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املــــــــادة  2021،19

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 مت توفري هذا العمل مبوجب ترخيص

للمستخدمني مطلق احلرية يف نسخ وتوزيع وعرض هذا العمل والقيام بأعمال مشتقة منه، شريطة أن:

1( تتم اإلشارة إىل أن هذا العمل من إجناز منظمة املادة 19،

2( ال يتم استخدام هذا العمل ألغراض جتارية،

3( أن يتم توزيع أي أعمال مشتقة من هذا اإلصدار مبوجب ترخيص مماثل هلذا الرتخيص.

للوصول إىل النص القانوني الكامل هلذا الرتخيص، يرجى زيارة: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

وستكون املادة 19 ممتنة لو تلقت نسخة من أي مواد تستخدم فيها معلومات من هذا اإلصدار. وقد مت إجناز هذا الدليل التوجيهي 
بدعم من الشؤون الدولية الكندية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي. منظمة املادة 19 هي املسؤولة الوحيدة عن 

حمتوى هذه الوثيقة.

تنويــــه وشكـــر
شكرا جزيال ألماليا توليدو )مستشارة مستقلة وناشطة نسوية، بورتو ريكو( وباز بينيا )مستشارة مستقلة وناشطة 

نسوية، تشيلي(، اللتني وضعتا هذا الدليل التوجيهي  -  بالتشاور الوثيق مع فرق احلماية التابعة ملنظمة املادة 19، 
ومبساهمات قيمة من خبريتي النوع االجتماعي سريين ليم  )ناشطة نسوية، ماليزيا( وجني غوديا )مديرة منطقة أفريقيا، 

WAN-IFRA | املرأة يف األخبار(. 

شكرا أيضا جلميع الزمالء يف منظمة املادة 19 الذين سخروا الوقت الكايف للمساهمة يف هذه املواد،  بشكل مفصل 
ألولئك الذين يعملون على محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف املكتب الدولي  واملكاتب اإلقليمية 

للمادة 19، اولذين لوال مساهماتهم ملا أمكن  هلذا الدليل التوجيهي أن يرى النور. 

3 التــــــالي عــــــودة
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احملتويـــــات 

تنويه وشكرر

قائمة األشكال واجلداول

حول هذا الدليل

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة؟

كيف مت إجناز هذا الدليل

نطاق هذا الدليل التوجيهي

وثيقة حية

ملاذا يعترب تعميم إدماج مقاربة جندرية متقاطعة أمرا مهما يف تدريب الصحفيني  والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي على احلماية؟

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة  يف التدريب على احلماية؟  

1. التخطيط

التنفيذ  .2

التقييم  .3

ملحق: جدول سجل التدخل

التــــــالي عــــــودة
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قائمــة األشكــال واجلــداول  

األشكـــــــال

أوجه عدم املساواة املتقاطعة	 الشكــــل 1 	

ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟ الشكــــل 2  

تعميم إدماج مقاربة جندرية متقاطعة الشكــــل 3	

الشكــــل 4	 دليل جندري متقاطع للتدريب على احلماية

اجلــــــداول

جدول سجل التدخل اجلــــدول أ  - 1	

قائمــة األشكــال واجلــداول  

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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حــول هذا الدليــل التوجيهــي  

أوجـــه عدم املســاواة 
املتقــاطعــة

االنتماء 
العرقي

االنتماء
اإلثين

السن

امليل اجلنسي

اخلصائص اجلنسية

التعبري على
اهلوية اجلندرية

املعتقدات
الدينية

األصل القومي

اإلعاقة

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي

املوقع اجلغرايف

+

هذا الدليل هو الثالث من جمموعة من ثالثة أدلة توجيهية عملية تقدم توصيات العتماد 

مقاربة جندرية متقاطعة عند:

• رصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيني  والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي،1 	
)الدليل التوجيهي رقم 1(

• استخدام احلاالت الرمزية يف أنشطة املناصرة  )الدليل التوجيهي رقم 2(،	

• تنظيم التدريب على احلماية  )هذا الدليل التوجيهي الذي بني أيديكم(. 	

مت تصميم هذه األدلة التوجيهية الثالثة حبيث ميكن قراءتها معا أو كوثائق مستقلة. 

وهي تهدف إىل تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات: من املبتدئني حديثي العهد بهذا النوع 

من املمارسات إىل األشخاص األكثر خربة والذي يرغبون يف زيادة صقل معارفهم وخرباتهم. 

مت إجناز هذه األدلة التوجيهية لتعزيز ممارسات منظمة املادة 19، لكننا اخرتنا أن جنعلها 

متاحة ألننا نعتقد أنها قد تكون مفيدة للمنظمات األخرى.

1  تستخدم منظمة املادة 19 تعريفا وظيفيا للصحفيني، وفقا لألمم املتحدة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان »التعليق العام 34« الصحافة هي وظيفة مشرتكة بني جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك املراسلني واحملللني احملرتفني بدوام كامل ، 
وكذلك املدونني وغريهم ممن ينخرطون يف أشكال النشر الذاتي املطبوعة أو على اإلنرتنت أو يف أي فضاء آخر«.

2 تستخدم منظمة املادة 19 »النساء« و »الرجال« لإلشارة إىل مجيع األفراد الذين يعرفون أنفسهم على هذا النحو.

الشكل 1: أوجه عدم املساوة املتقاطعة

جيب على موظفي املادة 19 قراءة هذا الدليل التوجيهي باالقرتان مع وثيقيت املادة 19 

التاليتني وكمكملني له، وهما متاحتان على موقع ويكي الداخلي:

1. املبادئ التوجيهية للبحث يف احلاالت واحلوادث والقضايا

2. مسودة املبادئ التوجيهية: استخدام احلاالت الرمزية يف احلمالت

مـاهي املقــاربة اجلندريــة املتقــاطعة؟
يبدأ هذا الدليل بالنوع االجتماعي/اجلندر يف مركزه، وحيلل القمع املنهجي الناتج 

عن البناء االجتماعي ملا تعنيه »األنوثة« و »الذكورة«. 

