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مجلة شهرية  ُتعنى بالعمل الخيري والتطوعي - العدد ٨٦  - ديسمبر  2016

الوضع اإلنساني
 في اليمن

المشاركة في االجتماع السابع
لمكافحة األمراض المهملة 
 
الحماية القائمة ىلع املجتمع

بناء عشش  لألسر املتضررة 
من السيول يف الحديدة

التأثير يف اآلخرين 
بطريقة القدوة
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CSSW مجلة شهرية تصدر عن
جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية

العدد 86 ديسمبر  2016 م

املشرف العام

د . عبدالواسع الواسعي

dralwasai@gmail.com

رئيس التحريري

صـــالح النــــــوني

 salah.alnoni@gmail.com

مدير التحرير

عمــار العـــريقــي

althimarcssw@gmail.com 

تصميم وإخراج

أميـــن الكبــــاب

ameenalkabab@gmail.com

سكرتير التحرير

هاشـــم الالحجــــي

h_allahigy@hotmail.com

للتواصل معنا ..

 + 967   1   464402
 althimarcssw@gmail.com 
 csswyemen.org

ملف العدد  املجاعة
 يف
تهامة

تشـهد اليمـن منـذ مطلـع العـام 2011م أزمـة 

اقتصاديـة مسـتمرة ومتصاعدة ألقـت بظاللها 

وانعكاسـاتها السـلبية ىلع الوضـع اإلنسـاني 

يقـدر  الذيـن  للسـكان  املعيشـي  والوضـع 

عددهـم يف هذا البلد بنحو سـبعة وعشـرين 

مليـون نسـمة , يعيـش معظمهـم تحـت خط 

الفقـر ويعانـون مـن انعـدام أبسـط الخدمـات 

الحياتيـة وافتقـار حـاد إلـى سـبل العيـش ...

csswyemenorg
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تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا
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المشاركة في االجتماع السابع 
لمكافحة األمراض المهملة بواشنطن 

أكثر من 14 ألف أسرة تستفيد من
مشروع كسوة الشتاء

ورشة العمل  التدريبية 
الحماية القائمة على المجتمع

كفالة و رعاية األيتام 
إرواء ألرواح ضامئة
الجزء الثالث و األخير

توزيع 5000 سلة غذائية
 للمتضررين في تعز

التأثير في اآلخرين
بطريقة القدوة
من أنت وكيف تتصرف ؟ ؟

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

تفاصيل أكثر .. 
أضغط هنا

162224
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مفتتح

د . عبدالواسع الواسعي

يف ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان 

أهالي تهامة بادرت جمعية اإلصالح االجتماعي 

الخيرية كعادتها يف إطالق حملة » معا إلنقاذ 

هدفت  حيث   « املجاعة  من  تهامة  سكان 

من  يتم  عاجلة  تدخالت  تقديم  الى  الحملة 

خاللها توزيع الغذاء إلنقاذ حياة عشرات األالف 

واملجاعة  املوت  خطر  من  املهددة  األسر  من 

يف عدد من املديريات بالساحل التهامي التي 

ظهرت فيها بوادر املجاعة وسجلت العديد من 

حاالت الوفاة هناك بسبب الجوع . 

كل  تدعو  الجمعية  فإن  اإلطار  هذا  ويف 

لتنفيذ  الجهود  من  املزيد  لبذل  الشركاء 

خدمات انسانية وتقديم الدعم الالزم لتحقيق 

قدر مطلوب من األمن الغذائي لألالف من األسر 

املتضررة .

مرحلية  مؤخرًا خطة  الجمعية  اعتمدت  وقد 

ألربع سنوات قادمة تبدأ من العام 2017 وتنتهي 

بالعام 2020 م , تعتزم الجمعية خاللها تنفيذ 

والخدمات  واملشاريع  البرامج  من  العديد 

ملكافحة الجوع واملرض يف اليمن وتدعو كل 

للتفاعل  االنسانية  واملنظمات  الخير  فاعلي 

أمكن  ما  تحقيق  املرحلة بهدف  مع متطلبات 

لالحتياجات  املعالجة  مجال  يف  تحقيقه 

الطارئة واملستقبلية ىلع حد سواء.
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المشاركة في االجتماع السابع

لمكافحة األمراض المهملة 
بواشنطن 

السابع  االجتماع  في   CSSW شاركت 

للتحالف الدولي لمكافحة األمراض المهملة 

سبتمبر  نهاية  واشنطن  في  أقيم  الذي 

هوبكينز  ادريان  الدكتور  بحضور  الماضي 

المدير السابق لبرنامج توزيع عالج المكتزان 

MDP  والدكتور ياو سادهون المدير الحالي 

دانيل  شونقو  والدكتور   MDP لبرنامج 

الرئيس السابق لمجموعة مكافحة األمراض 

المجتمعون  خرج  حيث   NGDO المهملة 

بعدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة 

بمكافحة األمراض المهملة ، وأوضح الدكتور 

مكافحة  برنامج  مدير  عوض  الدين  عصام 

أن  الجمعية  ممثل  المهملة  األمراض 

االجتماع تضمن حوارات ومناقشات عديدة 

مكافحة  في  الدول  بعض  تجارب  حول 

وقدم  المهملة  األمراض  بعض  واستئصال 

الجمعية  إنجازات  حول  مداخلة  عوض 

االسترشادية  الحملة  تنفيذ  في  ونجاحها 

األولى للمعالجة المجتمعية حيث حققت 

الجمعية نسبة 92.8 % للتغطية العالجية 

لجهود  شاكرًا   ، المحويت  محافظة  في 

برنامج MDP بأطالنطا وشركة مرك ومبادرة 

 End Fund ببريطانيا  البلهارسيا  مكافحة 

بتوفير  الحملة  تمويل  في  أسهموا  الذين 

المبالغ والعالجات الالزمة.  

في  عصام  الدكتور  شارك  ذلك  إلى 

اجتماع مجموعة NGDO – ONCHO الذي 

الملفات  من  عدد  مناقشة  خالله  جرى 

المهملة  األمراض  بمكافحة  المتعلقة 

ومنها دور المجموعة في التحالف الدولي 

المرحلة  خالل  المهلة  األمراض  لمكافحة 

المجموعة  رسالة  ومراجعة  المقبلة 

معايير  ومراجعة  لها  العامة  والموجهات 

منظمة  من  الصادرة  السوداء  استئصال 

للعمل  المجموعة  ودور  العالمية  الصحة 

الستئصال   ES Pen الجديد  البرنامج  في 

  MDP تقرير  مناقشة  و  السوداء  مرض 

ألعضاء المجموعة .



الوضع اإلنساني
 في اليمن

معًا لمواجهة 
المجاعة 
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تشهد اليمن منذ مطلع العام 2011م أزمة اقتصادية مستمرة ومتصاعدة ألقت 

للسكان  املعيشي  والوضع  اإلنساني  الوضع  ىلع  السلبية  وانعكاساتها  بظاللها 

, يعيش  بنحو سبعة وعشرين مليون نسمة  البلد  الذين يقدر عددهم يف هذا 

معظمهم تحت خط الفقر ويعانون من انعدام أبسط الخدمات الحياتية وافتقار 

حاد إلى سبل العيش .
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تدهور مخيف يشهده الوضع اإلنساني 

الفقر  معدالت  يف  وارتفاع  اليمن  يف 

النازحين  أعداد  يف  وتزايد  والبطالة 

من  عدد  يف  مجاعة  بوادر  وظهور 

املديريات بالساحل التهامي حيث سجلت 

سوء  بسبب  هناك  الوفاة  حاالت  من  عدد 

التغذية وتفشي الجوع , كل هذه وغيرها 

الكثير  لدى  كبيرا  قلقا  أثارت  املخاوف  من 

من العاملين يف املجال اإلنساني خصوصا 

بعد التطورات األخيرة التي شهدتها البالد 

والتي  2016م  و    2015 العامين  خالل 

وضعت اليمن يف عزلة دولية بعد مغادرة 

وإغالق  الدبلوماسية  البعثات  من  العديد 

مقرات الكثير منها ومغادرة وتعليق أعمال 

العديد من املنظمات العاملة يف املجال 

االنساني يف اليمن . 

