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 نشتطهاأتنسيق والمأوى والمواد غير الغذائية وإدارة المخيمات تقرير ألمهمة التي قام بها فريق كتله 

 عدن الى

 فريق تنسيق كتلة المأوى/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها.

   أهداف المهمة. .1

 الفريق الميداني للكتلة. تنسيق نوتمكي دعم .1.1

خالل عقد  ن وذلك منالفريق الميداني لكتلة المأوى/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها في عد احتياجات تقييم  .1.2
 ئدين.العا صالعشوائية ومساكن النازحين المستأجرة وبيوت األشخا تجمعاتاالجتماعات مع السلطات والشركاء فضال عن زيارة ال

 المنازل أهيلت إعادةما يتعلق ب وخاصة الحكومة خطط مع متوافقة لتكونكتلة ال أنشطة تنسيق لتعزيز حكوميال مسؤولالب االجتماع .1.3

 .المدمرة/  المتضررة

 .وتعز الجنوب قليمإ في الطوارئ لحاالت االستجابة وكذلك دائمة حلولإيجاد بشأن ورؤيتهم  خططهم الستكشافالكتلة  ركاءاالجتماع بش  .1.4

 

 معلومات المهمة 

 دنللفريق الميداني للكتلة في مركز عزيارة تعارفيه و تقديم الدعم الفني  الهدف العام للمهمة/البعثة

 الشركاء الفاعلين في مركز عدن  الكتلةشركاء 

 2017يوليو  13-9 تاريخ الزيارة 

  محافظة عدن  الموقع 

مسئول ال –نائب منسق الكتلة، هاني شاتيال  -منسق الكتلة األول، منير الصباري –تشارلز كامبل  الفريق الزائر
  المشارك في الكتلة

التابعين  وناألخر لمشاركونا
 للشريك 

 .(الخارجية تالعالقامسئول ) أحمد وهيب ،(العمليات مدير) فؤاد أرفاد ،(مدير) رستم محمد: عدن ينابيه

 ناصر نمحس عبده ،(لحج محافظة) علياني أمين الدكتور: المحافظ مكتب في اإلنسانية االتصال نقاط
 .ي(أب محافظة) شيخ إبراهيم وخالد( الضالع)

 وسيتم. 2017 يوليو 12 فيالفريق الميداني للكتلة المنعقد  اجتماع حضروا الذين الفاعلون الشركاء
محاضر كذا بوتزويد منسق الفريق الميداني للكتلة بكشف المشاركين وكاالتهم/ منظماتهم غير الحكومية 

 االجتماعات.

 غير مطبق أخر تقارير الرصد 

  التعليقات حول التنفيذ/ التقدم المحرز .2

 العشوائية في مديرية البريقة. الشعب مستوطنة زيارة  .2.1

 أسرة 40 حوالي من المستوطنة تكونت 

 خاصة كويتية مانحة جهات من ومولت  المستوطنة من قبل ينابيه عدن أقيمت. 

 غير اتمنظمموظف  من اإلدارة تتألفيث ح عدن يانبيه قبل من تشغيلهاتم و الموقع إدارة أنشئت 
 (.فقط رجال) للنازحين  وممثلي الحكومية

  ألسرتين. مشترك واحد مطبخيوجد 

  مفصولة بشكل متساوي بين الجنسين(.)حمام/ أحواض استحمام  16هناك 

 ساعات 3 كل متاحة الكهرباء. 

 مأيا ثالثة كل ساعات 4 لمدة العامة الشبكة قبل من المياه توفير يتم. 

 الصورة 

 الشعب. تجمع عشوائي في 
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  الصحي للصرف خزانين إلى العادمة المياه تصريفيتم. 