ومع ذلك، فإن مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة إىل منظمة املادة 19 هي يف جوهرها 

مقاربة متقاطعة. فالنوع االجتماعي/اجلندر هو جزء من خمتلف أنظمة القمع 

االجتماعي حتت مظلة التقاطع )انظر الشكل  1(، واليت تعرف األشخاص على أنهم 
نساء ورجال وغري ثنائيني. 2

حــول هذا الدليــل التوجيهــي 

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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حــول هذا الدليــل التوجيهــي 

يواجه األفراد، حسبما ما أظهرته جتربة منظمة املادة 19 وممارساتها، متييزا متعددا 

ومتداخال على أساس العرق واألصل القومي واإلثين والعمر وامليل اجلنسي واخلصائص 

اجلنسية واهلوية/التعبري اجلندري واملعتقدات الدينية، من بني أمور أخرى. لذلك ينبغي 

اعتماد حتليل متقاطع لفهم كيف تؤثر الفئات االجتماعية األخرى، وبالتالي تساهم 

يف تفاقم، االنتهاكات على حق الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي يف 

ممارسة حرية التعبري. 

ولتجسيد ذلك، سيستند هذا الدليل التوجيهي للمقاربة اجلندرية املتقاطعة كمرجع.  

تنطلق املقاربة اجلندرية املتقاطعة  من حقيقة مفادها أن االختالفات بني أدوار النساء 

والرجال  من حيث مواقعهم يف اجملتمع وتوزيع املوارد والفرص والسلطة  والقيود اليت 

يواجهونها يف  سياق معني، ال ميكن حتليلها بشكل منفصل. وبدال من ذلك، جيب وضع 

هذه االختالفات يف إطار منهجي من أوجه عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل 1(، مع 

تداخل التمييز بني اجلنسني مع أشكال التمييز األخرى.

كيـــف وضعنــا هــذه الدليــــل التوجيهــــي
أجرى واضعو هذا الدليل التوجيهي حبوثا نوعية، استنادا إىل مقابالت مع موظفي املادة 19 

يف مجيع أحناء العامل وخارجها من اخلرباء يف جمال النوع االجتماعي، باستخدام استبيان 

شبه مفتوح. كما أجروا مراجعة لألدبيات املتخصصة والوثائق الصادرة عن منظمة 

املادة 19. وقاموا بشكل خرائط هلذه املعلومات وتنظيمها وحتليلها، وحتديد املمارسات 

واخلربات والثغرات )أو الشكوك( داخل مكاتب منظمة املادة 19 يف مجيع أحناء العامل. 

وقد ساعد كل هذا على تطوير هذا الدليل التوجيهي.

نطــاق هــذا الدليــل التوجيهــــي
يتعلق هذا الدليل التوجيهي بسالمة الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي 

ومحايتهم، وهو ما ميكن التصدي هلا من خالل رصد وتوثيق االعتداءات اليت يواجهونها، وبناء 

قدراتهم على محاية أنفسهم، وزيادة الوعي على الصعيدين الوطين والدولي بشأن هذه املسألة. 

يف حني أن العديد من التوصيات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي ميكن أن تنطبق أيضا على 

املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان، إال أنها بنيت من جتربة وخربة موظفي املادة 19 فيما 

يتعلق بالصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال التواصل االجتماعي. لذلك جيب توخي احلذر 

قبل تطبيقها تلقائيا على أي حالة من حاالت املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان. 

وثيقــــة حيــــة
ال يهدف هذا الدليل التوجيهي، والتوصيات اليت يقدمها، إىل أن يكون إلزاميا، كما أننا ال 

ندعي أنه  يستجيب إىل مجيع االحتياجات اليت تفرضها السياقات املختلفة. وندعو أولئك الذين 

سيستخدمونه إىل تكييفه مع احتياجاتهم وواقعهم اخلاص. ويهدف هذا الدليل إىل تقديم 

توصيات بشأن كيفية إدماج مقاربة جندرية متقاطعة يف العمل احلالي للمنظمة؛ وهو 

بالتالي ال يقدم منهجيات حمددة لكيفية التوثيق أو املناصرة أو تدريب الصحفيني. 

 وعلى هذا النحو، ميكن اعتبار هذا الدليل التوجيهي وثيقة حية وينبغي له أن يستمر يف 

  لتجنب تكرار العالقات التطور ونأمل أن يتحسن مضمونه مع مرور الوقت وبرتاكم اخلربات. 
القمعية اليت متت إعادة 

إنتاجها 
على مدى سنوات 

عديدة، حتى من قبل 
منظمات اجملتمع املدني.

جلعل االعتداءات 
املتجنسة مرئية، وخاصة 

تلك اليت تؤثر على حق 
الصحفيني والعاملني 

يف جمال التواصل 
االجتماعي، بكل 
تنوعاتهم يف حرية 

التعبري.

لتعميق فهمنا للمخاطر 
اليت يواجهها الصحفيون 

والعاملون يف جمال 
التواصل االجتماعي، 

بكل تنوعاتهم.

لتسليط الضوء حول 
كيف  ترتبط حرية 

التعبري باحلقوق األخرى 
لألفراد واجملموعات اليت 

تتعرض للقمع املتقاطع، 
وكيف تدعم هذه 

احلقوق.

الشكل 2: ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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إدمــاج  تعميــم  يعترب  ملـــاذا 
مقاربة جندرية متقاطعة أمرا 
مهمــا يف تدريــب الصحفيني 
التواصل  والعاملني يف جمــال 
االجتمــاعي على احلمــاية ؟ 

ملـــاذا يعترب تعميــم إدمــاج مقاربة جندرية متقاطعة أمرا مهمــا يف تدريــب 
الصحفيني والعاملني يف جمــال التواصل االجتمــاعي على احلمــاية ؟

يف سياق املقاربة اجلندرية املتقاطعة  )انظر الشكل  3(، يعد التدريب أساسيا ألربعة أسباب 

على األقل:

• حيرتم ويعزز التزام املنظمة بالتنوع واإلنصاف واالندماج؛	

• ويوفر تدريبا متخصصا جلميع النساء والفئات األخرى املتأثرة بأوجه عدم املساواة املتقاطعة، 	

وفقا لتقييم املخاطر اليت يواجهنها واحتياجاتهن التعليمية؛

• هو مبثابة مساحة للتفكري والتعلم وبناء شبكات الدعم وبناء الثقة وتعزيزالقدرة على 	

محاية الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي الذين تعرضوا للعنف؛ و

• يوفر فرصة للبحث بنشاط عن حاالت االعتداءات لرصدها وتوثيقها، من خالل السماح 	

للمشاركني مبشاركة املعلومات اليت من املمكن أن يتم جتاهلها أو سيكون من الصعب 

حتديدها إن مل تتم مشاركتها يف ورشات التدريب.

