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ورقة التتبّع اخلاصة بمتابعة وتقييم التكتيكات

التالية لتوثيق إجراءات احلملة التي أكملتموها والنتائج التي شاهدمتوها. من املهم إكامل هذه  موا األوراق  استخدِ
العملية بعد أن تتخذ محلتكم إجراءً وذلك ملراجعة نجاح محلتكم وللمساعدة يف اختاذ القرارات بشأن أفضل السبل 

الستخدام موارد احلملة يف اإلجراءات املستقبلية. ويمكنكم أيضاً استخدام املعلومات التي تم مجعها يف هذه العملية 
إلبالغ اآلخرين خارج محلتكم الذين يريدون معرفة ما أنجزته محلتكم. ويمكنكم أيضاً إدخال املعلومات التي تم 

مجعها يف هذه العملية يف أداة رسم اخلرائط التكتيكية عىل اإلنرتنت التابعة للتكتيكات اجلديدة.

النتائج.  دليل استخالص  التتبّع هذه، ارجعوا إىل  ألسئلة املناقشة التي يمكنكم استخدامها لالسرتشاد هبا يف تعبئة ورقة 
النجاح  التي اخرتمتوها ومؤرشات  النتائج لتناسب محلتكم والنتائج  قوموا بتكييف األسئلة من دليل استخالص 

اخلاصة بكم، أو قوموا بإنشاء أسئلة تفكري خاصة بكم.

إلكامل هذه العملية، ستحتاجون إىل املعلومات التالية:
اخلاصة بحملتكم والتي قمتم بتعبئتها قبل اختاذ اإلجراء. ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح   •

• البيانات التي مجعتموها ملؤرشات النجاح اخلاصة بكم
• أي سجالت ألنشطة / إجراءات محلتكم

سوف حتتاجون أيضاً:

٩٠ دقيقة  •
: شخص لتوجيه املجموعة يف تعبئة ورقة التتبع هذه • ميرسّ

ن مالحظات: شخص لتدوين أفكار املجموعة وقراراهتا يف اجلداول يف ورقة التتبّع هذه (فكرة: ضعوا اجلداول  • مدوّ
لوا إجابات املجموعة عليها. ثم انسخوا    املوجودة يف ورقة العمل هذه عىل لوح قالب لرتاها املجموعة وسجِّ

  اإلجابات عىل ورقة التتبّع بعد ذلك)
• جمموعة من ٣ إىل ١٠ أعضاء من احلملة، وإذا أمكن، آخرين ممّن شاهدوا اإلجراءات التكتيكية حلملتكم. واحرصوا  

  أن تدعوا إىل االجتامع أولئك الذين سيتخذون قرارات بشأن اإلجراءات املستقبلية للحملة.
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املتابعة والتقييماحلملة:
تاريخ تسجيل الدخول: 

التتبع هذه كمجموعة) تعبئة ورقة  (تاريخ عملية 

اذه؟ ماذا كان اإلجراء الذي تم اختّ

اذ هذا اإلجراء؟ كيف اخرتتم اختّ
(كيف يرتبط هذا اإلجراء باهلدف اإلمجايل/األهداف اإلمجالية حلملتكم؟)

متى حدث هذا اإلجراء؟ما هي اخلطوات املحددة التي تم تنفيذها كجزء من هذا اإلجراء؟
(التاريخ أو نطاق التواريخ)
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التاريخ الذي تم فيه اختاذ قرار بشأن عبارة النتيجة ومؤرشات النجاح:
(التاريخ الذي أهنيتم فيه تعبئة ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح، قبل أن تتّخذوا إجراء)

عبارة النتيجة:
ذناه، نأمل أن نتيجة لإلجراء الذي اختّ

روا هذا اجلدول أدناه لكل عبارة نتائج مع مؤرشات النجاح. كرِّ
(انسخ عبارة النتائج مع الفئة املستهدفة، والتاريخ من ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح)

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

مؤرش نجاح الرغبةمؤرش نجاح التوقع
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ما التحديات أو النتائج السلبية التي واجهتكم، والتي مل تتوقعوها؟
(كونوا حمددين قدر اإلمكان حول من شارك وماذا كانت النتيجة)

ما النجاحات التي حدثت ومل تتوقعوها؟
(ما النجاحات التي حدثت والتي ختتلف عن مؤرشات النجاح املخطط هلا، ولكنها نتجت عن هذا اإلجراء؟)

