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الدوليـة املعـارصة أثبتـت مبـا ال يـدع مجـاالً للشـك أن بدايـة التقـدم
الحقيقيـة بـل والوحيـدة يف العـامل هـي التعليـم  ،وأن كل الـدول املتقدمـة

للتواصل معنا ..
+ 967 1 464402
althimarcssw@gmail.com

تقدمـت مـن بوابـة التعليـم وصـارت تضـع التعليـم يف أولويـة سياسـاتها
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مشاريع إغاثية للنازحني واملترضرين
والالجئني اليمنيني يف جيبويت
نفـذت الجمعيـة خلال الشـهرين املاضيين مشروع اإلغاثـة الطارئـة الـذي اسـتفاد منـه األالف مـن األرس النازحة
واملتضررة مـن األحـداث يف عـدد مـن محافظـات الجمهوريـة و أرس الالجئين اليمنيين يف جيبـويت واملجتمـع
املحلي الجيبـويت وتنوعـت املسـاعدات املقدمـة بين املـواد الغذائيـة واملـواد اإليوائيـة وحقائـب مدرسـية
وحقائـب صحيـة عائليـة تـم تنفيذهـا بتمويـل مـن منظمـة هيئـة اإلغاثـة الرتكيـة  IHHواملفوضية العليا لشـئون
الالجئين وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان  UNFPAومنظمـة  JAPAN PLATFORMومؤسسـة الباديـة
الخرييـة ومؤسسـة الشـوكاين لألعمال الخرييـة ,ويف التقريـر التـايل تلخيص عـن ما تم تقدميه خلال هذه الفرتة

السالل الغذائية لالجئني

وزع مكتب  CSSWبجيبويت سالل غذائية
لالجئين اليمنيين يف مخيـم أبـخ بجيبـويت
وأوضـح األخ رشـاد قاسـم مديـر املكتب أن
املشروع أسـهم يف تخفيـف معانـاة ارس
الالجئين اليمنيين داعيـا الجهـات املانحـة
إىل تقديـم املزيـد مـن الدعـم نظـرا لحجـم
املعانـاة التـي يعيشـها الالجئـون وازديـاد
احتياجاتهـم الرضوريـة  ,وقـال قاسـم إن
 100أرسة مـن أرس األرامـل واأليتـام يف
املجتمـع املحلي الجيبـويت اسـتفادت مـن
املـواد الغذائيـة التي وزعهـا مكتب الجمعية

بالتعـاون مـع وزارة الشـؤون االجتامعيـة
واتحـاد املـرأة الجيبوتيـة ,حرضعمليـة
التوزيـع مديـر منظمـة االنـارس ()ONARS
وممثـل االتحـاد الوطنـي للمـرأة الجيبوتيـة
( )UNFDو مستشـار وزارة الشـؤون
االجتامعيـة الجيبوتيـة .

الدعم الغذايئ يف أمانة العاصمة

نفـذت الجمعيـة حملـة إغاثـة للأرس
املتضررة يف أمانـة العاصمـة تـم مـن
خاللهـا توزيـع طرود غذائية للأرس املترضرة
بتمويـل مـن منظمـة  IHHالرتكيـة .

السلة الغذائية يف تعز

وزع فـرع ( )CSSWالسلال الغذائيـة للأرس
النازحـة واملتضررة مـن األحـداث يف عـدد
مـن املدريـات مبحافظـة تعـز بتمويـل
مـن مؤسسـة الشـوكاين لألعمال الخرييـة
ومنظمة  JAPAN PLATFORMو منظمة
 ICANاليابانيـة ومنظمـة  .iHHالرتكيـة
و أشـاد رئيـس ائتلاف االغاثـة االنسـانية
بتعـز الدكتـور عبـد الكريـم شمسـان بالدعـم
السـخي واملسـتمر للمترضريـن مـن ابنـاء
تعزالـذي قدمتـه هـذه املنظمات  ,وناشـد
شمسـان املنظمات الدوليـة العاملـة
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يف املجـال االغـايث واالنسـاين اىل رسعـة
تقديـم املسـاعدات االغاثيـة العاجلـة مثمنا
جهـود ( )CSSWيف املجـال االغـايث
واالنسـاين على مسـتوى محافظـة تعـز
واملحافظـات االخـرى .
إىل ذلـك وزع الفـرع مـواد ايوائيـة والحليـب
املجفـف والحقائـب الصحية ألرس النازحني
واملترضريـن يف عـدد مـن املدريـات .

حقيبة الكرامة الصحية

وزعـت الجمعيـة حقائـب الكرامـة للنازحـات
يف محافظـات تعـز والحديـدة ولحـج وأمانـة
العاصمـة  ,وأوضـح الدكتور مطهر الحيدري

مديـر وحـدة الحامية بالجمعيـة أن كل حقيبة
اشـتملت على املالبـس واملـواد الصحيـة
 ,مضيفـا أن عمليـة توزيـع حقائـب الكرامـة
تـأيت يف اطـار الرشاكـة بين الجمعيـة واتحاد
نسـاء اليمـن وصنـدوق األمـم املتحـدة .

الحقيبة الصحية يف شبوة

ويف شـبوة نفـذ الفـرع حملـة أغيثوهـم
والتي اسـتهدفت األرس النازحة واملترضرة
مـن األحـداث يف عـدد مـن مديريـات
املحافظـة  ,حيـث تـم مـن خلال الحملـة
توزيـع املالبـس وحقيبـة صحيـة تحتـوي
على مسـتلزمات النظافـة.

الدعم الغذاىئ يف البيضاء

كما وزع فـرع الجمعيـة مبحافظـة البيضـاء
السلال الغذائيـة ألرس األيتـام الذيـن
يكفلهـم الفـرع تكونـت السلال مـن دقيـق
وسـكر وأرز و زيـت بتمويـل مـن فاعـل خير .
فيما وزع فـروع الجمعيـة مبحافظـات
صنعـاء والجـوف ومـأرب الطـرود الغذائيـة
و الحليـب املجفـف والحقائـب الصحيـة
بتمويـل مـن منظمـة  IHHالرتكيـة.
كما نفـذ يف عـدن وحرضمـوت وذمـار
والضالـع وإب مشروع الطـرد الغـذايئ
للأرس املتضررة .
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مل تعـد أهميـة التعليـم محل جدل يف أي منطقة مـن العامل  ,فالتجارب الدولية املعارصة
أثبتـت مبـا ال يـدع مجـاالً للشـك أن بدايـة التقـدم الحقيقيـة بـل والوحيـدة يف العـامل هـي
التعليـم  ،وأن كل الـدول املتقدمـة تقدمـت مـن بوابـة التعليـم وصـارت تضـع التعليـم يف
أولويـة سياسـاتها واستراتيجياتها  ،لقـد تغير جوهـر الصراع يف العـامل وأصبـح سـباقا يف
التعليـم  ،وإن أخـذ أشـكاالً سياسـية أو اقتصاديـة أو عسـكرية  ،فالجوهـر هـو رصاع تعليمي ,
ويعـد التعليـم األسـايس الركيـزة االوىل يف بناء وتكوين وتشـكيل مكونات اإلنسـان العقلية
والوجدانيـة  ,وتأهيلـه للتعامـل مـع العلـم واملعرفـة واسـتيعاب آليـات التقـدم وتفهـم لغـة
العصر ,وال يسـتطيع أي مجتمـع تحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة ومواجهـة متطلبـات
املسـتقبل إال عـن طريـق التعليـم واملعرفـة والثقافـة .

ملف العدد  ،من إعددا

إعداد  .هاشم الالحجي
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التعليـم هـو مبثابـة جهـاز املناعـة أليـة

لإلسـهام يف تنميـة التعليـم مـن قبـل

أمـة  ,فالتعليـم الضعيـف كجهـاز املناعـة

املنظمات االنسـانية العاملـة يف اليمـن

الضعيـف الـذى ال يسـتطيع مقاومـة

باعتبـار هـذه املنظمات رشيـكا أساسـيا

الفريوسـات التـي تهاجـم الجسـد فيقـع

للجهـود الرسـمية القامئة يف هـذا املجال .

فريسـة لهـا وهكـذا جسـد األمـة إذا ضعـف

عنارص العملية التعليمية
يقوم التعليـم يف أي مكان من العـامل
على أربعـة محاور أو عنارص أساسـية وهى :
املدرس  ,والطالب  ,واملدرسـة أو الجامعة
 ,واملنهـج الـذى يتـم تدريسـه .

تعليمهـا أصبـح عرضـة لفريوسـات التخلـف
والتأخـر عـن الركـب  ,كما يصير عرضـة أيضا
للغـزو الثقـايف والفكـري .
ولهـذه

األهميـة

البالغـة

وإسـهاما

يف مناقشـة هـذا املوضـوع الشـائك
 ,والوقـوف على تشـخيص املشـكلة
ووضـع الـرؤى واألفـكار يف سـياق البحـث
عـن الحلـول واملقرتحـات  ,ارتـأت الثمار
أن يكـون ملـف هـذا العـدد هـو البحـث يف
هـذه املشـكلة وما هو حاصـل من تدخالت
مـن قبـل املنظمات االنسـانية يف إطـار
اإلسـهام وتقديـم الحلـول واملعالجـات ,
حيـث تـم اختيـار منظمـة  csswكموضـوع
للبحـث

وتقييـم

التدخلات

الحاصلـة

من أبرز مشكالت

التعليم يف اليمن
غياب السياسات
واالسرتاتيجيات

الرتبوية والتعليمة
الرضورية

أبرز مشكالت
التعليم يف اليمن
أشـارت دراسـة تشـخيصية ملشـكالت
التعليـم يف اليمـن أجريـت تحـت عنـوان “
مشـكالت التعليـم العـام يف الوطن العريب
اليمن منوذجا “ إىل أن أبرز مشـاكل التعليم
يف اليمـن تتمثـل يف اآليت :
•انتشـار ظاهـرة الغـش يف االختبـارات
املدرسـية والعامـة .
مديـري املـدارس دون معايير
•تعيين ُ
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تربويـة .
•ترفيـع طلاب الصفـوف األوليـة دون
إتقـان املهـارات األساسـية (القـراءة
والكتابـة والحسـاب) .
•ضعـف وقصـور برامـج إعـداد املعلّمني
يف كُليـات الرتبيـة يف إكسـاب املعلّـم

•انخفـاض نسـبة اإلنفـاق على التعليـم

•انخفـاض مسـتوى معيشـة األرس

باملقارنـة مـع نسـبة اإلنفـاق العـام .

