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األسس: التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات 
املحلية

التدريب
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األسس: التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

من املستهدفون بالتدريب؟

بالوحدات  يُوَص  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التدريبية مصممة  لإلرشاك«  »التخطيط  وحدات 
املحلية  املجتمعات  قادة  بزيادة إرشاك  املهتمة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  التدريبية 

املحلية.  املجتمعات  قادة  يعملون عن كثب مع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  رق  الِفَ واملوظفني يف 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

أساس  »بناء  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً  التدريبية  »التخطيط لإلرشاك«  املتضمن يف وحدات  املحتوى  يرتبط 
املحددة يف فصل  الخطوات  التدريبية  الوحدات  تتبع  األدوات.  لإلرشاك« من توجيهات مجموعة 

»بناء أساس لإلرشاك«، وسيستخدم املشاركون األدوات من أدوات وموارد بناء أساس.  

الوقت واملوارد الالزمة

العنف  الوقت لفرتات االسرتاحة والغداء. ميكن لربامج مناهضة  إتاحة  التدريب يف يومني كاملني، مع  ميكن تغطية محتوى 
الفردية إىل خطط  الوحدات  تُنظّم  التدريب خالل إطار زمني أطول، بحيث  تنفيذ  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل 

بالرشكاء،  االلتقاء  أو  إضافية،  التدريبية لجمع معلومات  الوحدات  التوقف بني  للِفرق  املفيد  يكون من  للِفرق. وقد  عمل 
أو قضاء الوقت يف التفكري يف خيارات الربنامج قبل امليض قدماً يف تحديد األولويات أو وضع خطط العمل لإلرشاك. 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أخذها يف االعتبار 
فيام يتعلق بالتخطيط لإلرشاك: 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 االجتامعي(:  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الكامل  )املحتوى  الرئيسية  املقاربات 

يومان 	 لإلرشاك:  التخطيط 

األدوات، وورق  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  التكنولوجيا منخفضة وال  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
الِفرق بطباعة نُسخ من فصل  لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، وأدوات مطبوعة/منسوخة. تُوَص 
»بناء أساس لإلرشاك« من توجيهات مجموعة األدوات، إذا أمكن، ألن الوحدات ستعتمد إىل حد بعيد عىل الخطوات املوضحة يف 

األولويات وتخطيط األنشطة.  الرئيسية لوضع  الوصول إىل فصول مجاالت اإلرشاك  للِفرق  أيضاً  املفيد  الفصل. وسيكون من  هذا 
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مخطط تدريب التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

الفئة املستهدفة   

الوقت التقديري ملحة عامة عن الوحدة الوحدة

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

باعتباره  والجامعي  الفردي  للتأمل  مساحة  الجلسة  توفر هذه 
املحلية.  املجتمعات  مع  التدخالت  لتخطيط  حاسمة  أوىل  خطوة 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تتبنى  بأن  ويُوَص 
السلطة.   ومامرسة  القيم  تراعي  تأملية  مامرسة  االجتامعي 

التأملية املامرسة 

و45  ساعتان 
دقيقة

أولويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تستعرض 
املحلية.  املجتمعات  قادة  أو ماضية إلرشاك  برامجها وأي جهود حالية 
تتوصل الِفرق خالل هذه الجلسة إىل فهم مشرتك من شأنه أن يدعم 

املحلية.  املجتمعات  قادة  إمكانية إرشاك  التأمل يف  املزيد من 

الحالية  الربامج  التقييم: 
املبني  بالعنف  املعنية 
االجتامعي  النوع  عىل 

القادة وإرشاك 

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ترسم 
معلومات  لجمع  وتضع خططاً  املعروفة  القيادة  لهياكل  خريطة 

النسائية. القيادات  القادة، مبا يف ذلك  إضافية حول 

قيادة  رسم خريطة 
املحلية  املجتمعات 

ساعتان أللويات  فهامً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تطبق 
للنظر يف إرشاك قادة املجتمع املحيل يف  القيادة  الربنامج وهياكل 

واإلمكانات  االحتياجات  يف  الِفرق  وستنظر  للربامج.  الرئيسية  املجاالت 
اإلرشاك.   أولويات  وتصّوت عىل  املختلفة  بالتدخالت  املتعلقة  واملخاطر 

األولويات تحديد 

و15  ساعتان 
دقيقة

سيفكر  الربامج،  وأولويات  املجتمعية  القيادة  هياكل  التأمل يف  بعد 
الفريق  الذين ميكن إرشاكهم. وسيضع  القادة  املشاركون َمن هم 

