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بناء أساس لإلرشاك 

الربامج التي تركز عىل الوقاية من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي واالستجابة له يف السياقات اإلنسانية، 

والتي تطبقها املنظامت املحلية أو الوطنية أو العاملية، 

متيل إىل إرشاك زعامء املجتمع املحيل »كحراس بوابات« 

ميلكون املوافقة عىل أعاملهم والسامح لِفرق الربامج 

بالعمل يف مجتمعاتهم. وأكرث من ذلك، تستطيع برامج 

معالجة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، إرشاك 

زعامء املجتمع املدين بدرجات مختلفة ، بناًء عىل 

عدة عوامل منها إدراك أعضاء الفريق لهياكل القيادة 

والتأهب للسالمة وإلرشاك زعامء املجتمع بنجاح. 
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بناء أساس لإلرشاك

النوع االجتامعي،  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  الذي تستهدفه  أو مجاله  النظر حول نطاق االشرتاك  وبغض 
تبني أساًسا صلبًا إلرشاك زعامء املجتمع املحيل  النوع االجتامعي أن  املبني عىل  للعنف  التصدي  لِفرق  فإنه من املهم 

بناء هذا األساس ست خطوات: النوع االجتامعي واالستجابة له. ويتضمن  العنف املبني عىل  الوقاية من  يف 

أنشطة 	.  املحيل بسالمة ونجاح يف  املجتمع  املناسبة إلرشاك زعامء  والقيم واملعرفة واملهارات  باملؤهالت  يتمتع  تكوين فريق 
له االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

بالربنامج	.  املحيل  املجتمع  زعامء  تعريف 

املحيل.	.  املجتمع  القيادة يف  تحديد هياكل 

النوع االجتامعي واالستجابة 	.  العنف املبني عىل  الوقاية من  تحديد املجاالت ذات األولوية إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
له.

إرشاكهم.	.  املجتمع ممن سيتم  قادة  تحديد 

النوع االجتامعي واالستجابة له.  	.  العنف املبني عىل  الوقاية من  وضع خطة إلرشاك قادة املجتمع يف 

االجتامعي لخطوات  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  استكامل  كيفية  إرشادات عن  الفصل  ويتضمن هذا 
بناء أساس إرشاك قادة املجتمع املحيل. تتوفر األدوات واملوارد ملساعدة الِفرق يف هذا العمل.

األدوات واملوارد:

التواصل 	 إرشادية: مهارات  نرشة 

بأنفسنا 	 نبدأ  إرشادية:  نرشة 

الذايت 	 التأمل  متارين 

القائدة 	 املرأة  إرشادية: تحديد  نرشة 

الرئيسية لإلرشاك 	 املجاالت  القرار: تحديد  أداة صنع 

األنشطة 	 تخطيط  أداة 

التدريب وحدات 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب:  وحدات 

الرئيسية 	 النهج  األسس:  التدريب:  وحدات 

التخطيط لإلرشاك  	 األسس:  التدريب:  وحدات 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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الخطوة األوىل: كَون فريَقا

بالفعل  ينفذ  أو كنت تعمل مع فريق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للتصدي  فريًقا جديًدا  تّكون  سواءكنت 
الذي يشرتك مع قادة املجتمع  العمل  يتمتع طاقم  املهم أن  النوع االجتامعي، من  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 

املجتمع  لقادة  والفعال واملجدي  اآلمن  تعزز اإلرشاك  التي  املناسبة  والقيم واملعرفة واملهارات  املؤهالت  ويعمل معهم، 
لديه  فريق  لتكوين  الرئيسية  التدابري  تتضمن  له.  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  يف 
له:  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املقدرة إلرشاك قادة املجتمع بسالمة وفعالية يف 

املناسبة 	 واملؤهالت  واملعتقدات  بالقيم  يتمتع  عمل  طاقم  اختيار 

العمل ودعمه  	 تدريب طاقم 

التأمل  	 مامرسات  تطوير 

بالقيــم  يتمتــع  اختيــار طاقــم عمــل  اإلجــراء 1.1   
واملعتقدات واملؤهالت املناسبة 

بالقيم  يتمتع  أن  املحيل  املجتمع  قادة  مع  العامل  للطاقم  املهم  من   
بالقيمة  وتقر  للعنف  اللجوء  عدم  تعزز  التي  واملؤهالت  واملعتقدات 

االتجاهات  تعزيز  يف  يساهم  هذا  شخص.  لكل  املتساوية  والكرامة 
االجتامعي  النوع  يف  للمساواة  الداعمة  والقيم  واملعتقدات 

بكامله.  واملجتمع  املجتمع  قادة  مع  الناجيات،  حول  واملتمركزة 
وخلق  الخطرة  والسلوكيات  املعتقدات  لتغيري  مورد  أهم  هم  الناس 

النوع  عىل  املبني  العنف  عىل  والقضاء  الناجيات  لدعم  الالزم  التغيري 
يحتاج  املجتمع،  قادة  إرشاك  عن  املسؤول  العمل  طاقم  االجتامعي. 

املجتمع  يف  القادة  مختلف  خاصة إلرشاك  وقدرات  مهارات  إىل  كذلك 
وفعالية.   باحرتام  املحيل 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الوقاية من  إلرشاك قادة املجتمع يف  الالزمة  املعتقدات والقيم واملؤهالت  تحديد 
القيم  أن تشمل  وينبغي  املجتمع.  قادة  املشرتك مع  للطاقم  االختيار  الوظيفي وعملية  للوصف  له  وضمهم  واالستجابة 

املجتمع  أفراد  لكل  املتأصلة  والقيمة  والحقوق  الكرامة  تعزز  والتي  واملرأة  الرجل  بني  للمساواة  الداعمة  واملعتقدات 
نطاق واسع  االستشارة عىل  املهمشات.  والفتيات  والسيدات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  ومنهم 

الخاص بك.  السياق  املجتمع املحيل عىل اختالفهم بسالمة وفعالية يف  الالزمة لالشرتاك مع قادة  املؤهالت  لتحديد 

للمشاركة  	 وقدراتهم  ومؤهالتهم  ومعتقداتهم  قيمهم  وتطوير  التفكري  عىل  لتساعدهم  العمل  لطاقم  املستمرة  الفرص  توفري 
املحيل.  املجتمع  قادة  مع 

GVB teams  

من أجل أغراض مجموعة األدوات، فريق 
التصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

هو فريق من املامرسني ملناهضة العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي يف إحدى املنظامت ) 

املحلية أو الوطنية أو الدولية( أو العديد من 
املنظامت الداعمة لربنامج مشرتك للوقاية من 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة 
له، بينام يعني طاقم العمل املعني بالعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي األشخاص يف فريق 
التصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي مبا 

فيهم الطاقم الرسمي واملتطوعني. 



للمامرسة نصيحة 

مناقشة كأعضاء فريق املؤهالت والقدرات ذات األهمية القصوى لطاقم العمل املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إلرشاك قادة املجتمع يف السياق الخاص بك. وميكن أن يتضمن اآليت مع إمكانية التصميم املناسب للسياق الخاص بك:

الصرب 	

بآرائهم 	 الحكم عىل اآلخرين واالهتامم  عدم 

املحيل  	 املجتمع  يف  للعمل  الشغف 

الثقة )دون غرور( 	

املحيل 	 باملجتمع  الخاصة  واألعراف  والعادات  السلطة  ديناميات  إدراك 

والرجال  	 النساء  بني  يشمل  مبا  الخاصة  بإيجابية يف حياتهم  السلطة  استخدام 

املرونة 	

والثقة 	 االعتامد 

واحرتام 	 بوضوح  التواصل 

اإلجراء 2.1 تدريب طاقم العمل ودعمه

لبناء فريق اإلرشاك ومتكينه.  أمًرا حيويًا  املجتمع  قادة  املشرتك مع  العمل  لطاقم  املستمر  والدعم  املخلص  التدريب  يعترب 
املجتمع  قادة  األساسية إلرشاك  واألفكار  الرئيسية  املفاهيم  فهم  لتعميق  األدوات  التدريبية يف مجموعة  الوحدات  ُصممت 

الالزمة  املهارات  الذايت وتدعيم  للتأمل  الفرص  له وتوفري  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحيل يف 
التأمل  والدراسة وتدريبات  للمامرسات  املستمر  الدعم  والتيسري. ويشري  االتصال  املحيل وتشمل مهارات  املجتمع  قادة  إلرشاك 

التي  واملهارات  األفكار  وتطورهم ومساعدتهم عىل وضع  تقدمهم  لدعم  العمل  لطاقم  تتوفر  التي  اليومية  والتوجيهات 
الفريق. لبناء قدرات  نجاًحا  األكرث  املستمر هو  والدعم  التدريب  الجمع بني  املامرسة.  قيد  والتجربة  التدريب  تعلموها من 
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تدريب طاقم العمل
بينام يختلف تكوين الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي حسب كل سياق، عادًة ما تضم الربامج املناهضة للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي ، طاقم عمل مكرس لالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي )كاألخصائيني االجتامعيني املعنيني 
بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي والعاملني يف مجال الدعم النفيس-االجتامعي( وطاقم عمل مكرس للتواصل مع املجتمع 

