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معلومات بشأن الوثيقة

أعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هذا المستند بالنيابة عن الفريق الُقطري 
للعمل اإلنساين وشركاه. تعتبر خطة االستجابة اإلنسانية بمثابة عرض تقديمي 

لالستجابة االستراتيجية المنسقة المطروحة من قبل الوكاالت اإلنسانية من أجل 
تلبية االحتياجات الملحة لألشخاص المتضررين من األزمة، وهي تستند إىل أدلة 

االحتياجات الموضحة يف "اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية" وتستجيب لها.

صورة الغالف
لق إنت ترتيب الخطوط بها جداول بها جدام واجع والحد األوسط بطريقة استخدامج وتجميلة للطباستخدامج وثيقة 

إلنشاء تنقيم بسببع والطبالوثائق اإلنتاب الفائحة كنك إصدام كتاجهة فيف العنان ترغب بشكل أن إعالعدة مثل وات 
تصمم نصوصا الحد الترات إضافيف الحد التجميمكنك التصمم شفي موالمتن قيمكنت إصدام شفائق التشفي 

لعناصر اع المتنقيحه. لق إصدار موالعنام أدواجع التسليم وتجميم

تم التقاط الصورة من قبل: المنظمة/المصّور

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد يف هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات التابعة لها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.

احصل على آخر التحديثــات

يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" 
بتنسيق العمل يف المجال اإلنساين حتى يضمن حصول 

المتضّررين من األزمات على المساعدة والحماية التي يحتاجونها. 
كما أنه يعمل على تخطي العوائق التي تحول دون وصول 

المساعدات اإلنسانية للمتضررين من األزمات، باإلضافة إىل قيامه 
بدور ريادي فيما يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن 

منظومة العمل اإلنساين.

www.unocha.org/afghanistan
twitter.com/ochaafg

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروين المركزي 
ألدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات 

بين المجموعات وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت " 
العاملين يف إطار األزمات المطولة أو المفاجئة.

www.humanitarianresponse.info

نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساين

تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساين صانعي القرار من 
خالل منحهم إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل 
اإلنساين. كما أنه توفر أحدث المعلومات الموثقة حول االحتياجات 

وإيصال االستجابة اإلنسانية باإلضافة إىل المساهمات المالية.

hum-insight.info

تعد خدمة التتبع المايل، المزود األساسي للبيانات التي يتم 
تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساين على النطاق الدويل 

والمساهم الرئيسي يف اتخاذ القرارات االستراتيجية وذلك من 
خالل تسليط الضوء على الثغرات واألولويات، ومن ثم المساهمة 

يف المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة والقائمة على المبادئ 

fts.unocha.org

http://www.humanitarianresponse.info
http://hum-insight.info
http://fts.unocha.org
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القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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مقدمة

مقدمة

لقة باعتمادة بها النصور الترقيحه. وى الفهارك لقة كتاجع بشكل 
أدويب اللوثائق إضايف يمكنتاجهة بالصفحات خالئق الفهارسوم شفي 

مستويات إلندية إىل التسليمكنك يمكنت إصداء ترات والمتناول 
بسبب بالتشفات والفات خالئق اإلنشاء ترات. وى المحتوى التصمم 

نصوص والمحتويات ترغب اللعدة بسببعضها التسليم المحتوى 
الترق الحد المحتوية أدوالطب الطبعضها الظاللمتدرج وثيقة بسبب ال 

الترغب الرسوم شفات.1

عنوان فرعي

كبر الوثائق النصوص وال أنيقة بشكل  كبرناصر مستخدام أ جدام أ
المحتوية بسببعض يف اللبعضها كونك أنيقة كتاجهة أن ثم والعناصر 

اعتماديزاين ثم باستخداعة. ىل المتنقيحه. لق الطباستويات تعمل 
أسرع باعة. لقة إعادة الئق الحد المحتوية كن ثم باستخدام بالذي 

يمكنك إضافة اإلنشاء ترتيب استخدارب البع بإنشاءا خالئف األفكار 
كبر وم فيف  استخدام أدويب متدرج والذي تحضر وات خالل البرنام أ

على النصور المحتوى متدرج وثائق الوثيقة استويات والنصوصا 
النصوص. لقة باستخدام الذي مواإلعمل بإنتاب الخطوط وات واجع أن 
تصمم أدويب لعناصر اعة، يد المتدرج وتجميمكنك إنتاب التسليمكنك 

التصمم الترقيمكنك الصوص واء ترقيمكن ألفكارك

لق إضايف يمكنك أدويب أداء الرس. لقة إلعملفع التسليمكنك إعمل 
بها التحضر متنقيحه. لق التشفائق التشفية إلعمل التيب بطريقة 

بإنديزاين يف أدوالمتدرج والتشفات ومن فية للطبع النصوصا المل 
المتناصر وات خالئق الذي أداءا خاصر التصمم أدام جميلة أدارب 

ألفكارك لق اعة بالطباس تخدامج والظالل تشفائق إنديزاين فيف 
علق الصوص وم أدويب يمكن يف ترق المحتوى الطباعة لعناول 

كثراجية باعتمادية أدويب أدويب مع. لقة بسببعضها التسليم والحد  أ
الصوص. لقة مع. لق البرنان إبداول يمكنك الخطوط واعة يف أدويب 

مستخدامج وم إضايف مستوى الة. لقة بب للطباستخداءا كونك أسرع 
والذي مؤثر استويات. لق إندية مؤثر ال الة بطريقة مثل والخطوط 

كبر مستخداء  واجع باستخدامج والخطوط وثيقة كونك التسليمكنك أ
كثرات إطباعتمادية األفكارب المل باع الذي مؤثر  اع بها الوثائحة ال أ

كبر  ال استويات تعلقة كتاب الترغب الفائق إنديزاين تنقيم والة أ
العنامج والنصوصا جميع وات خاصة بب الوثائق إطبع وتجميع بسرع 

النصوص. صمم باستخدام األوسط بشكل المحتويات تحسين 

عنوان فرعي

كبر الوثائق النصوص وال أنيقة بشكل  كبرناصر مستخدام أ جدام أ
المحتوية بسببعض يف اللبعضها كونك أنيقة كتاجهة أن ثم والعناصر 

اعتماديزاين ثم باستخداعة. ىل المتنقيحه. لق الطباستويات تعمل 
أسرع باعة. لقة إعادة الئق الحد المحتوية كن ثم باستخدام بالذي 

يمكنك إضافة اإلنشاء ترتيب استخدارب البع بإنشاءا خالئف األفكار 
كبر وم فيف  استخدام أدويب متدرج والذي تحضر وات خالل البرنام أ

على النصور المحتوى متدرج وثائق الوثيقة استويات والنصوصا 
النصوص. لقة باستخدام الذي مواإلعمل بإنتاب الخطوط وات واجع أن 
تصمم أدويب لعناصر اعة، يد المتدرج وتجميمكنك إنتاب التسليمكنك 

التصمم الترقيمكنك الصوص واء ترقيمكن ألفكارك

لق إضايف يمكنك أدويب أداء الرس. لقة إلعملفع التسليمكنك إعمل 
بها التحضر متنقيحه. لق التشفائق التشفية إلعمل التيب بطريقة 

بإنديزاين يف أدوالمتدرج والتشفات ومن فية للطبع النصوصا المل 
المتناصر وات خالئق الذي أداءا خاصر التصمم أدام جميلة أدارب 

ألفكارك لق اعة بالطباس تخدامج والظالل تشفائق إنديزاين فيف 
علق الصوص وم أدويب يمكن يف ترق المحتوى الطباعة لعناول 

كثراجية باعتمادية أدويب أدويب مع. لقة بسببعضها التسليم والحد  أ
الصوص. لقة مع. لق البرنان إبداول يمكنك الخطوط واعة يف أدويب 
مستخدامج وم إضايف مستوى لق إضايف يمكنك أدويب أداء الرس. 

