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صفحة

حذر نجيب عبدالرحمن السعدي رئيس 

الوحدة التنفيذية ملخيامت النازحني 

،من مخاطر تفاقم  أزمة اإلحتياجات 

الكبرية للنازحني يف اليمن ، بسبب نقص 

الدعم املقدم من املمولني  ، وغياب 

شفافية العمل من قبل املنظامت

الدولية .

وأضاف يف ترصيح لـ)وسائل اإلعالم ( 

ان األزمة اإلنسانية باليمن قد صنفت  

بأنها أكرب أزمةإنسانية ، من صنع البرش 

ويوجد حالياً » 4280000« نازح ، منهم 

»3068000« يف 

 الوحدة التنفيذية حتذر من تفاقم األزمة اإلنسانية
 ألكثر من أربعة ماليني نازح يف اليمن

مدير الوحدة التنفيذية يطلع على مشاريع
.منظمة أكتد وخططها املستقبلية 

 رئيس الوحدة التنفيذية يبحث مع كتلة اإليواء
احتياجات النازحني

ً
38 منظمة تطلب حتقيقا دوليا بوفاة 20 طفال

من مرضى اللوكيميا بصنعاء 

 بحــث رئيــس الوحــدة التنفيذيــة للنازحــني

اإليــواء كتلــة  مــع   ، الســعدي   نجيــب 

 الوطنيــة ، أولويــات النازحــني واحتياجــات

االســتجابة جهــود  وتنســيق   اإليــواء 

.لالحتياجــات

 جــاء ذلــك ، خــالل لقــاء جمعــه مــع

 كبــري منســقي كتلــة املــأوى وجــون وايــن

 ومنســق الكتلــة الفرعيــة املــأوى يف عــدن

 عصــام الدعيــس ، حيــث رحــب الســعدي

يف اإلنســانية  جهودهــم  ومثــن   بالوفــد 

ــن ــني يف اليم ــأوى للنازح ــري امل .توف

التنفيذيــة الوحــدة  عــام  مديــر   ناقــش 

ــى، ــيف مثن ــأرب س ــة م ــني مبحافظ  للنازح

ــة يف ــد ، مشــاريع املنظم ــة أكت ــع منظم  م

 مجــال امليــاه واإلصحــاح البيئــي وخططهــا

يف مشــاريعها  توســيع  يف   املســتقبلية 

مختلــف املجــاالت اإلنســانية باملحافظــة

 واســتعرض اللقــاء ، مــع فريــق منظمــة

مديــرة البــان  مــاري  الســيده   ،  أكتــد 

 العمليــات مبنظمــة اكتــد ، والســيد انطــوان

 هــرييب مديــر مكتــب مــارب ، والســيد

تنســيق مــرشوع  مديــر  هيــق   ماكــس 

 وإدارة املخيــامت ، و عبدالوهــاب أســعد

ــد مبكتــب  مســؤول العالقــات مبنظمــة أكت

 عــدن ، جوانــب العمــل اإلنســاين وآليــة

 التنســيق بــني املنظمــة والوحــدة التنفيذيــة

 والجهــات ذات االختصــاص مبــا يضمــن

.تســهيل ســري املشــاريع القادمــة

 وأشــار مثنــى ، إىل أهميــة تنســيق املنظمــة

مــن االختصــاص  ذات  الجهــات   مــع 

 الســلطة املحليــة واالنتقــال مــن املشــاريع

 الطارئــة إىل املســتدامة ، مــن أجــل تفــادي

ــذ ــد تواجــه ســري تنفي ــى ق  اإلشــكاليات الت

ــة ــة املختلف ــطت املنظم .أنش

 بــدوره  أكــد الفريــق ، توســيع أنشــطة

ــكاش ــا ال ــاالت منه ــدة مج ــة يف ع  املنظم

ــامت ــايئ يف املخي ــادة التشــبيك الكهرب  وإع

ــان ــن األم ــق ويضم ــن الحرائ ــد م ــا يح  مب

 للنازحــني.. مشــيداً مبــا تقدمــه الوحــدة

ــل ــرشكاء العم ــهيالت ل ــن تس ــة م  التنفيذي

ــاين باليمــن .اإلنس

 دعــت منظــامت مينيــة ، املجتمــع الــدويل

ومنظمــة  ، العامليــة  الصحــة   ومنظمــة 

)يونيســيف( للطفولــة  املتحــدة   األمــم 

فتــح إىل   ، الدوليــة  الهيئــات   وكافــة 

أســباب وفــاة  تحقيــق دويل عاجــل يف 

مــرض مصــايب  مــن  طفــالً   20  نحــو 

ــا بصنعــاء ، الذيــن قضــوا نتيجــة  اللوكيمي

 حقنهــم بعــالج مهــرب ومنتهــي الصالحيــة

 يف القســم املخصــص لعالجهــم مبستشــفى

 الكويــت الجامعــي يف صنعــاء ، منــذ الـــ24

.و25 مــن شــهر ســبتمرب الفائــت

 ُعقــد مبكتــب الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيــامت

 النازحــني مــأرب، إجتامعــا ضــم ممثلــني عــن كل

ــئون ــدة لش ــم املتح ــة األم ــب مفوضي ــن مكت  م

ــاين ــول اإلنس ــا الوص ــارب ورشكائه ــني يف م  الالجئ

ــي ــرصف الكرمي ــة وم ــة امليداني ــة الطبي  والجمعي

 ملناقشــة اجــراءات البــدء بــرصف الدفعــة الثامنــة

.مــن مــرشوع املســاعدات النقديــة للعــام 2022

 ويف االجتــامع، أكــد مســؤول الحاميــة يف الوحــدة

إســتعداد عــى  عذبــان  مبخــوت   التنفيذيــة 

لضــامن التســهيالت  كافــة  لتقديــم   الوحــدة 

 وصــول املســاعدات النقديــة للمســتهدفني لعــدد

ــم مســحها ــي ت  1429 ارسة لحــاالت الضعــف الت

ــاميه ــه الس ــل رشكاء املفوضي ــن قب .م

عــن حــره  الــذي   ، االجتــامع   وناقــش 

ــط ــعيد وضاب ــد س ــة محم ــب املفوضي  مكت

 الحاميــة باملركــز اإلجتامعــي التابــع للوصــول

ــه يعمــر وعــن  مديــر FMF اإلنســاين عبدرب

 املــرشوع عبدالعزيــز جابــر ، ومديــر الكرميــي

الجاريــة االســتعدادات  الذبحــاين   محمــد 

ــن ــداء م ــة ابت ــة الثامن ــدء بــرصف الدفع  للب

ــر وتســتمر ملــدة 3 اســابيع ــخ 25 اكتوب  تاري

 والتحديــات التــي تؤثــر عــى عمليــة الــرصف

ــا ــا وتجاوزه ــب عليه ــبل التغل .وس

مأرب.. مناقشة إجراءات البدء بصرف الدفعة الثامنة
.من التحويالت النقدية لعدد 1429 أسرة نازحة 

تصدر عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين - مأرب
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أخبار وتتمات ..

هنــاك  ان  مبعنــى   املحــررة  املناطــق 

ــف  ــني ،اض ــن نازح ــكان اليم ــن س 13% م

اىل ذلــك  ان هنــاك عــدد مشــابه لهــذا 

العــدد نزحــوا ثــم عــادوا اىل مناطقهــم يف 

ــات يف  ــر ادىن الخدم ــروف ال تتوف ــل ظ ظ

املناطــق التــي عــادوا اليهــا ،وهنــاك الغــام 

مرافــق  يوجــد  ،وال  تعليــم  يوجــد  ،وال 

ــذ 2015 مل  ــديد من ــف الش ــة ،ولالس صحي

يتلقــوا اي دعــم .

