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تعد مشاريع الخير الرمضانية من أبرز المشاريع الموسمية التي 

المجتمع،  أفراد  بين  التكافل  مبدأ  تعزيز  بهدف   cssw بها  تقوم 

 ,, المبارك  الشهر  خالل  الفقراء  معاناة  تخفيف  في  والمساهمة 

أكثر  األيام  والمعدمين في هذه  الفقراء  احتياجات  تتضاعف  حيث 

مما تتضاعف في األيام األخرى، خاصة وأن الشهر المبارك  ينتهي 

كل  على  الــســرور  تدخل  أن  العيد  متطلبات  ومــن   ، الفطر  بعيد 

األسر والقلوب. وحرصا من الجمعية في تعميق التعاون والتكاتف 

تنفيذ هذه  1993م على  المجتمع فقد دأبت منذ عام  أفراد  بين 

األفــراد  مــن  األالف  مئات  احتياجات  لتغطية  عــام   كــل  المشاريع 

المحتاجين واألسر الفقيرة في عموم محافظات الجمهورية وذلك 

بفضل ودعم الخيرين في الداخل والخارج .

وإننا بهذا الصدد نوجه الدعوة لكل المانحين والداعمين والخيرين 

لبذل المزيد من الدعم لتتمكن الجمعية من الوصول إلى أكبر عدد 

ممكن من األسر الفقيرة والمحتاجين والنازحين خصوصًا في ظل 

القت  التي  االقتصادية  األزمــة  وتصاعد  واستمرار  األســعــار  غــالء 

بظاللها على حياة ومعيشة البسطاء من السكان .

مشاريع رمضان
لتخفيف معاناة الفقراء

تح
فت

م

د . عبدالواسع الواسعي
مدير عام الجمعية

3



اأن هناك مئات  واأو�صح الدباء يف ت�صريح له 
واملحتاجني  واالأرامــل  الفقرية  االأ�صر  االأالف من 
والنازحني يعي�صون اأو�صاعا معي�صية �صعبة للغاية 
اجلمعية  واأن  اجلمهورية  حمافظات  خمتلف  يف 
هذا  الرم�صانية  مب�صاريعها  ت�صل  اأن  تتوقع 
العام اإىل اأكرث من ن�صف مليون فرد ونحو مائة 

وثمانني األف اأ�صرة .
واأ�صاف اأن هذه امل�صاريع ت�صمل م�صروع اإفطار 

ال�صائم الذي يتم من خالله اإقامة 100 مائدة 
الفقراء  ي�صتفيد منها  امل�صاجد  اإفطار �صائم يف 
وعابرو ال�صبيل واملنقطعون يف عموم حمافظات 
الغذائية  ال�صالل  توزيع  وم�صروع   , اجلمهورية 
لالأ�صر الفقرية وتتكون ال�صلة الواحدة من كي�س 
زيت  لرت  واثنني  اأرز  وقطمة  �صكر  وقطمة  دقيق 
 , بقوليات  وكرتون  وكيلو حليب  كيلو متر  وثالثة 
واللحوم لالأ�صر  التمور  كما ت�صمل م�صروع توزيع 

الفقرية , وم�صروع ك�صوة وهدية العيد لالأطفال 
الفقراء ونزالء امل�صت�صفيات.

الداخل  يف  والداعمني  املانحني  الدباء  ودعا 
هذه  مــع  التفاعل  اىل  اخلــرييــن  وكــل  واخلـــارج 
لي�صل  وتنفيذها  متويلها  يف  واالإ�صهام  امل�صاريع 
خريها اإىل اأكرب عدد ممكن من االأ�صر الفقرية 
املحافظات  خمتلف  يف  والنازحني  واملحتاجني 

واملديريات .  

يتوقع أن يستفيد منها نصف مليون فرد ومائة وثمانين ألف أسرة

مشاريع الخير الرمضانية

تكافل وتخفيف معاناة
cssw تنفيذ م�صاريع اخلري الرم�صانية لهذا العام 1437هـ ملئات االأالف من االأفراد 
املحتاجني واالأ�صر الفقرية يف عموم حمافظات اجلمهورية .وقال االأخ يحي الدباء االأمني العام 
موائد  واإقامة  رم�صان  م�صاريع  لتنفيذ  ق�صارى جهدها  تبذل  اأن اجلمعية  للجمعية  امل�صاعد 

اإفطار ال�صائم واإي�صال ال�صالل الغذائية لالأ�صر الفقرية واملحتاجة 
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رم�صان مو�صم لعمل اخلري واالح�صان وهو �صهر الرتاحم والتعاطف بني امل�صلمني 
حياة  على  اأنعك�س  بدوره  والذي  التعقيد  يف  غاية  مبرحلة  اليمن  مرور  مع  ويتزامن   ,

املحافظات  والنازحني من  واملعدمة  الفقرية  االأ�صر  لدى  وي�صتد احلال  ب�صكل عام  اليمنيني 
الإرتفاع  نظرًا  الغذائية  املواد  اأ�صعار  باإرتفاع  املعاناة  وتزداد  اليمني,  املجتمع  االأكرب يف  ال�صريحة  االأحداث وهم  ت�صهد  التي 
اأ�صعار امل�صتقات النفطية وارتفاع �صعر املوا�صالت وا�صتغالل حاجات النا�س وهذا ينذر بكارثة اإن�صانية وبحاجة عاجلة للتدخل 
اأكرب عدد ممكن يف جميع حمافظات اجلمهورية  اإىل  , ونحن ب�صدد تد�صني العمل ملو�صم رم�صان نعمل جاهدين للو�صول 

اليمنية للتخفيف من معاناتهم وحفاظًا على اأرواح االأطفال والن�صاء حتى ال يكونوا عر�صة لالإ�صتغالل. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
) أيما مســـلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة ، وأيما مســــلم 

أطعم مسلــمًا على جــوع ، أطعمــه الله تعالى يوم القيــــامة من ثمار الجنــة وأيما مسلــــم 
أخرجه الترمذيسقى مسلمـــًا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة  من الرحيق المختوم (.

إفطار الصائم
لـ عـابــري السبيــل – الفـــقراء – طالب العلم

النازحين -  الالجئين – المعتكفات المسجدية 

مكـونـات املــائدة
اأرز  -  طـبيـخ  - تـمـر -  خـبــز - حلـم - فـواكه -  مـيــاه

الــعــدد امل�ستـهدف: 100 فـــــــــــرد يف كـل مــــــائــــدة

عــــدد املـــوائــــــــــــــــــد: 100 مـــــــائــــــــــــــــــدة يـــومــيـــــــــاً

السلة الغذائية
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة

واألرامل وأســــر األيتام

مكـونـات ال�ضلة الرم�ضانية
دقيق 50 كيلو  - اأرز 10 كيلو - �سكر 10 كيلو - زيت طبخ 2 لرت
 تـمـــــــــــــــــــــــــــــر 3  كيلو - حليـــــب 1 كيلو  -  بقـــــــــولـيـــــــــات  24 علــــبة

الــعــدد امل�ستـهدف: 120,000 اأ�سرة

كسوة وهدية العيد
لـ أبناء الفقراء والمساكين - األيتام - النازحين

العجزة - نزالء المستشفيات والسجون

ك�ضوة عيد متكاملة  بناتي اأو والدي
هــــــدية نقـــــدية وحـــلويــات العيد

الــعــدد امل�ستـهدف للك�سوة : 160,000 فرد

الــعــدد امل�ستـهدف للهدية : 30,000    فرد

توزيع التمور واللحوم
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة
والنازحيـــن واألرامل وأســــر األيتام

اأ�ضرة   لكل  متر  كيلو   5
اأ�ضرة لكل  حلم  كيلو   2

الــعــدد امل�ستـهدف للتمود : 50,000    اأ�سرة

الــعــدد امل�ستـهدف للحوم  : 10,000    اأ�سرة
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اليتيم العربي   يوم

بحفل  فعالياته  الفرع  د�صن  عــدن  حمافظة   يف 
والفقرات  الكلمات  من  عــدد  تخلله  وخطابي  فني 
الفنية املعربة وا�صتعر�س االأخ عبيد عمر عبيد املدير 
التنفيذي للفرع ن�صاط الفرع يف جمال كفالة ورعاية 

االيتام وجماالت العمل اخلريي املختلفة.
وقال عبيد اأن الفرع يكفل حاليا ) 1540( يتيما 
كفلهم  الذين  لالأيتام  الرتاكمي  املعدل  واأن  ويتيمة 
الفرع منذ تاأ�صي�صه بلغ اأكرث من ) 10000( يتيم 
اجلامعية  درا�صاتهم  اكملوا  قد  معظمهم  ويتيمة 

وحققوا م�صاريع جناح .
ال�صوؤون  وزارة  مكتب  عام  مدير  اأكــد  جانبه  من 
االجتماعية والعمل االأخ ايوب ابو بكر حر�س ال�صلطة 
التي  اخلريية  واالن�صطة  امل�صاريع  دعم  على  املحلية 
اإىل تظافر اجلهود  داعيا  االيتام..  ت�صهم يف رعاية 

لرعاية وكفالة االيتام الذين ما يزالون خارج نطاق 
الكفالة. 

