
ةمدقم
 عمتجم(  سنجلا تا/ينيب و ايردنج وأ ايسنج تا/نيرباعلاو ةيسنجلا لويملا تا/يجودزمو تا/نييلثملا عمتجم
 .عمتجملا اذه هيلع نوكي نأ يغبني ام كلذ نأل دوعي كلذ يف ريبك ببسو ،نرمو عدبمو يوقو طشنو يويح )ميملا
 ةلماعملا ءوسو فنعلاو ةاواسملا مدعو زييمتلا نم نوناعي ميملا عمتجم دارفأ لازي ال ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يفف
 أجل ،تاديدهتلاو تايدحتلا هذهل ن/ مهتهجاوم لظ يفو . ةيردنجلا ن/مهتيوهو ةيسنجلا ن/مهلويم ببسب
 لصاوتلا تاكبش ىلإ ،اديدحت رثكأ لكشبو تنرتنالا ىلإ امئاد ةليحلا عساو هنأب زيمتي يذلا انعمتجم
.انامأ رثكأ دشحو كيبشتو لصاوت ةليسو نامض لجأ نم كلذو يعامتجالا

 هئاوتحا لالخ نم Grindr ردنيارغ حبصأ دقلو
 ايموي ة/كرتشم نويلم 4.5 نم رثكأ ةيوضع ىلع
 عمتجم نم اًيويح اًءزج ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 دارفألا نيب لصاوتلل ديرف ناكمك رهدزاو ميملا
 ردنيارغ نأ نم مغرلا ىلع نكلو .تا/نييريوكلا

Grindr نأ الإ ،ةنمآ ةحاسمك هصيصخت مت 
 ضيرعت ةيناكمإ ىلع اًضيأ يوطنت دق هتازيم
.رطخلل تا/نيمدختسملا
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 GRINDR ردنيارغ ليلد
لماشلا نامألل



 ريوطت ىلإ رارمتساب Grindr ردنيارغ ىعسي كلذلو ،طقف تا/نيمدختسملا ىلع ةمالسلا ةيلوئسم عقت الو
 تامولعمب ن/ مهديوزتل اًضيأ نكلو ،تا/ نيمدختسملا ةيامحل طقف سيل - هب ةصاخلا نامألا تازيم نيسحتو
.ةنمآ ةبرجت نامضل ةمزاللا ةماهلا ةمالسلا

 تاكارش Grindr for Equality ةاواسملل Grindr ردنيارغ ةردابم  تدقع ، ةرمتسملا دوهجلا هذه نم ءزجك
 ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةحصلا لاجم يف تا/ءاطشنو تاسسؤمو ميملا عمتجم نم تاسسؤمو تا/ءاطشن عم
 تالاجم لمشي نامألل لماش ليلد ىلع ن/مهعم تاكارشلا هذه ترفسأو ،تا/نيمدختسملا ىلإ ةفاضإلاب
 ةكراشم نآلا اننكمي ، نمثب ردقت ال يتلا ن/مهحئاصنو ن/مهتاظحالم لضفبو .ة/مدختسملا نامأ نم ةددعتم
 عم Grindr ردنيارغب ةصاخلا ن/مهتبرجتب عاتمتسالا ىلع تا/نيمدختسملا ةدعاسمل ةمهملا تامولعملا هذه
.تقولا سفن يف ن/مهتمالس ىلع ظافحلا نامض

 نكلو Grindr ردنيارغ مادختسا يف رارمتسالا عيمجلل نكمي ثيحب ، ررضلا نم دحلا جهن ليلدلا اذه عبتيس
 يف جهن وه ررضلا نم دحلا .انل ثدحي دق يذلا ررضلا نم ليلقتلاو دحلا ةيفيك لوح يعولا ةدايز لالخ نم
 تايكولسلاب ةطبترملا ةيبلسلا ةيدسجلا وأ /و ةيعامتجالا راثآلا ليلقتل ممصم وهو .ةماعلا ةحصلا لاجم
.ةيمويلا ةطشنألا ضعب يف ةنماكلا رطاخملا كاردإ عم ، ةفلتخملا ةيرشبلا
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؟لماشلا نامألا وه ام

يمقرلا نامألا

 نمألا ةرادإ تاسرامم يف تاذلاب ءانتعالا و يسفنلا هافرلاو ةيصخشلا ةمالسلاو يمقرلا نمألا جمدي جهن وه لماشلا نامألا
:يلاتلا وحنلا ىلع ليلدلا ميسقتب موقنس ،انفادهأ عم بسانتي امبو  .ةيديلقتلا

 ةيامحل ةمدختسملا تاسرامملا ىلإ يمقرلا نامألا ريشي
 نم تانايبلاو ةزهجألاو تنرتنإلا ربع تا/نيمدختسملا
 تنك اذإ .ةينورتكلإلا تامجهلا وأ هب حرصملا ريغ لوصولا
 عمتجم ىلإ ءامتنالا ي/ كضرعي ثيح ام ناكم يف شيعت
 يتلا ةمهملا تاوطخلا ضعب ي/كيلإف ، رطخلل ميملا
  مادختسا ءانثأ كتمالس نامضل اهذاختا ِك/كنكمي
.Grindr ردنيارغ

