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الرئيس :منسق الكتلة الفرعية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
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اليوح الجديدة (مارب-الجوف-شبوة)
ر
النازحي (التحديات)
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مكتمل
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المناقشة ونقاط العمل
 .1البند  1من جدول األعمال :تحديث حول االستجابة الطارئة لموجه النزوح الجديدة (مارب-الجوف-شبوة)
 1سبتمب :2021
ً
ر
ر
للنازحيي  ،تأثر
منطقت رحبه وحريب  ،واستنادا إل الوحدة التنفيدية
بدأت موجة نزوح جديدة بسبب األعمال العدائية الجارية ر يف
ي
المديريتي ر
ر
بإجمال  1034أشة تتجه نحو الرحبة (حدود المنطقة)  ،جبل مراد.
حت اآلن  ،ر يف رحبة
ما مجموعه  1546ر يف كلتا
ي
والجوبة ومأرب .ال تتوجد العائالت ر يف مكان واحد  ،ويقيمون مع المجتمع المضيف اآلخر واألقارب والفنادق.
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ً
من ناحية أخرى  ،تواجه مديرية حريب أيضا موجة نزوح جديدة ما يقارب  512أشة باتجاه مدينة مأرب والجوبة ومازال التهجي
مستمرا.
ً
ً
تم إجراء تقرير تقييم من رشيك مجموعة المأوى ( )SHSرف المراحل األول من ر ر
ر
داخليا
النازحي
مشيا إل الوضع وتحركات
اليوح
ي
واحتياجاتهم.
الصعوبات:
ر
النازحي غي مستقر  ،فهم ر يف حالة تنقل وال يتواجدون ر يف مكان واحد محدد.
 وضعر
منطقت الرحبة والحريب.
 قيود الوصول ر يفي
ر
النازحي ر يف بعض المناطق.
 المسافة والبيئة القاسية ر يف تجمعات مواقع نقص القدرة عىل االستجابة للطوارئ مع رالشكاء( .مخزون الطوارئ)
ً
ر
باإلضافة إل ذلك  ،تشي التقارير الواردة من السلطات المحلية و الوحدة التنفيدية إل أن  5143أشة  31480 ،فردا محارصون يف
ر
ر
للمدنيي .كما حورص موظفو المنظمات
الت تحيط بمدخل المنطقة وتغلق مدخلها وخروجها منها
منطقة العبدية من قبل قوات أ.أ .ي
ً
عضوا) ر يف المنطقة دون وصول من الخارج.
غي الحكومية المحلية األخرى (24
ً
شبوة :أشار تقرير من الوحدة التنفيدية إل وجود  42أشة  28 ،فردا نزحوا من موقع غي األعىل إل ثالثة مواقع أخرى (الضبا ،
شعاب مدور  ،والنقوب)  ،النازحون ر يف حاجة ماسة إل االستجابة اإلنسانية والدعم ر يف المناطق المذكورة. .
يوضح فريق الصليب االحمر الدولية اهتماما تقديم الدعم ر ر
لليوح الجديد ر يف كل من العنارص الغذائية وغي الغذائية ،سيتم إجراء
مسئول الكتل للتنسيق واالستهداف ر يف المستقبل.
مزيد من المناقشة مع
ي

 .2البند  2من جدول األعمال :تحديثات شركاء ادارة و تنسيق المخيمات في مواقع النازحين (التحديات)
ر
ر
الت تواجه رشكاء إدارة وتنسيق المخيمات ر يف الميدان
ركزت كتلة إدارة وتنسيق المخيمات يف هذا االجتماع عىل التحديات الرئيسية ي
يىل النقاط من كل فريق:
 ،وفيما ي