مكتب  يف  دوليون  مسئولون  أكد 

التابع ملنظمة  االنسانية  الشئون  تنسيق 

األمم املتحدة )أوتشا( إن الوضع اإلنساني 

عدد  وإن   , الخطر  درجة  بلغ  اليمن  يف 

للمساعدات  املحتاجين  اليمنيين  السكان 

اإلنسانية بلغ أكثر من )21( مليون شخص 

عدد  إجمالي  من   %  80 يعادل  ما  أي   ,

تقرير صدر عن  وذكر   , اليمن  السكان يف 

املكتب نهاية أكتوبر املاضي إن أكثر من 

)14( مليون شخص من السكان يف اليمن 

يعانون من انعدام األمن الغذائي .

الغذاء  برنامج  أكده  الذي  األمر  وهو 

العاملي يف دراسة له عن الوضع اإلنساني 

يف اليمن .. وقال املدير االقليمي للبرنامج 

أكتوبر  االمن نهاية  له بمجلس  يف كلمة 

إلى  تحول  اليمن  يف  الجوع  إن  املاضي 

غير  أصبحت  املتوسطة  الطبقة  وأن  وباء 

طعام  من  تحتاجه  ما  شراء  ىلع  قادرة 

الالزمة  املساعدات  توفير  إلى  داعيا   ,

للسكان يف اليمن . 

املتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيل 

يف  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية  للشئون 

أوبراين«  ستيفن   « السيد  الطوارئ  حالة 

بشأن  استغاثة  نداء  أطلق  جانبه  من 

الوضع يف اليمن , وقال أوبراين » إن اليمن 

ىلع بعد خطوة واحدة من املجاعة وإن 

يكافحون  اليمن  أنحاء  كافة  يف  السكان 

من أجل الحصول ىلع الطعام .. يف وقت 

تشهد فيه الخدمات األساسية انهيارا شبه 

كامل يف العديد من املناطق . 

اليونيسيف من جهتها أكدت  منظمة 

األطفال يف  من   % 47 إن  لها  تقرير  يف 

مصابون  الخامسة  سن  تحت  ـ  اليمن 

مصابون  األطفال  من   %  13 وإن  بالتقزم 

الوضع  مسوحات  أشارت  فيما   , بالهزال 

  2015 عامي  خالل  نفذت  التي  التغذوي 

و2016 م يف عدد من املحافظات اليمنية 

الحاد  التغذية  بسوء  اإلصابة  معدالت  أن 

بل   ,  %  15 وهي  الطوارئ  عتبة  تجاوزت 

تعز  محافظة  مديريات  بعض  يف  وصلت 

تهامة  مديريات  يف  ووصلت    %  25 إلى 

من  بكثير  معدالت أىلع  وهي   % 31 إلى 

معدل الطوارئ يف العالم وهو 15%. 

يف  املنظمة  باسم  املتحدث  وأكد 

الدكتور محمد األسعدي يف مؤتمر  اليمن 

 )10( نحو  إن  الحديدة  بمحافظة  صحفي 

ماليين طفل يحتاجون ملساعدات إنسانية 

وخمسمائة  مليون  اثنين   )2.5( إن  وقال   ،

٪ ٨٠
من إجمالي عدد 
السكان يف اليمن 

بحاجة ضرورية 
للمساعدات
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% 30
 من أطفال اليمن

يعانون من

 سوء
 التغذية

الحاد
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ألف طفل معرضون لخطر اإلصابة بأمراض 

ألف  ومائة  مليون   )2.1( وإن   , اإلسهاالت 

من  حاد  تغذية  سوء  من  يعانون  شخص 

ألف  وخمسمائة  مليون  واحد   )1.5( بينهم 

طفل ـ تحت سن الخامسة , فيهم أكثر من 

)370( ثالثمائة وسبعين ألف طفل يعانون 

من سوء تغذية حاد وخيم 

منظمة  أكدته  الذي  ذاته  األمر  وهو   ..

األمم  ملنظمة  التابعة  الزراعية  األغذية 

خطورة  من  مؤخرا  حذرت  التي  املتحدة 

وتفاقم  اليمن  يف  اإلنساني  الوضع 

املجاعة يف هذا البلد املنكوب . 

تتجرع األسر يف معاناة كبيرة للحصول 

ىلع مياه الشرب, التي تضاعفت أسعارها 

صنعاء  العاصمة  يف  مرات  ثالث  من  أكثر 

يعد  لم  حيث   , املحافظات  من  وغيرها 

ىلع  الحصول  األسر  من  املاليين  بإمكان 

املياه الصالحة للشرب , وذكرت خطة األمم 

اليمن  يف  اإلنسانية  لالستجابة  املتحدة 

للعام 2016م إن أكثر من )19( مليون شخص 

من السكان يعانون من عدم الحصول ىلع 

الصحي  الصرف  وخدمات  النظيفة  املياه 

مليون   )14( عن  يزيد  ما  وإن   , املناسب 

كافية  صحية  لرعاية  يفتقدون  نسمة 

الفتاكة  األمراض  انتشار  إلى  أدى  مما   ,

الضنك  وحمى  الكوليرا  كمرض  واألوبئة 

ناهيك   , املعدية  األمراض  منى  وغيرها 

معاناة  من  السكان  عموم  يعيشه  عما 

تمس  التي  املجاالت  شتى  يف  مستمرة 

السلع  أسعار  ارتفاع  جراء  اليومية  حياتهم 

والخدمات , وارتفاع أسعار املواد الغذائية 

ىلع  القمح  سعر  ارتفع  حيث   , األساسية 

سبيل املثال بزيادة بلغت 12 % والفاصوليا 

كانت  مما   %  30 بلغت  بزيادة  الحمراء 

لبرنامج  تقرير  بحسب   , األزمة  قبل  عليه 

أسعار  ارتفاع  عن  ناهيك   , العاملي  الغذاء 

 , املواصالت  وأجور  النفطية  املشتقات 

يف  مخيف  وتراجع   , الكهرباء  وانعدام 

املتخصصة  الطبية  الخدمات  تقديم 

وخدمات الرعاية الصحية األساسية . 

يعد اليمن بلد عبور تتدفق إليه هجرات 

نحو  البلد  هذا  يستضيف  حيث   , متعددة 

من   معظمهم  والجئ  مهاجر  مليون  ربع 

اليمن  استضاف  كما   , وأثيوبيا  الصومال 

مؤخرا الجئين سوريين , وهذا بدوره شكل 

األحداث  أنهكته  بلد  ىلع  مضافا  عبئا 

نزوح  إلى  أدت  التي   , الداخلية  والنزاعات 

داخليا  نزوحا  شخص  ماليين   )3( من  أكثر 

أغلبهم  يسكن   , املحافظات  مختلف  يف 

الغذاء  يف  شح  من  تعاني  مخيمات  يف 

اإليوائية واملنزلية  للمواد  , وتفتقر  واملاء 

الصحية  الصحي والرعاية  الصرف  وخدمات 

الخدمات  انعدام  عن  ناهيك   , األولية 

النفسي  الدعم  وخدمات  التعليمية 

الحماية  مراقبة  وخدمات  واالجتماعي 

القائمة ىلع املجتمع التي يجب توفيرها 

فهم  من  النازحين  لتمكين  باستمرار 

١٩مليون
من السكان يعانون 

من الحصول ىلع 
املياه النظيفة 
وخدمات الصرف 

الصحي
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ىلع  والحصول  ومتطلباتهم  حقوقهم 

الدعم الالزم واملمكن إزائها .

الحلول

املمكنة  الحلول  توفير  يف  ولإلسهام 

للوضع  الخطيرة  التداعيات  من  للحد 

اإلنساني يف اليمن .. فإن جمعية اإلصالح 

شركائها  كل  تدعو   , الخيرية  االجتماعي 

من السلطات املحلية واملنظمات الدولية 

واإلقليمية والعربية إلى وضع استراتيجية 

التحديات  ىلع  الضوء  تسلط  شاملة 

والصعوبات وتعمل ىلع تذليلها , وتسهم 

يف املعالجة املرحلية القائمة ىلع رسم 

الخطط القريبة والبعيدة املدى , وتعتمد 

مختلفة  إنمائية  ومشاريع  برامج  تمويل 

االحتياجات  لتغطية  عاجلة  خدمات 

اإلنسانية القائمة والطارئة ىلع حد سواء . 