:)ةحضاو( ةددحم حمالم تاذ اًروص ي/رشنت ال
 ديدعلا كانهف  ،Grindr ردنيارغ مادختسا ببسب رطخلل ميملا عمتجم نم درفك ِك/ كضرعي  ناكم يف ي/شيعت ِتنك  /تنك اذإ
.رطخلل كسفن ضيرعت نود قيبطتلا مادختسال قرطلا نم

نامألا
يمقرلا

يسفنلا هافرلا

تاذلاب ءانتعالا
و

ةمالسلا
ةيصخشلا

 رانلا لاعتشا دعب رئب رفح نم ةدئاف ال "
".لزنملا يف

~ يدنه لثم ~

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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.طيحملا رظنملا وأ لزنملا روكيد وأ ثاثألا وأ مشولا كلذ يف امب ، اهيلع فرعتلا وأ اهديدحت نكمي ىرخأ حمالم يأ وأ كهجو ي/رهظُت ال

:يلاتلا طبارلا عجار ، Android ديوردنأ فتاوه ىلع كروص هيومت وأ  سمط ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل

 لالخ نم( ةددحملا حمالملا ضعب حوضو مدع يف ي/رّكف ، ةروص لاسرإ يف ي/بغرتو ام صخش عم  نيثدحتت /ثدحتت ِتنك/ تنك اذإ
 كسفن راهظإ نود ، صاخشألا عم روصلا ةكراشمل ةعتمم ةقيرط دجت نأ كناكمإب لازام .ِك/كتيصخش ءافخإل كلذو )ةروصلا شيوشت
 ةفلتخم ةقيرطب كلثمت ةروص مادختسا ي/لواح .هيومتلا ةزيم سكع اهنكمي جماربلا ضعب نأل اًمئاد لمعي ال شيوشتلا نأ ي/ركذت .لماكلاب
.كتيصخش وأ كتاياوهب ةقلعتملا كلت لثم

 .يحوللا رتويبمكلا وأ لومحملا رتويبمكلا وأ يكذلا كفتاه ىلع اريماكلا ةيطغت لضفألا نم ، اًديج ن/مهنوفرعت ال صاخشأ ىلإ ثدحتلا دنع
.اريماكلا بجاح وأ Camera Blocker قيبطت مادختساب اًيمقر كلذب مايقلا ن/مكنكمي ،ديوردنأ يمدختسمل

 هذه نمضتت نأ نكمي .ةروص طاقتلا دنع اًيئاقلت ةيفصولا تانايبلا تاريماكلا فيضت .ةروص طاقتلا دنع ةيفصولا تانايبلا حسم يغبني
 تانايبلا هذه فشكت دق ىرخأ ليصافت يأ وأ ِك/كهجو ةروصلا رهظُت مل اذإ ىتح .ةروصلا عقومو تقوو خيراتو عقوم ةيفخملا تامولعملا
 يتلا تاقيبطتلا نم ديدعلا كانه .ِكنع/كنع تامولعملا نم ريبك ردق ةفرعمل ةروصلل ةيفصولا تانايبلا مادختسا نكمملا نم لازي الف ، ِك/كتيوه
.ءابرغلا عم روصلا ةكراشم لبق  .ِكل/ كل تانايبلا هذه ليزت

https://guardianproject.info/apps/obscuracam

:يلاتلا طبارلا ىلع عالطإلا مهنكمي   IOSيمدختسمل ةبسنلابو

https://itunes.apple.com/us/app/blur-photos-free-for-iphone-ipad-and-ipod-touch/
id931207837?mt=8

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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1 مقر ويرانيس

 لالخ نم صاخشأ عم لباقتيو دعاوي ام ًابلاغو اًماع 35 رمعلا نم غلبي ويلوخ
 لاجر عم لصاوتلل ةنمآو ةعتمم ةليسو ناك قيبطتلا نأ اًمئاد ويلوخرعش دقل .تنرتنالا
 ةيؤر نكمي اهلالخ نم ناك يتلا روصلا ضعب ويلوخ لسرأ ، مايألا دحأ يف .نيرخآ
 صخشلا اذه زتبا دقو.زتبم هنأ اقحال حضتا صخشل  ،حوضوب ةيفلخلا يف هلمع ناكم
.هلمع يف هئالمزل هحضفب اًددهم ،رهش نم رثكأل ويلوخ

 دكأتلا هناكمإب ناكو ، روصلا يف ههجو راهظإ بنجت ويلوخ ناكمإب ناك
 رخآ ءيش يأ وأ هلمع ناكم لثم ، ىرخأ ةزيمم ليصافت نمضتت مل اهنأ نم
.رطخلل هتمالس ضرعي نأ لمتحيو هتيوه نع فشكي نأ نكمي

