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https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2021/01/FRIDA-2020-2025-STRATEGIC-PLAN.pdf


«إّن العمل لمصلحة النساء يعني التقّدم خطوتين«إّن العمل لمصلحة النساء يعني التقّدم خطوتين
ا ومحظوظة.ـا للغاية) ة.ـا جد� ا ومحظوظة.ـا للغاية)(إن كنت ذكي� ة.ـا جد� (إن كنت ذكي�

والتراجع خطوة عىل األقّل، أو حّتى خطوتين أو ثالثوالتراجع خطوة عىل األقّل، أو حّتى خطوتين أو ثالث
في أغلب األحيان. ومن سخرية القدر أّن خطواتفي أغلب األحيان. ومن سخرية القدر أّن خطوات

التراجع هذه تّدل في الكثير من األحيان عىل فاعلّيةالتراجع هذه تّدل في الكثير من األحيان عىل فاعلّية
عملك، ألنّها تمّثل التهديد الذي يشكّله عىلعملك، ألنّها تمّثل التهديد الذي يشكّله عىل

منظومة القوى ومحاوالتها لدفعك إىل الخلف.منظومة القوى ومحاوالتها لدفعك إىل الخلف.
أحيانًا، حّتى ما يُسّمى «قصص نجاح» ليست إّالأحيانًا، حّتى ما يُسّمى «قصص نجاح» ليست إّال
تعبيرًا عن آلّيات تستخدمها هذه المنظومة لُتالئمتعبيرًا عن آلّيات تستخدمها هذه المنظومة لُتالئم
وتحتوي التهديد بتغيير جذرّي، وذلك من خاللوتحتوي التهديد بتغيير جذرّي، وذلك من خالل

تقديم بعض التنازالت الصغيرة.»تقديم بعض التنازالت الصغيرة.»
  

-Srilatha Batliwala and Alex Pittman-Srilatha Batliwala and Alex Pittman

«فريدا»؛ صندوق دعم بقيادة نِسوّية شابّة يُعنى بمساندة الحراكات«فريدا»؛ صندوق دعم بقيادة نِسوّية شابّة يُعنى بمساندة الحراكات
الِنسوّية الشابّة. إنّنا في «فريدا» نكّرس جهودنا للمساهمة في التحّولالِنسوّية الشابّة. إنّنا في «فريدا» نكّرس جهودنا للمساهمة في التحّول
ا. ندعوكمّن لالنضمام إلينا في رحلة تفكيك ا وعالمي� ا. ندعوكمّن لالنضمام إلينا في رحلة تفكيكالمجتمعّي محلّي� ا وعالمي� المجتمعّي محلّي�
بنيوّي للمقاربات التقليدّية للمتابعة والتقييم،بنيوّي للمقاربات التقليدّية للمتابعة والتقييم، ومشاركتنا مقاربات ومشاركتنا مقاربات

«فريدا» لألثر والتغيير.«فريدا» لألثر والتغيير.
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استرجاع قّوةاسترجاع قّوة
وسحر المتابعةوسحر المتابعةوسحر المتابعة
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اعتباراتنااعتباراتنااعتباراتنا

https://youngfeministfund.org/GardenOfChange/


لم يتّم تطوير اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم في فراغ،لم يتّم تطوير اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم في فراغ،
إذ إنّه مبنّيإذ إنّه مبنّي  عىل نظريّة التغيير الخاّصة بـ «فريدا» المذكورةعىل نظريّة التغيير الخاّصة بـ «فريدا» المذكورة  فيفي

الخّطةالخّطة اإلستراتيجّية لألعوام  اإلستراتيجّية لألعوام 20202020 -  - 20252025  وهو الخطوة التاليةوهو الخطوة التالية
في عملّية التطّور األوسع لقياس التغيير.في عملّية التطّور األوسع لقياس التغيير.  

