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امل�صاعد  الــعــام  االأمـــن  الــدبــاء  يحي  االأخ  وقــال 
يف  متثلت  العام  لهذا  رم�صان  م�صاريع  اأن  للجمعية 
اجلافة  الغذائية  ال�صالل  وتــوزيــع  ال�صائم  اإفــطــار 

والوجبات اجلاهزة وتوزيع ك�صوة وهدية العيد .
م�صروع  خالل  من  مت  اأنه  له  ت�صريح  يف  واأو�صح 
اأفطار ال�صائم اأقامة )78( مائدة اأفطار مفتوحة 
يف امل�صاجد مبا فيها موائد االإفطارات اخلفيفة ، كما 
مت تنفيذ اإفطارات امل�صافر ونزالء ال�صجون و�صرطي 

املرور والنجدة يف عدد من املحافظات .
اأ�صرة فقرية يف  اأن )175.977(  الدباء  وقال 
توزيع  م�صروعي   من  ا�صتفادت  املحافظات  عموم 

اجلاهزة  الوجبات  وتوزيع  اجلافة  الغذائية  ال�صالل 
، مو�صحا اأن كل �صلة من ال�صالل الغذائية ا�صتملت 
على الدقيق واالأرز وال�صكر والزيت واحلليب والتمور 
من  اجلاهزة  الوجبات  تكونت  فيما   ، والبقوليات 

اللحم واالأرز والطبيخ امل�صكل واخلبز .
موائد  مــن  امل�صتفيدين  عــدد  اأجــمــايل  اأن  واأكـــد 
االإفـــطـــار املــفــتــوحــة  و اأفـــطـــارات املــ�ــصــافــر ونـــزالء 
امل�صتفيدين  وكذا  والنجدة  املرور  و�صرطة  ال�صجون 
من م�صروعي ك�صوة وهدية العيد بلغ )138.087(
املفتوحة  االإفطار  موائد  مكونات  اأن  مو�صحا  فردا، 
ا�صتملت على اللحوم واالأرز واخلبز والطبيخ امل�صكل 

وجبات  تكونت  حن  يف   ، والفاكهة  واملــاء  والتمور 
و�صرطة  امل�صافر  اإفــطــارات  و  اخلفيفة  االإفــطــارات 
وال�صمبو�صة  والفاكهة  التمر  مــن  والنجدة  املـــرور 

واملاء.
يف  اأ�صهم  من  لكل  وتقديره  �صكره  الدباء  وقــدم 
وجمعيات  منظمات  مــن  رمــ�ــصــان  مــ�ــصــاريــع  دعـــم 
خريية و�صخ�صيات داعمة ومتربعن وفاعلي اخلري 
للعاملن  �صكره  قــدم  كما   ، واخلــــارج  الــداخــل  يف 
واملتطوعن يف تنفيذ هذه امل�صاريع التي كان لها اأبلغ 
االأثر يف تخفيف معانات االأ�صر الفقرية واملحتاجن 

خالل اأيام ال�صهر الكرمي و اأيام العيد املبارك .

نحو 140000 فرد وأكثر من  175000 أسرة أستفادوا من

مشاريع الخير الرمضانية
نفذت جمعية االإ�صالح االجتماعي اخلريية CSSW م�صاريع اخلري الرم�صانية لهذا العام 
يف عموم حمافظات اجلمهورية ، وا�صتفاد من خدماتها نحو مائة و�صتة و�صبعن األف اأ�صرة 

فقرية واأكرث من مائة وثمانية وثالثن األف فرد يف عموم املحافظات.

CSSW األمين العام المساعد لـ
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قام فرع اجلمعية باملكال ب�صراء املالب�س وك�صوة العيد لعدد 500 يتيم ويتيمة 
لالأيتام املكفولن حيث زار االأيتام برفقة اأهاليهم عددًا من املحالت ل�صراء 
ك�صوة العيد املنا�صبة لهم بتمويل من فاعالت خري ، وقال م�صدر بالفرع  اإن 
امل�صروع اأ�صهم يف ادخال البهجة وال�صرور اإىل قلوب االأيتام واأهاليهم يف هذه 

املنا�صبة التي يفرح بها امل�صلمون. 

منحة  من  الثالثة  املرحلة  توزيع  تعزمن  مبحافظة  اجلمعية  فرع  انتهى 
املرابطن يف امل�صجد االأق�صى التي �صملت ال�صلة الغذائية و اإفطار ال�صائم 
من  اأكــرث  منها  وا�صتفاد  لالأطفال  العيد  وك�صوة  واللحوم  التمور  وتوزيع 
)1100 ( فرد و) 670( اأ�صرة مت�صررة. و �صكر رئي�س جلنة االإغاثة 
اأنهم   وقال  االأق�صى  امل�صجد  يف  املرابطن  العامري  �صعيد  اجلمعية  بفرع 
يحملون هم اإخوانهم املت�صررين يف اليمن اإىل جانب همومهم جم�صدين 
يف  املرابطن  اإخواننا  ان  العامري:  وقال   .. واالخــاء  االيثار  معاين  اروع 
منا  فلهم  املباركة  املنحة  بهذه  الثالثة  للمرة  يفاجئوننا  االأق�صى  امل�صجد 

جزيل ال�صكر وخال�س الدعاء باأن يفرج عنا وعن املرابطن يف فل�صطن.

العيد  ك�صوة  البي�صاء  مبحافظة  اجلمعية  فــرع  وزع 
لدى  املكفولن  االأيتام  من  ويتيمة  يتييمًا   78 لعدد 
ــ  لالإغاثة  الرحمة  ومنظمة  الرتكية   IHH منظمة 

بريطانيا.
واختاروا  التجارية  املحالت  اأحــد  االأيــتــام  زار  حيث 

االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ورفــع  لهم  املنا�صبة  املالب�س 
للمنظمتن  والتقدير  ال�صكر  واأيتام املحافظة خال�س 
فرع  وزع  ذمــار  ويف  للم�صروع   لدعمهما  املذكورتن 
منطمة  لدى  ملكفولن  لالأيتام  العيد  ك�صوة  اجلمعية 
IHH الرتكية وعددهم )62( يتيمًا ويتيمة كما مت 

قبل رجل اخلري  املكفولن من  لالأيتام  الك�صوة  توزيع 
واأ�صهم   ، يتيًما   )15( وعــددهــم  اليزيدي  عثمان 
عيد  خالل  االأيتام  معاناة  من  التخفيف  يف  امل�صروع 
الفطر املبارك وزرع االبت�صامة يف وجوههم ، ي�صار اإىل 

ان فرع اجلمعية بذمار يكفل 1700 يتيمًا ويتيمة.

كسوة العيد لأليتام المكفولين
لدى منظمة IHH التركية ومنظمة الرحمة لإلغاثة ــ بريطانيا

في المكال .. 
كسوة العيد لـ 500 يتيم ويتيمة

تنفيذ المرحلة الثالثة من منحة مرابطي األقصى إلغاثة اليمن
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بمناسبة اليوم العالمي لليتيم

أمسية رمضانية وتكريم 
األيتــام المتفـوقين

من  للمت�صررين  العاجلة  االإغاثة  م�صروع  بو�صاب  اجلمعية  مكتب  نفذ 
االأحداث يف تهامة حيث مت توزيع )200( �صلة غذائية لعدد )200(
يف  التهامية  املناطق  ت�صتهدف  التي  االإغاثية  امل�صاريع  �صمن  اأ�ــصــرة 

مديرية و�صاب ال�صافل.
اإىل ذلك قام الفرع بتوزيع التمور على االأ�صر الفقرية واملحتاجة واأ�صر 

االأيتام واالأ�صر املت�صررة من االأحداث .
مع  بال�صراكة  )10800(اأ�صرة  عدد  امل�صروع  هذا  من  ا�صتفاد  حيث 
االجتماعية  ال�صبابية  تنمية  وموؤ�ص�صة  باليمن  التنموية  املودة  موؤ�ص�صة 

وبتمويل من فاعلي خري.

اقام قطاع املراأة والطفل بفرع  اجلمعية مبحافظة احلديدة اأم�صية رم�صانية وماأدبة 
افطار لعدد )50( يتيمة من اليتيمات اللواتي يكفلهن الفرع.

وتخلل االأم�صية التي اأقيمت حتت عنوان )ملاذا ن�صوم ؟( اأن�صطة توعوية عن ف�صائل 
�صيام رم�صان ، واآداب ال�صوم، ا�صافة اىل ملحة عامة عن رم�صان ك�صهٍر للتغيري 

اىل االأف�صل. 
اإىل ذلك نفذ فرع اجلمعية بذمار ماأدبة اإفطار واأم�صية رم�صانية لالأيتام واأمهاتهم 

ح�صرها عدد من االأيتام الذين يكفلهم الفرع واأمهاتهم. 
ويف االأم�صية مت تكرمي االأيتام املوهوبن واملتفّوقن واالأيتام امل�صاركن يف الدورات 

التدريبية التي نفذها الفرع خالل الن�صف االأول من العام اجلاري.
االأيتام  تكرمي  مت  كما  ومندوبيهم  لالأيتام  افطار  مــاأدبــة  الفرع  ــام  اأق املكال  ويف 

املتميزين يف حفظ كتاب اهلل تعاىل واملتفوقن.
واأو�صح م�صدر بالفرع اأن هذه الفعاليات اأ�صهمت يف حتفيز وت�صجيع االأيتام وتهيئة 
االأجواء املنا�صبة لالإبداع ولفت انظار املجتمع اىل هذه ال�صريحة التي حتتاج دعم 
اجلميع، ُم�صرًيا اإىل اأن هذه الفعاليات ت�صاندها فعاليات اأخرى متنوعة تهدف كلها 

اىل ابراز قدرات االأيتام وتنمية مهاراتهم.

مكتب وصاب 

ينفذ مشروع
 اإلغاثة العاجلة 

في تهامة
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1.دراسات التقييم
درا�صة  على  املقدمة  امل�صاريع   ت�صتند  اأن  ينبغي 
معلومات مف�صلة  مع  امليدان  تنفذ يف  تقييم حديثة 
ذكر  و  الطارئة  االن�صانية  لالحتياجات  ثغرات  الأي 
الفئة  اختيار  ويتم  املــخــتــارة.  التدخالت  منهجيه 

امل�صتهدفة على اأ�صا�س الفئات االكرث �صعفا.

