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»الحق في التنمية« ترصد آراء المستفيدين 
من أنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة ...

توزيع مساعدات إنسانية لـ )880( 
أسرة نازحة بالحديدة

اإلصحاح الكامل بقيادة المجتمع .. 
قصة نجاح حقيقية يسجلها أهالي 

بعض قرى محافظة عمران
........................................................

إعالن قرى بمديريتي السودة والسود 
بعمران خالية من الصرف المكشوف 

والتبرز في العراء 

للتنمي��ة  الوطني��ة  المؤسس��ة  تق��وم 
بتنفي��ذ ع��دد م��ن   اإلنس��ان  وحق��وق 
المش��اريع اإلغاثية  والصحية والخدمية 
في  محافظات صع��ده والجوف وعمران 
حيث صرح األس��تاذ/ هاني فارع - مدير 
البرام��ج بالمؤسس��ة -  بأن المؤسس��ة 
وانطالقًا من أهدافها وقيمها اإلنسانية 
تس��عى لتخفيف المعاناة عن المواطنين 
خصوصًا اثن��اء النزاعات ، حيث دش��نت 

المؤسس��ة مش��روع« الخدم��ات الطبية 
الطارئ��ة 2015«    م��ن خ��الل ث��الث 
فرق طبية متنقل��ة في محافظتي عمران 
وصع��ده لتقدي��م خدماته��ا العالجي��ة 
للمرضى والنازحين وسيتسمر المشروع 
لمدة ثالث أشهر  مايو – يوليو 2015م 
كما  ج��رى توزيع  ع��دد ) 140 ( حقيبة 
نظافة للنازحين بمديرية خمر  محافظة 
عم��ران وذل��ك ضم��ن مش��روع المياه 

واالصح��اح البيئ��ي الطارئ لع��دد ) 8 ( 
مديريات بمحافظة عم��ران تقوم خالله 
المؤسس��ة بتوزيع مواد نظافة وفلترات 
مياه حيث يتوقع الوصول لعدد )4000( 
ألف مس��تفيد. فيما المشروع اآلخر الذي 
س��يتم تنفي��ذه ف��ي محافظت��ي الجوف 
وصعده ويستهدف توزيع عدد ) 3440( 
س��لة غذائية و عدد ) 2700 ( فلتر مياه 
باإلضافة لبرامج الحماية  التي تركز على 

الحماية الصحية، النفس��ية واالجتماعية 
للنازحين المتواجدي��ن بصعده والجوف 
وتفعيل آلية تحويل حاالت العنف القائم 
عل��ى الن��وع االجتماع��ي إل��ى الخدم��ة 

المناسبة بالمديريات المستهدفة. 
هذا وستس��تمر المؤسس��ة ف��ي تقديم 
خدماتها ومش��اريعها بش��كل متواصل 
في عدد م��ن المحافظات بهدف اإلغاثة 

والتنمية.

المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان تنفذ مشاريع إغاثية  يف محافظات 
صعدة والجوف وعمران خالل الثالثة  األشهر القادمة

إقرأ داخل
العدد

صـ )3(

صـ )13-8(

صـ )6(

02015العدد )      (  يونيو          م
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ف��ي البداية تقول آس��يا قاس��م 
ومش��رفة  مدرب��ة  جه��الن 
للك��وادر الصحية أثن��اء الخدمة 
الوطني��ة  المؤسس��ة  نش��كر   :
عل��ى مس��اندتها إلدارة الصحة  
اإلنجابية بمكتب الصحة العامة 
والس��كان بمحافظة عمران في 
تحس��ين خدماته��ا وذل��ك من 
خالل تدريب القاب��الت  )الكادر 
الصحي��ة  بالمراف��ق  الصح��ي( 
يزي��د  عي��ال  جب��ل  لمديريت��ي 
وث��ال  بمجال الطوارئ التوليدية 
لصح��ة األم والوليد حيث نفذت 
دورتين متتاليتين لمدة عشرين 
التدريبة  ال��دورات  وه��ذه  يومًا 
مكثفة ومقسمة ما بين التدريب 
وكذل��ك  والعمل��ي  النظ��ري 
المناوب��ات حيث تم إتقان جميع 
المهارات في رعاية االم الحامل 
والوالدة الطبيعية وغير طبيعية 
المعقدة  ال��والدات  فيه��ا  بم��ا 
وتعضل الكتفين وانزالق الحبل 
الس��ري وكذلك النزف في الثلث 
األول والثالث من الحمل وكذلك 
التقصي من فقر ال��دم وأنواعه 
وعالجه والعناية الفورية بالوليد 
وانعاش��ه ف��ي الح��االت الغي��ر 
طبيعية وتقديم خدمات تنظيم 
بأنواعه��ا  والمش��ورة  األس��رة 
ورعاية األم النفس��اء وتشخيص 
النف��اس الغير طبيع��ي وكيفية 
عالج��ه والوقاي��ة من��ه وكذلك 
التحكم بالعدوى وصرف األدوية 
والموالي��د  لألمه��ات  الالزم��ة 
وكذلك عمل الفحوصات الالزمة 
ناقص��ي  بالموالي��د  والعناي��ة 
النم��و وال��وزن وذل��ك كونهن 
تضاري��س  ذات  مناط��ق  م��ن 
جغرافي��ة صعبة وش��رائح فقيرة 
وكذل��ك كي��ف تح��دد زمامه��ا 
السكاني وتدريبهم علي تقديم 
الندوات التثقيفية حسب زمامها 
السكاني وتقديم الدعم النفسي 

لألس��ر المتض��ررة وتوزيع علب 
الوالدة النظيف��ة لألمهات ورفع 
والش��هرية  اليومي��ة  التقاري��ر 
وكذل��ك  والنصفي��ة  والربعي��ة 

تحديد االحتياج بهذا المجال..
متطلعة الى أن تقوم المؤسسة 
بتقدي��م  المزيد م��ن التدريب 
المتكامل��ة  ال��والدة  وحقائ��ب  
الطبية  بالمس��تلزمات  واإلمداد 
والتأثي��ث والترمي��م ..مطالب��ة 
التقييم والمتابعة  بإجراء عملية 
والمرفق��ات  الك��وادر  له��ذه 
والغي��ر  المس��تهدفة  الصحي��ة 
األث��ر  لقي��اس  مس��تهدفة 
ومواصلة تقديم الخدمات لها .

استفادة كبيـرة
الجهران��ي  عزي��زة  وتق��ول 
ال��دورة الخاصة  مش��اركة ف��ي 
برص��د االنته��اكات المس��لحة 
اثن��اء النزاعات المس��لحة :  لقد 
التدريبية  ال��دورة  في  ش��اركت 
الخاص��ة برصد االنتهاكات أثناء 
النزاع��ات المس��لحة التي قامت 
للتنمية  الوطنية  المؤسسة  بها 
الفترة  خ��الل  اإلنس��ان  وحقوق 
م��ن) 1-5( ابريل2015 ، حيث 
استفدت  بش��كل كبير من هذه 
ال��دورة ، ك��ون المواضيع التي 
تناولته��ا ال��دورة مهم��ة ج��دا 
ف��ي ظل األوضاع الت��ي تمر بها 
اليمن ه��ذه األيام وم��ا تعانيه 
من انتهاكات جس��يمه في حق 
البشرية ، وقد استفدت من هذه 

الدورة م��ن خالل التع��رف على 
مجموعة  كبيرة م��ن المفاهيم 
 ، اإلنس��ان  بحق��وق  المتعلق��ة 
كم��ا ت��م التع��رف عل��ى نوعية 
وكذلك  وتصنيفها  االنته��اكات 
كيفية اع��داد التقارير وما يجب 
عل��ى الراصد أن يق��وم به خالل 
عملي��ة الرصد وكذلك وضع كل 
ما هو سياس��ي جانبا وان يكون 
هدفن��ا هو تعزي��ز حماية حقوق 
اإلنس��ان بعيدًا عن أي تمييز أو 

تحيز .

صياغة المشاريع
ويقول الحسين درويش مشارك 
المش��اريع  كتاب��ة  دورة  ف��ي 
: كن��ت  بالمؤسس��ة  ومتط��وع 
أحد المشاركين في دورة إعداد 
المشاريع التي نفذتها المؤسسة 
الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان  
بإش��راف المدرب الدكتور عادل 
صالح و ق��د اس��تفدنا من هذه 
الدورة استفادة كبيرة في كيفية 
اإلنس��انية  المش��اريع  صياغ��ة 
و متابعته��ا و عملي��ة تنظي��م 
المجتم��ع و معرف��ة االحتياجات 
الالزم��ة ل��ه باإلضاف��ة لعملية 
التخطي��ط االس��تراتيجي لعمل 
البرام��ج التنموي��ة واإلنس��انية 

التي تخدم المجتمع  .
وأض��اف الحس��ين بالق��ول لقد 
اس��تفدنا بش��كل مباش��ر وغير 
مباش��ر من البرامج والمش��اريع 
نفذته��ا  الت��ى  واألنش��طة 

المؤسسة خالل الفترة الماضية 
االنش��طة  تل��ك  أن  معتب��را   ،
والبرامج ق��د مثلت فارق حقيقي 
ف��ي حيات��ه وف��ي مس��ار عمله 

الميداني .