يعيشــون   »2500000« ان  اىل  واشــار 

يف بيــوت وليــس يف املخيــامت ولكنهــم 

. كافيــة  خدمــات  عــى  اليحصلــون 

واكــد ان الوحــدة التنفيذيــة تعمــل بقــدر 

االمــكان مــن اجــل  تامــني املخيــامت مــن 

ــا  ــرض له ــي كان يتع ــرد الت ــالل والط اإلخ

ــابق . ــون يف الس النازح

ــه  ــة  ان ــدة التنفيذي ــس الوح ــح رئي واوض

اىل  مخيام،اضافــة   638  « حاليــا  يوجــد 

ــوت  ــع ســكني يســكنون يف بي »878«تجم

ــار . ايج

ســبب  النــزوح  أن   : قائــال  واضــاف 

يف  الخدمــات  عــى  ضغــط  اشــكاليات 

املجتمــع املضيــف ،التــي هــي يف االســاس 

ــة  ــني ملدين ــال الســكان االصلي ــة فمث ضعيف

عــدد  يزيــد  ،فيــام   )371000( مــارب  

نســمة،بحدود   )2200000( النازحــني 

ســبعة اضعــاف وهــذا مــازاد مــن االزمــة 

املنظــامت  ان  اىل  ،باالضافــة  االنســانية 

ــق  ــذ مثــان ســنوات وف ــة تعمــل من الدولي

خطــة الطــوارئ ومل تنتقــل اىل مشــاريع 

االســتدامة. ذات  الدعــم 

واكــد رئيــس الوحــدة التنفيذيــة للنازحــني  

ان الوحــدة تعمــل حاليــا يف ان يكون هناك 

مشــاريع ذات اســتدامة ومــدرة للدخــل 

ــة ان  ــامت الدولي ــد عــى املنظ ــا الب ،ايض

الحقيقيــة مــع  تعمــل وفــق الرشاكــة  

الجانــب الحكومــي اذا اردنــا فعــال مــن 

تخفيــف االزمــة االنســانية  ،والبــد مــن 

عــودة مؤسســات الدولــة املعنيــة بتقديــم 

ــام . ــكل ع ــني بش ــات للمواطن الخدم

ــام يخــص مبشــاريع الســكن للنازحــني   وفي

ــاريع  ــدء مبش ــم الب ــه ت ــعدي ان ــد الس اك

مدينــة  يف  للنازحــني  بســيطة  ســكنية 

الخوخــة محافظــة الحديدة،وهــي مقدمــة 

ــكرون  ــم يش ــني .وه ــقاء الكويت ــن االش م

عــى ذلــك ونتمنــى ان يســتمر وبالتنســيق 

ــن  ــة .م ــة املختص ــات الحكومي ــع الجه م

ــاريع . ــذه املش ــط له ــل التخطي اج

وعــن مســاعي الوحــدة التنفيذيــة البجــاد 

ــعدي  ــح الس ــني اوض ــة للنازح ــول دامئ حل

دامئــة  لحلــول  التخطيــط  يجــب   انــه 

واملتمثــل امــا بدمــج النازحــني يف املناطــق 

عــودة  يتــم   ان  او  فيهــا  املتواجديــن 

اخــرى  مناطــق  او  ملناطقهــم  النازحــني 

،ويتــم ارشاك النازحــني  واملجتمــع املضيــف 

ــاء يف  ــا العــودة او البق ــه يف ام يف اخــذ راي

املجتمــع املضيــف وذلــك مــن اجــل ايجــاد 

ــة. ــول الدامئ الحل

وتطــرق اىل ابــرز االشــكاليات التــي تواجــه 

واملتمثلــة  التنفيذيــة  الوحــدة  عمــل 

بشــحة االمكانيــات خصوصــا وان العــامل 

واملنظــامت الدوليــة بــدأت تــرصف نظرهــا 

عــن اليمــن اىل دول ومناطــق اخــرى ،وهذا 

شــكل  انخفــاض يف عمليــة الدعم االنســاين 

خصوصــا مــن االخــوة يف التحالــف العــريب 

ولديهــم مربراتهــم املنطقيــة فطيلــة الفــرة 

املاضيــة وهــي تقــدم للمنظــامت الدوليــة 

دعــام كبــريا ولكــن يف الواقــع ليــس هنــاك 

شــيئ ملمــوس ،وهذايجعــل املنظــامت 

ــة  يف ان  ــؤليات اخالقي ــام مس ــة ام الدولي

تعمــل بــكل شــفافية وبتنســيق كامــل مــع 

ــة املختصــة. ــات الحكومي الجه

ووجــه الدعــوة يف ختــام حديثــه اىل كل 

املانحــة  واملنظــامت  الداعمــة  الجهــات 

ــد مــن الدعــم واملســاعدة  ــم مزي اىل تقدي

ــل تكثيــف العمــل الرقــايب  ــا وباملقاب لبالدن

واالرشايف عــى عمــل املنظــامت الدوليــة 

.فالوضــع ماســاوي حيــث ان املخيــامت 

املخصصــات  نقــص  مــن  تعــاين  بــدات 

الغذائيــة وغريهــا .

واضــاف بانــه مــن االشــكاليات املهمــة 

ايضــا تضــارب البيانــات واالحصائيــات بــني 

الوحــدة التنفيذيــة واملنظــامت الدوليــة 

يجــب حلــه ويف هــذا  ،ويشــكل خلــال 

الصــدد نجــدد التاكيــد عــى ان ايدينــا 

ــامت  ــة للمنظ ــا مفتوح ــدودة ومكاتبن مم

ــي  ــا الت ــة األوتش ــا منظم ــة خصوص الدولي

االحصائيــات  بتصحيــح  املعنيــة  هــي 

للنازحــني . 

وعــن خطــط املرحلــة القادمــة اكــد ان 

هنــاك توجــه حقيقــي لــدى الحكومــة 

ممثلــة بدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــادة السياســية  معــني عبدامللــك ومــن القي

يف   االهتــامم بامللــف االنســاين وتطويــر 

العمــل االنســاين ومبايتــالءم مــع  متطلبــات 

عــى  موضوعهــم  حــاز  املرحلة،وقــد 

اهميــة خاصــة يف خطــاب رئيــس مجلــس 

ــس  ــة رئي ــات دول ــايس ونقاش ــادة الرئ القي

الــوزراء وهــو مايعنــي ان  ملــف النازحــني 

ــية  ــادة السياس ــام القي ــة مه ــدر اولوي يتص

بــاذن  القادمــة  والحكومــة  يف املرحلــة 

ــه . الل

ــش ــد ناق ــة، فق ــدة التنفيذي ــالم الوح ــب إع  وحس

للنازحــني  اللقــاء نســبة اإلحتياجــات اإلنســانية 

ــود ــيق الجه ــة وتنس ــري الغذائي ــواد غ ــأوى وامل  لل

.لتوفريهــا

رضورة عــى  الســعدي  شــدد   اللقــاء،   وخــالل 

 التعامــل مــع املرحلــة الحالية مبــا يحقق االســتخدام

 األمثــل للمــوارد املتاحــة والعمــل عــى بــدء عمليــة

ــة ــن خط ــال م ــة واإلنتق ــول الدامئ ــط للحل  التخطي

 الطــوارئ إىل خطــة اإلنعــاش املبكــر والعمــل عــى

ــات ــد األولوي ــط وتحدي  إرشاك النازحــني يف التخطي

ــدم ــتدامة تخ ــاريع مس ــذ مش ــى تنفي ــل ع  والعم

ــا ــف مًع .النازحــني واملجتمــع املضي

الجانــب العمــل عــى دعــم   وأشــار إىل رضورة 

قــدرات وبنــاء  تطويــر  خــالل  مــن   الحكومــي 

تقديــم يف  يســهم  مبــا  الحكوميــة    املؤسســات 

أفضــل بشــكل  اإلنســانية  .الخدمــات 

 بــدوره عــرب الســيد جــون وايــن عــن ســعادته

 بهــذا اللقــاء مقــدًرا الجهــود اإلنســانية التــي تقــوم

ــة لتســهيل وتنســيق العمــل  بهــا الوحــدة التنفيذي

ــن ــني يف اليم ــاين للنازح .اإلنس

حبث رئيس الوحدة التنفيذية
 مناقشة آلية تنفيذ برنامج الغذاء وحدائق اخلضروات

لتمكني النازحني مبحافظة مأرب

دعت منظمات مينية اجملتمع الدويل

حذر جنيب عبدالرمحن السعدي

ــبة  ــان، مبحاس ــة، يف بي ــة ميني ــت 38 منظم  وطالب

 ومالحقــة املتورطــني يف الكارثــة التــي راح ضحيتهــا

.نحــو 20 طفــالً

 وتــم حقــن أكــر مــن 45 طفــالً، تــم حقنهــم بهــذا

 العــالج يف وحــدة عــالج الرسطــان، مبستشــفى

الصــداع أعــراض  وبــدأت  بصنعــاء،   الكويــت 

 الشــديد والتشــنج والغيبوبــة تظهــر عــى األطفــال

ــهر ــن ش ــوم الـــ26 م ــن ي ــم، م ــم حقنه ــن ت  الذي

ــم يف ــاة 20 منه ــا أدى اىل وف ــت، م ــبتمرب الفائ  س

 أيــام متفرقــة، وذلــك منــذ إعطائهــم الجرعــة حتــى

ــذا ــا ه .يومن

ــة ــدة التنفيذي ــر الوح ــش مدي  ناق

مــأرب، مبحافظــة   للنازحــني 

ــر مكتــب  ســيف مثنــى، مــع مدي

محمــد باملحافظــة   اســتجابة 

ــق ــذاء وحدائ ــج الغ ــليم، برنام  س

 الخــروات يف محافظــة مــأرب

 والــذي يــأيت بتمويــل مــن منظمــة

Penny Appeal _usa.

