
اطلــع محافظــة محافظــة لحــج اللــواء محمــد 

ــة  ــدة التمفيذي ــس الوح ــريك ورئي ــه ال عبدالل

أوضــاع  عــى   ، الســعدي  نجيــب  األســتاذ 

النازحــن يف املحافظــة ، برفقــة فريــق مــن 

املنظــات اإلغاثيــة واإلنســانية . 

جــاء ذلــك خــال زيــارة ميدانيــة ملخيــم عتــرة، 

بحضــور ممثــل مركــز 

ــة  ــلان لإلغاث ــك س املل

اإلنســانية  واألعــال 

عســري،  نايــف 

فريــق  ورئيــس 

الســامية  املفوضيــة 

لاجئــن محمــد رفيــق، 

ــن  ــاع النازح ــى أوض ع

يف املخيــم والخدمــات 

وآليــه  لهــم  املقدمــة 

الجهــود  تنســيق 

ــد. ــكل جي ــن بش ــات للنازح ــول الخدم لوص

رضورة  الســعدي  ناقــش  الزيــارة  وخــال 

تقديــم املشــاريع املســتدامة والتي سيســتفيد 

منهــا النازحــن واملجتمــع املضيــف، والعمــل 

إىل  الطــوارئ  مــن مرحلــة  اإلنتقــال  عــى 

ــر. ــاش املبك ــة اإلنع مرحل

فريق حكومي وإنساني يتفقد أوضاع النازحني يف حلج

 عقــد مبحافظــة مــأرب، اللقــاء املوســع

 الربــع ســنوي لــركاء العمــل االنســاين

ــة ــة واقليمي ــة ودولي ــات أممي ــن منظ  م

 ومحليــة برئاســة وكيــل املحافظــة الدكتــور

 عبدربــه مفتــاح، ومديــر عــام الوحــدة

 التنفيذيــة للنازحــن ســيف مثنــى ملناقشــة

 الوضــع اإلنســاين والتدخات اإلنســانية

ــهر ــال االش ــت خ ــي مت ــة الت  والتنموي

كتلــة، كل  مســتوى  عــى   املاضيــة 

 وتعزيــز العاقــة بــن رشكاء العمــل

 اإلنســاين والســلطة املحليــة ووضــع

. خطــط اولويــات

التنفيذيــة الوحــدة  عــام  مديــر   التقــى 

  للنازحــن مبحافظــة مــأرب ســيف مثنــى،

 الفريــق الــذي يــزور محافظــة مــأرب برئاســه

 مديــر منظمــة اإلغاثــة الدوليــة باملنطقــة

مهــات أحمــد  الســيد  لليمــن   الجنوبيــة 

 ومديــر األمــن والوصــول باملنظمــة الســيد

اإلغاثــة مكتــب  ومنســق  ياســن   ياســن 

 الدوليــة مبحافظــة مــأرب الســيد عبداللــه

.مجلــدان

ــى األرضار ــر ع ــق الزائ ــى ، الفري ــع مثن  واطل

ــات ــار يف مخي ــيول األمط ــا س ــي خلفته  الت

 النازحــن مبحافظــة مــأرب خــال شــهري

.يوليــو واغســطس

الكارثــة ، إىل رشح عــن  الفريــق   واســتمع 

 التــي أصابــت النازحــن ومنازلهــم املبنيــة

ــام املتهالكــة،  مــن األشــجار )العشــش( والخي

 التــي جرفتهــا الســيول وتــررت مــن الريــاح

 الشــديدة الــذي رضبــت املحافظــة، واتلفــت

 محتوياتهــا مــن مــواد إيــواء وغــذاء، حيــث

ــي ــش يف باق ــم يعي ــات معظمه     ب

مناقشة املشاريع الطارئة ملنظمة اإلغاثة الدولية مبحافظة مأرب 

انعقاد لقاء تنسيقي ربعي مبأرب
ملناقشة الوضع اإلنساني باحملافظة 
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 بحــث رئيــس الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن  نجيــب الســعدي، مــع وفــد مــن مكتــب

 أولويــات واحتياجــات ،، )FCDO( الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة الربيطانيــة

ــن ــن يف اليم .النازح

ــاين ــل اإلنس ــق  العم ــد فري ــم قائ ــذي ض ــد ال ــه بالوف ــاء جمع ــال لق ــك، خ ــاء ذل  ج

الربيطانيــة والتنميــة  والكومنولــث  الخارجيــة  آشــي )FCDO( ملكتــب   الســيد: 

ــس ــال كومينج ــيدة: إيف ــة والس ــارة الصحي ــاري املستش ــا عط ــيد: رب ــي والس  رسانج

 مستشــارة العمــل اإلنســاين والســيدة: إميــي هندرســن مستشــارة لتمنيــة االجتاعيــة،

ــن ــانية يف اليم ــم اإلنس ــة جهوده ــدة التنفيذي ــس الوح ــن رئي ــث مث .حي

 وحســب إعــام الوحــدة التنفيذيــة، فقــد قــدم الســعدي خــال اللقــاء عرضــاً توضيحيًــا

  عــن وحــدة النازحــن ودورهــا ونشــاطاتها، وعــن جهــود الحكومــة يف التخفيــف مــن

أوضــاع النازحــن  والعائديــن .  صـــــ2

السعدي يبحث مع مكتب اخلارجية والكومنولث
أولويات النازحني يف اليمن (FCDO) والتنمية الربيطانية 

صــــ2صــــ2

صــــ2

صفحة
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 وأشــار رئيــس الوحــدة التنفيذيــة إىل

