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ملف العدد

املرأة الريفية اليمنية
حضور رغم املعاناة 
يعـود وضـع املـرأة الريفية الراهن يف اليمن إىل واقع ظروف 
نتيجـة  طويلـة  سـنني  عـر  املـرأة  منهـا  عانـت  التـي  التخلـف 
للرتسـبات التاريخيـة ومـا أفرزتـه مـن مواقـف واتجاهـات حـدت 
مـن مشـاركتها الفاعلـة يف الحيـاة كام يعـود إىل أهميـة أدوارها 
واألعـامل  الحقـل  يف  منتجـة  وعاملـة  بيـت  وربـة  وزوجـة  كأم 
اليدويـة والصناعـات الحرفيـة التقليديـة وغـر ذلـك مـن األعامل 

....... اإلنتاجيـة 

امللتقى الشبايب األول للعمل 
التطوعي العريب بالسودان

إنقاذ حيـاة ..  العون الدوايئ 
لذوي األمراض املزمنة

أنشطة متنوعة يف مجال الحامية 
العامة يف تعز والجوف  

امليثـاق اإلنسـاين
لالستجابة اإلنسانية )اسفري(  

حمالت نظافة و تشجري وتوعية
مبـادرات شبابية .. تعيــداألمل

التأثري يف اآلخرين
كيف تجذب إنتباه من حولك ؟
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انتهـى العـام 2016 الـذي حفـل بالعديـد مـن الخدمـات 

االغاثـة  مجـال  يف  الجمعيـة   نفذتهـا  التـي  واملشـاريع 

وتقديـم الدعـم للنازحـني واملترضريـن و مجـال مكافحـة 

املجاعـة التـي أخـذت تـدق أبـواب عـدد مـن املحافظـات 

كـام  اليمـن  غـريب  التهامـي  السـاحل  يف  واملديريـات 

الرعايـة  وخدمـات  الصحيـة  خدماتهـا  الجمعيـة  قدمـت 

التعليميـة  والخدمـات  األيتـام  وكفالـة  االجتامعيـة 

لعرشات األالف من املسـتفيدين يف عموم محافظات 

الجمهورية ناهيك عن املشـاريع املوسمية التي متثلت 

األضاحـي  لحـوم  وتوزيـع  الرمضانيـة  الخـر  مشـاريع  يف 

الشـتاء  كسـوة  وتوزيـع  املدرسـية  الحقيبـة  ومشـاريع 

وكسـوة العيديـن وغرهـا مـن املشـاريع االنشـائية مثـل 

بنـاء وتأثيـث منـازل األرس الفقرة واملسـاجد وآبـار املياه 

، وهـا قـد أطـل علينـا عام جديد نأمـل أن يكون مفتتح خر 

وبركـة كـام نؤكـد أهميـة تفعيـل كل الطاقـات والقـدرات 

وتقديـم  املؤسـي  العمـل  لتنشـيط  واالمكانـات 

الجمعيـة  خطـة  يف  املتضمنـة  واملشـاريع  الخدمـات 

للعـام 2017 م ، ويسـعدنا أن نضـع بـني أيديكـم العـدد 

السـابع والثامنـني مـن مجلة الثامر الذي حـوى جملة من 

األنشـطة والرامـج التـي نفذتهـا الجمعيـة وفروعهـا يف 

املاضيـني. الشـهرين  خـال  الجمهوريـة  محافظـات 

عـى  الضـوء  تسـليط  يف  وفقنـا  قـد  نكـون  أن  أملـني 

هـذه  خـال  نفـذت  التـي  واملشـاريع  األنشـطة  مجمـل 

. الفـرتة 

تح
فت

م

د.عبدالواسع الواسعي
CSSW مدير عام

للعمـل  األول  الشـبايب  امللتقـى  كـرم 
التطوعـي العـريب cssw بدرع امللتقى نظرا 
واملتميـزة  املتنوعـة  التطوعيـة  لجهودهـا 
وفـد  مشـاركة  خـال  ذلـك  جـاء  اليمـن  يف 
الجمعيـة يف امللتقـى  الـذي اختتـم أعاملـه 
يف 15 يناير بالعاصمة السـودانية الخرطوم 
رئيـس  الكاظـم  يوسـف  السـيد  بحضـور  و 
االتحـاد العـريب للعمـل التطوعـي وعـدد من 

رؤسـاء فـروع  االتحـاد يف الـدول العربيـة .
خمسـة  اسـتمر  الـذي  امللتقـى  وحفـل 

أيـام بالعديـد من الفعاليات واألنشـطة التي 
متثلـت يف إقامة معرض ألنشـطة وأعامل 
واملنظـامت  املـدين  املجتمـع  منظـامت 
ودول  السـودان  بجمهوريـة  التطوعيـة 
أفريقيـة ، وتـم زيارتـه مـن قبـل املشـاركني 

. امللتقـى  يف 
 1000 بزراعـة  املشـاركون  قـام  كـام 
للسـودان  االخـرض  الحـزام  ضمـن  شـجرة 
الـذي سـيتكون مـن 8 مايـني  شـجرة تقريبا 
للحـد مـن الزحـف الصحـرواي، وجـرى خـال 

لرؤسـاء  الـدوري  االجتـامع  عقـد  امللتقـى 
للعمـل  العـريب  االتحـاد  فـروع  وقيـادات 
املشـاركة. العربيـة  الـدول  يف  التطوعـي 

كـام أعلـن يف حفلـه الختامـي عـن جائـزة 
التطوعيـة  لألعـامل  السـنوية  البشـر 
لاتصـاالت  سـوداتل  رشكـة  مـن  بتمويـل 
مثلـوا  الذيـن  املشـاركون  واسـتعرض   ،
15دولـة عربيـة عددا مـن التجـارب التطوعية 
تبـادل  تـم  كـام   ، الوفـود  قدمتهـا  التـي 

. الخـرات 

امللتقى الشبايب األول للعمل التطوعي العريب 

 يكــرم CSSW نظرا لجهودها
 التطوعية املتنوعة يف اليمن
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يعـود وضـع املـرأة الريفيـة الراهـن يف اليمـن إىل واقـع ظـروف التخلـف التـي عانـت منهـا املـرأة 

عـرب سـنني طويلـة نتيجة للرتسـبات التاريخيـة وما أفرزته مـن مواقف واتجاهات حدت من مشـاركتها 

الفاعلـة يف الحيـاة كـام يعـود إىل أهميـة أدوارهـا كأم وزوجـة وربـة بيـت وعاملـة منتجـة يف الحقـل 

واألعـامل اليدويـة والصناعـات الحرفيـة التقليديـة وغـري ذلـك مـن األعـامل اإلنتاجية .

حضور رغم املعاناة

املرأة 
الريفية 
اليمـنـية

املرأة 
الريفية 
اليمـنـية

ملف العدد

إعداد : صــالح النـوين
عمــار العريقي
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عـى  الزراعـي  القطـاع  اسـتحواذ  إن 

