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تم إعداد ورقة العمل هذه كدليل الختيار النتائج 
ومؤرشات النجاح ملجاالت اجراء املدافعة يف 

احلملة. وتُعترب هذه خطوة أساسية يف تقييم نجاح 
احلملة. حيث جيب حتديد النتائج ومؤرشات 

النجاح قبل أن تبدأ محلتكم بتنفيذ اإلجراءات 
وذلك لعدة أسباب:

اذ قرار بشأن نتائج ومؤرشات النجاح اخلاصة بحملتكم  التالية بشكل مجاعي الختّ استخدموا اخلطوات الثالث 
وتوثيقها.

لتحقيق أفضل استفادة من املوارد املتاحة حلملتكم، جيب عليكم التأكد من أن اإلجراءات التي تتخذوها 
النتائج ومؤرشات  بالنتائج التي تريدون حتقيقها. حيث سيساعدكم اختاذ قرار بشكل مجاعي بشأن  ترتبط 

النجاح قبل اختاذ اإلجراءات عىل اختاذ قرار بشأن الطريقة الفُضىل الختاذ تلك اإلجراءات.

جيب أن تقارن محلتكم فيام بعد ما أردتم حتقيقه بإجراءات محلتكم وبني ما تم حتقيقه بالفعل من خالل تلك 
اإلجراءات. سيتيح لكم ذلك التحقق مرة أخر إذا كانت تكتيكاتكم فعالة، أو إذا كان جيب أن تستثمر 

محلتكم طاقاهتا يف إجراءات خمتلفة، من أجل حتقيق النتيجة املرجوة.

جيب أن تكون عملية اختيار النتائج ومؤرشات النجاح بمثابة عملية تعاونية تضم العديد من أعضاء احلملة، 
النتائج ومؤرشات النجاح بشكل مجاعي  يُعدّ حتديد  خاصةً أولئك األكثر تأثراً باملشكلة التي تعاجلها محلتكم. 

طريقة قوية لتكوين رؤية مشرتكة وحتفيز محلتكم عىل اختاذ إجراءات.

احلملة

١

٢

٣

هي جهد منظم مجاعي نحو حتقيق 
هدف معني يتمثل يف تغيري سيايس 

أو اجتامعي أو اقتصادي.

النتيجة
نتيجة خمطط هلا أو حمققة لتكتيكات 

محلة مدافعة أو ألي محلة.

مؤرش النجاح
التي  للنتيجة  للنجاح  ثابت  هو معيار 

بام  اخرتمتوها والتي يمكن مقارنتها 
أو  بالفعل بسبب تكتيككم  حيدث 

محلتكم.
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اخلطوة األوىل: اختاروا عدداً حمدوداً من النتائج التي من املهم أن حتققها محلتكم يف الطريق إىل حتقيق األهداف 
حلملتكم. اإلمجالية 

التقييم الذي جترونه واسرتاتيجية محلتكم. يمكن  نقرتح اختيار نتيجة واحدة إىل ثالث نتائج للمساعدة يف تركيز 
"عنوان نتيجة  "عناوين النتيجة وعبارات النتيجة" يف اجلدول يف الصفحة ٤ ، أو إنشاء  حلملتكم استخدام أمثلة عىل 

٢ فريدين خاصني بكم استناداً إىل أهداف محلتكم. وعبارة نتيجة" 

يوفر مفتاح اللون يف هذه الصفحة بعض جماالت اجراء املدافعة ملساعدة محلتكم يف االختيار بني عناوين وعبارات 
النتائج يف الصفحة ٤. وال حتتاجون إىل استخدام مفتاح اللون الستخدام اجلدول يف الصفحة ٤.

١يأيت حتديد جماالت اجراء املدافعة األربعة املبني من جتربة املنارصة التي قام هبا السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن 

(JREDS). وكان السيد فيصل ابو السندس مدرباً يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام ٢٠١٠ ومدرباً رئيسياً عىل هذه املنهجية منذ عام ٢٠١١. وأثناء استخدم منهجية 
د  اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته وأثناء تدريب منظامت جمتمع مدين أخر عىل استخدام هذه املنهجية، فقد حدّ

ز. وظهرت جماالت اجراء املدافعة هذه أول مرة يف نرشة يف حقيبة أدوات نشطاء املجتمع املدين يف األردن، وهي جمموعة  م املُحرَ جماالت اإلجراءات األربعة هذه لتقييم التقدّ
 (CIS) غنية من محالت املدافعة األردنية من جمموعة واسعة من مبادرات منظامت املجتمع املدين التي متت بني عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ بدعم من برنامج دعم املبادرات املدنية

