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ق ت وتنسيلمأوى والمواد غير الغذائية وإدارة المخيماالتي قام بها فريق كتله امهمة ألتقرير 

 في محافظة اب، اليمن)دعم مجتمع النازحين(  أنشطتها

 المخيمات وتنسيق أنشطتهافريق تنسيق كتلة المأوى/المواد غير الغذائية/ وإدارة 

  

   أهداف البعثات. 1.0

 بشركاء تنسيق فريق الكتلة الميداني.  االجتماع .1.1

راكز لنازحين )مضافة اتقيم احتياجات الكتلة من خالل القيام باجتماعات مع السلطات والشركاء وكذا القيام بزيارات لمواقع است .1.2

 والمواقع العشوائية( تجمع النازحين

 العالقة بين الكتلة والسلطات المحلية. وتعزيزتوطيد  .1.3

 مهمة البعثةمعلومات 

 فظة اب.في محا الكتلةوتقديم الدعم الفني لشركاء  تعريفيةلقيام بزيارة المهمة إلى اتهدف  الهدف العام للبعثة

 مني.حمر اليهالل األالمنتدى اإلنساني في اليمن، وجمعية ال، وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد(  شركاء الكتلة

 2017من شهر يونيو  22-19 تاريخ الزيارة

  والمواقع العشوائية( تجمع النازحينمواقع استضافة النازحين )مراكز  الموقع

ول مسئ -يالشاتنائب منسق الكتلة، هاني  -لكتلة ، منير الصباريلاألول  منسق ال -كامبل تشارلز الزائر

   الكتلة المشارك.

 األخرين   موظفي الشريك

 المشاركين  .

 -ايكيان إزأمنسق منطقة اب/ الضالع،  -: سامي جوسابيوكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( 

 مدير المشروع. -مدير المشروع، سلمى -شيما -مدير البرنامج، اب/ الضالع

، مساعد مشروع -مساعد مشروع، سمية سحلول -يالمنتدى اإلنساني في اليمن: إشراق الصبر

 مدير مكتب اب. -مدير مشروع ، نعمان الحكمي -بشير أحمد

جيب ، نمجبرنامساعد  -مدير البرنامج، نبيل الجران -الهالل األحمر اليمني: نور الدين شمسان

  .برنامجمساعد  -قاسم

 .مطبقغير  أخر تقارير الرصد

  نفيذ/ سير العمل.التعليقات حول الت 2.0

 :مالحظات عامة بشأن التنفيذ:

i.  ة مع النظافوتدخل المياه والصرف الصحي  تم تنفيذتم رصد أكبر التأثيرات اإليجابية عندما

 لة.تدخالت المأوى في مواقع استضافة النازحين باستخدام مفهوم االستجابة المتكام

ii. يذه ند تنفع)تعزيز النظافة( أكبر تأثير  كان لعنصر المياه والصرف الصحي والنظافة السهل

 مع العنصر الصعب )إنشاء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة(. 

iii. طات سلهناك حاجة للتنسيق على مستوى الموقع بين المنظمات غير الحكومية وكذا مع ال

 المحلية للحد من التداخل والفجوات.

iv.  ابات ن االستجأ ات عنصر مهم لضمانإشراك المستفيدين والشكاوي والمالحظتعتبر آليات

 مالئمة الحتياجات النازحين.

v. .ًتضمن منهجية االستجابة المتكاملة بانه تم تلبية احتياجات المستفيدين كليا 

vi.   هناك بعض كيانات التنسيق المقامة مسبقاً بين النازحين وجد بان في المواقع التي تم زيارتها

أو بين موظفي السلطات الحكومية ) على سبيل المثال الوحدة التنفيذية، مكتب وزارة التربية( 

بتقارير إلي الوحدة التنفيذية أو إلي لجنة اإلغاثة في المحافظة، وهناك قامت برفع وعادة ما 

 الصور
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 أعمال لجنه اإلغاثة ووظيفتها التنسيقيةحاجة إلي مزيد من المعلومات حول 

 

 (:تجمع للنازحينمدرسة الشهيد الصباحي) مركز 

ن عائلة. وكان معظمهم من محافظات تعز وعد 27 منشخصا  190كانت المدرسة تستوعب حوالي 

تقني ون الوكالة التعاقدمت  ، حيثوصنعاء. وقد تم إيواء بعضهم في المدرسة لمدة تقارب عام ونصف

ياه لترات موف وتعزيزهاالنظافة الصحية  )أطقم(استجابة متكاملة تشمل مجموعات والتنمية )أكتيد( 

به لوجوميا مرة واحدة يوجبات طازجة يتم توفير حيث المواد غير الغذائية.  )أطقم( كذلك مجموعاتو

 الطعام ليس كافيا. اشتكوا من أنالنازحين ولكن  البيحانيمن قبل منظمة  الغداء

حيث أن  لعدة أشهر قد أستمرتكانت العملية  وإنسيجري نقلهم حتى  بانهالنازحون  يدرك لم يكن 

كيد ى يتم تأرغب في رفع التوقعات دون مبرر حتتكن تلم  وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( 

وأنهم  اد فرص لكسب الرزق،أشار بعضهم أيضا إلى أن أولوياتهم تتمثل في إيجوقد  حلالتوصل ل

 كافيا. مقدم ليسذاء الألن ذلك يمثل أولوية أكبر بالنسبة لهم، وأن الغ المواد الغذائيةيفضلون المزيد من 

 

 (:تجمع نازحينالستضافة النازحين )مركز  الغيثيموقع 

أكثر ن بيمشتركة كانت بعض الغرف  غرفة حيث أن 41في تقيم عائلة  55كان هناك في هذا الموقع 

 المدارس من يمةالمقوقد تم نقل األسر  صلة قرابة. العائالت بين كونيعادة ما  من عائلة واحدة، ولكن

 منذ أكثر من عام.

