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روان ــدا تطل ــع م ــأرب ع ــى جتربته ــا يف
التع ــايف وإع ــادة االع ــار

فريق حكومي من مأرب زار رواندا لمدة ستة أيام ضمن برنامج أممي.
الفريق ناقش مع الروانديين تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجاالت.
اطلع على أهم المشاريع والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة للتحديات.
تعرف على إمكانية االستفادة من التجربة الرواندية في مأرب.
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ضمن برنامج االمم المتحدة االنمائي في اليمن وبتمويل من االتحاد األوروبي..

فريق حكومي من مأرب يطلع عىل التجربة الرواندية يف
التعايف وإعادة اإلعامر

اختتــم فريــق حكومي
مــن محافظــة مــأرب يوم
الثالثــاء زيارتــه الرســمية
إىل جمهوريـــة روانـــدا
ضم ــن أنش ــطة م ــروع
تعزيــز املرونــة املؤسســية
واالقتصاديـــة ()SIERY
الـــذي ينفـــذه برنامـــج
االمــم املتحــدة اإلنمائي يف
اليمن بتموي ــل من االتحاد
األوروب ــي.
ويف خت ــام الزيارة عقد
رئي ــس وأعض ــاء الفري ــق
الحكومــي جلســة ختامية
مــع نظرائهــم الروانديــن
ملناقشـــة آليـــات وســـبل
تعزيــز التعــاون والتواصل
والتنسيق املشرتك يف كافة

املجاالت الخدمية بما يحقق
االس ــتفادة م ــن برنام ــج
الزيارة يف تحسني مستوى
الخدمات بمحافظة مأرب.
وتبـــادل الجانبـــان
وجهـــات النظـــر حـــول
الزيارة وانطباع املشاركني
عنهــا ،حيث أعــرب الفريق
الحكومـــي عـــن شـــكره
للمسؤولني الروانديني عىل
حفــاوة االســتقبال وكــرم
الضيافة طوال أيام الزيارة
وامتنانهــم لقيــادة وكالــة
التعاون الرواندية وبرنامج
االمـــم املتحـــدة اإلنمائـــي
يف اليمــن عــى إتاحــة هذه
الفرصة له ــم لإلطالع عىل
واحدة مــن أنجح التجارب
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التنموية الحديثة يف التعايف
وإعــادة اإلعمــار وتجــاوز
مأس ــاة الحرب.
ويف ترصيـــح لوكالـــة
األنبــاء اليمنيــة ســبأ أكــد
الدكتور ع ــي الجبل رئيس
الفريق الحكومي أن الزيارة
كانت مثمرة ،وعززت الكثري
مــن املفاهيم واألفكار لدى
الفريق الزائر ،وأضافت لهم
الكثري من ال ــرؤى الجديدة
ح ــول املرون ــة املؤسس ــية
واالقتصاديـــة ،وإعـــادة
االعمــار ،والتي ســتنعكس
عـــى خطـــط املكاتـــب
التنفيذيــة للســلطة املحلية
باملحافظــة ،وتمكنهــم من
وضع اسرتاتيجيات تنموية
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مبتكرة ق ــادرة عىل تحفيز
التنمية املحلية باملحافظة،
وتوســيع قاعــدة مواردها
االقتصاديـــة املتاحـــة
واستلهام التجارب الناجحة
يف روانــدا من رؤى وأفكار
جديدة وخطط تعايف عملية
لتنفي ــذ مش ــاريع خدمي ــة
تلبي احتياجات املجتمع يف
كافة الخدمات األساســية.
وأشـــار الجبـــل إىل
أن الفريـــق اطلـــع عـــى
أهــم املشــاريع والتجــارب
الناجحــة والحلول املبتكرة
للصعوبـــات والتحديـــات
التــي واجهتها روندا خالل
مرحلـــة مابعـــد الحـــرب
االهلية التي عاشتها البالد
Mareb_gov
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يف تسعينيات القرن املايض
ويف مقدمته ــا إعم ــار م ــا
خلفتــه الحرب واســتيعاب
التضخ ــم الس ــكاني الكبري
وإعادة التخطيط الحرضي
والعمران ــي للمدن وتنظيم
العشـــوائيات وتأهيلهـــا
بعـــد تأمـــن احتياجاتهـــا
االساسية يف قطاع الكهرباء
واملي ــاه وال ــرف الصحي
والنظافة والتحسني وباقي
القطاع ــات الخدمية.
يذكـــر أن الفريـــق
ضــم كل مــن مديــر مكتب
محافظ مأرب والســكرتري
الصحفـــي للمحافـــظ
ومــدراء عمــوم املعلومات
والتوثيـــق واإلحصـــاء
وتنميــة املرأة ومؤسســتي
الكهرب ــاء واملياه والرصف
الصحي وصندوق النظافة
والتحسني ومكاتب األرايض
واملســـاحة والتخطيـــط
العمراني واألشغال العامة
والط ــرق ومدي ــر مديري ــة
مدينة مـــأرب.