كما مت يف احلفل تكرمي )25( يتيما ويتيمة من 
القراآن  حتفيظ  بحلقات  امللتحقني  املكفولني  االأيتام 
على  واحلا�صلني  الــدرا�ــصــة  يف  واملتفوقني  الــكــرمي 
و  الريا�صية  واالن�صطة  امل�صابقات  يف  االوىل  املراكز 

تكرمي عدد من اجلهات وال�صخ�صيات الداعمة.
اأ�صادت  اأقام الفرع حفاًل  فنيًا وخطابيًا   ويف اإب 
برملان  رئي�صة  العريقي  ن�صر  مـــرام  االأخـــت  فيه 
وال�صباب  الطفولة  بدور اجلمعية يف رعاية  االأطفال 
اإن�صانية  يف املحافظة وما يقدمه الفرع من خدمات 
يف  ــتــام  االأي ـــل  اأوائ تكرمي  احلفل  يف  ومت   , متعددة 
درا�صيا  واملتفوقني  املا�صي  للعام  الثانوية  ال�صهادة 
ــعــام و تــكــرمي طـــالب احلــلــقــات الــقــراآنــيــة  لــهــذا ال

االأم  وتكرمي  املجاالت  كافة  يف  واملبدعني  املتميزين 
مفتوحا  يوما  الفرع  اأقــام  املنا�صبة  وبهذه   , املثالية 
ثقافية  وم�صابقة  ترفيهية  رحلة  ت�صمن  لــالأيــتــام 
ناق�صت  مو�صعة  ونــدوة  واإر�صادية  توعوية  وجل�صات 
اأو�صاع االأيتام يف املحافظة و�صبل دعمهم ورعايتهم 
وكيفية حل ال�صعوبات التي تواجه فرع اجلمعية يف 
التي  الندوة  وخرجت  اليتيم  ورعاية  كفالة  جانب 
بجملة  العربي  اليتيم  يوم  فعاليات  اإطار  يف  اأقيمت 
حاليا  الــفــرع   واملقرتحات.ويكفل  التو�صيات  مــن 
املعي�صية  الرعاية  لهم  يقدم  ويتيمة  يتيم   1500

والتعليمية وال�صحية وغريها من اخلدمات 
متثلت  الفعاليات  من  عــددًا  �ضبوة  فرع  نظم  كما 
عتق  مبدينة  لالأيتام  اجلماعي  املر�صم  اإقــامــة  يف 
مب�صاركة 39 يتيما ويتيمة و عقد لقاء توعوي لعدد 

اليتيم العربي   يوم
اليتيم العربي   يوم
اليتيم العربي   يوم

مهرجانات إحتفالية 
ورحالت ترفيهية وتكريم 

لأليتام بمناسبة

بمناسبة يوم اليتيم العربي نفذت فروع CSSW عددًا من الفعاليات 

التي اشتملت على  رحالت ترفيهية ومهرجانات احتفالية كرنفالية 

شهدت حضورًا رسميًا وشعبيًا ، وزيارات لألماكن األثرية ولقاءات 

تربوية وتثقيفية لأليتام وأمهاتهم .
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13 من اأمهات 
االأيتام.

العا�ضمة  اأمـــانـــة  ويف 
ت�صمن ا�صبوع اليتيم الذي �صارك 

الفعاليات  من  عددا  االأيتام  ع�صرات  فيه 
متثلت يف اإقامة رحلة ترفيهية وم�صابقات ثقافية 

االأثرية  االأمــاكــن  عــدد من  وزيـــارة  ريا�صة  وبــرامــج 
باأمانة العا�صمة و�صواحيها .واأ�صهمت هذه االأن�صطة 
اإىل  والفرحة  ال�صعادة  واإدخـــال  االأيــتــام  حتفيز  يف 
العديد منهم  وهو ماعرب عنه  واأ�صرهم  قلوبهم هم 
خالل م�صاركتهم يف الفعاليات واالأن�صطة التي نفذت 

يف هذا االإطار.
ويف حمافظة حلج نفذ الفرع  يوما مفتوحا لالأيتام 
وتنظيم  امل�صانع  الأحـــد  زيـــارة  ت�صمن  واأمــهــاتــهــم 

م�صابقات متنوعة. 
ت�صمن  لالأيتام  مفتوحًا  يوما  ذمار  فرع  نظم  كما 

حفاًل فنيًا وتنظيم األعاب وم�صابقات.
ـــراأة  امل تنمية  قــطــاع  اأقــــام  ذلـــك  اإىل 
والطفل عددًا من الفعاليات �صملت م�صابقات 

عامة والعاب وتوزيع جوائز وهدايا لليتيمات  
كما نظم فرع وادي ح�ضرموت عددًا من الفعاليات 
يوم  كاأ�س  تنظيم  اأهمها  كان  والريا�صية  الثقافية 
ح�صرموت  وادي  الأندية  القدم  لكرة  العربي  اليتيم 
وفرع  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  مكتب  مع  بالتن�صيق 
احتاد كرة القدم بوادي ح�صرموت ومب�صاركة اربعة 

اندية من اأندية وادي ح�صرموت 
كاأ�س  ببطولة  القدم  لكرة  �صبام  فريق  تّوج  حيث 
يوم اليتيم العربي الأندية وادي ح�صرموت بعد فوزه 
على  النهائية  املباراة  يف  القطن  �صباب  فريق  على 
ار�صية ملعب ال�صهيد جوا�س ب�صيئون بثالثة اهداف 

مقابل هدف واحد 
من  عـــددًا  الــفــرع  نظم  احلــديــدة  حمافظة  ويف 

االأن�صطة التثقيفية والتوعوية 
والرتفيهية .

اإىل ذلك نفذ فرع ماأرب فعالية اليوم 
املفتوح مت من خالل الفعالية زيارة �صد ماأرب 

ومت  االأثري  اأوام  ومعبد  بلقي�س  زيارة عر�س  كما مت 
القاء بع�س املحا�صرات التوعوية واإجراء امل�صابقات 
اجلانب  ورفـــع  اإحــيــاء  اىل  هــدفــت  الــتــي  التثقيفية 

الرتبوي واالأخالقي لدى االأيتام .
ويف حمافظة �ضبوة نظم الفرع املر�صم اجلماعي 
واأخرى  االأيتام  الأمهات  توعوي  لقاء  وعقد  لالأيتام 

لقاء  تربوي لالأيتام 
الفعاليات  مــن  عـــددًا  و�ــضــاب  مكتب  ـــام  اأق كما 
واختتم  والتوعوية  والرتفيهية  الثقافية  واالأن�صطة 
املكتب فعاليات ا�صبوع اليتيم مبهرجان ا�صتمل على 

عدد من الكلمات والفقرات الفنية .
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يتيم من   100 لعدد  الغذائية  ال�صالل  اإب  وزع فرع اجلمعية مبحافظة 
وزع  كما  اجلمعية  بوا�صطة  الرتكية   IHH منظمة  تكفلهم  الذين  االأيتام 
بتمويل من جلنة  االأحــداث  من  املت�صررة  لالأ�صر  �صلة غذائية   90 الفرع  

االعمال اخلريية بجمعية االإ�صالح مبملكة البحرين.

