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ملف العدد

النــزوح .. مشكلة إنسانية
وتداعيات خطرية

تعـد مشـكلة النـزوح واحـدة مـن أكـر تداعيـات الحـروب والنزاعـات التـي 

تشـهدها اليمـن حاليـا , حيث يجد النازح نفسـه فجأة يف بـؤرة العاصفة دون 

مقدمـات أو سـابق إنـذار , كـا يجـد نفسـه مطالبـا مبغـادرة رسيعـة للـدار 

واملـال واملـايض والحـارض والذكريـات , يهيـم عـى وجهـه إىل املجهـول 

يفتـش يف مسـتقبل غامـض بـال مالمـح عـن فرصـة لألمـان.

csswyemenorg
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إنسـانية كارثيـة،  اليمـن مـن أوضـاع  يعـاين معظـم سـكان 

الحصـول  ويعيشـون يف ظـل صعوبـات كثـرة أهمهـا عـدم 

عـى الغـذاء الـكايف والرعاية الصحية املالمئـة، ونظراً لتدهور 

األوضـاع االنسـانية عامـاً بعـد آخـر يتوقع الكثر مـن املراقبني 

مجاعـة  يف  اليمـن  تدخـل  أن  اليمنـي   بالشـأن  واملهتمـني 

وشـيكة .

ويف إطـار تقديـم الحلـول واملعالجـات تقـومCSSW مـع 

رشكائهـا املحليـني والدوليـني بتنفيـذ العديـد مـن املشـاريع 

املحافظـات  يف  خصوصـاً  واملسـتمرة  الطارئـة  والربامـج 

خدماتهـا   CSSW تقـدم  حيـث   ، الـراع  فيهـا  يحتـدم  التـي 

املتنوعـة يف مجـال حاميـة النازحـني وتقديـم الدعـم النفـي 

الدامئـة  حمالتهـا  ان  كـام   ، لهـم  والقانـوين  واالجتامعـي 

واملجتمـع  للنازحـني  الغذائيـة  السـالل  وتوزيـع  اإلغاثـة  يف 

وآالمهـم معاناتهـم  مـن  التخفيـف  يف  تسـهم  املضيـف 

و تواصـل CSSW  أنشـطتها كذلـك يف مجال الالجئني من 

العيـش  الحاميـة لتحسـني سـبل  برامـج  القـرن االفريقـي عـرب 

لالجئـني ، باإلضافـة اىل برامـج مكافحـة العنـف القائـم عـى 

النـوع االجتامعـي.

واالمومـة  النفـي  املجـال  يف  الصحيـة  الربامـج  وتقـدم 

واالعاقـة  العجـز  ومكافحـة  االنجابيـة  والصحـة  والطفولـة 

والتوعيـة حـول التعامـل مـع حاالت الكولـرا ، والعـون الدوايئ 

. الفقـراء  للمـرىض 

التنميـة  برامـج  فاعـالً يف تقديـم  CSSW  رشيـكاً  سـتظل 

واإلغاثـة التـي تسـهم يف مكافحـة الفقـر والبطالة يف معظم 

مـن  املزيـد  بـذل  إىل  الجميـع  داعيـة  الجمهوريـة  محافظـات 

الجهـود وتخطيـط وتنفيـذ العديـد مـن برامـج االغاثـة والتنميـة 

بهـدف الحـد مـن تداعيـات األزمـة التـي وصـل رضرهـا إىل كل 

بيـت .

تح
فت

م
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بناء منزلني ألرستني فقريتني 
ألرستــني  منزلــني  الجمعيــة  ســلمت 
ــة العاصمــة بعــد االنتهــاء  فقرتــني يف أمان
مــن بنــاء املنــزل األول عــى نفقــة فاعــل 
خــر ،ويتكــون مــن ثــالث غــرف وصالتــني 
وحاممــني ومطبــخ مبســاحة اجامليــة 94 
وترميــم  اســتكامل  تــم  فيــام  مربعــاً  مــراً 

الفقــرة. األرس  ألحــدى  آخــر  منــزالً 

بناء مسجد عفرا ء
كــام قامــت الجمعيــة ببنــاء مســجد عفــراء 
 100 مســاحته  وتبلــغ  املهــرة  مبحافظــة 
مــراً مربعــا ويتكــون مــن مصــى وأربعــة 
ــة مواضــئ  باإلضافــة إىل  حاممــات ومثاني

صــوح املســجد .

حفر آبار يف خوالن و وصاب 
ــاً مــن إنجــاز مــروع  ســيتم اإلنتهــاء قريب
بــراً إرتوازيــة مــع مضخــة يف منطقــة خوالن 
مبحافظــة صنعــاء حيــث مــن املتوقــع أن 
يســتفيد منــه أكــر مــن الفــي نســمة ، مــن 
جهــة أخــرى قامــت الجمعيــة بــراء خــزان 
منطقــة  يف  ميــاه   بشــبكة  وربطــه  ميــاه 
الرخــم  مبحافظــة رميــة ومــن املتوقــع أن 
يســتفيد مــن املــروع  أكــر مــن ثالمثائــة 

أرسة.
كــام نفــذ قطــاع املــرأة والطفــل مــروع 
مــن  ذمــار  مبحافظــة  وصــاب  يف  ميــاه 
أرسة   260 منهــا  يســتفيد  أن  املتوقــع 
بعمــق  بــر  حفــر  مــن  املــروع  وتكــون 
 3*3*3 بأبعــاد  خــزان خرســاين  وبنــاء  17 م 

م ورشاء مــا طــور وتركيبــه لنقــل املــاء إىل 
 . ميــاه  شــبكة  وتوصيــل  الخــزان 

مرشوع مياه العليب باملكالء
مــروع  باملــكال  الجمعيــة  فــرع  دعــم 
ميــني  بــن  غيــل  مبديريــة  العليــب  ميــاه 
للمضخــة  جديــد  غاطــس  رشاء  تــم  حيــث 
ــل مــن فاعــل خــر وقــال األخ محمــد  بتموي
ــف  ــة أل ــو خمس ــرع أن نح ــر الف ــدري مدي الح
بالعليــب  متجــاورة   مناطــق  يف  نســمة 
عــرب  وقــد  املــروع   مــن  سيســتفيدون 
أهــايل املديريــة عــن فرحتهــم بعــودة املــاء 
التــي عاشــوها  إيل بيوتهــم بعــد املعانــاة 
عــن  عــربوا  كــام  املــروع  توقــف  جــراء 

للجمعيــة. وتقديرهــم   شــكرهم 

بناء منازل لألرسة الفقرية وحفر آبار املياه 
مشـاريع تنموية وإنسانية تسهم يف االستقرار االجتامعي 

وتخفف من ضغوط الحياة
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ملف العدد
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تعـد مشـكلة النـزوح واحـدة مـن أكـر تداعيـات الحـروب والنزاعـات التـي تشـهدها اليمـن حاليا , حيـث يجد النازح نفسـه 

فجـأة يف بـؤرة العاصفـة دون مقدمـات أو سـابق إنـذار , كا يجد نفسـه مطالبا مبغادرة رسيعة للـدار واملال واملايض 

والحـارض والذكريـات , يهيـم عـى وجهـه إىل املجهـول يفتـش يف مسـتقبل غامض بـال مالمح عن فرصـة لألمان.

النــزوح
مشكلة إنسانية
وتداعيات خطرية
إعداد . هاشم الالحجي
مراجعة . صالح النوين
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وجـدت  وعزيـزة  كرميـة  أرسة  مـن  فكـم 
نفسـها بالعـراء بـال سـكن وال زاد وال عنـوان 
, تعـودت أن تبـذل وتعطـي بكل سـخاء وهي 
بأسـباب  ميدهـا  مـن  تنتظـر  مكرهـة  اليـوم 
وتداعياتهـا  الحـروب  مـآيس  إنهـا   , الحيـاة 
هـو  نفسـه  فيهـا  النـازح  يجـد  التـي  الكارثيـة 
املجـرب  الضحيـة  فهـو   , األضعـف  الحلقـة 
هـذه  ملثـل  الباهظـة  الفواتـر  دفـع  عـى 
حطبهـا  كذلـك  وهـو   , العبثيـة  الحـروب 
ووقودهـا املسـتعر , ومعها متتد وتسـتمر 
مسـاحة  امتـدت  وكلـام   , وآالمـه  أوجاعـه 
مسـاحة  امتـدت  ومكانـاً  زمانـاً  الـراع 
النازحـني وتعمقـت الجـراح , فحتـى  مـآيس 
رؤوس  يف  قراهـم  إىل  آووا  الذيـن  أولئـك 
قبـل  الحـرب  طوفـان  إليهـم  وصـل  الجبـال 
أن تصـل إليهـم سـفينة النجـاة , ومـن حيـث 
يضـع النـازح رحابـه ويظـن أنـه قـد وصـل إىل 
شـاطئ األمـان تبـدأ أوجـاع ومـرارات النـزوح 
وتداعياتـه الخطـرة تعصـف بـه ومبـن يعول 
مبنـزل  أو  بالعـراء  خيمـة  يف  حـل  سـواًء   ,

 , أخريـن  لـدى  أو حتـى حـل ضيفـاً  مسـتأجر 
ثـم  تبـدأ كبـرة  كانـت مصيبـة املـوت  وإذا 
تصغـر حتـى تتـالىش وتغيـب عـن الذاكـرة , 
تبـدأ   , متامـا  عكسـها  النـزوح  مصيبـة  فـإن 
صغـرة ثـم تكـرب وتتسـع وتتعمـق حتـى بعد 

أسـبابها. زوال 
اليمـن  يف  النـزوح  مشـكلة  ألقـت  لقـد 
األالف  مئـات  عـى  السـلبية  بتداعياتهـا 
أغلـب  يف  األفـراد  وماليـني  االرس  مـن 

هـذا  يف  أننـا  غـر   , الجمهوريـة  محافظـات 
وأمنيـة  إجرائيـة  عديـدة  وألسـباب  التحقيـق 
عـى  الضـوء  بتسـليط  سـنكتفي  وغرهـا 
شـهدت  التـي  املحافظـات  مـن  عـدد 
وتشـهد نزوحـا كثيفـا ومسـتمرا جـراء تجـدد 
والتـي  هنـاك  األمنيـة  األحـداث  واسـتمرار 
اسـتطعنا الوصـول إىل مصادر املعلومات 
املوجـودة بهـا سـواء كانـت هـذه املصـادر 
مؤسسـات ومنظـامت أو كانـت عبـارة عـن 
الخدمـات  بتقديـم  ومهتمـني  ناشـطني 
واملجتمعـات  للنازحـني  واإلغاثيـة  اإليوائيـة 
املسـتهدفة  املحافظـات  يف  املضيفـة 

  . التحقيـق  مـن 

محافظة الحديدة كانت البداية
يف محافظـة الحديـدة يكشـف األخ عبـد 
اللـه الجـرادي مديـر فـرع  cssw  باملحافظة 
منهـا  يعـاين  التـي  املشـكالت  أهـم  عـن 
النازحـون يف املحافظـة والتـي تتمثـل يف :  

والحصـول 	  البحـث  وصعوبـة  العمـل  قلـة 

لقد ألقت مشكلة 
النزوح يف اليمن 

بتداعيتها عىل 
مئات اآلالف من 

األرس وماليني 
األفراد
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عـى سـبل املعيشـة. 
انتشار األمراض النفسية .	 
وارتفـاع 	  التنقـل  وكـرة  السـكن  انعـدام 

