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صفحة

تصدر عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين - مأرب

ناقــش رئيــس الوحــدة التنفيذيــة  

نائــب  مــع   ، الســعدي  نجيــب 

املنســق اإلنســاين لألمــم املتحــدة 

التنســيق  ، ســبل  دييغــو زوريــا 

خطــة  إلعــداد  والتحضــرات 

  .2023 اإلنســانية  اإلســتجابة 

اللقــاء  خــال  الســعدي  وأوضــح 

الــذي ُعقــد يف مكتبــه بالعاصمــة 

ــة  ــة الحكوم ــدن، أن رؤي ــة ع املؤقت

لخطــة االســتجابة  تتمثــل يف رضورة 

اإلنتقــال مــن حالــة الطــوارئ إىل 

ودعــم  املبكــر  التعــايف  مرحلــة 

مشــاريع ســبل العيــش والخدمــات 

املســتدامة وإيجــاد الحلــول الدامئــة 

واملجتمعــات  النازحــن  وإرشاك 

املضيفــة يف 

رئيس الوحدة التنفيذية يناقش مع
 نائب املنسق اإلنساني لألمم املتحدة أوضاع النازحني 

وملفات التعاون املشرتك
التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مياه بأكثر من مليون دوالر

والبيئــة  امليــاه  وزيــر  وقــع 

املهنــدس توفيــق الرشجبــي،  يف 

مــع  عــدن،  املؤقتــة  العاصمــة 

منظمــة مســلم هانــدز الربيطانيــة، 

ــاه  ــذ مرشوعــي مي ــن لتنفي اتفاقيت

ولحــج،  مــأرب  محافظتــي  يف 

بتكلفــة مليــون و١00 ألــف دوالر. 

ــة  ــاه والبيئ ــر املي ــع وزي ــث وق حي

ــر اإلقليمــي ملنظمــة مســلم  واملدي

تنفيــذ  اتفاقيــة  حســن،  عبدالرحمــن  هانــدز 

ــعة 2000  ــاين بس ــزان أريض خرس ــاء خ ــرشوع بن م

مــر مكعــب يف محافظــة مــأرب لحــل مشــكلة 

 ، املحافظــة  منــه  تعــاين  الــذي  والعجــز  امليــاه 

نســمة.  مليــون  مــن  اكــر  ويســتهدف خدمــة 

كــا وقــع اتفاقيــة تنفيــذ مــرشوع بنــاء خــزان 

ميــاه حجــري بســعة 200 مــر مكعــب لصالــح 

مــرشوع ميــاه حليــة بالحبيلــن يف مديريــة ردفــان 

مبحافظــة لحــج، وكــذا إضافــة خــط إســالة مبســافة 

9 كيلــو مــر، ويخــدم 85 ألــف مواطــن يف املنطقــة.

بحــث ســيف مثنــى مديــر عــام 

الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن  يف 

املديــر  مــع  مــأرب،  محافظــة 

القطــري يف اليمــن ملنظمــة التكافل 

أحمــد  تيمــور  الســيد  الدوليــة  

حاليــاً،  املحافظــة  يــزور  الــذي 

ــا  ــة تدخاته ــيع املنظم ــاق توس آف

ظــل  يف  املحافظــة  يف  اإلنســانية 

واملتزايــدة  الكبــرة  اإلحتياجــات 

ــات  ــات للمنظ ــاض التدخ وانخف

ــل. ــة بســبب ضعــف التموي األممي

التقــى ســيف  مثنــى مديــر عــام الوحــدة التنفيذية 

الربامــج  مديــر  مــأرب،  مبحافظــة  للنازحــن 

ــدي الســيد ألفــرد  ملنظمــة العمــل اإلنســاين البولن

انجدوبــو ملناقشــة التدخــات وخطــة املشــاريع 

2023م. الجديــد  للعــام 

وأشــاد مثنــى  بربامــج املنظمــة 

مؤكــدا أن احتياجــات املحافظــة 

الجوانــب  بدعــم  تتمثــل 

وامليــاه  والتعليــم  الصحيــة 

واملــأوى  البيئــي  واإلصحــاح 

ــز عــى معايــر الجــوده. والركي

مــن جهته اســتعرض »انجدوبو« 

ــة  ــاع املختلف ــة يف القط ــة الحالي ــات املنظم تدخ

،املــأوى، الصحــة  ،التعليــم،  املخيــات  إدارة   (

 الوحده التنفيذية للنازحني تبحث مع منظمة
التكافل الدولية توسيع تدخالتها اإلنسانية مبأرب

الوحــدة  عــام  مديــر  التقــى 

مبحافظــة  للنازحــن  التنفيذيــة 

رحمــة  منظمــة  وفــد   ، مــأرب 

والتنميــة  لإلغاثــة  العــامل  حــول 

املحافظــة  يــزور  والــذي 

مبكتــب  ظاظــا  شــادي  برئاســة 

. باملحافظــة  التنفيذيــة  الوحــدة 

تعزيــز  ســبل  اللقــاء  وتنــاول 

ــة  ــدة التنفيذي ــن الوح ــاون ب التع

العامليــة«  »الرحمــه  ومنظمــة 

لدعــم إقامــة املشــاريع املســتدامة

اطلــع مســؤول أممــي يــزور محافظــة مــأرب عى 

ــم  األوضــاع اإلنســانية الســيئة للنازحــن يف مخي

النقيعــاء مبديريــة الــوادي والذي يضــم 548 أرسة 

واحتياجاتهــم امللحــة ويف مقدمتهــا الغــذاء 

يف ظــل عــدم اســتيعاب 50 يف املائــة مــن 

األرس النازحــة يف قوائــم املســتفيدين مــن 

اليــوم. برنامــج الغــذاء العاملــي حتــى 

ــل  ــاف ممث ــة ط ــارة التفقدي ــال الزي وخ

برنامــج الغــذاء العاملــي يف اليمن ريتشــارد 

راغــان والوفــد املرافــق لــه ومعهــم وكيــل 

مفتــاح،  عبدربــه  الدكتــور  املحافظــة 

رداءة  عــى مســتوى  واطلــع  املخيــم  بأرجــاء 

الخيــام وتــدين الخدمــات األساســية ومعانــاة

مدير الوحدة التنفيذية للنازحني مبأرب يلتقي
مسؤول أممي يطلع على األوضاع اإلنسانية السيئةمنظمة رمحة حول العامل لتعزيز سبل الشراكة اإلنسانية 

للنازحني و50 يف املائة منهم بال غذاء 

مناقشة خطة مشاريع منظمة العمل اإلنساني
 البولنديPAH مبأرب للعام 2023
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العدد ) الحادي عشر ( األربعاء 6 جمادى االول الموافق 30  نوفمبرأخبار وتتمات2

تتمات األوىل ..

التخطيط اإلنساين. 

خطــة  اســتناد  إىل  الســعدي  وأشــار 

إحصائيــات  إىل  اإلنســانية  االســتجابة 

وشــدد  والعائديــن.  للنازحــن  واقعيــة 

ــل  ــاون والعم ــى رضورو التنســيق والتع ع

املشــرك بــن الجهــات الحكوميــة ومكتــب 

االمــم املتحــدة، مبــا مــن شــأنه أن ينعكــس 

بشــكل ايجــايب يف حشــد التمويــات لليمن.

اإلنســاين  الوضــع  إىل  النقــاش  وتطــرق 

املحــررة  املناطــق  لســكان  املــردي 

إيجــاد  ورضورة  حجــة،  محافظــة  مــن 

االحتياجــات  لتلبيــة  املناســبة  الطــرق 

إليهــم.  والوصــول  بهــم  الخاصــة 

ــعادته  ــن س ــو ع ــيد دييغ ــرب الس ــدوره ع ب

بهــذا اللقــاء شــاكراً الوحــدة التنفيذيــة 

عــى ســعيهم وعملهــم الدائــم يف تنســيق 

اإلنســانية  املنظــات  أعــال  وتســهيل 

والتــي تســهم يف خفيــف معانــاه النازحــن،  

كــا أكــد عــى تطابــق توجهــات املنظــات 

االنعــاش  إىل  االنتقــال  حــول  االمميــة 

ــة،  ــول الدامئ ــش والحل ــبل العي ــر وس املبك

وأكــد تفهــم الــوكاالت األمميــة للوضــع 

اإلنســاين يف مناطــق حجــة وإنــه ســيتم 

بــذل الجهــود للوصــول إىل هــذه املناطــق.

ناقش رئيس الوحدة التنفيذية

ــز  ــث تعزي ــاء، بح ــال اللق ــرى خ ــا ج ك

جوانــب الرشاكــة اإلنســانية بــن الوحــدة 

التنفيذيــة واملنظمــة، يف تنفيــذ الربامــج 

واألنشــطة التــي تخــدم اإلحتياجــات األكر 

إلحاحــاً للنازحــن واملجتمــع املضيــف مبــا 

يحقــق الهــدف يف تخفيــف معاناتهــم.

