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مجلة شهرية  ُتعنى بالعمل الخريي والتطوعي - العدد 91  - يناير 2018

مساعدات متكاملة يف محافظة لحج

مرىض الفشل الكلوي

بـني األمل واألمـل



CSSW مجلة شهرية تصدر عن
جمعية اإلصالح االجتامعي الخريية

العدد 91 يناير 2018 م

املرشف العام

د . عبدالواسع الواسعي

dralwasai@gmail.com

رئيس التحرير

صـــالح النــــــوين

 salah.alnoni@gmail.com

مدير التحرير

عمــار العـــريقــي

althimarcssw@gmail.com 

تصميم وإخراج

أميـــن الكبــــاب

ameenalkabab@gmail.com

يحيـــى الحــــاج

alhajj_9@hotmail.com

سكرتري التحرير

هاشـــم الالحجــــي

h_allahigy@hotmail.com

للتواصل معنا ..

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

csswyemenorg

ملف العدد

مرىض الفشل الكلوي..
 بني األمل واألمل

كشـفت دراسـة حديثـة أن حـوايل 2.3 مليـون مريـض بالفشـل الكلـوي 

العـاج  تلقـي  عـى  قدرتهـم  عـدم  بسـبب  سـنويا؛  ميوتـون  العـامل،  حـول 

املناسـب..
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العيادة الطبية للنازحني يف محافظة  مشاريع إغاثية وخدمات إنسانية
صنعاء

قصة نجاح.. فرح بعد الخوف

برامج التعليم والتدريب الفني 
واملهني لالجئني

العودة إىل املدرسة.. املشاركة يف مؤمتر شبكة املنظامت 
غري الحكومية

تفاصيل أكرث .. 
أضغط هنا
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معـــــالجة أمــــرض ســـوء التغــــذية 
والرعاية الصحية األولية:    

حيـث تـم تجهيز عدد تسـع وحـدات صحية 

لتقديـم خدمـات معالجـة سـوء التغذية لدى 

األطفـال واالمهـات الحوامـل واملرضعـات 

األوليـة  الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  وتقديـم 

الصحيـة  املرافـق  هـذه  دعـم  تـم  حيـث 

بالكـوادر املؤهلـة واألدويـة واملسـتلزمات 

مرافـق  خدمـات  وتحسيــــن  األساســــية 

تـم  كـا  املرافـق  لهـذه  واالصحـاح  امليـاه 

للمديريتـن  متنقلتـن  عيادتـن  تسـيري 

املسـتهدفتن  لتغطيـة االحتيـاج للخدمات 

والثالـث  الثـاين  املسـتويات  يف  وذلـك 

للمرافـق الصحية فيا يخص معالجة سـوء 

التغذيـة والرعايـة الصحيـة األوليـة، علـا أن 

طبيـب  مـن   تكونـت  متنقلـة  عيـادة  كل 

وقابلـة  صحيـة  وممرضـة  تغذيـة  وممـرض 

مختـر. وفنـي 

 CSSW منظمة
مساعدات متكاملة متعددة  القطاعات للمجتمعات املحلية 

التي تعاين من نقص التغذية يف مديريتني مبحافظة لحج

ــددة  ــة ومتع ــة CSSW خدمــات متكامل ــت منظم ــاد قدم ــهدها الب ــي تش ــة الت ــانية الصعب ــاع اإلنس ــل األوض يف ظ

شــملت عــدداً مــن املجــاالت خــال الفــرة مــن اغســطس إىل ديســمر2017م يف مديريتــي املســيمري واملــاح 

مبحافظــة لحــج ، واســتهدف املــروع املجتمعــات املحليــة التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة 

واالفتقــار اىل خدمــات االصحــاح البيئــي حيــث قــدم املــروع خدماتــه  يف مجــاالت الرعايــة الصحيــة األوليــة والصحــة 

االنجابيــة واالصحــاح البيئــي  الكامــل بقيــادة املجتمــع وخدمــات معالجــة أمــراض ســوء التغذيــة ألكــر الفئــات ضعفــا 

ــايل :  ــر الت يف املديريتــن املســتهدفتن ولتســليط الضــوء أكــر عــن املــروع نســتعرض التقري

حيــث هــدف املــروع إىل املســاهمة يف معالجــة األســباب املبــارشة النعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة مــن 

خــال ضــان الوصــول الــكايف إىل الغــذاء والتغذيــة والصحــة وامليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ألكــر 

ــة:  ــه يف املجــاالت التالي ــات ضعفــا خــال العامــن 2018-2017م وقــدم املــروع خدمات الفئ
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الصحيـة  الخدمـات  وصـول  ولضـان 

حـاالت  مـرىض  السـيا  املسـتهدفن  إىل 

سـوء التغذيـة مـن االطفـال دون الخامسـة 

يف  واملرضعـات  الحوامـل  مـن  واألمهـات 

التجمعـات املسـتهدفة تـم تجهيـز عيادتـن 

للتغذيـة  عيـادات  وكـذا  الخارجيـة  للتغذيـة 

يف  صحيـة  مراكـز   )  9  ( يف  وذلـك  الثابتـة 

املديريتـن.

أساسـية  العيـادات وحـدات  وتعتـر هـذه 

تتـم  ففيهـا  التغذيـة،  سـوء  حـاالت  لعـاج 

الحـاد  التغذيـة  بسـوء  املـرىض  معالجـة 

دليـل  بحسـب  املتوسـط  والحـاد  الوخيـم 

مـن  إحالـة  يتـم  ومنهـا  الوطنـي  املعالجـة 

التغذيـة  وبرامـج  مراكـز  إىل  حالتـه  تسـتلزم 

األخـرى. العاجيـة 

وكـذا القيـام بتقديـم الخدمـات العاجيـة 

لألمـراض السـارية واملزمنـة للفئات األشـد 

ضعفـا يف هـذه املناطـق.

الصحــــيني  العـــــامـلـــني  تــدريـب 
ومتطوعات صحة املجتمع ومعززي 

النظافة:

تدريبيـة  دورات  مثـان  تنفيـذ  تـم  حيـث 

صحـة  ومتطوعـات  الصحيـن  للعاملـن 

املجتمـع يف برنامـج معالجـة سـوء التغذيـة 

ومنهجيـة تعزيـز النظافـة حيـث اسـتفاد مـن 

الـدورات عدد 120 مـن العاملين الصحين 
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ومعـززي  املجتـــمع  صحـة  ومتطوعــــات 

املجتمـع. أوسـاط  يف  النظافـة 

حول  الطبيـــعيني  القــــادة  تدريــب 
منهجية االصحاح البيئي الكامل:

ورشـة  عـرة  احـدى  تنفيـذ  تـم  حيـث 

منهجيـة  لتطبيـق  الطبيعيـن  للقـادة  عمـل 

الـدورات  مـن  اسـتفاد  الكامـل  االصحـاح 

وورش العمـل 240 مـن القـادة الطبيعيـن 

واالنـاث. الذكـور  بـن  اعدادهـم  تسـاوت 

املحيل  املجتمع  قيادة  تدريب 
والحشد  والتأييد  املنارصة  حول 

لتنفيذ أنشطة املرشوع
للقيادات  عمل  ورشة  تنفيذ  تم  حيث 

املستهدفة  املديريات  يف  املجتمعية 

30 قائد مجتمعي  حيث استفاد منها عدد 

واملنارصة  والتأييد  الحشد  مجال  يف 

ألنشطة املروع.

تنفيذ جلسات التوعية والتثقيف:    
تـم تنفيـذ )595( جلسـة توعيـة وتثقيـف 

لنحـو )12745( مسـتفيداً ومسـتفيدة مـن 

نفذتهـا  املسـتهدفة  التجمعـات  سـكان 

التوعيـة  حـول  املجتمعيـات  املتطوعـات 

الطبيعيـة  بالرضاعـة  املتعلقـة  والتثقيـف 

وتغذيـة صغار االطفـال والعناية بهم وتعزيز 

الصحيـة. النظافـة  جوانـب 

تدريب امليرسين املجتمعيني حول 
اإلصحاح البيئي الكامل :

تم تدريب 33 ميرس مجتمعي وتزويدهم 

مبنهجية  املتعلقة  واملهارات  باملعارف 
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ومبا  املجتمع  بقيادة  الكامل  االصحاح 

إىل  صحية  رسائل  ايصال  من  ميكنهم 

وضع  تعزيز  يف  املحلية  املجتمعات 

االصحاح البيئي والنظافة الشخصية.

تقديم جلسات املشورة :
الحوامـل  لألمهـات  املشـورة  تقديـم  تـم 

العيـادات  علـی  املـرددات  واملرضعـات 

املتنقلـة واملراكـز الصحيـة الثابتـة اسـتفاد 

الطبيـب  خـال  مـن   5671 عـدد  منهـا 

املـروع  ومتطوعـات  التوعيـة  وممرضـة 

وتنفيـذ جلسـات التوعيـة لألمهـات الحوامل 

واملرضعـات.

