
ــا •  لن ــف  ص ــة  بداي  *
ــتجابة  ــاون واس ــدى تع م

املنظمات مع الهيئة؟
ــع أن املنظمات  ــروف لدى الجمي - مع
ــرب  ــرصاع والح ــرة ال ــا ازدادت دائ كلم
ــات، وحقيقة ان هناك  ــدد املنظم ازداد ع
ــس  ــه لي ــات ولكن ــن املنظم ــتجابة م اس
ــن كبري  ــوب وهناك تحس ــكل املطل بالش
ــابقا ويف بعض األحيان  عما كان عليه س
ــات  ــن املنظم ــري م ــون التقص ــد ال يك ق
ــا أو يف  ــة عمله ــل يف آلي ــون الخل ــل يك ب
ــيق أو  ــذ  وعملية التنس ــوات التنفي خط
ــات الذين  ــض العاملني يف املنظم من بع
ــلطة  ــعون إلحداث فجوة ما بني الس يس
ــاك  ــة هن ــة ويف الحقيق ــة واملنظم املحلي
ــتحقون  ــوادر يمنية جيدة يس مدراء وك
ــون به  ــا يقوم ــىل م ــر ع ــكر والتقدي الش
ــم األول والوحيد  ــان وهمه من جهد وتف
ــتفيدين وبكل  إيصال املساعدات للمس
ــول أن تدخل  ــن الق ــهولة ويمك يرس وس
ــري  ــاني غ ــب االنس ــات يف الجان املنظم
كاف يف ظل عدم توفر مخزون احتياطي 

ملواجهة الطوارئ.
ــكاليات •  اإلش ــم  أه ــا  م  *

يف  ــة  الهيئ ــه  تواج ــي  الت
القيام بدورها اإلنساني؟

ــر أي مخزون احتياطي طارئ  عدم توف
ــدى الهيئة حتى  ــة ل ــاعدات الطارئ للمس
تستطيع مواجهة أي كوارث أو احتياجات 
ــم  ــاد قائ ــكل االعتم ــا ف ــب تقديمه يتطل
ــا ال يوجد لدى  ــىل املنظمات بينم فقط ع
ــك ، كما أن  ــة ذل ــد ملواجه ــة أي بن الحكوم
ــات وليس  ــى من املنظم ــوارد الهيئة تأت م
ــف ريال  نفقات  ــوى مبلغ 120 ال لديها س
ــى ال  ــة وه ــن الدول ــدة م ــغيلية معتم تش
تغطى احتياجات عملها للنزول امليداني 
ــم  وتقيي ــة  واملتابع ــة  والرقاب واإلرشاف 
ــق  ــا يف املناط ــاري تنفيذه ــاريع الج املش
ــاج  ــا تحت ــة ايض ــا أن الهيئ ــدة كم البعي
ــل وجه لكم كبري  ــام بمهامها عىل أكم للقي
ــتطيع الهيئة  ــوادر العاملة وال تس ــن الك م
ــبب عدم قدرتها عىل دفع  استقطابهم بس
ــه  يمثل تحديا  ــذا بحد ذات ــب لهم وه روات

ــول دون  ــرية التي تح ــن التحديات الكب م
ــام بالدور  ــة ألهدافها والقي ــق الهيئ تحقي

املناط بها.
ــدد النازحني •  ــغ ع * كم بل

املسجلني لديكم بالهيئة؟
ــت أعدادهم ما يقارب 60 ألف أرسة  - بلغ
خالل الفرتة األخرية وأغلب حاالت النزوح 
ــيل وبالرغم من ضخامة العدد إال أننا  داخ
ــود كل الخريين من  ــل من الله وجه وبفض
ابناء املجتمع وتعاون املنظمات والسلطة 
املحلية استطعنا امتصاص أعداد النزوح 
ــاعدات  ــم املس ــني وتقدي ــواء النازح واحت
ــرىض وأفضل بكثري  ــكل م العاجلة لهم بش
من املحافظات األخرى واستطعنا التغلب 
ــق املرافقة  ــات والعوائ ــة الصعوب عىل كاف

لذلك.
ــي •  ــق الت ــرث املناط ــا أك * م

تعرضت للنزوح باملحافظة 
التي  ــاعدات  ــة املس وطبيع

يحصل عليها النازح؟

ــخنة  والس ــة  الفقي ــت  بي ــات  مديري  -
ــاعدات  ــا يتعلق باملس ــة وفيم واملنصوري
فهي تختلف ما بني الحني واآلخر بحسب 
ــد تكون  ــو متوفر ق ــا ه ــا وم ــة إليه الحاج

إيوائية ونقدية ومواد غذائية.
وأرضار •  ــار  آث ــرز  أب ــا  م  *

ــدوان  ــري للع ــد األخ التصعي
ــريه  وتأث ــدة  الحدي ــىل  ع
ــي  اإلغاث ــب  الجان ــىل  ع

