
مبادئ منهجية تقييم المدافعة

www.cvt.org



يوجد لد النشطاء الذين يعملون يف سياقات منخفضة املوارد حاجة كبرية 
إىل أطر وأدوات تقييم املدافعة. ويف حني أن جمال تقييم املدافعة آخذ يف 

الظهور، ال تزال املوارد هلذا النوع من التقييم حمدودة، بل وحمدودة جداً يف 
ج تقييم  السياقات منخفضة املوارد. وباإلضافة إىل ذلك، غالباً ما ال تُفلح هنُ

يات  الربامج األكثر شيوعاً ورسوخاً يف التعاطي مع االحتياجات والتحدّ
اخلاصة بتقييم مبادرات املدافعة. وتُظهر األبحاث أن معظم مبادرات املدافعة 

ري تقييامت لعملها. ١وغالباً ما يواجه تقييم املدافعة حتديات خمتلفة عن  ال جتُ
.التقييم األخر أنواع 

 
توفّر هذه الوثيقة إطاراً شامالً لـ مواد منهجية تقييم املدافعة. وقمنا بتطوير 

هذا اإلطار لتوجيه وإثراء مبادرات تقييم املدافعة مع اعتبارات خاصة 
للغاية. الذين يعملون يف سياقات صعبة  للنشطاء 

املدافعة.  تقييم  التوجيهية إلجراء  املبادئ  التالية، نستعرض  يف الصفحات 
حيث قمنا بتطوير هذه املبادئ، جزئياً، استناداً إىل ما يقرب من عقدين من 

تدريب النشطاء من مجيع أنحاء العامل من خالل برنامج  التكتيكات اجلديدة 
يف جمال حقوق اإلنسان (التكتيكات اجلديدة). وتستند هذه املبادئ أيضاً إىل 

مراجعة شاملة لألدبيات حول تقييم املدافعة، وكذلك مقابالت مجاعية 
لني الذين يدافعون أو يقيّمون املدافعة أو  وفردية مع النشطاء واملقيِّمني واملموِّ

يدعموهنا يف سياقات منخفضة املوارد. وتعكس املبادئ التالية كالً من 
للنشطاء. امليدانية  املدافعة واخلربات  بتقييم  املتعلقة  األبحاث 

*- https://www.newtactics.org/jordanian-civic-activists-toolkit-ii-glossary-terms

١شبكة االبتكار (٢٠٠٨). يتحدثون عن أنفسهم: وجهات نظر املدافعني حول التقييم. بتكليف من مؤسسة آين 

إي كييس ومؤسسة أتالنتيك اخلريية، ١-٢٠

مبادئ منهجية تقييم املدافعة

"وسيلة متاحة لألفراد أو  املدافعة هي 
لتشكيل  املنظامت  أو  املستهدفة  الفئات 

العامة، وتغيري السياسات  جداول األعامل 
 العمليات األخر العامة، والتأثري عىل 

التي تؤثر عىل حياهتم."*

نحن نستخدم مصطلح مبادرة أو محلة 
ق اجلاري القيام  لإلشارة إىل العمل املنسَّ

به لتعزيز جمال املدافعة.

السياقات منخفضة املوارد

تقييم املدافعة

مبادرات املدافعة

هذه هي السياقات التي تفتقر إىل املوارد 
التي تكون فيها هذه  للتقييم أو  الرئيسية 

املوارد حمدودة للغاية. وتشمل بعض 
األمثلة عىل هذه املوارد: موارد اقتصادية، 

السيايس،  واالستقرار  والسالمة، 
البرشي. املال  والتكنولوجيا، ورأس 

نتائج جهود  لتحديد  هو عملية منهجية 
املدافعة والسبب وراء حتقيقها.

https://www.newtactics.org
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تقييم  منهجية  إنشاء  عىل  كان  اجلديدة  التكتيكات  فريق  تركيز  أن  من  الرغم  عىل  اإلنسان،  حلقوق  واضحاً  هنجاً  تتبع  ال  التي  املدافعة  عىل  املواد  هذه  تطبيق  ٢ يمكن 

اإلنسان. حقوق  عىل  ز  تركّ   مدافعة 

مفيد

متاح للجميع

تشاركي

ال رضر وال رضار

إن حقوق اإلنسان العاملية هي أساس منهجية 
النشطاء  ع  نُشجّ بنا. حيث  املدافعة اخلاصة  تقييم 

عىل استخدام مبادئ حقوق اإلنسان لتوجيه 
النهج  د هذا  لنجاحهم. ويؤكّ عملهم وكمقاييس 
عىل أن نزاهة عملية املبادرة (بام يف ذلك التقييم) 

ال تقل أمهية عن غريها من النتائج امللموسة.

غالباً ما يتعرض النشطاء واألشخاص الذين 
ض لألذ نظراً لوجهات  التعرّ يدعموهنم خلطر 
نظرهم و/أو هوياهتم و/أو وضعهم كنشطاء. 

وينطبق هذا بشكل خاص يف السياقات 
لتقييم  املوارد. ووفقاً لذلك، جيب  منخفضة 

الفريدة  انتباهاً خاصاً للمخاطر  املدافعة أن يويل 
املرتبطة بعمل املدافعة. ويف هذا السياق، من 

فائقة  بعناية  التقييم  أنشطة  املهم ختطيط 
عوا موردنا التايل  واالهتامم بمسألة األمن. راجِ

"ال  ملزيد من التفاصيل تقييم املدافعة ومبدأ 
رضر وال رضار".

