
 

 
 

 

 
 ورقة تعلیمات المؤشر 
 لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني: بناء السالم واالنتعاش 6مجال التأثیر 

 
 

توفر ورقة التعلیمات التالیة عدة إرشادات لمتلقي منح صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني حول المؤشرات المطلوب استخدامھا في  
التأثیر   اإلنساني 6مجال  والعمل  للسالم  المرأة  اللواتي  : لصندوق  النساء  تركز على  التي  بالمبادرات  والتعافي، والخاصة  السالم  بناء 

أیًضا مؤشرات مقترحة أخرى و بعض اإلرشادات العامة حول استخدام المؤشرات وخطوط األساس    ھذه الورقة    تقدم. قسراً تشردن  
 .1واألھداف ووسائل التحقق 

 
 2التعریفات  

 

وب أو االنتھاكات  األشخاص الذین یطلبون اللجوء خارج أوطانھم ویحتاجون إلى حمایة دولیة، ودفعھم إلى ذلك أعمال العنف أو الحر :الالجئ
 .  الجماعیة لحقوق اإلنسان أو الخوف المبرر من االضطھاد الشخصي

 

الفرد الذي أُجبر على الفرار من منزلھ نتیجة النزاعات المسلحة أو أعمال العنف أو انتھاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث   :المشرد داخلیًا
 . الطبیعیة أو االصطناعیة، أو من أجل تجنب اآلثار المترتبة على ذلك، ولم یعبر حدود دولة معترفا بھا دولیًا

 

 . غالبًا ما یُشار إلى المشردین داخلیًا الذین یعودون إلى مواطنھم األصلیة بعد التشرد بأنھم عائدین. يالالجئون العائدون إلى بلدھم األصل :العائد
 

 لن یتم في النھایة االعتراف بكل طالب لجوء كالجئ.  . نازح لم تتم بعد معالجة طلبھ من أجل الحصول على مكان آمن للعیش فیھ :طالب اللجوء
 

 
 إطار النتائج 

 .تحسین التعافي االقتصادي واالجتماعي والمشاركة السیاسیة للنساء والفتیات في سیاقات بناء السالم :التأثیر ھوبیان 
 

 ).انظر التعریفات الواردة في القسم التالي(یجب استخدام ھذا البیان على مستوى التأثیر واالختیار من قائمة المؤشرات المطلوبة  
 

 .ذات الصلة بمشاریعك 3المخرجات والمؤشرات ) بیانات(النتائج الخاصة بك، وبیان ) بیانات(یجب علیك أیًضا تطویر بیان  
 

 المؤشرات  النتائج المتوقعة  
 

 /وسائل التحقق
 المصادر 

 المیزانیة  األنشطة 

 التأثیر
تحسین التعافي  

االقتصادي  
واالجتماعي  

والمشاركة السیاسیة  
للنساء والفتیات في  
 4سیاقات بناء السالم

 ):1(على األقل واحدًا  اختر 
 

أو السیاسات في سیاقات  /عدد وأنواع الخطط و. 6.1
أو منظمات المجتمع   نساءفیھا البناء السالم التي توثر 

 المدني 
 

النسبة المئویة للنساء اللواتي یتمتعن بتأثیر /العدد. 6.2
مصنفة (متزاید نتیجة للموارد االقتصادیة اإلنتاجیة 

 )6والفئة العمریة 5حسب نوع التشرد
 

شاركن في العملیات السیاسیة  تعدد النساء اللواتي . 6.3
مصنفة حسب نوع التشرد والفئة  ( وعملیات اتخاذ القرار

 )العمریة

 
 

مراجعة الوثیقة أو  
المالحظة أو إجراء  

 المقابالت 
 

نة أو مراجعة  مسح بالعیّ 
 الوثیقة 

 

مراجعة الوثیقة أو  
إجراء المقابالت أو  

 المالحظة 

  

 7)النتائج(النتیجة 
قم بوضع بیان  

مؤشرات الوصول التالیة على مستوى  قم بتضمین 
 النتائج: 

 
 

  

 
بعة والتقییم، بما في ذلك سیتم توفیر دلیل منفصل للمتابعة والتقییم لجمیع المستفیدین من المنح والذي یوفر مزیًدا من التوجیھ الفني المتعمق بشأن مناھج المتا 1

 كیفیة تطویر إطار النتائج.
 https://www.unhcr.org/449267670.pdfمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین  2
في إطار النتائج الخاص بك. تتیح لك المؤشرات النوعیة استكشاف خبرات وآراء وتصورات   والنوعیةیجب أن یكون ھناك توازن بین المؤشرات الكمیة  3