ترميم وإعادة تأهيل
من جانبه يق��ول نايف الحايطي 
مدير مدرس��ة الس��الم بعمران 
: أتق��دم باس��مي وباس��م كادر 
مؤسسة السالم بالشكر الجزيل 
للتنمي��ة  الوطني��ة  للمؤسس��ة 
وحق��وق اإلنس��ان عل��ى ال��دور 
الذي قام��ت به من خالل عملية 
الترميم وإعادة تأهيل المدرسة 

تضرره��ا  بع��د 
م��ن أعم��ال العن��ف 
الت��ي  والصراع��ات 
ش��هدتها محافظ��ة 
عمران خ��الل الفترة 
حي��ث   ، الماضي��ة 
المدرس��ة  كان��ت 

ضم��ن 9 م��دارس أخ��رى جرى 
ترميمه��ا م��ن أج��ل اس��تمرار 
العملية التعليمية في المدرس��ة 
، كما قامت المؤسسة مشكورة 
بالش��هائد  تكري��م  بعملي��ة 
للط��الب  التقديري��ة  والجوائ��ز 
األوائل والمبرزين في المدرسة.

تنمية قدرات الشباب
من جهته يقول أسامة الشهاري  
عضو فريق ع��ون التطوعي : أنا 
أحد أعضاء فريق عون التطوعي  

المنظمي��ن ل��دورة االس��عافات 
األولية أثناء الصراعات المسلحة 
بالتعاون مع المؤسسة الوطنية 
للتنمي��ة وحقوق اإلنس��ان حيث 
نف��ذت الدورة بمقر المؤسس��ة 
لتدريب 20 من الذكور واإلناث  
تعرفنا خاللها على كيفية القيام 
بط��رق  األولي��ة  باإلس��عافات 
س��ليمة تضمن صحة وس��المة 
المس��عف والش��خص المحت��اج 
لعملية اإلس��عاف وذلك للحفاظ 
على صح��ة المصابين وتخفيف 
اإلصاب��ة  خ��الل  المضاعف��ات 
،  كم��ا ج��رى التطبي��ق العملي 
لتقدي��م الخدمة وتفاعل الجميع 

م��ع ال��دورة خصوص��ًا في ظل 
األوض��اع التي تمر به��ا اليمن 
 ، والح��روب  الصراع��ات  ج��راء 
حيث أتقدم بالش��كر للمؤسسة 
الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان 
عل��ى جهوده��ا المبذول��ة ف��ي 
الشراكة مع المبادرات الشبابية 
المجتمعي  بالعم��ل  واهتمامها 

وتنمية قدرات الشباب اليمني .

عبر عدد من المستفيدين من أنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة عن تقديرهم البالغ للخدمات الجليلة التى قدمتها وتقدمها المؤسسة في عدد من 
محافظات الجمهورية .

وقالوا في استطالع أجرته معهم  نشرة » الحق في الحياة » أنهم قد استفادوا بشكل مباشر وغير مباشر من البرامج والمشاريع واألنشطة التى نفذتها 
المؤسسة خالل الفترة الماضية ، معتبرين أن تلك األنشطة والبرامج مثلت فارقًا حقيقيًا في حياتهم وفي مسار عملهم .. إلى التفاصيل :-  

»الحق يف التنميـة« تستطلع آراء عدد من املستفيدين من الربامـج 
واألنشطـة واملشـاريـع املختلفــة

املؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان تقدم خدماتها يف أكثر من 16 محافظة يمنية
استفاد منها قرابة مائتي ألف شخص 

استطالع

• األنشــطة والبرامــج التى 
شــاركنا فيها مثلت فارقًا 
حقيقيــًا فــي حياتنــا وفي 

مسار عملنا الميداني .

استطالع / سليم السعداين

المؤسس��ة الوطنية للتنمية وحقوق االنس��ان هي مؤسس��ة 
طوعي��ة غي��ر حكومية ال ته��دف الى الربح تأسس��ت في20  
يوني��و 2012م. تعمل المؤسس��ة على تحس��ين مش��اركة 
المجتم��ع ف��ي الحصول عل��ى الخدمات األساس��ية ومناصرة 
ومراقبة السياس��ات وكذلك تشجيع مشاركة النساء والشباب 
على المس��تويات المحلية والوطنية وبناء قدرات المجتمعات 

المحلية المتضررة من النزاعات على تحمل الصدمات. 

يمن آمن ومستقر 
وخالي من الفقر

.. رؤيتنا..

.. رسالتنا ..

.. برامــج المؤسســـة : .... أهدافنا..

قيمـنا 
األساسية

تعمل المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان على تنمية المجتمع وتعزيز االستقرار من خالل رفع الوعي 
والشباب  النساء  وخاصة  اليمني  المجتمع  أفراد  قدرات  وبناء  األساسية   الخدمات  على  الحصول  فرص  وزيادة 

ليتمكنوا من المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤدي إلى مجتمع آمن ومستقر وتنمية مستدامة.

1. تحس��ين الحص��ول على الخدمات األساس��ية 
وتوعي��ة أف��راد المجتمع اليمن��ي وخصوصًا 
الفئ��ات المهمش��ة بأهمي��ة االس��تثمار في 
التعلي��م والصح��ة وبن��اء قدرات الش��باب و 

النساء.
2. المس��اهمة  في الجهود واألنش��طة الهادفة 
إل��ى إلغاء المعوق��ات االجتماعية والقانونية 
التي تحد من وصول النس��اء والش��باب إلى 
مواق��ع صن��ع الق��رار في الش��أن السياس��ي 

واالقتصادي.
3. رفع مس��توى مش��اركة المجتمعات المحلية 
المتض��ررة من الصراعات في تعزيز الخدمات 
األساسية وأنشطة االستجابة اإلنسانية التي 

تؤدي إلى تحسين أمنها واستقرارها.
4. المس��اهمة في تحس��ين ج��ودة المعلومات 
بقضاي��ا  الخاص��ة  الصحيح��ة  والمؤش��رات 

التنمية وحقوق اإلنسان.

من��ذ تصنيف اليمن كدولة هش��ة  قامت المؤسس��ة بتصميم برامجها ونش��اطاتها لكي تس��تجيب 
الحتياج��ات المجتم��ع الضروري��ة وذلك لضمان ان اغل��ب الناس يتمتعون بالحق ف��ي الحصول على 
الخدمات االساسية بما في ذلك خدمات الحماية والخدمات المنقذة للحياة في المناطق المتعرضة 

للنزاعات المسلحة

تس��تمد المؤسس��ة  قوتها من شبكتها الواس��عة من المتطوعين في أكثر من 15محافظة التي من 
خاللهم يتم تس��هيل تنفيذ برام��ج التنمية في مجاالت التعليم، الصح��ة، المياه واإلصحاح البيئي، 
الحماية واألمن الغذائي وتحس��ين سبل المعيش��ة وبناء قدرات المجتمعات المحلية المتضررة من 
الن��زاع لتحم��ل الصدم��ات. وتهدف برامج  المؤسس��ة أيضا إل��ى تمكين الفئات األكثر فق��رًا والفئات 
المهمش��ة من النس��اء والش��باب على المش��اركة في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي 

والوطني كفاعلين أساسيين لتعزيز السالم واالستقرار والتنمية العادلة في البالد.

في ضوء السياق الحالي الحتياجات وأولويات التنمية في اليمن، تنفذ المؤسسة ستة برامج رئيسية هي: 

تؤمن وتلتزم 
المؤسسة 

بالقيم التالية

المسـائلــةالحيـاديــة
تمثـيـــل

المجتمع 
الشفـافيـةالمهـنيــة

خ��الل الثالث س��نوات الماضية نفذت المؤسس��ة 
أكثر م��ن 15 مش��روع تنم��وي وإغاثي اس��تفاد 
منهما أكثر من مائتي ألف مستفيد ومستفيدة

1- المياه والصرف الصحي
2- الصحة والتغذية

3- التعليم
4- الحماية و النوع االجتماعي 

5- األمن الغذائي وسبل المعيشة
6- الحكم الرشيد وبناء السالم

املؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان 
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خاص/
قامت المؤسس��ة الوطني��ة للتنمية وحقوق 
اإلنس��ان مؤخرا بتس��ليم وتركي��ب أجهزة 
طبي��ة ألربعة مراف��ق صحية ف��ي محافظة 
عم��ران وه��ي ) مستش��فى ث��ال ، المرك��ز 
الصحي بحبابة ، الوحدة الصحية بالضمري 
، والوح��دة الصحية بوادي عق��ار جبل عيال 
يزيد ( ، وذلك بعد إعادة تأهيل المستشفى 
والوحدات الصحية من قبل المؤسسة ضمن 
مش��روع الخدم��ات الطبي��ة الطارئ��ة الذي 
ش��مل تقديم الخدم��ات الطبية المباش��رة 
للمواطني��ن ف��ي مديرية ذيبي��ن باإلضافة 
لتدري��ب ع��دد م��ن القاب��الت والعاملي��ن 
الصحيين في المرحلة األولى من المشروع 

وفي المرحل��ة األخيرة تم إعادة تأهيل هذه 
المراف��ق الصحية ومن ثم تجهيزها ورفدها 

باألجهزة والمعدات الطبية التالية:
1- جهاز أشعة سينية لمستشفى ثال.