 التصفية عملية بتنفيذ السلطات تقوم 

 ء يع الغذاي بتوزذائية شهرية "عينية"  في حين ال يقوم برنامج الغذاء العالمغ زميقدم شريك الكتلة ح 
 السبب؟ لمعرفة عصام -

 بالمدارس األطفال التحق 

 وحدةو ( التبريدفصل الصيف ) والخيارات الصحي الصرف ناتخزا أحد تأهيل إعادة: االحتياجات 
 الرزق. كسبمتنقلة وفرص  طبية

 ق تنسيق الكتلة.يفر عمل نقاط  .2.2

 إضافي  تمويل/  دعم على للحصول لدعوةمن أجل ا عدن يانبيه دعم. 

 (التبريد) الصيف في فصل الغذائية غير والمواد المأوىخيارات  في النظر. 

 :سعد دارمديرية  في المستأجرةحين الناز لمساكن زيارة .2.3

 أشخاص 5 من ةالنازحاألسر  تكونت. 

 2015 عام في النزوحبداية  منذ منازل في يعيشون. 

  شهريا يمني لاير 15000وقدرة  مبلغ اإليجارقيمة 

 ل،قف باب،اجة إلي بح فهي. الدنيا بالمعايير يفي الأماكن االستحمام /  دورة المياه أن إال آمن المأوى 
 .المبلطة واألرضيات الخصوصية الكهربائي، باحمص

 الشاحنات. من المياه شراء يتمكافية حيث  غير العامالمشروع  مياه 

  كحالق ماهر بأجر يومي. يعمل رب األسرة 

 :المشروط النقدي للتحويل بالنسبة العمل نقاط .2.4

 من  د الدنيالحدولتلبية ا تذكير الشركاء بتنفيذ المعونات النقدية لدفع اإليجار التي يحتاجها المأوى
 هو اإليجارات تخفيض مقابل المأوى تأهيل إعادة فإن كذلك، األمر يكن لم وإذاالمعايير المقبولة. 

 .األمثل الخيار

 العيش سبل دعممن خالل تقديم  المأوى وربط استدامة، أكثر نهج إلى الدعوة. 

 لألسر العائدة في منطقة التواهي. زيارة .2.5

 1األسرة رقم 

 أشهر 6 قبل المنزل إلىهذه األسرة   عادت. 

  أشخاص 7وتتكون من. 

 .يعمل رب األسرة كعامل باألجر اليومي 

  والنهب للتدمير البيتتعرضت. 

  ساعات 3 كل الكهرباءتعمل. 

 الصباح في ساعات 4 لمدة يوميا الماء وفريت 

 الصحي الصرف بشبكة تصلالمنزل م 

 2 رقماألسرة 

 أشهر 6 قبل المنزل إلىهذه األسرة  ادتع. 

  أشخاص 10 تتكون من. 

  رابته. يتقاضىيعمل رب األسر كموظف في وزارة الكهرباء وال يزال 

 والنهب للدمار البيت تعرض 

 ساعات 3 كل الكهرباء تعمل. 

 الصباح في ساعات 4 لمدة يوميا المياه تتوفر 

  

 

 

 

 المرحاض العملي في المستوطنة 

دورة مياه االستحمام بحاجه إلي باب  
صية وقفل ومصباح  إضاءة و خصو

 وأرضية مبلطة.

 1الدمار الواقع على منزل األسرة رقم 

  2الدمار الواقع على منزل األسرة رقم 

 3منزل األسرة رقم  الدمار في
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 الصحي الصرف كةيتصل المنزل بشب. 

  

 3األسرة رقم 

  تأجرة في األسرة مس ،ولهذا بشدة،متضرر  المنزلحيث كان  2016 رنوفمب عادت هذه األسرة في
 منزل.

  المنزل لدمار نتيجة األبحيث توفي  أشخاص 5تتكون األسرة من. 

 األسرة بقاء أجل منلألب  الحكوميالراتب التقاعدي  يستخدم. 

 لالمنز تأهيل إعادة في أمريكي والرد 2000 استثمرواالنهم  اإليجار األسرة  تدفع ال. 