؟قزأملا اذه يف عوقولا بنجتل لعفي نأ ويلوخل نكمي ناك اذام

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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 :نمآ ناكم يف صاخشألا عم ن/اولباقت
 ِتنك / تنك اذإ .ةلباقملا لبق صخشلا عم ةحارلاب ني/رعشت كنأ نم ي/دكأت .رطاخملاب ةفوفحم كلزنم ناونع ةكراشم نوكت دق
 دارفأل قيدصو نمآ ناكم هناب فورعم ناكم وأ عقوم رايتخا لالخ نم ةلباقملا ءارجإ ي/لواحف ، ام صخش ةلباقمل ة/اًدعتسم
 ي/ركف ، Grindr ردنيارغ جراخ ةشدردلا ةعباتم يف ني/بغرت ِتنك /تنك اذإ . كتقطنم يف دحاو كانه ناك اذإ ميملا عمتجم
  ، Wire رياو لمشت تاقيبطتلا هذه ضعب .فرط ىلإ فرط نم ريفشتلا مدختست يتلا ةنمآلا ةلسارملا تاقيبطت مادختسا يف
 تسل ِك/كنأف Wire رياو قيبطت مادختسا دنع ةظحالم ىجري . نا رييبآ Appear in و ،  يستيجSignal ، Jitsiلانجيس
 يف بغرت ِتنك /تنك اذإ ينورتكلإ ديرب ناونع مادختساب ليجستلا ةطاسبب كنكمي ، كفتاه مقر مادختساب ليجستلا ىلإ ةجاحب
 يفتخت فوس ةددحم ةينمز ةرتف دعب هنأ ينعي امم لئاسرلا فذحل تقو ديدحت ِك/ كنكمي ، Signal لانجيس يف امنيب  .كلذ
.اًيئاقلت كتثداحم

:اGrindr ردنيارغ ىلع كليافورب يف ةيصخشلا تامولعملا ي/مدختست ال
 يدؤي .يصخشلا كليافورب يف كتيوه ديدحت يف دعاست دق ىرخأ تامولعم يأ وأ كفتاه مقر وأ كناونع وأ كمسا ي/ددحت ال
 لئاسو ىلع كتاباسح ىلع فرعتلاو  ديدحتب ام صخش مايق رطخ ةدايز ىلإ Grindr ردنيارغ ىلع ةيصخشلا كتامولعم ضرع
.يعامتجالا لصاوتلا

:اهضعب عم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ن/مكتاباسح طبرب ن/اوموقت ال
 رفوي نأ نكمي .رخآ  ةيعامتجا لصاوت لئاسو  باسح مادختساب لوخدلا ليجست ِك/كنم بلطت وأ كل حمست تاقيبطتلا ضعب
 رمألا ناك اذإ .ِكنع/كنع تامولعم ىلع روثعلل اًقرط ام صخشل لصاوتلا تاودأو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو فلتخم نيب  طبرلا
:ةيلاتلا تاوطخلا يف ي/ركفف ، كلذك

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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فتاهو كفتاه( نيفتاهلا الك ىلع ةشدردلا تاثداحم ظفح متي هنأ ىلإ هابتنالا ىجري
:)رخآلا فرطلا
 مادختسا نكمي ، نادلبلا ضعب يف .ءابرغلا عم ةداع اهكراشت ال ويديف عطاقم وأ روص وأ ةيصخش تامولعم يأ ي/كراشت ال
.نجسلا ىلإ يدؤي نأ نكمي ينوناق ليلدك تامولعملا هذه

 توهلا ةزيم وأ ةيصاخ لالخ نم لصتملا ياف Wi-FI ياولا  ربع تنرتنالا حفصت اوبنجت
:اHotspot توبس
 تاراطملا لثم ةماعلا نكامألا يف Wi-Fi Hotspot وأ توبس توهلا ةينقتب لصتملا يافلا ياولا لالخ نم لاصتالا ةيصاخ نإ
 هذه مادختسال ليدب رايخ كانه نكي مل اذإ .نايحألا نم ريثك يف نمآ ريغ هنكل ،حيرم رمأ دعي قدانفلاو تابتكملاو يهاقملاو
 ةصاخ ةكبش مادختساب اًمئاد  ن/مكيصون اننإف ، كلذب مايقلل ةينوناق تايعبتو راثآ كانه نكت مل اذإو ، ةنمآلا ريغ تاكبشلا
 ن/مكنكمي ، )VPN( ةيضارتفالا تاكبشلا هذه لوح تامولعملا نم ديزملو .كفتاه ىلع )VPN(ب فرعي ام وأ  ةيضارتفا
:طباورلا هذه ىلع عالطإلا

https://www.psiphon3.com

https://nordvpn.com

https://www.tunnelbear.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد

.ىرخألا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تاقيبطت ةيقب  نع Grindr ردنيارغ  ىلع اًفلتخم اًمسا ي/مدختسا

ةداع هي/ همدختست يذلا كلذ نع فلتخم ينورتكلا ديرب ناونعو فتاه مقر ءاطعإ

ةياغلل ايرورض كلذ ناك اذإ الإ كفتاه مقر نع حصفت ال

 لوخدلا ليجستل  لصفنم باسحب ءاشنإب حصنيف ، رمألا مزل اذإ .نكمأ نإ ، يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع لوخدلا اولّجست وأ اولصتت ال
.يعامتجالا لصاوتلا تاقيبطت ىلإ
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:ن/مكفتاوه ةيجمرب ثيدحتب اًمئاد ن/ مكحصنن
 نوكي دق .ةعرسلا يف تانيسحتو ةديدج تازيم ًابلاغ رفوتسو ةفورعملا نامألا تاديدهت نم نمأم يف ن/مكيقبت جماربلا تاثيدحت
 فرعُي( زيمتم مكحت ىلع نولصحي نيذلا نيمجاهملل ةضرع ةميدق جمارب ليغشتب ن/نوموقي نيذلا ةيكذلا فتاوهلا تا/ومدختسم
 رسك" و ( Android ديوردنألا ماظن رذجل لوصولا ىنعمب)  ديرودنأ ةمظنأ يف root access وأ "رذجلا ىلإ لوصولا" مساب
 .يعامتجالا لصاوتلا تاقيبطت يف لئاسرلا ةءارقب مهل حمسي امم ، ن/مكتزهجأب  )iOS (ةمظنأ يف jailbreaking  "ةيامحلا
 The Apple App وأ Google Play, F-droid لثم ، يمسر ردصم لالخ نم تاثيدحتلا متت نأ ىلإ هابتنالا مهملا نمف كلذل

