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یود الكتاب اإلعراب عن امتنانھم العمیق لوزارة الخارجیة النرویجیة لدعمھا 
 ؛ـ حكومة فنلندا Resolution to Actالمالي لھذا الدلیل، وكذلك شركاء 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وزارة  ؛األمم المتحدة للمرأة ؛ Cordaidكوردید
الخارجیة االمریكیة؛ معھد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن؛ ونادي مدرید ـ 

  لتوجیھاتھم ودعمھم.

 

، وھونت الشاملوأخیرا، نحن مدینون لموظفي معھد األمن الشامل،العمل األمني 
. ولم یكن Resolution to Actفریق ، مع شكر خاص ل Hunt Alternativesألترنتفز

المشروع من دون مساعدة زمالئنا الموھوبین وأعضاء الفریق، ونحن  بإمكاننا إتمام
 .نقدر دعمھم بعمق

 

Zsuzsanna Lippai and Angelic Young 

 فئات مختلف في جسر الفجوات بین تساھم بالعادة فھيللسالم.  مھمةالمرأة قوة  تعد

على الوصول إلى مناطق  ةفھم فرید الحتیاجات المجتمع، و قادرب تتمتع و،  المجتمع

على  ھمارستي ذالالنفوذالرجال الوصول إلیھا. و بسبب  على یتعذرومعلومات 

مصدر  يلقوات األمن، وھ العملیةعلیة االف تعزیزالقدرة على  اھلف، ةرساألمجتمع وال

إلھام لثقافة تقوم على اإلدماج للجیل القادم. مساھمات المرأة ھي قیمة لیس فقط 

: إدماج المرأة یساعد على خلق والحفاظ ببساطةللمجتمع.  جماعيبل الزدھار  النفسھ

 .على السالم واألمن للجمیع

، الذي اعترف بأن 1325وكانت ھذه ھي الحكمة وراء قرار مجلس األمن الدولي رقم 

یحث القرار جمیع الجھات  و.السالم فاعالتالنساء لسن مجرد ضحایا الحرب، ولكن أیضا 

مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في جمیع جھود السالم  لتعزیزالفاعلة 

نم عن تحول مھم وضروري في كیفیة فھم المجتمع الدولي للسالم ت خطوة ھي و . واألمن

 .واألمن

، دعا مجلس األمن الدول األعضاء إلى تعزیز تنفیذ قرار مجلس األمن 2004في بیان عام 

نیة أو غیرھا من االستراتیجیات على المستوى الوطني. من خالل خطط العمل الوط 1325

عاما، لم یعتمد خطط العمل الوطنیة سوى ربع الدول األعضاء في  14و لكن بعد مرور 

. 1325األمم المتحدة، و ھذه نسبة قلیلة جدا لتحقیق أھداف قرار مجلس األمن رقم 

 خطط العمل الوطنیة.ھ تونسبة قلیلة منھم كانت قادرة على إثبات الفرق الذي حقق

 تقدیر شكر و

  

 الدلیل؟ ھذا أنشأنا لماذا

 
أن معظم  رغم و لومات حول ما یصلح وما ال یصلح.من المھم قیاس األثر وتبادل المع

المنفذین قادرین على فھم قیمة قیاس التقدم، فإن الكثیرین یعتقدون أن مھمة خلق 

. ولكن المنالاستراتیجیة فعالة لرصد وتقییم خطة العمل الوطنیة ھي محاولة صعبة 

كثر من خطاب أجوف. و مع األدوات والموارد أ ُتعد ال اسیاسة ال تنتج تأثیر أي

ذو مغزى لخطة العمل الوطنیة لیس ممكنا فحسب، بل ھو  رصد و تقییم فإنالمناسبة، 

 .1325خطوة أساسیة نحو التنفیذ الكامل للقرار 

نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل من ساھم في مراجعة وتحسین الدلیل، بما في ذلك، 
 رئیسة،  Valerie M. Hudsonفالیري ھدسون ةولكن لیس على سبیل الحصر: األستاذ

كلیة بوش للعلوم السیاسیة و الخدمة  لدى،  H.W.Bushجورج ھربرت ووكر بوش معھد
 ة، مدیر Abigail Ruaneأبجاي روان تكساس للزراعة والمیكانیك؛العامة في جامعة 

 Mavic Cabrera؛ مافیك كابریرا بالیدزا Peace Womenالسالم نساء برنامج
Balleza ،لشبكة العالمیة للنساء بناة السالم؛ وشانتال دي ل الدولیة المنسقة

ستوكھولم  معھدل، المدیر التنفیذي  Chantal de Jonge Oudraatأودرات جونغ
 .القیمةمساھماتھم  و الفنیةخبراتھم  على أمریكاالشمالیة الدولي ألبحاث السالم

ئمة شاملة ومتكاملة من " ا ق د  الوقت إلعدا قد حان  ل

ذ  فی ن ت لمحرز في  لتقدم ا لمؤشرات لرصد وقیاس ا  1325ا

 ".نصا وروحا

السفیر أنوارول 

 Anwarul K. Chowdhuryشودري

، الوكیل السابق لألمین 

 العام لألمم المتحدة

 2010مارس  8

 

 :ببساطة
 السالم حفظ و خلقإدماج المرأة على یساعد 

  للجمیع األمنو
 

 مقدمة
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 1الحصیلة 

مشاركة فعالة للمرأة في عملیات السالم واألمن تحقیق  

 2الحصیلة 

 مساھمة المرأة في السالم واألمن تأكید

  3 الحصیلة

 تحقیق األمن اإلنساني للمرأة

تبنى مجلس األمن 
الدولي القرار رقم 

للتأكید على  1325
دور المرأة الحاسم 

في منع وحل 
النزاعات وبناء 

السالم المستدام، 
وإعادة البناء بعد 

 أو الكوارث. بوالحر

صدر مجلس األمن أ
الدولي بیانا یدعو 
الدول األعضاء إلى 

 1325تعزیز القرار 
من خالل تنفیذ 

استراتیجیات وطنیة 
 .خطط عمل وطنیة -

  

على  2122كد قرار أ
ضرورة قیام الدول 

تقدیم باألعضاء 
التزامات أكثر 

اتساقا تدعو إلى 
(لخطط  الموارد تخصیص

العمل الوطنیة) 
وزیادة التعاون مع 

 . المجتمع المدني

 من األقوال إلى األفعال :سد الفجوة

أكثر من مجرد االعتراف بأن مساھمة المرأة أمر مھم.  یعملواعلى واضعي السیاسات أن 

العمل إلى التأثیر إلى االلتزام، و من االلتزام إلى العمل، و من  الكالماالنتقال من 
السیاسات والمجتمع المدني  عاما، ناضل واضعي 15لیس باألمر السھل. منذ ما یقرب 

اللتقاط أفضل الممارسات المتعلقة بخطط العمل الوطنیة واستراتیجیات مساویة بین 
 فجوات في الموارد، والمعرفة، والمھارات. إزاءالجنسین 

 بنودلمعالجة التباین الكبیر بین  2122رار ، اعتمد مجلس األمن الق2013في أكتوبر 
وواقع تنفیذه الباھت. ویحث ھذا القرار الدول األعضاء على  1325قرار مجلس األمن رقم 

على مستوى عال.  2015النظر في الخطط الحالیة، واألھداف، والتقدم في التحضیر لمراجعة 
تحول كبیر في تنفیذ  التحذیر: من دون ھذا  2122قدم قرار مجلس األمن رقم  قد و

األنشطة، ستستمر النساء و وجھات نظرھن ممثلة تمثیال ناقصا في اتخاذ قرارات السالم 
 واألمن في المستقبل المنظور.

 - فقط الحكومات إلى مجرد االعتراف بالمساھمات الحیویة للمرأة 1325لم یدعو القرار 
 القرار اجاء بھ التي بنودالتطابق بین العدم  و. التنفیذ إلى بالمرور ملقد ألزمھ

، بشراكة مع نادي Resolution to Actاألمن الشامل إلطالق معھدو واقعھ ھو ما أدى ب  1325
، وزارة الخارجیة حكومة فنلندا ،معھد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن مدرید، كوردید،

     جامعة نیروبي،النرویجیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األمم المتحدة للمرأة، 
  وزارة الخارجیة األمریكیة. و

 

 

 ؟Resolution to Actكیف یعمل 

الیة ععلى أساس أن الحكومات سوف تخلق خطط عمل وطنیة  Resolution to Actتأسست 
 إذا و ؛ تنفیذھا إذا كانو مجھزین بشكل مناسب إلنشائھا و و ؛ التأثیر إذا فھموا قیمتھا

یعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات والمجتمع  Resolution to Actعواقب فشلھا.  ذاقوا
 :أجل منالمدني في جمیع أنحاء العالم 

 على الرغم من تنامي قوة النساء والسالم والمجال األمني،  :دعم وتبادل الخبرات

إال أنھ من الصعب تحدید األفراد ذوي الخبرة في تطویر وتصمیم وتنفیذ ورصد 
وتقییم خطط العمل الوطنیة. یتفوق معھد األمن الشامل في التقریب بین الناس لحل 

بناء على تجربتنا في خلق شبكة النساء لشن السالم بأكثر من  والمشاكل المعقدة. 
خطط العمل الوطنیة. ھؤالء أطلقنا جماعة من الخبراء مخصصین في عضوا،  2000

األفراد على استعداد لالنتشار لمرافقة صانعي السیاسات والمجتمع المدني على حد 
 .التأثیر عمل وطنیة عالیةخطط سواء في عبور العملیة المعقدة لتصمیم 

 یدعم  :تعزیز االلتزام من خالل التعاون Resolution to Act متنامیة  مجموعةمن قبل

جنبا إلى جنب مع ھؤالء الشركاء والمنظمات المتعاونة األخرى، نعمل و من الشركاء. 
العمل الوطنیة، و الذي استضافتھ بوابة  طخطل المراجع من خزانةعلى تجمیع 

  .التعلیم االفتراضیة
 یبعت ، بناء على الطلب :بناء قدرات المنفذین Resolution to Act  خبراء للعمل

عملیات "تعاقدات"، مما یعكس مبدأ الالمنفذین. ونحن نسمي ھذه  مباشرة مع
كل مشاركة لتناسب  الشمولیة التعاوني الذي ھو أساس نھجنا. و یتم تخصیص

 .داحتیاجات البل
 تزداد الموارد العامة ضئالة ما یعني أن الحكومات ال تستطیع تمویل  :قیاس األھم

المبادرات التي ال تظھر نتائج. معظم خطط العمل الوطنیة تفتقر إلى نظام رصد 
ھناك أي مؤشرات موحدة و مستخدمة على نطاق واسع، التي من  تلیس إذوتقییم فعال، 

 .  ر فعالیةشأنھا أن تخبر المجتمع الدولي عن األنشطة األكث
 

  من خطط عمل وطنیة أقل تأثیرا إلى خطط عالیة التأثیر

لماذا فشلت معظم البلدان لقیاس و/أو إظھار تأثیر خطط العمل الوطنیة؟ ھناك العدید من األسباب: 
في كثیر من األحیان تكون موارد خطط العمل الوطنیة ضعیفة، تفتقر إلى الدعم السیاسي، والتأكید 

محلیة، أو تفشل في تحدید آلیات على األولویات التي ال یتم تخصیصھا للسیاق أو الموارد المتاحة ال
 التنسیق والمساءلة الفعالة. ھذه الخطط ذات التأثیر المنخفض غالبا ما تكون:

  مفروضة من الخارج ، وھذا یعني أنھا مصممة بشكل كبیر وبدعم من الجھات المانحة
 المضیفة. الوطنیةالحكومات أولویات الخارجیة و التكون بالكامل ضمن 

  كونت بدون مساھمة المجتمع المدني و تفتقر إلى وجھات النظر العملیة التي ُتَوّلى
 .معالجتھاالموجودة ل اتفیھا األھمیة للفجوات و القدر

 زمنیة الجداول الأو موارد، الأو مسؤولیات ال وأدوار األ وضوحالتنظیم، مع عدم سیئة
 .للمھام المحددة

 إلى خطة رصد وتقییم تحدد حصائل واضحة، ومخرجات و أنشطة وأدوار  مفتقرة         
 .عنھا بالغاإلو البیانات و مسؤولیات متعلقة بجمع وإدارة وتحلیل وتخزین

 غیر كافیة ھاموارد. 

، معھد األمن الشامل وشركاؤه یساعدون الحكومات في العمل جنبا إلى Resolution to Actمن خالل 
 جنب مع المجتمع المدني لخلق خطط عمل وطنیة عالیة التأثیر، و التي ھي:

 تعمل حیث نیبال، في المثال، سبیل على( المحلیة واألولویات السیاق لتناسب مصممة 
 على المحلي الطابع إلضفاء المدني المجتمع مع السالم بناة للنساء العالمیة الشبكة

 .)الوطنیة العمل خطة

 الوطنیة العمل خطة المثال، سبیل على( المدني المجتمع مع بشراكة إنشاؤھا تم 
 تطویر في كشركاء المدني المجتمع من منظمة 20 من أكثر تسرد التي و الھولندیة،

 .)الوطنیة خطةالعمل وتنفیذ

 سبیل على( بوضوح محددة زمنیة جداول و مسؤولیات و أدوار مع جیدا، تنظیما منظمة 
 18 مع أعمدة ثالثة في تنظیمھا تم التي السنغالیة، الوطنیة العمل خطة المثال،

 .)مختلفة منظمة 16 إلى بوضوح محددة ومسؤولیات أدوار ومع اھدف

 نیجیریا في الوطنیة العمل خطط المثال، سبیل على( والتقییم الرصد خطةب مدعومة   
 ذلك في بما والتقییم للرصد محددة مسؤولیات و إجراءات حانتوض وكالھما أیرلندا، و

  .)عنھا واإلبالغ البیانات  وتحلیل جمع

 العام طاراإل في الواردة الثالث الحصائل تعالج أن الخطة على یجب ممكن، تأثیر أعلى تحقق لكي
 في). الدلیل ھذا من 3 القسم الثاني، الجزء في بالتفصیل عرضھ تم كما( ،الوطني العمل خطةل

 ھذه فإن آخر، إلى بلد من تختلف سوف ضمنھا الواردة واألنشطة وطنیة عمل خطة كل أن حین
  .1325 أھداف لتحقیق الضروریة" المكونات" ھي الحصائل

  

في "مؤتمر األمم 
المتحدة العالمي 

الرابع" للمرأة في 
 189طالبت بیجین، 

مشاركة ب "  دولة
كاملة وعلى قدم 

المساواة للمرأة في 
الحیاةالسیاسیة و 

االقتصادیة واالجتماعیة 
والثقافیة، و 

 المدنیة."
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 إلیھ الرجوع سیتم مثال ھو" المتخیل، البلد" التالي، السیناریو

 كیفیة وشرح المفاھیم توضیح في للمساعدة وذلك الدلیل ھذا طوال

 الدلیل في المعروضة األدوات استخدام

 
  المتخیل البلد

  

یعد البلد المتخیل الدولة األكثر من حیث عدد السكان وذات اإلقتصاد األكبر في 
محیطھا اإلقلیمي. وبذلك فھو یمارس نفوذا إقتصادیا كبیرا في محیطھ اإلقلیمي. ومع 

العالمي. وعالوة على  ذلك، فناتجھ المحلي اإلجمالي للفرد ال یزال منخفضا في التصنیف
ذلك، فالتوترات العرقیة التي تنضاف لشح الموارد الطبیعیة تساھم بتزاید في 

 .انعدام األمن في المنطقة

حكومة البلد المتخیل مشابھة لحكومة نیجیریا: رئیس الجمھوریة ھو رئیس السلطة 
نظام التنفیذیة وینتخب باالقتراع المباشر. و السلطة التشریعیة قائمة على 

المجلسین: مجلس النواب ومجلس الشیوخ الذین تتكون منھم الجمعیة الوطنیة. بعد 
سنوات. وعلى  5سنوات، شھد البلد حربا أھلیة لمدة  10حصولھا على االستقالل قبل 

الرغم من استئناف االنتخابات الدیمقراطیة بعد ذلك بوقت قصیر، فتنامي الفساد 
تي البلد المتخیل باستمرار في المستویات الدنیا السیاسي مشكلة في البالد، إذ یأ

 .لمعدالت الشفافیة السیاسیة  في العالم

على الرغم من تطور اقتصادھا وبنیتھا التحتیة المركزیة، فمجتمعاتھا الریفیة 
تعاني من الوصول للمیاه النظیفة والكھرباء و الرعایة الطبیة. ویبقى مستوى تدریب 

ا. وباإلضافة إلى عدم قدرتھا على معالجة انعدام األمن خارج و تجھیز قوات االمن ضعیف
 .الطغیان واالنتھاكات المتكررة لحقوق اإلنسان األمن قوات العاصمة، فمعروف عن

من الجمعیة الوطنیة للبلد المتخیل، ولكنھن یشكلن أقل  ٪40وتشكل النساء أكثر من 
من القوات األمنیة. ونادرا ما یحاكم العنف الجنسي والعنف القائم على  ٪15من 

الحیاة  عنالنوع اإلجتماعي. أما خارج العاصمة، فالمرأة غائبة إلى حد كبیر 
 .نفوذ كبیر في المناطق الریفیة للبلد العامة، إذ للجماعات الدینیة المحافظة

، وال یتمكن المھیكلونتیجة لذلك، فإن معظم النساء الریفیات ال یشاركن في االقتصاد 
من الوصول إلى العدالة، كما ال یشاركن في العملیات السیاسیة المحلیة (بما في ذلك 

تعتمد معظم النساء  .التصویت)، وال یتمكن من الحصول على الرعایة الصحیة الالزمة
الریفیات على القابالت غیر المدربات أثناء الوالدة، ومعظم الفتیات الریفیات لسن 

بلدا تم  136من  112متمدرسات. في العام الماضي، صُنِّف البلد المتخیل في المرتبة 
تقییمھا بالمؤشر العالمي لقیاس الفجوة بین الجنسین من قبل المنتدى االقتصادي 

الذي یصنف الدول على أساس مشاركة المرأة في اإلقتصاد، والتحصیل العلمي، العالمي، 
 .والتمكین السیاسي

وقد شكلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلیة ائتالفا سُمِّي: مجموعة العمل 

للمرأة والسالم و األمن في البلد المتخیل. و یعمل االئتالف منذ عامین للضغط على 

 :نشاء خطة عمل وطنیة. وتتمثل أولویاتھم فیما یليالحكومة لدعم إ

 .األمن قطاع في للنساء حصة 30٪ .1
 زیادة/اإلجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي العنف معدل في انخفاض .2

 .للضحایا العدالة إلى الوصول فرص
 .لألمھات الصحیة الرعایة على الحصول فرص زیادة .3
 .الفتیات لتعلیم الوصول فرص زیادة .4

 من قلیل بعدد وھي الماضي العام خالل المتخیل البلد في المرأة تمكین وزارة تأسست

 منصب في امرأة الرئیس عین فقد ذلك، ومع. جدا صغیرة ومیزانیة المھرة الموظفین

 تحتل البالد تاریخ في األولى المرة ھي وھذه األخیرة، اآلونة في القومي األمن مستشار

 القالئل النساء من واحدة وھي كجندیة، المھنیة حیاتھا بدأت. المنصب ھذا امرأة فیھ

 القومي األمن وزیر من وكل. المتخیل للبلد الوطني الجیش صفوف تسلقن اللواتي

 البلد في األمن و والسالم للمرأة العمل مجموعة من بینة على القومي األمن ومستشار

 .للعمل یجیةاسترات لوضع الفریق مع التعاون بذلك وقرروا المتخیل،

  ؟ الدلیل ھذا من االستفادة یمكنك كیف

 مثل الخبرة ذات المؤسسات عمل وكذلك ،Resolution to Act لشركاء التأسیسي العمل على بناء

 المعنیة الحكومیة غیر المنظمات مجموعة السالم؛ نساء ؛السالم بناة للنساء العالمیة الشبكة

 من العدید بین من( والحریة السالم أجل من للمرأة الدولیة والرابطة واألمن؛ والسالم بالمرأة

 المحرز التقدم تقییم على المصلحة أصحاب دلیلال ھذا یساعد ،)األخرى الرئیسیة الفاعلة الجھات

 على زیالترك و النجاح تحدید على الحكومات مساعدة أن إذ. آثارھا و الوطنیة، العمل خطة في

 على التركیز و .التأثیر عالیة وطنیة عمل خطط وتنفیذ لتصمیم حاسمة أولى خطوة يھ حصائلال

 الجھات یلھم أن وینبغي الحكومات، لمساءلة الالزمة األدوات المدني للمجتمع أیضا یمنح حصائلال

 خطط وتأثیر فعالیة تقییم المستخدمین على یسھل الدلیل ھذا. التمویل زیادة على المانحة

  :طریق عن الوطنیة العمل

 المنھجیةتعطي  :وتحلیلھا التأثیر، على تركز التي البیانات جمع تسھیل 

 ھذا یوفر و. الرئیسیة الكمیة البیانات تدرج كما النوعیة، لمؤشراتل عالیة قیمة
 آثارھا و  الوطن العمل خطط تنفیذ في )عدمھ أو( المحرز التقدم عن أعمق لمحة المزیج

 .معین بلد في

 لخطط ضروریین واالندماج التعاون یعد :المساءلة لتعزیز المشترك الرصد تشجیع 

 أن یجب المدني المجتمع أن ھو الشامل األمن نھج وفرضیة. التأثیر عالیة وطنیة عمل
 .محليال منظورال وإدماج المحرز التقدم وتقییم رصد في یشارك

 اعتماد في األخرى الرئیسیة الفاعلة والجھاتالسیاسات  يواضع إشراك 
 إذا فعالة وطنیة عمل خطط وتنفیذ وضع من واضعو السیاسات یتمكن سوف :شامل نھج

 العالیة الوطنیة العمل خطط بین العالقة مقنع بشكل توضح التي البیانات لدیھم توفرت
 للرصد الوطنیة العمل خطة أدوات باستخدام و. واألمن المستدام والسالم التأثیر

 الخطط قیمة حول والرسائل البیانات بین الجمع من المصلحة أصحاب یتمكن والتقییم
 .للعمل القادة وإقناع الفعالة،

  الدلیل؟ ھذا استخدام بإمكانھ من

 المجتمع قادة القرار، صناع من كل ھذا الوطنیة العمل لخطط والتقییم الرصد دلیل یستھدف

 صالح وھو. الوطنیة العمل خطط وتقییم ورصد وتنفیذ تصمیم مجال في العاملین وجمیع المدني،

 بكتیب لیس ھو و.النزاع من المتضررة وغیر المتضررة الدول في مستخدمین طرف من لإلستخدام

 لست أنت و. التقییم و الرصد بأنشطة متعلقة خطوة كل بالتفصیل یصف ال إذ اإلستعال، كیفیة

