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ز عىل املبادئ، يتم تقييم املبادئ التي تسرتشد هبا املبادرة. تم إنشاء هذا النهج من قبل (مايكل  يف التقييم الذي يركّ
ز عىل املبادئ هو هنج للتقييم،  كوين باتون) للمبادرات التي تسرتشد يف املقام األول باملبادئ. إن التقييم الذي يركّ
وليس جمموعة حمددة من اخلطوات. وقد يبدو خمتلفاً متاماً اعتامداً عىل املبادرة واملبادئ والسياق واألشخاص الذين 

التقييم. رون  جيُ
ز عىل املبادئ مناسب متاماً للمدافعة يف جمال حقوق اإلنسان،  ح الدليل املوجز أدناه كيف أن التقييم الذي يركّ يوضّ

ز عىل املبادئ حلملتكم يف جمال حقوق اإلنسان. م بعض االقرتاحات لكيفية إعداد تقييم يركّ ويقدّ

ز عىل املبادئ، جيب أن تتضمن املبادئ عبارات حول كيفية الترصف. ويمكن استخدام  وبالنسبة للتقييم الذي يركّ
التمييز)  للتجزئة، واملشاركة، واملساءلة، والشفافية، وعدم  القابلية  الستة حلقوق اإلنسان (الشمولية، وعدم  املبادئ 

ز عىل املبادئ إذا تم حتويلها إىل عبارات واضحة  كمبادئ أخالقية وفعالية عىل حد سواء. ويمكن تقييمها يف تقييم يركّ
حول كيفية الترصف. يُرجى الرجوع إىل امللحق "أ" لالطّالع عىل أمثلة هلذه العبارات ملبادئ حقوق اإلنسان.
التالية وسيلة للتأكد من قيامكم بوضع مبادئ جيدة لتقييم محلتكم  ويُعترب إطار عمل (GUIDE) يف الصفحة 

وتوجيهها.

املبادئ هي عبارات حول كيف ينبغي أن يترصف البرش وتنطبق عىل جمموعة واسعة من املواقف. هناك نوعان رئيسيان 
الفعالية. املبادئ األخالقية ومبادئ  املبادئ:  من 

الفعالية للبرش كيف ينبغي أن يترصفوا  تبنيّ مبادئ 
حتى يكونوا فعالني يف حتقيق نتيجة معينة. عىل سبيل 

انتهاك  "التدخل عندما حيدث  املثال، قد تتمسك بمبدأ 
حلقوق اإلنسان" ألنك تعتقد أن هذه هي الطريقة 

األكثر فعالية حلامية حقوق اإلنسان لشخص ما.

مبادئ الفعاليةاملبادئ األخالقية

تبنيّ املبادئ األخالقية للبرش كيف ينبغي أن يترصفوا 
ألسباب أخالقية. عىل سبيل املثال، قد تتمسك بمبدأ 

"التدخل عندما حيدث انتهاك حلقوق اإلنسان"
ألنك تعتقد أن احرتام حقوق اإلنسان ألي شخص هو 

األمر األخالقي الذي جيب فعله.

ز عىل املبادئ: دليل مرجعي موجز  التقييم الذي يركّ

ز عىل املبادئ؟ ما هو التقييم الذي يركّ

ما هي املبادئ؟
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يمكنكم استخدام إطار العمل هذا كأداة لتحديد املبادئ. عىل سبيل املثال، إذا قمنا بصياغة مبدأ عدم التمييز يف محلة 
"العمل عىل تقليل أوجه عدم املساواة يف السلطة واملوارد"، فيمكنكم استخدام معايري (GUIDE) الختباره.  ما عىل أنه 
ويمكنكم القيام بذلك عن طريق سؤال أحد أعضاء محلتكم، "هل يوفر هذا املبدأ التوجيه حلملتنا؟ هل هو مفيد؟ هل 

