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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 مايو 15، حداأل التاريخ/الوقت:

 فذتن   و التيأ هالمطلوب اإلجراء مناقشتها تم التي القضايا

  المقدمه وقواعد توجيهيه .1

 السابق جتماعألل المتابعه نقاطمألحظات و مراجعة .2

 التي كتلهال مع تعز فيتم تنفيذها  التي التقييمات عن تقريرستشارك  ثاقمنظمه و :1نقطة المتابعه 

 .لشركاءعلى اا تعممهبدورها س

 

 المتابعه مع منظمه وثاق

 التدريب سيعقد في شهر يونيو. النوع األجتماعي سيعقد في يونيو بوصول السيدة ديبورة.تدريب عن  :2نقطة المتابعه 

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

 المنتدى األنساني اليمني ستشارك تقرير عن الوضع في تعز. :4نقطة المتابعه 
دى األنساني اليمني ستشارك التقرير مع المنت

 الكتل األخرى.

  الدولية الهجرة منظمةستقوم و ةكتلال مع الفيديو/الصور سيقوموا بمشاكه الكتلة شركاء :5نقطة المتابعه 

 .الكتله ألبدا الراي شركاء المناصرة التي سيتم تعميمها على لفيديو مسودة مشاركهو تجميعب

 الدولية جرةاله منظمةالمتابعه مع 

  الحمايه تعميم .3

  قامت كتله الحمايه بعرض شرح مبسط عن تعميم الحمايه.

 العرض سيتم مشاركته مع شركاء الكتله

  المعلومات أدارة .4

والتجمعات العشوائيه والتي تضمنت بعض  تجمعات النازحين قام بعرض استمارةتنسيق الكتله فريق 

 األتفاق تم الذي المحدد الوقت في التقارير بتقديم مطالبين منظماتال األضافات لتحسين جودة المعلومات.

 منتجات وتطوير وتحليل معالجة على الكتلة التنسيق فريق سيعمل. السابقة األجتماعات في عليه

 .شهريا   مشاركتها سيتم الذي المعلومات على بنائا مفصله معلوماتيه

فريق تنسيق الكتله سيقوم بمشاركه أستمارات 

تله وسيعد لبرنامج تدريبي ألستخدام أدوات الك

أدارة المعلومات للكتله بناء على طلب 

 الشركاء.

  الكتله استراتيجية تعديل .5

 :التالية الخطة على الشركاء اتفق

 .ستعد مسودة األستراتيجيه من قبل فريق تنسيق الكتله 

 مالحظات المجموعه األستشاريه األستراتيجيه. 

  والكتله الرئيسيه.مالحظات شركاء الكتله 

ة األستراتيجيه سيتم مشاركتها دمسو

لمالحظات المجموعه األستشاريه 

 األستراتيجيه وشركاء الكتله والكتله الرئيسيه.

 

 أي نقاط أخرى .1

 مقر عقد األجتماعات

 في في المفوضيه ومنظمه الهجرة الدوليه شهرين فترة خالل األجتماعات عقد على قبل شهرين تم األتفاق

أقترح الشركاء عمل ومشاركه تقييم يتم  .الزمنيه المدة هذة بنهايه القرار ومراجعه بالتتابع المقرين  كال

 بناء عليه أتخاذ القرار.

 

 المنسق الجديد للكتله

 ساديا خان ستصل بدايه الشهر القادم.

 التقييم بخصوص مكان األجتماع سيتم تعميمه.

 

 

 