اليمنيـة الـذي يؤثـر على مسـتوى

•تطويـر املناهـج ال يتزامـن مـع تطويـر
األنظمـة الفرعيـة األخـرى مثـل  :اإلدارة
املدرسـية  ,وتأهيـل وتدريـب املعلّـم ,
وتأهيـل املبنـى املـدريس .

مختلـف املسـتويات لزيـادة نسـبة
النجـاح.
•ضعـف الكفايـات والقـدرات اإلداريـة
والفنيـة ملديـري املـدارس وقلّـة
اهتاممهـم بالتنميـة املهنيـة والتثقيـف
الـذايت.
•ضعـف كفايـات املعلّـم التدريسـية
تخطيطـا وتنفيـذا وتقوميـا .
•غيـاب السياسـة الرتبويـة املتناسـقة
واملتكاملـة لقطـاع التعليـم والتدريـب .

•عمليـة تطويـر املناهـج ال تسـتند إىل
دراسـات علميـة .
•اختيـار املعلمين الجـدد ال يتـم وفـق
نظـام يسـتند إىل أُسـس تربويـة .

الكفايـات التدريسـية والتخصصيـة .
•ترفيـع عـدد مـن الطلاب الراسـبني يف

اإلنفـاق على التعليـم .

وجود اخصائيني

اجتامعيني مؤهلني

سيسهم بشكل كبري
يف حل إشكال كبري
يف العملية
التعليمية

•غيـاب برامـج التدريـب املهنـي يف
مؤسسـات إعـداد الرتبويين ملديـري
املـدارس قبـل تعيينهـم .
•غيـاب الوسـائل التعليميـة والتجـارب
املعمليـة املصاحبة للـدروس املقدمة
للطلاب .
•ضعـف العالقـة بين اإلدارة املدرسـية
وأوليـاء أمـور الطلاب .
•ضعـف االهتمام بتطبيـق مـواد الرتبيـة
املهنيـة والفنيـة يف املـدارس .
•النقـص يف عـدد املعلمني وخاصة يف
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املـواد العلمية واللغـة اإلنجليزية .
•اكتفـاء

بعـض

املعلمين

بشرح

املواضيـع التـي سـتأيت يف االختبـارات
فقـط .

تـم االلتقـاء بعـدد مـن املدرسين العاملين

أهـم املشـكل التـي تواجههـا يف امليـدان

يف امليـدان وتـم طـرح السـؤال التـايل :

تتمثـل يف “ ازدحـام الطلاب داخـل الفصـل

ماهي مشاكل التعليم التي تواجهون

ها يف امليدان من وجهة نظركم ؟

حيـث أكـدت األسـتاذة أمـل الوليـدي “ أن

إىل توفير الفـرص التعليميـة للفئـات
املسـتهدفة يف سـن التعليـم العـام
واألسـايس على وجـه الخصـوص  ,وعملت
على تحسين جـودة التعليـم  ,إال أن كثيرا
مـن الدراسـات والتقاريـر أشـارت إىل أن هـذا
التحسـن النسـبي كان مقترصا على الجانب
مـي مـن العملية التعليمية وأن التحسـن
الك ّ

يف الجانـب النوعـي كان محـدودا جـدا  ,مام
يُشير إىل تـدين مسـتوى التعليـم العـام

وضعـف مخرجاتـه.

وبهدف املزيد من البحث يف مشـكالت
التعليـم  ,خصوصـا املشـكالت امليدانيـة

طالـب  ,وعـدم وجود اخصائيين اجتامعيني
داخـل املدرسـة وإن وجـدوا فهـم غير

وبالرغـم مـن أن الدراسـة أوضحـت أن
اليمـن سـعت بـكل اإلمكانيـات املتاحـة

الواحـد حيـث يصـل العـدد إىل نحـو مائـة

مؤهلين  ,كذلـك تـدين مسـتوى الطالـب
وضعـف االسـتيعاب جـراء رداءة أجـواء
التعليم بشـكل عام وأجواء الفصل الدرايس

عدم صيانة البنية
التحتية للمدارس
واهامل نظافة

مرافقها املختلفة

تعترب من املعوقات
يف اإلستمرارية

بشـكل خـاص  ,وهنـاك ضعـف املنهـج
الـدرايس  ,وقلـة عـدد كادر املعلمين يف
بعـض املـدارس حيـث يلجأ القامئـون عليها
إىل تغطيـة النقـص بـكادر غير مؤهـل .
األسـتاذ عـادل القباطـي من جهته يرى أن
مشـكالت التعليم تتمثـل يف أربعة محاور “
األول أن املعلـم بحاجـة إىل تأهيـل وتدريـب
 ,وتحفيـز ورفـع معنويات من خالل تحسين
الدخـل وتوفير التأمين الصحـي لـه ولعائلته
ليسـاعده ذلـك على تحسين أدائـه  ,املحور
الثـاين يتعلـق بالطالـب الـذي ال يحصل عىل
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أبسـط الحقـوق كتوفير الكتـاب املـدريس

اسمها “ أن أهم مشاكل التعليم تتمثل يف

نظافـة مرافقهـا خصوصـا الحاممـات ,

واملعمـل واملكتبـة وجهـاز الكمبيوتـر

ازدحـام الفصول الدراسـية بالطالب  ,وتأخري

وأيضـا قلـة توفري الوسـائل التعليمية وعدم

وغريهـا مـن الوسـائل التـي تسـاعده على

وصـول املنهـج الـدرايس  ,وضعـف تأهيـل

تحديـث وتطويـر املنهـج الرتبـوي .

مواكبة التطورات وتوسـيع مداركه وبالتايل

الـكادر الرتبـوي خصوصـا مـدريس املرحلـة

تحسـن مسـتوى التحصيـل العلمـي لديـه

االساسـية االوىل  ,وعـدم متابعـة أوليـاء

ويـرى األسـتاذ “ نشـوان هـزاع “ أن مـن

 ,أمـا املحـور الثالـث فهـو افتقـار املـدارس

األمـور ألبنائهـم الطلاب  ,وكذلـك عـدم

جملـة املشـاكل التعليميـة “ عـدم رغبـة

إىل أبسـط الخدمـات فالحاممـات غير

صيانـة البنيـة التحتيـة للمـدارس وإهمال

بعـض الطلاب يف الدراسـة حيـث ينتـج

صالحـة لالسـتخدام والسـبورات الذكيـة غير

عـن ذلـك تشـويش على أداء املعلـم ,

متوفـرة  ,كذلـك األمـر بالنسـبة لقاعـات

كذلـك عـدم توفـر املخصصـات املاليـة

الكمبيوتـر واملالعـب والوحـدات الصحيـة
 ,ويختـم القباطـي حديثـه عـن املحـور
الرابـع الـذي يكمـن يف املنهـج الـدرايس
وحاجتـه إىل إعـادة النظر يف إعـداده وتأليفه
ليتضمـن املعلومـة املفيـدة ويواكـب
التطـور العلمـي املتالحـق ويالئـم سـن
الطالـب يف كل مرحلـة مـن مراحل التعليم .
ويف السـياق ذاتـه أوضحـت األسـتاذة
(س  .هــ  .م ) املعلمـة بإحـدى املـدارس
بأمانـة العاصمـة والتـي فضلـت عـدم ذكـر

املناهج التعليمية
قدمية والتواكب

التطورات والحداثة

وتقترص عىل الجانب
النظري دون العميل
رغم أهميته

التـي تسـاعد املعلـم يف جلـب واسـتخدام
الوسـائل واألدوات التعليميـة الجديـدة
املتطـورة واملفيـدة  ,ويضيـف “ومـن
املشـاكل أيضـا صعوبـة التعامل مع بعض
املرشفين الرتبويين الذيـن يتقيـدون
باملهـام التقليديـة وإجبـار املعلـم على
تنفيـذ مـا هـو تقليـدي ومعـروف دون
اسـتيعاب أي مقرتح مفيد من قبل املعلم
 ,وتوزيـع املعلمين عىل مـدارس بعيدة عن
سـكنهم  ,وكثرة الحصـص الدراسـية التـي
ترهـق املعلـم  ,وإجبار املعلـم عىل تدريس
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مـواد خـارج تخصصـه كل ذلـك يؤثـر على

ال يجـد كـريس للجلـوس عليـه  ,واملعلـم

والتـي ال تراعـي الكيـف  ,مما يشـكل عبئـا

جـودة أدائـه بشـكل كبير .