8

االخلفّية العاّمةاالخلفّية العاّمةاالخلفّية العاّمة
ا ةقيدح

»اديرف« يف رييغتل

ا راطإلا
او ةعباتملل يّجيتارتسإل

»اديرف« ـب صاخلا مّلعتلاو مييقتل

https://youngfeministfund.org/GardenOfChange/
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2021/01/FRIDA-2020-2025-STRATEGIC-PLAN.pdf


ببساطة، اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم الخاص بـببساطة، اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم الخاص بـ
«فريدا» هو محاولة لتنويع (تحّدي + تغيير) اللغة والتراكيب واألدوات«فريدا» هو محاولة لتنويع (تحّدي + تغيير) اللغة والتراكيب واألدوات

المستخدمة عادة في التفكير بمتابعة وتقييم البرامج وُمخرجاتالمستخدمة عادة في التفكير بمتابعة وتقييم البرامج وُمخرجات
التنمية والمساءلة المتعلّقة بالموارد. بقرارنا بتنويع المقارباتالتنمية والمساءلة المتعلّقة بالموارد. بقرارنا بتنويع المقاربات

التقليديّة للمتابعة والتقييم والتعلّم نعّبر عن موقف سياسّي؛ فيالتقليديّة للمتابعة والتقييم والتعلّم نعّبر عن موقف سياسّي؛ في
«فريدا»، نؤمن بأّن تغيير ممارسات المتابعة والتقييم والتعلّم«فريدا»، نؤمن بأّن تغيير ممارسات المتابعة والتقييم والتعلّم

سيجعل األهداف والمخرجات والمؤّشرات أكثر وضوًحا وقربًا وأسهلسيجعل األهداف والمخرجات والمؤّشرات أكثر وضوًحا وقربًا وأسهل
استخداًما لكامل مجتمع «فريدا».استخداًما لكامل مجتمع «فريدا».

9

ما هو اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعةما هو اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعةما هو اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة
والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟

   



لقد صّممنا مقاربة جديدة إلطار المتابعة والتقييملقد صّممنا مقاربة جديدة إلطار المتابعة والتقييم
والتعلّم لثالثة أسباب:والتعلّم لثالثة أسباب:

لتحّدي أنماط التفكير التقليديّة بالمتابعة والتقييم والتعلّملتحّدي أنماط التفكير التقليديّة بالمتابعة والتقييم والتعلّم

مات.ـين النسويّات.ـين مات.ـين النسويّات.ـينلتركيز السرديّة عىل المنظِّ لتركيز السرديّة عىل المنظِّ
الشابّات والشبابالشابّات والشباب

لجعلها أقرب وأكثر تشاركّية ومتمحورة حول التغييرلجعلها أقرب وأكثر تشاركّية ومتمحورة حول التغيير

10

لماذا صّممنا في «فريدا» إطاًرالماذا صّممنا في «فريدا» إطاًرالماذا صّممنا في «فريدا» إطاًرا
ا للتعلّم وقياس األثر؟ ا للتعلّم وقياس األثر؟إستراتيجي� ا للتعلّم وقياس األثر؟إستراتيجي� إستراتيجي�
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في تخطيط وتصميم نهجنا، استندنا إىل ثالثة مبادئ مؤّسسّية جوهريّة في «فريدا»:في تخطيط وتصميم نهجنا، استندنا إىل ثالثة مبادئ مؤّسسّية جوهريّة في «فريدا»:

التعاون التشاركّيالتعاون التشاركّي

تغذية راجعةتغذية راجعة
جماعّيةجماعّية

لغة متاحة وفهملغة متاحة وفهم

نّسقنا ورش عبر اإلنترنت لتشجيع المشاركة في فضاء «فريدا» من قبل الشركاء المستفيديننّسقنا ورش عبر اإلنترنت لتشجيع المشاركة في فضاء «فريدا» من قبل الشركاء المستفيدين
والمستشارات.ين وفريق العمل. كانت المشاركة طوعّية بهدف عدم تشكيل عبء عىل الفريقوالمستشارات.ين وفريق العمل. كانت المشاركة طوعّية بهدف عدم تشكيل عبء عىل الفريق
والشركاء بما ينسجم مع التزام والشركاء بما ينسجم مع التزام «فريدا» بمبدأ العناية.«فريدا» بمبدأ العناية.

