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 صباًحا  ۱۱:۳۰ -صباًحا  ۹:۰سبتمبر   العاشر منالسبت یوم ) EAC( نصافللجنة االستشاریة لإلاالفتراضیة لعمل الورشة 
 

 ملخص ال

تجارب واھتمامات وخبرات معیشیة متنوعة في اجتماع افتراضي مدتھ ساعتان ونصف  ذو، اجتمع أربعة وعشرون شخًصا ۲۰۲۲سبتمبر   ۱۰في 

مجلس السي سي لجنة التخطیط اإلقلیمي لمقاطعة شیتیندین (ل ) المشكلة حدیثًاEACللبدء في تطویر إطار عمل وأھداف للجنة االستشاریة لإلنصاف ( 

 وموظفي المركز وأعضاء مجلس اإلدارة، وممثلي المنظمات البلدیة والمجتمعیة. ). تضمن المشاركون في االجتماع أعضاء المجتمع،ار بي سي
 

 

المستمرة لبناء قدرة المنظمة على معالجة العنصریة النظامیة وعدم المساواة   مجلس السي سي ار بي سيكجزء من جھود  EACیتم إنشاء لجنة ال 

خاصة أولئك الذین تم تھمیشھم  -في مجتمعات مقاطعة الشیتیندین. الھدف ھو تحقیق مستقبل أكثر إنصافًا لمقاطعة الشیتیندن یستفید منھ جمیع السكان 

 واستبعادھم تاریخیًا من عملیة التخطیط.

 

تشاریة  خالل االجتماع، تعرف المشاركون على بعضھم البعض، وتبادلوا خبراتھم وتوصیاتھم لمجموعات فعالة، وناقشوا األدوار المحتملة للجنة االس

 لإلنصاف، وحددوا أولویات المھام القادمة بناًء على التوصیات الواردة في تقییم العدالة التنظیمیة 

 assessment organizational equity.الذي أكملتھ مجموعة الخطاب اإلبداعي 
 

االجتماع وكذلك الخطوات التالیة التي سیتم اتخاذھا.تمثل النقاط البارزة التالیة من ورشة العمل الموضوعات الرئیسیة من 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.ccrpcvt.org%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f02%2fFINAL-CCRPC-Equity-Assessment-Report_20220106.pdf&c=E%2C1%2ClBrHmvw6c_RcjHySiWbvRriTZ3NLc_AG0VLx1YaVRJwvTkTODML97TZdTxvH4B-9r4pmDszFw3zr_Ssc7xxtDWFLEnq9VPzJJh5CGEj5064RQd0%2C&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.ccrpcvt.org%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f02%2fFINAL-CCRPC-Equity-Assessment-Report_20220106.pdf&c=E%2C1%2ClBrHmvw6c_RcjHySiWbvRriTZ3NLc_AG0VLx1YaVRJwvTkTODML97TZdTxvH4B-9r4pmDszFw3zr_Ssc7xxtDWFLEnq9VPzJJh5CGEj5064RQd0%2C&typo=1
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 خصائص المجموعات الفعالة 

 (موضوعات من محادثات المجموعة الصغیرة)

 

 الثقة

ن یفترض األعضاء النوایا الحسنة، ویلتقون ببعضھم البعض أینما كانوا، ویتحملون المسؤولیة عند حدوث ضرر، وبمرور الوقت یطورون مجموعة م

 المصالح المشتركة ورؤیة مشتركة تربطھم ببعضھم البعض.

 اتفاق المجموعة مع بعضھم البعض

 ھناك قواعد جماعیة أو مدونة سلوك توجھ كیفیة أداء المجموعة لعملھا.

 أھداف وغایات واضحة   

 المجموعة لدیھا الوضوح حول الغرض من المجموعة وما تحاول المجموعة تحقیقھ. 

