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 الركيزة األولى : المشاركة 

 

 ة في القيادة وصنع القرار بما يعزز حفظ االمن وبناء السالم  الهدف: تعزيز مشاركة المرأ

 

 المؤشرات :

 اوال/ زيادة نسبة النساء في القطاعات االمنية واللجنة العليا للتعايش السلمي والمجتمعي.

 ثانيا/ زيادة نسبة عدد النساء العامالت في برامج االغاثة االنسانية واعادة االعمار.

   نسبة المرأة في اللجان التنفيذيةزيادة ثالثا/ 

 :النتائج

 اوال / المشاركة الفعالة للنساء في تحقيق السالم واستدامته.

 . افة ثانيا/ دمج النساء في جهود االغاثة ومراحل اعادة االعمار ك
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 واستدامته(  : المشاركة الفعالة للنساء في تحقيق السالم 1ركيزة المشاركة: النتيجة )

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن يمالجهات المنفذة في اإلقل االنشطة في اإلقليم المخرجات 
نساء يمتلكن قدرات ومهارات   -1

للقيام بدور مؤثر في المفاوضات  
 وبناء السالم. 

 
   المؤشر :

ارتفاا  مررفاو ومهاارات النسااااااء  
القدرات  المنخرطات في برامج بناء  

 المترلقو بفض النزاعات والتفاوض. 

  الحكومياوبنااء قادرات النسااااااء في قطااعاات   -1
واألحزاب على القيااد  ومهاارات التفااوض  

 وفض النزاعات وإدار  األزمات

 وزار  الداخليو  -
 وزار  البيشمركو  -
   الجهات األمنيو  -
 البرلمان  -

 

2021-  

2024 

أنشااااطو بناء  من  عدد -1
 القدرات المنجز 

عدد النساء المدربات   -2
على القياد  ومهارات  

التفاوض مقسما بحسب 
القطا /الوزار  والمنطقو  

 الجغرافيو
ارتفا  مستوى مررفو  -3

ومهارات المتدربات  
حول القياد  ومهارات  

و خلق مدربين    التفاوض
 في هذا المجال 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

األمم  وكاالت  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

الرمل على تحقيق إشراك النساء بنسبو التقل  -2 =
حقوق اإلنساان والمرأ   في لجان    %40عن 

والسالطو  والبيشامرك  والداخليو في البرلمان  
التنفياذياو ومجاالس المحاافظااتف وكاافاو اللجان  

 المشكلو

 البرلمان  -
 الوزارات كافو  -

 

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

بيئو سياسيو ومجتمريو  -2
تدعم مشاركو النساء في  

 بناء وحفظ السالم .  
الجهات  من عدد  المؤشر :

الحكوميو وغير الحكوميو المتبنيو  
تحقيق  لسياسو مشاركو النساء في 

 السالم. 

إعداد كوادر مجتمريو من النساء القياديات    -1

إنهاء   حول  التفاوض  في  المشاركو  أجل  من 

الصرا  حفظ وبناء السالم بالتنسيق الفرّال م   

لنساء   أوس   وبمشاركو  المدني  المجتم  

 األقليات 

 

 وزار  الداخليو  -
 وزار  البيشمركو  -
 وزار  الثقافو   -  
 األوقاف وزار  - 
   الجهات األمنيو  -
 البرلمان  -

2021-  

2022 

عادد منظماات وممثلي المجتم   
ى االقليم و على مساااتو  المدني

) المشااااااركاو في المحاافظاات  
 (تدريبات القياد 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن الجهات المنفذة في اإلقليم االنشطة في اإلقليم المخرجات 
إعاداد حمالت توعياو  بايهمياو دورالمرأ  في  -2 =

م  الجهاات ذات  تحقيق   وحفظ السااااالمف 
 الرالقو

 

 وزار  الداخليو  -
  -وزار  البيشمركو    -

 وزار  الثقافو 
 األوقاف وزار  - 
   الجهات األمنيو  -
 البرلمان  -

المجلس األعلى    2021
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

مشاااركو النساااء على المسااتوى الحكومي و  -3 =
المجتمري في تنفيذ االساااتراتيجيو الخاصاااو  
بمكافحو التطرف و االسااااتراتيجيات األمنيو 

 ذات الرالقو

 وزار  الداخليو   -
 وزار  البيشمركو   -
 األوقاف وزار  - 
دائر  الرالقات    -  

 الخارجيو 
 الجهات األمنيو    -
 الحكومات المحليو  -

2021-  

2024 

عدد من النسااء المشااركات في 
تنفياذ االسااااتراتيجياات االمنياو 

 التطرفالمترلقو بمكافحو 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
د  المتح  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

إعاداد حمالت توعياو  بايهمياو دورالمرأ  في  -4 =
م  الجهاات ذات  تحقيق   وحفظ السااااالمف 

 الرالقو
ات في مجال ييادتضامين و دعم و مشااركو ق -5

 صن  القرار و بناء السالم
 

 وزار  الداخليو  -
  وزار  البيشمركو  -
 األوقاف وزار  - 
قات   دائر  الرال -  

 الخارجيو 
   الجهات األمنيو  -
 كومات المحليو الح -

2021-  

2024 

عدد النساء الوسيطات   -1

ى االقليم  مستو على

مواد وأدلو تدريبيو  )

 (مرتمد 

الماادربين على  -2 عاادد 
الدليل مقسااما بحسااب 
والااجااهااو   الااجاانااس 

 والمنطقو الجغرافيو

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

النساء ممثالت ومؤثرات في   -3

المراكز القياديو داخل القطاعات  
 االمنيو وانظمو الردالو .  