الرئيسية.   القادة من أجل مجاالت اإلرشاك  لتوجيه تحديد  معايري 

من  القادة  تحديد 
أجل اإلرشاك

ساعتان االجتامعي عىل  النوع  إىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ستستند 
التدريبية  والوحدات  والقرارات  األدوات  مجموعة  توجيهات 

املحلية.   املجتمعات  قادة  لوضع خطط إلرشاك  السابقة 

لإلرشاك  الفريق  تخطيط 

الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

املامرسة التأملية

ملخص

املحلية.  املجتمعات  مع  التدخالت  لتخطيط  أوىل حاسمة  باعتباره خطوة  والجامعي  الفردي  للتأمل  الجلسة مساحة  توفر هذه 
السلطة.  القيم ومامرسة  تراعي  تأملية  االجتامعي مامرسة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تتبنى  بأن  ويُوَص 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

تأملية. 	 أكرث  لبناء مامرسة  اتخاذها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التي ميكن  اإلجراءات  تحديد 

القوة  	 التوازن يف  تبنيها إليجاد مزيد من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التي ميكن  املامرسات  تحديد 
املحيل.  واملجتمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  الفريق وبني  داخل 

االجتامعي.  	 النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  بربامج  ارتباطها  كيفية  تقدير  الشخصية مع  والقيم  املواقف  التأمل يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 	
أمكن(.  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

بناء أساس . 	 بأنفسنا يف أدوات وموارد  البدء  النرشة اإلرشادية:  للتوزيع أو متاحة الستعراض  نسخة 

الذايت يف أدوات وموارد بناء أساس. 	 التأمل  نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض مترينات 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: التأمل الجامعي )ساعة واحدة(

استعرض الخطوة األوىل )اإلجراء 3.1( يف فصل »بناء أساس لإلرشاك«.  . 	

بأنفسنا. . 	 البدء  وناقشها:  اإلرشادية  النرشة  استعرض 
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اتخاذها من أجل ما ييل:. 	 للفريق  التي ميكن  الخطوات  الذهني بشأن  العصف  بتيسري  قم 

تأملية.. 	 أكرث  بناء مامرسة 

الحد من اختالالت القوة داخل الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي وبني الربنامج واملجتمع املحيل.. 	

التالية، . 	 املسؤوليات والخطوات  املالحظات بشأن  لوح ورقي قالب، مع تسجيل  املتفق عليها عىل  األفكار  أو  الخطط  تسجيل 
االقتضاء.  حسب 

الخطوة الثانية: التأمل الذايت

وّزع مترينات التأمل الذايت )اخرت متريناً واحداً من األداة(. . 	

التعليامت. . 	 معاً، وكذلك  التمرين  العلوي من  الجزء  املوجودة يف  املالحظات  استعرضوا 

مستقل. . 	 بشكل  التمرين  املشاركون  ليكمل  الوقت  خصص 

األداة... 	 من  توجيهية  أسئلة  باستخدام  التمرين  ناقش 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

باملامرسة  	 التزاماً  أظهر  األساسية.  القواعد  الفريق. ضع  ملناقشات  آمنة  الجلسة فرصة جيدة إليجاد مساحة  تتيح هذه 
الفريق  القوة وتأمل يف استخدامك للقوة داخل  التأملية، إذا كان امليرس يف عالقة إرشافية مع املشاركني. وأقر بفارق 

الفريق.   أعضاء  وتوصيات  البّناء  للنقد  منفتحاً  وكن  والربنامج. 

التمرين.   	 أو لكرس الجمود بني خطوات الوحدة إذا أمكن ذلك. اطلب من متطوع قيادة  أدرج متريناً ممتعاً 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

التقييــم: الربامــج الحاليــة املعنيــة بالعنــف املبنــي عــىل النــوع 
االجتامعي وإرشاك القادة

ملخص

وأي جهود حالية  برامجها  أولويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تستعرض 
الجلسة إىل فهم مشرتك  الِفرق خالل هذه  أو ماضية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية. تتوصل 

التأمل يف إمكانية إرشاك قادة املجتمعات املحلية.   من شأنه أن يدعم املزيد من 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الربامج. 	 الحالية وأولويات  للربامج  إىل فهم مشرتك  التوصل 

املحلية.   	 املجتمعات  قادة  املاضية إلرشاك  أو  الحالية  الجهود  استعراض 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

متاحة( . 	 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

إذا . 	 للتوزيع  نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة  األدوات متاحة لالستعراض )مع  توجيهات مجموعة 
أمكن(

االقتضاء. 	 التغيري(، حسب  ونظرية  االسرتاتيجية  )مثل،  الرئيسية  الربنامج  وثائق 

