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ُيسمح باستنساخ هذا النص كلًيا أو بعض مقتطفاته بشرط عدم تحريف معناه واإلشارة إلى لمصدر.

تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياته هي من المسؤولية الحصرية للمؤلفات والمؤلفين وال 
تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.

هذه النسخة المكتوبة باللغة اإلسبانية هي ترجمة للنسخة الصلية المكتوبة باللغة الفرنسية. لقد سعينا لتوفير ترجمة 
دقيقة، غير أنه قد توجد اختالفات طفيفة بسبب الفروق الدقيقة في الترجمة إلى لغة أجنبية. في حالة وجود تناقض، 

تعتمد النسخة األصلية المكتوبة باللغة الفرنسية.

يتم توفير المعلومات حول عناوين وروابط المواقع اإللكترونية الواردة في هذا المنشور لتعميم الفائدة للقراء وقد تم 
التحقق من صحتها أثناء النشر. ال نتحمل أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات أو محتوى المواقع الخارجية.
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الملخص التنفيذي.	. 

“تأتي المساعدة التقنية لتحديد البرامج التكوينية، التي تتبع مثال التجربة األوروبية في منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب 
التي تستهدف النساء والرجال المهاجرين ومكافحتهما” في سياق مشروع “العيش دون تمييز: مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان والبعد 

الجنساني”، وهو مقترح قدمته األمانة العامة للهجرة والنزوح (SGIE)، وتم إعداده بتمويل من هذه األمانة من قبل مرصد مراقبة 
 ،(AECID) والوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (OBERAXE) العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني

بالتعاون مع السلطات المغربية. تم تقديم المشروع أخيًرا في عام 2016 إلى لجنة النافذة الشمالية لصندوق طوارئ االتحاد األوروبي 
المخصص ألفريقيا وذلك للحصول على الموافقة األوروبية (EUTF-NOA-MA-01-05-01)، من قبل الوكالة اإلسبانية للتعاون 

الدولي من أجل التنمية ومؤسسة (PPAIF). تشارك الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة 
(MDCMREA) مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان (CNDH) باعتبارهما شركاء في تنفيذ المشروع في المغرب.

ما هو محتوى التقرير؟

تحليل للعوامل الرئيسية وراء نجاح برامج تكوين مرجعية في هذه المسألة، كانت قد ُنفذت في أربعة بلدان أوروبية في مجال 
اإلدارات العامة لألمن والتعليم والصحة والعدالة والخدمات االجتماعية والمحلية في موضوع مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات 

واألجانب.

ما فائدة التقرير؟

يقدم هذا التقرير سلسلة من التوصيات المستخلصة من عوامل النجاح الموجودة في التجارب الناجحة التي تم تحليلها في الدول 
األوروبية من أجل نقل ما تم تعلمه من تحليل هذه التجارب، لالستفادة منه في تكوين الموظات والموظفين العموميين في المغرب 

على مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.

من يستفيد من التوصيات الواردة في التقرير؟

المسؤوالت والمسؤولون عن تصميم استراتيجيات مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في المغرب؛ والمسؤوالت 
والمسؤولون عن التكوين داخل اإلدارات العامة المغربية؛ فرق تنسيق أنشطة تكوين الموظفات والموظفين؛ النساء والرجال العاملون 

في اإلدارة العامة؛ والمجتمع المغربي بأسره، بما في ذلك جميع المجتمعات العرقية والثقافية التي تشكله.

من أعد التقرير؟

.FIAPP جامعة ساالمانكا هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ المساعدة بموجب عقد موقع مع

جامعة ساالمانكا هي جامعة عامة، وهي األقدم في إسبانيا والعالم الالتيني وثالث أقدم جامعة في أوروبا. تضم جامعة ساالمانكا حالًيا 
حوالي 30.000 طالب من بين النساء والرجال ولديها تسع أحرام جامعية و 26 كلية ومعهًدا و 12 مركًزا بحثًيا تعمل فيها. تلتزم 

جامعة ساالمانكا بشكل واضح بالدفاع عن حقوق اإلنسان والتنوع، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في مسؤوليتها االجتماعية، بما يجعلها 
جامعة متنوعة وشاملة.

فريق العمل، الذي تشرف عليه جامعة ساالمانكا، هو فريق متعدد الجنسيات يتكون من الخبيرات والخبراء في مجال المساواة في 
المعاملة وعدم التمييز التالية أسماؤهن/هم: الدكتورة كونشا أنتون (جامعة ساالمانكا)، والدكتور خافيير ماركو (إسبانيا)، والدكتور 

جاك نوالن (أيرلندا)، والدكتورة أنيمونا بيريز (رومانيا) والدكتورة دانغول سيوتين (ليتوانيا).

تم تنسيق فريق العمل مع فريقي مساعدة تقنية آخرين من مشروع “العيش دون تمييز: نهج قائم على حقوق اإلنسان والبعد الجنساني”: 
المساعدة المسؤولة عن وضع مقترحات التكوين على منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في المغرب، ومع المساعدة 

المسؤولة عن ضمان المنظور الجنساني في جميع مراحل المشروع.



5

  ةيهاركو ةيرصنعلا عنم يف ةيبوروألا ةبرجتلا لاثم عبتت يتلا ةينيوكتلا جماربلا ديدحتل ةينقتلا ةدعاسملا يتأت
امهتحفاكمو نيرجاهملا لاجرلاو ءاسنلا فدهتست يتلا بناجألاو تايبنجألا

في أي دول تم إجراء التحليل؟

البلدان التي تم تحليلها هي إسبانيا وإيرلندا ورومانيا وليتوانيا.

 يتم اختيار البلدان وفًقا للحاجة إلى تحديد عوامل النجاح الصحيحة في سياقات مختلفة، وبالتالي، قد يكون مفيًدا أيًضا للتكوين في 
المغرب. يواجه كل بلد من البلدان المختارة قضايا هجرة وقضايا عرقية متباينة، على الرغم من أنها مشمولة بإطار تنظيمي أوروبي 

مشترك، فقد طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب. 

كيف تم تحديد برامج التكوين المرجعية؟

تم اتباع استراتيجيتي بحث. أوالً، تم االعتراف بالهيئات المختصة في تكوين الموظفاتع والموظفين العموميين. ُطلب منها جميعاً 
إكمال استبيان للتعرف بعمق على استراتيجيات التكوين المتبعة وبرامج التكوين على مكافحة العنصرية التي طورت في السنوات 

الخمس الماضية والتي اعتبرت أكثر أهمية. إضافة إلى ذلك، تم البحث عن مصادر ثانوية متعلقة بتكوين الموظفات والموظفين 
العموميين في البلدان األربعة.

في المجموع تم تحديد 113 إجراًء تكوينًيا. سمح تطبيق ثالثة أنواع من المعايير - الشمول والجودة والكفاية - باختيار 41 إجراء 
مرجعًيا تكوينًيا تم تحليلها.

كيف ُحّددت عوامل نجاح البرامج التكوينية؟

بمجرد اختيار أنشطة التكوين المرجعية البالغ عددها 41 نشاًطا، تم االتصال بفرق التنيسق للحصول على معلومات مفصلة عن 
األنشطة.

 تم تنظيم المعلومات المقدمة في مجموعة من المتغيرات التي تم تحليلها من خالل الحزمة اإلحصائية SSPS MBI 19 من أجل 
اكتشاف المتغيرات التي كان لها أكبر تأثير في نجاح البرامج وفي إدراج المنظور الجنساني.

ما هي عوامل النجاح التي تم تحديدها؟

حددت العوامل التالية مدى نجاح األنشطة التكوينية، إدراج المنظور الجنساني، وتكرار النشاط مراًرا، والحصول على اعتراف هيئة 
خارجية بجودتها، و/أو إنتاج مواد تكوينية متوفرة للجمهور بشكل عام.

 تم تحديد 14 عامالً يحدد نجاحه األنشطة التكوينية المرجعية:

 فيما يتعلق بالهيئات المشاركة في التكوين:

  يتم الحصول على أفضل النتائج عندما يجري العمل بطريقة منسقة مع مراصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات 1. 
واألجانب أو المؤسسات المماثلة، وعند التنسيق مع منظمات المجتمع المدني

 توفر مشاركة المنظمات غير الحكومية في تصميم أو تقديم التكوين مزايا تفوق إدراج أنشطة ذات صلة من أجل ضمان إعداد التكوين وفق 2. 
منظور جنساني

 إن وجود مؤسسة ذات مسؤوليات شاملة في مجال معرفة العمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجنبيات واألجانب 3. 
وغيره من أشكال التعصب، فضالً عن الحوادث وجرائم الكراهية، وتحليل هذا العمل وتشجيعه، يضمن فعالية األنشطة التي تم إعدادها. 

يفيد تخصص هذه السلطات في إعداد أنشطة منسقة في مختلف المجاالت، تستهدف قطاعات واسعة من الموظفات والموظفين، وُيمَنح 
التمويل غالًبا من خارج اإلدارات وفق مهلة إنجاز متوسطة المدى ومعايير جودة ممتازة.
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فيما يتعلق بتصميم األنشطة التكوينية:

 إن األنشطة التكوينية التي تم تطويرها في إطار خطط التكوين أو المشاريع األوسع نطاًقا، مثل تلك التي تتضمن تشخيًصا 4. 
سابًقا للحالة التي يجب التعامل معها، أو تلك الموجهة نحو إعداد أدوات أو بروتوكوالت لمكافحة العنصرية، فكانت فرص 

نجاحها أكبر.
 يعد التعرف على احتياجات المسؤوالت والمسؤولين التكوينية المحددة أحد مفاتيح نجاح األنشطة التكوينية. توفر مشاركة 5. 

الفئات المستضعفة في عملية التعرف على االحتياجات ميزة تعطي جودة رائعة.

فيما يتعلق بالحضور

 معظم األنشطة التي تم تحليلها تعتمد على مشاركة التكوين باعتبارها عماًل يمنح ميزة.6. 
 يجب أن تكون الطبيعة اإلجبارية أو عدم حضور التكوين على مسائل مكافحة العنصرية مرتبطين بطبيعة العمل الذي تؤديه 7. 

الموظفات والموظفون.

فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات:

 يتم استخدام المنهجية التشاركية في الغالب في أعمال التكوين على مكافحة التمييز، وخاصة بين تلك التي تحصل على درجة 8. 
التميز.

 كانت األنشطة التكوينية التي تم تحليلها حضورية في الغالب، على الرغم من أنه ال ينبغي تجاهل إمكانات التكوين عبر 9. 
اإلنترنت.

تعد أنشطة التكوين الممتازة المواد التعليمية الخاصة بها.  .10
تجمع األنشطة التكوينية عالية الجودة بين المحتوى الذي يتناول الجوانب القانونية والنفسية االجتماعية و/أو التقنية.  .11

12.  يرتبط تقييم اكتساب المحتوى بجودة األنشطة التكوينية. تقييم مدى الرضا عن الحضور هو الممارسة األكثر انتشاًرا.

فيما يتعلق بفريق التدريس

يرتبط الجمع بين الموظفيات والموظفين والخبيرات والخبراء وأفراد الفئات المستضعفة في فريق التدريس بجودة التكوين.  .13

فيما يتعلق بالمنظور الجنساني:

14.  يتخذ التكوين الممتاز تدابير لضمان المساواة بين الجنسين من الحضور، ويقوم فريق التدريس بذكر جنس الشخص صراحة 
في تصميم الدورات ويأخذ بعين االعتبار صوت النساء المنتميات إلى مجموعات األقليات وواقعهن.

كيف يتم تقديم االستنتاجات؟

يتم تقديم سلسلة من التوصيات المتعلقة بكل من عوامل النجاح المحددة بعد مناقشة النتائج. يرافق كل توصية مثال واحد أو عدة أمثلة 
عن الممارسات الجيدة التي تم تحديدها في البلدان األوروبية وُترفق ملفات وصفية مع التقرير.
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مقدمة عامة والسياق.	. 

 ،(SGIE) مشروع “العيش دون تمييز: مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان والبعد الجنساني”، وهو مقترح قدمته األمانة العامة للهجرة والنزوح 
وتم إعداده بتمويل من هذه األمانة من قبل مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني (OBERAXE) والوكالة 

اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بالتعاون مع السلطات المغربية.

 أطلقت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) والمؤسسة الدولية اإليبروأمريكية لإلدارة والسياسات العامة 
(FIAPP) في عام 2017 مشروع تعاون ممول من قبل االتحاد األوروبي (T05-EUTF- NOA-MA-01) والدعم التقني الذي يقدمه 

مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني التابع لمديرية الهجرة التابعة لوزارة العمل والهجرة والضمان 
االجتماعي في إسبانيا.

تشارك الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة (MDCMREAM) مع المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان (CNDH) باعتبارهما شريكين في تنفيذ المشروع في المغرب.

الهدف العام من هذا البرنامج هو تعزيز األدوات والسياسات العامة التي تسعى لمكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب التي 
تستهدف النساء والرجال المهاجرين في المغرب، وذلك وفًقا للحماية التي توفرها حقوق اإلنسان، وبغرض تعزيز التعايش باالعتماد 

على منظور جنساني.

من بين أهداف المشروع المحددة هنالك تعزيز صالحيات اإلدارات العامة في مجال مكافحة التمييز والعنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب، مثاًل: المساعدة االجتماعية، والمجتمع التعليمي (الطالبات والطالب، المعلمات والمعلمون، أسر الطالبات والطالب)، 

والعدالة (القاضيات والقضاة وأعضاء النيابة العامة والعامالت والعاملون في المجال القضائي)، وقوات األمن (ضابطات وضباط 
الشرطة والدرك الملكي) والصحة.

 يحاول الهدف الثالث من المشروع تعزيز صالحيات اإلدارات العامة: المساعدة االجتماعية، المجتمع التربوي (الطالبات والطالب، 
المعلمات والمعلمون والموظفات الموظفون غير المعلمين، أسر الطالبات والطالب)، قطاع العدل (القاضيات والقضاء، المحاميات 
والمحامون والعامالت والعاملون في المجال القضائي)، قوات حفظ األمن (ضابطات وضباط الشرطة والدرك الملكي)، والصحة، 

وذلك فيما يخص مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.

 تأتي هذه الوثيقة ضمن سياق المساعدة التقنية لتحديد البرامج التكوينية التي تتبع مثال التجربة األوروبية في منع العنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب التي تستهدف النساء والرجال المهاجرين ومكافحتهما، وهي نتيجة للمساعدة التقنية المتعاقد عليها بين المؤسسة 

الدولية اإليبروأمريكية لإلدارة والسياسات العامة (FIAPP) وجامعة ساالمانكا من أجل بلوغ هذا الهدف.
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أهداف الدراسة	. 

 الهدف العام من هذه الدراسة هو اقتراح برامج تكوينية حول منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ومكافحتهما موجهة 
الحتياجات موظفات وموظفيي اإلدارات العامة (الشرطة والمربيات والمربين والعامالت والعاملين في مجال الصحة والعامالت 

والعاملين االجتماعيين والعامالت والعاملين القانونيين) في المغرب، انطالًقا من تحليل إجراءات التكوين المرجعية المحددة في أربعة 
بلدان أوروبية ووكالة شرطة أوروبية واحدة على األقل.

تهدف في سياق إعدادها إلى تحقيق خمسة أهداف محددة:

1.  جمع معلومات عن المؤسسات المعنية واستراتيجيات وبرامج التكوين التي تم تطويرها خالل السنوات الخمس الماضية في   
مجال منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ومكافحتهما، والموجهة لموظفات وموظفي اإلدارة العامة في إسبانيا 

وإيرلندا ورومانيا وليتوانيا. تم، إضافة إلى ذلك، توجيه البحث عن البرامج المرجعية إلى تلك التي أعدتها الوكاالت األوروبية 
ومنظمات المجتمع المدني في كل بلد، بما في ذلك األنشطة التكوينية المحددة مع إمكانية نقلها إلى المغرب.

2.  تحديد برنامجين مرجعيين ووصفهما في كل من البلدان وفي كل مجال من مجاالت اإلدارة العامة قيد التحليل: األمن والتعليم   
والصحة والعدل والمساعدة االجتماعية. ُتعطى األولوية عند االختيار للبرامج التي تتضمن منظوًرا جنسانًيا، وسيتم تقييم 

فعاليتها مع مراعاة تأثيرها وانتشارها ونتائجها الملموسة والمحتملة.
3.   ُحّددت، حسب مجال التحليل، عوامل النجاح الرئيسية للبرامج فيما يتعلق باحتياجات التكوين وعدد المشاركات والمشاركين   

وملفهن/هم الشخصي والمدة والمحتوى واألهداف والمعرفة والمهارات والسلوكات المكتسبة والمنهجية المستخدمة وملف فرق 
التكوين وطريقة التقييم وأدواته المستخدمة، وكذلك، تم األخذ بعين االعتبار في البرنامج تأثير جنس الشخص.

4.  رفع مستوى الوعي، بين السلطات والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى، بأهمية دور التكوين في مواجهة التحديات في مكافحة   
العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال التعصب.

5.  التحقق من مقترح التكوين في المغرب، بعد تحديد االحتياجات التكوينية الحالية لدى موظفات وموظفي اإلدارات العامة   
المغربية وبعد تقييم أنسب استراتيجيات التكوين في كل مجال من المجاالت، مع مراعاة واقعهن/هم المختلف، من خالل تبادل 

الخبرات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المغرب.
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المنهجية المستخدمة.	. 

 تم إعداد أهداف المشروع على مرحلتين: (1) تحليل البرامج التكوينية والنماذج في الدول األوروبية و (2) ورشة عرض النتائج في 
المغرب. يعالج هذا التقرير المرحلة األولى من المشروع.

الهدف النهائي من تحليل البرامج والنماذج التكوينية في الدول األوروبية هو استخالص مجموعة التوصيات التي قد تكون مفيدة 
لتصميم أنشطة التكوين في المغرب وتطويرها. الخطوات المتخذة للوصول إلى هذه االستنتاجات هي:

 تحديد نماذج وبرامج التكوين المهمة التي تستهدف المسؤوالت والمسؤولين عن العدالة واألمن والتعليم والصحة والخدمات - 
االجتماعية في مختلف البلدان.

اختيار األنشطة التكوينية التي سيتم تحليلها.- 
الحصول على معلومات مفصلة عن األنشطة التكوينية وتحليل المتغيرات التي ترتبط بجودة البرامج.- 

	.	. تحديد نماذج وبرامج التكوين ذات الصلة

يعتبر التحديد السليم لنماذج وبرامج التكوين في مجال منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ومكافحتهما شرطا ال غنى عنه 
كي يحقق المشروع أهدافه. لذا، وعلى الرغم من أنه ال بد من مراجعة المصادر األولية والثانوية المتوفرة على اإلنترنت من أجل 

الحصول على المعلومات، فإن ذلك ال يمكن أن يكون اآللية الوحيدة لتحقيق ذلك. الحواجز اللغوية، وتبعثر المعلومات المقدمة، 
وغياب البيانات المهمة لتحليل عوامل النجاح، بين أمور أخرى، هي عوائق قد تجعل تحديد البرامج والنماذج المرجعية في كل بلد 

أمًرا صعًبا. لهذا السبب، تم البحث عن المعلومات أيًضا من خالل المقابالت مع المسؤوالت وة المسؤولين عن تنفيذ البرامج التكوينية 
في مختلف مجاالت اإلدارة العامة في البلدان والوكاالت ومنظمات المجتمع المدني التي تم تحليلها.

 وقد استخدم فريق الخبيرات والخبراء ممن شاركن/شاركوا في إجراء هذا التحليل، واللواتي/الذين تم اختيارهن/هم لمعرفتهن/
هم في مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ولخبراتهن/هم في تكوين الموظفات والموظفين، األدوات نفسها للبحث عن 

المعلومات والمعايير نفسها الختيار البرامج والنماذج الفعالة.

حاول البحث األول الذي أجري في البلدان التعرف على الجهات المختصة في تكوين الموظفات والموظفين العموميين. وُطلب 
منهن/هم جميعاً ملء استبيان (الملحق 1) للتعرف بعمق على استراتيجيات التكوين المتبعة وبرامج التكوين على مكافحة العنصرية 
ت في السنوات الخمس الماضية والتي اعتبرت أكثر أهمية. إضافة إلى ذلك، تم البحث عن مصادر ثانوية متعلقة بتكوين  التي أُِعدَّ

الموظفات والموظفين العموميين في هذه البلدان.

نتيجة لهذا البحث، تم تحديد 113 برنامًجا تكوينًيا ، 12 منها في ليتوانيا، 24 في رومانيا، 14 في إيرلندا و 63 في إسبانيا (انظر 
الجدول 1). تختلف طبيعة البرامج التكوينية التي تم تحديدها بشكل كبير، وتتباين بين الدورات التكوينية المنظمة إلى جلسات التوعية، 

مروًرا بدورات التخصص، والندوات والحلقات الدراسية، واجتماعات المائدة المستديرة.

اإلجماليليتوانيارومانياإيرلنداإسبانيا

55142212103حضورية

802010على اإلنترنت

63144212113اإلجمالي
الجدول 1. الدورات المحددة حسب البلد.
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	.	. اختيار األنشطة التكوينية التي سيتم تحليلها
بعد تحليل البرامج التكوينية التي تم إعدادها في كل من البلدان التي خضعت للدراسة، خلص فريق الخبيرات والخبراء إلى أن 

استراتيجيات التكوين التي تنفذها مختلف البلدان ليست متجانسة فيما بينها، وال فيما يتعلق بالمجاالت التي تم تحليلها. في حين أن 
جميع الدول ملزمة بنفس القوانين األوروبية، وبالشروط المفروضة على المنظمات التي تنتمي إليها، وبالمعاهدات المشتركة فيها، إال 

أن هناك اختالفات ملحوظة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تكوين المسؤوالت والمسؤولين على مكافحة العنصرية وكره األجنبيات 
وألجانب. سيؤخذ هذا االستنتاج في االعتبار عند تحديد معايير االختيار.

من ناحية أخرى، من أجل تعريف معايير االختيار، تمت استشارة الجهات الفاعلة المغربية، من أجل ضمان مشاركتها الفعالة منذ 
البداية بما يسمح بتقديم ضمانات لمالءمة معايير اختيار فائدة محتويات ومنهجيات البرامج التكوينية لتنفيذها في المغرب. إضافة إلى 

ذلك، تم االعتماد على االستشارة التي تقدمها أخصائية جنسانية مكلفة بالمساعدة في مشروع “العيش بدون تمييز: نهج قائم على حقوق 
اإلنسان والبعد الجنساني”. كما عقدت اجتماعات مع مجموعة من الخبيرات والخبراء المكلفين بتقديم المشورة التكوينية في المغرب، 

وذلك من خالل إلجراء تحليل عن المنظمات المناهضة للعنصرية في البالد.

بناء على مشاريع التعاون هذه، ومع مراعاة عدم تجانس االستراتيجيات المتبعة من قبل الهيئات، اتخذ فريق الخبيرات وةالخبراء 
قراًرا باستخدام ثالثة أنواع من المعايير.

 معايير الشمول، التي تضمن تمثيل البلدان والمجاالت والمنهجيات والجماهير المستهدفة، بهدف ضمان مجموعة متنوعة من 	 
المقاربات والسياقات.

معايير جودة الدورات، والتي تسمح باختيار الممارسات المرجعية.	 
 معيار المالءمة، في جميع الحاالت، كان المعيار األخير الختيار البرامج التكوينية هو مالءمة المحتوى المثلى مع الموضوع، 	 

وتفضيل البرامج ذات المحتويات التي تعالج العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب خصوًصا، على البرامج التي تركز 
محتوياتها على قضايا عامة مثل حقوق اإلنسان أو غيرها من المواضيع المهنية.

تشير معايير الشمول إلى أربعة عناصر محددة: البلدان، والمجال، والمنهجية، والجمهور المستهدف. تم تلخيصها في الجدول 2.
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األخذ بعين االعتبار نشاًطا تكوينًيا واحًدا على األقل حسب المنطقة والبلد، في حالة وجوده.  .1
2.  إدراج نشاط تكويني واحد على األقل يتم تنفيذه بطريقة غير مباشرة أو حضورًيا، حسب مجال التحليل، شريطة أن تكون هناك 

إجراءات تم اإلبالغ عنها.
3.  نظراً إلى االختالف الكبير في عدد الممارسات وعدم تجانسها بين المناطق، سيتم وضع بعض المعايير المحددة لكل مجال: 

التعليم، واألمن، والصحة، والعدالة، والشؤون االجتماعية

التعليم :مجال 

 يتيح لنا من تلقى التكوين في هذا المجال التمييز بين ثالثة أنواع من الدورات: المخصصة للطالبات والطالب، والمخصصة للمعلمات
للتعليم التمييز بين الدورات الموجهة للمستوى غير الجامعي وتلك الموجهة   والمعلمين، والمختلطة. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن 

.الجامعي

.يرى فريق الخبيرات والخبراء أنه يجب إدراج دورة واحدة على األقل موجهة للجمهور المستهدف 

مجال األمن

المشاركة في الشرطة  إلزامي على جميع عناصر  بشكل  يفرض  الذي  التكوين  التكوين:  نوعين من  الضوء على  تسليط  الممكن   من 
.دورات تكوين خاصة بالدخول في سلك الشرطة والترقية و/أو التخصص، والتكوين ذي الطابع االختياري

.يرى فريق الخبيرات والخبراء أنه يجب إدراج دورة واحدة على األقل من الطريقتين االختيارية واإللزامية

الخدمات االجتماعية/ المحلية

 بعد جمع المعلومات، يالحظ أن بعض الدورات التكوينية تستهدف العامالت والعاملين في منظمات المجتمع المدني و/أو المتطوعات
.والمتطوعين والعامالت والعمال اللةواتي/الذين يتواصلن ويتواصلون مع الجمهور في اإلدارات العامة

يرى فريق الخبيرات والخبراء ضرورة تضمين دورة واحدة على األقل موجهة للعامالت والعاملين من منظمات المجتمع المدني و/
أو المتطوعات والمتطوعين واإلدارات المحلية

.مجال العدل

 على الرغم من أن العامالت والعاملين في المجال القضائي لهن/لهم أهمية قصوى في ضمان احترام حقوق األقليات العرقية والقومية،
 فإن عدد األنشطة التكوينية المحددة لهن/لهم محدود للغاية. ومع ذلك، قرر فريق الخبيرات والخبراء تضمين دورة واحدة على األقل

.للمدعيات والمدعين العامين ودورة أخرى للقاضيات والقضاة

.مجال الصحة

.ال يمكن تطبيق معايير اختيار محددة نظًرا لقلة عدد ممارسات التكوين المحددة

.الجدول 2. معايير شمول الدورات التكوينية

تقيس معايير الجودة التي يستخدمها فريق الخبيرات والخبراء لتصنيف النشاطات التكوينية المحددة نجاح البرامج على مستويات 
المشاركة والتقييم واالعتراف في البلدان المنفذة فيها. إضافة إلى ذلك، يتم تقييم إدراج المنظور الجنساني في البرنامج التكويني 

باعتباره عاماًل ثابًتا في جميع مراحل المشروع. يوضح الجدول 3 معايير الجودة التي تم تقييمها.
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تضمين المنظور الجنساني في تصميم الدورة التكوينية وأثناء تنفيذها على حد سواء، ويعني ذلك الخصوصيات التي   .1  
تؤثر على النساء والرجال المهاجرين، وكذلك فرق المساعدة والتعليم.

أو  المستضعفة  الفئات  مشاركة  على  التدريس  و/أو  والمحتويات  التكوينية،  االحتياجات  على  التعرف  أثناء  االعتماد   .2  
الجمعيات أو المنظمات التي تمثلها.

أن تكون المنهجية المستخدمة في الدورة قائمة على المشاركة وتركز على الحضور وعلى احتياجاته التكوينية.  .3  
تعاون الهيئات المختلفة في تصميم التكوين أو تمويله أو تنفيذه. يستخدم هذا المعيار كدليل على مراقبة الجودة وكدليل   .4  

على قابلية نقل النشاط التكويني.
أن يتم في إطار نشاط التكوين إنشاء موارد تعليمية محددة: كتيبات، فيديوهات، مقاالت، إلخ - وموارد نشر: مواقع   .5  

إلكترونية، شبكات، التكوين التسلسلي، إلخ.
أن تكون الموارد التعليمية متوفرة لعامة الناس على اإلنترنت  .6  

أن يكون معدل تكرار النشاط خالل السنوات الخمس الماضية أكبر من 3 مرات.  .7  
أن يكون للتكوين تأثير على الوظائف المهنية للمسؤوالت والمسؤولين، إما من خالل نظام النقاط الداخلي في اإلدارات   .8  
العامة أو بفضل إصدار الشهادات. يستخدم هذا المعيار كدليل على التزام اإلدارة العامة المقابلة باستراتيجية التكوين 

على مكافحة العنصرية.
للدورة، ومؤشرات رضا السناء  إقرار النشاط التكويني الذي قامت به المنظمات المستقلة التي أجرت تقييماً خارجياً   .9  

والرجال المشاركين، وتقدير الممارسة في المحيط االجتماعي واإلعالمي، و/أو الحصول على جوائز أو تقديرات.

.الجدول 3. معايير جودة الدورات التكوينية

نتيجة لتطبيق المعايير المذكورة أعاله، تم اختيار ما مجموعه 41 دورة ومشروع تكوين، 71 تم تنفيذها في إسبانيا، 8 في إيرلندا، 
10 في رومانيا، و 6 في ليتوانيا (انظر الجدول 4). يمكن للقارئ االطالع على قائمة الدورات المختارة في الملحق 9.

اإلجماليليتوانيارومانياإيرلنداإسبانيا

1588637حضورية

20204على اإلنترنت

17810641اإلجمالي
.الجدول 4. دورات مختارة حسب البلد

	.	. الحصول على معلومات مفصلة عن األنشطة التكوينية المختارة وتحليل المتغيرات التي 

ترتبط بها جودة البرامج.

اتصل فريق الخبيرات والخبراء بالهيئات المعنية مرة أخرى للحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول األنشطة التكوينية المختارة. 
كان الهدف في هذه الحالة تحديد األشخاص أو المنظمات التي قامت بتنسيق برامج التكوين. تم االتصال بهن/بهم جميًعا وُطلب منهن/

هم إكمال استبيان مفصل حول الدورة يضم أسئلة حول: المنظمات/المؤسسات المشاركة، البرنامج الذي تقام الدورة في سياقه، هل 
الدورة تتم لمرة واحدة أو بشكل متكرر، االحتياجات التكوينية التي تلبيها، عدد النساء والرجال المشاركين وملفاتهن/هم، مدة الدورة 
وتنسيقها، المحتويات التي تدرس، أهداف الدورة، المعرفة والمهارات والمواقف المكتسبة، المنهجية المستخدمة، الموارد التعليمية، 

لمحة عن فريق التكوين، أسلوب التقييم وأدواته المستخدمة، المنظور الجنساني (انظرالملحق 2).

تم تنظيم المعلومات المقدمة في مجموعة من المتغيرات التي تم تحليلها من خالل الحزمة اإلحصائية IBM SPSS 19. تم تحليل 
التكرارات حسب المناطق، من أجل وصف األنشطة التكوينية المختارة. إضافة إلى ذلك، تم إعداد جداول لالحتماالت للعينة بأكملها 
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من أجل العثور على المتغيرات التي كان لها أكبر تأثير على التميز في البرنامج وعلى إدراج منظور جنساني. يحدد الجدول 5 
المتغيرات والقيم المعينة.

القيممتغير

األمن؛ العدالة؛ الصحة؛ التعليم؛ الخدمات االجتماعية/ المحليةالمجال

إيرلندا؛ إسبانيا؛ ليتوانيا؛ رومانياالبلد

التنظيم جهة 
المؤسسات والهيئات التي تنظم نشاط التكوين

 اإلدارة؛ المجتمع المدني؛ مرصد أو ما شابه؛ اإلدارة
 والمجتمع المدني؛ اإلدارة والمرصد؛ المجتمع المدني واإلدارة

والمرصد، المجتمع المدني والمرصد

مشاركة المنظمات غير الحكومية
 مشاركة منظمات المجتمع المدني في التعرف على االحتياجات و /أو تصميم النشاط و/

أو تطويره

نعم؛ ال

مشاركات أخرى
 مشاركة المؤسسات أو المنظمات األوروبية أو غيرها من البلدان والجامعات، إلخ، في 

.التعرف على االحتياجات وتصميم النشاط و/أو تطويره

نعم؛ ال

مكونة/مكون البرنامج/ المشروع
نشاط تكويني تم إعداده في إطار برنامج أو مشروع تكوين أكبر

نعم؛ ال

عدد الساعاتالساعات

تكرار النشاط
كان للنشاط أكثر من نسخة واحدة في السنوات الخمس الماضية

نعم؛ ال

التعرف المسبق على االحتياجات
.يعتمد النشاط التكويني على تقييم االحتياجات التكوينية أو الطلب على الخدمات

نعم؛ ال

عدد النساء والرجال المشاركين في السنوات الخمس الماضيةعدد النساء والرجال المشاركين

االعتراف بالمشاركة/ االستخدام
مدرجة في نظام النقاط لدى اإلدارة العامة أو تمثل ميزة في السيرة الذاتية

نعم؛ ال

التشاركية المنهجية 
استخدام تقنيات المشاركة في الفصل

نعم؛ ال

حضور طوعي/ حضور إجباريالحضور

حضورية؛ على اإلنترنت؛ شبه حضوريةالطريقة

نعم؛ الالمواد والموارد التي تم إنشاؤها خصيًصا للنشاط التكويني

الموارد متوفرة للعموم
إذا كانت الموارد المعّدة متوفرة للعموم عبر اإلنترنت

نعم؛ ال

موجهة للمكونات والمكونين
إذا كان النشاط التكويني تكويناً للمكونات والمكونين

نعم؛ ال

نعم؛ ال مشاركة الفئات المستضعفة في التصميم

مشاركة الفئات المستضعفة في التدريس
 سواء باعتبارها فرق التدريس ، أو التحفيز، أو عرض التجارب ، أو من خالل مقاطع

الفيديو

نعم؛ ال

المحتوى شمولية 
إذا كانت المحتويات موجهة إلى الوظائف أم ال

شاملة؛ مخصصة
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القيممتغير

نظري؛ عملي؛ نظري - عملينوع المحتوى

منظور المحتوى
التخصصات التي يعالجها التكوين

قانونية؛ نفسية اجتماعية؛ تقنية؛ جامعة

التدريس
عالقة فريق التدريس

داخلي؛ خبراء؛ كالهما

المحتوى تقييم 
يتم تقييم المحتويات المكتسبة

نعم؛ ال

تقييم الرضا
يتم تقييم مدى رضا النساء والرجال المشاركين

نعم؛ ال

الخارجي التقييم 
تخضع الدورة لتقييم أو مراجعة تجريها وكالة مستقلة

نعم؛ ال

يعترف بها من مؤسسات خارجية
 هناك بعض الدالئل الموضوعية على االعتراف: الجوائز، واإلدراج ضمن الممارسات

.الجيدة، ونشر أنشطة التكوين، إلخ

نعم؛ ال

المساواة بين الجنسين في المشاركة
 تم اتخاذ بعض التدابير لضمان المساواة بين الجنسين: ُتنَفذ الدورة التكوينية خالل ساعات

 العمل، دعوة صريحة للنساء والرجال، دراسة استقصائية لتفضيالت النساء والرجال،
 نظام المنح الدراسية أو النفقات المدفوعة، إمكانية الوصول أثناء تنفيذ التكوين، الشفافية

.في المعلومات، االختيار الموضوعي للمزايا، إلخ

نعم؛ ال

المساواة بين الجنسين في التدريس
تتراوح نسبة مشاركة الرجال والنساء في فريق التدريس بين 40 و %60

نعم؛ ال

اإلشارة إلى جنس الشخص في التصميم
.البعد الجنساني مذكور صراحة في اقتراح العمل التكويني

نعم؛ ال

استخدام لغة محايدة أو شاملة
.في جميع الوثائق التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالنشاط التكويني

نعم؛ ال

صوت النساء المنتميات إلى الفئات المستضعفة
 تشارك النساء المنتميات إلى الفئات المستضعفة في اكتشاف االحتياجات أو تصميم

.أنشطة التكوين أو تقديمها

نعم؛ ال

الجنساني المنظور 
 مجموع المتغيرات: المساواة بين الجنسين في المشاركة، المساواة بين الجنسين في

.التصميم، المساواة بين الجنسين في التدريس، استخدام لغة محايدة أو شاملة

غير موجود؛ نادر جدا؛ نادر؛ متوسط؛ عاٍل؛ عاٍل جًدا

نجاح النشاط التكويني
 مجموع المتغيرات: تكرار النشاط التكويني، الموارد المتوفرة للعموم واعتراف

.المؤسسات الخارجية المعلوم

متدن؛ متوسط؛ عاٍل

التميز
 المجموعات التي حصلت على تصنيف “عاٍل” أو “عاٍل جًدا” وفق المنظور الجنساني

ونجاح “متوسط” أو “مرتفع”.