 األفراد والجماعات بتعمق وتساعد في شرح "كیفیة" حدوث التغییرات و"سبب" حدوثھا.
تحقیقھا. ھذا ال یعني أن التغییر یجب أن یحدث على  إلى التغییر طویل األجل للمشروع الذي من المتوقع حدوثھ بسبب النتیجة (النتائج) التي یتم  التأثیریشیر  4

 لك.  وكولالمستوى الوطني. مدى التأثیر م
 تشمل أنواع التشرد الالجئین والمشردین داخلیًا والعائدین. 5
 عاًما فما فوق  18عاًما، و 18الفئات العمریة لدى صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني أقل من  6
أقصى قاعدة  ھي التغییرات متوسطة األجل التي یتوقع حدوثھا بسبب المخرجات المكتملة. یمكن أن یكون لدیك نتیجة واحدة أو متعددة. تعد نتیجتین بحد  النتائج 7

 . "زیادة التنسیق بین أصحاب المصلحة المحلیین في تنفیذ آلیات بناء السالم"جیدة. ومن األمثلة على بیان النتائج 

https://www.unhcr.org/449267670.pdf


 

 
 

 المؤشرات  النتائج المتوقعة  
 

 /وسائل التحقق
 المصادر 

 المیزانیة  األنشطة 

النتائج بناًء  ) بیانات(
 .  على مشروعك

 
 

 

عدد النساء المشردات قسراً اللواتي یدعمھن  .1مؤشر 
 المشروع (حسب نوع التشرد والفئة العمریة)

 
. عدد األشخاص اآلخرین المستفیدین مباشرة  2مؤشر 

من االستجابة (حسب الجنس أو الفئة العمریة أو نوع  
 ) 8المستفید

 
األشخاص المستفیدین بشكل غیر مباشر  . عدد 3مؤشر 

 من االستجابة 
 
 

قم بوضع مؤشر واحد إضافي لكل نتیجة توضح   ثم 
 التغییر في مشروعك. 

 

 /مراجعة الوثیقة 
 قوائم المشاركین

 
 /مراجعة الوثیقة

 9التقدیر
 

 
یتم تحدیده من قبل  

 المستفید 

المخرج  
 10)المخرجات(

ضع مجموعة من 
  لكلالمخرجات 

 .  نتیجة

 .مؤشرات لكل مخرج 2 - 1ضع 
 
 

حدد وسیلة التحقق 
 والمصدر لكل مؤشر 

ضع قائمة  
نشطتك  أل

المتعلقة بكل  
 مخرج

أدخل مبلغ 
المیزانیة 

المتعلق بكل  
 مخرج

 
 

 جمع البیانات وعدم اإلضرار 
 

ففي كثیر من الحاالت، یمكن  . اعتبارات السالمة واألمن واألخالق الخاصة بالنساء والمجتمعاتعند جمع بیانات المستفیدین، ال بد أن تُراعى أوًال 
من النساء وعائالتھن إلى تعریضھن لمخاطر )  مثل األسماء أو معلومات االتصال أو معلومات الھویة (أن یؤدي جمع البیانات والمعلومات التعریفیة  

 :   من المھم أن تتذكر. وأضرار إضافیة
 

 لخطر على أساس البیانات التي تم جمعھا. إلى ایمكن تعریض الحق في البقاء في البلد المضیف  •
 قد تشعر النساء وأسرھن بأنھن مجبرات أو ملزمات بتقدیم المعلومات من أجل االستفادة من المشروع.  •
رب المؤلمة للصراع أو العنف أو  نفسیة مثل تذكر التجامشاكل  قد یتسبب جمع الكثیر من المعلومات عن المشاركین في حدوث  •

 االنتھاكات أو اإلساءة. 
 

