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المقدمة العامة والسياق. 	

“تأتي المساعدة التقنية لتحديد البرامج التكوينية، التي تتبع مثال التجربة األوروبية في منع ومكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات 
واألجانب وهي تجربة تستهدف النساء والرجال المهاجرين“ 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 
 ،(AECID) والوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (OBERAXE) مراقبة العنصرية وكراهية األجانب 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 (T05-EUTF-NOA-MA-01)، من قبل الوكالة اإلسبانية للتعاون 

الدولي من أجل التنمية ومؤسسة (FIAPP). تشارك الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة 
والمغربيات المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة (MDCMREAM) مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان (CNDH) في تنفيذ المشروع 

في المغرب.

جامعة ساالمانكا هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ المساعدة بموجب عقد موقع مع مؤسسة FIAPP. إن 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)، وخافيير ماركو كويفاس (إسبانيا)، والدكتور جاك نوالن (أيرلندا).

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

والمساعدة المسؤولة عن ضمان المنظور الجنساني في جميع مراحل المشروع.
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أهداف الدراسة.. 	

 يقدم هذا التقرير سلسلة من التوصيات من شأنها السمح بالنقل التقني للخبرات التي تم تحليلها في الدول األوروبية وذلك من أجل 
تكوين الموظفات والموظفين العموميين في المغرب على منع العنصرية وكره األجنبيات واألجانب. تم لهذا الغرض إجراء تحليل 
للعوامل الرئيسية وراء نجاح برامج تكوين مرجعية في هذه المسألة، كانت قد ُنفذت في أربعة بلدان أوروبية فيما يتعلق بمجاالت 

اإلدارة العامة لألمن والتعليم والصحة والعدالة والخدمات االجتماعية والمحلية.

أما األهداف المحددة المراد تحقيقها فهي:

 جمع معلومات عن المؤسسات المعنية واستراتيجيات وبرامج التكوين التي تم تطويرها خالل السنوات الخمس الماضية في 1. 
مجال منع ومكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب، والموجهة لموظفات وموظفي اإلدارة العامة في إسبانيا وإيرلندا 
ورومانيا وليتوانيا. وإضافة لذلك، تم توجيه البحث عن البرامج المرجعية إلى تلك التي أعدتها الوكاالت األوروبية ومنظمات 

المجتمع المدني في كل بلد على حدة، بما في ذلك األنشطة التكوينية المحددة مع إمكانية نقلها إلى المغرب.

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

مع مراعاة تأثيرها وانتشارها ونتائجها الملموسة والمحتملة.

 ُحّددت، حسب مجال التحليل، عوامل النجاح الرئيسية للبرامج فيما يتعلق باحتياجات التكوين وعدد المشاركات والمشاركين 3. 
وملفهن وملفهم الشخصي والمدة والمحتوى واألهداف والمعرفة والمهارات والسلوكيات المكتسبة والمنهجية المستخدمة وملف 

طاقم التدريس وطريقة التقييم وأدواته المستخدمة، وكذلك، أخذ هذا البرنامج تأثير جنس الشخص بعين االعتبار.

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

 التحقق من مقترح التكوين في المغرب، بعد تحديد االحتياجات التكوينية الحالية لدى موظفات وموظفي اإلدارات العامة 5. 
المغربية وبعد تقييم أنسب استراتيجيات التكوين في كل مجال من المجاالت، مع مراعاة واقعهن وواقعهم 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. يشير هذا التقرير إلى المرحلة األولى من المشروع.

ُنفذت األنشطة التكوينية التي تم تحليلها في إسبانيا وإيرلندا ورومانيا وليتوانيا.  يتم اختيار البلدان وفًقا للحاجة إلى تحديد عوامل 
النجاح الصحيحة في سياقات مختلفة، وبالتالي، قد يكون من المفيد 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.  

تمر منهجية تحليل األنشطة التكوينية بثالث مفاصل أساسية:

تحديد نماذج وبرامج التكوين ذات الصلة	 
اختيار األنشطة التكوينية التي سيتم تحليلها	 
الحصول على معلومات مفصلة عن األنشطة التكوينية المختارة وتحليل المتغيرات التي تحدد جودة البرامج.	 

تم اتباع استراتيجيتي بحث لتحديد برامج التكوين المرجعية. أوالً، تم االعتراف بالهيئات المختصة في تكوين موظفات وموظفي 
اإلدارة العامة. ُ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 موظفات وموظفي اإلدارة العامة في البلدان األربعة السابقة الذكر.