املنـازل. إيجـار  أسـعار 
مـا 	  أو  الدراسـة  عـن  األطفـال  انقطـاع 

التعليـم. عـن  التـرب  يسـمى 
امتهـان 	  إىل  النازحـني  بعـض  اضطـرار 

. التسـول 
والتمييـز 	  لإلهانـات  البعـض  تعـرض 

طقـي  ملنا ا
اسـتقرار 	  عـدم  بسـبب  املبكـر  الـزواج 

. املعيشـة   ظـروف 
املشـكالت  لهـذه  أن  الجـرادي  ويقـول 
تداعياتهـا  النازحـون  يواجههـا  التـي  الكبـرة 
والبعيـد  القريـب  املـدى  يف  الخطـرة 
عـى  وإمنـا   , فقـط  حياتهـم  عـى  ليـس 
ورمبـا  والدولـة  املجتمـع  واسـتقرار  أمـن 
اإلقليـم ، فاملشـكلة تتعلـق بكتلـة بريـة 
تعدادهـا  يصـل  ديارهـا  مـن  تـردت  هائلـة 
األخـرة  واإلحصائيـات  التقديـرات  بحسـب 

إىل 4.5 مليـون نـازح ونازحـة , كلهـم  بحاجـة 
إىل املسـاعدة يف توفـر املـأوى واملـواد 
هـم  كـام   , الغذائيـة  واملـواد  اإليوائيـة 
بحاجـة أيضـا إىل الخـربات يف إدارة املراكـز 
للعيـش فيهـا  التـي يضطـرون  والتجمعـات 

 . مجربيـن 
الجهـود  كل  مـن  الرغـم  عـى   « ويضـف 
املبذولـة يف هـذا اإلطـار إال أن عـدداً كبـراً 
مـن النازحني ال يزالون يعيشـون يف ظروف 

غـر إنسـانية , حيـث يسـكنون يف  مبـان غر 
مكتملـة ومالجـئ دون املسـتوى ومرافـق 

عامـة والكثـر منهـم يف العـراء.
برامـج  مديـر  الغشـيمي  فيصـل  األخ 
بفـرع  التغذيـة  سـوء  أمـراض  مكافحـة 
محافظـة  أن  يـرى  جهتـه  مـن  الجمعيـة 
الحديـدة تعـد مـن أهـم مناطـق النـزوح يف 
املناطـق  مـن  الكثـر  إن  ويقـول   , اليمـن 
واملحافظـات املجاورة لها تشـهد رصاعات 
ومعـارك مسـتمرة , األمـر الـذي أجـرب الكثـر 
محافظـة  إىل  النـزوح  عـى  السـكان  مـن 
الحديـدة ظنـاً منهـم أنهـا منطقـة أكـر أمنـاً 
شـيئاً  منهـا  الحـرب  نـران  اقـراب  أن  غـر   ,
فشـيئاً , بـدأ يشـكل هاجسـاً مرعبـاً للنازحـني 
أخـذ  بـل   , معـاً  األصليـني  ولسـكانها  إليهـا 
يهـدد الجميـع مبوجة نـزوح ثانيـة ولكن هذه 

 . املجهـول  إىل  املـرة 
وعـن كيفيـة اسـتقبال النازحـني وإيوائهـم 
وماهـي املنظـامت املشـاركة يف امليدان 
يقـول األخ عبـد اللـه  الجـرادي “ نقـوم بعمل 

4.5 مليون نازح 
ونازحة بحاجة إىل 

املساعدة يف 
توفري املأوى 

واملواد اإليوائية 
واملواد الغذائية
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مسـح  ميـداين ملناطـق النـزوح التـي تتوزع 
يف مثـان مديريـات , كـام يتم إيـواء النازحني 
عنـد  أو   , اسـتئجارها  يتـم  عامـة  بيـوت  يف 
يتـم  االخـر  والبعـض  أقاربهـم  أو  أهاليهـم 
خـارج  ومخيـامت  تجمعـات  يف  تسـكينهم 
القـرى ويتم تكوينها من طرابيل أو عشـش. 
الدوليـة  والتقاريـر  اإلحصائيـات  تؤكـد 
الحديـدة  محافظـة  يف  النازحـني  عـدد  أن 
وأكـر  ارُسة   )17000( مـن  أكـر  إىل  وصـل 
مـن ) 104000( فـرد , وتشـر هـذه التقاريـر 
هـذه  يف  النازحـني  مـن  الكثـر  وجـود  إىل 
املسـح  عمليـات  تنالهـم  مل  املحافظـة 

  . امليـداين 
أوضـاع  عـن  مصغـرة  صـورة  وإلعطـاء 
النازحـني يف املحافظـة يقـول أحـد النازحني 
 “ اسـمه  عـن  الكشـف  عـدم  فضـل  الـذي 
)13( فـردا وأسـكن  أعـول أرسة مكونـة مـن 
صعوبـات  وواجهتنـي  باإليجـار  منـزل  يف 
 , هنـا  إىل  أرسيت  مـع  نزوحـي  خـالل  جمـة 
النقـل  تكاليـف  ارتفـاع  مـن  عانيـت  حيـث 

مـن  جميعـا  وعانيننـا  ممتلـكايت  وفقـدت 
التعـب واإلرهـاق والخوف وعدم اإلحسـاس 
هـل  سـؤاله  وبعـد   . النـزوح  أثنـاء  باألمـان 
أو  اشـخاص  مـن  مسـاعدات  أي  تلقـى 
جهـات أو منظـامت انسـانية قـال » تلقينـا 
الذيـن  االصـالح  جمعيـة  مـن  مسـاعدات 
وزعـوا لنـا مـواد غذائيـة وفـرش وبطانيـات . 
ويضيـف “ نحـن هنـا ال نحصـل عـى القـدر 
والخدمـات  الصحيـة  امليـاه  مـن  الـكايف 

الـكايف  الغـذاء  االساسـية وال نحصـل عـى 
الـكايف  الغـذاء  بتوفـر  الجميـع  ونطالـب   ,
وإيجـار البيـت أو توفـر أي فرصـة للعمـل .    

 محافظة حجة 
صور ملآس أخرى 

ملـآيس  آخـر  وجـه  حجـة  محافظـة  يف 
النزوح , فهي تقع يف واحدة من بؤر الراع 
مناطقهـا  مـن  نازحـني  وتحتضـن  امللتهبـة 
محافظـة  نازحـي  إىل  باإلضافـة  الحدوديـة 
وتشـر   , مجـاورة  اُخـرى  ومناطـق  صعـدة 
االُمـم  منظـامت  عـن  الصـادرة  التقاريـر 
فيهـا  النازحـني  عـدد  وصـول  إىل  املتحـدة 
و)404130(  ارُسة   )76350(  : حـوايل  إىل 
ويتواجـد  مديريـة   )31( عـى  موزعـني  فـرداً 

. عبـس  مديريـة  يف  معظمهـم 
حامـد هرمس مدير فـرع جمعية اإلصالح 
االجتامعي الخريةcssw  باملحافظة يجيب 
بعـد أن سـألناه قائـال » ال يوجـد نظـام متبـع 

الكثري من النازحني 
يعيشون يف 

ظروف غري إنسانية 
وما يصلهم من 

مساعدات ال تفي 
بكل احتياجاتهم
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السـتقبال النازحـني أو إيوائهـم , فالنـازح هو 
إيوائـه  منطقـة  أو  نزوحـه  مـكان  يختـار  مـن 
 “ االقتصـادي  ووضعـه  ظروفـه  وبحسـب 
أمـا طبيعـة املـأوى الـذي يسـكنه النازحـون 
منطقـة  مـن  فتختلـف  حجـة  محافظـة  يف 
إىل أخرى بحسـب الطبيعة الجغرافية , حيث 
مفتوحـة  أماكـن  بـني  النـزوح  أماكـن  تتـوزع 
تحـت طرابيـل واقمشـة , أو مجمـع سـكني 
كمبنـى عـام مثـل املـدارس وغرهـا , فيـام 
مـع  السـكن  النازحـة  األرس  بعـض  تفضـل 
عائلـة مضيفـة مـن أقاربهـا أو منـزل باإليجـار 
جرديـة  صغـر  محمـد  صبـار  األخ  ويـروي 
سـتة  مـن  املكونـة  أرستـه  مـع  نـزح  الـذي 
أفـراد مـن موطنـه االصـي مبدينـة حـرض 
إىل منطقـة حـران مبحافظـة حجـة بسـبب 
كـام  نعيـش   “ جرديـة  يقـول  الدائـرة  الحـرب 
كثـرا  عانينـا  وقـد  صغـرة  عشـة  يف  تـرون 
أثـاث  أخـذ  مـن  نتمكـن  ومل   , نزوحنـا  خـالل 
املـكان  يف  باألمـان  نشـعر  وال  املنـزل 
الـذي نعيـش فيـه اآلن فهـو قريـب جـدا مـن 

نتلقـى   “ ويضيـف   “ املواجهـات  مناطـق 
الجهـات  بعـض  مـن  املسـاعدات  بعـض 
وغذائيـة  إيوائيـة  مـواد  لنـا  قدمـت  التـي 
ومـكان  عمـل  عـى  نحصـل  أن  ونحتـاج 

للسـكن. مناسـب 

محافظة الجوف نزوح  ورصاع 
النـزاع  مناطـق  مـن  واحـدة  تعـد  األخـرى 
والـراع , ويقـل عـدد النازحـني فيهـا مقارنة 

ذلـك  يرجـع  ورمبـا  السـابقة  باملحافظـات 
لقلة عدد سـكانها مقارنة بتلك املحافظات 
الدوليـة  والتقاريـر  املـؤرشات  وبحسـب   ,
وصـل العدد اإلجـاميل للنازحني يف الجوف 

  . )37590( فـرداً  و  )6265( أرسة  إىل 
حسـن مبـارك هذلـول مديـر فـرع جمعيـة 
  CSSWالخريـة االجتامعـي  اإلصـالح 
مديريـات  مسـاحات  أن  يـرى  باملحافظـة 
األطـراف  املراميـة  الجـوف  محافظـة 
تصعـب مـن تنفيـذ خدمـات اإليـواء واإلغاثة 
النازحـني  مشـكلة  وتعقـد  املحافظـة  يف 

 . فيهـا 
وعـن كيفيـة وطرق اإليـواء املتبعة هناك 
النازحـني  اسـتقبال  يتـم    « حسـن  يقـول 
مـع  بالتواصـل  والغيـل  الحـزم  مديريـة  يف 
إيجـاد  مهمـة  يتولـون  الذيـن  املتطوعـني 
وتحديـد أرس مضيفـة أو مسـتقبلة للنازحني 
, ويضيـف » يقـوم الفـرع بتقديـم خدمـات 
وتوزيـع   , للنازحـني  املختلفـة  الحاميـة 
املـواد الغذائيـة التـي ال تلبـي بالطبـع حجـم 

بلغ عدد النازحني 
يف األربع 

املحافظات     
219486 أرسة 
و  816746  

فرداً
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. كاملـة  بصـورة  املطلوبـة  االحتياجـات 
ومـن بـني الكثـر مـن الحكايـات وقصص 
النـزوح املحزنـة يف محافظـة الجـوف اخرنا 
قصـة االُخـت ريسـة عـي محمـد مطـوان , 
التـي نزحت مـن مديرية املتـون إىل الروض 
بسـبب الحـرب الدائـرة يف موطنهـا االصي 
, ويـروي حسـن هذلـول قصـة هـذه األرسة 
وأربعـة  أم  تتكـون هـذه األرسة مـن   “ قائـال 
أبنـاء منهـم ثالثـة يعانـون مـن إعاقـة عقليـة 
ارستهـا  افـراد  مـع  األخـت  هـذه  وتعيـش   ,
بنـاء مهجـور , ويضيـف “ برغـم شـعور  يف 
إال  األمـن  مـن  بـيء  األرسة  هـذه  أفـراد 
أنهـم يعانـون مـن انعدام السـكن املناسـب 
ومل   , الـكايف  والطعـام  النظيـف  واملـاء 
تتلـق االرسة مـن الدعـم خـالل فـرة نزوحهـا 
سـوى سـلة غذائيـة واحـدة , وكل مـا تتمنـاه 
الثالثـة  أوالدهـا  عـالج  هـو  األرسة  هـذه  ربـة 