.(٢٠١٨  – التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (٢٠١٣ 

تم إنشاء عناوين وعبارات النتائج هذه من مراجعة شاملة لألدبيات حول تقييم املدافعة، مقرتنة بتجارب النشطاء واملدربني واملقيِّمني املرتبطني بـ"التكتيكات اجلديدة يف جمال   ٢

اإلنسان". حقوق 

البحث:
.تركز النتائج يف هذا املجال عىل مجع املعلومات الالزمة إلجراءات احلملة األخر

القدرات: بناء 
ز النتائج يف هذا املجال عىل زيادة قدرة احلملة أو املنظمة عىل القيام بمدافعة تتضمن االلتزام واهليكلية تركّ

القرار. واحلشد والقيادة وصنع 

احلشد:
ز النتائج يف هذا املجالعىل اجلمع بني األفراد واملنظامت واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن قضية ما. تركّ

إرشاك صناع القرار:
تتضمن النتائج يف هذا املجال التأثري عىل شخص أو جمموعة من األشخاص الختاذ قرارات تؤثر إجياباً عىل

التغيري يف قضية ما.

اخلطوة األوىل: اختاروا عدداً حمدوداً من النتائج

مفتاح اللون: جماالت إجراء املدافعة
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اخلطوة األوىل: اختاروا عدداً حمدوداً من النتائج

٣

النتيجة النتيجة وعبارات  أمثلة عىل عناوين  جدول: 

ونتيجة لعملنا، نأمل من الفئة املستهدفة...النتائج

البحث

املكتسبة املعلومات 

بالقضية الوعي  زيادة 

احلد من الوصم

السياسات تطوير 

بقضيتنا.  متعلقة  موثوقة وذات مصداقية  بمعلومات  بتزويدنا 

االملام أكثر عن قضية محلتنا.

بتكوين مواقف أو معتقدات اقل سلبية عن االشخاص الذين يعانون من التمييز.

تقديم توصيات أو نصوص مقرتحة من القوانني والترشيعات واالجراءات.

احلشد

املدنية املشاركة 

املسامهة

املشاركة

احلقوق استعادة 

لتمكني ا

الشبكات تطوير 

التحالف

القدرات بناء 

للمنارصة/املدافعة/ املهارات  زيادة 
التأييد كسب 

ان يكون لدهيا قدرة أكرب عىل تنفيذ اسرتاتيجية املنارصة. (من اجل قيادة اخلربات التقنية 
وادارهتا وتقييمها. )

باملشاركة بشكل أكرب يف قضيتنا أو أي قضايا أخر تشغل بال املجتمع

باملسامهة املالية، ويف إدارة حسابات مواقع التواصل االجتامعي، وبالوقت واملواد العينية للتقدم 
نحو حتقيق هدف املنارصة.

اجتاه محلتنا. بتحديد 

بخوض جتربة استعادة احلقوق، او اسرتداد حقوقهم. 

احلصول عىل مزيد من القوة واستخدامها للتأثري عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية واملادية.

التواصل بني األفراد واجلامعات واملنظامت يف املجاالت ذات الصلة.

باملشاركة يف بذل اجلهود بالتنسيق مع املنظامت األخر لتحقيق هدف منارصة مشرتك.

 الوصول اىل اتفاق خيص التغيريات املقرتحة يف السياسات. 

بناء عالقات اقو وأفضل مع صانعي للقرار بحملتنا. 

تنفيذ قانون او ترشيع أو اجراء معمول به 

تغيري قانون او ترشيع أو اجراء معني

العمل وفقاُ ملبادئ حقوق االنسان.

العمل عىل إعادة احلقوق لضحايا انتهاكات حقوق االنسان.

انتهاكات حقوق االنسان. حماسبة مرتكبي 

إرشاك صناع القرار

التوافق بناء 

العالقات مع صناع القرار

السياسات تنفيذ 

السياسات تغيري 

أعراف حقوق اإلنسان

احلقوق استعادة 

املساءلة



النتائج واملستهدفني التي تم اختيارهم. موا اجلدول أدناه لتوجيه نقاش هبدف زيادة تنقيح  استخدِ
عوا هناية ورقة العمل هذه للحصول عىل مثال جلدول مكتمل. دمتوها. وراجِ روا هذا اجلدول لكل نتيجة حدّ كرِّ