في المجموع تم تحديد 113 إجراًء تكوينًيا. سمح تطبيق ثالثة أنواع من المعايير - الشمول والجودة والكفاءة - باختيار 41 إجراء 
مرجعًيا تكوينًيا تم تحليلها. يوضح الجدول 1 التفاصيل حسب البلد.

اإلجماليليتوانيارومانياإيرلنداإسبانيا
خحخحخحخحخح

551514822812610337حضوري

82002200104عبر اإلنترنت

6317148241012611341اإلجمالي

الجدول 1. الدورات التي تم تحديدها واختيارها حسب البلد.

ح = محددة
خ = مختارة

بمجرد اختيار أنشطة التكوين المرجعية البالغ عددها 41 نشاًطا، تم االتصال بجهة التنسيق المسؤولة عنها للحصول على معلومات 
مفصلة عن األنشطة: المنظمات/المؤسسات المشاركة، والبرنامج الذي تندرج فيه، هل هي دورية أو تتم لمرة واحدة، واالحتياجات 

التكوينية التي تلبيها، وعدد المشاركات والمشاركين ولمحة موجزة عنهن وعنهم، ومدة وتنسيق الدورة، والمحتويات التي تم تدريسها، 
واألهداف والمعرفة والمهارات والسلوكات المكتسبة، والمنهجية المستخدمة، ومصادر التدريس وملف طاقم التدريس، وطريقة التقييم 

المستخدمة وأدواته، والمنهجية الجنسانية.

 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. عالوة على ذلك، تم إعداد جداول لالحتماالت للعينة بأكملها 

من أجل العثور على المتغيرات التي كان لها أكبر تأثير على التميز في البرنامج وعلى إدراج المنظور الجنساني.

 استطاع فريق الخبرة، من خالل نتائج تحليل البيانات، التوصل إلى استنتاجات حول الجوانب الرئيسية لنجاح البرامج وتقديم سلسلة 
من التوصيات التي تسمح بالنقل التقني للخبرات التي تم تحليلها.  
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وصف استراتيجيات وبرامج التكوين حسب المناطق.. 	
أظهر البحث عن الهيئات المسؤولة عن تكوين المسؤوالت والمسؤولين في مختلف البلدان أن استراتيجيات التكوين المنفذة ليست 

متجانسة ال بين الدول، وال فيما يتعلق بالمجاالت التي تم تحليلها، وال في أشكال األنشطة التكوينية. إضافة إلى ذلك، تبين أن 
اإلدارات العامة لم تتدخل في تكوين الموظفات والموظفين المدنيين فحسب، بل اضطلعت منظمات المجتمع المدني بدور مهم 
سواء بالتعاون مع اإلدارات أو بمبادرة منها.  وكانت برامجها في كثير من األحيان، خاصة في الحالة األخيرة، غير مرتبطة 

حصرًيا بأحد المجاالت التي تم تحليلها.

 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 وعدم المساواة في كل بلد. نتيجة لهذه التوصيات، 

يبدو أن المجاالت التي قد أعدت برامج تكوينية هي 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 المسؤوالت والمسؤولين عن التكوين في كل مجال 
من مجاالت الدراسة.

4.1. مجال األمن
تم تحديد 32 دورة تكوينية في مجال األمن، اثنتان منها عبر اإلنترنت. ويرد التوزيع حسب البلدان في الجدول 2.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار 12 دورة، واحدة منها تمت عبر اإلنترنت. وقد أدى تحليل 

الدورات المختارة إلى ما يلي من االستنتاجات:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة:  تم تنظيم 4 منها بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي يخضع 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 أو إعطاء الدورة على خبيرات وخبراء من الخارج. %66،7 من الدورات هي 
جزء من برنامج تكويني.

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات ومشاركة الفئات المستضعفة: 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 50% من 

الدورات.  انخفضت مشاركة المهاجرات أو نساء األقليات العرقية إلى 41،7% من الدورات التكوينية. أشير إلى جنس الشخص 
صراحة أثناء تصميم 50% من الدورات.