يأويهـم. مناسـب  وسـكن 

محافظة تعز 
املأساة حطت رحالها

النـازف  الجـرح  تعـز  محافظـة  إىل  ونـأيت 
والتـي  بالجـراح  املثخـن  اليمـن  خـارصة  يف 
تعـد أكـر املحافظـات نزوحـاً , كونهـا األكـر 
 , املسـلح  بالنـزاع  اشـتعاالً  واألكـر  سـكاناً 
فقـد امتـدت نـران الحـرب فيهـا إىل معظـم 
املناطـق يف املدينـة والريـف معـاً , األمـر 
أو  الـذي قلـص مـن عـدد املناطـق اآلمنـة 

املناسـبة السـتقبال وإيـواء النازحـني , مـام 
دفـع معظـم النازحـني مـن تعـز إىل البحـث 
عـن مناطـق إيـواء يف عدد مـن املحافظات 
املجـاورة لهـا , وبلـغ عـدد النازحـني يف هـذه 
املحافظـة حسـب التقاريـر الدوليـة أكـر من 

فـردا0ً و)271026(  ارسة   )45171(  :
جمعيـة  فـرع  مديـر  الحـداد  الواحـد  عبـد 
اإلصـالح الخريـة CSSW باملحافظـة أجاب 
منطقتـان  هنـاك   « قائـال  لـه  سـؤالنا  بعـد 
وهـام  تعـز  محافظـة  يف  النازحـني  إليـواء 
حبـي  جبـل  ومديريـة  مقبنـة  مديريـة 
املـدارس  يف  اإليـواء  أماكـن  وتركـز   ,
املضيفـة  واألرس  الحكوميـة  واملرافـق 
وتجمعـات  مسـتأجرة  وبيـوت  واألقـارب 
مفتوحـة , وقـال الحداد أيضا “يتم اسـتقبال 
النازحـني مـن قبـل املتطوعـني يف مناطـق 
النـزوح ومـن قبـل أعضـاء شـبكات الحاميـة 
ميـداين  مسـح  عمليـة  ذلـك  بعـد  وتتـم   ,
واألفـراد  النازحـة  لـأرس  املسـاكن  لتوفـر 
مـن  كثـر  هنـاك   « ويضيـف   , النازحـني 

هناك بعض أفراد 
األرس النازحة 

يعانون من إعاقات 
عقلية وال يحصلون 
عىل أي دعم صحي 

ملعالجتهم
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النازحني مل نسـتطع الوصول اليهم بسـبب 
قلـة االمكانـات , وبعـض النازحـني ما يزالون 
ويعتـربون  املواجهـة  مناطـق  يف  عالقـني 

   . تـررا مـن غرهـم   أكـر 
النـزوح يف  تتعـدد وتتنـوع صـور مـآيس 
والكثـر  الكثـر  بـني  ومـن  تعـز  محافظـة 
يـارس  علـوم   “ االُخـت  حكايـة   اخرنـا  منهـا 
قائـد احمـد “ التـي دمـرت الحـرب بيتهـا بحـي 
بيـع  اىل  فاضطـرت  تعـز  مبدينـة  القاهـرة 
لتوفـر  بخـس  بثمـن  منزلهـا  أثـاث  بعـض 
النـزوح .  أثنـاء عمليـة  تكاليـف املواصـالت 
يقـول الحـداد » تعيـش األخـت علـوم مـع 
النازحـني  مخيـم  يف  السـتة  ارستهـا  افـراد 
مبنطقـة السـائلة لعـدم توفـر تكاليـف ايجار 
منـزل , ويضيـف “ مل تحصـل االرسة عـى 
وامليـاه  والـدواء  الغـذاء  مـن  الـكايف  القـدر 
والسـكن , ومـام يزيـد معانـاة هـذه االرسة 
هـو إصابـة األب بجلطـة اقعدتـه عـن الحركـة 
إليـه  وتطمـح  تتمنـاه  مـا  كل   “ ويقـول    ,
املـواد  عـى  الحصـول  هـو  االرسة  هـذه 

بعـض  وتخفـي  تسـرها  وخيمـة  الغذائيـة 
 . النـاس  أعـني  عـن  خصوصياتهـا 

تدخالت املنظامت اإلنسانية.. 
إىل أي مدى وصلت ؟ 

السـلبية  التداعيـات  مـن  للتخفيـف 
تبـذل  والصعبـة  الكبـرة  املشـكلة  لهـذه 
العديـد مـن املنظـامت االنسـانية املحليـة 
 , لهـا  تحسـب  مشـكورة  جهـودا  والدوليـة 

إىل  تصـل  مل  التدخـالت  هـذه  كانـت  وإن 
بالتأكيـد  أنهـا  إال   , املطلـوب  املسـتوى 
قـد أسـهمت يف التخفيـف مـن آثـار النـزوح 
أمكـن  مـا  وعالجـت  السـلبية  وتداعياتـه 
معالجتـه مـن هـذه اآلثار التي ألقـت بظاللها 
عـى النازحـني واملجتمعـات املضيفة عى 

سـواء.  حـد 
ومـن بـني املنظامت التـي كان لها دورها 
امللحـوظ يف هذا املجـال  جمعية اإلصالح 
يتـم  كنمـوذج   CSSW الخريـة  االجتامعـي 
 , التحقيـق  هـذا  يف  عليـه  الضـوء  تسـليط 
ومل يتـم هـذا االختيـار مـن بـاب التحيـز وإمنا 
أفـى  الـذي  والتقـي  التحـري  بعـد  جـاء 
مـن  غرهـا  عـن  املنظمـة  هـذه  متيـز  إىل 
تبنـي  يف  املحليـة  خصوصـا  املنظـامت 
بهـدف  ومثمـرة  رائعـة  إنسـانية  مبـادرات 
تخفيـف معانـاة النازحـني يف اليمـن , فقـد 
وأنشـطتها  وجهودهـا  بتدخالتهـا  أسـهمت 
رشكائهـا  مـن  العديـد  مـع  املختلفـة 
خدمـات  توفـر  يف  والدوليـني  املحليـني 

تعز جرح ينزف و 
نزوح مستمر حيث  

بلغ عدد النازحني
 45171 أرسة
و  271026 

فرداً 
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للنازحـني  وامليـاه  الغـذاء  وتوزيـع  اإليـواء 
الصحيـة  الخدمـات  مـن  ذلـك   وغـر   ,
املختلفـة  الحاميـة  وخدمـات  واالجتامعيـة 
وخدمـات اإلصحـاح البيئي , حيـث كان لهذه 
التدخـالت أثرهـا اإليجـايب عـى النازحـني يف 
أماكـن النـزوح باملحافظـات األربـع السـابق 
ذكرهـا ويف غرهـا من أماكـن النزوح األخرى 

 . اليمـن  يف 

 الحامية وبرامج الدعم النفيس 
مديـر  الحيـدري  مطهـر  الدكتـور  األخ 
بجمعيـة  النازحـني  ودعـم  حاميـة  مـروع 
اإلصـالح سـألناه عن طبيعـة عمل املروع 
عـددا  ينفـذ  املـروع   « قائـال  فأجـاب 
املختلفـة  الحاميـة  وأنشـطة  برامـج  مـن 
مـن  األالف  عـرات  منهـا  يسـتفيد  التـي 
مـع  بالراكـة   , عملـه  نطـاق  يف  النازحـني 
عـدد مـن الجهـات املانحـة وتتمثـل خدمـات 
عمليـات  إجـراء  أوال   : التـايل  يف  الحاميـة 
أعـداد  لتقييـد  والرصـد  امليـداين  املسـح 

بهـا  عمـل  التـي  املحافظـات  يف  النازحـني 
وهـي  2016م  العـام  خـالل  املـروع  
يـزال  ومـا  وتعـز  والجـوف  وحجـة  الحديـدة 
يعمـل يف بعضهـا حتـى اآلن , كـام يتـم مـن 
الربامـج  مـن  عـدد  تنفيـذ  املـروع  خـالل 
والخدمـات واألنشـطة مثـل برنامـج الدعـم 
النفـي واالستشـارات القانونيـة , وبرنامج 
النازحـني  بحقـوق  التوعيـة  جلسـات  عقـد 
وأفـراد  النازحـني  بـني  املشـركة  والحقـوق 

املجتمعـات املضيفـة , والتوعيـة مبخاطـر 
خـالل  مـن  املـرأة  ضـد  والعنـف  األلغـام 
األنشـطة املتعلقـة بهـذا الشـأن كاالحتفـال 

. وغرهـا  للمـرأة  العاملـي  باليـوم 
ويضيـف » كـام يقـدم املـروع خدمـة 
الذيـن  النازحـني  إحالـة  بهـا  ونعنـي  اإلحالـة 
لدينـا  متوفـرة  غـر  لخدمـات  يحتاجـون 
كالخدمـات الطبيـة التخصصية أو الخدمات 
النفسـية املعقـدة , حيـث يقـوم املـروع 

أسهمت تدخالت 
CSSW مع 

رشكائها يف توفري 
خدمات اإليواء 
والغذاء واملياه 

والصحة والحامية 
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متخصصـة  جهـات  إىل  هـؤالء  مثـل  بإحالـة 
يف تقديـم مثـل هـذه الخدمـات , كام يقدم 
املـروع خدمة توزيع املسـاعدات املالية 
بـني  مـن  تـررا  أو  ضعفـا  األشـد  للحـاالت 
النازحـني , ويختـم الحيـدري حديثـه بقولـه » 
املسـاحات  برنامـج  أيضـا  املـروع  ينفـذ 
خاللـه  مـن  يتـم  الـذي  لأطفـال  الصديقـة 
رفـع مهـارات ومعـارف األطفـال وتوعيتهـم 
وذلـك   , املختلفـة  وواجباتهـم  بحقوقهـم 

التعليميـة  األنشـطة  تنفيـذ  خـالل  مـن 
والتثقيفيـة واألنشـطة الرفيهيـة والرياضية 
واأللعـاب  الرسـم  مامرسـة  وأنشـطة 

  . املختلفـة  الرفيهيـة 

مساعدات إيوائية 
وغذائية عاجلة 

برامـج  منسـقة  الحجـري  منـي  الدكتـورة 
بالجمعيـة  املشـاريع  بوحـدة  الطـوارئ 

مسـاعدات  قدمـت  الجمعيـة  إن  قالـت 
لعـدد  2016م  العـام  خـالل  عاجلـة  إنسـانية 
أربـع  يف  النازحـة  األرس  مـن  أرسة   )4178(
والبيضـاء  وتعـز  الجـوف  وهـي  محافظـات 
شـملت  املسـاعدات  إن  مشـرة   , وحجـه 
سـبع مديريـات يف املحافظـات املذكـورة 
متثلـت  املسـاعدات  أن  الحجـري  ولفتـت   ,
يف توزيـع مـواد إيوائيـة مثـل أواين املطبخ 
والبطانيـات والحصـر والفـرش وأوعية نقل 
وخـزن امليـاه , وأضافـت أن الجمعيـة وفرت  
يف  أرسة   )137( لعـدد  منـازل  إيجـار  أيضـا 
مـن  أشـهر  اربعـه  ملـدة  البيضـاء  محافظـة 
تعولهـا  أرسة   )19( املسـتفيدة  األرس  بـني 

