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ملف العدد

اإلصحاح البيئي..
 الواقع والطموح

املنخفـــــضة  البلــــدان  فـــي  ســـــنوياً  شــــخص   842000 نحـو  ميـــوت 

واملتوسـطة الدخـل نتيجـة لنقـص امليـاه وخدمـات اإلصحـاح والنظافـة ، 

وهـو مـا ميثـل 58 % مـن اجـايل الوفيـات الناجمة عـن اإلسـهال , ويُعتقد 

الـذي يقـف وراء وفـاة     الرئيـس  الرديئـة هـي السـبب  أن خدمـات اإلصحـاح 

000 280 تقريبـاً يف العـام. 
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تأهيل وصيانة برئ املخنق يف مكائن خياطة ألرس األيتام
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فعاليات يوم اليتيم العريب

مشاريع إغاثية وخدمات إنسانية 
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ملف العدد
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ميـوت نحـو 000 842  شـخص سـنوياً يف البلـدان املنخفضـة واملتوسـطة الدخـل نتيجـة لنقـص امليـاه وخدمـات 

اإلصحـاح والنظافـة ، وهـو مـا ميثـل %58 مـن اجـايل الوفيـات الناجمـة عـن اإلسـهال , ويُعتقـد أن خدمـات اإلصحـاح 

الرديئـة هـي السـبب الرئيـس الـذي يقـف وراء  وفـاة    000 280 تقريبـاً يف العـام . 

ومـازال اإلسـهال والتغـوط يف العـراء يؤديـان إىل انتشـار األمـراض بشـكل كبـر وميثـان سـبباً رئيسـاً للوفـاة يف مثل 

هـذه البلـدان , حيـث ميـوت سـنويا 000 361 طفـل دون سـن الخامسـة.

اإلصحاح البيئي

الواقع والطموح
إعداد . هاشم الاحجي
مراجعة . صاح النوين
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ما هو االصحاح البيئي ؟
املوجـودة  العوامـل  كل  مقاومـة  هـو 

يف بيئـة االنسـان والتـي تسـاعد يف انتشـار 

الصحـي  الترصيـف  يف  ويتمثـل  االمـراض 

وامليـاه  اآلدميـة  للفضـات  السـليم 

املسـتعملة وكذا الفضات الجافة وحامية 

ناقـات  ومكافحـة  التلـوث  مـن  الطعـام 

. صحـي  مسـكن  يف  العيـش  و  االمـراض 

فوائد تحسني اإلصحاح :
البيئـي  اإلصحـاح  تحسـن  فوائـد  متتـد 

حيـث  اإلسـهال  مخاطـر  مـن  الحـد  لتتجـاوز 

الديـدان  انتشـار  مـن  الوقايـة  تتضمـن 

املعويـة والبلهارسـيا والرتاخوما ، وهي من 

التـي  املهملـة  املداريـة  املناطـق  أمـراض 

تتسـبب يف معانـاة املايـن ,  والحـد مـن 

وخامـة سـوء التغذيـة وأثـره وتعزيـز الكرامـة 

املـدريس  الحضـور  ونسـبة  اإلنسـانية 

بتوفـر  وذلـك  خاصـة  بصفـة  للفتيـات 

مرافـق اإلصحـاح املنفصلـة ؛ ووفقاً لنتائج 

دراسـة أجرتهـا منظمـة الصحـة العامليـة يف 

عـام 2012، تبـن أن كل دوالر أمريـي واحد 

قـدره  عائـداً  يحقـق  اإلصحـاح  عـى  يُنفـق 

انخفـاض  بسـبب  وذلـك  دوالرات   5.50

التكاليـف الصحيـة وزيـادة اإلنتاجيـة وتراجـع 

. املبكـرة  الوفيـات  أعـداد 

املشـكلة  هـذه  عـى  وللوقـوف 
الوصـول  بهـدف  وتشـخيصها 
لبعـض النتائج والحلـول اجرت مجلة 

: التـايل  التحقيـق  هـذا  الثـامر 
هيئة مشاريع مياه الريف : 

طـال  املهنـدس  سـألنا  البدايـة  يف 

امليـاه  طـوارئ  وحـدة  عـام  مديـر  القـديس 

ميـاه  مشـاريع  بهيئـة  البيئـي  واإلصحـاح 

الريـف عـن تقييـم الوحـدة لوضـع االصحـاح 

قائـا: فأجـاب  اليمـن  يف  البيئـي 

“ نحـن كهيئـة ميـاه الريـف نخـدم حـوايل 

%75 مـن السـكان , وكنـا نطمـح أن تكـون 

مليـاه  العامـة  الهيئـة  اسـم  تحـت  الهيئـة 

عديـدة  ألمـور  البيئـي  واإلصحـاح  الريـف 

منهـا أنـه مـن خـال عملنـا مـع املنظـامت 

والرشيـك  الداعـم  اليونسـف  رأسـها  وعـى 

ان  اتضـح  والوحـدة  الهيئـة  يف  لنـا  الرئيـس 

هنـاك مشـاكل كثـرة تـأيت نتيجة عـدم توفر 

شبكة املياه 
والرصف الصحي 
ال تغطي إال نسبة 
45 % يف أمانة 

العاصمة 
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هـذه  وأهمهـا  السـليم  البيئـي  اإلصحـاح 

األيـام الكولـرا وأغلب الحـاالت املرضية إما 

بسـبب البيـارات الطافحـة أو املسـتنقعات 

التـي أمـام البيـوت أو التـرز يف العـراء لعدم 

وجـود بيـارات يف بعـض املناطـق والقـرى 

يسء  اليمـن  يف  البيئـي  فاإلصحـاح   ,

للغايـة حتـى عـى مسـتوى أمانـة العاصمـة 

وهنـاك اختـاط يف ميـاه املجـاري مع مياه 

الـرشب مبيـاه  ميـاه  تتلـوث  وبالتـايل  اآلبـار 

امليـاه  شـبكة  أن  كـام   , الصحـي  الـرصف 

والـرصف الصحـي ال تغطـي إال نسـبة 45% 

أن  نقـول  ولذلـك   , العاصمـة  أمانـة  يف 

اإلصحـاح البيئـي يف اليمـن بحاجـة إىل دعم 

. واهتـامم 

وتحسـن  معالجـة  يف  الهيئـة  دور  وعـن 

 “ القـديس  البيئـي أوضـح  وضـع اإلصحـاح 

أن عمـل الهيئـة العامـة مليـاه الريـف يتمثـل 

والكـوارث  الحـروب  هـي  حـاالت  ثـاث  يف 

البيئيـة والكـوارث الطبيعيـة , وتقـدم الهيئـة 

خدماتهـا يف مجـال اإلصحـاح البيئي لنسـبة 

نقـوم  نحـن  وحاليـا   , السـكان  مـن   75%

ملواجهـة  الرسيعـة  االسـتجابة  مبـرشوع 

األوبئـة ومنهـا الكولـرا؛ وقـد تقدمنـا بأكـر 

مـن خطـة ملنظمة اليونسـف , منها شـفط 

البيـارات وعمل مشـاريع مصغرة يف الريف 

ترصيـف  هنـاك  يكـون  أن  أسـاس  عـى 

 .. اآلدميـة  للمخلفـات  مناسـب  صحـي 

وأضـاف القـديس قائـا “ إن أهم التداعيات 

بسـبب  جـاءت  املشـكلة  لهـذه  السـلبية 

وجـود  وعـدم  اليمـن  يف  األمنيـة  األوضـاع 

ميزانيـة ماليـة كافيـة نسـتطيع مـن خالهـا 

املحتملـة...  الصحيـة  املخاطـر  مواجهـة 

املنظـامت  مـن  بسـيط  دعـم  وهنـاك 

الدوليـة الغـرض منـه أن تقـف الهيئـة عـى 

عـى  نعـول  أن  ميكـن  وال   , فقـط  قدميهـا 

هـذه املنظـامت أن تقـوم مبعالجـة وضـع 

كامـل  بشـكل  اليمـن  يف  البيئـي  اإلصحـاح 

هنـاك  سـيكون  الوضـع  اسـتقر  إذا  ولكـن 

أفضـل. صحـي  وضـع 

تقـوم  الهيئـة  إن   “ القـديس  وقـال 

الدوليـة  املنظـامت  مـع  بالتنسـيق 

أن  مشـرا   .. االختصـاص  ذات  واملحليـة 

منظمـة اليونسـف تعتـر الداعـم األسـايس 

وبعدهـا منظمـة الصحـة العامليـة , وهناك 

أسهمت بعض 
املنظامت 

الطوعية يف تقديم 
بعض املعالجات 

ولكنها ال تكفي
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رشكاء محليـون كـر يعملـون معنـا يف هـذا 

املجـال.