فيما يتعلق بالحضور: يتراوح عدد الحضور بين 26 و 22000 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 لتكوين طاقم 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.
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المثال  المهاجرين على سبيل  والرجال 

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

دورات مختارة
 عبرحضورية

 عبرحضوريةاإلجمالياإلنترنت
اإلجمالياإلنترنت

808303إيرلندا
تكوين ضابطات وضباط االتصال مع المجتمعات العرقية

حماية حقوق اإلنسان لألقلية السوداء في إيرلندا
مقابلة نموذجية لـ  GardaSiochane (الشرطة اإليرلندية)

16*1195*18 إسبانيا

 تكوين على مكافحة العنصرية والتمييز وجرائم
الكراهية للشرطة المحلية في ساباديل

مشروع PROXIMITY (قربة) 
FIRIR مشروع

 Together مشروع
خطاب الكراهية عبر اإلنترنت **

الكراهية والعنصرية والعنف في الرياضة.

202202رومانيا

 إجراءات شاملة لمكافحة جرائم الكراهية، ال سيما ضد
المجتمعات المحلية في رومانيا.

 مكافحة معاداة السامية والتمييز وكراهية األجنبيات
واألجانب

 أنشطة  ضابطات وضباط الشرطة في قضايا جرائم202101ليتوانيا
الكراهية

الجدول 2.الدورات التي تم تحديدها واختيارها في مجال األمن
* بما في ذلك دورة نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية (CEPOL)؛ **نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية

 فيما يتعلق بتنظيم الدورات: تتراوح مدة الدورات ما بين 8 و 118 ساعة و 75% منها أنشطة تكوينية مع أكثر من نسخة 	 
واحدة، وتبلغ الدورات الحضورية المباشرة نفس النسبة المئوية.

 فيما يتعلق بالمنهجية والمحتويات: تتبع 83،3 منها منهجية تشاركية، فيما تنتج 75% 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 معاً (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 33،3% من الحاالت تقييم المحتويات المكتسبة، فيما يتم تقييم  مدى الرضا عن الحضور في 	 
66،7%، ويتم في 33،3% 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، مع مالحظة أن اثنتين من الدورات لم تأخذا هذا البعد بعين االعتبار.

4.2. مجال العدل

تم تحديد ما مجموعه 13 دورة تكوينية في مجال العدل، واحدة منها على اإلنترنت. وترد تفاصيل التوزيع حسب البلدان في الجدول 3.

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار 9 دورات، واحدة منها عبر اإلنترنت. وقد أدى تحليل الدورات المختارة إلى 
ما يلي من االستنتاجات:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: 5 تم تنظيمها بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي يخضع 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 من الخارج. 33،3% فقط من 
الدورات كانت جزًءا من برنامج تكويني.
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النساء التجربة األوروبية في منع ومكافحة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب تجاه  التدريب، مع أخذ  مساعدة تقنية لتحديد برامج 
المثال  المهاجرين على سبيل  والرجال 

فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات ومشاركة الفئات المستضعفة: قامت اثنتان فقط من الدورات المختارة بإجراء مسبق للتعرف 	 
على االحتياجات وذكرت صراحًة جنس الشخص في تصميمها.

فيما يتعلق بالمشاركات والمشاركين: يتراوح عدد المشاركات والمشاركين بين 10 و 60 من هيئة النائبات العامات والنواب 	 
العامين والقاضيات والقضاة.  كانت دورة واحدة فقط من الدورات المخصصة للقاضيات والقضاة إلزامية، وهي جزء 

من البرنامج التكويني. وهنالك أيًضا دورة وحيدة مخصصة لطاقم التكوين . وهناك دورتان فقط ال تعتمدان على حضور 
المشاركات والمشاركين. تتخذ 41،7% من الدورات بعض التدابير لضمان المساواة بين الجنسين في المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

دورات مختارة
 عبرحضورية

 عبرحضوريةاإلجمالياإلنترنت
اإلنترنت

 على
اإلنترنت

000000إيرلندا

303202 إسبانيا
جرائم الكراهية والتمييز

جرائم الكراهية

516314رومانيا

مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكره األجنبيات 
واألجانب وإنكار محرقة اليهود واإلشادة بمن أدين 

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 تكوين فريق التكوين على منهجية

505303ليتوانيا

الحقوق اللغوية لألقليات اللغوية
حقوق اإلنسان في الممارسة

حماية حقوق األقليات الوطنية

الجدول 3.الدورات التي تم تحديدها واختيارها في مجال األمن
* بما في ذلك دورة نظمتها مدرسة الشرطة األوروبية (CEPOL)؛ **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، على الرغم من أنها تضم حصة حضورية.