الزيارات امليدانية

هـــذا واطلـــع الفريـــق
خالل زيـ ٍ
ـارات ميدانية عىل
تجارب عدد من املؤسسات
الحكوميـــة والقطاعـــات
الخدميـــة يف العاصمـــة
الرواندية كيغايل؛ وإمكانية
االســتفادة منهــا يف التعايف
وإع ــادة االعم ــار والتنمية
بمحافظة مأرب وذلك ضمن
برنام ــج زيارته الرس ــمية
لروانــدا التــي تســتمر عدة
أيام.
واستهل الفريق جولته
امليداني ــة بزي ــارة متح ــف
«لنتذكر» وســـط العاصمة
كيغــايل؛ الــذي يوثق جرائم
اإلبادة الجماعية والتطهري
العرقي التي شهدتها رواندا
يف تسعينيات القرن املايض
وكذلك نصب «جيســوزي»
التــذكاري حيــث ُدفن أكثر
مــن ربــع مليــون شــخص
من ضحايا هذه اإلبادة من
أبنــاء قبائل التوتيس.
وتعــرف الفريــق خالل
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هاتني الزيارتني عىل بعض
التفاصيــل املؤملــة لألحداث
الدامي ــة الت ــي اندلع ــت يف
رواندا عام  1994وما تالها
من مراحل التعايف واإلنتقال
إىل مرحلـــة التصالـــح
والسالم ثم مرحلة النهضة
واإلزده ــار حت ــى أصبحت
رواندا حاليا ً واحدة من أكثر
الــدول الجاذبة لالســتثمار
يف منطقــة رشق إفريقــا يف
الوقــت الراهن.
كمـــا قـــام الفريـــق
الحكومي بزيارات ميدانية
إىل مؤسس ــات ومنش ــئات
حكومية خدمية بالعاصمة
الروانديــة كيغــايل واطلعوا
عىل أنشطتها وآليات عملها
ومســتوى الخدمــات التــي
تقدمه ــا للمواطنني ومدى
االس ــتفادة م ــن التج ــارب
واملشاريع الخدمية الناجحة
يف تطوير وتحديث املنظومة
الخدمية يف محافظة مأرب.
وزار الفريــق الحكومي
وزارة البنيـــة التحتيـــة
وناق ــش م ــع املس ــؤولني
Mareb gov
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فيها ســبل تعزيــز التعاون
والتنس ــيق املش ــرك ب ــن
الجانبني يف قطاع التخطيط
الحـــري والعمرانـــي
وإمكانيــة االســتفادة مــن
التجربــة الروانديــة الرائدة
يف هذا القطاع ،واســتعموا
مـــن املســـؤولني إىل رشح
موجـــز عـــن تجربتهـــم
يف إع ــادة االعم ــار وبن ــاء
وتش ــييد امل ــدن الحرضي ــة
ووحــدات الجــوار التابعــة
لها بأسلوب عرصي حديث
تتوفــر فيــه كل املقومــات
والخدمـــات األساســـية
إضافــة إىل مشــاريع إعادة
تأهيــل املناطق العشــوائية
واألســـواق الشـــعبية
وتحســـينها وإيصـــال
الخدمات االساس ــية إليها.
واطل ــع الفري ــق ع ــى
قري ــة الكرام ــة الس ــكنية
النموذجيـــة كإحـــدى
نماذج مش ــاريع التخطيط
الحرضي ــة الناجح ــة م ــن
املي ــدان ،والتقوا بس ــكانها
الذين تم نقلهم من مناطق
Mareb_gov
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العشــوائيات وتسكينهم يف
القرية ،وتعرفوا منهم عىل
مســتوى الخدمات املقدمة
لهـــم يف القريـــة مقارنـــة
بمناطقهـــم الســـابقة يف
العشــوائيات.
ويف جانـــب امليـــاه
والكهربـــاء واالصحـــاح
البيئــي التقــى فريق مأرب
الحكومي بقيادة هيئة املياه
والطاقة والرصف الصحي
وناقشــوا معهم عــددا ً من
القضاي ــا واملواضي ــع ذات
الصل ــة به ــذه القطاع ــات
الحيوية قبل أن يرافقونهم
يف جولـ ٍة ميدانيــة إىل عــدد
مـــن محطـــات الكهربـــاء
والتحلية ومعالجة الرصف
الصحي  ،كما اطلع الفريق
عــى آليات تنظيــم النقل يف
املدينة والنظافة والتحسني
ووســائل جمــع املخلفــات
وفرزها وإتالفها وأساليب
تدويره ــا بط ــرق علمي ــة
حديث ــة وصديق ــة للبيئ ــة
وكيفيــة اســتغالل مــا تــم
إعــادة تدويره منها يف بناء
وتشـــييد املدن وتحسينها.
وأشــاد الفريق يف ختام
زياراته امليداني ــة بالنهضة
الشـــاملة والتحـــوالت