واســتمع مثنــى خــال اللقــاء مــن تيمــور 

الزيــارة  هــدف  عــن  رشح  إىل  أحمــد، 

لتقييــم مســتوى تدخــات املنظمــة خــال 

الفــرة املاضيــة، وتعزيز الرشاكة اإلنســانية 

الســلطة املحليــة، واالطــاع عــى  مــع 

اإلحتياجــات مبــا يفيدهــا يف وضــع الربامــج 

واألنشــطة لخطــة تدخاتهــا اإلنســانية 

إىل  املقبل2023..مشــراً  العــام  خــال 

توجهــات املنظمــة لتوســعة حجــم متثيلهــا 

ــزز  ــا يع ــا مب ــي مكتبه ــة وموظف باملحافظ

ــات  ــطة والتدخ ــذ األنش ــع يف تنفي التوس

يف مجــاالت » األمــن الغــذايئ وتحســن 

ــي،  ــاح البيئ ــاه واالصح ــش، املي ــبل العي س

واملــأوى« و كذلــك خطــط املنظمــة يف 

ــم  ــرى كالتعلي ــانية االخ ــات االنس القطاع

املخيــات.  وادارة  تنســيق  قطــاع  و 

الفاعــل  اإلنســاين  الــدور  مثنــى  ومثــن 

يف  املؤثــرة  وإنشــطتها  للمنظمــة 

الوحــدة  أن  مؤكــداً  املحافظــة.. 

التنفيذيــة للنازحــن والســلطة املحليــة 

والتســهيات  الدعــم  كافــة  ســيقدما 

ــة  ــز الرشاك للمنظمــة والعمــل عــى تعزي

الوضــع  لخدمــة  املثمــر  والتواصــل 

اإلنســاين للنازحــن واملجتمــع املضيــف 

عــى حــد ســواء وتخفيــف معاناتهــم 

وتلبيــة جــزء مــن احتياجاتهــم امللحــة.

حبث سيف مثىن مدير عام الوحدة

امليــاه واإلصحــاح البيئــي( كــا اســتعرض 

خطــة املنظمــة لتدخــات العــام القادمــة 

للعــام 2023م يف املحافظــة واألنشــطة 

املقرحــة وفــق االحتياجــات املرفوعــة 

مــن قبــل الوحــدة التنفيذية والكلســرات 

وتقييــم االداء خــال املرحلــة املاضيــة 

وخطــة  القادمــة  املرحلــة  أن  مؤكــدة 

ــوان،  ــات )رغ ــداين يف مديري ــم املي التقيي

التنســيق  آليــة  حيــث  مــن  حريــب( 

اإلنســانية  والقطاعــات  والوصــول 

املختلفــة ذات االحتياجــات يف املديريــات

التقى سيف ناصر مثىن مدير عام الوحدة

والركيــز عــى مشــاريع تحســن ســبل 

العيــش، الحايــة، والصحــة، التعليــم، 

الدعــم النفــي، والتحديــات املتعلقــة 

باحتياجــات النازحن والتغــرات املناخية.

وأعــرب مثنــى عــن تقديــره للدعــم الــذي 

ــراتيجية  ــر االس ــة، لتطوي ــه املنظم تقدم

الوطنيــة يف مجــاالت العمــل اإلنســاين.

وأكــد مثنــى عــى رضورة تكثيــف الجهود 

لآلثــار  للتصــدي  الوثيــق  والتنســيق 

ــة يف  ــات العاملي ــا األزم ــبب به ــي تتس الت

مجــايل األمــن الغــذايئ والتغــر املناخــي.

ــة  ــة  طبيع ــس املنظم ــت رئي ــدوره لف ب

تعزيــز  إىل  تهــدف  والتــي  الزيــارة 

الرشاكــة اإلنســانية مــع الســلطة املحليــة، 

التــي  اإلنســانية  التدخــات  وتقييــم 

نفذتهــا املنظمــة عــرب رشكائهــا املحليــن، 

االحتياجــات  إىل  التعــرف  جانــب  إىل 

اإلنســانية وأولوياتهــا يف اختيــار مشــاريع 

خطــة  ستشــملها  التــي  التدخــات 

املنظمــة للعــام املقبــل 2023م..مشــراً إىل 

أن املنظمــة تســعى خــال العــام املقبــل 

اإلنســانية  التدخــات  مــن  االنتقــال 

الطارئــة إىل التدخــات االنســانية ذات 

الطابــع التنمــوي واملســتدام والركيــز عى 

مشــاريع تحســن ســبل العيــش، التمكــن، 

والصحــة. التعليــم،  الحايــة،  الدعــم، 
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ويف  النازحــن  واحتياجــات 

املائــة  يف   50 أن  مقدمتهــا 

ــم  ــن األرس النازحــة يف املخي م

مل يتــم اســتيعابها يف قوائــم 

إىل  إضافــة  الغــذاء،  برنامــج 

األرس النازحــة مــن املديريــات 

الجنوبيــة والغربيــة للمحافظة 

وكانــت  العــام  قرابــة  منــذ 

املســتفيدين  قوائــم  ضمــن 

ــي  ــذاء العامل ــج الغ ــن برنام م

ــوا  ــر، حرم ــزوح األخ ــل الن قب

ــة مــن  ــم الغذائي مــن حصصه

مل  النــزوح،  عقــب  الربنامــج 

اآلن  حتــى  الربنامــج  يقــم 

الغذائيــة  حصصهــم  بنقــل 

ــوا  ــي نزح ــات الت ــن املديري م

النقيعــاء. مخيــم  إىل  منهــا 

الغــذاء  ممثــل  أكــد  وقــد 

العاملــي باليمــن بأنــه ســينقل 

ــم  ــال أصواته ــم وإيص معاناته

ــد  ــن لحش ــن الدولي إىل املانح

املزيــد مــن الدعــم والتمويــل 

ــم  ــن ظروفه ــل تحس ــن أج م

املزيــد  وتقديــم  املعيشــية 

اإلنســانية  التدخــات  مــن 

ــبل  ــاريع س ــا مش ويف مقدمته

العيــش والتمكــن االقتصــادي 

للدخــل. املــدرة  واملشــاريع 

الوحــدة  مديــر  ورصح 

عــى  للنازحــن  التنفيذيــة 

والحــدث  العربيــة  قنــايت 

ارسة  الــف   57 نحــو  ان 

مــن  مشــمولة  غــر  نازحــة 

العاملــي. الغــذاء  برنامــج 

وقدمــت الوحــدة التنفيذيــة 

الفريــق  ضــم  اجتــاع  يف 

وكيــل  برئاســة  الزائــر 

قامئــة  مــأرب  محافظــة 

مســتفيدين  الغــر  بأســاء 

مــن برنامــج الغــذاء العاملــي.

اطلع مسؤول أممي يزور حمافظة مأرب

للمستشــفى  التابــع  الطبــي  الفريــق  أجــرى 

التخصــي لطــب وجراحــة العيــون، خــال نزولــه 

التنفيذيــة،   الوحــدة  مــع  بالتنســيق  امليــداين 

مدينــة  شــال  للنازحــن  الســويداء  مخيــم  إىل 

أمــراض  عــن  للكشــف  الطبــي  الفحــص  مــأرب، 

 ١50 مــن  ألكــر  العمــى  ومكافحــة  العيــون 

نازحــا أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ.

الفريــق  وأحــال 

ممــن  حالــة   65

إىل  فحصهــا  تــم 

إلجــراء  املستشــفى 

عمليــات إزالــة ميــاه 

ــا  ــا، في ــاء مجان بيض

وزع األدويــة املجانية 

املــرىض،  لبقيــة 

توزيــع  جانــب  إىل 

منشــورات تثقيفيــة 

عــن خطــر أمــراض العمــى وأســبابها وكيفيــة تجنبهــا.