 . نسـاء 
نائـب  الفقيـه  يحيـي  االخ  أكـد  جانبـه  مـن 
الجمعيـة  أن  بالجمعيـة  االغاثـة  إدارة  مديـر 
مـع  بالراكـة  2016م  العـام  خـالل  وزعـت 
عـدد مـن الجمعيـات واملنظـامت املانحـة 
أرسة   )37,657( لعـدد  الغذائيـة  الطـرود 
نازحـة ومتـررة يف تسـع عـرة محافظـة 

 CSSW وزعت
مع رشكائها 
املساعدات 

الغذائية لعدد 
 37657 أرسة 

يف  19محافظة



مـن  طـرد  كل  اشـتمل   « الفقيـه  وقـال   ,
الطـرود الغذائيـة التـي وزعتهـا الجمعية عى 
الدقيـق والسـكر واألرز والزيـت والبقوليـات 
الجمعيـة  أن  مؤكـدا   , والحليـب  والتمـور 
تقـدم خدمـات متعـددة ومتنوعـة للنازحـني 
منـذ بدايـة العام 2015م فضـال عام قدمته 
أبـني  يف  للنازحـني  السـابقة  األعـوام  خـالل 

 . 2011م  العـام  منـذ  وحجـة 

معالجة مرض
 سوء التغذية 

سـوء  مـرض  مكافحـة  صعيـد  وعـى 
القباطـي  هشـام  الدكتـور  يقـول  التغذيـة 
مسـوحات  نفذنـا   “ التغذيـة  مـروع  مديـر 
الحـاالت  عـدد  وتقييـد  لرصـد  ميدانيـة 
املتـررة مـن مـرض سـوء التغذيـة بغـرض 
تقديـم املعالجـات الالزمـة , حيث تم مسـح 
)2777( طفـالً وطفلـة تحـت سـن الخامسـة  
تعـز  مبحافظتـي  النازحـني   مجتمـع  يف 
حالـة   )1717( املسـح  وشـمل   , والحديـدة 

وصـل  فيـام   , واملرضعـات  الحوامـل  مـن 
عـدد االطفـال واالمهات املصابني بــمرض 
 ,  )MAM )1768 و    SAM التغذيـة  سـوء 
يف حـني اسـتفاد مـن خدمـة املشـورة يف 

 . امـرأة   )  223  ( والطفـل  االم  تغذيـة 

اإلصحاح البيئي 
يعـد اإلصحـاح البيئـي مـن أهـم الخدمـات 
التـي يحتاجهـا النازحـون ملـا يوفـره مـن بيئـة 

صحيـة سـليمة وآمنـة تحمـي النازحـني مـن 
الدكتـور  قـال  الصعيـد  األمـراض ويف هـذا 
امليـاه  برنامـج  مديـر  عمـر  عـي  أمـني 
الجمعيـة   « بالجمعيـة  البيئـي  واالصحـاح 
خـالل  للنازحـني  متعـددة  خدمـات  قدمـت 
التوعيـة  برامـج  يف  متثلـت  2016م  العـام 
حـول النظافـة وكيفيـة الحفـاظ عـى امليـاه 
 , البيئـي  واإلصحـاح  لالسـتخدام  الصالحـة 
هـذه  مـن  املسـتفيدين  عـدد  أن  موضحـا 
الخدمـات بلـغ )35143( نازحـا ونازحة , وقال 

يعترب مرشوع 
معالجة سوء 

التغذية من أبرز 
املشاريع التي 

تنفذها  CSSWمع 
رشكائها 
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 )7410( أيضـا  نفـذت  الجمعيـة  إن  عمـر 
مخلفـات  ونقـل  عامـة  نظافـة  حمـالت 
وشـفط بيـارات اسـتفاد مـن هـذه الحمـالت 
السـكنية  التجمعـات  يف  أرسة   )123018(
للنازحـني , ويضيـف » وزعنـا  )6000( حقيبة 
نظافـة شـخصية و)12000( دبـة مـاء سـعة 
خـزان  و)70(  مـاء  فلـر   )3961( و  لـر   )20(

 . لـر  و)2000(   )1000( سـعة  ميـاه  

خالصة القول 
واملعالجـات  التدخـالت  هـذه  خـإن 
اإلنسانية التي يشكر القامئون عليها 
قد أسـهمت إىل حدمـا يف التخفيف 
مـن معانـاة النازحـني وقدمـت مـا تـم 
والغـذاء  اإليـواء  مجـال  يف  تقدميـه 
واإلصحـاح  الحاميـة  ومجـال  وامليـاه 

ومهـام  أنهـا  إال   , ذلـك  وغـر  البيئـي 
أصغـر  سـتظل  ومداهـا  حجمهـا  كان 
التـي   , النـزوح  مشـكلة  حجـم  مـن 
أصبـح ومـا يـزال املاليـني مـن البـر 
سـطوتها  مـن  يعانـون  النازحـني 
سـتظل  والتـي   , وأتعابهـا  ومشـاقها 
تكـرب وتتسـع وتتعمـق عامـا بعـد آخـر 
مـا مل يتـم التعامـل الجاد واملسـئول 
الحقيقيـة  ودوافعهـا  أسـبابها  مـع 
ومتـر   , الحـرب  بوقـف  تبـدأ  التـي   ,
مـا  بنـاء  تعيـد  وطنيـة  مبصالحـة 
دمرتـه الحـرب يف القلـوب والعقـول 
النسـيج االجتامعـي  والضامئـر ويف 
دمرتـه  مـا  إعـامر  بإعـادة  وتنتهـي   ,
تأهيـل  , وإعـادة  الحـرب يف املبـاين 
إىل  النازحـني  وإعـادة  التحتيـة  البنـى 
الحيـاة املسـتقرة  ديارهـم لتسـتأنف 

 . دورتهـا مـن جديـد 

مهام كان حجم 
املساعدات 
والتدخالت 

االنسانية
ستظل أصغر من

مشكلة النزوح



 نفــذت الجمعيــة مــروع اغاثــة للنازحــني 
واملترريــن مــن األحــداث حيــث تــم مــن 
بواقــع  غذائيــة  ســلة   2000 توزيــع  خاللــه 
)650(أرسة يف محافظــة تعــز و)400( أرسة 
يف  أرسة  و)350(  الجــوف  محافظــة  يف 
محافظــة مــأرب و)300( أرسة يف محافظــة 
وادي  محافظــة  يف  أرسة   )300( و  عــدن 
وقــف  منظمــة  مــن  بتمويــل  حرمــوت 

الديانــات الركيــة .
ويف احتفــاالت التدشــني أشــاد كل مــن 
املســاعد  حرمــوت  محافظــة  وكيــل 
عبدالهــادي التميمــي والشــيخ صالــح أحمــد 
الجــوف  محافظــة  أول  وكيــل  الســنتيل 
ــة  ــل محافظ ــاح وكي ــه مفت ــد رب ــور عب والدكت
مــأرب بالجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا جمعيــة 

وكافــة  الخريــة  االجتامعــي  االصــالح 
يف  العاملــة  واملؤسســات  الجمعيــات 
املجــال الخــري  متطلعــني لبــذل املزيــد 
الســلطة  بــني  املشــرك  التعــاون  مــن 
املــدين  املجتمــع  ومنظــامت  املحليــة 
وشــعبها  تركيــا  لجمهوريــة  شــاكرين   ،
الديانــات  وقــف  ومنظمــة  وحكومتهــا 
جهودهــم  االصــالح  وجمعيــة  الركيــة 

. الكرميــة  ومبادرتهــم  الطيبــة 
ــاء األمــني العــام  ــى الدب وأوضــح األخ يحي
أســهم  املــروع  أن  للجمعيــة  املســاعد 
يف تخفيــف معانــاة األرس املتــررة مــن 

األحــداث 
مشــرا إىل أن املــواد التــي تــم توزيعهــا 
10 كجــم  25 كجــم دقيــق و  تكونــت مــن 

1.8 لــر زيــت طبــخ  أرز و10كجــم ســكر و 
و3كجــم متــر و 12 علبــة بقوليــات و 400 
جــم حليــب  شــاكراً ملنظمــة وقــف الديانات 
الركيــة يف دعمهــا ومتويلهــا للمــروع .
 SELCUK األخ  أوضــح  جهتــه  مــن 
أن  الركيــة  املنظمــة  ممثــل    OZTURK
بالوضــع  كبــراً  اهتاممــاً  تــويل  املنظمــة 
االنســاين يف اليمــن الــذي يتطلــب املزيــد 
مــن الدعــم مشــراً أن هــذه الحملــة عبــارة 
عــن هديــة مقدمــة مــن الحكومــة والشــعب 

. اليمنــي  الشــعب  إىل  الــريك 
فــروع  مــدراء  التدشــني  حفــل  حــر 
املســتهدفة  املحافظــات  يف  الجمعيــة 
 . االجتامعيــة  الشــخصيات  مــن  وعــدد 

إىل ذلــك  نفــذت الجمعيــة بالراكــة مــع 

قطرة زيت .. حفنة قمح 

قد تعني السعادة كلها
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اليابانيــة   ICAN IHHومنظمــة  منظمــة   
واملترريــن  للنازحــني  إغاثــة  حملــة 
املديريــات  مــن  عــدد  يف  األحــداث  مــن 

وحجــة  والحديــدة  تعــز  مبحافظــات 
وذكــر األخ يحيــي الفقيــه نائــب مديــر إدارة 
الحملــة  خــالل  تــم  أنــه  بالجمعيــة  اإلغاثــة 
ــن األرز  ــة م ــة املكون ــالل الغذائي ــع الس توزي
والبقوليــات  والزيــت  والســكر  والدقيــق 
لعــدد 200 أرسة  متــررة مــن املجاعــة يف 
محافظــة الحديــدة  و 1397 أرسة متــررة 
واملظفــر  وصالــة  القاهــرة  مديريــات  يف 
 100 لـــ  إيوائيــة  مــواد  توزيــع  و  والوازعيــة 

الوازعيــة مبحافظــة تعــز  أرسة يف 
1080 ســلة  الجمعيــة  ذلــك وزعــت  إىل 
وخــران  عبــس  مديريــات  يف  غذائيــة 

مــع  بالراكــة  حجــة  مبحافظــة  املحــرق 
. اليابانيــة     ICAN

الحملــة  بتعــز   )CSSW( فــرع  نفــذ  كــام 
االغاثيــة العاجلــة الثانيــة لنازحــي تبيشــعة - 
ــة   ــتهدفت الحمل ــي واس ــل حب ــة جب مديري
)100( أرسة نازحــة حصلــت كل أرسة عــى 
وكان  األصنــاف  متعــددة  غذائيــة  ســلة 
تــم  األوىل  االغاثيــة  حملتــه  نفــذ  الفــرع 
مــن خاللهــا توزيــع أكــر مــن )600( فــرش 
وبطانيــة و )100(  حقيبــة نظافــة عائليــة .
كــام وزع قطــاع املــرأة والطفــل املــواد 
األرس  مــن  أرسة   )1001( لعــدد  الغذائيــة 
التــي يعــاين أفرادهــا  مــن ســوء التغذيــة  يف 
محافظــات الحديــدة واب واألمانــة وتكونــت 
ودقيــق  وأرز  ســكر  مــن  الغذائيــة  الســالل 

وزيــت وبقوليــات  حيــث أســهم املــروع 
املســتفيدة   األرس  معانــاة  تخفيــف  يف 
ومســاعدتها يف تخطــي الصعوبــات التــي 