غالبيـة اليـد العاملـة النسـائية يعـود إىل 

سـكان  عـدد  زيـادة  منهـا  اعتبـارات  عـدة 

ناحيـة  مـن  الحـرض  سـكان  عـن  الريـف 

ومنهـا مـا يرتبـط بطبيعـة العمـل الزراعي 

املحـدود  الزراعـي  واإلنتـاج  التقليـدي 

مـن  عليـا  مسـتويات  يتطلـب  ال  الـذي 

ثانيـة،  ناحيـة  مـن  والتأهيـل  التعليـم 

ومنهـا مـا يعـود إىل هجـرة اليـد العاملـة 

الخـارج  إىل  أو  املـدن  إىل  الذكـور  مـن 

رغبـة يف رفـع مسـتوى املعيشـة مـام 

مسـئوليات  تحمـل  إىل  املـرأة  يضطـر 

الزراعـي هـذا  اإلنتـاج  العمـل يف  وأعبـاء 

أن  وهـي  هامـة  مسـألة  إىل  باإلضافـة 

يف  العمـل  يف  تـرى  الريفيـة  املـرأة 

الحقـول واملـزارع التابعة لـألرسة امتداداً 

لعملهـا املنـزيل وإطـاراً محصـوراً يقلـل 

ومـن  بالغربـاء  االتصـال  فـرص  مـن 

اآلخـر.  بالجنـس  االختـاط 

العمـل  قـوة  وضـع  تقـي  إن 

يبـني  العمليـة  الحالـة  حسـب  النسـائية 

لنـا أن معظـم النسـاء الريفيـات يعملـن 

لـدى ذويهـن دون أجـر نقـدي ثـم ينتقلن 

حيـث  الـزوج  منـزل  إىل  عاملـة  كأيـٍد 

يعملـن لـدى الـزوج أو أرستـه يف الزراعـة 

وتربيـة  املحصـول  وجنـي  والحصـاد 

املنزليـة.  األعبـاء  جانـب  إىل  الدواجـن 

الريـف  يف  النسـائية  العمـل  فقـوة 

تسـتغل وبشـكل مسـتمر لصالـح األب 

إطـار  يف  الـزوج  وأهـل  والـزوج  واألخ 

واملفاهيـم  االقتصاديـة  العاقـات 

االجتامعيـة التقليديـة السـائدة. مـن هنا 

يتبـني أن املـرأة يف الريـف قـد مارسـت 

دون  العمـل  حـق  اكتسـبت  و  العمـل 

تفسـر  ويعـود  الكسـب.  حـق  تنـال  أن 

اسـتمرار أوضـاع املـرأة تلـك إىل قناعـة 

املـرأة الريفيـة بأنها تحصل عـى الكفاية 

والضـامن والكفالـة االجتامعية يف إطار 

األرسة الريفيـة ومـا يسـودها من معاير 

وأعـراف تؤيـد تكريـس املـرأة لجهودهـا 

العطـاء  قيـم  وتؤكـد  أرستهـا،  إطـار  يف 

والبـذل والتضحيـة التـي يجـب أن تتحـى 

. املـرأة  بهـا 

مـن  الريفيـة  املـرأة  تعانيـه  مـا  وعـن 

املجلـة  أجـرت  ومعانـات  مشـاكل 

االسـتطالع التـايل .. يف البدايـة تحدثـت 

برامـج  الحجـري منسـقة  الدكتـورة منـى 

بــ  املشـاريع   وحـدة  يف  الطـوارئ 

أهـم  مـن   أن  أكـدت  حيـث   CSSW

الريفيـة  املـرأة  تواجـه  التـي  املشـاكل 

عـى  للحصـول  املتواصـل  كدحهـا  هـو 

مـن  بأكـر  وقيامهـا  العيـش  أساسـيات 

دور يف نفـس الوقـت مـن أجـل الحفـاظ 

أرستهـا  يف  االحتياجـات  تـوازن  عـى 

فهـي تخـرج لجلـب امليـاه والحطـب مـن 

للتحـرش  تعرضهـا  قـد  بعيـدة  مناطـق 

أنهـا  كـام  طريقهـا  يف  واملضايقـات 

التعليـم يف مرحلـة مبكـرة  تنقطـع عـن 

مـن عمرهـا نظـراً النتشـار ظاهـرة الـزواج 

األهـل  قبـل  مـن  االجبـاري  أو  املبكـر 

الحصـول  فرصـة  مـن  يحرمهـا  مـام 

العمـل  لسـوق  مؤهلـة  شـهادة  عـى 

يف  كرميـة  فرصـة  عـى  للحصـول  أو 

ولعائلتهـا  لهـا  ثابـت  رزق  مـورد  ايجـاد 

التـي  الصحيـة  باإلضافـة إىل املشـاكل 

نتيجـة  بحياتهـا  تـودي  أن  املمكـن  مـن 

وأمـراض  اإلجهـاض  أو  املتكـرر  الحمـل 

 . التغذيـة  سـوء 

واقع مأساوي 

الفتـاح  عبـد  رسور  األخـت  تـرى  فيـام 

أن  املـرأة   حقـوق  مجـال  يف  الناشـطة 

معانـاة املـرأة الريفية تبـدأ منذ أن تطلق 

وتنتهـي  الحيـاة  هـذه  يف  رصخـة  أول 

عندمـا يخـرج أخـر نفـس لهـا فهـي تعمـل 

وكأنهـا خادمـة طـوال اليوم وال يحتسـب 

لهـا أجـر، تتـزوج بطريقة همجيـة تقليدية 

يف  تستشـار  وال  برأيهـا  األخـذ  دون 

مسـألة الحمـل واإلنجـاب وتتحمـل أعبـاء 

املرأة يف 
الريف متارس 

العمل واكتسبت 
حق العمل دون 

أن تنال حق 
الكسب
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تدخـل  دون  وحدهـا  واألطفـال  املنـزل 

وتحـرم من حقوقهـا التعليمية والصحية 

والزوجيـة وحتـى املـراث فهـي محتقـرة 

ومهـدورة الحقـوق وتعيـش تحـت وطـأة 

. والدكتاتوريـة األرسيـة  القبـي  الظلـم 

للمـرأة  تقـدم  التـي  الرامـج  وعـن 

الريفيـة تقـول ال أعتقـد وجـود أي برامـج 

يف  سـواء  الريفيـة  للمـرأة  مخصصـة 

التعليـم  أو  بحقوقهـا  التوعيـة  مجـاالت 

محـو  برامـج  تتعـدى  ال  فهـي  وجـد  وأن 

بعـض  يف  بشـحة  املتواجـدة  األميـة 

برامـج  إليجـاد  داعيـة  الريفيـة  املناطـق 

لتنميـة املهـارات  املختلفـة لـدى املرأة 

الريفيـة  كالخياطـة والتطريز والصناعات 

. وغرهـا  الحرفيـة 

نسبة األمية 
مرتفعة 

وتؤكـد األخـت سـارة وهيـب مسـئولة 

املـرأة  أن    CSSW بــ  الطفولـة  حاميـة 

مشـاكل   مـن  تعـاين  مازالـت  الريفيـة 

مل  التـي  األماكـن  يف  وخاصـة  كثـرة 

تصلهـا الخدمـات الحديثـة ويجـب تقديم 

الدعـم لهـا يف كافـة الجوانـب وأشـارت 

يجـب  التـي  األساسـية  الحقـوق  إىل 

التعليـم  يف  كحقهـا  املـرأة  تنالهـا  أن 

االقتصاديـة  والحيـاة  والصحـة  والعمـل 

واالجتامعيـة  والثقافيـة 

الريفيـة   املـرأة  أن  وهيـب   وأضافـت 

يف اليمـن مازالـت متأخـرة يف التعليـم 

الريفيـات  النسـاء  بـني  األميـة  فنسـبة 

مرتفعـة وهـذا يسـتدعي تركيـز االهتـامم 

بقضايـا تعليـم املـرأة وتوفـر الفصـول 

الفتـاة  لتعليـم  واملعلـامت  واملـدارس 

تنميـة  يف  الفتـاة  تعليـم  أهميـة  وإبـراز 

املجتمـع واألرسة والـدور الفاعـل الـذي 

التنميـة  يف  املتعلمـة  املـرأة  تلعبـه 

ينبغـي  كـام   , املجتمـع  مسـتوى  عـى 

الرتكيـز أيضـاً عـى قضايا املرأة الرئيسـة 

الصحيـة  والرامـج  بالتوعيـة  املتصلـة 

التي تسـاعد عى تحسـني أوضـاع املرأة 

. والطفولـة 

تعليم املرأة

بدورهـا قالـت بديعـة الـروري  مديرة 

إدارة تنمية املرأة والطفل بفرع الحديدة 

إن مـن أهم املشـاكل التـي تواجه املرأة 

والجهـل  األميـة  نسـبة  انتشـار  الريفيـة 

مؤكـدة  الريفيـة  املناطـق  يف  والفقـر 

رضورة تركيـز املنظـامت املانحـة عـى 

األرس التـي ال يوجـد لهـا عائـل أو مصـدر 

عـدد  التـي  األرس  خصوصـاً  ثابـت  دخـل 

أفرادهـا كبـر وأعتقـد أن قضيـة التعليـم  

هـي التـي سـتؤدي إىل معالجـة القضايـا 

األخـرى .

