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 ق ا ر  الع ف   الوطنية   ه ي ا احل   موعة اجمل

عداد  دليل    2021تقارير معلومات النشاطات  ا 

ActivityInfo (AI) 

ىل  هذا ادلليل  هيدف وحامية الطفوةل    –  الوطنيهمساعدة الرشاكء ف مجموعة احلاية    ا  واحلاية من العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  مبا فهيم رشاكء احلاية العامة 

زاةل الألغام   وا  واملمتلاكت  والأرايض  والتقدم احملرز ابجتااملسامهني ف الاس تجابة الأمنية ف العراق عىل كتابة ورفع تقارير نشاطا  –وحامية املساكن  ه أأهداف  هتم 

 .  2021للعام قاعدة بياانت النشاطات 
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 جدول احملتوايت 

 املوضوع 

 

 ( الثالث يه حتت الهدف  مجموعة احلايه الوطنية نشاطاتمجيع الاسرتاتيجية ) فهدا : الأ 2021خطة الاس تجابة ال نسانية 

 2  –  الاس تجابةطريقة و  2021أأهداف احلاية الوطنية 

 7  - نشاطات احلاية العامة

 11  -  اكحفة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعيمل الفرعيةاجملموعة  نشاطات

 13  -  طفوةلة الايالفرعية حل اجملموعة نشاطات 

 15  -  لمساكن والأرايض واملمتلاكتالفرعية ل اجملموعة  نشاطات

 16  -   جلة الألغامعا مل الفرعيةاجملموعة  نشاطات

 17  - للحامية الوطنية العامة2021 الاقضية الأمه ملشاريع مشاريع التدخل الانساين

 23  -  دليل اعداد تقارير معلومات النشاطات

 42  -  معلومات التصال
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 (3 رمق الاسرتاتيجي هدف حتت ال وطنيه ال حلايةا وعةمجم )تندرج نشاطات الاسرتاتيجية   هداف : الأ 2021خطة الاس تجابة الانسانية  
 وكرامة: لعيش بأأمن من الفئات الضعيفة لمساعدة النازحني والعائدين  –  3 رمق   تيجيالاسرتا هدفال

اخلدمات والتعويضات واملس تحقات ف سبيل الاسهام  الأساس ية و ابحلقوق  : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة للحصول عىل ادلمع القانوين واس تصدار املس متساكت الثبوتية ف سبيل المتتع  2-3  اخلاص  الهدف

  والتوثيقي عىل بناء القدرات(. ينوحبل مشلكة الزنوح والاخذ بأأيدهيم لس تعادة حياهتم )قد يش متل ادلمع القان

ات احلاية اخملصصة والتدخالت اجملمتعية الهادفة لرتس يخ التعايش  عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة ف معاجلة اخملاطر اليت تطال أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي عرب خدم:  3-3 اخلاص  الهدف

 السلمي.

السلبية  4-3  اخلاص   الهدف  التكيف  لآليات  اللجوء  من  واحلد  والقلق  والصدمات  التوتر  معاجلة  حيث  من  املساعدة  عىل  حصلوا  اذلين  والعائدين  النازحني  عدد  والبدنية  :  والنفس ية  اذلهنية  سالمهتم  عىل  احملافظة  سبيل  ف 

(MHPSS) . 

احلقوق واخملاطر واخلدمات ف سبيل متكيهنم من اختاذ قرارات رش يدة والتطلع للتغري الاجامتعي   ع عىل املعلومات الرضورية والتوعية الالزمة بشأأنعدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل حق الاطال: 5-3  اخلاص الهدف

)احلاج الفريدة  وسامهتم  اخلاص  بوضعهم  املرتبطة  اخملاوف  عن  والتعبري  للمعلومات:  ال جيايب  آلياتCCCMجلان  ة  أ اجملمتعي،  المتثيل  مب  ،  التوعية  الشاكوى،  العرايق  تقدمي  املركز  الوعي،  رفع  جلسات  املتفجرة،  اذلخائر  خاطر 

 ، اخل(. AAP/CwCللمعلومات، 

 ومهنجية الاس تجابة:   2021الوطنية  ه  اي احل مجموعة  أأهداف  

 الأرايض واملمتلاكت و   ساكن امل شؤون و   ، معاجلة الألغام احلاية العامة،  

 املس هتدفات  الاحتياج )احلرج(  املؤرش  النشاط  جابة  مهنجية الاس ت الهدف 

 ف العيش بأأمن وكرامة   املس تضعفني   : مساعدة النازحني والعائدين 3الاسرتاتيجي    هدف ال 

 ات ف سبيل الاسهام حبل مشلكة الزنوح والاخذ بأأيدهيم لس تعادة حياهتم ة ف سبيل المتتع ابحلقوق الأساس ية واخلدمات والتعويضات واملس تحقاملساعدة للحصول عىل ادلمع القانوين واس تصدار املس متساكت الثبوتي عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل  :  2- 3  اخلاص   الهدف 

 

اجملموعة    نيالنازح  متكني:  الفرعية هدف 

عىل ن  يوالعائد احلصول  من  الضعفاء 

القانوين  ادلمع  عىل  للحصول  املساعدة 

س متساكت الثبوتية ف سبيل  واس تصدار امل 

 المتتع ابحلقوق واخلدمات الأساس ية

 مدمج

النساء والرجال املتلقني للمساعدة أأو الاستشارة القانونية عدد  الاحتجاز والمتثيل القانوين املساعدة القانونية:

 )الاحتجاز( 
510,909 1,700 

و  ونية اس تصدار املس متساكت وشؤون الأرسة القاناملساعدة القانونية:   والرجال  النساء  املساعدة    الفتياتعدد  تلقوا  اذلين  والصبيان 

 والاستشارة القانونية )مثل: اس تصدار املس متساكت وقوانني الأرسة( 

824,046 

120,000 

و  والرجال  النساء  اعدد  والصبيان  اس تصدروا الفتيات  ذلين 

 . املس متساكت املدنية الأصولية بنجاح
60,000 

ا الأرس  والععدد  )مثل:  لنازحة  السلطات  دلى  املسجةل  وزارة  ائدة 

 ( الهجرة واملهجرين
20,000 

واملمتلاكت املساكن  بشأأن  القانونية  املمتلاكت، )  املساعدة  تعويض 

ثبات ملكية املس متساكت  /تعويض/اس تعادة املمتلاكت/مس متساكت ا 

املساع تلقوا  اذلين  والرجال  النساء  قضااي عدد  بشأأن  القانونية  دة 

 . املمتلاكتالأرايض و و  كنساامل 
824,046 7,825 
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والتالفة ف س ندااستبدال  ،  املفقودة  حل/توسط  التالفة،  امللكية  ت 

واثئق ال رث، تصحيح واثئق ال رث، ثبوت ل خالفات امللكية،  ح

اثنوي/غري  شغال  )ا  املمتلاكت  عادة  ا  ال رث،  حصص  عن  التنازل 

اتفاقات الاخالء والاستئجار بني املاكل قانوين أأو بيع غري قانوين(، 

 واملس تأأجرين( 

 الهادفة لرتس يخ التعايش السلمي. دمات احلاية اخملصصة والتدخالت اجملمتعية  : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة ف معاجلة اخملاطر اليت تطال أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي عرب خ3- 3الهدف  

اجملموع  النازحني حصول  :  الفرعية ة  هدف 

أأمنية   خدمات  عىل  الضعفاء  والعائدين 

خاصة وأأساس ية وتدخالت جممتعية ملعاجلة  

الشخيص  أأمهنم  تطال  اليت  اخملاطر 

 ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي 

 تدرجيي

دارة احلاةل   احلاية العامة   –   ا 

خدما   الفتيانو   الفتياتعدد   تلقوا  اذلين  والرجال  دارة والنساء  ا  ت 

التخص  اخلدمات  )عدا  النوع  صية  احلاةل  عىل  القامئ  والعنف  للحامية 

 الاجامتعي(

824,046 5,000 

حاةل احلالت   ا 
اخلاصة   الفتيانو   الفتياتعدد   الاحتياجات  ذوي  والرجال  والنساء 

 املعنيني ابخلدمات واملساعدات التخصصية 
824,046 20,000 

 نشاطات حامية جممتعية 

اذلي شاركوا ف النشاطات  والنساء والرجال  الفتيانو  اتالفتيعدد 

 اجملمتعية )بضمهنا نشاطات التعايش السلمي( 
824,046 36,000 

والنساء والرجال ف اجملمتع املتدربني عىل طرق  الفتيانو  الفتياتعدد 

وحامية  الاجامتعي  النوع  عىل  القامئ  العنف  )عدا  احلاية  ومسائل 

 الطفل(

824,046 4,000 

 50 824,046 عدد املراكز اجملمتعية املتأأسسة واملس تدامة  مراكز جممتعية 

 توزيع املبالغ النقدية الطارئة للحامية 

تلقوا عدد   اذلين  اخلاصة  الاحتياجات  ذوي  والرجال  النساء 

او  لتخفيفها  او  احلاية  لحتياجات  اس تجابة  اغاثية  نقدية  مساعدات 

 الوقاية مهنا 

510,909 2,300 

 املبالغ النقدية للحامية 
الأمنية   اخملاوف  أأحصاب  من  للأرس  املعيلني  واذلكور  الاانث  عدد 

 احلاية النقدية اذلين تلقوا مساعدات 
510,909 10,500 

 نشاطات تدريب وبناء قدرات 

عدد الكوادر ال نسانية من النساء والرجال املتدربني عىل طرق 

 وشؤون احلاية
824,046 1,200 

د الكوادر احلكومية من النساء والرجال املتدربني عىل طرق دع

 وقضااي احلاية
824,046 800 

 املساكن والأرايض واملمتلاكت تدريب عىل حل مشألك  
 ملساكن والأرايض عدد النساء والرجال املتدربني عىل قضااي ا

 واملمتلاكت
824,046 300 

 املسوحات والتخليص 

 12,000,000 824,046  جرى فهيا املسح الفينعدد الأمتار املربعة اليت

 N/A 824,046 تطهريها من اذلخائر املتفجرةعدد الأمتار املربعة اليت مت 

 N/A 824,046 عدد اذلخائر املتفجرة اليت أأزيلت

 N/A 824,046 عدد املسوحات غري الفنية املنفذة 

 مساعدة الضحااي 
اذلين طاهلم برانمج مساعدة    الفتيانو   الفتياتعدد النساء والرجال و 

 الضحااي )أأو خدمة مساعدة الضحااي(
824,046 300 

 بناء القدرات بشأأن الألغام 

انث( املتدربني عىل التثقيف ابخملاطر  عدد مقديم اخلدمة )ذكور أأو ا 

 )تدريب مدربني( 
824,046 9,900 

احلكومية   غري  واملنظامت  العامة  اخلدمة  مؤسسات  ية تلق امل عدد 

 للتدريب عىل شؤون معاجلة الألغام 
824,046 100 

 . ف سبيل احملافظة عىل سالمهتم اذلهنية والنفس ية والبدنية : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة من حيث معاجلة التوتر والصدمات والقلق واحلد من اللجوء لآليات التكيف السلبية  4- 3الهدف  
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النازحني    :لفرعية ا اجملموعة  هدف   مساعدة 

التوتر  معاجلة  ف  الضعفاء  والعائدين 

من  والتخفيف  والقلق  والصدمات 

آليات التكيف السلبية   اس تخدام أ

 25,000 824,046 عدد النساء والرجال املتلقني لدلمع النفيس الفردي او امجلاعي ادلمع النفيس مدمج

 ريدة. الاجامتعي ال جيايب والتعبري عن اخملاوف املرتبطة بوضعهم اخلاص وسامهتم الف ع عىل املعلومات الرضورية والتوعية الالزمة بشأأن احلقوق واخملاطر واخلدمات ف سبيل متكيهنم من اختاذ قرارات رش يدة والتطلع للتغري  ين حصلوا عىل حق الاطال النازحني والعائدين اذل : عدد  5- 3الهدف  

النازحني :  الفرعية اجملموعة  هدف   حصول 

بشأأن  املعلومات  عىل  الضعفاء  والعائدين 

ودمعهم  هلم  املس تحقة  واخلدمات  حقوقهم 

التعبري عن خماوفهم واحتياجاهتم الأمنية ف 

 الأمه 

 مدمج

 حامية عامة   – رفع الوعي  
و  والرجال  النساء  رفع    الفتيانو   الفتياتعدد  بنشاطات  املشاركني 

 الوعي 
824,046 120,000 

 50 824,046 عدد تقياميت احلاية املنفذة عىل املس توى اجملمتعي حلاية تقيمي ا 

 280,000 824,046 املشمولني برصد احلاية  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و  رصد احلاية عىل الصعيد الأرسي 

 الصعيد اجملمتعي رصد احلاية عىل  
املشمولني برصد    يانالفت و   الفتياتعدد املبلغني من النساء والرجال و 

 احلاية اجملمتعية
824,046 7,200 

 100 824,046 عدد تدخالت املنارصة املتخذة بشأأن قضااي احلاية  املنارصة 

 املساكن والأرايض واملمتلاكت رفع الوعي بشأأن  
عدد النساء والرجال املشاركني ف جلسات رفع الوعي مضن برانمج 

 املساكن والأرايض واملمتلاكت
510,909 20,000 

 5 824,046 الأرايض واملمتلاكتو  املساكن عدد التقياميت املنفذة بشأأن تقيمي املأأوى واملمتلاكت 

 50 824,046 نشاطات/هجود املنارصة املنفذة عدد  املساكن والأرايض واملمتلاكت املنارصة بشأأن  

 التثقيف مبخاطر اذلخائر املتفجرة 
و  والرجال  النساء  جلسات   الفتيانو   تالفتياعدد  ف  احلارضين 

 التثقيف مبخاطر اذلخائر املتفجرة
824,046 80,000 

 

 حامية الطفوةل 

 املس هتدفون  احملتاجون  املؤرش  النشاط  طريقة اس تجابة اجملموعة   الهدف 

 مساعدة النازحني والعائدين الضعفاء عىل العيش بأأمن وكرامة :  3  الهدف الاسرتاتيجي 

 الأساس ية واخلدمات والتعويضات واملس تحقات ف سبيل الاسهام حبل مشلكة الزنوح والاخذ بأأيدهيم لس تعادة حياهتم   عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة للحصول عىل ادلمع القانوين واس تصدار املس متساكت الثبوتية ف سبيل المتتع ابحلقوق :  2- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   النازحني   متكني:  الفرعية هدف 

والعائدين الضعفاء من احلصول عىل املساعدة  

واس تصدار  القانوين  ادلمع  عىل  للحصول 

سبيل المتتع ابحلقوق  املس متساكت الثبوتية ف  

 واخلدمات الأساس ية

 مدمج

 املدنية   ت ملساعدة ف احلصول عىل املس متساك ا 

ف  الفتيانو   الفتياتعدد   املساعدة  عىل  املس متساكت  احلاصلني  اس تصدار   

 دنيةامل
500,000 

 
22,999 

 اذلين جنحوا ف اس تصدار املس متساكت املدنية الفتيانو  الفتياتعدد 

 املساعدة القانونية 
واملساعدة    الفتيانو   الفتياتعدد   الطفوةل  حامية  خلدمات  املتلقني  اخملطورين 

 القانونية
500,000 8,000 

 التدخالت اجملمتعية الهادفة لرتس يخ التعايش السلمي. ين اذلين حصلوا عىل املساعدة ف معاجلة اخملاطر اليت تطال أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي عرب خدمات احلاية اخملصصة و ازحني والعائد : عدد الن 3- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   حصول  الفرعية هدف  النازحني : 

خدمات أأمنية خاصة   والعائدين الضعفاء عىل

اخملاطر  وأأس ملعاجلة  جممتعية  وتدخالت  اس ية 

ورفاهيهتم  الشخيص  أأمهنم  تطال  اليت 

 واندماهجم اجملمتعي 

 متسلسل 

طفال املنفصلني عن ذوهيم   الرعاية البديةل للأ

 املفتقدين لرعاية ذوهيم اذلين مت مل مشلهم بأأولياء امورمه   الفتيانو  الفتياتعدد 

ووضعهم   الفتيانو   الفتياتد  عد 150 500,000 تشخيصهم  مت  واذلين  ذوهيم  لرعاية  املفتقدين 

 حتت الرعاية البديةل 

دارة احلاةل الفتيانو  الفتياتعدد  دارة احلاةل ا    27,000 500,000 اخملطورين املتلقني خلدمات ا 

 تدريب موظفي حامية الطفوةل 
ومنظام احلكومة  ف  والرجالية  النسائية  الكوادر  اذلين عدد  املدين  اجملمتع  ت 

 طفوةل يدربون عىل طرق حامية ال
500,000 390 
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آليات احلاية اجملمتعية للطفوةل   أ

حبامية   الفتيانو   الفتياتعدد   املعنية  اجملمتعية  اجلهات  من  والرجال  والنساء 

 الطفوةل املتدربني عىل قضااي حامية الطفوةل 
500,000 10,000 

 املدعومةةل/املراهقة املش يدة أأو عدد نوادي/مجموعات الطفو

 عدد منشأ ت حامية الطفول اجملمتعية املش يدة أأو املدعومة

حاةل    12,000 500,000 اخملطورين من املشخصني واحملالني للخدمات التخصصية   الفتيانو   الفتياتعدد   احلالت ا 

 . ن اللجوء لآليات التكيف السلبية ف سبيل احملافظة عىل سالمهتم اذلهنية والنفس ية والبدنية اعدة من حيث معاجلة التوتر والصدمات والقلق واحلد م : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املس 4- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   النازحني    :الفرعية هدف  مساعدة 

التوتر  معاجلة  ف  الضعفاء  والعائدين 

اس تخدام   من  والتخفيف  والقلق  والصدمات 

آليات التكيف السلبية   أ

 تدرجيي

 

 114,000 500,000 املشاركني بربامج ادلمع النفيس املعدة واملس تدامة الفتيانو  الفتياتعدد  املعد ادلمع النفيس  

 )للتنفيذ عن بعد( حزم ادلمع النفيس الأرسي  
املصحوبة   الفتيانو   الفتياتعدد   التعمل  وحزم  الأرسي  النفيس  لدلمع  املتلقني 

 ردية حضورية وانئيةجبلسات ف
500,000 100,000 

 30,000 500,000 عدد أأولياء الأمور من النساء والرجال املشاركني ف برامج التنش ئة الأرسية  برامج التنش ئة

