CCCM SNCC meeting Minutes / Sa’ada hub
المكان :عبر اإلنترنت من خالل ميكروسوفت تيم ,التاريخ  /الوقت 6 :اكتوبر  2021من الساعة  10:45 – 9:30صبا ًحا .
نقاط االجتماع
مراجعة نقاط االجتماع السابقة.
تحديث قائمة مواقع النزوح وتقارير الكلة في رابط بيانات االنشطة.
الفجوات بمواقع النزوح
تحديث خارطة مزودي الخدمات .
تحديثات الشركاء  ,التدخالت المخطط لها ,االحاالت والتحديات.
نقاط اخرى.

-

نقاط العمل المطلوبه او التي تم تنفيذها

النقاط التي تم مناقشتها
مراجعة نقاط عمل محضر االجتماع السابق
1

▪

▪

▪

2

-

مؤسسة يمن الخير تقوم بتحديث
االستجابة بعد التوزيع.

-

15
اكتوبر

تحديث قائمة مواقع النزوح وتقارير الكلة في رابط بيانات االنشطة.
-

-

3

مؤسسة يمن الخيرلتسريع عملية التحقق من الموقع ال 39المشاركة من قبل المجلس
واإلبالغ عن النتائج في أقرب وقت ممكن .تقوم مؤسسة يمن الخير باخطار منسق
الكتله الفرعيه في حالة وجود أي دعم مطلوب للتنسيق مع السلطات لتسهيل
التحركات الميدانية للشركاء.
بالنسبة لصعدة  ،تم عقد اجتماع مع المجلس االعلى في  7سبتمبر  ،وتم االتفاق على
مشاركة المجلس االعلى ل قائمة المناطق والمواقع ذات األولوية مع منسق الكتله
الفرعيه .بمجرد استالم القائمة من المجلس  ،ستسعى الكتله للحصول على دعم
شركاء  CCCMلتنفيذ نشاط التحقق.
االستجابة لعدد  24حالة حريق المبلغ عنها مسبقا من قبل مؤسسة يمن الخير في
الجوف ,وتم التنسيق الرسال المواد من مخزون الطوارئ  ,وقيد انتضار التصريح
لنقل المواد الى الجوف.

-

المؤسسة ستقوم بتدريب فريق
مؤسسة كوادر للتنمية واالغاثة على
استمارة تقرير الموقع للمشاركة في
تقييم المواقع
بأنتظار مشاركة المجلس لقائمة
المواقع للتحقق منها .

30
اكتوبر

حاليا اليتم تحديث بيانات انشطة ادارة المخيمات من قبل الشركاء  ,واخر تحديث
للبيانات منذ شهر يونيو  ,2021والمفترض ان يتم التحديث بشكل شهري لكل
المؤشرات  ,قائمة المواقع ,حوادث الحريق ,او حاالت الطرد)
مؤسسة يمن الخير لديها زيادة عدد  11موقع جديد لم يتم تحديثها في مواقع الكتلة مع
تحديث المؤشرات االخرى.
مؤسسة يمن تنمية لم يتم تحديث اي من مواقعها في قائمة الكتلة  ,بسبب عدم وجود
وصول لنظام تقارير الكتلة .

تحيث بشكل منتضم بيانات وتقارير
كتلة ادارة المخيمات من قبل كل
شركاء ادارة المخيمات .
كذلك يتم الرفع باي تقرير ل حالة
الحرائق ,او الطرد في حال
الحادث.
يتم ارسال ايميل لطلب مستخدم من
قبل مؤسسة يمن تنمية  ,ومسؤل
الكتلة يتابع مع المعلومات لفتح
حساب للمؤسسة .

-

الفجوات بمواقع النزوح
-

-

مؤسسة يمن تنمية  :قاربة على انهاء تقييم  11موقع نزوح وتم تحديد االحتياجات
وجاري تحليل البيانات ومن المتوقع ان يتم مشاركة التقييم في اقرب وقت.
مؤسسة يمن الخير :تم مشاركة بعض الفجوات مع شركاء الغذاء للتحقق ومطابقة
القائمة ,وكذلك بعض احتياجات المياه تم مشاركتها مع كتلة الووش ,المأوى وااليواء
جاري االستجابة والتوزيع حاليا وعقب االنتهاء يتم مشاركة بقية االحتياجات للمأوى.
المؤسسة الوطنية  :حاليا بدأت انشطة ادارة المخيمات وسيتم عمل تقييم متعدد
القطاعات في عدد  5مواقع في مديريتي سحار ودماج.