 إطار فھو ذلك، من بدال و .الدلیل ھذا الستخدام والتقییم الرصد مجال في خبیرا تكون ألن بحاجة

 استراتیجیات أو وطنیة عمل خطط خلق في أھمیة األكثر الخطوات حول األساسیة المعلومات یحوي عام

 والتقییم، للرصد البالغة األھمیة حول خلفیة معلومات الدلیل ھذا ویقدم. التأثیر عالیة وطنیة

 الرصد نظام إلنشاء جمعھا سیحتاجون التي الموارد على التعرف على المستخدمین یساعد كما

 التأثیر. عالیة وطنیة عمل خطط لمرافقة والتقییم

 الدلیل؟ تنظیم تم كیف

 األمن مجلس لقرار والتقییم الرصد أھمیة یفسر األول لجزءفا. قسمین إلى الدلیل ھذا ینقسم

 بشكل الوطنیة العمل خطط مع النتائج أساس على القائم والتقییم الرصد نظام مالئمة و 1325 رقم

 والتقییم الرصد لنظام االستعمال سھل مرجعیا ودلیال عاما إطارا یوفر فھو ذلك عن وفضال. خاص

 .النتائج أساس على القائم

 لوضع السبع الخطوات من خطوة مع یتوافق قسم كل أقسام، سبعة في فیأتي الثاني لجزءا أما

) المحتملین والمنفذین( المنفذین للمساعدة الدلیل تصمیم تم. التأثیر عالیة وطنیة عمل خطة

 خطط وتقییم ورصد وتنفیذ لتصمیم الالزمة والموارد اتباعھا الواجب الخطوات على بسرعة للتعرف

 وھذا. الوطنیة العمل لخطط العام اإلطار الدلیل ھذا یقدم كما .التأثیر عالیة وطنیة عمل

 یحدد واسع، نطاق على الخبراء مع والمشاورات البحث من عامین من ألكثر نتیجة ھو الذي اإلطار،

 رغم وعلى .أكبر تأثیر ذات لتكون لھا التعاطي الوطنیة العمل خطط على الواجب الثالث الحصائل

 من یكفي بما الحصائل صیاغة تمت فقد التأثیر، عالیة وطنیة عمل لخطط الثالثة الخطوات حتمیة

 قدم فالدلیل ذلك، إلى باإلضافة .بالبلدان الخاصة السیاقات وفقا تعدیلھا یمكن حتى العمومیة

. الوطنیة العمل خطة تطویر عملیة في الشروع تبدأ لدولة المثل بھ لنضرب المتخیل، البلد فكرة

 للخطوات الرئیسیة العناصر لتوضیح المتخیل البلد من أمثلة ستستخدم الدلیل، ھذا وطوال

 .السبع

 من قائمة ستجد ،)ب( الملحق في. والتقییم الرصد مراحل حول معلومات ستجد ،)أ( الملحق في

 حول تعلیمات( النموذجیة المؤشرات من مجموعة ستجد ،)ج( الملحق في و. مفیدة إضافیة موارد

 .4 القسم الثاني، الجزء في إدراجھا تم المؤشرات استخدام كیفیة

 بفریق االتصال یمكنك المساعدة، من مزید إلى تحتاج أو إضافیة أسئلة لدیك كانت إذا

Resolution to Act ،اإللكتروني البرید على ResolutiontoAct@inclusivesecurity.org  

 www.resolutiontoact.org  اإللكترونیة البوابة على زرنا أو
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لمزید من المعلومات حول المراحل المبینة في الشكل أعاله، یرجى 
 االطالع على الملحق أ.

لالجزء األو  

 النتائج على قائم تقییم و رصد نظام

 عملیةتنظیم 

و التقییم  الرصد

 ھاو تطبیق

 عملیةتنظیم 

و التقییم  الرصد

 ھاو تطبیق

 عملیةتنظیم 

و التقییم  الرصد

 ھاو تطبیق
 الرصد

  تدبیر التخطیط

واستعمال 

 التقییم

 التصمیم

   إدارة

 توظیف و

 التقییم

 عملیةل التخطیط

و التقییم  الرصد

 ھاو تطبیق

 الرصد
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1325لقرار مجلس األمن رقم  انظام الرصد و التقییم مھمُیعد لماذا    :1 القسم 

 
 نظامُ رصٍد وتقییٍم قوي:

 واضعي المنظمات و ُیمكّن 
السیاسات من تلبیة الطلب 

على النتائج و أدلة 
 التأثیر.

 

یوفر معلومات ھامة لمساعدة 
 المنفذین في اتخاد قرارات

 أفضل.

موثوق و  ،ذات الصلة معلوماتو التقییم  الرصدیوفر نظام  تحسین السیاسات والبرامج:• 
 و كذلك على والمجتمع المدني،، الحكومةكل من على أداء ، و في الوقت المناسب بھا

تم جمعھا في نظام الرصد یالبیانات التي  تساعدسیاسات القطاع الخاص.  برامج و
و وضع البرامج، إذ ھم في تحسین التخطیط ایس الشيء الذيتحفیز التفكیر،  علىوالتقییم 

نظم  كما تساعد .یصلحال ما و یصلحوالتعرف على ما  التجاربمن  سیستفیدون المنفذینأن 
    مشروع ذات فائدة لتكون  قد ھاتحدید نتائج غیر مقصودة ولكن علىالرصد والتقییم 

  .ما سیاسة وأ أو برنامج

 
تعطى األولویة لما تم قیاسھ. المعلومات التي تجمعھا من المرجح أن  :تعزیز االلتزام• 

كما یمكن أن  للمناصرة و حشد التأییدو تحللھا یمكن أن تكون أدلة حاسمة  المؤسسات
 و كذا أھمیة خطط العمل الوطنیة. 1325تساعد على تبریر أھمیة قرار مجلس األمن رقم 

 
یقوي نظام الرصد و التقییم الروابط بین المنفذین والمستفیدین : مساندة الشراكات •

للعمل سویا على  المتعددةوصناع القرار. تسمح الشراكات القویة لمجموعة من الجھات 
أھداف مشتركة. ھذا شيء في غایة األھمیة بالنسبة لنظام الرصد و التقییم بالنظر إلى 

العاملون في مؤسسات و قطاعات  لمشاركونتعدد المؤسسات و القطاعات التي یأتي منھا ا
 .مختلفة

 
الرصد والتقییم من عرض التزامات المؤسسات على نظام یمكن  :تشجیع المساءلة •

الشفافیة في  المساءلة، كما یوفر أرضیة لالستجواب و اختبار الفرضیات و یزید من
استخدام الموارد. یساعد نظام الرصد و التقییم الفعال على ضمان مساءلة المؤسسات 

و النتائج اإلیجابیة  التطوراتمن إظھار  المنفذین للسكان و لمقدمي الموارد. كما تمكن
 التي من شأنھا أن ترفع من الدعم الشعبي و السیاسي.  

 
الرصد والتقییم أكثر من مجرد فعل نظام یعد  :بناء األساس لالستثمارات المستدامة •

      لزیادة التمویلإداري، بل یعرض التقدم المحرز في المشروع و یوفر أساسا موثقا 
 و التأثیر على السیاسات. 

 

یتطلب النتائج و الموارد 
    و الھیاكل التنظیمیة 
 و العملیات اإلداریة.

ینبغي تخطیطھ و تصمیمھ 
عبر مشاورات واسعة مع 
 الشركاء و المستفیدین. 

 

 المدى بعیدة نتائج( الحصائل على النتائج على القائم والتقییم الرصد نظام یركز

    سكاني، تجمع داخل تحدث التي العمیقة التغییرات( اآلثار و) ما مشروع أو لبرنامج

 على التركیز من بدال) تشكیلھا في الحصائل ساھمت بیئة أو مجتمع، أو منظمة، أو

 واألنشطة بالُمدخالت تھتم التي و والتقییم الرصد نظام تنفیذ في التقلیدیة الطریقة

 على المال من ینفق ما مقدار أو العمل ساعات عد من بدال المثال، سبیل على. والُمخرجات

 استغالل كیفة عن لیتسائلوا المنفذین النتائج على القائمة اإلدارة تشجع ما، مشروع

 ذلك ساھم كیف و) تنفیذھا تم التي الحمالت و الورشات مثال على( المال إنفاق و الوقت

 في الدولیة السیاسات إطار حول الوعي مستوى من الرفع( المرجوة النتائج تحقیق في

 مقاربة صمیم في النتائج على القائم والتقییم الرصد نظام یصبة). المرأ إدماج موضوع

 الدولي، كالبنك الدولیة المنظمات من عدد توظفھا التي النتائج، على القائمة اإلدارة

 والسیاسات التنمیة برامج بلورة و رسم في الیونسف و اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج

 الداخلیة للجماھیر الوطنیة العمل خطة قیمة إبراز على المقاربة ھذه . تساعدالحكومیة

 و الخارجیة.

الحال یساعد على جعل 
خطط بالستثمار ل أفضل

 وطنیة عالیة التأثیر.

 

نسبیا لمنفذي خطة العمل  ینالرصد والتقییم غیر مألوف و ُنظم غالبا ما یكون میدان
كثیرا ما تفتقر المنظمات إلى الوقت والمال لجمع البیانات، فضال عن  ة. والوطنی

ریر عنھا. ومع ذلك، فإن نظام رصد وتقییم قوي االمھارات الالزمة لتحلیلھا وتقدیم تق
شكل عبئا، فإنھ وسیلة مفیدة إلظھار النتائج یبدال من أن  ، وھذه التحدیاتیعالج 

 ؟"حققنا فرق أيعدد متزاید من الناس، "السؤال الذي یطرحھ واإلجابة على 

 
بشكل خاص لخطط العمل الوطنیة، والتي غالبا ما  االرصد والتقییم ضرورییعد نظام 

تنطوي على مجموعة واسعة من كما المؤسسات والھیاكل بین المسؤولیات  تتقاطع فیھا
 الجھات الفاعلة داخل وخارج الحكومة. 

القیام بما یلي:من تقییم قوي  و نظام رصدیمكن   

الوطنیة العملبلورة نظام رصد و تقییم قائم على النتائج لفائدة خطط : 2 القسم  

 
:نظام رصد و تقییم قائم على النتائج  

نظام یركز على 
  .النتائج و اآلثار

 ما ھو نظام رصد و تقییم قائم على النتائج؟

 ھي الوسائل الضروریة إلنجاح نظام الرصد و التقییم القائم على النتائج؟ ما

     .تبعقابلة للقیاس، ذات مغزى، ذات الصلة، وسھلة الت، محددة –نتائج  .1

 تمكن المنفذین من تحقیق النتائج المرجوة. –موارد . 2

 یصف بوضوح المسؤولیات والسلطة الالزمة. -  يھیكل تنظیم. 3

ممكنا من أجل  الموارد و التواصل و التخطیط والرصدلجعل  – . عملیات تنظیمیة4

 الوصول إلى النتائج.
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 1خطط العمل الوطنیة لتنفیذ النتائج على قائم تقییم و رصد نظام بناء كیفیة: 1أداة 

 

الخطوةمكونات   

 
 أھمیة الخطوة

 

 

 المستھدفون

 
 النتائج

 

 

 مكونات الخطوة

 
 أھمیة الخطوة

 

 

 المستھدفون

 

 النتائج

 
 

 1خطوة    
إجراء تقییم 
االحتیاجات 
 والجاھزیة

 
 2 خطوة 

اال تفاق على 
المخرجات 

التي  النھائیة
سیتم رصدھا 
 وتقییمھا

تحدید قدرات 

الحكومة وشركائھا 

إلنشاء وتشغیل نظام 

الرصد والتقییم 

لخطط العمل الوطنیة 

و تحدید إحتیاجات 

 ا.تنفیذھ و اھخطیطت

 
الحصائل تطویر 

 (المخرجات النھائیة)
االستراتیجیة لخطة  

العمل الوطنیة 
المستمدة من تقییم 
لإلحتیاجات، وتحلیل 

للقضایا، 
و األھداف  واألولویات 

 االستراتیجیة

تحدید التدابیر  
التي تشیر إلى 

التقدم نحو نتائج 
ومخرجات اإلطار 

لخطة العمل العام 
 .الوطنیة

 

تحدد آلیات الرصد 
والتقییم 
والفجوات 
 القائمة؛

توفر المعلومات 
 .لعملیة التخطیط

 

المستشارون 
الخارجیون؛
أو مسؤولو 

استراتیجیة 
؛التخطیط الداخلي

المنظمات المكلفة 
؛ذبالتنفی

ممثلو المجتمع 
.المدني

 

رصد قدرات الرصد 
والتقییم 

المتوفرة لدى 
المنظمات 

المسؤولة عن 
العمل  خططتنفیذ 
.الوطنیة

 

تركز موارد وأنشطة 
خطة العمل الوطنیة 
و تدفع بھا قدما، 
اعتمادا على نتائج 

.مجدیة ومحددة

 

المستشارون 
الخارجیون؛

      مسؤولي الرصد
 ؛و التقییم

المنظمات المكلفة 
بالتنفیذ؛

ممثلو المجتمع 
.المدني

 

لخطة اإلطار العام 
العمل الوطنیة.

 

 
 3خطوة 

تطویر المؤشرات 

الرئیسیة لرصد 

 النتائج

حید التدابیر ت
التي تشیر إلى 

التقدم تجاه 
مخرجات و مدخالت 
إطار خطة العمل 

 الوطنیة.

 

المستشارون 

 ومسؤول الخارجیون؛

 ؛الرصد و التقییم

المنظمات المكلفة 

 ممثلو بالتنفیذ؛

 .المجتمع المدني

قسم مؤشرات الرصد 

و التقییم لخطة 

 .  العمل الوطنیة

 
4خطوة   

جمع بیانات خط 
األساس على 
 مؤشرات الرصد

 

وصف وقیاس الشروط 
األولیة التي 

تتناولھا خطة العمل 
 .الوطنیة

 

تحدد نقاط البدئ 

بحیث یمكن االعتماد 

علیھا لمقارنة 

النتائج وإظھار 

التقدم المحرز في 

خطة العمل تنفیذ 

 .الوطنیة

مسؤولي الرصد 

المكلفون 

بالمراقبة داخل 

المؤسسة المكلفة 

 ممثلو بالتنفیذ؛

 .المجتمع المدني

قسم خط األساس الخاص 

خطة و تقییم  برصد

 .العمل الوطنیة

 

 
5خطوة   

التخطیط لتحسین 
 األداء

 

تحدید التقدم نحو 
نتائج و مخرجات 

لخطة اإلطارالعام 
العمل الوطنیة 

 .المتوخاة كل عام

 

 تجعل من الممكن

 عبر النتائج عرض

 آخذة واقعیة أھداف

 اإلعتبار بعین

 المدى على الحصیلة
 .البعید

المؤسسات 

كلفة الم

بالتنفیذ (بمعیة 

 المستشارون

الخارجیون 

والمكلفون 

 .بالمراقبة

األھداف  قسم

الخاص بخطط 

 العمل الوطنیة

و نظام الرصد 

 .و التقییم

 . 2004  ، واش�نطن العامصةالبنك ا�ويل. �ىل النتاجئ وتق�مي قامئنظام رصد ل  عرش خطوات :التمنیةامريس . دلیل ملKusek, Jody and Ray Ristر�ست  وراي جودي�وس�یك،  مق��س من1  
  نفس املرجع2 
  

 مثال: خطة العمل الوطنیة عبارة عن  عملیة من 10 خطوات2.

یلخص الجدول أسفلھ الخطوات الرئیسیة و األھمیة البالغة 
 لكل خطوة.

ھذه  إال أن خصوصیةالمنھجیة إلنجاح نظام الرصد والتقییم،  أھمیةعلى الرغم من 

ت والموارد ءاالخطوات یجب أن تكون مصممة وفق السیاق الخاص بالبلد، و حسب الكفا

المتوفرة. و تتطلب ھذه الخطوات أیضا وقتا والتزاما من المؤسسات المعنیة 

ینبغي تواجد لجنة تنسیق تتكفل بتسھیل . كما 1325بتنفیذ قرار مجلس األمن رقم 

 .التقدم من خالل ھذه الخطوات وضمان التدبیر والمصداقیة المناسبین

  

 
 6خطوة     

 ألجل الرصد
 النتائج

 
 7خطوة    

 تحصیل
 المعلومات

 اتخاذ لدعم
 القرار

 
 8خطوة 

 حول تقریر إعداد
 النتائج

 

 
 9خطوة 

 النتائج استعمال
 منھا واالستفادة

 

 
 01خطوة 
 نظام تعزیز
 والتقییم الرصد

 علیھ المحافظة و

تجمیع المعطیات 
وتحلیلھا، وإعداد 
التقاریر و مبادئ 

 نشرھا؛
تحدید األدوار 

والمسؤولیات لرصد 

خطة العمل تنفیذ 

 .الوطنیة

 نظام آلیات دیتحد

 والتقییم الرصد

العمل خطة  لتنفیذ

 للتأكد الوطنیة

 تعمل أنھا من

 صحیح بشكل

 .ومستدام

 الرصد وحدة

 داخل والتقییم

 المكلفة المؤسسة

 .بالتنفیذ

 تحالیل، و معطیات

         تقاریر،

 عن معلومات و

خطة العمل  تنفیذ

 .الوطنیة
 

 تحلیل معالجة

 البرنامج، لنظریة

 لعملیة اإلعداد

 سیر تقییم التقییم،

 وتقییم العملیة،

 تنفیذ آتار و نتائج

 .خطة العمل الوطنیة

 وتقییم ملخص توفر

 التي للنتائج

 منتصف في تحققت

 في أو الطریق

خطة  تنفیذ نھایة

 .العمل الوطنیة

 المستشارون

      الخارجیون

 الرصد وحدة أو

 .والتقییم

 حول التقریر

خطة العمل  تقییم

 وثیقة أو الوطنیة
 .للتقییم أخرى

 عن اإلبالغ

 وتقدیم المعطیات
 .النتائج

 المعلومات تقدم

 بشأن الجاریة

خطة العمل  تنفیذ

 في بما ،الوطنیة

   جید ھو ما ذلك

 یمكن ما و

 .تحسینھ

 الرصد وحدة

 والتقییم

 وكاالت و الداخلیة

 .التنسیق

 تاالمعطی

 والتحالیل؛

 التقاریر؛

 عن معلومات

 التنفیذ

 حول المعلومات توزیع

خطة العمل  تنفیذ سیر

 للمعنیین الوطنیة

 الوقت في باألمر

 بغیة ذلك و المناسب

 في النتائج استخدام
 .لخطةا تنقیح عملیة

 المساءلة تعزز

 والشفافیة

 تخصیص وإجراءات

 .الموارد

وكاالت التنسیق 

 معبالتعاون 

 المجتمع منظمات

 من وغیرھا المدني

 الفاعلة الجھات

 الخارجیة

 خطة عمل وطنیة

 أدوات ؛ةمنقح

 حول التواصل

خطة  تنفیذ عملیة

 العمل الوطنیة

 الطلب، إدارة

 المعلومات البنیة،

 وذات الموثوقة

 المساءلة، مصداقیة،

 .القدرة ثم الحوافز،

 استمراریة ضمان

 الرصد نظام وفائدة

 عملیة في والتقییم

خطة العمل  تنفیذ
 .الوطنیة

 جمیع

 المستخدمین/األطراف

 .المعنیین

 تقییم و رصد نظام

     تجاوبي عملي

 مرن، تفاعلي و و

 على مبني

 .النتائج



 

 

 

  

 

 بنتائج االخبار

 العمل خطة

 الوطنیة

 المكونة لنظام رصد و تقییم مستدامالعناصر    2 :أداة

 

؛إدراج نظام الرصد و التقییم داخل ھیاكل المؤسسة  

؛العمل الوطنیةالكفاءات البشریة لرصد تنفیذ خطة   

شراكات لرصد تنفیذ خطة العمل الوطنیة (مع المجتمع المدني أو الشركاء 

؛الدولیین)  

ة رصد و تقییم خطة العمل الوطنیة؛تخطیط عملی  

  المنفذة؛لوكاالت ا للجھات و لرصد و التقییم محددة التكالیفخطط عمل ل

.بأھمیة نظام الرصد و التقییم التعریف  

 ؛الرصد الروتیني لعملیة تنفیذ خطة العمل الوطنیة

عن المؤشرات الكمیة و االستبیانات الدوریة و غیرھا من أدوات جمع المعطیات 

 ؛النوعیة

  ؛قواعد بیانات مفیدة لرصد خطة العمل الوطنیة

 ؛اإلشراف الداعم و تدقیق المعطیات

 .دراسة و تقییم عملیة تنفیذ خطة العمل الوطنیة (خارجیة أو داخلیة)

  2الخطوة 

 
  1الخطوة 

 

  4الخطوة 

 
  3الخطوة 

 

  5الخطوة 

 

7الخطوة   

 

  6الخطوة 

 

نوعیة السیاسة  تحدید

أو االستراتیجیة 

 المناسبة

 الجزء الثاني

عمل وطنیة سبع خطوات لخطة 
 عالیة التأثیر

 

ما ھي العناصر التي تجعل من نظام الرصد و التقییم القائم على النتائج 

  3عملیا و مستداما؟

أثناء تصفح الخطوات العشر المبینة أعاله، ستحتاج إلى عدة عناصر لجعل نظام الرصد 

و التقییم عملیا.  ستحتاج إلى تدارس و معالجة بعض القضایا مثل المسؤولیات و 

التوجیھیة لنظام الرصد و التقییم، أوصاف الوظائف، إجراءات تقدیم المبادئ 

) مجموعة من العناصر الالزمة لنظام رصد و 2التقاریر. تعرض القائمة أسفلھ (األداة 

 الموارد وكذلك والتقییم الرصد نظام ُیحدد). بدون ترتیب معینتقییم مثالي (

. ستساعدك القائمة أیضا على تقدیر علیھا التركیز یمكنك التي العناصر المتوفرة،

الوضع القائم لنظام الرصد و التقییم و كذلك على تحدید نقاط ضعفھ و قوتھ. و ھذا 

سیساعد على ضمان أن آلیات رصد تنفیذ خطة العمل الوطنیة فعالة كما سیساعد على 

 توفیر معلومات مفیدة بشكل مستمر. 