تواجههــا يف توفــر الغــذاء .
مــن جهتــه وزع فــرع اب الســالل الغذائيــة 
لعــدد )77( أرسة متــررة  مــن املجاعــة يف 
مديريــة القفــر الســافل بتمويــل مــن فاعــي 

خــر بواســطة مؤسســة قطــوف للتنميــة .
مــن  لــر   )168.000( الفــرع   وزع  كــام 
النازحــني  مخيــامت  مناطــق  يف  امليــاه 
تصــل  ال  التــي  واملناطــق  واملهمشــني 
إليهــا مشــاريع امليــاه داخــل مديريــة الظهــار 
ــت  ــة الكوي ــر بدول ــالت خ ــن فاع ــل م بتموي

لشــقيقة  ا
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رمضــان موســم لعمــل الخيــر واالحســان وهــو 

شــهر التراحــم والتعاطــف بيــن المســلمين ، 

ويتزامــن مــع مــرور اليمــن بمرحلــة غايــة فــي 

حيــاة  علــى  أنعكــس  بــدوره  والــذي  التعقيــد 

لــدى  الحــال  ويشــتد  عــام  بشــكل  اليمنييــن 

مــن  والنازحيــن  والمعدمــة  الفقيــرة  األســر 

وهــم  األحــداث  تشــهد  التــي  المحافظــات 

الشــريحة األكبــر فــي المجتمع اليمنــي، وتزداد 

المعانــاة بإرتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة نظــرًا 

ــاع  ــة وارتف ــاع أســعار المشــتقات النفطي إلرتف

ســعر المواصــالت واســتغالل حاجــات النــاس 

عاجلــة  وبحاجــة  إنســانية  بكارثــة  ينــذر  وهــذا 

العمــل  تدشــين  بصــدد  ونحــن   ، للتدخــل 

لموســم رمضــان نعمــل جاهديــن للوصــول 

إلــى أكبــر عــدد ممكــن فــي جميــع محافظــات 

ــة للتخفيــف مــن معاناتهــم  ــة اليمني الجمهوري

وحفاظــًا علــى أرواح األطفــال والنســاء حتــى 

ال يكونــوا عرضــة لإلســتغالل. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

) أيما مســـلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة ، وأيما مســــلم أطعم مسلــمًا على جــوع ، أطعمــه الله 

تعالى يوم القيــــامة من ثمار الجنــة وأيما مسلــــم سقى مسلمـــًا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة  من الرحيق المختوم (.

مشاريع الخير

الرمضانية
2017 - 1438

إفطار الصائم
لـ عـابــري السبيــل – الفـــقراء – طالب العلم

النازحين -  الالجئين – المعتكفات المسجدية 

مكـونـات المــائدة
أرز -  طـبيـخ  - تمر - خبز - لحم - فواكه - مـياه

العدد المستـهدف

 100 فرد في كل مائدة

عــــــدد المــــوائـــــد

100 مـــــائــــــدة  يومـــيـــًا

السلة الغذائية
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة

واألرامل وأســــر األيتام

مكـونـات السلة الكبيرة
دقيق 50 كيلو - أرز 10 كيلو - سكر 10 كيلو 

زيت طبخ  1.8لتر -  تمر 3 كيلو -  بقوليات  24 علبه

مكـونـات السلة الصغيرة
دقيق 25 كيلو - أرز 10 كيلو - سكر 10 كيلو 

زيت طبخ  1.8لتر -  تمر 3 كيلو 

العدد المستـهدف

 120,000 أسرة

كسوة وهدية العيد
لـ أبناء الفقراء والمساكين - األيتام - النازحين

العجزة - نزالء المستشفيات والسجون

كسوة عيد متكاملة  للبنات أو األوالد
هــــــدية نقـــــدية وحـــلــــويــات الـعـيــد

العدد المستـهدف للكسوة 

 160,000 أسرة

العدد المستـهدف للهـــدية 

 30,000 أسرة

توزيع التمور واللحوم
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة
والنازحيـــن واألرامل وأســــر األيتام

5 كيلو تمر لكل أسرة  
2 كيلو لحم لكل أسرة

العدد المستـهدف للتمور 

 50,000 أسرة

العدد المستـهدف للحــوم 

 10,000 أسرة

$ 80

تكلفة
السلة الكبيرة

$ 50

تكلفة
السلة الصغيرة

$ 300

تكلفة 
المائدة في اليوم

$ 3

تكلفة
إفطار الفرد

$ 10

تكلفة
هدية العيد

$ 25

تكلفة
الكسوة

$  7

تكلفة
التمور

$ 25

تكلفة
اللحوم 
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أشــاد  الدكتــور محمــد الشــعيبي رئيــس 
جامعــة تعــز بجهــود فــرع الجمعيــة بتعــز يف 
مجــال دعــم التعليــم وكفالــة طــالب العلــم 
وتأهيلهــم جــاء ذلــك خــالل افتتــاح ورشــة 
املجتمــع  منظــامت  دور  بعنــوان   عمــل 
املــدين يف اســناد التعليــم التــي حرهــا  

كوكبــة مــن األكادمييــني 
العليــم  عبــد  األخ  اوضــح  جانبــه  مــن   
الشــيخ  رئيــس مؤسســة اســناد التنمويــة 

الورشــة  أن 
التــي حرهــا ) 25 ( مشــاركا ومشــاركة 
املجتمــع  منظــامت  مــن  عــددا  ميثلــون 
واملهتمــني  التعليــم  ونقابــات  املــدين 
بالشــأن التعليمــي ناقشــت اوضــاع التعليــم 
يف تعــز وكيفيــة تنســيق جهــود العاملــني 

التعليــم  لدعــم  املــدين  املجتمــع  يف 
مــن  بعــدد  الورشــة  وخرجــت   ، واســناده 
املزيــد  بــذل  أهميــة   أكــدت  التوصيــات 
التعليــم  النعــاش  املنظمــة  الجهــود  مــن 
ودعــم مســرته ورضورة تكامــل الــدور بــني 

ــاركون  ــر املش ــام أق ــة ك ــامت العامل املنظ
التنســيق  بــدور  يقــوم  مجلــس  تشــكيل 
بــني املنظــامت وتعزيــز ســبل التعــاون يف 

التعليــم . مجــال دعــم واســناد 

شــاركت الجمعيــة يف الورشــة التعريفيــة 
التــي أقامتهــا منظمــة األوتشــا مبشــاركة 
املعــارف  مــن  جملــة  تلقــوا  فــرداً   18
يف  اســتخدامه  وكيفيــة  النظــام  حــول 
كتابــة مقرحــات املشــاريع ورفــع التقاريــر 
ومعرفــة نطــاق عمــل املنظمــة والتدخــالت 

التــي تقدمهــا .

ــئول  وأوضحــت األخــت غــادة حســن مس
الورشــة  أن  باألوتشــا  االنســاين  التمويــل 
املشــاركني  اكســاب  يف   أســهمت 
بنظــام  املتعلقــة  واملهــارات  املعــارف 

األوتشــا. مشــاريع 

ورشة تعريفية  
بنظام مشاريع 
GMS األوتشا

حرضها كوكبة من األكادمييني 
 ورشة عمل لدعم واسناد التعليم يف محافظة تعز 

نفــذ فــرع الجمعيــة مبحافظــة لحــج الورشــة التدريبيــة لـــ 20 
متدربــة ومثقفــة صحيــة مــن املجتمــع املحــي يف مديريــة 
املقاطــرة يف مجــال التثقيــف الصحــي والغــذاء املتكامــل 
العامــة  الصحــة  مكتــب  مــع  بالتنســيق  اآلمنــة  واألمومــة 

والســكان  
 وأوضــح األخ عفيــف العمــودي مديــر الفــرع أن الربنامــج 
الــذي أســتمر خمســة أيــام أســهم يف رفــع قــدرات املتدربــات 

وتزويدهــن باملعــارف العلميــة واملهــارات العمليــة 

مشــراً إىل أن الربنامــج شــمل تســير عيــادة طبيــة متنقلــة 
اســتهدفت خمــس  تجمعــات ســكانية باإلضافــة إىل الدعــم 
النفــي للمجتمعــات املتــررة مــن األحــداث يف املناطــق 

املســتهدفة. 
يف  جهودهــم  املديريــة  يف  املحليــة  للســلطة  شــاكرا 
وتســهيل  التثقيفيــة،  الورشــة  وإنجــاح  الصعوبــات،  تذليــل 

الطبيــة. العيــادة   عمــل 

ورشة متطوعات صحة املجتمع  يف محافظة لحج 
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توعيــة  حــول  عمــل  ورشــة  يف  الجمعيــة  شــاركت 
األمــوال  غســل  مبخاطــر  املــدين  املجتمــع  منظــامت 
برعايــة األســتاذة فائقــة الســيد وزيــرة الشــئون االجتامعيــة 

والعمــل 
وأوضــح األخ عبــده املصعبــي مديــر املــوارد البريــة أن 
ــة والعمــل  الورشــة التــي نظمتهــا وزارة الشــئون االجتامعي

بالتعــاون مــع املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة 
املتعلقــة  املواضيــع  مــن  العديــد  ناقشــت  االنســانية 
ــة إىل  ــاب باإلضاف ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــر غس مبخاط
أثرهــا عــى االقتصــاد الوطنــي مشــراً أن الورشــة أســهمت 
يف اكســاب املشــاركني العديــد مــن املعــارف املتعلقــة 

ــات . ــن التوصي ــد م ــت بالعدي ــة وخرج ــوع الورش مبوض

وزع مكتب الجمعية CSSW يف جيبويت  
اليمنيــني  لالجئــني  صحيــة  حقيبــة   1200
بتمويــل مــن فاعلــة خــر ، إىل ذلــك ســلم 
مواضيــع  تناولــت  فلميــة  مــواد  املكتــب 
االجتامعــي   النــوع  عــى  القائــم  العنــف 
بعــد ترجمتهــا إىل اللغــة الفرنســية لالتحــاد 
الوطنــي للمــرأة الجيبوتيــة مســاهمة مــن 
و  الجيبوتيــة  املــرأة  توعيــة  يف  املكتــب 

5 فالشــات وفيلــامً  تضمنــت املــواد 
وأوضــح األخ رشــاد قاســم مديــر املكتــب 
أن هــذه املبــادرة القــت ترحابــاً كبــراً مــن 
االجتامعيــة  الشــؤون  وزارة  يف  األخــوة 
للمــرأة  الوطنــي  واالتحــاد  الجيبوتيــة 

تيــة لجيبو ا
ــني  ــوىس أم ــة م ــت فاطم ــادت األخ وأش
الجيبوتيــة   للمــرأة  الوطنــي  االتحــاد  عــام 

رعايــة  يف  الجمعيــة  مكتــب  بجهــود 
الالجئــني اليمنيــني وشــكرت املكتــب عــى 
والفيلــم  الفالشــات  اصــدار  يف  مبادرتــه 
التــي وثقــت جوانــب العنــف القائــم عــى 
اعتربتهــا خطــوة  والتــي  االجتامعــي  النــوع 
مــن  أوىل  بــادرة  و  الصحيــح  االتجــاه  يف 
نوعهــا بــني منظــامت املجتمــع املــدين و 

. الجيبوتيــة  الحكومــة 

املشاركة يف ورشة عمل 
حول توعية منظامت املجتمع املدين

توزيع 1200 حقيبة صحية
وتسليم  مواد فلمية لالتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية
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يتيــامً   150 لعــدد  رحلــة  عــدن  مبحافظــة  الجمعيــة  فــرع  نظــم 
لألعــاب  كمــري  حديقــة  إىل  املكفولــني  األيتــام  مــن  ويتيمــة 

عثــامن.  الشــيخ  مبدينــة 
واشــتملت الرحلــة عــى العديــد مــن الفقــرات الرفيهيــة . وأوضــح 
األخ محمــد عبــد اللــه الشــجينة نائــب مديــر الفــرع  أن هــذه الرحلــة 

التــي  الرفيهيــة  والربامــج  األنشــطة  مــن  سلســلة  ضمــن  تــأيت 
تنظمهــا إدارة كفالــة ورعايــة األيتــام بالفــرع  والتــي تهــدف إىل إيجــاد 
جــو مــن املــرح و الســعادة وإدخــال الفرحــة إىل قلــوب األطفــال 

واأليتــام بوجــه خــاص .

