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

 صنعاء في الألجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتبالمكان: 

  الساعه العاشرة صباحا   2016 مارس 30، ربعاءاأل التاريخ/الوقت:

 فذتن   أو التي هالمطلوب اإلجراء مناقشتها تم التي القضايا

  المقدمه وقواعد توجيهيه .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

 

 وجمعيه وثاق للهجرة لدوليةا المنظمة -معلق

ات رير عن تقييماستشارك تق وصناع الحياة جمعيه األصالح األجتماعيه الخيريه :2 هنقطة المتابع

 .ت في األشهر السابقهاألحتياجات الذي نفذ

 جمعيهمن قبل  ارير سيتم مشاركتهاالتق

 و صناع الحياة الخيريه األجتماعيه األصالح

 فريق تنسيق الكتله -معلق تقرير أولي عن رصد أثر توزيعات المواد الغير غذائيه.أعداد  :3 هنقطة المتابع

 فريق تنسيق الكتله -معلق .2016تحديث بجدول مواعيد أجتماعات الكتله الوطنيه والفرعه للعام  :4 هنقطة المتابع

 فريق تنسيق الكتله -معلق .أعداد مسودة للمناصرة للكتله :4 هنقطة المتابع

 وح في منطقه ضروان مديريه همدانالنز .3

أستجابه للرساله المرسله من السلطات المحليه، قام فريق تنسيق الكتله با االعالن بالنيابه عن المفوضيه 

لشركاء الكتله الراغبين بعمل تقييم األحتياجات وعمل التوزيعات بدون مقابل مادي وستقوم المفوضيه 

 ونقلها الى موقع التوزيع.  بتوفير المواد الغير غذائيه

 شركاء الكتله -التواصل مع فريق تنسيق الكتله

 االستراتيجية االستشارية المجموعة .4

 االستراتيجية االستشارية المجموعةبعرض النقاط التي تم مناقشتها في اجتماع  الكتلة تنسيق فريققام 

 .وعرض مسودة خطه عملهالسابق 

غه العربيه مسودة الخطه سيتم مشاركتها بالل

 فريق تنسيق الكتله -واألنجليزيه

 التدريب على النوع األجتماعي .1

شخص وسيسمح للمثل واحد فقط  25فريق تنسيق الكتله سيقوم بااألعداد للتدريب األول االسبوع القادم ل

 من كل منظمه.

التجهيز لعمل التدريب سوف يتم بالتنسيق مع 

يق فريق تنس -نقاط التواصل للنوع األجتماعي

 الكتله

 أي نقاط أخرى .1

 تقييم األحتياجات

قام بتحديث الشركاء عن تقييم األجتياجات متعدد المجاالت الذي سيقام في حجه فريق تنسيق الكتله 

 .بمساعدة فريق من منظمه ريتش المختصه بالتقييمات

 

 مقر عقد األجتماعات

شر من أبريل في مكتب منظمه الهجرة أعلن فريق الكتله عن موعد األجتماع القادم الذي سعقد في العا

 الدوليه. 

 

الشركاء عن مراحل األعداد لعمل تحديث 

 فريق تنسيق الكتله -تقييم األحتياجات في حجه

 

 

 