يله من قبل تأهإعادة لمدة ثالث سنوات وتم  2016مالك خاص في عام قبل وقد تم استئجار المبنى من 

من و 2016ام مشروع ممول من قبل المفوضية في ع من خالل وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( 

 .2017الصندوق اإلنساني المشترك في عام قبل 

ك تركيب في ذل بما الماديعادة التأهيل إل بتقديم الدعم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قامت

الشمسي  النظام تمويل. وتم واإلغالق بالبلك اإلسمنتيةالتقسيم عمليات األبواب والنوافذ المفقودة، و

 .2017وبعض األعمال اإلنشائية من صندوق التمويل اإلنساني في عام 

قام ولموقع، ودعا إلى تلبية احتياجات النازحين في ا، تطوع إلدارة الموقعمتواجد كان هناك منسق 

 يإلنسانوغيرهم من العاملين في المجال ا الجهات الحكومية المسئولة عن المدارسمع بالتواصل 

 المساعدة. تقديم واألشخاص الخيرين الذين يريدون

 

  مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راس

ألسر إلى نقل اتم في المدرسة. وخالل فترة الدراسة،  يقيمونأسرة  11فردا في  80كان هناك نحو 

فوف. خارج المجمع الرئيسي بحيث يمكن للمدرسة استخدام المزيد من الص فصل دراسي ملحق يقع

ربع أ أكتيد( والتنمية ) وكالة التعاون التقنيودعمت األغذية ببتقديم الدعم العالمي  الغذاءبرنامج  قاموقد 

 الغذائية.قسائم الب مرات

 7شخصا ) 50حيث كان هناك نحو  الملحقالصرف الصحي في حالة سيئة في المبنى  كان وضعو

 ئفوقد وجدت بعض األسر وظا أسر( يستخدمون مرحاض واحد ويجري ممارسة التغوط في العراء.

 وغسل السيارات وغيرها( لتكملة دخلها.التحميل أجور يومية )ب في الغالبعمل 

ثر سيق أكإلى الحاجة إلى تن مشيرةوقامت منظمات غير حكومية متعددة بتوزيع بعض مواد اإلغاثة 

درسة دير الممأبلغ الذي  نائب مدير المدرسةوهو كفاءة لتجنب التداخالت. كان هناك منسق في الموقع 

 أبلغ لجنة اإلغاثة بالمحافظة عن األنشطة في الموقع.بدوره الذي ووالمجلس المحلي 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيدمبنى مدرسة 

 

 

 

 

 ملعب مدرسة الشهيد

 

بطارية اللوح الشمسي 

بحاجه  الغيثيلمدرسة 

 .لرفعها

 

 

 

 

 

 

المواد غير الغذائية  في 

مأوى النازحين بمدرسة 

 محمد مقبل 
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 النجاحمدرسة 

 رنهاأثناء الوأسرة يقيمون في المدرسة: في أوقات الدراسة  17شخص في  120هناك حوالي  كان

 ي الفصولتنام ففي أثناء الليل  في إطار المجمع و أنشئتاألسر في أماكن مأوى طارئة هذه تبقى 

لمساعدة لصلبة وقد قدمت منظمة انترسوس صناديق مخلفات ودعم للبلدية إلدارة المخلفات ال الدراسية.

 في تفريغ صناديق المخلفات. 

 

حية ظافة الصطقم النحزمة المساعدة الغذائية المتكاملة وأوكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( قدمت 

رئة في ى الطاقواعد مرتفعة ألماكن المأولنظافة وأعمال اعادة التأهيل بما في ذلك إنشاء وتعزيز ا

ية ألغذبرنامج ا مالمجمع، كما قدمت منظمة أنترسوس أطقم النظافة الصحية وتعزيز النظافة وقد

 يرائب مدنوالتي أشتكى النازحون بانها غير كافية. حيث كان  المجففةالعالمي  حصص من األغذية 

لس الغ المجوم بإبالتأكد من إدارته، كما كان أيضا متطوعا ويقوالمدرسة يقوم بتنسيق المساعدة للموقع 

 المحلي الذي بدورة يقوم بإبالغ لجنه اإلغاثة في المحافظة.

 

 مدرسة خالد بن الوليد.

ي ف أيضاأسرة يقيمون في المدرسة كما كان هناك منسق متواجداً  24شخصا في  150كان هناك 

ل ة من قبكانت العملية التعليمية مدعوموالمساعدات المقدمة للموقع،  إدارةالموقع مسئوال عن 

سر يم األوقد تم تقسفي مجمع المدرسة ومجموعة من المراحيض.  المقامةاليونيسف بعدد من الخيام 

نه لم ما أل حدمسئولة عن نظافتها، لقد كان مجمع المدرسة قذر إلي  هذه األسر على المراحيض وكانت

ة لمدرسايكن هناك نظام للمحافظة على نظافته. كما كان هناك أيضا صندوق للقمامة خارج بوابه 

    والذي لم يكن يسهل عملية نظافة المكان حيث كان أهالي الحي يضعون مخالفاتهم فيه.

