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ما هي املبادئ؟

ما هو التقييم املرتكز عىل املبادئ؟

يُعترب التقييم املرتكز عىل املبادئ مناسبًا لكم يف احلاالت التالية:

املبادئ هي عبارات حول كيف ينبغي أن يترصف البرش يف جمموعة واسعة من املواقف. ١ 

يمكن أن تركز املبادئ عىل املشاركة لضامن شمول أولئك الذين يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان يف عملية 
صنع القرار؛ أو يمكن أن ترتكز عىل العمل اجلامعي للحفاظ عىل التعاون املتبادل والعالقات القوية.

إن التقييم املرتكز عىل املبادئ هو هنج للتقييم أنشأه مايكل كوين باتون، ويفحص هذا التقييم املبادئ التي 
تسرتشد هبا املبادرة.

يف التقييم، غالبًا ال حتظى الطريقة التي تديرون هبا محلتكم بنفس القدر من االهتامم مثل التغيريات امللموسة التي 
تنتج عن عملكم. ولكن عندما تعملون لتغيري املجتمع، فإن الكيفية التي تقومون فيها بالعمل ال تقل أمهية غالبًا 

ر فيام إذا كانت احلملة تفي بمبادئها املشرتكة. عامّ تم حتقيقه. إن التقييم املرتكز عىل املبادئ يفسح املجال للتفكّ

إذا كانت محلتكم قائمة عىل مبادئ مشرتكة   

ا ث فرقً دِ إذا كانت الطريقة التي تديرون هبا محلتكم حتُ   

إذا كنتم تريدون أن تكونوا مسؤولني عن مبادئكم املشرتكة   

كر أعاله؟ هل ينطبق مجيع ما ذُ

ا التقييم املرتكز عىل املبادئ مناسب لكم! إذً

  باتون، إم. كيو. (٢٠١٨) التقييم املرتكز عىل املبادئ – إطار عمل (GUIDE). نيويورك: مطبعة غيلفورد. 
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إذا كنتم مهتمني بالتقييم املرتكز عىل املبادئ، فقد طورنا خيارين!
بوا هذا اخليار إذا كان لديكم القليل من الوقت فقط ملنحه للتقييم املرتكز عىل املبادئ، جرّ   

النهج فقط. وتريدون استكشاف هذا    
بوا هذا اخليار إذا كنتم ترغبون يف دمج التقييم املرتكز عىل املبادئ بشكل رسمي جرّ   

يف خطة التقييم اخلاصة بكم.   
فيام ييل خطوات كل خيار:

اخليار االول

اخليار الثاين

اخليار الثايناخليار االول

يف البداية...

يف أطر زمنية حمددة...

اخلطوات

قوموا بتحديد وتعريف املبادئ املشرتكة.
ا محلة لتحديد املبادئ التي يسرتشد هبا عملكم. جتدون يف الصفحة التالية أمثلة عىل املبادئ،  اعملوا معً

وجتدون ورقة عمل فارغة لتوثيق املبادئ التي اخرتمتوها.

دوا األطر الزمنية يف كافة مراحل احلملة إلعادة النظر يف املبادئ التي اخرتمتوها. حدّ
ا يف املستقبل لنقاشات "التوقف لربهة  دوا أوقاتً بعد التوصل إىل اتفاق حول املبادئ املشرتكة، حدّ

ا ملبادئ مشرتكة. قد يكون هذا يف بداية أو وسط أو  ر" لتقييم ما إذا كانت احلملة يتم تنفيذها وفقً والتفكّ
هناية كل مرحلة من مراحل احلملة.

ضعوا مؤرشات النجاح لتصور كيف سيبدو االلتزام هبذه املبادئ.
ارجعوا إىل اإلرشادات املحددة حول تطوير مؤرشات النجاح. جتدون هنا يف الصفحة اخلامسة مثاالً 

حول كيفية تعبئة ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح ملبدأ وقع عليه االختيار.

ر" لنقاش املبادئ التي وقع عليها االختيار. "التوقف لربهة والتفكّ قوموا بإجراء نقاش 
ا، قوموا بتخصيص وقت للنقاش. لضامن حمادثات صادقة ومثمرة، جيب  يف األطر الزمنية املحددة مسبقً

ا عن أي ردود فعل انتقامية. أن توفّر هذه االجتامعات مساحة آمنة بعيدً

ر" للحصول عىل أمثلة عىل أسئلة يمكن استخدامها  "التوقف لربهة والتفكّ ارجعوا إىل دليل نقاش 
النقاش. لتيسري 

التقدم. النجاح وتوثيق  بتتبّع مؤرشات  قوموا 
ر"، قوموا بتعبئة ورقة التتبّع ملراجعة وتوثيق التقدم  "التوقف لربهة والتفكّ قبل أو بعد أو أثناء نقاش 

املحرز يف مؤرشات النجاح. حيث تستعرض مؤرشات النجاح التي تم تطويرها يف البداية، وتقيّم ما إذا 
كان قد تم حتقيق أي منها.