 رضورة توحيــد الجهــود والتنســيق

ذات الحكوميــة  الجهــات   مــع 

 العاقــة والعمــل مــن خالهــم، كــا

تقتــر ال  أن  رضورة  عــى   شــدد 

 الرقابــة والتقييــم وآليــة الشــكاوى

 داخليًــا يف املنظــات املنفــذة بــل

طــرف هنــاك  يكــون  أن   يجــب 

 ثالــث مقيــم  ومســتقبل لشــكاوى

 املســتفيدين مــن الجانــب الحكومــي

ــق رضــاء املســتفيدين  لضــان تحقي

املقدمــة .بالخدمــات 

محافــظ مثــن  الزيــارة،   وخــال 

مركــز وممثــل  لحــج   محافظــة 

املفوضيــة وممثــل  ســلان   امللــك 

للوحــدة اإلنســانية   الجهــود 

يف الدائــم  وتواجدهــم   التنفيذيــة 

 امليــدان لتســهيل عمــل املنظــات

للنازحــن اإلنســانية  .واملســاعدات 

التدخات لألشهر املقبلة

ــاين  ــدور اإلنس ــاح، ال ــل مفت ــن الوكي  و مث

األمميــة املنظــات  مــن   للــركاء 

 والدوليــة واإلقليميــة واملحليــة، والتعــاون

املعانــاة مــن  للتخفيــف   املشــرك 

ــف ــع املضي ــن واملجتم ــانية للنازح  اإلنس

ــردي ــتمرار ت ــراً اىل اس ــة.. مش  يف املحافظ

لراجــع انعكاســاً  اإلنســاين   الوضــع 

االقتصــادي والتدهــور   التدخــات 

 واملعيــي والكــوارث الطبيعيــة واســتمرار

املحافظــة اىل  .النــزوح 

ان االحتياجــات الوكيــل مفتــاح،   واكــد 

يف مازالــت  املحافظــة  يف   االنســانية 

بــن القامئــة  والفجــوة  مســتمر   تزايــد 

اكــر تتســع  والتدخــات   االحتياجــات 

 واكــر كل يــوم خاصــة يف مجــاالت الغــذاء،

 والتعليــم، والصحــة، وامليــاه واالصحــاح

ــرا اىل ان ــواء.. مش ــأوى واالي ــي، وامل  البيئ

ــار ــيول االمط ــن س ــة م ــوارث الطبيعي  الك

املحافظــة شــهدتها  التــي   والعواصــف 

 خــال الشــهرين املاضيــن، تســببت بنكبــة

 اكــر مــن 18 الــف ارسة باملحافظة..مثمنــاً

 دور مركــز امللــك ســلان لاغاثــة واالعال

 االنســانية ومبادراتــه يف رسعــة االســتجابة

إنســانية تدخــات  وتقديــم   الطارئــه 

غذائيــة وماليــة وايوائيــة رسيعــة ال

.إلغاثة املئات من األرس املنكوبة

 ويف مســتهل اللقــاء رحــب مديــر عــام

مثنــى، ســيف  التنفيذيــة   الوحــدة 

ــة ــة واإلقليمي ــة والدولي  باملنظــات األممي

ــة ــم املبذول ــيدا بجهوده ــة .. مش  واملحلي

 للتخفيــف مــن معانــاة النازحــن مبحافظــة

 مــأرب .. مؤكــداً تطلــع الوحــدة التنفيذيــة

 باالنتقــال مــن اإلغاثــة إىل التنميــة مشــددا

ــون ــيق ، لتك ــة التنس ــى رضورة وأهمي  ع

 هنــاك خطــة عمــل مشــركة ومشــاركة

للمشــاريع التخطيــط  يف   النازحــن 

.املســتدامة التــي تلبــي متطلبــات الحيــاة

التنســيق مكتــب  مديــر   واســتعرض 

يف املتحــدة  لألمــم  التابــع   اإلنســاين 

الجهــود )األوتشــا(  مــأرب   محافظــة 

 التــي قــام بهــا املكتــب للتنســيق وحشــد

 الدعــم والتدخــات االنســانية للمحافظــة

ــح ــراً اىل فت ــة.. مش ــرة املاضي ــال الف  خ

ــة ــة دولي ــة و14 منظم ــات أممي  9 منظ

 مكاتــب لهــا يف املحافظــة، وتفعيــل الكثــر

حاليــاً ويجــري  االنســانية  الكتــل   مــن 

.لتفعيــل كتلــة املســاعدات كاش منــي

 كــا اســتعرض حجــم التدخــات والفجــوة

ــات ــات وعملي ــات والتدخ ــن االحتياج  ب

ــل ــي تص ــة الت ــد األرس النازح ــع ورص  تتب

جــرى حيــث  املحافظــة  اىل   باســتمرار 

 رصــد 2206 أرسة نازحــة اىل مــأرب خــال

ــاري ــبتمرب الج ــر- س ــهر) يناي .)األ ش

مــن العديــد  اللقــاء  حــدد  وقــد   هــذا 

 االولويــات للتدخــات االنســانية خــال الربع

ــة  االخــر مــن العــام الجــاري شــملت: تغطي

الخاصــة املتبقيــة  لاحتياجــات   الفجــوة 

 بــاالرس املتــررة مــن الســيول والفيضانــات،

 توســيع االســتجابة االنســانية لاحتياجــات

 يف املخيــات املوجــودة التــي تــرف عليهــا

 انســانيا املنظــات االمميــة، والتوســع اىل

 املخيــات البعيــدة التــي مل تشــملها التغطيــة

ــل ــن قب .م

 وشــدد اللقــاء، عــى الركيــز يف الدخــات

 االنســانية عــى الحلول واملشــاريع املســتدامة

ــة ــل مجموع ــى تفعي ــل ع ــة والعم  والتنموي

اىل الطارئــة،  للمســاعدات  منــي   الــكاش 

ــن كل ــي م ــزون احتياط ــاء مخ ــب انش  جان

 القطاعــات للتدخــات الطارئــه جــداً والعمــل

ــن مصــادر ــر وم ــات اك  عــى حشــد التموي

ــدة ــددة وجدي .متع

التقى مدير عام الوحدة التنفيذيةاطلع حمافظة حمافظة حلج اللواء حممد

ــاعدة ــن املس ــذاء، منتظري ــك غ ــأوى وال ميتل  م

ــة .العاجل

 وناقــش اللقــاء املــروع الطــارئ الــذي تعتــزم

للتخفيــف الدوليــة  اإلغاثــة  منظمــة   تنفيــذ 

 مــن معانــاة النازحــن املترريــن مــن الســيول

ــروع ــتهدف امل ــث يس ــاح حي ــار والري  واألمط

 900 أرسة نازحــة يف مجــال النقــد باإلضافــة اىل

.توزيــع 1400 طربــال لعــدد700 أرسة متــررة

ــزام منظمــة ــدوره ، أكــد »مهــات« عــى اعت  وب

مــن حزمــة  تنفيــذ  عــى  الدوليــة   اإلغاثــة 

مــن جانــب  لتخفيــف  العاجلــه   التدخــات 

ــاة النازحــن مســتعرضا املشــاريع املخطــط  معان

وامليــاه والتغذيــة  الصحــة  مجــال  يف   لهــا 

 واإلصحــاح البيئــي والحايــة.. مثمنــاً تعــاون

 الوحــدة التنفيذيــة وتذليــل الصعوبــات أمــام

اإلنســانية مجاالتهــا  يف  املنظمــة  .تدخــات 

ــة يف ــت الوحــدة التنفيذي  ويف وقــت ســابق أعلن

 تقريــر التدخــات والفجــوات عــن تــرر 18,729

ــاً وجــزيئ جــراء األمطــار  أرسة نازحــة تــرراً كلي

.والســيول والريــاح الــذي رضبــت املحافظــة

عقد مبحافظة مأرب، اللقاء املوسع

حث رئيس الوحدة التنفيذية للنازحني

تتمات األولى ..

ــاء نســبة اإلحتياجــات اإلنســانية  ــش اللق ــا ناق ك

للنازحــن والعائديــن حيــث قــدم فريــق الوحــدة 

يف  واحتياجاتهــم  النازحــن  اعــداد  عــن  عــرض 

تطــرق   كــا  اإلنســانية.  القطاعــات  مختلــف 

الســعدي اىل رضورة التعامــل مــع املرحلــة الحاليــة 

ــة  ــوارد املتاح ــل للم ــتخدام األمث ــق االس ــا يحق مب

وأنــه يجــب البــدء بعمليــة التخطيــط للحلــول 

الدامئــة ومنهــا اإلنتقــال مــن خطــة الطــوارئ 

إىل خطــة اإلنعــاش املبكــر وإرشاك النازحــن يف 

التخطيــط  وتنفيــذ مشــاريع مســتدامة تخــدم 

النازحــن واملجتمــع املضيــف .

كــا أشــار الســعدي إىل رضورة العمــل عــى دعــم 

الجانــب الحكومــي مــن خــال تطويــر وبنــاء 

ــهم يف  ــذي يس ــة وال ــات الحكومي ــدات املؤسس ق

ــل. ــكل أفض ــانية بش ــات اإلنس ــم الخدم تقدي

كــا شــدد يف الســياق عــى رضورة وجــود تقييــم 

ملســتوى الخدمــات املقدمــة للنازحــن ومــدى 

للمعايــر  ومطابقتهــا  الحتياجاتهــم  مامئتهــا 

. اإلنســانية 

ــذا  ــعادتهم به ــن س ــي ع ــيد: آش ــرب الس ــدوره ع ب

ــوم  ــي تق ــود اإلنســانية الت ــن الجه ــاء ومقدري اللق

بهــا الوحــدة التنفيذيــة لتســهيل وتنســيق العمــل 

استفســارات  عــدة  وطــرح  للنازحــن  اإلنســاين 

مــأرب  النازحــن خصوصــا يف  إحصائيــات  عــن 

والتــي يوجــد فيهــا فجــوة كبــرة بــن األرقــام 

الرســمية واألرقــام الصــادرة عــن املنظــات ورضوة 

توحيدهــا.

حر اللقاء من الوحدة :

سيف مثنى - مدير الوحدة التنفيذية مارب

ــات  ــم املعلوم ــر إدارة نظ ــاري - مدي ــد األنص أحم

ــة ــدة التنفيذي ــر بالوح والتَّقاري

الفنــي  املكتــب  مديــر   - نقيــب  عبدالنــارص 

التنفيذيــة. بالوحــدة 

مبناسبة الذكرى60 لثورة 26 سبتمرب اجمليد ..
تهنئكم الوحدة التنفيذية

ــة  ــة ووهــج اجلمهوري ــة ممزوجــة بعبــق احلري تهنئ
ــدة .. ــيج الوح ونس
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ُعقــد مبكتــب الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيــات النازحن 

مــأرب إجتاعــا ضــم ممثلــن عــن كل مــن مكتــب 

مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــئون الاجئــن يف مــارب 

ورشكائهــا الوصــول اإلنســاين والجمعيــة الطبيــة امليدانيــة 

ــة  ــرف الدفع ــدء ب ــراءات الب ــة اج ــل ملناقش ــك األم وبن

الســابعة مــن مــروع املســاعدات النقديــة للعــام 2022.

