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 ISO 9001- 2008 اجلــودة  �صهادة  متديد  على   CSSW ح�صلت 
�صم  اجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء   , 2015م  للعام  االأملانية   TUV �صركة  من 
عددا من قيادة اجلمعية ومدير مكتب �صركة TUV االأملانية يف اليمن وال�صام 
, واأو�صح االأخ الدكتور عبدالوا�صع الوا�صعي مدير  املهند�س حممد با�صل احلفار 
عام اجلمعية اأن عملية متديد ال�صهادة جاءت بعد اإجراء عملية التدقيق اخلارجي 
من قبل ممثلTUV للتاأكد من �صالمة �صري وتطبيق نظام اجلودة الذي تنتهجه 
اجلمعية منذ العام عام 2008 م ,  من جانبه اأ�صاد حممد با�صل احلفار ممثل 
عمليات  نظام  بتطبيق  يتعلق  فيما  اجلمعية  وان�صباط  �صري  مب�صتوى   TUV
اإدارة اجلودة والذي من  امل�صتمر والتطوير امللحوظ يف نظام  اجلودة والتح�صني 

�صاأنه اأن ي�صهم يف حت�صني وتطوير اأداء اجلمعية , وكانت CSSW قد ح�صلت 
على ال�صهادة يف يناير عام 2009 م من قبل �صركة TUV االأملانية التي تعد 
من اأكرب ال�صركات املانحة والعاملة يف هذا املجال .. ومت متديد ال�صهادة لثالث 

�صنوات متتالية بعد القيام بالعمليات الالزمة للتدقيق الداخلي واخلارجي .
ح�صر اللقاء االأخ يحي الدباء االمني العام امل�صاعد واالأخ الدكتور عبدالوا�صع 
الوا�صعي مدير عام اجلمعية واالأخ الدكتور جميل اليو�صفي املدير العام امل�صاعد 
روؤ�ــصــاء  مــن  وعــدد  والتخطيط  اجلـــودة  ادارة  مدير  الريا�صي  حمفوظ  واالأخ 

القطاعات ومدراء االدارات واملخت�صني باجلمعية .

ISO 9001- 2008 تحصل على تمديد شهادة الجودة CSSW
من شركة TUV للعام 2015م

منتدى  اجتماع  يف   CSSW �صاركت 
ال�صوداء  العمل امل�صرتك ملكافحة مر�س 
و الفالريا اللمفاوية والذي انعقد موؤخرًا 
   CSSW الـ  ومثل     .. ابابا  ادي�س  يف 
يف املنتدى كل من االمني العام الدكتور 
ع�صام  والــدكــتــور  فــرحــان  املجيد  عبد 
املنظمات  اإدارة  مــديــر  عــو�ــس  الــديــن 

الدولية ..
هام�س  على  التقى  اأنـــه  فــرحــان  وقـــال 
املنتدى عددا من ممثلي اجلهات املانحة 
واملنظمات امل�صاركة ومت بحث ما تقدمه 

اجلمعية من ان�صطة يف هذا املجال يف اليمن خا�صة 
مع بدء التح�صريات لتنفيذ احلملة االوىل بالتعاون 

با�صتخدام  والــ�ــصــكــان  الــعــامــة  ال�صحة  وزارة  مــع 
املجتمعات  يف  اجلماعية  املــعــاجلــة  ا�صرتاتيجية 
املوبوءة , م�صريِا ان مر�س ال�صوداء منت�صر يف ثمان 

حمافظات مينية و تعمل وزارة ال�صحة 
ــة يف  ــي يف ثــــالث حمــافــظــات واجلــمــع

اخلم�س املحافظات املتبقية .
اىل ذلك �صارك الدكتور ع�صام عو�س 
الــدويل  للتحالف  االول  االجــتــمــاع  يف 
ــى هــامــ�ــس  ملــكــافــحــة الــبــلــهــار�ــصــيــا عــل
   CSSW الـــ  م�صاركة  وتاأتي  املنتدى 
جمموعه  يف  ع�صو  كونها  االجتماع  يف 
مكافحة  يف  العاملة  التنموية  املنظمات 
يف  ــو  وعــ�ــص  )  )Hgdo الـــ�ـــصـــوداء 
املــداريــة  لــالأمــرا�ــس  الـــدويل  التحالف 
كان  االجتماع  اأن  عو�س  واأفــاد   )  )Ntds املهملة 

ناجحا وكان نتائجه ايجابية وكان له مردود طيب.

المشاركة في اجتماع منتدى العمل المشترك
إلستئصال مرض السوداء والفالريا اللمفية المنعقد بأديس أبابا
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تنفيذ  املحويت  مبحافظة   CSSW فرع  د�صن 
ي�صتهدف  الذي  والغذائي  العـالجي  التدخل  م�صروع 
نحو الفي طفل وطفلة من الذكور واالناث حتت �صن 
واالمهات  التغذية  �صوء  من  يعانون  الذي  اخلام�صة 
يف  التغذية  ب�صوء  امل�صابات  واملر�صعات  احلوامل 

ع�صرة جتمعات مبديريتي اخلبت وبني �صعد.
وقطر  االوت�صا  منظمة  من  بتمويل  امل�صروع  ينفذ 
خدمات  وتقدمي  اي�صال  اىل  يهدف  حيث  اخلريية 
لالأطفال  ال�صرورية  واالأدويــــة  العالجية  التغذية 
 264 لعدد  احلاد  التغذية  �صوء  بحاالت  امل�صابني 
م�صابني  وطفلة  طفل   1500 ونحو   وطفلة  طفال 
بحاالت �صوء التغذية املتو�صط  يف املناطق امل�صتهدفة 
باملحافظة .. كما يهدف امل�صروع اىل اي�صال وتقدمي 
خدمات التغذية العالجية والوقائية املح�صنة ل�صحة 
اأم   2400 لعدد  واملر�صعات  احلــوامــل  االمــهــات 
حامل اأو مر�صع من امل�صابات ب�صوء التغذية متو�صط 

احلدة يف املناطق والتجمعات امل�صتهدفة 

االأن�صطة  تنفيذ  املــ�ــصــروع  خـــالل  مــن  يــتــم  كــمــا 
املجتمعات  ومعرفة  وعــي  م�صتوى  لرفع  التوعوية 
املثلى  باملمار�صات  يتعلق  ما  خ�صو�صا  امل�صتهدفة 
والنظافة  ال�صغار  باالأطفال  والعناية  التغذية  يف 
املــمــار�ــصــات  وت�صحيح  واملــجــتــمــعــيــة  ال�صخ�صية 

وال�صلوكيات غري ال�صحية املتبعة داخل اال�صر.
ي�صار اإىل اأن CSSW تعترب املنظمة الوحيدة يف 
اليمن التي تنفذ هذا امل�صروع يف عدد من املحافظات 

التي  ينت�صر فيها �صوء التغذية ب�صكل كبري.

انتهى برنامج املياه واال�صحاح البيئي بـ  cssw  من تنفيذ م�صروع امدادات املياه وال�صرف ال�صحي 
القائمة على املجتمع بتمويل من منظمة اليون�صف

واو�صح االخ امني علي عمر مدير الربنامج ان امل�صروع نفذ يف خم�س مديريات مبحافظة تعز وان 
 17 املياه يف  وتاأهيل انظمة ال�صرف ال�صحي وامدادات  11م�صروع مياه   تاأهيل  الربنامج عمل على 
مدر�صة و6 مرافق �صحية ترافقت مع امل�صروع تنفيذ برنامج توعوي يف 135 قرية من خالل   اقامة 
املنازل  لعدد  لها يف  االآمن  املياه واحلفظ  كيفية معاجلة  و  النظافة  جمال  يف  توعية  جل�صة   2499
 37 تركيب  مت  كما  امل�صتهدفة  واملدار�س  الطالب  على  النظافة  وادوات  مواد  وتوزيع  فردا   40859
م�صاريع  تدير  11 جلنة  قدرات   بناء  ومت  امل�صتهدفة  ال�صحية  واملرافق  املدار�س  مياه يف  تنقية  وحدة 

برنامج المياه واالصحاح البيئي

ينتهي من تنفيذ مشروع إمدادات 
المياه بمحافظة تعز

بتمويل من االوتشا و قطر الخيرية

تدشين مشروع التدخل العالجي التغذوي بمحافظة المحويت
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للمر�صى  الدوائي  العون  م�صروع  املهرة  حمافظة  يف   CSSW فرع  نفذ 
الفقراء بتمويل من �صركة ميا�س تاكيدا  لتجارة االأدوية , حيث مت توزيع االأدوية 
للمر�صى  التوزيع  يتم  طريقها  عن  والتي  املديريات  يف  ال�صحية  املراكز  على 

الفقراء و يتوقع اأن ي�صتفيد من هذا امل�صروع اأكرث من 300 مري�س.

حول  اجلماهريية  التوعية  حملة  االيــدز  مكافحة  برنامج  نفذ 
العرو�س  باإقامة  املتمثلة  )االيــدز(  املكت�صبة  املناعة  نق�س  فريو�س 

امل�صرحية اجلماهريية
واو�صح الدكتور ذاكر اليو�صفي مدير الربنامج ان احلملة اأ�صهمت 
يف  تعريف اجلمهور بفريو�س نق�س املناعة املكت�صب )االيدز( وطرق 
الوقاية منه وكيفية التعامل مع املتعاي�صني مع املر�س ب�صورة ايجابية 
احلديدة  و  عدن  هي  حمافظات  ثالث  يف  تنفذ  احلملة  ان  م�صريا 

وح�صرموت.

تدريبية يف  دورات  اقامة  املياه من خالل 
اجلانب املايل واالداري وتزويدهم بوحدة 
معلومات �صملت اجهزة كمبيوتر وطابعات 

وانظمة حما�صبية
ــروع يــهــدف اىل  ــص وقــــال عــمــر ان املــ�
امل�صاهمة الفاعلة يف حماية افراد املجتمع 
كــاالأطــفــال  ال�صعيفة  الــفــئــات  وبخا�صة 
املياه  خدمات  حت�صني  خالل  من  والن�صاء 
النظافة  وتــعــزيــز  الــ�ــصــحــي  والــ�ــصــرف 
ودورها  اليون�صف  منظمة  بجهود  م�صيدا 
الرائد باالرتقاء مب�صتوى الطفولة باليمن 
املجتمع من احل�صول على  افراد  ومتكني 

مياه اآمنة و�صحية .

في المهرة ..

