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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. 


