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للعائدين الماوئ ترميم ومواد العودة وحقيبه النازحه لألسرة الطارئ الماوئمواد و األيوائية للمواد الموحدة القائمة  

 :داخليا   النازحين مساعدة (1

 لألسرة النازحه للطوارئ مواد االيواء الخيار األول للماوئ الطارئ:

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

1 
غطاء بالستيكي 

 )طربال(

 متر 5*4 األبعاد:

 كيلو 4.5 الوزن:

 السوداء الكثافة عالي ايثيلين البولي ألياف من مصنوعة الصناعة:

 .االطراف جميع على الختم الحرارة معززة حواف مع المنسوجة،

  أسرة 2

 مطرقة 2
 سم( مقبض مع موضع لألصابع01أنش ) 4 الحجم:

 المغناطيسي الفوالذيه،من  الراس:
  أسرة 1

 يوايي  لألسرة النازحهاال موادال

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

 هبطاني 1
 متر 1.5*2.0 األبعاد:

  % بوليستر011مصنوع من  :محتوىال
  فرد 1

 فرش 2
 متر  1.7*0.9  األبعاد:

  مصنوع من األسفنج :محتوىال
  فرد 1

 مجموعة مطبخ 3

 كل مجموعة مطبخ تحتوي على التالي: :محتوىال

 غطاء مع األلومنيوم الطبخ وعاء ليتر 7*0

 غطاء مع األلومنيوم وعاء ليتر 5*0

 للصدأ المقاوم الفوالذ من عميق * أوعيه5

 للصدأ المقاوم ذالفوال باكو* أ5

 للصدأ المقاوم الحديد من مصنوعة طاولة مالعق* 5

 للصدأ المقاوم الفوالذ شفرة مع مطبخ سكين* 0

 للصدأ المقاوم الفوالذكبيرة للطبخ من ملعقة  * 0

  أسرة 1

 الماء دلو 4

 لتر 05 :محتوىال

 جرام 011 الوزن:

 هغالقإل البالستيك من غطاء مع البالستيك، من مصنوع الصناعة:

 .دلوال لحمل قوي بالستيكي مقبض وكذلك ،هوفتح

 أسرة 2

لتجنب التكرار، على الشركاء 

التواصل والتنسيق مع شركاء 

كتله المياة واألصحاح في نفس 

 المنطقة قبل توزيع دلو الماء. 

 فرش نوم 5
 متر 1.8*0.9 األبعاد:

  بإحكام المنسوجة االصطناعية الخيوط% 011 :محتوىال
  أسرة 2
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 المطاط من مقبض مع مخلبعلى شكل  النوع:

 معول 3

 متر )يتضمن راس حفار( 0.6 الحجم:

 خشبي المقبض:

  مسطح/ أطراف معول وع:الن

  أسرة 1

 منشار 4
 (صلبة همدبب أسنانمم للشفرة )711-011 الحجم:

 بالستيكي أو خشبي المقبض:
  أسرة 1

 حبل أبيض متين 5

 متر 31 الطول:

 الطبيعية األليافمتين من  النوع:

 سم 0 السماكة:

  أسرة 1

  أسرة 6  سم311* 7*7 األبعاد: خشبي عمود 6

  أسرة 7 سم10*2.5*400سم بعرض 01 بعاد:األ خشبلوح   7

 علبه مسامير 8
 مم051 الطول:

 كيلو 0 وزن العلبة:
  أسرة 1

 لألسرة النازحهتوفير الخيام  للماوئ الطارئ: الخيار الثاني

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

 متوسطه خيمه 1

 متر 3*4األبعاد: 

 متر 2: الطول مركز

 متر 0.90الجانبي:  الجدار تفاعار

 متر مربع 02يه: األرض مساحة

 أنش( 2)قطر  من الفوالذ أقطاب 4االعمدة: 

0 
)عدد أفراد  أسرة

 أو أقل( 7األسرة 
 

 خيمه كبيرة 2

 متر 4*4األبعاد: 

 متر 2: الطول مركز

 متر 0.90الجانبي:  الجدار ارتفاع

 متر مربع 00يه: األرض مساحة

 أنش( 2)قطر  ب من الفوالذأقطا 4االعمدة: 