اختتم برنامج املياه واالإ�صحاح البيئي بفرع CSSW مبحافظة تعز  
برناجما تدريبيا حول التوا�صل من اجل التنمية C4D وتعزيز النظافة 

واحلفظ االآمن للمياه باملنازل. 
خم�صة  دورة  كل  ا�صتمرت  تدريبية  دورات  �صت  الربنامج  وت�صمن 
امللتحقني يف  املتطوعني  ومتدربة من  متدربا   120 فيها  �صارك   , اأيام 
واملثقفني  واملن�صقني  املديريات  م�صريف  من  املكونة  املختلفة  العمل  فرق 

والعاملني املجتمعيني.
اطار م�صروع دعم  للعمل يف  امل�صاركني  تاأهيل  الــدورات يف  واأ�صهمت 
ع�صر  يف  نازحة  ا�صرة   6000 ي�صتهدف  الذي  �صعفًا  االأ�صد  النازحني 
مديريات مبحافظة تعز  وت�صمل ان�صطة امل�صروع جل�صات التوعية والتثقيف 
وتوزيع مواد  توعوية  وتوزيع مطبوعات  زيارات منزلية  وتنفيذ  ال�صحي 
عينية كحقائب النظافة اال�صا�صية وحقائب النظافة اال�صتهالكية وفالتر 
املياه.. باالإ�صافة اىل تدخالت يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي لعدد 

من مراكز اإيواء النازحني وتنفيذ حمالت نظافة البيئة.

كرم مكتب ال�صحة العامة وال�صكان مبحافظة عدن فرع اجلمعية بدرع الوفاء 
نظري جهوده يف تقدمي اخلدمات ال�صحية املتنوعة التي ا�صتفاد منها االأالف من 

ال�صكان يف املحافظة.
الزبيدي  قا�صم  عيدرو�س  الــلــواء  ح�صره  حفل  املنا�صبة  بهذه  اأقيم  حيث 
ال�صحة  مكتب  ومدير  االأمــن  مدير  �صائع  �صالل  والعميد  املحافظة  حمافظ 
املنظمات  من  عدد  تكرمي  خالله  ومت  نا�صر  اخل�صر  الدكتور  وال�صكان  العامة 
ت�صلم الدكتور حممد  الفاعلة يف املجال ال�صحي خالل عام حيث  واجلمعيات 
حمفوظ بايع�صوت اأمني عام فرع اجلمعية درع التميز  , نظري اجلهود الفاعلة 
يف تقدمي اخلدمات ال�صحية التي يتميز بها الفرع والتي ي�صتفيد منها االأالف 

من ال�صكان.

بتمويل من اليونسيف..

إختتام  برنامج تدريبي 
حول تعزيز النظافة

في إب ..
توزيع السالل الغذائية 

لأليتام واألسر المتضررة 

مكتب الصحة العامة بمحافظة عدن 

يكرم فرع الجمعية بدرع الوفاء



ان  لالإغاثة  املاليزية  الوكالة  رئي�س  نائب  خالد  االأنــوار  خري  ال�صيد  قال 
الو�صع االإن�صاين يف اليمن يحتاج اإىل اإلتفاتة قوية.. واأ�صار خري االأنوار يف حفل 
تد�صني حملة التربعات الرم�صانية الذي اأقامته الوكالة  يف العا�صمة املاليزية 
خالل  الوكالة  حملة  اأهداف  اأهم  من  وميامنار  �صوريا  و  اليمن  اأن  كواالملبور 

�صهر رم�صان لهذا العام.
 cssw الوا�صعي مدير عام اجلمعية  الدكتور عبدالوا�صع  من جانبه قدم 
اأن  التد�صني  الوا�صعي يف حفل  واأكد  اليمن..  االإن�صاين يف  الو�صع  �صرحا عن 
التدخالت  من  املزيد  بذل  اإىل  يحتاج  اليمن  يف  واملعي�صي  االإن�صاين  الو�صع 
العاجلة وغري العاجلة.. م�صريا اإىل اأهمية تنفيذ م�صاريع رم�صان على اأو�صع 
نطاق داخل اليمن للو�صول اإىل اأكرب عدد ممكن من االأ�صر الفقرية واملحتاجني 

والنازحني.
و�صكر الوا�صعي الوكالة املاليزية على دعمها امل�صتمر مل�صاريع اجلمعية كما 
قدم نهاية االحتفال درع CSSW للوكالة املاليزية لالإغاثة تكرميا جلهودها 

يف دعم املحتاجني يف اليمن.

الوكالة الماليزية لإلغاثة 
تنفذ حملة رمضان لمساعدة المحتاجين 

في اليمن وسوريا وميانمار 

نفذت اجلمعية بال�صراكة مع منظمةICAN  اليابانية حملة اإغاثة 
والقاهرة  واملظفر  �صالة  مديريات  يف  االأحــداث  من  املت�صررة  لالأ�صر 

مبحافظة تعز
واملتطوعني  االإغــاثــة  اإدارة  مدير  م�صاعد  الفقيه  يحيي  االأخ  وقــال 
من  مت�صررة  اأ�صرة   1290 لـ  غذائية  طــرود  توزيع  مت  اأنــه  باجلمعية 
�صملت  الغذائي  الطرد  مكونات  اأن  اإىل  م�صريا  املحافظة  يف  االأحــداث 
دقيق 50 كجم, واأرز 10 كجم, و�صكر 10 كيلو وزيت 2 لرت, وحليب 
1كجم,واأ�صاف الفقيه اأن احلملة �صملت اأي�صًا توزيع مواد �صحية مكونة 
من مواد مطبخ و�صابون ومنا�صف �صحية واأوعية غ�صيل املالب�س واأدوات 

�صحية لعدد 2389 اأ�صرة مت�صررة.

بتمويل من منظمة  ICAN اليابانية 

توزيع مواد غذائية وغير 
غذائية في محافظة تعز

9
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CSSW حملة اغاثة للمت�صررين من ال�صيول يف اليمن حيث �صملت  نفذت 
احلملة توزيع معونات غذائية لعدد 446 اأ�صرة فقرية واأو�صح االأخ يحي الفقيه 
اأربــع  يف  امل�صروع  نفذت  اجلمعية  اأن  واملتطوعني  االإغــاثــة  اإدارة  مدير  م�صاعد 
 IHH  حمافظات وهي حجة واملحويت وعمران واحلديدة  بتمويل من منظمة
الرتكية  وتكونت ال�صلة الغذائية من دقيق واأرز و�صكر وزيت طبخ وبقوليات  م�صريًا 
اىل اأن احلملة اأ�صهمت يف تخفيف معاناة االأ�صر الفقرية يف املحافظات امل�صتهدفة 
واإدخال الفرحة اإىل قلوب اأبناء تلك االأ�صر , اإىل ذلك نفذت اجلمعية حملة اغاثة 

نفذت  كما  فقرية   اأ�صرة   132 منها  ا�صتفاد  تعز  حمافظة  الوازعية  يف  عاجلة 
منها  ا�صتفاد  تهامة  اقليم  يف  الفقرية  لالأ�صر  الغذائي  الدعم  م�صروع  اجلمعية 
700 اأ�صرة  فقرية يف حمافظات رميه واملحويت ومديرية و�صاب مبحافظة ذمار 
بتمويل من موؤ�ص�صة �صخاء القطرية كما نفذت اجلمعية حملة اإغاثة  �صملت توزيع 
منها  ا�صتفاد  العا�صمة  واأمانة  وعمران  و�صعدة  اب  حمافظات  يف  غذائية  مواد 
380 اأ�صرة فقرية بتمويل من برنامج رحماء كما مت توزيع 45 �صلة غذائية لعدد 

45 اأ�صرة فقرية يف حمافظة تعز بتمويل من موؤ�ص�صة الرحمة بريطانيا.

الدعم الغــــذائي ألكثر من 1700 أسرة
فقيرة ومتضررة من السيول واألحداث 
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زار كل من  املهند�س ه�صام حممد ال�صعيدي 
الــوكــيــل املــ�ــصــاعــد لــ�ــصــئــون مــديــريــات الـــوادي 
وال�صيخ  حــ�ــصــرمــوت  مبــحــافــظــة  والــ�ــصــحــراء 
التجارية  الغرفة  رئي�س  الزبيدي  عو�س  عارف 
املــراأة  لتنمية  االجتماعي  املركز  وال�صناعية 
بــوادي  اجلمعية  لفرع  التابع  ب�صيئون  والطفل 
ح�صرموت , وقام الوكيل امل�صاعد بجولة تفقدية 
�صرح  اإىل  امل�صاعد  الوكيل  وا�صتمع  املركز  يف 
مف�صل من رئي�صة ق�صم تنمية االأ�صرة االأ�صتاذة 

يف  اجلمعية  عمل  جمــاالت  عن  الفخري  نادية 
االجتماعي  املــركــز  دور  مبينة  االأ�ــصــرة  تنمية 
للمراأة  واملهني  الفني  التاأهيل  يف  حواء  ومركز 
اأبرز  وم�صتعر�صة  ح�صرموت  وادي  يف  واالأ�صرة 
 , املا�صية  ال�صنوات  خالل  املركزين  خمرجات 
من جهته اأعرب الوكيل امل�صاعد عن اإعجابه مبا 
�صاهده ومل�صه من اهتمام ي�صب يف تنمية املراأة 

وقدراتها الفنية واملهارية.

