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العدد ) الثاني عشر ( األربعاء 6 جمادى اآلخر 1444 الموافق 31  ديسمبر 2022تصدر عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين - مأرب

ــات النازحــن  ــة إلدارة مخي ــت الوحــدة التنفيذي أطلق

يف مــأرب ،  نــداء إســتغاثة إلنقــاذ )81( ألــف أرسة 

ــارس  ــرد الق ــات ال ــوت مبوج ــر امل ــن مخاط ــة م نازح

والصقيــع يف مخيــات النــزوح مبديريتــي مــأرب الــوادي 

ــأرب. ــة م و مدين

 وقالــت الوحــدة التنفيذيــة يف النــداء الــذي تلقــت 

وكالــة االنبــاء اليمنيــة ) ســبأ ( نســخة منــه تلقينــا 

نــداءات ومناشــدات خــال اليومــن املاضيــن مــن 

ــة يف  ــا امليداني ــر وفرقه ــذار املبك ــوارئ واإلن إدارات الط

إدارة املخيــات ، تحــذر مــن مخاطــر وتأثــرات موجــات 

الــرد القــارس والصقيــع األخــرة التــي تتعــرض لهــا 

املحافظــة« .

لتجمعــات  وموقعــاً  مخيــاً   )197( أن  وأضافــت   

ــرات  ــم تأث ــة منه ــاين 98 يف املائ ــة يع ــن يف املحافظ النازح

ــداد النازحــن  ــغ إجــايل أع ــا يبل ــام ،  في ــرد بشــكل ع ال

ــف  ــارش 56 أل ــرد بشــكل مب ــرات موجــة ال املعرضــن لتأث

أرسة نازحــة يف 67 مخيــاً منتــرة  يف صحــاري مــأرب ، 

يســكنون يف خيــام ممزقــة ومهرتئــة ال توفــر لهــم الحايــة ، 

وال تقــي األطفــال وكبــار الســن ، مــن الــرد وســط 

انعــدام شــبه تــام للمــواد واملســتلزمات األساســية 

ــة . للتدفئ

ودعــت الوحــدة التنفيذيــة يف ندائهــا ، وكاالت 

األمــم املتحــدة ومنظــات املجتمــع املــدين وعــى 

رأســها مركــز امللــك ســلان لإلغاثــة واألعــال 

اإلنســانية وجميــع الــركاء للتدخــل الرسيــع 

والطــارئ بإغاثــة ومســاعدة أآلف األرس النازحــة يف 

املخيــات و توفــر مســاعدات عاجلــة لهــذه األرس 

والتخفيــف مــن معاناتها..موضحة أن 81 الف أرس 

ــأوى  ــات وم ــياً بإمكاني ــتاًء قاس ــه ش ــة تواج نازح

مدمــر ومتــرر يضاعــف معاناتهــا وتفتقــر ألدىن 

الخدمــات وأساســيات املعيشــة مــن طعــام ومــاء 

ــة ومــأوى يحميهــم ويحفــظ لهــم كرامتهــم . وتدفئ

وحدة النازحني مبأرب تطلق نداء استغاثة إلنقاذ 81 ألف أسرة من موجات الربد

املنسقة اإلقليمية للشئون اإلنسانية يف الشرق األوسط وأفريقيا
ملنظمة أوكسفام تطلع على الوضع اإلنساني للنازحني مبأرب 

مناقشة تدخالت مركز امللك سلمان
يف جمال األمن الغذائي مبأرب 

مدير الوحدة التنفيذية مبأرب يزور معرض الكتاب ويعتربه وجهة ثقافية وأدبية للنازحني

للشــئون  اإلقليميــة  املنســقة  اطلعــت 

ــا  ــط وأفريقي ــرق األوس ــانية يف ال اإلنس

الســيدة«روث  أوكســفام  ملنظمــة 

والفريــق  تاراجــان« 

ــزور  ــذي ي ــا ال ــق له املراف

محافظــة مــأرب حاليا،عــى 

الوضــع اإلنســاين للنازحــن 

مبــأرب.

التقــت  الزيــارة  وخــال 

عــام  مبديــر  »تاراجــان« 

التنفيذيــة  الوحــدة 

للنازحــن مبحافظــة مــأرب ســيف مثنــى  

واســتمعت منــه إىل معانــاة النازحــن 

مــن خصوصــا 

التنفيذيــة  الوحــدة  مبكتــب  انعقــد 

ــاء برئاســة  ــأرب ، لق للنازحــن مبحافظــة م

الوحــدة  عــام  مديــر  مثنــى  ســيف 

اإلغــايث   املنســق  وحضــور   ، التنفيذيــة 

بفــرع مركــز امللــك ســلان مبــأرب الدكتــور 

مديــر    و  الغبــاري  لطــف 

ــة  ــن مبحافظ ــة للنازح ــدة التنفيذي ــام الوح ــر ع زار مدي

مــأرب ســيف مثنــى، معــرض مــأرب الثــاين للكتــاب، حيث 

كان يف اســتقباله مديــر عــام فــرع الهيئــة العــام للكتــاب 

ــارص الريــف. ــر املعــرض، ن مبحافظــة مــأرب، مدي

وطــاف »مثنــى« مــع مديــر املعــرض عــى مختلــف 

األجنحــة ودور النــر، واطلــع عــى العناويــن واملصنفــات 

عــى  الجاهــري  اإلقبــال  حجــم  وعــى  املوجــودة، 

املعــرض.

وقــال مثنــى إن إقامــة معــرض الكتــاب يف مــأرب الثقافــة 

واآلداب.

وأكــد »مثنــى« أن ميليشــيا الحــويث رشدت العديــد مــن 

الكتــاب واملثقفــن واألكادمييــن والشــعراء واغلقــت دور 

العلــم والثقافــة واملعرفــة، مضيفــاً أن »إقامــة املعــرض فرصــة 

مهمــة كذلــك للنارشيــن  لتوفــر الكتــب املهمــة واملرتجمــة 

كذلــك  مناســبة  ومحطــة  البحــوث،  ومراكــز  للجامعــات 

ــن«. ــاب واملثقف ــن الكت ــوار ب للح

واطلــع مديــر الوحــدة التنفيذيــة عــى دور النــر واملكتبــات 
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النــزوح،  بتكــرار  معاناتــه  تكــررت 

ــات  ــأرس يف املخي ــة ل ــات امللح واالحتياج

وغــذاء  وصحــة  وتعليــم  كهربــاء  مــن 

وغرهــا ومســتوى التدخــات اإلنســانية 

ــف  ــل املنظــات لتخفي ــم مــن قب ــي تت الت

معاناتهــم.

حيــث اطلعــت »تاراجــان« من خــال رشح 

مديــر وحــدة النازحــن عــى الخدمــات 

املخيــات  يف  للنازحــن  تقــدم  التــي 

ــال  ــة يف مج ــدة خاص ــم املتزاي واحتياجاته

امليــاه واإلصحــاح البيئــي والحايــة واملــأوى  

النازحــن  تقــي  ال  التــي  املامئــة  الغــر 

مــن الحــرارة الشــديدة والــرد القــارس، 

إىل جانــب حاجتهــم إىل امليــاه والــرف 

الصحــي والدعــم النفــي.

وأشــار مثنــى اىل معانــاة النســاء واألطفــال 

ــار الســن مــن النازحــن التــي تكــررت  وكب

نزوحهــم مــن املناطــق املســيطر عليهــا 

مــن قبــل مليشــات الحــويث اىل االماكــن 

اآلمنــه يف املحافظــة جــراء الــراع والحــرب 

التــي شــنتها مليشــيا الحــويث وتزايــد أعــداد 

مــأرب  محافظــة  إىل  خاصــة  النازحــن 

..مســتعرضا مــا تقدمــه الحكومــة والســلطة 

إىل  النازحــن  دعــم  أجــل  مــن  املحليــة 

ــا يقدمــه رشكاء العمــل اإلنســاين  ــب م جان

ــات. ــن تدخ م

من جانبها أشارت«تاراجان«

يهــدف  للمحافظــة   زيارتهــا  أن  إىل   

اإلنســاين  الوضــع  عــى  االطــاع  إىل 

واالحتياجــات املتزايــدة خاصــة يف محافظــة 

مــأرب التــي تســتوعب أكــر عــدد مــن 

ــارصة وحشــد  النازحــن، والعمــل عــى املن

ــانية  ــات اإلنس ــل لاحتياج ــم والتموي الدع

األوســط  الــرق  اهتامــات  ضمــن 

اليمــن. يف  اإلنســاين  بالوضــع  وأفريقيــا 

أوكســفام  اللقــاء مديــر منظمــة  حــر 

األمــن  ومنســق  رسور  غــام  محمــد 

العزيــز  عبــد  ألوكســفام  والســامة 

. لخضــري ا

اطلعت املنسقة اإلقليمية للشئون اإلنسانية

مدير الوحدة التنفيذية مبأرب يزور معرض الكتاب 
االحتياجــات  لتلبيــة  اتفاقيــة  يوقــع  ســلمان  امللــك  مركــز 

اليمــن يف  الفقــرة  االكثــر  للفئــات  االساســية 

 انعقد مبكتب الوحدة التنفيذية

املشاريع بشبكة الناء عبدالله ناجي. 

