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 الحالة

  وضع االستراتيجية

 التنقيح)التعديل( القادم النفاذتاريخ  حالتها النسخة 

2017 - 2018 
عند طلب المجموعة االستشارية  2017مارس  ةنهائي

  .ةالكتل طلبعند  او /و االستراتيجية

 

  الكتله )هيكل(تركيبة

 اليمن.في  -المعقدة الستجابةلالستجابة الطارئة/ل 3المستوى  االستجابةأسم 

 للكتلةالوكالة الرائدة 

 

لألمم المتحدة  الساميةالمفوضية 

  لشؤون الالجئين

 .2، المبنى رقم 38شارع الجزائر رقم 

 صنعاء. 12093ص.ب: 

 469771/2 1 967+ تلفون:

 الوطنية ةمنسق الكتل

  روكسندرا بيجور 

  bujor@unhcr.org بريد الكتروني:

 712225114 رقم الهاتف: 

 إدارة المعلومات( وظفية ) كما يغطي أيضاة منسق الكتل نائب
  منير الصباري 

  alsobari@unhcr.orgبريد الكتروني: 
 712225045 رقم الهاتف:

المنظمات المشاركة في 

 ريادة الكتلة.

 

  المنظمة الدولية للهجرة

  ا جونس ورال

 LJONES@iom.intEmail:  

 وكالة التعاون التقني والتنمية 

 )بشكل مؤقت(  ديالن تيري

  dylan.terry@acted.org بريد الكتروني:

 النرويجي لالجئين المجلس

 ) بشكل مؤقت(تيمثوي موتينجا
  timothy.mutunga@nrc.no بريد الكتروني:

المجموعة االستشارية 

 االستراتيجية.

 

 صالح اإلجتماعي الخيرية،جمعية اإل ،اليمن المنتدي اإلنساني في ،المنظمة الدولية للهجرة ،المفوضية السامية لشؤون الالجئين، لوحدة التنفيذية للنازحينباالضافه له فريق تنسيق الكتل

 .للصليب األحمر)مراقب(؛، المجلس الدنماركي لالجئين، المجلس النرويجي لالجئين، اللجنة الدولية أدرامنظمة ملتقى صناع الحياه، منظمة 

 المعلومات  إدارة
 لشؤون الالجئين( )المفوضية السامية لألمم المتحدة ادارة المعلوماتالمسئول الوطني عن 

 سامي كوفي 
  koffi@unhcr.org بريد الكتروني:

 712225043  تلفون

الوكالة النظير للحكومة/ 

وعنوان لسلطات ل

 التواصل 

 الوحدة التنفيذية

 عبد الوهاب الوشلي

 لوحدة التنفيذية لالمدير المساعد 

 بريد الكتروني:

abduhyahia15@gmail.com 
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 736230181  :تلفون

 

 

فرق العمل منسقي 

     الفرعية

  :الحديدة

 : معمر علوان االسم

 بريد الكتروني:

alwanm@unhcr.org 

 712225018 : تلفون

  :عدن

 : عصام الدعيساالسم

  ALDUAIS@unhcr.orgبريد الكتروني:

 711695133  تلفون

  :اب

  م الشقيري) بشكل مؤقت(: اداالسم

  shaqiri@unhcr.orgبريد الكتروني:

 712225012 : تلفون

  صنعاء:

   م الشقيري: اداالسم

  shaqiri@unhcr.orgبريد الكتروني:

 712225012 " تلفون

    الكتلةأعضاء 

 :الشركاء الرئيسين

 :الوكاالت الدولية

 (ACF،) ة الدولية مة انترسوس، المنظمالدولية، لجنة اإلنقاذ الدولية، منظ (المعاقين) هانديكاب مؤسسةالدولية، المجلس الدنماركي لالجئين،  منظمة كير ،وكالة التعاون التقني والتنمية

 قطرية،لهالل األحمر الجمعية ا البرنامج الياباني، منظمة مرسي كروبس، المجلس النرويجي لالجئين، منظمة أوكسفام، جمعية قطر الخيرية، ،منظمة اإلغاثة اإلسالمية في اليمن للهجرة،

 مجلس ،(  UNOPSات المشروع)مكتب األمم المتحدة لخدم، الهالل األحمر اإلماراتي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المفوضية السامية لشؤون الالجئين، اليونيسف،  SC ،اإلغاثة الدولية

 ,منظمة زوا الدولية.     ، VHIالتأمين الصحي الطوعي 

 

 :الوكاالت الوطنية

الكفيفة،  المرآه، جمعية األمل، منظمة األمان لرعاية االجتماعيالخيري للرفاه  األملم، مؤسسة المجد لألعمال الخيرية واإلغاثة اإلنسانية، مجتمع منظمة عبس، جمعية أجيال، مؤسسة اإلكرا

، أمامالتأهيل، اتحاد  وإعادةلتطوير اليمن، الوجدان للتنمية  الوفاء عية السجين،م، جاالجتماعيةمؤسسة العطيف، منظمة البراق، مؤسسة عليا، مؤسسة كل الفتيات للتنمية، منظمة المنال للتنمية 

مؤسسة المستقبل األفضل، منظمة حياه افضل، بناء للتنمية، بنيان  الثقافية، مؤسسة كن إنسان، بناء تعز الخيرية، اإلنسانيةوالتنمية، مؤسسة عزم للتنمية، مؤسسة بران  اإلنسانيةللدعوة  أساس

اإلنسانية، لجنة  اإلغاثةتحالف  ، شبكة تعزيز المدنية،االجتماعيمنظمة السالم المدني اإلنسانية،  لإلغاثة، الشبكة المدنية اإلنسانالدولي وحقوق  اإلنسانياالجتماعية، المركز للقانون 

 إنماءللتنمية، مؤسسة  إنهادإنجاز للتنمية، مؤسسة  ،DPF  ، مؤسسة التنمية والمساعدات اإلنسانية،، جمعية اإلصالح االجتماعية الخيريةمركز دراسات الراي العام المنظمات غير الحكومية،

مؤسسة حورية عباس المؤيد للتنمية، مؤسسة الصحة البشرية، المنتدى  ، مؤسسة يد بيد، مؤسس أمل الحياة،HAI صناع التغير العالمي، للتنمية البشرية، مؤسسة فكره ،FED ،االجتماعية

اليمن، جنات، جيل اليمن للشؤون اإلنسانية والتنمية، مؤسسة خديجة للتنمية، النا للتنمية، تحالف الحياه  -الجمعية اإلنسانية، مجلس الشباب العالمياإلنساني في اليمن، فريق اإلغاثة اإلنسانية، 

