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 الفرعيه في أب الغذائية الغير المواد و/ أنشطتها وتنسيق المخيمات إدارة و/ المأوى كتلهمالحظات من أجتماع 

 محافظه أب في المتحدة األمم مكتبالمكان: 

  الساعه العاشرة صباحا   2016 مايو 8، حداأل التاريخ/الوقت:

 فذتن   أو التي هالمطلوب اإلجراء مناقشتها تم التي القضايا

 المقدمه وقواعد توجيهيه .1

 لقد تم عرض فيديو تعريفي عن عمل الكتله خالل األجتماع.

 مشاركه الفيديو من قبل فريق تنسيق الكتله

  النازحين تجمعات مراكز على التركيز: الحمايه تخطيط .2

قامت كتله الحمايه ومستشارة الحمايه بعرض ومناقشه جوانب وأعتبارات الحمايه في مراكز تجمعات 

 لنازحين.ا

ن قبل فريق أدبيات العرض سيتم مشاركته م

 تنسيق الكتله

 تقييم األحتياجات .3

فريق تنسيق الكتله على أهميه تنسيق تقييمات األحتياجات وتوحيد أستبيانات التقييمات ومشاركه  أكد

 مع فريق تنسيق الكتله.التقارير 

أستمارة تقييم األحتياجات سيتم مشاركتها من 

 نسيق الكتلهن قبل فريق تم

  المعلومات أدراة .4

ادوات الكتله ومناجاتها التاليه التي تساهم في تعزيز التنسيق في الكتله  بعرض الكتلة تنسيق فريققام 

  والتخطيط األستراتيجي وأدارة المعلومات:

 العشوائيه والتجمعات النازحين تجمعات مراكز تتبع .أ

 الكتله أنشطه .ب

 األخرى المعلومات أدارة أدوات .ت

 المناصرة ورسائل المعلومات أدارة نتجاتم .ث

كل أدوات أدارة المعلومات ومنتجاتها مع 

الرابط لموقع الكتله األلكتروني و خطه 

و أستراتيجيه  2016األستجابه األنسانيه لعام 

الكتله و كتاب المبادئ التوجيهيه في أدارة 

سيتم مشاركتها من مراكز تجمعات النازحين 

 كتلهن قبل فريق تنسيق الم

  التوزيعات أثر رصد .5

الشركاء حول نشاط رصد اثر التوزيعات وكيفيه أستخدامها كاداة لقياس اثر فريق تنسيق الكتله اطلع 

 ت والتدخالت التي نفذتها الكتله.التوزيعا

أستمارات عمليه رصد أثر التوزيعات 

وتقاريرها السابقه سيتم مشاركتها من قبل 

 فريق تنسيق الكتله

 والفجوات التحديات .6

معوقات ناقش فريق تنسيق الكتله التحديات التي تواجههم منها نقص التمويل و معوقات الوصول و 

 المتحدة األمم والحاجه الملحه لتعزيز الشراكه بين منظماتالتنسيق في الميدان وبالذات التنسيق بين الكتل 

  .هالمنظمات المحليه الغير حكوميو الدولية الحكومية غير والمنظمات

 

 أي نقاط أخرى .7

 صندوق التمويل األنساني

عرض مراحل ومتطلبات التسجيل في نظام التمويل  فريق تنسيق الكتلهبناء على طلب الشركاء، أجرى 

 األنساني والعمل الحالي لمراجعه المشاريع المقترحه للتمويل األول لهذة السنه.

 

 اليه التنسيق في الكتل الفرعيه

الذي تم تطويرها في الكتله ه بعرض المبادئ التوجيهيه لعمل اليه عمل الكتل الفرعيه فريق تنسيق الكتلقام 

 الرئيسيه.

 

 األجتماع القادم

أوصى شركاء الكتله فريق تنسيق الكتله بالحرص على عقد أجتماعات دوريه للكتله شهرياً من خالل 

 مندوب الكتله او من خالل فريق التنسيق في الكتله الرئيسيه.

رات التسجيل المتعلقه بنظام التمويل أستما

األنساني ومتطلباتها سيتم مشاركتها من قبل 

  فريق تنسيق الكتله

 

األجتماع القادم سيتم عقدة في بدايه شهر يونيو 

 من قبل فريق تنسيق الكتله. 2016

 

 