ال يجـد مكانـا للجلـوس فيـه أثنـاء انتظـاره

على الطالـب  ,وتختـم حديثها بالقـول « وإن

أمـا األسـتاذة (م .ع  ).املعلمـة بإحـدى

وقـت حصتـه الدراسـية  ,وهنـاك صعوبـة

مـن املشـاكل املقلقـة كذلـك أن كل وزيـر

املـدارس بأمانـة العاصمـة والتـي فضلـت

كبيرة أيضـا يف متابعـة الطالـب سـواء

تعليـم جديـد يـأيت يف أي حكومـة جديـدة ال

عـدم ذكـر اسـمها أيضـا  ,فتقـول “ إن

املتابعـة الدراسـية أو األخالقيـة بسـبب

يقـوم بتكملـة األمـور اإليجابية التـي قام بها

مـن املشـكالت التعليميـة التـي تواجههـا

كثرة عـدد الطلاب  ,وكذلـك كثافـة املنهـج

مـن سـبقه  ,بـل يقوم بنسـف ما بنـاه الوزير

يف امليـدان  ,انعـدام التحفيـز املعنـوي

الـدرايس يف بعـض الصفـوف الدراسـية

السـابق فليـس هنـاك عمـل مؤسسي

واملـادي للمدرسين والطلاب فاملعلـم ال
يحصـل على التأهيـل املناسـب واملتجدد ,
والطالب ال يحصل عىل التشجيع الالزم من
األرسة أو املعلـم أو املؤسسـة التعليميـة
 ,واملناهـج قدميـة وال تواكـب التطـورات
الجديـدة والحديثـة خاصـة املـواد العلميـة
 ,وإمنـا تقتصر على الجانـب النظـري فقـط
 ,مما يـؤدي إىل ضعـف التجربـة واالبتـكار
واإلبـداع وانعـدام الرتقيـات إال مـا كان منهـا
قامئـا على املحسـوبية والوسـاطة وليـس
على الكفـاءة والقـدرة  ,مما يـؤدى إىل
إحبـاط لـدى املعلمين  ,كذلـك املـدارس
غير مـزودة بالتأثيـث املناسـب  ,فالطالـب

يواصـل عمليـة البنـاء .

اسهمت بعض
املنظامت

الطوعية يف تقديم
بعض املعالجات

واملساعدات لكنها ال
تسد اإلحتياج كامل

تدخالت أسهمت يف تقديم
بعض الحلول واملعالجات
ولإلسـهام يف التخفيـف مـن تداعيـات
هـذه االشـكاالت  ,وتقديـم مـا أمكـن مـن

معالجـات قدمـت منظمـة  csswخلال
املرحلـة السـابقة مـن عمرهـا جملـة مـن
املشـاريع والربامـج التعلميـة املختلفـة
كبنـاء مـدارس و تأثيـث وترميـم وكفالـة
طلات وتوزيـع حقائـب مدرسـية متكاملـة
والعديـدد مـن املشـاريع التـي أسـهمت
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يف تنميـة التعليـم ومسـاعدة العديـد مـن

امللتقيـات الطالبيـة لعـدد ( )900طالـب

متنوعـة كدبلـوم طبـي أو دبلـوم محاسـبة

الطلاب على امتـام مسيرتهم التعليميـة

وطالبـة .

أو دبلـوم علـوم انسـانية ودبلـوم علـوم

بتنفيـذ  ,حيـث التقـت الثمار
األخ عادل القباطي
مدير إدارة املشاريع املوسمية

تطبيقيـة ومنـح دراسـية مختلفـة  ,مـع
كذلـك قدمـت الجمعية خدمـات تعليمية
لعـدد ( )716طالبـا وطالبـة مـن الطلاب

واملرشف عىل تنفيذ الربامج التعليمية

الالجئين الصومـال يف اليمـن  ,موزعـة

يف املنظمة والذي أفاد بالتايل :

مـا بين كفالـة  :يف تخصصـات جامعيـة

توفير املناهـج الدراسـية الالزمـة وأجـور
املواصلات .
ويضيـف القباطـي « الجمعيـة قامـت
ببنـاء وتأثيـث (  ) 33مدرسـة للتعليـم

“ عندمـا نعـود إىل االحصائيـات
واملعلومـات املوثقـة بهـذا الخصـوص
 ,نجـد أن الجمعيـة قـد كفلـت حتـى نهايـة
العـام 2016م ( )45988طالبـا وطالبـة
يف مختلـف املراحـل الدراسـية  ,ووفـرت
( )2884منحـة دراسـية يف مرحلتـي التعليم
االسـايس والثانـوي والجامعـي يف مختلف
التخصصـات ويف عـدد مـن محافظـات
الجمهوريـة  ,كما وزعت الحقيبة املدرسـية
ومسـتلزماتها لعـدد (  ) 911522طالبـا
وطالبـة  ,وكرمـت ( )3080طالبا وطالبة من
الطلاب املتفوقين واملربزيـن  ,ونفـذت

التعليم قضية

وطنية تستدعي
مساهمة جميع
القطاعات

للبدء يف وضع

الحلول واملعالجات

االسـايس ويف إطـار تنميـة التعليـم لـدى
الطفولـة نفـذت الجمعيـة بالرشاكة مع عدد
مـن املنظمات املانحـة برنامجـي أكسـس
مينـاء وأكسـس بلاس  ,حيـث تـم مـن
خاللهما دعم الطالب واملـدارس الصديقة
للطفـل وتزويدهـا باملعـدات واألجهـزة
 ,واسـتفاد مـن خدمـات الربنامجين
( )102095طالبـا وطالبـة  ,كما تـم إعـادة
أكثر مـن ( )4137طالبا وطالبـة من الطالب
املترسبين عـن التعليـم إىل مدارسـهم يف
عـدد مـن محافظـات الجمهوريـة  ,و تـم
يف إطـار الربنامجين تشـجري ( )15مدرسـة
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مـن مـدارس التعليـم األسـايس ودعمهـا
باملكتبـات وأجهـزة الكمبيوتـر والوسـائل
التعليميـة  ,كما نفـذت لجمعيـة مشروع
سـقاية طالـب العلـم لعـدد ( )17345طالبـا
وطالبـة .

يف جميـع عنـارص املنظومـة التعليميـة
•رضورة االسـتفادة مـن مسـتجدات
العصر

وتطـورات

تكنولوجيـا

املعلومـات لتوفير مصـادر تعليـم
جد يـد ة .

•دعـم وتوسـيع مفهـوم الرشاكـة بين
القطـاع الحكومـي والقطـاع الخـاص
واملنظمات غير الحكوميـة يف تحمـل
أعبـاء العمليـة التعليميـة باعتبارهـا
قضيـة وطنيـة .
•إلـزام قطـاع التعليـم الخـاص بالقيـام
بواجباتـه الوطنيـة واالجتامعيـة ,

توصيات ومقرتحات
•التحـول مـن مفهـوم كـون التعليـم
مسـئولية الحكومـة إىل كونـه قضيـة
وطنيـة تسـتدعي مسـاهمة

جميـع

القطاعـات ومـن بينهـا القطـاع الخـاص
بهـدف تطويـر التعليـم وتحسين جودتـه.
•وضـع استراتيجية عامـة إلنعـاش
العمليـة التعليميـة وتأكيـد ثقافـة
املسـؤولية لـدى كل العاملين يف
املؤسسـات التعليميـة  ,ومـن ثـم
العمـل على تطبيـق املعايير العامليـة

عىل الجميع

املساهمة يف

وضع اسرتاتيجية
عامة النعاش

العملية التعليمية
و النهضة بها

للمسـاهمة

يف

تطويـر

التعليـم

خاصـة يف هـذه املرحلـة التـي يواجـه
اليمـن فيهـا تحديـات أمنيـة وسياسـية
واقتصاديـة كبيرة .
•دعـوة قطـاع األعمال والصناعـة
للمشـاركة الفاعلـة مـع مؤسسـات
التعليـم العـايل يف اتجاهين وهما :
تحديـد املواصفـات املطلـوب توافرها
يف مخرجـات التعليـم  ،واملشـاركة يف
متويـل مؤسسـات التعليـم .
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يـوم اليتـيم العـريب

فرحـة مميزة لأليتام
نفذت الجمعية  CSSWعرب فروعها يف  14محافظة فعاليات يوم اليتيم العريب أسهمت

يف حشـد الجهـود املجتمعيـة ملنارصة قضايا األيتام ورعايتهـم وتأهليهم ليكونوا أدوات
بنـاء وتنميـة يف املجتمـع وشـملت هـذه الفعاليـات رحلات ترفيهيـة ومهرجانـات احتفالية
وزيـارات لألماكـن األثريـة ولقاءات تربوية وتثقيفيـة لأليتام وأمهاتهم
وادي حرضموت

تنفيـذ العديـد مـن الفعاليـات متثلـت يف
محـارضات توعويـة ودوري ريـايض وزيـارة
األيتـام لعدد مـن املعـامل التاريخية ورحالت
ترفيهيـة .
كما أقيـم حفلاً فنيـاً مبناسـبة اختتـام
فعاليات هذه املناسـبة  .ويف الحفل الذي
أقيـم برعايـة وكيـل محافظـة حرضمـوت
عصـام الكثيري أشـاد األخ عبـد اللـه رمضان
باجهـام مديـر عـام مكتـب وزارة الشـئون
االجتامعيـة بالجهـود التـي تبذلهـا الجمعيـة
يف مجـال رعايـة وكفالـة األيتـام وحـث

منظمات املجتمـع املـدين بالتنسـيق
فيما بينهـا وتوحيـد جهودهـا يف خدمـة
االيتـام.
وتخلـل املهرجـان أوبريـت نحـو البنـاء
وقصـص للناجحين املتفوقني مـن األيتام
الذيـن كفلتهـم الجمعيـة وتخرجـوا وأصبحـوا
رجـال أعمال ،وتكريـم الرعـاة واملسـاهمني
يف إنجـاح املهرجـان .