الزيـارات املنزليـة ملتطوعات صحة 
املجتمع  :

 )2737( عـدد  تنفيـذ  تـم  اإلطـار  هـذا  يف 

أرس   )9209( منهـا  اسـتفاد  منزليـة  زيـارة 

سوء  حول  التوعية  إىل  الزيارات  تطرقت 

من  عليها  يرتب  وما  واسبابها  التغذية 

تعزيز  وكذا  منها  الوقاية  وطرق  مخاطر 

النظافة لدى أوساط األرس املستهدفة.

األنشطة العالجية:  
املجانيـة  العاجـات  املـروع  قـدم 

 6439 لعـدد  والسـارية  املزمنـة  لألمـراض 

فـردا ًمـن األطفـال والبالغـن فيـا اسـتفاد 

916 طفـا وطفلـة مـن خدمـات التحصـن 

أمـراض  ضـد  لألطفـال  املوسـع  الصحـي 

الـــرئوية  واملكــــورات  والشـــــلل  الســــل 

والخـايس. والحصـــبة 

كا قام املروع مبعالجة سوء التغذية 

الحاد والوخيم واملتوسط لعدد 1226طفاً 

وطفلة من الذين تقل أعارهم عن خمس 

االمهات  من   479 استفاد  فيا  سنوات، 

والحوامل واملرضعات من خدمات معالجة 

سوء التغذية.
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أمانــة  يف   CSSW منظمــة  نفــذت 

والتدريــب  التعليــم  برامــج  العاصمــة  

ســبل  لتحســن  واملهنــي  الفنــي 

. لاجئــن   العيــش  

الحيــدري   مطهــر  الدكتــور  وأوضــح 

الجمعيــة  أن  الاجئــن  ادارة  مديــر 

ــة األمــم  نفــذت بالراكــة مــع مفوضي

دبلــوم  الاجئــن   لشــئون  املتحــدة 

مهنــي ملــدة ســتة أشــهر يف املعهــد 

التقنــي الصناعــي  ومركــز املهندســن 

مــن  وطالبــة  طالبــا   95 منــه  اســتفاد 

الاجئــن يف دورات ميكانيــك ســيارات 

أجهــزة  وصيانــة  كهربائيــة  ومتديــدات 

وأجهــزة  حاســوب  وأجهــزة  كهربائيــة 

موبايــل. 

وقــال الحيــدري  أن الجمعيــة نفــذت 

دورات تدريبيــة ملــدة ثاثــة أشــهر يف 

والطفــل   املــرأة  لتأهيــل  ســبأ  مركــز 

اســتفاد منهــا 55 متدربــة يف مجــاالت 

الحنــا  ونقــش  والخياطــة  الكوافــري 

ودورات تدريبيــة يف صناعــة الحلويــات 

. والبخــور 

كــا نفــذت الجمعيــة دورات تدريبيــة 

لعــدد 27 متدربــا ومتدربــة مــن الاجئــن 

املشــاركن  اكســاب  يف  أســهمت 

كيفيــة اعــداد خطــط املشــاريع الصغرية 

يف  النجــاح  لضــان  ادارتهــا  وطــرق 

املشــاريع وتقليــل نســبة املخاطــر  .

بتمويل من مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 

CSSW  تنفذ برامج التعليم والتدريب الفني واملهني 
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املشاركة يف مؤمتر شبكة املنظامت غري الحكومية 
العاملة يف مجال استئصال ومكافحة األمراض

 املدارية املهملة 

شبكة  مؤمتر  يف   CSSW شاركت 
يف  العاملة  الحكومية  غري  املنظات 
االمراض  ومكافحة  استئصال  مجال 
داكار  يف  أقيم  الذي  املهملة  املدارية 
السنغايل  الصحة  وزير  بحضور   , بالسنغال 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  وممثل 
ويندي  السيدة  املؤمتر  ورئيسة  افريقيا 
افريقيا  يف  كيلر  هيلن  منظمة  وممثلة 

وهي املنظمة الراعية للمؤمتر بالسنغال
عوض  الدين  الدكتورعصام  وأوضح 
املهملة  األمراض  مكافحة  برنامج  مدير 
ممثل الجمعية أن املؤمتر تضمن حوارات 
التنسيق  تحسن  حول  عديدة  ومناقشات 
لتحقيق نسبة تغطية عالية لرامج مكافحة 
االمراض املهملة وفوائد املشاركة الجيدة 

االمراض  مكافحة  برامج  يف  للمجتمعات 
والنجاحات  املستفادة  والدروس  املهملة 
املعوية  الديدان  مكافحة  برنامج  يف 
والتكامل يف التدخات ملختلف االمراض 

املهملة .
التقى عوض عدداً من ممثيل  هذا وقد 
املشاركة  االنسانية  واملنظات  الوفود 
من  جملة  معهم  وناقش  املؤمتر  يف 
مبكافحة  املتعلقة  والقضايا  األفكار 

األمراض املهملة 
اجتاعات  يف  عوض  شارك  ذلك  إىل 
حيث  باالنكو  الخاصة    NGDO مجموعة  
قدم د. ادريان عرضا ممتازا عن تاريخ الشبكة 
وعاقتها  اليوم  وحتي  تكوينها  بداية  منذ 
ومكافحة  الستئصال  املختلفة  بالرامج 

املوضوع  حول  وجري  العامل  يف  االنكو 
اخري  عروض  قدمت  كا  هادف  نقاش 
عرض  تقديم  وتم  االخرين  االعضاء  من 
للروط  املقرحة  التعديات  حول  موجز 
حيث   , املجموعة  يف  للعضوية  املرجعية 
التوصيات   من  بعدد  املجتمعون  خرج 
األمراض  مبكافحة  املتعلقة  واملقرحات 

املهملة .



1010

مرىض الفشل الكلوي
بـني األلـم واألمـل

ملف العدد
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إعداد . هاشم الاحجي
مراجعة . صاح النوين

العـامل،  حـول  الكلـوي  بالفشـل  مريـض  مليـون   2.3 حـوايل  أن  حديثـة  دراسـة  كشـفت 

املناسـب. العـاج  تلقـي  عـى  قدرتهـم  عـدم  بسـبب  سـنويا؛  ميوتـون 

وأن معظـم حـاالت الوفـاة بالفشـل الكلـوي كانت يف االشـخاص  غري القادريـن ماديا عى 

تلقـي العـاج املناسـب للمرض بواسـطة إجراء الغسـيل الكلوي وعمليـات زرع الكى.

واكـدت الدراسـة  أن مـرىض الفشـل الكلـوي الذين كانوا بحاجة إىل العـاج ىف عام 2010، 

بلغـوا 4.9 مليـون مريـض حول العامل.

أو زرع  الكلـوي  الذيـن يحتاجـون إىل الغسـيل  تزايـد عـدد املـرىض  أنـه “بسـبب  وأضافـت 

الـكى، إىل أكـر مـن 5 مايـن مريـض حـول العـامل بحلـول عـام 2030، فـإن هنـاك حاجـة 

ماسـة لتقنيـات غسـيل كلـوى منخفضـة التكلفـة، وكذلـك برامـج وقايـة محليـة، للحـد مـن 

عوامـل الخطـر الرئيسـة التـي تنتهـى باإلصابة بأمراض الـكى، مثل أمراض السـكري، وارتفاع 

ضغـط الـدم، والسـمنة..
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املشـكلة  هـذه  عـى  وللوقـوف 
وتشـخيصها بهـدف الوصول لبعض 
الثـار  النتائـج والحلـول أجـرت مجلـة 

هـذا التحقيـق التـايل :

دور الجانب الحكومي 

الهجامـي  عـادل  الدكتـور  التقينـا  بدايـة 

مبستشـفى  الكلـوي  الغسـيل  مركـز  مديـر 

تقييمـه  عـن   وسـألناه  بصنعـاء  الجمهـوري 

والجهـود  الكلـوي  الفشـل  مـرىض  لوضـع 

؟ املجـال  هـذا  يف  املقدمـة  االنسـانية 

فأجاب قائا: 

الكلـوي  الفشـل  ملـرىض  بالنســــبة    

الـف   21 حاليـا  عددهـم  البالـغ  اليمـن  يف 

مريـض ومريضـة تقريبـا هـي مشـكلة كبرية 

، فنحـن نعـاين معانـاة شـديدة أهمهـا شـحة 

توفـر  األدويـة املصاحبـة للمـرىض وأدوات 

مراكـز  عـدد  وقلـة  الغسـيل  ومسـتلزمات 

الغسـيل  املتوفـرة  يف الظـروف  الطبيعية 

ناهيـك عـن الظروف الراهنـة ، فهناك مراكز 

املحافظـات  بعـض  يف  كلـوي  غسـيل 

أضطـر  مـا  متامـا   العمـل  عـن  توقفـت 

املـرىض اىل االنتقـال اىل العاصمة صنعاء 

املراكـز  كل  عـى  ضغطـا   يشـكل  وهـذا 

العاصمـة.  يف  العاملـة 

وفيا يخص مركز الغسيل باملستشفى 

الجمهـوري بأمانة العاصمة فقد انشـئ يف 

لكـرة  اسـتجابة  مسـتقرة  غـري  ظـروف 

مختلـف  مـن  النازحـن  مـن  املـرىض  عـدد 

اوضاعهـم  لتـدارك  الجمهوريـة  محافظـات 

املؤملـة. واملاديـة  الصحيـة 

 وكـا تعرفـون أن موضـوع الغسـيل هـو 

مسـألة حيـاة أو مـوت ألنـه اذا مل يتـم إجـراء 

عمليـة الغسـيل للمريـض فإنـه قـد ميـوت 

املركـز  اهميـة  تـأيت  ولذلـك  لحظـة  أي  يف 

املحتـم   املـوت  مـن  املـرىض  انقـاذ  يف 

 68 لعـدد  الطبيـة  خدماتـه  املركـز   ويقـدم 

الكلـوي اضافـة اىل  حالـة مصابـة بالفشـل 

. الطارئـة  الحـاالت 

باسـتمرار  يحتـاج  املركـز  ان  مـن  وبالرغـم 

الغسـيل  عمليـات  اجـراء  مسـتلزمات  إىل 

بفضـل  واجبـه   أداء  عـن  يتوقـف  مل  فإنـه  

اللـه ثـم بفضـل العاملـن يف املركـز الذيـن  

يعملـون بـدون راتـب كبقيـة املوظفـن يف 

الجمهوريـة وكذلـك بفضـل أًهل الخري سـواًء 

شـخصيات أو  منظـات 

د. عادل الهجامي 
مدير مركز الغسيل الكلوي 

باملستشفى الجمهوري  - صنعاء
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وحـول مسـاهمة املنظـات املحليـة او 