 
نسبو زياد  في عدد  المؤشر : 

النساء في المراكز القياديو في  
 القطاعات االمنيو وانظمو الردالو. 

النو  االجتماااعي   -1 كااافااو مسااااوحااات  في 
القطااعاات الرساااامياو للوقوف على أعاداد  

 وأدوار النساء الرامالت بها

 وزرا  الداخليو -
 وزار  البشمركو -
 وزار  التخطيط  - 
 وزار  الترليم الرالي   -
 وزار  الردل  -
 مجلس أمن اإلقليم  -

مسوحات النو    -1 2021

 المنجز    االجتماعي

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن الجهات المنفذة في اإلقليم االنشطة في اإلقليم المخرجات 
تحسين بيئو الرمل في كافو القطاعات األمنيو  -2 =

 لتكون مراعيو للنو  اإلجتماعي
 وزرا  الداخليو

 وزار  البشمركو -
 مجلس أمن اإلقليم - 

2021-  

2024 

الاماتاخااذ    -1 اإلجاراءات 
لتحسااااين بيئاو الرمال  
الااقااطاااعااات   داخاال 
لتسااااتجيااب  األمنيااو 

 الحتياجات النساء
 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

توعويااو لتغيير الصااااور   تنظيم حمالت    - -3 =
النمطياو عن المرأ  الرااملاو في القطااعاات  

 االمنيو وتشجي  مشاركو المرأ  فيها.

 وزرا  الداخليو
 وزار  البشمركو -
 وزار  الترليم الرالي   -
 مجلس أمن اإلقليم  -

2021-  

2022 

عدد من حمالت التوعيو  

 المنفذ  

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

زياد  عدد القو  النسويو في وزار  الداخليو   -4 =

ف البيشمركو ومجلس األمن في كوردستان  
النزاعات   حل  مهارات  على  وتدريبهن 

 إدار  األزمات و

 وزرا  الداخليو -
 وزار  البشمركو -
 مجلس أمن اإلقليم  - 
 

2021-  

2024 

ميدانيو   -1 مسوحات 

تمثيل  نسبو  لتحديد 

 المرأ  

 تقرير عن المسوحات -2

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

زياد  نسبو عناصر نسائيو من المحققات   -5 =

والمدعيات الرموم والقاضيات داخل  

 السلطو القضائيو وبناء قدراتهن 

 وزرا  الداخليو -
 وزار  الردل  -
 مجلس أمن اإلقليم -

2021-  

2024 

نسابو زياد  النسااء في القوى 

األمنياو وضاااااابطاات وزار  

الااداخالايااو والاقاااضااااايااات  

 والمدعيات الرموم 

 والمحققات 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

نساء مشاركات ومؤثرات في  -4

مراكز صنع القرار في اللجان  
 التنفيذية 

 مسوحات ميدانيو لتحديد نسبو تمثيل المرأ  -1

 

المجلس األعلى لشؤون   -
 المرأ  

2021-  

2023 

ميدانيو   -1 مسوحات 

لتحديد نسبو تمثيل 

 المرأ  

نتااائج ت -2 عن  قرير 

 المسوحات

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 
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افة  دمج النساء في جهود االغاثة ومراحل اعادة االعمار ك: (2لنتيجة )ركيزة المشاركة / ا  

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 يماإلقل

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

في   -1 الراملو  المؤسسات 
وإعاد    االغاثو  مجال 

وتضمن  ا تشج   العمار 
وتيخذ   النساء  انضمام 
النو    االعتبار  بنظر 

 االجتماعي
 المؤشر: 

عدد من المؤساساات المتبنيو لساياساو 
 مشاركو النساء في اعاد  االعمار.

اعااداد خااارطااو بااالجهااات المرنيااو باا عاااد    -1
والقطااا  الخااا  و  االعمااار )الحكوميااو 
مجتم  المدني( وبناء شااراكو مرها لضاامان  

 مشاركو في عمليو اعاد  االعمار.

وزار  التخطيط  -  
المديريو الرامو  - 

ادار   للهجر و 
 االزمات 

خارطو   -1 2021 اعتماد 

اإلغاثو   لمؤسسات 

اإلعمار     وإعاد  

لدور   تقييم  اعتماد 

بمؤسسات   المرأ  

 اإلغاثو وإعاد  اإلعمار 

عدد الشراكات المنجز    -2
والميسر  النضمام  

 النساء 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تقييم دور النساااااء في مؤسااااسااااات االغاثو   -2 =
 واعاد  االعمار 

المديريو الرامو   -
دار   للهجر و إ 

 االزمات 

المجلس األعلى    2021
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

على الرمل في مجال    النساء يقبلن-2

 االغاثو واعاد  االعمار. 
 المؤشر: 

زياد  عدد النساء الرامالت في   
برامج االغاثو االنسانيو واعاد   

 االعمار. 