 منظمة اليمن اليوم، مؤسسة التنمية األلفية، مؤسسة مزن الخيرية االجتماعية -ة أمل الحياه، منظمة ملتقى صناع الحياه، مودة للتنمية، مبادرة الشراكة في الشرق األوسطوالسالم، مؤسس



 

 

   

 

 Yemen Shelter / CCCM Strategy www.sheltercluster.org  3 

  نفي اليم اكتلة المأوى/ المواد غير الغذائية / وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطته استراتيجية
 

للتنمية، شركاء في اإلغاثة والتنمية، مؤسسة السالم  األيتاممؤسسة  (،NODRر )ند موسسه ، نبا اليمن،اإلنسانية واالستجابةتنمية، نسيم الخير، المؤسسة الوطنية للتنمية للالتنموية، نهده بالد 

 إغاثةالخيرية االجتماعية، جمعية رفق، مؤسسة  واألعمالمؤسسة رمز، رصد، روافد للتنمية ، السالم، سفراء العدل والتنمية، اليد النظيفة للبشرية، مؤسسة راف، اإلنسانيةوالتنمية  لإلغاثة

ن، منظمة المجتمعات المرنة، مؤسسة االستجابات لإلغاثة والتنمية، رفقاء للتنمية البشرية، منظمة روافد للبحوث والتنمية، مؤسسة سما اليم ، منتدى النهضة لتنمية الشباب،قراناألوتنمية 

ة تعز للتنمية، مؤسسة تكافل االجتماعية الخيرية، للتنمية، تضامن شباب صعدة، شبك االجتماعية، الجمعية SHS، مؤسسة بذور،  ه التنميه المستدامهموسسمؤسسة سواعد، صوت الغد، 

ة تهامة التوعوية، مؤسسة وهج تضامن شباب، مؤسسة ذات للتنمية، مؤسسة الحق في العيش لمرضى الشلل الدماغي، مؤسسة الشفافية لتنمية الموارد البشرية والدراسات، مؤسسمؤسسة 

اق، مؤسسة وجوه، مؤسسة ياندا، مؤسسة رعاية المكفوفين في اليمن، المركز اليمني للعدالة االنتقالية، فلك اليمن، الجمعية اليمنية الحياه، منظمة وطني للتنمية وحقوق األنسان، مؤسسة وث

 ، وجمعية الهالل األحمر اليمني.(، مؤسسة الشباب للتنمية وحقوق اإلنسان، مؤسسة روح الشبابYFDR) لألعمال التطوعية، جمعية رعاية األسرة اليمنية، مؤسسة اليمن للتنمية والبحوث

  

 :الهيئات الحكومية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صندوق اعادة إعمار صعده. الوحدة التنفيذية،

 

 :المراقب

 منظمة أطباء بال حدود. اللجنة الدولية للصليب األحمر،

مجموعات العمل الفنية 

 ذات العالقة.

  

  

 خ(راضي والممتلكات الأطقم المواد غير الغذائية، السكن واأل، ) المأوى مثل  شاملة حول قضايا محددة تنسيق معاييرها ملتزمة بجدول زمني  هدف مجموعة عمل: مجموعة العمل الفنية

المجلس ه، اجتماع صناع الحيا الخيرية ، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة مكان اإلصالح االجتماعية جمعية، منظمة أدراوكالة التعاون التقني والتنمية، أعضاء مجموعات العمل الفنية: 

هج الحياة، ستجابة، مؤسسة و، الجمعية االجتماعية للتنمية، المفوضية السامية لشؤون الالجئين، مؤسسة اليمن للتنمية واالقطر الخيريةالنرويجي لالجئين، الهالل األحمر القطري، منظمة 

  عالم والتنمية.مؤسسة وجوه لإل

  واالحتياجات الوضع

 

 

 

 

لمسكن انعدام فرص حلول او أو االكتظاظ العيش، ومن الزحام الشديد )مستوى(ترقي مسبقاً إلي معاييرالتي لم معيشية الظروف التعاني األسر النازحة شديدة الضعف في اليمن من تدهور في 

النفسية االجتماعية والصدمة الصحية  من تزيدالمؤثرة على عدد كبير من الناس بشكل مخيف نتائج البعض من فان بشكل عاجل  هذه المعاناةم يتم معالجة لومن تهديدات اإلخالء. واذا 

  والتحرش واالستغالل الجنسي، والوصم)وصمات العار( والتجنيد القسري.

 سياق النزوح واالحتياجات اإلنسانية:
 3.9فان  األشخاص الجماعية التي يعيشون فيها، ومن بين هؤالءالنزوح مراكز  إدارةإلي مساعدة في ات المأوى والمواد غير الغذائية أو مساعدمليون شخص إلي  4.5يحتاج اكثر من 

ؤالء السكان ن خاصة، ومن بين هنازح( بحسب التقارير في أماك 1,600,000أو  %79يسكن غالبية النازحين)حيث . إلي هذه المساعداتمليون يعيشون في مناطق هم في أمس الحاجة 

شخص نازح( يعيشون في مساكن  450,000)أو  %22% يعيشون مع غير أقاربهم. في حين أن  10منهم لدى أقاربهم و  %40نازح لدى أسر مضيفة حيث يعيش  998,838يعيش 

 شخص( اجبروا على الهروب إلي بيوت ثانية. 140,000)أو  %7مؤجرة و 

 إلي عبء طويل األمد على أولئك الذين يدفعون اإليجار وعلى األسر المضيفة. فإنها توحيمن النازحين نزحوا ألكثر من عام  %84ن أل ونظرا -
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. ةأو غير مستقر شةهشا مؤجرة فان شريجة كبيرة اضطرت للجوء إلي خيارات مأوى أكثرترتيبات حين أن الغالبية العظمى من السكان النازحين يقيمون في ترتيبات استضافة أو  وفي -

 النازحين أو في مستوطنات عشوائية.  إيواءلإلقامة في مواقع  –نازح( من أولئك النازحين كمالذ أخير  413190) %21وقد اختار 

مثل المدارس الغير مستخدمة، مرافق صحية ، مباني دينية، و مباني أخرى عامة وخاصة، في حين يعيش  إيواءشخص( يعيشون في مواقع  75,000) %4فان  %21ومن بين  -

لسكان ذكر شخص(  في مستوطنات عشوائية في أماكن ريفية وحضرية أو في مستوطنات معزولة أو مبعثرة. وفي حين أن تقرير الفريق المكلف برصد تحركات ا 340,000) 17%

فان هذا يشير إلي الزيادة المتوقع أن تستمر في ضل سيناريوهات النزوح الجديدة واستمرار  %19يمثلون مواقع إيواء بان أولئك الذين يعيشون في  20161س في تقرير شهر أغسط

 استنزاف االستجابة .

