
 يحدث التمييز واالعتداءات في كل مكان، بما في ذلك في النوادي التي تعتبر نفسها أماكن

 أكثر أمانًا. ولهذا السبب من المهم معرفة استراتيجيات التعامل معها. صحيح أنه ال توجد

 حلول مثالية للعنف، ولكن هناك بعض المبادئ للتعامل معه بشكل أفضل. يركز نهجنا على

 .المتضررين ويشمل البيئة

مجموعة أدوات حول ما ينبغي فعله في حالة االعتداء؟ 

1

 .ابق هادئًا قدر اإلمكان

2

 .انتقل إلى بيئة آمنة 

4

 قم بتلبية االحتياجات الماسة 

 .للشخص المتضرر

3

 ال تتصرف بمفردك وابحث 

 عن دعم، على سبيل المثال، من

 .الموظفين

5

 صدق الشخص المتضرر حيث 

.أن له األولوية دائًما

 الصدمة واإلغماء هي ردود فعل عادية عند االعتداء على

 شخص ما. ومن الطبيعي الشعور بالوحدة والعجز. من المهم

 أال تغض الطرف عن ذلك عندما تكون شاهًدا على التمييز أو

 العنف. أحيانًا ال يتصرف الناس ألنهم يخشون ارتكاب شيء

 خاطئ. في معظم األحيان يساعد تصرفك الشخص المتضرر.

 يمكنك التفكير في سلوكك في وقت الحق. في حالة تعرضك

 للتمييز: االعتداءات ليست خطأك أبًدا ولديك الحق في

.الحصول على الدعم من اآلخرين

 الشخص الذي تعرض للعنف هو الخبير في الموقف. إذا

 تعرضت أنت نفسك له، فإن تقييمك صحيح. ال يعود األمر

 لمن حولك لتقرير مدى سوء األمر. ثق في تصورك، واحصل

 على الدعم أو اترك الموقف إذا استطعت. إذا كنت شاهًدا

 على اعتداء، فاسأل الشخص المتضرر عما يحتاجه واحترم

 إجابته. سالمتك الشخصية وسالمة الشخص المتضرر لها

 .األولوية

 التمييز واالعتداء مؤلمان وحقيقيان. حاول أن تأخذ تجربتك

 على محمل الجد وامنح نفسك الوقت إليجاد طريقة

 للتعامل. إذا وقفت بجانب شخص متضرر، فامنحه المجال.

 أحيانًا يحتاج األشخاص اآلخرون إلى شيء آخر غير مناسب

 لك. في كثير من األحيان يحتاج األشخاص المتضررون إلى

 الدعم حتى بعد االعتداء. اسأل عما إذا كان الشخص يرغب

 في اصطحابه إلى القطار مثالً. إذا كنت مرهًقا، فاحصل على

.الدعم، على سبيل المثال، من الموظفين

هل تريد
 .االحتفال؟ بأمان



 فينصت يف كتدعاسم ديرن .اًضيأ يداونلا يف زييمت كانه

 داعبألا .ةمهم داعبأ ةعبس انعمجو زييمتلا يف كبراجت

 كباشتتو لماكتتو لخادتت زييمتلاو عونتلل ةفلتخملا

 مدقن الو ةيدرف ةعيبط تاذ ةبرجت لك .ضعبلا اهضعب عم

 ةينماضت ةادأ لب ،انه اهيلع ةمالع عضول ةيعجرم ةمئاق كل

 .نيرخآلا براجتو كبراجتب كتيعوتل

يعامتجالا لصألا/ةقبطلا #
 نكامألا يف اهنع ةفلتخم دعاوق قبطنت هنأ ضرتفملا نم ثيح ،اًضيأ يدانلا يف قبطني اذهو ،ةيعامتجالا مهلوصأ ةيؤر مهنكمي نيرخآلا نأ سانلا دقتعي

 ريبعتلا لاكشأو ةغللاو تاءاميإلا لالخ نم اًضيأ نكلو ،طقف سبالملا لالخ نم متت ال ،هتفرعم ىرحألاب وأ ،يعامتجالا لصألا نكل .ىرخألا ةيعامتجالا

 ،ببسلا اذهل ؟يدانلا ىلإ لوخدلا فيلاكت لمحت يننكمي له .ةحاتملا دراوملا ىلع ريثأت اًضيأ اهل ةيعامتجالا لوصألا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ىرخألا

 فسألل نكلو .لوخدلا فيلاكت لمحت نوعيطتسي ال نيذلا صاخشألل لوخدلا ةيناكمإ اًضيأ رفوت ،بلطلا دنع ،وأ ةضفخم اًراعسأ تايلاعفلا ضعب مدقت