 عضویة متنوعة 

 العرق ووجھات النظر). وجود الشباب موضع تقدیر. اختالف عضویة المجموعة متنوعة (بما في ذلك الثقافات المتنوعة و 

 االستماع بعمق

قادرون على االستماع بعمق لبعضھم البعض، واالستماع لغرض تعمیق الفھم المشترك، ویكونون قادرین على التركیز على الرسالة التي  االعضاء

 ا بدالً من المرسل. یتم تسلیمھ

 القوة لخلق التغییر

 تتمتع المجموعة بالقدرة على إحداث تغییر ذي مغزى. 

 یتم عقد المجموعة عن قصد ورعایة

، والمتابعة مع المجموعة حتى یعرف الناس تأثیر عملھم، ویوفرون فرًصا ھدف منھااألشخاص المسؤولون عن عقد المجموعة واضحون بشأن ال

 مع أعضاء المجموعة باإلضافة إلى العمل الجماعي الكامل. للتفاعالت الفردیة
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 )EAC( نصافدور اللجنة االستشاریة لأل

 )EAC(موضوعات من محادثات مجموعة صغیرة حول األدوار المحتملة لمجموعة 

 الشیتیندن االنخراط مع سكان مقاطعة 

تأكد من أن أصوات األشخاص األكثر تأثراً بالحواجز / مشكالت الوصول ھي التي تقود الالمتنوعین ورفع من مستوى قصص أعضاء المجتمع ل. ا1

 عملیة صنع القرار.

 . التأكد من أن مدخالت المجتمع قد تم دمجھا في بدایة عملیات التخطیط، ومراجعتھا قبل االنتھاء من الخطط. 2

 ھر أفكار وإمكانیات جدیدة.. إنشاء مكان للمحادثات المفتوحة حیث یمكن أن تظ3

 دعم عمل مدیر األسھم والمشاركة

 اإلنصاف جزء ال یتجزأ من جمیع أنحاء المنظمة.ب. التأكد من أن العمل 1

 مجموعة. الوالمساعدة في قیادة عمل  نصاف. ضمان أن یكون للمدیر دور ھادف في تحدید األولویات للجنة االستشاریة لأل2

 توفیر المساءلة

 . مجلس السي سي ار بي سي تحدید المؤشرات والمقاییس لتوجیھ عمل اإلنصاف في. 1

 . فھم وتتبع كیفیة تدفق الموارد من خالل المنظمة وخارجھا إلى المجتمع.2

 تحدید فرص العمل المباشر

 لمساعدة في حل التحدیات الفوریة.بحاجة لالتي تذھب مباشرة إلى المجتمعات سلموارد التي ل سریع تحدید االحتماالت الجدیدة لخلق تدفقسرعة . 1
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 الخطوات التالیة

 . فرص العمل الفوري1
أعضاء من اللجنة   ۳-۲أ. بدأت السي سي ار بي سي عملیة توظیف مدیر األنصاف والمشاركة. نحن نبحث عن 

 ۱۹االستشاریة لإلنصاف أو المجتمع للمساعدة في مراجعة طلبات التعیین ھذا األسبوع واالجتماع یوم االثنین المقبل ، 
المجتمع  /اللجنة االستشاریة للعدالة من أعضاء  3-2عن  سبتمبر لتحدید من یجب إجراء مقابلة معھ ؛ سنبحث بعد ذلك 

 للمساعدة في إجراء المقابالت في وقت الحق من ھذا الشھر. إذا كنت مھتًما ومتاًحا، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى
Emma Vaughn (evaughn@ccrpcvt.org)  

 بالخطوات التالیة. إلعالمك للتطوع وسنكون على اتصال

 ب. تطویر بیان حقوق الملكیة              
/ المجتمع للعمل معنا على تطویر بیان حقوق الملكیة  اللجنة اإلستشاریة نحن نبحث عن عدد قلیل من أعضاء /أنا         

 وااللتزامات المرتبطة بھ. إذا كنت مھتًما بالمساعدة، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى
Emma Vaughn (evaughn@ccrpcvt.org)  