لهم حصريا لم تص يلة دعم لحل مأوى اكثر مالئمة. عالوة على ذلك:عتبرون اكثر الناس ضعفا من أولئك الذين يحتاجون إلي المساعدة بسبب انه ليس لديهم وسيهؤالء  بان الحظ -

 من الخدمات. مساعدات منذ حدوث النزوح. حيث أن حياتهم مقلقه بشكل كبير ومستمرة في التفاقم اذا لم يتم تحديد حل واستمر انعدام تقديم الحد األدنى

  
 الذين تم رصدهم بنفس المعدل في العام القادم.زيادة ثابته بين السكان العائدين  من المحتمل استمرار بقاء

 
عبر أرجاء  دة من النزوح الناجم عن الصراع إلي مواقعهم األصليةئأسرة( عا 175,000)شخص  1,000,000 ما يقدر بـ للفريق المكلف برصد تحركات السكان 13التقرير  حدد -

 أو %21. أمانة العاصمة )2عائد(  397,602أو  %38. عدن )1محافظات وهي:  5شخص عائد( إلي  827,166) %79محافظة: حيث عادت الغالبية العظمى  19اليمن في 
 شخص عائد(، 60,000أو  %5. شبوة )5شخص عائد(،  70,000أو  %7. لحج)4شخص عائد(، 80,000أو  %8. تعز )3شخص عائد(،  223,500

 
)أو  %40شخص( و  6,210فقط )أو  %29فان  -في الحديدة وعمران -صلية، وبالرغم من هذه االتجاه السائداأل مساكنهمشخص عائد( في  935,880) %84 يقيم غالبية العائدون

 شخص عائد( على التوالي من السكان العائدين الذين تم تحديدهم من هذه المحافظات عادوا إلي مساكنهم األصلية.  5,952
 

 أسر مع ضا يعيشونأي( العائدين من 66,600 أو٪ )6 و مستأجرة، مساكن في يعيشون( من العائدين 86,046 أو٪ )8 فإن ةاألصلي منزلهم إلى عادوا الذين أولئك إلى باإلضافة -

 .ثانية بيوت عادوا إلى( شخص عائد 2,769 أو٪ )2 و مضيفة
 8,154 أو ٪0.7) لسكانا من صغير عدد في حين أن مستأجرة، أو استضافة ترتيبات وفي المعتادة إقامتهم أماكن في األصلي منزلهم في يقيمون العائدين السكان غالبية أن حين في -

 .يةاألصل أحيائهم أو هماقر داخلمراكز جماعية أو في مستوطنات عشوائية  في مأوى على للحصول هشاشة أكثر خيارات إلى لجأوا ( العائدين من
 (.فردا 1,332) وحجة( رداف 2,592) مأرب فيمراكز جماعية أو في مستوطنات عشوائية  في العائدين من %95 يقيم -

أهداف خطة كتلة 

االستجابة اإلنسانية في 

 اليمن

 والحياه للحياة المنقذة المأوى حلول توفير

 الغذائية غير الموادب والدعم المستدامة

مالئمة للحياة  أماكن في ضعفا الفئات ألكثر

  وكريمة

 

 العشوائية والمستوطنات الجماعي النزوح مراكز في يعيشون الذين ضعفا الفئات ألكثر األساسية الخدمات على الحصول ضمان  

                                                           
   حسب تعريفها في تصنيف الفريق المكلف برصد تحركات السكان. .1
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 المتضررين السكان تجاه المساءلة تعزيز 

 التغذية التماس خالل من

 المخاوف ومعالجة ،الراجعة)التعليقات(

 االستجابة بشأن

  

 جتمع النازحيندعم م وبرامج الغذائية غير والمواد المأوى برامج في الفاعلة اإلنسانية والجهات المحلية والمجتمعات السلطات قدرات تعزيز

 

   االستجابة االستراتيجية

  

 تستهدف لمحافظةاعلى مستوى  خصيصا مصممة شاملة استجابة حزمة مع 2017-2018 للفترة  المأوى/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتهاكتلة  استراتيجية وضعت

 .جوهرية باعتبارها الحماية تعميم مع األخرى، الكتل مع متآزرة بطريقة مصممةضعفا و األكثر األسر

 إلى المتاحة الستيعابية للمساكنالطاقة ا تشبع أو /و المالية الموارد لحصول علىوالحاجة ل ةذالمستنف المدخرات مثل األخرى االحتياجات أدت السابق، العام في الكتلة استجابة مع وبالمقارنة

 إليها الوصول يسهل التي رةالمتغي والمناطق النزاع ديناميكا دفعت وقد. للغاية الضعيفة األسر من جدا كبيرة ألعداد الممكنة البديلة المأوى خيارات جميع ومتابعة تحديدل الحاجة زيادة

 حاالت في إلغاثةا وادتخزين م إلى والحاجة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها وسائل خالل من المتضررين السكانجنب إلي جنب مع  الطوارئ تدابير لتحديد التخطيط إلى الشركاءب

المناطق  في الوظائف متعددة ةمتنقلفرق  خالل من والعمل اإللكترونية، والتحويالت والقسائم النقد استخدام مثل شاملة مبتكرة طرق تجريبلكما تخطط الكتلة . استراتيجي نحو على الطوارئ

إن الشركاء ف اآلنمدمرة  المناطق هذهوحيث أن (. 2015 نوفمبر) الماضي العام في شخص ألف 17 ب مقارنة األصلية مناطقهم إلى شخص مليون عادلقد . الوسائل هذه تتطلبالتي 

 المباشر والدعم ساسية؛األ اإلغاثة مواد أوالحاالت الطارئة  في المأوى مقابل القسائم استخدام مثل عناصر تتضمن القدرات متعددة حزمة تصميم خالل من االنتقال عملية لدعمون يخطط

 ونوع الطوارئ التحا في المأوى بتصميم المتعلقة المناطق في ،2017 عام في الصدارة أيضا الوطنيين المصلحة أصحاب قدرات بناء وسوف تأخذ. المدمرة المنازل تأهيل إلعادة لألسر