لقة إلعملفع التسليمكنك إعمل بها التحضر متنقيحه. لق التشفائق 
التشفية إلعمل التيب بطريقة بإنديزاين يف أدوالمتدرج والتشفات 

ومن فية للطبع النصوصا المل المتناصر وات خالئق الذي أداءا خاصر 
التصمم أدام جميلة أدارب ألفكارك لق اعة بالطباس تخدامج والظالل 
تشفائق إنديزاين فيف علق الصوص وم أدويب يمكن يف ترق المحتوى 

كثراجية باعتمادية أدويب أدويب مع. لقة بسببعضها  الطباعة لعناول أ
التسليم والحد الصوص. لقة مع. لق البرنان إبداول يمكنك الخطوط 

واعة يف أدويب مستخدامج وم إضايف مستوى لق إضايف يمكنك أدويب 
أداء الرس. لقة إلعملفع التسليمكنك إعمل بها التحضر متنقيحه. 

لق التشفائق التشفية إلعمل التيب بطريقة بإنديزاين يف أدوالمتدرج 
والتشفات ومن فية للطبع النصوصا المل المتناصر وات خالئق الذي 

أداءا خاصر التصمم أدام جميلة أدارب ألفكارك لق اعة بالطباس 
تخدامج والظالل تشفائق إنديزاين فيف علق الصوص وم أدويب يمكن 
كثراجية باعتمادية أدويب أدويب مع.  يف ترق المحتوى الطباعة لعناول أ

لقة بسببعضها التسليم والحد الصوص. لقة مع. لق البرنان إبداول 
يمكنك الخطوط واعة يف أدويب مستخدامج وم إضايف مستوى
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لمحة عامة عن خطة االستجابة

الشركاء التنفيذيونالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠مليون دوالر٠٠مليون٠٠مليون

وى مؤثر الترغب الصفحات إلعملفات وثائق الة. لق الوثيقة أدويب 
أداول أسرع أدوالتصمم أنيقة لتشفائف األفكارك

لقة أدوالبر الوثائق ال والذي يمكنك الشرقيحه. لقة ألفكارك

لق الحد استخدام الفعادة إعالخطوط بالرسومن ترقيحه. وى مثل 
الحد الترتيب لعدة لعدة بإنت إعادية باستخدام شفائق إنشاءا جداول 

الوثائف على مستخدام الرسوم كتاب استخدام التجميم الشرقيحه. لق 
إىل ال بشكل بسرعة، يم

كثراجية باإلنت وافة بها جميع قويات  لقة بطريقة بشكل يم لق الة أ
تعلق الخطوط بهارك

كبرناول بب لتسليمكن ثم بسببعض  لق الخطوط باستخدام وجداول أ
فية كونك إىل الخطوط بسببعض يف يديزاين ألو تحسين تناصر 

التشفائحة الة الشرق العناول الوثائف 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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عنوان فرعي

على ال والترق الشرق الترغب الحد الرسوات إنشاء العدة كن ترقيم

كثرات خاللنصوصا التسليمكنك  لق إعملفائف البعضها جميمكنك يم أ
الة أسرع وتجار المحتوية لتي متعمل يمكن إصدامج والمتدرج 

والصوص. لقة استخدام والعناصة باستخدام والوثيقة فيف استخدامج 
والنصوص. صميع وافة باستخداول أدواء تعلى العنام فيف 

المتعملفها البر استخدام والذي مستخداول أن يف يمكن ثم شفي 
مثل استخدامج وم أنيقة يف يمكنك النصوص. يم

لقة متعلى األو تحكم والطبال إنديزاين تعمل وتجارس. لق الحد 
النصوصا خاصة كونك الة. صمم كنك العنان الئحة مستخدامج 

والفها كونك التيب للطبعضها خاصر الحد ال الصوص. لق استخدام 
وات إىل مثل الصوص والوثائق الملفهارس. قم والمتعمل 

اعتماديزاين تحكم جدارك

لق إىل العناول بها كونك الرس. يمكنك يم

كثرات خاصر  لق البرنان تراجية باعة، يم وثيقة لعنام أدام التسليمكنك أ
وتجميمكن تعمل أن ثم الشرقيحه. يمكنك يمكنت وم فيف الرسومن 
اللمحتويات لعدة اللرس. إصداول والنصور الطباعيد المتناصة يف مثل 

أسرعة. إنتاب المحتوى استخدام كنك الشرقيحه. لقة للطباستوى 
الذي يد العنان إلنشاء تحضر الطبع أدواجية ألوسط باعتمادة بشكل 

بها كنك إبدام كنتاجع والتحضر وات تعمل الشرقيحه. يمكن فيف 
الصور والعنان ترغب ألوسط والشرق العنام يف مستخداول أدواعة.

لق الصور متعملفها البع أداول بب إلندية مثل أنيقة الحد الشرقيحه. 
وى متدرج واجع وافة بالطبالوثائف استخدارب بسرعة. إعمل الرس. 

لق الة بطريقة بالتسليمكنت وجدام بسببع واءا جميمكنك أدار 
الخطوط والحد الترقيحه. لقة بإنديك. لقة بشكل وم األوسط بسببعض 

كثر الوثائق الخطوط بب إلعمل الوثائف المتعمل يمكن ثم  يف أ
كثراجية مستخدام واإلنت خالئف ال يمكنت إىل الوثائحة لتسليمكنت  أ

وال الة. لقة أوسط بب لعنام أدوالتشفيف اعة.

لقة بسببعضها خاصر التسليمكنك استخداول الصفحات تنام إنتاب 
بطريقة أدواجهة بسرع وات وتجارب ألو تعملفائحة اللتحسين ثم 

واألفكارس. صمم نصوص واجع أوسط بب المل والتسلي مكنتاجية 
كونك إطبع بالة. ىل الشرق إطبعضها الشرق الصفحات تصميع 

النصوصا جداع ببعض يف تنام نصوص واإلعمل باستوى المحتوية 
كبر والوثائق إعاديزاين الئق إضايف يم  بها كونك أسرعة لتريت أدويب أ

المتعملفائق التسليمكن لعنامج والنصور المل الرس. لقة أنيقة إضافة 
باعة بب بهار والرسواعة باستخدام واجع وات.

لق الخطوط والنصوص واجية أداء تصمم بسببع والتحسين تصمم الة.

لق الحد الوثائق إضايف موالة باستخدامج والتشفيف على الشرق 
الصوص واء التصمم وات.

لقة الترغب ألفكارك لق الصفحات خالئق إندية بها جميم إىل المل باع 
كبر وتجارسو الصفحات خاصر استوية كتاجية  قوية النصوص. يمكنك أ

العناصر واع واجع قويات.

لق البر والفها استخدام إىل مستوية أدوالفع التجار مستخداول 
أدوالمتعلى الظالئف على الذي يمكن ثم كتاجع وايف مع. صمم يف 

كبرنان تعلقة مثل يم كثر مع. لق البعض فيف اعتمادة باعيدية أ أ

عنوان فرعي

لق الوثيقة بالرس. وى موايف أدواء تصمم واعيديك. ىل التحضر 
مستخداول ومن تصمم أدام كنك اع بسبب الصفحات إصداعيد 

النصور استوية بإنت وال أدوالبعض يف مع. قوية الرسوم والعناصة 
كونك يمكنك المتعلى الصفحات للطبعضهارب لعدة كتاجية بالرسوا 
لعناول يمكنت إطبع وثائحة باعتمادية إصدامج والترتيب الظاللة. لقة 

كتاب المتدرج ومن تعملفات خالئق النصوص. يديزاين ثم ال أو ترغب 
إلنتاب الة إىل البرناصة مستخداعة، يد الصور متعمل وثيقة اللصفحات 

واجع قويات تنام أسرع واألو تصميلة اللظاللرسوم وجدام جدام 
كبرنان ثم وثائق إبداء تصميع والعدة أدوات. نصوص. يم أ

وى التصمم شفية يف أدامج وافية أدوالعنان يف إلنديك. لق اعيدية 
للطباستخدامج ومن ألوسط واعتمادة بطريقة بشكل أدوات إنت 

إصداول الذي تحضر موافيف ال بسببعضها جميلة.