10 مراكز صحية تستفيد من مشروع 
العون الدوائي للمرضى الفقراء

بتمويل من يمان للتنمية
حملة التوعية حول 

فيروس نقص المناعة
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�صع يف اعتبارك دائما ان املاأوى يجب ان يحقق:
احلماية من العوامل اجلوية واالمن واخل�صو�صية 
وزيادة القدرة على التكيف جتاه التهديدات ال�صحية

ان�صطة  بدء  ودعــم  واملجتمع  العائلة  وحــدة  ودعــم 
�صبل ك�صب العي�س وحتقيق كرامة االن�صان

غري  والــلــوازم  املـــاأوى  جمــال  يف  ا�سفري  معايري 
الغذائية

عند  االعتبار  بعني  التالية  االعتبارات  اخذ  ينبغي 
بناء خميم او تامني ماأوى طوارئ:

ا�صراك ال�صكان املت�صررين من الكارثة اىل جانب 
ال�صلطات املخت�صة يف عملية التقييم واختيار موقع 

املخيم او ماأوى الطوارئ وملكية االر�س
من  �صواء  احلماية  توفري  ينبغي  واالمـــن:  املوقع 
الطبيعية  املخاطر  او  الفعلية  االمنية  التهديدات 
نواقل  الأخــطــار  التعر�س  او  التلوث  او  والــكــوارث 

االمرا�س

الو�صول: لتامني امدادات االغاثة وتامني الو�صول 
املرافق  املدار�س,  فيها  مبا  الرئي�صية  اخلدمات  اىل 

ال�صحية ,اال�صواق,  اأماكن اللعب والعمل
- م�صاحة املوقع االجمالية: 45 مرت مربع/ال�صخ�س
�صخ�س  لكل  املخ�ص�صة  امل�صوقة  االر�س  م�صاحة   -

االقل. على  مربع  مرت   3.5
- مراعاة احتياجات التو�صع امل�صتقبلية

- نوعية الرتبة التي توؤثر على ت�صريف املياه ب�صكل 
جيد, ويجب اال يقل ارتفاع اخف�س نقطة  الواقع 
للمياه  املقدر  االق�صى  امل�صتوى  فوق  متار   3 عن 

اجلوفية.
- درجة انحدار املوقع 1-6 % ل�صرف املياه وحفر 

املراحي�س دون تلويث م�صادر املياه اجلوفية.
- م�صادر املياه.

من  وغــريهــا  اال�ــصــجــار  وجـــود  النباتي:  الــغــطــاء   -
النباتات التي حتافظ على ا�صتقرار الرتبة وتوؤمن 

الظل وحتمي من العوامل اجلوية.

االوبئة,  احلرائق,   : من  احلماية  اعتبار  يف  �صع   -
اجلن�صية,  التحر�صات  ال�صغب,  ال�صرقة,  العنف, 

واالنتقام فهي توؤثر على كامل املخيم
العي�س  ك�صب  دعــم  �صبل  ت�صجيع  ينبغي  تــذكــر   -
البناء  �صراء مواد  حمليا حيثما امكن عن طريق 
والعمالة  املتخ�ص�صة  البناء  بخربات  واال�صتعانة 
وحتليالت  تقديرات  اىل  ا�صتنادا  حمليا  اليدوية 

�صريعة لل�صوق ب�صكل ال يوؤثر عليه �صلبيا
- يــــــزود الـــ�ـــصـــكـــان املـــنـــكـــوبـــني بــــالــــلــــوازم غــري 
على  املالب�س  من  كاملتني  الغذائية)جمموعتني 
بطاطني  ــاخ,  ــن وامل املحلية  لــلــعــادات  تبعا  االقـــل 
نامو�صيات معاجلة مببيدات  وفر�صات وح�صائر, 
وتناول  الطهي  لزم االمر(’ اواين  اذا  احل�صرات 
الطعام)قدرين كبريين للطهي مبقب�س وغطاء , 
كبريتني  ملعقتني  الطعام,  لتح�صري  اناء   , �صكني 
لل�صرب(,مواقد  وكا�س  معدنية  وملعقة  �صحن   ,

ماأمونة ووقود وانارة منزلية , ادوات اخرى.

االيواء
وادارة مخيمات النازحين

اأ.  حممد املعزب

�صل�صلة التوعية من كتاب الدليل امليداين 
الأع�صاء الفريق االإقليمي لالإ�صتجابة للكواراث   
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نفذ فرع CSSW مبحافظة ماأرب العديد من االن�صطة وامل�صاريع خالل 
املت�صررين من  للنازحني  العاجلة  االغاثة  2014م ومتثلت يف  الرابع  الربع 
توزيع  كما مت  اأ�صرة  لعدد )500(  الغذائية  املــواد  توزيع  االحــداث حيث مت 
مواد ايوائية لعدد )300( اأ�صرة , باالإ�صافة اإىل حفر  بئرين  �صطحيني مع 

ملحقاتهما بتمويل من موؤ�ص�صة بيت ال�صارقة 
اإىل ذلك  مت �صرف امل�صتحقات الدورية لعدد )335(يتيمًا ويتيمة و تقدمي 
لالأيتام   اأدوية  وتقدمي  الدورية  الفحو�صات  وعمل  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

كما اجريت عمليتان جراحيتان لعدد )2( من االيتام .

مع  بال�صراكة  عدن  مبحافظة   CSSW فرع  نفذ 
ومكتب  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�صية 
اللقاءات  اأن�صطة  املحافظة  يف  وال�صكان  ال�صحة 
التح�ص�صية ملكافحة عدوى مر�س" االإيدز " مب�صاركة 
العديد من الكوادر ال�صحية باملحافظة , ويف كلمته 
يف حفل التد�صني اأ�صار االأخ الدكتور حممد حمفوظ 
يف  الفرع  ا�صهامات  اإىل  الفرع  عام  اأمني  بايع�صوت 
خدمة  و  وال�صحي  والتعليمي  االجتماعي  املــجــال 
والن�صاء  االأيتام  من  املحتاجة  املجتمعية  ال�صرائح 
التي  االأن�صطة  هذه  اأن  موؤكدا   , واملر�صى  وامل�صنني 
ينفذها الفرع حتت �صعار " م�صاب االإيدز اإن�صان " 
�صت�صتمر خالل االأ�صهر املقبلة  ح�صر حفل التد�صني 
الوطني  الربنامج  مدير  الــرب  عبد  نبيل  الدكتور 

ملكافحة االإيدز مبكتب ال�صحة وال�صكان باملحافظة 

القيادات  حــول  عمل  ور�ــس  الفرع  اختتم  ذلــك  اإىل 
بدعم  االإجنابية  ال�صحة  حول  املجتمعية  و  الدينية 

من منظمة ماري �صتوب�س الدولية.
الدينية  القيادات  من   )  125  ( عدد  فيها  �صارك 
االأمومة  ملفاهيم  وتطرقت  باملحافظة  املجتمعية  و 
و�صائل  و  واأهـــداف  االإجنــابــيــة  ال�صحة  و  املــاأمــونــة 
اإىل  باالإ�صافة   , االأ�ــصــرة  تنظيم  طــرق  ايجابيات  و 
موقف االإ�صالم من تنظيم االأ�صرة و تفنيد ال�صبهات 

حولها .
للتطوع حفال  العاملي  اليوم  الفرع مبنا�صبة  نفذ  كما 
يف  ومتطوعة  متطوعًا    )105( وتكرمييا  خطابيا 
ل�صوؤون  عدن  حمافظة  وكيل  واأ�صاد  اخلريي.  العمل 
دعم  موؤكدا  الفرع  بــدور  البكري  نائف  املديريات  
ملا  املجاالت  كل  يف  التطوعي  للعمل  املحلية  ال�صلطة 

حممد  االأخ  ,وكــان  املجتمع  وتطور  خدمة  �صانه  من 
ا�صتعر�س  قد  الفرع  عــام  اأمــني  بايع�صوت  حمفوظ 
تاأهيل  ومــنــهــا  املــحــافــظــة  داخـــل  اجلمعية  نــ�ــصــاط 
املهنية  املجاالت  يف  والفتيات  ال�صباب  )500(من 
احوالهم  حت�صني  على  ت�صاعدهم  التي  واحلرفية 
املعي�صية . اإىل ذلك نفذ  الفرع حملة ت�صجري لثالث 
مدار�س يف مديرية دار �صعد وذلك �صمن فعاليات " 
اليوم العاملي للتطوع " وبدعم من املفو�صية ال�صامية 
ل�صوؤون الالجئني �صمن برنامج تفعيل دور  املجال�س 

الطالبية املنتخبة.
املتميزين  لالأيتام  تكرميًا   حفاًل  الفرع  اأقــام  كما 

واملوهوبني , و�صملت الفعالية امل�صابقات الفكرية
واأمهاتهم  باالأيتام  توعية  لقاء  وعقد  الرتفيهية  و 

وتكرمي االأيتام املتفوقني درا�صيًا .

تنفيذ العديد من األنشطة
في محافظة مأرب

في عدن ..
أنشطة توعوية .. صحية .. تطوعية 
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كوين   ( �صعار  حتت  التوعوي  امللتقى  بتعز    CSSW فــرع  اختتم 
اإيجابية وا�صنعي احلياة( وا�صتهدف )170( م�صاركة من اأمهات االأيتام 

واليتيمات املكفولني لدى اجلمعية.
امللتقى الذي ا�صتمر يومني هدف اإىل اإك�صاب اأمهات االأيتام واليتيمات 
عددًا من املهارات الرتبوية الالزمة يف كيفية التعامل مع االأبناء االأطفال 
روحاملثابرة  وغــر�ــس  احلميدة,  االأخـــالق  على  ,وتربيتهم  واملــراهــقــني 
ز لالإجناز و�صناعة امل�صتقبل, وغريها من املهارات التي جتعل الأّم  والتحُفّ

اليتيم ب�صمتها يف املجتمع.
ال�صاحلية  املخاء  مدينة  اىل  لليتيمات  ترفيهية  رحلة  الفرع  نظم  كما 
لعدد ) 40 ( يتيمة من اليتيمات املتميزات واملتفوقات يف االن�صطة اإىل 
ذلك نفذ الفرع برناجمًا تدريبيًا بعنوان " اإعداد القادة " مب�صاركة 40 
يتيمًا ويتيمه تلقى خالله امل�صاركون املعارف حول القائد الناجح, و اإدارة 
بات من ذوي اخلربة والكفاءة يف  الوقت, وقيادة املجتمع ومت اختيار ُمدِرّ

هذا املجال 
كما اختتم الفرع م�صروع توزيع ) 352 ( �صلة غذائية  �صمن م�صروع 
امل�صاعدات اليومية التي متولها) �صركة �صخاء للخدمات (  عرب جمعية 
الثانية العداد)  التدريبية  الــدورة  الفرع  اإىل ذلك عقد   , قطر اخلريية 
30 ( مي�صرًا ومي�صرة الإطالق ال�صرف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع 
ال�صلوك  تغيري   " م�صروع  �صمن  اليوني�صف   من  بتمويل   )CLTS  (

االجتماعي من اأجل ال�صالمة العامة والتغذية اجليده " 

اختتام العديد من األنشطة 
والفعاليات في محافظة تعز

الغذائية بفرع  ال�صلة  اأ�صرة فقرية من م�صروع توزيع  ا�صتفادت خم�صمائة 
وادي ح�صرموت , عرب جلان اجلمعية التطوعية املنت�صرة يف عموم مناطق 

