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 ترسيخ حقوق اإلنسان في عمل
منظمات المجتمع المدني من 
اجل الديمقراطية والمشاركة 

 في العالم العربي"

 كرامة
KARAMA 

 24/10/2017 سنة

 
31/10/2018 

 :(1الهدف االستراتيجي )

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لبقكللأنثرلفعاس ة.مخ؛لفلنسمجاالول

 :(12الهدف االستراتيجي )

نايي؛ثماهلنسقييرنناولتنس؛ااستيياولتنسقييدكاولس؛ليي ي لأف ييلل

صاهلنسقرننةلنستايلةليلىلنسمءي؛ا لنسيايا لتنلًل مي ل

لتنس تس .

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

نس ييع  لنسييايا ليلييىلل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

2 
نحو سيادة قانون وحوكمة 
عادلة وقضاء عادل من منظور 

 النور االجتماعي

 االتحاد األوربي

EU 
 ل1/2/2018 شهرا 36

 :(2الهدف االستراتيجي ) 31/1/2021

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

ي؛ماشيىلباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمال

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(4الهدف االستراتيجي )

ضييمانلنسايي لفيي لنساصيياعلمسييىلنسع نسييةلسلاءيياللتنست؛ يياول

نسلانت ليعقيالأتضيايسال قيةيلتتياف رلتي ماولنسمءياي ال

نسلاـاـ يييييةلسفيييييالت/أتلحمييييياي؛فالفييييي لميييييياهلنس؛لاضييييي ل

لنالا؛رنت ج .

 :(10الهدف االستراتيجي )

تأايي نلـفييجليرنييي لمدمييياقلما يياهلنساييا لنالج؛مييياي ل

سلاصاعلمسىلنسع نسةلتتكافؤلنسترصلف لمخ؛ليفلمجياالول

لنسعمللنلـءاـ .

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 :(2الهدف االستراتيجي ) 1/2/2021 1/2/2018 شهرا 36 االتحاد األوربيدعم االتحاد األوروبي للمجتمع  3



المدني من خالل اإلعالم 
بالتعاون  –"ًصوِتك هويتك" 

 مع راديو

EU نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.لمع

 :(7الهدف االستراتيجي )

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال

ف لهفعلمء؛ا لنتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنول

تتاءيييي الجييييادالن دنللنس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعيييياال

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(10يجي )الهدف االسترات

تأايي نلـفييجليرنييي لمدمييياقلما يياهلنساييا لنالج؛مييياي ل

سلاصاعلمسىلنسع نسةلتتكافؤلنسترصلف لمخ؛ليفلمجياالول

لنسعمللنلـءاـ .

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

4 
الوعي بالحقوق المتساوية  نشر

لألفراد المنتمين للفئات 
 المهمشة     )الدوم(

 االتحاد األوربي

EU 
 ل1/7/2018 أشهر 4

 :(2لهدف االستراتيجي )ا 31/10/2018

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.معلنسلاني ل

 :(3الهدف االستراتيجي )

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لايللضمالمج؛معاتفا.بقكللف

 :(12الهدف االستراتيجي )

نايي؛ثماهلنسقييرنناولتنس؛ااستيياولتنسقييدكاولس؛ليي ي لأف ييلل

صاهلنسقرننةلنستايلةليلىلنسمءي؛ا لنسيايا لتنلًل مي ل

 تنس تس .

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

نس ييع  لنسييايا لليلييىل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 :(1الهدف االستراتيجي ) 28/2/2021 ل29/8/2018 شهرا 30 -االتحاد األوربي عين على النساء 5



الوكالة اإلسبانية 
للتعاون اإلنمائي 

 AECIDالدولي 

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تً يييادتفالفييي لتمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فال

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(2لهدف االستراتيجي )ا

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(5الهدف االستراتيجي )

 لا  تأهيخلنسارنةلنساءائ ةلتتال للنسء اقلنس؛اهيخ يلتت

حانهنولفايلةلحاعلنستكرلنساءا لتنسمءا مةلف ل

لتيايرلنسخيابلنساءا .لل

 :(7الهدف االستراتيجي )