وتوعيته بالوقاية ) كمسؤويل التعبئة املجتمعية املعنيني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي(. وبغض النظر عن تكوين الفريق 
ودور أطقم العمل ومسؤولياتهم، من املرجح أن كل أطقم العمل املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي ستشرتك يف العمل مع 
قادة املجتمع املحيل بطريقة معينة، بينام يضطلع اآلخرون مبسؤولية أكرب للعمل املبارش مع قادة املجتمع املحيل. ولذا يوىص مبا ييل:

النوع االجتامعي ملدة يومني.  	 املبني عىل  للعنف  الجوهرية  املفاهيم  العمل عىل  يجب تدريب كل أطقم 

املجتمع املحيل  	 قادة  الذي يعمل عن قرب مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  تلقي طاقم  أهمية 
ويتضمن: املحيل  املجتمع  قادة  وتطبيقهاإلرشاك  الخاصة  والنهج  املهارات  لتطوير  تعمًقا   أكرث  لتدريب ودعم 

يومني   	 املحليلمدة  املجتمع  قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  األسس: 

التخطيط لإلرشاك )ملدة يومني(   	 األسس: 

النوع  	 املبني عىل  الذي يولونه األولوية:  االستجابة للعنف  العمل وفًقا ملجال اإلرشاك  التدريب اإلضايف لطاقم   يُصمم 
 ) النسائية.  القيادات  دعم  مع  للتحول  املحفز  والتغيري  والتخفيف من مخاطره  االجتامعي 

مالحظة: يبدأ تدريب قادة املجتمع املحيل باملفاهيم الجوهرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. ينبغي تطوير خطط 
تدريبية إضافية لقادة املجتمع املدين مبا يتامىش مع خطة إرشاكهم.

دعم طاقم العمل
فيها  والتأمل  والتحديات  اإلنجازات  مناقشة  الطاقم من  املحيل ميّكن  املجتمع  قادة  بإرشاك  املعني  العمل  لطاقم  املستمر  الدعم 

الذي  العمل  لطاقم  املستمر  الدعم  لتوفري  توجد طرق عدة  البعض.  والتعلم من بعضهم  املشكالت  تجاربهم وحل  ومشاركة 
العمل: الشائعة لدعم طاقم  العمل حتى ال تُهمل. الطرق  النقاط يف خطط  يشرتك مع قادة املجتمع املحيل. تأكد من إدماج تلك 

ملناقشة  	 املخصصة  االجتامعات  أو  العمل  املحددة مع طاقم  االجتامعات  أثناء  الوقت  استخدم  الدورية.  االجتامعات 
الرئيسية وأي تحديات أو فرص تنشأ عن اإلرشاك مع قادة املجتمع املحيل.  املسائل 

اجتامعات الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي. توفر اجتامعات الفريق الفرصة ملناقشة التحديات الشائعة والفرص  	
الجديدة كام تساعد طاقم العمل عىل التعلم من بعضه البعض. كام أن االجتامعات تعد فرصة جيدة ملالحظة ديناميات الفريق وتوطيدها.

الثقة  	 العالقات وتدعيم  وبناء  العمل  الشخيص مع طاقم  التواصل  الرسمية يف  املتابعات غري  تساعد  الرسمية.  املتابعات غري 
العالقات  بعيًدا عن  والتجارب  لألسئلة  إجابات  يبحثون عن  العمل يف مهامتهم،  يتعمق طاقم  وإقامة حوار مفتوح. فحني 

الرقابية . وقد يفكر املديرون يف ضم كل اثنني من األقران من أجل املتابعات غري الرسمية.

للتدريبات عىل موضوع  	 استهدافًا  أكرث  أقل كام تكون  العمل  العمل. مدة جلسات تطوير طاقم  جلسات تطوير طاقم 
قد  أو  للمناقشة  تحتاج  التدريبات مجاالت  االجتامعي من خالل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفرق  بعينه. قد تحدد 

العمل يف االجتامعات  املجتمع املحيل. قد تُدخل جلسات تطوير طاقم  ناشئة من املشاركة مع قادة  تحدد تحديات شائعة 
العادية أو تقدم اختياريًا قبل العمل أو وقت الغداء أو قد تدرج يف جدول ورش العمل لنصف يوم أو يوم كامل أو مزج 

املختلفة. للمقاربات 
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اإلجراء3.1تطوير مامرسات التأمل

التفكر يف قيمنا  تبدأ من داخل كل واحد منا. وتتطلب من كل منا  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  معالجة 
أن نطلب ذلك من  القوة يف حياتنا قبل  واتجاهاتنا ومعتقداتنا وإدراكها والبحث عن سبل نستخدم من خاللها 

تجارب  بشكل حاسم  ونستكشف  حياتنا  نتفكر يف  التأمألن  مقاربة مامرسات  استخدام  منا  ويتطلب  اآلخرين. 
بني  املساواة  عن  ومعتقداتنا  اتجاهاتنا  وكذلك  وسلبيًا  إيجابيًا  بها  نستخدمها  التي  والطريقة  بنا  الخاصة  السلطة 
العنف  من  بالوقاية  املعني  بالعمل  الشخصية  توطد صالتنا  التأمل  نحسنها. مامرسات  أن  وكيف ميكن  الجنسني 

للتحديات. الحلول  إليجاد  النقدي  التفكري  مهارات  وتبني  له  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
اآلخرين من خالل عمليات مامثلة لدعم  أفضل  بطريقة  العمل، يصبح مؤهاًل  لدى طاقم  التفكر  تنشأ سلوكيات  حني 

الفريق عند  التفكر  سلوكيات  لتطوير  أفكار 

األمثلة: املدين. بعض  املجتمع  العمل املشرتكني مع قادة  التفكر بني أطقم  لبناء سلوكيات  توجد طرق عدة 

العمل.	.  اجتامعات وتجمعات طاقم  التفكر يف  إدماج متارين 

اجتامعات 	.  أثناء  للمناقشة  االجتامعي وطرحها  النوع  املبني عىل  والعنف  القوة  والقصص عن  املقاالت  مشاركة 
أسئلة  املناقشة ووضع  والنقطة محل  املوضوع  العمل الختيار  الفرصة لكل عضو يف طاقم  إعطاء  الفريق. 

الجلسة. لهذه  إرشادية 

والرجل.	.  املرأة  بني  املتوازنة  والسلطة  للسلطة  اإليجايب  االستخدام  لتوضيح  األدوار  لعب  استخدام 

التفكر يف وضع    التواصل، نرشة إرشادية: نبدأ من أنفسنا إىل جانب متارين  انظرالنرشة اإلرشادية: مهارات 

للتأسيس. وموارد  أدوات 
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الخطوة الثانية: تعريف قادة املجتمع املحيل بالربنامج
 

أعضاء  النوع االجتامعي وتقديم  املبني عىل  بالعنف  املعني  الربنامج  املحيل عن  املجتمع  قادة  املعلومات مع   مشاركة 
املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  أن يكون طاقم  املثىل هي  الطريقة  الثقة والعالقات والقبول.  بناء  الفريق يساعد يف 

الطريقة ملشاركة قادة  الربنامج وأن يكونوا قد وضعوا  املجتمع املحيل يف مرحلة تصميم  النوع االجتامعي قد استشار قادة 
املبني  بالعنف  املعني  الربنامج  مدير  املحيل من  املجتمع  بروتوكوالت  تتطلب  الحاالت،  بعض  املحيل ومساهمتهم. يف  املجتمع 

للتأكد من أن  الربنامج  التعيني والبدء يف  الربنامج لقادة املجتمع قبل  الكبار، تقديم  أو أحد األعضاء  النوع االجتامعي  عىل 
لتقديم منظمتك  الوقت لالجتامع مع قادة املجتمع املحيل  أنه إن مل يحدث ذلك، فحينها يكون  املجتمع املحيل يرحب به. إال 

الكبار.  العمل  أعضاء طاقم  تقديم  بإرشاكهم وكذلك  واهتاممك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  والربنامج 

أثناء التحضري لتقديم الربنامج املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي لقادة املجتمع املدين:

القطاعات األخرى  	 الربنامج وأطقم عمل  اطلب من طاقم عمل 
الثقة اإلرشادات واألفكار عن أفضل الطرق  واملنظامت أو املعارف 

املجتمع  السيدات يف  توصيات من  الربنامج. احصل عىل  لتقديم 
املرأة. املحيل ومنظامت 

التقديم املبديئ املطلوب أو املناسب يف  	 الفريق كيف يكون  قرر بروح 
السياق الخاص بك )مثال: اجتامع دوري أو تجمع صغري للقادة أو 
القادة الذين سيدعون لالجتامع وأي شكل  اجتامع كبري( ومن هم 

الدعوات )مثال دعوة كتابية رسمية أو شفهية أو غريها(.  من أشكال 
أو تجمع مجموعات عامة مثل زعامء  بعينهم  قد تدعو أشخاص 

الشباب أو غريهم. الكنيسة أو زعامء 

النسائية 	 القيادات  تأكد من إرشاك 

الدعوات.  	 للقادة ووزع  املناسب  الوقت والتاريخ  حدد 

السياق  	 يناسب  الربنامج مبا  أو مرئية بسيطة عن  حرض مواد كتابية 
املحيل. املجتمع  قادة  الخاص بك ملشاركتها مع 

الربنامج واألنشطة لقادة املجتمع  	 العمل عىل رشح  تدرب مع طاقم 
اللغة  استخدام  الشائعة. تجنب  لألسئلة  واالستجابة  املحيل 

املعقدة. التقنية  اللغة  أو  االصطالحية 

املحلية. 	 باللغة  مفهومة  الرئيسية  املصطلحات  ترجمة  أن  تأكد 

السلوك  	 بشأن  املحيل  باملجتمع  لديهم معرفة  اإلرشاد ممن  اطب 
وإنهائه  االجتامع  بدء  وكيفية  املجتمع  بقادة  االجتامع  عند  املناسب 

وغريها من األمور.   