حيث تضمن اللقاء مناقشة 

تعزيــز التعــاون و التنســيق امليــداين مبــا 

يســهل تنفيــذ رشكاء املركــز للمشــاريع 

مجــال  خاصــة   املركــز  مــن  املمولــة 

األمــن الغــذايئ وتحســن ســبل املعيشــة 

ــأرب. ــة م ــن مبحافظ للنازح

الغــذاء  مشــاريع  اللقــاء  واســتعرض 

شــبكة  الريــك  عــر  حاليــا  املنفــذة 

ــور  ــروع التم ــا م ــة ومنه ــاء اليمني الن

ومــروع  األمــن الغــذايئ الــذي تــم 

توزيــع املرحلــة السادســة واالخــرة لهــذا 

العــام خــال شــهر نوفمــر املــايض.

ــات  ــرتح والي ــاء اىل مق ــرق اللق ــا تط ك

ومخصــص  التمــور  كميــات  توزيــع 

الطــوارئ مــن الســال الغذائيــة مــن 

القطاعــات  عــى  الطــوارئ  مــروع 

احتياجــا. االشــد  واملخيــات 

الــذي  أشــاد«مثنى«بالدعم  اللقــاء  ويف 

ــذي  ــلان وال ــك س ــز املل ــه مرك ــوم ب يق

اســهم  يف تحســن ســبل العيــش للنازحن 

ــذايئ  ــن الغ ــاكل األم ــى مش ــب ع والتغل

اىل  املركــز  داعيــا  تواجههــم...  التــي 

زيــادة االعــداد و الكميــات املخصصــة 

ملحافظــة  املشــاريع  مــن  واملعتمــدة 

النازحــن  اعــداد  لكــرة  نظــرا  مــارب 

واملترريــن 

التنميــة  مشــاريع  عــى  الرتكيــز  مــع 

املســتدامة مبــا يســهم يف نقــل االرس مــن 

االحتيــاج اىل اإلنتــاج.

هــذا وكان قــد وزّع مركــز امللــك ســلان 

عــر  اإلنســانية  واألعــال  لإلغاثــة 

و  طًنــا   122 النــاء   شــبكة  الريــك 

ــن الســال  ــرام م ــو غ ــة وكيل 301 ثامثائ

ــة  ــة مبحافظ ــة املدين ــة يف مديري الغذائي

مــأرب، اســتفاد منهــا 6.858 فــرًدا.

ويــأيت ذلــك ضمــن مــروع دعــم األمــن 

ينّفــذه  الــذي  2022م  للعــام  الغــذايئ 

توزيــع  ويســتهدف  اليمــن،  املركــز يف 

أكــر مــن 192 ألــف ســلة غذائيــة تــزن 

ألــف طــن عــى األرس  أكــر مــن 20 

املحتاجــة واملتــررة يف 15 محافظــة.

تتمات األوىل

التــي  والعناويــن واملصنفــات  املشــاركة، 

تحويهــا أجنحــة املعــرض، والتــي تزيــد عــن 

ــوث  ــات وبح ــا مؤلف ــوان منه ــف عن 30 أل

علميــة وقصــص انســانية تحــايك مــا يعانيــه 

ــا الحــايل. النازحــون يف وقتن

ومثــن مثنــى الجهــود التــي يقــوم بهــا فــرع 

ــأرب،  ــة م ــاب مبحافظ ــة للكت ــة العام الهيئ

ــات  ــذه الفعالي ــل ه ــة مث ــال إقام ــن خ م

الثقافيــة الهامــة التــي تخفــف الضغــط 

الفئــة  مــن  املرديــن  النازحــن  عــى 

املثقفــة.

ــاب ودور  ــة الكت ــى أهمي ــى ع ــد مثن وأك

العلــم والثقافــة يف نــر الوعــي يف أوســاط 

بالحضــور  إعجابــه  مبديــاً  النازحــن، 

الجاهــري الكبــر مــن النازحــن واملجتمــع 

املضيــف القتنــاء الكتــب واالطــاع والتــزود 

بالعلــم واملعرفــة.

لإلغاثــة  ســلان  امللــك  مركــز  وقــع 

ــريئ  ــال امل ــر االتص ــانية ع ــال اإلنس واألع

برنامــج  مــع  مشــرتكة  تعــاون  اتفاقيــة 

االحتياجــات  لتلبيــة  العاملــي,  األغذيــة 

الغذائيــة األساســية للفئــات األكــر احتياجــا 

يف اليمــن، يســتفيد منهــا 524 ألــف نســمة، 

ــث  ــون دوالر، حي ــة 20 ملي ــة إجالي بقيم

وقــع االتفاقيــة مســاعد املــرف العــام 

عــى املركــز للعمليــات والرامــج املهنــدس 

لــدى  الرنامــج  وممثــل  البيــز،  أحمــد 

ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

مجيــد يحيــى.

وأكــد املهنــدس أحمــد البيــز أنــه ســيجري 

قرابــة  وتوزيــع  االتفاقيــة رشاء  مبوجــب 

القمــح  دقيــق  مــن  أطنــان   16.908

بهــدف تعزيــز األمــن الغــذايئ وتحســن 

عــى  والقــدرة  العيــش  ســبل 

املجاعــة  وتجنــب  الصمــود 

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي لأش

انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد 

والضالــع  عــدن  محافظــات  يف 

والحديــدة ومــأرب وشــبوة وتعــز 

. وحجــة 

مــن جانبــه أوضــح ممثــل برنامــج األغذيــة 

العاملــي يف اليمن ريتشــارد راغــان أن الدعم 

ــة  ــك ســلان لإلغاث ــز املل ــن مرك ــدم م املق

ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــب أبن ــهم يف تجني أس

املســاعدات  أن  املجاعــة، مضيفــا  خطــر 

تــأيت يف وقــت حــرج بالنســبة للعائــات 

األكــر احتياًجــا, وأردف: لقــد ســاهمت 

ــار  ــغ ملي ــة الســعودية مببل ــة العربي اململك

و 168 مليــون دوالر أمريــي يف اســتجابة 

ــذ  ــن من ــي يف اليم ــة العامل ــج األغذي برنام

مليــون  ذلــك 380  مبــا يف  عــام 2015م، 

دوالر يف عــام 2019م، مــا ســاعد الرنامــج 

عــى توســيع نطــاق عملياتــه لتصــل إىل 13 

مليــون شــخص، وانتشــال البــاد مــن حافــة 

املجاعــة وإنقــاذ األرواح .

الوحدة التنفيذية للنازحني يف حمافظة مأرب
 تصدر تقرير االحتياجات الشتوية 
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للنازحــن  التنفيذيــة  الوحــدة  أختتمــت 

مبحافظــة مــأرب ، دورة تدريبيــة حــول 

واملراســات  االحتياجــات  رفــع  »آليــة 

مســؤويل  اســتهدفت   ،  » واألرشــفة 

يف  واملديريــات  امليدانيــة  القطاعــات 

ــة  ــن خط ــك ضم ــأرب ، وذل ــات م محافظ

وتنســيق   إدارة  فريــق  قــدرات  »بنــاء 

املخيــات«. 

اســتمرت الــدورة ملــدة يومــن  شــارك فيهــا 

)25 مــن مســؤويل القطاعــات واملديريــات( 

ــاركن  ــاب املش ــى اكس ــدورة ع ــزت ال ورك

الفّعــال  التدريــب  مهــارات متقدمــة يف 

بالطــرق  اإلحتياجــات  رفــع  آليــة  عــى 

ــة  ــن رئاســة الوحــدة التنفيذي املعتمــدة م

للنازحــن ، وتعتــر هــذه الــدورة اســتكاالً 

لسلســة دورات ســابقة يف إدارة املخيــات 

اســتخدام  موضوعــات  إىل  باإلضافــة   ،

ــفة  ــذا األرش ــات وك ــر اإلميي ــات ع املراس

الورقيــة وااللكرتونيــة ، والتدريــب عــى 

إعــداد الخطــة التشــغيلية إلدارة وتنســيق 

املخيــات للعــام 2023. 