م؟ هل يدعمنا يف التعلّم والنمو والتكيف؟ هل املبدأ واضح بام فيه الكفاية بحيث يمكننا تقييمه؟ هو ملهِ

إطار عمل (GUIDE) للمبادئ اجليدة

التوجيه) (يوفّر  توجيهي 
مفيد
م ملهِ

املستمر) التعلّم والنمو والتكيف  ري (يدعم  تطوّ
تقييمه) (يمكن  للتقييم  قابل 

د جيداً عىل أنه: يصف إطار عمل (GUIDE) للمبادئ املبدأ املحدّ
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تقوم محلتكم عىل مبادئ مشرتكة
ه  عندما تقوم املجموعات واملنظامت بعملها عىل أساس مبادئ حقوق اإلنسان، فإن هذه املبادئ املشرتكة هي التي توجّ

التقييم  دة مسبقاً سوف حيققوهنا. ويقول مبتكِر نظام  راكها ومبادراهتا وأفعاهلا، وليس بالرضورة بسبب نتيجة حمدّ حِ
 ز عىل املبادئ إن "حقوق اإلنسان تولّد مبادئ أخالقية، والتي يمكن تقييمها للتأكد من جدواها ومد الذي يركّ

االلتزام هبا". (باتون ٢٠١٨، الصفحة ٣٩٧) إذا كانت محلتكم تر مبادئ حقوق اإلنسان، أو مبادئ أخر، كمبادئ 
فعالية (وأن االلتزام هبذه املبادئ يؤدي إىل نتائج أخر مرغوب فيها) فبإمكان محلتكم أيضاً تقييم تلك املبادئ من 

نتائجها. حيث 

ث فرقاً دِ الطريقة التي تديرون فيها محلتكم حتُ
يف التقييم، ال حتظى الطريقة التي تديرون هبا محلتكم غالباً باالهتامم الذي حتظى به التغيريات امللموسة الناجتة عن 

عملكم. ومع ذلك، عندما تعملون عىل تغيري املجتمع، غالباً ما تكون الطرق التي تستخدموهنا جزءاً مهامً للغاية من 
التغيري. وبوصفنا نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان، فإننا ننظر إىل أفعالنا ونتائجها كجزء من العملية. عىل سبيل املثال، 

نظراً ألننا نتمسك بمبادئ عدم التمييز والشفافية واملشاركة، جيب أن تعمل محلتنا عىل متكني الناس من معرفة حقوقهم 
هبا. واملطالبة 

 محلتكم تعمل يف ظل تعقيدات
ز عىل املبادئ للمبادرات التي تعمل يف أجواء من التعقيد. ويُقصد بالتعقيد يف هذا السياق أنه ال  تم إنشاء تقييم يركّ

توجد طريقة واضحة أو متفق عليها للوصول إىل هدفكم.

نريوفيفو (مشاع إبداعي / فليكر)

ز عىل املبادئ؟ ملاذا ترغبون يف استخدام التقييم الذي يركّ

ويقع التعقيد يف صميم املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان 
ألنكم تدافعون عن حقوق اإلنسان يف إطار مشاهد سياسية 

واجتامعية رسيعة التغري، وألن محلتكم حتاول يف كثري من 
األحيان جتربة يشء جديد مل يتم دراسته أو تقييمه عىل نحو 

بعد. جيد 
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ز عىل املبادئ يف حتديد املبادئ املشرتكة للحملة. ثم تعمل هذه املبادئ عىل  تتمثل اخلطوة األوىل يف صياغة تقييم يركّ
توجيه عمل احلملة فضالً عن أسئلة التقييم وأساليبه. ونقرتح أن تعملوا معاً كمنظمة أو محلة لتقرير املبادئ التي 

القيام بذلك بأي طريقة تقررها محلتكم. يسرتشد هبا عملكم. ويمكنكم 
يمثّل إطار العمل القائم عىل حقوق اإلنسان أساساً جيداً الستخدامه ملبادئ محلتكم. ويمكن حلملتكم جمتمعة أيضاً أن 

ر بشأن مبادئ إضافية، عىل الرغم من أننا نقرتح عدم وجود أكثر من مخسة مبادئ، من أجل احلفاظ عىل تركيز  تقرّ
عملكم.