 في سبیل تخفیف المخاطر واألضرار: 
 

 جمع أي بیانات أو معلومات تعریفیة لاحصل دائًما على موافقة من المستفیدین  •
 المستفیدین علًما بكیفیة استخدام المعلومات وكیف سیتم الحفاظ علیھا. إعلم  •
 ن أن لدیھم الحق في رفض جمع معلومات عنھم أو استخدامھا تأكد من أن المستفیدین یعرفو •
 ، إلخ). 3،  2،  1ن ذلك رقًما (مثل  عال تكتب أسماء األشخاص، واستخدم بدالً  •
 اجمع المعلومات على انفراد مع األشخاص حتى ال یسمعھا اآلخرون.  •
 ال تطلب الكثیر من المعلومات من المستفیدین، واسأل فقط عما ھو مطلوب.  •
 إضافة كلمات مرور إلى الملفات اإللكترونیة. بحافظ على البیانات التي یتم جمعھا من خالل تخزینھا في مكان آمن أو   •

 
ن ھذا األمر في حین یلخص القسم التالي اإلبالغ عن البیانات المفصلة مثل الفئة العمریة، ونوع التشرد، واألسر التي تعولھا نساء، وما إلى ذلك، فإ

ولذا فاألمر یتم بطرق أخالقیة تضمن  .  إال عندما یكون القیام بذلك آمنًا، ولن یترتب علیھ إلحاق أي ضرر بالنساء، المنظمات أو الموظفینال یتم  
 .   الخصوصیة والحمایة

 
 المؤشرات المطلوبة

انظر الجدول  (المؤشرات القیاسیة  بصفتك مستفیدًا من منح صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني، یتعین علیك استخدام مجموعة من  
 .من أجل تسھیل إعداد التقاریر العالمیة والتعبیر عن تأثیر مشاریعك والوصول إلیھا) 1

 لذلك، یجب علیك تحدید ما یلي:  

   11لمستوى التأثیر مؤشر واحد على األقل 
   مؤشرات الوصول (المستفیدون المباشرون وغیر المباشرون)  كل 

 
حتیاجات من نوع المستفیدین أعضاء المجتمع المضیف، والسلطات المحلیة، وأصحاب المصلحة اآلخرین الذین قد یشملوا األشخاص ذوي اإلیمكن أن یتض  8

 ، واألسر التي تعولھا نساء، وما إلى ذلك، إذا لزم األمر. الخاصة
 انظر تعریف المستفید غیر المباشر  9

"معلومات عن حقوق األرض والمیراث الممنوحة   دمة كنتیجة لألنشطة المنفذة. فیما یلي مثال على بیان المخرج:ھو إنجاز ملموس أو منتج أو خدمة مق المخرج10
 للمرأة". 

 یمكنك تحدید أكثر من مؤشر واحد، إذا كان ذا صلة بتدخلك. 11



 

 
 

) مؤشرات لكل بیان نتیجة وبیان 3یمكنك إضافة مؤشرات إضافیة ذات صلة بمشروعك. القاعدة ھي أال یكون لدیك أكثر من ثالثة ( 
 مخرج.    

 
 )المؤشرات المطلوبة(تعریفات المؤشر : 1الجدول 

 

 التعریفات     المؤشرات المطلوبة   

 6.1مؤشر التأثیر  
عدد وأنواع الخطط و/أو   

بناء    سیاقات فيالسیاسات 
  نساءالسالم التي توثر فیھا ال

 أو منظمات المجتمع المدني 

انطالقًا من التسلیم بأن بناء السالم والتعافي عملیة طویلة األمد، یرصد ھذا المؤشر كالً من عدد ووصف أنواع  
االستراتیجیات أو السیاسات المتعلقة بعملیات بناء السالم التي تمكنت فیھا النساء من تقدیم مساھمة  الخطط أو 

 مجدیة لھذه الخطط/السیاسات أو التأثیر على الجھود المبذولة في إعدادھا. 

یمكن أن تشمل األمثلة النساء أو منظمات المجتمع المدني التي ساھمت بنجاح في إدراج مسائل تراعي   
و/أو االلتزامات المالیة في الخطط أو السیاسات، والتي تساند على   النساءاالعتبارات الجنسانیة و/أو مطالب 

 وجھ الخصوص التكامل وتوفیر الدعم للسكان المشردین قسراً. 

 6.2لتأثیر مؤشر ا  
النسبة المئویة للنساء  /العدد 

تمتعن بتأثیر متزاید  تاللواتي  
نتیجة للموارد االقتصادیة  

مصنفة حسب نوع  (اإلنتاجیة 
 )التشرد والفئة العمریة

  ھنزیادة تأثیرھن نتیجة لتحسین الموارد عن ھذا مؤشر كمي یحسب إجمالي عدد النساء اللواتي بلغن 
 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني. المدعم من مشروعك ب ھنإثر تمتعاالقتصادیة 

یمكن أن یعني لفظ التأثیر زیادة الثقة أو المشاركة أو القیادة في اتخاذ القرارات نتیجة لزیادة التمكین   
و/أو   تھنزیادة مشاركعن االقتصادي والمزایا. على سبیل المثال، یمكن أن یشمل ذلك النساء اللواتي بلغن 