جدول: تنقيح النتائج

التأثري عليهم.  التكتيك  التي هيدف  الفئات املستهدفة: هي الشخص، أو جمموعة األشخاص،  املستهدفني/ 

نتيجة إلجراءاتنا، نأمل أن يقوم 
شخص أو جمموعة أشخاص بـ

عبارة النتيجة املستهدفنيعنوان النتيجة
(من الشخص أو جمموعة األشخاص؟)

النتيجة؟ ملاذا اخرتتم هذه 

ملاذا استهدفتم هذا الشخص أو جمموعة األشخاص هلذه النتيجة؟

النتيجة وللمستهدفني يف محلتكم؟ النجاح هلذه  كيف سيكون شكل 
(ما الذي ترغبون يف إنجازه بالتحديد؟)

ما هي املخاطر (بالنسبة لألفراد أو املجتمعات أو محلتكم) التي تعتقدون أنكم ستواجهوهنا يف استهداف هذا
الشخص أو جمموعة األشخاص حتديداً؟

 اخلطوة الثانية: قوموا بتكييف نتائجكم مع محلتكم املحددة.
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الفعلية لتكتيك أو محلة.  بالنتائج  التي اخرتمتوها والتي يمكن مقارنتها  للنتيجة  النجاح٣ هو معيار ثابت للنجاح  مؤرش 
للنتائج املحددة حلملتكم مع  التالية إىل مساعدتكم يف التفكري يف مؤرشات النجاح اجليدة  وهتدف املبادئ التوجيهية 
الفئات املستهدفة املحددة هلا. قوموا بإنشاء نوع واحد عىل األقل من هذه األنواع الثالثة من مؤرشات النجاح لكل 

ص النتائج ومؤرشات النجاح" يف الصفحة ٦. "ورقة ملخّ نتيجة مع املستهدفني التابعني هلا، وقوموا بتسجيلها يف 

مؤرش نجاح التوقع (جيب أن يكون نجاحاً متواضعاً، وتعتقدون أنه واقعي جداً)
ما الذي تتوقعون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً؟

مؤرش نجاح الرغبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بقليل، وما زلتم تعتقدون أنه واقعي)
ما الذي ترغبون يف أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً جداً؟

مؤرش نجاح املحبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بكثري، ويمكن أن حيدث ولكن سيكون 
مثرياً ومدهشاً لو حدث)

ما الذي حتبون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً للغاية؟

م" يف مواد تقييم أخر. لقد اخرتنا استخدام "مؤرش النجاح" من أجل جعل املصطلح متاحاً بشكل أكرب باللغتني  ٣  يُستخدم مصطلحا "معايري املقارنة" أو "عالمات التقدّ

.تقييامت أخر املستخدمة يف  التقليدية  النجاح/الفشل  بمقاييس  ارتباطًا  أقل  اإلنجليزية والعربية، ولنكون 

اخلطوة الثالثة: اختيار مؤرشات نجاح جيدة

التالية: بينام تفكرون فيام جيب استخدامه ملؤرشات النجاح، ضعوا يف اعتباركم املبادئ التوجيهية 

٠.       صفر (ال) غموض

١.       يتم وصف معيار واحد

٢.       يتم النظر يف قضيتني اثنتني

٣.       اتّفاق ثالثة أشخاص (أو أكثر)

٥



٠ صفر (ال) غموض. 
جيب أن يكون مؤرش النجاح وجود عبارة قائمة بذاهتا وال حتتاج إىل رشح، وهي تصف بوضوح التقدم املحرز يف 

عنرص النتيجة اخلاص بكم. إذا كانت هناك طرق خمتلفة لتفسري مؤرش النجاح اخلاصة بكم، فحددوا تعريفاً أكثر دقة.

عىل سبيل املثال، "تم بناء التحالف" هو مؤرش نجاح ضعيف لنتيجة "بناء التحالف"، ألن هناك العديد من الطرق لفهم 
حتالف يتم بناؤه.

"اجتمعت املنظامت احلليفة ثالث مرات يف األشهر الثالثة األخرية ملناقشة  ستكون العبارة التالية مؤرش نجاح أفضل 
د مؤرش النجاح هذا بوضوح املعيار الذي تستخدمونه للقياس وهو وصف واضح  دِّ االسرتاتيجية املشرتكة." حيث حيُ

بناء التحالف. للتقدم املحرز يف 

١ يتم وصف مقياس واحد بكل مؤرش نجاح.
 جيب أن يقيس كل مؤرش نجاح شيئاً واحداً فقط. ويمكنكم دائامً فصل مؤرش النجاح ذو املكونات املتعددة إىل عدة 

مؤرشات نجاح خمتلفة.