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

معاً. 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 	 

الضعيفة 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 عن 	 

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. وهناك اثنتين من الدورات لم تأخذا هذا البعد بعين االعتبار.

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

بعد تطبيق معايير الجودة واإلدماج والتكيف، تم اختيار دورتين وفًقا للخصائص التالية:
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فيما يتعلق بالهيئات المشاركة:  وفي كلتا الحالتين، نظمت من قبل مؤسسات مراقبة العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب 	 
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. 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 ومشاركة الفئات المستضعفة: في كلتا الحالتين تم التعرف مسبًقا على االحتياجات باعتبار 	 
ذلك جزًءا من المشروع بأكمله.

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

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

دورات مختارة
 عبرحضورية

 عبرحضوريةاإلجمالياإلنترنت
اإلجمالياإلنترنت

000000إيرلندا

مشروع باندورا202101 إسبانيا

التمييز ضد المهاجرين في مجال الحقوق المدنية202101رومانيا

000000ليتوانيا

الجدول 4. 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 الجميع. 	 
تعتبر المحتويات التي يتم تدريسها متخصصة بمجال األمن، وذات طبيعة نظرية وعملية، وتتناول كاًل من القضايا القانونية 

والنفسية االجتماعية والتقنية.
 فيما يتعلق بالفريق التدريسي: كان مؤلًفا في إحدى الحاالت من موظفات وموظفي الهيئة المسؤولة، وخبيرات وخبراء من خارج 	 

المنظمة. شاركت المجموعات الضعيفة 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”.	 

4.4. مجال التعليم
تم تحديد 41 دورة تكوينية في مجال التعليم، 8 منها عبر اإلنترنت. ويرد التوزيع حسب البلدان في الجدول 5.

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 بالفعل تنفيذه في المغرب. أما خصائص 

بقية البرامج التكوينية، فهي كالتالي:

فيما يتعلق بالهيئات المشاركة: تم تنظيم دورتين بشكل حصري من قبل اإلدارات العامة التي يخضع لها الموظفات والموظفون 	 
مباشرة، وواحدة من قبل منظمات المجتمع المدني، وتم تنظيم باقي الدروات بالتعاون مع اإلدارة والمجتمع المدني والمراصد أو 
ما شابهها. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 4 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء من الخارج. وهناك 

دورة تكوينية واحدة فقط لم تكن جزًءا من برنامج تكويني.
فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات ومشاركة الفئات المستضعفة: 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.
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فيما يتعلق بالحضور: يختلف عدد الحضور بشكل كبير، حيث تصل البرامج الموجهة للطالبات والطالب إلى أكبر عدد، بحد 	 
أقصى 28280 يبلغ شخًصا. يبلغ الحد األقصى في حالة البرامج الموجهة للمعلمات والمعلمين 2000 شخص.  كانت اثنتان 

من الدورات الموجهة للطالبات والطالب إلزاميتي الحضور، في حين أن بقية الدورات الموجهة لتكوين فريق التدريس كانت 
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

دورات مختارة
عبر حضورية

عبر حضوريةاإلجمالياإلنترنت
اإلجمالياإلنترنت

 تنمية المواطنة202101إيرلندا

16723314إسبانيا

FRIDA
Somos Más

برنامج MUS-E عبر اإلنترنت
برنامج MUS-E حضوري

دروس تفاعلية حول محرقة اليهود في رومانيا.11112011رومانيا

خطاب الكراهية404101ليتوانيا

الجدول 5. 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 في حالة واحدة 	 
ال يمكن للجمهور الوصول إليها. تعتبر المحتويات التي يتم تدريسها خاصة بالتكوين، ولكن البرامج الموجهة للطالبات والطالب تقوم 
بإعداد محتوى عام.  تعمل ثالث من الدورات مع محتوى نظري وعملي معا 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.
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 المجموعات الضعيفة في تقديم الدورة، بشكل غير مباشر ومن 
خالل جمعيات للدفاع عن حقوقها، وذلك في أحد 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” و واحدة على درجة “متوسطة”.

4.5. مجال الخدمات االجتماعية والمحلية
تم تحديد ما مجموعه 23 دورة في مجال الخدمات االجتماعية والمحلية، وترد تفاصيل توزيعها حسب البلد في الجدول 6.

