
 

 

 

 

 ورقة النصائح  
 المنتفعين  إحصاء 

 

 

 المستفيدين   إحصاءالمنح من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني فيما يتعلق ب  لمتلقي  اإلرشادورقة النصائح التالية توفر  

 المستفيدين  إحصاءيساعد على تبين نطاق )حجم( مشروعكم. غير أّن    المستفيدينالمباشرين وغير المباشرين. التبليغ عن عدد  

 .  مشروعكممن  استفاد من شخص كمو من يتبينوابين بالضرورة التغير. هو يسمح لآلخرين أن ال ي  

 

 .للمستفاديناإلنساني له مؤشرين إثنين  والعمل للسالم المرأة صندوق

 المباشرين من االستجابة )حسب الجنس والفئة العمرية ومتغيرات أخرى( المستفادينعدد  ▪

 عدد المستفادين غير المباشرين من االستجابة ▪

 

 المستفادون المباشرون 

مباشرةً من تدخلكم، أو المتلقون المباشرون   تستفيدالمنظمات التي    وأالمجموعات    وأهم األشخاص  المستفادون المباشرون  

 لنشاطاتكم. المستفادون المباشرون والمجموعة المستهدفة هي نفس الشيء. 

المستفادين من مشروعكم يستفادون من تدخالتكم   إن كان كل بينتين. الغاية من ذلك هي كم المباشريمستفادتبويب من المهم 

   بنفس القدر. 

 . العمرية والفئةحسب الجنس  -لمتلقي المنح من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني هناك تبوبين إثنين فقط الزمين

 والمستفيدات ينحسب الجنس: احسبوا اجمالي المستفاد ▪

ين )من هم فوق سن  الراشد  ( واحسبوا18حسب الفئة العمري: احسبوا إجمالي األطفال والشباب )من هم دون سن   ▪
18).   

لمشروعكم مثل األشخاص الذين يعيشون بإعاقات أو   رصدها  يهمقد يكون هناك تبويبات أخرى )حسب متغيرات أخرى(  

 .  الخمشردين داخليا أو أسر معيشية ترأسها نساء أو المكان، الأو  نالالجئي

يفترض رصد المستفادين المباشرين عند تنفيذ كل نشاط. استعمال استمارة تسجيل المشاركين هي طريقة سهلة لرصد  

 لمشروعكم. أخرى مهمة  تبويباتالمستفادين المباشرين وكذلك جنسهم وفئتهم العمرية 

 : نموذج الستمارة تسجيل المشاركين1إلى الملحق  أنظر

 

 وال ضر ر وال إضرار تجميع البيانات  
 

واألمن   السالمة  على  يتقدم  أن  يمكن  البيانات ال  األخالقيةتجميع  في بعض   واالعتبارات  المحلية.  والمجتمعات  للنساء 

الحاالت تجميع البيانات ومعلومات الهوية )مثل، األسماء ومعلومات االتصال أو الهوية( من النساء وعائالتهم قد يعرضهم 

 المزيد من المخاطر واألذى. من المهم أن تتذكروا:  ىإل

 عة.  الخطر بناًء على البيانات المجمّ  إلىعرض حق التواجد في البلد المستضيف قد ي   •

 يشعرن بأنهن مجبورات على إعطاء المعلومات لالستفادة من مشروعكم.   النساء وعائالتهن قد •

تجميع الكثير من المعلومات عن المشاركين قد يثير القلق مثل تذكر تجارب مؤلمة تتعلق بالنزاع والعنف  •

 واالنتهاك واالعتداء.  
 

 التقليص من المخاطر واألضرار 
 

 أي معلومات هوية.  دائما تحصلوا على موافقة المستفادين على تجميع •

 معلوماتهم.  ونالبيانات وكيف ستحم وناعلموا المستفادين كيف ستستعمل  •

 أّن المستفادين يعلمون أّن لهم الحق أن يرفضوا إعطاء معلوماتهم للتجميع أو االستعمال. تأكدوا  •

 (.  الخ، 3، 2، 1ال تكتبوا أسماء الناس. استعملوا األرقام عوضا عن ذلك )مثل  •

 جمعوا المعلومات بطريقة سرية كي ال يسمعها اآلخرون.  •

 ال تطلبوا الكثير من المعلومات من المستفادين. اطلبوا فقط ما هو ضروري.   •

 ر للملفات اإلليكترونية.  احموا البيانات المجمعة بتخزينها في مكان آمن أو بإضافة كلمة مرو •
 