وض  آليات لتشغيل وإيجاد فر  عمل   -1

اإلغاثو   ومشاري   برامج  في  للنساء 

خاصو   اإلعمار  وإعاد   اإلنسانيو 

م    بالتراون   النزا   من  الناجيات 

 الجهات ذات الصلو  

 

وزار  التخطيط  -  
وزار  الرمل   -

والشؤون  
    االجتماعيو

 

2021-  

2024 

عدد الجهات الراملو في   -1

اإلعمار  اإلغاثو وإعاد   

فر     التي خصصت 

 عمل للنساء 

عدد الدورات وعدد   -2
النساء الرامالت في  

برامج اإلغاثو وإعاد   
اإلعمار الالتي تلقين  

 تدريبات مهنيو

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي الجججهجججات   االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

بالنساء   -2 = خاصو  وبرامج  مشاري   إدراج 

 في خطو إعاد  اإلعمار 

وزار  الرمل   -
 والشؤون االجتماعيو 

هيئو االستثمار  -  
وزار  االعمار  -   

 وزار  البلديات    

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

األمم  وكاالت  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 الركيزة الثانية : الحماية

 من العقاب حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من كافة أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي وضمان عدم إفالت مرتكبي العنف ضد النساءالهدف: 

 

 المؤشرات:

 الزيادة في استخدام النساء والفتيات لآلليات وقنوات اإلبالغ عن العنف المبني على النوع االجتماعينسبة أوالً: 

 نسبة الزيادة في الحاالت التي تمت االستجابة لها عن طريق الحصول على الخدمة من الحاالت المبلغ عنهاثانياً: 

 

 :النتائج

 .  وخارج المخيماتت داخل المخيماضمان حماية النساء والفتيات ال سيما اوالً / 

 تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم إفالت الجناة من العقاب. ثانياً/ 

 ثالثاً/ حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي بوصفه أحد أدوات الحرب وإعادة دمجهنَّ في المجتمع 
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  وخارج المخيمات تداخل المخيماضمان حماية النساء والفتيات ال سيما (  :  1كيزة الحماية: النتيجة )ر

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

آليات وإجراءات رسميو  -1

واضحو وفرالو لحمايو النساء  

   والفتيات.

 

   المؤشر:
الرساااامياو التي  عادد من الجهاات  

آليااات وإجراءات حمااايااو   ترتمااد 
 مالئمو للنساء في ظروف النزا 

جم  كاافاو الادراساااااات والبحون والبيااناات   -1
وبراد النزا  وإصااااادار وثيقاو موحاد   اثنااء

نشاااار علاى    وتتام  للاماخارجااات ضااااوئهااا 
 التوصيات

 المديريو الرامو للهجر   -
   ادار  االزماتو
 وزار  الترليم الرالي   -

 

2021-  

2022 

بالمخرجات  تقرير 
التحليليو لوض  المرأ   

 أثناء وبرد النزا  
 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

توفير الخدمات الصحيو والقانونيو والنفسيو  -2 = 

بما   الخدمات  وسائر  يغطي  واالجتماعيو 

كافو النساء  الناجيات    احتياجات  والسيما 

 أيدي داعش   من

 وزار  الصحو  -
وزار  الرمل والشؤون   - 

 االجتماعيو
 وزار  الداخليو -

2021-  

2024 

الجديد    المواق   عدد  
 المغطا   بالخدمات 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

المجتم   منظمااات  
 يالمدن

من    -2 والفتيات  النساء  تمكين 
آليات  استخدا من  واالستفاد   م 

 اإلبالغ.  الحمايو خاصو 
 

 المؤشر:  
النساء والفتيات في ظروف النزا   

اكثر وعياً ودرايو بآليات الحمايو  

 المتاحو 

  مسااات وتقييم ألهم قنوات اإلبالغ عن الرنف -1
 ورف  توصيات بشين تطويرها.

 

 وزار  الداخليو  -
 

المستفيدات 2021 رضا    مستوى 
 من خدمو اإلبالغ 

 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

آلياات لببالغ اممن تتنااساااااب م   -2 = تطوير 
باا جراءات فرااالااو   النزا  وربطهااا  ظروف 

 والتحقيق فيها الشكاوي لتلقي

 وزار  الداخليو  -
 

لجم    -1 2021 مطور  نظام 
البيانات   واستخدام 
المبني الرنف    حول 
 على النو  االجتماعي

عدد النساء الالتي قمن   -2
بالغات   بتقديم 
اإلبالغ   آليو  باستخدام 

 المطور 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

التوعياو المجتمرياو حول الخطوط الساااااخنو   -3 =
لتشاجي  النسااء على اساتخدامها لببالغ عن 

 الرنف

 وزار  الداخليو  -
 

2021-  

2024 

المستفيدات   النساء  أعداد  
الساخنو  من خدمو الخطوط  

المجتم    مستوى  على 
المحليف وقياس مدى رضا  

 المستفيدات من الخدمو 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

لمنظمات والوزارات  ا  م لقاءات تشاااااوريو  -4 =
  ذات الصاالو إلصاادار الترليمات والضااوابط