Store )لبأ تاقيبطت رجتم وأ ديورد فيأ ،يالب لغوغ(.
:ةيلاتلا طباورلا ىلإ عوجرلا ىجري ،ةيامحلا رسكو رذجلا ىلإ لوصولا لوح تامولعملا نم ديزمل

 :يكذلا كفتاهل دُعب نع حسملا نيكمت يغبني
 ن/مكتامولعم تطقس اذإ ثيحب ، دعُب نع ن/مكب صاخلا يكذلا فتاهلا حسم ىلع تا/نيرداق ن/اونوكت نأ ديجلا نم
 دكأتلا يف بغرتس كنأ يقطنملا نمف ، كفتاه قرس اذإ .اهحسم نم ن/اونكمتتسف ، أطخلا يديألا يف كلذ ىلإ امو ن/مكروصو
 ن/اوققحت ، دعُب نع كفتاه حسم ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل .ةلوهسب اهوحم نكمي هتركاذ ىلع ةساسح تامولعم يأ نأ نم
:ةيلاتلا طباورلا نم

https://en.wikipedia.org/wiki/Rooting_(Android)

https://en.wikipedia.org/wiki/IOS_jailbreaking

https://support.google.com/accounts/answer/6160491?hl=en

https://support.apple.com/kb/PH2701?locale=en_US

https://preyproject.com

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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:ن/مكفتاوه ىلع ويديفلا عطاقمو روصلا ةيامح نم ن/اودكأت
 ىلإ اهلقن كنكمي .نمآ لكشب اهنيزخت نم اودكأتف ، ن/مكفتاوه ىلع ةساسح ويديف عطاقم وأ اًروص ن/اولمحت نأ بجي ناك اذإ
.روصلا ءافخإ ىلع لمعت يتلاو Photo Vault لثم تنرتنإلا ربع تاقيبطتلا مادختسا وأ ن/مكفتاوه ىلع ةصاخ ضراعم

 ام وأ يرس زمر ليعفتو  مادختسا لالخ نم مكب صاخلا Grindr ردنيارغ قيبطت نيمأتب حصنن
:اPIN يصخشلا فيرعتلا مقرب فرعي
 نم طقف حتفي هنأ ساسأ ىلع ن/مهب صاخلا Grindr ردنيارغ  قيبطت تادادعإ طبض  Grindr ردنيارغ تا/يمدختسمل نكمي
 مقر لاخدإ قيبطتلا حفصت يف بغري نم ىلع بجي ثيح "نامألل يصخشلا فيرعتلا مقر  لاخدإ بلطت ةشاش روهظ لالخ
 وأ  ، Discreet App Icon رايخ مادختساب قيبطتلا ءافخإ اًضيأ ن/مكنكمي .Grindr ردنيارغ ليغشت ءدبل ماقرأ 4 نم نوكم
 وأ اريماكلا لثم هابتنالل تفلم ريغ وأ ةيرس رثكأ ءيشك ودبتل Grindr ردنيارغ ةنوقيأ ءافخإب موقت يتلا ةيفخلا قيبطتلا ةنوقيأ
 اهيف نوكي دق يتلا نادلبلا يف Grindr ردنيارغ تا/يمدختسمل ةزيملا هذه ريوطت مت .هيومتلا ليبس ىلع ةبساحلا هلآلا قيبطت
 ةحاتم يهو .مادعإلا ةبوقعب ةيسنجلا ةيلثملا ىلع اهيف بقاعُي يتلا نادلبلا لثم ، رطخلل اًضرعت رثكألا ميملا عمتجم دارفا
.Unlimited دودحماللا ردنيارغ و Grindr Xtra ارتسكا ردنيارغ ةمدخ نم ءزجك ملاعلا ةيقب يف تا/نيمدختسملل

:اGrindr ردنيارغ ىلع كليافورب يف ةفاسملا رايخ ءافخإ ىجري
 ةئيب يف نوشيعت ن/متنك اذإ كلذ ن/مكدعاسي دق ، يصخشلا ن/مهليافورب يف "ةفاسملا راهظإ" ليطعت تا/نيمدختسملل نكمي
 ضرعي دق ميم عمتجم يلا ءامتنالا ثيح نادلبلا ضعب يف .ن/مكناكم هيف بوغرم ريغ صخش يأ فرعي نأ نوديرت الو ةرطخ
.عيمجلل لعفلاب ةلطعم ةفاسملا ةزيم، نيعم رطخل صاخشألا

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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:ثحبلا تايلمع لالخ نم فاشكتسالا ةيصاخ ءافخإ
 حيتت يتلا ، "Explore" ثحبلا تايلمع لالخ نم ن/مهيلع روثعلا مدع رايتخا Grindr ردنيارغ تا/يمدختسمل نكمي
 صاخشألا ضرعي دق ميم عمتجم يلا ءامتنالا ثيح نادلبلا ضعب يف .كتقطنم حفصت بيرق ناكم يف اوسيل نيذلا صاخشألل
.ثحبلا تايلمع نع لعفلاب ةيفخم ةيصخشلا تافلملا ، نيعم رطخل