ويتضمن امللحق (أ) جدوالً ألمثلة لعبارات املبادئ القائمة عىل حقوق اإلنسان باإلضافة إىل مساحة لتضمني مبادئ 
التي وافقتم عليها كحملة. ويضمن  املبادئ  ن اجلدول أيضاً عموداً للتأشري عىل  التنظيمية. ويتضمّ محلتكم أو مبادئكم 

ز عىل  ذلك موافقة أعضاء احلملة عىل املبادئ التي تقومون بتقييمها، والتي تُعدّ جزءاً رضورياً من األعامل التي تركّ
املبادئ. ز عىل  التقييم الذي يركّ املبادئ، وبالتحديد 

التقييم الذي  م  التقييم. ويستخدِ د هذه األسئلة اجتاه  دّ التقييم نقطة االنطالق إلنشاء خطة تقييم. حيث حتُ تُعترب أسئلة 
التقييم الرئيسية  د أسئلة  ز عىل املبادئ ثالثة أسئلة تقييم رئيسية يمكن تكييفها لكل تقييم عىل حدة. وفيام ييل، نورِ يركّ

الثالث:

١. إىل أي مد تكون هذه املبادئ ذات معنى لألشخاص املعنيني؟
٢. إىل أي مد يتم االلتزام هبذه املبادئ؟

٣. إذا تم االلتزام هبذه املبادئ، فام هي النتائج؟

ز عىل املبادئ، فإننا نقرتح اإلجابة عىل هذه األسئلة بالرتتيب الوارد أعاله:  إذا كنتم بصدد الرشوع يف إجراء تقييم يركّ
ري تقييامً ملبدأ أو أكثر من  بدءاً أوالً بالسؤال رقم ١ (املعنى)، ثم السؤال رقم ٢ (االلتزام). وإذا كانت محلتكم جتُ

مبادئ الفعالية، ويُظهر تقييمكم بأن محلتكم تلتزم هبذه املبادئ بشكل جيد، عندئذ يمكن أن تنتقل محلتكم إىل السؤال 
روا مع أعضاء فريقكم األسئلة التي تريدون اإلجابة عليها. رقم ٣ (النتائج). قرّ

 ١

٢

ز عىل املبادئ حلمالت حقوق اإلنسان خطوات إلجراء تقييامت تركّ

حتديد املبادئ

ز عىل املبادئ حتديد أسئلة التقييم الذي يركّ

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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ز عىل املبادئ بعدد كبري من الطرق املختلفة. حيث تتكيّف التقييامت الفُضىل من  يمكن إجراء تصميم التقييم الذي يركّ
أجل أن تلبّي عىل أفضل وجه احتياجات املعلومات لد األشخاص الذين يستخدمون نتائجكم (أعضاء احلملة، 
احللفاء، املمولون، وما إىل ذلك) ومع السياق الذي تعيشون وتعملون فيه. ويوفّر التقييم اجليد أيضاً بيانات عالية 

اجلودة لإلجابة عىل أسئلة التقييم اخلاصة بكم وقياس حتقيق نتائج حمددة. وللحصول عىل مزيد من املوارد حول 
القائمة عىل حقوق اإلنسان وقائمة  التعامل معه للمدافعة  لتقييمٍ يسهل  توجيهات  بوا  املدافعة، جرّ تقييامت  تصميم 

اخلاصة بنا. املوارد اخلارجية 

ز عىل املبادئ يف ختصيص بعض  التقييم الذي يركّ بالنسبة ملعظم النشطاء، تتمثل الطريقة األكثر جدو لبدء عملية 
الوقت للتفكري كحملة يف نقاط زمنية حمددة يف بداية كل مرحلة من مراحل احلملة أو وسطها أو هنايتها. ويف بعض 
األحيان يكون من املنطقي الرتكيز عىل مبدأ واحد يف وقت واحد، أو سؤال تقييم واحد يف وقت واحد خالل هذه 