 ويســتفيد  مــن املــرشوع 125 

 أرسه مــن خــالل تدريــب هــذه

ودعمهــا  األرس 

الخــروات  إلنتــاج 

 يف حدائــق منازلهــم

تغطيــه ايل   إضافــة 

يف املســتهدفه   االرس 

الغــذاء .مجــال 

املحليــة الســلطة   وتحــرص  

االهتــامم عــى   باملحافظــة، 

 باملزارعــني وتشــغيل اليــد العاملــة

املحافظــة يف  النازحــني   مــن 

املتــاح مــن  لتمكينهــم يف ظــل 

الزراعيــة حيازاتهــم   اســتغالل 

ــاعدهم ــذي يس ــذاء ال ــاج الغ  إلنت

ــتوى ــني مس ــاء وتحس ــى االكتف  ع

ظــل يف  لديهــم  العيــش   ســبل 

ــم ــويث عليه ــيا الح ــق مليش .تضيي
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 وناقــش االجتــامع، الــذي حــره

ــأوى يف ــة امل ــقي  كتل ــري منس  كب

ــدة ــن،  والوح ــون واي ــن ج  اليم

مخيــامت إلدارة   التنفيذيــة 

األنشــطة  ، مبــأرب   النازحــني 

 اإلنســانية للــرشكاء الجاريــة منهــا

 واملخططــة، وآليــة إعــادة تفعيــل

 مجموعــة العمــل الفنيــة لدراســة

لتحســني املخيــامت   واقــع 

املــأوى واالطــالع عــى  جــودة 

 التحديثــات يف التصاميــم املعدلــة

 للــأوى الطــارئ وتعميمهــا عــى

ــا ــزام به ــرشكاء لاللت .ال

 وأكــد املجتمعــون عــى رضورة

 اإلســتعداد املبكــر ملواجهــة فصــل

ــع ــربد والصقي ــة ال ــتاء وموج  الش

بتفعيــل وذلــك   املتوقــع، 

للــأوى الصيانــة   عمليــات 

ــري ــا وتوف ــك منه ــد املتهال  وتجدي

الجيــدة الشــتوية   الحقائــب 

ــا ــة مل ــآس مامثل ــوع م ــاليف وق  لت

 حــدث يف الشــتاء املــايض، حيــث

بوفــاة القــارس  الــربد   تســبب 

ــب ــن بحس ــال  ومس ــة أطف  ثالث

 إحصائيــات الوحــدة التنفيذيــة

مبــأرب  .للنازحــني 

 وكان وكيــل املحافظــة الدكتــور

بالجهــود أشــاد  قــد   مفتــاح 

مركــز قدمــه  الــذي   والدعــم 

خــالل لإلغاثــة  ســلامن   امللــك 

ــود ــك جه ــار وكذل ــم األمط  موس

اإلنســاين.. العمــل   رشكاء 

للمنظــامت الدعــوة   مجــددا 

بــرورة والدوليــة   األمميــة 

الطــارئ املخــزون   توفــري 

والقيــام املحافظــة  يف   الــكايف 

ــاه ــاين تج ــب إنس ــا كواج  مبهامه

قــرساً، واملهجريــن   النازحــني 

ــن رشدتهــم مليشــيا الحــويث  الذي

ــران ــة املدعومــة مــن إي .اإلرهابي

الكتلة الوطنية للمأوى  تناقش خطط االستعداد املبكر
ملواجهة برد الشتاء القارس يف خميمات مأرب 

رئيس الوحدة التنفيذية يبحث مع كتلة إدارة
وتنسيق املخيمات سبل التعاون والتنسيق 

الوحــدة رئيــس   بحــث 

 التنفيذيــة للنازحــني األســتاذ

ــة ــع كتل ــعدي، م ــب الس  نجي

املخيــامت، وتنســيق   إدارة 

 ســبل التعــاون والتنســيق بــني

 الوحــدة التنفيذيــة والكتلــة يف

اإلنســاين .العمــل 

لقــاء خــالل  ذلــك،   جــاء 

كتلــة منســق  مــع   جمعــه 

املخيــامت وتنســيق   إدارة 

ماتيــو جابريــل   الســيد 

جولدنــاي ايــي   والســيدة 

 الرئيــس املشــارك يف الكتلــة

ــب ــن نائ ــي باعوي ــيد ع  والس

 منســق الكتلــة الفرعية،حيــث

بالوفــد الســعدي   رحــب 

 ومثــن جهودهــم يف تنســيق

 الجهــود اإلنســانية للمخيــامت

اليمــن يف  .النازحــني 

الوحــدة إعــالم   وحســب 

 التنفيذيــة، فقــد ناقــش اللقــاء

 نســبة اإلحتياجــات اإلنســانية

الجهــود وتنســيق   للنازحــني 

ــتخدام ــا ورضورة االس  لتوفريه

خصوصــا للمــوارد،   االمثــل 

التمويــالت نقــص   مــع 

ــن ــد م ــزوف العدي ــبب ع  بس

 املانحــني عــن تقديــم التمويــل

االســتجابة لخطــة   الــالزم 

 اإلنســانية، األمــر الــذي أدى

ــة ــات نتيج ــع الخدم  إىل تراج

ال الســابقة  التدخــالت   أن 

وعــدم بالدميومــة   تتســم 

 التــزام املنظــامت باســراتيجية

. الخــروج

رضورة إىل  الســعدي   وأشــار 

عمليــة بــدء  عــى   العمــل 

الدامئــة للحلــول   التخطيــط 

 واالنتقــال مــن خطــة الطوارئ

املبكــر، اإلنعــاش  خطــة   إىل 

 والعمــل عــى إرشاك النازحــني

وتحديــد التخطيــط   يف 

عــى والعمــل   األولويــات 

مســتدامة مشــاريع   تنفيــذ 

واملجتمــع النازحــني   تخــدم 

مًعــا .املضيــف 

الوحــدة رئيــس   وشــدد 

 التنفيذيــة عــى رضورة العمــل

ــة ــز ثق ــود لتعزي ــر الجه  تظاف

 املانحــني، موضحــاً بــأن دور

 املنظــامت يتلخــص يف دعــم

الدولــة مؤسســات   ومتكــني 

مــن مهامهــا  تأديــة   مــن 

ــدرات ــاء ق ــر وبن  خــالل تطوي

مبــا الحكوميــة   املؤسســات 

 يســهم يف تقديــم الخدمــات

أفضــل بشــكل   اإلنســانية 

املجتمعــي، الســلم    ويعــزز 

املنظــامت بعــض  إن   إال 

اىل يــؤدي  بشــكل   تعمــل 

 حــدوث توتــر مجتمعــي  بــني

ــف ــع املضي ــني واملجتم  النازح

وهــو املحليــة   والســلطات 

ــب ــول ويج ــري مقب ــرصف غ  ت

تصحيحــه عــى  .العمــل 

ماثيــو الســيد  عــرب   بــدوره 

طــرح عــى  شــكره   عــن 

ــكاليات، ــذه االش ــعدي له  الس

 وأكــد االســتعداد عــى العمــل

كــام لحلهــا،  الوحــدة   مــع 

ــود ــره للجه ــن تقدي ــرب ع  أع

بهــا تقــوم  التــي   اإلنســانية 

 الوحــدة التنفيذيــة لتســهيل

اإلنســاين العمــل   وتنســيق 

اليمــن يف  .للنازحــني 

الوحــدة عــام  مديــر   ناقــش 

مبحافظــة للنازحــني   التنفيذيــة 

مــع مثنــى،  ســيف    مــأرب 

ــم ــا التعلي ــم ، قضاي ــة التعلي  كتل

 باملحافظــة وأهــم اإلحتياجــات

ــزوح ــامت الن ــة يف مخي   التعليمي

2023  –  2022 الحــايل   للعــام 

والصعوبــات  والتحديــات 

 الناجمــة عــن تضاعــف أعــداد

النازحــني .الطــالب 

ألهــم اإلجتــامع   وتطــرق 

يف التعليميــة   اإلحتياجــات 

والفجــوات النــزوح   مخيــامت 

التعليــم قطــاع  يف   واالعــداد 

ومعايــري املدرســية   والتغذيــة 

بخصــوص الوطنيــة   الكتلــة 

والعمــل املعلمــني    حوافــز 

مــن املترسبــني  إعــادة   عــى 

 التعليــم مــن النازحــني واملجتمــع

ملضيــف .ا

الكتلــة بــدور  مثنــى   واشــاد 

مشــاريع تحســني  يف   البــارز 

داعيــاً املحافظــة  يف   التعليــم 

يف األولويــات  رفــع  اىل   الكتلــة 

الضــوء وتســليط   اإلحتياجــات 

احتيــاج ذات  األنشــطة   عــى 

.اعــى

ــذي ــامع ال ــتعرض االجت ــام اس  ك

عبيــد ســند  املهنــدس   حــره 

 مســؤول املعلومــات يف الكتلــة

اليمــن يف  للتعليــم   الوطنيــة 

املفلحــي بــريوت  والســيدة   ، 

 منســقة كتلــة التعليــم محافظــة

 مــأرب جملــة مــن التدخــالت

يف املنظــامت  تقدمهــا   التــي 

املدرســية التغذيــة   مجــال 

ــذي تنفذهــا منظمــة الغــذاء  وال

 العاملــي ومنظمــة مســلم هانــدز

يف لهــا  املخطــط   واملشــاريع 

التعليــم  .مجــال 

مثنــى، أكــد  اللقــاء   وخــالل 

أهميــة  عــى 

جهــود  تظافــر 

 املنظــامت الدوليــة

 واإلقليمية

الســلطة  مــع 

ــدة ــة والوح  املحلي

 التنفيذية،

 والتنســيق املســتمر مــع مكتــب

ــي ــاء الت ــف األعب ــة لتخفي  الربي

 تتضاعــف عليــه يف ظــل اســتمرار

املحافظــة إىل   .. النــزوح 

الربيــة مكتــب   وحســب 

عــدد بلــغ  فقــد   والتعليــم 

الســابق العــام  يف   الطــالب  

30 وطالبــة  طالــب   144ألــف 

ــدون ــون ب ــم يدرس ــة منه  يف املئ

 مقاعــد ويتزاحمــون يف فصــول

ــة ــتيعابهم باإلضاف ــي الس  ال تكف

ــن ــت م ــده قدم ــداد جدي  إىل اع

ــد ــة للتصعي ــأرب نتيج ــويب م  جن

ــى ــري ع ــويث األخ ــكري الح  العس

املــدارس وتحويــل   املحافظــة 

ــل ــن قب ــكرية م ــات عس  اىل ثكن

.الجامعــة

.مأرب: مناقشة اإلحتياجات يف قطاع التعليم مبخيمات النزوح
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التدريبيــة ألعضــاء  اختتــم مبدينــة مــأرب الورشــة  

ــي ــس النريويج ــذه املجل ــذي ينف ــة ال ــان املجتمعي  اللج

 لالجئيــني بتمويــل مــن صنــدوق الدعــم اإلنســاين اوتشــا

YEFMالرويجيــة الخارجيــة  وزارة  ومــرشوع   2207 

NMFA2201.