 

 وائية.ن العشومواقع السك المشطبلسوء الحظ لم يكن هناك الوقت الكافي لزيارة الطابق السفلي غير 

 

   مشروع المأوى التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

 

أسرة  300 أسرة مستهدفة في إب و 1200 لـاإليجار في المفوضية مستمر دفع ب عانةاإل وكان مشروع

اتهم احتياج عنبالغ اإلمستفيدين ولكن لم يكن من الواضح بالفي تعز. قدمت السلطات المحلية قائمة 

حيث  ييندين إضافتحديد مستفي وكالة التعاون التقني التنمية. وتعتزم اإليجار إعانة لدفعللحصول على 

 12دها لغ عدأدرجت المفوضية معيارين إضافيين لالختيار باإلضافة إلى معايير الضعف الحالية البا

مقيمة لمهتمة اأيضا استهداف األسر اليمكن معيارا، بما في ذلك األسر المعرضة لخطر اإلخالء، بحيث 

 في المدارس.

 

 االجتماع مع المنتدى اإلنساني اليمني 

إحاطة بشأن برامجها المنتدي اإلنساني في اليمن في محافظة إب وقدمت مع فريق تنسيق الكتلة  اجتمع

 المقدم لـاإلنسانية الجارية والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع النقد بدال من المواد غير الغذائية / المأوى 

للمبلغ النقدي، وقد قام المنتدى كل أسرة تتضمن إنفاقا شهريا لوضعت المنظمة خطة حيث أسرة.  381

اإلنفاق والتحقق  لرصدالنقدية  الحواالتمن صرف يوما  15بزيارة المستفيدين بعد اإلنساني اليمني 

قام المنتدي اإلنساني الفواتير(. وقد أي من الوثائق التي حصل عليها المستفيدون كدليل على اإلنفاق )

 واستعدادهافي إب فريق العمل الميداني للكتلة دور منسق  لتولىاالهتمام اليمني بتعبئة دعوة إلبداء 

  لهذا الدور.ذوي الخبرة  من الحاليين  هاعادة تعيين أحد موظفيإل

 

 

 

 

 

 

 

لتغوط في مدرسة امكان 

 في العراء الشهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة المأوى المقدمة كدعم 

من المفوضية السامية 

لشؤون الالجئين لمدرسة 

  .النجاح

 

 

 فناء المدرسة
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 االجتماع بجمعية الهالل األحمر اليمني:

ث اب حي اليمني في محافظة األحمرقام فريق تنسيق الكتلة بعقد اجتماع مع فريق جمعية الهالل 

ن ع ناجمةاللالحتياجات  تستجيباليمني برامجهم في محافظة اب التي  األحمراستعرض فريق الهالل 

خارج  مةلمقيا المفاجئة. حيث عبر فريق جمعية الهالل األحمر عن عدم قدرتهم على دعم األسر األزمة

 .إلعانات دفع اإليجارمدينه اب الالتي لها احتياجات محددة 

 المستفادة.الممارسة الجيدة والدروس  3.0

 

كان هذا و )أكتيد(  التنميةووكالة التعاون التقني في جميع المواقع التي تمت زيارتها كان هناك تقدير قوي جدا للعمل الذي تقوم به  .3.1

 .مؤشرا على أن نوعية المساعدة كانت جيدة وكان هناك صلة بين احتياجاتهم واالستجابة المقدمة

راضين  واحيث كانية ابية للغاالسلطات المحلية التي تمت زيارتها إيجوبين  التقني والتنمية )أكتيد(وكالة التعاون كانت العالقة بين  .3.2

 تماما عن مستوى التعاون

أجل  لمدعومة منلوية اإن مفهوم االستجابة المتكاملة الذي تقوم بتنفيذه منظمة التعاون والتنمية مع مختلف القطاعات ذات األو .3.3

 ة االحتياجات المختلفة على شكل حزمة واحدة جدير بالثناء أيضا.االستجابة الشاملة لتلبي

يضمن أن  لموقع الذيدارة اتم التخطيط لمفهوم إدارة الموقع الذي سيتم تنفيذه في مواقع استضافة النازحين بدءا بتقييم احتياجات إ .3.4

 الجميع. للفجوات التي تم تحديدها بدال من هيكل واحد يناسبيتصدى الدعم المقدم لكل موقع 

 لمحتملة ا  لعنفا القضايتستجيب مؤقتة في الفصول الدراسية مناسبة تماما ألنها  حواجز إلقامهكانت استجابة المأوى/الحماية  .3.5

ين فصل البالغولجنسين وكذلك قضايا الخصوصية. كما يمكن أن تعالج القضايا المتعلقة بالفصل بين االقائم على النوع االجتماعي 

 كما كان مؤقتا.النازحين واألطفال. وعالوة على ذلك يمكن إزالتها عندما يترك 

 

 التوصيات  4.0

 