 تالفحلا ومظنم نوكي نأ بجي يتلاو ،اًقبسم تاداعبتسالا ىلإ يدانلل ةعفترملا لوخدلا موسر يدؤت نأ نكمي - نايحألا نم ريثك يف لاحلا وه اذه سيل

 داعبأ عم ةقبطلاو يعامتجالا لصألا كباشتي .رشابم لكشب ةيئرم نوكت ال اهنأ يأ ،نايحألا نم ريثك يف اًينمض تاداعبتسالا هذه ثدحت .اهب ةيارد ىلع

 .رخآلا ىلع امهنم لك رثؤيو زييمتلل ىرخأ

ةردقلا #
 ببسب اًيلكيه نيدعبتسم وأ نيقاعم صاخشألا نوكي امدنع نيقاعملا دض زييمتلا نع ثدحتن .دارفألل ةيدرفلا تايناكمإلا ىلإ فدهت ةيلهألا وأ ةردقلا

 رابتعالا نيعب ةقاعإلا عضي يذلا يدانلا لأسي نأ بجي .ينابملا ةسدنه ةاعارم بجي اًضيأ لب ،ةنيعم تايكولس لالخ نم لكايهلا ءاشنإ نكمي .ةقاعإلا

 تسيل هنأل ،ىرخأ داعبأ اًضيأ كانه نكلو ؟كرحتم يسرك ةطساوب هترايز نكمي لهو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل لوصولا لهس ناكملا له :ةنيعم ةلئسأ هسفن

 ةبعصلا فقاوملا يف ةصاخ .ةنيعم ةيفطاع وأ ةيلقع تاجايتحا مهيدل نيذلا صاخشألا ىلع اًضيأ نيقاعملا دض زييمتلا رثؤي نأ نكمي .ةيئرم تاقاعإلا لك

 صاخشألل ةبسنلابو .ةيلقعلا وأ ةيسفنلا وأ ةيفطاعلا ةلاحلاب قلعتي اميف اًريبك اًرود نيقاعملا دض زييمتلا يدؤي نأ نكمي ،يدانلا يف ءادتعالا لثم

 .رارقتسالا ةعزعز ىلإ تاءادتعالا وأ تايكولسلا ضعب يدؤت نأ نكمي ،ةيسفن طوغض نم اوناع نيذلا

بصعتلا/ةيرصنعلا #
 ،فينصتلا اذه ببسب ،مت اذإو .(بصعتلا وأ) ةيرصنعلا ىرخأ صئاصخ يأ وأ ،هرهظم وأ ،هرعش وأ ،هترشب نول ساسأ ىلع صخشلا فينصت ىلع قلطُي

 ةيرصنعلا حلطصم فدهي .ةيرصنع تازيحت هذهف ،يعامتجالا كولسلا وأ ةيعامتجالا ميقلا وأ يعامتجالا لصألا وأ ةيوغللا تاراهملا لوح تاضارتفا عضو

 ةلماعملا :ةفلتخم ًالاكشأ ةيرصنعلا ذختت نأ نكمي .(دانسإلا) وْزَعلا لالخ نم هسيسأت متيو يعامتجا ءانب وه ةئفك قرعلا نأ حيضوت ىلإ (بصعتلاو)

 يف يلكيه ماظنك ةيرصنعلا جاردإ مت .امورلاو يتنسلا ةميق نم طحلا وأ ،ةيماسلا ةاداعم وأ ،(BIPoC) نينولملاو نييلصألا ناكسلاو دوسلا عم ةنيهملا

 ًءاوس ،يدانلا يفظوم لبِق نم اًضيأ نكلو ،تالفحلا فويض لبِق نم امإ كلذ متي .اًضيأ يدانلا يف ةيرصنع ثداوح ىلإ يدؤي اذهو .انعمتجم يف ةوقلا تاقالع

 ذاوحتسالا لالخ نم وأ ةرغصملا تاءادتعالا لالخ نم اًضيأ يدانلا يف ةيرصنعلا ثدحت نأ نكميو .رابلا دنع وأ نمألا يفظوم لالخ نم وأ بابلا دنع كلذ ناك

 ىلع نيررضتملا معدو يدانلا يف ةيرصنعلا ثداوحلا ةجلاعم مهملا نم .(ةبيرغلا فراخزلاو ،لدجملا رعشلا ووذ ضيبلا صاخشألا) يدانلا داورل يفاقثلا

 .فقوملا لوح ةربخلا هيدل ررضتملا :ذئدنع قبطني .روفلا

سنجلا/يعامتجالا عونلا #
 ريياعملا جراخ ةحاسم صوصخلا هجو ىلع يدانلا ةفاقث قلخت .هتاذ دح يف ةطلاغم وه يتاذلا روصتلا وأ هرهظم ىلع ًءانب صخشلا سنج ضارتفا نإ

