تقرير عن انشطة المؤسسة للنازحين من مناطق
الصراع الى حضرموت 2019
وانشطة المساحة االمنة لالطفال المعرضين للخطر
والنازحين والمجتمع المضيف

المقدمة
يوجد أكثر م ن  12اسرة نازحة في مخيم النازحين في ابن سيناء وهناك اكثر من  2000اسرة
نازحة ( نازحين داخلي ًّ ا ( ) )IDPsبشكل اجباري من مناطق الصراع في محافظة حضرموت
وإنه لمن الضروري التأكد من ضمان توفير الحماية والمساعدة العاجلة لهؤلاء الذين تأثروا
بهذا النزو ح ،وخصوصا ساكني المخيم حيث يعتبر المخيم هو الخيار الوحيد ،والملجأ الأخير
لهم.
طرأت بعض التغییرات علﯽ ترکیبة ا لمخيم حيث جدد المبنى المجاور للمخيم وتم تأهيل
دورات المياة بداخله للاستفادة منها من قبل النازحين.
يحتوي المخيم على  14خيمة وبناية غير مكتملة تحوي  18غرفة .
هناك صعوبات عديدة واجهتنا قبل اقامة المخيم في اول اسبو ع من توافد النازحين على
حضرموت وكان في شهر يونيو  2018وجهنا نداء للمنظمات الانسانية لتوفير خيام وب عض
الاحتياجات الايوائية لهم لم يستجب معنا حينها سوء ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية ووفر
لنا السلات الغذائية والفرش والهلال الاحمر الاماراتي قام بتوفير الخيام وايضا بذل مجهود
في انشاء وتأهيل المخيم في المنطقة السابقة وهي منطقة الدواجن وبعد تأهيل المكان
ظهرت بالمنطقة مشاكل امنية حيث برز صراع حول الاراضي واصبح النازحين غيير آمنيين
في هذا المكان وعليه تم التواصل مع السلطة المحلية بضرورة تغيير المكان وفعلا تم
تحديد المكان الحالي وهو منطقة ابن سيناء حوش اللجنة العليا للانتخابات ليكون مخيم
ثابت للنازحين وقمنا بجهو د مع الاخوة في الهلال الاحمر الاماراتي بتجهيز وتأهيل المكان
ونقل الخيام اليه وتجهيز دورات المياة وتعيين ادارة ثابتة للمخيم بجهود مدير عام امن
حضرموت الذي وفر لنا الادارة المقيمة بالمخيم .

االحصائيات :
استقبل المخيم مايز يد عن  80اسرة خلال العام  2018حيث خر ج من المخيم عدد  59اسرة
عدد من هذه الاسر انتقل الى بيوت بالايجار وبلغ عددهم  25اسرة وعدد  34اسرة عادوا
الى المناطق التي نزحوا منها .
بينما استقبل المخيم  120اسرة خلال عام  2019خر ج الكثير منهم من المخيم وعادو الى
منازلهم فيما يسمى العودة ا لطوعية للنازحين وتتحل
حيث ساهمت المؤسسة بدفع تذاكر السفر لنازحين الراغبين العودة الى الى مناطقهم
وغادر طوعيا عدد  108اسرة بينما بقى بالمخيم

وقد وفرت المؤسسة عدد  39وظيفة للنازحين وذلك ليعتمدوا على انفسهم في توفير
بعض احتياجاتهم وايضا ل يستقلوا بذواتهم و يبدأو حياتهم بعمل يحفظ لهم كرامتهم ..

ساهمت المؤسسة باجراء عدد  10عمليات كبرى للاطفال النازحين الذين يعانون من بعض
الامراض التي تحتاج لتدخل طارئ منها استئصال الطحال لطفلتين احدهما تبلغ من العمر
ست سنوات والاخرى  14سنة وعملية تصحيح وضع الخصية واغلاق القناة الاربية لطفل
يبلغ من العمر ثلاث سنوات وعملية استئصال البواسير لاحد النازحات وعملية فتق لنازحة
اخرى  ،عملة القدم السكر ية لناز ح واحد فقط بينما اجر يت عمليات قيصر ية لنساء حوامل
داخل المخيم










شهد المخيم عدد  6ولادات داخل المخيم ووفرت المؤسسة الرعاية للامهات
وايضا لوازم النظافة الشخصية .
شهد المخيم تقديم الدعم الصحي لعدد من النازحين المرضى ( مرضى تكسرات
الدم و يتم توفير لهم قرب الدم اسبوعيا – مرضى الملار يا – حالات الاشتباه
بالكوليرا – الحمى والاسهالات وغيرها )
يتم اخلاء المخيم عند حدوث الاعصار واي
كوارث بيئية محتملة وفق خطة اخلاء واضحة
الادوار و ينقل النازحين لاقرب مكان آمن.

