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أداة صنع القرار: تحديد املجاالت الرئيسية لإلرشاك

أفكار لإلرشاك
راجع األفكار الخاصة باإلرشاك يف 

الفصول ذات الصلة وضعها يف 
قامئة بناًء عىل االحتياجات 

واإلمكانيات املحتملة. 

املجاالت الرئيسية لإلرشاك
فكر يف اإلجراءات التي من املمكن أن 

يتخذها القادة وفًقا للمجاالت 
الرئيسية لإلرشاك 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة
حدد املشكالت املحددة التي ميكن ملشاركة قادة 

املجتمع املدين معالجتها. 

عىل  املبني  للعنف  االستجابة 
)VBG( النوع االجتامعي

العنف  مخاطر  من  التخفيف 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

للتحول املحفز  التغيري 

النسائية القيادات  دعم 

حدد املشكلة أو املشكالت الرئيسية

له يف مجتمعك  والوقاية منه واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املرتبطة  املحددة  املشكالت  فكر يف 
أنه من املفيد:   النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفرق املعنية  املحيل.  من أجل جمع املعلومات، قد تجد 

والتبعات. 	 املساعدة  والعوامل  الجذرية  أسبابها  وتحديد  املشكلة  لتحليل  املشكالت  شجرة  استخدم 

الجذرية  	 األسباب  بتحليل  قم 

لها. 	 والبحث عن حلول ممكنة  يواجهنها  التي  املشكالت  والفتيات إلدراك  النساء  استرش 



59

املجاالت الرئيسية لإلرشاك

التي من املمكن أن يدعمها قادة املجتمع املحيل. من املمكن  الرئيسية، فكر يف اإلجراءات  لكل مجال من املجاالت 
التالية حيث تتصل بكل مجال من مجاالت اإلرشاك. بالنوع االجتامعي يف األسئلة  الفريق املعني  أن يفكر 

االجتامعي؟   	 النوع  القائم عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  بالفعل يف  املحيل مشرتكون  املجتمع  قادة  هل 

ما التأثري أو القوة أو املهارات أو املعرفة التي من املمكن أن تفيد مجاالت اإلرشاك؟ 	

فيها؟ 	 املساهمة  املحيل  املجتمع  لقادة  املمكن  التي من  املوارد  ما 

القادة  	 املختلفني، هل  القادة  الوظيفي ودور  للتسلسل  بالنظر  انفتاًحا عىل اإلرشاك؟  أكرث  هل هناك قادة محددون 
أكرث لإلرشاك؟ مناسبون  املحددون 

للقادة؟  	 املحتملة  واألولويات  املصالح  ما هي 

ما هي مكاسب إرشاك قادة املجتمع املحيل؟  	

الذي من املمكن أن تحدثه اإلرشاك؟  	 النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  النساء والفتيات والفريق  الخطر عىل  ما 
منها؟  التقليل  عالية وهل ميكن  الخطر  نسبة هذا  هل 

أفكار لإلرشاك

أي  اإلرشادات ومن  الصلة من هذه  الفصول ذات  أفكار اإلرشاك من  لكل مجال من مجاالت اإلرشاك، راجع 
كذلك  املمكن  ومن  السابقة.  التجارب  ومن  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  معنية  أخرى  وموارد  أدوات 

األنشطة  ملختلف  املحتمل  النجاح  يف  فّكر  جديدة.  بأفكار  للخروج  الذهني  العصف  مامرسة  الفريق  ألعضاء 
مقدرة  جانب  إىل  األنشطة  عىل  وانفتاحهم  القادة  مشاركة  وإمكانية  املخصص  والوقت  املتاحة  املوارد  إىل  بالنظر 

بك.  الخاص  السياق  حسب  تدعمها  التي  واألخالقيات  األنشطة  سالمة  يف  كذلك  فّكر  ومصالحه.  الفريق 

املحيل؟ 	 أنشطة مامثلة يف مجتمعك  هل كانت هناك 

املجتمع؟  	 أعضاء  ومختلف  السلطات  استجابة  ستكون  وكيف 

والفتيات؟   	 النساء  األنشطة عىل قدرتك عىل خدمة  هل ستؤثر 

هل هذا املجال من مجاالت اإلرشاك عميل وميكن تحقيقه؟  	

الخصوص؟ 	 بهذا  والفتيات  النساء  استشارة  ميكنك  كيف 

القادة؟ 	 التمويل واملواد والنقل والوقت وغريها( املطلوبة منك ومن   ( ما املدخالت 

تعد ساملة؟ 	 الطريقة  بهذه  املشاركة  هل 

السلبية لإلرشاك؟  	 والجوانب  املخاطر  املكاسب عىل  تزيد  هل 


