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للمهمة الموكلة  تقرير فريق تنسيق كتلة الماوئ/ المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها

 صنعاء(ل االنساني مركزالعمران )ضمن  إلى محافظة

 

  المهمات أهداف 1.0

 في مديرية ريدةالنازحين ضيف الذي يستين حلجل العشوائيالتجمع  إلىزيارة ميدانية  إجراء .1.1

 االجتماع مع مدير الوحدة التنفيذية في محافظة عمران .1.2

 

 معلومات المهمة

ة النازحين واالجتماع بالوحدضيف الذي يستين حلجل العشوائيالتجمع إلى القيام بزيارة ميدانية  األهداف العامة للمهمة

 عمران. محافظةالتنفيذية في 

 جمعية الهالل األحمر اليمني شركاء الكتلة

 2018فبراير  13 تاريخ الزيارة

 محافظة عمران الموقع

هالن نائب منسق الكتلة الوطنية، قاسم جكبير منسقي الكتلة الوطنية، منير الصباري  -تشارلز كامبل الزوار

 صنعاء.ني لاالنسامركز الالكتلة الفرعية في منسق الداعم ل

  األخرينالمشاركين 

 موظفي الشريك 

 جمعية الهالل األحمر اليمني: عبدهللا العزب )مدير مشروع فرع عمران(

الرحمن د ( وفريقه عبعمرانر )رئيس الوحدة التنفيذية في عصنقطة اتصال الوحدة التنفيذية: حمير ال

 رسام ومحمد الضالعي وخالد فراس

 يوجدال  تقارير الرصد أخر

 تعليقات بشأن التنفيذ/سير العمل 2.0

 في مديرية ريده النازحين يستضيف الذي للجحين العشوائي التجمع زيارة    2.1

 أسرة 80 حوالي من تتكون 

 سنوات ثالث لمدةنزحت  الموقع في البية األسرة النازحةغ 

 (صعدة محافظة) صعدة ومدينة حارس أساسي هي بشكل األصلية للنازحين مناطقال 

 يدير الذي اللجنة رئيس من الهيكل ويتكون. بالفعل موجود يمجتمعال الذاتية اإلدارة هيكل 

حاح االصالمياة وو الصحة مثل محددة مواضيع أو بمهام مفوضين أعضاء وخمسة الموقع

 .المرأة وشؤون الطفل وحماية

 ياأللماناألحمر  الصليب قبل منمقدم  الموقع في واحد رئيسي مياه خزان على الموقع يحتوي 

 الخزان بتزويد اليمني األحمر الهالل جمعية وتقوم. اليمني األحمرالهالل  جمعية خالل من

 .األسبوع في مرتين بالماء يزود ولكن أعمال رجل وفره آخر مياه خزان وهناك. يوميا   بالماء

 حول شالمضيفة التي تعي والمجتمعات بين النازحين أيضا الموقع في المتوفرة المياه تقاسم يتم 

 .الموقع

 رامطموسم اال في الموقع ويغرق المياة مجرى في الموقع يقع. 

 عام من ألكثر الموقعفي  سكانلل الطعام قدملم ي. 

 

 الصور

 

 

 

 

 

 لنقاش مع النازحين في الموقع
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 الموقع في ةدورات ميا توجد ال 

 النفايات من لتخلصل توجد اليه وال الموقع في قمامة تتوفر في الموقع سالل للال 

 يفالمتوفرة  الصحية المراكز في الصحية الخدمات تلقيالدفع مقابل  نينازحيتطلب من ال 

 .المديرية

 إيجاره أن يدفعوا إما النازحين من وطلب أرضه من طردهمب الموقع سكان مالك األرض يهدد 

ة منح النقديالأن توفر له بعض  أجل من اإلنسانية المنظمات مع التواصل أو أرضه على للبقاء

 .أرضه على بالبقاء لهم السماح أجل من مقابل دفع اإليجار

 الغذاء لشراء المال على للحصول التسول سوى عمل فرصبأنه ليس لديهم  النازحون أفاد. 

 : )قائد الموقع(1المقابلة 

 16 طفال   14 نتضمت األسرة أفراد من 

  2016 أبريل في صعدة بمحافظة حارس منطقة مننزحوا 

 لعائلته كمسكن االثنين األخرين ويستخدم كمطبخ يستخدم واحد طارئمعهم مأوى  يوجد. 