يـرى  والحلـول  املعالجـات  وحـول 

قـرار  تعديـل  أن  نظـره  وجهـة  مـن  القـديس 

سـيكون  الريـف  وميـاه  مشـاريع  هيئـة 

مـن  الهيئـة  متكـن  يف  الواضـح  األثـر  لـه 

العمـل يف مجـال اإلصحـاح البيئـي بشـكل 

أفضـل وبصـورة واضحـة. كـام يـرى رضورة 

إلصـاح  كافيـة  ماليـة  مخصصـات  توفـر 

تحتمـل  ال  التـي  املهمـة  املشـاريع  بعـض 

التأخـر وعـى سـبيل املثـال شـبكة الرصف 

أحـواض  ميـاه  وتنقيـة  ومعالجـة  الصحـي 

. العاصمـة  بأمانـة  الصحـي  الـرصف 

منظمة اليونسف : 
التقينـا  بصنعـاء  اليونسـف  منظمـة  يف 

املهنـدس محمـد الحبـي الـذي أكـد مـن 

جانبـه أن الوضـع الصحـي يـزداد سـوأ نتيجـة 

وجـود بنيـة تحتيـة غـر مكتملـة وتعتـر هـذه 

عرشيـن  منـذ  قدميـة  و  مزمنـة  املشـكلة 

سـنه حسـب الحبـي .

معالجـة  يف  اليونسـف  دور  وعـن 

وتحسـن وضـع االصحـاح البيئـي قـال “ إن 

منظمـة اليونسـف تقـوم بتنفيـذ كثـر مـن 

الريفيـة والحرضيـة مـع رشكائهـا  املشـاريع 

يف ميـاه الريـف وفروعهـا يف املـدن وكـذا 

مـع منظـامت املجتمـع املـدين لتحسـن 

. اليمـن  يف  البيئـي  اإلصحـاح  وضـع 

املحتملـة  السـلبية  التداعيـات  وحـول 

مـن وجهـة نظـره ملشـكلة االصحـاح البيئـي 

أفـاد الحبـي إن التقـزم واإلسـهال  وسـوء 

أهـم  للوفـاة هـي  قـد تصـل  التـي   التغذيـة 

البيئـي  لإلصحـاح  الخطـرة  التداعيـات 

. املـرتدي 

الحلـول  أهـم  أن  الحبـي  أكـد  فيـام 

واملعالجـات تتمثـل يف العمـل والتنسـيق 

املعنيـة  الحكوميـة  الجهـات  جميـع  مـع 

بصـورة  املـدين  املجتمـع  ومنظـامت 

لتمكـن  مشـاريع  وعمـل   , مسـتمرة 

وتوفـر  ونظيفـة  آمنـة  ميـاه  إىل  الوصـول 

رصف صحـي مغلـق ورفـع الوعـي بأهميـة 

   . املجتمـع  لـدى  ذلـك 

من أبرز مشاكل 
اإلصحاح 

البيئي املرتدي 
اإلسهاالت وسوء 

التغذية
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برنامـج  يف  وعاملـون  مختصـون 
   : البيئـي  اإلصحـاح 

الـذي  عمـر  عـي  أمـن  الدكتـور  يـرى 

عمـل خـال الفـرتة املاضيـة مديـرا لرنامـج 

 CSSW منظمـة  يف  البيئـي  اإلصحـاح 

والعمـل  الجهـود  تكثيـف  وأهميـة  رضورة 

مجـال  يف  ومرضيـة  جيـدة  نتائـج  لتحقيـق 

أكـد  حيـث   , اليمـن  يف  البيئـي  اإلصحـاح 

ذلـك بقولـه “ هنـاك أهميـة قصـوى لتنفيذ 

العديـد مـن برامـج اإلصحـاح البيئي يف عدد 

مـن املحافظـات خصوصـا التـي تعـاين من 

شـدة الفقـر وتنترش فيها األمـراض واألوبئة 

موجـودة  للنازحـن  مخيـامت  وهنـاك   ,

بحاجـة  وهـي  املحافظـات  مـن  عـدد  يف 

البيئـي , وتدخـات  لتدخـات يف اإلصحـاح 

وتحسـن  الخدمـات  تقديـم  مجـال  يف 

مسـتوى املعيشـة لـدى السـكان , وتنفيـذ 

جلسـات التوعيـة الازمـة حول طـرق الوقاية 

اسـتخدام  جـراء  تنتـج  التـي  األمـراض  مـن 

حـول  والتوعيـة   , امللوثـة  امليـاه  رشب  أو 

تعزيـز مسـتوى النظافة الشـخصية ونظافة 

جمـع  نظـام  وتحسـن   , والبيئـة  املجتمـع 

النفايـات والتخلـص منهـا وحاميـة مصـادر 

روح  وبـث  الـرشب  ميـاه  وفحـص  امليـاه 

بالنفـس وتكاتـف األرسة واملجتمـع  الثقـة 

هـذه  لتحقيـق  املختلفـة  والقطاعـات 

 . املرجـوة  األهـداف 

برنامـج اإلصحـاح  البنـاء مسـؤول  محمـد 

مـن  قـال  لحـج  مبحافظـة    csswبــ البيئـي 

ماسـة  بحاجـة  البيئـي  اإلصحـاح  إن   “ جانبـه 

إىل العمـل الجـاد واملتواصـل نظرا النتشـار 

ظاهرة الرصف الصحي املكشـوف وانشـار 

ظاهـرة التـرز بالعـراء , وتـكاد تكـون خدمـات 

مـن  الكثـر  يف  منعدمـة  البيئـي  اإلصحـاح 

 , األريـاف  يف  وخصوصـا  املحافظـات 

إن  البنـاء  أفـاد  املجتمـع  مسـاهمة  وعـن 

املجتمـع يتقبـل فـرق التوعيـة ويعمـل عى 

تغيـر واقعـه بشـكل جيـد ويقـوم بالتفاعـل 

والتخلـص  البيئـي  اإلصحـاح  منهجيـة  مـع 

مـن ظاهـريت الـرصف الصحـي املكشـوف 

اسـتمرار  أهميـة  مؤكـدا   , بالعـراء  والتـرز 

البيئـي  الصحـي  والتثقيـف  التوعيـة  عمليـة 

الازمـة  املجتمعيـة  الخدمـات  وتقديـم 

النظافة الشخصية 
وجمع النفايات 
وفحص املياه 

من الوسائل التي 
تحقق نتائج أفضل 



1010

االطفـال  لـدي  الصحيـة  الحالـة  لتحسـن 

التغذيـة  سـوء  مبـرض  املصابـن  خاصـة 

االمـراض  عـي  للقضـاء  الجهـود  وبـذل 

الكولـرا.  خاصـة  الوبائيـة 

يف   CSSWلــ وتدخـالت  أرقـام 
اإلصحـاح  مشـكلة  معالجـة  إطـار 

  : البيئـي 

حـول هـذا املوضـوع أكـد الدكتـور أمـن 

واإلصحـاح  امليـاه  برنامـج  مديـر  عمـر  عـي 

cssw  بقولـه “ الجمعيـة سـباقة  بــ  البيئـي 

البيئـي  اإلصحـاح  مجـال  يف  العمـل  يف 

واملناطـق  املحافظـات  مـن  عـدد  يف 

املسـتهدفة , حيـث تنفـذ برنامـج اإلصحـاح 

البيئـي منـذ عـرش سـنوات يف املحافظـات 

التـي تعاين من انتشـار األوبئة وزيادة نسـبة 

يشـمل  الرنامـج  أن  عمـر  وقـال   , الفقـر 

ثاثـة مكونـات تتمثـل يف : اإلمـداد بامليـاه 

وتعزيـز   , الصحيـة  الـرشب  ميـاه  وتوفـر 

النظافـة ومكافحـة نواقل االمـراض , وإدارة 

املخلفـات الصلبـة والتخلص مـن النفايات 

, وأضـاف عمـر إن الرنامـج نفـذ العديـد مـن 

تعزيـز  حـول  والتوعويـة  التدريبيـة  الـدورات 

مـن  السـليم  التخلـص  وكيفيـة  النظافـة 

املخلفـات اآلدميـة والتوعيـة حـول النظافـة 

الشـخصية وكيفيـة معالجـة وحفـظ امليـاه 

والصابـون  باملـاء  اليديـن  غسـل  وأهميـة 

القيـادات  مـن  مئـات  منهـا  اسـتفاد 

 . امليدانيـة  العمـل  وفـرق  املجتمعيـة 

وقـال عمـر أن الرنامـج نفـذ أيضا أكر من 

ألـف وثامثائـة حملـة نظافـة لجمـع ونقـل 

املخلفـات الصلبـة والتخلص مـن النفايات 

يف عـدد مـن املديريـات يف املحافظـات 

املسـتفيدين  إجـاميل  بلـغ   , املسـتهدفة 

ووزع   , فـردا   )  399800( مـن  أكـر  منهـا 

براميـل جمـع املخلفـات املنزليـة وخزانـات 

املياه الكبرة واملتوسـطة وفلرتات وأواين 

حفـظ وتنقية مياه الـرشب لعدد )418308( 

أرسة يف املناطـق املسـتهدفة , كـام ركب 

فلـرتة ميـاه وأهـل شـبكات الـرصف الصحي 

يف عـدد خمسـن مدرسـة ومرفقـا صحيـا . 