في اتخاذ القرارات في عملیات صنع القرار على مستوى األسرة والمجتمع نتیجة لزیادة   تھنو/أو القیاد ھنتأثیر
 االقتصادیة، أو االستفادة من أنشطة التعافي االقتصادي المنفذة.  ھنمساھمات

م على مستوى  ال یشیر المؤشر إلى عدد النساء اللواتي حصلن على الموارد االقتصادیة (یمكن تحدید ھذه األرقا 
المخرج)، وإنما یوضح التغییر في قدرة المرأة على التعبیر عن رأیھا وتأثیرھا وقدرتھا على المساھمة في  

اتخاذ القرار بعد أن زادت مواردھا االقتصادیة (یمكنك قیاس ھذا التغییر في التأثیر على سبیل المثال من خالل  
 إجراء مسح). 

اإلجمالي، وال یلزمك استخدام وحدة "النسبة المئویة". إذا كنت ترغب في تقدیم نسبة  یمكنك اإلبالغ عن "الرقم" 
مئویة، باإلضافة إلى الرقم، یتم احتساب ذلك بقسمة إجمالي عدد النساء اللواتي أبلغن عن زیادة التأثیر، مقسوًما  

من أصل   75٪ (60المثال،  على إجمالي عدد النساء اللواتي شملھن المسح في منطقتك المستھدفة. على سبیل 
 امرأة).  150

عاًما) ونوع التشرد (الجئ،   18عاًما وأقل من  18یجب تصنیف ھذا المؤشر حسب الفئة العمریة (أكثر من 
ومشرد داخلي، وعائد)، كلما أمكن ذلك. یمكن أیًضا تضمین متغیرات أو تصنیفات أخرى، مثل النساء ذوات  

 التي تعولھا نساء، أو أوجھ التقاطع األخرى ذات الصلة بالسیاق. ، أو األسر الحاجیات الخاصة

 6.3مؤشر التأثیر 
عدد النساء اللواتي یشاركن  

في العملیات السیاسیة  
 وعملیات اتخاذ القرار

(مصنفة حسب نوع التشرد   
 والفئة العمریة)

خاذ القرار نتیجة لتدخالت  شاركن بفعالیة في عملیات اتتھذا مؤشر كمي یحسب إجمالي عدد النساء اللواتي  
ویمكن أن تكون ھذه المشاركة داخل اللجان أو   صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني.المدعم من مشروعك 

المنتدیات المجتمعیة، أو الھیئات المعنیة باتخاذ القرار والحوكمة على مستوى المقاطعات أو المستوى اإلقلیمي،  
ت السالم، أو في العملیات السیاسیة مثل االنتخابات أو العملیات التي تھدف  أو في إدارة االستجابات أو عملیا 
 إلى تعزیز بناء السالم والتعافي. 

عاًما) ونوع التشرد، على   18عاًما وأقل من  18یجب تصنیف ھذا المؤشر حسب الفئة العمریة (أكثر من 
    سبیل المثال الالجئین أو المشردین داخلیًا أو العائدین، كلما أمكن ذلك. 

 إطار النتائجفي نتائج  ال، وضعھا على مستوى المذكورة استخدم مؤشرات الوصول 
 : 1مؤشر الوصول 

عدد النساء المشردات قسراً   
ستفدن من تاللواتي 

االستجابة (حسب نوع  
 التشرد والفئة العمریة) 

ھذا مؤشر كمي یحسب إجمالي عدد النساء اللواتي تشردن قسًرا نتیجة االضطھاد أو الصراع أو  
أو طالبي  العنف أو الكوارث الطبیعیة أو انتھاكات حقوق اإلنسان (مثل الالجئین أو المشردین داخلیًا 

یمكن أن یشمل الدعم المشاركة في أنشطة التعافي   اللجوء)، ویتلقون الدعم مباشرة من مشروعك.
االقتصادي مثل التوظیف أو األنشطة القائمة على االعتماد على الذات، أو المشاركة في اتخاذ القرار في  

 المحلیة أو اإلقلیمیة أو الوطنیة. ھم في إحداث التغیر على المستویات االعملیات السیاسیة، أو كعوامل تس 