التــــــالي عــــــودة
العودة إىل احملتويات
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2 3

1

تدريب الصحفيني والعاملني يف 
جمال التواصل االجتماعي يف 

جمال احلماية

رصد وتوثيق االعتداءات ضد 
الصحفيني والعاملني يف جمال 

التواصل االجتماعي

حاالت رمزية لالعتداءات على 
الصحفيني والعاملني يف جمال 

التواصل االجتماعي 

يسمح بفهم درجة تعقيد اهلجمات اليت يعاني منها 
الصحفيون والعاملون يف جمال التواصل االجتماعي ، 
بكل تنوعاتهم ، وتبين استجابات أفضل لكل حالة.

يسمح بإجراء حتليل معمق للحاالت والدعوة إىل: 
)أ( محاية الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل 
االجتماعي، و )ب( القضاء على أنظمة القمع اليت 

تتقاطع مع قضاياهم.  

يسمح ببناء مساحات ذات مغزى لتنوع 
الصحفيني، وهو اسرتاتيجي اللتقاط احلاالت 

اليت من شأنها أن متر دون أن يالحظها أحد أو يتم 
جتاهلها. 

الشكل 3: إدماج مراعاة ااملقاربة اجلندرية املتقاطعة

ملـــاذا يعترب تعميــم إدمــاج مقاربة جندرية متقاطعة أمرا مهمــا يف تدريــب 
الصحفيني والعاملني يف جمــال التواصل االجتمــاعي على احلمــاية ؟

التــــــالي عــــــودة

إن الدفــاع عن احلق يف حرية التعبري للصحفيني والعاملني يف جمــال االتصال االجتماعي، بكــل تنوعهم، وتعزيزه، حتى يتمكنوا من ممارسة هذا احلق بكل حرية دون تدخل - مبا يف ذلك تلك اليت تفرضها املعايري السائدة 
اخلاصة بالنــوع االجتمــاعي والتمييــز - وهــــذا التــزام أســاسي بالنســبة إىل منظمــة املـــادة 19. 

لتحقيق ذلك، من الضروري تعميم مراعاة مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة يف ثالثة جماالت

يتطلب اعتماد مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة وقتا وموارد. 
جتمع األدلة الثالثة اليت أجنزناها خربات منظمة املادة 19 واملمارسات 
اجليدة من مجيع أحناء العامل، واليت ميكن أن تكون مفيدة جلعل 

الوقت واملوارد مهمني عند اعتماد هذه املقاربة.

العودة إىل احملتويات



10

مـا هي املقــاربـة اجلندريـــة 
املتقـــاطعة للتدريـــب علـى 

احلمـــايـــة؟

يوضح الشكل 4 مراحل وضع مقاربة جندرية متقاطعة للتدريب على احلماية. وستوجه األقسام التالية بدورها

  القارئ إىل كل مرحلة من هذه املراحل.

مـا هي املقــاربـة اجلندريـــة املتقـــاطعة للتدريـــب علـى احلمـــايـــة؟

ختطيط

التنفيذ

التقييم

تقييم االحتياجات 
اإلسرتاتيجية 

والتعلمية

سياسة التمييز 
اإلجيابي

تقييم املخاطر

 معلومات أساسية 
شخصية أخرى

اختيار املدربني/ 
امليسرين 

املناهج  واملواد

تصميم تقييم ما 
بعد ورشة 

 تصميم منهاج التنظيم
التدريب

 مدونة قواعد امليزانية
السلوك

 يف البداية

 خالل الورشة

1

2

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

2.2.1

3.2.1

1.2.1

3
الشكل 4: دليل جندري متقاطع للتدريب على احلماية

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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1.1 تقييم االحتياجات االسرتاتيجية والتعلمية 1. التخطيـــــــط  
ويوثقــــون االعتــــداءات

إن هذا التقييم، الذي ميكن أن يكون له أهداف خمتلفة، حيدد سبب احلاجة إىل ورشة عمل تدريبية. وبشكل عام، هناك 
طريقتان للقيام بذلك:

• إجراء تقييم للمخاطر للصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي، مبا يف ذلك من منظور مقاربة جندرية  متقاطعة، يف 	
سياق معني. على سبيل املثال ، بعد تقييم املخاطر، قد يتم حتديد حاجة الفرد إىل حتسني أمنه الرقمي.

قم بإجراء تقييم إسرتاتيجي قبل تنظيم تدريب، وذلك لتحديد أهداف ورشة العمل بوضوح وحتديد اهلدف األنسب )مثال: تعزيز 
مهارات احلماية، وضع اسرتاتيجيات الدعوة(. على سبيل املثال، إذا وجد التقييم االسرتاتيجي أن التدريب على احلماية يفتقر إىل 
متثيل جمموعات معينة، فيمكن عندئذ اختاذ إجراءات لتصحيح ذلك )على سبيل املثال، تنظيم ورشة عمل للصحفيات اللواتي 

يعانني من التمييز العنصري والعامالت يف جمال التواصل االجتماعي لتمكينهن من التحدث عن جتاربهن مع العنف عند ممارسة 
أنشطتهن املهنية أو الصحفية(. عند الرصد والتوثيق، قد يتعرض املرء ملواقف مشحونة عاطفيا، ويواجه خماطر أمنية، ويتعامل مع 

أعباء العمل الثقيلة وغريها من املطالب. ميكن أن يؤدي اإلجهاد واملخاطر النامجة عن هذا النوع من العمل إىل جمموعة من ويف 

2.1 التنظيــــــم 
1.2.1 سيـــاسة التمييــــز اإلجيــــابــي

ميكن جتسيد قيمة التنوع  من خالل سياسة التمييز اإلجيابي لتجنب التمثيل املفرط 
للمجموعات املهيمنة، وهو أمر بالغ األهمية. وعند القيام بذلك، يلتزم املرء بتقييم أوجه 

عدم املساواة على أساس اجلندر وغريها من أوجه عدم املساواة املتقاطعة بهدف تشجيع 
احلاضرين األقل حظا على حضور التدريب. وستعتمد هذه السياسة إىل حد كبري على 

السياق  الثقايف، وقد تتطلب إسرتاتيجيات خمتلفة وعدة جوالت من التحسني. 

ويتمثل أحد األهداف املشرتكة املتعلقة بالنوع االجتماعي يف حتقيق توازن بنسبة 

50/50 بني النساء والرجال يف أنشطة التدريب )وهو مؤشر كمي كثريا ما يطلبه 
املمولون أيضا(؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من اجلهود الكبرية، فإن حتقيق هذا التوازن قد 

يكون صعبا ألسباب عديدة. كما أنه من الضروري تشريك األشخاص غري الثنائيني.

إذا كانت منظمة 

شريكة هي املشرفة 

على تنطيم التدريب، 

فّكر يف  تزويد الشخص 

املسؤول عن الدعوات 

ببيانات كافية عن هويات 

املشاركات واملشاركني 

املستهدفني/ات بالتدريب.