 الجھاتتحدید و دعوة
الرئیسیة الفاعلة  

 العمل خطة إطار توظیف

 لتطویر الوطنیة

(المخرجات) الحصائل  

 أولویات وترتیب تحدید

  نظام مؤشرات

‘SMART’‘جمع، و التقاط، و التحقق من المعطیات"الالمكونات المتعلقة ب"األساسیات:  ’سمارت  

للدفع بالتخطیط القائم على األدلة و تنفیذ استراتیجیات توظیف المعطیات الالزمة 

 .البرامج

  .161الصف�ة   �2009شغیل �ٔنظمة الرصد و التق�مي. البنك ا�ويل، واش�نطن العامصة:  Gorgens and Zall Zusek.جور�زن و زول زوس�یك  3

 لرصد برنامج بلورة

 الوطنیة العمل خطة

 بأنشطة والقیام

 المراقبة

العمل خطةتقییم 

 ةالخاص ةالوطنی

 بك

 خطة نتائج نشر

الوطنیة العمل  

المكونات المتعلقة ب "السكان، و الشراكات، والتخطیط"البیئة التمكینیة:   

معطیات لتحسین خطة العمل الوطنیة و السیاسات ذات الصلةالبند األخیر:   
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 السیاسة أو اإلستراتیجیة المناسبة اتخاذ القرار بشأن نوعیة : 1 قسمال

 ةالعمل الوطنی خطة

 االستراتیجیةأو 

 الوطنیة

 العمل خطة

 ةالجھوی

 مجموعة مدى متدعلىت •
 و القضایا من واسعة

.الفاعلة الجھات  

 المؤسسات حددت •
 األساسیة واألھداف
 بقرار للدفع الالزمة

.1325 رقم األمن مجلس  

 ھتمتو ةشامل بالعادة •
 والحمایة بالمشاركة
 واإلغاثة والوقایة
.واالنتعاش  

 جھود الغالب في •
 الحكومة تقودھا
 مدى على الوطنیة

 .سنوات

 إقلیمیة استراتیجیة •
 القضایا لمعالجة

 العابرة المشتركة
.للحدود  

 على نطويت ما عادة •
 الحكومیة المؤسسات

 المستوى رفیعة
 المتعددة والمنظمات

.المنطقة في األطراف  

 توضع ما غالبا •
 عملال خطط لتكمل

 على بلد لكل وطنیةال
.حدة  

 

 مرحلیة استراتیجیة

تنشأ روابط بین  •
االستراتیجیات 

واألولویات القائمة على 
مستوى عال و المتصلة 
 .بعملیة إدماج المرأة

حیثما الحاجة إلى  •
جھود مركزة أو حیثما 

إلى اإلرادة  االفتقار
السیاسیة لوضع سیاسات 

 .أكثر شموال

یمكن تطویرھا بعد  •
العمل  خطة فترةانتھاء 
أو جنبا إلى  ةالوطنی
 وطنیة   عمل  خطةجنب مع 

أو استراتیجیة 
 .الموائمة

  : قبل تصمیم استراتیجیتك

األشخاص یجدر بك البحث عن 

القیادیین أو المؤسسات 

الذین یملكون  البارزة

الدفع على القدرة 

 .بسیاستك إلى األمام

تقییم العقبات و 

التي قد تحول دون 

 .جیةنجاح اإلستراتی

د الموارد یتحدو 

المتاحة ــ و 

 .اإلستدامة ھي المفتاح

 1325البد من أن تكون اإلستراتیجیة الوطنیة الھادفة لتطبیق قرار مجلس األمن رقم 
فعالة و أن تتجنب التحدیات غیر المرغوب فیھا. كما تستوجب ھذه اإلستراتیجیة وجود 

 .منظمات متعددةخطة للتنفیذ مھمتھا تنسیق و تتبع المدخالت القادمة من 
 
 لتحقیق الوحیدة اآللیة ذاتھا بحد الوطنیة العمل خطة تبرتع ال السیاقات، معظم في

 التي و المتجاورة البلدان من للعدید یمكن المثال، سبیل فعلى. المنشود التغییر
اإلقرار  بلد أي بإمكان كما. إقلیمیة أو مشتركة عمل خطة إنشاء مماثلة تحدیات تشھد

 یمكن من خاللھا دمج األھداف المتصلة بإدماج و احتواء المرأة. وطنیة آلیات بتوافر
 

 بعضھا ،)1 الشكل في مبین ھو كما( للمنفذین متاحة للتخطیط آلیات عدة ھناك توجد
 العمل خطة میتصم یختار أن ما لبلد یمكن المثال، سبیل على ا.مع تطبیقھا یمكن

 عمل خطة في المشاركة ذاتھ الوقت وفي بھ الخاصتین ةالموائم واستراتیجیة الوطنیة
 و الثابتة السیاسیة اإلرادة إیجاد في صعوبة القادة یجد أن المحتمل من و .إقلیمیة
) األھداف محددة استراتیجیة تبني في یرغبون قد كما( وطنیة عمل خطة لبلورة الالزمة
 .ذلك عنمرحلیة عوضا  استراتیجیة صیاغة إلى الحال اذھ في فیمیلون

 
 القادة یقوم أن ھو األھم. الخیارات ھذه نیب تفاضل ھناك لیس المطاف، نھایة في

 األساسیة األسئلة االعتبار بعین األخذ مع ممحیطھ لسیاق الموافق و األنجع الخیار بتحدید
 .أسفلھ المبینة

 
 اإلستراتیجیة الوطنیة األسئلة الرئیسیة الواجب طرحھا أثناء تصمیم

 
 كیف ینظر العامة إلى القضایا األمنیة التي یشھدھا بلدكم؟1.

الرسمیة و غیر الرسمیة التي تمس بحقوق المرأة  المعیقات/التحدیاتما ھي طبیعة 2.

 أو تحد من مشاركتھا (في صنع القرار) ؟

 ما ھي المؤسسات الحكومیة المعروفة تاریخیا بفعالیتھا و قوتھا؟3.

 التي تقع حاجزا أمام التقدم؟ المعیقاتما ھي 4.

 مثال بلد متخیل

 المالئمة االستراتیجیةتحدید نوعیة السیاسة أو 

ما دامت األولویات المفصلة من قبل منظمات المجتمع المدني تمتد 

لتشمل مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة والقضایا (المشاركة في 

القطاع األمني، العنف الجنسي و النوعي، الرعایة الصحیة، و 

التعلیم)، أقرت الوزارة المكلفة بتمكین المرأة بأن خطة عمل 

لمعالجة ھذه القضایا). و على الرغم من وطنیة ھي اإلطار األنسب (

أن اإلرادة السیاسیة قد تشكل عائقا، إال أن نفوذ مستشار األمن 

الحملة، جعل الوزیرة تأمن بتوفر الدعم الالزم  مؤازرالقومي، 
 .)لصیاغة، و تنسیق وتنفیذ استراتیجیة شاملة (في ھذا المجال

استراتیجیة 

 التوطین

استراتیجیة مجتمعیة  •
محلیة تھدف إلى ترجمة 

األولویات الوطنیة 
 .ةمناسب ألنشطة محلیة

الحاجة إلى جھود  •
مالئمة تستھدف النھوض 

     بمبادرات المرأة 
على المستوى  و السالم
 .المحلي

وضعت بالتشاور  •
 الجھاتالوثیق مع 

 .المحلیة

یمكن تطویرھا إلى  •
عمل ال خطةجانب 

ة أو اإلقلیمیة، وطنیال
أو االستراتیجیة 

 المرحلیة.

 خطة عمل  مثال

 ھولندا

 

 مثال

عمل منطقة  خطة

 المحیط الھادئ

اعتمدت ھولندا أول •
في سنة  ةعمل وطنی خطة

في  ة؛ والثانی2008
. و كان ذلك 2012عام 

نتیجة للتعاون بین 
الحكومة ومنظمات 
المجتمع المدني 

 .ومعاھد البحوث

 حددت خطة العمل•
 2012 معال ةالوطنی

أربعة أھداف رئیسیة، 
في ذلك على  ةمعتمد

الدروس المستفادة من 
 ةالسابق الخطةتنفیذ 

في عام  اتم إطالقھ•

 طةخوفر تو  2012

 ةالعمل اإلقلیمی

للمحیط الھادئ 

 إطارا ألعضائ

المنتدى و المناطق 

التابعة للمحیط 

لتسریع  الھادئ

تنفیذ اإللتزامات 

الدولیة واإلقلیمیة 

والوطنیة بشأن 

المرأة والسالم 

 .واألمن
 

أطلقت لیبیریا •

 ةعمل وطنی خطةأول 

وبدأت  2009في عام 

لوضع  تطویر عملیةب

استراتیجیة 

انتقالیة لمواءمة 

ذات األھداف 

 طةخاألولویة ل

مع  ةالعمل الوطنی

االستراتیجیات 

الوطنیة ذات الصلة 

 .2014في عام 

التنسیق  قادت لجان•

المحلیة التي تشمل 

الحكومة وممثلي 

المجتمع المدني 

المحلي عملیة تنفیذ 

ھذا المشروع الھادف 

إلى رفع مستوى 

الوعي وتعزیز 

التنفیذ المحلي 

 ةالعمل الوطنی خطةل

 .في النیبال

 مثال

 لیبیریا

 مثال

الموائمة برنامج 

 النیبالي الوطنیة

 واألمن والسالم المرأة حول ما إستراتیجیة أو سیاسةل عام إطار نموذج 1: الشكل
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 لةأتحدید الجھات الرئیسیة الفاعلة و إجراء تحلیل المس : 2 قسمال

معینة، تذكر: عند الشروع في تصمیم خطة عمل وطنیة أو سیاسة ما أو استراتیجیة  

و المجتمع  بإمكان الحكومة،
المدني، و المجتمع الدولي 
أن یلعبوا دورا ھاما في 

      تصمیم وتطبیق و رصد 
و تقییم خطط العمل 

 .الوطنیة

      یساعد تحلیل المشكلة
السیاق و كذلك تقییم  و

الجاھزیة،  في تحدید 
الجھات الفاعلة ذات الصلة، 
و ضمان أن حصائل خطة العمل 

الوطنیة  ستعالج األسباب 

 .الجذریة

التنسیق و التواصل 
الفعال بین الجھات 

المنفذة أمر في غایة 
.األھمیة  

 

ستوحى بلورة خطط العمل یعد إشراك عدد كبیر من الجھات الفاعلة منذ البدء أمرا مھما. قد تُ 
، يالحكوم في القطاع الفاعلین و المؤثرینالمجتمع المدني أو  مناصرة و دعم الوطنیة من

 معا. الكل یلعب دورا مھما. االثنانأو 

مادامت خطط العمل الوطنیة تحتاج ألن تستند إلى سیاق بلد ما، فإنھا تتطلب تواصال منتظما 

بین مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة التي تتقاسم مسؤولیة تحقیق حصائل (المخرجات) خطة 

كن یوجد ھناك العدید العمل الوطنیة. ال یوجد نموذج واحد لتصمیم خطة العمل الوطنیة، و ل

 من الفاعلین القادرین على الحسم:

ضمان تماشي الحصائل (المخرجات) المرجوة مع أولویات األمن  المسؤولون الحكومیون: •

القومي (أو دعم تغییر األولویات إذا لزم األمر)؛ تخصیص الموارد (المالیة، البشریة، 

و التقنیة) لدعم تطبیق الخطة؛ و تنسیق عملیة رصد و تقییم التقدم و اآلثار الناتجة 

 طة العمل الوطنیة.عن خ

 تقدیم مساھمة قیمة في عملیة تصمیم خطة العمل الوطنیة؛ قادة المجتمع المدني: •

تقدیم الدعم الالزم للمسؤولین الحكومیین. توسیع نطاق مجھودات الحكومة في إخبار 

المجتمعات المحلیة بماھیة خطة العمل الوطنیة؛ شركاء في تنفیذ األنشطة الرئیسیة؛ رصد 

 تقییم التقدم و اآلثار.و 

   یقدم معلومات مفیدة في تصمیم الخطة؛ یخصص الموارد المالیة  المجتمع الدولي: •

و البشریة و التقنیة لدعم التنفیذ؛ یعد شریك في تنفیذ األنشطة الرئیسیة؛ كما یساھم 

دان في رصد و تقییم التقدم المحرز و التأثیر الناتج عن الخطة و ذلك بغیة تمكین البل

  .و قادتھم داخل الحكومات و خارجھا من محاسبة بعضھم البعض

تعد خطط العمل الوطنیة التي تعكس قیم المجتمعات التي تھدف لخدمتھا أقوى من تلك 

التي وضعت في عزلة و من دون مساھمة من المنظمات التي تعمل على تعزیز إدماج 

 بشكل یومي.المرأة في المجتمع 
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 بالمسألة(اإلشكالیة)التعریف 

، یحتاج المنفذون إلى فھم شامل الحتیاجات و أولویات المرأة مناسبةلتصمیم سیاسات 
داخل بلد أو مجموعة اجتماعیة ما. تعتبر مساھمة المجتمع المدني مفیدة بشكل خاص 

مصالح و قدرات  مع منسجمةلغرض جعلھا  محددةلھذا الغرض. من المھم ترك القضایا غیر 
اعتماد نھج شمولي: غالبا ما تعطى  یجب على المنفذین إذالمؤسسات المكلفة بالتنفیذ. 

إلى قضایا  االستماع و التفكیرالحلول الموجودة سلفا في عقولنا لحل القضایا بدال 
الفئات المتضررة و انعكاساتھا. من المھم الكشف عن الطبیعة الحقیقیة للقضایا و 

 الكشف عن أسبابھا الجذریة.

یة التي قد تحول دون الدفع بالسیاسة ھل توجد ھناك حواجز سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقاف
قدما؟ ھل تملك المؤسسات الموارد المالیة و البشریة و التقنیة لتنفیذ الخطة؟ أم 
أنھا تعاني من مشاكل ھیكلیة؟ و ھل تتعاون ھذه المنظمات فیما بینھا بشكل فعال على 

 4قضیة معینة؟

-و الخروج بالحصائل (المخرجات) و المؤشرات–ھذا التمرین سیجعل من عملیة التخطیط
أكثر وضوحا. ُیمّكن التعرف على القضیة الرئیسیة و أسبابھا الجذریة من ملئ إطار خطة 
العمل الوطنیة و رسم صورة عن مساھمة األنشطة و النتائج في التغییر على المدى 

 البعید. 

 تقییم الجاھزیة

     للدفع بخطة العمل الوطنیة، القادة تحدد عملیة تقییم الجاھزیة حضور أو غیاب
و الحواجز التي تحول دون تنفیذھا(بما في ذلك بناء نظام رصد وتقییم)، كما تحدد 

   الجھات الفاعلة ذات الصلة (بما في ذلك األفراد أو المنظمات الذین قد یعارضون 
 بلورة من ستتمكن الجاھزیة، تقییم لعملیة كنتیجةأو یعرقلون عملیة تنفیذ الخطة. 

 مانظ ولبناء الخطة لتنفیذ) والفنیة والبشریة المالیة( المتاحة الموارد عن صورة
 خالل والمسؤولیات األدوار توضیح على أیضا ذلك سیساعد كما. التنفیذ عملیة تقییم
 فإن آخرا، ولیس وأخیرا،. للخطة الشامل التنفیذ أثناء و والتقییم الرصد عملیة
 المعالجة إلى تحتاج التي الكفاءة مشاكل إلى االنتباه ستلفت الجاھزیة تقییم عملیة
 على تنبني تشاوریة عملیة الجاھزیة تقییم عملیة تكون أن ینبغي .التنفیذ بدء قبل

 من الرغم على. الخطة ورصد بتنفیذ المعنیة الفاعلة الجھات من واسعة مجموعة مساھمة
 وضعت الذي السیاق فھم في كبیر حد إلى العملیة ھذه تساھم طویل، لوقت استغراقھا

 .ناجح لتنفیذ األساس الحجر وضع وبالتالي الخطة، فیھ

 

 

(اإلشكالیة) للمسألة تحلیل وإجراء الرئیسیون الفاعلون تحدید  

حیث خلق -في وضع خطة العمل الوطنیةإذا تأملنا تجربة الیابان 
القادة بیئة مناسبة لمنظمات المجتمع المدني و لعامة الناس، 

عین  فقد-یستفیدون فیھا من فرص وافرة للمساھمة في نھج الخطة
الوزیر تحالفا وطنیا من المجتمع المدني و بعض الوزارات األخرى 

التشاور مع كفاعلین رئیسیین في بلورة خطة العمل الوطنیة. َبعد 
وزیر الشؤون الخارجیة، اكتشفت الوزیرة بأن ھیئة األمم المتحدة 

برنامج ُمتعلق بالعنف النوعي في البلد المتخیل.  للمرأة تخطط إلطالق
و قد جمعت الوزیرة كل ھذه الجھات على طاولة واحدة لتشكیل لجنة 
 تنسیق لمساعدتھا على إجراء تحلیل أكثر شموال للقضیة. و كجزء من
ھذا التحلیل، أجمعت ھذه الجھات على أن التأثیر الذي تمارسھ 
الجماعات الدینیة المحافظة ھو العامل الرئیسي في إقصاء المرأة 
الریفیة من المشاركة في الحیاة العامة. و ھذا مثال للعوائق 

 االجتماعیة و الثقافیة. 

 إضافة إلى ذلك، تفتقر الوزارة المكلفة بتمكین المرأة إلى ید
عاملة مؤھلة و إلى میزانیة كافیة ألداء مھامھا، و ھذا مؤشر على 
محدودیة الموارد المالیة و البشریة و التقنیة. و قد یطرح ھذین 

جنة أخذھا بعین االعتبار في تنفیذ اإلشكالین عوائق یجب على الل
   خطة العمل الوطنیة.

. Bratislava Regional Centerقامئ �ىل النتاجئ". عرض �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ �الل ندوة �ملركز اجلهوي لربا�زالفا . "التدبري ال�Gremillet, Patrickرميیلیت ��ریك   4
 .2011غشت 

ل البلد المتخیلمثا  
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(المخرجات) الحصائل لتطویر الوطنیة العمل خطة إطار استخدام: 3 القسم  

:أن-(المخرجات) یجب على الحصائل  

   . 5الحكومة داخل المستویات مختلف على القرار صنع عملیة من جزأ األھداف تحدید یعد
 القدرة إلى یفتقر بعضھا فإن أھدافھا، دائما لدیھا تكون الحكومیة المؤسسات أن معو 
 بین الوثیق اإلرتباط األثر إظھار و الفعال التتبع یتطلب. عملھم أثر إظھار و تتبع على

 ھذه أنمن  التأكد و والتقییم، الرصد و السنوي التخطیط االستراتیجیة، تصمیم عملیات
 النتائج لتحدید الوطنیة العمل خطة إطار استخدام یعد. بعضال بعضھا یخبر العملیات
 .ناجحة العملیات ھذه لجعل الرئیسي والمفتاح األولى الخطوة

 المدى على اإلنمائي الھدف عن تعبر): األثر أو( األھداف
 الوطنیة العمل خطة تسعى الذي المجتمع نطاق على و البعید،

 .تحقیقھ في للمساھمة أخرى سیاسة أو معینة، استراتیجیة أو

 خمس إلى ثالث من( األمد طویلة نتائج عن عبارة ھي الحصائل

 .العمل خطة نھایة بحلول تحقیقھ المرجو التغییر أو ،)سنوات

النتائج  تنازلیا من األعلى إلى األسفل، مع التركیز على ایجب أن تأخذ عملیة التخطیط منح
المرجوة، بدال من األسفل إلى األعلى. یجب أن تكون القرارات مبنیة على المعلومات التي 
تم جمعھا خالل مشاورات صادقة مع المؤسسات األخرى والمجتمع المدني. لتوضیح األثر والتقدم 
المحرز نحو حصائل خطة العمل الوطنیة، ھناك الحاجة لتفسیر ما تحاول تحقیقھ ـــ و كیف 

یسمح التركیز على حصائل المدى البعید و المتوسط  فقدكر أعاله، ذُ سیبدو نجاحك. وكما 
 .للمنفذین مواءمة األنشطة وتوضیح اإلستراتیجیات الالزمة لتحقیق تلك النتائج

 لواضعيیجب أن تشیر الحصائل إلى التغییر المؤسساتي أو السلوكي. یسمح الوضع الجید 
السیاسات بتقدیم الحصائل المرجوة من خطة العمل الوطنیة بكیفیة صریحة قدر اإلمكان. 
وینبغي لھذه الحصائل أن تعكس األولویات االستراتیجیة و أن تكون مبنیة على تقییم 
االحتیاجات األولیة و تحلیل القضیة. باختصار، تظھر الحصائل النتائج النھائیة التي تھدف 

 .6الوطنیة و أین سینتھي بك المطاف في نھایة التنفیذ إلیھا خطة العمل

 ربطھا إمكانیة بتدارس قم بك، الخاصة الوطنیة العمل (المخرجات) خطة حصائل صیاغة قبل
 لأللفیة اإلنمائیة األھداف مثل الدولیة، التنمویة والمبادرات باالستراتیجیات
 األھداف من غیرھا مع تراصفھا إمكانیة أو الفقر، من للحد الوطنیة أواالستراتیجیة

 .والسالم واألمن المرأة مجال في القطاعیة أو الوطنیة أو اإلقلیمیة

 خطة تنفیذ و تخطیط في الرئیسیین الفاعلین التزام ولضمان األسئلة ھذه بعض لمعالجة
 األھداف لتحدید وتعاونیة وتشاوریة تشاركیة عملیةال ھذه تكون أن من البد الوطنیة، العمل
 ضروري المعنیة األطراف جمیع من مساھمات عن الدائم البحث و السعيف. الحصائل وصیاغة
 .السیاسي التوافق ولبناء ناجحة تخطیط لعملیة

 التي بالمخرجات أو المتوسط المدى بحصائل (المخرجات النھائیة) الحصائل تستكمل قد
 تماسك و سالمة المتوسط المدى على الحصائل صیاغة تضمن. النھائیة الحصائل لبلوغ تحتاجھا

(النتیجة  الحصیلة لتحقیق تحتاجھا التي العوامل جمیع معالجة وكذلك خطتك منطق
 اإلنجازات: المخرجات إلى الوطنیة العمل خطة تحتاج آخرا، ولیس وأخیرا. النھائیة)المرجوة

 المرجوة الحصائل تحقیق على المخرجات تساعد إذ. األنشطة عن مباشرة الناتجة الخدمات أو
 .البعید و المتوسط المدیین على

 التأثیر، عالیة وطنیة عمل خطة مراجعة أو تصمیم في نیالمعنی نیوالفاعل البلدان لمساعدة
 تخطیط أداة اإلطار ھذا یعد). 2 الشكل( الوطنیة العمل لخطة إطارا الدلیل ھذا یتضمن
 أي في توظیفھا یمكن الخطة؛ آثار و نتائج على حدیثھم تركیز على المستعملین تساعد
 یتوجب بلد كل أن من الرغم على. الوطنیة العمل خطة وتقییم ورصد تنفیذ عملیة خالل مرحلة
 كل لمعالجة المصممة الخطط فقط الوطنیة، أولویاتھ مع للخطة العام اإلطار یالئم أن علیھ

 .التأثیر عالیة تكون بأن كفیلة) أسفلھ اإلطار في مبینة ھي كما( حدة على حصیلة

 لغة استعمال

 إلظھار ،"النتائج"