-

-

يمن تمنية تقوم بمشاركة التقييم
متعدد القطاعات .

تقوم المؤسسة بمشاركة التقييم
عقب االنتهاء

بشكل منتظم
تاريخ 15
من كل شهر

عند
الحوادث
 15اكتوبر

في اقرب
وقت وقبل
نهاية 30
اكتوبر

يتم التحديث
من قبل
NFDHR

4

-

تحديث خارطة مزودي الخدمات .
للوقت الحالي لم يتم استخدام خارطة مزودي الخدمات من قبل شركاء ادارة المخيمات ,مسؤول
فرع الكتلة سيقوم بمشاركة نموذج خارطة مزودي الخدمات مع الشركاء.

مسؤول الكتلة يشارك نموذج
خارطة الخدمات مع الشركاء
ليتم تحديث الخدمات ومشاركة
من قبل الشركاء

31
اكتوبر
2021

وتم االتفاق مع الشركاء على تحديث الخارطة حسب النموذج واذا كان هناك حاجة الي تدريب
او استفسار حول تعبئة النموذج يتم التواصل بمسؤول فرع الكتلة .
5

تحديثات الشركاء  ,التدخالت المخطط لها ,االحاالت والتحديات.
مؤسسة يمن الخير (الجوف) :
 تم عمل زيارات دورية الى مواقع النزوح وتم عقد جلسات توعية حول ( الوقاية منكورونا ,اجراءات الوقاية من الحرائق ,والنظافة الشخصية)
 جاري العمل بأنشطة االثر السريع ( 6مشاريع في مواقع النزوح) بالجوف. تم االستجابة ل  42اسرة من متضرري السيول بمواد مأوى (شلتر طارئ) . تم عمل تدريب لعدد  24عضو من اعضاء اللجان المجتمعية في المواقع الجديد (11موقع).
مؤسسة يمن تنمية (صعدي):
-

تم عمل اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية ومزودي الخدمات لتحسين
االستجابة

التحديات :
 تهديد طرد عدد  280اسرة بموقع المحزام الشرقي بمديرية الحزم – الجوف .من قبلمالك االرض  .وتم مناقشة المشكلة مع السلطة المحلية بالمديرية واكدة السلطة
المحلية بانها ستقوم بحل االشكالية مع صاحب االرض.
5

-

مؤسسة يمن الخير تقوم بمتابعة
حل اشكالية االرض مع السلطة
المحلية وتحديث نتائج التي تم
التوصل اليها.

في اقرب
وقت ممكن

اي نقاط اخرى
 من قبل االووتشا :من المتوقع نزول المخصص لتمويل صندوق الدعم االنسانيباليمن خالل الفترة القادمة  ,فعلى الشركاء الراغبين بالتقديم تجهيز وتحديد
االحتياجات واالولويات لتسليم المقترحات عند فتح باب التقديم.
قائمة المشاركين في االجتماع
Agency

Name

Email Address

Mobile No

Position

salahsa@unhcr.org

712225302

CCCM SNCC

UNHCR

Sameer Salah

1

almunabb@unhcr.org

712225107

Cash assistant

UNHCR

Farhan Jubran

2

t.alsleemi@yard-yemen.org

716602265

A.B coordinator

YARD

Taleb Al-Sleemi

3

YARD

Enas Alatnah

4

Omar AL-Haithi

5

Fatima Sharafaldeen

6
7

ealatnah@yard-yemen.org
cccm.co@ydfy.org

716501263

CCCM coordinator

fsharaf@nfdhr.org

770755665

Protection Manager

NFDHR

hawlaqy@nfdhr.org

717667746

Field coordinator

NFDHR

Hussien Alawlaqy

algaawry@un.org

712222802

Humanitarian A Officer

OCHA

Helal

8

Amani Althamari

9

amhasan248@gmail.com

Health awareness officer

YDF

ASADSC