بتزويـد  قـام  الرنامـج  إن  وأضـاف 

CSSW وزعت 
حقائب وأدوات 

نظافة لعدد 
307.400 فرد 

ونفذت أكرث من 
1300 حملة نظافة
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بشـكل  بامليـاه  املسـتهدفة  املناطـق 

يومـي ومبعـدل مثامنائـة وسـتة عـرش مـرتا 

مكعبـا , وتأهيـل مرافـق امليـاه واإلصحـاح 

البيئـي للنازحـن وشـفط البيـارات الطافحـة 

مـأوى  عـرش  ومثانيـة  مخيـامت  ثاثـة  يف 

الصحيـة  واملرافـق  كاملـدارس  للنازحـن 

مـن  أكـر  تـأوي  كانـت  التـي  والحكوميـة 

سـبعة أالف نـازح ونازحة , وقـام بتأهيل أكر 

مـن ألـف وأربعـن حاممـا وبنـاء خمسـامئة 

أحـد  وتأهيـل  ميـاه  نقطـة  وعرشيـن  وسـتة 

عـرش مرشوعـا مليـاه الـرشب ... وقـال “ إن 

النظافـة  وأدوات  حقائـب  وزعـت  الجمعيـة 

األساسـية لعـدد )307400( فـرد , ونفـذت 

مبـا  مرسحيـة  وعـروض  توعويـة  جلسـات 

فيها طباعة الروشـورات والبوسـرتات حول 

تعزيـز النظافـة األسـبوعية وكيفيـة معالجـة 

واآلمنـة  الصحيـة  بالطـرق  وحفظهـا  امليـاه 

يف املنـازل واملـدارس واملرافـق الصحيـة 

, بلـغ إجـاميل املسـتفيدين منهـا أكـر مـن 

. فـردا   )242095(

 خدمات تحت التنفيذ : 
حـول الخدمـات التـي مـا تـزال قيـد التنفيذ 

برنامـج  مسـؤول  البنـاء  محمـد  يقـول 

لحـج  مبحافظـة    csswبــ البيئـي  اإلصحـاح 

بتنفيـذ  الرنامـج  إطـار  يف  حاليـا  نقـوم   “

مديريتـي  يف  البيئـي  اإلصحـاح  خدمـات 

حيـث  باملحافظـة  واملسـيمر  املـاح 

امليـاه  دورات  تأهيـل  إلعـادة  الرتتيـب  بـدأ 

لتطبيـق  والرتتيـب  صحيـة  مرافـق   )7( يف 

منهجيـة اإلصحاح البيئـي الكامل يف )120( 

القيـادات  مـع  بالتعـاون  باملديريتـن  قريـة 

يف  أيضـا  سـيتم  كـام   , هنـاك  املجتمعيـة 

امليـاه يف  الرنامـج تحسـن مصـادر  إطـار 

القـرى املسـتهدفة وتوزيـع فلـرتات امليـاه 

التـي  لـأرس  الشـخصية  النظافـة  وحقائـب 

يعـاين اطفالهـا مـن سـوء التغذيـة , وتنفيـذ 

اآلمـن  بالحفـض  متعلقـة  توعويـة  أنشـطة 

مـن  والتخلـص  اليديـن  وغسـل  للميـاه 

  . بالعـراء  التـرز  ظاهـرة 

CSSW ركبت 
فلرتات مياه 

وأهلت شباكات 
الرصف الصحي 

يف عدد 50 مدرسة 
ومرفقا صحياً
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نفــذت  cssw خــال الشــهرين املاضيــن مشــاريع اغاثيــة يف كل مــن محافظــات تعــز والحديــدة 

وحجــه والجــوف وأمانــة العاصمــة ووادي حرضمــوت ومكتــب وصــاب  ولاجئــن اليمنيــن يف 

جيبــويت ,اســتفاد منهــا أالف األرس املتــرضرة وتنوعــت املســاعدات املقدمــة بــن املــواد الغذائيــة 

واملــواد اإليوائيــة وحقائــب مدرســية تــم تنفيذهــا بتمويــل مــن هيئة اإلغاثــة الرتكيــة IHH  واملفوضية 

العليــا لشــئون الاجئــن  ويف التقريــر التــايل تلخيــص عــن مــا تــم تقدميــه يف هــذا املجــال.  

مشاريع إغاثية وخدمات انسانية متعددة للنازحني 
واملترضرين من األحداث يف اليمن 

يف محافظتي تعز و حجة 
انســــــانيـــة   مســــاعدات  تقـــــــديم  تم 
مديرية   25 يف  األحداث  من  للمترضرين 
املحرق  خران  ومديريتي  تعز  مبحافظة 

وعبس محافظة حجة .
وذكـر األخ يحيـى الفقيه نائـب إدارة اإلغاثة 
متثلـت  املسـاعدات  أن  الرئيـس  باملركـز 
التـي  لـأرس  الغذائيـة  السـال  توزيـع  يف 
تعـاين مـن سـوء التغذيـة يف أماكـن التوزيع  
موضحـاً أن السـال  شـملت دقيـق و سـكر 

زيـت وبقوليـات. وأرز و 

يف مديرية املظفر 
لـأرس  عاجلـة  إغاثـة  حملـة  تنفيـذ  تـم 
املتـرضرة من السـيول يف منطقة الدمينة 
ميـاه  تسـببت  حيـث  املظفـر  مبديريـة 
االمطـار يف تهـدم واجهـات بعـض املبـاين 
الشـعبية وشـملت االغاثـة املقدمـة املواد 

الطبـخ. وأدوات  وااليوائيـة  الغذائيـة 
يف جيبويت توزيع املالبس واألحذية 

واأللعاب واألدوات املدرسية 
وزع مكتـب  CSSW بجيبـويت كميـة مـن 
املدرسـية  األدوات  و  األحذيـة  و  املابـس 

واأللعـاب لأطفـال يف مخيـم أبـخ لاجئـن 
اليمنيـن. 

وقـال األخ رشـاد قاسـم مديـر املكتـب أن 
هـذه املـواد وزعـت بالرشاكـة مـع املدرسـة 
الفرنسـية ملسـاعدة الاجئـن اليمنيـن يف 

جيبـويت . 

يف الجوف توزيع السلة الغذائية 
وزع فـرع cssw مبحافظـة الجوف السـلة 
جـاء  بالفـرع  املكفولـن  لأيتـام  الغذائيـة 
 IHH منظمـة  مـن  وفـد  زيـارة  خـال  ذلـك 
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الرتكية برئاسـة األخ محمد كارداغ وقد اطّلع 
اإلنسـانية  األوضـاع  عـى  الـرتيك  الوفـد 

باملحافظـة.

مـواد  توزيـع  العاصمـة  أمانـة  يف 
ئيـة   ا غذ

املـواد  والطفـل  املـرأة  قطـاع  وزع 
والسـكر  الدقيـق   مـن  املكونـة  الغذائيـة 
األرس  مـن  لعـدد  والتمـر  والزيـت  واألرز 
العاصمـة  بأمانـة  األحـداث  مـن  املتـرضرة 
حيـث حصلـت كل أرسة عـى 50 ك دقيـق 
10ك أرز و4 لـرت زيـت  و2  10ك سـكر و  و 
ك متـر و12 علبـة فول و10 باكت شـعرية.

لعـدد  العقائـق  لحـوم  القطـاع   وزع  كـام 
األحـداث.  مـن  متـرضرة  أرسة   199

يف الحديدة  
وزعـت CSSW  مـواد غذائيـة لعـدد 305 
أرس من األرس  التي تعاين من سوء التغذية 
كل  حصلـت  حيـث  الحديـدة  محافظـة  يف 
أرسة عـى طـرد غذايئ مكون من  سـكر وأرز 

ومكرونـة وبقوليـات وزيـت .