عـى  نعتمـد  نحـن  الهجامـي:  قـال  الدوليـة 

املسـاعدات بشـكل كبري جدا  سـواء فاعيل 

الخـري او من منظـات  دولية مثل الصليب 

وان  العامليـة،  الصحـة  ومنظمـة  االحمـر، 

كانـت بشـكل موسـمي إال إنهـا تغطـي عجزا 

كبـريا مـن احتياجـات املركـز . 

فنحـن  دامئـا  نلقـى اسـتجابة  مـن هـذه 

املركـز  متطلبـات  بعـض  لتوفـري  الجهـات 

مـن مسـتلزمات طبية أو قطـع غيار لألجهزة  

الـدويل  االحمـر  الصليـب  مـن  خاصـة 

وهنالـك جهتـان محليتان فقط  تقدم خدمة 

لهـؤالء املـرىض االوىل تقدم خدمة  اإليواء 

تقـوم  كانـت  واألخـرى   ، األدويـة  وبعـض 

توقفـت  وقـد  الـكى  زراعـة  عمليـات  بدعـم 

الوطـن. بهـا  التـي ميـر  الظـروف  بسـبب 

ونحن نناشـد املنظـات الطبية والخريية  

وفاعـيل الخـري إىل رفـع نسـبة املسـاعدات 

إلنقـاذ عـدد أكـر مـن املرىض. 

التـي تواجههـا مراكـز  وحـول الصعوبـات  

أنهـا الهجامـي  الكلـوي أوضـح  الغسـيل 

كثـرية وأهمهـا قلـة  توفـر الـكادر الطبي أو 

يعملـون  الذيـن  الفنـي  ألن   أو  التمريـي 

طوعيـة   وبصـورة  رواتـب  بـدون  هـم  حاليـا 

وهـذه مشـكلة كبرية بالنسـبة لنـا ألن هؤالء 

يعمـل  مـن  وبالتـايل  وأوالد  أرُس  لديهـم 

منهـم فإنـه يعمـل بعقـل  مشـتت وبجـودة 

أقـل وهـم معـذورون .

توفـر  قلـة  أيضـا  الصعوبـات  ومـن 

املسـتلزمات الطبيـة، واألدويـة وقلـة عـدد 

غيـار  قطـع  توفـر  وعـدم  الغسـيل  أجهـزة 

األجهـزة إضافـة إىل توقـف عدد مـن املراكز 

األخـرى.  املحافظـات  يف  املوجـودة 

إىل  النعـرف  و  وشـديدة   كبـرية  واملعانـاة 

الوضـع. هـذا  عـى  سـنظل  متـى 

لتحسـن  املسـتقبلية  الخطـة  وحـول 

افـاد  الكلـوي  الفشـل  مـرىض  وضـع 

: مـي لهجا ا

 يف ظـل الوضـع الحايل ما نخطط  له هو 

اسـتمرار عمـل املركـز وبقية املراكـز االخرى 

يف تقديـم خدماتهـا ألكـر عـدد ممكـن مـن 

املـرىض وبجـودة عاليـة  ألن واجبنا الوطني 

واإلنسـاين يحتـم علينا ذلك. 

بعـد انتهـاء اللقـــاء مبــدير املركـز توجهنـا 

يرقــــد  حـــيث  الغســـــيل  وحـــــدات  إىل 

املـــرىض وقفـــنا علـــى معاناتهم وعمـــدنا 

الصـورة  تلـك  عـى  إضـاءة  إلقـــاء  إىل 

وأملـاً  حزنـاً  املفعمـة 

حيـث التقينـا األخ محمـد فـارع الـذي عـر 

قائـا:

أنـا جنـدي يف القـوات املسـلحة واُصبت 

بالفشـل الكلـوي مـن قبـل سـنتن واُعـاين 

خـارج  أسـكن  ألين  املواصـات  كلفـة  مـن 

اُعـاين  وكذلـك  40كـم  مبسـافة  العاصمـة 

من عملية الغسـيل نفسـها ألين أغسـل عن 

طريـق أوردة القلـب مبـارشة بسـبب ضعف 

اليـد وأحتـاج اىل زراعـة وريـد صناعـي  أوردة 

محمد فارع 
أحد املرىض الرقود يف وحدة 

الغسيل يف املستشفى 

الجمهوري
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لـي أغسـل عـره .

مـن  انـا  فقـال:  ابراهيـم  حاتـم  األخ  أمـا 

وعمـيل  منـزيل  تركـت  الحديـدة  مدينـة 

وانتقلـت مـع عائلتـي إىل العاصمـة بسـبب 

توقـف مركـز الغسـيل بالحديـدة واُعـاين من 

الحالـة االقتصاديـة مـن إيجـار البيـت واُجـور 

جانـب  اىل  اُخـرى  ومروفـات  مواصـات 

املرضيـة.. املعانـاة 

وطـرق  الكلـوي  الفشـل  اسـباب 
الوقايـة:

التقينـا الدكتـور لطـف غليـس  إستشـاري 

البوليـة  املسـالك  ومناظـري  جراحـة  أول 

الرجـال  وعقـم  الجنسـية  واالضطرابـات 

وسـألناه عـن األسـباب املؤديـة اىل الفشـل 

فقـال: الكلـوي 

الفشـل الكلـوي مـرض شـائع ومتفـي 

يف كثـري مـن الـدول خاصـة الـدول الناميـة 

ومنهـا بادنـا ومـن أهـم األسـباب املؤديـة 

اىل الفشـل الكلـوي هـي األمـراض املزمنـة 

الحـاد  والنزيـف  والسـكري  الضغـط  مثـل 

أو  والدة  بعـد  أو  حـادث  بسـبب  كان  سـواء 

اإللتهابـات  جانـب  اىل  جراحيـة  عمليـة  بعـد 

يعـرف  لـدى األطفـال مبـا  املتكـررة خاصـة 

اإلرتـداد البـويل ايضا اإلسـتخدام العشـوايئ 

لألدويـة خاصة املسـكنات لفـرات طويلة .

والوقايـة مـن ذلـك يتمثـل يف السـيطرة 

عـى األمـراض املزمنـة ومعاجتهـا رسيعـا 

ومعالجـة  والحميـة  الرياضـة  ومارسـة 

االلتهابـات املتكـررة واملزمنـة بالتشـخيص 

مـن  االطفـال  وحايـة  واملبكـر  الدقيـق 

االلتهابـات ومعالجتهـا رسيعـا وكـرة رشب 

واالرتـواء.  النقـي  املـاء 

 دور املؤسسات اإلنسانية 

االجتاعية  املؤسسات  دور  وحول 

واالنسانية املهتمة بهذه الريحة كان  لنا 

مرىض  إليواء  الشفقة  مؤسسة  اىل  زيارة 

التقينا  حيث  والرسطان  الكلوي  الفشل 

االستاذ منصور القطريفي املدير التنفيذي 

الوضع  تقييم  منه  وطلبنا  للمؤسسة 

الحايل  ملرض الفشل الكلوي فقال:

  مرىض الفشل الكلوي ميرون هذه االيام 

الظروف  بسبب  وذلك  جدا  حرج  بوضع 

محمد فارع

أحد مرىض وحدة الغسيل باملستشفى الجمهوري

د. لطف غليس 
استشاري أول جراحة ومناظري 

املسالك البولية
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التي متر بها الباد ومن هذه املعاناة عدم 

الكلوي   الغسيل  مراكز  وقلة  األدوية  توفر 

فعامليا  الغسيل  مرات  عدد  قلة  وأيضا 

ثاث  بإجراء  الكلوي  الفشل  مريض  يقوم 

ال  اليمن  ويف  االسبوع  يف  غسيل  مرات 

يتم إال غسلتن يف االسبوع  وذلك لكرة 

املرىض وقلة املراكز .