 التدريب وبناء القدرات نشاطات  

عدد املعلمني/الباحثني الاجامتعيني ف املدارس من النساء والرجال املتدربني 

 الطفوةل  عىل طرق حامية

500,000 11,000 
حامية  طرق  عىل  واملتدربني  الطفوةل  حامية  ف  العاملني  والرجال  النساء  عدد 

 الطفل 

 النساء والرجال املتدربني عىل طرق حامية الطفل عدد كوادر حامية الطفوةل من  

 عدد الكوادر احلكومية من النساء والرجال املتدربني عىل طرق حامية الطفل

 م الفريدة. سامهت سبيل متكيهنم من اختاذ قرارات رش يدة والتطلع للتغري الاجامتعي ال جيايب والتعبري عن اخملاوف املرتبطة بوضعهم اخلاص و : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل حق الاطالع عىل املعلومات الرضورية والتوعية الالزمة بشأأن احلقوق واخملاطر واخلدمات ف  5- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   النازحني :  الفرعية هدف  حصول 

بشأأن  املعلومات  عىل  الضعفاء  والعائدين 

ف   ودمعهم  هلم  املس تحقة  واخلدمات  حقوقهم 

 التعبري عن خماوفهم واحتياجاهتم الأمنية الأمه 

 مدمج

 

 حامية الطفوةل   – رفع الوعي  
لوعي بقضااي شمولني بنشاطات رفع اوالنساء والرجال امل   الفتيانو   الفتياتعدد  

 حامية الطفل 
500,000 200,000 

 350,000 500,000 املشمولني برسائل رفع الوعي الفتيانو  الفتياتعدد  )عن بعد( كوروان  رفع الوعي بشأأن حامية الطفوةل ووابء 

 

 العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 

 املس هتدفون  احملتاجون  املؤرش  اط النش  اس تجابة اجملموعة  طريقة   الهدف 

 : مساعدة النازحني والعائدين الضعفاء عىل العيش بأأمن وكرامة 3الاسرتاتيجية    الهدف 

 الاسهام حبل مشلكة الزنوح والاخذ بأأيدهيم لس تعادة حياهتم   ساس ية واخلدمات والتعويضات واملس تحقات ف سبيل املس متساكت الثبوتية ف سبيل المتتع ابحلقوق الأ عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة للحصول عىل ادلمع القانوين واس تصدار  :  2- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   والعائدين   متكني:  الفرعية هدف  النازحني 

ادلمع  الضعفاء من احلصول عىل املساعدة للحصول عىل  

سبيل  ف  الثبوتية  املس متساكت  واس تصدار  القانوين 

 متتع ابحلقوق واخلدمات الأساس يةال 

 2,356 457,919 املتلقيات للمعلومات القانونية وادلمع القانوين الفتياتعدد النساء/ ادلمع ابملعلومات واملشورة القانونية  مدمج

 لتعايش السلمي.  ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي عرب خدمات احلاية اخملصصة والتدخالت اجملمتعية الهادفة لرتس يخ ا : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل املساعدة ف معاجلة اخملاطر اليت تطال أأمهنم الشخيص 3- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   حصول  الفرعية هدف  والعائدي:  ن النازحني 

وأأساس ية  خاصة  أأمنية  خدمات  عىل  الضعفاء 

أأمهنم   تطال  اليت  اخملاطر  ملعاجلة  جممتعية  وتدخالت 

 ورفاهيهتم واندماهجم اجملمتعي  الشخيص

 مدمج

دارة حالت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي   ا 
خلدمات  /الفتيان/الفتياتعدد   املتلقني  العنف  ا  النساء/الرجال  دارة 

 الاجامتعي القامئ عىل النوع 
457,919 26,178 

 93,095 457,919 ات النسائية النساء املتلقيات للمس تلزم/الفتياتعدد  النسائية النظافة  توفري مس تلزمات  

 النشاطات امجلاعية اجملمتعية 
النساء/الرجال املشاركني ف نشاطات همارات /الفتيان/الفتياتعدد 

 واملهنيةاحلياة والنشاطات الرتفهيية 
457,919 61,113 
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 5,445 457,919 ساعدات النقدية املتلقيات للم  الفتياتعدد النساء/ ادلمع النقدي )دمع احملالني وذوي الاحتياجات احلرجة( 

 2,094 457,919 املتلقيات دلمع فرص كسب ادلخل  الفتياتعدد النساء/ دمع فرص كسب ادلخل 

 القدرات نشاطات التدريب وبناء  

عدد النساء والرجال املتخصصني بتقدمي خدمات العنف القامئ عىل  

ن خماطره النوع الاجامتعي واملتدربني عىل ماكحفته و/أأو التخفيف م

 أأو الاس تجابة هل

457,919 1,370 

القامئ   العنف  خدمات  بتقدمي  املتخصصني  والرجال غري  النساء  عدد 

الاجامتعي   النوع  من عىل  التخفيف  و/أأو  ماكحفته  عىل  واملتدربني 

 خماطره أأو الاس تجابة هل

457,919 350 

اكحفة العنف عدد أأفراد اجملمتع من النوعني الاجامتعيني املتدربني عىل م

 ه أأو الاس تجابة هلالقامئ عىل النوع الاجامتعي والتخفيف من خماطر 
457,919 3,078 

 املتابعة والتوجيه 

النساء والرجال املتخصصني بتقدمي خدمات العنف القامئ عىل  عدد  

 النوع الاجامتعي املشمولني جبلسات املتابعة بعد التدريب
457,919 304 

والرجال النساء  بتق   عدد  املتخصصني  القامئ  غري  العنف  خدمات  دمي 

 عىل النوع الاجامتعي املشمولني جبلسات املتابعة بعد التدريب
457,919 504 

 20 457,919 عدد التقياميت املنفذة مبجال العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  تقياميت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 

 . هنية والنفس ية والبدنية حصلوا عىل املساعدة من حيث معاجلة التوتر والصدمات والقلق واحلد من اللجوء لآليات التكيف السلبية ف سبيل احملافظة عىل سالمهتم اذل   والعائدين اذلين : عدد النازحني 4- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   والعائدين   :الفرعية هدف  النازحني  مساعدة 

فيف  دمات والقلق والتخعاجلة التوتر والصالضعفاء ف م

آليات التكيف السلبية   من اس تخدام أ

 ادلمع النفيس املعد  مدمج
املعد /الفتيان/الفتياتعدد   النفيس  لدلمع  املتلقني  النساء/الرجال 

 سواء الفردي أأو امجلاعي 
457,919 82,775 

 م الفريدة. متكيهنم من اختاذ قرارات رش يدة والتطلع للتغري الاجامتعي ال جيايب والتعبري عن اخملاوف املرتبطة بوضعهم اخلاص وسامهت ات الرضورية والتوعية الالزمة بشأأن احلقوق واخملاطر واخلدمات ف سبيل  : عدد النازحني والعائدين اذلين حصلوا عىل حق الاطالع عىل املعلوم 5- 3  اخلاص   الهدف 

اجملموعة   والعائدين :  الفرعية هدف  النازحني  حصول 

ع واخلدمات الضعفاء  حقوقهم  بشأأن  املعلومات    ىل 

خماوفهم  عن  التعبري  ف  ودمعهم  هلم  املس تحقة 

 واحتياجاهتم الأمنية الأمه 

 التوعية  مدمج

التوعية  /الفتيان/الفتياتعدد   بنشاطات  املشمولني  النساء/الرجال 

العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وختفيف خماطره والاس تجابة  ملنع 

 هل

457,919 459,884 

 

 نشاطات احلاية العامة 
 دلةل املؤرش  وحدة القياس  املؤرش احملدد  اخملرجات 

 الأساس ية : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املساعدة القانونية واس تصدار املس متساكت الثبوتية للمتتع ابحلقوق واخلدمات  3.2.1  الفرعية هدف اجملموعة  

 املساعدة القانونية 

ين ف  القانو   المتثيل 

 املعتقالت 

 الأشخاص عدد  عدد النساء والرجال املتلقني للمساعدة واملشورة القانونية )عند الاعتقال( 

قامئة املطلوبني  ب  غريه من املدرجنيمع  خشص  ابمس  الاشتباه  أأو    مثال  تشابه الأسامءاجلهات الأمنية بسبب  عىل يد  خلطأأ  للمعتقلني ابمتثيل الرشاكء القانونيني ف اجملال ال نساين    املتعلقة ابلعتقالتقدمي املساعدة القانونية  يشمل  

طالق رساحه فامي بعد ولكن امسه  أأمنيا   ة املطلوبني  طالق رساحه أأو حذف امسه من قامئل  الضحية  عن  الرشاكء القانونيون  يرتافع  قامئة. ف مثل هذه احلالت،  يبقى ابلمبوجب قانون ماكحفة ال رهاب أأو عندما يمت اعتقال خشص وا 

 لحًقا. اعتقاهل جمددا لتجنب 

 . اخلاعتقاهل،  أأعيدالشخص فعليا أأو  سواء أأفرج عن نتيجة، أأي ال ، بغض النظر عن املتعلقة ابلعتقالقدمت هلم منظمتك خدمات املساعدة القانونية اذكر عدد الرجال والنساء اذلين 

طار النشاط احملدد املنسق من قبل مجموعة حلاية الطفلال ف الأطف  ابعتقالتدخالت املساعدة القانونية املتعلقة اذكر   .ا 

 القانونية   املساعدة 

اس تصدار  

املس متساكت  

والشؤون القانونية  

 الأرسية 

و  والرجال  النساء  القانونية   الفتيانو   الفتياتعدد  واملشورة  للمساعدة  املتلقني 

 )اكس تصدار املس متساكت وقوانني شؤون الارسة(
 عدد الأشخاص 

دارية ) املعينتشمل: متثيل  و   ، املشألكدة القانونية يه تدخل يس تخدم الأساليب القانونية حلل ساع امل  عداد املستندات القانونية أأو العقود و لسجل املدين أأو وزارة الهجرة واملهجرين(  اكأأمام حممكة رمسية أأو هيئة ا  املساعدة ف ا 

مشلكة ف  شاركون  ت اذلين ي  الافراد(. ف بعض احلالت، قد يمت تقدمي املساعدة القانونية جملموعة من  الرشيكة نظمامل من قبل    املعينف املتنازعة حيث يمت متثيل  ني الأطرالوساطة باك)  الأهليةأأو الطلبات؛ أأو تسوية املنازعات  

ذا تلقى م   . واجلنسحسب العمر  التبويب دمة مع قانونية، فيجب احتساب لك فرد تلقى اخلالستشارة الاساعدة أأو امل واحدة  أأرسة من أأفراد  عددعينة. ا 

اليت ميكن أأن تساعد ف معاجلة مثل هذه القضااي. ف بعض   معرفة اجلهاتس تحقات و/أأو  امل قوق و احلتأأمني    س بل، مبا ف ذكل  حول كيفية معاجلة قضاايه القانونية/ال دارية  تقدم للمعين فردية  مشورة الاستشارة القانونية يه 

 .من النوع نفسهشاركون قضية ت ورة جملموعة من املس تفيدين اذلين ي احلالت، قد تقدم املش
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قد تتطلب فضل مسار معل ممكن حلل مشلكة معينة.  لأ ، وتقدم املشورة  ةموعة املس تفيداجملأأو    املعينملشألك اليت يواهجها  احتليل    تشملبعد من توفري املعلومات العامة عن احلقوق لأهنا  متتد لأ الاستشارة القانونية يه خطوة  و

 مشلكة.لك حلل  اخملصصة تواصلملرات ال اجملموعة الاكمةل اذكر ، وف هذه احلاةل، ةموعة املس تفيداجملمع املس تفيد أأو لأكرث من مرة تعامل والتواصل ال الاستشارات القانونية 

 .اخلقانون الأرسة، واحلرمان من اخلدمات العامة،  قضااي املدنية و  س متساكتابمل  لق ذكلقد يتع. اذلين تلقوا مساعدة أأو استشارة قانونية  الفتيان و   الفتيات عدد النساء والرجال و اذكر  

طار مشاريع    ونية املموةل فاملساعدة القان  نشاطاتذكر  ل ينبغي  كام  حتت هذا املؤرش.    املساكن والأرايض واملمتلاكتوقضااي  الاعتقال  املساعدة القانونية أأو الاستشارة املتعلقة بقضااي  هنا ذكر  ل ينبغي  لكن  ملحوظة:   حامية  ا 

 أأدانه(أأنظر ف لعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي )او اخلاصة حبامية الطفوةل الفرعية اجملموعة أأهداف  فئاتعىل النوع الاجامتعي حتت هذا املؤرش، ولكن حتت املؤرشات ذات الصةل ف  القامئوالعنف الطفوةل 

ذا مت تقدمي املساعدة/حسب اجلنسويب ابلتبالأفراد )عدد ذكر ا  .العدد ال جاميل للأفراد ف الأرسة اذلين اس تفادوا من ادلمع ذكرأأو الاستشارة القانونية للأرسة بأأمكلها، فا العمر(، وليس الأرس. ا 

و  والرجال  النساء  ثبوتية   الفتيانو   الفتياتعدد  اس تصدروا مس متساكت  اذلين 

 بنجاح
 عدد الأشخاص 

املدنية حتت هذا املؤرش )أأي مبجرد اس تالهمم   املس متساكت عدد الأفراد اذلين حصلوا ابلفعل عىل اذكر املدنية ف املؤرش السابق،  املس متساكتاذلين تلقوا املساعدة القانونية لتأأمني  الفتيانو  الفتياتجال و نساء والر من بني ال 

 وليس مؤرش خمرجات. اجئهذا مؤرش نتف ،(هال

التسجيل بوزارة  

 لهجرة واملهجرين ا 

الأرس   الهجرة  عدد  وزارة  )مثل  السلطات  دلى  املسجةل  والعائدة  النازحة 

 واملهجرين( 
 عدد الأرس

 وزارة الهجرة واملهجرين(. كعدد أأرس النازحني/العائدين املسجلني دلى السلطات ) اذكر

 عدد الأرس املسجةل وليس عدد الأفراد املسجلني داخل الأرسة.  اذكر

،  2021م  عال ، نظًرا حلالت الزنوح اجلديدة املتوقعة  ولكنيس تخدم رشاكء املفوضية هذا املؤرش.    فقدوزارة املهجرين واملهجرين فامي يتعلق ابلتسجيل،  لللأمم املتحدة لشؤون الالجئني تقدم ادلمع    فوضية الساميةنظًرا لأن امل

 وزارة.ال دلىحمدودا تسجيل للأرس النازحة/العائدة ون يك فقداحلكويم املتاحة للمنح املالية للعائدين، حمدودية المتويل و 

 اندماهجم ابجملمتع. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل خدمات احلاية التخصصية والتدخالت اجملمتعية ملعاجلة اخملاطر عىل أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم و 3.3.1  الفرعية هدف اجملموعة  

دارة احلاةل   ا 

 عامة احلاية ال 

و  والرجال  النساء  )عدا   الفتيانو   الفتياتعدد  احلاةل  دارة  ا  خلدمات  املتلقني 

 اخلدمات التخصصية ف حامية الطفل والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي(
 عدد الأشخاص 

ن  دارة احلاةل يه معلية شامةل تدمع توفري احلاية واخلدمات املتخصصة لضحااي انهتأاكت احلقوق من أأجل مساا  دارة احلاةل هنًجا يركز عىل ا  ىل متكين الفرد املعين عدهتم عىل التعاف من ال ساءات اليت تعرضوا لها. تتبع ا   ه وهتدف ا 

 العالج.حتصيل قرار مس تنري حول كيفية يتخذ حىت 

ن  دارة احلاةل يه معلية معقدة خبطوات ميكن حتديدها بوضوح )حتديد احلاةل وتسجيلها، وتقيمي احلاةلا  غالق احلاةل،  طة لهاووضع خ  ا  ( واليت متزيها عن الأنواع الأخرى من تدخالت احلاية. يتطلب تنفيذ  اخل، وتنفيذ اخلطة، وا 

دارة احلالت وجود نظام خمصص ل دارة احلالت وعاملني مت  خصصني ف القضااي.ا 

دارة احلاةل. ل   دارة احلالت. و ع امل نوالأ الأشاكل الأخرى    تذكراذكر عدد الأشخاص اذلين تقدم هلم خدمات ا  اليت ل تنطبق علهيا ا  دارة احلاةل تشمل عادًة مجموعة متنوعة من اخلدمات  لكن  ساعدة ف جمال احلاية  نظًرا لأن ا 

خل(خدمات ال  لحامية،  املساعدة النقدية ل،  ادلمع النفيس والاجامتعيلقانونية،  واملساعدات التمكيلية )املساعدة ا دارة احلالت    اذلين تقدم  عدد الأشخاص. اذكر  حاةل، ا  طار املؤرشات الأخرى وادرهجم  هلم خدمات ا  أأيًضا ف ا 

 .احلاجةحسب 

دارة احلاةل. ابلنظراذكر شهراي  دارة احلاةل تس تغرق عادًة عدة أأسابيع  احلالت اجلديدة فقط اليت بدأأت فهيا معلية ا  ىل أأن معلية ا  ديدة فقط وذكل  لك شهر بل احلالت اجل مجيع القضااي املفتوحةذكر شهور، فال جيب عليك  وأأ ا 

 . أأخطاء التكرارلتجنب 

دارة احلاةل دلأأي نوع أ خر  ، واذكرحالت احلاية العامة فقط هنااذكر   حامية الطفل والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ذات الصةل.  نشاطاتوالقامئ عىل النوع الاجامتعي ف  حلاية من العنف اجلنيساخلاصة ابمع ا 

 اةل احلالت ح ا  
ذوي الاحتياجات اخلاصة واحملالني اىل    الفتيانو   الفتياتعدد النساء والرجال و 

 اخلدمات واملساعدات التخصصية 
 عدد الأشخاص 

ىل منظمة أأخرى لتلقي خدمات ومساعدة متخصصة )   الفتيانو   الفتياتو عدد النساء  اذكر   حالهتم ا  ملساعدة النقدية الطارئة او   املساكن والأرايض واملمتلاكت  ، مبا ف ذكل قضاايملساعدة القانونيةاكوالرجال اذلين مت حتديدمه وا 

دارة حالت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  و ادلمع النفيس والاجامتعي  و  املساعدة النقدية  و ائية  مساعدة حضااي املتفجرات واملساعدة من اجملموعات/القطاعات الأخرى مثل دمع املأأوى/املواد غري الغذو حامية الطفل  وخدمات  ا 

خل(.  املعايش،دمع و اخلدمات الصحية أأو التعلميية و املساعدة الغذائية و متعددة الأغراض   ا 

ىل فريق املساعدة النقدية فهي IRCمنظمة  فريق احلاية ف مثل: ) نظمتكمبوجب هذا املؤرش عن ال حالت ادلاخلية داخل م تذكر ل   (.اا 

ىل املنظمة الأخرى بعد احلصول عىل موافقة الشخص مقدم اخلدمة املعيناخلدمة املتخصصة املناس بة أأو  منظمتك بعد أأن حتدد اةل حلامبوجب هذا املؤرش فقط  اذكر الفرد   أأنمع التأأكيد عىل ، وبعد أأن أأحالت الشخص رمسيًا ا 

 .مقدم اخلدمة املعينمرتبط ابخلدمة املتخصصة أأو 

 ها. ـهذه اخلدمات لحًقا بنفسه/حتصيل ات حول اخلدمات اليت تقدهما املنظامت الأخرى مع خشص حىت يمتكن من مت مشاركة املعلومالعالمات"، حيث ت تأأشري"ممارسات  تذكر ل 

ذا تلقى الفرد أأكرث من خدمة أأو مساعدة متخصصة  الفرد مرة واحدة فقط.ذكر ، فيجب حىت ا 

 اجملمتعية. اطاتنشال اذلين شاركوا ف  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر 

نشاطات احلاية  

 اجملمتعية 

و  والرجال  النساء  اجملمتعية    الفتيانو   الفتياتعدد  ابلنشاطات  املشاركني 

 )كنشاطات التعايش السلمي( 
 عدد الأشخاص 

 اجملمتعية. النشاطاتاذلين شاركوا ف  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر 

ىل متكني اجملمتعات من املشاركة واحلصول عىل    اجملمتعأأعضاء    يةاجملمتع   النشاطاتتشمل   نشاء أأو دمع خدمة حامية  وهتدف ا  عىل سبيل املثال، جلان احلاية اجملمتعية أأو متطوعو التوعية    -  جماميع جممتعيةأأكرب. ميكن أأن يشمل ذكل ا 

ذا مل تكن هناك    يةاجملمتع اجملاميع  مت تشجيع الرشاكء عىل دمع  اهتم. ي  جممتعاذلين سيشاركون ف حتديد خماطر احلاية والتخفيف من حدهتا ف  -اجملمتعية   نشاء    جماميعاحلالية، ولكن ا   جماميعجممتعية موجودة ف موقع معني، فميكن ا 

 جديدة. 