 يف وادي حرضموت  
حرضموت  بوادي   CSSW قدمت 

خدمات مساندة لحجاج بيت الله الحرام 
“املديـر  صالـح  منـر  األخ  وأوضـح 

املقدمـة   الخدمـات  أن  للفـرع  التنفيـذي 
شـملت توفر الطاقـة الكهربائية ملخيامت 
اسـرتاحة الحجاج و توفـر املراوح الكهربائية 

باملنفـذ. انتظارهـم  فـرتة  أثنـاء  والفـرش 
غذائية  مواد  توزيع  وصاب  يف 

لألرس الفقرية واملترضرة  
غذائيـة  مـواد  بوصـاب    CSSW وزعـت 
مـن  واملتـرضرة  الفقـرة  األرس  مـن  لعـدد 

. األحـداث 
وأوضـح مصـدر يف الفـرع أن هذه املواد 
الطعـام  إطعـام  مـرشوع  إطـار  يف  جـاءت 
الـذي نفذتـه الجمعيـة خـال العـرش مـن ذي 

الحجـة يف عـدد مـن املحافظـات .
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نفــذت CSSW مــرشوع توزيــع لحــوم األضاحــي لــأرس الفقــرة 

الجمهوريــة,  محافظــات  عمــوم  يف  1438هـــ  للعــام  والنازحــة 

أن  للجمعيــة  املســاعد  العــام  األمــن  الدبــاء  يحيــى  األخ  وأوضــح 

الفقــرة  األرس  يف  متثلــت  املــرشوع  مــن  املســتفيدة  الفئــات 

ــام, مشــرا إىل أن كل  والنازحــة واملتــرضرة مــن األحــداث وأرس األيت

أرسة مــن األرس املســتفيدة حصلــت عــى ربــع خــروف أو ماعــز أو 

مــا يعادلــه مــن لحــوم األبقــار والجــامل, وأضــاف أن الجمعيــة نفــذت 

مــرشوع توزيــع كســوة العيــد ألطفــال األرس الفقــرة واأليتــام, الفتــاً 

أن املــرشوع نفــذ بالتعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات واملنظــامت 

الداعمــة واملانحــة يف الداخــل والخــارج , شــاكراً لــكل مــن ســاهم يف 

متويــل هــذه املشــاريع  وتنفيذهــا .

تنفيذ مرشوعي توزيع لحوم األضاحي
وكسوة العيد 

csswyemen.org

للتواصل معنا .. المركز الرئيس  -  صنعـاء -  اليمــن

+ 967  1 464402

مشروع الحقيبة المدرسية

#حقيبتي _طريق _مستقبلي

تكلفة الحقيبة

$15
لنسهم في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وتشجيع
 االيتام و الفقراء و النازحين والمهمشين على مواصلة التعليم

مليون 
2طـالب

خارج نظام التعليم
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وفـد منظمـة IHH الرتكية يـزور فرع 
بالجوف     cssw

فرع  الرتكية   IHH منظمة  من  وفد  زار 
ببعض  والتقى  الجوف،  مبحافظة   cssw
األيتام الذين تكفلهم املنظمة، وقّدم لهم 
مع  الوفد  وناقش  العيد,  هدايا  من  عدد 
املشاريع  من  مجموعًة  الفرع  مسؤويل 
تأهيل  يف  تسهم  التي  الرعاية  وبرامج 
تواجه  التي  والصعوبات  األيتام،  ورعاية 

يف  الزيارة  وجاءت  املحافظة  يف  األيتام 
اطار زيارة الوفد لليمن وارشافه عى توزيع 
لحوم األضاحي املمولة من قبل املنظمة 
محافظات  من  عدد  يف  توزيعها  تم  والتي 

الجمهورية 
يقدمـه  الـذي  بالـدور  الوفـد  أشـاد  وقـد 
مبديـا  باأليتـام  االهتـامم  يف  الفـرع 
أجـل  مـن  الـازم  الدعـم  لتقديـم  اسـتعداده 
أيتـام  عـى  والسـعادة  البسـمة  إدخـال 

. فظـة ملحا ا
الطارئـة  االغاثـة  وكالـة  مـن  وفـد 
انشـطة  يتفقـد   ”MRA“ املاليزيـة 
الجمعيـة يف عـدد مـن املحافظـات    
مبحافظـة   CSSW فـرع  مديـر  اسـتقبل 
باملركـز  االغاثـة  ادارة  مديـر  ومعـه  صنعـاء 
الطارئـة  االغاثـة  وكالـة  مـن  وفـداً  الرئيـس 
عـى   الوفـد  اطلـع  حيـث   ”MRA املاليزيـة 
ملخيـم   واالغاثيـة  االنسـانية  االحتياجـات 

عدد من الوفود تزور الجمعية خالل الفرتة املاضية
وتبحث سبل التعاون املشرتك 
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محافظـة  الخانـق  منطقـة  يف  النازحـن 
خطـط  اعتـامد  تـم  الزيـارة  وخـال  صنعـاء 
التـي سـتضم  الخانـق  انشـاء وبنـاء مدرسـة 
املئـات مـن الطـاب مـن أبنـاء النازحـن يف 

. صنعـاء  محافظـة 
الخانـق  مدرسـة  مدرسـو  االفتتـاح  حـرض 
وعـدد مـن طـاب املدرسـة و املواطنـن .

كـام زار الوفـد فـرع الجمعيـة بتعـز واطلـع 
واالغاثيـة  االنسـانية  االحتياجـات  عـى 
النازحـن  مخيـامت  يف  للمترضريـن 
حبـي  جبـل  مديريتـي  اطـار  يف  الواقعـة 
واملعافـر واسـتمع إىل رشح عـن احتياجـات 

االسـتطاعية  الجولـة  ويف  النازحـة  األرس 
عـدد  تركيـب  عـى  بـاإلرشاف  الوفـد  قـام 
املخيـامت  تلـك  يف  للميـاه  خزانـات   )5(
النازحـة. لـأرس  غذائيـة  سـلة  وتوزيـع)200( 

وفـد منظمـة جلوبـال بـاك املاليزية 
يـزور فـرع وادي حرضموت  

زار وفد من منظمة جلوبال باك املاليزية 
واطلع  حرضموت  بوادي   CSSW فرع 
الوفد عى أنشطة الفرع وبحث مع قيادته 
االحتياجات اإلنسانية واإلغاثية للمترضرين 
من األحداث وآليات التدخل الرسيع لتنفيذ 

املشاريع اإلغاثية واإلنسانية.
كـام زار الوفـد مركـز تنمية املـرأة والطفل 
واطلـع عـى الرامـج واألنشـطة التـي  يقوم 
يف  للمـرأة  وتأهيـل  تدريـب  املركزمـن  بهـا 
وادي حرضمـوت وقـدم الوفـد  أربعـة أجهـزة 
كمبيوتر وثاث مكائن خياطة ومسـتلزمات 
األخ  قـدم  فيـام  للمركـز  إنتاجـي  مطبـخ 
منـر هـود مديـر الفـرع درع الجمعيـة لوفـد 
يف  لجهودهـا  املاليزيـة   جلوبـال  منظمـة 

دعـم العمـل التطوعـي  يف اليمـن.
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يف املكال :
  نفـذت CSSW يف املـكا دورات تدريبيـة 
يف  الفـرع  لـدى  املكفـوالت  لليتيـامت 

مجال الكوافر واألعامل اليدوية وأسـهمت 

مهـارات  متدربـة   50 اكسـاب  يف  الـدورات 

والكوافـر. التجميـل  فـن 

التدريبية  الدورة  اختتام  عدن  يف 
ملكافـــحة  الصـــحيني  للعـــاملــــني 

اإلسهاالت املائية الحادة:   
اختتمـت CSSW بعـدن الـدورة التدريبيـة 

الكولـرا  ملكافحـة  املتكاملـة  التوعيـة  يف 

الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  مـع  بالتعـاون 

  )  OCHA  ( االنسـانية 

24 متدربـا ومتدربـة  الـدورة  اسـتفاد مـن 

مـن العاملـن الصحيـن يف مديريتي صرة 

و دار سـعد و تلقـى املشـاركون يف الـدورة 

عـدداَ مـن املفاهيـم حـول املـرض وطـرق 

ووسـائل مكافحـة العـدوى وتعزيـز الـرصف 

الصحـي والعناية باملـرىض وتقييم الحاالت 

والخطـة العاجيـة و اليـة التبليـغ . 

لتنميـة  التدريبـي  الربنامـج  تعـز  يف 
   : املهـارات 

نّفـذت )CSSW( بتعـز الرنامـج التدريبـي 

الرنامـج  وشـمل  األيتـام  مهـارات  لتنميـة 

مجـاالت  يف  تأهيليـة  دورات  إقامـة 

وصيانـة  والحاسـوب  االوليـة  االسـعافات 

أسـهمت  والنقـش  والكوافـر  الجـوال 

يتيـم   200 مـن  أكـر  اكسـاب  يف  جميعهـا 

الازمـة. واملعـارف  املهـارات  ويتيمـة 

بتعـز   CSSW مولـت  ثانيـة  ناحيـة  مـن 

البخـور  صناعـة  مجـال  يف  تأهيليـة  دورة 

نفذتهـا جمعيـة الرأفـة لرعاية وتأهيـل األيتام 

30 متدربـة  اكسـاب  الـدورة يف  وأسـهمت 

مـن اليتيـامت وامهاتهـن معـارف ومهـارات 

يف الجانـب النظـري والتطبيقـي يف مجـال 

صناعـة البخـور ويف نهاية الدورة تم تسـليم 

لـكل  البخـور  صناعـة  مسـتلزمات  حقيبـة 

. متدربـة 

CSSW بتعـز نـدوة  بعنـوان  كـام نفـذت 

الرتبيـة االيجابيـة لأبناء اسـتفاد منها ) 120( 

مـن اليتيـامت وأمهاتهـن  .