(حاولوا االطالع عىل قائمة النتائج يف الصفحة ٢ من ورقة عمل "اختيار النتائج ومؤرشات النجاح" للحصول عىل 
األفكار) بعض 

ما هي النتائج اإلجيابية غري 
املقصودة من إجراءات محلتكم؟

ما النجاح املحدد الذي شاهدمتوه هلذه النتيجة؟
فوا ما شاهدمتوه فيام يتعلق هبذه النتيجة. كونوا حمددين قدر اإلمكان  (صِ

حول من شارك وكيف تعرفون أن هذه النتيجة قد حدثت).
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املتابعة والتقييماحلملة: حق الفتيات يف التعليم
تاريخ تسجيل الدخول: ٢٩ أيار/مايو، ٢٠١٩ 
التتبع هذه كمجموعة) تعبئة ورقة  (تاريخ عملية 

اذه؟ ماذا كان اإلجراء الذي تم اختّ
احلشد: عقد اجتامعات مع منظامت أخر تعمل عىل وصول الفتيات إىل التعليم حيث ندعوها لالنضامم إىل 

إجراءات احلملة.

اذ هذا اإلجراء؟ كيف اخرتتم اختّ
(كيف يرتبط هذا اإلجراء باهلدف اإلمجايل/األهداف اإلمجالية حلملتكم؟)

تعتقد محلتنا أن الدعوات الشخصية إىل املنظامت األخر لالنضامم إىل اإلجراءات التي نقوم هبا ستقودها إىل مزيد 
من التنسيق مع محلتنا. وإذا قمنا بالتنسيق أكثر مع بعض املنظامت، فإننا نعتقد أن مجيع منظامتنا سوف تتحرك نحو 

العمل معاً كوحدة واحدة.

متى حدث هذا اإلجراء؟ما هي اخلطوات املحددة التي تم تنفيذها كجزء من هذا اإلجراء؟
(التاريخ أو نطاق التواريخ)

آذار/مارس ٢٠١٨

آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠١٨

٢٠ آب/أغسطس، ٢٠١٨

١٠ ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٨

 مثال عىل ورقة تتبّع مكتملة

الربط بني املوظفني األعضاء يف مخس منظامت خمتلفة تعمل عىل 
وصول الفتيات إىل التعليم من خالل العالقات املشرتكة وطلب 

شخصياً. اللقاء 

حضور اجتامعات فردية وجهاً لوجه مع املوظفني يف املنظامت األربع 
التي استجابت لدعوتنا. يف هذا االجتامع، تم سؤال كل موظف عام 

إذا كانت منظمته مهتمة باالنضامم إلينا يف إجراءات أخر خمطط هلا.

املتحد" ومحلتنا  "مشاركة املجتمع  ترتيب اجتامع مشرتك بني منظمة 
السياسات حول قضيتنا. ومراجعة موقفنا املشرتك ونقاط  وصنّاع 

لالجتامع. احلديث 

قدت يف جمتمعنا، تم تقديم منظمة (أ. ب. ج.)  يف الفعالية التي عُ
ألعضاء احلملة اآلخرين واألرس املترضرة من هذه القضية.
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التاريخ الذي تم فيه اختاذ قرار بشأن عبارة النتيجة ومؤرشات النجاح: ١٠ أيار/مايو، ٢٠١٨
(التاريخ الذي أهنيتم فيه تعبئة ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح، قبل أن تتّخذوا إجراء)

عبارة النتيجة:
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.

روا هذا اجلدول أدناه لكل عبارة نتائج مع مؤرشات النجاح. كرِّ
(انسخ عبارة النتائج مع الفئة املستهدفة، والتاريخ من ورقة عمل اختيار النتائج ومؤرشات النجاح)

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

      مل تتحقق  

      حتققت  

      فاقت التوقع

قوا  كيف تعرفون أنكم مل حتقّ
مؤرش النجاح هذا، أو أنكم 

قتم عليه؟ قتموه، أو أنكم تفوّ حقّ

مؤرش نجاح الرغبةمؤرش نجاح التوقع

 مثال عىل ورقة تتبّع مكتملة

مؤرش نجاح املحبة

لقد أعربت منظمتان أو أكثر عن 
اهتاممهام باختاذ إجراء مع محلتنا 

محلتنا. قضية  ملعاجلة 

اختذت منظمتان أو أكثر إجراءات 
بشأن قضيتنا. مع محلتنا 

لقد اختذت محلتنا، إىل جانب 
منظمتني أخريني أو أكثر، إجراءات 

معاً أكثر من مرة ملعاجلة قضية 
محلتنا.