 مالك العقار. مع إيجار عقداألسرة  يوقع لم 

  ساعات 3 كل الكهرباءتعمل. 

 الصباح في ساعات 4 لمدة يوميا المياه تتوفر 

 الصحي الصرف كةيتصل المنزل بشب. 

 :فريق تنسيق الكتلة عمل نقاط .2.6

 صةخا) لكتلةا شركاء سيستخدمها التي المساعدات النقدية للمأوىالممثلة ب التشغيلية ألدواتا تسريع 
 )العقارات أصحاب من المستفيدين ستحمي التي العقود

 والعائدين للنازحين المأوى أنشطةالنقدية لدعم  من مزيدا   إلی الدعوة 

 إلعمارا إعادة إلى بحاجة التي العائدين منازل أن حيث اإلعمار إلعادة الحكومة خطة في النظر 
 .حالةتتطلب اإل

  امنازله إلى عودةبال لألسر للسماح التأهيل إعادة بمنح المتعلقة ةاألنشط لتمويل المانحة الجهاتدعوة 
 .المدمرة

 

 

 

 

 المحددة القصور وأوجه تم مواجهتها التي المعوقات .3

 .الوطنية الحكومية غير للمنظمات سيما وال بشكل عام تمويلانعدام ال .3.1

 (خبرة األكثر الدولية الحكومية غير المنظمات مراقبة إلى الحاجة) الوطنية الحكومية غير المنظمات قدرات بناء .3.2

 للمأوى النقد لتنفيذ خيارات التشغيلية األدوات .3.3

 .منازلهم بشكل كلي دمرت العائدين الذين المضيبشأن الوضوح  .3.4

 .اإلعمار عادةالحكومة إل خطة في الوضوح .3.5

 عدن لمركز الجغرافي االختصاص بشأن وضوحال .3.6

 الوطنية الكتلة مع وأقوى أوثق روابط إلى حاجةال .3.7

 التوصيات واتباع نقاط العمل .4

ن مسيكون  -يق أنشطتهاوتنس المخيمات إدارة/  الغذائية غير لموادالفریق الميداني لكتلة المأوى/ ا منسقهو   الحمایة مسؤول - التنسيق .4.1

 یمكنها ةوطني أو دولية كوميةح غير منظمة أیضا الكتلة تحدد أن يوینبغ. الهامة القضایا مناقشة فيها یتم التيالمفيد لها دعم اجتماعات محددة 

 .التقني الدعم تقدیم

 وإرسال العربية باللغة المترجمة المستندات وتبادل بالصوت والصورة الوطنية الكتلة اجتماعات ربط -الوطنية الكتلة مع أقوى روابط إقامة .4.2

 لوطنيةالكتلة ا من كل من المقدمة الشهریة التحدیثاتإجراء . بشركائهم صلة أكثر جعلهاو لمراجعتها الفریق الميداني للكتلة إلىاإلرشادات 

 تحدید. الشركاء قبل من المستفادة الدروس تبادل تشملو - التنسيق تعزیزكما ینبغي  العامة االجتماعات في وفریقها الميداني لمناقشتها

 المصدرة من أجل استيعاب التوجيهية المبادئبتوضيح  أو تدریبالقيام بال. (الراجعة ذیةالتغالمالحظات ) لتقدیم يةالتوجيه وثائقللالمنافسات 
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 إعداد 

المسئول المشارك عن  -هاني شاتيال
الكتلة الوطنية)المأوى/ المواد غير 
الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق 
أنشطتها( كما علق على ذلك منير 

نائب منسق الكتلة الوطنية  -الصباري
)المأوى/المواد غير الغذائية/ إدارة 

 المخيمات وتنسيق أنشطتها(
 

 راجعها

المواد المنسق األول للكتلة الوطنية )المأوى/ -تشارلز كاميل
 غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها(

 