أقمنا في «فريدا» جلستي مشاورة مرحلّية مع كامل الفريق ودعونا الجميعأقمنا في «فريدا» جلستي مشاورة مرحلّية مع كامل الفريق ودعونا الجميع
للمشاركة في كتابة مسوّدة مضمون اإلطار اإلستراتيجّي ، وإدراج التغذية الراجعةللمشاركة في كتابة مسوّدة مضمون اإلطار اإلستراتيجّي ، وإدراج التغذية الراجعة
التي قّدمها المجتمع األهلّي، وبناء فهم مشترك آللّيات إدماج تلك التغذيةالتي قّدمها المجتمع األهلّي، وبناء فهم مشترك آللّيات إدماج تلك التغذية
الراجعة في اإلطار العام. كانت الفرصة متاحة أمام جميع األفرقة للمساهمة فيالراجعة في اإلطار العام. كانت الفرصة متاحة أمام جميع األفرقة للمساهمة في
تصميم جميع أجزاء اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم، وذلك بهدفتصميم جميع أجزاء اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم، وذلك بهدف
عدم إقصاء أّي فريق.عدم إقصاء أّي فريق.

نّظمنا في «فريدا» جلسة الستعادة مفاهيم أساسّية متعلّقة بالمتابعة والتقييم والتعلّم لمساعدةنّظمنا في «فريدا» جلسة الستعادة مفاهيم أساسّية متعلّقة بالمتابعة والتقييم والتعلّم لمساعدة
جميع األفرقة عىل فهم اللغة المستخدمة في هذا المجال وضمان راحة الجميع عند المساهمة فيجميع األفرقة عىل فهم اللغة المستخدمة في هذا المجال وضمان راحة الجميع عند المساهمة في
هذا العمل. باإلضافة إىل ذلك، هذا العمل. باإلضافة إىل ذلك، نّظمنا جلسات مع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـيننّظمنا جلسات مع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـين
باإلنجليزيّة والفرنسّية واإلسبانّية.باإلنجليزيّة والفرنسّية واإلسبانّية.
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كيف صّممنا في «فريدا» اإلطاركيف صّممنا في «فريدا» اإلطاركيف صّممنا في «فريدا» اإلطار
اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييماإلستراتيجّي للمتابعة والتقييماإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم

والتعلّم؟والتعلّم؟والتعلّم؟
   

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf


 

ترسيخ فهم عميق لصندوقترسيخ فهم عميق لصندوق
الدعم ومقاربته وأهدافهالدعم ومقاربته وأهدافه

والتحّديات التي يواجهها فيماوالتحّديات التي يواجهها فيما
يخّص المتابعة والتقييميخّص المتابعة والتقييم

والتعلّموالتعلّم

جمع ُمدخالت من األفرقة المختلفةجمع ُمدخالت من األفرقة المختلفة
وتوثيق التغذية الراجعة التي تقّدمها منوتوثيق التغذية الراجعة التي تقّدمها من

أجل المرحلة القادمةأجل المرحلة القادمة
توثيق التغذية الراجعة منتوثيق التغذية الراجعة من

شركاء أساسّيين فيما يخّصشركاء أساسّيين فيما يخّص
قابلّية التطبيق والجاذبّيةقابلّية التطبيق والجاذبّية
واإلمكانات بهدف تحسينواإلمكانات بهدف تحسين

المؤّشرات واألدواتالمؤّشرات واألدوات

مشاركة األفكار األساسّية في تقريرمشاركة األفكار األساسّية في تقرير
نهائّي حول خّطة «فريدا» للمتابعةنهائّي حول خّطة «فريدا» للمتابعة
والتقييم والتعلّم، وكتابة ورقة أقصروالتقييم والتعلّم، وكتابة ورقة أقصر