:ىرخألا تاليافوربلا وأ تاباسحلا رظحب مايقلا
  اه/هرظح كنكميف ، رطخلل كتمالس ضرعي دق يذلاو Grindr ردنيارغ يف صخش عم ني/لصاوتت كنأب ني/رعشت تنك اذإ
.قيبطتلا ىلع كعم لعافتلا وأ كيلع روثعلا نم نكمتي ال ىتح

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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2 مقر ويرانيس

 ىلإ هفتاه ءاطعإ يهو ةداع هيدل .هتلئاع عم شيعيو اًماع 25 رمعلا نم غلبي دمحأ
 .فتاهلا يف ءايشألا ضعب نم ققحتلا وأ رظنلل يلوضفلا هقيدص وأ هقيقش وأ هتدلاو
 تدهاش .ةيلئاعلا روصلا ضعب يف رظنلل هتخأل هفتاه دمحأ ىطعأ ، مايألا دحأ يف
 هل ةيراع روص تدجوو Grindr ردنيارغ ىلع يصخشلا هباسح دصق ريغ نع هتخأ
.روصلا ضرعم يف

 موقي هنأل اًرظن نكلو ، نيرخآلل هفتاه ءاطعإ دمحأ بنجتي نأ نكمي ناك
 يرس زمرب Grindr ردنيارغ لفق هنكمي ، كوكشلا ةراثإ ديري الو اًريثك كلذب
 عيمج نيمأت هناكمإب ناك ، كلذ ىلع ةوالع .قيبطتلا ةنوقيإ لكش رييغتو

 ”Vault App""ب فورعملا قيبطت يف هب ةصاخلا ويديفلا عطاقمو هروص
 ، ةصاخلا ويديفلا عطاقم ريوصت دنع ، اًريخأ و روصلا ءافخإ قيبطت وأ
 .ةسدعلا يطغت يهو هدي نم ناوث عضب ريوصتب اًضيأ دمحأ أدبي نأ نكمي
 يف اًمامت ءادوس thumbnail ةرغصم ةروص روهظ ىلإ كلذ يدؤيس
 عطاقم ةعيبط ديدحت نم بّعصي امم ، هب صاخلا روصلا ضرعم تاقيبطت
.اًروف هذه ويديفلا

 ةفلتخم ةقيرطب دمحأ فرصتي نأ نكمي ناك فيك
؟قزأملا اذه بنجتل

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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ةيصخشلا ةمالسلا
 ىلع ةردقلا نادقفو ةقياضملاو ناودعلاو ءادعلا نم ررحتلا كلذكو ، يدسجلا ىذألا نم ررحتلا ىلإ ةيصخشلا ةمالسلا ريشت
 ريوطتب ن/اوموقت نأ مهملا نم ، ةدعاوملا تاقيبطت ىلع ةيصخشلا ةمالسلاب رمألا قلعتي امدنع .صخشلا دسج يف مكحتلا
 ، رطخلل ميملا عمتجمل ن/مكئامتنا هيف ن/ مكضرعي ناكم يف نوشيعت ن/متنك اذإ .ن/مكتمالس ىلع ظافحلل ةيقطنم تاباجتسا
.ردنيارغ Grindr  مادختسا ءانثأ ةيصخشلا ن/مكتمالس نامضل اهذاختا ن/مكنكمي يتلا ةمهملا تاوطخلا ضعب ن/مكيلإف

 :اه/هنع قئاقح عمجو هني/هدعاوتس يذلا صخشلا نع ةيفلخ ةعجارمب مايقلا
 ققحتت نأ لضفألا نمف ، ةيقيقحلا ةايحلا يف اه/هتلباقم ي/تررقو Grindr ردنيارغ ىلع ام صخش ىلإ ي/ثدحتت تنك اذإ
.يعامتجالا لصاوتلا لئاسو وأ Google لغوغ ىلع مهنع اوثحبا وأ اه/هنوفرعي دق صاخشأ ربع اه/هتيوه نم

:نمآ ماع ناكم يف ةلباقم لوأ ءارجإب حصني
 يف  ن/مهعم اولباقتت نأ مهملا نم .ماع ناكم يف ةلباقملا متت نأ لضفألا نم ، ةرم لوأل مهني/مهفرعت ال صاخشأ  ةلباقم دنع
 ريغ" ناكم  هنأ ىلع اًفورعم سيل لقألا ىلع وأ ، LGBTIQ + ميملا عمتجم دارفأب بحرمو قيدص هنأب مستي نوكي ام ناكم
."يدو

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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:كئاقل ناكم نع ة/اًقيدص ربخأ
 نم ي/بلطا ، لاثملا ليبس ىلع .ئراوطلل ةطخ عضو اًضيأ لضفألا نم .تبهذ نيأ يلا سانلا فرعي نأ اًمئاد ديجلا نم 

 ي/لمحت الأ ي/لواح ، ةرم لوأل ام اًصخش ني/لباقت امدنع ، اًضيأ .ةنيعم ةرتف دعب اه/هب ي/لصتت مل اذإ كلباقي نأ ة/قيدص
 كتاوطخ عبتت ىلع كدعاست يتلا ةديفملا تاقيبطتلا ضعب كانه .دوقنلا وأ نامتئالا تاقاطب لثم ةيصخشلا تاقلعتملا نم ريثكلا
 وأ "My Family Tracker" و My trusted contacts وأ  "ةقوثوملا لاصتالا تاهج" لثم ةيصخشلا كتمالس لجأ نم
."يتلئاع رثأل يفتقملا