 بالخطوات التالیة. إلعالمك للتطوع وسنكون على اتصال

 

 اللجنة اإلستشاریة ج. عضویة              

 . یرجى ملء ھذا النموذج إتاحتك ، باإلضافة إلى مدىاللجنةھتمامك باالنضمام إلى إنود أن نفھم مستوى  .أ

 Please fill out this form     .لمشاركة أفكارك حول الخطوات التالیة 
 

 القادمةد. ورشة العمل / الدورات التدریبیة               

 تستضیف مجموعة الخطاب اإلبداعي دورتین تدریبیتین قادمتین لموظفي وأعضاء مجلس إدارة المركز، ونرحب بكم لحضور:  .أ

 مساءً   ۷:۳۰الي  ٥سبتمبر، من الساعة  ۲۹واتخاذ القرار: الخمیس،  دوار. توزیع اال1

 مساءً  ۷:  ۰۰الى الساعة  ٥:۰۰أكتوبر،  ۲٤. كیفیة االنخراط بشكل فعال مع األشخاص الذین تعرضوا للقصر أو االستبعاد: االثنین، 2
  إلى إذا كنت مھتًما بحضور إحدى الجلسات أو كلتیھما، فیرجى إرسال برید إلكتروني

Emma Vaughn (evaughn@ccrpcvt.org) 

 . مزید من التفاصیل حول ھذه السلسلة متوفرة ھنا.الزووملتأكید الحضور وسنرسل لك تفاصیل 

 نصافاللجنة االستشاریة لأل معاودة انعقاد. 2

 أ. بنود جدول األعمال المقترحة

 . إنشاء اتفاقیات المجموعة 1

 أعاله) ۱. تحدیثات على خطوات العمل (انظر رقم 2

 اللجنة االستشاریة. مراجعة وصقل أدوار 3

mailto:evaughn@ccrpcvt.org
mailto:evaughn@ccrpcvt.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo3Lf0AWxK0wb84ERsiWkPycAQ_3bfqvxCyQ8M7LBcBEDk6w/viewform?usp=sf_link
mailto:evaughn@ccrpcvt.org
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ن   المشاركني
 

 اإلسم االنتماء 

 يمطبخ الشعبال

 للوقایة وینوسكيشراكة 

 مركز ھوارد 

 أمة أبیناكي من میسیسكوي

 ویلیستون العدالة المجتمعیة

 الخدمة المقدمة والفنون رائعة للغایة

 وسیط ثقافي / مترجم فوري 

 المجتمععضو في 

 عضو في المجتمع

 عضو في المجتمع

 المساعدة القانونیة لفیرمونت 

 عضو في المجتمع

 عضو في المجتمع

 اتصاالت الرحمة

 السي سي ار بي سي مجلس 

 مؤسسة فیرمونت السودانیة (سودفوند فیرمونت) إنك.

 لسي سي ار بي سيامجلس 

 بیرلینجتون ریب 

 iوینوسكيمدیر مدینة 

 بي سي مجلس السي سي ار 

 مجلس السي سي ار بي سي 

 مجلس السي سي ار بي سي 

 مجموعة الخطاب اإلبداعي

 مجموعة الخطاب اإلبداعي
 

 فرید مناریة 

 كیت نوجینت 

 كاتارینا كامبل 

 جوان كروفورد

 كریستالي مكسویني 

 بروس ویلسون 

 منى طلبة

 رجب محمد 

 باسم الدلیمي

 جاسم مضفر 

 راشیل باترسون

 عمر الدرزي

 احمد محمد

 میلیسا النج

 مایك أوبراین 

 مالمو كول دار

 إیلین ھاني

 كیومانیفانھ فیت  

 إیلین وانغ 

 بریان دیفیس 

 إیما فون

 تشارلي بیكر 

 سوزان ماكورماك

 كیھ سي ویلیامز 
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	المشاركين