ليل التوترات بني اجملمتعات احمللية ف اخملاميت واملناطق خارج اخملاميت. عىل سبيل املثال، مبجرد أأجل تق  زنوح منتعايش سلمي قصري املدى ف مناطق ال  بنشاطاتاجملمتعية للقيام   اجملاميعقد يدمع رشاكء احلاية العامة أأيًضا هذه 

نشاء  ىل المتيزي الاجامتعي الواسع النطاق اذلي تواهجه  جماميعا  لمتطرفني، من املهم تشجيع احلوار بني الطوائف وابلتايل املسامهة  ل  مه نامتءاملشتبه ابلأقليات و اكمعينة،  جماميعجممتعية، ميكن تدريهبم عىل الوساطة اجملمتعية. ابلنظر ا 

 ف التعايش السلمي. 

 . يةاجملمتع  اجملاميع نشاطات، وعدد أأفراد اجملمتع اذلين اس تفادوا بشلك مبارش من يةاجملمتع اجملاميع لك الأفراد اذلين شاركوا كأعضاء ف ذكر جيب عىل الرشاكء 
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 ية الطفل. اجملمتعية الفرعية حلا النشاطات مؤرشات ف  النشاطاتمثل هذه  اذكر  بلأأو املدعومة. املش يدة نوادي الأطفال/املراهقني /جماميعحامية الطفل اجملمتعية أأو  منشأ تعدد ر ذلكل تس تخدم هذا املؤرش  

نشاطات احلاية  

 اجملمتعية 

 أأفراد اجملمتع 

والرجال و  النساء  اجملمت  الفتيانو   الفتياتعدد  أأفراد  املرتبني عىلمن  أأو    ع  طرق 

 قضااي احلاية )عدا حامية الطفل والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي(
 عدد الأشخاص 

 أأو قضااي احلاية. طرق اجملمتع املدربني عىل  فرادأأ من  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر 

 بنشاط ف التعمل. سامهونة املس توى للمشاركني اذلين ي لنقل املعرفة واملهارات عاليالنشاطات التثقيفية يس تخدم التدريب 

خل.أأعضاء جلنة خممي النازحاو عىل سبيل املثال جلان احلاية اجملمتعية أأو متطوعو التوعية اجملمتعية  يةاجملمتع اجملاميع هذا املؤرش املشاركون ف التدريب: أأعضاء اذكر حسب   ني، ا 

ذا اكن املشاركون ف التدريب يشم لكنو   حتت مؤرش توفري التدريب املتعلق ابحلاية ملقديم اخلدمات ال نسانية )انظر أأدانه(.ذكرمه ملون ف املنظامت ال نسانية، فيجب لون النازحني أأو العائدين اذلين يعا 

خل.و همارات القيادة و املشاركة اجملمتعية و ةل ال حا مساراتو حتديد وختفيف خماطر احلاية و ميكن أأن تشمل موضوعات التدريب، عىل سبيل املثال: حقوق النازحني/العائدين   الوساطة/حل الزناعات، ا 

 مخسة أأايم وليس مخس مرات. ملدةف برانمج تدرييب   ل رشاكهمرة واحدة مللتدريب املشاركني ف اذكر ميكن أأن يمت تنفيذ برانمج تدرييب ف يوم واحد أأو عدة أأايم. جيب 

ذا اكن تدريب أأفراد اجملمتع عىل عىل النوع الاجامتعي    مضن مؤرشات التدريب املنفصةل اخلاصة ابجملموعات الفرعية املعنية ابلعنف القامئالنشاطات  هذه  اذكر  عىل النوع الاجامتعي أأو حامية الطفل،    القامئموضوعات العنف    ا 

 وحامية الطفل. 

 عدد املراكز  عدد املراكز اجملمتعية املش يدة واملصانة املراكز اجملمتعية 

ما كنشاط مس تقل أأو كجاملصانةأأو املش يدة عدد املراكز اجملمتعية اذكر  ىل املراكز اجملمتعية اليت يديرها رشاكء احلاية، حيث يمت تقدمي خدمات احلاية املتخصصة ا  زء من حزمة خدمات متعددة القطاعات. ل  . يشري هذا املؤرش ا 

ذا مت  2021بة ال نسانية لعام  كز التأأهيل اجملمتعي جزًءا من خطة الاس تجاد مرامل تعحيث  راكز اجملمتعية" حتت هذا املؤرش  امل"  تذكر ،  2021املركز اجملمتعي حديثًا ف عام    تشييد، ولكهنا ختضع لفريق العمل املعين ابحللول ادلامئة. ا 

ذا مع اترخي تشييدهمرة واحدة فقط  اذكرهف  . 2021لعام  ط مرة واحدة فق  اذكره، فومصاان ابلعام نفسه  2021 قبل عاممش يدا املركز اجملمتعي اكن . من انحية أأخرى، ا 

احلاية مبساعدات  

 طوارئ نقدية 

عدد النساء والرجال ذوي الاحتياجات اخلاصة واملتلقني للمساعدات النقدية  

 الطارئة لسد احتياجات احلاية او التخفيف مهنا أأو الاس تجابة لها 
 عدد الأشخاص 

 أأمواًل طارئة للحامية ملنع أأو ختفيف أأو الاس تجابة لحتياجات احلاية.اصة اذلين تلقوا ن ذوي الاحتياجات اخلعدد النساء والرجال ماذكر 

ن املساعدات النقدية   أأو من خالل تسهيل  عن طريق منع حدوث خماطر حامية معينة    املثالالطارئة من أأجل احلاية يه مساعدة تقدهما اجلهات الفاعةل ف جمال احلاية لتغطية الاحتياجات العاجةل املتعلقة ابحلاية، عىل سبيل  ا 

ىل س بل الانتصاف للأشخاص اذلين ترضروا من انهتأاكت احلقوق،   نف القامئ  ميكن أأن يشمل ذكل املساعدة النقدية الطارئة دلفع الرسوم القانونية/ال دارية وملنع ال خالء الوش يك وتأأمني مأأوى طارئ للناجني من الع و الوصول ا 

 . اخل النوع الاجامتعي، عىل

ذا اكنت  تعمل مبللحامية عن املساعدة النقدية متعددة الأغراض اليت يقدهما رشاكء مجموعة العمل، واليت  الطارئة    دة النقديةاملساعتلف  خت  قد خططت لربامج املساعدة النقدية    منظمتكعايري فريدة خاصة هبا. عليك التحقق مما ا 

طاره. ف حاةل الشك،   اذكر، مث  الرشاكء املذكورينية أأو مضن اخلاصة هبا مضن مجموعة احلا طار الكتةل/القطاع اذلي مت التخطيط هل ف ا  ىل منسقي  اكتب  املساعدة النقدية ف ا  الأموال النقدية الطارئة للحامية  واذكر  .  املفوضيةا 

 .أأخطاء التكرارهو ضامن الاتساق وجتنب املقدمة من خالل متويل احلاية التابع للمفوضية مضن مؤرش احلاية هذا. املهم 

دارة  ف حالت الطوارئ من   املالالشخص اذلي تلقى ذكر ادلاخلية للك منظمة. ذلكل جيب   الضوابط، اعامتًدا عىل خصوصية لك حاةل و تحال أأوسع للقد يمت أأو ل يمت توفري الأموال النقدية الطارئة للحامية كجزء من معلية ا 

دارة احلاةل هنا وفأأجل احلاية واس تفا دارة احلاةل )انظر أأدانه(. د أأيًضا من خدمات ا  طار نشاط ا  دارة حاةل اكمةل تمت هل طارئة للحامية ولكن مل  أأموالاذكل فا ن الشخص اذلي تلقى بعكس  ا   هنا فقط. ذكره يجب  فمعلية ا 

ذا تلقت شهياعدد النساء والرجال اذلين متت مساعدهتم اذكر   . شهرايرة واحدة ملمن املساعدة النقدية الطارئة  ةمكس تفيدذكرها ، فااكنون الثاين وش باطرئة ف الس يدة "س" مساعدة نقدية طا . عىل سبيل املثال، ا 

احلاية ابملساعدات  

 النقدية 

UNHCR 

(MPCA) 

الأمنية   اخملاوف  ذوي  من  للأرس  املعيلني  واذلكور  الاانث  واملتلقني عدد 

 ية للمساعدات النقدية اخلاصة ابحلا
 عدد الأرس

ىل العنرص النقدي ف النشاط اخملطط دل املفوضية فقط. يتعلق هذا النشاط ابملساعدة النقدية متعددة الأغراض  تذكره  ويقترص عليه، وابلتايل    2021فوضية خلطة الاس تجابة ال نسانية  ى امليشري هذا النشاط بشلك خاص ا 

 اليت تقدهما املفوضية. 

ن املساعدة النقدية للحامي  ف احلد من   هايسامه توفري و احتياجاهتم الأساس ية.  يه طريقة مساعدة تس هتدف الأرس الضعيفة بناًء عىل معايري الضعف الاجامتعي والاقتصادي وتزودمه بطريقة فعاةل ومرنة لتلبية العديد من  ة  ا 

عادة( ية اليت تنجم عن القيود املالية ويلعب دوًرا أأساس يً اس تخدام اسرتاتيجيات املواهجة السلب  ىل احللول ادلامئة. الاندماجا ف دمع )ا   والانتقال ا 

 اذكر ف هناية دورة املساعدة عدد الأرس اليت متت مساعدهتا واملبلغ ال جاميل للأموال املوزعة للك أأرسة. 

نشاطات التدريب  

 وبناء القدرات 

 ناشطون الانسانيون ال 

 عدد الأشخاص  ىل طرق وقضااي احلاية عدد النساء والرجال من الكوادر ال نسانية املتدربة ع

 أأو قضااي احلاية.طرق عدد النساء والرجال العاملني ف اجملال ال نساين املدربني عىل اذكر 

 بنشاط ف التعمل. امهنياملسلنقل املعرفة واملهارات عالية املس توى للمشاركني  النشاطات التثقيفيةيس تخدم التدريب 

لحاةل واملستشارين النفس يني الاجامتعيني واحملامني ومنسقي/مديري  املديرين ل/العاملني ف اجملال ال نساين فقط، عىل سبيل املثال: مسؤويل احلاية والعاملنيمن   ف التدريب  نياملشارك   ذكر، جيب  مبوجب هذا املؤرشعند التقرير  

نسانيني من كن أأ ، مي مثال تعممي احلايةك س بة لبعض ادلورات التدريبية ابلن وغريمه. اما املرشوع   قطاعات أأخرى. /فرقن يشمل املشاركون موظفني ا 

تعممي  و هنية  مبادئ احلاية أأو املعايري امل و امئة،  ادللول  واحليا  توجهيية بشأأن النازحني داخل ال بادئ  وامل   ادلوليةاملبادئ ال نسانية  و القانون  و ميكن أأن تشمل موضوعات التدريب، عىل سبيل املثال: القانون ادلويل حلقوق ال نسان  

خل.  ،الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيو القانونية الأخرى  اتأأو املساعد الاعتقالموضوعات و احلاية   ا 

 س مرات.مخلليس برانمج تدرييب يمت عىل مدى مخسة أأايم و للك املشاركني ف التدريب مرة واحدة ذكر عدد عدة أأايم. جيب لميكن أأن يمت تنفيذ برانمج تدرييب ف يوم واحد أأو 

ذا اكن تدريب العاملني ف اجملال ال نساين حول العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو حامية الطفل أأو   مضن مؤرشات التدريب   نشاطاتهذه ال ذكر أأو مواضيع التوعية مبخاطر املتفجرات يرىج  ساكن والأرايض واملمتلاكتامل ا 

 . لأعامل املتعلقة ابلألغامأأهداف اأأو  املساكن والأرايض واملمتلاكتالاجامتعي أأو حامية الطفل أأو املنفصةل اخلاصة ابلعنف القامئ عىل النوع 

نشاطات التدريب  

 القدرات وبناء  

 احلكومة 

 عدد الأشخاص  عدد النساء والرجال من الكوادر احلكومية املتدربة عىل طرق وقضااي احلاية 

 أأو قضااي احلاية.  طرقني املدربني عىل عدد النساء والرجال من املوظفني احلكومياذكر 

 بنشاط ف التعمل. املسامهنيلنقل املعرفة واملهارات عالية املس توى للمشاركني  التثقيفية نشاطاتيس تخدم التدريب ال 

عني لوزارة ادلاخلية  السجل املدين التاب  وموظف و اكدر وزارة العدل  و رة العمل والشؤون الاجامتعية   ف التدريب املوظفني احلكوميني فقط، عىل سبيل املثال: الأخصائيون الاجامتعيون ف وزانيهذا املؤرش املشاركاذكر ف  

خل.  ،اجلهات العسكرية أأو الأمنيةو  والقضاةأأعضاء جملس احملافظة و اكدر وزارة الهجرة واملهجرين و   ا 
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 ، الطابع املدين للمخاميتو مبادئ احلاية  و امئة  ادللول  واحلتوجهيية بشأأن النازحني داخليا  ال بادئ  وامل املبادئ ال نسانية    -   القانون ادلويل و   ، يزيعدم المت كالقانون ادلويل حلقوق ال نسان    مثال:ميكن أأن تشمل موضوعات التدريب  

خل.  ا 

 مخسة أأايم وليس مخس مرات.ملدة املشاركني ف التدريب مرة واحدة ف برانمج تدرييب  اذكر عدد يوم واحد عدة أأايم. ل ميكن أأن يمت تنفيذ برانمج تدرييب 

ذا اكن تدريب موظفي احلكومة  مضن مؤرشات التدريب املنفصةل    نشاطات هذه ال ذكر  أأو التوعية مبخاطر املتفجرات، يرىج    املساكن والأرايض واملمتلاكت عىل موضوعات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو حامية الطفل أأو    ا 

 الفرعية املتعلقة ابلألغام. النشاطات أأو   واملمتلاكتاملساكن والأرايض جامتعي أأو حامية الطفل أأو  اخلاصة ابلعنف القامئ عىل النوع الا

دارة التوتر والصدمات والقلق واحلد من اللجوء لآليات التكيف السلبية 3.4.1  اخلاص   الهدف   : مساعدة النازحني والعائدين الضعفاء عىل ا 

ادلمع النفيس  

 والاجامتعي 

 

 عدد الأشخاص  امجلاعيقني لدلمع النفيس الفردي أأو الرجال املتلعدد النساء و 

جيابية والتعامل مع اسرتاتيجيات املواهجة ال  مثال:  ساعدة اذلاتية وجلسات التثقيف النفيس )عدد النساء والرجال اذلين تلقوا دمًعا نفس يًا اجامتعيًا فرداًي أأو جامعيًا مبا ف ذكل الاستشارة الفردية أأو امجلاعية ومجموعات امل اذكر  

 (. اخل، التوتر

آليات التأأقمل ال جيابية واس تئناف أأنشطهتم اليومية بدلً من  ف  ، يمت تشجيع رشاكء احلاية العامة عىل تقدمي ادلمع النفيس والاجامتعي املوجه حنو املرونة، دلمع الأفراد  الزناعف س ياق ما بعد     كونه    الطارئادلمع النفيستطوير أ

(. ل املتكونة من اجلهات املعنيةالعاطفية والاجامتعية )وفًقا ل رشادات اللجنة ادلامئة املشرتكة  السالمة: املهارات واملعرفة و للسالمةف الأبعاد اخملتلفة ادلمع النفيس والاجامتعي سامه ي لطوارئ. جيب أأن ة لس ياقات اأأكرث مالءم

 الرتفهيية أأو الاجامتعية. نشاطاتال ادلمع النفيس شمل ي 

 جامتعي وحامية الطفل الااخلاص ابلعنف القامئ عىل النوع عن ادلمع النفيس مضن مؤرشات منفصةل  النشاطاتهذه اذكر للناجني أأو الأطفال حتت هذا املؤرش. بداًل من ذكل،  تذكر ادلمع النفيس التقليديل 

 لأمنية الأمه ومعاجلة خماوفهم. حقوقهم وحصوهلم عىل اخلدمات وادلمع اخلاص بتلبية احتياجاهتم ا : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املعلومات بشأأن  3.5.1  اخلاص   الهدف 

