
بالكامل وال تعكس   InterActionهذا المشروع ممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي. إّن األفكار واآلراء والتعليقات الواردة هنا هي من مسؤولية 
 بالضرورة أو تمّثل سياسة الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي.

 

 

 المرجعية الشروط
 شبكة الممارسين ل

 اختبار إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعيالمعنية ب
 

 الخلفية .1

تمويل من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي لوضع إطار تقييم للوقاية من  على    InterActionحصلت  ،  2019منذ العام  
إيجاد طرق وُنهج واستراتيجيات لتحقيق    ت إلىلهذه الغاية بتنسيق مساٍع تعاونية هدفالعنف المبني على النوع االجتماعي. فقامت  

من لجنة    وأجري هذا العمل بتوجيهٍ اس من حصائل الحماية.  الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي كحصيلة قابلة للقي
  منظمة دولية غير حكومية. خمس عشرة  استشارية ضّمت ستة خبراء في العنف المبني على النوع االجتماعي والرصد والتقييم و 

الديمقراطية وكولومبيا  وتم العمل بشكل مكّثف على األرض مع منظمات من أفغانستان وجنوب السودان ونيجريا وجمهورية الكونغو  
 وكوكس بازار من أجل إعداد هذا اإلطار.

تأييد واسع من جهات فاعلة  في كسب    إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعينجح  ،  2021في أيار/مايو  
كثيرة في مجال العمل اإلنساني، من بينها منظمات دولية غير حكومية واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمات دولية أخرى، 

مجموعة من النُّهج التوجيهية  يتكّون اإلطار من أربعة محاور تشكل   وتم تعميمه على مجتمع العمل اإلنساني على نطاق واسع.
لى اتخاذ قرارات أفضل عند إجراء التحاليل والقياسات وتصميم البرامج بما يسمح في نهاية  الرامية إلى مساعدة الممارسين ع

 ُبني هذا اإلطار على أساسوقد  المطاف بتقييم الحصائل الناشئة عن جهود الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي.  
سياسة اللجنة   في  هتلغتنعكس  و   وتبّناه مجتمع العمل اإلنساني كله  InterActionوهي نهج وضعته  ،  لقائمة على النتائجالحماية ا

والمجموعة الفرعية لمركزية الحماية التابعة لمجموعة    2016الدائمة المشتركة بين الوكاالت للحماية في مجال العمل اإلنساني لعام  
 . وغيرها المعايير المهنية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمرو ، النتائج األولى في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

النشاط االستطالعي حول الوقاية من العنف المبني    ين االعتبار التوصيات الرئيسية المدرجة فيبع هذا  تقييم  الكما يأخذ إطار  
 . 2019الذي أجري عام على النوع االجتماعي في النزاعات 

يتوّجه إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي إلى الممارسين في مجال العمل اإلنساني العاملين في البلد، 
ساعد ت التيوإلى المستشارين في مجال الحماية/العنف المبني على النوع االجتماعي في المقرات الرئيسية، وفرق الرصد والتقييم 

على تقييم برامج الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، وأي منظمة تعمل لتحقيق حصائل الوقاية من العنف المبني 
 . 2022وهو موضوٌع في متناول الجميع، وستبدأ منظمات عدة باختباره في مطلع العام على النوع االجتماعي. 
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 تصميم شبكة الممارسين وأهدافها .2

ظمات باختبار إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، ستشكل شبكة الممارسين فسحًة آمنة  مع بدء المن
وغير رسمية يتواصل فيها األعضاء مع الممارسين اآلخرين الذي يستخدمون إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع  

ات وتجارب بعضهم البعض. وسيتاح ألعضاء الشبكة طرح األسئلة حول  االجتماعي في سياقات متنوعة، ويتعّلمون من خبر 
تقييم، والتحدث عن التحديات التي يعانون منها وكيفية التغلب عليها، واإلضاءة على الالمنهجيات واألدوات المتضمنة في إطار 

والزمالء   InterActionد المتوفرة من  النجاحات وفرص التعاون مع اآلخرين، وسيتمّكنون أيًضا من االستفادة من الدعم والموار 
 1األعضاء في شبكة الممارسين. 