الجذريـــة التـــي شـــهدتها
العاصمـــة الروانديـــة
كيغايل يف كاف ــة القطاعات
الخدمية ،والتزام السلطات
باملعايري الدولية يف تنفيذها
املش ــاريع األساسية ضمن
رؤيــة اســراتيجية وطنية
شــاملة للنهوض بالبالد يف
كاف ــة املجاالت.
وكان الفريق الحكومي
قد وصل العاصمة الرواندية
كيغ ــايل ي ــوم الثالث ــاء 23
أغســطس يف إطــار زيــارة
تبــادل خربات لالطالع عىل
التجربــة الروانديــة الرائدة
يف التعــايف وإعــادة اإلعمار
وعــى اآلليــات واألســاليب
واألدوات املتبعــة يف تنفيــذ
املشاريع الحرضية وإدارتها
بطرق مبتكرة.
تــرأس الفريــق رئيــس
املكتــب الفنــي يف محافظة
مــأرب الدكتور عــي الجبل
ويضـــم يف عضويتـــه كال
مــن مديــر مكتــب محافظ
مأرب والسكرتري الصحفي
للمحافــظ ومــدراء عمــوم
املعلومـــات والتوثيـــق
واإلحصــاء وتنميــة املــرأة
ومؤسستي الكهرباء واملياه
والرصف الصحي وصندوق
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النظافـــة والتحســـن
ومكاتب األرايض واملساحة
والتخطيـــط العمرانـــي
واألش ــغال العامة والطرق
ومديريــة مدينــة مــأرب .
وجــاءت هــذه الزيــارة
التعلمية كإحدى األنشــطة
املتعلقـــة ببنـــاء قـــدرات
الســلطات املحليــة بهــدف
تمكينها من تصميم وتنفيذ
خطط تعايف تلبي الخدمات
العام ــة املوس ــعة املحلي ــة
ضمن مرشوع تعزيز املرونة
املؤسســة واالقتصاديــة يف
اليمن  SIERYالذي ينفذه
برنامـــج االمـــم املتحـــدة
اإلنمائي – اليمن UNDP
 Yemenبتمويـــل مـــن
االتح ــاد األوروبي.
وهدفـــت الزيـــارة إىل
توفـــر تجربـــة تعلميـــة
وعمليــة لقيادات الســلطة
املحليــة واملكاتب التنفيذية
الخدميـــة بمحافظة مأرب
لإلط ــاع ع ــن كث ــب ع ــى
التجـــارب الناجحـــة يف
روندا ميدانيا ً واالس ــتفادة
منها يف وضع اسرتاتيجيات
وخط ــط تنموي ــة تس ــهم
يف تحفيــز التنميــة املحليــة
وتوس ــيع قاع ــدة امل ــوارد
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االقتصاديـــة وتحســـن
مستوى االستجابة يف تقديم
الخدمات األساسية يف مدينة
مأرب واستكشاف جوانب
القصور واالختالالت يف كل
الخط ــط الس ــابقة ووضع
الحلول املناسبة لها للتغلب
عليها يف املستقبل.
واســـتمع رئيـــس
وأعضـــاء فريـــق مـــأرب
الحكوم ــي خ ــال تدش ــن
الزيارة من املدير التنفيذي
لوكالــة التعــاون الرواندية
كريس ــتينا نك ــو ليكين ــكا
ومديــر التخطيــط القومي
واالقتصادي بوزارة املالية
أريان زينجريو ومدير إدارة
التخطيط واملراقبة والتقييم
بـــوزارة الحكـــم املحـــي
موريــس إىل رشحٍ مفصــل
ع ــن التجرب ــة الرواندية يف
مجــال إعــادة اإلعمــار بعد
اإلبــادة الجماعيــة قبل ٢٨
عاما ً والفــرص والتحديات
يف التخطيط املايل واالداري،
وتنفيذ املش ــاريع الخدمية
والحرضيــة وآليــات تقديم
الخدمـــات األساســـية
للمواطنني وتفعيل وظائف
املســـاءلة االجتماعيـــة يف
ا ملجتمع .
Mareb_gov
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التقى منظمة الصحة العالمية وأطباء بال حدود

