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التاري خ 3 :اغسطس 2021
المكان :قاعة منظمة كي  -مارب
الرئيس :منسق الكتلة الفرعية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
االنسان،
المشاركون :الوحدة التنفيذية ،المنظمة الدولية للهجرة ،منسق االسجابة الطارئة ،جمعية التكافل االنسانية ،الوصول
ي
الودة التنفيدية للجوف ،ائتالف انسان ،منتدى االغاثة والبناء ،مؤسسة رقيب ،منظمة السالم.
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المناقشة ونقاط العمل
 .1البند  1من جدول األعمال :تحديث عن تدخالت الشركاء للنازحين المتأثرين بالفيضانات الجديدة (مارب-الجوف)
الحال الناجم
يف  22يوليو  ،2021نداء من الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحي يف محافظة الجوف  ،يف متابعة المنخفض المداري
ي
عن األمطار والسيول والعواصف الرعدية والرياح القوية يف مديرية خب وشعف والريان  -مخيمات غران والمناطق المجاورة لها.
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حن اآلن أضارا ل ر
الذي اذت ال أضارا متعددة بالمساكن والمأوى والطعام .وألحقت الموجة ى
عشات من الخيام بما يف ذلك مواد إيواء
ى
الن غمرتها المياه والسيول واألمطار .تم استضافة العائالت بشكل مؤقت مع عائالت مضيفة
وأضار لخزانات المياه والمواد الغذائية ي
داخل المخيمات يف المنطقة.
أبلغ عن تأثر عدد  828أرسة  346 ،يف مواقع الريان و  482يف مواقع اليتمة كما تم التحقق منها بمساعدة فريق الوحدة التفيدية -
الجوف و ائتالف الخي و منظمة السالم يف المنطقة.
وأشار ممثل آلية االستجابة الشيعة إل المناقشة الجارية مع مستوى المحور من أجل الدعم مع ررسكاء جدد.
من ناحية االستجابة:
تم توفي عدد  220خيمة و  880بطانية و  220حصية من قبل ائتالف الخي (بتمويل من مركز الملك سلمان) لألرس المتضرة يف
كال المنطقتي .تشجع مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ومنسقو المجموعات اآلخرون الذين يوجههم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ر
الشكاء النشطي يف المركز عىل مواصلة الدعم والمساعدة يف الوضع المستأنف لتغطية جميع األرس المطلوبة يف المنطقة.
اقياح من الوحدة التنفيدية للجوف و الوصول االنسان و منظمة السالم و ائتالف انسان إلجراء زيارة ميدانية ى
ى
مشيكة لجميع مواقع
ي
ً
رسميا عن طريق إجراء اداة تقييم المواقع يف الجوف.
النازحي يف الجوف لتحديد جميع مواقع اليوح
ً
ً
فيضانا ً
داخليا (السايلة) يف مدينة مأرب ،
غزيرا أثر عىل موقع واحد للنازحي
ايضا يف  22يوليو  ، 2021يشي تقرير السيول إل أن
ً
بناء عىل تقييم فريق المنظمة الدولية للهجرة  ،تأثر عدد من  13أرسة بسبب األمطار الغزيرة  ،وغرق  3حفر امتصاصية وتضر المواد
الغذائية ،و وجود حاالت معرضة للخطر يف الموقع وغيها من المشكالت الصحية.

 .2البند  2من جدول األعمال :تقرير السيول في مواقع النازحيين
ً
داخليا إل جميع ر
الشكاء الحاضين يف االجتماع  ،مع توضيح مفهوم وطريقة
تم تقديم أداة اإلبالغ عن الفيضانات يف مواقع النازحي
ح يعزز من
واستخدام األداة يف حالة حدوث أي حادث فيضان يتم رصده يف المركز .استعراض أسئلة األداة والمعلومات مع مثال ي
فهم األداة واستخدامها للمشاركي.
ً
أيضا  ،تم عرض تقرير السيول ف مواقع النازحي ف االجتماع مع التفاصيل بعد التقديم من ر
الشكاء.
ي
ي
الشيكي الوحيدين ى
كانت جمعية التكافل اإلنسان والمنظمة الدولية للهجرة ر
حن اآلن الستخدام االداة لإلبالغ عن الفيضانات ،
ي
يىل االحتياجات الرئيسية:
وفيما ي
-

ونواح محافظة الجوف.
إجمال  3070أرسة يف  3مديريات يف محافظة مأرب (مدينة مأرب  ،مأرب  ،ضواح)
تم تقييم
ي
ي

-

تم إجراء  13إحالة إل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات والمنظمة الدولية للهجرة ر
اإلنسان
والشكاء النشطي يف المجال
ي
يف مأرب
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-

موقع
تم دعم  220أرسة من قبل قبل ائتالف الخي (بتمويل من مركز الملك سلمان) لألرس المتضرة من الفيضانات يف
ي
اليتمة والريان  ،الجوف.