 التغییرات

 .الحاصلة

تكون مصممة وفق منھج 
و ترتكز على شمولي، 

ا من ءالنتائج بد
 القاعدة. إلىالقمة 

 موجزة محددة، تكون
 واحدة نتیجة(

 .ملموسة و ،)فقط
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ةالعمل الوطنی خطةة رصد و تقییم یاإلطار المنطقي لعمل الشكل  2 :  

  

 1حصیلة 
تحقیق مشاركة 
فعالة للمرأة 
في عملیة 
استثبات 

 السالم واألمن

  2 حصیلة
 مساھمة تثبیت

 في المرأة
 واألمن السالم

  3 حصیلة
 األمن تحقیق
 للمرأة  اإلنساني

  النصفیة حصیلة
1.1 

 وسیاسات قوانین
 لمزید تسمح رئیسیة

 في المشاركة من
 القطاع الحكم،
 وعملیات األمني،
واإلغاثة السالم  

 

  النصفیة حصیلة
1.2 

المرأة على  قدرة
المشاركة في 

الحكم، القطاع 
األمني، وعملیات 
السالم واإلغاثة 

 واالنتعاش

 النصفیة حصیلة
1.3 

 تمثیل زیادة
 في المرأة
 القطاع الحكم،
 وعملیات األمني،
 واإلغاثة السالم

 واالنتعاش

2.1  النصفیةحصیلة   
تحسن في تصورات المجتمع 

 تجاه المرأة

2.2  النصفیة حصیلة  
یبرھن القادة و الفاعلون 
الرئیسیون على إلتزامھم 
 بالمضي قدما بإدماج المرأة

3.1  النصفیةحصیلة   
إزالة الحواجز الحائلة 

 دون المساواة

 3.2 النصفیة حصیلة
 ممارسة النساء لحقوقھن

على شكل سلسلة من المقترحات  منطقي كإطار ةالعمل الوطنیخطة  إطار عملیعمل 
ك إلى فسیؤدي ذل النصفیة حصائلعلى سبیل المثال، إذا تم إنجاز : المترابطة

إنھا ال تحدد أنشطة محددة بعینھا لكن من  كذا.تحقیق النتائج النھائیة وھ
 الطلب.حسب المفترض أن تكون 

 

ل البلد المتخیلمثا  
 

  الحصائلاستعمال إطار برنامج العمل الوطني لتطویر 
 

: تحقیق مشاركة فعالة للمرأة في 1خذ بعین اإلعتبار الحصیلة 
  الحصائلعملیة استثبات السالم واألمن. بدال من اإلعتماد تماما على 

مع السیاق  اعلى تكییفھ خطةكما ھي مكتوبة، تقوم لجنة تنسیق ال
اإلقلیمي. ما دام تعزیز مشاركة المرأة في قوات األمن (الشرطة 

تعزیز المشاركة السیاسیة ھي األولویة، اختارت كمثال)  بدال من 
 1.2و      1.1و حصیلة منتصف السنة  1اللجنة تعدیل الحصیلة 

ألجل التركیز على مشاركة المرأة في قوات الشرطة الوطنیة على 
 .وجھ التحدید

النھائیة ذات  المخرجاتعلى بناء  قرارا اللجنة تتخذبمجرد أن 
العمل  خطةا عبر ھالمتوخى تحقیق النصفیةالمخرجات و  العالقة
، ستقوم المناطق المعنیة بتصمیم األنشطة التي من شأنھا ةالوطنی

والمخرجات الالزمة للوصول إلى  النصفیة حصائلأن تؤدي الى 
، المتمثلة في ارتفاع أعداد النساء المشاركات 1الحصیلة 

بفعالیة في قوات الشرطة . إلنشاء ھذه المعادلة بشكل صحیح، سنضع 
 .5 " كما ھي موضحة في الشكلفإننصب أعیننا فرضیات "إذا، 

ل العم عمل خطةعلى سبیل المثال، استخدمت البوسنة والھرسك إطار 
 ةالجدید خطط عملھاالمتوخاة من  المخرجاتللتعرف على  ةالوطنی

  2014في عام  اتم إطالقھیي ستلا

 . 2004 .56 . ، واش�نطن العامصالبنك ا�ويل. �ىل النتاجئ قامئوتق�مي نظام رصد ل  عرش خطوات :التمنیةامريس . دلیل ملKusek, Jody and Ray Ristر�ست  وراي جودي�وس�یك،  5  
  .57نفس املرجع6 
  



 

4:استخدام مؤشرات إطار خطة العمل الوطنیة   قسم

 :أن شأنھا من التيخطة العمل الوطنیة المؤشرات  إطاراتینبغي أن تشمل 

  .161الصف�ة   �2009شغیل �ٔنظمة الرصد و التق�مي. البنك ا�ويل، واش�نطن العامصة:  Gorgens and Zall Zusek.جور�زن و زول زوس�یك  7
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“ فإن إذا،" فرضیات ـــ والمخرجات ،النصفیة حصائل ،حصائل الشكل  3 :  

  
 1حصیلة 

 تحقیق مشاركة فعالة للمرأة في عملیة استتباب السالم واألمن

 1.1  النصفیةحصیلة  

وسیاسات رئیسیة تسمح  قوانین
لمزید من المشاركة النسویة في 
الحكم، القطاع األمني، وعملیات 

 السالم واإلغاثة واالنتعاش

 .12 النصفیة حصیلة

 في للمشاركة النساء تأھیل
 عملیات و األمني، القطاع الحكم،

اإلنعاش و اإلغاثة و السالم  

 مخرج

 وعي و اطالع
 الجمعیة أعضاء

 على الوطنیة
 المعاییر
 الدولیة

 

 

 مخرج

 السیاسات تحضیر
 مشاریع و

 القوانین
 إلى وتقدیمھا

الجمعیة 
 ووزارة الوطنیة

 العدل

 

 مخرج
 

تثقیف النساء 
حول فوائد 
 مھنة الشرطة

 

 

 مخرج
 
 السكان تثقیف
 قیمة حول
 المرأة مساھمة
 القطاع في

 األمني

 

 أنشطة أنشطة أنشطة أنشطة

)، إذا اطلع أعضاء الجمعیة الوطنیة على المعاییر الدولیة 3كما یوضح الشكل (
(المخرجات) و تم عرض مشروع السیاسات على الجمعیة الوطنیة ووزارة العدل، 

 حصائل( بالموظفین اإلبقاء وفذلك یؤدي إلى تغییر السیاسات المتعلقة بالتوظیف 
سیاسات المتعلقة بالتوظیف واالحتفاظ ). وعالوة على ذلك، إذا تم تغییر الالنصفیة

إلى رفع مستوى الوعي حول قطاع الشرطة  باإلضافةبالموارد البشریة (النساء) 
كخیار مھني بین السكان، فسیزداد عدد النساء في قوات الشرطة. بمجرد ما تقوم 
بتطویر ھذه المعادالت المنطقیة، یصبح من السھل التعرف على األنشطة التي من 

 .ةتقدیم المخرجات المطلوبشأنھا 
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لخطة العمل الخاصة بك، ستحتاج إلى إنشاء أدوات  المالئمةوالمخرجات  حصائلالحالما تضع 
مؤشرات "تشیر إلى" أن التغییر حاصل  لقیاس التقدم المحرز (مؤشرات) نحو التغییر المنشود.

 التنفیذ عملیاتبمؤشر واحد أو أكثر لقیاس  لربطھا مخرجة أو حصیلة كل تحتاج و أو غیر حاصل.
 .الجاریة

للمؤشرات وظائف متعددة. واألھم من ذلك أنھا تظھر التقدم المحرز عندما یجري تنفیذھا بشكل 
جید. كما أنھا تساعد على تحدید التغییرات التي یجب إجراءھا (عندما ال یجري تنفیذھا بشكل 

 كتقییم فعال لبرنامج إجراءصنعك للقرار وتساعدك على  جید). تبلغ بیانات المؤشرات على عملیة
 مشروعك.أو 

ــیاغة  ــبة لص ــأن بالنس ــو الش ــائلكمــا ھ ــع المؤشــرات الحص ــة وض ــون عملی ــي أن تك ، ینبغ
ضل  و تشـاركیة. تشاوریة من األف نھ  نك اسـتخدام مؤشـرات محـددة سـلفا، فإ و بینمـا یمك

ــرات  ــةدائمــا العمــل علــى مؤش ــة ل مالئم ــع خطــة العمــل الوطنی ــك. یتطلــب وض الخاصــة ب
شراك یدة إ یین، وكـذلك المـوظفین ال مـن كـل مؤشـرات ج ضعي القـرارات و صـانعيتقن  وا

سات.  لرغم علـىالسیا یة ھذه أن من ا فا وقتـا تتطلـب العمل ھا إال، مكث  أن تكفـل أن
 ستراتیجیة ومنفذیھا.لالالمؤشرات ذات صلة وذات مغزى  تكون

محددة، قابلة للقیاس، قابلة للتحقیق، ذات صلة، :(SMART)"سمارت" ینبغي أن تكون المؤشرات

 7 .ومحددة زمنیا

 :مؤشر لكل بالنسبة التالي تحدید المھم من

 

 

 

 

 

 

 

 الطالع یرجى( أخرى إفادات جانب إلىھذه المعلومات  بالتقاطمصفوفة مصادر البیانات  تقوم 
التحقق  في) 3(أداة  النموذجي المؤشر عمل ورقة تساھم كمالمزید من التفاصیل).  4األداة  على

من ما إذا كنت على الطریق الصحیح لخلق مؤشرات جیدة لرصد التقدم المحرز في تنفیذ خطة 
 .العمل الوطنیة

ضباط الشرطة أو إلى أي مدى یتم من وحدة التحلیل (على سبیل المثال، عدد النساء • 
 في جلسات االستراتیجیة)؛ الشرطة ضابطاتتضمین 

 الرسمي بالزيالشرطة  ضابطاتوتصنیفھ (على سبیل المثال، ھذا المؤشر یقیس عدد ھ تعریف•
، مصنفات حسب السن، الشرطة الوطنیة رتب من رتبة حالیا في أي یشتغلناللواتي  والمدني

ھذه  دعوة وتیرةتشیر ھذه المؤشرات إلى  قد ذلك على آخر كمثال و ؛والمقاطعة، والرتبة
 الضابطات لحضوراجتماعات كبار الموظفین، من دون تصنیف)؛

 ؛ من أفراد الشرطة الوطنیة ھم نساء) ٪15المعلومات األساسیة الحالیة (فمثال، حالیا •

من  ٪30أو  ٪15(على سبیل المثال، زیادة بنسبة  الزمنیةلمقارنة اأو أھداف  ھدف•
 ).أفراد الشرطة الوطنیة بینالنساء 

 أن التغییر تثبت
 .المنشود قد تحقق

 

محددة، قابلة  تكون
قابلة للتحقیق،  للقیاس،

 ذات صلة، ومحددة زمنیا
  (SMART). "سمارت"

) ة(موضوعی ةكمیتكون 
 .)ة(ذاتی ةونوعی

 المؤشرات الكمیة والنوعیةالتفریق بین 

 الشرطة ضابطات عدد تحصي أن یمكنك المثال، سبیل فعلى". للعد قابلة" الكمیة المؤشرات تعد
 المؤشرات. الشرطة قوات في للنساء المئویة النسبة في التغیر عد یمكنك أو تجنیدھن تم اللواتي
 تقیم أن یمكنك ھنا،. المشاعر و والمواقف، واآلراء الخبرات تلتقطف أخرى، ناحیة من النوعیة،

 .المرأة لتمثیل المئویة النسبة زیادة مع الشرطة لقوات المواطنین تصورات تغیر مدى

. التنفیذ في المحرز التقدم عن دقة أكثر بیانات عن تسفر أنھا ھو نوعیةال المؤشرات یمیز ما
 خصوصیة أما. المعلومات وتحلیل لجمع كثیرة موارد و كثیف قت و إلى بحاجة أیضا فھي ذلك، ومع

 األمثل من. القطاعات و الخطط عبر للمقارنة وقابلة موضوعیة أكثر أنھا فھي الكمیة المؤشرات
  .الوطنیة العمل طخط تنفیذ لمراقبة والكمیة النوعیة المؤشرات من مزیج استخدام



  

 

 

  11المؤشرات عمل ورقة نموذج  :3أداة   

الذي وقع علیھ اإلختیار المؤشر

  8المؤشرات الكمیة والنوعیة  :4 الشكل  

 الحصیلة التي سیتم قیاسھا

 واألھداف األساس خطوط 

ت�دة إالمنائیة ة" اليت یقودها فریق احملاس�بة و إالدارة القامئة �ىل النتاجئ، و الفریق العامل مبجمو�ة أ�مم امل مجمو�ة أ�مم املت�دة �لتمنیة."دلیل إالدارة القامئة �ىل النتاجئ: تعز�ز مواءمة الٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ لتحسني نتاجئ التمنی 8
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    .2010 �ٔ�ریل /S/2010 /173. 6 .العام تقر�رأ�مني. ا�ويل أ�من جملس 9 
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 مثال البلد المتخیل

 المؤشرات

 
 .یرجى التحقق من كل ما ینطبق

 

3  

2 

4 

5 

6 

، ذو صلة، و محدد للتحقق قابلھو المؤشر سمارت (محدد وقابل للقیاس، 
 زمنیا)؟

ھل ھو تعبیر دقیق لقیاس التغیر الطارئ على حصیلة محددة، أو حصیلة 
 ، أو مخرجة مرتبطة بھ؟النصفیة

 مقیاسا موضوعیا؟ھل یوفر المؤشر 

 ھل یمكن تصنیف المؤشر عند اإلبالغ عن الحصیلة إذا اقتضت الحاجة؟

 ھل أتیحت ھناك بیانات على المؤشرات لتوفیر خط األساس واألھداف المتوخاة؟

 ھل تعد تكلفة جمع البیانات الالزمة للمؤشر قابلة للتنفیذ و مجدیة؟

1 

لجعل المؤشرات ذات معنى و قادرة على إثبات التقدم الناتج عن تنفیذ خطة العمل الوطنیة، 
ھداف األساسیة لكل مؤشر. فبینما یخبرنا خط ستحتاج إلى تسجیل بیانات خط األساس و كذلك األ

في البرلمان على سبیل المثال،  الحالیة النساء كنسبةاألساس بمعلومات ھامة عن الوضع الحالي 
فینبغي أن یكون الھدف عبارة عن العدد أو القیمة التي تنوي الوصول إلیھا في متم تنفیذ خطة 

 .ى السنینالعمل الوطني. و یمكن تقسیم األھداف على مد

لھاتین "العالمتین"، خط األساس والھدف، غایة في األھمیة لفھم الفرق الحاصل عن خطة العمل 
بدون مغزى. في غیاب الوطنیة. فبدون بیانات خط األساس،  یصعب تفسیر النتائج و تبقى األھداف 

األھداف المحددة، یمكن لعملیة التنفیذ أن تطالھا المماطلة بسھولة أو أن تنحرف عن المسار 
 .بسبب عدم وضوح الوجھة

یمكن جمع معلومات خط األساس من خالل التقاریر اإلحصائیة والمراجعات السابقة أو التقییمات لوضع 
المرأة من قبل المؤسسات المحلیة أو الدولیة أو من خالل أدوات المجتمع المدني. وینبغي وضع 

ن. فمن أھداف خطة العمل الوطنیة عبر إجراء مشاورات على نطاق واسع مع جمیع الشركاء المنفذی
 .ومن ثم الفشل في تلبیة تلك القیم المبالغةاألفضل وضع أھداف واقعیة وقابلة للتنفیذ بدال من 

 

الحصائل تعد المشاركة الفعالة للمرأة في الشرطة الوطنیة واحدة من 
 .التي اختارت اللجنة أن یتم تحقیقھا

یمكن للجنة العمل الوطنیة أن تختار قیاس ھذه الحصیلة بطریقة كمیة 
(عدد النساء في قوة الشرطة، مصنفة حسب الرتبة، واإلقلیم، الخ) أو 
بطریقة نوعیة (مدى ونوع مساھمات ضابطات الشرطة في التحقیقات على 

ألساس ھو العدد الحالي أو النسبة المئویة سبیل المثال). و یكون خط ا
للنساء في قوة الشرطة، أما الھدف فقد یكون تحقیق زیادة  تتراوح 

. ویمكن جمع البیانات حول المؤشرات النوعیة باستعمال %20و  10بین 
من حیث مدى)، من  5إلى  0مقیاس محدد سلفا (على سبیل المثال، من 

عة، أو بحوث المكتب، أو عبر وسائل خالل إجراء مقابالت مع مصادر مطل
 .أخرى

لرؤیة مثال لخطة عمل وطنیة استخدم فیھا مزیج جید من المؤشرات 
النوعیة والكمیة و في شكل سھل القراءة، یرجى اإلطالع على خطة العمل 

 .2010الوطنیة لغانا و التي أصدرت عام 

 لنوعیةالمؤشرات ا المؤشرات الكمیة

 تدابیر كمیة

 عددال

 النسبة المئویة

 نسبةال

 التصور

 رأيال

  حكاماأل

 أمثلة

 عدد النساء في مواقع صنع القرار

  األمیة محو مجال في بالنفس الثقة درجة

 الحیاةنوعیة

 رساالمد مستوىالعمل و  ظروفالرضا عن 

 للتمكین المرأة تصور

 معرفة القراءة والكتابة نسب

 مستویات التعلیم

 معدالت األجور

 التوظیف مستویات

 مصادر المعلومات

 مجموعات الشھادات، علنیة، استماع جلسات الرسمیة اإلستطالعات و االستبیانات
 المواقف، استقصاء دراسات البؤریة، النقاش

 التشاركیة والمالحظات

 تم لقد. بك الخاصة المؤشرات إنشاء في سترشدك التي العینة المؤشرات بعض ج الملحق یقدم
 خطة عن المترتبة النتائج و اآلثار قیاس على تساعد بكیفیة العینة المؤشرات ھذه تصمیم
 المؤشرات تكمل و أساسھا تستمد فھي.  للتنفیذ قابلة و واقعیة بطریقة الوطنیة العمل

 ھیئات و) األوروبي االتحاد و المتحدة األمم( الدولیة المنظمات طرف من المعتمدة الحالیة
 مؤشرات من العدید إدراج تم قد و. 9السالم بناة للنساء العالمیة الشبكة و المدني المجتمع

 مادام .النجمة عالمة تحمل التي و المجموعة ھذه ضمن)  مماثلة مؤشرات أو( المتحدة األمم
 فلقد األولى، بالدرجة الوطني المستوى على البیانات قیاس ھو الدلیل ھذا نم المبتغى أن
 بناء و .المتحدة األمم منظا ألنشطة خصیصا المحددة المؤشرات عن ج الملحق في االستغناء تم

 مؤشراتمن  مؤشر كل اإلبالغ عن و ضد القیاس في االستمرار البلدان على ینبغي ذلك، على
 فضال وداخلیا، خارجیا الموجھة الوطنیة العمل لخطط أقساما القائمة وتشمل .تحدةمال األمم
  .10بلد أي في للتطبیق قابلة شاملة مؤشرات عن

تذكر أنھ ال یمكن استخدام المؤشرات دون تفكیر وثیق أو دون تقییم أھمیتھا. وینبغي 
مواءمتھا مع اإلطار العام لخطة العمل الوطنیة الخاصة ببلدك. قم باستھداف وثاقة الصلة 

األساسیة و الواقعیة،  بالموضوع والنوعیة على الكمیة، وذلك بحصر القائمة على المؤشرات
ن الموارد المتاحة. تذكر كذلك أنھ لیس من الضروري استخدام كل مؤشر آخذا في الحسبا

موجود على القائمة وبأنھ من الممكن إضافة مؤشرات جدیدة باستخدام األدوات المدرجة في 
 .مثال 3ھذا الدلیل، كاألداة 
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تحدید مصادر 

 البیانات

 

 
تحدید استراتیجیة 

االتصال ونشر 
 التقاریر

 
 المسؤولیات إسناد

 الزمنیة والجداول
البیانات جمع لعملیة  

 

 بالمؤشرات المتعلقة للبیانات المنھجي الجمع تستخدم مستمرة وظیفة الرصد یعتبر
 البرنامج، أو السیاسات لمنفذي المحرز التقدم مدى على عالمات لتقدیم وذلك المحددة،

  .12األھداف وتحقیق المخصصة المالیة الموارد صرف ذلك في بما

تفعیل عملیة الرصد : 5القسم   

 
 المسؤولیات تحدید

 الزمنیة والجداول
التقاریر لتقدیم  

 

 .2004 Zall Kusek-Rist  12  زال �وزیك 

الوطنیة العمل لخطة وتقییم رصد خطة إنشاء  

 
 منھجیة وإعداد تخطیط

البیانات جمع  

 

 خطة تنفیذ بعملیة الخاصة واألھداف األساس وخطوط المؤشرات بوضع المنظمات تقوم حالما
 ذات المؤطرة السیاسات و واألدوار الوثائق و األنشطة تحدید المھم من الوطنیة، العمل
 .شاملة واحدة وثیقة في والتقییم بالرصد الصلة

 ما تتضمن أن یجب والتي الوطنیة، العمل طخط تقییم و رصد خطة جوھر التخطیط إطار یعد
 : یلي

 ؛)البلد سیاق حسب مشخصة( 2 الشكل في الوطنیة العمل خطة إطار 

 واألھداف؛ األساس خطوط مع الوطنیة العمل بخطة المتصلة المؤشرات من قائمة 

 ذات والمسؤولیات والمھام تحلیلھا وآلیات وإدارتھا، البیانات، جمع عملیة وصف 
 )البیانات مصادر مصفوفة: 4 األداة انظر( الصلة

 التقاریر؛ إلعداد التوجیھیة المبادئ و المتطلبات 

 والتقییم الرصد خطة بتنفیذ الخاصة والمیزانیة الزمنیة األطر عن عامة لمحة 
 )المنظمة طرف من تبنیھا تم أخرى رصد خطة أي أو(

 وفي المنفذة الوكاالت قبل من البیانات استخدام بھا سیتم التي الكیفیة شرح 
 .األخرى والمنظمات المدني المجتمع مع والتقییم الرصد شراكات

 مشاورات على مبنیة الوطنیة العمل خطة تقییم و رصد خطة مكونات صیاغة تكون أن یجب
 الفرد أو اإلدارة أو والتقییم، الرصد وحدة طرف من التنسیق عملیة قیادة یمكن. مشتركة
 بالتشاور وذلك الوكاالت، بین المشتركة العمل مجموعة قبل أومن التخطیط، عن المسؤول
 اإلشارة تجدر. النھائیة الموافقة ألخذ إلیھا الرجوع و المشاركة الجھات مع المنتظم

 من للتأكد. المعنیة الفاعلة الجھات لجمیع التامة المشاركة ضمان أھمیة إلى خاص بشكل
 على یجب فإنھ الوطنیة، العمل خطة تنفیذ في والتقییم الرصد بخطة الشركاء جمیع إلتزام
 .للجمیع وواقعیة مفیدة تكون أن الخطة