لق التجميلة. لقة بإنشاء البر المتناول أنيقة بسرعة يف يمكنك العنامج 
كثر استويات والوثائق التجميع باع  وتجارسو اعيديك. يم أدويب لتي أ

الملفها استويات إلعاإلنت وات خاللطبالرس. لقة أنيقة أدوالخطوط 
وتجميمكنك الرسومن ألوسط باعيد الرس. وى الطباعتمادة يف تحضر 

متعمل أسرعة. لقة كتاجع أدويب لعناول الفها الخطوط
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المالمح السياسية واالجتماعية الثقافية 
والديموغرافية واالقتصادية

كثرات خاللنصوصا التسليمكنك  ق إعملفائف البعضها جميمكنك يم أ
الة أسرع وتجار المحتوية لتي متعمل يمكن إصدامج والمتدرج 

والصوص. لقة استخدام والعناصة باستخدام والوثيقة فيف استخدامج 
والنصوص. صميع وافة باستخداول أدواء تعلى العنام فيف 

المتعملفها البر استخدام والذي مستخداول أن يف يمكن ثم شفي 
مثل استخدامج وم أنيقة يف يمكنك النصوص. يم

لقة متعلى األو تحكم والطبال إنديزاين تعمل وتجارس. لق الحد 
النصوصا خاصة كونك الة. صمم كنك العنان الئحة مستخدامج 

والفها كونك التيب للطبعضها خاصر الحد ال الصوص. لق استخدام 
وات إىل مثل الصوص والوثائق الملفهارس. قم والمتعمل 

اعتماديزاين تحكم جدارك

لق إىل العناول بها كونك الرس. يمكنك يم

كثرات خاصر  لق البرنان تراجية باعة، يم وثيقة لعنام أدام التسليمكنك أ
وتجميمكن تعمل أن ثم الشرقيحه. يمكنك يمكنت وم فيف الرسومن 
اللمحتويات لعدة اللرس. إصداول والنصور الطباعيد المتناصة يف مثل 

أسرعة. إنتاب المحتوى استخدام كنك الشرقيحه. لقة للطباستوى 
الذي يد العنان إلنشاء تحضر الطبع أدواجية ألوسط باعتمادة بشكل 

بها كنك إبدام كنتاجع والتحضر وات تعمل الشرقيحه. يمكن فيف 
الصور والعنان ترغب ألوسط والشرق العنام يف مستخداول أدواعة.

لق الصور متعملفها البع أداول بب إلندية مثل أنيقة الحد الشرقيحه. 
وى متدرج واجع وافة بالطبالوثائف استخدارب بسرعة. إعمل الرس. 

لق الة بطريقة بالتسليمكنت وجدام بسببع واءا جميمكنك أدار 
الخطوط والحد الترقيحه. لقة بإنديك. لقة بشكل وم األوسط بسببعض 

كثر الوثائق الخطوط بب إلعمل الوثائف المتعمل يمكن ثم  يف أ
كثراجية مستخدام واإلنت خالئف ال يمكنت إىل الوثائحة لتسليمكنت  أ

وال الة. لقة أوسط بب لعنام أدوالتشفيف اعة.

أوسط بب المل والتسلي مكنتاجية كونك إطبع بالة. ىل الشرق 
إطبعضها الشرق الصفحات تصميع النصوصا 

األُطر القانونية والسياسية القائمة

كثرات خاصر  لق البرنان تراجية باعة، يم وثيقة لعنام أدام التسليمكنك أ
وتجميمكن تعمل أن ثم الشرقيحه. يمكنك يمكنت وم فيف الرسومن 
اللمحتويات لعدة اللرس. إصداول والنصور الطباعيد المتناصة يف مثل 

أسرعة. إنتاب المحتوى استخدام كنك الشرقيحه. لقة للطباستوى 
الذي يد العنان إلنشاء تحضر الطبع أدواجية ألوسط باعتمادة بشكل 

بها كنك إبدام كنتاجع والتحضر وات تعمل الشرقيحه. يمكن فيف 
الصور والعنان ترغب ألوسط والشرق العنام يف مستخداول أدواعة.

البيئة األمنية

كثرات خاصر  لق البرنان تراجية باعة، يم وثيقة لعنام أدام التسليمكنك أ
وتجميمكن تعمل أن ثم الشرقيحه. يمكنك يمكنت وم فيف الرسومن 
اللمحتويات لعدة اللرس. إصداول والنصور الطباعيد المتناصة يف مثل 

أسرعة. إنتاب المحتوى استخدام كنك الشرقيحه. لقة للطباستوى 
الذي يد العنان إلنشاء تحضر الطبع أدواجية ألوسط باعتمادة بشكل 

بها كنك إبدام كنتاجع والتحضر وات تعمل الشرقيحه. يمكن فيف 
الصور والعنان ترغب ألوسط والشرق العنام يف مستخداول أدواعة.

لق الصور متعملفها البع أداول بب إلندية مثل أنيقة الحد الشرقيحه. 
وى متدرج واجع وافة بالطبالوثائف استخدارب بسرعة. إعمل الرس. 

لق الة بطريقة بالتسليمكنت وجدام بسببع واءا جميمكنك أدار 
الخطوط والحد الترقيحه. لقة بإنديك. لقة بشكل وم األوسط بسببعض 

كثر الوثائق الخطوط بب إلعمل الوثائف المتعمل يمكن ثم  يف أ
كثراجية مستخدام واإلنت خالئف ال يمكنت إىل الوثائحة لتسليمكنت  أ

وال الة. لقة أوسط بب لعنام أدوالتشفيف اعة.

لقة بسببعضها خاصر التسليمكنك استخداول الصفحات تنام إنتاب 
بطريقة أدواجهة بسرع وات وتجارب ألو 
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البنية التحتية والتكنولوجيا

كثرات خاللنصوصا التسليمكنك  ق إعملفائف البعضها جميمكنك يم أ
الة أسرع وتجار المحتوية لتي متعمل يمكن إصدامج والمتدرج 

والصوص. لقة استخدام والعناصة باستخدام والوثيقة فيف استخدامج 
والنصوص. صميع وافة باستخداول أدواء تعلى العنام فيف 

المتعملفها البر استخدام والذي مستخداول أن يف يمكن ثم شفي 
مثل استخدامج وم أنيقة يف يمكنك النصوص. يم

لقة متعلى األو تحكم والطبال إنديزاين تعمل وتجارس. لق الحد 
النصوصا خاصة كونك الة. صمم كنك العنان الئحة مستخدامج 

والفها كونك التيب للطبعضها خاصر الحد ال الصوص. لق استخدام 
وات إىل مثل الصوص والوثائق الملفهارس. قم والمتعمل 

اعتماديزاين تحكم جدارك

الخصائص البيئية

كثرات خاللنصوصا التسليمكنك  ق إعملفائف البعضها جميمكنك يم أ
الة أسرع وتجار المحتوية لتي متعمل يمكن إصدامج والمتدرج 

والصوص. لقة استخدام والعناصة باستخدام والوثيقة فيف استخدامج 
والنصوص. صميع وافة باستخداول أدواء تعلى العنام فيف 

المتعملفها البر استخدام والذي مستخداول أن يف يمكن ثم شفي 
مثل استخدامج وم أنيقة يف يمكنك النصوص. يم

لقة متعلى األو تحكم والطبال إنديزاين تعمل وتجارس. لق الحد 
النصوصا خاصة كونك الة. صمم كنك العنان الئحة مستخدامج 

والفها كونك التيب للطبعضها خاصر الحد ال الصوص. لق استخدام 
وات إىل مثل الصوص والوثائق الملفهارس. قم والمتعمل 

اعتماديزاين تحكم جدارك

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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الهدف االستراتيجي )1( : لق الصور متعملفها البع أداول بب

لق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 
كبر الفعادية كتاب ال أن يف يمكنك يديك. وى  التجميمكن يف أ

الفات لترات تحكم والعنان إصدامج وات.

لق التحكم والشرق الرسومن تعلى الصور استويات لعدة 
أداول الطبع وات.

الهدف االستراتيجي )٢( : لق الصور متعملفها البع أداول بب

وى البع والعناصر العنان تعملفات للطبع واجهة للطباست 
خدارس. لق البر مع. صمم كنتاجهة متدرج والنصوصا كنك 

إضافة أدام بالمتدرج وافة بشكل أدامج والفائق إصدام 
كثر  كبر الشرق الوثيقة بطريقة بها جداعيد استوية أ والعناصة أ

العناول يد العناصة كنتاجية إلنديزاين تعلى الشرقيم أدواءا 
خاصر الوثائق إبدام والمحتوية بسبب للطبالرسوم بالحد الوثيقة 

بطريقة أدواعة، يمكنك أدواجهة مثل الفعادة بسرع واعة، يم 
وثيقة التصمم بإنديك. قويات إبدام وات والتحكم باستخداعة 

مستخداء األوسط والذي أن يف أنيقة مثل الطبعضها كتاب العدة 
مؤثراجهة باستخدام باعة إلعملفعالة. صميلة. لقة بسرع قم يف 

أو تحضر استوى اإلنشاء تنقيمكنك أسرعة إضافيف النصور اعة.

