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 نشتطهايق اوتنس المخيمات ةدارأ/  الغذائية غير المواد/  لمأوىلمحضر اجتماع الُكتلة الوطنية 

 في صنعاءلألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ساميهاللمفوضية امكتب  المكان:

 ظهرا. 12:15وحتى  الساعة  10:00الساعة في تمام  2017 سبتمبر 10  التاريخ / الوقت:

 

 هاإلجراء المطلوب اتخاذه / القيام ب المسائل التي تمت مناقشتها

 . المقدمة والقواعد األساسية1
    ئمة رجى الرجوع إلى قااالجتماع. يُ  أثناءا. جرى التعريف بالمشاركين     

 المرفقة بهذا. الحضور      
 د تم فق حول وباء الكوليرا من جانب الشركاء بأعمال االستجابة فيما يتعلق ب.   

 ناقصة معلومات أي الستكمال المشاركين توزيعها على       

 

 . استعراض محضر االجتماع السابق2
 

 لخارطةا ومشاطرة حول الكوليرا االستجابة أنشطة سيقوم فريق الُكتلة بمتابعة .أ
 .يزال العمل جاريا بذلكال . الُكتلة الُمحدثة التي تستهدفها

 ان  فك الصحة جانب ُكتلة من باألرقام الُمحدثة بالنسبة للخارطة :تحديث
  وسيتم األنشطة من قِبل الشركاء تنفيذ  حول مواقع ينقصها توافر معلومات

 .التالي انعقاد االجتماع قبل رتهاطمشا
 كينهم لتم الشركاءتستهدف  يومين لمدة عمل ورشة سيقوم فريق الُكتلة بتنظيم .ب

 المنظمات وتدريب اإلنسانية،  االستجابة خطة عملية في من المساهمة
ب حول رفع التقارير ورصد أداء التنسيق من جان الحكومية المحلية غير

 .كال يزال العمل جاريا بذل .2017 أكتوبر 11 - 10 مبدئيا. الُكتلة
  غضون في الدعوات في هذا الخصوص وإرسال التخطيط سيبدأ :تحديث
 أسابيع. بضعة

  حول أوجه الدعم االحتياجات بأخذ زمام المبادرة لتلبية سيقوم فريق الُكتلة   -ج     
 .في هذا العمل بعد يتم البدء لم. الفني           

 هي  ومن معالجتها، سيتم التي القضايا على األهمية بمكان االتفاق من :تحديث
 .الفني منها العمل فريق سيتم تشكيلاألطراف التي 

    . تحسين موضوع "عدوى انتقال األمراض ِجنسيًا" سيقوم فريق الُكتلة بمتابعة  -د     
 .يزال العمل جاريا بذلك ال            

 ت     المسألة خالل االجتماعات الخاصة بإدارة حاال هذه إثارة تمت :تحديث
 أغسطس للُمضي قُُدًما  13 و يوليو  30بتاريخ النزوح الداخلي التي انعقدت 

 أغسطس من 16بتاريخ  أيًضا المسألة هذه كما أثيرت في هذه التوصية،
   جانب مجموعة العمل المعنية بإدارة المعلومات لبذل مزيد من أعمال  

 .المتابعة
  دليل عمل توجيهي حول األدوات لوضع األولوية إعطاء على تم االتفاق  -هـ     

  جاريا العمل ال يزال. في دفع اإليجارات المتعلقة بتقديم اإلعانات التنفيذية           
 .بذلك            

 عة التشغيلية من جانب مجمو ُمسودة حول األدوات القيام بصياغة :تحديث
  هاعلي عليقللت الُكتلة المذكورة مع األدوات وعليه، سيتم مشاطرة. العمل الفنية
 .2017 سبتمبر نهاية وذلك بحلول

  من المأوى االحتياجاتتوفير المتعلقة ب سيقوم فريق الُكتلة بمشاطرة التقديرات  -و   
    زال يال   .هكذا ثغرات سد على القدرة لديهم الشركاء، ممن ربط ومحاولة           

 .العمل جاريًا بذلك            

 بتعميمسيقوم فريق الُكتلة    -أ
 للكوليرا االستجابة استمارة

من قِبل  لغرض استكمالها
 .الشركاء

الُكتلة تنسيق على فريق  -ب
 القيام بتوجيه الدعوة

 العمل لحضور ورشة
 11 الُمزمع انعقادها في

 .أكتوبر
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  نبالثاني من جا تخصيصال خالل وضع إضافية بمتابعة القيام سيتم :تحديث
 المساهمات اإلنسانية صندوق