تعـــز

نظـم يومـا مفتوحـاً لأليتـام اشـتمل على
فقـرات يف االنشـاد والرسـم واالشـغال

اليدويـة وااللعـاب الرتفيهيـة وعـرض مـن
انتاجـات وابداعـات األيتـام يف الرسـم
واالشـغال اليدويـة ،ومنـاذج لعـدد مـن
مجـال االنشـاد وااللقـاء.
املواهـب يف
َّ
ويف حفـل االفتتـاح أشـاد األخ عبـد الكريـم
شـيبان أمين عـام الفـرع بجهـود أمهـات
االيتـام يف تربيـة ابنائهـن األيتـام  ،مذكّـرا ً
بـأدوار عظماء مـن التاريـخ كانـوا ايتامـاً
لكنهـم تركـوا بصمات واضحة شـاهدة عىل
انجازاتهـم .
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لحــــج

أقيـم حفلاً فنيـاً ويف الحفـل أشـاد األخ
محسـن عبـد الجليـل ردمـان مديـر الشـئون
االجتامعيـة والعمـل بالـدور الـذي تلعبـه
الجمعيـة يف العمـل الخيري شـاكرا كل
الجهـود التـي تبذلهـا الجمعيـة يف األعمال
الخرييـة وكفالـة اليتيـم  ،تخلـل الحفـل عـدد
مـن األناشـيد والكلمات املعبرة ،و توزيـع
مسـتحقات األيتـام إضافـة إىل تكريـم
أمهـات األيتـام.

عــــدن

نظـم زيـارة األيتـام املكفولين لعـدد مـن
املؤسسـات الحكوميـة والداعمـة وبعـض
الكفلاء ،وقـدم األيتـام شـكرهم للداعمين
والكافلين على دورهـم يف دعـم املجـال
الخيري والتنمـوي وخصوصـا يف دعـم
كفالـة ورعايـة األيتـام ودعـم الربامـج
واألنشـطة التـي تعمـل تؤهلهـم لسـوق
العمـل .

الجوف

أقيـم اليـوم املفتـوح الـذي شـمل حفلا
فنيـاً وخطابيـاً اشـتمل على عـدد مـن
الكلمات والفقـرات الفنيـة واملرسحيـات
الهادفـة ويف الحفـل أشـاد األخ صالـح

أحمـد السـنتيل وكيـل أول محافظـة الجوف
بالجهـود التـي تبذلهـا الجمعيـة والسـلطة
املحليـة يف مجـال رعايـة وكفالـة األيتـام
وعطائهـا الواسـع يف هـذا املجـال.

وصاب

نفـذت فعاليـات اليـوم املفتـوح لأليتـام
املكفولين والـذي اشـتمل على أنشـطة
ترفيهيـة ومسـابقات والعـاب كما عقـد
املكتـب اللقـاء الرتبـوي واللقـاء الخـاص
بأمهـات األيتـام و نفـذ دورة تدريبيـة يف
مجـال التنميـة البرشيـة ووزع السلال
الغذائيـة لهـم.

ذمــار

شـارك عـددا ً مـن األيتـام واليتيمات يف
فعاليـات اليـوم املفتـوح والـذي اشـتمل
على أنشـطة ترفيهيـة ومسـابقات وألعـاب
يف حديقـة هـران.

أمانة العاصمة

نفـذت رحلـة ترفيهيـة لليتيمات تضمـن
برنامـج الرحلـة الفقرات الرتفيهيـة واأللعاب
التـي أسـهمت يف تقديـم الدعـم النفسي
لليتيمات  ،كذلـك تـم تنفيـذ فعاليـات
متنوعـة حـوت العـاب ترفيهيـة ومسـابقات

تثقيفيـة ولقـاءات توعيـة وأنشـطة سـباحة
سـباحة ووجبـة غـداء مـن األيتـام الذيـن
يكفلهـم الفـرع .

الحـــديدة

نفـذ عـددا ً مـن الفعاليـات متثلـت يف
محـارضات توعويـة وألعـاب ومسـابقات
كما أقـام الفـرع حفلاً فنيـاً وخطابيـاً
مبناسـبة اختتـام فعاليـة يـوم اليتيـم العريب
اشـتمل املهرجـان على عـدد مـن الكلمات
والفقـرات الفنيـة الهادفـة .

إب

نظـم الفـرع يومـاً مفتوحـاً لأليتـام تضمـن
العديـد مـن الفقـرات منهـا الرحلـة الرتفيهيـة
واملسـابقة التثقيفيـة واللقـاءات التوعويـة
والرتبويـة وانشـطة رياضيـة مختلفـة .

مأرب

احتفـل الفـرع بيـوم اليتيـم العـريب مبهرجـان
تكرميـي فنـي وخطـايب القيـت يف
املهرجـان العديـد مـن الكلمات أشـارت يف
مجملهـا إىل بـذل العطـاء والتنافـس يف
رعايـة وكفالـة األيتـام تخلـل الحفـل تكريـم
األمهـات املثاليـات واألوائـل واملربزيـن
واصحـاب املواهـب مـن األيتـام
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ورش تدريبية لتنمية القدرات
نفـذت الجمعيـة خلال الشـهرين املاضيين
عـددا ً مـن الـورش والـدورات التدريبيـة يف
مجـاالت مختلفـة اسـتفاد منهـا العشرات
وتـأيت هـذه الـدورات التدريبيـة يف اطـار
سـعي الجمعيـة إىل تنمية القـدرات البرشية
ومـن هـذه الـدورات
ورشة العمل التشاورية بصنعاء
شـاركت الجمعيـة يف ورشـة العمـل
التشـاورية التـي أقامهـا املنتـدى االنسـاين
بصنعـاء برعايـة االسـتاذة فائقـة السـيد
باعلـوي وزيـرة الشـئون االجتامعيـة
والعمـل واألسـتاذ أمين جمعـان نائـب
أمين العاصمـة حـول التنسـيق والعمـل
املشترك بين منظمات املجتمـع املدين
والجهـات الحكوميـة .
حيث أسـهمت الورشـة يف مناقشـة العمل
املشترك ومعوقاته وفجواتـه بهدف ايجاد
بيئـة مؤسسـية واجرائيـة مشـجعة لجـذب
الكثير مـن املنظمات الدوليـة املانحـة يف
املجـاالت التنمويـة واإلغاثيـة وأضـاف أن
مـن أهـم العوامـل التي تسـهم يف اسـتمرار
اإلجـراءات التـي تشـكل بيئـة طـاردة للجهـات

املمولـة ضعـف التنسـيق والتواصـل
والعمـل املشترك بين الجهـات الحكوميـة
ومنظمات املجتمـع املـدين وكذلـك
ضعـف التنسـيق بين منظمات املجتمـع
املـدين واملنظمات املانحـة .
الرقابة والتقييم للمشاريع
نفـذت الجمعية الـدورة التدريبية ملسـئويل
املشـاريع والعاملين يف الرقابـة والتقييـم
حيـث أسـهمت الـدورة يف إعـداد وتأهيـل
كـوادر قـادرة على تطبيـق مفاهيـم وأدوات

عمليـة الرصـد والتقييـم والقـدرة على
التخطيـط وجمـع البيانـات ونرشهـا.
كوين ايجابية
نفـذ فـرع الجمعيـة باملـكال دورة تدريبيـة
بعنـوان كـوين ايجابيـة وتطرقـت الـدورة
التـي شـارك فيهـا 41مشـاركة ،إىل عدد من
املهارات األساسـية يف صفات الشـخصية
اإليجابيـة والتـوازن بين الحقـوق والواجبـات
الحياتيـة وأسـهمت يف تنميـة مهـارات
وقـدرات املشـاركات يف تطويـر الـذات .
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الدورة التوعوية للمتطوعني حول
مكافحة أمراض اإلسهاالت الحادة والحميات
اختتـم فـرع الجمعيـة مبحافظـة عـدن الدورة
التوعوية للمتطوعني حول مكافحة أمراض
اإلسـهاالت املائيـة الحـادة والحميـات بدعم
مـن النـدوة العامليـة للشـباب اإلسلامي
وبالتنسـيق مـع مكتبـي الصحـة والسـكان

والرتبيـة والتعليـم باملحافظـة ,
وأوضـح األخ عـارف املنصـوري منسـق
الـدورة أن الـدورة التـي اسـتمرت ملـدة
يومين اسـتهدفت مـدريس العلـوم
واملرشفين الصحيين يف مديريتـي دار

سـعد والربيقـة مضيفـاً أنـه سـيتم التواصل
مـع املتدربين لتنفيـذ حملـة توعويـة يف
املـدارس املسـتهدفة وعددها  12مدرسـة
 ،شـاكرا إلدارة الرتصد الوبايئ وإدارة الصحة
املدرسـية التـي سـاهمت يف انجـاح الدورة.

