
 أشكال مختلفة للتمييز –شرح 
يمنع قانون التمييز كل أشكال التمييز، التي لها عالقة بالجنس أو الهوية الجججنج جيجة أو الجتج ج جيجر 

 الجن ي أو االنتماء ال رقي أو الدين أو غيره من ال قائد أو اإلعاقة أو الميل الجن ي أو ال ن.  

 الجنس

إذا ت رضت للتمييز ل  ب له عجالقجة بجالجججنجس، يجمجكجنج  

اإلبالغ عن ذل . إن منع التمييز الجججنج جي يكجمجل كج لج  

األشخاص ال ين ينوون تغيير انتمائجهجا الجججنج جي، أو قجد 

 غيروه أصالً. 

 الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي

بهويجة أو جاء في قانون التمييز أن التمييز ال ي له عالقة 

هو أمر ممنوع. الجمجقج جول بج لج   ت  ير التجاوز الجن ي

األشخاص ذوي هوية جن ية أو ت  ير ججنج جي، يجخجتجلج  

مجلجل   –بكجكجل لائجا أو مج قجت   –عن الم يار الجججنج جي 

 المخنلين ظاهريًّا أو بيولوجيًّا.    

الهوية الجن ية أو لقد اختار وكيل التمييز است مال مفهوم 

. لكل الناس هوية جن ية أو ت  ير جن ي، الت  ير الجن ي

وليس فقط األشخاص المتحولون جن يًّجا. يجقج جد  وكجيجل 

التمييز بالهوية الجن ية أو الت  ير الجن ي هوية أو ت  يجر 

شخص ما، بككل المالبس أو اللغة الجج جديجة أو ال جلجو  

 أو وضع آخر مكابه، فيما يت لق بالجنس. 

 االنتماء العرقي

ح ب القانون، المق ول باالنتماء ال رقي األصل القومي 

وال رقي للفرل، أو لون جلده، أو وضع آخر مكابجه. لجكجل 

شخص انتماء عرقي أو أكلر. بالتجالجي، قجد يجتج جر  أي 

كان للتمييز ال رقي، ملل الالبيين أو الغجر أو األشخاص 

ذوي االنتماء ال رقي ال ويدي أو ال ومالي أو ال وسجنجي 

أو غيرها. االنتماء ال رقي م ني على الهوية الكجخج جيجة 

فجون  للفرل، ي ني ذل  أن األفرال أنفج جهجا هجا الج يجن يج جر  

 بانتمائها أو انتماءاتها ال رقية.    

 الدين أو عقائد أخرى

ل من لديه لين أو عقيدة أخرى محمجي ضجد الجتجمجيجيجز،  

 كالم لمين والم يحيين وال وذيين والملحدين.

 اإلعاقة

 بجاإلعجاقجةجاء في قانون التمييز أن التمييز ال ي له عالقة 

ممنوع. المق ول باإلعاقة ح ب القانون هي الجمجحجدوليجة 

الج دية أو النف ية أو الفكرية، الطويجلجة األمجد، لجلجمجقجدرة 

الوظيفية لإلن جان. قجد يجحجدك ذلج  ب ج جب األضجرار أو 

األمرا ، التي ح لت عند الواللة، أو ظهجر  بج جدهجا، 

 أو في طريقها للظهور.    

ت ج   . اإلعجاقجةلقد اختار وكيل التمييز است مال مفهوم  

اإلعاقة نقص بمقدرة الوظيفجة الججج جديجة أو الجنجفج جيجة أو 

 ُُ ال هنية. المق ول ب ل  أمر ي انيه الكخص وليس تُ َجرف

هويته به. يرى وكيل التمييز أن اإلعجاقجة هجي بجاألحجرى 

أمر ما يحدك في بيئة تضع ال وائق أمام الكجخجص الج ي 

 ي اني نق اً في إحدى وظائ  ج مه.  

يمكن م اينة اإلعاقة بككل أك ر أو أصغر في وضج جيجا  

مختلفة، ملل الح اسية وع جر الجقجراءة وضج ج  ال جمجع 

وال  ر وغيرها. إن لرجة اإلعاقة ال أهجمجيجة لجهجا فجيجمجا 

يت لق بالحماية القانونية ضجد الجتجمجيجيجز. يج جنجي ذلج  أنج  

 محمي أيضاً بالقانون، حتى لو كنت ت اني إعاقة صغيرة. 