الوحــدة  مديــر  أكــد  اإلختتــام  ويف 

التنفيذيــة ســيف مثنــى ، عــى أهميــة 

ــدورة  ــن يف ال ــه املتدرب ــا تعلم ــق م تطبي

وانعكاســه بشــكل مبــارش عــى األداء مــن 

أجــل اإلرتقــاء وتطويــر العمــل يف ادارة 

. املخيــات  وتنســيق 

وأن الوحــدة التنفيذيــة قدمــت العديــد 

مــن  الرامــج والــدورات التــي  تركــز عــى 

تنميــة مهــارات العاملــن يف القطاعــات 

واملخيــات املختلفــة مــن خــال التدريــب 

امليدانيــة  واملســوحات  القــدرات  وبنــاء 

ــتمر. ــر املس ــات والتطوي والدراس

إختتام دورة تدريبية ملسؤويل القطاعات واملديريات
على آلية رفع االحتياجات واملراسالت واألرشفة 

مركز امللك سلمان يواصل تسليم املشاريع املدرة
للدخل لألسر املعيلة لأليتام مبأرب 

ــو  ــرادة عض ــلطان الع ــواء س ــة الل برعاي

ــة..  ــظ املحافظ ــايس ومحاف ــس الرئ املجل

لإلغاثــة  ســلان  امللــك  مركــز  أقــام 

واألعــال اإلنســانية ، فعاليــة رســمية 

ــا  ــأرب تخلله ــة م ــة يف محافظ واجتاعي

ــأرس  ــل ل ــدرة للدخ ــاريع م ــليم مش تس

ــة  ــروع كفال ــن م ــام ضم ــة لأيت املعيل

األيتــام والتمكــن األقتصــادي ألرسهــم 

يف املحافظــات املســتهدفة مــن املــروع 

ميــاين  مؤسســة  املنفــذ  الريــك  عــر 

للتنميــة واألعــال اإلنســانية . 

الدكتــور  أشــاد  بالفعاليــة  كلمتــه  ويف 

محافظــة  وكيــل  مفتــاح  ربــه  عبــد 

ــه  ــذي تقدم ــاين ال ــدور اإلنس ــأرب بال م

اململكــة العربيــة الســعودية يف دعــم 

ــاين يف  ــل االنس ــي والتدخ ــع اليمن املجتم

جميــع املجــاالت اإلغاثيــة واإلنســانية 

مثمنــاً اســهامات مركــز امللــك ســلان 

لإلغاثــة واالعــال االنســانية يف تخفيــف 

املعانــاة اإلنســانية ، ودوره األســايس يف 

املجــال اإلغــايث وتوفــر الرعايــة للرائــح 

األكــر ضعفــا مــن األيتــام الذيــن فقــدوا 

معيلهــم .

كفالــة  تقديــم  إىل  املــروع  وهــدف 

يف  يتيــا   212 لـــ  ومعيشــية  تعليميــة 

ــم  ــب ودع ــة إىل تدري ــة باإلضاف املحافظ

ومتكــن 50 أرسة معيلــة لأيتــام اقتصاديــا 

ــة  ــدروات تدريبي ــم ب ــن خــال إلحاقه م

وتوفــر  الصغــرة  املشــاريع  إدارة  يف 

ــي متكنهــم  ــات الت املســتلزمات واإلمكاني

مشــاريعهم  تشــغيل  يف  البــدء  مــن 

ــادي يف  ــول اقتص ــداث تح ــة وإح الخاص

حياتهــم.

ــأرب للمؤسســة  ــب م ــر مكت وأشــار مدي

هــذا  أن  الــدوايس   رضــوان  الدكتــور 

املــروع يــأيت يف إطــار مكافحــة البطالــة 

يف أوســاط أرس األيتــام ومتكينهــم مــن 

وكســب  العمــل  ســوق  يف  االنخــراط 

املــال واالعتــاد عــى أنفســهم يف توفــر 

حيــاة كرميــة ألرسهــم حيــث تنوعــت 

ــلمها  ــي س ــل الت ــدرة للدخ ــاريع امل املش

ــأرسة املســتفيدة  ــك ســلان ل ــز املل مرك

مــا بــن مشــاريع البقــاالت وبســطات 

والحقائــب  والفواكــه  الخــروات 

ــدات  ــة الجــواالت والتمدي ــة لصيان املهني

الكهربائيــة ومســتلزمات صناعــة البخــور 

ومســتلزمات  واملعجنــات  والحلويــات 

ــة  ــر وصناع ــز والكواف ــة والتطري الخياط

اإلكسســوارات.  

كفالــة  مــروع  أن  بالذكــر  الجديــر 

الريــك  عــر  املركــز  ينفــذه  األيتــام 

املنفــذ مؤسســة ميــاين للتنميــة واألعــال 

اإلنســانية يف 3 محافظــات عــدن، ولحــج، 

و166  يتيــاً،   536 مســتهدفاً  ومــأرب، 

املحافظــات  يف  لأيتــام  معيلــة  أرسة 

الثــاث وانطلــق يف 1 أغســطس 2022، 

بحضــور رســمي وإعامــي ومجتمعــي 

ــر. كب

مكتــب  عــام  مديــر  الفعاليــة  حــر 

والعمــل  اإلجتاعيــة  الشــؤون 

ــدة  ــر الوح ــي ، ومدي ــم القي عبدالحكي

النازحــن  مخيــات  إلدارة  التنفيذيــة 

امللــك  مركــز  ومديــر  مثنــي،  ســيف 

عبدالرحمــن  مــأرب  مكتــب   ســلان 

الصيعــري وممثــي كتلــة الحايــة وعــدد 

مــن رشكاء العمــل االنســاين وعــدد مــن 

االجتاعيــة  والوجاهــات  املســؤولن 

املحافظــة. يف  والقبليــة 

دشــنت الوحــدة التنفيذيــة ، يف محافظة 

الشــتوية  الحقيبــة  مــروع  مــأرب 

ــص  ــم الحص ــتاء يف مخي ــة الش واإليوائي

بتنفيــذ  مــأرب  محافظــة  جنــوب 

منظمــة حيــاة للتنميــة اإلنســانية .

عبدالعزيــز  املــروع   مديــر  وأكــد 

الحســيني أن مــروع الحقيبة الشــتوية 

الحصــص  مخيــم  اســتهدف  الــذي 

ــن  ــون م ــأرب يتك ــة م ــوب محافظ جن

60 اســطوانة غــاز، و 60 شــولة غــاز،  

باإلضافــة إىل 60 بطانيــة  ، و120 بجامــة 

أطفــال .

للتنميــة  إىل أن منظمــة حيــاة  الفتــاً 

عطائهــا  يف  مســتمرة  اإلنســانية 

الخــري وتلبيــة احتياجــات النازحــن 

ــأرب  ــة م ــزوح مبحافظ ــات الن يف مخي

معاناتهــم  تخفيــف  عــى  والعمــل   ،

اإلنســانية.

الوحدة التنفيذية تدشن مشروع احلقيبة
الشتوية للنازحني مبأرب  
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تكريم 400 معاق حركيا مبأرب احتفاء باليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة
ــة املعاقــن  ــة وتنمي ــة رعاي نظمــت جمعي

وجمعيــة إنســان التنمويــة مبدينــة مــأرب 

معــاق  لتكريــم400  خاصــة  فعاليــة    ،

ــذوي  ــي ل ــوم العامل ــاء بالي ــاً ، احتف حركي

االحتياجــات الخاصــة والــذي يصــادف الـ3 

ــام . ــمر يف كل ع ــن ديس م

وخــال الفعاليــة أكــد وكيــل محافظــة 

أن  مفتــاح  عبدربــه  الدكتــور  مــأرب 

االحتياجــات  لــذوي  العاملــي  اليــوم 

حجــم  عــن  جليــاً  يكشــف  الخاصــة 

ــيا  ــا مليش ــي ترتكبته ــم الت ــاعة الجرائ بش

ــق  ــران بح ــة إلي ــة التابع ــويث اإلرهابي الح

، منهــا زراعــة  اليمنــي  الشــعب  أبنــاء 

مايــن األلغــام يف مختلــف املحافظــات 

ــدد  ــر ع ــل أك ــا قت ــن خاله ــتهدف م تس

ــب تعمــد  ــن ، إىل جان ــن املدني ممكــن م

ــخ  ــات بالصواري ــدن واملخي ــتهداف امل اس

البالســتية واملســرات املفخخــة والقذائــف 

املختلفــة مــا أدى إىل إصابــة آآلف املدنيــن 

باإلعاقــات الدامئــة .