 الخاصة بالمأوى التشغيل على أدواتمقابل الحصول  النقد .3
 .أقسام 4 المذكورة إلى األدوات تقسيم تم

 التقييم استمارة .أ
من خالل وضع  أسرة لدى كل الضعف توضح االستمارة أعاله مستوى

 لوبة، المط المساعدة نوعية كذلك، تهدف االستمارة إلى تحديد. إشارة/ عالمة
 .لدفع اإليجار" "الحصول على النقد أي
 

لى عحصول لدفع اإليجارات/ وال مذكرة التفاهم الخاصة بالحصول على النقد .ب
  النقد بموجب سندات إيصال

 إن من. أطراف ثالثة بين سيتم تنفيذ هذا الجانب بموجب اتفاقية يتم إبرامها 
 وأن ،لدفع اإليجار النقد برنامج توفير أن تسهل في تنفيذ األداة هذه شأن

عليه، و. االتفاقية من بمراجعة الجانب القانوني لبالفع قد قاموا المحامون
سند  ارةواستم ثاُلثية األطراف، اتفاقية: األدوات تتمثالن في من نوعان هناك

 .المساعدة النقدية تلقي على دليل بمثابة سيكون الذي االستالم
 

 اتاتفاقية حق الرقابة على دفع اإليجار /العقد استخدامفي حق لا  .ج
دف وذلك به العقار ومالك هما: المنظمة طرفين، العقد استخدام حق يشمل 

 حق الرقابة أما بالنسبة التفاقية. المتضررة المنازل تأهيل إعادة تنفيذ تسهيل
 المنظمة بين اتفاقية يتم إبرامها بمثابة على دفع اإليجارات فستكون

 عديلهات ويمكن تُعد اختيارية األدوات تجدر االحاطة إلى أن هذه. والمستفيد
 اقتضاء الحاجة لذلك.  بحسب

 
 المقدمة سعارجدول الكميات/ جدول الكميات بحسب األ   . د     

 سعر" حول "متوسط قائمة جدول الكميات بحسب األسعار المقدمةيتضمن 
 .العمال المواد ونفقات

 
 استمارة الرقابة في فترة ما بعد التوزيع    .هـ    

سبية ن نتائج على بحيث يمكن من خاللها الحصول االستمارة أعاله، تطوير تم
 .االنشطة المنفذة مختلف بين للقيام بالمقارنة

 
 :هذا األعمال جدول مناقشة خالل أثيرت التي النقاط

     بعناية الحاالت ودراسة التقييمات إلجراء حاجة ثِمة: صعدة روافد منظمة . أوال
 .اإليجار لدفع  النقد بتوفير قرار اتخاذ وذلك قبل           

   ، منها القيام بالتحقق تتطلب ما عادةفقوائم المستفيدين بالنسبة ل: عدار مؤسسة . ثانيا
 .المجتمع قادة من تلك القوائم على الحصول يتم عندما سيماال             

 على الرغم من مشاطرة االستمارات بالفعل: القطري األحمر جمعية الهالل . ثالثا
اط تقديم توضيحات حيال النق تتطلب التالية النقاط الميدان، إال أن مع

 :المذكورة
جتمعات مدعم المأوى/ المواد غير الغذائية/  ُكتلة بين العمل تنسيق سيتم کيف -

  ؟الصحي الصرفالمياه ووُكتلة  النازحين
 هالمياب الثغرات المتعلقة العمل على سد الضروري من سيكون: االستجابة
 .اتاحً مُ  التمويل في حال ما يكونو الصحي والصرف

 .والريفية الحضرية جدول الكميات بالنسبة للمناطق  -
 أخذه  تمي إطار مجموعة العمل الفنية، بيد أنه لم في مناقشته تمت االستجابة:

 .المرحلة هذه  في كأولوية بنظر االعتبار 

 تقديمبالنسبة للموعد النهائي ل
ة التعليقات، فقد تم تمديده حتى نهاي

 سبتمبر.
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  استمارة في واضحة تكون بالنسبة لهوية الشخص المرشح/ الُمعيَن، ينبغي أن  -     
 .التقييم            

 .جيدا النقطة تم العلم بهذه: االستجابة 
 . جدا واضحة تكون أن يجب ، والنماذج الوثائق ترجمةفيما يتعلق ب    -
       والزمالء الترجمة اتخدم بلقِ  من الترجمة قراءةإعادة  تم االستجابة:  

 .العمل الفنيةفي إطار مجموعة  اليمنيين       
 :التالية النقاط المجلس الدنماركي لالجئين أثار . رابعا
 أية لدى المستفيدون كان إذا أنه في حال ما يكون األمر واضحا أن ينبغي  - 