الصدد  بهذا  الجمعية  تدعو  كما 

والتحاور  األولويات  وتحديد  ملناقشة 

لجهود  املمكنة  السبل  حول  والتشاور 

 , والفاعلة  املمكنة  اإلنسانية  االستجابة 

والخروج بآلية عمل تمكن من توزيع األدوار 

بين مختلف الجهات والتدخالت اإلنسانية 

 , واملتبعة  املحددة  لإلجراءات  وفقا   ,

والتسريع يف اعتماد املزيد من التعهدات 

الجمعية  لتتمكن  املالية  وااللتزامات 

تقديم  اليمن من  العاملون يف  وشركاؤها 

حلول مجدية تتميز بالكفاءة واالقتدار .

اليمن  يف  التغذية  سوء  وملكافحة 

يجب توفير خدمات معالجة سوء التغذية 

املحتاجين  كل  الى  لتصل  واسع  بنطاق 

يمكن  ومالئم  كايف  غذاء  وتشمل  اليها 

لجميع السكان الوصول اليه ورعاية صحية 

وخدمات  مأمونة  شرب  وتوفيرمياه  كافية 

اإلسهاالت  من  للحد  مالئمة  بيئي  إصحاح 

الحالة  كبير يف  تدهور  تتسبب يف  التي 

التغذوية للمصابين.

وقبل هذا كله يظل الوعي هو األساس 

فعلى  التغذية  سوء  من  الوقاية  يف 

الخالصة  الطبيعية  الرضاعة  املثال  سبيل 
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العمر  من  السادس  الشهر  دون  لألطفال 

تعد الوسيلة األهم لوقاية الطفل من سوء 

التغذية وكذلك النظافة الشخصية و غسل 

اليدين بالنسبة للكبار و األطفال.

ما قدمته الجمعية 

املمكنة  الحلول  توفير  وبهدف 

املنظمات  من  العديد  مع  بالشراكة 

الدولية واإلقليمية والعربية بادرت جمعية 

يف  كعادتها  الخيرية  االجتماعي  اإلصالح 

تهامة  سكان  إلنقاذ  معا   « حملة  إطالق 

الى  الحملة  هدفت  حيث   « املجاعة  من 

خاللها  من  يتم  عاجلة  تدخالت  تقديم 

توزيع الغذاء إلنقاذ حياة عشرات األالف من 

األسر املهددة من خطر املوت واملجاعة 

يف عدد من املديريات بالساحل التهامي 

والخوخة  والدريهمي  التحيتا  مثل مديرية 

املجاعة  بوادر  التي ظهرت فيها  واملخاء 

هناك  الوفاة  حاالت  من  العديد  وسجلت 

بسبب الجوع . 

الجمعية خالال  اإلطار وزعت  ويف هذا 

األشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

الدقيق  من  مكونة  غذائية  سلة   )72٤1(

والحليب  والزيت  والبقوليات  واألرز  والسكر 

 IHH ومنظمة  الخيرية  قطر  مع  بالشراكة 

–البحرين  الخيرية  األعمال  ولجنة  التركية 

والجمعية  بالبحرين  االسالمية  والجمعية 

اليمنية األملانية لإلغاثة والتنمية وفاعلي 
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خير وبجهد ودعم ذاتي أيضا من قبل فرع 

استفاد  حيث   , املحافظة  يف  الجمعية 

مديريات  من  عدد  يف  أسرة   )72٤1( منها 

نفذ  كما   , التهامي   بالساحل  واملناطق 

عيادات  ثالث  بالحديدة  الجمعية  فرع 

طبية متنقلة تم خاللهن املعاينة وصرف 

يف  فردا   )821( لعدد  الالزمة  العالجات 

مديريات باجل والزهرة واللحية . 

مدير  نائب  الفقيه  يحيي  األخ  وأوضح 

تقدمه  ما  أن  بالجمعية   االغاثة  ادارة 

الجمعية مع شركائها من املساعدات التي 

وزعت ، جاءت بهدف تخفيف معاناة األسر 

الفقيه  وحّث  املستهدفة  املناطق  يف 

لصالح  الدعم  مواصلة  ىلع  املتبرعين 

هذه  أن  إلى  مشيرا  اليمنيين،  إخوانهم 

خصوصا  وأخوي،  إنساني  واجب  الوقفة 

يف مثل هذه الظروف اإلنسانية الصعبة .

شكرها  الجمعية   تقدم  الصدد  وبهذا 

أسهموا  الذين  لشركائها  البالغ  وتقديرها 

 , الغذائية  تدخالتها  تقديم  يف  معها 

لجميع  دعوتها  تجدد  أن  لها  يطيب  كما 

الشركاء املحليين والدوليين لإلسهام يف 

دعم حملة » مواجهة املجاعة يف تهامة 

مجال  يف  تقديمه  أمكن  ما  وتقديم   «

توزيع الغذاء ومكافحة سوء التغذية الحاد 

والعالجات  واألدوية  الشرب  مياه  وتوفير 

وانتشار  املجاعة  للحد من تفشي  الالزمة 

الساحل  مديريات  يف  املعدية  األمراض 

التهامي 
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عمـل  ورشـة  الجمعيـة  عقـدت 

تدريبيـة يف مجـال الحماية القائمة 

اسـتهدفت  والتـي  املجتمـع  ىلع 

تدريـب موظفـي املركـز االجتماعي 

بمحافظتـي الجـوف وتعز يف مجال 

ووضـع  داخليـا  النازحيـن  حمايـة 

عملهـم  ملواقـع  الالزمـة  الخطـط 

وتنفيـذ املهـام املوكلـة لهـم .

 ويف جلسـة افتتاح الورشة حث

 الدكتـور مطهر الحيـدري مدير وحدة

املشـاركين بالجمعيـة   الحمايـة 

بحياديـة العمـل  ىلع  الـدورة   يف 

 تامـة يف امليـدان ومحاولـة تذليـل

 الصعـاب التـي تواجـه النازحين وفق

 الخطـط املوضوعـة للحمايـة ووفقا

األداء يف  والدقـة  العملـي   للواقـع 

 وابـداء املالحظـات امليدانيـة التي

أفضـل حلـول  توفيـر  ىلع   تسـاعد 

. بمشـاركة النازحيـن أنفسـهم

وناقشـت الورشـة التي اسـتمرت 

املعـدة  العمـل  أوراق  أيـام  أربعـة 

ىلع  القائمـة  الحمايـة  حـول 

ملجتمـع  ا

العمـل  اسـتعرضت ورقـة  حيـث 

العزيـز  عبـد  األخ  قدمهـا  التـي 

النفسـي  القسـم  القاضـي مسـئول 

للنازحيـن  االجتماعـي  باملركـز 

االنسـاني  العمـل  فلسـفة  بحـرض 

اهلل  عبـد  األخ  قـدم  فيمـا 

القانونـي  املستشـار  الشـرعبي 

عمـل  ورقـة  االجتماعـي  باملركـز 

النازحيـن  حقـوق  حـول 

إلـى ذلك قـدم األخ غازي جندس 

مسـئول قسـم الحماية باملركز ورقة 

الحمايـة  ملوضـوع  تطرقـت  عمـل  

واملشـاكل  التـي تواجـه النازحين   

القاهـر  عبـد  األخ  قـدم  كمـا 

الحميـدي رئيس تحرير مجلة أسـامة 

لألطفـال ورقـة عمـل حـول حقـوق 

لطفـل  ا

ويف ختـام الورشـة التي  شـارك 

فيهـا 22 متدربـا ومتدربـة  نـوه األخ 

بأعمـال  القائـم  املصعبـي  عبـده 

دور  إلـى  الجمعيـة  عـام  مديـر 

معانـاة  تخفيـف  يف  املشـاركين 

النازحيـن والعمل بجدية يف تقديم 

الخدمـات كمـا حـث املتدربين ىلع 

الـدورة  مخرجـات  مـن  االسـتفادة 

ومضامينهـا وتطبيـق مـا تلقـوه من 

معـارف ىلع صعيـد الواقع العملي .