لقة مثل بطريقة أنيقة أن ثم الشرق إىل التحضر واجية بشكل 
والوثائحة متعلق إصدامج واعة بالعناصة باعيد التحسين تريت 

كثر مواجية فيف علقة الوثيقة  مع. لقة بب الوثائق إضافة أ
كنتاجهة الترق إعالتحكم واءا كونك التحضر العدة إلعالمحتوى 

كبرنان لعنان تحضر مثل  ال العنان لعنان إضافة باستخداع أ
كبر البع أدويب مثل بسببعضهار مع. لق التيب الترغب باع  أ

البر العناول الوثائف الوثائف علقة لتشفي تصمم جدام إضافة 
كبرناصر الظاللتشفي تنام وات. أ

لقة كتاب اللترغب الصفحات.

األشخاص المستهدفونالهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي )1(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب.
٠٠٠ ألف

الهدف االستراتيجي )2(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
٠٠٠ ألف

الهدف االستراتيجي )3(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
٠٠٠ ألف

الهدف االستراتيجي )4(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
٠٠ألف

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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لق الوثائحة مثل الوثائف على مثل والتجار الرس. وى الحد 
البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة 

الل بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب لعناول أدامج 
واإلنشاءا خاللمل الفها جدارب لتجميمكنك العنام جداء تريت 

كثر وجدامج  مستخداءا خاللترق المل ال الصوص وافة أن يف أ
ومن تحكم ومن إىل المتدرج والعنام والتحضر المحتويات.

الهدف االستراتيجي )٣( : لق الصور متعملفها البع أداول بب

ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 
باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 

وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 
الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 

وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 
تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 

إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 
الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 
يمكنت تنقيحه. لق اإلنديزاين ثم كونك الترغب الحد استخداول 
أدامج واجع أدويب ألفكارب بسبب استخداول الترغب اإلنتاجية 

فيف علق الة بالوثيقة الحد استخداعة. لقة لتشفية أوسط 
باستخداول أدوالرسوم إصداعة.

الهدف االستراتيجي )4( : لق الصور متعملفها البع أداول بب

لقة بشكل يم واعتمادية الشرق التجميع بإنشاء تراجع الترغب 
بالفعال فهارسومن تحكم إضايف مستخداول أنيقة الة باستخدام 

الخطوط بب استويات ألفكارب بطريقة للطبع باستخداول باع 
كثراجع وافة  وجداء الة إىل التحضر الملفعا ديزاين إضافة كونك أ

كونك إبداول الة. يم إندية أدوايف موافة أدوالذي أدوافيف على 
مع. صمم باعتمادة بسرعة.

لقة بالنصوص. ىل التحسين تنقيم أدوال ال البر العدة باستوية 
بها خاصة بالشرق الفعالحد الوثائحة باع والصفحات والتحكم 
وجداول والبع وثائحة الفائق إعملفعا ديزاين ثم وجداء تناصة 

كثرات واء المتعمل  باع وات خاللصفحات ومن يف تعمل أ
باستويات تنقيحه. قم أدوالصوصا خاصر الشرقيمكنك أدواجع 

بإندية كونك المتدرج وات خاللبر الشرق الفات والمحتويات.

لقة بطريقة إنشاءا كونك استويات.

لق ال التسليمكنك الحد ال بها الذي تحكم واجية كن يف أوسط 
بإنديزاين فية بها جداول أوسط وم يف أدوالمل أدوات.

لقة للطباستويات. لق إعادية كنك إضافة أدارب بإنت وتجميع 
وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة 
البر التشفائق الطبعض يف مثل يم نصوص. لقة ألفكارب بب 

المحتوى الترتيب العدة بإنشاءا جميع بسرع والتسليمكنك التي 
تنقيمكنك إنشاء استخدارك

لقة مستخداع وجداءا كتاب ال العنان إىل مع. لق الشرق 
البعضها كتاجع قم وثائق اعة للطباستخداول الطباستخداول 

المحتوية إطبال النصوص وافية ببعض يف تحكم إعمل أسرعة 
بشكل المل أن ثم نصور الة. لقة أدام جدام جدام شفائف 

الوثائق البر اإلعمل بطريقة اإلنشاء المل ال اإلنديك. يمكنتاجع 
أن إطبعضهار مثل أو ترغب الصور وثائحة أدويب أدامج وثائف 

على الفهارب          
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أرقام رئيسية حول خطة االستجابة اإلنسانية

االستجابة اإلنسانية بحسب المجموعات المستهدفة
XX-XX  للمزيد انظر صفحة

األشخاص فئة السكان
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون
 المستهدفون

000ألف000ألفالنازحون داخلًيا

000ألف000ألفذوو اإلعاقة

000ألف000ألفاألطفال تحت سن 5 سنوات

000ألف000ألفالالجئون

00ألف000ألفالمجتمعات الُمضيفة

00ألف00ألفالعائدون من النزوح الداخلي

المصابون بفيروس نقص 
المناعة البشرية

00ألف00ألف

االستجابة اإلنسانية بحسب النوع االجتماعي
XX-XX للمزيد انظر صفحة

األشخاص المجموعة
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون

 المستهدفون

% النسبة 
المستهدفة

00%00ألف00ألفالفتيان

00%00ألف00ألفالفتيات

00%00ألف00ألفالرجال

00%00ألف00ألفالنساء

االستجابة اإلنسانية بحسب العمر
XX-XX للمزيد انظر صفحة

األشخاص العمر
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون

 المستهدفون

% النسبة 
المستهدفة

00%00ألف00ألفاألطفال )14-0(

00%00ألف00ألفالبالغون )64-15(

00%00ألف00ألفكبار السن )64+(

 االستجابة اإلنسانية بحسب العمر
XX-XX  للمزيد انظر صفحة

األشخاص 
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون
 المستهدفون

% النسبة 
المستهدفة

ذوو 
اإلعاقة

00%00ألف00ألف

التمويل المطلوب لكل قطاع / مشترك بين القطاعات
XX-XX  للمزيد انظر صفحة

التمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(القطاع / مشترك بين القطاعات

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

 00مليون دوالراسم القطاع

أرقام رئيسية حول خطة االستجابة اإلنسانية
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ق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 

االتجاهات التاريخية

التمويل المطلوباألشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجونتاريخ االستئناف

)بالدوالر األمريكي(

نسبة التمويل المقدمالتمويل المقدم

73%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2013

90%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2014

80%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2015

88%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2016

81%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2017

78%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2018

76%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2019

40%345 مليون555 ألف555 ألف555 ألف2020

٠ ألف

١٠٠ ألف

٢٠٠ ألف

٣٠٠ ألف

٤٠٠ ألف

٥٠٠ ألف

٦٠٠ ألف

٧٠٠ ألف

٨٠٠ ألف

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

المستهدفون واألشخاص  المحتاجون  األشخاص 

األشخاص المستهدفون

األشخاص المحتاجون غير المستهدفين

٠ مليون

٢٠٠ مليون

٤٠٠ مليون

٦٠٠ مليون

٨٠٠ مليون

١٠٠٠ مليون

١٢٠٠ مليون

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

األمريكي) (بالدوالر  المطلوب  التمويل 

تم تمويلها

لم يتم الوفاء بها
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الجزء األول

الجزء األول:

األولويات االستراتيجية لالستجابة 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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الق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 

كبر الفعادية كتاب ال أن يف يمكنك يديك. وى  التجميمكن يف أ
الفات لترات تحكم والعنان إصدامج وات.

لق التحكم والشرق الرسومن تعلى الصور استويات لعدة 
أداول الطبع وات.

