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اختيار النتائج ومؤشرات النجاح



اختيار النتائج ومؤشرات النجاح

١

٢

إن قيامكم جمتمعني باختاذ قرار بشأن "النتائج ومؤرشات النجاح" قبل اختاذ أي إجراء 
سيساعدكم عىل اختاذ القرار بشأن هذا اإلجراء بالطريقة األفضل.

سيتيح لكم معرفة فيام إذا كانت تكتيكاتكم فعالة، أو إذا كان ينبغي حلملتكم أن تستثمر طاقتها 
يف إجراءات خمتلفة من أجل حتقيق النتيجة املرجوة.

إن قيامكم كمجموعة باختاذ قرار بشأن "النتائج ومؤرشات النجاح" هو وسيلة قوية لوضع رؤية 
مشرتكة، واختاذ إجراء لدفع محلتكم إىل األمام.

٣

إن هذه األداة عبارة عن دليل نسرتشد به الختيار "النتائج ومؤرشات النجاح" إلجراءات املدافعة اخلاصة باحلملة. 
وتُعترب هذه خطوة أساسية يف تقييم نجاح احلملة. ينبغي حتديد "النتائج ومؤرشات النجاح" قبل أن تتخذ محلتكم 

إجراءً لعدة أسباب:

للمدافعة،  التقليدية  النتائج  إىل  باإلضافة 
املرتكز  التقييم  نتائج  بالنظر يف  نوصيكم 

عىل املبادئ.

قوموا باستعراض هذا املورد  وورقة 
العمل خطوة بخطوة.

قوموا باختيار عدد من النتائج التي من املهم حلملتكم 
حتقيقها أثناء سريها يف الطريق نحو حتقيق األهداف.

نقرتح اختيار من واحد اىل ثالث نتائج للمساعدة يف 
أن  تقييمكم واسرتاتيجية محلتكم. يمكن  تركيز 
النتيجة" و"بيان  "عنوان  أمثلة  تستخدم محلتكم 

النتيجة" املذكورة يف اجلدول أدناه، أو يمكن أن تقوموا 
الفريدة اخلاصة  النتائج  النتائج وبيان  عناوين  بابتكار 

بكم بناءً عىل أهداف محلتكم.

Iلخطوة االولى: تحديد مجاالت النتائج

النتيجة هي عبارة عن "حدث تم 
التخطيط هلا أو تم حتقيقها لتكتيكات محلة 

منارصة/مدافعة أو حلملة ما".

١

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/7_Principles_Focused_Evaluation-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Blank_Refining_Outcomes_Table-Arabic.pdf
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Iلخطوة االولى:
تحديد مجاالت النتائج

استخدم هذه األمثلة، أو قم بإنشاء عنوان النتيجة وبيان النتيجة الفريدة اخلاصة بك.

بيان النتيجةعنوان النتيجةمجاالت النتائج

البحوث

ز النتائج يف هذا املجال عىل  تركّ
مجع املعلومات الالزمة 

.إلجراءات احلملة األخر

املعلومات ... تزويدنا بمعلومات موثوقة حول قضيتنا.تقديم 

الداخلية القدرات  بناء 

ز النتائج يف هذا املجال عىل  تركّ
زيادة املهارات للحملة أو قدرة 

املنارصة/املدافعة  تنفيذ  املنظمة عىل 
بام يف ذلك االلتزام واهليكل 

واحلشد والقيادة واختاذ القرار.

للقضية الفهم  ... احلصول عىل مزيد من الفهم حول قضيتنا.مزيد من 

هات أو معتقدات أقل سلبية حول جمموعة تتعرض للتمييز.احلد من وصمة العار ... الوصول إىل توجّ

السياسات ... تقديم توصيات أو نصوص لقانون أو نظام أو إجراء مقرتح.تطوير 

مزيد من املهارات للقيادة

مزيد من اخلربة يف جمال القضية

للتقييم املهارات  مزيد من 

مزيد من املهارات لإلدارة

... احلصول عىل قدرة أكرب عىل قيادة جهود املنارصة/املدافعة مثل وضع تصور 
حلملة ما أو حشد الفئات املستهدفة املناسبة.