  وهــدف التدريــب الــذي عقــد علــی مــدى 5 أيــام الــی

ــی ادارة وتنســيق  تعريــف 38 عضــو مــن الجنســني عل

املجتمعيــة اللجــان   وادوار  ومهــام   املخيــامت 

ــع االحتياجــات عــى ــم ورف ــة الرصــد والتقيي  وآلي

 مســتوى جميــع القطاعــات االنســانية مبــا يتوافــق

 مــع الوضــع االنســاين يف مخيامتهــم ورفــع التقارير

 واإلحالــة للحــاالت الطارئــة وحــاالت الضعــف التي

 تتطلــب اســتجابة وحشــد عــى املســتوى الداخــي

عــى وايضــا  لالجئيــني  النريويجــي   للمجلــس 

 مســتوى الــرشكاء االنســانيني الفاعلــني وايضــا عــى

ــل واملجموعــات يف منظــامت العمــل االنســاين  .مســتوى الكت

ــني ــة للنازح ــدة التنفيذي ــر الوح ــار مدي ــام أش ــالل االختت  وخ

  مبحافظــة مــأرب ســيف مثنــى إىل اهميــة وجــود اللجــان

 املجتمعيــة واالدوار الهامــة التــي يجــب ان يقــوم بهــا كل

ــه ــذي ميثل ــم ال ــع أو املخي ــار املوق ــو يف إط  عض

 كــام وضــح املهندس/نــارص دبــوان املنســق امليــداين للمجلــس

 الرنويجــي لالجئيــني مبحافظــة مــأرب ان نشــاط تدريــب

 اللجــان املجتمعيــة يســهل يف بنــاء كتلــة مجتمعيــة

احتياجــات وتلبيــة  الذاتيــه  االدارة  عــى   قــادرة 

ــم ــه والتقيي ــا مــن خــالل املشــاركة املجتمعي  مجتمعاته

املجلــس خــالل  مــن  الجيــد  والتنســيق   والرصــد 

 النريويجــي لالجئيــني او الــرشكاء العاملــني معــه بنفــس

.املخيــامت وفــق املعايــري االنســانية

 مــن جانبــه تحــدث مســؤول تنســيق وادارة املخيــامت

 يف املجلــس النريويجــي لالجئيــني املهنــدس / اكــرم

 الرعــي عــن اهميــة تنفيــذ هــذه الــورش التدريبيــة

املطلوبــة واملهــارات  املعــارف  االعضــاء   إلكســاب 

 التــي متكنهــم مــن تنفيــذ واجباتهــم عــى اكمــل

 وجــه مشــددا عــى رضورة االســتفادة القصــوى مــن

 برامــج ومواضيــع التدريــب لتــاليف اي قصــور يف االداء

ــتفيدين ــات للمس ــول الخدم ــهيل وص . ولتس

اختتــام الورشــة  التدريبيــة ألعضاء اللجــان اجملتمعية التابعــة للمجلس النريوجيــي لالجئيني مبأرب

 دشــن مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعــامل

 اإلنســانية اليــوم مبدينــة مــأرب توزيــع ســالل

 الطــوارئ الغذائيــة للمترريــن مــن نازحــي أربــع

 .محافظــات

ــذي تنفــذه شــبكة النــامء  ويســتهدف املــرشوع ال

مــرشوع ضمــن  األهليــة  للمنظــامت   اليمنيــة 

آالف اليمنيــة،  املحافظــات  يف  الغــذايئ   األمــن 

نازحــي مــن  احتياجــاً  واألكــر  املتــررة   األرس 

مــأرب شــبوة،  حجــة،   .)محافظات)الجــوف، 

 وأوضــح مديــر الربامــج بالشــبكة- عبــد اللــه ناجــي

ــلامن ــك س ــز املل ــن مرك ــول م ــرشوع املم  » أن امل

 لإلغاثــة واألعــامل اإلنســانية يــأيت إســهاماً للتخفيف

 مــن معانــاة األرس املتــررة واألكــر احتياجــا مــن

.»نازحــي املحافظــات مبــأرب

ــن 2160 ــر م ــع اك ــيتم توزي ــه س ــت« اىل ان  ولف

ــاكراً ــا آالف األرس«، ش ــتفيد منه ــة يس ــلة غذائي  س

 مركــز امللــك ســلامن لجهــوده الدؤوبــة واملســتمرة

أن متمنيــاً«  النازحــني«.  معانــاة  تخفيــف   يف 

 تتســع رقعــة املســاعدات ألكــرب عــدد ممكــن مــن

ــد ــدد املتزاي ــراً للع ــني نظ »النازح

مركز امللك سلمان يدشن توزيع النماء السالل الغذائية لنازحي اربع حمافظات مبأرب

 ناقــش اجتــامع موســع عقــد برئاســة وكيــل محافظــة

ــدراء ــم م ــوم، وض ــاح، الي ــه مفت ــور عبدرب ــأرب الدكت  م

 مديريــات املحافظــة وقيــاديت فــرع رشكتــي النفــط والغــاز

 باملحافظــة، والوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيــامت النازحــني،

 عــددا مــن القضايــا املتعلقــة بآليــة توزيــع املشــتقات

 النفطيــة والغازيــة والتحديــات التــي تواجــه تنفيذهــا مبــا

 يضمــن اســتمرار االســتقرار التموينــي بالســوق املحليــة إىل

ــب الوضــع اإلنســاين للنازحــني واحتياجاتهــم امللحــة .جان

 وناقــش اللقــاء، آليــة تعزيــز التنســيق والتعــاون بــني

 مــدراء املديريــات واملجالــس املحليــة مــع رشكتــي النفــط

ــة إىل ــة والغازي  والغــاز لضــامن وصــول املشــتقات النفطي

ــاء ــل ضعف ــا مــن قب  مســتحقيها والحــد مــن التالعــب به

ــوس .النف

باملديريــات املحليــة  الســلطات  تكليــف  جــرى   كــام 

كل منظــم  مســح  بإجــراء  فيهــا  املجتمعيــة   واللجــان 

 مبديريتــه لــآالت الزراعيــة ومشــاريع امليــاه واحتياجاتهــا

ــات مســؤولية ــزل وتحمــل مــدراء املديري  مــن مــادة الدي

 وصولهــا إىل املزارعــني وإدارات مشــاريع امليــاه خاصــة

ــا ــويث مب ــيا الح ــيطرة مليش ــت س ــة تح ــق الواقع  يف املناط

ــوز ــة الع ــم ومواجه ــة أراضيه ــني يف زراع ــاعد املزارع  يس

 الغــذايئ ومســاعدة املواطنــني يف الحصــول عــى ميــاه رشب

.نقيــة مــن مشــاريع امليــاه التــي انقطعــت عنهــا الكهربــاء

للنازحــني اإلنســانية  األوضــاع  املجتمعــون   واســتعرض 

الــرشكاء تدخــالت  ومســتوى  امللحــة   واحتياجاتهــم 

املتزايــدة االحتياجــات  حجــم  بــني  الكبــرية   والفجــوة 

ــني ــة النازح ــاء املحافظ ــة أبن ــة، خاص ــالت املتدني  والتدخ

 مــن بعــض املديريــات الواقعة بأطــراف املحافظــة، وتعزيز

 التنســيق بــني مــدراء املديريــات والوحــدة التنفيذيــة

ــة ــررة والنازح ــأرس املت ــة ل ــاعدات امللح ــم املس  لتقدي

ــل ــا قب ــذ نزوحه ــاعدات من ــا املس ــي مل تصله ــة الت  خاص

.أشــهر ومامطلــة رشكاء العمــل اإلنســاين يف االســتجابة لهــا

 وأكــد الوكيــل مفتــاح عــى تكاتــف كافــة الجهــود وتعزيــز

 التنســيق وتطويــر آليــات التواصــل والتعــاون بــني مــدراء

 عمــوم املديريــات وقيــادة رشكتــي النفــط والغــاز، وضــامن

ــإرشاف ــني وب ــة للمواطن ــة والغازي ــواد النفطي ــول امل  وص

واتخــاذ للمديريــات،  املحليــة  الســلطات   ومســؤولية 

 اإلجــراءات القانونيــة الرادعــة بحــق كل مــن يتالعــب

 بهــذه املــواد التــي متــس حيــاة كل مواطــن وأرسة خاصــة

 يف ظــل معانــاة النــاس بســبب النــزوح والتهجــري والبطــش

ــل مليشــيا الحــويث .مــن قب

باملحافظــة، املحليــة  الســلطة  قيــادة  حــرص   وجــدد 

 باالهتــامم باملزارعــني يف املحافظــة لتمكينهــم يف ظــل

ــاج الغــذاء ــة إلنت ــم الزراعي ــاح مــن اســتغالل حيازاته  املت

 الــذي يســاعدهم عــى االكتفــاء وتحســني مســتوى ســبل

ــق مليشــيا الحــويث عليهــم .العيــش لديهــم يف ظــل تضيي

اجتماع مبأرب يناقش الوضع التمويني واحتياجات النازحني يف احملافظة
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ــور  ــز الدكت ــة تع ــل أول محافظ ــح وكي افتت