نفذ فرع اجلمعية مبحافظة �صبوة م�صروع 
فقرية  اأ�صرة    120 لـ  الغذائية  املواد  توزيع 
مديرية  بئرعلي  منطقة  اأبناء  من  وحمتاجة 
عبداهلل  ال�صيخ  جمعية  مــن  بتمويل  ر�ــصــوم 
النوري بدولة الكويت ال�صقيقة اإىل ذلك عقد 
الفرع اللقاء املو�صع لالأيتام مبديرية الرو�صة 
ويتيمة  يتيمًا   30 الذي ح�صره  اللقاء  تناول 
ثقافية  وتخلله م�صابقة  وتثقيف  توعية  جل�صة 

فكرية و األعاب �صعبية.

امراأه يف   20 لعدد  توعوية  نفذ مكتب و�صاب دورة 
جمال  الوعي احلقوقي والقانوين للمراأة حيث تطرقت 
االإ�صالم وبعد  املراأة قبل  التعريف بو�صع   اإىل  الدورة  
الطرق  وعلى  املثالية  املـــراأة  �صمات  على  و  اال�ــصــالم 
والو�صائل لنجاح املراأة يف بيتها و ال�صلبيات التي يجب 

على املراأة جتنبها يف بيتها ويف عالقتها مع الغري .

الوكيل المساعد لشئون الوادي والصحراء 

يزور المركز االجتماعي لتنمية المرأة والطفل

في شبوة .. توزيع السالل الغذائية وإنعقاد اللقاء الموسع  لأليتام 

في وصاب ..
الوعي الحقوقي 
والقانوني للمرأة 

في محافظة إب

تفعيل العمل الطوعي

تدريبيا  برناجما  اإب  مبحافظة  اجلمعية   فرع  نفذ 
دور  تفعيل  عــنــوان  حتــت  باملديريات  اللجان  ملندوبي 
الــربنــامــج  وت�صمن  الــتــطــوعــي   الــعــمــل  يف  املــنــدوبــني 
التطوعي  العمل  يف  عمل  وور�ــس  ونقا�صات  حما�صرات 

ويف جمال الت�صويق. 
م�صاريع  تنفيذ  املندوبني  مع  الفرع  ناق�س  ذلك  اإىل 
اأن  املتوقع  مــن  حيث  الــعــام  لهذا  الرم�صانية  اخلــري 
فرد   )28100( و  اأ�صرة   )25700( منها  ي�صتفيد 

يف خمتلف مديريات املحافظة.
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اأ�صاد ال�صيد جراهام اي�صتموند من�صق كتلة املاأوى 
  CSSW ال�صابق باملفو�صية العليا لالجئني بجهود
يف جمال العمل التطوعي واالإن�صاين واأبدى اي�صتموند 
اإعجابه  املا�صي  مايو  نهاية  للجمعية  زيارته  خالل 
ال�صديد مبا متتلكه من بنى حتتية واإمكانيات مادية 
االإن�صانية  اخلــدمــات  تــقــدمي  مــن  متكنها  وب�صرية 

وتنفيذ امل�صاريع والربامج التطوعية ب�صكل جيد.
وا�صتكمل اي�صتموند خالل اجتماع عقده بعدد من 
اإجــراءات  �صاعات  خم�س  ا�صتمر  باجلمعية  املعنيني 
يف  الدولية  جــول  ملنظمة  اإعـــداده  املطلوب  التقييم 
اإطار بناء ال�صراكة مع اجلمعية حيث مت يف االجتماع 
املتطلبات  وتــوفــري  الــوثــائــق  مــن  الــعــديــد  مناق�صة 
املتعلقة  اال�صتف�صارات  على  والرد  بالتقييم  اخلا�صة 
مف�صل  �صرح  اإىل  جــراهــام  ال�صيد  ا�صتمع  كما  به 
وجلانها  ومكاتبها  وفروعها  اجلمعية  اأعــمــال  عن 
املنت�صرة يف جميع حمافظات اجلمهورية واطلع على 

العديد من قطاعات ووحدات واأق�صام اجلمعية وقال 
جول  ملنظمة  �صيقدمه  الــذي  التقييم  اأن  اي�صتموند 
الدولية عن اجلمعية �صي�صمل كل ما تتمتع به اجلمعية 

من اإمكانيات وقدرات كبرية ورائعة.. موؤكدا اأهمية 
ال�صراكة بني اجلمعية ومنظمة جول متمنيا يف الوقت 

ذاته للمنظمتني �صراكة م�صتدامة ومتطورة.

لفرع  التابع  الن�صوي  للتاأهيل  حــواء  مركز  نفذ 
الزوجي  التاأهيل  يف  تدريبية  دورة  ح�صرموت  وادي 

» بتمويل من موؤ�ص�صة �صلة للتنمية.
واأ�صهمت  الدورة التي �صاركت فيها �صتة وع�صرون 
والواجبات  باحلقوق  امل�صاركات  تعريف  يف  متدربة 

جتاه االأزواج وتعزيز الرتابط واال�صتقرار االأ�صري  

بعنوان  الب�صرية  التنمية  دورة يف  املركز  نفذ  كما 
قوة االإرادة وكيفية جذب الفر�س بتمويل من موؤ�ص�صة 
للتنمية , و�صملت الدورة جوانب تقوية االإرادة  �صلة 
من  ممكن  قــدر  اأكــرب  جلب  يف  ا�صتثمارها  وكيفية 

الفر�س التي تتاح للفرد يف خمتلف جوانب احلياة.
املــراأة  لتنمية  االجتماعي  املركز  عقد  ذلــك  اإىل 

العامة  الثانوية  ملعلمات  تدريبية  دورة  للفرع   التابع 
مبدينة �صيئون بعنوان »فن اإعداد الو�صائل التعليمية« 
والــبــالــغ عددهن  ـــدورة  ال املــتــدربــات يف  تلقت  وقــد 
�صبعة ع�صر معلمة من معلمات الثانوية العامة جملة 
طرق  يف  العملية  والتطبيقات  النظرية  املعارف  من 

واأ�صاليب اإعداد الو�صائل التعليمية.

م الخاص بمنظمة جول العالمية المنسق السابق لكتلة المأوى والُمقيِّ

 يبدي إعجابه بقدرات وإمكانيات الجمعية

دورات تدريبية متنوعة في وادي حضرموت



اري ت�صكر هيئة االإغاثة االإن�صانية  اليتيمة زبيدة احلَبّ
)IHH(على  برتكيا  واحلــريــات  االإنــ�ــصــان  وحــقــوق 

دورها االإن�صاين.
ُوِلــدت  اأنها  لو  كما  ت�صُعر  اإنها  تقول  غامرة  بفرحٍة 
.)IHH(  ًة عن �صكرها ملنظمة للحياة من جديد ُمعرِبّ
زارها  الذي   - االأيتام  قطاع  لفريق  زبيدة  وُت�صيف 
بالغة  بحروٍق  اأُ�صيبت  اإنها   - �صحتها  على  لالطمئنان 
وت�صُوّهات يف اأن�صجة الرجلني يف 2010م, ُم�صرية ً اإىل 
ل بعالجها  اأن قطاع رعاية االأيتام بجمعية االإ�صالح تكَفّ
على ح�صابه خالل الفرتة املا�صية يف اأحد م�صت�صفيات 
امانة العا�صمة واأُجريت لها اأكرث من عملية جراحية اإال 

ن كبري حلالتها. اأنها مل ُتثمر عن حت�ُصّ
لت  تكَفّ  )IHH( مع  االأيــتــام  قطاع  توا�صل  وبعد 

املنظمة بتكاليف �صفر ومعاجلة اليتيمة زبيدة.
وبعد عودتها من تركيا بعد اأكرث من اأ�صبوعني عربت 
هيئة  من  لكٍل  وامتنانها  �صكرها  عن  ووالدتها  اليتيمة 
برتكيا  واحلريات  االإن�صان  وحقوق  االإن�صانية  االإغاثة 
)IHH( وقطاع االأيتام باجلمعية, واأطباء امل�صت�صفى 
الرتكي الذين بذلوا جهوًدا كبرية يف عالجها مما اأدى 

اإىل حت�صن حالتها ال�صحية .