اخــتــيــار  تــحــديــد األولــــويــــات فـــي   .2

المستفيدين
يــجــب ان تــو�ــصــع مــعــايــري وا�ــصــحــه عــنــد اخــتــيــار 
امل�صتفيدين من برامج االغاثة وامل�صاعدات االن�صانية 
يف امل�صاريع املقدمة مع تفعيل عملية التحقق للفئات 

االكرث �صعفا .

3.آلية واضحه للتقارير و المتابعة
�صالت  املقدمة  امل�صاريع  يف  هناك  يكون  ان  يجب 
واملتطلبات اجلغرافية  الر�صد  وا�صحة بن منهجية 

لتنفيذ الربنامج االغاثي.

4.طرق مبتكرة للتنفيذ
الإي�صال  املبتكرة  الطرائق  اأو  املنهجيات  ا�صتخدام 
هي  والتي  امل�صتفيدين،  جمموعة  اإىل  امل�صاعدات 
منهجية  و  اجلغرافية  باخل�صو�صيات  ال�صلة  ذات 

الربنامج املقدم للتمويل.

5.القيمة المالية الفعالة
درجة  وجــود  على  تربهن  اأن  ميكن  التي  امل�صاريع   

)اأي  التكلفة  حيث  من  املالية  الفعالية  من  عالية 
دوالر  لكل  امل�صتفيد  و�ــصــول  يف  الق�صوى  الطاقة 
ي�صتثمر ن�صبة اإىل ميزانية امل�صروع( هي التي تعطى 

االأولوية.

ــا الــشــامــلــة و الــمــواضــيــع  6.الــقــضــاي
المتقاطعة

بيئة  على  تاأثريها  اإىل  االنتباه  تعتمد  التي  امل�صاريع 
امل�صتهدفن بامل�صاعدات االن�صانية واقرتاح التدابري 
املنا�صبة ملنهجية احلماية ،واملنافع املتكافئة للذكور 

واالإناث �صيتم الرتجيح لها ب�صكل اإيجابي.

7.التنسيق
الوطنية  التن�صيق  اآلـــيـــات  يف  الــقــويــة  املــ�ــصــاركــة   
واالإقليمية هو �صرط من �صروط قبول امل�صاريع اي�صا.

بيئة  فــي  المساءلة  مبدأ  8.تفعيل 
المستهدفين

وجود  اثبات  املقبولة  امل�صاريع  يف  اي�صا  ي�صرتط   
مبادئ  تفعيل  حيث  من  امل�صتفيد  مع  قوية  ــط  رواب

ال�صفافية وامل�صاءلة مع الفئات امل�صتهدفة بامل�صروع.

كما يجب على المنظمات 
المقدمة لمقترحات المشاريع

تقدمي  عند   GMS املنح  اإدارة  نظام  1-ا�صتخدام 
موقع   عرب  االإجنليزية  باللغة  امل�صاريع  مقرتحات 

 .cbpf.unocha.org

واالق�صى  االأدنــى  املايل  باحلد  امل�صروع  التزام   -2
عند و�صع امليزانية

الزمنية  للمده  االأق�صى  باحلد  امل�صاريع  3-التزام 
لتنفيذ امل�صروع ، مثال 12 �صهرا لكل م�صروع.

4- تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
لق�صايا  حتليال  املقرتحة  امل�صاريع  تقدم  اأن  يجب   
م�صممة  ال�صلة  ذات  واالأن�صطة  االجتماعي،  النوع 
امل�صاعدات  على  احل�صول  يف  التكافوؤ  عدم  ملعاجلة 
والفر�س بن اجلن�صن، واالأهداف / املوؤ�صرات التي 
ر�صد  اأداة  عرب  متميزة  فوائد  ر�صد   من  �صتمكن 
يتعلق  فيما  الربامج  جــودة  تقيم  اأن  ميكن  جديدة 
باجلن�س والعمر وامل�صاءلة يف تقدمي اخلدمات لكال 

من الذكور واالإناث على حد �صواء.
حتتوي  اأن  يــجــب   : احلــمــايــة  ــادئ  ــب م تعميم   -5
التنفيذ،  ت�صمن احلماية يف منهجية  امل�صاريع على 
ال�صرر الأي من  الت�صبب يف  مبا يف ذلك )اأ( جتنب 
امل�صتهدفن بامل�صاعدات االن�صانية ؛ )ب( وو�صول له 
قيمة للم�صتهدفن ؛ )ج( امل�صاركة والتمكن؛ و )د( 

تفيل مبداأ امل�صاءلة.
اأي�صا �صرح كيفية حتديد ق�صايا احلماية  كما يجب 
للمجموعات املختلفة ، وتناول جميع اأنحاء التنفيذ ، 

و�صيتم املراقبة بناء على ذلك.
6-االت�صاالت  : يطلب من جميع امل�صاريع االلتزام 
امل�صروع  خمرجات  حــول  توثيقية  مــواد  اأي  بتوريد 
اأ�ــصــرطــة  الــ�ــصــور،  االإنــ�ــصــانــيــة،  الق�ص�س  )مــثــال 

الفيديو، ودرا�صات احلالة وغريها( .

معايير اختيار المشــــاريع لـدى 

منظمات االمم المتحدة االوتشا
د. منى احلجري  

عند   )SRC( االستراتيجية  المراجعة  لجان  قبل  من  التالية  المعايير  استخدام  يتم 
استعراض المشاريع المقدمة من قبل المنظمات التي ترغب في الحصول على 

تمويل لمشاريعها ،والذي ينبغي أن تلتزم بها في مقترح المشروع المقدم :
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االإغاثية  املوؤ�ص�صات  تواجهها  قد  التي  املعوقات  ومن 
اأثناء تعاملها مع الكوارث ما يلي:

عدم وجود خطة م�صبقة ملواجهة الكارثة نظرًا . 1
لعن�صر املفاجاأة الذي تت�صم به الكارثة، ومن 
ثم فقد تواجه املوؤ�ص�صات االإغاثية اأمور فجائية 

غري مرتب ملواجهتها م�صبقًا، 
جبلية . 2 مناطق  يف  املت�صررين  من  كثري  وجــود 

عن  ف�صاًل  ممهدة،  غري  وعــرة  وطــرق  نائية 
مما  الكارثة  بتاأثري  والكباري  الطرق  ف�صاد 

ينعك�س على نقل االإمدادات
قلة عدد العاملن املدربن يف امليدان االإغاثي. 3
النق�س احلاد يف وجود امل�صتلزمات االأ�صا�صية . 4

للحياة يف بع�س املناطق املنكوبة مثل » الغذاء، 
الك�صاء، والدواء«، االأمر الذي ال يوجد معه اأي 

احتياطي ا�صرتاتيجي للت�صدي لالأزمة
�صاآلة امل�صاعدات واملعونات التي تقدمها الدول . 5

بحجم  قيا�صًا  وذلــك   ، الكارثة  مع  املتفاعلة 
وهول الكارثة

احلقيقي . 6 والــدفــع  التعهدات  بن  االنف�صام   
االأزمــات  اأثناء  تتعهد  دول  فهناك  للتربعات، 
بحجم معن من التربعات يح�صب لها اإعالميًا 
وجماهرييًا، لكن عند الدفع تكون قيمة التربع 

اأقل من املتعهد به
املزمنة . 7 النف�صية  وال�صدمات  االأزمـــات  كــرثة 

نظرًا  ــكــوارث،  ال مــن  الناجن  ت�صيب  والــتــي 
واالأحباب  االأهل  وفقدان  الكارثة  وهول  لعظم 

وامل�صكن واملال
يف . 8 وال�صرقة  النهب  عمليات  وانت�صار  الف�صاد 

املناطق املنكوبة.
اأعقاب . 9 يف  املعدية  واالأمرا�س  االأوبئة  انت�صار 

مثل  وحتللها  اجلثث  لعفن  نتيجة   ، الــكــوارث 
مر�س الكولريا، االأمر الذي يوؤثر على عمليات 

االإغاثة، وحتركات فرق االإنقاذ.
تدمري الكوارث للم�صت�صفيات مما يوؤثر على عمليات . 10

االإغاثة داخل املناطق املنكوبة، وعدم كفاية الفرق 
ال�صحية امل�صاحبة لفرق االإنقاذ واالإغاثة

توؤثر . 11 قد  الكوارث  منطقة  يف  املحلية  التقاليد 
على عمليات االإغاثة .

االأمر . 12 ي�صتدعي  الزالزل والرباكن   يف مناطق 
لفرتات  ال�صكان  من  واأخالئها  املناطق  اإجالء 
معه  ي�صتلزم  عامًا، مما  ثالثن  اإىل  ت�صل  قد 
تــوطــن الــ�ــصــكــان يف مــنــاطــق اأخــــرى واإعــــادة 
االأمــر  جديد،  من  االأ�صا�صية  البنية  تاأ�صي�س 
املــالــيــة على  االأعـــبـــاء  يــزيــد مــن كلفة  ـــذي  ال

املوؤ�ص�صات االإغاثية.
 �صعوبة االإغاثة يف مناطق احلروب واحلروب . 13

االأهلية، نظرًا الأن عمليات االإنقاذ واالإغاثة تتم 
حتت خطر قذائف الطائرات ونريان املدفعية 
ور�صا�س الر�صا�صات، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل 

فقدان فرق االإغاثة وتعر�صهم للهالك.
مناطق . 14 بع�س  يف  النازحن  اأماكن  ثبات  عدم 

وذلك   ، االإغــاثــة  عملية  ت�صعب  ال�صراعات 
اإليه  �صتوؤول  عما  الــروؤيــة  و�صوح  لعدم  نتيجة 

التحركات احلربية.