اليوم العاملي للمرأة
نظـم املركـز االجتامعي للنازحين مبحافظة
الجـوف حفلاً فنيـاً وخطابيـاً احتفـا ًء باليـوم
العاملـي للمـرأة ويف الحفـل الـذي حضره
مجموعـة مـن املتطوعين مـن أعضـاء
شـبكة الحاميـة وحشـد كبير مـن النازحين
واملضيفين أشـارت األخـت جميلـة نسـم
رئيـس جمعيـة املـرأة والطفـل باملحافظـة
إىل دور املـرأة البـارز يف نهضـة املجتمـع

وشـددت على رضورة وقـوف السـلطة
املحليـة مع قضايـا املرأة وتذليـل الصعاب
أمامهـا لتتمكـن مـن تأديـة مهامهـا بفاعليـة
وكفـاءة.
مـن جهتهـا أشـادت األخت هيلـة الدرنة مدير
عـام مكتـب تنمية املـرأة مبحافظة الجوف
بجهـود مكتـب تنسـيق الشـئون االنسـانية
االوتشـا واملركـز االجتامعـي يف متويـل

االنشـطة والفعاليـات التـي تسـهم يف
معالجـة قضايـا املـرأة مـن جهتـه نظـم
املركـز االجتامعـي للنازحين مبحافـظ تعـز
االحتفـال باليـوم العاملـي للمـرأة مبشـاركة
أكثر مـن  600فـرد مـن أبنـاء منطقـة عدينـة
مديريـة جبل حبيش وتضمن الحفل أناشـيد
ومرسحيـات وكلمات و مسـابقات ثقافيـة
وتكريـم رائـدات العمـل التطوعـي .
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مرشوع توزيع املواد اإليوائية

غـيــر الغــذائيــة

يف ظـل األوضـاع اإلنسـانية الصعبـة التـي
تشـهدها البلاد سـعت الجمعيـة مـن خلال
فريـق مشروع املـأوى إىل القيـام بواجبهـا
مـع رشكاء العمـل اإلنسـاين ممثلـة مبكتب
األمـم املتحدة لتنسـيق الشـئون اإلنسـانية
 OCHAوالـذي كان لـه الـدور الرائـد عبر
تقديـم الدعـم الخـاص مبشروع توزيـع
املـواد اإليوائيـة (غير الغذائيـة) والـذي
نفذتـه الجمعيـة خلال الفترة بين 2016 /6
إىل  2017 /3م يف سـبع مديريـات بأربـع
محافظـات (تعـز والبيضـاء والجـوف وحجـة)

واسـتهدف الفئـات األشـد ضعفـاً مـن
النازحين واألرس املضيفـة حيـث وصـل
إجمايل األرس املسـتفيدة مـن املشروع
إىل  4,178أرسة نازحـة ومضيفـة بواقـع (
 29028مسـتفيد ) .ولتسـليط الضـوء أكثر
عـن املشروع نسـتعرض الخالصـة التاليـة
هدف املرشوع
اإلسـهام يف توفير املسـاعدات الطارئـة
مـن خلال توزيـع املـواد غير الغذائيـة
واملسـاعدات النقديـة للفئـات األشـد

ضعفـاً يف املديريـات املسـتهدفة يف
املحافظـات املشـار إليهـا آنفـا.
املستهدفون
املديريـات التـي شـهدت اسـتقبال موجـات
النـزوح إليهـا ،ففـي تعـز تـم اسـتهداف
مدريتـي مقبنة وجبل حبيش ،ويف البيضاء
اسـتهدفت مديريتـي البيضـاء ورداع ،ويف
الجـوف اسـتهدفت مديريتي الحـزم والغيل،
أمـا يف حجـة فقـط اسـتهدفت مديريـة
واحـدة فقـط هـي مديريـة خيران.
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مشاريع مدرة للدخل
تعتبر املشـاريع املـدرة للدخـل أحـد املشـاريع التنمويـة التـي تنفذهـا الجمعيـة وتسـتفيد منها
املئـات مـن األرس املحتاجـة التـي يقـوم أحـد أفرادهـا بـإدارة املشروع واالسـتفادة مـن عائداتـه
بصـورة مسـتمرة ومـن هـذه املشـاريع املنفـذة خلال الشـهرين املاضيين
صالون حالقة

نفـذ قطـاع كفالـة ورعايـة األيتـام بالجمعيـة
مرشوعـاً مـدرا ً للدخـل متثـل يف توفير
مشروع صالـون حالقـة يف مدينـة يريـم
مبحافظـة ذمـار لليتيـم ماجـد ناجـي ثابـت
بتمويـل مـن منظمـة  IHHالرتكيـة
وأوضـح مصـدر يف القطـاع أن املشروع
أسـهم يف ايجـاد مصـدر دخـل ثابـت لليتيـم
وأرستـه ويتكـون املشروع مـن كـرايس
حالقـة عـدد  3وكـرايس اسـتقبال وطاقـة
شمسـية وملحقاتهـا وكـذا اإلكسسـوارات
الالزمـة للصالـون
وقـال املسـتفيد ماجـد ثابـت أن املشروع
مكنـه مـن تحسين دخلـه ووفـر لـه حيـاة

كرميـة معبرا ً عـن شـكره للجمعيـة ومنظمة
 IHHالرتكيـة .

الكافلـة وقـال أن كل أرسة حصلـت على
عـدد (  ) 7أغنـام

تربية أغنام

مناحل العسل

نفـذ قطـاع كفالـة ورعايـة األيتـام بالجمعيـة
مشروع تربيـة أغنام لعـدد  29أرسة من أرس
األيتـام املكفولين مـن قبـل منظمـة IHH
الرتكيـة يف محافظـات شـبوة واب وذمـار
وأوضـح األخ ماجـد الخديـري مسـئول
األنشـطة يف القطـاع أن املشروع أسـهم
يف تحسين الحيـاة املعيشـية ألرس األيتـام
املسـتفيدة  ,موضحـاً أنـه تـم اختيـار األرس
املؤهلـة للمشروع حسـب املعايير
واملواصفـات املطلوبـة مـن املنظمـة

نفـذ فـرع  csswبـوادي حرضمـوت
مشروع مناحـل العسـل لعـدد خمسـة أيتام
مكفولين مـن قبـل قطـر الخرييـة.
وأوضـح مصـدر يف الفـرع أن الفـرع يقـوم
سـنوياً بشراء مناحل لعدد مـن األيتام الذين
تجـاوزوا سـن الكفالـة  ،بهـدف متكينهـم
ومسـاعدتهم يف تحسين الحياة املعيشية
مـد ّرة
ألرسهـم مـن خلال توفير مشـاريع ُ
للدخـل  ،تسـاعدهم على النهـوض
واالعتماد على ذواتهـم واعالـة ارسهـم.
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شبوة و املهرة ..

رصف مستحقات األيتام

أقـام فـرع الجمعيـة مبحافظـة املهـرة حفلاً
مصغـرا ً تـم خاللـه رصف املسـتحقات
املاليـة لأليتـام املكفولين عبر قطـر
الخرييـة ، .وأوضـح األخ صالـح الحامـد
أمين عـام الفـرع أن الفـرع يقـدم األنشـطة
والربامـج املختلفـة التـي متكـن األيتـام مـن
تأديـة دورهـم كأفـراد فاعلين يف املجتمـع

شـاكرا ً لقطـر الخرييـة دعمهـا ألنشـطة
وبرامـج األيتـام
مـن جهتـه أشـاد األخ راشـد يسـهول مديـر
عـام مكتـب الشـؤون االجتامعيـة والعمـل
باملحافظـة مبـا تقـوم بـه الجمعيـة مـن
جهـود يف مجـال رعايـة وتأهيـل األيتـام.
شـاكرا ً لقطـر الخرييـة دعمهـا للربامـج

التنمويـة والخرييـة مبحافظـة املهرةكما
عقـد فـرع  CSSWمبحافظـة شـبوة لقـاء
موسـعا لعـدد(  )85يتيما ويتيمـة ناقـش
العديـد مـن القضايـا املتعلقـة باأليتـام كما
تـم عىل هامـش اللقاء رصف املسـتحقات
املاليـة لأليتـام املكفولين للنصـف الثـاين
مـن العـام املـايض .

اليوم املفتوح للمتدربات الكوافري
نفــذ فــرع  csswبالحديــدة فعاليــة اليــوم
املفتــوح ملتدربــات الكوافــر والــذي
اشــتمل عــى أنشــطة ترفيهيــة نالــت
ـرن عــن
استحســان املشــاركات اللــوايت عـ ّ
شــكرهن لفــرع الجمعيــة عــى مــا يقــوم
بــه مــن جهــود تجــاه خدمــة فئــة األيتــام
ورعايتهــم
إىل ذلــك اختتــم الفــرع الــدورة التدريب ّيــة
مد ّرســات حلقــات القــرآن
ملُــد ّريس و ُ
الكريــم
التــي أســهمت يف تنميــة معــارف ومهارات
 35مد ّرسـاً ومد ِّرســة بطرق التدريس .
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يف تعز..

التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية

اختتـم فـرع الجمعيـة مبحافظـة تعـز
التصفيـات النهائيـة للمسـابقة القرآنيـة
التي اسـتمرت اسـبوعاً يف (  ) 8مسـتويات
مـن حفظ القرآن الكريـم والتي أرشف عليها
نخبـة مـن معلمـي القـرآن الكريـم وأوضـح
مصـدر يف الفـرع أن املسـابقة أسـهمت
يف اسـتكامل املشـاركني حفظهـم للقـرآن
الكريـم حيـث تنافـس يف التصفيـات
النهائيـة اكثر مـن ( ) 60طالبـا وطالبـة يف
الفئـات املختلفـة .