 المخيمات وتنسيق أنشطتها.لوسائل إدارة  خصيصا المصممة اإلقامة

 يف واالستجابة ،(أشهر 6 من أقل) الجديدة النزوح حاالت في الطارئة حاالتفي ال االستجابة: النزوح مراحل من مرحلة كل في إضافي نحو على التدخالتأو تصميم  تعديلوسوف يتم 

   مجموعة العمل الفنية.  خاللالخيارات من عدد من  نشطةمن األ مجموعة وقد تم تطوير. العودة وحاالت أشهر، 6 عن تزيد لمدة للنازحين الطوارئ حاالت

 متنوع طقم من هذا وسيتألف. الطارئة العينية بالمساعدة( أشهر 6 من قلأل) الجدد النازحين دعم ستمرفسوف ي الموارد، إلي األماكن و الوصولوتصاريح   الطوارئ حالة استمرار ومع

 تكون أن ويمكن(. لحالةل تبعا إضافية مواد إلى باإلضافة قياسية مجموعة) الغذائية غير الموادب دعمالو ،(في حالة اإلغالق األساسية، المتنقلة،) المستهدفة الطوارئ حاالت في لمأوىخاص با

 لخطر المعرضين ينالنازح أو كافية بخدمات تحظى ال ظروففي الذين يعيشون  أو المتكرر، للنزوح يتعرضون الذين أو النزاع، من حديثا يهربون الذين األشخاص :المحتاجة األسر هذه

 .الموسمية المناخ تهديدات من شديد

 مالئمة إيواء حلول نشطةوسوف تعزز األ. والقسائم النقدوسائل على  أساسا تستند التي الطارئة االستجابات خالل من مساعدتهم يتمسوف ف أشهر، 6 من أطول لفترة نزحوا الذين أولئك أما

وإصالح تحديث و انتقالية أماكن إيواء إنشاء خالل من وذلكه، حرج مأوىحاالت  في يعيشون الذين أولئك على التركيز مع األساسية الكريم على الخدمات والحصول ومضمونة وآمنة

 السكن حقوق تعزيز بهدف ذاتيةال لإلدارة مجتمعية نظم بإنشاء -مناسبا ذلك كان حيثما -القيام مع مرحلي إيجار دعم وتوفير لمساكن التي ال ترقي إلي المستوى )مباشرة أو من خالل المنح(،ا

 أال ضمانالمضيف، ل عللمجتم العامة والمرافق ضعفا األکثر للنازحين للمأوى مالئمة حلول علی الحفاظ إلی لحاجةا االستجابة وسوف تعالج. االستجابة فترة طوال والعقارات واألراضي

 .تأقلم سلبية ة وتلجأ إلي آلياتوبنية تحية غير مناسب مأوىإلي ظروف  التراجع إلی األسر تضطر - الدعم الحاجة الي بسبب- أن أو المستوى، دون مستويات إلی الظروف تتفاقم

 على السابقة والقيود والموارد المعلومات إلى االفتقار وبسبب. أولوية التنفيذ بدء فيعتبر والعشوائية الجماعية المستوطنات في إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتهاكتلة  باستجابة يتعلق وفيما

شركاء العمل اإلنساني من خالل  إلبالغ الكتلة منسق قبل من المبادرة هذه وسوف يتم تنفيذ. المواقع هذهيعيشون في  الذين أولئك خدمة الفشل في إلى المواقع هذه في الحالة أدت الوصول فقد
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 بين من اآلن أنفسهم يجدون والذين مزرية، ظروف في حاليا يعيشونمن الذين - شخص 400,000من  أكثر أن إلى المنخفضة التقديرات وتشير. البيانات المستندة إلي موقع الكتلةجمع 

 .النازحين السكانهم من – الضعيفة الفئات

إدارة تلة ممارسة ك فإن -أولى كمرحلة -عشوائيةال والمواقع الجماعيةالنزوح  مراكز في أساسا يعيشون الذينألولئك إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  المتكاملة بالوسائل يتعلق وفيما

 النتائج وستشمل. الناس أوضاع عن دقيقة صورة ستعطي التي القطاعات المتعددة واالحتياجات المواقع هذه ستحدد الموقع مستوى على البيانات جمع عمليةلالمخيمات وتنسيق أنشطتها 

 .بشأنها جراءاتإ التخاذ أخرى كتل إلى إحالتها يجب التي المواقع ومالمح المعلومات ولوحات وتحديد المواقع  كتلة/  قطاع لكل المواقع بين األولويات لتحديد منتظمة مصفوفات

 
. اليمن بسياق تعلقي الموقع إلدارة نهج وضع بهدف والسلطات الكتلة شركاء مع لليمن الجماعيالنزوح  لمركز التوجيهية المبادئ تطوير السلطات فقد تم دعم من أجلو لك،وفي مقابل ذ

 من مباشرة المحلية لسلطاتا يدعم سوف إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها/  اإلنساني المأوى كتلة تنسيق في المشارك اإلنساني المجتمع فإن العامة، الموارد على المفروضة للقيود وإدراكا

 مستوى على االحتياجات تذا اإلحالة أنظمة خالل من اإلنساني المجتمع بالتواصل مع المتنقلة الفرق ستقوم ،وبالتوازي. المتسقة القدرات بناء وعمليات المتنقلة اإلدارة دعم فرق خالل

 (.الراجعة يةالتغذ آلياتعمل و المحلية المجتمعاتنظم  مع والتواصل لمجتمعل الممثلة القائمة جانالل) الموقع مستوى على المجتمع مشاركة وضمان االستجابة ومتابعة الموقع

 

ال  سياسةنظرا ل إقامتها مكني ال المخيمات أن وبما(. المدارس فيها بما) عامة يمبان هي الجماعيةالنزوح  مراكز من العديد أنالنقل، وادراك  معالجتها يتعين التي المحددة القضايا وتشمل

 إنشاء وإمكانية بهم، اصةالخ المأوى حلول إيجاد في لدعمهم طرق إيجاد أو المساعدة مبادئمراعاة ل إليها األشخاص انتقال يمكن التي األماكنماهي  السؤال فسوف يبقى اليمن، في مخيمات

كتلة إدارة  منهجيةت إضافا خالل من السلطاتو إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها / المأوىكتلة  أعضاء يتناول أن المتوقع ومن. المجتمع في السكان دمج وكيفية انتقالية، أماكن مأوى

 إلي هذه الوثيقة. الفنيةالبرمجية و المخيمات وتنسيق أنشطتها

 