معوقات
العمل اإلغاثي

من

تبتلى ال�صعوب بالكوارث والنكبات من زالزل وبراكن وفي�صانات و�صيول وحروب وغري ذلك من االأزمات التي تخلف 
البنى االأ�صا�صية  اآالف ال�صحايا، ومئات االآالف من اجلرحى وامل�صابن، ومالين من امل�صردين ف�صاًل عن انهيار 
املنكوبة. باملناطق  الناجن  الإغاثة  اأطيافها  ب�صتى  االإن�صانية  املنظمات  تدخل  ي�صتدعي  الذي  االأمر  املنكوبة،   للدول 
ــات  ــي واآل عــمــلــيــة،  تــ�ــصــورات  لــو�ــصــع  اجلــهــود  لت�صافر  فعلية  بــحــاجــة  هــي  الــتــي  املــعــيــقــات  بع�س  تــوجــد  ولــكــن 
تقفز  بــدائــل  بــطــرح  اأو  بتذليلها  �ــصــواء  املــعــيــقــات،  تلك  مــع  التعاطي  مــن  االإغــاثــيــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  متكن  حركية 
مع  تذليلها.  ي�صتحيل  حتمية  معيقات  اأنــهــا  على  الــو�ــصــع  تكييف  كيفية  تبن  روؤى  تــقــدمي  اأو  االإعـــاقـــة،  فــوق 
الب�صرية  واالخــتــالفــات  االأزمـــة،  وجغرافيا  الــكــارثــة،  طبيعة  باختالف  االإغــاثــة  اخــتــالف  احل�صبان  يف  الو�صع 
االإغــاثــة. عمليات  عــلــى  نف�صها  تــفــر�ــس  متباينة  وتــقــالــيــد  عــــادات  مــن  ي�صاحبها  ومـــا  اآخـــر  اإىل  مــكــان   مــن 
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كفالة ورعاية األيتام

ظامئةظامئة
؟

إرواء ألرواح
إرواء ألرواح

اجلزء الأول

يحتاج اليتيم إلى قدر كاف من الحنان والعطف لتعويض مافقده من حنان األبوة ، ولذلك كان 
مسح رأسه واالقتراب منه، واالبتسام له، وتطييب خاطره، بكلمة أو ببسمة من أفضل القربات إلى 
اهلل كما أن له عظيم األثر على نفسية اليتيم وأخالقه وسلوكياته ، تعتبر جمعية االصالح االجتماعي 
CSSW أكبر مؤسسة في اليمن تعنى برعاية وكفالة األيتام حيث يزيد عدد األيتام الذين  الخيرية 
تجاوز  حين  في   , ويتيمة  يتيم  ألف   )35.000( عن  الجمهورية  محافظات  عموم  في  حاليا  تكفلهم 

العدد التراكمي لأليتام الذين كفلتهم الجمعية منذ تأسيسها )57.000 ( يتيم ويتيمة.

كيف تتم الكفالة وما نوعها ... وما هي األطر واآلليات المتبعة 
كم يتيما ويتيمة كفلتهم الجمعية منذ تأسيسها  ... وكم تكفل حاليا 
ما هي الخدمات المقدمة لهم واألنشطة والبرامج المنفذة من أجلهم  
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ويتمتع قطاع كفالة ورعاية االأيتام باجلمعية بخربة 
االأيتام  ورعــايــة  كفالة  مل�صروع  اإدارتـــه  يف  تراكمية 
من  الأكــرث  امتدت  الزمن  من  مرحلة  عرب  اكت�صبها 
خالل  مــن  مبهامه  القطاع  ويــقــوم   ، عــامــًا   )25(
فرعًا   )27( يف  واملتطوعن  العاملن  مــن  �صبكة 
 )4000( من  واأكرث  املحافظات  عموم  يف  ومكتبًا 
م�صرف ومن�صق يغطون جميع املديريات والعزل يتم 
بوا�صطتهم تقدمي خدمات الكفالة والرعاية لالأيتام 
لكفالة  بالت�صويق  املتعلقة  واخلــدمــات  املكفولن 
نظام مايل  بوجود  القطاع   يتمتع  كما   ، اأيتام جدد 
و�صرف  اأداء  ت�صهل من خالله عملية  ومرن  �صفاف 
امل�صتحقات املالية لالأيتام واإعداد واإ�صدار التقارير 

الدورية املتعلقة بهم .
تربط  الكرتونية  بوابة  بامتالكه  القطاع  يتميز  كما 
ويتم  املركزية  باإدارته  املحافظات  يف  فروعه  جميع 
حتديثها ب�صورة دورية وميكن للكافل من خاللها اأن 

يطلع على بيانات االأيتام الذين يكفلهم .

آلية العمل المتبعة
في كفالة األيتام 

تبداأ اإجراءات الكفالة بعمل ا�صتمارة بحث ميداين 
املتعلقة  والــبــيــانــات  املعلومات  كــافــة  على  حتــتــوي 
باليتيم واأ�صرته ويتم اإرفاق كل الوثائق املطلوبة وهي 
: )�صهادة وفاة االأب – �صهادة ميالد اليتيم – �صور 

اليتيم  كان  اإن  مدر�صية  – �صهادة  لليتيم  �صخ�صية 
يدر�س( ويتم تنفيذ هذه االإجراءات من قبل الفروع 
القطاع  ويقوم  واملديريات  املحافظات  يف  واملكاتب 
اال�صتمارات  مبراجعة  جهته  من  الرئي�س  باملركز 
يربط  الذي  االإلكرتوين  النظام  بوا�صطة  املرفوعة 

من  والتاأكد  املراجعة  وبعد  الرئي�س  باملركز  الفروع 
الت�صويق  عملية  تبداأ  الالزمة  البيانات  ا�صتكمال 

للداعمن والكافلن .
مبلغ  تــوزيــع  يف  وا�صحة  �صيا�صة  القطاع  ويعتمد 
جزاأين  اإىل  املبلغ  يق�صم  حيث  الكفالة 

ربعي  ب�صكل  ويــ�ــصــرف  نــقــدًا  لليتيم  ي�صلم  االأول 
واجلزء الثاين يدخل يف ح�صاب اليتيم وي�صرف على 
والتثقيفية  وال�صحية  والتعليمية  رعايته االجتماعية 
وك�صوة  الــدوري  الطبي  الفح�س  اإجــراء  يف  املتمثلة 
وم�صتلزماتها  املدر�صية  احلقيبة  و�صرف  العيدين 

وجملة اأ�صامة واإقامة العديد من االأن�صطة التثقيفية 
 ، املهني  والتاأهيل  الــتــدريــب  وبــرامــج  والرتفيهية 
يتيم  كل  عن  �صنوي  تقرير  باإر�صال  القطاع  ويقوم 
وال�صحية  التعليمية  اليتيم  حالة  فيه  يو�صح  لكافله 
واالجتماعية بغر�س اإطالع الكافل على اأي كل جديد 

يتعلق بحالة اليتيم املكفول .   

أيهما أفضل كفالة اليتيم في 
إطار أسرته أم عبر دور األيتام ؟

 
من  لالأيتام  ورعايتها  كفالتها  يف  اجلمعية  تنطلق 
منطلق �صرعي واجتماعي حيث تكفل االأيتام �صمن 
تــوازن  يحقق  ومبــا  ا�صتقرارهم  ل�صمان  اأ�ــصــرهــم 
�صخ�صية اليتيم املكفول وقد انتهجت اجلمعية هذا 
من  والتي  االأ�صباب  من  للعديد  الكفالة  من  النوع 

قطاع األيتام يمتلك بوابة 
الكترونية تربط جميع فروعه
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به  املحيط  املجتمع  يف  اليتيم  دمــج  �صمان  اأهمها 
واختالطه باأقاربه وجريانه واأبناء احلي الذي يعي�س 
والعاطفي  النف�صي  االأمان  على  اليتيم  فيه وح�صول 
اأن  كما   ، والنف�صي  االجتماعي  �صعوره  وا�صتقرار 
هي  واالأم  واحلــنــان  واحلــب  للعطف  يحتاج  اليتيم 
البحوث  نتائج  اأكدت  وقد   ، كله  لهذا  اأالأول  امل�صدر 
والدرا�صات واأوراق العمل التي قدمت يف هذا املجال 
على اأهمية كفالة االأيتام يف اإطار اأ�صرهم باعتبارها 
اجلماعة االإن�صانية االأوىل التي باإمكانها غر�س القيم 
واالأ�ص�س واملفاهيم ال�صليمة يف عقلية اليتيم ، وح�صب 
الدرا�صات فقد جلاأت العديد من الدول العربية اإىل 
قريبة  اأخــرى  اأنظمة  اإىل  ــواء  االإي دور  اأنظمة  تغيري 
من نظام الكفالة يف االأ�صرة لتفادي الكثري من هذه 

ال�صلبيات.
املجتمع  اأفـــراد  تف�صيل  عــدم  اي�صًا  االأ�صباب  ومــن 
حيث  االأيتام  دور  اإىل  اليتيم  اإر�صال  لفكرة  اليمني 
كانت  اإذا  اأمــه  مع  اأ�صرته  اإطــار  يف  بقاءه  يف�صلون 
، ولذلك فاإن  اأخواله  اأو  اأعمامه  اأو  على قيد احلياة 
اليمن ال يزيد  الدور يف  املتواجدين يف  االأيتام  عدد 
)4000( يتيم ويتيمة ح�صب االإح�صاءات الر�صمية 
من  الكبري  بالعدد  مقارنة  يذكر  يكاد  ال  عدد  وهو 
االأيتام يف اليمن حيث ت�صري االإح�صاءات التقديرية 
 ، ويتيمة  يتيم   )600،000( الـ  يتجاوزون  اأنهم 

ولكن تبقى اأهمية وجود دور اأيتام قائمة ملا تقوم به 
من دور مهم يف احت�صان ورعاية االيتام املحتاجن 

لذلك لهذا النوع من الكفالة .

