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جيب عىل النشطاء األفراد إكامل التقييم الفردي (يف الصفحة ٢) ألنفسهم شخصياً. ويمكن أن يكون التقييم 
الفردي مفيداً يف حتديد اجلهة التي ستقود التقييم و/أو مكونات التقييم. وينبغي أن يستغرق إكامل هذا التقييم 

أقل من ١٥ دقيقة.

جيب عىل أعضاء مبادرة املدافعة إكامل التقييم اجلامعي (يف الصفحة ٤) كمجموعة. وينبغي أن يستغرق إكامل 
هذا التقييم أقل من ٣٠ دقيقة كمجموعة. وبعد ذلك، يف العمود املسمى "مسؤول احلملة هلذا البند"، يمكن 
ألعضاء مبادرة املدافعة كتابة اسم شخص ما من املبادرة. وسيكون هو املسؤول عن كل مكون من مكونات 

لبناء القدرات  املثالية، سيتمتع هذا الشخص بالقدرة، أو سيكون مستعداً  الناحية  التي تم تقييمها. ومن  القياس 
يف هذا املجال.

ذوا ٣٠ دقيقة إضافية للتخطيط بشكل تعاوين لكيفية بناء القدرات يف املجاالت التي لديكم أقل مستو من  خُ
"أين ينبغي بناء  ى  "التكتيكات اجلديدة" يف عمود القياس املسمّ روا يف استخدام موارد  القدرات فيها. فكِّ

القدرات".

لوا القياسات مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو كل سنة لتقييم التغري يف القدرة عىل تقييم املدافعة. أكمِ
 

١

٣

٢

٤

إن هذه األداة لقياس القدرة عىل تقييم املدافعة والتي تتسم بأهنا بسيطة ومكونة من جزأين تستهدف مبادرات املدافعة 
لقياس قدرهتا احلالية عىل إجراء التقييم. ومن شأن هذه األداة أن تساعد املبادرات عىل: (١) حتديد جماالت الكفاءات 

الرئيسية لتقييم املدافعة، (٢) حتديد املجاالت التي قد حتتاج إىل تطويرها يف تقييم املدافعة، (٣) تتبّع نمو كفاءاهتا 
للحصول عىل مزيد من املعلومات  للتخطيط وإجراء تقييامت املدافعة. يُرجى االطالع عىل مواد منهجية تقييم املدافعة 

واملوارد حول تقييم املدافعة.

 أداة قياس القدرة عىل تقييم املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان

الستخدام هذه األداة:

لزيادة قدرتكم عىل التقييم، نوصيكم بام ييل:



أين ينبغي أن تبني قدراتك
ر يف  (إذا مل تكن خبرياً يف هذا املجال، فكِّ

هذه املوارد لبناء مهاراتك ومعرفتك)

رشح التقييم القائم عىل حقوق اإلنسان 
لآلخرين

املدافعة  ملبادرة  التقييم  إعداد أسئلة 
القائمة عىل حقوق اإلنسان

املدافعة لتقييم  العثور عىل موارد إضافية 
(عىل سبيل املثال، مقاالت وأدوات 

وقوالب)

الذي  التقييم  املدافعة،  تقييم  منهجية  مبادئ 
يركز عىل املبادئ: دليل مرجعي موجز

املوارد اخلارجية،  قائمة 
التقييم الذي يركز عىل املبادئ: دليل 

موجز مرجعي 

املدافعة،  تقييم  منهجية  مبادئ 
املوارد اخلارجية قائمة 

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (انا مبتدئ) و
س جداً)  ٤ (أنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة الفردية

مفاهيم وأساسيات التقييم

مفاهيم وأساسيات التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):