حقائب مدرسية ألبناء نازحي تبيشعه بتعز

وزع فرع الجمعية بتعز الحقائب املدرسية
ومستلزماتها القرطاسية واملكتبية ألبناء
النازحني من قرية تبيشعة مديرية جبل
حبيش بتعز  ..ويف حفل التدشني أشاد
األخ محمد الجالل مدير ادارة الرتبية
باملحافظة بالجهود املميزة التي يقدمها
فرع الجمعية يف الدفع بالعملية التعليمة

وتوزيع الحقيبة املدرسية للطالب النازحني
داعيا املنظامت املانحة ورجال األعامل
إىل التعاون مع الجمعية وبذل املزيد من
الجهود لتخفيف معاناة الكثري من األرس
الفقرية واملحتاجني .
من جانبه اوضح رئيس مركز الدراسات
واالعالم الرتبوي احمد البحريي أن

املرشوع يأيت استكامال للجهود التي
يبذلها املركز مع الطلبة النازحني من
منطقة تبيشعة والتي يهدف من خاللها
اعادة الطلبة اىل العملية التعليمية
والحد من ترسبهم شاكرا ً لـفرع ()CSSW
جهودهم املباركة يف املجال االغايث
واالنساين.
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إرادة
تنهي املعاناة
بقلم  :عامر العريقي

فتحي  ...يتغلب عىل ظروف معيشته الصعبة
فتحــي عبــده صغــر  ...شــاب يف ريعــان
الشــباب  ،أجربتــه ظروفــه املعيشــية عــى
تــرك دراســته الجامعيــة ليعــول أرستــه بعــد
أن زادت حيــاة هــذه األرسة ســو ًء أواخــر العــام
2016م جــراء الظــروف الصعبــة التــي متــر
بهــا اليمــن .
يــروي فتحــي الطالــب يف الســنة األوىل
تخصــص حاســوب بجامعــة صنعــاء قبــل
مغادرتهــا تفاصيــل مأســاة حياتــه التــي كان
يعيشــها مــع أرستــه املكونــة مــن أب وأخ
معــاق وأبنــاء أخيــه األيتــام يقــول فتحــي «
كنــت أمتلــك بقالــة صغــرة يف الحصبــة
لبيــع املــواد الغذائيــة  ,لكــن نتيجــة لســوء
الظــروف يف البــاد وضــف عمليــة البيــع
والــراء وكــرة الرصفيــات مــن البقالــة ,
وقلــة الدخــل وتكاليــف عــاج أخــي املعــاق
التــي تصــل إىل  13000ريــال مينــي شــهرياً
إضافــة إىل ايجار املنــزل مببلغ  15000ريال
شــهرياً  ,ومصاريــف دراســتي يف الجامعــة
أصبحــت البقالــة شــبه فارغــة وعــى وشــك
اإلفــاس مــا اضطــررت إىل التوقــف عــن
مواصلــة الدراســة واغــاق البقالــة .
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بعدهــا زادت الحالــة ســوء وزادت املعانــاة
لــدي ولــدى بقيــة أفــراد أرسيت وبــدأ اليــأس
يطــرق أبوابنــا ويــدق قوبنــا وظننــا أن أبــواب
الخــر قــد أغلقــت يف وجوهنــا  ...إىل أن
حــان الوقــت لتدخــل الرعايــة الســاوية
ولطــف اللــه بنــا  ...حيــث ســمعنا بــأن هنــاك
منــدوب لجمعيــة االصــاح االجتامعــي
الخرييــة يف الحــي الــذي أســكنه وهــو حــي
الحصبــة فبــدأت بالتواصــل معــه لعلــه يجــد
ملأســاتنا حــا فأبــدى اســتعداده لعمــل
املســتطاع ...

ويف يــوم مــن أيــام اللــه  ...توجــه فريــق مــن
إدارة الرعايــة االجتامعيــة بجمعيــة االصــاح
وزارنــا إىل منزلنــا يف منطقــة الحصبــة وتــم
تفقــد أحــوال األرسة  ..وتــم عمــل دراســة
ملنحنــا مرشوعــا مــدرا للدخــل  ..وبعــد اتخــاذ
االجــراءات الالزمــة تــم دعمنــا باملــروع
املتمثــل يف متويــل البقالــة مبــواد غذائيــة
وادوات منزليــة بتمويــل مــن قطــر الخرييــة .
ويضيــف فتحــي « لقــد ســاعدين املــروع
يف تحســن معيشــتي وقضــاء حوائجــي
املاديــة  ,ويقــول « اســتطعت بعــد دعمــي

باملــروع أن أواصــل دراســتي الجامعيــة
والحمــد للــه  ,كــا اســتطعت توفــر
احتياجــات أرسيت ورشاء العــاج ألخــي
املعــاق « ويقــول « أشــكر اللــه تعــاىل عــى
فضلــه  ,كــا أشــكر القامئــن عــى جمعيــة
االصــاح االجتامعــي الخرييــة وقطــر الخرييــة
عــى مســاعدتهم يل  ,وأطلــب منهــم
مواصلــة خريهــم ألرستنــا وتوفــر مبلــغ
مــايل أخــر لتطويــر مــروع البقالــة ليصبــح
مرشوعــا كبــرا (ســوبر ماركــت ) فهــذا
طمــوح لــدي ارجــو املســاعدة يف تحقيقــه .
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سيارات اسعاف لالجئني يف عدن
قـدم مكتـب املفوضيـة العليـا لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين بعـدن أربـع
سـيارات اسـعاف حديثـة ومجهـزة بأحـدث
املعـدات اإلسـعافية للمراكـز الصحيـة التـي
تقـدم خدمـات صحية لالجئين الصوماليني
والسـكان االشـد احتياجـا يف منطقتـي
البسـاتني وخرز  ،واوضحت السـيدة جاكلني
بـاريل فليـت مديرة املكتب ان تسـليم هذه
املنحـة سيسـهم يف رفع معانـات الالجئني
وسـكان املناطـق املسـتضيفة لهـم يف
منطقتـي البسـاتني
و خـرز وأن هـذا الدعـم يـأيت ضمـن مجـاالت
التعـاون االنسـاين بين مكتـب املفوضيـة
وفـرع الجمعيـة بعـدن .

تقــديم املسـاعدات للطالب يف السكنــات الجامعية
الوفد الرتيك يبحث مع رئيس جامعة حرضموت سبل التعاون املشرتك

بحـث األخ الدكتـور محمـد سـعيد خنبـش رئيـس جامعـة
حرضمـوت ومعـه االمين العـام بفـرع جمعيـة االصلاح
االجتامعـي الخرييـة  CSSWاألخ اصيـل جوبـان مـع وفـد وفـد
هيئـة االغاثـة الرتكيـة  IHHبرئاسـة السـيد أمـود بلجين نائـب
رئيـس الهيئـة بالشرق األوسـط وشمال أفريقيا اوجـه التعاون
املشترك خاصـة فيما يتعلـق بتقديـم املسـاعدات االغاثيـة
للطلاب يف السـكنات الجامعيـة .

كما اسـتعرض رئيـس الوفد التريك االعامل واملشـاريع التي
تنفذهـا الهيئـة يف الشرق االوسـط لدعـم الطلاب والالجئين
مبديـاً اسـتعدادهم للتعـاون مـع الجامعـة لخدمـة الطلاب
والعمليـة التعليميـة  ،بـدوره أعـرب رئيـس جامعـة حرضمـوت
عـن شـكره وتقديـره لألعمال التـي تنفذهـا الهيئـة يف مختلف
املجـاالت وتسـتوعب جامعـة حرضمـوت  15ألـف طالـب
وطالبـة يف مختلـف التخصصـات.
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منظامت ماليزية وتركية تزور الجمعية
بحـث وفـد وكالـة االغاثـة الطارئـة املاليزيـة
“ ”MRAمـع قيـادة فـرع الجمعيـة بـوادي
حرضمـوت االحتياجـات اإلنسـانية واإلغاثيـة
للمترضريـن مـن األحـداث و آليـات
التدخـل الرسيـع لتنفيـذ املشـاريع اإلغاثيـة
واإلنسـانية.
و زار الوفـد املاليـزي املركـز االجتامعـي
لتنميـة املـرأة والطفـل بسـيئون واطلـع
الوفـد عىل الربامج واألنشـطة والـدور الذي
يقـوم بـه املركـز يف مجـال تدريـب وتأهيـل
املـرأة وقـدم األخ يحيي الدبـاء األمني العام
املسـاعد للجمعيـة درع الجمعيـة لوكالـة

اإلغاثـة الطارئـة املاليزية لجهودها يف دعم
العمـل اإلغـايث يف اليمـن.
مـن جهـة ثانيـة زار وفـد وقـف الديانـات
الرتكيـة فـروع الجمعيـة يف محافظـات عدن
وتعـز وسـيئون ومـأرب والجـوف وخلال
الزيـارة تـم توزيـع الطـرد الغـذايئ للأرس
الفقيرة واملتضررة مـن األحـداث .
كما زار وفـد مـن منظمـة  IHHالرتكيـة
مقـرات الجمعيـة يف محافظـات عـدن
وتعـز وسـيئون واملـكال ومـأرب وخلال
الزيـارة تـم توزيـع الطـرود الغذائيـة للنازحين
واملترضريـن مـن األحـداث

منظمة مسلم كري املاليزية
مـن جهـة أخـرى زار األخ عـادل علي بامخرمـة
أمين عـام فـرع الجمعيـة بـوادي حرضمـوت
ومعـه األخ منير صالـح مديـر الفـرع مقـر
منظمـة ( مسـلم كير ) املاليزيـة الكائـن
يف العاصمـة املاليزيـة كواالملبـور وبحـث
بامخرمـة مـع “رئيـس منظمـة مسـلم كير”
وأمينهـا العـام سـبل التعـاون والرشاكـة
بين الطرفين يف تنفيـذ املشـاريع الخرييـة
والتنمويـة وقـدم رشحـا وافيـا عـن الجمعيـة
ومجـاالت عملهـا ويف ختام اللقـاء تم اهداء
منظمـة مسـلم كير درع الجمعيـة .
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دوري ريايض للنازحني