وقرى وادي ح�صرموت.
و�صمل التوزيع معظم مناطق وادي ح�صرموت من وادي العني غربًا وحتى 
ال�صرورية  الغذائية  املــواد  من  الواحدة  ال�صلة  تكونت  حيث  �صرقًا,  ال�صوم 

كاالأرز وال�صكر والدقيق والزيت وبع�س الكماليات االأخرى.
واأو�صح االأخ منري �صالح عبدهود املدير التنفيذي لفرع وادي ح�صرموت 
توفري  على  واملحتاجة  الفقرية  االأ�ــصــر  اإعــانــة  اإىل  هــدف  امل�صروع  اأن  اإىل 
اأ�صر  على  املعاناة  تخفيف  وكذا  الغذائية,  املواد  من  االأ�صا�صية  االحتياجات 
على  القادرين  غري  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي  واملعاقني  املزمنني  املر�صى 
العمل, وقدم عبدهود �صكره اجلزيل لفاعل اخلري الذي تربع باملواد �صائاًل 

اهلل تبارك وتعاىل اأن يبارك له يف ماله وولده واأن يخلف عليه بخري.
اإىل ذلك عقد املركز االجتماعي لتنمية املراأة والطفل ب�صيئون التابع للفرع 
جل�صة توعية عامة بعنوان الذاكرة ال�صريعة مب�صاركة اأكرث من خم�صني امراأة 
من مدينة �صيئون و�صواحيها , وتطرقت اجلل�صة اإىل مزايا الذاكرة ال�صريعة 
ال�صريع  التذكر  واآليات  ال�صريع  التذكر  اإىل مراحل  ال�صخ�س  و�صول  وكيفية 
ا�صتخدام  واآليات  واملعلومات  احلقائق  ا�صرتجاع  وطرق  واالأحــداث  للوقائع 

طرق احلفظ ال�صريع ومدى اال�صتفادة منها.

خمسمائة أسرة فقيرة تستفيد من 
السلة الغذائية  بوادي حضرموت
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  CSSW بـــ  والــطــفــل  املــــراأة  قــطــاع  نفذ 
للمراأة  االقت�صادي  التمكني  حول  عمل  ور�صة 
فتح  يف   الور�صة  وا�صهمت  متدربات   9 لعدد 
خالل  من  امل�صاركات  امــام  اقت�صادية  اآفــاق 
التعرف على  احتياجات املجتمع ودعم املراأة  
االخــت  واو�ــصــحــت  للدخل  املـــدرة  بامل�صاريع 
ن�صيبة يا�صني رئي�صة القطاع  ان تدريب وتاأهيل 
املراأة  يف اجلال االقت�صادي يعترب من اولويات 

القطاع باعتبارها �صريكًا ا�صا�صيًا يف التنمية .
اإىل ذلك نفذ القطاع ور�صة عمل حول كيفية 
الور�صة  وتطرقت  اخلياطة  م�صاغل  تفعيل 
املوؤ�ص�صات  ممثلي  من  عدد  فيها  �صارك  التي 
وال�صركات ومعامل اخلياطة اىل مناق�صة عدد 
ترفع كفاءة  م�صاغل  التي  الهامة  املحاور  من 
لتكون  اأدائــهــا  من  وحت�صن  املحلية  اخلياطة  

قادرة على مناف�صة املنتجات امل�صتوردة .

ــادة  ري يف  التدريبية  ـــدور  ال اأفتتحت  كما 
م�صرفة  واأكــدت  التوظيف  ومهارات  االعمال 
انها  متدربة    22 فيها  �صارك  التي  الـــدورة  
الــعــديــد  ــاركــات  ــص ــ� امل ــاب  ــص اكــ� يف  �صت�صهم 
باالأعمال  املتعلقة  واال�صاليب  املفاهيم  مــن 
ال�صغرية  وكيفية تاأ�صي�صها واإك�صاب املتدربات 
مهارات يف احل�صول على الوظيفة واخالقيات 

العمل .

قطاع المرأة  والطفل ..
 التمكين االقتصادي و ريادة األعمال
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نفذ برنامج ال�صحة االجنابية بالتعاون مع موؤ�ص�صة 
للتنمية  االملـــاين  البنك  مــن  وبتمويل  للتنمية  ميــان 
KFW حملة التوعية اجلماهريية يف جمال ال�صحة 
العرو�س  باإقامة  املتمثلة  اال�صرة  وتنظيم  االجنابية 

امل�صرحية املفتوحة .
الربنامج  مدير  ال�صرجبي  اكــرم   الدكتور  واو�صح 
ان احلملة �صاهمت يف رفع الوعي ال�صحي يف املجتمع 
والتعريف بق�صايا ال�صحة  االجنابية وتنظيم اال�صرة  
يف  حمــافــظــات  خم�س  يف  نــفــذت  احلملة  ان  م�صريا 

اجلمهورية .وا�صتفاد منها 11000 فرد.

حملة التوعية
 حول تنظيم األسرة



الور�صة يف  الن�صاط املدر�صي وا�صهمت  اإعداد وتنفيذ  نظمت جملة ا�صامة ور�صة تدريبية حول مهارات 
اإك�صاب 24 م�صاركا من م�صريف وم�صرفات الن�صاط املدر�صي يف عدد من مدار�س امانة العا�صمة مهارات 
التخطيط لالأن�صطة املدر�صية وو�صائل تنفيذها كما تطرقت الور�صة اإىل مفهوم الن�صاط املدر�صي وجماالته 

ووظائفه واآليات اإعداد خطة الن�صاط املدر�صي و البدائل املختلفة لتنفيذ االأن�صطة املدر�صية.   

مهارات إعداد 
وتنفيذ النشاط 

المدرسي

 CSSW عــقــدت اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــفــرع
مبحافظة حلج اجتماعا بح�صور مندوب ال�صئوون 
 .. عكا�صة  عــبــدالــوارث  ثــروت  االخ  االجتماعية 
رئي�س  االأخ حممد علي حم�صن  تطرق  كلمته  ويف 
يف  تنفيذها  يتم  الــتــي  املــ�ــصــاريــع  اىل  اجلمعية 
كما مت   , املحلية  ال�صلطة  مع  بالتن�صيق  املحافظة 
واملايل  االداري  التقرير  قــراءة  االجتماع  خالل 
واقــرارهــمــا مــع املــالحــظــات الــتــي طــرحــت ومت 
اع�صاء  وقدم  الرقابة..  جلنة  تقرير  ا�صتعرا�س 
بعد  ليتم  ا�صتقاالتهم  ال�صابقني  االداريــة  الهيئة 
ذلك انتخاب ت�صعة اأ�صخا�س من اأع�صاء اجلمعية 
للجنة  وثالثة  اجلديدة  االداريــة  للهيئة  العمومية 

املنتخبني  االخوة  اجتماع  ومت  والتفتي�س  الرقابة 
عاما  وامينا  رئي�صا  بينهم  مــن  ــاروا  اخــت حيث 
حممد  االأخ  ــوايل  ــت ال على  وهــم  ماليا  ومــ�ــصــوؤال 
�صمري  واالأخ  ال�صقاف  جنيب  واالأخ  حم�صن   علي 
ا�صخا�س  ت�صعة  انتخاب  مت  كما   .. عبدال�صالم 
اجلديدة  ـــة  االداري الهيئة  يف  كاأع�صاء  اآخــريــن 

وجلنة الرقابة والتفتي�س ..
والطالبات  الطالب  اأوائــل  الفرع  م  كــرَّ ذلك  اإىل 

االأيتام للعام الدرا�صي 2013م- 2014م.
ويف احلفل الذي اأُقيم مبدينه احلوطة األقى مدير 
اإدارة االأيتام عفيف العمودي كلمًة اأو�صح فيها اأن 
اإطار  ياأتي يف  االأيتام  االأوائل من  الطالب  تكرمي 

ال�صريحة  بهذه  لالهتمام  االإدارة  و�صعتها  خّطة 
املهمة باملجتمع

م�صريًا اأن الفرع  يهتم  باليتيم �صحًيا واجتماعًيا 
ا�صتهدافهم  خالل  من  وِحرفًيا  وتعليمًيا  وثقافًيا 
داعًيا  واملفيدة  الهادفة  االأن�صطة  من  بالعديد 
اأهل اخلري واالإح�صان اإىل بذل املزيد من اجلهود 

لكفالة اكرب عدد مُمكن من االأيتام باملحافظة.
امل�صئولني  مــن  عــدد  ح�صره  ــذي  ال احلفل  �صهد 
باملحافظة  العديد من الفقرات الفنية والو�صالت 
االإن�صادية من اإبداعات اأيتام املحافظة والفقرات 
وا�صتح�صان  اإعجاب  نالت  التي  والهادفة  املتنوعة 

احلا�صرين.

فرع لحج .. ينتخب هيئة إدارية جديـدة
ويكرم أوائل الطالب األيتام

ذمـــار   حمــافــظــة  يف   cssw فـــرع  اأقـــــام 
ال�صحية  للتنمية  ميان  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
توعوية  وم�صرحية  فنية  عرو�صا  واالجتماعية 
وجهران  احلــداء  ومديريتي  ذمــار  مدينة  يف 
االأ�ــصــرة  وتنظيم  االجنــابــيــة  ال�صحة  حـــول 
حممد  االأخ  ذمـــار  حمافظة  وكــيــل  ح�صرها 
املجتمعية  الــقــيــادات  مــن  ــات  واملــئ الــهــجــري 
وال�صباب وال�صابات , اإىل ذلك  ناق�س الفرع  يف 
اجتماع له برئا�صة اأمني عام الفرع االأخ حممد 
حمود املرامي تقرير االأداء للعام2014م  , 
كما مت خالل االجتماع مناق�صة واإقرار اخلطة 

ال�صنوية لعام 2015م.

عروضًا فنية ومسرحية 

حول الصحة االنجابية
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الثاين  الطالبي  امللتقى  االأيــتــام  ورعــايــة  كفالة  قطاع  اأقـــام 
للطالب احلا�صلني على املنح اجلامعية.

العام  املدير  اليو�صفي  جميل  الدكتور  اأكد  باحلفل  كلمته  ويف 
بتنمية  االهتمام  على  تعمل  اجلمعية   اإن   CSSW لـ  امل�صاعد 

املتفوقني ورعاية االأيتام تعليميًا وتوفري املنح اجلامعية لهم, 
وقال نحن يف اجلمعية مل ناأُل جهًدا يف بذل كل �صيء من اأجل 
التنمية احلقيقية؛ ويف مقدمة ذلك رعاية �صريحة االأيتام تعليميا 
اأيتام  بتخريج  الكفيل  املجاالت؛ كون ذلك هو  �صتى  وتاأهيلهم يف 

قادرين على اإعالة اأ�صرهم ونفع وطنهم 
الطالب  عن  نيابة  كلمة  البحري  الرحيم  اأمة  الطالبة  واألقت 
الذي  االأيتام  ورعاية  كفالة  لقطاع  اجلزيل  بال�صكر  فيها  مت  تقَدّ
توفري  خالل  من  تعليميًا  االأيتام  رعاية  يف  االأكــرب  الــدور  له  كان 
املنح املّجانية يف عدٍد من اجلامعات والكليات املهنية, اإ�صافًة اإىل 

ق والنجاح واالبداع. تكرمي االأيتام املتفوقني وخْلق احلافز للتفُوّ
متها  تخَلّل احلفل عددا من الفقرات الفنية واالإن�صاديه التي قَدّ
باأجهزة  الطالب  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف  اجلمعية,  زهــرات 

االيباد وغريها من اجلوائز الت�صجيعية والتقديرية.