يف محافظـة أبـني.. دورة تدريبيـة 
للوقايـة مـن وبـاء الكولـريا :   

نفـذت CSSW مبحافظـة أبـن بالرشاكـة 

يف  تدريبيـة  دورة   )  OCHA  ( منظمـة  مـع 

وطـرق  الكولـرا  مـرض  مبخاطـر  التوعيـة 

الوقايـة منـه يف مديريـة املحفـد مبحافظة 

أن  املنظمـة  يف  مصـدر  وأوضـح  أبـن 

مـن  مشـاركا   22 فيهـا  شـارك  التـي  الـدورة 

الكـوادر الصحيـة العاملـة يف املديريـة تأيت 

ورش ودورات تدريبية يف عدد من املحافظات 

التدريبيــة يف مجــاالت مختلفــة اســتفاد منهــا  الــورش والــدورات  مــن  الجمعيــة عــدداً  نفــذت 

العــرشات وتــأيت هــذه الــدورات التدريبيــة يف اطــار جهــود  CSSW لتنميــة القــدرات والكــوادر العاملة.
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ملـرشوع  التوعويـة  الحملـة  برنامـج  ضمـن 

ملكافحـة  واملتكاملـة  العاجلـة  االسـتجابة 

وبـاء الكولـرا املنترش يف مديريات املحفد 

املشـاركون  وتلقـى  والوضيـع  وموديـه 

والطـرق  املفاهيـم  مـن  عـدداً  الـدورة  يف 

والوسـائل املتعلقـة  مبكافحـة وباء الكولرا 

والحـد مـن انتشـاره . 

ختتـام الربنامـج التدريبـي للفئـات 
األشـد فقـراً يف محافظـة تعـز :   

وتأهيـل  لرعايـة  الرأفـة  جمعيـة  اختتمـت 

التدريبـي  الرنامـج  فقـرا  األشـد  الفئـات 

قيـادة  بحضـور  اصطـاد  كيـف  علمنـي 

املظفـر  مبديريـة  املحليـة  السـلطة 

 )CSSW( مبحافظـة تعـز وبتمويل من فـرع

أسـهم يف  اسـبوعا  اسـتمر  الـذي  الرنامـج 

الفتيـات  مـن  متدربـة   30 مـن  أكـر  تأهيـل 

املهـارات  واكسـابهن  وأمهاتهـن  اليتيـامت 

البخـور   بصناعـة  املتعلقـة 

حقيبـة  تسـليم  تـم  الحفـل  ختـام  ويف 

متدربـة  لـكل  البخـور  صناعـة  مسـتلزمات 

ملواصلـة  وتشـجيع  الرنامـج  مـن  كهديـة 

اىل  باإلضافـة  املسـتقبل  يف  عملهـن 

 . منهـن  لـكل  تقديـر  شـهادة 
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أحــد  هــال  محمــد  أحمــد  األخ  يــروي 
مأســاة  اليمــن  يف  االفريقيــن  الاجئــن 
العمــل  عــن  عاطــا  كنــت   “ قائــا  حياتــه 
التــي  املســاعدات  عــى  اعتمــد  وكنــت 
تقــدم يل , بــدأت أبحــث عــن عمــل لكنــي مل 
أجــد  ففكــرت بفتــح مــرشوع صغــر يحقــق 
مســاعدة  مــن  ميكننــي  ماديــاً  دخــاً  يل 
أرسيت “ رشع أحمــد يف البحــث عــن طريقــة 
لدعــم مرشوعــه الــذي يحلــم بــه وهــو فتــح 
محــل لبيــع األحذيــة , ســمع عــن مــرشوع 
ــم  ــه وت ــدم أوراق ــن فق ــراض الاجئ ــا إلق من

. عليــه  واملوافقــة  املــرشوع  دراســة 
بــإدارة  تدريبــاً  تلقيــت   “ أحمــد  يقــول 

فنــون  فتعلمــت  الصغــرة  املشــاريع 
ومهــارات ادارة املــرشوع, وأخذت متويات 
مــن برنامــج منــاء مــن عــام 2014 م وحتــى 
عــام 2016م , تحســن وضعــي املعيــي 
وأصبــح لــدي محــل كبــر “ ويختتــم أحمــد 
حديثــه بالقــول : أشــكر املفوضيــة الســامية 
الذيــن  الاجئــن  لشــئون  املتحــدة  لأمــم 
وتوفــر  حلمــي  تحقيــق  عــى  ســاعدوين 

دخــل مناســب يل ولعائلتــي .

الجــئ ســوري اســمه عبــد الرحمــن عمــر 
حســن يقــول “ اســتفدت مــن أول قــرض 
قدمــه يل املــرشوع مببلــغ 600.000 ريــال 

يف رشاء كميــة مــن زيــت الزيتــون والزعــرت 
والــذي كان  الخــاص يب  للمحــل  الســوري 
شــبه فــارغ “وبعــد أن كان هــذا الاجــئ عــى 
زيــت  يــوزع  اليــوم  فإنــه  اإلفــاس  وشــك 
الزيتــون عــر محــات البهــارات واملحــات 
التجاريــة بنظــام الجملــة محققــا تحســن يف 

دخلــه االقتصــادي ووضعــه املعيــي.
دوالل  عبداللــه  ميكائيــل  األخ  أمــا 
محمــد وهــو الجئــي صومــايل يف اليمــن 
مــن  هربــا  اليمــن  اىل  “دخلــت  فيقــول 
لظــى املواجهــات العرقيــة يف الصومــال 
بســبب الحــروب واألوضــاع القامئــة هنــاك, 
ويضيــف “ وصلــت اليمــن يف  عــام 1990 

قصص نجاح  
الجئون يقهرون ظروف املعيشة الصعبة يف أمانة العاصمة  

حررها للنرش/ عامر العريقي
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م ولــدي ثاثــة أوالد , واجهتنــي العديــد مــن 
البحــث  وبــدأت يف  املشــاكل يف حيــايت 
عــن فرصــة عمــل مــن أجــل أن أوفــر دخــا 
ــه  ــح بقال ــررت ان أفت ــاً يل وألرسيت و ق ًمادي
وقمــت بأخــذ ســلفه مــن احــد أصدقــايئ 
مؤخــرا  وســمعت  صغــرة  بقالــة  وفتحــت 
االصغــر  للتمويــل  منــاء  مؤسســة  أن 
ــد  ــرة وبع ــاريع الصغ ــاب املش ــول أصح مت
زيــارة ملقــر املؤسســة وبعــض االجــراءات 
وكان  قــرض  أول  اســتخراج  تــم  الســهلة 
مبلــغ وقــدرة 150000ريال,وضلــت عمليــة 
وضــع  تحســن  حتــى  مســتمرة  التمويــل 
ــب  ــام بجان ــدي مطع ــح ل ــة واآلن أصب البقال

البقالــة.
اليمــن  يف  الاجئــة  األفريقيــة  وللمــرأة 
مشــاريع  خدمــات  مــن  نصيــب  أيضــاً 
اإلقــراض التــي تســتهدف الذكــور والنســاء 

. الســواء  عــى 
أحمــد  محســن  ســعاد  الاجئــة  تقــول 
ــر ,  ــل كواف ــل  يف مح ــت أعم ــن “ كن محس
فتعلمــت وأتقنــت فــن التجميــل , وبــدأت 
ــن  ــن م ــر ألمتك ــل كواف ــح مح ــر يف فت أفك

مــن  ألمتكــن  جديــد  مــادي  دخــل  تحقيــق 
مؤسســة  عــن  فســمعت   , أرسيت  إعالــة 
منــاء للتمويــل األصغــر , فقدمــت أوراقــي 
حيــث  150,000ريــال  مبلــغ   منحــي  وتــم 
ــعيدة  ــر س ــل “ كواف ــح مح ــن فت ــت م متكن

“ يف جولــة عرشيــن شــارع هائــل .
أمــا مريــم رشف الديــن عبــدي مــوىس 
التــي عملــت يف مدرســة خاصــة , غــر أن 
معاناتهــا زادت جــراء االوضــاع االقتصاديــة 
الصعبــة , مــام جعلهــا تفكــر يف أن تســتفيد 
التجميــل  يف  لديهــا  التــي  املهــارات  مــن 
والخضــاب فتقدمــت إىل مؤسســة منــاء 
وأخــذت متويــل مببلــغ 300,000ريــال كــام 
التدريــب يف إدارة املشــاريع إلدارة  تلقــت 
ــه.  ــت بتحقيق ــا حلم ــذي طامل ــا ال مرشوعه
كذلــك الاجئــة أبــرشة يوســف أحمــد نالية 
تــويف  أن  بعــد  أطفــال  أربعــة  تعــول  التــي 
زوجهــا ,  فهــي  تقــوم بإعالــة أبنائهــا وكانــت 
تعمــل بائعــة متجولــة , ســمعت أبــرشة عــن 
وجــود مؤسســة لتقديــم القــروض للنســاء 
وأخــذت  منــاء  مؤسســة  إىل  فذهبــت 
وبفضــل   , 100000ريــال  مببلــغ  متويــا 

