
 
 

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

 

 

 شبكة الممارسين 
 اختبار إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي المعنية ب 

 معايير المشاركة 
 

إطار سير شبكة للممارسين الذين يختبرون أو ينوون اختبار  يبت   InterAction، ستباشر  2022اعتباًرا من كانون الثاني/يناير  
( اتصاالت  2( منتدى إلكتروني و1. ستستفيد شبكة الممارسين من منّصتين:  تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي

المشاركة   .ظمةمنت المشاركون على صون واحترام معايير  أو االتصاالت، يوافق  المنتدى اإللكتروني  المشاركة في  من خالل 
 أن تضمن مشاركة المنتسبين بطريقة تتماشى مع هذه المعايير. InterActionويقع على عاتق  ،التالية

 
 

 النشاط 
نتعّلم هنا. اطرح األسئلة وأجب عن استفسارات اآلخرين وتبادل معهم الموارد. عليك بالتفاعل بانتظام على الشبكة! فكلنا  

فهذه الشبكة تمنحك الفرصة لتشارك التحديات التي تواجهها والنجاحات التي تحققها. واعلم أنك حين تتحدث عن تجاربك 
عي. لذلك ال نشّجع على التزام  تكون بذلك تساهم في تحسين إطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتما

ونجاح هذه الشبكة يعتمد على المشاركة الفاعلة    -الصمت. فنحن على قناعة بأّن لدى كل شخص شيًئا ليقّدمه للشبكة  
 من كل منتسب. 

 
 األمان 

تسمية احترم "قانون تشاتام هاوس". بوسعك استخدام المعلومات التي تحصل عليها من خالل الشبكة، ولكن امتنع عن  
األشخاص أو المنظمات أو السياقات بأسمائها. وال تكشف عن المعلومات الشخصية التي تتوفر على ملفات المشاركين  

 الشخصية أو تلك التي تتم مشاركتها في المجموعة بدون موافقة صريحة من الشخص المعني.
 

 الشمول 
أصواتهم مسموعة في المناقشات. وإذا كنت تعارض    ساعدنا على الترحيب بالمنتسبين الجدد فنحرص مًعا على أن تكون 
 األفكار واآلراء المطروحة، توخَّ االحترام عند التعبير عن موقفك.
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 التركيز 
ز الحديث وتشارك الموارد والتفاعل بشكل عام منصبًّا على المواضيع المتعلقة باختبار إطار تقييم  يينبغي أن يبقى ترك
 المبني على النوع االجتماعي.الوقاية من العنف 

 
 السهولة  

ساعدنا لنضمن أن تكون المناقشات متاحة للجميع، بمن في ذلك الناطقون بلغات أخرى. فاستخدم لهذه الغاية لغًة سهلة  
 منذ البداية من أجل تسهيل المشاركة في ما بيننا ومع الشبكات األوسع.

 
 
إذا كنت تود اقتراح معايير أخرى على شبكة الممارسين المختصين بإطار تقييم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، 

في   للحماية  األول  المشروع  بمنّسق  االتصال  غابا    InterActionيرجى  التالي  (  Keri Gaba)كيري  العنوان  على 
kgaba@interaction.org 
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