الملتقى الطالبي الثاني لطالب الجامعات 

قطاع األيتام ُيقيم الملتقى الطالبي الثاني لطالب الجامعات ويكرم المتفوقين

نظم فرع CSSW مبحافظة اجلوف  العديد من االأن�صطة متثلت يف توزيع 
احلقيبة املدر�صية للنازحني واملت�صررين من االإحداث لعدد 383 طالبًا وطالبة 
للنازحني من احلروب يف  توزيع مواد غذائية عاجلة  و  النازحة  االأ�صر  ابناء  من 

ملناطق  طيبة  قافلة  بت�صيري  الفرع  قام  كما   , واحلــزم   وامل�صلوب  الغيل  مديرية 
1615 مري�س ونفذ م�صروع ك�صوة  االإحداث باملحافظة  ا�صتفاد من خدماتها  

ال�صتاء للنازحني واملت�صررين لعدد 300ا�صرة

تنفيذ العديد من االنشطة في محافظة الجوف 
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ممكن نبذة تعريفية ب�سبكة الأمان ؟
هو برنامج يهدف اإىل منع انزالق االأ�صر الفقرية 
والفئات ال�صعيفة  اإىل م�صتوى الفقر املدقع واملجاعة 

وخا�صة يف حاالت النزاع وعدم اال�صتقرار

نبذه عن امل�سروع:
نتيجة  ا�صتقرار  البالد من عدم  به  ملا متر  نظرا 
مت   , الفقر  رقعة  ازديـــاد  اىل  ادى  ممــا  للنزاعات 
اإىل  اىل   يهدف  والـــذي  امل�صروع  لهذا  التخطيط  
لتوفري  للفقراء  املعي�صية  اأو  املالية  امل�صاعدة  تقدمي 
احلماية يف ظروف الفقر ال�صيئة , كما يهدف اأي�صًا 

اإىل بناء واعادة تاأهيل االأ�صول املجتمعية التي ت�صهم 
والفئات  االأ�ــصــر  لتلك  العي�س  ظـــروف  حت�صني  يف 
�صبكة  م�صروع  وتنفيذ  تخطيط  مت  االطــار  هذا  ويف 
من  الأكرث  يقدم خدماته  الذي  العي�س  و�صبل  االأمان 

)36593( اأ�صرة فقرية  

اأين ينفذ امل�سروع ؟
ينفذ امل�صروع يف عدد 11  مديريات يف حمافظة 
حلج وهي  ) احلوطة , امل�صيمري , ردفان , القبيطة 
, امل�صاربة والعارة , املقاطرة , طور الباحة , حبيل 

جرب , احلد ( وكذلك مديريتي ) يهر ويافع ( 

ملاذا مت اختيار حمافظة حلج ؟
التي  املحافظات  اإحــدى  من  تعد  حلج  حمافظة 
ت�صهد ارتفاعًا كبري يف معدل انعدام االأمن الغذائي 
للعام   CFSS العاملي  الــغــذاء  تقرير  اظهر  حيث 
من  يعانون  ال�صكان  من   )%  32( اأن  2013م 
تلك  اأن  مبعنى  اأي  احلــاد  الغذائي  االأمـــن  انــعــدام 
على  حمـــدود  ب�صكل  حت�صل  او   حت�صل  ال  االأ�ــصــر 
الغذاء الكايف واملفيد واأنها ت�صتهلك كمية غذاء اأقل 
واأن  املطــــلوب حلــــــــياة �صحـــــــية  االأدنى  من احلد 
االأمــن  انعدام  من  يعانون  ال�صكان  من   )%  12(
يف  انخفا�س  هناك  اأن  مبعني  اأي  املتو�صط  الغذائي 

جودة وكمية الغذاء امل�صتهلك . 

قمتم  التي  والأن�سطة  الــرامــج  ــم  اأه ماهي 
بتنفيذها يف املحافظة 

تتمثل هذه الربامج يف : التوزيع امل�صروط للغذاء 
يف 9 مديريات وهي احلوطة – امل�صيمري – ردفان 
– القبيطة – امل�صاربة والعارة – املقاطرة – طور 

الباحة – حبيل �صرب – احلد 
 الغذاء مقابل العمل يف مديريتي يهر ويافع وي�صمل 
الن�صاء  وي�صتهدف  التدريب  مقابل  الغذاء   : التايل 
باأن�صطة  االأ�ــصــرة  اأفـــراد  احــدى  تلتحق  حيث  فقط 

مدير مشروع شبكة األمان االجتماعي وسبل العيش

تحسين سبل العيش للمجتمع
وتلبية احتياجاته االنسانية

هدفًا  أساسيا في إستقراره واالرتقاء بمستوى معشيته

تعد اليمن من اأفقر بلدان ال�صرق االأو�صط, والتي تكرث فيها النزاعات واال�صطرابات ال�صيا�صية التي تنعك�س �صلبًا 
على احلياة االقت�صادية واملعي�صية لغالبية �صكان اليمن وقد ت�صل اإىل حالة انعدام االأمن الغذائي لغالبية االأ�صر 
وخا�صة يف املناطق الريفية. وقد اأو�صحت تقارير الغذاء العاملي للعامني 2012م, 2013م باأن هناك )42.5 

من انعدام االأمن الغذائي واأن )13 %( طفل يعانون من �صوء التغذية. يعانون  ال�صكان  من   )%
وللتعرف على االأن�صطة التي تنفذ يف اطار م�صروع �صبكة االأمان و�صبل العي�س مبحافظة حلج التقينا االأخ عبداهلل 

عبداهلل ال�سرعبيال�صرعبي مدير امل�صروع واجرينا معه احلوار التايل
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التدريب يف جمال اخلياطة والنق�س و�صناعة البخور 
ح�صة  اال�صرة  وت�صتلم  وغريها  االأولية  واال�صعافات 

غذائية مقابل التدريب .
كاًل  وي�صتهدف  املجتمعية  االأعمال  مقابل  الغذاء 
من الرجال والن�صاء بحيث ي�صرتكوا يف عمل يخدم 
املجتمع مثل نظافة الطريق وجتميع القمامة وحرقها 
اال�صرة ح�صة غذائية  وت�صتلم  االعمال  وغريها من 

ومالية بناء على ذلك 
الرجال  فيه  وي�صرتك  االأ�ــصــول  مقابل  الــغــذاء   
املجتمع  اأ�صول  من  اأ�صل  بناء  يف  ويعملون  والن�صاء 
مثل ر�صف طريق ت�صوير وترميم مدر�صة  بناء خزان 
ي�صتفيد  التي  االأ�ــصــول  من  وغريها  مائي  اأوحــاجــز 
منها املجتمع ومن ثم ت�صتلم االأ�صرة التي �صارك اأحد 

اأفرادها ح�صة غذائية وم�صتحقات ماليه
كذلك مت ا�صتهداف اال�صر الغري قادرة على العمل 

مبواد غذائية

من هو املمول ؟
الغذاء  برنامج  من  بتمويل  امل�صروع  تنفيذ  يتم 

WFP العاملي

 �سركاوؤكم ؟
اجلــهــات  مــع  بالتن�صيق  ــروع   ــص ــ� امل تنفيذ  يــتــم 
مكتب   , املحافظة  حمافظ  املحافظة)  يف  املخت�صة 
الرتبية واملديريات  واع�صاء  املجل�س املحلي  ومدراء 
وال�صخ�صيات  املجتمعية  ــقــيــادات  وال املــديــريــات 

االجتماعية( 

كيف ي�سري امل�سروع حتى الن ؟
الزمنية  اخلطة  �صمن  ي�صري  امل�صروع  عام  ب�صكل 
مراحل  ثالث  على  امل�صروع  تنفيذ  مت  حيث  املقررة 
 30105 لعدد  امل�صروط  الغذاء  توزيع  ومت خاللها 
ا�صرة حيث ا�صتلمت كل ا�صرة ثالث معونات غذائية 

خالل فرتة امل�صروع مع تنفيذ جمموعة من االن�صطة 
منها  ا�صتفاد  ويــهــر  يــافــع  مديريتي  يف  ــربامــج  وال

ا�صرة   6488
ومت يف اطار امل�صروع بناء 75 م�صروع يف اال�صول 
املجتمعية )ر�صف الطرق ,  بناء �صور املدار�س, بناء 
بع�س الف�صول الدرا�صية , بناء خزانات املياه, بناء 

�صور املقابر ( 
وتنفيذ حمالت تنظيف القرى وازالة املخلفات و 

اعادة تاأهيل طريق امل�صاة ,والت�صجري جوار املنازل 
يف  للن�صاء  تدريبية  دورة   77 اقــامــة    مت  كما 
ــة و كوافري  ــي جمـــال  اخلــيــاطــة و اال�ــصــعــافــات االول

ونق�س و البخور 
وقد ا�صهمت هذه امل�صاريع يف تدريب اال�صر على 
جمموعة من املهارات التي ت�صاعدها على االنخراط 

يف �صوق العمل  

ماهي اأكر ال�سعوبات والتحديات التي تواجه 
امل�سروع  ؟

ــي تــواجــه  ــت ــات ال ــحــدي ــت تــكــمــن الــ�ــصــعــوبــات وال
امل�صروع �صعوبة  تو�صيل املواد الغذائية اىل املناطق 
املناطق  وتباعد  الطريق  لوعورة  وذلــك  امل�صتهدفة 
يف  كبريًا  عائقًا  لنا  �صكل  االمني  الو�صع  ان  ,كما 

التوزيع  نقاط  للم�صتفيدين يف  النقدية  املبالغ  توزيع 
ال�صرافة  نقاط  اعتماد  اىل  ا�صطرنا  مما  املعتمدة 
على  الو�صول  �صعب  الذي  االأمر  املركزي  ال�صوق  يف 

بع�س امل�صتفيدين ال�صتالم م�صتحقاتهم .