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 طهات توريد مختلفة لم تقدم معلومات مفصلة. أما 

الخصائص الرئيسية للبرامج التسعة المتبقية، فهي كالتالي:

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

ما شابهها. إضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 من المشروعات في تصميم الدورة أو تنفيذها على خبيرات وخبراء من الخارج. تم تنفيذ 
خمسة من األنشطة التكوينية في إطار برنامج تكويني.
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فيما يتعلق بالكشف عن احتياجات ومشاركة الفئات المستضعفة: تم في 7 من الدورات المختارة القيام بعمل مسبق الكتشاف 	 
االحتياجات وذكرت 8 منها صراحة جنس الشخص 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 من الدورات فقط ال تعتمد على الحضور. واحدة فقط من الدورات ال تتخذ أي تدابير لضمان المساواة بين الجنسين 
في المشاركة.

البلد
عدد الدورات المختارةعدد الدورات التي تم تحديدها

دورات مختارة
عبر حضورية

عبر حضوريةاإلجمالياإلنترنت
اإلجمالياإلنترنت

404404إيرلندا

 الدبلوم المهني في حقوق اإلنسان والمساواة
المساواة في الخدمات العامة

تكوين في تعدد الثقافات ومناهضة للعنصرية
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 حول خطاب الكراهية والروايات البديلة لتقنيي 

بلدية برشلونة
التدخل االجتماعي في سياقات التنوع الثقافي

التدخل والعمل مع نظرة متعددة القطاعات

202202رومانيا

المجموعات المعرضة للمخاطر وخدمات الدعم 
االجتماعي. الحق في عدم التمييز

الشبكة الوطنية للخبيرات والخبراء في رومانيا على 
المستوى المحلي

التحريض على الكراهية والتمييز101101ليتوانيا

الجدول 6. 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، على الرغم من أنه 	 

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 معا. تتناول معظم الدورات 
العنصرية وكره األجنبيات واألجانب من منظور مشترك، على الرغم من أن واحدة منها موجهة حصرًيا نحو المحتوى النفسي 

واالجتماعي، وأخرى نحو محتوى تنظيمي.
بخصوص فريق التدريس: ينتمي فريق التدريس في دورتين فقط حصرًيا إلى الجهة المنظمة. شاركت المجموعات الضعيفة 	 

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.
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النتائج والمناقشة والتوصيات.. 5

تم تحديد 14 من المتغيرات التي تحدد جودة البرامج التي تم تحليلها، وتحيل هذه المتغيرات إلى النجاح في إعداد البرامج، وأنشطة تكوين 
بنسخ متعددة، وحصولها على اعتراف خارجي، و/أو التي أعدت مواد التكوين متوفرة واألخذ بعين االعتبار المنظور الجنساني.

فيما يلي النتائج ومناقشتها واالقتراحات المستخلصة منها كلها.

النتيجة 	: الهيئات المشاركة

يمكن اعتبار %16 فقط من البرامج التي نظمتها حصرًيا اإلدارات المسؤولة عن تكوين مسؤوليها 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 

موضع التحليل. وفي حالة اإلدارات المكلفة بالتكوين التقني، تحملت أقسام التكوين فيها، في حاالت كثيرة، أعباء تفوق طاقتها بسبب 
المتطلبات الناتجة عن استراتيجيات 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. وال ينبغي أن تكون هذه االستراتيجية مرتبطة فقط بجودة البرنامج التكويني، ولكن يمكن أن تكون أيًضا عامالً في استدامة 

العمل التكويني في المستقبل.

الممارسات الجيدة المحددة هي: إبرام اتفاقيات تعاون دائمة؛ واالنضمام إلى منظمات المجتمع المدني والمراصد للتقدم إلى مسابقات 
خارجية مخصصة لمنح تمويل للمشاريع؛ وتعزيز االتصاالت مع المجتمع المدني عن طريق تحديد شخصية االتصال مع المجتمع؛ 

وتكوين وإدماج أفراد من الفئات المستضعفة في المؤسسات.

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 الهامة في منظمات المجتمع المدني، أو ألن تأثير الحركات النسوية 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 أنشطة التكوين، أو إنشاء قنوات تعاون معها. الممارسات الجيدة المحددة هي: تحديد 

شخصية االتصال مع المنظمات غير الحكومية؛ دعوة المنظمات غير الحكومية للتحقق من صحة تصميم خطط التكوين؛ إنشاء 
بروتوكوالت اتصال وتعاون مستقرة؛ تكليف المنظمات غير الحكومية بتنفيذ التكوين.
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النتيجة 	: 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 وما 
إلى ذلك من أشكال التعصب، فضالً عن الحوادث وجرائم الكراهية، وتحليل هذا العمل وتشجيعه، يضمن فعالية األنشطة  التي تم إعدادها.