املناسب. 	 بالشكل  يجري  االجتامع  بروتوكول  أن  من  للتأكد  للمدعوين  السلطة  وديناميات  القيادات  تسلسل  راجع 

 مثال من املامرسة: تصف
 مديرة الربنامج املعني بالعنف

 املبني عىل النوع االجتامعي
تجربة فريقها يف العراق:

»بسبب الحساسيات الثقافية والدينية يف البلد، 
وجدنا من الجيد ضم قادة املجتمع املدين إىل 

جانبنا. إن مل يتفهم قادة املجتمع املدين ما نفعله، 
سيكون مستحياًل إدارة الربنامج املعني بالعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي بنجاح. مبجرد إيجاد 
املكان إلقامة الربنامج املعني بالعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي، أول ما يجب فعله هو إرشاك 

قادة املجتمع املحيل وأغلبهم من الرجال. فهم من 
يسمحون للمرأة والفتاة أن تشارك وتبحث عن 

الخدمات. واللحظة التي يتفوهون فيها مبا ينم عن 
تفهمهم بكلمة »نعم« )أثناء التدريبات عىل 

املفاهيم الجوهرية غالبًا(، يصبحون متحدثني 
باسمنا ومذيعني لخدماتنا.« 
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االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  تقديم  بشأن  عملية  نصائح 

رتب املقاعد دائريًا إذا أمكن  	

املنظمة(.  	 واسم  )أسامءكم  أنفسكم  قدموا 

املحلية 	 أنفسهم ودورهم يف مجتمعاتهم  يقدموا  أن  القادة  اطلب من 

املتوفرة.  	 واألنشطة  والخدمات  الربنامج  ارشح 

بدعم مجتمعات محلية وأرس ساملة وصحية  	 الربنامج  اهتامم  للتأكيد عىل  القوة  نقاط  قائم عىل  نهج  استخدم 
النساء والفتيات.  الرتكيز عىل  العنف. ال تخجل من  باالحرتام وبعيدة عن  وتتسم 

الكتيبات والنرشات وغريها.  	 وزع أي مواد مثل 

اترك مجااًل واسًعا لألسئلة وكن صبوًرا يف اإلجابة عليها.  	

ال تِعد مبا ال تستطيع الوفاء به 	

احرتم وقت قادة املجتمع املحيل 	

املدين يف  املجتمع  لقادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  مثال من املامرسة: تقديم 
األردنية اململكة 

انتقلت مرام للعاصمة عامن لبدء برنامج مناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي لالجئني السوريني يف مدينة إربد يف اململكة 
األردنية. حددت اثنني من الزمالء من املجتمع املدين لتحديد القادة الذين يجب استشارتهم. استطاع الزميالن تحديد اجتامع 

للفريق. 

ورغم أن مرام كانت من نفس البلد، مل تكن عىل دراية بالتقاليد املحلية يف مدينة إربد ولذا طلبت من زميليها املساعدة يف التحضري 
لالجتامع. أخرباها أن ترتدي األكامم الطويلة وال متد يدها للسالم إال إن بدأ القادة بذلك وأن تجلس عندما يدعوها القائد لذلك ويف 
املكان الذي يحدده وأن تقبل دعوته للشاي أو القهوة وأن تسأل عن أحوال أرسته. كام نصحاها عن كيفية وصف الربنامج متجنبًة 

الكلامت التقنية مثل العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملامرسات التقليدية الضارة أو عنف الرشيك الحميم. 

يف يوم االجتامع، وصلت مرام مع زميليها مبكرًا واضطرت لالنتظار طوياًل. دعا القائد الفريق للجلوس وقدم لهم القهوة. عربت مرام 
عن امتنانها لهذه الفرصة ملقابلة القائد. بعد التعارفات القصرية، قدم القائد ملرام سيجارة بشكل مفاجئ وسألها من أي بلد هي.  

رفضت السيجارة بأدب ثم تكلام عن العائالت ملدة عرشين دقيقة.

بعد تبادل الحديث، قالت مرام، »أعلم أن لديك عماًل كثريًا وال أود أخذ الكثري من وقتك. أردت مقابلتك ألقدم لك نفيس وأعطيك 
بعض املعلومات عن برنامجنا كام خططنا له. ونود حًقا أن نستمع ألفكارك. أملنا أن نستطيع العمل مًعا لتقديم الخدمات الالزمة 

يف املجتمع املحيل الخاص بك.«

استعرضت مرام وزميالها عمل املنظمة وخطط الربنامج. ووزعوا نرشة باملعلومات وبطاقات العمل. قائد املجتمع املحيل سأل عن 
الربنامج وعام إذا كانت خدماته متوفرة لالجئني السوريني وحدهم أو ألعضاء املجتمع املحيل. كانت مرام وزميالها قد توقعوا هذا 
السؤال فتمكنوا من إعطاء التفاصيل. وعند الحاجة، استطاع زميال مرام توضيح األمور بالرتجمة الفورية من العربية للغة املحلية. 
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سألت مرام إن كان باستطاعتها مقابلته مرة ثانية لسامع املزيد من أفكاره والبدء يف العمل مًعا. وافق القائد املحيل فوضعوا 
املخططات التي تأكدت مرام من تنفيذها.

ومن مقابلتها األوىل مع القائد املحيل، الحظت مرام العديد من األشياء عن القيادة واملجتمع املحيل:
االلتزام باملواعيد. كان عليها الصرب، إن مل تبدأ املقابلة يف موعدها كام تعودت.	. 

املجامالت االجتامعية. توفري الوقت للسؤال عن أحوال األرسة أمر حيوي. 
االحرتام والعمل املشرتك. بدا القائد املحيل أكرث تقباًل للربنامج حني ُسئل عن رأيه وطُلب منه الدعم. 	. 
املعارف املحلية. الزميالن من املجتمع املحيل كان لهم دور ال يقدر بثمن إلنجاح املقابلة.	. 



43

الخطوة الثالثة: عمل مسح للقيادات يف املجتمع املحيل 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املحيل، ميكن  املجتمع  الرسمية يف  الرسمية وغري  القيادة  لوضع  التفهم  لبناء  سعيًا 
يتخذ  أن  للمسح  قائد. ميكن  النفوذ لكل  اختالفهم ومناطق  للقادة عىل  القيادة  لهياكل  تقوم مبسح  أن  االجتامعي  النوع 

القادة يف املجتمع املحيل  القيادة وأنواع  العديد من الصور، إال أن الهدف يكون تكوين صورة واضحة عن مختلف هياكل 
باإلضافة إىل طبيعة ِصالتهم  له  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  تأثري عىل عملية  لهم  ممن 
العمل معهم وبدء  لبدء  املناسبني  املجموعات واألفراد  الفريق عىل تحديد  الذي ميلكونه. يساعد ذلك  التأثري  وماهية 

املحيل: املجتمع  لقادة  باملسح  القيام  تساعد عىل  التي  تتضمن إلجراءات  املحليني.  القادة  االسرتاتيجي إلرشاك  التخطيط 

القيادية 	 بالهياكل  املعرفة 

القادة 	 تحديد 

مرئية 	 خريطة  وضع 

اإلجراء1.3 كن عىل معرفة بالهياكل القيادية يف املجتمع املحيل

فيها:  مبا  املحليني  القادة  املحيل ودور ومسؤولية مختلف مجموعات  املجتمع  القيادية يف  الهياكل  املعلومات عن  اجمع 

وعوامل  	 الجغرافية  العوامل  ومتداخلة حسب  متعددة  هياكل  توجد  قد  املحيل.  املجتمع  الرسمية يف  القيادية  الهياكل 
وغريها. الدينية  والعوامل  الثقافية  املجموعات 

