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توجيهات لتقييم يسهل التعامل معه للمدافعة القائمة عىل
حقوق اإلنسان
تعمل مبادرات املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان عىل إحداث تغيري اجتامعي من أجل حتسني حياة الناس .ويمكن
أن يدعم التقييم ويساعد يف تعزيز أعامل املدافعة .غري أن التحدي الذي يواجهه النشطاء هو أن خطط التقييم
رسعان ما تصبح تشكّل عبئ ًا كبري ًا بحيث ال يمكن إدارهتا وتنفيذها واستخدامها .حيث يتطلب تقييم املدافعة خطط
تقييم مركّزة وواقعية مع قدرة كبرية الختاذ إجراء بشأهنا .وللقيام بذلك ،نويص باالسرتاتيجيات التالية لتوجيه
النشطاء يف وضع خطط التقييم اخلاصة هبم.

إعداد أسئلة التقييم املركّزة

من خالل إعداد بعض أسئلة التقييم املركزة ،يمكن أن
تظل اجلهود انسيابية وتدعم خطة تقييم قابلة للتحقيق.
وفيام ييل بعض النصائح لصياغة أسئلة التقييم:
سيساعد عدد حمدود من أسئلة التقييم يف احتواء
خطة التقييم .وجيب أن تسرتشد خطط التقييم
بسؤال أو ثالثة أسئلة تقييم رئيسية .وإذا كانت
اخلطة تتضمن شيئ ًا ما خارج نطاق سؤال التقييم،
انظر يف حذف هذه املكونات من اخلطة.
جيب أن تكون أسئلة التقييم مركّزة .للقيام بذلك،
عند صياغة أسئلة التقييم ،ركّز السؤال حول ما
يمكن قياسه وإسناده إىل مبادرة املدافعة بشكل
واقعي .ويمكن أيض ًا تصميم أسئلة التقييم لتكون
غامضة وصعبة اإلجابة ،أو يمكن تصميمها ملعاجلة
نتائج واضحة ولإلجابة عليها بشكل أكثر كفاءة.
وجيب أن يسعى النشطاء إىل صياغة أسئلة تقييم
واقعية ويمكن إسنادها واإلجابة عليها بشكل أكثر
كفاءة.

جيب أن تتناول أسئلة التقييم نتائج حمددة .تساعد
أسئلة التقييم يف توضيح النتيجة (النتائج) املقصودة،
واإلجراءات املطلوب ّاتاذها للوصول إىل تلك
النتيجة ،واهلدف ( َمن أو ما الذي ينوي املرء التأثري
عليه) .وكلام كان سؤال التقييم أكثر مالءمة لنتائج
حمددة ،كان التقييم أبسط وسهل التعامل معه.

مثال:
أسئلة التقييم
غري مركّزة
ما مدى فعالية مبادرة املدافعة؟
مركّزة
إىل أي مدى يؤثر الربنامج التثقيفي الذي مدته أسبوع
واحد عىل معرفة الوالدين بحق الفتيات يف التعليم؟

مثال:
عبارة النتيجة
نتيجة لعملنا ،نأمل أن يعرف الوالدان يف جمتمعنا املزيد
عن حق الفتيات يف التعليم.
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توجيهات لتقييم يسهل التعامل معه للمدافعة القائمة عىل
حقوق اإلنسان
اختيار نتائج اسرتاتيجية وذات مغزى

اختيار عالمات نجاح 1واضحة للنتائج

لقد قمنا بإعداد ورقة عمل اختيار النتائج وعالمات
النجاح لدعم النشطاء يف حتديد أي النتائج قد تكون
ونشجع النشطاء عىل
أكثر انطباق ًا عىل عملهم.
ّ
استخدام هذه األداة الختيار عدد حمدود من النتائج
التي تتوافق مع أسئلة التقييم اخلاصة هبم .ومن
خالل حتديد النتائج ،يمكن للنشطاء قياس تقدمهم
نحو حتقيق أهداف املدافعة اخلاصة هبم .ويسمح
ذلك للنشطاء بفهم أفضل للتأثري الذي ُيدثونه
وأين يمكنهم تعزيز مبادرهتم ،أو أين حيتاجون إىل
تغيري املسار .ويف حني أن هناك العديد من النتائج
لالختيار من بينها ،فإن االحتفاظ بعدد حمدود من
النتائج املحددة سيساعد يف احلفاظ عىل التقييم واقعي
للتنفيذ .وينبغي أيض ًا أن يتذكر النشطاء استخدام
أسئلة التقييم لتوجيه اختيار النتائج؛ سيساعد ذلك يف
ضامن أن تكون النتائج مستهدفة وذات مغزى ومفيدة
ملبادرة املدافعة.

