التاري خ :ا الح ادا،ا21ا رفباي ارا2021
الطابقاالسفلا-افندقااللوف ار
المكان :قاعةا
ي
قاأنشطتهاا
قاالكتلةاالفرعيةاإلدارةاالمخيماتاوتنسي ا
الرئيس :منس ا

قاالكتل اةا
المشاركون :الوحدةاالتنفيذيةا،االمنظمةاالدوليةاللهجرة،اجمعيةاالتكافلاالنساني اة،امنسقاالكتلةاالفرعيةاللمأوى ،منس ا
ا(عبا ر
ن
النبنت ا)
،االمفوضيةاالساميةالشئوناالالجئي ر ا
الفرعي اةاللمياة،امنظمةاشبابااليمناللتنمية،ا،امؤسسةااستجابة

االجندة
. .1تحديث حول تدخالت الشركاء في مواقع النازحين
 .2االستجابة السريعة لموجة النزوح الجديدة.
 .3خطط الوقاية من مخاطر الفيضانات  /الحرائق.

المناقشة ونقاط العمل
 .1البند  2من جدول األعمال
-

تحديث حول تدخالت الشركاء في مواقع النازحينا ا

بدأ االجتماع بمناقشة تدخل شركاء تنسيق وإدارة المخيمات في المواقع كما هو مخطط ومجدول حسب الجدول الزمني للمشروع  ،وتم
تبسيط التدخالت على النحو التالي:
المنظمة الدولية للهجرة (:)IOM
تدير المنظمة الدولية للهجرة  23مخي ًما للنازحين داخليًا في مدينة مأرب ومأرب الوادي  ،وتوفر أنشطة تنسيق وإدارة المخيمات
لجميع األسر في المواقع المستهدفة بما في ذلك (التدريب  ،أنشطة المشاركة المجتمعية  ،التخفيف من الحرائق  ،التوزيعات  ...إلخ).
ومن المقرر أن تذكر خطة الوقاية من الفيضانات بين األنشطة القادمة في مواقع مصنع عذبان والجفينة والرميلة القوز للنازحين في
مدينة مأرب والخسيف ودهم وحصون ال هادي والركزة في منطقة مأرب الوادي.
كما تم ذكر نظام مراقبة موقع شهري منتظم من جانب المنظمة الدولية للهجرة في جميع الجوانب المستهدفة من قطاع إدارة وتنسيق
المخيمات.
مؤسسة إستجابة:
تدير استجابة  10مواقع للنازحين داخليًا في مأرب الوادي  ،مع تحديث منتظم للموقع والتدخالت  ،أشار ممثل استجابة أيضًا التدخالت
القادمة في مواقع النازحين المستهدفة في خدمات الرعاية والصيانة  ،مع تسليط الضوء على التدخالت الكهربائية والوقاية من
الفيضانات كتخفيف المخاطر والتدريب على اإلسعافات األولية إلى الناشطين المجتمعيين (عضوان من الذكور واإلناث) في كل موقع.
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 .2البند  2من جدول األعمال
-