مــن  بالكامــل  املمــول  املستشــفى  مديــر  وأوضــح 

مركــز امللــك ســلان لإلغاثــة واألعــال اإلنســانية عــرب 

جمعيــة البــر الخريــة، أحمــد ســعيد نــارص، أن هــذا 

ــا يف كل  ــذ يوم ــذي ينف ــات ال ــداين للمخي ــزول املي الن

ــي تســعى الســتهداف  ــأيت ضمــن األنشــطة الت شــهر، ي

أكــرب رشيحــة محتاجــة مــن النازحــن يف املخيــات 

وتخفيــف  البعيــدة 

العــبء عــى الفقــراء 

بالحصــول  واملعوزيــن 

ــف  ــة الكش عــى خدم

يف  املجــاين،  والعــاج 

ظــل الظــروف الصعبــة 

التــي متــر بهــا البــاد 

ظروفهــم  متكنهــم  وال 

املاديــة مــن الذهــاب 

املستشــفى. إىل 

املستشفى التخصصي لطب العيون مبأرب
يكشف ويكافح أمراض العمى يف خميم السويداء 
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مــأرب  محافظــة  وكيــل  تفقــد 

احمــد  عبداللــه  االداريــة  للشــئون 

الوحــدة  يف  العمــل  ســر  الباكــري، 

النازحــن. مخيــات  الدارة  التنفيذيــة 

الباكــري  الوكيــل  طــاف  الزيــارة  وخــال 

ومعــه مديــر عــام املعلومــات واالحصــاء 

ــس،  ــه حلي ــام املحافظــة   عبدرب ــوان ع بدي

ــاإلدارات املختلفــة للوحــدة واســتمع مــن  ب

التنفيذيــة ســيف مثنــى  الوحــدة  مديــر 

عمــل  طبيعــة  عــن  اىل رشح  واملختصــن 

تواجــه  التــي  والتحديــات   .. ادارة  كل 

للوحــدة  املوازنــة  غيــاب  اولهــا  العمــل 

تطوعيــة. بجهــود  والعمــل  التنفيذيــة 

بالجهــود  الباكــري  الوكيــل  اشــاد  وقــد 

ــة  ــة يف خدم ــا الوحــدة التنفيذي ــي تبذله الت

ــتقبلت 62  ــي اس ــة الت ــن يف املحافظ النازح

ــب  ــن بحس ــن يف اليم ــن النازح ــة م يف املائ

مخيــات  وانتشــار  االمميــة،  التقاريــر 

يوميــا  وتوســعها  املحافظــة  يف  النازحــن 

ــن  ــا ع ــا فض ــت اىل ١97 مخي ــى وصل حت

ــقق  ــازل وش ــكنوا يف من ــن س ــن الذي النازح

املــدن. يف  اقربائهــم  عنــد  او  لايجــار 

الوحــدة  تنســيق  جهــود  مثمنــا 

رشكاء  تدخــات  النشــطة  التنفيذيــة 

واالنســانية  االغاثيــة  االنســاين  العمــل 

للمســتحقن  ايصالهــا  عــى  يســاعد  مبــا 

اىل  االولويــات  ووفــق  احتياجــا  واالكــر 

عــن  فضــا  وتنوعهــا،  شــموليتها  جانــب 

الدقيقــة  البيانــات  توفــر  يف  املســاهمة 

واحتياجاتهــم  واماكنهــم  النازحــن  عــن 

مــن  والتخفيــف  واولوياتهــا،  االنســانية 

املضيــف. واملجتمــع  النازحــن  معانــاة 

مؤكــدا دعــم قيــادة الســلطة املحليــة ممثلــة 

اللــواء  الرئــايس  القيــادة  مجلــس  بعضــو 

ســلطان العــرادة مبــا ميكنهــا مــن تســير 

الهــام يف  االنســاين  دورهــا  واداء  اعالهــا 

ــا  ــر به ــي مي ــتثنائية الت ــة االس ــذه املرحل ه

الوطــن ومحافظــة مــأرب لتخفيــف معانــاة 

ــف. ــع مضي ــن ومجتم ــن نازح ــن م املواطن

تواصــل فــرق التوعيــة التابعــة ملكتــب 

العامــة والســكان مبحافظــة  الصحــة 

الوحــدة  مــع  بالتنســيق  مــأرب 

بالتعــاون  و  للنازحــن  التنفيذيــة 

»اليونيســيف«تنفيذ  منظمــة  مــع 

ــف  ــة والتثقي ــة املجتمعي ــة التوعي حمل

الصحــي حــول العديــد مــن األوبئــة 

املنتــرشة  والحميــات  األمــراض  و 

مبحافظــة  للنازحــن  مخيــا   ١١ يف 

التــوايل. عــى  الثــاين  للشــهر  مــأرب 

وتهــدف الحملــة إىل توعيــة 52 ألفــا 

مخيــات  يف  ونازحــة  نازحــا   566

ــان  ــع عذب ــدادي - مصن ــوز  - الش )الق

- عــرش بلقيــس- جــو العــرب آل أبــو 

مفــرق   - الحمــة   - -حاجبــه  ســعد 

ــي-   ــان - الف ــب حقن حري

الحضــن -  املســراح- بــر 

الوقايــة  بطــرق  حويــش( 

والحميــات  األوبئــة  مــن 

وإيصــال  املنتــرشة، 

والرســائل  املفاهيــم 

الصحيــة الصحيحــة بشــأنها.

ــي  ــة الت ــدف الحمل ــا ته ك

أكتوبــر   20 يف  انطلقــت 

ــة  ــادم إىل توعي ــى ١5 ديســمرب الق وحت

ــي  ــن الروتين ــة التحص ــات بأهمي األمه

ــاح  ــة، ولق ــن الخامس ــال دون س لألطف

ــن  ــن  م ــن النازح ــذا تحص ــزاز، وك الك

ســن ١8ســنة ومافوق بلقــاح كوفيد ١9.

ومتكنــت الحملــة حتــى اليــوم مــن 

الوصول إىل 50 يف املائة من املســتهدفن 

وتثقيــف  توعيــة  جلســات  تلقــوا 

امللصقــات  صحــي ميدانيــة وتوزيــع 

التحصــن،  حــول  اإلرشــادية  واألدلــة 

الخالصــة،  الطبيعيــة  والرضاعــة 

واألوبئــة  األمــراض  اآلمنــة  األمومــة 

املنتــرشة. والحميــات  والفروســات 

 استمرار محلة التوعية بالوقاية من األوبئة يف 11
خميما للنازحني مبأرب

تــويف عــدد آخر، مــن األطفــال املصابن 

العاصمــة  يف  وذلــك  بالثاســيميا، 

صنعــاء، بعــد أســابيع مــن جرميــة 

ــاب  ــل وأص ــذي قت ــد ال ــدواء الفاس ال

طفــاً.  خمســن  مــن  يقــارب  مــا 

ــاة  ــباب الوف ــادر أن أس ــدت املص وأك

لألطفــال، تعــود إىل انعــدام الــدواء 

ــدم.  ــان ال ــاص برسط ــاس، أو الخ األس

أونايــن«  »العاصمــة  وحصــل 

للجمعيــة  إعــان  نســخة  عــى 

اليمنيــة للثاســيميا والــدم الــورايث، 

لألطفــال.  الوفــاة  فيــه  أكــدت 

ــة  ــة مبثاب ويعــد اإلعــان مــن الجمعي

ــال  ــوا خ ــال، توف ــة ألرس 8 أطف تعزي

فــرة وجيــزة، دون تحديــد للفــرة، 

وذلــك النعــدام االدويــة األساســية 

بالثاســيميا.  املصابــن  لألطفــال 

الجمعيــة كانــت قــد حــذرت يف وقــت 

ــا  ــة، كــا أنه ســابق مــن نفــاد األدوي

حــذرت من دخــول أصنــاف مهربة اىل 

الســوق املحليــة تهــدد حيــاة املــرىض. 

ينــذر  الصحــي  الوضــع  وأضحــى   

تتســبب  قــد  إنســانية  بكارثــة 

املزمنــن  املــرىض  مئــات  وفــاة  يف 

الحــويث.    مليشــيا  اهــال  وســط 

اليمنيــة  للمنظمــة  تقريــر  وكان 

ملكافحــة االتجــار بالبــرش، قــد كشــف 

ــادات  ــاء قي ــوداء بأس ــة س ــن قامئ ع

حوثيــة، مكونــة مــن 7١ شــخصية، 

تتاجــر باألدويــة املهربــة واملــزورة. 

وأشــار التقريــر إىل أن فاتــورة اســتراد 

األدويــة يف اليمــن تبلــغ نحــو 88 مليار 

ريــال ســنوياً، وفقــاً إلحصائيــة »الهيئــة 

العليــا لألدويــة« التابعــة للمليشــيا. 

وحولــت مليشــيا الحــويث الــدواء يف 

البــاد إىل واحــد مــن أكــرب مصــادر 

الــراء لقــادة الحوثيــن الــذي يديــرون 

الضخمــة  التهريــب  مــن  شــبكات 

اليمنيــن. صّحــة  يف  لاســتثار 

وفاة عدد آخر من أطفال الثالسيميا.. ماذا حيدث يف صنعاء؟

ــأرب،  ــة م ــن مبحافظ ــة للنازح ــدة التنفيذي ــنت الوح دش

ــن  ــا م ــة لـــ)200( أرسة عائله ــاعدات غذائي ــع مس توزي

مــن  عــدد  عــى  موزعــة  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

باملدينــة. الســكانية  والتجمعــات  النــزوح  مخيــات 

لإلغاثــة  العــامل  حــول  رحمــة  منظمــة  وقدمــت  

مــأرب  محافظــة  حاليــا  تــزور  والــذي  والتنميــة 

الخاصــة.  االحتياجــات  لــذوي  غذائيــة  ســلة   200

التنفيذيــة  بالوحــدة  التنســيق  إدارة  مديــر  وأشــاد 

الــذي  املشــاريع  هــذه  مبثــل  الســعيدي  محمــد 

االحتياجــات  ذوي  مــن  ضعفــاً  االشــد  تســتهدف 

الخاصــة مــن النازحــن واملجتمــع املضيــف داعيــاً يف 

الوقــت نفســه املنظــات اإلنســانية اىل تبنــي هــذه 

املشــاريع اإلنســانية للفئــة األشــد ضعفــاً يف املجتمــع.