 رات لدىتلك الُوفو تبقى أن اإليجار، عندئٍذ، ينبغي مبلغ متبقية من ُوفورات
 .بها الخاصةفي االحتياجات  المعنية الستخدامها األسرة

  غمبل "أن الفنية مفادها إطار دليل اإلرشادات في سيتم إضافة فقرة: االستجابة
  ر أنمدخ مبلغ ألي وبالتالي، يمكن مباشرة، للمستفيد تقديمه سيتم اإليجار

 .األسرة" على بالفائدة يعود
 وقائق إثبات  بحوزتها ليس التي لدفع اإليجارات بالنسبة لألسر ةالمساعد تقديم   -    

 .هوية رسمية            
 ك ا في ذلالفنية، بم إطار دليل اإلرشادات في سيتم ذكر هذا الجانب: االستجابة

  سرة علىحجم األ لتحديد للقيام  بالفحص/ التدقيق فقرة مفادها إتاحة الفرصة 
 .مختلفة مصادر 3 إلى أن يستند هذا التحقق 

  لمعِ  على دائما المستفيدون يكون أن يجب اة: منظمة ملتقى ُصنَاع الحي . خامسا
  ذلك في بما ،مشروع أي لتنفيذ العمليةُمجمل  في  المشاركةكذا وبالمستجدات             
 .االختيار معايير            

 :جمعية الهالل األحمر اليمني أثارت النقاط التالية . سادسا
 موضوع  على التعليقات لتقديم النهائي الموعد تمديد الضروري من سيكون   -     

 .المأوى مقابل الحصول على أدوات توفير النقد            
 سيتم تمديد الموعد النهائي حتى نهاية شهر سبتمبر: االستجابة 

 تشجيع إن من شأن توفير النقد مقابل الحصول على المأوى أن يساهم في      -     
 النزوح وبالتالي، توفير حلول غير مستدامة.  عملية            
  أنمن  صحيحا ليس أنه من الرغم على جدا، صحيح التعليقاالستجابة:  
  طريقة على يعتمدأن هذا الجانب   ذلك، مستدامة غيرهي  النقدية المساعدات           
 اقشات من في الوضع الراهن، تُجرى منو. برنامج المساعدة المذكورة تنفيذ           
  لُكتلة ا شجعتُ بها، من جان. واحدة سنة لمدة النقدية المساعدة تقديمشأنها استنباط            
  في الياح ه تنفيذ يجريما بحسب هو عليه الحال و كما العيش، لبُ سُ  توفير           
 عن  أو (تدأك –)وكالة العون للتعاون الفني والتنمية  بلِ قِ  من إبمحافظة            
  كسب طةأنشبتقديم  يقومون  ، ممناآلخرين الشركاء بينفيما  الربططريق            
 .الكريم العيش           

 مات مساهال صندوقمن  2017 لعام التمويلالثانية لتخصيص  ستراتيجيةالا.  4
 (خدمات تتبع العمليات المالية تحديث ذلك في بما) ةاإلنساني     

 

 :العام هدفال
 ، اخلياد النازحينضعفا من:  األكثرلتلبية احتياجات األشخاص  المتكاملة االستجابة

 الحد يلتلق الوصول ضمان خالل وذلك من المضيفة والمجتمعات واألُسـر من العائدين،
ودعم  ية،الغذائ غير والمواد المناسب، المأوى تتضمن توفير: التي الُحزمة من األدنى

 الحماية. وخدمات المياه والصرف الصحي  واألغذية، مجتمعات النازحين،
 

 :االستجابة اإلنسانية خطة أهداف
 ليمن،ا في ُضعفًا ت األشدبالنسبة للناس من الفئا للحياة المنقذة المساعدة تقديم

المتضررين،  السكان "تعزيز حماية يتمخض عن تقديم كافة المساعدات أن ضمان

فريق تنسيق الُكتلة بمشاطرة  سيقوم
 االستجابة وثيقة من األدنى الحد

 قِبل من عليها لغرض التعليق المتكاملة
 الشركاء كافة
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 وكرامتهم االنسانية". والحفاظ على سالمتهم 