2- جهاز ديجيتال ألتراساوند.
3- عدد 18 سرير مع األثاث.

4-  أدوات جراحية بمختلف أنواعها.
ميكروس��كوبات  مختب��رات:  أجه��زة   -5

وسنترفيوج وغيرها.
6-  حقائ��ب قابالت ب��كل محتوياتها لغرف 

الوالدة.
7-  عدد 4 سماعات ليتمان وأجهزة ضغط.

8- أجهزة أوتوكالف للتعقيم.
9- ثالجات لحفظ األمصال.

10-  كراسي انتظار.
11-  طاوالت ومكاتب ودواليب.

واألذن  باألن��ف  الخاص��ة  األدوات   -12
.)ENT Box( والحنجرة

13-أدوات خاصة بقياس السكر
المؤسسة والمستفيدين يعبرون عن جزيل 
الش��كر لمكت��ب األم��م المتحدة لتنس��يق 
الش��ئون االنس��انية )أوتش��ا( لدع��م ه��ذه 
االحتياجات والش��كر أيضًا لفريق العمل في 
المؤسس��ة الذي يعم��ل ليل نه��ار لتحويل 
الخط��ط إلى واق��ع لالس��تجابة لالحتياجات 

الطارئة في اليمن.

خاص/
الوطني��ة  المؤسس��ة  نف��ذت 
للتنمية وحقوق اإلنسان بتمويل 
م��ن مؤسس��ة يم��ان للتنمي��ة 
الصحي��ة واالجتماعي��ة وبدع��م 
م��ن الحكوم��ة األلماني��ة - عبر 
 ،)KFW( البنك األلماني للتنمية
المرحل��ة األول��ى م��ن انش��طة 
جلسات التثقيف الصحي ، والتى 
تم خالله��ا تنفيذ ع��دد )790( 
جلس��ة تثقيف في مجال الصحة 
تنظي��م  ووس��ائل  اإلنجابي��ة 
األس��رة للرجال والنساء في سبع 
محافظات ه��ي ) أمانة العاصمة 
،صنع��اء ، تعز ، إب ، مأرب ، حجة 

، المحويت (.
المش��روع  منس��ق  وأوض��ح 
بالمؤسس��ة الوطني��ة للتنمي��ة 
وحق��وق اإلنس��ان ط��ارق عب��د 
المول��ى بأن��ه ق��د اس��تفاد من 
المش��روع ف��ي مرحلت��ه األولى 
أكثر من )15000( الف ش��خصًا 
م��ن الرجال والنس��اء فوق س��ن 
الثامنة عشر عبر جلسات تثقيفية 
للتوعية بوس��ائل تنظيم األسرة 
واألمراض  اإلنجابي��ة  والصح��ة 
ت��م  حي��ث  جنس��يًا  المنقول��ة 
اس��تهدف الجامعات والمنظمات 
وكذلك  والجوام��ع  والجمعي��ات 

المهمش��ين م��ن خالل  مناطق 
النزول المباشر إليهم لتوعيتهم 
عبر مثقفي��ن ومثقفات صحيين 
متخصصي��ن في مج��ال الصحة 

اإلنجابية وتنظيم االسرة.
مؤك��دا أن��ه س��يتم اس��تكمال 
المرحل��ة الثانية من المش��روع 
خ��الل الرب��ع األخي��ر م��ن العام 
2015 ف��ي س��بع محافظ��ات ) 
حضرم��وت ، عدن ، لح��ج ، أبين 
  ) ، عم��ران  الحدي��دة   ، ، ذم��ار 

 )1400( ع��دد  إل��ى  للوص��ول 
المش��روع  نهاي��ة  ف��ي  جلس��ة 
م��ن  أكث��ر  منه��ا  يس��تفيد 
)28000( ألف ش��خص  بهدف 
رفع مس��توى الوعي لدى الرجال 
والنس��اء بأهمية تنظيم األسرة 
الوس��ائل  اس��تخدام  وكيفي��ة 
المناس��بة بما يه��دف للوصول 
ألسرة صحية سلمية. من جهته 
أك��د مس��ؤول االتص��ال وتغيير 
الس��لوك ف��ي  مؤسس��ة يم��ان 

الصحية واالجتماعية د.  للتنمية 
جمال ب��در  األغب��ري أهمية رفع 
مس��توى وعي المجتم��ع بقضايا 
الصح��ة اإلنجابي��ة بش��كل عام 

وخاصة تنظيم األسرة .
 مشيرًا الى أهمية أنشطة تغيير 
الس��لوك ودوره��ا الفع��ال ف��ي 
تصحيح األف��كار المغلوطة حول 

تنظيم األسرة.
وق��ال : »تض��ع مؤسس��ة يمان 
الكثي��ر م��ن الجه��د والم��وارد 
الس��لوك  أنش��طة تغيير  لتعزيز 
المتنوع��ة لم��ا لها م��ن أهمية 
المجتم��ع  لتعري��ف  كبي��ر  ودور 
بالنفع ال��ذي يع��ود عليهم عند 
االنجابية  الصحة  بأمور  المعرفة 

وخاصة تنظيم األسرة » 
إح��دى  عب��رت  جانبه��ا  م��ن 
الت��ي  الصحي��ات  المثقف��ات 
عمل��ت في المش��روع ف��ي إطار 
محافظة تعز  د. نسيم الحوباني 
ع��ن س��عادتها بم��دى تج��اوب 
النس��اء خ��الل جلس��ات التوعية 
وإدراكهن ألهمية تنظيم األسرة 
واالستخدام اآلمن لتلك الوسائل 
وفق االستشارة الطبية المناسبة 
، مبين��ًة ب��أن تغيي��ر الس��لوك 
وس��ائل  باس��تخدام  الخ��اص 
تنظي��م األس��رة أصب��ح يمث��ل 

س��لوك حضاري يسلكه الزوجان 
بإنجاب  البدء  للتحّكم بمواعي��د 
موضح��ة  وعدده��م  األطف��ال 
مدى تغير نظ��رة المجتمع لهذا 
السلوك نتيجة للوعي المجتمعي 
والتوعية المس��تمرة كمثل هذه 

األنشطة المباشرة للمجتمع.
ه��ذا وقد عب��رت عبي��ر القهالي 
إحدى المش��اركات في جلس��ات 
التوعي��ة  ف��ي محافظة حجة عن 
األنش��طة  لمثل هذه  ارتياحه��ا 
ف��ي  تس��اهم  الت��ي  التوعوي��ة 
تعريف النس��اء والرجال بش��كل 
ع��ام بأهمي��ة وس��ائل تنظي��م 
األسرة ودورها في تحسين صحة 
األسرة من خالل التنظيم اآلمن 
والمباعدة المناسبة في اإلنجاب 
مم��ا ينعكس ذلك على األس��رة 
واقتصادي��ًا  وصحي��ًا  اجتماعي��ًا 
، موضح��ة بأنه��ا مس��تمرة في 
اس��تخدام حب��وب من��ع الحم��ل 
من��ذ اكثر من عامين بعد س��بع 
س��نوات زواج ، حي��ث اكدت بأن 
قرار استخدام حبوب منح الحمل 
بالتراض��ي بينه��ا وبي��ن  ات��ى 
زوجه��ا بع��د أن اصب��ح لديهم 
طفل وطفل��ه وأنها اختارت هذه 
الوسيلة بعد استش��ارة الطبيبة 

المختصة.