حول عملّية التعلّم لمشاركتها مع حلفاءحول عملّية التعلّم لمشاركتها مع حلفاء
وشركاء المؤّسسةوشركاء المؤّسسة

كتابة وتوثيقكتابة وتوثيق
تجارب مصّغرةتجارب مصّغرة
ورش بحضور الفريقورش بحضور الفريقعبر اإلنترنتعبر اإلنترنت

مراجعة الكتاباتمراجعة الكتابات
والوثائقوالوثائق

13

التخطيط التشاركّي في «فريدا»التخطيط التشاركّي في «فريدا»التخطيط التشاركّي في «فريدا»

تعلّمتعلّمتعلّم استكشافاستكشافاستكشاف تجريبتجريبتجريب تدعيمتدعيمتدعيم
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ما المختلف في آلّيات المتابعةما المختلف في آلّيات المتابعةما المختلف في آلّيات المتابعة
والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟والتقييم والتعلّم في «فريدا»؟



«إنّك تغّير.ين كّل ما تلمس.ـين،«إنّك تغّير.ين كّل ما تلمس.ـين،
وكّل ما تلمس.ـين يغّيرك. التغييروكّل ما تلمس.ـين يغّيرك. التغيير
هو الحقيقة الدائمة الوحيدة؛ هللاهو الحقيقة الدائمة الوحيدة؛ هللا

تغيير.»تغيير.»

15

   أوكتافيا بتلرأوكتافيا بتلرأوكتافيا بتلر

تبّني لغة جديدةتبّني لغة جديدةتبّني لغة جديدة



إعادة تأطير إعادة تأطير إعادة تأطير لغةلغةلغة المتابعة، والتقييم، والتعلّم المتابعة، والتقييم، والتعلّم المتابعة، والتقييم، والتعلّم
لنقوم بتحّول في ممارسات المتابعة، والتقييم، والتعلّم ونجعلها أكثر اتّساًقا مع قيم «فريدا»، قرّرنا معاينة اللّغة الُمستخدمة في المتابعة،
ا بهذا المجال. في «فريدا» نؤمن بأّن هذا التغيير الجذرّي والضرورّي والتقييم، والتعلّم ألن اللّغة سياسّية، وغّيرنا الكلمات المرتبطة تقليدي�

في اللّغة سيقوم بإعادة تأطير طرق تفكيرنا بالمتابعة، والتقييم، والتعلّم.

تنّوعتنّوعتنّوع
مجموعة كوكبيةمجموعة كوكبيةمجموعة كوكبية

أحالمأحالمأحالم كواكبكواكبكواكب
عالماتعالماتعالمات التغيير التغيير التغيير

التزاماتالتزاماتالتزامات أهدافأهدافأهداف ُمخرجاتُمخرجاتُمخرجات
مؤّشرات
مؤّشرات
مؤّشرات

نعي أنّنا ال نريد
استمالك النضاالت.
يأتي هذا المصطلح

ليجّسد عملّية
التخطيط الّتي نّتبعها

وليعكس ما تريد
«فريدا» أن تفعله، وهو:

التركيز عىل التنّوع
وتحّدي المعايير

الّسائدة.

المجموعة الكوكبية هي
التزاماتنا األساسّية
الّتي تخاطب الرؤيا
األوسع الّتي نشهدها

في األفق.

األحالم تصنع األهداف؛
إنّها بوصلتنا في

التغيير، وما نسعى
لتحقيقه.

مساقات العملالنتائج المرجّوة منسابًقا بالُمخرجات، هيالكواكب، المعروفة
أهدافنا (أحالمنا) واِقًعا.نحتاج كواكبنا لنجعلالُمختلفة في «فريدا».