مسئولية الدولة ومنظامت 
املجتمع املدين 

الدولـة  تلعبـه  الـذي  الـدور  وعـن 

منـى  أكـدت  االنسـانية  واملنظـامت 

أهميـة  عـى  الحجـري 

املـدين  املجتمـع  منظـامت  دور 

تخفيـف  أجـل  مـن  تدخـات  تقديـم  يف 

الريفيـة وسـد احتياجاتهـا  معانـاة املـرأة 

غـذاء  مـن  األساسـية  الخدمـات  يف 

ومـأوى وصحـة وماء بطريقـة آمنة ومبا 

يحافـظ عـى كرامتهـا كـام ميكـن الرتكيز 

يف  املـرأة  لتأهيـل  برامـج  توفـر  عـى 

والصناعـات  الحـرف  مجـال  يف  الريـف  

الصغـرة وبنـاء مشـاريع صغـرة تؤمـن 

لهـا دخـاً معقـوالً لـألرسة و الرتكيـز عى 

املـرأة  تعليـم  السـتكامل  فـرص  توفـر 

يف الريـف وتشـجيع الفتيـات صغـرات 

ألنـه  التعلـم  يف  االسـتمرار  يف  السـن 

  . التنميـة  رافـد أسـايس يف بنـاء برامـج 

يجب اإلهتامم 
بقضايا تعليم 
املرأة الريفية 
حتى يكون لها 
دور فاعل يف 

تنمية مجتمعها 



أروى  األخـت   ناشـدت   جهتهـا  مـن 

تنميـة  إدارة  مديـرة  السـام   عبـد  أحمـد 

املـرأة والطفل بفرع الجمعية مبحافظة 

املـدين  املجتمـع  منظـامت  إب 

بدورهـا  للقيـام  الخريـة   والجمعيـات 

ودعمهـا  الريفيـة   املـرأة  تدريـب  يف 

يف  املتمثلـة  بهـا  الخاصـة  باملشـاريع 

الزراعـة وتربيـة ورعـي األغنـام ومـرشوع 

العسـل  ومناحـل  الحلـوب  البقـرة 

ومكائـن خياطـة ومعامـل الكوافـر وبيع 

واإلكسسـوارت  والعطـورات  املابـس 

والحـد  الفقـر  تخفيـف  يف  للمسـاهمة 

العمـل  فـرص  وتوفـر  البطالـة  مـن 

للمـرأة  االقتصـادي  الوضـع  لتحسـني 

االعتـامد  مـن  ميكنهـا  والتـي  الريفيـة 

. ذاتهـا  عـى 

فيـام أشـارت األخـت  نـورا عبـد الـرزاق 

املـرأة  تنميـة  قطـاع  مسـئولة  سـعيد  

والطفل بفرع املهرة إن دور املنظامت 

يف تقديـم املشـاريع املدرة للدخل يعد 

نـادراً جـداً وخاصـة يف املناطـق الريفيـة 

مثـل  املـدن  يف  أكـر  بشـكل  ويرتكـز 

. والتجميـل  الخياطـة  دورات 

االرتقاء والنهوض 
باملجتمع الريفي

نسـيبة  األخـت  تحدثـت  جهتهـا  مـن 

الغسـاين رئيـس قطـاع املـرأة والطفـل 

بالجمعيـة عـن مشـاكل ومعانـاة املـرأة 

املجتمـع  منظـامت  ودور  الريفيـة  

املـدين قائلـة : إن واقـع املـرأة الريفيـة 

املنـاط  الـدور  أهميـة  للجميـع  يبـني 

العـبء  تتحمـل  حيـث  عاتقهـا  عـى 

املـرأة  أن  فنجـد  األنشـطة،  يف  األكـر 

يف  الغـذاء  إنتـاج  عـن  مسـئولة  الريفيـة 

األرايض الزراعية  من أجل إعاشـة األرسة 

الحيوانـات  عـن  أيضـا  مسـئولة  وهـي 

إنتـاج  الرجـل املـزارع مسـئولية  ويتـوىل 

األسـواق. يف  وبيعهـا  املحاصيـل 

الريفيـة  املـرأة  أن  أيضـا  نجـد  كـام 

مسـئولة بشـكل كامـل عـن االحتياجـات 

دورهـا  عـن  فضـاً  لـألرسة،  املنزليـة 

الكبـر يف اإلنجـاب  والعمـل يف الحقـل 

األطفـال  ورعايـة  املنـزيل  والعمـل 

مسـئولية  الريفيـة  املـرأة  وتتـوىل 

جلـب امليـاه والحطـب وهـي مسـئولية 

والطاقـة  الوقـت  مـن  الكثـر  تسـتهلك 

ال  عـادة   والحطـب  امليـاه  أن  خاصـة 

يتوفـران إالّ يف أماكـن بعيدة عن القرية، 

وتنفـق املـرأة الريفيـة يف اليمـن حوايل 

. ومنزليـة  زراعيـة  أعـامل  16 سـاعة يف 

السـنوات  يف  الرجـال  لهجـرة  ونتيجـة 

املـرأة  عـى  األعبـاء  وكـرة  األخـرة 

ظهـرت هنالك سـلبيات مـن أهمها ندرة 

املهـارات الكفـؤة من النسـاء الريفيات، 

إضافـة إىل تـدين اإلنتاجيـة بسـبب تدين 

الحيوانـات  ورعايـة  التدريبيـة  املهـارات 

الزراعيـة لـدى املـرأة الريفيـة واعتامدهـا 

واجتهـادات  متوارثـة  خـرات  عـى 

شـخصية ال ترقـي إىل مسـتوى التقنيـة 

العرصيـة. للزراعـة  الازمـة 

وأضافـت أن املـرأة الريفيـة مـن فئات 

املجتمع الضعيفة بسـبب الظروف غر 

الوصـول  مـن  محرومـة  فهـي  املواتيـة 

املتاحـة  االجتامعيـة  الفـرص  ملعظـم 

إضافـة إىل أنهـا ال تـزال تعمـل يف ظـل 

ظـروف تقليديـة متخلفـة وبالتـايل البـد 

مـن توجيههـا مبـا يخـدم قضايـا التنميـة 

الريفيـة.

رؤية للمعالجة 

تسعى برامج التمويل األصغر لتقديم 

مجموعـة متنوعـة من الخدمـات املالية 

للذيـن ليـس لهـم القـدرة عـى الحصـول 

املؤسسـات  مـن  الخدمـات  تلـك  عـى 

املاليـة الرسـمية، والقادريـن يف نفـس 

الوقـت عـى بـدء مرشوعات اسـتثامرية 

13 12

تنفق املرأة 
الريفية اليمنية  

حوايل 16 
ساعة يف 

أعامل زراعية 
ومنزلية



مـدرة للدخـل،  ومـن هنـا ميثـل التمويـل 

األصغـر أداة مهمـة للتخفيـف مـن حـدة 

مشـكلة  تعتـر  حيـث  والتخلـف،  الفقـر 

األساسـية  العقبـات  إحـدى  التخلـف، 

املسـتدامة  التنميـة  لتحقيـق  املعيقـة 

الريفيـة  التنميـة  أن  ومبـا  اليمـن.  يف 

عـن  ميكـن  التـي  العمليـات  مـن  تعـد 

طريقهـا تنسـيق وتوحيـد جهـود األفـراد 

ومنظـامت  الحكوميـة  الهيئـات  و 

الظـروف  لتحسـني  املـدين  املجتمـع 

والثقافيـة  واالجتامعيـة  االقتصاديـة 

املهـم  فمـن  املحليـة،  التجمعـات  يف 

جـزءاً  التجمعـات  هـذه  تكـون  أن  جـدا 

عـى  وتسـاعدها  الدولـة  مـن  متكامـاً 

تحقيـق  يف  فعـاالً  إسـهاماً  تسـهم  أن 

التكامـل  وهـذا  املسـتدامة  التنميـة 

وسـيلة  املسـتدامة  التنميـة  يجعـل 

والتخلـف  الفقـر  عـي  للقضـاء  فاعلـة 

األصغـر  للتمويـل  ميكـن  وعرهـا  معـا 

ذلـك ألن  البطالـة،  حـدة  التخفيـف مـن 

هـدف التنميـة ووسـيلتها هـو اإلنسـان 

عـى  تسـاعده  التـي  القـدرات  وتنميـة 

واإلنتاجيـة،  االجتامعيـة  بـأدواره  القيـام 

إىل  مرهونـة  الريفـي  املجتمـع  فتنميـة 

وتأهيـل  إعـداد  نظـم  بفاعليـة  بعيـد  حـد 

النسـاء،  خاصـة  فيـه،  العاملـة  القـوة 

مهنيـاً وصحيـاً وحضاريـاً، ملواجهة خطر 

البطالـة املتفاقـم واملتزايـد يف الوطن 

. العـريب 

تدخالت 
 خجولة  

هنـاك جهـود تبـذل مـن جانـب بعـض 

املنظـامت ولكنهـا خجولـة جـداً التصـل 

املطلـوب،  االهتـامم  مسـتوى  اىل 

ومل تسـطيع حتـى اآلن احتـواء املناطـق 

مـن  تتمكـن  األقـل  عـى  أو  الريفيـة 

ومشـاكل  همـوم  بعـض  مامسـة 

عـى  الضـوء  بتسـليط  الريفيـة  املـرأة 

تفتقـر  التـي  واملطالـب  االحتياجـات 

تقديـم  يف  االسـهام  إطـار  ويف   . اليهـا 

بعـض الحلـول نفـذت جمعيـة االصـاح 

تنميـة  قطـاع  عـر  الخريـة   االجتامعـي 

املشـاريع  مـن  العديـد  والطفـل  املـرأة 

والصحيـة  االجتامعيـة  والرامـج 

ادمـاج  ,بهـدف  والتثقيفيـة  والتعليميـة 

املـرأة يف التنمية املجتمعية وتحسـني 

واالقتصـادي  املعيـي  الوضـع 

كـام   , والطفـل  املـرأة  مجتمـع  وسـط 

يقـوم القطـاع مـن خـال فروعـه ولجانـه 

الجمهوريـة  محافظـات  يف  النسـائية 

والجهـات  املنظـامت  مـع  وبالرشاكـة 

ورش  مـن  العديـد  بتنفيـذ  املانحـة 

والتأهيـل  التدريـب  وبرامـج  العمـل 

الريـف  يف  املـرأة  اكسـاب  بهـدف 

لسـوق  تؤهلهـا  التـي  والحـرف  املهـن 

مصـادر  توفـر  يف  وتسـهم  العمـل 

الرامـج  دخـل لهـا وألرستهـا ومـن هـذه 

املابـس  وانتـاج  خياطـة  مكائـن  توزيـع 

ومـرشوع البقـرة الحلـوب ورعـي األغنـام 

وانتـاج  والعطـور  البخـور  وبيـع  وصناعـة 

. الكوافـر  ومحـات  وبيعـه  الخبـز 

االطـار  هـذا  يف  الجمعيـة  وتدعـوا 

ومنظـامت  حكومـة  عمومـاً  املعنيـني 

وتنمويـة  خدميـة  مشـاريع  تنفيـذ  إىل 

للمناطـق الريفيـة وااللتفـات الجـاد نحـو 

قضايـا املـرأة يف الريـف ألنهـا تسـتحق 

كالجنـدي  فهـي  والرعايـة  االهتـامم  كل 

املجهـول الـذي يبـذل ويضحـي دون ان 

وتضحيتـه،  عطائـه  مبـدى  أحـد  يشـعر 

حيـث تعتـر املـرأة الريفيـة مـن األعمـدة 

اقتصـاد  عليهـا  يشـاد  التـي  األساسـية 

أيضـاً   تدعـوا  كـام  الريـف،  يف  األرسة 

الخـر  وفاعـي  واملسـتثمرين  التجـار 

لدعـم  أنشـطتهم  مـن  جـزءاً  توجيـه  إىل 

واملراكـز  كاملـدارس  الريـف  مشـاريع 

والكهربـاء  امليـاه  ومشـاريع  الخدميـة 

وأي مـرشوع مـن شـأنه ان يخفـف جـزءاً 

األرس  كاهـل  عـى  امللقـاة  األعبـاء  مـن 

الريفيـة.