یجب تصنیف ھذا المؤشر حسب نوع التشرد (الجئون، ومشردون داخلیًا، وعائدون)، والفئة العمریة (أكثر   
عاًما)، كلما أمكن ذلك. یمكن أیًضا تضمین متغیرات أو تصنیفات أخرى، مثل   18عاًما وأقل من   18من 

 األسر التي تعولھا نساء، أو أوجھ التقاطع األخرى ذات الصلة بالسیاق. ، أو اإلحتیاجات الخاصةالنساء ذوات 

عدد   :2مؤشر الوصول 
األشخاص اآلخرین  

المستفیدین مباشرة من 
االستجابة (حسب الجنس أو  

الفئة العمریة أو متغیرات  
 أخرى)

یشیر المستفیدون المباشرون إلى األفراد أو المجموعات أو المنظمات األخرى، الذین یستفیدون مباشرة من  
كن أن یشمل ھؤالء المجتمعات  تدخلك، أو المستفیدین المباشرین من أنشطتك أو المشاركین فیھا. ویم

 المضیفة، وأعضاء منظمات المجتمع المدني المحلیة أو أصحاب المصلحة اآلخرین.

عاًما).   18عاًما وأكثر من  18یجب تصنیف المستفیدین المباشرین حسب الجنس والفئة العمریة (أقل من  
لھا نساء، وأصحاب المصلحة، وما  ، واألسرة التي تعو   الحاجیات الخاصة یمكن تضمین تصنیفات أخرى (مثل

 إلى ذلك)، إذا لزم األمر. 

عدد   :3مؤشر الوصول 
األشخاص المستفیدین بشكل  

 غیر مباشر من االستجابة 

من  ة مباشر ونھدفمستیشیر المستفیدون غیر المباشرین إلى أفراد أو مجموعات أو منظمات أخرى لیسوا  
المجتمع، أو أفراد األسرة الذین یستفیدون بشكل إیجابي من  تدخالتك. یمكن أن یكونوا أعضاء آخرین في 

 مشاركة المستفیدین المباشرة. 



 

 
 

 التعریفات     المؤشرات المطلوبة   

عادة ما یتم حساب المستفیدین غیر المباشرین بأخذ متوسط حجم األسرة وضربھ في المستفیدین المباشرین.   
. على  حل المناسبقد یكون ال أصغر  في حین أن ھذا قد یؤدي إلى ازدواج العد، فإن استخدام حجم متوسط

=   100×   5، فستضرب  100والمستفیدون المباشرون   5حجم األسرة ھو  سبیل المثال، إذا كان متوسط
500 . 

 ال یحتاج المستفیدون غیر المباشرین إلى التصنیف. 

 
 مؤشرات النتائج األخرى المقترحة: 2الجدول 

إنھا لیست . مستوى النتائجعلى  مؤشرات النتائج التالیة ھي مجرد اقتراحات للمساعدة في إرشادك عند تحدید المؤشرات الخاصة بك  
 .إلزامیة

 

 التعریفات      مؤشرات النتائج المقترحة  

أنواع األنشطة التي تعزز 
التماسك االجتماعي وبناء السالم  

بین المجتمعات المضیفة  
 والالجئین أو المشردین داخلیًا 

ھذا مؤشر نوعي یصف أنواع المبادرات التي تعزز التماسك االجتماعي وتحسن السالم بین المجتمعات  
المضیفة والنساء أو المجتمعات التي تم تشریدھا قسراً (الالجئون والمشردون والعائدون). یمكن أن یشمل  

 ھذا الھدف. لتحقیق  وأي نشاط یخطط لھ المشروع مع  ذلك تعزیز الحوار أو التعاون بین المجتمعات

نوع التدخالت التي تنفذھا  
منظمات المجتمع المدني لتعزیز  

مشاركة المرأة في العملیات  
السیاسیة و/أو اتخاذ القرار في  

 سیاقات بناء السالم 

ھذا مؤشر نوعي یصف نوع اإلجراءات/االستراتیجیات التي تتخذھا منظمتك لتسھیل مشاركة المرأة في   
العملیات السیاسیة و/أو اتخاذ القرار في سیاقات بناء السالم. یمكن أن یشمل ذلك أنشطة مثل حمالت  

وموجزات السیاسات أو  الدعوة، والجلسات اإلعالمیة حول أھمیة مشاركة المرأة والمساواة في المشاركة، 
المواد المطروحة بوسائل اإلعالم أو األبحاث التي یتم إعدادھا حول مشاركة المرأة، فضًال عن أنشطة  

التدریب في مجال الدعوة، وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم مشاركة المرأة كصانعة قرار، وما إلى ذلك. وقد  
صندوق المرأة للسالم والعمل  مدعم من ال  مشروعك تُجرى ھذه التدخالت مرة واحدة أو تستمر طوال مدة

 اإلنساني.   