ــدة  ــة يف الوح ــم الحاي ــؤول قس ــد مس ــاع، أك ويف االجت

ــم كل التســهيات لضــان  عــى اســتعداد الوحــدة لتقدي

وصــول املســاعدات النقديــة للمســتهدفن بهــا والتــي 

تســتهدف 1770 ارسة 

ريــال   165000 مببلــغ  ايجــار   مســاعدة   284 منهــا 

ــتأجرة  ــى األرس املس ــارات ع ــاء اإليج ــن أعب ــف م للتخفي

يف األحيــاء الســكنية و 1446 مســاعدات متعــددة 

االغــراض مببلــغ 147000 لحــاالت الضعــف 

مكتــب  عــن  حــره  الــذي  االجتــاع،  وناقــش 

ــز  ــة باملرك ــط الحاي ــد ســعيد وضاب ــة محم املفوضي

اإلجتاعــي التابــع للوصــول االنســاين عبدربــه يعمــر 

وعــن FMF مديــر املــروع عبدالعزيــز جابــر ، 

ومديــر فــرع بنــك االمــل مــارب الــورد االســتعدادات 

الجاريــة للبــدء بــرف الدفعــة الســابعة ابتــداء 

ــابيع  ــدة 3 اس ــتمر مل ــبتمرب 2022م  وتس ــن 22 س م

والتحديــات التــي تؤثــر عــى عمليــة الــرف وســبل 

ــا . ــا وتجاوزه ــب عليه التغل

اجتماع ملناقشة إجراءات البدء بصرف الدفعة السابعة
 من التحويالت النقدية لعدد 1770 أسرة نازحة يف مأرب

بتعــز،  التنفيذيــة  الوحــدة  مديــر  بحضــور 

نفــذت مؤسســة معكــم التنمويــة، مــروع 

ــاً يف  ــد ضعف ــة األش ــاكن األرس النازح ــارة مس إن

مديريــات )املظفــر- القاهــرة- صالــة(، وقــد 

ــة  ــروع )50( أرسة نازح ــذا امل ــن ه ــتفاد م اس

غــر  مببــان  يحتمــون  نســمة،   )315( تضــم 

مناســبة.

وأكــد منســق قطــاع االيــواء 

املهنــدس/ معكــم  مبؤسســة 

ــذا  ــايف، أن ه ــز املخ عبدالعزي

املــروع يهــدف اىل تحســن 

وخاصــة  النازحــن  ســامة 

الذيــن  واألطفــال  النســاء 

االمــان،  بعــدم  يشــعرون 

الحايــة  مــن  نــوع  وتوفــر 

اجتاعيــة  ظــروف  ظــل  يف 

املتــررة مــن  لهــذه االرس  وصحيــة صعبــة 

النــزاع.

وأشــار إىل أن املنظومــة التــي تــم توزيعهــا 

تتكــون مــن بطاريــة جــل ولــوح شــميس ومنظم 

ــية  ــة الشمس ــة للطاق ــاك موصل ــول، واس ومح

ــة  ــح وبقي ــة، واملصابي والتســليك الداخــي، وقاعــدة حديدي

ــة. ــات الروري املتطلب

مــن جهتــه توجــه املديــر التنفيــذي ملؤسســة معكــم، 

ــة  ــا االغاثي ــى جهوده ــة ع ــة صل ــل ملؤسس ــكر الجزي بالش

والتنمويــة يف املحافظــة.. داعيــاً إىل تكامــل جهــود الجميــع 

لتأمــن االنــارة النظيفــة لبقيــة االرس النازحــة واالشــد ضعفــاً 

يف محافظةتعــز.

الجديــر ذكــره، ان هــذا املــروع يــأيت ضمن دور املؤسســتن 

ــام  ــن للع ــانية يف اليم ــتجابة االنس ــط االس ــق خط يف تحقي

2022م، الراميــة إىل توفــر فــرص وصــول آمنــة ملصــادر 

ــم. ــن وحايته ــتدامة للنازح ــة واملس ــة النظيف الطاق

بتمويل من مؤسسة صلة للتنميةمؤسسة معكم
تنفذ مشروع إنارة منازل األسر النازحة بـ»تعز 

التعليــم هــو تلــك القنطــرة األساســية التــي تعــرب عليهــا الشــعوب 

ــن  ــن واملواط ــر الوط ــو أداة تحري ــأنها، وه ــة ش ــا ورفع يف تقدمه

ــة  ــذ الوهل ــك من ــن ذل ــد تب ــل؛ وق ــف والجه ــن رواســب التخل م

األوىل لقيــام الثــورة والجمهوريــة أن بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة 

ــي  ــر الجمع ــى التغي ــادر ع ــي ق ــام تعليم ــود نظ ــون بوج مره

ــاُ  ــم مدخ ــون التعلي ــك أن يك ــاف اىل ذل ــامل يض ــر الش والتطوي

ــده  ــاء قواع ــوري وإرس ــام الجمه ــادئ النظ ــداف ومب ــق أه لتطبي

ــع. ــى أرض الواق ع

البغيــض  الكهنــويت  اإلمامــي  الحــويث  االنقــاب  وقــع  وعــى 

وسياســته التعليميــة الخبيثــة التــي يهــدف مــن خالهــا إىل متزيــق 

ــرف  ــات وّح ــع املرتب ــي فقط ــعب اليمن ــي للش ــيج االجتاع النس

ــى  ــكرية حت ــات عس ــارس وثكن ــدارس إىل مت ــول امل ــج وّح املناه

أصبــح النظــام التعليمــي مثقــاُ بالعلــل واألمــراض املزمنــة التــي 

ــتقباُ. ــة مس ــج وخيم ــذر بنتائ تن

ــي إال  ــعب اليمن ــن الش ــرار م ــام األح ــن أم ــك مل يك ــة لذل ونتيج

الهجــرة والنــزوح إىل املناطــق املحــررة منهــا محافظــة مــأرب 

ــا  ــة م ــدد األرس النازح ــمية لع ــة رس ــر إحصائي ــت آخ ــث بلغ حي

ــات  ــذي أوجــب عــى الجه ــر ال ــرد األم ــو عــى 2,222,530 ف يرب

الرســمية املختصــة بــإدارة مخيــات النــزوح القيــام بواجبهــا 

وتلبيــة االحتياجــات يف مختلــف القطاعــات اإلنســانية منهــا قطــاع 

ــم. التعلي

ــدوره  ــوم كل ب ــاج إىل أن يق ــات النازحــن يحت ــم يف مخي والتعلي

ــة  ــب الربي ــة ومكت ــة والفرعي ــة الوطني ــه؛ الكتل ــل وج ــى أكم ع

ــم يف  ــن التعلي ــارش ع ــؤول املب ــمي املس ــب الرس ــم )املكت والتعلي

ــة  ــة والدولي ــات األممي ــة، واملنظ ــدة التنفيذي ــة( والوح املحافظ

واملقــروءة؛  واملســموعة  املرئيــة  اإلعــام  ووســائل  واملحليــة، 

ــة االحتياجــات وســد الفجــوات لضــان  ــم وتلبي للنهــوض بالتعلي

ــودة. ــداف املنش ــق األه تحقي

ــة إلدارة  ــدة التنفيذي ــادرت الوح ــد ب ــؤولية فق ــعاراُ للمس واستش

وتنســيق  الجهــود  حشــد  إىل  مــأرب  م/  النازحــن  مخيــات 

التدخــات يف مجــال التعليــم فأرشفــت عــى إنشــاء العديــد مــن 

املــدارس املؤقتــة واملســتدامة، ونســقت لعــدة برامــج ومشــاريع 

ــم، ومــروع  ــا مــروع الوصــول إىل التعلي ــارة؛ منه ــة جب تعليمي

توفــر الخدمــات التعليميــة، ومــروع اســتعادة التعليــم والتعلــم.