تقييمها املُراد  املدافعة  نتائج  حتديد 

حتديد عالمات النجاح املناسبة (أو 
التقدم املحرز  لقياس  املقارنة)  معايري 

املدافعة نتائج  نحو 

وضع خطط تقييم مرنة لعمل املدافعة
(أي، خطط التقييم التي يمكن أن 

املدافعة) تتكيّف مع تغري مشهد 

النتائج وعالمات  ورقة عمل اختيار 
النجاح

النتائج وعالمات  ورقة عمل اختيار 
النجاح

معه  التعامل  يسهل  لتقييم  توجيهات 
القائمة عىل حقوق اإلنسان،  للمدافعة 

النتائج وعالمات  ورقة عمل اختيار 
النجاح

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة الفردية

ختطيط التقييم

أين ينبغي أن تبني قدراتك
ر يف  (إذا مل تكن خبرياً يف هذا املجال، فكِّ

هذه املوارد لبناء مهاراتك ومعرفتك)

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (انا مبتدئ) و
س جداً)  ٤ (أنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

ختطيط التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):



بيانات تقييم عالية اجلودة مجع 

التقييم بيانات  حتليل 

التقييم بيانات  بدقة من  النتائج  تفسري 

املوارد اخلارجية قائمة 

املوارد اخلارجية قائمة 

النتائج وعالمات  ورقة عمل اختيار 
بمتابعة وتقييم  التتبع اخلاصة  النجاح، ورقة 

اخلارجية املوارد  قائمة  التكتيكات، 

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة الفردية

بيانات التقييم

أين ينبغي أن تبني قدراتك
ر يف  (إذا مل تكن خبرياً يف هذا املجال، فكِّ

هذه املوارد لبناء مهاراتك ومعرفتك)

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (انا مبتدئ) و
س جداً)  ٤ (أنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

بيانات التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):



لنتائج  املستهدفة  فئات اجلمهور  حتديد 
لتقييم ا

مناسب  بشكل  التقييم  نتائج  مشاركة 
مع خمتلف فئات اجلمهور التي تم 

حتديدها

التقييم الختاذ قرارات  بيانات  استخدام 
بشأن اجتاه احلملة

معه  التعامل  يسهل  لتقييم  توجيهات 
القائمة عىل حقوق اإلنسان،  للمدافعة 

املوارد اخلارجية قائمة 

معه  التعامل  يسهل  لتقييم  توجيهات 
القائمة عىل حقوق اإلنسان،  للمدافعة 

قائمة املوارد اخلارجية،  ورقة التتبع اخلاصة 
املوارد  قائمة  التكتيكات،  وتقييم  بمتابعة 

اخلارجية
النتائج، ورقة عمل  دليل استخالص 

الذي  التقييم  لِطَيف احللفاء،  التغيري  مقياس 
يركز عىل املبادئ: دليل مرجعي موجز

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة الفردية

استخدام التقييم

أين ينبغي أن تبني قدراتك
ر يف  (إذا مل تكن خبرياً يف هذا املجال، فكِّ

هذه املوارد لبناء مهاراتك ومعرفتك)

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (انا مبتدئ) و
س جداً)  ٤ (أنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

استخدام التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):



ل جمموع النقاط لكل قسم من قياس القدرة يف اجلدول أدناه:  سجِّ

يمكنك تفسري درجاتك لكل قسم عىل النحو التايل:

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة الفردية

احسب النقاط اخلاصة بك

جمموع النقاط

مفاهيم وأساسيات التقييم

ختطيط التقييم

بيانات التقييم

استخدام التقييم

م بعض املراجع املذكورة لبدء تعلم  أنت يف بداية رحلتك مع هذا املجال من تقييم املدافعة. استخدِ
بعض األساسيات لكل مهارة.

ر يف طرق لقيادة  أنت مطّلع عىل جمال تقييم املدافعة هذا. استمر يف تطوير معرفتك ومهاراتك، وفكّ
ودعم وإرشاد اآلخرين يف منظمتك أو محلتك.

ز عىل تطوير جماالت املعرفة  ع تقييمك وركِّ أنت مطّلع إىل حدٍ ما عىل جمال تقييم املدافعة هذا. راجِ
واملهارات ذات الدرجات املنخفضة.

