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The four agreements for courageous conversation 

 االتفاقیات األربعة للمحادثة الشجاعة

 البقاء على اتصال: البقاء على اتصال یعني "البقاء أخالقیاً وعاطفیاً وفكریاً واجتماعیاً في الحوار.  -1

 

في الحوار حول العنصریة وأن یلتزم  خاصة، منھ،الشعور بعدم الراحة: ھذا المعیار یعترف بأن االنزعاج أمر ال مفر  -2

 المشاركون بطرح القضایا في العلن

 

 قل الحقیقة: ھذا یعني أن تكون منفتًحا على األفكار والمشاعر ولیس مجرد قول ما تعتقد أن اآلخرین یریدون سماعھ. -3

 توقع وتقبل عدم اإلغالق  -4

تحث ھذه االتفاقیة المشاركین على الخروج في حالة من عدم الیقین "وعدم التسرع في التوصل إلى حل خادع خاصة فیما یتعلق  

 بالتفاھم العرقي الذي یتطلب حواًرا مستمًرا.
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 اتفاقیات المجموعة المقترحة / مدونة قواعد السلوك

 االستمرار في بناء الثقة   ●

 العمل یةاستمرار  ●

 الفعال امتالك النوایا والتأثیر  ●

 المشاعر دائما موضع ترحیب  ●

 (والتواصل بشأن التأثیر) حسنةافتراض النیة ال   ●

 اللجنة  إنشاء مھمة وأھداف وغایات واضحة لتوجیھ عمل  ●

 ألي عضو حوار محترم ال یسبب ضرًرا  ●

بین اآلخرین (قدرات وثقافات مختلفة وما إلى ذلك). ابدأ دون وضع افتراضات عن  اآلراء احترام وقبول اختالف  ●

 اآلخرین.

 استمع بغرض الفھم ولیس الموافقة بالضرورة.  ●

 مجموعة تحدد األشیاء التي سیتم مشاركتھا خارج المجموعة) التظل القصص والتجارب الشخصیة سریة (  ●

 بالغون یتخذون قرارات جیدة معًا  ●

 ومحاولة فھم من أین أتوا  بدون الحكم على الشخصاالستماع   ●
 

 ال إي أیة سي مناقشة أدوار 

 

 األدوار المحتملة  ●

 شیتیندین ال○ االنخراط مع سكان مقاطعة     

 السي سي ار بي سي والمشاركة  نصاف○ دعم عمل مدیر اإل     

 ○ توفیر المساءلة    

o   لعمل المباشرلتحدید فرص 
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   ۱مالحظات المجموعة

 ین دشیتنتالتواصل مع سكان مقاطعة ال

 كیفیة وقف العنصریة -. األولویات 1

 من أجل حقوقك دفاع. تعلیم كیفیة ال2

یحتاجون إلى التشاور معھم، ویجب أن یكونوا جزًءا من عملیة صنع القرار (على ھم  –. الحاجة إلى فھم احتیاجات المجتمع 3

األشخاص ذوي الدخل المنخفض من المجتمع غیر قادرین على إطعام األسرة؛ ھؤالء األشخاص ھم األكثر سبیل المثال: 

 كیف ستؤثر خطط النقل على ھؤالء األشخاص)  -االعتبار  عین تضرًرا من الخطط وتحتاج إلى أخذ ذلك في

مساًء إلى  3رونج لألعمال الصغیرة (السبت من ست لبر وكلینو الخیریة كجمع تبرعات  جالبن لعبة. أود أن أقترح مكانًا إلعادة 4

 مساًء)  9
 

 . اكتشف كیفیة دمج أصوات المجتمع في عملیة صنع القرار5

السي سي ار . سؤال: كیف یمكن دمج بعض ھذه األفكار المحددة للمشاركة مع بعض أعمال التخطیط طویلة المدى التي یتولى 6

 القیام بھا؟ بي سي
 

  /الحقوق و/  فیرمونت ثقافةتعزیز دروس حول 

 

 والمشاركة المجتمعیة  نصافرة اإلیدمدعم 

 

 المحدد وفھم كیفیة المساعدة في االنخراط مع المجتمع ھاعلى تحدید دور ھذا الشخص . ساعد 1

 ؟والمشاركة المجتمعیة نصافمدیر اإل اإلي آیةسي. كیف یمكن أن یدعم 2

 مساعدة في التواصل الأ. 

