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CSSW األمين العام المساعد لـ

40.000 أسرة استفادت من 
مشـــروع األضــــاحـي

نفذت جمعية االإ�صالح االجتماعي اخلريية 
اأ�صتهدف  الذي  االأ�صاحي  حلوم  توزيع  م�صروع 
االأ�صر الفقرية والنازحة واملت�صررة من االأحداث 
الفقراء  من  وغريهم  واالأيــتــام  االأرامـــل  واأ�ــصــر 

واملحتاجني يف عموم حمافظات اجلمهورية .
العام  االأمـــني  ــاء  ــدب ال يحي  االأخ  واأو�ــصــح 
امل�صاعد للجمعية رئي�س جلنة امل�صاريع املو�صمية 
عموم  يف  اأ�صرة  األــف  )40.000(اأربعني  اأن 
امل�صروع  من  ا�صتفادت  اجلمهورية  حمافظات 
�صنة  اإحــيــاء  اإىل  هــدف  املــ�ــصــروع  اأن  مــوؤكــدا   ,
الفقرية  االأ�ــصــر  اطــعــام  يف  وا�صهم  االأ�ــصــاحــي 

واملحتاجة خالل اأيام عيد االأ�صحى املبارك  .
االإعالم  لو�صائل  ت�صريحه  يف  الدباء  وقال 
اأن مــ�ــصــروع االأ�ــصــاحــي يــعــد مــن اأقــــدم واأهـــم 

للعام  اجلمعية  نفذته  حيث  املو�صمية  امل�صاريع 
الثالث والع�صرين على التوايل ووزعت من خالله 
اللحوم لع�صرات االأالف من اال�صر الفقرية االأمر 
من  االأالف  مــئــات  على  اإيــجــابــا  انعك�س  الـــذي 
الفرحة جراء  طالتهم  الذين  واالأطفال  االأفراد 
ح�صولهم على اللحوم خالل اأيام العيد بعد اأن 
افتقدوها الأ�صهر اأو رمبا بع�صهم افتقدها طوال 

العام  .   
 واأ�صار االأمني العام امل�صاعد اإىل اأن امل�صروع 
اأيــام  ثالث  وحتى  النحر  يــوم  مــن  تنفيذه  بــداأ 
الت�صريق  عرب فروع اجلمعية ومكاتبها وجلانها 
واملديريات وكذا  املحافظات  املتواجدة يف كافة 
يف  امل�صروع  مــع  واملتفاعلني  املتطوعني  �صبكة 

خمتلف حمافظات اجلمهورية . 

امل�صتفيدة  االأ�صر  من  اأ�صرة  كل  اأن  مو�صحا 
ح�صلت على ربع خروف اأو ماعز اأو ما يعادلهما 
اجلمعية  وكانت   , واجلمال  االأبــقــار  حلــوم  من 
 « االأوىل من ذي احلجة  »الع�صر  م�صروع  نفذت 
اأيام  خالل  تنفيذه  مت  وهام  حيوي  م�صروع  وهو 
للخدمات  �صخاء  �صركة  مع  بال�صراكة  الع�صر 
ع�صر  ثمانية  يف  اليمن   مكتب  اخلريية   وقطر 
حمافظة ومت من خالله توزيع ال�صالل الغذائية 
والزيت  واالأرز  وال�صكر  الدقيق   « من  املكونة 
اأ�صرة   )1667( لعدد  والبقوليات«  واحلليب 
الفقرية  واالأ�صر  واملت�صررة  النازحة  االأ�صر  من 
واملحتاجة متو�صط لالأ�صرة الواحدة �صبعة اأفراد  
, كما نفذت اجلمعية م�صروع ك�صوة العيد لالأيتام 

واأطفال االأ�صر الفقرية .



ل�صئون  بــرعــايــة وكــيــل حمــافــظــة حــ�ــصــرمــوت 
بن  ع�صام  االأخ  وال�صحراء  الـــوادي  مديريات 
حــربيــ�ــس الــكــثــريي نــفــذ فـــرع اجلــمــعــيــة  بـــوادي 
اهلل  بيت  حلــجــاج  »ال�صقيا«  حملة  ح�صرموت 

احلرام العالقني مبنفذ الوديعة الربي.
واأو�صح االأخ منري �صالح عبد هود مدير الفرع 
الذي  االإن�صاين  للنداء  ا�صتجابة  تاأتي  احلملة  اأن 

حيث  باملنفذ  العالقون  الرحمن  �صيوف  اأطلقه 
حمملة  �صاحنة  حتــريــك  اإىل  اجلمعية  بـــادرت 
واالأ�صا�صية  الــ�ــصــروريــة  املـــواد  مــن  طــنــًا   25 بـــ 
املياه  يف  املمثلة  باملنفذ  العالقون  يحتاجها  التي 
املربدة والع�صائر وكذا الوجبات اخلفيفة واملواد 

ال�صحية واالأدوية .
الــعــالــقــون عــن �صعادتهم  ــد عــرب احلــجــاج  وق

باخلدمات التي قدمها لهم  فرع اجلمعية  حيث 
اأنهم  خ�صو�صًا  معاناتهم  تخفيف  يف  اأ�صهمت 
وال  ومعزولة  �صحراوية  منطقة  يف  عالقني  كانوا 
العديد  عرب  كما  اخلدمات  هــذه  مثل  بها  تتوفر 
منهم عن �صكرهم وتقديرهم لفرع اجلمعية على 
اأن  اهلل  �صائلني  واملميزة  الكرمية  املــبــادرة  هــذه 

يثيب القائمني عليها االأجر والثواب.

حملة السقيا لحجاج بيت الله الحرام
العالقين بمنفذ الوديعة
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ــي لــلــعــمــل الــتــطــوعــي  ــعــرب كـــرم االحتـــــاد ال
القا�صي مر�صد العر�صاين رئي�س جمعية االإ�صالح 
يف  جــهــوده  نظري   cssw اخلــرييــة  االجتماعي 
.جاء  اليمن  يف  والتطوعي  اخلــريي  العمل  دعم 
يف  الــعــر�ــصــاين  القا�صي  م�صاركة  خــالل  ذلــك 
املوؤمتر احلادي ع�صر للعمل التطوعي واالحتفال 
اأقــامــه  الـــذي  التطوعي  للعمل  الــعــربــي  بــالــيــوم 
العا�صمة  يف  اأمــ�ــس  اأعــمــالــه  واخــتــتــم  االحتــــاد 

امل�صرية القاهرة.
القى  ــوؤمتــر  امل فعاليات  تد�صني  حفل  ويف 

القا�صي العر�صاين كلمة نيابة عن املكرمني من 
العربي  االحتاد  قيادة  فيها  �صكر  العربية  الدول 
للعمل التطوعي لتكرميهم لنخبة من رواد العمل 
املبذولة  وجلهودهم  العربي  الوطن  يف  الطوعي 
يف تنظيم املوؤمتر و�صعيهم احلثيث لتطوير االأداء 
العربي  الــوطــن  يف  التطوعي  العمل  جمــال  يف 
هذا  يف  والتجارب  اخلــربات  نقل  يف  واال�صهام 
الطوعي  العمل  منظمات  خمتلف  بــني  املــجــال 
املزيد من  بــذل  اىل  ..داعــيــا  العربية  الــدول  يف 
التطوعي  العمل  ثقافة  وجت�صيد  لغر�س  اجلهود 

وامل�صاريع  ور�صم اخلطط  العربية  املجتمعات  يف 
ــة لــتــقــدمي اخلـــدمـــات الـــالزمـــة الــتــي  ــي االمنــائ
حتتاجها املجتمعات وال�صعوب العربية خ�صو�صا 
يف هذه املرحلة التي ت�صهد فيها عدد من الدول 
العربية اأزمات اقت�صادية خانقة واأحداث اأمنية 

مروعة .
و�صارك يف املوؤمتر ممثلون من خم�صة ع�صر 
دولة عربية وعدد من ممثلي املنظمات والهيئات 
للعمل  العربي  االحتــاد  يف  املن�صوية  التطوعية 

التطوعي.