تنمية املجتمع 
الريفي مرهون 

إىل حد بعيد 
بفاعلية نظم 
إعداد وتأهيل 
املرأة الريفية
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للنازحـني  االجتامعـي  املركـز  نفـذ 
خـال شـهر ديسـمر املـايض عـدداً من 
العامـة   الحاميـة  مجـال  يف  األنشـطة 
املرتبطـة  والحاميـة  الطفولـة  وحاميـة 
بالنـوع االجتامعـي  يف مديريتـي مقبنـة 
وجبـل حبـي مبحافظـة تعـز  ومديريتي 

الجـوف  محافظـة  والغيـل   الحـزم 
الحيـدري مديـر  الدكتـور مطهـر  وقـال 
املركـز  أن  بالجمعيـة   الحاميـة  وحـدة 
3561أرسة يف  لــ  ميدانيـاً   نفـذ مسـحاً 
املديريـات املسـتهدفة  تـم مـن خالـه 
مـن  ضعـف   حـاالت   1670 تسـجيل 
حـاالت نفسـية وأمراض مزمنـة وحاالت 
حركيـة  وإعاقـات  تغذيـة  وسـوء  حرجـة 
للمسـنني  وعقليـة  وبرصيـة  وسـمعية 
و  624 حـاالت ضعـف للنسـاء الحوامـل 
واألطفـال  واملرضعـات  واملطلقـات 
هـو  التقييـم  هـدف  أن  الحيـدري  وأشـار 
الضعـف  وحـاالت  النازحـة  األرس  رصـد 
قضايـا  ومتابعـة  ورصـد  يومـي  بشـكل 
املسـتهدفة  املديريـات  يف  الحاميـة 

وتقديـم الدعـم الـازم لحـاالت الضعـف 
الدعـم  خدمـات  تقديـم  خـال  مـن 
القانـوين  والدعـم  االجتامعـي  النفـي 
وعمـل  النقديـة  املسـاعدات  وتقديـم 

. للنازحـني  توعويـة  برامـج 
الدعـم  أنشـطة  نفـذ  املركـز  أن  وقـال 
املديريـات  يف  االجتامعـي  النفـي 
الذكـور  مـن    732 لعـدد  املسـتهدفة  
يف  أسـهمت  واألطفـال  واإلنـاث 
املرضيـة  الحـاالت  نـوع  تشـخيص 
وتقديـم  النفسـية  الحـاالت  ومتابعـة 
النفـي  والدعـم  العـاج   جلسـات 
استشـارات  تقديـم  تـم  كـام  واملشـورة 
لعـدد  الحاميـة  قضايـا  حـول  قانونيـة 
الوصـول  كيفيـة  يف  ًمتثلـت  412فـردا 
حـول  وشـكاوى  الصحيـة  للخدمـات 
مـن  النازحـني  أبنـاء   واسـتبعاد  املـأوى 
املدرسـة  ، وأكـد الحيـدري أن الجمعيـة 
يف  لألطفـال  صديقـة  مسـاحة  تديـر 
مديريـات مقبنة وجبـل حبي محافظة 
تعـز  والحـزم محافظـة الجـوف  يتـم فيها 

واملرسـم  الثقافيـة   األنشـطة  تقديـم  
والرياضيـة  الرتفيهيـة  واأللعـاب  الحـر 
واألشـغال اليدويـة اسـتفاد منهـا 5038 
طفـاً وطفلـة حيث أسـهم هذا النشـاط  
النازحـني  األطفـال  عـن  الرتويـح  يف  
وإدخـال الفرحـة يف قلوبهم  واكتشـاف 

مواهبهـم  وتنميـة 
جلسـات  سـت  املركـز  نفـذ  ذلـك  إىل 
مجتمعيـة متثلـت يف التوعيـة مبخاطـر 
التعليـم   وأهميـة  املبكـر  الـزواج 
واملشـاكل األرسية واالستقرار النفي  
والتكافـل االجتامعي اسـتفاد منها 638 
فـردا مـن الذكور واإلنـاث بينهم عدد من 

. األطفـال 
تدريبيـة   دورات  املركـز  نفـذ  كـام   
العمـل  يف  الحاميـة  شـبكة  ألعضـاء 
التطوعـي لعـدد 64 عضواً أسـهمت يف 
باملعـارف  وتزويدهـم  قدراتهـم  تنميـة 
الازمـة يف عمليـة املسـح  واملهـارات 
اجتامعيـة  عاقـات  وتكويـن  امليـداين  

. املسـتهدفة  املديريـات  يف  كبـرة 

OCHA بتمويل من منظمة
أنشطة متنوعة يف مجال الحامية العامة يف تعز والجوف  

نفـذ فـرع )CSSW ( مبحافظـة تعز أنشـطة تدريبية وترفيهية 
عـى  اشـتملت  للتطـوع  العاملـي  اليـوم  مبناسـبة  احتفـاء 
العـاب  الطوعـي  العمـل  ورواد  الجمعيـة  موظفـي  مشـاركة 
املسـاحات الصديقة مع عدد من األيتام وورشـة عمل تدريبية 
ألمهـات  النفـي  الدعـم  يف  ودورة  الطوعـي  العمـل  لـرواد 
مـن  للمشـاركني  الهدايـا  بتوزيـع  الفعاليـة  واختتمـت  االيتـام 
االيتـام ورواد العمـل الطوعـي .. ويف افتتـاح امللتقـى أوضـح 

والعمـل   االجتامعيـة  الشـؤون  مكتـب  مديـر  عـي   عبـده  األخ 
العاملـون  االسـايس  مرتكـزه  واالنسـاين  الخـري  العمـل  أن 
الطوعيـون لخدمـة رشيحـة األيتـام التـي يجـب االهتـامم بهـا .. 
 – – عبـد الكريـم شـيبان  مـن جانبـه شـكر أمـني عـام الجمعيـة 
مديـر مكتـب الشـؤون االجتامعيـة والعمل عى مشـاركته هذه 
الفعاليـة كـام شـكر رواد العمـل الطوعـي الجنـود املجهولـني 

الذيـن هـم خلـف نجـاح مشـاريع الجمعيـة.

إحتفاء باليوم العالمي للتطوع 

انعقاد ملتقى العمل التطوعي

17
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اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة القائم عىل النوع االجتامعي

املتحـدة  االمـم  مكتـب  مـن  بتمويـل 
OCHA االنسـانية   الشـؤون  لتنسـيق 

والتعـاون  التخطيـط  مكتـب  وإرشاف 
الـدويل باملحافظـة نفـذ فـرع الجمعيـة 
املـواد  توزيـع  مـرشوع  بتعـز   CSSW
النازحـة  األرس  مـن  للعـرشات  االيوائيـة 
تـرضرا يف مديريـة جبـل حبـي  االشـد 

الفـرش  مـن  عـددا  أرسة  كل  وتسـلمت 
الطبـخ  وادوات  والحصـر  والبطانيـات 

. أفرادهـا  عـدد  بحسـب 
محمـد  اللـه  عبـد  محمـد  األخ  وشـكر 
نائـب مديـر مكتـب التخطيـط والتعـاون 
الدويل  بتعز كا من منظمة OCHA  و 
CSSW  عـى جهودهـام يف التخفيـف 

واملترضريـن  النازحـني  معانـاة  مـن 
بهـذه  االهتـامم  مـن  املزيـد  متمنيـا 
منسـق  اوضـح  جانبـه  مـن   ، الرشيحـة 
املـرشوع  ان  سـعيد  مـراد  املـرشوع 
نفـذ يف مديريتـي جبـل حبـي ومقبنـة 
يف  األرس  مـن  العـرشات  واسـتهدف 
املسـح  عمليـة  اجـراء  بعـد  املديريتـني 
فريـق  عـر  األرس  لهـذه  امليـداين 
العامـري  سـعيد  اشـار  فيـام  املنظمـة 
أن   CSSW بفـرع  االغاثـة  لجنـة  رئيـس 
املـرشوع يـأيت تجسـيداً لعمـق الرشاكـة 
بـنيCSSW  ومنظمة  OCHA يف عدة 
الصحيـة  املجـاالت  شـملت  مشـاريع 
العامـري  .. وشـكر  والغذائيـة وااليوائيـة 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  يف  االخـوة 
االنسـانية عـى جهودهـم املبذولـة يف 

. املترضريـن  معانـاة  مـن  التخفيـف 

OCHA بتمويل من منظمة

توزيع مواد إيوائية يف مديريتي جبل حبيش ومقبنة مبحافظة تعز

نفـذت فـروع الجمعيـة  يف عـدٍد مـن 
املحافظـات، مجموعـًة مـن املبـادرات 
تقديـم  إىل  تسـعى  التـي  الشـبابية؛ 
التطوُّعيـة  الخريـة  والخدمـات  الجهـود 
مـن  كثـرٍ  عـى  إيجابـاً  تنعكـس  التـي 