األنشطة التكوينية الممتازة؛ األنشطة التكوينية غير الممتازة

الجدول 5. متغيرات التصنيف وقيمه
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تم استخدام متغير “تميز، ممتاز” للتفريق بين البرامج التي وصلت إلى مستوى التميز وبين تلك التي لم تصل إلى هذا المستوى على 
الرغم من كونها برامج جيدة. لقد سمح لنا التميز، الذي يحدده نجاح البرنامج وإدراج منظور جنساني، بالتفريق بين البرامج الممتازة 

وبقية البرامج، وتحليل المتغيرات التي تختلف فيها.

استطاع فريق الخبيرات والخبراء من خالل نتائج تحليل البيانات التوصل إلى استنتاجات حول الجوانب الرئيسية لنجاح البرامج 
وتقديم سلسلة من التوصيات التي تسمح بنقل الخبرات التي تم تعلمها إلى المغرب.
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وصف االستراتيجيات والبرامج التكوينية التي تم تحليلها  .5

5.	. سياق البلدان التي تم تحليلها.

إسبانيا وإيرلندا ورومانيا وليتوانيا هي البلدان التي تم تحليلها. يتم اختيار البلدان بناًء على الحاجة إلى تحديد عوامل النجاح الصحيحة 
في سياقات مختلفة، وبالتالي، قد يكون مفيًدا أيًضا للتكوين في المغرب. يواجه كل بلد من البلدان المختارة قضايا هجرة وقضايا 

عرقية متباينة، على الرغم من أنها تندرج في إطار تنظيمي أوروبي مشترك، فقد طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحة العنصرية 
وكراهية األجنبيات واألجانب. 

يلخص الجدول 6 المعالم الرئيسية الوطنية التي تسمح بوضع االستراتيجيات التي تشترك فيها البرامج التكوينية المختارة في سياق 
مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.

الدول المشاركة

إيرلندا

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية 2005االستراتيجية
استراتيجية إدماج النساء والرجال المهاجرين

خطة للمستقبل 2020-2017

التنظيمي القانون العاماإلطار 
قانون عام 1989 بشأن التحريض على الكراهية

المساواة في قوانين العمل 
قوانين المساواة في الظروف 2012-2000

الديموغرافية السكان: 6.6 مليوًناالبيانات 
المساحة: 70.282 كيلومتًرا مربًعا
(المهاجرون: 535.475 (2016

 الجنسيات: بولندا (122.515) األلمانيا (11.531 شخًصا) المملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا والتفيا والبرازيل
ورومانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا

حل المجموعات العرقية: الرُّ

إسبانيا

استراتيجية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجنبيات واألجانب وما يتصل بذلك من تعصباالستراتيجية

التنظيمي الدستور اإلسبانياإلطار 

الديموغرافية .السكان: 46.7 مليون نسمةالبيانات 
المساحة: 505.990 كيلومتًرا مربًعا

(المهاجرون: 5.424.781 (2018
 الجنسيات: رومانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والمغرب، والصين، وإكوادور، وكولومبيا، وأوكرانيا، وبوليفيا،

وكولومبيا، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا
 العرقيات: الغجر. تعتبر معظم المؤسسات أن ما بين 725.000 و 750.000 شخص من الغجر يعشن/يعيشون

 ، الذي يقدم بيانات ذات تباين كبير منFOESSAفي إسبانيا. تشير مصادر أخرى إلى أرقام أعلى، مثل تقرير 
عام آلخر في اإلصدارات المختلفة من إحصائياتهم، إذ تتراوح األرقام بين 800.000 و 1،5 مليون شخص.
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الدول المشاركة

ليتوانيا

خطة العمل بشأن عدم التمييز 2017-2019االستراتيجية

التنظيمي قانون األقليات القومية لجمهورية ليتوانيا (1989)اإلطار 
 دستور ليتوانيا (1992)

قانون المساواة في المعاملة (2005)
القانون الجنائي الليتواني

الديموغرافية .السكان: 2.8 مليوًناالبيانات 
المساحة: 65.286 كيلومتًرا مربًعا

المهاجرات والمهاجرون: 12.300 (2018)
.الجنسيات: أوكرانيا، وروسيا البيضاء، وروسيا، وبولندا، وألمانيا، والتفيا

العرقيات: التتار، وتتار القرم، والغجر

رومانيا

المرسوم الحكومي رقم 137 / 2000 بشأن منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليهااالستراتيجية

التنظيمي دستور رومانيااإلطار 

الديموغرافية .السكان: 19.5 مليوًناالبيانات 
المساحة: 65.286 كيلومتًرا مربًعا

المهاجرون: 1،9% (2018)
.الجنسيات: المجر، وألمانيا، وإسرائيل، وبلغاريا، وأوكرانيا، وصربيا

العرقيات: الغجر (2,5%)
الجدول 6. سياق البلد.

5.	. مشاريع التكوين وأنشطته باألرقام.

أظهر بحث الهيئات المسؤولة عن تكوين المسؤوالت والمسؤولين في مختلف البلدان، كما ُذِكر عند شرح المنهجية، أن استراتيجيات 
التكوين المنفذة ليست متجانسة ال بين الدول، وال في المجاالت التي تم تحليلها، وال في أشكال األنشطة التكوينية. إضافة إلى ذلك، 
تبين أن اإلدارات العامة لم تتدخل في تكوين الموظفات والموظفين المدنيين فحسب، بل لعبت منظمات المجتمع المدني دوًرا مهًما 

سواء بالتعاون مع اإلدارات أو بمبادرة منها. كانت برامجها في كثير من األحيان، وخصوصاً في الحالة األخيرة، غير مرتبطة 
حصرًيا بأحد المجاالت التي تم تحليلها.

 يرجى من القارئ االطالع على الشروحات الواردة في الملحقات من 3 إلى 8، وفًقا للمجاالت، عن الهيئات المسؤولة عن تكوين 
موظفات وموظفي اإلدارة العامة في كل بلد تم تحليله.

وقد تبين أن مستوى تطوير استراتيجيات التكوين حسب المجاالت يتغير تبعا لالستجابة للطلبات المقدمة من المنظمات الدولية التي 
تعد جزًءا منها، كونها توصيات مقدمة من المفوضية األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في كل بلد. نتيجة لهذه التوصيات، 
يبدو أن المجاالت التي قد أعدت برامج تكوينية في مجال األمن بنسبة 27،4%، والتعليم بنسبة 36،2%، وذلك وفقا لإلجابات التي 

قدمها المشاركات والمشاركون.

يشرح هذا القسم النتائج التي تم الحصول عليها بعد االتصال بمختلف األشخاص المسؤولين عن التكوين في كل مجال من مجاالت 
الدراسة، وفيما يتعلق باألنشطة التكوينية التي اعتبرت مرجعية والتي تجاوزت معايير الشمول والجودة والكفاية ألجل اختيارها.
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	.	.5. مجال األمن

تم تحديد 32 دورة تكوينية في مجال األمن، اثنتان منها على اإلنترنت. وترد تفاصيل التوزيع حسب البلدان في الجدول 7.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار 12 دورة، واحدة منها عبر اإلنترنت. يسمح لنا تحليل الدورات المختارة 
باستنتاج ما يلي:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: تم تنظيم 4 منها بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي تخضع لها الموظفات 	 
والموظفون مباشرة، فيما شاركت في الدورات الباقية مراصد مراقبة العنصرية وما شابهها (5) ومنظمات المجتمع المدني 

(8). إضافة إلى ذلك، اعتمدت 9 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء خارجيين. %66،7 
من الدورات هي جزء من برنامج تكويني.

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات الفئات المستضعفة وإمكانية مشاركتها: في 83,3% من الحاالت، أجريت أعمال مسبقة 	 
من أجل التعرف على االحتياجات. تم أخذ هذه االحتياجات بعين االعتبار، وتم سماع صوت الفئات المستضعفة في تصميم 
05% من الدورات. انخفضت مشاركة المهاجرات أو نساء األقليات العرقية إلى 7،14% من الدورات التكوينية. أشير إلى 

جنس الشخص صراحة أثناء تصميم 50% من الدورات.
فيما يتعلق بالحضور: يتراوح عدد الحضور بين 26 و 22.000 ضابطة وضابط شرطة، من الشرطة الوطنية والبلدية 	 

واإلقليمية. كان الحضور في 83,3% من الدورات طوعًيا وتخصصًيا، في حين كان الباقي جزًءا من برامج التكوين 
اإللزامية. 25% من الدورات موجهة لتدريب فريق التكوين. حوالي 60% من الدورات تعتمد الحضور ولها تأثير على 

المسيرة المهنية للمشاركات والمشاركين. تتخذ 58% من الدورات بعض التدابير لضمان المساواة بين الجنسين في 
المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

 علىحضورية
 علىحضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

808303إيرلندا
تكوين ضابطات وضباط االتصال مع المجتمعات 

العرقية
حماية حقوق اإلنسان للجالية السوداء في إيرلندا

Garda Siochane نموذج استجواب لـ

516*18119* إسبانيا

تكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم 
الكراهية للشرطة المحلية في ساباديل

PROXIMITY مشروع
FIRIR مشروع

Together مشروع
خطاب الكراهية عبر اإلنترنت**

الكراهية والعنصرية والعنف في الرياضة.

202202رومانيا
إجراءات شاملة لمكافحة جرائم الكراهية، ال سيما 

ضد المجتمعات المحلية وأقلية الغجر.
محاربة معاداة السامية والتمييز وكراهية 

األجنبيات واألجانب

أعمال ضابطات وضباط الشرطة في قضايا 202101ليتوانيا
جرائم الكراهية

الجدول 7.الدورات التي تم تحديدها واختيارها في مجال األمن
؛ **نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية(CEPOL) بما في ذلك دورة نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية *
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 فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة الدورات ما بين 8 و 118 ساعة و 75% منها أنشطة تكوينية مع أكثر من نسخة 	 
واحدة، وتصل لنفس النسبة المئوية الدورات الحضورية المباشرة.

 فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: تتبع 83,3 منها منهجية تشاركية، فيما تنتج 57% مواد تكوينية محددة يمكن للجمهور 	 
الوصول إليها في 41،7% من الحاالت. المحتويات التي يتم تدريسها محددة لألمن بنسبة 91،7%، ومعظمها ذات طابع 

نظري وعملي (75%). تم في 66،7% من الدورات تناول قضايا قانونية ونفسية واجتماعية وتقنية (%66،7).
 فيما يتعلق بفريق التدريس: شارك خبيرات وخبراء من خارج المنظمة في التدريس في 83,3% من الحاالت. شاركت 	 

المجموعات الضعيفة في تقديم الدورة، مباشرة أو من خالل الجمعيات التي تدافع عن حقوقها، في 66،7% من األنشطة 
التكوينية.

فيما يتعلق بالتقييم: يتم في 3،33% من الحاالت تقييم المحتويات المكتسبة، فيما يتم تقييم مدى الرضا عند الحضور في 	 
66،7%، ويتم في 3،33% إجراء تقييم للعمل التكويني تقوم به وكالة مستقلة. حصلت نسبة 16،7% من الدورات على 

اعتراف خارجي في صورة تنويه أو جائزة.
فيما يتعلق بالمنظور الجنساني: مع مراعاة جميع المتغيرات المدرجة، فإن 35،6% من الدورات تصل إلى درجة عالية أو 	 

عالية جدا. لم تأخذ اثنتان من الدورات هذا البعد بعين االعتبار.

5.	.	. مجال العدل

 تم تحديد ما مجموعه 13 دورة تكوينية في مجال العدل، واحدة منها على اإلنترنت. وترد تفاصيل التوزيع حسب البلدان
 في الجدول 8.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار 9 دورات، واحدة منها عبر اإلنترنت. يسمح لنا تحليل الدورات المختارة 
باستنتاج ما يلي:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: 5 تم تنظيمها بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي تخضع لها  الموظفات 	 
والموظفون مباشرًة، وواحدة من قبل منظمة مجتمع مدني و 3 من هذه الدورات نظمتها اإلدارة بالتعاون مع المؤسسات 
األوروبية. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء خارجيين. 

33,3% فقط من الدورات كانت جزًءا من برنامج تكويني.
فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات الفئات المستضعفة وإمكانية مشاركتها: قامت اثنتان فقط من الدورات المختارة بإجراء 	 

مسبق للتعرف على االحتياجات وذكرت صراحة جنس الشخص في تصميمها.
فيما يتعلق بالمشاركات والمشاركين: يتراوح عدد المشاركات والمشاركين بين 10 و 60 من أعضاء النيابة العامة 	 

والقاضيات والقضاة. كانت دورة واحدة فقط من الدورات المخصصة للقاضيات والقضاة إلزامية، وهي جزء من برنامج 
القضاء التكويني. وهنالك أيًضا دورة وحيدة مخصصة ألعضاء فرق التكوين. وهناك دورتان  فقط ال تعتمدان على 

حضور المشاركات والمشاركين. تتخذ 41،7% من الدورات بعض التدابير لضمان المساواة بين الجنسين في المشاركة.
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البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

 علىحضورية
 علىحضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

000000إيرلندا

جرائم الكراهية والتمييز303202اينابسإ 
جرائم الكراهية

516314رومانيا

مكافحة معاداة السامية والعنصرية 
وكراهية األجنبيات واألجانب وإنكار 

محركة اليهود واإلشادة بمن تمت إدانته 
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية والسالم
مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات 

واألجانب ورهاب المثلية ورهاب 
األشخاص متحوالت ومتحولي الجنس
الدورة التخصصية األولى في مجال 

مكافحة التمييز، وتكافؤ الفرص
HELP تدريب فريق التكوين على منهجية

505303ليتوانيا
الحقوق اللغوية لألقليات اللغوية

حقوق اإلنسان في الممارسة
حماية حقوق األقليات القومية

الجدول 8.الدورات التي تم تحديدها واختيارها في مجال األمن
؛ **نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية(CEPOL) بما في ذلك دورة نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية *

 فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة الدورات ما بين 4 ساعات وثالثة أشهر ونصف، وهي أنشطة تكوينية مع أكثر 	 
من نسخة واحدة. تمت دورة واحدة فقط من الدورات التكوينية عبر اإلنترنت، علماً بأنها تضم حصة حضورية أيضا.

فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: تتبع 5 من الدورات منهجية تشاركية وتنتج مواد تكوينية محددة، على الرغم من أن 	 
محتويات 4 منها فقط متوفرة للجمهور العام. إن المحتويات التي يتم تدريسها مختصة بالعدل في كل الحاالت، ومعظمها 

ذو طابع نظري وعملي. تتناول 6 من الدورات القضايا القانونية، وتتناول 3 منها فقط الجوانب النفسية واالجتماعية.
فيما يتعلق بفريق التدريس: شارك خبيرات وخبراء من خارج المنظمة في التدريس في 6 من الحاالت. شاركت 	 

المجموعات المستضعفة في تقديم الدورة في سياق أحد األنشطة التكوينية، بشكل غير مباشر عن طريق الجمعيات التي 
تدافع عن حقوقها.

فيما يتعلق بالتقييم: يتم تقييم المحتويات المكتسبة في حالتين فقط من الحاالت، وفي حالة واحدة يتم تقييم مدى الرضا عند 	 
الحضور، ويتم في حالتين تقييم اإلجراء التكويني من قبل وكالة مستقلة.

فيما يتعلق بالمنظور الجنساني: مع األخذ في االعتبار جميع المتغيرات المضّمنة، تحصل اثنتان فقط من الدورات على 	 
درجة متوسطة أو عالية. لم تأخذ اثنتان من الدورات هذا البعد بعين االعتبار.
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5.	.	. مجال الصحة

تم تحديد ما مجموعه 4 دورات في مجال الصحة، دورتان في إسبانيا واثنتان في رومانيا، كما يتضح من الجدول 9.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار دورتين وفًقا للخصائص التالية:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: نظمت مؤسسات مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب بالتعاون مع منظمات 	 
المجتمع المدني الحالتين كلتيهما. إضافة إلى ذلك، حصل كال المشروعين على تمويل أوروبي وكانا جزًءا من مشاريع 

عمل أوسع نطاًقا تضمنت أنواًعا أخرى من األنشطة، مثل زيادة الوعي وتحديد الحوادث العنصرية والناتجة عن كراهية 
األجنبيات واألجانب وتسجيلها.

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات الفئات المستضعفة وإمكانية مشاركتها: في كلتا الحالتين تم التعرف مسبًقا على 	 
االحتياجات باعتبار ذلك جزًءا من المشروع بأكمله.

فيما يتعلق بالحضور: تراوح عدد المشاركات والمشاركين بين 50 و 2400 شخص. الحضور طوعي واُتخذت تدابير 	 
لضمان المساواة بين الجنسين في المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

على حضورية
على حضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

000000إيرلندا

مشروع 202101Pandoraإسبانيا 

التمييز ضد المهاجرات والمهاجرين في 202101رومانيا
مجال الحقوق المدنية

000000ليتوانيا

الجدول 9. الدورات المحددة والمختارة في مجال الصحة

فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة الدورات من ساعة إلى 10 ساعات، ويتكرر النشاط لمدة أقصر في 162 	 
مناسبة. كلتا الدورتين حضوريتان.

 فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: كالهما تعتمد المنهجية التشاركية، وتنتج مواد تكوينية محددة تضعها في متناول 	 
العموم. تعتبر المحتويات التي يتم تدريسها متخصصة بمجال األمن، وذات طبيعة نظرية وعملية، وتتناول كاًل من القضايا 

القانونية والنفسية االجتماعية والتقنية.
 فيما يتعلق بفريق التدريس: كان مؤلًفا في إحدى الحاالت من موظفات وموظفي الهيئة المسؤولة، وخبيرات وخبراء من 	 

خارج المنظمة. شاركت الفئات المستضعفة في تقديم كل من األنشطة التكوينية، بشكل مباشر أو من خالل الجمعيات التي 
تدافع عن حقوقها.

فيما يتعلق بالتقييم: يتم تقييم كلتا الدورتين من قبل طرف خارجي ويقيم مدى رضا الحضور في إحداهما.	 
فيما يتعلق بالمنظور الجنساني: مع مراعاة جميع المتغيرات المتضمنة، فإن إحدى الدورات قد حصلت على درجة »عالية 	 

جًدا«.
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5.	.	. مجال التعليم

تم تحديد 41 دورة تكوينية في مجال التعليم، 8 منها عبر اإلنترنت. وترد تفاضيل التوزيع حسب البلدان في الجدول 10.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار 7 دورات، اثنتان منها عبر اإلنترنت. في تحليل الدورات، ضاع نشاط تكويني 
أعده مجلس أوروبا، في إطار مشروع No Hate Speech في رومانيا، مع العلم أنه قد تم تنفيذه بالفعل في المغرب. خصائص بقية 

البرامج التكوينية هي:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: تم تنظيم دورتين بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي تخضع لها الموظفات 	 
والموظفون مباشرة، وواحدة من قبل منظمات المجتمع المدني، وتم تنظيم الباقي بالتعاون مع اإلدارة والمجتمع المدني 

والمراصد أو ما شابهها. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 4 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء 
خارجيين. وهناك دورة تكوينية واحدة فقط لم تكن جزًءا من برنامج تكويني.

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات الفئات المستضعفة وإمكانية مشاركتها: في 5 من الدورات المختارة، تم القيام بعمل 	 
مسبق الكتشاف االحتياجات، وتم ذكر جنس الشخص صراحة في تصميمها. في ثالث من الدورات، تم أخذ رأي الفئات 

المستضعفة في االعتبار عند تصميم التكوين، بما في ذلك النساء المنتميات إلى هذه المجموعات.
فيما يتعلق بالحضور: يختلف عدد الحضور بشكل كبير، حيث تصل البرامج الموجهة للطالبات والطالب إلى أكبر عدد، 	 

بحد أقصى 28.280 يبلغ شخًصا. يبلغ الحد األقصى في حالة البرامج الموجهة للمعلمات والمعلمين 2000 معلمة ومعلم. 
كانت اثنتان من الدورات الموجهة للطالبات والطالب إلزاميتي الحضور، وبقية الدورات الموجهة لتدريب فرق التدريس 

طوعية الحضور. وهناك دورة واحدة فقط من الدورات ال تعتمد على الحضور. تتخذ جميع الدورات بعض التدابير لضمان 
المساواة بين الجنسين في المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

 علىحضورية
 علىحضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

تنمية المواطنة 202101إيرلندا

16723314إسبانيا

وكراهية العنصرية  منع  على  تكويني   مشروع 
 األجنبيات واألجانب وما يتصل بها من أشكال
)FRIDAعدم المساواة في الفصول وكشفها (

Somos Más
 عبر اإلنترنتMUS-Eبرنامج 

 الحضوريMUS-Eبرنامج 

.دروس تفاعلية حول محرقة اليهود في رومانيا11121011رومانيا

خطاب الكراهية404101ليتوانيا
.الجدول 10. الدورات المحددة والمختارة في مجال التعليم

فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة الدورات من 3 إلى 15 ساعة وجميع األنشطة التكوينية لها أكثر من نسخة واحدة. 	 
تم تنفيذ اثنتين من الدورات عبر اإلنترنت.

فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: تتبع 5 من الدورات منهجية تشاركية. تنتج جميعها مواد تكوينية محددة، رغم أنه ال 	 
يمكن للجمهور الوصول إليها في حالة واحدة. تعتبر المحتويات التي يتم تدريسها خاصة بالتكوين، ولكن البرامج الموجهة 
للطالبات والطالب تقوم بإعداد محتوى عام. تعمل ثالث من الدورات مع محتوى نظري وعملي و 3 دورات أخرى عملية 
فقط. تتعامل إحدى الدورات مع العنصرية وكره األجنبيات واألجانب من منظور نفسي واجتماعي، لكن الباقي يتعامل معها 

أيًضا من زوايا أخرى.
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بخصوص فريق التدريس: في دورة واحدة فقط ينتمي فريق التدريس حصرًيا إلى الجهة المنظمة، بينما شارك في التدريس 	 
في خمس من الحاالت خبيرات وخبراء من خارج المنظمة. شاركت الفئات المستضعفة في تقديم الدورة، بشكل غير مباشر 

ومن خالل جمعيات للدفاع عن حقوقها، وذلك في واحد من األنشطة التكوينية في 5 من الدورات.
فيما يتعلق بالتقييم: يتم تقييم المحتويات المكتسبة ومدى الرضا في 4 من الدورات. إضافة إلى ذلك، كان هنالك في 3 	 

حاالت تقييم للعمل التكويني من قبل وكالة مستقلة.
فيما يتعلق بالمنظور الجنساني: مع أخذ جميع المتغيرات المتضمنة بعين االعتبار، تحصل 3 من الدورات على درجة 	 

»عالية جًدا« و 2 على درجة »عالية« وواحدة على درجة »متوسطة«.

5.	.5. مجال الخدمات االجتماعية والمحلية

تم تحديد ما مجموعه 23 دورة في مجال الخدمات االجتماعية والمحلية، وترد تفاصيل توزيعها حسب البلد في الجدول 11.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والكفاية، تم اختيار 11 برنامًجا تكوينًيا، ُحِذف برنامج منها من التحليل ألنه كان قيد اإلنشاء في 
وقت إعداد هذا التقرير، وآخر ألن اإلدارة اإليرلندية تعاقدت على تنفيذه مع جهة توريد مختلفة لم تقدم معلومات مفصلة. الخصائص 

الرئيسية للبرامج التسعة المتبقية:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: تم تنظيم دورتين بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي تخضع لها الموظفات 	 
والموظفون مباشرة، وواحدة من قبل منظمات المجتمع المدني، وتم تنظيم الباقي بالتعاون مع اإلدارة والمجتمع المدني 

والمراصد أو ما شابهها. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء 
خارجيين. تم تنفيذ خمسة من األنشطة التكوينية في إطار برنامج تكويني.

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات الفئات المستضعفة وإمكانية مشاركتها: في 7 من الدورات المختارة، تم القيام بعمل 	 
مسبق الكتشاف االحتياجات، وتم في 8 ذكر جنس الشخص صراحة في تصميمها. تم أخذ رأي الفئات المستضعفة في 

االعتبار عند تصميم التكوين في 8 من الدورات.
بخصوص الحضور: يتراوح عدد الحضور بين 20 شخًصا و 210 أشخاص. جميع هذه الدورات طوعية الحضور. 	 

وهناك دورة واحدة فقط من الدورات ال تعتمد على الحضور. كما أن هناك دورة واحدة فقط من الدورات ال تتخذ أية تدابير 
لضمان المساواة بين الجنسين في المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

 علىحضورية
 علىحضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

404404إيرلندا
 دبلوم مهني في حقوق اإلنسان والمساواة

المساواة في الخدمات العامة
تكوين على تعدد الثقافات ومكافحة العنصرية

تكوين في التفضيالت الالواعية (بدون بيانات)

16016404إسبانيا

التكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم 
الكراهية بالتعاون مع بلدية تيراسا (من خالل 

اتفاقية) في طور اإلعداد
تكوين الفريق التقني لدى مجلس مدينة برشلونة 
على مكافحة خطاب الكراهية وتقديم الروايات 

البديلة.
التدخل االجتماعي في سياقات التنوع الثقافي
التدخل والعمل من منظور متعدد القطاعات
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البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

الدورات المختارة

 علىحضورية
 علىحضوريةاإلجمالياإلنترنت

اإلجمالياإلنترنت

202202رومانيا

المجموعات المعرضة للمخاطر 
وخدمات الدعم االجتماعي. الحق في 

عدم التمييز
الشبكة الوطنية للخبيرات والخبراء 

المحليين الرومانيين

التحريض على الكراهية والتمييز101101ليتوانيا

الجدول 11. الدورات المحددة والمختارة في مجال الخدمات االجتماعية والمحلية

فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة األنشطة من 2 إلى 400 ساعة، وتتعلق األنشطة األقصر بحمالت التوعية، وتلك 	 
ذات المدة األطول ببرامج تكوينية جامعية. جميع األنشطة التكوينية لديها أكثر من نسخة واحدة. اثنتان من الدورات لها 

طابع شبه حضوري.
فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: تتبع 8 من الدورات منهجية تشاركية. 6 تنتج مواد تكوينية محددة، علماً بأنه يمكن 	 

للجمهور العام الوصول إلى هذه الموارد في 3 حاالت فقط. تكون المحتويات التي يتم تدريسها خاصة بالمجال، باستثناء 
أحد األنشطة التكوينية الذي تكون محتوياته عامة. جميع األنشطة تعمل مع محتوى نظري وعملي. تتناول معظم الدورات 

العنصرية وكره األجنبيات واألجانب من منظور مشترك، على الرغم من أن واحدة منها موجهة حصرًيا نحو المحتوى 
النفسي واالجتماعي، وأخرى نحو المحتوى التنظيمي.

بخصوص فريق التدريس: ينتمي فريق التريس في دورتين فقط حصرًيا إلى الجهة المنظمة. شاركت الفئات المستضعفة 	 
في تقديم الدورة، بشكل غير مباشر ومن خالل جمعيات للدفاع عن حقوقها، وذلك في واحد من األنشطة التكوينية في 7 من 

الدورات.
فيما يتعلق بالتقييم: يتم تقييم المحتويات المكتسبة في 3 دورات ومدى الرضا في 4 دورات. ال يوجد في أي من هذه 	 

الدورات تقييم للعمل التكويني من قبل وكالة مستقلة.
فيما يتعلق بالمنظور الجنساني: مع مراعاة جميع المتغيرات المتضمنة، تحصل جميع الدورات على درجة »عالية جًدا« 	 

أو »عالية«، إال في حالة عدم وجود منظور جنساني فيها.

5.	. ملفات وصفية لألنشطة التكوينية.

سمحت المعلومات التي تم جمعها من فريق تنسيق و/أو تنظيم األنشطة التكوينية المختارة بالحصول على معلومات مفصلة عن 
41 دورة مختارة. وفي الخطوة التالية يتم تقديم بيانات هذه الدورات التكوينية المنظمة والمخططة من خالل ملفات تحتوي على 

المعلومات التالية: اسم الدورة التكوينية والبرنامج الذي تندرج فيه؛ البلد؛ الهيئات المشاركة؛ االحتياجات التي يسعى التكوين لتلبيتها؛ 
عدد المشاركات والمشاركين وملفهن/هم الشخصي؛ األهداف؛ المحتويات التي تم تدريسها؛ المعرفة والمهارات والسلوكات المكتسبة؛ 

المنهجية المستخدمة والموارد التعليمية؛ الملف الشخصي للمكونات والمكونين/المحفزات والمحفزين؛ التقييم؛ االعتراف الخارجي؛ 
المنظور الجنساني.

 الدورات التي تقدم الملفات هي تلك التي حصلت على تصنيف “تكوين ممتاز” في المتغير “تميز”، والتي تسمح عند اكتمالها مع 
دورات أخرى بتقديم عرض أكثر شمواًل وفًقا للبلد والمجال الذي تم تحليله.
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
(الملف 1) 

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

تكوين ضابطات وضباط االتصال مع المجتمعات العرقية
برنامج تكويني متخصص في التنوع

إيرلنداالبلد

المشاركة Garda Síochánaالهيئات 
 Black, Roma and Traveller trainers

مرة واحدة في الشهر أو عند الطلبالمدة والتسلسل
16 ساعة موزعة على يومين. ساعات العمل

االحتياجات التي يلبيها التكوين
 تطبيق تقنيات الشرطة لمكافحة التمييز. جاء تصميم الدورة التكوينية نتيجة لعملية تشاور واسعة النطاق مع
 مختلف المجتمعات في إيرلندا على الصعيدين الوطني والمحلي، بقيادة الموظفة أو الموظف المسؤول عن

.الوحدة الوطنية للتنوع والتكامل في الشرطة

 عدد المشاركات والمشارمكين ولمحة
موجزة عنهن/عنهم

 08 مشارًكا سنوًيا برتبة رقيبة/رقيب ومفتشة/مفتش. أعطيت األولوية في اختيار ضابطات وضباط الشرطة
  وضابطات وضباط شرطة المجتمع. يحصلGardaألولئك المعينين ضابطات وضباط اتصال عرقي في 

الحضور على شهادة تصدق المشاركة في التكوين

األهداف
 تطبيق المعرفة والمهارات لتغيير موقف المشاركات وللمشاركين في الدورة فيما يتعلق بالعرق، واألصل،

 والمثلية الجنسية، وجنس الشخص، واإلعاقة - نسيج التنوع في المجتمع الحديث - بهدف تعزيز التقييم
الذاتي النشط واكتشاف الصور النمطية والتحيزات التي تؤثر على توفير خدمات الشرطة

المحتويات التي تم تدريسها

 مراقبة الشرطة لمختلف المجتمعات في إيرلندا، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات العرقية وجنس الشخص.
 الوعي بالمثليات والمثليين ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرات ومغايري الهوية الجنسانية

.وحامالت وحاملي  صفات الجنسين واإلعاقة
الوعي الثقافي والديني

تطبيق معايير حقوق اإلنسان في مراقبة الشرطة لمجتمع إيرلندا المتنوع
فهم الضعف
التهميش فهم 

منع جرائم العنصرية والكراهية والكشف عنها والتحقيق فيها
منع التطرف والكشف عنه

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

معرفة الحقائق والمفاهيم في فصول التنوع االجتماعي
اكتساب المعرفة حول المفاهيم التاريخية وتأثيرها على العنصرية واالمتيازات والسلطة واالضطهاد

.تطوير ممارسات مناهضة للتمييز من أجل المشاركة اإليجابية مع المجتمعات المختلفة
.تطوير مهارات صياغة وجهات نظر بديلة مستمدة من المواقف والقيم والسلوكات

تقنيات االتصال التي يمكن أن تطبقها شرطة مكافحة التمييز
تقييم االختالفات في التطرف فيما يتعلق بحالة النساء والرجال من األقليات العرقية

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

 المنهجية التشاركية التي تجمع المؤتمرات وتفاعل الحضور مع فريق تنشيط الدورة وديناميكيات الطالبات
 والطالب وأنشطة لعب األدوار في سياق دراسة مختلف مظاهر تنوع التشريعات اإليرلندية بشأن المساواة

.في المعاملة. إضافة إلى ذلك يقوم الحضور بتطوير العمل الجماعي بتوجيه خبيرات وخبراء خارجيين

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

 رجال ونساء من المؤسسة ومن خارجها ممن تلقين/ تلقوا تكويناً مؤهاًل من أجل االلتحاق بسلك المكونات
.والمكونين. تضمنت الدورة مشاركة نساء ورجال منتمين إلى أقليات عرقية

التقييم

 من خالل استبيان مسبق تم إجراؤه للمشاركات والمشاركين قبل اليوم األول وتقييم ما بعد التكوين الذي تم
.إجراؤه قبل نهاية الدورة في اليوم الثاني

 يستند تقييم ما بعد التكوين بشكل أساسي إلى حوالي عشرة (10) أسئلة متعددة الخيارات تتناول مختلف
 المسائل واألفكار النمطية حول التنوع، المصنفة على مقياس ليكرت من 1 (أرفض تماماً) إلى 6 (أوافق
.تماماً). تشير النقاط األقل إلى وعي أكبر بديناميكيات أقسام التنوع، مما يدل على نتائج تعليمية إيجابية

 يحتوي هذا االستبيان أيًضا على خمسة أسئلة مفتوحة تهدف إلى الحصول على تعليقات أعمق من الحضور
 حول ردود األفعال بالنسبة للتكوين، والتأثير الملحوظ الذي سيحدثه التكوين على تفاعالتهن/هم الشخصية

.وتوفير خدمات الشرطة المهنية لمجتمع متنوع

جائزة تمويل االتحاد األوروبياالعتراف الخارجي
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الجنساني المنظور 

.التعرف على االحتياجات من خالل استبيان
 الحضور: الهدف من كل دورة هو الحصول على تمثيل نسبي للنساء والرجال الموظفين، ومع ذلك، فإن
 الرجال يشكلون 70 بالمئة من معظم الدورات، فيما تشكل النساء نسبة 30 بالمئة، وذلك بسبب متطلبات

.الخدمة
.هناك إشارة واضحة إلى النهج الجنساني والتقاطع بين جنس الشخص والمجموعة العرقية أو الجنسية

 يتضمن البرنامج صراحة ذكر البعد الجنساني وجميع وثائق الدورة مكتوبة باستخدام لغة شاملة ومحايدة.
 إضافة إلى ذلك، تمت مراعاة الخصائص المحددة للنساء والرجال المنتمين إلى أقليات عرقية. تم تقييم
 الصعوبات الخاصة التي تواجه النساء والرجال اللواتي والذين حضرن/حضروا الدورة. تم العمل على

.تحقيق المشاركة المتساوية للنساء والرجال في حضور الدورة والتفاعل معها

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
(الملف 2)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

   - تكوين على االستجواب أثناء التحقيق.Garda Siochane GSIMنموذج استجواب (
المرحلة 3.

)Garda Siochana GSIMبرنامج تكويني على نموذج استجواب (

.إيرلنداالبلد

المشاركة An Garda Siochanaكلية التكوين الجنائي - الهيئات 

.دورات سنوية مدة كل منها 118 ساعة، موزعة على 15 يوًما خالل ساعات العمل 8المدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

 نشأت االستجوابات البحثية المتخصصة نتيجة لألخطاء القضائية في المملكة المتحدة، حيث
 اكتشف أن التقنيات التي يستخدمها عناصر شرطة تلقينـتلقوا تكويناً سيئاً ساهمت في وقوع هذه

 الحاالت. يجب أن تضمن االستجوابات الخاصة أن استجواب الضحايا والشهود والمشتبه بهن/هم
 يساهم في تقدم التحقيق من خالل تقديم معلومات موثوقة، وليس أن تستوفي المتطلبات التشريعية

والمتعلقة بحقوق اإلنسان فقط.
  للتعرف على احتياجاتDublin Race Crisisاتصل منسقة/منسق الدورة التكوينية بمركز 

 ضحايا االعتداء الجنسي واالغتصاب بشكل أفضل. تم إجراء مراجعة للدورة مع مراعاة
االستجوابات التي أجريت في الحياة الواقعية ومن خالل استشارة الخبيرات والخبراء.

 يتم التعرف على احتياجات التكوين لدى الحضور على مستويات التكوين السابقة من خالل
استبيان نوعي.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

  التكوين المتخصص في االستجواب. يعتمد االختيار على تقييم جودةGarda Síochánaتقدم 
 االستجواب الحقيقي التي أجراها إحدى أو أحد المستشارات أو المستشارين وعلى تخصيص

 أماكن التكوين وفًقا للتوزع الجغرافي. يحصل النساء والرجال المشاركون في الدورة على دبلوم
التكوين.

األهداف

 الستكمال االستجوابات بنجاح مع الشهود والمشتبه بهن/بم باستخدام إدارة الحوار أو االستجواب
 المعرفي المعزز اعتماًدا على دوافع المستجوبات أو المستجوبين ليكن متعاونات أو يكونوا

 متعاونين أو غير متعاونات أو متعاونين. فهم األسباب الجذرية للقناعات الخاطئة، سواء كانت
 عيوب جهازية أو عوامل بشرية غير واعية، هو أمر ضروري لمنع الظلم في المستقبل. تشمل

 أهداف مناهضة العنصرية زيادة الوعي بتأثير التحيزات والقوالب النمطية الالواعية على
.تحقيقات الشرطة، ومعرفة أهمية التنوع والوعي العرقي
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المحتويات التي تم تدريسها

ذاكرة
.إنشاء العالقات
الوعي بالضعف

استجواب معرفي معزز
إدارة الحوار

تكوين على التحيزات الالواعية
تكوين على التنوع العرقي والثقافي

استخدام األدلة االستراتيجي
إنشاء خرائط استجواب تكتيكية

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

 تعتمد الدورة التكوينية من المستوى 3 على كتيب يشرح بالتفصيل الدروس، والتقويم،
 وسيناريوهات دراسة الحالة، ونتائج التكوين، واستراتيجية التقييم والمراجع التي تدعم النصوص.