لقد أعربت ثالث منظامت هي 
منظمة (أ. ب. ج.) ومنظمة 

"مشاركة  ومنظمة  املجتمع"  "سلطة 

املجتمع املتحد" عن اهتاممها يف 
اختاذ إجراء مع محلتنا.

لقد قامت منظمة (أ. ب. ج.) 
املتحد"  املجتمع  "مشاركة  ومنظمة 

اذ إجراء مع محلتنا بشأن  باختّ
قضيّتنا. حيث حرضت منظمة (أ. 

ب. ج.) فعاليات جمتمعية ونرشت 
أما منظمة  معلومات بشأن محلتنا. 

فقد  املتحد"  املجتمع  "مشاركة 

انضمت إىل محلتنا يف لقاء مع 
قضيّتنا.  ملناقشة  السياسات  صنّاع 

مل تتّخذ محلتنا أي إجراء مشرتك مع 
أكثر للتصدي  أو  اثنتني  منظمتني 

محلتنا. لقضية 

x

x

x
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ما التحديات أو النتائج السلبية التي واجهتكم، والتي مل تتوقعوها؟
(كونوا حمددين قدر اإلمكان حول من شارك وماذا كانت النتيجة)

نظراً ألننا قابلنا كل منظمة عىل حدة، وانضمت إلينا تلك املنظامت يف إجراءات منفصلة، مل نتمكن من االجتامع
معاً يف إجراء مشرتك عىل النحو الذي اعتقدنا بأنه سيحدث بشكل طبيعي.

"مشاركة املجتمع املتحد" أفكار خمتلفة متاماً حول نقاط احلوار عند التحدث إىل صنّاع كان لد محلتنا ومنظمة 
تِح وقتاً كافياً للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن توصيات السياسات املشرتكة، وبالتايل مل نكن السياسات. ربام مل نُ

منسقني جداً يف نقاشنا. وكان بإمكان هذا األمر أن يُلحق رضراً فعالً بعالقاتنا مع صنّاع السياسات ومع منظمة
املتحد". املجتمع  "مشاركة 

ما النجاحات التي حدثت ومل تتوقعوها؟
(ما النجاحات التي حدثت والتي ختتلف عن مؤرشات النجاح املخطط هلا، ولكنها نتجت عن هذا اإلجراء؟)

(فكرة: اطّلعوا عىل قائمة النتائج يف الصفحة ٢ من ورقة عمل "اختيار النتائج ومؤرشات النجاح" للحصول عىل 
األفكار) بعض 

ما هي النتائج اإلجيابية غري 
املقصودة من إجراءات محلتكم؟

املعلومات

العالقات مع صناع السياسات

زيادة الوعي بالقضية

ما النجاح املحدد الذي شاهدمتوه هلذه النتيجة؟
فوا ما شاهدمتوه فيام يتعلق هبذه النتيجة. كونوا حمددين قدر اإلمكان  (صِ

حول من شارك وكيف تعرفون أن هذه النتيجة قد حدثت).

"مشاركة املجتمع املتحد" من الوصول إىل إحصاءات  متكنت منظمة 
جمتمعية حول وصول الفتيات إىل التعليم والتي شاركوها معنا بعد أول 

لقاء معهم، مما وفّر لنا معلومات قيّمة حول قضية محلتنا.

"مشاركة املجتمع املتحد" إىل محلتنا يف لقاء مع صنّاع  بسبب انضامم منظمة 
السياسات، متكنّا من حتديد موعد لعقد لقاء مع العديد من صنّاع السياسات 

الذين مل يكونوا ليجتمعوا معنا من قبل. ونعتقد أن السبب وراء هذا هو أن 
"مشاركة املجتمع املتحد" هي منظمة أكرب ومعروفة عىل نطاق واسع. 

قال اثنان من ممثيل منظمة (أ. ب. ج.) ألحد أعضاء احلملة إهنم تعلموا 
الكثري حول تأثري معرفة حق الفتيات يف التعليم عىل الفتيات وعائالهتن 

من خالل التحدث إىل األرس يف فعاليتنا املجتمعية.

مثال عىل ورقة تتبّع مكتملة
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