اللــه تحســن وضعهــا أكــر وازدادت مبيعاتها 
ثــم أخــذت متويــا آخــرا واصبحــت مبيعاتهــا 

األن أكــر مــن الســابق .  
أمــا الاجئــة حبيبــة طاهــر ابراهيــم محمــود 
فتعــول 11 فــرداً , وتقدمــت بطلــب متويــل 
ملبوســات  لــرشاء  منــا  مؤسســة  مــن 
متويــات  عــدة  وأخــذت   , واكسســوارات 
وهــى  2016م  وحتــى  2014م  عــام  مــن 
اآلن تعــول أفــراد األرسة وتقــول أنهــا تشــعر 

. املعيشــة  بتحســن يف 
تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك العــرشات من 
ــل  ــا للتموي ــج من ــن برام ــتفادوا م ــن اس الذي
األصغــر الخاصــة بتمكــن وتنميــة الاجئــن، 
مــن  وهنــاك  لأحســن،  حياتهــم  وتغــرت 
قهــروا الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي 
يعيشــونها يف اليمــن وفــرع الاجئــن يف 
اإلقــراض  خدمــات  يقــدم  منــاء  برنامــج 
تشــر  حيــث  الاجئــات  والنســاء  للرجــال 
محفظــة  مــن   %  90 أن  إىل  املــؤرشات 

نســاء.   اإلقــراض 
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افتتحت منظمة  CSSW مبحافظة عدن 
مركــز معالجــة اإلســهاالت املائيــة الحــادة 
يف مديريتــي صــرة ودار ســعد, وأوضــح 
ــن  ــوت أم ــوظ بايعش ــد محف ــور محم الدكت
عــام فــرع املنظمــة باملحافظــة أن املركــز 
يقــوم باســتقبال ووضــع حــاالت اإلســهاالت 
واحالــة  املراقبــة  تحــت  الحــادة  املائيــة 
الحــاالت الخطــرة منهــا اىل املستشــفيات 

الحكوميــة .
والوحــدات  املركــز  هــذا  أن  إىل  مشــراً 
اشــهر  اربعــة  ملــدة  ستســتمر  لــه  التابعــة 
وســيتم مــن خالهــا تدريب 24 عامــاً  صحياً 
ــع   ــل م ــة التعام ــى كيفي ــن ع ــن املديريت م

الحــاالت املرضيــة ومعالجتهــا وكــذا تدريــب 
متطوعــن وقيــادات مجتمعيــة وممثــي 
املجتمــع لتوعيــة الســكان مبخاطــر وارضار 

اإلســهاالت املائيــة الحــادة .
عبدالنــارص  الدكتــور  قــال  جهتــه  مــن 
والســكان  العامــة  الصحــة  مديــر  الــوايل 
باملحافظــة أن املركــز ســيقوم بــدور كبــر 
البقــاء  تتطلــب  التــي  الحــاالت  فــرز  يف 
أوالنقــل  املغــادرة  أو  املاحظــة  تحــت 
مشــيداً  الحكوميــة  املستشــفيات  إىل 
بجهــود  مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية 

بعــدن. الجمعيــة  وفــرع  )االوتشــا( 
تدريبيــة  دورة  اختتــم  الفــرع  وكان 

ملتطوعــي صحــة املجتمــع يف مديريتــي 
صــرة ودار ســعد ضمــن مرشوع االســتجابة 
مــرض  ملكافحــة  واملتكاملــة  الطارئــة 
الكولــرا وأســهمت الــدورة يف  اكســاب 40 
ــي  ــف الصح ــس التثقي ــة أس ــاً ومتدرب متدرب
والرســائل  والتواصــل  االتصــال  ومهــارات 
الصحيــة الخاصــة بتعزيــز النظافة والســلوك 
الصحــي للوقايــة مــن اإلســهاالت املائيــة 

الحــادة .
إىل ذلــك وزع الفــرع  معــدات ومعونــات 
مبســــــتشفى  الكــــــولرا  ملركـــــز  طبيــــــــة 

الصداقــة. 

افتــتاح مركـــز معـــالجة اإلســـهاالت املائية
 الحادة يف عدن 
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وزعــت منظمــة CSSW مبحافظــة تعــز 
) 9 ( مكائــن خياطــة ألرس األيتــام بتمويــل 
مــن  منظمــة )IHH ( الرتكيــة وقــال مصــدر 
ضمــن  يــأيت  املــرشوع  إّن  املنظمــة  يف 

برنامــج التمكــن االقتصــادي الــذي يســهم  
االنتــاج  االحتيــاج إىل  مــن  األرَُس  نقــل  يف 
األيتــام  الرس  املعيشــية  الحيــاة  وتحســن 
 CSSW املســتفيدين مؤكــدا عمــق رشاكــة

مــع املنظــامت االقليميــة والدولية , شــاكرا 
ملنظمــة )IHH ( الرتكيــة اهتاممهــا باأليتــام 
وأرسهــم يف شــتى الجوانــب املعيشــية .

لنقلهم من اإلحتياج إىل اإلنتاج
تسليم مكائن خياطة ألرس األيتام مبحافظة تعز

احتفــل قطــاع املــرأة والطفــل بفــرع  CSSW بالحديــدة بتخــّرج 
 ، 2016 - 2017م  العــام   ً ويتيمــة مــن متهيــدي  يتيــام   60 عــدد 
ــل الحفــل عــدد مــن  امللتحقــن مبركــز الرياحــن لتأهيــل األيتــام، تخلّ

الفقــرات الفنيــة والرتفيهيــة واملهاريــة من ابــداع األيتــام الصغار،كام 
ــام املتخرجــن . ــم األيت ــه تكري ــم خال ت

مركز الرياحني لتأهيل األيتام بالحديدة  يحتفي بتخرج
 أطفال التمهيدي 



24

كــرم فــرع  CSSW باملــكا 80 يتيــامً مــن املتفوقــن وحفــاظ 
كتــاب اللــه ويف الحفــل أشــاد وكيــل محافظــة حرضمــوت للشــؤون 
الفنيــة املهنــدس محمــد العمــودي بالجهــود والخدمــات االنســانية 
التــي يقدمهــا الفــرع واالهتــامم باأليتــام ورفــع مســتوى قدراتهــم 
ومهاراتهــم وتذليــل الصعــاب لهــم، موكــداً حــرص الســلطة املحليــة 
يف  واملنظــامت  املؤسســات  كل  ومســاندة  بدعــم  باملحافظــة 

مجــال رعايــة األيتــام .
مــن جانبــه أكــد األخ أصيــل جوبــان أمــن عــام الفــرع عــى رضورة 
واإلمكانــات  الطاقــات  أقــى  وبــذل  الرشيحــة  بهــذه  االهتــامم 
ــة  ــة والرتفيهي ــطة الثقافي ــن األنش ــد م ــتعرض العدي ــم، واس لرعايته
التــي قدمــت لأيتــام خــال الفــرتة املاضيــة، شــاكرا جهــود الســلطة 

املحليــة باملحافظــة يف رعايــة األيتــام ومشــاركتهم أفراحهــم.

يف املكال..
تكريم 80 يتيامً يف مهرجان التفوق التاسع

 CSSW بـــــ  والطفــــل  املرأة  قطاع  نفذ 
برنامج الدعم النفيس لأطفال املترضرين 
أن  القطاع  يف  مصدر  وأشار  األحداث  من 
الحر  املرسم  يف  متثلت  الرنامج  أنشطة 
واللعب باملكعبات واملسابقة التثقيفية و 
التي   واإلكسسوارات  األشكال  بعض  عمل 
أسهمت يف ادخال الفرح والرسور لعدد 20 

طفلة من اليتيامت املكفوالت .