يف  الورشـة  اسـهمت  وقـد 

املعـارف  املشـاركين   اكسـاب 

واملهـارات واإلجـراءات التـي تسـهم 

املعيشـية  الحيـاة  تطويـر  يف 

بيـن  العالقـة  وتوطيـد  للنازحيـن 

املجتمـع النـازح واملجتمع املضيف 

ملبـادئ  املشـاركين  واسـتعراض 

حقـوق الطفـل وآلية تقديـم الدعم 

. للنازحيـن  واالجتماعـي  النفسـي 

OCHA بتمويل من منظمة
إنعقاد ورشة العمل  التدريبية 

الحماية القائمة ىلع املجتمع



15

نفـذ ت الجمعيـة بالشـراكة مـع منظمـة
منظمـة  مـن  وبتمويـل  اليابانيـة   ICAN
اإلغاثـة  مشـروع   JAPAN BLATFORM

. تعـز  يف  للمتضرريـن  الطارئـة 
وأشـادت السـلطة املحلية بمحافظة تعز 
واالنسـانية يف  االغاثيـة  املنظمـات  بـدور 
التخفيـف مـن معانـاة أبنـاء محافظـة تعز.. 

و شـكر األكحلي املنظمـات اليابانية ىلع 
هـذه املسـاعدات ، الـى ذلك اشـار أمين عام 
الفـرع  األخ عبـد الكريـم شـيبان أن مشـروع  
جهـود  إطـار  يف  يأتـي  الطارئـة  االغاثـة 
بالتفـورم لدعـم  ايـكان وجابـان  منظمتـي 
سـكان مدينـة تعـز و معالجة تـردي االوضاع 
.. مضيفـا أنـه تـم توزيـع هـذه  املعيشـية 

مديريـات  يف  املسـتفيدين  ىلع  املـواد 
مدينـة تعز حسـب نتائـج املسـح امليداني 
الـذي نفذتـه الجمعيـة يف الفتـرة املاضية 
.. وأكـد شـيبان ان هـذا املشـروع يأتـي بعد 
نجـاح املشـروع السـابق الـذي شـمل توزيـع 
مـواد غذائيـة وصحيـة اسـتفاد منهـا أكثـر 

مـن3500 أسـرة.. 

الحزم  بمدينة  معين  نادي  بملعب  اختتم 
يف  الرياضي  الدوري  الجوف  بمحافظة 
واملجتمع  النازحين  للشباب  القدم  كرة 
بمشاركة  شهر  قبل  افتتح  الذي  املضيف 
الشباب  من  تشكلت  رياضية  فرق  ست 
.. حيث  وأبناء املجتمع املضيف  النازحين 
توج فريق التعاون باملركز األول بعد فوزه 

ىلع فريق الوحدة بركالت الترجيح . 
من  تمويله  تم  الذي  النشاط  هذا  ويأتي 
اإلنسانية  الشؤن  تنسيق  مكتب  قبل 
أوتشا ضمن األنشطة التي يقدمها املركز 
لجمعية  التابع  للنازحين  االجتماعي 

 . )CSSW( اإلصالح االجتماعي الخيرية
ادارة  مدير  الحيدري  مطهر  الدكتور  وأكد 
شئون الالجئين بالجمعية أن الدوري أسهم 
يف عملية الدمج املجتمعي بين النازحين 

واملجتمع املضيف وتنمية قدرات الشباب 
وأضاف   , الرياضي  الجانب  يف  النازحين 
الشباب  لدى  النفسي  الترويح  من  قدرا 
األندية  من  املباريات  يف  املشاركين 
عزز  كما   , للمباريات  واملتابع  املختلفة 
الرياضية التي تخفف بالطبع  ثقافة الروح 
من لتوترات واملشاكل النفسّية املختلفة 

حضر اختتام الدوري االخ عبداهلل الحاشدي 
مدير مكتب املحافظة واألخ حسن مبارك 
علي  واألخ  والرياضة  الشباب  مكتب  مدير 
وحشد   , باملحافظة  املالية  مدير  سيف 
املشاركة  للفرق  املشجعة  الجماهير  من 

يف الدوري .

بالشراكة مع منظمة ICAN  اليابانية 

توزيع 5000 سلة غذائية للمتضررين يف تعز

دوري رياضي يف كرة القدم
للشباب النازحين واملضيفين يف محافظة الجوف
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دشـنت الجمعيـة مشـروع كسـوة الشـتاء 
الـذي يسـتهدف  أكثـر من 14.000أسـرة يف 
املحافظـات األكثر بـرودة . وأوضح األخ عادل 
القباطـي مديـر إدارة املشـاريع املوسـمية 
إلـى توفيـر املالبـس  أن املشـروع يهـدف 
والبطانيـات للنازحين واألسـر الفقيرة وإحياء 

مبـدأ التكافـل والتراحـم يف املجتمـع 
وقـال القباطي يف تصريح له إن عشـرات 
مجتمعـات  يف  تسـكن  األسـر  مـن  األالف 
تفتقر إلـى خدمات الكهربـاء واملياه واملواد 
األالف  أن  كمـا  وااليوائيـة  الغذائيـة  غيـر 
مـن األسـر ال تقـوى ىلع مقاومـة الطقـس 
البـارد ممـا يـؤدي النتشـار األمـراض واألوبئة 
الشـتوية التـي تفتـك بمئات األطفـال وكبار 

لسن. ا
ستسـتفيد  أسـرة   14248 أن  إلـى  وأشـار 
شـديدة  املناطـق  يف  املشـروع   مـن 
البـرودة وهـي أمانـة العاصمـة ومحافظـات 
صنعـاء وعمـران وصعـدة وذمـار وإب وتعـز 

واملحويـت.

أكثر من 14 ألف أسرة 
تستفيد من

مشروع كسوة 
الشتاء

أقـام قطـاع كفالـة ورعايـة األيتـام سـت 

دورات تأهيليـة وتدريبيـة لأليتـام ، وأوضـح 

التدريـب  مسـئول  البرعـي  يحيـي  األخ 

140 يتيمـا ويتيمـة اسـتفادوا  بالقطـاع  أن 

املهنـي  الحـريف  والتدريـب  الـدورات  مـن 

التـي اقيمـت يف محافظـات الحديـدة وإب 

وذمـار  واألمانـة  وعـدن  حضرمـوت  ووادي 

موضحـا أن الـدورات شـملت التدريـب ىلع 

دبلـوم الرخصـة الدوليـة للحاسـوب ودبلـوم 

كوافيـر  ودبلـوم  جـوال  وبرمجـة  صيانـة 

وتجميـل وخياطـة وتطريز و سـيكون لها أثر 

بالـغ يف تغيير حياتهم العملية واكسـابهم 

املهـارات والحـرف الالزمـة لتجـاوز صعوبات 

الحيـاة 

وزع مكتـب CSSW بجمهوريـة جيبوتـي 
عـدد )487( سـلة غذائيـة لالجئيـن اليمنين 
يف مخيـم ابـخ بدعـم مـن منظمـة العمل 

املباشـر لالجئين بأسـبانيا.
حقيبـة   )400( عـدد  املكتـب   وزع  كمـا 
يف  الالجئيـن  اليمنيـن  للطلبـة  مدرسـية 
املخيـم بتمويـل مـن املنظمة ذاتهـا وذلك 

يف ٳطـار العمـل املشـترك بيـن الجمعيـة 
واملنظمـة الذي يسـهم يف دعـم الالجئين 

وتخفيـف معاناتهـم .
وكان املكتـب وزع يف وقـت سـابق 500 
املضيـف يف  للمجتمـع  مدرسـية  حقيبـة 

جيبوتـي .

