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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 
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