بالثقة واالحرتام؟ وعىل وجه الخصوص، من  	 الرسمية؟ من يتمتع  ، بعيًدا عن املناصب  القادة  الرسمية. من هم  القيادة غري 
قائدات؟ يعتربن  الاليت  النساء  هن 

ما هي املسؤوليات الخاصة للقادة عىل اختالفهم فيام يخص الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له؟ 	

أو مستويات  	 ترتيبات محددة لإلبالغ  أو  قيادات رسمي  املختلفة؟ هل يوجد تسلسل  القيادية  الهياكل  العالقة بني  ما هي 
غريها؟ أو  للسلطة 

القيادية؟ 	 القادة/الهياكل  لنفوذ  التابعني  والسكان  واألديان  املناطق  ما هي 

القائدات يف املجتمع املحيل؟   	 من هن 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  من 

املحيل؟ 	 واملجتمع  القادة  املختلفني وبني  القادة  بني  وتلك  القيادية؟  الهياكل  بني مختلف  السلطة  ديناميات  ما هي 

العمل واملنظامت األخرى  القيادة مع طاقم  أمور  ناقش  املثال،  املستطاع. فعىل سبيل  املعلومات من مصادر متعددة بقدر  اجمع 
املرأة وغريها من  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت  تواصل مع  والناشطني وغريهم.  املحيل  املجتمع  ومتطوعي 

تقييم وضع  أو كجزء من  الرسمية  املناقشات غري  والفتيات من خالل  النساء  استرش  املعنية.  والجهات  املحيل  املجتمع  منظامت 
املقابالت أو  أو  القيادة يف مناقشات املجموعة املركزة  النوع االجتامعي حيث ميكن إدماج األسئلة بشأن  املبني عىل  العنف 

السكانية.  الدراسات  التي تشمل  الجوانب واألشمل  املتعددة  التقييامت  تندرج يف  أن  القيادة  بشأن  لألسئلة  كليهام. ميكن كذلك 
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املعلومات من  متعددة حتى تضمن شمولية  واختيارات  متنوعة  راجعة  تغذية  الحصول عىل  املهم  من 
أو  األغلبية  مجرد  وليس  واملهمشة  الضعيفة  املجموعات  وخاصة  السكان  من  املختلفة  املجموعات  منظورات 

النوع  املبني عىل  للعنف  األكرب. وسعيًا لذلك، فكر يف املجموعات األكرث عرضة  النفوذ والسلطة  املجموعة ذات 
واألصل  للعمر  وفًقا  الخاصة  الفرعية  السكانية  املجموعات  االعتبار  واضًعا يف  املحيل  املجتمع  االجتامعي يف 

املسح. أنشطة  للمساهمة يف  املجموعات  تلك  تواصل مع  العوامل.  الجغرايف وغريها من  العرقي واملوقع 

العناوين  املعلومات ورتبها يف شكل مالحظات. حاول أن تكون محدًدا بقدر اإلمكان بحيث تضع  سجل 
قيادات رسمية  توجد عالقات وتسلسل  أنه  البعض. وحيث  ببعضهم  واملناصب وتحدد عالقتهم  واألسامء 

السلطة. ومستويات  لإلبالغ  املحددة  الرتتيبات  لتفهم  األسئلة  اطرح  املختلفة،  الهياكل  بني 

 

اإلجراء2.3حدد القادة الذين سيتم إرشاكهم أواًل

املحيل، ميكنك  املجتمع  القيادية يف  الهياكل  التعرف عىل  مبجرد 
أن تحدد األمناط املختلفة للقادة يف املجتمع املحيل إلرشاكهم يف 
له.  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

والزعامء  التقليديني  كالقادة  الرسميني  القادة  ذلك  يشمل  أن  ينبغي 
باالحرتام  يتمتعون  الرسميني ممن  القادة غري  إىل جانب  الدينيني 

أوقادة  املجتمع كاملدرسني  أو دورهم يف  والنفوذ نظًرا ملهنتهم 
املحتمل  القادة  املنظامت وغريها. حدد  أو  املجتمعية  املجموعات 
النوع  املبني عىل  العنف  أو مبسائل  بالربنامج  واهتاممهم  دعمهم 

البدء مع القادة الذين  االجتامعي عامًة أكرث من غريهم. من األفضل 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  االهتامم  أبدوا 

املرأة والطفل ورفاههم.  الذين يدعمون حقوق  أو  له  واالستجابة 
املبديئ: القادة لإلرشاك  اآلتية يف تحديد  قد تساعد االسرتاتيجيات 

الربامج املناهضة  	 العمل مع  القادة ممن لهم خربة سابقة يف  حدد 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف 

تأثريًا واحرتاًما وتحفيزًا.  	 األكرث  القادة  حدد 

ضع يف اعتبارك القادة الذين يتمتعون بعالقات أرسية صحية وتتسم باملساواة واالحرتام فيكون سلوكهم إيجابيًا مع اآلخرين. 	

املجتمع املحيل واملنظامت أن يعطوك توصيات.  	 القادة اآلخرين وأعضاء  اطلب من 

املجتمع املحيل.  	 املرأة يف  قيادية والناشطات والداعيات لحقوق  بأدوار  الاليت يقمن  النساء  حدد 

القادة والقائدات عىل وجه الخصوص ينبغي أن  	 الذي يحرتمنه ويبحنث عن دعمه. )وتذكر أن  النساء والفتيات من  اسأل 
الرسميات(. غري  القائدات  يشملن 

الربنامج واألنشطة وميكن  	 االجتامعات ومناقشات  إسهام مهم يف  لهم  والرجال، ممن  الفتيان  والفتيات وكذلك  النساء  حدد 
أن يكونوا قادة أو يساعدوا يف تحديد قادة آخرين. 

السكانية  	 املجموعات  كل  الرتكيز عىل  يستطيعوا  ولن  بأكمله  املحيل  املجتمع  متثيل  يستطيعوا  لن  القادة  أن معظم  تذكر 
الشامل. التمثيل  عن  ابحث  استضعافًا.  األكرث 

 مثال من املامرسة: تحديد القادة يف
أقىص شامل الكامريون

بعد سنوات من العمل يف الوقاية من العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي واالستجابة له ومنها العمل مع 
قادة مختارين، قام فريق معني بالعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي مبسح لتحديد قادة إضافيني ميكن 
إرشاكهم. ومن خالل هذا املسح، حددوا زعيم ديني 

كبري مل يكن يدعم التدخالت الدينية التي من الشائع 
للزعامء اآلخرين االستشهاد بها لتربير العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي أو التقليل من خطورته. 
استطاع الفريق إرشاك القائد والتعلم منه والذي 

وافق عىل تيسري التدريب لقادة آخرين.  
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اإلجراء 3.3 وضع خريطة مرئية

مرئية متثل  ارسم خريطة  ورتبها.  املحليني  القادة  املجموعة عن  املعلومات  راجع 
أشكااًل متعددة، مثل: للخريطة  يكون  أن  القيادة. ميكن  املعلومات عن 

رسم كبري األبعاد يشتمل عىل صور ورموز وكلامت 	

النفوذ 	 دوائر  مرتبة حسب  القادة  يشتمل عىل معلومات عن  البيئي  النموذج  باستخدام  رسم 

املعلومات  	 قوائم  تشتمل عىل  الورقية  األلواح  سلسلة من 

إلكرتونية 	 أو نسخ  الفئة سواء نسخ مطبوعة  املرتبة حسب  املعلومات  جداول 

الفريق. احفظ أي مالحظات أو وثائق داعمة حصلت  القادة يف املجتمع املدين ليكون مفيًدا الستخدام  حافظ عىل مسح 
الحاجة. املعلومات وتحديثها عند  للتأكد من دقة  الخريطة من وقت آلخر  عليها من خالل املسح وخزنها. راجع 

التأسيسية.    القائدات يف األدوات واملوارد  النرشة اإلرشادية: حدد  انظر 
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الخطــوة الرابعــة: تحديــد املجــاالت ذات األولويــة إلرشاك قــادة 
املجتمع املحيل

النوع  العنف املبني عىل  الوقاية من  مجموعة األدوات توضح أربعة مجاالت رئيسية إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
املحفز  والتغيري  مخاطره  من  والتخفيف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  له  واالستجابة  االجتامعي 

القادة.  الجدول الالحق عن كل مجال من املجاالت األربعة إلرشاك  انظر  النسائية.  القيادات  للتحول ودعم 

للقادة  الخاص بك  الربنامج  الجوهرية أساسية إلرشاك قادة املجتمع املحيل، فإن نطاق إرشاك  املفاهيم والنهج  وحيث تعد 
النوع االجتامعي واالستجابة له، ينبغي أن يتحدد وفًقا ملا ييل:  العنف املبني عىل  الوقاية من  يف مجاالت محددة من 

السياق  	 واألولويات حسب  االحتياجات 

واملزايا 	 املخاطر 

والفتيات  	 النساء  االجتامعي ومصالح  النوع  املبني عىل  العنف  من  الناجيات  مصالح 

