
 

 
 

 

 

 ورقة تعلیمات المؤشر الخاصة بالتمویل المؤسسي 
لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني: بیئة تمكینیّة للمرأة  �مجال التأثیر 

 والسالم واألمن
 

 المؤشرات  حول مؤسسیًا تمویًال  یتلقون الذین اإلنساني والعمل للسالم المرأة صندوق منح لمتلقي إرشادات عدة التالیة التعلیمات ورقة توفر
 أیًضا  ورقةھذه ال تقدم. واألمن والسالم للمرأة تمكینّیة بیئة: اإلنساني والعمل للسالم المرأة لصندوق 1 التأثیر مجال في استخدامھا المطلوب
 .  1التحقق  ووسائل واألھداف األساس وخطوط المؤشرات استخدام حول العامة اإلرشادات بعضمع  أخرى مقترحة مؤشرات

 
 النتائج  إطار
 . المساءلة عن التزامات المرأة والسالم و األمن ضمان   تعزیز دور منظمات المجتمع المدني في الدعوة إلى و :ھو التأثیر  بیان

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

 .بمشاریعك الصلة ذات 2والمؤشرات  المخرجات) بیانات( وبیان بك، الخاصة النتائج ) بیانات( بیان تطویر أیًضا
 

 المؤشرات  المتوقعة  النتائج 
 

 /التحقق وسائل
 المصادر 

 المیزانیة  األنشطة 

 التأثیر
منظمات   دور  تعزیز 
المجتمع المدني في الدعوة  

المساءلة عن    ضمانإلى و 
والسالم   المرأة  التزامات 

 3 واألمن

 ):2( األقل على اثنین حدد
 

واصل  ت أن یمكن التي األشھر عدد متوسط 1-1
 المؤسسي للتمویل نتیجة ھاعمل المنظمة ھافی
 

عدد / نسبة الموظفین المحتفظ بھم بفضل   2-1
 التمویل المؤسسي الممنوح 

 
 أو األدوات أو االستراتیجیات أنواع/عدد 3-1

لضمان   المنظمة قبل من المعتمدة التكیفیة األنظمة
 أعمالھا  ستمراریةا

 
 المخاطر إدارة استراتیجیات أو خطط إعداد 4-1

 للمنظمة  والطوارئ

 
 

 أو الوثیقة،  مراجعة
 إجراء أو المالحظة، 
 المقابالت 

 

 الوثیقة،  مراجعة
 المالحظة 

 

 وثائق مراجعة
 الخطط 

  

 4)النتائج( النتیجة
) بیانات( بیان بوضع قم

 على بناءً  النتائج
 .  مشروعك

 
 

قم بتضمین مؤشرات الوصول على مستوى  
 النتائج: 

 

. عدد األشخاص المستفیدین مباشرة من  1مؤشر 
االستجابة (حسب الجنس أو الفئة العمریة أو  

 ) 5متغیرات أخرى

قم بوضع مؤشر أو مؤشرین إضافیین لكل  ثم
 نتیجة توضح التغییر في مشروعك. 

 
 

 
 /الوثیقة مراجعة 

 المشاركین  قوائم

 

 قبل من تحدیده یتم
 المستفید 

  

 6)المخرجات( المخرج
 من مجموعة ضع

 .  نتیجة لكل المخرجات

 مخرج لكل مؤشرات  2 إلى 1 من ضع
 
 

 للتحقق وسیلة حدد
 لكل والمصدر

 مؤشر

 قائمة ضع
 المتعلقة بأنشطتك

 مخرج بكل

 مبلغ أدخل
 المتعلق المیزانیة

 مخرج بكل
 
 

 المطلوبة المؤشرات
 الجدول الىانظر( القیاسیة المؤشرات  من  مجموعة استخدام علیك یتعین  اإلنساني،  والعمل للسالم المرأة صندوق منح  من مستفیًدا بصفتك

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

 النتائج.
والجماعات بتعمق  في إطار النتائج الخاص بك. تتیح لك المؤشرات النوعیة استكشاف خبرات وآراء وتصورات األفراد والنوعیة یجب أن یكون ھناك توازن بین المؤشرات الكمیة 2