زبيدة
من جديدتعود للحياة 

13



أهمية العلم 
والمعـرفة

  اأ. يحيي الربعي

ال يخفى على الُمتابع أهمية العلم والمعرفة في مسيرة بناء الشعوب ونهوض األوطان؛ إذ أصبح 
للمعرفة منزلتها الكبرى ولها الفضل في ارتقاء بعض البلدان في سّلم القيادة الحضارية، والعلم 
مها  ي األمم ، وسّر تقدُّ د اتجاهات القوة، وهو فرس الرهان في رقِّ في الوقت الراهن هو من ُيحدِّ

دها الحضاري. رها واعتمادها على الذات، وهو سّر تجدُّ وتطوُّ

ب�صكٍل  يعتمد  املجتمعات  بناء  اأن  فيه  �صك  ال  ومما 
م التعليم, لُي�صبح املرتكز االأ�صا�س يف  اأكرب على تقدُّ
نه�صة ال�صعوب واملجتمعات؛ فال نه�صة بدون عْلم وال 

تطوُّر مع وجود جهٍل ي�صرب اأطنابه يف املجتمع .
االجتماعي  االإ�ــصــالح  جمعية  و�صعته  ما  هو  وهــذا 
ب  اخلريية مُمثلًة بقطاع وكفالة ورعاية االأيتام ُن�صْ
عينيها؛ فكان على راأ�س �ُصلَّم اأولوياتها تعليم االأيتام؛ 
و�صقل  الــفــرد  بناء  يف  كــربى  اأهميٍة  مــن  للعْلم  ملــا 
نحو  ك  واملُحرِّ احلياة  اأك�صري  هو  فالعْلم  يته,  �صخ�صّ
باملعرفة  االأيتام  ت�صلُّح  �صاأن  ومن  واالجناز؛  النجاح 
يهم يف م�صتويات التعليم اأن ينقلهم من مرحلة  وترّقّ
الكفالة اإىل الكفاءة ومن حالة االحتياج اإىل االنتاج.
حكماء  اأحـــد  عــن  ــورة  مــاأث مقولة  االآن  وحت�صرين 
مت يل �صمكة؛  “ اإذا قدَّ  : ال�صني القدامى مفادها 
رت يل غذاء يوم, واإذا علَّمتني كيف اأ�صيد؛  فقد وفَّ
اإذا علَّمتني كيف  اأما  مت يل غذاء كل يوم,  فقد قدَّ
ارة؛ فقد فتحت يل طريًقا اإىل الرثاء” . اأ�صنع ال�صنَّ

وترتبط  املجتمع  �صرائح  اأهم  من  االأيتام  و�صريحة   
قد  نكون  تعليمًيا  اليتيم  وباإعداد  به,  وثيًقا  ارتباًطا 
له  وحجزنا  املْجد,  نحو  اخلطوات  اأوىل  له  �صمنا 
م, فيكون لليتيم دوره  مقعًدا يف م�صرية النماء والتقدُّ

ال يف م�صرية بناء الوطن ونهو�صه.  االإيجابي والفعَّ
لديه  قناعة  وخْلق  بالتعليم  اليتيم  اإحلــاق  ومهّمة 
الهنيِّ  باالأمر  لي�صت  التعليمي  امل�صار  يف  باال�صتمرار 
كما يبدو للوهلة االأوىل؛ اإذ اأّن وفاة االأب املُعيل جتْعل 

اإعالة  م�صوؤولية  تبعات  بــاأّن  ي�صعرون  االأيتام  اأبناءه 
ة االأوىل للقطاع هي  االأ�صرة قد انتقلت اإليهم, فاملهمَّ
واإقناعهم  التعليم  يف  االأيتام  ا�صتمرار  على  العمل 
الع�صلية  املجهودات  على  تعتمد  ال  الع�صر  روح  اأن 
العقلي  اجلــهــد  على  اعتمادها  مبــقــدار  والبدنية 
حت�صني  يف  املنهجي  والتفكري  ــاء  ــذك وال والتعليم 
م�صتوى ونوعية احلياة واإيجاد الُفَر�س. كما يقع على 
ب هوؤالء االأيتام من  ا احليلولة دون ت�صرُّ اأي�صً عاتقه 
اإحلاقهم  على  العمل  ثم  ومن  الدرا�صية,  �صفوفهم 
املَُنح اجلامعية جماًنا يف  وتوفري  بالتعليم اجلامعي 

عدد من اجلامعات والكليات املهنية.
االأعــمــال  رجـــال  اأنــظــار  الــِفــت  اأن  هنا  يفوتني  وال 
املدين  املجتمع  مات  وُمنظَّ وامل�صوؤولني  واالإعالميني 
والــرتويــج  تعليمًيا  االأيــتــام  رعــايــة  على  العمل  اإىل 
اأهدافهم  لتحقيق  باأيديهم  واالأخـــذ  لق�صاياهم 
املن�صودة, ليتمكنوا يف نهاية املطاف من خدمة هذا 

الوطن.
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عملية  من  تعز  مبحافظة   CSSW فرع  انتهى  
اعادة تاأهيل وت�صغيل  بئر وادي املدام الذي مت ت�صليمه  
ملوؤ�ص�صة املياه وال�صرف ال�صحي باملحافظة .. ومتثل 
تدخل الفرع برتكيب مولد كهربائي قدرته 40  كيلو  
وات وم�صخة غطا�س وتكاليف  النفقة الت�صغيلية للبئر 
ملدة  5 اأ�صهر من حمروقات واجور عمال واأو�صح االأخ  
عبد الكرمي �صيبان اأمني عام فرع اجلمعية اأن امل�صروع 

�صيغطي  واأنه  امل�صتمرة  االإغاثية  امل�صاريع  ياأتي �صمن 
اال�صتهالك  من  ن�صمة   17000 من   اأكــرث  احتياج 
جاورها  وما  املــدام   وادي  منطقة  يف  للمياه  اليومي 
اخلري  لفاعلة  وامتنانه  �صكره  عن  �صيبان  وعــرب   ..
ال�صقيقة حيث كان هذا  دولة قطر  العلي من  فاطمة 
يخلف  اأن  اهلل  �صائال  وبذلها  جهدها  ثمرة  امل�صروع 
عليها باخلري .. واأ�صاد �صيبان باجلهود العظيمة التي 

تبذلها قطر اخلريية يف اغاثة ال�صعب اليمني يف �صتى 
املجاالت مو�صحا اأن لقطر اخلريية �صراكات عدة مع 
اجلمعية من جانبه اأ�صاد املهند�س بدري حممد ح�صن 
ت�صلمه  – بعد  املياه  االنتاج مبوؤ�ص�صة  مدير قطاع   –
للم�صروع بجهود قطر اخلريية وCSSW يف اعادة 
تاأهيل اآبار املياه و ت�صغيلها مطالبًا باإعادة تاأهيل بقية 

اأبار املدينة املتبقية .

في تعز .. 
تشغيل بئر وادي المدام وتسليمه 
لمؤسسة الميـاه والصرف الصحي

نفذ فرع CSSW  بوادي ح�صرموت م�صروع اإعادة تاأهيل جماري ال�صرف 
ال�صحي مبدينة �صبام التاريخية حيث قام الفرع  بعملية متديد وت�صفية اخلط 
الناحية  وحتى  للمدينة  الغربية  الناحية  من  ال�صحي  ال�صرف  ملياه  الناقل 
بالوادي  املحلية  ال�صلطة  واإ�صراف  للتنمية  العون  موؤ�ص�صة  من  بتمويل  ال�صرقية 

وال�صحراء .
املجل�س  رئي�س  �صبام  بن طالب مدير عام مديرية  ناجي  االأخ  فرج  واأو�صح 
املحلي اأن مدينة �صبام التاريخية واملناطق املجاورة لها عانت كثريًا من املجاري 
ال�صائبة التي اأدت اإىل انت�صار االأوبئة واالأمرا�س وانبعاث الروائح الكريهة وت�صويه 
املنظر اجلمايل واحل�صاري للمدينة وقدم بن طالب �صكره وتقديره لفرع وادي 
ح�صرموت كجهة منفذة وملوؤ�ص�صة العون للتنمية كجهة ممولة وال�صلطة املحلية 

بالوادي وال�صحراء كجهة م�صرفة على تنفيذ امل�صروع.