 

 

على سبيل المثال حسب الفئة العمرية ونوع التشرد واألسر  رغم أّن الجزء الموالي يتضمن التبليغ عن البيانات المبوبة  

أنه لن ي لحق ضرر  مع التأكد  يقع هذا إال عندما يكون من اآلمن فعل ذلك و  أالالمعيشية التي ترأسها نساء، الخ...، يفترض  

 بطريقة أخالقية تضمن الخصوصية والحماية.    كون األمر لنساء والمنظمات أو الموظفين، بل يل

 

 التبويب اإللزامي للمستفادين المباشرين

لمتلقي المنح من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني فقط التبويب حسب الجنس والفئة العمرية هو إلزامي. إضافة معلومات 

  )انظر الجزء التالي(. مثال:  موصى بهأخرى هو أمر 

 

 مجموعات المستفادين  إناث ذكور  اإلجمالي
 ( 17-0األطفال/الشباب ) 50 25 75

 (18الراشدون )+ 100 50 150

 اإلجمالي 150 75 225

 

 موصى به( تبويب إضافي للمستفادين المباشرين )

سبيل المثال(، من المهم أن يكون لألرقام نفس اإلجمالي الذي بلّغتم  على الخاصة االحتياجات)مثل عند استعمال تبويب آخر 

 عنه في التبويب حسب الجنس والفئة العمرية )انظر إلى الجدول أعاله(. هذا مثال عن استعمال تبويب مجموعة إضافية.  

 

 مجموعات المستفادين  إناث ذكور  اإلجمالي
 تبويب آخر  150 75 225
 الخاصة  االحتياجات ذات األشخاص 10 0 10

 غير الحاملين إلعاقة  األشخاص 140 75 215
 اإلجمالي 150 75 225

 

 10  مستفاد،  225  أصل  هو نفس الرقم المقدّم للتبويب حسب الجنس والعمر. من  225  أّن إجماليفي المثال أعاله، ستلحظون  

 . غير حاملين إلعاقةالرجال  من  75ومن النساء  140و الخاصة احتياجات ذاتنساء 

 

 المنح المرتكزة على التشّرد 

تبويب مؤشراتكم عليه أن   ،القسري نزوحاليعملون على لمتلقي المنح من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني الذين 

 يكون حسب مجموعات النساء المختلفة الذين تّم تشريدهن قسرا. مثاال: 

 

 مجموعات المستفيدين  النساء الرجال  اإلجمالي
 سنة أو أكثر(  18الجئين ) 100 50 150
 سنة(  18الجئين )دون  25 50 75

 اإلجمالي 125 100 225
 سنة أو أكثر(   18أعضاء المجتمع المحلي المستضيف ) 20 20 40
 سنة(  18أعضاء المجتمع المحلي المستضيف )دون  10 0 10
 اإلجمالي 30 20 50

 

 

 إشكال الحساب المزدوج 

نفس   مع  نشاطات  عدّة  لكم  يكون  هذه  معندما  من  المستفادين  كّل  مشاركة  حساب  وعند  المباشرين  المستفادين  جموعات 

النشاطات، قد تحسبون المستفادين مّرتين. أبسط طريقة لمعالجة هذا اإلشكال هو أخذ العدد األقصى )أو أكثر عدد( لمجموعة  

 . من كل النشاطاتالمستفادين المباشرين المتحصل عليه 

 

  200) 400في المثال أسفله، النشاطات تستهدف نفس النساء والرجال في المجتمع المحلّي. في هذه الحالة، يمكنكم استعمال 

   ستفادين المباشرين من المشروع كالعدد األقصى. رجال( كإجمالي الم  200ونساء 

 

 النشاط  النساء الرجال  اإلجمالي

250 100 150 
مع   الجنس نوعالقائم على والعنف الجنسي الوقاية من العنف  علىتدريب 

 أعضاء المجتمع المحلّي 

 حملة مجتمعية حول حماية النساء والفتيات  200 200 400



 

 

  :مثال آخر وأعضاء المجموعة كما يلي

 النشاط  النساء الرجال  اإلجمالي

100 0 100 
استشارات مع قياديات من منظمات المجتمع المدني حول تصميم 

 نظم للوقاية من النزاعات.  