 المحیط والمجتمع السي سي ار بي سيب. یمكن أن تساعد ھذه المجموعة في بناء الثقة والعالقات بین 

 مع المجتمع. السبل خارج ھذه االجتماعات للتواصلبعض توجد ج. ربما 

 مفصل.بمجرد تحدیده بشكل  ھاالمسؤولیة عن الوفاء بدور نصافد. یمكن لھذه المجموعة تحمیل مدیر اإل
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 ۲مالحظات المجموعة 

 ،مع اإلشراف والتأثیر في جمیع مجاالت المنظمة المنظمة● ترید رؤیة اللجنة االستشاریة لإلنصاف في الجزء العلوي من 

 العمل الحقیقي.بإنجاز سیسمح ھذا 

 محدودة حول المؤسسة. المعلومات ال بالنسبة الىالمزید من حیث ما ھو منطقي لھذه المجموعة ذكر● 

o  لتقدیم المدخالت األشیاء مراجعةبالبدء 

o   من تولیھا المنصب خالل األشھر القلیلة األولى العدالة واالنصافإعطاء مالحظات إلى مدیر 

o  إلى المساءلة بناًء على ما رأیناه وبمجرد أن یكون ھناك المزید من المسؤولیة عن المنظمة اإلنتقال 

 ستمع إلى النصیحة.أن ت● استمع. جید 

 ؟االنصاف● كیف سیعرف المجتمع عن مجموعة 

 ○ سیكون ھذا مھًما بمجرد أن نكون قادرین على التعبیر عن ھویتنا وماذا نفعل.   

o   .ھذا مھم لألعضاء 

 

o بھا االعتراف. 

o فھم. تشارلي لل الشیتیندینمن قادة البلدیات (أعضاء مجلس اإلدارة). العمل مع الناس داخل مقاطعة  ۱۹ استقصاء

 مشاركة الرسائل عندما یزور المدن. یمكنھ 

o  
 

 تواصل مع سكان مقاطعة الشیتنتدین 

 
  الوصول مشكالت/  تأثراً بالحواجز األكثر األشخاص أصوات أن  من والتأكد  المتنوعین المجتمع أعضاء قصص مستوى رفع

القرار صنع عملیة تقود  التي ھي .۱ 
 

    منھا  االنتھاء قبل ومراجعتھا التخطیط عملیات بدایة في المجتمع دمج من أكد .  ت۲    
 

 الخطط ○ 

 ۲۰۲۲نوفمبر   -خطة النقل النشطة ■ 

 ۲۰۲۳ینایر  - إي سي او إس■ إستراتیجیة التنمیة االقتصادیة الشاملة 

 ۲۰۲۳أبریل  - إي سي او إس■ خطة النقل في العاصمة 
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 ۲۰۲۳سبتمبر / أكتوبر  -) ۲٥۰(المستخدمة في مراجعة مخططات المدن وتطبیق  إي سي او إس ■ الخطة اإلقلیمیة 

 یتم تحدیدھا الحقًا  -■ خطة المشاركة العامة (تتضمن جھود المشاركة وسیاسة الرواتب) 

 

 دراسات ال○ 

 ۲۰۲۲ستنطلق في نوفمبر  -للمشي / الدراجة  وینوسكي■ خطة 

 ھل ستبدأ قریبًا؟  -كوریدور ۲روت  ویلیستون■ دراسة 

 ■ أخرى ...

 . قم بإنشاء مكان للمحادثات المفتوحة حیث یمكن أن تظھر أفكار وإمكانیات جدیدة. 3

 إي أیة سي.○ اجتماعات 

 اإلنصافتطبیق  ○ قمم و / أو اجتماعات دوریة للشركاء والبلدیات التي تعمل على
 

 المجتمعیة  والمشاركة نصافاإل ةمدیر دعم

 

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

 قریباً؟ -○ بیان حقوق الملكیة التنظیمیة 

 قریباً؟  -○ مدونة قواعد السلوك 

 یتم تحدیدھا الحقًا  -○ سیاسات وإجراءات المشتریات 

 یتم تحدیدھا الحقًا  -○ سیاسات وإجراءات التوظیف 

 یتم تحدیدھا الحقًا  -(تُجرى المراجعات السنویة في ینایر / فبرایر)  -الوظائف وخطط عمل الموظفین الفردیین ○ توصیفات 

 ؟۲۰۲٤ -كلجنة دائمة رسمیة)  إي ایة سي○ اللوائح الداخلیة (المھمة / الرؤیة، 

 

ال   والمساعدة في قیادة عمل مجموعة نصاف. ضمان أن یكون للمدیر دور ھادف في تحدید األولویات للجنة االستشاریة لإل2

 .إي أیة سي

 ○ نعم 

 

 توفیر المساءلة
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 .للجنة السي سي ار بي سي. تحدید المؤشرات والمقاییس لتوجیھ عمل اإلنصاف 1

 ۲۰۲۳سبتمبر / أكتوبر   - إي سي او إسمؤشرات خطة 

 یتم تحدیدھا الحقًا  -○ مقاییس خطة المشاركة العامة 

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

 

 المراجعة في فبرایر -برنامج عمل التخطیط الموحد 

 مارس -○ المیزانیة 

 

 فرص العمل المباشر 

 

على تحدید االحتماالت الجدیدة لخلق تدفق الموارد التي تذھب مباشرة إلى المجتمعات للمساعدة في حل التحدیات  سرعة. 1

 فور ال

 الطلبات المستحقة في ینایر. مراجعة في فبرایر -○ برنامج عمل التخطیط الموحد  

 ○ اتصاالت المدیر التنفیذي مع المنظمات النظیرة حسب الطلب
 

 


