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 فالهد
 .لمتضررين والمجتمعاتا أمامجماعية بالمساءلة التزامات لاالوالمنظمات على تحقيق ورصد  مجموعات والوكاالتدعم ال

 لمحة عامة

ي ( هي التزام نشط من العاملين فAAPلمتضررين )شخاص اأمام األالمساءلة 

وقبول مبدأ  ةمراعال وذلك بمسؤو شكلب صالحياتالمجال اإلنساني الستخدام ال

الذين يسعى العاملون في  المسؤولية أمام المتضررينالمسائلة من وتحمل 

شرك أن ت  إنسانية  منظمةمسؤولية كل من والمجال اإلنساني لخدمتهم. 

 .همتخدم نالذي متضرينتكون مسؤولة أمام الأن و المجتمعات

توفير عبر  سيما ،خالل اشراك المجتمع من المساءلة رويفَعل هذا اإلطا

 1.افي عمله لتلتزم بهاخيارات مختلفة للمنظمات اإلنسانية  وفري و مكونات المالحظاتوالمشاركة والمعلومات 

المساءلة على مدار فعيل بت ملتزمون المجموعةضمان أن شركاء  مجموعة فيدور اليتمثل ،  يستهدف النص المشاريع وبينما

دعم من ذلك ب و مستوى في إطار العملأعلى على  المحافظةأو  المشاريع لتحقيقوتدعم المجموعة البرامج اإلنسانية.  دورة

 التقييم / الرصد.حول عمل الالمشاركة المجتمعية ومجموعة مجموعة العمل حول الخدمات المشتركة ل

 المشاركة المجتمعيةحول عمل الدور مجموعة 

 :فيالمشاركة المجتمعية  حول عملال دور مجموعةيتمثل كآلية خدمات مشتركة، 

  الشكاوى ة للمالحظاتمناسبال على حساسية الصراع وكيفية االستجابةتوفير التدريب /. 

  للمجتمعاتالموجهة   الرئيسية رسائلتحديد الالمفضلة و ستجابة وتحديد قنوات االتصالالالمجتمع ل نظرةمراقبة. 

  شكاوي ال الشكاوى وآلياتو  آليات تقديم المالحظاتدعم PESA. 

 كيفية استخدام إطار العمل

 عن طريق تصنيف المستوى الحالي لكل مكون وكتابة تعليقات عن السبب. 7112 خط األساس لسنةتحديد  -1

 لكل مكون. 7112 هدف فيتالمس مستوىالتحديد  -7

 7112.2االجراءات الرئيسية لتحقيق هدف  تقديم -3

 إعداد التقارير والرصد

 ادوات المجموعة ستخداموبا ربع سنوي.اللرصد الدوري تقريرا عن إطار العمل هذا كجزء من تقرير ا مجموعاتال تقدم

إذا لم  تقييم الذاتي.الأداء مشاريع خطة االستجابة اإلنسانية وتقديم أمثلة لدعم  المجموعات (، تقيم1)المرفق  لإلبالغ الذاتي

التحديات التي واجهتها، واإلجراءات المقترحة عن  تفاصيلتقديم  مجموعاتيطلب من ال، 3مستوى الإلى  يصل المكون

 وتحديد مجاالت الدعم. 3مستوى الللوصول إلى 

                                                           
1
 استحداث إطار العمل هذا. ت عنأبلغ و 7112في عام  المتضررين األشخاص أمام مساءلةالعمل إطار  الفرعية لحماية الطفل المجموعةاستخدمت  

2
ا مفيد امرجع "اإلنساني العمل برنامجحماية في دورة الالمتضررين و أمام تعزيز المساءلةل بالمجموعات تنسيقفرق الل مقترحة إجراءات" تمثل الوثيقة 

 لتحديد اإلجراءات.

حماية تكمالن بعضهما ويعزز الو لمتضررينا أمام المساءلة

ساعد على تحسين ت  لمتضررينا أمام المساءلة  .بعضها بعضا

 اوهادف وعادال شامال نتائج الحماية، كما أنها تعزز وصوال

 .التخاذ القرارات والبرمجة والخدمات
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 إطار المساءلة 7102اليمن 

 المكون 1المستوى  0المستوى  7المستوى  3 المستوى

يتم توفير تحديثات 
المشروع بانتظام علنا 

وإتاحتها بسهولة للمجتمعات 
المتضررة وضمان وصول 

 .الجميع إلى المعلومات
 

 يةرسائل كيفالتتضمن 
المشاريع ة عالجم
والشكاوى  مالحظاتلل

الواردة، فضال عن رصد 
 النتائج.

 
إذا ما من يتحقق المشروع 

كانت المعلومات المقدمة 
 من قبل مناسبة ومفهومة
 السكان المحليين.

يتم توفير تحديثات المشروع بانتظام 
ك )رصد التقدم المحرز( علنا، وذل

تي باستخدام وسائل االتصال ال
 .المجتمعات تفضلها 

 
رسائل مصممة لذوي االحتياجات 

 الخاصة.
 

سائل كيفية تقديم رالتتضمن 
 ./ الشكاوى مالحظاتال

 .معلومات المشروع األساسية علناتقدم 
 

مل األهداف واألنشطة المخطط وهذا يش
مستفيدين الستهداف امعايير و لها

 باللغتين العربية واإلنجليزية.