 التاريخ
 2017يوليو  15

 التاريخ 
 2017يوليو  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أفضل

 وثيقتینبغي  .األنشطة نع الكتلة شركاء جميع إبالغ لضمانوالتفاصيل  التقاریر شكلینبغي تبادل  – الكتلةرفع التقارير وعملية الرصد إلي  .4.3

 إكمال المهمة عدب منير وسيتولى. أخرى مراكزمع  اإللكتروني الموقع علىتبادلها و هاترجمت یمكن بحيثكعرض باور بوینت  اجتماع كل

 .المعلومات بإدارة المتعلقة األخرى والتوجيهات باإلبالغ المتعلقة التوجيهات تقدیم

 تمعالمج إشراك ذلك في ابم ذهاتنفي ینبغي التي الدعم وأنشطة الوطني، المستوى للنقاشات على مستمر تحدیثالقيام ب – لكوليرال ستجابةاال .4.4

 وكبسوالت الكلور أن توفرت. والصابون أوعية الماء وتوزیع الصحي والصرف المياه مرافق تحسين ودعم المحلي،

ا ي تم جمعهالت حكوميةال غير الوطنية المنظمات وإمكانات قدرة عن معلوماتوتعني  – الحكومية غير المنظمات قدراتل بيانات قاعدة إنشاء .4.5

 .التنفيذ لتسهيل المعلومات بهذه الدوليين الشركاء لدعمووضعها لصالح الكتلة المركز من 

              العالمي التقدير .5

 اصالخ دتنا وتقديرناكما نقدم إشا. جداوناجحة  ممتعة المهمة هذه جعل الذي عدن في لفريقلو الفرع لمدير قديرهتنسيق الكتلة ت فريق يسجل

 .اطار الكتلة وفي المهمة خالل مشاركتهو لدعمه عصاملسيد ل

ق الفري دعم إلىتلة فريق تنسيق الك يسعى وسوف. الواقع أرض على االحتياجات لتلبية وتفاءل بنشاط عدنويعمل الفريق الميداني للكتلة في 
 .القدرات وبناء التمويل إلى الدعوة عن فضال ةالتقني اإلرشادات توفيرالميداني ب

  تعليقات الشركاء  .6
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 الجدول الزمني للمهمة: 1الملحق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الوقت التاريخ

 جوا جيبوتيالسفر إلي  11:00 يوليو 9

 (بحراعدن )إلي  رحلة 18:00

 الوصول إلي عدن 09:00 يوليو يوم األثنين 10

ق لفريااالجتماع مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين مكتب عدن بما في ذلك منسق  10:00
 الميداني للكتلة الوطني.

 أسرة. 40القيام بزيارة لمستوطنة في مديرية البريقة والمكونة من  12:30

  يرة )في مديرية دار سعد، محافظة عدن(زيارة وحدة مأوى حضرية صغ

  زيارة منازل العائدين في عدن )منطقة التواهي( 10:00 يوليو يوم الثالثاء 11

12:00 

 

ت ال حيث أن السلطا محافظات )لحج/أبين الضالع(منسقي االجتماع بالمسئولين الحكوميين 
 مركزية في المحافظات الجنوبية.

 اجتماع الفريق الميداني للكتلة. 10:00 يوليو يوم األربعاء 12

لهجرة ية لإحاطة فرق المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/المنظمة الدول 13:00
 في عدن.

 جيبوتي )بحرا(–رحلة: عدن  14:00

 صنعاء )جوا( -رحلة: جيبوتي 07:00 يوليو 15
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 : محاضر االجتماعات 2الملحق 

 . الالجئيناألول مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  عاالجتما

 مكاتب المفوضية السامية في عدنالمكان: 

ال فریق نقطة اتصلمفوضية السامية( عصام الدعيس )فرع ا مدیر( جاكولين برليفيت )-تشارلز ومنير وهاني )فریق تنسيق الكتلةالحضور: 

  الميداني( لكتلة ا

 .صباحا 10الساعة  2017یوليو  10التاريخ/ الوقت: 

