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بتحسين بيان هدفك باستخدام صناديق معايير الهدف الذكي قم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متاحة:
يمكن تحقيقها ضمن الموارد  

 المتاحة
 

                 :3 التكتيك
 

                 :2 التكتيك
 

 التي تقوم بها في مسار التغيير للوصول نحو الرؤيةالخطوة الفورية الهدف 
انساني( ي)استخدام اطار حقوق  

                                       

                 :1 التكتيك                 :4 التكتيك 

:                  3 الفئة المستهدفة  

 محددة:
خطوات إجرائية محددة تدفع 

 بإتجاه الهدف

:                  1الفئة المستهدفة   

 يمكن قياسها:
تم تحديد المسؤووليات ويمكن 

 رؤية النتائج وقياسها

:                 2 الفئة المستهدفة  

 

 واقعية:
 اي ضمن قدرات المجموعة 

 

 

 زمن محدد:
 ضمن سقف زمني معين 
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توظيف وتحريك المتطوعين   :3 التكتيك

لتوفير امكانية وصول المصوتين ذوي 
االحتياجات الخاصة من خالل  التشبيك مع 

   المنظمات غير الحكومية الحليفة

لقاء وتقديم التوجيهات المحددة  :2 التكتيك

وصول أصوات المكفوفين  لتسهيل امكانية

الجسدية للرئيس  العاقات, وذوي ا والصم

طبيقالمسؤول عن الت  

             
 

 الخطوة الفورية التي تقوم بها في مسار التغيير للوصول نحو الرؤيةالهدف 
انساني( ي)استخدام اطار حقوق   

في االنتخابات القادمة كل سري ومستقل على أساس المساواةحقهم في التصويت بش األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من كال الجنسين يمارسوا  

 

( 1تطوير الحمالت االعالمية :  :4 التكتيك 

اخبار المصوتين ذوي االحتياجات الخاصة عن 

حقهم للوصول والتصويت في مراكز تصويت 

( توظيف المتطوعين لخدمة المصوتين 2خاصة. 

 المعاقين

                 

تسهيل المحددة لتطوير التوجيهات :1 التكتيك

, وذوي إمكانية وصول أصوات المكفوفين والصم 
االعاقات الجسدية, للحرص على حق التصويت 

                 بسرية واستقالل تام

:         3 الفئة المستهدفة  

  حلفاء اإلعالم

خطوات إجرائية محددة تدفع بإتجاه  

:الهدف  

ذوي االحتياجات الخاصة  االشخاص

وذوي اإلعاقة  ،)المكفوفين والصم

الحركية( يمارسون حقهم في التصويت 

 سرياً وبشكل مستقل

:   1الفئة المستهدفة   

يحمل السلطة الكافية لتفويض التوجيهات  وزير الداخلية

 الماكن التصويت الخاصة بالمصوتين المعاقين

تم تحديد المسؤووليات ويمكن رؤية النتائج 

 (وقياسها(

ة الحتياجات للمصوتين  يتم تنفيذ توجيهات محدد

االعاقات الجسدية  من المكفوفين والصم وذوي

في عدد "س" من مواقع التصويت، لالنتخابات 

 القادمة

 

 (واقعية اي ضمن قدرات المجموعة):

 وخطوة اإللتقاء التحالف على لقدرة واقعي هو الهدف هذا

الناخبين لحقوق صلة ذات أولى  

 

 زمن محدد:
اشهر( 8)خالل  الحقوق تمارس في االنتخابات القادمة    

    : 2 الفئة المستهدفة

من خالل المنظمات غير ) المتطوعين من المجتمع

      الحكومية الحليفة(

 

 ةيمكن تحقيقها ضمن الموارد المتاح

مواقع  ل عدد "س" منعلى االق

 االقتراع للمسؤولين يحقق توجيهات

ات والموارد اإلمكاني للعاملين ضمن

 المتاحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتروني:وتتوفر في اللغة االنجليزية على الموقع االل  (/http://www.un.org/ar/documents/udhr: االعالن العالمي لحقوق االنسان اإلطار والمقاالت التي قد تكون نقطة انطالق جيدة لبيان المشكلة )على الموقع االلكتروني التالييوفر 

 ).http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp(     
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 والتكتيكات مراجعة الهدف الذكي

 مع طيف الحلفاء. المختارة

 تحرك  المقترحة التكتيكات هل
 هدفك نحو اتجاه طيف الحلفاء؟

 

 أي التكتيكات تحرك له 
 اتجاه نحو آخرين أشخاص

 كان إذا ؟المعارضين النشطين
 التيالمخاطر هي ما كذلك، األمر

 قدما المضي في تعيقيمكن ان 
 نحو التكتيك المختار؟
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