في مؤتمره المنعقد في القاهرة 

االتحاد العربي للعمل التطوعي 
يكـرم القاضي مرشــد العرشاني 
رئيس الجمعية لجهـوده التطوعية
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تعزمن  مبحافظة   CSSW فــرع  متكن 
م�صابني  وطفلة  3,962طفال  حياة  انقاذ 
ــط يف 3  ــص ــو� ــت ــــاد وامل ــتــغــذيــة احل بــ�ــصــوء ال
العام  مــن  االأول  الن�صف  خــالل  مديريات 
م�صروع  عن  �صادر  تقرير  وقــال   .. اجلــاري 
اجلمعية   تنفذه  الــذي  التغذية  �صوء  معاجلة 
وال�صكان  العامة  ال�صحة  مكتب  بــاإ�ــصــراف 
بــاملــحــافــظــة يف مــديــريــات �ــصــرعــب الــرونــة 
عدد  عالج  امل�صروع  اأن  مقبنة  و  التعزية  و 
1,151طفال وطفلة م�صابني ب�صوء التغذية 
وطفلة  طفال    2.811 و    SAM احلــاد 
  MAM متو�صط   تغذية  ب�صوء  م�صابني 
حتت �صن اخلام�صة وذلك بتقدمي العالجات 
التغذوية واملتابعة الدورية حلالتهم عرب فرق 
العيادات الطبية املتنقلة التي مت ت�صيريها يف 
ع�صرين عزلة يف املديريات الثالث ..  فيما 
قدم امل�صروع تغذية عالجية  لعدد  6,586  
من االمهات احلوامل واملر�صعات امل�صابات 
4.883 فردا من  وا�صتفاد  التغذية..  ب�صوء 

جمال  يف  املتنقلة  الطبية  العيادات  خدمات 
امل�صتفيدين  بلغ عدد  كما  املجتمعية  املعاجلة 
الفرق  نفذتها  التي  التوعوية  جل�صات  مــن 
الطبية 19.620 فردا من الذكور واالإناث.

فيما قام فريق متطوعات امل�صروع  بزيارة  
5.818ا�صرة اىل منازلها للتوعية مبخاطر 
املر�س وكيفية الوقاية منه واأهمية الر�صاعة 
امل�صروع  من�صق  وقــال   , لالأطفال  الطبيعية 
اأن امل�صروع نفذ بتمويل  الدكتور عماد الوايف 

من العديد من املنظمات والهيئات الدولية.. 
العامة  ال�صحة  مقدمًا �صكره وتقديره ملكتب 
تعاونهم  على  املحلية  وال�صلطة  وال�صكان 
كافة  وتــذلــيــل  املــ�ــصــروع  اأن�صطة  اجنـــاح  يف 
ال�صعوبات لفرق العمل كما اأ�صاد  بجهود فرق 
العيادات الطبية املتنقلة ومتطوعات املجتمع 
اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  الــ�ــصــعــاب  لتحملهم 

العالجية للم�صتهدفني من امل�صروع .

ــــــام مـــ�ـــصـــروع مــعــاجلــة �ــصــوء  اأق
تهيئة  ــــس  ور� بــاجلــمــعــيــة  الــتــغــذيــة 
لت�صهيل  املــحــلــي  املجتمع  قــيــادات 
يف  املختلفة  امل�صروع  اأن�صطة  وتنفيذ 
مبحافظة  ومقبنة  التعزية  مديريتي 
واللحية  الزهرة  مديريتي  ويف  تعز  
مبــحــافــظــة احلـــديـــدة  بــتــمــويــل من 
ال�صحة  وزارة  واإ�ــصــراف  االأوتــ�ــصــا 
ــار االأخـــوان  ــص الــعــامــة والــ�ــصــكــان واأ�
التغذية  اإدارة  مدير  عوفان  عــارف 
القد�صي  و من�صور  تعز  يف حمافظة 
مبحافظة  الــتــغــذيــة  اإدارة  ــر  مــدي

املــ�ــصــكــلــة يف  اإىل حــجــم  احلـــديـــدة 
وماميثله  املــ�ــصــتــهــدفــة  املــديــريــات 
مع  امل�صاهمة  يف  دور  مــن  املــ�ــصــروع 
احلــد  يف  الــ�ــصــحــة  وزارة  مــكــتــبــي  

التغذية  �صوء  اأمــرا�ــس  انت�صار  مــن 
اخلام�صة  �ــصــن  دون  االأطـــفـــال  بــني 

واالأمهات احلوامل واملر�صعات 
من جهته اأكد االأخ حممود بجا�س 

مبديرية  املحلي  املجل�س  عــام  اأمــني 
من  التي  املهام  كل  ت�صهيل  التعزية 
�صاأنها ا�صتمرارية امل�صروع يف تقدمي 
ــس يف   ــور� خــدمــاتــه وقـــد اأ�ــصــهــمــت ال
جمتمعيًا  قــائــدًا   120 عــدد  توعية 
املنت�صر  الــتــغــذيــة  �ــصــوء  ــاإمــرا�ــس  ب
اخلام�صة  �ــصــن  دون  االأطـــفـــال  بــني 
باالأمهات  املتعلقة   االأمــرا�ــس  وكــذا 
اأ�صهمت  كما   , واملر�صعات  احلوامل 
لتنفيذ  املجتمعية  االأدوار  حتديد  يف 
اأن�صطة م�صروع معاجلة �صوء التغذية 

يف املديريات امل�صتهدفة . 

في تعز ..  أكثر من 40000 فرد يستفيدون من
مشروع معالجة سوء التغذية

مشروع معالجة سوء التغذية يعقد ورش تهيئة  لقيادات المجتمع 



اختتم يف حمافظة عدن م�صروع تاأهيل مرافق املياه واالإ�صحاح 
و�صبوة  ح�صرموت  حمافظات  يف  �صحيًا  مركزًا   50 يف  البيئي 

واأبني و ال�صالع وحلج«.
فرع  عــام  اأمــني  بايع�صوت  حمفوظ  حممد  الدكتور  واأو�ــصــح 
اجلمعية يف حمافظة عدن اأن امل�صروع كان برعاية مكاتب وزارة 
ال�صحة العامة وال�صكان يف املحافظات وبتمويل من منظمة رعاية 
UNICEF وا�صتغرق العمل فيه مدة �صتة  الطفولة اليوني�صيف 

اأ�صهر .
بناء  بني  ما  مكوناته  يف  تنوع  امل�صروع  اأن  بايع�صوت  واأ�صاف 
ال�صرف  واأنــابــيــب  املــيــاه  و�صبكات  وبــيــارات  حمامات  وترميم 
جتميع  خزانات  عمل  اإىل  اإ�صافة  مياه  خزانات  وتوفري  ال�صحي 
االأمطار وتوفري الطاقة البديلة يف املرافق ال�صحية احلكومية يف 

املحافظات املذكورة .