 القضايا التي تم مناقشتها

اإلجراء المطلوب من قبل 

المواد غير /كتلة المأوى

الغذائية/ إدارة المخيمات 

 وتنسيق أنشطتها

 الالجئين لشؤون السامية لألمم المتحدة المفوضية مدير فرع إحاطة) إيجاز(  .1

a. 2017 مارس في التي تمت اإلخالءعملية  بعد بكامل طاقتهبشكل  كتبیعمل الم 

b. وتخصيص والتحدیات والثغرات االحتياجات حيث نالمركز عن باقي المراكز األخرى م  یختلف 

 .والشراكات الموارد

c. أمده طال نزوح بعد المالية مواردهم العائدون استنفد. 

d. ر فيها قضایا تعتب التي الحمایة كتلة مع أكبر بشكل العملینبغي  -السكن واألراضي والممتلكات قضایا

صبحت أالتي  السكن واألراضي والممتلكات من أعمال الفریق الميداني للكتلة لمعالجة قضایا األراضي

 .لعائدینين اب شيوعا أكثر

e. كة وإشراك مشار من والمزید القضایا إلحالة الحمایة رصد مع أقوى روابطوهي  – المأوى استراتيجية

 حلي.للبيئة والوضع الم  االعتبار بعينللنظر  المأوى استجابة خياراتالمجتمع، حيث تحتاج 

f. دعم إنحيث  اراإلیجدفع  إعانة ذلك في بما نقدیةقائمة على ال أكثرهناك استجابات  – نقدیةال منحةال 

 جيد یجمز لضمان المستفيدین اختيار معایير مراجعة إلى یحتاج قد ولكن خيار هو العيش كسب سبل

 .للغایة الضعيفة الفئاتن م فقط وليس المستفيدین من

g. إلدارةا عصامالكتلة ممثلة بفرن و قيادة تقدم -لمركز ا توسيع بشأنتنسيق المفوضية  فریق موقف 

 إذا لكذ ومع في منسق دولي مخصص للكتلةفریق العمل اإلنساني ویرغب كل یوم على حدة،  والقيادة

 ةوحد أیضا یقود السيد فرن نأ حيث مراجعة إلى الترتيب هذا فسوف یحتاج العمليات، توسعت

مع  انيریقها الميدإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  وف/  الغذائية غير المواد/  المأوىللنازحين وكتلة 

 . الحكومية غيردولية/ محلية  منظمات دعم عن البحث إمكانية

h. الوطنية ةلكتلا دعموهناك حاجة ل المستفيدین تحدید منهجيةینبغي مراجعة  –عن بعد  لعملياتا دعم .

 الجنوب من للمدخالت المنهجي والدمج اللجنة الطوعيةخالل ینبغي ربط اجتماعات الكتلة الوطنية من 

 .اللجنة الطوعية خالل من لربطوینبغي مناقشة تكرار ا. التوجيهية والمبادئ السياسة في

i. أرض على رةالقدكمن في ت المشكلة لكنالقيود هناك أقل و – الجنوب في مةمالء األكثر التنفيذ بيئة 

 .مبتكرة رقط لتجریب جيدة أسبابوهذه  المحلية السلطات مع والتنسيق المستفيدین قائمة ومع الواقع

j. لمرحلةا هذهاإلماراتي في  األحمر الصليب مع باالجتماع یوصى ال - والمانحين الشركاء مشاركة 

مشاركة مع ي على الكتلة الوطنية الوینبغ الوضع عن القليل سوى تعرف ال جدیدة قيادة لوجود نظرا

      .روابط للتواصلبعض المانحين عن بعد ویمكن لها أن تقدم لهم 
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 اتاالجتماع الثاني مع نقاط االتصال اإلنسانية التابعة للمحافظ 

 مكاتب المفوضية السامية في عدنالمكان: 

ج(، ) محافظة لحن علياني، الدكتور أميلكتلة الميداني(ا فریق يس )نقطة اتصال(عصام الدع-تشارلز ومنير وهاني )فریق تنسيق الكتلةالحضور: 

 عبدة محسن ناشر )محافظة الضالع( وخالد إبراهيم شيخ )محافظة أبين(.