-

بالستيك إل  391أرسة يف موقعي للنازحي يف مديرية مأرب.
قدمت المنظمة الدولية للهجرة  501طربال
ي

 .3البند  3من جدول األعمال :عرض تقديمي على بوابة بيانات قطاع إدارة المخيمات
تم إنشاء بوابة البيانات التشغيلية ( )ODPيف عام  2011لتمكي المسؤولية المؤسسية للمفوضية لتوفي منصة لتبادل المعلومات
ى
تغط
الن
والبيانات لتسهيل التنسيق يف حاالت الطوارئ المتعلقة بالالجئي .وقد تم تحقيق ذلك باستخدام "آراء الوضع" المستقلة ي
ي
حاالت الطوارئ الكيى مثل الوضع يف سوريا أو حالة الطوارئ يف جمهورية إفريقيا الوسط  ،من بي أمور أخرى.
األول لتنسيق حاالت الطوارئ الخاصة بالالجئي يف  ODPمنذ بدايتها .تتوفر اآلن أنواع أخرى من وجهات نظر
لقد تطور النطاق
ي
الوضع  ،مثل تلك المتعلقة بالعائدين من الالجئي (عىل سبيل المثال  ،يف ساحل العاج)  ،والحركات المختلطة (عىل سبيل المثال ،
اللجوء والهجرة يف غرب ووسط أفريقيا)  ،وانعدام الجنسية (عىل سبيل المثال  ،يف منطقة البحيات الكيى)  ،أو حول تنسيق
المخيمات وإدارة المخيمات (عىل سبيل المثال  ،نظرة عامة عىل  CCMيف الصومال).
ى ً
تم تقديم وجهات النظر القطرية يف عام  2017كمكمل آلراء الوضع.
اعيافا بأن حاالت الطوارئ لالجئي ال يمكن النظر إليها بمعزل
عن الوضع األوسع  ،توفر  ODPاآلن بيانات ومعلومات عن جميع األشخاص الذين تعن بهم المفوضية (الالجئون وطالبو اللجوء ،
ً
ر
عديم الجنسية  ،إلخ.
داخليا  ،واألشخاص
والمشدون
ي
يمكنك استخدام الرابط https://data.unhcr.org/en/situations/yemen_cccm :للوصول إل موقع بوابة البيانات.

 .4البند  4من جدول األعمال :كيفية التنسيق و مشاركة المعلومات بشكل أفضل في الموقع (عصف ذهني)
بدأ النقاش باهتمام من نقاط االتصال بالمواقع بأن رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات يف الميدان هم يف نوع من الحيازة عىل إدارة
وتنسيق المواقع  ،من حيث تدخل ر
الشكاء اآلخرين والخطوة نحو المواقع .حيث وقامت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات و الوحدة
التنفيدية للنازحي بالدعوة إل كل من ررسكاء ادارة و تنسيق المخيمات ر
والشكاء النشطي اآلخرين يف هذا المجال من أجل تحسي
ً
التواصل والتنسيق بي مستوى المواقع مع معالجة ذلك لقادة المخيمات والمحفزين المجتمعيي أيضا .يجب أن يكون التنسيق من
الميدان للوصول إل المستفيدين ولتحسي االستجابة.
المستوى األعىل إل المستوى
ي
ً
ر
ى
الن تم تناولها أيضا يف المناقشة  ،أشارت الوحدة التنفيدية للنازحي إل ممثل منظمة الهجرة
النقطة الثانية من تغطية شكاء المأوى ي
ً
داخليا يف مأرب  ،إال أن ممثل منظمة الهجرة
إجمال مواقع النازحي
الدولية للمأوى أنه إذا كان بإمكان المنظمة الدولية للهجرة تغطية
ي
ذكرت أن الفريق يمكنه تغطية جميع متطلبات المأوى و المواد الغي غدائية يف المواقع المدارة من قبل المنظمة باستثناء مخيم
الجفينة جزئيا.
ً
داخليا يف مركز مأرب بدعم
إجمال مواقع النازحي
اإلنسان إل أن لديها القدرة عىل تغطية
من ناحية أخرى  ،تشي جمعية التكافل
ي
ي
من مخزون المفوضية السامية لشئون الالجئي.
تم تقديم ى
اقياح يف المناقشة بأن يتم تشكيل مصفوفة لجميع تدخالت المنظمات غي الحكومية يف الميدان للحصول عىل خريطة
عرض الخدمة يف مركز مأرب.
عند القدوم إل نقطة تهديدات االخالء  ،تم التعرف عىل موقع واحد مع مهدد باالخالء (الكنتيات)  45 ،أرسة مهددة باالخالء من
ى
والن ستعرض العائالت للجلوس يف الهواء الطلق .دعت مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات إل هذا مع الوحدة التنفيدية
مالك األرض ي
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إليجاد حل بديل للعائالت ً
ً
داخليا إذا امكن  ،ذكرت الوحدة التنفيدية
بدءا من تحديد أرض جديدة أو ضمان مواقع أخرى للنازحي
أنه من الممكن االنتقال إل موقع مصنع عذبان ف منطقة مدينة مأرب أو موقع العرق ر
الش ى يف يف مأرب.
ي
ُينصح بمتابعة الموقف بإشعار لجميع ر
الشكاء لدعم األرس المتضرة من خالل خدمات المأوى و المواد الغي غدائية والمياه والضف
الصج والنقد والحماية للتدخل.
ي
موقع الست ،مديرية مأرب ،هناك قطاعي يف الموقع مع ما يقرب من  545أرسة معرضة لتهديد اإلخالء من المجتمع المضيف
اض أن هناك مجموعة من األطفال الذين يسيئون التضف مع المزارع المحاطة يف المنطقة.
بسبب كلمات من المدنيي ومالك األر ي
المفاوضات من فريق المنظمة الدولية للهجرة ر
(كشيك  )SMCجارية مع النازحي والمجتمع المضيف من أجل البحث عن حل
ممكن.
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صباحا] يف [سيتم تحديده الحقا].
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