توصيات

تنبغي االستفادة من وجود مؤسسة مسؤولة عن مكافحة العنصرية باعتبارها مرجًعا خارجًيا لإلدارة نفسها في مجال تطوير خطط التكوين.

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

إن 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 جهة تنسيق األنشطة 

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

 (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 في مجال التكوين، هما مثاالن متميزان على األنشطة الجيدة في 

البلدان موضع 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 
من الضروري 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. 
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 االحتياجات وتصميم التكوين

في 76،9% من أنشطة التكوين المتميزة تم القيام بعمل مسبق للتعرف على 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.
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النقاش

تعد مالءمة التكوين لمتطلبات الوظيفة وقدرات الموظفات والموظفين أحد مفاتيح نجاح المجموعات التكوينية. ال يمكن أن يقتصر 
تقييم األداء على المناصب العليا من اإلدارات العامة فقط، إذ أن المواطنة مصدر مهم للمعلومات. في حالة العنصرية وكره األجنبيات 

واألجانب، فإن بمقدور أفراد الفئات المستضعفة توفير هذه الميزة الجيدة.

توصيات

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

الممارسات الجيدة المحددة في األنشطة التكوينية التي تم تحليلها هي: إعداد استطالعات بين الموظفات والموظفين اللواتي والذين من 
المحتمل استهدافهن/هم بالتدريب؛ الحفاظ على االتصاالت مع الفئات المستضعفة لتحديد أوجه القصور في الخدمة التي تؤثر عليها 

وإدراجها في هذه االتصاالت مع سماع صوت المرأة؛ تقديم حزمة من األنشطة التكوينية وتنفيذها وفًقا للطلب على الخدمات المختلفة؛ 
استخدام األنشطة التكوينية السابقة كأداة لكشف نقاط الضعف لدى المسؤوالت والمسؤولين؛ االستفادة من األنظمة التي تستخدمها 

المنظمات غير الحكومية لتسجيل حوادث العنصرية وكراهية األجنبيات واألجانب للكشف عن أوجه القصور المحتملة في الخدمة 
التي تقدمها اإلدارة؛ تطوير دورات التخصص حسب االختصاصات المطلوبة في كل من الخدمات اإلدارية.

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 تنوع المشاركات الموجودة 

في األنشطة ، وعدد المتغيرات التي يمكن أن يعتمد عليها، مثل حجم مجموعات االستهداف 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 بإتمام الدورة 

تأثير محتمل على الوظائف المهنية للمسؤوالت والمسؤولين. الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي االلتزام بتطبيق هذا التكوين للوصول 
إلى وظائف معينة داخل اإلدارة أو اعتبار حضور هذه الدورات ضمن المزايا التي تؤهل لترقية الموظفات والموظفين.

 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 تشكل ضماناً للجودة.
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توصيات

تشرك منهجيات المشاركة الناس في عملية التعليم، 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 بالحد الذي يؤدي إلى 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 وورش العمل التشاركية؛ وتخصيص وقت للمناقشة والحوار عند تصميم 
التدريب؛ وتطوير العمل الجماعي أثناء التكوين؛ واستخدام تقنيات لعب األدوار المسرحية للحاالت الحقيقية أو ألعاب تقمص األدوار.

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 األبرز. لذا يوصى بتكوين فريق التكوين على أساليب 

التدريس التشاركي، مما يضمن أن االختالفات الهرمية بين المشاركات والمشاركين أثناء التكوين ال تقيد التواصل، وأن جنس 
المشاركات أو المشاركين ال يقلل من القدرة على التعبير عن أنفسهن وأنفسهم وعن إسماع أصواتهن وأصواتهم .

النتيجة 8: اإللزامي مقابل الطوعي

86،8% من الدورات التي تم تحليلها اختيارية، وال توجد فروق إحصائية ملموسة 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 دائًما تنفيذ التكوين اإللزامي 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 المناصب العليا.

 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 هذه التوعية من خالل جلسات التكوين قبل االنضمام إلى الوظائف أو 

بعد ذلك مباشرة. إضافة إلى ذلك، يمكن إدراج هذا الموضوع في المناهج التكوينية بطريقة مستعرضة إذا كان هنالك تكوين سابق. كال 
األمرين من ضمن 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. كما تم تحديد الدورات اإللزامية 
المطلوبة للتقدم لوظيفة معينة.