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال

ف لهفعلمء؛ا لنتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنول

نس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعييييااللتتاءيييي الجييييادالن دنل

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

6 
تعزيز وحماية النساء والفتيات 
من العنف المبني على النوع 

 االجتماعي

 أوكسفام

OXFAM 
 ل1/10/2017 أشهر 8

 :(7الهدف االستراتيجي ) 29/6/2018

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال

ف لهفعلمء؛ا لنتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنول

تتاءيييي الجييييادالن دنللنس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعيييياال

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(2االستراتيجي )الهدف 

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

ليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكللتعاييالنسمءياتنالتح

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.



 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

نس ييع  لنسييايا ليلييىلل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

7 
حماية النساء والفتيات من 
العنف القائم على النوع 

 االجتماعي والزواج المبكر"

الوكالة السويسرية 

 (SDCللتنمية )
 ل1/11/2017 ستة أشهر

 :(2الهدف االستراتيجي )ل21/5/2018

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيىباي؛مادلـفجلحلاً ل

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(1الهدف االستراتيجي )

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3تيجي )الهدف االسترا

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17ً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسيييمدميياقل

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 ل1/6/2017 اجتماع .Helpage Int كبار السن 8

 :(1الهدف االستراتيجي )ل15/10/2017

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي للتمعرف سيييالتميًم سييياي

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(2الهدف االستراتيجي )

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

مانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياهل

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال



لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17تنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسيييمدميياقلً ييايالنساءييالل

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 ل1/1/2018 سنة HIVOS -هيفوس تمكين النساء من أجل القيادة 9

 :(1الهدف االستراتيجي )ل31/12/2018

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي لتمعرف سيييال

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(2الهدف االستراتيجي )

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(5االستراتيجي )الهدف 

 لا  تأهيخلنسارنةلنساءائ ةلتتال للنسء اقلنس؛اهيخ يلتت

حانهنولفايلةلحاعلنستكرلنساءا لتنسمءا مةلف ل

لتيايرلنسخيابلنساءا .لل

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

ليلييىلنس ييع  لنسييايا ل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

10 
مجتمع الكتروني آمن للنساء 

 والفتيات

Kvinna till 
Kvinna - KTK 

 ل1/1/2018 سنة

 :(11الهدف االستراتيجي )ل31/12/2018

تال يييييي لنالايييييي؛ثماهلنستايييييييللس؛كااساج ييييييالنالت يييييياالول

تنسمعلامييياولتتايييائللنس؛انصيييللنالج؛مييياي لفييي لديييي ل

لتمك يافايً ايالنساءاللتنست؛ ياولقنولن تساييةنلتتعاييال

لتتات ذلحمًولتايايةلبالاًفا.

 :(1الهدف االستراتيجي )

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

مانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياهل

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال



لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17تنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسيييمدميياقلً ييايالنساءييالل

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

11 
لنساء ا" سند" دعم  -سند 

 لمواجهة المخاطر

 سيرجير

Surgir 
 ل1/5/2017 سنة

 :(4الهدف االستراتيجي )ل30/4/2018

ضييمانلنسايي لفيي لنساصيياعلمسييىلنسع نسييةلسلاءيياللتنست؛ يياول

أتضيايسال قيةيلتتياف رلتي ماولنسمءياي النسلانت ليعقيال

نسلاـاـ يييييةلسفيييييالت/أتلحمييييياي؛فالفييييي لميييييياهلنس؛لاضييييي ل

لنالا؛رنت ج .

 :(3الهدف االستراتيجي )

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

دنتيللتاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميال

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(2الهدف االستراتيجي )

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(6اتيجي )الهدف االستر

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 الحد الزواج المبكر" "-نجود  12
 سيرجير
Surgir 

 ل1/5/2017 سنة

 :(1الهدف االستراتيجي )ل30/4/2018

ادييييسالتا اايييي سالتنً؛ تمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييال

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

هسليلي فالميالدنتيللتاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُما

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )



ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

13 
تمكين النساء في المجتمعات 

والالجئات للوصول المحلية 
 إلى مستقبل أفضل.