الفريق وموارده 	 قدرات 

االعتبارات الوصف املجاالت 
الرئيسية 

لإلرشاك

يف  	 مشرتكون  أو  مدركون  املحيل  املجتمع  قادة  هل 
اإلحالة؟  مسارات 

االستجابة  	 أمام خدمات  املعوقات  برنامجك  هل حدد 
قادة  يستطيع  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

معالجتها؟ املحيل  املجتمع 

هل قادة املجتمع املحيل مشرتكون يف االستجابة لحاالت العنف  	
املبني عىل النوع االجتامعي؟ إن كان ذلك صحيًحا، فكيف؟

بالعنف  	 املعني  العمل  وطاقم  والفتيات  النساء  يساور  هل 
املبني عىل النوع االجتامعي أو غريهم أي قلق حيال سبل 
املبني  العنف  من  للناجيات  املحيل  املجتمع  قادة  استجابة 

االجتامعي؟ النوع  عىل 

املجتمع  	 قادة  املحتملة إلرشاك  املخاطر واملزايا  ما هي 
النوع االجتامعي؟  املبني عىل  للعنف  املحيل يف  االستجابة 

عىل  املبني  للعنف  االستجابة  ترتبط 
واملساندة  بالدعم  االجتامعي  النوع 

تحسني  منها  املقصود  والخدمات 
وتعافيهن.  وسالمتهن  الناجيات  رفاه 
للعنف  االستجابة   تشمل  أن  ينبغي 

الرعاية  االجتامعي،  النوع  املبني عىل 
الناجيات  حول  املتمركزة  الطبية 

املبني عىل  العنف  ومعالجة حاالت 
النفيس- والدعم  االجتامعي  النوع 
واألمن  السالمة  وتأمني  االجتامعي 

املجتمع  قادة  والعدالة. ميكن إرشاك 
االستجابة  مظاهر  مختلف  املحيل يف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف 

االستجابة 
للعنف 
ملبني  ا

النوع  عىل 
االجتامعي 
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االعتبارات الوصف املجاالت 
الرئيسية 

لإلرشاك

التخفيف من  	 بالفعل يف  املحيل مشرتكون  املجتمع  قادة  هل 
النوع االجتامعي؟ إن كان ذلك  العنف املبني عىل  مخاطر 

فكيف؟ صحيًحا، 

النساء  	 قيادات  باالشرتاك مع  برنامجك  استطاع  هل 
النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  تحديد  والفتيات، 

االجتامعي؟ 

من  	 للتخفيف  الرامية  الجهود  دعم  للقادة  كيف ميكن 
املخاطر؟ 

املجتمع  	 قادة  املحتملة إلرشاك  املخاطر واملزايا  ما هي 
النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  املحيل يف  

ستعالجها؟ وكيف  االجتامعي؟ 

مخاطر  من  التخفيف  يشمل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 
املخاطر  تزيد  التي  العوامل  تحديد 

العوامل  هذه  تتضمن  وقد  ومعالجتها. 
الضعيفة  كاإلنارة  البيئية  املخاطر 

وظروف االزدحام إىل جانب مخاطر 
أماكن  املرافق يف  الخدمات مثل 
املوظفني.  واستغالل  غري مالمئة 

املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف 
النوع االجتامعي ال يشمل  عىل 

الجذرية. األسباب  معالجة 

تخفيف 
مخاطر 
لعنف  ا
ملبني  ا

النوع  عىل 
االجتامعي

التغيري  	 لترسيع  بالفعل  يعمل  املحيل، من  املجتمع  يف 
النوع االجتامعي؟ هل  املبني عىل  العنف  والوقاية من 

القادة املحليني؟ يشرتك أي من 

الربامج؟   	 النوع من  هل متتلك منظمتك الخربة يف هذا 

أم  	 بالفعل  أساليب موجودة  هل ستعتمد عىل مقاربة/ 
القرار  أخذ  الخاصة بك؟ هل خضت عملية  املقاربة  ستبتكر 

الشأن؟ بهذا  املستنري 

القادة املحليني يف هذا  	 ما هي املخاطر املحتملة إلرشاك 
املزايا؟ الربامج؟ ماذا ستكون  النوع من 

يرتبط التغيري املحفز للتحول مبعالجة 
األسباب الجذرية للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي وتعزيز عمليات التغيري 
لألفراد وللعادات واألنظمة االجتامعية 

للوقاية من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي عن طريق مناهضة التمييز 

ومتكني النساء والفتيات وترسيخ قيم 
املساواة وعدم اللجوء للعنف. 

لتغيري  ا
ملحفز  ا
للتحول

أو غري رسميات؟  	 بالنساء كقائدات رسميات  وهل يعرتف 
القائدات؟ هل توجد أي جهود حالية لتوطيد دور 

الدعم؟ 	 والفتيات عن  النساء  القائدات من  تبحث  هل 

تقدميه  	 منظمتك  فريقك/  يستطيع  الذي  الدعم  ما شكل 
للقائدات؟ 

القادة املحليني يف هذا  	 ما هي املخاطر املحتملة إلرشاك 
املزايا؟ الربامج؟ ماذا ستكون  النوع من 

النسائية  القيادات  دعم  يرتبط 
اهتامم محدد إلرشاك  بتخصيص 

كوسيلة  والناشئات  الحاليات  القائدات 
املجتمع  يف  وتأثريهن  مهاراتهن  لتعزيز 

الرجل  يسيطر  ما  املحيل. وكثريًا 
وبالتايل  املحيل،  املجتمع  قيادة  عىل 

وشواغلهم  الرجال  منظورات  عىل 
النسائية  القيادات  دعم  وأولوياتهم. 

أمر  يساعدهن يف ترسيخ قوتهن وهو 
القائدات ملعالجة  العمل مع  حتمي يف 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف 

دعم 
القيادات 
ئية لنسا ا
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راجع قسم املجاالت الرئيسية إلرشاك القادة من مجموعة األدوات بشأن كل مجال من مجاالت وأفكار إرشاك القادة؟  

انظر أداة صنع القرار للتعرف عىل املجاالت الرئيسية إلرشاك القادة ملزيد من اإلرشادات عن وضع أولويات   

مجاالت إرشاك قادة املجتمع املحيل يف األدوات واملوارد. .
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الخطوة الخامسة: تحديد قادة املجتمع ممن سيتم إرشاكهم

الذين ستعمل معهم.  القادة  املحددة واألفراد  املجموعات  لتحديد  الوقت  القادة، يحني  الرئيسية إلرشاك  املجاالت  مبجرد تحديد 
الدعم  املناسبني. فكر يف  املعايري لتحديد قادة املجتمع املحيل  راجع املجاالت املختارة لإلرشاك وقم بعصف ذهني لتضع قامئة من 

التي  التغيري؟  الجدول الالحق يضم فئات املعايري  التأثري وترسيع  القوة إلحداث تغيري إيجايب يف  الالزم لكل مجال وفيمن لديه 
املجتمع املحيل والربنامج؟ التي يحددها  لها وأمثلة ملعايري محددة قد تكون مهمة بحسب مجال اإلرشاك واألولويات  قد تحتاج 

أمثلة ملعايري محددة فئات املعايري 

ومؤثر.. ومحرتم  متعاطف  الشخصية والسامت  املؤهالت 

الزواج والطالق... يتوىل إجراءات  الصلة النفوذ والتأثري عىل األمور ذات  ميلك 

واملنارصة... الجمهور  أمام  التحدث  التالية املهارات  ميلك 

عىل  املبني  للعنف  الجوهرية  باملفاهيم 
والترشيع... االجتامعي  النوع 

املعرفة

اإلميان واالعتقاد يف املساواة يف النوع 
اإلنسان... االجتامعي ودعم حقوق 

واملعتقدات والتوجهات  القيم 

القادة  الثالثة ميكنك تحديد  الخطوة  املسح يف  الذين أجري عليهم  املدين  املجتمع  قادة  املعايري عىل  بعد تطبيق 
السابقة واستشارة  الربامج  الدراية بقادة املجتمع املدين وخربة  املناسبني لكل مجال من مجاالت اإلرشاك. إىل جانب 
القادة املحددين لإلرشاك ومنها:  التي قد تساعدك يف تحديد  العوامل  النساء والفتيات، قد تضع يف االعتبار كذلك، 

القادة ميتلك مصالح مشرتكة أو هواجس متداخلة مع  	 أي من 
االجتامعي؟ النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق 

بالثقة واالحرتام وملَ؟  	 الذين يتمتعون  القادة  من هم أكرث 

النساء والفتيات أي مخاوف من قائد معني؟  	 هل أبدت 

القبيلة يف دائرة  	 أو  العرقي  كيف تؤثر عوامل كالعقيدة واألصل 
لإلرشاك؟ الرئيسية  باملجاالت  املرتبطة  القادة  نفوذ 

كيف يترصف القادة يف االجتامعات أو غريها من املنتديات؟ هل  	
ميتلكون مهارة االستامع أو يبدون االهتامم مبا يقوله اآلخرون؟ 

هل هناك قادة محددين يشرتكون يف البت يف حاالت العنف املبني  	
االجتامعي؟ النوع  عىل 

الربامج  	 الكايف للمشاركة يف  الوقت  هل لدى قادة املجتمع املحيل 
االجتامعي؟   النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية 

مثال من املامرسة: معايري قائد  
 املجتمع املحيل الخاصة

 بالربنامج املناهض للعنف
 املبني عىل النوع االجتامعي يف

  الكامريون

مراعي للنوع االجتامعي 	
ميثل منوذًجا إيجابيًا ألرسته ومجتمعه ومحيطه 	
أمني 	
نشط واجتامعي 	
نزيه ومحايد 	
عىل دراية باملبادئ التوجيهية املعنية بالعنف  	

املبني عىل النوع االجتامعي 
داعم لتمكني املرأة ولقيادة املرأة 	
عىل دراية بالخدمات املتوفرة يف املجتمع املحيل  	
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الخطوة السادسة: ضع خطة! 