 يمكن المشاركة في شبكة الممارسين بطريقتين رئيسيتين، هما:

منتدى إلكتروني مفتوح لكل من يعمل فعلًيا على اختبار إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي أو  .1
 المقبلة.  ي عشرثنينوي اختباره خالل األشهر اال

 اتصاالت منتظمة للمنخرطين فعلًيا في اختبار إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي. .2

سيكون المنتدى اإللكتروني عبارة عن فسحة يستطيع كل أعضاء الشبكة دخولها في أي وقت كان )أمثال األعضاء الذي يختبرون  
المقبلة(، حيث يتسّنى لكل أعضاء الشبكة طرح األسئلة وإبداء    ي عشراإلطار فعلًيا وأولئك الذين ينوون اختباره خالل األشهر االثن

إال إذا   ينجحالجميع على التفاعل بكثرة على المنتدى ألنه ال    InterActionاآلخرين. من هنا، تشّجع    التعليقات واإلجابة على
 ساهم الجميع فيه بانتظام. 

على اختبار فعلًيا    يعملون تكون محصورة باألشخاص الذين  ف  ،InterActionوتسّهلها  تنّظمها    ، التيمنتظمةالتصاالت  اال  أما
مفتوح بين مجموعة أصغر من  حوار  يام  على ق  تشجيعالنف المبني على النوع االجتماعي من أجل  إطار تقييم الوقاية من الع

.  الحًقا على وتيرتها  تتفق اللجنة االستشارية  ، على أنفي الشهر  في البداية مرةً االتصاالت  سُتعقد    2. أعضاء شبكة الممارسين
من المنتدى اإللكتروني ومواضيع أخرى ذات أهمية، وستشمل هذه مستمدة  سوف تتيح هذه االتصاالت مناقشة مواضيع سديدة  و 

 المواضيع في األشهر األولى: 

 
تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي في األساس على العنف المبني على النوع االجتماعي، ستُفسح شبكة  في حين رّكز تصميم إطار   1

ا على فهم  الممارسين المجال أمام المنظمات التي تسعى إلى تطبيق اإلطار على الوقاية من الخطر بشكل عام، سعًيا إلى توسيع نطاق تطبيقه ومساعدتن
 التي ُيستخدم بها لتحقيق حصائل الحماية. وستكون مشاركة هؤالء محصورة بالمنتدى اإللكتروني فحسب. كافة الطرق 

وقدرة   2 بناًء على طلب األعضاء  الشبكة،  كامل أعضاء  مع  معين  لغرض  مخصصة  إضافية  هذه تنظيم  على    InterActionيمكن إجراء اتصاالت 
 االتصاالت وتيسيرها. 
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د السياق لمخاطر العنف المبني على    مالتحديات التي يواجهها أعضاء الشبكة في مساعيه • إلجراء تحليل مفّصل ومحدَّ
 و أنواع أخرى من مخاطر الحماية(. النوع االجتماعي )أ

 تجارب استخدام نظرية تغيير بسيطة لتكون أساًسا لتصميم البرنامج/التدخل. •
 ألن".  -ها عند –تجارب تصميم نظريات التغيير البسيطة، بما في ذلك استخدام منهجية "إذا  •
 بعض الجهات المانحة.   وضع مؤشرات بديلة مناسبة وتعّلم استعمال المؤشرات العالمية التي تستوجبها •
 وضع العناصر الثالثة من معادلة تحليل المخاطر في السياق الخاص بها.  •
تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة حول كيفية تخصيصهم الوقت لتحليل ودراسة األرقام الناتجة عن التقارير الكّمية   •

 والبيانات التي تم جمعها. 
 قابلية التقييم.تعّلم كيفية تصميم المشروع لضمان  •
العمل على فهم الخطوات الجوهرية من تخطيط الحصائل )وضع الرؤية وإيجاد الشركاء المساهمين وتحديد عالمات   •

 التقدم الخ.(
 مواضيع أخرى ذات صلة. •

باللغة  اّطلع عليها  سيسترشد كلٌّ من المنتدى اإللكتروني واالتصاالت بمجموعة من المعايير الخاصة بشكبة الممارسين ) هنا 
وتوافق عليها اللجنة االستشارية(. من شأن هذه المعايير أن   InterActionتضعها    -  اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية

 تشجع على المشاركة الناشطة من جملة أمور أخرى. 