 تشتمل الدورة التكوينية على وحدة نمطية تتعلق باستجواب الشاهدات والشهود في األسبوع
 األول، تليها استجوابات أفراد من المجتمعات الضعيفة وبعد ذلك استجوابات المشتبه بهن/هم

 (الوحدة 2). تسمى الدورة التكوينية وحدتين (الشاهدة/الشاه والمشتبه بها/به) وتستخدم سيناريو
 واحًدا في كلتيهما. تتداخل الدروس النظرية وتحليل الحالة والتمارين العملية، لكن تنتهي كل وحدة

.بمقابلة تقييم ُيطلب فيها من كل عنصر شرطة إثبات كفاءته

/نبذة عن فريق التدريس 
التنظيم

 أستاذات وأساتذة جامعيون ومحققات ومحققون ممن لديهن/هم خبرة ومستشارات ومستشارو
.استجواب آتيات وآتون من القوة العاملة. خبيرات وخبراء في التكوين على الثقافة والتنوع

التقييم

 تم إجراء ستة تقييمات خالل الدورة إضافة إلى استجواب نهائي يجب على الحضور إظهار
.مهاراتهن/هم المكتسبة من خالله. يتم إدراج استراتيجية التقييم في استراتيجية جواز التعلم

.يتم تقييم درجة رضا المشاركات والمشاركين من خالل استبيانات مجهولة االسم
.تم تنفيذ أعمال أكاديمية وأطروحة دكتوراة لمعرفة تأثير التكوين في مكان العمل

.تقييم خارجي مطلوب من الجهة المنظمةاالعتراف الخارجي

الجنساني  الوثائق المعدة بلغة محايدة و/ أو شاملة. تمت دعوة النساء والرجال صراحة للمشاركة فيالمنظور 
.الدورات. ليست المرأة ممثلة تمثيال جيدا، مع نسبة %11 من الحضور فقط

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
تكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم الكراهية للشرطة المحلية في ساباديلفيه

إسبانياالبلد

المشاركة  / الشرطة المحلية في ساباديلSOS Racismeالهيئات 

.ساعة موزعة على حصتين خارج ساعات العمل 15المدة والتسلسل

 هذه دورة إجبارية لجميع أفراد الشرطة المحلية في ساباديل، وهي نتيجة للتعرف على احتياجات تكويناالحتياجات التي يلبيها التكوين
 ضابطات وضباط الشرطة على مكافحة التمييز، وقد تم تحديد هذه االحتياجات من خالل تحليل إجراءات

  ووحدة إدارية من الشرطةSos Racismeمحددة والمجموعات واألحياء التي يعملون فيها. شارك 
المحلية في التحليل.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

 جميع العناصر وضابطات وضباط الصف في الشرطة المحلية في ساباديل شاركن وشاركوا في الدورة
((حوالي 200 شخص
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.إظهار التزام البلدية والشرطة المحلية بمعاملة متساوية وعدم التمييزاألهداف
 التعرف على ديناميات جرائم الكراهية والتمييز وفهمها، وتأثيرها على (أ) من يكون عرضة لها و (ب)

على استقرار المجتمع بشكل عام؛
الفهم والقدرة على تطبيق التشريعات ذات الصلة على جرائم الكراهية والتمييز؛

.تعزيز القدرات لخدمة الضحايا
 زيادة فهم الفوائد التي يمكن أن يحققها التعاون بين المجتمع المدني وهيئات تطبيق القانون في االستجابة

.الفعالة ضد جرائم الكراهية

:الجلسة األولىالمحتويات التي تم تدريسها 
جرائم الكراهية: ما هي جرائم الكراهية؟

.التفاعل مع الضحايا. حالة عملية
.خطاب الكراهية: هل يعاقب عليه أم ال؟ تمارين، مراجعة المفاهيم ودورة األسئلة

الثانية :الجلسة 
.العنصرية والقوالب النمطية والتحيزات: سلسلة التمييز العنصري

.خدمة شكاوى ضحايا العنصرية والرد عليها: حالة العنصرية في كاتالونيا
 اإلطار القانوني لمناهضة التمييز: المواد الرئيسية في القانون الجنائي والعقوبات اإلدارية. مراجعة المفاهيم

ودورة األسئلة
.تحليل حاالت عملية

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

الفهم األساسي لخصائص جرائم الكراهية
.وعي المسؤوالت والمسؤولين عن تطبيق القانون بأهمية معاملة الضحايا بعناية

.القدرة على التفاعل مع الضحايا بطريقة حساسة 
استخدام نهج محوره الضحية 

الفهم األساسي لخطاب الكراهية
تحديد خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه

معرفة ذاتية باألفكار المسبقة والقوالب النمطية
معرفة التشريعات المحددة

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

 )، والتي تجمع بين العناصر التجريبية والقانونية. يتم(Togetherمنهجية العمل المدمجة لمشروع مًعا 
العمل من خالل جلسات نظرية وتحليل الحاالت وعمل الفريق مع تجاربه الذاتية.

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

 ، ومن بينهن/هم طبيبة نفسية وأشخاًصا من أصول عرقيةSOS Racismeموظفات وموظفو منظمة 
متنوعة. استخدام مقاطع فيديو مع شهادات ألفراد من الفئات المستضعفة:

https://youtu.be/emiInPq-crk
https://youtu.be/N-RwMzj-bRo
https://youtu.be/WrJ7eh1LrUo

https://youtu.be/h6m_gcCCCcg

.تقييم مدى رضا الحضور، وقد قامت بإجراء التقييم الشرطة المحلية في ساباديلالتقييم

الجنساني  تؤخذ الحاالت المتباينة للنساء والرجال المهاجرين في االعتبار في تصميم الدورة التكوينية من أجل تحديدالمنظور 
 ظروف وأنواع التعبيرات ومظاهر العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب التي تواجهها كل مجموعة.

 التدابير األخرى التي تؤكد وجود منظور جنساني في البرنامج هي: استخدام لغة محايدة وشاملة، مع اإلشارة
.صراحة إلى جنس الشخص في العروض، وتحليل الحاالت التي يتداخل فيها جنس الشخص مع العنصرية

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 	)

الكراهية والعنصرية والعنف في الرياضة (تكوين ذاتي)اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
برنامج تكويني لمركز التحديث والتخصص في قسم التكوين والتحسين التابع للشرطة الوطنية.

إسبانياالبلد

األمن الوطنيالهيئات المشاركة

نصف سنويالمدة والتسلسل

https://youtu.be/emiInPq-crk
https://youtu.be/N-RwMzj-bRo
https://youtu.be/WrJ7eh1LrUo
https://youtu.be/h6m_gcCCCcg


29

  ةيهاركو ةيرصنعلا عنم يف ةيبوروألا ةبرجتلا لاثم عبتت يتلا ةينيوكتلا جماربلا ديدحتل ةينقتلا ةدعاسملا يتأت
امهتحفاكمو نيرجاهملا لاجرلاو ءاسنلا فدهتست يتلا بناجألاو تايبنجألا

االحتياجات التي يلبيها التكوين
تم تحديدها من قبل مجال التعليم عن بعد في مركز التحديث والتخصص. تكوين أساسي لموظفات وموظفي 

األمن الوطني في مجال الجوانب القانونية وإجراءات الشرطة فيما يتعلق بجرائم الكراهية، وكذلك في 
السلوكات العنيفة والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في الرياضة

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

2500 ضابطة وضابط أمن وطني من جميع المستويات والفئات.

 األهداف

.الجرائم المرتبطة بالسلوكات العنصرية وكره األجنبيات واألجانب
العنصرية السلوكات  عليها  تعتدي  التي  الحقوق  تحمي  التي  والوطنية  الدولية  القضائية   القوانين 

.وكراهية األجنبيات واألجانب
.الحماية القانونية لضحايا جريمة ناتجة عن سلوك عنصري وكراهية األجنبيات واألجانب

.مرتكبات ومرتكبو الجرائم العنصرية والناتجة عن كراهية األجنبيات واألجانب وتصنيفها المتنوع
.األسباب التي تحفز هذه الجرائم

.تحديد عالمات خارجية للكشف عن الجرائم العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب
وكذلك والتحقيقية،  الوقائية  التدابير  ذلك  في  بما  اتخاذها،  الشرطة  على  يتعين  التي   اإلجراءات 

.التعامل مع ضحايا هذا النوع من الجريمة
.عالقات الشرطة مع الضحية والشاهدات والشهود

على تؤثر  ما  عادة  والتي  واألجانب،  األجنبيات  وكراهية  العنصرية  جريمة  لتأثير  الشرطة   تقييم 
.الضحية جسدًيا وعاطفًيا واجتماعًيا واقتصادًيا

 عالقات الشرطة مع المنظمات غير الحكومية في حل النزاعات الناشئة عن ارتكاب جرائم عنصرية
.وناتجة عن كراهية األجنبيات واألجانب

.منهجية عمل وحدات المعلومات في األحداث الرياضية
 الجوانب األساسية لقانون مكافحة العنف والعنصرية وكره األجنبيات واألجانب وعدم المساواة في

.الرياضة

المحتويات التي تم تدريسها

.السلوكات العنصرية وكره األجنبيات واألجانب: المفهوم
.مظاهر الجرائم العنصرية وكره األجنبيات واألجانب

.أداء الشرطة في الجرائم العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب
.الجوانب االجتماعية للجرائم العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب

.الجوانب التنظيمية المتعلقة بجرائم الكراهية والعنصرية وكره األجنبيات واألجانب
.العنف في الرياضة

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

المعرفة األساسية للجوانب المعيارية واإلجرائية في هذه المسألة

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

.Moddle على اإلنترنت. المحتويات متوفرة ألولئك المسجالت والمسجلين في منصة

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

المشاركات وكذلك  الدورة،  بتصميم  المكلفين  والنساء)  (الرجال  التدريس  هيئة  أعضاء   ينتمي 
 والمشاركين في إعداد محتوياتها، إلى مركز التحديث والتخصص في قسم التكوين والتحسين. أكمل

هذا الفريق دورات تكوينية للمكونات والمكونين في المركز المذكور

يؤديالتقييم اختبار.  خالل  من  التقييم  يتم  كله.  الدورة  لمحتوى  شامل  وتقييم  موضوع  لكل  جزئي   تقييم 
.اجتياز الدورة إلى إصدار شهادة كفاءة بنظام نقاط 0،10

المنظور الجنساني
 عزز مكتب المساواة في األمن الوطني مراجعة محتويات جميع األنشطة التكوينية وتحديثها بغرض

.استخدام لغة محايدة وشاملة
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
  )الملف 5)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
التكوين على تحديد الحوادث العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وتسجيلها.فيه

إسبانياالبلد

المشاركة الهيئات 
مرصد مراقبة العنصرية وكره األجنبيات واألجانب اإلسباني (Oberaxe)، ووزارة الداخلية، وقوات وأجهزة 

أمن الدولة، وكذلك المنظمات غير الحكومية. شارك االتحاد األوروبي في تمويلها ضمن إطار برنامج التقدم 
لمكافحة التمييز، ومولتها أيًضا المديرية العامة للتوظيف والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص في المفوضية 

األوروبية

لمدة عام (2012)، ضمت الدورة أربعة تشكيالت متسلسلة، بدوام جزئي (4 ساعات) وعرضين للمشروع المدة والتسلسل
قُّدما خالل ساعات العمل. األنشطة التكوينية الالمركزية المشتقة منها مستمرة إلى حد اآلن.

تكوين أفراد قوات األمن والهيئات على التغييرات الناشئة في النظام اإلحصائي للجريمة، وااللتزامات الناشئة االحتياجات التي يلبيها التكوين
عما التزمت به إسبانيا في مكافحة جرائم الكراهية.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

تم تدريب 165 مكونة ومكون، وهن/هم بدورهن/هم  ينقلن/ينقلون التكوين مباشرة إلى أكثر من 22.000 
 Mossos و Ertzaintza) ضابطة ضابط من الحرس المدني واألمن الوطني والشرطة اإلقليمية

d´Esquadra و Policía Foral de Navarra) والشرطة المحلية. إضافة إلى ذلك، تم إدراج محتويات 
الدورة في عمليات التكوين األولية والمستمرة لمدارس التكوين والتحسين التابعة لقوات األمن والهيئات. استمر 

التكوين الالمركزي، منذ عام 2012، حتى اآلن من خالل الدورات التكوينية التي تجريها منظمات الشرطة.

األهداف
تحسين التكوين على المعاملة المتساوية وعدم التمييز على أساس األصل العرقي أو اإلثني ألفراد قوات األمن 

والهيئات، وتوفير أدوات لكشف وتسجيل الحوادث المنصوص عليها في مختلف مواد القانون الجنائي والتي 
تتعلق بالعنصرية وكره األجنبيات واألجانب وعدم المساواة.

المحتويات التي تم تدريسها

المفاهيم األساسية: العنصرية وكره األجنبيات واألجانب وما يتصل بذلك من عدم مساواة. السلوكات المتحيزة 
الجديدة وأشكال مختلفة من التمييز.

مرتكبات ومرتكبو الجرائم العنصرية والناتجة عن كراهية األجنبيات واألجانب.
إطار عام. تشخيص الواقع اإلسباني.

معاملة الضحية: توصيات لتحسين مكافحة جرائم الكراهية العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب
المنظور الدولي للتكوين فيما يتعلق بتسجيل الحوادث العنصرية وتحديدها.

بروتوكوالت العمل
التمييز والقانون الجنائي

المشاكل الرئيسية المكتشفة
القوانين اإلسبانية

أعمال الشرطة فيما يتعلق بالعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، والحاجة إلى تصنيف إحصائي لجرائم الكراهية، واستراتيجية شاملة لمكافحة 

العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وما يتصل بذلك من عدم مساواة.
أداء الشرطة.

العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في إحصاءات الجريمة.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

الوعي بمسؤولية ضابطات وضباط الشرطة في تحديد الحوادث العنصرية والناتجة عن كراهية األجنبيات 
واألجانب وتسجيلها.

معرفة اإلطار التنظيمي والوطني والدولي.
تقييم الواقع اإلسباني.

معرفة الجديد في النظام اإلحصائي للجريمة.
فهم الحواجز التي يجب أن تواجهها خصوصيات هذا النوع من الجريمة.

الحصول على التوصيات والمشورة لعمل الشرطة والتكوين.
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 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

تألفت كل دورة من الدورات التكوينية الموجهة للمكونات والمكونين من أربعة أوراش عمل، وبعد تقديم 
المحتويات، جرى نقاش مع الحضور بشأن المفاهيم واالستراتيجيات التربوية الواجب نقلها.

 تم تزويد الحضور بوثيقة تشمل المحتويات األساسية وعروض PowerPoint لتطوير التكوين المطلوب 
في مؤسساتهم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم “دليل تكوين قوات األمن والهيئات في تحديد الحوادث العنصرية أو 

الناتجة عن كراهية األجنبيات واألجانب وتسجيلها”:
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/

ManualApoyoFormacionFFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentes
RacistasXenofobos.pdf

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/
HandbookTrainingSecurityForcesIdentifyngRecordingRacist

XenophobicIncidents.pdf

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

أستاذة جامعية وأستاذ جامعي من أصحاب الخبرة في هذا المجال، ونائب عام منسق في دائرة جرائم الكراهية 
والتمييز في برشلونة وعضو في دائرة اإلحصاء والجريمة بوزارة الداخلية.

التقييم

أصبح تأثير المشروع ملحوًظا في: نشر التقارير منذ عام 3102 حول الحوادث المتعلقة بجرائم الكراهية 
في إسبانيا؛ وضع بروتوكول عمل لقوات األمن واألجهزة المعنية بجرائم الكراهية والسلوكات التي تنتهك 

القواعد القانونية المتعلقة بالتمييز؛ تحسين نظم جمع المعلومات اإلحصائية المؤسسية عن الحوادث العنصرية 
وكراهية األجنبيات واألجانب والتمييز العنصري وغيرها من أشكال عدم المساواة، من خالل النظام اإلحصائي 
للجريمة (SEC)؛ الحفاظ على أنشطة التكوين والتوعية المحددة التي الموجهة لمسؤوالت ومسؤولي قوات األمن 

وهيئاتها. كل ما سبق أدى إلى زيادة في اإلبالغ عن الحوادث المتعلقة بجرائم الكراهية في إسبانيا

االعتراف الخارجي
كان للتعاون المؤسسي الوثيق والنتائج الجيدة لمشروع FIRIR سلسلة من النتائج التي أدت بالوكالة األوروبية 

للحقوق األساسية (FRA) إلى وضع إسبانيا بين الدول الخمس في االتحاد األوروبي التي بها أفضل سجل 
معلومات عن جرائم الكراهية

الجنساني المنظور 
يأخذ التكوين والمواد المقدمة بعين االعتبار خصوصية الواقع الذي تواجهه النساء والرجال المنتمون إلى أقليات 

عرقية ومهاجرة. تم التكوين خالل ساعات العمل ودخلت فيها نفقات حضور التكوين. كان فريق التدريس 
متكونا من رجلين وامرأتين.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 6)

اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
Proximity مشروع

برنامج “الحقوق والمساواة والمواطنة” الذي تنفذه المديرية العامة للعدل التابعة للمفوضية األوروبية وبإشراف 
األمانة العامة للهجرة والنزوح، من خالل مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني.

إسبانياالبلد

الهيئات المشاركة

األمانة العامة للهجرة والنزوح هي الشريك المنسق لهذا المشروع بالتعاون مع تسع جهات شريكة أوروبية 
 Policia de Segurança Publica de Portugal ،(الشرطة البلدية بمدريد) تتلقى التمويل: بلدية مدريد

(الشرطة البلدية بلشبونة)، شرطة بلدية ريغا، شرطة إستونيا والحدود، وزارة العدل الفنلندية، جامعة ميالنو، 
 Bradford ببلغاريا، تحالف Foundation for Access to Rights اإلسبانية، مؤسسة TRABE جمعية
Hate Crime Alliance بالمملكة المتحدة؛ إضافة إلى ذلك، هناك ثالث جهات شريكة  ال تتلقى التمويل: 
وزارة الداخلية اإلسبانية؛ ECCAR (التحالف األوروبي لمدن ضد العنصرية) و ENP (الشبكة األوروبية 

للشرطة النسائية).

 المدة والتسلسل
جلسة عرض (4 ساعات)

ثالث أوراش عمل مدة كل منها 15 ساعة، موزعة على ثالثة أيام.
الجلسة الختامية (4 ساعات)

تحسين المعرفة بالممارساتاالحتياجات التي يلبيها التكوين

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

شرطة: مدريد، ريغا، إستونيا، لشبونة، ممثلو وزارة العدل الفنلندية، ممثالت وممثلو جمعية TRABE، مؤسسة 
 ،Bradford Hate Crime Alliance, BHCA ،(بلغاريا) Foundation for Access to Rights – FAR

(المملكة المتحدة). ممثالت وممثلو آخرون عن المؤسسات والمجتمع المدني.
أوراش العمل: 50 شخصا في كل ورشة.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacionFFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacionFFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacionFFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacionFFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurityForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurityForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurityForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf
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األهداف

 (“Proximity Policing against Racism, Xenophobia and Other) PROXIMITY يهدف مشروع
Forms of Intolerance”) إلى المساهمة في منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من 
أشكال عدم المساواة ومكافحتها، بما في ذلك جرائم الكراهية على المستوى المحلي عن طريق زيادة قدرة 

السلطات المحلية، وال سيما الشرطة البلدية على تحديد هذه الظواهر والتعامل معها. إضافة إلى تبادل المعارف 
والخبرات ومشاركتها، يهدف المشروع إلى تحسين التعرف على العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في 

المدن ومحاكمة من يرتكبها بشكل فعال، ودعم السلطات المحلية والشرطة المحلية، وبناء شبكة تبادل عملي 
وتعلم متبادل حول كيفية مواجهة هذه التحديات.

المحتويات التي تم تدريسها

:جلسة العرض
Proximity عرض مشروع  -

الخبرات والممارسات في أوروبا في مجال منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب من خالل الشرطة   -
المحلية

عرض برنامج التعلم المتبادل  -
:أوراش العمل

-  التحليل السابق لسياق المدينة أو البلدية أو الكيان المحلي.
العناصر التنظيمية.  -
التكوين والتخصص  -

معاملة ضحايا الحوادث العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.  -
:ةيماتخلا ةسلجلا

أخالقيات الجوار: رعاية أكثر الناس ضعفا  -
-  عرض نتائج مشروع جوار: الممارسات الجيدة والدراسة المقارنة: خدمات وهياكل واستراتيجيات 

ومنهجيات شرطة الجوار؛ “أدوات مكافحة العنصرية وكره األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم 
المساواة التي تستهدف البلديات وخاصة الشرطة المحلية؛ “خطة العمل المحلية وبروتوكوالت مناهضة 

العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة؛ “الشبكة األوروبية للتعلم المتبادل 
ضد العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وجرائم الكراهية

-  تجارب اإلدارة المحلية والشرطة البلدية في مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وجرائم 
الكراهية في االتحاد األوروبي: محاربة جرائم الكراهية من منطلق التعاون؛ الجوانب ذات الصلة بوحدات 

مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وجرائم الكراهية؛ وحدة إدارة التنوع التابعة للشرطة البلدية 
بمدريد: تحقيقات الشرطة؛ Juntos por Todos أي معاً من أجل الجميع.

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

كانت جلسة العرض والجلسة النهائية مرتبطتين باجتماعات مائدة مستديرة يعطى الحضور دوًرا للمشاركة.
استخدمت أوراش العمل منهجية تشاركية، مع ديناميات المجموعة ومشاركة جميع الحضور.

 نبذة عن فريق التدريس/
مستشارات ومستشارون وأستاذات وأساتذة الجامعات وعناصر شرطة وشهادات الضحايا.التنظيم

خارجيالتقييم

ENP (الشبكة األوروبية للشرطة النسائية)، والتي تقدم المقاربة الجنسانية التي تتطلبها جميع المشاريع المنظور الجنساني
األوروبية

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 7)

خطاب الكراهية عبر اإلنترنتاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
(CEPOL) كتيب التكوين من مدرسة الشرطة األوروبية

إسبانياالبلد

المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية ووكالة االتحاد األوروبي لتكوين الشرطة (CEPOL)الهيئات المشاركة

21 ساعة موزعة على 4 أيام خالل ساعات العملالمدة والتسلسل

تطوير استراتيجيات الشرطة المناسبة لمكافحة خطاب الكراهية على اإلنترنت.االحتياجات التي يلبيها التكوين
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عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

26 مشاركة ومشارًكا من هيئات الشرطة من كل دول االتحاد األوروبي (ألمانيا: 1 من بلجيكا: 2 من بلغاريا: 
1 من فرنسا: 2 من كرواتيا: 1 من جمهورية التشيك: 1 من استونيا: 1 من إيطاليا: 2 من البرتغال: 2 

من ايرلندا: 2 من فنلندا: 1 من سلوفاكيا: 1 من المجر: 1 من ليتوانيا: 1 من اليونان: 2 من مالطا: 1 من 
بولندا: 1 من رومانيا: 1) في حالة إسبانيا، يمثلها فرد من أفراد األمن الوطني وفرد آخر من الحرس المدني، 

باإلضافة إلى 6 مستمعات ومستمعين (ثالثة من هيئة من هيئات الشرطة)

التعرف على أساليب عمل البلدان األخرى، وتحسين القدرات والمعرفة بخطاب الكراهية عبر اإلنترنت وتبادل األهداف
المعرفة والممارسات الجيدة، وتشجيع التعلم وفرص إقامة اتصاالت مهنية

المحتويات التي تم تدريسها

اإلطار القانوني المتعلق بخطاب الكراهية على اإلنترنت
ممارسات بسيطة لمحاربة خطاب الكراهية على اإلنترنت. المنظور الكرواتي.

التحقيق في خطاب الكراهية عبر اإلنترنت
خطاب الكراهية على اإلنترنت وعالقته بالعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب

المكتب الوطني لجرائم الكراهية
(FRA) تحديد جرائم الكراهية وتسجيلها. منظور الوكالة األوروبية للحقوق األساسية

كيف تحارب شركات التكنولوجيا خطاب الكراهية على اإلنترنت؟
تصنيف خطاب الكراهية على Twitter وتحليله

الحقوق ومساعدة الضحايا
ممارسات بسيطة لمحاربة خطاب الكراهية على اإلنترنت. منظور المملكة المتحدة.

عرض دليل مراقبة جرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرات 
ومغايرو الهوية الجنسانية وحامالت وحاملي صفات الجنسين لمجلس أوروبا

نهج شامل متعدد التخصصات ومتعدد صاحبات وأصحاب المصلحة األوروبيين رداً على الكراهية على 
اإلنترنت.

إدارة مشاريع تعاون لمجلس أوروبا متعلقة بخطاب الكراهية على اإلنترنت وجرائم الكراهية
خطاب الكراهية على اإلنترنت، مقاربة الشبكة الدولية ضد الكراهية السيبرانية والحجج المضادة.

خطاب الكراهية على اإلنترنت والكراهية في الرياضة
محاربة العنف في الرياضة: خطاب الكراهية للمجموعات المتطرفة

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

التعرف على اإلطار القانوني لخطاب الكراهية عبر اإلنترنت في أوروبا.
معرفة الممارسات الجيدة وأساليب البحث عن خطاب الكراهية عبر اإلنترنت

تعرف أساليب خطاب مضاد لمكافحة هذه الظاهرة،
اكتساب مهارات التعامل واحترام الحقوق ومساعدة الضحايا.

تحسين التعاون مع الشركات في قطاع التكنولوجيا.

المنهجية المستخدمة والموارد 
مؤتمراتالتدريسية

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

 ،(FRA) متحدثات ومتحدثون عن المنظمات األوروبية، مثل وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية
والمفوضية األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، أو مجلس أوروبا، وكذلك المنظمات الوطنية 
مثل مرصد مراقبة العنصرية و كراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني (OBERAXE)، اإلدارة العامة للتنوع 
والمساواة في المعاملة، مكتب النائب العام في مجال الجريمة اإللكترونية، األمن الوطني والحرس المدني. 

تشارك أيًضا في هذه الجلسات خبيرات وخبراء من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وكرواتيا وبولندا 
وشركات القطاع الخاص التي تلعب دوًرا رائًدا في مكافحة خطاب الكراهية عبر اإلنترنت، مثل Twitter أو 

Facebook أو Google أو دوري المحترفات والمحترفين في كرة القدم.

مدى رضا الحضورالتقييم

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
  )الملف 8)

.بناجألاو تايبنجألا هركو زييمتلاو ةيماسلا ةاداعم ةبراحماسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه

رومانياالبلد

الهيئات المشاركة
الرئاسة الرومانية للتحالف الدولي لذاكرة المحرقة (IHRA) بدعم من وزارة الداخلية والمجلس الوطني 

 ،Elie Wiesel““ لمكافحة التمييز، ووزارة خارجية رومانيا، والمعهد الوطني لدراسات المحرقة في رومانيا
مركز مكافحة ومراقبة معاداة السامية في رومانيا - MCA رومانيا
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بلويستي، 5-6 يوليوز 2016المدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين
تكوين الموظفات والموظفين العموميين والقاضيات والقضاة ووكاالت إنفاذ القانون في مجال مكافحة معاداة 

السامية والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وإنكار الهولوكوست واإلشادة بمن تمت إدانته بارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية والسالم.

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
100 ضابطة وضابط شرطة من مختلف قوات األمن الرومانيةوجيزة عنهن/هم

تكوين وتوعية قوات األمن على محاربة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ومعاداة السامية وإنكار األهداف
محرقة اليهود من خالل التطبيق الصحيح للمعايير القانونية التي تعاقب على تلك الممارسات

المحتويات التي تم تدريسها

الحقوق األساسية والقانون الدولي والتشريعات الرومانية المناهضة للتمييز ومعاداة السامية والكراهية ألسباب 
تتعلق باألصل العرقي أو الدين أو الجنسية.

 ممارسات الشرطة الجيدة، العالقة مع المجتمع المدني. اختصاص المحاكم الدولية، وقضايا واقعية وأحكام 
استراتيجية، ال سيما فيما يتعلق بإنكار محرقة اليهود.

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

القدرة على تحديد السلوكات التي تحركها العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وخطاب الكراهية، وكذلك 
إثباتها في تقارير الشرطة من خالل ربطها بمبادئ القانون والمعايير الدولية والوطنية التي تحظر مثل هذه 
السلوكات والخطابات. التكوين على تنفيذ التشريع الجديد بشأن حظر استخدام التنظيمات والرموز الفاشية 
أو العنصرية أو كراهية األجنبيات واألجانب وتعزيز اإلشادة بمن تمت إدانته بارتكاب جرائم ضد السالم 
واإلنسانية، والتشديد على أهمية معرفة ضابات وضباط الشرطة الرومانيين بالتشريعات في هذا المجال، 

وتطبيقها بشكل صحيح.

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

مؤتمرات وأوراش عمل. تم تحليل األشكال الحالية من معاداة السامية أو العنصرية أو كراهية األجنبيات 
واألجانب أو إنكار محرقة اليهود فيما يتعلق باإلطار القانوني الحالي الذي يعالج هذه اإلجراءات. ساهم أعضاء 

الوفد الروماني في منظمة الشبكة الدولية ضد الكراهية السيبرانية (IHRA) في المناقشات وعرضوا تجربة 
IHRA في هذه القضايا.

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

مكونات ومكونون أرسلتهن/هم اللجنة اليهودية األمريكية في القدس، وشرطة مانشستر متروبوليتان ووكالة 
االتحاد األوروبي للحقوق األساسية (FRA/EU). ساهم أعضاء الوفد الروماني في منظمة الشبكة الدولية ضد 

الكراهية السيبرانية (IHRA) في المناقشات وعرضوا تجربة IHRA في هذه القضايا.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 9)

.اإلجراء الشامل لمنع تمثيل دور الضحية في المجتمعات الرومانيةاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه

رومانياالبلد

 وزارة الداخلية الرومانية. المفوضية العامة للشرطة الرومانية. بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطيةالهيئات المشاركة
وحقوق اإلنسان، واألكاديمية الرومانية ومنظمة غير حكومية رومانية

شهراً 24المدة والتسلسل

.تكوين الشرطة الرومانية على مكافحة جرائم الكراهية وتقنيات االستجواب المتقدمةاالحتياجات التي يلبيها التكوين

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
ضابطة وضابط شرطة رومانًيا 80وجيزة عنهن/هم

األهداف
 زيادة المعرفة بالجهات الوطنية/األوروبية ذات الصلة في مجال تمثيل دور الضحية داخل المجتمعات

 الرومانية وكلفة الجريمة وتمثيل دور الضحية في رومانيا. تحسين نقل الخبرات وأفضل الممارسات في
،مجال منع جرائم الكراهية والتحقيق فيها، وحماية حقوق اإلنسان واألقليات في الحقوق الدولية
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المحتويات التي تم تدريسها
.إدارة المشاريع واإلعالن عنها من خالل المؤتمرات الصحفية والمواد البصرية

.مراجعة متعمقة لحالة التحقيق في تمثيل دور ضحية جريمة
 مؤتمرات/ أوراش عمل دولية في رومانيا في مجال تمثيل دور الضحية / تكلفة الجريمة / مكافحة جرائم

.الكراهية

المعرفة والمهارات والممارسات 
.تكوين الشرطة الرومانية على مكافحة جرائم الكراهية وتقنيات االستجواب المتقدمةالمكتسبة

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

 إجراء استبيان. تصميم أدوات استبيان عن تمثيل دور الضحية / إعداد دليل االستبيان. اختبار صحة
.األدوات والتحقق منها، وتحديد عينة الساكنات والسكان. تفسير بيانات االستبيان وصياغة االستنتاجات

.تصميم حملة لمنع تمثيل دور الضحية في المجتمعات الرومانية
 زيارات دراسية لضابطات وضباط الشرطة الرومانيين في المؤسسات الدولية ذات الخبرة الواسعة في

.مكافحة جرائم الكراهية
تجديد / تجهيز أماكن في مدرسة شرطة سالتينا الستيعاب 20-

.متعلماً 25
.التكوين على مكافحة تمثيل دور الضحية / الكراهية في مدرسة شرطة سالتينا

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

 خبيرات وخبراء على المستوى الوطني والدولي مختصون في جرائم الكراهية من المؤسسات الرومانية،
.وبعض الجامعات، وخصوًصا الجامعات النرويجية ومجلس الوساطة النرويجي

تم دمج الجنس باعتباره واحًدا من دوافع جرائم الكراهيةالمنظور الجنساني

  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال األمن
 )الملف 0	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

إجراءات الشرطة أمام جرائم الكراهية
مشروع “تعزيز االستجابة لجرائم الكراهية وخطاب الكراهية في ليتوانيا”، بتمويل من برنامج االتحاد 

األوروبي للحقوق والمساواة والمواطنة (2020-2014)

ليتوانياالبلد

المشاركة مدرسة الشرطة، وزارة الداخلية.الهيئات 

دورات لمدة 18 ساعة يتم تقديمها بشكل دوري منذ عام 2017المدة والتسلسل

استجابت وزارة الداخلية للدعوات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز قدرات مؤسسات االحتياجات التي يلبيها التكوين
الشرطة على إدراك أثر جرائم الكراهية، وضمان التحقيق الفعال واالستجابة الحتياجات المجتمعات الضعيفة.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
350 عنصر من أجهزة األمنوجيزة عنهن/هم

األهداف
توفير المعرفة وتطوير المهارات المتعلقة بالكشف عن جرائم الكراهية ومنعها والتنظيم القانوني؛

دراسة وتقديم أنواع جرائم الكراهية وأشكالها وأسبابها ونتائجها؛
تطوير القدرة على االستجابة لجرائم الكراهية والتحقيق فيها.
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المحتويات التي تم تدريسها

يعمل القانون الدولي والوطني على مكافحة جرائم الكراهية. أحكام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. 
مؤشرات متابعة المفوضية األوروبية لمناهضة العنصرية وعدم المساواة (ECRI) وتوصياتها لليتوانيا. مدونة 

األخالقيات لضابطات وضباط الشرطة. (2)
التعرف على جريمة الكراهية. التصنيف والفئات والنماذج ومجموعات األشخاص المستهدفات والمستهدفين. 

تقييم التعليقات والصور النمطية المسيئة. تأثير الجرائم على ضحاياها. (3)
- االختصاص القضائي فيما يتعلق بجرائم الكراهية. (2)

الرد على الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الكراهية والتحقيق فيها. االجتماعات. العقبات التي تحول دون 
التحقيق في جرائم الكراهية. (5)

أنشطة الشرطة الوقائية التي تمنع جرائم الكراهية. جمع المعلومات ومعالجتها. التعليم القانوني. التعاون مع 
المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع حقوق األقليات القومية وغيرها من األقليات، وبناء الثقة بينها وتعزيز 

الشرطة. مساعدة ضحايا جرائم الكراهية. (4)
تتم مشاركة المحتويات التي تم إعدادها لهذا البرنامج خصوًصا في منصة Moddle، لكنها غير متوفرة 

للعموم.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

معرفة أنواع جرائم الكراهية وأشكالها وأسبابها وتأثيرها على ضحاياها؛
اكتساب المعرفة وتطوير القدرة على التمييز بين جرائم الكراهية وجرائم أخرى؛

اكتساب المعرفة حول االستراتيجيات الوقائية ضد جرائم الكراهية؛
تطبيق المعرفة المكتسبة في الممارسة العملية، والرد على جرائم الكراهية والتحقيق فيها.

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

توفر بيئة التعلم عن بعد (Moodle) والتعلم وجًها لوجه مواد نظرية مع أمثلة عن األدوات التطبيقية، وتحليل 
المواقف وفًقا لموضوعات محتوى البرنامج. الدورات هي دورات تشاركية ويتم فيها إجراء تحليل لحاالت 

واقعية في ليتوانيا

/نبذة عن فريق التدريس
هيئة التدريس في مدرسة الشرطةالتنظيم

يتم تقييم اكتساب المحتوى من خالل االختبارات التي يجب على الشرطة النجاح فيها، ودرجة الرضا عن التقييم
التكوين الذي تم تلقيه. هناك نظام داخلي لتقييم الدورة.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
 )الملف 		)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

جرائم الكراهية والتمييز
خطة التكوين المستمر للعام 8102 ألعضاء النيابة العامة

إسبانياالبلد

المشاركة مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل والنيابة العامةالهيئات 

11 ساعة موزعة على مجموعتين خالل أوقات العملالمدة والتسلسل

التعرف على جرائم الكراهية وإثباتها والتعامل مع الضحايا.االحتياجات التي يلبيها التكوين

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

40 نائبة ونائًبا عاًما غير متخصصين اختارهن/هم مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل والنيابة العامة من 
خالل معايير موضوعية ونظام النقاط من بين من تقدم للدورات. تلقت المشاركات والمشاركون شهادة حضور 

قانونية تثبت الكفاءة المكتسبة لفضل هذا الدورة اللتكوينية.