خاص / 
ضمن أنشطة مشروع الخدمات 
الطبي��ة الطارئ��ة الت��ي تنفذه 
المؤسس��ة الوطني��ة للتنمي��ة 
 NFDHR ( وحق��وق اإلنس��ان
صن��دوق  م��ن  وبتموي��ل   )
االس��تجابة االنس��انية الطارئة 
) األوتش��ا ( نفذت المؤسس��ة  
التدري��ب بمستش��فى  بقاع��ة 
عم��ران العام برنام��ج تدريبي 
تدريبيتين حول  دورتين  شمل 
» الرعاي��ة التوليدي��ة الطارئة 
» وذل��ك لع��دد ) 20 ( قابل��ة 
اس��تمرت كل دورة منه��ا 10 
أي��ام ، الدورة االول��ى تم فيها 
تدري��ب ) 10 ( قاب��الت م��ن 
مديرية جب��ل يزي��د ، والدورة 
الثاني��ة تم فيه��ا تدريب )10( 
قابالت من مديرية ثال ، بهدف 
إكسابهن المهارات  والمعارف 
الالزم��ة عل��ى كيفية تحس��ين 
واالهتم��ام  ال��والدة  خدم��ات 
باألمهات خ��الل عملية الوالدة 
والعناي��ة الكاملة بكل األدوات 
المستخدمة بما يضمن سالمة 
ال��والدة وخفض معدل  عملية 
برنامج  .وأكد مسؤول  الوفيات 
الدكتور  بالمؤسس��ة  الصح��ة 
أهمي��ة  الطبي��ب   محم��د   /
للمتدربات  القصوى  االستفادة 
م��ن ه��ذه ال��دورة  العلمي��ة 

الهام��ة وما يعكس��ه م��ن اثر 
ايجابي في خفض نسبة وفيات 
االطفال واألمهات وأيضا والدة 
األمه��ات عل��ى أي��دى قابالت 
المجتم��ع  يكس��ب  ماه��رات 
تحس��ن ملح��وظ  وباألخ��ص 
ف��ي المديريات الت��ي تعرضت 
ف��ي  والمواجه��ات  للص��راع 

أحداث عمران .
من جانبه أوضح أ / هالل حميد 
والتقيي��م  المتابع��ة  مس��ؤول 
واإلصح��اح  المي��اه  بمش��روع 
المؤسس��ة  بف��رع  البيئ��ي 
عبارة  المؤسس��ة  أن  بعم��ران 
عن منظم��ة مجتمع مدني غير  
حكومي��ة تهدف الى تحس��ين 
الوضع التنم��وي في المحافظة 
ف��ي مج��االت الصح��ة والمياه 
والتعلي��م وان إقامة  مثل هذه 
تس��هم  التأهيلي��ة  ال��دورات 
بش��كل كبير في رفع مس��توى 

الوع��ي الصحي ل��دى المجتمع 
بم��ا يضم��ن متابع��ة الحم��ل 

والوالدة في المستشفيات.
مدي��رة  عب��رت  جهته��ا  م��ن 
الصح��ة اإلنجابي��ة بمحافظ��ة 
عم��ران أ/ ه��دى جه��الن  عن 
ش��كرها للمؤسس��ة الوطني��ة 
للتنمية وحقوق اإلنس��ان على 
القي��ام بمث��ل هذه المش��اريع 
واألنش��طة ف��ي ه��ذا الظ��رف 
الحس��اس الذي تم��ر به بالدنا 
وان مش��اركة منظم��ات يمنية 
تحت��وي عل��ى ك��وادر وطني��ة 
يس��هم بش��كل كبير ف��ي رفع 
أط��ر التنمي��ة واالس��تقرار في 
البالد وإن عل��ى المتدربات ان 
يستفدن بشكل كبير من هذه 
ال��دورة والمعلوم��ات الهام��ة 
والمفيدة التي تخدم المجتمع .

وفي حفل اختتام البرنامج الذي 
وكي��ل محافظة عمران  حضره 

باك��ر عل��ي باك��ر ومدي��ر عام 
الرعاي��ة بمكتب الصحة العامة 
عب��داهلل  الدكت��ور  والس��كان 
قرح��ش مدير فرع المؤسس��ة 
وحق��وق  للتنمي��ة  الوطني��ة 
المهندس  بعم��ران  اإلنس��ان 
محم��د صالح ٌألقي��ت عدد من 
الكلمات أشارت في مجملها إلى 
التأهيلي  البرنام��ج  أهمية هذا 
ف��ي  لمس��اعدتهن  للقاب��الت 
بش��كل  تقديم خدمات صحية 
أفضل تضمن س��المة الوالدة 
بش��كل آم��ن ورعاية مناس��بة 
عملية  أثن��اء  والمول��ود  ل��ألم 

الوالدة.
وأك��دت الكلم��ات على ضرورة 
االس��تفادة  ت��م  م��ا  تطبي��ق 
من��ه ف��ي التدريب عل��ى أرض 
الواقع للمس��اهمة في تحسين 
الخدم��ات الصحي��ة وعلى وجه 
اآلمن��ة  ال��والدة  الخص��وص 

األطفال  لخفض نس��بة وفيات 
واألمهات وأيضا والدة األمهات 
عل��ى أي��دى قاب��الت ماه��رات 
يكسب المجتمع تحسن ملحوظ 
وباألخص ف��ي المديريات التي 
تعرضت للص��راع والمواجهات 

في أحداث عمران.
القاب��الت  تكري��م  ت��م  وق��د 
المشاركات بشهادات التقدير .

الجدير بالذكر أن هذا التدريب 
أنش��طة مش��روع  يأتي ضمن 
الخدم��ات الطبية الطارئة التي 
ويش��مل  المؤسس��ة  تنف��ذه 
تقديم الخدمات الطبية وصرف 
األدوي��ة بش��كل مجان��ي ف��ي 
العي��ادة الثابت��ة ف��ي مديرية 
ذيبي��ن باإلضاف��ة إل��ى إعادة 
أربع��ة مرافق  وترميم  تأهي��ل 
صحية في مديرت��ي ثال وعيال 
يزيد المتضررة من الصراعات.

خاص /
عقدت بمحافظة عمران الدورة 
التدريبية الخاصة ب�� ( الرعاية 
 ) الطف��ل  لصح��ة  التكاملي��ة 
لع��دد ) 20 ( م��ن العاملي��ن 
ُثال  مديريت��ي  ف��ي  الصحيين 
وجب��ل عيال يزيد وذلك ضمن 
أنش��طة مش��روع » الخدمات 
الطبية الطارئ��ة »الذي تنفذه 
للتنمية  الوطني��ة  المؤسس��ة 
وحق��وق اإلنس��ان بالش��راكة 
م��ع صن��دوق األم��م المتحدة 
لالستجابة االنسانية »أوتشا«.

ش��دد  ال��دورة  خت��ام  وف��ي 
مس��ؤول برنام��ج الصحة في 
المؤسس��ة د.محم��د الطبيب 
على ضرورة االهتمام بتقديم 
للطف��ل  الصحي��ة  الخدم��ات 

وتقديم الرعاي��ة الكاملة له ، 
وعلى ضرورة تطبيق مخرجات 
هذه الدورة على أرض الواقع.

موضح��ا أن ه��ذه ال��دورة قد 
فيه��ا  المش��اركين  أكس��بت 

العديد من المعارف والمهارات 
العملي��ة الجدي��دة عن صحة 
الطف��ل وكيفي��ة التعام��ل مع 
جمي��ع ح��االت األطف��ال ف��ي 
مما سيس��هم  عملهم  أماكن 

في تقديم خدم��ات طبية ذي 
جوده عالية. 

وأش��ار إلى أن قط��اع الصحة 
بجان��ب  مهت��م  بالمؤسس��ة 
الصحي��ة  الك��وادر  تأهي��ل 
ف��ي المي��دان وس��يعمل على 
االس��تمرار في تنظيم العديد 
من الدورات التدريبية العملية 
ف��ي عدة مج��االت تق��دم عبر 
أطباء ومدربين ذو خبرة عالية.

ب��دوره أش��ار مس��ؤول جودة 
أ.طارق  بالمؤسس��ة  البرام��ج 
عبدالمولى إلى أن الدورة التي 
استمرت 10 أيام تم تقديمها 
عبر ع��دد م��ن األطب��اء ذوي 
الخب��رة والكف��اءة ليس��هموا 
في إيص��ال أكبر فائدة ممكنة 
للمتدربي��ن ، داعيا المتدربين 

الى عك��س ما تعلم��وه خالل 
التدريب في البيئة العملية في 
المراكز الصحية التي يعملون 
بها لكي يس��اهموا في تقديم 
خدم��ات طبي��ة وصحية جيدة 

لألطفال.
تس��لم  ال��دورة  خت��ام  ف��ي 
ش��هادات  المش��اركون 
ع��ن  معبري��ن   ، المش��اركة 
ش��كرهم وتقديرهم لكل من 
ساهم في عقد وإنجاح الدورة .
ال��دورة مدير  اختت��ام  حض��ر 
الصح��ة  بمكت��ب  الرعاي��ة 
د.عبداهلل  بمحافظ��ة عم��ران 
المتابعة  قرح��ش و مس��ؤول 
والتقييم في المؤسسة أ.هالل 

حميد.