الخدمات المتوفرة بالمخيم :
 تم توفير المواد الايوائية  :عبر الهلال الاحمر الاماراتي ،وائتلاف الخير للاغاثة
الانسانية كان تعاونهم محدود جدا  ،جمعية التكافل ،
 تم توفير مطبخ بسيط تقوم العوائل بتجهيز وجب اتها فيه .

 تم توفير عدد  5دورات مياة عبر الهلال الاحمر الاماراتي








تم توفير برادتين ماء واحدة خار ج المخيم والاخر داخل المخيم مقدمة هدية من
فاعلي خير
بدءت عملية صيانة وتأهيل دورات المياة في المبنى داخل المخيم بدعم وتمويل
اليونيسف تنفيذ مؤسسة روابي  ،كذلك تم اعتماد تسو ير الفتحة الوسطى في
المبنى لحماية الاطفال وتجهيز ابواب للغرف لاستخدامها في ايواء عدد من الاسر .
تم ايضا توفير عدد من خزانات المياه بالاضافة الى الاعداد الموجودة وتم فصل
دورات المياه للنساء عن دورات المياه للرجال .
يتم توفير سلال غذائية شهريا للا سر المتواجدة داخل المخيم من الهلال الاحمر
الاماراتي .
توفير لهم تمور من شبكة استجابة للاعمال الانسانية .

االحتياجات :
يحتاج النازحون الى كثير من الامور الاساسية والتي تعتبر من الشروط الاساسية للحياة
بكرامة و يعتبر من الحقوق التي كفلتها لهمالقوانين والدساتير الانسانية .
 يحتاج الاطفال في المخيم وخصوصا الرضع منهم الى الحليب بشكل مستمر
 يحتاج النساء والفتيات الى سلة النظافة الشخية او طقم الكرامة والذي يحوي على
ادوات النظافة الشخصية للنساء مثل الفوط الصحية الشامبو والصابون ولوشن
الجسم والبود رة ومقراض الاظافر وايضا مقص حلاقة .
 يحتاج الاطفال الى الحفائض وبودرة الاطفال .








يحتاج الاطفال لبعض العلاجات الطارئة مثل بلاسترات الجرو ح وشراب خافض
الحمى او التحاميل لذلك يعتبر احتياج عاج توفير صندوق اسعافات اولية مزود
بادو ية الطوارئ داخل المخيم
يحتاج المخيم لطفايات حر يق
يحتاج الاطفال داخل المخيم للالتحاق بفصول الدراسة واكمال تعليمهم
يحتاج اطفال المخيم لمساحة صديقة للطفل تساعدهم على الخرو ج من مآسي
الصراعات وتساعد على اعاد تأهيلهم من جديد.
يحتاج الرجال والاولاد لدمجهم في حرفة تدر عليهم بالدخل المالي الذي يعيلهم
على اكمال النواقص الضرور ية لدى اسرهم .

تجمعات سكنية للنازحين في منطقة بويش :
تبعد منطقة بويش عن مدينة المكلا حوالي نصف ساعة بالسيارة و يسكن عدد من الاسر
النازحة منطقة بو يش جوار معسكر النجدة في بيوت مازالت لم يكتمل بنائها بعد  ،وهناك
تجمع اخر اسفل ربوة معسكر النجدة.

االحصائيات :
 بلغ عدد الاسر في معسكر النجدة الى شهر مارس  2019حوالي  85اسرة عدد 17
اسرة منها في بيوت جوار معسكر النجدة و  70اسرة موزعة اسفل معسكر النجدة .
 معظم الاسر ناازحة من الساحل الغربي من مدينة حيس والحديدة وكليو 60
والمطار .


الخدمات المتوفرة لهم :
تم توفير لهم سلال غذائية لمرة واحدة خلال عام  2019من ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية .
تم توفير لهم خدمات العلاج المجاني عبر مركز بو يش الصحي وتحو يل الحالات
المستعصية الى المستشفيات المجاورة.
توفير خزانات ماء لبعض الاسر التي يعاني اطفالها من اسهالات مزمنة بسبب تلوث المياة
التي يشربونها من قبل اليونيسف عبر مؤسسة روابي الخير للاغاثة الانسانية.
توفير لهم تمور من شبكة استجابة للاعمال الانسانية .
إلحاق اطفال بعض الاسر في المدارس

االحتياجات :
حل مشكلة الدراسة لمعظم الاطفال لهذا التجمع
توفير لهم الامن الغذائي بشكل مستمر غير منقطع
توفير خزانات مياه للاسر التي لم تتحصل على خزان سابقا.