جاهزين لتقديم الدعم التقني واإلرشاد على المنتدى اإللكتروني وخالل االتصاالت، وسوف يوفرون    InterActionسيكون موظفو  
خبرة في الرصد والتقييم متوفًرا في و  ذ  دعًما إضافًيا حيثما أمكن. على سبيل المثال، إذا كان من المرتقب أن يكون مستشار

مواضي ستكون  الممارسين،  شبكة  إطالق  بعد  األولى  الشبكة.  األشهر  أعضاء  واهتمامات  خبرته  على  بناًء  مصممة  النقاش  ع 
 وسينضم إلى النقاش خبراء آخرون باالستناد إلى المواضيع المطروحة )وتبًعا للتمويل المتوفر(. 

ستضع    شبكة   InterActionأخيًرا،  وسُتستخدم  النوع االجتماعي،  على  المبني  العنف  من  الوقاية  تقييم  إلطار  بالتعليم    جدواًل 
الشبكة.  أعضاء  بين  المتبادل  التعّلم  من  ذلك  وغير  والنجاحات  المكتسبة  الدروس  لتتّبع  ستستعين    3الممارسين  الوقت،  ومع 

InterAction    واللجنة االستشارية بما يتم تعّلمه من شبكة الممارسين لمراجعة إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع
  4من أجل توثيق تجربتها في استخدامه. تقييم  المباشرًة مع األطراف الفردية التي تختبر إطار    ctionInterAاالجتماعي. كما ستعمل  

وبلغات أخرى غير اللغة اإلنكليزية إذا سمح والمواد المرتبطة به )تقييم  القة عن حاالت استخدام إطار  سيتم تعميم األمثلة الموثّ 
إلى تضاف  وسوف  المشروع،  تنفيذ  خالل  في  المهتمة  المعنية  األطراف  على  بذلك(  الموارد  التمويل  لدى    مستودع  المتنامي 

InterAction المتاحة    بصفحة الويب الخاصة بإطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي  ، كما سيتم ربطها
 

 ن صراحة بغير ذلك. المعلومات عند مشاركتها خارج شبكة الممارسين ما لم يؤذ  لن يتم الكشف عن مصدر  3

 لالطالع على أمثلة موثّقة أخرى عن تطبيق ُنهج الحماية المبنية على النتائج.  هذا المنشور انظر 4

https://protection.interaction.org/resources/
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بهذه المعلومات المكتسبة  وأعضاء شبكة الممارسين    InterActionمجاًنا لكافة األطراف المهتمة. فضاًل عن ذلك، قد تستشرد  
عند مشاركتها في المحافل العالمية المشتركة بين الوكاالت مثل جماعة الحماية العالمية ونطاق المسؤولية عن العنف المبني 
 على النوع االجتماعي والدعوة للعمل للحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ وغيرها من المبادرات. 

 كيبة الشبكةتر  .3

أي موظفي   -شبكة الممارسين من الممارسين الذين يختبرون إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي  تتألف
المقبلة. في بادئ األمر، ستدور المناقشات داخل  ي عشروأولئك الذين ينوون اختباره في األشهر االثن -البرامج والرصد والتقييم 

إلى تشجيع المناقشات بين    InterActionستسعى  لكن إللكتروني وخالل االتصاالت باللغة اإلنكليزية بالدرجة الكبرى.  المنتدى ا
من المتوقع مع  و   5الناطقين باللغات األخرى من خالل توفير خدمة الترجمة الكتابية والفورية إلى اللغات األخرى حيثما أمكن. 