برنامج التأهيل والتدريب
 الحريف واملهني لأليتام

مكتب CSSW بجيبوتي

يوزع مواد غذائية وحقائب مدرسية
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نفذ فـرع cssw بمحافظة شـبوة املرحلة 

الثانيـة مـن مشـروع سـقيا املـاء بالشـراكة 

مع مؤسسـة صلـة للتنمية .حيـث تم توزيع 

خزانـات امليـاه لعـدد )51( أسـرة مـن األسـر 

الفقيـرة واألسـر املتضـررة من اعصار تشـاباال 

.ويف  رضـوم  بمديريـة  جلعـة  قريـة  يف 

إدارة  مديـر  حضـره  الـذي  التدشـين  حفـل 

البرامـج بمؤسسـة صلـة للتنميـة االخ خالـد 

للمجلـس  العـام  األميـن  أشـاد  شـهاب  بـن 

املحلـي برضـوم األخ هادي الخرمـاء بتواصل 

األنشـطة اإلغاثيـة املتنوعة لفـرع الجمعية 

تدخالتهـا  وسـرعة  الطيبـة  ومبادرتهـا 

اإلغاثيـة ملسـاعدة املنكوبين مـن األعصار .

مـن جانبـه قـال ٲحمـد مريصـع مسـؤول 

أن مشـروع سـقيا  الجمعيـة  بفـرع  اإلغاثـة 

املـاء يسـتهدف يف مجمله ثـالث مديريات 

أن  موضحـا  والطلـح  وعتـق  رضـوم  وهـي 

مكوناتـه تتمثـل يف توزيـع كميـات امليـاه 

ىلع خمسـمائة أسـرة فقيـرة بمدينة عتق 

التـي تعانـي مـن شـحة امليـاه . 

وأضـاف أن العمـل يجري حاليـا لبناء خزان 

للميـاه يف مديريـة الطلح إضافـة إلى توزيع 

كميـة مـن خزانـات امليـاه لألسـر  املحتاجة 

يف منطقـة جلعة . مشـيدا بدور مؤسسـة 

صلـة ودعمهـا للمشـروعات اإلغاثيـة التـي 

ينفذهـا فـرع الجمعيـة يف املحافظة .

املرحلة الثانية من مشروع سقيا املاء بمحافظة شبوة

قـام قطـاع املـرأة والطفـل يف محافظـة الحديـدة  ببناء 20 عشـة 
لألسـر املتضـررة مـن السـيول يف منطقتـي  الزهـرة والرمانـة وذلـك 
يف اطـار مـا تقـوم به الجمعية من مشـاريع وخدمات انسـانية لألسـر 
الفقيـرة واملحتاجـة واألسـر املتضـررة مـن األحـداث والكـوارث  وقـد 

عبـرت األسـر املتضـررة مـن السـيول  عـن سـعادتها البالغـة وشـكرها 
القطـاع  وزع  ذلـك  إلـى   ، املشـروع  تنفيـذ  ىلع  للجمعيـة  الجزيـل 
انقطـاع  مـن  املتضـررة  املرضـى  مـراوح ألسـر  و  منظومـة شمسـية 
الكهربـاء اسـتفاد منهـا 15 أسـرة يف مناطق الحوك – املينـاء – الحالي 

بناء عشش  لألسر املتضررة من السيول

يف منطقتي الزهرة والرمانة يف محافظة الحديدة
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عـدن  بمحافظـة  الجمعيـة  فـرع  وزع 

أسـرة   )  800  ( لعـدد  الغذائيـة  السـالل 

مناطـق  يف  للنازحيـن  البريقـة  بمديريـة 

الخيسـة رأس عمـران وفقـم والقادميـن من 

مناطـق االحـداث يف املحافظـات املجاورة.

املديـر  عبيـد   عمـر  عبيـد  األخ  وأوضـح 

السـالل  توزيـع   تـم  أنـه  للفـرع  التنفيـذي 

  IHH منظمـة  مـع  بالشـراكة  الغذائيـة 

وذلـك  الخيريـة  األمـة  وجمعيـة  التركيـة 

ضمـن برنامـج االغاثـة العاجلة الـذي تنفذه 

الجمعيـة اسـتجابة للحاجـة املاسـة لألسـر 

الغذائيـة  واملسـاعدات  اإليـواء  مجـال  يف 

الخدمـات . مـن  و غيرهـا  وامليـاه 

من جهته اشـاد مسـؤول االغاثة بمنطقة 

فقـم ، ياسـر محمد علـوان ، بجهود جمعية 

االمـة  وجمعيـة   )IHH( ومنظمـة  االصـالح 

الخيريـة يف دعم االسـر النازحـة واملتضررة 

مـن األحـداث يف محافظـة عدن  

تحـت شـعار التميـز يف تنميـة مواهـب 

األيتـام  اختتـم فـرع الجمعيـة بعـدن دورة 

تدريبية يف مجال الحاسـب اآللي بمشـاركة 

22 متدربـا ومتدربـة مـن األيتـام املكفولين   

إدارة رمـزي عبـد اهلل مديـر  األخ   وأوضـح 

الـدورة إّن  بالفـرع   األيتـام  ورعايـة   كفالـة 

األيتـام قـدرات  بنـاء  برنامـج   جـاءت ضمـن 

الجمعيـة لـدى  املكفوليـن  اليتيمـات   و 

األيتـام طاقـات  اكتشـاف  يف   واسـهمت 

بمـا توظيفهـا  و  ومواهبهـم  اليتيمـات   و 

 يخـدم ميولهم و اهتماماتهم حيث تسـعى

األيتـام قـدرات  تطويـر  إلـى  . الجمعيـة 

الفـرع دورة تمديـدات اختتـم   إلـى ذلـك 

صلـة مؤسسـة  مـن  بتمويـل   كهربائيـة 

 للتنميـة  , و تخلـل الـدورة تطبيـق عملي لـ

 » 12 » متدّربـا .وأكـد عميـد كليـة املجتمـع

 الدكتورعبـد اهلل داغـم ، أهميـة االسـتفادة

 مـن هـذه الـدورة والعمل ىلع إقامـة دورات

 مسـتوى متقـّدم للمتدّربيـن املمّيزيـن يف

االختتـام حفـل  وتخلـل  االختصـاص   هـذا 

بالـدورة أشـادت  التـي  الكلمـات  مـن   عـدد 

ىلع للتنميـة  صلـة  مؤسسـة   وجهـود 

 اهتمامها بالشـباب ودعم املشـاريع الخيرية

عـدن   بمحافظـة 

مشروع توزيع السلة الغذائية لـ ) 800 ( أسرة بعدن

 دورات يف الحاسوب والتمديدات الكهربائية
يف محافظة عدن
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افتتـح فـرع الجمعيـة بـوادي حضرمـوت  
مشـروع  ربـط وتشـغيل ميـاه قسـم الخيري 
بالتيـار الكهربائـي  بمديريـة تريـم بتمويـل 
مـن فاعلـي خيـر، حضـر االفتتـاح مديـر عام 
املحلـي  املجلـس  رئيـس  تريـم  مديريـة 
العقيـد منصـور التميمـي ومدير املؤسسـة 
العامـة لكهربـاء وادي حضرمـوت املهنـدس 

كهربـاء  مكتـب  ومديـر  الجنيـد  عبدالقـادر 
تريـم املهنـدس مبـارك التميمـي واملديـر 
التنفيـذي لفـرع الجمعيـة  محمـد الحـدري 
الـذي أوضـح أن املشـروع يتمثـل يف ربـط 
تيـار الكهربـاء مـن مسـافة كيلـو ونـص من 
أقـرب نقطـة وتوصيلهـا إلـى البئـر وكذلـك 
شـراء دينامـو لضـخ املـاء إلـى الخـزان ونـوه 

عبـئ  سـيخفف  املشـروع   أن  الحـدري  
التشـغيل باملشـتقات النفطية ويسـتهدف 
مسـاحة  سـيغطي   حيـث  مناطـق  عـدة 
تقـدر ب) 15( كيلـو متر مربع ويسـتفيد منه 

حوالـي )10 الـف نسـمة ( .