التي  األنشطة  التي تود تحقيقها ووضع خطة هادفة ومنظمة. حدد  املخرجات  بنجاح والتفكر يف  املجتمع املحيل  قادة  إلرشاك 
العمل  السالمة وفكر يف خطوات  الجامعية واملنارصة ومبادرات  املناقشات  الوصول للمخرجات وذلك من خالل  قد تساهم يف 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  )مثال: طاقم  األنشطة،  فيمن سيشرتك يف  بنجاح. فكر كذلك  األنشطة  لتنفيذ كل  الالزمة 
املتابعة.  التنفيذ و  املسؤولني عن  الفريق  الزمني وأعضاء  الالزمة واإلطار  املجتمع املحيل( واملوارد  االجتامعي والرشكاء وقادة 

تحت    األنشطة  بشأن  األفكار  من  ملزيد  األدوات  مجموعة  من  لإلرشاك  لرئيسية  ا املجاالت  قسم  راجع 

اإلرشاك  أفكار  عنوان 

لتأسيسية    ا واملوارد  األدوات  وضع  يف  األنشطة  تخطيط  أداة  انظر 
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد:

التواصل 	 إرشادية: مهارات  نرشة 

بأنفسنا 	 نبدأ  إرشادية:  نرشة 

الذايت 	 التأمل  متارين 

القائدة 	 املرأة  إرشادية: تحديد  نرشة 

الرئيسية لإلرشاك 	 املجاالت  القرار: تحديد  أداة صنع 

األنشطة 	 تخطيط  أداة 

التدريب وحدات 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب:  وحدات 

الرئيسية 	 النهج  األسس:  التدريب:  وحدات 

التخطيط لإلرشاك  	 األسس:  التدريب:  وحدات 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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نرشة إرشادية:  مهارات التواصل 

ما أهمية مهارات التواصل؟

املهمة  القضايا  تيسريها ومناقشة  أو  االجتامعات  استضافة  التواصل، سواء من خالل  املحيل مهارات  املجتمع  قادة  يتطلب إرشاك 
املبني  بالعنف  املعنية  الفرق  للتواصل  الجيدة  املهارات  تساعد  والفتيات.  النساء  الناجيات كل عىل حدة ومنارصة مطالب  ودعم 

وفعاليته.  الربنامج  وتعظيم سالمة  التعاونية  العالقات  وبناء  واكتسابهام  واالحرتام  الثقة  إظهار  االجتامعي عىل  النوع  عىل 

للسياق.  	 ومناسبة  وسهلة  واضحة  بلغة  تواصل 

والشفهي.  	 الكتايب  التواصل  أمكن يف  كلام  املحلية  اللهجة  أو  اللغة  استخدم 

	   »VBG»،املثال واالختصارات. فعىل سبيل  االصطالحية  اللغة  وتجنب   املعروفة  والعبارات  الكلامت  استخدم 
برنامجك.  لوصف  املثىل  الطريقة  ليست 

إساءة ألي مجموعة.   	 التي قد تحمل  للكلامت  انتبه 

عند العمل مع مرتجم فوري، تأكد من احرتام املجتمع املحيل له وحصوله عىل تدريب عىل املفاهيم   	
املجال.   للكلامت واملعاين يف هذا  االجتامعي وفهمه  النوع  املبني عىل  للعنف  الجوهرية 

واألمانة 	 واالنفتاح  باالحرتام  تحىل 

املحيل. فعىل سبيل   	 املجتمع  قادة  أمناط  والتواصل مع مختلف  بالتحية  الخاصة  بالتوقعات  كن عىل دراية 
املنتظرة وغريها؟  القادة وما األصول واملجامالت  لتحية جامعة من  ترتيب منتظر  املثال، هل هناك 

أمام   	 الالئق أن تقف  املناطق، ليس من  املثال، يف بعض  الشفهي. فعىل سبيل  الجسد والتواصل غري  للغة  انتبه 
القائد مبارشًة أو أن تجري تواصل برصي مبارش معه.

واجعل هاتفك صامت.  	 النشط  االستامع  مهارات  استخدم  الكامل.  انتباهك  اعطه 

يتحدث.  	 من  مقاطعة  تجنب 

بالنساء   	 املتعلقة  الخبري يف كل املسائل  الحوار. ال تقدم نفسك بصورة  أمام  الصدر  كن متواضًعا وواسع 
الحياتية.  وتجاربهم  وأعضائه  املحيل  املجتمع  قادة  وقدر خربة  والفتيات 

ال تجادل عند عدم موافقتك مع أي فكرة.  استمع أواًل ثم اطرح األسئلة بعد ذلك لتتمكن من الفهم وتحفز   	
املوضوع. اإلضايف حول  والتفكر  النقاش 

املدين.   	 عرب عن تقديرك لعمل قادة املجتمع 

أن   	 أريهم  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  الداعمة  والقيم  كن رصيًحا فيام يخص عملك 
توجهك. القيم  هذه 
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القوة 	 القائم عىل نقاط  النهج   طبق 

الثقة   	 الثقة. وجود أساس من  العالقات وترسيخ  لبناء  الشائعة وذلك  املصالح املشرتكة واملخاوف  ركز عىل 
الربنامج.  أثناء  األصعب  القضايا  معالجة  سيسهل  املشرتك  والعمل 

اشرتكوا   	 وإن  مجتمعاتهم، حتى  اإليجايب يف  للتغيري  تحقيقهم  وإمكانية  املحيل  املجتمع  قادة  بإسهامات  اعرتف 
املقلقة.  املامرسات  يف بعض 

ضع املوضوعات يف إطار إيجايب كلام أمكن. مثاًل، أوضح مزايا عدم اللجوء للعنف بداًل من الرتكيز عىل عىل   	
فحسب.  العنف  تداعيات 

تلك   	 اسرتاتيجيات مامثلة ووضح مكاسب  تنفذ  أو مجتمعات محلية  ناجحة  أخرى  لربامج  أمثلة  وضح 
املجتمعات. 

واالستخدام   	 للثقافة  اإليجايب  الجانب  ومنها  اإليجابية  املجتمعية  والعادات  املامرسات  لرتسيخ  الفرص  انتهز 
االجتامعي. النوع  عىل  املبني  العنف  ملعالجة  الناجحة  والجهود  للسلطة  اإليجايب 

التفكري  	 القامئة عىل  املناقشة  تشجع  التي  األسئلة  اطرح 

اآلخرين ورؤاهم.   	 بأفكار  الحقيقي  االهتامم  تنم عن  بطريقة  األسئلة  اطرح 

إذا سأل أحد سؤااًل أو عرب عن فكرة قد تؤدي لإلرضار بالنساء والفتيات، فضع يف اعتبارك أن تسأل اآلخرين   	
التفكر.  املزيد من  للمتابعة إلثارة  أسئلة  اطرح  رأيهم.  عن 

األكرث حساسية.  	 للموضوعات  باملناقشة  تدريجيًُا  انتقل  ثم  األبسط  باملوضوعات  ابدأ 

املحيل،    املجتمع  االجتامعي ولقادة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التواصل  املوارد: ملزيد من مهارات 

الظروف  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  التدخالت ضد  بتنسيق  الخاص  الكتيب  املفيد مراجعة  من 

.)	7	 )الصفحة  الناجح  التواصل  اإلنسانية )9	0	( قسم 
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النرشة اإلرشادية: لنبدأ بأنفسنا

ملناهضة  وكمامرسني  كأفراد  بأنفسنا  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للقضاء عىل  السلطة  ديناميات  تحويل  عملية  تبدأ 
االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تنفذ  التي  والفرق  للمنظامت  االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  العنف 

املعنية  الِفرق  يساعد  أن  املهيكلة  العمليات  املمكن الستخدام  والسلطة. من  االجتامعي  النوع  فيام يخص  دينامياتها  تتفكر يف  أن 
املحلية.   واملجتمعات  منظامتهم  وبني  منظامتهم  داخل  القوى  موازين  اختالل  معالجة  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  بالعنف 

االجتامعي  	 النوع  أو كل شهر الكتشاف تحديات  أسبوعًيا  أو مرتني  أسبوعًيا  العمل واملتطوعني  لطاقم  التفكر  بتامرين  قم 
والسلطة.