جلس المحلي الم ة،الوحدة التنفيذييكون التنسيق أفضل بين المنظمات اإلنسانية وكذلك مع السلطات المحلية ) هناك حاجه ألن .4.1

نسيق ع مكتب تمفريق تنسيق الكتلة شارك وف ي( للحد من الفجوات والتداخالت في المساعدة. وسالمحافظةولجنة اإلغاثة في 

 ق التنسيق اإلقليميالشؤون اإلنسانية في تشجيع إعادة تنشيط آلية فري

حين التي ة النازولويات مواقع استضافاالحتياجات المستهدفة لمواقع استضافة النازحين بشكل واضح لتكون من أتحديد  ينبغي .4.2

 ثل.اع ممايجب استهدافها. ويمكن أن يستهدف أحد المعايير المواقع التي ال تقدم فيها منظمات أخرى المساعدة في قط

قديم تظمات على المنوشجع فريق تنسيق الكتلة لتعزيز التنسيق في إب،  ذات أهميةيق الكتلة الميداني فريق تنسوكانت مهمة  .4.3

 .2017يوليو  4ترشيحها قبل الموعد النهائي في 

 لمشاركة فيامزيد من البرنامج لتشجيع ال تدويرمن خالل  النازحينويحتاج األمر إلى مزيد من المشاركة المنتظمة والتشاور مع  .4.4

 يقلل من التبعية ويزيد من المسؤولية.سوف اد حلول لتحدياتهم، وهذا من شأنه إيج

ازة العيد إجبلة بعد بيع المقخالل األسا منقلهلعمل مع المستفيدين في المدارس في ال وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( اشتركت  .4.5

لة مع يق الكتفريق تنسجتمع وف يالحلول التي يمكن دعمها. وسلتوعيتهم بشأن تحديات إيجاد سكن لهم وتشجيعهم على إيجاد 

شروع رات في المم أي تغييالمستفيدين. وسيتم دع مالحظاتلمناقشة  نهاية شهر يوليوبحلول  وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد(

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. قبل فريق تنسيق الكتلة معمن 

 منالتي قع ارة الموالموقع في مواقع استضافة النازحين، كان من المستحسن إجراء تقييم احتياجات إدإدارة  كياناتقبل إنشاء  .4.6

جم بدال من ح ع معينلموق ةحدد الثغرات في إدارة الموقع. وهذا من شأنه يؤدي إلى دعم هادف إلدارة الموقع المناسبتأن  اشأنه

 واحد يناسب الجميع.

ن صوت في تضمن أن يكون للمستفيدييهم والتي شكاوومستفيدين لمالحظات اللية واضحة ضمان وجود آ الضرورة بمكانومن  .4.7

 .ذات الصلة في البرامج لضمان تلبيتها الحتياجاتهمالمالحظات نظام واضح إلدراج  لهبرامج 
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 إعداد

المسئول المشارك  -شاتيالهاني 

في الكتلة الوطنية 

)المأوى/المواد غير الغذائية/ 

إدارة المخيمات وتنسيق 

أنشطتها( و منير الصباري 

نائب منسق الكتلة )المأوى/ 

المواد غير الغذائية/ إدارة 

  المخيمات وتنسيق أنشطتها(

 قام بالمراجعة 

 /أوىالمنسق األول للكتلة الوطنية )الم -كامبل تشارلز

المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق 

 أنشطتها(. 

 التاريخ
 2017يونيو  22

 التاريخ 
 2017يونيو  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم مراجعته –الجدول الزمني للبعثة : 1المحلق 

  

 التقدير العالمية  5.0

 

واردها ي اطار مفالنازحين  تحسين حياة عدد منلعمل على امحافظة اب  في وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد(تستمر عملية 

ث يحتاج حين بحيوتوعية النازالموظفين جدير بالثناء. ال يزال هناك مجال لتحسين مشاركة المستفيدين الشحيحة كما أن  تفاني 

مية تقني والتنالتعاون ال وكالةتكون استراتيجية تدخل  حتى  وتولي مهام أكبر بالنسبة لألنشطة المنفذة بشكل أكبر النازحون للمشاركة 

 .للغايةمستدامه بالموارد المحدودة )أكتيد( 

ريق رافقتهم لفوم بعثةللفي منطقة اب ولمدير المشروع على دعمهم  وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد(نقدم جزيل الشكر لمنسق  

 تنسيق الكتلة أثناء زياراتهم لمواقع استضافة النزوح المختلفة. 

 تعليقات الشركاء  6.0
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وقت  التاريخ 

 النشاط

 الموقع  المكان 

  السفر من صنعاء إلي اب 11:00 يونيو 19

 وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مكتب  يةاالجتماع مع وكالة التعاون التقني والتنم 10:00  يونيو 20

 وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مكتب  االجتماع مع شركاء الكتلة  11:00

االجتماع مع المحافظ والوحدة التنفيذية  12:00

 المحافظة ذوي العالقة. ونظراء

 مكتب المحافظ

 التجمعات /تجمع النازحينزيارة لمراكز  13:00

 العشوائية.

  مركز الغياثي للنزوح الجماعي

 مدرسة الصباحي

ه لم يتم زيارت -الطابق السفلي غير المشطب )موقع النازحين(

 لعدم توفر الوقت.