. والتقییم الرصد مراحل جمیع خالل مھمة أدوار المدني المجتمع و السیاسات واضعي من لكل
 واضع فعلى. األھمیة بالغ أمر السیاسات واضعي دور أن إلى خاص بشكل اإلشارة تجدر و

 الرصد بعملیة المتعلقة الالزمة والسیاسات الصالحیات وجود من)  1( التأكد السیاسات
 ضمن والتقییم للرصد الكافیة الموارد رصد تم بأنھ و) 2( المیزانیة في. والتقییم
 وأھمیة ضرورة جیدا فھموا المعنیین األشخاص بأن و) 3( الوطنیة العمل خطة میزانیة
 .بالعمل القیام

 

 
 وأسالیب أدوار تحدید

البیانات تحلیل  

 

 إلى حاجة في فأنت بینھا، فیما السلیم التنسیق وضمان الوظیفیة العناصر ھذه لتفعیل
 المذكورة العناصر ھذه كل تشمل التي الوثیقة فھي .والتقییم الرصد خطة: طریق خارطة

 .الوطنیة العمل خطة تنفیذ مراقبة كیفیة حول إرشادات تقدم كما المذكورة، غیر و

:تتناول خطط الرصد والتقییم ما یلي  

احتیاجات 
البیانات كما 

حددھا 
.المنفذون  

خطوات الرصد :5الشكل    

 السیاسات مؤشرات
.والبرامج  

 أدوات
 جمع وإجراءات
.البیانات  

 

المتخیل البلد مثال  

 التقییم و الرصد خطة

 

 الرصد عن قسم شملت والتي لنیجیریا، الوطنیة العمل خطة استعراض بعد
 والمسؤولیات األدوار وكذلك للعملیة، األساسیة العناصر تحدید والتقییم،
 لجنة قررت والتقییم، بالرصد المتعلقة للتقاریر الزمنیة والجداول
 األدوار على رسمیا اإلتفاق یتم أن بمكان األھمیة من أنھ التنسیق

 إنشاء قررت فإنھا ولذلك،. الوطنیة العمل خطة تنفیذ لرصد والمسؤولیات
 العمل خطة داخل( الالزمة للموارد طلبا وشملت والتقییم الرصد خطة

 .)نفسھا الوطنیة

 أوصى فقد المرأة، تمكین وزارة في البشریة الموارد بمحدودیة منھم وعیا
 االتصال كجھة شخص تعیین و والتقییم الرصد وحدة بإنشاء الفاعلون
 مكالمات تنسیق عن مسؤولة الوحدة وستكون. التنسیق لجنة داخل الرئیسیة

 من كل إلى التقاریر رفع و جمعھا، تم التي المعلومات وتحلیل البیانات،
 .الوطني والمجلس التنسیق لجنة

 

 والمسؤولیات األدوار
 نظام لتنفیذ الالزمة
.والتقییم الرصد  

  

تتوفر خطة الرصد والتقییم على العدید من الفوائد. فھي تشكل جوھر نظام الرصد 
لعملیة الرصد، و ذلك بتوفیر التوجیھ والتقییم. كما أنھا بمثابة "دلیل التعلیمات" 

الالزم ألنشطة الرصد والتقییم عبر مراحل التنفیذ. باإلضافة إلى ذلك فإنھا تسھل التنسیق 
بین األطراف المعنیة من خالل توثیق جمیع اآللیات والمسؤولیات والموارد المتعلقة بالرصد 

 .والتقییم

العمل خطة تنفیذ قبل ما مرحلة  

 التأكد المنفذین على یجب الوطنیة، العمل خطة لتقدم فعال رصد من مؤسستك تتمكن لكي
 تطویر بعد الخطوة ھذه من االنتھاء  یجب. وتحلیلھا البیانات جمع آلیات توفر من

 كل ولكن المبتغاة، واألھداف األساس خطوط وضع وبعد الوطنیة العمل خطة مؤشرات و نتائج
 الخطوات العملیة ھذه وتشمل. البرنامج أو العمل خطة تنفیذ في البدء قبل ھذا

 .أسفلھ) 5( الشكل في الموضحة



 

 أثناء التنفیذ

تبدأ أنشطة الرصد والتقییم تزامن مع البدء في تنفیذ خطة العمل الوطنیة. یشرع األفراد 
. و بعد ذلك یقومون بإدارة 13و اإلدارات المسؤولة في تجمیع البیانات بكیفیة عادیة

وتحلیل المعلومات التي تم جمعھا وتقدیم نتائجھا في نھایة الفترة التقریریة. تعرض 
خطة الرصد و التقییم الجداول الزمنیة للتقاریر والمتطلبات، وكذلك موارد إضافیة نذكر 

 : امنھ

ن نتاجئ م�تصف املدة س�نو� �ٔو مجع البیا�ت عس ربع س�نوي �ٔو نصف س�نوي. �ادة ما حيدث یعمتد توا�ر مجع البیا�ت �ىل املوارد املالیة والقدرات التق�یة وال�رشیة املتا�ة. معوما، یمت إالبالغ عن مؤرشات ا�ر�ات �ىل �ٔسا 13 
كوم بب��ة خطتك واملؤرشات و  یتعلق جبمع البیا�ت وٕا�شاء التقار�ر، �� فالتوا�ر حممرتني �الل مر�� التنف�ذ وميكن مجع بیا�ت احلصی� مرتني �ٔو يف ممت التنف�ذ. جيب �ٔن �كون للك م�ظمة وخطة �داول زم�یة �اصة هبا ف�

 ات واملوارد املتا�ةالقدر 

 المؤشر
 2ـ2ـ1ـ1
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  التنظیمیة التي تحدد الصالحیات واألدوار والسلطات السیاسات و االستراتیجیات
ویمكنھا أن تشمل الرصد والتقییم كجزء من  الساھرة على عملیة الرصد والتقییم.

الوصف الوظیفي، أو وثیقة سیاسة شاملة حول دور الرصد والتقییم في إنجاح خطة 
 .)العمل الوطنیة و إبراز مكانتھا داخل المنظمة، الخ

 و ستبقى خطة الرصد و التقییم  لتنفیذ عملیة الرصد و التقییم. میزانیة مخصصة
حبرا على ورق ما لم تكن ھناك اعتمادات مخصصة و مدفوعة. وقد ال یرى الرصد النور، 
 أو سوف یبقى في أحسن األحوال، عملیة انتھازیة دون تخصیص الموارد المالیة لذلك

 .عة العمل المكلفة بتنفیذ خطة ال بد من توفر الھیئة أو مجمو الكفاأت البشریة
العمل الوطنیة، فضال عن غیرھما من الوكاالت المعنیة، بالموارد البشریة الكافیة. 
فالرصد یتطلب الخبرة الالزمة و یستغرق وقتا طویال في اإلنجاز. (یجب أن تكون جمیع 
 اإلدارات واألفراد المعنیون على علم بجمع البیانات وتحلیلھا وإجراأت اإلبالغ
وبالمعاییر ذات الصلة وإذا لزم األمر أن یتم تدریبھم على ذلك). ومن المھم أن 
یتم تعیین األفراد المھرة في ھذه األدوار إلى أقصى حد ممكن. فبدون الموارد 
البشریة المناسبة، أو في غیابھا، فستتأثر سلبا و بشكل كبیر فائدة و استدامة 

لومات ذات فائدة عن عملیة تنفیذ خطة نظام الرصد والتقییم، و لن تنتج أي مع
 .العمل الوطنیة

حاسما ألي تقییم أو مراجعة تجرى في منتصف سیكون رصد البیانات وتقدیم التقاریر 
الطریق أو في متم تنفیذ خطة العمل الوطنیة. فجمع وتحلیل البیانات بشكل مستمر یضمن 
أن ھذه التقییمات توفر معلومات سھلة المنال عن عملیة األداء وعن أداء الوكاالت 

 .المنفذة

نموذج مصفوفة مصادر البیانات :4أداة   

 نوع المؤشر
 المؤشر

 السنة
 المالیة

 3 الھدف

 

 السنة
 المالیة

 2 الھدف

 السنة
 المالیة

 1 الھدف

 قیمة
 خط

 األساس

 الطرف
 المسؤول

 وثیرة
 جمع

 البیانات

 منھجیة
 جمع

 البیانات

 مصدر
 البیانات

 تعریف،
 القیاس، وحدة

 الفصل

 1الحصیلة 

 المؤشر
 1ـ1

 1ـ1 الطریق منتصف حصیلة

 المؤشر
 1ـ1ـ1

 المؤشر
 2ـ1ـ1

 1ـ1ـ1 المخرجة

 المؤشر
 1ـ1ـ1ـ1

 المؤشر
 2ـ1ـ1ـ1

 2ـ1ـ1 المخرجة

 المؤشر
 1ـ2ـ1ـ1

 المقترحة المحتویات

 أھداف خطة الرصد والتقییم ورؤیة المدى البعید

 والتقییم الرصد خطة بنیة

اإلشارة إلى السیاسات إطار ذات الصلة التي تبین سلطة و صالحیات 
 الرصد والتقییم

 تقییم أخرىإذا أمكن: روابط مع نظم رصد و 

 أم ال؟ مدرجة

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

 :الثاني القسم
 وتحلیل جمع قیاس، كیفیة حول األساسیة المعلومات( والتقییم الرصد نظام جوھر

 )والتقییم الرصد نظام ضمن البیانات

 المقترحة المحتویات

 الوطنیة العمل خطة إطار

 : البیانات مصادر مصفوفة

 النوع التعریف، المؤشرات،

 أم ال؟ مدرجة

ال     منع  

 واألھداف األساس خط

 المسؤولة والجھة والتواتر، الجمع، منھجیة البیانات، مصادر

 المسؤولة والجھة التردد، البیانات، تحلیل منھجیة

 التقاریر إلنشاء الزمنیة والجداول األشكال المسؤولیات،

 : الثالث القسم
 والتقییم الرصد نظام إدارة

 )وجد إن( القدرات لبناء المحتمل و الحالي التخطیط ـ القدرات بناء

 أم ال؟ مدرجة المقترحة المحتویات

 الرصد مجال في المعنیة الفاعلة الجھات جرد ـ والتقییم الرصد شراكات
 ؛)وجدت إن( والتقییم للرصد تنسیقیة لھیئة الصالحیات إعطاء والتقییم؛

 والتقییم للرصد االتصال وقنوات الشراكة آلیات

 للعالقة وصف ـ الحكومیة والمیزانیة التقییم و الرصد خطة تكالیف
 الحكومیة المیزانیات وضع و والتقییم للرصد التخطیط بین

 الزمني والجدول واألدوات، للعملیة، وصف ـ والتقییم الرصد خطة مراجعة

 الرئیسیة الجماھیر ــــ والتقییم للرصد التأیید حشد و االتصال
 )وجدت إن( التواصل استراتیجیة الخطاب؛/والرسائل المستھدفة

 بینھا القائمة والروابط الموجودة البیانات جرد لنظم ـوصف البیانات قواعد

 المنتجة المعلومات وصف ـــ النتائج لتحسین المعلومات توظیف
 التواصل واستراتیجیة) والدراسات والتقاریر التقییم(

 : لقسم األولا
مقدمة (الخلفیة؛ والیة/صالحیات الخطة؛ سلطة نظام الرصد والتقییم؛ و أھداف نظام 

 )الرصد والتقییم
 

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  

ال     منع  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تقییم خطة العمل الوطنیة :6القسم 

 : التقییمات

عد الرصد نشاطا روتینیا یباشر عبر جمیع أطوار دورة حیاة برنامج أو سیاسة ما، وذلك ی
بتزوید المنفذین بتدفق البیانات حول أداء البرنامج باستمرار. و من ناحیة أخرى، التقییم 

سیاسات مخطط لھا، أو جاریة، أو تم االنتھاء ھو قیاس منھجي وموضوعي لمشاریع أو برامج أو 
. والھدف من التقییم 15منھا وذلك في عالقة بمجموعة معینة من معاییر التقییم و مقاییس األداء

ھو تحدید التقدم نحو النتائج والكفاءة والفعالیة والتأثیر واالستدامة. كما یوفر معلومات 
 .المنفذین وواضعي السیاسات والممولینبإمكانھا أن تحسن القرارات المتخذة من قبل 

:المثال سبیل على التالیة، األسئلة على اإلجابة على الوطنیة العمل خطة مراجعة و تقییم یساعد

ما ھو التقدم المحرز نحو تحقیق أھداف خطة العمل الوطنیة؟ ما ھي اإلنجازات والتحدیات 1.
 التي ال تزال قائمة؟

 تبة عن عدم تحقیق أھداف خطة العمل الوطنیة؟ماھي وأین ھي الثغرات المتر2.

ما ھي التعدیالت التي ینبغي إدخالھا على خطة العمل الوطنیة لمعالجة الثغرات ولكي تعكس 3.
 البیئة الدولیة المتغیرة فیما یتعلق بالنساء والفتیات في حاالت الصراع؟

بشكل أفضل وأن تخطط اءت اإلجركیف یمكن لإلدارات الشریكة لخطة العمل الوطنیة أن تحدد 4.
 وتنفذ من أجل تحقیق النتائج، وأن تتبع  وترصد و تنجز تقاریر عن اإلجراءت والمؤشرات؟

كیف یمكن تحسین خطة العمل الوطنیة لتكون بمثابة دلیل للتخطیط واإلدارة والرصد واإلبالغ 5.
 حول المرأة والسالم واألنشطة األمنیة؟

أو أھمیة نشاط أو سیاسة أو برنامج ما، ویمكن أن یشمل یساعد التقییم على تحدید قیمة 
تقدیرا لجودة التخطیط و عملیات التنفیذ. في حاالت معینة و حیث یصعب قیاس النتائج، قد تركز 
التقییمات كلیا على األسئلة المتعلقة بسیر العملیة. كما تبني دراسات التقییم وبحوث األداء 

ن، ویمكن أن توفر للعامة معلومات عن تأثیر مشروع أو أیضا المعرفة والقدرة التنظیمیتی
سیاسة ما. ویمكن أن تستخدم كدلیل وبرھان المساءلة للشركاء اآلخرین، مثل الوكاالت المانحة 
أو المنظمات الخارجیة. وباإلضافة إلى ذلك، من خالل إتاحة الفرصة للوقوف و التأمل في 

 .16لى تعزیز الحوار بین الشركاء المنفذیناالستراتیجیات والنتائج، یساعد التقییم ع

 أنواع التقییمات
المنفذین الشركاء تحدید الضروري من بك، الخاصة الوطنیة العمل خطة لتقییم اإلعداد أثناء

 .العملیة في إشراكھم كیفیة في والنظر

من) 2( و التقییم أسئلة صیاغة عن المسؤول من) 1: (رئیسیین سؤالین اإلعتبار بعین األخذ یجب
 17المطابقة للتحقیق القابلة األھداف تحدید و التقییم عملیة وتنفیذ تصمیم عن المسؤول

. 

 : النماذج ھذه من واحدا سیتبع التقییم فإن األسئلة، ھذه على اإلجابات على بناء
 الخارجي التقییم -
 الداخلي التقییم -
 التشاركي التقییم -

 
المنفذة المنظمة عن خارجین أشخاص قبل من الوطنیة العمل لخطة الخارجي التقییم إجراء یتم
فیدار الداخلي التقییم أما. النتائج في لھم مصالح غیاب في وذلك السیاسة، أو البرنامج أو
الداخلیین للمقیمین أن من الرغم وعلى.  السیاسة أو بالبرنامج تنظیمیة صلة ذو شخص قبل من

المعلومات وتبادل التقییم استخدام لتسھیل أفضل وضع وفي الوطنیة العمل خطة لسیاق أعمق فھم
یعیق قد مما الخارجیة، الجماھیر إزاء المصداقیة إلى یفتقرون فقد المنفذة، الوكاالت داخل

من مختلفة أنواعا والخارجیة الداخلیة التقییمات من كل تتطلب. المساءلة من الغرض تماما
الداخلي التقییم أما المالیة اإلعتمادات من المزید یتطلب الخارجي فالتقییم. الموارد
 .الوقت من بمزید االلتزام إلى و البشریة القدرات من مزید إلى فیحتاج

 

الشركاء لمساعدة الموجھ أو المسیر دور المقیمون یلعب التشاركیة، التقییم عملیات في
حول الشركاء بین مشترك فھم تطویر یعد. السیاسة أو البرنامج قیمة تقییم في المنفذین

للمنھجیة بالنسبة الشأن ھو كما التقییم، من النوع لھذا مسبقا شرطا التنفیذ وطرق نتائج
 والخدمات األنشطة وتقدیم تصمیم في التشاركیة

. األسئلة من مختلفة أنواع على المناسب للرد اسخدامھا یتم للتقییم مختلفة مناھج ھناك
أنواع لتحدید معا العمل الشركاء من وغیرھم التقییم، ومدیري المنفذین على یجب

تنفیذ عن معرفتھ تود ما تحدید بمجرد. الوطنیة العمل خعة تنفیذ حول المحتاجة المعلومات
اختیار على قادرا فستصبح منھا المستفادة والدروس ونتائجھا وسیرھا الوطنیة العمل خطة

 شیوعا األكثر التقییم أنواع بسرد التالي الجدول یقوم. المناسبة المنھجیة

أنواع التقییم المتعارف علیھا: 6الشكل    

إعالم كل من صانعي السیاسات 
        و ومدیري البرامج 

 ناسالعامة و المشاریع، و
إن كانت تدخالتھم قد أدت 

 .إلى النتائج المصممة

 القدرات و المعرفة بناء
 .المؤسساتیة/التنظیمیة

 تعزیز
 .المحاسبة/المساءلة

 التقییم أھمیة التقییم ماھیة التقییم إستعمال نوع التقییم

 التقییم التكویني

 العملیة سیر تقییم

 السریع التقییم

 التلخیصي التقییم
 القائم التقییم أو
 الحصائل على

 االقتصادي التقییم

 القوة نقاط یحدد
 السیاسة في والضعف

. التنفیذ بدء قبل
 ھو ذلك من والغرض
 .نجاحھا فرص زیادة

 یقیس و یوثق
 والمھام العملیات
 بتنفیذ المتصلة
 سیاسة أو برنامج

 .ما

 آنیة معلومات یقدم
 المناسب الوقت في

 أقل وبتكلفة
 المناھج باستخدام
 والكمیة النوعیة

 أقل بطریقة ولكن
 .تنظیما

 تحقق مدى یحدد
 إلى یھدف و الحصائل

 حول المعلومات توفیر
 .ما سیاسة قیمة

 القائم التقییم
 التأثیر على

 بإجراء یسمح
 البدء قبل التغییرات

 الكامل التنفیذ في
 نجاح فرص من ویزید

 .السیاسة

 جدیدة؛ سیاسة وضع خالل
 ھذه مراجعة یتم عندما

 استخدامھا أو السیاسات
 .جدید وضع في

 لمراقبة أدوات یوفر
 وھذا التنفیذ، جودة
 أقصى لتحقیق حیوي أمر
 الفوائد من قدر

 وإثبات المرجوة
 .اإلستراتیجیة فعالیة

 التنفیذ؛ بدایة من
 .التنفیذ أثناء

 رفع و بالتقییم  یسمح
 سریع بشكل التقاریر

 لصناع یوفر كما وآني
 تأثیرات القرار

 تغذیة/تفاعلیة
 على فوریة استرجاعیة

 برنامج أو مشروع سیر
 .ما سیاسة أو

 فعالیة إلى یشیر
 تحقیق في السیاسة
 .أھدافھا

 نجاعة مدى یقیس
 المخصصة الموارد
 من قدر أقصى لتحقیق

 ویرشد التأثیر
 .األمثل باستعمالھا

 المعلومات تكون عندما
 لصناع كافیة الوصفیة

 الرئیسي القرار؛الغرض
 تولید ھو الدراسة من

 والتوصیات؛ االقتراحات
 تفسیر یتوجب عندما أو

 الكمیة البیانات
 .المتاحة

 النھایة المرحلة في
 أثناء أو( ما لسیاسة
 من مرحلة من اإلنتاء
    البرنامج مراحل

 ).السیاسة أو

 على التعرف یحاول
   الطارئة التغیرات

 یشیر و أسبابھا و
 النھائي التأثیر إلى

) البعید المدى على(
 الحصائل آثار إلى و

 المتوسط المدى على

 الستخدامھا األدلة یوفر
 والتمویل السیاسات في

 المستقبلیة والقرارات
 .برمجةمال

 التخطیط، مرحلة في
 تقدیرات باستخدام

 أثناء التكلفة،أو
 البرنامج، في الشروع

 التكالیف باستخدام
 .الفعلیة

 للمدراء یوفر
 وسیلة والممولین

 اآلثار لتقییم
 .بالتكالیف المتعلقة

 تفعیل/تشغیل خالل
 القائمة السیاسة

 فترات مدى على
 نھایة في مناسبة؛
 .ما برنامج
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 العمل خطط وتعزیز لتحسین والتقییم الرصد معلومات استخدام :7القسم 
 التأثیر عالیة لجعلھا الوطنیة

 : من بالنتائج اإلبالغ یمكن

 توفر فالبیانات: معینة غایة لتحقیق وسیلة إال الوطنیة العمل طخط تنفیذ رصد عملیة ما
 الجمع یتطلب وھذه. ممارساتھ وتحسین التنفیذ تحدیات حل على لمساعدتك الالزمة المعلومات
 البیانات ھذه تستخدم لم إذا أنھ غیر. عنھا تقاریر وإعداد وتحلیلھا، للبیانات المستمر

 نشر یتم عندما جلیا والتقییم الرصد نظام قیمة تظھر و. تذكر فائدة بال تبقى فإنھا والتقاریر
 الرغبة تتوفر حین الممارسة ھذه تعمیم یتم و. المنفذین قبل من منھجي بشكل وتوظیفھا نتائجھا
 قیادة بفضل. القرار صنع عملیات وطبیعة وسیاستھا ثقافتھا بذلك وتسمح المؤسسة لدى والقدرة
 القرارات التخاذ البیانات على االعتماد یصبح حیث مالئمة تنظیمیة بیئة فلح من ستتمكن قویة،

 .المؤسسة داخل عادة االستراتیجي والتخطیط المعلومات وتبادل الالزمة

 الفاعلة الجھات فدعوة. متعددة بطرق القرارات اتخاذ تسھیل من البیانات دراسة و تأمل یمكن
 من ومزیدا مختلفة نظر وجھات لك سیوفر النتائج في للنظر المدني المجتمع منظمات مثل األخرى

 من العدید نعرض الدلیل، ھذا من 6 و 1 القسمین في. الوطنیة العمل خطة تنفیذ بشأن اإلیضاحات
 الحلول وتحدید والبرامج السیاسات تحسین على المؤسسات البیانات فیھا تساعد التي الطرق

 .العملیة سیر خالل تواجھھا التي للتحدیات

 : على أیضا یساعد فذلك الخارجیة األطراف مع البیانات تبادل یتم عندما أما

 الشركاء مع التعاون تعزیز وكذلك والنجاحات، للقضایا مشترك فھم خلق. 