احلشد

تركز النتائج يف هذا املجال عىل 
اجلمع بني األفراد واملنظامت 

واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن 
ما. قضية 

... التمتع بقدرة أكرب عىل إدارة جهود املوظفني واملنارصة/املدافعة بناءً عىل هنج قائم 
القرار بشفافية واهلياكل الشاملة للجميع. عىل حقوق اإلنسان مثل عملية صنع 

... التمتع بقدرة أكرب عىل توفري املعلومات أو التدريب أو املساعدة يف جمال اخلربة.

... التمتع بقدرة أكرب عىل تقييم جهود املنارصة/املدافعة مثل وضع األهداف، 
املستهدفة. الفئات  النجاح، وتتبع  ومؤرشات 

املدنية ... مزيد من االنخراط يف قضيتنا أو يف القضايا األخر ذات االهتامم العام.املشاركة 

املسامهة
... املسامهة باألموال أو حسابات وسائل التواصل االجتامعي أو الوقت أو 

السلع املادية نحو حتقيق هدف منارصة/مدافعة.

... اختاذ قرار بشأن اجتاه محلتنا.املشاركة

... جتربة التعويض أو رد احلقوقالتعويض

القوة بناء 
... التمتّع بمزيد من القوة للتأثري عىل قضيتنا أو عىل الظروف االجتامعية 

.واالقتصادية واملادية األخر

الشبكة ... التواصل مع األفراد واجلامعات واملنظامت يف املجاالت ذات الصلة.تطوير 

... االنخراط يف جهود منسقة نحو حتقيق هدف منارصة/مدافعة مشرتك.التحالف

... العمل مع شخصني أو منظمتني أو أكثر لتعزيز هدف املنارصة/املدافعة.التعاون

إرشاك صناع القرار
معهم والتفاعل 

تتضمن النتائج يف هذا املجال 
التأثري عىل شخص أو جمموعة من 
ث  دِ األشخاص الختاذ قرارات حتُ

ا إجيابيًا يف قضية ما. تغيريً

بناء توافق يف اآلراء

السياسات العالقة مع صانعي 

السياسة تنفيذ 

السياسة تغيري 

معايري حقوق اإلنسان

املساءلة

احلقوق التعويض/ردّ 

... املوافقة عىل تغيري السياسة املقرتح.

... بناء عالقة أوثق أو أفضل بينهم وبني محلتنا.

... تنفيذ قانون أو نظام أو إجراء قائم.

... تغيري قانون أو نظام أو إجراء.

ا ملبادئ حقوق اإلنسان. ... العمل وفقً

... حماسبة اجلناة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان.

انتهاكات حقوق اإلنسان. ... تقديم التعويض/ردّ احلقوق لضحايا 

٢



Iلخطوة االولى:
تحديد مجاالت النتائج

جدول تنقيح النتائج

روا هذا  موا اجلدول أدناه لتوجيه النقاش إلجراء مزيد من التنقيح للنتائج واألهداف التي اخرتمتوها. كرّ استخدِ
اجلدول لكل نتيجة اخرتمتوها.

الفئة المستهدفة بيان النتيجةعنوان النتيجة
(من هو الشخص أو مجموعة ا�شخاص؟)

نتيجة لإلجراء الذي سنتّخذه، نأمل أن [الفئة 
 _____________ املستهدفة] سوف 

ملاذا اخرتتم هذه النتيجة؟

ملاذا اخرتتم هذه الفئة املستهدفة (الشخص أو جمموعة األشخاص) هلذه النتيجة؟

ا؟) كيف سيبدو النجاح بالنسبة هلذه النتيجة والفئة املستهدفة حلملتكم؟ (ما الذي ترغبون يف حتقيقه حتديدً

ما هي املخاطر (عىل األفراد أو املجتمعات أو محلتكم) التي تعتقدون أنكم ستواجهوهنا يف استهداف هذا 
ا؟ ا أو هذه املجموعة من األشخاص حتديدً الشخص حتديدً

٣

جتدون هنا جداول فارغة إضافية لكل نتيجة اخرتمتوها. وجتدون هنا مثاالً عىل جدول مكتمل لتنقيح النتائج.

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


Iلخطوة االولى:
تحديد مجاالت النتائج

روا هذا  موا اجلدول أدناه لتوجيه النقاش إلجراء مزيد من التنقيح للنتائج واألهداف التي اخرتمتوها. كرّ استخدِ
اجلدول لكل نتيجة اخرتمتوها.