 :ءابرغلا عم ءاقللا دنع فتاهلا ىلع نم ةساسحلا تانايبلا حسم
 عطاقمو روصو ةيسنج تاثداحم يأ حسمب مق ، قيبطتلا لالخ نم ةدعاوملا لجأ  نم هي/ هفرعت ال صخش  ءاقلل ني/بهذت امدنع
 / Top / Bottom لثم ةيسنج تافصاوم وأ تايوه ىلع يوتحت يتلا كفتاه يف لاصتالا تاهج ءامسأ ظفحب مقت ال .ويديف

Hornet / Grindr  )رخآ يسنج فصو يأ وأ )ردنيارغ /تنروه / بجوم/ بلاس.

:تاردخملاو لوحكلا يطاعت يف طارفإلا اوبنجت
 ىلع ي/قفاوت ال .تاردخملا يطاعت وأ لوحكلا نم ريثكلا برش ي/بنجت ، اًديج هي/هفرعت ال صخش عم دعوم ىلع ِتنك /تنك اذإ
 ىلع يوطني فقوم ديدحت ىلع كتردق ليلقت ىلإ اهيطاعتو تاردخملا برش يدؤي دق .ةفورعم ريغ داوم وأ تابورشم يأ لوانت
.ةلمتحم ةروطخ

:كيلع ضبقلا مت اذإ
 مهيدل ناك ول ىتح .ءيش يأب ي/رقت وأ  ي/فرتعت الف ، كلاقتعا وأ كيلع ضبقلا ءاقلا هيف متي فقوم  عم لماعتلا كيلع ناك اذإ
 تاسسؤملا لثم ةرشابم ةينوناق تامدخ مدقت يتلا كتقطنم يف تاعومجملا وأ تامظنملا نع ي/ثحبا .تمصلا ي/مزتلاف ، ليلد
.ةماع ناسنإ قوقح ةمظنم يأ وأ ميملا عمتجم رصانتو لثمت يتلا

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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تاذلاب ءانتعالا و يسفنلا هافرلا
 اهل ةيسفنلا تامدصلاو داهجإلاو قاهرإلاو قلقلاو فوخلا
 ىلع انتردق قيعت ءايشألا هذهف .انتحص ىلع يبلس ريثأت
 لوح ةينالقع تارارق ذاختاو حيحص لكشب ريكفتلا
 وأ يسفنلا  هافرلا نأ يف ببسلا وه اذه .اننمأو انتمالس
 نم يساسأ ءزج اونوكي نا بجي تاذلاب ءانتعالا
 تاذلاب ءانعالا متهي .ةلماشلا ةينمألا انتيجيتارتسإ
 تائيبلاب مامتهالا كلذكو ، انفطاوعو انلقعو اندسجب
.اندوجوب ةطيحملا
 ضعب ن/مكيلإف ، ن/مهدعاون نيذلا صاخشألاب يهتنيو تاذلاب أدبي انتايوهو انداسجأل انمارتحاو انسفنأل انريدقت نأل اًرظن
.ةدعاوملا ءانثأ يلخادلا ن/مكمالس كلذكو ن/مكتمالس يلع ظافخلا يف دعاست نأ نكمي يتلا حئاصنلا

:ي/كب ةصاخلا معدلا ةمظنأ عيسوتو معدب ي/مق
/ءافلحلا و ءايفوألا تا/ءاقدصألا نم ةعومجم نوكت نأ نكمي يتلاو - ي/كتايح يف ةنمآو ةمعادو ةيبيحرت تائيب نع اًمئاد ثحبا
.نيفطاعتملا تامدخلا تا/يمدقم ىتح وأ ، ءافطللاو نيمعادلا تا/ءاكرشلاو ،نيمعادلا تا

:كدسجو كلقعب نتعا
 تاثداحمب اًمئاد مق .ةيندبلاو ةيلقعلا كتحصب ةيانعلا مهملا نم 
 كتاجايتحا لوح كتايح يف صاخشألا عم ةيحصو ةحوتفم
 ةقلعتم ةلاحب رمت تنك اذإ .ةيدسجلاو ةيفطاعلاو ةيسفنلا
 غوصت راعلا ةمصو عدت الأ ي/لواحف ،،ةيسفنلا كتحصب
 بجي ال وأ راع يأ دجوي ال هنأ ركذت .كسفن نع كتاروصت
.رمألا مزل اذإ ةدعاسملا بلط  نم لجخلا

 وأ سامغنا درجم تسيل تاذلا  ةياعر نإ"
 اذهو تاذلا ىلع ظافحلا يه لب ، ليلدت
".ةيسايسلا برحلا لامعأ نم لمع