كرمت ال�صلطة املحلية مبحافظة اأرخبيل �صقطرى ممثلة باملحافظ العميد �صامل 
من  يقدمه  ومــا  االإن�صانية  جلهوده  باملحافظة  اجلمعية  فــرع  ال�صقطري  اهلل  عبد 
اإغاثية  وتنموية ي�صتفيد منها االأالف من �صكان  خدمات خريية واإن�صانية وم�صاريع 
اأقامته  املحافظة لتكرمي  اجلزيرة , جاء ذلك خالل احلفل التكرميي االأول الذي 

الهيئات واملنظمات اخلريية واالن�صانية املحلية والدولية العاملة يف املحافظة.

اختتام مشروع تأهيل مرافق 
المياه واإلصحاح البيئي 

في عدن

في الجوف 
 صــــــرف مستحــقـــات األيتام 
المكفولين من قبل قطر الخيرية

 عقد فرع cssw مبحافظة اجلوف لقاء لالأيتام املكفولني من قبل قطر 
اخلريية بح�صور اأولياء اأمورهم. ومت خالل اللقاء �صرف امل�صتحقات املالية 
لعدد ) 92( يتيما ويتيمة من االأيتام املكفولني من قبل قطر اخلريية .كما 
األقيت يف اللقاء العديد من الكلمات اأكدت يف جمملها على اأهمية  تنمية 
كاأفراد  دورهــم  تاأدية   من  ليتمكنوا  وتاأهيلهم  االأيتام  ومهارات  قــدرات 
فاعلني يف املجتمع ودور ال�صلطة املحلية ومنظمات املجتمع املدين يف دعم 

كفالة  االأيتام وم�صاريعهم واأن�صطتهم املختلفة .

محافظ أرخبيل سقطرى
يكرم فرع الجمعية بالمحافظة
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غذائية  �صلة   550 بتعز   cssw فــرع  وزع  
بتمويل  ال�صلو  مديرية  يف  االأ�ــصــنــاف   متعددة 
اللجنة  النقية وبالتن�صيق مع  من منظمة االأيادي 
مكتب  وبــاإ�ــصــراف  لــالإغــاثــة   االمريكية  اليمنية 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل مبحافظة تعز .. 
وقال االأخ  عبد الواحد توفيق  مدير فرع اجلمعية  
�صراكة  عمق  على  يــدل  امل�صروع  هــذا  تنفيذ  اأن 

اجلمعية مع املنظمات االقليمية والدولية ومنظمة 
االأخ حممد عبد اهلل  اأ�صاد  بدوره  النقية  االأيادي 
والتعاون  التخطيط  عــام  مدير  نائب   - حممد  
االيـــادي  منظمة  بجهود   - باملحافظة  ـــدويل  ال
امل�صاعدات  اي�صال  يف  اال�صالح  وجمعية  النقية 
النائية  املناطق  يف  املت�صررة  لالأ�صر  االن�صانية 
اإىل ذلك وزع الفرع  49 طنا من املواد الغذائية 

املت�صررة  االأ�صر  على  واالأرز  الدقيق  من  املكونة 
من االحداث يف املدينة بتمويل من الندوة العاملية 
لل�صباب اال�صالمي وقال عبد الواحد توفيق مدير 
الفرع  اأن هذا امل�صروع الذي ا�صتفاد منه 1100 
االغاثية  للم�صاريع  امتدادا  ياأتي  مت�صررة  اأ�صرة 
ممولني  مــع  بال�صراكة  اجلمعية  تنفذها  الــتــي 

اقليمني ودوليني.

نظم فرع cssw مبحافظة تعز بال�صراكة 
ر�س  حملة  التنموية  جــنــات  موؤ�ص�صة  مــع 
�صبابي يف مديريات املدينة ملكافحة نواقل 
قحطان  حمود  االأخ   واأو�صح  االمــرا�ــس.. 
م�صرف احلملة اأن احلملة كانت ا�صتباقية 
من  للحد  الــوقــايــة  بــرنــامــج  �صمن  ومتــت 
انت�صار املر�س الذي بدت بوادره خ�صو�صا 
يف  اأ�صهمت  اأنها  وقال  االأمطار  مو�صم  مع 
الرئي�س  الــنــاقــل  البعو�س  على  الق�صاء 
للمالريا وحمى ال�صنك .. واأ�صاف قحطان 
موؤ�ص�صة  مع   بال�صراكة  جــاءت  احلملة  اأن 

جنات.

توزيع معونات غذائية لمتضرري مديرية الصلو بمحافظة تعز

لمكافحة نواقل األمراض
حملة رش ضبابي بمحافظة تعز 
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كفالة ورعاية األيتام

ظامئةظامئة
؟

إرواء ألرواح
إرواء ألرواح

اجلزء الثاين

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.

ماهي خدمات الرعاية والخدمات المقدمة لأليتام
كيف تسهم هذه الخدمات في تأمين حياتهم
و ما هو دورها و أثرها في دمج اليتيم بالمجتمع   
كيف تتم أنشطة وفعاليات األيتام
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أنشطة وفعاليات األيتام 
والخدمات والرعاية المقدمة لهم  

أوال: الرعاية والخدمات 
تتمثل يف حزمة من االأن�صطة والربامج التي يتم 
من  اجلمعية  تهدف  م�صتمرة  ب�صورة  تنفيذها 
والعمل  واأمهاتهم  االأيتام  م�صاعدة  اإىل  خاللها 
يف  ودجمهم  االأيتام  مل�صاكل  احللول  تقدمي  على 
لاللتحاق  وت�صجيعهم   , االجتماعي  حميطهم 
مهاراتهم  وتنمية   , فيه  واال�صتمرار  بالتعليم 
احلرفية  املــجــاالت  يف  وتدريبهم  وابداعاتهم 

واملهارية املختلفة . 

1 - الكفالة النقدية وامل�ساعدات العينية 
- �صرف املخ�ص�س املايلً .

- ت�صليم هدايا الكفالء.
- توزيع املواد الغذائية.
- توزيع ك�صوة العيدين.

 
- الرعاية التعليمية   2

م�صتلزماتها  بكامل  املدر�صية  احلقيبة  توزيع   -
جلميع االأيتام امللتحقني بالتعليم.

- اإعادة املت�صربني من التعليم اإىل املدار�س.
- اإحلاق االأيتام املتميزين باملدار�س اخلا�صة.

- تقدمي منح جامعية وكليات متو�صطة لالأيتام 

االإطار تقدمي )1607( منح  حيث مت يف هذا 
منذ العام 2003 وحتى العام 2015 م . 

االأيتام  مل�صاعد  االأن�صطة  من  جمموعة  تنفيذ   -
على اال�صتمرار يف التعليم مثل: ) درو�س التقوية 

ـ تكرمي املتفوقني ـ زيارة املدار�س ( .
- اإقامة املراكز املهارية خالل عطلة ال�صيف .

-  اإقامة حلقات حتفيظ القران الكرمي .

 3 - الرعاية ال�سحية
- اإجراء فح�س طبي �صنوي جلميع االأيتام.

- �صرف االأدوية لالأيتام املحتاجني لها.
لالأيتام  وال�صغرى  الكربى  العمليات  اإجــراء   -

املحتاجني لها.
لالأيتام  ال�صحية  التوعية  جل�صات  اإقــامــة   -

واأمهاتهم.
للح�صول  املاء  فلرتات  توزيع    -

على مياه �صحية �صاحلة لل�صرب. 
ال�صخ�صية  النظافة  اأدوات  توزيع   -

لالأيتام.

 4 -  الرعاية التثقيفية  
- توزيع جملة اأ�صامة لكل االأيتام.