عام والجنساي بشاكل لمن  االساتغالل بشاكل 
 خا 

 المديريو الرامو للهجر  
   ادار  االزماتو
 

المجلس األعلى    2021
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

إدار    -5 = فاي  والاراااماالت  الارااامالايان  تاادريااب 
المخيمااات واإلغاااثااو بمااا فيهم قوى األمنف  

الاادوليااو   المرااايير  االنسااااااان  على  لحقوق 
وحقوق المرأ     والقاانون الادولي اإلنسااااااني

 والنو  االجتماعي

 وزار  الداخليو  -
المديريو الرامو للهجر    -

 وادار  االزمات 
 

المنجز    2021 الرمل  ورش  عدد 
عدد   المخيماتف  في 

وإنان)المشاركين     (ذكور 
 وأماكنها وموضوعاتها 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

األمم  وكاالت  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

تطوير آلياات التنساااايق بين الماديرياو الراامو   -6 =
للحد من الرنف ضاااد المرأ  في كل محافظو 

 الفاعلو الخاصو بحمايو المرأ م  الجهات 

 وزار  الداخليو  -
المجلس األعلى لشؤون   -

 المرأ  

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

وآليااات تراااون   - -7 = تفاااهم  مااذكرات  توقي  
البحون والجااامرااات   مشااااترك م  مراكز 

 أوضا  المرأ  برد النزا لدراسو 

األعلى لشؤون  المجلس    - 
  المرأ 

  وزار  الترليم الرالي -

2021-  
2024 

عدد من مذكرات التراون   -1
 الموقرو.  

الدراسات    -2 من  عدد 
الخاصو بيوضا  المرأ  برد  

 النزاعات. 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

المجتم   منظمااات  
 يالمدن

المجناادين والمجناادات )من  -8 = إعاااد  تاايهياال 
داعاش   قاباال  مان  والابااالاغايان(  األطافااال 

 امخرى المتطرفووالجماعات 

وزار  الرمل والشؤون   -
 االجتماعيو 

 وزار  الداخليو -

2021-  

2024 

حاالت   المجندين  عدد 
تم    والمجندات الذين 

 إعاد  تيهيلهم 
 

المجلس األعلى  
 المرأ لشؤون 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

تحسين االستجابو للرنف   - 3
المبني على النو  االجتماعي في  

 القطاعات المختلفو. 
 

 المؤشر:  
حصول النساء والفتيات في ظروف  
الخدمات   على  برده  وما  النزا  
الحتياجاتهنَّ  والمستجيبو  المالئمو 

.  وظروف حياتهنَّ

للرنف المبني على    لالساااتجابو مساااتاجراء   -1
 النو  االجتماعي

 وزار  التخطيط   -
 داخليووزار  ال  -
 

االستجابو  سنوياً  تقييم  تقرير 
على   المبني  للرنف 

 النو  االجتماعي 
 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

بنااء قادرات الكوادر في قطااعاات القضااااااء   -2 =
والصاااحو والشااارطو والجهات الفاعلو غير  
الحكوميو على االساتجابو للرنف المبني على  

الالزماو لحمااياو  النو  االجتمااعي والتادابير 
النسااااااء أثنااء وبراد النزاعاات بماا فيهاا إدار   

 حاالت الرنف واإلحالو

 وزار  الردل  -
 وزار  الصحو    -
وزار  الرمل والشؤون  -

 االجتماعيو 
 وزار  الداخليو -

2021-  

2024 

عدد تدريبات إدار   
 الحالو  

واإلحالو وأعداد  

الكوادر المدربو من 

مختلف القطاعات  

بو للرنف  حول االستجا

المبني على النو   

   االجتماعي 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

لجمي    -3 = الصحيو  الرعايو  خدمات  توفير 
في   ذلك  في  بما  ف  الرنف  من  الناجيات 

 حاالت  االغتصاب 

 

 وزار  الصحو    -
 

2021-  

2024 

رضا   مدى  قياس 
من   المستفيدات 
الرعايو   خدمات 
الناجيات   من  الصحيو 

 من الرنف 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

ودمجها  تطوير   -4 = النفسيو  الصحو  خدمات 
األوليو   الصحيو  الرعايو  مراكز  في 

لضمان وصول النساء اليها في ظروف  
 . النزا 

 وزار  الصحو    -
 

2021-  

2024 

عدد من المراكز التي  
الصحو   خدمات  توفر 

 النفسيو

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

المجتم   منظمااات  
 يالمدن

ومساعد     - -5 = للنظر  تنسيقيو  لجنو  تشكيل 

 الحاالت المسترصيو من الناجيات 

 وزار  الصحو   
وزار  الرمل والشؤون   -

 االجتماعيو 
 وزار  الداخليو -
 

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

حالياً   -6 = الموجود   أيواء  دور  تطوير 
والرنف   الرنف  لضحايا  وتوسيرها 

 الجنسي لهن وألطفالهن 

 وزار  الداخليو 
الشؤون  زار  الرمل  و -

 االجتماعيو

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

الموجود منها على مستوى تطوير كفاء    -7 =
التقييمات   إجراء  م   والكوادرف  البنيو 