ــؤون  ــام الش مــن جانبــه أشــار مديــر ع

االجتاعيــة والعمــل عبدالحكيــم القيي ، 

ــذوي االحتياجــات  ــوم العاملــي ل إىل أن الي

الخاصــة هــو فرصــة إليصــال نــداء ورســالة 

لاهتــام  الدوليــة  واملنظــات  للعــامل 

 .. الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  بريحــة 

مؤكــدا أن الســلطة املحليــة باملحافظــة 

عــى  الداعمــة  الجهــات  مــع  ســتعمل 

وتقديــم  الصعوبــات  كافــة  تذليــل 

التدريبيــة  والــدورات  التســهيات 

ــن يف  ــاركن فاعل ــوا مش ــة ليكون والتأهيلي

. املجتمــع 

وكانــت قــد ألقيــت كلمتــان مــن قبــل 

التنمويــة  إنســان  جمعيــة  عــام  أمــن 

عــادل الروحــاين ، وكلمــة عــن املعاقــن 

مــن قبــل يوســف الحجــوري ، اســتعرضتا 

يف مجملهــا احتياجــات املعاقــن وأهميــة 

يف  ومســاعدتهم  املجتمــع  يف  دمجهــم 

التغلــب عــى اإلعاقــة ، والتحــول مــن 

فئــة تحــت االحتيــاج إىل فئــة منتجــة ، 

ومتكينهــا مــن اســتغال قدراتهــا ومواهبهــا 

املتنوعــة.

ــأرب،  ــة للنازحــن مب ــدة التنفيذي ــام الوح ــر ع ــش مدي ناق

ســيف نــارص مثنــى ، مــع فريــق الهــال األحمــر القطــري، 

تدخــات املنظمــة يف تنفيــذ املشــاريع اإلنســانية واإلغاثية، 

وســبل التوســع يف مشــاريع جديــدة.

ويف اللقــاء ، الــذي حــرة فريــق الهــال األحمــر القطــري 

الدكتــور عبداللــه الرمــي واملهنــدس عــي مســعود ، أشــار 

ــة  ــات املنظم ــتعراض تدخ ــاء الس ــة اللق ــى إىل أهمي مثن

والتوّســع يف مشــاريع جديــدة يف مجــال تقديــم مســاعدات 

االيجــار  بــدل  املنــازل  يف  الســاكنن  للنازحــن  نقديــة 

وصيانــة املــاوى يف املخيــات يف محافظــة مــارب مديريتــي 

ــوادي (. ــة - ال )املدين

ــلطة  ــة و الس ــدة التنفيذي ــود الوح ــى جه ــتعرض مثن واس

للمجتمــع  األساســية  الخدمــات  تقديــم  يف  املحليــة 

ــل  ــوارد يف ظ ــحة امل ــة ش ــات ، نتيج ــن والصعوب والنازح

الظــروف الراهنــة وحاجــة املحافظــة إىل تكثيــف املشــاريع 

املســتدامة التــي تامــس احتياجــات النازحــن .

ــري يف  ــر القط ــال األحم ــل اله ــى رضورة تدخ ــدد ع وش

التخفيــف مــن معانــاة النازحــن يف جميــع املجــاالت 

اإلنســانية والخدميــة .

وجــدد مثنــى التأكيــد  عــى تقديــم التســهيات 

للمنظــات العاملــة يف املحافظــة بالتنســيق مــع 

الجهــات املختصــة ، ومبــا يســهم يف تنفيــذ املشــاريع 

بحســب األولويــة والحاجــة.. مشــرا إىل أهميــة تعزيز 

ــة . ــة للمنظم ــاريع القادم ــذ املش ــيق يف تنفي التنس

املشــاريع  تنفيــذ  يف  املنظمــة  بجهــود  وأشــاد 

اإلنســانية، وتوزيــع املســاعدات الغذائيــة وااليوائيــة 

. باملحافظــة  للنازحــن 

مــن جانبــه اســتعرض فريــق الهــال األحمــر القطــري 

يف املحافظــة ، تدخــات املنظمــة يف تنفيــذ مشــاريع تخــدم 

ــتعرضا  ــة مس ــواد االيوائي ــذاء وامل ــال الغ ــن يف مج النازح

أنشــطة وبنــود مشــاريع جديــده تعتــزم املنظمــة تنفيذها.

مناقشة تدخالت منظمة اهلالل األمحر القطري مبحافظة مأرب

ــة  التكافــل اإلنســاين خــال شــهر نوفمــر  وزعــت جمعي

التنفيذيــة  الوحــدة  مــع  بالتنســيق  ديســمر2022،  و 

للنازحــن مبحافظــة مــأرب 7175 مــواد ايوائيــة و 420 

خيــام و866 طربــال و2500 شــبكية محليــة مصنــوع مــن 

ــل. ــاة بطرابي ــد ومغط الحدي

وخــال توزيــع الحقائــب، التــي تــأيت ضمــن مــروع 

خدمــات الحايــة واملســاعدة يف مجــال املــأوى بدعــم مــن 

املفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــن، أشــاد مديــر الوحدة 

ــاين   ــل اإلنس ــة التكاف ــود جمعي ــن، بجه ــة للنازح التنفيذي

واملســاعدة  الدعــم  تقديــم  يف  الســامية  واملفوضيــة 

ــن للنازح

النازحــن  ملســاعدة  الجهــود  تضافــر  أهميــة  مؤكــداً 

واملترريــن.

ــارس  ــة التكافــل ي ــر جمعي ــه أكــد مدي مــن جانب

يوســف ، ان جمعيــة التكافــل ســتكون ردفــا 

مســاعد للنازحــن مبحافظــة مــأرب حيــث ان 

ــواد  ــام 2022 م م ــال الع ــت خ ــة رصف الجمعي

ايوائيــة عــدد 19300 وخيــام عــدد 982 وطرابيــل 

عــدد12300 وشــبكيات عــدد2500 واخشــاب 

وطرابيــل EEsk0 عــدد312.

مجعية التكافل اإلنساني توزيع حقائب مأوى وإيواء للنازحني مبأرب
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نفــذت مؤسســة الحيــاة »life« فــرع اليمــن مــروع 

ــن  ــات م ــتهدف املئ ــذي اس ــتوية ، وال ــة الش الحقيب

ــأرب . ــة م ــات محافظ ــن يف مخي النازح

املــروع الــذي اســتهدف النازحــن مبخيــم الفــاو 

يف  املحليــة  الســلطة  مــع  بالتعــاون  كان  الغــريب 

التنفيذيــة ، ومكتــب  املحافظــة ممثلــة بالوحــدة 

ــكل  ــادوا ب ــن اش ــل الذي ــة والعم ــؤون االجتاعي الش

ــة  ــة يف كاف ــاين للمؤسس ــات االنس ــاريع والتدخ املش

الجوانــب .

يف  املؤسســة  مديــر  الــريف  جعفــر  وقــال 

عــى  تحتــوي  الشــتاء  حقيبــة  إن  اليمــن 

ــات ،ومابــس شــتوية، وزعــت عــى 280  بطاني

ــي ،  ــكل رئي ــريب بش ــاو الغ ــم الف أرسة يف مخي

ــل  ــة متث ومخيــات أخــرى ، موضحــا أن الحقيب

عــون للنازحــن مــع حلــول فصــل الشــتاء

ويف تريــح لــه أكــد الــريف أن مؤسســة الحيــاة 

ســتواصل جهودهــا يف دعــم واســناد النازحــن يف 

مــأرب وكافــة املحافظــات ، معــرا عن شــكره للســلطة 

املحليــة يف املحافظــة عــى جهودهــا يف تســهيل عمــل 

املؤسسة. 

يذكــر أن مؤسســة الحيــاة كان لهــا خــال العــام الحايل 

تدخــل فاعــل وملمــوس يف جانــب اإلغاثــة ، وااليــواء،  

وجانــب التعليــم، ودعم املشــاريع املســتدامة.