رضُ  "تتبنى ثالث منظامت حليفة موقف محلتنا رسمياً وحتَ التالية مؤرش نجاح ضعيف  عىل سبيل املثال، ستكون العبارة 
فعالية واحدة عىل األقل من فعاليات احلملة". يشمل مؤرش النجاح هذا عىل مقياسني يف عبارة واحدة. فيام ييل جمموعة 

أفضل من مؤرشات النجاح:

." "تتبنى ثالث منظامت حليفة موقف محلتنا رسمياً أ. 
رضُ ثالث منظامت حليفة فعالية واحدة عىل األقل من فعالية احلملة". ب. "حتَ

كل مؤرش من مؤرشين النجاح هاذين يقيس شيئاً واحداً.

اخلطوة الثالثة: اختيار مؤرشات نجاح جيدة
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اخلطوة الثالثة: اختيار مؤرشات نجاح جيدة

٢ يتم النظر يف قضيتني اثنتني جلمع املعلومات.
ملقارنة مؤرش النجاح اخلاصة بكم مع نتائج محلتكم الفعلية، جيب عليكم التأكد من أن قياس مؤرش النجاح ممكن:

أ. باملوارد املتاحة لديكم (املال، الوقت، اخلربة، العالقات).
وا عن موافقتهم عىل موقف احلملة يف استطالع ملجتمع  "نسبة أعضاء املجتمع الذين عربّ عىل سبيل املثال، قد تكون 

حميل" مؤرش نجاح رائع إذا كان لديكم اخلربة والوقت والتمويل الستطالع مجيع أفراد املجتمع (أو عينة متثيلية) حول 
موقفهم. غري أن هذا غري واقعي بالنسبة ملعظم احلمالت.

ب. دون التسبب يف رضر (للحملة أو املجتمعات أو األفراد).
وا عن دعمهم حلملتكم يف حمادثة مع أعضاء احلملة"  عىل سبيل املثال، قد يكون "عدد املسؤولني احلكوميني الذين عربّ

ض أعضاء محلتكم للخطر. ومع ذلك، جيب أن  مؤرش نجاح رائع إذا كان التحدث مع مسؤولني حكوميني لن يعرّ
تكون سالمة أعضاء احلملة، وكذلك أعضاء املجتمع اآلخرين، أولوية مرتفعة عند اختاذ قرار بشأن مؤرشات النجاح.

٣ اتفاق ثالثة أشخاص خمتلفني (أو أكثر!) عىل أن مؤرش النجاح هذا سيكون قادر عىل إظهار النجاح يف هذه 
النتيجة، املتعلقة هبؤالء املستهدفني. من املهم أن يتم شمول جمموعة متنوعة من وجهات النظر يف مراجعة مؤرشات 

النجاح اخلاصة بكم: تلك من داخل محلتكم، وتلك من املجتمع األكثر تأثراً بانتهاك حقوق اإلنسان الذي تتصد له 
محلتكم، وتلك من خارج منظمتكم. وينبغي تطوير مؤرش نجاح جيد بشكل تعاوين وينبغي فهمه من قِبل العديد من 

اجلامهري، بام يف ذلك احللفاء واملمولني وأفراد املجتمع الذين لدهيم معرفة قليلة باحلملة.

٧



موا نُسخاً إضافية من هذه الصفحة حسب احلاجة.  موا اجلدول امللخص هذا لكل نتيجة تم اختيارها. واستخدِ استخدِ
التالية للحصول عىل مثال ورقة ملخص مكتملة. ارجعوا إىل الصفحة 

احلملة:

عنوان النتيجة:

مؤرشات النجاح: سجلوا نوعاً واحداً عىل األقل من كل نوع من مؤرشات النجاح للنتيجة املحددة مع املستهدفني
هلا. التابعني 

تاريخ تعبئة ورقة العمل هذه:

نوا املستهدفني والنتيجة املحددة يف عبارة واحدة): عبارة النتيجة (ضمّ

مؤرش نجاح التوقع (جيب أن تكون نجاحاً متواضعاً، وتعتقدون أنه واقعي جداً)
ما الذي تتوقعون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً؟ 

مؤرش نجاح الرغبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بقليل، وما زلتم تعتقدون أنه واقعي)
ما الذي ترغبون يف أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً جداً؟

مؤرش نجاح املحبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بكثري، ويمكن أن حيدث ولكن سيكون 
مثرياً ومدهشاً لو حدث)

ما الذي حتبون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً للغاية؟

جدول: ورقة ملخص النتائج ومؤرشات النجاح
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مثال عىل جداول مكتملة   -  جدول: تنقيح النتائج

نتيجة لإلجراء الذي قمنا به، نأمل
 أن يشارك شخص أو جمموعة من 

األشخاص يف جهود منسقة لتحقيق 
هدف مدافعة مشرتك.

