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

 في صنعاء منظمه الهجرة الدوليهمكتب المكان: 

  الساعه العاشرة صباحا   2016 مارس 13األحد،  التاريخ/الوقت:

 فذتن   أو التي هالمطلوب اإلجراء مناقشتها تم التي القضايا

  لمقدمه وقواعد توجيهيها .1

 السابق جتماعألل المتابعه نقاطمألحظات و مراجعة .2

 من نفذت التي التقييمات ستشارك معلومات عن وجمعيه وثاق للهجرة الدولية المنظمة :1 هنقطة المتابع

 .لشركاءتعميمهاعلى ا سيتم التي كتلهال مع تعز في اشركائه قبل

 ه وثاقوجمعي للهجرة الدولية المنظمة -معلق

ستشارك تقرير عن تقييم األحتياجات الذي نفذ في جمعيه األصالح األجتماعيه الخيريه  :2 هنقطة المتابع

 محافظه. 14

 جمعيهالتقرير سيتم مشاركته من قبل 

  الخيريه األجتماعيه األصالح

 الوضع فب تعز .3

 ضررة.ناقش الحضور بشان الوضع في تعز والتطورات من حيث الوصول للمناطق المت

 

 عرض عن التقييمات .4

 40صناع الحياة عرضوا تقييم االحتياجات الذي نفذ في مديريه التعزيه في محافضه تعز. التقييم التقى 

 مناطق. 7من مختلف شرائح المجتمع في 

 التقرير سيتم مشاركته من قبل صناع الحياة

 االستراتيجية االستشارية المجموعة .5

تم و شفافة بطريقة أجريت التي االستراتيجية االستشارية المجموعة عضويةبقائمه  الكتلة تنسيق فريق قدم

 .االجتماع خالل كتلهال شركاء قبل من األتفاق عليها

 

 المرجع الفني -المجموعه الفنيه .6

تمت مشاركه النسخه المبدئيه من كل المجموعات وسيعمل فريق تنسيق الكتله على دمج كل المراجع في 

مجموعه العمل  معمشاركتها ت سيتمتكون جاهزة  أن وبمجرد". المراجع التوجيهيه" واحد باسم وثيقة

 .مشاركتها مع اعضاء الكتله البداء المالحظات قبل للفريق الفني

 االستراتيجية االستشارية المجموعةأجتماع  

فريق تنسيق  -سيتم عقدة يوم األحد القادم

 الكتله.

 

 

 التدريب على النوع األجتماعي .1

التدريب حول النوع األجتماعي مخطط أن يتم عقدة نهايه شهر مارس أو مطلع شهر أبريل بدعم من 

 مستشارة النوع األجتماعي.

التي التدريب على النوع األجتماعي للكتله 

 عنها سيعلن

 تحديث عن رصد أثر توزيعات المساعدات األيوائيه .1

تم ابالغها بمشاركه النتائج مع فريق تنسيق  ائيهاأليو المساعدات توزيعات أثر رصدالوكاالت المنفذة 

 .2016مارس  18الكتله قبل 

 18بيانات الرصد يلزم تسليمها للكتله قبل 

 .2016مارس 

تقرير أولي عن الرصد يستم أعدادة من قبل 

 فريق تنسيق الكتله.

 أدارة المعلومات .2

له شهرياً مثل لمحه عامع عن الوضع تم عرض تحليل البيانات التي يتم تطويرها وتحديثها من قبل الكت

األنساني في مجال الكتله، المواقع التي يتم فيها تنفيذ أنشطه الكتله، معلومات تحليليه عن األحتياجات 

والمساعدات، أماكن تواجد أعضااء الكتله، تحديث عن مراكز تجمعات النازحين والتجمعات العشوائيه 

 وخطط االستجابه.

 ها قبل نهايه األسبوعسيتم مشاكتالمعلومات 

 أي نقاط أخرى .3

 مقر عقد األجتماعات

ناقش أعضاء الكتله أمكانيه عقد أجتماعات الكتله في مقر المفوضيه العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

تم األتفاق على عقد األجتماعات خالل الشهرين القادمات في كال  المقرين ومنظمه الهجرة الدوليه. 

 جعه القرار بنهايه هذة المدة الزمنيه.بالتتابع ومرا

 

 المناصرة

فريق تنسيق الكتله بمساعدة من الشركاء سيقومون بتطويرأدوات للمناصرة لتعزيز أنشطه الكتله والتماس  

 مساعدة المانحين.

تحديث قائمه مواعيد أجتماعات الكتله 

فريق  -2016الرئيسيه والكتل الفرعيه للعام 

 تنسيق الكتله

 

فريق تنسيق  -دة لنقاط المناصرةعمل مسو

 الكتله

 