افتتاح مشروع ربط وتشغيل مياه قسم الخيري
بوادي حضرموت 

صبـر  املعقـاب   عزلـة  أهالـي  احتفـل 
الشـرب  ميـاه  مشـروع  بتشـغيل  املـوادم 
أسـرة   900 مـن  أكثـر  منـه  يسـتفيد  الـذي 
عامـا   20 دام  توقـف  بعـد  املنطقـة  يف 
بسـبب االعطـال الفنيـة املتتاليـة .. وقـام 

فـرع الجمعيـة ومؤسسـة جنـات التنمويـة 
بإعـادة  الخيريـة  قطـر  مـن  وبتمويـل 
وتسـليمه  وتشـغيله  املشـروع  تأهيـل 
.. ويف حفـل  االهالـي  للجنـة مكونـة مـن 
املنطقـة  أهالـي  أعـرب  املشـروع  تسـليم 

الخيريـة  لقطـر  وتقديرهـم  شـكرهم  عـن 
وجمعيـة االصـالح الخيرية ومؤسسـة جنات 
التنمويـة وسيسـهم املشـروع يف تنميـة 
املسـتوى  ىلع  أثـره  وسـيعود  املنطقـة 
التعليمـي والصحـي لألطفـال الذيـن كانـوا 
يبذلـون جهـودا كبيـرة يف نقـل املاء ىلع 

.. 2كـم  مسـافة  ظهورهـم 
ويف كلمتـه أمـام الحضـور عبـر االسـتاذ 
عبـد الواحـد توفيـق – مديـر فـرع الجمعية 
– عـن شـكره وتقديـره لـكل من سـاهم يف 
ومنفذيـن  مموليـن  مـن  املشـروع  انجـاح 
أشـاد  جانبـه  مـن  وعمـال..  ومشـرفين 
االسـتاذ محـرم املحمـودي – مدير املشـاريع 
املثمـرة  بالشـراكة   – جنـات  بمؤسسـة 
بيـن املؤسسـات الخيريـة والـذي كان هـذا 

لهـا. نتاجـا  املشـروع 

اعادة تأهيل مشروع مياه الشرب
 يف صبر املوادم  بمحافظة تعز



20

شـبوة  بمحافظـة  الجمعيـة  فـرع  نفـذ 

العيـادة الطبيـة املتنقلـة ملكافحـة حمـى 

الضنـك يف مستشـفى الروضـة تـم خاللها 

واملحاليـل  األدويـة  مـن  كميـة  توزيـع 

الوبائـي  الترصـد  مديـر  أكـد  و   , املخبريـة 

جـراء  الوفيـات  عـدد  ان  الروضـة  بمديريـة 

حمـى الضنـك بلغـت حالتين فيمـا بلغ عدد 

حالـة.  225 قرابـة  املصابيـن 

حضرمـوت   بـوادي  الجمعيـة  فـرع  أقـام 

مـن  بتمويـل  األوليـة  اإلسـعافات  دورة يف 

للتنميـة. صلـة  مؤسسـة 

البالـغ  الـدورة  يف  املشـاركات  تلقـت  و 

مـن  متدربـة  وثالثيـن  خمـس  عددهـن 

مـن  جملـة  وظواحيهـا  السـويري  منطقـة 

املعـارف واملهـارات عـن طـرق التعامـل مع 

الجـروح والحـروق وكـذا آليـات التعامـل مـع 

االغمـاء  وحـاالت  السـامة  الزواحـف  لدغـات 

وغيرهـا , يشـار إلـى أن مركـز حـواء للتأهيل 

النسـوي يهتم بتأهيـل املـرأة وتدريبها يف 

مختلـف مجـاالت الحيـاة ويقـدم العديد من 

الـدورات التدريبيـة املهنية وبرامـج التنمية 

املـرأة  تمكيـن  التـي تسـهم يف   الذاتيـة 

واقتصاديـا. مجتمعيـا 

تعـز  بمحافظـة  الجمعيـة  فـرع  نفـذ 
مدرسـية  حقيبـة   )3000( توزيـع  مشـروع 
املنتظميـن  األشـد فقـرًا  األسـر  أبنـاء  ىلع 
يف مدارسـهم يف مديريات املدينة الثالث 
وقـال االسـتاذ مـراد سـعيد عثمـان مشـرف 
لحاجـة  تلبيـة  جـاء  املشـروع  أن  املشـروع 
االسـر الفقيـرة واملتضـررة يف التخفيف عن 
كاهلهـم ملتطلبـات العـودة الـى املدرسـة 
تكـون  ان  حرصـت  الجمعيـة  أن  مضيفـا   ..
املدرسـية  للمسـتلزمات  شـاملة  الحقيبـة 
للفصل الدراسـي االول .. وشـكر عثمان رجال 

الخيـر الذيـن دعمـوا هـذا املشـروع .

يف شبوة ..

العيادة الطبية 

ملكافحة
حمى الضنك

يف وادي حضرموت  ..

دورة يف اإلسعافات األولية

3000 حقيبة مدرسية متكاملة
يوزعها فرع الجمعية  بتعز
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أقـام قطـاع تنميـة املـرأة والطفـل  دورة 
تدريبيـة للفتيات وأخرى للنسـاء  يف الدعم 
النفسـي للمتضرريـن من االحداث وأسـهمت 
الدورتـان يف اكسـاب املشـاركات و عددهن 
اإلرشـادات  والنسـاء   الفتيـات  مـن   140

األحـداث  مـع  للتعامـل  الالزمـة  واملعـارف 
الخطـر   عـن  االبتعـاد  وكيفيـة  باإليجابيـة 
وارشـاد  توعيـة  جلسـة  الدورتـان  وشـملت 

للفتيـات. نفسـي ومرسـم جماعـي 

دشـن الوكيـل املسـاعد لشـؤن مديريـات 
حضرمـوت   بمحافظـة  والصحـراء  الـوادي 
املهنـدس هشـام محمد  السـعيدي برنامج 
مهنتـي بيـن يـدي والـذي اسـتهدف  )مئـة 
أسـرة (مـن ذوي االحتياجـات الخاصة واألسـر 
الفقيـرة بمديريـات وادي حضرمـوت بتمويل 
وتنفيـذ  للتنميـة  صلـة  مؤسسـة  مـن 
بـوادي  خيريـة  وجمعيـة  مؤسسـات  تسـع 

حضرمـوت 
وأوضـح األخ منيـر صالـح عبد هـود   مدير 
فـرع الجمعية بوادي حضرمـوت  أن البرنامج 
الذاتـي  االكتفـاء  تحقيـق   يف  أسـهم  
خـالل  مـن  واملتعففـة  الفقيـرة  لألسـر 
تقديـم مسـاعدات ماليـة شـهرية لتغطيـة 
,وتنميـة  الضروريـة  املعيشـية  احتياجاتهـا 
مهـارات وقـدرات أفـراد تلك األسـر من خالل 

والحرفيـة  واملهنيـة  املهاريـة   الـدورات 
,وتقديـم  عمـل  فـرص  وتقديـم  واإلداريـة 
املشـاريع   مجـال  يف  امليسـرة  القـروض 
املـدرة واملنتجـة ورفـع الوعـي التعليمـي 
والصحـي والثقـايف إلـى ذلـك عقـد الفـرع 
لقاء باألسـر املسـتهدفة من البرنامج حضره 
أربعون مشـاركا من أبناء األسـر املسـتهدفة. 

دورة تدريبية للفتيات وأخرى للنساء

يف الدعم النفسي 
للمتضررين من 
االحداث 

برنامج مهنتي بين يدي يف وادي حضرموت

عـدن  بمحافظـة  الجمعيـة  فـرع  أقـام 
محاضرة توعوية تحت شـعار   دعم الرضاعة 
الطبيعية بمشـاركة 50 امـرأة وذلك بالتزامن 
العاملـي  باألسـبوع  العالـم  احتفـاالت  مـع 
للرضاعـة الطبيعيـة يف أكثـر مـن 170 بلـدًا 
الطبيعيـة  الرضاعـة  تشـجيع  أجـل  مـن 

أنحـاء  الرّضـع يف جميـع  وتحسـين صحـة 
العالـم ، وتناولـت املحاضـرة مفاهيـم هامـة 
حجـر  باعتبارهـا   الطبيعيـة  الرضاعـة  يف 
بصحـة  الطفـل  تمتـع  ضمـان  يف  الزاويـة 

جيـدة ونمـوه وتطـوره بشـكل سـليم ..