توزيع مساعدات غذائية لـ200 أسرة
من ذوي االحتياجات اخلاصة مبأرب 

مأرب: الوكيل الباكري يتفقد سري العمل
يف الوحدة التنفيذية الدارة خميمات النازحني 
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اإلداريــة  للشــؤون  مــأرب  محافظــة  وكيــل  دشــن،  

املبكــر  اإلنــذار  دائــرة  برنامــج  الباكــري،  عبداللــه 

النــزوح  مخيــات  يف  الســام  وبنــاء  النزاعــات  لحــل 

ــع  ــاون م ــأرب، بالتع ــات م ــة فتي ــذه مؤسس ــذي تنف وال

جســور. برنامــج  مــن  وبتمويــل  التنفيذيــة  الوحــدة 

ويف االفتتــاح أكــد الوكيــل الباكــري عــى أهميــة رفــع 

مختلــف  بــن  التعــاون  وتعزيــز  املجتمعــي  الوعــي 

العاقــة  ذات  الرســمية  والجهــات  املجتمــع  قيــادات 

ورشاكــة منظــات املجتمــع، مــن أجــل تعزيــز األمــن 

النزاعــات  وحــل  والســام  والتعايــش  املجتمعــي 

تضــم  مجتمعــات  يف  خاصــة  املجتمــع  يف  الناشــئة 

متعبــة  نفســياتهم  النازحــن  مــن  كبــرة  أعــدادا 

ــرب. ــزوح والح ــاوي للن ــاين املأس ــع االنس ــرة بالوض ومتأث

ــة  ــن إىل املحافظ ــات النازح ــتمرار تدفق ــار إىل أن اس وأش

مــع نقــص القــدرة يف االســتجابة الحتياجاتهــم امللحــة 

بالشــكل املطلــوب، والضغــط عــى الخدمــات العامــة التي 

ــا، ينشــئ  ــد االحتياجــات له ــام تزاي ــا محــدودة أم قدراته

أحيانــا بعــض النزاعــات بــن النازحــن للحصــول عــى 

االحتياجــات.. وهنــا يــأيت دور ســفراء الســام يف املخيــات 

والــرشكاء يف حــل هــذه النزاعــات وفــق منهجيــة علميــة 

وآليــة منســقة ومتســقة يف تعــزز الســام وتحــل أي خاف.

الدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  مديــر  أشــار  جانبــه  مــن 

ان  مثنــى،  ســيف  باملحافظــة  النازحــن  مخيــات 

مخيــات   9 يســتهدف  االوىل  مرحلتــه  يف  املــرشوع 

يف املحافظــة مــن اصــل ١97 مخيــا للنازحــن لبنــاء 

ورصدهــا. النزاعــات  وحــل  املخيــات  ادارة  قــدرات 

واوضحــت املديــر التنفيــذي ملؤسســة فتيــات مــأرب 

انتصــار القــايض، ان الربنامــج يهــدف اىل ايجــاد آليــة فعالة 

ومســتمرة لحــل النزاعــات التــي يتعــرض لهــا النازحــون..

مشــرة اىل ان الربنامــج يتضمــن عــددا مــن االنشــطة 

منهــا تدريــب 20 ســفرا للســام مــن الشــباب والشــابات 

ــة  ــات وآلي ــل النزاع ــى ح ــتهدفة، ع ــات املس ــن املخي م

الرصــد والتوثيــق والتحليــل للنزاعــات والرفــع بهــا للوحدة 

التنفيذيــة الدارة مخيــات النــزوح وبنــاء قاعــدة بيانــات 

دقيقــة عــن النزاعــات ونوعيتهــا مبــا ميكــن مــن تحليلهــا 

ــقة  ــقة ومتس ــة منس ــة وآلي ــة علمي ــق منهجي ــا وف وحله

ــا  ــة،.. ك ــات املحلي ــام يف املجتمع ــش والس ــزز التعاي تع

ــة  ــات محلي ــاء ووجاه ــل لحك ــة عم ــد ورش ــيتم عق س

الســام. وبنــاء  النزاعــات  حــل  يف  دورهــم  لتعزيــز 

املعلومــات  عــام  مديــر  االفتتــاح   حــر 

عبدربــه  املحافظــة  عــام  بديــوان  واالحصــاء 

صــوالن. حســن  جســور  برنامــج  وممثــل  حليــس 

بدء برنامج دائرة اإلنذار املبكر حلل النزاعات مبخيمات النزوح مبأرب

ســقطت  الــذي  الضحايــا  عــدد  ارتفــع 

اثــر الهجــوم الصاروخــي ملليشــيا الحــويث 

عــى  إيــران،  مــن  املدعومــة  االرهابيــة 

مدينــة مــأرب مســاء اإلثنــن 7-١١-2022 

النازحــن. مــن  وجريــح  قتيــل   27 إىل   ،

وقالت 

الوحدة 

التنفيذية 

مخيات  إلدارة 

إن  النازحــن، 

نازحــن   4

بينهــم طفلتــان 

ــب  ــوا وأصي قتل

آخــرون،   23

إصابــة بعضهــم 

خطرة، 

مليشــيا  شــنته  الــذي  الهجــوم  جــراء 

مــأرب. مدينــة  عــى  الحــويث 

أن  لهــا،  بيــان  يف  الوحــدة  وأضافــت 

باالســتهداف  قامــت  الحــويث  »مليشــيا 

ــات  ــا املخي ــا فيه ــأرب مب ــة م ــارش ملدين املب

ــرة  ــرات املس ــتية والطائ ــخ الباليس بالصواري

وإصابــة  مدنيــن   4 مقتــل  يف  متســببة 

خطــرة«. منهــم   5 إصابــة  آخريــن   23

وأوضحــت أن »١3 منــزال لــألرس النازحــة 

 3 واحرقــت  االســتهداف  جــراء  تــررت 

خيــام، ودمــر 53 خــزان للميــاه جــراء تطايــر 

شظايا 

الصواريخ 

محيــط  يف 

وسكن 

األرس 

النازحة«.

وأشارت 

الوحدة 

»حالــة  إىل 

الخوف 

والهلع 

التــي عمــت يف أوســاط النازحــن خاصــة 

ــة  ــن«، مطالب ــار الس ــال وكب ــاء واألطف النس

الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة  األمــم 

ــا  ــف هجاته ــيا لوق ــط عــى املليش بالضغ

الســكانية  والتجمعــات  املخيــات  عــى 

واإلنســانية. الدوليــة  بالقوانــن  وااللتــزام 

ارتفاع عدد ضحايا اجملزرة
التي ارتكبتها مليشيا احلوثي يف مأرب 

ــتاذ  ــبوة األس ــة ش ــل محافظ ــن وكي دش

مديــر  و  الدغــاري   صالــح  احمــد 

الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن باملحافظــة 

املرحلــة  الشــكلية  نــارص  االســتاذ 

ــة ل600  ــواالت  النقدي ــن الح ــة م الثالث

واملجتمــع  النازحــن  مــن  مســتفيد 

املضيــف األشــد احتياجــا مبديريــة عتــق، 

املســاعدات  مــرشوع  ضمــن  وذلــك 

ــة وتحســن  ــة الطارئ ــة والتعليمي الغذائي

ــبوة  ــة ش ــية يف محافظ ــروف املعيش الظ

ــدوق  ــق، و املمــول مــن صن ــة عت مديري

 .)YHF( لليمــن  اإلنســاين  التمويــل 

ومثــن الوكيــل الدغــاري جهــود مؤسســة 

ميــار يف العمــل اإلنســاين 

ممثلــة  املحافظــة  يف 

عبدالفتــاح  باالســتاذ 

عبداللــه ضابــط األمــن 

الغــذايئ واالســتاذ رمــزي 

نــارص ضابــط املتابعــة 

واالســتاذ  والتقييــم 

الشــبعان  أنيــس 

يف  املــرشوع  منســق 

االعــال  عــى  وشــكرهم  املحافظــة 

ــا  ــا ، و دع ــون به ــي يقوم ــانية الت اإلنس

ــب  ــتهداف وجل ــاق االس ــيع نط إىل توس

للمحافظــة. املســاعدات  مــن  املزيــد 

الجديــر بالذكر أن هذا املرشوع  سيســهم 

ــاة املســتفيدين. ــن معان ــف م يف التخفي

ومــن ناحيــه اخــرى يتــم تنفيــذ انشــطة 

يف قطــاع التعليــم بالتزامــن ، وذلــك ببناء 

8 فصول دراســية يف مدرســتي 30 نوفمرب 

والبيحــاين وتوزيــع حقائــب مدرســية 

عتــق. مبديريــة  والتاميــذ  للمعلمــن 

 شبوة.. الوكيل الدغاري ومدير الوحدة التنفيذية للنازحني
يدشنان املرحلة الثالثة من احلواالت النقدية ل٦00مستفيد
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الدغــاري  أحمــد  شــبوة  محافظــة  وكيــل  زار 