المنظمة الدولية للهجرة
بدأ فريق المنظمة الدولية للهجرة بتحديث قضية الوصول لمخيم الجفينة ر يف مدينة مأرب حيث أن النقاط األمنية ر يف المخيم ال
تسمح ر
لشكاء المأوى بدعم الوافدين الجدد ،حيث تم تسجيل  30أشة و اكي جديدة ر يف المخيم مع وجود صعوبة ر يف التدخل ،كما
تم تعليق ر
ر
للنازحيي إلثارة هذه المشكلة مع اإلدارة لمزيد
مشوع إنشاء ورشة عمل بسبب نفس المشكلة .مسؤول الوحدة التنفيدية
من المتابعة ر يف موضوع قيود الوصول للمخيم.
ر ر
ً
بي ر
ر
كما أشار فريق المنظمة الدولية للهجرة إل عدم وجود تفاعل ر
داخليا من خالل
للنازحي
المتدخلي يف مخيم الجفينة
الشكاء
عدم االستجابة لمكالمات ودعوات االجتماعات.
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ً
ر
الت تديرها المنظمة الدولية للهجرة ر يف مديريات مدينة مأرب ومأرب دون تأكيد عىل اإلقامة
وصل
إجمال  55أشة أيضا إل المواقع ي
ي
ر
المزمعة يف نفس المواقع.
بي ر
الشكاء رف الميدان بسبب نقص التواصل ر
ذكر فريق المنظمة الدولية للهجرة عدم وجود تنسيق ر
بي رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات
ي
مع مسئول الوحدة التنفيدية رف توجيه رشكاء جدد رف الميدان  ،وهذا يؤدي إل مزيد من المساءلة واالستجواب ر
لشكاء ادارة و تنسيق
ي
ي
ي
ر
المخيمات يف هذا المجال.
ر
النازحي  ،طلب رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات من رشكاء الغذاء الحضور إل
بسبب زيادة الشكاوى حول توزي ع الغذاء ر يف مواقع
اجتماعات التنسيق ر يف المنطقة.

ر
االنسان
جمعية التكافل
ر
ر
ر
الت يديرها  ،ومن ناحية أخرى  ،يظهر نقص التنسيق ر
بي
يبلغ فريق جمعية التكافل
ي
اإلنسان عن عدم وجود مشاكل أمنية يف المواقع ي
ر
اإلنسان جميع ر
ر
ر
النشطي عىل التنسيق
الشكاء
الشكاء ر يف الميدان مرة أخرى خاصة ر يف توزي ع الغذاء و  .RRMتحث جمعية التكافل
ي
مع فريق إدارة وتنسيق المخيمات ر يف الميدان من أجل استجابة أفضل ومدارة.
ً
ً
ر
ر
ر
للنازحي داخليا
سيبت منه ائتالف صنعاء فصوال بديلة ر يف موقع السويداء
التعليم الذي
اإلنسان الجزء
ذكر فريق جمعية التكافل
ي
ي
ي
وال يشارك فريق تنسيق وإدارة المخيمات ر يف الخطة والتنسيق.
ً
الصج والنظافة الصحية  ،سينخفض توزي ع المياه ر يف جميع المواقع المدارة ر يف رصواح من  7بطاقات
نظرا لتحديات المياه والرصف
ي
توزي ع مياه إل  3بطاقات لكل أشة كل شهر.
مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات إلثارة جميع التحديات والقضايا المذكورة من ر
الشكاء إل مختلف القطاعات االخرى والسلطات
ً
أيضا.
بدعم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 .3البند  3من جدول األعمال :دليل إنشاء الجان المجتمعية للنازحين
المقدمة:
ً
ً
ر
ر
داخليا  ،يمكن للجان
النازحي
ه عنرص محوري ر يف هياكل اإلدارة الذاتية ر يف مواقع استضافة
للنازحي
التمثيلية
القيادة
نظرا ألن
ي
ً
ر
داخليا وتؤدي إل تقديم خدمة فعالة وحماية سكان الموقع .سيتم منح
للنازحي
المجتمعية ر يف هذه المواقع تعزيز اإلدارة الذاتية
النازحي رف المواقع الفرصة لتشكيل لجنة تمثيلية من خالل التوصية أو اختيار ر
ر
الشيك أو االنتخاب.
مجتمع
ي
ً
نظرا لتباين السياقات والقضايا عي المواقع المختلفة  ،يهدف هذا الدليل اإلرشادي إل تسليط الضوء عىل العملية العامة إلنشاء
أعضاء لجنة المجتمع .لذلك  ،تقع عىل عاتق ر
الشيك مسؤولية اعتماد هذا الدليل اإلرشادي ر يف سياق الموقع.
المبادئ التوجيهية األساسية
▪
▪
▪
▪

ينعكس تحليل سكان الموقع  ،بما ر يف ذلك الجنس والعمر ونقاط الضعف ،ر يف تكوين اللجنة ويضمن التمثيل الكامل للموقع
يقوم أعضاء اللجنة بتحديد االحتياجات والفجوات والقضايا األخرى مع المجتمع ر يف مواقعهم
تثي اللجان قضايا الموقع ر يف اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالموقع وتدعو لعقد اجتماعات خاصة إذا لزم األمر
يجب أن تتكون اللجنة من  10 - 3أعضاء حسب حجم السكان رف الموقعً .
بناء عىل السياق  ،يمكن إضافة  2من قادة
ي
المجتمع المضيف
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▪

▪

ً
يجب تنسيق أدوار ومسؤوليات اللجنة قدر اإلمكان وفقا إلرشادات المجموعة .ومع ذلك  ،يمكن إدخال تعديالت خاصة
بالسياق عىل األدوار والمسؤوليات ر يف االختصاصات ومدونات قواعد السلوك حيث يرى اللجنة الدائمة المعنية بالموقع
وأعضاء المجتمع أن ذلك ررص ً
وريا .يجب إبالغ هذه التغييات مع الكتلة دون الوطنية
ر
ر
يكف من بناء القدرات واإلرشاد واالهتمام
يجب أن يضمن الينامج والشكاء اآلخرين نجاح اللجان من خالل توفي ما ي
والموارد.