 وتساعد في شرح "كیفیة" حدوث التغییرات و"سبب" حدوثھا.
ي من المتوقع حدوثھ بسبب النتیجة (النتائج) التي یتم تحقیقھا. بالنسبة للتمویل المؤسسي، یكون ھذا التغییر على المستوى  إلى التغییر طویل األجل للمشروع الذ التأثیریشیر   3

 التنظیمي. وھذا ال یعني أن التغییر یحدث على المستوى الوطني. 
نتیجتین بحد أقصى قاعدة جیدة. من األمثلة   أن یكون لدیك نتیجة واحدة أو متعددة. تعّد  ھي التغییرات متوسطة األجل التي یتوقع حدوثھا بسبب المخرجات المكتملة. یمكن النتائج  4

 زیادة التنسیق بین أصحاب المصلحة المحلیین في تنفیذ آلیات منع نشوب النزاعات". على بیان النتائج "
 والمشردین داخلیًا أو الالجئین، واألسر التي تعولھا النساء، وما إلى ذلك، إذا لزم األمر. ، الخاصة تحتیاجا) اإلالتصنیفیمكن أن تشمل المتغیرات األخرى (أو  5
 ". "جلسات توعیة للموظفین حول خطط الطوارئ التنظیمیة المقدمة فیما یلي مثال على بیان المخرج: ھو إنجاز ملموس أو منتج أو خدمة مقدمة كنتیجة لألنشطة المنفذة. المخرج 6



 

 
 

 .إلیھا والوصول مشاریعك  تأثیر عن والتعبیر العالمیة التقاریر إعداد تسھیل أجل من) 1

 لذلك، یجب علیك تحدید ما یلي:  

  لمستوى التأثیر مؤشرین على األقل 
   المستفید المباشر مؤشر 

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

 
 )المطلوبة المؤشرات( المؤشر تعریفات: 1 الجدول

 

 التعریفات     المؤشرات المطلوبة   

 1.1مؤشر التأثیر  
متوسط عدد األشھر التي   

یمكن أن تبقى المنظمة قید  
العمل نتیجة للتمویل  

 المؤسسي 

  واصل فیھا التي یمكن لمنظمتك أن تستمر فیھا وت -في المتوسط-ي یشیر إلى إجمالي عدد األشھر ھذا مؤشر كمّ 
شھر التي تعقب فترة  نتیجة للتمویل المقدم من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني. قد یشمل ذلك األ ھاعمل

 تنفیذ المشروع. 

نفس عدد  على ) االحتفاظ 1یجب إجراء الحسابات على أساس عدد األشھر التي یمكن فیھا لمنظمتك: 
) دفع تكالیف اإلیجار والكھرباء واستخدام اإلنترنت والتكالیف  3) توفیر رواتب الموظفین؛ أو 2الموظفین؛ أو 

 التشغیلیة األخرى. 

 2.1التأثیرمؤشر 

عدد / نسبة الموظفین  
المحتفظ بھم بفضل التمویل  

 المؤسسي الممنوح

ھذا المؤشر كمي ویحسب عدد الموظفین في مؤسستك الذین احتفظوا بمناصبھم أو رواتبھم بفضل التمویل المقدم  
. یجب اإلشارة إلى العدد اإلجمالي والنسبة المئویة للموظفین المحتفظ  االنساني والعملصندوق المرأة للسالم من 

على إجمالي عدد الموظفین في  االحتفاظ بھم  ذي تم القسم إجمالي عدد الموظفین  ا المئویة، بھم. لحساب النسبة 
 المؤسسة. 

 3.1مؤشر التأثیر  
عدد/أنواع االستراتیجیات   

أو األدوات أو األنظمة  
التكیفیة المعتمدة من قبل  

 المنظمة الستمراریة أعمالھا 

ھذا المؤشر رقمي ووصفي یحسب عدد وأنواع (وصف) االستراتیجیات أو األدوات أو التقنیات الجدیدة التي  
جرى إعدادھا في منظمتك للمساعدة في مواصلة عملك المتعلق بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن و/أو  

ل ذلك البنیة التحتیة الجدیدة  عملیات االستجابة اإلنسانیة المراعیة لالعتبارات الجنسانیة. یمكن أن یشم
الحاسب اآللي، وطرق العمل الجدیدة (مثل تكنولوجیات   ، وأنظمةاالكترونیة  المعلومات، والبرامجلتكنولوجیا 

وسائل االتصال المحمولة أو العمل عن بُعد، وما إلى ذلك). كما یمكن أن یتضمن أیًضا أسالیب أو استراتیجیات  
تعبئة الموارد أو استراتیجیات الموارد البشریة أو خطط االستمراریة أو أي   جدیدة مطبقة مثل استراتیجیات 

 استراتیجیة أخرى من شأنھا أن تدعم منظمتك لمواصلة أعمالھا في البیئات الھشة. 