- اإقامة امل�صابقات التثقيفية والتعليمية.
- عقد لقاءات توعية االأيتام واأمهاتهم.

 5 - التاأهيل يف املجال املهني 
- تنفيذ برامج التدريب والتاأهيل يف جماالت : 

ـ  املوبيليا  ـ  النجارة  ـ  االلكرتونيات  ـ  اخلياطة 
االأ�صغال اليدوية 

ـ  احلــدادة  ـ  االأملنيوم  ـ  الكهرباء  ـ  الكمبيوتر   -
الكوافري ـ النق�س .

كما تقدم اجلمعية يف هذا االإطار م�صاريع مدرة 
�صغرية  ومــ�ــصــاريــع  لــلــدخــل 

10

المستفيدون من 
خدمات الرعاية التعليمية

منذ العام 2003 وحتى 2015

• المنح الجامعية	
 1607 طالب

الحقيبة المدرسية	•
 176000 طالب وطالبة
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للعديد من االأيتام الذين يرغبون يف االنخراط 
التي  التنموية  املهن  ومزاولة  التجارة  جمال  يف 
لهم  جــديــدة  دخـــل  مــ�ــصــادر  تــوفــري  يف  ت�صهم 

والأ�صرهم . 

 6 - الرعاية الريا�سية والرتفيهية
ال�صياحية  املــنــاطــق  اىل  الـــرحـــالت  تنفيذ   -

واالأثرية .
واملنتزهات  للحدائق  االأيــتــام  زيــارة  تنظيم   -

واملتاحف .
- تنفيذ برامج ريا�صية خمتلفة .

ثانيا : االأن�صطة والفعاليات  

بتنفيذ  األي��ت��ام  ورع��اي��ة  كفالة  قطاع  يقوم 
تسهم  التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد 
واكتشاف  ومهارات  األيتام  قدرات  تنمية  في 
في  وتتمثل  المختلفة  وابداعاتهم  مواهبهم 

اآلتي : 

يوم اليتيم العربي 
�صهر  مــن  جمعة  اأول  يف  تد�صينه  يــتــم   
ابريل من كل عام , حيث ت�صهم فعالياته 

واأن�صطته يف ح�صد جهود املجتمع ملنا�صرة ق�صايا 
 , مل�صاكلهم  احللول  تقدمي  يف  واالإ�صهام  االأيتام 
ويتم تنفيذها وتد�صينها يف جميع فروع اجلمعية 
اليوم  اإقامة  وت�صمل   , و�صعبي  ر�صمي  بح�صور 
واملحا�صرات  التلفزيونية  والــنــدوات  املفتوح 
ولقاءات التوعوية , وتكرمي املتفوقني من االأيتام 
وبرامج  الرحالت  وتنفيذ   , املثاليات  واالأمهات 
االألعاب الريا�صية , كما ت�صمل توزيع االحتياجات 
املنزلية املتمثلة يف فلرتات تنقية املياه والثالجات 
والوجبات  الغذائية  املــواد  وتــوزيــع  والغ�صاالت 
اخلفيفة لالأيتام املكفولني من قبل بع�س اجلهات 

الكافلة.

يوم اليتيم في 
العالم اإلسالمي 

العامل  اليتيم يف  بيوم  لالحتفال   sccwبادرت
الــتــعــاون  منظمة  حـــددت  اأن  بــعــد  ــالمــي  ــص االإ�

المستفيدون من 
التدريب والتأهيل

منذ العام 2003 وحتى 2015
الدورات التدريبة	•

•  4738 فرداً	
• التأهيل لسوق العمل 	

11611 فرداً
• المشاريع المدرة للدخل 	

224 أسرة 
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15 مــن رم�صان من  يــوم  االإ�ــصــالمــي مــوؤخــرا  
اجلمعية  وت�صعى  الفعالية  لهذه  موعدا  عام  كل 
اهلل  بـــاإذن  لت�صبح  الفعالية  هــذه  تر�صيخ  اىل 
تعاىل تقليدا �صنويا مثلها مثل فعالية يوم اليتيم 

العربي.

مسابقة المواهب
 المتميزة

اكت�صاف مواهب  وت�صهم يف  �صنويا  تنفيذها  يتم 
تنميتها  على  العمل  ثم  ومن  االأيتام  واإبــداعــات 
 )3000( من  اأكــر  فيها  وي�صارك   , و�صقلها 
على  اأولية  ت�صفيات  تبداأ  حيث   , ويتيمة  يتيم 
يتم  , فيما  املختلفة  الفروع يف املجاالت  م�صتوى 
اإقامة الت�صفيات النهائية للفائزين على م�صتوى 
الفروع يف املركز الرئي�س بالعا�صمة �صنعاء وقد 
اأ�صهمت امل�صابقة يف حتقيق نتائج جيدة ومثمرة 
واملبدعني  املــوهــوبــني  ــام  ــت االأي مــن  كثري  واأثــبــت 

امل�صابقة  جمـــاالت  �صتى  يف  فيها  حــ�ــصــورهــم 
بالفئات  الــكــرمي  الـــقـــران  حــفــظ  مــن  املــكــونــة 
املختلفة وجمال االإن�صاد امل�صرح وال�صعر والر�صم 
والنحت على الزجاج , وجمال امل�صغوالت اليدوية 
الق�صة  كتابة  وجمال  واالبتكارات  واالخرتاعات 
الق�صرية وعر�س مناذج وق�ص�س جناح للعديد 

من االأيتام واليتيمات يف خمتلف املحافظات .  

ملتقى اإلبداع
هو تظاهرة كبرية تقام كل �صنتني �صمن فعاليات 
مهرجان اليتيم , يتم من خالله عر�س اإبداعات 
ومواهب االأيتام عرب معر�س م�صور وجم�صمات 
ويحوي  واليتيمات  ــام  ــت االأي اإ�ــصــهــامــات  تعك�س 

املعر�س عددا من االأجنحة مثل :
- جناح اجلهات الكافلة ويعر�س فيه م�صاهمات 

.sccw اجلهات الكافلة وال�صريكة لـــ
فيه  ويعر�س  لــالأيــتــام  ناجحة  منــاذج  جناح   -

تعريفي  �صرح  خالل  من  االأيتام  جناح  ق�ص�س 
جناحه  ق�صة  فيه  ي�صتعر�س  اليتيم  قبل  مــن 

كاملة . 
ـ - جناح الر�صم ويعر�س فيه مناذج من ر�صومات 

االأيتام ومناذج حيه من االأيتام وهم ير�صمون. 
ما  كل  فيه  ويعر�س  اليدوية  امل�صغوالت  جناح   -
اأنتجه االأيتام من م�صغوالت يدوية خالل الفرتة 

قبل امللتقى .
- جناح االخرتاعات واالبتكارات ويعر�س فيه مناذج 

من االبتكارات بهدف ت�صجيعهم على اال�صتمرار.