ر
تعيي األعضاء
يمكن اختيار أعضاء لجان المجتمع باستخدام أحد األساليب الثالثة التالية حسب السياق:
▪ التوصية واالختيار الذان
المقيمي رف الموقع من خالل التواصل مع بعضهم البعض واختيار األعضاء ً
ر
بناء عىل
حيث ُيطلب من المجتمع اختيار ممثليهم
ي
ر
المعايي .يجب عىل ر
الذان وضمان التمثيل الكامل لجميع
الشكاء بعد ذلك التواصل مع المجتمع لفهم عملية االختيار
ي
المجموعات ر يف الموقع.
▪ اختيار نقطة تنسيق الموقع
ً
ر
ً ر
الفت الالزم ر يف اختيار لجان الموقع .وتتمثل مسؤوليتها ر يف ضمان أن تكون
يلعب نقطة تنسيق الموقع دورا مشفا ويوفر الدعم ي
العملية شاملة وعادلة وحرة ؛ وأخذ وجهات نظر أعضاء المجتمع ر يف االعتبار.
)1(SCFP

▪

نقطة اتصال الموقع

)2(SFP

يضمن  SFPاألمن والقانون والنظام أثناء عملية االختيار.
▪
رف حالة المواقع ذات ا ر ر
ليوح المطول  ،قد يوىص ر
بالشيك لتسهيل انتخاب أعضاء اللجنة.
ي
االنتخاب

 .4البند  4من جدول األعمال :أنشطة إدارة وتنسيق المخيمات في محور مأرب (نظرة الشركاء
ر
ر
ر
يىل:
الت يقوم بها شكاء كلية إدارة المخيمات يف الميدان  ،ي
فه تشمل ما ي
أما بالنسبة ألنشطة إدارة وتنسيق المخيمات ي
منظمة الهجرة الدولية
ً
ً
ر
داخليا ر يف مدينة مأرب ( )16ومأرب ( )18ويستفيد منها  17936أشة و
للنازحي
موقعا
يدير فريق المنظمة الدولية للهجرة 34
ً
 98195فردا  ،ويقومون بأنشطة مختلفة مثل التسجيل واإلحالة وإدارة الشكاوي والتنسيق ورسم خرائط الخدمات والدعوة (قضايا
ر
اىص واإلخالء والوصول . .الخ)  ،تدخالت المالذ األخي  ،الرعاية والصيانة  ،التوعية وبناء القدرات (اإلسعافات األولية والتخفيف
األر ي
نش المعلومات  ،رإشاك المجتمع و عمل اجتماعات تنسيقية شهرية ر
من الحرائق) ر
للشكاء.
ر
االنسان
جمعية التكافل
ي
ً
ر
إجمال عدد السكان البالغ  3603أشة و 23425
تغط
داخليا ر يف مديرية رصواح
للنازحي
يدير فريق جمعية التكافل االنسا ر ين  7مواقع
ي
ي
ً
فردا .نشاطات ادارة و تنسيق المخيمات ر
كاالن :التسجيل واإلحالة والرعاية والصيانة والتخفيف من الحرائق تسوية الطريق كجزء
ي
من تقليل المخاطر و إدارة النفايات ،ادارة الشكاوي وبناء القدرات ونقاط التوزي ع والتنسيق و رسم خرائط الخدمة و خارطة
االحتياجات و عمل اجتماعات تنسيقية شهرية ر
للشكاء.
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ملخص نقاط العمل
رقم البند
البند  1من
جدول األعمال

نقاط العمل
ر
النازحي الجدد من رحابه وحريب
موقع

المسؤول  /الموعد النهان
كتلة إدارة وتنسيق المخيمات

الحالة
قائم

البند 2من
جدول األعمال
البند  3من
جدول األعمال

منارصة تحديات تنسيق وإدارة المخيمات

كتلة ادارة و تنسيق المخيمات

قائم

ر
يتعي عىل رشكاء تنسيق وإدارة المخيمات اتباع إرشادات
لجان المجتمع

رشكاء ادارة و تنسيق المخيمات

قائم

ً
ً
صباحا] ر يف [سيتم تحديده الحقا].
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