٠ - ٥

٦ - ٩

١٠ - ١٢

ماذا يعني نطاق
جمموع النقاط



قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة اجلامعية 

مفاهيم وأساسيات التقييم

رشح التقييم القائم عىل حقوق اإلنسان لآلخرين

التقييم ملبادرة املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان إعداد أسئلة 

املدافعة لتقييم  العثور عىل موارد إضافية 
(عىل سبيل املثال، مقاالت وأدوات وقوالب)

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (فريقنا ليس مطلعاً عىل هذا املجال) و
س يف هذا املجال)  ٤ (فريقنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

مفاهيم وأساسيات التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):

الشخص املسؤول يف الفريق
أي فرد يف فريقك لديه قدرة عالية يف هذا املجال،

ويمكن أن يكون قائدا؟



قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة اجلامعية 

ختطيط التقييم 

تقييمها املُراد  املدافعة  نتائج  حتديد 

حتديد عالمات النجاح املناسبة (أو معايري املقارنة) لقياس 
املدافعة نتائج  التقدم املحرز نحو 

وضع خطط تقييم مرنة لعمل املدافعة
(أي، خطط التقييم التي يمكن أن تتكيّف مع تغري مشهد املدافعة)

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (فريقنا ليس مطلعاً عىل هذا املجال) و
س يف هذا املجال)  ٤ (فريقنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

ختطيط التقييم 

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):

الشخص املسؤول يف الفريق
أي فرد يف فريقك لديه قدرة عالية يف هذا املجال،

ويمكن أن يكون قائدا؟



قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة اجلامعية 

بيانات التقييم

بيانات تقييم عالية اجلودة مجع 

التقييم بيانات  حتليل 

التقييم بيانات  بدقة من  النتائج  تفسري 

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (فريقنا ليس مطلعاً عىل هذا املجال) و
س يف هذا املجال)  ٤ (فريقنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

بيانات التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):

الشخص املسؤول يف الفريق
أي فرد يف فريقك لديه قدرة عالية يف هذا املجال،

ويمكن أن يكون قائدا؟



قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة اجلامعية 

استخدام التقييم

التقييم لنتائج  املستهدفة  اجلمهور  فئات  حتديد 

التقييم بشكل مناسب مع خمتلف فئات اجلمهور  نتائج  مشاركة 
التي تم حتديدها

استخدام بيانات التقييم الختاذ قرارات بشأن اجتاه احلملة

التصنيف
اكتب رقامً بني 

٠ (فريقنا ليس مطلعاً عىل هذا املجال) و
س يف هذا املجال)  ٤ (فريقنا متمرّ

التالية لكل من املهارات 

استخدام التقييم

جمموع النقاط 
(امجع تصنيفات كل الصفوف):

الشخص املسؤول يف الفريق
أي فرد يف فريقك لديه قدرة عالية يف هذا املجال،

ويمكن أن يكون قائدا؟



لوا جمموع النقاط لكل قسم من قياس القدرة يف اجلدول أدناه:  سجِّ

قياس موجز للجاهزية عىل تقييم املدافعة اجلامعية 

احسبوا النقاط اجلامعية اخلاصة بكم

جمموع النقاط

مفاهيم وأساسيات التقييم

ختطيط التقييم

بيانات التقييم

استخدام التقييم

موا بعض املراجع املذكورة لبدء  رحلتها مع هذا املجال من تقييم املدافعة. استخدِ محلتكم يف بداية 
تعلم بعض األساسيات لكل مهارة.

روا يف  مطّلعة عىل جمال تقييم املدافعة هذا. استمروا يف تطوير معرفتكم ومهاراتكم، وفكّ محلتكم 
.طرق لقيادة ودعم وإرشاد بعضكم بعضاً أو محالت أخر

زوا عىل تطوير جماالت  عوا تقييمكم وركِّ محلتكم مطّلعة إىل حدٍ ما عىل جمال تقييم املدافعة هذا. راجِ
املعرفة واملهارات ذات الدرجات املنخفضة.

٠ - ٥

٦ - ٩

١٠ - ١٢

ماذا يعني نطاق
جمموع النقاط

يمكنك تفسري درجاتك لكل قسم عىل النحو التايل:



www.newtactics.org