 نأل ،اًيمحم اًناكمو بيرجتلل ًالاجم يدانلا نوكي نأ نكمي .مهسنجو مهسفنأ ةبرجت وأ ضوافتلا ةداعإ صاخشألل نكمي ثيح ،ةيمويلا ةايحلل ةيعامتجالا

 ربتعيو .ةفلتخم ًالاكشأ يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع زييمتلا ذختي نأ نكمي .ةرمتسم ةصقر هنكلو ،صاخشألا نم ريثكل ةتباث ةئف سيل سنجلا

 ثدحتت يذلا صخشلا سنج نأ ضارتفال رئامضلا مادختسا يأ ،ام صخش سنج يف كيكشتلا لثم اًمامت هنم اًءزج يدتعملا كولسلا وأ يسنجلا بصعتلا

 يف ثدحي يذلا زييمتلا لاكشأ نم لكش وه ،اًيسنج لوحتم صخشل لمهملا مسالا مادختسا يأ ،Deadnaming)) غنيمانديد اًضيأ .عقاولا يف اًدوجوم سيل هيلإ

 ححص ،ام أطخ ثدح اذإو ،رئامضلاب كسفن نع فّرعو ،مهرئامض نع صاخشألا لأسا .انه نامهم ةفيطللا أطخلا ةفاقثو حوتفملا راوحلا .يعامتجالا عونلا دعب

 .ةجض ةراثإ نود طقف كسفنل



ةيسنجلا ةايحلا #
 تارابع .ةيضرف درجم رخآ صخشل ةيسنجلا ةايحلا لوح ضارتفا يأ نوكي ام اًمئادو .صاخشألل ةيسنجلا ةايحلا ةيؤر كنكمي ال ،يعامتجالا عونلا لثم اًمامت

 لئاقلا ضارتفالا تِّبَثُت اهنأ يأ .ةرياغملاو قفاوتلا ةيرايعم ماظن جاتنإ ديعت “يلثم كنأ اًدبأ نظأل نكأ مل„ وأ “اًدج سنجلا رح ودبت ال تنأ نكلو„ لثم

 نييلثملا وأ اًيسنج نيلوحتملا صاخشألا هاجت حيرص ءادع يف هسفن نع اذه ربعي نأ نكميو .سنجلا يرياغم نمو ثانإلا وأ روكذلا نم مه صاخشألا عيمج نأب

 رارحأ صاخشألا نم ديدعلل اًمهم اًنمآ اًذالم صوصخلا هجو ىلع يداونلا ربتعت .يدسجلا فنعلل مهضيرعت وأ ،تاناهإلاب صاخشألا ةمجاهم وأ ،سنجلا رارحأ وأ

 ضوافتلاو ةيسنجلا ةايحلا ةشياعم متت تناك اذإ ًةصاخ ،انه ةيساسح رثكأ (تاءادتعالا) ءادعلا عم لماعتلا نوكي نأ بجي - ةيمحم نكامأ اهرابتعاب سنجلا

 نإ .نيررضتملا لبِق نم هتيمست متيو قايسلا ىلع ريبك دح ىلإ اًيزييمت اًفرصت وأ ةيزييمت ةرابع طبضلاب ربتعي ام دمتعي .نكامألا هذه يف اهلوح

.ةانجلا ىلع زكرت الو نيررضتملل عمتسا :اًضيأ انه قبطني .اًرذع تسيل “كلذ دصقأ مل„ لثم ةرابع

ةيماسلا ةاداعم #
 ةاداعم فنصُت ال .تالفحلا تاقايس يف ىتح مهديدهت وأ مهشيمهت وأ مهلهاجت وأ مهنيثوت متي ام اًبلاغ مهنأ ينعي اذه .ةيماسلا ةاداعم نم دوهيلا يناعي

 نوكت ةيماسلل ةيداعملا روصلا نأل ،اًبلاغ ءابرغلا اهيلع فرعتي الو .نيدلا ساسأ ىلع زييمتلا لاكشأ نم لكش يه الو ةيرصنع اهنأ ىلع حوضوب ةيماسلا

 .“ىلعألا يف نيدوجوملا كئلوأ„ وأ “نييلامسأرلا„ وأ “ةربدملا لوقعلا„ نع ،لاثملا ليبس ىلع ،نوثدحتي “دوهيلا„ نم ًالدبف .نايحألا نم ريثك يف ةرفشم

 .تسوكولوهلا نأش نم نيوهتلاب ةقلعتملاو ،ليئارسإب ةقلعتملاو ،ةرماؤملا ةيجولويديأب ةطبترملاو ،ةيرصنعلا :ةيماسلا ةاداعم نم ةفلتخم لاكشأ كانه