 الناجحة الممارسات و بلدكم انجازات عرض. 

 ودولیا محلیا الوطنیة العمل لخطة الشعبي الدعم حشد. 

 على فیساعد النتائج نشر أما الوطنیة؛ العمل خطة تنفیذ في حاسما عنصرا الفعال التواصل یعد
 فإن فعاال، التواصل یكون وحتى. المالیة االستثمارات وجذب التعاون وتعزیز الشفافیة ضمان

 تحلیل إلجراء یمكن و. التواصل أھداف) 2(و المستھدف الجمھور) 1( تحدید إلى حاجة في المنفذین
 .بك الخاصة التواصل استراتیجیة نجاح ضمان على المساعدة المصالح أصحاب

 تسھیل على النھائیین المستخدمین احتیاجات مع المنتجة المعلومات ومحتوى طبیعة مالئمة تساعد
 العمل خطة تنفیذ نتائج حول العام للرأي الُمستھِدفة فالمعلومات. واستخدامھا إلیھا الوصول

 لتقییم البارزة المعالم أو عامة لمحة تتضمن قد المثال، سبیل على األولى، السنة بعد الوطنیة
 والمرئیة، والصوتیة المطبوعة( اإلعالم وسائل عبر بسھولة نشرھا یمكن والتي فني، تقریر أو
 فتكون الشریكة البلدان و للمانحین ترفع التي التقاریر أما). االجتماعي التواصل وسائط أو/و

 ویستحب. الصلة ذات االستراتیجیة المعلومات على الضوء تسلط كما تفصیال، أكثر و تقنیة بالطبع
  تقییم و رصد خطة في المحتملة التواصل منتجات وكذلك المستھدف للجمھور الشخصى الملف عرض
 ).5 القسم الثاني، الجزء إلى انظر التفاصیل من لمزید( الوطنیة العمل خطة

 تغذي فھي: والتقییم الرصد دورة نختتم والتقییم الرصد نظام من اآلتیة البیانات باستخدام
 الدلیل ھذا في الموصوفة والعملیات العناصر تساعد. التنفیذ من الموالیة الجولة وتخطیط تصمیم
 العمل لخطة المستمر التحسین إمكانیة لك یتیح مما وناجع، مستدام وتقییم رصد نظام بناء على

 سیكون وھذا تأثیرھا، و نتائجھا أدلة استقاء على سیساعد بما تعدیلھا، أو بك الخاصة الوطنیة
 البلدان من العدید تتبادل. التأثیر العالیة الوطنیة العمل خطط من القادم للجیل إلھام مصدر

 والكوت كندا من كل الحصر ال المثال سبیل على منا ونذكر بینھا، فیما المرحلیة التقاریر
  .والنیبال وفنلندا دیفوار

 المالیة االستثمارات جذب
 من القادم الجیل وإلھام

 ذات الوطنیة العمل خطط
  .العالي التأثیر

 لخطة الشعبي الدعم حشد
 محلیا الوطنیة العمل
  .ودولیا

 ذات البرامج تحسین
 وتعزیز الضعیف األداء

 األداء ذات البرامج
  .الجید

 مثال البلد المتخیل
 النتائج نشر

 من الدرجة نفس للعامة أن التأكد الوطنیة العمل لخطة التنسیق لجنة تود
 الغایة، ھذه ولتحقیق. الوطنیة العمل خطة إنجاح في للحكومة ھو كما اإلھتمام
 وقد. الخطة أنشطة من  كنشاط العامة للتوعیة حملة الوطنیة العمل خطة أدرجت

 جمع( الوطنیة الجمعیة إلى المحرز التقدم حول التقاریر برفع اللجنة التزمت
 ھذا في الموضحة والتقییم، الرصد أدوات باستخدام تحلیلھا و البیانات
 البوابة عبر سنویا الشعب لعامة النتائج بإبالغ اللجنة التزمت كما). الدلیل

 السنویة التقاریر وعبر اإللكترونیة

 الختم كلمة

 قیاس المؤكد فمن. شاقة مھمة الوطنیة العمل طلخط والتقییم للرصد خطة وضع یبدو قد
 فھذه صعوبتھا، ومع. الھین باألمر لیس المعقدة و المدى البعیدة االستراتیجیات تأثیر
 معا، نعمل الذي 1325 القرار لمستقبل حیویة أھمیة ولھا بالمستحیلة، لیست المھمة

 .الوطنیة العمل لخطط أقوى وتقییم رصد إحراز و لدعم ،واحدة كید

 إنجاح في فائدتھ أثبت قد الدلیل ھذا یكون أن نأمل فإننا الغایة، لھذه وتحقیقا
 كما لتحسینھ، إقتراحاتكم وإلى استخدامھ، في لتجربتكم اإلستماع حقا نرید ونحن عملك
 ھذا حول عنھا التعبیر ترغبون أخرى معلومات أي إلى و أسئلتكم إلى اإلستماع نود

 .الدلیل

 قد سنكون العمل، ھذا قیمة إلظھار والتقییم للرصد الفعالة الممارسات باستخدام و
 .واألمن والسالم المرأة إدماج تجاه وكذلك الوطنیة العمل خطط إزاء أقوى التزاما بنینا
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 بناء القدرات

التدریب الموجھ لتحسین معرفة ومھارات األطراف المعنیة من أجل التنفیذ الفعال الستراتیجیة 
 برنامج ما. أو سیاسة أو

 اإلدماج ثقافة

الرجال و اآلثار المترتبة عن ذلك، و بیئة تأخذ بعین االعتبار التمییز بین أدوار النساء و 

 تجعل مساھمة و مشاركة كال الطرفین أولویة في ھیاكلھا االجتماعیة و السیاسیة.

 النوع االجتماعي 

 والرجال النساء بین والعالقات أوأنثى، ذكرا اإلنسان بكون المرتبطة والفرص االجتماعیة الصفات

 ما وكثیرا. محددین وزمن سیاق في و اجتماعیا  العناصر ھذه شیدت. والفتیان والفتیات

 في والجماعات األفراد بین القائمة والفوارق لالختالفات أفضل لفھم كعدسة النوع یستخدم

   .22المجتمع

 دمج النوع االجتماعي

 أي محور ھي الجنسین بین المساواة ھدف إلى واالنتباه النوعي المنظور أن لضمان استراتیجیة
 تخصیص التشریع؛ الحوار؛/الدعوة والبحوث، السیاسات وضع المثال سبیل على( لھ مخطط نشاط

 ).والمشاریع البرامج ورصد والتنفیذ، والتخطیط، الموارد،

 النوع االجتماعي على القائم التمییز

 ذكرا( النوع أساس على فقط جماعة ما أو فرد تجاه متكافئة الغیر أو عادلة الغیر المعاملة
 أنثى). أو

 التأثیر عالیة وطنیة عمل خطة

 في للنساء والفعالة الكاملة المشاركة على تنص إدماج عملیة عن ناتجة وطنیة عمل خطة
 وتحفظ. العامة للمساءلة وآلیات زمنیة جداول لدیھا. باألمن المتعلقة والقرارات العملیات
 الحكومات إخضاع على القدرة لدیھا العالي التأثیر ذات الوطنیة العمل خطط. األولي التمویل

 للتنفیذ، قابلة و منسقة لتطویر سیاسة المدني والمجتمع األطراف، المتعددة والمؤسسات
 مستدامة. نتائج وتحقیق

 اإلنساني األمن

العامة  الخدمات تحسین خالل من للسكان الیومیة على السالمة تركز مقاربة لألمن محورھا اإلنسان

 والمجتمع واالقتصاد والبیئة الصحة مثل الرئیسیة، القضایا وتعالج. الفقر لمكافحة والبرامج

 والمجتمعات بل یقوم بتمكین الناس فقط یحمي ال اإلنساني األمن. في مجموعة اجتماعیة والتعلیم

 كل بأمن اإلنساني األمن نموذج یھتم الفرد، على التركیز خالل من. لألمن في حد ذاتھم كوسائل

  .24سواء حد على والنساء الرجال من

   التأثیر

اآلثار البعیدة المدى (إیجابیة أو سلبیة، مقصودة أم ال) على األطراف المعنیة أو المؤسسات 

  .52أو البیئة، و الناتجة عن نشاط أو برنامج أو مشروع ما

 مؤشر (كمي أو نوعي)

و تعكس  ،المتغیرات الكمیة أو النوعیة التي توفر أداة بسیطة و موثوق بھا لقیاس اإلنجاز

  .62التغییرات المتصلة بتدخل ما و تساعد في تقییم أداء منظمة ما ضد الحصائل المعلنة

 المدخل

 الموارد المالیة و البشریة و المادیة الالزمة لتنفیذ سیاسة أو خطة ما.

 

 تعاریف المصطلحات الرئیسیة 
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 المدى المتوسط(المخرجات)حصائل 

الناتجة من المخرجات على المستفیدین؛ نتائج منتصف الطریق لسیاسة أو خطة ما خالل عملیة  نتائج المدى المتوسط
  التنفیذ و التي تعتبر ضروریة و كافیة لتحقیق الحصائل النھائیة

 خطة الرصد و التقییم

توثق خطة الرصد و التقییم جمیع جوانب نظام الرصد و التقییم. تعد خطة الرصد و التقییم وثیقة سرد شاملة عن 

جمیع أنشطة الرصد و التقییم، كما تحدد أسئلة الرصد و التقییم الرئیسیة التي ینبغي معالجتھا؛ ما ھي المؤشرات 

مؤشر البیانات التي سیتم جمعھا بما في ذلك خطوط األساس التي سیتم قیاسھا؛ كیف و كم و من أین البدء؛ فضال عن 

و األھداف و الفرضیات؛ كیف سیتم تحلیل و تفسیر المعطیات؛ كیف و كم مرة ستتم صیاغة و توزیع التقاریر على 

  .27المؤشرات؛ و كیف ستعمل المكونات االثنا عشر لنظام الرصد و التقییم

 نظام الرصد و التقییم

ة، جمع البیانات، إعداد التقاریر، و إجراءات التقییم و التكنولوجیا المستعملة التي تتفاعل القدرات البشری

 لتوفیر المعلومات في الوقت المناسب لمنفذي مشروع أو برنامج أو سیاسة ما.

 المخرجات 

بالتالي األھداف القابلة للتحقیق: المنتجات أو البضائع أو الخدمات الناتجة عن برنامج أو سیاسة ما. و 

  28.فالمخرجات تتعلق بإكمال (بدال من سیر)األنشطة وھي نوعیة النتیجة التي تتیح للمدراء درجة عالیة من التأثیر

 الحصیلة 

. تصف الحصیلة 29ھي التغییرات الفعلیة أو المقصودة خالل ظروف التطور التي تسعى السیاسة أو البرنامج إلى دعمھ

 التغییر في الظروف بین إكمال المخرجات و تحقیق األثر المرغوب فیھ. 

 النتائج

ھي التغییرات في وضع أو شروط ناتجة عن العالقة بین السبب و النتیجة. ھناك ثالثة أنواع لھذه التغییرات 

.  30العملیة: المخرجات، الحصائل، اآلثار(إیجابیة أو سلبیة، مقصودة أو غیر مقصودة) التي یمكن أن تتدخل في سیر 

 لنتائجلتدبیر القائم على اا

نوع من أنواع استراتیجیات اإلدارة الذي یركز على األداء و على تحقیق المخرجات و الحصائل (المخرجات النھائیة) 

 .  31و اآلثار

 سلسلة النتائج

 .  32لتحقیق األھداف المرجوة بدءا من المدخالتلتداخل ما، والذي ینص على التسلسل الالزم التسلسل السببي 

 المصلحة أصحابتحلیل 

فحص جمیع الجھات الفاعلة المعنیة التي یحتمل أن تشارك في أو أن تتأثر بتطبیق سیاسة أو برنامج ما. یولي 

 ھذا التحلیل اھتماما خاصا لمنھجیة و جریان التواصل بین الجھات الفاعلة.  

 الھدف

 یحدد قیمة معینة لمؤشر ما و التي یتعین إنجازھا خالل أجل محدد. 
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التوجیھیة واألطر الصلة ذات الدولیة االتفاقیات :ب الملحق  العمل الوطنیة طخط تنفیذمراحل رصد و تقییم  : أ الملحق

عملیة الرصد و التقییم ل التخطیط(ب)  ،صمیم(أ) التمراحل عملیة الرصد و التقییم ھي: 
على  ىیجب على المراحل أن تبن. ،التقییم توظیفو  إدارة(ج)  ،(د) الرصد، و تطبیقھا

بعضھا البعض، و أن تكرر عند الضرورة، و أن تعزز التنفیذ الناجح للخطة. و ینبغي 
 المستفیدینمشاورات واسعة مع الشركاء و  لدورة، عبراالتخطیط لكل مرحلة من مراحل ھذه 

و ذلك لضمان أن تقییم خطة العمل الوطنیة ینجم عنھ جمع معلومات ذات معنى و ذات 
و یزید من شفافیة  ،لى نظام أقوىإالشمولي للرصد و التقییم   یؤذي التخطیط و صلة.

  .العملیة
 

 التصمیم

إدارة      
و توظیف 
 التقییم

 عملیةل التخطیط
  و التقییم  الرصد

ھاو تطبیق  

 الرصد

المراحل الرئیسیة لنظام رصد و تقییم قائم على النتائج لتقییم تنفیذ  :6الشكل 
العمل الوطنیة خطط   

الرؤیة و الھدف الشمولي لخطة  ا، ینبغي على المنفذین أن یحددوالتصمیمخالل مرحلة 
العمل الوطنیة   و إجراء تحلیل المسألة (القضیة) و تقییم لالحتیاجات (للمساعدة في 
تحدید األسباب الجدریة و تحدید القضایا ذات األولویة لخطة العمل الوطنیة) و إنشاء 

(و سیتم  إطار للخطة یحدد النتائج و األنشطة الالزمة للوصول إلى النتائج المرجوة.
 ) 4 – 1تناول ھذه النقطة بمزید من التفصیل في الجزء الثاني، القسم 

بتحدید األفراد الفاعلین  ، قمعملیة الرصد و التقییم و تطبیقھال التخطیطأثناء 
(المالكین للكفاءات التقنیة المناسبة)، و تأكد من وجود موارد كافیة لتمویل عملیة 

الوثائق و اإلجراءات الالزمة لمتابعة سیر العملیة. الرصد و التقییم، و قم بإنشاء 
  ).5(و سیتم تناول ھذه النقطة بمزید من التفصیل في الجزء الثاني، القسم 

، لیس من المھم فقط جمع و تحلیل المعطیات عن سیر تنفیذ الخطة، و  الرصدالل مرحلة خ

ریر عن التقدم المحرز إلى كل من الجھات الفاعلة الداخلیة و الكن أیضا تقدیم تق
 . 7الخارجیة. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على القسم 

ادرس إمكانیة االستعانة بمقیمیین مستقلین ، التقییم إدارة و توظیف خالل مرحلة

لعمل (داخلیین أو خارجیین إلجراء مراجعة دوریة أو نھائیة لعملیة تفعیل خطة ا
الوطنیة. یمكن دمج نتائج التقییم مع تخطیط و تصمیم المرحلة المقبلة من خطة العمل 
الوطنیة. على سبیل المثال، یمكن للمعطیات اإلفادة بمراجعة أو وضع خطة عمل وطنیة 
جدیدة، أو بخلق خطة عمل و طنیة للتوطین، استراتیجیة سد الجسور (مرحلیة) أو أي 

لة. (لمزید من المعلومات حول مجموعة متنوعة من نماذج خطط استراتیجیة أخرى ذات ص
؛ لمناقشة 1العمل الوطنیة و السیاسات المشابھة، یرجى النظر في الجزء الثاني، الشكل 

 ).  6أكثر تفصیل للتقییم، یرجى النظر في الجزء الثاني، قسم 
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، ھناك العدید من االتفاقیات الدولیة واألطر 2122 و 1325إلى قراري مجلس األمن باإلضافة 
التوجیھیة التي تستدعي وضع استراتیجیات لمعالجة الدینامیات بین الجنسین في مناطق 
النزاع المسلح، فضال عن غیرھا من أنظمة المراقبة والتقییم ذات الصلة. یواصل مجلس األمن 
لألمم المتحدة من خالل سلسلة قرارات التأكید على االحتیاجات الخاصة للنساء والرجال 
والفتیات والفتیان. و تعزز كل ھذه القرارات مجتمعة االعتراف الدولي بالحاجة إلى اتخاذ 
اإلجراأت الضروریة وأھمیة تنفیذ تقنیات الرصد والتقییم التي تقوم بتتبع التقدم المحرز 

 .جال على الصعید الدوليفي ھذا الم

): "یطالب بوقف العنف الجنسي ضد المدنیین في الصراعات 2008( 1820قرار مجلس األمن رقم 
 33.المسلحة

: یلزم إبالغ األمین العام لألمم المتحدة باألطراف التي )2009( 1882قرار مجلس األمن رقم 

 34تمارس العنف الجنسي على األطفال في مناطق الصراع المسلح
. 

یطالب الدول بتقدیم تقاریر سنویة عن مرتكبي العنف  ):2009( 1888قرار مجلس األمن رقم  

اتخاذ  على الجنسي. وباإلضافة إلى ذلك، فإنھ یطلب من األمین العام لألمم المتحدة العمل
اإلجراأت الالزمة للرصد و التتبع الفعال للجھود الدولیة المتخذة لوضع حد للعنف الجنسي 

 . 53ضد النساء واألطفال في الصراعات

ضمان تعمیم مراعاة المنظور  : "یحث الدول األعضاء على)2009( 1889قرار مجلس األمن رقم 

لتفعیل  و . 63نتعاش بعد انتھاء الصراعالجنساني في جمیع قطاعات و عملیات بناء السالم و اإل
ھذا الھدف، فإن القرار یشجع قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة على تعبئة الموارد 
الالزمة لتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. كما یطالب ھذه القوات بضمان شفافیة 

یرا، یدعو األمین العام إلى وضع عملیة تخصیص ھذه األموال والتتبع الدقیق لصرفھا. وأخ
مجموعة من المؤشرات لتتبع التقدم المحرز على الصعید الدولي للمضي قدما بقرار مجلس 

 .1325األمن رقم 

): یعترف بالحاجة إلى جمع المزید من البیانات وأدلة 2013( 2106قرار مجلس األمن رقم 
رأة في جھود بناء السالم وحل التأثیر لغرض تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین الم

النزاعات. كما یدعو لمزید من الرصد والتحلیل الممنھجین وإلى اإلبالغ باإلجراءات المتخذة 
 .لوضع حد للعنف الجنسي

وعالوة على ذلك، ھناك مبادئ توجیھیة دولیة لتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، 
 .من الصراعو التي یتعدى نطاقھا المناطق المتضررة 

 الجمعیة اعتمدتھا : (CIDAW))سیداو( المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة
 بالقضاء علیھا صادقةمال البلدان تطالب اتفاقیة وھي ،1979 عام في المتحدة لألمم العامة

 ملزمة كلھا و اآلن لحد االتفاقیة على دولة 187 صادقت. المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على
 العام األمین إلى سنوات أربع كل تقاریرھا تقدم أن الدول على ویتعین. تعھداتھا و ببنودھا

 متطلبات من فالكثیر للسالم، المرأة لبرنامج ووفقا. التنفیذ جھود لتتبع المتحدة لألمم
  : 73منھا نذكر واألمن، والسالم النساء أجندة مع تتماشى سیداو

 المستویات جمیع على القرار صنع في المرأة بمشاركة المطالبة. 

 النساء ضد العنف رفض. 

 القانون سیادة خالل من والرجال النساء بین المساواة. 

 القانون سیادة خالل من والفتیات النساء حمایة. 

 نوع على القائم العنف من والفتیات النساء بحمایة األمن وأنظمة قوات مطالبة 
 .الجنس

 المنھجي للتمییز الخاص بالعبء االعتراف. 