 كتل مع بالتعاون واإلحالة، للتعليقات آليات إلنشاء األول المقام فيوإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها /  الغذائية غير المواد / المأوى ة كتل شركاء يخطط ، الجماعية النزوح مراكز وفي

 تنفيذ؛ال لتخطيط؛ا ؛التقديرات: العملية مراحل جميع في الكتلة أنشطة في كاملة مشاركة النزاع من المتضررين السكان من وغيرهمنازحون ال يشارك أن أيضا الكتلة تضمنكما . أخرى

 والكيانات المحلية اتلسلطل خاص شكلوسوف تقوم الكتلة بالتوعية ب. ممكن حد أقصى إلى المحلية والسلطات المضيفة المجتمعات أيضا ولكن - المستفيدين من كل يدرج أن ويجب. والتقييم

 .وملكيتها األراضي بحيازة المتعلقة القضايا بشأن القبلية

 

 الخاصة والقسائم النقديالدعم و مؤخرا عادوا للذين العينية المساعدة مثل واألنشطة الطرق مختلف من تتألف التي المستهدفة بالمساعدة األصلية مناطقهم إلى العائدين أولئك تزويد وسوف يتم

وسوف . المأوى احتياجات من دالمزي وتحدد تبلغ عن أن شأنها من مختارة مواقع في األضرار تقييم بتطوير حاليا الكتلة وتقوم. والتعافي العودة ومنح المأوى،عناصر و الغذائية غير بالمواد

 ات وتنسيق أنشطتهاإدارة المخيمكتلة  نهج خالل من المبكرة والحماية اإلنعاش كتل مع جنب إلى جنبا منفذة مشتركة مبادراتإلي  أيضا الحضرية الخدمات خرائط ورسم التحليل يمتد

  .للتوزيع ةالمتكامل
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 والتدخالت المواضيع

 التشغيلية

 قهاات وتنسيادارة المخيميه والمواد غير الغذائلطارئ و ئ اوالماعن أستجابه عامه لمحه 

 اشهر 6الكثر من  رئه ) نزوحالطااالستجابه  (اشهر للنزوح 6اقل من )الجدد زحين النا

 والمستضافين(

 نالعائدي

 ى الوضعئه بناء علاالغاثيه الطار المواد توزيعات:ال

 طارئمواد الماوئ البناء على ت مركزة احتياجا+ 

لماوئ اغيير مواد يع وتتوز :الغذائيهماوئ والمواد الغير الدعم 

عم ، دقسائم و اعدات النقديهمن خالل المسغذائيه  غيروالمواد ال

كز ترميم مراه لاليجارات، مساعدات النقدييجارات، اال

 قاليه.راكز االنتالم، تجمعات النازحين

خالل  للخدمات منالوصول خيمات: تنسيق المأدارة وتوجهات 

ت تدخالًء على احتياجات بنا، ةستجابه موحدالواميع البيانات تج

ه تياالدارة الذا، قدرة المجتمعتعزيز تنقل، فريق دعم م، شامله

 نتقاليه.القل للمراكز االن، تدريب حكومي، ذاتياد الواالعتم

ت النقديه المساعدا دة:العوانشطه خيارات 

 الترميم.لعودة، به اماوئ، حقيلترميم ال

 االستراتيجيه:

 طوارئمواد التخزين 

 ريعتدخل سفرق 

 المخازنتنسيق 

 الحمايهزيز ى تعالمركز علموحد الالتدخل 

 االستراتيجيه:

 هعينين المساعدات الالقسائم بدالً ع دات النقديه اوالمساعتوفير 

 ةالموحداالستجابه 

تجمعات كز النازحين والللساكنين في مرالخدمات لالوصول 

 العشوائيه

 متنقلهالدعم الرق ف

 االستراتيجيه:

تقديم تدخالت ساهم في المعلومات سيحميع ت

 للعائدينشامله 
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 المخرج

 الضعفاء جدا وللعائدين من خالل توفير المأوى والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ. ولألشخاصوفر المساعدات في حاالت الطوارئ الحرجة للنازحين الجدد 

 الذين هم بحاجه إليها األنشطة المؤشر

ير للمواد غ مهالمستوطنات العشوائية أو خارج منازلهم الذين تم معالجة احتياجاتألسر النازحة مؤخرا في عدد ا

  الغذائية والمأوى.
 ل أنماطتوفير المواد غير الغذائية للحاالت الطارئة )بما في ذلك أطقم المأوى( من خال 

  المساعدات العينية أو النقدية.
 النازحين الجدد و

 األشخاص الضعفاء جدا

 
ني العامة أو المبا المكتملة)في المباني غير  الجماعيةالنزوح مؤخرا في مراكز يعيشون ألسر النازحة عدد ا

 أشهر من النزوح. للمواد غير الغذائية والمأوى خالل فترة  مالذين تم معالجة احتياجاته
 في  مواد اإلغالقالمأوى/  موادتوفير المواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ و

 المساعدات العينية أو النقدية. وسائلمن خالل  الطارئة الحاالت
 النازحين الجدد و

 األشخاص الضعفاء جدا

 
في مواد اإلغالق المأوى/  موادتوفير المواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ و   ألسر العائدة الذين تم معالجة احتياجاتهم للمواد غير الغذائية والمأوى.لعدد ا

 من خالل أنماط المساعدات العينية أو النقدية. حاالت الطوارئ
 العائدون

 المخرج

 مضمون و حرجة لتحيق مأوى أمن مأوىساعد النازحين والعائدين الذين يعيشون في حاالت 
أهيلها ة، في مباني محدثه أو معاد تمضمون% من األسر النازحة يعيشون في مساكن مأوى انتقالية وأمنه و

يث يعيشون ح( لخط األساسي لكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشتها تحديدهم مسبقا) من خالل األولئك الذين تم 

 في ظروف معيشية دون المستوي.

) جماعية دون المستوىنزوح الذين يعيشون في مراكز  ألولئك انتقاليةقم بوضع حلول مأوى 

 كاتواألراضي والممتل السكنمرتبطة ب مرافق عامة( مستوطنات عشوائية باستخدام مواد متينه
 النازحون

ة نه مرتبطقم بأعمال التحديث و اإلصالح لوحدة المباني التي هي دون المستوى باستخدام مواد متي 

  واألراضي والممتلكات من خالل الدعم المباشر أو المنح. بالسكن
 

 النازحون والعائدون.