عبدالقــوي املخــاليف مبنطقــة حبيــل ســلامن 

وأيتــام  لأرامــل  الســالم  قريــة  مــرشوع 

الشــهداء واملمــول مــن جمعيــة الســالم 

ــة  ــذه جمعي ــذي تنف ــة وال ــة الكويتي الخريي

حفــل  االجتامعيــة.ويف  للتنميــة  النــور 

إن  املحافظــة  أول  وكيــل  قــال  االفتتــاح 

افتتــاح هــذا املــرشوع الحيــوي التنمــوي 

يف  النوعيــة  املشــاريع  مــن  يعــد  الــذي 

ــن  ــر م ــه اك ــيتفيد من ــذي س ــة وال املحافظ

تعــز. الشــهداء يف  ارس  مــن  ارسة   150

التدخــالت  املخــاليف  الدكتــور  ومثــن 

الســخي  والدعــم  واالغاثيــة  اإلنســانية 

املقــدم لبالدنــا مــن دولــة الكويت الشــقيقة 

والصحــي  اإلنســاين  املجــال  يف  وشــعبها 

ــدم  ــم املق ــائر املشــاريع والدع ــي وس والبيئ

ــي  ــن الحــرب الت ــة م ــوام املاضي خــالل األع

املحافظة.وقــال  ضــد  املليشــيات  شــنتها 

ــقاء  ــانية لأش ــالت اإلنس ــاليف إن التدخ املخ

ــود الســلطة  ــدا لجه ــت راف ــت مثل يف الكوي

املحليــة يف ظــل األوضــاع التــي مــرت ومتــر 

ــة  ــق ومتان ــد عم ــا يجس ــة ،م ــا املحافظ به

العالقــات األخويــة بــني الشــعبني اليمنــي و 

الكويتي.مــن جانبــه أوضــح رئيــس جمعيــة 

ــذه  ــرشوع ه ــق أن م ــد الصدي ــور محم الن

ــام  ــل وأيت ــة الســكنية الخاصــة باألرام القري

الشــهداء  بدعــم مــن شــعب الكويــت عــرب 

الكويتيــة  الخرييــة  الســالم  جمعيــة 

وتتكــون القريــة مــن 20 مبنــى ســكني 

وخدمــي تضــم 122 شــقة ســكنية كــام 

تضــم عــددا مــن املالحــق الخدميــة 

والحرفيــة والتعليميــة حيــث يوجــد 

ــريف  ــع ح ــة ومجم ــغل خياط ــا مش فيه

ومســتوصف  ومســجد  ومدرســة 

ومحــالت تجاريــة ومالهــي والعــاب 

ــال أطف

تضم أكثر من 120 شقة سكنية.. افتتاح قرية السالم اخلريية يف تعز بدعم كويتي

ــة تدشــني مــرشوع  إنطلقــت مبحافظــة مــأرب فعالي

 إمــكان للتطويــر الوظيفــي والــدورة التدريبيــة األوىل

 لعــدد 30 شــاب وشــابة يف مجــال املهــارات الوظيفيه

. ، والتــي تســتمر عــى مــدى 5 ايــام

ــاء قــدرات ــر ذكــره ان املــرشوع يســتهدف بن  الجدي

 200 شــاب وشــابة يف مجــال املهــارات الوظيفيــة

 واالســتعداد لســوق العمــل وتــأيت هــذه الــدورة

ــا ــي تنفذه ــة الت ــدورات التدريبي ــلة ال ــن سلس  ضم

 مؤسســة إمــكان للتنميــة وريــادة األعــامل، بالرشاكــة

ــن ــأرب ، ضم ــني مب ــة للنازح ــدة التنفيذي ــع الوح  م

ــرشوع ــطة امل . انش

ــدرات ــاء ق ــايس اىل بن ــكل أس ــدورة بش ــت ال  وهدف

ــم  الشــباب يف مجــال املهــارات الوظيفيــه وتأهيله

العامــة العالقــات  مجــال  يف  العمــل   لســوق 

ــبة ، ــم، واملحاس ــا ، والتقيي ــويق ، والتكنولوجي  والتس

.واإلدارة ، واملهــن ، واللوجســتية، واملجــاالت األخــرى

 كــام ســيتم خــالل الــدورة أيضــا التــدرب عــى إعــداد

 الخطــط للمشــاريع وطريقــة عمــل الســيفيهات

ــويقها ــة تس  .وطريق

املحافــظ مكتــب  مديــر  نائــب  اإلفتتــاح   حــر 

 عبدربــه حليــس ومديــر عــام مكتــب اإلعــالم يف

ــر عــام الوحــدة  املحافظــة عــوض الحويســك و مدي

.التنفيذيــة للنازحــني ســيف مثنــى

.مأرب.. تدشني مشروع إمكان للتطوير الوظيفي

مــأرب، اليــوم مبدينــة   اختتــم 

50 لعــدد  تدريبــي   برنامــج 

الســلطة مكاتــب  يف   موظفــاً 

»الرخصــة يف  مبــأرب   املحليــة 

الحاســوب« لقيــادة   الدوليــة 

 ،والــذي أقامتــه اإلدارة العامــة

اإلداريــة التنميــة   لبحــوث 

املحافظــة بديــوان   والتدريــب 

كــري منظمــة  مــع   بالرشاكــة 

ديفرنــت وأكادمييــة   العامليــة 

 للتدريــب والتأهيــل عــى مــدى

ين .شــهر

عــي املحافظــة  وكيــل   وأكــد 

هــذا أن  الفاطمــي،   محمــد 

ــامم ــار اهت ــأيت يف إط ــج ي  الربنام

 قيــادة الســلطة املحليــة بتطويــر

 وبنــاء قــدرات منتســبي مكاتــب

مبختلــف املحليــة   الســلطة 

 املجــاالت والتــي متكنهــم مــن

ــة ــر بيئ ــم وتطوي ــني أدائه  تحس

جانــب إىل  لديهــم   األعــامل 

الخدمــات وتجويــد   تحســني 

 املقدمــة وبنــاء نظــم املعلومــات

.الدقيقــة

 وحــث الفاطمــي املتدربــني عــى

 أهميــة أن يطبقــوا مــا تلقــوه

ــارات ــة ومه ــارف علمي ــن مع  م

الحاســوب علــوم  يف   عمليــة 

لديهــم العمــل  بيئــة   لتطويــر 

العمــل أســاليب   وتنظيــم 

عــى الحصــول   وإجــراءات 

لخدمــات .ا

تكريــم جــرى  الختــام،   ويف 

 املشــاركني بشــهائد التخــرج مــن

تحفيزيــة وجوائــز  .الربنامــج 

اختتام برنامج تدريبي يف قيادة احلاسوب
 يف السلطة احمللية والوحدة 

ً
 لـ 50 موظفا

.التنفيذية مبأرب

الشتاء يضاعف معانات النازحني
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 يطــرق فصــل الشــتاء األبــواب كضيفــاً ثقيــالً عــى اكــر

