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الأداة 22 تحليل أصحاب المصلحة 

أسئلة توجيهية
. تحليل أصحاب ن ي سياق مع�ي

أصحاب المصلحة هم أفراد أو كيانات يلعبون دوراً أو قد يؤثرون )سلباً أو إيجاباً( عىل مسار عملك �ن
ي التعرف عىل من يجب التعاون معهم، ومن تنسق معهم أو تتفاعل معهم بشكل

المصلحة ووضع خارطته يمكن أن يساعد المنظمة �ن
ن أن أصحاب المصلحة قد يكونوا كيانات معروفة، فإن نشاط التحليل ووضع الخارطة ي ح�ي

بالغ. �ن ي آلية الرصد والإ
عام أثناء النخراط �ن

قد يكشف عن الحاجة لصوغ اتصالت وعالقات جديدة، بحسب نوع النخراط الذي تختاره المنظمة وأهدافها. فيما يىلي بعض الأسئلة 
بالغ )قائمة ي آلية الرصد والإ

ن قبيل النخراط �ن ي توجيه عملية تحليل ووضع خارطة أصحاب المصلحة المعني�ي
ي قد تساعدك �ن

والأمثلة ال�ت
الأمثلة ليست ح�ية(: 

ما هو تحليل أصحاب المصلحة؟ صاحب المصلحة هو فرد أو 
ي قضية بعينها، مثل قضية حماية

مجموعة أو مؤسسة لهم مصلحة �ز
اع المسلح. الغرض من تحليل أصحاب  ز رين من ال�ز الأطفال المترصز
ز والتعرف عىل لأي مدى وبأي  المصلحة هو وضع خارطة بالفاعل�ي

ي تحقق هدف بعينه.
السبل يمكن أن يسهموا �ز

لماذا تحليل أصحاب المصلحة مهم؟ تحليل أصحاب المصلحة قد 
ي التعرف عىل:

نامج �ز وع أو ال�ب يساعد الم�ش

ي قد تؤثر عىل هدفك أو 	 
 اهتمامات جميع أصحاب المصلحة ال�ت

تتأثر به.

ي قد تعرض المبادرة للخطر.	 
الخالفات أو المخاطر المحتملة ال�ت

الفرص والعالقات ممكنة البناء من أجل تحقيقك لهدفك.	 

ي مختلف مراحل	 
ي يجب التواصل معها للمشاركة �ز

الجماعات ال�ت
وع. الم�ش

اتيجيات والمقاربات المالئمة للتواصل مع أصحاب المصلحة.	  الس�ت

سبل تقليص الآثار السلبية عىل الجماعات المستضعفة/المعرضة 	 
للخطر والهشة.

كيف يمكن إعداد تحليل أصحاب المصلحة؟ تحليل أصحاب المصلحة 
ز والمقابالت. فيما  ك�ي يمكن إعداده من خالل ورش العمل وجماعات ال�ت

ي يجب أن يتم ضمها بالنسبة لكل منطقة 
يىلي بعض المكونات ال�ت

بالغ:  زم منظمتك أن تغطيها ضمن أنشطة آلية الرصد والإ جغرافية تع�ت

الهدف: التعرف عىل الهدف الذي تحاول منظمتك تحقيقه.    1-
ي حماية الأطفال

إذا شعرت بأن الهدف العام المتمثل �ز
بالغ والستجابة لالنتهاكات الجسيمة  من خالل الرصد والإ

هو هدف عريض للغاية، فقم بتضييقه إل واحدة من 
النتهاكات، وكرر التمرين كلما ظهرت الحاجة إليه.

ن  أصحاب المصلحة: أي من أصحاب المصلحة معني�ي   2-
بالغ؟ حاول أن تكون  بأنشطتك الخاصة بآلية الرصد والإ
مكان عند إدراج مختلف أصحاب المصلحة  محدداً قدر الإ

ي العتبار العتبارات
وتوزيعهم عىل مختلف المناطق، وخذ �ز

ز وكذا الخصوم  ز المحتمل�ي الجندرية. ضم جميع الداعم�ي
ز للنشاط.  المحتمل�ي

أمثلة: الأطفال، العائالت، القيادات المجتمعية، المجتمع 
ز  )بشكل عام(، القيادات الدينية، قيادات الشباب، المنظم�ي

ز  ز بالمجال الصحي، العامل�ي ، العامل�ي ز ، المعلم�ي ز المجتمعي�ي
بالغ،  بمنظمتك، المنظمات الأخرى، منسقو آلية الرصد والإ
طة، المحامون، القضاة، النيابة،  ، ال�ش ز ز الحكومي�ي الممثل�ي

القوات المسلحة والجماعات المسلحة. 