االجتامعات. وخالل هذا الوقت، يمكنكم:

حتديد املبادئ األخالقية و/أو مبادئ الفعالية التي تتشاركون فيها كحملة.  .١
٢. القيام بتوثيق املشاهدات التي قد جتيب عىل أسئلة التقييم اخلاصة بكم، وختطيط كيفية مجع البيانات اإلضافية 

     الالزمة لدعم مشاهداتكم.
ز عىل املبادئ والتعديالت التي ستجروهنا عىل احلملة بناءً عىل تلك  النتائج املتعلقة بأسئلة التقييم الذي يركّ ٣. مناقشة 

      املعلومات.

انظروا امللحق (ب) يف هناية هذا الدليل لالطالع عىل بعض األسئلة التي يمكنكم استخدامها لتسهيل مجع بيانات 
ز عىل املبادئ. التقييم الذي يركّ

يف بعض األحيان عندما تفكرون كفريق واحد، سيتّضح أنكم حققتم نتيجة مل تتوقعوها، أو أنكم ال تطرحون مجيع 
أسئلة التقييم الصحيحة، أو أنكم حتتاجون إىل تغيري مبدأ ما، أو أن األسلوب الذي تستخدمونه ال ينجح بشكل جيد 

ز عىل املبادئ وكيف يمكن للتقييم دعم  لتقييم املبدأ اخلاص بكم. ويُعترب هذا كله جزءاً من عملية التقييم الذي يركّ
بحملتكم. اخلاصة  التعلّم  عملية 

اذ القرار، (٢) األشخاص املشاركني  عند اختاذ قرار بشأن تغيري مسار احلملة، احرصوا عىل توثيق ما ييل: (١) تاريخ اختّ
رونه، وهي  اذ القرار، (٣) األدلة الداعمة للتغيري. وتُعترب هذه املعلومات مهمة لتوثيق مصداقية التقييم الذي جتُ يف اختّ

ر محلتكم الرحلة التي قمتم هبا وحتتفي هبا. مفيدة لكي تتذكّ

٣

٤

ز عىل املبادئ حلمالت حقوق اإلنسان خطوات إلجراء تقييامت تركّ

روا كيف ستجيبون عىل كل سؤال من أسئلة التقييم قرّ

إفساح املجال ملبادئ ونتائج وأسئلة جديدة (وتوثيقها)

٥



ز عىل املبادئ – الدليل. نيويورك: مطبعة غيلفورد.  باتون، إم. كيو. (٢٠١٨) التقييم الذي يركّ
ز عىل املبادئ: بمشاركة مارك كاباج  معهد تاماراك. (منتِج). ندوة عرب اإلنرتنت (ويبينار) حول التقييم الذي يركّ

ومايكل كوين باتون [ندوة عرب اإلنرتنت بالفيديو]. تم استخراجها من
http://bit.ly/2O12pK1

ز عىل املبادئ بقلم مايكل كوين باتون. تم  باتون، إم. كيو. (٢٦ ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٧). التقييم الذي يركّ
من:  استخراجه 

http://bit.ly/2K3Iusw

ز عىل املبادئ حلمالت حقوق اإلنسان مراجع وموارد خطوات إلجراء تقييامت تركّ

مراجع وموارد باللغة اإلنجليزية:
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تم تبنّي املبدأ من قبل احلملةمبادئ احلملة القائمة عىل حقوق اإلنسان
(نعم أم ال)

د كوهنم برش. الشمولية: إقرار أنه من حقّ مجيع البرش التمتّع بحقوق اإلنسان، ملجرّ

عدم القابلية للتجزئة: إدراك أنه يف حال انتهاك أحد احلقوق، فإنه يؤثر بالرضورة عىل
 قدرة ذلك الشخص وغريه من األشخاص عىل ممارسة ذلك احلق وغريه من احلقوق.