جيب أن يكون تقييم املدافعة متاحاً للجميع. 
نة  د بذلك أن األساليب واألدوات املضمّ ويُقصَ

يف هذه املنهجية جيب أن تكون قابلة لالستخدام 
من قبل جمموعة واسعة من األشخاص ذوي 

التقييم  أساليب  املختلفة. حيث تدعم  املهارات 
املتاحة للجميع تقييامت مفيدة وقدراً أكرب من 

عوا وثيقة  السابقة). راجِ املبادئ  املشاركة (انظر 
للمدافعة  معه  التعامل  يسهل  لتقييمٍ  توجيهات 

للحصول عىل مزيد  القائمة عىل حقوق اإلنسان 
من املعلومات حول كيف يمكن أن يكون 

للجميع. متاحاً  التقييم 

جيب أن يقوم تقييم املدافعة بإثراء ودعم مبادرات 
املدافعة مبارشة. ويف حني أن التقييم يؤدي غالباً 

بالنسبة ألصحاب  القيمة واألثر  غرض تقدير 
املصلحة اخلارجيني، إال أن تقييم املدافعة جيب أن 
ثري ويدعم ويعزز  يُ يعطي األولوية للتقييم الذي 

عمل النشطاء من أجل حقوق اإلنسان العاملية.

ك جمموعة واسعة من  ينبغي لتقييم املدافعة أن يرشِ
املستفيدين،  النشطاء،  (مثل  املصلحة  أصحاب 

صانعي السياسات، أعضاء املجتمع، وما إىل 
التقييم وتنفيذه واالستفادة منه  ذلك) يف تصميم 

بطبيعتها  املدافعة مجاعية  ونرشه. وتُعترب أعامل 
وينبغي لعملية التقييم أن تعكس ذلك. كام أن 

التقييم تزيد  مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية 
التقييم من قبل  نتائج  من احتاملية استخدام 

أصحاب املصلحة هؤالء. 

الرتكيز٢  عىل حقوق اإلنسان

مبادئ تقييم املدافعة يف سياقات منخفضة املوارد
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"منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات  التدريب عىل  للمشاركني يف  املدافعة  تقييم  مواد منهجية  بتطوير  ٣قمنا 

الفعالة – التكتيكات اجلديدة" وللنشطاء واملقيّمني اآلخرين يف هذا املجال. ويمكن استخدام هذه املواد دون إكامل 
تدريب التكتيكات اجلديدة. ولكن، كام هو احلال مع أي تقييم، تكون منهجية تقييم املدافعة أكثر فعالية عندما يتم 

 – منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة  دجمها يف مبادرة خمطّط هلا جيداً. وتساعد التدريبات عىل 
النشطاء عىل تطوير مبادرات مدافعة خمطّط هلا جيداً. التكتيكات اجلديدة 

https://www.outcomemapping.ca/resource/om-manual

 ١

مرن

املدافعة مستجيبة للمحيط  تقييامت  جيب أن تكون 
البيئي والسيايس واالجتامعي واألمني الذي ال 

يمكن التنبؤ به. وحتتاج تقييامت املدافعة أيضاً إىل 
احلفاظ عىل املساءلة والرصامة والنزاهة يف 
عملياهتا. وإن التوتر بني هذه االحتياجات 

تقييم  منهجية  والتكيّف. وتدعم  اإلبداع  يستدعي 
املدافعة هذه املرونة بثالث طرق خمتلفة:

التقييم. تتعامل املنهجية مع  نؤكد عىل املبادئ يف 
نتيجة مهمة (راجعوا  باعتباره  باملبادئ  التقيّد 

ز عىل املبادئ ). ويعني  موردنا التقييم الذي يركّ
هذا أن الكيفية التي يتم فيها تنفيذ مبادرة املدافعة 

ال تقل أمهية عن ماهية النتائج املحققة. ويدعم 
هذا النشطاء ليكونوا مرنني يف الوسائل والغايات 

املحددة لعملهم يف جمال املدافعة، مع االلتزام 
باملبادئ األساسية يف مجيع مراحل العملية.

٢

نقرتح أطراً زمنية أقرص للتقييم مع فرص منظمة 
التقييم  إلعادة النظر يف أساليب املدافعة وخطة 

املنهجية  د هذه  املرتبطة هبا وإعادة صياغتها. وتُشدّ
ولنتائج  (املحيط)  للبيئة  املدافعني  استجابة  عىل 

التقييم.

٣

نحن نستخدم إطار عمل رسم خرائط٣ النتائج 
لدعم النشطاء يف تطوير مقاييس نجاح أكثر مرونة. 
ويشري هذا النهج إىل ثالثة مستويات من "عالمات 

لتقييم املدافعة بأن  نتيجة. ويتيح ذلك  النجاح" لكل 
يتوسع إىل ما وراء مقياس النجاح أو الفشل 

ارتباط  وتشجيع عملية تفكري مستمرة حول كيفية 
بأن يكون  للنشطاء  يتيح  بالنتائج. كام  التكتيكات 

لدهيم أهداف واقعية وأن حيلموا أحالماً كبرية بام 
هو ممكن نتيجة حلملة املدافعة اخلاصة هبم.

http://tmt.newtactics.org

https://www.outcomemapping.ca/resource/om-manual
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متّصل بالسياق

رون تقييامت املدافعة السياقات السياسية واالجتامعية التي حتدث فيها أعامل  جيب أن يفهم األشخاص الذين جيُ
بالنسبة للمبادرة. حيث يسمح ذلك للمقيِّمني  املقيِّم عنرصاً حملياً وداخلياً  املثالية، يكون  الناحية  املدافعة. من 

التقييم يف الوقت الفعيل ويف استجابة مبارشة للتغريات يف  النشطاء بتطوير تقييامت واقعية وتعديل أساليب 
(املحيط). البيئة 

مبادئ تقييم املدافعة يف سياقات منخفضة املوارد
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