عبارة النتيجة عنوان النتيجة

الفتياتبناء حتالف تعليم  منظامت أخر تدعم 
اليمن. يف 

املستهدفني
(من الشخص أو جمموعة األشخاص؟)

النتيجة؟ ملاذا اخرتتم هذه 
إن محلتنا صغرية وحتتاج إىل دعم منظامت إضافية لزيادة ظهورنا وتأثرينا. ونعتقد أن بناء حتالف سيزيد من نطاق

 محلتنا، األمر الذي سيؤدي يف النهاية إىل تعليم املزيد من الفتيات يف اليمن.

ملاذا استهدفتم هذا الشخص أو جمموعة األشخاص هلذه النتيجة؟
تُعترب املنظامت األخر التي تدعم تعليم الفتيات عىل األرجح حليفاً سهالً لالنضامم إىل حتالف من هذا النوع. وتعرف

.محلتنا بالفعل عن وجود ست منظامت إضافية يف اليمن تعمل عىل هذه القضية بطريقة أو بأخر

النتيجة وللمستهدفني يف محلتكم؟ النجاح هلذه  كيف سيكون شكل 
(ما الذي ترغبون يف إنجازه بالتحديد؟)

إن بعض املنظامت األخر يف بلدنا مهتمة بالعمل معنا، ولكن األهم من ذلك، أهنا يف الواقع تتّخذ إجراءات معنا.
اذ إجراءات معاً. إذ ليس كل من يقولون إهنم يريدون العمل معاً يريدون فعالً اختّ

ما هي املخاطر (بالنسبة لألفراد أو املجتمعات أو محلتكم) التي تعتقدون أنكم ستواجهوهنا يف استهداف هذا
الشخص أو جمموعة األشخاص حتديداً؟

قد تؤدي مشاركة خطط محلتنا مع آخرين خارج احلملة (من أجل تنظيم اجلهود معاً) إىل تعريض محلتنا أو اإلجراء
املخطط له خلطر اهلجوم من قبل معارضني، إذا مل يقم اآلخرون باستخدام هذه املعلومات أو محايتها عىل نحو جيد.
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جدول: ورقة ملخص النتائج وعالمات النجاح

احلملة: حق الفتيات يف التعليم

عنوان النتيجة: بناء حتالف

مؤرشات النجاح: سجلوا نوعاً واحداً عىل األقل من كل نوع من مؤرشات النجاح للنتيجة املحددة مع املستهدفني
هلا. التابعني 

تاريخ تعبئة ورقة العمل هذه: ١٠ أيار/مايو، ٢٠١٨

نوا املستهدفني والنتيجة املحددة يف عبارة واحدة): عبارة النتيجة (ضمّ
ذناه، نأمل أن تشارك منظامت أخر تدعم تعليم الفتيات يف اليمن يف جهود منسقة مع  نتيجة لإلجراء الذي اختّ

محلتنا من أجل حتقيق هدف املدافعة املشرتك وهو زيادة وصول الفتيات إىل التعليم.

مؤرش نجاح التوقع (جيب أن تكون نجاحاً متواضعاً، وتعتقدون أنه واقعي جداً)
ما الذي تتوقعون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً؟

لقد أعربت منظمتان أو أكثر عن اهتاممهام باختاذ إجراء مع محلتنا ملعاجلة قضية محلتنا. 

مؤرش نجاح الرغبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بقليل، وما زلتم تعتقدون أنه واقعي)
ما الذي ترغبون يف أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً جداً؟

اختذت منظمتان أو أكثر إجراءات مع محلتنا بشأن قضيتنا.

مؤرش نجاح املحبة (جيب أن يكون نجاحاً طموحاً أكثر بكثري، ويمكن أن حيدث ولكن سيكون 
مثرياً ومدهشاً لو حدث)

ما الذي حتبون أن تروه يف النتيجة التي اخرتمتوها إذا كان التكتيك ناجحاً للغاية؟

لقد اختذت محلتنا، إىل جانب منظمتني أخريني أو أكثر، إجراءات معاً أكثر من مرة ملعاجلة قضية 
محلتنا.
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