~ درول يردوأ ~
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15

:كدسجب نتعا
 ماظن عابتاو كمون ةبقارمب كدسجب ةيانعلا أدبت .بائتكالاو قلقلا رعاشم ليلقت يف دعاسي دق امم ، كدسجب ينتعت نأ مهملا نم 
 دجوت ال هنأ اًمئاد ركذت كلذل ، "فلتخي مسج  لكو ، نوفلتخم عيمجلا" ، ليق امك نكلو .خلإ ، ةيضايرلا نيرامتلا ةسراممو يئاذغ
 ديدحتو كدسج ةياعرل ةبسانملا لئاسولاو قرطلا ملعت .يلاثملا دسجلل دحاو لكش دجوي ال كلذكو تاذلاب ءانتعالل ةدحاو ةقيرط
.ةصاخلا كفادهأ

:ةيسنجلا كتحصب نتعا
 لقألا ىلع تارم ثالث كلذب ي/مق ً.ايسنج ةلوقنملا ضارمألا نم هريغو ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفل ماظتناب صحفلل ي/عضخا
 لوح تامولعملا نم ديزمل .كتمالسب ةصاخلا كتاعقوت لوح مهلباقت نيذلا صاخشألا عم تاثداحم امئاد يرجأو ، ةنسلا يف
:ةيسنجلا ةحصلل Grindr ردنيارغ دراوم زكرم ةرايزب لضفت ، ةيسنجلا ةحصلا

https://grindr.me/sexualhealth

:كل اكلم كدسج نأ ي/ركذت
 نأب كربخي وأ كمصوي وأ كيزخي صخش يأ ي/عدت ال .ةيعيبط ريغ ةيسنجلا كتايح نأ ني/رعشت كلعجي صخش يأ ي/عدت ال 
.كلذ يف ني/بغرت ال تنك اذإ سنجلا ةسراممل كيلع طغضي صخش يأ ي/عدت الو .كل ةبسنلاب لضفألا وه سيل  بحت ام
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:يعامجلا يعمتجملا معدلا
 صاخشألً ايساق لعفلاب نوكي دق ملاعلا نأل ، ضعبلا انضعب هاجت تا/نييئادع انلعجي ببس دجوي ال ، يريوك يملاع عمتجمك 
 حبصي ، نايحألا ضعب يف .انلامأ بيخي ملاعلا نأكو رعشن امدنع ضعبلا انضعبل تا/ نيمعاد نوكن نأ انبجاو نم كلذل ,انلثم
 ضعبلا انضعب معدن نأب مويلا ادعو ذختن انب ايه كلذل ، اهي/اهراتخت يتلا كتلئاع دارفأ مه يريوكلا عمتجملا دارفأ نم كؤاقدصأ
 نم ٍلاخ ملاع ، اًعيمج هب ملحنً املاع ينبن نأً اعم اننكمي .تنرتنإلا ىلعو ةيقيقحلا ةايحلا يف ةًمعادو ة/اًيعارمو ة/اًفيطل نك -
 يردنجلا / يسنجلا روبعلا باهر و ، ةيسنجلا ةيلثملا باهرو ، يسنجلا زييمتلاو ، ةيرصنعلاو ، مصولاو ، زييمتلا
.فنعلا لاكشأ نم لكش يأو ، )ايبوفوسنارت(

:انعون نم تا/نيديرف انتافالتخا انلعجت
 نأ بجي .ةفلتخم تارايخو تايوهو ةيتايح براجتو تايفلخب ةيرشب تانئاك ىلإ ثدحتن اننأ ىسنن ام ًابلاغ ، ةدعاوملا ملاع يف
/نيعونتم انلعجت يتلا تافالتخالل ةاعارم رثكأ نوكن نأ ىلإ ةجاحب نحن .فطلو بدأو مارتحاب سانلا عم لماعتلا يف اًدهج لذبن
!ي/ضرتفت ال .ةباجالا فرعت ال تنك اذإ اًمئاد ي/لأسا .عئار لكشب تا/نيديرفو تا

 https://www.kindr.grindr.com

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد
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3 مقر ويرانيس

 عم ثدحتت نيريش تناك .اهدلب يف ةعاجش ةطشانو اًيردنج ةرباع ةأرما اًماع 29 رمعلا نم غلبت نيريش

 ال هنأو اهتيوه مرتحي ال هنأ تظحال امدنع تفقوت اهنكل ،تنرتنالا يلع نم  ةرتف نم هيلع تفرعت صخش

 نيريش تقلت ، مايأ ةعضب دعب .اهبحت مل ةيسنجلا امهتقالع يف ةنيعم ءايشأ بلطي لظ .ةأرماك اهلماعي

 لئاسر كانه نأ تظحال ، طبارلا تحتف نأ دعب و.طبار ىلع يوتحت هنم Facebook كوبسيف ىلع ةلاسر

 .فقوت نودبو ةيناودع لئاسرلا تناك .يصخشلا ينورتكلإلا اهديرب ىلإ لوصولا يف تأدب  دق ديدهت

 كلذو قارتخألل  تضرعت دق اهتيصوصخ نأو كاهتنالل تضرعت دق اهتمالس نأ ترعش .ادج ةرتوتم تحبصأ

 اهديرب ناونع وأ Facebook كوبسيف ىلع يصخشلا اهباسح اًدبأ صخشلا اذه كراشت مل اهنأل

.يصخشلا ينورتكلإلا

 يذلا وه سكعلا نكلو ، صخشلا اذه عم لقأ ةيصخش تامولعم ةكراشم نيريش ناكمإب ناك

 ناونعو Facebook كوبسيفلا ىلع اهباسح ىلإ لوصولا نم هنكم امبر يذلا رمألا ثدح

 قرتخملا صخشلا كلذ تطعأ ، كلذب مايقلا لالخ نم .يصخشلا ينورتكلإلا اهديرب

 رورملا تاملك رييغت ىلإ نيريش جاتحت ، نآلا .قيبطتلا جراخ اهتدراطمل ةليسو اهتامولعمل