بتمويل من العون للتنمية

إعادة تأهيل مجاري مدينة شبام 
التاريخية بوادي حضرموت



الظروف  وكــانــت   ,2004 الــعــام  يف  اليمن  و�صلت 
التزال ت�صمح بالعي�س وال�صكن مب�صاعدة بع�س املعاريف 
من  عمل  فر�صة  عن  البحث  ــداأت  ب وي�صيف  الطيبني, 
اأجل اأن اأعي�س اأنا وزوجتي, وبعد حماوالت كثرية وجدت 
فر�صة عمل كمحا�صب يف �صركة, انتقلت بعدها للعمل يف 

فرع ذات ال�صركة, مبحافظة �صعدة.
ا�صتقرت حياة الالجئ يون�س بع�س ال�صيء نتيجة اأنه 
موؤهل ويعمل يف تخ�ص�س يجيده , لكن الظروف االأمنية 
اأجربته على اأن يرتك ا�صتقراره املوؤقت, ويفر اإىل �صنعاء 
مفتقرًا لكل االإمكانات املعي�صية واملادية. ي�صف اإبراهيم 
اأيام عمره«, ال�صيما واأن  بـ”االأ�صعب من كل  تلك االأيام 
نازحًا  و�صوله  بعد  �صنعاء  يف  ــداأت  ب  2011 اأحـــداث 
فر�س  انعدمت  يقول:  اأ�صهر.  ثالثة  بحوايل  اإليها 
العمل, وحاولت اأطرق اأبواب كل ال�صركات 
واملراكز  واملنظمات 

التجارية, لكنني ف�صلت لفرتة كبرية حتى قراأت برو�صور 
يف اإحدى �صركات التوظيف التي كنت اأتردد عليها بحثًا 
عن عمل. واأحببت اأجرب االإت�صال برقم موؤ�ص�صة تقدم 

برامج متويل لالجئني.
وبع�س  �صنعاء,  يف  املوؤ�ص�صة  ملقر  واحــدة  زيــارة  وبعد 
اأول قر�س, وكان مبلغ  اإ�صتخراج  االإجــراءات ال�صهلة, مت 
ممن  اليمنيني  اأحــد  �صمنه  اأن  بعد  ريـــال,  ــف  األ  130
يون�س  ال�صاب  الالجئ  , اجته  �صابق  وقت  عمل معهم يف 
وبيعها  والفواكة  بذور اخل�صروات  بع�س  ل�صراء  اإبراهيم 
�صنعاء  حمافظات  مديريات  بع�س  يف  املــزارعــني  على 
اأحد  له  ينتبه  مل  تخ�ص�س  هذا  يقول:  وذمــار.  وعمران 
عناًءا  يجدون  الذين  املــزارعــني  من  ا�صتجابة  ووجــدت 
م�صمونة  غري  بذور  �صراء  اأجل  من  ل�صنعاء  الذهاب  يف 
اأحيانًا. واأ�صار اإىل اأنه ا�صتطاع اأن يق�صط القر�س يف �صتة 
األفًا.   330 وبعدها  األفًا   220 اقرت�س  ثم  ومن  اأ�صهر 
امل�صاريع  هذه  من  ا�صتفادوا  الع�صرات  وغريه  اأنه  موؤكدًا 
االأ�صغر  للتمويل  منــاء  برنامج  يقدمها  التي  التمويلية 

لالجئني باإجراءات مب�صطة و�صهلة .

  نجاح
قصة

الجئـــون .. يقهرون 
ظروف المعيشة الصعبة 

العرقية في  المواجهات  نزح من لضى  الذي  ابراهيم  يونس  يروى 
بلدته بإحدى دول القرن األفريقي، تفاصيل مأساة حياته التي كادت 
أن تتوقف لوال تدخل يد السماء، ومن ثم تعرفه على برامج القروض 

الميسرة التي تقدمها CSSW بالتعاون مع مؤسسة نماء

اإلغاثة

اإلنسانية
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اإلغاثة

اإلنسانية
ر .. ومبادئ

معايي

فاإذا اأخذنا يف االعتبار :
مبن 	• االأمــر  تعلق  �صواء  االإن�صانية,  امل�صاعدة  اأن 

دائما  تتم�صى  اأن  يجب  يت�صلمها,  اأو مبن  مينحها 
مع املبادئ املرتبطة بكافة االأن�صطة االإن�صانية, اأي 
مببادئ االإن�صانية وعدم التحيز, ويجب اأال تتغلب 

االعتبارات ال�صيا�صية على هذه املبادئ.
اأجل 	• تدابري جديدة من  اتخاذ  ال�صروري  اأن من 

اإغاثة الب�صر على نحو �صريع وفعال يف حالة وقوع 
اأعمال  وانــدالع  والتكنولوجية  الطبيعة  الكوارث 

العنف والنزاعات امل�صلحة.
الت�صامن 	• ــداأي  ــب وم ـــدول  ال �ــصــيــادة  احـــرتام  اأن 

يف  للحق  اأ�صا�صية  عنا�صر  هي  الــدويل  والتعاون 
امل�صاعدة االإن�صانية.

فاإن هناك مبادئ توجيهية ب�صاأن احلق يف احل�صول 
على االإغاثة االإن�صانية تتلخ�س فيما يلي:

اإن�صان احلق يف احل�صول على  لكل  املبداأ االأول .. 
م�صاعدة اإن�صانية منا�صبة ت�صمن له حقه يف احلياة 

وال�صحة واحلماية من اأي معاملة وح�صية اأو مذلة.
امل�صاعدة  هــذه  طلب  يف  احلــق   .. الــثــاين  املــبــداأ 
عمليا. تنفيذها  يف  اال�صرتاك  يف  واحلق   وت�صلمها, 
�صحايا  حماية  م�صوؤولية  تقع   .. الثالث  املــبــداأ 
االأول  املقام  يف  وم�صاعدتهم  امل�صلحة  ال�صراعات 

على ال�صلطات التي تقع يف اأرا�صيها .
والدولية  الوطنية  للمنظمات  يحق   .. الرابع  املبداأ 
تقدمي  اإمكانية  على  االأ�صا�صي  نظامها  ين�س  التي 
اإذا  امل�صاعدة  هــذه  تقدم  اأن  االإن�صانية,  امل�صاعدة 
ا�صتوفيت ال�صروط املن�صو�س عليها يف هذه املبادئ. 
كعمل  امل�صاعدة  تقدمي  تعترب  اأال  الــدول  على  ويجب 

عدائي اأو كتدخل يف �صوؤونها الداخلية. 
امل�صاعدات  تت�صمن  اأن  يجب   .. اخلام�س  املبداأ 

االإنــ�ــصــانــيــة كــافــة مــــوارد االإغـــاثـــة الــالزمــة لبقاء 
الغذائية  املـــوارد  مثل  احلــيــاة,  قيد  على  ال�صحايا 
واملالب�س  الطبية  واملعدات  واالأدوات  واالأدويــة  واملاء 

واملالجئ االأولية.
اأن  املعنية  ال�صلطات  كافة  على   .. ال�ضاد�س  املبداأ 
امل�صاعدة  تقدمي  ل�صمان  املطلوبة  الت�صهيالت  متنح 
الب�صائع  مبــرور  ال�صماح  ذلــك  يف  مبــا  االإن�صانية  
مبــرور  وكــذلــك  االإنــ�ــصــانــيــة,  لــالإغــاثــة  املخ�ص�صة 

املوظفني املكلفني باإر�صالها.
اأن متار�س  لل�صلطات املعنية  يجوز  املبداأ ال�ضابع .. 
االإغاثة  عملية  مت�صي  من  للتاأكد  ال�صرورية  الرقابة 
اأو امل�صاعدة املقدمة مع القواعد املنا�صبة واالأغرا�س 
املعلنة, �صرط اأال توؤخر هذه الرقابة دون حق و�صول 

امل�صاعدة االإن�صانية.