ي هذه
الدور والولية: كيف ينخرط أصحاب المصلحة �ن   3-

القضية؟

عليك بالتعرف عىل الدور الذي يلعبه كل من أصحاب 
المصلحة عىل صلة بهذا الموضوع. بعض أصحاب المصلحة 

قد تكون لهم ولية حماية الأطفال أو الستجابة عىل 
النتهاكات الجسيمة من خالل توف�ي خدمات )قانونية، طبية، 

نفسية-اجتماعية، خدمات إدماج(. وهناك أطراف أخرى قد 
رادة من أجل ي حشد الإ

تكون أطراف ذات نفوذ تسهم �ز
اع.  ز ز حماية الأطفال من تبعات ال�ز تحس�ي
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الهتمامات: ما هي الهتمامات/التوقعات الأساسية    4-
لأصحاب المصلحة هؤلء؟ 

الحماية/المساعدة المادية.	 

منع العنف.	 

سالمة المجتمع واستقراره.	 

الستقرار أو الرفاه القتصادي والجتماعي.	 

العدالة/المساءلة.	 

السلطة/السيطرة )السياسية، العسكرية، القتصادية(.	

السلطة/النفوذ: كيف يساعد أصحاب المصلحة هؤلء    5-
ي تجريها

بالغ ال�ت ي أنشطة آلية الرصد والإ
)أو يتدخلون( �ن

منظمتك؟

يمكن لصاحب المصلحة لعب عدة أدوار، إيجابية وسلبية 
عىل السواء. 

فيما يىلي بعض الأمثلة عىل المساعدة: 

توف�ي معلومات حول النتهاكات الجسيمة )كمصدر أول أو 	 
ثانوي(.

توف�ي مساعدات فورية للضحايا )طبية، قانونية، صحة عقلية(.	 

توف�ي دعم طويل الأجل للضحايا )إعادة دمج، تعليم، إلخ(.	 

توف�ي النتصاف وزيادة المساءلة.	 

إتاحة الوصول للمجتمع/الضحايا )“ُحراس”(.	 

ي المجتمع، ولدى الأطراف المسلحة	 
استخدام نفوذهم �ز

. ز ز الدولي�ي ز من الحكومة والفاعل�ي ولدى الفاعل�ي

بعض الأمثلة عىل التدخالت السلبية: 

بالغ عن النتهاكات الجسيمة.	  ي رصد أو الإ
دداً �ز قد يكون م�ت

اً.	  ز ربما كان متح�ي

يغطي عىل النتهاكات الجسيمة.	 

يحمي أطراف مسلحة ترتكب انتهاكات.	 

ز والضحايا أو ينتقم منهم.	  يهدد المراقب�ي

ي المنظمات الأجنبية أو العمال الأجانب )من الأمم	 
ُمرتاب �ز

المتحدة أو المنظمات غ�ي الحكومية(.

ي المنظمات غ�ي الحكومية بشكل عام.	 
ُمرتاب �ز

يمكنه أن يغلق الباب لبعض المجتمعات أو المناطق.	 

ل يضطلع بمهامه بمسؤولية بسبب الفساد.	 

سهام  الموارد: ما القدرات المتاح لأصحاب المصلحة الإ   6-
بالغ؟ بها لصالح أهداف آلية الرصد والإ

موارد مالية.	 

معرفة )لغة، رؤى ثقافية( وسعة تقنية.	

، الجتماعي(.	  ، السياسي ي
إتاحة الوصول )الجغرا�ز

العالقات والشبكات.	 

العالقة: مع أي من أصحاب المصلحة تتواصل منظمتك    7-
بالفعل؟ مع أي من أصحاب المصلحة يجب عىل منظمتك 

بالغ ي آلية الرصد والإ
أن تتواصل من أجل المشاركة �ن

ي تنشدها؟ وكيف سيتم عمل هذه العالقة؟
بالطريقة ال�ت

انظر نموذج قالب تحليل أصحاب المصلحة هنا.

الأدوات ذات الصلة
الأداة 53 – أسئلة توجيهية “وضع خارطة موفري 

الخدمات والتعرف عىل مسارات الإحالة”

الأداة 17 – أسئلة توجيهية “استيضاح الأهداف 
بالغ” ي آلية الرصد والإ

والتوقعات قبل النخراط �ز

الأداة 55 – أسئلة توجيهية “تخطيط المنارصة 
فيما يخص النتهاكات الجسيمة”
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