الدعم النفيس لألطفال املترضرين من األحداث 
يف أمانة العاصمة 
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مـن   عـدد  بتعـز   )CSSW( فـرع  وزع 
تنقيـة  وفلـرتات  الصحيـة  الحقائـب 
امليـاه لعـدد من االرس  ضمن مرشوع 

الكولـرا  وبـاء  مكافحـة  
واوضـح األخ وقـاد القـريش منسـق 
تسـتهدف  الحملـة  أن  املـرشوع 
خالهـا  مـن  ويتـم  األرس  عـرشات 
تحـوي  التـي  الصحيـة  الحقيبـة  توزيـع 
عـى مسـتلزمات النظافـة الشـخصية 
لتنقيـة  فلـرت  اىل  باإلضافـة  والعائليـة 

شـكره  عـن  معربـا  الـرشب..  ميـاه 
)  AID( و ) IHH ( وتقديـره ملنظمتـي
املـرشوع  مولتـا  اللتـان  الرتكيتـان 
انتشـار  مـن  الحـد  يف  منهـا  اسـهاما 
وبـاء الكولـرا.. واكـد القـريش أن الفـرع 
يقـدم املحاليل الطبية واملسـتلزمات 
صحيـة   مراكـز  خمسـة  لعـدد  الصحيـة 
ضمـن مـرشوع املكافحة الـذي ينفذه 
الصحـة  بالتنسـيق مـع مكتـب  الفـرع  

باملحافظـة. والسـكان  العامـة 

فرع CSSW بتعز يوزع حقائب صحية وفلرتات 
تنقية املياه 

األوىل  املرحلــة  أعــامل  عــدن  مبحافظــة   CSSW فــرع  أنهــى 
ملــرشوع تأهيــل وصيانــة وتحديــث بــر املخنــق يف منطقة مشــهور 

ــدن ــة ع ــرب مدين غ
وأوضــح مصــدر يف الفــرع أن هــذا املــرشوع الــذي تــم تنفيــذه 

بــإرشاف مــن هيئــة ميــاه الريــف  جــاء بتمويــل مــن فاعــل خــر ومبادرة 
بــادر التنمويــة وأضــاف أن الفــرع  قــام  برتكيــب مضخــة بالطاقــة 

ــة للقــرى االخــرى . الشمســية و تنظيــف البــر ومــد انابيــب فرعي

تأهيل و صيانه وتحديث برئ املخنق يف محافظة عدن 
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يف محافظة تعز دورات تقوية يف املواد 

العلمية للطالب األيتام املكفولني 

تعز  مبحافظة   CSSW فرع  نفذ 
العلمية  املواد  يف  تقوية  دورات 
من  األساسية  الشهادة  لطاب 
األيتام املكفولن استفاد منها )25( 

يتيامً ويتيمة عى مدى اسبوعن.
املاريب  بثينة  األخت  وأوضحت 
إّن  بالفرع  االيتام  أنشطة  مرشفة 
برنامج  اطار  يف  تأيت  الدورات  هذه 
سنوي لطاب الشهادتن األساسية 
ما  ومراجعة  الستكامل  والثانوية 
صعب عليهم من دروس من خال 
يف  ومعلامت  معلمن  استقدام 

التخصصات العلمية.

التطويــر  مركـــــز  نفـــــذ 
بســـــــــيئون  العـلمــــــــــي 
 CSSW لفــــــــرع  التـــابع 
حـــضــــــرمــــوت  بـــــوادي 
جلســتي توعيــة وتثقيــف  
الــزواج  عــى  للمقبلــن 
ــن  ــدد مـــــ ــاركة عـــ مبشـــــ
املتخصصــن يف فنــون 
الحيــاة الزوجيــة خصصــت 
ــباب  ــة األوىل للش الجلس

الثانيــة  خصصــت  فيــام 
وتحــــــــــدث  للفـتيــــــــات 
مــــــــن  عـــــــــدد  فيهــام 
املتخصصــن يف فنــون 
وتلقــى  الزوجيــة,  الحيــاة 
الــدورة  يف  املشــاركون 
املعــارف  مــــــن  جملــة 
الحيــاة  مقومــات  حــول 

الســعيدة. األرسيــة 

مركز التطوير العلمي
بوادي حرضموت يؤهل الشباب والفتيات  املقبلني 

عل الزواج مبديريتي سيئون وساه
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قطاع كفالة ورعاية األيتام ينظم فعاليات
 يوم اليتيم العاملي 

اليتيــم  يــوم  األيتــام فعاليــات  نظــم قطــاع كفالــة ورعايــة 
محافظــات  يف  وذويهــم  األيتــام  مــن  مبشــاركة  العاملــي 
واألمانــة  والحديــدة  وذمــار  ومــأرب  وإب  وحرضمــوت  عــدن 
و شــملت الفعاليــات رحــات ترفيهيــة إىل املناطــق األثريــة 

والحدائــق واملتنزهــات ومهرجانــات كرنفاليــة واحتفــاالت فنيــة 
وخطابيــة باإلضافــة إىل تكريــم األيتــام املوهوبــن واملبدعــن 
ومســابقات ثقافيــة ونــدوات توعويــة وتثقيــف ودوري ريــايض 

والعــاب ترفيهيــة . 
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عقــد فــرع الجمعيــة مبحافظــة املهــرة االجتــامع االنتخــايب للهيئــة 
اإلداريــة ) الــدورة الخامســة (

ــي  ــد ع ــة واألخ راش ــة اإلداري ــاء الهيئ ــن أعض ــر م ــدد كب ــور ع بحض
يســهول مديــر عــام مكتــب الشــئون االجتامعيــة والعمــل باملحافظــة 
االداريــة  التقاريــر  اســتعراض ومناقشــة  .. وجــرى خــال االجتــامع 

واملاليــة وكــذا تقريــر لجنــة الرقابــة والتفتيــش كــام تم خــال االجتامع 
انتخــاب هيئــة اداريــة جديــدة 

صالــح  واألخ  للفــرع  رئيســاً  نويجــع  اللــه  عبــد  األخ  مــن  مكونــة 
. عامــاً  أمينــاً  الحامــد 

فرع CSSW يف املهرة ينتخب رئيساً له وأميناً عاماً 

نفــذ 30 يتيــامً مــن األيتــام املكفولــن 

حرضمــوت  بــوادي   CSSW فــرع  لــدى 

عــدداً مــن املبــادرات التطوعيــة شــملت 

وتقديــم  املســاجد  أحــد  تنظيــف 

فقــرة  أرسة   مثانيــة  لعــد  املســاعدة 

هــذه  أن  الفــرع  يف  مصــدر  وأشــار   .

لــدى  وارتياحــاً  قبــوالً  القــت  املبــادرات 

. املســتفيدين 

تنفيذ مبادرات تطوعية يف وادي حرضموت 
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CSSW branch carried out 
an emergency relief campaign 
for flood-affected families in 
the Dumaina area of Al-Mu-
zaffar district, Taiz. Rainwater 
damaged the façades of some 
popular buildings. The relief 
included food and shelter items 
such as mattresses and cook-
ing utensils.

Emergency campaign to relieve flood affected 
people in Al-Muzaffar District, Taiz

CSSW implemented humanitar-
ian aid for those people affected 
by the conflict in 25 districts of 
Taiz governorate. The CSSW relief 
officer indicated that the cam-
paign included distribution of food 

baskets benefiting many poorest of 
the poor families who suffer from 
malnutrition. He explained that the 
food included flour, sugar, rice, oil 
and legumes.

Meanwhile, CSSW, with funding 
from the Japanese ICAN Organi-
zation, distributed food packages 
in Khairan Almuharraq and Abs 
districts of Hajjah governorate.

Humanitarian aid for conflict-affected population in Taiz 
and Hajjah governorates
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CSSW branch in Aden concluded 
a training course on integrated 
awareness of cholera in coopera-
tion with OCHA and benefiting 24 
male and female trainees of health 

workers in the districts of Sira and 
Dar Sa’ad, Aden governorate. The 
participants received a number of 
concepts about the disease, ways 
and means of infection control, 

health sanitation, patient care, 
case assessment, treatment plan 
and reporting mechanism.

Training course for health workers to combat acute 
watery diarrhea concluded

CSSW Djibouti Office imple-
mented a project to distribute a 
quantity of clothes, shoes, school 
supplies and toys for children 
in the Yemeni refugee camp of 
Obokh. Rashad Qasim, the office 
director, stated that these sup-
plies come as part of a partner-
ship with the French school to as-
sist Yemeni refugees in Djibouti.

Supported by French school students, 
CSSW Djibouti Office distributes clothing,

 footwear, toys and school supplies
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The branch of CSSW in Al-
Jawf governorate distributed food 
baskets and Eid al-Fitr clothing to 
orphans sponsored by the branch. 
This came during a visit made 
by a Turkish delegation from IHH 
Humanitarian Relief Foundation 
headed by Mr. Mohammad Kardag. 
The Turkish delegation briefed on 
the humanitarian situation in the 
governorate and the charitable and 
development projects financed by 
the foundation.

A delegation from the Malaysian 
Relief Agency (MRA), headed by 
Mr. Khayril Anwar, the Acting Emer-
gency Director, visited CSSW’s 
branch in Taiz. The delegation 

looked into the humanitarian and 
relief needs of the displaced peo-
ple in the camps locating in Jabal 
Habashi and Mu’afir districts and 
listened to the needs of displaced 

families. The delegation also 
supervised the installation of (5) 
water reservoirs in these camps 
and the distribution of (200) food 
baskets to displaced families.