العمل.   	 القوة داخل مكان  بزيادة ميزان  التزم 

للسلطة.   	 اإليجايب  لالستخدام  املرشفني  منوذج 

العمل عىل كل املستويات.   	 التواصل باالحرتام املتبادل بني طاقم  احرص عىل أن يتسم 

القرار.  	 اتخاذ  الحقيقية يف  املساهمة  العمل من  التي متكن طاقم  الفرص  اخلق 

	  . للمرشفني  الراجعة وارجع  التغذية  العمل إلعطاء  لطاقم  الفرص  وفر 

العمل.  	 قدر إسهامات كل أعضاء طاقم 

العمل واملتطوعني والرشكاء يف األولويات.  	 ضع رفاه طاقم 

العمل 	 بيئة  لداخل  املحيل  املجتمع  تقليدها من  أو  القوى  اختالل موازين  ترسيخ  تجنب 

العليا.  	 الوظيفي مبا يشمل اإلدارة  الهيكل  النساء ممثالت يف  تأكد من أن 

املجتمع املحيل.  	 التنوع يف  التي تعكس  الفرق  كّون 

املجتمع  	 وأعضاء  العمل  بني طاقم  السلطة  توازن  لتحقيق  التدابري  اتخذ 

وإسهاماتهم.  	 وتجاربهم  قدر خربتهم  املحيل.  املجتمع  أعضاء  لكل  والقيمة  والكرامة  املساواة  احفظ 

أو   	 وليس »مستفيدين«  أشخاص  بصفتهم  القادة واشرتك معهم  املحيل ومنهم  املجتمع  أعضاء  إنسانية  احرتم 
إليهم.  تعرف  للتقييم.  »موضوعات«  أو  مستهدفة«  »مجموعات 

التي تشاركها.   	 املجموعات  املستوى مع  أمكن، اجلس عىل نفس  وكلام 

إليها كرموز   	 ينظر  التي قد  األمور  االتصال وغريها من  االنتقال وأجهزة  انتبه لطريقة ملبسك ووسائل 
أمامهم.  أو قلل من ظهورها  تبعدك عن اآلخرين  التي  األشياء  استخدام  لتقليل  الطرق  أوجد  للسلطة. 

الوسائل   	 أنهم ميلكون  و  الراجعة ملنظمتك  تغذيتهم  املحيل إلعطاء  املجتمع  الفرصة ألعضاء  توفر  تأكد من 
لإلبالغ عن أي إساءة يف استخدام السلطة. 
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متارين التأمل الذايت	

مناوبة  الفريق  أعضاء  بإمكان  بانتظام.  التفكر  متارين  االجتامعي مامرسة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للفرق  املمكن  من 
ارفعوا أصواتكم. أشكال عديدة. مثاالن مأخوذان من منظمة  لها  يتوفر  قيادتها حيث  أو  التفكر  لبدء متارين  املسؤوليات 

مترين اكتشاف قيمنا#	

اقرأوا مجتمعني أو منفردين: 
الذي نعيش  اختياراتنا وأفعالنا. وهي األساس  نفيد منها لرتشد  بها أشد اإلميان ونستطيع أن  التي نؤمن  املزايا  القيم هي 

تتغري مع مرور  أن  لقيمنا  القيم عملية مستمرة. ميكن  يعد تعريف  نلحظها.  غالبًا ال  أننا  يتجزأ منا حتى  عليه. وقيمنا جزء ال 
يتحسن  بالقيم،  نحيا  بذاتنا. حني  يفيد يف وعينا  قيمنا  تفكرنا يف  الحياة.  لخربات  واكتسابنا  العمر  تقدمنا يف  الوقت ومع 

القوة واإليجابية  األكرب ونزيد  الصالح  العصبي. وعالوة عىل ذلك، نساهم يف  بالضغط  بها ويقل شعورنا  بذاتنا ونفخر  شعورنا 
قيمنا. نفس  يشاركونا  الذين  األصدقاء  نجتذب  كام  بالقيم  ليحيوا  اآلخرين  ستلهم  أفعالنا  ألن  املحلية.  ومجتمعاتنا  لعالقاتنا 

مترين مستقل:
استخدم جريدة أو ورقة مع قلم. فكر يف قيمتني تود االستثامر فيهام أكرث يف أقوالك وأفعالك. ولكل قيمة منهام، أكمل اآليت:

القيمة األوىل التي أودها أن أمنيها أكرث يف حيايت هي.. 	

ألن..  	

سأفعل ذلك عن طريق...  	

القيمة األخرى التي أودها أن أمنيها أكرث يف حيايت هي.. 	

ألن..  	

سأفعل ذلك عن طريق...   	
 

مناقشة جامعية:
التي  القيم  مشاركة  الفريق  أعضاء  بإمكان  التمرين.  بشأن  كفريق  تحدثوا 

التمرين الشخيص لكن دون أن يطلب منهم ذلك.  حددوها يف 

القيم؟ 	 فيم فكرت حني قرأت عن 

التمرين؟ ماذا تعلمت عن نفسك؟  	 ما رأيك يف 

بها؟   	 التمسك  نحاول  قيم مشرتكة  فريقنا  لدى  هل 

مقتبسة من: منظمة ارفعوا أصواتكم  برنامج البدء، والوعي، والدعم، والعمل )ساسا(! »معاً: نهج الناشطني ملنع العنف ضد النساء«، . كامباال، أوغندا، 0	0	، مأخوذ من املصدر الرئييس: شبكة الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي/منظمة ارفعوا أصواتكم.   	
تحركوا! كامباال، أوغندا، 		0	  
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مترين لنحيا بقيمنا #	

اقرأوا مجتمعني أو منفردين: 
أننا نترصف وفًقا لقيمنا. أحيانًا  قيمنا تؤثر يف كل أعاملنا، سواء كنا مدركني لذلك أم ال. لكن ال يعني ذلك 
أحيانًا ال ندرك حتى  الترصف بطريقة أخرى.  نقرر  أننا رغم ذلك  إال  توجهنا قيمنا للترصف بطريقة معينة، 
الخوف  لقيمنا، مثل  الترصف وفًقا  أن متنعنا من  األشياء  للعديد من  املمكن  أن ترصفاتنا تعارض قيمنا. من 

واع.   لجهد  بحاجة  نحن  لقيمنا،  وفًقا  والطمع وغريها. وليك نترصف  والتوتر  والتشتت  والضغوط 

مترين مستقل:
استخدم جريدة أو ورقة مع قلم.

الجدول املوضح. 	 أربعة أعمدة مثل  لتكون  ارسم ثالثة خطوط طولية 

دّون ثالث قيم يف العمود األول. 	

قيمة، وضح: 	 لكل 

للقيمة  	 وفًقا  للترصف  تنتهجها  التي  األفعال 

القيمة.  	 وتخالف  بها  تقوم  التي  األفعال 

العاقبة منه عىل حياتك.  	 أو  القيمة  اتباع  أثر عدم 

العواقب  مخالفة اتفاق القيمة

	

	

	

مناقشة جامعية:
تحدثــوا كفريــق بشــأن التمريــن. بإمكان أعضاء الفريق مشــاركة القيــم التي حددوها يف التمرين الشــخيص لكن دون أن يطلب 

ذلك.  منهم 

التمرين؟ 	 أثناء  فكرت  فيم 

نفسك؟  	 تعلمت عن  ماذا 

هل اندهشت من أي يشء؟  	

هل تفكرت يف أي تغيريات تود إحداثها؟  	
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النرشة اإلرشادية: تحديد النساء القائدات

التأثري يف األعضاء اآلخرين يف املجتمع  	 القادة ميلكون لقب »قائد«. غايتك هي أن تحدد من يستطيعون  ذكر أن ليس كل 
النسائية  القيادات  قيادية.  أو منتخبني يف مناصب  قادة رسميني  دامئًا  ليسوا  األشخاص  املحيل ويستطيعون خدمتهم.  هؤالء 

املجتمع  أو غريهن من أعضاء  الدينية  املجموعات  الكنائس وغريها من  الصحة ورئيسات  املدرسات وعامالت  قد تكون 
الواقع ومن املمكن أن  باألمر  القادة كذلك قائدات  أنفسهن لشؤون املجتمع وخدماته. تعد زوجات  الاليت يكرسن  املحيل 

القيادات  القادة وغريهن من  النوع االجتامعي ) ألن زوجات  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  يكن حليفات مهامت 
الذكورية ورؤاهم(. القيادات  اهتاممات  يوطدن  أن  املمكن  بالفكر من  يتمتعن  الاليت  النسائية 

املحيل عمن  	 املجتمع  املختلفة يف  والفتيات  النساء  اسأل مجموعات  املحيل!  املجتمع  والفتيات يف  النساء  اسأل مجموعات 
السديد  بالرأي  يتمتع  للدعم واالستشارة؟ من  الناس طلبًا  والفتيات هن مقصد  النساء  َمن من  فيه.  ينتظرن دعمه ويثقن 

االحرتام؟  محط 

السكان يف املجتمع املحيل ويؤثرون فيهم  	 القادة ميثلون مجموعات محددة من  العديد من  السكان يف االعتبار.  ضع تنوع 
بالنسبة  املختلفة  تجاربهم  اعتبارك  املختلفة وضع يف  والفتيات  النساء  التشاور مع مجموعات  تأكد من  أكرث من غريهم. 