التا�صع  مل يزل القانون الدويل االإن�صاين يتطور منذ ن�صاأته يف القرن 
ع�صر باإ�صافة مفاهيم وقواعد جديدة. ولي�س هناك ما يدعو لتلخي�س 
العجالة. كل ما يف  لنا متاما يف هذه  املعروف  التاريخي  التطور  هذا 
اأن عددا كبريا من  اأن ال�صبب الرئي�صي لهذا التطور يرجع اإىل  االأمر 
املبادئ املهمة قد تغريت يف احلاالت اخلا�صعة لهذا الفرع من القانون 
. للغاية  ومهمة  متنوعة  مبادئ  هي  اجلديدة  املبادئ  وهذه   الــدويل. 

اأ. يحيى الفقية
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الثمار – خا�س
اأ�صادت رئي�س احتاد ن�صاء اليمن فتحية حممد عبداهلل  بدور اجلمعية يف تنفيذ الربامج واالأن�صطة االإن�صانية 
واخلريية وتقدمي امل�صاعدات ل�صريحة وا�صعة من الفقراء وامل�صاكني واالأيتام يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.
واأ�صارت فتحية عبداهلل يف حديثها ملجلة )الثمار( اإىل دور اجلمعية واإ�صهاماتها الكثرية واملتنوعة يف خمتلف 
الق�صايا االإن�صانية منذ تاأ�صي�صها 1990م وحتى اليوم ويف مقدمتها االهتمام برعاية وكفالة االأيتام , حيث 
تويل اجلمعية هذه ال�صريحة اهتماما بالغًا من خالل اإك�صابها اجلوانب التعليمية والتاأهيلية التي متكنها من 

االعتماد على الذات وااللتحاق ب�صوق العمل وجعلهم اأع�صاء فاعلني يف التنمية املحلية واملجتمعية.

رئيس إتحاد نساء اليمن 

CSSW إسهامات كثيرة ومتنوعة
 في تنفيـذ البرامـج واألنشطـة اإلنسانية
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واالجتماعية  ال�صحية  بــالــربامــج  ونــوهــت 
االإ�ــصــالح  جمعية  تنفذها  التي  واالقت�صادية 
الــ�ــصــبــاب يف خمتلف  تــاأهــيــل  ــرامــج  ب وخــا�ــصــة 
اإن�صاء  من  متكنهم  التي  االقت�صادية  الق�صايا 
م�صاريع  وكــذا  للدخل,  مــدرة  �صغرية  م�صاريع 

ال�صحة االإجنابية والتوعوية ال�صحية املختلفة 
اليمن  ن�صاء  اأن احتاد  واأكدت فتحية عبداهلل 
مع  الــبــدايــة  منذ  ومتينة  قــويــة  �صراكة  تربطه 
جمعية االإ�صالح وذلك من خالل التن�صيق لتنفيذ 
عدد من االأن�صطة امل�صرتكة ويف مقدمتها تاأ�صي�س 
االحتاد  برئا�صة  مدين  جمتمع  منظمات  �صبكة 
ونائب الرئا�صة جلمعية االإ�صالح بالتناوب بهدف 
العمل معًا ملناه�صة العنف �صد املراأة, واالهتمام 
بالتعاون  االحتــاد   عمل  حيث  ال�صجينة  باملراأة 
ومت  ال�صجينات  الن�صاء  توعية  على  اجلمعية  مع 

ب�صنعاء  املركزي  ال�صجن  داخل  ح�صانة  اإن�صاء 
ودعمهن  ال�صريكة  املنظمات  بع�س  مع  بالتعاون 
املتاحة  االإمكانات  وفق  ال�صرورية  باالحتياجات 
وتاأهيلهن باملهن احلرفية لتمكينهن بعد اخلروج 
من ال�صجن من احل�صول على فر�س عمل مدره 

للدخل.
جمال  يف  م�صكورة  جهود  هناك  اأن  وقــالــت 
الفقر,  ومكافحة  الن�صاء  لــدى  االأمــيــة  خف�س 
املهنية  املجاالت  من  عــدد  على  املــراأة  وتدريب 
واحلرفية املدرة للدخل, م�صرية اإىل ان االحتاد 
عمل هيكلة جديدة ملواكبة املتغريات كما عمل مع 
اأهداف املراأة بكافة  جمعية االإ�صالح يف حتقيق 
�صيا�صيًا  الن�صاء  متكني  دعــم  ومنها  املــجــاالت 
و�صواًل  و�صحيًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  واقت�صاديًا 

بها اإىل مراكز �صنع القرار .
اجلمعية  اليمن  ن�صاء  احتــاد  رئي�س  وهــنــاأت 
مبنا�صبة مرور26 عامًا على تاأ�صي�صها ولدورها 
ــ�ــصــاين يف  الــريــادي واخلـــريي والــتــنــمــوي  واالإن
اال�صتمرار  لها  متمنية  الوطن,  اأرجــاء  خمتلف 
وحتقيق ال�صراكة الفاعلة مع االحتاد واملنظمات 
ال�صريكة املحلية واالإقليمية من اجل االإ�صهام يف 
اليمن  يف  والتنموية  االإن�صانية  الق�صايا  خدمة 
والتخفيف من ن�صبة االأمية والفقر والبطالة بني 

خمتلف �صرائح املجتمع.
لل�صراكة  امل�صتقبلية  بــالــروؤيــة  يتعلق  وفيما 
فتحية  اأكــدت  واجلمعية  اليمن  ن�صاء  احتاد  بني 

االأمــان  �صبكة  دور  تفعيل  اأهمية  على  عبداهلل 
املــراأة  بواقع  للنهو�س  معًا  والعمل  االجتماعي 
كفلها  التي  حقوقها  كافة  باعطائها  واملطالبة 
لها الد�صتور اجلديد وخمرجات احلوار الوطني 
اأجل  من  املــدين  املجتمع  منظمات  مع  والعمل   ,
هدف واحد هو احلفاظ على االأر�س واالإن�صان, 
برامج  كافة  ومنا�صرة  ودعــم  اليمنية  والوحدة 
وكل  احلياة  �صريكة  باعتبارها  ــراأة  امل واأن�صطة 
االأم  فهي  قولها  ح�صب  الن�صف  ولي�س  املجتمع 
والزوجة واالأخت ومربية االأجيال ح�صب تعبريها.
وا�صتعر�صت رئي�صة احتاد ن�صاء اليمن مراحل 
ـــه يف كــافــة املــجــاالت  ـــازات عــمــل االحتــــاد واإجن
بال�صراكة  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 
مــع عـــدد مــن مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــــدين ويف 
اخلريية  االجتماعي  االإ�صالح  جمعية  مقدمتها 
خمتلف  يف  متقدمة  مراتب  حتقيق  اإىل  و�صواًل 

مرافق العمل.
 “ اليمنية  للمراأة  بر�صالة  حديثها  واختتمت 
يف  و�صراكتها  اليمن  بناء  يف  دورهـــا  تعي  بــاأن 
الرئي�صي  امل�صدر  باعتبارها  امل�صتدامة  التنمية 
قدراتها  رفــع  على  والرتكيز  ال�صاملة  للتنمية 
التعليمية واملهنية خ�صو�صًا يف ظل ارتفاع ن�صبة 
االأمية بني الن�صاء يف اليمن التي ت�صل اإىل 68 
باملائة تقريبًا واملطالبة بكافة حقوقها امل�صروعة

فتحية محمد عبدالله ..

مستوى الشراكة 
 CSSW بين االتحاد و
جيد ونتمنى تفعيل 

شبكة األمان 
االجتماعي لالهتمام 

بقضايا المرأة 

فتحية محمد عبدالله ..

إتحاد نساء اليمن 

تربطه شراكة قوية 

ومتينة منذ البداية 

 CSSW مع
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In an interview with Al-Thimar 
Magazine, Mrs. Fathiyya re-

ferred to CSSW’s role and sig-
nificant contributions in various 
humanitarian issues since its estab-
lishment in 1990 up to date. She 
referred to the great care, support 
and sponsorship of orphans where 
CSSW provides such segment with 
a profound care through education-
al and rehabilitation programs that 
enable orphans to be independent 
and qualified to join the labor mar-
ket and be active members in the 
local and community development.