الفئة المستهدفة بيان النتيجةعنوان النتيجة
(من هو الشخص أو مجموعة ا�شخاص؟)

نتيجة لإلجراء الذي سنتّخذه، نأمل أن تشارك 
املنظامت األخر الداعمة لتعليم الفتيات يف 

اليمن يف جهود منسقة نحو حتقيق هدف 
مشرتك.  منارصة/مدافعة 

ملاذا اخرتتم هذه النتيجة؟

ملاذا اخرتتم هذه الفئة املستهدفة (الشخص أو جمموعة األشخاص) هلذه النتيجة؟

ا؟) كيف سيبدو النجاح بالنسبة هلذه النتيجة والفئة املستهدفة حلملتكم؟ (ما الذي ترغبون يف حتقيقه حتديدً

ما هي املخاطر (عىل األفراد أو املجتمعات أو محلتكم) التي تعتقدون أنكم ستواجهوهنا يف استهداف هذا 
ا؟ ا أو هذه املجموعة من األشخاص حتديدً الشخص حتديدً

جتدون هنا جداول فارغة إضافية لكل نتيجة اخرتمتوها. وجتدون هنا مثاالً عىل جدول مكتمل لتنقيح النتائج.

التحالف
منظامت أخر تدعم تعليم الفتيات يف اليمن

محلتنا صغرية وحتتاج إىل دعم منظامت إضافية إلبراز دورنا وتأثرينا أكثر. نعتقد أن بناء حتالف سيزيد من وصول محلتنا، األمر الذي سيؤدي يف 
النهاية إىل تعليم املزيد من الفتيات يف اليمن.

تُعترب املنظامت األخر الداعمة لتعليم الفتيات عىل األرجح حليف سهل لتحالف مثل هذا. تعرف محلتنا بالفعل ست منظامت إضافية يف اليمن 
تعمل عىل هذه القضية بشكل أو بآخر.

إن بعض املنظامت األخر يف بلدنا مهتمة بالعمل معنا، ولكن األهم من ذلك أهنا تتخذ إجراءات معنا. إذ ليس كل من يقولون إهنم يريدون 
ا. ا يرغبون فعالً يف اختاذ إجراء معً العمل معً

ا) إىل تعريض محلتنا أو اإلجراء املخطط له خلطر هجوم  قد تؤدي مشاركة خطط محلتنا مع آخرين خارج احلملة (من أجل تنظيم اجلهود معً
ا. املعارضني، إذا مل يستخدم اآلخرون هذه املعلومات أو حيموها جيدً

٤

مثال على جدول تنقيح النتائج

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


الخطوة الثانية:
اختيار مؤشرات نجاح جيدة

التكتيكات   الفعلية إلحد بالنتائج  لنتائجكم والذي يمكن مقارنته  بالنسبة  ثابت للنجاح  النجاح١ هو معيار  إن مؤرش 
أو للحملة. ستساعدكم اإلرشادات التالية عىل تصميم مؤرشات النجاح حلملتكم. سيكون لكل نتيجة ثالثة أنواع من 

النجاح: مؤرشات 

ا يف اجلدول أدناه سيساعدكم أنتم وفريقكم  ا واحدً لنبدأ بخيار التصميم ملؤرشات النجاح اخلاصة بكم. اختاروا صفً
عىل حتديد عالمة نجاحكم وتقييمه. يصف كل صف املفاهيم نفسها، ولكن هناك خيارات متعددة لتختاروا من بينها. 

دوا الصف الذي حيتوي عىل الوصف أو الصور التي تساعدكم عىل ختيّل نجاح محلتكم بشكل أفضل. توجد قوالب  حدّ
أوراق عمل لكل تصميم مرتبط باجلدول.

إذا كنتم ترغبون يف تصميم مؤرشات النجاح اخلاصة بكم، يمكنكم استخدام ورقة العمل الفارغة هنا يف الصفحة 
التاليه إلضافة التصميم و/أو اللغة التي ختتاروهنا! وسوف جتدون يف الصفحة السابعة مثاالً عىل ورقة عمل مكتملة.