االجتامعيـة. الرشائـح 
الشـبابية  املبـادرات  انطلقـت  حيـث 
لأليتـام يف محافظـات ) إب، الحديـدة، 

عـدن(.   ، العاصمـة  أمانـة  حرضمـوت، 
الكامنـة  الطاقـات  إبـراز  إىل  وتهـدف 

املجـاالت،  شـتى  يف  األيتـام  لـدى 
واإلبـداع،  التفكـر  عـى  وتشـجيعهم 
وتأهيـل وتفعيـل دور األيتـام يف العمـل 
شـأنه  ِمـن  ملـا  التطوُّعـي،  الخـري 
الثقافـة  مسـتوى  رفـع  يف  املسـاهمة 
لـدى  والوطنيـة  والحقوقيـة  الصحيـة 
تهـدف املبـادرات إىل  ، كـام  املجتمـع 
إعـادة األمـل يف الحياة من خـال تقديم 
الخـر للمجتمـع وخدمـة النـاس، وتعزيـز 
االنجـاز  وقيـم  والعطـاء  البـذل  مفهـوم 

والعمـل.
الشـبابية؛  املُبـادرات  وتنوَّعـت 
النظافـة  حمـات  إطـاق  لتشـمل 
املـدارس،  وزيـارة  واملقابـر،  للمسـاجد 
وحمـات  الفقـرة،  األرَُس  ومسـاعدة 
ة  التوعويَـّ الحمـات  وتنفيـذ  التشـجر، 
وغرهـا  الطـاب،  أوسـاط  يف  ة  الصحيَـّ
مـن املبـادرات التـي تعـود بالنفـع عـى 

. ملجتمـع ا

 أقـام قطاع املـرأة والطفـل بالجمعية 
اليـوم  فعاليـة  املـايض  ديسـمر  يف 
القائـم  العنـف  ملناهضـة  العاملـي  
عـى النـوع االجتامعـي بهـدف اإلسـهام 
العنـف  عـى  القضـاء  يف  واملشـاركة 
الذكـور  بـني  املشـرتك  املجتمعـي 

واإلنـاث 
الغسـاين  نسـيبة  األخـت  وأوضحـت  
رئيسـة قطاع املـرأة والطفل أن الفعالية 
 ً مشـاركا   160 منهـا  اسـتفاد  التـي 
الوعـي  رفـع  يف  أسـهمت   ومشـاركة 
لـدى املشـاركني مؤكدة وجـوب تكاتف 
جميـع الجهود من أجل مسـتقبل أفضل 

املـرأة  تعليـم  أن  إىل  مشـرة  للمـرأة 
وواجباتهـا  بحقوقهـا  وعيهـا  مـن  يزيـد 
ويؤهلهـا لخدمـة مجتمعهـا  وقـد تخلـل 

الفعاليـة مجموعـة مـن الفقـرات الفنيـة 
واإلنشـادية املعـرة عن ظاهـرة العنف .

حمالت نظافة و تشجري وتوعية
مبـادرات شبابية .. تعيــداألمل
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نفـذ فـرع الجمعيـة مبحافظـة إب حملـة 
إغاثـة لـألرس املتـرضرة مـن األحداث يف 

مديريـة فـرع العدين 
أشـاد  للحملـة   التدشـني  حفـل  ويف 
وكيـل  الشـاهري  الحميـد  عبـد  العميـد 
الـذي  البـارز  بالـدور  إب  محافظـة 
املحتاجـني  ملسـاعدة  الجمعيـة  تتبنـاه 
ودعـا   , الفقـر  مـن  الحـد  يف  واإلسـهام 
اىل  واملؤسسـات  الجمعيـات  كل 
تقديـم العـون املبـارش لـألرس املترضرة 
الجهـود  بـكل  رحـب  كـام  األحـداث,  مـن 
املبذولـة معلنـا التعاون مع كل الجهات 
الصالـح  فيـه  ملـا  التسـهيات  وتقديـم 

العـام 
وقـال األخ  محمـد مـارش القائم بأعامل 
مديـر الفـرع  أنـه تـم توزيـع طـرود غذائيـة 
لــ 150 أرسة متـرضرة مـن األحـداث يف 

املديرية
مشـرا إىل أن مكونـات الطـرد الغـذايئ 
 10 وأرز  كجـم،   25 دقيـق  شـملت: 
8.1 لـرت،  10 كيلـو وزيـت  كجـم، وسـكر 
كرتـون   1/2 وفـول  1كجـم،  وحليـب 
وأضـاف مـارش أن الحملـة تزامنـت مـع 
عزلـة املسـيل  تنفيـذ حملـة  طبيـة يف 
نفذهـا الفريـق الطبـي يف وحـدة اإلغاثـة 

. الجمعيـة  بفـرع  والطـوارئ 

مشاريع مدرة 
للدخل للمرأة 

الريفية بالحديدة

مـع  بالرشاكـة  بتعـز  الجمعيـة  فـرع  نفـذ 
إغاثـة   حملـة  التنمويـة  انقـاذ  مؤسسـة 
للنازحـني مـن مديريـة حيفـان يف مدينـة 
تعـز تـم خالهـا توزيع سـلة غذائية ومواد 

ايوائيـة وحقيبـة نظافـة لــ 66 أرسة 

رئيـس  العامـري  سـعيد  األخ  وأوضـح 
املـرشوع  هـذا  أن  بالفـرع  االغاثـة  لجنـة 
التـي  الطارئـة  املشـاريع  ضمـن  يـأيت 
وقـد  النازحـني  إلغاثـة  الجمعيـة  تنفذهـا 
بعـدد  نازحـة  أرسة    66 اسـتهداف  تـم 

143  فرشـا وبطانيـة و  66 سـلة غذائيـة 
أن املـرشوع  .. مؤكـدا  نظافـة  وحقيبـة 
مـع  املجتمعيـة  الرشاكـة  ضمـن  ينفـذ 
الخريـة  الجمعيـات  و  املؤسسـات 

. امليـدان  يف  العاملـة 

نفـذت CSSW يف  ديسـمر املـايض 
مشـاريع مـدرة للدخـل يف ريـف الحديدة 
وذكـرت األخـت نسـيبة الغسـاين رئيسـة 
قطـاع تنمية املـرأة والطفل أن الجمعية 
فقـرة  أرسة   15 منـح  مـن  متكنـت 
مشـاريع مـدرة للدخـل يف ريـف الحديدة 
التـي  املشـاريع  أن  نسـيبة  وقالـت 
الفقـرة  لـألرس  الجمعيـة  قدمتهـا 
و  مابـس  بيـع  بسـطات  يف   متثلـت 
مكائـن خياطـة و كوافـر وعطـور وبخـور 
الحلـوب وبقالـة  واكسسـوارات والبقـرة 
تحسـني  إىل  وهدفـت  دجـاج  ومسـلخ 
املسـتوى االقتصـادي لـألرس الفقـرة .

توزيع مواد غذائية
لعدد من األرس املترضرة بالعدين 

محافظة إب

املواد الغذائية واإليوائيه والصحية
للنازحني من مديرية حيفان

مسـجد  بشـبوة  الجمعيـة  فـرع  افتتـح 
ويـأيت   ، عتـق  مبدينـة  جبـل  بـن  معـاذ 
التـي  ذلـك ضمـن املشـاريع اإلنشـائية 
ينفذها الفرع ، واحياءاً لرسـالة املسـاجد 
بتمويـل مـن فاعـل خـر، وقـد  ، وذلـك 
شـكرهم  املواطنـني  مـن  عـدد  قـدم 
الكبـر للداعمـني واملنفذيـن للمسـجد.

إفتتاح مسجد معاذ 
بن جبل  يف شبوة



أحلــك  ويف  الجمعيــة   ظلــت  وقــد 
الظــروف عــى عهدهــا يف التخفيف من 
معانــاة املــرىض الفقــراء واملســاهمة 
يف التحســني مــن ظروفهــم الصحيــة. 
الجمعيــة  وزعــت  2016م  عــام  فخــال 
كالســكري  املزمنــة  االمــراض  أدويــة 
الــدم  ضغــط  ,وارتفــاع  .والــرصع 
الصاممــات  و  القلــب  ,وامــراض 
والتهابــات الكبــد وغرهــا مــن االمــراض 
املزمنــة واســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن 
)3090( مريضــاً  باإلضافــة إىل كفالــة 

عدد)190(مريضــاً كفالــة دوائيــة شــهرية 
مــن املــرىض الذيــن تتوقــف حياتهــم 
ــدواء ، ويعــد مــرشوع  عــى اســتخدام ال

املزمنــة  لألمــراض  الــدوايئ  العــون 
يف  والهامــة  الحيويــة  املشــاريع  احــد 
خالــه  مــن  يتــم  والــذي  الجمعيــة, 
تقديــم املســاعدات الدوائيــة والعاجيــة 
مــن  يعانــون  الــذي  الفقــراء  للمــرىض 
التخفيــف  بغــرض  املزمنــة  االمــراض 
يواجههــا  التــي  الكبــرة  االعبــاء  مــن 
دون  تحــول  والتــي  الفقــر  املريــض 
قدرتــه عــى رشاء االدويــة مــام يضاعــف 
عرضــة  ويجعلهــا  الصحيــة  حالتــه  مــن 

