
 
 

 .2017 للكتلة البيانات األولية -ة الذاتير أداة رفع التقاري: 1 الملحق

 جتمعمدعم إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها )المأوى/ المواد غير الغذائية/  الكتلة
 (النازحين

  تاريخ إكمالها

 2017 البيانات األولية 
المستوى المستهدف  2017 البيانات األولية مستوى  العنصر

 2017لعام 
 التعليقات 2017إجراءات 

لعموم المعلومات  تقديم
 الناس

البيانات : تقديم تحليل البيانات) 1المستوى 
 (2.5والهدف  1.4 األولية 

سوف يقوم الشركاء بتطوير مشروع الرسائل  3 المستوى 
ظم لتقديمها علنا من نوتحديثات المشروع بشكل م

خالل لوحات اإلعالنات أو مجموعة التركيز و 
  ونشرها في نقاط النشاط كل شهرين. 

 الممكنة)اكتب أي تعليقات بشأن المخاطر والقيود 
 والدعم المحتمل(

إشراك المجتمع في صناعة 
 القرار

البيانات تقديم تحليل البيانات ) 2المستوى 
 (2.3والهدف  1.5 األولية 

 يلتزم شركاء الكتلة بالتصميم والرصد والتقييم 3المستوى 
من خالل االستشارات/ مجموعة التركيز مع 

  السكان المتضررين كنشاط متكامل.

 

 المالحظاتتعلم من 
 والشكاوي

البيانات تحليل البيانات ) تقديم 1المستوى 
      (2.4والهدف  1.3 األولية 

سوف يقوم فريق تنسيق الكتلة ومجموعة العمل  3المستوى 
الفنية بتطوير وثائق مرجعية للمنهجية حول كيفية 

بشكل فاعل ورسم ألية  المالحظاتالبحث عن 
ا رسمية لالستماع إلي التعليقات/ الشكاوي ومعالجته

  كجزء ال يتجزأ عن التنفيذ.
 

سوف يتم تقديم التدريب على المنهجية بما في ذلك 
كيف تكون ألية أمنه وسهلة وممكن الوصول إليها 

األخذ من قبل الناس المتضررين وكيف يمكن 
 الشكاوي. /المالحظات باإلعتبار

 
سوف يقدم الشركاء معلومات للسكان المتضررين 

  في كل المراحل.

 

 مواقف الموظفين وسلوكهم
 
 
 
 
 

 

البيانات تحليل البيانات ) تقديم 1المستوى 
 (2.6والهدف  1.6 األولية 

سوف يقوم الشركاء بعقد دورات تدريبية لكل  3المستوى 
موظفي المشروع حول كيفية العمل على  تعزيز 

 المحادثات وعالقات االحترام المتبادل.
 

 سوف يقوم فريق تنسيق الكتلة بتقديم دورة تدريبية

  .تدريبية للمدربين.أولية ودورة 
 

 



 
 

استخدم المعلومات من تعلم 

 1المشروع
البيانات تحليل البيانات ) تقديم 2المستوى 

      (2.4والهدف  1.9 األولية 
 الدورات مع المشروع تعلمل عمل ورشة عقدقم ب 3المستوى 

  .المشروع تعلم نتائج لتعكس الشركاء قدمها التي

 

البيانات تحليل البيانات ) تقديم 2المستوى  التقييمات
      (1.8والهدف  0.9 األولية 

 رسمية دوراتكتلة ال تنسيق فريق وسيعقد 3المستوى 

 النتائج تحقيق نحو المحرز التقدم الستعراض

       .المحددة
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