للنازحــن  التنفيذيــة  الوحــدة  مكتــب 

املحافظــة. عاصمــة  عتــق  مبدينــة 

مكتــب  عــام  مديــر  مــن  الوكيــل  وأطلــع   

جهــود  عــى  الشــكلية  نــارص  الوحــدة 

بشــكل  اإلنســاين  املجــال  يف  الوحــدة 

واملســؤوليات  األدوار  و  واملهــام  عــام، 

التنفيذيــة. الوحــدة  بهــا  تضطلــع  التــي 

ــا  ــي تبذله ــرة الت ــل بالجهــود الكب  وأشــاد الوكي

الوحــدة التنفيذيــة يف مجال النازحــن والعائدين 

واألشــد ضعفــاً مــن املجتمــع املضيف،مؤكــداً 

اســتعداد الســلطة املحليــة  للتعاون مــع الوحدة 

التنفيذيــة؛ يك تقــوم بأدوارهــا اإلنســانية يف املحافظــة.

 وكيل حمافظة شبوة يزور مكتب الوحدة التنفيذية
للنازحني ويشيد بعملها اإلنساني

منطقــة  يف  للنازحــن  التنفيذيــة  الوحــدة  دشــنت 

الصمــدة مبديريــة الــوادي محافظــة مــأرب، مركــز 

الطبيــة  املؤسســة  تنفــذه  للحايــة،  مجتمعــي 

أوكســفام،  منظمــة  مــع  بالرشاكــة  امليدانيــة 

لإلمنــاء. الســويدية  الوكالــة  مــن  بتمويــل 

ويقــدم املركــز خدمات متعــددة للنازحــن يف ١5 مخياً 

ــب  ــوزع يف جوان ــات تت ــدة خدم ــة الصم ــول منطق ح

ــة  ــة وإدارة الحال ــة وصحي ــاعدات نقدي ــة ومس قانوني

الصحيــة إىل أقــرب مركــز التــي تحتــاج إىل عنايــة أكــرب، 

فضــاً عــن مســاحات آمنــة وأنشــطة ترفيهيــة لألطفــال.

التنفيذيــة  الوحــدة  ودعــت 

للنازحــن اىل أنشــأ العديــد مــن 

الخدميــة  و  املجتمعيــة  املراكــز 

خصوصــاً  النــزوح  مخيــات  يف 

والدعــم  الحايــة  مجــال  يف 

ــف  ــا يســاهم يف التخفي النفــي مب

الفاريــن  النازحــن  معانــاة  مــن 

الحــويث  مليشــيات  بطــش  مــن 

واملحرريــن من ســجون املليشــيات.

تدشني مركز جمتمعي للحماية مبديرية الوادي يف مأرب

اســتقبل فريــق الوحــدة التنفيذية 

النازحــن  مخيــات  الدارة 

ــد  ــه باحم ــة ممثل ــة قعطب مبديري

الضحيــاين فريــق لجنــة االنقــاذ 

الدوليــة ومنظمــة صنــاع النهضــة 

يف  النازحــن  ملخيــات  الزائــر 

والرشقيــة. الغربيــة  ســهدة 

االنقــاذ  لجنــة  فريــق  وتكــون 

مــن ميجانــا منســقة الطــوارئ 

يف لجنــة انقــاذ ،وطــال ســعيد 

االصحــاح  امليــاه  مســئول 

الطــوارئ حــاالت  يف  البيئــي 

مســئول  اســعد  ومحمــد 

فالــح  وشــذى  ميــداين، 

وتقييــم. رقابــة  مســئولة 

صنــاع  فريــق  تكــون  فيــا 

املهنــدس  مــن  النهضــة 

امليــاه  مســئول  خلــب  عــاء 

املنظمــة  يف  البيئــي  االصحــاح 

وعــاء حافــظ منســق ميــداين.

االنقــاذ  لجنــة  فريــق  واطلــع 

صنــاع  ومنظمــة  الدوليــة 

النهضــة برفقــة فريــق الوحــدة 

املنفــذة االنجــازات  التنفيذيــة 

الطارئــة  االســتجابة  مــرشوع  يف 

للنازحــن املترريــن مــن 

امليــاه  »مجــال  الســيول 

ــذي  ــي« وال واالصحــاح البيئ

صنــاع  منظمــة  تنفــذه 

مخيــات  يف  النهضــة 

)الســجن واالمــن املركــزي 

يف  الجاعــي  ومخيــم 

ومخيــات  الرشقيــة  ســهدة 

ســهدة الغربيــةB ( بالرشاكــة مــع 

ــل  ــة وبتموي ــاذ الدولي ــة االنق لجن

االوريب. االتحــاد  بعثــة  مــن 

منســقة  ميجانــا  واســتمعت 

الطــوارئ يف لجنــة انقــاذ الدوليــة 

الوحــدة  مــن  مفصــل  لــرشح 

عــن  للنازحــن   التنفيذيــة 

احتياجــات النازحــن يف املخيات.

 الوحدة التنفيذية الدارة خميمات النازحني مبديرية قعطبة
تستقبل منسقة الطوارئ يف جلنة االنقاذ الدولية

 ليــس كل العمــل الــذي يقــوم بــه األطفــال يجــب أن يصنف

ــرر أن تســتهدف للقضــاء ــن املق ــي م ــال الت ــة األطف  كعال

ــل ــن يشــاركون يف العم ــن الذي ــال أو املراهق ــا. األطف  عليه

 الــذي ال يؤثــر عــى صحتهــم ومنوهــم الشــخي أو تتداخــل

ــل ــطة مث ــمل أنش ــذا يش ــايب. وه ــتهم، يشء إيج ــع دراس  م

 مســاعدة والديهــم يف جميــع أنحــاء املنــزل، واملســاعدة يف

ــب ــروف الجي ــب م ــة أو كس ــة العائلي ــال التجاري  األع

 خــارج ســاعات الــدوام املــدريس وخــال العطــل املدرســية.

 هــذه األنــواع مــن األنشــطة تســهم يف منــو األطفــال ورعايــة

 أرسهــم؛ أنهــا توفــر لهــم املهــارات والخــربات، وتســاعد عــى

 إعدادهــم ليكونــوا أعضــاء منتجــن يف املجتمــع خــال

ــار .حياتهــم ككب

بأنــه يعــرف  مــا  غالبــا  األطفــال«  »عالــة   مصطلــح 

 العمــل الــذي يحــرم األطفــال مــن طفولتهــم وإمكانياتهــم

 .وكرامتهــم، والتــي تــر النمــو البــدين والعقــي

:فإنه يشر إىل عمل ما يي

 هــو عقليــا وجســديا واجتاعيــا أو أخاقيــا خطــر وضــار •

 لألطفــال

:يعطل تعليمهم املدريس من قبل •

حرمانهم من فرصة الذهاب إىل املدرسة؛

إلزام منهم إىل ترك املدرسة قبل األوان

ــن الحضــور يف املــدارس ــة الجمــع ب ــب منهــم ملحاول  تتطل

.مــع عمــل طويــل بشــكل مفــرط

*املرجع دليل حاية الطفل*

عمالة األطفال

كتابات / فاطمة شقلة
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مأرب.. مناقشة املشاريع املستقبلية ملنظمة أوكسفام

التقــى  مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن 

مبحافظــة مأرب،ســيف  مثنــى، مديــر الربامــج يف 

املجلــس الرنويجــي لاجئــن باملنطقة الســيد »فريدي 

ابــوكا« الــذي يــزور املحافظــة خــال الفــرة الحاليــة. 

ــة  ــات الجاري ــة التدخ ــاء مناقش ــال اللق ــرى خ وج

للمجلــس الرنويجــي لاجئــن يف مجــاالت العمــل 

اإلنســاين مبحافظــة مــأرب و الخطــط املســتقبلية التي 

بدورهــا ستســهم يف التخفيــف مــن معانــاة النازحــن.  

