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 حليالم المستوى:

 . 2017يوليو  24 –يونيو  21 فترة المسح:

 

 

 الشركاء )على مستوى المحافظات(  المنسقون )على مستوى المحافظات( نتائج الوظائف الرئيسية – التقرير التحضيري لرصد أداء الكتلة

 حالة األداء النتيجة حالة األداء النتيجة تقديم خدماتعم د .1

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %72 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %58 تيجية.توفير منصة لضمان تقديم الخدمات بناء على خطة االستجابة اإلنسانية واألولويات اإلسترا 1.1

 ول، يحتاج بعض التحسيناتبمق %66 يوجدال   تطوير آلية تحد من تكرار تقديم الخدمات 1.2

     (HCT) ( والفريق القطري للعمل اإلنسانيHCللمنسق اإلنساني ) اإلستراتيجيةاإلعالم عن القرارات  .2

مر( ذا لزم األومات إإعداد تقييم لالحتياجات وتحليل األهداف )عبر وداخل الكتل، باستخدام أدوات إدارة المعل 2.1

 عن تحديد األولويات لإلبالغ

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %67 غير مقبول، يحتاج كثير من التحسينات 45%

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %70 ضعيف %15 تحديد وإيجاد حلول لـ )المنبثقة( الفجوات، العقبات، التكرار والقضايا الشاملة 2.2

 جيد %100 جيد %100 تشكيل األولويات على أساس التحليل.  2.3

     اإلستراتيجية و التخطيطتطوير  .3

بة الستجاتطوير أهداف ومؤشرات خطط القطاعات التي تدعم بشكل مباشر تحقيق األهداف اإلستراتيجية ل 3.1

 الشاملة. 

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %66 ال يوجد 

 جيد %100 غير مقبول، يحتاج كثير من التحسينات %45 بالمعايير والتوجيهات اإلرشادية العامة تطبيق والتقيد 3.2

 قترحاتمتوضيح متطلبات التمويل، المساعدة في وضع األولويات، والموافقة على إسهامات الكتلة في  3.3

 التمويل اإلنساني الشامل الخاصة بالمنسق اإلنساني. 

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %54 مقبول، يحتاج بعض التحسينات 63%

     وتقييم األداءرصد  .4

؛ تفق عليهاائج المإستراتيجية الكتلة والنت: قياس عملية التقدم بواالحتياجاتالرصد واإلبالغ عن النشاطات  4.1

 بإجراءات تصحيحية عند الحاجة.  وتقديم توصيات

 ضعيف %23 ضعيف 10%

     التخطيط للطوارئبناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بالجاهزية و .5

في كاء ة والشرالكتل دورتم تحديد واستيعاب ثالث خطط وطنية للطوارئ تم تحديدها ومشاركتها مع الشركاء؛  5.1

 خطة الطوارئ بشكل واضح؛ وناقشت الكتلة كيفية تعزيز قدرة االستجابة في البلد

 غير مقبول، يحتاج كثير من التحسينات %39 ضعيف 25%

     دعم المناصرة القوية .6

اني/فريق اإلنس تحديد الجوانب الداعية للقلق واإلسهام برسائل ومعلومات أساسية لرسائل وإجراءات المنسق 6.1

 التنسيق اإلنساني 

 مقبول، يحتاج بعض التحسينات %75 غير مقبول، يحتاج كثير من التحسينات 38%

     تجاه السكان المتضررين المسؤولية .7

م؛ الستاللثالث آليات الستشارة وإشراك السكان المتضررين في عملية صنع القرار؛ آليات متفق عليها  7.1

  اء الجنسياالعتدوالتحري والعمل على الشكاوي؛ تم رفع ومناقشة القضايا األساسية المتعلقة بالحماية من العنف 

 من التحسينات غير مقبول، يحتاج كثير %42 مقبول، يحتاج بعض التحسينات 61%
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 اإلجابات لألسئلة المفتوحة )شركاء(

 اكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن كيفية دعم الكتلة لتقديم الخدمات. 

لى المساعدات بما ول المستفيدين عادي تكرار حصنشاط ما لتف بأيتلك التي ال تلتزم بالتنسيق قبل البدء  أو اآلخرينعقابية مناسبة لتلك المنظمات التي ال تشارك معلوماتها مع  إجراءاتيجب على الكتلة اتخاذ 

 الكتلة مناسبا. إدارةتراه 

 .أنشطتهايجب تقسيم المهام بين المنظمات العاملة في نفس المجال بحسب المناطق المخصصة لتنفيذ 

 تاز من حيث المعلومات والمعايير الختيار المستهدفين والمناطقالكتلة تدعم الشركاء المقدمين للخدمات بشكل مم

 

 

 إبالغ الكتلة لقرارات المنسق اإلنساني/فريق التنسيق اإلنساني هنا.يرجى كتابة أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن كيفية 

 .اإلنسانيةانه يتم توزيع الموارد بشكل غير عادل من قبل منسق الشؤون  أو اإلنسانيةهناك ال تزال ثغرة واضحة ما بين الكتلة و منسق الشؤون 

 

 اكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن تطوير التخطيط واإلستراتيجية.

برير ون وضع توضيح و تد أخرىناطق م إلىوجيه جزء كبير جدا من التمويل بناء على االستطالعات من واقع االحتياجات و نصطدم بالنهاية بت اإلنسانيةعادة ما يتم وضع خطط و استراتيجيات لالستجابة 

 مقنع لذلك.

 

 

 . وإستراتيجيتهااكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن كيفية رصد الكتلة وإبالغها عن نتائجها 

 ةاإلستراتيجيضمن  ةاألنشطنشاط من  أيتنفيذ  أثناءمعوقات قد تنشأ  أيو تسهيل  أخطاء أيشريك من شركاء الكتلة و تقييم و تصحيح  أيالكتلة لمراقبة تنفيذ عمل  أعضاءيجب تكوين مجموعة مراقبة من 

 الكتلة. إطارالموضوعة في 

 

 

 الجاهزية والتخطيط للطوارئ.اكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن 

 طوارئ قد تحدث. أيةنتيجة لمواجهة  أفضل إلىبناءا على المستجدات و مناقشتها و تطويرها للوصول  أخرىالبد من تحديث خطط التأهب للطوارئ بين كل فترة و 
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 حظات(.جعة )المالمستوى أداء أنظمة التغذية الرااكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن مسؤولية الكتلة تجاه النساء والفتيات والرجال والفتيان المتضررين، وكيفية 

ستفادة لدعم المستهلك الاالنتائج من  أفضل إلىللجنسين لوضع حلول و كيفية تنفيذها و النتائج المرجوة منها و كيفية مراقبتها للوصول  األعمارالمتضررين من مختلف  كلعاشراالبد من وضع آلية جديدة 

 المتضررين.

 

 

 اإلجابات لألسئلة المفتوحة )المنسقون(

 كيفية دعم الكتلة لتقديم الخدمات. اكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن

 الدعم/التوجيه الفني للكتلة على مستوى المحافظات

 نشاطات المأوى

 المناصرة للشركاءبناء القدرات وأنشطة 

 

 اكتب هنا أي تعليقات أو معلومات تود إضافتها عن الكتل والعمل الذي يقومون به.

 توفير دعم فني للكتلة الفرعية والشركاء

 األشخاص المعنيين تعتبر ضرورية لتعزيز التزام واستجابة الشركاء معمشاريع المأوى وأنشطة المناصرة 

 بناء القدرات للشركاء