ــارص  ــد ونن ــض ونحش ــط وننه ــف نخط ــركام الكثي ــن ال ــن ب وم

للعمــل بجــد لصالــح التعليــم كنظــام، ومنشــآت، وموظفــن، 

ــى الوصــول إىل املســتقبل املــرق اآلمــن  ــن، حت ــذ، وباحث وتامي

ــادي. ــن االتح لليم

التعليم ...إجنازات وتطلعات

أ/ علي حييى مطري
موجه تربوي وباحث أكادميي
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 بحــث رئيــس الوحــدة التنفيذيــة للنازحن نجيب الســعدي،

 مــع وفــد رفيــع املســتوى مــن املجلــس الدمنــاريك،، أولويــات

.واحتياجــات النازحــن يف اليمن

 جــاء ذلــك، خــال لقــاء جمعــه بالوفــد الــذي ضــم املديــر

 اإلقليمــي التنفيــذي ملجلــس الاجئــن الدمنــاريك الســيد ليلو

 تابــا، والســيد كامــل قنديــل – مديــر املنطقــة، والســيدة برا

ــر برامــج املنطقــة، والســيد وســيم زيبــق –  مربوفــا – مدي

 مديــر الــراكات، والســيدة منــى شــكيل – مســؤول دعــم

ــود ــة، الجه ــدة التنفيذي ــس الوح ــن رئي ــث مث ــج، حي  الربام

.اإلنســانية للمجلــس يف البــاد

ــدم الســعدي ــد ق ــة، فق ــام الوحــدة التنفيذي  وحســب إع

 خــال اللقــا عرضــاً توضيحيـًـا عــن وحــدة النازحــن ودورهــا

.ونشــاطاتها، واحتياجــات النازحــن والعائديــن

 وناقــش اللقــاء رؤيــة الوحــدة الحتياجــات النازحــن خــال

ــعدي ــح الس ــث اوض ــة حي ــة القادم ــة واملرحل ــره الهدن  ف

 أنــه يجــب البــدء بعمليــة التخطيــط للحلــول الدامئــة

 ومنهــا عــودة النازحــن، وهــو األمــر الــذي يتطلــب إرشاك

ــط ــف يف التخطي ــع املضي ــن واملجتم .النازح

ــة القادمــة ــة الوحــدة للمرحل  وأشــار الســعدي إىل أن رؤي

ــم ــى رضورة دع ــز ع ــة وترتك ــة الحكوم ــن رؤي ــة م  منبثق

ــة، الســتعادة دورهــا ــة، خصوصــا الخدمي  مؤسســات الدول

ــات ــم الخدم ،يف تقدي

 واالنتقــال مــن العمــل الطــارئ إىل اإلنعــاش املبكــر وتوفــر

ــا ــج العمــل االنســاين بالتنمــوي مب ــش ودم  ســبل العي

 يســهم يف عمليــة التخفيــف مــن التوتــر بــن النازحــن

.واملجتمــع املضيــف

ــة عــى رضورة العمــل ــوه رئيــس الوحــدة التنفيذي  ون

 عــى دعــم وبنــاء وتطويــر قــدرات مؤسســات الدولــة

 لرفــع قدرتهــم يف تقديــم الخدمــات والعمــل عــى

ــوس ــر امللم ــاريع ذات األث ــذ املش .تنفي

 كــا شــدد يف الســياق عــى رضورة وجــود آليــات

ــات ــة واملنظ ــات الحكومي ــن الجه ــيق ب ــة يف التنس  فعال

ــول ــا والحل ــف القضاي ــرك ملختل ــم مش ــول إىل فه .والوص

ــاء، درع ــال اللق ــا، خ ــو تاب ــيد ليل ــدم الس ــه، ق ــن جانب  م

ــدة ــس الوح ــاريك لرئي ــس الدمن ــن املجل ــر ع ــكر وتقدي  ش

 التنفيذيــة مقــدًرا الجهــود اإلنســانية التــي تقــوم بهــا

 الوحــدة التنفيذيــة لتســهيل وتنســيق العمــل اإلنســاين

.للنازحــن ومعــربًا عــن ســعادتهم بهــذا اللقــاء

رئيس الوحدة التنفيذية يبحث مع اجمللس الدمناركي أولويات النازحني يف اليمن

بحــث وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور 

مكتــب  فريــق  مــع  مفتــاح،  عبدربــه 

تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة 

ــزور املحافظــة  ــذي ي باليمــن )األوتشــا( ال

حاليــا، الوضــع اإلنســاين يف املحافظــة وأثــر 

إيقــاف املنظــات تدخاتهــا للعديــد مــن 

املشــاريع يف املحافظــة.

ــل  ــدوق التموي ــة صن ــدم كل مــن ممثل وق

اآليت  دانيــا  لـ)ألوتشــا(  التابــع  اإلنســاين 

والتخطيــط مبكتــب  التنســيق  مســؤولة 

األوتشــا بالعاصمــة املؤقتــة عــدن وبرجيت 

األوتشــا  جهــود  عــن  رشحــا  مونغانيــا، 

ملســاعدة الســلطة املحليــة يف مواجهــة 

تحديــات االحتياجــات اإلنســانية، كــون 

محافظــة مــأرب تضــم أكــرب عــدد مــن 

النازحــن يف اليمــن لذلــك يضعهــا املكتــب 

أولويــات مشــاريعه. يف 

ولفتتــا إىل تخصيــص صنــدوق اإلنســاين 

نحــو 20 مليــون دوالر لتمويــل أعــال 

إنســانية يف اليمــن عــرب رشكاء محليــن.. 

بنــاء  عــى  يعمــل  األوتشــا  أن  وأكدتــا 

ــى  ــدين حت ــع امل ــات املجتم ــدرات منظ ق

تســتطيع تقديــم مشــاريع العمــل اإلنســاين 

الدوليــة  املعايــر  وفــق  الصنــدوق  إىل 

التمويــل. واشــراطات 

التنســيق  إدارة  مديــر  اللقــاء  حــر 

محمــد  للنازحــن  التنفيذيــة  بالوحــدة 

. ي لســعيد ا

الوكيل مفتاح يبحث مع األوتشا الوضع اإلنساني باحملافظة

ــة برئاســة  ــق الوحــدة التنفيذي ــم فري اختت

ــن  ــة للنازح ــدة التنفيذي ــام الوح ــر ع مدي

ــه  ــى،  زيارت ــيف مثن ــأرب، س ــة م مبحافظ

عــدن  املؤقتــه  العاصمــة  إىل  الرســمية 

املعلومــات  تبــادل  أنشــطة  ضمــن 

التنفيذيــة  للوحــدة  التابعــة  والقــدرات 

ــذي  ــل الخــربات وال ــات ونق ــز العاق لتعزي

اســتمرت ملــدة عــرة أيــام.

وحــدة  مديــر  عقــد  الزيــارة  وخــال 

ــات  ــر جلس ــق الزائ ــاء الفري ــأرب وأعض م

ــدن  ــة ع ــدة التنفيذي ــم بالوح ــع نظرائه م

ملناقشــة آليــات وســبل تعزيــز التعــاون 

كافــة  املشــرك يف  والتنســيق  والتواصــل 

املجــاالت اإلنســانية  مبــا يحقــق االســتفادة 

ــتوى  ــن مس ــارة يف تحس ــج الزي ــن برنام م

العمــل اإلنســاين.

وتبــادل الجانبــان وجهــات النظــر حــول 

الزيــارة ، حيــث أعــرب الفريــق الزائــر 

عــن شــكره لرئيــس الوحــدة التنفيذيــة 

للنازحــن بالعاصمــة املؤقتــه عــدن، نجيــب 

ــاوة  ــى حف ــعدي، ع ــن الس ــن عبدالرحم ب

االســتقبال وكــرم الضيافــة  طــوال أيــام 

ــدة  ــق وأدارة وح ــم لفري ــارة وامتنانه الزي

النازحــن يف عــدن.

أشــاد  وبــدوره 

الوحــدة  رئيــس 

التنفيذية 

بالنجاحات 

حققتهــا  التــي 

الوحــدة  إدارة 

التنفيذية 

والــدور  مبــأرب 

ــأرب يف تنســيق  ــه وحــدة م ــوم ب ــي تق الت

وإدارة  املنظــات  أعــال  وتســهيل 

املخيــات مبــا يضمــن تحقيــق الفائــدة 

باملحافظــة. للنازحــن 

وأكــد رئيــس الفريــق مديــر وحــدة نازحــي 

ــارة كانــت مثمــرة، وعــززت  مــأرب أن الزي

لــدى  واألفــكار  املفاهيــم  مــن  الكثــر 

وحــدة  مكتــب  وإدارة  الزائــر،  الفريــق 

ــت  ــدن وأضاف ع

ــي  ــدة والت ــرؤى الجدي ــر مــن ال لهــا الكث

ــى  ــل و ع ــتوى العم ــى مس ــتنعكس ع س

النازحــن.

وأشــار مثنــى  إىل أن الفريــق زار برفقــة 

املخيــات  أهــم  عــدن  مكتــب  إدارة 

بالعاصمــة املؤقتــه عــدن، كــا زار الفريــق 

منســقي الكتــل ورشكاء العمــل اإلنســاين يف 

عــدن لتعزيــز ســبل التعــاون والتنســيق 

ــن. ــن الطرف ب

مدير الوحدة التنفيذية مأرب خيتتم زيارته الرمسية إىل العاصمة املؤقته عدن



5 ملف العدد ) التاسع ( الجمعة 4 ربيع األول الموافق 30 سبتمبر

 ناقــش مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة 

ســيف   ، مــأرب  مبحافظــة  للنازحــن 

ــر املفوضيــة الســامية  مثنــى،  مــع مدي

فيتزموريــس  بيــر  الســيد  لاجئــن، 

التنفيذيــة  الوحــدة  بــن  الراكــة   ،

واملنظمــة.