االستجابة السريعة لموجة النزوح الجديدة.
ا
في السادس من فبراير  ، 2021أثير عداء جديد في مديرية صرواح  -مأرب  ،وأدى هذا التصعيد إلى نزوح جديد ألعداد
كبيرة من العوائل النازحة  ،باعتباره ثاني نزوح لهم إلى أماكن آمنة داخل مديرية صرواح .أعلنت السلطات المحلية ممثلة
بالوحدة التنفيذية في مأرب  ،حالة الطوارئ للنزوح الجديد إلجمالي  1517أسرة كانت من مخيمات مديرية صرواح (الزور
 الهيال  -الصوابين  -لفج آلملح  -وادي العاطف) وأطراف قضاء (بني ضبيان)  ،وتهجير داخلي في ناحية رغوان.منذ اليوم األول  ،بدأ فريق االستجابة السريعة التابع لمؤسسة بناء للتنمية في تسجيل العائالت النازحة جنبًا إلى جنب مع فريق
المنظمة الدولية للهجرة للوصول إلى  1229أسرة نازحة في (صرواح  ،الجوبة  ،مدينة مأرب ومأرب الوادي) .تقوم المنظمة
الدولية للهجرة و  BFDو  SHSو  Human Accessوالشركاء النشطون اآلخرون بتقييم وضع النازحين حديثًا مع تحديد
االحتياجات والفجوة من أجل توفير التدخل الصحيح في كل منطقة مستهدفة  ،وفيما يلي موجز عن التدخل للشركاء:
ادارة و تنسيق المخيمات
 إجمالي  1299أسرة نزحت بسبب الصراع المستمر حيث نزح  840أسرة إلى مديرية صرواح و  61أسرة إلىمديرية الجوبة و  40أسرة إلى مأرب الوادي و  288إلى مدينة مأرب حسب التسجيل من منظمة الهجرة و مؤسسة
بناء.
 في يومي  15و  16فبراير وحتى اليوم  ،تم قصف موقعين للنازحين داخليًا (الزور ودناه) حيث تم إغالق  4مواقعللنازحين داخليًا ونقل العائالت إلى مواقع أخرى للنازحين داخليًا والمجتمع المضيف ومناطق أخرى.
 تقع مدينة مأرب على بعد حوالي  20ألفًا من الخطوط األمامية (ال يمكن احتساب عدد النازحين داخليًا) توجدمعالجة أخرى لمواقع النازحين داخليًا في صرواح حيث يقع أحد مواقع النازحين داخليًا (الروضة  -صرواح) على
بعد حوالي  5كم من الخطوط األمامية و مع النزوح الجديد من المواقع المغلقة األخرى ( 840أسرة وفقًا لتسجيل
المنظمة الدولية للهجرة) والزيادة يو ًما بعد يوم.
 أثير نداء إلى الكتلة الوطنية لدعم وتوظيف شريك تنفيذي لتنسيق وإدارة المخيمات في منطقة صرواح.ا
الغداء
حدث التدخل الغذائي للنازحين الجدد بالنسبة للبعض وسيتم تحديد الحاالت المتبقية بعد التخصيص .استند استهداف الغذاء
على سالل الغذاء وكان التدخل من شركاء  FSACللنازحين حديثًا .مؤسسة إستجابي تخطط لتوزيع السالل الغذائية.
ا
المأوى والمواد الغير غدائية
قامت جمعية التكافل اإلنساني بتوزيع  43حقيبة مأوى على  43أسرة في موقع الروضة  ،مديرية صرواح  ،والتحقق من
 373أسرة  ،والمنظمة الدولية للهجرة إلجراء التحقق من األسر النازحة حديثًا في مديريتي مأرب ومأرب الوادي .وزع
مركز الملك سلمان  200خيمة على النازحين في مديرية صرواح.
يتوفر مخزون طوارئ لدى المنظمة الدولية للهجرة لجميع الشركاء الراغبين في التوزيع لما مجموعه 822 :مجموعة مواد
غير غذائية  225 ،خيمة  800 ،طقم  .ESKتخطط ( SHSشريك المفوضية) لتوزيع  500مجموعة في صرواح والوادي ،
وسيتم استالم  1000مجموعة  SNFIأيضًا .تخطط مؤسسة التنمية اليمنية ( )YDإلنشاء وحدات سكنية  /مالجئ في جميع
مواقع النازحين في مأرب.
المياة واالصحاح البيئي
المنظمة الدولية للهجرة هي الشريك الرائد في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حيث يتم توفير نقل المياه
بالشاحنات يوميًا إلى النازحين داخليًا في مواقع حي صرواح (الروضة وأراك وعجمه) لما مجموعه  1517أسرة  840أسرة
نزوح جديد  677 +أسرة من النازحين القدامى ( 298أسرة في الروضة  57 +أسرة في أراك  322 +أسرة بالعجمة) ؛
 151.700لتر  /يوم إلجمالي السكان ؛  84000لتر  /يوم للنازحين الجدد.
االستجابة السريعة
منذ  8فبراير إلى  21فبراير  2021توزيع :RRM
 المنظمة الدولية للهجرة :استلم  235أسرة من مجموعات أدوات االستجابة السريعة في مدينتي مأرب ومأربالوادي.
 :BFD -استلم  169أسرة مجموعات من أدوات االستجابة السريعة في منطقتي صرواح والجوبة .ا
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الصحة
تدعم  BFDالمرافق الصحية في موقع النازحين في الروضة  ،والتي تتطلع إلى توسيعها .كانت  BFDهي الشريك الصحي
أضرارا بالمنشأة  ،عالوة
في مخيم الزور الذي يقدم خدمات الوحدة الصحية  ،وقذيفة وضعت في الوحدة الصحية وألحقت
ً
على ذلك  ،نقلت  BFDاألدوات واألجهزة الصحية المتبقية إلى موقع الروضة للنازحين داخليًا.
أصيب شخص في مخيم الزور برصاصة بندقية في رقبته وشلل .أفاد مندوبي مخيم الزور بوقوع حادثة استهداف سيارة
بسبب االعتداءات تعود لشخص يدعى يحيى صويلح وتضرر نجله هالل بشظايا من الهجوم  ،مشيرين إلى معاناة وفرارهم.
من مكان واحد الى آخر.

 .3البند  3من جدول األعمال
-

خطط الوقاية من مخاطر الفيضانات  /الحرائق

في األشهر المقبلة  ،سيبدأ موسم األمطار ووف ًقا لحوادث العام الماضي التي تم اإلبالغ عنها في الفيضانات التي تضررت
لمواقع النازحين في مديريات مأرب  ،تم وضع خطة وقائية للتخفيف من المخاطر للنازحين الذين يعيشون في المواقع التي
تؤثر على  12،232أسرة حول مأرب .في جميع المديريات
أجرت المنظمة الدولية للهجرة تقيي ًما لالحتياجات لجميع المواقع الخاضعة إلدارتها ( 3مواقع في مدينة مأرب و  5مواقع في
مأرب الوادي) ومؤسسة استجابة مع موقع واحد تحت إدارتها .خطة تدخل تشمل دعم  ، SNFIوإعادة التوطين والتوعية
لألسر المتضررة من أجل التخفيف من مخاطر الفيضانات واحتواء الموقف القادم .الوحدة تنفيذية لتحديد المواقع المتبقية مع
إمكانية مخاطر الفيضانات والتخطيط لتدخالت الشركاء اآلخرين.