حفل االيتام
يقوم باإعداده وتقدمي كل فقراته االأيتام اأنف�صهم 
ويتم فيه تخريج وتكرمي دفع جديدة من االأيتام 
الذين ا�صتكملوا درا�صتهم اجلامعية واملتو�صطية 
االإبــداع  م�صابقة  يف  الفائزين  االأيــتــام  وتكرمي 

والتميز .
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من حقي
أنأتعلم

13

تر�صم  و  للمحتاجني  اخلدمات  من  العديد  تقدم  املو�صمية  امل�صاريع 
الب�صمة وتدخل البهجة على وجوه وقلوب الفقراء , تعد امل�صاريع املو�صمية 
للفقراء  تقدم  التي  اخلريية  امل�صاريع  اأهــم  من  اجلمعية  تنفذها  التي 
يعو�صهم عن  املحتاجني مما  وا�صعة من  وت�صتهدف قطاعات  واملحتاجني 
امل�صاريع  هذه  اأهــم  ومن  قلوبهم  وال�صروراإىل  البهجة  ويدخل  احلرمان 
م�صروع احلقيبة املدر�صية الذي ي�صتهدف اأبناء الفئات املحتاجة والفقراء 
واالأيتام وت�صاعدهم الإ�صتكمال تعليمهم  وللمزيد من االطالع والتعرف على 
هذه امل�صاريع التي يقدمها قطاع الرعاية االجتماعية باجلمعية التقينا االأخ 
عادل القباطي مدير ادارة امل�صاريع املو�صمية واجرينا معه احلوار التايل ..



نبذة تعريفية عن 
امل�ساريع املو�سمية ؟

ذات  امل�صاريع  يف  املو�صمية  امل�صاريع  تتمثل 
الرم�صانية  املو�صمي مثل م�صاريع اخلري  الطابع 
وت�صم عدة مكونات من افطار ال�صائم وامل�صافر 
وكذا  املرور  �صرطي  وافطار  والوجبات اجلاهزة 
من  املكونة  الرم�صانية  الغذائية  احلقيبة  توزيع 
ك�صوة  ت�صم  كما  الفقرية   لالأ�صر  اجلافة  املــواد 
العيد وهدية العيد لنزالء ال�صجون وامل�صت�صفيات 
و كذلك توزيع التمور واللحوم وهي حملة تبداأ يف 
م�صروع  هناك  اأن  كما  �صوال  يف  وتنتهي  �صبعان 
احلقيبة  ومــ�ــصــروع   , اال�ــصــاحــي   وك�صوة  حلــوم 
م�صاريع  وكلها  ال�صتاء   ك�صوة  وم�صروع  املدر�صية 
ونهاية  بداية  وزمنه  وقته  م�صروع  ولكل  مو�صمية 
م�صاندة  ادارات  عدة  من  جلنة  وت�صكل  عام  كل 
عدد  اأكرب  ت�صتهدف  التي  امل�صاريع  هذه  الإجناح 
من امل�صتفيدين يف عموم حمافظات اجلمهورية 
و�صخ�صيات  جهات  من  املانحني  مع  بال�صراكة 

وموؤ�ص�صات داعمة حملية ودولية 

يعد م�سروع احلقيبة املدر�سية 
�سمن امل�ساريع املو�سمية الهامة

 التي تنفذها اجلمعية  
فما هي مكونات 
احلقيبة ؟ 

التي  بها احلقيبة  املدر�صية يق�صد  احلقيبة 
م�صتلزمات  وجميع  الطالب  ودفاتر  كتب  ت�صم  
اأقـــالم وممحاة  اأيــ�ــصــَا على  درا�ــصــتــه وحتــتــوي 

وبراية وم�صطرة وزمزمية ماء ومقلميه .

ما مدى ا�ستعداد اجلمعية 
لتنفيذ م�سروع احلقيبة لهذا العام؟

بتنفيذ  عــام  كل  يف  اال�ــصــالح  جمعية  تقوم 
امل�صاهمة  اطــار  يف  املدر�صية  احلقيبة  م�صروع 
يف اعادة العملية التعليمية اىل و�صعها الطبيعي 
اأولــيــاء  ا�صتطاعة  وعــدم  الفقر  تف�صي  وب�صبب 
م�صروع  فــاإن  املدر�صية  احلقيبة  لتوفري  االمــور 
توفري احلقيبة املدر�صية له اأهمية يف دفع عملية 
التعليم يف البالد وتخفيف عدد املت�صربني منه  .
هي  اخلريية  االجتماعي  اال�صالح  وجمعية 
الرعاية  تقدمي  اىل  تهدف  حكومية  غري  هيئة 
لتنفيذ  وت�صعى  للفقراء  والتعليمية  االجتماعية 

امل�صروع يف جميع حمافظات اجلمهورية  هذا 
مــع الــرتكــيــز عــلــى مــنــاطــق الــفــقــر الــعــايل 

وارتفاع ن�صبة الت�صرب من التعليم  .
االأ�ــصــر  مــ�ــصــاعــدة  يف  املــ�ــصــروع  و�صي�صهم 
من  االحــداث  من  واملتاأثرة  واملت�صررة  النازحة 
مع  )50.000(حقيبة  عـــدد  ــع  ــوزي ت خـــالل 
نوعيتها  ح�صب  مق�صمة  املدر�صية  م�صتلزماتها 

على فئتني:
للطالب  توزيعها  يتم  االأوىل  الفئة   -

الرابع  ال�صف  اإىل  االأول  ال�صف  من 
احلقيبة  وحتــتــوي  االأ�ــصــا�ــصــي:  

من  ال�صرورية  امل�صتلزمات 
دفاتر واقالم ..الخ .

الثانية يتم توزيعها لطالب ال�صف  - الفئة 
اخلام�س اإىل ال�صف التا�صع االأ�صا�صي : وتت�صمن 
احلقيبة اإ�صافة  اإىل ما �صبق بع�س امل�صتلزمات 
االجنليزية  اللغة  ودفاتر  كالهند�صة  الدرا�صية 

وغريها.

من هم الطالب امل�ستهدفون من 
امل�سروع ؟

وماهي مناطق التوزيع ؟
املــ�ــصــتــهــدفــون مــن املــ�ــصــروع 

من  املت�صربون  الطالب  هم 
الفقراء  واأيتام  التعليم 

النازحني  واأبــنــاء 
واملــهــمــ�ــصــني  

يف 
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يف   الرتكيز  مع  اجلمهورية   حمافظات  جميع  
مبحافظة  لتهامة  ال�صاحلي  ال�صريط  مناطق 
ومديرية  ال�صاحلية  حجة  ومديريات  احلديدة  
واخلبت  �صعد  بني  ومديرية  )ذمـــار(  و�صابني 

)املحويت( واملديريات ال�صاحلية بتعز , ورمية .
الأ�صباب  املديريات  هذه  ا�صتهداف  مت  وقد   
هذه  يف  العالية  ال�صكانية  الكثافة  اأهمها  عديدة 
املناطق  ا�صد  من  تعترب  انها  كما  املناطق 
فقرًا يف االقليم, مما نتج عنه ارتفاع 
ن�صبة  وكـــذلـــك  االأمـــيـــة  نــ�ــصــبــة 
ب�صكل  التعليم  من  الت�صرب 

ملحوظ .

ما اأثر م�سروع احلقيبة املدر�سية 
على الطالب ؟

يعترب هذا امل�صروع من امل�صاريع الهامة التي 
اأثر  توليها اجلمعية اهتمامًا خا�صًا و�صيكون لها 
مثل  التعلمية  امل�صاكل  من  العديد  معاجلة  يف 
ورفع  التعليم  من  الت�صرب  ن�صبة  من  التخفيف 
واالإ�صهام يف  اال�صا�صي  بالتعليم  االلتحاق   ن�صبة 
الفرتة  خــالل  توقفت   التي  التعليم  عملية  دفــع 
ال�صابقة يف البالد , االأمر الذي ي�صهم يف احلد 
حققنا  نكون  وبهذا   , االأمية  ظاهرة  انت�صار  من 
ن�صبة  فيه  تقل  جمتمع  اإيجاد  وهو  العام  هدفنا 

الت�صرب واالأمية . 