»احلياة« تنفذ مشروع احلقيبة الشتوية للنازحني يف مأرب

الشتاء يزحف على 81 ألف أسرة مينية يف املخيمات
ــات  ــايض، م ــام امل ــارس الع ــتاء الق ــايل الش ــدى لي يف إح

الطفــل فــارس البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات بعــد أيــام 

مــن إصابتــه بنزلــة بــرد حــادة؛ ألنــه مل يكــن لــدى أرستــه 

ــث  ــة ، حي ــاً بدرجــة كافي ــه دافئ ــرش إلبقائ ــات وف بطاني

ــأرب . ــزوح يف محافظــة م ــات الن ــش يف أحــد مخي يعي

حاليــاً، تقــول وحــدة النازحــن و املنظــات اإلغاثيــة ، إن 

هنــاك نحــو 81 ألــف أرسة تعيــش يف مخيــات متهالكــة 

وتحتــاج إىل األغطيــة ملواجهــة بــرد الشــتاء القــارس .

ــة  ــويف نتيج ــذي ت ــل ال ــد الطف ــو وال ــارس، وه ــد ي ويؤك

الــرد، إنــه وأرستــه فــّروا مــن العنــف يف مديريــة الجوبــة 

جنــوب مــأرب أوائــل عــام 2022 ولجــأوا إىل مخيــم 

الســميا للنازحــن يف مديريــة الــوادي التــي 

يقطنهــا مــا يقــرب مــن 10 آالف شــخص . 

ويقــول الرجــل الــذي اعتــاد أن يكســب رزقــه 

ــه يف حاجــة  ــة ، إن ــق خياطــة األحذي عــن طري

إىل وظيفــة لرعايــة أرستــه بعــد أن فقــدت 

كل يشء وباتــت تعتمــد اآلن بالكامــل عــى 

املســاعدات اإلنســانية.

األغطيــة  مــن  املصنوعــة  املســاكن  وألن 

ــب  ــمع أو الخش ــاش املش ــتيكية أو الق الباس

بســبب أن األرض مملوكــة لبعــض القبائــل، 

وال يُســمح للنازحــن برتكيــب هيــاكل شــبه 

ــة  ــه عــال اإلغاث دامئــة - فإنهــا وفــق مــا يقول

- تتعــرض للريــاح القويــة والعواصــف الرمليــة ، 

وال تســتطيع حايــة النــاس مــن العوامــل الجويــة.

ويف أشــهر الشــتاء، ميكــن أن تنخفــض درجــات الحــرارة 

ــاء  ــاراً أثن ــو ح ــون الج ــث يك ــر، حي ــن الصف ــل م إىل أق

ــتاء. ــاء الش ــاً أثن ــد لي ــه يتجم ــار، ولكن النه

ــرات اآلالف  ــة، أن ع ــاع اإلغاث ــون يف قط ــد العامل ويؤك

إىل  يحتاجــون   ، النــزوح  مواقــع  يف  األشــخاص  مــن 

مســتلزمات الشــتاء ، مثــل البطانيــات واملابــس الشــتوية 

وأجهــزة التدفئــة والوقــود ، للحفــاظ عــى دفئهــم ومنــع 

املخاطــر الصحيــة ، حيــث تقــول األمــم املتحــدة ، إن 

رشكائهــا يف مجموعــة املــأوى يحتاجــون بشــكل عاجــل إىل 

12 مليــون دوالر لتوفــر مســتلزمات الشــتاء لـــ54 ألــف 

ــاً . ــات األشــد ضعف ــن الفئ أرسة م

ويؤكــد أحــدث تقريــر ملنظمــة األغذيــة والزراعــة )فــاو(، 

أنــه ميكــن تصنيــف املنــاخ شــبه االســتوايئ يف اليمــن عــى 

ــف.  نطــاق واســع إىل موســمن رئيســين: الشــتاء والصي

فخــال فصــل الصيــف تتجــاوز درجــات الحــرارة القصوى 

ــم بســبب  ــا تتفاق ــاً م ــة ، وغالب ــة 40 درجــة مئوي اليومي

تأثــر االحــرتار املحــي مــن جزيئــات الغبــار التــي تنتقــل 

مــن املناطــق الصحراويــة وتنتــر يف جميــع أنحــاء الباد.

أمــا يف فصــل الشــتاء، فتنخفــض درجــات الحــرارة يف 

بعــض أجــزاء املرتفعــات إىل أقــل مــن صفــر درجــة 

مئويــة، يف حــن أن أنظمــة هطــول األمطــار تختلــف 

بشــكل ملحــوظ يف جميــع أنحــاء البــاد. وطبقــاً ملــا 

جــاء يف التقريــر، فــإن املناطــق الســاحلية تتلقــى معظــم 

املرتفعــات  تتبــع  بينــا   ، الشــتاء  أشــهر  األمطــار يف 

ــاً، وبشــكل  ــن: صيفــاً وخريف ــن متميزي موســمن ممطري

عــام، تعــّد التضاريــس والتأثــرات البحريــة هــي األمنــاط 

ــن. ــاء اليم ــع أنح ــاخ يف جمي ــب املن ــدة لتقل الرائ

وتؤكــد »فــاو«، أنــه وبــرف النظــر عــن النزاعــات، تعــّد 

ــن  ــة إىل جانــب قــرارات اإلدارة املؤثري التغــرات املناخي

املجتمعــات  بــن  الزراعــي  اإلنتــاج  عــى  الرئيســين 

الزراعيــة يف اليمــن. تؤثــر تقلبــات الطقــس واملنــاخ عــى 

املتغــرات البيئيــة األخــرى مثــل إنتاجيــة الرتبــة واآلفــات 

ــاز التنفــي التحسســية  ــراض الجه املهاجــرة وتطــور أم

يف املجتمعــات الزراعيــة، وبالتــايل، فــإن تطبيــق املعرفــة 

بالطقــس واملنــاخ يف إدارة القطــاع الزراعــي أمــر ال غنــى 

عنــه.

وعــى هــذا النحــو، تؤكــد املنظمــة، أنــه ميكــن لقــرارات 

موثوقــة  تحتيــة  ببنيــة  املدعومــة  الزراعيــة  اإلدارة 

ــك  ــون ذل ــاج. ويك ــزز اإلنت ــة أن تع ــات املناخي للمعلوم

صحيحــاً بشــكل خــاص بالنظــر إىل أن أنــواع املحاصيــل 

ــة  ــا الزراعي ــات، والتكنولوجي ــة الحيوان ــة، وتربي املزروع

املســتخدمة.

ــايت ،  ــر الص ــج ، عم ــة بلح ــدة التنفيذي ــام الوح ــر ع ــح مدي افتت

قريــة ســكنية يف منطقــة » وادي ذر » يف محافظــة لحــج بتمويــل 

كويتــي .

وتكونــت القريــة الســكنية التــي  مــن 31 وحــدة ســكنية مجهــزة 

ــج  ــة لح ــة »وادي ذر« مبحافظ ــة يف منطق ــا الخدمي ــع مرافقه م

حيــث تواصــل دولــة الكويــت الشــقيقة يف دعــم ومســاندة 

ــاالت . ــتى املج ــي يف ش ــعب اليمن الش

ويــايت افتتــاح القريــة الســكنية بتمويــل ودعــم مــن دولــة 

الكويــت الشــقيقة بعــد أيــام مــن افتتــاح قريــة ســكنية أخــرى يف 

ــز . ــة تع ــرب مدين ــة غ ــة الوزاعي مديري

بتمويل كويتي.. افتتاح قرية سكنية
يف منطقة »وادي ذر« مبحافظة حلج 
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برعايــه رئاســة الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن انعقــدت 

الســنوية  الخطــة  ومحــاور  ألهــداف  ملناقشــة  ورشــة 

ــة  ــدة ثاث ــتمرت مل ــذي اس ــام  2023م - 1445هـــ وال للع

أيــام، حيــث ناقشــت الورشــة الخطــوات التنفيذيــة للخطــة 

املقــرتح تنفيذهــا خــال العــام القــادم وذلــك حســب 

والعمــل  التنفيذيــة  الوحــدة  إدارات  مــع   ، األولويــات 

عــى رفــع احتياجــات النازحــن والوقــوف عــى املشــاريع 

ــذي تخــدم النازحــن بشــكل عــام مبحافظــة  املســتدامة ال

ــأرب . م

ــداة  ــى ح ــكل ادارة ع ــازات ل ــة االنج ــتعرضت الورش واس

للعــام 2022 م والوقــوف كذلــك عــى  املشــاريع املســتدامة 

املنفــذة يف العــام 2022 واملشــاريع قيــد التنفيــذ واملشــاريع 

الجــاري تنفيذهــا يف العــام 2023.

