ر
محض االجتماع الشهري لكتلة ادارة و تنسيق المخيمات  -اغسطس

التاري خ 31 :اغسطس 2021
المكان :قاعة التكافل االنسان  -مارب
الرئيس :منسق الكتلة الفرعية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
المشاركون :المنظمة الدولية للهجرة ،منسق كتلة المياة ،منسق كتلة المأوى ،اوتشا ،المفوضية السامية ،المجلس النويج،
مركز الملك سلمان ،جمعية التكافل االنسانية ،منتدى االغاثة والبناء ،الوصول االنسان ،الوحدة التنفيدية للجوف ،ائتالف انسان،
جمعية الصفاء ،جمعية تيبان ،مؤسسة استجابة ،ائتالف صنعاء.

االجندة
 .1تحديث حول االستجابة الطارئة لموجه النوح الجديدة (مارب-الجوف)
 .2تحديثات رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات ف مواقع النازحي (الفجوات)
 .3تهديدات االخالء ف مواقع النازحيي
 .4عرض البيانات المنتجة من نشاط تقييم ادارة المواقع

نقاط العمل السابقة
نقاط العمل

الحالة

زيارة ميدانية ر
مشنكة للجوف للتقييم.

مكتمل

أداة تقييم السيول

مكتمل

تدريب عىل اداة تعريف الموقع لدعم الجوف وتحديد مواقع النازحيي

مكتمل

تشكيل مصفوفة لجميع تدخالت المنظمات غن الحكومية

قائم

المناقشة ونقاط العمل
 .1البند  1من جدول األعمال :تحديث حول االستجابة الطارئة لموجه النزوح الجديدة (مارب-الجوف)
 26أغسطس  :2021أفاد منسق آلية االستجابة الرسيعة عن حدوث نزوح جديد ف مديرية الحزم بالجوف عن ر
الرسيك المنفد هناك
( ، )YARDوقد حدث النوح بسبب الرصاع الحال ف الخطوط األمامية لمديرية الحزم  ،وبسبب نقص المعلومات .سيقوم فريق
االستجابة الطارئة  RRMإلجراء تقييم شي ع اول  RNAلعدد  132أشة من النازحي الجدد أثناء تسليم حقائب االستجابة الطارئة.
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كتلة ادارة وتنسيق المخيمات ترفع حالة التأهب مع ر
الرسكاء اإلنسانيي النشطي ف االجتماع للدعم والبدء ف توجيه التدخل اإلنسان
والمشاري ع واألنشطة القادمة ف محافظة الجوف.
رف  24أغسطس  :2021تنبيه جديد للنوح تم مشاركته من مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات إل جميع ر
الرسكاء ف محور مأرب
ي
ً
بسبب اندالع األعمال العدائية والرصاع األخن ف حكومة البيضاء  ،وكما ورد من الوحدة التنفيدية لمخيمات النازحيي أن عددا من
 40أشة قد نزحوا من البيضاء إل .حيث وصل عدد من األش البالغ عددها  13أشة إل مأرب الواقعة ف مناطق ومواقع مختلفة
داخل مدينة مأرب  ،وتمت مشاركة قوائم المترصرين مع منسق آلية االستجابة الرسيعة كخطوة أولية للتدخل والدعم لألش النازحة.
دعت كتلة ادارة وتنسيق المخيمات جميع ر
الرسكاء ف الميدان إل جانب التنسيق من القطاعات االنسانية األخرى لدعم العائالت
ً
النازحة حديثا وتوقع زيادة موجة النوح ف المنطقة.

ر
يف  10أغسطس  :2021نداء من رشيك قطاع ادارة وتنسيق المخيمات ف مديرية رصواح ( )SHSمن أجل تهجن  51أشة من أراك
إل مواقع أخرى للنازحي ف منطقة الروضة  ،تم نقل العائالت بسبب الناع المستمر ف المنطقة .اكتملت عملية التحقق وبدأ رشكاء
 WASHو  RRMوالحماية و  SNFIمرحلة التدخل  ،وتمكن رشيك المياة و االصحاح البيئ ف فريق الهجرة الدولية من نقل جميع
ممتلكات األش المترصرة  ،ودعم رشيك االستجابة الرسيعة ف منظمة بناء عدد  32شة  ،وأجرى فريق الحماية التابع للوصول
االنسان جلسات استشارية و نفسيه ل  24اشة وبدأ رشيك المأوى من فريق التكافل االنسان ف التوزي ع ل  19أشة وسيتم االنتهاء
من استهداف ر
باف االش خالل األيام القليلة القادمة .دعا منسق جمعية التكافل اإلنسان إل ر
الرسكاء النشطي اآلخرين ف المنطقة
لدعم السكان المترصرين والتدخل بن ًاء عىل القدرات المتاحة .يحث ممثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
ً
ً
وقتا طويال للحصول عىل الدعم.
من الجانب اآلخر عىل شعة االستهداف ف حالة حدوث أي نزوح جديد ولن تنتظر العائالت

