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يدا -عهد تعليم الكبار م  بلدية َهر ِّ

 

 "سياسة "المساواة في معاملة األفراد عند التعّرض لإلهانة و التمييز

 

 : القانون

 . توجد قوانين تُحرم اإلهانة والتمييز . ويجب على كل األشخاص في المعهد أن يلتزموا بتلك القوانين

 

 تلك المصطلحات ؟ ما معنى

 

 : اإلهانة

اإلهانة" تعني أن يكون أحد األشخاص غير مؤدب )أو غير مهذب( في تعامله مع شخص آخر بحيث يسبب الُحزن والضرر "

لألخير . ويمكن أن يكون ذلك الضرر إما ضرر بدني أو ضرر نفسي . أما إذا تكررت هذه المعاملة الُمسيئة عدة مرات ففي 

ر" أو "بلطجة  . "هذه الحالة تُسمٰى "تنمُّ

 

 : هانة قد تكون بين األشخاص التالييناإل

 بين أحد الطالب و طالب آخر•

 بين أحد الموظفين بالمعهد و طالب•

 بين أحد الطالب و موظف بالمعهد•

 بين أحد الموظفين بالمعهد و موظف آخر•

 

 : أمثلة لبعض أنواع اإلهانة

 . سم شخص آخر بالرغم عنه/عنها(عدم إظهار االحترام لآلخر )من خالل التحدث بسوء عن شخص أو لمس ج -١

 . أن ال يُسمح لشخص أن يكون مع مجموعة من األفراد -٢

 . أن يقوم شخص بضرب شخص آخر أو أن يقوم بتهديده -٣

 . أن يَكتب الشخص شيئاً في اإلنترنت أو أن يُرسل رسالة مما تسبب الُحزن لشخص آخر -٤
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 : التمييز

 : غير مهذب أو غير عادل في تعامله مع شخص آخر بسبب أحد األسباب التالية التمييز" يعني أن يكون أحد األشخاص"

نس -١  الجِّ

رق )اإلثنية( -٢  . العِّ

 . الدين )أو المعتقد( -٣

ن -٤  . الس ِّ

 . اإلعاقة -٥

 . الهوية الجنسية -٦

 . التوجه الجنسي )الميول الجنسية( -٧

 

 : المسؤلية

 . تقع المسؤلية على المعلمين ومدير المعهد لضمان االلتزام بتلك القوانين

 

 : وإذا تعرض أحد األشخاص لإلهانة أو التمييز فسوف نقوم بالخطوات التالية

 . يقوم الطالب أو المعلم بالتحدث إلى معلم آخر أو إلى مدير المعهد عن تعرضه لإلهانة -١

ر/البلطجة(يقوم المعلم أو مدير المعهد ب -٢  . التحدث مع الشخص الُمشتكٰى عليه )الذي قام باإلساءة أو التنمُّ

 . يقوم المعلم أو مدير المعهد بالمتابعة لضمان أن تنتهي تلك اإلهانة -٣