وقــال مديــر الوحــدة: أن هــذه الورشــة ومــا ســتخرج بــه 

مــن رؤى وتوصيــات تجــاه مــا أعدتــه الوحــدة مــن خطــة 

وأنشــطة وفــق منهــج علمــي ، قائــم عــى العمــل املســتمر 

والتقييــم الدائــم ، ســتكون محــل تقديــر واهتــام يف عمــل 

ــة  ــة نوعي ــن إضاف ــكله م ــا ستش ــه ، مب ــدة وتطلعات الوح

ــورة  ــق ص ــام ، لتحقي ــادم األي ــا يف ق ــطتها وبرامجه يف أنش

جديــدة مــن صــور العمــل اإلنســاين وتنــاول كافــة القضايــا 

املرتبطــة بالنازحــن ورفــع احتياجاتهــم يف كافــة املجــاالت 

ــة. اإلنســانية والخدمي

كــا واســتعرض مثنــى عــى هامــش الورشــه ، أبــرز محــاور 

الخطــة االســرتاتيجية للعــام املنــرم ، يف جميــع القطاعــات 

ــانية والخدمية. اإلنس

وفيــا يخــص محــور املــوارد البريــة، قــال مثنــى إن 

ــد  ــى تحدي ــوم ع ــب، تق ــذا الجان ــدة« يف ه ــة »الوح رؤي

االحتياجــات التدريبــة للمتطوعــن وبنــاء خطــة للتدريــب، 

ــات  ــات واملخي ــات و القطاع ــؤويل املديري ــب مس كتدري

عــى مهــارات إدارة املخيــات والتنســيق وطــرق مهــارات  

ــي . ــق االعام ــر والتوثي ــة التقاري كتاب

ــرتاتيجية  ــة« االس ــدة التنفيذي ــة »الوح ــت إىل أن خط ولف

تتضمــن أيضــا التطويــر اإلداري والفنــي ، و التشــبيك وبنــاء 

ــن  ــات ، م ــن  واملنظ ــن النازح ــات ب ــراكات والعاق ال

ــات  ــطة والفعالي ــج واألنش ــاريع والرام ــذ املش ــال تنفي خ

للمشــاريع  التخطيــط  يف  النازحــن  وارشاك  املشــرتكة 

الخدميــة يف املخيــات.

وأَضــاف أن الخطــة تتضمــن أيضــا تحديــث  قاعــدة 

البيانــات الخاصــة بالنازحــن مــن خــال عمــل نظــام 

، وإعــداد تقريــر إحصــايئ نصــف  إلكــرتوين متكامــل 

ــة الشــكاوي واملقرتحــات والطــوارئ  ــر آلي ــنوية وتطوي س

واالنــذار املبكــر مبــا يخــدم النازحــن .

وفيــا يخــص محــور التوعيــة اإلعامــي، أشــار مثنــى إىل 

أن هــذا املحــور يقــوم عــى تطويــر مواقــع التواصــل 

االجتاعــي الخاصــة بالوحــدة التنفيذيــة ، واالهتــام 

باألخبــار املوجهــة لقضايــا النــزوح ، وعقــد النــدوات 

واملؤمتــرات املتعلقــة بقضايــا النازحــن ، إضافــة للصحيفــة 

اإلخباريــة املتعلقــة بقضايــا النازحــن.

مأرب.. الوحدة التنفيذية للنازحني تستعرض اجنازات العام 2022 وتقر  خطة 2023م

الخريــة  لأعــال  غيــوم  مؤسســة  قامــت 

بتنفيــذ مــروع االســتجابة الطارئــة للنازحــن 

وتوزيــع  الشــتاء   بــرد  مــن  واملترريــن 

ــرتاح ،  ــات )املس ــه يف مخي ــاعدات إيواءي مس

ومــردى آل غويبــي، وآل األعــذل، والضمــن، 

ــأرب. ــة م ــوادي محافظ ــة ال ــزة( مبديري والرك

فريــق  التقــى  التنفيــذ  عمليــة  وخــال 

مــن  الشــخصيات  مــن  بالعديــد  املؤسســة 

قــادة ووجهــاء واعيــان املديريــة 

وتــم مناقشــة األعــال الخريــة 

التــي تقدمهــا املؤسســة ومــدى 

مســاهمتها يف تقديــم الخدمــات 

الطارئــة للمجتمعــات والنازحــن 

, وقــد ابــدو ارتياحهــم الشــديد 

مــن مــا تقدمــة املؤسســة مــن 

مشــاريع.

التنفيذيــة  الوحــدة  وأشــادت 

التــي  بالــدور  مــأرب  مبحافظــة 

تقــوم بــه مؤسســة غيــوم لأعــال 

ــكل  ــاهمت بش ــذي س ــة ال الخري

فعــال يف التخفيــف مــن معانــاة النازحــن.

يف  الطارئــة  االســتجابة  مــروع  ويهــدف 

توزيــع املــواد اإليوائيــة للنازحــن واملترريــن 

ــن  ــاة النازح ــف معان ــن اىل تخفي ــن النازح م

واملترريــن عــن طريــق حصــول املســتهدفن 

عــن  عبــارة  وهــي  اإليوائيــة  املــواد  عــى 

بطانيــات لتقيهــم بــرد الشــتاء القــارس يف 

صحــاري مــأرب املفتوحــه.

مؤسسة غيوم لألعمال اخلرية توزع حقائب شتويه
 لعدد 1000 اسرة نازحة مبحافظة مأرب

أطلــع محافــظ الحديــدة الدكتــور الحســن طاهــر، عــى االرضار الناجمــة عــن 

الحريــق الــذي التهــم مســاكن النازحــن، يف مخيــم عطــا املبنــي مــن القــش 

وســعف النخيــل، يف قريــة اليابــي رشق مديريــة الخوخــة، جنــوب املحافظــة. 

وخــال الزيــارة، أوضــح املحافــظ أن هــذه املســاكن مل تعــد مقبولــة يف 

املحافظــة، بســبب املــواد املبنيــة منهــا والتــي تســمح بحــوادث الحرائــق فيهــا، 

مؤكــدا أنــه لــن يســمح بعــد اآلن ببنــاء مســاكن مــن القــش وســعف النخيــل 

بعــد اليــوم، ومــن الــروري مشــددا عــى بنــاء وحــدات ســكنية بديلــة عــن 

املســاكن القابلــة الشــتعال الحرائــق.

مــن جانبــه أشــار مســؤول الوحــدة التنفيذيــة بالخوخــة، تامــر عبدالجبــار، إن 

الحريــق تــرر عــى إثــره ســبع أرس نازحــة وال تــزال لجنــة الحــر مســتمرة 

لتقييــم األرضار الناجمــة داخــل املخيــم، وأشــار إىل أن النــران التهمــت 

مــن  املحتويــات  كافــة 

ــة،  ــة وإيوائي ــواد غذائي م

املخيــم  أن  موضحــا 

 85 نحــو  فيــه  تســكن 

أجرتهــم  ممــن  أرسة 

عــى  الحــويث،  مليشــيا 

النــزوح القــرسي، وتــرك 

بالقــوة. منازلهــم 

 حمافظ احلديدة يطلع على األضرار النامجة عن
احلريق مبخيم عطا باخلوخة
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الدكتــور عبدربــه   ، مــأرب  دشــن وكيــل محافظــة 

ــكنية«  ــت الس ــاء الكوي ــة عط ــروع »مدين ــاح، م مفت

ــم  ــأرس النازحــة وذوي االحتياجــات الخاصــة يف مخي ل

ــة  ــراة الكويتي ــاء امل ــق عط ــن فري ــل م ــة بتموي الجفين

ــاين.  االنس

ويضــم املــروع الــذي نفــذه إئتــاف صنعــاء لإلغاثــة 

والتنميــة )SCRD( وبتمويــل مــن فريــق عطــاء املــرأة 

ــن  ــون م ــكنية تتك ــدة س ــاين 100 وح ــة االنس الكويتي

ــاء  ــة بالكهرب ــاه موصل ــخ ودورة مي ــوم ومطب ــي ن غرفت

والــرف الصحــي. 

