
 
 

على ل الفنية للعمل مجموعة العم - طتهاكتلة المأوى/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنش
 المساعدات النقدية للمأوى

 .2017أغسطس  30يوليو وحتى  19من 
 
 ختصاصاتاال

 نبذه مختصرة  .1
رين لمدخراتهم فاذ الناس المتضراحتياجات إضافية والتي ظهرت نتيجة الستنإلي بشكل جزئي  2017خطة الكتلة للعام  تعزى

املة مثل شونتيجة لذلك فسوف يجرب الشركاء طرق  .السكنية المتاحةالقدرة  وتشبعوالحاجة للحصول على موارد مالية 
لصالح البدء  يونيو 18 المساعدات النقدية، وقد صوت شركاء الكتلة أثناء اجتماع الكتلة الوطنية فيعلى تقديم استخدام القدرة 

 مجموعة عمل فنية تعمل على تقديم المساعدات النقدية للمأوى.اء بإنش

 
 األهداف   .2

 .تسهيل وتعزيز المساعدات النقدية لتدخالت المأوى 
 .تناسق تداخالت المساعدات النقدية للمأوى 

  
 :التسليمات )ما يمكن إنجازه( .3

 الة المأوى(تحديث استمارة تقييم الكتلة الموجودة حاليا ) تقييم حالة ضعف األسرة وح 
  التدخل المطلوب لكل أسرة مؤهلة( باختيارتسمح للشريك موضوعية أداة  عالمات الضعف )تسجيل بطاقة 
 لشريك(مذكرة تفاهم حول المساعدات النقدية للمأوى ) اتفاقية من ثالثية األطراف بني المستفيد والمالك وا. 
 جار(.نه تم استالم المساعدة النقدية ودفع اإليإيصال بالمساعدات النقدية ) وهو استمارة وصل تشير إلي أ 
  ات المأوى في وحد نةالممكالمأوى  أعمالالمأوى ) فاتورة كميات متناسقة تذكر كل بإعادة تأهيل فاتورة الكميات المتعلقة

 الصغيرة أو مراكز تجمع النازحين.
 يد اء تزويمكن للشرك ثبحي البالدسعار أل فاتورة كميات مسعرة إلعادة تأهيل المأوى ) تكون أسعار الوحدات وفق

 المستفيدين مقابل التنفيذ بأنفسهم(
 .)حق استخدام العقد )وهو عقد بين الشريك والمالك يسمح للشريك للتدخل في أصول المالك 
 سواء  لمسكنة في ااإلقاموهي اتفاقية ثالثية بين المستفيد والمالك والشريك تسمح للمستفيد بأجير خاضعة للرقابة )اتفاقية ت

 بدون إيجار أو بإيجار اقل مقابل اعادة تأهيل المأوى(
 .نموذج رصد التدخل الالحق 
 

 الزمني المؤقت الجدول  .4
ث يحدد موعد صباحا لمدة ساعة ونصف بحي 10يوم األربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة  2017يوليو  19يبدا من تاريخ 

 .2017أغسطس  30االجتماع النهائي بتاريخ 

. 

 المكان  .5
 تب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بصنعاء.مك
 

 أعضاء الفريق  .6
 )هاني شاتيال ) المسئول المشارك عن المنظمة الدولية للهجرة، رئيس الفريق 
 ( وكالة التعاون الفني والتنميةمدير البرنامج  في اندرو كريج- )محافظة صعدة/الجوف 
 جمعية اإلصالح االجتماعية الخيرية( -ع الطوارئالهجري )منسق مشرو ُمنى 
 ( في مدير مشروع المساعدات النقدية وليد الصلوي)،المنتدى اإلنساني اليمني 
 )حسين العران )المدير التنفيذي في مؤسسة شباب صعدة 

  االختصاصاتنهاية 