التزامها   لضمان  الالزمو  السنويو 
 بالمرايير الدوليو 

 وزار  الداخليو 
الشؤون  زار  الرمل  و -

 االجتماعيو

2021-  

2024 

دور    تطور نسبو  
تقييم   ونتائج  اإليواء 

 دور اإليواء 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

األمم  وكاالت  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم افالت الجناة من العقاب (: 2جة ) يركيزة الحماية / النت

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

آليات   -1 للمساءلو  تطوير 
إفالت   والردالو تضمن عدم 

   الجنا  من الرقاب
التشريرات   المؤشر: 

لموضوعو    واإلجراءات

لردالو   تحقيق  في  تنجت 

 المنشود     

تجريم  -1 أجاال  الرقوبااات من  قااانون  تراادياال 
ذلااك الحكم   في  الخطير  بمااا  االنتهاااكااات 
المترلق باالرنف الجنسااااي المرتكباو من قبال 
المجموعاات المساااالحاو غير النظاامياو وفقاا 

 2017 /2379لقرار مجلس األمن رقم 

 البرلمان   -
 وزار  الردل   -
   مجلس القضاء  األعلى -
 مجلس الوزراء  -

 

2021-  

2024 

مشروعات   -1 اعتماد 
 القوانين

قانون -2 و    اعتماد 

لتجريم    ترليمات

االنتهاكات  

وخاصو   الخطير  

الجنسي   الرنف 

 المرتبط بالنزا  

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

ترديل القوانين الرسااكريو لضاامان المالحقو   -2 =
الفراالاو لجرائم الرنف الجنسااااي القضاااااائياو  

المرتكباو من جانب القوات الرسااااكريو وفقا  
 للمرايير الدوليو

 البرلمان   -
 وزار  الداخليو  -
 وزار  البشمركو  -
 وزار  الردل   -
   مجلس القضاء  األعلى -

 

2021-  

2024 

ترليمات  قانون   و 

المالحقو   لضمان 
لجرائم   القضائيو 
من  الجنسي  الرنف 
القوات   جانب 

 الرسكريو
 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

الجنااائيااو   -3 = المحكمااو  تراادياال وإنفاااذ قااانون 
م    2005لسااااناو   10الرراقياو الرلياا رقم  

األقليم والتركيز على  مراعا  خصاااوصااايو  
النازاعااات   اثناااء  الجانسااااي  الراناف  تجاريم 

 المسلحو

 البرلمان   -
 وزار  الردل   -
   األعلىمجلس القضاء  -

 

2021-  

2024 

د  تفريل القانون  ومس
 مرد   

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

اضاااااافاو عقوباات عن الرنف الجنسااااي في  -4 =
 هضو االرهاباقانون من

 البرلمان   -
 وزار  الردل   -
   مجلس القضاء  األعلى -

 

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

إشاااراك الناجيات من الرنف في المحاكمات   -5 =
 التي تجرى للمتهمين باإلرهاب

 
 وزار  الردل   -
   مجلس القضاء  األعلى -

 

2021-  

2024 

تقارير تؤكد مشااركو 

فاااي  الااانااااجاااياااات 

 المحاكمات
 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

اسااااتبراد مرتكبي جرائم االعتداء الجنسااااي  -6 =
 والخطف للنساء من أي عفو عام أو خا 

 وزار  الداخليو  -
 وزار  الردل   -

 

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

بناء قدرات اجهز  القضاااء والشاارطو على   -7 =
 البرتوكول الدولي للتحقيق بجرائم الجنسي

 وزار  الداخليو  -
 وزار  الردل   -

 

المجلس األعلى   تقارير سنويو  سنوياً 
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي بوصفه احدى أدوات الحرب وإعادة دمجهن في المجتمع  (: 3) يجة ركيزة الحماية / النت

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

الرنف   -1 من  الناجيات 

واألطفال   الجنسي 

مراد   نتيجت   المولودين 

 إدماجهم في مجتمراتهم  

 

المؤشر: زياد  عدد الناجيات من  
الرنف الجنسي واألطفال في  

ظروف النزا  من المستفيدين 
 من خدمات مالئمو ومستجيبو 

اعاداد تقييم الحتيااجاات النااجياات من الرنف   -1
الرود   مااا يضاااامن  بالجنسااااي واطفااالهنَّ  

 الطوعيو لمناطقهم االصليو

وزار  الرمل   -
 والشؤون االجتماعيو 

المديريو الرامو   -
 للهجر  وادار  األزمات 

 

