أدوات من أجل إتمام الحوار

أ-

تخطيط مبادرات مسرح بناء السالم

تخطيط مسرح بناء الس

يتطلب تصممممم مبادرات ومشمممماري " مسمممم بناء السمممم م "مزيجاً من التفك االسممممت ات ج واالنفتا على كل من
اإلبداع الفط ي والمصمماد اتًالول دة .لقد ت إعداد األسملل التال بهدف تحف ز التفك واقت ا مجاالت االسممتط عات
والمحادثات والتأم ت الممكن .ح ث أننا نوصممممم باالط ع على جم األسممممملل ومن ث الت ك ز قط على بعض
األسلل الت تبدو أكث م ءم للس اق الذي تعمل/ين به وألصحاب المصلح المساهم ن.
كلما كانت إجاباتك أكث نزاه  ،كلما كانت أكث ائدة لعملك وللمجتمع النامي ممارسممم عمل بناء السممم م .ومع
ذلك ،ي جى الح ص على عدم وض المج ب أو أشخاص آخ ين خان الخط .
كما نشممممج المجموعات ال اغب بالعمل على تحضمممم إحدى المبادرات بمناقشمممم هذه األسمممملل بشممممكل جماع قدر
المسممتطاع .كما ننص م بق اءة" التوص م ات "و"خطوات العمل" ،وأحد ملفات أدوات العمل األخ ى ،إضمما إلى أحد
وك مجلدي المقتطفات المختارة" نمثّل سوي " (Acting Together).
من أجل الحصممو على اإللهام خ عمل التخط طً،ق ًبأخذ اسممت احاتً قصم ة وشااا بعضااا من أ م الف ديو الت
ه جزء من مجموع األدوات تلكً.سموف تسمم  ،أو تكون قادراً على تخ ل ،ك ف سم ج ب الفنانون وصاانع السا
عمل بناء السم م " " ،روابط ب ن
المتعاملون م بعضمه على األسمملل الت تواجهك .أ م الف ديو " تحل ل و تق
بناء الس م و التمث ل "و " النار القوي "تدعوك لتأخذ مجاالً من األصوات و اآلراء بع ن االعتبار.
مسمما
ت تخصم
المزيد ،تت دد

الصممفحت ن  ٩و. ٠١إذا كنت بحاج إلى
كل صممفح لتدوين الم حظات ،م مجا إضمما
استخدام الوجه الخلف لهذه الصفحات أو لتطوي أ كارك بشكل أكب على جهاز الكمب وت .
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