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 إحصائية جديرة بالذكر بناًء على 
جودة الدورات.
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النقاش

التكوين غير المباشر يواجه تطوراً ال يمكن وقفه في مجاالت تعليم الكبار 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 في الدوائر الحكومية 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 من يوجد بعيدا من الموظفات والموظفين ولمن يعمل على طريقة التناوب. الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي 

عرض التكوين المتخصص عبر اإلنترنت مع حمالت التوعية والمحتوى التقني.

يوفر التكوين الحضوري، رغم كونه أكثر تكلفة، أفضل إطار للعمل، 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 

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 مع الجميع 

وحل النزاعات ومنعها. إضافة إلى ذلك، تتمتع المنظمات التي تحترم التنوع بقدرة أكبر على توظيف مرشحات ومرشحين من مختلف 
الفئات التي تشكل المجتمع الذي يخدمنها 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. وخير مثال على 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.

هناك حاالت ال يمكن فيها مشاركة الموارد التي تم إنشاؤها دون قيود نظًرا لطبيعة المحتويات السرية. يمكن في هذه الحالة ضمان 
توفير 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.

النتيجة 		: فريق التدريس وتكوين المكونين

تم تصنيف 100% من األنشطة التكوينية التي تهدف إلى تكوين فريق التدريس 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 كان فريق التعليم في 58  من الدورات التكوينية غير 
الممتازة خبراء حصًرا، وكانوا من المنظمة نفسها في 37،5% من الحاالت.
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النقاش

يحدث التغيير في المواقف بسهولة أكبر عندما يجد 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 العموم المستهدف. من المهم لهذا السبب أن يشارك أعضاء اإلدارة نفسها في التكوين، ممن لهن ولهم معرفة بديناميكيات 
وخصائص المنظمات.

غالبا ما يتطلب التفاعل الالزم مع مهنيات ومهنيين من جهات أخرى، والذي يعتمد عليه نجاح العمل المنجز، وكذلك مستوى 
التخصص العالي للمحتوى أو حداثته، إشراك متخصصات ومتخصصين من خارج اإلدارة.

يوفر إدخال أفراد من الفئات المستضعفة أو من لديه تفهم لهذه الفئات كونه مدرسة أو مدرس، 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 العموم 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 الخارج واألشخاص اللواتي والذين 
بمقدورهن/هم نقل صوت الفئات المستضعفة ومنحها مكاًنا.

لضمان امتالك فريق التدريس للكفاءات المطلوبة، من المهم تطوير األنشطة التكوينية لفريق التدريس، وال يتعلق ذلك بالمحتويات 
فقط، ولكن بتقنيات علم التربية (البيداغوجيا). الممارسات الجيدة التي تم تحديدها هي تكوين فريق التدريس على تطوير دورات 

تكوينية متتالية في برنامج التكوين على تحديد الحوادث العنصرية وتسجيلها، الذي ضاعف أعداد متلقيات ومتلقي التكوين النهائي 
ونطاق العمل اإلقليمي أو تكوين فريق المكونين على منهجية HELP في رومانيا أضعافا مضاعفة.

عندما يتم تضمين جهة تمثيل األقليات، يجب التأكد من أن مشاركت هذه الجهة 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 رافق أفراد األقليات طاقم الشرطة المجتمعية في العمل.

يمثل الخبيرات والخبراء من خارج المنظمة ركيزة أساسية للفرق التعليمية، ولكن إذا كان المطلوب هو االستفادة القصوى من 
خبراتهن/هم ، فمن المستحسن أن يشاركن ويشاركوا في تصميم التكوين، وإن لم يكن كذلك، يجب اطالعهن/هم قبل وقت كاف 
المطلوب  وملفاتهن/هم، وعددهن/هم، ومعرفتهن/هم ومهاراتهن/هم  الدورة،  في  والمشاركين  المشاركات  األشخاص  على طبيعة 

نائب عام متخصص  للقاضيات وللقضاة، صممه  التكوينية المخصصة  الدورة  تطويرها. مثال على إجراء مماثل، في إسبانيا، 
في جرائم الكراهية، رغم كون هذه الدورة جزًءا من المناهج اإللزامية للدخول إلى مهنة القضاء. يضم البرنامج التعليمي 