كذا في وة مؤجرة مضمون تأهيلها وهي أماكن أمنه ومن األسر النازحة يعيشون في أماكن محدثة أو أعيد عدد 

  أماكن استضافة.
ساعدة على المستوى الصغير، الم سكنيةالدعم المرحلي لإليجار، إصالحات ودعم اإليجار لوحدة 

  واألراضي والممتلكات. السكنالمرحلية لألسر المضيفة مرتبطة ب
 النازحون والعائدون.

و غير ة ومعزولة أمضمون محدثة أو معاد تأهيلها أمنه وعامة  من األسر العائدة يعيشون في  مباني عدد 

  أو في منازلهم المدمرة جزئيا. مكتملة
تينه مقم بأعمال التحديث واإلصالح  للوحدات السكنية التي هي دون المستوى باستخدام مواد  

  لدعم المباشر أو المنح.واألراضي والممتلكات من خالل ا السكنمرتبطة ب
 

 النازحون والعائدون.

 المخرج

 قم بمنع النازحين الحاليين األكثر ضعفا والمجتمع المضيف من الوقوع في ظروف معيشية متدنية.

بلة ة وعامة قامضمون مباني/ مرافق معاد تأهيلها أمنه و إليمن أسر المجتمع المضيف لديهم وصول عدد 

  لالستخدام.
نازحة تحديث وإصالح للمرافق العامة التي هي دون المستوى) التي أقامت فيها األسر الأعمال 

  مسبقا بشكل مؤقت( من خالل الدعم المباشر أو المنح.
 المجتمع المضيف

ائية و/أو  تم معالجة حاجتها لتجديد المواد غير الغذجماعية نزوح من األسر النازحة يعيشون في مراكز  عدد

  مواد الخيام/ المأوىاستبدال 
 النازحون  المأوى. إغالقمواد غذائية لألسر  و/أو مواد المأوي/ اللمواد غير اتجديد/ استبدال 

ظة على النازحة تعيش في مساكن مؤجرة أو في أماكن استضافة والذين هم قادرين على المحاف األسرمن عدد 

 حلول مأوى مناسبة.
علق تت -توفير دعم مستمر ومرحلي لألسر المستأجرة/ المضيفة، مساعدة مرحلية لألسر المضيفة

 واألراضي والممتلكات. بالسكن
 النازحون
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المبادرات  وسائل

 النقديةالقائمة على 

 يةالمبادرات القائمة على النقد

 
 المساعدة داماستخ أجل ومن .النقدية التحويالت برامجب القوية والخبرات والمعارف الواضحة الفنية القدرات ذوي للشركاء استجابة كطريقة العينية للبرامج بدائل استخدام الكتلة وتشجع
 كما. سلبية عواقب أي من فيفوالتخ منها المقصود للغرض النقدية استخدام لضمان الحماية لمخاطر تحليال تعد أن -بين الكتل القائم النهج من كجزء -المنظمات على يجب ،والقسائم النقدية
 -كتلة لكل وضعت التي فالضع لمعايير وفقا ،بالتساوي والنساء للرجال متاحة ستكون النقدية أن وإثبات المالية، الخدمات ومقدمي األسواق وظائف عن معلومات تقديم الشركاء على يجب

 .األجل الطويلة المستدام المأوى حلول إلى النتقالأسس ا توفير إلى -ممكن حد أقصى إلى -وسوف تسعي الوسائل. المجموعات بين -االقتضاء وحسب
 

 توجيهية بشأن المبادرات القائمة على النقدية من فريق تنسيق الكتلة و مجموعة عمل النقدية واألسواق  إرشادات تتوفر
 

 المأوى كتلة موقع ورقة على االطالع يرجى ،مبادرات القائمة على النقديةال مالءمة مدى بشأن التوجيهات من زيدولم
 

 https://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf 

 مركزية الحماية

 الشركاء يوليوف وس. يفهاتخف أو منها التقليل أو التهديدات هذه منع على وسيعملون الخدمات، يتلقون الذين لألشخاص المحتملة والنفسية الجسدية التهديدات تحديد الشركاء يواصلوف س 
تقوم عليها  لتيا النازحة  األسر ذلك في بما - والخدمات المساعدة على الحصول في صعوبة يواجهون أو خاص بوجه ضعفاء يكونون قد الذين والجماعات لألفراد خاصا اهتماما أيضا

 .المخاوف لمعالجة الكتل ولشركاء (الراجعة التعليقات)التغذية لتقديم للمستفيدين آليات إلنشاء الشركاء حيث يخطط .األقليات مجموعاتنساء و
 :قائمة التأكد من تعميم الحماية للمأوي/ المواد غير الغذائية.

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/protection_mainstreaming_checklist_esnfi_cluster_by_all_protection_cluster_stuart_
brooks.pdf 

 المخرج

 جماعية ومستوطنات عشوائية.نزوح تأكد من الحصول على الخدمات األساسية للناس األكثر ضعفا الذين يعيشون في مراكز 
عمليات جمع البيانات متعددة القطاعات على مستوى المستوطنات الجماعية    .ساسي ويتم رصده بصورة منتظمةالتقييم األعليها  أجريالمغطاة التي من المواقع عدد 

  والعشوائية.
 النازحون

  من اإلحاالت المتعددة القطاعات.عدد 
  النازحون والعائدون   .الثغراتالمعلومات المجمعة والمخططة على مستوى المجتمع لتحديد

 والمجتمع المضيف.

ثر أماكن  مأوى أك إلينقل المجتمعات من المرافق العامة والمواقع غير المالئمة   امة وقابلة لالستخدمضمون أماكن مأوى انتقالية أمنه و إلي بأمانتم نقلها  من األسر النازحةعدد 

 استدامة.
 النازحون

 ل فرق شكلت لجان تمثيلية للمجتمع تدار ذاتيا وتم تدريبها ووضعت آليه إحالة من خال  .ذاتيا إدارتهاالتي يتم  والوظيفية من لجان المجتمع المشكلةعدد 

 دعم اإلدارة.لمتحركة 

  للمجتمع.ليه تغذية راجعة آتم وضع  

 النازحون

إدارة( جماعية )النزوح اللمراكز  د الشركاء والسلطات باإلرشادات التوجيهية يزوقم بت   المستوطنات الجماعية والعشوائية. إلدارةمن التدريبات المنعقدة بهدف دعم السلطات عدد 

 في ذلك دورات توعوية داخل الكتلةتدريب المدربين بما على بناء على التدريب و
  

https://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/protection_mainstreaming_checklist_esnfi_cluster_by_all_protection_cluster_stuart_brooks.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/protection_mainstreaming_checklist_esnfi_cluster_by_all_protection_cluster_stuart_brooks.pdf
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 :تنسيق وإدارة المراكز الجماعية –مخاطر الحماية 

https://emergency.unhcr.org/entry/43086/collective-centre-coordination-and-management 
 

اعتبارات المساواة 

 بين الجنسين.