االقتضاء. 	 التقدميية، حسب  للعروض  التحضري  الفريق  أعضاء  من  اطلب 

الوقت

دقيقة و45  ساعتان 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض مجاالت الربامج )		 دقيقة(

الربنامج . 	 استعراض وثائق  أو  باوربوينت تقدميي  الرئيسية. فّكر يف إعداد عرض  العمل  برنامجك ومجاالت  ناقش أهداف 
القدر.  بنفس  الربنامج  الفريق عىل دراية بجميع جوانب  إذا مل يكن أعضاء  التغيري،  أو نظرية  الرئيسية، مثل االسرتاتيجية 

إذا كان  حاول وضع صورة شاملة ملا يهدف برنامجك إىل تحقيقه، عوضاً عن وضع مبنية باملرشوعات/املنح/املؤرشات، 
أو منح. النوع االجتامعي يشتمل عىل عدة مرشوعات  املبني عىل  العنف  برنامجك ملناهضة 

األدوات. . 	 توجيهات مجموعة  الرئيسية« من  واملقاربات  »املفاهيم  املوضحة يف فصل  األربعة  الربنامج  استعرض مجاالت 
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العنف . 	 التخفيف من مخاطر  النوع االجتامعي، و2.  املبني عىل  للعنف  1. االستجابة  ألربعة لوحات ورقية قالبة:  ضع عنواناً 
تنظيم  املساعدة يف  املتطوعني  والفتيات. اطلب من  النساء  التحوييل، و4. متكني  التغيري  النوع االجتامعي، و3.  املبني عىل 
النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  تنفذ جميع  الرئيسية، تحت كل عنوان. )ال  األنشطة  أو  الحالية،  الربامج  تدخالت 

املجاالت أكرث من غريها(. الجوانب، وسرتكز معظمها عىل بعض  االجتامعي جميع هذه 

القالبة. . 	 الورقية  اللوحات  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  برنامجهم  التفكري يف متثيل  منهم  اطلب 

الخطوة الثانية: استعراض إرشاك قادة املجتمع املحيل )		 دقيقة(

املحلية وكيف تم . 	 املجتمعات  لقادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  برنامج مناهضة  إذا كان تم تقديم  ناقش ما 
الفريق. واستعرض  باقي  تجربتهم مع  الربنامج مشاركة  لتقديم  أي عملية  قادوا  الذين  الفريق  تقدميه. وميكن ألعضاء 
الفريق أن هناك حاجة إىل تقديم  التالية، إذا حدد  الثانية من فصل »بناء أساس لإلرشاك وناقش الخطوات  الخطوة 

الربنامج.

إذا كانوا يتحملون مسؤوليات تشتمل تحديداً عىل إرشاك . 	 الفريق األكرب،  الفريق إىل تقديم عملهم إىل  ادع بعض أعضاء 
القادة.

ادع أعضاء الفريق إىل الرجوع إىل كل لوح ورقي قالب وأضف ملصقاً/مالحظة الصقة )أو ابدأ بقلم تحديد ملون( بجوار . 	
املحلية شخصياً.  املجتمعات  قادة  تدخل/نشاط مدرج حيث أرشكوا  كل 

اللوحات الورقية القالبة. هل يبدو ذلك متثيالً . 	 فكروا معاً يف إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف الربنامج، كام هو موضح يف 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  العديد من  دقيقاً؟ هل هناك مجاالت عمل مفاجئة—إما بسبب إرشاك 

االجتامعي لقادة املجتمع املحيل أو عدم إرشاك أي قادة عىل اإلطالق؟ 

الخطوة الثالثة: تأمل املجموعات الصغرية: تجارب الفريق مع القادة )ساعة واحدة و		 دقيقة(

التجارب . 	 بالفعل(. ارشح أن كل مجموعة ستفكر يف  للغاية  الفريق صغرياً  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية )ما مل يكن 
النوع  املبني عىل  العنف  أو وقاية حايل أو مايض ملناهضة  الصلة بعمل استجابة  مع قادة املجتمعات املحلية )ذات 
العامة. الجلسة  تقرير يف  لتقديم  آخر  املالحظات وشخصاً  لتدوين  تعني كل مجموعة شخصاً  أن  وينبغي  االجتامعي(. 

اطلب من كل مجموعة قضاء 30 دقيقة يف مناقشة ما ييل: . 	

املحلية(. 	 املجتمعات  قادة  املفيدة إلرشاك  أو  اإليجابية  )التجارب  الفوائد 

التحديات )مبا يف ذلك أي تجارب سلبية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية( . 	