عالمات التغيير،
إىل الّنتائج المتوّقعة.إستراتيجّياتنا تقود فعًالاستكشاف ما إذا كانتالّتي تُساعدنا عىلأدوات تتبّع التغييربالمؤّشرات، هيالمعروفة سابًقا



يستند اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعةيستند اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة
والتقييم والتعلّم في «فريدا » إىلوالتقييم والتعلّم في «فريدا » إىل
التزاماتنا الخمسة التي نسّميهاالتزاماتنا الخمسة التي نسّميها

المجموعات الكوكبّية الصاعدة. فيالمجموعات الكوكبّية الصاعدة. في
الصفحة التالية، نصّور لكمّن باستخدامالصفحة التالية، نصّور لكمّن باستخدام
الرموز اإلطار اإلستراتيجّي الذي يبّينالرموز اإلطار اإلستراتيجّي الذي يبّين
األحالم والكواكب وعالمات التغيير.األحالم والكواكب وعالمات التغيير.

17



18

مقاربة مرِنة ومترابطةمقاربة مرِنة ومترابطةمقاربة مرِنة ومترابطة



إبداعإبداعإبداع
مشتركمشتركمشترك

خلق جسورخلق جسورخلق جسور

 

التحرّكالتحرّكالتحرّك

x 15

x 12

x 6

x 10

x 9

19

اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّماإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّماإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم
الخاص بـ«فريدا»الخاص بـ«فريدا»الخاص بـ«فريدا»



 

مجموعة خلقمجموعة خلقمجموعة خلق
الجسور الكوكبّيةالجسور الكوكبّيةالجسور الكوكبّية

x 12x 12

20



 
مين النسويّات.ـين مات والمنظِّ تقّدم «فريدا» موارد أكثر وأفضل للمنظِّ
الشابّات والشباب، وبذلك، تعزّز حراكاتهمّن بطريقة مستدامة وأكثر أمانًا،

وتبني نظم تشاركّية تستجيب الحتياجات مجتماعتهمّن األهلّية.

مساندة الشركاء
المستفيدين بشكل
أكبر وأعمق لخلق

موارد تبني قدراتهم
في التنظيم النسوّي.

دعم استقاللّية
مات.ـين المنظِّ

النسويّات.ـين الشابّات
والشباب وتبّني التعّدديّة
اللغويّة وتحسين عملنا
عىل صعيد السياقات
المحلّّية واإلقليمّية في
جميع إستراتيجّيات
«فريدا» وممارساتها

الجماعّية. 21
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مات.ـون المنظِّ
والنسويّات.ـون

الشابّات والشباب
يمتلكون موارد

وعالقات أكثر وأفضل،
وقيادتهمّن مدعومة

بشكل جماعّي
وإستراتيجّي وناجح.

مساندة المستشارات.ـين
بشكل أكبر بهدف دعم

حضورهمّن البّناء
ليزدهرن.ـوا بقدرات أكبر
ويحصلن.ـوا عىل مقابل

للوقت والجهد المبذولين،
ولتكون أصواتهمّن
وآراؤهمّن مركزيّة.



ثالثة أحالم وخمسة كواكب وخمس عشرة عالمة تغييرثالثة أحالم وخمسة كواكب وخمس عشرة عالمة تغيير
التركيز عىل العناية الراديكالّية والعافية الكوكبّيةالتركيز عىل العناية الراديكالّية والعافية الكوكبّية

مجموعةمجموعة
االزدهاراالزدهار
الكوكبّيةالكوكبّية

 

x 15x 15
22



مبادئ وسياسات وممارسات السعادة
المرتبطة بالعافية والعناية حاضرة

ومحسوسة في العمل اليومّي. يتّم الحّث
عىل القيام بوقفات واستراحات مشتركة

لإلحساس واالعتراف واالحتفال باإلنجازات.

التقنّيات وسياسات البيانات والممارسات
ترى في األمن التكاملّي أولويّة؛ ممارسة
المساءلة المتبادلة والعمل عىل التهيئة
بهدف تعزيز تجربة «فريدا» في العمل

اليومّي.