 ظهرا  12الساعة  2017یوليو  11التاريخ/ الوقت: 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من قبل كتلة 

غذائية/ المواد غير ال/المأوى

إدارة المخيمات وتنسيق 

 . أنشطتها

 المناقشات والمالحظات المقدمة من الدكتور أمين علياني )محافظة لحج( .1

a. عدن في إقليم محافظة أكبر هي لحج. 

b. الضعيفة المضيفة والمجتمعات النازحين بين التوتر 

c. حون ب النازهرو وكذلك المجاورة المحافظات من النازحون وتدفق عدن مركز في محافظة أكبر

 .لحجمن 

d. لحج محافظة في لالجئين خراز ومخيم لحجوصلوا إلي  الالجئين من عدد أكبر. 

e. ى مأو 3000 بين من الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية من المأوى 600 تأهيل إعادة

مهمة  نولك إعمار إعادة إلى تحتاجغير كافية و التأهيل عادةكما أن إ جزئية، ألضرارتعرضت 

 .اإلعمار إعادةعلى  وليس. الجزئي أو الضئيل التأهيل إعادة على إال تركز الة الكتل

f.  األرجح على همف المدینة في كانوا إذا ولكن مضيفة أسرلدى  أقاربهم معالنازحون  معظمیعيش 

 هم نهم استضافتهو أماكن تواجد أقرباء لهم من الذین یمك یوجه حركة النازحين  ما اإلیجاریدفعون 

g. ين مهمش دائماوهم  أسرة 100/200 حواليإجمالي عددهم حيث أن  العراء فيلمهمشون یعيش ا

 في نتقالياال لمأوىذو األولویة ل هدفال حيث أن ،المأوى توفير هامش ویعاملون على المجتمع في

 العشوائية. مواقعال في هو كماال یزال  الطوارئ حاالت

/  االستجابة للمأوى خيارات توسيع

 المخيمات إدارة/  الغذائية غير المواد

 بعين األخذ معوتنسيق أنشطتها 

 المحلية الخصوصيات االعتبار

 

مركز البحوث البيئية الربط بين 

 كبيرة إلعادةعمليات للقيام ب والطاقة

 التأهيل والتعمير.

 

 

تشمل خيارات االستجابة للمأوى 

للمهمشين في خيارات المأوى 

 هماتمعالجة تحدید

 

 )الضالع محافظة) ناشر محسن عبده منالحظات المقدمة والم مناقشةال .2

a.  جزئي. بشكل منزل 2300 و بشكل كلي منزال 60تم تدمير 

b.  200أهيل تأن المفوضية السامية سوف تعيد  حين في العام، هذا منزل 400تم اعادة تأهيل حولي 

 .منزل

c. 134أهيل حيث یتم ت  یلالتمو قيود بسبب بالكامل التأهيل إعادة ال یتم إكمال األحيان بعض في 

 دوالر. 1200 الواحد إلي  منزلال سقف منزال ویصل متوسط  تكلفة اعادة تأهيل

d. تربية بتتمثل األنشطة  األنشطة؟ نوع هو ما - المساعدات النقدیة للمأوىو العيش سبل تحسين

 منظماتلا بعض - المشكلة تنسيق تشغيل. بدءوأطقم  الزراعية والمدخالت النحل خالیاالمواشي و

 المخيمات رةإدا/  الغذائية غير المواد /المأوى كتلة أن إال اإلطالق علی تنسق ال الحکومية غير

 الحکومة مع التنسيق في كبير بعمل تقوم وتنسيق أنشطتها

e. زارةو إلى التوجه الحكومية غير المنظمات على یجب - محافظة كل في المتناسق غير التنسيق 