االنشطة التي نفذت في المخيم خالل عام :2019
مشروع كسوة

العيد :

المنفذون  :مؤسسة االمل النسوية

تمويل :
الهالل االحمر االماراتي – مركز سلمان لالغاثة االنسانية

االهداف :
 المشاركة في رفع أو دفع المعاناة عن النازحين .
المستهدفون 456 :نازح
الفترة الزمنية  :من  25مايو الى  3يونيو 2019

المستفيدون:
 األيتام
 النازحون
 والفقراء.

مكان التنفيذ :
المكال

توزيع سالل غذائية رمضانية
الهدف:
تعزيز مبداء التكافل االجتماعي وتوفير احتياجات
النازحين
المستفيدون  :االسر النازحة موزعة كالتالي :






 27اسرة في مخيم ابن سيناء
 69اسرة في الشحر
 100اسرة في بويش والريان وغيل باوزير
 400اسرة بالمكال
 200اسرة في محافظة ابين

الفترة الزمنية  :من  30 -1يونيو
المنفذ  :مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية
فريق رؤيا امل ابين
الداعمون  :الهالل االحمر االماراتي –
ائتالف الخير لالغاثة االنسانية – الهالل االزرق

نزول فريق  C4Dللمخيم في ابن سيناء :
االهداف :
 توعية بامراض الكوليرا والدفتريا والضنك
 توزيع الصابون وادوات النظافة الشخصية للنازحات
 تعريف االطفال على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
المنفذ  :مؤسسة مياة الريف

تمويل  :اليونيسف

تجهيز دورات المياة :
االهداف :
 اعادة تأهيل دورات المياة في المخيم
 اضافة خزانات مياه جديدة
 عمل حماية للعمارة داخل المخيم لحماية االطفال
تنفيذ  :مؤسسة مياة الريف
تمويل  :اليونيسف
حضر التسليم للمشروع  :د .ابها باعويضان

وجبات افطار صائم وجبات سحور للنازحين :
االهداف :
 تخفيف العبء االقتصادي على االسر النازحة داخل المخيمات

 التكافل االجتماعي
زمن التنفيذ  :طول شهر رمضان
تمويل  :الهالل االحمر االماراتي – ائتالف الخير لالغاثة االنسانية

تقديم مياة الشرب في مخيم ابن سيناء وتجمع بويش
االهداف :
 توفير مياه صحية صالحة للشرب
 تخفيف العبء االقتصادي على االسر النازحة
الزمن  :طول شهر رمضان
دعم وتمويل  :مؤسسة التنمية ومياه الوزيري

توفير خزانات مياه لتجمع نازحي بويش:
االهداف :

 توفير مكان آمن غير ملوث لحفظ المياة
 القضاء على االمراض التي تنتشر عبر المياه الملوثة مثل الكوليرا
تنفيذ  :مؤسسة مياة الريف
تمويل  :منظمة اليونيسف

برنامج الدعم النفسي للنازحين
 )1حفل فني ترفيهي لالطفال والنساء
االهداف :
 تخفيف المعاناة النفسية للنازحين
 ادخال الفرح والسرور بقلوبهم
المنفذ  :فريق فتيات الغد – ومركز االكل للسالم
والتنمية – ومركز المتطوعات
المستهدفون  200 :من اطفال النازحين وامهاتهم
تمويل  :مؤسسة االمل

)2

اللعاب المرح والتلوين

االهدف :
 تفريغ الضغط النفسي لالطفال النازحين عبر الرسم والتلوين واللعب
 خلق جو من المرح في المخيم
المستهدفون  35 :طفل نازح
المكان  :مخيم ابن سيناء
التمويل والتنفيذ  :مؤسسة قيم للتنمية

برنامج سبل كسب العيش للشباب المعرضين للخطر في مشروع خدمات الرعاية
المجتمعية ذات الجودة للطفل واالطفال المعرضين للمخاطر في  9محافظات
اليمن .
االهداف :
 التوعية بالمخاطر التي تهدد االطفال
 رصد حاالت العنف القائم على النوع والجنس
 عمل دورات تدريبية لالطفال المعرضين للخطر