التفكري يف أي إرشاك . 	 التجربة، أو الشواغل إلبرازها عند  التي تم تحديدها خالل  املخاطر )املخاطر املحددة 
املحلية( املجتمعات  لقادة  إضايف 

البناء عىل . 	 الفوائد ثم اطلب من املجموعات  العامة واطلب أول متطوع لعرض  الجلسة  العودة إىل  اطلب من املجموعات 
النقاط. وأخرياً، اطلب من  التحديات ثم اجمع املزيد من  التقدميي بأي نقاط إضافية. اطلب من متطوع عرض  العرض 

إضافية. نقاطاً  اجمع  ثم  املخاطر  متطوع عرض 

ينظر . 	 االعتبار عندما  القالب. وافق عىل وضعها يف  الورقي  اللوح  املخاطر عىل  الرئيسية بشأن  التحديات والشواغل  وّضح 
املحلية.  املجتمعات  قادة  الفريق يف مجاالت إرشاك 
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لربامج مناهضة  	 بالنسبة  الفريق اآلخرين،  أعضاء  أو مسؤوليات  الربنامج،  بكامل نطاق  أقل دراية  الفريق  أعضاء  قد يكون 
النوع االجتامعي الكبرية أو داخل الربامج ذات املعدل املرتفع لدوران املوظفني.  وقد يتطلب األمر  العنف املبني عىل 

الثقة  لبناء  التدريب  الِفرق يف  بناء  إدماج مترينات  للربامج ومناقشتها، وميكن  املختلفة  الجوانب  لعرض  الوقت  من  مزيداً 
مشرتكة.  وأرضية 

املحلية. حافظ عىل مساحة آمنة  	 الفريق قد تكون لديهم تجارب وعالقات شخصية مع قادة املجتمعات  قّدر أن أعضاء 
باحرتام. والتواصل 

التالية.  	 الوحدات  يف  القالبة الستخدامها  الورقية  اللوحات  احتفظ مبالحظات 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

رسم خريطة قيادة املجتمعات املحلية

ملخص

املعروفة  القيادة  لهياكل  االجتامعي خريطة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ترسم 
النسائية. القيادات  القادة، مبا يف ذلك  لجمع معلومات إضافية حول  وتضع خططاً 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املجتمعية  	 القيادة  هياكل  تحديد 

القيادة 	 املعلومات عن هياكل  املزيد من  وضع خطط لجمع 

كافية معروفة( 	 كانت هناك معلومات  )إذا  املحلية  املجتمعات  لقادة  أولية  رسم خرائط 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالستعراض )مع نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة للتوزيع إذا أمكن(. 	

بناء أساس. 	 النسائية يف أدوات وموارد  القيادات  النرشة اإلرشادية: تحديد  أو متاحة الستعراض  للتوزيع  نسخة 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم قادة املجتمعات املحلية؟ )0	 دقيقة(
القيادة  الذهني بشأن  للعصف  بقيلدة مترين  »بناء أساس لإلرشاك«. قم  الثالثة يف فصل  الخطوة  استعرض 

الذين يعملون يف مجتمعات  الفريق  التقسيم إىل مجموعات صغرية من أعضاء  أو فكر يف  املجتمعية يف جلسة عامة 
القالب. الورقي  اللوح  املالحظات عىل  املحيل. دّون  املجتمع  أو قطاعات مختلفة من  محلية مختلفة 

ما هي هياكل القيادة الرسمية املوجودة يف املجتمع املحيل؟ )فكر يف الهياكل حسب الجغرافيا، واملجموعة الثقافية، والدين، إلخ( 	

الرسمية؟ 	 املناصب  يُعترَبون قادة خارج  الذين  من هم األشخاص 

ما هي املسؤوليات املحددة للقادة عىل اختالفهم فيام يتعلق بالوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له؟ 	

ما هي العالقات بني هياكل القيادة املختلفة؟ هل توجد تسلسالت هرمية رسمية، أو خطوط محددة لإلبالغ، أو مستويات للسلطة، إلخ؟ 	

املختلفة؟ 	 القيادة  املختلفني/هياكل  للقادة  النفوذ  ذات  السكانية  مناطق/اديان/املجموعات  هي  ما 

املحيل؟ 	 القادة واملجتمع  القادة، وبني  القيادة؟ وبني مختلف  السلطة بني مختلف هياكل  ديناميات  ما هي 
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الخطوة الثانية: العصف الذهني: من هي القيادات النسائية التي ميكن إرشاكها بشكل أكرب؟ )0	 دقيقة(
اإلرشادية:  النرشة  استعرض  القيادة؟  املعروفة عن هياكل  املعلومات  الفريق عىل  إن يحصل  ما  النسائية  القيادة  أكرث عن  استفرس 

القالب. الورقي  اللوح  املالحظات عىل  النسائية ودّون  القيادة  إمكانات  بشأن  نقاشاً  اعقد  النسائية.  القيادات  تحديد 