يف كرة القدم

متكـن فريـق فجـر هجـدة لكـرة القـدم مـن الفـوز على منافسـه
فريـق صقـور خزيجـة يف الـدوري الريـايض الـذي نظمـه املركـز
االجتامعـي للنازحين ملـدة ثالثـة أسـابيع يف منطقـة خزيجـة
مديريـة مقبنـة مبحافظـة تعـز وأقيـم حفـل ختامـي لتكريـم الفـرق
املشـاركة يف الـدوري وتسـليم الجوائـز حيـث حصـل فريـق فجـر
هجـدة على كأس الـدوري مـع امليداليـات الذهبيـة فيما تسـلم
فريـق صقـور فجـر هجـدة امليداليـات الفضيـة .
شـارك يف الـدوري عـدد ( )8فـرق رياضيـة وبلـغ إجمايل عـدد
املباريـات ( )30مبـارة حضر مباريـات االفتتـاح حشـد كبير مـن
الجامهير .
وأوضـح الدكتـور مطهـر الحيـدري مديـر وحـدة الحاميـة بالجمعيـة
أن املركـز االجتامعـي سـعى من خلال تنظيمه للـدوري إىل إدخال
البهجـة والسرور بين الالعبين واسـتغالل أوقـات الشـباب يف
منافسـات رياضيـة تعـود عليهـم بالنفـع وتقديـم الدعـم النفسي
لفئـة الشـباب مـن النازحين واملجتمـع املضيـف
موضحـاً أنـه تم توزيع املسـتلزمات الرياضية لالعبني املشـاركني
متثلـت يف بـدالت وأحذيـة رياضيـة وكفـوف حراسـة وكـرات قـدم
باإلضافـة إىل توزيـع مسـتلزمات رياضيـة للحكام املشـاركني كام
تـم تجهيـز امللعـب الريـايض بدعم من األوتشـا
مشـيدا ً بالحضـور الجامهيري الكبير واالهتمام مـن مختلـف
الفئـات املجتمعيـة ملشـاهدة ومتابعـة الـدوري األمـر الـذي
أنعكـس على نجاحـه .

تشغيل ملشاريع املياه
و بناء خزان مياه تجميعي
نفـذ فـرع الجمعيـة باملـكال مرشوع اعادة تشـغيل مياه رأس
محـل ورأس حويـرة واملناطـق املجـاورة حيـث قـام الفـرع
بتوفير مضخـة ميـاه بتمويـل مـن فاعـل خير وأوضـح األخ
أصيـل عبـد اللـه جوبـان أمين عـام فـرع الجمعيـة باملـكال أن
أكثر مـن اربعـة آالف نسـمه سيسـتفيدون مـن املشروع .
كما قـام الفـرع بافتتـاح مشروع خـزان ميـاه طمحـه بأريـاف
الشـحر بتمويـل مـن فاعلي خير وبحضـور منـدوب أريـاف
املديريـة
وأوضـح مصـدر يف الفـرع أن أكثر مـن  150أرسة موزعـة
على وادي طمحـة كانـت تعـاين مـن شـحة يف امليـاه وأنهـا
ستسـتفيد مـن املشروع الـذي يحتـوي على بئر ومضخـة
وخـزان ميـاه تبلـغ سـعته 22الـف لتر مـن امليـاه العذبـة وقد
تـرك املشروع أثـرا ً ايجابيـاً على املسـتفيدين
وقـد أشـاد األخ محمـد عـوض بامطـرف مديـر عـام مديريـة
غيـل باوزيـر بجهـود الجمعيـة يف تنفيـذ املشـاريع الخرييـة
واإلنسـانية التـي يسـتفيد منهـا عشرات االآلف مـن األرس
واملحتاجين .
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العون الدوايئ لذوي
األمراض املزمنة

مبادرات نوعية

وزع فـرع  csswمبحافظـة إب أدويـة األمـراض املزمنـة
كالسـكري والضغـط والقلـب ألفـراد األرس املتضررة
والنازحـة
إىل ذلـك نفـذ مكتـب الجمعيـة بوصـاب مشروع العـون
الـدوايئ للمـرىض الفقـراء واملتمثـل يف اجـراء الفحوصـات
الطبيـة ورصف األدويـة املجانيـة لعـدد مـن املـرىض مـن
رشيحـة الفقـراء يف مديريـة وصـاب العـايل
ويعـد مشروع العـون الـدوايئ لألمـراض املزمنـة أحـد
املشـاريع الحيويـة والهامـة يف الجمعيـة والـذي يتـم مـن
خاللـه تقديـم املسـاعدات الدوائيـة والعالجيـة للمـرىض
الفقـراء .
ٍ
بادرات
م
نفذ عد ٌد من األيتام املكفولني يف فرع  csswبالحديدة ُ
تط ُّوعيـة ترجمـت رغبتهـم يف اظهـار روح التكافُـل والرتا ُحـم ورفْـع
مسـتوى الثقافـة البيئيَّـة لـدى املجتمـع ،وتعزيـز مفهـوم البـذل
والعطاء.
وأشـار مصـدر يف الفـرع أ ّن هـذه املبـادرات شـملت ري األشـجار
وتوزيـع حقائـب مدرسـية ومالبـس القـت قبـوالً وارتياحـاً لـدى
ُلاب مدرسـة
امل ُسـتفيدين وعددهـم  65طالبـاً وطالبـة مـن ط ّ
عبروا عـن شُ ـكرهم وثنائهـم
(معـاذ بـن جبـل) بالحديـدة ،الذيـن َّ
لأليتـام الذيـن قامـوا بهـذه املبـادرة
إىل ذلـك نفـذ  30يتيماً مـن األيتام املكفولني لـدى فرع الجمعية
بـوادي حرضمـوت عـددا ً من املبادرات التطوعية شـملت تنظيف
أحد املسـاجد وتقديم املسـاعدة لعد مثان أرس فقرية .
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األضاحي
مشروع

وكـســــــوة العــيـــــد

2 01 7 - 14 38

ـــوم َهــــــا َوال ِد َم ُ
َ
ــن َينَ ُ
ـــــال َّ
ــم
قال تعالى ( َل ْن َينَ
اؤ َها َو َل ِك ْ
ـــــوى ِم ْن ُك ْ
ــــال ُه التَّ ْق َ
الل َه ُل ُح ُ
بـــــــ ُروا َّ
ين ) الحج .37
ــر ْال ُم ْح ِسنِ َ
ــــد ُاك ْم َو َب ِّش ْ
الل َه َع َلى َما َه َ
َك َذلِ َك َس َخ ّـــ َر َها َل ُك ْم لِ تُ َك ِّ
وقـــال عليه الصالة والســـــالم ( ما عمل آدمي من عمــــل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة

بقرونهـــــا و أشعارها وأظالفها  ،وإن الدم ليقــع من الله بمكان قبل أن يقع على االرض فطيبــــــوا بها نفسا ).

رواه الترمذي

منذ عام  1412هـ  1992 -م و الجمعية تقوم بتنفيذ مشروع األضاحي حيث يستفيد منه عشرات األالف من األسر الفقيرة
والمحتاجة وأسر األيتام وذوو األمراض المزمنة والنازحون والالجئون في مختلف محافظات الجمهورية وقد إمتلكت الجمعية

خالل هذه الفترة خبرة تراكمية واسعة وإمكانيات متميزة في تنفيذ المشروع وتستعد الجمعية لتنفيذ المشروع خالل هذا
العام على نطاق واسع نظراً إلنتشار رقعة الفقر وزيادة اإلحتياج  ,فهذه دعوة نوجهها لكل الخيرين والقادرين على البذل
والعطاء لمد يد العون والمساعدة كي نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين  ،كما أن الجمعية ستنفذ
مشروع كسوة عيد األضحى ألبناء األسر الفقيرة واأليتام.

كسوة العيد

مشروع األضاحي

لـ أبناء الفقراء والمساكين

لـألســـــــــــر الفقيرة والمتضـــــــــــررة واألرامل وأســـــر األيتـــام

و ذوي األمراض المزمنة والنازحين والالجئين وطالب العلم

نصيب األسرة

ربع خروف أو ماعز أو مايعادله

العدد المستهدف

العدد المستهدف

في جميع محافظات الجمهورية

في جميع محافظات الجمهورية

 100,000أسرة

من لحــــوم البقـــر أو الجمـــــــال

$ 120

و األيتـــــام والنازحــــــــــــين

$ 1000

 10,000طفل

$ 25

$ 1200

جمعية اإلصـــالح االجتمــاعي الخيرية
CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE

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

csswyemenorg
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The Arab Orphans Day
in 14 branches around the country
CSSW celebrated the Arab Orphan’s Day in 14 governorates
around the country. This celebration
comes as a participation to mobilize
the community efforts to support,
care and qualify orphans to be active members in the society. The
event included picnics, carnivals,
visits to historical sites, and awareness programs for orphans and
their mothers.

CSSW Djibouti office distributes
food aid baskets for orphan families
CSSW office in Djibouti distributed
food aid baskets to Yemeni refugees in Obokh refugee camp in
Djibouti. “This project participated
in relieving the sufferance of the
Yemeni refugees and their families,” stated Mr. Rashad Qasim, the
office director. He also appealed

the donor organizations to offer
more support to the refugees as
they suffer from difficult situations and require more needs. Mr.
Rashad also added saying that
100 orphans and widow families of
local Djibouti people also benefited from the distributed food aid

baskets in cooperation with the
Ministry of Social Affairs and the
Djibouti Women Union. The food
distribution process attended by
ONRAS organization director,
UNFD representative, and the
Djibouti Social Affairs advisor.
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Awareness program for volunteers
on acute diarrhea and fever control
CSSW office in Aden concluded
an awareness volunteer program
about combating acute diarrhea
and fever in cooperation with
the Public Health office in Aden.