وتطــرق اللقــاء ، إىل أنشــطة املنظمــة و 

تدخاتهــا يف مجــال االســتجابة الرسيعــة 

للمترريــن مــن األمطــار و الســيول يف 

ــام  ــن ع ــبتمرب م ــطس و س ــهر  اغس ش

2022

، وسبل تكثيفها خال الفرة املقبلة.

ــود  ــة الجه ــى رضورة مضاعف ــد مثن وأك

وتوســيع تدخــات املنظمــة لإلســهام 

قامئــة  وفــق  االحتياجــات  تلبيــة  يف 

تدخلهــا يف  وكــذا رضورة  األولويــات، 

دعــم النازحــن.

مــن جانبــه أشــار فيتزموريــس، إىل 

أن املنظمــة تعمــل عــى مضاعفــة 

الجهــود لتوســيع تدخاتهــا خــال 

ــة  ــهم يف تلبي ــا يس ــة مب ــرة املقبل الف

احتياجــات النازحــن وفقــا لألولويــات 

يف مــأرب و منهــا توفــر املــأوى املحي 

و املــأوى االنتقــايل و اعــاده النظــر 

يف تكــرار تنفيــذ برنامــج معونــات 

االيجــارات ليســهم يف التخفيــف مــن 

معانــات األرس النازحــة يف املنــازل.

ــه  ــزام منظمت ــس اعت ــد فيتزموري وأك

املــأوى  مــروع  تنفيــذ  يف  البــدء 

املحــي لعــدد 2500 مــأوى ســتنفذ يف 

ــة مــأرب  ــع للنازحــن يف مدين 6 مواق

) الســويداء و حــوش الجامعــة( و 

مديريــه الــوادي )الســمياء، ال شــبانه 

، النقيعــاء و ال جعيشــينة(.

مناقشة تدخالت ومشاريع املفوضية السامية
تدشني افتتاح الفصول البديلة ملدرسة آل صالح مبخيم السويداءلشؤون الالجئني مبحافظة مأرب 

 جــددت الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيــات النازحــن

 مبحافظــة مــأرب نــداًء إنســانيا ملســاعدة املنكوبــن يف

ــاح التــي ــزوح مــن األمطــار والســيول والري  مخيــات الن

 شــهدتها املحافظــة خــال يوليــو وأغســطس املاضيــن

ــا و729 أرسة ــن 18 ألف ــر م ــرر أك ــي تســببت يف ت  والت

 يف 197 مخيــاً وموقعــا للنازحــن منهــا 5974 أرسة

 تــررت كليــا ووفــاة 11 شــخصاً، منهــم 9 حــاالت وفــاة

ــة ــق الرعدي ــان بالصواع ــيول وحالت .بالس

 وقالــت الوحــدة التنفيذيــة يف تقريــر تلقتــه وكالــة

 األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( »نؤكــد أن الوضــع اإلنســاين

 للنازحــن يف املخيــات املتــررة مــزًر للغايــة، وأن

 التدخــات الحاليــة لــركاء العمــل اإلنســاين ال تكِفــي،

املشــاكل تعالــج  ومل  االحتيــاج،  نصــف  تغــِط   ومل 

ــذي جعــل  واألرضار الناتجــة عــن املنخفــض الجــوي ال

ــة ــة حقيقي ــع كارث ــن الوض .»م

 وأضافــت »وبرغــم الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا

 الســلطة املحليــة ورشكاء العمــل اإلنســاين إال أن الكثــر

 مــن النازحــن يف املخيــات ال يزالــون يعيشــون ظروفــا

ــد ــة التعقي .»إنســانية ســيئة وبالغ

 وبــن التقريــر حجــم الفجــوة بــن التدخــات وعــدد األرس

ــأوى ــي قطــاع امل ــة عــى مســتوى كل قطــاع، فف  املنكوب

 واملــواد غــر الغذائيــة مايــزال االحتيــاج لعــدد 4413

 خيمــة إيــواء مؤقتــة و 10669 حقيبــة إيــواء و14485

ــكل أرسة، ــن ل ــدل اثن ــل( مبع ــتيكية )طرابي ــة باس  أغطي

 ويف قطــاع األمــن الغــذايئ وتحســن ســبل العيــش مايــزال

.االحتيــاج لعــدد 9950 ســلة غذائيــة ونقــد مقابــل الغــذاء

 ويف مجــال امليــاه واإلصحــاح البيئــي مايــزال االحتيــاج

 لعــدد 9238 أرسة موزعــة بــن احتياجــات ميــاه وخزانــات

 أرسيــة وحقائــب نظافــة وحامــات رصف صحــي.. فيــا

 اليــزال االحتيــاج يف قطــاع الحايــة ملســاعدة 4061 أرسة

ــوين ــم قان ــة ودع ــاعدات نقدي ــن مس ــة ب ــة موزع  منكوب

.ودعــم نفــيس وحقائــب كرامــة

محتاجــة أرس   6306 مازالــت  الصحــي  القطــاع   ويف 

 ملســاعدات صحيــة نوعيــة ورعايــة صحيــة أوليــة

التــزال 8409 أرس محتاجــة فيــا  نفــيس..   ودعــم 

طارئــة اســتجابة  .لحقيبــة 

ــزال ــا ت ــراً م ــرر كث ــذي ت ــم ال ــاع التعلي ــا يف قط  ام

ــام ــرات وخي ــن كنت ــيا م ــا دراس ــة إىل 50 فص  الحاج

 مــع املســتلزمات التعليميــة، و256 مقعــدا دراســيا

.و21 خــزان مــدارس

 ودعــت الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيــات النازحــن

ــع رشكاء العمــل اإلنســاين إىل رسعــة  يف تقريرهــا جمي

 االســتجابة للتخفيــف مــن معانــاة األرس املنكوبــة

 عقــب فــرة طويلــة مــن تعرضهــم للكارثــة وانتظــار يد

 العــون واملســاعدة اإلنســانية، إىل جانــب حشــد املوارد

ــن يف ــة للنازح ــية مامئ ــة معيش ــر بيئ ــل توف ــن أج  م

 املخيــات، وتوســيع دائــرة االســتهداف لتشــمل النازحــن

.خــارج املخيــات للتخفيــف مــن معاناتهــم

بالوحــدة  التنســيق  إدارة  مديــر  دشــن 

التنفيذيــة، محمــد الســعيدي، افتتــاح مدرســة 

ــن  ــل م ــم الســويداء بتموي آل صــاح يف مخي

وتنفيــذ  الطــاب  لتمكــن  اســناد  جمعيــة 

جمعيــة ميانيــات التنمويــة.

ــة  ــات التنموي ــة ميان ــرة جمعي ــادت مدي  واف

ســاح صالــح بــان املــروع شــمل أنشــأ ) 5( 

كرفانــات كفصــول دراســية بديلــة يف مدرســة 

ــب  ــتيعاب 500 طال ــية  ألس ــاح األساس آل ص

وطالبــة ملعالجــة التــرسب مــن التعليــم يف 

ــزوح. ــات الن مخي

واشــارت ان املــروع يدعــم املدرســة مــن 

خــال دفــع رواتــب املعلمــن وتأهيلهــم عــرب 

دورات تدريبيــة متخصصــه وكذلــك توفــر 

ــة. ــة للمدرس ــتلزمات التعليمي ــض املس بع

وأكــد مديــر جمعيــة إســناد أن املــروع يقوم 

بتشــغيل ثــاث مــدارس اخــرى يف مخيــم 

الســويداء  مــن خــال دفــع رواتــب يســتفيد 

منهــا )54 ( معلــم ومعلمــة إلنجــاح العمليــة 

التعليميــة والــذي تســتهدف)  2460  (طالــب 

ــة. وطالبــه يف املرحلــة االساســية والثانوي

ــة  ــة تعليمي ــاد بيئ ــروع اىل إيج ــعى امل ويس

مناســبة ومحفــزة للطــاب عــن طريــق أنشــأ 

وتحســن  النازحــن  مخيــات  يف  املــدارس 

ــن. ــل املعلم ــم وتأهي ــات التعلي مخرج

الوحدة التنفيذية للنازحني مبأرب جتدد النداء اإلنساني ملساعدة بقية النازحني املنكوبني بالسيول
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تســلمت الســلطة املحليــة مبحافظــة مــأرب،  ســتة فصــول 

مؤقتــة لتوســعة مدرســة صفيــة للبنــات مبخيــم الجفينــة، 

ومــروع حايــة حــي الصيانــة مبدينــة مــأرب من الســيول 

ــات  ــة الدارة مخي ــن الوحــدة التنفيذي ــارش م ــإرشاف مب ب

ــن  ــي ضم ــذاء العامل ــج الغ ــن برنام ــول م ــن واملم النازح

مــروع املســاعدات الغذائيــة مقابــل تنميــة األصــول.