بمجرد اختيار إحدى النتائج ،من املهم إنشاء طريقة
تقيس هبا محلتك نجاح هذه النتيجة .وكجزء من
ورقة عمل اختيار النتائج وعالمات النجاح اخلاصة
بنا ،قمنا بتطوير اسرتاتيجية الختيار عالمات
النجاح املرنة هلذا الغرض .حيث أن وضع عالمات
النجاح هبذه الطريقة ال يساعد عىل إظهار النجاح
وضامن املساءلة فحسب ،بل تساعد عالمات
النجاح يف الرتكيز عىل كيفية استخدام بيانات التقييم
وحتليلها .وإذا كانت هناك عالمات نجاح واضحة
ومتفق عليها ،يمكن حلملتك أن تقرر بالضبط ما
هي البيانات التي يتعني مجعها وكيفية تقييم تلك
املعلومات .وجيب وضع عالمات النجاح قبل أن
تتخذ احلملة إجرا ًء معين ًا لكي تكون مفيدة لتقييم
املدافعة.

مثال:
عالمة نجاح واضحة
يف هناية هذا التدريب الذي مدته أسبوع واحد،
سيحصل  %80من الوالدين عىل درجة أعىل يف اختبار
شفوي ملعرفتهم بحق الفتيات يف التعليم مما حصلوا
عليهم قبل حضورهم هذه الدورة.

ُ 1يستخدم مصطلحا «معايري املقارنة» أو «عالمات التقدّ م» يف مواد تقييم أخرى .لقد اخرتنا استخدام «عالمة النجاح» من أجل جعل املصطلح متاح ًا بشكل أكرب
باللغتني اإلنجليزية والعربية ،ولنكون أقل ارتبا ًطا بمقاييس النجاح/الفشل التقليدية املستخدمة يف تقييامت أخرى.
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توجيهات لتقييم يسهل التعامل معه للمدافعة القائمة عىل
حقوق اإلنسان
حتديد املستخدمني املستهدفني واالستخدامات املستهدفة ملعلومات التقييم

تعتمد قيمة بيانات التقييم عىل كيفية استخدامها عىل أرض الواقع .يف كثري من األحيان ،يتم إنفاق الكثري من الوقت
والطاقة واملال يف مجع بيانات لن تُستخدَ م أبد ًا .ولتجنب ذلك ،كجزء من ختطيط التقييم ،ينبغي عىل النشطاء حتديد
من سيستخدم نتائج التقييم اخلاصة هبم وكيف سيتم استخدام هذه املعلومات .يمكن أن يكون لبعض بيانات
التقييم استخدامات متعددة ومستخدمون متعددون .وقد تعيد هذه املعلومات صياغة أسئلة التقييم وخطة التقييم.
ِ
املستخدمون املستهدَ فون واالستخدامات املستهدَ فة للبيانات عىل أنواع األسئلة املطروحة ،ونوع البيانات
وسيؤثر
التي يتم مجعها ،وكيف سيتم مجع البيانات ،وكيف سيتم رفع تقارير هبذه النتائج .وبمجرد االنتهاء من حتديد
ِ
املستخدمني املستهدَ فني واالستخدامات املستهدَ فة ،يكون قد حان الوقت جلعل خطة التقييم انسيابية عن طريق
إزالة أي مكونات ليس لدهيا مستخدم أو استخدام مستهدف حمدّ د .وإن هذه طريقة قوية لضامن أن التقييم مفيد
لعمل املدافعة وللحفاظ عىل خطة التقييم.

أمثلة:
مستخدمو واستخدامات
معلومات التقييم
املستخدمون واالستخدامات رقم 1

يريد الكادر واملتطوعون أن يعرفوا ما إذا كانت خطة التواصل اخلاصة هبم تصل إىل آباء وأمهات الفتيات الصغريات .حيث
سيستخدمون هذه املعلومات إلثراء مبادرهتم وتعديل اسرتاتيجية التواصل اخلاصة هبم.