She also mentioned the health, 
social and economic programs 
implemented by CSSW, especially 
the youth rehabilitation programs 
in various economic issues that 
qualifies them to establish small 
income-generating projects, in ad-
dition to various reproductive health 

and awareness projects. 
Mrs. Fathiyya confirmed that the 

Yemeni Women’s Union has strong 
and solid partnership with CSSW 
since its establishment through 
coordination to implement joint ac-
tivities. This includes the establish-
ment of a network of civil society 
organizations headed by the Union 
and CSSW as a deputy alternately 
in order to work together to combat 
violence against women, and care 
about jailed women. The Women’s 
Union worked in collaboration 
with CSSW to educate women in 
prisons, establishing child nursery 
within the Sana’a Central Prison 
in collaboration with some partner 
organizations that provide neces-
sary requirements as per available 
resources and rehabilitation with 
vocational training to empower 
them to access income-generating 
jobs after their release.

She also said that there are 
laudable efforts to reduce illiteracy 
among women, fight against pov-
erty, and vocational and income-
generating training, noting that the 
Women Union went through re-
structuring in order to keep abreast 
of new development. Also it worked 
together with CSSW in achieving 
women’s goals in all areas, includ-
ing political, economic, social, 
cultural and health empowerment 
for women to upgrade them to be in 
decision-making centers.

Meanwhile, Mrs. Fathiyya con-
gratulated CSSW on the 26 th an-
niversary of its establishment and 
for its leading, charitable, develop-
mental and humanitarian role all 
over Yemen. She hoped for CSSW 
continuous progress to achieve 
effective partnership with the Union 
and with local and regional partners 
to serve humanitarian and develop-
ment issues in Yemen and mitigate 
illiteracy, poverty and unemploy-
ment among various segments of 
the society.

Regarding the future partner-
ship vision between the Yemeni 
Women›s Union and CSSW, Mrs. 
Fathiyya stressed on the impor-
tance of activating the role of the 
social safety network and collec-
tive work for the advancement of 
women situation jointly with claim-
ing all women’s rights guaranteed 
by the Constitution. .

She concluded the interview with 
a message directed to Yemeni 
women to be aware of their role 
in Yemen’s development and their 
contribution in the sustainable de-
velopment being the main source 
for the overall development. This 
also includes to focus on capacity 
building, such as educational and 
vocational capabilities, especially in 
the light of the high rate of illiteracy 
among women in Yemen reaching 
almost 68 percent, and to demand 
for their legitimate rights.

Mrs. Fathiyya..
Partnership level be-
tween the Union and 
CSSW is good and 
we hope to activate 

the social safety net-
work to care about 

women’s issues

Mrs. Fathiyya..
 confirmed that the
 Yemeni Women’s
 Union has strong

 and solid partnership
 with CSSW since its

establishment
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Mrs. Fathiyya Mohammed Abdullah, Head of the Yemeni Women’s 
Union, praised CSSW’s role in the implementation of humanitarian pro-
grams and charitable activities and assistance provision for a wide seg-
ment of poor, needy and orphans in various Yemen’s governorates.

 Yemeni Women’s Union Head

CSSW has many contributions
 in terms of humanitarian programs

 and activity implementation
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Mr. Graham Eastmond, the former 
national shelter cluster coordinator and 
GOAL International Organization rep-
resentative evaluator, commended the 
efforts  exerted by CSSW in the  field 
of  voluntary and humanitarian work. 

During his visit to CSSW last May, he 
expressed his greatest admiration for 
the infrastructure,  physical and human 
resources and capabilities that CSSW 
has and accordingly enabled to provide 
humanitarian services and implement 

voluntary projects and programs pretty 
well.

During the meeting held with CSSW’s 
concerned persons lasting for five hours, 
Mr. Eastmond completed the assess-
ment procedures required by GOAL 
Organization within the  framework  of 
partnership building with  CSSW. In the 
meeting, many documents were dis-
cussed, assessment requirements were 
provided and related inquiries were 
adequately responded. Mr. Eastmond 
also received a  detailed explanation 
on CSSW works, its branches in many 
sectors, units and sections, offices and 
committees scattered all over Yemen’s 
governorates. Mr. Eastmond stated that 
CSSW assessment that will be submit-
ted to GOAL Organization will include all 
the profound capabilities and capacities 
CSSW acquires. He also stressed on 
the  importance  of partnership between 
CSSW and GOAL Organization wishing 
for the two organizations a  sustainable 
and evolving partnership.

During his visit to CSSW headquarters,

Shelter Cluster Coordinator expressed his admiration 
for its capabilities and capacities

Taiz Governorate CSSW branch Water and Environmental Sani-
tation Program concluded a training program on communication for 
development (C4D), hygiene promotion and safe water storing at 
homes.

The  program included six training sessions with five-day long 
each. 120  male and female trainee volunteers  participated in the 
training sessions in various team works made   up of district adminis-
trators, coordinators, educators and community workers.

The training sessions contributed in the  rehabilitation  of  partici-
pants within the framework of supporting the most vulnerable IDPs 
targeting (6000) households of IDPs in ten districts in Taiz governor-
ate. Project activities include health education, awareness, home 
visits, and distribution of awareness publications, as well as in-kind 
material distribution such as basic and consuming hygiene kits and 
water filters, in addition to interventions in water  and  sanitation 
fields for many IDPs shelter collective centers and implementation 
of environmental cleaning campaigns.

Funded by UNICEF
Water and Environmental Sanitation 

Program Concludes Training Program 
on Hygiene Promotion



 On the Arab
Orphan Day On the Arab
Orphan Day

CSSW branches commemorate 
the occasion by festivals

 and leisure trips

On the  Arab Orphan Day, which 
falls  on the  first Friday of  April, 
CSSW branches in various Yemeni 
governorates implemented a  num-
ber of events that contributed to the 
entertainment and joy of  orphans 
and community effort mobilization 
to advocate  for  orphans issues 

and provide support. Besides, the 
events contributed  to stimulating 
the  spirit  of  innovation and excel-
lence among orphans, as well as 
integration with the community and 
to remind the community to care of 
such category so that its members 
become productive members.

These events included recreation-
al trips, festivals and carnivals par-
ticipated by great official and popu-
lar presence, visits to historical and 
archaeological places and educa-
tional meetings for the orphans and 
their mothers.
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Younis said, «I came to Yemen in 2004 
where the circumstances at that time was 
good as livelihood and housing were accessi-
ble and I have had assistance of kind-hearted 
people. I  started looking for a job opportunity 
in order to live normally with my wife. And after 
many attempts I got one as an accountant in a 
company and then moved to work in the com-
pany’s branch in Sa’ada governorate”. 

The life of the refugee Younis somewhat 
settled down  as he is qualified and works in 
the discipline he excels. However, the security 
conditions forced him to leave  his temporary 
stability and fled to Sana’a lacking both  the 
living and material  potentials. Mr. Younis de-
scribes those days as  ”the  hardest of all his 
age days”, especially after the events of2011     
that took place in Sana’a soon after his arrival 
as a displaced person. He says, «At that time, 
no job opportunities were available, and I tried 
to knock all doors of companies, organizations 
and business centers, but in vain. The failure 
was there for me until I have read a brochure 
in one of the hiring companies about refugees 
financing program that I liked very much 
to try.

After a visit to the headquar-
ters of the organization 
in Sana’a, 

with some easy procedures, I could get my 
first loan, which was one hundred and thirty 
thousand YRs, after being guaranteed by my 
earlier college”. 

The young man refugee, Ibrahim Younis, 
directed his efforts to buy some vegetables 
and fruits seeds in order to sell to farmers in 
some districts of Sana’a, Amran and Dhamar 
governorates. He  says, “No one paid atten-
tion to this specialization and the farmers have 
shown reaction as they face difficulties to trav-
el to Sana’a to buy seeds which is expired usu-
ally and non-guaranteed”. He pointed out that 
he was able to pay the loan installments within 
six months and then borrowed another (220) 
thousand YRs followed by  (330)  thousand 
YRs. He stressed that he and dozens of others 
have benefited from such financing projects 
that are provided for refugees in simpli-
fied and easy procedures.

Refugees ..  defeat
 harsh living conditions

Younis Ibrahim, is one of the people who fled from the blaze 
of the ethnic conflict taking place in his homeland in one of the 
Horn of Africa’s countries. He is telling details of a tragedy of 
his life that would have stopped unless God destined other-
wise and until he got to know about the loans provided by 

CSSW in collaboration with the Nama Foundation.

Stories of
Success
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