2021-  

2022 

وتوصيات   تقرير 

باحتياجات  

 الناجيات 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

 لوصععععوىاا ناج ا     ا  اوضععععيات    اا -2 =

ج عافاج جاسياإلع دةا ماشمله اابعوجئله ،اا

لتراون م  المنظمات  بم اف ه اج مشععع ووةاوج

 االدوليو والهيئات الدبلوماسيو

وزار  الرمل   -
 والشؤون االجتماعيو 

المديريو الرامو   -
 للهجر  وادار  األزمات 

وزار  الداخليو -  
 

2021-  

2024 

رضااااااا  -1 مسااااتوى 

الناجيات حول تفريل 

الاوصاااااول   آلايااات 

 إليهن

زيااد  نسااااباو عادد   -2

الاالتاي   الاناااجايااات 

رجرن لروائلهن وتم  

دماااجاااهااان  إعااااد  

 بمجتمراتهن

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

باع  ادعاوج اج اسعععع  ا مشععععت ع ا جموعع  اا -3 =

 ق  دةاج مشعععع ووج ااخ صعععع ابه انسععععو  اا

وج مفع و ا ياج جهع  اج معا ع اإلعع دةاد  ا

ج اع   ع  اج لوج يا مارهعععع أ ا يار فع  ه اا

اج مو ود  انم ج اج ازجع.ا

وزار  الداخليو -  
   الحكومات المحليو  -
 

2021-  

2024 

عدد المشاورات   -1

  التي قامت بها

مجموعات نسويو 

في المجتمرات من  

أجل إعاد  دمج  

 الناجيات  

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

توفير الخادماات الالزماو للنسااااااء والفتياات   -4 =

من رعايو صااحيو ودعم نفسااي واجتماعي 

ا.وقانوني

 وزار  الردل 
وزار  الصحو -  
وزار  الرمل   -

 والشؤون االجتماعيو 

 

2021-  

2024 

مستوى رضا الناجيات  

 حول الخدمات المحليو  

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

الاراناف  -5 = عان  اممان  اإلباالغ  قاناوات  فاتات 

الجنسااااي وتلقي الشااااكااوى والتحقيق في 

القضااااااياا المسااااترجلاو والتي تخضاااا  

 لالختصا  القضائي

  الداخليووزار  
 وزار  الردل -

2021-  

2024 

المجلس األعلى   
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 ة : الوقايةالركيزة الثالث

 على النوع االجتماعي  بيئة خالية من العنف المبني تعزيز الوقاية من المخاطر قبل واثناء وبعد النزاع ودعم الهدف: 

 

 المؤشرات:

زيادة عدد النساء المستفيدات من برامج وخدمات الوقاية سواء كانت رسمية /حكومية أو مجتمعية  -  

تتخذها الحكومة بشأن و قاية النساء في ظروف النزاع عدد التعديالت التشريعية والتنفيذية واإلجرائية التي -  

 

 

 

لنتائج:ا  

خلق بيئو آمنو للنساء والفتيات ومجتم  داعم أساس  الترايش ونبذ الرنف اوالً:   

 ضمين مفهوم الوقايو في ظروف النزا  داخل األطر المؤسسيو الرسميو ثانياً: ت

 الصمود من خالل فر  كسب الريش والحصول على الخدمات في مجتمراتهن زياد  قدر  النساء المتيثرات بالنزا  على ثالثاً: 
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 خلق بيئة آمنة للنساء والفتيات ومجتمع داعم أساسه التعايش ونبذ العنف (: 1يجة )/ النت ركيزة الوقاية

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

خلق بيئو تربويو تتبنى   -1
مباديء السالم والترايش  

 السلمي 
المؤشر: عدد من كوادر 

ترليميو وتدريسيو وقيادات  
مجتمريو لهم تيثير في بن  

 وعي الترايش السلمي 

تاوعاويااو   -1 وباراماج  إعاالمايااو  حاماالت  تانافايااذ 
القيم النمطياو تجااه   وتربوياو من أجال تغيير 

 المجتم النساء في 
 

وزار  التربيو  -  
وزار  الترليم الرالي  -  
  وزار  الثقافو -

 

2021-  

2022 

الدورات   عدد 
التي   والورش 
المرلمين   تستهدف 
السالم   حول 
 والترايش المجتمري

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

دور   -2 = فاي تافاراياال  والاتارباويايان  الاماادرسااااايان 
المدارس والجامرات في نشار ثقافو التساامت  

 ونبذ الفكر المتطرف

وزار  التربيو -  
وزار  الترليم الرالي   -  
األوقاف   وزار  -

 والشؤون الدينيو
ي لجنو الترايش والسلم    
   وزار  الثقافو-

2021-  

2022 

عدد المشاركين  
بينشطو الدورات  

التوعويو  والحمالت 
وقياس مدى رضائهم  

عن محتواها  
   والقائمين عليها

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تطوير  -3 = المناااهج على  مااديريااو  الرماال م  
الانو    ما   ياتاالءم  بامااا  الاتارالايامايااو  الاماناااهاج 
وتفرياال   اإلنسااااااانف  وحقوق  االجتماااعي 
النشاااطات الالصاافيو لغرس مفاهيم السااالم  

 والترايش السلمي

وزار  التربيو  -  
 وزار  الترليم الرالي -

2021-  

2024 

عادد ونو  المنااهج  
 التي تم ترديلها

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

المحافظات لجمي   إقامو أنشاطو مشاتركو بين  -4 =
الطوائف من أجال التراايش عن طريق تفريال 
الرياااضاااايااو  ومنهااا  المنتااديااات المتاااحااو 