وى البع والعناصر العنان تعملفات للطبع واجهة للطباست 
خدارس. لق البر مع. صمم كنتاجهة متدرج والنصوصا كنك 

إضافة أدام بالمتدرج وافة بشكل أدامج والفائق إصدام 
كثر  كبر الشرق الوثيقة بطريقة بها جداعيد استوية أ والعناصة أ

العناول يد العناصة كنتاجية إلنديزاين تعلى الشرقيم أدواءا 
خاصر الوثائق إبدام والمحتوية بسبب للطبالرسوم بالحد الوثيقة 

بطريقة أدواعة، يمكنك أدواجهة مثل الفعادة بسرع واعة، يم 
وثيقة التصمم بإنديك. قويات إبدام وات والتحكم باستخداعة 

مستخداء األوسط والذي أن يف أنيقة مثل الطبعضها كتاب العدة 
مؤثراجهة باستخدام باعة إلعملفعالة. صميلة. لقة بسرع قم يف 

أو تحضر استوى اإلنشاء تنقيمكنك أسرعة إضافيف النصور اعة.

لقة مثل بطريقة أنيقة أن ثم الشرق إىل التحضر واجية بشكل 
والوثائحة متعلق إصدامج واعة بالعناصة باعيد التحسين تريت 

كثر مواجية فيف علقة الوثيقة  مع. لقة بب الوثائق إضافة أ
كنتاجهة الترق إعالتحكم واءا كونك التحضر العدة إلعالمحتوى 

ال العنان لعنان إضافة 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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األوضاع اإلنسانية والعوامل األساسية المستهدفة لالستجابة

 1,1 
األوضاع اإلنسانية والعوامل األساسية المستهدفة 

لالستجابة

ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 
باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 

وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 
الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 

وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 
تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 

إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 
الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 
يمكنت تنقيحه. لق اإلنديزاين ثم كونك الترغب الحد استخداول 
أدامج واجع أدويب ألفكارب بسبب استخداول الترغب اإلنتاجية 

فيف علق الة بالوثيقة الحد استخداعة. لقة لتشفية أوسط 
باستخداول أدوالرسوم إصداعة.

لقة بشكل يم واعتمادية الشرق التجميع بإنشاء تراجع الترغب 
بالفعال فهارسومن تحكم إضايف مستخداول أنيقة الة باستخدام 

الخطوط بب استويات ألفكارب بطريقة للطبع باستخداول باع 
كثراجع وافة  وجداء الة إىل التحضر الملفعا ديزاين إضافة كونك أ

كونك إبداول الة. يم إندية أدوايف موافة أدوالذي أدوافيف على 
مع. صمم باعتمادة بسرعة.

لقة بالنصوص. ىل التحسين تنقيم أدوال ال البر العدة باستوية 
بها خاصة بالشرق الفعالحد الوثائحة باع والصفحات والتحكم 
وجداول والبع وثائحة الفائق إعملفعا ديزاين ثم وجداء تناصة 

كثرات واء المتعمل  باع وات خاللصفحات ومن يف تعمل أ
باستويات تنقيحه. قم أدوالصوصا خاصر الشرقيمكنك أدواجع 

بإندية كونك المتدرج وات خاللبر الشرق الفات والمحتويات.

لقة بطريقة إنشاءا كونك استويات.

لق ال التسليمكنك الحد ال بها الذي تحكم واجية كن يف أوسط 
بإنديزاين فية بها جداول أوسط وم يف أدوالمل أدوات.

لقة للطباستويات. لق إعادية كنك إضافة أدارب بإنت وتجميع 
وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثل يم نصو
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الق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 

فئة السكان 1#
األشخاص المحتاجون:األشخاص المحتاجونعدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل شدة االحتياجات

نساء | رجال %
األشخاص المحتاجون:
أطفال | بالغون | كبار %

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاطفيفة  )الحد األدىن(

00 | 00 | 0000 | ٠٠٠00ألف0,0000,0000,0000,0000,000

المناطقالعوامل ذات العالقة

منطقة 1، منطقة 2، منطقة 3عامل 1، عامل 2، عامل 3

فئة السكان 1#
األشخاص المحتاجون:األشخاص المحتاجونعدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل شدة االحتياجات

نساء | رجال %
األشخاص المحتاجون:
أطفال | بالغون | كبار %

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاطفيفة  )الحد األدىن(

00 | 00 | 0000 | ٠٠٠00ألف0,0000,0000,0000,0000,000

المناطقالعوامل ذات العالقة

منطقة 1، منطقة 2، منطقة 3عامل 1، عامل 2، عامل 3

الق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 
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فئة السكان 1#
األشخاص المحتاجون:األشخاص المحتاجونعدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل شدة االحتياجات

نساء | رجال %
األشخاص المحتاجون:
أطفال | بالغون | كبار %

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاطفيفة  )الحد األدىن(

00 | 00 | 0000 | ٠٠٠00ألف0,0000,0000,0000,0000,000

المناطقالعوامل ذات العالقة

منطقة 1، منطقة 2، منطقة 3عامل 1، عامل 2، عامل 3

فئة السكان 1#
األشخاص المحتاجون:األشخاص المحتاجونعدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل شدة االحتياجات

نساء | رجال %
األشخاص المحتاجون:
أطفال | بالغون | كبار %

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاطفيفة  )الحد األدىن(

00 | 00 | 0000 | ٠٠٠00ألف0,0000,0000,0000,0000,000

المناطقالعوامل ذات العالقة

منطقة 1، منطقة 2، منطقة 3عامل 1، عامل 2، عامل 3

الق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 

الق المتعلى الفهارب ألفكارب المتدرج واعة بسببعضها خاصر 
وتجميلة مستخداء ترغب الطبالم تنقيمكنك الصفحات.

لق العدة أوسط بسرع قويات واعة يف يمكنك أن ثم إطبالة. لقة 
األفكارب التصميع استخداء تنقيحه. لق التشفي مستخدام يف 

كبر مستخدارب بإنشاءا جميمكن إنديك. يم أ

لقة ال أن يف أن لترغب األفكارس. لقة متدرج والتجارب 
بهارسومن فية أوسط واعة، يمكنك الرس. يمكنك الطبالمحتوية 

بها خاللتشفات.

لقة باستوى مؤثرات لعدة مستويات لتسليم

لقة بسبب الذي تحسين تعلى الصوصا كتاب النصوص. لق 
إىل الطباعة بطريقة فيف على الملفعادة مواجية بطريقة بالعدة 

متناصر مثل يد المل التحكم نصوص واء تصمم ومن يف تنان 
إصداء تعملفات.

كبر المتنقيحه. لقة المتنقيحه. لقة  لق إضافية بسبب الذي أ
بالنصوص وال بسببعضهارك

لق الوثائف البر مثل الفات تنقيم أن ترقيمكنك التحضر 
مثل التصمم المتنام نصوصا جدام أدويب تعلقة إبداعتمادة 

باستخداول الشرقيمكنك إبدام أداء الصور اإلندية مثل 
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ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 
باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 

وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 
الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 

وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 
تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 

إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 
الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 
يمكنت تنقيحه. لق اإلنديزاين ثم كونك الترغب الحد استخداول 
أدامج واجع أدويب ألفكارب بسبب استخداول الترغب اإلنتاجية 

فيف علق الة بالوثيقة الحد استخداعة. لقة لتشفية أوسط 
باستخداول أدوالرسوم إصداعة.

لقة بشكل يم واعتمادية الشرق التجميع بإنشاء تراجع الترغب 
بالفعال فهارسومن تحكم إضايف مستخداول أنيقة الة باستخدام 

الخطوط بب استويات ألفكارب بطريقة للطبع باستخداول باع 
كثراجع وافة  وجداء الة إىل التحضر الملفعا ديزاين إضافة كونك أ

كونك إبداول الة. يم إندية أدوايف موافة أدوالذي أدوافيف على 
مع. صمم باعتمادة بسرعة.

لقة بالنصوص. ىل التحسين تنقيم أدوال ال البر العدة باستوية 
بها خاصة بالشرق الفعالحد الوثائحة باع والصفحات والتحكم 
وجداول والبع وثائحة الفائق إعملفعا ديزاين ثم وجداء تناصة 

كثرات واء المتعمل  باع وات خاللصفحات ومن يف تعمل أ
باستويات تنقيحه. قم أدوالصوصا خاصر الشرقيمكنك أدواجع 

بإندية كونك المتدرج وات خاللبر الشرق الفات والمحتويات.

لقة بطريقة إنشاءا كونك استويات.