وإدارات  ال��رئ��ي��س  بالمركز  األي��ت��ام  ق��ط��اع 
األيتام في الفروع والمكاتب والدور التكاملي 
في اإلشراف والمتابعة يحتاج اليتيم املكفول بن 
واملتابعة  االإ�صراف  يف  م�صاعفة  جهود  اإىل  اأ�صرته 
%70 من �صكان يف  اأكرث من  اأن  ، حيث  املبا�صرة 
اليمن يعي�صون يف الريف االأمر الذي اأ�صفى �صيئا من 
ال�صعوبة يف عملية االإ�صراف على االأيتام ومتابعتهم 
يف ظل تباعد املديريات والعزل والقرى عن مراكز 
اجلمعية  اأن  غري   ، الطرقات  ووعــورة  املحافظات 

ا�صتطاعت بف�صل اهلل تعاىل اأن تتغلب على 
خالل  مــن  ال�صعوبات  هــذه 
الــعــمــل عـــن طــريــق الــفــروع 

املــحــافــظــات  واملـــنـــدوبـــن يف 
ومكاتبها  اجلــمــعــيــة  فـــفـــروع   ،

ــات  ــظ ــاف كــــل حم املــنــتــ�ــصــرة يف 
حلقات  اأوىل  تــ�ــصــكــل  اجلــمــهــوريــة 

التوا�صل مع االأيتام ، ويوجد يف كل فرع 
من فروع اجلمعية اإدارة خا�صة باالأيتام 

الكفالة  خدمات  تقدمي  خاللها  من  يتم 

هذه  تعترب  كما   ، واملتابعة  واالإ�ــصــراف  والــرعــايــة 
باالأيتام  املتعلقة  االأعمال  االإدارة م�صئولة عن جميع 
ابتداء من �صرف م�صتحقاتهم املالية وانتهاء مبتابعة 
اأحوالهم االجتماعية والتعليمية وال�صلوكية وال�صحية 

وغريها ل�صمان حتقيق اأهداف الكفالة املختلفة .
وبهذه الطريقة تتم عملية االإ�صراف واملتابعة ب�صورة 
واإدارات  الرئي�س  باملركز  االأيتام  قطاع  بن  تكاملية 
حيث   ، املحافظات  يف  واملكاتب  الفروع  يف  االيتام 
الــزيــارات  بتنفيذ  ال�صدد  هــذا  يف  القطاع  يــقــوم 
الدورية من قبل املخت�صن فيه  بغر�س االطالع على 
وتنفيذ  اخلدمات  تقدمي  من  والتاأكد  االأيتام  اأحوال 
ورفع  ذلــك  وتقييم  املطلوب  الوجه  على  االأن�صطة 

الالزمة  التقارير 

العديد من الدول العربية 
غيرت أنظمة دور اإليواء 

إلى أنظمة قريبة  من نظام 
الكفالة في األسرة

عدد األيتام 
المتواجدين في الدور 

في اليمن اليزيد عن 
4000 يتيم ويتيمة
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.

ما هو الدور المنوط 
بالمندوبين؟ 

املندوبن  من  وا�صعة  �صبكة  اجلمعية  كونت 
يف املحافظات واملديريات والعزل ، حيث يتم 

والرعاية  الكفالة  خدمات  تقدمي  بوا�صطتهم 
املختلفة  اجلوانب  يف  عليهم  واالإ�صراف  لالأيتام 

وذلك من خالل االآتي : 
البحث  ا�صتمارة  تنفيذ  واإجـــراءات  مبهام  القيام  ـ 
امليداين التي حتتوي على كافة املعلومات والبيانات 
املتعلقة باليتيم واأ�صرته واإرفاق كل الوثائق املطلوبة 
– �صهادة  االأب  : )�صهادة وفاة  مع اال�صتمارة وهي 
�صهادة   – لليتيم  �صخ�صية  �صور   – اليتيم  ميالد 

مدر�صية اإن كان اليتيم يدر�س(.
ـ �صرف �صيكات امل�صتحقات لالأيتام والتي بوا�صطتها 
ي�صتلم اليتيم م�صتحقاته من الربيد اليمني )حاليا 
لالأيتام  مــنــدوبــي  طــريــق  عــن  املــبــالــغ  �ــصــرف  يتم 
مبا�صرة ب�صبب االأو�صاع احلالية اجلارية يف البالد( 

.
على  وت�صجعيهم  باملدار�س  االأيتام  التحاق  متابعة  ـ 

ر  اال�صتمرا
بالتعليم .

ـ العمل على اإحلاق االأيتام مبدار�س ومراكز 
املهارية  واملراكز  الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات 

خالل عطلة ال�صيفية.
امللتحقن  لالأيتام  �صهرين  كل  اأ�صامة  جملة  توزيع  ـ 
باملدار�س ، هي جملة خا�صة باالأطفال وحتتوي على 
تخاطب  التي  والق�ص�س  املوا�صيع  مــن  جمموعة 
االأطفال بطريقة �صهلة وم�صوقة بهدف غر�س القيم 

واالأخالق وال�صلوكيات الف�صلة . 

الطبي  الفح�س  اإجــــراء  عملية  على  االإ�ـــصـــراف  ـ 
ال�صحية  باحتياجاتهم  والــرفــع  لالأيتام  ـــدوري   ال
عالجية-عمليات  م�صاعدات   - ـــة  )اأدوي املختلفة 
جراحية - نظارات طبية( وال�صعي لتوفريها من قبل 

الفروع يف مراكز املحافظات.

البقية  في العدد التالي بإذن اهلل 

شبكة كبيرة من 
المندوبين يقومون 
بتقديم خدمات 

الكفالة والرعاية 
واإلشراف على 

األيتام 
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دورة  عـــدن  مبحافظة  اجلمعية  فـــرع   اخــتــتــم 
.واأو�صح   التقارير  وكتابة  اعــداد  حول  تدريبية 
مدير الفرع  اأن امل�صاركن يف الدورة تلقوا جملة 
من املعارف واملعلومات التي ا�صتعر�صها وقدمها 
امل�صاعد  الــعــام  االأمـــن  الــدبــاء  يحيى  االأ�ــصــتــاذ 

للجمعية. 
واأ�صاف اأن الدورة التي �صارك فيها 17 متدربا 

ناق�صت  الفرع  وموظفي  العاملن  من  ومتدربة 
اخلا�صة  االأداء  تقارير  وكتابة  اإعـــداد  كيفية 
ينفذها  التي  التطوعية  واالأن�صطة  بامل�صاريع 
الفرع وعززت من قدرات امل�صاركن ومهاراتهم 
بتفاعل  م�صيدا  املجال  هذا  يف  واملهنية  الفنية 
االأخ االأمن العام امل�صاعد وامل�صاركن يف اإجناح 

الدورة وجت�صيد مفاهيمها وحتقيق اأهدافها

اإطعام  م�صروع  اإب  فرع اجلمعية مبحافظة  نفذ 
للخدمات  �صخاء  �صركة  مــن  بتمويل  الطعام 
وباإ�صراف قطر اخلريية وا�صتفاد منه  98 اأ�صرة 

فقرية و مت�صررة ونازحة ب�صبب االأحداث. 
اخلري  م�صاريع  اطــار  يف  امل�صروع  تنفيذ  وياأتي 
2016م.  1437هــ  لــلــعــام  الــرمــ�ــصــانــيــة 

الرعاية  مدير  ال�صبان  امللك  عبد  االأخ  واأو�صح 
م�صاريع  مــن  ا�صتفاد  ــه  اأن بالفرع  االجتماعية 
من  اأكرث  الفرع  نفذها  التي  الرم�صانية  اخلري 
24352 اأ�صرة و 5078 فردا م�صريا اإىل اأن 
الغذائية  ال�صالل  توزيع  على   ا�صتملت  امل�صاريع 

وافطار ال�صائم. 

المرشد المحترف
في وادي حضــرموت

اأقام فرع cssw  بوادي ح�صرموت بالتن�صيق مع 
املر�صد  بعنوان  تدريبية  دورة  املها  جمموعة عيون 
املحرتف مب�صاركة خم�صة و�صبعن فردًا من مدينة 

�صيئون و�صواحيها.
االأول  رئي�صن  حمــوريــن  على  ـــدورة  ال وا�صتملت 
تطرق اإىل فقه االإمامة واأبرز م�صائل اإمامة النا�س 
ودورهم  واملر�صدين  الدعاة  وواجبات  ال�صالة  يف 
�صرائح  جلميع  واملجتمعية  الدينية  التوعية  يف 

وفئات املجتمع.
ال�صوتية  املقامات  اإىل  الثاين  املحور  تطرق  فيما 
وطرق التعامل ومفاهيم واأنواع املقامات ال�صوتية 
وطريقة اأداء كل مقام منها، واالإجراءات الفنية يف 
اآليات  ذلك  ال�صوتية مبا يف  االأجهزة  مع  التعامل 

التعامل مع امليكرفون واأ�صكاله وطرق عمله.
عابري  �صائم  اإفطار  حملة  الفرع  نفذ  ذلك  اإىل 
مت  حيث  تــرمي  مبديرية  الغرف  منطقة  يف  �صبيل 
على  اجلاهزة  االإفطار  وجبة  بتوزيع  خاللها  من 
يدركهم  الذين  الطويلة  اخلطوط  يف  امل�صافرين 

وقت االإفطار قبل الو�صول اإىل وجهتهم

في إب ..
مشروع إطعام الطعام

دورة تدريبية حول إعداد التقارير في عدن
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للتاأهيل الن�صوي التابع لفرع وادي  اأقام مركز حواء 
والتاأهيلية  التدريبية  الدورات  من  عددًا  ح�صرموت 

بتمويل من موؤ�ص�صة �صلة للتنمية
حيث نفذ املركز دورة تدريبية حملت عنوان »اأ�صرار 
ال�صعادة ال�صخ�صية« مب�صاركة اأربع وع�صرين متدربة 
ــــدورة اإىل تــكــويــن واإعـــــداد االأهــــداف  وتــطــرقــت ال
ترتيب  وطــرق  وال�صخ�صية  واالجتماعية  االأ�صرية 

االأولويات وجوانب ال�صعادة االأ�صرية وال�صخ�صية.
واأمهات  ملعلمات  حما�صرة  املركز  عقد  ذلــك  اإىل 
عنوان  حتت  بال�صويري  االأهلية  الرو�صات  اأطفال 
لديهم«  االأخــالقــي  ال�صعور  وتنمية  االأبــنــاء  »تربية 
اأطفال  اأمــهــات  مــن  اأمــا  و�صبعن  خم�س  مب�صاركة 

الرو�صات.
كما اأقام املركز حما�صرة عامة حتت عنوان التغذية 
االأطفال  تغذية  عن  املحا�صرة   حتدثت  ال�صليمة« 

اإىل  تطرقت  كما  لها  ال�صليمة  ــات  ــي واالآل والــطــرق 
االهتمام بالر�صاعة الطبيعية للطفل خالل العامن 

االأوىل والثاين من والدته.

نفذت cssw  م�صروع دعم االأ�صر املت�صررة من االأحداث يف 
حمافظات ماأرب والبي�صاء واالأمانة واأو�صح االأخ يحيي الفقيه 
توزيع  ت�صمن  امل�صروع  اأن  باجلمعية  االغاثة  ادارة  مدير  نائب 
االأحــداث  من  مت�صررة  1375اأ�صرة  لعدد  الغذائية  ال�صالل 
بتمويل من موؤ�ص�صة �صخاء وقال اأن امل�صروع اأ�صهم يف  تخفيف 
اإىل  اخلري  اأهــل  داعيا  ــداث  االأح من  املت�صررة  االأ�صر  معاناة 
يعي�صها  التي  املاأ�صاة  حلجم  نظرا  الدعم  من  املزيد  تقدمي 

ال�صكان وازدياد احتياجاتهم ال�صرورية .