املستخدمون واالستخدامات رقم 2

يشعر ممولو املنظمة بالقلق بشأن ما إذا كانت املبادرة استخدام ًا جيد ًا ألمواهلم ويرغبون يف معرفة املزيد عن نطاق تواصل املبادرة.
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حقوق اإلنسان
حتديد شكل تقرير التقييم

جيب عىل النشطاء اختيار الوسيلة األكثر مالئمة وكفاءة ملشاركة نتائج التقييم .ويمكن أن تكون التقييامت أكثر
سهولة لإلدارة وأكثر فاعلية إذا تم تصميم وسيلة التقارير لتالئم اجلمهور وبأكثر الصيغ كفاءة .وسيتسبب قضاء
الوقت واملوارد لكتابة تقرير رسمي طويل يف هدر إذا مل يقرأه أحد (وإذا مل يكن مطلوب ًا) .فكِّروا يف بدائل أكثر فاعلية
يف استخدام املوارد مثل النرشات اإلخبارية واملذكرات وخمططات املعلومات البيانية (إنفوجرافيكس) والنقاط
البارزة واإلحاطات والتحديثات بالربيد اإللكرتوين.

أمثلة:
صيغ التقارير
نظر ًا ألن موظفي الربنامج الداخليني واملتطوعني مشغولون للغاية ،فإن منظمة املدافعة تعقد اجتامعات فصلية من أجل استخالص
نتائج التقييم ،مع الرتكيز عىل النتائج األكثر أمهية إلثراء مبادرة املدافعة.
املمول تقديم تقرير رسمي؛ لذلك ،يقوم الفريق بإعداد تقرير رسمي بالصيغة املطلوبة.
يشرتط ِّ
يتم تطوير خمططات املعلومات البيانية (إنفوجرافيكس) ملشاركتها مع األهايل وأفراد املجتمع .ويعمل هذا عىل إيصال املعلومات
بطريقة موجزة وبسيطة ومفهومة.
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حقوق اإلنسان
العمل ضمن املوارد املتاحة

غالب ًا ما حيتاج النشطاء إىل استيعاب املعرفة والترصف برسعة ،وعاد ًة ما يكون ذلك بموارد مادية حمدودة أو وصول
حمدود إىل مق ِّيمني مدربني .ووفق ًا لذلك ،أثناء التخطيط لتقييم ،جيب عىل النشطاء أن يضعوا يف اعتبارهم باستمرار
املوارد املتاحة (وغري املتاحة) للتقييم .وال يمكن خلطة تقييم طموحة أن ختدم أعامل املدافعة إذا مل تكن هناك القدرة
عىل تنفيذها.
وجيب مراعاة الوقت واملهارات واملوارد املتاحة والرغبة يف إكامل مهام التقييم يف كل مرحلة من مراحل ختطيط
التقييم .ومن املفيد التخطيط ملن سيكمل املهام ومتى سيكملها ،لضامن توفري عدد كاف من املوظفني.
وللمساعدة يف حتديد نقاط القوة والثغرات التنظيمية يف القدرة عىل التقييم ،قمنا بتطوير أداة قياس القدرة عىل تقييم
املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان .و ُيعد التقييم والعمل ضمن املوارد املتاحة طريقة قوية للحفاظ عىل التقييم واقعي ًا
واحتوائه.

مثال:
فجوة املوارد
رقم  :1بعد مجع بيانات التواصل للربنامج التثقيفي الذي يدوم أسبوع ًا مع اآلباء واألمهات ،يقوم متطوع بإنشاء
خمطط معلومات بيانية (إنفوجرافيكس) ملشاركته مع املجتمع ،ولكن موظفي الربنامج يدركون بأهنم ال يملكون
متوي ً
ال كافي ًا لطباعته.
رقم  :2قررت احلملة اختيار عالمة نجاح تتطلب بيانات حول معدل حضور الفتيات يف املدرسة يف جمتمعهن.
ولكن احلملة ال تستطيع الولوج إىل بيانات احلكومة بشأن حضور املدرسة ،وليس لدى أي أحد يف فريق احلملة
املهارات املتخصصة لتصميم وإجراء استطالع جمتمعي مناسب.
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