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الشبكة الوطنیة 
 إلنھاء العنف األسري

 

 الشراكات الناجحة
بصعوبات مضاعفة مثل المشكالت االقتصادیة وانعدام المأوى وتعاطي المخدرات  ناھؤالء الذین یحتاجون مساعدت ناغالبًا ما یأتی

یتحلى برنامج واحد بالقدرة على تقدیم خدمات شمولیة محددة للوفاء نادًرا ما ووالكحولیات والمشكالت الصحیة وغیرھا. 
من باحتیاجات العمالء المتباینة. لذا یلزم بناء شبكات تعاون بالمجتمعات وعلى مستوى الوالیة لتقدیم أفضل خدمة ممكنة ل

 .یحتاجھا
 

 ما فوائد التعاون؟
للمصابین بفیروس  اتیتعزز عمل كل من مقدمي الخدم

لضحایا  اتنقص المناعة البشري/االیدز ومقدمي الخدم
من خالل الشراكات والتعاون بین المنظمات العنف المنزلي 

األھلیة التي تتناول مسائل العنف المنزلي و/أو فیروس نقص 
 المناعة البشري/االیدز. 

، وكلما زادت معارفكم والموارد قاعدة معرفیةفالتعاون یبني 
 ، زادت قدرتكم على مساعدة كل فرد. تتوافر لكمي الت

. فعندما إحاالت مالئمةإجراء یؤدي التعاون أیًضا إلى 
مختصین آخرین، وتفھم برامجھم وخدماتھم،  عتتعاون م

 إحاالت مالئمة.  بإمكانك إجراءیصبح 

نھج اتباع یتسنى لنا  ،لتعاون مع منظمة أخرىمن خالل ا
تمكننا الرؤیة ونعمل معھم.  منات لتلبیة احتیاج أكثر شمولیة

 الشمولیة من تحسین جودة الخدمة واتساقھا. 

أیًضا. فعندما تتم إحالة  الوقت یوفرالتعاون من شأنھ أن 
الشخص للبرنامج المالئم من البدایة، یتوفر الوقت لخدمة 

 المزید من األشخاص. 

كل منظمة،  تقدمھایقوم التعاون على احترام المعارف التي 
بمحتوى  خبیرةبدون توقع أن تصبح المنظمات الشریكة 

 . اشركائھ
 
 
 

 

 
تتمثل فائدة مذكرات التفاھم في وضع الخطوط العریضة للشراكات وضمان وفاء كل برنامج 

) المساعدة الھاتفیة (مع 1یمكن لمذكرة التفاھم أن تتناول مسائل مثل: (وبالخطوات التي التزم بھا. 
) عملیة اإلحالة من البرنامج 3لتقدیم المساعدة الھاتفیة، () طاقم العمل المحدد 2السریة)، ( حفظ

) مشاركة 6) التوثیق، (5في الخدمة، ( ) ذھاب أحد العاملین للبرنامج اآلخر للقاء مشاركٍ 4وإلیھ، (
مات في إطار قیود السریة وبعد الحصول على الموافقة على اإلفصاح عن ھذه المعلومات. المعلو

 ن"إیجابي وآم" اطلع على نموذج مذكرة التفاھم الخاص بنا في صندوق أدوات
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الشبكة الوطنیة 
 إلنھاء العنف األسري

 

 ماذا یلزم لتحقیق التعاون؟
قد یبدو الشروع في التعاون مھمة مھیبة. "ھل 
سأجد وقتًا لذلك؟" "أي من العاملین بجب أن 
یشارك؟" "ھل سینجح ھذا التعاون؟" وقائمة 

األسئلة تطول. فیما یلي تجد بعض النقاط التي 
یجب أن تفكر بھا عند الشروع في تعزیز 

 شراكتك أو شراكاتك التعاونیة.  
 حدد المجتمع المستھدف •

 ابحث عن أرضیة مشتركة •

 ِصغ رؤیة مشتركة  •

 وفر فرص للتعلم المتبادل •

 ناعة القرارتشارك في ص •

 ثقافة كل منظمة  اتفھم •

 التزم على المدى الطویل •

 طلب المعلومات والموارد والمھارات والصالحیاتل استعد •

  لصاحبھالفضل  ام وانسبعالد تبادل •

 انفتح على التغییر والتعدیل وتقبلھ •

 أقر بالمخاطرة وتشارك فیھا  •

 بشریككثق  •

 اشترك في تواصل منفتح وصادق وأخالقي •
 

تدریبًا اطلب  

 صور التعاون
یمكن لمنظمات مكافحة العنف األسري أن تدعو منظمة 

فیروس نقص المناعة البشري بالمجتمع لالنضمام 
 االستجابة المجتمعیة المنسقة. لفریق 

 
 

فیروس نقص المناعة البشریة أن  اتیمكن لمنظم
من منظمة مكافحة العنف األسري  ممثالً تستضیف 

بمقرھا بصورة محددة مسبقًا (مثالً كل خمیس 
 وجمعة).

 
 

یتوفر ما غالبًا فمواد. الموارد وتبادل الیمكن للمنظمتین 
لدیك بالفعل ملصقات، ونشرات مطبوعة، وغیرھا من 
المواد. وقد یتوفر لدى منظمات فیروس نقص المناعة 

 الفممزلق، وحواجز عبوات البشري واقیات ذكریة، و
ن الحصول علیھا یمكنھا مشاركتھا لیتاح للناجی

 بسھولة. 

https://nnedv.org/contact-us/
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