 مــن اثنــني مليــون ومــأيت الــف نــازح تكتــض بهــم

 ســهول وصحــاري محافظــة مــأرب املحافظــة املعروفــة

 بطقســها الصحــراوي والشــتاء القــارس الــذي يصــل

 تأثــرية اىل املفاصــل والعظــام واكــر مــن ثالمثائــة الــف

 نســمة يســكنون يف املخيــامت التــي تعــاين رداءة املــأوى

 حيــث يســكن غالبيتهــم يف خيــام وعشــس مهرئــة

 وممزقــة البعــض منهــا ال يصلــح لحيــاة اإلنســان يف ظــل

ــن ــب الشــتاء م ــواء وحقائ ــواد اإلي ــري اىل م ــاح كب  احتي

 الفــرش والبطانيــات واملالبــس بينــام مئــات اآلالف مــن

 االفــراد يســكنون برفقــة ارسهــم يف مســاكن بدائيــة

ــازل والبعــض ــة وعــى ســطوح املن  ويف الشــوارع واالزق

 مســتضافني يف منــازل شــعبية يســكن يف بعــض الشــقق

 أكــر مــن عرشيــن نســمة ويعانــو مــن االزدحــام وشــحة

ــارس يف ــربد الق ــات ال ــم موج ــي تقيه ــواء الت ــواد االي  م

ــاء ــة للنس ــدام الخصوصي ــن وانع ــع املؤجري ــل جش  ظ

ــف ــاالت الضع ــال وح  .واألطف

 ويحــل الشــتاء هــذا العــام ضيفــاً ثقيــالً عــى تلــك األرس

 مــام يفاقــم املعانــاة التــي يعيشــها النازحني،وهــذه

ــبع ــن س ــر م ــذ اك ــوم فمن ــدة الي ــت ولي ــاة ليس  املعان

ــوم ــد ي ــاً بع ــم يوم ــتمرة وتتفاق ــاة مس ــنوات واملعان  س

 ويف بدايــة كل شــتاء تنطلــق املناشــدات النقــاذ النازحــني

ــب الشــتاء ــواء وحقائ ــأوى واإلي  مبــواد امل

 وقــد شــهد العــام املــايض موجــات بــرد شــديدة اودت

باألمــراض العديــد  أطفــال واصابــة   بحيــاة خمســة 

ــال ــاء واألطف ــن النس ــا م ــد ضعف ــات األش ــاين الفئ  وتع

 وكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة واألمــراض

ــديدة ــاة ش ــة معان  املزمن

لــرشكاء إنســاين  نــداء  التنفيذيــة  الوحــدة   وتوجــه 

ــاب رؤوس ــأرب وأصح ــة م ــاين يف محافظ ــل اإلنس  العم

 األمــوال والتجــار وفاعــي الخــري اىل االلتفــات اىل معانــاة

ــع ــوءا م ــزداد س ــي ت ــأرب الت ــة م ــني يف محافظ  النازح

ــواء ــأوى واإلي ــول فصــل الشــتاء بالتدخــل مبــواد امل  حل

ــك ــة تل ــاً إن غالبي ــة خصوص ــواد الغذائي ــس وامل  واملالب

ــود ــدم وج ــزوح وع ــرا للن ــر نظ ــن الفق ــاين م  االرس تع

ــا ــد مــن االرس ملصــادر دخله  فــرص عمــل وفقــد العدي

 مــن التجــارة والزراعــة والــروة الحيوانيــة وتوقــف

 رواتــب املوظفــني وتــدين مســتوى الدخــل يف البــالد

ــالد ــهدها الب ــي تش ــة الت ــرب الظامل ــبب الح .بس

شتاء املعاناة

كتابات/ امحد رفيق القفيلي

منظمــة خمســني  نحــو   طالبــت 

 مينيــة، األمــم املتحــدة بإعــادة تقييــم

وتصحيــح اإلنســانية   اإلســتجابة 

 مســارها، وذلــك يف مذكــرة تقدمــت

املــدين املجتمــع  منظــامت   بهــا 

العــام لأمــني  مــأرب   مبحافظــة 

ــم ــانية لأم  املســاعد للشــؤون اإلنس

االغاثــة  املتحــدة، ونائــب منســق 

الزائــر معهــا والفريــق  .للطــوارئ 

»املمولــني املنظــامت   ودعــت 

 واملانحــني ووكاالت األمــم املتحــدة

وتعهداتهــا التزاماتهــا   لتنفيــذ 

 املوقعــة عليهــا، املتضمنــة تحييــد

اجنــدة عــن  اإلنســاين   العمــل 

وكاالت وتنفيــذ  والــرصاع،   الحــرب 

ــة  األمــم املتحــدة واملنظــامت الدولي

بتوطــني الخاصــة   التزاماتهــا 

ــم ــع تقيي ــانية، م ــاعدات اإلنس  املس

أنفقــت التــي  التمويــالت   أثــر 

يف الطارئــة  اإلنســانية   لالســتجابة 

2015م العــام  منــذ  .»اليمــن 

 وشــددت مطالبهــا بإعــادة النظــر

 جذريــاً يف اســراتيجية هيئــات األمــم

ــة ــتجابة لأزم ــدة يف إدارة االس  املتح

يلبــي مبــا  اليمــن،  يف   اإلنســانية 

للمجتمــع الفعليــة   االحتياجــات 

وســد املؤســي،  البنــاء   ويعــزز 

اإلنســانية األنشــطة  بــني   الفجــوة 

وتخصيــص واإلمنائيــة،   الطارئــة 

ــح ــاعدات واملن ــن املس ــدر م ــرب ق  أك

حاجــة لتلبــي  التنميــة   ملشــاريع 

.الســكان عــى املــدى الطويــل

مذكرتهــا يف  املنظــامت   وأكــدت 

الدائــم مــع االمــم  عــى وقوفهــا 

 املتحــدة إلحــالل الســالم واألمــن،

ــة ــني بحري ــة املواطن ــامح لكاف  والس

املــدن بــني  والتنقــل   االنتقــال 

 والقــرى اليمنيــة املختلفــة دون قيــد

ــة ــى رسع ــدت ع ــام أك  أو رشط«، ك

ــوث ــات املبع ــع مقرح ــاوب م  التج

ــد ــن بتجدي ــي لليم ــي واألمري  األمم

ليتســنى اطــول،  لوقــت   الهدنــة 

بعضهــم اىل  الجلــوس   لليمنيــني 

ــاف ــول الدامئــة وإيق  ومناقشــة الحل

عــى نتائجهــا  ومعالجــة   الحــرب، 

للقــرارات وفقــا  األصعــدة،   كافــة 

 الدوليــة ومخرجــات الحــوار الوطنــي

.الشــامل

ــة  ودعــت لتمكــني املنظــامت املحلي

املشــاريع وإدارة  تنفيــذ   مــن 

تلبــي التــي   التنمويــة واإلنســانية 

 االحتياجــات الفعليــة للمجتمعــات

عمــل، فــرص  وتخلــق   املحليــة، 

ــتدامة، ــة مس ــج إيجابي ــق نتائ  وتحق

 وكــذا دعــم وبنــاء رشاكــة فاعلــة

 مــع منظــامت املجتمــع املحــي مــن

التمكــني مشــاريع  متويــل   خــالل 

والصغــرية املتوســطة  .االقتصــادي 

 ودعــت منظــامت املجتمــع املــدين«

يف االنخــراط  اىل  االطــراف   كافــة 

ودامئــة، شــاملة  ســالم   عمليــة 

حــرب ايقــاف  يف  بجــد   والعمــل 

ــذ  مزقــت اليمــن أرضــا وانســانا من

ســنوات .»مثــان 

اليمنيــة املنظــامت   واختتمــت 

 مطالبتهــا، بإرشاكهــا يف أي عمليــة

األكــر كونهــا  قادمــة   تشــاورية 

احتياجــات معرفــة  عــى   قــدرة 

 املجتمــع، وفهمهــا للســياق املحــي

الســكان .وخصوصيــات 

مخسون منظمة مينية تطالب األمم املتحدة بتصحيح مسار توزيع املساعدات اإلغاثية

مــأرب محافظــة  وكيــل   اطلــع 

 الدكتــور عبدربــه مفتــاح ، ومعــه

ــة للنازحــني ــر الوحــدة التنفيذي  مدي

 ســيف مثنــى،و فريــق األمــم املتحدة

املســاعد العــام  األمــني   برئاســة 

ــق ــب منس ــانية ونائ ــئون اإلنس  للش

 اإلغاثــة للطــوارئ جــويس مســايا،

 والفريــق املرافــق لهــا، عــى

وبرامــج ومشــاريع   أنشــطة 

 الحاميــة التــي ينفذهــا املركــز

 املجتمعــي التابــع للمؤسســة الطبيــة

.امليدانيــة مبديريــة مــأرب الــوادي

الحاميــة مــرشوع  مديــر   وقــدم 

رشح جابــر  عبدالعزيــز   باملركــز، 

ــاريع ــطة واملش ــة األنش ــول طبيع  ح

 التــي يقدمهــا املركــز لعــدد مــن

بتقديــم واملتمثلــة   املخيــامت 

والقانونيــة النفســية   الخدمــات 

ــة ــاحات الصديق ــة واملس  واالجتامعي

إىل باإلضافــة  والنســاء،   لأطفــال 

ومحــو الريــف  معلــامت   تأهيــل 

منوهــاً والفتيــات..  النســاء   أميــة 

املخيــامت عــرشات  حاجــة   اىل 

الخدمــات هــذه  إىل  املديريــة   يف 

 والحاجــة الدعــم املضاعــف

ــامت ــك املخي ــا لتل .لتقدميه

املحافظــة وكيــل   وأشــار 

التــي الخدمــات  أهميــة   إىل 

والحاجــة املركــز   ينفذهــا 

املجــال هــذا  يف   للتوســع 

ــامت يف ــم املخي ــمل معظ  ليش

 املديريــة التــي تضــم  )128( مخيــام

..مؤكــدا نــازح  مليــون    يســكنها 

 حــرص الســلطة املحليــة عــى املــي

ــم ــات التعلي ــم خدم ــاً يف تقدي  قدم

مبســاعدة والتأهيــل   والتدريــب 

.ودعــم املنظــامت األمميــة والدوليــة

األممــي الفريــق  حضــور   وخــالل 

املركــز نظمهــا  التــي    للفعاليــة 

للصحــة العاملــي  اليــوم   مبناســبة 

منســق نائــب  أكــد    النفســية  

 الشــوؤن االنســانية باألمــم املتحــدة

ــال، أن منظــامت األمــم  دييجــو زوري

 املتحــدة مســتمرة يف تقديــم الدعــم

يف النازحــني   اإلنســاين 

 مــأرب ..معــرباً عــن تفهمــه

يكابدهــا التــي   للمعانــاة 

املخيــامت يف   النازحــون 

 وأهميــة االســتمرار بتقديــم خدمــات

 الدعــم النفــي والتوســع يف هــذا

األعبــاء مــن  للتخفيــف   النشــاط 

 التــي يتحملهــا املركــز الوحيــد يف

.املديريــة

فريق أممي يطلع على الوضع اإلنساني يف خميم السميا مبديرية الوادي مبأرب
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دشــنت مؤسســة هورايــزون 

للتنميــة مــرشوع »تعزيــز 

ــش  اســراتيجيات ســبل العي

املترريــن  الســكان  بــني 

ــوارث«  ــات والك ــن النزاع م

املجلــس  مــن  املمــول 

الرنويجــي لالجئــني ممثــال 

يف  األورويب  االتحــاد  عــن 

مبحافظــة  تــن  مديريــة 

لحــج.

