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التقييم التطويري للمدافعة

تنمية قدرات النشــطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان
الســتخدام التقييم حلمالت مدافعة أكثر فعالية.
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شكر وتقدير
وخريطة مجموعة ا�دوات



بأن اآلراء والنتائج واالستنتاجات  املواد من خالل منحة من وزارة اخلارجية األمريكية. علامً  تم تطوير هذه 
أو استنتاجات وزارة اخلارجية األمريكية. نتائج  أو  آراء  املؤلفني وال تعكس بالرضورة  الواردة فيها ختصّ 

بتعليقاهتام وردود  اللتني سامهتا  املدافعة  تقييم  اخلبريتني يف جمال  للمراجعتني  امتناننا  نعرب عن  أن  أيضاً  ونودّ 
املواد: كندة جرادات وخبري اخر فضل عدم ذكر اسمه.  القيّمة يف تطوير هذه  أفعاهلام 

«منهجية  باستخدام  واإلرشاد  التدريب  يف  شاركوا  الذين  وموظفيها  التسع  للمنظامت  موصول  والشكر 
املدرجة يف هذه  املواد  بتجربة  قيامنا  أثناء  اجلديدة»  التكتيكات   � الفعالة  اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات 

موا  التقييم اجلديدة، وقدّ باهتامم ومحاس مع مواد  التدريب واإلرشاد  املشاركون يف  تفاعل  املجموعة. ولقد 
التدريب. وعملية  األدوات  حول  القيّمة  أفعاهلم  وردود  تعليقاهتم 

وتطوير  هامة يف تصميم  قدموه من مسامهات  ملا  دنفر)  (كولورادو  بجامعة  التقييم  بمركز  نُشيد  أن  ونود 
تُعدّ  والتي  املدافعة  بتقييم  اخلاصة  لألدبيات  شاملة  مراجعة  التقييم  مركز  م  وقدّ املدافعة.  تقييم  مواد  وصقل 

النهائية. املواد  هلذه  ركيزة 

التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق  برنامج  � وحتديداً  التعذيب (���)  شكر خاص ملوظفي مركز ضحايا 
تقييم  منهجية  وإرشاد رشكائنا يف  تدريب  � عىل  التعذيب  مركز ضحايا   لد األبحاث  اإلنسان وقسم 

املدافعني عن حقوق  املواد؛ وإجراء مقابالت مع  لتقييم جتربة هذه  املدافعة؛ وتصميم وتطبيق األدوات 
املواد. املدافعة؛ وللمسامهة بخرباهتم وجتارهبم يف إعداد هذه  اإلنسان ومقيّمي 
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https://www.cvt.org/
https://www.newtactics.org/ar


املدافعة تقييم  مبادئ 
ملاذا أنشأنا هذه املواد وألي غرض يمكنني استخدامها؟

"ال رضر وال رضار" تقييم املدافعة ومبدأ 
عىل واحلفاظ  املدافعة  تقييم  يف  تواجهها  قد  التي  للمخاطر  للتخطيط  الوثيقة  هذه  م  استخدِ

ومعلوماتك. فريقك  سالمة   

املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان تقييم  القدرة عىل  أداة قياس 
م أداة التقييم الذايت هذه لتحديد نقاط القوة والفجوات يف محلتكم عندما يتعلق األمر  استخدِ

د أي خطوة جيب البدء هبا يف بناء قدرات التقييم حلملتكم. بتقييم املدافعة.حدّ

القائمة عىل حقوق اإلنسان التعامل معه للمدافعة  لتقييمٍ يسهل  توجيهات 
يتضمن هذا املورد توجيهات وإرشادات عامة لتقييم املدافعة للمدافعني عن حقوق اإلنسان

النتائج وعالمات النجاح ورقة عمل اختيار 
م ورقة العمل هذه للتخطيط لتقييم بسيط باستخدام النتائج املهمة حلملتكم. استخدِ

لِطَيف احللفاء  ورقة عمل مقياس التغيري 
م ورقة العمل هذه لقياس التغيريات يف موضع األشخاص أو املجموعات املرتبطني بحملتكم. استخدِ

ز عىل املبادئ: دليل مرجعي موجز التقييم الذي يركّ
ف عىل كيفية إجراء تقييم بسيط وممارسته عندما تكون مبادئ  م هذه األداة للتعرّ استخدِ

حقوق اإلنسان (أو غريها) هي النتائج املرجوة حلملتكم

�ر والتفكّ لربهة  نقاش�التوقف  دليل 
استخدموا هذا الدليل خالل احلملة وبعدها لعقد نقاش تقييمي

قائمة املوارد اخلارجية

أود أن
ط  أخطِّ
لتقييم  

المدافعة  
لحملتي  

أوّد أن أتعلَّم
المزيد حول  

إجراء كيفية   
تقييم  

للمدافعة.  

بدون  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  النشطاء  قبل  من  الستخدامها  هذه  املدافعة  تقييم  مواد  بتطوير  قمنا  لقد 
اخلاصة  املدافعة  الالزم حلملة  وبالرتتيب  احلاجة  التالية حسب  املوارد  استخدام  يمكن  التقييم.  فنية يف  خربة 

بكم.

خريطة مجموعة ا�دوات

أود أن أبدأ 
تقييم  رحلة 

المدافعة 
بي الخاصة 

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/1_Advocacy_Evaluation-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/2_Advocacy_Evaluation_Do_No_Harm-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/3_Capacity_Assessment-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/4_Guidance_for_a_More_Manageable-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/5_Choosing_Outcomes-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/6_Spectrum_of_Allies-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/7_Principles_Focused_Evaluation-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/8_External_Resources_List-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Pause_and_Reflect-Arabic.pdf

