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 اليمن في الغذائية والمواد الغير/ أنشطتها وتنسيق وإدارة المخيمات/ المأوى كتلهمالحظات من أجتماع 

 في صنعاء مقر المنظمة الدولية للهجرةالمكان: 

  العاشرة صباحا   الساعة 2016 أبريل 10األحد،  التاريخ/الوقت:

 فذتن   أو التي ةالمطلوب تااإلجراء مناقشتها تم التي القضايا

  وقواعد أساسيةمقدمة  .1

 السابق جتماعألل المتابعة نقاطو مالحظات مراجعة .2

سيارك كل من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة وثاق تقارير المسح الميداني  :1 ةالمتابعنقطة 

 للنازحين في محتفظة تعز مع شركاء الكتلة  

شاركت المنظمة الدولية للهجرة قوائم النازحين في 

رة وصالة والمظفر ودمنة خدير التربة والقاه

والمواسط. ستشارك المنظمة الدولية للهجرة كذلك 

 تقارير المسح الميداني وكذلك منظمة وثاق

( وملتقى صناع الحياة CSSWسيشارك كل من جمعية اإلصالح ) :2 ةالمتابعنقطة 

(LMMPO) تقارير المسح الميداني الذي تم تنفيذه خالل األشهر السابقة 

 كة تقارير المسح الميدانيتمت مشار

اعداد الصياغة األولية لتقرير المتابعة والتقييم البعدي الخاص بتوزيع المواد  :3 ةالمتابعنقطة 

 الغير غذائية

وسيتم مشاركته مع  التقريرمن هذا  االنتهاءيتم حاليا 

 أعضاء الكتلة في أقرب فرصة

 . تم تحديث جدول االجتماع ومشاركته لكتلة الوطنية والكتلة الفرعيةتحديث جدول اجتماع كتلة المأوى ل :4 ةالمتابعنقطة 

   بيان المناصرة الخاص بكتلة المأوى :5 ةالمتابعنقطة 

تم طلب  تم االنتهاء منه وتوزيعه على الشركاء.

مشاركة فيديوهات المقابالت مع النازحين وعملية 

  التوزيع مع الكتلة في االجتماع القادم

 

 منطقة ضروان ، مديرية همدانالنزوح في  .3

      قام فريق التنسيق بعمل إعالن بالنيابة عن المفوضية  المحلية،ردا على رسالة السلطة         

لجميع أعضاء كتلة المأوى من أجل تحديد الجهات التي ستقوم بعمل المسح السامية لشئون الالجئين 

الية ، حيث ستقوم المفوضية السامية لشئون الميداني للنازحين وتوزيع المواد بدون أي تكلفة م

 الالجئين من جهتها بتوفير وإيصال المواد الغير غذائية

 يتم حاليا تقييم االحتياج من قبل أعضاء كتلة المأوى

 المجموعة االستشارية االستراتيجية .4

 المجموعةقام فريق تنسيق كتلة المأوى بتقديم نتائج النقاش الذي تم خالل اجتماعات 

 المأوىستشارية وتم عر  نسخة أولية من خطة العمل مع جميع أعضاء كتلة اال

تم تقديم وترجمة خطة العمل ومشاركتها مع  

 الحاضرين

 التدريب المتعلق بالنوع االجتماعي -5

 

تم تنفيذ أول تدريب في المنظمة الدولية للهجرة  

 أبريل 5بتاريخ 

 

ورأي الشركاء في ما اذا كانت خطة خطة االستجابة الخاصة بوقف إطالق النار  -6

 التهدئة ستنجح

ديث عن اطالق النار والحقام أعضاء كتلة المأوى بمشاركة أراءهم حول خطة وقف 

 خطط االستجابة والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة لم تكن متاحة من قبل

تم مشاركة المالحظات مع مكتب تنسيق الشئون 

كاء على ( وتم تشجيع الشرOCHAاإلنسانية )

 مشاركة مالحظاتهم وارسالها عبر االيميل

 ةإشراك المزيد من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ األنشط -7

تتطلع منظمات المجتمع المدني إلى مشاركة أوسع في تنفيذ األنشطة والبرامج اإلنسانية 

 تفادةواالسوتتطلع كذلك إلى شراكة أوسع مع منظمات محلية أخرى من أجل تعزيز القدرات 

 من العالقات التي تتمتع بها المنظمات الوطنية مع المجتمعات المحلية

المزيد من المناصرة  تقديم سيعمل منسق الكتلة على

مع المنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة 

وكذلك سيقوم بعمل اجتماعات خاصة لمناقشة هذه 

 القضية

 وثيقة صندوق التمويل االنساني -8

صندوق التمويل اإلنساني مع أعضاء الكتلة وقام فريق التنسيق بتقديم تم مشاركة وثيقة 

االستراتيجية واألنشطة المفضلة واتفاقيات الشراكة والمناطق الجغرافية والمواعيد 

 النهائية

فريق التنسيق سيكون متواجدا من أجل المشاورات 

وسيرسل الوثيقة النهائية المتعلقة بالتمويل 

 المخصص لكل قطاع
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 نقاط أخرىأي  -9

  االحتياجات:تقييم 

المشترك بين الوكاالت في محافظة حجة والذي  تقييم االحتياجاتبالحديث عن  التنسيققام فريق 

 سيتم تنفيذه من قبل مبادرة وصول

  

 :(TFPM)فريق العمل المعني بتتبع حركة النازحين

لكن  المأوى،ماع كتلة سيتم دعوة بعض أعضاء فريق عمل تتبع حركة النازحين للمشاركة في اجت

المسح  مناقشةالقادم من أجل في االجتماع  إنما األعمالليس في هذا االجتماع نظرا الزدحام جدول 

  الميداني للنازحين. 

 

 

 

. 

يتم االنتهاء من عمل الشروط المرجعية وخطة 

العمل للدراسة الخاصة بالنازحين ومشاركتها مع 

 أعضاء الكتلة

 

 

 

عمل المعني بتتبع حركة من قبل فريق ال عر 

 (TFPM)النازحين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