الوكيل الفاطمي يفتتح مشاريع مدرة للدخل بمخيم
اجلفينة للنازحني

افتتــح وكيل محافظة
مأرب عيل الفاطمي ،يوم
األربع ــاء ،ومع ــه مدي ــر
الوحــدة التنفيذيــة إلدارة
مخيمات النازحني س ــيف
مثن ــى ،ورش ــة للنج ــارة
والحدادة والصيانة بمخيم
الجفينة ومعمل للخياطة
النسائية يف مخيم املتحف
االثري بمدينة مأرب ضمن
م ــروع اإلنع ــاش املبكر
والتعــايف االقتصادي الذي
تنف ــذه املنظم ــة الدولي ــة
للهجرة بتمويل من مركز
امللـــك ســـلمان لإلغاثـــة
واألعمال اإلنس ــانية.
وخـــال االفتتـــاح
اس ــتمع الوكيل الفاطمي
لــرح مــن قبــل منســق

املشـــاريع بمنظمـــة
الهج ــرة محم ــد عبدالل ــه
واملختصني يف الورشة ،عن
مكونات وأقسام الورشة
التي تشمل أقسام النجارة
،الحدادة ،السباكة ،أعمال
الكهرباء ،وأعمال الصيانة
 ،بهــدف تدريــب الشــباب
والعاطلــن مــن النازحني
وتأهيلهم وإكسابهم املهن
املدرة للدخل ،وإرشاكهم يف
برامج النقد مقابل العمل
وتغطيــة أعمــال الصيانة
الدوريــة يف املخيمات.
كمـــا اطلـــع مديـــر
الوحـــدة التنفيذيـــة
للنازحــن ومعــه منســق
املشـــاريع بمركـــز امللـــك
سلمان لطف الغباري عىل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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تجهيــزات معمل الخياطة
بمخي ــم املتح ــف وال ــذي
ســيعمل عىل بنــاء قدرات
النس ــاء من األرس األش ــد
ضعفــا من خــال دورات
التأهي ــل ل ــأرس يف ()34
مخيمــا تديرهــا املنظمــة
الدولية للهج ــرة يف مأرب
بالرشاك ــة م ــع املنظمات
اإلنس ــانية األخرى بهدف
تعزيز ورفع قدرات النساء
يف مخيم ــات النزوح.