ماهي ا�سرتاتيجية تنفيذ 
م�سروع احلقيبة املدر�سية

 لهذا العام ؟
من  امل�صتهدفني  ــطــالب  ال اعــــداد  ح�صر 
ــهــدفــة  يف  ــت ــص ـــروع  يف املـــنـــاطـــق املــ� ـــص ـــ� امل
لكل  معتمدة  ك�صوفات  وجتهيز  املحافظات 
منطقة والتن�صيق مع اجلهات املعنية بالتعليم 
مع  الــ�ــصــراء  عقود  وعمل  امل�صتهدفة  باملناطق 
الفروع  ايل  وامل�صتلزمات  احلقائب  ونقل  التجار 
والــبــدء  للجمعية  الــتــابــعــة  والــلــجــان  واملــكــاتــب 
بالتوزيع يف املناطق املتفق عليها وتوزيع احلقائب 

على الطالب والتوثيق بال�صور والفيديو .

روؤيتكم امل�ستقبلية ؟
مع  �صراكات  عمل  امل�صتقبل   يف  روؤيتنا  من 
اجلهات واملوؤ�ص�صات العاملة يف اليمن  التي تقوم 
التنفيذ  يف  التن�صيق  يتم  حتى  الن�صاط  بنف�س 
ي�صمل  اأن  ول�صمان  امل�صتفيد  يتكرر  ال  وحتى 

امل�صروع اأكرب عدد من املحتاجني وامل�صتفيدين .

ما هي ر�سالتك لرجال
 االعمال والتجار ؟

الــذي  الف�صل  على  واخـــرًا  اواًل  هلل  ال�صكر 
املحتاجني  خدمة  �صرف  ومنحنا  اأيــاه   اعطانا 
ــطــالب الــفــقــراء وااليـــتـــام فــهــي مــن اعظم  وال

واف�صل االعمال اىل اهلل تعاىل .
اجلمعية  ودعــم  �صاهم  مــن  كــل  ن�صكر  كما 
االأجـــر  يــكــتــب  اأن  اهلل   نــ�ــصــاأل  و  ومــ�ــصــاريــعــهــا 
لكل  دعوة  اأوجه  كما  كرمي  لكل حم�صن  والثواب 
مثل  يف  وخا�صة  املحتاجني  يدعم  اأن  م�صتطيع 
هذه  الظروف ال�صعبة كما اأدعو لدعم م�صروع 
اأكرب عدد ممكن من  ليغطي  املدر�صية  احلقيبة 

امل�صتفيدين  واأذكر اجلميع بقول اهلل تعاىل 
 )وما انفقتم من �صيئ  فهو يخلفه 

وهو خري الرازقني ( 

15



املــركــز الرئيـــ�س ،  �سـنـعــــاء ، الـجـمـهــــــورية الـيـمـنـيـة
 هاتف  464402 1 967 +        فاك�س  464399 1 967 + 

جمعـية االإ�سالح االجتماعي اخلريية
CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE
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مشروع
 الحقيبة
 المدرسية

تكلفة الحقيبة

$15 للطالب االيتام و الفقراء و النازحين والمهمشين و المتسربين من التعليم



املنتج  على  تنح�صر  ال  اجلـــودة  تطبيق  فــوائــد 
و�صبط  تطوير  اإىل  تتعداه  بــل  منه  وامل�صتفيد 
يلي  وفيما  وموظفيها  باأنظمتها  نف�صها  االإدارة 
ر�صا  حتقيق  الفوائد:  هذه  بع�س  باإيجاز  نــورد 
امل�صتفيد والو�صول مل�صتوى توقعاته, خلو اخلدمة 
تقدمي  واالأخطاء,  العيوب  من  املقدمة   »املنتج« 
مطابقة  ممكنة,  تكلفة  باأقل  »املنتج«  اخلدمة 
املحددة,  واملعايري  للموا�صفات  املنتج »اخلدمة« 
تهيئة  وفعالية,  بكفاءة  االإدارة  اأهــداف  حتقيق 
املناخ املنا�صب لوجود فرق العمل, حتديد املهام 
كامل  �صبط  االإداريـــــة,  امل�صتويات  كــافــة  على 
االإجــــراءات  توحيد  االإدارة,  داخـــل  للعمليات 
تعريف  االأعمال,  الإجنــاز  امل�صتخدمة  والنماذج 

ــعــمــل, حتديد  بــــاإجــــراءات ال كــافــة املــوظــفــني 
املنا�صب  جلميع  واملــ�ــصــوؤولــيــات  ال�صالحيات 
باالإدارة, �صرعة اكت�صاف اخللل ومعرفة مكامن 
التاأكد من تطبيق االإجراءات  ال�صعف باالإدارة, 
عن طريق التدقيق, حت�صني جودة االأداء بوا�صطة 

القيا�س واملراجعات.

مفاهيم حول الجودة الشاملة 

• اجلودة ثقافة, ف�صلوك, فممار�صة وتطبيق 	
.
• تغيري الثقافة املتبعة يف املن�صاأة اأو املنظمة 	

اجلــودة  مبتطلبات  ــزام  ــت االل اإىل  يحتاج 
ومن  اأوال  العليا  االإدارة  قبل  من  ال�صاملة 

ثم من قبل جميع روؤ�صاء االأق�صام املختلفة 
لتطوير اجلودة.

• بالتعاون 	 عليها  احل�صول  ميكن  اجلـــودة 
اإىل  للو�صول  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
اخلدمة اأو املنتج عايل اجلودة باأقل تكلفة 

ممكنة. 
• االأ�ــصــا�ــس 	 هــو  املوؤ�ص�صي  الــثــقــايف  التغيري 

ال�صحيح لنظام اإدارة اجلودة ال�صاملة.
• اجلــودة 	 اإدارة  نظام  لبدء  طريقة  اأف�صل 

ال�صاملة هو البدء يف تنفيذها. 
• ــة الــتــغــيــري, تــاأتــي 	 ــم ــل بــيــئــة دائ انـــه يف ظ

فاعلة  كو�صيلة  ال�صاملة  اجلـــودة  اإدارة 
للتغيريواإظهار مبادرات جديدة.

فـوائــد تطبيـق الجـــودة على

العمل والموظف
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للطفل  االأوىل   االإطــاللــة  هي  الطفل  فمجلة   
من  مهمة  اأداة  وهــي  والفن  واالأدب  العلم  على 
تفتيح  يف  ت�صاهم  التي  والرتفيه  التثقيف  اأدوات 
التي  التعلمية  اخلـــربات  وتــقــدمي  الطفل  عقل 
واللغوية  الثقافية  ح�صيلته  زيـــادة  مــن  متكنه 
واالرتقاء  اجلمايل  وح�صه  الفني  ذوقــه  وتنمية 
وتتميز   , املــعــرفــيــة  مـــداركـــه  وتــو�ــصــيــع  بــوعــيــه 
الطفل  خل�صائ�س  مبراعاتها  االأطفال  جمالت 
من  بنف�صه  ثقته  وبــنــاء  النمائية  احتياجاته  و 
بع�س  كتابة  يف  ال�صغار  القراء  اإ�ــصــراك  خــالل 
كالر�صم  الفنية  اإبداعاتهم  اإبــراز  و  املجلة  مواد 
على  االأطــفــال  جمــالت  حتر�س  كما   , والتلوين 
اإعداد ق�ص�صها  الطفل �صواء عند  مراعاة ذوق 
و  ت�صميمها  عــنــد  اأو  الــثــابــتــة  اأبــوبــهــا  مـــواد  و 
وجوانبها  املــجــلــة  فمحتوى  الــفــنــي  اخــراجــهــا 
ارتفاع  يف  االأثـــر  بالغ  لها  واجلمالية  ال�صكلية 
عدد القراء ال�صغار وحتديد خياراتهم بني هذه 
املجلة اأو تلك , وهنا جتدر اال�صارة اىل �صرورة 
التنا�صق بني ر�صوم جمالت االأطفال ون�صو�صها 
يف  املعريف  التنوع  اأهمية  عن  ف�صاًل  الق�ص�صية 
ان  الدرا�صات  توؤكد  اإذ  املجلة   واأبــواب  �صفحات 
تنوع املعلومات يعد اقوى دوافع االأطفال لقراءة 