23

تعتمد «فريدا» السعادة والعافية والتقنّيات الواعية واستخدام البيانات
لتحقيق العناية الراديكالّية و تنفيذ اإلستراتيجّيات األمنّية.

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


عمل «فريدا» يزدهر ويصبح أعمق، مّما يساعد المؤّسسة عىل القيام
بعملها وتحقيق رسالتها بطريقة أكثر إستراتيجّية واستدامة.

الحوكمة النسويّة وتقوية المؤّسسة من
خالل استشارات تُعقد مع مجتمع

«فريدا» فيما يخّص عملّيات اتّخاذ القرار
تصبح أعمق وتتجّذر وتخلق اتّساًقا وتوازنًا

في خطط العمل.

لدى «فريدا» موارد كافية ومالئمة تترك
مجاالً لإلبداع والعناية واالبتكار وتضمن

استدامة المؤّسسة ومناعتها.

24



مات.ـين والناشطات.ـين تجّسد «فريدا» العافية الكوكبّية للمنظِّ
النسويّات.ـين وفريق العمل.

سياسة إدارة بيئّية وممارسات بيئّية مستدامة في «فريدا».

25



سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.

x 9x 9

26



«فريدا»؛ مثال عىل مؤّسسة تجّسد وتحتفي بالتعّددّية واالنفتاح
مات.ـين النسوّيات.ـين الشابّات والشباب.  وقدوة للمنظِّ

ثقافة نِسويّة مؤّسسّية مزدهرة بفضل إدارة
نِسويّة للموارد البشريّة، وتتمحور وتحتفي
بالتعّدديّة واالختالف في مجتمع «فريدا».

إستراتيجّيات محّددة مصّممة بطريقة
تشاركّية تدعم الشباب والشابّات

العابرين.ـات والسكّان األصلّيين الشباب
والفتيات اليافعات والشابّات والشباب
المهاجرات.ـين، وتتواصل مع العامالت
والعاملين في مجال الخدمات الجنسّية.

27



«فريدا» تنادي بوجود عدد أكبر من المساحات اآلمنة التي تفسح
مات.ـين النسوّيات.ـين الشابّات والشباب المجال أمام المنظِّ

للخلخلة المبدعة ومشاركة المجتمعات األهلّية البّناءة.

مناصرة إنسانّية لتغيير الخطاب السائد
والممارسات المعتادة فيما يخّص

مات.ـين النسويّات.ـين مشاركة المنظِّ
الشابّات والشباب.

مات.ـين دعم مشاركة المنظِّ
النسويّات.ـين الشابّات والشباب
البّناءة والمقصودة في مساحات

المناصرة وكسب التأييد واستثمار
الموارد.

28
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مجموعةمجموعةمجموعة
اإلبداعاإلبداعاإلبداع

المشتركالمشتركالمشترك
الكوكبّيةالكوكبّيةالكوكبّية

   

   

حلمان وأربعة كواكب وسّت عالمات تغييرحلمان وأربعة كواكب وسّت عالمات تغيير  
تعزيز ثقافة التعاونتعزيز ثقافة التعاون

x 6x 6
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«فريدا» تتبّنى روًحا نسوّية مستندة إىل تضامن واسع في
مجتمعها وإىل روابط مبنّية عىل الثقة لتعزيز نظام بيئّي تشاركّي.

تعاون وترابط فاعالن في
مجتمع «فريدا» ويتمحوران
حول التضامن وبناء قيادة
جماعّية والتآمر المشترك

إلحداث التغيير.

االحتفاء بمساحات ولحظات
تعاون بين األفرقة، وذلك
من خالل توضيح األدوار

والمسؤولّيات وآلّيات اتّخاذ
القرار في كّل مساق عمل.