0 

)عدد أفراد  أسرة

األسرة  أكثر من 

 أفراد( 7

 

 لألسرة النازحه أعانه األيجارات الخيار الثالث للماوئ الطارئ:

 المالحظات متوسط المساعدة المدة المبلغ ألمساعدة الرقم

1 
المساعدة المالية 

 لأليجار
 دوالر في الشهر - $150 011$

3-0 

 أشهر
  أسرة
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 عايدين :ال مساعدة (2

 عايدةال لألسرة االيوايي  المواد

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

 هبطاني 1
 متر 1.5*2.0 األبعاد:

 % بوليستر011مصنوع من  :محتوىال
  فرد 1

 فرش 2
 متر  1.7*0.9  األبعاد:

 مصنوع من األسفنج :محتوىال
  فرد 1

 مجموعة مطبخ 3

 كل مجموعة مطبخ تحتوي على التالي: :توىمحال

 غطاء مع األلومنيوم الطبخ وعاء ليتر 7*0

 غطاء مع األلومنيوم وعاء ليتر 5*0

 للصدأ المقاوم الفوالذ من عميق * أوعيه5

 للصدأ المقاوم الفوالذ باكو* أ5

 للصدأ المقاوم الحديد من مصنوعة طاولة مالعق* 5

 للصدأ لمقاوما الفوالذ شفرة مع مطبخ سكين* 0

 للصدأ المقاوم الفوالذكبيرة للطبخ من ملعقة  * 0

  أسرة 1

 دلو الماء 4

 لتر 05 :محتوىال

 جرام 011 الوزن:

 ،هوفتح هإلغالق البالستيك من غطاء مع البالستيك، من مصنوع الصناعة:

 .دلوال لحمل قوي بالستيكي مقبض وكذلك

  أسرة 2

 فرش نوم 5
 متر 0.0*1.0: األبعاد

 بإحكام المنسوجة االصطناعية الخيوط% 011: محتوىال
  أسرة 2

 المساعدة الماليه 6

 

 

 

 يتمل

 تحديدها
  أسرة

 عايدة(ال لألسرةالمتضرر بأضرار بسيط  ) المأوى إلصالح أدوات

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

1 
غطاء بالستيكي 

 )طربال(

 متر 5*4 األبعاد:

 كيلو 4.5 الوزن:

 السوداء الكثافة عالي ايثيلين البولي ألياف من مصنوعة الصناعة:

 .االطراف جميع على الختم الحرارة معززة حواف مع المنسوجة،

  أسرة 1

 علبه مسامير 2
 مم051 الطول:

 كيلو 0 وزن العلبة:
  أسرة 1
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 مطرقة 3

 سم( مقبض مع موضع لألصابع01أنش ) 4 الحجم:

 المغناطيسي ذيه،الفوالمن  الراس:

 المطاط من مقبض مع مخلبعلى شكل  النوع:

  أسرة 1

 حبل أبيض متين 4

 متر 21 الطول:

 الطبيعية األليافمتين من  النوع:

 سم 0 السماكة:

  أسرة 1

 حبل من النايلون 5

 

 نيلون :نوعال

 متر للفه 51-45 :الطول

 سم 0 السماكة:

 

  أسرة 1

 ايدة(عال لألسرة) المأوى تأهيل أدوات

 المالحظات متوسط المواد العدد المواصفات المادة الرقم

 مطرقة 1

 سم( مقبض مع موضع لألصابع01أنش ) 4 الحجم:

 المغناطيسي الفوالذيه،من  الراس:

 المطاط من مقبض مع مخلبعلى شكل  النوع:

  أسرة 1

 معول 2

 متر )يتضمن راس حفار( 0.6 الحجم:

 خشبي المقبض:

 اف معولمسطح/ أطر النوع:

  أسرة 1

 مجرفة 3

 متر )يتضمن راس حفار( 0الحجم: 

 خشبي المقبض:

 حافة ضيقة النوع:

  أسرة 1

 منشار 4
 (صلبة همدبب أسنانمم للشفرة )711-011 الحجم:

 بالستيكي أو خشبي المقبض:
  أسرة 1

 صغيرة مجرفة 5

 سم( 21أنش ) 01 الحجم:

 خشبي المقبض:

 مسطح النوع:

 فةشكل المجر :الشكل

  أسرة 1

 دلو مطاطي 6

 لتر 02-01الحجم: 

 معدني مقبض مع المطاط النوع:

 أسود اللون:

  أسرة 1

7 
حبل أبيض 

 متين

 متر 21 الطول:

 الطبيعية األليافمتين من  النوع:
  أسرة 1
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 سم 0 السماكة:

8 
حبل من 

 النايلون

 نيلون :نوعال

 متر للفه 51-45 :الطول

 سم 0 السماكة:

  أسرة 1

9 
ء بالستيكي غطا

 )طربال(

 متر 5*4 األبعاد:

 كيلو 4.5 الوزن:

 السوداء الكثافة عالي ايثيلين البولي ألياف من مصنوعة الصناعة:

 .االطراف جميع على الختم الحرارة معززة حواف مع المنسوجة،

  أسرة 2

 عربة يدوية 10
 مم 025* األرتفاع  031العرض  * 0211الطول  األبعاد:

 لتر 51 السعه:            كيلو 31 الوزن:
  أسرة 1
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 التوضيحي  المالحظات

 وكذلك ،النازحين واألفراد لألسر الغذائية غيرال والمواد )الماوئ الطارئ( الطوارئ حاالت في اإليواء رييامع منومتفق عليها  مختارة مجموعة من أعاله الجداول تتكون

 نازحينال مساعدة في الكتله شركاء خبرة للسكان، المتزايد والنزوح الصراعات ارستمرا مع المناطق التي يختارونها أواألصليه  مناطقهم إلى أختاروا العودة الذين نازحينال

 ه موحدةحزم في جمعها لممكنا من يعد لم الغذائية غير المواد أو/ الماوئ الطارئ و ،لذا ألى أخرى. منطقة من تختلف الغذائية غير المواد/  المأوى أن أظهرتالتي  داخليا  

 حاالت في المأوىسيتم مساعدتهم ب داخليا   النازحين ،بشكل عام. كليهما أو الغذائية غير المواد أوالماوئ الطارئ  إما المساعدة لهم ستقدم وأنما داخليا   نازحينال لمساعدة

 .أحتياجاتهم مع تتوافق التي الغذائية غير والمواد الطوارئ

 ن:مساعدة النازحي .1

 علىأستنادا  و هاتقييموحتياجات التي تتم مالحظتها ساس األسيتم مساعدتهم بالمواد األيوائية بناء  على أ داخليا النازحين :المواد الغير غذايي  .1.1

 ليست المحددة حتياجاتاال كان إذا المثال سبيل على .االحتياجات أساسبناء  على  خالل التوزيع يلزم أن تكون . سله موحدة تقديم من بدال   االحتياجات

 . للنازحين ةتوفيرا فقط يتم هذ فإن النوم وحصيرة بطانية سوى

 بشدة تضررت التي المباني في األشجار، تحت الكهوف، مثل مستقرة غيرفي ظروف ولذين وجدوا في العراء إ داخليا النازحين :الماوئ الطارئ .1.2

تقييم  بناء  يلزم توفير هذة المواد  كما. ارئطتهم بمواد الماوئ المساعد على همحصوليلزم و المزدحمة، الخاصة أو العامة المرافق المكتملة، غير أو

 االنتباه الرجاء. ئرالطا ماوئال وادم لحصولل مؤهلة ليست الخيام أو اإليجار إعاناتالتي حصلت على  األسر أن الحظ. المحددة االحتياجاتيوضح 

عند تقديم هذا و. معينة منطقة في تجمعات سكنية أو المخيمات إقامة تعتزم مأوى كتلة أن يعني ال الطوارئ حاالت في المأوى مستلزمات توفير أن إلى

 حاجة هناك كان إذا أنه الحظ .مساعداتال هذه مثل على الموافقة قبل وذلك والحقوق، األرض ملكية تقييم للشركاء ينبغيالنوع من المساعدات 

لتوزيع  .الطوارئ حاالت في اإليواء وادم كامل توزيع دون داخليا، النازحين على توزيعها يتم أن يمكن فإنها ية،البالستيك ألغطيةل المعالم واضحة

 الخيام، الرجاء الرجوع الى مذكرة وتوجيهات الكتلة بهذا الخصوص.