ماهي روؤيتكم امل�ستقبلية ؟ 
امل�صروع حقق جناحا كبريا يف دعم اال�صر الفقرية 
التنمية   العمل وامل�صاهمة يف حتقيق  وت�صجيعها على 
يف املجتمع , ومن هنا ندعو كافة املنظمات العاملة 
الغذاء  برنامج  حــذو  حتــذو  ان  اىل  املجال  هــذا  يف 
امل�صتفيدين  عل  اأثر  من  لذلك  ملا    WFP العاملي 
وت�صجيع وتدريب اال�صر على طرق خمتلفة يف ك�صب 
امل�صروط  الغذاء  توزيع  فكرة  اثبتت  حيث  العي�س  
والغذاء مقابل العمل والتدريب جناحا كبريا مقارنة 
بالتوزيع غري امل�صروط والذي يولد روح التواكل لدى 
بــدوره  ــذا  وه املــ�ــصــاعــدات   على  واعتمادها  اال�ــصــر 

ي�صعف دور اال�صرة يف املجتمع 
وبخ�صو�س الروؤية نحن نطمح اىل تو�صيع امل�صروع 
وكذلك  حلج  حمافظة  يف  اأخــرى  مديريات  لي�صمل 
املحافظات  خ�صو�صًا  اخــرى  حمافظات  يف  العمل 
التي ترتفع فيها ن�صبة الفقر وتعاين من ارتفاع معدل 

انعدام االمن الغذائي احلاد.
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أكثر من 14 ألف أسرة تستفيد 
من مشروع كسوة الشتاء

وبطانيات  كــ�ــصــوة  تــوزيــع  مــ�ــصــرع   CSSW نــفــذت 
ال�صتاء يف حمافظات االأمانة و�صنعاء وعمران و املحويت 
اأكرث  امل�صتفيدين  عدد  بلغ  حيث   , واإب  ذمار  و  �صعدة  و 
القباطي   عــادل  االأخ    واأو�صح   , اأ�صرة    14000 من  
ال�صهداء  اأ�صر  التوزيع �صمل  اأن  امل�صاريع املو�صمية   مدير 
واالأ�صر املت�صررة من االأحداث واالأ�صر الفقرية واملحتاجة 
امل�صروع خا�صة هذه  تنفيذ  اأهمية  على  موؤكدًا   االأيتام  و 
االأ�صرار  من  للتخفيف  و  الفقرية  االأ�صر  الإعانة  ــام  االأي

ال�صحية الناجتة عن الربد.

املنورة  �صجن  نزيالت  باملكال    CSSW بفرع  والطفل  املــراأة  تنمية  ق�صم  من  وفد  زار 
بالدي�س باملكال  وهدفت الزيارة اىل االطالع على اأو�صاع ال�صجينات  والوقوف على اأحوالهن 
الزيارة  خالل  مت  كما   .. احتياجاتهن  على  والتعرف  معاناتهن  من  والتخفيف  وموا�صاتهن 
توزيع بع�س املواد الغذائية  وتوفري االدوية للم�صابات باالأمرا�س املزمنة وبع�س االحتياجات 

ال�صخ�صية لل�صجينات.
اإىل ذلك نفذ  الفرع دورة تدريبية يف التعامل مع �صغوط العمل اأ�صهمت يف تزويد امل�صاركني 

املعارف الالزمة واملهارات حول فنون وقواعد التعامل مع خمتلف ال�صغوط العملية .
كما نفذ الفرع م�صروع توزيع  ) بطانيات ال�صتاء( لعام 1436هـ - 2015 م على االأ�صر 

الفقرية واالأيتام وطالب العلم. 

تنمية المرأة والطفل 
بفرع CSSW بالمكال 

يتفقد أوضاع السجينات
بسجن المنورة

نفذ فرع cssw  يف حمافظة البي�صاء م�صروع توزيع 
البي�صاء  مدينة  مدار�س  لطالب  املدر�صية  احلقيبة 
طالب   650 مــن  اكــرث  امل�صروع  هــذا  مــن  ا�صتفاد 
وطالبة وقد ح�صر التوزيع مدير مكتب مدير الرتبية 
والتعليم اال�صتاذ / عبد الرحمن اخلويري وعدد من 

اع�صاء مكتب الرتبية والتعليم .

توزيع الحقيبة المدرسية
في محافظة البيضاء 

الـعدد 80 يناير  2015
14

متابعات



العام  مــن  االأخـــري  الــربــع  cssw خــالل  وزعـــت 
الــدمــاغــي  الــ�ــصــائــل  ل�صفط  جــهــازًا   )  60  ( عـــدد 
ملــر�ــصــى اال�ــصــتــ�ــصــقــاء الــدمــاغــي ملــ�ــصــتــفــيــديــن من 
�صمن  املــ�ــصــروع  هـــذا  ويــعــد   , املــحــافــظــات  خمتلف 

اجلمعية  تنفذها  التي  ال�صحية  امل�صاريع  من  العديد 
ـ العمليات  ـ الفح�س املجاين  ومنها)االأدوية املجانية 
املجانية ( وغريها من اخلدمات التي تقدم للفقراء 

واالأيتام باأمانة العا�صمة .

خالل الربع األخير من العام
cssw توزع 60 جهازًا 

لشفط السائل الدماغي
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متابعات

حجة  مبــحــافــظــة   CSSW فـــرع  افــتــتــح 
ــات مــيــاه يف  مــ�ــصــروعــي حــفــر بــئــريــن و خــزان
من  بتمويل  احلداد  بني  عزلة  حر�س  مديرية 
املتحدة  العربية  ال�صارقة بدولة االمارات  بيت 
و�صكان  اهايل  امل�صروعني  من  ي�صتفيد  , حيث 
عدد من القرى يف منطقة بيت احلداد و بني 

جالل و املجربية و بني زين .

افتتاح ابار مياه سطحية في 
مديرية حرض محافظة حجه

م�صروع  �صبوة  مبحافظة   CSSW فــرع  نفذ 
ال�صلة الغذائية بتمويل من موؤ�ص�صة �صلة للتنمية 
يف  اخلريية  اجلمعيات  من  عــدد  مع  وبالتعاون 
غذائية  �صلة   720 توزيع  خاللها  مت  املحافظة 
على االأ�صر الفقرية يف املحافظة .. وياأتي توزيع 
الــذي  الغذائي  الــدعــم  م�صروع  اإطـــار  يف  املـــواد 
االأ�صر  من  االأالف  منه  وي�صتفيد  الفرع  ينفذه 

الفقرية واملحتاجة .

فرع CSSW بشبوة ينفذ 
مشروع توزيع السلة الغذائية 



الالجئون في اليمن..

   تأهيل و تمكين 
   إقراض وتوظيف..
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اأ�سار رئي�س اجلمهورية عبدربه من�صور هادي 
لــالأمم  العامة  اجلمعية  يف  األقاها  التي  كلمته  يف 
املتحدة اإىل االحتياجات االإن�صانية يف اليمن ال �صيما 
داعيًا  والالجئني,  داخليًا  بالنازحني  املتعلقة  تلك 
املجتمع الدويل اإىل توفري املزيد من الدعم من اأجل 
تلبية هذه االحتياجات االإن�صانية املتزايدة يف البالد.

ويف ذات الوقت, ال تزال اليمن تتلقى تدفقا غري 
عرب  اأرا�صيها  اإىل  الفارين  االأ�صخا�س  من  م�صبوق 
احلماية  عن  بحثا  العربي  والبحر  االأحــمــر  البحر 
وال�صالمة والفر�س االقت�صادية. ومع ذلك, ونتيجًة 
اأ�صبح  االأمــن,  وانعدام  االقت�صادية  احلالة  لتدهور 
العديد من الالجئني يف اليمن الذين كانوا يعتمدون 
ال�صعف  يعي�صون حالة من  الك�صب  اأنف�صهم يف  على 

املتزايد.
وتـــقـــدر احلــكــومــة الــيــمــنــيــة اأعــــــداد الــالجــئــني 
واملهاجرين القادمني من ال�صومال واأثيوبيا واإريرتيا 
مبليون ومائتي األف الجئ, يدخل منهم البالد ب�صكل 

يومي ما بني 150 اإىل 200 الجئ.
التابعة  الالجئني  ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  اأمــا 
يف  امل�صجلني  عــدد  اأن  اإىل  فت�صري  املتحدة  ــالأمم  ل
ك�صوفاتها يبلغ 238 األف الجئ اأغلبهم �صوماليون, 
االإعالمي  امل�صوؤول  نت  للجزيرة  به  �صرح  ما  وفــق 

للمفو�صية ب�صنعاء, جمال النجار.
لالأمم  التابعة  الالجئني  مفو�صية  اإح�صائيات 
التي  بالرعاية واخلدمات  امل�صمولني  املتحدة تخ�س 
من  االآالف  هناك  اأن  اإال  لهم,  املفو�صية  تقدمها 
الو�صول  املتحدة  االأمم  ت�صتطيع  ال  الذين  الالجئني 
اإليهم, ولو كانت هناك اإح�صائيات دقيقة جدًا لكان 

الرقم رمبا اأكرث من )650( األف.
اإحــدى  لليمن  الطويلة  البحرية  املنافذ  وُتعترب 
البالد  اإىل  الالجئون  عربها  يت�صرب  التي  االأماكن 
ب�صكل يومي, وهو االأمر الذي يوؤدي اإىل تفاقم الو�صع 
ب�صبب عدم القدرة على ا�صتيعاب هوؤالء الالجئني يف 

اإطار ما تقدمه منظمة الالجئني من خدمات.
وت�صتغل ع�صابات التهريب رغبة هوؤالء املهاجرين 
يف ترك بلدانهم, وت�صجعهم على الهجرة اإىل اليمن 
اأياما,  ت�صتغرق  رحلة  يف  �صغرية  قــوارب  منت  على 
اإن  البحر  والرمي يف  يتعر�صون خاللها لال�صطهاد 

زادت حمولة القارب.
بعد الو�صول, ينقل املهربون "حمولتهم" برا اإىل 
"اأحوا�س" مبنفذ حر�س على احلدود مع ال�صعودية, 
اأو  االأ�صلية  بلدانهم  اأقاربهم يف  تبداأ مقاي�صة  حيث 
 415( �صعودي  ريال   1500 بطلب  املهجر  بدول 

دوالرا تقريبا( عن كل فرد مقابل اإطالق �صراحه .