وجود ثقافة تشاركّية مبنّية عىل
المساءلة ووضوح عملّيات

اتّخاذ القرارات تضمن التعلّم
المستمرّ والقدرة عىل االنتقال
من عملّية إىل أخرى بسالسة. 

30



تحيط «فريدا» نفسها بتحالفات بّناءة وبنظام بيئّي واسع مكّون من
مؤّسسات قرينات.

شراكات أوسع وأقوى مع حلفاء في جميع المجاالت مّتسقين مع رسالة وقيم «فريدا».

31



مجموعةمجموعةمجموعة
التحرّك الكوكبّيةالتحرّك الكوكبّيةالتحرّك الكوكبّية

      
حلمان وثالثة كواكب وعشر عالمات تغييرحلمان وثالثة كواكب وعشر عالمات تغيير

تعزيز سرعة االستجابة والمرونة والقدرة عىل التأقلمتعزيز سرعة االستجابة والمرونة والقدرة عىل التأقلم

سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.

x 10x 10
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تدعم «فريدا» التعلّم في المؤّسسة وبناء العالقات المبنّية عىل
االنفتاح والمساءلة في مجتمعها.

تشارك أهّم التغييرات والتعلّم والتحّديات التي
تظهر في الحراك الِنسوّي الشاب وخالل تطبيق
إستراتيجّية «فريدا» التشاركّية، وإظهارها بهدف

تسليط الضوء عىل العنف األبوّي ومواجهته.

33

تغذية ثقافة التعلّم في المؤّسسة من خالل
التزامات جماعّية ونظم سريعة االستجابة تسّهل

الوصول إىل البيانات الذكّية وتيّسر انسيابّية
تناقل المعارف والخبرات في مجتمع «فريدا».



استجابة «فريدا» في األزمات والسياقات المتقلّبة سريعة
وتّتسم بالتعاطف.

استجابات تّتسم بالتعاطف وعملّيات تّتسم بالمناعة والقّوة مضمّنة في
إستراتيجّية «فريدا» للمساعدات الطارئة والتضامن بهدف تقديم الدعم

األفضل في األزمات والبيئات المقيِّدة.

34

حلم رقم حلم رقم 1010

كوكب رقم كوكب رقم 2020



خطواتنا القادمة فيما يخّص اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعةخطواتنا القادمة فيما يخّص اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة
والتقييم والتعلّم تتضّمن والتقييم والتعلّم تتضّمن التطّور والتعلّم وإحداث نظم وعملّياتالتطّور والتعلّم وإحداث نظم وعملّيات

واالنفتاح للتغيير.واالنفتاح للتغيير. إنّنا في صدد تغيير العديد من عملّياتنا إنّنا في صدد تغيير العديد من عملّياتنا
الداخلّية لتصبح مّتسقة مع هذا اإلطار، كما إنّنا نتطلّع إىلالداخلّية لتصبح مّتسقة مع هذا اإلطار، كما إنّنا نتطلّع إىل
مناقشةمناقشة آلّيات مشاركته مع قرينات وقرناء نسويّات.ـين آلّيات مشاركته مع قرينات وقرناء نسويّات.ـين

مات.ـين نسويّات.ـين شابّات وشباب.   مات.ـين نسويّات.ـين شابّات وشباب.ومنظِّ ومنظِّ
35

طريقنا نحو المستقبلطريقنا نحو المستقبلطريقنا نحو المستقبل



نشعر في «فريدا» نشعر في «فريدا» بحّب عميق وامتنان وتضامن وبأختّيةبحّب عميق وامتنان وتضامن وبأختّية نسويّة تجاه نسويّة تجاه
جميع المساهمات والمساهمين في تصميم هذا اإلطار اإلستراتيجّيجميع المساهمات والمساهمين في تصميم هذا اإلطار اإلستراتيجّي
للمتابعة والتقييم والتعلّم. نقّدر مجتمع «فريدا» بأكمله، بما في ذلكللمتابعة والتقييم والتعلّم. نقّدر مجتمع «فريدا» بأكمله، بما في ذلك
الشركاء المستفيدين وفريق العمل والمستشارات.ـين وعضواتالشركاء المستفيدين وفريق العمل والمستشارات.ـين وعضوات
وأعضاء المجلس اإلدارّي والمساهمات.ـين في كتابة هذه الوثيقة.وأعضاء المجلس اإلدارّي والمساهمات.ـين في كتابة هذه الوثيقة.