) UNOCHA ( ضمن مشروع الخدمات الطبية الطارئة الممول من

تركيب أجهزة ومعدات طبية لمستشفى ُثال وثالثة مرافق صحية بعمران

تنفيذ برنامج تدريبي للقابالت حول  » الرعاية التوليدية الطارئة«  بعمران

) UNOCHA ( ضمن مشروع الخدمات الطبية الطارئة الممول من
عقد دورة تدريبية حول الرعاية التكاملية لصحة الطفل للعاملين الصحيين بعمران

أنشطة صحية أنشطة صحية

بهدف رفع مستوى الوعي لدى الرجال والنساء حول قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 
تنفيذ 2190 جلسة توعوية صحية يف 14 محافظة يستفيد منها أكثر من 40 الف فرد 

بتمويل من مؤسسة يمان للتنمية الصحية واالجتماعية
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خاص / 
نظمت المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان احتفالية 
خاص��ة بمناس��بة عي��د األم 21 م��ارس تكريم��ا لألمهات 
واعتراف��ا بدورهن الرئيس��ي في تربية االجيال ، وش��هدت 
الفعالية تدش��ين حملة الكش��ف المبكر عن سرطان الثدي 

للعام  2015 .
وف��ي الحفل ال��ذي تخلله العديد م��ن الفق��رات الترفيهية 
والع��روض المس��رحية المعبرة ع��ن األم والكلم��ات التي 
أشادت بدورها في المجتمع ألقيت محاضرة توعوية للتوعية 
بأهمية الكش��ف المبكر عن سرطان الثدي وأهميته للنساء 
للمس��اعدة في تقلي��ل مع��دل اإلصابة بالمرض وس��رعة 

اكتشافه مبكرًا لسهولة عالجه.
هذا وكانت الفعالية قد خصصت للنساء فقط حيث شاركت 
فيه��ا طالب��ات من جامعة صنع��اء إضافة لعدد من النس��اء 

واألمهات .
كما شهدت الفعالية مرسم حر خاص باألطفال.

تنفيذ حملة توعوية حول رسطان الثدي للعام  2015 واالحتفال بعيد األم

الحديدة / سليم السعداني
الوطني��ة  المؤسس��ة  قام��ت 
اإلنس��ان  وحق��وق  للتنمي��ة 
بالشراكة مع منظمة اوكسفام 
ضمن مش��روع » االس��تجابة 
النازحي��ن  إلغاث��ة  الطارئ��ة 
اليونيس��ف  م��ن  المم��ول   «
بمس��اعدة عدد ) 880 ( أسرة 
نازح��ة ف��ي مديري��ة الزه��رة 
تم  الحدي��دة ممن  محافظ��ة 
نزوحهم م��ن صعدة و حرض 
بس��بب عاصفة الح��زم ، وقد 
المقدمة  المس��اعدات  شملت 
للنازحي��ن والتى ت��م توزيعها 
من قبل فريق المؤسسة عدد 
)880(حقيب��ة نظاف��ة تحتوي 
عل��ى )دبتي��ن لتعبئ��ة المياه 
س��عة 20 لتر ، دلو س��عه 10 
لت��ر. ، ابري��ق س��عه 5 لت��ر ، 
حوض غسيل مالبس ، قعادة 
حمام لألطفال ، منشفه قطن ، 
2 بساط ارضي بالستيك ، 14 

قطعة صابون جسم ، صابون 
ب��ودرة 5 كيل��و ( باإلضاف��ة 
ال��ى ناموس��ية ،  محلول إرواء 
ش��ملت  كم��ا   ، اكي��اس   5
المساعدات توزيع )880( فلتر 

لتنقيه المياه.
المؤسس��ة  منس��ق  وأوض��ح 
ه��الل حميد ب��أن المش��روع 

الذي تم تدش��ينه نهاية شهر 
أبريل الماضي ويس��تمر لمدة 
لمس��اعدة  يه��دف  ش��هرين 
األسرة النازحة والبالغة ) 880 
( ثم��ان مائة وثمانين أس��رة 
تضررت من الحرب في صعده 
وحرض جراء نزوحها لمديرية 
الزه��رة بالحدي��دة ، حيث تم 

أيضا صرف مس��اعدات نقدية 
بواقع 28,000  الغذاء  مقابل 
ألف ريال لكل أس��رة وس��يتم 
ص��رف نف��س المبلغ الش��هر 
القادم ، هذا ويهدف المشروع 
النازحي��ن  لتوعي��ة  أيض��ا 
الش��خصية  النظافة  بأهمي��ة 
االهتم��ام  وكذل��ك  والعام��ة 

على  للحف��اظ  المياه  بتنقي��ة 
صحتهم والوقاية من اإلصابة 

باإلمراض والجراثيم.
المؤسس��ة  منس��ق  وكش��ف 
بأنه ج��رى حاليًا اس��تقطاب ) 
26 ( متط��وع م��ن النازحي��ن 
انفس��هم وتدريبهم في مجال 
الش��خصية  بالنظافة  التوعية 
،االهتم��ام  اليدي��ن  غس��ل   ،
بتنقي��ة المي��اه والتخلص من 

المخلفات الصلبة.
ه��ذا ويراف��ق المش��روع بناء 
م��ع  للنازحي��ن  حم��ام   100
توفي��ر 70,000 أل��ف لتر من 

المياه يوميًا .
الجدي��ر بالذكر أن المش��روع 
الط��ارئ يه��دف لتنفي��ذ عدد 
1500 جلسة توعوية وتنفيذ 
للتأك��د  زي��ارة منزلي��ة   650
من الت��زام النازحين بالنظافة 

الداخلية والخارجية .

خاص /
فريق مش��روع تأهيل المدارس 
المتضررة من الصراعات التابع 
للمؤسس��ة الوطني��ة للتنمي��ة 
بالن��زول  االنس��ان   وحق��وق 
الم��دارس  ال��ى  الميدان��ي 
المتض��ررة م��ن الصراعات في 
محافظ��ة عم��ران . حي��ث قام 
فري��ق المش��روع بزي��ارة ) 7 ( 
مدارس تم إعادة ترميمها هي 
) مدرس��ة الزبي��ري – مدرس��ة 
14 اكتوب��ر – مدرس��ة أبو بكر 
الصدي��ق – مدرس��ة الش��هيد 
الش��ورى  مدرس��ة   – الح��اذق 
– مدرس��ة الس��الم – مدرس��ة 
النهضة ( الواقعة في مديريات) 
عمران - عيال سريح - جبل عيال 
يزي��د( وذلك لغرض االس��تالم 
الترميمات  االبتدائ��ي ألعم��ال 
التي نفذها المقاولين )الفائزين 
في المناقصات( ضمن مشروع 
ترميم المدارس المتضررة من 
الصراع��ات م/ عم��ران الممول 
م��ن قب��ل صن��دوق الط��وارئ 
باألم��م المتح��دة ERF ، حيث 
تمت االج��راءات من قبل فريق 
المؤسسة الوطنية المكون من 
:- هاني فارع - مدير المش��روع 

، المهندس / علوي عبد المغني 
- مهندس المش��روع ، وكذلك 
فريق مكتب التربية بالمحافظة 
المكون من كٍل من عبد الملك 
الصيان��ة  مدي��ر   - الوادع��ي 
والخدم��ات ، احم��د الزبيري - 

مدير المشاريع .
وق��د حض��ر اجراءات االس��تالم 
 - القديم��ي  نبي��ل  االبتدائ��ي 
المهن��دس المش��رف ، ومدراء 
، وقد  المس��تهدفة  الم��دارس 
أش��اد مندوبي مكت��ب التربية 
بالنج��اح والجهود الت��ي بذلها 
فريق المؤسسة في سبيل إنجاح 
المس��يرة التعليمي��ة . ووجهت 
اللجنة عبارات الشكر للمقاولين 
الفني��ة   بالمعايي��ر  اللتزامه��م 

وسرعة إنجازهم لألعمال.
وف��ي ذات الص��دد وف��ي وقت 
مش��روع  فري��ق  ق��ام  س��ابق 
ترميم المدارس المتضررة من 
الصراعات ف��ي محافظة عمران 
لمتابع��ة  الميدان��ي  بالن��زول 
ترميم المدارس المتضررة من 
الصراع��ات والبالغ عددها ) 9 ( 
مدارس في مديريات )عمران – 

عيال سريح – جبل عيال يزيد(.
حي��ث اطل��ع مدير المش��روع أ 

/ هان��ي فارع على س��ير العمل 
عملي��ة  ف��ي  اإلنج��از  ونس��بة 
الترمي��م والتأهي��ل للم��دارس 
واألعم��ال  بالجه��ود  مش��يدًا 
المبذول��ة من قب��ل المقاولين 

والعاملين بالمشروع.