الذي   يتبّدل األشخاص  آخرين  الوقت أن  مع انضمام أشخاص  فيها  المشاركة  والمنظمات  كما  الممارسين  شبكة  يشاركون في 
ومنظمات أخرى تختبر اإلطار أو مع انتهاء البعض من اختبار اإلطار أو توّقف البعض اآلخر عن المشاركة إذا ما عادوا 

 يرغبون في االستفادة من هذا الدعم. 
ي أن  الممارسين  شبكة  إلى  االنضمام  وجيز،  يتطلب  انتساب  طلب  خالل  من  الشخص،  والفرنسية  بّين  باإلنكليزية  هنا  )انظر 

كيف ينوي استخدامه.  و كيف يستخدم حالًيا إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي أو متى    واإلسبانية والعربية(
ى شبكة الممارسين وما إذا كان المنتسب يستطيع  طلبات االنتساب وتقرر م ن الذي يستطيع االنضمام إل  InterActionستدرس  

 االنضمام إلى المنتدى اإللكتروني وحده أو إلى المنتدى اإللكتروني واالتصاالت مًعا. 

الذين ليسوا بصدد استخدام إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي فعلًيا أو ال يملكون خطة واضحة  أما  
يمكنهم مراجعة منشورات  فإنما يرغبون في مواكبة المعلومات المكتسبة في هذا المجال،  المقبلة ي عشراالثن الختباره في األشهر

InterAction .)المتوافقة مع برنامج التعليم )انظر الفقرة السادسة أدناه 

 استراتيجية الخروج  .4

تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع  إن شبكة الممارسين هي مبادرة ذات أجل محدد تسير بموازاة مرحلة اختبار إطار 
)رهًنا بالتمويل(، أي أنه سيتم حّل    2024حتى آذار/مارس    2022االجتماعي. تمتد مرحلة االختبار هذه من كانون الثاني/يناير  

وافقة  شرط مأو قبل ذلك التاريخ    2024يناسب احتياجات أعضائها بحلول شهر آذار/مارس    الشبكة أو تطويرها إلى شيء آخر
، سُتنجز المراجعات النهائية إلطار التقييم بناًء على ما تم تعّلمه من شبكة  2024أعضاء اللجنة االستشارية. وبحلول آذار/مارس  

 منقَّح. صار بعد ذلك إلى إصدار إطارالممارسين )والمصادر األخرى(، ليُ 

 
  الترجمة الكتابية والفورية في البداية إلى اللغة اإلسبانية والفرنسية والعربية، رهًنا بتوّفر التمويل الالزم. ومن الممكن أن ُتضاف ستُبذل الجهود لتوفير خدمة   5

 لغات أخرى بناًء على التفضيالت اللغوية ألعضاء الشبكة. 
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 قيمة المشاركة   .5

 ُيتوّقع أن يجني أعضاء شبكة الممارسين فوائد جّمة، منها:

فرصة المشاركة في ممارسة صاعدة جديدة تهدف إلى تغيير طريقة وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى حصائل   •
 الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي.

معارف في  اللقاء ممارسين آخرين يعملون للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي في سياقات مختلفة، وتكوين   •
 هذا المجال، والتعّلم من تجاربهم وخبراتهم. 

 صلة من الموارد والمعلومات. االقدرة على االستفادة بصورة متو  •

 واجهون تحديات مشابهة عبر المنتدى اإللكتروني.القدرة على التفاعل بصورة متواصلة مع ممارسين آخرين ي •

فرصة المشاركة في اتصاالت منتظمة حول مواضيع مهمة يثيرها أعضاء الشبكة و/أو ُتطرح بناًء على توّفر الخبراء  •
 المختصين )كالمستشارين الخبراء في الرصد والتقييم...(.

الموجهة نحو الحصائل والمذكورة في إطار تقييم الوقاية من  فرصة التواصل مع خبراء على دراية بكيفية استخدام النُّهج   •
العنف المبني على النوع االجتماعي )مثل مخطط الحصائل وحصد الحصائل وتحليل المساهمة والتغيير األهم ووضع 

 المؤشرات البديلة واستخدام معادلة تحليل المخاطر وغيرها(.