أخرى
اقترح ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (عبر اإلنترنت) تشكيل مجموعة عمل تضم فريقًا من كل
قطاع من قطاعات التدخل (تنسيق وإدارة المخيمات  ،ودعم التغذية السليمة بيئيا ً  ،والحماية  ،والمياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية) كفريق ميداني لمتابعة التحديثات اليومية ومراقبة موجة النزوح والخدمات المقدمة من شركاء نشطون
آخرون.

ملخص نقاط العمل
رقم البند
البندا1امنا
ل
جدولااألعما ا

-

البندا2امنا
ل
جدولااألعما ا

-

البندا3امنا
ل
جدولااألعما ا

-

نقاط العمل
التدريب على اإلسعافات األولية والمشاركة المجتمعية في
األنشطة وتخفيف الحرائق في مواقع النازحين ال ُمدارة
التدخالت الكهربائية والوقاية من الفيضانات كتخفيف المخاطر
وتدريب على اإلسعافات األولية للتعبئة المجتمعية
أثير نداء للمجموعة الوطنية لدعم وتوظيف شريك تنفيذي في
مجال تنسيق وإدارة المخيمات في منطقة صرواح.
توزيع سالل غذائية للنازحين الجدد
توزيع  SNFIعلى  373أسرة من النازحين الجدد في مخيم
الروضة  ،صرواح
للتحقق من األسر النازحة حديثًا في مديريتي مأرب ومأرب
الوادي
دعم الوحدة الصحية في الروضة كامو صرواح
الوحدة تنفيذية لتحديد المواقع المتبقية مع إمكانية مخاطر
الفيضانات والتخطيط لتدخالت الشركاء اآلخرين

المسؤول  /الموعد النهائ
المنظمةاالدوليةاللهجراة
مؤسسةااستجاب اة
منسقاالكتلةاالفرعيةاإلدارةاالمخيماتا
وتنسيقاأنشطتها
مؤسسةااستجاب اة
جميعةاالتكافلاالنساني اة
المنظمةاالدوليةاللهجراة ا
مؤسسةابناءاللتنمي اة
الوحدهاالتنفيدي اة

ً
ً ن
ن
ا]افا[سيتماتحديدهالحقا]ا.
سيعقداالجتماعاالقادمافا ا[21امارسا]2021االساعةا ا[10اصباح ي
ي
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المرفقات
جدولااألعمالا
Agenda_Cluster_me
eting_21 Feb__English-Arabic-1-1.docx

قائمةاالحضو ار
CCCM cluster
attending list 21 Feb.pdf

ال تقتصر مرحلة الرعاية والصيانة لدورة حياة المخيم على التشغيل اليومي للمخيم فحسب  ،بل تشمل أيضًا إصالح وتحديث المرافق
 /البنية التحتية وإعادة تنظيم المخيم و  /أو توسيعه حسب االقتضاء .يعد ضمان تقديم المساعدة والخدمات بما يتماشى مع المعايير
أمرا أساسيًا لدعم حقوق مجتمعات النازحين.
الفنية الدولية ً
يمكن أن تشمل الصيانة توزيعات سد الثغرات لتعزيز النظافة وإصالحات البنية التحتية  ،وترقية المالجئ والمرافق  ،والبناء الجديد
(الطرق  ،والمرافق  ..إلخ)  ،والحد من المخاطر (الحرائق والتخفيف من الفيضانات)  ،وإحالة الحوادث  ،وإدارة النفايات  ،وبناء
القدرات ذات الصلة . .يمكن أن تشير عمليات تدقيق السالمة إلى المجاالت التي تحتاج إلى ترقية .ستظهر الحاجة إلى تكييف خطط
العمل والحفاظ على المرافق مع تغير سياق واحتياجات النازحين والسكان المضيفين بمرور الوقت .توقع كالً من القدرات والموارد
لتعديلها كلما طالت مدة وجود الموقع.
يجب مراعاة اإلحتياجات اإلجتماعية والثقافية والحماية للسكان النازحين منذ بداية دورة حياة المخيم.

يمكن أن يؤثر موقع المخيم أو المكان المشابه بشكل كبير على حماية ومساعدة النازحين الذين يعيشون هناك.
غالبًا ما تكون المخيمات منشأة ذاتيًا ،إال أن هيئة إدارة المخيم لها دور قوي تلعبه في تحسين الموقع.
هناك حد أدنى من المعايير والعوامل الفنية التي توجه اختيار الموقع.
غالبًا الموقع المثالي غير موجود ومن المهم النظر إلى العناصر اإليجابية والسلبية لكل موقع محتمل.
•

4

تحديد كيفية تنفيذ وتحسين المعايير الفنية وتقليل مخاطر  GBVأثناء تخطيط موقع المخيمات ,المراكز الجماعية أو مواقع
العبور  /اإلستقبال.