ويهــدف املروعــن الذيــن نفذهــا ائتــاف الخــر لإلغاثــة 

اإلنســانية إىل توفــر )285( فرصــة عمــل للنازحــن األشــد 

ــة  ــذاء العاملــي وتنمي ــم الغ ــر املدرجــن يف قوائ ــا غ ضعف

األصــول يف مدينــة مــأرب.

و أشــار وكيــل رمحافظــة مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح 

إىل أهميــة دعــم قطــاع التعليــم باعتبــاره الركيزة األساســية 

يف بنــاء األجيــال الذيــن هــم عــاد املســتقبل، وحايتهــم 

ــى  ــداً ع ــة.. مؤك ــة الطائفي ــة للتعبئ ــوع فريس ــن الوق م

رضورة أن تســاهم املنظــات األمميــة والدوليــة يف توســعة 

مــدارس املحافظــة الســتيعاب آالف األطفــال النازحــن 

ــدارس  ــدرة امل ــدم ق ــدارس لع ــارج امل ــون خ ــن ال يزال الذي

ــتيعابهم. ــى اس ع

ــج  ــب برنام ــر مكت ــه مدي ــة ومع ــل املحافظ ــتمع وكي واس

ــال  ــج، خ ــق الربنام ــوردون وفري ــارك غ ــدن م ــذاء بع الغ

الســيول  مــن  الصيانــة  زيارتــه ملــروع حايــة حــي 

والفيضانــات ، مــن مديــر فــرع ائتــاف الخــر مبــأرب 

محســن الحرمــي ومهنــديس املــروع ، إىل رشح عــن 

ــر طــويل  ــه )840( م ــغ طول ــذي يبل ــات املــروع ال مكون

باملــاط  املدعمــة  الســاندة  الحجريــة  الجــدران  مــن 

االســمنتي بارتفــاع مريــن ونصــف، تكلفتــه )230( مليــون 

ريــال شــاملة أجــور )220(عامــل مــن النازحــن عــى مــدى 

ــهر . ــة أش ثاث

يف  الغــذاء  برنامــج  بتدخــات  مفتــاح  الوكيــل  وأشــاد 

ــرص  ــر ف ــتهدف توف ــي تس ــة الت ــة التحتي ــاريع البني مش

ــل  ــل العم ــد مقاب ــج النق ــن يف برنام ــات النازح ــل ملئ عم

وحايــة حــي الصيانــة األكــر تــررا مــن الســيول الجارفــة 

الحيــوي  املــروع  لهــذا  ماســة  بحاجــة  كان  والــذي 

لحايــة املنــازل مــن الســقوط وتجنيبهــا مخاطــر الســيول 

والفيضانــات.

السلطة احمللية مبأرب تتسلم مشروعي توسعة مدرسة صفية باجلفينة ومحاية حي الصيانة من السيول

 عقــد مبكتــب الربيــة مبحافظــة مــأرب اجتــاع موســع

 برئاســة نائــب وزيــر الربيــة والتعليــم الدكتــور عــي

 العباب،مــع كتلــة التعليــم ،ورشكاء العمــل اإلنســاين يف

.املحافظــة

والــركاء التعليــم،  كتلــة  تحديثــات  االجتــاع   تنــاول 

الراكــة جوانــب  التعليم،وتعزيــز  مجــال  يف   املانحــن 

ــا ــقف تدخاته ــع س ــات املانحة،ورف ــوزارة واملنظ ــن ال  ب

األساسية،واملشــاريع التعليميــة  االحتياجــات   ،لتغطيــة 

التعليــم،ورضورة تبنــي املشــاريع  املســتقبلية يف قطــاع 

املســتدامة .التنمويــة 

 كــا ناقــش العبــاب العــرض التقدميــي ملــروع املجلــس  

 الرنويجــي يف مجــال التعليــم املرسع،والحايــة يف الظــروف

 الطارئة،وأثــر ذلــك يف تعزيــز الجانــب الربــوي،يف مخيــات

.النــزوح ،واملجتمــع املضيــف، والدفــع بأبنائهــم إىل املــدارس

الوضــع   لــه  كلمــة  يف  العبــاب  الدكتــور  تنــاول   كــا 

 التعليمــي يف املحافظة،وقضايــا تربويــة هامــة ،يضطلــع بهــا

ــاد ــن ،واعت ــدد املعلم ــز يف ع ــاوز العج ــب الربية،لتج  مكت

ــي ــات النزوح،وتبن ــة ملخي ــود إضافي ــر عق  حوافزلهم،وتوف

 .مشــاريع املســاحات الصديقــة واإلصحــاح البيئــي

ــركاء ــات وال ــع املنظ ــل م ــة عم ــع آلي ــى وض ــد ع  وأك

 ،وإدارة املخيــات واملنســقن،لتنظيم تدخات املنظات،ومبا

وعقــود مســتدامة،  مشــاريع  االحتياج،وتوفــر   يغطــي 

ــاء ، ــى العط ــن ع ــز املعلم ــف املعاناة،وتحف ــز تخف  وحواف

ــاج ــد االحتي .وتس

: حر االجتاع 

ــر ــب الربية،ومدي ــري نائــب مديــر مكت  عبدالعزيــز الباك

 إدارة التعليم/أحمــد العبادي،ومديــر إدارة املشــاريع عبداللــه

التنفيذيــة عــي بالوحــدة  التعليــم   شــداد،ورئيس قســم 

.مطر،ومنســق املنظــات باملكتــب يــارس الحيــدري

نائب وزير الرتبية يعقد اجتماعا بكتلة التعليم والشركاء املاحنني

للنازحــن التنفيذيــة  الوحــدة   بــإرشاف 

 .. افتتــح نائــب مديــر مكتــب الربيــة

فريــق الباكري،ومعــه   عبدالعزيــز 

ــر ــرين( مدي ــور ش ــة )ن ــيف برئاس  اليونس

  التعليــم يف اليمــن لــدى اليونســيف اليــوم،

ــم ــال ســبأ األساســية، يف مخي  مدرســة أجي

 .الســويداء  للنازحــن شــال مدينــة مــأرب

فصــول ســتة  مــن  املدرســة   وتتكــون 

ــق ــع املراف ــات(، م ــة )كرفان ــية بديل  دراس

تبلــغ اســتيعابية  بطاقــة   واإلدارة، 

 أكرمــن)300( طالــب وطالبــة، بتمويــل

اليونســيف  .مــن 

املدرســية الحقائــب  توزيــع  تــم   كــا 

للدعــم الرفيهيــة   للطاب،والحقائــب 

لنفــيس  .ا

 وخــال االفتتــاح أشــاد الباكــري  مبســاهمة

التعليــم يف  اليونســيف يف دعــم قطــاع 

 هــذه املرحلــة االســتثنائية، وتوفــر فصــول

 دراســية يف مخيــات وتجمعــات النازحــن

 .ليتمكــن الطــاب مــن مواصلــة تعليمهــم

 كــا قــام الباكــري ومعــه فريــق املنظمــة

 بزيــارة ملدرســة الرقــل بنفــس املخيــم،

 لاطــاع عــى ســر العمليــة التعليميــة،

التــي واللــوازم  االحتياجــات،   ومعرفــة 

الحقائــب املدرســة،وتوزيع   تحتاجهــا 

املدرســة .لطــاب 

اليونســيف فريــق  رئيــس  عــرب   فيــا 

ــد ــة ، كأح ــاح  املدرس ــعادته الفتت ــن س  ع

 الحلــول التــي متكــن األطفــال النازحــن

مــن مواصلــة تعليمهــم يف مخياتهــم..