 عدد الأشخاص  املشاركني بنشاطات التوعية الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و  التوعية 

 اهتم أأو توافر اخلدمات.حبقوقهم أأو اس تحقاق التوعية فامي يتعلق نشاطاتاذلين شاركوا ف  الفتيانو  الفتياتوالرجال و عدد النساء اذكر 

ما جملموعات أأو   لفرد أأو مجموعة.أأي ليست مصممة حلل مشألك أأو احتياجات حمددة  -عامة التوعية . ف معظم احلالت، تكون املعلومات املقدمة أأثناء أأفرادميكن رفع مس توى الوعي ا 

توزيع املنشورات بدون مشاركة  ذكر نشاط  (. جيب عدم  19الوقاية من كوفيد  تدابري  العمل ابل واملس تفيدين )برشط    منظمتك  كة املعلومات وهًجا لوجه بني موظفيزايدة الوعي تفاعلية، وتتضمن مشار   نشاطاتجيب أأن تكون  

 املؤرش.املعلومات التفاعلية أأو الربامج ال ذاعية ف هذا  

 أأثناء جلسات التوعية التفاعلية مضن هذا املؤرش.املراكز اجملمتعية و اخلدمات املتاحة اليت يقدهما رشاكء احلاية أأو رسائل "اعرف قبل أأن تذهب"، والرسائل الأخرى حول احلقوق أأ اذكر 

ذا اكنت   املنفصةل اخلاصة    التوعيةمضن مؤرشات    نشاطاتهذه ال اذكر  رات،  أأو موضوعات التوعية مبخاطر املتفج  املساكن والأرايض واملمتلاكتطفل أأو  التوعية املتعلقة ابلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو حامية ال  نشاطاتا 

 لأعامل املتعلقة ابلألغام. اأأو  املساكن والأرايض واملمتلاكتابلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو حامية الطفل أأو 

 عدد التقياميت  تقياميت احلاية املنفذة جممتعيا عدد  التقيمي 

عدد التقياميت متعددة ذلكر  احلاية(. عىل سبيل املثال، اس تخدم هذا املؤرش    تابعةاملؤرش التايل مل   حتت   ذكرها عىل مس توى اجملمتع )وليس التقياميت عىل مس توى الأرسة، واليت جيب    منظمتكا  تقياميت حامية أأمكلهت  ةأأي اذكر  

ليات تدقيق السالمة هنا،  مع   ذكرحتليل اخملاطر عىل مس توى اجملمتع احمليل وحتليل الرصاع. ل ينبغي  ذكر  املتعلقة ابحلاية. جيب أأيًضا  ، مما يسامه ف حتديد الاحتياجات  منظمتكالقطاعات عىل مس توى اجملمتع واليت شاركت فهيا  

جراؤها، وليس عن عدد الأفراد اذلين مت تق اذكر عىل النوع الاجامتعي )انظر أأدانه(.  القامئولكن كنشاط خاص ابلعنف   يميهم.عدد التقياميت اليت مت ا 

متابعة احلاية عىل  

 املس توى الأرسي 
 عدد الأشخاص  املشمولني جبهد متابعة احلاية الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 احلاية عىل مس توى الأرسة.متابعة  أأثناء املشمولني  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر 

جاميل عدد الأفراد ف الأرسة اذكر لأرس املقمية. عدد الأفراد اذلين مت تقيميهم وليس عدد ا اذكر  احلاية. وذكل لأن بعض أأفراد الأرسة قد يكونون بعيدين للعمل أأو  متابعة  وقت   فعلياوليس عدد الأفراد املوجودين  اخلاضعة للتقيميا 

 ولكن أأفراد الأرسة ال خرين عادة ما يقدمون معلومات حول احتياجاهتم.غري ذكل لأس باب طبية أأو 

احلاية املوحدة جملموعة احلاية، بل جيب تضميهنا بدلً من ذكل ف تقيمي    معترب ملتابعةأأداة  ل تعترب  واليت    -الرئيس يني الأخرى    املبلغنيالرتكزي أأو تقياميت  هنا املس توايت الأخرى مجلع البياانت مثل مناقشات مجموعة  تذكر  ل  

 أأعاله. ف احلاية عىل مس توى اجملمتع 

اية عىل  احل   متبعة 

 املس توى اجملمتعي 

من املبلغني الأساس يني املشمولني  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 ابملتابعة اجملمتعية للحامية 
 عدد الأشخاص 

ن  اية.  احلاية اذلي طورته مجموعة احلمتابعة  نظام  املشمولني ف    الفتيانو  الفتياتالرئيس يني من النساء والرجال و املبلغني  عدد  اذكر   جراءات  ا  دارة الأداء هو أأداة حمددة مع ا  واحضة ومن مث فا ن أأي نوع أ خر من    تطبيقيةنظام ا 

 أأعاله. ف حتت مؤرش تقيمي احلاية عىل مس توى اجملمتع  ذكرهالرئيس يني ل يس تخدم الأداة املوحدة جملموعة احلاية جيب  املبلغنيالتقيمي عىل مس توى اجملمتع من خالل 

 عدد التدخالت  قضااي احلاية بشأأن املنارصة املنفذة  عدد تدخالت املنارصة 
ات  اجامتعات ُعقدت مع السلطات املدنية أأو اجلهومفردات املنارصة خالصات عن منظمتك مبارشة. ميكن أأن يشمل ذكل: نرش تقارير أأو نفذهتا اذكر عدد تدخالت املنارصة رفيعة املس توى أأو احمللية بشأأن قضااي احلاية اليت 

 من قبل مجموعة احلاية. املنارصةاملساهامت ف تدخالت . ل تذكر العسكرية/الأمنية بشأأن قضااي احلاية

 

 العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 
 دلةل املؤرش  وحدة القياس  املؤرش احملدد  اخملرجات 

 لثبوتية للمتتع ابحلقوق واخلدمات الأساس ية  املساعدة القانونية واس تصدار املس متساكت ا : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل 3.2.1  الفرعية هدف اجملموعة  
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املساعدة ابملعلومات  

 واملساعدة القانونية 

من العنف القامئ عىل النوع  الفتيانوالرجال/  الفتياتعدد الناجني من النساء/

 دلمع املعلومات واملشورة القانونية  الاجامتعي املتلقني
شخاص عدد الأ   

جراءات قانونية   الفتيانالرجال//الفتياتهذا املؤرش عدد النساء/يذكر  عىل قامئ بعد وقوع حادثة عنف الناجني من العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي اذلين يسعون للحصول عىل معلومات قانونية لتقدمي شكوى قانونية/اختاذ ا 

 . احملامكرضر تسبب به اجلاين ف  عن أأي  النوع الاجامتعي ويمت دمعهم ابلسعي لتحقيق العداةل

ذا اكن دليك مرشوع عن العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يدمج عنرص  هذا املؤاذكر ف   دارة حالت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي اليت  مثل  املساعدة القانونية للناجني  املعلومات  رش فقط ا  املراكز الشامةل أأو توفري ا 

 القانونية. تتضمن املساعدة

دارة حاةل   ذا اكن دليك عنرص ا  ذا اكن دليك مرشوع خاص ابلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي   ذكره فلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي/مساعدة قانونية، ميكنك  مرشوع عن اف  ا  دارة احلاةل، ولكن ليس يشمل  املؤرش. ا  ا 

 هنا. تذكرهفال  تقدمي خدمة املساعدة القانونية املبارشة للناجني،

 الضعفاء عىل خدمات احلاية التخصصية والتدخالت اجملمتعية ملعاجلة اخملاطر عىل أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم ابجملمتع. : حصول النازحني والعائدين  3.3.1الهدف  

غدارة حالت العنف  

القامئ عىل النوع  

 الاجامتعي 

دارة حالت العنف مل ا الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و  تلقني خلدمات ا 

 القامئ عىل النوع الاجامتعي 
 عدد الأشخاص 

دارة احلاةل. ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل   صني ف جمال  خصمتاخلدمات القانونية املقدمة من رشاكء غري  املؤرش  . ل يشمل اجلواةلاخلدمة الثابتة أأو فرق  يسجل هذا املؤرش عدد الأشخاص اجلدد اذلين تلقوا خدمات ا 

دارة احلالت أأما العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي.    . هناتوفرة ف املبادئ التوجهيية واملوارد الأخرى حول ا 

حاةل احلالت   ا 

 للمساعدة املعيش ية/النقدية عدد احلالت احملاةل 

 عدد احلالت 

ىل مقدالاجامتعي اليت متيعكس هذا املؤرش عدد حالت العنف القامئ عىل النوع  حالهتا ا   يم خدمة أ خرين بناًء عىل احتياجاهتم وموافقاهتم. ت ا 

ال رشادية  طالع عىل املذكرة  خبدمات مناس بة متعددة القطاعات للوقاية من العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والاس تجابة هل ف الوقت املناسب وبطريقة أ منة. يرىج الا  الفتيانالرجال//الفتياتمت ال حالت لربط النساء/ت

آليات ال حاةلاخلاصة   . بنا حول أ

 عدد احلالت احملاةل للخدمات القانونية 

 عدد احلالت احملاةل للخدمات الصحية 

 عدد احلالت احملاةل خلدمات الصحة اذلهنية املتخصصة 

 عدد احلالت احملاةل للمالذات ال منة

 احملاةل لدلمع النفيس عدد احلالت 

 احلالت احملاةل خلدمات املساعدات الغذائيةد عد

 عدد املراكز  عدد املراكز الثابتة العامةل املراكز الثابتة 
عىل النوع الاجامتعي. تشمل    القامئمرتبطة ابلعنف    نشاطاتقد بدأأت داخل املركز. جيب أأن تكون اخلدمات وال   نشاطاتأأن اخلدمات وال ويقصد ابلعامةل  يعكس هذا املؤرش عدد املراكز الثابتة العامةل )الوظيفية والتشغيلية(.  

 . الأخرى واملراكز اجملمتعية عيةاجملمت راكز النسائية املاملراكز مراكز الاس امتع النسائية و 

 عدد الفرق  عدد الفرق اجلواةل العامةل الفرق اجلواةل 

ىل املذكرة التوجهيية بشأأن ما يس تلزم وجود فريق  نشاطاتتقدم اخلدمات وال اليت  الفرق  أأي    ، لنوع الاجامتعياملعنية ابلعنف القامئ عىل ااملشلكة    اجلواةليتضمن هذا املؤرش عدد الفرق   لعنف جوال متخصص اب. يرىج الرجوع ا 

 القامئ عىل النوع الاجامتعي 

دارة ادلمع الاويل  أأخصايئ اجامتعي ف الفريق لتوفري  /ابحث    وجود  مثل:مي خدمات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي )ليك يمت اعتباره فريًقا متنقاًل للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، جيب أأن يكون الفريق قادًرا عىل تقد  أأو ا 

 غتصاب(. الت الا طبيب لتوفري ال دارة الرسيرية حلف الفريق و/أأو أأن يكون ادلمع النفيس والاجامتعي حالت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو 

ىل خمية وتتش تتجولداخل اخملمي اليت   الفرقل تعترب  للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي.  جواةلارك املعلومات حول اخلدمات املتاحة ف أأماكن أأخرى ف اخملمي فرقًا من خمية ا 

جتهزيات النظافة  

 النسائية 
 عدد الأشخاص  املتلقيات لتجهزيات النظافة النسائية الفتياتعدد النساء و 

ذا مت توزيع  ذكر  حسب العمر )امرأأة/فتاة( مع  ويتحدد ذكل  .  ةواحد للك مس تفيدبواقع عدة    ف الشهر احملددعدد النظافة النسائية  اللوايت حصلن عىل    الفتياتد النساء/دعاذكر   واحدة لأكرث من امرأأة/فتاة    عدةرب الأرسة ا 

 واحدة للك أأرسة. 

ىل اذكر ذكل   امكية.لرت ا ذكر الاعدادلك شهر حىت ل حتتاج ا 

جامعية    نشاطات 

 جممتعية )ترفهيية وهمنية( 

املشاركني ف نشاطات همارات احلياة  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 والنشاطات الرتفهيية واملهنية
 عدد الأشخاص 

من أأشاكل   املس تفيدين. ول يشمل  ، اخلاخلياطة وتصفيف الشعر ودروس اللغة ودروس المكبيوتر واحلياكةثل مجموعات  الرتفهيية أأو املهنية مالنشاطات  املهارات احلياتية و املشاركني ف نشاطات  يشمل هذا املؤرش الأشخاص  

دارة احلاةل وما املؤرش أأخرى من ادلمع النفيس والاجامتعي املس هتدف. عىل سبيل املثال، ل يشمل    ذكل.  شابهالاستشارة وا 

املساعدات النقدية  

ية  )مساعدة احملالني وتلب 

 احتياجات الناجني( 

اخملطورين بسبب العنف القامئ عىل  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 النوع الاجامتعي واملتلقني للمساعدات النقدية اكلناجيات والناجني
 عدد الأشخاص 

نقدية للتخفيف من اخملاطر احملمتةل للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  ال ساعدات  متلقي امل و   الناجيات/امتعي مبا ف ذكل الناجنياملعرضني خلطر العنف القامئ عىل النوع الاج  الفتيانالرجال/ /الفتياتهذا املؤرش عدد النساء/يسجل  

حالت الناجني  ىل خدمات أأخرى متعددة القطاعات. جيب والناجيات مبا ف ذكل خماطر الاس تغالل اجلنيس واجلنس من أأجل البقاء والزواج القرسي ودمع ا  ية الفواتري  أأيًضا املساعدة النقدية لتغط ابلعتبار الرشاكء يأأخذ أأن ا 

 ذكل.غري مثل املأأوى واملواد غري الغذائية و والناجيات الطبية والاحتياجات الفورية الأخرى للناجني 

ذا اكن دليك مرشوع عن العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ي اذكر ف  دارة حالت العنف امثل   قديةاملساعدة الن س تخدمهذا املؤرش فقط ا   لقامئ عىل النوع الاجامتعي اليت تتضمن املساعدة النقدية. املراكز الشامةل أأو توفري ا 

طار مشاريع الرشاكة العاملية حتت هذا املؤرش نشاطاتتذكر ل   املساعدة النقدية املموةل ف ا 

 دمع فرص كسب ادلخل 

سبب العنف القامئ عىل ورين ب اخملط الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

النوع الاجامتعي واملتلقني للمساعدة بتوفري فرص كسب ادلخل اكلناجني 

 والناجيات 

 عدد الأشخاص 

من أأجل حتقيق    ادلخلحمدًدا خللق مصادر مرشوعة لفرص كسب  دمًعا  تلقوا  واذلين  والناجيات  املعرضني خلطر العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي مبا ف ذكل الناجني    الفتيانوالرجال و   الفتياتهذا املؤرش عدد النساء و يسجل  

 .الضعفاء واخملطورينلجناة اذلين قد يس مترون ف اس تغالل الضحااي ل  ةالاقتصادي التبعية المتكني الاقتصادي وكرس حلقة 

نشاطات التدريب وبناء  

القدرات )املقدمني  

املتخصصني خلدمات  

عدد مقديم اخلدمات املتخصصني من النساء والرجال املتدربني عىل ماكحفة  

 العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وختفيف خماطر والاس تجابة هل
 عدد الأشخاص 

  عىل النوع الاجامتعي. ضيع العنف القامئالتدريب عىل مواعدد النساء والرجال املتخصصني ف تقدمي خدمات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي اذلين شاركوا ف اذكر 
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العنف القامئ عىل النوع  

 عي( جامت الا 

ن   الناجيات واكدر وكوادر مراكز دمع  عاملني ف جمال التوعية  والنفيس  ال خصايئ  والأ رشطة  وال   ايمواحملجامتعي  الاخصايئ  الأ :  مه ، ووالناجياتيعتنون مبارشة ابلناجني  أأفراد  خدمات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي مه    مقديما 

قادة فرق العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي واملتطوعني والأطباء  واملنسق اجملمتعي و نفيس  ال طبيب  وال جامتعي  والانفيس  والباحث ال مدير برانمج العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  و مدير حاةل  و اةل  وابحث احل  وزارة العمل

خل.   واملمرضات والقضاة، ا 

واملف تشمل موضوعاقد   الناجني  الأطفال  ورعاية  احلاةل  دارة  ا  التدريب:  و ت  النوع الاجامتعي  القامئ عىل  الأساس ية للعنف  النوع    طرقاهمي  القامئ عىل  العنف  والتخفيف من خماطر  النوع الاجامتعي  القامئ عىل  ابلعنف  التوعية 

 .هناف هذا الرابط  املساعدةال رشادات واملواد أأنظر الاجامتعي وغريها. ووادلمع النفيس  الاويل قامئ عىل النوع الاجامتعي وال سعاف النفيس غتصاب والأطر القانونية للعنف الالت الاالاجامتعي وال دارة الرسيرية حل

نشاطات التدريب وبناء  

القدرات )املقدمني غري  

 املتخصصني للخدمات( 

ىل  املتدربني ععدد مقديم اخلدمات غري املتخصصني من النساء والرجال  

 ماكحفة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وختفيف خماطر والاس تجابة هل
 عدد الأشخاص 

 حسب اجلنس عىل النوع الاجامتعي مصنفة  القامئعىل النوع الاجامتعي عىل مواضيع العنف  القامئهذا املؤرش تدريب مقديم اخلدمات غري املعنيني ابلعنف يسجل 

ن   حاةل الناجيات  بل    والناجيات،  ل يشاركون ف الرعاية املبارشة للناجنيأأفراد  عىل النوع الاجامتعي   القامئابلعنف  مبقديم اخلدمات غري املعنيني  ا  ىل الرعايةوالناجني  مسؤولني عن برامج أأخرى أأو ا  . ميكن أأن يشمل املتخصصة  ا 

املواد غري الغذائية  موزعي و  الاساكنفة الصحية واملهندس وخمطط املوقع ومدير برانمج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وموظفي ي املياه والرصف الصحي والنظاومدير اخملمي وموظف  نياحلاية واملعلممتابعة ذكل فرق 

 اجملاميع.وفرق توزيع املواد الغذائية ومنسقي 

 .مياخملاجملمتع أأو أأعضاء اللجنة القامئة عىل  املؤرش أأفرادل يشمل 

 . اخلواملنظامت غري احلكومية الوطنية وادلولية واملنظامت ادلينية،  يةاحلكومجلهة ااخلدمات نوع  ومقدميشمل 