والتنمية  لالإغاثة  �صباأ  موؤ�ص�صة  مع  بال�صراكة  جيبوتي  بجمهورية   csswمكتب وزع 
مبدينة برمنجهام بربيطانيا ال�صالل الغذائية لعدد) 450( اأ�صرة الجئة يف خميم 
جيبوتي  اإىل  و�صل  �صباأ  موؤ�ص�صة  متطوعي  من  وفــد  وكــان   ، اليمنين  لالجئن  اأبــخ 
للم�صاركة يف عملية التوزيع .وقال االأخ ر�صاد قا�صم مدير املكتب اأن الوفد اأبدى اإعجابه 
وارتياحه لالآليات واالإجراءات التي اتخذها مكتب اجلمعية يف عملية التوزيع. ، م�صريًا 
اأن وفد موؤ�ص�صة �صباأ قام ومعه اإدارة مكتب اجلمعية  بتوزيع الهدايا الرمزية لالأطفال 
من ذوي االحتياجات اخلا�صة. موؤكدا اأن الالجئن يف جيبوتي �صواء داخل املخيم اأو 
خارجه يعي�صون و�صعا �صعبًا ويحتاجون لكل اأ�صكال الدعم الغذائي وال�صحي وغذاء 

االأطفال واملالب�س وغريها من االحتياجات املعي�صية ال�صرورية. 

بتمويل من صلة للتنمية..
فرع cssw بوادي حضرموت يقيم العديد من الدورات التدريبية

توزيع السالل الغذائية للمتضررين من األحداث 

مكتب جيبوتي .. يوزع السالل الغذائية لالجئين اليمنيين



كانت ال�صورة قامتة اىل هذا احلد ورمبا اأكرث قبل 
اأن يحل العام 2000حيث انطلق برنامج ان�صاين ال 
يكاد  الذي  املر�س  مواجهة  يف  حقه  الكلمات  تكفيه 
لي�س من  ولكن  النا�س  اج�صاد  كليا من  يختفي  االآن 

ذاكرتهم 
اليه املر�صى باجالل  2000 الذي ينظر  يف العام 
وقعت وزارة ال�صحة العامة وال�صكان اتفاقية برنامج 
اخلم�س  املحافظات  يف  الــ�ــصــوداء  مر�س  مكافحة 
وهــي)املــحــويــت-احلــديــدة-�ــصــنــعــاء-رميــه- حجة 
يف  ال�صحي  القطاع  هو  الذي  الثاين  الطرف  مع   )
كانت  يومها  اخلريية  االجتماعي  اال�صالح  جمعية 
وكانت  م�صاب  األــف   250 عــن  تتحدث  االأرقــــام 
وتدرجه  مميت  غري  مر�س  باأنه  ت�صفه  امل�صوحات 
منظمة ال�صحة العاملية �صمن ع�صرة اأمرا�س تعرف 
ال�صحة  وزارة  متنحها  ال  التي  املهملة  باالأمرا�س 
يف  عليها  القاتلة  االأمرا�س  وتقدم  الكبري  االإهتمام 

املكافحة كال�صل واملالريا وغريها.

أول اكتشاف 
العليم  عبد  يا�صن  الدكتور  الوطني  اخلبري  كــان 
تعز  جامعة  يف  اجللدية  االأمرا�س  اأ�صتاذ  القباطي 
اأجراها  درا�صة  املر�س يف  النقاب عن  رفع  اأول من 
تزال  ال  االآن  واإىل  املا�صي،  القرن  ت�صعينات  مطلع 
املعاجلة  يف  القباطي  و�صرع  اأهمية  ت�صكل  درا�صته 
اجلذام  برنامج  ق�صدت  التي  للحاالت  الكيميائية 

الذي يتخذ من تعز مقرا له .
وحن انطلق برنامج مكافحة مر�س ال�صوداء حتم�س 
اأ�صخا�س  بع�صرة  بداأت  جمموعة  واختاروا  االأهــايل 
الو�صيط  دور  يوؤدون  املناطق  خمتلف  من  متطوعن 
ع�صام  الــدكــتــور  واأخـــذ  والــربنــامــج،  املر�صى  بــن 
اإىل  للو�صول  طريقه  ي�صق  الربنامج  مدير  عو�س 
الطوعي  والفريق  باالأدوية  م�صحوبا  املر�س  نقاط 
اال�صابة  لتجنب  املر�س  بتوعية  املتعلقة  واملعلومات 

باملر�س وكيفية ا�صتخدام العالج الذي يتم توزيعه 
كانت  ال�صورة  »ان  عو�س  ع�صام  الدكتور  يقول 

مع  تنت�صر  وكانت  املحويت  يف  خا�صة  فعال  مزعجة 
املر�س  و�صمة اجتماعية تفر�س عزلة ال اإرادية على 
والطفيل  الناقل  بدرا�صة  بداأنا  البداية  ويف  املري�س 
يبداأ  الذي  املر�س  ا�صتئ�صال  وطرق  امل�صبب  ودوره 
بحكة �صديدة وتظهر معه )اربية( كبرية يف اليد او 
الرجل اأو اأي مكان اآخر، ومع الوقت يتغري لون اجللد 
الطفيل  اأن  اإىل  وتو�صلنا  الفهد،  جلد  مثل  لي�صبح 
تكون  والــذي  اجلريان  �صريعة  الــوديــان  يف  يتواجد 
الذبابة  ت�صع  وهناك  عالية  فيه  االأك�صجن  ن�صبة 
ال�صوداء بي�صها املحتوي للطفيل الذي ينقل جمددا 
ملعاناة  حد  بو�صع  فكرنا  لقد  وي�صيف  االإن�صان  اإىل 
املر�صى ومب�صاعدتهم ومت توزيع دواء املكتيزان عرب 
املراكز التي ان�صاأناها اأول مرة وكانت ع�صرة مراكز 
من  العدد  ونف�س  مركزًا   160 فلدينا  اليوم  اأما   .
يف  جدارتهم   اأثبتوا  الذين  واملتطوعات  املتطوعن 
العمل وو�صلوا اإىل اأكرث املناطق وعورة والتي الت�صل 
اليها و�صائل املوا�صالت احلديثة اأو حتى التقليدية .

تصنفه منظمة الصحة العالمية بأحد األمراض المهملة

برنامج مكافحة السوداء
يحقق أهدافه بنجاح 

قبل ان تشرق الشمس يأخذهم شوقهم الى الحقول التي يمنحونها معظم الوقت. ذبابة سوداء تعترض سير 
هذه الحياة بمجرد أن تحط رحالها على يد  أو قدم أحد المزارعين في مناطق األودية ذات السريان السريع للمياه 
، تحمل الذبابة السوداء طفيال لمرض جلدي خطير يطلق عليه مرض السوداء ) كالبية الذنب الملتوية( بعد أن 
تلتقطه من بين المياه سريعة الجريان المتوفر فيها االحجار كشرط اساسي لوجود الطفيل. يعرف أهالي وادي  
سردود  وغيره من األودية التي تجري فيها المياه  سريعا طوال العام ما نتحدث عنه ولهم تجارب مؤلمة مع 
اعراضه التي تصحب معها معاناة ووصمة اجتماعية ترافق المصاب مدة طويلة فبعد أن تؤلمه الحكة المستمرة 
للجلد ويؤرقه السهر. تبرز العالمات الجلدية تسبقها رائحة مزعجة تجعل المريض يختار االختباء كلما جاءه طفح 

المرض خاصة الشباب والشابات وحتى األطفال الذين يتخلون عن دراستهم تحت ضغط الخجل واأللم.
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آلية توزيع الدواء 
جميع  اإىل  و�صوله  و�صمان  الــدواء  توزيع  اآلية  وعن 
اتباع  مت  ع�صام  الــدكــتــور  يــقــول  اإلــيــه  املحتاجن 
يختارون  النا�س  االألــيــات يف جعل  اأهــم  من  واحــدة 
الــدواء  توزيع  يتوىل  منطقتهم  من  املتطوعن  اأحــد 
عليها  يح�صل  تدريب  عملية  بعد  اإليهم  واإي�صاله 
ب�صورة مكثفة جتعله قادرا على التعامل مع احلاالت 
غري  الفئات  با�صتثناء  بالدواء  امل�صتفيدين  وحتديد 
واالأطفال  احلوامل  كالن�صاء  ــدواء  ال الأخــذ  املهياأة  
تظهر  الذين  املزمنة  االأمرا�س  واأ�صحاب  ال�صغار 
عليهم اأعرا�س �صيئة للدواء وبعد ذلك نقوم بقيا�س 
يف  النجاح  مت  فمثال   . امل�صوحات  خــالل  من  ــر  االأث
مكتيزان)احلبوب  )6622705(حبات  توزيع 
من  �صنوات  خم�س  خالل  املر�س(  بعالج  اخلا�صة 

)2000(حتى )2005م(. 
العام  يف  التحق  مهدي  اإبــراهــيــم  يحيى  اإبــراهــيــم 
التوزيع  ويــتــوىل  الــربنــامــج  يف  متطوعا  2002م 
العة  وادي  على  املطلة  املناطق  على  واالإ�ـــصـــراف 
تتم  التوزيع  طريقة  اإن  يقول  ومـــور،  �صهر  ووادي 
كافة  اأخــذ  بعد  امل�صابة  للحاالت  جماعية  ب�صورة 
من  للوقاية  اأدويـــة  توزيع  واأي�صا  عنها،  املعلومات 
احتكاك  لهم  والذين  للمناطق  للمجاورين  االإ�صابة 
يف  الن�صبة  اأن  مهدي  ويــوؤكــد  بامل�صابن.  مبا�صر 
وادي  يف  مثال  ت�صل  عالية  كانت  باملر�س  االإ�صابة 
 3% من  اقل  لت�صبح  تراجعت  واالآن   55% العة 
وهذا انت�صار كبري حققناه. نحن االآن نعي�س مرحلة 
اال�صتئ�صال، والتوزيع ا�صبح من منزل اىل منزل كل 
ثالثة اأ�صهر، وت�صتمر احلالة يف اأخذ اجلرعات حتى 
اإىل )23(  يحتاج  البع�س  و  باإذن اهلل  ال�صفاء  يتم 
جرعة. وي�صتكي ابراهيم من وعورة الطريق للو�صول 

اإىل بع�س امل�صتفيدين الذين ي�صكنون روؤو�س اجلبال 
تعين  عــرب  ــك  ذل مــواجــهــة  يتم  ــك  ذل ومــع  العالية 

متطوعن من ابناء هذه املناطق.