مؤرش النجاح ٣ مؤرش النجاح ٢  مؤرش النجاح ١ 
هو نجاح متواضع ويُعترب

للغاية. اقعيًا 
ا  هو نجاح أكثر طموحً

بعض اليشء ويُعترب واقعيًا.
ا بكثري، هو نجاح أكثر طموحً

 ويمكن أن يتحقق، ولكنه سيكون
ا إن حتقق. ا ومدهشً  مثريً

٥
ا  م" يف مواد التقييم األخر. لقد آثرنا استخدام "مؤرش النجاح" من أجل جعل املصطلح متاحً ١ يتم استخدام مصطلحي "معايري املقارنة" أو "مؤرشات التقدّ

.التقييامت األخر املستخدمة يف  التقليدية  النجاح/الفشل  ارتباطًا بمقاييس  أقل  باللغتني اإلنجليزية والعربية، ولنكون  بشكل أكرب 

نجاح
ا  أكثر طموحً
 بعض اليشء

أكثر نجاح 
ا بكثري  طموحً

متواضع نجاح تامنجاح 
باهر نجاح 

نجاح كافٍ

مزهرةنبتة نبتة  بذرة شاللسيل قطرة ماء

الطريانالركض  امليش املحبةالرغبة التوقع

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Modest_to_Ambitious_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Enough_to_Overflowing_Success_Markers-Arabic0.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Expect_to_Love_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Walk_to_Fly_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Seed_to_Bloom_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Drop_to_Waterfall_Success_Markers-Arabic.pdf


الخطوة الثانية:
اختيار مؤشرات نجاح جيدة

٦

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 املدافعة ثالثة مؤرشات نجاح 
ا أو أكثر لكل مؤرش نجاح أدناه. ا واحدً 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



الخطوة الثانية:
اختيار مؤشرات نجاح جيدة

٧

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.



الخطوة الثالثة:
تتبّع مؤشرات النجاح 

٨

التي مجعتموها والتغيريات  التي أكملتموها واملعلومات  التالية لتوثيق إجراءات احلملة  العمل  استخدموا أوراق 
التي الحظتم حدوثها. تُعترب هذه العملية مهمة إلكامهلا بعد أن تتخذ محلتكم اإلجراء (اإلجراءات) ألهنا تزودكم 
بمعلومات حول نجاح التكتيكات وستساعدكم عىل اختاذ قرارات بشأن إجراءات احلملة يف املستقبل والتخطيط 

هلا.

ِعت يف هذه العملية إلبالغ اآلخرين خارج محلتكم. ضعوا يف اعتباركم  ا استخدام املعلومات التي مجُ يمكنكم أيضً
األشخاص واملجموعات الذين قد يرغبون يف معرفة ما حققته محلتكم وما تم تعلّمه.

التالية: إلكامل هذه العملية، ستحتاجون إىل املعلومات 

النجاح اخلاصة بحملتكم والتي أكملتموها النتائج ومؤرشات  ورقة عمل اختيار   
قبل اختاذ أي إجراء  

البيانات أو املعلومات التي مجعتموها من أجل مؤرشات النجاح اخلاصة بكم  

أي سجالت لألنشطة/اإلجراءات التي قامت هبا محلتكم  

جتدون يف الصفحة التاليه ورقة عمل فارغة لتتبع مؤرشات النجاح لكل عبارة من عبارات النتائج اخلاصة بكم. 
جتدون يف الصفحة العارشة مثال عىل ورقة عمل مكتملة لتتبع مؤرشات النجاح.

انقروا فوق املربع الذي حيتوي 
عىل الوصف أو الصور التي 

تتطابق مع مؤرشات النجاح التي 
اخرتهتا.

 ١

 ٢

 ٣

نجاح
ا  أكثر طموحً
 بعض اليشء

أكثر نجاح 
ا بكثري  طموحً

متواضع نجاح تامنجاح 
باهر نجاح 

نجاح كافٍ

مزهرةنبتة نبتة  بذرة شاللسيل قطرة ماء

الطريانالركض  امليش املحبةالرغبة التوقع

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Design_Your_Own_Tracking-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Modest_to_Ambitious_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Enough_to_Overflowing_Success_Markers-Arabic0.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Walk_to_Fly_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Expect_to_Love_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Seed_to_Bloom_Success_Markers-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Drop_to_Waterfall_Success_Markers-Arabic.pdf
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صمم ورقة العمل الخاصة بك

التاريخ:احلملة:

اذه؟ ما هو اإلجراء الذي تمّ اختّ

النتيجة: النتيجة بيان 
ذناه، نأمل أن نتيجة لإلجراء الذي اختّ

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

قوا مؤرش النجاح هذا، أو أنكم حققتموه، أو أنكم فقتم توقعاتكم؟ كيف تعرفون أنكم مل حتقّ

مؤرش نجاح ٣ مؤرش نجاح ٢ مؤرش نجاح  ١

٩
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مثال على ورقة عمل تتبّع مؤشرات النجاح

Iلخطوة الثالثة:
تتبّع مؤشرات النجاح 

التاريخ:احلملة:

اذه؟ ما هو اإلجراء الذي تمّ اختّ

النتيجة: النتيجة: بيان 

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

مل يتم حتقيقه
تم حتقيقه

التوقع فاق 

قوا مؤرش النجاح هذا، أو أنكم حققتموه، أو أنكم فقتم توقعاتكم؟ كيف تعرفون أنكم مل حتقّ

ذناه، نأمل أن تشارك منظامت أخر تدعم تعليم الفتيات يف حتالف نتيجة لإلجراء الذي اختّ
اليمن يف جهود منسقة مع محلتنا من أجل حتقيق هدف املنارصة/املدافعة املشرتك 

وهو زيادة وصول الفتيات إىل التعليم.

احلشد: عقد اجتامعات مع منظامت أخر تعمل عىل وصول الفتيات إىل التعليم حيث ندعوها لالنضامم إىل إجراءات 
احلملة.

التعليم الفتيات يف  ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢١حق 

ت منظمتان أو أكثر عن اهتاممهام باختاذ إجراء  عربّ
مع محلتنا ملعاجلة القضية التي تتناوهلا محلتنا.

اختذت منظمتان أو أكثر إجراء مع محلتنا بشأن 
. قضيتنا

لقد اختذت محلتنا، إىل جانب منظمتني أو أكثر، إجراء 
ا أكثر من مرة ملعاجلة القضية التي تتناوهلا محلتنا. معً

ت ثالث منظامت هي منظمة (أ. ب. ج.)  لقد عربّ
املجتمع  "مشاركة  املجتمع" ومنظمة  "سلطة  ومنظمة 

املتحد" عن اهتاممها يف اختاذ إجراء مع محلتنا.

لقد قامت منظمة (أ. ب. ج.) ومنظمة "مشاركة 
اذ إجراء مع محلتنا بشأن  املجتمع املتحد" باختّ

قضيّتنا. حيث حرضت منظمة (أ. ب. ج.) فعاليات 
جمتمعية ونرشت معلومات بشأن محلتنا. أما منظمة 
"مشاركة املجتمع املتحد" فقد انضمت إىل محلتنا يف 

السياسات ملناقشة قضيّتنا. لقاء مع صنّاع 

مل تتّخذ محلتنا أي إجراء مشرتك مع منظمتني اثنتني 
أو أكثر ملعاجلة القضية التي تتناوهلا محلتنا.

التوقع  مؤرش نجاح املحبةمؤرش نجاح الرغبةمؤرش نجاح 



Iلخطوة الرابعة:
قوموا بإجراء نقاش "التوقف لبرهة والتفّكر"

روا بعد إجراء نشاط لتتبّع مؤرشات النجاح اخلاصة بكم، وما تعلمتموه  كمجموعة، توقفوا لربهة وتفكّ
التي حققتموها! باالنتصارات  وحققتموه. خذوا وقتكم لالحتفال 

ا موجز بعد اختاذ االجراءات.  اعقدوا اجتامعً  
فكروا يف دعوة بعض احللفاء واألصدقاء من خارج نشاطكم أو محلتكم لتقديم منظور آخر  

ذمتوها. لإلجراءات التي اختّ  
التالية ومدونًا للمالحظات لتسجيل اإلجابات. ا لطرح األسئلة  عيّنوا ميرسً  

التايل ومحلتكم بشكل اسرتاتيجي. التكتيكي  املعلومات لتوجيه اإلجراء  استخدموا هذه   
 

ر" جتدونه هنا. إذا كنتم ترغبون يف استخدام دليل نقاش "التوقف لربهة والتفكّ
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https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Pause_and_Reflect-Arabic.pdf



