
 

 

 

 

 

 

  ردنأجل القيادة في األمن  النساءتمكين  اسم المشروع:

 2019ايار  – 2018حزيران  تاريخ تنفيذ المشروع:
 

دجودد  اقففكةد    عقد  ققداتاو دود داو ددرم عفد  مدل ودفا  دد د ن التنفياذ: وامااك االطار الجغرافي للمشروع
 .دتح ي اً مل اقبك ياو داقفجاقس اقبك ي 

 

  ي .قحياة اق ياااقف اهف  مل تح ين اقبيئ  اق يا ي  اقتل ت عم اقفوارة  اقفعاق  قكو ات مل هدف المشروع العام: 

 االهداف المحددة للمشروع: 

تدياو اقترةيدز عكدث ثةثد  ف دتح ي  أدجد  عد م اقف داداة بدين اقجو دين مدل اقفودارة  اق يا دي  قكو دات فد   .1

  )اق يا دداو داقبددرافل داقتدد فاوال فددن تددة  اوددراج فو فدداو اقفجتفدد  اقفحكددل مددل ا ر ن   ات داعتفددا

 أمض  ففار او دتقوياو اقفراقب  قب  دأثوات دبع  أي عفكي  اوتتابي  د وي  عاف .

عل مدل اة فو در اقودد  اججتفداتزدي  اقفجتف  اقفحكل ببياواو دتقارير فدثدق  دداضح  حد  تعفيم فراع .2

 اقفرودحاو اقحياة اقعافد   داجوتتابداو  داقعفكيد  اجوتتابيد  فدن فو ددر اقودد  اججتفداعل  دفتابعد  وتدائل

 اقفوتتباو.

إلصةح اجرات تحكي  فقارن دفعكدفاو عن اقففار او اقجي ة مل ار ات اق يفقرا ي  إلثرات اقوقام حد  ا .3

ةددن اقفورد  اقث تح يد  اقتحد ياو داقفدرل اقرئي دي  ق صدةح اقتدل قد  ت اق يفقرا ل مل ا ر ن. يه ف

 صاقح  أيًضا قكفجتف  اق دقل اقذي يهتم ب عم عفكي  اإلصةح مل اقعاقم اقعربل.

 الفئات المستهدفة في المشروع: 

   اق دق اججتفاعل مل جفي  اقت   اج تراتيجي  مل اقواتباو اقوعبياو قك عدة اقث ا راج اقود. 

 اقرصدد  داقفراجعدد  فددن فو دددر اقوددد   اقوددبا  فددن اقجو ددين فددن جفيدد  فحام دداو ا ر ن قتدد ريبهم عكددث

 .اججتفاعل

  ل ر معاقي  مدوحد فوارة  أةث هم  دتدجيهدعيهم دبوات ق راتهم عكث اإل فاج  قزيا ة قا ة اقفجتفعاو اقفحكي

 اقحياة اقعاف .

 ت دفجكددس اجعيددان  عضددداو اقفجدداقس اقبك يدد   اقو ددايدداو  عضددداو اقبرقفددان ا ي  اققاقفددرأة )اقواودد او

 اققيا ياو مل اقحةدف . 

 .فد فل د ائ  اإلعةم 

  
 االنشطة المطلوب تنفيذها على المشروع: 

 يفددس هةفدا اتتارهدا   د   دجود ال  اقبك ياو اقفقترحد  ثةث بك ياو )وفا  ت قيق اقود  اججتفاعل مل
 هل )جرم  فا با  اقةرجال

 عفدد  ت ريبيدد  حددد  اقتدد قيق اقجو دداول قكددذةدر داإلودداث مددل ا قدداقيم )اقوددفا  داقد دد ث  عقدد  ثددةث درم
فد  اقودرةات باإلضدام  اقدث فحام د    Hivosداقجودد ال فدن اقفحام داو اقت د  اقتدل تعفد  ميهدا ف   د 

زود  أيامال  حد  )ففهددم اقودد  اججتفداعل  تحكيد  اقودد   اقفراجعد  اقودعيد   اقفدا 5اقعقب . ف ة اق درة )



 

ال أودتال  أعضدات در  دات فجداقس فحكيد   دفدد فل 4بين اقجو ينال  ع   اقحضدر فن ة  فحام د  )
 اقبك ي  د فجاقس اقفحام او.

 اقحقيقدل   عق  دروتل فتابع حد  ت قيق اقود  اججتفاعل  دقئج اقدذين تدم تد ريبهم فدن قبد   قتقيديم ا ثدر
درم  )اقجود ال. د يتم ذقج بعد  ودهرين فدن اوتهداتقيتم اجرا ه قيدم داح  )وفا  دد  ال   يدم آتر مل 

 عف  ت قيق اقود  اججتفاعل.

   و يا قبقن اججتفاعلضفد  اقواجع  رافتعزيددددددددز اقدددددددددعل عودددددددد  اقحضدددددددددر دذقددددددددج فددددددددن تددددددددة
ن بيدارققفاعل را ت تذتوفي ا  دع  اتةنفهدددا  دذقدددج فتابعتف   ددد  تضدددافن دف قباقتو يوا قفحامدا
 وال.ا قفحامو/ايا قبق راو اا)فبو يا قبقامل ذققتوفينقجو يا

  ي  حدد  درم عفدد  ت ريبيدد  حددد  اقفهدداراو اققيا يدد  اقفبتةددرة )اققيددا ة  اجتصددا  اقتفةير اققيددا 4اجددرات 
 فوارجال 100=  25×  4اقفوةةو  صو  اققرار  ا ارة اقتغيير  ا ارة اججتفاعاو  اقتت ي ال )

   تهم تحدو  دراو ت ريبي  حد  اققيدا ة مدل فحام دايقدم اقفت ربدن اقفتتاردن فن اقت ري  اقفذةدر بإع ا
× تد ريباو  4 دراو مدل ةد  فو قد  )ودفا    جودد    جودد ال =  4) ف   د  تضدافن اوراف دتعادن

فوارج. يقدم اقفت ربدن بت دير ثةث فبا راو فدن ةد  فحام د  قد عم  300فوا ق =  3× فت ر   25
 دصد  اقفرأة اقث اقفواص  اققيا ي  مل فوا قها.