 بهدف االستجابة احلمر جميع في الجنسين بين المساواة تحقيقبعين االعتبار  الشركاءيأخذ  وسوف األنشطة، جميعالمساواة بين الجنسين باإلفصاح  عن القائم على  التحليل وسيقوم
 السكان من والفتيات لنساء،ل الكاملة المشاركة المثال، سبيل على النسائي العنصر من مستشارين لديها التقييمات كافة أن ضمان على أيضا ونوسيعمل. والنساء للرجال المتساوية المشاركة

 وسيعمل. والفتيان ياتوالفت والرجال النساء وسالمة خصوصية على للحفاظ خطوات الغذائية غير المواد توزيعات وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها /  المأوىكتلة  وستتخذ .المتضررين
 .والعمراالجتماعي النوع  حسب مصنفة بيانات وسيقدم الفعلية، المساعدة على والنساء الرجال حصول إمكانية عن اإلبالغ على أيضا الشركاء

 :والمأوى االجتماعيالنوع  – الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة المساواة بين الجنسينالقائم على  الدليل
   

 : https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/IASC%20Gender%20Handbook%20-
%20Gender%20and%20shelter%20in%20emergencies.pdf 

 
 

 القيود

 قدرة على سلبا تؤثر اإلنسانية ياتالعمل إعاقةحيث أن  .الشركاء اختيار في والتدخل للموظفين التأشيرات أو البعثات على الموافقة تأخير أو الحاجة إلي تصفية تشمل: البيروقراطية العوائق
 .وصعدة والحديدة ومأرب وحجة تعز من أجزاء في سيما ال الحياة، قيد على البقاء على الناس

 
 ،الحديدة وبخاصة لموانئا وتعمل. كافية غير تحديدا والغذاء الوقود واردات تزال وال. المحتاجين إلى األساسية السلع وصول لضمان الجهود من المزيد بذل ينبغي: االقتصادي الحصار
 طاقتها من تعاني التي األمان وشبكات المدخرات انخفاض ومع. األسواق إلى الواردات نقل المتضررة والجسور الطرق تعيقكما . الوقود ونقص البنية التحتية تدمر بسبب منخفضة بقدرات

 .الضعفاء اليمنيين متناول عن بعيدا األساسية السلع تسعير يتمحيث . كبيرا انخفاضا العادي للمواطن الشرائية القوة انخفضت المفرطة،
 

األساسية المبادئ 

 للكتلة

  ما يلي هي مبادئ أساسية توجه تدخالت الكتلة
 

 وتوزيع الغذائية، غير والمواد ى،بالمأو المتعلقة الخدمات على الحصول في السكان يواجهها أن يمكن التي والنفسية الجسدية التهديدات على التعرف للكتلة ينبغي  :والكرامة السالمة :أوال
 الضرر إلحاق في التسبب جنبتت التدخالت أعمال كافة تكون بحيث فائقة وبعناية النظر إلى حاجة ثمة فإن وعليه، . السلبية اآلثار من يخفف أو يقلل أو يمنع، أن شأنه من نحو على العمل

 المساكن في أما .المستهدفين انالسك خصوصية تجاه االعتبارات ألعلى فقا و أنشطتها وتنفيذ والدينية، الثقافية، الممارسات تحترم أن المشاريع كافة على يتعين كذلك، .للمستفيدين بالنسبة
 بالنسبة الحال لكوكذ والمسارات الطرق توضح بحيث جيدا، مخططة تكون أن ينبغي الوصول طرق فإن الصلة، ذات بالعائالت الخاصة التجمعات يخص فيما المثال، سبيل على الجماعية،
 التدخالت وعن .المةالس جانب وكذا المالئمة الشخصية الخصوصية توفير على الجوانب هذه كل تساعد أن يمكن حيث ، المنزلية المواد جانب في للمساعدات والوصول الكافية للمساحات
 المحلية المجتمعات احتياجات عن أما .داخليا نازحين أشخاص باعتبارهم وضعهم على وليس األسر / األفراد احتياجات تحديد أساس على فقط ومبنية نزيهة تكون أن ينبغي اإلنسانية،
 .اإلنسانية االستجابة بأعمال القيام أثناء االعتبار بنظر تؤخذ بحيث استيعابها، ينبغي النازحين، لألشخاص المضيفة

 
: العملية مراحل جميع في الكتلة أنشطة في كاملة مشاركة النزاع من المتضررين السكان من وغيرهم النازحون يشارك أن الكتلة تضمنيجب أن  والتشاور؛ المشاركة: والتمكين المشاركة

 أسرة كل أعضاء كافة" يتمكن أن لضمان الممكنة الجهود كل تبذل أن للكتلة ينبغي حيث ،"سفير" لمعايير وفقا فسيكون للمأوى، بالنسبة أما .والتقييم تنفيذ؛ال التخطيط؛ أعمال التقديرات
 العادة في لديهم الذين األفراد أو الجماعات، تلك آلراء األولوية إعطاء ينبغي كذلك، .المأوى مجال في ستقدم التي المساعدة نوع تحديد في ممكن حد أقصى إلى و يشاركوا، أن من متضررة

 إلى الوصول من يتكمنوا بحيث الخاصة، االحتياجات ذوي من لألشخاص بالنسبة الحال وكذلك شملهم يتم وأن فيها يعيشون حيث للسكن، الكافية المساحة في الوقت من المزيد لقضاء حاجة

https://emergency.unhcr.org/entry/43086/collective-centre-coordination-and-management
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/IASC%20Gender%20Handbook%20-%20Gender%20and%20shelter%20in%20emergencies.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/IASC%20Gender%20Handbook%20-%20Gender%20and%20shelter%20in%20emergencies.pdf
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 من .ممكن حد أقصى وإلى المحلية السلطات إلى باإلضافة الخصوص هذا في تضمينهم يتم أن ينبغي أيضا المضيفة المجتمعات و المستفيدين، كال فإن وبالتالي، ." الصلة ذات األماكن
  .األرض وملكية حيازة في المتعلقة بالقضايا يتصل فيما وذلك القبلية والهياكل المحلية السلطات مع التواصل على الكتلة ستعمل جانبه،

 
i. تسعى أن ويجب. همبحقوق للمطالبة الالزمة والقدرات والموارد المعرفة على الحصول في الناس ومساعدة الذاتية الحماية قدرات تطوير على الكتلة تعمليجب أن : التمكين 