المحتويات التي تم تدريسها

جرائم الكراهية والتمييز في القانون الجنائي. سيناريو جديد بعد إصالح 2015
تحليل ومقاربة التدخل في السلوكات الناتجة عن الكراهية والتمييز في قضاء األحداث

مهام العدالة: من الضعف إلى تمكين ضحايا جرائم الكراهية
خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها. حدود حرية التعبير

التحقيق في جرائم الكراهية على اإلنترنت والشبكات االجتماعية
الدليل على الدوافع في جرائم الكراهية والتمييز

 الضحايا
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 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

مقاربة لمفهوم جرائم الكراهية، 
العمل على األحكام المسبقة والصور النمطية عند العامالت والعاملين في قطاع العدل

معرفة حقيقة الضحايا
 تحديث االختصاص القضائي فيما يتعلق بخطاب الكراهية

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

مؤتمرات وطاولة مستديرة بمشاركة الحضور. عروض PowerPoint. بعض المحاضرات المنشورة 
والمتوفرة في مركز الدراسات القانونية.

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

استاذات وأساتذة في كلية الحقوق وعلم النفس، وفريق تقني متخصص في مجال العدالة، وقاضيات وقضاة 
ونائبات ونواب عامون، وضابطات وضباط شرطة، وممثالت وممثلو منظمات غير حكومية، وضحايا جرائم 

الكراهية. من بين هيئة التدريس، هناك 4 نساء، من بينهن واحدة من ضحايا جرائم الكراهية، و 8 رجال.

يتم إجراء مسح لتقييم مدى رضا الحضور عن العمل التكوينيالتقييم

الجنساني المنظور 
ال يتضمن البرنامج صراحة ذكر البعد الجنساني، لكن المساواة بين الجنسين كانت مضمونة في المشاركة في 
الدورة، حيث كانت أغلبية الحضور من النساء، و50% من فريق التدريس متكون من نساء، إضافة إلى شهادة 

امرأة ضحية لجريمة كراهية.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
 )الملف 		)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

 مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وإنكار محرقة اليهود واإلشادة بمن تم
إدانته بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية والسالم

رومانياالبلد

المشاركة الهيئات 
الرئاسة الرومانية للتحالف الدولي لذاكرة المحرقة (IHRA) بدعم من المعهد الوطني للقضاء والمجلس الوطني 

لمكافحة التمييز ووزارة الشؤون الخارجية في رومانيا - ومشاركة مكونات ومكونين من مكتب المؤسسات 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان (ODIHR) التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومؤسسة ياد فاشيم.

9 - 10 يونيو، 2016المدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

تكوين الموظفاات والموظفين العموميين والقاضيات والقضاة ووكاالت إنفاذ القانون في مجال مكافحة معاداة 
السامية والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وإنكار الهولوكوست واإلشادة بمن تمت إدانته بارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية والسالم. التكوين على تنفيذ التشريع الجديد بشأن حظر استخدام التنظيمات والرموز 

الفاشية أو العنصرية أو كراهية األجنبيات واألجانب وتعزيز اإلشادة باألشخاص الذين تمت إدانتهم بارتكاب 
جرائم ضد السالم واإلنسانية، والتشديد على أهمية أن تعرف ضابطات وضباط الشرطة الرومانيون التشريعات 

في هذا المجال، وتطبيقها بشكل صحيح.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
35 قاضية وقاضًيا ونائبة ونائًبا عاًما في المحاكم الرومانيةوجيزة عنهن/هم

األهداف
تكوين القاضيات والقضاة وتوعيتهن/هم بأهمية محاربة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ومعاداة 

السامية وإنكار محرقة اليهود من خالل التطبيق الصحيح للمعايير القانونية التي تعاقب على هذه الممارسات، 
وخلق فقه قضائي قادر على مكافحتها وإزالتها.

المحتويات التي تم تدريسها
الحقوق األساسية والقانون الدولي والتشريعات الرومانية

 اختصاص المحاكم الدولية، وقضايا واقعية وأحكام استراتيجية، ال سيما فيما يتعلق بإنكار الهولوكوست.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

القدرة على تحديد تبرير العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وخطاب الكراهية، باإلضافة إلى مقاضاتها 
وإخضاعها لمبادئ القانون والمعايير الدولية والوطنية التي تحظر هذا النوع من الخطاب.
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 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

مؤتمرات وأوراش عمل. تم تحليل األشكال الحالية من معاداة السامية أو العنصرية أو كراهية األجنبيات 
واألجانب أو إنكار محرقة اليهود فيما يتعلق باإلطار القانوني الحالي الذي يعالج هذه اإلجراءات. ساهم أعضاء 

الوفد الروماني في منظمة الشبكة الدولية ضد الكراهية السيبرانية (IHRA) في المناقشات وتم عرض تجربة 
IHRA في هذه القضايا.

/نبذة عن فريق التدريس 
التنظيم

قاضيات وقضاة ونائبات ونواب متخصصون في القانون الدولي ومعاداة السامية.

ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
 )الملف 		)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

الدورة التخصصية األولى في مجال مكافحة التمييز، وتكافؤ الفرص
 تحسين تدابير مكافحة التمييز على المستوى الوطني من خالل المشاركة الكبيرة للمتخصصات والمتخصصين 

والمجتمع المدني

رومانياالبلد

المشاركة المجلس الوطني لمكافحة التمييز. الشريك الرئيسي: مجلس أوروبا، من خالل مديرية المواطنة الديمقراطيةالهيئات 

من 5 إلى 8 أبريل 2015 (Cluj Napoca)المدة والتسلسل

تزويد القاضيات والقضاة وأعضاء النيابة العامة باألدوات النظرية والعملية للتركيز على تحديد السلوكات االحتياجات التي يلبيها التكوين
التمييزية ومن بينها جرائم الكراهية على األسباب في القضايا التي يجب التدخل فيها.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
35 قاضية وقاضًيا ونائة ونائًبا عاًما في المحاكم االبتدائية في مختلف مقاطعات رومانيا.وجيزة عنهن/هم

األهداف
تتمثل أهداف المشروع في زيادة الوعي بالتحديات الجديدة التي تمثلها ديناميكيات ظاهرة التمييز في المجتمع 
الروماني على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك تطوير االستراتيجية الوطنية لمنع التمييز ومكافحته خالل 
الفترة 2015-2020 عبر مشاركة واسعة من جميع الجهات الفاعلة ذات العالقة وعلى أساس المعايير ذات 

الصلة

المحتويات التي تم تدريسها
تشريعات عدم التمييز األوروبية والوطنية

اختصاص المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ومحكمة االتحاد األوروبي، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز 
في هذا المجال

المفاهيم واإلجراءات اإلدارية والقضائية المتعلقة بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

القدرة على تحديد وتشخيص الدوافع التمييزية أو البغيضة في محاضر الشرطة والتقارير والدعاوى والشكاوى 
المقدمة من األفراد

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

أتيحت للطالبات والطالب خالل هذه الدورة التكوينية الفرصة لمناقشة والتعمق في موضوعات مثل: 
التشريعات األوروبية والوطنية بشأن عدم التمييز واالختصاص القضائي للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، 
ومحكمة االتحاد األوروبي، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز في هذا المجال والمفاهيم واإلجراءات اإلدارية 

والقضائية

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

مشغالت ومشغلون قانونيون من ذوي خبرة دولية وخبيرات وخبراء من القطاع الثالث. أعضاء رابطة 
المحاماة األوروبية وخبيرات وخبراء مجلس أوروبا.
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
 )الملف 		)

اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ورهاب المثلية ورهاب األشخاص متحوالت ومتحولي الجنس
 البرنامج األوروبي للتكوين في مجال حقوق اإلنسان للعامالت والعاملين في المجال القضائي (HELP) التابع 

لمجلس أوروبا

رومانيا البلد

مجلس أوروبا والمعهد الروماني لتكوين المحاميات والمحامين في بوخارستالهيئات المشاركة

حصة للتقديم وثالثة أشهر عبر اإلنترنتالمدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

تشجيع تطوير وتعزيز التكوين األولي والمستمر للعامالت والعاملين في المجال القضائي وفًقا لمعايير االتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR)، وفًقا للتفسير القضائي للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR)؛

تبادل الممارسات الجيدة وتقديم المشورة بشأن المناهج والمواد التكوينية ومنهجيات التكوين للعامالت والعاملين 
في المجال القضائي، وتحديد القضايا ذات األولوية ألنشطة التكوين في المستقبل. يمكن مشاهدة المزيد في 

المواقع اإللكترونية.

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
25 محامية ومحامًياوجيزة عنهن/هم

 األهداف
الحصول على مفاهيم أساسية، مع التشريعات األوروبية المناهضة للتمييز (لمجلس أوروبا واالتحاد األوروبي) 

ومجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR) ومحكمة العدل التابعة لالتحاد 
األوروبي (CJEU)، إضافة إلى قرار اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية.

المحتويات التي تم تدريسها

3 وحدات: وحدة عن العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب، وأخرى عن رهاب المثلية ورهاب األشخاص 
متحوالت ومحولي الجنس، ووحدة مخصصة عن رومانيا.

 يغطي تحليل االختصاص القانوني الحالي مواضيع متنوعة مثل: التمييز في العمل أو في مكان العمل؛ التمييز 
في الرعاية الصحية؛ جرائم الكراهية أو خطاب الكراهية أو المضايقة ألسباب عنصرية أو رهاب المثلية؛ عدم 

احترام الحياة الخاصة والعائلية للمثليات والمثليين ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرات ومغايري 
الهوية الجنسانية؛ االعتراف القانوني بالمساواة بين الجنسين.

كان دليل التشريعات األوروبية لمناهضة التمييز أحد المواد المرجعية الرئيسية إلعداد هذه الدورة، وقد أعدته 
وكالة الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

منهجية المساعدة: تشاركية ومرنة كي تتكيف مع احتياجات المشاركات والمشاركين المحددة. يعرض منهاج 
الدراسة على مستوى واحد الموارد اإللزامية (الحد األدنى من المتطلبات) والموارد اإلضافية االختيارية لمن 

يرغب في التعمق في التفاصيل.
http://help.elearning.ext.coe.int/?categoryid=41 :الموارد المتوفرة عبر اإلنترنت بلغات مختلفة

نبذة عن فريق التدريس/
مكونات ومكونون معتمدون من ِقَبل .HELPالتنظيم

التقييم
يتم في نهاية الدورة إجراء تقييم للمواد بناًء على مالحظات كل من الحضور وفريق التدريس. يتم تقييم الدورة 

أيًضا مع األخذ في االعتبار معدل الفشل في أداء الواجبات، ودراسات الحالة، الخ. ويضمن ذلك أن تكون 
المناهج النهائية ذات جودة عالية ويمكن أن تصبح مورداً للتعلم الذاتي، وأن تكون متوفرة ألي عاملة أو عامل 

.HELP في مجال القانون أو أي مستخدمة أو مستخدم لمنصة

شهادة مشتركة من NTI / BA و HELP؛ االعتراف الخارجي

طريقة مستعرضةالمنظور الجنساني

http://help.elearning.ext.coe.int/?categoryid=41


40

  ةيهاركو ةيرصنعلا عنم يف ةيبوروألا ةبرجتلا لاثم عبتت يتلا ةينيوكتلا جماربلا ديدحتل ةينقتلا ةدعاسملا يتأت
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
 )الملف 5	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

HELP تكوين فريق التدريس على منهجية
البرنامج األوروبي للتكوين في مجال حقوق اإلنسان للعاملين في المجال القضائي (HELP) التابع لمجلس 

أوروبا

رومانياالبلد 

المشاركة مجلس أوروبا والمعهد الوطني للقضاء في بوخارستالهيئات 

16 ساعة تكوين للمكونات والمكونين موزعة على يومين.المدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

تشجيع تطوير وتعزيز التكوين األولي والمستمر للعامالت والعاملين في المجال القضائي وفًقا لمعايير االتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR)، وفًقا للتفسير القضائي للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR)؛

تبادل الممارسات الجيدة وتقديم المشورة بشأن المناهج والمواد التكوينية ومنهجيات التكوين للعامالت والعاملين 
في المجال القضائي، وتحديد القضايا ذات األولوية ألنشطة التكوين في المستقبل. يمكن مشاهدة المزيد في 

المواقع اإللكترونية.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

سبعة مكونات ومكونين منتظمين من المعهد الوطني للقضاء و 3 مكونات ومكونين من المعهد الوطني لتكوين 
المحاميات والمحامين. تم اختيارهن/هم بالتعاون الوثيق مع أعضاء شبكة HELP والجهات المشاركة الوطنية 

.HELP األخرى بناًء على الخلفية الخبرة المهنية. يحصل الحضور على شهادة مكونة/مكون من

إعداد المشاركات والمشاركين لتمكينهن/هم من العمل في فرق تكوين HELP في مؤسساتهن/هم التكوينية األهداف
الوطنية

المحتويات التي تم تدريسها 

دورة تكوينية للمكونات والمكونين:
-  طريقة تكييف مناهج دراسة HELP النموذجية مع النظام القانوني الوطني وإعداد دورات تكوينية خاصة 
باستخدام منهجية HELP، والمواد واألدوات والموارد النموذجية المتوفرة على منصة التعليم اإللكتروني

تقنيات التكوين التفاعلي  -
يتم لهذا الغرض استخدام مناهج HELP الحالية لتوضيح منهجية التكوين.  -

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

منهجية المساعدة: تشاركية ومرنة كي تتكيف مع احتياجات المشاركات والمشاركين المحددة. يعرض منهاج 
الدراسة على مستوى واحد الموارد اإللزامية (الحد األدنى من المتطلبات) والموارد اإلضافية االختيارية لكل 

من يرغب في التعمق في التفاصيل.

/نبذة عن فريق التدريس
مكونات ومكونون معتمدون من ِقَبل HELPالتنظيم

التقييم
يتم في نهاية الدورة إجراء تقييم للمواد بناًء على مالحظات كل من الحضور وفريق التدريس. يتم تقييم الدورة 

أيًضا مع األخذ في االعتبار معدل الفشل في أداء الواجبات، ودراسات الحالة، الخ. ويضمن ذلك أن تكون 
المناهج النهائية ذات جودة عالية ويمكن أن تصبح مورداً للتعلم الذاتي، وأن تكون متوفرة ألي عاملة أو عامل 

.HELP في مجال القانون وأي مستخدمة أو مستخدم لمنصة

شهادة مشتركة من NTI / BA و HELP؛االعتراف الخارجي 

الجنساني طريقة مستعرضةالمنظور 
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امهتحفاكمو نيرجاهملا لاجرلاو ءاسنلا فدهتست يتلا بناجألاو تايبنجألا

  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال العدل
)الملف 6	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

منع العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وأشكال عدم المساواة األخرى في المجال الصحي وكشفها
Pandora مشروع 

إسبانياالبلد

المشاركة الهيئات 
مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني (OBERAXE)، حركة مناهضة عدم المساواة 

(MI)
(FAMI) بتمويل مشترك من صندوق الهجرة واالندماج

245 حصة دراسية لمدة ساعة واحدة على األقل في محافظات مختلفة، منذ عام 2016.المدة والتسلسل

تحديد دوافع الكراهية/عدم المساواة في الحوادث/االعتداءات التي تتعرض لها المريضات والمرضى والتي االحتياجات التي يلبيها التكوين
يجب على المشاركات والمشاركين التعامل معها في أثناء أداء مهام عملهن/هم

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

3915 عاملًة واًل صحًيا في خدمات المستعجالت في المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك أخصائيات 
وأخصائيين اجتماعيين ومهن أخرى.

األهداف
دمج مكافحة حوادث التمييز والكراهية والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغير ذلك من أشكال 

عدم المساواة ذات الصلة في قطاع العامالت والعاملين الصحيين في خدمات المستعجالت واألخصائيات 
واألخصائيين االجتماعيين في المستشفيات والمراكز الصحية.

المحتويات التي تم تدريسها

مقاربة للحوادث وجرائم الكراهية، مؤشرات تحديد الهوية
وصف طبيعة االعتداء ومدى انتشاره االجتماعي واألسري

واقع الضحية وظروفها االجتماعية المحتملة
دور الطواقم الصحية في الكشف عن جرائم/حوادث الكراهية والتعامل معها).

إمكانية التدخل المؤسسي واالجتماعي في مواجهة هذه الحوادث وجرائم الكراهية
معرفة إمكانيات التواصل والتعاون من أجل تسهيل ممارسة الحقوق

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

تحديد الهجمات الناجمة عن جرائم الكراهية
وصف طبيعة االعتداء

فهم حقيقة الضحية وظروفها
نهج العامالت والعاملين في مجال الصحة للتدخل المؤسسي واالجتماعي في مواجهة هذه الحوادث وجرائم 

الكراهية
معرفة إمكانيات التواصل والتعاون من أجل تسهيل ممارسة الحقوق

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

ندوات توعوية تقدم ملخصاً لمحتوى الندوة: ثالثية مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب 
اإلسباني، ثالثية مكتب التضامن، دليل ضحايا جرائم الكراهية والملصقات مع هاتف الضحية.

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

متخصصات ومتخصصون في التعليم غير الرسمي يعملن ويعملون عادًة في هذا المجال مع حركة مناهضة 
عدم المساواة وبخبرة واسعة في هذا المجال
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  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الصحة
 )الملف 7	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
  التمييز ضد النساء والرجال المهاجرين في مجال الحقوق المدنية - DIMفيه

رومانياالبلد

المشاركة الهيئات 
الجمعية الرومانية للتوعية الصحية، بالتعاون مع الجمعية األكاديمية الرومانية والمجلس الوطني لمكافحة 

التمييز. بتمويل من منحة المنطقة االقتصادية األوروبية 2009 - 2014، ضمن صندوق المنظمات غير 
الحكومية في رومانيا.

من 1 مارس 2015 إلى 30 أبريل 2016المدة والتسلسل

التكوين على مكافحة التمييز ضد النساء والرجال المهاجرين، وتدريب الموظفات والموظفين العموميين على االحتياجات التي يلبيها التكوين
مكافحة الممارسات التمييزية التي تستهدف النساء والرجال المهاجرين

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
30 موظفًة وموظًفا من القطاع العام و 20 مهاجرة ومهاجًراوجيزة عنهن/هم

األهداف

مكافحة التمييز وعدم المساواة تجاه النساء والرجال المهاجرين من خالل التوعية بحقوق اإلنسان وتعزيز 
المساواة في المعاملة وفي ممارسة حقوقهن/هم المدنية في رومانيا.

تقييم أنواع التمييز التي تواجهها النساء والرجال المهاجرون في رومانيا عند ممارسة حقوقهن/هم المدنية، 
وذلك بإجراء تحقيق نوعي بين الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية.

مشاركة ممثالت وممثلي الجهات الفاعلة المؤسسية في مجال الحقوق المدنية في صياغة توصيات خاصة 
باتباع سياسات وتدابير مناهضة للتمييز تعتمد في أنظمتها التنظيمية من خالل فعاليات استشارية نظمت في 

الشهرين 5 و 6 من المشروع.
رفع مستوى الوعي بين السلطات العامة وأرباب العمل والجمهور عموًما، والنساء والرجال المهاجرين بشأن 
حقوق اإلنسان والتمييز الذي قد يتعرضن ويتعرضون له في رومانيا من خالل حملة ضد التمييز أثناء تنفيذ 

المشروع من 5 إلى 14 يونيو

المحتويات التي تم تدريسها

تشريعات حقوق اإلنسان الدولية والداخلية، حظر التمييز.
 في جزء المشروع المخصص للصحة:

-   ركزت الممارسات الجيدة في إدارة الموارد الصحية للصحة العامة على الوضع الخاص للنساء والرجال 
المهاجرين.

-   خدمة الجمهور في مجال الخدمات الصحية، مع مراعاة العامل غير التمييزي بسبب األصل الوطني أو 
العرقي، والمرافقة أثناء عملية الرعاية الصحية و/أو أثناء اإلقامة في المستشفى بأكملها.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

القدرة على تكييف إدارة الموظفيات والموظفن في نشاطهن/هم المعتاد مع وضع النساء والرجال المهاجرين 
باعتبارهن/هم مطالبات ومطالبين بالخدمة. أيضا معرفة النساء والرجال المهاجرين بحقوقهن/هم ووعيهن/هم 

لها باعتبارهن/هم من المواطنات والمواطنين ولهن/هم الحق في عدم التعرض للتمييز.

 المنهجية المستخدمة والموارد
ندوات ومؤتمرات وأوراش عملالتدريسية

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

خبيرات وخبراء في حقوق اإلنسان وعدم التمييز يعملن ويعملون في مجال اإلدارة العامة والمنظمات غير 
الحكومية وخبيرات وخبراء دوليين مستقلين

الجنساني يتم إدراج جنس الشخص باعتباره أحد عوامل التمييز.المنظور 
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال التعليم
 )الملف 8	)

تنمية المواطنةاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه

إيرلندا البلد

خدمة التطوير المهني للمعلمات والمعلمين (PDST) وخدمة التطور المهني المستمر (CPD) للمعلمات الهيئات المشاركة
والمعلمين

خالل االدورات الدراسيةالمدة والتسلسل

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
جميع الطالبات والطالب في صفوف المدرسة االبتدائية الستةوجيزة عنهن/هم

األهداف

إدراك ووعي عناصر التراث الثقافي والتقاليد: الموسيقى واألدب واللغة والفولكلور والمناظر الطبيعية واحترام 
العلم والنشيد الوطني والمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت المميزة في إيرلندا.

التعرف على المجموعات الثقافية أو الدينية أو اإلثنية أو غيرها من الجماعات الموجودة في المجتمع أو ضمن 
مجتمع محلي واستكشاف السبل التي يمكن من خاللها احترام هذه االختالفات

التعرف على المجموعات المختلفة وثقافتها وتراثها، وإدراك ما يمكن تعلمه منها والمساهمات اإليجابية التي 
تقدمها، واستخدام لغة شاملة، واستكشاف األشكال التي تتعرض من خاللها هذه المجموعات للتمييز، ودراسة 

دور كل فرد منها في مكافحة التحيز، ومناقشة الحاجة إلى التعاطف والتفاهم المتبادل
التعرف على بعض الثقافات وأساليب الحياة واللغات في بعض دول االتحاد األوروبي والعالم عموًما، والتعرف 

على بلدان االتحاد األوروبي، وتحديد بعض اآلثار التي أحدثها البرلمان األوروبي في الحياة اإليرلندية، 
واستكشاف التكافل بين البلدان والشعوب، وتعلمها من بعضها البعض عن طريق الرياضة والموسيقى.

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

معلمات ومعلمو التعليم التحضيري

  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال التعليم
 )الملف 9	)

اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
التكوين على مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وما يتصل بذلك من عدم مساواة في األقسام 

وكشفه
FRIDA مشروع

إسبانياالبلد

الهيئات المشاركة

تعاون مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني (Oberaxe) مع المركز الوطني 
لالبتكار والبحث العلمي (CNIIE) التابع لوزارة التعليم والثقافة والرياضة، وجميع الحكومات المحلية، ومدينتي 
سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي والمجتمع المدني. شارك االتحاد األوروبي في تمويل المرحلة األولى من 
خالل برنامج التقدم (Progress 2013) للعمالة والتضامن االجتماعي، ومنذ عام 2016، أصبح من مسؤولية 

األمانة العامة للهجرة والنزوح.

المدة والتسلسل
..

تم منذ عام 2015 تنفيذ ثمانية برامج تكوينية، مدة كل واحد من يوم واحد إلى ثالثة أيام، وذلك وفًقا لظروف 
المؤسسات التعليمية
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االحتياجات التي يلبيها التكوين

رفع مستوى الوعي بين المعلمات والمعلمين ومسؤوالت ومسؤولي التعليم لتحسين التكوين على مكافحة 
العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة في الفصل وكشفها، بما يعزز 

الصورة اإليجابية لدمج النساء والرجال المهاجرين واألقليات العرقية في مجال التعليم، وتطبيق ما يفرضه 
الخط التعليمي لالستراتيجية الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجنبيات واألجانب تم 
التعرف على االحتياجات وتصميم محتويات التكوين بشكل مشترك بين الخبيرات والخبراء المكلفين بتطوير 

المشروع ومسؤوالت ومسؤولي التعليم.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
شارك 1400 معلمة ومعلم ومسؤولة ومسؤول تعليم من جميع الحكومات المحلية في برامج التوعية.وجيزة عنهن/هم

األهداف
تكوين وتوعية المعلمات والمعلمين ومسؤوالت ومسؤولي المراكز التعليمية واألوساط التعليمية في مجال 

مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة ومكافحتها، وكذلك في مجال 
حقوق اإلنسان.

 المحتويات التي تم تدريسها

ما هو مشروع FRIDA؟
هو تشخيص وإطار تنظيمي يتعلق بالعنصرية والتمييز على أساس األصل العرقي أو اإلثني في المدرسة

العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب: مكافحتها والكشف عنها في المراكز التعليمية
 العمل في البيئة المدرسية ومع ضحايا حوادث العنصرية أو كراهية األجنبيات واألجانب.

الممارسات التعليمية الجيدة المنفذة في إطار المعاملة المتساوية (محتوى مكيف في كل حكومة محلية)
االستراتيجيات والموارد المتوفرة للقاضيات القضاء على العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في األقسام.

أوراش العمل التكوينية

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

تحديد حوادث التمييز والكراهية ألسباب عنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.
فهم تأثير العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب على الطالب

وعي دور المدرسة الشاملة
مهارات االتصال مع األسر والطاالبات والطالب لحل الحوادث.

معرفة الممارسات الجيدة القابلة للتعليم
معرفة الموارد والبروتوكوالت الموجودة في المجتمع التعليمي

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

تجمع الدورات التكوينية بين المؤتمرات والموائد المستديرة مع مداخالت الحضور وأوراش العمل التشاركية. 
إضافة لخبيرات وخبراء مجموعة FRIDA في التكوين، شارك أفراد المجتمع التعليمي عبر عرض إجراءاتهن/
هم في المدرسة والموارد التي تتيحها كل مقاطعة للمجتمع المدرسي. وتم االعتماد أيًضا على عروض قدمتها 

مجموعات المسرح والرقص. أعطي للطالبات والطالب والعائالت مجااًل إلبداء اآلراء من خالل العروض 
التقديمية وأوراش العمل ومقاطع الفيديو التي تم إعدادها من طرفهن/هم. شارك ممثالت وممثلون عن مختلف 

منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال.
قدمت للحضور عروض أثناء التدريب، ومواد مختلفة مرتبطة بكل محاضرة وورشة عمل، ومنشورات ودليل 

دعم لمكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة في القسم واكتشافها. 
تتوفر هذه المواد، إضافة إلى مقاطع فيديو لبعض األنشطة التكوينية، على اإلنترنت:

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/frida/index.htm 

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

خبيرات وخبراء جامعيون، استشاريات واستشاريو المعاملة المتساوية، أعضاء المجتمع التعليمي وممثالت 
وممثلو أعضاء المجتمع المدني.

التقييم

تم تقييم المشروع من قبل خبيرة أو خبير استشاري خارجي استخدم نموذج التقييم التشاركي مع مجموعة من 
التحليالت المختلفة بناء على مصادر متنوعة من المعلومات ُجمِعت بطرق مختلفة (المصادر األولية، المصادر 

الثانوية واألفالم الوثائقية ذات الصلة، من المقاربات النوعية والكمية - المالحظات والمقابالت، ومجموعة 
التركيز، واالستبيانات). وكانت معايير التقييم: األهمية والفعالية واألثر والنهج الجنساني والمشاركة والمسؤولية 

واالستدامة.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/frida/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/frida/index.htm
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االعتراف الخارجي

ينعكس تأثير المشروع في:
-  تم ذكر الدليل في حوالي 775 بوابة إنترنت باللغة اإلسبانية و5 باللغة الغاليسية و8 بالكاتالونية و84 

بالباسكية (18/7/4).
-  تم قبول مشروع FRIDA على نطاق واسع من قبل المسؤوالت والمسؤولين عن التعليم وشجع تكوين 

المعلمات والمعلمين في قضايا العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة 
في بعض الحكومات المحلية (قشتالة وليون). لقد سهل ذلك قيام مقاطعة بلنسية بدمج معلومات حول دوافع 

.PREVI الحوادث التي يتم التبليغ عنها من خالل نظام التسجيل
-  تتضمن خطة التعايش الجديدة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة مكافحة عدم المساواة بأشكاله المختلفة 

وعالجه.
تم نقل المشروع إلى دول أخرى في أمريكا الالتينية  -

-  لقد كان مشروع FRIDA بمثابة نموذج للتنسيق والتعاون المؤسسي مع المجتمع المدني، وقد طلب ممثالت 
وممثلو المجتمعات المستقلة الحفاظ على مسار العمل الذي بدأ به.

كانت مشاركة النساء في حضور الدورات التكوينية وكمتحدثات ومحفزات للتكوين هي الغالبة.المنظور الجنساني
اعتبر التقييم الخارجي إدراج المنظور الجنساني في تصميم المشروع وتطويره غير كاف.

  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال التعليم
 )الملف 0	)

#Somos másاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
حملة “نحن أكثر، ضد الكراهية والتطرف”

إسبانياالبلد

الهيئات المشاركة

وزارة العدل؛ وزارة الداخلية (كتابة الدولة لألمن ومركز االستخبارات لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة 
(CITCO)؛ وزارة التعليم والثقافة والرياضة (CNIIE)؛ وزارة العمل والضمان االجتماعي (األمانة العامة 
للهجرة والنزوح ومرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني (OBERAXE)؛ وزارة 

الصحة والخدمات االجتماعية والمساواة (كتابة الدولة للخدمات االجتماعية والمساواة)، Red Aware (شبكة 
الوعي) Alliance of Women Against Radicalization and Extremism (تحالف النساء ضد 

 Jóvenes y والمنظمة غير الحكومية ،Aula Intercultural من خالل FeSP-UGTالتطرف والراديكالية) و
YouTube Creators for Change من خالل المبادرة العالمية ،Googleو ،Desarrollo

مع الطالبات والطالب: هناك ثالثة مستويات، ويتم تنفيذ كل وحدة في ثالث أو أربع جلسات مدة كل منها 50 المدة والتسلسل
دقيقة.

االحتياجات التي يلبيها التكوين

يوضح مجلس أوروبا أهمية وحاجة الدول األعضاء التخاذ التدابير المناسبة للحد من ظاهرة التطرف العنيف 
وخطاب الكراهية والشروع في مسارات استراتيجية مشتركة. إن تطور اإلنترنت في السنوات األخيرة قد فتح 

وسيلة إلنشاء الخطاب والتعبير وتكوين األجيال الجديدة. تنوي جميع الهيئات المشاركة، من خالل التكوين 
والتوعية، االلتزام النشط من جانب الشباب بالقضاء على التطرف العنيف وخطاب الكراهية، بما يخلق نواة 

لحركة اجتماعية واسعة ضد هذه المظاهر.

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

28280 شابًة وشاًبا تتراوح أعمارهن/هم بين 14 و 20 عاًما من جميع أنحاء البالد. شارك 235 مركز 
تعليمي

األهداف

تعزيز تعلم العالقات من االحترام والتفاهم المشترك في كل من األقسام الدراسية والفضاء االفتراضي.
المساهمة في منع انتشار اإليديولوجيات الراديكالية العنيفة التي تتعارض مع المبادئ والقيم الديمقراطية

 التثقيف عبر اختيار حل إيجابي للنزاعات، سواء أكانت على أرض الواقع أو افتراضية، وتعزيز احترام التنوع 
وعدم التمييز في إطار القيم الديمقراطية المشتركة في مجتمع مفتوح مثل المجتمع اإلسباني.

 تعزيز الثقة في المؤسسات إلنشاء إطار يحترم التنوع وحرية الفكر والعقيدة والتعبير.
 تعلم كيفية تفسير الصور والخطب والممارسات ومبررات خطاب الكراهية والتطرف بشكل نقدي.
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المحتويات التي تم تدريسها

جميع المواد الالزمة إلعداد الجلسات، وكذلك المواد التكميلية األخرى للمعلمات والمعلمين الراغبين في إنشاء 
http://www.somos-mas.es/sumate-al-proyecto/ :مبادرات متوفرة على اإلنترنت

المستوى األساسي:
	 حقوق اإلنسان 	 المسؤولية 	 المساواة 	 التضامن 	 التنوع 	 رهاب المثلية 	 كراهية األجنبيات واألجانب/

العنصرية 	 العنصرية 	 استبداد الذكورية 	 التطرف الديني 	 انتشار خطاب الكراهية

المستوى المتوسط:
1. حقوق اإلنسان ال تعرف الحدود. 2. اإلنترنت والمشاركة. 3. ال يمكن أن ينتج التنوع البشري عدم المساواة 

في الحقوق والفرص. 4. ثقافة اللقاء في الشبكات االجتماعية. 5. العدالة االجتماعية؛ كل عدل يتأخر هو 
ظلم. 6. تعلم حل النزاعات لتجنب خطاب الكراهية. 7. تأمين الهويات ضد التطرف في الشبكات. 8. احترام 

المؤسسات الديمقراطية. 9. التواصل المسؤول على شبكة اإلنترنت. 10. بناء خطاب الكراهية والتطرف. ضد 
الكراهية والتطرف، نحن أكثر.

المستوى المتقدم:
	 حقوق اإلنسان 	 المسؤولية 	 المساواة 	 التضامن 	 التنوع 	 رهاب المثلية 	 كراهية األجنبيات واألجانب 	 

العنصرية 	 استبداد الذكورية 	 التطرف الديني 	 انتشار خطاب الكراهية

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

العمل على مهارات االتصال اللغوية والرياضية واألساسية في العلوم والتكنولوجيا والفضاءات الرقمية. تعلم 
التعلم، االجتماعية والمدنية، روح المبادرة وروح الريادة، الوعي الثقافي وأشكال التعبير. بعض المؤشرات 

المستخدمة هي:
-  اإلعراب عن اآلراء والمشاعر شفهيا وخطيا.

-  استخدام اللغة المناسبة للنشاط والوسيلة المستخدمة.
-  تطبيق المعايير األخالقية في استخدام التكنولوجيا.

-  استخدام األدوات والتطبيقات الرقمية المختلفة كوسيلة عمل وعرض
-  إبداء الرأي في البيانات أو النصوص أو المعلومات المختلفة.

-  إجراء الفرد تقييًما ذاتًيا معلاًّل حول تعلمه
-  االستماع آلراء الزميالت والزمالء وأخذها بعين االعتبار.

-  تحمل الفرد مسؤولياته ضمن المجموعة
-  تخطيط عمل المجموعة لتقاسم المسؤوليات واألدوار

استخدام وسائل مختلفة للتعبير الفني مع مراعاة جماليات المنتجات الخاصة أو الجماعية  -

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

يختلف كل مستوى في عمق الطروحات والمشاركة.
المستوى األساسي:

يتم تنفيذ الجلسات باتباع منهجية التحول االجتماعي: “انظر/ي – أحكم/ي – تصرف/ي” بما يوفر للطالبات 
وطالب معرفة المواقف المختلفة وتأملها واتخاذ مواقف من خالل تحليل األسباب التي تولدها ثم وضعها 

موضع التنفيذ في بيئتهن/هم عبر إجراءات مختلفة مما تعلمنه أو تعلموه. يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. إضافة إلى محتوى التعلم، يقوم الشباب بتنمية مهارات مثل اإلبداع أو التفكير الناقد، ولهذا 

ُتستخدم استراتيجيات التعلم التعاوني والتفكير المرئي والبحث العلمي. باختصار، يتم تزويد الشباب بالمعرفة 
واألدوات، بحيث يتعاملن ويتعاملون مع الواقع ويمكنهن/هم فهمه وتحليله بشكل نقدي، ومن ثم وضع أنفسهن/

هم وإشراك أنفسهن/هم في أعمال تعزز المواطنة العالمية الملتزمة باحترام حقوق اإلنسان.
المستوى المتوسط:

تم تصميم البرنامج بإجراءاته المختلفة وفق منهجية لعب األدوار التي تفترض أن اإلنترنت هو مجرة رائعة 
مع كواكب وكائنات متنوعة، ولمن يسكنه خصائص مختلفة للغاية، وعليه أن يواجه واجب التعايش القائم على 

حقوق اإلنسان وفي مجتمع ديمقراطي.
تم تصميم البرنامج لورش العمل في المراكز التعليمية، ولكن يمكن تنفيذه أيًضا في أماكن أو مساحات تعليمية 

غير رسمية لألنشطة الالمنهجية.
من أجل تطبيقه أوراش العمل، يتم االعتماد على لعبة تقمص األدوار المصممة من أجل العمل في كل حصة 

على تحقيق أهداف ومحتويات ونشاطات محددة. إضافة إلى ذلك، تم إرفاق دليل موجه للطالبات والطالب إال 
أنه يحتوي على جميع المعلومات الضرورية للعمل على كل موضوع من الموضوعات المقترحة.