التخطيـــــــط

املرحلــة  التخطيــط  قد يكـــون 
األكثــر أهميـة يف وضع مقـاربة 
جندرية متقاطعة للتدريـب على 
مرحلة  تقسيم  وميكن  احلماية. 
التخطيــــط إىل ثـالث خطــــوات:

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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العديد من السياقات، من الضروري وضع إسرتاتيجية معمقة لضمان حضور املرأة بسبب احلواجز اليت تعوق مشاركتها. 

وال بد من االنتباه إىل الواقع  املتعلق بهذه العوامل اليت حتول دون مشاركة املرأة وحماولة وضع خطة لتحسني تنوع 

املشاركني يف كل ورشة عمل. فكر، على سبيل املثال، يف توفري رعاية لألطفال، وتقديم التدريب يف األوقات اليت 

تناسب احتياجات املشاركني/ات بشكل أفضل. وينبغي أن يكون اهلدف النهائي هو جعل هذا التدريب يف متناول 

أكرب عدد ممكن من الصحفيني/ات، وال سيما أولئك الذين يواجهون عوائق بسبب نوع اجلنس وغريه من أشكال 

عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل  1(. 

فّكر يف إجراء مناقشة أولية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني )مثل مديري وسائل اإلعالم واملنظمات الشريكة( لزيادة 

وعيهم بقيمة املشاركة النشطة للمرأة ومطالبتهم بدعمها. وميكن أن يكون لذلك  أثر حمفز يف تعزيز مشاركة 

املرأة وسالمتها.

كما أن ورش العمل املخصصة للنساء فقط جيب أن تكون متنوعة، مبعنى أنه ينبغي دعوة الصحفيات من مجيع 

مناحي احلياة وإشراكهن. باإلضافة إىل ذلك، واعتمادا على االحتياجات اإلسرتاتيجية أو التعليمية، قد يتحتم أخذ  

أشكال أخرى من عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل  1( بعني االعتبار عند تنظيم حدث ما.

يف أي من احلاالت املذكورة أعاله ، حتتم علينا ضرورة تنوع املشاركني/ات النظر يف جوانب خمتلفة املتعلقة بتنظيم 

النشاط. ومن بني العوامل الرئيسية اليت جيب أخذها بعني االعتبار هي ما يلي.

تقييـــم املخـــاطر

قم بإجراء تقييم خماطر للمشاركني، مع األخذ بعني االعتبار أوجه عدم املساواة األكثر صلة يف سياق معني. تذكر 

أنه يف سياقات حمددة ، قد يؤدي اجلمع بني املشاركني من خلفيات خمتلفة إىل تعريض بعضهم/هن للخطر أو يعرضهم  

لضغوط نفسية واجتماعية )من بني آثار سلبية أخرى(. ومع ذلك، جتنب وضع افرتاضات أحادية اجلانب، وبدال من ذلك 

استكشف طرقا إلشراك الصحفيني/ات يف تقييمات املخاطر عند االقتضاء. 

سيساعد تقييم املخاطر هذا يف حتديد احلقائق التالية فيما يتعلق بالتدريب.

قائمـــة الضيــــــوف النهائيـــة

استنادا إىل نتائج تقييم املخاطر، كن صرحيا عند االتصال باملشاركني احملتملني لدعوتهم، حول طبيعة املخاطر احملتملة. 

سيساعد ذلك على إثارة قضايا أخرى، مل يكن املنظمون على دراية بها من قبل، مما قد حيتم أخذها  بعني االعتبار.

مكـــان انعقـــاد الورشـــة

املوقع اجلغرايف لورشة العمل أمر بالغ األهمية إلتاحة الوصول إليها. على سبيل املثال، قد يكون عقد الورشة التدريبية يف املدن 

الكبرية ضارا باملشاركني/ات من مناطق أخرى. أو إذا أقيم التدريب يف بلد آخر، فقد يواجه بعض احلاضرين عوائق تتعلق 

بالسفر أكثر من غريهم )على سبيل املثال، القيود املفروضة على التأشرية، والعوائق اليت يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة(.

ومن الضروري أيضا النظر فيما إذا كانت الورشة التدريبية ستكون على اإلنرتنت. هذا الشكل شائع بشكل متزايد على 

مستوى العامل بسبب اإلجراءات املفروضة لغرض احلد من انتشار فريوس كورونا.  وهلذا النوع من التدريب الكثري من املزايا 

خاصة فيما يتعلق بالتكاليف، ووقت السفر، ورعاية األطفال، إخل(، ولكن البد من األخذ بعني االعتبار العوامل األساسية 

التالية:

• األمن الرقمي للمنصة اليت سيتم استخدامها. إن العديد من اهلجمات اليت تغزو وختتطف املؤمترات االفرتاضية تسمى 	

)zoombing( تستهدف باألساس االجتماعات النسائية أو النسوية.

• قد يكون هناك نقص يف املشاركة بسبب اختالف املناطق الزمنية بني املشاركني واملشرفني وأعضاء الفريق وامليسرين. 	

• قد تؤثر رداءة تدفق اإلنرتنت على  درجة املشرتكة أو االخنراط النشط يف التدريب بسبب عدم قدرة املشاركني/ات على 	

التواصل. ومن املمارسات اجليدة ختصيص صندوق اتصال للمشاركني لشراء حزم االتصال باإلنرتنت.

• عادة ما يكون الفضاء املادي الذي يتصل منه املشاركون هو منزهلم. جيب االنتباه هنا  إىل أمرين، على األقل: أوال، تتم 	

العديد من مهام تقديم الرعاية يف املنزل،  وثانيا، الفضاء املنزلي نفسه هو بالنسبة إىل بعض األشخاص فضاء يتعرضون فيه 

للعنف. كن مرنا بشأن الوضعية وكن على دراية باملخاطر اليت يواجهها املشاركني/ات، اعتمادا على املوضوعات اليت تتم 

مناقشتها. 

التخطيـــــــط

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات



13

• وميكن أن يتم التنصت على املعدات من قبل معتدين متنوعني )مثل الشركاء احلميميني، واملنظمات اإلجرامية، واجلهات 	

الفاعلة احلكومية(، وهو ما جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند إجراء تقييم للمخاطر.

• قد يكون بعض الصحفيني/ات يف حاالت اهلشاشة أقل دراية بالنواحي التكنولوجية. انتبه إىل ذلك عند إعداد األدوات الرقمية 	

للتدريب.

• قم بتوفري اإلنرتنت للمشاركني، إذا مل يكن متوفر لديهم.	