السفر إلي مديرية ذي السفال لزيارة  11:00 يونيو  21

 التجمعات /تجمع النازحينمراكز 

العشوائية وكذا االجتماع مع السلطات 

 المحلية أثناء القيام بالزيارات.

 مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راس.

 النجاحمدرسة 

 خالد بن الوليد

 توفرلم يتم زيارتها لعدم  –العشوائية للنازحين  التجمعات

 .الوقت

  العودة إلي مدينة اب 14:45

  السفر من اب إلي صنعاء 11:00 يونيو  22

 

محاضر االجتماعات : 2الملحق    
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 .وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( االجتماع مع 

 في محافظة اب وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مكاتب المكان: 

شؤون لم المتحدة مية لألماروى وفاطمة )الفريق الميداني التابع للمفوضية السا -هاني) فريق تنسيق الكتلة(، منير، تشارلزالحضور: 

 ( وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( ) الالجئين( سامي وعياني وشيما

 .صباحا 9:15الساعة  2017يونيو  20التاريخ/الوقت: 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من 

قبل كتلة المأوى /المواد 

غير الغذائية/ إدارة 

المخيمات وتنسيق 

 أنشطتها 

 نقل النازحين  .1

ً يمثل تحديبان نقل النازحين من المدارس وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( أشارت  -أ اآلن  ا

اعية كز جملعدة أشهر، حيث أن العديد من مالك المباني التي كان من الممكن تأجيرها كمرا

ي ذلك بما ف في مبانيهم لعدد من األسباب اإلقامةيعيدون النظر في مسالة السماح للنازحين 

في  مهمشينال يريدون المغادرة وبعضهم ال يحب بقاء الحقيقة أنهم يعتقدون بان النازحين 

 م.ممتلكاته

ات ر وحدفريق تنسيق الكتلة بمراعاة الحلول األخرى مثل الدفع بالنازحين الستئجا أوصى -ب

 حينتجمع النازمأوى صغيرة مثل تشجيعهم على البقاء لدى أسر مضيفة أو تمديد مراكز 

ة العشوائي مواقعالحالية أو كمالذ أخير دعمهم بأطقم المأوى الطارئة لتمكنهم من البقاء في ال

بتقديم  نازحينبدعم ال وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد(بان تقوم  اقتراحالخ. وقد تم 

بناًء على ما بعد تقيمها في اعادةأشهر كمدة أولية ليتم  6لمدة  لدفع اإليجارالنقدية  اإلعانات

 لدفعة النقدي اإلعاناتولضمان استدامة التدخل يمكن أن يقترن تدخل حالة ضعف األسرة، 

 م.للسماح للنازحين بدعم انفسهم بشكل مستدا والعيش مع تدخل سبيل الرزق اإليجار

سوف  يجارإلا لدفع لإلعانة النقديةبانه باإلضافة وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( أكدت  -ت

 أشهر. 6يتم تقديم القسائم الغذائية وأطقم النظافة الصحية على مدار 

بوكالة التعاون اللتقاء ا

نهاية التقني والتنمية مع 

يوليو وتقييم ما إذا شهر 

اإلعانات النقدية كانت 

الحل  هي لدفع اإليجار

المناسب. وفي حالة ما 

اإلعانات النقدية إذا كان 

 مناسبة لدفع اإليجار

فريق تنسيق  فسوف يقوم

تعديل  الكتلة بتسهيل

مكتب الميزانية مع 

تنسيق الشؤون 

  اإلنسانية.

 الموقع  إدارة .2

 .بدونأو  خاص إداريمواقع استضافة النازحين الحالية إما أن يكون لها هيكل  -أ

وقع و الم إدارةقدرة  من حيث مواقع النازحين  بضرورة تقييمفريق تنسيق الكتلة  أوصى -ب

كيان ء باستخدام القدرات القائمة بدال من إنشا الفجواتوكان من الحكمة ملء  الفجوات

حين موقع استضافة النازالدليل اإلرشادي لدارة الموقع المدرسي كما هو موضح في إل

 لليمن.

التقييم  فيموقع إدراج أسئلة تقييم إدارة الوكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( ت واقترح -ت

 فرق.واستخدم نفس اللكسب الوقت المخيمات وتنسيق أنشطتها   إلدارة األولي األساسي

بناء ات عمليبعض  إجراءأنها تحتاج إلى بوكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( أكدت  -ث

 جئينلالسوف يطلب فريق تنسيق الكتلة من المجلس الدنماركي القدرات على التقييمات و 

 .مونها في تقييم إدارة الموقعالتي كانوا يستخدنموذج لالستمارات 

فريق تنسيق  يوصي

الكتلة باستخدام استمارة 

تقييم إدارة الموقع، 

وكالة  تزويدوسوف يتم 

التعاون التقني والتنمية 

بقائمة المواقع ذات 

 األولوية.