150 0 150 
منظمات المجتمع  فيتدريب على المناصرة والتواصل مع قياديات 

 المدني

70 0 70 
تدريب على رصد النزاعات في داخل المجتمعات المحلية مع  

 منظمات المجتمع المدني فيقياديات 

 

( مجموعات  3. في المثال أسفله هناك )في حساباتكم نسيانهمإذا كانت مجموعات المستفيدين مختلفة، فمن المهم عدم 

من منظمات المجتمع المدني وسلط محليّة. استعمال نفس القاعدة   اتأعضاء المجتمع المحلّي، نساء قيادي –مستفيدين مختلفة 

 رجال(  215نساء و 225) 470بأخذ العدد األقصى فاإلجمالي سيكون 

 

 النشاط  النساء الرجال  اإلجمالي

250 100 150 
مع  الجنس  نوعالقائم على والعنف  تدريب على الوقاية من العنف الجنسي

 أعضاء المجتمع المحلّي 

 حول حماية النساء والفتيات  مجتمعيةحملة  200 200 400

30 0 30 
قياديات في منظمات المجتمع تدريب على المناصرة والتواصل مع 

 المدني

 اجتماعات تنسيق مع قياديات في منظمات المجتمع المدني حول الحمالت   50 0 50

20 15 5 
والعنف الجنسي حول الوقاية من العنف السلطات المحلية حوارات مع 

 الجنس نوعالقائم على 

 إجمالي المستفيدين )العدد األقصى في المجموعات(  255 215 470

 

 المستفادون غير المباشرون 

أو مجموعات أو منظمات ليسوا مستهدفين من تدخالتكم، ولكن يتأثرون   هم أشخاص آخرونالمستفادون غير المباشرون  

. قد يكونوا أعضاء المجتمع المحلي أو مستمعين لإلذاعة أو أفراد عائلة  ينالمباشر   ينبصفة غير مباشرة بنشاطات مع المستفاد

  يستفيدون إيجابيا من مشاركة المستفيدين المباشرين.  

 

تحددوه عليكم الذي  أٌي كان الخيار    األمثل،الطريقة    ولكم اختيارعدد المستفادين غير المباشرين.    دعموما هناك طريقتين لتحدي

 وتبلغون عنها. )انظر الصفحة الموالي( أن تتبعوا نفس النهج كّل مّرة تجّمعون فيها المعلومات 

 

من المهم التذكر عند تحديد الخيار أّن عدد المستفادين غير المباشرين هو فقط تقدير. العدد األكبر ال يعني أن المشروع يفيد  

 من نشاطات المستفادين المباشرين.   يستفيدونقد المستفادون غير المباشرون  -أكثر ناس

 

 : أضرب بمعدل عدد أفراد العائلة 1الخيار 

 عالخيار األسهل هو استعمال معدل عدد أفراد العائلة في المنطقة المستهدفة من المشرو

  مثال   

 

إجمالي عدد المستفادين 

 غير المباشرين

 

 

معدل عدد األسرة 

 المعيشية 

 

 

المستفادين عدد 

 المباشرين

750 = 5 x 150 ةامرأ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كل المستفادين المباشرين   طرح: تعديل عدد العائلة 2الخيار 

 إجمالي عدد المستفادين المباشرين.  واحذفامن معدّل عدد أفراد العائلة و 1أن تكونوا أكثر دقة من ذلك، فاطرحوا إذا أردتم 

 مثال      

  

إجمالي عدد المستفادين 

 غير المباشرين

 

 

طرح اجمالي 

 المستفادين المباشرين 

  

معدل عدد األسرة 

 المعيشية المعدّل

 

 

عدد المستفادين 

 المباشرين

450 = 150 - 4 x 150  امرأة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباشرون أو غير مباشرون؟   -جتماعياالعالم/وسائل التواصل االالمستفادون من 

 هم غير مباشرون -الجواب القصير

 

مماثل لمستعملي   واألمرالمستمعين كمستفيدين ألنهم متلقون سلبيون للمعلومات، هم غير مباشرون!    إحصاءال بد من عدم  