واإلنساني؟
ــدا وجميعها  ــار واألرضار كبرية ج -  اآلث
تالمس حياة املواطنني اليومية حيث نتج 
عن تصعيد العدوان  نزوح أعداد كبرية من 
األرس القاطنني يف مناطق خطوط التماس 
ــىل الهيئة إضافة  ــكل عبئا كبريا ع وهذا ش
إىل أن معظم مخازن املنظمات تقع يف كيلو 
ــبب وجودها ضمن مناطق  16 املغلقة بس
ــول إليها وكذا  ــات ويصعب الوص املواجه
ــدوان أواخر  ــن قبل الع ــف املطاحن م قص
الشهر املايض أدى بدوره إىل تأخر إيصال 

ــون  يك ــازح  فالن ــني  للنازح ــاعدات  املس
ــة للمساعدة وتأخر حصوله  بحاجة ماس
عىل املساعدات يفاقم من وضعه املعييش 
ــلفت سابقا أن ليس لدى  ولألسف كما أس
ــداء او  ــزون احتياطي من الغ ــة مخ الهيئ
مخزون احتياطي من املنظمات للطوارئ 
ــة والتعامل  ــة للمواكب ــت ترصف الهيئ تح

الرسيع يف مثل هكذا أوضاع وظروف.
ــة •  الهيئ ــدم  تق ــاذا  م  *

للنازح؟ 
ــا يقترص عىل  ــيئا ودوره ــدم له ش - ال تق
ــالها  وإرس ــات  البيان ــع  وجم ــيق  التنس
للمنظمات واإلرشاف عرب لجان عىل عملية 
ــاعدات للنازحني  ــال املس ــع وإيص التوزي
ــي ضعيفة ألنه  ــق بالرقابة فه وفيما يتعل
ــلطة  يتم إرشاك مندوبني من مجالس الس
املحلية وعقال الحارات لالطالع واملتابعة.

ــكاوى تلقيناها •  * هناك ش
من بعض النازحني أن هناك 
ــة  الهيئ ــل  عم يف  ــريا  تقص

ــىل أي  ــم ع ــدم حصوله وع
ــى اآلن.. ما  ــاعدات حت مس

ردكم عليها؟
ــاك مخالفات ويف  ــرتف أن هن ــن نع - نح
ــبة مرتكبيها  ــم محاس ــافها تت حال اكتش
ــا أي  ــد بتات ــاء وال يوج ــم للقض وإحالته
ــا  وإمكانياتن ــة  الهيئ ــل  قب ــن  م ــري  تقص
ــني يف كل  ــا مندوب ــا أن لدين ــدودة كم مح
ــد  ــار عن ــع التج ــني م ــات ومندوب املديري
ــديد ان  ــف الش ــاعدات ولألس رصف املس
ــارات خالل الفرتة  ــض عقال الح هناك بع
األخرية  وأخص بالذكر مديريات " الحايل 
ــي الضمري  ــن عديم ــاء"  م ــوك واملين والح
ــن  ــرية م ــات كب ــة  كمي ــب ورسق ــوا بنه قام
ــماء  ــجيل أس ــن خالل تس ــاعدات م املس
ــرد يف البيت  ــن ف ــول أكرث م ــة وحص وهمي
ــان الكثري  ــاعدات وحرم ــد عىل املس الواح
ــاكني  ــة والفقراء واملس ــن األرس املحتاج م

من الحصول عليها.
ــري •  تغي ــل  ه ــم  برأيك  *

ــع  م ــني  العامل ــني  املندوب
الهيئة كاف عند التأكد من 
مخالفتهم للوائح واألنظمة 

املعمول بها من قبلكم؟
ــري كاف وهناك  ــع هذا اإلجراء غ - بالطب
ــام القادمة  ــنتخذها خالل األي خطوات س

بإذن الله وال يمكن اإلفصاح عنها اآلن.
ــق •  عات ــىل  ع ــع  يق ــل  ه  *

ــة  ــن صح ــد م ــة التأك الهيئ
ــد  عن ــازح  الن ــات  بيان

تسجيله؟
ــالها  ــن نقوم بجمع البيانات وإرس - نح
ــن املنظمات وهم  ــن م ــرشكاء املنفذي إىل ال
ــزول امليداني والتأكد والتحقق  يتولون الن
ــون هناك  ــى تك ــات حت ــة البيان ــن صح م
ــجيل أي  مصداقية وان الهيئة لم تقم بتس

أسماء وهمية.
ــوث •  ــم باملبع ــل التقيت * ه

ــه  زيارت ــالل  خ ــي  األمم
ــف نوفمرب  ــدة منتص للحدي
ــىل  ع ــوه  وأطلعتم ــايض  امل
ــاني ومعاناة  ــع اإلنس الوض