 4.1مؤشر التأثیر  
إعداد خطط أو استراتیجیات  

إدارة المخاطر وحاالت  
 الطوارئ للمنظمة 

د أعددت أو حّدثت إستراتیجیتك إلدارة المخاطر، أو خططك الخاصة  ھذا مؤشر نوعي یصف ما إذا كنت ق
بالطوارئ، أو إستراتیجیتك المعنیة بالشؤون اإلنسانیة أو الطوارئ، أو خططك لالستجابة لألوبئة، أو أي خطة  

  أو استراتیجیة أخرى لدیك من شأنھا أن تعزز قدرة منظمتك على تنفیذ عملھا ومھمتھا من أجل تحقیق السالم
 ودعم النساء، ومن بینھن الشابات، في البیئات المتضررة من األزمات والنزاعات. 

 واستخدم مؤشر الوصول الخاص بك على مستوى النتیجة  
عدد   :1مؤشر الوصول 

األشخاص المستفیدین  
مباشرة من االستجابة  

(حسب الجنس أو الفئة  
 العمریة أو متغیرات أخرى) 

یشیر المستفیدون المباشرون إلى األفراد أو المجموعات أو المنظمات، الذین یستفیدون مباشرة من تدخلك، أو  
والنتائج إلطار النتائج.  المستفیدین المباشرین من أنشطتك ویتم ذكرھم صراحةً في بیانات المخرجات  

 المستفیدون المباشرون والفئات المستھدفة ھي نفسھا. 

منظمتك أو المتطوعون أو األعضاء الذین   ین فيموظفالالمباشرون ھم بالنسبة للتمویل المؤسسي، المستفیدون  
 یتلقون التدریب من خالل التمویل المؤسسي. 

عاًما).   18عاًما وأكثر من  18لفئة العمریة (أقل من وا یجب تصنیف المستفیدین المباشرین حسب الجنس 
یمكن تضمین تصنیفات أخرى (مثل اإلعاقة، والمشردین داخلیًا، والالجئین أو أفراد المجتمع المضیف،  

 واألسرة التي تعولھا نساء، وأصحاب المصلحة، وما إلى ذلك)، إذا لزم األمر. 

 
 المقترحة األخرى النتائج مؤشرات

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

 التعریفات      مؤشرات النتائج المقترحة  

العدد / النسبة المئویة للموظفین أو  
المتطوعین الملمین بمعارف جدیدة  

حول األدوات واالستراتیجیات  
 التنظیمیة المعتمدة   

ھذا مؤشر كمي یحسب العدد اإلجمالي للموظفین أو المتطوعین في منظمتك الذین اكتسبوا معارف جدیدة  
 في المنظمة. حول األدوات أو االستراتیجیات الجدیدة التي اعتمدتھا 

 یمكن تحقیق ذلك من خالل التدریب أو التوجیھ أو اإلرشاد أو جلسات العمل التي تجریھا في المنظمة.  

 عاًما).  18عاًما وأكثر من  18صنِّف المؤشر حسب الجنس والفئة العمریة (أقل من  



 

 
 

 التعریفات      مؤشرات النتائج المقترحة  

حجم األموال المجّمعة بعد اعتماد  
 استراتیجیات تعبئة الموارد الجدیدة 

مؤشر كمي یوضح مقدار التمویل اإلضافي الذي حصلت علیھ نتیجة لتحسین استراتیجیات تعبئة  ھذا 
 الموارد في منظمتك. وقد یجري احتساب ذلك بالعملة المحلیة أو بالدوالر األمریكي.

عدد الموظفین أو المتطوعین   
الذین یتبنون طرقًا جدیدة للعمل  

في سبیل مواصلة تقدیم الخدمات  
 للمجتمعات 

ھذا مؤشر كمي یحدد العدد اإلجمالي للموظفین أو المتطوعین في منظمتك الذین یستخدمون أدوات  
جدیدة مثل العمل عن بعد أو المراسلة عبر الھاتف المحمول أو استراتیجیات أخرى في المنظمة  

 باالعتماد على التمویل المؤسسي. 