 القرارات في مدرجة نظرھا وجھات و احتیاجاتھا و المرأة تجارب أن من التأكد 
 .ودائم عادل سالم تحقیق تحدد التي واالجتماعیة والقانونیة السیاسیة
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،اعتمدت األمم المتحدة إعالن األلفیة 2000في عام األھداف اإلنمائیة لأللفیة لألمم المتحدة: 
. وھناك مجموعة من 201583الھادف للحد من الفقر المدقع في جمیع أنحاء العالم بحلول عام 

البیانات ثمانیة أھداف انبثقت عن ھذا اإلعالن، وكل واحدة منھا مصحوبة بمؤشرات محددة لجمع 
نحو تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین  عن التقدم المحرز. ثالثة من ھذه األھداف تدعو للعمل

 93.المرأة

  إتمام مرحلة كفالة تمكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من  :2الھدف
 .2015االبتدائي، بحلول عام التعلیم 

  جنسین، و یشمل المساواة في التعلیم، ھدف شامل للمساواة بین ال : 3الھدف
والمشاركة السیاسیة، والتمكین االقتصادي. یھدف إلى إزالة التفاوت بین الجنسین 

، وبالنسبة 2005أن یكون ذلك بحلول عام في التعلیم االبتدائي والثانوي ویفضل 
 . 2015التعلیم في موعد ال یتجاوز عام لجمیع مراحل 

  تعمیم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابیة. و یعد عدم كفایة (مكون فرعي) : 5الھدف
 التمویل لتنظیم األسرة فشال كبیرا في اإللتزام بتحسین الصحة اإلنجابیة للمرأة

 المؤشرات ذات الصلة: 

 .نسبة البنات إلى البنین في التعلیم االبتدائي والثانوي، والجامعي        3.1 

 .ذات األجر في القطاعات غیر الزراعیةحصة النساء من الوظائف         3.2 

 .نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة        3.3 

 

، تم إصدار ھذا 2005في منتدى رفیع المستوى  في مارس  إعالن باریس بشأن فعالیة المعونة:
المتقدمة والنامیة  اإلعالن من طرف الوزراء المسؤولون عن تعزیز التنمیة القادمین من البلدان

وكذلك رؤساء المؤسسات اإلنمائیة الثنائیة  و المتعددة األطراف وذلك بغرض تحسین فعالیة 
المعونة. وتحدد الوثیقة استراتیجیة لزیادة فعالیة وشفافیة المساعدات. ویحدد اإلعالن خمسة 

 :عناصر أساسیة لتحقیق ھذا الھدف

ة الفعالة على سیاساتھا واستراتیجیاتھا تمارس البلدان الشریكة القیاد الملكیة: .1
 .التنمویة  تقوم بتنسیق أنشطتھا التنمویة

یأخذ المانحون االستراتیجیات و المؤسسات و اإلجراأت التنمویة الوطنیة  التوافق: .2
 .للبلدان الشریكة كقاعدة للدعم العام

 جاعةمواءمة اإلجراأت المتعددة للمانحین وجعلھا أكثر شفافیة ون  المواءمة: .3
أجل من القرار صنع عملیة وتحسین الموارد إدارة  :النتائج تحقیق أجل من اإلدارة .4

 .النتائج تحقیق
 .التنمیة نتائج عن المسؤولة والشركاء المانحون یتقاسم :المتبادلة المساءلة .5

الخمس العناصر ھذه من لكل أن وضمان المساعدات فعالیة مدى لتتبع رصد نظام اإلعالن ویتضمن
 .التنمیة وبرامج سیاسات في األولویة

 

األھداف نحو التقدم عجلة لدفع أكرا عمل برنامج تطویر تم ،2008 عام في :أكرا عمل برنامج
عمل برنامج ویقر. سنوات ثالث قبل وضع الذي المعونة فعالیة بشأن باریس إعالن وضعھا التي
ثالثة البرنامج  استھدف قد و. الجار التقدم مع تزامنب التأثیر لتسریع مساحة ھناك أن أكرا

 :علیھا للتغلب تحدیات

 التنومیة؛ اھوبرامج لسیاساتھا الدول ملكیة تحسین .1
 ؛وشمولیة فعالیة أكثر شراكات بناء .2
 .المحرز التقدم لتتبع باستمرار الرصد تقنیات واستخدام التنمیة نتائج تحقیق .3

التحدیات ھذه من كل لتعزیز اتخاذھا ینبغي التي المحددة الخطوات أكرا عمل برنامج یعرض
البیانات جمع إلى یؤدي أن شأنھ من وثابت قوي رصد نظام بلورة إلى الوثیقة وتدعو. الثالثة
 .المتواصلة الجھود عن ویبلغ

 

و استراتیجیات أیضا اإلقلیمیة المنظمات من العدید تبنت الدولیة، اإلطارات ھذه إلى وباإلضافة
یلي ما في). صلة ذات أخرى إطارات إلى باإلضافة( 1325 رقم األمن مجلس قرار لتعزیز عمل خطط
 :الرئیسیة األمثلة بعض

إطالق أعقاب في): 2004( أوروبا في والتعاون األمن لمنظمة الجنسین بین المساواة تعزیز خطة
في والتعاون األمن لمنظمة التبع اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة المؤسسات مكتب قام العمل، خطة

وتركز. العمل خطة تنفیذ تعزیز إجراأت فیھا حددت 2006 عام للتنفیذ استراتیجیة بتطویر أوروبا
للمرأة الفرص تكافؤ لتعزیز التحالفات وبناء للمرأة، القیادي الدور تطویر على االستراتیجیة

العنف ومنع والحكومة، المدني المجتمع بین التعاون وتعزیز والعامة، السیاسیة الحیاة في
 .الجنسي النوع موضوع في الوطنیة الخبرات وتطویر المنزلي،

عمل خطة وضع مع وترافقت تفویضا وفرت): 2009( الجنسین بین للمساواة األفریقي االتحاد سیاسة
المنظور مراعاة تعمیم عملیة لتوجیھ التزامات وتقدیم واضحة رؤیة بلورة ھو منھا الغرض شاملة،

إلى الھادفة والممارسات واإلجراأت السیاسات في التأثیر من لتتمكن المرأة وتمكین الجنساني
األساسیة اإلنسان وحقوق التمییز وعدم الجنسین بین والعدالة الجنسین بین المساواة تحقیق تسریع

 .أفریقیا في

األوروبیة الشراكة مجلس و االطلسي شمال حلف لمنظمة عمل خطة ):2014( األطلسي شمال حلف منظمة
في الجنساني المنظور لإلدماج الرئیسیة المجاالت وتشمل. واألمن والسالم بالمرأة المعني األطلسیة
واالتجار اإلرھاب ومكافحة المسلح، الصراع في واألطفال النزاھة بناء و التسلح من الحد مجاالت

 .2016 یونیو في تنتھي سنتین مدى على العمل خطة وتمتد. بالبشر
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الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  

   : كيان

 

 القياس منهجية #

 1 .نتيجة مؤشر ليجاتوم لقياس االزدهار

2 

 التصنيف التعريف

مؤشر ليجاتوم لقياس االزدهار هو تصنيف 

دولة وضعه معهد ليجاتوم.  142سنوي ِل 

ويستند هذا التصنيف على مجموعة متنوعة 

من العوامل بما في ذلك الثروة والنمو 

االقتصادي، والصحة، واألمن، والتعليم. 

يقيس المؤشر بشكل سنوي التغير في درجة 

 .البالد

 

 المؤشر فئة حسب

 .العالمي السالم مؤشر ترتيب

 في الجنسين بين المساواة مستوى

 قانون/  الدستور/  السالم اتفاقات

 .األرض

 التنظيمية واألطر والسياسات القوانين

 السياسة صانعي قبل من المقترحة

 .اعتمادها تم التي بالمرأة المتعلقة

 ونوع القطاع حسب

 السالم عملية

 مفاوضات خالل الموجودين المؤشر ويقيس

 في بما) الرسمية غير و الرسمية السالم

 فئات مختلف يمثلون الذين( 2 المسار ذلك

 والمعاقين، واألقليات النساء) المجتمع

 .ذلك إلى وما

 جميع من مختلفة أطراف تمثيلية

 السالم مفاوضات خالل المجتمع شرائح

 .الرسمية غير و الرسمية

 السالم حالة يقيس العالمي السالم مؤشر المؤشر حسب

 في( الجسدي العنف بغياب يعرف الذي)

 البيانات المؤشر يستخدم. بلدا 162

 السالم مستويات لقياس والنوعية الكمية

 .والخارجية الداخلية

1.2 

1.3 

1.4 

1.1 

 اتفاق يدرج مدى أي إلى يتتبع مؤشر بعد فيما يحدد

 أو الدستور) األرض قانون أو السالم

 والمواقف اإلجراءات من لمجموعة( غيره

 وتخلق الفرص توفر التي واالفتراضات

 .والنساء الرجال حول توقعات

 غيرها أو الوطنية العمل خطة نوعية

 تراعي التي والسياسات القوانين من

 .االجتماعي النوع

 القياس مصفوفة خالل من يتتبع مؤشر

 لجودة النوعي التحليل غيرها، أو

 والسالم بالمرأة المتعلقة التشريعات

 المعايير تشمل أن ويمكن. واألمن

 وعملية والميزانية، التنفيذ، آليات

 .الخ التشريعات، بلورة

 بعد فيما يحدد

 إطار على اعتمادا)

 للتحليل معين

 شاركت قد مدى أي إلى يتتبع مؤشر

 .إلدماجها نتيجة بنشاط المرأة

  

 وموضوع نوع حسب

 التشريع

 : مالحظات

 : المالك اسم

 : الكيان نوع

   توجيهات

 

 مالحظات

األساس خط الهدف  

 القيمة التاريخ

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 جمع مسؤولية

 البيانات

 الفئة النوع

 واألمن السالم تحقيق: التأثير

 أحدها اختر( كمي

 )فقط

 التاريخ القيمة

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 واألمن السالم عمليات في الفعالة النساء مشاركة: 1 الحصيلة
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1.1.1 

وجود قانون النوع االجتماعي أو غيره 

من التشريعات التي تتناول مشاركة 

 .المرأة في عمليات السالم واألمن

 قانون هناك كان إذا ما المؤشر ويقيس

 التشريعات من غيره أو االجتماعي النوع

 في المرأة مشاركة لتنظيم بها المعمول

 السالم وعمليات األمني، والقطاع الحكم

 .واإلنعاش واإلغاثة

 قانون مع المنسجمة التشريعات من عدد

 المساواة قانون مع الجنسين، النوع

 العمل خطة مع أو الجنسين بين

 .الوطنية

1.1.2 
 مع التشريعات تناسق مدى المؤشر يقيس

 تطبيقه لضمان االجتماعي النوع قانون

 .الواقع أرض على

 المعتمد أو المقترح

 من غيرها أو الكوتا قوانين عدد

 مشاركة تتناول التي التشريعات

 .واألمن السالم عمليات في المرأة

 التي التشريعات من عدد يتتبع مؤشر

 أجل من اإليجابي التمييز إجراأت تنفذ

 والقطاع الحكم في النساء عدد زيادة

 واإلغاثة السالم وعملية األمني

 .واإلنعاش

 القطاع حسب

 السياسية التوجيهات عدد

 باألمن الصلة ذاث اإلستراتيجية

 المرأة مشاركة تتناول التي القومي

 .القرار صنع في

 الوثائق و السياسات من عدد يتتبع مؤشر

 إرشادات تقدم التي األخرى االستراتيجية

 .النساء عدد زيادة إجراأت بشأن

 اإلدارة حسب

 والمصالحة الحقيقة لجن شمول مدى

 أحكاما المحلية السالم مجالس أو

 .والفتيات النساء مشاركة لمعالجة

 لجان كانت إذا ما المؤشر ويقيس

 السالم مجالس أو والمصالحة الحقيقة

 من المتضررة المناطق في المحلية

 بشأن ملزمة رسمية قرارات تنتج الصراع

 البالد في الحكم في المرأة مشاركة

 وعمليات واإلنتعاش واإلغاثة األمن وقطاع

 .السالم

 بعد فيما يحدد

 بشأن الخاصة للبنود المئوية النسبة

 .السالم اتفاق في المرأة مشاركة

 المقاطع أو الفقرات نسبة يتتبع مؤشر

 تحديدا تنظم التي السالم اتفاق نص في

 قطاع في البالد، حكم في المرأة دور

 عمليات وفي واالنتعاش، واإلغاثة األمن

 .السالم

 موضوع/الموضوع

 البند

 السياسات أو الوطنية العمل خطط عدد

 ُيساَهم/ُيتدخَّل التي األخرى الوطنية

 لتنفيذ الشريكة البلدان في فيها

 السالم بشأن على األمن مجلس قرارات

 .النساء واألمن

 الوطنية العمل خطط عدد المؤشر ويقيس

( المشابهة واإلستراتيجيات التشريعات أو)

 الشريكة البلدان في الدعم تحظى التي

 .الخارجية السياسة استراتيجية من كجزء

 الموقع حسب

 الجغرافي

 التي القانونية اآللية ونوع وجود

 في للمرأة أكبر مشاركة لدعم أنشئت

 اإلنسانية والبعثات السالم عمليات

 .(غيرها أو الكوتا)

 وثائق هناك كانت إذا ما يتتبع مؤشر

 عدد لزيادة اإليجابي اتمييز تفرض سياسة

 والبعثات السالم عمليات في النساء

 .اإلنسانية

 

 الوثيقة نوع حسب

 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

 

 القياس منهجية #

 

 النوع التصنيف التعريف

 األساس خط

 المشاركة من لمزيد تسمح التي والسياسات التشريعات: 1.1 المدة منتصف حصائل

 نوعي

 كمي

ينطبق ال  

الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  

 الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 جمع مسؤولية

 البيانات

 الهدف

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 نوعي

 نوعي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 ذات إضافات

 الصلة

 بالمساعدات

 األجنبية

 إضافات

 ذات

 الصلة

 بالصراع

 الشاملة

44 

 

45 

 



 

 اللواتي النساء عدد المؤشر ويقيس

 الوطنيين و المحليين ممثليهن خاطبن

 أو القرار صنع في النساء عدد لتعزيز

 .ذلك في للزيادة الدعوة

 التزاما أخذن واتيلال النساء عدد

 تمثيل لزيادة للدعوة ممثليهن من

 في الجنسين بين وللمساواة المرأة

 المستويات جميع على القرار صنع

 .الحكومية

 الفئة حسب

 ونوع العمرية،

 .التدريب

 أظهرن اللواتي النساء عدد يتتبع مؤشر

 في المشاركة بعد أعلى معرفة أو درجات

 في أخرى عمل أوراش أو تدريبية دورات

 تقنيات أو الصراع وإدارة الوساطة مجال

 منظمات طرف من المقدمة السالم مفاوضات

 .الحكومة أو المدني المجتمع

 في زيادة أظهرن اللواتي النساء عدد

 إدارة تقنيات مجال في مهاراتهن

 السالم، ومفاوضات والوساطة الصراع

 الحكومة قدمته الذي التدريب نتيجة

 .المدني المجتمع أو

 وموضوع القطاع حسب

 .المبادرة

 والسياسات المبادرات من عدد يقيس مؤشر

 مناصب في النساء طرف من صيغت التي

 إذا عما النظر بغض تشريعية، أو تنفيذية

 .تنفيذها تم إذا أوعما عنها التصويت تم

 صاغتها التي والسياسات المبادرات عدد

 .القرار صنع مواقع في النساء

 مجلس قرار على تدريبهم تم الذين نسبة

 كالاألسك في الموظفين بين من 1325 األمن

 والعسكرية والمدنية الدبلوماسية

 حفظ عمليات في المشاركة األمن وقوات

 .اإلقليمية األمن بعثات في و السالم

 الجغرافي، الموقع

 العمرية الفئة

 .التعليمي والمستوى

 إجمالي من) النساء نسبة يتتبع مؤشر

 شكال أخذن اللواتي( اإلناث السكان عدد

 حددها كما) السياسي العمل أشكال من

 12 ال األشهر في( العالمي القيم مسح

 .الماضية

 شكل في شاركن اللواتي النساء نسبة

 العام في السياسي العمل أشكال من

 .األسبق

 صانع مستوى حسب

 نتائج القرار،

 .االجتماع

 اللواتي النساء عدد المؤشر ويقيس

 الوطنيين و المحليين ممثليهن خاطبن

 الدعوة أو النساء رفاهية لتعزيز

 .لذلك

 من التزاما أخذن الواتي النساء عدد

 األمن قضايا عن للدفاع ممثليهن

 .اإلنساني

 صانع مستوى حسب

 نتائج القرار،

 .االجتماع

 اللواتي النساء عدد المؤشر ويقيس

 مختلفة أطياف عن ممثلين لتمثيل ينادين

 السالم عملية مفاوضات في المجتمع من

 .الرسمية غير و لرسميةا

 عملية لجعل الداعيات النساء عدد

 .إدماجا و شموال أكثر السالم

 التي القضايا ونوع عدد يقيس مؤشر .بعد فيما يحدد

 أثناء الممثالت إليها تدعو و تثيرها

 غير و الرسمية السالم عملية مفاوضات

 .الرسمية

 عرضتها التي القضايا ونوع عدد

 مفاوضات في المشاركات العضوات

 .السالم

 النوع القطاع،

 الفئة اإلجتماعي،

 .والرتبة العمرية

 في العاملين نسبة يقيس مؤشر

 يتلقون الذين الحكومية القطاعات

 والسالم المرأة بشأن خاصا تدريبا

 .واألمن

 .بعد فيما يحدد

 القياس منهجية

 

 # التصنيف التعريف

1.2.2 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

 

 النوع الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 الهدف األساس خط

 مالحظات

 التاريخ القيمة القيمة التاريخ

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 كمي

 الشاملة

 إضافات

 ذات

 الصلة

 بالصراع

 ذات إضافات

 الصلة

 بالمساعدات

 األجنبية

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 /كمي

 نوعي

 كمي

 واإلنعاش اإلغاثة/  السالم عمليات/  األمن قطاع/  الحكم في مشاركةلل القدرة للمرأة: 1.2 المدة منتصف حصيلة

الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  
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47 

 



 

 القياس منهجية

 

 # التصنيف التعريف

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

 مقارنة النساء نسبة المؤشر ويقيس .التشريعية المناصب في النساء نسبة

 البالد في التشريعية الهيئات في بالرجال

 ).غيرها أو والتجمع، البرلمان،)

 صنع مناصب في النساء نسبة

 .الحكومة في التنفيذية القرار

 الحكومة، في النساء نسبة يتتبع مؤشر

 .والدواوين الوزارات رأس على سيما وال
 حسب الوزارة، حسب

 .العمرية الفئة

 .األمنية الهياكل في النساء نسبة
 مقارنة النساء نسبة المؤشر ويقيس

 ودعم والجيش الشرطة عمليات في بالرجال

 والقوات المدنيين صفوف في) السالم

 .النظامية

 القطاع حسب

 العمرية والفئة

 .والرتبة

 السلطة في النساء نسبة يقيس مؤشر .القضائي السلك في لنساءا نسبة

 العليا المحكمة قضاة) البالد في القضائية

 .(ذلك إلى وما والقضاة،

 في النساء نسبة

 الموقع حسب الهياكل

 الرتبة، لجغرافي،

 .العمرية والفئة

 الدبلوماسية البعثات في لنساءا نسبة

 .العسكرية أو والقنصلية

 مقارنة النساء نسبة المؤشر ويقيس

 الدبلوماسية البعثات في الذين بالرجال

 الدول لدى العسكرية أو والقنصلية

 .األخرى

 الموقع بسح

 ونوع لجغرافي،ا

 .والرتبة المهمة،

 الوسيطات النساء ونسبة عدد

 التقنيين، والخبراء والمفاوضات

 في المدني المجتمع عن وممثالث

 غير و الرسمية السالم مفاوضات

 .التشاور آليات في أو الرسمية

 الموقع حسب

 .الجغرافي

 ترشحاتمال النساء عدد المؤشر ويقيس

 لمنصب أو الوطنية أو المحلية للمقاعد

 .الوطني الصعيد على إنتخابي

 في المترشحات النساء نسبة

 .االنتخابات

 .بعد فيما يحدد

 في مشاركاتلا النساء نسبة المؤشر ويقيس

 أو الدولية المنظمات إلى الوفود

 .األمنية القضايا عن المسؤولة اإلقليمية

 المؤسسات إلى الوفود في النساء نسبة

 عن المسؤولة واإلقليمية الدولية

 .األمنية القضايا

 .بعد فيما يحدد

 في المشاركات النساء عدد يتتبع مؤشر

 هذا ونسبة السالم، اتفاقات مراقبة

 .المجموع من العدد

 آليات في المرأة تمثيلية ونسبة عدد

 .السالم اتفاقات رصد

 .المنصب نوع

 في النساء ونسبة عدد المؤشر ويقيس

 الرسمية السالم عملية في مختلفة أدوار

 استشارية آليات خالل أو الرسمية غير و

 .السالم محادثات مع تتعاطى التي أخرى

 

 النوع الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 الهدف األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 الشاملة

 إضافات

 ذات

 الصلة

 بالصراع

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  
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 القياس منهجية

 

 # التصنيف التعريف

1.3.10 

1.3.11 

1.3.12 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1.1 

2.1.2 

لنساء الوسيطات والمفاوضات نسبة ا

وممثالت عن المجتمع المدني في 

مفاوضات السالم الرسمية و غير 

الرسمية و آليات التشاور األخرى 

 .المدعومة من طرف البالد

 

 يتبنين الالئي النساء نسبة المؤشر ويقيس

 يمثلن أو الوسيط، أو المفاوض مواقف

 السالم عمليات في المدني المجتمع

 أو 2 المسار) الرسمية وغير الرسمية

 وما سياسيا، بشريا،) المدعومة(  غيرها

 .البالد طرف من( ذلك إلى

 المنصب نوع حسب

 .الجغرافي والموقع

 المسلحة القوات في الموظفات نسبة

 المدنيين الموظفين و الشرطة وفي

 .السالم عمليات في نشرهم تم الذين

 مختلف في النساء نسبة المؤشر ويقيس

 العدد من السالم عمليات دعم قطاعات

 .انتدابهم تم الذين لألفراد اإلجمالي

 .القطاع حسب

 

 أدوارا يلعبن الالئي النساء نسبة

 اإلدارات في التنفيذي المستوى على

 في المشاركة والوكاالت الوطنية

 الدول ووفي السالم حفظ عمليات

 من المتضررة والحاالت الهشة

 .النزاع

 يشغلن الالئي النساء عدد يتتبع مؤشر

 ما أو) أعلى أو المدراء كبار مناصب

 التي والوكاالت المكاتب في( ذلك يعادل

 مع تعمل التي أو السالم عمليات تنفذ

 صراع حالة في والدول الضعيفة الدول

 .الصراع بعد ما مرحلة في أو

 .اإلدارة حسب

 مصفوفة لمؤشر اإلجمالية النتيجة

 وتنفيذ على التصديق) السياسات

 المرأة حقوق بشأن الدولية االتفاقات

 .مثال سيداو وتمكينها،

 النتيجة السياسات مصفوفة وتحدد

 وتنفيذ اعتماد أساس على اإلجمالية

 حقوق بحماية المتعلقة السياسات وتمويل

 ويقيس. ورفاهيتهن والفتيات المرأة

 النتيجة في السنوي التغير المؤشر

 .المصفوفة على اإلجمالية

 .الفئة حسب

 الجنسي النوع مصطلحات عدد

/  السالم اتفاق في المحايدة

 .لألرض األساسي القانون/  الدستور

 نص يحتوي مدى أي إلى يتتبع مؤشر

 لألرض األسمى القانون أو السالم اتفاق

 المحايدة، الجنسي النوع مصطلحات على

 .الجنسين كال إدراج وبالتالي

 فيما يحدد

 .بعد

 األمم مع بشراكة المنفذة البرامج عدد

 أخرى دولية حكومية ومنظمات المتحدة

 .واألمن والسالم المرأة بشأن

 تشارك التي البرامج عدد المؤشر ويقيس

 آخرين دوليين شركاء مع البالد فيها

 .1325 رقم األمن مجلس قرار لتحقيق

 نوع حسب

 ونوع التعاون

 .المنظمة

 بضرورة يعتقون الذين السكان نسبة

 مع بالتساوي بحقوقها المرأة تمتع

 .الرجال

 

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 يوافقون الذين السكان نسبة يتتبع مؤشر

 العنف ممارسة أن على يوافقون أو بشدة

 تحت تبريره يمكن زوجاتهم تجاه الجسدي

 .معينة ظروف

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 تجاه حميم شريك قبل من العنف

 .معينة ألسباب يبرره ما له المرأة

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 تمثيلية عينة) السكان نسبة يتتبع مؤشر

 الذين( االستطالع في المشاركين السكان من

 تمتع وجوب على يوافقون أو بشدة يوافقون

 .الرجال مع بالتساوي بحقوقها المرأة

 النوع الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 الهدف األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 أحدها اختر(

 )فقط

الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  

 ذات إضافات

 الصلة

 بالمساعدات

 األجنبية

 واألمن السالم عمليات في المرأة مساهمة بقيمة فاإلعترا: 2 الحصيلة

 المرأة تجاه المجتمع نظرة في تحسن: 2.1 المدة منتصف حصائل

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 /كمي

 نوعي

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط
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 القياس منهجية

 