م التوجيه   • وُتستكشف التحديات، وحيث يساعد الخبراء على معالجة المشاكل التي فسحة آمنة حيث ُتطرح األسئلة وُيقدَّ
 تنشأ في هذا الصدد. 

 حين يشارك كل األعضاء بنشاط في الشبكة، يعززون قيمتها بالنسبة للجميع. 
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 مسؤولية إدارة شبكة الممارسين بصورة عامة. فُتعنى تحديًدا بما يلي:  InterActionتتولى  

 إعداد وإدارة التكنولوجيا الخلفية الالزمة لتشغيل المنتدى اإللكتروني واالتصاالت، ومعالجة المشاكل عند الحاجة. •
المتقّدمين واتخاذ القرارات بشأن  إعداد نموذج انتساب للراغبين في االنضمام إلى شبكة الممارسين، والنظر في طلبات   •

 صياغة معايير الشبكة وتطبيقها لكل من المنتدى اإللكتروني واالتصاالت. و  ،العضوية في الشبكة
 تنظيم وتيسير المنتدى اإللكتروني واالتصاالت. •
 وضع قائمة بأعضاء الشبكة وتحديثها باستمرار. •
 لشبكة. إنشاء قاعدة بيانات سهلة االستخدام ووضعها بمتناول ا •
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السعي قدر اإلمكان إلى ترجمة المناقشات الرئيسية التي تدور في المنتدى اإللكتروني وترجمتها ترجمة فورية خالل  •
 ر التمويل(.االتصاالت )بناًء على توفّ 

 وضع جدول أعمال لكل اتصال وتعميمه مسبًقا على أعضاء الشبكة.  •
 المنتدى اإللكتروني وخالل االتصاالت. دعوة ضيوف يتمتعون بالخبرة المالئمة للحديث في  •
إعداد محاضر لالجتماعات وتعميمها )بدون ذكر األسماء ومع إغفال المواضيع الحساسة للتشجيع على االنفتاح في  •

 الحوار(. 
من مالءمتها، واإلجابة عن األسئلة، وإيجاد للتأكد  األسئلة والتعليقات التي ُتنشر على المنتدى اإللكتروني    التدقيق في •

األشخاص الذين يتمتعون بالخبرة المناسبة لإلجابة عن األسئلة، والمبادرة إلى طرح أسئلة ومواضيع للنقاش في المنتدى 
 بحسب االقتضاء. 

جوانب معينة أو مجاالت إشكالية معينة أثيرت خالل المناقشات )مثل خبير في الرصد    االستعانة بالخبراء للمساعدة في •
 والتقييم(.

دعم جدول التعليم الخاص بإطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، وتتّبع التعلم المكتسب من   •
التفاعل مع المجموعة وحيثما أمكن مع المجتمع  أعضاء شبكة الممارسين، ومتابعة المسائل المستجدة األخرى، ومبادلة  

 اإلنساني األوسع. 
تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع  • تجميع وتوثيق التعّلم المكتسب من شبكة الممارسين بهدف مراجعة إطار 

اني األوسع ( والحرص على تشارك المكتسبات مع المجتمع اإلنس2024االجتماعي بنهاية مرحلة االختبار )آذار/مارس  
 عند االقتضاء. 

متابعة مقاييس "النجاح" لدى شبكة الممارسين مع التركيز على االتجاهات الرئيسية والمسائل المطروحة واألنماط األخرى  •
 الشبكة بشكل عام.  علىوتفاعل األعضاء  
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 قريًبا( -العربية  اإلسبانية الفرنسية اإلنكليزيةباللغة )إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي  . أ
طلب االنتساب إلى شبكة الممارسين المختصين بإطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي )باللغات  .ب

 الفرنسية، اإلسبانية، العربية(اإلنكليزية، 
)باللغات معايير المشاركة في شبكة الممارسين المختصين بإطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي   .ج

 اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية، العربية(
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