رشادواملفاهمي الأساس ية للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والتخفيف من خماطر العنف القامئ عىل النوع الاالأولية يشمل التدريب: مسارات ال حاةل وال سعافات النفس ية  ات العنف القامئ عىل النوع  جامتعي ف قطاع معني وا 

 . اخلالاجامتعي واملبادئ التوجهيية للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، 

رشادات اللجنة ادلامئة املشرتكة تتوفر   . هناط ف هذا الرابحول دمج العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ف العمل ال نساين التنس يقية للجهات املعنية ا 

  نشاطات التدريب وبناء 

 القدرات )أأفراد اجملمتع( 

عدد أأفراد اجملمتع من النساء والرجال املتدربني عىل ماكحفة العنف القامئ عىل 

 النوع الاجامتعي وختفيف خماطر والاس تجابة هل 
 عدد الأشخاص 

 .النوع اجلنسهذا املؤرش تدريب أأفراد اجملمتع عىل موضوعات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي مصنفة حسب يسجل 

املتابعة وال رشاد  

)املقدمني املتخصصني  

 للخدمات( 

عدد مقديم اخلدمات املتخصصني من النساء والرجال املتلقني دلورات  

 توجهيية بعد التدريب
 عدد الأشخاص 

يشمل ذكل التدريب الفردي وجتديد املعلومات و عىل العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي.  للعمل    مقديم خدمات العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي اذلين مت توجهيهم بعد املشاركة ف التدريب من  عدد النساء والرجال  اذكر  

 .اخلدريب، املتابعة مع املشاركني ف الت اتامجلاعية وجلسات التعليقات وزاير 

 حول احلالت. ةأأو امجلاعي ةاحلاةل أأو اس تخالص املعلومات الفردي عىل  جلسات ال رشاف ادلامعة املنتظمة للأخصائيني الاجامتعيني أأو العاملني ذلكر هذا املؤرش   تس تخدمل 

املتابعة وال رشاد  

)املقدمني غري  

 املتخصصني للخدمات( 

املتخصصني من النساء والرجال املتلقني دلورات عدد مقديم اخلدمات غري 

 توجهيية بعد التدريب
 عدد الأشخاص 

امل اذكر   ابلعنف  املعنيني  اخلدمات غري  املؤرش  عدد مقديم  املذكور حتت  توجهيهم بعد التدريب  النوع الاجامتعي اذلين مت  امجلاعية  11بين عىل  املعلومات  وجتديد  فرداًي  تدريبًا  أأن يكون هذا  ميكن  الراجعة  .  التغذية  وجلسات 

 .اخلوزايرات متابعة للمشاركني ف التدريب، 

 تقياميت ل عدد ا لنوع الاجامتعي عدد التقياميت املنفذة بشأأن العنف القامئ عىل ا التقياميت 
 العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي.  وضععىل النوع الاجامتعي وتقيمي املراهقات وحتليل القامئ لتقياميت الرسيعة للعنف اكيشمل ذكل مجيع تقياميت العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي الأخرى ابس تثناء معليات تدقيق السالمة 

رشادات للعنف   GBV Assessment and Situation Analysis Toolsعىل النوع الاجامتعي  القامئوتقيمي العنف  الوضععىل النوع الاجامتعي حول أأدوات حتليل القامئ ا 

 السالمة املنفذة داخل وخارج اخملاميتعدد تدقيقات  تدقيقات السالمة 
عدد تدقيقات  

 السالمة

العوائق    من العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ويفحص قضااي السالمة ف بيئة معينة فضاًل عن الفتياتلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي بتقيمي عوامل اخلطر ومعاجلهتا فامي يتعلق حبامية النساء و اخلاص ابسالمة ال تدقيق يعىن 

ىل خدمات الاس تجابة احلالية للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والفجوات ف تقدمي اخلدمات،   ات مجموعة الرتكزي لتحليل أأكرث قوة  الرئيس يني أأو مناقش  املبلغني. وميكن أأن يقرتن مبقابالت مع  اخلاليت حتول دون الوصول ا 

 .مع احلكومة و/أأو مقديم اخلدمات ف القطاعات الأخرى وتعزيز مسارات ال حاةل وكذكل لأغراض املنارصة العامةابلتنس يق تخفيف من اخملاطر للوضع. تُس تخدم نتاجئ تدقيق السالمة بعد ذكل لل 

     GBV Assessment and Situation Analysis Toolsالوضعتتوفر أأدوات مرجعية رسيعة لعمليات تدقيق السالمة ف أأدوات تقيمي العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وحتليل 

دارة التوتر والصدمات والقلق واحلد من اللجوء لآليات التكيف السلبية 3.4.1الهدف    : مساعدة النازحني والعائدين الضعفاء عىل ا 

 يس املعد ادلمع النف
املتلقني لدلمع لنفيس املعد  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 جامعيا/فرداي
 عدد الأشخاص 

 أأو عن بُعد. خشصيًا سواء الأولية النفس ية افات يتضمن ذكل عدد الأشخاص اجلدد اذلين تلقوا ادلمع النفيس والاجامتعي الفردي أأو امجلاعي مبا ف ذكل ال رشاد الفردي أأو امجلاعي وال سع

 ، اخل الرتفهيية أأو املهنية مثل مجموعات اخلياطة وتصفيف الشعر ودروس اللغة ودروس المكبيوتر واحلياكة نشاطاتال املشاركني ف ل يشمل ذكل 

 . هناف هذا الرابط ية عي املتاحة. يرىج الاطالع عىل املبادئ التوجهي تشارك خاللها املعلومات حول خدمات العنف القامئ عىل النوع الاجامتت التواصل مع اجملمتع اليت العامة  نشاطاتال ل يشمل ذكل 

 ومعاجلة خماوفهم. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املعلومات بشأأن حقوقهم وحصوهلم عىل اخلدمات وادلمع اخلاص بتلبية احتياجاهتم الأمنية الأمه  3.5.1الهدف  

 التوعية 
املشمولني بنشاطات التوعية ف   الفتيانو  اتالفتيعدد النساء والرجال و 

 ماكحفة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وختفيف خماطره والاس تجابة هل
 عدد الأشخاص 

آليات الاس تجابة.للتعريف بخشصيًا من خالل احلالت املصممة ملنع العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو املشمولني يشمل هذا املؤرش عدد الأشخاص  يوًما من محةل النشاط ضد   16مل ذكل الأحداث خالل ميكن أأن يش أ

 . اخلزواج الأطفال والعنف املزنيل،  العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ومناقشات املائدة املس تديرة ومؤمترات اليوم العاملي للمرأأة ومحالت املعلومات امجلاهريية وجلسات 

ذا اكنت محةل التوعية ف الغالب تركز/تمت  مؤرشات حامية الطفل.  فهذا اذكر ية الطفل، فحور حول حاما 

ن . شابهوما   الانرتنت أأو البث ال ذاعي أأو التلفزيوين أأو رسائل الوسائط الاجامتعية أأو زايرات مواقع الفديوية واد املتوزيع املشمولني ب : ل يشمل هذا املؤرش عدد الأشخاص مالحظة  مةل توعية اكتوزيع املواد املطبوعة ليس ا 

 الأرقام.من التوعية بدلً  نشاطاتجامتعي. جيب أأن يركز الرشاكء أأكرث عىل جودة العنف القامئ عىل النوع الاعىل مدرب عرب اكدر الصحيحة مبارشة  ئل. جيب أأن يمت مترير املعلومات/الرساقد يساء تفسريهاحبد ذاته حيث 

https://drive.google.com/drive/folders/1UYIIUZxFSzYqxCgFt062zA8ORXUrvIJS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UYIIUZxFSzYqxCgFt062zA8ORXUrvIJS?usp=sharing
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عىل النوع الاجامتعي   عدد مبادرات )حمافل( التوعية ف ماكحفة العنف القامئ

وختفيف خماطره والاس تجابة هل، واملنفذة عرب الراديو والتلفزيون والاعالم 

 الاجامتعي لهذا الشهر 

املبادرات عدد   

 التواصل الاجامتعي.   وسائطالبث التلفزيوين أأو ال ذاعي أأو عرب  املنفذةالتوعية  حمافلاذكر عدد مبادرات/

 نشاطات حامية الطفوةل 
 دلةل املؤرش  وحدة القياس  ملؤرش احملدد ا  اخملرجات 

 : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املساعدة القانونية واس تصدار املس متساكت الثبوتية للمتتع ابحلقوق واخلدمات الأساس ية 3.2.1  الفرعية هدف اجملموعة  

 املساعدة القانونية 
مساعدة القانونية بشأأن حامية  اخملطورين املتلقني لل  الفتيانو  الفتياتعدد 

 الطفوةل 
 عدد الأشخاص 

ذا تلقى عدة أأفراد من عائةل واحدة  الرعاية حتديد الوصاية/و ابلقانون    احملتكنيو   املعتقلني دمع الأطفال    مثل:قانونية حلاية الطفل )المساعدة  لل   املتلقني   الفتيان /الفتياتقيايس من  ال عدد  اذكر ال   لك فرد   ذكر لمساعدة، فال (. ا 

دارية )النوع الاجامتعي ابلتفصيل حسب العمر و  عداد العقود أأو الطلبات  و وزارة املهجرين واملهجرين(  ك . قد تشمل املساعدة القانونية متثيل املس تفيد أأمام حممكة أأو هيئة ا   تسوية املنازعات غري الرمسية و املساعدة ف ا 

 تقدمي املشورة القانونية(.و 

ذا مت  اذكر ف  ل ف هذا املؤرش فقط ا   للمساعدة القانونية.  ةمؤرش احلاية العامف   اذكرهمتويل اخلدمات القانونية املقدمة من خالل مرشوع حامية الطفل، وا 

املساعدة ف اس تصدار  

 املس متساكت الثبوتية 
الأشخاص عدد  املتلقني للمساعدة ف اس تصدار مس متساكت ثبوتية  الفتيانو  الفتياتعدد   

 الوطنية/الهوية الشخصية( من قبل منظمتك.البطاقة املدنية الأخرى )املس متساكت تلقوا املساعدة للحصول عىل شهادة امليالد أأو اس تعادهتا و  اذكر عدد الأطفال اذلين

ىل  ذا حددت الطفل اذلي حيتاج ا  ىل الرشيك القانوين، ف مس متساكتا  لهيا". ف  اذكر ذكلمدنية وأأحيل ا   "اخلدمات احملددة واملشار ا 

ذا اكن الطفل قد حصل بنجاح عىل ذكر الطفل  هناميكنك   الواثئق املدنية أأم ل، طاملا أأن منظمتك قدمت املساعدة/اخلدمة. املس متساكت بغض النظر عام ا 

ىل مقديم اخلدمة ف الاعتبار. ل تؤخذ هذه اخلدمة. املتلقني لفقط الأطفال اجلدد اذكر  حاةل ا  ذا مت متويل اخلدمات الق اذكر هنا ال   انونية املقدمة من خالل مرشوع حامية الطفل.فقط ا 

املساعدة ف اس تصدار  

 املس متساكت الثبوتية 
 عدد الأشخاص  ثبوتية بنجاح ملس متساكتاملس تصدرين  الفتيانو  الفتياتعدد 

املدنية(    املس متساكتمن بني الأطفال املذكورين أأعاله )املساعدة ف تأأمني  هنا    . اذكراملدنية  ملس متساكتاهذا املؤرش معدل جناح الأطفال اذلين متت مساعدهتم ف احلصول عىل أأو اسرتداد شهادة امليالد أأو غريها من يتتبع  

 عىل شهادة امليالد.  ممبجرد حصوهلالأطفال 

 ملعاجلة اخملاطر عىل أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم ابجملمتع. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل خدمات احلاية التخصصية والتدخالت اجملمتعية  3.3.1  الفرعية اجملموعة  هدف  

طفال   الرعاية البديةل للأ

 املرشدين 

الأرسية املناس بة اذلين مت مل مشلهم الفاقدين للرعاية  الفتيانو  الفتياتعدد 

 بأأولياء أأمور من ذوهيم
 عدد الأشخاص 

دارة احلاةل. اذكر ة البديةل اخلاصة هبم ومت مل مشلهم مع مقدم/مقديم الرعاية الأساس يني. اذلين تركوا ترتيبات الرعاي  الفتيانو  الفتياتعدد اذكر   أأيًضا هذا الرمق مضن مؤرش ا 

طفال   الرعاية البديةل للأ

 املرشدين 

الفاقدين للرعاية الأرسية املشخصني واحلالني للرعاية  الفتيانو  الفتياتعدد 

 البديةل 
 عدد الأشخاص 

يداعهم ف الرعاية البديةل   لفتيان ا و  الفتياتعدد  اذكر   دارة احلاةل.هنا وف  اذلين مت ا   مؤرش ا 

دارة احلاةل  دارة احلاةل الفتيانو  الفتياتعدد  ا   عدد الأشخاص  اخملطورين املتلقني خلدمات ا 

ذا اكنت   املسجلني   الفتيان /الفتياتعدد  اذكر   دارة احلاةل. ا  دارة احلالت ال  منظمتكف خدمات ا   وال حاةل" أأعاله.  شخيص مؤرش "الت ف  احلاةل   ال تذكراكمةل، فتقدم خدمات ا 

دارة احلاةل و ف    ة مدني  ملس متساكت   ته حلاج   ه تقيمياذكر الطفل نفسه مبجرد  مدنية.    احملتاجني ملس متساكت الأطفال  يشمل  هذا املؤرش أأصبح ، 2021ف عام   : مالحظة هممة   .ةاملدني  اس تصدار املس متساكتمؤرشات ا 

دارة احلالتتس تطيع  ول  معتقلني فعال  ن  وس هتدفن امل و املس تفيد غالبا ما يكون  ملساعدة القانونية حلاية الطفل حيث ابملؤرش الأطفال املدعومني ل يشمل هذا ا  .الوصول الهيم   اجلهات الفاعةل الأخرى ف ا 

توجيه كوادر حامية  

 الطفوةل 

ربني عىل طرق عدد الكوادر احلكومية وال نسانية من النساء والرجال املتد

 حامية الطفوةل 
 عدد الأشخاص 

دارة احلاةل  طرق عدد العاملني ف جمال حامية الطفل التابعني للحكومة واملنظامت غري احلكومية الوطنية اذلين مت تدريهبم عىل  اذكر    (. حامية الطفل  والطرق اجملمتعية فالأبوة والأمومة  و   وادلمع النفيس والاجامتعيحامية الطفل )ا 

ن   ف   تنفيذهميكن  و ف حتقيق هدف همين حمدد من خالل توفري التدريب أأثناء العمل والتوجيه الفين أأثناء التدريب    العنرصذو خربة يسمى املدرب بدمع املتعمل أأو  لتدريب هو شلك من أأشاكل التطوير حيث يقوم خشص  اا 

 .ف مجموعاتفرتة زمنية حمددة وغالبًا 

جراء جل   متعلمني ف أأي وقت( 8-5يدرب نصف يوم مع لك متعمل )مما يعين أأنه ميكن ملدرب واحد أأن ل ع وجلسة سة تدريب فردية مرة واحدة عىل الأقل ف الأس بو يمت تشجيع التدريب عىل ا 

 . أأنفسهماملس تفيدين من التدريب ذكر ادلورات التدريبية املذكورة ف املؤرشات أأعاله وميكن للرشاكء بعيهنم ميكن أأن حيرض املتعلمني 

ذا اكن املتعمل يمت تدريبه ابس مترار عىل مدار العام. نفسه املتعمل تذكر ل   رة واحدة ف الس نة.ملتعمل واحد يذكر امل عادة ف الأأكرث من مرتني مبوجب مؤرش التدريب، ا 

آليات احلاية اجملمتعية   أ

للطفوةل )تدريب أأفراد  

 اجملمتع( 

ت حامية الطفوةل اجملمتعية  والنساء والرجال ف منشأ   الفتيانو  الفتياتعدد 

 املتدربني عىل طرق حامية الطفوةل والتدريبات ذات الصةل 
 عدد الأشخاص 

 لأقران.ال واملراهقني ومجموعات ا جلان حامية الطفل ونوادي الأطفومهنم  هنج حامية الطفل خالل فرتة التقرير.  طرق  عىل  املتدربني  اجملمتعية حلاية الطفل    نشأ ت املؤرش عدد أأعضاء امل يسجل  

ذا اس مترت اجملموعة )اجملموعات(  ومل  ني درب ت امل   نشأ ت : اذكر فقط عدد أأعضاء اجملموعات/امل ملحوظة  ذا هانفساجملموعات  ف تلقي التدريب الالحق بغض النظر عن عدد التدريبات اليت قد تتلقاها  نفسها رة واحدة ا  . ا 

 رة واحدة بعد تدريهبم لأول مرة. مل هؤلء الأعضاء اجلددر  ذك مت تعيني أأعضاء جدد أأو املشاركة عىل مدار املرشوع، فيجب 

أأ  أأي تدريب متعلق حبامية  ا نو تشمل  التدريبات:  أأو تطوير امل ع  وضع التعمل موضع و اجملمتعية.    نشأ ت الطفل/حقوق الطفل/تمنية الطفل  قدرة اجملموعة عىل  ومتابعات لضامن  واحضة  جيب أأن يكون لها أأهداف تعلميية 

 زايدة الوعي.  نشاطات ة( مضن  اجملمتعي  الفرق)اذلين ليسوا جزًءا من  خمتارين بعشوائية ساعتان مع أأفراد اجملمتع   - جلسة مدهتا ساعة ذكر   التنفيذ. ميكن
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آليات احلاية اجملمتعية   أ

 للطفوةل )جماميع( 
 عدد اجملموعات  عدد نوادي ومجموعات الطفوةل واملراهقة املش يدة أأو املدعومة

 .حامية الطفلعىل حتقيق أأهداف تعمل مجموعات/ش باكت  امجموعات جديدة، ولكهنعبارة عن مجموعات قامئة أأو هذه كون تف اجملمتع. ميكن أأن  املدعومةأأو حامية الطفل املش يدة باكت وش  مراكز جسل عدد 

ذا  أأو املدعومة ف اجملمتع. يمت تشجيع الرشاكء عىل دمع الأ املش يدة  عدد نوادي الأطفال/املراهقني  اذكر   تحقيق  تعمل ل اليت    نشأ تالأندية/امل عدد  فقط  اذكر  جديدة.    منشأ تأأندية/  تشييد، فقد يمت  انعدمت ندية القامئة، ولكن ا 