المستوى المتقدم:
يتم تنفيذ الجلسات باتباع منهجية التلعيب (gamification) التي تسمح للطالبات والطالب - في سياق تعليمي 

ترفيهي - بالمعرفة، والمناقشة، واتخاذ قرارات في مواقف مختلفة، من خالل تحليل األسباب التي تولدها 
ومن ثم وضع ما تم تعلمه في بيئتهمن/ه العملية عبر إجراءات مختلفة. من خالل المشاركة في لعبة الورق 

يضطر الحضور فيها إلى تأدية أدوار الشخصيات المختلفة، يتم تزويد الشباب بالمعرفة واألدوات، بحيث أنه 
يتم التعامل مع الواقع وبمقدور الحضور فهمه وتحليله بشكل نقدي، ثم التدخل والمشاركة في إجراءات تعزز 

المواطنة العالمية الملتزمة باحترام حقوق اإلنسان.
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نبذة عن فريق التدريس/
موظفات وموظفون من خارج المركز التربوي ومعلمات ومعلمون وفرق توجيه من المراكز التعليمية.التنظيم

التقييم

تقوم الوحدة بجمع تقييم فردي في شكل ديناميكيات أو استبيان حسب اختيار فريق التدريس. يعقد الموظفات 
والموظفون التقنيون المسؤولون في نهاية المشروع في المؤسسة التعليمية اجتماًعا تقييمًيا لتقديم المعلومات عن 

تنفيذ المشروع باإلضافة إلى مستوى الرضا والدروس المستفادة نتيجة المشاركة فيه. يتم تقييم أنواع مختلفة 
من المؤشرات التي تشير إلى جودة المحتويات واتساقها وجودة المنهجية وجودة العروض واألدوات التعليمية 
المستخدمة والجودة والوضوح التفسيري عند عروض المهنيات والمهنيين المكلفين بالتدريس وجودة األجهزة 

والوسائل المتوفرة. متوسط معدل الرضا هو 4 من 5.

االعتراف الخارجي
مشاركة الطالبات والطالب في البرامج التلفزيونية واإلذاعية، أو التقارير الصحفية وفي مواقع إلكترونية 

مخصصة في المجال التربوي. مثال على ذلك هو التقرير الذي أعدته 
https://www.youtube.com/watch?time_ El País Education

continue=11&v=pS1q_2yO3Yo

المنظور الجنساني

لقد تمت مقاربة العنصرية وخطاب الكراهية في كل من المواد التعليمية واألنشطة التكوينية بطريقة مستعرضة 
من منظور جنساني. وبالتالي، فقد تم إدراج المنظور الجنساني بحرص ودقة شديدين، سواء في اللغة أو 
المنهجية أو دور المرأة. بعض المؤشرات هي: كانت نسبة 80% من فريق التعليم والتدريس من النساء، 

وتحليل التمييز بين الجنسين هو المحتوى األساسي لجميع اإلجراءات التدريبية، وفي أعمال النشر التي قامت 
بها الطالبات والطالب.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال التعليم
 )الملف 		)

منهجية MUS-Eاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
 https://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/

إسبانياالبلد

مؤسسة يهودي مينوهين إسبانيا الهيئات المشاركة
اتفاقيات موقعة مع المؤسسات والمراكز التعليمية.

حضورية: 3 ساعات، خارج أوقات العملالمدة والتسلسل
على اإلنترنت: 10 ساعات، خارج أوقات العمل

االحتياجات التي يلبيها التكوين
موجهة نحو تنمية المهارات في الثقافات والذكاء العاطفي، والعمل في القيم، وجنس الفرد، والمساواة. لكن ما 

تعمل عليه تحديًدا هو عملي وليس نظرًيا. يتم التنسيق مع خدمات التعليم والخدمات االجتماعية العامة الموحدة، 
والتقنيات والتقنيين أنفسهن/هم والمستخدمات والمستخدمين المحتملين المكلفين بتحديد احتياجاتهن/هم.

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

2000 معلمة ومعلم في المدارس االبتدائية والثانوية العامة، ومستشارات ومستشارون تقنيون ومستشارات 
ومستشارو الخدمات التعليمية واالجتماعية. (400 في السنة). استمرت المراكز الـ 135 التي تقدم جلسات 

®MUS-E في توفير نشاط ®MUS-E لـ 26751 طالًة وطالًبا، وعندما يتم التكوين في المركز، يشترك فيه 
كل الهيئة التدريسية. عند انتهاء الدورة على اإلنترنت، يتم اختيار المشاركات والمشاركين بناًء على التسجيل 

والملف الشخصي للمركز.

األهداف
التعرف على منهجية ®MUS-E واكتشاف الفنون باعتبارها مورًدا تربوًيا للنشاط التربوي، واكتساب 

استراتيجيات وتقنيات العمل التي تزيد من تحفيز الطالبات والطالب وتحسن من نجاح المدرسة وتطويرها.
اكتشاف الفن وقيمه في جوانبه المختلفة باعتباره مورًدا تعليمًيا تربوًيا لمواجهة التنوع في القسم الدراسي 

انطالًقا من العمل المشترك بين الثقافات والتعليم المختلط.

المحتويات التي تم تدريسها

منهجية muse. المالحظة وأدوات نوعية وكمية. نموذج للممارسات الجيدة من أجل تطبيقه في العمل لتنمية 
الكفاءات في المشاريع المركزية التي تتناول العمل في القيم.

تعزيز اإلبداع والتعبير التقني باعتبارها عناصر لتحسين نجاح المدرسة: الفن كأداة لتسهيل التعلم.
مسائل تعليمية ناجحة على المستوى األوروبي في عملية التعليم عن طريق الفن.

نموذج تعلم الخدمة - التضامن، متطوعات ومتطوعو العمل من أجل المشاركة والمواطنة النشطة.
تقييم العمل وتنظيمه وتخطيطه في العمليات والبرامج التعليمية

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

الحصول على موارد من الفنون من أجل العمل في حالة من االستبعاد االجتماعي، والعمل في مجال التعليم في 
القضايا الجنسانية، والتنوع بين الثقافات.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=pS1q_2yO3Yo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=pS1q_2yO3Yo
https://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
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المنهجية المستخدمة والموارد 
منهجية MUS_E. تطبيقية وتشاركية.التدريسية

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

فنانات وفناوون مكونات ومكونون من المؤسسة وموظفات وموظفوها الذين واللواتي على معرفة بمنهجية 
MUS-E، ويطبقنها ويطبقونها على مجاالت العمل المختلفة. إضافة إلى ذلك، يتم االتصال بمعلمات ومعلمين 

من الخارج إلعطاء دروس في مواضيع محددة.

التقييم
رضا الحضور: يتم تطبيق نموذج تقييم المنهجية، ويعني ذلك تقييم بداية ونهاية العملية لمعرفة تأثيرها، 

باستخدام االستبيانات والتقارير وبطاقات المالحظات، إلخ. ويتم تقييم اكتساب المحتوى وتأثيره وتعلم 
اإلجراءات، بما في ذلك تحسين المهارات لدى الطالبات والطالب. التقييم خارجي

مشروع فائز في مسابقة “الممارسات التعليمية الجيدة” التي نظمتها مؤسسة SM.االعتراف الخارجي

طريقة مستعرضةالمنظور الجنساني

  ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال التعليم
 )الملف 		)

دروس تفاعلية حول محرقة اليهود أو الهولوكوست في رومانيااسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه

رومانياالبلد

المعهد الوطني لدراسة المحرقة في رومانيا ‘Elie Wiesel’الهيئات المشاركة

دورة على اإلنترنتالمدة والتسلسل

معرفة الواقع التاريخي للمحرقة في رومانيا خالل الفترة 1939-1954االحتياجات التي يلبيها التكوين

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
معلمات ومعلمو المرحلة الثانوية والجامعية. طالبات وطالب من المستويين التعليميينوجيزة عنهن/هم

توفير أداة استشارية للتكوين، ألنها أداة تربوية تكميلية في تدريس عواقب عدم المساواة والتمييز واالستخفاف األهداف
بحقوق اإلنسان

 المحتويات التي تم تدريسها

مقدمة في تاريخ الشعب العبري
I .تاريخ الشعب العبري في رومانيا

تاريخ الشعب العبري في رومانيا. 2.
تاريخ الشعب العبري في رومانيا. 3

معاداة السامية في أوروبا
المحرقة

المحرقة في رومانيا
المحرقة في رومانيا 2

المواطنة الرومانية. حقوق الشعوب.
الشاهدات والشهداء والناجيات والناجون من المحرقة

معاداة السامية المعاصرة
الشعب العبري بعد محرقة اليهود

مساهمة الشعب اليهودي في التنمية االقتصادية والثقافية الرومانية.

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

القدرة على تدريس تاريخ حدث تاريخي أساسي في تاريخ اإلنسانية، مثل المحرقة، لتوعية المعلمات والمعلمين 
والطالبات والطالب في إطار الحاجة إلى تعزيز الحقوق األساسية لمنع تكرار األحداث المماثلة.

المنهجية المستخدمة والموارد 
التدريسية

استخدام الخرائط والوثائق والصور واألفالم القصيرة. الجزء الخاص من هذا المشروع هو أنه يحتوي على 
مقابالت مع بعض الناجيات والناجين من المحرقة في رومانيا، بحيث يمكن للطالبات والطالب الوصول 

مباشرة إلى المعلومات حول تجاربهن/هم.

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

كونه دورة تكوينية عبر اإلنترنت، يمكن أن يكون الملف الشخصي للمكونات والمكونين متنوًعا للغاية. 
(المؤرخات والمؤرخون ونساء ورجال القانون وعالمات وعلماء االجتماع وخبيرات وخبراء العنصرية 

وكراهية األجنبيات واألجانب والصحفيات والصحفيون والشاهدات والشهود أو أقارب الضحايا)
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 		)

المساواة في الخدمات العامةاسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه

إيرلنداالبلد

إدارة شؤون التوظيف والحماية االجتماعية في قسم شمال دبلن، واللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة، الهيئات المشاركة
واتحاد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

المدة والتسلسل
 جلسة لمدة ثالث ساعات ونصف، خالل أوقات العمل، وقد سبقتها دورة تمهيدية عبر اإلنترنت مدتها 12

.50 دقيقة
https://www.ihrec.ie/deliveringequality/#prev

 االحتياجات التي يلبيها التكوين
مساواة جميع األشخاص المستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية في المعاملة. تقديم الدعم للعامالت 
والعاملين بغرض جعلهن/هم على دراية باحتياجات األشخاص من مختلف الثقافات والجنسيات، وذوي 

االحتياجات الخاصة، والمسنات والمسنين، ومجتمع المثليات والمثليين وغيرهن/هم. تم تحديد االحتياجات من 
قبل دائرة الرعاية االجتماعية في دبلن، ثم تم البحث عن مقدمة أو مقدم التكوين.

عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
200 أخصائي اجتماعي من الرجال والنساءوجيزة عنهن/هم

تحسين خدمة المواطنة. فهم أهمية المساواة، وتحديد المواقف التي يمكن للموظات والموظفين الحكوميين فيها األهداف
التمييز وتعلم التراجع عن هذه المواقف.

المحتويات التي تم تدريسها

مقدمة عن قانون المساواة في المعاملة. االلتزامات التشريعية لإلدارة
تحديد التمييز. تسعة أسباب للتمييز

فهم التنوع والقوالب النمطية والتمييز
المساواة في الخدمات العامة

نصائح للتعامل مع مختلف الناس ذوي االحتياجات المختلفة
االستماع الفعال

التعاطف

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

تطبيق مبادئ قانون المساواة في المعاملة في سيناريوهات حقيقية
تطوير طرق لتطبيق المعاملة المتساوية في تقديم الخدمات

التعرف على كيفية تطبيق المساواة بين الجميع.

المنهجية المستخدمة والموارد 
على اإلنترنت. تمارين عملية وتقييم المعرفة المكتسبة.التدريسية

نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

مكونات ومكونون من خارج المؤسسة تلقين أو تلقوا التكوين المناسب للمكونات والمكونين. توفير المواد 
واألدلة عبر اإلنترنت.

تمارين التقييم الذاتي.التقييم

لغة شاملة ومستعرضة في كل محتوى الدورة التكوينية. يعتمد حضور الرجال والنساء في الدورة على تركيبة المنظور الجنساني
الخدمات. تم تقديم التكوين من قبل كل من النساء والرجال.

https://www.ihrec.ie/deliveringequality/#prev
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امهتحفاكمو نيرجاهملا لاجرلاو ءاسنلا فدهتست يتلا بناجألاو تايبنجألا

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 		)

اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج فيه
دبلوم مهني في حقوق اإلنسان والمساواة

https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-
equality.1777.html

إيرلنداالبلد

معهد اإلدارة العامة (IPA)، إيرلندا. بالتعاون مع اللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة (IHREC)الهيئات المشاركة

المدة والتسلسل
كل عام دراسي، من أكتوبر إلى ماي منذ عام 2016. 8 أيام من االتصال (64 ساعة) موزعة على 4 جلسات 
كل منها لمدة يومين، خالل أوقات العمل، إضافة إلى العمل المنجز في المهام (4) والتحضير لالمتحانات، بما 

يبلغ مجموعه 400 ساعة

االحتياجات التي حددها معهد اإلدارة العامة (IPA) واللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة (IHREC).االحتياجات التي يلبيها التكوين

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

124 من الموظفات والموظفين العموميين والعامالت والعاملين في المجتمع وممثالت وممثلي المنظمات غير 
الحكومية. هناك نظام للمنح الدراسية التي تقدمها اللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة

األهداف
ضمان أن يكون للمشاركات والمشاركين فهم راسخ للمفاهيم األساسية والمناقشات واألدوات والمؤسسات 
الرئيسية وبعض عناصر التشريعات المتعلقة بمجال حقوق اإلنسان والمساواة. تزويدهم بالمعرفة والفهم 

الواجب أخذهما بعين االعتبار والعمل وفقهما في قضايا حقوق اإلنسان والمساواة أثناء أداء المهمات.

المحتويات التي تم تدريسها

تم توزيع المحتويات على أربع وحدات:

-  المنظورات الفلسفية والسياسية المتعلقة بحقوق اإلنسان والمساواة
   تقدم هذه الوحدة للطالبات والطالب األسس التاريخية والمفاهيمية لحقوق اإلنسان المعاصرة والحق في 

المساواة. تتعرف الطالبات والطالب على التطورات التاريخية الرئيسية في هذا المجال، وعلى النظريات 
األساسية التي تم تطويرها لدعم عالمية حقوق اإلنسان والمساواة، والمناقشات الحالية حول تطبيق هذه 

النظريات في السياقات الوطنية والدولية.

- أطر حقوق اإلنسان الدولية واألوروبية
   تتعرف الطالبات والطالب على نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وآليات حقوق اإلنسان لدى مجلس أوروبا 

(بما في ذلك االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) وإطار حقوق اإلنسان والمساواة في االتحاد األوروبي. 
تتناول الوحدة بشكل أساسي اإلطار القانوني الدولي الذي تدخل فيه القوانين والسياسات اإليرلندية.

- حقوق اإلنسان والمساواة في النظام القانوني اإليرلندي
   الهدف الرئيسي من هذه الوحدة هو تعريف الطالبات والطالب بالحماية المتعلقة بحقوق اإلنسان والمساواة 

التي يوفرها دستور إيرلندا والمجموعة الكبيرة من التشريعات واالختصاص القضائي التي نشأت في إيرلندا، 
وخاصة في السنوات األخيرة.

- حقوق اإلنسان والمساواة في اإلدارة العامة
   تزود هذه الوحدة الطالبات والطالب بالمعرفة والموارد والمهارات الالزمة لتطبيق ما تم تعلمه عن حقوق 

اإلنسان والمساواة في حياتهن/هم العملية وفي منظماتهن/هم. تستخدم دراسات الحالة من مختلف القطاعات 
لتقديم إرشادات حول قضايا حقوق اإلنسان والمساواة التي تثار بانتظام في الحياة العملية للموظفات والموظين 

العموميين والمسؤوالت والمسؤولين عن إدارة الخدمات العامة بجميع أنواعها وتقديمها.

المعرفة والمهارات والممارسات 
المكتسبة

معرفة المفاهيم والتشريعات األساسية ودور المؤسسات الرئيسية والمناقشات المهمة وواجب القطاع العام في 
إيرلندا

المنهجية المستخدمة والموارد 
عروض وأوراش عمل وعمل فريق ومؤتمرات. عروض من أعمال مكتوبة وامتحانالتدريسية

https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-equality.1777.html
https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-equality.1777.html
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نبذة عن فريق التدريس/
التنظيم

تلقى جميع أعضاء هيئة التدريس تكويناً مسبقاً من قبل معهد اإلدارة العامة (IPA) واللجنة اإليرلندية لحقوق 
اإلنسان والمساواة (IHREC). شارك في مؤتمرات مجلس الهجرة في إيرلندا ممثالت وممثلون عرضن 

وعرضوا المشاكل التي تواجهها النساء والرجال المهاجرون والنساء والرجال الالجئون وطالبات وطالبو 
اللجوء

يتم تقييم الطالبات والطالب في نهاية كل عام دراسي. يجب على كل متحدثة أو متحدث ملء نموذج مراجعة التقييم
ضمان الجودة فيما يتعلق بجميع عناصر البرنامج

معتمدة من جامعة إيرلندا الوطنية.االعتراف الخارجي

المنظور الجنساني
أخذت جميع قضايا المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، باالعتبار عند تصميم الدورات، في كل لحظة 

أثناء إعداد البرنامج، وخاصة في ضوء مشاركة اللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة. أُِعَدت الوثائق 
بلغة محايدة و/أو شاملة. كانت نسبة 56% ممن حضر الدورة من النساء.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات المحلية
 )الملف 5	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

 ميدقتو ةيهاركلا باطخ ةحفاكم ىلع ةنولشرب ةنيدم سلجم يينقتو تاينقت نيوكت
.ةليدبلا تاياورلا

برنامج برشلونة متعددة الثقافات التابع لبلدية برشلونة.

إسبانياالبلد

المشاركة SOS Racisme وبلدية برشلونةالهيئات 

10 ساعات موزعة على دورتين مدة كل منهما خمس ساعات، خالل أوقات العمل.المدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

يركز البرنامج على الحاجة التي اكتشفتها إدارة خدمات المواطنة وحقوق التنوع في مدينة برشلونة، لتزويد 
البلدية بآليات تساعد على فهم ماهية خطاب الكراهية ونوع المجموعات التي ينوي حمايتها، ما هي تداعياته 

القانونية، وآلية عمل السرديات التمييزية، وعملية تفعيل األطر العقلية القمعية وتوليد السرديات غير التمييزية، 
تم ذلك بناء على المناقشات حول االحتياجات المهنية للمهنيات والمهنيين اللواتي والذين سيتم تكوينهن/هم.

تم تصميم هذا التكوين الستكمال خبرات التكوين السابقة التي تم تنفيذها باستخدام تقنيات البلدية حول خطاب 
الكراهية، حيث تم اكتشاف الحاجة إلى تعميق العمل على السرد واألطر العقلية.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

تقنيات المجاالت المختلفة لمجلس المدينة. مكتب عدم التمييز، قسم مشاركة المواطنات والمواطنين، قسم 
النسوية، التنوع الجنسي وجنس الفرد، من بين أمور أخرى.

األهداف
مفهوم الجرائم وخطاب الكراهية: لماذا توجد؟

القوانين الحاكمة لخطاب الكراهية: النظام األوروبي لحقوق اإلنسان واإلطار القانوني للدولة اإلسبانية.
خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه وحرية التعبير. كيف تعمل السرديات التمييزية: أطر ذهنية قمعية

كيف يمكننا إعادة التفكير في سرديتنا، حتى ال نعيد إنتاج السرديات غير التمييزية؟

المحتويات التي تم تدريسها

جرائم الكراهية: المفهوم، المواقف المتحيزة، الشائعات، المجموعات الضعيفة والخصائص المحمية، التمييز 
وأشكاله، تأثير جرائم الكراهية، دورة الكراهية، مؤشرات جريمة الكراهية، جريمة الكراهية في إسبانيا، 

الحواجز أمام الشكوى، دعم الضحية.
جرائم الكراهية: اإلطار القانوني

خطاب الكراهية: المفهوم واألنماط، خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه القانون، ضحايا خطاب الكراهية، ما 
يجب فعله أمام خطاب الكراهية: من الحجة المضادة إلى السرديات البديلة.

سرديات بديلة: الشائعات، العقليات ونظم القيم والروايات التمييزية، الروايات القائمة على حقوق اإلنسان.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

التعرف على خطاب الكراهية
التعرف على ما يمكن اإلبالغ عنه للسلطات وما ال يمكن اإلبالغ عنه

معرفة أهمية حرية التعبير
 الوعي بالتفكير واللغة التمييزيين نفسهما.

مهارات تعديل إجراءات اإلدارة الخاصة بالتواصل دون إعادة إنتاج األطر القمعية.

 المنهجية المستخدمة والموارد 
عروض نظرية، وعرض حاالت ومناقشتها، وعمل جماعي لبناء السرديات ومراجعة جماعية لألفكار المقدمةالتدريسية
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/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

موظفو SOS Racisme. استخدام مقاطع فيديو مع شهادات ألفراد من الفئات المستضعفة:
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c https://www.youtube.com/

watch?v=vZugFMn7Xd8
https://www.youtube.com/watch?v=59paJicGGvI&t=77s

أجرته بلدية برشلونة.التقييم 

الجنساني المنظور 

تؤخذ الحاالت المتباينة للنساء والرجال المهاجرين في االعتبار في تصميم الدورة التكوينية من أجل تحديد 
ظروف وأنواع التعبيرات ومظاهر العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب التي تواجهها كل مجموعة. ويتم 
ذلك من تحليل الحاالت التي تمت معالجتها بواسطة الخدمة والشكاوى التي تقوم بها Sos Racisme. التدابير 
األخرى التي تؤكد وجود المنظور الجنساني في البرنامج هي: االنتهاء من البرنامج الدراسي في أوقات العمل 

لتسهيل حضور دراسة التقنيات، واستخدام لغة محايدة وشاملة مع ذكر البعد الجنساني صراحة في اقتراح 
الدورة والدعوة الواضحة لمشاركة الرجال والنساء فيها.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات المحلية
 )الملف 6	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

التدخل والعمل من منظور متعدد القطاعات.
برنامج برشلونة متعددة الثقافات التابع لبلدية برشلونة.

إسبانياالبلد

المشاركة الهيئات 
مديرية مساعدة النساء والرجال المهاجرين وخدمات االستقبال التابعة لمجلس مدينة برشلونة؛ وزارة التنمية 

البلدية وإدارة التعددية الجنسانية والنسوية والمثليات والمثليين ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرات 
ومغايري الهوية الجنسانية وحامالت وحاملي صفات الجنسين؛ وحي سيوتات فيا التابع لبلدية برشلونة.

20 ساعة موزعة على 4 جلسات خالل أوقات العملالمدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

تم التكوين بعد طلب تقدمت به دائرة برشلونة لمكافحة العنف الذكوري في عام 2017. كان تصميم األنشطة 
التكوينية نتيجة للتعاون بين دائرة برشلونة لمكافحة العنف الذكوري وبرنامج برشلونة متعددة الثقافات 

والقطاعات المعنية في البلدية. تنحو هذه الدورة التكوينية نحو مفهوم التقاطعية، وهي أداة تسمح لنا بالعمل 
انطالًقا من تحيزات التمييز المتعددة التي يمر بها الناس (الجنس والعمر والطبقة واألصل، وما إلى ذلك) والتي 
توفر لنا تكييفها وفق أي سياق فردي أو جماعي وفي أي ظرف. وهي تتناول بالتالي مسألة العنف الجنساني مع 

مراعاة محور التمييز القائم على األصل أو الثقافة أو العرق.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
29 من المهنيات والمهنيين والهيئات المشاركة في دائرة العنف ضد المرأة.وجيزة عنهن/هم

األهداف

توفير أدوات نظرية وعملية لتطبيق النهج التقاطعي، مع التركيز بشكل خاص على االتقنيات والتقنيين العاملين 
مع إيالء االهتمام للنساء الالئي يدخلن دائرة العنف في سيوتات فيا.

 تم بناء نظريات التعدد الثقافي والجنس في أوروبا من منظور منعزل تقدم وجهة نظر واحدة فقط. لكن الواقع 
يختلف عن صور التحليل النمطية المتجانسة، ويفيض بوجهات النظر الشخصية غير المحورية والمواقف 

ومقترحات التدخل.

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/watch?v=59paJicGGvI&t=77s
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المحتويات التي تم تدريسها

مقدمة عن منظور تعدد الثقافات
إدارة التنوع	 
صياغة إشكالية التركيز	 
النماذج: االستيعاب والتعددية الثقافية وتعدد الثقافات	 
نظرة مركزة وعملية الالمركزية	 
العرقية واالستعمار	 
الثقافة، الثقافوية والكونية	 
المعرفة الموجودة: التغير الثقافي األوروبي	 
عمليات اإلصالح	 
المعرفة واالعتراف	 

مقدمة عن المنظور الجنساني
المنظور الجنساني كأداة تحليل وتدخل	 
األساسيات: أصل الفئة، التشكيك في المركزية الذكورية الجنس / النوع االجتماعي، النظام األبوي. 	 

التقسيم الجنسي للعمل.
عالمية الفئة: تطبيقها على سياقات مختلفة، تاريخية اجتماعية، حقائق ومجال العمل. النوع االجتماعي 	 

في الجماعات المهاجرة والعرقية.
المنظور الجنساني في السياسات العامة. المساواة بين الجنسين والنموذج المستعرض	 
النساء المهاجرات والهجرات من منظور جنساني	 
تطبيق المنظور الجنساني على الهجرات ودور النساء المهاجرات.	 
بناء خطابات وتصورات اجتماعية وثقافية وسياسية حول النساء المهاجرات. عدم تجانس النساء 	 

المهاجرات، والمسارات الحيوية ومشاريع الهجرة.
سياسات الهجرة والسياسات المتعلقة بالنساء المهاجرات وتأثيرها على حياتهن.	 
النوع االجتماعي موضع سؤال	 
العنف الذكوري، عنف جنساني؟ ما يخفيه الخطاب الجنساني.	 
الضعف والمقاومة ومؤسسات النساء المهاجرات. العنصرية باعتبارها نظاًما هيكلًيا للهيمنة.	 

مقدمة عن التقاطعية:
مقدمة عن منظور التقاطعية	 
أصول مفهوم التقاطعية. النسوية ما بعد االستعمار	 
عمليات التمايز والتعاون بين محاور االضطهاد	 
العناصر الرئيسية لمفهوم التقاطعية: القوة والتعقيد والمقامية.	 

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

امتالك األدوات النظرية وممارسات المقاربات ومعرفة الواقع التي تتكيف مع التعقيد ومستويات التحليل 
المتعددة.

العمل انطالًقا من تحيزات التمييز المتعددة التي يمر بها الناس (الجنس والعمر والطبقة واألصل، وما إلى ذلك) 
والتي توفر لنا تكييفها وفق أي سياق فردي أو جماعي وفي أي ظرف.

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

يتم الجمع بين الفضاءات النظرية والعملية للعمل على المحتويات، والنزول إلى واقع عمل الخدمات والهيئات 
المشاركة. يتم تكييف محتويات التكوين وأمثلته مع واقع المشاركات والمشاركين العملي.

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

أستاذة جامعية، وعالمة نفس، ومكونة في خطة برشلونة متعددة الثقافات، ومتحدثة باسم وحدة مناهضة 
العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب. هن أربع نساء من خلفيات متنوعة وسياقات ثقافية متباينة.

تقييم المحتويات المكتسبة من خالل استمارة.التقييم
رضا الحضور: النتيجة 5 من أصل 5.

الجنساني بدًءا من تصميم الدورة وحتى تطوير المواد وديناميكيات الدورة، أُِخذ البعد الجنساني بعين االعتبار. استخدمت المنظور 
لغة شاملة في الوثائق والمواد التي تم إنشاؤها.
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 7	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

يفاقثلا عونتلا تاقايس يف يعامتجالا لخدتلا
 برنامج برشلونة متعددة الثقافات التابع لبلدية برشلونة.

إسبانياالبلد

المشاركة بلدية برشلونةالهيئات 

16 ساعة مقسمة على 4 جلسات من 4 ساعات خالل أوقات العملالمدة والتسلسل

تكوين العامالت والعاملين في البلدية اللواتي والذين يقمن ويقومون، حسب وظيفتهن/هم، بأداء مهام يمكن أن االحتياجات التي يلبيها التكوين
تؤثر على حقوق مواطنات ونمواطني برشلونة.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
20 عاملة وعامال اجتماعيا من الفريق التقني لمركز الخدمات االجتماعية في المنطقة الشمالية من برشلونة.وجيزة عنهن/هم

األهداف
التعريف باإلطار النظري لرؤية الثقافات المتعددة.

التفكير في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية انطالًقا من إطار التعددية الثقافية.
توفير أدوات التواصل بين الثقافات لدعم وخدمة أكثر مالءمة لألفراد.

المحتويات التي تم تدريسها

الجلسة 1: مقدمة عن منظور تعدد الثقافات
- الترحيب والعرض التقديمي: من أكون أنا؟

- حوار حول مفاهيم الثقافة واالستعالء العرقي والكونية. ماذا نرى في الناس؟
- اإلطار النظري لمنظور الثقافات المتعددة انطالًقا من ممارسة الخدمات االجتماعية

- تطبيق مبادئ التعددية الثقافية في نموذج إدارة الخدمات االجتماعية وفي رعاية األفراد.
الجلسة 2: مقدمة عن منظور التقاطعية

- التقاطعية باعتبارها أداة لدعم وخدمة مالئمين
- أصول مفهوم التقاطعية. النسوية ما بعد االستعمار

- عمليات التمايز والتعاون بين محاور االضطهاد
- العناصر الرئيسية لمفهوم التقاطعية: القوة والتعقيد والمقامية.

-  تمرين عملي: إعداد سيناريو مالحظة على أساس بعض الفئات
(إمكانية الوصول، المساحة المادية، تصورات، عمل في الشبكات، وما إلى ذلك)

(I) الجلسة 3: جلسة تكوين عملية
 - العمل ومشاركة سيناريو المالحظة: تحليل المساحات المتصورة والمادية في مكان العمل

- مقترحات لتحسين الممارسة المهنية والسرديات البديلة
الجلسة 4: جلسة تكوين عملية (2)

 - استمرار العمل الذي بدأ في الجلسة 3.
- إعداد مقترحات ملموسة وقابلة للحياة. االلتزامات.

* سيتم تكييف مناقشات ومحتويات هذه الجلسة وفًقا للقضايا المثارة والتطور العام للجلسات السابقة.

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

يتناول التكوين المحتويات النظرية ويأخذ بعين االعتبار التطبيقات اليومية للمتخصصات في الخدمات 
االجتماعية. لذا اقُتِرحت ديناميكيات مختلفة وتمارين عملية، وكان ضرورًيا مشاركة الحضور وعرض 

تجاربهن/هم. بصرف النظر عن التكوين الحضوري، من المخطط توفير المراجع وغيرها من الموارد التي 
تكمل المحتويات التي تمت مناقشتها في الدورة.

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

باحثة من كيان El Relacional وأستاذة جامعية.

الجنساني بدًءا من تصميم الدورة وحتى تطوير المواد وديناميكيات الدورة، أُِخذ البعد الجنساني بعين االعتبار.المنظور 
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 8	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
الشبكة الوطنية للخبيرات والخبراء المحليين الرومانيينفيه

رومانياالبلد

المشاركة الوكالة الوطنية للغجر، إدارات محليةالهيئات 
SOP HRD - برنامج التمويل: البرنامج التشغيلي القطاعي لتنمية الموارد البشرية

تم إعداد المشروع على مدى 3 سنواتالمدة والتسلسل

االحتياجات التي يلبيها التكوين

اإلدماج االجتماعي للغجر، مثل: ال تمثل مشاكل الغجر أولوية بالنسبة لإلدارات العامة المحلية: مجتمعات 
الغجر دون تعليم، وهي مجتمعات فقيرة وغير منظمة، وتعاني من مواقف تمييزية ومن التحيزات والقوالب 

النمطية من غالبية السكان، وتنوع مجتمع الغجر، الخ... هذا يولد سلسلة من اآلثار التي تعرقل اندماج الغجر، 
مثل: انخفاض نسبة المشاركة في الحياة العامة والمدنية، يفتقر أفراد مجتمعات الغجر افتقاًرا قوًيا الحترام 

الذات فيما يتعلق مقارنة بغالبية الساكنات والسكان، وهناك ضعف في العمل لتحقيق مصالحهن/هم، وانخفاض 
في التنمية االجتماعية واالقتصادية بينه، والمعاناة من االستبعاد والتمييز في سوق العمل، وزيادة المسافة 

االجتماعية بين غالبية الساكنات والسكان وبين الغجر، واالعتماد على الحد األدنى المضمون للدخل.
توجد أوجه قصور مهمة في مجال التكوين المهني لدى الغجر. ليس لدى أكثر من 70% من الغجر مؤهل أو ال 

يريد تأهياًل رسمًيا. فيما يتعلق بتوظيف نساء الغجر، هناك بعض الفروقات مقارنة بحالة رجال الغجر. ووفًقا 
لذلك، فإن النساء الغجريات العامالت يمثلن أقل من ثلث مجموع الغجر العاملين.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
210 شخًصا من الغجر، 50% منهم نساءوجيزة عنهن/هم

تكوين 210 محاورات ومحاورين اجتماعيين في 210 بلدية والتعاقد معهم.األهداف

المحتويات التي تم تدريسها 

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

252 شخًصا من السلطات العامة المحلية ومن سلطات المقاطعة: 42 مستشارًة ومستشاًرا من الغجر من 
مؤسسات المحافظة (مكاتب مقاطعة الغجر) و 210 ممثلًة وممثاًل من غير الغجر من البلديات المستفيدة 

المشاركة في تنفيذ التدابير االجتماعية المتعلقة بالغجر. ؛ قدم 42 مستشارًة مستشاًرا من مؤسسات المحافظة 
معلومات عبر إعداد مجموعة من المعايير الختيار البلدات ومجموعة من المعايير الختيار الخبيرة أو الخبير 

الغجري المحلي، وذلك لتنفيذ األنشطة على مستوى المقاطعة.

 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 9	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
فيه

تكوين على تعدد الثقافات ومكافحة العنصرية
دليل: بناء الكفاءة الثقافية والوعي بالتنوع في مكان العمل.

إيرلنداالبلد

المشاركة المجلس االيرلندي للنساء والرجال المهاجرين الهيئات 

المدة والتسلسل
لمرة واحدة. جلسات من 8 ساعات في يوم واحد أو توزع على يومين.

يتم تقديم تكوين مرن أيًضا، وفًقا لتفرغ الحاضرين الساعي أوراش عمل لمدة 6 ساعات ودورات تكوينية لمدة 
ساعتين (خاصة في حالة موظفات وموظفي اإلدارة العامة).
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االحتياجات التي يلبيها التكوين

وفًقا للتدبير 61 من االستراتيجية الوطنية لدمج النساء والرجال المهاجرين 2017-2020، ستوفر جميع 
اإلدارات والوكاالت الحكومية تكويناً على وعي تعدد الثقافات، وستتم مراجعته على فترات للتأكد من أنه كاف 

ومحدث. سيتلقى موظفات وموظفو الصف األمامي تكويناً مستمًرا حول الوعي بتعدد الثقافات، يكون مالئًما 
لوظائفهن/ههم وحاجاتهم/هم التشغيلية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه النقطة من خطة العمل االستراتيجية غير 

منسق على المستوى الوطني، وبالتالي فهو يختلف بين وكاالت الدولة المختلفة.
تثبت تجربة المجلس اإليرلندي النساء والرجال المهاجرين مع الوكاالت الحكومية والمحلية أن مبادرة توفير 
التكوين تتخذها اإلدارة أحياًنا استجابة للتنوع الكبير بين المجموعة المستهدفة التي تعمل معها. تم تقديم نوع 

آخر من التكوين بناًء على طلب الموظفات والموظفين الباحثين عن الدعم في تقديم خدمة لعدد متزايد من 
الزبونات والزبناء المتنوعين.

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة 
وجيزة عنهن/هم

75 شخصة وشخصا مشارًكا.
مدرسات ومدرسون، موظفات وموظفو المكتبة، عامالت وعاملون مجتمعيون وشباب، ضابطات وضباط 

شرطة، موظفات وموظفون عموميون، طالبات وطالب، متطوعات ومتطوعون من المجتمع.
يتم اإلعالن عن اإلجراءات التكوينية من خالل وسائل اإلعالم وخالل أي نشاط عام إلعالم الزبونات والزبناء 
المحتملين بالخدمة. ومع ذلك، اتصل معظم الزبونات والزبناء بمنظمتنا بحًثا عن تكوين يساعدهن/هم في العمل 

مع مختلف المجتمعات. تم تلقي طلبات التكوين من روابط مجتمعية ووكاالت حكومية ومحلية مختلفة. قرر 
المشاركات والمشاركون في أوراش العمل التي نظمتها روابط مجتمعية المشاركة بأنفسهن/هم. رشح المشرفات 

والمشرفون المشاركين في أوراش العمل التي نظمتها الدولة والهيئات المحلية، وفي كلتا الحالتين، كان 
المشاركات والمشاركون عموًما أشخاًصا لهن/هم اتصال يومي مع أشخاص من خلفيات متنوعة.