. واالعاقــة  للتدهــور 

من األمل
 إىل األمل

املريض )م.م(
أصيــب املريــض )م.م( مبــرض الرصع، 
بســبب  رجلــه  يف  لكســور  وتعــرض 
النوبــات الحــادة التــي كانــت تأتيــه نتيجــة 
للــدواء بســبب عــدم  عــدم اســتخدامه 
قدرتــه عــى رشائــه وتكفلــت الجمعيــة 
بــرصف الــدواء لــه شــهريا حيــث تحســن 

وضعــه الصحــي 

أرسة بكامل أفرادها )مرىض(
أثنــاء مرحلــة البحــث االجتامعــي والنــزول 
 ، املــرشوع  عمــل  لفريــق  امليــداين 
عرنــا عــى أرسة يعــاين كل أفرادهــا مــن 
املــرض فــاألم مصابــة برطــان الغــدة 
الدرقيــة، واالبــن األكــر مصــاب بالعمــى 
ــوات  ــوة واألخ ــن االخ ــة م ــدد خمس ، وع
ال  جلــدي  مبــرض  مصابــون  كلهــم 

يســتطيعون معــه التعــرض ألشــعة 
الشــمس، وعائــل األرسة عاطــل 

عــن العمــل ، تكلفــة األدويــة 
ــراد  ــع أف ــهرية لجمي الش
 60000 حــوايل  األرسة 
تكفلــت  شــهريا،  ريــال 
الجمعيــة بــرصف الدواء 
إىل  باالضافــة  شــهريا 
باملــواد  األرسة  كفالــة 

الغذائيــة.

املريض )ج.م(
يف  إلصابــة  تعــرض 

العمــود الفقــري أصيب 
معهــا بالشــلل، ولديــه 
 6 مــن  مكونــة  أرسة 
غــر  وأصبــح   ، أفــراد 

العمــل  عــى  قــادر 
أدويــة  إىل  ويحتــاج 

ــال  بصــورة مســتمرة بتكلفــة 18000 ري
بــرصف  الجمعيــة  وتكفلــت  شــهريا 

. شــهريا  لــه  الــدواء 
التــي  الحزينــة  القصــص  مــن  والكثــر 
آلالف  املأســاوية  الحالــة  تحــي 

يزالــون  مــا  الذيــن  الفقــراء  املــرىض 
بحاجــة ماســة ملــن يســاعدهم وميــد 
ــة أو  ــر الجمعي ــواء ع ــم س ــون له ــد الع ي
. غرهــا مــن حلقــات الوصــل الخريــة 
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إنقاذ حيـاة
 العون الدوايئ لذوي األمراض املزمنة

 آالف من املرىض الفقراء يئنون تحت وطأة األمل والفقر يف آن واحد 
وخصوصا يف ظل الغاء املعيي ،والنزعات املستمرة ,وندرة توفر 

االدوية، وعدم قدرة املرىض عى رشائها .
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حرضمـوت  بـوادي   CSSW فـرع  نظـم 
بهـدف  التدريبيـة  الـدورات  مـن  عـدداً 
تدريبيـة  مهـارات  املشـاركني   إكسـاب 

متنوعـة مجـاالت  يف 
يف  تدريبيـة  دورات  الفـرع   أقـام  حيـث 
اسـتفاد  الحيـايت   التـوازن  هندسـة 
كيفيـة  يف  ومتدربـة  متدربـاً   130 منهـا 
التعامـل مـع املشـكات الحياتيـة  كـام 
فـن  يف  لألمهـات  تدريبيـة  دورة  عقـد 
متدربـة   45 لــ  املراهقـني  مـع  التعامـل 
وأسـهمت  وضواحيهـا  سـيئون  مـن 
الـدورة يف اكسـاب املتدربـات مهـارات 

. املراهقـني   مـع  التعامـل 

التخطيـط  دورة  الفـرع  اختتـم  ذلـك  إىل 
ملوظفـي  والتشـغيي  االسـرتاتيجي 
وسـقطرى  حرضمـوت  وادي  فرعـي 
نظريـة  جوانـب  فيهـا  املتدربـون  تلقـى 
االسـرتاتيجي  التخطيـط  عـن  وعمليـة 
حيـاة  يف  ذلـك  وأهميـة  والتشـغيي 
املرشوع ،  وتخلل الدورة عدد من ورش 
املتعلقـة  النقـاش  وحلقـات  العمـل 
بالتحليـل البيئـي ووضـع االسـرتاتيجيات 
اشـتقاق  وكـذا  واملشـاريع  واملبـادرات 
الخطـط السـنوية وطـرق إعـداد التقاريـر 
األداء. وتقييـم  املتابعـة  وآليـة  الدوريـة 

مجـال  يف  تدريبيـة  دورة  أقيمـت  كـام 

الذكيـة  والهواتـف  الجـواالت  صيانـة 
الذيـن  مـن  أيتـام  عـرشة  فيهـا  شـارك 
 ، سـيئون  مبدينـة  الجمعيـة  تكفلهـم 
سـليم  صالـح  محمـد  األخ  وأوضـح 
الـدورة  أن  األيتـام«  أنشـطة  »منسـق 
األيتـام  قـدرات  تنميـة  يف  أسـهمت 
التـي  واملهـن  الحـرف  وإكسـابهم 
تسـاعدهم عـى تحسـني الدخـل املادي 
لهـم وألرسهـم ومتكنهـم مـن مواجهـة 
وتنقلهـم  املعيشـية  الحيـاة  متطلبـات 

الكفايـة. إىل  الكفالـة  مـن 
املـرأة  لتنميـة  االجتامعـي  املركـز  وكان 
والطفـل بسـيئون الـذي يتبـع الفـرع نفذ 
خمسـة  مبشـاركة  اإللقـاء«  »فـن  دورة 
سـيئون  مدينـة  مـن  متدربـة  عـرش 
مؤسسـة  مـن  بتمويـل  وضواحيهـا 

للتنميـة. العـون 
جملـة  الـدورة  يف  املشـاركات  وتلقـت 
اإللقـاء  بفـن  املتعلقـة  املهـارات  مـن 
والخطابـة ووضـوح الصـوت واملخـزون 
الثقـايف إضافـة طاقـة اللسـان وعـدم 
مـن  وغرهـا  الـكام  أثنـاء  الرعـة 
املهـارات التـي تجذب مسـامع الجمهور 

انتباههـم. وتشـد 

فعاليـة  بالبيضـاء  الجمعيـة  فـرع  نفـذ 
املكفولـني. لأليتـام  الطبـي  الفحـص 

ضمـن  الصحيـة  الخدمـة  هـذه  وتـأيت 
تقدمهـا  التـي  االنشـطة  مـن  مجموعـة 
لأليتـام  بالجمعيـة  األيتـام  إدارة 
الجمعيـة  تـويل  حيـث  املكفولـني، 
أهميـة خاصـة للجانـب الصحـي والرعايـة 
بالفحـص  تقـوم  و  لأليتـام  الصحيـة 
األطبـاء  عـى  وعرضهـم  لأليتـام  الطبـي 

األدويـة  رشاء  إىل  إضافـة  املختصـني 
لهـم كـام تقـوم الجمعية مبعاينـة أقارب 
الطبيـة  الفحوصـات  وإجـراء  األيتـام 
العاجيـة  املسـاعدات  وتقديـم  الازمـة 
مسـاعدة  اىل  يحتاجـون  الذيـن  لأليتـام 

وغرهـا. الجراحيـة  كالعمليـات 
إىل ذلـك  نفـذ مكتـب  cssw بوصـاب 
 )59( لعـدد  السـنوي  الطبـي  الفحـص 
وصابـني. مديريتـي  يف  يتيمـة  و  يتيـاًم 

مديـر  العامـري   حسـني  األخ  وأوضـح 
يعطـي  الجمعيـة   مكتـب  أن  املكتـب 
الصحـي لأليتـام  للجانـب  أولويـة خاصـة 
املكفولـني حيـث  يقـوم بعمـل فحـص 
طبـي سـنوي لأليتـام ومـن خـال نتائـج 
الجمعيـة  مكتـب  يقـوم  الفحوصـات 
بعـد  للعـاج  املحتاجـني  األيتـام  بعـاج 
مـع  املختصـني  األطبـاء  عـى  عرضهـم 

الازمـة. والعاجـات  األدويـة  رشاء 

الرعاية الصحية لأليتام املكفولني 
يف محافظة البيضاء ومديرية وصاب

التخطيط اإلسرتاتيجي وتنمية القدرات

بـوادي   cssw الجمعيـة  فـرع  نفـذ 
فنـون  يف  تدريبيـة  دورة  حرضمـوت  
الحنـاء  ونقـش  والكوافـر  التجميـل 
.ومتـت  وفتـاة  امـرأه   35 مبشـاركة   ،
الـدورة ضمـن برنامـج مهنتـي بـني يـدي 
للتنميـة  صلـة  مؤسسـة  متولـه  الـذي 
وتنفـذه عـرش منظـامت إنسـانية بوادي 
حرضمـوت .وأسـهمت الـدورة يف تعزيز 
هـذا  يف  املتدربـات  وقـدرات  مهـارات 
املجـال واسـتعراض أخـر التطـورات يف 