 نم دكأتلا هاه/نكمي يمقر لانامألا لاجم يف ة/ريبخ ىلإ ثدحتلا اهنكمي امك .اهب ةصاخلا

.اهفتاه ىلع ةراض جمارب وأ عبتت جمارب يأ ليمحت متي مل هنا

 هذختت نأ نيريشل نكمي ناك يذلا فلتخملا فرصتلا وه ام
؟قزأملا اذه لثم ىدافتتل
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؟ءابرغلا لالخ نم اهيلع فرعتلا نكمي ىرخأ حمالم يأ وأ كهجو رهظت يتلا روصلا ي/كراشت له

؟كفتاه ىلع ماظتناب ليغشتلا ماظنو جمانربلا ثيدحتب ي/موقت له

؟رفشم قيبطت وأ فلم لخاد نامأب ةقلغم ةساسحلا ويديفلا عطاقمو روصلا له

؟ ةثيبخلا جماربلاو تاسوريفلا ةحفاكمل ةتبثمو مئاد لكشب ةثدحم  جمارب كفتاه يف دجوي له

؟تا/نيرخآلا عم اهتكراشم لبق روصلا نم ةيفصولا تانايبلا ني/فذحت له

 ربع لاصتالا نود يهاقملا وأ تاراطملا وأ قدانفلا يف ةماعلا Wi-Fi ياف ياولا ةكبش ني/مدختست له
VPN)؟) ةيضارتفا ةصاخ ةكبش

؟Grindr ردنيارغل صاخ يرس زمر وأ PIN زمر ني/ مدختست له

؟لومحملا كفتاه لفق ةشاشل ةمصب وأ Pattern طمن وأ رورم ةملك ني/مدختست له

:يمقرلا نامألاب ةصاخلا ققحتلا ةمئاق

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد

مييقتلا ةادأ
 وه ةلئسألا هذه نم ضرغلا .ن/مكب صاخلا لماشلا نامألا ىوتسم مهف ن/مكل حيتتس يتلا ةلئسألا نم ةلسلس هاندأ قفرم
 ن/متنك اذإ امع لؤاستلا ىلع ن/مكتدعاسمل اًضيأ ممصم هنإ .ن/مكتمالس نع ن/مكراكفأ يف ريكفتلا ىلع ن/مكتدعاسم
.تا/نييريوك صاخشأك ةيمويلا ةايحلاو ةدعاوملا براجت يف ةيامحلا نم ىوتسم ىلعأ نونمضت
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لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد

 ردنيارغ ىلع ن/مهدعاوت وأ ن/مهعم ني/ثدحتت نيذلا صاخشألا ةيوه نم ققحتلاب ي/موقت ام ةداع له
Grindr ؟

؟ةيسفنلاو ةيفطاعلاو ةيدسجلا كتاجايتحاب ملع ىلع ِتنأ / تنأ له

؟ةلباقملا ناكم نع تا/نيقوثوملا كءاقدصأ ني/ربخت له ، دعوم يف ني/بهذت امدنع

؟ةيصخش دودح ني/ عضت فيك ني/فرعت له

؟لزنملا ىلإ ن/مهباحطصا لبق ةماعلا نكامألا يف ءابرغلا ةلباقم نم اًمئاد ني/دكأتت له

؟دعوم يف باهذلا لبق ةساسحلا روصلاو ةيسنجلا ةشدردلا تاثداحم ني/ حسمت له

؟كيلع ضبقلا ءاقلإ مت اذإ ةينوناقلا كقوقحب ةيفاك ةفرعم كيدل له

:ةيصخشلا ةمالسلا نم دكأتلا ةمئاق

:تاذلاب ءانتعالا و يسفنلا هافرلا نم دكأتلل ةمئاق
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 اذإ .ميملا عمتجم ةمدخ يف نوكتل قرط نع رارمتساب ثحبت ةاواسملا لجأ نم ردنيارغ
 ىجري ةلئسأ ن/مكيدل وأ ةاواسملل ردنيارغ نع ديزملا ةفرعم يف ن/نوبغرت ن/متنك
:يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع انب لاصتالا

.equality@grindr.com 

لماشلا نامألل GRINDR ردنيارغ ليلد

؟كدسج عم كحايتراو كتداعسو كتحص ىلع ظفاحت يتلا ةيئاذغلا تاداعلا ىلع ني/ظفاحت له

؟ةياعرلا ي/قحتست كنأ ني/دقتعتو كسفن معدت نأ لهسلا نم هنأ ني/دجت له

؟كلمع تاقالعو كتايح يف اهجمد ةيفيك ني/فرعت لهو كتوق طاقن يه ام ني/فرعت له

؟ةياقوللو ةرورضلا دنع ةيبطلا ةياعرلا ىلع ني / لصحت له

؟كل ةبسنلاب ةماهلا ءايشألا نع ن/مهعم ثدحتلا كنكمي كتايح يف صاخشأ كيدل  له

؟كتاذ ني/ حدمتو ةيباجيإ تاديكأت كسفن ءاطعإو تاذلا بح ني/سرامت له
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