MUS-E، الذي تم إعداده في منطقة واسعة، شبكة واسعة من الخبيرات والخبراء بمقدورهن/هم العمل في مواقع مختلفة حيث 
البرنامج. تنفيذ  يتم 

النتيجة 		: محتويات

تناولت 72% من الدورات التكوينية الممتازة المحتويات الجوانب القانونية والنفسية االجتماعية و/أو التقنية 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 باحتياجاتهن واحتياجاتهم وفي البروتوكوالت واإلجراءات المهنية.
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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 الفئات المستضعفة بسبب انتماءتها 

العرقية أو أصلها اإلثني، يستلزم معرفة خصائصها النفسية واالجتماعية، وتنمية التعاطف، ومعرفة تأثير التحيزات في صاحبات 
وأصحاب المناصب العليا أنفسهن/هم وتطوير المهارات االجتماعية المناسبة وتقنيات االتصال.

يحول تنوع المناطق التي تمت دراستها والجماهير المستهدفة دون تحليل المحتويات المحددة التي تشكل الدورات التكوينية المحددة 
في هذا القسم، لذلك تتم إحالة القارئ إلى الملفات الوصفية لألنشطة التكوينية. نؤكد هنا أن المحتويات المتعلقة بالعنصرية وكره 
األجنبيات واألجانب ال تشكل فقط الموضوع الرئيسي ألنشطة  التكوين لكنها تظهر في بعض الحاالت كجزء من مناهج التكوين 

التقني، كما هو الحال في دورات استجواب الشرطة التي يتم تدريسها في إيرلندا.

 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 بقية الدورات.

االختالفات المتعلقة بنوعية الدورات مهمة فقط في حالة وجود تقييم خارجي للتكوين، ويوجد هذا التقييم في 43،5% من األنشطة 
المصنفة بأنها ممتازة وفي 6،7% في بقية 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. من الممكن أيًضا تقييم التكوين من خالل تقييم المهارات التي اكتسبتها المشاركات والمشاركون، كما تفعل 
البرامج المتخصصة في مجال التعليم مثل MUS-E و más Somos. من الممكن أيًضا الحصول على مالحظات هيئة اإلشراف 

المباشرة على من حضر التكوين أو تحليل تطور نتائج العمل. يجب أن يقتصر تقييم المحتوى الذي يتم عن طريق اختبار أو عمل 
منجز أثناء التكوين، على دورات التعليم الرسمي أو أن يرتبط بنظام نقاط محدد داخل المنظمات.

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. ُ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.

يسمح التقييم الخارجي بإجراء تقييم محايد وجمع العديد من اآلراء المرتبطة بالتكوين، الذي تم تنفيذه. إن إشراك جهة مراقبة أثناء 
التكوين وإجراء المقابالت مع فريق التدريس والمشاركات والمشاركين وتحليل الموارد والوثائق الناتجة هي ممارسات عادة ما يتم 

تطويرها بواسطة جهات استشارية خارجية. يوصى باستخدام هذه األنواع من الخدمات كلما أمكن ذلك، خاصًة عندما يتم التعاقد على 
تنفيذ التكوين مع من يقدم الخدمات من الخارج. في حالة التكوين الذي تقدمه اإلدارات العامة نفسها، قد يكون استخدام نظام تصديق 

التكوين المقدم بديالً جيًدا.
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النتيجة 		: مكونات المنظور الجنساني في الحصول على درجة التميز

أّكد جهة تنظيم الدورات التكوينية المصنفة ممتازة على  اتخاذ تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في 82% من الحاالت، والمساواة 
في فريق التدريس بنسبة 78%، كما ُذكر 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.

توصيات

ُذِكَرت في هذا القسم االقتراحات التي قدمتها الخبيرة الجنسانية والتي تعمل مستشارة في مشروع “العيش بدون تمييز”.

لضمان المقاربة الجنسانية في أنشطة التكوين، يجب على األقل:

إعداد البرنامج مع مراعاة االلتزام بالمساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة، وتحديد القيود والصعوبات األخرى التي قد 	 
يواجهها موظفو اإلدارة العامة من النساء والرجال فيما يتعلق باالستعداد والمشاركة والدعوة بشكل صريح النساء والرجال 

للمشاركة.
النظر في خصوصيات واقع النساء اللواتي يشكلن جزءا من األقليات الضعيفة وخبراتهن واحتياجاتهن.	 
ذكر البعد الجنساني صراحة في مقترح الدورة.	 
استخدم 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.
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