انشطة البرنامج :
 14 جلسة توعوية للنازحين
 3 دورات تدريبية حرفية مهنية لالطفال النازحين
 رصد حاالت االنتهاك لالطفال المعرضين للخطر
تمويل  :انترسوس واليونيسف
تنفيذ  :مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية
مسؤل البرنامج  :مريم العيدروس

حملة يانفس ما تشتهي لتوزيع التمور في ابين

الفئة المستفيدة
عدد التمور الموزعة :
المنطقة

تنفيذ

توزيع زكاة البدن
االهدف :
الهدف العام:

 – تسهيل عملية اخراج الزكاة
األهداف الخاصة:







ايصال الزكاة الى اهلها ومستحقيها
تمكين مؤدي الزكاة من اخراجها بمقدارها الشرعي
إعانة مؤدي الزكاة على اخراجها في وقتها الشرعي
اعطاءها للمستحقين دون كلفة مالية او بدنية
تنظيم هذا العمل الستيعاب اكبر قدر من المحتاجين وعدم حصرها على فئة معينة

 تكاثف الجميع في دفع ورفع المعاناة عن المحتاجين
مبررات المشروع :

 .1الحالة المادية الصعبة والمتدهورة لدى الكثير من األسر نتيجة للوضع
االقتصادي المتدهور.
 .2ارتفاع األسعار وغالء المعيشة.
 .3ضعف التكافل االجتماعي وشدة الحاجة لدى األسر لنازحة.
 .4القيام بالواجب الشرعي نحو الفقراء والمحتاجين المتضررين من الحرب.
 .5المساهمة في ايصال الزكاة لمستحقيها

المستفيدون:
 النازحون

المناطق المستهدفة :
مخيم ابن سيناء

مشروع كسوة العيد
مشروع سنوي تقوم المؤسسة بتوزيع المالبس ولعب االطفال على االسر االكثر احتياجا وتذهب
لمواقعهم وتقدمه لهم بطريقة الئقة ال تخدش فيها مشاعرهم بل تشاركهم فرحتهم بالعيد

االهدف :





المشاركة في رفع أو دفع المعاناة عن النازحين .
إزالة الحزن واليأس من وجوه الفقراء والمحتاجين والنازحين ،
وإظهار الفرح والسرور وخصوصا ً في أيام العيد.
فتح الباب للمحسنين للحصول على األجر العظيم.
مشاركة األسر المحتاجة فرحة العيد تحقيقا ً لمبدأ التكافل االجتماعي

الفئة المستهدفة :
 2622فرد من االطفال والنساء
من العائالت الفقيرة وااليتام والنازحين

الزمن :
من  25مايو الى  3يونيو 2019

االماكن المستهدفة :
غيل باوزير – المكال – الشحر – الديس الشرقية – الحامي – ارياف المكال

تمويل

 :المؤسسة – فاعلي الخير  -الهالل االحمر االماراتي

حملة توزيع كسوة العيد واللعاب االطفال للنازحين
بدعم من مركز الملك سلمان لالعمال االنسانية ومؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة قيم للتنمية تم
توزيع كسوة العيد واللعاب لالطفال لعدد  200طفل نازح في مدينة المكال وبويش .
الفئة المستفيدة :االطفال النازحين
عدد المستفيدين  200 :طفل

المنطقة  :المكال – خلف – بويش – الغار االحمر
تنفيذ  :فريق فتيات الغد
الزمان  3 :يونيو 2019

مبادرة فرحة احباب هللا
تم توزيع المالبس في محافظة ابين .
الفئة المستفيدة :اطفال االسر النازحة
عدد المستفيدين  180 :طفل وطفلة
المنطقة  :حصن الشداد ( مخيم النازحين ) ومنطقة المسييمير وعمودية
تنفيذ  :رؤيا امل ابين

الزمن  25 :مايو .
تمويل  :فاعل خير

توزيع االضاحي :
االهداف :
 مساعدة االسر النازحة وتخفيف العبئ االفتصادي عليهم
 ادخال الفرحة لفلوبهم
 احياء التكافل االجتماعي
الفترة الزمنية  11 :اغسطس

مكان التنفيذ :

مخيم ابن سيناء ومخيم بويش
المنفذون  :مؤسسة التنمية الخيرية – الهالل االزرق الدولي

برنامج الدعم النفسي واعادة تأهيل النازحين
المنفذون  :مؤسسة الضياء

االهداف :
 مساعدة النازحين
 توعية واعادةة تأهيل
المستهدفون  :النازحين
المكان  :مخيمي النازحين
الزمان  16 :اغسطس 2019