ر

أيضا  ،يف  21أغسطس  :2021تم مشاركة تقرير عن أرصار الرياح واألمطار ف مخيمات النوح بمحافظة مأرب من الوحدة التنفيدية
ً
موقعا
لمخيمات النازحيي ،يشن إل تأثر  210أشة بشكل كامل وعدد المترصرين جزئيا من الرياح العاتية الماضية  .7643ف 73
ً
داخليا ف  5مديريات ف محافظة مأرب.
للنازحي

 .2البند  2من جدول األعمال :تحديثات شركاء ادارة و تنسيق المخيمات في مواقع النازحين (الفجوات)
ركزت كتلة إدارة وتنسيق المخيمات ف هذا االجتماع عىل نشاطي رئيسيي ف مجال تنسيق وإدارة المخيمات يتم ممارستهما
بصعوبات ف هذا المجال  ،وهما:
 الجان المجتمع -نهج اإلحالة

اللجان المجتمعية
الئ تديرها إدارة وتنسيق المخيمات أو ف مواقع النازحي األخرى ر
ف كل من المواقع ر
الئ تعمل بدون رشيك  ، SMCلم يتم إنشاء
اللجان المجتمعية ف نهج موحد  ،األعضاء موجودون ف كل موقع  ،تم تشكيلهم إما من قبل مدير المخيم أو فريق إدارة المخيم كل
عىل حسب منهجياته ر
والرسوط العامل عليها .ومع ذلك  ،لوحظ وجود فجوة ف الوصول إل األعضاء أو اللجنة المناسبي ف وقت
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ر
وأكن من خط استجابة واحد وكل عضو يعط ً
قيما وأماكن
الزيارات الميدانية والتقييمات والتدخالت ومعلومات اإلحالة ،
واحتياجات مختلفة.
ر
اقنحت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات عقد اجتماع مع جميع رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات ف الميدان لمناقشة المعاين
ً
داخليا ف المحور.
الصحيحة لتشكيل اللجان المجتمعية ف كل موقع من مواقع النازحي

نهج االحالة
نهج اإلحالة الذي تم ذكره ف هذا االجتماع كان لكمية المعلومات الصحيحة ر
الئ تم طرحها من خالل رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات
ف الميدان  ،كما هو مذكور وبسبب نقص مشاركة المعلومات من ر
الرسكاء النشطي ف المجال ف كل قطاع إنسان  ،يعد االفتقار إل
التعاون والتنسيق من الفرق الميدانية ف حالة التدخل وعدم استخدام آلية التغذية الراجعة (نهج طريقتي) من األسباب الرئيسية
لنقص المعلومات الموثوقة المبلغ عنها ف مجال تنسيق وإدارة المخيمات.
نصحت كتلة إدارة وتنسيق و المخيمات جميع ر
الرسكاء بالتنسيق الجيد وتبادل المعلومات مع رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات ف
مواقع النازحي المدارة لتحسي مسارات اإلحالة والثقة ف المعلومات.
ر
منسق الكتل عىل التنسيق الجيد بي بعضهم
من ناحية أخرى  ،يحث ممثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAجميع
البعض بقيادة فريق التنسيق االقيلم لعملية جمع المعلومات من ر
الرسكاء المنفذين ف الميدان.
أثار رشكاء قطاع إدارة وتنسيق المخيمات شكوى ف االجتماع من أن ر
الرسكاء النشطي اآلخرين ف كل منطقة ال يستجيبون و ال يتم
حضورهم ف اجتماعات تنسيق منطقة تنسيق وإدارة المخيمات  ،وقد تم ر
اقناح العديد من االجتماعات من المنظمة الدولية للهجرة
وما زالت بدون حضور من ر
الرسكاء اآلخرين.
ر
الرسكاء الحارصون تنفيذ برنامج بناء القدرات ر
اقنح ر
للرسكاء ف هذا المجال لزيادة فهمهم لمنهج ومنهجيات تنسيق وإدارة المخيمات.
حيث وإن كتلة إدارة و تنسيق المخيمات بصدد إجراء تدريب  CCCMل ر
لرسكاء االنساني ف المحور ابتداءا من أكتوبر .2021

