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النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف الفعاليات

دعوة القادة

القادة إىل االنضامم إىل لجنة للحملة أو إىل اجتامعات تخطيط للمساعدة يف تحديد املوضوع أو األهداف وتصميم  	 دعوة 
واللوجستيات. األنشطة  وتنظيم  واملواد  الرسائل 

؟ 	 النساء واملمثالت  القادة  ضامن مشاركة 

اإلعداد لفعالية

القادة. 	 الفعالية مع  الهدف من  ناقش 

املساهمة. 	 أجل  من  وتفضيالتهم  وأولوياتهم  القادة  ألفكار  استمع 

املحيل.  	 املجتمع  اآلخرين يف  للتأثري عىل  الفعالية  استخدام  كيفية  القادة حول  تعلم من 

القوة واالهتاممات وأدوارهم.10   	 طابق بني نقاط 

االرتباك.  	 لتجنب  بوضوح ودّونها  القادة ومسؤولياتهم  أدوار  حدد 

بثقة. 	 املشاركة  القادة عىل  الفعالية ملساعدة  تغطيتها خالل  تم  التي  القضايا  بشأن  التدريب  تقديم  انظر يف 

الفعالية. 	 أثناء  تنشأ  قد  التي  للجدل  املثرية  أو  الصعبة  القضايا  تناول  كيفية  ناقش 

الحاجة: 	 الدعم عند  الجمهور وقدم  أمام  التحدث  القادة من  ارتياح  تحقق من 

إذا  	 الرئيسية،  الرسائل  الضوء عىل  وسلّط  الرئيسية معاً  النقاط  الحدث. اطلب تحديد  القادة قبل  الحوار مع  اعرض نقاط 
خطاباتهم.  القادة  أعد 

القادة  	 إذا كان  العمل كجمهور من أجل املامرسة،  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفريق املعني  اعرض عىل أعضاء 
املامرسة.  يرغبون يف 

للرد. 	 االستعداد  القائد عىل  الجمهور وساعد  أسئلة من  توقع 

الخطط  	 واضحة عن  فكرة  لديهم  وتكون  باالرتياح  القادة  يشعر  الفعالية حتى  توجيهات مفصلة بخصوص  معلومات  قدم 
والتوقعات.  

أثناء الفعالية

احرتم وقت القادة والتزم بجدول أعامل دقيق.  	

مناسب. 	 وبرتتيب  مناسبة  ألقاب  باستخدام  القادة  تقديم  تأكد من 

النتائج.  	 أو كل  التحكم يف خطابات اآلخرين  أنك ال تستطيع  الدقيق، وتذكر  التخطيط  اعتمد عىل 
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بعد الفعالية

والتحديات  	 والنجاحات  القوة  مواطن  ومناقشة  املعلومات  الفعالية الستخالص  بعد  القادة  مع  متابعة  اجتامعات  اعقد 
املستفادة.  والدروس 

اإلقرار  	 أكرث رسمية، مثل  أو من خالل عملية  القيام بذلك فردياً،  التقليديني. وميكن  القادة  الشكر والتقدير11 لجهود  وّجه 
أو برنامج إذاعي أو عرض تقدميي عام. الصحيفة املحلية  بجهودهم يف 

منظمة ارفعوا أصواتكم. البدء. برنامج البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! كتيب النصائح. يف ساسا! أدوات للناشطني للوقاية من العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البرشية، 2008.  11