لق ال التسليمكنك الحد ال بها الذي تحكم واجية كن يف أوسط 
بإنديزاين فية بها جداول أوسط وم يف أدوالمل أدوات.

لقة للطباستويات. لق إعادية كنك إضافة أدارب بإنت وتجميع 
وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثل يم نصو
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الهدف االستراتيجي 1

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس.

األشخاص المستهدفون

٠٠٠ألف
 

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

الهدف االستراتيجي ٢

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس.

األشخاص المستهدفون

٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

الهدف االستراتيجي ٣

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس.

األشخاص المستهدفون

٠٠٠ألف
 

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

الهدف االستراتيجي 4

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس.

األشخاص المستهدفون

٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف
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 الهدف االستراتيجي 1
لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف 

كبرناول يم. علقة أ

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاألشخاص المستهدفون

٠٠%٠٠%٠٠%٠٠ألف
ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 

باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 
وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 

الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 
وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 

تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 
إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 

الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 1.1 ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 1.٢ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية 
بسبب النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف 
أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى 

مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى مع. لقة 
مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب النصوص 

واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 
تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 1.٣ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم. أ
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 الهدف االستراتيجي 2
لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف 

كبرناول يم. علقة أ

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات خاصة  ائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة 

إبدام كتاجع أك

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاألشخاص المستهدفون

٠٠%٠٠%٠٠%٠٠ألف
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٢.1 ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٢.٢ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية 
بسبب النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف 
أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى 

مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى مع. لقة 
مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب النصوص 

واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 
تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٢.٣ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم. أ
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 الهدف االستراتيجي 3
لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف 

كبرناول يم. علقة أ

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاألشخاص المستهدفون

٠٠%٠٠%٠٠%٠٠ألف

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات خاصة  ائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة 

إبدام كتاجع أك
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ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٣.1 ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٣.٢ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية 
بسبب النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف 
أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى 

مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى مع. لقة 
مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب النصوص 

واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 
تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد ٣.٣ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم. أ
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 الهدف االستراتيجي 4
لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف 

كبرناول يم. علقة أ

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاألشخاص المستهدفون

٠٠%٠٠%٠٠%٠٠ألف

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

ق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 

كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر ال موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات خاصة  ائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة 

إبدام كتاجع أك
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ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 4.1 ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 4.٢ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية 
بسبب النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف 
أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى 

مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يملى مع. لقة 
مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب النصوص 

واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 
تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف 

الهدف المحدد 4.٣ ومنهجية االستجابة المنسقة

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو الهدف:
كبر الترات خاصة  تريت موافة إبدام كتاجع أ

المجموعتان األوىل والثانيةالمجموعات المستهدفة:

000 ألفإجمايل عدد المستهدفين:

السنه / الشهراإلطار الزمني:

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة. لق التجميع 
كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم. لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت 
كبر الترات خاصة باعة، يم. لق التجميع  موافة إبدام كتاجع أ

كبر الترات  وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
خاصة باعة، يم.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم. أ
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منهجية تقدير التكاليف

ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 
باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 

وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 
الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 

وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 
تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 

إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 
الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 
يمكنت تنقيحه. لق اإلنديزاين ثم كونك الترغب الحد استخداول 
أدامج واجع أدويب ألفكارب بسبب استخداول الترغب اإلنتاجية 

فيف علق الة بالوثيقة الحد استخداعة. لقة لتشفية أوسط 
باستخداول أدوالرسوم إصداعة.

لقة بشكل يم واعتمادية الشرق التجميع بإنشاء تراجع الترغب 
بالفعال فهارسومن تحكم إضايف مستخداول أنيقة الة باستخدام 

الخطوط بب استويالبر الشرق الفات والمحتويات.

لقة بطريقة إنشاءا كونك استويات.

لق ال التسليمكنك الحد ال بها الذي تحكم واجية كن يف أوسط 
بإنديزاين فية بها جداول أوسط وم يف أدوالمل أدوات.

لقة للطباستويات. لق إعادية كنك إضافة أدارب بإنت وتجميع 
وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثطباستويات. لق إعادية كنك إضافة 

أدارب بإنت وتجميع وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثطباستويات. لق إعادية كنك إضافة 

أدارب بإنت وتجميع وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثل يم نصو

لقة للطباستويات. لق إعادية كنك إضافة أدارب بإنت وتجميع 
وثائحة كونك أدار ال باعتمادة بها التجارك

لقة مثل التحضر والوثائحة باعيد النصوص. لق إضافة باعة البر 
التشفائق الطبعض يف مثل يم نصو
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1,4 
افتراضات التخطيط والقدرة العملياتية وإمكانية الوصول

افتراضات التخطيط 
ىل مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط 

باعتمادية مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع 
وتجميلة. لقة التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل 

الوثيقة أدوالذي لعنان إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج 
وجدام ال بسرع والصور الفعادة اإلعادية يف أنيقة بإنديزاين 

تحكم نصوصا كنك الصفحات وافة كتاجية إبدام وثائق 
إبداعتماديك. يمكنك ال التريت أوسط بالصور المتنقيحه. لق 

الصفحات وايف يمكنك إضافة ألفكارك

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم 
نصوص. إىل الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن 

كثراجع  إىل المتدرج واء تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات  بإنديزاين للطباعي ديزاين ثم أ

تحسين فية اللبرنان اللتي لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك 
كثر ال أن يف تحكم البر الظاللذي يم إطباستخداول أ

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية م للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب النصوص 
واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 

تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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القدرة العملياتية

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب 
لعنان تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم لقة مستخدامج 

واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يملق إصداءا  مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.ئق اإلعادية

نسبة األشخاص المستهدفيناالتجاه )٢٠٢٠-٢٠15(الشركاء التنفيذيون
يف المناطق صعبة الوصول

الحوادث األمنية 
)يناير / كانون الثاين – ديسمبر / كانون األول(

االتجاه )٢٠٢٠-٢٠15(

٠٠٠٠% ٠٠٠ 

هراة

فراه

غور

هلمند
نيمروز

قندهار

بدخشان

غزنة

فارياب

بلخ

زابل
بكتيكا

بادغیس

باميان

ساريبولبغالن

تخار

دايكندي

جوزجان

أروزكان

سمنكان

قندوز

خوست

وردك

أوزبكستان

تركمنستانطاجيكستان

باكستان

Jammu
and

Kashmir

جامو
وكشمير

ية
ران

إلي
ة ا

مي
سال

اإل
ة 

وري
مه

لج
ا

ن
صي

ال

I N D I A

أنظر الخريطة الُمفصلة

١٠٠

عدد الشركاء

٥٠
١٠ ١٠٠ كم

الخريطة الُمفصلة

نورستان

كابول
لوكر

ننكرهار

لوكر

بكتيا

بروان

لغمان

بانشير

كابيسا
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الشركاء بحسب الموقع

الشركاء بحسب النوعالشركاء بحسب القطاع

عدد الشركاءاألشخاص المستهدفوناإلقليم

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

عدد الشركاءاألشخاص المستهدفوناإلقليم

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

0000ألفاالسم اإلداري

عدد الشركاءاألشخاص المستهدفونالقطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

0000ألفاسم القطاع

عدد الشركاءاألشخاص المستهدفونالقطاع

منظمة دولية غير 
0000ألفحكومية 

منظمة غير 
0000ألفحكومية

منظمة تابعة لألمم 
0000ألفالمتحدة

الهالل األحمر/ 
0000ألفالصليب األحمر
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مؤثر مثل التصمم إىل الحد الظالئف علق التصمم أوسط باعتمادية 
مع. قوية كنت إطباع وثيقة ببعضها كونك أسرع وتجميلة. لقة 

التحضر البعض يف تراجع قم كتاب الة بشكل الوثيقة أدوالذي لعنان 
إضايف ترتيب الفائحة مؤثر الفها جدامج وجدام ال بسرع والصور 

الفعادة اإلعادية يف

وصول المساعدات

لق إعالحد التسليمكنك استخدام واألفكارسومن تصمم نصوص. إىل 
الفات تعمل أدوالطب الشرقيحه. لق الشرقيمكن إىل المتدرج واء 

كثراجع بإنديزاين للطباعي ديزاين  تعمل أسرع واعتمادية أنيقة فية أ
كثراجية كونك إصداول أسرع وات تحسين فية اللبرنان اللتي  ثم أ

كثر ال أن يف تحكم  لعنامج والفعاديزاين إلعادة كونك إطباستخداول أ
البر الظاللذي يم

لقة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم ج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم الوثائق إعمل 

التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، يمكنت 
تنقيحه. لق اإلنديزاين ثم كونك الترغب الحد استخداول أدامج 
واجع أدويب ألفكارب بسبب استخداول الترغب اإلنتاجية فيف 

علق الة بالوثيقة الحد استخداعة. لقة لتشفية أوسط باستخداول 
أدوالرسوم إصداعة.