حملة غسل اليدين :
المنفذون :
التمويل  :اليف بوي
االهداف :
 توعية النازحين باهمية غسل اليدين بالماء والصابون
 احتفاال باليوم العالمي لغسل اليدين
الزمان  13 :اكتوبر 2019
المكان  :مخيم النازحين
الفئة المستهدفة  :النازحين

تركيب عداد ماء
الهدف :
اعادة الماء الى مخيم ابن سيناء بهد ان تم قطعه واخراج عداده من قبل ادارة المياه
الزمن  :اكتوبر
المكان  :مخيم ابن سيناء بفوة مدينة المكال
الفئة المستهدفة  :النازحين
المنفذ  :مؤسسة االمل النسوية

حملة العادة الطالب النازحين لمدارسهم :
االهداف :
 دعم الطالب النازحين لتوفير االحتياجات المدرسية
 توفير بعض الوثائق الثبوتية التي يحتاجها الطالب اثناء التسجيل في المدرسة بضمان
المؤسسة .
المستهدفون  10 :طالب نازحين
الفترة الزمنية  :شهر نوفمبر
مكان التنفيذ  :مدينة المكال

محاضرة توعوية :
االهداف :
 توعية النازحين
 االحتفاء باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية
المستهدفون  :النازحين

الزمن  1 :اغسطس 2019
مكان التنفيذ  :المكال
المنفذون مؤسسة االمل النسوية

مشروع دعم المياه :
االهداف :
 مساعدة النازحين
 احياء السنة النبوية
 بث روح التكافل
المنفذون  :مؤسسة روابي الخير
تمويل  :منظمة اليونيسف
المستهدفون  :النازحين
المكان  :مدينة المكال
الزمان  3 :اغسطس 2019

محاضرة توعوية وتوزيع ادوات النظافة
االهداف :
 بث روح التكافل
 توعية النازحين ومساعدتهم .
المنفذون  :مؤسسة روابي الخير
تمويل  :منظمة اليونيسف
المستهدفون  :النازحين
المكان  :مدينة المكال
الزمان  6 :اغسطس 2019

توزيع حليب اطفال
االهداف :
 مساعدة النازحين وتخفيف العبء االقتصادي عليهم
 بث روح التكافل المجتمعي
المنفذون  :مؤسسة التنمية الخيرية

التمويل :
الزمان  9 :أغسطس
مكان التنفيذ :مخيم النازحين

توزيع المالبس :
المنفذون  :جمعية الضياء الخيرية

االهداف :
 مساعدة النازحين
 بث روح التكافل المجتمعي
المستهدفون  :النازحين

المكان  :مخيم النازحين
الزمان  11 :اغسطس 2019

اخالء المخيم وقت العواصف والمنخفضات
الجوية :
الهدف :
 توفير حماية للنازحين
 حماية ماتبقى من مملتكاتهم
المكان  :مخيم ابن سيناء
الزمان  :وقت اعالن االرصاد عن حدوث كوارث طبيعية متوقعة مثل االعاصير والمنخفظات
الجوية .
المستهدفون  :النازحين
تنفيذ  :مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية

انشطة المساحة اآلمنة ( مساحة حافة باسويد ):
يوجد في المساحة عدد  250طفل منهم  130طفل من اسر نازحة من مناطق الصراع في اليمن .
تمويل ودعم  :منظمة االنترسوس للمساعدات االنسانية

توعية عن عمالة ةاالطفال

الهدف :
 رفع وعي المجتمع بخطر عمالة االطفال
 التوعية بالقوانين والتشريعات التي تمنع عمالة االطفال
الزمن  23 :اكتوبر
االفئة المستهدفة  30 :من الشباب
دعم وتمويل  :انترسوس

االنشطة اليومية :
تمارس االنشطة بشكل يومي في المساحة بحيث تجذب االطفال وتشجعهم على الحضور للمساحة
ويعمل بالمساحة مختصيين اجتماعيين يقدمون برامج الدعم النفسي لالطفال المعرضين للخطر
ويقدمون الدعم العالجي والتمكن االقتصادي السر هؤالء االطفال
الرياضة :
مباراة بلياردو

اللعب بالكيرم

كرة قدم

النط على الكرات

االشغال اليدوية للبنات الخياطة
والكورشية للبنات

دروس تقوية

حصص التلوين والرسم

اللعب بالمكعبات

غرفة االركان (( ركن المطبخ ))