النقــــــل 

ينبغي أن تكون سهولة النقل وتوفر األمن يف طريق الوصول إىل مكان التدريب 

أمرا أساسيا عند اختيار مكان عقد الورشة التدريبية. إذا مل يكن هناك نقل 

جيد متوفر، فيجب أن يكون تسهيل ذلك أولوية بالنسبة إىل املنظمني. 

تأكد من أن املكان الذي سيعقد فيه التدريب آمن نسبيا، خاصة إذا كان 

املشاركون/ات معرضني للخطر ألسباب خاصة أو هيكلية )على سبيل املثال، 

األحياء غري اآلمنة للنساء(.

• فضاء لرعاية األطفال )وهذا أمر مهم بشكل خاص ألن رعاية 	
األطفال، أو عدم توفرها ، ميكن أن تكون عامال حامسا يف 

قبول دعوة املشاركة من عدمه بالنسبة إىل النساء،

• التقنيات الصوتية واإلضاءة اجليدة حتى يتمكن املشاركون/	
ات من فهم ما يقال ويعرض. وأخريا

• فضاءات ملمارسة واملعتقدات الدينية واألخالقية واملعنوية.	

احتيـــاجـــات  النظـــام الغذائـــي 

خذ بعني االعتبار القيود على النظام الغذائي للماشركني/ات. 
على سبيل املثال، فكر يف إدراج وجبة نباتية واحدة على األقل، 

وانتبه إىل أن األديان واألعراق قد متلي نظاما غذائيا معينا. خذ 
هذه االحتياجات يف االعتبار يف القائمة املقدمة لألطعمة اليت سيتم 

توفريها خالل التدريب.

معلومـــات أخـــرى عن املواصفـــات  الشخصيـــة 

باإلضافة إىل النظر يف مواصفات املخاطر اخلاصة باملشاركني/ات، حاول مجع املعلومات األساسية عنهم/هن، مثل قيود التنقل 

واالحتياجات الغذائية وواجبات الرعاية )مبا يف ذلك رعاية األطفال( وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة. هذه املعلومات سوف 

تساعد على إنارة اجملاالت التالية.

فضـــاءات التدريــــــب 

قد يشكل مكان التدريب أيضا خطرا على املشاركني/ات. راجع بعناية ملفات تعريف املشاركني/ات وفكر فيما يلي عند 

اختيار املكان:

• وسائل الراحة ، مثل دورات املياه، مهيئة جلميع األفراد،	

2.2.1 تصميـــم منهـــاج التدريـــب

يتضمن التخطيط للتدريب تصميم املناهج التدريبية. خالل هذا املسار ، خذ بعني االعتبار ما يلي.

اختيــار املدربيــن/ات / امليسريــن/ات  

ويعد املدرب/ة أو امليسر/ة عنصرا بالغ األهمية لنجاح نشاط يستجيب للنوع االجتمعاعي املتقاطع. وتشمل أفضل املمارسات يف 

هذا اجملال  ما يلي:

• قم عند إعداد توصيف مهام املدربني/ات بإدراج شرط يقضي بأن يراعي املدربون/ات يف تصميم الورشة التدريبة وتنفيذها، 	

مقاربة جندرية متقاطعة. 

التخطيـــــــط

للتعرف على احتياجات احلاضرين/ات، 

أرسل هلم/هن استبيانا يتضمن أسئلة 

مهمة، أو اتصل بهم/هن شخصيا. قم 

حبفظ املعلومات بشكل آمن، وتذكر 

وضع سياسة خصوصية موجزة وسهلة 

الفهممن قبل اللمشاركني/ات ملراجعتها 

واملوافقة عليها، موضحا الغرض من مجع 

البيانات وكيفية التعامل مع البيانات.

ختتلف احتياجات النقل يف 
سياق معني، استنادا إىل نوع 
اجلنس وغريه من أشكال 

عدم املساواة املتقاطعة )انظر 
الشكل  1(. إذا كانت لديك 

أسئلة، فقم بطرحها على 
املشاركني/ات مباشرة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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• حتقق/ي من خلفية املدرب )على سبيل املثال، عن طريق طلب توصيات من املنظمات اليت تعاون معها املدرب يف السابق( خاصة 	

فيما يتعلق باالدعاءات السابقة بالسلوك غري املناسب أو غري املقبول، مثل التحرش اجلنسي. جيب مشاركة سياسات مكافحة 

التحرش مع املدربني إذا كانت متوفرة لدى املنظمة.

• بالنسبة إىل ورشة التدريب املخصصة للنساء فقط، تأكد/ي من أن املدربة امرأة، وال تنسي النظر يف أشكال أخرى من عدم 	

املساواة املتقاطعة  )انظر الشكل  1( عند اختيار املدربة. بالنسبة إىل ورش العمل املختلطة بني اجلنسني ، ابذل قصارى جهدك 

لتضمني الرجال  والنساء واألشخاص غري الثنائيني - بدال من الرجال فقط - يف فريق التيسري.

• مناقشة أهمية دمج مقاربة جندرية متقاطعة مع امليسرين/ات أو املدربني/ات.	

• تأكد/ي من أن املدرب/ة لديه/ا خربة يف إدارة النقاشات املتنوعة وضمان ديناميكيات حمرتمة.	

منـــاهج التدريــب واملــواد التدريبيـــة 

من الضروري إنشاء مساحات تعليمية ذات مغزى للمشاركني /ات، بكل تنوعاتهم، لذا تأكد من تصميم املناهج التدريبية ومواد 

اجللسة بإبداع.

• قم بتصميم منهاج ورشة تدريب يشمل مناقشات جندرية متقاطعة، مبا يف ذلك االحتياجات اخلاصة للمرأة واجملموعات األخرى 	

يف احلاالت األكثر هشاشة، فضال عن قضايا الرعاية الذاتية. لنفرتض، مثال، أن احلماية القانونية متثل جزء من موضوع ورشة 

التدريب. ففي هذه احلالة، من ضروري مناقشة التشريعات املعادية للنساء واألشخاص املتأثرين بها على وجه التحديد وأشكال 

أخرى من عدم املساواة املتقاطعة  )انظر الشكل  1(. عند مناقشة املخاطر األمنية اليت تواجهها الصحفيات، اتبع منظورا واسعا 

امليدان عندما تكون الصحفيات بصدد تغطية األخبار، يف غرف األخبار مبؤسستها  – فهذه املخاطر ميكن أن حتدث على 
اإلعالمية، وكذلك يف الفضاءات الرقمية - والنظر يف كيفية تأثري التمييز أو القوالب النمطية على أساس اجلندر على عمل 

الصحفيات.