ذا اكن ميثل منصة ل تذكر )عىل سبيل املثال، ل  حامية الطفلأأهداف  ل ا   هارات احلياتية(امل نشاطاتأأو حامية الطفل بربانمج  لتوعيىةدمع الزي الرمسي لأندية كرة القدم هنا، ا 

ذا مقت اجملموعات وليس عدد الأشخاص اذلين شاركوا ف اجملاذكر عدد رجاء   عدد املشاركني عن طريق اخلطأأ فس تصبح الأرقام كبرية جًدا وغري موثوقة. بذكر موعات. ا 

ذا اس مترت اجملموعة )اجملموعات( و املدعومة  نشأ ت: اذكر فقط عدد اجملموعات/امل ملحوظة  حديثًا فقط. املشلكة اجملموعة )اجملموعات( اذكر ف العمل ف الأشهر الالحقة. خبالف ذكل فسها ن مرة واحدة ا 

ذا اس مترت ف تلقي املساعدة من قبل اجلهات الفاعةل ف املش يدة  نشأ تاجملموعات أأو امل ك أأن تذكر ميكن  ف اجملمتعل تزال عامةل و حامية الطفلمن العام املايض مرة أأخرى ا 

بقاهئا متفاعةل لتسهيل تنفيذ ميكن أأن   ف اجملمتعات.  اليت تنفذها منظمتك حامية الطفل نشاطاتيشمل نوع ادلمع: توفري التدريبات واملواد وا 

آليات احلاية اجملمتعية   أ

للطفوةل )منشأ ت  

 احلاية( 

 عدد املنشأ ت  عدد منشأ ت حامية الطفوةل اجملمتعية املش يدة أأو املدعومة

 أأو املدعومة ف اجملمتع. املش يدة -حامية الطفل وش باكت  مراكز مثل -ة الطفل حامي  منشأ تعدد  اذكر

تشييد ميكن  عند انعداهما  ن  القامئة ولك  نشأ ت. يمت تشجيع الرشاكء عىل دمع امل حامية الطفلتحقيق أأهداف  ل العمل  فاعةل ف  اجملمتعية مجموعات قامئة أأو جديدة، ولكن جيب أأن تكون    حامية الطفل  منشأ تميكن أأن تكون  

ذا اكنت اجملموعة منصة  تذكرل  مثال:) حامية الطفلتحقيق أأهداف تعمل ل اليت  نشأ تالأندية/امل عدد فقط  اذكر جديدة.  منشأ ت ل ا   املهارات احلياتية( نشاطاتبربانمج أأو  توعيةدمع الزي الرمسي لأندية كرة القدم هنا ا 

ذا اوا فهياجملموعات وليس عدد الأشخاص اذلين شارك اذكر عدد  خلطأأ فس تصبح الأرقام كبرية جًدا وغري موثوقة. ابعدد املشاركني  ذكرت. ا 

ذا اس مترت اجملموعة )اجملموعات(  نشأأةامل  اذكر: ملحوظة  حديثًا.  املشلكةة )اجملموعات( فقط اجملموع اذكرف الأشهر الالحقة و ف العمل ف الأشهر الالحقة. نفسها مرة واحدة فقط حىت ا 

ذا اس متر دمعها من قبل اجلهات الفاعةل ف  2019مرة أأخرى ف عام  2018عام املشلكة  نشأ تاجملموعات أأو امل  ذكرميكن    ول تزال تعمل ف اجملمتع. حامية الطفلا 

 اجملمتعات. ف  اليت تنفذها منظمتك حامية الطفل طاتنشالتسهيل تنفيذ اس مترار التفاعل املواد و و ميكن أأن يشمل نوع ادلمع: توفري التدريب 

حاةل احلالت   عدد الأشخاص  اخملطورين املشخصني واحملالني للخدمات التخصصية  الفتيانو  الفتياتعدد  ا 

دارة حالت حامية الطفل اليت ل تقدهما املنظامت غري احلكومية املبلغة    -نظمة أأخرى لتلقي خدمات متخصصة احملالني مل   الفتيان /الفتياتعدد اذكر   اذلين ل يقدمون حامية الطفل  املؤرش لرشاكء ذا هبوهذا يشمل ا 

دارة احلالت أأو أأي خدمة متخصصة أأخرى مثل )الصحة العقلية والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وا   (.اخلوالصحة،  فرص ادلخل حلاية و خدمات ا 

ذا اكنت   دارة احلاةل ولكن تقوم ببساطة بتحديد احلالت و   منظمتكا  ىل املنظامت الأخرى،   حاةلالال تنفذ مجيع خطوات ا   هذا املؤرش.فاذكر ذكل ف  ا 

فقط بعد أأن حتدد  ف  طفل  اذكر ال أأن  منظمتكهذا املؤرش  ف حامية و اخلدمة املتخصص.    قدممب  ة أأو أأرسته مرتبط  همقدم اخلدمة املتخصص املناسب وتأأكدت من  ذا تلقى الطفل أأكرث من خدمة متخصصة  ا  حىت 

 عدد اخلدمات اليت تلقاها الطفل.  وليس الأطفال عدد  اذكر  الطفل،  

دارة التوتر والصدمات والقلق واحلد من اللجوء لآليات التكيف السلبية 3.4.1  الفرعية هدف اجملموعة    : مساعدة النازحني والعائدين الضعفاء عىل ا 

ادلمع النفيس  

 والاجامتعي 
 عدد الأشخاص  عدة واملس تدامة املشاركني ف برامج ادلمع النفيس امل الفتيانو  الفتياتعدد 

 املشاركني ف برامج ادلمع النفيس والاجامتعي املنظمة واملس مترة. الفتيان/الفتياتعدد اذكر 

 (.اجلهات املعنية)وفًقا ل رشادات اللجنة ادلامئة املشرتكة بني العاطفية والاجامتعية  السالمةالطفل: املهارات واملعرفة و  سالمةتشمل برامج ادلمع النفيس والاجامتعي مجيع التدخالت اليت تقع مضن اجملالت الثالثة ل 

 قد تتضمن برامج حامية الطفل جلسات جامعية تتناول عنارص احلاية اذلاتية والسالمة والوقاية وحقوق الطفل.  •

 ف املناسب.والأغراض الواحضة مع ال رشاالأهداف الثقافية اجملدوةل ذات العمرية و  نشاطاتال  املصممةتشمل الربامج   •

ىل أأ( الربامج املس مترة • لوحدات   مراكز حامية الطفل ، سرتوج 2021. ف عام (أأشهر 3 ملدةو ب( حضور الطفل املنتظم خالل فرتة زمنية حمددة )حبد أأدىن مرة واحدة ف الأس بوع   ،تشري الربامج املس تدامة ا 

 املرونة املنظمة املعمتدة. /النفيس والاجامتعيادلمع 

ورش معل حول املرونة/املهارات احلياتية وجلسات منتظمة حول   نشاطاتمجيع برامج حامية الطفل العنارص النفس ية والاجامتعية، رمغ أأن الرتكزي قد خيتلف حسب الاحتياجات احملددة للمجموعة. تشمل ال جيب أأن تشمل  

 ترفهيية منتظمة. طاتنشاتقنيات الاسرتخاء و 

 . اليت مدهتا يوم واحد  رتفهييةاحملافل ال  رايضية أأوالألعاب ال نشاطاتل تشمل ال 

 املشاركة: تسجيل  

ذا اكن هؤلء الأطفال  •  ف العام املايض أأم ل، ابدأأ العد من الصفر. مسجلني ف بداية العام، ابدأأ من جديد بغض النظر عام ا 

 .التايلالشهر حسب حديثًا فقط حارضون الأطفال يعترب مرات عىل الأقل ف الشهر.  4اجلدد اذلين حرضوا و فقط الأطفال املسجلني حديثًا اذكر  •

حزم ادلمع النفيس  

 والاجامتعي والتعمل 

حزم من ادلمع النفيس والاجامتعي   6-0املتلقني  الفتيانو  الفتياتعدد 

 الأرسي والتعمل مع جلسات حضورية أأو عن بعد 

حزم من ادلمع النفيس والاجامتعي   13-7املتلقني  الفتيانو  الفتياتعدد 

 رسي والتعمل مع جلسات حضورية أأو عن بعد الأ 

حزم من ادلمع النفيس والاجامتعي  17-14املتلقني  الفتيانو  الفتياتعدد 

 الأرسي والتعمل مع جلسات حضورية أأو عن بعد 

 عدد الأشخاص 

 الوابئية  اتأأو غريها من الاحرتاز  19كوفيد حمظور بسبب لمجمتعات املس هتدفة أأو عندما يكون التجمع ل الفاعةل الوصول ال نسانية عندما يتعذر عىل اجلهات  يةالأرس ادلمع النفيس والاجامتعي يمت توزيع مجموعات 

جلسة /لقاء وهجا لوجه+  مع النفيس والاجامتعي  لدل جيب اس تكامهل جبلسة فردية مع الطفل و/أأو مقدم الرعاية بناًء عىل معر الطفل. مجموعة تعمل  اذلي  الأرسي  ادلمع النفيس والاجامتعي  عىل  احلاصلني    الفتيانو   الفتياتعدد  اذكر  

 شهر ليمت احتسابه مكس تفيد(.ال عن بعد ف /وهجا لوجهجلسات  4طفل واحد )جيب أأن يتلقى الطفل ما ل يقل عن عن بعد = 

 .ادلمع النفيس والاجامتعياملدرجة ف مجموعة أأدوات  نشاطاتعن بُعد ملتابعة ال /وهجا لوجهجيب ختصيص جلسات 
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 عدد الأشخاص  والرجال املشاركني ف برامج التنش ئة الأرسيةعدد مقديم الرعاية من النساء  ج التنش ئة الأرسية برام 

 اخلاصة بقدرة الطفل  التنش ئة الارسيةوجودة، وحدة  . من بني وحدات الأبوة والأمومة املأأصوليةحمتوايت تدريب و ف برامج الأبوة والأمومة. جيب أأن يكون للربانمج أأهداف تعلميية واحضة  املشاركنيعدد مقديم الرعاية اذكر 

 . تنش ئة رصينةبرامج اليت متتكل  IRCمالذ التعاف والتعمل ال من ملنظمة ف برانمج  التنش ئةجلسات( ووحدة همارات  8لمراهقات )لجلسات( وحدة الأبوة والأمومة  4عىل التكيف )

ىل الربانمج. مريب انضامم مقدم رعاية/ ذكل مرة واحدة فقط عندواذكر لربانمج. لحديثًا ن واحلارضي املسجلنيعدد مقديم الرعاية اذكر : ملحوظة  جديد ا 

نشاطات التدريب وبناء  

القدرات )املعمل/الباحث  

 الاجامتعي ف املدارس( 

عدد املعلمني والباحثني الاجامتعيني ف املدارس من النساء والرجال املتدربني 

 ةلعىل طرق وقضااي حامية الطفو
 عدد الأشخاص 

طار  اذكر   ىل حتسني حامية الطفل  هيلك  عدد املعلمني والأخصائيني الاجامتعيني ف ا  ليه من خالل مبادرات بناء القدرات اليت هتدف ا  شمل بناء  ت قد  اليت  ال جراءات ال نسانية الأخرى  عرب  وزارة الرتبية اذلي مت الوصول ا 

ىل اجلهات الفاعةل ف حامية الطفل. اتوحتديد عالمادلمع النفيس والاجامتعي  اطاتنشال منة للأطفال و  ةاحلاي قواعد السلوك و  مثل حامية الطفلقدرات   سوء املعامةل وال حالت ال منة ا 

نشاطات التدريب وبناء  

القدرات )مقدمو  

 خدمات احلاية( 

عدد عاميل حامية الطفوةل من النساء والرجال املتدربني عىل طرق حامية  

 الطفوةل
د الأشخاص عد  

ااذكر   اس تجاابت حام عدد  ىل حتسني  ا  هتدف  اليت  القدرات  املهين/بناء  التطوير  خالل مبادرات  لهيم من  ا  الوصول  اذلين مت  الطفل  ف جمال حامية  الطفل:  لعاملني  عامل حامية  يشمل  الطفل.  الطفل  موظفو  ية  ومديرو حامية 

 الاجامتعيني وميرسي املنظامت غري احلكومية الوطنية وادلولية.لنفس يني واحملامني واملستشارين ااملعنية والعاملني ف القضااي 

 . اتتتضمن الربامج مهنًجا و/أأو خطط نشاط للجلس

نشاطات التدريب وبناء  

القدرات )توجه احلاية  

غري املتخصصة حنو  

اجلهات ال نسانية غري  

 املعنية ابحلاية( 

امية الطفوةل واملتدربني عىل حبعدد الكوادر من النساء والرجال غري املعنيني 

 طرقها
 عدد الأشخاص 

ىل حتسني حامية الطفل غري املتخصصني عدد العاملني اذكر  لهيم من خالل مبادرات بناء القدرات اليت هتدف ا   ال جراءات ال نسانية الأخرى  عربف جمال حامية الأطفال اذلين مت الوصول ا 

ىل تعممي حامية الطفل ف قطاعا/هذا املؤرش عدد العاملني من التجمعاتيسجل  لهيا من خالل مبادرات بناء القدرات اليت هتدف ا  م. قد يشمل املشاركون املس هتدفون العاملني الصحيني  اهتلقطاعات الأخرى اليت يمت الوصول ا 

 والش باكت. املراكزية اذلين يشلكون جزًءا من ع اجملمت  نشأ تومديري اخملاميت وفرق التوزيع واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ولكن ليس أأعضاء من امل 

نشاطات التدريب وبناء  

 القدرات )احلكومة( 
 عدد الأشخاص  عدد الكوادر احلكومية من النساء والرجال التدربني عىل طرق حامية الطفوةل

ىل حتسني اس تجاابت حامية الطفل.اليت هتدبادرات التطوير املهين/بناء القدرات املنظمة مب  املشمولنيعدد املوظفني احلكوميني اذكر   ف ا 

 احلكوميني. الاستشاريني الأحداث وقضاة  والرشطة و  الهجرة واملهجريناجلهات الفاعةل احلكومية: الأخصائيني الاجامتعيني ف وزارة العمل والشؤون الاجامتعية/وزارة تشمل 

 . اتتتضمن الربامج مهنًجا و/أأو خطط نشاط للجلس

 اوفهم. ازحني والعائدين الضعفاء عىل املعلومات بشأأن حقوقهم وحصوهلم عىل اخلدمات وادلمع اخلاص بتلبية احتياجاهتم الأمنية الأمه ومعاجلة خم حصول الن :  3.5.1الهدف  

التوعية: احلاية العامة  

 19والوقاية من كوفيد  

والنساء والرجال املشمولني برسائل التوعية بشأأن   الفتيانو  الفتياتعدد 

 19ية العامة والوقاية من وابء كوفيد قضااي احلا
 عدد الأشخاص 

 أأو عن بُعد(.  احلضوريةالتوعية أأو اية اجملمتعية املتعلقة ابحلاحملافل رفع مس توى الوعي حبامية الطفل )مبا ف ذكل  نشاطاتمشلهتم منظمتك عرب النساء/الرجال اذلين /الفتيان/الفتياتعدد اذكر 

  ساعتني جتمع أأعداًدا كبرية من أأفراد اجملمتع. ميكن أأنأأو  ملدة ساعة  حمفل  عبارة عن جلسة أأو    التوعية  نشاطات. عادة ما تكون  املوزعة  رسائل الراديو/املنشوراتتذكر  امجلاعي. ل  التوعية    نشاط  فقطذكل ملرة واحدة    اذكر

 .شابهوما  الطفل  والاحتفال بيوم  رجال ادليناجملمتع أأو زعامء اليت ينظمها  الارشاديةيشمل ذكل املرسح اجملمتعي واخلطب 

بغض النظر عن عدد   فقط رة واحدة  ملص  شخذكر ال مالحظة  مع  ( أأو الرسائل النصية  Viber   ،WhatsApp   ،Messenger   ،Telegram)  الهاتف اجلوال: تطبيقات  التوعية عن بعدرسائل  تشمل طرق نرش ميكن أأن  

 . تصهلالرسائل اخملتلفة اليت 

 رايض واملمتلاكت املساكن والأ نشاطات  
 دلةل املؤرش  وحدة القياس  املؤرش احملدد  اخملرجات 

 : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املساعدة القانونية واس تصدار املس متساكت الثبوتية للمتتع ابحلقوق واخلدمات الأساس ية 3.2.1  الفرعية هدف اجملموعة  

املساعدة القانونية بشأأن  

رايض  املساكن والأ 

 واملمتلاكت 

 

املساكن والأرايض  عدد النساء والرجال املتلقني للمساعدة القانونية بشأأن 

 واملمتلاكت
 عدد الأشخاص 

ثبات التنازل عن املرياث و  هاتصحيحو  ات الارثس ند و نزاعات امللكية  وساطة/تسويةو واثئق امللكية  تلف/فقدانامللكية أأو  استبدال/اس تعادة//يشمل ذكل )تعويض (  اس تغالل/بيع غري قانوين من الباطند املمتلاكت )رو ا 

 ال خالء وعقود ال جيار بني املاكل واملس تأأجر(. و 

 .املساكن والأرايض واملمتلاكت بشأأن قضاايقانونية عدد النساء والرجال اذلين تلقوا مساعدة قانونية أأو مشورة اذكر 

ن   دارية )و   الزناع حلل    ل يس تخدم الأساليب القانونيةاملساعدة القانونية يه تدخا  عداد املستندات القانونية أأو العقود أأو الطلبات  و جنة تعويض املمتلاكت(  ك تشمل: متثيل املس تفيد أأمام حممكة رمسية أأو هيئة ا  املساعدة ف ا 

املس تفيد(. ف بعض احلالت، قد يمت تقدمي املساعدة القانونية جملموعة من  منظمتك الطرف  ثل  مت حيث    الزناعلوساطة بني أأطراف  اك)   ملكية العقار( وتسوية املنازعات غري الرمسية  اتس ندك اس تعادة املستندات القانونية )و 

ذا تلقى عدة أأفراد ابلغني من عائةل واحدة مساعدة قانونية أأو مشورةاك قضية )ف شاركون ت املس تفيدين اذلين ي   . حسب اجلنس وبوب الافرادلك فرد تلقى اخلدمة  اذكر، فل خالء القرسي لعائةل كبرية ممتدة(. ا 