 .3البند  3من جدول األعمال :تهديدات االخالء في مواقع النازحيين
ً
تقريرا عن تهديد باإلخالء ف عدد من مواقع
ف  16أغسطس  ، 2021رفعت الوحدة التنفيدية الدارة مخيمات النازحيي  -مأرب
ً
ً
ر
داخليا لكل منها مستوى مختلف من التهديد كما هو موضح ف
موقعا للنازحي
مديريئ مأرب ومأرب  ،تم ذكر 13
النازحي ف
الجدول أدناه:
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م

المخيم

عدد االش

نسبة التهديد

مالحظات

1

كلية المجتمع

812

متوسطه

ادارة الهجرة الدولية

2

مصنع عذبان

692

متوسطة

ادارة الهجرة الدولية

3
4

الصالة الرياضية
المتحف

23
161

متوسطة
مرتفعة

ادارة الهجرة الدولية

5
6
7

مكتب الزراعة
مدرسة النجاح
النرص

68
152
247

مرتفعة
متوسطة
متوسطة

ادارة الهجرة الدولية
ادارة الهجرة الدولية
ادارة الهجرة الدولية

8
9

المجلس المحىل
التضامن

23
404

متوسطة
متوسطة

ادارة الهجرة الدولية

10

الركزه

121

متوسطة

ادارة الهجرة الدولية

11

الوحده

64

متوسطة

12

المصلحه

36

متوسطة

13

الكنتنات

50

مرتفعة جدا

ً
الئ تذكر أسماء المواقع وعدد سكان الموقع ومستوى تهديد اإلخالء والتعليقات األخرى ر
وفقا لمعلومات الجدول ر
لرسيك ادارة
ر
اض خاصة مع اختالف القضايا لكل منها.
المخيم .حيث ان  10مواقع تقع ف مبان حكومية وممتلكات حكومية ويبق  3مواقع ف أر ٍ
ف مثل هذه الحاالت المتعلقة بالسكن واألرض والملكية  ،تكون السلطات المحلية ه خط االستجابة األول للدعم وتبحث عن
حل بديل للسكان المترصرين من حيث المفاوضات مع مالك األراض  ،وإيجاد مستوطنات بديلة  ،واالنتقال إل مواقع أخرى
محددة.
تثن كتلة إدارة وتنسيق المخيمات ف االجتماع القضية الحالية مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومجموعة المأوى لعقد اجتماع
خاص مع السلطات لمعالجة الحلول الممكنة لكل موقع  ،ال سيما التهديدات عالية المستوى ر
الئ تمثلها.

 .4البند  4من جدول األعمال :عرض البيانات المنتجة من نشاط تقييم ادارة المواقع

ً
بدعم من  REACHوالكتلة الوطنية ر
داخليا ف مأرب  ،تم االنتهاء من نشاط SiteID
والرسكاء المتطوعي والوحدة التنفيذية للنازحي
وجاري استكماله لدورة أبريل وبدأت  REACHف إنتاج صحائف الوقائع لكل موقع ومنطقة ً
بناء عىل ر
الرسكاء الذين دعموا تنفيذ
هذاالنشاط .يغط النشاط جميع مواقع النازحي ال  148ف مأرب.
ً
قد تجد مثاال عىل الصحائف المنتجة ف الرابط /https://reach-info.org/yem/cccm_sites :باإلشارة إل أن تحميل
صحائف الوقائع ال يزال قيد المعالجة وسيستمر تحديثه ف الموقع.
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ملخص نقاط العمل
رقم البند
البند  1من
جدول األعمال

نقاط العمل
ر
مشاركة تقرير المسح االول الرسي ع من قبل شيك
االستجابة الطارئة ف الجوف

النهائ
المسؤول  /الموعد
ي
منسق االستجابة الرسيعة

على الشركاء البدء في االنطالق نحو الجوف للمشاريع القادمة كل ر
الرسكاء
البند 2من
جدول األعمال

البند  3من
جدول األعمال

اجتماع تشكيل اللجات المجتمعية

قائم

يتم مشاركة معلومات المشاريع مع جميع قطاعات الكتلة

كتلة ادارة و تنسيق المخيمات و
رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات
 OCAHو قطاعات الكتل

قائم

تدريب  CCCMل ر
لرسكاء االنساني ف مأرب

كتلة إدارة وتنسيق المخيمات

قائم

اجتماع ر
مشنك لمواقع تهديد اإلخالء

 OCAHو قطاعات الكتل

قائم

ً
ً
صباحا] ف [سيتم تحديده الحقا].
سيعقد االجتماع القادم ف [ 31اغسطس  ]2021الساعة [11
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الحالة
قائم

قائم