 .والتضامن المجتمعية بالهوية شعور وبناء المستهدفين السكان مهارات تنمية إلى المأوى مشاريع
 

 ستقوم كذلك، .)مييزالت مثل( حواجز أية وبدون الحاجة مع يتناسب بما والخدمات المساعدة على وحصولهم الناس لوصول الالزمة الترتيبات باتخاذ الكتلة ستقوم: ذي المغزى الوصول
 أولئك من اهماتمس المثال، سبيل على .والخدمات المساعدة على الحصول في صعوبة يجدون أو خاص، بشكل عرضة يكونون قد الذين والجماعات باألفراد خاص اهتمام- بإيالء الكتلة
 واإلسكان األطفال رعاية وتوفير المخزون، ومراقبة الموقع مراقبة على تنطوي أن يمكن متخصصة فنية خبرة تتطلب التي تلك أو الجسدية، بالمهام القيام من يمكنهم وضع في ليسوا الذين

 حول شعور خلق أو سوم، ر مقابل إما المشروع، تنفيذ في المضيف المجتمع من النساء و النازحين األشخاص بين المساواة إدراج يضمن أن هجللن يمكن ،ئذعند – الطعام إعداد أو المؤقت،
 .والفردية الجماعية الملكية

 

i. مهمة كتلة دعم  لىإ وبالنظر. والشكاوى المخاوف ومعالجة التدخالت، جودة قياس المتضررين للسكان خاللها من يمکن مناسبة آليات بإنشاء الكتلة تقوميجب أن : المساءلة
 .2017 لعام اليمن في المساءلة عمل بإطاركتلة ال التزمت فقد ،مجتمع النازحين

ii.    الممكنة البدائلول ما هيه حبمواصلة العمل بقدر المستطاع  التي توصي للنازحين التوجيهية المبادئ فريق تنسيق العمل اإلنساني اعتمد: النازحينالحلول البديلة لمخيمات 
 اليمن في السابقة ينالنازح مخيمات من التجربة حيث أثبتت. المقيمين وأمن أرواح يهدد هدفا الکبيرة نازحينالتجمعات السكانية لل صبحت أن احتمال هناك أن حيثللمخيمات 

 .مطول وضع إلی يتطور ما غالبا النازحين مخيمات وجود أن علی أيضا العمليات من وغيرها
 

iii. األسر على الخيام زيعتو يمكن -استثنائي أساس على -المخيمات خارج الخيام توزيع المبدأ حيث من تتجنب سوف الكتلة أن حين في: المخيمات خارج للنازحين الخيام توزيع 
 أو الحاالت الطارئة في مأوىال حزام مواد توزيع مثل تكميلية أو بديلة تدابير اتخاذ في النظر أيضا ويجب. حدة على حالة كل أساس على إليها حاجة أكثر أنها التأكد من تم التي
 .اإليجار إعانات شكل في النقدية المساعدة تقديم

 
 خطط تتوافق وأن والتنظيمية الفنية رالمعايي كافة تلبية لضمان وذلك اإلدارية والخبرة البناء جانب على المالئمة الفنية التصاميم تطبيق ينبغي: المأوى مشاريع في والخبرة الفنية الخبرة
 يضمن نحو على المأوى تصميم نفإ ممكنا، ذلك كان وحيثما ذلك، على وعالوة .للبيئة صديقة تكون وأن للنساء، الكافية الخصوصية وتقدم والدينية، الثقافية، المتطلبات مع المقترحة المأوى
 .الحالية لمأوىا وتوسيع تدريجيا، التكيف من المستهدفين للسكان يسمح سوف ذلك من العكس على ولكن، العيش، مساحة توسيع إمكانية حيث من مثبطة تكون لن للعيش مساحة توافر

 . القاسية المناخية الظروف من يخفف الذي للعيش مكان توافر لضمان االعتبار بنظر المناخية الجوانب أخذ يتم سوف وعليه،

 

  الجماعية. النزوحية لمراكز ، المبادئ اإلرشادخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن: استراتيجية النازحين، استراتيجية الحماية، المبادئ اإلرشادية بشأن النزوح الداخلي، معايير سيفر التكامل 

 

  التقييمات

تلة رصد تحركات السكان)كالضعف، الفريق المكلف ب تحديدوالمواد غير الغذائية بما في ذلك  /للمأوىتقييم الفني ال ،لكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتهااألساسي التقييم والرصد 
  .ةالبيانات الثانوي استعراضاتلمنظمة األوتشا،  األوليةالحاالت الحماية(، تقارير الرصد الالحق للتوزيع ، أدوات 
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 والتقييمالرصد 

 
 مشروع لك وسوف يتضمن .للكتلة الشاملة األهداف تحقيق في المساهمة وكذلك المشروع ألهداف تحقيقها لضمان الكتلة مع الوثيق وبالتنسيق األنشطة رصدب المنفردة الوكاالت تقومسوف 

 .االقتضاء حسب الفنية وإرشادات السياسة التصحيحية اإلرشادات وتقديم مشتركة رصد بعثات بتنظيم أيضا الكتلة تنسيق فريق وسيقوم. رصد وخطة مؤشرات
 

 والمنصف الشامل لتوزيعا لضمان المصلحة أصحاب جميع بإشراك كافيا ميدانيا وجودا الغذائية غير والمواد وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها المأوى كتلة استجابة فعالية رصد وسيتطلب
المخطط  األنشطة في المحرز مبالتقد المتعلقةها و تحديثلإلفصاح عن المعلومات و شهريا نظاما الكتلة تئأنشحيث  .للمشاريع البصرية التفتيش عمليات وإجراء اإلرشادات التوجيهية وتقديم

الالحق  رصدال عمليات راءإج الكتلة وستواصل. الطوارئ حالة على اعتمادا أسبوعي أساس على تفعيلها ويمكن. عليها المتفق الزمنية الجداول مقابل الكتلة أهداف رصد يخدم ما وهو ،لها
 أستجابه الكتلة. أثر لتقييم توزيعلل
 

 معايير الضعف
  قامت الكتلة بتطوير معايير عامة للضعف والمتوفرة على الموقع التالي:

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_cccm_nfis_cluster_vulnerability_criteria.pdf 

 

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_cccm_nfis_cluster_vulnerability_criteria.pdf