 ،طقف ةدحاو ةيدوهي ةبرجتو دحاو يدوهي روظنم دجوي ال. مهنأ ىلع وأ (نونولم وأ نويلصأ ناكس وأ دوس يأ) BIPoC مهنأ ىلع مهسفنأ فيرعت دوهيلل نكمي

 هءاطعإ دوهيلا ريغ صاخشألا ىلع بجي ،ةيماسلا ةاداعم عم هبراجت نع يدوهي صخش ثدحتي امدنع :ىنعي اذه .ةفلتخملا براجتلا نم ديدعلا كانه نكلو

 يدوهيلا صخشلا ناك اذإ ةلوبقم تسيل ليئارسإ وأ دوهيلا ةاجن وأ (ةيموقلا ةيكارتشالا) ةيزانلا لثم عيضاوم لوح اهيف بوغرملا ريغ ةلئسألا .لاجملا

.طقف لافتحالل باهذلا ديري

رمعلا #
 ةليوط ةرتف ذنم نيدوجوم اوناك نيذلا داورلا كلذ يف امب ،عيمجلل حوتفم جورخلاو عونتم يداونلا دهشم نإف ،ظحلا نسحل ؟طقف بابشلل يداونلا له

 نم ذوخأم ،(ةيرمعلا ةقرفتلا) Ageism اًضيأ ىمسي) رمعلا ساسأ ىلع زييمتلا ذختي نأ نكمي .ةايحلا يف قحال تقو يف يدانلل مهبح اوفشتكا نيذلا وأ

 نوكي نأ بجي ناكملا نأ اًضيأ ينعي عونتلل قفاوملا جورخلا نكلو .لعفلاب بابلا دنع أدبيو ةفلتخم ًالاكشأ (رمع ىنعمب ،age :ةيزيلجنإلا ةملكلا

 هداعبإ متو اًدج اًريبك وأ اًدج اًريغص ودبي ام اًصخش نأ ضرتفملا نم ناك اذإ :صخشلا ىلإ رمعلا ىزعُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رامعألا عيمج نم صاخشألل اًحوتفم

 يف ةضرتفملا ةكراشملا ىتح وأ يقيقحلا رمعلا ةفرعم ذئدنع نكمي الو .رمعلا ساسأ ىلع زييمتلا نع ثدحتن اننإف ،هدحو ببسلا اذهل بابلا دنع

 كانه نوكي نأ نكمي ،سنجلا رارحأ تاقايس يف ىتح ،يلاتلابو .ىرخأ داعبأ عم رمعلا ساسأ ىلع زييمتلا كباشتي نأ نكمي .ةقيرطلا هذهب ةطاسبب يدانلا

 اًرثأت رثكأ ثانإ مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي نيذلا صاخشألا نوكي ام اًبلاغو .مزاللا نم رغصأ مهنأ معزُي نيذلا صاخشألا داعبتسا متي وأ بابشلا ىلع زيكرت

.رمعلا ساسأ ىلع زييمتلاب

 ينيدلا ءامتنالا #
 يف يزييمت وأ ٍدَتْعُم كولس ىلإ يدؤي دقف ،نيعم ينيد عمتجم وأ ةعومجم ىلإ ءامتنالا ىلإ ةرورضلاب اًمئاد ريشي ال ةينيدلا زومرلا ءادترا ناك اذإ ىتح

 ببسب موجهلل تضرعت اذإ .مالسإلا لثم ،“ةفلتخم„ اهنأ ىلع اهزييمت متي يتلا نايدألا ةصاخو ،انه اًرود نايدألا دض تازيحتلا بعلت .اًضيأ يدانلا

 وأ باجحلا لثم ،ىرخألا زومرلا وأ ةيئرملا زومرلا ىلإ ةفاضإلاب .ةيرصنعلاب اًبلاغ اذه طبتري دقف ،(كيلإ بوسنم ضرتفم دقتعم ببسب وأ) كدقتعم

 يف اذه نع ريبعتلا نكميو .تاثداحملا تاقايس يف نيدلا ساسأ ىلع زييمت اًضيأ كانه نوكي نأ نكمي ،دواد ةمجن ىلع يوتحت يتلا ةلسلسلا وأ هابيكلا

 ةيرصنعلا عم لخادتلا نأ حيحص .طقف مهتادقتعم ببسب ديدهت مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي نيذلا صاخشألا دض مدختسُي يذلاو ،يدسج وأ يظفل فنع لكش

 .عونتلل لقتسم دعُب وه نيدلا نكل ،مهم رمأ