Malaysian relief delegation visits the Society’s branch in 
Taiz governorate

CSSW Al-Jawf branch implements food basket 
and Eid al-Fitr project for orphans
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With funding from the United 
Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA), 
CSSW in Aden Governorate 
opened centers and units for the 
treatment of acute diarrhea in the 
districts of Sira and Dar Sa’ad. Dr. 
Mohamed Mahfouz Bayashoot, the 
secretary general of Aden branch, 
explained that these centers 
receive cases of acute water 
diarrhea, place them under surveil-
lance and refer the risky cases to 
public hospitals.
Dr. Bayashoot pointed out that 
these centers and units will last 
for four months, during which 24 

health workers from the two dis-
tricts will be trained on how to iden-
tify and treat cases, in addition to 
training of volunteers, community 
leaders and community represent-
atives to educate the population on 
the risks of acute watery diarrhea.
The branch concluded the training 
course for the community health 
volunteers in the districts of Sira 
and Dar Sa’ad within the emer-
gency response project to combat 
cholera disease with funding from 
(OCHA) and supervision by the 
health and population office. The 
training contributed to empower 40 
male and female trainees on ba-

sics of health education, communi-
cation skills and health messages 
dealing with promotion of hygiene 
and healthy behavior for the pre-
vention of acute watery diarrhea.
Meanwhile, CSSW, with funding by 
the Malaysian Agency, distributed 
medical equipment and aids to the 
Cholera Center at the Friendship 
Hospital. The medical aid includ-
ed 20 beds, 31 food carriers, 4 
air conditioners and hygiene kits 
to help alleviate the suffering of 
patients.

CSSW opens diarrhea treatment centers and units in 
Aden, distributes medical equipment
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CSSW’s branch in Al-Mahara 
governorate held an electoral 
meeting of the administrative com-
mittee (the fifth cycle) in the pres-
ence of a large number of mem-
bers of the administrative board 
in addition to the director general 

of the Office of Social Affairs and 
Labor in the governorate.

The meeting reviewed and 
discussed the administrative and 
financial reports as well as the 
report of the control and inspection 
committee. A new administrative 

body was elected during the meet-
ing. The elections resulted in the 
election of Mr. Abdullah Nuweija as 
head of the branch and Mr. Saleh 
Al-Hamed as secretary-general.

CSSW branch in Taiz distributed 
a number of hygiene bags and wa-
ter purification filters to a number of 
families within a project to control 
the cholera epidemic. Mr. Waqad 
Al-Qirshi, the project coordinator, 
pointed out that the campaign 
targeted dozens of families and 
distributed a hygiene bag contain-

ing personal and family hygiene 
as well as a filter for drinking 
water purification. He expressed 
his thanks and appreciation to the 
Turkish IHH and AID organizations, 
which financed the project as a 
contribution to curb the spread of 
cholera epidemic. 

Al-Qirshi stressed that the CSSW 

branch will continue to supply (5) 
health centers with medical solu-
tions and other health supplies 
within the project carried out by 
the branch in coordination with the 
Office of Public Health and Popula-
tion in the governorate.

CSSW’s Al-Mahara branch elects its president and secre-
tary-general

Taiz CSSW branch distributes hygiene bags and 
water purification filters
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The CSSW branch in Taiz held 
out a training course in the field 
of aromatic incense, carried out 
by Al-Ra’afa Association for Care 
and Rehabilitation of Orphans. 
The course acquired (30) female 
trainees of orphans and their 

mothers theoretical and applied 
knowledge in the field of aromatic 
incense industry. At the end of the 
course, each trainee received a 
tool kit containing aromatic incense 
supplies. 
The Taiz branch has implemented 

specific programs and activities to 
empower the youth, women and 
children, through the adoption of 
free grants to orphaned boys and 
girls, which contributed to the com-
munity development process.

The Taiz CSSW branch implemented a training pro-
gram to develop the skills of orphans. The program in-
cluded holding training courses in the fields of first aid, 
computer and mobile phone maintenance, hairdressing 

and engraving (henna). The training contributed to 
acquire more than (200) male and female orphans sev-
eral skills and knowledge that will be beneficial in their 
practical and professional lives.

Training courses in aromatic incense industry

Skills Development Training Program in Taiz
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open a grocery store, and so I took 
a loan from one of my friends and 
opened a small grocery. I recently 
heard that the Nama Microfinance 
Program finances small entrepre-
neurs. After visiting the headquar-
ters of the Program and concluding 
some easy procedures, I was 
able to get an amount of 150,000 
riyals”, he said. “The financing 
process continued until the grocery 
situation improved, and now I have 
a restaurant besides to the grocery 
store”, Michael added.

The African refugee women in 
Yemen also have a share of the 
lending project services that target 
both males and females altogeth-
er. The Nama refugee branch 
provides lending services to men 
and women refugees. However, 
indicators indicate that women take 
hold around 90% of the lending 
portfolio.

“I used to work in a hairdressing 

shop where I learned and mas-
tered the art of beautification. I 
started thinking about opening a 
hairdressing shop to earn a new 
income to support my family,” said 
the refugee Suad Mohsen Ahmed. 
“I heard about the Nama Microfi-
nance Program and presented my 
application. I was granted 150,000 
YRs which enabled me to open 
Al-Saeeda hairdressing shop which 
locates in Al-Eshreen roundabout 
of Hael Saeed street.

Maryam Sharaf Addin Abdi Musa 
worked in a private school. How-
ever, her sufferance increased due 
to the difficult economic situation, 
which made her think of benefiting 
from her skills in beautification, 
cosmetics and henna. She went to 
the Nama Program and got funding 
of 300,000 YR. She also received 
training in project management to 
manage her project, which she has 
long dreamed of achieving.

The refugee woman, Absharah 
Yusuf Nale, supports four children 
after her husband’s death. She 
sustains her children and works as 
a vendor. Absharah heard a news 
about the existence of a foundation 
that offers loans to women. She 
went to the Nama institution and 
took funding of 100,000 riyals. Her 
status better improved and her 
sales increased. She later received 
another financing; her sales are 
now much better than before.

The refugee woman, Habiba 
Tahir Ibrahim Mahmud, sustains 11 
family members. She applied for 
funding from the Nama Foundation 
to purchase clothes and acces-
sories. She took several funds 
from 2014 to 2016. Habiba is now 
supporting her family members and 
says that she feels better in her 
living.

36
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Ahmed Mohamed Helal, an 
African refugee in Yemen, re-
counts the tragedy of his life. “I was 
unemployed and I was dependent 
on the aid given to me. I started 
looking for work, but I could not 
find. However, I thought of a small 
project that would provide me with 
financial income to sustain my fam-
ily,” he said. Ahmed started looking 
for a way to support his dream of 
opening a shoe shop. He heard 
about the Nama refugee lending 
program and presented his appli-
cation; his project was studied and 
approved.

“I received training in the man-

agement of small projects where I 
learned the arts and skills of man-
aging a project. I received funding 
from Nama program from 2014 to 
2016. My living conditions im-
proved and now I have a big shop,” 
Ahmed said. “I thank the UNHCR 
who helped me achieve my dream 
and sustain a suitable income for 
me and my family,” he concluded.

A Syrian refugee named Abdul-
rahman Omar Hussein says, “I 
benefited from the first loan given 
to me by the Nama program which 
is 600,000 riyals to buy a quantity 
of Syrian olive oil and thyme for my 
shop which was almost empty”. As 

this refugee man was about to go 
bankrupt, he now distributes olive 
oil to spices and wholesale trading 
stores achieving significant im-
provement in his economic income 
and his living condition.

“I came to Yemen to escape 
from the ethnic clashes in Soma-
lia because of the wars and the 
situation there,” said Mr. Michael 
Abdullah Dulal, a Somali refugee 
in Yemen. “I arrived in Yemen in 
1990 and I have three children. I 
have had many problems in my 
life and started searching for job 
opportunities to sustain a living 
for me and my family. I decided to 

Success stories edited for publication by Ammar al-Areeqi

Refugees overcome difficult living conditions 
in Sana’a
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The Orphan Sponsorship 
and Care Sector celebrated the 
Orphan World Day with wide 
participation of orphans and 
their families in the governo-
rates of Aden, Hadramout, Ibb, 
Marib, Dhamar, Hodeidah and 

Amanat Alasima (the Capital 
Sana’a). The event included 
recreational trips to archaeolog-
ical sites, parks and gardens, 
and holding carnival festivals, 
artistic and rhetorical ceremo-
nies, in addition to honoring 

talented and creative orphans. 
The celebration, moreover, 
included performing cultural 
competitions, holding aware-
ness seminars, and organizing 
sports tournament and recrea-
tional games.

Orphan Sponsorship and Care Sector celebrates 
the Orphan World Day
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املركز الرئيس ،  صنعاء ، الجمهورية اليمنية
هاتف  464402 1 967 +            فـاكس  464399 1 967 + 

جمعـية اإلصاح االجتاعي الخرية
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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