أنواع المطالب التي تم إعدادھا  
وتقدیمھا في الخطط والسیاسات  

التي تراعي االعتبارات  
 الجنسانیة 

مدعم من  ال  ھذا مؤشر نوعي یصف أنواع المطالب أو التوصیات التي تم تقدیمھا بدعم من مشروعك 
والعمل اإلنساني، من أجل إعداد خطط أو سیاسات تراعي االعتبارات الجنسانیة  صندوق المرأة للسالم 

 في سیاقات بناء السالم، ال سیما تلك المتعلقة بحمایة النساء اللواتي تشردن قسًرا وإعادة تأھیلھن. 

أو قضایا محددة تتعلق بالنساء الالتي تم تھجیرھن   اللغة ذات الصلة في خطط أو سیاسات التعافي ، -
یمكن أن تكون الخطط و / أو السیاسات التي تراعي الفوارق بین الجنسین إدراج للغة   قسراً ، إلخ.

("المرأة" أو "النوع االجتماعي") في وثیقة أساسیة ، والتأكد من معالجة العنف الجنسي والجنساني على  
تراعي المساواة بین الجنسین والنوع   یع ن تحتوي الحوارات على موضأنھ قضیة سالم وأمن ، وأ

وتستخدم لغة تراعي االعتبارات الجنسانیة في خطط أو سیاسات التعافي، أو قضایا محددة   االجتماعي
 تتعلق بالنساء اللواتي تشردن قسراً، وما إلى ذلك. 

عدد النساء اللواتي تشردن قسراً   
ویتم دعمھن لتعزیز مشاركتھن  

على الصعیدین االقتصادي  
 والسیاسي 

ھذا مؤشر كمي یحسب إجمالي عدد النساء اللواتي تشردن قسًرا نتیجة االضطھاد أو الصراع أو العنف  
یًا أو طالبي اللجوء)،  أو الكوارث الطبیعیة أو انتھاكات حقوق اإلنسان (مثل الالجئین أو المشردین داخل

ویتلقون الدعم مباشرة من مشروعك. ویشمل الدعم المشاركة في أنشطة التعافي االقتصادي مثل التوظیف  
أو األنشطة القائمة على االعتماد على الذات، أو المشاركة في اتخاذ القرار في العملیات السیاسیة، أو  

 حلیة أو اإلقلیمیة أو الوطنیة.ھم في إحداث التغیر على المستویات الماكعوامل تس

عاًما)، كلما أمكن ذلك.   18عاًما وأقل من  18یجب تصنیف ھذا المؤشر حسب الفئة العمریة (أكثر من  
، أو األسر التي  حتیاجات الخاصة یمكن أیًضا تضمین متغیرات أو تصنیفات أخرى، مثل النساء ذوات اإل

 لة بالسیاق. تعولھا نساء، أو أوجھ التقاطع األخرى ذات الص

مدى شعور المرأة باألمان  
واألمن عند المشاركة في  

 األنشطة االقتصادیة 

 

ھذا مؤشر نوعي یقیس مدى شعور النساء اللواتي تشردن قسراً بأن األنشطة االقتصادیة الرسمیة أو غیر  
شاركن فیھا آمنة ومأمونة.  قد یكون الحصول على عمل رسمي أو فرص رسمیة لكسب أ  ت الرسمیة التي 

العثور على عمل   أو مقیًدا بموجب القانون، والعدید من الالجئین الذین یتمكنون من منوًعاالرزق م
 نوع العمل على القوانین والسیاق الوطنیین. یقوم . و12یقومون بذلك في الغالب في االقتصاد غیر الرسمي.

 

تشیر األنشطة االقتصادیة أو الوظائف اآلمنة والمأمونة إلى العمل الذي لن یتسبب في إلحاق ضرر أو   
خضعن  ت أذى، أو الذي تتمتع فیھ النساء بالحمایة من المضایقة والتحرش الجنسي في مكان العمل، أو ال 

جر أو المقابل. ومن  فیھ لالستغالل أو االضطرار إلى االنخراط في عمل استغاللي أو یحرمن من األ
 المھم أیًضا مراعاة سن العمل الرسمي في الدولة، وما إذا كانت ھناك ممارسات فعلیة لعمالة األطفال. 