 التوجه الجنسي

يمكن لكل من الملليين والمت اينين والجمجزلوججيجن ججنج جيًّجا 

 اإلبالغ عن أي تمييز  له عالقة بالتوجه الجن ي.

 السن

ح ب قانون التمييز، فالمق جول بجال جن م جتجوى الج جمجر 

يجمجكجنجهجا   –بغض النظر عن ال ن   –ال ي عكته. الجميع 

 اإلبالغ عن أي تمييز له عالقة بال ن.

 

   

 خطة الم املة بالم اواة

 ن خة موجزة  



هل من الجمجهجا أن نج جامجل  
 ب ضنا بالم اواة؟

إن الم املة بالم اواة حق أساسي لإلن ان. يجججب  >
أن يح ل كل الدارسين على نفس الحجقجو ، بجغجض 
النظر عن انتمائها ال رقجي أو ليجنجهجا أو عجقجائجدهجا 

 األخرى أو توجهها الجن ي.
أنه لواجب الجميع رفض ال لو  المهين، وغجيجره  >

من الت ابير التي يمكن اعت ارها م جتجفجزة وججارحجة 
لإلن ان. إنها لم  ولية الجميع الرفض والتدخل، إذا 

  رأينا أن أحداً قد ت ر  للتمييز.
 

هك ا يجب أن يكون عجلجيجه 
 نكاط فيفا كومفوكس:

يجب أن يك ر الجميع فجي فجيجفجا كجومجفجوكجس أنجه  >
  مرحب به وآمن ومحتَرم. 

ه ا المكان خاٍل من التمييز والمضايقة وغيجرهجمجا  >
 من الت امل المهين.

ً ججيجدة  > هنا  طريقة ت امل محترمة، تخلق ظروفجا
 للت لا.

بناًء على روح القانون، فإن نكاطنا يوفر الحمايجة  >
ويتخ  اإلجراءا ، فيما يت لق بالمواق  والجمج جايجيجر 

 والقيا واألف ال المضرة باآلخرين.
للم  ولين كفاءة في ه ا الجمجججال، كجمجا أن إلارة  >

المدرسة ت مل ألجل إشرا  الم  وليجن فجي قضجايجا 
 الم املة بالم واة.

الم  ولون والتالمي  يت رفون بناًء عجلجى خجطجة  >
  الم املة والم اواة.  

 –مججاذا أفجج ججل إذا حججدك 
تجمجيجيجز   –رغا كجل شجيء 
 لاخل المدرسة؟
 هذه هي الخطوات التي نتبع:

إلى م  ولي المدرسة، كي تتحدك كتلميذ تتوجه  . 1
عن التمييز أو المضايقة أو اإلهانة، التي حدثجت لج  

 أو لكخص آخر بالمدرسة.
باالاماعالاو اات  . الجمج ج ول الج ي يجتجوصجل مجنج  2

 يحيلها على المدير.يسجلها و
بين الم نيين باألمر، ويتجا إنجججاز  حادثة . تجرى 3

 إذا تا تقرير ذل .خطة إجراءات 
 . تتا متاب ة األمر لائماً مع المق ولين.4
، برغا المتاب ة المتكررة، يجتجا استمر المشكل. إذا 5

تحويل القضجيجة إلجى مجججلجس اإللارة، لجلجمجزيجد مجن 
 إجراءا  الدعا.

يججب مج جالجججة الجمجلج  ب جرعجة، كجمجا أن إلارة  >
المدرسة هي الم  ولة عن هج ا الج جمجل. الجمج ج ول 

 .المديراألك ر عن تكريس الم املة بالم اواة هو 
 تذكر  ا يلي:

الم املة بالم جاواة ت جري عجلجى مجا يجقجع ضجمجن  >
 أنكطتنا.

عند االشجتج جاه فجي خجر  الجقجانجون، يجججب إبجالغ  >
 الكرطة ب ل .

بإمكان  تر  م لوما  لون الكك  عن هويجتج ،  >
 ب ندو  بريد المرشد االجتماعي. 

 –نتمنى أالف يحدك ذل  أبداً 
فنحن  –ولكن إذا حدك

 موجولون هنا ل  ضنا!
 

. تتوجه إلى م  ولي 1
 المدرسة.

. تُكتب الم لوما  2
 ألناه.

. إجراء المحالثة 3
واحتمال إنجاز خطة 

 اإلجراءا .

. المتاب ة مع 4
 المق ولين.

. تتا إحالة القضية في 5
 حالة استمرار المككل. 