CSSW تدخالت
بداأت اجلمعية تعمل مع الالجئني ال�صومال منذ 
الوهلة االأوىل لو�صول موجة الالجئني اإىل االأرا�صي 
بري  نظام  �صقوط  ومع  1990م  عام  منذ  اليمنية 
الالجئني  ا�ــصــتــقــبــال  عــلــى  اجلمعية  عملت  حــيــث 
و�صاهمت ب�صكل كبري على ترتيب و�صع الالجئني يف 

اليمن من خالل  
مركزها الرئي�س وفروعها يف عدد من املحافظات 
وعــدن  )ح�صرموت  الــالجــئــون  فيها  يتواجد  التي 
وحلج(,و�صاهمت CSSW ب�صكل كبري يف ا�صتقرار 
من  اأكــرث  يف  عملت  حيث  اليمن  يف  الالجئني  و�صع 

م�صاريع  الــطــارئــة ويف  ــة  االإغــاث اجتـــاه يف جمـــاالت 
وبرامج  العي�س  �صبل  عن  وبرامج  والتعليم  ال�صحة 
حمو االأمية وتعليم الكبار ومل تتوقف جهود اجلمعية 
اجلمعية  دخلت  2000م  عام  ففي  احلد  هذ  عند 
ك�صريك مع مفو�صية االأمم املتحدة لتقدمي خدمات 

ال�صحة يف حمافظة عدن   .
برامج  مــديــر  ــدري  احلــي مطهر  الــدكــتــور  يــقــول 
اإطــار  يف  اجلمعية  "تدير  اجلمعية  يف  الــالجــئــني 
خميم  يف  �صحيني  مركزين  املفو�صية  مع  ال�صراكة 
لالجئني  ال�صحي  واملركز  الب�صاتني مبحافظة عدن 
اجلمعية  تدير  كما  حلج,  حمافظة  حراز  خميم  يف 
م�صيفا  الب�صاتني"..  يف  واالأمــومــة  الطفولة  مركز 
عمل  يتوقف  مل  املا�صية  �صنة  الع�صرين  وخالل  باأنه 
بل  الالجئني  م�صاعدة  يف  احلد  هذا  عند  اجلمعية 
�صملت م�صاعداتها كل النواحي االأخرى مثل التعليم 
وال�صحة وحمو االأمية وغريه, حيث اأن�صاأت اجلمعية 
مدر�صة خا�صة بالالجئني يف منطقة جحيم حمافظة 
اأبني , باالإ�صافة اإىل اأنها - اجلمعية – تدير مركزا 
لتعليم االأطفال يف منطقة الب�صاتني وتويل ال�صرائح 
ال�صعيفة داخل جمتمع الالجئني اأهمية كبرية ح�صب 
من  لالجئني  دعمها  تقدم  باأنها  موؤكدا  احليدري, 
االأ�صاحي  م�صاريع  مثل  املو�صمية  م�صاريعها  خالل 
فروعها  كل  يف  التغذية  وبرامج  املدر�صية  واحلقيبة 

باملحافظات..
الرئي�س  املــركــز  اأن  احلــيــدري  الــدكــتــور  ــوؤكــد  ي
الإدارة  متخ�ص�صة  وحــدة  اأن�صاأ  ب�صنعاء  للجمعية 
الربامج االإن�صانية اخلا�صة بق�صايا الالجئني, وتعمل 
ك�صريك ملفو�صية االأمم املتحدة ل�صئون الالجئني يف 

تواجه اليمن حتديات كبرية وفريدة من نوعها مع ق�ضايا الالجئني والنزوح الداخلي والهجرة املختلطة. 
الأخ��رى  اجلن�ضيات  على  يتوجب  بينما  لو�ضولهم،  الأوىل  الوهلة  منذ  اللجوء  حق  ال�ضوماليني  منح  ويتم 
املفو�ضية بتقدمي  الوقت، تقوم  املفو�ضية. و يف ذات  الذي تقوم به  اخل�ضوع لإج��راءات حتديد و�ضع الالجئ 

امل�ضاعدات لل�ضكان النازحني يف �ضمال وجنوب البالد.
اليمن هي الدولة الوحيدة يف �ضبه اجلزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية 1951 لالجئني وبرتوكول 
اليمن عام  ل�ضوؤون الالجئني عملياتها يف  املتحدة  العليا لالأمم  املفو�ضية  ب��داأت  التابع لها. وقد   1967 عام 

الكبري لالجئني ال�ضوماليني.  للتدفق  بال�ضتجابة  بداأت   1992 عام  ويف   1987
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العي�س  �صبل  حت�صني  برامج  خدمات  لتقدمي  �صنعاء 
من  حزمة  الربنامج  هــذا  خــالل  من  وعملت  لهم, 
لتح�صني  تهدف  التي  واملتعددة  املختلفة  امل�صاريع 
الو�صع املعي�صي لالجئني وتعزيز دورهم يف املجتمع 

اليمني. 
احلــيــدري  ح�صب  امل�ساريع  هــذه  اأبـــرز  ومــن 
وتعمل  لالجئني  واملهني  الفني  التدريب  "م�صروع 
وحتى   2009 منذ  امل�صروع  هذا  اإطار  اجلمعية يف 
 600 حــوايل  امل�صتفيدين  عــدد  بلغ  حيث  الــيــوم, 
الالجئني  تــدرب  اجلمعية  اأن  اإىل  الفتا  م�صتفيد«. 
اإحلاق  مت  حيث  املدى  طويلة  علمية  برامج  اإطار  يف 
الدولية  الكلية  يف  للتعليم  طالبا   50 من  يقرب  ما 
وكذلك  احلا�صوب  فني  جمــاالت:  يف  الطبية  للعلوم 
التمري�س وال�صيدلة واملختربات, كما مت اإحلاق 10 
من الالجئني يف جامعة العلوم والتكنلوجيا لدرا�صة 
هند�صة االأجهزة الطبية و13 اآخرين يف جمال فني 
االأ�صنان و5 الجئني يف جمال العلوم االإدارية, و 12 
للح�صول على  و40 الجئا  اآزال  للتدريب يف جامعة 
يف  و10  االأعمال,  واإدارة  املحا�صبة  يف  بكالوريو�س 

جمال دبلوم املحا�صبة بجامعة اجلزيرة. 
ياأتي ذلك يف اإطار برامج طويلة املدى من 3 – 4 
اإدارة  مدير  احليدري  حديث  يف  جاء  كما  �صنوات, 
باأن  اأ�صاف  والذي  لـ )الثمار(,  الالجئني باجلمعية 
برامج  يف  اأي�صا  الالجئني  بتدريب  تقوم  اجلمعية 
�صيانة  جمــاالت  يف  اأ�صهر,   6 ملــدة  املــدى  ق�صرية 
الكمبيوتر, وهند�صة ال�صبكات, ميكانيك ال�صيارات, 
التدريب  وزارة  مع  ال�صراكة  اإطــار  يف  ذلــك  ويــاأتــي 

الفني واملهني.
اأما يف جمال الن�ساء الالجئات فقد بلغ عدد 
تدريب  من  االأخــرييــن  العامني  خــالل  امل�صتفيدات 

تــدريــبــهــن على  ــة, مت  80 الجــئ اجلــمــعــيــة حـــوايل 
الكوافري والنق�س واحلناء و�صناعة البخور. 

م�صاعدة  على  تعمل  اجلمعية  اأن  احليدري  واأكــد 
ال�صباب من الالجئني خارج نطاق التعليم من خالل 
برامج خا�صة حيث تقوم بتدريبهم يف اإطار املحالت 
كال�صمكرة  وخمتلفة  متعددة  جمــاالت  يف  التجارية 

والرجن وغريها, وخالل مدة ت�صل اإىل 6 اأ �صهر.
وحــدة  اإنــ�ــصــاء  "مت  احلــيــدري  مطهر  د.  ي�صيف 
اإعــداد  مهامها:  ومن  لالجئني,  الوظيفي  الت�صويق 
بيانات  وقواعد  املتدربني,  لالجئني  بيانات  قاعدة 

لبيانات  اأخــرى  وقاعدة  والتوظيف,  العمل  ملكاتب 
والتن�صيق مع برامج  والت�صبيك معهم,  العمل  اأرباب 
الالجئني  متكني  �صاأنه  من  والــذي  االأ�صغر  التمويل 
اأن من مهامها العمل على خلق نوع  اقت�صاديا, كما 
االإقرا�س  وبرامج  التعليم  برامج  بني  التوا�صل  من 
ق�صايا  على  الالجئني  وتدريب  ال�صغرية  وامل�صاريع 
اإعداد  يف  الالجئني  وم�صاعدة  ال�صخ�صي,  الت�صويق 

واإجادة درا�صة اجلدوى".
فــرع متويل  اأحــمــد جــربان مدير  اأكــد  مــن جهته 
العي�س  �صبل  حت�صني  برامج  اإطار  ويف  اأنه  الالجئني 
بلغت  فقد  االأ�صغر  التمويل  طريقة  على  تعمل  التي 
حتى  الالجئني  بتمويل  اخلا�صة  الرتاكمية  املحفظة 
عدد  وبلغ  ريال  مليون   100 حوايل   2014 نهاية 
�صملت  قر�صا   2250 حوايل  تراكميا  امل�صتفيدين 
والعراقيني  والفل�صطينيني  وال�صوريني  ال�صوماليني 
املفو�صية  مــن  بتمويل  ــوبــيــني,  ــي واالأث ـــني  ـــري واالإرت

ال�صامية ل�صئون الالجئني.

في عام 2013، استضاف 
اليمن أكثر من 240 ألف 

الجئ، غالبيتهم العظمى 
من الصوماليين
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 2009 عام  امل�صروع  هذا  "بداأ  واأ�صاف جربان 
تناميا  و�صجلنا  اللحظة  حتى  م�صتمرا  يــزال  ومــا 
اإىل  م�صريا  فيه"..  العمل  �صنوات  خالل  متوا�صال 
م�صاريع  اإقامة  على  الالجئني  �صاعدت  القرو�س  اأن 
جتارية  م�صالح  لديهم  بع�صهم  �صار  وقد  ناجحة, 
�صبل  و�صاعد يف حت�صني  والأ�صرهم  لهم  بالنفع  تعود 
العي�س الكرمي لهم من خالل خلق اأن�صطة اقت�صادية 

نوعية.
مل  امل�صروع  من  اال�صتفادة  "اإن  بالقول  خمتتما 
اأي�صا  الن�صاء  �صملت  بل  فقط  الرجال  على  تقت�صر 
اأن�صطة  ممــار�ــصــة  على  منــاء  بــرنــامــج  و�ــصــاعــدهــن 
اإن�صاء حمالت الكوافري واخلياطة وبيع  جتارية مثل 

التجزئة.
مناذج طالبية تكفلت اجلمعية يف تدري�سهم

زينب طاهر, اإحدى الالجئات ال�صوماليات التي 
ا�صتفادت من اجلمعية يف اإحلاقها يف جامعة العلوم 
والتكنولوجيا تخ�ص�س دبلوم اأ�صنان, حتكي ق�صتها 
يف رحلتها اجلامعية وتقول »عندما علمت اأن هناك 
الالجئني  مل�صاعدة  بــرنــامــج  ــالح  االإ�ــص جمعية  يف 
واأجريت  الثانوية  و�صهادتي  اأوراقــي  وقدمت  ذهبت 
التخ�ص�س  اختيار  عليا  ثم عر�س  �صخ�صية  مقابلة 
املوافقة  ومتــت  اأ�ــصــنــان,  فني  علي  اختياري  فكان 
وكانت املعاملة مت�صي بكل �صهولة وي�صر وتعاون من 
قبل اجلمعية وبعد فرتة ق�صرية مت اإبالغنا بقبولنا 

يف اجلامعة«.
وت�صيف زينب "ن�صكر اجلهود املبذولة من االإخوة 

يف اجلمعية التي �صاعدتنا اإيل ما و�صلت اإليه اليوم".
اجلمعية  فــاإن  الربنامج  على  القائمني  وبح�صب 
الكلية  يف  الالجئني  من  طالبًا   40 اجلمعية  تكفل 
الدولية بتخ�ص�صات خمتربات ومتري�س وحا�صوب.