أخيرًا وليس آخرًا، أخيرًا وليس آخرًا، نشعر بامتنان شديدنشعر بامتنان شديد تجاه الجهات المانحة وحلفائنا تجاه الجهات المانحة وحلفائنا
الذين يدعمون دائًما رؤيتنا للتغيير.الذين يدعمون دائًما رؤيتنا للتغيير.

36

شكر وامتنانشكر وامتنانشكر وامتنان



فريق «فريدا» للتغيير فريق «فريدا» للتغيير الذي خاض رحلة لسنوات عديدة، كان هدفها تحديدالذي خاض رحلة لسنوات عديدة، كان هدفها تحديد
..إستراتيجّية قادرة عىل تلبية أهّم احتياجات «فريدا» في المستقبل القريبإستراتيجّية قادرة عىل تلبية أهّم احتياجات «فريدا» في المستقبل القريب

37

بويكانيو مودونغوا،بويكانيو مودونغوا، مسؤولة المتابعة والتقييم والتعلّم األوىل في «فريدا» مسؤولة المتابعة والتقييم والتعلّم األوىل في «فريدا»
..ومستشارة مقرّبة طيلة فترة نمّو المؤّسسسة وفريق المتابعة والتقييم والتعلّمومستشارة مقرّبة طيلة فترة نمّو المؤّسسسة وفريق المتابعة والتقييم والتعلّم

إيفا ديديه،إيفا ديديه، المستشارة المستقلّة التي شاركت في قيادة عملية تطوير اإلطار المستشارة المستقلّة التي شاركت في قيادة عملية تطوير اإلطار
اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم بالتعاون مع الفريق المتخّصص فياإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم بالتعاون مع الفريق المتخّصص في
«فريدا». كان اللتزام إيفا وانفتاحها نحو عملّية جماعّية صادقة دور كبير في«فريدا». كان اللتزام إيفا وانفتاحها نحو عملّية جماعّية صادقة دور كبير في
..تحقيق النتيجة المرجّوةتحقيق النتيجة المرجّوة

ري فيليبس، ري فيليبس، المستشارة المستقلّة التي دعمت وساندت فريق المتابعةالمستشارة المستقلّة التي دعمت وساندت فريق المتابعة
..والتقييم والتعلّم في عملّية توليد هذه الوثيقةوالتقييم والتعلّم في عملّية توليد هذه الوثيقة

جميع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـين والحلفاءجميع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـين والحلفاء الذين شاركوا في الورش الذين شاركوا في الورش
مة من قبل «فريدا» لتصميم اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّم مة من قبل «فريدا» لتصميم اإلطار اإلستراتيجّي للمتابعة والتقييم والتعلّمالمنظَّ ..المنظَّ

شكرًا شكرًا لكالرا ديسالفو وزازي دالمينيلكالرا ديسالفو وزازي دالميني ، صانعي السحر الحاليين في  ، صانعي السحر الحاليين في MELMEL في في
فريدا ، عىل رؤيتهم وعملهم إلعادة التفكير في مناهج فريدا ، عىل رؤيتهم وعملهم إلعادة التفكير في مناهج MELMEL التقليدية ، ودورهم التقليدية ، ودورهم

..MELMEL الرئيسي في تطوير إطار عمل الرئيسي في تطوير إطار عمل
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جلسات تجريبّية مصّغرة مع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـينجلسات تجريبّية مصّغرة مع الشركاء المستفيدين والمستشارات.ـين
قائمة المشاركات.ـينقائمة المشاركات.ـين

 

 