موضحا بأن ه��ذه الزيارة تأتي 
لغرض متابعة المقاولين الذين 
سلمت لهم المدارس المهدمة 
والمتض��ررة من الصراع للتأكد 
م��ن ج��ودة العم��ل وااللت��زام 
الخاص��ة  الفني��ة  بالمعايي��ر 

بعملية الترميم.
الجدير بالذكر أن المشروع ينفذ 
من قب��ل المؤسس��ة وبتمويل 
االس��تجابة  صن��دوق  م��ن 

االنسانية للطوارئ ) األوتشا (.

خاص / 
نظم��ت المؤسس��ة الوطني��ة للتنمي��ة 
وحق��وق اإلنس��ان دورة تدريبية خاصة 
ب��� »رص��د االنته��اكات أثن��اء النزاعات 
المس��لحة » لمجموع��ة م��ن موظف��ي 
وراصديه��ا  المؤسس��ة  ومتطوع��ي 
الميدانيين للمساهمة في عملية المسح 
الميداني ورص��د االنتهاكات خالل هذه 

الفترة في عدد من المحافظات.
وخالل الدورة  التدريبية التي اس��تمرت 
المش��اركون  تلق��ى  أي��ام  خمس��ة 
والمشاركات فيها العديد من المعلومات 
والمفاهي��م المتعلق��ة بحقوق اإلنس��ان 
وأهمية حصول الجميع على هذه الحقوق 
لآللي��ات  باإلضاف��ة   ، نق��ص  أي  دون 
الخاص��ة بحق��وق اإلنس��ان ، وق��د قام 
الخبير الدولي العراقي  أ. قاس��م الالمي 
بنقل خبرته في عملية الرصد والتدريب 
في مجال حقوق اإلنسان وإعداد التقارير 
اإلنس��انية للمش��اركين وذلك من خالل 
سرد التسلسل التاريخي لحقوق اإلنسان 
العالم��ي  اإلع��الن  نص��وص  موضح��ًا 

لحق��وق اإلنس��ان واالتفاقي��ات الدولية 
والمعاهدات والبروتوكوالت المنظمة .

واحت��وت ال��دورة التدريبي��ة عل��ى آلية 
الرص��د والمراقبة لالنتهاكات وخصوصًا 
أثناء الصراعات والح��روب وكيفية إجراء 
عملية الرص��د الميداني بش��كل مهني 
بعي��دًا ع��ن التحي��ز  والعمل وف��ق رؤية 
قانوني��ة وإنس��انية حي��ث تخل��ل اليوم 
الختامي للتدريب تطبيق إلجراء مقابالت 

افتراضية الختبار مدى قدرة المشاركين 
عل��ى إجراء عملي��ة الرصد واس��تعداهم 
للنزول الميدان��ي لعمل التقارير ومعرفة 
أن��واع االنته��اكات الت��ي يتع��رض لها 

الضحايا .
وفي ختام الدورة عبرت رئيسة المؤسسة 
أ. تهاني األصبحي عن شكرها وتقديرها 
للمشاركين والمشاركات في هذه الدورة 
على اهتمامهم والتزامهم اثناء التدريب 

رغم األوضاع التي تمر بها البالد متمنيًة 
م��ن الجميع عكس م��ا تلقوه  على أرض 
الواقع من خالل التحرك الس��ريع لعملية 
الرص��د وموافاة فريق المؤسس��ة بذلك 
لكي يس��هل عمل إع��داد التقرير الخاص 
المختصة  الجهات  وتمكي��ن  باالنتهاكات 
من التدخل في منع مثل هذه االنتهاكات .

موضح��ًة ب��أن المؤسس��ة تنطل��ق من 
واجبه��ا اإلنس��اني والوطن��ي في خدمة 
اليمن وستسعى المؤسسة بكل قدراتها 

وكادرها للعمل رغم كل الظروف  .
وقال��ت إن ه��ذه المرحل��ة ه��ي اختب��ار  
حقيقي للمؤسس��ة لكي تظل بخدماتها 
مستمرة وليس كما يحدث لدى البعض 
إذ تغ��ادر العمل لمجرد حدوث أي أحداث 
أمنية غير آبهة بالدور اإلنساني والوطني 
الذي يج��ب أن تقوم ب��ه المنظمات في  
مثل هذه الظروف  ، ش��اكرًة الجميع على 
الجه��ود الت��ي بذلت من قب��ل المدرب 

والمشاركين في سبيل نجاح الدورة .
وفي ختام التدريب تم تكريم المشاركين 

في الدورة بالشهادات التقديرية .

شملت مساعدات عينية ونقدية
 ) NFDHR ( و اوكسفام توزعان مساعدات إنسانية لــ )880( أسرة نازحة بالحديدة

) UNOCHA (  ضمن مشروع ترميم المدارس المتضررة من الصراعات الممول من
زيارات ميدانية لتفقد سري العمل وتسليم المدارس التى استكملت فيها عملية 

الرتميم لمكتب الرتبية والتعليم بالمحافظة

دورة تدريبية حول "رصد االنتهاكات أثناء الزناعات المسلحة "

أنشطة متنوعةأنشطة متنوعة
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بعد سفر من صنعاء شماال إلى محافظة 
عمران ومنها إلى الشمال الغربي باتجاه 
مديري��ة الس��ود م��رورا بمديري��ة جبل 
يزيد وبعد أن قطعنا مس��افة تزيد قليال 
على 100 كيلوا متر وبعد نحو س��اعتين 
ونصف من الس��فر وصلنا إلى عزلة بنى 
مطل��ق وتحدي��دا إلى قرية قل��د وهناك 
التقين��ا بش��يخ العزل��ة الش��يخ حس��ين 
يحي صال��ح الطلقي وبرفقت��ه عدد من 
أبناء ووجه��اء القرية وتجولن��ا في زيارة 
اس��تطالعية معهم في أرجاء هذه القرية 
والقرى األخرى المجاورة وهى بيت القفلة 
والمعمر حي��ث اطلعنا على س��ير العمل 
في واحد من أهم المش��اريع النموذجية 
المتميزة في مجال الصرف الصحي وهو 
عبارة عن ش��بكة صرف صحي مش��تركة 
لجمي��ع س��كان قرية قلد وش��بكة أخرى 
لس��كان قرية بي��ت القفل��ة  ، تمتد من 
منازل أهل القرية لتصب في جرف أسفل 
القرية ، ففي القرية األولى تأخذ ش��بكة 
الص��رف الصح��ي مس��ارين  مختلفي��ن 
لتلتق��ي في مس��ار واح��د على مس��افة 
تص��ل إلى خمس��ة كيلو مت��ر من خالل 
أنابيب مقاس 6 هنش تتجه نحو أس��فل 

المنح��در الصخري من خالل تش��ققات و 
كتل صخرية تم حفرها من قبل األهالي 
لتكون ممرا آمنا ألنابيب الصرف الصحي  
ولتص��ب بداخل جرف كبير ج��دا مغمور 
تح��ت الكتلة الصخري��ة يمتد طوله نحو 
2 كيل��و مت��ر تح��ت الصخور بما يش��به 
الكه��ف المدفون ، والحال نفس��ه يتكرر 
في القرية المج��اورة بيت القفلة غير ان 
ش��بكة الصرف الصحي فيها يأخذ مسار 
واح��د ، أما في القرية األخ��رى المجاورة 
وهي قرية المعم��ر فالقصة فيها تختلف 
قليال حيث تقع القرية على كتلة صخرية 
تنتش��ر فيها الجروف بش��كل كبير حيث 
عمد أه��ل القرية إلى تصري��ف المجاري 
من منازله��م إليها ولكن ليس بش��كل 
جماعي كما ه��و الحال في القرى األخرى 
وإنما بش��كل فردي كل منزل أو منزلين 
لهم ش��بكة صرف صحي إلى داخل أحد 

الجروف المجاورة لمنازلهم  .