اكتساب فهم أعمق للتنوع والقدرة على تطوير عالقات هادفة بين الثقافات.األهداف 

المحتويات التي تم تدريسها

ما هي الثقافة؟ كيف تظهر الثقافة في حياتنا؟
أبعاد الثقافة.

 ما هي الصور النمطية والتحيزات؟ كيف تتجلى في حياتنا؟ كيف تؤثر على عمليات صنعنا للقرار؟
ما هي القوة واالمتيازات؟ تقاطع السلطة واالمتياز.

ما هي العنصرية؟
إطار عمل لشاهدات وشهود ضد العنصرية.

 المعرفة والمهارات والممارسات
المكتسبة

عقلية منفتحة ومرونة ووعي للعالقات بين الثقافات
إدراك وتحدي االفتراضات والقوالب النمطية عن الثقافة والعرق

زيادة الوعي بعالقات القوة واالمتيازات والطريقة التي تؤثر بها على المجموعات الثقافية المختلفة.
فهم التعقيد والطبيعة المتناقضة للثقافة

فهم قيمة المجتمعات المتنوعة والشاملة
فهم المتطلبات القانونية واألخالقية للمساواة

التعرف على االستجابات المناهضة للعنصرية، بما في ذلك الشهادة النشطة واألخالقية
معرفة كيفية مكافحة المواقف والسلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى العنصرية واإلقصاء االجتماعي.

معرفة كيفية تجنب أو تقليل النزاعات وسوء الفهم الناشئ عن الثقافات

 المنهجية المستخدمة والموارد
التدريسية

حلقات عمل تفاعلية تستخدم المنهجية التالية: مؤتمر، مناقشة جماعية، عمل جماعي، دراسات حالة، لعبة 
تقمص األدوار

/نبذة عن فريق التدريس
التنظيم

امرأة مهاجرة تعمل في منظمة لدعم النساء والرجال المهاجرين. تلقت تكويناً للمكونات والمكونين.

يتم إجراء استبيان بعد عقد ورشة العمل للحضور. يتم إعداد تقرير تقييم مستخلص من اإلجابات الفردية، و التقييم
يتضمن متوسط درجات األسئلة المغلقة وملخص إجابات األسئلة المفتوحة.

الجنساني الوثائق معدة بلغة محايدة و/ أو شاملة. النساء والرجال مدعوون صراحة للمشاركة في الدورات. بلغت نسبة المنظور 
حضور النساء حوالي 07%، على الرغم من أن الحضور يختلف حسب تكوين األقسام.
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 ملف تنظيم الممارسات الجيدة في مجال الخدمات االجتماعية
 )الملف 0	)

 اسم الدورة والبرنامج الذي تندرج
المجموعات المعرضة للمخاطر وخدمات الدعم االجتماعي. الحق في عدم التمييزفيه

الطبعة السابعة من  Eforie Nord (Club Dunarea)، المدرسة الصيفية

رومانياالبلد

المشاركة المجلس الوطني لمكافحة التمييز (CNCD)، وجامعة بوخارست، وكلية علم االجتماع والخدمة االجتماعية الهيئات 
(SAS)، ورابطة كاروسيل بالتعاون مع برنامج SAS، والمدرسة الوطنية للمساعدة االجتماعية في رومانيا، و 

BADD وكتيبة نشيطات ونشطاء ضد المخدرات

16 ساعة موزعة على يومين.المدة والتسلسل

 عدد المشاركات والمشاركين ولمحة
وجيزة عنهن/هم

طالبات وطالب ماجستير من جامعات حكومية وخاصة في رومانيا في اختصاصات علم االجتماع، والمساعدة 
االجتماعية، وعلم النفس، وعلم التربية النفسية، وعلم التربية، والطب، وغيرها. يتم تشجيع الطالبات والطالب 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز /، والطالبات والطالب الغجر، وكذلك من لديه خبرة في التمييز، 

وتعاطي المخدرات والجنس التجاري على المشاركة في هذا الحدث.

	 حقوق اإلنسان؛المحتويات التي تم تدريسها
	 توفير خدمات الدعم االجتماعي للفئات المعرضة للخطر.

	 النسوية و مجتمع الميم (LGBTQ)؛
	 سياسات التمييز ومناهضة التمييز في رومانيا.

 المنهجية المستخدمة والموارد
أوراش العملالتدريسية
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6. النتائج والمناقشة والتوصيات.

فيما يلي نقاط القوة التي تميز الدورات التي تحصل على تقييم ممتاز، وفًقا لتحليل النتائج. بعد وضع النتائج في سياقها ومناقشتها، 
ُتقترح سلسلة من التوصيات ُتذكر فيها الملفات أو المرفقات التي يتم فيها تحديد أفضل الممارسات الموصى بها.

النتيجة 	: الهيئات المشاركة

يمكن اعتبار 16% فقط من البرامج التي نظمتها حصرًيا اإلدارات المسؤولة عن تكوين مسؤوالتها ومسؤوليها أنشطة تكوينية تحصل 
على تصنيف ممتاز. تم الحصول على أفضل النتائج عند العمل بالتنسيق مع مراصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب 

أو المؤسسات المماثلة، وعند التنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

 النقاش

 تواجه اإلدارات العامة، في حد ذاتها، صعوبات في تطوير برامج تكوين ممتازة. يكون التكوين على مسائل مكافحة التمييز أمًرا 
جديًدا على اإلدارات في كثير من األحيان، إذا لم يكن هنالك سوابق في هذا السياق، كما يتضح من غيابه في بعض البلدان موضوع 

التحليل. وفي حالة اإلدارات المكلفة بالتكوين التقني، تحملت أقسام التكوين فيها، في حاالت كثيرة، أعباءاً فوق طاقتها بسبب 
المتطلبات الناتجة من إستراتيجيات أو التزامات مع أطراف ثالثة في موضوع مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب.

توصيات

إقامة تحالفات واتفاقات مع المؤسسات األخرى ومنظمات المجتمع المدني لتصميم وإعداد األنشطة التكوينية في مسائل مكافحة 
للعنصرية. لن تكون هذه االستراتيجية مرتبطة فقط بجودة البرنامج التكويني، ولكن يمكن أن تكون أيًضا عامالً في استدامة العمل 

التكويني في المستقبل. (الملحق 8).

الممارسات الجيدة المحددة هي: إبرام اتفاقيات تعاون دائمة (الملحق 3)؛ واالنضمام إلى منظمات المجتمع المدني والمراصد للتقدم 
إلى مسابقات خارجية مخصصة لمنح تمويل للمشاريع؛ ( الملف 5)؛ وتعزيز االتصاالت مع المجتمع المدني عن طريق تحديد 

شخصية االتصال مع المجتمع؛ (الملف 1)، وتكوين وإدماج أفراد من الفئات المستضعفة في المؤسسات. (الملف 29).

النتيجة 	: دور المنظمات غير الحكومية

تم تصنيف 81% من البرامج التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية على أنها ممتازة. شاركت المنظمات غير الحكومية في %91 
من األنشطة التكوينية التي حصلت على درجة عالية جدا وفًقا للمنظور الجنساني.

النقاش

 يوفر إدراج المجتمع المدني مزايا أكثر من إدراج األنشطة ذات الصلة وذلك لضمان إعداد التكوين وفًقا لمنظور جنساني. من 
الممكن أن يكون هذا ناتًجا عن مشاركة المرأة البارزة في منظمات المجتمع المدني، أو ألن تأثير الحركات النسوية كان أكثر وضوًحا 

في هذه المنظمات.

 توصيات

تعزيز عالقات المجتمع المدني. يمكن لإلدارات العامة أن تتعلم من الدراية التقنية لمنظمات المجتمع المدني في القضايا الجنسانية، 
أو قبول مشورة هذه المنظمات لتصميم وتنفيذ التكوين، أو إنشاء قنوات تعاون معها. الممارسات الجيدة المحددة هي: تحديد شخصية 
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االتصال مع المنظمات غير الحكومية (الملحق 3)؛ دعوة المنظمات غير الحكومية للتحقق من صحة تصميم خطط التكوين؛ إنشاء 
بروتوكوالت اتصال وتعاون مستقرة؛ (الملف 25)؛ تكليف المنظمات غير الحكومية بتنفيذ التكوين.

النتيجة 3: دور المراصد والهيئات المماثلة

إن نسبة 100% من البرامج التي نظمتها المراصد، إما بمفردها، أو مع اإلدارة أو المنظمات غير الحكومية، هي برامج ممتازة.

النقاش

 إن وجود مؤسسة ذات مسؤوليات شاملة في مجال معرفة العمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجنبيات 
واألجانب وغيره من أشكال التعصب، فضالً عن الحوادث وجرائم الكراهية، وتحليل هذا العمل وتشجيعه، يضمن فعالية األنشطة التي 

تم إعدادها.

توصيات

ينبغي االستفادة من وجود مؤسسة مسؤولة عن مكافحة العنصرية باعتبارها مرجًعا خارجًيا لإلدارة نفسها في مجال تطوير خطط 
التكوين. (الملفان 16و 19). 

في أي حال، من الضروري أن يثري االلتزام بالتنوع رؤية اإلدارات ورسالتها وقيمها وهياكلها وسياساتها وخدماتها، وذلك من أجل 
الوصول إلى منظمة حساسة للتعددية الثقافية والواقع العرقي االجتماعي. إن التكوين بهذا المعنى مجرد عنصر آخر من عناصر 

العملية.

تعيين شخص أو مكتب مسؤول عن تنفيذ برنامج التكوين على مكافحة العنصرية في اإلدارة من أجل تقييمها ورصدها هو أسلوب 
جيد لضمان تحقيق هذا االلتزام. يجب أن يكون لدى هذا الشخص سلسلة من الموارد التي تسمح له أن يحفز فريق تنسيق األنشطة 

التكوينية على التطبيق الجيد للخطة. قد تشمل هذه التدابير التقدير العام، والثناء على جهود تحقيقها، والمكافآت، إلخ.

 (Garda) إن إنشاء مكتب لمكافحة جرائم الكراهية، مثل المكتب الذي أنشأته وزارة الداخلية في إسبانيا، أو مكتب الشرطة اإليرلندية
لألعراق والتمازج الثقافي والتنوع، ويتحمل كالهما مسؤوليات التكوين، هما مثاالن جيدان على األنشطة الجيدة في البلدان موضوع 

الدراسة.

النتيجة 	: خطط التكوين

كانت نسبة 66،7% من األنشطة التكوينية على مستوى التميز جزًءا من برنامج أو مشروع، في حين كانت نسبة 30،4% أنشطة 
مستقلة.

 النقاش

إن األنشطة التكوينية التي تم تطويرها في إطار خطط التكوين أو المشاريع األوسع نطاًقا، مثل تلك التي تتضمن تشخيًصا سابًقا للحالة 
التي يجب التعامل معها، أو تلك الموجهة نحو إعداد أدوات أو بروتوكوالت لمكافحة العنصرية، كانت فرص نجاحها أكبر.

 توصيات

يجب النظر في األنشطة التكوينية باعتبارها عنصًرا في خطة عمل اإلدارة المسؤولة، وليس باعتبارها عناصر مستقلة. لذلك 
كان ضرورًيا أن تلتزم اإلدارة بقيمة التعددية الثقافية؛ وينعكس ذلك في تعريف األهداف وإعطاء األولويات، مع اتخاذ تدابير مثل 
دمجها في خطة خدمات التكوين، وتعيين شخص مسؤول عن التكوين على التنوع الثقافي، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. 
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من الضروري أيًضا أن توجه هذه المبادئ تصرفات فريق تدريب الوكيالت والوكالء، وال بد من أجل تغيير السلوكات أن يتم تقديم 
الخبرات واالتصاالت التي تعدل المشاعر والسلوكات، وليس مجرد نقل المعرفة.

النتيجة 5: التعرف على احتياجات التكوين وتصميمه

في 76,9% من أنشطة التكوين المتميزة، تم القيام بعمل مسبق للتعرف االحتياجات. إضافة إلى ذلك، شاركت الفئات المستضعفة في 
تصميم التكوين في 84,2% من الدورات التكوينية التي تم تصنيفها على أنها ممتازة، وشاركت في 15,8% فقط من الدورات التكوينية 

التي لم تصنف كذلك.

النقاش

تعد مالءمة التكوين لمتطلبات الوظيفة وقدرات الموظفات والموظفين أحد مفاتيح نجاح المجموعات التكوينية. ال يمكن أن يقتصر 
تقييم األداء على رئيسات وؤساء الموظفات والموظفين فقط، إذ أن المواطنات والمواطنين مصدر مهم للمعلومات. في حالة العنصرية 

وكره األجنبيات واألجانب، فإن أفراد الفئات المستضعفة بمقدورنهن/هم توفير هذه الميزة الجيدة.

توصيات

يجب تطوير عمل تشخيص االحتياجات، حتى عندما يكون هناك عقد لتطوير العمل التكويني. يجب أن يبدأ تصميم التكوين من هذه 
االحتياجات.

الممارسات الجيدة المحددة في األنشطة التكوينية التي تم تحليلها هي: إعداد استطالعات بين الموظفات والموظفين المحتمل 
استهدافهن/هم من التكوين؛(الملف 17  والملف 19) الحفاظ على االتصاالت مع الفئات المستضعفة لتحديد أوجه القصور في الخدمة 

التي تؤثر عليهها وإدراجها في هذه االتصاالت مع سماع صوت المرأة؛ (الملف 9)؛ تقديم حزمة من األنشطة التكوينية وتنفيذها 
وفًقا للطلب على الخدمات المختلفة؛ (الملف 29)؛ استخدام األنشطة التكوينية السابقة أداة لكشف نقاط الضعف لدى المسؤوالت 

والمسؤولين؛ (صحيفة 25)؛ االستفادة من األنظمة التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية لتسجيل الحوادث العنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب للكشف عن أوجه القصور المحتملة في الخدمة التي تقدمها اإلدارة؛ (الملفات 3و25)؛ تطوير دورات التخصص 

حسب االختصاصات المطلوبة في كل من الخدمات اإلدارية (الملف 2).

النتيجة 6: االعتراف بالمشاركة

يتم االعتراف بالمشاركة في 68,4% من األنشطة التكوينية التي تم تحليلها من خالل شهادة الحضور أو اإلنجاز؛ حيث ال توجد 
فروقات ذات داللة إحصائية بين األنشطة الممتازة (69,6%) وتلك التي ليست كذلك (%66,7).

 النقاش

ال يؤثر االعتراف بالمشاركة على جودة األنشطة التكوينية وفًقا لما توصل إليه التحليل الذي تم إجراؤه. هناك نوع آخر من التحليل، 
مثل تأثير هذا االعتراف على عدد المشاركات والمشاركين، وهو غير مناسب في هذه الدراسة بالنظر إلى تعدد أنواع المشاركة 

الموجودة في األنشطة، وعدد المتغيرات التي يمكن أن تعتمد عليها، مثل عدد الساكنات والسكان المستهدفين أو نوع اإلجراء التكويني 
- حملة توعية، ندوة، دورة رسمية، إلخ - أو الطريقة المستخدمة - عبر اإلنترنت، دورة حضورية -، من بين أمور أخرى.

توصيات

إن تطوير األنشطة التكوينية التي يكون واضًحا أن هدفها هو مكافحة التمييز والكراهية ألسباب عنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب واالعتراف بإتمام الدورة، وهي إحدى الطرق التي يمكن لإلدارة أن تظهر التزامها من خاللها. يجب أن يكون لالعتراف 
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بإتمام الدورة تأثير محتمل على الوظائف المهنية للمسؤوالت والمسؤولين. الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي االلتزام بتطبيق هذا 
التكوين للوصول إلى مناصب معينة ( الملف 2) داخل اإلدارة أو اعتبار حضور هذه الدورات ضمن المزايا التي تؤهل للترقية في 

الوظيفة. (الملف 4).

النتيجة 7: المنهجية التشاركية

تستخدم 78% من الدورات التي تم تحليلها منهجية تشاركية. تستخدم 87% من الدورات الممتازة و 66,7% من الدورات غير الممتازة 
هذه المنهجية.

النقاش

يتم استخدام المنهجية التشاركية في الغالب في أعمال التكوين على مكافحة التمييز، وخاصة بين تلك التي تحصل على درجة التميز. 
نظًرا ألن استخدام المنهجية التشاركية كان أحد المعايير التي أُخذت بعين االعتبار الختيار الدورات الداخلة في التحليل، فإن النتيجة 

األولى تعزى إلى المعيار نفسه. ومع ذلك، فإن وجودها بشكل أكبر بين مجموعات التميز يدل على أنها ضمان للجودة.

توصيات

تشرك منهجيات المشاركة الناس في عملية تعليمهم، وتعزز آليات االتصال من خالل لقاء تفاعلي بين الناس وتجعل التعلم أكثر اتساقا 
وعمقا. إن انعكاس التكوين على مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في عمل المسؤوالت والمسؤولين ال يتطلب اكتساب 

المعرفة فحسب، بل يستلزم تغيير المواقف والسلوك. إن مشاركة الناس بالشكل الذي يمكنهن/هم من تطوير طرق تفكير جديدة، 
وطرق شعور جديدة، وطرق تواصل جديدة، وطرق عمل جديدة، هي أمر ال غنى عنها لضمان نجاح التكوين.

 الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي مزيج من المؤتمرات وأوراش العمل التشاركية (الملفات 6و8و 12 و 19)؛ وتخصيص وقت 
للمناقشة والحوار عند تصميم التكوين؛ (الورقة 13)؛ تطوير العمل الجماعي أثناء التكوين (الملفان 23 و25)؛ واستخدام تقنيات لعب 

األدوار المسرحية للحاالت الحقيقية (الملف 19) أو ألعاب تقمص األدوار (الملف 20).

ومع ذلك، يتفق المجتمع التعليمي على ذكر صعوبة دمج هذا النوع من المنهجيات. المقاومة الثقافية، من قبل فريق التدريس 
والطالبات والطالب، واالفتقار إلى التكوين على منهجيات تدريس مبتكرة هي الصعوبات األبرز. لذا يوصى بتكوين المكونات 

والمكونين على أساليب التدريس التشاركي، مما يضمن أن االختالفات الهرمية بين المشاركات والمشاركين أثناء التكوين ال تقيد 
التواصل، وأن جنس المشاركات والمشاركين ال يقلل من قدرتهن/هم على التعبير عن أنفسهن/هم وأن يكن أو بيكونوا ذوي صوت 

مسموع.

النتيجة 8: اإللزامي مقابل الطوعي

86,8% من الدورات التي تم تحليلها اختيارية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير جودة الدورة.

النقاش

تم اعتبار الطبيعة اإلجبارية للتكوين على مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب عامالً ناجًحا في االستراتيجيات المتعلقة 
بالتنوع في المنظمات. ومع ذلك، ال يمكن تنفيذ التكوين اإللزامي دائًما ألسباب من بينها إمكانيات اإلدارات. إضافة إلى ذلك، إذا 
تم التكوين بشكل غير صحيح فقد تكون له نتائج عكسية. يمكن أن يولّد التكوين اإللزامي، الذي ُينظر إليه كإعالن نوايا من ِقَبل 

المؤسسة، شعوًرا خادًعا بتنفيذ الواجب، إذا لم تصحبه تغييرات حقيقية في عمل المسؤوالت والمسؤولين.
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 توصيات

تتطلب تحديات الهجرة والتعددية الثقافية استجابة ال مفر منها من اإلدارات. يجب أن تكون زيادة الوعي بالعنصرية وكره األجنبيات 
واألجانب أمًرا ضرورًيا لجميع العاملين في اإلدارات. يمكن إجراء هذا التوعية من خالل جلسات التكوين قبل االنضمام إلى الوظائف 

أو بعد ذلك مباشرة. (ملحق 7). إضافة إلى ذلك، يمكن إدراج هذا الموضوع في المناهج التكوينية بطريقة مستعرضة إذا كان هنالك 
تكوين سابق. (ملحق 1). كال األمرين من الممارسات الجيدة التي ُحددت في برامج التكوين التي تم تحليلها. كما تم تحديد وجود وعي 

على اإلنترنت باعتباره ممارسة جيدة.

من ناحية أخرى، تتطلب بعض الوظائف، بسبب االتصال اإللزامي مع الفئات المستضعفة والمهمات الواجب أداؤها، تدريًبا خاًصا 
ينبغي أن يكون إلزامًيا. بعض األنشطة التكوينية التي تم تحديدها على أنها ممارسات ممتازة إنما هي دورات تخصص إلزامية لجميع 

أعضاء الخدمة، وكان قد تم إعدادها لمرة واحدة، ثم أُدِمجت الحًقا في التكوين على الوصول. (الملف 3). كما تم تحديد الدورات 
اإللزامية المطلوبة للتقدم لوظيفة معينة. (الملحق 1).

إن عرض التكوين التخصصي التطوعي في مسائل مكافحة التمييز بشكل مستمر ومع مجموعة متنوعة من الدورات، هو أفضل بديل 
لبقية الحاالت، كما بينت ذلك الدورات التكوينية التي تم تحليلها.

النتيجة 9: الحضور

78% من األنشطة التكوينية التي تم تحديدها هي حضورية و 7،9% شبه حضورية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بناًء على 
جودة الدورات.

النقاش

التكوين غير المباشر يواجه تطوراً ال يمكن وقفه في مجاالت تعليم الكبيرات والكبار بسبب مجموعة المزايا التي ال يمكن إنكارها 
والتي تتعلق بإمكانية الوصول والتكلفة. كما سّهل تطوير البرامج التعليمية تصميم الدورات اإللكترونية. ومع ذلك، ال يبدو أن هذا 

التأثير مهم جًدا في التكوين الذي يستهدف الموظفات والموظفين الحكوميين بشكل خاص.

توصيات

ال يمكن لإلدارات العامة تجاهل إمكانات التكوين غير الحضوري. خاصة في الحاالت التي يكون فيها من الضروري نقل المعرفة 
بشكل جماعي إلى الموظفات والموظفين البعيدين أو اللواتي والذين تحكمهن/هم نوبات العمل. الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي 

عرض التكوين المتخصص عبر اإلنترنت مع حمالت التوعية (الملفات 4و 14و 22) والمحتوى التقني (الملف 23).

يوفر التكوين الحضوري، رغم كونه أكثر تكلفة، إطار عمل أفضل، إذا أريد إحداث تغيير عميق في السلوكات إضافة إلى نقل 
المعرفة القانونية والتقنية.

النتيجة 0	: المواد

أنتجت 87% من الدورات التي تم تصنيفها على أنها ممتازة مواد تكوينية محددة، مقارنة بـ 46،7% من تلك الدورات التي لم تصنف 
ممتازة.

 النقاش

الموارد الالزمة لمصاحبة التكوين، خاصًة عندما تكون مدة هذا التكوين قصيرة، هي ضمانة لمراجعة المحتويات عند الضرورة أثناء 
ممارسة الوظيفة. إضافة إلى ذلك، يسمح تطوير الموارد الخاصة لإلدارات العامة باستخدام هذه الموارد في أساليب التكوين عبر 
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اإلنترنت ونشر أعمالها في المجتمع بشكل عام. يمكن لخدمات أخرى تابعة لإلدارات أن تستخدم موارد التكوين المشتركة. يمكن أن 
تولد المعرفة االجتماعية للدورات التكوينية الثقة لدى أفراد الفئات المستضعفة والمنظمات التي تمثلها، بما يسهل العالقات معهم وحل 

النزاعات ومنعها. إضافة إلى ذلك، تتمتع المنظمات التي تحترم التنوع بقدرة أكبر على توظيف مرشحات ومرشحين منتمين إلى 
مختلف الفئات التي تشكل المجتمع الذي يخدمنه ويخدمونه.

توصيات

يمكن لإلدارات، من خالل إنتاج موارد التكوين الخاصة بها ومشاركتها مع المجتمع ككل، أن تعمل باعتبارها قدوة لبقية المجتمع، 
بحيث تصبح مثااًل يحتذى به وتضمن تحقيق سمعة جيدة لنفسها. تبين ذلك الممارسات الجيدة التي تم تحديدها في األنشطة عالية 

الجودة. على الرغم من صعوبة تقييم تأثير هذه الموارد على التغيير االجتماعي المرغوب فيه، إال أنه من الممكن استخدام مؤشرات 
غير مباشرة كما رأينا في بعض الحاالت التي تمت دراستها، مثل عدد مرات التحميل أو عدد المواقع اإللكترونية التي تمت مشاركتها 

فيها. (الملف 19).

هناك حاالت ال يمكن فيها مشاركة الموارد التي تم إنشاؤها دون قيود نظًرا لطبيعة المحتويات السرية. يمكن في هذه الحالة ضمان 
إتاحة المواد من خالل شبكة داخلية أو من خالل نظام إعارة يضمن االستخدام الصحيح للمحتويات، مثلما لوحظ في حالة الموارد التي 

تم إنشاؤها، خاصة من قبل مؤسسات الشرطة، وقد يكون ذلك حاًل جيًدا. (الملف 10).

النتيجة 		: فريق التدريس وتكوين المكونات والمكونين

تم تصنيف 100% من األنشطة التكوينية التي تهدف إلى تكوين المكونات والمكونين على أنها ممتازة. شارك في 78,3% من الدورات 
التكوينية الممتازة مدرسات ومدرسون من الفئات المستضعفة، مقابل 33% من الدورات التي ليست كذلك. في الدورات التكوينية 

الممتازة، كان فريق التدريس مختلًطا في 47,8% من الحاالت، في حين كانت المعلمات والمعلمون في 58% من الدورات التكوينية 
غير الممتازة خبيرات وخبراء حصًرا، بينما كانن المعلمات والمعلمين المنظمة نفسها في 37,5% من الحاالت.

النقاش

يحدث التغيير في المواقف بسهولة أكبر عندما تجد المستمعات والمستمعون أنفسهن/هم في صاحبة أو صاحب الخطاب. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن تكييف المحتويات مع متطلبات الوظيفة والمجتمع الذي يعمل فيه الشخص يتطلب أن يقترب فريق التدريس من الواقع 

الذي يعيشه الجمهور المستهدف. من المهم لهذا السبب أن يشارك أعضاء اإلدارة نفسها في التكوين، ممن لهن/لهم معرفة بديناميكيات 
منظماتهم وخصائصها.

غالبا ما يتطلب التفاعل الالزم مع غيرهم من المهنيات والمهنيين، والذي يعتمد عليه نجاح العمل المنجز، وكذلك مستوى التخصص 
العالي للمحتوى أو حداثته، متخصصات ومتخصصين من خارج اإلدارة.

يوفر إدخال أفراد الفئات المستضعفة أو األشخاص المتفهمات والمتفهمين ألوضاعها كمدرسات ومدرسين مزايا عديدة مثل تقديم 
وجهات نظر جديدة فيما يتعلق بتجارب األقليات، والمساعدة في كسر القوالب النمطية وتوفير مهارات خاصة، مثل إتقان لغة ما.

 توصيات

ال شك أن جودة التكوين مرتبطة بكفاءات فريق التدريس. يتطلب استخدام التقنيات التربوية المناسبة، وسمعة فريق التدريس وتجربته، 
ومالءمة المحتوى المنقول إلى الجمهور الذي يتم التعامل معه، مزيًجا من الصفات التي يصعب أن تجتمع في شخص واحد.

 يوصى باستخدام فريق تعليمي مختلط، يكون فيه ألعضاء المنظمة والخبيرات والخبراء من خارجها واألشخاص الذين ينقلون صوت 
الفئات المستضعفة مكان (الملفات 8و11و 19).

لضمان امتالك فريق التدريس للكفاءات المطلوبة، من المهم تطوير األنشطة التكوينية للمكونات والمكونين، وال يتعلق ذلك 
بالمحتويات فقط، ولكن بتقنيات علم التربية (البيداغوجيا). الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي تكوين المكونات والمكونين على 
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تطوير دورات تكوينية متتالية في برنامج التكوين على تحديد الحوادث العنصرية وتسجيلها، الذي ضاعف أعداد متلقيات ومتلقي 
التكوين النهائي ونطاق العمل اإلقليمي (الملف 5) أو تكوين النكونات والمكونين على منهجية HELP في رومانيا أضعافا مضاعفة. 

(الملف 15)

عندما يتم تضمين ممثالت وممثلي األقليات، يجب التأكد من أن مشاركتهن/هم تتم في سياق تعاوني يتم االعتراف فيه بالوضع نفسه 
لجميع المشاركات والمشاركين، من أجل كسر القوالب النمطية. من الممارسات الجيدة التي تم تحليلها، على سبيل المثال، تطوير 
إجراءات النمذجة في السياقات الطبيعية في إيرلندا، حيث رافقت أفراد األقليات ضابطات ضباط الشرطة المجتمعية في عملهم. 

(الملحق 3).

تمثل الخبيرات والخبراء من خارج المنظمة ركيزة أساسية للفرق التعليمية، ولكن إذا كان المطلوب هو االستفادة القصوى من 
خبراتهن/هم، فمن المستحسن أن يشاركن أو يشاركوا في تصميم التكوين، وإن لم يكن كذلك، يجب اطالعهن/هم قبل وقت كاف على 
طبيعة األشخاص المشاركات والمشاركين في الدورة، وملفاتهن/هم، وعددهن/هم، ومعرفتهن/هم ومهاراتهن/هم المطلوب تطويرها. 

مثال على إجراء مشابه في إسبانيا، الدورة التكوينية المخصصة للقاضيات والقضاة، صممه نائب عام متخصص في جرائم الكراهية، 
رغم كون هذه الدورة جزًءا من المناهج اإللزامية للدخول إلى مهنة القضاء. (الملحق 4). يضم البرنامج التعليمي MUS-E، الذي تم 

إعداده في منطقة واسعة، شبكة واسعة من الخبيرات والخبراء اللواتي والذين بمقدورهن/هم العمل في مواقع مختلفة حيث يتم تنفيذ 
البرنامج. (الملف 21).

النتيجة 		: محتويات

تناولت 72% من الدورات التكوينية الممتازة المحتويات الجوانب القانونية والنفسية االجتماعية و / أو الفنية مجتمعة. كان المحتوى 
القانوني أكثر تكراًرا في 75% من الدورات التكوينية غير الممتازة.

النقاش

للعنصرية وكره األجنبيات واألجانب نتائج تؤثر في المعايير التي تنظم سلوك المسؤوالت والمسؤولين وحقوق الفئات المستضعفة، 
وفي المعاملة المناسبة لألشخاص واالهتمام باحتياجاتهم وفي البروتوكوالت واإلجراءات المهنية.

توصيات

يستلزم تعقيد إجراءات مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب أن تتم معالجة هذه القضايا من منظور متعدد التخصصات. 
حتى عندما يكون التكوين موجًها بشكل أساسي نحو الجوانب التقنية، فإن التعامل المالئم مع األشخاص المستضعفات والمستضعفين 
بسبب مجموعتهن/هم العرقية أو أصلهن/هم العرقي، يستلزم معرفة خصائصهن/هم النفسية واالجتماعية، وتنمية التعاطف، ومعرفة 
تأثير التحيزات في المسؤوالت والمسؤولين أنفسهن/هم وتطوير المهارات االجتماعية المناسبة وتقنيات االتصال. (الملفان 11و 27).

يحول تنوع المناطق التي تمت دراستها والجماهير المستهدفة دون تحليل المحتويات المحددة التي تشكل الدورات التكوينية المحددة 
في هذا القسم، لذلك تتم إحالة القارئة أو القارئ إلى الملفات الوصفية لألنشطة التكوينية. نؤكد هنا أن المحتويات المتعلقة بالعنصرية 
وكره األجنبيات واألجانب ال تشكل فقط الموضوع الرئيس ألنشطة التكوين لكنها تظهر في بعض الحاالت كجزء من مناهج التكوين 

التقني، كما هو الحال في دورات استجواب الشرطة التي يتم تدريسها في إيرلندا. (الملف 2).

النتيجة 		: التقييم

يتم تقييم اكتساب المحتوى في 34,2% فقط من األنشطة التكوينية المختارة، حيث تبلغ هذه النسبة 39,1% في الدورات التكوينية 
الممتازة، و 26,7% في بقية الدورات. تبلغ نسبة الرضا 47,4% من األنشطة التكوينية المختارة، وتصل هذه النسبة إلى 52,2% في 

حالة الدورات التكوينية الممتازة، و 40% في باقي الدورات.
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االختالفات المتعلقة بنوعية الدورات مهمة فقط في حالة وجود تقييم خارجي للتكوين، ويوجد هذا التقييم في 5،43% من األنشطة 
المصنفة بأنها ممتازة وفي 6,7% في باقي الدورات.

النقاش

يرتبط تقييم المحتويات في حالة الدورات التكوينية المحددة بشكل معقول بجودتها. ومع ذلك، فإن التقييمات التي أجريت خالل الدورة 
لديها قدرة ضعيفة على التكهن بإمكانية نقلها إلى الوظيفة.

 إن تقييم مدى الرضا ممارسة واسعة االنتشار، على الرغم من أن عدم وجود تدابير الحقة يمكن أن يقلل من مصداقية هذه التقييمات.

 توصيات

فيما يتعلق بتقييم المحتويات المكتسبة في التكوين، يوصى بتطبيق أنظمة تقييم تأثيرها. تشمل الممارسات الجيدة التي تم تحديدها 
مجموعة متنوعة من األنشطة مثل الحصول على مالحظات من المجتمعات التي تم تنفيذ التكوين فيها، كما هو الحال في التكوين 

الذي نفذته الشرطة اإليرلندية. (الملحق 3). من الممكن أيًضا تقييم التكوين من خالل تقييم المهارات التي اكتسبتها المشاركات 
والمشاركون، كما تفعل البرامج المتخصصة في مجال التعليم مثل MUS-E (الملف 21) و Somos más (الملف 20). من الممكن 

أيًضا الحصول على مالحظات المشرفات والمشرفين المباشرين على من حضر التكوين أو تحليل تطور نتائج العمل. يجب أن 
يقتصر تقييم المحتوى الذي يتم عن طريق اختبار أو عمل منجز أثناء التدريب، على دورات التعليم الرسمي أو أن يرتبط بنظام نقاط 

محدد داخل المنظمات. (الملف 24).

من الموصى به، في حالة تقييم مدى الرضا، أن يتم ذلك مباشرة بعد النشاط، بحيث يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب مثل المحتوى 
والمنهجية والموارد والتنظيم والتدريس. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إدراج األسئلة المفتوحة التي تسمح للمشاركات والمشاركين 

بحرية التعبير. (الملف 29). ُينصح لتحسين الممارسات في المستقبل وبناء الثقة بين موظفات وموظفي اإلدارة أن يتم نشر تقييمات 
الدورات، وأن توجد لجنة جودة تحدد األنشطة التصحيحية المناسبة وتعين المسؤوليات المرتبطة بتنفيذها. (الملف 26).

يسمح التقييم الخارجي بإجراء تقييم محايد وجمع العديد من اآلراء المرتبطة بالتكوين، الذي تم تنفيذه. إن إشراك المراقبات والمراقبين 
أثناء التكوين وإجراء المقابالت مع فريق التدريس والمشاركات والمشاركين وتحليل الموارد والوثائق الناتجة هي ممارسات عادة ما 

يتم تطويرها بواسطة استشاريات واستشاريين خارجيين. (الملف 19). يوصى باستخدام هذه األنواع من الخدمات كلما أمكن ذلك، 
خاصًة عندما يتم التعاقد على تنفيذ التكوين مع مقدمات ومقدمي خدمات خارجيين. في حالة التكوين الذي تقدمه اإلدارات العامة 

نفسها، قد يكون استخدام نظام تصديق التكوين المقدم بديالً جيًدا.

النتيجة 		: مكونات المنظور الجنساني في التصنيف الممتاز

أّكدت مسؤوالت ومسؤولو الدورات التكوينية المصنفة ممتازة أنه تم اتخاذ تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في 82% من 
الحاالت، والمساواة في فريق التدريس بنسبة 78%، وُذكر صراحة جنس الشخص في 87% من الدورات، وأخذ في االعتبار صوت 
النساء المنتميات إلى مجموعات األقليات في 95,7% من الدورات. في حالة األنشطة التكوينية غير الممتازة، فإن هذه النسب المئوية 

هي 60% و 33،3% و 13,3% و 53,3% و 6,7% على التوالي.

النقاش

يعد إدراج المنظور الجنساني مكوًنا مستعرًضا للمشروع الذي نتج عنه هذا التقرير، وفي الوقت نفسه، أحد األبعاد المطلوبة للتحليل. 
دون النظر في إدراج هذا المنظور، لن يكون من الممكن القول إن األنشطة التكوينية استجابت للحقائق االجتماعية التي تعبر عنها 

القوى العاملة والمجتمعات التي تعمل فيها.
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توصيات

ُذِكَرت في هذا القسم االقتراحات التي قدمتها الخبيرة الجنسانية والتي تعمل مستشارة في مشروع “العيش بدون تمييز”.

لضمان النهج الجنساني في أنشطة التكوين، يجب على األقل:

إعداد البرنامج مع مراعاة االلتزام بالمساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة، وتحديد القيود والصعوبات األخرى التي قد 	 
تواجهها موظفات وموظفو اإلدارة العامة فيما يتعلق باستعدادهن/هم ومشاركتهن/هم ودعوتهن/هم بشكل صريح للمشاركة. 