أطبـــاء بـــا حـــدود
ا لهو لند يـــة
إىل ذلـــك ناقـــش
الوكي ــل محم ــد الفاطمي
،يــوم األربعــاء ،يف مكتبه
مـــع منســـق مـــروع
منظمــة أطباء بــا حدود
Mareb gov
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الهولنديــة يف مأرب ديفيد
واشــرا ذاجانــا ،تدخالت
املنظمة االنسانية القائمة
واملتوقعــة لدعــم القطاع
الصحــي يف املحافظة.
وخ ــال اللق ــاء ال ــذي
حـــره مديـــر الوحـــدة
التنفيذيـــة للنازحـــن
باملحافظة سيف مثنى ،عرب
الوكيل الفاطمي عن تطلع
الســلطة املحليــة لتعزيــز
الرشاكة مع منظمة أطباء
بال حدود وبقية املنظمات
لتخفيف معاناة النازحني
مـــن الوضـــع البائـــس
جراء الن ــزوح وترضرهم
بالعواصـــف واالمطـــار
والس ــيول الت ــي جرف ــت
مس ــاكنهم وممتلكاته ــم
Mareb_gov
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ورشدت مئـــات األرس
منه ــم يف الع ــراء.
وأشـــاد بجهـــود
منظمــة أطباء بــا حدود
وبتدخالتهـــا اإلنســـانية
امللموســة يف دعم القطاع
الصحــي باملحافظة خالل
السنوات املاضية ..مشريا
إىل رضورة مضاعفـــة
املنظمات األممية والدولية
جهودهــا وتكثيــف حجم
تدخالته ــا بع ــد تقلي ــص
برنام ــج الغ ــذاء العامل ــي
تدخالت ــه م ــن املعون ــات
الغذائيـــة مـــا تســـبب يف
مضاعفة معاناة النازحني
وتفـــي العديـــد مـــن
األم ــراض ويف مقدمته ــا
أمــراض ســوء التغذيــة.
ودعـــا الوكيـــل
الفاطمـــي املنظمـــات
األمميـــة واإلنســـانية إىل
حشد املزيد من التمويالت
واملانحني لتقديم تدخالت
تــوازي حجم االحتياجات
القائمـــة يف مختلـــف

القطاعــات ويف مقدمتهــا
الخدمات الصحية.
مـــن جانبـــه أوضـــح
منس ــق م ــروع منظمة
أطبـــاء بـــا حـــدود أن
املنظمة مستمرة يف تقديم
تدخالتهــا وتعمــل حاليـا ً
عـــى تحســـن وتطويـــر
تدخالتهــا القائمــة لدعــم
القطاع الصحي من خالل
تحويل الخدمات الصحية
عـــر العيـــادات املتنقلـــة
إىل عي ــادات ثابت ــة تق ــدم
خدماتها بشكل مستمر يف
مخيمات النازحني ..معربا
عن شكره للسلطة املحلية
عىل تعاونها والتسهيالت
التــي تقدمهــا للمنظمات
اإلنسانية إليصال خدماتها
ملستحقيها .