الصندوق العالمي 
 للنساء

Global fund for 
Women 

 ل1/7/2017 سنتين

 :(1الهدف االستراتيجي )ل30/6/2019

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لأنثرلفعاس ة.مخ؛لفلنسمجاالولبقكلل

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

 شراكة التعلم للنساء 14

 – شراكة التعلم للنساء

Women 
Learning 

Partnership 

 1/7/2015 سنوات 3

 :(1االستراتيجي )الهدف ل30/6/2018

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

اهلمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءاـ لمالما 

للنلـءانلسلاءاللتنست؛ اولبقكتعايالنسمءاتنالتحلاقل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليل فالمالدنتلل

ن ارالأتلتاهجفايلح؛ىليء؛يعالمماهاةلح اتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

نسييايا ليلييىلنس ييع  لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

15 
تمكين النساء في المجتمعات 
المحلية والالجئات للوصول 

 .إلى مستقبل أفضل

 نداك -الشؤون الدولية

Global Affairs 
Canada 

 ل5/2/2018 سنة

 :(1الهدف االستراتيجي ) 4/2/2019

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي لتمعرف سيييالتميًم سيييايل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

اهلمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءاـ لمالما 

للتعايالنسمءاتنالتحلاقلنلـءانلسلاءاللتنست؛ اولبقك

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليل فالمالدنتلل

عالمماهاةلح اتفالن ارالأتلتاهجفايلح؛ىليء؛ي

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.



 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

16 
مشاركة وتمكين الالجئات 
والمجتمعات المضيفة في 

 األردن ولبنان

 صندوق األمم المتحدة
 للديمقراطية
UNDEF 

 ل2018 سنتين

 :(1الهدف االستراتيجي )ل2019

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فالتً يييادتفالفييي ل

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

اهلنلـءاـ لمالما مانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مال

للتعايالنسمءاتنالتحلاقلنلـءانلسلاءاللتنست؛ اولبقك

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليل فالمالدنتلل

ن ارالأتلتاهجفايلح؛ىليء؛يعالمماهاةلح اتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

لف ل 17 لنس؛ارش ل ا را دهناة

 ن هدن

نس ا تقلن هدـ ل

نسلجاةلل-نسفاشم 

نسايا ةلسقؤتنلنسمرنال

- 

 :(7الهدف االستراتيجي )ل1/2018 ل21/9/2017لأشفرل4

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال

نتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنولف لهفعلمء؛ا ل

تتاءيييي الجييييادالن دنللنس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعيييياال

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

ل 18 لمسىلدهناة لنسرنم ة نس؛ تًو

لنسلانئحل لس؛ات ذ لنس؛أي   حق 

لف ل لنسمرـة لنسعمل تـماقق

 نسليا لنسخاص

JCAP 

 -تمديد -أشهر 4

 أشهر 10
 ل1/2/2018

 :(1الهدف االستراتيجي )ل15/11/2018

لادييييساتمكيي النساءيياللتنست؛ يياونلًاـاـ سييييالتا اايييي سالتنً؛ 

تً يييادتفالفييي لتمعرف سيييالتميًم سيييايلتتعاييييالمقييياهن؛فال

لمخ؛لفلنسمجاالولبقكللأنثرلفعاس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

مانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياهل

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

تاصيلساماي؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيلل



لن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفا

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(7الهدف االستراتيجي )

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال

ف لهفعلمء؛ا لنتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنول

تتاءيييي الجييييادالن دنللنس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعيييياال

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17نساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسيييمدميياقلً ييايال

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

لتنساتنقل 19 لن يتاع تاتيج

 نسلءر لل

لأصانولح اية

Vital Voices 

global 

partnership 

 ل1/7/2018 سنة

 :(2الهدف االستراتيجي )ل30/6/2019

تنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييالنسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لمعلنسلاني لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.