 و تويتر وإنستاغرام الخ. هؤالء هم منتفعون غير مباشرون. وسائل التواصل االجتماعي مثل فايس بوك 

 

  ولكن، هناك بعض االستثناءات، ويرتبط هذا ببيان ومؤشر النتائج/المخرجات. على سبيل المثال، إذ كانت النتيجة هي "برمجة 

عدد المّرات    "بشؤون المرأة والسالم واألمن، مؤشركم قد يكون  للتوعيةونشرت    الجنسانية طورت  وقرمراعية للف  إذاعية

التي كانت فيه قياديات من منظمات المجتمع المدني من المتحدثات من الخارج عن شؤون المرأة والسالم واألمن في برامج 

 يزالوا غير مباشرين.  من المستفيدات المباشرات! مستمعي برامج اإلذاعة ال هنّ النساء هؤالء اإلذاعة". 

 

 مثال مؤشر مباشر أو غير مباشر  

 مستفيدون غير مباشرون 
لبرامج شؤون المرأة عدد المستمعين 

 والسالم واألمن

 للفروق خرج: برمجة إذاعية مراعيةالم  

 للتوعية ونشرت الجنسانية طورت

 واألمن والسالم المرأة بشؤون

 مستفيدون غير مباشرون 

هاته  وصلتهمعدد األشخاص الذين 

الرسائل على شبكات التواصل  

 االجتماعي

وج  الم خرج: منتوج إعالمي ط ور ور 

على شبكات التواصل االجتماعي 

 للتوعية بشؤون المرأة والسالم واألمن

 مستفيدون غير مباشرون 
هاته  وصلتهمعدد األشخاص الذين 

 الرسائل على تويتر وفايس بوك  

وج  الم خرج: منتوج إعالمي ط ور ور 

على شبكات التواصل االجتماعي 

 للتوعية بشؤون المرأة والسالم واألمن

نساء من  -مستفادون مباشرون

منظمات المجتمع المدني المحلي  

 كمتحدثات 

عدد المّرات التي تمت دعوت نساء من 

منظمات المجتمع المدني المحلّي للحديث 

 واألمن على شؤون المرأة والسالم

 للفروق الم خرج: برمجة إذاعية مراعية

 للتوعية ونشرت الجنسانية طورت

 واألمن والسالم المرأة بشؤون

 

 

 

orààWPHFund.org 



 

 

 استمارة تسجيل المشاركين )لتجميع البيانات لكل نشاط( : نموذج 1الملحق 

 

يب أو اجتماع ألفراد المجتمع المحلي أو نشاطات أخرى إذا ليس لمنظمتكم استمارة لتسجيل المشاركين، يمكنكم أن تستعملوا هذا القالب لمساعدتكم في رصد عدد األشخاص الذين شاركوا في كّل تدر

 تفادين المباشرين. يجتمع فيها المستفادون المباشرون. هذه المعلومات ستساعدكم على إحصاء إجمالي عدد المس

 

   أخرى تقدرون أنه من المهم علمها  ومتغيرات داخليا نازحينالالالجئين أو  أو  الخاصة االحتياجاتإضافة عدد األعمدة لرصد المعلومات على األفراد مثل  لمشروعكم أويمكنكم تعديل هذا القالب 

 

 

 النشاط  تاريخ النشاط 

 المكان  

 

 

 
 تجميع أسماء الناس. يمكنكم استعمال االسم األّول أو اسم مستعار لحماية هوية األشخاص  آمنا الحاالت ال يكونبعض في  1
   من اآلمن فعل ذلك. كان إذا وإالبهم إذا كنتم تنوون إعادة االتصال   إال يجب أن يحصل هذاال  . مّرة أخرى ألشخاصا لتدوين أرقام هواتف  ذات جدوى المستفيدين. استمارة التسجيل قد تكون بفي بعض الحاالت، تريدون إعادة االتصال   2
 المانحين.  في بعض الحاالت، ولغاية المساءلة، قد تطلبون التوقيع. يتغير األمر حسب سياساتكم التنظيمية ومتطلبات  3

 احتياجاتديه ل 18سن  فوق 18دون سن  الجنس )انثى/ ذكر(  1االسم األّول # 
 خاصة 

متغيرات أخرى تريدون   داخليانازح الجئ أو 

 2رصدها  

 3التوقيع 
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2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
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13         


