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ورقة عمل حول تحليل رسيع لعوامل التقسيم وعوامل الربط

الخطوة 1: اقتراح األفكار 
قم بإنشاء قائمة ب لعوامل التقسيم وعوامل الربط باستخدام ورقة عمل تحليل عوامل التقسيم وعوامل الربط. يمكن أن تكون 

األسئلة التالية بمثابة دليل إلجراء تقييم أولي في سياقك. 

ما هي وعوامل الربط في هذه الحالة؟ (ما هي القوى الحالية التي 	 
يمكن االستفادة منها لتعزيز التوجه نحو السالم؟)  

 كيف يترابط هؤالء الناس؟           	 
 لماذا هم مهمون؟           	 
 ما الذي يجمع الناس في هذه الحالة / عبر خطوط الصراع؟ (ما مدى 	 

قوة عوامل الربط ؟) 
 ما هي أشكال الدعم الحالية للسالم واالستقرار؟           	 
 أين يلتقي الناس؟ ماذا يفعلون معا؟           	 
 كيف يتعاون الناس؟           	 
 من هم األفراد أو المجموعات التي يمكنها التأثير بقوة على النزاع 	 

بشكل إيجابي؟           
 هل لعامل الربط هذا إمكانات؟           	 
 هل هناك عوامل ربط مرتبطة بأدوار الجنسين أو مجموعات منظمة 	 

من الرجال أو النساء أو الشباب؟ هل تعاني مجموعات معينة أكثر من 
غيرها - وما هي آثار ذلك على عوامل الربط ؟

 ما هي عوامل التقسيم في هذه الحالة؟ (ما هي العوامل التي تعمل 	 
ضد السالم أو من أجل الصراع؟)   

 كيف ينقسم هؤالء الناس؟           	 
 لماذا هم مهمون؟           	 
 ما هي العوامل أو القضايا أو العناصر التي تسبب الصراع وتقسيم 	 

الناس؟ وكيف؟           
 ما هي التهديدات الحالية للسالم واالستقرار؟           	 
 ما هي أخطر العوامل في هذا الموقف؟( ما مدى خطورة هذا 	 

الحاجز؟)  
 ما الذي يمكن أن يتسبب في تصاعد التوتر في هذه الحالة؟           	 
 من يمارس القيادة ضد السالم / من أجل الصراع وكيف؟           	 
 من هم األفراد أو المجموعات التي يمكنها التأثير بقوة على النزاع 	 

بشكل سلبي؟           
 هل هناك عوامل التقسيم مرتبطة بأدوار الجنسين أو مجموعات 	 

منظمة من الرجال أو النساء أو الشباب؟ هل تعاني مجموعات معينة 
أكثر من غيرها- وما هي آثار ذلك على عوامل التقسيم؟

الخطوة :2 المناقشات 
هذه خطوة مهمة للتحقق من صحة عوامل التقسيم وعوامل الربط قبل أن تبدأ في تحديد أولويات تلك التي تريد التركيز عليها في 

مشروعك.

هل عوامل التقسيم الصحيحة ؟ 
كيف نعرف أن هذه عوامل التقسيم ؟ 	 
هل هذه العوامل الموجودة؟	 
كيف نعرف ما إذا تغيرت هذه؟( المؤشرات ) 	 

هل عوامل الربط الصحيحة ؟
كيف نعرف أن هذه عوامل الربط ؟           	 
هل هذه العوامل الموجودة؟           	 
كيف نعرف ما إذا تغيرت هذه؟( المؤشرات )	 

الخطوة: 3 ترتيب األولويات
ال توجد معايير عامة لتحديد األولويات. بدالً من ذلك ، يمكنك القيام بذلك من خالل ما يعتقد أصحاب المصلحة أنه صحيح على 

األرض ومن منظورهم (أي وفًقا لمعاييرهم الخاصة.). بمعنى آخر ، ما الذي يمنع العالقات اإليجابية والثقة أكثر من وجهة نظرهم؟

ما هي عوامل التقسيم األكثر أهمية أو خطورة؟ ؟	  ما هي أهم وأقوى وأفضل عوامل الربط المحتملة؟     	 



عوامل الربطعوامل التقسيم  

الخطوة االولى : عصف 
ذهني 

الخطوة الثانية : ناقش 

الخطوة الثالثة :رتب 
األولويات 
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يرافق هذا الرسم البياني ورقة العمل األولى ويمكن استخدامه لإلجابة على األسئلة أعاله. 