املشاركة: شمول من يعانون من انتهاكات حقوق اإلنسان يف كيفية اختاذ القرارات
املتعلقة بحامية حقوقهم.

املساءلة: وضع آليات ملحاسبة املؤسسات واألفراد حلامية حقوق اإلنسان.

الشفافية: التشارك بمعلومات احلملة وعمليات صنع القرار يف أفضل طريقة لزيادة
املعرفة والفهم ألصحاب احلقوق.

عدم التمييز: العمل عىل احلدّ من عدم املساواة يف السلطة واملوارد.

التمكني: احرتام اختيارات أصحاب احلقوق يف املطالبة بحقوقهم.

امللحق (أ): مثال عىل قائمة ملبادئ احلملة

احلملة:                                                                                                             التاريخ:

أعضاء احلملة احلارضون:
(استخدموا األحرف األوىل أو االسم األول لكل عضو)

احلضور اآلخرون:
(استخدموا األحرف األوىل أو االسم األول لكل عضو)
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Adherence

امللحق (ب): قائمة حمتملة من األسئلة الستخدامها يف نقاش
ز عىل املبادئ تقييم احلملة الذي يركّ

النقاش التقييمسؤال  سؤال 

املعنى

املعنى

االلتزام

االلتزام

االلتزام

االلتزام

االلتزام

١. كيف أثّر مبدأ "املشاركة" عىل عملكم أو كيف أهلم عملكم عىل هذه احلملة خالل هذه املرحلة؟

٧. ما الذي يمكن أن نفعله كحملة لتحسني جتسيدنا ملبدأ ("                       ") يف هذه املرحلة
      القادمة؟

٣. بالنسبة ملبدأ ("                       ")، ماذا كان آخر يشء اتفقنا عليه كمؤرش جيد لتجسيد هذا املبدأ   
      يف محلتنا؟

م الذي أحرزناه يف هذا املؤرش؟ أ. (لكل مؤرش)، ما األدلة التي نملكها عن التقدّ

٤. بالنسبة ملبدأ("                       ")، ما األدلة التي نملكها عىل التزامنا هبذا املبدأ يف محلتنا؟
أ. (لكل دليل)، كيف نثبت أن هذا حيدث بالفعل؟

٥. بالنسبة ملبدأ ("                       ")، ما األدلة التي نملكها عىل عدم التزامنا هبذا املبدأ يف محلتنا؟
أ. (لكل دليل)، كيف نثبت أن هذا حيدث بالفعل؟

٦. بالنسبة ملبدأ  ("                       ")، كم هو التقدير الذي نعطيه اللتزام محلتنا هبذا املبدأ؟
(التصويت بأصابع اليد: 

د هذا املبدأ عىل اإلطالق، إىل ١ = نحن ال نجسّ
د هذا املبدأ بشكل جيد للغاية) ٥ = نحن نجسّ

أ. ما هي األسباب التي دعتكم إلعطاء هذا التقدير؟

٢. متى سمعتم بمبدأ ("                       ") املشار إليه يف عملكم عىل هذه احلملة؟
أ. كيف متت اإلشارة إليه؟
ث عنه؟ ب. من كان يتحدّ

٨



امللحق (ب): قائمة حمتملة من األسئلة الستخدامها يف نقاش
ز عىل املبادئ تقييم احلملة الذي يركّ

النقاش التقييمسؤال  سؤال 

االلتزام ٨. يف هذه املرحلة القادمة، ما هو مؤرش جتسيدنا هلذا املبدأ بشكل جيد؟
أ. التصويت أو التوصل إىل توافق يف اآلراء حول أفضل مؤرش لتجسيد هذا املبدأ 

 .٩

 .١٠

٩
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