• قم بتقييم ما إذا كان املشاركون/ات خاصة من النساء، أو الذين يتأثرون/ن بأوجه عدم املساواة اجلندرية املتقاطعة  )انظر 	

الشكل  1(، لديهم/هن فجوات يف املعرفة أو القدرات. إذا كان األمر كذلك، قدم هلم/هن دعما إضافيا قبل ورشة التدريب حتى 
يتمكنوا من املشاركة بنشاط. 

تصميـــم تقييـــم ما بعـــد ورشـــة التدريـــب 

على غرار التخطيط لتصميم ورش التدريب، يركز تقييم ما بعد الورشة على قياس مدى حتقيق األهداف اليت مت وضعها للورشة، ومدى 

فعاليتها. وميثل هذا التقييم أيضا فرصة ممتازة لتقييم تصورات املشاركني/ات حملتوى ورشة التدريب وفائدتها، ومدى إدماج مقاربة 

جندرية متقاطعة. وستمكن الدروس املستفادة من تصميم ورشات تدريبية يف املستقبل أكثر مراعاة للمقاربة اجلندرية املتقاطعة.

يف استبيان تقييم ما بعد ورشة التدريب، قم بتضمني األسئلة اليت متكن من:

• تقييم سلوك املنظمني واملدربني/امليسرين؛ 	

• تقييم ما إذا كانت القضايا ذات الصلة بالنوع االجتماعي وغريها من قضايا الال مساوة املتقاطعة  )انظر 	

الشكل  1( قد أدجمت يف احملتوى التدرييب؛

• تقييم ما إذا كان فضاء التدريب مالئما وآمنا، وأخريا	

• طلب تقديم اقرتاحات لتحسني الورشة التدريبية املقبلة )التنظيم، التخطيط، التنفيذ، إخل(.	

• استخدم املواد )مثل الصور والرسومات( لتسليط الضوء على دور النساء ومساهماتهن وإجنازاتهن املهنية - بكل تنوعاتهن - مبا يف 	
ذلك أولئك اللواتي يعشن يف أكثر األوضاع هشاشة. حتقق مسبقا من أن أي مواد مستخدمة ال ال تكرس التحيز  والتمييز على 

أساس اجلندر. 

• قم بإعداد األنشطة أو التمارين تعاجل الوضعيات احملتملة اليت حددها املشاركون/ات يف تقييم املخاطر.  على سبيل املثال، إذا 	
أظهر تقييم املخاطر أن اجلمع بني أشخاص من خلفيات خمتلفة عديدة قد يؤدي إىل ضغوط نفسية واجتماعية، فسيكون من  

املستحسن تضمني أدوات ومتارين يف ورشة العمل لتخفيف التوتر والتعامل مع املواقف العاطفية للغاية.

التخطيـــــــط

تنظيم اجتماعات مع الفئات املستهدفة )مثل النساء املتحوالت جنسيا،  النساء 
اللواتي يعانني العنصرية( قبل ورشة التدريب ميكن أن يكون وسيلة جيدة 

لتحديد الفجوات يف املعرفة أو القدرات وبناء الثقة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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التخطيـــــــط

3.2.1 مدونـــة قواعــــد السلــــوك

حتقق مدونات قواعد السلوك عدة أغراض. فهي تساعد على وضع القواعد األساسية لورشة التدريب )على سبيل املثال ، االحرتام( 
والتأكد من أن مجيع املشاركني/ات قادرين على الوصول بيسر إىل التدريب. فهو يساعد املشاركني/ات على معرفة أن هناك مسار 

جيب اتباعه وأنه سيكون هناك دعم من املنظمني يف حال قام شخص ما خالل التدريب خبرق قواعد مدونة السلوك. كلها طرق إلبراز 
االهتمام والعناية برفاهية املشاركني/ات والتزام تنظيمي جبعل ورشة التدريب فضاء مالئما وآمنا.

ال جيب أن تكون مدونة قواعد السلوك طويلة، وجيب أن تكون سهلة الفهم.  وميكن أن تكون مدونات قواعد السلوك القائمة 
مبثابة أمثلة ميكن الرجوع إليها. وأيا كان اخليار املتبع، ضع يف اعتبارك ما يلي:

• االتفاق مع الفريق املنظم واملدربني/ات / امليسرين/ات على الرسالة اليت جيب نقلها، خالل املالحظات االفتتاحية، لضمان أن تكون 	
ورشة العمل بيئة ترحيبية وآمنة للجميع.

• حدد السلوكيات أن يتم تشجيعها واحلث على القيام بها واليت ال ميكن 	
التسامح معها. حدد مسارات ووسائل اتصال واضحة، مبا يف ذلك ضمان 

إخفاء اهلوية عند الطلب، آلية اإلبالغ وكيف سيتم التعامل مع احلوادث 
)على سبيل املثال، قناة اإلبالغ، وكيفية اختاذ القرار(، عواقب انتهاك قواعد 
مدونة السلوك؛ واآلليات اليت تساعد على تعزيز بيئة آمنة وترحيبية بالنسبة 

إىل كل مشارك/ة )على سبيل املثال، قم بالتفسري خطوة خبطوة كيف 
ميكن أن يتعامل شخص  مع وضعية ال يشعر فيها بالراحة/ غري مالئمة(.

• فكر يف مشاركة مدونة قواعد السلوك مع املشاركني/ات قبل 	
موعد ورشة التدريب، وقم بتضمينه يف اإلعالنات االفتتاحية للتدريب. 

حسبما يسمح به كل سياق، ميكن طباعة نسخة من املدونة يف 
شكل ملصقة وتعليقها يف قاعة التدريب. 

• أما فيما يتعلق بالنتائج املرتتبة عن انتهاك قواعد املدونة، ال بد من 	
حتديد املدة الزمنية اليت سيبقى فيها القرار ساري املفعول )على سبيل 

املثال، فقط على مدى الورشة التدريبية أو كذلك خالل األنشطة 
املستقبلية(. فكر يف تطوير سياسة اخلصوصية ومحاية البيانات حول 

هذه األنواع من احلاالت لتنظيم املعلومات اليت جيب االحتفاظ بها، وإىل 
متى، ومن ميكنه الوصول إليها.

• بعد ورشة التدريب، قم بتقييم مدى فعالية مدونة السلوك وما إذا كان حتتاج إىل تعديالت لتكون أكثر وضوحا 	

وحتقق الغرض منها. 

3.1 امليزانيــــة  
تعترب امليزانية أمرا بالغ األهمية عند تنظيم التدريب وفق مقاربة جندرية متقاطعة.