القطريفي  أوضح   املؤسسة  دور  وعن 

بقوله:

خرييـة  مؤسسـة  الشـفقة  مؤسسـة 

مـن  لنزالئهـا  خدماتهـا   تقـدم  تنمويـة  

االيـواء  مثـل  الكلـوي  الفشـل  مـرىض 

والتغذيـة و الخدمـات الطبية من إسـعافات 

اىل  الحرجـة  الحـاالت  وإسـعاف  أوليـة 

تقـدم  كـا  املختصـة  املستشـفيات 

مسـاعدات عينيـة ونقديـة لبعـض الحـاالت 

خدمـة  نقـدم  وكنـا  املريـض   حالـة  حسـب 

الغسـيل  مراكـز  اىل  االمـراض  توصيـل 

لكـن نظـرا اىل الوضـع الـذي متـر بـه البـاد 

وارتفـاع سعراملشـتقات النفطيـة واختـاف 

نسـتطيع  مل  للغسـيل  الزمنيـة   األوقـات 

. الخدمـة  هـذه  تقديـم  مواصلـة 

تلـك  مـن  يسـتفيد  املريـض  ويظـل 

و  املؤسسـة  يف  بقائـه  طيلـة  الخدمـات 

حالتـن عندمـا  اال يف  يغـادر املؤسسـة  ال 

يقـوم املريـض بعملية زراعـة كلية أو عندما 

اللـه.  يتوفـاه 

تواجههـا  التـي  الصعوبـات  وعـن 
القطريفـي: أفـاد  املؤسسـة 

 الصعوبـات كثـرية منهـا الوضـع املـايل  

إلتزامـات ماليـة كبـرية  كإيجـار  فنحـن علينـا 

مبنـى املؤسسـة ،وتوفـري التغذيـة اليوميـة 

للمـرىض  املصاحبـة  ،واألدويـة  للمـرىض 

العاملـن  ورواتـب  امليـاه  توفـري  وكذلـك 

أيضـا  الصعوبـات  ومـن  املؤسسـة   يف 

مختلـف  مـن  يأتـون  الذيـن  املـرىض  كـرة 

نسـتقبل  حيـث  الجمهوريـة  محافظـات 

األرسة  عـدد  عـى  زيـادة  مرضيـة  حـاالت 

املتوفـرة يف مبنـى املؤسسـة  نظـرا لقلـة 

أو عـدم توفـر الخدمات الطبية  الخاصة بهم 

بعـض  توقـف  وكذلـك  املحافظـات،  يف 

املحافظـات.  تلـك  يف  الغسـيل  مراكـز 

أمـا عـن الخطـة املسـتقبلية للمؤسسـة 

منظـات  مـع  بالتواصـل  قمنـا  فقـد 

يف  التوسـع  لغـرض  خرييـة  ومؤسسـات 

أ. منصور القطريفي  
املدير التنفيذي ملؤسسة 

الشفقة لرعاية مرىض الفشل 
الكلوي والرسطان – صنعاء

حاتم إبراهيم  
احد املرىض الذين نزحوا إىل العاصمة إلجراء عملية 

الغسيل اسبوعياً يف املستشفى الجمهوري
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األدويـة  ألكـر مـن  لتوفـري  الكفـاالت  عـدد 

مشـكلة  باعتبارهـا  ومريضـة  مريـض  مائـة 

زارعـو  املـرىض خاصـة  يعـاين منهـا  قامئـة 

خـاص  سـكن  بنـاء  اىل  ،ونطمـح  الـكى 

عـن  مسـتقا  الكلـوي  الفشـل  مبـرىض 

تـأوي  املؤسسـة  ألن  الرسطـان  مـرىض 

الرسطـان.  ومـرىض  الفشـل  مـرىض 

أيضـا مـن املخطـط لـه مسـتقبا إنشـاء 

مركـز غسـيل كلوي ونحـن اآلن بصدد تجهيز 

وتوفـري أربعـة أجهـزة يف املؤسسـة كبدايـة 

إلنشـاء املركـز. 

الخرييـة  املؤسسـات  كافـة  وندعـو 

وفاعـيل  والدوليـة  املحليـة  واملنظـات 

لهـذه  واملسـاعدة   العـون  يـد  ملـد  الخـري 

الريحـة املسـتضعفة  اليائسـة مـن الحياة 

عـر هـذه املؤسسـات التـي تقـدم خدماتها 

يف  نسـتمر  فبدعمهـم  الريحـة  لهـذه 

للمـرىض. خدماتنـا  تقديـم 

وأثنـاء تجوالنـا يف املؤسسـة رأينـا وجـوه 

شـاحبة  ونظـرات ذابلـة لكنهـا ال تخلـو مـن 

نـوال  باألخـت  التقينـا  حيـث  آمـال  بريـق 

النسـاء،  قسـم  يف  ترقـد  والتـي  الحسـيني 

واألىس  الحـزن  ملؤهـا  بنـرة  عـرت  حيـث 

قائلـة باألمـس القريـب كنـت اُقـدم الخدمـة 

وحاصلـة  ممرضـة  فأنـا  للمـرىض  الطبيـة 

عـى بيكالريـوس متريـض واليـوم تقدم يل 

تلـك الخدمـة فقـد اُصبـت مبـرض الفشـل 

نزيلـة  وأنـا  سـنوات  أربـع  قبـل  مـن  الكلـوي 

مؤسسـة الشـفقة منذ سـبعة أشهر واُعاين  

األدويـة  عـى  الحصـول  صعوبـة  واُواجـه  

موسسـة  ولكـن  املواصـات،  واُجـور 

الشـفقة وفـرت يل الكثـري من حيث السـكن 

والتغذيـة ألين أسـكن يف منطقـة كوكبـان 

واالمتنـان  الشـكر  بجزيـل  أتقـدم  ولذلـك 

ملؤسسـة الشـفقة عـى تقديـم الخدمـات 

املـرىض. نحـو  املتميـزة 

خالـد  األخ  التقينـا   الرجـال  قسـم  ويف   

مبـرض  اُصبـت  قـال:  حيـث  الجحـديب 

وقـد  2003م   عـام  يف  الكلـوي  الفشـل 

مستشـفى  مـن  التنقـل  يف  كثـريا  عانيـت 

عـى  الحصـول  يف  أكـر  وعانيـت  آخـر  اىل 

مـأوى أنـزل فيـه وأرتاح بقية يومـي بعد إجراء 

توفقـت  لقـد  للـه  والحمـد  الغسـيل  عمليـة 

مبؤسسـة الشـفقة إليـواء مـرىض الفشـل 

السـكن  يوجـد  حيـث  والرسطـان  الكلـوي 

نوال الحسيني  
 أحدى نزيالت مؤسسة الشفقة 

صنعاء
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الطبـي. واإلرشاف  والتغذيـة 

مريـض  يواجههـا  التـي  الصعوبـات  أمـا 

الكلـوي  وأنـا أحدهـم فتتمثـل يف  الفشـل 

الحصـول  وصعوبـة  املواصـات  صعوبـة 

عـى األدويـة املصاحبـة للمريـض  وازدحام 

مراكـز الغسـيل  باملـرىض ويرجـع ذلـك اىل 

الظـروف التـي متـر بهـا البـاد.

 cssw تدخات

القائـم  الرجبـي  اكـرم  الدكتـور  التقينـا 

  cssw بــ  الصحـي  القطـاع   رئيـس  بأعـال 

قائـا:  فأجـاب  املنظمـة  دور  عـن  وسـألناه 

الجمعيـة تـويل هذه الريحـة إهتاما كبريا 

منـذ عـام 2008م ألن هـذه الريحـة تعـاين 

األمريـن معانـاة املـرض بحـد ذاتـه ومعانـاة 

الحصـول عـى االدويـة والبحـث عـن سـكن 

املـرىض  خاصـة  الغسـيل  مراكـز  بجانـب 

الذيـن ال توجـد مراكـز غسـيل يف مناطقهـم 

طبيـة   مسـاعدات  الجمعيـة  قدمـت  لذلـك 

ومريضـة.  مريـض   4000 مـن  ألكـر 

وأكـد الرجبـي أن تقديم الخدمـة  الطبية  

يكفـي  ال  الكلـوي  بالفشـل  للمصابـن 

املنظـات  جهـود  تظافـر  مـن  البـد  بـل 

الجانـب  مـع  والدوليـة  املحليـة  االنسـانية 

الحكومـي للوقايـة مـن املـرض والحـد مـن 

الصحـة  تعزيـز  برامـج  خـال  مـن  انتشـاره 

والرامـج الوقائيـة والتوعيـة بأمنـاط الحيـاة 

الصحيـة والتصـدي لألمـراض املزمنـة التي 

ميكـن  والتـي  الكلـوي  الفشـل  اىل  تـؤدي 

خـال  مـن  مضاعفتهـا  ومـن  منهـا  الوقايـة 

اتبـاع األمنـاط الصحيـة للحيـاة واالبتعـاد عن 

االمـراض.   لتلـك  املسـببة  العوامـل 

د. أكرم الرشجبي   
CSSW القطاع الصحي ب

خالد الجحديب  
احد نزالء مؤسسة الشفقة

صنعاء
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UNHCR بتمويل من منظمة
CSSW توزع مواد ايوائية يف محافظة لحج 

الاجئن   لشئون  املتحدة  األمم  مفوضية  من  بتمويل 
وبالراكة مع منظمة INTERSOS وزعت 

االشد  النازحة  االرس  من  ملئات  االيوائية  املواد   )CSSW(
ترضرا يف محافظة لحج .