الفنـون.. هـذه 

فنون التجميل والكوافري بوادي حرضموت
ضمن برنامج مهنتي بني يدي
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ما هو مرشوع “اسفري”؟
والدليــل  “اســفر”  مــرشوع  يحظــى 
لتضمنــه  واســعة  بشــهرة  بــه  الخــاص 
واملســاءلة  الجــودة  مراعــاة  اعتبــارات 
ــن  ــانية. ولك ــتجابة اإلنس ــال االس يف مج
مــا هــي أصــول مــرشوع “اســفر”؟ مــا 
هــي فلســفته ومــا هــو نهجــه؟ كيــف 
ينظــر إىل هــذا الدليــل، وملــاذا؟ مــا هــو 
للعمــل  األوســع  العــامل  يف  موقعــه 
لــه  ينبغــي  الــذي  ومــن  اإلنســاين؟ 
اســتعامله، ومتــى؟ تلــك هــي األســئلة 
عنهــا  باالجابــة  ســنقوم  التــي  الرئيســة 

.. التــايل  املقــال  يف 

فلسفة مرشوع »اسفري«: 
الحق يف حياة كرمية

املنظــامت  مــن  مجموعــة  بــارشت 
جانــب  إىل  الحكوميــة  غــر  اإلنســانية 

األحمــر  للصليــب  الدوليــة  الحركــة 
“اســفر”  مــرشوع  األحمــر  والهــال 
هــو  هدفهــم  وكان   ،1997 عــام  يف 
مجــال  يف  أعاملهــم  جــودة  تحســني 
واســتعدادهم  للكــوارث،  االســتجابة 
وقامــوا  ذلــك.  عــن  املســاءلة  لقبــول 
“اســفر”  مــرشوع  فلســفة  بإرســاء 
أولهــام،  أساســيني:  معتقديــن  عــى 
الكــوارث  مــن  الســكان املترضريــن  أن 
الحيــاة  يف  الحــق  لديهــم  النزاعــات  أو 
حــق  فلديهــم  وبالتــايل،  بكرامــة، 
الحصــول عــى املســاعدة، وثانيهــام، 
الخطــوات  كافــة  اتخــاذ  ينبغــي  أنــه 
ــانية  ــاة اإلنس ــف املعان ــة لتخفي املمكن

النزاعــات. أو  الكــوارث  عــن  الناجمــة 
ويف إطــار املســعى الجــاد نحــو دعــم 
فقــد  األساســيني،  املعتقديــن  هذيــن 
وضــع مــرشوع “اســفر” إطــاراً للميثاق 

مــن  مجموعــة  وحــدد  اإلنســاين، 
رئيســة  قطاعــات  يف  الدنيــا  املعايــر 
منقــذة للحيــاة، تجســدها اآلن الفصــول 
الدليــل-  هــذا   مــن  األربعــة  التقنيــة 
والنهــوض  باملــاء واإلصحــاح  اإلمــداد 

بالنظافــة، 
ــة، - املــأوى  ــن الغــذايئ والتغذي - واألم
واملســتوطنات واللــوازم غــر الغذائيــة- 
ومجــال العمــل الصحــي. أمــا املعايــر 
عمليــة،  معايــر  فهــي  األساســية 
وتنطبــق عــى جميــع الفصــول التقنيــة.
تقــوم  معايــر  هــي  الدنيــا  واملعايــر 
قطاعيــة  آراء  ومتثــل  األدلــة،  عــى 
بشــأن أفضــل املامرســات يف مجــال 
معيــار  وكل  اإلنســانية.  االســتجابة 
مصحــوب بتدابــر أساســية، ومــؤرشات 

إرشــادات. و  وماحظــات  رئيســية، 

نفـذت CSSW   يف ديسـمر املـايض  
املشـاريع  إعـداد  يف  تدريبيـة  دورة 
منـى  الدكتـورة  للمدربـة  وتسـويقها 
حمود الحجري »منسـقة برامج الطوارئ 
بالجمعيـة« وشـارك يف الـدورة ممثلـني 
مـن فـروع الجمعيـة يف املهـرة وشـبوة 
وعـدن  حرضمـوت  ووادي  وسـقطرى 

واملـكا. والضالـع  وأبـني  ولحـج 
جملـة  الـدورة  يف  املشـاركون  وتلقـى 
الرضوريـة  واملهـارات  املعـارف  مـن 
التنمويـة  املشـاريع  مقرتحـات  إلعـداد 
املتدربـون  عقـد  كـام   , واإلنسـانية 
حلقـات نقـاش وورش عمل خال الدورة 
خرجـوا مـن خالهـا بعـدد مـن مقرتحـات 

والتنمويـة. الخدميـة  املشـاريع 
يحيـى  األخ  حـث  الـدورة  اختتـام  ويف 
الدبـاء األمـني العـام املسـاعد للجمعيـة 
املتدربـني عـى تطبيـق مـا أخـذوه مـن 
مهـارات يف كتابـة مقرتحـات املشـاريع 
والعمل عى تسـويقها لدى املنظامت 

املانحـة.

تحــت شــعار التميــز يف تنميــة  مواهــب 
بعــدن  الجمعيــة   فــرع  اختتــم  األيتــام, 
اآليل  الحاســب  يف  التدريبيــة  الــدورة 
األيتــام  مــن   22 مبشــاركة   IDCL
رمــزي  األخ  أوضــح  و   , املكفولــني 
ورعايــة  كفالــة  إدارة  مديــر  اللــه  عبــد 
األيتــام بالفــرع أن الــدورة متــت ضمــن 
ــامت  ــام واليتي ــدرات األيت ــاء ق ــج بن برنام
املكفولــني لــدى الجمعيــة و أســهمت 
و  األيتــام  طاقــات  اكتشــاف  يف 
مبــا  لتوظيفهــا  ومواهبهــم  اليتيــامت 
حيــث  واهتامماتهــم  ميولهــم  يخــدم 
هــذه  خــال  مــن  الجمعيــة  تســعى 

األيتــام  قــدرات  تطويــر  إىل  الــدورات 
أن  وأضــاف   , للمجتمــع   إبرازهــا  و 
الــدورات  مــن  العديــد  تقــدم  الجمعيــة 
ضمــن  لأليتــام  التدريبيــة  والرامــج 
برنامــج بنــاء القــدرات و تنميــة املواهــب 

و  التعليميــة  املجــاالت  شــتى  يف 
الرتبويــة و الحرفيــة وتأهليهــم ليصبحــوا 
لوطنهــم  ونافعــني  منتجــني  أفــراد 

. ومجتمعهــم 

معارف و مهارات إعداد املشاريع و تسويقها

التميز يف تنمية مواهب األيتام
اختتام الدورة التدريبية يف الحاسوب مبحافظة عدن

امليثـاق اإلنسـاين
   اعداد يحيي الفقيه لالستجابة اإلنسانية )اسفري(  

للمقال بقية يف العدد القادم
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يك تتأكــد مــن أن رســالتك تصــل لآلخريــن, فإنــه 
يجــب عليــك أن تراعــي عــدداً مــن األمــور التــي 
تســهل عمليــة جــذب ســمع وبــرص مــن حولــك 

ــاأليت :  وذلــك مــن خــال اهتاممــك ب

املظهر الالئق 
ويعــزز  رصيــدك  مــن  الائــق  املظهــر  يرفــع 
مــا  قضيتــك  بعــرض  قيامــك  عنــد  حضــورك 
أو طــرح أفــكارك أمــام مجموعــة مــن النــاس , 
حيــث إنهــم مييلــون إىل الحكــم عــى اآلخريــن 

مظهرهــم.  عــى  اعتــامداً  األمــر  بــادئ  يف 

االبتسامة 
انهــا تعنــي ان رؤيتــك يل تــرين‚ وعندمــا يــدرك 
يــرك ســيكون هــذا  انــه  الشــخص املقابــل 
أرسع  وهــي  عليــك‚  فيقبــل  الرتياحــه  مدعــاة 
وصدقــة  عبــادة  كونهــا  عــن  فضــا  الوســائل 

)فتبســمك يف وجــه أخيــك صدقــة( 

اكتساب الثقة 
نفســك,  مــن  واثقــاً  شــخصاً  كنــت  إذا 
فســوف يــراك النــاس كــام تحــب أن تبــدو, 
فضــاً أنهــم ســيكّون لديهــم االســتعداد 
لقبــول حججــك وبراهينــك. وعندمــا تشــعر 
يف  املشــاركني  اآلخريــن  األعضــاء  أن 
االجتــامع يصدقونــك, فــا شــك أن ثقتــك 
ومــن  وتتعــزز.  تــزداد  ســوف  بنفســك 

الجديــر بالذكــر أن نغمــة صوتــك تســتحوذ عــى 
تأثــر  أضعــاف  خمســة  بقــدر  مضاعــف  تأثــر 
الكلــامت املجــردة التــي تســتخدمها, ونفــس 
الحــال مــع لغــة الجســد التــي تســتحوذ عــى تأثــر 
مضاعــف مثــاين مــرات. ويتعــني عليــك الرتكيــز 

ــب,  ــت املناس ــوح ويف الوق ــكام بوض ــى ال ع
ــة  ــامت ونغم ــار الكل ــز يف اختي ــي الرتكي وأن تراع
وقــت  مــن  جــزءاً  تكــرس  أن  ويجــب  الصــوت. 
تقــل  ال  التــي  الهامــة  الجوانــب  لتلــك  اإلعــداد 

الحقيقــي للحديــث.  أهميــة عــن املضمــون 

االستامع واإلنصات
ان تســر مــع املتحــدث خطــوة خطــوة  وهــو 
منتبهــا ملــا يقولــه متابعــا لــه وعــدم مقاطعتــه 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد كان رس فق
هــو  املتكلــم  يكــون  حتــى  الحديــث  يقطــع  ال 
الــذي يقطعــه ومــن عــود نفســه عــى هــذا احبــه 
النــاس وارتاحــوا لــه بعكــس الرثــار واملقاطــع 
ــث  ــي بالحدي فعــن عطــاء قــال: ان الرجــل ليحدثن
فأنصــت لــه كأين مل اســمعه وقــد ســمعته قبــل 

ان يولــد.