وكيــل  التدشــني  وحــر 

وزارة الشــؤون االجتامعيــة 

والعمــل صالــح محمــود و 

مستشــار محافــظ محافظــة 

الوحــدة  مديــر  لحــج 

التنفيذيــة إلدارة مخيــامت 

النازحــني باملحافظــة عمــر 

هشــام  د.  و  الصــاميت 

مديــر  الســقاف  محســن 

التخطيــط  مكتــب  عــام 

ــدويل مبحافظــة  والتعــاون ال

رشكاء  مــن  وعــدد  لحــج 

العمــل اإلنســاين ومنظــامت 

وممثــي  املــدين  املجتمــع 

. املســتفيدة  املخيــامت 

تــم  التدشــني  وخــالل 

عمــل  اليــة  مناقشــة 

الســلطات  مــع  املــرشوع 

املحليــة وأصحــاب املصلحــة 

كــام  املخيــامت  وممثــي 

أهــداف  اســتعراض  تــم 

املــرشوع وأنشــطته ومعايــري 

ــتفيدين وأدوار  ــد املس تحدي

خــالل  املصلحــة  أصحــاب 

املــرشوع. تنفيــذ  مراحــل 

وزارة  لوكيــل  ترصيــح  ويف 

االجتامعيــة  الشــؤون 

محمــود  صالــح  والعمــل  

حيــث اكــد عــى أهميــة 

مثــل هــذه املشــاريع والتــي 

األرس  متكــني  اىل  تهــدف 

االعتــامد  مــن  املســتهدفة 

كســب  يف  نفســها  عــى 

. العيــش 

مرحلــة  يف  نحــن  وقــال 

التعــايف ولدينــا يف الــوزارة 

ــام  ــة ك ــج األرس املنتج برنام

مــن  كبــري  عــدد  لدينــا 

ــة إىل  ــم بحاج ــني وه املعاق

الدعــم واملســاعدة ونتمنــى 

املــرشوع  هــذا  يكــون  أن 

للمســتهدفني  امــل  نافــذة 

. تــن  مبديريــة 

وشــكر  الصــاميت مؤسســة 

و  للتنميــة  هورايــزون 

عــى  الرنويجــي  املجلــس 

مثــل هذه املشــاريع النوعية 

التــي تســتهدف املحافظــة ، 

مؤكــدا  ان فجــوة االحتيــاج 

يف املحافظــة تتســع يومــا 

ــا املنظــامت  بعــد يــوم داعي

اإلنســانية اىل تقديــم املزيــد 

اإلنســانية  املشــاريع  مــن 

التــي تســتهدف االرس األشــد 

احتياجــا .

هشــام  الدكتــور  ودعــا 

مكتــب  مديــر  الســقاف 

والتعــاون  التخطيــط 

ــع  ــامت املجتم ــدويل منظ ال

مــن  مزيــد  اىل  املــدين 

الجهــود وتوفــري املزيــد مــن 

الــرشاكات مــع املنظــامت 

دعــم  بهــدف  الداعمــة 

. التنميــة  عجلــة 

ويف ترصيــح ملديــر مؤسســة 

ــى  ــة يحي ــزون للتنمي هوراي

هــذا  ان   أكــد  كديــش 

ــدد  ــأيت ضمــن ع املــرشوع ي

التنمويــة  املشــاريع  مــن 

املؤسســة  تنفذهــا  التــي 

مــن  عــدد  مــن  بتمويــل 

مقدمتهــم  ويف  الداعمــني 

املجلــس الرنويجــي لالجئــني 

الــذي  املــرشوع  ومتثــل 

ــم  ــذه املؤسســة يف تقدي تنف

مشــاريع  إلنشــاء  الدعــم 

صغــرية و التدريــب لتعزيــز 

لــأرس  التوظيــف  قابليــة 

األشــد ضعفــا واملترريــن 

مــن االحــداث الجاريــة يف 

ــا ارس  ــدف جعله ــن به اليم

منتجــة .

يف إطــار تدخالتهــا التنمويــة 

وبهــدف خلــق تغيــري إيجايب 

يف املجتمــع مــن خــالل مزج 

الجهــود التنمويــة متمثلة يف 

صهــر خــربات كوادرهــا مــع 

الــرشكاء واملانحــني إليجــاد 

ــر تنمــوي طويــل األمــد . أث

 مؤسســة هورايــزون للتنميــة تدشــن مشــروع
 ســبل العيــش للمتضرريــن مــن الكــوارث يف تــن

مبحافظــة حلــج
األحمــر الهــالل  فــرع جمعيــة   نفــذ 

املرحلــة مــأرب   مبحافظــة   اليمنــي 

االنســانية تدخالتــه  مــن   السادســة 

املتــررة النازحــة  االرس   ملســاعدة 

والعواصــف والســيول  االمطــار   مــن 

ــزوح ــامت الن ــي مخي ــت ع ــي تدفق  الت

 مطلــع الشــهر املــايض ضمــن االســتجابة

هــذه اســتهدفت  حيــث    الطارئــة 

  التدخــالت يف توزيــع  598 ســلة ايوائيــه

ــأرس النازحــة واملتــررة يف مخيــامت  ل

 النــزوح يف كال مــن العوبيــال - ال منيــف

 . - وآراك مبــأرب

لفــرع التنفيــذي   املديــر   وأوضــح 

نــارص فــارس  باملحافظــة   الجمعيــة 

ــن ــتفيدين م ــاميل املس ــي أن إج  العقي

598 عــدد  بلغــوا  االيوائيــة    الســلة 

ــرش ــوي ف ــلة تح ــذه الس ــتفيد وه  مس

وتنــور غــاز  ودبــة  شمســية   وانــارة 

أخــرى وادوات   ..وبطانيــات 

  مشــريا إىل أن هــذه الســلة االيوائيــة 

ــل ــم ومتوي ــا بدع ــري توزيعه ــي يج  الت

ــالل ــي واله ــالل األحمــر الكويت ــن اله  م

 األحمــر القطــري و تــأيت ضمــن مــرشوع

للســلطة االنســاين  للنــداء   اســتجابة 

التــي التنفيذيــة  والوحــدة   املحليــة 

الكبــري وتعاونهــم  جهودهــام   نشــكر 

  يف تســهيل مهمتنــا وتذليــل الصعــاب

تخفيــف  بهــدف 

 معانــاة األرس النازحــة

 التــي تــررت مــن

األمطــار  ســيول 

.والعواصــف

 ولفــت العقيــي  إىل

رؤيــة هنــاك   أن 

يف اكــرب   ودراســة 

للهــالل التدخــالت  رقعــة   توســيع 

 األحمــر اليمنــي فــرع مــأرب بالتنســيق

ــل اإلنســاين باملحافظــة ــع رشكاء العم  م

 ومــع املنظــامت الدوليــة الداعمــة لنــا..