وعــر الوكيــل مفتــاح عــن شــكره لدولــة الكويــت 

ــاً  ــم الســخي ، مثني ــة وشــعباً ، عــى هــذا الدع حكوم

عــى مواقفهــم اإلنســانية إىل جانــب إخوانهــم اليمنيــن 

الذيــن يعانــون مــن تبعــات الحــرب وويــات النــزوح 

ــرد .  والت

وأكــد الوكيــل أن الشــعب اليمنــي يحفــظ لدولــة 

الكويــت شــعبا وقيــادة كل االمتنــان والحــب والتقديــر 

ألياديهــم البيضــاء ووقوفهــم األخــوي والعــرويب إىل 

ــن .  ــم اليمني ــب إخوانه جان

كــا حــث املنظــات اإلنســانية األخــرى عــى الرتكيــز 

عــى تلــك املشــاريع والتدخــات اإلنســانية ذات البعــد 

التنمــوي التــي يبقــى أثرهــا عــى املــدى البعيــد. 

وبــدوره اشــاد مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن 

ــذي  ــة عطــا الســكني وال ســيف مثنــى مبــروع مدين

اعتــره مــأوى مناســب وأكــر دميومــة يحفــظ لإلنســان 

ــاً  ــس مثمن ــات الطق ــن تقلب ــي م ــه ويق ــازح كرامت الن

الــذي تقــوم بــه دولــة الكويــت  وشــاكر الجهــود 

الشــقيقة يف خدمــة النازحــن باملحافظــة دون ضجيــج 

إعامــي.

بــر  افتتــاح  ســيضم  املــروع  أن  بالذكــر  الجديــر 

املخيــم.  نفــس  يف  برجــي  ميــاه  وخــزان  ارتــوازي 

حــر التدشــن ، راشــد الدبعــي منســق الشــؤون 

االنســانية مبكتــب االوتشــا مــأرب وممثــل فريــق عطــاء 

املــرأة الكويتيــة، املهنــدس أصيــل جوبان، واألمــن العام 

الئتــاف صنعــاء لاغاثــة والتنميــة، أمــن الشــامي، 

ومديــر االئتــاف األســتاذ محمــد القطــوي، وعــدد 

املــدين ومنســقي  املجتمــع  مــن ممثــي منظــات 

الكلســرتات يف املحافظــة.

 تضم 100 وحدة سكنية.. تدشني مشروع مدينة عطاء الكويت
 شتاء املخيمات السكنية لألسر النازحة وذوي االحتياجات اخلاصة مبأرب

ــن  ــة للنازح ــدة التنفيذي ــب الوح ــاع مبكت ــش اجت ناق

مبحافظــة مــأرب، برئاســة مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة 

ــذاء  ــروع الغ ــذ م ــة تنفي ــى، آلي ــيف مثن ــن س للنازح

املدينــه  العيــش  مبديريتــي  مقابــل تدريــب ســبل 

ــذي  ــج الغــذاء العاملــي وال ــوادي املمــول مــن برنام وال

ــه. ــه امليداني ــة الطبي ــذه املؤسس تنف

ــل  ــر ممث ــز الجاب ــذي حــره عبدالعزي ــاع ال ويف االجت

املؤسســة الطبيــه امليدانيــه مبحافظــة مــأرب ، أكــد 

ــة  ــروع لتلبي ــن امل ــتفادة م ــة االس ــى  أهمي ــى ع مثن

املدينــه  النازحــن مبديريتــي  جــزء مــن احتياجــات 

والــوادي.

ــي تواجــه املحافظــة وحاجــة  ــات الت وأشــار إىل التحدي

النازحــن للمشــاريع التأهيليــة يف مجــال ســبل العيــش  

.. مشــيداً بــدور املؤسســة الطبيــه امليدانيــه يف التخفيف 

مــن آثــار األزمــة اإلنســانية التــي ميــر بهــا املحافظــة.

ــرتة  ــة إنجــاز املشــاريع يف الف ــى  عــى رسع وشــدد مثن

املحــددة وفقــاً للمعايــر واملواصفــات املطلوبــة مؤكــدا  

اســتعداد الوحــدة التنفيذيــة و الســلطة املحلية تســهيل 

ــا يســهم يف إنجــاح  ــات تواجــه املؤسســة ومب أي صعوب

مشــاريعها باملحافظــة.

الطبيــه  املؤسســة  اجتمعــت  نفســه  الســياق  ويف 

ــن  ــروع م ــة للم ــة املجتمعي ــاء اللجن ــه بأعض امليداني

مديريتــي املدينــة والــوادي،و اســتعرض ممثل املؤسســة 

الطبيــه امليدانيــه، خطــة تنفيــذ املــروع مشــراً إىل أن 

املــروع يهــدف لتأهيــل االرس النازحــة عــدد 550 ارسة 

نازحــة غــر مســتفيدة مــن برنامــج الغــذاء العاملــي يف 

إطــار برنامــج الغــذاء مقابــل التدريــب يف مجــال ســبل 

ــش. العي

 مناقشــة برنامــج الغــذاء الــذي تنفــذه املؤسســة الطبيــه
بالشــراكة مــع برنامــج الغــذاء العاملــي

ــي  ــنوية  ، الت ــول الس ــى الفص ــن أق ــد م ــات يع ــتاء املخي ش

ميــر عــى النازحــن يف الخيــام، وفقــا ملختصــن باألرصــاد الجويــة، 

موجــة بــرد قارســة تلــوح باألفــق  مل تعــرف لهــا اليمــن مثيــا من 

قبــل ، تبــدوا املنظــات الدوليــة واالمميــة متناســية او متجاهلة، 

ملأســاة اآلالف مــن النازحــن يف مخيــات  محافظــة مــارب، 

والذيــن يعيشــون ظروفــا قاســية، يف خيــام ضعيفــة، ويفتقــدون 

أدىن ســبل الوقايــة مــن الــرد القــارس، ويف وضــع وصفتــه األمــم 

املتحــدة ، حيــث يعيــش عــرات اآلالف مــن النازحــن يف 

العــراء، بأنــه » أكــر كارثــة انســانية يف اليمــن«.

ــاك نحــو   ــة باملحافظــة ان هن وتقــول تقديــرات للســلطة املحلي

82 الــف ارسة نازحــة يف محافظــة مــأرب ،  قــد أدت التغــرات 

املناخيــة التــي تشــهدها املنطقــة، ومســتويات الــرد القياســية، 

ــيئة  ــاع الس ــم األوض ــهر، إىل تفاق ــذا الش ــد ه ــت البل ــي عم الت

ــات اآلالف مــن النازحــن والاجئــن  ــي يعيشــها مئ بالفعــل، الت

، الذيــن هربــوا مــن آتــون الحــرب، ليواجهــوا املــوت تجمــدا يف 

ظــل ظــروف حيــاة ســيئة يف املخيــات.

ويعــاين  اكــر مــن 62%  مــن النازحــون املقيمــون يف املخيــات، 

مــن تــدين يف الخدمــات بســبب قلــة االمكانــات املاليــة لــارس، 

وتشــر   ، املنظــات  مــن  املســتمرة  املســاعدات  وانقطــاع 

ــن مــن يعيشــون يف املخيــات هــم   االحصــاءات  إىل أن مــن ب

مــن االشــخاص االكــر ضعفــا يف الرتكيبــة الســكانية والذيــن هــم 

ــة، للمســاعدة اإلنســانية . بحاجــة ماس

ولنتذكــر ســويا موجــات  الصقيــع العــام املــايض , حيــث وتــويف 

مــن املخيــات 6 أطفــال يف محافظــة مــأرب , وتفاقــم وتدهــور 

الوضــع الصحــي ألصحــاب االمــراض املزمنــة , وانتشــار امــراض 

الــرد الشــديد وااللتهابــات الرئويــة لكبــار الســن.

للعــام الثامــن ونوعيــة املــأوى مل تــزل يف اغلــب  املخيــات كــا 

ــة االرس مــن  ــة تفتقــد اىل حاي ــل مجمعــه ومهرتئ هــي , طرابي

شــدة الحــر وقســاوة الــرد...

ولأســف تــأيت التدخــات خجولــة جــدا , وال تــكاد تغطــي %10 

مــن احتياجــات الشــتاء لــأرس.