شفاء الحاالت 
متتلك ال�صعادة الدكتور ع�صام عو�س عندما يك�صف 
اأمامه �صاب عن مكان االإ�صابة �صابقا ويقول : �صوف 
 : ع�صام  يقول  متامًا.  مني  املر�س  راح  كتور   يــاد 
اأ�صبحنا  واأننا  هوؤالء  الأجل  �صيئا  قدمنا  بـاأننا  اأح�س 
والـــذي  للمر�س  الــنــهــائــي  االإ�ــصــتــئــ�ــصــال  و�ــصــع  يف 
�صنحتفل بالتخل�س منه نهائيا كما يف ا�صرتاتيجيتنا 
 5 من  اأقــل  الن�صبة  اأ�صبحت  واالآن  2019م  عــام 
النا�س  انت�صارًا.  اأكــرث  كانت  التي  املناطق  يف   %
امل�صاركة  يف  املتطوعون  وبداأ  هناك  جدًا  م�صرورون 
بربامج وزارة ال�صحة االأخرى مثل مكافحة املالريا 
التي  للخربة  نظرا  االأخــرى  امل�صتوطنة  واالأمــرا�ــس 

امتلكوها 
لقد اأظهر الدكتور  فيليب ماكول االأ�صتاذ يف جامعة 
باأداء �صبكة املتطوعن  ليفربول الربيطانية اعجابه 
يف  منها  ا�صتفدنا  عالية  مــهــارات  ميتلكون  الذين 
�صابطة  اعتربت  كما  املر�س  حول  درا�صتنا  تنفيذ 
برنامج االأمم املتحدة كلثوم اآدم اإن الربنامج يعزز 

وي�صجع العمل الطوعي ب�صورة كبرية.
يقول املتطوع اإبراهيم مهدي اإن عمله الطوعي اأك�صبه 
النا�س والعمل الأجلهم دون مقابل فقط  مهارة حب 
كي ي�صتعيدوا �صحتهم ، وهذا االإح�صا�س موجود لدى 
التطوع احلا�صلن على تدريب  اأع�صاء �صبكة  جميع 
جيد اأ�صبح ي�صتفاد منه يف مواجهة اأمرا�س اأخرى .

اال�صرتاتيجية  اإن  عــو�ــس  ع�صام  الــدكــتــور  ويـــرى 
وتوؤتي  جيدة  اليمن  يف  الــدوري  التوزيع  يف  املتبعة 

نتائج جيدة ويتم العمل بها مبا ي�صبهها يف) اوغندا 
ثالثة  كل  ــة  االأدوي توزيع  يتم   حيث  والكامريون(   ،
والتخل�س  املر�س  حما�صرة  عربها  ميكن  و  اأ�صهر 
يعود  ال  االأ�صلوب  هذا  يتبعون  الذين  واملر�صى  منه. 
واأن  خا�صة  نهائيا  �صل�صلته  وتنقطع  املر�س  اإليهم 
يرقات الطفيل ت�صبح يف الدورة الليمفاوية لالإن�صان 
، وتــكــرار اجلــرعــات يخرتق الــريقــات املــوجــودة يف 
هذه  بكل  وعي  النا�س  لدى  ا�صبح  وقد  الليمفاوية  
املــعــلــومــات وتــاأكــدنــا مــن ذلـــك مــن خـــالل درا�ــصــة 
طب  اأ�صتاذ  رجاء  يحيى  الدكتور   اجراها  ميدانية 
املجتمع يف كلية الطب جامعة �صنعاء والذي اأفاد اإن 
معرفة النا�س �صملت طرق الوقاية واأ�صاليب االإنتقال 
وطرق العالج. واأو�صى رجاء يف درا�صته امليدانية اأن 

ال بد من تكامل اجلهود بن املكافحة والعالج.

مكافحة الناقل 
اإن  مــاكــنــزي    . د  اأ.  الــ�ــصــوداء   مر�س  خبري  يقول 
الكيمائية  باملعاجلة  املر�س  ا�صتئ�صال  ا�صرتاتيجية 
ا�صرتاتيجية  اأي�صا  وهناك  كبري  حد  اإىل  جنحت 
مكافحة الناقل الذي ال تزال لديه جيوب يف روؤوؤ�س 
وم�صاألة  وحتــديــدهــا  اإليها  التو�صل  ويتم  االأوديــــة 
مكافحة الناقل والق�صاء عليه عرب الر�س املبا�صر له 
عملية مكلفة وحتتاج اإمكانيات كبرية والقيام بالر�س 
الدول جلاأت  لبع�س  وهناك جتارب  عرب مروحيات 

اإىل هذه الطريقة .
وقد اأو�صى كثري من اخلرباء االأجانب الذين �صاركوا 
تزامن  ب�صرورة  وم�صوحات  درا�صات  عمل  يف  معنا 
املكافحة مع العالج فتم�صي العملية بطريقة تكاملية 
وعــالج  ــ�ــصــوداء(  ال )الــذبــابــة  للناقل  مكافحة  يف 

للحاالت وتوزيع اأدوية الوقاية .
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اأحد  مل يدر يف ذهن عبد اخلالق ثابت حممد بكار 
مبحافظة  جرب  حبيل  مبديرية  جراع  قرية  مواطني 
حلج اأن الزمن �صيق�صو عليه ويهيل عليه وعلى اأ�صرته 
كل هذه الرتاكمات من املعاناة التي يتجرعها كل يوم 
مير من عمره وهو يلملم قدراته واإمكانيته املتوا�صعة 
املكونة  اأ�صرته  وغذاء  اليومي  غذائه  على  للح�صول 

من 11 فردا 
همومه  ــزداد  ت حيث  النائية  قريته  يف  بكار  يعي�س 
عندما  �صم�صي  �صهر  كــل  نهاية  وقــ�ــصــوة  ارتــفــاعــا 
األف   22 يتجاوز  ال  الــذي  التقاعدي  راتبه  ي�صتلم 
حوار  يف  ويدخل  كثريا  بكار  يحتار  عندها   ، ريــال 
مرير مع قلبه وعقله الذي يكاد اأن يطري منه  اأثنى 
وتخاطبه  بكار  يحتار   ، الواحد  العام  يف  مرة  ع�صر 
باألفي  ت�صتطيع  كيف   « باحلزن  املكتنزة  م�صاعره 
االأ�صرة  اأفــراد  من  فــرد  لكل  ال�صهري  املبلغ  ـ  ريــال 
اأفــراد  مبتطلبات  تفي  اأن  ـ  التقاعدي  الــراتــب  من 
هذان  �صي�صمد  اأيــامــا  كم  ؟  ال�صهر  طــوال  العائلة 
واملاء  الغذاء  من  ال�صهرية  املتطلبات  جتاه  االألفان 
واملالب�س واالأحذية واالأدوية والعالجات والفحو�صات 
الكهرباء  عن  ناهيك  والتعليم  الدرا�صة  ومتطلبات 
اأ�صئلة  ؟  ال�صرورية  املعي�صية  املتطلبات  من  وغريها 
وحولت  بكار  م�صاعر  اأرقــت  طاملا  وواقعية  منطقية 
حياته اىل جحيم ال يطاق وال ي�صتطيع منه هروبا  . 

مل تقت�صر هذه املعانة على حياة بكار واأفراد اأ�صرته 
مديرية حبيل  الفقرية يف  االأ�صر  من  كثري  فهناك   ،

جرب طاملا اكتوت بنار معاناتها وارت�صم البوؤ�س على 
فها   ، اأبنائها  �صفاه  من  الب�صمة  واختفت  حمياها 
يبلغ عدد  التي  ثابت  عبده عمر  �صمرية  االأخــت  هي 
وجدة  وجد  معاق  طفل  بينهم  ت�صعة  اأ�صرتها  اأفــراد 
كبريين يف ال�صن وزوج �صمرية متوفى ،  فهذه االأ�صرة 
متتلك  ال  فهي  فقرا  االأ�صر  اأ�صد  من  تعد  امل�صكينة 
لها دخال معي�صيا  اأ�صوال جتلب  اأو  مواردا  وال  مرتبا 
على  »نعتمد  �صمرية  تقول   ، ب�صيطا  كــان  واإن  حتى 
اأهل اخلري »  وت�صيف »كنا  امل�صاعدات املقدمة من 
جند �صعوبة كبرية يف احل�صول على املواد الغذائية 
البقالة  من  ناأخذ  اأو  ن�صتلف من اجلريان  كنا  حيث 
اىل اأن يتم تدبري املبلغ و�صداده بالتق�صيد » ثم رزقنا 
وبرنامج  الــطــارئ  الــغــذاء  م�صروع  طريق  عــن  اهلل 

الغذاء العاملي واجلمعية » .
هو  كما   ، ثابت  و�صمرية  بكار  اأ�صرتي  حال  هو  هذا 
حال العديد من االأ�صر الفقرية املوجودة يف مديرية 
فقر  االأخرى مبحافظة حلج  واملديريات  حبيل جرب 
منعدمة  و�صبه  البع�س  لدى  منعدمة  ومــوارد  مدقع 
تعي�صه  �صعب  اإن�صاين  و�صع   . ــر  االآخ البع�س  لــدى 
 ، املحافظة  املحتاجة يف  االأ�صر  من  االأالف  ع�صرات 
و�صع تلبد بغيوم ال متطر ، وف�صول خريف وربيع ال 
تثمر وال تزهر ، وا�صتمر احلال هكذا اإىل حن الحت 
االأفق �صحابة خري جادت بودقها و�صكبت ماءها  يف 
العذب يف ديار عبد اخلالق بكار و�صمرية وعلي ناجي 
م�صروع   « بدعم  حظيت  التي  االأ�ــصــر  مــن  وغــريهــا 

االإ�ــصــالح  جمعية  تنفذه  الـــذي   « الــطــارئ  الــغــذاء 
االأغذية  برنامج  من  بتمويل  اخلريية  االجتماعي 
العاملي WFP ، والذي يتم من خالله توزيع املواد 
الغذائية املكونة من القمح والزيت وال�صعري والعد�س 
والفا�صوليا وال�صويا وامللح ب�صكل �صهري لهذه االأ�صر 