 وائمق، فهي تقدم الحكومية نقاط االتصال مع وتتبادل المعلومات الدولي والتعاون التخطيط

 إلجراءاتا توضيح إلى الحاجة. ویطلب منهم ذلك درایة على یكونون عندما لشركاءل المستفيدینب

 .الشركاء مع ومشاركتها لتنفيذالمتعلقة با الحكومية

f. اه والصرف المي مثل أساسية خدمات فيها تتوفر التي المواقع عن البحث لنزوحأن من أسباب ا كما

 .والتعليم الكهرباءو  صحةالصحي وال

g.  أماكن  تأهيل إعادة - المضيفة ألسربالنسبة ل. الفئات لمختلف المأوى دعم خياراتكما اقترح وضع

 على مستدامة ليستفهي  – اإلیجار المالية لدفع المعونات، أما المنازل مرفقات وتحسين المأوى

ینبغي تطویر المعایير واإلرشادات 

 التوجيهية 

 

إرشادات ربط المعونات المالية لدفع 

اإلیجار مع أنشطة الدعم التكميلية 

 مثل الحصول على مصدر رزق.

 

على فریق الكتلة الميداني تحدید 

إجراءات الحكومة القائمة ومشاركتها 

 مع الشركاء لتعزیز التنسيق.
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 مثل ولكن جيد العيش سبلالحصول على  بأنشطةفارتباطها  ؟ ذلك بعدا ماذ ولكن القصير المدى

المعونات المالية لدفع  زیادة، ذلك إلى وما والخياطة الزراعةوأعمال  الناس مهارات تحسين ماذا؟

هي تدابير ذات أولویة للمواد غير  للمنازل المستمر التأهيل وإعادة المستأجرة لألسراإلیجارات 

 المأوى. الغذائية ومواد

 (أبين محافظة) شيخ إبراهيم خالد من المقدمة مالحظاتالو مناقشة .3

a. 2017 - 2011 من الحروب بسبب تضررا هي أكثر المحافظات أبين محافظة 

b.  أبين إلىمن المحافظات الشمالية  أسرة 1642نزحت 

 بعةویحتاجون لمتا! ؟ الطلق الهواء في النازحين أغلبية یعيش

c. مرأةلل اليمني تحادواال أبين مؤسسة خالل من لمأوىطقم إلصالح  ا 2000تقدیم  مسبقا   تم. 

d. عموالد الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات انعدام -أبين في الكوليرا تنتشر 

e. إلى حتاجتو المنازل تدمير بسببمراكز تجمع النازحين  في قيتمن النزوح ولكنها ب األسر عادت 

 .كأولویة التأهيل إعادة

f. ل نق مثل ؟ ر استهداف الفئات الضعيفة تتجاوز معایير الكتلةتواجهها في معایي مشكالت هناك هل

 في النازحونیعيش  ؟(المدارس فقط ليسو) حرجة حكومية مباني في یعيشون الذین أولئك

 أسرة 279 مؤسساتهامن  34حيث تستضيف  ةيصحو تعليمية مؤسسات

g. مة في مباني عا ذین یعيشونألولئك ال سنة لمدة اإلیجارالمعونات المالية لدفع  بتقدیم المحافظ وعد

 .لنقلهم ولكنها لم تقدم بعد

h. منازلها لىإ للعودة المراكز مغادرة من األسر تتمكن حتى المنازل تأهيل إعادة هو الدائم الحل. 

i. ثلم ل العيشلتوفير سب التكميلية مشاریعالوتقدیم المعونات المالية لدفع اإلیجار  اقتراحقام ب 

 (.والخضروات الفواكهبيع ) الصغيرة كشاكاألو ناریةال والدراجات األجرة سيارات

j. القش من انيمب في تعيش التي األسر معظم - استضافتها؟ یتم التي لألسرالمقدم  الدعم نوع هو ما 

 .ةسيئ ظروفوفي و مرافقتوفر  بدون المجمع داخل

على الفریق الميداني للكتلة 

التواصل مع كتلة المياه والصرف 

حية الصحي والنظافة الص

وخاصة في مراكز تجمع 

 النازحين. 