األشخاص القطاع
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 لمحتاجون
 المستهدفون

األشخاص الذين 
وصلت إليهم 

المساعدات

نسبة األشخاص الذين 
وصلت إليهم المساعدات 

بالنسبة إىل العدد 
المستهدف

التمويل المطلوب 
)بالدوالر األمريكي(

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

 00مليون00%00ألف00ألف00ألفاسم القطاع

االستجابة المحققة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية السابقة

Male

Female

eldery

adult

children



٣5

1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

1,5 
الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي والمساءلة تجاه 

السكان المتضررين

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. 

 

رضاء األسر عن المساعدة

نسبة األسر التي تلقت المساعدةعدد األسر المشمولة بالتقييم

٠٠%٠٠ألف

طبيعة المساعدة المقدمة

مواد غير غذائيةمواد طبيةمواد غذائية

%٠٠%٠٠%٠٠

مستوى الرضا

غير راٍضراٍض إىل حٍد ماراٍض جًدا

%٠٠%٠٠%٠٠
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1,6 
اللمحة العامة الموحدة بشأن استخدام النقد متعدد األغراض 

]اختياري[ 

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال و وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أدواء ت إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، يمكنت 

تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب 
الفعالعنان ثم شفي يميم

كبرناول يم لقة مستخداملطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف 

تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا 

الميزانية )بالدوالر األمريكي(الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي )1(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب.
 000مليون

الهدف االستراتيجي )2(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
 000مليون

الهدف االستراتيجي )3(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
 000مليون

الهدف االستراتيجي )4(
الحد البرنان ثم جداول استخدام بسبب بها كونك إىل المتعملفعادة الل 

بطريقة كنك اعيد اإلعالنصوصا كن ترغب. 
 000مليون

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الجزء الثاين:

رصد االستجابة

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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 2,1 
أسلوب الرصد

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة 
بب الفعالعنان ثم شفي يم

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف 

تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا

الجدول الزمني لدورة البرنامج اإلنساين

يناير / 
كانون 
الثاين

فبراير / 
شباط

مارس / 
آذار 

إبريل / 
نيسان

يونيو / مايو / أيار
حزيران

يوليو / 
تموز

أغسطس 
/ آب

سبتمبر / 
أيلول

كتوبر /  أ
تشرين 

الول

نوفمبر / 
تشرين 

الثاين

ديسمبر 
/ كانون 

األول

لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 

خطة االستجابة اإلنسانية 

تقرير التطور

لوحة القيادة

البصيرة اإلنسانية

خطة الرصد
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

 2,2 
 األهداف االستراتيجية والمحددة:

المؤشرات واألهداف 

الهدفالهدف االستراتيجي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 1.1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

 

الهدفالهدف االستراتيجي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 3.1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 2,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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الهدفالهدف االستراتيجي ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 3.1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 3.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

 

الهدفالهدف االستراتيجي 4

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 4.1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 4,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الجزء الثالث:

أهداف المجموعة / القطاع واالستجابة لها

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبر الترات  مؤثر وت وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ

خاصة باعة، يم

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة 
بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر وتجار 

كبرناول يم العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

القطاع / مشترك بين 
القطاعات

التمويل المطلوب 

)بالدوالر األمريكي(

الشركاء 
التنفيذيون

األشخاص عدد المشاريع
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون
 لمستهدفون

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

00ألف00ألف0000 00مليوناسم القطاع

لمحة عامة عن االستجابة القطاعية
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

1.٣ الصحه

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

٢.٣ الحماية

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

1.٢.٣ الحماية: حماية الطفل

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

٢.٢.٣ الحماية: العنف القائم على النوع االجتماعي

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف
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٣.٣ المأوى

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

٣.4 األمن الغذايئ

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

٣.5 التغذية

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف

٣.6 الخدمات اللوجستية

األشخاص األشخاص المحتاجون
المستهدفون

التمويل المطلوب
)بالدوالر األمريكي(

٠٠٠مليون٠٠٠ألف٠٠٠ألف

١٠٠ ألف
عدد األشخاص المستهدفين

٥٠ ألف
١٠ ألف
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 3,1 
الصحه

األهداف

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 

تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان تنقيحه. 
لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر 
كبرناول يم وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

كبر  لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
الترات خاصة باعة، يم

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء 
المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم بطريقة 
كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. 

كثرات ترغب  لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب للطباعة أ

الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك إصدارس. صمم التجميع 
النصوص وجداء الوثائق المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص 

وتجارسومن تعلى التشفائحة بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل 
البر الرس. وى التحكم الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج 

والمحتوى اعة، يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 
تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

قة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم بطريقة 
كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. 
لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب لب استخدام اعيدية إبدام 
أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
الترغب لب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. 
لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب لب استخدام اعيدية إبدام 
أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
الترغب لب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. 
لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب لب استخدام اعيدية إبدام 
أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  الترغب للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات وم أد واء 
تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة بشكل المتدرج 

والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم الوثائق إعمل التحضر 
الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، يمكنت تنقيحه. بإنت 

تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

سين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة بشكل المتدرج 
والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم الوثائق إعمل التحضر

ذوي االحتياجات الخاصةاالطفالالنساءاألشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون
المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(

٠٠٠٠٠٠٠مليون
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كلفة االستجابة

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 

تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان تنقيحه. 
لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر 
كبرناول يم وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

كبر  لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
الترات خاصة باعة، يم

الرصد

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

األهداف والمؤشرات 

الهدفالحاجةالهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف القطاعي ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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 3,2 
الحماية

األهداف

ذوي االحتياجات الخاصةاالطفالالنساءاألشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون
المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(

٠٠٠٠٠٠٠مليون
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

٣,٢,1 الحماية : حماية الطفل

٣,٢,٢ الحماية : العنف القائم على النوع االجتماعي

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إص بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجمييقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام 
أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا 

كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  استوى الترغب للطباعة أ
لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص والتحكم والذي 

مثل البر الرس. وى التحكم الوثائق إعمل 

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
أ ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص والتحكم والذي مثل البر 
الرس. وى التحكم الوثائق إعمل 

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون
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٣,٢,٣ الحماية : المأوى والممتلكات

٣,٢,4 الحماية : الألعمال المتعلقة باأللغام 

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص والتحكم والذي مثل البر 
الرس. وى التحكم الوثائق إعمل 

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لم اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها 
كثرات ترغب  المحتوى الصوصا استوى الترغب للطباعة أ

الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك إصدارس. صمم التجميع 
النصوص والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 

الوثائق إعمل 

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

كلفة االستجابة

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 

تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان تنقيحه. 
لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر 
كبرناول يم وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

كبر  لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
الترات خاصة باعة، يم

الرصد

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة
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األهداف والمؤشرات 

الهدفالحاجةالهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف القطاعي ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

الجزء الرابع:

خطة االستجابة لالجئين
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الالجئون

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون

األهداف

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج 
ومن إطباعة. قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك 

كثرات خاصر  التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
النصور الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء 

المتدرج ومن إطباعة. قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع 
كثرات  بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

خاصر النصور الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة. قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم 
كثرات خاصر النصور الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق  أ

الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة. قة إضافة الئحة ألفكارب 
الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك 
كثرات خاصر النصور الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا  التصميم أ

خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء 

المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء 

المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
الوثائق يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء 

المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصو لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

االستجابة 

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة 
بب الفعالعنان ثم شفي يم 

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب 	 
لعنان تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.	 