ن  و/أأو املؤسسات اليت تساعد ف معاجلة هذه القضااي. ف بعض احلالت، قد يمت تقدمي املشورة  املس تحقاتقوق و احلكيفية تأأمني تشمل الاستشارة القانونية يه نصيحة للمس تفيد حول كيفية معاجلة قضاايه القانونية/ال دارية ا 

 شاركون قضية معينة. ت ي   جملموعة من املس تفيدين( اذلين

فضل مسار معل ممكن حلل مشلكة معينة .  لأ وتقدم املشورة   نملس تفيد أأو مجموعة املس تفيديدرجة من التحليل للمشألك اليت يواهجها اتشمل توفري املعلومات العامة عن احلقوق لأهنا  تتجاوزالاستشارة القانونية خطوة تعترب 

 التفاعالت اخملصصة حلل مشلكة واحدة.اذكر عدد من تفاعل واحد مع املس تفيد أأو مجموعة املس تفيدين )مبا ف ذكل عن بعد( وف هذه احلاةل  قد تتطلب الاستشارة القانونية أأكرث

ذا مت تقدمي املساعدة أأو الاستشارة القانونية للأرسة بأأمكلها، فاحسب اجلنسد )الأفرااذكر عدد  جاميل عدد البالغني ف ذكر( وليس الأرس. ا    الأرسة اذلين اس تفادوا من ادلمع. ا 

 اجملمتعية ملعاجلة اخملاطر عىل أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم واندماهجم ابجملمتع. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل خدمات احلاية التخصصية والتدخالت  3.3.1  الفرعية هدف اجملموعة  
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التدريب )الكوادر  

 ال نسانية أأو احلكومية( 
 عدد الأشخاص  املساكن والأرايض واملمتلاكتعدد النساء والرجال املتدربني عىل قضااي 

 . ابلتعمل س توى للمشاركنياملعرفة واملهارات عالية امل تبادل ل  تثقيفية نشاطات. يس تخدم التدريب املساكن والأرايض واملمتلاكتدربني عىل موضوعات تامل  احلكويمعدد النساء والرجال العاملني ف اجملال ال نساين أأو اذكر 

 املأأوى أأو العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي(.  مثلمن اجملموعات/القطاعات الأخرى ) نيالعاملني ال نسانيو : ضباط احلاية واحملامني ومنسقي/مديري املرشوع مثلالعاملني ف اجملال ال نساين من  ف التدريب نياملشارك اذكر 

ماكتب التسجيل  والقضاة و جملس احملافظة و وزارة الهجرة واملهجرين و وزارة ادلاخلية ف سجل املدين ال و وزارة العدل ووزارة التخطيط ووزارة ال ساكن  ي: موظف مثلكوميني احلوظفني من املأأيًضا   ف التدريب نياملشاركاذكر 

خل.   ،العقاري واجلهات العسكرية والأمنية  ا 

التدريب   تشمل موضوعات  أأن  القانمثالميكن  ال نسان  :  حلقوق  ادلويل  ادلويل  و ون  ال نسانية  و القانون  املمتلاكت  مباو اخيل  الزنوح ادلمبادئ  و املبادئ  رد  بشأأن  بيهنريو  تعويض  و دئ  آليات  واملمتلاكتأ والأرايض  ف   املساكن 

خل.  ،املساكن والأرايض واملمتلاكتف ملرأأة احقوق و حل الزناعات التعاوين و امئة ادللول  واحلالقانون العرايق   ا 

 سة أأايم.اذلي يس متر مخل تدرييب ال ربانمج الف وليس مخس مرات رة واحدة ملاملشاركني ف التدريب اذكر عدد عدة أأايم.  ليوم واحد أأو ل ميكن أأن يمت تنفيذ برانمج تدرييب 

 جلة خماوفهم. م وحصوهلم عىل اخلدمات وادلمع اخلاص بتلبية احتياجاهتم الأمنية الأمه ومعا : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املعلومات بشأأن حقوقه 3.5.1  هدف اجملموعة العنقودية الفرعية 

املساكن  التوعية بشأأن  

 والأرايض واملمتلاكت 

املساكن عدد النساء والرجال املشاركني ف جلسات التوعية بقضااي  

 والأرايض واملمتلاكت 
 عدد الأشخاص 

 دمات.مثل هذه اخلأأو اس تحقاقاهتم أأو توافر  والأرايض واملمتلاكتاملساكن ف ومس تحقاهتم التوعية فامي يتعلق حبقوقهم  نشاطاتف عدد النساء والرجال اذلين شاركوا اذكر 

ما جملموعات من الأفراد أأو فرداًي. ف معظم احلالت، تكون املعلومات املقدمة أأثناء   شألك أأو احتياجات حمددة لفرد أأو مجموعة. أأي ليست مصممة حلل م  -عامة التوعية  ميكن رفع مس توى الوعي ا 

 املعلومات التفاعلية أأو الربامج ال ذاعية. تبادل توزيع املنشورات بدون ل تذكر نشاطات واملس تفيدين.  منظمتكبني موظفي  عن بعداملعلومات وهًجا لوجه أأو  تبادل تفاعلية وتتضمن لتوعية ا نشاطاتجيب أأن تكون 

املساكن  تقياميت قضااي  

 لأرايض واملمتلاكت وا 
 عدد التقياميت  املساكن والأرايض واملمتلاكتعدد التقياميت املنفذة بشأأن 

جملمتع  لتقيمي عىل مس توى ا. جيب أأن يكون اشاركت فيهأأو    نفذته منظمتك  املساكن والأرايض واملمتلاكتعنرص    مشلأأو أأي تقيمي متعدد القطاعات    نفذته منظمتك  املساكن والأرايض واملمتلاكتأأي تقيمي خاص بقطاع  اذكر  

 وليس عن عدد الأفراد اذلين مت تقيميهم.املنفذة عدد التقياميت اذكر . املساكن والأرايض واملمتلاكتبقطاع )وليس عىل مس توى الأرسة(. يسامه التقيمي ف حتديد الاحتياجات املتعلقة 

املساكن  املنارصة بشأأن  

 والأرايض واملمتلاكت 
 عدد التدخالت  املساكن والأرايض واملمتلاكت نارصة املنفذة بشأأن عدد هجود ونشاطات امل 

ت وامللخصا   واملنارصة  حمافل حاطات ال عالمية و مع السلطات املدنية والا  ات. قد يشمل ذكل: ورش العمل والفعاليات والاجامتعاملساكن والأرايض واملمتلاكتبشأأن قضااي املنفذة املنارصة  نشاطاتعدد التدخالت أأو اذكر 

خل( اتالاجامتع مثل:) ملساكن والأرايض واملمتلاكتابحمددة متعلقة ، ومعاجلة قضااي املساكن والأرايض واملمتلاكتأأو تقارير ادلراسة/املسح حول قضااي   مع وزارة العدل وجلنة التعويضات، ا 

 الالغام معاجلة  نشاطات  
 دلةل املؤرش  القياس وحدة   املؤرش احملدد  اخملرجات 

 اندماهجم ابجملمتع. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل خدمات احلاية التخصصية والتدخالت اجملمتعية ملعاجلة اخملاطر عىل أأمهنم الشخيص ورفاهيهتم و 3.3.1  الفرعية وعة  هدف اجملم 

تار املربعة عدد الأم املربعة للمسوحات الفنية املنفذةعدد الأمتار  املسوحات الفنية   : املسح والتطهري   .IMAS حسب عدد الأمتار املربعة اخلاضعة للمسح الفين اذكر  

 .IMAS املنفذة حسب عدد املسوح غري الفنية اذكر  عدد املسوحات  عدد املسوحات غري الفنية املنفذة  املسوحات غري الفنية   : املسح والتطهري 

لأمتار املربعة عدد ا الأمتار املربعة املطهرة من اذلخائر املتفجرةعدد  التطهري   ملعايري ادلولية للأعامل املتعلقة ابلألغام. حسب ا املشموةل ابلتطهريعدد الأمتار املربعة  اذكر  

خل. ، واذلخائر املرتوكة وغري املنفجرةIMAS  حسب تعريفعدد اذلخائر املتفجرة اليت مت تطهريها اذكر  عدد اذلخائر املتفجرة  عدد املزال من اذلخائر املتفجرة التطهري   واملتفجرات من خملفات احلرب واذلخائر العنقودية والفخاخ املتفجرة والعبوات الناسفة، ا 

 مساعدة الضحااي 
املشمولني بربامج  الفتيانو  الفتياتعدد النساء والرجال و 

 مساعدة الضحااي )أأو احملالني خلدمات مساعدة الضحااي( 
 عدد الأشخاص 

ىل خدمة مساعدة الضحااي(.    املشمولني  فتيانال و   الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر   حالهتم ا  ىل فرق مساعدة الضحااي أأو   عاجلةتدخالت م فقرات  ال حالت من مجيع  اذكر عدد  بربامج مساعدة الضحااي )أأو متت ا  الألغام ا 

عادة التأأهيل اذكر حالت الصحة، مبا ف ذكل من فرق اخملاطر وفرق املسح والتطهري.  ف رشاكء ال   . حية العنقوديةرة اجملموعة الص حتت فق ا 

تدريب    : معاجلة الألغام بناء القدرات بشأأن  

 مدربني أأو مقديم خدمات 

عدد مقديم اخلدمات من النساء والرجال املتدربني عىل 

 التثقيف ابخملاطر )تدريب مدربني( 
 عدد الأشخاص 

اناًث(    مهعدد مقديم خدمات احلاية وغرياذكر   زاةل العامةل  غري حكومية    تنظامامل أأو مركز املعلومات العرايق أأو   الكوادر احلكومية:  مثال  ذكل  يشملو التوعية مبخاطر اذلخائر املتفجرة.  املدربني عىل  من  )ذكوًرا وا  ف جمال ا 

 عة الصحة(.ف مجمو  ةرشيكال تابعة للأمم املتحدة ال  تواكلالغري حكومية أأو املنظامت  مثل:الأمم املتحدة ) كوادرالألغام أأو 

 احلكومة   : ناء القدرات بشأأن معاجلة الألغام ب 
عدد مقديم اخلدمة العامة من النساء والرجال املتدربني 

 عىل شؤون معاجلة الألغام 
 عدد الأشخاص 

جراءات اذكر   وغريها.   DMAأأو    IKMAAوزارة ادلاخلية أأو  الكوادر احلكومية ب ومهنم  الألغام  معاجلةعدد موظفي اخلدمة العامة املدربني عىل اجلوانب املتعلقة اب 

 اخلدمات وادلمع اخلاص بتلبية احتياجاهتم الأمنية الأمه ومعاجلة خماوفهم. : حصول النازحني والعائدين الضعفاء عىل املعلومات بشأأن حقوقهم وحصوهلم عىل  3.5.1  الفرعية هدف اجملموعة  

 التثقيف مبخاطر اذلخائر املتفجرة 
احلارضين ف  الفتيانو  اتالفتيعدد النساء والرجال و 

 جلسات التثقيف مبخاطر اذلخائر املتفجرة 
 عدد الأشخاص 

مج ال ذاعية أأو الربال تذكر  واملس تفيدين.   منظمتكاملعلومات الشخصية بني موظفي  تبادل  شمل التوعية ابخملاطر  ت اذلين حرضوا جلسات التوعية مبخاطر املتفجرات. جيب أأن    الفتيانو   الفتياتعدد النساء والرجال و اذكر  

 أأي نوع أ خر من التوعية ابخملاطر اليت ل تتضمن تفاعاًل وهجًا لوجه ف هذا املؤرش.

 



17 | P a g e  

 

 
 

 

 املساكن والأرايض واملمتلاكت الأقضية الأوىل بربانمج  
زاةل الألغام   قضاء ذو أأولوية(   37)   املساكن والأرايض واملمتلاكت   ، احلاية العامة، ا 

 القضاء  احملافظة  #

 الفلوجة  الأنبار  1

 القامئ الأنبار  2

 الرمادي  الأنبار  3

 الرطبة  الأنبار  4

 عانة الأنبار  5

 هيت الأنبار  6

 السلامينية  السلامينية  7

 الاكظمية بغداد  8

 احملمودية بغداد  9

 اخلالص  دايىل 10

 املقدادية دايىل 11

 بعقوبة  دايىل 12

 خانقني دايىل 13

 دهوك  دهوك  14

 مسيل دهوك  15

 زاخو دهوك  16

 أأربيل أأربيل 17

 مخمور  أأربيل 18

 كربالء  كربالء  19

 احلوجية كركوك 20

 كركوك كركوك 21
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 قضاء ذو أأولوية(   30حامية الطفوةل ) 

 عقرة  نينوى 22

 البعاج نينوى 23

 احلدانية نينوى 24

 احلرض نينوى 25

 املوصل نينوى 26

 ش يخان نينوى 27

 س نجار  نينوى 28

 تلعفر  نينوى 29

 تلكيف نينوى 30

 ادلور  دلين صالح ا 31

 الرشقاط صالح ادلين  32

 بدل  صالح ادلين  33

 بيجي  صالح ادلين  34

 سامراء  ادلين صالح  35

 تكريت  صالح ادلين  36

 طوز خرماتو  صالح ادلين  37

 القضاء  احملافظة  #

 الفلوجة  الأنبار  1

 القامئ الأنبار  2

 الرمادي  الأنبار  3

 عانة لأنبار ا 4

 هيت الأنبار  5

 السلامينية  السلامينية  6

 الاكظمية بغداد  7
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 قضاء ذو أأولوية(   60) العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي  

 القضاء  احملافظة  #

 الفلوجة  الأنبار  1

 احملمودية بغداد  8

 خانقني دايىل 9

 دهوك  دهوك  10

 مسيل دهوك  11

 زاخو دهوك  12

 مخمور  أأربيل 13

 احلوجية كركوك 14

 كركوك كركوك 15

 عقرة  نينوى 16

 البعاج نينوى 17

 احلدانية نينوى 18

 احلرض وىنين 19

 املوصل نينوى 20

 ش يخان نينوى 21

 س نجار  نينوى 22

 تلعفر  نينوى 23

 تلكيف نينوى 24

 الرشقاط صالح ادلين  25

 بدل  صالح ادلين  26

 بيجي  صالح ادلين  27

 سامراء  صالح ادلين  28

 تكريت  صالح ادلين  29

 طوز خرماتو  صالح ادلين  30
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 الرمادي  الأنبار  2

 هيت الأنبار  3

 القامئ الأنبار  4

 حديثة  الأنبار  5

 عانة الأنبار  6

 الرطبة  الأنبار  7

 البرصة البرصة 8

 النجف النجف 9

 الكوفة  النجف 10

 ادليوانية القادس ية 11

 ة السلاميني  السلامينية  12

 الكر  السلامينية  13

 مججامل  السلامينية  14

 دواكن  السلامينية  15

 دربندخان  السلامينية  16

 رانيا السلامينية  17

 حلبجة  السلامينية  18

 املسيب اببل  19

 الاكظمية بغداد  20

 احملمودية بغداد  21

 الكرخ بغداد  22

 الاعظمية بغداد  23

 خانقني دايىل 24

 اخلالص  دايىل 25

 املقدادية دايىل 26

 كفري دايىل 27

 بعقوبة  دايىل 28

 مسيل دهوك  29
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 زاخو دهوك  30

 دهوك  دهوك  31

 العامدية دهوك  32

 أأربيل أأربيل 33

 مخمور  أأربيل 34

 كويس نجق أأربيل 35

 سقالوة  أأربيل 36

 راوندوز  أأربيل 37

 كربالء  كربالء  38

 كركوك كركوك 39

 احلوجية كركوك 40

 داقوق  ككركو  41

 ادلبس كركوك 42

 املوصل نينوى 43

 تلعفر  نينوى 44

 احلدانية نينوى 45

 س نجار  نينوى 46

 تلكيف نينوى 47

 ش يخان نينوى 48

 البعاج نينوى 49

 احلرض نينوى 50

 عقرة  نينوى 51

 سامراء  صالح ادلين  52

 بدل  صالح ادلين  53

 تكريت  صالح ادلين  54

 بيجي  صالح ادلين  55

 الرشقاط صالح ادلين  56

 طوز خرماتو  ادلين صالح  57
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 ادلور  صالح ادلين  58

 النارصية  ذي قار  59

 الكوت  واسط  60
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 ( AIدليل كتابة تقارير معلومات النشاطات ) 

 

 أأداة كتابة التقارير عىل الانرتنت للمساعدة ف متابعة وتقومي العمليات ال نسانية والتمنوية. •

 املنجز عىل الأرض وتقومي الأداء. ادلليل لقياس  تس تخدم اجملاميع هذا •

دارة املعلومات دلى اجملاميع كجان القيادة ورمس خرائط اخلدمات ليك يمتكن امل  •  نسقون من تشخيص الفجوات وختصيص املوارد. تس تخدم البياانت املس تحصةل اكفة ف الكثري من خمرجات ا 

 عة التقدم احملرز ف املشاريع.البياانت ملتابتعمتد اجلهات املاحنة وال دارة العليا عىل هذه  •

لزايم مجليع الرشاكء شهراي. يبدأأ وضع تقارير معلومات النشاطات الشهرية ف اخلامس والعرشين من لك شهر ويس مت  • ن كتابة التقارير مطلب ا  اميع ابرسال  مسؤولو اجملقوم  ين الشهر التايل و س ر لعرشة أأايم لغاية اخلام ا 

شعارات تذكري للرش   من املوعد الهنايئ لتقدمي التقارير.  اكء قبل يومني ا 

 قبل اعداد التقارير: 

 . 2021الرجاء التصال مبسؤول اجملموعة للحصول عىل حق الاطالع عىل بياانت النازحني لعام  •

ضافة مرشوعات/ختصيص رمز للمرشوع:   • ذال بد من أأن حيمل لك مرشوع رمزا خاصا به خيصصه هل مسؤول اجملموعة.  ا  التصال مبسؤول اجملموعة بغرض منحك رمز للمرشوع  ن دليك مرشوع جديد فالرجاء  اك   ا 

بياانت ختطيط النشا ضافة املرشوع لقاعدة  بغرض ا  وفق ما يرد ف أأدانه  ميكن طلب اس امترة معلومات املرشوع من مسؤول اجملموعة علام أأن لك  اجلديد قبل اعداد التقارير اىل جانب تفاصيل املرشوع  طات. 