النازحني باملحافظة؟
ــة  ــه للمحافظ ــدول زيارت ــري ج ــم تغي ت
ــب ما كان معد سلفا واقترصت زيارته  حس
ــرتض  ــن املف ــث كان م ــاء حي ــط للمين فق
ــن أخرى  ــفى الثورة وأماك ــه مستش زيارت
ــه دعوتي لألمم املتحدة  ومن خاللكم أوج
ــاف الحرب عىل  ــرب يف إيق ــب دورا أك أن تلع
ــانية بلغت حدا ال  ــن فاألوضاع اإلنس اليم
ــه أو وصفه  ــكوت عن ــن الس ــاق وال يمك يط

وخاصة يف الحديدة.
ــودون •  ت ــرية  أخ ــة  كلم  *

قولها يف ختام هذا اللقاء؟
ــاهم ومد يد  ــكل من س ــكر ل ــدم الش - نق
ــن عامةوأبناء  ــون ووقف مع أبناء اليم الع
الحديدة خاصة يف هذا الوضع االستثنائي 
ــة للتخفيف  ــروف الصعبة والعصيب والظ
ــدوان الظالم الذي تزيد  من حدة وآثار الع
ــد أرواح  ــوم ويحص ــن ي ــا ع ــاه يوم ضحاي

األبرياء الذين ال حول لهم وال قوة.

مدير الهيئة العامة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية بمحافظة الحديدة جابر حسني جابر لـ "الثورة": 

ـــد مـــنـــه قــريــبــا ـــح ــل عـــلـــى ال ــم ــع ــن ـــدات وس ـــاع ـــس ـــم ـــور فــــي تــــوزيــــع ال ـــص ـــق ـــاك بـــعـــض ال ـــن ■  ه
■تدخل المنظمات في الجانب اإلنساني غير كاف في ظل عدم توفر مخزون احتياطي للهيئة لمواجهة الطوارئ

07 لقاءلقاء

تصعيد العدوان األخير على الحديدة فاقم األوضاع اإلنسانية وأدى إلى نزوح نحو ٦٠٦٠ ألف أسرة 

ــاة اليمنيين  ــن معان ــدوان والتخفيف م ــاف الع ــي إيق ــدور األكبر ف ــم المتحدة ال ــى األم ــع عل ــاة اليمنيين يق ــن معان ــدوان والتخفيف م ــاف الع ــي إيق ــدور األكبر ف ــم المتحدة ال ــى األم ــع عل يق

ــؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة الحديدة جابر حسني جابر أن تدخل املنظمات يف أوضح  ــيق الش مدير عام فرع الهيئة العامة الوطنية إلدارة وتنس
الجانب اإلنساني غري كاف يف ظل عدم توفر مخزون احتياطي ملواجهة الطوارئ.

ــن مختلف مديريات  ــزوح نحو 60 ألف أرسة م ــانية وأدى إىل ن ــري عىل الحديدة فاقم األوضاع اإلنس ــورة» أن تصعيد العدوان األخ ــاء مع صحيفة «الث ــر يف لق ــد جاب وأك
محافظة الحديدة.

وتطرق جابر يف هذا اللقاء إىل عدد من القضايا ذات الصلة بنشاط الهيئة والجهود التي قامت بها وما قدمته من مساعدات للنازحني يف املحافظة واملناطق املجاورة لها 
خالل الفرتة املاضية .

ــاريعها وتوجيهها االتجاه املخطط له والعمل عىل إيصال املساعدات  ــيق لها واالطالع عىل مش ــريا إىل أن الهيئة جهة حكومية تتوىل اإلرشاف عىل املنظمات والتنس  مش
ــني األوىل طبيعية والثانية مرحلة  ــل الهيئة يتم من خالل مرحلت ــن العدوان ، الفتا إىل أن عم ــد واألكرث احتياجا وترضرا م ــتفيدين يف املناطق األش ــدد من املس ــرب ع إىل أك
ــتجابة الرسيعة "الطوارئ"، موضحا أن بعض املكاتب الحكومية ذات االختصاص ليس لديها رؤية واضحة تتماىش بها مع املرحلة الراهنة ولم يطرأ عىل خططها  االس
ــابقة ولفت إىل أن هذا  ــف تنتهج نفس الروتني وتعتمد عىل الخطط الس أي تحديث أو متابعة تواكب طبيعة األحداث والظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وظلت ولألس

بدوره يشكل عبئا كبريا عىل عمل الهيئة والقيام بواجبها املناط بها.. وإليكم حصيلة اللقاء:

 لقاء/
 أحمد كنفاين
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