إىل أن املنظمة،ســتواصل دعمهــا  مشــراً 

تبنــي خــال  مــن  والتعليــم   للربيــة 

ــة ، التــي يســتفيد منهــا  املشــاريع التنموي

املضيــف واملجتمــع   .النازحــون 

ــارة اســتطاعية اىل. ــق بزي ــام الفري  كــا ق

 مدرســة النــر لنازحــي رصواح مبخيــم

الــوادي، مبديريــة  للنازحــن،   الســميا  

ــاك ــي هن ــع التعليم ــى الوض ــاع ع  ..لاط

 واســتمع الفريــق مــن مديــر إدارة الربيــة 

 بــرواح، والــكادر التعليمــي باملدرســة إىل

 االحتياجــات، واللــوازم املهمــة الداعمــة

ــة باملدرســة  .الســتمرار العملي

:ويتكون فريق اليونسيف من

يف التعليــم  مســؤول  شــرين   نــور 

 اليمن،وجــواد األوبــي مختــص التعليــم

تــويل( والســيدة)  عــدن،   مبكتــب 

ــيد ــي، والس ــل الخارج ــة التواص  اختصاصي

ــأرب، ــيف مب ــب اليونس ــر مكت ــي مدي  حق

مبكتــب التعليــم  مســؤولة   و)كارمــن( 

مبكتــب اليونســيف  ومنســق   مــأرب 

الــربكاين مبأرب/نبيــل  .الربيــة 

افتتاح مدرسة أجيال سبأاألساسية يف خميم السويداء مبأرب
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بــإرشاف مبــارش مــن الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن 

ــز  ــة عبدالعزي ــب الربي ــر مكت ــب مدي ــح نائ افتت

الباكــري، مدرســة شــقراء األساســية يف، مخيــم 

الخايــط للنازحــن مبديريــة مــأرب الــوادي رشقــي 

ــأرب. ــة م مدين

التــي  البلــك_  مــن  املبنيــة  املدرســة_  تتكــون 

نفذهــا منتــدى اإلغاثــة والبنــاء )C.R.B(  مــن  

ــق،  ــع اإلدارة،واملراف ــة ،م ــية مؤثث ــول  دراس 6 فص

ودوريت ميــاه ... بكلفــة بلغــت 45 ألــف دوالر 

أمريــي، وتســتوعب هــذه املدرســة أكرمــن) 320( 

ــط.  ــم الخاي ــة،  يف مخي ــب وطالب طال

وخــال االفتتــاح أشــاد الباكــري  مبســاهمة منتــدى 

ــم يف هــذه  ــم قطــاع التعلي ــاء يف دع ــة والبن اإلغاث

دراســية  فصــول  وتوفــر  االســتثنائية،  املرحلــة 

وتجمعــات  مخيــات  يف 

ــاب  ــن الط ــن ليتمك النازح

مــن مواصلــة تعليمهــم. 

 )C.R.B (ــل ــرب ممث ــا ع في

عــن  قحطــان   يحيــى 

ــة  ــاح  املدرس ــعادته الفتت س

التــي  الحلــول  كأحــد   ،

النازحــن  األطفــال  متكــن 

مــن مواصلــة تعليمهــم يف 

مخياتهم..مشــراً إىل أن املنظمة،ســتواصل دعمهــا 

للربيــة والتعليــم مــن خــال تبنــي املشــاريع 

منهــا  يســتفيد  التــي  املســتدامة،  التنمويــة 

املضيــف.  واملجتمــع  النازحــون 

 يذكــر أن CRB نفــذ خــال األعــوام املاضيــة عــدًدا 

ــه يف القضــاء  ــة، مســاهمة من مــن املــدارس البديل

ــاط  ــي يف أوس ــدل الوع ــادة مع ــة، وزي ــى األمي ع

النازحــن، وإيجــاد حلــول ذات اســتدامة يف ســبيل 

تعليــم أطفــال األرس النازحــة والفقــرة.

حــر اإلفتتــاح مديــر الوحــدة التنفيذيــة مبديريــة 

الــوادي ظافــر بــن طالــب و مســؤول كتلــة التعليم 

بــروت املفلحــي ومديــر مكتــب تنســيق الشــؤون 

اإلنســانية »األوتشــا« الســيد نيــازي.

افتتاح مدرسة شقراء األساسية يف خميم اخلاليط مبديرية الوادي مبأرب

أكــد مكتــب الصحــة العامــة والســكان مبحافظــة مــأرب توعيــة أكــر 

ــا  ــرق انتقاله ــرة وط ــراض املنت ــول األم ــة ح ــازح ونازح ــف ن ــن 82 أل م

وكيفيــة الوقايــة منهــا، ضمــن حملــة التوعيــة التــي دشــنها املكتــب مطلــع 

ــاري. ــبتمرب الج ــة س ــى نهاي ــتمر حت ــطس وتس أغس

ــدة  ــم املتح ــة األم ــع منظم ــاون م ــام بالتع ــي تق ــة الت ــتهدف الحمل وتس

ــات  ــة مخي ــة يف خمس ــا ونازح ــا 988 نازح ــة 101 ألف ــيف توعي اليونيس

ــي. ــرق الرق ــان والع ــمية ووحش ــويدا والس ــة والس ــي الجفين ه

ــات  ــن جلس ــة، وتتضم ــوع ومتطوع ــة 300 متط ــذ الحمل ــارك يف تنفي ويش

توعيــة وتثقيــف صحــي ميدانيــة وتوزيــع ملصقــات وأدلــة إرشــادية عــن 

)التحصــن - األمومــة اآلمنــة - الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة - اإلحالــة 

ــد19 (. ــك - االســهاالت - كوفي ــة - حمــى الضن املبكــرة - األمــراض واألوبئ

توعية أكثر من 82 ألف نازح ونازحة مبأرب
 حول الوقاية من األمراض املنتشرة

تدشني توزيع 3 آالف حقيبة مدرسية
مع املستلزمات للنازحني بعدد من املخيمات 

 دشــن مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة

 للنازحــن مبحافظــة مــأرب ،ســيف

ــة لـــ ــب ايوائي ــع حقائ ــى ،توزي  مثن

 306 أرسة نازحــة يف مديريــة املدينــة

ــات - ــرش - 5 بطاني ــن ) 5 اف  تتضم

 2 حصائــر - 2 دلــو مــاء -   أدوات

املجلــس مــن  مقدمــه   )  مطبــخ 

ــن ــي لاجئ  .الرنويج

 ويف التدشــن الــذي حــره  املنســق

الرنويجــي للمجلــس   امليــداين 

اإليــواء إدارة  مديــر  و   لاجئــن 

و التنفيذيــة  بالوحــدة   واملــاوى 

الفرعيــة الوطنيــة  الكتلــة   مديــرة 

 لإليــواء واملــأوى مبحافظــة مــأرب

التنفيذيــة الوحــدة  مديــر   أشــاد 

.بجهــود املجلــس الرنويجــي لاجئــن

 وخــال التدشــن مثــن مســؤول كتلــة

اإلنســاين الدعــم  وااليــواء   املــأوى 

ــن  .. ــس الرنويجــي لاجئ  مــن املجل

ــل ــر يف ظ ــاج كب ــاً اىل أن االحتي  الفت

اىل تصــل  التــي  النــزوح   موجــات 

 مــارب بشــكل يومــي وبحاجــة ماســة

 لتقديــم املســاعدات اإلنســانية  مــن

وإيوائيــة غذائيــة  إغاثيــة   مــواد 

وغرهــا وميــاه وحايــة   وصحيــة 

ــم ــر له ــي توف ــاعدات الت ــن املس  م

ــق ــش الائ ــن العي ــد األدىن م .الح

.توزيع مواد إيوائية لـ 306 أسرة نازحة مبأرب

دشــن مكتــب الربيــة والتعليــم بالتنســيق مــع 

ــن  ــات النازح ــة إلدارة مخي ــدة التنفيذي الوح

آالف   3 توزيــع  اليــوم،  مــأرب،  محافظــة  يف 

ــية  ــتلزمات الدراس ــع املس ــية م ــة مدرس حقيب

ــن  ــات النازح ــدارس مبخي ــاب يف م ــى الط ع

ــم  ــة بدع ــاء للتنمي ــة بن ــذه مؤسس ــذي تنف وال

مــن صنــدوق التعليــم عــرب املجلــس الرنويجــي 

ضمــن مــروع الوصــول إىل التعليــم لألطفــال 

ــة. ــف باملحافظ ــع املضي ــن واملجتم النازح

الربيــة  مكتــب  عــام  مديــر  نائــب  وأكــد 

والتعليــم باملحافظــة عبدالعزيــز الباكــري عــى 

ــة التدخــات لــركاء العمــل اإلنســاين يف  أهمي

كتلــة التعليــم ملســاندة مكتــب الربيــة واألهــايل 

ــة التعليميــة وتجــاوز  والطــاب يف تســير العملي

ــات. ــات واملعوق التحدي

مــن جانبــه أشــار رئيــس املؤسســة الدكتــور 

عبدربــه نــارص مفتــاح إىل أن املــروع يســتهدف 

ــة مــن النازحــن  ــة آالف طالــب وطالب دعــم ثاث

مــدارس  يف  فقــراً  األشــد  املضيــف  واملجتمــع 

ــل( مبخيــات  ــن جب ــة، الفــاروق، معــاذ اب )صفي

ــدف  ــوادي، به ــة وال ــي املدين ــن يف مديريت نازح

املســتلزمات  توفــر  يف  األرس  أعبــاء  تخفيــف 

االلتحــاق  املدرســية ألبنائهــم ومتكينهــم مــن 

بالتعليــم والتحصيــل العلمــي.
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ً
مركز امللك سلمان يوزع اكثر من 219 طنا