خمتربات  اأوىل  �صنة  طالب  اأحمد"  "في�صل 
التي  نقلل من جهود اجلمعية  اأن  ن�صتطيع  "ال  يقول 
�صاعدتنا كثري يف رحلتنا اجلامعية", وي�صيف "عند 
كل  وجــدت  اجلمعية  من  الت�صجيل  لطلب  تقدميي 
التعاون وامل�صاعدة وكان لنا االختيار يف التخ�ص�س 
اجلامعة  يف  درا�صتي  بدء  على  �صهرين  م�صى  واالآن 

وكل �صيء على ما يرام".
اأحمد" وهي  "يا�صمني  الطالبة  قالت  جهتها  من 
يف  اجلمعية  نفقة  على  يدر�صون  الذي  الطالب  من 
بربنامج  �صماعها  عند  اأنه  ب�صنعاء  الدولية  الكلية 
وذهبت  �صهادتها  قــدمــت  اجلمعية  يف  الــالجــئــني 
واجــتــازت  الــقــبــول  امــتــحــان  اأجــــرت  ثــم  للت�صجيل 
وت�صيف  �صيدلة.  اأول  م�صتوى  االآن  وهي  االمتحان 
"التعليم هنا جميل وهناك اهتمام جيد من  بقولها 
قبل املدر�صني واملعنيني يف الكلية واأ�صعر اأنه كل يوم 

اأك�صب �صيء جديد وثقافة جديدة".
اأما "زهرة ور�صمة" وهي االأخرى طالبة يف الكلية 
اجلمعية  "ن�صكر  فتقول  �صيدلة  تخ�ص�س  الدولية 
التعليم  على  م�صاعدتنا  يف  املميزة  جهودها  على 
دبلوم  ولي�س  تكميليًا  تعليمنا  موا�صلة  منها  ونطلب 

فقط". 
بدار�صتهم  تكفلت  الـــذي  الــطــالب  مــن  الــعــديــد 
نف�س  لهم  كان  الكلية  يف  الثمار  وزارتهم  اجلمعية 

�صعور زمالئهم جتاه اجلمعية.
يتبع  الــذي  ال�صغر  للتمويل  مناء  برنامج  ويقوم 
اجلــمــعــيــة  يف الــعــديــد مــن االأنــ�ــصــطــة  مــثــل قر�س 
ومتويل الالجئني وتدريبهم علي املهارات ال�صخ�صية 

والتطوير من اأداءهم ومناق�صة ذلك مع العمالء.

اإجنازات اجلمعية يف م�سروع الالجئني يف اأرقام
•	 100 بقيمة  اقت�صاديًا  ن�صاطًا   2250 متويل 

مليون ريال
وحتقيق 	• الفقر  ــار  اآث من  التخفيف  يف  امل�صاهمة 

ن�صبة �صداد عالية ت�صل اإىل 100 %
املــحــافــظــة عــلــى جـــودة حمفظة املــ�ــصــروع ومنــو 	•

املحفظة بن�صبة 200 -%
املعايري 	• وفــق  الوظيفي  الــكــادر  وتــاأهــيــل  تطوير 

احلديثة لتعزيز دوره االئتماين
تطوير البناء املوؤ�ص�صي مبا يلبي احتياج امل�صروع 	•
للفئة 	• اجلــغــرايف  النطاق  يف  واالنت�صار  التو�صع 

امل�صتهدفة من الالجئني

141 مستفيد
مابين بكلوريوس ودبلوم 
في إطـار برامج التعـليم 
طويل ومتوسط المدى 
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ق�س�س جناح

فاطمة �سحبان دول
بائعة مالب�س

�صنعاء - ال�صافية – �صوق العوا�صي
مبلغ القر�س االأول: 30 األف ريال

تاريخه: 22 / 8 / 2009
مبلغ القر�س االأخري: 100 األف ريال

تاريخه: 15 / 12 / 2011
تقول فاطمة )الجئة �صومالية( اإنها ومنذ دخولها 
اإىل اليمن كانت تعمل يف جمال خدمة البيوت رغم 
اأنها ال ترغب يف مثل هذه الوظيفة, باالإ�صافة اإىل اأن 
دخلها من هذا العمل ال يكاد يكفيها وعائلتها. ت�صرد 
ي�صريا  مبلغا  ا�صتدانت  اإنها  فتقول  فاطمة  حكايتها 
بع�س  بها  ت�صرتي  لكي  اأقاربها  اأحــد  من  املــال  من 

املالب�س وممار�صة الداللة بهذه املالب�س.
البيع  جتـــرب  اأن  �صحبان  فــاطــمــة  قـــررت  حــني 
ت�صكن  ــذي  ال احلــي  يف  بجريانها  بـــداأت  والــ�ــصــراء, 
للتمويل  )منــاء  بربنامج  �صمعت  ذلــك  واأثــنــاء  فيه, 
 30 واأخذت متويال مببلغ  للجمعية  التابع  االأ�صغر( 
األف ريال. وقتها مل يكن راأ�س مالها يتجاوز 20 األف 
من  متويالت  اأخــذ  يف  ا�صتمرت  وهكذا  فقط,  ريــال 
برنامج مناء فتح�صن و�صعها وزاد دخلها حتى و�صل 
اآخر متويل لها 100 األف ريال بينما زاد راأ�س مالها 
اإىل 180 األف ريال, وما تزال فاطمة تعمل بالداللة 

حتى يومنا هذا, ح�صب تاأكيدها.
ميكائيل عبداهلل دولل حممد

�صاحب بقالة , �صنعاء �س 45 جوار عمارة الطري
مبلغ القر�س: 150 األف ريال
تاريخه: 15 / 01 / 2012

من  هاربا  اليمنية  االأرا�ــصــي  اإىل  ميكائيل  دخــل 
القائمة يف ال�صومال عام  جحيم احلرب واالأو�صاع 
اأبناء واجهته العديد  1990. ميكائيل االأب لثالثة 
م�صوار حياته يف ق�صة  وال�صعوبات يف  امل�صاكل  من 
اإىل  اجتــه  نف�صه  على  االعتماد  قــرر  وحــني  تطول.. 
عن  بــه  عــرف  ــذي  ال للجمعية  التابع  منــاء  برنامج 
اأن  به. كان ذلك بعد  واأعجب  اأ�صدقائه  اأحد  طريق 
ريال  األف   100 مببلغ  اآخر  �صديق  من  �صلفة  اأخذ 

وفتح بها بقالة يف احلي املذكور. 
برنامج  من  متويل  بطلب  عبداهلل  ميكائيل  تقدم 
األف ريال ميني لتطوير م�صروعه   150 مناء مببلغ 
النا�صئ, االأمر الذي �صاعده يف اإجناح عمله, وتوالت 
وازدهـــرت  ميكائيل  العميل  و�صع  وحت�صن  ـــام  االأي
ربع  اإىل  ماله  راأ�ــس  ارتفع  الــذي  الوقت  يف  جتارته 

مليون ريال ميني, ويقول ميكائيل اإنه االآن قام بفتح 
مطعم اإىل جوار البقالة ب�صبب هذا التح�صن..

اأب�سرة يو�سف اأحمد ناليه
بائعة مالب�س , �صنعاء  – حي الوايتات

مبلغ القر�س االأول: 100 األف ريال
تاريخه: 10 / 07 / 2011

مبلغ القر�س الثاين: 150 األف ريال
تاريخه: 15 / 04 / 2012

حتملت “اأب�صرة« االأم الأربعة اأبناء, متاعب احلياة 
زوجها,  وفاة  بعد  واأ�صرتها  اأبناءها  واأعالت  مبكرا, 
خالل  من  عليهم  واالإنفاق  اأبنائها,  برتبية  وقامت 

البيع املتجول براأ�س مال ال يكاد يذكر حينها. 
ف�صيئا  و�صيئا  احلال,  هذه  على  وهي  االأيام  مرت 
اإىل  مالها  راأ�ــس  جمموع  و�صل  حتى  دخلها  حت�صن 
النا�س  بع�س  من  �صمعت  وملــا  ــال.  ري األــف   150
حت�صن  يف  تفيدها  قد  واأنها  التمويل  موؤ�ص�صات  عن 
دخلها, اختارت برنامج مناء الذي يدعم الالجئني 
ال�صوماليني واأخذت يف بداية االأمر مبلغ 100 األف 

ريال.
لالأمام  تقدمت  اهلل  وبف�صل  اإنها  “اأب�صرة«  تقول 
كثريا وكونت راأ�س مال, ثم اأخذت متويل اآخر مببلغ 
وما  مبيعاتها  يف  التو�صع  بق�صد  ريال  األف   150
تزال جتارتها م�صتمرة حتى االآن وبف�صل اهلل, ح�صب 

تاأكيدها.
�سعدية �سالح منرية الجئة �صومالية اقرت�صت 
جناح  وحققت  الالجئني  لتمويل  منــاء  برنامج  من 
يف ا�صتقرار و�صعها املعي�صي, حيث بداأت داللة لبيع 

2250 الجئ مستفيد من 
برنامج اإلقراض حتى نهاية 

2014

خالل أربعة أعوام من 
العمل المستمر مع الالجئين 
بلغ عدد المستفيدين من 
برامج التعليم قصير المدى 

600 الجئ
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املالب�س يف ال�صوق وكان اأول قر�س لها 30 األف ريال 
واقرت�صت  تدريجيًا  فتطورت  األف   40 وراأ�صمالها 
براأ�صمال  كوافري  حمل  حاليا  ومتلك  مــرات  خم�س 

األف ريال.  300
اأيهم خ�سر الجئ �صوري

لدية االن حمل حلويات يف حدة ا
قرت�س 300 الف ريال  يف 2013.

يون�س اأدم اإبراهيم  الجئ �صوداين 
يف  املحققة  النجاح  لق�ص�س  نوعي  منــوذج  يعد 
الربنامج, حيث ي�صتورد البذور من ال�صودان  ويبيعها 
االأوىل  املــرة  يف  املحافظات  بني  متنقال  اليمن  يف 
 300 اأخــذ  األــف ريــال ثم بعد ذلك   100 اقرت�س 

األف  ريال وراأ�صماله حاليا 500 األف ريال

اأحمد امل�سهداين الجئ عراقي
اللغة  لتدري�س  “برلبانت”  معهد  االآن  ميلك 
ومدر�صون  موظفون  ولديه  احل�صبة  يف  والكمبيوتر 
الالجئني  بطائق  يحملون  وكلهم  املعهد,  يف  يعملون 
التي تعد �صرط اأ�صا�صي يف التمويل من قبل برنامج 

مناء.