وأوضحت الدكتورة منى الحجري  مسئولة اإلغاثة والطوارئ  
باملنظمة أن كل أرسة استلمت الفرش والبطانيات والحصري 

وادوات الطبخ وأغطية نوم ودبتن ماء .

  )UNHCR( ملنظمتي  وتقديرها  شكرها  الحجري  وقدمت 
معاناة  من  التخفيف  يف  جهودها  عى   )  INTERSOS( و 

النازحن .
والعون  الدعم  تقديم  من  املزيد  متمنية  واملترضرين 

لألالف من الفقراء يف اليمن  .
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كفاية وإنتاج :
مكائـن  مـروع   cssw منظمـة  وزعـت 
األيتـام  أرس  مـن  أرسة   34 لعـدد  خياطـة 
والحديـدة  تعـز  محافظـات  يف  املكفولـن 
 IHH وذمـار واألمانـة بتمويـل مـن منظمـة
الركيـة، حيـث حصلت كل أرسة عى  مكينة 
مسـتلزمات  كافـة  مـع  اتوماتيـك  خياطـة 

الخياطـة.

مهنتي بني يدي:   
مكائـن  بعـدن   cssw منظمـة  فـرع  وزع 

إطـار  يف  مسـتفيدات  ثـاث  لعـدد  خياطـة 
تنفـذه  الـذي  يـدي”  بـن  “مهنتـي  مـروع 
صلـة  مؤسسـة  مـن  بتمويـل  الجمعيـة 
أحمـد  للتنميـة وأوضحـت األخـت  سـميحة 
منسـقة املـروع أن الفـرع كان قـد انتهـى 
مـن تدريب املسـتفيدات من هـذه املكائن 
النسـائية  املابـس  خياطـة  مهـارات  عـى 

واألطفـال. 

تربية أغنام :   
مـع  بالراكـة     CSSW منظمـة  وزعـت 
منظمـة IHH  الركيـة  أغنـام لعـدد 16 أرسة 

مـن أرس األيتـام املكفولـن يف محافظتـي 
املحويـت والجـوف حيـث حصلـت كل أرسة 

عـى عـدد سـبعة أغنـام .

توزيع مناحل العسل :   
وصـاب  مبديريـة   CSSW مكتـب   وزع 
لعـدد  العسـل  مناحـل  مـن  وحـدة   36 عـدد 
سـتة أيتـام مكفولـن بتمويـل مـن منظمـة 
IHHالركية واسـهمت املناحل يف تحسن 
يف  األيتـام  ألرس  املعيشـية  الحيـاة 

 . يـة ير ملد ا

مشاريع مدرة للدخل 
الفــرة املاضيــة عــددا مــن املشــاريع املــدرة للدخــل يف محافظــات  نفــذت الجمعيــة خــال 

الحديــدة وذمــار وأمانــة العاصمــة وعــدن وتعــز والجــوف واملحويــت ويف التقريــر التــايل تلخيــص ملــا 

ــم  تقدميــه يف هــذا املجــال: ت
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وفــــــد مـن منظـــــمة انرتســـــــوس 
اإليطاليـة:

اإليطاليـة  انرسـوس  منظمـة  وفـد  زار 
الوفـد  وناقـش  باملـكا   CSSW فـرع 
التعـاون  أشـكال  بالفـرع  املسـئولن  مـع 
والجمعيـة  املنظمـة   بـن  تعزيزهـا  وسـبل 
وطريقـة  لألطفـال  املنظمـة  تقدمـه  ومـا 

. بينهـا  التكامـل 

وفد منظمة IHH الرتكية :   
الركيـة   IHH منظمـة  مـن  وفـد  زار  كـا 

فـرع cssw مبحافظـة الجـوف، وقّدم هدايا 
العيد لعدد من األيتام املكفولن ، وناقش 
الوفـد مـع مسـؤويل الفـرع مجموعـًة مـن 
املشـاريع وبرامـج الرعايـة التـي تسـهم يف 
التـي  والصعوبـات  األيتـام،  ورعايـة  تأهيـل 

تواجـه األيتـام يف املحافظـة . 

املحـــــلية  الســـــلطة  ممـــــثل  مع 
مبحافظة لحج:   

 CSSW لفـرع  العـام  االمـن  االخ  التقـى 
املحليـة  السـلطة  ممثـل  لحـج  مبحافظـة 

عـرض  اللقـاء  خـال  تـم  باملحافظـة، 
ومنهـا   CSSW بهـا  تقـوم  التـي  املشـاريع 
قبـل  مـن  املمـول  الصحـي  املـروع 
املسـيمري  مديريتـي  يف  االوتشـا  منظمـة 
الطـارئ  التغذيـة  ومـروع  واملـاح، 
املمـول مـن ) WFP ( ألحـدى عـر مديريـة 
وعـّر ممثل السـلطة املحلية عـن امتنانه 
وشـكره لجهود CSSW يف املجال الصحي 
املسـتدامة  التنميـة  ومجـال  والتعليمـي 
الخدمـات  وتقديـم  الفقـر  ومكافحـة 
االنسـانية للفئـات األكـر فقـراً يف اليمـن .

عدد من الوفود تزور الجمعية خالل الفرتة 
املاضية وتبحث سبل التعاون املشرتك 



22

املدرسية  الحقيبة   CSSW وزعت 
وطالبة  طالباً   26742 لعدد  ومستلزماتها 
يف عدد من محافظات الجمهورية وأوضح 
أن  االجتاعية  الرعاية  قطاع  يف  مصدر 
أسهمت  الجمعية  وزعتها  التي  الحقائب 
يف تخفيف معاناة الطاب الفقراء واأليتام 

والطاب النازحن واملترضرين من األحداث 
إىل  العودة  فكرة  تعزيز  يف  أسهمت  كا 
إىل  املترسبن  الطاب  واعادة  املدرسة 
التعليم  عى  الطاب  وتشجيع  مدارسهم، 
عى  القادرين  غري  املتفوقن  وخاصة 
مواصلة تعليمهم و تخفيف العبء املادي 

معنوياً  دعمهم  إىل  إضافًة  أرسهم  عى 
وإشعارهم بان لهم إخوة يقفون بجانبهم . 
الريكة  للجهات  عن شكره وتقديره  معرباً 

التي مولت املروع .

22
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csswyemen.org

للتواصل معنا .. المركز الرئيس  -  صنعـاء -  اليمــن

+ 967  1 464402

مشروع الحقيبة المدرسية

#حقيبتي _طريق _مستقبلي

تكلفة الحقيبة

$15
لنســهم فـي القضـاء علــى ظاهــرة التســرب من التعلـــيم
وتشجيع األيتام و الفقراء و النازحين على مواصلة التعليم

مليون 
2طـالب

خارج نظام التعليم
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يف محافظة إب:   
CSSWمبحافظــة  منظمــة  فــرع  وزع 
الفقــرية  األرس  عــى  الدقيــق  أكيــاس  إب 
 ، األحــداث  مــن  واملتــرضرة  والنازحــة 
وأوضــح مصــدر يف املنظمــة أن املــروع 
االرس  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف   أســهم 
التــي  االحــداث  جــراء  والنازحــة  املتــرضرة 

املحافظــة. تعيشــها 
ــة  ــة للوقاي ــرع أدوات النظاف ــا وزع الف ك
مــن مــرض الكولــريا لأليتــام بتمويــل مــن 
منظمــة  IHH الركيــة ، وأوضــح مصــدر يف 
الفــرع أن نحــو 200 يتيــم ويتيمــة اســتفادوا 
مــن املــروع الــذي احتــوى عــى  قطــارات 

ومنظــف  وصابــون  باســتيكية،  ميــاه 
ــور  ــودرة، وكل ــتال ب ــون كريس ــول، وصاب ديت
ــام  ــة لأليت ــرع بالتوعي ــام الف ــا ق ــم , ك معق
واســبابها  الكولــريا  مــرض  حــول  وأرسهــم 
يف  الصحيحــة  والطريقــة  منهــا  والوقايــة 

اســتخدام الكلــور لتعقيــم امليــاه .