نسائية رسمية؟  	 قيادات  تحديد  تم  هل 

قائدات بعد؟  	 اعتبارهن  يتم  القيادة، حتى وإن مل  بإمكانات  يتمتعن  هل هناك نساء محرتمات وموثوق بهن 

القيادة؟ 	 بإمكانات  يتمتعن  املحيل  املجتمع  فتيات يف  هل هناك 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  َمن 

الخطوة الثالثة: مترين رسم الخرائط: القيادة املجتمعية )		 دقيقة(
وكذلك  املجتمعية،  بالقيادة  الفريق  معرفة  وقيّم مستوى  القالبة  الورقية  اللوحات  املدونة عىل  املالحظات  استعرض 

الفريق.  الثغرات يف معرفة  أو  الرئيسية  العامة. وتأكد من تحديد األسئلة  الجلسة  باقية، يف  أسئلة  أي 

الثالثة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« لوضع خطة لجمع معلومات إضافية، مبا يف  الخطوة  استخدم توجيهات 
املجتمعية.   القيادة  بهياكل  للغاية  معرفة محدودة  الفريق  لدى  كان  إذا  التالية،  والخطوات  املسؤوليات  ذلك 

القادة الذين  ضع قامئة أولية، أو رسم بياين، أو متثيل برصي آخر للقيادة املجتمعية وسلّط الضوء عىل 
القيادة املجتمعية.  الفريق قدر كاف من املعرفة بهياكل  الفريق لإلرشاك األويل، إذا كان لدى  حددهم 

قطاعات  أو  بأكملها  مجتمعات  تشتمل عىل  أن  القيادة  لهياكل  البرصية  للتمثيالت  ميكن 
محددة من املجتمعات. وميكن أن تشمل معلومات عن اآليت:

والقيادة  	 الدينية،  والقيادة  املخيم،  قيادة  )مثل،  املتداخلة  أو  املتعددة  الهياكل  ذلك  مبا يف  الهرمية،  والتسلسالت  الهياكل 
املؤثرة( والشبكات  التقليدية، 

القيادة  	 القادة وهياكل  بني  العالقات 

أو كتل مجتمعية( 	 أو عشائر،  دينية محددة،  املثال، مجموعات  النفوذ )عىل سبيل  مناطق 

الخدمات، وتسوية  	 القرارات بشأن  املثال،  النوع االجتامعي )عىل سبيل  املبني عىل  بالعنف  يتعلق  القادة فيام  أدوار 
إلخ( الزواج والطالق،  املنازعات، وتسويات 
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leaders
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leaders
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leaders

senior leaders

council leaders

block leaders

املحلية املجتمعات  قادة  لخريطة  عينة 
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النظر  	 املعلومات ووجهات  لتبادل  امنح مساحة  الفريق.  آراء  توافق  إىل  املحلية  املجتمعات  أن يستند رسم خرائط  ينبغي 
القادة.   تأثري مختلف  الفريق حول أدوار أو مستويات  إذا اختلف أعضاء  واالتفاق عىل جمع معلومات إضافية، 

الجلسة: 	 نهاية هذه  التالية، يف  املخرجات  الِفرق  تنتج  أن  ينبغي 

النسائية(  	 القيادات  )مبا يف ذلك  والقادة  القيادة  اإلضافية حول هياكل  املعلومات  خطة لجمع 

كافية معروفة(  	 معلومات  كانت هناك  )إذا  املجتمعية  للقيادة  أولية  رسم خرائط 
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تحديد األولويات

ملخص

القيادة  الربنامج وهياكل  أللويات  فهامً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تطبق 
الِفرق يف االحتياجات  للربامج. وستنظر  الرئيسية  املجاالت  املجتمع املحيل يف  للنظر يف إرشاك قادة 

اإلرشاك.   أولويات  وتصّوت عىل  املختلفة  بالتدخالت  املتعلقة  واملخاطر  واإلمكانات 
 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الربنامج 	 القرار عىل تخطيط  لصنع  وأداة  األدوات  توجيهات مجموعة  تطبيق 

الربنامج 	 لتدخالت  األخرى،  االعتبارات  وكذلك  والفوائد،  املخاطر  تقدير 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

متاحة( . 	 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 	
األولويات. تحديد  لبدء  الرئيسية  اإلرشاك  الفصول حول مجاالت  تصفح  أيضاً  للمشاركني  أمكن(. ميكن  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

الرئيسية يف أدوات وموارد بناء أساس. 	 القرار: تحديد مجاالت اإلرشاك  نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض أداة صنع 

مالحظات اللوح الورقي القالب من وحدة التقييم: الربامج الحالية ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي وإرشاك القادة.. 	

