
خطة االستجابة 

اإلنسانية
يكطريقة التسليمآلية التسجيلمعلومات المستفيدالتحقق من قوائم المستفيديناختيار المستفيدنوع التقييمالنشاطمؤشر األثر نوع الرصداختيار الشر

ي 
ن الت  ي عدد مواقع استضافة النازحي 

ن
زيادة النسبة المئوية ف
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توزي    ع المواد غي  الغذائية والماوى الطارئ والمنح الشتوية حيثما كان ذلك 

مناسبا

تقييم االحتياجات عىل مستوى 

األرسة لكتلة المأوى

أداة اختيار المستفيدين وتحديد 

األولويات

كاء إلجراء التحقق الفعىلي عىل مستوى األرسة تم مشاركتها مع الشر

تقييمات أو تقديم مساعدة

عينيةغي  منطبق

نقدية

قسائم 

التفاعل المبارسر مع المستفيدين

 عىل 
ً
كاء استنادا يوىص باختيار الشر

المصادر والقدرة والرغبة والوصول

وجه لوجه أو الرصد عن بعد

الرصد ما بعد التوزي    ع ورصد 

كاء عير رصد  النتائج بواسطة الشر

طرف ثالث

الرصد عير فرق تنسيق الكتلة 

الوطنية الفرعية

رة  تقديم إعانات اإليجار والمنح النقدية إلعادة تأهيل المنازل المتضن

حيثما كان ذلك مناسبا
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ي مناطق تحتاج فيه األرس إل 
ن
إنشاء وإعادة تأهيل الماوى االنتقالي ف

ي
ن
الحماية والدعم اإلضاف
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ي
 
ن خط االستجابة الثان ي استفادت من تحسي 

ي عدد االرس الت 
ن
زيادة النسبة المئوية ف

الماوى

        

خط االستجابة األول



تقييم االحتياجات عىل مستوى تقديم دعم الصيانة وتحسينات المأوى

األرسة لكتلة المأوى

ي مواقع استضافة 
جميع ساكتن

ن النازحي 

تم مشاركة معلومات المستفيد مع التحقق الفعىلي عىل مستوى األرسة
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االستجابة الكاملة 

للكتلة

ر  تقييم كتلة المأوى لالحتياجات تقديم المنح النقدية إلعادة بناء المنازل المتضن

النقدية المحددة عىل مستوى 

األرسة

تقييم كتلة المأوى للمنازل 

رة المتضن
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