أستنادا  و هاتقييموحتياجات التي تتم مالحظتها بناء  على أساس األ ماليه لأليجارسيتم مساعدتهم بالمساعدة ال داخليا النازحين :أعانه األيجارات .1.1

 قوية مبررات دون أشهر 0 اإليجار إعانات تتجاوز أن ينبغي ال. معيار للضعف متفق عليه في الكتلة( 02نوع الضعف لدى األسرة النازحة ) على

 المناسب السعر لتحديد تقييم عملية إجراء الكتلة شركاءى عل يجب .العائالت لتلك دائمة حلول إليجاد المناسبة الخطط وتوافر تقييم أساس علىوبناء  

 بشأن توجيهية مبادئألى أن يتم أعتماد  واضحة مبررات مع شهريا $051 -$ 011 في نطاق لمشروعلالمستهدفة  مناطقال في اإليجار إلعانات

 .من الكتله اإليجار إعانات

لهم المواد  ستقدم للعودة أجل من المساعدة إلىالمنطقة التي يختارونها وهم في حاجة  أو األصلية مواطنهم إلى داخليا  الذين قرروا العودة النازحين :عايدينمساعدة ال .2

 .للعائدين ومفيدة مالءمة األكثر الغذائية غير المواد باعتبارها الكتلة الشركاء قبل من القائمه أعالة تمت توصيتها .أعالة
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 بدال   االحتياجات علىأستنادا  و هاتقييمواعدتهم بالمواد األيوائية بناء  على أألحتياجات التي تتم مالحظتها العائدين سيتم مس :المواد الغير غذايي  .2.1

 بطانية سوى ليست المحددة االحتياجات كان إذا المثال سبيل على .االحتياجات أساسبناء  على  خالل التوزيع يلزم أن تكون . سله موحدة تقديم من

 على توزيعها يتم أن يمكن فإنها البالستيكية، ألغطيةل المعالم واضحة حاجة هناك كان إذا أنه الحظ. لعائدينل ةتوفيرا فقط يتم هذ فإن النوم وحصيرة

 .للعائدين

 طفيفة أضرار إلصالح احتياجاتهميؤكد  تقييمأستنادا  على  األدواتعائدين سيتم مساعدتهم بهذة ال :لمتضرر ضرر بسيطا المأوى إلصالح أدوات .2.2

 الناحية من يعتبر أولئك من مختارة مجموعة فقط وأنما .وأحدة أدوات مجموعةك توفير يتم لنالمذكورة أعالة  األدواتجميع . مئواهم أو منازلهم في

 .اوئالم أو المتضررة المنازل تأهيل وإعادة إصالح في الصلة وذات المناسب النحو على الفنية

مئواهم المتضرر  أو منازلهم ترميم أو إلصالح احتياجاتهميؤكد  تقييمأستنادا  على  األدواتساعدتهم بهذة سيتم م العائدين :المأوى تأهيل أدوات .2.1

 النحو على الفنية الناحية من يعتبر أولئك من مختارة مجموعة فقط. وأحدة أدوات مجموعةك توفير يتم لنالمذكورة أعالة  األدواتجميع . جزئيا  أو كليا  

 المتضرر المأوى إلصالح أدواتالذين حصلوا على  العائدين أن الحظ. اوئالم أو المتضررة المنازل تأهيل وإعادة إصالح في الصلة وذات المناسب

 .المأوى تأهيل أدوات اليمكنهم الحصول على بسيط ضرر

يتم توفيرة بناء  على تقييم أحتياجات العائدين ومنطقة المساعدة الماليه يجب أن تكون فقط للعائدين. اليه توفير هذا النوع من المساعدات ومبلغ المساعدة ل *

 )محافظة، المديرية( العائدين أو التي تم أعادة توطينهم في منطقه أخرى.

 