الوقت

ساعتان
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين املجموعات الصغرية: استكشاف اإلمكانات عرب مجاالت اإلرشاك الرئيسية )ساعة 
واحدة(

املبني . 	 العنف  ملناهضة  الحالية  الربامج  التقييم:  أثناء وحدة  تحديده  تم  الذي  النحو  بإيجاز، عىل  برنامجك  أهداف  استعرض 
التصدي لها؟ التي يحاول برنامجك  القادة. ما هي املشكالت  النوع االجتامعي وإرشاك  عىل 

الفريق إىل أربع مجموعات، مع تعيني مجال رئييس لإلرشاك لكل منها. )ميكنك استبعاد أي مجال رئييس لإلرشاك إذا . 	 قّسم 
كان الربنامج لن يأخذ أي تدخالت يف ذلك املجال يف االعتبار(. 
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االجتامعي . 	 النوع  املبني عىل  العنف  الحالية ملناهضة  الربامج  التقييم:  الصلة من وحدة  القالبة ذات  الورقية  اللوحات  شارك 
املتعلقة مبجاالت  الحالية  باألنشطة  املشاركني  أن تساعد يف تذكري  املالحظات  لهذه  املجموعات. ميكن  القادة مع  وإرشاك 

الرئيسية.  اإلرشاك 

الخاص . 	 بالنسبة ملجال اإلرشاك املعني  ارشح أن كل مجموعة ستنظر يف إمكانات )زيادة( إرشاك قادة املجتمعات املحلية 
العامة. الجلسة  القالب وتعرضها يف  الورقي  اللوح  أفكارها لإلرشاك عىل  النقاش  بعد  املجموعات  بهم. وستدون 

اطلب من املجموعات فعل اآليت: . 	

الرابعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« مع اإلجابة عن األسئلة املوجودة يف الجدول . 	 استعراض الخطوات 
املعينة. الرئيسية  اإلرشاك  الصلة مبجاالت  ذي 

الرئيسية . 	 القرار: تحديد مجاالت اإلرشاك  أداة صنع  استعراض 

الرئيسية، إذا أمكن، لالطالع عىل أفكار لإلرشاك. . 	 تصفح فصول مجموعة األدوات حول مجاالت اإلرشاك 
ووضع األفكار املحتملة لإلرشاك يف االعتبار، مع مراعاة ما ييل:  

السياقية  	 واألولويات  االحتياجات 

والفوائد 	 املخاطر 

والفتيات  	 النساء  االجتامعي ومصالح  النوع  املبني عىل  العنف  من  الناجيات  مصالح 

الفريق وموارده 	 قدرات 

اتفقوا عىل اإلجراءات ذات األولوية التي يجب اتخاذها مع قادة املجتمعات املحلية، يف مجال اإلرشاك . 	
القالب. الورقي  اللوح  املعني، وسجلوها عىل 

الخطوة الثانية: تقديم التقارير والتصويت )ساعة واحدة(

األسئلة.. 	 اسمح بطرح  املحددة.  األولويات  الرئيسية، وكذلك  مناقشتهم  نقاط  لعرض  ادع متطوع من كل مجموعة 

األولويات. وّزع ستة ملصقات/مالحظات الصقة عىل كل . 	 للتصويت عىل  ارشح أن جميع املشاركني سيحصلون عىل فرصة 
مشارك. وادع املشاركني إىل الرجوع إىل كل لوح ورقي قالب وأضف ملصقات/مالحظات الصقة )أو نجوم تحمل عالمات 
املشاركني توزيع  يتوجب عىل  أولوياتها. ال  التي يرغبون يف تحديد  التدخالت  القالبة بجوار  الورقية  اللوحات  ملونة( عىل 
الخمسة جميعها ملجال رئييس  )أو مجاالت اإلرشاك( – ميكنهم استخدام األصوات  القالبة  الورقية  اللوحات  أصواتهم عرب 

واحد من مجاالت اإلرشاك إذا كان ذلك يعرب عن وجهة نظرهم بشأن األولويات. 

فكروا معاً يف نتائج التصويت. أين وجد الفريق توافقاً يف اآلراء؟ ما هو مجال )مجاالت( اإلرشاك الرئييس؟ ما هي فكرة/. 	
أفكار اإلرشاك؟

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

تحقق مع املجموعات للتأكد من تقديرها للمخاطر األخالقية واملخاطر التي تهدد السالمة أثناء نظرها يف مجاالت اإلرشاك املحتملة.  	