يف وصابني :   
نفــذ مكتــب CSSW  بوصــاب بتمويــل 
مــروع  الركيــة  الفاتــح  مؤسســة  مــن 
مــن  املتــرضرة  لــألرس  العاجلــة   اإلغاثــة 
العــايل  وصــاب  مديريتــي  يف  األحــداث 
والســافل مبحافظــة ذمــار وذلــك كتدخــل 

لحجــم  نظــرا  الجمعيــة  قبــل  مــن  رسيــع 
وازديــاد  الســكان  يعيشــها  التــي  املأســاة 
ــروع  ــن امل ــة وتضم ــم الرضوري احتياجاته
أرسة   100 لعــدد  الغذائيــة  الســال  توزيــع 
أحتــوت كل ســلة غذائيــة عــى  القمــح واألرز 

. والبقوليــات  والزيــت  والســكر 

يف محافظة تعز :   
 18 تعــز  مبحافظــة    CSSW فــرع  وزع  
ألــف لــر مــن امليــاه ملخيــات النازحــن 
الواقعــة يف اطــار مديريتــي املعافــر وجبــل 

حبــي .
كــا وزع الفــرع  وحــدات االيــواء املقدمــة 

مشاريع إغاثية وخدمات إنسانية 
24

النازحــن واملترضريــن مــن  التــي تقدمهــا الجمعيــة لصالــح  العاجلــة  يف اطــار االغاثــة 

األحــداث يف عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة تــم تنفيــذ  جملــة مــن املشــاريع والخدمــات 

التــي  شــملت توزيــع الســال الغذائيــة واملــواد االيوائيــة وأدوات النظافــة وامليــاه والخدمات 

ــر التــايل تلخيــص ملــا تــم تقدميــه خــال الفــرة املاضيــة. الصحيــة ويف التقري
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الاجئــن   العليــا لشــئون  مــن املفوضيــة 
املخيــات  يف  النازحــة  األرس  مــن  لعــدد 
ووزع  املعافــر  مديريــة  اطــار  يف  الواقعــة 
حقائــب نظافــة وفلــرات تنقيــة امليــاه لعدد 
املكفولــن  األيتــام  أرس  مــن  أرسة   300

بتمويــل مــن منظمــة IHH  الركيــة .

يف  محافظة لحج :   
لحــج  محافظــة  يف   CSSW نفــذت 
العامليــة   الصحــة  منظمــة  مــن  بتمويــل 
للقيــادات  تدريبيــة  أنشــطة   WHO
مثقفــات  واملتطوعــات  املجتمعيــة 
وجلســات  التوعيــة  وانشــطة  املجتمــع 
العاجيــة  والخدمــات  النفــي   الدعــم 

 ، املضاربــة  مديريــات   يف  للمجتمــع 
والقبيطــة   ، الباحــة  طــور   ، املقاطــرة 

وأوضــح الدكتــور ذاكــر اليوســفي مديــر 
الجمعيــة  أن  الطارئــة   الصحيــة  الخدمــات 
قامــت بتســيري ثــاث فــرق طبيــة متنقلــة 
داخــل محافظــة لحــج  أســهمت يف تحســن 
الحالــة الصحيــة لنحــو 80 % مــن النازحــن 
واملترضريــن مــن األحــداث  واألمهــات مــن 
النســاء الحوامــل واملرضعــات مــن خــال 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم 

وخدمــات الصحــة االنجابيــة 
نفــذت  الجمعيــة  أن  اليوســفي  وقــال 
املديريــات  النفــي يف  الدعــم  جلســات 
الذكــور  مــن    9229 لعــدد  املســتهدفة 

واالنــاث واألطفــال أســهمت يف تشــخيص 
نــوع الحــاالت املرضيــة ومتابعــة الحــاالت 
النفســية وتقديــم جلســات العــاج  والدعــم 

النفــي لهــم .
تثقيفيــة  جلســة   300 تنفيــذ  تــم  كــا 
اســتفاد  املقاطــرة   منطقــة   يف  صحيــة 
منزليــة  زيــارة  و2000  فــردا  منهــا8300  
توعويــة اســتفاد منهــا 9700  فــرد امــن كا 

وبالغــن   أطفــال  الجنســن 
 20 لعــدد  تدريبيــة   دورات  وتنفيــذ 
متطوعــة مثقفــات صحــة املجتمــع وورشــة 
تدريبيــة لقــاء حشــد ومنــارصة لعــدد 30 مــن 
قيــادات املجتمــع املحــيل للمســاهمة يف 

دعــم أنشــطة املــروع املختلفــة  .

25
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دورة ملحاسبي فروع الجمعية :
 12 فيهـا  شـارك  التـي  الـدورة  وتطرقـت 

إىل  الجمعيـة  فـروع  محاسـبي  مـن  فـردا 

حسـب  الختاميـة  الحسـابات  اعـداد  كيفيـة 

املعايـري املحاسـبية الدوليـة وتحليـل ميزان 

تطرقـت  كـا  املاليـة  والتقاريـر  املراجعـة 

املاليـة  األنظمـة  مـع  التعامـل  كيفيـة  إىل 

االلكرونيـة.

دورة يف فن التصوير :   
املـرأة والطفـل دورة  تنميـة   نفـذ قطـاع 

تدريبيـة يف مجـال فـن التصويـر , وتطرقـت 

إىل  متدربـة   21 فيهـا  شـارك  التـي  الـدورة 

بالقواعـد  املتعلقـة  املعـارف  مـن  جملـة  

وأوضـاع  للتصويـر  األساسـية  الفنيـة 

التصويـر وتطبيـق عمـيل للتصوير إىل ذلك 

للفتيـات يف  تدريبيـاً  نظـم القطـاع برنامجـاً 

فـن اإللقـاء والخطابـة وكتابـة بحـوث علميـة 

العطـور.  وصناعـة  األخريـن  مـع  والتعامـل 

ورشة عمل لتقييم الخطط :   
مبحافظـة   cssw منظمـة  فـرع  أقـام 

مـن  جملـة  حـول  عمـل  ورشـة  صنعـاء 

بتقييـم  املتعلقـة  واملعلومـات  املعـارف 

واملسـتقبلية. السـابقة  الخطـط  ومراجعـة 

وأوضـح مصـدر يف املنظمـة أن الورشـة 

املشـاركن  قـدرات  تعزيـز  يف  أسـهمت 

هـذا  يف  واملهنيـة  الفنيـة  ومهاراتهـم 

يف  املشـاركن  بتفاعـل  مشـيدا  املجـال. 

إنجاح الورشـة وتجسـيد مفاهيمهـا وتحقيق 

أهدافهـا.

الدورات التدريبية 

نفــذت منظمــة  CSSW خــال الفــرة املاضيــة عــدداً مــن الرامــج والــدورات التدريبيــة يف مجاالت 

مختلفــة اســتفاد منهــا العــرات مــن الــكادر الوظيفــي واملتطوعن  ..
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اختتام دبلوم الحاسب اآليل :   
عـدن  مبحافظـة   CSSW فـرع  اختتـم 

املرحلـة  لطـاب  اآليل  الحاسـب  دبلـوم 

ويف  األيتـام،  مـن  والثانويـة  األساسـية 

ممثـل  حـرضه  الـذي  الحفـل  يف  كلمتـه 

السـلطة مبديريـة املعـا و أمهـات األيتـام 

اللـه  عبـد  محمـد  األخ  حـث  املكرمـن، 

عـى  الطـاب  الفـرع  مديـر  نائـب  الشـجينة 

االسـتفادة مـن مخرجـات الـدورة وتطبيقهـا 

يف  وطموحاتهـم  أهدافهـم  يحقـق  مبـا 

العمـيل. الواقـع 

اختتـام برنامـج تدريبـي يف مجـال 
الكوافـري:   

الرنامـج  باملـكا   cssw فـرع  اختتـم 

والتدبـري  الكوافـري  مجـال  يف  التدريبـي 

مـن  مشـاركة   45 منـه  اسـتفاد  املنـزيل 

الفـرع. لـدى  املكفـوالت  اليتيـات 
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افتتحــت منظمــة  CSSW مبحافظــة 

أبــن مركــز املواســاة الطبــي مبدينــة 

ــا  ــة االوتش ــن منظم ــل م ــة بتموي مودي

ويهــدف املركــز إىل اســتقبال الحــاالت 

املصابــة بوبــاء الكولــريا وبقيــة الحــاالت 

املرضيــة االخــرى ، واوضــح مصــدر يف 

املنظمــة أن املركــز يظــم طاقــاً طبيــاً 

مكونــاً مــن طبيــب مختــص وعــدد مــن 

املســاعدين وفنــي مختــر وصيــديل، 

للرقــود  قســم  باملركــز  يوجــد  كــا 

املركــز  , ويعمــل  بســعة مثانيــة ارسة 

ــاعة . ــدار الس ــى م ع

مركز املواساة الطبي 
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العيادة الطبية للنازحني 

العيادة الطبية املجانية لأليتام
لحج  مبحافظة   cssw فرع  افتتح 
ملعاينة  املجانية  الطبية  العيادة 
مصدر  وأوضح  األيتام   ومعالجة 
قسم  تضم  العيادة  أن  الفرع  يف 
طبيب  ارشاف  تحت  املعاينة 
حاالت  ملعالجة  متخصصن  وطبيبة 
التنفي  الجهاز  اإلسهاالت والتهابات 
املخترات  قسم  وكذا  األيتام  لدى 
الفحوصات املخرية األساسية  إلجراء 
األدوية  لرف  الصيدلة  وقسم 
استفاد  وقد  هذا  للمرىض،  املجانية 
من خدمات العيادة منذ افتتاحها 250 

يتيا ويتيمة .

افتتح  فرع cssw   مبحافظة صنعاء العيادة الطبية مبخيم 
جهزت  العيادة  أن  الفرع   يف  مصدر  وأوضح  للنازحن  الخانق 
مبعاينة  وستقوم  وصيدلية  حديثة  شمسية  طاقة  مبنظومة 
حاالت األمراض الذين يعانون من اإلسهاالت والتهابات الصدر 

والتهابات املسالك البولية.