ورقة تتبع فارغة. 

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Blank_Refining_Outcomes_Table-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Enough_to_Overflowing_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Pause_and_Reflect-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Design_Your_Own_Tracking-Arabic.pdf
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أمثلة على مبادئ الحملة

فيام ييل قائمة باملبادئ التي قد تنطبق عىل محلتكم. يمكن إجراء املزيد من التعديالت عىل التعريفات لتناسب 
محلتكم املحددة، علامً بأن هذه القائمة ليست شاملة وتتيح املرونة لتطوير املبادئ اخلاصة بكم.

اختاروا أو طوروا املبادئ التي متثل أولوية حلملتكم. إذا كانت هذه هي املرة األوىل التي جترون فيها تقييامً يرتكز 
عىل املبادئ، فإننا نوصيكم باختيار مبدأ واحد يف البداية.

املشاركة: نشمل أولئك الذين يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان يف كيفية اختاذ القرارات 
حقوقهم. بحامية  املتعلقة 

الشفافية: نشارك معلومات احلملة وعمليات صنع القرار لزيادة املعرفة والفهم ألصحاب احلقوق.

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

املخاطر: نأخذ يف االعتبار الرضر (غري املقصود واملقصود) الذي يمكن أن يتسبب به عملنا.

البعض لتحقيق أهدافنا املشرتكة. العمل اجلامعي: نتعاون بشكل منفتح مع بعضنا 

نتّخذها ونتعلم منها. التي  املساءلة: نتحمل مسؤولية اإلجراءات 

ر مسامهات اجلميع. االحرتام: نُدرك ونقدّ

التمكني: نحن نعرف ونفهم املستحقات والسياسات اخلاصة بنا كموظفني، وهناك وصول عادل 
إىل هذه املستحقات ومطالبة هبا. 

يف الصفحات التالية ، ستجدون نامذج من أوراق العمل من اختيار النتائج ومؤرشات النجاح التي تركز عىل 
النتائج املستندة إىل املبادئ. النتيجة التي اخرتناها للمثال يف الصفحة اخلامسة هو املشاركة. كمبدأ ، يمكن أن 

تشمل املشاركة أشياء مثل ضامن أن أولئك الذين عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسان مشمولون يف صنع القرار 
يف احلملة وأن فريق احلملة يضم أعضاء من املجتمع.

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/5_Choosing_Outcomes-Arabic.pdf


اختيار النتائج ومؤشرات النجاح
لمبدأ الحملة المختار

٤

صمم ورقة عمل مؤشرات النجاح الخاصة بك
يمكن إضافة الكلامت أو الصور اخلاصة بكم يف الفراغات أدناه لوصف مؤرشات النجاح اخلاصة بكم.

النتيجة:
ا من عناوين النتائج أو قوموا  (اختاروا واحدً

النتيجة اخلاص بكم): بإنشاء عنوان 

النتيجة: بيان 
نتيجة لإلجراء الذي سنتّخذه، نأمل بأن

املستهدفة] سوف [الفئة 
[تتغريّ أو تتخذ إجراء بأي شكل؟]

النجاح: مؤرشات 
ا أو أكثر) مؤرشات النجاح: كيف ستعرفون بأنكم قد حققتم هذه النتيجة؟ (اختاروا مؤرش نجاح واحدً

مالحظة: اختاروا مؤرشات النجاح لفئتكم املستهدفة للنتيجة املحددة. لكل عبارة نتيجة يف محلة املنارصة/املدافعة ثالثة مؤرشات 
ا أو أكثر لكل مؤرش نجاح أدناه. ا واحدً نجاح خمتلفة. اختاروا مؤرشً

مؤرش النجاح ١ 

مؤرش النجاح ٢

مؤرش النجاح ٣

للغاية) أنه واقعي  لنتيجتكم وتعتقدون  (نجاح متواضع 

ا بعض اليشء لنتيجتكم وما زلتم تعتقدون أنه واقعي) (نجاح أكثر طموحً

ق) ا إن حتقّ ا ومدهشً ق، ولكن سيكون مثريً ا بكثري لنتيجتكم، ويمكن أن يتحقّ  (نجاح أكثر طموحً



اختيار النتائج ومؤشرات النجاح
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مثال على ورقة عمل «متواضع إلى طموح» 

النتيجة:
ا من عناوين النتائج أو قوموا بإنشاء عنوان  (اختاروا واحدً

النتيجة اخلاص بكم)

املبدأ – املشاركة 

النتيجة: بيان 
نتيجة لإلجراء الذي سنتّخذه، نأمل بأن [الفئة املستهدفة] سوف [تتغريّ أو تتخذ إجراء بأي شكل؟]

رمن  نتيجة لإلجراء الذي سنتّخذه، نأمل أن نشمل النساء والفتيات، الالئي حُ
من حقهن يف التعليم، يف كيفية اختاذ القرارات املتعلقة بحامية حقوقهن.