ميكن لهذا التمرين أن يساعد الِفرق عىل تحديد أولويات إرشاك قادة املجتمعات املحلية، عىل أن يتبع ذلك تخطيط أكرث تفصيالً.  	
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تحديد القادة من أجل اإلرشاك

ملخص

الذين ميكن  القادة  َمن هم  املشاركون  الربامج، سيفكر  املجتمعية وأولويات  القيادة  التأمل يف هياكل  بعد 
الرئيسية. القادة من أجل مجاالت اإلرشاك  لتوجيه تحديد  الفريق معايري  إرشاكهم. وسيضع 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحلية يف مختلف مجاالت  املجتمعات  النظر يف معايري إرشاك قادة 
له.  واالستجابة 

القادة( الذين قد يدعمون أهداف الربنامج. 	 القادة )أو أنواع  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

متاحة( . 	 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

إذا . 	 للتوزيع  نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة  األدوات متاحة لالستعراض )مع  توجيهات مجموعة 
أمكن(

األولويات.. 	 وتحديد  املجتمعية  القيادة  التدريبيتني رسم خرائط  الوحدتني  من  القالب  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

دقيقة و15  ساعتان 

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم القادة الذين ينبغي إرشاكهم؟ )0	 دقيقة(
إليها  التوصل  التي تم  الفريق والقرارات  الخامسة يف فصل »بناء أساس لإلرشاك«. ارجع إىل مناقشات  الخطوة  استعرض 

املحلية  املجتمعات  قادة  ناقش من هم  التدريبيتني.  األولويات  املجتمعية و تحديد  القيادة  أثناء وحديت رسم خرائط 
األولية لإلرشاك. دّون  للقيادة واألولويات  الفريق  بناًء عىل فهم  الربنامج،  الذين قد يرشكهم  الرسميني(  )الرسميني/غري 

الخامسة، مبا يف ذلك: الفريق يف األسئلة املوضحة يف الخطوة  القالب بينام ينظر  الورقي  اللوح  املالحظات عىل 

املبني  	 العنف  برنامج مناهضة  أو مجاالت شواغل متداخلة مع  الذين قد يكون لديهم اهتاممات مشرتكة  القادة  من هم 
االجتامعي؟ النوع  عىل 

الثقة واالحرتام وملاذا؟  	 الذين يُعتَقد أنهم يحظون بأكرب قدرة من  القادة  من هم 
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النساء والفتيات عن مخاوفهن بشأن أي قادة محددين؟  	 هل أعربت 

كيف ميكن لعوامل مثل العقيدة، أو اإلثنية، أو العشرية أن تؤثر عىل مجاالت نفوذ القادة فيام يتعلق مبجاالت اإلرشاك الرئيسية؟ 	

الخطوة الثانية: وضع معايري إلرشاك قادة املجتمعات املحلية )		 دقيقة(

قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية. عنّي مجاالت محددة لإلرشاك أو أفكار لإلرشاك لكل مجموعة، إذا حدد الفريق أي . 	
املحلية؟  املجتمعات  قادة  أولويات إلرشاك 

املجموعات . 	 ينبغي عىل  املحلية.  املجتمعات  قادة  تركيزها إلرشاك  تتعلق مبجال  اطلب من كل مجموعة وضع معايري 
العامة. الجلسة  لعرضها يف  القالب  الورقي  اللوح  ثم عرضها عىل  عليها  املتفق  املعايري  مناقشة 

اطلب من املجموعة تحديد معايري معينة، مع األخذ يف االعتبار )عىل سبيل املثال ال الحرص( ما ييل:. 	

الشخصية . 	 والخصائص  الصفات 

الصلة. 	 ذات  املسائل  والتأثري عىل  السلطة 

املهارات. 	

املعرفة. 	

واملعتقدات. 	 واملواقف  القيم 

الخطوة الثانية: نقاش الجلسة العامة: االتفاق عىل املعايري وتحديد القادة )ساعة واحدة(

األسئلة. . 	 بطرح  اسمح  املحددة.  املعايري  الرئيسية، وكذلك  مناقشتهم  نقاط  لعرض  ادع متطوع من كل مجموعة 

للربنامج أن تكون هناك معايري . 	 املفيد  املعايري املشرتكة، وكذلك االختالفات، عرب املجموعات. هل سيكون من  فكر يف 
معايري  إذا ظهرت  الفريق،  عليها  ليتفق  القالب  الورقي  اللوح  املعايري عىل  املختلفة؟ سّجل  اإلرشاك  مختلفة ملجاالت/أنشطة 

قبل  الفريق  ليستعرضها  املعايري  املجموعة ووضع  إىل مالحظات  االستناد  املوافقة عىل  أو متطوع  للميرس  واضحة. ميكن 
الوقت.  من  إذا تطلب األمر مزيداً  لها،  النهائية  الصيغة  وضع 