 التقييم األولي األساسي إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  .3

عن تقييم إدارة الموقع. األولي األساسي إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها يختلف التقييم  -أ

يقوم فريق تنسيق الكتلة 

بالتأكد من أنه تم اإلبالغ 
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احتياجات إدارة الموقع وتقديم مؤشر على أنسب  استنباطوسيؤدي تقييم إدارة الموقع إلى 

األولى األساسي إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها على التقييم ويعمل  ألنشائه،  كيان

 القطاعات في مختلف استنباط االحتياجات

ل إجراء من أج الدولية للهجرةمع المنظمة  تعمل وكالة التعاون التقني والتنمية على التنسيق -ب

 .الةطيها الوكالتي ال تغفي المواقع وتنسيق أنشطتها  المخيماتإدارة  الحتياجاتمناسب  تقييم

طس و موقعا في أغس 20في  ياألساساألولى تكون الوكالة قادرة على إجراء تقييم سوف  -ت

 .أيلول موقعا في سبتمبر 20

عن الموقع تم تقييمها 

من قبل وكالة التعاون 

التقني والتنمية إلي 

المنظمة الدولية للهجرة 

لتجنب التدخالت 

 والثغرات.

 منسق فريق الكتلة الميداني .4

أن الموعد وهتمام إلبداء االأكد فريق تنسيق الكتلة بانه تم تدشين الدعوة  سابقا مناقشتهتم كما  -أ

ن يصبحوا سيعرضون اهتمامهم بأت وكالة التعاون بانهم أكديوليو، حيث  4في  النهائي كان

 إب.الفريق الميداني للكتلة في منسق 

ي أن يتناوب أشهر ويرون أن الدور ينبغ 6لمدة أقصاها  سيبدون اهتمامبأنهم الوكالة أبلغت  -ب

امل يعتزمون تعيين موظفين وطنيين بدوام كحيث أنهم  بين المنظمات الموجودة في إب

 .للقيام بهذا الدور

ن كاما إذا ع لفريقا وتساءل بأفضلية الوكالة للقيام بالقيادة المتبادلة  اقر فريق تنسيق الكتلة  -ت

 6رة فت ا بعدوتسلمهتعاونية مع منظمة غير حكومية وطنية المشتركة الادة قيبال رغبة لوكالةل

 لة. ، حيث القت الفكرة ترحيبا من جانب الوكاغير الحكومية وطنية أشهر إلى منظمة 

سوف تتشاور وكالة 

التعاون التقني والتنمية 

 اإلقليميمع مكتبهم 

وتسلم ترشيحهم لمنسق 

الفريق الميداني للكتلة 

  األسبوع المقبل.

 

 

 

 

  االجتماع مع المنتدى اإلنساني في اليمن.

  في اب وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مكاتب المكان: 

 .فريق تنسيق الكتلة، إشراق الصبري وسمية سحلول وبشير احمد ونعمان الحكمي -ومنير وهاني تشارلزالحضور: 

 الساعة: العاشرة صباحا. 2017يونيو  20التاريخ: 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من 

قبل كتلة المأوى /المواد 

غير الغذائية/ إدارة 

المخيمات وتنسيق 

 أنشطتها 

 اإلنساني اليمني في اب.المنتدى  .1

a. لمأوى ريع اإن المنتدى اإلنساني اليمنى نشيط في محافظة اب وهم يقومون حاليا بتنفيذ مشا

 والصحة والتعليم هذا وقدم فريق تنسيق الكتلة أنفسهم لوكيل المحافظة.

b. .ادرج المانحون الصندوق اإلنساني المشترك مع التمويل الخاص 

c.  3ي أسرة ف 380تستهدف  أشهر 6غير الغذائية خطة لمدة يشمل مشروع المأوى / المواد 

ريق طعن  توزيعهاالتي يتم  لالحتياجاتفصال تقييما مفي إب وتتضمن الخطة  مديريات 

 3عد باألسرة  يتم تقييم وضع أشهر، علی مدى فترة الستة  الغذائيةالنقد والمواد غير  توزيع

 .األسرةة للتدخل مع نفس أشهر من التوزيع األول لتقييم الحاجة المستمر

قام فريق تنسيق الكتلة 

بالتواصل مع المنتدى 

اإلنساني اليمني أثناء 

اإلعانات صياغة أدوات 

 .النقدية لدفع اإليجار
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 منسق الفريق الميداني للكتلة. -المنتدى اإلنساني اليمني .2

a.  مكانوكتب وللمنتدى م في إب. فريق تنسيق الكتلةبدعم يهتم المنتدى اإلنساني اليمنى 

 الشهرية لفريق الكتلة الميداني جتماعاتالل

b. ات خيار الكتلة فضال عن تحديد وشددوا على أولوية التنسيق مع السلطات المحلية وشركاء

 المأوى المناسبة.

 

 

 

  االجتماع بوكيل المحافظة

 مكتب محافظ ابالمكان: 

 (فريق تنسيق الكتلة)ومنير وهاني  أمين الورافي وتشارلز -الحضور: وكيل المحافظة

 .الساعة الواحدة ظهرا 2017يونيو  20التاريخ/ الوقت : 

 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من قبل 

كتلة المأوى /المواد غير 

الغذائية/ إدارة المخيمات 

 وتنسيق أنشطتها 

 المقدمة التي بدأ بها فريق تنسيق الكتلة  .1
a.  صحة أوى والوهم يقومون حاليا بتنفيذ الم بنشيط في محافظة اإن المنتدى اإلنساني اليمنى

 .وقدم فريق تنسيق الكتلة أنفسهم لوكيل المحافظة هذاوالتعليم 

b. ياره وا بزوحيث أن المنسق األول والمسئول المشارك يعتبروا جدد نسبيا في اليمن فقد قام

 السلطات. مراكز مختلفة للقاء

c.  الفريق الميداني للكتلةوتعزيز دور  يف بدءفريق تنسيق الكتلة للويأمل. 