منظمة الصحة العاملية

كمـــا ناقـــش وكيـــل
محافظة مأرب عيل محمد
الفاطم ــي خ ــال لقائ ــه
يف مكتبــه يــوم الخميــس
مع كبــر املستشــارين يف
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مكت ــب منظم ــة الصح ــة
العاملية لالتصال واالعالم
بالعاصمــة املؤقتــة عــدن
كيفن كوك ،زيادة التعاون
االنســاني والدعم للقطاع
الصحــي يف املحافظة.
وخ ــال اللق ــاء ال ــذي
ضــم مديــر عــام مكتــب
الصحة العامة والس ــكان
باملحافظـــة الدكتـــور
عبدالعزيـــز الشـــدادي
ومنســق مشاريع منظمة
الصحة العاملية باملحافظة
الدكتور عيل سارية ،جرى
اســـتعراض احتياجـــات
القطــاع الصحــي للدعــم
يف جوانـــب «التدريـــب
والتأهيـــل ،والتوعيـــة
املجتمعيـــة والتثقيـــف
الصحــي ،وتعزيز خدمات
التحص ــن ،والرف ــع م ــن
مس ــتوى تقديم الخدمات
الطبيـــة والعالجيـــة و
الرعاية الصحية األولية».
وثمـــن الوكيـــل
الفاطمــي أهمية تدخالت
Mareb gov
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املنظمــة العاملية ..متطلعا
إىل زيارة حجم ومســتوى
الدع ــم والتدخ ــات م ــن
قبــل املنظمــة لرتتقــي إىل
مســتوى حجــم املنظمــة
وقدراتها أوال ،ومس ــتوى
االحتياجـــات االنســـانية
الكبـــرة واملتصاعـــدة يف
املحافظــة جــراء األعــداد
الكبــرة للنازحــن بعــدد
يتجاوز مليون ــي نازح إىل
جانــب املجتمــع املضيف،
وهو ما مثــل تحديا ً كبريا ً
للقط ــاع الصح ــي ال ــذي
يعانــي مــن تدنــي قدراته
وبناه التحتية وإمكاناته.
من جانب ــه أكد كيفن
كوك أن املنظمة س ــتعمل
عىل التنسيق مع املنظمات
الداعمــة والجهات املانحة
لحش ــد امل ــوارد املمكن ــة
لزيـــادة دعـــم القطـــاع
الصحــي يف مــأرب ورفــع
قدراته ومستوى الخدمات
والربام ــج الصحية.
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تأهيل  80متطوعة جمتمعية يف التثقيف الصحي املجتمعي بمأرب

اختتمـــت بمدينـــة
م ــأرب ،الخمي ــس ،دورة
تأهيليــة لـــ 80متطوعــة
مجتمعيـــة يف القطـــاع
الصحــي ،حول املشــاركة
املجتمعيـــة والتواصـــل
أثنـــاء املخاطـــر ،والتـــي
نظمه ــا املرك ــز الوطن ــي
لإلعالم والتثقيف الصحي
بالتنســـيق مـــع مكتـــب
الصحة وبدعم من منظمة
الصحــة العامليــة والبنــك
الدويل.
ويف ختـــام الـــدورة
بحضور كبري مستشــاري

منظمــة الصحــة العامليــة
للتواصـــل واالتصـــاالت
بمكتــب عــدن كيفن كوك
أك ــد مدي ــر ع ــام مكت ــب
الصحة العامة والس ــكان
باملحافظـــة الدكتـــور
عبدالعزيـــز الشـــدادي
أن برنامـــج املتطوعـــات
املجتمعية يعد من الربامج
التي حققت نجاحا كبريا يف
إيصــال الخدمات الصحية
والتوعيـــة والتثقيـــف
الصح ــي باملحافظ ــة.
ولفـــت إىل أن املكتـــب
لديـــه  700متطوعـــة
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مجتمعيـــة مـــن جميـــع
مديري ــات املحافظ ــة ت ــم
تأهيلهــن خالل الســنوات
املاضية ،وساهمن بشكل
كب ــر يف إنج ــاح حم ــات
التحصـــن والخدمـــات
اإليصاليــة ونرش التثقيف
والوعي الصحي املجتمعي
للوقاي ــة م ــن األم ــراض
الســـارية ،والجوائـــح ،
وكيفي ــة التع ــرف إليه ــا
والوقايـــة منهـــا  ،ويف
مقدمتها فريوس كورونا،
لحماي ــة أف ــراد املجتم ــع
والح ــد من انتش ــاره.
Mareb gov
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مـــن جهتـــه أشـــار
منســق منظمــة الصحــة
العامليـــة يف املحافظـــة
الدكتور عيل أحمد سارية
إىل أن الـــدورة أكســـبت
املتدربـــات املتطوعـــات
مهــارات ومعارف خاصة
بعمليــة التثقيــف الصحي
وعمل الجلسات التثقيفية
يف أوســاط املجتمع بهدف
زيادة وعي املجتمع بقبول
لقاحات (كوفيد )19-من
أجــل حمايــة املجتمع من
ه ــذه الجائح ــة العاملية .
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