 امترة ختتلف حبسب نوع املرشوع حسب ما ييل: اس 

ضافة مشاريع  -  املموةل لأكرث من س نة مشاريع الاس تقرار والتمنيةو   التدخل الانساينا 

 عة الرجاء اس تخدام الاس امترة اخلاصة هبا واليت تطلب من مسؤول اجملمو ، 2020و  2019و  2018الاس تقرار والتمنية والتدخل ال نساين لالعوام لضافة مشاريع  .1

 تتطلب الاس امترة من الرشاكء ذكر املعلومات الأساس ية عن املرشوع  .2

 نهتاءه، وضعه، اجلهة املاحنة، امس املرشوع( تس تطيع ادراج اكرث من مرشوع ف الاس امترة )امس الرشيك، اترخي اطالقه وا .3

  ختصيص رمزين يذكران حتت لك مجموعة فرعية اذا تكون املرشوع من عدة عنارص/جماميع )اكلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي مثال( فسيمت .4
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ضافة مرشوع من فئة  -  : 2021 ال نساين لعام مشاريع التدخل ا 

 ، يرىج ملئ صفحة اس امترته اخلاصة )تطلب الاس امترة من مسؤول اجملموعة( 2021لعام  مشاريع التدخل الانساينمن مرشوع  ل دراج .1

 ف هذه الصفحة   18/19/20  اس تقرار وتمنية  فقط ول جيوز ادراج مرشوع2021 لعام    نساينالا تدخل  واحد لل مرشوع    ل دراجمج أأكسل  تس تخدم لك صفحة من صفحات الاس امترة بربان  .2

 تشرتط الاس امترة من الرشاكء ادراج معلومات املرشوع التفصيلية كام ييل:  .3
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You can add multiple projects

Instruction sheet Project template

 تس تطيع ادخال مرشوعات متعددة 

 اس امترة املرشوع  ورقة التعلاميت 

التدخل ال نساين  شاريع  مل (. يرىج ملئ الاس امترة واطالع مسؤول اجملموعة الفرعية علهيا. أأما  2020و   2019و   2018ل ال نساين لالعوام مشاريع التدخ متعددة أأو مرشوع ممول لأكرث من س نة )   الاس تقرار والتمنية اس امترة تقدمي مشاريع  

 ، فريىج ملئ اس امترهتا اخلاصة 2021لعام 
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 الرئيس ية   س امترة الا 

 ز املرشوع ان وجد. نهتاء ورشاكء التنفيذ ووضع املرشوع ومتويهل واملبلغ املس تمل وامس اجلهة املاحنة واملوقف من ال عاقة والنوع الاجامتعي و العمر ورمامس املرشوع وبياانت اترخي التنفيذ واترخي الاواليت تضم 

 ة الحقصفحة ال ال 

نشاطات   و واملساعدات  احلاية العامة  واليت تضم  واملمتلاكتالنقدية  والأرايض  وال   املساكن  )عائدون أأو انزحون داخل او خارج  وحامية الطفوةل  عنف القامئ عىل النوع الاجامتعي املراد تنفيذها ف لك قضاء للك فئة ساكنية 

 اخملاميت(. الرجاء اس تخدم الاطار ادانه للك مجموعة فرعية كدليل مرجعي عند ادخاكل للبياانت. 

 القانونية ف أأقضية املوصل كها(. الزم واملس تمل عىل مس توى القضاء للك نشاط )مثل: املساعدة المتويل ال

 تقدم الاس امترات لشخص التصال امللكف:

 shehadeg@unhcr.org: غسان شهادة املساكن والأرايض واملمتلاكتاحلاية العامة و 

 iraqmineactionaor@unops.orgمعاجلة الألغام: ابن ايسني  

 hnabaty@unicef.orgحامية الطفوةل: حيدر نبايت  

 Ibba@unfpa.orgالقامئ عىل النوع الاجامتعي: ايوس تو ايبا   العنف

 اتبع املعايري التالية رجاء:  ومشاريع الاس تقرار والتمنية، 2021خل ال نساين لعام مشاريع التدلتصنيف املرشوع حسب خطة 

 التدخل الانساينجمالت التنفيذ مضن الاقضية ذات الأولوية ملشاريع  .1

 حلايةوأأهدافها احملددة ومجموعة الأهداف والنشاطات اخلاصة اب 2021  التدخل الانساينمشاريع اتساق نشاطات املرشوع مع اسرتاتيجية   .2

 نوع اجلهة املاحنة )جيب أأن ميول املشاريع ال نسانية وليس مشاريع الاس تقرار والتمنية(  .3

نسانية أأو تمنوية( ملرشوهجات )الأمم املتحدة أأو منظمة وطنية غري حكومية( وتقوم برفع التقارير نيابة عن رشاكهئا فالرجاء اذكر اتفاقية الرشاكة لتحديد نوع ااذا اكنت منظمتك رشياك منفذا جملموعة  .4  ع )ا 

 

 

 

 

mailto:shehadeg@unhcr.org
mailto:iraqmineactionaor@unops.org
mailto:hnabaty@unicef.org
mailto:Ibba@unfpa.org
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Guidance on Activities worksheet, will provide partners with instructions on how to add their HRP
2021 projects and guidance on the framework of 2021 HRP. The HRP framework is included in the 

guidance sheet and it will allow partners to link the activities with the cluster objectives in the HRP
Plan.

Main Form – HRP 2021 project worksheet,  partners are requested to add the main project details 
which includes status, overall funding, donor, gender age marker review, inclusion with disability

(ONLY one project can be added in one excel sheet)

 : حصيفة العمل 2021الصيغة الرئيس ية: مرشوع تدخل انساين  

النوع  يذكر الرشاكء التفاصيل الرئيس ية للمرشوع: الوضع، المتويل، اجلهة املاحنة، مراجعة سامت  

 فقط للك صفحة( الاجامتعي والعمر، مشول ال عاقة )أأضف مرشوع جديد واحد  

ضافة حصيفة دليل املشاريع ال نسانية    حصيفة دليل النشاطات: تعطي للرشاكء  تعلاميت عن كيفية ا 

 ربط النشاطات ابهداف اجملموعة ف خطة املشاريع الانسانية وتتيح هلم  
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Sub Cluster Sub Form worksheet,  partners are requested to add the caseload and budget breakdown 
by activity/district/population group. In each row partners can add one activity by district. Partners 

will refer to guidance on activities sheet (HRP Framework) to link the activities with each objective in 
HRP 2021 plan

For example if you have a project with 5 GP activities implemented in 7 districts you need to 
fill the breakdown estimation on 35 rows for target and funding required for that particular 

activity in the selected district

حصيفة الصيغة الفرعية: يضيف الرشاكء قمية احلاةل وأأبواب املزيانية حسب النشاط/القضاء/الفئة  

الساكنية. يضيف الرشاكء ف لك صف نشاط واحد حسب القضاء. يراجع الرشاكء دليل حصيفة  

نسان النشاطات )اطار ا   . 2021ية لعام لعمل ال نساين( لربطها بلك هدف ف خطة املشاريع ال 

أأقضية، املأ التقديرات املبوبة عىل    7نشاطات حامية عامة تنفذ ف    5مثال، اذا تضمن املرشوع  

 حقل للمس هتدف والمتويل الالزم ذلكل النشاط بعينه ف القضاء املعين.   35
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 https://v4.activityinfo.org  النشاطات للنازحني تسجيل ادلخول: قاعدة بياانت معلومات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانية تطبيق متابعة وتقومي املشاريع الان 

https://v4.activityinfo.org/
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 https://v4.activityinfo.org/loginتصفح املوقع:  

 .مسؤوكل املبارشبفريق احلاية الوطنية او علومات دخوكل اخلاصة. فاذا مل تمتكن من ادلخول اتصل  س يطلب منك النظام تسجيل ادلخول مب
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How to report:
A. Selecting reporting database and forms (1):
Check the list of Databases

Once you’ve logged in:
1 - Select Databases

2 - Select reporting Database (2021: IRAQ IDP)

 كيفية اعداد التقرير 

 ( 1أأ. اختيار قاعدة بياانت واس امترات اعداد التقارير ) 

 قاعدة البياانت 

 حال تسجيل ادلخول: 

 اخرت قاعدة البياانت  .1

 ( 2021اخرت قاعدة بياانت اعداد التقارير )انزحو العراق لعام  .2
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3- Under the Protection Folder, select General Protection or the Sub-Cluster you would like report under (GBV, CP, HLP, MA)

A. Selecting reporting database and forms (2):

Protection Cluster Forms:

• GP: General Protection
• GP: General Protection For HC Population
• GBV: Gender Based Violence 
• CP: Child Protection
• HLP: House Land and Property
• MA: Mine Action

You can also 
use the 
search 
feature 

 كيفية اعداد التقرير 

 ( 2واس امترات اعداد التقارير ) أأ. اختيار قاعدة بياانت  

تس تطيع أأيضا اس تخدام  

 خاصية البحث 

 مجموعة احلاية:   اس امترات 

 احلاية العامة 

 لساكنية احلرجة احلاية العامة للفئات ا 

 العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 

 حامية الطفوةل 

 الأرايض واملمتلاكت السكنية 

 معاجلة الالغام 
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (1)

❑ IMPORTANT - Create and report new project location: If you have a new project, before you start reporting please add 

the project in the “Activity Plan Module” database to add your project details including breakdown of caseload on the 
activity/district level (for HRP 2021 projects only). if you have HRP2020/2019 or NON HRP projects, partners needs to access 
“Activity Plan Module” database and add basic information about their projects to generate project code (start/end date, donor 
info, sub cluster, overall funding for 2021..etc) 

❑ If the projects includes activities for different sub clusters, you need to create a project code for each (e.g one for CP and another 
code for GP – By filling the project details on each sub cluster Activity Plan Module form).

Reporting form – e.g.
General Protection 
form

To create a location, 
Click “Add Record”

 ( 1يد )ب. اس امترات التقيمي وانشاء وحترير طلب/موقع جد 

ة البياانت  انشاء موقع مرشوع جديد والتبليغ عنه: اذا اكن مرشوعك جديدا، فقبل الرشوع ابعداد التقرير اضف املرشوع ف جدول خطة النشاطات ف قاعد   – * همم  

  2019رشوعك من صنف املشاريع ال نسانية لعايم فقط(. واذا اكن م   2021ليت تضم التقديرات والنشاطات والاقضية )للمشاريع ال نسانية لعام  لضافة تفاصيل مرشوعك ا 

ع لنشاء رمز للمرشوع  أأو مشاريع الاس تقرار والتمنية، فال بد أأن يلج الرشاكء جلدول خطة النشاطات ف قاعدة البياانت واضافة املعلومات الأساس ية عن املرشو   2020و 

 ، اخل( 2021ويل لعام  )اترخي التنفيذ والانهتاء واجلهة املاحنة واجملموعة الفرعية والمت

مبلئ تفاصيل املرشوع ف لك    –   * اذا تضمن املرشوع نشاطات جملاميع متنوعة، ل بد أأن تنشئ رمزا للمرشوع للك مجموعة )مثال: رمز حلاية الطفوةل وأ خر للحامية العامة 

 صفحة من صفحات جدول خطة النشاطات ف قاعدة البياانت( 
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Now you start entering your data:

1. Your organization name will show by default.

2. Select your project code (code generated through

Activity Plan Module database).

B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (2)  ( 2يد )ب. اس امترات التقيمي وانشاء وحترير طلب/موقع جد 

دخال بياانتك   ابدأأ الان اب 

 مس منظمتك س يظهر تلقائيا . ا 1

 . اخرت رمز مرشوعك )الرمز املتودل عرب قاعدة بياانت خطة النشاطات( 2
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (3.1)

3. Adding location details:
• Governorate
• District
• Sub-District
• Beneficiary Type

▪ IDPs in camp

▪ IDPs out of camp

▪ IDPs in informal settlements

▪ Returnees

• Location Name – Based on location type

selection (camp name, informal settlement

name or neighborhood/village name) – Ask

your cluster IMO for the full location profile

 ( 3.1ب. اس امترات التقيمي وانشاء وحترير طلب/موقع جديد )

ضافة تفاصيل املوقع 3  . ا 

 * احملافظة 

 * القضاء 

 * الناحية 

 * نوع املس تفيد 

 خممي ف  انزحني   

 انزحني خارج اخملمي  

 الجئ غري رمسية انزحني مب 

 عائدين  

امس املوقع عىل أأساس اختيار نوع املاكن )امس اخملمي أأو امللجأأ  *  

مسؤول مجموعتك عن  غري الرمسي أأو احلي أأو القرية(، اسأأل  

  املعلومات الاكمةل للموقع 
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (3.2)

3. Adding location details:
• Governorate
• District

In the CP Host Community form only  (: اس امترة اجملمتع املضيف للمرشوع حرصا 3.2ب. اس امترات التقيمي وانشاء وحترير طلب/موقع جديد )

ضافة تفاصيل املوقع 3  . ا 

 * احملافظة 

 القضاء   * 
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (4)

❑ 4.Select Sub-form if you want to report

monthly achievements

❑ 5.Save record

. اخرت الاس امترة الفرعية اذا رغبت  4

 ابعداد تقرير املنجزات الشهرية 

 . احفظ املدخالت 5

 ( 4ب. ولوج الاس امترات وانشاء وحترير املرشوعات/املواقع اجلديدة ) 
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (5)

❑ 7. Add the monthly achievements for each

indicator under the specific location:

❑ Select Month (database will be open for the

reporting month only)

❑ Select the activities you want to report under

– list of corresponding indicators will appear

❑ Report the achievement against the desired

indicators

❑ 8. Click Save

 ( 5رير املرشوعات/املواقع اجلديدة ) ب. ولوج الاس امترات وانشاء وحت 

ملنجزات الشهرية للك مؤرش ف املوقع  . اضف ا 7

 اخملصص 

 الشهر( اخرت شهر )س تفتح قاعدة البياانت لكتابة    -

اخرت النشاطات اليت ترغب ابدخالها ف قامئة    -

 املؤرشات املطابقة اليت س تظهر تلقائيا 

زاء املؤرشات املطلوبة   -  ادخل املنجزات اب 

 . اضغط عىل حفظ 8
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (6)

Edit/delete the record 

 ( 6الاس امترات وانشاء وحترير املرشوعات/املواقع اجلديدة ) ب. ولوج  

 دخول الاس امترات الفرعية )التقارير الشهرية( مع املؤرشات 

 حترير أأو حذف املدخالت 

ضافة تفاصيل املرشوع   ا 



38 | P a g e  

 

 
 

 

84

B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (7)

Click “Add record” to enter another monthly sub-form.

Delete/Edit the records in

the sub forms

 ( 7ب. ولوج الاس امترات وانشاء وحترير املرشوعات/املواقع اجلديدة ) 

 لدخال اس امترة فرعية شهرية اخرى   Add recordاضغط خاصية  

 احذف او حرر املدخالت ف الاس امترات الفرعية 
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (9) – Edit monthly sub-form

To view/edit your monthly submissions (indictors): 

1. select the desired month.

2. click on “Edit record”.

Summary of the reported indicators

02-2021

01-2021

 ( 9قع اجلديدة ) املرشوعات/املوا ب. ولوج الاس امترات وانشاء وحترير  

 خالصة مؤرشات التقرير 
 ملعاينة أأو حترير املؤرشات الشهرية: 

 اخرت الشهر املطلوب  .1

 Edit record. اضغط عىل  2 .2
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B. Accessing forms and Create and Edit new submission/locations (8)

Select “Month” and then start reporting the achievements under their relevant indicators and click “Save”

02-2021

Only the 

specific  

reporting 

month will 

be unlocked  

for reporting

 ( 8ب. ولوج الاس امترات وانشاء وحترير املرشوعات/املواقع اجلديدة ) 

 Saveوابدأأ ادخال املنجزات حتت املؤرش املعين واضغط عىل    Monthاخرت  

س يفتح قفل شهر الادخال اخملتار فقط لدخال  

 البياانت 
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C. Export your data - You can export your reporting to see all the details

To export:
1- all forms, click “ Export this form and all subforms”

2- specific form, click “Monthly Sub Form”

2021

2021

 لس تقدام البياانت: 

 Export this form and all subformsللصيغ اضغط خاصية   .1

 Monthly subformلس تقدام صيغة خاصة اضغط خاصية  .2

 انتك اكفة لرتى التفاصيل كها. وادراهجا ابلس امترة: تس تطيع اس تقدام بيا ج. اس تقدام البياانت  
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 معلومات التصال 

 الاس تفسار: لية بغرض ايرىج التصال عىل العناوين الت 

 NPC Coordinator Claudia Nicoletti, UNHCR (nicoletc@unhcr.org) نسق احلاية الوطنية م 

 NPC Co-Coordinator Yannick Creoff (yannick.creoff@drc.ngo) منسق مساعد للحامية الوطنية 

دارة معلومات احلاية الوطنية   NPC Info Management Officer Ghassan Shehadeh, UNHCR (shehadeh@unhcr.org) موظف ا 

 GBV Sub-Cluster Coordinator Farid Gul, UNFPA (fgul@unfpa.org) ي منسق العنف القامئ عىل النوع الاجامتع 

 GBV Sub-Cluster Co-Coordinator Aliou Salihou, NCA (aliou.salihou.maiga@nca.no) منسق مساعد للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 

 Child Protection Sub-Cluster Co-Coordinator Nawres A. Mahmood, Save The Children (nawres.mahmood@savethechildren.org) منسق مساعد حلاية الطفوةل 

دارة معلومات حامية الطفوةل   Child Protection Sub-Cluster Info Management Officer Hadar Nabaty, UNICEF (hnabaty@unicef.org) موظف ا 

  HLP Sub-Cluster Coordinator Muslim Qazimi, UN-Habitat (muslim.qazimi@un.org) املساكن والأرايض واملمتلاكت منسق  

 Mine Action Sub-Cluster Coordinator Ban Yaseen, UNMAS (iraqmineactionaor@unops.org) منسق معاجلة الألغام 

دارة املعلومات الفرعية التالية مبارشة للحصول عىل ادلمع الفين وتذليل الصعونقاط التصال البؤرية   واعداد التقارير والتبليغ.ابت لالطالع عىل قاعدة بياانت النشاطات : الرجاء التصال عىل عناوين موظفي ا 

 Protection Cluster, HLP Ghassan Shehadeh, UNHCR shehadeg@unhcr.og املساكن والأرايض واملمتلاكت 

 Mine Action Sub-Cluster Ban Yaseen, UNMAS iraqmineactionaor@unops.org معاجلة الألغام 

 Child Protection Sub-Cluster Hadar Nabaty, UNICEF hnabaty@unicef.org حامية الطفوةل 

 GBV Sub-Cluster Iosto Ibba, UNFPA ibba@unfpa.org العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 
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