 عاًما).  18ا وأكثر من عامً  18صنِّف المؤشر حسب الجنس والفئة العمریة (أقل من  

 
 ما ھي المؤشرات؟ 

"عوامل أو متغیرات كمیة أو نوعیة توفر وسیلة بسیطة وموثوقة لقیاس اإلنجاز، أو لتعكس التغییرات المرتبطة  تعرف المؤشرات بأنھا  
 . 7بالتدخل، أو للمساعدة في تقییم أداء الجھات الفاعلة في التنمیة" 

 
 توضح التقدم المحرز في المخرجات، وتوضح أن التغییرات 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 
  :ھي مؤشرات تقیس التغیرات على المدى القصیر نتیجة الستكمال المخرجات.  النتیجة أو مؤشر األداء 
  :ھي مؤشرات تقیس التغییر طویل األجل للتدخل، كسبب للنتائج التي تحدث.  مؤشر التأثیر 

 
 المؤشر بالطریقة التالیة: تم تطویر ی 

 
 وحدة القیاس + ما یتم قیاسھ / تتبعھ (وحدة التحلیل) +  

 (التصنیف ذو الصلة)  
 

 أمثلة:
   عدد + الموظفین أو المتطوعین الملمین بمعارف جدیدة حول االستراتیجیات أو األدوات أو األنظمة المعتمدة من قبل

 س) المنظمة الستمراریة أعمالھا + (مصنفة حسب الجن 
  (مصنفة حسب الجنس) + عدد + الموظفین أو المتطوعین المدربین على خطط الطوارئ الجدیدة للمنظمة 

 
 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 
سیكون خط األساس ھو المرة األولى التي یتم فیھا جمع البیانات. في بعض الحاالت، اعتماًدا على المؤشر، یمكن أن تكون ھذه القیمة  

 ). 0أیًضا صفًرا ( 
 

ل المثال، بالنسبة للمؤشر، "عدد الموظفین أو المتطوعین الملمین بمعارف جدیدة حول االستراتیجیات أو األدوات أو األنظمة  على سبی  
معرفة بھذه األدوات /    لھ  أي موظف   ى منضمتكالمعتمدة من قبل المنظمة الستمراریة أعمالھا"، في بدایة مشروعك ربما ال یكون لد

 ). 0ن قیمة خط األساس الخاص بك ستكون ( االستراتیجیات. ھذا یعني أ
 

 ) ألن التدخل لم یكن موجوًدا من قبل. 0بالنسبة لمؤشر المخرجات، تكون القیمة األساسیة بشكل عام صفر ( 
 
بدایة   في  المعلومات  تكنولوجیا  أدوات  تُفتقر  المنظمة"،  في  المستخدمة  الجدیدة  المعلومات  تكنولوجیا  أدوات  "عدد  لمؤشر  بالنسبة 

 ). 0وعك. ھذا یعني أن قیمة خط األساس الخاص بك ستكون ( مشر
 

ھي النقطة التي ترغب في الوصول إلیھا بنھایة مشروعك. یجب أن تكون األھداف واقعیة ومتوافقة مع التدخل. یجب أن    األھداف
 یكون لجمیع المؤشرات ھدف. إلیك مثال: 

 

من قبل  بالنسبة للمؤشر، "عدد الموظفین أو المتطوعین الملمین بمعارف جدیدة حول االستراتیجیات أو األدوات أو األنظمة المعتمدة 
  20المنظمة الستمراریة أعمالھا"، یخطط مشروعك إلجراء دورة تدریبیة واحدة للموظفین العشرین كافة. سیكون ھدفك آنذاك:  

 موظفًا. 
 

 
)  2002مسرد منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة للمصطلحات األساسیة في التقییم واإلدارة القائمة على النتائج ( 7

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

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


 

 
 

 وسائل التحقق والمصادر 
 یتطلب كل مؤشر في إطار النتائج أیًضا وسیلة للتنوع ومصدًرا. 

 

مراجعة الوثیقة، المقابالت، المسح،   وسیلة التحقق ھي "كیفیة" (طریقة) جمعك للبیانات. تعرف أیًضا باسم منھجیة جمع البیانات.  
 التقییم، المالحظة، مناقشات مجموعة التركیز، إلخ. 

 

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

 WPHFund.org 