مشرياً إىل أن 850 أرسة يف املخيم ستستفيد من العيادة  
.IHH املمولة من هيئة اإلغاثة الركية

وقيادات  املحلية  السلطة  ممثيل  من  عدد  االفتتاح  حرض 
املجتمع  وعدد من النازحن .
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ــاء  ــكا ببن ــرع CSSW بامل ــام ف ق

األمطــار  مليــاه  تجميعــي  خــزان 

مبديريــة الضليعــة ،وأوضــح مصــدر 

يف الفــرع أن نحــو 400 أرسة تعــاين 

مــن شــحة يف امليــاه يف املنطقــة 

ســــــتستفيد مــن املــروع، مــن 

 CSSW فــرع  اســــــتكمل  جهتــــــه 

مبحافظــة صنعــاء تعميــق برئيدوية 

مبــــــديرية  املفــــــلحة  قريــــــة  يف 

األعــروش – خــوالن .

بناء خزان تجميعي ملياه األمطار 
وتعميق برئ يدوية 

نفــذ مكتــب وصــاب خــال الفــرة املاضيــة عــددا مــن املشــاريع 
ــة . ــة والتوعوي واألنشــطة التثقيفي

يتيــم ويتيمــة   300 أكــر مــن  أن  وأوضــح مصــدر يف املكتــب 
تنميــة  يف  أســهمت  التــي  واألنشــطة  املشــاريع  مــن  اســتفادوا 
شــتى  يف  اإلبــداع  عــى  القــدرة  وإكســابهم  وتحفيزهــم  قدراتهــم 

توعويــة  محــارضات  نفــذ  املكتــب  أن  إىل  مشــرياً  املجــاالت، 
 ، لأليتــام  الربويــة  واللقــاءات  تثقيفيــة  ومســابقات  وإرشــادية 

كــا نفــذ دورة تدريبيــة حــول الكولــريا وأخــرى يف اللغــة اإلنجليزيــة . 
إىل ذلــك وزع  املكتــب الحقيبــة املدرســية لعــدد 251 يتيــا ويتيمــة 

والحقيبــة اإللكرونيــة لعــدد 61  يتيــا ويتيمــة .

مكتب cssw  بوصاب ينفذ عدد اً من أنشطة األيتام
خالل الفرتة املاضية  
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 CSSW بـــ  األرسة  تنميــة  قطــاع  أقــام 
يف  املــرأة  حقــوق  حــول  توعيــة  جلســات 

التعليــم وأخــرى حــول والعنــف القائــم عــى 
وأســبابها  االجتاعــي   النــوع 

اســتفاد منهــا أكــر مــن100 امــرأة وفتــاة 
يف أمانــة العاصمــة . 

ضمن  فعالية 16 يوما ملناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

CSSW تنفذ جلسات توعية للنساء يف أمانة العاصمة 

الــدوري  امللتقــى  حرضمــوت  بــوادي   cssw فــرع  عقــد 
للجــان امليدانيــة  مبشــاركة 28 لجنــة ميدانيــة تطوعيــة  تعمــل 
عــى تنفيــذ املشــاريع االنســانية للجمعيــة يف عمــوم مناطــق 
وادي حرضمــوت وجــرى خــال امللتقــى مناقشــة عــدد مــن 
وخرجــت  امليدانيــة  اللجــان  بعمــل  املتعلقــة  العمــل  أوراق 
بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها أن تســهم يف 

النهــوض بالعمــل الطوعــي امليــداين.
التطوعيــة  اللجــان امليدانيــة  وتــم خــال امللتقــى تكريــم 
ــة يف  ــم املبذول ــان لجهوده ــكر وعرف ــهادات ش ــزة بش املتمي

العمــل التطوعــي .

انعقاد امللتقى الدوري وتكريم اللجان امليدانية 
يف وادي حرضموت
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ــمها   ــة اس ــة نازح ــن طفل ــة ع ــي القص تح
مــن  البالغــة   ، الزكــري  حــزام  ســعد  أنهــار 
العمــر  ) 10 ( ســنوات ، تــدرس يف الصــف  
ــة   ــزم -  عزل ــة الك ــدايئ يف منطق ــع االبت الراب

املراتبــة  -  مديريــة جبــل حبــي .
تعيــش الطفلــة أنهــار مــع أرستهــا الفقــرية 
والدهــا يعمــل مــدرس يف محافظــة لحــج 
وليــس  القريــة   إىل  نــزح  الحــرب  وبســبب 
ــه  ــه أي دخــل مــادي لتوفــري كل احتياجات لدي
ســوى راتبــه الــذي توقــف منــذ أكــر مــن 
عــام، تتكــون أرسة الطفلــة أنهــار ) مــن األب 
واألم وأخ واحــد يبلــغ مــن العمــر 4 ســنوات( 
محافظــة  يف  الســابق  يف  تعيــش  كانــت 
عــدن منطقــة الشــيخ عثــان التــي انفجــرت 
مغــادرة  عــى  وأجرتهــم  الحــرب  فيهــا 

املدينــة بســبب تهــدم بيتهــا.
اىل   النــزوح  أنهــار  الطفلــة  ارسة   قــررت 
بعــض  مــن  قريبــة  لتكــون  كــزم  منطقــة 
أقاربهــا ومــن هنــاك بــدأت مســريتهم لحيــاة 
جديــدة و وضــع جديــد يف هــذه املنطقــة  .

خــوف  حالــة  مــن  أنهــار  الطفلــة  عانــت 
مــع  االختــاط  يف  الرغبــة  وعــدم  شــديد  

ــة  ــق حاي ــا فري ــه إليه ــاق الل ــال ، وس األطف
النازحــن ) مرفــات املســاحات الصديقــة 
( والــذي مــن أهــم أهدافــه تقديــم الدعــم 
النفــي لألطفــال مــن خــال العديــد مــن 

. الطــرق والوســائل املتاحــة لذلــك 
ــاحات  ــات املس ــق مرف ــال فري ــم انتق ت
ــة النازحــن   الصديقــة التابــع ملــروع حاي
املســاحات  وتدشــن  كــزم  منطقــة  إىل 
الدعــم  تقديــم  لغــرض  هنــاك  الصديقــة 
اللعــب  خــال  مــن  لألطفــال  النفــي 
ــة   ــذه الحال ــق ان ه ــف الفري ــرح  واكتش وامل

نفــي. دعــم  إىل  تحتــاج 
الحظــت مرفــات املســاحات الصديقــة 
وال  اللعــب  تحــب  ال  أنهــار  الطفلــة  أن 
ســؤال  وعنــد  باألطفــال  االختــاط  تــود 
الريئــة  بكلاتهــا  أجابــت  لهــا  املرفــات 
بأنهــا نازحــة وبــأن بيتهــا انهــدم ومــا زالــت 
ذكريــات الحــرب تاحقهــا وتســبب لهــا حالــة 
يف  الرغبــة  وعــدم  الشــديد  الخــوف  مــن 
اللعــب وهنــاك بــدأت مرحلــة تقديــم الدعــم 
النفــي واقناعهــا لتقبــل الواقــع الجديــد 
بهــدف إعــادة بنــاء شــخصيتها الطفوليــة ا

الخــوف اىل  أجــواء   ملرحــة وإخراجهــا مــن 
واملــرح. الفرحــة  أجــواء 

النفــي  الدعــم  جلســات  وتوالــت 
مرفــات  قبــل  مــن  بأنهــار  واالهتــام 
ــابيع  ــة أس ــة ثاث ــاحات الصديقــة طيل املس
، حتــى بــدأت الطفلــة االختــاط باألطفــال 
واللعــب معهــم وبــدأت بتقديــم األناشــيد 
الطفلــة  منــزل  إىل  املرفــات  ذهبــت   ،
أنهــار ومقابلــة أمهــا رجــاء محمــد عــيل حيــث 
بعــد  لألحســن  تغــريت  ابنتهــا  بــأن  قالــت 
ومــا  الصديقــة  املســاحات  إىل  جــاءت  أن 
أن  واضافــت  ورعايــة  اهتــام  مــن  لقيتــه 
أنهــار تعــود إىل البيــت وهــي فرحــة مــرسورة 
وتظــل تنشــد وترســم يف البيــت وقــد عــرت 
لنــا عــن مــدى شــكرها لريــك ملنظمــة 
  )  OCHA املمــول)  والريــك   CSSW
عــى  الصديقــة  املســاحات  ومرفــات 
ــن  ــه م ــون ب ــذي يقوم ــع ال ــل الرائ ــذا العم ه
ــؤالء  ــل ه ــرح ملث ــعادة والف ــادة الس ــل اع أج

. النازحــن  األطفــال 
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اســتفاد أكــر مــن 2000  فــرد مــن الحملــة 