 

 مقدمة من وكيل المحافظةعامة لمحة  .2

 نازح في محافظة إب.  600000أكثر من  يقيم -أ

 ٪ من السكان تحت خط الفقر.70يعيش  -ب

وحدات اهتماما خاصا ل الكتلةينبغي أن تولي الدعم وجميع مواقع النازحين إلى تحتاج  -ت

 العشوائية. التجمعاتو تجمع النازحينلمراكز وليس فقط  المشتتةالمأوى الصغيرة 

 إب مستقر.محافظة  الوضع األمني فيإن  -ث

 واضحة. التجمعاتوالكوليرا في  -ج

 للكتلة.عم دالة هناك حاجة إلى زياد ه الزالإال أن ال يزال التنسيق الحالي مع الشركاء جاريا -ح

 

 

 وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( اجتماع اإلحاطة الستخالص المعلومات مع 

  في محافظة اب وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مكاتب المكان: 

ق وى ) الفريمة وارومنير وهاني )فريق تنسيق الكتلة( وفاط تشارلز-سامي والعياني )وكالة التعاون التقني والتنمية( الحضور:

 (.الميداني للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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 .الساعة الرابعة والنصف عصرا 2017يونيو  21التاريخ/ الوقت : 

 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من قبل 

كتلة المأوى /المواد غير 

الغذائية/ إدارة المخيمات 

 وتنسيق أنشطتها 

 البعثة  مهمة إستخالصات .1

 التعليقات التالية وأبدى فريق تنسيق الكتلة

 كان ، حيث أنهعالقات جيدة جدا مع السلطات في إب لهاكان  الوكالة كان من الواضح أن  -أ

 يدون عنأعرب المستف ليقولها عن التعاون مع الوكالة، كماأشياء جيدة جدا  المحافظممثل ل

 يارتهازفي جميع المواقع التي تمت  الوكالة لهم تقديرهم الشديد للمساعدة التي قدمتها 

من  ظر فيهاالتي تم الن االستيطانومن الممارسة السليمة إجراء تحليل منهجي لمختلف خيارات  -ب

 طاناالستيت وستستفيد العملية من النظر بصورة أكثر انتظاما في سلم خيارا نقل النازحينأجل 

 مع التبرير الواضح للخيار المتحفظ عليه. المحددة

مة وتجنب توفير حلول دائمة ومستدال الكتلةينبغي أن يسعى شركاء   الطوارئوحتى في حاالت  -ت

كثر نهج أ خلق االعتماد على المعونة حيث ال يمكن ضمان الموارد المالية. وينبغي النظر في

شين ة المهممراعاللنازحين  مما يجعل من المفيد  التجمعاتوتوجها نحو الحلول لتوفير المأوى 

 في هذه المسألة.ويمكن للكتلة المساعدة 

 مأوى التيللمستفيدين فيما يتعلق بخيارات ال منتظمةواستشاره اك مشاركة كون هنيينبغي أن  -ث

 .لجميع المساعدات المقدمة وليسلنقل النازحين يجري النظر فيها على وجه التحديد 

ضافة في مواقع استالمستفيدين ومالحظاتهم من المهم أن يكون هناك نظام واضح للشكاوى  -ج

تي لموقع الوسيكون ذلك جزءا من هياكل إدارة ا الكتلة. هذا شيء يمكن أن تدعمه ، والنازحين

 سيتم إنشاؤها في مواقع استضافة النازحين.

 لوكالةاتشجيع  كانت جديدة فقد تممثل إدارة الموقع  ها الوكالةوبما أن بعض األنشطة التي نفذت -ح

 .تلةالكوتبادل الدروس المستفادة أثناء التنفيذ التي سيتم تقاسمها مع شركاء لتدوين 

عظم تحتاج مسائل التنسيق على مستوى الموقع وعلى المستوى الحكومي إلى الدعم. وفي م -خ

يضا من أذلك ويمكن تحسين نفس المستفيدين. لقدمت أكثر من وكالة مساعدة مماثلة   المواقع

 لمستفيدين.لخالل مشاركة أكثر انتظاما وذات مغزى 

ل والتدخ لتحديد مواقع التدخل ذات األولويةومن المهم وضع معايير واضحة تستند إلى أدلة  -د

م رى تقدالمناسب. ويمكن أن تكون إحدى المعايير هي المواقع التي ال توجد فيها منظمة أخ

 مساعدة مماثلة في موقع استضافة النازحين.