 

عاًما) ونوع التشرد مثل    18عاًما / أكثر من  18قم بتصنیف ھذا المؤشر حسب الفئة العمریة (أقل من 
 الالجئین أو المشردین داخلیًا أو العائدین، كلما أمكن ذلك.   

قمن بأنشطة  تعدد النساء اللواتي 
مدرة للدخل لدعم تعافیھن  

 االقتصادي 

واتي شرعن في مباشرة أنشطة مدر للدخل لدعم الرفاه  ھذا مؤشر كمي یحسب إجمالي عدد النساء الل
االقتصادي ألسرھن كنتیجة لتدخالت مشروعك. قد تكون األنشطة المدرة للدخل بأي حجم أو في أي قطاع  
(الزراعة والثروة الحیوانیة، والحرف الیدویة، وأنشطة إدارة المتاجر، وما إلى ذلك)، ویمكن أن تقوم بھا  

 
/http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public---یُرجى االطالع على المزید حول العمل اآلمن والالئق للمھاجرین والالجئین من خالل:12

dcomm/documents/publication/wcms_524995.pdf---dgreports/ 

http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_524995.pdf
http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_524995.pdf


 

 
 

 التعریفات      مؤشرات النتائج المقترحة  

موعة من النساء في نشاط مشترك مدٍر للدخل مثل مجموعات المساعدة الذاتیة أو  امرأة بمفردھا أو مج
المجموعات غیر الرسمیة أو الرسمیة. وفي حال استخدام األنشطة الجماعیة المدرة للدخل، یجب احتساب  

 جمیع أعضاء المجموعة. 

اًما) ونوع التشرد مثل  ع 18عاًما / أكثر من  18قم بتصنیف ھذا المؤشر حسب الفئة العمریة (أقل من  
الالجئین أو المشردین داخلیًا أو العائدین، كلما أمكن ذلك.  یمكن أیًضا تضمین متغیرات أو تصنیفات  

، أو األسر التي تعولھا نساء، أو أوجھ التقاطع األخرى ذات  حتیاجات الخاصة أخرى، مثل النساء ذوات اإل
 الصلة بالسیاق. 

على تعزیز األنشطة القائمة المدرة للدخل، یمكن لمنظمات المجتمع المدني  بالنسبة للمشاریع التي تركز 
تعدیل المؤشر إلى "عدد النساء اللواتي یعززن األنشطة المدرة للدخل لدعم تعافیھن االقتصادي". ویمكن أن  

خریات وما  تشیر األنشطة المدرة للدخل المعززة إلى التوسع أو الترقیة وإعادة االستثمار وتوظیف النساء األ 
 إلى ذلك. 

 
 ما ھي المؤشرات؟ 

"عوامل أو متغیرات كمیة أو نوعیة توفر وسیلة بسیطة وموثوقة لقیاس اإلنجاز، أو لتعكس التغییرات المرتبطة  تعرف المؤشرات بأنھا  
 . 13بالتدخل، أو للمساعدة في تقییم أداء الجھات الفاعلة في التنمیة" 

 
 توضح التقدم المحرز في المخرجات، وتوضح أن تغییرات قد حدثت من خالل النتائج المتوقعة.  "إشارات" ببساطة، المؤشرات ھي   

 
 أنواع من المؤشرات:  3توجد  

 
 

  :ھي المؤشرات التي تُستخدم لتتبع اكتمال المخرجات (منتج أو خدمة مقدمة)  مؤشر المخرجات 
  :رات على المدى القصیر نتیجة الستكمال المخرجات. ھي مؤشرات تقیس التغّی  النتیجة أو مؤشر األداء 
  :ھي مؤشرات تقیس التغییر طویل األجل للتدخل، كسبب للنتائج التي تحدث.  مؤشر التأثیر 

 

 ر بالطریقة التالیة: تم تطویر المؤش
 

 وحدة القیاس + ما یتم قیاسھ / تتبعھ (وحدة التحلیل) +  
 (التصنیف ذو الصلة)  

 
 أمثلة: 
  تمتعن بتأثیر متزاید نتیجة للموارد االقتصادیة اإلنتاجیة + (التصنیف حسب  ت عدد (أو النسبة المئویة) ل+ النساء اللواتي

 الفئة العمریة)  
  حمایة النساء المشردات   إلى  لدعوةلعدد ال + جلسات التوعیة المجتمعیة التي یتم إجراؤھا مع منظمات المجتمع المدني

 14قسراً + (التصنیف حسب نوع منظمات المجتمع المدني) 
 

 األھداف والقیم األساسیة 
 یلزم وجود ھدف وقیمة أساسیة لكل مؤشر. 