 

هناك حاجة لالطالع على معایير 

لدعم باالضعف لتدخالت المأوى 

 الوطني.

 

 

هناك حاجة إلجراء واضح ومكتوب 

لتنسيق المشاریع اإلنسانية للجهات 

 الفاعلة في أقليم الجنوب.

 

 

 

 

 نظمة الدولية للهجرة.اإلحاطة المقدمة من فرق المفوضية السامية والم -الثالث االجتماع

 .مكاتب المفوضية السامية في عدنالمكان: 

ال فریق نقطة اتصلمفوضية السامية( عصام الدعيس )فرع ا مدیر( جاكولين برليفيت )-تشارلز ومنير وهاني )فریق تنسيق الكتلةالحضور: 

 رابح ساریدین )مدیر فرع المنظمة الدولية للهجرة(. الميداني( لكتلة ا

 .ظهرا 1الساعة  2017وليو ی 12الوقت: التاريخ/ 

 القضايا التي تم مناقشتها 

اإلجراء المطلوب من كتلة 

المأوى/ المواد غير الغذائية/ 

إدارة المخيمات وتنسيق 

 أنشطتها.

 التي سلط الضوء عليها والمسائل فريق تنسيق الكتلة إحاطة .1

a. االستجابة عملد التوجيهية المبادئ خصمل لوثيقة النهائية الصيغة وضعينبغي  – الطارئة االستجابة .
 لشريكل مامالهتإلبداء ا دعوة عدنفرع  الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية نشرتوقد 

 .الغذائية غير والمواد المأوى لتوزيع البديل

b. الوطنية الكتلة من الدعم من المزيد ينبغي تقديم – المعلومات إدارة قدرات تحسين. 

c. من لطوارئا لحالة االستجابة كيفية حول السابق وكان في الكتلة تدريب إجراء تم - دراتالق بناء 
 .األمر لزم إن تكرارها يمكن التي التوزيع بعد ماالرصد ل مرحلة إلى المستفيدين تحديدل التقييمات

جتماع اال سوف یتم ربط 

 20العام للكتلة في تاریخ 

اللجنة أغسطس من قبل 

 الطوعية مع عدن.

 

ینبغي القيام بتنفيذ/ مناقشة نقاط 

العمل التفصيلية لألنشطة 

الفردیة أو مشاركتها مع عصام 
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d. تقدم  ال افلماذ إليه يحتاجون ما على للحصول لديهم ما الناسيبيع  – المساعدات النقدية للمأوى دعم
لفنية بشأن اتقديم اإلرشادات التوجيهية لمجموعة العمل  .األول المقام في النقديةلهم المساعدات 

لكسب  يليةالتكم األنشطة من وغيرها العيش كسب سبل إدراج إلى الدعوةو المساعدات النقدية للمأوى

 .االستدامة لضمان المأوى تدخالت معالعيش  سبل

e. من نسبيا هولةبس إليها الوصول يمكن الشمال في مواقع لوجود نظرا - عدن كزلمر الجغرافية التغطية 
لكتلة في الفريق الميداني ل مع المعلومات وتبادل ربط الجيد من سيكون تعز، جنوب مثل عدن مركز
 مواقعتلك ال

f. المحتملة الوطنية الحكومية غير المنظمات وإمكانات لقدرات خرائط رسم. 

g. الحكومة التي تقودها عماراإل إعادة خطة متابعة 

h. المستفيدين اختيار عملية بشأن إرشادات 

دارة )تحدید الدعم الفني ودعم إ

المدرجة المعلومات المطلوبة 

االجتماعات لرفع تقاریر 

مشاركة  و دعم اإلدارةووربطها 

ماعات التحدیثات قبل االجت

 القدرات، الخ( أنشطة بناء

 

 

 نهاية تقرير المهمة 