 منذ األحمر الهالل خالل من المفوضية قبل من الغذائية مرتين غير الموادمساعدات  تقديم تم 

 2015 مارس

 المجلس النرويجي لالجئين  وقام ارئالط مأوىال الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية وفرت  

 .ا  الحق رقيتهبت

 رالهالل األحم جمعية قدمته الذي التركيب دليل واستخدم بنفسه كنهمس ببناء األسرة رب قام 

 .اليمني

 لللتسو أطفالهويضطر  حاليا   عمل أي لديه وليس األصلي مكانه في الزراعة في لعملاعتاد ا 

 .المال على للحصول

 ويةالج بالغارات تأثر منزل ديهل حيث األصلي مكانلاو الحالي الموقع نيب األسرة رب يتنقل 

 .للعيش صالحا   يزال ال ولكنه

 (مسنة امرأة : )2المقابلة 

 6 (بالغين وأطفال مسنات نساء) األسرة في أشخاص 

 2015 أبريل في صعدة بمحافظة حارس منطقة من نزحوا 

 الطعام بعض شراءمن أجل  المقدمة الغذائية غير المواد نصف تبيع 

 مأواها. بناء على الموقع قائد ساعدها 

 المفوضية اقدمته التي الشتوي الدعم منحة تلقت 

 رزقها مصدر كانت أبقار 3 وقتلت هاألصلي منطقتها في منزلها جوية غارة ضربت. 

 راعةالز تاعمل في وكذلك هاألصلي منطقتها في األبقار حليب بيع منالستفادة اعلى  اعتادت 

 .عمل أي تملك ال حاليا   ولكنها

 (الصحاحاو: )منسق المياه 3المقابلة 

 والتواصل مع  المضيف، والمجتمع الموقع سكان بين المياه توزيع تنظيم في دوره شرح

 تعزيز جلسات وتقديم المياه خزانات إلى بالشاحنات المياه نقل توفير بشأن اإلنسانية المنظمات

 .ذلك إلى وما النظافة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطة جلب الماء في الموقعن

 امرأه مسنة مع  ةمقابل

 أطفال يحملون الماء

 الموقعفي  التي تم ترقيته المأوى
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 إعداد
نائب منسق الكتلة -منير الصباري

الوطنية )المأوى/المواد غير الغذائية/ 

 إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها(

تم المراجعة من 

 قبل

منسقي الكتلة الوطنية )المأوى/المواد  كبير-كامبلتشارلز 

 غير الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها(

 2018فبراير  26 لتاريخ ا 2018فبراير  25 التاريخ 

 

 

 زيارة لبيوت النازحين المستأجرة في مديرية ريده 2.2

 8  األسرةفي أفراد 

 صعدة بمحافظة صحار منطقة من نزحوا 

 بقية  إيجار دفع تستطع ولم تقريبا   أشهر 3 لمدة اإليجار دفعت. تقريبا   عام لمدة المنزل ستأجرتا

 .المنزل لصاحب الماضيةالتسعة  األشهر

 لاير 15000 هي الشهري اإليجار قيمة 

 حرجة صحية مشكلة العائلة أفراد أحد لدى 

 خالل من مفوضيةال من( لاير 50000)بقيمة  واحدة لمرة حمايةنقديه لل منحة األسرة تلقت 

 .األحمر األحمر الهالل جمعية

  خلد مصدر ضمنيو المحلي المجتمع فيدي أن يمكن العمل مقابل نقدية برامج إنشاء اقتراحتم 

 .الخ الشوارع، تنظيف أو الطرق رصف مثل للنازحين

  االجتماع مع الوحدة التنفيذية في عمران 2.2

 :النقاط األساسية التي تم مناقشتها

 ن وتنسيق أنشطتها وبي المخيمات إدارة/  الغذائية غير المواد/  المأوى كتلة بين التعاون تعزيز

 .عمران فيالوحدة التنفيذية 

 ينللنازح للمأوى بديلة حلول إيجاد ي)الوحدة التنفيذية( ف عمران في الحكومية السلطات دعم 

 .قعاالمو إدارة نهج في ودورهم ستضافةمواقع اال في خاصة

 شريك ) اليمنية األسرةوجمعية رعاية المقدمة من منظمة سما  عمران في الشتوي الدعم مشاريع

 ة(جرة الدوليالهلمنظمة منفذ 

 بذلك ضر تفصيليمح 2يقدم في الملحق 

 

 

 

 

 التي تم تحديدها فجواتوالالعوائق  3.0

 النازحين. استضافة مواقع في تا  خاص لنازحينا لمأوى بديلة حلول إيجاد .3.1

 .للنازحين الذاتية اإلدارة ولجان قعاالمو إدارة دعم فرق قدرات بناء .3.2

 التوصيات ونقاط المتابعة 4.0

 .المواقع إلدارةو ستضافةاال مواقع تنسيق دعم فرق بمثابةالذين يمكن أن يكونوا  الكتلة شركاء تحديد .4.1

دعم تنسيق موقع استضافة  (، وفريقالحكومية السلطات) النازحين استضافة مواقع نقاط التواصل في قدرات لبناء خطط وضع .4.2

 .للنازحين الذاتية اإلدارة ولجان الكتلة( شركاء)النازحين 

النقاش مع النازحين المستأجرين 
 شقق بجانب الموقع
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 مهمهجدول مواعيد ال: 1الملحق 

 الغرض وقت النشاط *التاريخ 

 فبراير 13

 عمران-من صنعاءالسفر  08:00-09:30

 دهفي مديرية ري النازحين يستضيف الذي للجحين العشوائي التجمعزيارة  09:30-11:00

 االجتماع مع الوحدة التنفيذية 12:00-13:00

 صنعاء-السفر من عمران 13:00:00-15:00
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 : االجتماع مع الوحدة التنفيذية2الملحق 