النجاح: مؤرشات 
ا أو أكثر) مؤرشات النجاح: كيف ستعرفون بأنكم قد حققتم هذه النتيجة؟ (اختاروا مؤرش نجاح واحدً

مالحظة: اختاروا مؤرشات النجاح لفئتكم املستهدفة للنتيجة املحددة. لكل عبارة نتيجة يف محلة املنارصة/املدافعة ثالثة مؤرشات 
ا أو أكثر لكل مؤرش نجاح أدناه. ا واحدً نجاح خمتلفة. اختاروا مؤرشً

النجاح متواضع   مؤرش 

ا بعض اليشء  مؤرش النجاح أكثر طموحً

ا بكثري  مؤرش النجاح أكثر طموحً

للغاية) أنه واقعي  لنتيجتكم وتعتقدون  (نجاح متواضع 

رمن من حقهن يف التعليم يف عملية التخطيط املقبلة. يتم شمول وجهات نظر ثالث نساء وفتيات عىل األقل حُ

ا بعض اليشء لنتيجتكم وما زلتم تعتقدون أنه واقعي) (نجاح أكثر طموحً

ما ال يقل عن ۵٠% من مجيع أعضاء احلملة هم أفراد تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان.

ق) ا إن حتقّ ا ومدهشً ق، ولكن سيكون مثريً ا بكثري لنتيجتكم، ويمكن أن يتحقّ  (نجاح أكثر طموحً

ما ال يقل عن ۵٠% من أعضاء الفريق الذي يقود احلملة هم أفراد تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان.



بأنه يمكن تعديل األسئلة أكثر لتناسب الصياغة املفضلة  التالية للمساعدة يف توجيه نقاشكم، علامً  م لكم األسئلة  نقدّ
لديكم.

روا فيام إذا كان يتم تطبيق املبادئ أم ال فكّ
١. ما الدرجة التي نعطيها ملد تطبيقنا ملبدأ ("______")؟  

يمكن أن تتضمن خيارات مجع اإلجابات من املجموعة ما ييل:▪
اطلبوا من األعضاء أن يصوتوا بأصابعهم (إصبع ١ = نحن ال نطبّق هذا املبدأ عىل اإلطالق وصوالً إىل •

٥ أصابع = نحن نطبّق هذا املبدأ بشكل جيد للغاية)، ويقوم امليرسّ بتعداد اإلجابات.
• Google قوموا بإنشاء استطالع دون ذكر اسم املستجيب (عىل سبيل املثال من خالل منصة مثل 

Forms) واطلبوا من األعضاء تعبئة االستطالع قبل االجتامع.
للتعمق أكثر يف سبب تصويت األعضاء بطريقة معينة، اطرحوا السؤالني رقم ٢ و/أو رقم ٣ أدناه.▪

روا يف السلوك الذي تم اتباعه يف املايض وتعلموا من أجل املستقبل فكّ
٢. بالنسبة ملبدأ ("______")، ما الذي فعلناه يف املايض والذي يُظهر أننا نلتزم هبذا املبدأ؟  

اسألوا عن أمثلة رسدية (قصصية).▪
أشيدوا باألدوار التي لعبها أعضاء الفريق يف االلتزام باملبادئ.▪

٣. بالنسبة ملبدأ ("______")، ما الذي فعلناه يف املايض والذي يظهر أننا ال نلتزم هبذا املبدأ؟  
التعميم.▪ ا عن  بعيدً أمثلة رسدية (قصصية)  اطلبوا 
يساعد التحديد يف توليد دروس مستفادة للمستقبل. يمكن احلث عىل ذلك عن طريق السؤال:▪

ماذا يمكننا أن نفعل كمنظمة/محلة لتطبيق أفضل ملبدأ ("______") يف هذه املرحلة التالية؟◦

روا يف املبادئ املختارة فكّ
٤. هل هناك أي مبادئ مل تعد ذات صلة وهل ينبغي علينا تغيريها؟  

٥. هل هناك أي مبادئ جديدة نريد أن نحاسب أنفسنا عليها؟  
ال تطرحوا هذا السؤال إال إذا كانت هناك قدرة عىل تضمني مبادئ إضافية.▪

٦

دليل النقاش الخاص بالتوقف
لبرهة والتفّكر في مبادئ مختارة