ال�صوريني   الالجئني  من  جمموعة  هناك  اأي�صا 
 5 عــن  ــارة  “فيداوي” عــب حــديــد  ــة  ــص ور� لــديــهــم 
بطاقة  يحملون  واحــده  اأ�صرة  من  مكونة  اأ�صخا�س 
لديها جتارة كبرية يف حم�س  كانت  االأ�صرة  الجئ. 
االأزمــة  انـــدالع  وبعد  ميلكونها  عــمــارة  يف  وحمــالت 
العمارة  على  املتفجرة  الرباميل  اأمطرت  �صوريا  يف 
فتحولت اإىل ركام. وبعد اأن اأتوا اإىل اليمن والتحقوا 
برنامج مناء لتمويل الالجئني اقرت�صوا مليون ومائة 
ور�صة يف  وفتحوا  واحــدة  دفعة  ريــال  األــف  وخم�صني 
احلثيلي – �صعوان وتخت�س الور�صة بعمل ت�صكيالت 
م�صتقرة  اأمــورهــم  واالآن  اليمن  يف  للحديد  نوعية 

بح�صب حديثهم ملجلة الثمار.

أغسطس 2013 وصل إلى 
اليمن أكثر من 1200 سوري 
من الفارين من الصراع في 

بلدهم
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امل�ستفيدين يف اطار برامج التعليم لل�سباب منهم خارج اطار التعليم

االجمايلاعداد امل�صتفيدينالتدريب
20102011210220132014

4035302020145التدريب علي را�س العمل

امل�ستفيدين يف اطار برامج التعليم طوؤيل املدى

اعداد امل�صتفيدينمدة الدرا�صةالتدريب
20102011201220132014

هند�صة 
101010--اربع �صنواتاجهزه طبيه 

36666ثالث �صنوات متري�س

23333ثالث �صنوات�صيدله 

24444ثالث �صنواتخمتربات

131313--ثالث �صنواتفني ا�صنان

220202020ثالث �صنواتحا�صوب

101010--ثالث �صنواتحما�صبه

933666666االجمايل

 امل�ستفيدين يف اطار
برامج التعليم متو�سط املدى

التدريب
اعداد امل�صتفيدين

20092010

710الكرتونيات

57جناره

46كهرباء

�صيانة 
1415كمبيوتر

3038االجمايل

امل�ستفيدين يف اطار برامج التعليم ق�سري املدى

اعداد امل�صتفيدينالتدريب
200920102011201220132014

202510101010كهرباء �صيارات
10-20201010متديدات كهرباء 

--10---الكرتونيات
--30202015�صيانة الكمبيوتر

--2020--�صبكات
--101010-هند�صة كمبيوتر
�صيانة التلفون 

201515101010النقال

-----25جناره
1159085852030االجمايل

 امل�ستفيدين يف اطار برامج التعليم اخلا�س بالن�ساء

االجمايلاعداد امل�صتفيدينالتدريب
20132014

204060التدريب اخلا�س بالن�صاء



ثقافة العمل
االستراتيجي

اأ . حمفوظ الريا�سي

كرث احلديث عن اال�صرتاتيجية والتخطيط اال�صرتاتيجي وتعددت املدار�س يف و�صائله وتطبيقاته , مما جعل 
, لكن الكثري من  انه بالغ ال�صعوبة والتعقيد  انتهاجه ظنا منها  ال�صركات واملوؤ�ص�صات ترتدد كثريا يف  بع�س 
ال�صركات و املوؤ�ص�صات العمالقة وذات البعد عرفت اهميته و�صرورته لر�صم وا�صت�صراف م�صتقبلها فحر�صت 
على تطبيقه والعمل به , هنا �صن�صلط ال�صوء على املراحل اال�صا�صية للعمل اال�صرتاتيجي وفق ت�صل�صل مرتابط 

ومب�صط لي�صهل للقارئ الكرمي فهم ذلك اإبتداء من التفكري اال�صرتاتيجي وانتهاء بتقييم اال�صرتاتيجيات .

اأواًل  التفكري ال�سرتاتيجي :
اال�صرتاتيجي  العمل  مــراحــل   / خــطــوات  اول  وهــو 
مبادئ  عدة  على  ويقوم   , التخطيط  عملية  وي�صبق 
اأهمها  من  فاعال  يكون  حتى  توفرها  يتطلب  رئي�صة 

ما يلي:

1-التفكري ال�سرتاتيجي يتطلب التزامًا من القيادة:
جناحه  اأو  ا�صرتاتيجي  تفكري  وجود  ت�صور  ي�صعب 
العليا  االإدارة  اأو  القيادة  تكن  مل  اإذا  ما  من�صاأة  يف 
املطلوب  الدعم  له  وتقدم  التوجه  بهذا  مهتمًة  فيها 
ب�صكل وا�صح وفعلي.  فالعملية االإ�صرتاتيجية  تتعلق 
بالتوجه العام وتتعلق بتغيريات مهمة وجذرية.  لذا 
و�صروري  �صابق  متطلب  القيادة  والتزام  دعم  فاإن 

لنجاح هذه العملية,   

ال�ــســرتاتــيــجــي  الــتــفــكــري   -2
و�سيلة ولي�س غاية:

العملية  مـــن  الــقــ�ــصــد 
اال�ــصــرتاتــيــجــيــة هو 

اإىل  الو�صول 

قرارات وعمليات توؤدي اإىل اأداء اأف�صل وكفاءة عالية 
يف املن�صاأة. ومن جهة اأخرى, فاالأمور الكلية وبعيدة 
تتطلب  الكربى  واالأهـــداف  بالروؤى  واملتعلقة  املــدى 
وجود التفكري اال�صرتاتيجي كجزء اأ�صيل من العمل.

تو�سيع  يتطلب  ال�ــســرتاتــيــجــي  الــتــفــكــري   -3
امل�ساركة:

من املعروف اأنه يوجد هدفان اأ�صا�صيان من امل�صاركة 
عــام.   ب�صكل  ــــة  االإداري العمليات  اأو  ــرارات  ــق ال يف 
النوعية  حيث  من  القرار  حت�صني  هو  االأول  الهدف 
لزيادة  بالقرار  القبول  ــادة  زي هو  الثاين  والهدف 

القدرة على تطبيقة.

4- التفكري ال�سرتاتيجي عملي ولي�س نظريًا:
يف  ولي�صت  معقدة  عملية  اال�صرتاتيجية  العملية 
الكثري  تت�صمن  كما  ومبا�صرة,  منتظمة  احلال  واقع 

مــن الــعــوامــل واملــتــغــريات.  
ــة  ــي ــل ــم ــع وال

ال  وبــالــتــايل  روتينية  غــري  بطبعها  اال�صرتاتيجية 
اأو  التفكري  من  �صابقة  معينة  منطية  عليها  ينطبق 
اأو امل�صاركات.  كما تتعامل اال�صرتاتيجية  القرارات 
مع بعد زمني ومتغريات كثرية جتعل من النادر وجود 
الثبات.  ومن جانب اآخر, تتعاطى اال�صرتاتيجية مع 
واقع معني ومعقد وت�صعى اإىل حتويله اإىل واقع جديد 
يكون  اأن  املوؤمل  من  ولكنه  تعقيدا  اأقــل  يكون  ال  قد 
اأف�صل من الواقع ال�صابق.  وللتعامل مع هذا كله البد 
ومتقبل  منطي  غري  اال�صرتاتيجي  التفكري  يكون  اأن 
للجديد واملختلف وال يتنا�صى اأهمية الواقع و ما هو 

ممكن وحمتمل التنفيذ.
  

5 -التفكري ال�سرتاتيجي �سرورة
واقع  تقييم  ب�صرورة  اال�صرتاتيجي  التفكري  يرتبط 
يف  الــواقــع  هــذا  يكون  اأن  يجب  ما  ومعرفة  احلــال, 
لذا  لالأف�صل.  التطور  �ــصــرورة  وكذلك  امل�صتقبل, 
تنتهج  اأن  يجب  �صرورة  اال�صرتاتيجي  فالتفكري 
ــهــذه االأمـــــور اجلــوهــريــة,  ــاطــه ب ــب الرت
ــًا. حــتــى يخرج  ــًا فــكــري ــرف ولــيــ�ــس ت
بتخطيط �صليم وفعال در�س الواقع 

وا�صت�صرف امل�صتقبل .
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العربية  اململكة  �صفري  �صعادة  له  املرافق  والوفد    CSSWرئي�س التقى 
ال�صعودية حممد بن �صعيد اآل جابر يف مقر ال�صفارة ال�صعودية ب�صنعاء ..

حيث اأكد �صعادة ال�صفري عن �صرورة معاجلة االو�صاع االن�صانية يف اليمن 
وتلبية االحتياجات التغذوية الطارئة الفتا اإىل دور  اململكة يف تقدمي الدعم 
الفقرية  لالأ�صر  دعــم  من  يتطلبه  ومــا  االن�صاين  الو�صع  ملعاجلة  الــالزم 
واملحتاجة .. وقال اأن اململكة اعتمدت موؤخرا كفالة 48000 اأ�صرة فقرية 
الغذائية  املــواد  من  مكونة  غذائية  �صلة  �صرف  �صيتم  حيث   .. اليمن  يف 
اأ�صرة �صهريا وملدة �صنة كاملة عرب منظمات املجتمع املدين  املختلفة لكل 

  .. CSSW ومنها
من جانبه اأكد القا�صي مر�صد العر�صاين رئي�س CSSW .. اأن اجلمعية 

لالأ�صر  الغذائي  الدعم  تقدمي  ومنها  التنمية  جماالت  من  عدد  يف  تعمل 
املحتاجة والنازحة واملت�صررة من االأحداث يف اليمن .. م�صريا اأن اجلمعية 
مع  وبتن�صيق  مطلقة  وب�صفافية  بحتة  ان�صانية  ومعايري  اأ�ص�س  وفق  تعمل 

ال�صلطات املحلية يف كل املحافظات واملديريات املتواجدة فيها ..
واملدير  الدباء  يحي  امل�صاعد  العام  االمني  ح�صره  الذي  اللقاء  خالل  مت 
بدرع اجلمعية  ال�صفري  �صعادة  تكرمي  الوا�صعي  الوا�صع  الدكتور عبد  العام 
االجتماعي  املجال  يف  اجلمعية  وبرامج  م�صاريع  على  اطالعه  مت  كما   ..
الفقر يف  امل�صتدامة ومكافحة  التنمية  ال�صحي وجمال  واملجال  والتعليمي 
اليمن وخدماتها االن�صانية املقدمة لفئات الطالب وال�صباب واملراأة والطفل 

وللفئات االأكرث فقرا يف اليمن .

وفد من cssw يلتقي السفير السعودي
ويبحث معه سبل معالجة الوضع االنساني في اليمن
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