يف عدن ..
تنظيم برنامج توعوي 

بمناسبة األسبوع 
العاملي للرضاعة  



كفالة ورعاية األيتام

ظامئةظامئة
؟

إرواء ألرواح
إرواء ألرواح

استطاعت الجمعية بفضل اهلل تعالى ثم بجهود املحسنين والكافلين 

أن تؤمن مستقبل املئات من األيتام الذين كفلتهم خالل مسيرتها 

املمتدة ألكثر من 26 عامًا , وذلك من خالل تمويل وتنفيذ جملة من 

البرامج واملشروعات اإلنمائية التي تسهم يف تكوين شخصية اليتيم 

وتأمين مستقبله وجعله عنصرا منتجا يف املجتمع من خالل إكسابه 

الخبرات واملهارات الالزمة ويف الجزء الثالث واألخير من هذا امللف 

سنستعرض بقية الخدمات املقدمة يف هذا املجال : 

برامج ومشاريع لتأمين مستقبل األيتام

كيف يؤمن قطاع األيتام مستقبل األيتام

ماذا عن تعليمهم الجامعي

ما هو الدور الذي تلعبه برامج التدريب والتأهيل املهني

ماهي جدوى املبادرات الشبابية

 وماهي التحديات وماهي التطلعات

الجزء الثالث
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توفير املنح الجامعية

تقـوم الجمعيـة يف هـذا املجـال بتوفير 
مـا يزيـد عـن )180( منحـة تعليميـة كاملـة 
وجزئيـة لأليتـام واليتيمـات بشـكل سـنوي 
يف  الخاصـة  الجامعـات  مـع  بالشـراكة 

 . التخصصـات  مختلـف 

الحـريف  املجـال  يف  التدريـب 

: واملهنـي 

بهـدف تنميـة قـدرات اليتيـم اإلنتاجيـة 
لـه  تـدر  التـي  واملهنـة  الحرفـة  وإكسـابه 
وألسـرته دخال معيشـيا تقـوم الجمعية عبر 
قطـاع كفالة ورعايـة األيتام بتنفيـذ العديد 
 (  : مجـاالت  يف  التدريبيـة  البرامـج  مـن 
الخياطـة ـ االلكترونيات ـ األشـغال اليدوية ـ 
النجـارةـ  املوبيليـاـ  اللحـامـ  تكييف وتبريد 
ـ الكمبيوتـرـ  الكهربـاءـ  تمديـدات كهربائية 
ـ األملنيـوم ـ الحـدادة ـ الكوافيـر ـ النقـش ـ 
صناعـة البخـور ( ,  وذلك عبـر مراكز التدريب 
والتأهيـل املهنـي التـي انشـأتها الجمعيـة 
 , الجمهوريـة  محافظـات  مـن  عـدد  يف 
حيـث يتـم منح اليتيـم بعد تخرجه شـهادة 

ذات  الحكوميـة  الجهـات  مـن  معتمـدة 
العالقـة باملجـال الـذي تـم تدريبـه فيـه . 

اإلطـار  هـذا  يف  الجمعيـة  تقـدم  كمـا 
صغيـرة  ومشـاريع  للدخـل  مـدرة  مشـاريع 
االنخـراط يف  يرغبـون يف  الذيـن  لأليتـام 
مجـال التجارة ومزاولة املهـن التنموية التي 
تسـهم يف توفيـر مصادر دخـل جديدة لهم 

 . وألسـرهم 

دعم املبادرات 

املبـادرات  بدعـم  الجمعيـة  اهتمـت 
التـي ينفذهـا األيتـام  الشـبابية املتنوعـة 
املحافظـات  مـن  عـدد  يف  واليتيمـات 
بهـدف تدريبهـم ىلع القيـادة املجتمعيـة 
خدمـة  يف  وإشـراكهم  والجماهيريـة 
املجتمـع وتفعيـل إسـهاماتهم يف تقديـم 

  . اإلنسـانية  الخدمـات 

التحديات والتطلعات:

األيتـام  ورعايـة  كفالـة  مشـروع  يواجـه 
ولعـل  والصعوبـات  التحديـات  مـن  عـدد 
أهمهـا يتمثـل يف االزديـاد السـنوي لعـدد 

األيتـام املحتاجيـن إلى الكفالـة , والذي يعد 
تعيشـها  التـي  لألوضـاع  نتيجـة طبيعيـة 
البـالد , كذلـك انتهاء سـن الكفالة عند سـن 
18 سـنة يمثل مشـكلة وتحديا فهـذا الوقت 
يكـون فيـه اليتيـم أشـد احتياجـا للكفالـة 
السـتكمال دراسـته الجامعية , كما أن هناك 
مراكـز  بتشـغيل  تتعلـق  ماليـة  صعوبـات 
يعيشـه  عمـا  ناهيـك   , والتأهيـل  التدريـب 
األطفـال بشـكل عـام واأليتام بشـكل خاص 
صعبـة  ونفسـية  معيشـية  أوضـاع  مـن 
التـي  األمنيـة  األحـداث  اسـتمرار  نتيجـة 

تشـهدها عـدد مـن املحافظـات .
والصعوبـات  التحديـات  وبرغـم كل هـذه 
فـإن الجمعيـة تتطلـع الـى تحقيـق املزيـد 
العمـل  مخرجـات  وتطويـر  النجاحـات  مـن 
اإلنمائيـة  للبرامـج  كبيـرة  أولويـة  وإعطـاء 
التـي  الحـريف واملهنـي  التدريـب  وبرامـج 
تسـهم يف تأهيـل األيتـام لسـوق العمـل , 
والعمـل ىلع تمكينهـم اقتصاديـا من خالل 

املشـاريع املـدرة للدخـل 
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1 - امتنـع مـن قـول الـكالم القاسـي أو 
السـلبي : انتبـه لهـذا جيـدًا خاصـة حينمـا 
ُتسـتثار أو تكـون منهـًكا . إن نجاحـك يف 
االمتنـاع عـن هـذا يف الظـروف املذكـورة 
إننـا   . النفـس  ضبـط  مـن  راٍق  شـكل  هـو 
ننجـح يف عمـل هـذا حينمـا نمتنـع مـن 
قـذف الكلمـات التـي هـي مـن صنـع فـورة 

 . الهيجـان 
2 - مـارس الصبـر مع اآلخريـن : يف أوقات 
الصبـر  فقـدان  يكـون   ، النفسـي  الضغـط 
ًزا ليجعلنا  لدينـا طافًيا ىلع السـطح ، متحفِّ
. وقـد يظهـر فقـدان  مـا ال نقصـد  نقـول 
والتقطيـب  التجهـم  شـكل  ىلع  الصبـر 
، وقـد ال يكـون هـذا أفصـح مـن الكلمـات . 

إن الصبـر هـو التعبيـر العملـي عـن الثقة 
واألمـل والحكمـة والحب . وليـس الصبر 
شـيًئا سـلبًيا ، بـل هـو سـلوك عملـي ، 
إنـه ليـس الصمـت الغاضـب . إنـه قبول 
الطبيعـي  والنمـو  التقـدم  لحقيقـة 
تظهـر  كثيـرة  مواقـف  الحيـاة  ويف   .
فيهـا قدرتنـا ىلع الصبـر ، مثـل انتظار 
الصبـور  واالسـتماع   ، متأخـر  شـخص 

للصغيـر وهـو يفـرغ عواطفـه برغـم إلحاح 
 . املشـاغل 

إن  وسـلوكه:  الشـخص  بيـن  ميـز   -  3
مـن الواجـب أن نبقـى ىلع التواصـل مـع 
اإلنسـان ىلع فـرض أن لـه قيمتـه الذاتية ، 
وهـذا ال يعنـي أن نغـض النظر عن سـلوكه 

الخاطـئ أو الشـائن . 