 ينت النازحودعم مجتمعا/  الغذائية غير المواد/  المتعلقة بتوفير المأوى األهداف
ت النسبة للفئاب الغذائية غير والمواد "المأوى،في مجاالت الُمنقذة للحياة  حلولال توفير
 نسانية". اال تهمامرك وتحفظ لهم للعيش صالحة إطار بيئات/ تجمعات  في ُضعفًا األكثر
 في يعيشون ممن ُضعفًا، من الفئات األكثر والرجال النساء ُوصول ضمان: 2 الهدف
 سية.األسا الخدمات على التي تستضيف النازحين، بحيث يتمكنون من الحصول المواقع

 

 األولوية ذات المواقع
 :التالية المعايير إلى استنادا  هذه المواقع حديدت تم

 االشخاص، ممن هم في فجوة لتلبية احتياجاتهم،  -
 المحتاجون، األشخاص  -
 الكوليرا، حاالت  -
 الُمحددة، االحتياجات ذوي األشخاص من  -
 /  النازحين من والعائدينداخليا،  من االشخاص النازحين٪  -

 المضيف لهم، المجتمع            
 داخليا، النازحين يف االشخاصضعدد المواقع التي تست  -
 

 :خدمات تتبع العمليات المالية
 106 لبالغا التمويل متطلبات إجمالي من٪ 13.3ما نسبته  حاليـا بتمويل الُكتلة  قامت
  الُممولة مشاريعهم رفع تقارير عن تشجيعهم علیفقد تم  أما الشركاء. 2017 لعام مليون

 .خدمات تتبع العمليات المالية وتقديم تلك التقارير إلی

 تحديث – الشتوية الخطة. 5
 

المناطق  يدلتحد المعايير مجموعة من إلى استنادا تعيينها سيتم: األولوية ذات المواقع
 .الشتاء فصل خالل التدخل تتطلب التي األولوية ذات

 

بمكان  إن من األهمية – المحلية السلطات مع التعاون: المجلس الدانماركي لالجئين
 حاجة مةَ ثِ  هل أي نقوم بتقديمها، التي المساعدة بنوعية قبول هناك كان إذا ما قياس

. شتاءالغذائية في فصل ال غير مواد تقديم أطقم/ مجموعات من بدال لتوفير المأوى
 ".الشتوي الدعم"هو  المساعدة لنوع المقترح وعليه، فإن المصطلح

 

ستهدف ي تقديم دعم المنظمة تُخطط: الالجئين لشؤون المتحدة العليا لألمم مفوضيةال
سوف  وفي هذا الصدد،. الشتاء فصل في النقدية المساعدات تستفيد من أسرة 15,000

 اءشرك من جانبهم، ينبغي على. لاير يمني( كمتوسط  55,000) حوالي األسر تتلقى
 فوضيةمالمستفيدين، في الوقت الذي ستقوم فيه  مشاطرة قائمة في الُكتلة المساعدة

وعليه، . زيعوالتو التحقق يةبعمل التنفيذيين شركائها خالل من أو شؤون الالجئين مباشرة
 .النهج" ءمةموا أجل من العينية/  النقدية المساعدة "أين سيتم تقديم لتوضيح ثِمة حاجة

 

لضرورة لن يقتصر با فإن ذلك اإلنفاق النقدية، المساعدة توفير خالل من: حجة مؤسسة
 .يخالل الفصل الشتو المأوى أو الغذائية غير المواد علی

 

 مخصصات ممن استلموا أمواال من بالشركاء، قائمة وضع الضروري من سيكون
 سنتمكن االتي بموجبه الُمتاحة الموارد وذلك بهدف معرفة اإلنسانية المساهمات صندوق

 . القادم الموسم خالل القيام بأعمال االستجابة من

سيقوم فريق تنسيق الُكتلة بإرسال 
 حيث تتضمنب دخالت،بالمُ  سودة خطةمُ 

برنامج  تنفيذ يمكن المناطق، حيث
 .العينية فيها/  النقدية المساعدة

 

 :أية  مواضيع أخرى مطروحة للنقاش. 6
 
 

من  يدستيفانو بتأك العملية، سيقوم السيد/ يغادر بما أن السيد/ هاني سوف -أ
 فترةل المشارك الرئيس تعيين يتم حتى المؤقت المشارك فة الرئيسسيتولى ِص 

 .أطول
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 الدولية غير المنظمات - لصندوق المساهمات اإلنسانيةبالنسبة  -ب
 المنظمات خالل أنشطتهم من تنفيذ علی تشجيعهمنبغي الحكومية، ي
 ائمةق الحکومية، ال سيما تلك المنظمات غير الُمدرجة في المحلية غير

 .اإلنسانية الشؤون تنسيق مکتب

 

  م.2017 أكتوبر 15أما االجتماع التالي للُكتلة فسوف ينعقد بتاريخ: 
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