 والترفيهيو

 وزار  التربيو 
وزار  الترليم الرالي   -  
 لثقافووزار  ا -

2021-  

2024 

في   التغير  قياس 

والتوجهات   المرارف 

االشباب   لدى  والسلوك 

والفتيان  او لشابات 

حول   مبادئ  والفتيات 

االجتماعي   النو  

 والترايش في مجتمراتهم 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

محاربو فكر التطرف  -2
واعاد  تيهيل المتيثرين 

الفكر التطرفي وخاصو  ب
بيو من كال  الفئو الشبا
 الجنسين

المؤشر: تقليل نسبو  
التطرف وزياد  إعاد   

 التيهيل

تادرياب وتايهيال القطااعاات األمنياو  والادفااعيو   -1
 يء حقوق االنسان بمباد

 

 وزار  الداخليو 
  البيشمرك وزار   -

 

2021-  

2023 

برامج  أعداد المنخرطين في  

 التدريب وإعاد  التيهيل 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

االساااتمرار في دعم جهود الحكومو في من   -2 =
 انتشار االسلحو الغير المرخصو

 وزار  الداخليو 
 

 

سنويو  سنوياً  رسميو  تقارير 

تم   التي  األسلحو  بحجم 

المواطنين   من  سحبها 

 ب نفاذ قانون الحياز 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

لمحاااربااو  -3 = وتثقيفيااو  تنظيم حمالت توعويااو 
الفكر المتطرف بقياادات نساااااائياو مجتمرياو 

بمشاااااركو قيادات  وعلى المسااااتوى المحلي  
 أخرى ذات الرالقو

زار  التربيوو -  
وزار  الترليم الرالي  -  
وزار  الداخليو  -  
األوقاف   وزار  -

 والشؤون الدينيو
لجنو الترايش     

 والسلم المجتمري

2021-  

2024 

المرارف   في  التغير  قياس 

والممارسات   والتوجهات 

 بب برامج التدريب  سب

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

  



 

21 
 

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

دمج النو  االجتماعي في   -3
أنظمو اإلنذار المبكر للوقايو  
من الرنف المرتبط بالنزا   

 في المجتمرات. 
ارتفا  مررفو  :المؤشر

وتوجهات الكوادر بينظمو  
اإلنذار المبكر تجاه النو   

 االجتماعي. 

النو    -1 دمج  تاادريبيااو حول  اعااداد مناااهج 
 االجتماعي في أنظمو اإلنذار المبكر.

وزار  الترليم الرالي  -  
وزار  الداخليو -   

  

 

2021-  

2022 

مواد وأدلااو تاادريبيااو  -1

 مرتمد 

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تنظيم ورشاااات تدريبو لبناء قدرات الكوادر   -2 =
الرااملاو في قطاا  اإلناذار المبكر حول النو   
الامارتابط   الاراناف  مان  لالاوقااايااو  االجاتاماااعاي 

 بالنزا 

وزار  التربيو -  
وزار  الترليم الرالي  -  
وزار  الداخليو  -  

 

2021-  

2022 

أعاداد المتادربين على إدراج  

النو  االجتمااعي في أنظماو 

مقسااااامااو   الماباكار  اإلنااذار 

 بحسب الجنس والجهو

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تطبيق أنظمو اإلنذار المبكر بشكل يراعي   -3 =
على   خاصو  االجتماعي  النو   منظور 
حين  من  المحليو  المجتمرات  مستوي 

 المحتوى والقيادات وامليات واألنشطو

 وزار  الداخليو -
 وزار  البيشمرك  -

2021-  

2023 

مسااااتوى  قيااس مادى تغير  

والااتااوجااهااات   الاامااراارفااو 

والساااالوك المترلقاو باالنو   

لاالااكااوادر   االجااتااماااعااي 

  المشاركو

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

في   -4 = النساء  بتشغيل  المؤسسات  التزام 
المبكر   اإلنذار  كافو  منظومو  على 

 المستويات 

 وزار  الداخليو -
 وزار  البيشمرك  -

2021-  

2024 

الاااانساااااااااء   -1 عاااادد 

المنخرطاات في الرمال  

اإلنااذار   أناظامااو  فاي 

 المبكر 

المؤسسات   -2 عدد 

ب شراك   الملتزمو 

   النساء 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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ضمين مفهوم الوقاية في ظروف النزاع داخل األطر المؤسسية الرسمية ت (: 2يجة )/ النت ركيزة الوقاية  

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

إجراءات وقائيو في  تيسيس  -1
الجهات كافو للوقايو من الرنف  

المبني على النو  االجتماعي في  
 ظروف النزا . 