   درم عف  تدعدي  حدد  تدضديو د دائف اقفجكدس اقفحكدل داقفجكدس اقبكد ي دفجكدس اقفحام د   3اقاف
ال  25×  3 . ))اقتوريعاو اقفتعكق  باقفجاقس اقثةث  دفهافها اقفتتكف ال باقتو يق ف  دزارة اقود دن اقبك يد

 اقحضدر فن اقفجاقس اقثةث  مل )وفا  دد   دجود ال.

  راو حددد  فراقبدد  اجوتتابدداو فددن فو دددر اقوددد  اججتفدداعل ق حددزا  درم عفدد  قبوددات اققدد  6اجددرات
ذةراو اق يا ي   دوقاباو عفاقي  فتتارة  دفجاقس  ة  جافعي  فتتارة )يجري اإلع ا  قكتدقيد  عكدث فد

 تفاهم ف  ع   فن ا  راف ا ر وي  إلجرات درم اقعف  داقتعادن اقفول بين اقجو ينال.

 وابا فدن ةدة اقجو دينال دفواقود  درمد  اقددعل حدد  قضدي 120ودقدجيا )عق  ف تفر حد  اقوبا  داقتة  
 عكث ه جت فح  ة تتعكق بتفةين اقفرأة قكقيا ة مل ا ر ن دمقا جتتيار اقكجو  اقتحضيري  قكفدضد . يج 

 فد  فبدا راو تتعكدق بداقف تفر تاضدع  ج دتت ام أ داو اقتةودقدجيدا قت 6اقحضدر ت دير فا ج يقد  عدن 
 دايصاقهن اقث فواص  قيا ي .اقو ات 

 م جدا  اقتعكديعق  ف تفر بوأن اقفرأة مل اقفواص  اقفهوي  مل ق ا  اقتعكيم. تعزيدز اققيدا او اقو دائي  مدل ف
كديم ةوفاذج قغيرهن فن اقفهن اقتربدي   داع ات مرص   دراق فتتارة حدد  دضد  اقفدرأة مدل ق دا  اقتع

فدن  يئ ال  ثم متو اقبا  أفام وقاواو اقكجدان  قكتدردجمل ا ر ن  ق فها فتتصصدن فعردمدن )أعضات ه
 اقفدد تفر فدد  تدصددياو قدد عم اقفددرأة قكدصددد  اقددث اقفواصدد  اققيا يدد  دتدددمير اقف دد دقين داقدددزارة فدد 

 تدصياو قتحقيق وتائل أمض . مضة عن اتتاذ أي اجراتاو فتابع  ف كدب  دمقا قكتدصياو.

 داعدددد ا  اقت دددد     دت دددددير2018-2015ك ددددوداو "تقيدددديم اقت دددد  اإل ددددتراتيجي  قف   دددد  تضددددافن ق
 :2021-2019اإل تراتيجي  قتضافن ق عدام 

 * صياغ  اقر ي  اقف تقبكي  قكفرأة  
 * صياغ  اقر ي  اقف تقبكي  قتضافن 

 * تح ي  اقفحادر اقرئي ي  ق  تراتيجي  
فددن تدة  توفيددذ  * وودر فودرد  اج ددتراتيجي  ددضد  حددار توددارةل بودأن فحتددداه  داعتفدا  اقفحتدد  
ف  مدل حكقاو ع 3حفك  د وي  بوأن دض  اقفرأة دأدقدياتها مل اقفوا ق اقثةث )حكقتل عف  مل اقفقر د

 ا قاقيمال. 
 كح .* اع ا  فورد  ثان قة تراتيجي  داقت   اج تراتيجي   ب ريق  توارةي  ف  فتتكف أصحا  اقفص

فددن تددة  حفدد    ا بحضدددر اقع يدد  فددن ا  ددرافت ددديقها ددةق اقت دد  اإل ددتراتيجي  دووددرها د بعهددا د
  دا تددر  قكق ددا  اقحةدددفل داقثاقددث قكجهدداو جهدداو  داحدد ة قكفجتفدد  اقفدد ول اقفحكددل 3ا ددةق يوددف  

 اقفاوح  داقفو فاو اق دقي .

   عق  اجتفاعان ف  عد   فدن داضدعل اق يا داو دصداوعل اققدرار )فثد  فد يري اقتت دي  دفد يري اقفددار
ميعددل رم فراعدداة فو دددر اقوددد  اججتفدداعل داققيددا ة اقو ددائي   دا ددته اف اقف دد دقين اقبوددري ال بوددأن تعفددي

تعكدديم اقف ددتد   فثدد  اقبرقفددان دفددد فل اقدددزارة داقدددزاراو ذاو اقتفثيدد  اقو ددائل اقةبيددر فثدد  اقصددح  داق
 داقتوفي  اججتفاعي  داقعف  دغيرها.

 