(الملف 1).
النظر في خصوصيات واقع النساء اللواتي يشكلن جزءا من األقليات الضعيفة وخبراتهن واحتياجاتهن. ( الملفان 1و 25).	 
ذكر البعد الجنساني صراحة في مقترح الدورة. (الملف 26)	 
استخدام لغة محايدة و/أو شاملة في البرامج والوثائق التي تم إعدادها وتطوير األنشطة، مع ضمان مشاركة النساء والرجال 	 

فيها باستخدام أمثلة تبرز التنوع، وعدم استخدام أمثلة أو صور نمطية. (الملفان 1و 26).
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ملحق 	. أدوات جمع المعلومات: استبيان للمسؤوالت والمسؤولين عن أقسام التكوين. 	

يهدف االستبيان الموزع على المسؤوالت والمسؤولين عن التكوين المحدد، بعد التعريف بهدف مشروع “العيش بدون تمييز” والنشاط 
المحدد، بجمع معلومات عن الجوانب التالية:

وجود استراتيجية نشطة لمكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب تشمل تكوين موظفات وموظفي اإلدارة العامة.  .1

2.  وجود أو عدم وجود واجب معياري واستراتيجية للتعرف المسبق على االحتياجات التكوينية في مكافحة العنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب من أجل التخطيط لبرامج التكوين.

ما إذا كان المنظور الجنساني يؤخذ في االعتبار في برامج التكوين على مكافحة العنصرية، وإذا كان األمر كذلك، فبأي شكل.  .3

دورية برامج التكوين على مكافحة العنصرية.  .4

تعاون المؤسسات/المنظمات األخرى في تصميم برامج التكوين على مكافحة العنصرية و/ أو تمويلها.  .5

نوع التعاون والخبيرات والخبراء (من الداخل ومن الخارج) المشاركين في تصميم وتنفيذ البرامج التكوينية.  .6

وجود تكوين سابق للتكوين.  .7

الطبيعة الطوعية أو اإللزامية التكوين الذي تتلقاه موظفات وموظفو اإلدارة العامة.  .8

كيف يتم اإلعالن عن عرض التكوين.  .9

أثر التكوين في التطور المهني لموظفات وموظفي اإلدارة العامة.  .10

معايير اختيار المشاركات والمشاركين في األنشطة التكوينية.  .11

الجداول الزمنية التي تجري فيها األنشطة التكوينية.  .12

فيما يتعلق بالمواد المقدمة خالل أنشطة التكوين: هل هي موجودة، تخصصها وتوفرها.  .13

إذا كانت البرامج التكوينية تتضمن شكالً من أشكال مشاركة ضحايا التمييز والكراهية المحتملين.  .14

المنهجية المستخدمة في األنشطة التكوينية.  .15

نوع تقييم البرامج التكوينية إن وجد ومن يقوم به.  .16

تقييم األنشطة التكوينية فيما يتعلق برضا الحضور والمحتوى المكتسب ونقل التكوين وتأثيره.  .17

تقييم إمكانية نقل البرامج التكوينية إلى خدمات أخرى.  .18

وجود اعتراف/مكافآت خارجية للبرامج التكوينية التي يتم إعدادها.  .19
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ملحق 	. أدوات جمع المعلومات: استبيان لفريق تنسيق األنشطة التكوينية. 	

يهدف االستبيان الموزع على المسؤوالت والمسؤولين عن التكوين المحدد، بعد التعريف بهدف مشروع “العيش بدون تمييز” والنشاط 
المحدد، بجمع معلومات عن الجوانب التالية:

اسم البرنامج التكويني:

المنظمات/ المؤسسات المشاركة:

البرنامج الذي يتم في سياقه:

دوري أو غير دوري:

تواتر البرنامج

بعد ذلك، يتم طرح بعض األسئلة حول الجوانب المهمة من الدورة التكوينية. يرجى اإلجابة عليها جميًعا بأكبر دقة ممكنة، و/أو 
تقديم المستندات المتعلقة بها إن أمكن.

االحتياجات التكوينية التي يغطيها.

لدينا اهتمام بمعرفة االحتياجات التكوينية التي تتم تلبيتها، وكذلك كيف تم تحديد هذه االحتياجات.

من الذي حدد االحتياجات التكوينية التي تلبيها الدورة؟

هل تمت مراعاة احتياجات النساء والرجال من موظفات وموظفي اإلدارة العامة واهتماماتهن/هم وأهدافهن/هم عند إعداد التكوين عن 
طريق استشارة و/أو استبيان نوعي أو ورشة عمل تطبيقية، وما إلى ذلك؟

 هل كانت هناك اختالفات بين النساء والرجال؟

اذكر االحتياجات التكوينية:

عدد المشاركات والمشاركين خالل السنوات الخمس الماضية ولمحة موجزة عنهم

في هذا القسم، لدينا اهتمام بمعرفة من حضر الدورة التكوينية. إذا كانت دورة تكوينية دورية، فيرجى تقديم بيانات شاملة عن آخر 5 
سنوات.

كيف تم اختيار المشاركات والمشاركين؟

هل يمكن أن تشير إلى نسب المشاركة حسب الجنس؟

ما هو ملف المشاركات والمشاركين؟

هل تلقت المشاركات والمشاركون في الدورة شهادة حضور؟
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مدة وتنسيق الدورة التكوينية

يرجى اإلجابة على األسئلة التالية.

عدد ساعات الدورة:

إذا امتدت الدورة ألكثر من يوم واحد، فكيف يتم توزيع الساعات على مدار األيام؟

هل عقدت الدورة خالل ساعات العمل؟

 أهداف الدورة

فيما يتعلق باألهداف المحددة في الدورة التكوينية:

هل تم إجراء تحليل تشاركي لحالة النساء والرجال المهاجرين من أجل تحديد ظروف وأنواع التعبيرات ومظاهر العنصرية 
وكراهية األجنبيات واألجانب التي تواجهها كل مجموعة؟

حدد األهداف النظرية والعملية للدورة:

المحتويات التي تم تدريسها

يرجى اإلشارة إلى المحتويات التي تمت معالجتها أثناء الدورة:
المعرفة والمهارات والممارسات المكتسبة ،

 ما هي المعرفة والمهارات والممارسات التي اكتسبتها المشاركات والمشاركون؟

 المنهجية المستخدمة والموارد التدريسية

ما هي المنهجية وموارد التدريس التي استخدمت في تنفيذ الدورة؟
هل تشير المنهجية صراحة إلى األخذ عين االعتبار المنظور الجنساني أو التقاطعية الجنسانية أو المجموعة العرقية أو 

الجنسية؟

نبذة عن فريق التدريس.

لجينا اهتمام بمعرفة بعض الجوانب عن مكونات ومكوني الدورة:
هل شاركت مكونات ومكونون من المنظمات المشاركة في تصميم الدورة؟ هل يتعلق األمر بنساء أم رجال ؟ هل هل تلقى 

فريق التدريب هذا دورة تكوينية للمكونات والمكونين؟
هل استعين بمدربات ومدربين خارجيين من صاحبات وأصحاب الخبراء في هذا المجال؟ نساًء ورجااًل ؟

هل شاركت مكونات ومكونون من الفئات المستضعفة أو مرتبطات ومرتبطون بالمنظمات التي تدافع عن حقوقها؟ هل يتعلق 
األمر بنساء أم رجال ؟

في غير هذه الحالة. هل تم سماع صوت أعضاء الفئات المستضعفة بأي حال من األحوال؟ هل يتعلق األمر بنساء أم رجال ؟

طريقة التقييم وأدواته المستخدمة

يرجى إخبارنا بنوع التقييم الذي تم إجراؤه في الدورة

هل تم تقييم المحتويات المكتسبة؟ كيف؟
هل تم تقييم مدى رضا المشاركات والمشاركين؟ كيف؟

هل تم تقييم تأثير الدورة أو تغييرها للمنصب الوظيفي ؟ كيف؟
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هل تكون الدورة التكوينية خاضعة ألي نوع آخر من التقييم؟ ما هو؟
هل تلقت الدورة أي اعتراف أو جائزة خارجية؟ ما هو؟

المنظور الجنساني في البرنامج

هل تم تحديد القيود والصعوبات األخرى التي قد تواجهها موظفات وموظفو اإلدارة العامة من اإلناث والذكور فيما يتعلق 
القدرة على الحضور والمشاركة؟

هل تم تطوير البرنامج مع مراعاة االلتزام بالمساواة بين الجنسين من النساء والرجال في اإلدارة العامة؟
هل كتبت البرامج ووثائق النشاط التكويني، وما إلى ذلك، بلغة محايدة و/أو شاملة؟

هل المنظور الجنساني مذكور في مقترح الدورة؟
 في اإلعالن عن الدورة، هل تمت دعوة النساء والرجال صراحة للمشاركة؟
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ملحق 	. مجال األمن: الهيئات المشاركة. 	

 ،Garda Síochána - - ،تدخل ضمن صالحيات وزارة العدل والمساواة في إيرلندا عدة هيئات، بما في ذلك الشرطة الوطنية
ودائرة السجون، ودائرة إطالق السراح المشروط، والمحاكم، ودائرة الهجرة الوطنية في إيرلندا (INIS) وعدد من الهيئات األصغر 

التي تعمل تحت إشراف مديرية العدل.

 حافظت Garda Síochána منذ فترة طويلة على عالقة مع مجتمعات المهاجرات والمهاجرين وكانت نشطة في تطوير سياساتها 
وإجراءاتها المتعلقة بالعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب. أنشأت الشرطة في عام 2000 مكتب غاردا لألعراق والتعددية الثقافية 

والتنوع (GRIDO) لتعزيز العالقات والتفاهم بينها وبين األقليات الجديدة. في الواقع، تحتوي العديد من خطط الشرطة السنوية على 
التزامات وأهداف لتعزيز الوعي الثقافي داخل الشرطة. 

تتمثل وظائف GRIDO في التنسيق واإلشراف وتقديم المشورة في كل ما يخص عمل الشرطة في مجال التنوع. تتمتع موظفات 
وموظفو GRIDO بمؤهالت عالية ودراية واسعة في مجاالت التنوع والمساواة والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب. وهن/هم 

على استعداد دائم لمساعدة الجمهور ومنظمة الشرطة في الحصول على المعلومات والمشورة والدعم. 

إضافة إلى GRIDO، يوجد لدى Garda Síochána شبكة من ضابطات وضباط االتصال مع األقليات العرقية والمثليات والمثليين 
ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرات ومغاير الهوية الجنسانية في جميع أنحاء المنظمة (ELO/LGBT). لهذه الشبكة من 
ضابطات وضباط الشرطة مركز في كل فرقة من أقسام الشرطة البالغ عددها 28 فرقة في جميع أنحاء البالد. يتم تكوينهن/هم على 
التعامل مع قضايا تعدد الثقافات والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب. تتلقى كل ضابطة وضابط من مكتب ELO LGBT تكويناً 
على أسباب التنوع التسعة، وُتشجع وُيشجع على دعم الشرطة المحلية في تفاعالتها وعمليات بناء العالقات مع المجتمعات المختلفة. 

وكان لذلك أثر مهم في إقامة عالقات مع المجتمع اإلسالمي في السنوات األخيرة.

وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، يقوم األمن الوطني في إيرلندا بتقديم تكوين مهم في مجال مكافحة العنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب ضمن مجال اختصاصها. التعاون مع المنظمات األخرى، سواء في التصميم أو في التدريس - المنظمة الدولية 

للهجرة، AKIDWA (Black African Women’s Support Group) و Roma and Traveller Organisation - يقدم دورات 
دراسية حضورية، دورية أو غير دورية، بطريقة مستمرة وبناء على الطلب.

يتم تنظيم قوات األمن في إسبانيا وفقًا للمستويات الثالثة لإلدارة الترابية: الوطنية واإلقليمية والمحلية.

 قوات وأجهزة أمن الدولة، التابعة للحكومة المركزية، هي الحرس المدني (GC(، وهو مؤسسة مسلحة ذات طابع عسكري وتعمل 
في البوادي والطرق، واألمن الوطني (CNP(، وهو مؤسسة مسلحة ذات طبيعة مدنية تابعة لوزارة الداخلية، ولها اختصاصات في 
التحقيقات الجنائية والقضائية واإلرهابية والمسائل المتعلقة بالنظام العام والهجرة. من ناحية أخرى، أنشأت كل مقاطعة ذاتية الحكم 
 Policíaفي مقاطعة كاتالونيا، و Mossos d’Esquadraفي بالد الباسك، و Ertzaintza شرطة إقليمية خاصة بها. هذه هي حالة

Foral في نافارا، وPolicía Canaria في جزر الكناري. وأخيراً، هناك أجهزة شرطة تسمى الشرطة المحلية أو الحرس الحضري 
حسب المنطقة، تكون تابعة للبلديات، مثل الشرطة البلدية في مدريد والحرس الحضري في برشلونة.

 استفاد األمن الوطني والحرس المدني في مجال التكوين من وجود بروتوكول تعاون بين كتابة الدولة لألمن وكتابة الدولة للهجرة 
والنزوح، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء فضاء عمل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والهجرة من أجل تعزيز التعاون بينهما 

في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجنبيات واألجانب وغيرها من أشكال عدم المساواة. تم تنفيذ العديد من األنشطة 
التكوينية في نطاق هذا البروتوكول، وتشمل هذه األنشطة دورات تكوينية حول العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب والتمييز في 

قوات وأجهزة أمن الدولة.

 إن إنشاء المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية في عام 2019 ونشر خطة العمل لمكافحة جرائم الكراهية في عام 2019، تحت 
إشراف كتابة الدولة لألمن، يعني نقطة تحول مهمة في مكافحة التمييز. يدخل ضمن اختصاص المكتب الوطني لمكافحة جرائم 
الكراهية العمل على تكوين أجهزة األمن التابعة للحكومة المركزية، وتعزيز االتفاقات الالزمة مع بقية أجهزة الشرطة اإلقليمية 

والمحلية، وكذلك تشجيع معرفة البروتوكوالت والتوجيهات والعمل وفقًا لها. توضح “خطة العمل لمكافحة جرائم الكراهية” أهدافًا 
من بينها تقديم التكوين الشامل على مكافحة جرائم الكراهية والتمييز ألجهزة األمن التابعة للحكومة المركزية، وأن يكون هذا التكوين 
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ذا طابع إلزامي في خطط الدراسة المؤهلة لاللتحاق بهذه األجهزة، وكذلك في دورات الترقية والتأهل لمناصب محددة تتطلب هذا 
التكوين؛ باإلضافة إلى تعاون المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية مع القطاع المدني في الدورات التكوينية الضرورية. خطة العمل 

هذه إلزامية التطبيق كما هو موضح في القرار التوجيهي رقم 1 / 2019 الصادر عن كتابة الدولة لألمن.

 تشمل مناهج دراسة موظفات وموظفي أجهزة األمن التابعة للحكومة المركزية في الوقت الحاضر تكويناً على مكافحة العنصرية 
في المناهج المكرسة لدراسة علم الضحايا وحقوق اإلنسان واألخالق وعلم األخالق والتحقيق الجنائي، وتعالج مواضيع مثل الجرائم 

الواقعة في نطاق محاربة العنف والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في األلعاب الرياضية أو المنظمات العنصرية أو المحرضة 
على كراهية األجنبيات واألجانب ذات الطبيعة العنيفة، وصواًل إلى شبكات االتجار بالبشر أو قانون الهجرة.

 يقوم مركز التحديث والتخصص، التابع لألمن الوطني بوضع برنامج سنوي يشتمل دورات متنوعة الطبيعة، ويستهدف مجموعات 
محددة من ضابطات وضباط الشرطة وفقًا للمواضيع التي تمت مناقشتها. هذه الدورات حضورية أو تتم عبر اإلنترنت. إضافة إلى 
ذلك، يتم إعداد الدورات التكوينية بطريقة ال مركزية في مراكز الشرطة المختلفة، وفقًا للطلبات المقدمة منها من خالل مسؤوالت 

ومسؤولي التكوين. فيما يتعلق بمسائل مكافحة العنصرية، يتم إعداد دورات تتناول جرائم الكراهية والعنصرية والعنف في الرياضة 
ودور الشريكات والشركاء االجتماعيين مع ضحايا جرائم الكراهية.

يشتمل نموذج الشرطة المجتمعية، الذي يتم تطبيقه بشكل أساسي من قبل الشرطة المحلية والبلدية، على عدة مبادرات في مجال التكوين 
على المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

يهدف منهاج إدارة شرطة التنوع، الذي ُوِضع في منتصف عام 2010، ليكون فضاء تجتمع فيه ممثالت وممثلو المجتمع المتنوع 
وخدمات الشرطة، إلى تعزيز التغييرات في هذه الخدمات وتشجيعها، بحيث تعمل على تحسين إجراءات عملها وتكفل للمجتمع 

المتنوع، وخاصة األقليات األكثر ضعفًا، أن تقدم الشرطة للجميع معاملة على قدم المساواة. ويهدف البرنامج على وجه التحديد، 
ضمن أمور أخرى، لتشجيع تحسين تكوين الشرطة في مسائل إدارة التنوع، وتعزيز تقريب خدمات الشرطة من مجتمعات األقليات 
ومشاركتها في سياسات أمن المواطن، وتحسين استجابة الشرطة لألشخاص المنتميات والمنتمين إلى األقليات، ووضع تدابير لمنع 

ومراقبة “الصورة اإلثنية”، وتشجيع اإلجراءات اإليجابية لصالح دخول أشخاص منتيمات ومنتمين لألقليات إلى أجهزة الشرطة. يعد 
تنفيذ الحلقات الدراسية السنوية وحلقات التكوين وإعداد المواد التكوينية واالعتراف بالممارسات الجيدة جزًءا من األنشطة التي تهدف 
إلى تحقيق هذه األهداف. تجب اإلشارة إلى إصدار وتصميم منهج دراسي حول إدارة التنوع وعدم التمييز في أجهزة الشرطة، وقد تم 

نشره في عام 2016.

أحد مجاالت العمل ذات األولوية لمرصد مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني هو مجال قوات وأجهزة أمن 
الدولة. وقد حصل في عام 2009 بالفعل على جائزة الدورة الثالثة لجوائز األمن الوطني، وذلك لقيامه بنشر وإصدار دليل المساواة في 

المعاملة وعدم التمييز: دليل توصيات تكوين قوات وأجهزة أمن الدولة. تم نشر هذا الدليل في الجلسات التي عقدت في مدرسة األمن 
العام في أندلوسيا، وفي مدرسة الشرطة في كاتالونيا، وفي مجلس النواب، من بين فعاليات أخرى. وأحدث هذه المشاريع هما مشروعا 
FIRIR و PROXIMITY، وفي المشروعين كليهما دعوة واضحة لتكوين الشرطة على مكافحة التمييز العنصري وكراهية األجنبيات 

واألجانب.

تضع وزارة الداخلية في ليتوانيا سياسة الدولة بشأن الهجرة وتنظم تطبيقها وتنسقه وتراقبه. يتم تنفيذ سياسة الهجرة من قبل اإلدارة 
العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية، ودائرة حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية وإدارة الشرطة بوزارة الداخلية.

تم في 14 شتنبر 2019 تقديم مشروع “تعزيز االستجابة لجرائم الكراهية والتحريض على الكراهية في ليتوانيا” في وزارة الداخلية. 
يُمّول المشروع من قبل برنامج االتحاد األوروبي لحقوق المساواة والمواطنة )2014-2020( ويركز على المشاكل التي أثارتها 

المنظمات غير الحكومية لعدة سنوات: نقص المعلومات حول جرائم الكراهية والتصريحات التي تحرض على الكراهية، فضالً عن 
حقيقة أن ضابطات وضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقاضيات والقضاة ال يعترفن / يعترفون بأسباب التحيز الكامنة وراء هذه 
الحوادث وال يحققن / يحققون وال يحاكمن / يحاكمون وال يدّن / يدينون بطريقة مالئمة الجرائم الناتجة عن الكراهية أو التحريض على 
الكراهية. تشمل أهداف المشروع، باإلضافة إلى إجراءات التحديد والتسجيل، تحسين معرفة السلطات الوطنية المختصة وزيادة وعيها 
بتأثير جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وكذلك احتياجات المجتمعات المستضعفة وتوقعاتها لمعالجة مشكلة عدم وجود شكاوى. تركز 

األنشطة الرئيسية للمشروع على ثالثة مجاالت: تعزيز قدرات الشرطة والسلطات القضائية، وبناء الثقة بين السلطات العامة الوطنية 
والمجتمعات المستضعفة والتمكين من اإلبالغ عن طريق اإلنترنت عن التحريض على الكراهية.
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تم في رومانيا تحديد العديد من المشاريع ألفراد قوات وأجهزة أمن الدولة. تقوم الرئاسة الرومانية للتحالف الدولي لذكرى المحرقة 
)IHRA( بإعداد دورات تكوينية للموظفات والموظفين العموميين الرومانيين، بمن فيهن/هم ضابطات وضباط الشرطة، حول مكافحة 

معاداة السامية والعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب وإنكار محرقة اليهود أو  الهولوكوست واإلشادة بمن ارتكب الجرائم ضد 
السالم واإلنسانية. إضافة إلى ذلك، نفذت وزارة الداخلية مشروع “العمل المتكامل لمكافحة جرائم الكراهية، وخاصة ضد مجتمعات 

الغجر وضمان مستوى عاٍل من الجودة في خدمة الشرطة”، بتمويل من اآللية المالية النرويجية. يهدف المشروع، ضمن أمور أخرى، 
إلى تحسين هياكل معالجة جرائم الكراهية وتكوين ضابات وضباط الشرطة والتعلم من تجارب البلدان األخرى في التصدي لجرائم 

الكراهية.
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ملحق 	. مجال العدل: الهيئات المشاركة. 	

يرتبط تكوين موظفات وموظفي الخدمة المدنية في مجال العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب في إيرلندا بشكل واضح 
باستراتيجية إدماج النساء والرجال المهاجرين التي يحدد أهداًفا وغايات واضحة للدوائر الحكومية األخرى في إيرلندا. تتضمن هذه 

االستراتيجية 67 إجراًء استراتيجياً يغطي جميع مجاالت إدماج النساء والرجال المهاجرين في المجتمع اإليرلندي. على سبيل المثال، 
ضمن الهدف االستراتيجي رقم 9، تعزيز الوعي بتعدد الثقافات ومكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب؛ هناك نقطة محددة 

للعمل في رقم 16 تنص على أن “تقدم جميع اإلدارات و المؤسسات تكويناً لرفع الوعي بتعدد الثقافات، على أن تتم مراجعته على 
فترات منتظمة للتأكد من أنه كاٍف ومحدث. ستتلقى موظفات وموظفو الصف األمامي تكويناً مستمًرا حول الوعي بتعدد الثقافات، 

يكون مالئًما لوظائفهن/هم وحاجاتهن/هم التشغيلية. 

إضافة إلى ذلك، ينص اإلجراء االستراتيجي 16 على تكوين جميع اإلدارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بحقوق النساء والرجال 
المهاجرين واستحقاقاتهن/هم. في نقطة العمل 21، يجب على إدارة الحماية االجتماعية أن تقدم لصناع القرار “تكويناً حول اإلقامة 

المعتادة (HRC)”. تنص النقطة 32 من اإلجراء على أنه يجب على إدارة الحماية االجتماعية توفير التكوين للموظفات والموظفين في 
مجال حقوق النساء والرجال المهاجرين. وتنص أيًضا على توفير تكوين عام على الوعي الثقافي من خالل خطة تجديد اإلدارة العامة 

(اإلجراء 9) عند وجود حاجة لذلك.

ومع ذلك، لم يتم تحديد برامج تكوينية للعامالت والعاملين في قطاع العدل.

تهدف المدرسة القضائية في إسبانيا، التي أنشئت كمركز الختيار وتكوين القاضيات والقضاة، والتي تتبع المجلس العام للقضاء، إلى 
توفير تكوين شامل ومتخصص وعالي الجودة ألعضاء السلك القضائي، وكذلك إلى من يرغب في دخوله. في خطة التعليم المخصصة 

للتكوين األولي للقاضيات والقضاة المنتسبين حديثًا لسلك القضاء لعام 2018/2019، توجد وحدة عن المساواة وعدم التمييز، وكذلك 
ندوات حول جرائم الكراهية والجريمة السيبرانية. إضافة إلى ذلك، أُدرجت ضمن الدورات التكوينية المستمرة دورات مخصصة 

للهجرة وحقوق اإلنسان.

يهدف مركز الدراسات القانونية، بالهيكل والكفاءات التي حددها نظامه األساسي، والذي تمت الموافقة عليها بموجب المرسوم 
الملكي 1276 / 2003 المؤرخ في 10 أكتوبر، إلى التعاون مع وزارة العدل “في التكوين األولي والمستمر ألعضاء السلك المالي 

والمسؤوالت والمسؤولين المنتمين إلى هيئات كاتبات وُكتاب الضبط وطبيبات وأطباء الطب الشرعي وغيرهن/هم من الموظفات 
والموظفين في دوائر العدل”، وهو تعاون يمتد أيًضا إلى” التعليم المستمر لمحاميات ومحامي الدولة” و “التكوين المكمل ألفراد قوات 

وأجهزة أمن الدولة”، في عملهم كشرطة قضائية”. يتم تدريس الدورات التي تتعلق بجرائم الكراهية والتمييز سنويًا ضمن الدورات 
التي تُعطى ألعضاء النيابة العامة.

يتم التكوين الذي يقدمه مركز الدراسات القانونية في إطار اتفاقية التعاون بين المؤسسات، يؤثر هذا التعاون على كل من التصميم 
والتعليم. بُِذلت جهود إلدراج المنظور الجنساني في التكوين، وتحقق ذلك من خالل دورة تكوينية لفريق التدريس حول المنظور 

الجنساني، علما بأن التكوين حضوري وتشاركي. يتم تطوير مواد تكوينية محددة تتم مشاركتها مع الحضور ونشرها على اإلنترنت. 
يتم نشر في بعض األحيان المحاضرات على شكل مقاالت يمكن الوصول إليها بحرية. يتم تقدير مدى الرضا عن الدورات، التي 

حصلت على تقدير من المجموعات المشاركة. ويتم كذلك تقييم البرامج داخليا وخارجيا.

 تتلقى القاضيات والقضاة وأعضاء النيابة العامة في ليتوانيا تكويناً ضمن إطار خطط العمل المشتركة بين المؤسسات على تعزيز 
مكافحة التمييز، حيث يتم تنظيم دورات تكوينية حول العنف العنصري والعنف الناتج عن رهاب المثلية ورهاب المتحوالت والمتحولين 

جنسيًا. بدأت هذه التكوينات في عام 2012 بما مجموعه 73 قاضيًا و 15 عضًوا في النيابة العامة، تلقين / تلقووا تكوينات على 
الجوانب القانونية واالجتماعية لمكافحة التمييز. لم يتم الحصول على معلومات عن برامج التكوين األخرى التي تقدمها اإلدارات العامة 

للعامالت والعاملين في المجال القانوني.

فيما يتعلق بتكوين العامالت والعاملين في المجال القانوني، تقدم المؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسان )EFHR( منذ عام 2011 مشورة 
قانونية مجانية في ليتوانيا بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وتنظم دورات تكوينية في نفس المجال. يجب تسليط الضوء على الدورة التي 

تعقد سنويا: “تطبيق القانون الدولي وقانون االتحاد األوروبي في حاالت التمييز في ليتوانيا”. وتستهدف جلساتها، التي يدرس فيها 
خبيرات وخبراء من الوطن ومن الخارج، جميع األشخاص اللواتي والذين يعملن / يعملون يوميًا في المجال القانوني، بما في ذلك 

المحاميات والمحامون والممثالت والممثلون القانونيون والقاضيات والقضاة والموظفات والموظفون وطالبات وطالب القانون. تتزايد 
مشاركة هؤالء العامالت والعاملين، حيث حضر المؤتمر األخير 07 شخًصا.
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ينفذ المجلس الوطني لمكافحة التمييز في رومانيا المشروع المحدد مسبقًا والممول من الخارج تموياًل غير قابل لالسترداد بعنوان 
“تحسين التدابير ضد التمييز على المستوى الوطني من خالل المشاركة الكبيرة للمتخصصات والنمتخصصين والمجتمع المدني”، 

ويعمل مجلس أوروبا شريًكا في هذا المشروع من خالل مديرية المواطنة الديمقراطية. تتمثل أهداف المشروع في زيادة الوعي 
بالتحديات الجديدة التي تمثلها ديناميكيات ظاهرة التمييز في المجتمع الروماني على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك تطوير 

االستراتيجية الوطنية لمنع التمييز ومكافحته خالل الفترة 2015-2020 عبر مشاركة واسعة من جميع الجهات الفاعلة ذات العالقة 
وعلى أساس المعايير ذات الصلة تهدف إحدى المكونات المهمة للمشروع إلى تنظيم دورات متخصصة لممثالت وممثلي الفئات المهنية 
التي تشارك مباشرة في األنشطة القضائية والتعليمية التي لها تأثير في قضايا التمييز )القاضيات والقضاة، ضابطات وضباط الشرطة، 

مفتشات ومفتشو المدارس، المعلمات والمعلمون(.
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ملحق 5. مجال الصحة: الهيئات المشاركة. 	

توفر االستراتيجية الوطنية الثانية لتعدد الثقافات في مجال الصحة في إيرلندا نهًجا شاماًل للتعامل مع احتياجات الصحة والدعم 
المتنوعة والفريدة والتي يواجهها عدد متزايد من مستخدمات ومستخدمي الخدمات من الخلفيات العرقية والثقافية المتنوعة التي تعيش 

في إيرلندا. تمثل االستراتيجية الوطنية للصحة بين الثقافات لـ HSE استجابة استراتيجية لدمج اإلجراءات، إلى جانب سلسلة من 
اإلجراءات اإلضافية المتعلقة بالصحة والتي تنشأ عن المشاورات وأدلة البحث الوطني والدولي.

 الهدف من الخدمة الصحية هو توفير رعاية عالية الجودة وسريعة االستجابة لجميع من يستفيد من الخدمات من مختلف الخلفيات 
العرقية والثقافية والدينية. تقترح هذه االستراتيجية خدمة صحية تمكن المستفيدات والمستفيدين من الخدمات من خلفيات عرقية وثقافية 
ودينية متنوعة من الوصول إلى الخدمات؛ ووجود خدمة صحية تضمن أن تتمتع مقدمات ومقدمو الخدمات بالكفاءة الثقافية الضرورية 
لتوفير الخدمات لهذه المجتمعات. في الهدف 3 من االستراتيجية، ُيقترح ضمان توفير خدمات عالية الجودة وحساسة ثقافياً للمستفيدات 

والمستفيدين من الخدمات من مختلف الخلفيات اإلثنية والثقافية والدينية. وتحدد االستراتيجية بوضوح أن العزلة والحواجز اللغوية 
وقلة اإللمام بالخدمات والعنصرية المؤسسية تعمل كعوائق أمام “عملية طلب المساعدة” من ِقَبل النساء من خلفيات إثنية متنوعة وتزيد 

من تعرضهن للعنف المنزلي.

تتعهد وزارة الصحة ومديرية الخدمات الصحية في نقطة العمل رقم 80 بالعمل مع وكاالت التكوين ذات الصلة وهيئة التعليم العالي، 
وكذلك مع منظمات الُرّحل، إلدراج التكوين على الوضع الصحي للُرّحل، ورفع الوعي الثقافي للُرّحل والغجر، وكذلك مكافحة 

 ،2.1.27c, c العنصرية في مناهج الدراسة الجامعية والدراسات العليا للعامالت والعاملين في الصحة. مرة أخرى، في نقطة العمل
تقترح االستراتيجية توفير تكوين لمقدمات ومقدمي الخدمات ضد العنصرية، وحول الكفاءة الثقافية والمساواة.

 ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أن كراهية األجنبيات واألجانب لم يرد ذكرها في أي مكان في االستراتيجية. ومع ذلك، فهو التزام 
استراتيجي مهم من قبل وزارة الصحة، ألنه يضع الوعي الثقافي والتنوع ومكافحة العنصرية في طليعة أهداف تقديم الخدمات، يدعم 

ذلك االلتزام بالتكوين وتطوير الموظفات والموظفين.

في إسبانيا، تتمثل إحدى اإلجراءات التي يجب أن تضمنها الخدمات الصحية في التزامها بتوفير خدمة شاملة وعالية الجودة معالجة 
اإلصابات البدنية والنفسية لضحايا الحوادث الناجمة عن العنف العنصري وكراهية األجنبيات واألجانب. أكدت العديد من الموظفات 

والموظفين على دور الصحة العامة في تقييم خطر حدوث اعتداءات جديدة واإلحالة إلى الموارد االجتماعية عند االقتضاء. إضافة 
إلى االعتقاد بأهمية متابعة بأن متابعة الرعاية من اإلسعاف األولي والصحة العقلية أمر ضروري لمنع أو تخفيف اآلثار المحتملة على 

المدى المتوسط والطويل.

في منتصف عام 2013، قام فريق متعدد االختصاصات يتألف من أخصائيات وأخصائيي أوبئة وعامالت وعاملين في الصحة 
وطبيبات وأطباء أسرة، بعد اقتناعهن/هم بأهمية العمل على مشكلة صحية اجتماعية تولد عنف الكراهية في إسبانيا، بإنشاء الفريق 

األصلي لمشروع Proyecto SIVIVO. تشمل اإلجراءات ذات األولوية للمشروع توحيد إجراءات جمع البيانات حول عنف الكراهية، 
وتحديد وتقييم نظم المعلومات الحالية؛ إنشاء بروتوكول عمل حكومي يضمن رعاية محددة وعالية الجودة، تتكيف مع احتياجات ضحايا 

عنف الكراهية؛ إدراج التكوين على معالجة نتائج أشكال العنف المختلفة في التخصصات ذات الصلة بالصحة؛ تعزيز الوقاية األولية 
من عنف الكراهية، بما في ذلك تدخالت المنظمات غير الحكومية؛ وقيادة القطاع الصحي للتنسيق بالتعاون مع صاحبات وأصحاب 
المصلحة اآلخرين والمؤسسات والمجتمع المدني، لتقديم استجابة متعددة القطاعات وشاملة ومستدامة للتصدي لجميع أشكال العنف 
ومنعها، بما في ذلك عنف الكراهية. تلقى مشروع Sivivo تموياًل من صندوق تمويل الصحة )FIS( وكان ذا طبيعة محلية. خططت 

األمانة العامة للهجرة والنزوح بين عامي 2016 و 2018، من خالل مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب اإلسباني 
(Oberaxe(، “مشروع اإلبالغ عن حوادث التمييز والكراهية والعنصرية في المراكز الصحية والتعامل معها - PANDORA” مع 

أهداف مماثلة، على أن ينفذ المشروع في جميع أنحاء التراب الوطني.

يتمثل هدف الخدمة الصحية في ليتوانيا في توفير رعاية عالية الجودة وسريعة االستجابة لجميع المستفيدات والمستفيدين الخدمات من 
مختلف الخلفيات العرقية والثقافية والدينية. يمكن تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية من قبل المؤسسات الصحية العامة أو البلدية 

أو طبيبات وأطباء األسرة أو المؤسسات الطبية الخاصة. جميع مقدمات ومقدمي الرعاية الصحية ملزمات / ملزمون بعدم التمييز 
ضد المريضات والمرضى. وهذا ينطبق على العامالت والعاملين في المجال الطبي، وكذلك على الموظفات والموظفين اإلداريين 

وسائقات وسائقي سيارات اإلسعاف ومديرات ومديري العيادات وغيرهن/هم من الطواقم الصحية.
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قالت المفوضية األوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب (ECRI) في تقريرها لعام 2016 بأن هنالك عقبة أمام المواطنات والمواطنين 
الغجر تمنعهن/هم من الحصول على الرعاية الصحية، وتتمثل هذه العقبة بتصور واسع االنتشار عن سلوكات تمييزية تجاههن/هم في 
مراكز الرعاية الصحية. على الرغم من أن ECRI ذكرت أنها ال تستطيع التحقق من مستويات التمييز في قطاع الرعاية الصحية، إال 
أنه كان من الواضح أن التصور بوجود تمييز قد يكون كافياً لردع الغجر عن القدوم إلى مراكز الرعاية الصحية. كان موقف وزارة 

الصحة حتى اآلن هو القول بأن التمييز ضد الغجر ال يحدث في قطاع الرعاية الصحية. ومع ذلك، أوصت ECRI بالقيام بتدابير 
مختلفة تشمل تكوين العامالت والعاملين في الصحة على قضايا مكافحة التمييز.

ومع ذلك، لم يتم تحديد برامج التكوين في هذا المجال في ليتوانيا.

في عام 2016، قامت الجمعية الغجرية لتعزيز الصحة، بالتعاون مع الجمعية األكاديمية الغجرية والمجلس الوطني لمكافحة 
التمييز، بتنفيذ مشروع التمييز ضد النساء والرجال المهاجرين في مجال الحقوق المدنية - DIM. وضعت الجهات الفاعلة المؤسسية 

المعنية على أساس تقرير البحث الذي تم إعداده ملخًصا للسياسات التي تتضمن توصيات بتطبيق سياسات وتدابير مكافحة التمييز. 
باإلضافة إلى ذلك، قامت بإعداد تكوين لمكافحة التمييز موجه للنساء والرجال المهاجرين والمسؤوالت والمسؤولين الحكوميين من 
أجل المساعدة في مكافحة الممارسات التمييزية عن طريق الحد من حاالت التمييز المؤسسي وزيادة عدد شكاوى النساء والرجال 

المهاجرين.