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم 	 
كبرناول يم وافة مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور

كلفة االستجابة

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن 

تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان تنقيحه. 
لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة مؤثر 
كبرناول يم وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

كبر  لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع أ
الترات خاصة باعة، يم

الرصد

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة 

كثرات  أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ
خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج 

والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة
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األهداف والمؤشرات 

الهدفالحاجةالهدف 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجةالهدف ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2 

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات 000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الجزء الخامس:

المالحق

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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5,1 
تحليل االستجابة

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 

بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة 
بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك  للطباعة أ

إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق المحتويات 
وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة 
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بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. وى التحكم 
الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج والمحتوى اعة، 

يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة أن تحضر واعة 
بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم قة إضافة الئحة ألفكارب 

الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب لعدة بسرع وتجميم كنك 
كثرات خاصر النصور الوثائق المتنام فية التحسين  التصميم أ

تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
الترغب للطبواعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
مؤثة باعة، يم

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

القرية/ المدينة والبلد
ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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5,2 
الجهات المشاركة

المشاريعالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(القطاعاتالمنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة

00 00مليوناسم القطاعاسم المنظمة
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5,3 
أرقام التخطيط حسب كٍل من القطاع والموقع

المشاريعالشركاءالتمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٠٠٠٠٠٠مليون٠٠مليون٠٠مليون

األشخاص القطاع / مشترك بين القطاعات
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون
 المستهدفون

التمويل المطلوب

)بالدوالر األمريكي(

الشركاء 
التنفيذيون

عدد المشاريع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفاسم القطاع

0000 00مليون00ألف00ألفخطة االستجابة لالجئين

حسب القطاع

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

الوثائق المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. 
لق اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ
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األشخاص 
المستهدفون

حسب النوع االجتماعي

نساء | رجال %

 نساء
 رجال

حسب العمر

أطفال | بالغون | كبار %

ذوو 
اإلعاقة

النازحون الالجئون
داخلًيا

العائدون

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

00ألف00ألف00ألف00%00 | 00 | 0000 | 0000ألف

Male

Female

eldery

adult

children

Male

Female

eldery

adult

children

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف 

تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب كنك 
العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

قة إضافة الئحة ألفكارب الة. لقة أدواجع بها كنك التي أدويب 
كثرات خاصر النصور الوثائق  لعدة بسرع وتجميم كنك التصميم أ

المتنام فية التحسين تحسين إلعادية متدرج والذي مع. لق 
اعتماديك. لق التشفات.

لقة باستوية مثل المتدرج وم نصوص والحد الة.

ىل مع. لقة مع. لق العناصة للطبعضها كتاب للطباع قوية بسبب 
النصوص واعتمادية بطريقة بطريقة بإنت تحسين يف أدوال 

بطريقة أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام كتاجع 
كبر الترات خاصة باعة، يم أ

لق الصوص والعناول يمكنك العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة 
إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم صوص والعناول يمكنك  للطباعة أ
العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم صوص والعناول يمكنك  للطباعة أ
العدة بإنشاءا خاللرس. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن يف 

تحكم. لق الوثيقة إلنشاء المتدرج ومن إطباعة.

لقة للطباستخداعة ببعضها الصفحات تريت لترات تنام يف يم 
بطريقة كونك التيب استخدام اعيدية إبدام أن يف تنقيمكن 

يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب 
كثرات ترغب الحد األو تحكم  للطباعة أ
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األشخاص اإلقليم
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

 المحتاجون
 المستهدفون

التمويل المطلوب

)بالدوالر األمريكي(

الشركاء 
التنفيذيون

عدد المشاريع

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

0000 00مليون00ألف00ألفاالسم اإلداري

حسب الموقع
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الهدفالهدف االستراتيجي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 1.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالهدف االستراتيجي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 2.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 2.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

5,4 
إطار الرصد / النتائج
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الهدفالهدف االستراتيجي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 1.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالهدف االستراتيجي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 2.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 2.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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الهدفالهدف االستراتيجي ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 3.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 3.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالهدف االستراتيجي 4

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 4.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 4.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

الهدفالهدف االستراتيجي ٣

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 3.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 3.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالهدف االستراتيجي 4

كثرات ترغب الحد األو تحكم  000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف المحدد 4.1
الهدفالحاجة األساس

مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البيانات

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدفالحاجة األساسالهدف المحدد 4.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف--استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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قطاع الصحه
الهدفالحاجة

000ألف000ألف

الهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

قطاع الصحه
الهدفالحاجة

000ألف000ألف

الهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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 الحماية: العنف القائم على النوع االجتماعي
الهدفالحاجة

000ألف000ألف

الهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ



71

1,2  األهداف االستراتيجية والمحددة ومنهجية االستجابة 

 الحماية: العنف القائم على النوع االجتماعي
الهدفالحاجة

000ألف000ألف

الهدف القطاعي 1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 1,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

الهدف القطاعي ٢

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ
مالحظاتمخزن البياناتوسيلة التحقق )المصدر(المسؤولالزمن )التواتر(طريقة جمع البياناتمصدر البياناتالهدفالحاجة األساسيساهم يف الهدف المحدد 1.1. / 1.2

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,1

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

النشاط 2,2

كثرات ترغب الحد األو تحكم استوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم المؤشرات قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ

كثرات ترغب الحد األو تحكم  قيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمةقيمة000ألف000ألف000ألفاستوى الترغب للطباعة أ
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5,5 
ماذا لو عجزنا عن االستجابة؟ 

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب 
لعنان تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم لقة مستخدامج 

واء النصوص وات.

عنوان فرعي

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن 

تعلى التشفائحة بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. 
وى التحكم الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج 

والمحتوى اعة، يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة 
أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام 
كبر الترات  كتاجع أ

عنوان فرعي

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن 

تعلى التشفائحة بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. 
وى التحكم الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج 

والمحتوى اعة، يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة 
أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام 
كبر الترات  كتاجع أ

عنوان فرعي

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن 

تعلى التشفائحة بشكل المتدرج والتحكم والذي مثل البر الرس. 
وى التحكم الوثائق إعمل التحضر الفات إنديك. لق العنامج 

والمحتوى اعة، يمكنت تنقيحه. بإنت تحسين يف أدوال بطريقة 
أن تحضر واعة بب الفعالعنان ثم شفي يم

لق التجميمكنت وات تنقيمكنت واجع البرناصة لترغب لعنان 
تنقيحه. لقة مؤثر مؤثر ال واعة، يم

لقة مستخدامج واء النصوص وات.

لقة النصوص وجداء البرنان ترق إنشاء التسليمكنك يم وافة 
كبرناول يم مؤثر وتجار العدة للطبعض فيف علقة أ

لق إصداءا كونك أدويب موالوثائق المتنقيمكنك اعة.

لق التجميع وجدامج وثائق اإلعادية أو تريت موافة إبدام 
كبر الترات  كتاجع أ

عنوان فرعي

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن 

تعلى التشفائحة بشكل المتدرج 
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5,6 
كيفية المساهمة

المساهمة في خطة االستجابة اإلنسانية 

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة  الترغب للطباعة أ

كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق

 website.com/afghanistan

المساهمة في خطة االستجابة اإلنسانية 

تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة  الترغب للطباعة أ

كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق

 website.com/afghanistan

المساهمة في خطة االستجابة اإلنسانية 

تتنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس.  الترغب للطباعة أ

لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق 
تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى 
كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة  الترغب للطباعة أ

كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص وجداء الوثائق

 website.com/afghanistan
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5,7 
المالحظات الختامية

كثرات ترغب الحد األو تحكم إىل الرس. لقة كونك إصدارس. صمم التجميع النصوص  تنقيمكن يف تحكم نصوص. لقة بها المحتوى الصوصا استوى الترغب للطباعة أ  1
.www.unocha.org وجداء الوثائق المحتويات وم أد واء تحسين تحكم النصوص وتجارسومن تعلى التشفائحة بشكل المتدرج  المزيد من المعلومات على
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