انطالقة  مثلت  وقــد   , لهم  املوجهة  املطبوعات 
املا�صي  القرن  ت�صعينيات  اأوائل  اأ�صامة يف  جملة 
تنمية  جمــال  يف  فريدة  لتجربة  حقيقية  بداية 
اإىل  نوعية  اإ�صافة  و�صكلت  اليمني  الطفل  ثقافة 
طوال  )اأ�صامة(  وقدمت  الطفل  اإعــالم  و�صائط 
رائعًا  ومنوذجًا  متميزًا  عطاًء  املباركة  م�صريتها 
ملطبوعة وطنية احرتفت الكتابة للطفل و�صاهمت 
اإىل حد كبري يف زيادة وعي الطفل اليمني وتنمية 
ذوقه الفني وح�صه اجلمايل من خالل تقدميها 
ملنوعات �صيقة من الق�ص�س ال�صردية وامل�صورة 

واملعارف  واملعلومات  وامل�صابقات  والت�صايل 
ثقافيًا  مــوردًا  اليوم  )اأ�صامة(  وتعد  املختلفة 
ثريًا الأطفال اليمن ي�صتقي منه طلبة املدار�س 
يف  بها  ي�صاركون  التي  وم�صاهماتهم  معارفهم 

االإذاعات املدر�صية واملجالت احلائطية وغريها 
من األوان الن�صاط املدر�صي , ويح�صب  لـ اأ�صامة 
م�صاهماتها يف تاأكيد هوية الطفل اليمني وتعزيز 
ون�صر  اإعـــداد  خــالل  من  ووطنه  لدينه  انتمائه 
خمتارة  تاريخية  ومـــواد  ق�ص�صية  جمموعات 
االأثرية  املواقع  اأبــرز  على  القراء  تعريف  بهدف 
ح�صارتنا  عمق  جت�صد  التي  ال�صياحية  واملعامل 

اليمنية العربية واالإ�صالمية .

مجالت األطفال
متعة الترفيه
 والمعرفة
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الكبري  واأثـــره  الطفل  ــالم  اإع فاعلية  احلديثة  الرتبوية  االجتــاهــات  توؤكد 
وت�صكل   ‘ املعرفية  حاجاتهم  واإ�صباع  االأطفال  واجتاهات  ميول  حتديد  يف 
التي  والرتبية  التن�صئة  موؤ�ص�صات  اأهم  واحدة من  اليوم   االأطفال   جمالت 
ذهنيتهم  وحتفيز  االأطفال  عقول  تهيئة  يف  بفاعلية  امل�صاهمة  عليها  يعول 
ملواجهة حتديات العوملة الثقافية حيث تلعب جمالت االأطفال دورًا هامًا يف 
تنمية اجلوانب املعرفية وال�صلوكية  وغر�س القيم النبيلة يف وجدان االأطفال 
و�صقل مواهبهم الفنية وقدراتهم االإبداعية من خالل ما تقدمه من مادة 

تثقيف متنوعة يف قوالب ق�ص�صية وفنية �صيقة تثري اهتمامات االأطفال ,

عبد القاهر احلميدي 
رئي�س حترير جملة اأ�سامة
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لفرع  الــتــابــع   العلمي  التطوير  مــركــز  ـــام  اأق
التاأهيلية  الـــدورة  ح�صرموت  ــوادي  ب    cssw
احلادية ع�صرة يف منا�صك احلج والعمرة حلجاج 
بيت اهلل احلرام مب�صاركة مائة وخم�صة و�صبعني 
حاجًا وحاجة من خمتلف مناطق مديرية �صيئون.
مراد  االأ�صتاذ  اأ�صاد  الدورة  افتتاح  جل�صة  ويف 
�صبيح “مدير عام االأوقاف بالوادي وال�صحراء 
حجاج  تاأهيل  يف  ودوره  العلمي  التطوير  مبركز 
بيت اهلل احلرام معتربا ذلك جزء من التوجيه 
واالإر�صاد لقا�صدي بيت اهلل احلرام والذي يعترب 
من �صميم عمل مكتب الوزارة وي�صب يف خدمة 

االأهداف للمكتب .
مــن جــهــتــه حتـــدث االأ�ــصــتــاذ عــبــداهلل عمر 
ب�صيئون  العلمي  التطوير  مركز  “مدير  باحري�س 

عن املقا�صد العظيمة لفري�صة احلج, موؤكدا على 
بيت  تعريف حجاج  ي�صهم يف  التطوير  مركز  اأن 
اأعــوام  ع�صرة  مدى  على  باملنا�صك  احلــرام  اهلل 
الدورة هي احلادية ع�صر منذ  وان هذه  ما�صية 

تاأ�صي�س املركز .

منا�صك  عن  وافيًا  �صرحًا  امل�صاركني  وتلقى   
احلج والعمرة خطوة بخطوة ابتداء من االإحرام 
كما  بالطواف  وانتهاء  بعرفة  بالوقوف  مـــرورًا 

تعرفوا على �صنن وم�صتحبات احلج والعمرة

ـــدورة  ال باجلمعية  الــالجــئــني   اإدارة  ــامــت  اأق
على  القائمة  احلماية  جمال  يف  للعاملني  التدريبية 
املجتمع مب�صاركة 22متدربًا ومتدربة واأكد الدكتور 
�صت�صهم   الدورة  اأن  االإدارة   مطهر احليدري  مدير 
املتعلقة  واملــهــارات  باملعارف  املــتــدربــني   تــزويــد  يف 
باحلماية وحقوق االن�صان واحلقوق املرتبطة بالطفل 
احلماية  واأن�صطة  العامة  احلماية  واأن�صطة  واملــراأة 
املرتبطة بالنوع االجتماعي والطفولة و حث املتدربني 

كل  ومتابعة  الربنامج  من  الق�صوى  اال�صتفادة  على 
جزئياته والتطبيق العملي لكل ما اكت�صبوه يف الدورة.
وقال احليدري اأن اجلمعية �صتفتح قريبًا مركزاأً 
و�صيكون  اجلــوف  حمافظة  يف  للنازحني  اجتماعيًا 
عمله يف مديريات اخلبت واحلزم والغيل كما �صتفتح 
مقبنة  مديريات  يف  تعز  حمافظة  يف  اأخــر  مــركــزًا 

وجبل حب�صي  .
ت�صمل �صتة  اأن خدمات احلماية  اجلدير ذكره  

اأن�صطة رئي�صية تتمثل يف تقدمي امل�صاعدات النقدية 
النف�صي  الدعم  خدمات  وتقدمي  ال�صعف  حلــاالت 
واالجــتــمــاعــي لــلــنــازحــني وتــقــدمي خــدمــات الــدعــم 
القانوين وتكوين �صبكات احلماية املجتمعية والتوعية 
املجتمعية حول حقوق االن�صان  وتكوين بيئات �صديقة 
الدورة عن مدى  امل�صاركني يف  , وقد عرب  لالأطفال 
ا�صتفادتهم من الدورة معربين عن �صكرهم للجمعية 