وغريها من االأ�صر التي يكفلها امل�صروع .
اأ�صهم امل�صروع يف تخفيف معاناة االأ�صر التي يكفلها 
، حيث اأخذ و�صعها املعي�صي يتغري اإىل االأف�صل يوما 
“ اأن  يــوؤكــد  بكار  اخلــالــق  عبد  هــو  فها   ، اآخــر  بعد 
اأكرث  �صهريا  له  توفر  امل�صروع  من  له  املقدمة  املــواد 
املا�صي  له يف  ت�صبب  األف ريال كانت   15000 من 
عجزا ماليا “ وي�صيف “ نحب اأن ن�صكركم على هذا 
التي  املتاعب  من  الكثري  علينا  خفف  الــذي  الدعم 
كنا نالقيها للح�صول على املواد الغذائية ونطالبكم 
باال�صتمرار يف الدعم “  فيما يقول علي حم�صن ناجي 
من مديرية حاملن “ جاء العداد املكلف من جمعية 
االإ�صالح و�صجلنا من �صمن احلاالت املحتاجة ونقدم 
االإ�صالح  وجمعية  العاملي  الــغــذاء  لربنامج  �صكرنا 
اخلريية وندعوهم لال�صتمرار يف الدعم وتنويع املواد 
الغذائية “ يف حن تقول �صمرية ثابت “ نحن يف هذه 
العاملي  الغذاء  برنامج  من  الدعم  ي�صلنا  لقرية  ا 
م�صاعدة من  اأي  ت�صلنا  ومل  اال�صالح فقط  وجمعية 
اأن  اأيديهم  على  ون�صد  اأخــرى  جمعية  اأو  منظمة  اأي 
ي�صتمروا يف هذا الدعم الأنه يخفف علينا اأمل اجلوع 

ويقينا ذل ال�صوؤال والوقوف اأمام النا�س “.

مشروع الغذاء الطارئ
نجاحات تفوق التوقعات

صالح النوني
رئيس التحرير

يعاني معظم السكان في اليمن من حدة الفقر في المتطلبات المعيشية اليومية خصوصا 
وتعد   , أخرى  إلى  الفقر من منطقة  وتتفاوت نسبة   , للشرب  الصالحة  والمياه  الغذاء  في 
محافظة لحج من أشد المحافظات اليمنية فقرا لالحتياجات المعيشية والخدمات اإلنسانية .
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كرمت اجلمعية cssw ال�صيد يوهان�س فان دير كالو املمثل املقيم للمفو�صية 
العليا لالأمم املتحدة  ل�صئون الالجئن لدى اليمن مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله 
مع  التعاون  يف  اجلمعية  جهود  جوهان�س  ال�صيد  �صكر  التكرمي   فعالية  ويف 
التعاون  ا�صتمرار  �ــصــرورة  مــوؤكــدُا   امل�صرتكة   االأن�صطة  لتنفيذ  املفو�صية 

وال�صراكة بن اجلمعية واملفو�صية.
مباقدمه  الالجئن   ادارة  مدير  احليدري  مطهر  الدكتور  اأ�صاد  جهته  من 
خالل  من  اليمن  يف  الالجئن  خدمة  �صبيل  يف  جهود  من  يوهان�س  ال�صيد 
االأثر  لها  كان  التي  واالأن�صطة  الربامج  من  العديد  على  واإ�صرافة   متابتعتة 
تكرمي ممثل  الفعالية  معاناتهم  ومت يف  وتخفيف  الالجئن  الطيب يف دعم 

املفو�صية لدى اليمن بدرع اجلمعية تقديرا جلهوده.

cssw تكرم السيد يوهانس فان دير كالو
الممثل المقيم للمفوضية السامية لشئون الالجئين لدى اليمن

 DAFI وانرت�صور�س و SDF و  cssw وفر م�صروع الالجئن يف
املتحدة   بــاالأمم  الالجئن  ل�صئون  ال�صامية  املفو�صية  مع  بال�صراكة 
منحًا تعليمية لعدد 30 من الطالب الالجئن واأو�صح الدكتور مطهر 
التي  التعليمية  املنح  اأن  اجلمعية  يف  الالجئن  ادارة  مدير  احليدري 
وقد  الالجئن  ل�صئون  ال�صامية  املفو�صية  من  بتمويل  عنها  االعالن  مت 
�صخ�صية  ومقابالت  حتريرية  اختبارات  اجــراء  ذلــك  �صوء  على  مت 
للعام  امللتحقن  واختيار  لالختبار  املتقدمن  الطالب  بن  للمفا�صلة 
الدرا�صي 2016- 2017  حيث تقدم لالختبار اأكرث من 120 طالبًا 
من الالجئن مت من بينهم اختيار 30 طالبًا وطالبة واأ�صاف احليدري 
اأن هذه املنح تاأتي يف اطار ال�صراكة مع مفو�صية االمم املتحدة ل�صوؤون 
الالجئن ب�صنعاء التي تهدف اىل تعزيز دور الالجئن يف املجتمع من 

خالل التعليم والتدريب للو�صول بهم اإىل التمكن االقت�صادي الفعال.

توفير المنح التعليمية للطالب الالجئين المتقدمين 
للعام الدراسي 2016 – 2017 م 
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مشروع

وكسوة العيد 1437 - 2016
األضاحي

الخراف والماعز

 6,300
ر.ي

كسوة 
العيد

 250,000
ر.ي

الـبـقــر

 300,000
ر.ي

الجمال

ْقـــــَوى ِمْنُكــْم ـــوُمَهـــا َول ِدَماوؤَُها َوَلِكْن َيَنــــاُلُه الَتّ َ حُلُ قال تعاىل : {َلْن َيَنــاَل الَلّ
ْر اْلُْح�ِسِننَي } احلج 37.  َ َعَلى َما َهــــَداُكْم َوَب�ِسّ َكَذِلَك �َسَخـــــَّرَها َلُكْم ِلُتَكبــــُِّروا الَلّ

وقال عليه ال�سالة وال�سالم : ) ما عمل اآدمي من عمل يوم النحر اأحــب اإىل الل 
من اإهراق الدم اإنها لتاأتي يوم القيامة بقرونها واأ�سعـــــــارها واأظالفها ، واإن الدم 
ليقع من الل مبكان قبل اأن يقع على الر�ض فطيبــــــوا بها نف�ســـــــا(. رواه الرتمذي

تقوم اجلمعية بتنفيذ ال�سروع منذ عام 1412 هـ - 1992 م وي�ستفيد منه ع�سرات الألف من الأ�سر الفقرية والحتاجة واأ�سر الأيتام وذوو 
وا�سعة  تراكمية  خربة  الفرتة  هذه  خالل  اجلمعية  اإمتلكت  وقد  اجلمهورية  حمافظات  خمتلف  يف  والالجئون  والنازحون  الزمنة  الأمرا�ض 
واإمكانيات متميزة يف تنفيذ ال�سروع وهذا مما يعزز الثقة بها ويجعلها يف مقدمة اجلمعيات اخلريية يف اليمن  وت�ستعد اجلمعية لتنفيذ ال�سروع 
خالل هذا العام على نطاق وا�سع نظرًا لإنت�سار رقعة الفقر وزيادة الإحتياج ، فهذه دعوة نوجهها لكل اخلريين والقادرين على البذل والعطاء 
لد يد العون وال�ساعدة كي نتمكن من الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من الحتاجني ، كما اأن اجلمعية �ستنفذ م�سروع ك�سوة عيد الأ�سحى لأبناء 

الأ�سر الفقرية والأيتام.

لـالأ�ســـــــــــر الفقرية والت�ســـــــررة والأرامل واأ�ســــر الأيتـــام
و ذوي الأمرا�ض الزمنة والنازحني والالجئني وطالب العلم

لـ اأبناء الفقراء وال�ساكني 
 و الأيتـــــام  والنازحــــــــني

كسوة العيدمشروع األضاحي

نصيب األسرة 
ربع خروف اأو ماعز اأو مايعادله 
من حلــــوم البقـــر اأو اجلمـــــــال

العدد المستهدف 
100,000 اأ�سرة  

يف جميع حمافظات اجلمهورية 

العدد المستهدف 
10,000 طفل  

يف جميع حمافظات اجلمهورية 

 30,000
ر.ي



19

ويرتّكز حديثنا عن الهيئات واملوؤ�ص�صات اخلريية يف 
حّيثية التوثيق للمعونات االإغاثية واالإن�صانية، وطرق 
ا�صتالمها من ِقبل املحتاجن واملُعوزين ، وهو ما مّت 
اأخالقيات ال�صورة (  بـ )  اإعالميًا  اال�صطالح عليه 
ُتعترب   ( التي  االجتماعية  اللباقة  �صنوف  من  وهذا 
بها  يتحّلى  اأن  ينّبغي  التي  املتميزة  ال�صفات  من 
ال�صخ�س الناجح  والتي متّكن االأفراد من املحافظة 
ــُود  ال على �صعور الــطــرف االآخـــر واإ�ــصــفــاء جــو مــن 

املطلوب الإجناح اأي عالقة اإن�صانية ( 
اجليدة  االإعالمية  والر�صالة  ال�صورة  “ف�صناعة 
بحال  يعني  ال  توجه اجلمعيات اخلريية  التي تخدم 
عدم مراعاة خ�صو�صية امل�صتفيدين مثل  املحتاجن 
َورهم  �صُ عر�س  اأثناء  واملر�صى  واالأيــتــام  وامل�صنن 
م�صاعرهم،  مــراعــاة  دون  واالأخــبــار  املن�صورات  يف 
مــراعــاة  ودون  االجــتــمــاعــيــة،  الــذائــقــة  ومـــراعـــاة 
ال�صوابط االأخالقية حتت دعوى التوثيق، خ�صو�صًا 
التوا�صل  مواقع  وانت�صار  املعلوماتي  االنفتاح  ظل  يف 
يف  واخلــرب«  »ال�صورة  توظيف  واأهمية  االجتماعي، 
�صناعة ال�صورة الذهنية االإيجابية للعمل اخلريي” .
للمن�صاأة  واالإغــاثــيــة  اخلريية  االأعــمــال  توثيق  ويتم 
بالطرق واالأ�صاليب احلديثة مبراعاة جانبن اثنن :

الجانب األول : التفريق يف التوثيق بن �صنفن 
من اأ�صناف االأعمال اخلريية  :