4 - قـدم خدمـات ال يـدري أحـد أنـك أنت 
أعمـااًل  قدمنـا  كلمـا  إننـا   : قدمتهـا  الـذي 
طيبـة لآلخريـن دون أن يعرفـوا مـن قدمها 
فـإن شـعورنا بقيمتنـا األصليـة يـزداد ، كمـا 
يـزداد احتـرام الذات لدينا . كمـا إن مثل هذه 
الخدمـة هـي مـن أهـم عوامـل التأثير ىلع 

اآلخريـن . 
5 - ليقـع اختيـارك ىلع الـرد اإليجابـي : 
أننا ال نمارس قدرتنا ىلع اختيار اسـتجاباتنا 
. إن االختيـار يعنـي أننـا نحصـل ىلع رؤيـة 
لألمـر املطـروح ثـم نقـرر مـا سـنفعله ، كما 
إن االختيـار يعنـي قبولنـا للمسـؤولية عـن 

مواقفنـا وسـلوكنا ، وأننـا نرفض إلقـاء اللوم 
ىلع اآلخريـن أو الظـروف . 

6 - حافـظ ىلع ما قطعته من وعود : إن 
محافظتنـا ىلع الوعود تعنـي أن يكون لنا 
تأثيـر ىلع اآلخريـن . وحتى نعطـي الوعود 
أن نفهـم  التـي سـوف نفـي بهـا نحتـاج 
أنفسـنا ، وهـذا يعنـي أننـا نقـوم بعمليـة 
انتقـاء دقيـق ملـا سـنعطيه من وعـود ، إن 
قدرتنـا ىلع إعطـاء الوعـود والوفـاء بها هو 

أحـد مقاييس سـالمة شـخصيتنا . 
7 - ركـز ىلع دائـرة التأثيـر : حينمـا نركـز 
ىلع املجـال الذي نسـتطيع أن نتحكم فيه 
فـإن دائـرة تأثيرنا تتوسـع . مثـال ىلع ذلك 
: يشـكو كثيـرون أن رئيسـهم يف العمل ال 
يحـاول فهم برنامجهم أو مشـكالتهم 
. ولكـن نفـس الذيـن يشـكون قـد ال 
يتوافـق  عرًضـا  يعدلـوا  أن  يحاولـون 
مـع عقل الرئيس ومشـكالته ، بحيث 

البـد أن يسـتمع إليه . 
حينمـا   : الحـب  قانـون  تمثـل   8-
نشـجع  فإننـا  الحـب  قانـون  نتمثـل 
 ، الحيـاة  النـاس ىلع قبـول قوانيـن 
إن النـاس لديهم جانب مـن الليونة يف 
داخلهـم ، خاصـة أولئـك الذيـن يتظاهرون 
نسـتمع  كيـف  نعـرف  وحينمـا   . بالشـدة 
 ، تجاوبهـم  ىلع  نحصـل  إليهـم  ونصغـي 
ويـزداد تأثيرنـا إذا أبدينـا حًبـا غيـر مشـروط 
، أمـا العالقـات السـطحية ومحاولـة التحكم 

فإنهـا تفقـد النـاس الثقـة .

التأثير يف اآلخرين
بطريقة القدوة : من أنت وكيف تتصرف ؟ ؟
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CSSW participated in the 7th 
meeting of the Global Coalition to 
combat NTDs in Washington D.C 
last September in the presence of 
Dr. Adrian Hopkins, former Director 
of the Mectizan Donation Program 
(MDP), Dr. Yao Sodahlon, MDP 
Director, Dr. Shungo Daniel, the 
former Chairman of the NGDO. 
The participants made a number of 
recommendations and proposals 
relating to the fight against NTDs.

Dr. Esam Eldin Awad, Director 
of the NTDs Control Program and 
CSSW representative explained 
that the meeting covered numerous 
interviews and discussions about 
some countries practices in the 
control and elimination of certain 
neglected diseases. Dr. Awad 

presented a topic on CSSW 
achievements and successes in 
the first pilot campaign for the 
community treatment where CSSW 
has made 92.8% of therapeutic 
coverage in al-Mahweet 
Governorate. He thanked MDP 
efforts in Atlanta, Merck Company 

and Chistosomiasis Control 
Initiative in the UK (End Fund) for 
their contribution to the campaign 
and provision of the necessary 
funds and treatments.

In addition, Dr. Esam participated 
in the meeting of NGDO - Oncho 
Group that discussed a number 
of files relating to the fight against 
NTDs, including the role of the 
Group within the Global Coalition 
to combat NTDs during the next 
phase, reviewing the Group 
mission, its general guidelines, 
WHO standards of onchocerciasis 
disease elimination and the role of 
the Group in the new program (ES 
Pen) to eliminate onchocerciasis 
disease and discuss MDP report 
for the Group members.

CSSW Participates in the 7th Meeting of
 the Global Coalition to Combat Neglected Tropical 

Diseases (NTDs) in Washington D.C
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CSSW held a training workshop 
on the Community-Based 
Protection (CBP) targeting the 
community Center Staff in Al-
Jawf and Taiz governorates in the 
protection of internally displaced 
persons (IDPs) and to develop 
the necessary plans for their 
assignments and performance 
locations.

The 4-day-workshop discussed 
some working papers that focused 
on the CBP and the rights of IDPs, 

protection and the problems they 
face. The working papers also 
discussed the Rights of the Child.

At the conclusion of the 
workshop attended by 22 male 
and female trainees, Mr. Abdo Al-
Musabi, the acting director general 
of CSSW noted the participants’ 
role in alleviating the suffering 
of the displaced persons, work 
hard to provide services and 
benefit from course outputs and 
implications.

The workshop contributed 
to the participants’ access to 
knowledge, skills and actions 
helpful in the development of the 
living conditions for the displaced 
persons and consolidation of 
the relationship between the 
displaced persons and the host 
communities, participants’ review 
of the principles of the child’s 
rights, instrument of providing 
psychological and social support to 
the displaced persons. 

With funding from OCHA,
CSSW Holds Training Workshop on 
Community-Based Protection (CBP)

CSSW Office of the Republic of Djibouti 
distributed 487 food baskets for Yemeni refugees 
in Abokh Camp by support from the Spanish 
Organization Direct Action for Refugees.

In addition, the Office distributed 400 
schoolbags for Yemeni student refugees in the 
Camp, as funded by the same Organization 
within the joint efforts between CSSW and the 
organization that contributes to support refugees 
and alleviate their suffering.

The Office already distributed 500 schoolbags 
to the host community in Djibouti.

CSSW Office of Djibouti Distributes Food and Schoolbags
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 In partnership with the Japanese 
ICAN organization, CSSW carried 
out an emergency relief project 
(ERP) to those affected in the city 
of Taiz. 

The deputy governor of Taiz 
governorate, Eng. Rashad 
Alakhaly, praised the ERP and 
humanitarian organization role 
in alleviating the suffering of the 
people of Taiz governorate. 

Alakhaly thanked the Japanese 

organizations for such assistance 
and exhorted the Government of 
Japan to increase aid to meet the 
need of those affected people in 
the City. 

In addition, the secretary general 
of the branch, Mr. Abdulkarim 
Shaiban noted that the ERP 
reflects ICAN and Japan platform 
organizations’ sympathy towards 
Taiz people sufferings and the 
deterioration of living conditions, 

adding that the distribution of 
these supplies covered the 
beneficiaries in the districts of 
Sala, Muzaffar and Al-Qaherah, 
according to the results of the 
last CSSW-conducted survey. 
Shaiban stressed that the Project 
comes after the success of the 
previous project, which included 
the distribution of food and health 
items benefiting more from (3500) 
families.

The Community Center for IDPs 
launched tournament events on 
Maeen playground in Al-Hazm, the 
capital city of Al-Jawf governorate 
in the presence of Mr. Abdullah al-
Hashedi, Director of the governorate 
office, Mr. Ali Saif, Director of 
Finance of the governorate and Mr. 
Hassan Mubarak, Director of Youth 
and Sports Office. 

Dr. Mutahar Al-Haidari, CSSW 
Director of Refugee Affairs, stated 
that such events fall within the 
various activities sponsored by 
CSSW Community Center for IDPs 
and funded by OCHA. He pointed 

out that six teams have been 
formed representing IDP children 
and host community with the aim of 
integration of such communities and 

for recreation of the young people 
and forget about the pressures of 
life.

In partnership with ICAN organization of Japan, CSSW 
distributes 5,000 food packages to affected people in Taiz

Displaced Youth and Host Community Football 
Tournament in Al-Jawf Governorate
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جمعـية اإلصالح االجتماعي اخليرية
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