امليزانية اليت تراعي النوع االجتماعي هي إجراء ومسار اسرتاتيجي تهدف إىل االستجابة 

إىل احتياجات مجيع األشخاص على قدم املساواة، باعتماد عدسة اجلندر. وميكن 

أيضا تكييفه مع أوجه أخرى لعدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل  1(. 

ال ميكن إنكار أن هناك مشكلة متويل هيكلية يف إنتاج ميزانية 

مراعية ملقاربة جندرية متقاطعة. بعض املاحنني مستعدين لقبول ميزانيات 

تستجيب الحتياجات الناس بكل تنوعاتهم، والبعض اآلخر رافضني هلذه 

املقاربة. ومن األهمية مبكان حتديد الفجوات اجلندرية املتقاطعة والتحديات 

املوجودة، وذلك من أجل توضيح كيف أن امليزانية متثل عنصرا أساسيا 

للتمكن من االستجابة لالحتياجات املتنوعة للمشاركني.

عند وضع امليزانية ، قم بتخصيص التمويل وفقا لالحتياجات احملددة يف 

مرحلة التخطيط. سيسمح ذلك بالنظر يف املكان األنسب، والنقل الذي 

مت تقييمه على أنه األفضل ، واملنصة األكثر أمانا ، إخل. تأكد أيضا من 

ختصيص امليزانية الالزمة لالحتياجات األخرى األساسية  مثل االحتياجات 

الغذائية وخدمات الرتمجة وتوفري خدمات باإلنرتنت و/ أو الفضاءات املخصصة 

لرعاية األطفال أو األشخاص اآلخرين.

عند اختاذ قرار بشأن السماح للشخص 
الذي خرق قواعد مدونة السلوك 

بالعودة إىل التدريب من عدمه، البد 
من احلرص على أو تقييم جانبني: 
)1( ما إذا كان هناك سبب معقول 

لالعتقاد بأن الشخص سيستمر أو 
سيتوقف عن خرق املدونة و)2( كيف 
سيشعر املشاركون اآلخرون إذا بقي 

الشخص خارج التدريب أو عاد إليه.

كلما مت اعتماد عدسة 
اجلندر املتقاطع عند تنظيم 

ورش التدريب، كلما أصبحت 
عملية وضع امليزانية املراعية 
للجندر أسهل، وكلما كانت 
حججك أفضل إلقناع املاحنني 

بأهمية ختصيص األموال 
لالحتياجات املتنوعة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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1.2 فــي  بدايـــة الورشــــة التدريبيــــة  2. التنفيــــــــذ  

يعد التفكري يف إمكانية الوصول إىل مكان التدريب أمرا أساسيا إلنشاء مساحة تدريب ترحيبية وآمنة. ميكن أن تساعد 
األسئلة العملية التالية يف ختطيط الختيار الفضاءات املخصصة للتدريب بشكل أفضل:

• هل الفضاء )سواء كان فضاء ماديا أو عرب اإلنرتنت( مرحيا للمشاركني/ات؟ 	

• ما هي احتياجات املشاركني/ات؟	

• هل سيتم تقديم الدعم لتوجيه املشاركني  يف فضاء التدريب؟	

• كيف ميكن أن يؤثر تصميم فضاء التدريب )على سبيل املثال، ترتيبات اجللوس( على تفاعالت املشاركني فيما بينهم 	
وبينهم وبني امليسرين/ات واملدربني/ات )إذا كان التدريب حضوريا(؟

ويف بداية التدريب، من األهمية مبكان أن يكون هناك جزء متهيدي خمطط له بشكل جيد حيدد مسار بقية الدورة. هذا هو 
الوقت املناسب لتوضيح اجملال الذي سيكون منتسبا للتفاعل خالل مسار التدريب.

• السعي للحصول على فهم والتزام مجاعي من املنظمني واملدربني/ات / امليسرين/ات واملشاركني/ات خللق بيئة ترحيبية وآمنة 	
طوال التدريب واحلفاظ عليها مبا يف ذلك توفري الفضاءات الرتفيهية. اشرح ماذا تعين هذه األنشطة وما أهميتها، فهي غالبا ما تتيح 

فرصة احلديث عن املواقف املؤملة.

• قدم مدونة قواعد السلوك، إن وجدت. حدد الشخص )األشخاص( الذين ميكن للمشاركني إرسال التقارير له/هلم. حاول حتديد 	
أكثر من قناة اتصال واحدة إلرسال التقارير، وشارك سياسة إخفاء اهلوية مع املشاركني/ات.

• كن واضحا بشأن ضمائر املشاركني، إذا فشل  يف ذلك، احبث عن صيغ حمايدة ملخاطبتهم. ناقش مع املشاركني/ات حول ما إذا 	
كان استخدام شارات اهلوية طوال النشاط أم ال هو أفضل إجراء.

• عندما يكون هناك حاجة لتوثيق التدريب، اطلب موافقة املشاركني بشكل مسبق قبل التقاط الصور الفوتوغرافية أو 	
تسجيل اجللسات. جيب أن يكون لدى املشاركني/ات خيار القبول أو الرفض، وجيب على املنظمني توفري عالمات هلذا الغرض 

)على سبيل املثال، ملصقات حتدد ما إذا كان املشارك/ة يقبل أم ال بأن يتم تسجيله أو تصويره(. 

التنفيــــــــذ

إجراء  عنـد  مرحلتني  مراعــاة  جيـب 
النــوع  مقــاربة  يعتمـــد  تدريــب 

االجتمـــاعي املتقـــاطعـة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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التنفيــــــــذ

2.2 خــــــالل ورشــــــة العمـــــــــل   

• باإلضافة إىل توثيق جتارب الصحفيني ومساهماتهم، تأكد من توثيق ما 	
يشاركه املشاركون وفقا خلصائصهم الدميوغرافية - ليس فقط بني نوعي 

اجلندر، بل أيضا داخل نفس اجملموعة اجلندرية. ميكن على سبيل املثال، 
تقدير أن النساء أقل مشاركة من الرجال، ولكن النساء من املناطق الريفية 

أقل مشاركة من النساء من املناطق احلضرية. أدرج عدد املداخالت اليت مت 
تقدميها، حسب اجلندر، وكيفية معاجلة أفكارهم )انظر امللحق لالطالع 

على جدول مفيد لتسجيل هذه املعلومات(. ميكن أن يساعد هذا على 
حتديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل تدابري تصحيحية لتعزيز املشاركة 

النشطة ألي جمموعة من املشاركني/ات )على سبيل املثال، النساء من 
املناطق الريفية اللواتي يتعرضن للعنصرية مقابل الرجال والنساء يف 

منتصف العمر من املدينة(.