بناًء عىل . 	 القادة( إلرشاكهم يف املجاالت/األنشطة املختلفة،  أنواع من  )أو  هل ميكن للمشاركني بدء تحديد قادة معينني 
الفريق لإلرشاك. القالب حول تخطيط  الورقي  اللوح  الجلسة عىل  املحددة؟ سّجل مالحظات  املعايري 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

واستكامل رسم  	 املجتمعية  القيادة  املعلومات حول  مناسبة من  الفريق كمية  بعد جمع  الجلسة  تيسري هذه  األفضل  من 
أولويات مبدئية عىل األقل إلرشاك قادة املجتمعات املحلية.  الِفرق  أيَضا أن تحدد  املفيد  الخرائط. وسيكون من 

القادة من  	 الربامج املشاركة مع مجموعة من  يجب أال تكون معايري قادة املجتمع املحيل مقيدة، ال سيام عندما تتطلب 
الذين  القادة  الِفرق يف تحديد  إليها. ينبغي أن تعمل املعايري عوضاً عن ذلك عىل توجيه  الربامج والوصول  أجل تخطيط 

الرئيسية.  سيكونون يف أفضل وضع لدعم مجاالت اإلرشاك 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تخطيط الفريق لإلرشاك

ملخص

األدوات  توجيهات مجموعة  االجتامعي عىل  النوع  إىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ستستند 

املحلية.  املجتمعات  قادة  لوضع خطط إلرشاك  السابقة  التدريبية  والوحدات  والقرارات 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النشاط 	 تخطيط  املامرسة يف  اكتساب 

املحلية   	 املجتمعات  قادة  وضع خطة عمل هادفة ومنظمة إلرشاك 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 	
الرئيسية  إىل فصول مجاالت اإلرشاك  الوصول  إمكانية  أيضاً  للمشاركني  يكون  أن  ينبغي  أمكن(.  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

العمل. لتخطيط 

النشاط يف أدوات وموارد بناء أساس. 	 نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض أداة تخطيط 

القادة من أجل اإلرشاك... 	 األولويات وتحديد  التدريبيتني تحديد  الوحدتني  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض األولويات )0	 دقيقة(
والقرارات  الرئيسية  النقاش  نقاط  أساس لإلرشاك«. واستعرض  »بناء  الخامسة يف فصل  الخطوة  استعرض 

التدريبيتني. القادة من اجل اإلرشاك  أثناء وحديت تحديد األهداف و تحديد  إليها  التوصل  التي تم 
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الخطوة الثانية: عمل املجموعات الصغرية: تخطيط األنشطة )ساعة واحدة(

التقسيم إىل مجموعات سرتكز عىل مجاالت . 	 الربنامج. فكر يف  يتناسب مع تخطيط  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية، مبا 
املبني عىل  العنف  املثال، أخصائيي  أدواراً مشرتكة )عىل سبيل  يتشاركون  أو مجموعات تضم موظفني  الرئيسية،  اإلرشاك 

كليهام. أو  املجتمعية(  التعبئة  ومسؤويل  االجتامعي،  النوع 

الجامعي. . 	 للتخطيط  الرئيسية  الصلة من مجاالت اإلرشاك  الفصول ذات  النشاط ووفّر  أداة تخطيط  نُسَخا من  وّزع 

املحلية.. 	 املجتمعات  قادة  لبد تخطيط إرشاك  النشاط  أداة تخطيط  استخدام  املجموعات  اطلب من 
 

الخطوة الثالثة: نقاش الجلسة العامة: تخطيط األنشطة )40 دقيقة(
وتعبئة  الخطة،  لتوحيد  التالية  الخطوات  وناقش  النشاط.  واستعرض خطط  أخرى  مرة  معاً  املجموعات  اجمع 

املنتظم  املتابعة، ضمن خطوط لإلبالغ  الربنامج. وافق عىل خطط  الالزمة، وبناء األنشطة يف خطط عمل  املوارد 
وجداول زمنية لالجتامعات، أو من خالل مراقبة مخصصة إلرشاك قادة املجتمعات املحلية، أو كال األمرين.

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

القامئة.  	 الربامج  تخطيط  إجراءات  لتالئم  الفريق  تخطيط  تحديث طرق  ميكن 

بينام  	 للنشاط،  مكثفاً  العادية تخطيطاً  األنشطة  املحلية يف  املجتمعات  لقادة  محدوداً  تدمج إرشاكاً  التي  الِفرق  تحتاج  قد ال 
بعناية. األنشطة  لتخطيط  إضافياً  وقتاً  وجديدة  متعددة  لتدخالت  تخطط  التي  الِفرق  ستحتاج 