من   امل�صتفيدون  االأ�صخا�س  وهــم  االأول:  ال�صنف 
حكمهم   يف  ومن  واالأرامــل  كاالأيتام   مبا�صرة  العون 
اأوالباذل  الكافل  بتزويد  التوثيق  ُيكتفى يف  فهوؤالء   ،
وتذّييلها  للم�صتفيد  الكاملة  ال�صخ�صية   بالبيانات 
بالوثائق اخلطية يف ا�صتالم املبالغ اأو �صور ال�صيكات  
يف حال  كان العطاء دوريًا من طرف الباذل ، وعرب 

روؤية حما�صبية وموؤ�ّص�صية .
املرحلي  الطابع  ذات  امل�صاريع    : الثاين  ال�صنف 
االآبـــار ففي هذه  واالأوقـــاف  وحفر  املــدار�ــس  كبناء 
 ، كاملة  امل�صروع   ملراحل  الت�صوير   يتم  احلــاالت 
ُتظهر  التي  الت�صوير  اآالت  ا�صتخدام  وُي�صتح�صن 
ُمعترب  توثيقي   جانٌب  فهو  لل�صورة  االلتقاط  تاريخ 
للمانحن والباذلن من جهة والأر�صفة العمل اخلريي 

وتقّييم  االأداء املهني من جهة اأخرى .
 الجانب الثاني : مراعاة حالة ال�صلم واحلرب  
بتزويدهم   البع�س   فــاإحلــاح  ؛  الــبــاذلــن  قبل  مــن 
بت�صوير وتوثيق  املعونات اإبـّان ال�صراعات واحلروب 
يف   ي�صّبب  قد    ، العاجلة  االإغاثة  برامج  يف  وخا�صة 
العاملن  يعر�س  اأو   ، املعونات  تلكم  و�صول  تاأخر 
اأن  يجب  احلــاالت   هذه  ويف  ؛  للخطر  وامل�صتفيدين 

تكون الثقة هي �صيدة املوقف بن الباذلن واملن�صاآت 
اخلريية .

يف   ) ال�صاملة  اجلــودة   ( مفهوم  تفعيل  يــربز  وهنا 
املوؤ�ّص�صي اخلريي واالإغاثي من خالل تظافر  العمل 
اجلهود وتعزيز مفهوم منظومة العمل امل�صرتك من 

خالل اأمرين :   
العمل  وور�ـــس  التدريبية  الــــدورات  اإقــامــة   : االأول 
اخلــريي  املــجــال  يف  العاملن  لتاأهيل  �صة  املتخ�صّ
 ، والعملية  العلمية  مب�صتوياتهم  للرفع  واالإغــاثــي  
اأدبيات  على  لديها   االإعــالمــيــة   الــكــوادر  تدريب  و 
بدًء من عملية  ال�صرعي   املنظور  التوثيق من خالل 
الت�صوير وانتهاًء باالإخراج ، وليكن ذلك من اأولويات 
االأوىل  املــراحــل  يف  املــيــدان  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 
االإدارية  الكفاءات  با�صتقطاب  وذلك  تاأ�صي�صها  من 
تدريبها  لي�ْصُهل  االإعــالمــي   العمل  يف  املتّمر�صة 
وتهّيئُتها نف�صيًا وثقافيًا واجتماعيًا ،  حت�صبًا للحاالت 
االإغاثي  التدخل  تتطلب  والتي  واالأزمـــات  الطارئة 

العاجل .
من  للمن�صاأة  االإعالمية(  الهوّية   ( ت�صكيل    : الثاين 
واملوؤ�ص�صات  للهيئات  )ال�صعار(  اإبــراز  اأهمية  خالل 
ولبا�س  واملطبوعة  املرئية  التقارير  يف  واالإغــاثــيــة 

العاملن و�صناديق  املعونات  .

فنفن

الحكومي  للقطاع  استراتيجيًا  شريكًا  التطوعي  الخيري  العمل  ُيعد 
القطاع   ( المتخّصّصون  عليه  أطلق  لذا  الربحي،  التجاري   والقطاع 
التوازن االجتماعي  (، حيث ُيسهم  بشكٍل فّعال  في عملية  الثالث 
مع القطاعين  األول والثاني  من خالل مؤسسات المجتمع المدني 
حيويًا،  ونـًا  مكـّ التطوعية  الخيرية  الهيئات  ُتمـّثــل   والتي  واألهلي 

إعداد / هاشم الالحجيورافدًا أساسيًا في الشراكة االجتماعية لُبنِية المجتمع المدني .

التوثيق
في العمل الخيري



It did not come up to the mind of 
Abdulkhaliq Thabit Mohammed 
Bakkar, a native of the village of 
Habil Jabr, Lahj governorate, that 
time will hit him and his family with all 
these accumulations of sufferings he 
endures everyday of his age, while 
he gathers his abilities and modest 
means to get the daily nutrition and 
diet for his family of 11 people.
Bakkar lives in a remote village with 
increasing concerns and suffering 
at the end of each month when he 
receives his pension, which does not 
exceed 22 thousand riyals. Then, 
Bakkar becomes much perplexed 
and enter into a bitter dialogue with 
his heart and mind. His feelings full 
of sorrow address him “How can I 
with the limited pension satisfy the 
requirements of family members 
throughout the month? How one 
can meet the monthly requirements 
of food, water, clothing, footwear, 
medicines, treatments, tests and 
the requirements of the study, 
education, and transportation not to 
mention electricity and other things 
necessary for living? Logical and 
realistic questions that has long made 
Bakkar’s feelings restless, and turned 
his life into an intolerable hell and 
cannot get him to escape.  
Such sufferings is not only confined to 
the life of Bakkar and his family. Many 

poor families at Habil Jabr district got 
burned by fire of the suffering and 
ordained misery on its face and the 
smile disappeared from the lips of their 
children. Here is the widow Samira 
Abdo with her nine family members, 
including a disabled child, old aged 
grandfather and grandmother.
This is one of the poorest families. 
It does not have the salary nor the 
resources to bring them even a simple 
income of living. “We rely on the good 
people’s assistance,” said Samira. 
“We used to find it very difficult to 
get the food as we borrowed from 
neighbors or the grocery store until 
we manage payment at once or by 
settlement,” she added. “Then God 
blessed us through the Emergency 
Food Project implemented by CSSW 
with funding from WFP,” Samira 
continued. 
This is the case of Bakkar’s family and 
Samira’s as is many of the poor families 
in Habil Jabr and other districts of 
Lahj governorate: miserable poverty 
and lacking resources with some and 
almost non-existent among others.
Difficult humanitarian situation 
experienced by tens of thousands of 
needy families in the governorate. 
This situation continues in the lands 
of Abdulkhaliq Bakkar, Samira, Ali 
Naji and other families favored with 
CSSW-undertaken emergency food 

project and with funding from the WFP. 
Such project distributes the food 
consisting of wheat, oil, barley, lentils, 
beans, soy and salt on a monthly 
basis for these and other families 
sponsored by the project.
The project contributed to the 
alleviation of suffering of the sponsored 
families as the living situation 
changed for the better day after day. 
Here, Abdulkhaliq Bakkar confirms 
that the substances presented to him 
by emergency food project provide 
him more than 15,000 thousand riyals 
a month that caused him in the past 
fiscal deficit. He added, “We would 
like to thank you for the support that 
has alleviated a lot of trouble we were 
experiencing to get food and we ask 
you to continue the support”. 
Ali Mohsen Naji, a native of Halemain 
district said, “CSSW-assigned 
researcher came and we were 
registered among needy cases. We 
express our thanks to the WFP and 
CSSW and call on them to continue to 
support and diversify the food”. 
Samira says, “We, in this village, 
receive support from the WFP and 
CSSW only, and got no help from 
any other organization. We appeal to 
them to continue to support because it 
relieves our hunger pains and saves 
us the trouble of begging humiliation 
and standing in front of people”. 

Emergency Food Project  
Achievements above Expectations

Nearly all of Yemen’s population experience severe deficiency 
in the daily requirements of livelihood, especially in the food 

and potable water. The poverty rate varies from one region to 
another. Lahj is among the Yemen’s poorest governorates in 

terms of the living requirements and human services.
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CSSW honored Mr. Johannes Van Der Klaauw, 
Resident Representative of the United Nations Higher 
Commissioner for Refugees (UNHCR) to Yemen on 
ending his tenure.
During the course of the event, Mr. Johannes thanked 
CSSW’s efforts exerted in cooperation with the UNHCR 
to carry out the joint activities, stressing the need for 
continued cooperation and partnership between CSSW 
and the Commission. 
On his part, Dr. Mutahar Al-Haidari, director of the refugee 
department, praised Mr. Johannes’ efforts to refugees 
in Yemen through follow-up and supervision of many 
programs and activities that have had a good effect in 
supporting the refugees and alleviate their suffering. 
The event witnessed honoring UNHCR Representative to 
Yemen with CSSW’s shield in recognition of his efforts.

CSSW honors Mr. Johannes Van Der Klaauw, 
Resident Representative of UNHCR to Yemen

The Refugee Project within CSSW, SDF, Intersos 
and DAFI in partnership with the UNHCR, offered 
educational stipends to 30 refugee students.
Dr. Al-Haidari, Director of CSSW Refugee 
Department explained that the scholarships were 
announced earlier with funding from the UNHCR. 
Subsequently, written tests and interviews were 
made to choose the most successful applicant 
students and to select the students enrolled for the 
academic year 2016- 2017. Out of more than 120 
applicants for the test, 30 students were selected.
Al-Haidari added that such services are within the 
framework of partnership with UNHCR in Sana’a, 
which seeks to strengthen the role of refugees in 
the society through education and training to get 
them to the effective economic empowerment. 

CSSW provides scholarships to refugee 
students applying for academic year 2016/ 2017
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لـالأ�ســـــــــــر الفقرية والت�ســـــــررة والأرامل واأ�ســــر الأيتـــام
و ذوي الأمرا�ض الزمنة والنازحني والالجئني وطالب العلم

الخراف والماعز

 30,000
ر.ي

الــركــز الرئيـــ�ض ،  �سـنـعــــاء ، الـجـمـهــــــورية الـيـمـنـيـة
 هاتف  464402 1 967 +        فاك�ض  464399 1 967 + 

جمعـية الإ�سالح الجتماعي اخلريية
CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE

csswyemenorg
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