 :(3الهدف االستراتيجي )

لمانجفةلنس؛ا ياولنس؛ لتُخللبا مالنلـءياـ لميالما ياه

تعاييالنسمءياتنالتحليياقلنلـءيانلسلاءيياللتنست؛ ياولبقييكلل

؛فالمالأ ليافليُماهسليلي فالميالدنتيللتاصيلساماي

ن ايييرالأتلتاهجفيييايلح؛يييىليءييي؛يعالمماهايييةلح ييياتفال

لبقكللفايللضمالمج؛معاتفا.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

20 

 

ل لنسمءاتنا ليلىلا اااو نسلائمة

لأتسايةل ل... لنالج؛ماي  نساا 

ليل ا

ل

Canada fund for 

Local Initiatives 

(CFLI) 

سنة تنفيذ 
)سنتين ماليتين( 
تنتهي في شهر 

5/2019 

 ل24/7/2018

 :(5الهدف االستراتيجي )ل1/4/2020

  لتأهيخلنسارنةلنساءائ ةلتتال للنسء اقلنس؛ياهيخ يلتتا ي

حيييانهنولفايليييةلحييياعلنستكيييرلنساءيييا لتنسمءيييا مةلفييي ل

لتيايرلنسخيابلنساءا .لل

 :(2الهدف االستراتيجي )

نسايي لمييالأتجييالييي النسمءيياتنالتنس؛م  يياليدييرلمانجف؛فييال

لباي؛مادلـفجلحلاً لًائ ليلىلحلاقلنلـءانلبمالي؛ماشيى

لتنسمعاي رلتنسء اااولنسايا ةلتنس تس ة.معلنسلاني ل

 :(7الهدف االستراتيجي )

مـ؛يياقلنسمعرفييةلنسم؛خ  ييةلتـقيير التمدنهتفييالتتا  تفييال



ف لهفعلمء؛ا لنتيالالهاي لنسء ااياولتنتخياقلنسليرنهنول 

تتاءيييي الجييييادالن دنللنس؛ا  ميييي يلتبايييياللنسييييرأ لنسعيييياال

لنسمء؛ا رلباسمرجع اولنسعلم ة.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

تيايرلنس؛ا   لنسلاـاـ لنس نتل ل 21

لنساءائ ةل لنسدرنمج سمرننا

لن هدنل-نسم يامةلمالن تـرتن

UNRWA-ل

مرنالنسدرنمجلنساءائ ةل

لف لمخ  لنسدلعة

 ل20/12/2018 ثالثة أشهر

 :(8الهدف االستراتيجي )ل20/3/2018

نا؛كماعلنس؛يايرلنسمؤاء لتضدطلنساانمةلف لنسجمع يةل

بمياليي؛ًلالميعلنسء ااياولتنسلانيي لتنسمؤاءاولن تر ل

لتنسمعاي رلتنسمماهااولنس تس ةلنستُ لى.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .

لنسمؤاء ل 22 لنس؛ا    تياير

لنساءائ ةل لنسدرنمج سمرننا

لنسم يامةلمالن تـرتن

UNRWA-ل

مرنالنسدرنمجلنساءائ ةل

لف لمخ  لنسدلعة

 ل20/12/2018 ثالثة أشهر

 :(8الهدف االستراتيجي )ل20/3/2018

لنا؛كماعلنس؛يايرلنسمؤاء لتضدطلنساانمةلف لنسجمع يةل

دمييالييي؛ًلالمييعلنسء اايياولتنسلانييي لتنسمؤاءيياولن تر 

لتنسمعاي رلتنسمماهااولنس تس ةلنستُ لى.

 :(6الهدف االستراتيجي )

ل17مدميياقلً ييايالنساءيياللتنست؛ يياولفيي لمييياهلن  يي ن لأسييي

يلييىلنس ييع  لنسييايا لل2030 جايي النس؛ام ييةلنسمءيي؛ نمةل

لتنلًل م .