وبحــث اللقــاء األدوار الحيويــة املشــركة بــن الوحدة 

ــزوح  ــة الن ــي إزاء موج ــس الرنويج ــة واملجل التنفيذي

وتعزيــز مســتوى األعال اإلنســانية يف مناطق النزوح. 

ورحــب مثنــى بفريــق املجلــس الرنويجــي لاجئيــن .. 

مشــيداً باألعــال التــي يقــوم بهــا املجلــس الرنويجــي 

لدعــم النازحــن  ومســاهمتهم يف التخفيــف مــن 

معانــاة األرس النازحــة كونهــم مــن أهــم الــرشكاء 

مــأرب. مبحافظــة  اإلنســاين  العمــل  يف  الفاعلــن 

للنازحــن  اإلنســاين  الوضــع  اىل  مثنــى  وأشــار 

مبحافظةمــأرب، وأهــم احتياجاتهــم امللحــة خــال 

املرحلــة الراهنــة.. معربــاً عــن أمله يف تعزيز مســتوى 

الرشاكــة القامئــة والعمــل عــى زيــادة حجم مشــاريع 

وتدخــات املنظمــة القادمــة يف مــأرب للمســاهمة يف 

ــة  ــة وتلبي ــانية القامئ ــوة اإلنس ــم الفج ــص حج تقلي

جــزء مــن احتياجــات النازحــن املتزايــدة 

وتخفــف جــزء مــن معاناتهــم املتفاقمــة. 

ــدور  ــدي  ال ــيد  فري ــكر الس ــدوره ش وب

ــة يف  ــدة التنفيذي ــه الوح ــوم ب ــذي تق ال

تســهيل العمــل اإلنســاين يف املحافظــة  

الفتــاً إىل التدخــات اإلنســانية للمجلــس 

الرنويجــي لاجئــن يف املجاالت اإلنســانية 

وأشــار إىل أن املنظمــة تعمــل باتجــاه 

ــا يف املحافظــة وســعيها  توســيع تدخاته

اإلنســاين يف  العمــل  رفقــة رشكاء  مــع 

املحافظــة اىل تغطيــة االحتياجــات يف املحافظــة مــن 

خــال التنســيق الوثيــق مــع كاً مــن الســلطات 

ــارب . ــة م ــاين مبحافظ ــل اإلنس ــة ورشكاء العم املحلي

ــن  ــي لاجئ ــس الرنويج ــق املجل ــاء منس ــر اللق ح

باملحافظــة املهنــدس نــارص دبــوان وعيــى االصبحــي 

الرنويجــي. باملجلــس  واألمــن  العاقــات  مســاعد 

مأرب.. مناقشة سري تدخالت اجمللس النروجيي لالجئني وخططها اإلنسانية املستقبلية يف احملافظة

الوحــدة  عــام  مديــر  مثنــى  ســيف  ناقــش 

التنفيذيــة للنازحــن مبحافظــة مــأرب، مــع منظمــة 

ــة  ــة املدعوم ــة القادم أوكســفام، مشــاريع املنظم

مــن املفوضيــة األوروبية«االيكــو« يف مجــال امليــاه 

ــذايئ. ــن الغ ــة، واألم ــي، والحاي ــاح البيئ واإلصح

ــذي  ــاين ال ــدور اإلنس ــى بال ــاد مثن ــاء أش ويف اللق

تقدمــه منظمــة أوكســفام يف محافظــة مــأرب 

.. ودعــا إىل  النازحــن  للتخفيــف مــن معانــاة 

تكثيــف وتوســيع حجــم تدخاتهــا القادمــة يف مجــال 
الحايــة ، وامليــاه واإلصحــاح البيئي،واألمــن الغــذاء ضمــن 

خطــة مشــاريعها القادمــة و باقــي االحتياجــات والخدمات 

البديلــة. مخياتهــم  يف  للنازحــن  األساســية 

مــن جانبــه أوضــح الســيد ديفدســون كوماكبتــش 

نأئــب مديــر منظمــة أوكســفام مكتــب مــأرب 

برامــج  حزمــة  تنفيــذ  تعتــزم  أوكســفام  أن 

وتدخــات إنســانية جديــدة بدعــم مــن املفوضيــة 

يف  النازحــن  تســتهدف  »االيكــو«  األوروبيــة 

البيئــي،  واإلصحــاح  وامليــاه  الحايــة،  مجــال 

واألمــن الغــذايئ والــذ ستســاهم يف التخفيــف 

مــن معانــاة النازحــن وتحســن ظروفهــم املعيشــية .

التقــى مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة 

ســيف  مــأرب  مبحافظــة  للنازحــن 

مثنــى، بالفريــق الــذي يــزور املحافظة 

باليمــن  القطــري  املديــر  برئاســة 

انرناشــونال  كاب  هانــد  ملنظمــة 

فيــزول   كبــر  الســيد  الفرنســية 

التنفيذيــة. الوحــدة  مبكتــب 

ــى ، باملنظمــة وانشــطتها  ورحــب مثن

لهــا  مكتــب  وفتــح  اإلنســانية 

باملحافظــة مشــرا إىل أن املحافظــة 

إنســانية  تدخــات  إىل  بحاجــة 

االحتياجــات  ذوي  مــن  للنازحــن 

الخاصــة و املعاقــن حركيــا متمنيــاً ان 

تكــون اضافــة نوعيــة لــرشكاء العمــل 

الوحــدة  حــرص  مؤكــًدا  االنســاين، 

التنفيذيــة و الســلطة املحليــة عــى 

ــة. ــهيات للمنظم ــة التس ــم كاف تقدي

ــر القطــري  ــى مــن املدي واســتمع مثن

ــن  ــا ع ــا مفص ــة رشح ــج املنظم لربام

للمنظمــة  اإلنســانية  التدخــات 

والــذي تعمــل يف ســت محافظــات 

مينيــة منــذ عــرش ســنوات وتهتــم  

ــال  ــن خ ــا م ــن حركي ــة املعاق بخدم

ــاج  ــة والع ــراف الصناعي ــة األط صناع

ــي، وإعــادة تأهيــل املعاقــن  الطبيع

ــزام  ودمجهــم يف املجتمــع مؤكــدا اعت

املنظمــة ضــم املحافظــة إىل خططهــا 

اإلنســانية  التدخــات  يف  اإلنســانية 

ــة.. ــا باملحافظ ــب له ــح مكت وفت

التكافل اإلنساني حيتفل بتسليم 1000 شبكية الوحده التنفيذية للنازحني ترحب بفتح مكتب ملنظمة هاند كاب الفرنسية يف مارب
حملية الصنع لنازحي صرواح مبخيم السويداء 

حبضور وكيل احملافظة وووفد االوتشاء وكتلة إدارة 
املخيمات.. ومدير مفوضية األمم املتحدة مبأرب 

يقدم درع شكر للوحدة التنفيذية للنازحني 
باحملافظة. 
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التنفيذيــة  الوحــدة  عــام  مديــر  ناقــش، 

مبحافظــة مــأرب ،ســيف مثنــى، مــع منســق 

مكتــب اإلغاثــة الدوليــة يف مــأرب عبداللــه 

مجلــدان ، مشــاريع املنظمــة وإمكانيــة رفــع 

ــة  ــرة القادم ــال الف ــا خ ــتوى تدخاته مس

و  )الصحة،التغذية،امليــاه  قطاعــات  يف 

االصحــاح البيئــي ،الحايــه، األمــن الغــذايئ(.

ــة  ــدان خط ــتعرض مجل ــاء اس ــال اللق وخ

مشــاريع   3 تنفيــذ  يف  الدوليــة  اإلغاثــة 

احدهــم  بتمويــل ECHO يف قطــاع الصحــة 

البيئــي  واالصحــاح  امليــاه  و  التغذيــة  و 

واالخــر بتمويــل BHA يف قطــاع الصحــة و 

التغذيــة و امليــاه واالصحــاح البيئــي و األمــن 

الغــذايئ والثالــث بتمويــل مــن صنــدوق 

التمويــل اإلنســاين لليمــن يف قطــاع الحايــه 

ــة  ــا تنمي ــطة منه ــن األنش ــدد م ــذ ع و ينف

املســاعدات  و  املــرأة  و متكــن  املهــارات 

النقديــه و التوعيــه يف قضايــا تهــم املجتمــع.

اإلنســاين  الوضــع  اىل  مثنــى  وأشــار 

وأهــم  مــأرب،  يف  النازحــن  وأوضــاع 

املرحلــة  خــال  امللحــة  احتياجاتهــم 

تعزيــز  يف  أملــه  عــن  معربــاً  الراهنــة.. 