 التصنيف التعريف
# 

2.2.1 

2.1.9 

2.1.8 

2.1.7 

2.1.6 

2.1.5 

2.1.4 

2.1.3 

 ألول تزوجن اللواتي النساء نسبة

 .عام 18 و عام 15 على  مرة

 الذين السكان نسبة يتتبع مؤشر

 أن على بقوة يوافقون أو يوافقون

 كقادة النساء من أفضل الرجال

 سياسيين

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 كقادة النساء من أفضل الرجال

 سياسيين

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 الذين السكان نسبة يتتبع مؤشر

 أن على بقوة يوافقون أو يوافقون

 باحترام تعامل أن ينبغي المرأة

 .وكرامة

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 باحترام البالد في يعاملن النساء

 .وكرامة

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 الذين السكان نسبة المؤشر ويقيس

 للرجال أن على يوافقون أو يوافقون

 على الحصول في النساء من أكثر أحقية

 .وظيفة

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 في النساء من أكثر أحقية للرجال

 .وظيفة على الحصول

 الذين السكان قدر المؤشر يحدد

 أن على بشدة يوافقون أو يوافقون

 للفتيان أهمية أكثر الجامعي التعليم

 .الفتيات من أكثر

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 أهمية أكثر الجامعي التعليم

 .الفتيات من أكثر للفتيان

 يوافقون الذين السكان قدر المؤشر يحدد

 أن يجب المرأة أن على بشدة يوافقون أو

 .قيادية مناصب شغل على قادرة تكون

 أن يعتقدون الذين السكان نسبة

 على قادرة تكون أن ينبغي المرأة

 القيادة مناصب شغل

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 الوزارات كانت إذا ما يتتبع مؤشر

 بجمع تقوم أخرى وطنية مؤسسات أو

 .الجنس حسب مصنفة  بيانات

 مستوى على أو وطني إحصائي نظام وجود

 حسب مصنفة بيانات لجمع الوزارة

 .الجنس

 إجمالي من) النساء نسبة المؤشر ويقيس

 تعرضن اللواتي( االستطالع شملهن الالئي

 العام في الجنسي أو الجسدي للعنف

 .آخر شخص أو شريكهن قبل من الماضي

 بين أعمارهن المتراوحة النساء نسبة

 الجسدي للعنف تعرضن اللواتي 49و 15

 الماضية أشهر 12 ال  في الجنسي أو

 .غيره أو الحميم الشريك قبل من

 العمرية، الفئة حسب

 الجغرافي، الموقع و

 .الدراسي المستوى و

 اللواتي النساء نسبة يتتبع مؤشر

 .18 أو 15 سن قبل تزوجت

 العمرية، الفئة حسب

 .الجغرافي الموقع و

 النوع الفئة

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط
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 كمي
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 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 نوعي

 

 الشاملة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل
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 جمع

 البيانات

 

 الهدف األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 ينطبق ال
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 أحدها اختر(
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 الفئة
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 الشاملة

 إضافات

 ذات

 الصلة

 بالصراع

 النوع

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 الهدف

 مالحظات

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

                                                                                                                                    

 أحدها اختر(

 )فقط

 نوعي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 نوعي

 نوعي

 كمي

 كمي

 تستجيب التي األهداف إدراج مدى

 األداء مؤشرات في اإلجتماعي للنوع

 .الكبار للمدراء الرئيسية

 للتمويل المخصصة والنسبة الموارد

 المدني المجتمع لمنظمات السنوي

 .واألمن والسالم المرأة تستهدف التي

 التي األهداف إدراج مستوى يتتبع مؤشر

 الوصف في اإلجتماعي للنوع تستجيب

 الرئيسية األداء مؤشرات و الوظيفي

 .الكبار للمدراء
 ينطبق ال

 الميزانية من المئوية النسبة

 العمل خطة لتنفيذ المخصصة السنوية

 .الوطنية

 الميزانية من المئوية النسبة

 مبادرات أو لبرامج المخصصة السنوية

 في) واألمن والسالم المرأة بشأن أخرى

( 1325 رقم األمن مجلس قرار مع عالقة

 ).الوطنية العمل خطة بخالف)

 العسكرية، الكتيبات ونسبة عدد

 وقواعد القومي، األمن سياسة مسودات

 التي التشغيلية واإلجراأت السلوك،

 .المرأة حقوق لحماية تدابير تشمل

 الوثائق تعالج مدى أي إلى

 السياسية التوجيهات و االستراتيجية

 في العسكر و الشرطة قوات عن الصادرة

 اإلنسان حقوق حماية أهمية السالم مهمة

 الصراع مناطق في والفتيات للمرأة

 .القوات هذه فيها تنتشر التي الدولية

 الجنسي النوع ثقافة إدراج مدى

 الدراسية المناهج في السالم وثقافة

 .الرسمي التعليم في

 على الحاصالت والفتيات النساء نسبة

 إجمالي من التعويض، برامج إعانات

 .المستفيدين

 على الحاصالت والفتيات النساء نسبة

 السالح نزع برامج خالل من إعانات

 إجمالي من اإلدماج، وإعادة والتسريح

 .المستفيدين

 خصصته الذي التمويل مقدار يقيس مؤشر

 المدني المجتمع لفعاليات الحكومة

 .واألمن والسالم المرأة مجال في العاملة

 الوطنية الميزانية حصة يتتبع مؤشر

 الوطنية العمل خطة لتنفيذ المخصصة

 .واألمن والسالم المرأة بشأن

 السنوية الميزانية حصة المؤشر ويقيس

 بشأن أخرى مبادرات أو لبرامج المخصصة

 مع عالقة في) واألمن والسالم المرأة

 خطة بخالف( )1325 رقم األمن مجلس قرار

 ).الوطنية العمل

 الوثائق توفر مدى المؤشر ويقيس

 مختلف عن الصادرة واألساسية الرئيسية

 لحماية محددة وتدابير لتوجهات اإلدارات

 .والفتيات النساء حقوق

 االستراتيجية الوثائق جودة يتتبع مؤشر

 سياسية توجيهات تصدر التي واألساسية

 .والفتيات النساء حقوق لحماية محددة

 المفاهيم إدراج مستوى المؤشر ويرصد

 في واألمن والسالم بالمرأة المتعلقة

 التعليم لمؤسسات الدراسية المناهج

 .البالد في والعالي والثانوي االبتدائي

 والفتيات النساء نسبة يتتبع مؤشر

 مادية أو مالية مساعدات على الحاصالت

 .التعويض برامج من كجزء

 والفتيات النساء نسبة يتتبع مؤشر

 المادي أو المالي الدعم على الحاصالت

 والتسريح، السالح نزع برنامج من كجزء

 .اإلدماج وإعادة

 بعد فيما يحدد

 ينطبق ال

 ينطبق ال

 ونوع القطاع حسب

 الوثيقة

 ونوع القطاع حسب

 الوثيقة

 

 المستوى حسب

 وطبيعة التعليمي

 الموضوع

 نوع حسب

 وعمر المنفعة،

 المستفيد

 المنفعة، نوع حسب

 .المستفيد وعمر
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2.2.12 
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3.1 

3.2 
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 ذات إضافات

 الصلة

 بالمساعدات

 األجنبية

 /كمي

 نوعي

 نوعي

 

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 األساس خط
 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 الهدف

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 والعمليات للبعثات المئوية النسبة

 مستشارون فيها يشارك التي الدولية

 عن مسؤولون أو اإلجتماعي النوع في

 .ذلك

 الدبلوماسية البعثات نسبة يقيس مؤشر

 إجمالي من) للسالم الداعمة الدولية

 مكلف شخص افيه يشارك التي( البعثات

 المتعلقة القضايا على خصيصا للعمل

 المرأة، مشاركة) االجتماعي بالنوع

 .الخ المرأة، حقوق وحماية

 المهمة نوع حسب

 الجغرافي والموقع

 القارة)

 للبلدان اإلجمالي العدد المؤشر ويقيس

 في تعمل وبرامج مشاريع تنفذ التي

 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ دعم اتجاه

1325. 

 الموقع حسب

 الجغرافي

 المتؤثرة أو الهشة البلدان عدد

 مشاريع من تستفيد التي بالصراع

 محددة قطاعات على تركز برامج و

 والمجتمع اإلنسان، حقوق السيما ء

 اإلنسانية والمساعدات المدني،

 تساهم والتي اإلنمائي، والتعاون

 رقم األمن مجلس قرار تحقيق في

1325. 

 الموضوع حسب

 للبرنامج، الرئيسي

 الجغرافي، والموقع

 المنفذة والوكالة

 المنظمة أو

 ذات البرامج نسبة و عدد المؤشر يقيس

 1325 رقم األمن مجلس بقرار الصلة

 للدول والمخصصة التمويل شملها التي

 صراعا تشهد التي والدول الهشة

 .مستمرا

 المخصصة التمويل برامج ونسبة عدد

 الدول أو/و السالم حفظ لعمليات

 بالصراعات المتأثرة والبلدان الهشة

 مكلفا عنصرا األقل على تشمل التي

 .واألمن والسالم المرأة بشؤون

 المؤشرات حسب

 اإلنمائية واألهداف

 لأللفية

 الجنس ومؤشر االجتماعية المؤسسات

 االقتصادي التعاون منظمة)

 .(والتنمية

 المؤسسات على مؤشرا 12 يقيس مؤشر

 مدونة: فئات 5 إلى مقسمة االجتماعية،

 االبن، أفضلية البدنية، السالمة األسرة،

. الملكية وحقوق المدنية والحريات

 .المؤشر درجة في التغير على اإلعتماد

 في المحرز التقدم المؤشر هذا يقيس

 من لأللفية اإلنمائية األهداف مؤشرات

 .الدولة قبل

 األهداف تحقيق نحو المحرز التقدم

 أهداف محلها لتحل] لأللفية اإلنمائية

 .[2015 عام بعد ما

 المؤشر فئة حسب

 األسلحة لمراقبة وطنية آليات وجود

 غير الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 .المشروعة

 تشريع هناك كان إذا ما يتتبع مؤشر

 الصغيرة األسلحة تهريب من يحد وطني

 يحدد و المشروعة غير الخفيفة واألسلحة

 .لتدميرها محددة تدابير

ينطبق ال  

 للمرأة اإلنساني األمن تحقيق: 3 الحصيلة

57 56 



 

 التصنيف التعريف القياس منهجية #

3.1.1 
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 النوع الفئة

 كمي

 كمي

 نوعي

 

 نوعي

 

 نوعي

 

 نوعي

 

 نوعي

 

 نوعي

 

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 الهدف األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 مالحظات

 اإلنساني األمن تحقيق ظروف إنشاء) المساواة دون تحول التي الحواجز إزالة تمت: 3.1 المدة منتصف نتائج

 أحدها اختر(

 )فقط

 اقتصادي

 حق لحماية قانونية ضمانات وجود

 .للمرأة األرض تملك

 اعتمد قد البلد كان إذا ما يتتبع مؤشر

 وشراء امتالك من المرأة تمكن تشريعات

 ضمانات ويوفر البالد، في األراضي وبيع

 .الحق هذا لحماية قانونية

 وصول لتسهيل قانونية ضمانات وجود

 .لإلئتمان المرأة

 الجنسين بين األجور في الفجوة

 قد البلد كان إذا ما يتتبع مؤشر

 الحصول من المرأة تمكن تشريعات اعتمد

 الوسائل أنواع من وغيرها قروض على

 المحلية المالية المؤسسات من المادية

 ألغراض أو ممتلكات لشراء الوطنية و

 .أخرى

 الذكور اخيلدم بين الفارق المؤشر ويقيس

 من المئوية بالنسبة عنه معبر واإلناث

 .الذكور أرباح

 التشريعات و السياسات وطبيعة عدد

 الفرص ئتكاف لتحقيق الهادفة

 في المشاركة نم المرأة نيلتمك

 .العملية الحياة

 الوثائق ونوع عدد يقيس مؤشر

 عدد زيادة على تركز التي التشريعية

 االقتصاد في مشاركته وتعزيز النساء

 .البالد في التجارية واألنشطة

 حق لحماية قانونية ضمانات وجود

 .اإلرث في والفتيات النساء

 قد البلد كان إذا ما يتتبع مؤشر

 وراثة من المرأة تمكن تشريعات اعتمد

    األب أو الزوج وفاة بعد الممتلكات

 وإضافة الذكور، األقارب من غيره أو

 حماية التشريعات تلك توفر ذلك إلى

 .الحقوق هذه لممارسة قانونية

 العنف على يعاقب قانوني إطار وجود

 .والجنساني الجنسي

 قد البلد كان إذا ما المؤشر يوضح

 عملية تحدد محددة تشريعات اعتمد

 تثبت الذين األفراد ومعاقبة مقاضاة

  جنسي عنف أعمال بارتكاب إدانتهم

 الصراع زمن في سواء جنساني أو

 .أوالسالم

 التوجيهية الوثائق إدراج مدى

 والموجهة اإلدارات عن الصادرة

 حماية إلجراأت السالم حفظ لعمليات

        للنساء اإلنسان حقوق وتعزيز

 .الفتيات و

 تحتوي درجة أي إلى يتتبع مؤشر

 على الداخلية والسياسات المستندات

 إجراأت مقترح على أو محددة إرشادات

 في بما والفتيات، النساء حقوق لحماية

 .الجنسي العنف لمنع محددة تدابير ذلك

 الحتياجات لإلستجابة استراتيجية وجود

 .داخليا والمشردات الالجئات النساء

 سياسات أو تشريعات وجود يتتبع مؤشر

 احتياجات بشأن محددة أحكام على تحتوي

 التشرد و اللجوء وضع في المرأة

 .داخليا

 ينطبق ال

 ينطبق ال

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط

 أحدها اختر(

 )فقط
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 النوع الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 األساس خط

 القيمة القيمة

 الهدف

 التاريخ التاريخ

 مالحظات

 أحدها اختر(

 )فقط

 اجتماعي

 اقتصادي

 لحقوقهن النساء ممارسة: 3.2 المدة منتصف حصيلة

 الصحة على الحكومي اإلنفاق نسبة

 .اإلجمالي المحلي الناتج من

 التي المالية الموارد المؤشر يقيس

 الصحية الرعاية على البالد حكومة تنفقها

 مع الوطنية القوانين تماشى مدى

 مع اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات

 .والفتيات النساء حقوق

 األدنى الحد يحدد قانوني إطار وجود

 .الزواج لسن

 التشريعات توافق مدى المؤشر يرصد

 الدولية االتفاقيات مختلف مع الوطنية

 .والفتيات النساء بحقوق المتعلقة

 أقر قد البلد كان إذا ما يتتبع مؤشر

 السن التحديد وجه على يحدد تشريعا

 .للزواج القانوني

 الصادرة الدورية التقارير إدراج مدى

 والقوات الدبلوماسية المكاتب عن

 الشرطة أفراد و المنتشرة المسلحة

 في المختصة للسلطات ترفع والتي

 عن لمعلومات البالد في السالم عمليات

 اإلنسانة للحقوق خطيرة انتهاكات

 .والفتاة للمرأة

 السفارات كانت إذا ما يتتبع مؤشر

 الدبلوماسية البعثاتو والقنصليات

 في والعاملين الجيش وكذلك األخرى

 يأخذون االعتبار في السالم حفظ عمليات

 النساء حقوق حماية اإلعتبار بعين

 ترفع التي تقاريرهم في والفتيات

 .الرئيسي البعثة لمقر أو لرؤسائهم

 والمكان القطاع حسب

 الجغرافي

 المنشأ وبلد( ونسبة عدد) حصة

 صفة على الحاصلين اللجوء لطالبي

 الحماية من المستفيدين أو الجئ

 .المؤقتة

 من اللجوء طالبي األفراد يتتبع مؤشر

 اللجوء لهم ُمِنح الذين واإلناث الذكور

 .البالد في المؤقتة الحماية أو

 الجنس حسب

 الجغرافي والموقع

 مختلف في الذكور/اإلناث تشغيل توزيع

 .القطاعات

 ونسبة عدد توزيع كيفية المؤشر يقيس

 في والرجال النساء من المستخدمين

 من وغيرها والصناعة والخدمات الفالحة

 .البالد أنحاء جميع في القطاعات

 والعمر القطاع حسب

 في يشاركن اللواتي النساء نسبة

 .األسرية القرارات اتخاذ

 والرجال النساء نسبة المؤشر يوثق

 دورا يلعبن النساء أن يعتقدون الذين

 تربية مثل المنزلية القرارات اتخاذ في

 والمشترات المال، وإنفاق األطفال،

 .الخ المهمة،

 الجغرافي الموقع حسب

 الدراسي المستوى و

 المتوسطة أو الصغيرة المقاوالت نسبة

 تكون التي التجاري السجل في المسجلة

 .مالكة األقل على واحدة امرأة فيها

 الصغيرة الشركات نسبة يتتبع مؤشر

 امرأة فيها التي الحجم المتوسطة أو

 .المالك بين من األقل على واحدة

 القطاع حسب

 والموقع والحجم

 .الجغرافي

 الولوج على القادرات النساء نسبة

 .االدخار أو مصرفي حساب إلى
 مجموع من) النساء نسبة المؤشر يقيس

 حساب يملكن اللواتي( اإلناث السكان

 .وطنية أو محلية مالية مؤسسة في بنكي

 العمر حسب

 الجغرافي والموقع

 .التعليم ومستوى

 التي العليا اإلدارية المناصب نسبة

 النقابات في النساء تشغلها

 الحكومية، غير والمنظمات العمالية،

 والنقابات المجتمعية والجمعيات

 .المهنية

 مجموع من) النساء نسبة يتتبع مؤشر

 مناصب يشغلن اللواتي( العامالت النساء

 والمجتمع النقابات في عليا إدارية

 المجتمعية والجمعيات المدني

 .المهنية والنقابات

 القطاع، حسب

 ومستوى والعمر،

 التعليم

 ينطبق ال

 ينطبق ال

 ينطبق ال

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 نوعي

 نوعي

 نوعي
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الوطنية العمل خطة دليل قياسات: ج الملحق  

 النوع الفئة

 الكيان

 به الموصى

 لتحمل

 مسؤولية

 جمع

 البيانات

 

 األساس خط

 التاريخ التاريخ القيمة القيمة

 الهدف

 مالحظات

                                                                                             اجتماعي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

 /كمي

 نوعي

 كمي

 كمي

 كمي

 كمي

/ كمي

 نوعي

 إنفاق من يتمكن اللواتي النساء نسبة

 .مستقل بشكل الخاصة إيراداتهن
 الموقع و العمر، حسب

 ومستوى الجغرافي،

 التعليم

 البالد في النساء نسبة المؤشر يقيس

 اتخاذ بإمكانهن أنه يصرحن اللواتي

 كيفية حول أنفسهن تلقاء من قرارات

 .الخاص دخلهن إنقاق

 في اإلناث السكان نسبة المؤشر يقيس .المقاوالت النساء نسبة

 متوسطة، أو صغيرة لشركة المالكات البالد

 .التجاري السجل في رسميا مسجلة

 الشركة نوع حسب

        العمر و

 الموقع و

 الجغرافي
                    

 المالكات النساء نسبة

 .غيره أو لعقار

 المالكات النساء نسبة المؤشر يقيس

     عقارات ألراضي، أنفسهن، عن ،أصالة

 أصول أو التجارية أعمال أو مواشي أو

 .الممتلكات من ذلك غير أو مالية

 الملكية نوع حسب

 والموقع والسن

 الجغرافي

 بتحسن أفدن اللواتي النساء نسبة

 .النفسية صحتهن

 اللواتي النساء عدد يتتبع مؤشر

 أن على بشدة يوافقن أو يوافقن

 مقارنة تحسنت قد النفسية رفاهيتهم

 .السابقين العامين أو الفارطة بالعام

 الموقع حسب

 والعمر الجغرافي

 المهنة/والتعليم

 للرعاية الذاتي االسعمال معدل

 .الخدمات وجودة الصحية

 اللواتي النساء نسبة يتتبع مؤشر

 الصحية الرعاية خدمات باستخدم أفدن

 .الخدمات لتلك وتقييمهن

 الخدمة نوع حسب

 الجغرافي والموقع

 والعمر

 االستغالل من عنها المبلغ الحاالت عدد

 فيوالبلدان السالم عمليات خالل الجنسي

 قبل من المرتكبة و  عبالصرا المتأثرة

 المسؤولين أو الشرطة أو الجيش أفراد

 إحالتهم تمت الذين ونسبة ؛ الحكوميين

 .ومحاكمتهم البالد سلطات إلى

 النساء نسبة مقياس يحدد مؤشر

       الجنسي العنف ضحايا والفتيات

 مجموعة على الحاصالت الجنساني و

 في بما) الطبية الخدمات من متنوعة

 خارج و داخل العالج الفحص، ذلك

 المشورة من والمستفيدات( المستوصف

 واالقتصادية، والقانونية النفسية)

 إلخ

 الخدمة نوع حسب

 الجغرافي والموقع

 والعمر

 العنف ضحايا والفتيات النساء نسبة

 من المستفيدات والجنساني الجنسي

 .والمشورة الطبية الخدمات

 لدى االبتدائية المرحلة إتمام نسبة

 .اإلناث

 اللواتي الفتيات نسبة المؤشر يقيس

 االبتدائية المرحلة أتممن

 عدمه من المرور حسب

 التعليم لمرحلة

 الثانوي

 الجنساني و الجنسي العنف حاالت نسبة

 على إشارتها فيه، التحقيق تم التي

 .فيها عقابية أحكام وإصدار ،المحاكم

 المعاملة سوء حاالت نسبة يتتبع مؤشر

 أفراد ارتكبها التي الجنسي واالستغالل

 من ضدهم إجراأت واتُّخَِذت عنهم اإلبالغ تم

 .السلطات قبل

 والمالحقة التحقيق حسب

 والعقوبات القضائية

 الموقع الجزائية؛

 العمر الجغرافي؛

 واالستغالل االعتداء حاالت عدد يتتبع مؤشر

 قطاع موظفي قبل من امقترفة الجنسي

 الحاالت ونسبة حكوميين؛ ومسؤولين األمن

 وتم السلطات إلى عنها اإلبالغ تم التي

 .بشأنها إجراأت اتخاذ

 حسب القطاع، حسب

 الجغرافي، الموقع

 .الضحية سن حسب

 بين التمييز حول الشكاوى عدد

 من بها التوصل تم التي الجنسين

 األمن، قطاع في العامالت النساء طرف

 .للشكوى ونتيجة القطاع حسب مصنفة

 التمييز حول الشكاوى عدد المؤشر يقيس

 من بها التوصل تم التي الجنسين بين

 الجيش، قطاع في العامالت النساء طرف

 تم كيف و السالم حفظ قوات و العسكر،

 .الملف غلق و الشكاية حل

 حسب القطاع؛ حسب

 الجغرافي الموقع
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