املشاركة بقوة
االجتــامع  يف  مشــاركتك  مســتوى  يعتمــد 
كان  وإذا  االجتــامع.  ذلــك  حجــم  مــدى  عــى 
بالحميميــة,  ويتســم  مصغــراً  االجتــامع  هــذا 
نفســك  تقحــم  أن  الحالــة  هــذه  فيمكنــك يف 
يف معــرض الحديــث, ولكــن كــن متأكــداً دامئــاً 
ــة باملوضــوع. وإذا  ــق الصل أن لديــك شــيئاً وثي
كان هنــاك رئيــس للجلســة, فينصــح باســتخدام 
ــام  ــاك زم ــك يف امت ــار رغبت ــد إلظه ــة الجس لغ
الحديــث. ويراعــي أنــه يف االجتامعــات الكبــرة 
قــد ال تأتيــك فرصــة املشــاركة إال مــرة واحــدة 
فقــط. ويجــب أن تكــون متأهبــاً بدرجــة كافيــة 
بــه مــن  تــديل  الرتكيــز فيــام  تتمكــن مــن  يك 
أحاديــث وآراء, والتــي يجــب أن تكــون عــى قــدر 
تكــون  وعندمــا  واإلحــكام.  القــوة  مــن  كبــر 
بصــدد املشــاركة يف اجتــامع مــن أي حجــم, 
وإذا مــا تعرضــت ملحــاوالت مقاطعــة أو منــع 
فانظــر  نظــرك,  ووجهــات  بآرائــك  اإلدالء  مــن 
مبــارشة يف أعــني مــن يحــاول مقاطعتــك 
لــه مبــارشة مســتخدماً  ووجــه كامــك 
بنــرة  وأخــره  انتباهــه,  للفــت  اســمه 
حاســمة أنــك مل تنتــه بعــد. وإذا مل يرتدع, 

فاطلــب العــون مــن رئيــس الجلســة. 
خــرج  مــا  بــأن  أخــرا  التنويــه  وينبغــي 
وان  القلــب‚  إىل  يصــل  القلــب  مــن 
والخطــوات  األســاليب  هــذه  قــراءة 
ــها  ــة بنفس ــا فاعل ــانها ال يجعله واستحس
بــل ان تفعيلهــا يكــون يف محاولــة التدريــب 
عليهــا واكتســابها مــن خــال تجريبهــا والعمــل 
بهــا لتصبــح ســلوكا تلقائيــا يــؤدي دوره ويعطــي 

. اليوميــة  الحيــاة  يف  مثــاره 

التأثري يف اآلخرين
كيف تجذب إنتباه من حولك ؟
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Benefiting 15 needy families,
CSSW’s Woman and Child Development Sector implements 

income-generating projects for rural women in Hodeidah governorate

2
CSSW’s Woman and Child 

Development Sector celebrated 
the International Day to Combat 
Violence against Women in order 
to contribute to the eliminate the 
gender-based violence against 
males and females.

Head of Woman and Child De-
velopment Sector, Nusaiba Yasin, 
pointed out that the event contrib-
uted to raise awareness of over 
160 participants about the violence 
against women. 

She stressed the need for en-

forcing efforts for a better future 
for women, noting that women’s 
education will increase the aware-
ness of their rights and duties, and 
positioned them where they can 
serve their society.

CSSW carried out, in December last year, several 
income-generating projects in Hodeidah countryside. 
According to Nusaiba Yasin, Head of Woman and Child 
Development Sector, CSSW funded 15 income-generat-
ing projects for 15 families in need in rural Hodeidah.

The projects included clothes stalls, sewing machines, 
beauty salons, perfumes and incense making, acces-
sories, milk cow project, grocery, and chicken slaugh-
terhouse, aimed to improve the economic level of poor 
households, she said.

CSSW Celebrates the International Day
to Combat Violence against Women
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The Community Center for IDPs 
performed during last December a 
number of activities in the field of 
public protection, children protec-
tion, and protection related to gen-
der in the districts of Maqbana and 
Jabal Habashi in Taiz governorate 
and the districts of Al Hazm and Al-
Ghayl in Al-Jawf governorate.

The Protection Unit director, 
Dr. Motahar Haidari, said that the 
center carried out a field survey of 

3561 households in the targeted 
districts, and 1670 vulnerability 
cases recorded.

The vulnerable cases include 
psychological and chronic diseas-
es, critical conditions, malnutrition 
cases, elderly people, hearing, 
visual or mentally impairment, 624 
cases of vulnerability in pregnant 
women, divorced women, lactating 
mothers and children.

Dr. Haidari pointed out that 

the evaluation contributed to the 
monitoring of IDP families and 
vulnerabilities on a daily basis. The 
monitoring and following up the 
protection issues in the targeted 
districts, and the providing of the 
necessary support to the vulner-
able cases through the provision 
of psychosocial and legal support, 
cash assistance, and awareness 
programs for the displaced people.

Funded by OCHA,
 the Community Center for IDPs carries out

 protection activities in Taiz and Al-Jawf

CSSW conducted last December a training course 
in project writing and marketing. The course carried 
out by CSSW’s emergency programs coordinator, Dr. 
Mona Al-Hajri, and attended by representatives from 
CSSW branches of Almahara, Shabwa, Socotra, Wadi 
Hadramout, Aden, Lahij, Abyan, Aldhalea and Mukalla.

The trainees held a number of group discussions 

and workshops and received the necessary knowledge 
and skills for writing and marketing development and 
humanitarian project proposals. At the conclusion of 
the course, CSSW’s assistant secretary general, Yahya 
Al-Daba, urged the trainees to apply what they had 
learned of writing and marketing project proposals.

CSSW’s branches implemented 
a number of youth initiatives in 
some governorates, which seeks 
to provide charitable efforts and 
volunteer services and reflect pos-
itively on many social categories. 
The youth initiatives for orphans 
launched in the governorates of 
Ibb, Hodeidah, Hadramout, Sana’a, 
and Aden. 

Such initiatives aim to highlight 
the orphans’ capabilities in various 
fields and encourage them to cre-
ative and positive thinking. It also 
aims to rehabilitate the orphans 
and activate their role in voluntary 
work to contribute to raise the level 
of health and human rights culture 
among the national community.

The initiatives also aim to restore 
hope in life through offering good 

for the community, serve people, 
and promote the concept of giving 
and the values of achievement and 
work.

The youth initiatives varied to 
include helping poor families, re-

forestation campaigns, community 
health awareness among students, 
hygiene campaigns, schools visits 
and else that come to benefit the 
community.

CSSW Conducts Training Session
 on Writing and Marketing Projects

CSSW Performs Voluntary Youth Initiatives
 in Various Governorates
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Within the deteriorating economic conditions, rising 
prices, and lack of medicines, thousands of patients are 
suffering the pain and the poverty in the same time. 

During 2016, CSSW provided chronic diseases medi-
cines such as diabetes, epilepsy, hypertension, valvular 
heart diseases, and hepatitis for more than 3090 patients. 
It also ensured monthly pharmaceutical package for 190 
patients.

The medical aid project is one of CSSW’s important 
and vital projects, which provides medical aids for the 
poor patients suffering chronic diseases, especially under 
the current economic conditions that affected many peo-
ple who cannot afford to buy medicines, in a manner that 
their health condition worsens by the day.

Medical Aid for People with Chronic Diseases

Training and recreational activities
on the International Volunteering Day

On the occasion of the International Volunteering Day, 
CSSW Taiz governorate branch performed a number of 
training and recreational activities including games of 
child-friendly places, a training course in psychological 
support for orphans’ mothers, a training workshop at-
tended by a number of volunteers. CSSW awarded gifts 
to all participants, including orphans and volunteers. 

“Orphans must be cared of by the community, and 
the volunteers are the key asset of the charitable and 
humanitarian work”, Abdo Ali, director of the Ministry of 
Social Affairs and Labor Office, said.

The Taiz branch CSSW secretary general, Abdulkarim 
Shaiban, extended his thanks at the end of the day to 
Mr. Abdo Ali, orphans, volunteers and to all participants.

املركز الرئيس ،  صنعاء ، الجمهورية اليمنية
هاتف  464402 1 967 +            فـاكس  464399 1 967 + 
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