• عند شرح املفاهيم، استخدم أمثلة ميكن فهمها بسهولة وتتعلق 	
باملشاركني.

• عند التعامل مع املشاركني/ات الذين/الالتي يرغبون/ن يف مشاركة 	
جتاربهم/هن املؤملة ، حاول خلق مساحة آمنة لذلك: تنظيم األسئلة والتعليقات 

من اآلخرين، واحرتام وقت الشخص، وتذكري املشاركني بالتزامهم باحلفاظ 
على مساحة ترحيبية وآمنة.

• قم بإعالم املشاركني أنه ميكنهم مناقشة أي من جتاربهم أو وضعياتهم مع 	

املنظمني خبصوصية وسرية تامة.

• أتح الوقت الكايف للمشاركني/ات لتقييم الورشة ، وقم بتوضيح أن التقييم 	

هو فرصة للتحسني يف املستقبل.

• إذا استمر النشاط ألكثر من يوم واحد، فقم بإجراء تقييم مجاعي يف نهاية كل يوم. حتقق مما إذا كان 	

املشاركون/ات يشعرون/ن بااللتزام وما إذا كانت التمارين تسمح للجميع باملشاركة، وقم بتعديلها إذا لزم األمر.

• وخالل حلقة العمل، مجع أي بيانات ضرورية ألي مؤشرات جندرية متقاطعة مت حتديدها يف سياسة التمييز 	

اإلجيابي وألي أهداف وضعت يف عملية التخطيط )إن وجدت(.

احرتم وقت املشاركني/ات، 
وال جتربهم/هن أبدا على 

املشاركة – قد جيعلهم ذلك 
يشعرون بأنهم/هن ضحية مرة 

أخرى. من األفضل خلق جو 
من الثقة.  

فكر يف استخدام منهجيات 
تشاركية خمتلفة )على 

سبيل املثال، جمموعات فرعية 
صغرية، واستخدام ملصقات 

املالحظات جلمع األفكار 
املكتوبة( لكسب ثقة 

املشاركني/ات.

التعــامــل مع الصدمــات أثنــــاء التدريــــب 

تذكر أن العديد من ورش التدريب على احلماية - خاصة إذا كان املشاركون/ات يشاركون جتارب حية 
من العنف - ميكن أن تسبب الشعور بالصدمة. ولذلك نوصي مبا يلي: 

• يف بداية كل ورشة  تدريب، من املستحسن توضيح أن الصدمة قد حتدث مرة أخرى،  واالتفاق )بني 	
امليسرين/ات واملشاركني/ات( على ما جيب على اجملموعة القيام به، بشكل مجاعي، للتدخل أو إدارتها.

• إذا حدث ذلك، فالبد من نبذل قصار جهدنا خللق مساحة آمنة 	
للشخص الذي عادت إليه الصدمة من جديد . وميكن القيام 

بذلك من خالل تنظيم أسئلة املشاركني/ات اآلخرين وتعليقاتهم، 
واحرتام وقت الشخص، وتذكري املشاركني/ات بالتزامهم/

هن باحلفاظ على مساحة ترحيبية وآمنة. ميكن أن تكون 
التفاصيل الصغرية ذات مغزى،  إظهار التعاطف،على سبيل املثال، 

توفري مساحة للتنفس واملاء وأغطية إذا لزم األمر، إخل (.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات



18

التنفيــــــــذ

مــــاذا نعــين بفضــاء ترحيــيب وآمــن؟     

الفضاء اآلمن، أو البيئة اآلمنة، هو ذلك الفضاء الذي يشعر فيه الشخص أو جمموعة من األشخاص بالثقة 

يف أنهم لن يتعرضوا للتمييز أو النقد أو املضايقة أو أي أذى عاطفي أو جسدي آخر بسبب تصنيفاتهم 

االجتماعية. كما أنه فضاء يشعر فيه األفراد أنهم يستطيعون بناء الروابط والثقة بني بعضهم البعض.

إن تصميم فضاء آمن ال يعين تهديد حرية التعبري. بل على العكس من ذلك: إنها طريقة لتعزيز حرية 

التعبري من خالل تهيئة بيئة ميكن فيها جلميع األشخاص التعبري عن أنفسهم، من خالل قواعد واضحة 

الحرتام التنوع وتشجيع النقد البناء واحلوار. ويتمثل التحدي يف توضيح ما هو مسموح به وما هو غري مسموح 

به، وفقا ملبادئ منظمة املادة 19. وباإلضافة إىل توضيح قواعد النقاش، جيب أن تكون هناك موارد للتعامل 

مع املخاطر احملتملة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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التقييــــــــــم

متثل مرحلة التقييم الوقت املناسب ملراجعة ورشة  التدريب، وحتديد املمارسات اجليدة، واستكشاف اجلوانب اليت جيب 

العمل على حتسينها. كما أن هذه املرحلة متثل فرصة أخرى إلجراء حتليل جندري متقاطع لورشة التدريب وفقا للسياق 

الذي عقدت فيه. مثل هذه اخلربة القائمة على املمارسة والتحسني املستمر سيجعل الورش التدريبية ذات مغزى للمنظمة 

واملشاركني واجلهات املاحنة. 

• قم جبمع وحتليل نتائج أي تقييم ما بعد ورشة التدريب، مبا يف ذلك أي اختالفات حمتملة يف ردود املشاركني/ات، بكل 	

تنوعهاتهم.

• قم باستخالص املعلومات مع الفريق املنظم واملدربني/ات / امليسرين/ات حول اجلوانب اجلندرية املتقاطعة لورشة التدريب، 	

مبا يف ذلك أي قضايا تنوع أو فجوات جندرية حدثت، ووضع قائمة لألفكار اليت ميكن  العمل بها مستقبال للتحسني.

• وينبغي أن تسلط مجيع التقارير واملقاالت املتعلقة بالتدريب الضوء على جوانبه اجلندرية املتقاطعة وأي إجنازات /تقدم 	

ملحوظ.

3. التقييــــــــــم   

العودة إىل احملتويات
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التقييــــــــــم

ملحـــــق: جــدول سجـــل التدخـــل  
تاريخ الورشة التدريبة:

اسم الورشة:

هدف )أهداف( الورشة:

املنظم )املنظمون(:

املالحظات
 

عدد  املشاركني/ات

عدد  األشخاص الذين
 عربوا عن رأيهم

عدد  األشخاص الذين شاركوا 
بعض جتارب االعتداء

اجلدول ألف  - 1: جدول سجل التدخل
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