تحريك المياه الراكدة
الشيخ حس��ين يحي صالح الطلقي سألنا 
بعد جولتنا االس��تطالعية عن فكرة هذا 
المش��روع وكيفية تنفيذه فقال : نش��كر 

المؤسس��ة الوطني��ة للتنمي��ة وحق��وق 
االنس��ان و منظمة اليونيس��يف على ما 
قاموا به من دور في حث المواطنين على 
القيام بم��ا ينفعهم لتك��ون قرانا خالية 
من الظواهر الس��لبية المتمثلة بالصرف 
المكشوف والتبرز في العراء ، فقد حركوا 
المياه الراكدة لتش��جيع المواطنين على 
تنفيذ مش��روع الصرف الصحي مما دفع 
بنا إل��ى ح��ث المواطني��ن عل��ى تنفيذ 
المش��روع ، ونحن على اس��تعداد لتبنى 
األف��كار المفي��دة للمجتمع ، وق��د بدأنا 
بتنفيذ شبكة الصرف الصحي اآلمن منذ 
عدة أش��هر وهلل الحم��د تمكنا من إنجاز 
المش��روع بجهود ذاتي��ة وبتفاعل أبناء 

المنطقة .
وأض��اف بقول��ه : المش��روع عب��ارة عن 
ش��بكتى صرف صحى تمتد م��ن قريتي 
قلد وبيت المطلق  تمتد لقرابة خمس��ة 
كيلو متر بأنابيب ستة هنش لتصب كل 
شبكة في جرف أسفل القرية يحتوى على 
كل المخلفات من مي��اه الصرف الصحي 
للقريتي��ن ويس��توعب كمي��ات كبي��رة 
لمئات الس��نين  بدون أن يمتلئ ، كونه 
ومن خالل المش��اهدة يستوعب كميات 

كبي��رة م��ن مياه الس��يول الت��ى تدخل 
في��ه دون أن يظه��ر لها أثر ولم يس��بق 
ان أمتلئ الجرف بمي��اه األمطار الغزيرة 

والسيول المتدفقة .

ظاهرة غير صحية
موضحا أن ع��دد المنازل في القرية تبلغ 
قرابة 130 منزل وجميعها مشتركة في 
هذا المشروع ، وقد تقبلوا جميعا الفكرة 
واس��توعبوها جيدا ، فالجميع على قناعة 
بان الصرف المكشوف والتبرز في العراء 
ظاه��رة غي��ر صحية وغي��ر حضارية وقد 
عان��ى أطفالنا من العدي��د من األمراض 

نتيجة لهذا السلوك الخاطئ 
وق��ال :  على الرغم م��ن أن لدى الجميع 
القناع��ة والرغب��ة في القض��اء على هذه 
الظاهرة غي��ر أن الوضع المادي الصعب 
قد ح��ال دون تمكنهم م��ن حفر بيارات 
ل��كل من��زل وتغطيته��ا نظ��را للتكلفة 
الباهظ��ة الت��ى يصل متوس��ط تكاليف 
حفر البيارة الواحدة إلى خمس��مائة الف 
ريال بس��بب أن المنطقة تقع فوق كتلة 
صخرية ومن الصعوبة حفر بيارات فيها .
مؤك��دا أن تكلفة المش��روع بالكامل قد 

اإلصحاح الكاـمل بقيـادة المجتمـع .. قصـــة نجـــاح حقيقية يسجلهـا أهايل قرى بمحافظـة عمـران
املجتمــع أنجــز ما لم يتوقـــع منــه بتنفيـــذ مشـــروع إصحاح هو األول من نوعه على مستوى الوطن 

قرى كاملة اُعلنت كقرى خالية  األطفال هم الفئة األكثر تضررا من الصرف المكشوف والتبرز في العراء .•	 	•

قرى كاملة أُعلنت كقرى خالية من الصرف المكشوف . 	•

تنفيذ المشروع وفر بيئة صحية آمنة للمجتمع خالية من األمراض التى تنتج عن مخلفات اإلنسان والحيوانات. 	•

في قرى ) قلد ، بيت القفلة ، المعمر ( بعزلة بنى مطلق مديرية الس��ود محافظة عمران وعلى بعد نحو ما يقرب عن 100 كيلو متر ش��مال غرب العاصمة صنعاء 
س��جلنا قصة نجاح متميزة عنوانها اإلصحاح الكامل بقيادة المجتمع أبطالها أهالي هذه القرى التى خصتها الطبيعة بميزة لم يغفل عنها الس��كان فاس��تخدموها 
لخدمتهم وهى أنها تقع على كتل صخرية في منحدر جبلى تنتشر فيها على نطاق واسع جروف صخرية تشبه الكهوف المدفونة تتخللها تشققات صخرية استغلها 
سكان القرى ليصرفوا اليها بشكل جماعي أو فردى مياه الصرف الصحي ، كمبادرة مجتمعية خالصة تحملوا نفقاتها بشكل كامل بالرغم من إنها مكلفة إلى حدٍ 
ما ، ويرجئ أهل القرى الفضل في ما قاموا به لمنظمة اليونيس��يف والمؤسس��ة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان اللتان حركت المياه الراكدة وأخذت بأيدى أهل 
القرية وحثتهم على تغيير الس��لوك والتوجه نحو الصرف الصحي اآلمن وفق منهجية اإلصحاح الكامل بقيادة المجتمع ) CLTS( والقضاء على الصرف المكش��وف 
وظاهرة التبرز في العراء والتى كان لها انعكاسات سلبية على البيئة وعلى صحة وحياة السكان وخاصة األطفال .. هي قصة نجاح حقيقية تحتاج إلى براءة اختراع 
كونه��ا األول��ى على مس��توى الجمهورية  وصدق من ق��ال أن الحاجة هي أم االختراع .. وس��نترك للقارى التعرف على تفاصيل وفصول ه��ذه القصة من األهالي 

أنفسهم والمسؤولين في اليونيسيف والمؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان  الذين التقيناهم .. وإلى التفاصيل :-

عم�ران / بشي�ر الحزم�ي

تحمله أبناء القرية بمس��اهمة مجتمعية 
.. الفت��ا إل��ى أن بع��ض المواطنين في 
البداي��ة تمنع��وا ع��ن المش��اركة ف��ي 
المش��روع غير أنه ت��م إقناعهم ألن في 

تنفيذه مصلحة للجميع .
موضحا أن المنطقة تحتاج إلى مش��اريع 
لمي��اه الش��رب كونه��ا تعتم��د بدرجة 
رئيس��ية على االمط��ار والت��ى ال تغطي 
حاجة الس��كان وتستنزف بشكل سريع .. 
منوها إلى أن مصدر مياه الش��رب حاليا 
هو جلب الماء من مدينة عمران بالوايت 

والذي يصل سعره إلى 18 الف ريال .

بيئة صحية آمنة
وأضاف بأن تنفيذ المشروع سيوفر بيئة 
صحي��ة آمن��ة للمجتم��ع خالي��ة من كل 
األمراض التى تنتج عن مخلفات اإلنسان 
والحيوان��ات  وخاص��ة األطف��ال الذي��ن 
كانوا يعانون من أمراض معدية عديدة 

بسبب الصرف المكشوف .
الفت��ا إلى أنه ل��م يكن  ف��ي القرية في 
الس��ابق  س��وى 20% فقط من المنازل 
الت��ى به��ا ص��رف صح��ى آم��ن و%80 
صرف مكش��وف ، وبإنجاز  هذا المشروع 
ستكون هذه القرى بجميع منازلها خالية 

من الصرف المكشوف .

المجلس المحلي دور مغيب
من جانب��ه قال عضو المجل��س المحلي 

يحي محمد صالح القفلة  : كانت البداية 
في قرية بي��ت القفلة بقيام الوالد ومعه 
مجموعة من ش��باب القرية بمد ش��بكة 
الص��رف الصحي إلى الجرف الموجود في 
أمالكن��ا الخاص��ة  وتم تحفي��ز المجتمع 
والجميع س��ارع إلى االشتراك بالمشروع 
وق��د تمكن��ا م��ن إنج��ازه واآلن جمي��ع 
المنازل في القرية مشتركة فيه ، وعندما 
نجح المشروع أقتنع الجميع بالفكرة وبدأ 
أبن��اء قرية قل��د بتنفيذ مش��روع مماثل 
على مسارين والعمل فيه يمضى بشكل 

سريع .
موضح��ا أن المجلس المحل��ي لم يقدم 
ش��يء للمس��اهمة في إنجاز المش��روع 
نتيج��ة للظ��روف واألوض��اع الت��ي تمر 
به��ا الب��الد ، وأن جميع تكالي��ف تنفيذ 
المش��روع هي مس��اهمة م��ن المجتمع 

نفسه .
مؤك��دا اس��تيعاب المجتم��ع للمخاط��ر 
الصحية الناتجة عن الصرف المكش��وف 
والتبرز ف��ي العراء ، وقد رأى المجتمع أن 
تنفيذ المش��روع يخدمه��م جميعا وفي 
مصلحتهم لذلك تفاعلوا معه وس��اهموا 

في إنجازه .
داعيا جمي��ع المجتمع��ات الت��ى يعانون 
م��ن ظاهرة الص��رف المكش��وف والتبرز 
في الع��راء أن يبادروا إلى عم��ل البيارات 
والصرف الصحي المغطى من أجل القضاء 

على األمراض وإيجاد بيئة صحية آمنة .