ويف نهايــة تقريــر نتائــج املســح الــذي قامــت بــه الوحــدة 

ــة  ــدر الحاج ــر تص ــن , تظه ــات النازح ــة إلدارة مخي التنفيذي

اىل املــأوى االنتقــايل وتوفــر املــواد اإليوائيــة والحقيبــة الشــتوية 

لأطفــال خصوصــا وكبــار الســن عمومــا, مــع الحاجــة اىل تبديــل 

ــرد. ــي ال ــازة تق ــات ممت ــات االرس اىل نوعي ــرش وبطاني ف

ويف الختــام , الــكل مطالــب بــان يقــدم يشء يف اطــار االســتجابة 

عــى  االمــر  يقتــر  وال  املخيــات,  يف  إلخواننــا  االنســانية 

املنظــات وفقــط, فالســلطات املحليــة ورجــال الخــر والــركات 

النفطيــة واملؤسســات التجاريــة والخاصــة واملبــادرات الشــبابية 

ــال  ــد املســاعدة تجــاه االطف ــوم مبــد ي ــة الي ــة مطالب واملجتمعي

ــات. والنســاء والعجــزة يف املخي

املستشار /محمد املعزب
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وزعــت منظمــة الهجــرة الدوليــة مبحافظــة مــأرب 

خــال شــهر ديســمر لعــدد 2,155  أرسة نازحــة 

ومتــررة وفقــرة بهــدف تحســن املــأوى وااليــواء 

حيــث  تــم توزيــع 1,201 مــواد ايوائيــة، 662 

ــة.  خيمــة ، 317 مســاعدات نقدي

كــا نــوه مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة 

مثنــى،  مأرب،ســيف  مبحافظــة  للنازحــن 

ــم  ــة يف تقدي ــرة الدولي ــة الهج ــود منظم بجه

للنازحــن واملترريــن.  إيوائيــة  مــواد 

وأشــار  إىل أن التوزيــع يــأيت ضمــن تدخــات 

مبــا  باملخيــات  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 

ــن  ــاً م ــد ضعف ــة األش ــات الفئ ــي احتياج يلب

ــاً إىل  النازحــن والتخفيــف مــن معاناتهــا الفت

اهتــام قيــادة املحافظــة بــاألرس النازحــة واألشــد 

ــا.  ــر احتياجاته ــرا وتوف فق

وبينــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة أن عمليــة 

التوزيــع تــأيت ضمــن مــروع املــأوى وااليــواء 

ــة  ــلان لإلغاث ــك س ــز املل ــل مرك ــن قب ــول م املم

ــاوى  ــم امل ــة لرتمي اإلنســانية  واملســاعدات النقدي

وااليــواء املمــول مــن قبــل االتحــاد االورويب الــذي 

تنفــذه الهجــرة الدوليــة لتوفــر املــأوى للنازحــن.

اهلجرة الدولية توزع مأوي ومواد إيوائية لعدد 2,155 أسرة من النازحني مبحافظة مأرب خالل شهر ديسمرب

للنازحــن  الوحدةالتنفيذيــة  مــع  بالتنســيق 

وزعــت منظمــة كــر العامليــة مبحافظــة مــأرب، 

مــواد ايوائية ورصف مســاعدات نقديــة للنازحن 

ــأرب. ــة م ــاً مبحافظ ــد ضعف ــن واألش واملترري

 

واســتهدفت  املســاعدات االيوائيــة 500 أرسة 

نازحــة مــن جانبهــا أوضحــت  املنظمــة، أن 

املســاعدات تــأيت ضمــن جهــود املنظمــة للعمــل 

النازحــة. األرس  معانــاة  تخفيــف  عــى 

ولفتــت املنظمــة اىل أن املســاعدات شــملت 

بطانيــات ملســاعدة النازحــن يف ظــل موجــة 

الــرد الــذي نعيشــه هــذه االيــام يف فصل الشــتاء 

مبــا يســهم يف تحســن أوضاعهــم املعيشــية، 

مــن معانــاة  للتخفيــف  نقديــه  ومســاعدات 

النازحــن.

توزيع مواد ايوائية وصرف مساعدات نقدية للنازحني مبحافظة مأرب

نفــذت الهجــرة الدوليــة ورشــة عمــل ملناقشــة التحديــات 

ــة  ــز اهمي ــات لتحســن جــودة التدخــات وتعزي والتوصي

ــع املواقــع  ــم الشــكاوى واملقرتحــات مــن جمي ــه تقدي آلي

األربعــة والثاثــون التــي تديرهــا املنظمــة.

ــل  ــيق والتواص ــز التنس ــل إىل تعزي ــة العم ــت ورش وهدف

بــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ، والوحــدة التنفيذيــة ، 

ومنســقي املجموعــات ، ونقــاط االتصــال باملوقــع )مــدراء 

ــع(  ــل املواق ــة )داخ ــاع ، الكتل ــدراء القط ــات( ، م املخي

ــي  ــات الت ــع املخي ــي القطــاع النســوي يف جمي ، وممث

ــة.   ــا املنظم تديره

كــا هدفــت إىل التحســن مــن جــودة التدخــات يف 

جميــع املواقــع لجميــع الوحــدات ، وتعزيــز جــودة 

ممثــي  مــن  املزيــد  إىل  واالســتاع  الشــكاوي  آليــة 

املواقــع حــول الثغــرات واالحتياجــات واألفــكار الخاصــة 

باملشــاريع الجديــدة.

ــة  ــدة التنفيذي ــي الوح ــع ممث ــة جمي ــتهدفت الورش واس

ال 274 )225 رجــاً و 49 امــرأة( مــن جميــع املواقــع الـــ 

ــم  ــث ت ــرة، حي ــة للهج ــة الدولي ــا املنظم ــي تديره 34 الت

تقســيمهم إىل عــر مجموعــات ؛ تســتغرق كل مجموعــة 

يومــن.

 خــال اليــوم األول تقــدم جميــع الوحــدات إيجــازًا / 

عرًضــا تقدمييًــا حــول املشــاريع ، وآليــة تنفيذهــا ، ومعايــر 

ــع واملســتفيدين. ــار املواق اختي

ــم  ــاين، انقســم املشــاركن اىل مجموعــات يت ــوم الث ويف الي

ــات والفجــوات وايضــا  ــع التحدي مــن خالهــا عــرض جمي

والتعزيــز  كيفيــة تحســن  التوصيــات حــول  مشــاركة 

يف  رؤيتهــا  يف  يرغبــون  التــي  املســتقبلية  للمشــاريع 

مواقعهــم الخــاص. 

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــح للصعوب ــه توضي ــك،  تبع ــد ذل بع

املنظــات يف الوقــت الراهــن مــن خــال املنســق 

امليــداين للمنظمــة ومــدراء الوحــدات وممثليهــم، 

ــأرب. ــل يف م ــة إىل منســقي الكت اضاف

واختتمــت ورشــة العمــل ، بإعــداد تقريــر شــامل 

ــز التنســيق  ــة خارطــة طريــق لتعزي ســيكون مبثاب

ــاءلة  ــكاوي واملس ــة الش ــل وآلي ــل والتدخ والتواص

ــرى. ــاالت أخ ــررة ومج ــاه االرس املت تج

.اهلجرة الدولية تنفذ ورشة عمل ملناقشة التحديات والتوصيات لتحسني جودة التدخالت



العدد ) الثاني عشر ( السبت 7 جمادى اآلخر الموافق 31  ديسمبر9 ملحق

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

للنازحــن  التنفيذيــة  الوحــدة  هنئــت 

مبحافظــة مــأرب مســاعد مديــر عــام الوحــدة 

التنفيذيــة خالــد الشــجني لحصولــه عــى 

عــن  االمتيــاز  بدرجــة  الدكتــوراه   درجــة 

االقتصــادي  »األثــر  بـــ  املوســومة  رســالته 

توفــر  يف  اإلنســانية  املنظــات  لتدخــات 

ــة  ــن » جامع ــش يف اليم ــبل العي ــاريع س مش

الشــقيقة. الســودان  بجمهوريــة  بحــري 

يف  النازحــن   واقــع  الرســالة  وتناولــت 

محافظــة مــأرب واألثــر االقتصــادي لتدخــات 

املنظــات اإلنســانية يف توفــر مشــاريع ســبل 

العيــش يف اليمــن. 

ــة املناقشــة والتــي تكونــت مــن  ومثنــت لجن

ــاً، ــم أحمــد مرف ــة أحمــد النعي أ.م.د/ بثين

ــر  ــان البش ــد عث ــن محم ــال الدي أ.م.د/ ك

ــاً، ــاً خارجي ــاً وممتحن رئيس

عبدالســام  مصطفــى  عبدالســام  أ.م.د/ 

صديــق ممتحنــاً داخليــاً  رســالة الباحــث 

والتــي متيــزت بقــدرة بحثيــة عــى التعاطــي 

علميــة  بطريقــة  املوضــوع  مــع  الجيــد 

ومنهجيــة.

 

الوحدة التنفيذية تهنئ احد موظفيها حلصولة على
درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة حبري 

جبمهورية السودان الشقيقة 

 ترقبوا املعرض

 اإلنساني األول

مبحافظة مأرب