واإدارة الدورة  

في وادي حضرموت ..
الدورة التأهيلية الحادية عشرة  في مناسك الحج

OCHA بالشراكة مع مكتب الشئون االنسانية 
 دورة تدريبية للعاملين في مجال الحماية القائمة على المجتمع للنازحين
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املراأة  لتنمية  االجتماعي  واملركز  العلمي  التطوير  مركز  اأقام 
ح�صرموت  ـــوادي  ب اجلمعية  لــفــرع  التابعني  ب�صيئون  والــطــفــل 

حما�صرتي توعية  للمقبلني على الزواج.
االأوىل خا�صة باملقبالت على الزواج �صارك فيها مائة وخم�صة 
وع�صرون فتاة, والثانية خا�صة بال�صباب �صارك فيها مائة وع�صرون 
�صابا وتطرقت املحا�صرتان  للعديد من  املوا�صيع واملحاور التي 

تتعلق بفنون احلياة الزوجية .

الــدوري  االجتماع  ح�صرموت  بــوادي   cssw فرع  عقد 
الفرع  ومراكز   للجان  اجلــاري   العام  من  الثاين  للربع 

التطوعية العاملة يف عموم مناطق وادي ح�صرموت. 
�صالح  منري  االأخ  برئا�صة  عقد  الــذي  االجتماع  وناق�س 
عبد هود “املدير التنفيذي عددا من النقاط املدرجة يف 
جدول اأعماله ومنها تقرير االأداء خالل الفرتة املا�صية  

وخطة م�صروع االأ�صاحي وم�صاريع ع�صر ذي احلجة

نظم فرع  cssw  مبحافظة حلج   حما�صرة لالأيتام يف 
التثقيف ال�صحي وتطرقت املحا�صرة اإىل اأهمية النظافة 
الفرد  على  االيجابية  وانعكا�صاتها  للفرد  ال�صخ�صية 

واملجتمع. 
واأكد م�صوؤول ق�صم االأن�صطة لالأيتام يا�صني مده�س دحان 
بالفرع  املكفولني  االأيتام  ا�صتهدف  الذي  الن�صاط  هذا  اأن 
ياأتي �صمن منظومة متكاملة من االن�صطة املختلفة يف �صتى 
التي  والرتفيهية  واحلرفية  والرتبوية  التعليمية  املجاالت 
تعمل على اعداد ن�سء ناجح ي�صكل ا�صافة نوعية ت�صهم يف 

النهو�س بالبلد وخدمة املجتمع.

الدورة التأهيلية 
للمقبلين على الزواج

فرع وادي حضرموت ..

يعقد اجتماعا دوريا للجان  والمراكز التطوعية

في لحج .. محاضرة تثقيفية لأليتام



CSSW Taiz Branch saved the 
life of (3962), boys and girls 
suffering from severe acute and 
medium-level malnutrition in 
three districts during the first half 
of the year. According to a report 
issued by CSSW-undertaken 
Malnutrition Treatment Project 
supervised by the Governorate 
Public Health and Population 
Office within the districts of 
Sharaab Alrawnah, Altaizeyah 
and Maqbanah, the project 
addressed (1151) boys and 
girls experiencing severe acute 
malnutrition (SAM) and (2811), 
boys and girls experiencing 
malnutrition average medium 
(MAM) under the age of five by 
providing nutritional medicines 

and periodic follow-up of their 
cases through mobile medical 
clinics routed in twenty sub-
districts of the three districts. 
The project extended therapeutic 
feeding to (6586) pregnant and 
lactating mothers living with 
malnutrition. 
(4883) persons benefited from 
the mobile medical clinics in the 
field of community treatment. 
Other (19,620) male and female 
benefited from the awareness 
sessions carried out by medical 
teams. The project’s female 
volunteers team visited (5818) 
families at home to raise 
awareness of the dangers of the 
disease, its prevention and the 
importance of breastfeeding for 

children.
Dr. Imad Alwafi, the project 
coordinator, said that the Project 
is implemented with funding 
from several international 
organizations. Dr. Alwafi 
expressed his thanks and 
appreciation to the Office of 
Public Health and Population 
and the local authority for their 
cooperation in the success 
of the Project’s activities and 
overcoming the difficulties of the 
task forces. He also praised the 
efforts of mobile medical clinics 
teams and community volunteers 
in enduring the difficulties of 
providing therapeutic services to 
beneficiaries.  

In Taiz,
approximately 36,000 people benefit

from the Malnutrition Treatment Project 
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CSSW Taiz Branch, in partnership 
with Jannat Developmental 
Foundation, conducted misty spray 
campaign in the districts of the City 
to control the vector. Mr. Hamoud 
Qahtan, the campaign supervisor, 
indicated that the campaign is an 
anticipatory response within the 
prevention program to reduce 
the spread of the disease, which 
seemed herald especially with the 
rainy season and aims to eradicate 
mosquitoes, the main carrier of 
malaria and dengue fever. Qahtan 
added that the campaign was in 
partnership with Jannat Foundation.

Misty spray campaign covered 
most of Taiz city districts

The Malnutrition Treatment 
Project organized workshops 
to create community leaders 
to facilitate the implementation 
of the various project activities 
of Altaizeyah and Maqbanah 
districts in Taiz Governorate 
in addition to Alzuhra and 
Alluhayah districts of Hodeidah 
Governorate with funding from 
OCHA under the supervision of 
the Ministry of Public Health and 
Population.
Aref Awfan, Director of the 
Nutrition Department in Taiz 
Governorate, and Mansour 
Qadasi, Director of the Nutrition 
Department in Hodeidah 
Governorate pointed out to the 
magnitude of the problem in 
the targeted districts and to the 

project’s role in contributing with 
the Ministry of Health two offices 
to reduce the spread of diseases 
of malnutrition among under five-
year children and pregnant and 
lactating mothers. 
For his part, Mr. Mahmoud 
Baggash, Secretary General of 
the Local Council in Altaizeyah 
district affirmed the streamlined 
tasks that would ensure the 
project sustainability. The 

workshops assisted in educating 
120 social leaders in the field of 
malnutrition diseases prevalence 
among children under the age 
of five, as well as diseases 
related to pregnant and lactating 
mothers . It also assisted in 
determining the community roles 
to carry out the malnutrition 
treatment activities in the 
targeted districts. 

Malnutrition Treatment Project holds workshops for 
creation of community leaders in Taiz and Hodeidah Governorates
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Water and Environmental 
Sanitation Facilities 
Rehabilitation Project in Aden 
concluded. This covered 
50 health centers in the 
governorates of Hadramout, 
Shabwa, Abyan, Aldalea and 
Hajjah. 
Dr. Mohamed Bayashoot, 

Secretary General of CSSW 
Aden Branch, indicated that 
the Project was sponsored by 
the Ministry of Public Health 
and Population offices in the 
governorates and funded by 
Unicef. It started in January and 
concluded in last June. 
Dr. Bayashoot added that 

the Project is with diversified 
components including building 
and restoration of latrines, pits, 
water networks, sewage pipes, 
provision of water tanks, in 
addition to rainwater collection 
tanks and alternative energy in 
the public health facilities of the 
mentioned governorates.

Aden witnessed conclusion of Water and 
Environmental Sanitation Facilities Rehabilitation 
Project of 50 health centers in five governorates
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