 كانت هناك أيًضا مشاريع تهدف إلى توفير فرص جديدة للعامالت والعاملين في القطاع الطبي بما يوفر إمكانية الوصول على قدم 

المساواة إلى الوظائف الحالية في مكان العمل الصحي، على سبيل المثال، لألقلية الغجرية.
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ملحق 6. مجال التعليم: الهيئات المشاركة. 	

حددت وزارة التعليم في إيرلندا تحديات العنصرية في قطاع التعليم منذ عام 2002، وقد وضعت مسودة خطة بعنوان “تعزيز تعدد 
الثقافات ومكافحة العنصرية في التعليم” وتبرز هذه المسودة االلتزام بالعمل في هذا المجال.

من ناحية أخرى، وبموجب المادة 83 من قانون مجلس التعليم، تم وضع معايير وإرشادات مختلفة تنص على أن التعليم الجامع (بما 
في ذلك التعددية الثقافية والحرمان والتعليم الخاص) يشكل مجال دراسة إلزامًيا لكل الطالبات والطالب في الهيئة التعليمية، واللواتي 
والذين يحضرن ويحضرون برامج تكوين المعلمات والمعلمين األولية في المرحلتين االبتدائية والثانوية في إيرلندا. إضافة إلى ذلك، 

يجب على المعلمة  والمعلم المؤهل أيًضا إظهار معرفتها/ه وفهمها/ه للعوامل التي تعزز التعلم أو تعوقه، وتأثير خلفية الطالبات 
والطالب وهوياتهن/هم على التعلم، والحاجة لضمان التطور الشامل للطالبة والطالب، خاصة من خالل مقاربات فردية. تتمثل إحدى 
نتائج التعلم اإلضافية للمدرسة والمدرس المتخرج في إظهار معرفة الروابط والقضايا الشاملة وفهمها بطريقة مناسبة للقطاع ومرحلة 

التعليم المقّيمة، بما في ذلك المواطنة واإلبداع واإلدماج والتنوع، وكيف يرتبط كل هذا بتجارب الحياة.

 يقوم مجلس التعليم حالًيا بمراجعة تأثير برامج تكوين المعلمات والمعلمين األولية الحالية من خالل عملية تشاور واسعة النطاق، 
بهدف تعديل المعايير واإلرشادات قبل دورة التصديق التالية في عام 2020.

تم تحديد اإلجراءات المختلفة التي تستهدف الطالبات والطالب: العمل بشكل موسع على مفاهيم األصل العرقي وجنس الفرد في إطار 
استراتيجيات محددة، مثل االستراتيجية الوطنية للرحل واستراتيجية إدماج الغجر واستراتيجية مكافحة التنمر التي أعدتها وزارة 

التعليم؛ والتكوين في مجال التعليم الصحي الشخصي واالجتماعي. هي تكوينات تتلقاها الطالبات والطالب بطريقة إلزامية، يتم إعداد 
مواد خاصة بها، وتكون متوفرة للعموم في كثير من الحاالت.

تطلق وزارة التعليم في إسبانيا عدة دورات تكوينية للمعلمات والمعلمين كل عام. من بينها دورات شبكة تكوين المعلمات والمعلمين 
والدورات الصيفية.

الغرض من الدورات التكوينية لشبكة تكوين المعلمات والمعلمين هو تحديث الكفاءات التربوية والتعليمية للهيئة التدريسية العاملة 
في مراكز المستويات ما قبل الجامعية الممولة بأموال عامة، وذلك من أجل االستجابة بشكل مناسب لمتطلبات مجتمع اليوم. يتم 

 INTEF)) تدريس الدورات بالكامل عبر اإلنترنت في مساحة التكوين على شبكة المعهد الوطني للتقنيات التربوية وتكوين المعلمين
formacion.educalab.es، كما يتم تقديم دورات شبه حضورية. تضمنت آخر دعوة دورة عبر اإلنترنت حول “التعايش 

المدرسي: الوقاية والتدخل”، والتي تؤكد على مبدأ المساواة رغم االختالفات، وتدافع عن االختالف باعتباره أمًرا ضرورًيا لتعزيز 
الحفاظ على هوية الفرد وثقافته وتطويرهما، في نفس الوقت الذي تؤكد على المساواة في الحقوق والفرص لمنع التهميش واإلقصاء. 

يتم إيالء اهتمام خاص لظروف تحسين العمل في الفصول الدراسية، مع التركيز على مشاركة المجتمع التعليمي بأكمله (المعلمات 
والمعلمين والطالبات والطالب واألسر والعامالت والعاملين االجتماعيين اآلخرين)، والربط مع دور الدافع والعواطف والعالقات 

الوجدانية ضمن األنشطة المدرسية.

وهناك أيًضا دورة شبه حضورية: التعايش والمشاركة ومنع التمييز والعنف في الفصول الدراسية، وتستهدف الدورة مدرسي مراكز 
التعليم الثانوي، وتتضمن محتوى عن خطاب الكراهية في الشبكات االجتماعية، والعنف الجنساني، واإلقصاء االجتماعي، وأشكال 

العنف األخرة المختلفة.

يعتبر المركز الوطني لالبتكار والبحث التربوي (CNIIE)، التابع لوزارة التعليم والتكوين المهني (MEFP)، وحدة لتوليد المعرفة 
واالبتكار في مجال التعليم وذلك لخدمة نظام التعليم اإلسباني. وتتمثل مهمته المحددة في المساهمة في تعزيز الجودة التعليمية من 

خالل اكتساب المهارات األساسية، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت غير الدراسية. من بين الخطط الموضوعة له، هناك استراتيجية 
التعايش في المدارس، والتي يتم من خاللها إعداد برامج تكوين مختلفة بالتعاون مع جهات فاعلة متعددة مثل المعهد الوطني للتقنيات 

التعليمية وتكوين المعلمات والمعلمين.

من ناحية أخرى، فإن العديد من االختصاصات في التعليم في إسبانيا تدخل ضمن صالحيات المقاطعات ذاتية الحكم. لدى كل منها 
قسم تكوين معلمات ومعلمين خاص بها.

تتألف منطقة قشتالة وليون المتمتعة بالحكم الذاتي من تسع أقاليم، وهي األكبر من حيث المساحة. تتبع إدارة العدالة والمساواة 
والتوجيه التربوي لإلدارة العامة لالبتكار والعدالة التعليمية في حكومة قشتالة وليون المحلية استراتيجية فعالة لمكافحة العنصرية 
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وكراهية األجنبيات واألجانب، وتشمل تكوين معلمات ومعلمي وطالبات وطالب المدارس االبتدائية والثانوية. تدخل أعمالها في نطاق 
خطة االهتمام بالتنوع الثانية، ويدخل ضمن أهداف الخطة المحددة تعزيز المعرفة حول المساواة بين الجنسين والعنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب ورهاب المثلية ومتحوالت ومتحولي الجنس، وإطالق تدابير وبرامج تعليمية حول هذه القضايا، وتعزيز تكوين 

العامالت والعاملين الرئيسيين في المجتمع التربوي، وزيادة مشاركة الهيئات والمؤسسات األخرى للعمل على المساواة ومكافحة عدم 
المساواة والتمييز.

 التكوين المستمر ألستاذات وأساتذة الجامعات مجزأ للغاية في إسبانيا ألنه يتبع لكل جامعة لوحدها. طور مجموعة من األستاذات 
واألساتذة والطالبات والطالب ورابطة كوانزا في جامعة كومبلوتنسي بمدريد مؤخًرا دليل “استراتيجيات لدمج منظور عرقي في 

الجامعة” ويخططون لتطوير سلسلة من األنشطة التكوينية التي بدأت بالفعل مع تقديم دليل العمل.

تتمثل مهمة وزارة التعليم والعلوم في ليتوانيا في التعليم الجيد، وإمكانية وصول الجميع للعلم باعتباره شرًطا مسبًقا لحياة إنسانية 
كريمة وآمنة اجتماعًيا، واقتصاد وثقافة قائمة على المعرفة. يجري إصالح التعليم اليوم في ليتوانيا.

 ومع ذلك، لم يتم تحديد أي برامج تكوينية وضعتها اإلدارات العامة في هذا المجال.

تقوم المؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسان بتدريس العديد من الدورات والمؤتمرات التي تستهدف الطالبات والطالب وهيئة التدريس 
في المدارس والجامعات. تشمل الدورات التي تستهدف الطفالت واألطفل األصغر سناً ومعلماتهن/هم ومعلميهن/هم المحتوى 

األساسي لمفهوم التمييز ومظاهره في ليتوانيا، وخطاب الكراهية وكيفية التعرف عليه، وتهدف عموًما إلى زيادة الوعي بضرورة 
خلق بيئة إنترنت أكثر أماًنا، والرد على ظواهر المضايقة المشاهدة في الشبكات االجتماعية. األنشطة التكوينية التي تعدها الجامعات 
هي أكثر تحديدا وتتناول قضايا مثل الحقوق اللغوية لألقليات اللغوية، والمعايير الدولية وأهميتها، والتنظيم الوطني المتعلق باألقليات 

وحقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان في السجون، الخ.

يهدف مشروع التوجيه والموارد ألجل سبل تعليمية شاملة في رومانيا: خدمات تعليمية متكاملة لمنع الهدر المدرسي ومعالجته، والذي 
يموله البرنامج التشغيلي لقطاع تنمية الموارد البشرية 2007-2013، إلى توفير خدمات تعليمية متكاملة لطفالت وألطفال المجتمعات 

المحرومة اجتماعًيا واقتصادًيا، وذلك لمنع مغادرة المدارس وإعادة إدماج الطفالت واألطفال من أجل اكتساب المهارات الالزمة 
للتكيف مع احتياجات المجتمع من خالل إنشاء 32 مدرسة.

 وقد تم في هذا المجال إعداد أنشطة تكوين في مجال الوساطة باعتبارها وسيلة لحل النزاعات التي تحدث في البيئة المدرسية، 
تدريس الهولوكوست، والشباب ومكافحة التمييز، والتعددية الثقافية، وغيرها.
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ملحق 7. مجال الخدمات االجتماعية والمحلية: الهيئات المشاركة. 	

تلعب وزارة العمل والحماية الشؤون االجتماعية في إيرلندا دورا رئسًيا في توزيع الدخل وإعادة توزيعه لضمان التماسك االجتماعي. 
يتلقى حوالي 1،4 مليون شخص إعانات من المساعدة االجتماعية في كل أسبوع. هناك 6500 موظفة وموظف يعملن ويعملون 

مباشرة في القسم. وتتمثل مهمتهن/هم في تعزيز المشاركة النشطة واالندماج في المجتمع من خالل توفير مساعدات الدخل وخدمات 
التوظيف وغيرها من الخدمات. إضافة إلى ذلك، تستضيف إدارة الحماية االجتماعية منتدى استشاري للنساء والرجال المهاجرين 

يجمع مسؤوالت ومسؤولي اإلدارة والمؤسسات ذات الصلة التي تمثل النساء والرجال المهاجرين أو تقدم خدمات لهم.

تشرف هذه اإلدارة على قسم التكوين الداخلي الذي يلبي احتياجات تطوير الموظفات والموظفين، ويقدم التكوين على مكافحة 
العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب كجزء من برامج تكوين الموظفات والموظفين العامة. يتم تحديد االحتياجات التكوينية من 

خالل نظام تطوير إدارة األداء المهني. يستجيب المنظور الجنساني في تصميم جميع األنشطة التكوينية وتنفيذها ألحكام قوانين 
المساواة في العمل والمساواة في الظروف. تستجيب لطلبات محددة عن طريق التكوين الحضوري، والذي يمكن أن يكون دورًيا أو 

غير دوري، وهنالك عروض تكوينية دائمة في اإلنترنت. إضافة إلى ذلك، يتم تمويل بعض األنشطة التكوينية الخارجية، مثل الدبلوم 
المهني في حقوق اإلنسان. التكوين اإللزامي يكون فقط عند الدخول في الوظيفة، وباقي األنشطة التكوينية اختيارية. يتم االعتماد في 
إعطاء الدورات على موظفات وموظفي اإلدارات وعلى خبيرات وخبراء خارجيين. تم تصميم مواد تكوينية متخصصة متوفرة على 

اإلنترنت لعامة الناس. المنهجية التي تعتمد في الدورات هي التشاركية. يتم إجراء تقييم داخلي للدورات التكوينية ويتم قياس مدى 
رضا المشاركات والمشاركين أيًضا. تم اعتماد بعض الدورات التكوينية من قبل وكالة جودة التكوين في إيرلندا.

يتم تنظيم الخدمات االجتماعية في إسبانيا والتي تكون مسؤولة عن معالجة حاالت العوز لدى األسر ومكافحته من خالل اإلدارات 
المختلفة التي تقدم المساعدات الضرورية.

 ضمن اإلدارات المحلية، وافقت بلدية برشلونة في عام 6102 على برنامج »برشلونة مدينة حقوق« بهدف تعزيز نموذج مدينة 
متنوعة ومتعددة الثقافات وذات وجوه كثيرة، حيث يتمتع جميع الناس بوصول حقيقي وفعال وفي ظروف من المساواة لكل حقوق 

اإلنسان المعترف بها والمضمونة في المدينة. أهداف البرنامج هي: تزويد جميع موظفات وموظفي البلدية بمعلومات عن االلتزامات 
البلدية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان والتنوع واحترمها؛ التعريف بالمجاالت الموضوعية واالسمية المختلفة التي تؤثر على حقوق 

اإلنسان والتنوع، والتي يكون لها تأثير مباشر على عمل موظفات وموظفي البلدية؛ تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واالعتراف بالتنوع 
بين موظفات وموظفي البلدية وخاصة في الوظائف واألعمال التي لها تأثير أكبر على حقوق المواطنة؛ منع انتهاكات حقوق اإلنسان 
والتمييز في عمل موظفات وموظفي البلدية اليومي؛ تكوين العامالت والعاملين في البلدية على الكشف عن حاالت التمييز أو المعاملة 

غير المتساوية أو حتى الكراهية ومعرفة آليات ضمان الحقوق واستخدامها.

من بين اإلجراءات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان التي يتضمنها، يشمل برنامج »برشلونة مدينة حقوق« نشر العديد من خطط 
التكوين التي تستهدف المواطنات والمواطنين وموظفات وموظفي البلدية، بما في ذلك التدبير الحكومي لخطة التكوين الداخلي على 
حقوق اإلنسان و الثقافات المتعددة، وهو ذو طابع إلزامي، و نتيجة لطلب مختلف أحياء المدينة في أحيان أخرى. حصل موظفات 

وموظفو الشؤون االجتماعية في البلدية، وكذلك الموظفات والموظفون العاملين في مكاتب خدمة المواطنة على تكوين يشمل قضايا 
واجبات البلدية المتعلقة بحقوق اإلنسان وعدم التمييز، والمقاربة متعددة الثقافات، والصور النمطية والتحيزات والتمييز، والتنوع 

الديني، والتمييز بين القطاعات، وأنواع التمييز، وآليات ضمان حقوق اإلنسان وغير ذلك. يتم مراعاة المنظور الجنساني وصوت 
المجموعات المستضعفة في المحتوى وفي اختيار المكونين على حد سواء.

يهدف مشروع المساواة في سوق العمل في رومانيا لمساعدة الفئات المستضعفة على تحسين وصولها إلى سوق العمل من خالل رفع 
الكفاءات والمهارات والمهنية وتقديم مساعدة محددة للفئات المستضعفة، بما في ذلك مجتمعات الغجر. 

وكان لمشروع ALMA – امرأة ورجل أعمال – قائدة وقائد – مديرة ومدير – موظفة وموظف، والذي يموله البرنامج التشغيلي 
لقطاع تنمية الموارد البشرية 2007-2013، أهداف مماثلة. وتمثلت األهداف في تطوير وتقديم مجموعة متكاملة من األنشطة 

التكوينية والمعلومات والتوعية للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة على معايير مثل جنس الشخص والعرق واإلعاقة والعمر، 
وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين التي تستهدف نساء المنطقة الوسطى، مع التحديات التالية. وتم لهذا الغرض تنظيم 5 فعاليات 

تواصل/ترويج في المنطقة الوسطى لرفع مستوى الوعي حول مبدأ تكافؤ الفرص والجنس في المجتمع المدني.
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 أنشأت الوكالة الوطنية للغجر مشروع شبكة من الخبيرات والخبراء المحليين بهدف تحسين عالقات الشراكة بين مجتمعات الغجر 
المستضعفة والمؤسسات العامة على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية بغرض زيادة اندماج غجر رومانيا االجتماعي عن طريق 

إنشاء شبكة من خبيرات وخبراء الغجر المحليين على المستوى الوطني بتمويل من البرنامج التشغيلي لقطاع تنمية الموارد البشرية.

تم تطوير أنشطة تكوينية أخرى من قبل المجلس الوطني لمكافحة التمييز (CNCD) بالتعاون مع جامعات ومنظمات المجتمع المدني 
فيما يتعلق بالمجموعات المعرضة للمخاطر وخدمات الدعم االجتماعي.
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 ملحق 8. منظمات المجتمع المدني. 	

 هناك العديد من المنظمات في إيرلندا في قطاع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال إدارة مكافحة العنصرية وكراهية 
األجنبيات واألجانب والقضاء عليهما. يقدر مركز االندماج أن لديها 052 مؤسسة تابعة على مستوى البالد. من بين أبرز المنظمات: 
لجنة التنسيق الوطنية اإليرلندية لعام مكافحة العنصرية في أوروبا؛ مجلس الالجات والالجئين اإليرلندي الذي أنشئ في عام 2015 

 ،Pavee Point بدعم من المؤسسة المجتمعية إليرلندا، الدعم المالي لألشخاص طالبات وطالبي اللجوء للحصول على التعليم العالي؛
وهي جمعية تضم الُرّحل اإليرلنديات واإليرلندين واألشخاص المقيمات والمقيمين اللواتي والذين يعملن ويعملون مًعا لتحسين حياة 
الُرّحل اإليرلنديات واإليرلنديين والغجر؛ TVG، وهي منظمة مقرها في كورك، إيرلندا، وتديرها مواطنات ومواطنون من الُرّحل، 

ويعملن ويعملون وفق فلسفة وروح البرنامج الوطني لتنمية المجتمع بدعم من وزارة الشؤون االجتماعية والمجتمعية واألسرية. تجمع 
TVG بين الُرّحل واألشخاص المستقرات والمستقرين لتسهيل عمل تنمية المجتمع داخل المجتمع المتنقل؛ الفرع اإليرلندي من الشبكة 
األوروبية لمناهضة العنصرية - ENAR إيرلندا، الذي يستضيف موقًعا وطنًيا سرًيا سهل االستخدام لإلبالغ عن الحوادث العنصرية 
عبر اإلنترنت من ِقَبل األشخاص الذين واللواتي يعانين ويعانون من العنصرية أو يشهدنها أو يشاهدونها؛ الرياضة ضد العنصرية 

في إيرلندا (SARI) التي تتمثل مهمتها في تعزيز ودعم االندماج الثقافي واالندماج االجتماعي والتالحم في جمهورية إيرلندا وإيرلندا 
الشمالية والخارج، باستخدام الرياضة باعتبارها وسيلة لمكافحة العنصرية والطائفية وكراهية األجنبيات واألجانب ورهاب المثليين 

وجميع أشكال التمييز األخرى.

 إضافة إلى ذلك، تقدم المنظمات التالية أنشطة تكوينية للموظفات والموظفين العموميين: المركز القانوني لمجلس النساء والرجال 
المهاجرين اإليرلندي (ICI) - الذي يقدم تكويًنا في تشريعات االتحاد األوروبي ومحاربة االتجار باألشخاص للمسؤوالت والمسؤولين 

من جميع المجاالت؛ المركز اإليرلندي لدعم النساء والرجال المهاجرين (NASC)، يكون الشرطة على تأثير العنصرية على 
مجتمعات النساء والرجال المهاجرين واألقليات العرقية وعلى كيفية منع تطور التصورات اإلثنية التمييزية؛ مركز االندماج الذي يقدم 

أنشطة تكوينية ويرعى البحوث حول العنصرية.

في إسبانيا، تعتبر SOS Racism اسًما عاًما يشير لمختلف المنظمات المستقلة المنضوية في اتحاد جمعيات SOS RACISMO في 
 SOS Racisme Catalunya الدولة اإلسبانية، والذي يتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة مختلف مظاهر العنصرية في إسبانيا. تقدم

التكوين للموظفات والموظفين التقنيين في اإلدارات، بما في ذلك الشرطة، باعتبار ذلك خًطا استراتيجًيا في العمل على مكافحة 
العنصرية.

اتحاد موظفات وموظفي و الخدمات العامة  (FeSP-UGT) هو أحد االتحادات الثالثة التي تشكل نقابة اتحاد العامالت والعمال 
FETE-) تشكل االتحاد في عام 2016 بعد المؤتمر التأسيسي ويجمع بين االتحاد السابق للعامالت والعاملين في التدريس .(UGT)

UGT) واتحاد الخدمات العامة. تقوم هذه المنظمة بإعداد مشاريع تتعلق بعدم التمييز على أسس عرقية وإثنية، وتستهدف هذه 
المشاريع الطالبات والطالب والمعلمات والمعلمين في المدارس العامة، وطالبات وطالب متنوعين ، وكذلك الشرطة.

المنظمات األخرى التي قدمت تكويناً للموظفات والموظفين العموميين هي جمعية Llere، أو حركة مناهضة التعصب، أو منصة 
.Cepaim أو GAYLESPOL إدارة الشرطة للتنوع، أو

بمبادرة من الشبكة األوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) والمركز الليتواني لحقوق اإلنسان، ُعقد في ليتوانيا في عام 2016 
اجتماع للمنظمات غير الحكومية الليتوانية، تم فيه تحليل اإلجراءات والمشاكل الوطنية في مجال مكافحة العنصرية. شجع مركز 

 ENAR ليتوانيا لحقوق اإلنسان الجهات الشريكة له على ضرورة إنشاء تنسيق وطني مع فرع الشبكة األوروبية لمكافحة العنصرية
في ليتوانيا.

 ونتيجة لهذا االجتماع، عملت مختلف االئتالفات مًعا، مثل االئتالف المكون من مركز تعزيز المساواة والمركز الليتواني لحقوق 
اإلنسان ومركز مجتمع الغجر. إضافة إلى ذلك، يلعب مكتب أمينة/أمين المظالم ومعهد اإلشراف على حقوق اإلنسان والصليب 

األحمر الليتواني ولجنة أخالقيات الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين في ليتوانيا دوًرا مهًما في الدفاع عن حقوق األقليات 
األخالقية والنساء والرجال المهاجرين .

يقدم المركز الليتواني لحقوق اإلنسان استشارات ومعلومات حول مكان طلب المساعدة القانونية، وينظم دورات تكوينية ويعد مواد 
عن قضايا حقوق اإلنسان. وكذلك تفعل المؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تقدم مجموعة متنوعة من الدورات والندوات في 

مجال مكافحة التمييز وجرائم الكراهية، وبشأن قضايا المجتمعات المختلفة الموجودة في ليتوانيا، وتستهدف هذه األنشطة الموظفات 
والموظفين العموميين والطالبات والطالب والساكنات والسكان عموًما.
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لدى هذه المؤسسة وغيرها من المنظمات غير الحكومية خبرة في تشكيل المجتمع، وتمتلك المهارات واألدوات والمواد الالزمة 
لتعزيز التسامح والتفاهم في المجتمع.

“التحالف ضد التمييز” هو هيئة غير رسمية للضغط والدفاع، يتكون من عشر منظمات ناشطة في مجال حقوق اإلنسان في رومانيا. 
قام التحالف حتى اآلن بالعديد من اإلجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين اإلطار التشريعي لمكافحة التمييز في رومانيا.

ومن بين أعضاء التحالف ضد التمييز: ActiveWatch، وهي منظمة حقوق إنسان تناصر االتصال الحر لخدمة المصلحة العامة، 
والتي تدعم أربعة اتجاهات استراتيجية للتدخل االجتماعي: الحكم الرشيد، وحرية التعبير، ومكافحة التمييز، والتعليم في وسائل 
اإلعالم؛ تتولى مديرية مكافحة التمييز مهمة مكافحة التفاوت االجتماعي والعنصرية والتمييز وعدم المساواة. مراقبة الخطاب 

اإلعالمي الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة. تعزيز التنوع من خالل حمالت مكافحة التمييز. نحن نمثل مصالح الفئات المستضعفة 
في رومانيا أمام السلطات العامة الوطنية؛ Liga Pro Europa، هي جمعية مدنية مستقلة تأسست لكي تقوم بتنفيذ مشاريع متعددة 

 Liga Pro الثقافات، ولتنظيم حمالت للترويج والتعبئة المدنية لمكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص. تركز دراسات وتقارير
Europa على منع التمييز اإلثني واللغوي والديني، وعلى اندماج الغجر االجتماعي، والمصالحة التاريخية بين رومانيا والمجر، 

وتثمين الهوية األوروبية واإلقليمية؛ مركز التدخل والدراسات االجتماعية للغجر الذي يقدم المساعدة القانونية في حاالت سوء المعاملة 
ويعمل على منع التمييز العنصري ضد الغجر ومكافحته في جميع مجاالت الحياة العامة، بما في ذلك التعليم والسكن والصحة؛ 

الجمعية األكاديمية الرومانية (SAR)، وهي منظمة غير سياسية تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، ونفذت في السنوات األخيرة برنامج 
(2010-2013) (Acepta Pluralismo)، وبرامج أخرى مثل تعبئة الجامعات لمكافحة التمييز، وبرنامج ال للتمييز العنصري في 
الحملة االنتخابية، والتمييز ضد النساء والرجال المهاجرين في مجال الحقوق المدنية (DIM)، ومن خالل أنشطة أخرى مثل إدانة 

خطاب الكراهية في األماكن العامة من خالل منصة Clean Romania، وكذلك من خالل تطوير شراكات مع المؤسسات العامة في 
هذا الحقل.
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ملحق 9. إجراءات التكوين المختارة لتحليلها. 	

البلدالمجالالتنظيمإجراءات التكوين المختارة

Garda Síochánaتكوين ضابطات وضباط االتصال مع المجتمعات العرقية
 Black, Roma and Traveller trainersإيرلندااألمن

اإلدارة الوطنية للتنوع واالندماج التابعة للشرطة حماية حقوق اإلنسان للجالية السوداء في إيرلندا
إيرلندااألمناإليرلندية.

Garda Siochane نموذج استجواب لـ Garda Síochánaإيرلندا األمن

تكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم الكراهية 
إسبانيااألمن SOS Racisme والشرطة المحلية في ساباديلللشرطة المحلية في ساباديل

PROXIMITY مشروع

مرصد مراقبة العنصرية وكره األجنبيات واألجانب 
اإلسباني (Oberaxe)، الشرطة البلدية بمدريد، شرطة 

بلدية ريغا، شرطة إستونيا والحدود، وزارة العدل 
الفنلندية، جامعة ميالنو، جمعية TRABE اإلسبانية، 
 Foundation for Access to Rights مؤسسة

 Bradford Hate Crime Alliance ببلغاريا، تحالف
 ECCAR بالمملكة المتحدة؛ وزارة الداخلية اإلسبانية؛

 ENP (تحالف المدن األوروبية ضد العنصرية) و
(الشبكة األوروبية للشرطة النسائية).

إسبانيااألمن

FIRIR مشروع
مرصد مراقبة العنصرية وكره األجنبيات واألجانب 

اإلسباني (Oberaxe)، ووزارة الداخلية، وقوات وأجهزة 
أمن الدولة، وكذلك المنظمات غير الحكومية.

إسبانيااألمن

Together مشروع

 SOS Racismo - SOS و SOS Racisme
 ،KISA -Chipre- مع Arrazakreia Gipuzkoa

 - (OPU) منظمة مساعدة النساء والرجال المهاجرين
جمهورية التشيك، غرفة عمل ميالنو، Lunaria، مرصد 

مكافحة العنصرية في جامعة روما.

إسبانيااألمن

المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية ووكالة االتحاد خطاب الكراهية عبر اإلنترنت
(CEPOL) إسبانيااألمناألوروبي لتكوين الشرطة

إسبانيااألمناألمن الوطنيالكراهية والعنصرية والعنف في الرياضة.

إجراءات شاملة لمكافحة جرائم الكراهية، ال سيما ضد 
المجتمعات المحلية وأقلية الغجر.

وزارة الداخلية الرومانية. المفوضية العامة للشرطة 
الرومانية. بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان ((OSCE-ODIHR، واألكاديمية 
الرومانية ومنظمة غير حكومية للغجر.

رومانيااألمن

محاربة معاداة السامية والتمييز وكراهية األجنبيات 
واألجانب

الرئاسة الرومانية للتحالف الدولي لذاكرة المحرقة 
(IHRA) بدعم من وزارة الداخلية والمجلس الوطني 
لمكافحة التمييز، ووزارة خارجية رومانيا، والمعهد 

 ،Elie Wiesel”“ الوطني لدراسات المحرقة في رومانيا
مركز مكافحة ومراقبة معاداة السامية في رومانيا.

رومانيااألمن

أعمال ضابطات وضباط الشرطة في قضايا جرائم 
ليتوانيااألمنمدرسة الشرطة، وزارة الداخليةالكراهية

إسبانياالعدلمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل والنيابة العامةجرائم الكراهية والتمييز

إسبانياالعدلالمدرسة القضائية اإلسبانيةجرائم الكراهية
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مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب وإنكار الهولوكوست واإلشادة بمن أدين 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية والسالم

الرئاسة الرومانية للتحالف الدولي لذكرى المحرقة 
(IHRA) والمعهد الوطني للقضاء، والمجلس الوطني 
لمكافحة التمييز، ووزارة خارجية رومانيا - بمشاركة 
مكونات ومكونين من مكتب المؤسسات الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان (ODIHR)، ومن منظمة األمن والتعاون 
في أوروبا، ومن مؤسسة ياد فاشيم

رومانياالعدل

مكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب ورهاب 
المثلية ورهاب األشخاص متحوالت ومتحولي الجنس

مجلس أوروبا والمعهد الروماني لتكوين المحاميات 
رومانياالعدلوالمحامين في بوخارست

الدورة التخصصية األولى في مجال مكافحة التمييز، 
وتكافؤ الفرص

المجلس الوطني لمكافحة التمييز. الشريك الرئيسي: 
رومانياالعدلمجلس أوروبا، من خالل مديرية المواطنة الديمقراطية

HELP رومانياالعدلمجلس أوروبا والمعهد الوطني للقضاء في بوخارستتكوين فرق التدريس على منهجية

ليتوانياالعدلالمؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسانالحقوق اللغوية لألقليات اللغوية

ليتوانياالعدلالمؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسانحماية حقوق األقليات القومية

ليتوانياالعدلالمؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان في الممارسة

Pandora مشروع
مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب 
اإلسباني (OBERAXE)، حركة مناهضة عدم المساواة 

(MI)
(FAMI) بتمويل مشترك من صندوق الهجرة واالندماج

إسبانياالصحة

التمييز ضد النساء والرجال المهاجرين في مجال الحقوق 
المدنية

الجمعية الرومانية لتعزيز الصحة، بالتعاون مع الجمعية 
رومانياالصحةاألكاديمية الرومانية والمجلس الوطني لمكافحة التمييز

خدمة التطوير المهني للمعلمين (PDST) وخدمة دعم  تنمية المواطنة
إيرلنداالتعليمالتطور المهني المستمر (CPD) للمعلمين

مشروع تكويني على منع العنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب وما يتصل بها من أشكال عدم المساواة في 

(FRIDA) الفصول وكشفها

تعاون مرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب اإلسباني (Oberaxe) مع المركز الوطني 

لالبتكار والبحث العلمي (CNIIE) التابع لوزارة التعليم 
والثقافة والرياضة، وجميع الحكومات المحلية، ومدينتي 
سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي والمجتمع المدني.

إسبانياالتعليم

Somos Más

وزارة العدل؛ وزارة الداخلية (كتابة الدولة لألمن ومركز 
االستخبارات لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة) 

(CITCO)؛ وزارة التعليم والثقافة والرياضة (CNIIE)؛ 
وزارة العمل والضمان االجتماعي (األمانة العامة للهجرة 

والنزوح ومرصد مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب اإلسباني (OBERAXE)؛ وزارة الصحة 

والخدمات االجتماعية والمساواة (كتابة الدولة للخدمات 
االجتماعية والمساواة)، Red Aware (شبكة الوعي) 
 Alliance of Women Against Radicalization

and Extremism (تحالف النساء ضد التطرف 
 Aula من خالل FeSP-UGT والراديكالية) و

 Jóvenes y والمنظمة غير الحكومية ،Intercultural
Desarrollo، وGoogle، من خالل المبادرة العالمية 

YouTube Creators for Change

إسبانياالتعليم

مؤسسة يهودي مينوهيم إسبانيا برنامج MUS-E عبر اإلنترنت
إسبانياالتعليماتفاقيات موقعة مع المؤسسات والمراكز التعليمية.

مؤسسة يهودي مينوهيم إسبانيا برنامج MUS-E الحضوري
إسبانياالتعليماتفاقيات موقعة مع المؤسسات والمراكز التعليمية.

المعهد الوطني لدراسة المحرقة في رومانيا ‘Elie دروس تفاعلية حول محرقة اليهود في رومانيا.
’Wieselرومانياالتعليم
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ليتوانياالتعليمالمؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسانخطاب الكراهية

معهد اإلدارة العامة (IPA)، إيرلندا. بالتعاون مع اللجنة دبلوم مهني في حقوق اإلنسان والمساواة
(IHREC) اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إيرلندا

المساواة في الخدمات العامة
إدارة شؤون التوظيف والحماية االجتماعية في قسم 

شمال دبلن، واللجنة اإليرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة، 
واتحاد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إيرلندا

مجلس النساء والرجال المهاجرين االيرلنديتكوين على تعدد الثقافات ومكافحة العنصرية
الخدمات 

االجتماعية 
والمحلية

إيرلندا

 قسم الصحة والعامالت والعاملين االجتماعيين في تكوين على التحيزات الالواعية
.Garda

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إيرلندا

التكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم 
 بلدية تيراسا وSOS Racisme.الكراهية باالشتراك مع بلدية تيراسا

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إسبانيا

تكوين تقنيي مجلس مدينة برشلونة على مكافحة خطاب 
SOS Racisme وبلدية برشلونةالكراهية وتقديم الروايات البديلة.

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إسبانيا

بلدية برشلونةالتدخل االجتماعي في سياقات التنوع الثقافي
الخدمات 

االجتماعية 
والمحلية

إسبانيا

التدخل والعمل من منظور متعدد القطاعات

مديرية مساعدة النساء والرجال المهاجرين وخدمات 
االستقبال التابعة لمجلس مدينة برشلونة؛ وزارة التنمية 

البلدية وإدارة التعددية الجنسانية والنسوية والمثليات 
والمثليين ومزدوجات ومزدوجي الميل الجنسي 

ومغايرات ومغايري الهوية الجنسانية وحامالت وحاملي 
صفات الجنسين؛ وحي سيوتات فيا التابع لبلدية برشلونة.

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
إسبانيا

المجموعات المعرضة للمخاطر وخدمات الدعم 
االجتماعي. الحق في عدم التمييز

المجلس الوطني لمكافحة التمييز (CNCD)، وجامعة 
بوخارست، وكلية علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 ،SAS ورابطة كاروسيل بالتعاون مع برنامج ،(SAS)
والمدرسة الوطنية للمساعدة االجتماعية في رومانيا، و 

BADD وكتيبة نشيطات ونشطاء ضد المخدرات

الخدمات 
االجتماعية 

والمحلية
رومانيا

الوكالة الوطنية للغجر، إدارات محليةالشبكة الوطنية للخبيرات والخبراء المحليين الرومانيين
الخدمات 

االجتماعية 
والمحلية

رومانيا

المؤسسة األوروبية لحقوق اإلنسانالتحريض على الكراهية والتمييز
الخدمات 

االجتماعية 
والمحلية

ليتوانيا



يتم تنفيذ مشروع »العيش مًعا دون تمييز: مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان والبعد الجنساني« 
 عن طريق التعاون المفوض من االتحاد األوروبي (EU) إلى الوكالة اإلسبانية للتعاون

 الدولي من أجل التنمية (AECID)، وهي الشريك الرئيسي، والمؤسسة الدولية وألمريكا 
 األيبيرية لإلدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، وهي الجهة المشاركة المفوضة، بدعم
(OBERAXE) تقني من المرصد اإلسباني للعنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب  

  التابع لكتابة الدولة للهجرة لدة وزارة اإلدماج والضمان االجتماعي والهجرة اإلسبانية. كما 
 (CNDH) يشارك في المشروع كشريكين رئيسيين كل من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي المكلفة بالمغربيات
.(MDCMRE) والمغاربة المقيمين بالخارج 

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
HUMANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
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الشركاء: 