 
ھي المعلومات التي یتم جمعھا في بدایة المشروع لإلشارة إلى نقطة بدایة المؤشر. بالنسبة لمؤشرات النتائج واألثر،    القیمة األساسیة 

حاالت، اعتماًدا على المؤشر، یمكن أن تكون ھذه القیمة  سیكون خط األساس ھو المرة األولى التي یتم فیھا جمع البیانات. في بعض ال
 ). 0أیًضا صفًرا ( 

 
في بدایة مشروعك   تمتعن بتأثیر متزاید نتیجة للموارد االقتصادیة اإلنتاجیة"،ت  "عدد النساء اللواتيعلى سبیل المثال، بالنسبة لمؤشر  

%) سیكون خط  20(أو نسبة  10بلغن عن تأثیرھن المتزاید. الرقم ت ) في المنطقة المستھدفة 50نساء (من أصل   10ربما تكون ھناك 
 األساس الخاص بك. 

 
دني ھم المعنیین.  منظمات مجتمع م  10٪) من بین  20(أو    2إذا استخدمت أیًضا "النسبة المئویة" (باإلضافة إلى العدد)، فھذا یعني أن   

 %) سیكون خط األساس الخاص بك. 20(نسبة   2الرقم  
 

 ) ألن التدخل لم یكن موجوًدا من قبل. 0بالنسبة لمؤشر المخرجات، تكون القیمة األساسیة بشكل عام صفر ( 

 
) 2002لمصطلحات األساسیة في التقییم واإلدارة القائمة على النتائج (مسرد منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ل  13

https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf 
ات تتولى المرأة قیادتھا، أو منظمات معنیة بحقوق الشباب، أو  یمكن تصنیف أنواع منظمات المجتمع المدني إلى منظمات معنیة بحقوق المرأة، أو منظم 14

 منظمات یتولى الشباب قیادتھا

https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf


 

 
 

 
بالنسبة لمؤشر   یتم إجراؤھا مع منظمات  على سبیل المثال،  النساء  المدني للدعوة إلى حمایة  "عدد جلسات التوعیة المجتمعیة التي 

 ). 0في بدایة مشروعك ربما لم تكن ھناك جلسات سابقة. ھذا یعني أن قیمة خط األساس الخاص بك ستكون (  المشردات قسراً"،
 

شروع. یجب أن تكون األھداف واقعیة ومتوافقة مع التدخل. یجب أن  الم عند إنتھاءھي النقطة التي ترغب في الوصول إلیھا  األھداف 
 یكون لجمیع المؤشرات ھدف. باستخدام نفس المؤشر، إلیك مثال: 

 
ربما تشعر أنھ بفضل تدخالتك،   "عدد النساء اللواتي یتمتعن بتأثیر متزاید نتیجة للموارد االقتصادیة اإلنتاجیة"،بالنسبة لمؤشر 

 امرأة، على سبیل المثال.  40نساء بشكل كبیر، وفي ھذه المرحلة یمكن أن یكون ھدفك   10المتمثل في سیتزاید خط األساس 
 

تمتعن بتأثیر أكبر، فقد یكون  ت إذا كنت تستخدم أیًضا "النسبة المئویة"، وتشعر أن تدخالتك ستساعد في زیادة عدد النساء اللواتي  
 المثال. امرأة)، على سبیل  50من أصل  40٪ (80ھدفك 

 
"عدد جلسات التوعیة المجتمعیة التي یتم إجراؤھا مع منظمات المجتمع المدني حول الدعوة لحمایة  مثال آخر، باستخدام مؤشر  

 جلسات توعیة، وسیكون ھذا ھو ھدفك.   5یخطط مشروعك إلجراء   النساء المشردات قسراً"،

 
 وسائل التحقق والمصادر 
 ومصدًرا.  تحقق النتائج أیًضا وسیلة للیتطلب كل مؤشر في إطار 

 

وثیقة، المقابالت، المسح،    مراجعة  مثال لبیانات. تعرف أیًضا باسم منھجیة جمع البیانات. اجمع ت وسیلة التحقق ھي "كیف" (طریقة)  
 التقییم، المالحظة، مناقشات مجموعة التركیز، إلخ. 

 

 أمثلة: المسح الوطني، إحصاءات المؤسسات، السكان المستھدفون، إلخ.  المصدر ھو "من أین" ستحصل على بیاناتك.
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