تعطي المشروع عن عامة لمحة توفر 
معلومات أساسية عن المشروع، بما في 

 ذلك األهداف والفئة المستهدفة.
 

المشروع معلومات عن  ويوفر موظف
 غير رسمي. بشكل / أو اهيامشروع شفال

 توفير المعلومات للجمهور

 يشارك أفراد المجتمع في 
صد / التصميم والر آليات
 التقييم.

تم التحقق من المشروع مع أفراد 
 المجتمع.

 لدىيدعم المشروع القدرات الموجودة 
الثغرات عالج بو السكان المتضررين

 .في القدرات التي تم تحديدها

عملية بالمجتمعات المتضررة تم إبالغ 
 التخطيط.

إشراك المجتمع في صنع 
 القرار
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 المكون 1المستوى  0المستوى  7المستوى  3المستوى 

رسمية لتلقي وضعت آلية 
مع السكان  المالحظات
 المحليين.

 
رضا مستوى  أخذيتم 

السكان في االعتبار 
 الرسميةسئلة األباستخدام 

لألستبيان المصغر 
 .للمشاركة المجتمعية

لتلقي المشروع يسعى بنشاط 
تلقي ية لآلية رسم المالحظات ويقدم

 / الشكاوى، ومعالجة المالحظات
لة سهو اآللية آمنةكبف أن  ويوضح

 تؤخذ المتضررين وكيف متناولفي و
/ الشكاوى بعين  مالحظاتال

 االعتبار.
 

يتم توثيق كافة المالحظات / 
تخدام الشكاوى ومقارنتها بانتظام باس

 .لمفضلةآلية التواصل ا
 

رضا السكان بعين  مستوىيتم أخذ 
 االعتبار.

 وقتيضمن المشروع أن هناك 
 / الشكاوى. تلقي المالحظاتل مخصص

 
شكاوى تتلقى ردا ال/  مالحظاتكل ال

 رسميا.
 

عة /الشكاوي المجمَ  تشارك المالحظات
المشاركة ب الخاصة عملال مجموعةمع 

باستخدام نموذج موحد  المجتمعية
 لإلبالغ.

 ورود مالحظاتيشجع مشروع ال
 المتضررين، بشكل غير رسمي.

 
مشروع هذه المعلومات خالل اليجمع 

 تبادالت غير الرسمية أثناء التنفيذ.ال
 

 /يلمنسق ريرا دوريامشروع تقاليوفر 
 . مجموعةال

المالحظات التعلم من 
 الواردة والشكاوى

يشجع جميع الموظفين 
بنشاط الحوار وعالقات 

 االحترام المتبادل.

كيفية تدربوا على   ينموظفالجميع 
 المالحظاتعن ارير تقالجمع وتقديم 
 / الشكاوى.

على  تلقوا تدريبا جميع الموظفين
سية الصراع ومنع االستغالل حسا

 ء الجنسي.واالعتدا

 المشاركة المجتمعيةبالموظفين على علم 
 ءلة.والمسا

 سلوكيات الموظفينمواقف و

يشمل المشروع حلقات 
عليم رسمية الستعراض ت

التقدم المحرز نحو تحقيق 
 النتائج المحددة.

 
تنفيذ  /تم مراجعة تصاميمي

لتعكس التغيرات  المشاريع
سياق والمخاطر الفي 

 واحتياجات وقدرات الناس.

تقارير بشكل النتائج  شاركتيجري 
المجتمع باللغة العربية /  معنشط 

 اإلنجليزية.

 استخدام المعلومات  .التقارير متاحة عند الطلب .عموملل ةمتاحالتقارير 
  3مشروعالمن المستفادة 

 

                                                           
3
 يشمل الرصد والتقييمات واالستعراضات. 
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  المكون 1المستوى  0المستوى  7المستوى  3المستوى 

يشمل المشروع حلقات 
تعليم رسمية الستعراض 
التقدم المحرز نحو تحقيق 

 المحددة.النتائج 
 
تنفيذ  /تم مراجعة تصاميمي
لتعكس التغيرات  برنامجال

سياق والمخاطر الفي 
 واحتياجات وقدرات الناس.

تم التعامل  تقرير التقييم كيفيوثق 
اليمن في تنفيذ  في تقييمالمعايير مع 

 التقييم.

احتياجات  يشمل التقييم مؤشرات
مجموعات ومؤشرات شدة االحتياج ال

 . االحتياجات اإلنسانيةفي وثيقة 
 

 و لمجموعةالتقرير مع ا تم مشاركة
مشاركة لل المخصصة عملال مجموعة
شتمل التقرير على وي المجتمعية

 لمؤشرات.ا
 

 قطاعاتتقييم متعددة الالتجرى عمليات 
تغيير مفاجئ  إال إذا حصلأشهر ) 2 كل

 (.وضعفي ال

بجري مراجعة سجل التقييم على اإلنترنت 
 .ألي تقييم قبل التخطيط

 
 تم إبالغ المجموعات ومجموعة العمل

جميع التقييمات برصد الوتقييم لمخصصة لال
 المخطط لها.

 التقييمات
 

 