 من السالل الغذائية يف عدن
ــاً و350  ــانية، 219 طن ــال اإلنس ــة واألع ــلان لإلغاث ــك س ــز املل وزع مرك

كيلوغرامــاً مــن الســال الغذائيــة لــألرس األكــر احتياجــاً يف مديريــات 

ــدن. ــة ع ــان مبحافظ ــيخ عث ــعد والش ــة ودار س الربيق

 واوضــح املركــز، بــان املســاعدات اســتفاد منهــا 12,300 فرد..مشــراً اىل ان 

ذلــك يــايت ضمــن مــروع دعــم األمــن الغــذايئ للعــام 2022م الــذي يُنّفــذه 

املركــز يف اليمــن، ويســتهدف 

توزيــع أكــر مــن 192 ألــف 

ســلة غذائيــة تــزن أكــر مــن 20 

ألــف طــن عــى األرس املحتاجــة 

ــة. ــررة يف 15 محافظ واملت

تعريف 40 شابا وشابة مبفاهيم العمل التطوعي وأثره يف اجملتمع

عقــدت  مبــأرب، ورشــة تعريفيــة مبفاهيــم العمــل 

التطوعــي بــن أوســاط الشــباب وآثــاره يف املجتمع، 

نظمتهــا جمعيــة النــاس للنــاس التنمويــة بالتعــاون 

وصنــدوق  للنازحــن  التنفيذيــة  الوحــدة  مــع 

ــة والتحســن باملحافظــة. النظاف

 )40( فيهــا  شــارك  التــي  الورشــة  وهدفــت 

متطوعــا ومتطوعــة مــن الشــباب ميثلــون مختلــف 

ــي  ــل التطوع ــة العم ــرس ثقاف ــات، إىل غ املحافظ

يف  الشــباب  انخــراط  بأهميــة  الوعــي  ورفــع 

األعــال اإلنســانية التطوعيــة و إســهامهم يف نــر 

قيــم العمــل التطوعــي الــذي يســاهم يف تخفيــف 

قيــم  والفقــرة وتعزيــز  النازحــة  معانــاة األرس 

ــة. ــع يف التنمي ــي، ودور املجتم ــل االجتاع التكاف

ــي  ــة ع ــل املحافظ ــد وكي ــة أك ــاح الورش ويف افتت

ــارات  ــر مه ــة تطوي محمــد الفاطمــي، عــى أهمي

والتنفيــذ  االنخــراط  يف  وتشــجيعهم  الشــباب 

مختلــف  يف  التطوعيــة  واألنشــطة  لألعــال 

ملثــل  الحاجــة  تزايــد  إىل  مشــرا  املجــاالت.. 

هــذه األعــال اإلنســانية يف مخيــات النــزوح 

والتجمعــات الســكانية لتخفيــف معاناتهــم وزرع 

وجوههــم. يف  االبتســامة 

ــه ــور عبدرب ــل محافظــة مــأرب الدكت  دشــن  وكي

 مفتــاح , ومديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة للنازحن

الســامية املفوضيــة  مديــر  و   , مثنــى   ســيف 

 لاجئــن مكتــب مــأرب بيــر فيتزموريــس ومديــر

 جمعيــة التكافــل اإلنســاين يــارس يوســف ، يف

 مخيــم الســويداء للنازحــن شــال مدينــة مــأرب،

ــام املصنوعــة مــن  توزيــع 2500 مــأوى مــن الخي

ــن ــل ألرس نازحــة ضم ــازل والطرابي ــد والع  الحدي

ــة ــذه جمعي ــذي تنف ــي ال ــأوى املح ــروع امل  م

ــة ــن املفوضي ــول م ــاين املم ــل اإلنس .التكاف

ــة ــذي نفذتــه جمعي ــع ال ــة التوزي  وشــملت عملي

الســويداء، مخيــات  يف   اإلنســاين   التكافــل 

 وحــوش الجامعــة الجديــد، والســمية، وآل شــبانه،

.والجعيشــية، والنقيعــاء

أشــاد التدشــن   وخــال 

 الوكيــل مفتــاح بالتدخــات

للمفوضيــة  اإلنســانية 

 الســامية  باعتبارهــا إحــدى

األمميــة..  املنظــات 

 معربــا عــن أملــه بــدور

ــا ــة باعتباره ــرب للمنظم  أك

املــأوى كتلــة   منســقة 

الغذائيــة غــر   واملــواد 

لحشــد  باملحافظــة، 

مــن أوســع   تدخــات 

 املنظــات يف مجــال املــأوى لتغطيــة االحتيــاج

 الكبــر واملتزايــد ســواء للنازحــن املترريــن مــن

والعواصــف . األمطــار 

ــأوى ــات امل ــاة مواصف ــة مراع ــى أهمي ــدد ع  وش

ــرة ــرب ف ــود أك ــدرة للصم ــا ق ــون له ــث تك  بحي

 ممكنــة امــام عوامــل التعريــة واملتغــرات املناخية

ــا ــا وكرامته ــة خصوصيته ــألرس النازح ــظ ل .وتحف

 وأكــد رئيــس قســم املــأوى وااليــواء بالوحــدة

 التنفيذيــة املهنــدس احمــد القفيــي ان املــروع

ــأوى ــي لل ــرض الفن ــات املع ــاً ملخرج ــاء وفق  ج

 الطــارئ الــذي أقامتــه الوحــدة التنفيذيــة أواخــر

 العــام 2021 مشــيداً بالــدور الــذي تقــوم بــه

املفوضيــة اإلنســاين رشيــك  التكافــل   جمعيــة 

 الســامية لشــؤون الاجئــن والــذي حققــت نجاحــا

ــاريع ــذ املش ــرا يف تنفي .كب

 ووفــق احصائيــة الوحــدة التنفيذيــة يعيــش %70

ــأرب يف ــة م ــات مبحافظ ــن يف املخي ــن النازح  م

ــام مهرئــة وعشــش مــن األعــواد التقــي مــن  خي

 تقلبــات الطقــس وال تحفــظ لإلنســان النــازح

ــه .كرامت

السلطة احمللية و الوحدة التنفيذية تدشن توزيع 2500 مأوى للنازحني مبأرب

 افتتــح وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح و مديــر عــام الوحــدة

ــن ــاه ،حس ــة املي ــام مؤسس ــر ع ــى، ومدي ــيف مثن ــن، س ــة للنازح  التنفيذي

ــل ــون بتموي ــط الحص ــه خ ــن بالرميل ــم النازح ــاه مبخي ــروع مي ــال، م  ج

ــاه ــدز وبــإرشاف املؤسســة العامــة للمي ــور هان .منظمــة بي

 وتكون املروع من حفر برئ

 ،بعمق 125 مر بقدرة انتاجية تصل اىل 13 لر يف الثانيه

،و تركيب مضخة متكامله

 و خــط ضــخ، وبنــاء غرفــة تحكــم وتشــغيل، و تركيــب محــول كهربــايئ، كــا

  تــم ربط

 .البرئ بخط ضخ رئييس ايل الخزان الواقع يف خط رصواح

 ويعــاين ســكان املخيــات مبحافظــة مــأرب مــن نقــص حــاد مبعظــم

ــرب ــا ع ــم منه ــد احتياجاته ــؤون لس ــث يلج ــاه، حي ــا املي ــات أهمه  الخدم

.رشائهــا بالوايتــات مــا يزيــد مــن تكاليــف املعيشــة

بئــر مشــروع  إفتتــاح    .. هانــدز  بيــور   بتمويــل 
مــأرب حمافظــة  الرميلــة  مبخيــم  البصــريي 

تصدر عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين - مأرب

للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة على اإليميل التالي :-

لتحميــل األعــداد الســابقة زوروا موقعنــا اإللكترونــي :-

aymen.ataa@exu-marib.com
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