متنوعة  التوصل ملجموعة  بهدف  العوامل وذلك  القانونية وغريها من  والحالة  والعرق  والدين  العرقي  واألصل  واللغة  للعمر 
النسائية. القيادات  من 

التي تود  	 النسائية«، فكر يف وصف املؤهالت واألدوار  فبداًل من مجرد السؤال عن »القيادات  استخدم لغة مفهومة. 
النوع االجتامعي يف كردفان  املبني عىل  العنف  املثال، كافحت إحدى املامرسات يف مناهضة  تحديدها. عىل سبيل 

التي  املحادثات  أنه يف إحدى  إال  التقليدية«.  النسائية  »القيادات  إيجاد  املساعدة يف  النساء حني طلبت  لتحديد  بالسودان 
الحكيامت هن مغنيات وشاعرات  النساء  أن  الحكيامت. وعلمت  النساء  تقابل  أن  السيدات  إحدى  صدفت، نصحتها 

بنجاٍح كبري.  الحكيامت  النساء  برنامجها يف إرشاك  بدأ  الرهبة.  والتقدير وأحيانًا  االحرتام  بغاية  لهن  ينظر  مؤثرات 

املجتمع  	 داخل  العاملة  الرسمية  غري  واملؤسسات  املنظامت  املحيل.  املجتمع  ومنظامت  النسائية  املؤسسات  مع  تشاور 
املجتمع املحيل وخاصة  ينظر عادًة لعضوات منظامت   . املجتمعية  القيادة  ببعض عنارص  األقل  املحيل، غالبًا ما تشارك عىل 

نسائية.   كقيادات  املرأة،  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت 

تدريبات ألعضاء  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  توفر  حني  الناجح  التدريب  املشاركني يف  تحديد 
القيم  إىل جانب  للقيادة  يبدين مميزات وسامت شخصية  الاليت  والفتيات  للنساء  االنتباه  املمكن  املحيل، من  املجتمع 

اإليجابية.  واملعتقدات  والتوجهات 

العنف  	 مناهضة  برنامج  مدة  أثناء  بالربنامج.  الخاصة  التدخالت  أثناء  القيادة  يبدين سامت  الاليت  والفتيات  للنساء  انتبه 
ومنها  املختلفة  األنشطة  واملشاركني يف  والفتيات  للنساء  اآلمنة  املناطق  أعضاء  االجتامعي، سينشأ من  النوع  املبني عىل 

سينشأ  املحيل،  املجتمع  تنمية  أو مرشوعات  النفيس-االجتامعي  الدعم  مجموعات  وأنشطة  التعلم  وأنشطة  العيش  سبل 
اإليجايب.  التغيري  اآلخرين ودعم  يعملون عىل مساعدة  قادة طبيعيون  منهم 
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أداة صنع القرار: تحديد املجاالت الرئيسية لإلرشاك

أفكار لإلرشاك
راجع األفكار الخاصة باإلرشاك يف 

الفصول ذات الصلة وضعها يف 
قامئة بناًء عىل االحتياجات 

واإلمكانيات املحتملة. 

املجاالت الرئيسية لإلرشاك
فكر يف اإلجراءات التي من املمكن أن 

يتخذها القادة وفًقا للمجاالت 
الرئيسية لإلرشاك 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة
حدد املشكالت املحددة التي ميكن ملشاركة قادة 

املجتمع املدين معالجتها. 

عىل  املبني  للعنف  االستجابة 
)VBG( النوع االجتامعي

العنف  مخاطر  من  التخفيف 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

للتحول املحفز  التغيري 

النسائية القيادات  دعم 

حدد املشكلة أو املشكالت الرئيسية

له يف مجتمعك  والوقاية منه واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املرتبطة  املحددة  املشكالت  فكر يف 
أنه من املفيد:   النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفرق املعنية  املحيل.  من أجل جمع املعلومات، قد تجد 

والتبعات. 	 املساعدة  والعوامل  الجذرية  أسبابها  وتحديد  املشكلة  لتحليل  املشكالت  شجرة  استخدم 

الجذرية  	 األسباب  بتحليل  قم 

لها. 	 والبحث عن حلول ممكنة  يواجهنها  التي  املشكالت  والفتيات إلدراك  النساء  استرش 
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املجاالت الرئيسية لإلرشاك

التي من املمكن أن يدعمها قادة املجتمع املحيل. من املمكن  الرئيسية، فكر يف اإلجراءات  لكل مجال من املجاالت 
التالية حيث تتصل بكل مجال من مجاالت اإلرشاك. بالنوع االجتامعي يف األسئلة  الفريق املعني  أن يفكر 

االجتامعي؟   	 النوع  القائم عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  بالفعل يف  املحيل مشرتكون  املجتمع  قادة  هل 

ما التأثري أو القوة أو املهارات أو املعرفة التي من املمكن أن تفيد مجاالت اإلرشاك؟ 	

فيها؟ 	 املساهمة  املحيل  املجتمع  لقادة  املمكن  التي من  املوارد  ما 

القادة  	 املختلفني، هل  القادة  الوظيفي ودور  للتسلسل  بالنظر  انفتاًحا عىل اإلرشاك؟  أكرث  هل هناك قادة محددون 
أكرث لإلرشاك؟ مناسبون  املحددون 

للقادة؟  	 املحتملة  واألولويات  املصالح  ما هي 

ما هي مكاسب إرشاك قادة املجتمع املحيل؟  	

الذي من املمكن أن تحدثه اإلرشاك؟  	 النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  النساء والفتيات والفريق  الخطر عىل  ما 
منها؟  التقليل  عالية وهل ميكن  الخطر  نسبة هذا  هل 

أفكار لإلرشاك

أي  اإلرشادات ومن  الصلة من هذه  الفصول ذات  أفكار اإلرشاك من  لكل مجال من مجاالت اإلرشاك، راجع 
كذلك  املمكن  ومن  السابقة.  التجارب  ومن  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  معنية  أخرى  وموارد  أدوات 

األنشطة  ملختلف  املحتمل  النجاح  يف  فّكر  جديدة.  بأفكار  للخروج  الذهني  العصف  مامرسة  الفريق  ألعضاء 
مقدرة  جانب  إىل  األنشطة  عىل  وانفتاحهم  القادة  مشاركة  وإمكانية  املخصص  والوقت  املتاحة  املوارد  إىل  بالنظر 

بك.  الخاص  السياق  حسب  تدعمها  التي  واألخالقيات  األنشطة  سالمة  يف  كذلك  فّكر  ومصالحه.  الفريق 

املحيل؟ 	 أنشطة مامثلة يف مجتمعك  هل كانت هناك 

املجتمع؟  	 أعضاء  ومختلف  السلطات  استجابة  ستكون  وكيف 

والفتيات؟   	 النساء  األنشطة عىل قدرتك عىل خدمة  هل ستؤثر 

هل هذا املجال من مجاالت اإلرشاك عميل وميكن تحقيقه؟  	

الخصوص؟ 	 بهذا  والفتيات  النساء  استشارة  ميكنك  كيف 

القادة؟ 	 التمويل واملواد والنقل والوقت وغريها( املطلوبة منك ومن   ( ما املدخالت 

تعد ساملة؟ 	 الطريقة  بهذه  املشاركة  هل 

السلبية لإلرشاك؟  	 والجوانب  املخاطر  املكاسب عىل  تزيد  هل 
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أداة تخطيط األنشطة

بطريقة  للتحضري  التخطيط  أداة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفرق  تفيد  أن  املمكن  من 
الربنامج. تكييفه حسب سياق  التخطيط منوذج ميكن  أداة  تعد  املحيل؟  املجتمع  قادة  أفضل ملشاركة 

)VBG( االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  الرئيسية لإلرشاك:  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

قامئة  ضع 
باملوارد 

املطلوبة 

سيشرتك؟  من 
العمل  طاقم  )مثاًل: 

وقادة  والرشكاء 
املحيل( املجتمع 

الخطوات  دّون 
للقيام  الرضورية 
قامئة باألنشطة يف 

دّون األفكار 
الخاصة باإلرشاك أو 

قامئة األنشطة يف 

االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  الرئيسية لإلرشاك:  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

املنتظرة: املخرجات 

املنتظرة:  املخرجات 
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للتحول املحفز  التغيري  لإلرشاك:  الرئيسية  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

النسائية القيادات  الرئيسية لإلرشاك: دعم  املجاالت   

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

املنتظرة:  املخرجات 

املنتظرة:  املخرجات 