توزيع مكائن خياطة ملتدربات يف محافظة عدن

وزع فــرع الجمعيــة بعــدن مكائــن 
مســتفيدات  ثــالث  لعــدد  خياطــة 
صلــة  مؤسســة  مــن  بتمويــل 
ــة وأوضــح مصــدر يف الفــرع   للتنمي
ــن الخياطــة  جــاء بعــد  ــع مكائ أن توزي
ــتفيدات  ــب املس ــن تدري ــاء  م االنته
املالبــس  خياطــة  مهــارات  عــى 

. واألطفــال  النســائية 

يف عدن ..... رحلة لأليتام



قريــة  اىل  النــزوح  إلهــام  أرسة  قــررت 
الحســنية يف عزلــة جاحــر مبديريــة مقبنــة 
ــدة ووضــع  ــاة جدي ــرة حي ــدف رســم مس به

 . املنطقــة  هــذه  يف  جديــد 
تعــاين األخــت إلهــام مــن اكتئــاب مــا بعــد 
وقلقــا  توتــرا  لهــا  يســبب  جعــل  الصدمــة 
مســتمرين وقلــة النــوم ، إىل درجــة جعلــت 
 , لحظــة  كل  يف  املــوت  معهــا  تتمنــى 
ــة  بــدأت تظهــر عــى إلهــام تشــنجات عصبي
, حيــث  لديهــا ســلوكيات عدوانيــة  كّونــت 
كانــت تقــوم بــرب ابنائهــا وتتمنــى لهــم 
املــوت دون أن تشــعر بفداحــة هــذا الشــعور 
أو الرغبــة , ظلــت عــى هــذه الحالــة لفــرة 
ــرا  ــدرا كب ــرع ق ــي تتج ــرة وه ــت بالقص ليس

مــن املعانــاة واألمل . 
إىل أن حــان الوقــت لتدّخــل القــدرة اإللهية 
الــذي قــاد إليهــا فريــق  الربــاين  والعطــف 
حاميــة  ملــروع  التابــع  النازحــني  حاميــة 
اإلصــالح  جمعيــة  تنفــذه  الــذي  النازحــني 
االجتامعــي الخريــة والــذي مــن أهــم مهامــه 

تقديــم الدعــم النفــي للنازحــني .

الهدف 
إخــراج إلهــام مــن الحالــة النفســية وإحداث 

نــوع مــن االســتقرار ومل شــمل أرستها 

املنهجية
ملــروع 	  التابــع  البحــث  فريــق  نــزل 

م   26/9/2016 بتاريــخ  النازحــني  حاميــة 
املســح  بغــرض  الحســنية  منطقــة  إىل 
البحــث  اســتامرة  وفــق  امليــداين 

. لذلــك  املصممــة 
الحــظ الفريــق أن األرسة تعيــش حالــة مــن 	 

الحــزن والكآبــة وعــدم االســتقرار األرسي 
بســبب معانــاة إلهــام . 

كــام تأكــد الفريــق أن حالــة إلهــام تحتــاج 	 
إىل دعــم نفــي عاجــل .

 قــرر الفريــق القيــام بعمليــة تقديــم الدعــم 	 
مــن  إخراجهــا  بهــدف  الــالزم  النفــي 
كوابيــس الحــزن التــي تنتابهــا كل حــني . 

تــم الرفــع بذلــك إىل األخصائيــة النفســية 	 
التــي ذهبــت لزيارتهــا وزيــارة أرستهــا يف 
اليــوم الثــاين والتقــت بــأرسة إلهــام وبدأت 

بجمــع املعلومــات قبــل مقابلــة إلهــام . 
قامــت االخصائيــة مبقابلــة إلهــام وبــدأت 	 

يف تقديــم عمليــات الدعــم النفــي لهــا 
ــة  ــة فردي ــات عالجي ــد جلس ــالل عق ــن خ م
طبيعــة  ومعرفــة  حالتهــا  لتشــخيص 
تهيــج  إلهــام  كانــت  حيــث   , معاناتهــا 
بالبــكاء والــراخ , ناهيــك عــن مظاهــر 
الحــزن الباديــة عــى مالمحهــا والظاهــرة 

 . وترفاتهــا  ســلوكها  يف 
تبــني للفريــق حجــم الصدمــة التــي أثــرت 	 

عليهــا وعــى أرستهــا , حيــث أكــد األخ جــامل 
ومــع  معــه  تعاملهــا  أن  إلهــام  زوج  ناجــي 
أبنائهــا غــر طبيعــي وغــر منطقــي وقــال 
: لقــد شــعرنا أنهــا أصبحــت انســانة أخــرى . 

تقديــم 	  النفســية  األخصائيــة  واصلــت 
الدعــم النفــي الفــردي بواســطة العــالج 
ــل  ــهر كام ــة ش ــلويك لطيل ــريف الس املع
بواقــع أربــع جلســات مــن جلســات العــالج 
الفــردي الــذي أمثــر  كثــرا مــن أول جلســة 

ــة .  ــتجابة ملحوظ ــت االس وكان
قــدم 	  املتتابعــة  الجلســات  خــالل  مــن 

اكتئاب ما بعد
الصــدمة

أرسة  تتكــون مــن زوج وزوجــة  وســبعة مــن االبنــاء , كانــت إلهــام تعيــش يف مدينــة تعــز يف نــوع 

مــن االســتقرار واألمــن بــن األهــل واألصحــاب حتــى انفجــر الوضــع يف ذلــك الحــي الــذي تســكنه 

باملدينــة , وفقــدت إلهــام ابنهــا االكــر الــذي أصيــب اثنــاء االشــتباكات  , كان وقــع الصدمــة قاســياً 

عــى هــذه األرسة وكان الخــر صاعقــاً ، فقــد أوجــد هــذا الحــدث األليــم  صدمــة لــألم فقــدت عــى 

إثرهــا وعيهــا , ثــم اســتفاقت ولكــن بعــد أن متكــن منهــا الشــعور باالغــراب واعتــزال عاملهــا الخارجــي 

, وقــررت مرغمــة وضــع نفســها يف عــامل االنطــواء واليــأس والعيــش مبزيــد مــن القلــق والتوتــر.

بقلم : صالح النوين
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مــن  تحتاجــه  مــا  كل  إللهــام  الفريــق 
الدعــم النفــي وفــق العــالج الســلويك 
 : عــى  عمــل  الــذي  املتبــع  املعــريف 

ــ مساعدتها لتجاوز آالمها ومعاناتها .
فكريــة  أمنــاط  بنــاء  إعــادة  مــن  متكينهــا  ــــ 

. جديــدة
ــــ ســاعدها عــى الخــروج مــن أجــواء القلــق 
الواقــع  والتعايــش مــع  الفرحــة  أجــواء  إىل 

الطبيعــي ألرستهــا .

النتائج واألثر 
الفريــق  التقــى  الزيــارات  إحــدى  خــالل 
إحــدى أقــارب إلهــام التــي أكــدت تغــر حالــة 
إلهــام إىل األفضــل , وقالــت أنهــا بــدأت يف 
مامرســة حياتهــا اليوميــة بشــكل ملمــوس .
يف  الحارضيــن  مــع  إلهــام  تواجــدت 

 . القريــة  يف  عامــة  توعيــة  جلســة 
اســتطاع الفريــق حــل الخالفــات 

بــني إلهــام وزوجهــا عــن طريــق 
توعيتهــا بأهميــة حل املشــاكل 
بأهميــة  وإقناعهــا  األرسيــة 

االســتقرار األرسي لهــا ولــكل 
أفــراد عائلتهــا , حيــث حــدث 

قــدر كبــر مــن الــرايض 
زوجهــا  وبــني  بينهــا 
بعــد االتفــاق عــى حــل 
توافقــي وطــي صفحــة 
ــام , وكان  ــايض بينه امل

تصالحــي  لقــاء  يف  ذلــك 
وأعلــن  والســعادة  الفــرح  ســاده 

فيــه الجميــع نهايــة املشــاكل وبــدء 
. بفتــح صفحــة جديــدة  حياتهــم 

ــة جلســة العــالج األخــرة  يف نهاي
أكــدت إلهــام إنهــا خرجــت اىل عــامل 

غبــار  وراءهــا  تركــت  وأنهــا  جديــد 
األىس وصفحــة الحــزن حيــث أكــدت 

 «  : الفريــق  ألعضــاء  بقولهــا  ذلــك 
وداعــا للــاميض وبــال رجــوع » وحملــت 
إىل  وأعــادت  الشــفاء   أكاليــل  بيدهــا  
قلبهــا وقلــوب زوجهــا وأوالدهــا الفرحــة 

. والــرور 

ــــ كــام عــربت إلهــام يف مشــاعر صادقــة 
اإلصــالح  لجمعيــة  الجزيــل  شــكرها  عــن 
الريــك   CSSW الخريــة  االجتامعــي 
املنفــذ ملــروع الدعــم النفــي وشــكرها 
البالــغ للريــك املمــول ) OCHA ( وفريــق 

حاميــة النازحــني .
ودع الفريــق إلهــام  

ومــى وهــو يدعــو لهــا بالتفــوق والنجــاح 
يف حياتهــا األرسيــة , قالــت عبارتهــا األخرة : 

 يكفيني أنكم أخرجتموين 
مام كنت فيه وشعرت
 أنني ولدت من جديد 
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اليتيــامت  مــن  يتيمــة   )20( أطلقــت 
املكفــوالت لــدى الجمعيــة  ثــالث مبــادرات 
شــملت توزيــع املالبــس والبطانيــات لعــدد 
مــن املحتاجــني واألرَُس الفقــرة، وتشــجر 

مدرســة مــن خــالل غــرس 40 شــجرة(.
واســهمت املبــادرات التــي أرشف عــى 
ــة   ــل بالجمعي ــرأة والطف ــاع امل ــا قط تنفيذه
يف غــرس قيَــم العمــل التطوعــي و أهميتــه 
الحيــاة  يف  األمــل  وإعــادة  الفتيــات  لــدى 

ــني. ــن املحتاج ــر م ــدى الكث ل
مثــل  أن  القطــاع  يف  مصــدر  وأوضــح 
الخــربات  األيتــام  هــذه املبــادرات تكســب 
ــي،  ــل التطوع ــة يف العم ــة واإلداري امليداني
مختلفــة  مجــاالت  يف  طاقاتهــم  وتفعــل 
ذاتــه  للمتطــوع  والفائــدة  بالنفــع  وتعــود 

بــه. املحيــط   وللمجتمــع 
27  يتيــامً ويتيمــة مــن  إىل ذلــك نفــذ  
املكفولــني يف فــرع الجمعيــة مبحافظــة 

التطوعيــة  عــددا مــن املبــادرات  إب 
شــملت تنظيــف ثالثــة مســاجد وثــالث 
وتوزيــع  املــدارس  بعــض  زيــارة  و  مقابــر 