 كتلة وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل إعادة النظر في سياسة عدم وجود مخيمات، فإن -ذ

ا داد لدعمهستكون على استعأنشطتها تنسيق إدارة لمخيمات واد غير الغذائية / المأوى / المو

يار خاك أي كخيار المالذ األخير إذا تم إجراء تحليل منهجي لجميع الخيارات األخرى وليس هن

كون ن، وأن تيلزم أن يكون ألعداد صغيرة من السكاومع ذلك فانه يمكن العثور عليه.  أخر فعال

 ة لتوفير األرض.الحكومة مستعد

اء حول في صنع اإلنسانية )االوتشا(تنسيق الشؤون مكتب مع سوف يشارك فريق تنسيق الكتلة  -ر

 في إب. كيفية تحسين التنسيق

من أجل تحديد الخطوات اإليجار إلعانات دفع تحديث لمشروع المفوضية طلب أيضا كما  -ز

سوف يقوم فريق تنسيق 

لة بإجراء نقاشات الكت

على المستوى الوطني مع 

منظمة األوتشا حول 

كيفية تحسين التنسيق في 

 محافظة اب.

 



 

 11  2017يناير  26:  2جعه رقم المرا  - محافظة ابتقرير ألمهمة التي قام بها فريق كتله المأوى والمواد غير الغذائية وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها )دعم مجتمع النازحين( في 

 والخطوط الزمنية التالية بوضوح.

 وكالة التعاون التقني والتنمية )أكتيد( مالحظات  .2

 تكوينلناك حاجة كما أن ه أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التنسيق في إب. ت الوكالةأكد -أ

 ب.سيق في إلتحسين بيئة التنفريق الكتلة الميداني فريق التنسيق اإلقليمي وإشراك منسق 

 بالراحة يشعرونحيث أن النازحين اآلن المدارس تحديا ألشهر  الي وقد شكل نقل النازحين -ب

لضعيفة. ايتلقون مساعدات إنسانية خاصة الحاالت  في حينالمدارس مجانا إلقامتهم داخل 

مجتمع قد على المدى القصير في الر اإليجاإعانات دفع وأعرب النازحون عن قلقهم من أن 

 ال يلبي احتياجاتهم.

عيد الة بعد على تنفيذ مشاركة المستفيدين وتوعيتهم خالل األسابيع المقبلالوكالة وافقت  -ت

ب م سبل كساإليجار المكملة لدعإلعانات دفع الختبار جدوى الخيار الجديد للدعم النقدي 

 لضمان االستدامة والحد من ضعف األسر المستهدفة. الرزق

ثل بشأن مدى مالءمة هذا الخيار خاصة للفئات الضعيفة م اعن قلقهت الوكالة أعرب -ث

عم ديتعين  بيد أنه، في إب االستئجارالذين لم يكن من المرجح أن يجدوا خيارات  المهمشين

 هذه المجموعة الصغيرة وفقا لذلك.

ة في إب أسر 1200اإليجار الذي تقدمه المفوضية لدعم عانات دفع إوفيما يتعلق بمشروع  -ج

كن كافية، تمن السلطات لم المقدمة في تعز. ومع ذلك، فإن قائمة المستفيدين أشرة  200و 

 المقدمة. القائمة تلك خاصة بها باإلضافة إلىالقائمة القدما وتحدد الوكالة وسوف تمضي 

 يذلة بتنفالوكاسوف تبدأ و لتسهيل تحديد المستفيدينوقد أدرجت المفوضية معيارين آخرين 

 .العيدالعملية بعد 

 

 

 االجتماع مع الهالل األحمر اليمني

 المكان: مكاتب األمم المتحدة في محافظة اب

 الكتلةفريق تنسيق  تشارلز ومنير وهاني من  -وماجد قاسم من الهالل األحمر اليمني نور الدين شمسان ونبيل الجران  :الحضور:

 صباحا. 11:45الساعة  2017يونيو  22التاريخ/ الوقت: 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من 

قبل كتلة المأوى /المواد 

غير الغذائية/ إدارة 

المخيمات وتنسيق 

 أنشطتها 

 بعثة الكتلة.وآخر المعلومات الخاصة بمهمة مقدمة  .1

 لميدانيا الكتلة فريقتنسيق فريق تنسيق الكتلة زيارة لكل المراكز من أجل تعزيز جري ي -أ

 يكون أكثر وعيا باالحتياجات والتحديات على أرض الواقعفضال عن أن 

حافظة في مفريق الكتلة الميداني إلى تسهيل وضع دور منسق فريق تنسيق الكتلة سعى وي -ب

 إب.

على  صولوإنه لمن الجيد الحفي إب،  الكتلةهو شريك وحيث أن الهالل األحمر اليمنى  -ت

 لكتلةباوالمضي قدما  التي تواجههم والتحدياتهم احتياجاتولمحة عامة عن مشاريعهم، 

 في إب.
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 األحمر اليمني: الهالل مالحظات .2

غير  مأوى، الموادالهالل األحمر اليمني أي اجتماع مقام في محافظة إب لكتلة  يحضر -أ

 .إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها الغذائية و 

 ك مجالال يزال هنا حيثويتم التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية  -ب

 للتحسين.

 القدرة على التنفيذ.حيث أن للهالل األحمر اليمني التمويل تحديا يشكل  -ت

 ي إب.ف سيسهل عمل الجهات الفاعلةمنسق الفريق الميداني للكتلة ومن المؤكد أن دور  -ث

يدعم فريق تنسيق الكتلة 

الهالل األحمر اليمني 

 فرع  محافظة اب 

بربطه مع الوكاالت 

 الممكنة 

 و/أو

المنظمة غير الحكومية 

 الدولية 

 

 