طيبــات  ملتقــى  نفذهــا  التــي  التوعويــة 

منظمــة  مــن  بتمويــل  الطبــي  الرحمــة 

الكولــريا  مــرض  حــول  باملــكا   CSSW

يف منطقــة ميفــع حيــث ضمــت الحملــة 

الطبيــة مجموعــة مــن األطبــاء يف العيــادات 

املتنقلــة للكشــف عــن حــاالت الكولــريا يف 

املركــز الصحــي مبيفــع والوحــدات الصحيــة 

التابعــة لــه كــا نفــذ امللتقــى حملــة توعيــة 

ــريا  ــرض الكول ــول م ــزل ح ــزل إىل من ــن من م

تدريبيــة  دورة  و  ميفــع  قــرى  جميــع  يف 

امللتقــى.  ألعضــاء 

املكال.. حملة  طبية توعوية 

الثقافيــة  برنامــج االنشــطة  تعــز  CSSW مبحافظــة  نظــم فــرع 
ــج  ــن الرنام ــتفاد م ــرع  اس ــدى الف ــن ل ــام املكفول ــة لأليت والرفيهي
ــل مــن  ــة والريــف وبتموي ــاء املدين عــدد )80( يتيــا ويتيمــة مــن أبن
واملســابقات  االلعــاب  الرنامــج  وشــمل  الكـــــويتي  الــزكاة  بيــت 
ــدايا للمرزيــن  ــية وعــرض الهوايــات وتوزيــع الهـــ ــية الرفيهـــ الثقافـــ

. الرنامــج  يف 
وقــال مصــدر يف الفــرع  أن هــذا الرنامــج يــأيت كتنفيــس لأليتــام 
املكفولــن يف اطــار الدعــم النفــي  كــا تــم عرض بعــض مواهب 

االيتــام وعقــد دورة يف الدعــم النفــي ألمهــات األيتــام .

برنامج األنشطة التثقيفية والرتفيهية لأليتام يف تعز 



35

Funded by WHO, CSSW implements several 
emergency health services for affected

 populations in Lahj Governorate
Yemen is experiencing an eco-
nomic crisis due to the ongoing 
war. The crisis led to deterioration 
in health services and caused 
the spread of many diseases and 
epidemics in the conflict-affected 
areas, as well as the deterioration 
of mental health among various 
groups of society, including chil-
dren, women and men who need 
direct intervention in provision of 
health and psychological assis-
tance.
With the support of the World 
Health Organization, CSSW 
branch in Lahj governorate man-
aged to implement training activi-
ties targeting community leaders, 
female volunteers and commu-
nity educators. The branch also 

implemented awareness activities, 
psychosocial support sessions and 
provided treatment services to the 
community through three mobile 
clinics in the districts of Madhari-
bah, Maqatirah, Tor al-Baha and 
Qabbaitah within Lahj governorate. 
“Three mobile medical teams have 
been dispatched to Lahj governo-
rate which contributed to improve 
the health status of about 80% of 
the displaced and conflict-affected 
population, including pregnant and 
lactating women through primary 
health care services and repro-
ductive health services,” said Dr. 
Zaker al-Yusufi, director of CSSW 
emergency health services. 
CSSW also carried out psycho-
social support sessions in the 

targeted districts benefiting (9229) 
males, females and children, and 
contributing to diagnose diseased 
cases, track psychological cases 
and provide psychiatric support for 
them.
CSSW, in addition, implemented 
300 health education sessions in 
the district of al-Maqatirah benefit-
ing (8300) people and conducted 
2000 home visits benefiting (9700) 
community members.
CSSW, furthermore, conducted 
training sessions for 20 female 
community health educators and 
volunteers and implemented an 
advocacy and mobilization work-
shop for 30 community leaders to 
contribute to support the project’s 
various activities.
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CSSW participated in a confer-
ence of the network of non-govern-
mental organizations involved in 
the elimination and control of ne-
glected tropical diseases (NTDs), 
held in Dakar, Senegal at the end 
of last September 2017. Among the 
participants were the Senegalese 
Minister of Health, representative 
of the World Health Organization in 
Africa, and the Chairperson of the 
Conference, Ms. Wendy Harrison, 
and the representative of Helen 
Keller Organization in Africa.

Dr. Isam Eldin Awad, CSSW 
Director of Neglected Diseases 
Control Program, stated that the 
conference included several dia-
logues and discussions on improv-
ing coordination to achieve a high 
coverage rate for NTDs control 
programs. It also included advan-
tages of effective participation of 

communities in NTDs control pro-
grams, lessons learned, successes 
achieved in the program of intesti-
nal worm control and the integrated 
interventions for various neglected 
tropical diseases.

Dr. Awad met with a number of 
representatives of delegations 
and humanitarian organizations 
participating in the conference and 
discussed with them a number of 
ideas and issues related to the 
control of neglected diseases.

Meanwhile, Dr. Awad participat-
ed in the meetings of the NGDO 
Group for Onchocerciasis Control, 
in which Dr. Adrian Hopkins made 
a presentation on the history of the 
network from the beginning of its 
foundation till now and its relation 
to the various elimination and con-
trol programs worldwide. A mean-

ingful discussion held on the topic 
in addition to other presentations 
displayed by other members.

A brief presentation displayed 
about the proposed amendments 
to the terms of reference for mem-
bership in the group. The partic-
ipants came out with a number 
of recommendations related to 
the control of neglected tropical 
diseases.

Participation in conference of non-governmental
 organizations network to eliminate and control neglected 

tropical diseases



37

A delegation of the Italian organization 
Intersos visited the child protection 
project at the CSSW branch in Mukalla. 
The delegation discussed with the 
branch’s health sector officer aspects of 
cooperation between the organization 
and CSSW for the benefit of the society 
in general and children in particular.
It is worth noting that Intersos works to 
assist and protect children.

The branch of CSSW in Ibb distributed flour bags to 
poor, displaced and conflict-affected families. A source 
in the association said that the project contributed to 
alleviate the sufferance of the displaced and conflict-af-
fected families in all districts of the governorate.

The source thanked the efforts of the Turkish Red 
Crescent and the executive authority, which helped 
deliver the flour to the affected and displaced families.

A delegation from Italian organization Intersos visits 
CSSW branch in Mukalla

Funded by the Turkish Red Crescent,
CSSW branch in Ibb governorate distributes flour to 

poor, displaced and affected families
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CSSW implemented in the 
Capital City Sana’a technical and 
vocational training programs to im-
prove the livelihoods of refugees. 
Dr. Mutahar Al-Haidari, director of 
the refugee department, said that 
the Association, in partnership with 
the UN High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), implemented 
a six-month professional diploma 
at the Industrial Technical Institute 
and the Engineers Center. Nine-
ty-five male and female students 

benefited from the courses in auto 
mechanics, electrical installations, 
and maintenance of electrical 
appliances, computers and mobile 
devices.

Dr. Al-Haidari said that CSSW 
conducted training courses for 
three months at the Saba center 
for rehabilitation of woman and 
child, benefiting (55) female train-
ees in the fields of hairdressing, 
sewing, and henna, in addition to 

training courses in the manufacture 
of sweets and incense.

Moreover, CSSW conducted 
training courses for (27) male and 
female trainees which contributed 
to empower the participants on 
how to prepare plans and ways of 
managing small projects to ensure 
success of projects and reduce 
risk.

Funded by UNHCR,
CSSW implements technical and vocational training

programs for refugees
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Funded by UNHCR and in partner-
ship with INTERSOS, CSSW dis-
tributed shelter items to hundreds 
of the most vulnerable displaced 
families in Lahj Governorate. Dr. 
Mona al-Hajri, the Society’s relief 
and emergency officer, explained 

that each family received mattress-
es, blankets, mats, cooking uten-
sils, cover sheets, and two jerry 
cans.

Dr. al-Hajri thanked UNHCR and 
INTERSOS for their efforts to alle-

viate the suffering of the displaced 
and affected people and wished 
more support and assistance to 
thousands of the poor in Yemen.

Funded by UNHCR,
CSSW distributes shelter items in Lahj governorate
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The CSSW branch in Lahj 
Governorate opened a free med-
ical clinic for the inspection and 
treatment of orphans. A source in 
the branch indicated that the clinic 
includes an inspection section 

under the supervision of a male 
and female doctors specialized in 
dealing with diarrhea cases and 
respiratory infections for orphans 
as well as a laboratory section to 
conduct basic laboratory tests and 

a pharmacy to disburse free medi-
cines for patients. 

Around 250 male and female or-
phans benefited from the services 
of the clinic since its opening.

CSSW Lahj branch opens free medical clinic for orphans

The CSSW Family Development Sector held aware-
ness sessions on women’s rights to education and 
on gender-based violence. More than 100 women 

and girls in the Capital’s Sana’a benefited from such 
sessions.

Within the 16-day campaign against gender-based 
violence, awareness sessions conducted for

displaced and refugee women
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The CSSW branch in Sana’a governorate 
opened a medical clinic in Al-Khaneq camp for 
displaced people. A source in the branch stated 
that the clinic was equipped with a modern solar 
energy system and a pharmacy. The clinic will 
examine disease cases suffering from diarrhea, 

chest infections and urinary tract infections, noting 
that 850 families in the camp will benefit from the 
clinic funded by the Turkish IHH Organization.

The opening ceremony attended by a number of 
local authority representatives, community leaders 
and a number of displaced people.

Medical clinic opened in Al-Khaneq camp for
displaced people in Sana’a governorate
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