فقــرة.  ارسة   12 لعــدد  غذائيــة  مــواد 
وأضــح مصــدر يف الفــرع أن املبــادرات 
تركــت أثــراً طيبــا لــدى املســتفيدين والقــت 
ارتياحــاً واســعاً لــدى املجتمــع ، حيــث تفاعــل 
بعــض األهــايل معهــا وقامــوا مبســاعدة 

األيتــام أثنــاء التنفيــذ 

العــام   بأعــامل املديــر  القائــم  القــرع  ريــاض  اســتقبل األخ 
برامــج  منســقة  الحجــري  منــى  الدكتــورة  ومعــه  بالجمعيــة 
الطــوارئ يف وحــدة املشــاريع األســتاذ عدنــان الحــرازي مديــر 
عــام رشكــة برودجــي  واألخــت ســارة الرعــي مســئولة املتابعــة 
ــروع  ــطة م ــى انش ــد ع ــع الوف ــث اطل ــة  حي ــم بالرك والتقيي
املــأوى املمــول مــن قبــل األوتشــا بصفتهــم الطــرف الثالــث 

يف املــروع واملســئول عــن أعــامل املتابعــة والتقييــم  
مــن  تــم  املــروع  أن  الحجــري  منــى  الدكتــورة  وأوضحــت 
ــات  ــة التــي شــملت فــرش وبطاني ــع املــواد اإليوائي ــه توزي خالل
وحصــر وأدوات مطبــخ وأســتفاد منهــا 4178 أرسة فقــرة يف 
محافظــات تعــز والجــوف والبيضــاء وحجــة باإلضافــة إىل رصف 

مســاعدات إيجــار منــازل لعــدد 187 أرسة يف رداع والبيضــاء 

مبادرات األيتام ..  تشجري ونظافة وكساء 

مدير عام رشكة PRODIGY يزور مقر الجمعية  



مــروع  عــن  األول  الجــزء  يف  تحدثنــا 
أســفر وفلســفته يف إيجــاد حيــاة كرميــة  
دليــل  عــن  ســنتحدث  الجــزء  هــذا  ويف 

ســفر  ا

اإلنســاين  امليثــاق  نــر  ويجــري 
واملعايــر الدنيــا معــاً يف دليــل واحــد، 
أجــل  مــن  مصمــم  الدليــل  وهــذا 
التخطيــط والتنفيــذ والرصــد والتقييــم 
اإلنســانية.  االســتجابة  عمليــة  خــالل 
وهــو أيضــاً أداة فعالــة للمنــارصة عنــد 
أجــل  مــن  الســلطات  مــع  التفــاوض 
أجــل  ومــن  اإلنســاين،  العمــل  حيــز 
ذلــك،  عــى  وعــالوة  املــوارد.  توفــر 
املانحــة  الجهــات  اهتــامم  تزايــد  فمــع 
ــإدراج املعايــر يف متطلباتهــم بشــأن  ب
مــا يرفــع إليهــم مــن تقاريــر، فــإن هــذا 
ــب  ــطة التأه ــداً ألنش ــون مفي ــل يك الدلي

للطــوارئ. والتخطيــط  للكــوارث 
ولكــون هــذا الدليــل غــر مملــوك ألي 

واســع  بقبــول  يحظــى  فإنــه  منظمــة، 
النطــاق مــن جانــب القطــاع اإلنســاين 
ككل، وأصبــح مــن مجموعــات املعايــر 
الشــهرة  مــن  قــدر  بأكــرب  تحظــى  التــي 
يتعلــق  فيــام  الــدويل  واالعــراف 
ويســتخدم  اإلنســانية،  باالســتجابة 
بــني  مشــركة  وتنســيق  اتصــال  كأداة 

الــوكاالت.
وكان أول إصــدار لهــذا الدليــل يف عــام 
ثــم   ،2003 عــام  تنقيحــه  وتــم   ،2000
أعيــد تنقيحــه مــرة أخــرى عامــي 2009 
و2010. وكانــت تـُــجرى مشــاورات عــى 
عمليــة  كل  خــالل  القطــاع  مســتوى 
واســعة  مجموعــة  شــملت  للتنقيــح، 
الــوكاالت واملنظــامت واألفــراد،  مــن 
حكوميــة،  وكاالت  ذلــك  يف  مبــا 

املتحــدة. لأمــم  ووكاالت 
لدليــل  الرئيســون  واملســتخدمون 

“اســفر” هــم املامرســون املنخرطون 
يف التخطيــط أو اإلدارة أو التنفيــذ يف 
مجــال االســتجابة اإلنســانية، ويشــمل 
واملتطوعــني  املوظفــني  ذلــك 
املحليــة  اإلنســانية  املنظــامت  يف 
والوطنيــة والدوليــة. وكثــراً مــا تجــري 
اإلشــارة إىل املعايــر الدنيــا، يف ســياق 
األمــوال ومقرحــات املشــاريع. جمــع 
ــل  ــرى، مث ــة األخ ــات الفاعل ــام أن الجه ك
أو  الســلطات املحليــة  أو  الحكومــات، 
العســكرية، أو القطــاع الخــاص، مدعــوة 
فقــد  “اســفر”،  دليــل  اســتعامل  إىل 
ــدة  ــور املفي ــن األم ــتخدامه م ــون اس يك
ويف  الخاصــة،  أنشــطتهم  توجيــه  يف 
مســاعدتهم عــى فهــم املعايــر التــي 
التــي  اإلنســانية  الــوكاالت  تســتعملها 

قــد يتفاعلــون معهــا.

امليثـاق اإلنسـاين
   اعداد يحيي الفقيه لالستجابة اإلنسانية )اسفري(  
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نظمــت الجمعيــة دورة تدريبيــة حــول 
الجــودة  لفريــق  الداخــي  التدقيــق 
فيهــا  شــارك  التــي  الــدورة  وناقشــت 
الجــودة   فريــق  مــن  أعضــاء  تســعة 
التــي  االختــالالت  وتصحيــح  معالجــة 
طــرأت عــى إجــراءات الجــودة يف الفــرة 
املاضيــة وأهميــة الخــروج بخطــة تدقيــق 

زمنــي ملعالجــة  برنامــج  داخــي وعمــل 
القــرع  ريــاض  ، وأشــار األخ  االختــالالت 
القائــم بأعــامل املديــر العــام إىل أهميــة 
العمــل بنظــام الجــودة ورضورة تفعيــل 
الفريــق املشــارك يف عمليــة التدقيــق 
للحفــاظ عــى جــودة وتطــور ســر  العمــل 
يف الفــرة القادمــة لتحقــق  أداء متميــز .

يف  تدريبيــة  دورة  الجمعيــة  أقامــت 
مجــال »نظــام متابعــة املشــاريع » شــارك 
فيهــا )11( متدربــاً مــن قطاعــات وإدارات 

الجمعيــة. 
مســئول  الــدايل  معــاذ  األخ  وأوضــح 
املتابعــة  بوحــدة  املشــاريع  متابعــة 
والتقييــم أن املشــاركني تلقــوا جملــة من 

املعــارف واملهــارات املتعلقــة مبتابعــة 
واعتامدهــا  وتســويقها  املشــاريع 
مؤكــداً  النظــام  يف  البيانــات  وادخــال 
أهميــة العمــل بالنظــام اإللكــروين يف 
واملعلومــات  البيانــات  وحفــظ  توفــر 
املتعلقــة باملشــاريع فهــي مبثابــة ذاكــرة 

للرجــوع إليهــا أثنــا الحاجــة . 

الجودة يف العمل لتحقيق أداء متميز

نظام متابعة املشاريع إلكرتونياً

أقــام فــرع الجمعيــة  بــوادي حرمــوت 
املــدارس  ملعلمــي  الثــاين  امللتقــى 
الحوطــة  بحيــي  والثانويــة  األساســية 
وأســهم  ســيئون.  مبدينــة  والوحــدة 
امللتقــى يف تطويــر وتحســني أداء معلمــي 
ــارات  ــابهم امله ــة واكس ــدارس الحكومي امل

التعليميــة. العمليــة  يف  الالزمــة 
وأشــتمل عــى دورة تدريبيــة تحــت عنــوان 

»األدوار الفعالــة للمعلــم املتميــز« 
عددهــم  البالــغ  املتدربــون  تلقــى  و 
املعــارف  مــن  جملــة  معلــام  أربعــون 
املتميــز  بالتعليــم  املتعلقــة  واملهــارات 

الناجــح. للمعلــم 

األدوار الفعالة 
للمعلم املتميز
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أقــام فــرع الجمعيــة بــوادي حرمــوت 
التــوازن  )هندســة  يف  تدريبيــة  دورة 
اكســاب  يف  أســهمت  الحيــايت(، 
العامليــة  املنهجيــة  املشــاركني 
يف  التــوازن  تحقيــق  يف  املســتخدمة 
شــارك  التــي  الــدورة  وتطرقــت  الحيــاة 

فيهــا130 متدربــاً ومتدربــة، إىل عــدد مــن 
مــع  التعامــل  يف  األساســية  املهــارات 
املشــكالت الحياتيــة والتخطيــط لحلهــا 
يف  والقصــور  الخلــل  أوجــه  ومعالجــة 
فيهــا. التــوازن  تحقيــق  بغــرض  الحيــاة 

أقــام فــرع الجمعيــة باملــكال دورتــني 
لأيتــام  عمــل   وورشــة  تدريبيتــني 
املكفولــني يف مجــال تعريــف الطــالب 
فيــام   ، وأهميتــه  التطوعــي  بالعمــل 
لليتيــامت  التدريبيــة  الــدورة  تطرقــت 

إىل تنميــة الــذات وأســهمت يف تنميــة 
مهــارات وقــدرات اليتيــامت يف التطويــر 
الــذايت  كــام نفــذ الفــرع  دورة يف مجــال 
ــن  ــارك فيهــا عــدد م ــة ش ــامل اليدوي األع

. األيتــام 

نفــذ فــرع cssw مبحافظــة لحــج دورة 
بالدراســة  امللتحقــني  لأيتــام  تدريبيــة 
يف  والثانويــة  األساســية  للمرحلتــني 

املجــاالت الحرفيــة والصحيــة والربويــة 
يتيــامً   35 منهــا   اســتفاد  والرفيهيــة 

ويتيمــة.

إب  مبحافظــة  الجمعيــة  فــرع  نفــذ 
التشــغيي  التخطيــط  يف  تدريبيــة  دورة 
مــن  عــدد  مبشــاركة  واالســراتيجي 

موظفــي الفــرع ، وركــزت عــى  مفاهيــم 
يف التخطيــط وأهميتــه ومراحلــه  وأنواعه 

. ومعوقاتــه  وســائله  و  وأدواتــه 

هندسة التوازن الحيايت

برنامج اجازيت انجاز

تنمية مهارات وقدرات األيتام

التخطيط االسرتاتيجي

عــدن  مبحافظــة  الجمعيــة  فــرع  أقــام 
التدريــس  طــرق  حــول  تنشــيطية  ورشــة 
مبشــاركة 17 متدربــة مــن معلــامت روضــة 

البســاتني.
وأوضــح األخ رسمــد ســند مديــر التعليــم 
اكســاب  يف   اســهمت  الــدورة  أن  بالفــرع 
باللعــب  التعليــم  مهــارات  املعلــامت 
بتطبيــق  قمــن  املعلــامت  أن  موضحــاً 
بعــض األنشــطة يف مــادة اللغــة العربيــة 
بــأدوات  التعلــم  بطريقــة  والرياضيــات 

. والرســم  اللعــب 

طرق التدريس
الحديثة
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إفطـار صـائم
لعابري السبيل ،الفقراء ، طالب العلم 
 النازحين ، الالجئين ، معتكفات المساجد

المركز الرئيس ،  صنعاء ، الـجـمـهورية الـيـمـنـيـة
 هاتف  464402 1 967 +  فاكس 464399 1 967 + 

جمعية اإلصـــالح االجتمــاعي الخيرية

csswyemenorg

$ 300

تكلفة 
المائدة في اليوم

$ 3

تكلفة
إفطار الفرد



31

 CSSW carried out Relief Proj-
ect for IDPs and  conflict affected 
people. 2000 food basket were 
distributed  covering almost (650) 
HHs in Taiz province , (400) HHs in 
Jouf province,(350) HHs in Mar-
ib,(300) in Aden, and (300) HHs in 
Hadramaut province. The project 
was funded by Türkiye Diyanet 
Vakfı Organization.