 
التي   الجهات  دعد  المؤشر:

تتبنى سياسات وإجراءات  
قانونيو وامنيو من شينها وقايو  

النساء والفتيات في ظروف  
 النزا  ونو  اإلجراءات 

بناء القدرات والتوعيو حول األطر  -1

القانونيو )مثل القانون الدولي اإلنساني(   

للجهات القائمو على إنفاذ القانون لتوفير 

حمايو أكبر للنساء وخصوصا في  

 المخيمات  

 وزار  الداخليو
 وزار  البيشمرك   -
 

 

2021-  

2022 

عدد المشاركين في   

تدريبات التوعيو   

 القانونيو  

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

دمج النساء في برامج التوعيو األمنيو  -2 =

 وإزالو األلغام 

 وزار  الداخليو -
 وزار  البيشمرك   -

 وكالو مكافحو األلغام  -

2021-  

2024 

عدد النساااء المشاااركات في 

الاقاادرات   باناااء  أنشاااااطااو 

وإزالااو   األمنيااو  والتوعيااو 

 األلغام  

 

المجلس األعلى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

إقرار تخصااايصاااات ماليو من -2
 الموازنات 

المؤشر: اتخاذ قرارات حكوميو  
بمخصصات للنساء  

 المتضررات من النزا    
 

إعداد موازنو مستجيبو للنو  االجتماعي   –  1
 تقدم سنويا  

 

 وزار  التخطيط  -
وزار  الماليو   -

 واالقتصاد 

 

2022-  

2024 

مشرو  قانون الموازنو  

مستجيبو  موازنو  يتبنى 

 للنو  االجتماعي 

المجلس األعلى  
 المرأ لشؤون 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تخصي  نسبو من مشاري  االستثمار   -2 = 
 للنساء واالرامل والمتضررات من النزا  

 وزار  الماليو  -
 وزار  التخطيط  -
 االستثمار  وهيئ -
وزار  الرمل والشاااؤون   -

 االجتماعيو

2021-  

2024 

عدد   زياد   ونسبو  عدد 

 النساء المستفيدات 
المجلس األعلى  

 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن
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 زيادة قدرة النساء المتأثرات بالنزاع على الصمود من خالل فرص كسب العيش والحصول على الخدمات في مجتمعاتهن  (: 3يجة )/ النت ركيزة الوقاية

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن الجهات المنفذة في اإلقليم االنشطة في اإلقليم المخرجات 
المال  -1 المساعدات  يو  توفير 

للحيا    المنقذ   نساء  للواالقتصاديو 
 والفتيات في ظروف النزا  

 المؤشر: 
ارتفا  جود  حيا  النساء  

والفتيات االتي حصلن على  
 مساعدات وخدمات 

ياجات اإلنسانيو في ظروف  تقييم االحت -1

 داخل المخيمات وخارجها. النزا   

 وزار  التخطيط  -
وزار  الرمل والشؤون   -

 االجتماعيو
 وزار  الداخليو -

 

2021-

2022 

الاااماااجااالاااس   إصدار تقرير باالحتياجات
األعاااااالااااااى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

تصاريت الحركو  اإلسرا  ب صدار -2 =

  النازحاتلجمي  النساء والفتيات والتنقل 

 لضمان حصولهن على الخدمات 

 وزار  الداخليو -
 الحكومات المحليو  -

 

2021-

2024 

آلي تصاريت  تقييم  إصدار  و 

 منوحووعدد التصاريت الم
الاااماااجااالاااس  
األعاااااالااااااى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

االقتصاديو  -2 المشاركو  تيسير 
شهدت   التي  المناطق  في  للنساء 
 النزا  وتهيئو بيئو عمل مناسبو لهن. 

 
في    المؤشر: والفتيات  النساء 

القيام   على  قادرات  النزا   ظروف 
تمكنهن  مناسبو  اقتصاديو  بينشطو 

 من كسب الريش لهن ولروائلهن. 

بناء القدرات على مهارات إدار    -1

المشاري  الصغير  والمتناهيو  

الصغر المالئمو للنساء في ظروف  

النزا  او الناجيات من  وتوفير الدعم  

 الالزم. 

   وزار  التخطيط. -
وزار  وزار  الرمل  -

 والشؤون االجتماعيو 
 

2021-  

2024 

ودورات   -1 برامج  إعداد 

 تدريبيو 
الاااماااجااالاااس  
األعاااااالااااااى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

وفير التدريبات المهنيو وربطها  ت -2 =

بفر  عمل مالئمو للنساء في  

الرام  مناطق النزا  م  القطا   

 والخا  

وزار  الرمل والشؤون   -
 االجتماعيو 

 غرفو التجار  والصناعو  -
 

2021-  

2024 

عدد النساء الالتي تدربن  -1
على إدار  المشاري   

الصغير  وقياس آدائهن فيما  
 حققن  من مشاري 

تقييم  مدى رضا   -2
عن محتوى  ات المشارك

 الورشات التدريبيو

 

الاااماااجااالاااس  
األعاااااالااااااى  
 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن



 

24 
 

فجي  االنشطة في اإلقليم المخرجات  الجمجنجفجججذة  الجججهجججات 
 اإلقليم

 الشركاء المتابعة مؤشرات قياس التنفيذ الزمن

شمول النساء المريالت ألسرهن ومقدمات   -3 =

والفتيات   السن  كبيرات  الرعايو 

بالصغيرات   األسر  يترأسن  منت  الالتي 

 ماليو 

وزار  الرمل والشؤون   -
م  الجهات   االجتماعيو

 الحكوميو األخرى

2021-  

2024 

المشموالت   النساء  عدد 

 بالمنت
المجلس األعلى  

 لشؤون المرأ 

وكاالت األمم  
 المتحد  

المنظمات  
 الدوليو 

منظمااات المجتم   
 يالمدن

 