Mr. Aref Alnamsour, the program
coordinator, stated that this course
lasted for 2 days targeting science
school and health supervisors in
Dar Sa’ad and Alburiqah districts.

He also added that they will contact with the trainees to implement
an awareness campaign in the
targeted schools that are 12.

Financed by UNFPA, Distributing
Dignity Kits to Displaced women
CSSW distributed dignity
bags to women displaced
from Taiz, Hodeidah, Lahj,
and Sana’a governorates.
Dr. Motahar Alhaidari, CSSW
Protection Unit director, clarified that each bag contains
some clothes and medicine.
He also added that distributing such bags comes within
the partnership links between
CSSW with Yemen Women’s
Union and UNFPA.
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In come-generating projects
Barbershop led
Orphans care sector at CSSW
launched an income-generation
project represented by providing a
barbershop for the orphan Majed
Naji Thabet in Yareem City, Ibb
Governorate, financed by IHH
Turkish foundation.
It was reported by the orphan’s
sector at CSSW that this project
consists of 3 haircutting chairs,
reception chairs, and solar system
with other required accessories.
Majed Thabet, the beneficiary of
this project, advised that this project improved his income and better

changed his life, expressing his
thanks and gratitude to CSSW and
IHH Turkish foundation.

cording to the required standards
by IHH as each family was granted
7 sheep.

Sheep Breeding
Orphans care sector at CSSW implemented a Sheep Breeding project for orphans for about 29 orphan
families sponsored by IHH Turkish
foundation in Shabwah, Ibb, and
Dhamar governorates. Mr. Majed
Al-Khadiri, activity coordinator, clarified that this project participated
in improving the wellbeing of the
targeted orphan families, adding
that the families were selected ac-

Beehives
CSSW office in Hadramout implemented the Beehives Project for
five orphans sponsored by Qatar Charity. A resource in CSSW
office in Hadramout stated that the
branch purchased beehives for
some orphans who are over-age
of sponsorship to enable them
and their families improve their
life wellbeing as the project will be
profitable.
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In cooperation with OCHA, Community

Football League

Center for IDPs organizes ceremony on
International Woman’s Day
The Community Center for
IDPs in Aljawf Governorate
organized a ceremony on
International Woman’s Day.
Volunteers of the community-based protection network
and crowds of displaced people attended the ceremony
in which Ms. Jameela Nasm,
Woman and Child Foundation chairperson in Aljawf,
delivered a speech indicating
the significant role played
by women in supporting and
developing the society. She
also stressed the importance
of supporting women’s issues
by local authorities that should
facilitate all the difficulties
faced by women to be able to

do their duties efficiently.
From her side, Ms. Helah
Aldarnah, Women’s Development Office chairperson in
Aljawf, praised the efforts presented by OCHA organization
and the Community Center in
the sake of financing the ceremonies and activities that help
solving women’s issues.
On the other hand, the Community Center for IDPs in Taiz
celebrated the Woman’s International Day with the attended
of about 600 people of Odinah
area, Jabal Habashi. The ceremony included songs, plays,
speeches, cultural contests,
and honoring female pioneer
volunteers.

Fajr Hajdah football team defeated
their opposition, Khozaijah Eagles,
in the football league organized by
The Social Center for Displaced
People that lasted for three weeks
in Khozijah area, Makbanah,
Taiz Governorate. At the end of
the league a final ceremony was
organized to honor the teams
and presenting the awards. Hajdah team has gained the golden
medals and Hajdah Dawn Eagles
team has gained the silver medals.
About eight teams have participated in the league and the number of
matches reached 30 matches. The
opening match was attended by
crowd of people.
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CSSW discusses bilateral cooperation
with donor organizations

The Malaysian Relief Agency
(MRA) delegation discussed with
CSSW administration the humanitarian and relief requirement for
the people affected by the war in
the country and mechanisms to
implement relief and humanitarian
projects for them.

MRA delegation also paid a visit
to the Woman and Child Development Social Center in Seyoun,
Hadramout. The delegation looked
at the activities and roles implemented by the center in the training
and qualifying of women. Mr.
Yahya Aldaba, CSSW secretary

assistant, presented the CSSW’s
shield of honor to MRA delegation
for their efforts in supporting the
relief work in Yemen.
On the other hand, a Turkish delegation of Diyanat Organization paid
a visit to CSSW branches in Aden,
Taiz, Seyoun, Mareb, and Al-Jawf.
During the visit the food packages
were distributed to some poor and
families affected by the conflict in
the country.
IHH Turkish foundation also
paid a visit to CSSW branches
in Taiz, Aden, Seyoun, Mukalla,
and Mareb. During the visit, they
distributed food packages to some
poor and families affected by the
war.

Visit to Malaysian Muslim Care Organization
Mr. Adel Bamakhrama, CSSW
chairman in Wadi Hadramout,
along with Mr. Muneer Saleh,
CSSW chairman, paid a visit to the
headquarters of Muslim Care in
Kuala Lampur. During the visit, Bamakhrama discussed with Muslim
Care’s president and chairman the
bilateral cooperation with the two
foundations and the partnership
between the two sides in implementing humanitarian and development and charitable projects.
Bamakhrama also presented a
brief about CSSW’s projects and
activities. The meeting concluded
with presenting the shield of honor
to Muslim Care officials.
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Ambulance vehicles for refugees in Aden
UNHCR in Aden offered four modern ambulance vehicles equipped
with up-to-date ambulance equipment to the CSSW branch in Aden
to be delivered to health centers
that offer health care services for
refugees from Somalia and severe
poor families in Albasateen and
Kharaz areas in Aden.
Mrs. Jackeline Fleet, head of
UNHCR office in Aden stated that
offering such grant would relieve
the sufferance of refugees and
host communities in Albasateen
and Kharaz areas. She added
that this support comes within the
framework of the humanitarian
cooperation between UNHCR and
CSSW branch in Aden.

Distributing School Bags for inhabitants
in Tobishiah area, Taiz

CSSW office in Taiz distributed
school bags, stationery materials and bookstore requirements
to inhabitants of Tobshiah area
displaced people in Jabal Habashi
district. At the opening ceremony,
Mr. Mohammed Aljalal, Education
Office director in the governorate,
praised the efforts exerted by

CSSW office in Taiz to push the
educational operation forward as
they distributed school bags for
displaced students. Mr. Aljalal also
called on donors and businessmen
to cooperate with CSSW and to
exert more efforts to relieve the
sufferance of poor families and
needy people.

On his side Mr. Ahmed Albohiri,
Studies and Educational Media
Center chairman, stated that this
project comes as a complementary
process added to the efforts exerted by the center towards the displaced students in Tobishiah area
which aims to prepare students for
education and limit their dropout.
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Willing ends

sufferance
Fathi Abdo Alsagir, a young man
whose living conditions forced him
to quit his university studies to support his family due to the deteriorated condition of his family in 2016
as a consequence of the difficult
conditions in Yemen.
“I owned a small grocery store in
Al-Hasaba neighborhood to sell
food, but due to the worsened
conditions in the country and poor
sales I had to stop studying and to
close the grocery,” says Fathi, a
computer student at Sana’a University. The reason behind that is
“the lack of income and the costly
treatment of my disabled brother
reaching up to 13000 Yemeni riyals
per month, in addition to the house
rent at 15000 riyals per month and
my expenses at the university. As
the grocery became almost empty

and on the verge of bankruptcy, I
had to stop studying and closing
the grocery”, said Fathi.
After that, the situation worsened;
the suffering of the rest of my
family increased and the despair
began to knock on our doors and
our hearts. We thought that the
doors of goodness were closed
in our faces. This lasted until we
heard that there is a representative
for CSSW in our neighborhood in
Al-Hasaba and I began to communicate with him perhaps he will
find a solution for our tragedies.
Hopefully, the CSSW representative expressed his willingness to do
his best to support.
“A team from CSSW visited our
house in Al-Hasaba neighborhood
and inspected the family conditions. A study implemented to grant

edited by
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us an income-generating project.
After taking the necessary measures, we were supported by a
project of financing a grocery with
foodstuffs and household items
funded by Qatar Charity”, Fathi
said.
“The project helped me improve
my living conditions,” he says.
“After receiving a support by the
project, I managed to continue
my university studies. I was able
to provide for my family and buy
treatment for my disabled brother.
Thanks to CSSW and Qatar Charity for helping me. I request them
to continue their charity work and
provide me with other funds to help
me develop the grocery project to
become a supermarket. This is my
ambition and I hope to be able to
achieve it”, Fathi concluded.
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QURBANI
and Eid Clothing Proposal
2017 - 1438

CSSW has adopted and implemented the Qurbani Meat Distribution Project since 1992
targeting poor families, needy people, orphans, people with chronic diseases, internal
displaced people, and refugees in various governorates of the Republic of Yemen.
CSSW will also implement a project for distribution of Eid Al-Adha clothes for poor
people targeting (10,000) male and female children.

Objectives
To feed the poor and needy people during the days of Eid Al-Adha.
To revive the spirit of solidarity among Muslim communities.
To revive the Qurbani Sunna.

EID CLOTHING

QURBANI PROPOSAL
Portion per family

Target beneficiaries

A quarter of a sheep/goat or its equivalent of cow/camel meat for each family

Target beneficiaries

100,000 poor families All the governorates of the Republic of Yemen

$ 120

$ 1000

$ 1200

CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE
Yemen - Sana’a
Tel. + 067 1 464402
Fax + 067 1 464399

csswyemenorg
w w w. c s s w y e m e n . o r g

10,000 individuals

The target people are orphans,
sons and daughters of poor and
internally displaced people.

$ 25
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