“The project aimed to allevi-
ate the suffering of the affected 
families due to the current conflict 
commanding the organization of 
Türkiye Diyanet Vakfı for their 

support “, said Mr. Yahya Aldaba, 
CSSW Secretary-General Associ-
ate.”  

On his part, Mr. SELCUK OZ-
TURK,  Turkish Organization 
Representative, stated  the orga-
nization give a great value  to the 
humanitarian situation in Yemen, 
which requires further support in-
dicating that this fund is a gift from 
the government and the people of 
Turkey to the Yemeni people.

Add to that , CSSW  carried out 
in partnership with IHH  Organiza-
tion a relief campaign in which food 

baskets consisting of rice, flour, 
sugar, cooking oil and beans  were 
distributed to 200 famine affected 
families in Hudeida , 1397 affect-
ed families in Taiz province in the 
districts of Cairo, Mudafer , Salah, 
and Wazieh besides distribution 
of shelter materials for (100) fami-
lies in Wazieh district.  

CSSW also  distributed (1080) 
food basket on the districts of 
Abes, Kheiran, & Muhareq in Hajah 
Province in partnership with Japa-
nese ICAN Organization.

Under CSSW Urgent Relief Provided for IDPs & Affected People, 
CSSW Implements Several  Projects  Most Important of which

2000   HHs of IDPs benefiting  from Türkiye Diyanet Vakfı Organization’s Aids in five provinces 
1080   HHs of the  affected families benefiting from the aids of the   Japanese ICAN organization
1697   HHs benefit from IDPs relief campaign in Taiz, Hodeida, and Haja provinces 
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 CSSW has given two hous-
es for two destitute families in 
Sana’a-Alamanah right after the 
completion of construction of the 
first one at the expense of charity 
actor. The house consists of three 
rooms, 2 halls, 2 bathrooms ,and 
a kitchen with a total area of 
94 square meters. The second 
house was just  greatly renovated 
to be given to the poor family.

CSSW Office in Djibouti distribut-
ed 1200 health kits on Yemeni ref-
ugees with finance of charity actor. 
Besides, CSSW Office  delivered 
some of visual materials on the 
theme of violence based on gender 
after being translated into French 
language. This acts as a contribu-
tion of CSSW Office in awareness 

raising of Djibouti women. The 
visual materials included 5 Flashes 
and a film. 

In regards, Ms. Fatima Moussa, 
Secretary-General of the National 
Union of Djibouti Women com-
mended the efforts of CSSW Office 
in care provided to Yemenis ref-
ugees. Ms. Moussa also thanked 

CSSW Office for such initiative 
in the issuance of the flashes 
and the film which documented 
the aspects of violence based on 
gender, stressing that  such a step 
is in the right direction and the first 
of its kind between CSOs and the 
Government of Djibouti.

Distribution of (1,200) Health Kits & Submission of Visual 
Materials to the National Union of Djiboutian Women 

Providing  Two Houses to Two Destitute Families
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CSSW Office in Khawlan, Sana’a 
province inaugurated a well with 
artesian pump where it is expected 
to benefit more than 2,000 people. 
On the other hand, CSSW pur-
chased water reservoir and con-
nected it to the water network in Al-

rakhem area in Raymah Province. 
It was estimated that the project 
will benefit more than 300 HHs.

Women and Children Sector also  
implemented Water Project  in 
Wosab, Thamar Province esti-
mated to benefit (260) HHs. The 

project was  based on drilling well 
of 17 m depth, building concrete 
reservoir(3*3*3m), purchasing and 
installing generator to transfer wa-
ter to the reservoir, and connecting 
the water network. 

Digging two Wells and Purchasing 
Water Reservoir

CSSW has participated in informative work-
shop established by OCHA Organization  with the 
participation of 18 individuals. The participants 
received a great deal of info about OCHA GMS 

System including how to be used in drafting 
projects proposals, providing reports, and inter-
ventions recognition.

 Informative Workshop about OCHA 
Projects System GMS
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Social status of the case
The family consists of a husband, 

a wife and seven children; they live 
in Taiz Governorate. The family’s 
eldest son was killed in the armed 
conflict there. It was a big shock for 
the mother, which made her suffer 
greatly and became isolated from 
the community, and even from her 
husband. The case resulted in se-
rious problems with her husband, 
which could have led to divorce.

Mrs. Elham displaced with her 
family to Maqbana district. Her 
condition worsened, with constant 
tension and a worry, which made 
her to think to commit a suicide. 
Elham’s behavior start to be ag-
gressive with her children where 
she brutally beat her children and 
wish death for them without feeling 
guilty. Her condition remained the 
same for a long time with a feeling 
of pain and suffering until the team 
discovered her condition. 

Case discovery
A surveyor team of the IDPs 

protection project made a field visit 
to al-Hasniyya area to conduct a 
field survey based on a designed 
format. The team observed that the 
family is living in a state of sad-
ness, depression, and family insta-
bility due to Elham’s suffering. The 
team also became confirmed that 
Elham’s case requires an urgent 
psychological support. As thus, the 
team decided that a psychotherapy 

intervention is necessary to take 
out the patient from her nightmare 
sadness. Soon a psychologist 
dispatched to conduct a psycho-
therapy intervention and necessary 
psychological sessions.  

Through an individual psy-
chotherapy sessions made to 
diagnose the patient’s condition, 
the psychologist discovered that 
Elham suffers from a big trauma. 
This in turn affected the whole 
family, where her husband con-
firmed that she is dealing with 
him and her sons unnatural and 
illogical. Her treat required four 
psychological sessions, including 
a reconciliation session with her 
husband. 

Remarkable 
improvement
A whole month of 

behavioral cognitive 
therapy (CBT) and 
Elham response has 
been remarkably 
, the team was 
able to go beyond 
her suffering and 
help her to re-build 
a new thought patterns 
and also helped her to 
get out of Surroundings 
concern to the joy and co-
existence with her family 
and the natural reality. 

Mrs. Elham responded 
properly to the psycho-

logical sessions and started to 
get better. She almost returned to 
her normal life with her children 
and husband. Now she lives in a 
normal life and in harmony with 
herself and the surrounding com-
munity.

And when the team met one of  
Elham’s relatives and her husband 
they assured that Elahm state 
change for the better. 

Depression
After Shock

Name: Elham Othman Muhammad 
Age: 33 years old 
Diagnosis: depression after shock
Displaced to: Maqbanah district, Taiz Governorate 
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 (20) of female orphans spon-
sored by CSSW launched three 
initiatives included the distribution 
of clothes, blankets for a number 
of the needy and poor families, as 
well as gardening a school through 
planting 40 trees.

“Such initiatives provide orphans 
with field and administrative expe-
riences gained through voluntary 
work, activate them and benefit 
the community”, stated source in 
Women & Children Sector    

CSSW Acting Director General, Mr. Riyad Al 
Qara together with Dr. Mona Al-Hajri Emergency 
Programs Coordinator in Projects Unit welcomed 
Mr. Adnan Harazi, Prodigy Company General 
Manager who paid a visit to CSSW Headquarters. 
Mr. Al Qara briefed the company delegation on the 
activities of the shelter project funded by OCHA for 
being the third party in the project in charge of 

follow-up and evaluation.  
Dr. Mona Al-Hajri pointed out that the project 

was about distribution of shelter materials includ-
ing mattresses, blankets, sheets, and kitchen 
tools which benefited (4,178) poor families in Taiz, 
Jawf , Baydah and Hajah, as well as disbursement 
of cash aids for (187) families in Rada’a and Bayd-
ah as assistance on house rent.

Initiatives 

Prodigy Company General Manager 
Visits CSSW Headquarters 
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Ramadan is the season of charity 
work and good deeds. It is the month 
of compassion and sympathy among 
the Muslim community. This year it 
coincides with a very complicated 
situation Yemen is experiencing. 
The living condition worsened for 
the poor, needy and the internal 

displaced peoplle in the conflict-
affected governorates. The sufferance 
aggravated by the increase of foodstuff 
prices due to the rise in fuel prices, 
transportation, water, household gas, 
etc. This is regarded as a humanitarian 
disaster that requires an urgent 
intervention. Consequently, CSSW is 

about to launch a campaign of projects 
for the Ramadan season aimed to 
access to a largest possible number 
of population in all governorates of 
Yemen. The intention is to alleviate the 
sufferance of the needy people, save 
children and women’s lives and assist 
vulnerable groups

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

) أيما مســـلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة ، وأيما مســــلم أطعم مسلــمًا على جــوع ، أطعمــه الله 

تعالى يوم القيــــامة من ثمار الجنــة وأيما مسلــــم سقى مسلمـــًا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة  من الرحيق المختوم (.

2017 - 1438
Charity Projects

RAMADAN

$ 80

 Large Food
Basket cost

$ 50

Small Food 
Basket cost 

FOOD BASKETS 
Needy people, displaced and affected

 families, widows and orphans.

Food Large basket components
50 kg floor, 10kg rice, 10kg sugar, 2liters cooking 

oil, 3kg dates,1kg milk, 24 cans of beans

Food Samll basket components
25 kg floor, 10kg rice, 10kg sugar, 2liters cooking 

oil, 3kg dates,1kg milk, 12 cans of beans

Targeted No. :  120,000 HHs

FAST BREAKING
Passersby, needy people,

 students, IDPs, refugees, etc.

Dining table components 

Rice, cooked vegetable, dates,
 bread, meat, fruit, and water

Target No: 100 individuals in each table

No. of tables: 100 tables daily  

EID GIFTS AND CLOTHES 

Children of needy people, orphans, IDPs, 
disabled, sick people and prison inmates.

Complete Eid clothes (Girls and Boys) 
Cash gift and Eid sweets 

Target No for clothes: 160,000 individuals 
Target No for gifts: 30,000 individuals

DATES AND MEAT DISTRIBUTION
Needy people, IDPs, affected households, 

widows and orphans families.

5 kg dates for each HHs 
2 kg meat for each HHs

Targeted No. of dates: 50,000 HHs

Targeted No. of meat: 10,000 HHs

$ 300
Table cost

$ 3

Individual
Fast break

$ 10
Gift

$ 25
Clothes

$  7

Date
Cost

$ 25

Meat
Cost
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السلة الغذائية
األسر النازحة والفقيرة والمتضررة واألرامل وأسر األيتام

المركز الرئيس ،  صنعاء ، الـجـمـهورية الـيـمـنـيـة
 هاتف  464402 1 967 +  فاكس 464399 1 967 + 

جمعية اإلصـــالح االجتمــاعي الخيرية

csswyemenorg

$ 80

تكلفة
السلة الكبيرة

$ 50

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

جمعـية اإلصالح االجتاعي الخريية
CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE

csswyemenorg www.csswyemen.org

https://www.youtube.com/user/csswyemeni
https://plus.google.com/+CsswyemenOrg
https://twitter.com/csswyemenorg
https://twitter.com/csswyemenorg
https://www.facebook.com/csswyemenorg
http://csswyemen.org/a/
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