والعمــل  القامئــة  الرشاكــة  مســتوى 

عــى زيــادة حجــم مشــاريع وتدخــات 

ــاهمة يف  ــأرب للمس ــة يف م ــة القادم املنظم

ــة  ــانية القامئ ــوة اإلنس ــم الفج ــص حج تقلي

احتياجــات  مــن  جــزءا  وتلبــي 

وتخفــف  املتزايــدة  النازحــن 

املتفاقمــة. معاناتهــم  مــن  بعضــا 

ــب  ــق مكت ــكر  منس ــه ش ــن جانب م

اإلغاثــة الدوليــة يف مــأرب الــدور 

ــة  ــه الوحــدة التنفيذي ــوم ب ــي تق الت

الدعــم  عــى  املحليــه  والســلطة 

تنفيــذ  يف  الدوليــة  لاغاثــة  التســهيل  و 

بــن  التنســيق  تعزيــز  مؤكــدا  انشــطتها 

الدوليــة. اإلغاثــة  و  التنفيذيــة  الوحــده 

مناقشة مشاريع منظمة اإلغاثة الدولية وتدخالتها القادمة يف مأرب

التنفيذيــة  الوحــدة  عــام  مديــر  التقــى 

ســيف  مــأرب،  مبحافظــة  للنازحــن 

ــة  ــم مبنظم ــرشوع التعلي ــق م ــى، منس مثن

رعايــة األطفــال ماجــد مثنــى ومســؤول 

ــر،  ــس طاه ــور أني ــم الدكت ــرشوع التعلي م

باملحافظــة. التنفيذيــة  الوحــدة  مبكتــب 

عــددا  مناقشــة  اللقــاء  خــال  وجــرى 

مــن القضايــا الهامــة املتعلقــة بالربامــج 

ــال  ــة االطف ــا رعاي ــي تنفذه ــطة الت واالنش

فيــا  خاصــة  املجــاالت  مختلــف  يف 

التعليــم  اســتعادة  مبشــاريع  يتعلــق 

املــرشوع. يف  املكونــات  وأهــم  والتعلــم 

ونــوه مديــر الوحــدة التنفيذيــة خــال 

اللقــاء اىل أهميــة التنســيق بشــأن الربامــج 

ــع  ــة م ــتنفذها املنظم ــي س ــاريع الت واملش

الســعي إىل توســع مشــاريع دعــم الطفولــه 

لتشــمل كافــة القطاعــات ... مثمنــا للجهــود 

وســعيهم   الزائــر  الفريــق  يبذلهــا  التــي 

للتنســيق مــع الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن 

واملكاتــب املختصــة يف املحافظــة ، مؤكــدا 

ــذ. ــد مــن الرشاكــة خــال مراحــل التتفي مزي

واكــد مديــر الوحــدة التنفيذيــة  تســهيل 

االطفــال  رعايــة  منظمــة  أنشــطة  تنفيــذ 

عــن  معربــا   ، املجــاالت  مختلــف  يف 

مــن  بــه  ماتقــوم  عــى  للمنظمــة  شــكره 

. اليمــن  يف  للطفولــة  ورعايــة  خدمــة 

ــيق  ــر  التنس ــق الزائ ــد الفري ــه أك ــن جانب م

والعمــل املشــرك بــن املنظمــة والوحــدة 

املحليــة  الســلطة  مكاتــب  و  التنفيذيــة  

عــن  اللقــاء  نهايــة  يف  معربــا  املختصــة.. 

ــة  ــدة التنفيذي ــره للوح ــكره وتقدي ــص ش خال

والســلطة املحليــة عــى جهودهــم املخلصــة.

منظمة رعاية األطفال تزور حمافظة مأرب
.وتعتزم تنفيذ مشاريعها يف جمال التعليم 

ــة  ــدة التنفيذي ــام الوح ــر ع ــى، مدي التق

ــى  ــيف مثن ــة مأرب،س ــن مبحافظ للنازح

ــر  ــة ان ــة العاملي ــب الهيئ ــر مكت ،  مدي

- اليمــن، الســيد داؤد علــوه، والســيد 

املشــاريع  العمــري مســؤول  عزالديــن 

ملناقشــة  املنظمــة  يف  والتخطيــط 

ــاون  ــه التع ــة وأوج ــبل الرشاك ــز س تعزي

املشــاريع. تنفيــذ  يف  املشــرك 

نبــذة  داؤد  قــدم  اللقــاء،  ويف 

وأهــداف  مشــاريع  عــن  

يف   ، املنظمــة  وخطــط 

يف  املشــاريع  بتنفيــذ  القيــام 

اإلنســاين  العمــل  مجــاالت 

التخفيــف  يف  تســهم  والــذي 

باملحافظــة. النازحــن  معانــاة  مــن 

ــرب  ــة، وأع ــود املنظم ــى جه ــن مثن و مث

ــن  ــة ع ــدة التنفيذي ــتعداد الوح ــن اس ع

طريــق مســؤويل املديريــات و القطــاع 

واملخيــات والجهــات ذات االختصــاص 

تســهيل  يف  املحليــة  الســلطة  مــن 

املنظمــة. ومشــاريع  اعــال  وتذليــل 

وحدة النازحني مبأرب تناقش مع اهليئة العاملية انصر
سبل الشراكة وأوجه التعاون املشرتك يف تنفيذ املشاريع 

الوحــدة  عــام  مديــر  التقــى 

باملحافظــة  للنازحــن  التنفيذيــة 

ــارص الشــكلية ، مبحافــظ املحافظــة  ن

الشــيخ عــوض بــن الوزيــر العولقــي.

و خــال اللقــاء ناقــش مديــر الوحــدة 

الوحــدة  نشــاط  املحافــظ  مــع 

يف  اإلنســاين  والوضــع  التنفيذيــة 

العمــل  يف  وجهودهــا  املحافظــة 

عــى  املحافــظ  وأطلــع   ، اإلنســاين 

مهــام الوحــدة وأدوارهــا، 

الوحــدة  رئيــس  وعــرض 

التقريــر  اللقــاء  خــال 

الســنوي للوحــدة ،  موضحاً 

ــل  ــل يف العم ــا الفاع دوره

املحافظــة. يف  اإلنســاين 

كــا ناقــش مــع املحافــظ جملــة 

ــزوح  ــق بالن ــي تتعل ــا الت ــن القضاي م

وأبــدى املحافــظ اســتعداده لدعــم 

الوحــدة التنفيذيــة وعملهــا اإلنســاين.

ــدة  ــر الوح ــل مدي ــاء نق ــال اللق وخ

تحيــات  للمحافــظ  التنفيذيــة 

الوحــدة  رئيــس  الســعدي  نجيــب 

ــة. ــن يف الجمهوري ــة للنازح التنفيذي

حمافظ شبوة يلتقي مدير الوحدة التنفيذية 
للنازحني و يشيد بعمل الوحدة يف احملافظة

دشــن مدير الوحدة التنفيذية يف املحافظة جال مرشعي

، ومعــه مستشــار محافظــة الحديــدة محمــد يحيــي 

عبــد الســام، اليــوم مــرشوع الحايــة ودعــم ســبل 

العيــش »املســاحة اآلمنــة للنســاء والفتيــات« تحــت 

شــعار ) اتحــدوا (، مبديريــة الخوخــة، بتمويــل مــن 

صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان وتنفيــذ مؤسســة 

والفتيــات.  للنســاء  االمنــه  املســاحه  هيومــن  فــور 

وانطلقــت أوىل فعاليــات الحملــة التــي تســتمر ملــدة ١6 

يــوم ملناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي، 

بإقامــة حفــل ثقــايف ترفيهــي، تخللــه العديــد مــن 

ــة  ــابقات، باإلضاف ــيد واملس ــة واالناش ــروض املرسحي الع

إىل بــازار ملنتجــات املســتفيدات مــن التدريــب والتاهيــل 

اركان«  والــذي حــوى عــدت  االقتصــادي   والتمكــن 

واملعجنــات  والحلويــات  املعــاوز  وصناعــه  الخياطــه 

ــه  ــغال اليدوي ــوارت واالش ــاب االكسس ــش والخظ والنق

بالطفولــه«.  خــاص  وركــن  املوبايــات  وصيانــه 

العيــش  ســبل  منــح  توزيــع  تــم  التدشــن،  وخــال 

يف  نســاء   6 مســتفيده   ١3 لعــدد  الرابــع  للربــع 

حياكــة  مجــال  يف  فتيــات  و4  الخياطــه  مجــال 

املوبايــات.  صيانــه  مجــال  يف  فتيــات   3 و  املعــاوز، 

التنفيذيــة  الوحــدة  مديــر  التدشــن،  حــر 

مكتــب  ومديــر  افنــدي،  تامــر  املديريــة  يف 

عليــان. فاطمــة  املديريــة  يف  اإلنســان  حقــوق 

.»احلديدة... تدشني مشروع احلماية ودعم سبل العيش »املساحة اآلمنة للنساء والفتيات
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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