 المكان: مكتب الوحدة التنفيذية في عمران

عبد الرحمن و صعرصنعاء( وحمير الي في نساناالمركز ل( قاسم جهالن )الكتلة الفرعية لالكتلةتشارلز ومنير )فريق تنسيق الحضور: 

 رسام ومحمد الضالعي وخالد فراس )فريق الوحدة التنفيذية في عمران(

 ظهرا وحتى الواحدة بعد الظهر 12الساعة ن م 2018فبراير  13التاريخ/ الوقت: 

 القضايا التي تم مناقشتها

 رئيس الوحدة التنفيذية في محافظة عمرانالمناقشة التي جرت مع 

 أثارتها الوحدة التنفيذيةالمواضيع التي 

a. وحجة صعدة من رئيسي بشكلو 2015 مارس منذ كبيرا نزوحا عمران شهدت. 
b. يف قصوى أولوية ازحينالن ستضافةا مواقع في للنازحين للمأوى بديلة حلول وإيجاد الموقع إدارة هيكل إنشاء يعد 

 .عمران محافظة
c. مع جنب إلى ا  جنب للعمل)منسقين(  قعالمول اتصال نقاط وتعيين قعاالمو إدارة مبادرة لتسهيل استعداد على لوحدة التنفيذيةا 

 (.كتلةال شركاء) قعاالمو دعم شركاء
d. سنوات 3 من يقرب ما منذ مستمر الصراعللوحدة التنفيذية حيث أن  المالية الموارد ه في/ شح الضغط. 
e. بناءل دعم إلى تحتاج ولكنها النازحين الستضافة األراضي تحديد على قادرة تكون سوف أنها التنفيذيةالوحدة  ذكرت 

 .الموقع إدارة خدمات و ماتالمخي
f. (الوحدة التنفيذية) مواقعال إدارة اتصال لنقاط وتقديم الحوافز القدرات بناء رامجلباقتراح االعداد  تم. 
g. قبل من وثح مديرية استضافة مواقع في النازحين لمساعدة الشتاء فصل في المساعدة تقديم في التداخل مسألة تم مناقشة 

 سوفمؤسسة سما اليمن  أن وبما(  الدوليةالهجرة لمنظمة ذ شريك منفمؤسسة سما اليمن وجمعية رعاية األسرة اليمنية )
 نيةاليم األسرة رعايةبالمساعدات في حوث وستكون جمعية  النازحين استضافة مواقع جميع استهداف على قادرة تكون
 سرةاأل رعاية معيةت الوحدة التنفيذية نقل موقع مشروع جاقترح المستفيدين، من قليل عدد استهداف على فقط قادرة
هدفه ضمن المديريات المستحوث هي من  ان بما ،ائلهه احتياجات يث تتواجدح خمر منطقة إلى حوث منطقة من اليمنية
 .اليمنية األسرة رعاية جمعية مشروعفي 

 
 اآلراء المقدمة من كتلة المأوى/ المواد غير الغذائية/إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

a. المحيطه والبيئة االحتياجات وتقدير مباشرة الوضع لفهم وكان زيارتهم، سبب فريق تنسيق الكتلة أوضح. 
b. ىتلق ة،المرحل هذه وفي. عمران في النازحين استضافة مواقع في الموقع إدارة هيكل إنشاء شركائها مع حاليا   الكتلة تتابع 

 يالشركاء األخرين ف الكتلة تحديد تحاولو ريده منطقة في الموقع إدارة لدعم المجلس الدنماركي لالجئين التمويل
 .األولوية ذات األخرى المناطق

c. أدرج قدين للنازح الذاتية اإلدارة ولجان الموقع إدارة لمنسقي القدرات بناء برامج توفير اقتراح أن فريق تنسيق الكتلة أكد 
 .العام لهذا الكتلة استجابة خطة في بالفعل

d.  كان اإذ خاصة النازحين الستضافة األراضي تحديد هي الحكومية السلطات مسؤولية أن علىشدد فريق تنسيق الكتلة 
 نموأكد فريق تنسيق الكتلة . دةير أو خمر منطقتي مثل المواقع ئهم منخالا لخطر معرضة مواقع في يعيشون النازحون

 عام فيالصادرة  اإلنساني قطريال فريقال وضعها التي المخيمات سياسة مع تماشيا   مخيمات إنشاء وندعمي ال مأنه جديد
 .المتضررين السكان الى والمسؤولية الخيار تعطى التي المستدامةخالت والتدحلول لا تدعم هالكنو. 2015

e. ترح والمق خلاالتد مسألة لمناقشة وجمعية األسرة اليمنية اليمن منظمة سما مع لقاء ترتيب علىالكتلة الفرعية  وافقت
 .المقدم من الوحدة التنفيذية

 

 نهاية التقرير

https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/
http://www.sheltercluster.org/
http://www.globalcccmcluster.org/
http://www.globalcccmcluster.org/

