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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
08 de Agosto de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, IFRC, UNICEF, WFP, OIM, Save the Children, Handicap Internacional,
FAMOD, OXFAM, ASATE, and Plan International.
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Conforme solicitado pela DPGCAS, a discussão sobre o mapeamento de
mobilizadores comunitários em conjunto com as autoridades distritais foi adiada
para a próxima reunião, 15 de agosto, uma vez que o Sr. Diquissone (cocoordenador do Cluster) e a autoridade distrital do distrito de Buzi não puderam
comparecer à reunião de hoje.
O ACNUR explicou como o questionário KoBo deverá ser preenchido e
informou que até agora apenas duas organizações compartilharam suas
atividades, CUAMM e Handicap International;
UNICEF salientou que também estão realizando um 5W. Assim, para evitar
duplicação, ACNUR e UNICEF trabalharão em conjunto para harmonizar os
indicadores.
O ACNUR enfatiza que é crucial que as organizações coordenem com seus
parceiros de implementação para evitar a duplicação de atividades e
informações relatadas.
ACNUR – roubos têm sido cada vez mais relatados nos últimos dias em
diferentes bairros de reassentamento. Assim, no dia 7 de agosto, WFP, ACNUR,
UNICEF, UNFPA, PRM e INGC se reuniram para desenvolver formas de
submeter denúncias relatadas por meio da Linha Verde às autoridades
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competentes. A próxima reunião será no dia 14 de agosto às 14:00 no escritório
do ACNUR.
Neste contexto, o ACNUR introduz um exercício de mapeamento dos
incidentes de proteção que visam a abordar os problemas com os mecanismos
de resposta apropriados, incluindo contrapartes governamentais. Foi acordado
que:
UNICEF informará sobre violência doméstica infantil, exploração infantil,
negligência infantil, casamento precoce e qualquer outro incidente relacionado
à Proteção da Criança;
OIM informará sobre violência doméstica e furtos;
ACNUR informará sobre a presença de PRM e/ou polícia comunitária nos
bairros de reassentamento.
Oxfam entrará em contato com a CARE (co-chair da Rede PSEA) para confirmar
se poderão informar sobre os incidentes de exploração e abuso sexual;
OIM entrará em contato com o Coordenador do Cluster de CCCM para indagar
sobre a possibilidade de informar sobre despejos e vendas não autorizados de
parcelas de terras;
WFP entrará em contato com os seus colegas para confirmar se poderão
reportar sobre incidentes de fraude e corrupção.
UNICEF, ACNUR e Plan International realizaram uma missão conjunta em
Chibabava nos dias 5 e 6 de agosto. Vários problemas de proteção foram
identificados, incluindo
casamentos prematuros,
falta de instalações médicas e força policial,
a escola mais próxima fica a 12km do bairro de reassentamento,
grande número de pessoas sem documentos, entre outros.
Um relatório completo será compartilhado em breve.
O HRP foi reaberto por um dia para permitir a apresentação de projetos
direcionados a Chibabava.
O ACNUR, juntamente com seu parceiro Kulima, acaba de finalizar e
compartilhar o relatório sobre a identificação de pessoas com necessidades
específicas em Mandruzi.

Oxfam, OIM e WFP irão confirmar sobre o
que irão reportar até o final do dia de hoje –
08 de agosto.
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IOM questiona sobre as tendas em Savane, uma vez que na semana passada
fortes ventos destruíram espaços reservados para mulheres.
CCCM poderia ajudar na montagem de novas tendas.

IOM vai entrar em contato com UNFPA.