ناقــش وكيــل محافظــة مــأرب الدكتــور 

برنامــج  ممثــل  مــع   ، مفتــاح  عبدربــه 

الغــذاء العاملــي يف اليمــن ريتشــارد راغــان 

والوفــد املرافــق لــه، توســيع تدخــات 

الربنامــج اإلنســانية ومعالجــة اإلشــكاليات 

ــج  ــل الربنام ــات عم ــن آلي ــة لتحس القامئ

النازحــن  معانــاة  تخفيــف  أجــل  مــن 

املحافظــة. يف  املضيــف  واملجتمــع 

مفتــاح  الوكيــل  مثــن  اللقــاء،  وخــال 

الــدور الكبــر الــذي يقــوم بــه برنامــج 

الغــذاء العاملــي عــرب مكتبــه يف مــأرب 

الســلطة املحليــة بتغطيــة  يف مســاعدة 

جــزء مــن احتياجــات النازحــن واملجتمــع 

املضيــف مــن الغــذاء يف الوقــت الــذي 

عمومــا  املجتمــع  معانــاة  فيــه  تتزايــد 

مــن االرتفــاع املســتمر بأســعار الغــذاء 

ــة وانعــدام  ــة اليمني نتيجــة تدهــور العمل

إىل  األعظــم  للســواد  الدخــل  مصــادر 

ــذاء العاملــي  ــة الغ ــب انعكاســات أزم جان

األوكرانيــة. الروســية  الحــرب  جــراء 

رضورة  عــى  مفتــاح  الوكيــل  وشــدد 

لربنامــج  اإلنســانية  التدخــات  تنــوع 

الغــذاء العاملــي يف مــأرب لتشــمل برامــج 

العيــش  ســبل 

والتمكن 

االقتصادي 

واملشاريع 

ــل..  ــدرة للدخ امل

ــل  ــاً بتفعي مطالب

مكتــب برنامــج 

الغــذاء العاملــي 

ــطته  ــعة أنش ــرب لتوس ــكل أك ــأرب بش يف م

مــن  والحــد  أكــر  صاحيــات  ومنحــه 

الربنامــج. ألداء  الشــديدة  املركزيــة 

بــدوره اســتعرض مديــر الوحــدة التنفيذيــة 

للنازحــن مبــأرب ســيف مثنــى تقريــراً عــن 

للنازحــن  للغــذاء  االحتياجــات  حجــم 

ــن  ــن م ــة ب ــوة القامئ ــة والفج يف املحافظ

تشــملهم املســاعدات وبــن مــن ال يزالــون 

ــم  ــم احتياجاته ــار رغ ــم االنتظ ــى قوائ ع

ــرا  ــم .. مش ــر عليه ــة املعاي ــاق كاف وانطب

أكــر  أن  إىل  

ــا  ــن  56 ألف م

أرسة   76١ و 

احتيــاج  يف 

ــذاء،  ــح للغ مل

 9595 منهــا 

تــم  أرسة 

يف  اعتادهــا 

202١م  املــايض  العــام  الربنامــج  قوائــم 

وتســلمت لــدورة أو دورتــن وتــم توقيــف 

ــا 8373 أرسة  ــبب، في ــدون س ــا ب حصصه

جــراء  مــأرب  مديريــات  مــن  نزحــت 

االشــتباكات إىل املدينــة أو الــوادي ومل يتــم 

ــى اآلن،  ــج حت ــم الربنام ــم يف قوائ إدراجه

إىل جانــب 26 ألفــا و357 أرسة نزحــت 

مجــددا إىل مخيــات نازحــن معتمــدة 

لــدى كتلــة CCCM ، فضــا عــن 22 ألفــا 

ــات وهــم  و3١ أرسة نازحــة خــارج املخي

أشــد احتيــاج مــن بــن عــرشات اآلالف 

مــن األرس خــارج املخيــات املحتاجــة.

ــة  ــج األغذي ــل برنام ــد ممث ــه أك ــن جانب م

لتكثيــف  يســعى  الربنامــج  أن  العاملــي 

اإلشــكاليات  جميــع  لحــل  جهــوده 

وفــق  الســر  عــى  والعمــل  القامئــة 

أكــرب  إىل  للوصــول  مدروســة  خطــط 

ــف  ــن واملجتمــع املضي ــن النازح قــدر م

باملحافظــة وتأمــن احتياجاتهــم الازمــة 

ــة..  ــاة اليومي ــات الحي فيــا يتعلــق مبتطلب

املحليــة  الســلطة  بدعــم  مشــيدا 

الربنامــج  وخطــط  ألنشــطة  مبــأرب 

تقدمهــا. التــي  الكبــرة  والتســهيات 

مفتاح يناقش مع ممثل برنامج الغذاء العاملي توسيع تدخالته اإلنسانية

للحقــوق  الســويدي  املنتــدى  اشــعل 

ــة بالتعــاون مــع االئتــاف اليمنــي  والتنمي

دوليــة  ومنظــات  املســتقات  للنســاء 

مهتمــة بقضايــا األطفــال يف ســاحة الكــريس 

ــف الشــموع  حــدادا عــى  املكســور بجني

قتلهــم  الذيــن  الرسطــان  أطفــال  أرواح 

الحــويث بحقنهــم بجرعــة كيــاوي منتهــي 

الصاحيــة مبستشــفى الكويــت بالعاصمــة 

ــاء . ــة صنع املحتل

وشــهدت الفعاليــة مشــاركة العــرشات مــن 

ــن  ــن الذي ــن املتضامن الناشــطن والحقوقي

عــربوا عــن ادانتهــم لهــذه املجــزرة املروعــة 

ــن كان مــن  ــال الرسطــان والذي بحــق أطف

ــدم  ــدال مــن قتلهــم ب الواجــب رعايتهــم ب

بــارد .

وتــأيت هــذه الفعاليــة التــي أقامهــا املنتــدى 

الســويدي للحقــوق والتنميــة بالتعــاون 

ــي للنســاء املســتقات  مــع االئتــاف اليمن

ضمــن سلســلة مــن الفعاليــات للتعريــف 

بجرائــم مليشــيات الحــويث مبناســبة اليــوم 

العاملــي للطفــل وبالتزامــن مــع انعقــاد 

الثــورة  قمــع  بشــأن  الخاصــة  الجلســة 

اإليــراين  النظــام  قبــل  مــن  اإليرانيــة 

مبجلــس حقــوق االنســان بجنيــف .

ــس  ــورة وســام باســندوة رئي ــت الدكت وقال

املســتقات  للنســاء  اليمنــي  االئتــاف 

ــن  ــة ميك ــان جرمي ــال الرسط ــل أطف إن قت

إدراجهــا يف إطــار جرائــم الحــرب ضــد 

مــاال  مقتــل  عنهــا  ونتــج  اإلنســانية، 

ــرىض  ــال م ــن أطف ــا م ــن 2١ طف ــل ع يق

. الرسطــان 

تتاجــر  الحــويث  مليشــيات  أن  مضيفــة 

أرباحــا  منــه  وتحقــق  املهــرب  بالــدواء 

طائلــة، مؤكــدة  أن الــدواء املهــرب أصبــح 

الــذي  الحوثيــن  لقــادة  ثــراء   مصــدر 

يديــرون شــبكات مــن التهريــب لاســتثار 

يف صّحــة اليمنيــن.

ــس  ــي رئي ــرب  باســم العب ــه اعت ــن جهت م

والتنميــة  للحقــوق  الســويدي  املنتــدى 

جرميــة مقتــل أطفــال الرسطــان عقــب 

حقنهــم بــدواء منتهــي الصاحيــة مــن 

قبــل وزارة الصحــة التابعــة للحــويث جرميــة 

العقــاب  تســتوجب  األركان  مكتملــة 

معاقبــة  رضورة   عــى  مشــددا   ،

املتورطــن يف هــذه املجــزرة املروعــة 

التــي راح ضحيتهــا عــرشات األطفــال .

الوقفــة  يف  املشــاروكون  ورفــع 

باتجــاه  الشــموع  االحتجاجيــة 

مجلــس حقــوق االنســان للتنديــد 

بجرائــم مليشــيات الحــويث االرهابيــة 

التــي ترتكبهــا يف حــق الطفولــة يف 

اليمــن. 

ــة إىل  ــاركون يف الفعالي ــتمع املش واس

بيــان الوقفــة الــذي وقعــت عليــه 

ــوا  ــة  طالب ــات الدولي ــن املنظ ــد م العدي

االنســان  حقــوق  مجلــس  خالــه  مــن 

ــدة إىل  ــم املتح ــامية واالم ــة الس واملفوضي

إدانــة هــذه الجرميــة واتخــاذ موقــف مــن 

ــة يف  ــة املتورط ــويث اإلرهابي ــيات الح مليش

ــزرة. ــذه املج ه
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