اللــه شــاء  ..ان 

اهلالل األمحر اليمني فرع مأرب ينفذ املرحلةالسادسة
 من توزيع 598 سلةايوائية للمتضررين 

.من االسر النازحة  مبأرب

محافظــة وكيــل   ناقــش 

عبدربــه الدكتــور   مــأرب 

 مفتــاح ، مــع فريــق مؤسســة

 التواصــل للتنميــة اإلنســانية،

وتدخــالت  مشــاريع 

ــة ــا يف تلبي ــة ودوره  املؤسس

امللحــة االحتياجــات   أهــم 

 للنازحــني واملجتمــع املضيــف

املحافظــة .يف 

مفتــاح الوكيــل   واســتمع 

إىل املؤسســة  فريــق   مــن 

 تقريــر موجــز عــن نشــاط

محافظــة يف   املؤسســة 

 مــأرب خــالل الفــرة املاضيــة

اإلغاثيــة تدخالتهــا   وأبــرز 

 واإلنســانية ومســتوى اإلنجاز

يف املنفــذة  مشــاريعها   يف 

املجــاالت .مختلــف 

بــأن الفريــق   وأوضــح 

 نســبة اإلنجــاز يف مــرشوع

األمومــة  مستشــفى 

 والطفولــة الــذي يتــم تنفيذه

شــامل الروضــة  حــي   يف 

بلغــت 20 مــأرب،   مدينــة 

ــتكمل ــني تس ــة، يف ح  يف املئ

 التجهيــزات للبــدء بركيــب

ــع متكامــل  لأكســجني  مصن

كــرى مبستشــفى   الطبــي 

 العــام بقــدرة إنتاجيــة تقــدر

ــوم  ب)300( أســطوانة يف الي

.وبتكلفــة )500( ألــف دوالر

عبدربــه الدكتــور   وأشــاد 

 مفتــاح  بتدخــالت ومشــاريع

يف التواصــل   مؤسســة 

ودور مــأرب   محافظــة 

 األشــقاء يف دولــة الكويــت

 الشــقيقة يف دعــم ومتويــل

املنفــذة املشــاريع   تلــك 

املاضيــة.. الفــرة   خــالل 

هــذه أن  إىل   مشــريا 

ــر ــهم يف تطوي ــاريع تس  املش

التحتيــة البنيــة   وتحديــث 

ــات ــم القطاع ــية أله  األساس

املحافظــة ويف  الخدميــة يف 

 مقدمتهــا قطاعــي الصحــة

ــر ــا أث ــيكون له ــواء وس  واإلي

 ملمــوس يف التخفيــف مــن

وتلبيــة النازحــني   معانــاة 

.أهــم احتياجاتهــم امللحــة

 الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت
مؤسسة التواصل للتنمية مبأرب
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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

https:\\www.exu-marib.com

مــع  املبــارش  بالتنســيق 

التنفيذيــة  الوحــدة 

دشــن  مبــأرب،  للنازحــني 

والتعليــم  الربيــة  مكتــب 

مبحافظــة مــأرب،11 برنامجا 

مديريتــي  تدريبيــا،يف 

ــامت  ــة والوادي،ومخي املدين

الســويداء  يف  النازحــني 

والجفينــة والســميا ، املمــول 

ــبف« وإرشاف  ــن »اليونس م

مكتــب الربيــة ، وســينفذ 

شــهري  خــالل  املــرشوع 

أكتوبــر ونوفمــرب مــن العــام 

الجــاري. 

املــرشوع   ويســتهدف 

1196معلام 

ومعلمة،ومديري 

،يف  وأخصائيــني  مــدارس 

18مدرســة، بالراتــب بــني 

فــريت الدراســة الصباحيــة 

ــري  ــى س ــائية،حرصا ع واملس

ــالل  ــية،  خ ــة الدراس العملي

التدريبيــة  الربامــج  تنفيــذ 

املتنوعــة،يف الدعــم النفــي 

الصفية،واألمــن  واإلدارة 

بربنامــج  والســالمة،ابتداء 

واإلدارة  النفــي،  الدعــم 

ــوم  ــدأ الي ــذي ب ــة ال الصفي

ــا  ــدد 220متدرب ــبت لع الس

 . بــة ر ومتد

أكــد   التدشــني  وخــالل 

ــب  منســق اليونســيف مبكت

الربيــة، نبيــل الــربكاين عــى 

أهميــة هــذه املشــاريع التي 

ــة  ــة، وحاج ــا املنظم تنفده

إىل  التعليمــي  القطــاع 

ــة  ــرشكاء الطارئ ــالت ال تدخ

قدرتــه  وتعزيــز  لدعــم 

وتجــاوز  رســالته،  أداء  يف 

فرضــت  التــي  التحديــات 

عليــه، جــراء تعرضــه لتدمــري 

الســنوات  خــالل  كبــري 

املاضيــة. 

ــج  ــذه الربام ــأن ه ــام ب . عل

ــالت  ــا  التدخ ــوي تحته تنض

للحفــاظ  األولويــة،  ذات 

وضــامن  اســتمرار  عــى 

القــدرة  التعليــم، وتعزيــز 

يف  واإلداريــة  النفســية 

الطارئة،وتعزيــز  الظــروف 

يف  والســالمة  األمــن 

املــدارس.

تدشني 11برناجما تدريبيا« مبديريتي الوادي
واملدينة وخميمات النزوح مبأرب 

 سيف مثىن يبعث برقية عزاء ومواساة يف وفاة والد
رئيس الوحدة التنفيذية للنازحني جنيب السعدي

الوحــدة مديــر   بعــث 

للنازحــني  التنفيذيــة 

 مبحافظــة مــأرب  ســيف

الوحــدة وكادر   مثنــى، 

برقيــة مبــأرب   التنفيذيــة 

وفــاة يف  ومواســاة   عــزاء 

الســعدي،  عبدالرحمــن 

 بعــد حيــاة زاخــرة بالعطــاء

الوطــن خدمــة  .يف 

مبناقــب مثنــى   وأشــاد 

 الفقيــد وإســهاماته القيمــة

 يف خدمــة الوطــن خــالل

ــزة ــة املتمي ــريته املهني .مس

أحــر عــن  مثنــى   وعــرب 

ــم املواســاة  التعــازي وعظي

 لرئيــس الوحــدة التنفيذيــة

ــراد ــب الســعدي ، وأف  نجي

 األرسة جميعاً وآل

كافــة  الســعدي 

 بهــذا املصــاب ..

 ســائالً املــوىل عــز

 وجــل أن يتغمــده

رحمــة  بواســع 

 ويســكنه فســيح

أهلــه ويلهــم   جناتــه 

ــلوان ــرب والس ــه الص .وذوي

إليــه« وإنــآ  للــه   إنــا 

ن جعــو ا »ر .

املــأوى كتلــة   دشــنت 

مبحافظــة  واإليــواء 

مــع بالتنســيق   مــأرب، 

التنفيذيــة  الوحــدة 

280 توزيــع   للنازحــني  

 حقيبــة إيوائيــة للنازحــني

فظــة ملحا .با

 وخــالل توزيــع الحقائــب

مجــال تــأيت يف  التــي   ، 

األساســية  اإلحتياجــات 

مجــال يف   للنازحــني 

تنفــذه والــذي   املــأوى 

،  جمعيــة رعايــة األرسة 

املــأوى مســؤول   أشــاد 

بالوحــدة  واإليــواء 

احمــد  التنفيذيــة 

بجهــود  القفيــي، 

واإليــواء املــأوى   كتلــة 

الدعــم تقديــم   يف 

للنازحــني .واملســاعدة 

الكتلــة بــدور   ونّــوه 

اإلحتياجــات توفــري   يف 

للنازحــني  األساســية 

 للتخفيف

 من

 معاناتهم

 مــع إقــراب

 فصــل الشــتاء

س ر لقــا .ا

جانبــه  مــن 

 أكدت

 السيدة

غانــم  روى 

ــة  منســق كتل

ــواء الفرعيــة  املــأوى واالي

 باملحافظــة ، عــى تكثيف

ــري ــة يف توف ــود الكتل  جه

األساســية  اإلحتياجــات 

يتناســب مبــا   للنازحــني 

ــة ــات املناخي ــع التقلب .م

توزيع 280 حقيبة إيوائية للنازحني مبحافظة مأرب

اهلالل األمحر القطري يوزيع
مواد إيوائية للنازحني مبحافظة مأرب 

األحمــر الهــالل   وزع 

ي لقطــر ا

 مــواد إيوائيــة للنازحــني 

 املترريــن مــن الســيول

ــرشوع ــن م ــار ضم  واألمط

غــري املــواد   توفــري 

وااليجــارات  الغذائيــة 

 لأشــخاص املســتضعفني يف

مــأرب .محافظــة 

املــرشوع  واســتهدف 

ــني ــدد 447 أرسة للنازح  ع

 املترريــن مــن الســيول

447 بعــدد   واألمطــار 

)غــري ايوائيــه   مــواد 

مديريتــي يف   غذائيــه( 

والــوادي .املدينــة 

هــذه رصفــت   حيــث 

وفــق االيوائيــة   الســله 

لــدى الضعــف   معايــري 

ومنهــا  املســتفيدين 

 املترريــن مــن الســيول

وتتكــون  واالمطــار 

مــن االيوائيــة   الحقيبــة 

، 7بطانيــات    ،   7فــرش 

 ادوات مطبــخ،  2حصــري،

بالطاقــة  مصبــاح 

مــاء، دالء   2  الشمســية، 

طبــخ .موقــد 

مشــاريع تعــد   وكــام 

أهــم مــن   االيــواء 

 املشــاريع النوعيــه التــي

ايجــايب اثــراً   تحــدث 

التخفيــف يف   وملمــوس 

 مــن معانــاة األرس النازحــة

ــة ــه إلغاث ــتجابه طارئ  واس

ــن ــي ضم ــن وه  املترري

 املشــاريع التــي ينفذهــا

 الهــالل األحمــر القطــري

مــأرب محافظــة   يف 

 وضمــن عــرشات املشــاريع

واإلنســانيه  اإلغاثيــه 

يف  األخــرى 

 مختلف

 املجاالت

 الطارئة

ميثــل  وهــذا 

 حافزاً

ومواجهــه  للصمــود 

لــدى الحيــاه   ظــروف 

  املســتفيدين جــراء االزمــة

اليمــن يف  .االنســانية  