تخطيط وتنفيذ المشروع
ويقول مخطط المشروع أحد أبناء القرية 
عب��اس الوادع��ي : بع��د قي��ام منظمة 
اليونيسيف والمؤسسة الوطنية للتنمية 
وحقوق اإلنس��ان بالنزول إل��ى المنطقة 
وحث المجتمع عل��ى القضاء على ظاهرة 
الصرف المكش��وف والتبرز في العراء لما 
لها من آثار ومخاط��ر صحية كبيرة على 
المجتم��ع وخاص��ة األطف��ال وقيامه��م 
بتدريب عدد من أبناء القرية من الذكور 
واإلن��اث على منهجية اإلصح��اح الكامل 
بقي��ادة المجتم��ع تفاعلن��ا م��ع الفكرة 
وب��دأت بتخطي��ط المش��روع  ومن ثم 
بدأن��ا بتنفيذه و العم��ل على مد أنابيب 
الصرف الصحي بين الصخور وقد أنجزنا 

المشروع بنجاح .
موضح��ًا أن المش��روع  كان يحت��اج إلى 
مبالغ كبيرة وقد س��اهم في جمعها أبناء 
القري��ة حيث تم ش��راء أنابي��ب الصرف 
الصحي مقاس س��تة هنش بما في ذلك 
قيام ش��باب القرية بالعمل في شق قناة 
لألنابيب بين الصخور ومن ثم تغطيتها 
بالحجارة واإلس��منت كي تك��ون آمنة ال 

يصيبها أذى .
الفتا إلى أن المخطط ش��مل إنشاء عدد 
كبير م��ن  بيوت التفتيش عل��ى امتداد 
الش��بكة من نقطة البداي��ة عند المنازل 
وحتى نهاية الش��بكة ف��ي داخل الجرف 

أسفل القرية .

تدريب وتطبيق
وف��ي موق��ع تنفي��ذ المش��روع التقين��ا 
والمستفيدين من  المس��تهدفين  بأحد 
برنامج التدريب عل��ى منهجية اإلصحاح 
الكام��ل بقي��ادة المجتم��ع المنف��ذ من 
قبل المؤسس��ة الوطنية للتنمية وحقوق 
اإلنس��ان وبدعم من منظمة اليونيسيف 
خال��د يح��ي الوادع��ي حي��ث ق��ال : لقد 
تدربن��ا عل��ى منهجية اإلصح��اح الكامل 
بقي��ادة المجتمع والتى أتاحت لنا معرفة 
مبادئ الصرف الصح��ي وأهميته ودوره 
في المجتم��ع ومخاطر الص��رف الصحي 
المكشوف وجميع هذه القضايا ناقشنها 
بالتفصيل خالل الدورة ، وهذه المنهجية 
هام��ة جدا وقد قمنا بنقلها إلى المجتمع 
وبدأنا في تطبيقها وإن شاء اهلل ننشرها 
بدورنا لكل المجتمعات في القرى والعزل 
المجاورة كي تس��تفيد منها وتصبح كل 
المجتمع��ات خالية م��ن الصرف الصحي 

المكشوف .
وأضاف  بقوله : المش��روع الذي نفذناه 
ف��ي قريتن��ا ه��و األول عل��ى مس��توى 
الجمهورية ، وقد ناقشنا فكرة المشروع 
بعد مش��اركتنا في الدورة كون مخطط 
المش��روع هو أخى وقد تبل��ورت الفكرة 
وتفاع��ل المجتمع معها وأش��ترك جميع 
أبناء القرية في المشروع بمن فيهم من 

كان لديهم بيارات خاصة .
موضحا أن الجميع ف��ي القرية مقتنعين 

تحقيــــــــقتحقيــــــــق
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بأهمية وج��ود بيارات للص��رف الصحي 
لك��ن تكاليف حفرها الباهظة حالت دون 
تمكنه��م من حف��ر بي��ارات لمنازلهم ، 
وأيض��ا  يمك��ن إذا م��ا تم حف��ر بيارات 
ل��كل منزل ق��د تمتل��ئ بعد فت��رة من 
الزمن ويصبح هناك تس��رب منها وينتج 
عنه مش��كلة صحية وبيئية لذلك كانت 
الفك��رة ان يتم مد ش��بكة صرف صحي 
مش��تركة لجميع أبناء القرية إلى الجرف 
وأن يتم تغطيته بش��كل محكم ، خاصة 
وأن المنطق��ة تتمتع بمي��زة وجود جرف 

كبير .

أثــر صحـــي
كما التقينا بأحد العاملين الصحيين في 
القرية ممن تدربوا أيض��ا على منهجية 
اإلصح��اح الكامل بقي��ادة المجتمع وهو 
محمد محم��د صالح الج��الل حيث قال : 
عانينا كثيرا من تزايد عدد حاالت إصابة 
األطف��ال بأمراض معدية كاإلس��هاالت 
نتيج��ة الص��رف المكش��وف والتبرز في 
العراء ، واآلن وبعد أن اتجه أهالي القرية 
والق��رى المج��اورة إلى الص��رف الصحي 
اآلمن وقاموا بإنشاء شبكة صرف صحي 
خف��ت اإلصابات بالعدوى ل��دى األطفال 
مما يعن��ى أن هذا العم��ل انعكس أثره 

االيجابي على صحة وحياة األطفال .
وأضاف بالقول : لقد ش��اركت في الدورة 
المؤسس��ة  نظمته��ا  الت��ى  التدريبي��ة 
اإلنس��ان  وحق��وق  للتنمي��ة  الوطني��ة 
واس��تفدت منها كثيرا وأقوم بدوري في 
نشر وتعزيز الوعى في المجتمع بمخاطر 
الص��رف المكش��وف والتبرز ف��ي العراء 
وأثره السلبي على صحة اإلنسان وخاصة 

األطفال .
موضح��ا ب��أن المجتم��ع ب��ات يتقبل ما 
يصله من رس��ائل توعوية وهناك تغيير 
في الس��لوك وأثر ملموس في ممارس��ة 

وسلوك الناس نحو األفضل .

صرف صحي آمن
وفي قري��ة المعمر التى طب��ق المجتمع 
فيه��ا فك��رة أخ��رى وهي تصري��ف مياه 
الص��رف الصحي ل��كل من��زل او منزلين 
على حده إلى ج��رف قريب منهم  نتيجة  
وجود عدد كبير من الجروف بالقرب من 
المن��ازل فيه��ا وبعد جولة اس��تطالعية 
لع��دد م��ن المن��ازل التى طبق��ت هذه 
الفك��رة التقين��ا بأحد أبن��اء القرية وهو 
حس��ين الخدري حي��ث قال : ف��ي قريتنا 
كل من��زل لديه ف��وارة وه��ي عبارة عن 
تش��ققات أرضية في الصخور لها فتحات 
نحو جوف األرض تش��به الج��رف ونقوم 
بمد أنابيب الص��رف الصحي من منازلنا 
إليه��ا وتغطيته��ا جيدا ، بحي��ث تصبح 
آمن��ة وال يمكن أن يكون لها أي تأثيرات 
س��لبية عل��ى الصح��ة والبيئ��ة  وهناك 

بعض المنازل القريبة من بعض تشترك 
ف��ي ف��وارة واح��دة واآلن جمي��ع منازل 
القرية أصبح تصريفها الصحي على هذا 
النحو وأصبحت قريتنا خالية من الصرف 

المكشوف .

عمل مفيد للصحة والبيئة
من جهته قال الحاج صالح سعد الخدري 
: كم��ا ت��رون أق��وم بمد ش��بكة مجاري 
للص��رف الصحي من حمامات المس��جد 
إلى الج��رف القريب من المس��جد ، وقد 
س��بق أن قمت بعمل مماثل قبل ش��هر 
لمنزل��ي ، وه��ي فكرة جيدة نش��كر من 

نصحونا بها .
وأضاف بالقول : تلقينا نصائح إرش��ادية 
م��ن أبن��اء المنطقة وق��د اس��تجبنا لها 
ألننا كنا في الس��ابق نس��تخدم الصرف 
المكشوف وكانت األمراض دائما تصيب 
اطفالنا وكل يوم ونحن في المستش��فى 
لعالجهم الن ل��دى في المنزل 12 طفل 
والص��رف المكش��وف والتبرز ف��ي العراء 
إل��ى جانب انه يعتبر منظ��ر مقزز وتفوح 
منه الروائح الكريهة فهوا ايضا يتس��بب 

بواس��طة  المعدية  االم��راض  بانتش��ار 
الذب��اب والبع��وض والدج��اج  والقطط 
الت��ى تنقلها إلى داخ��ل منازلنا وتصيب 

بها اطفالنا .
به��ذه  الصح��ي  الص��رف  أن  موضح��ا 
الطريقة  يعتبر عم��ل رائع ومفيد للبيئة 
ولصحة االنس��ان . وق��د تجاوب مع هذه 
الفك��رة كل ابن��اء القري��ة والجميع اآلن 

يستخدمونها .

توعية في أوساط النساء
بدورها تقول المرشدة الصحية بالوحدة 
وإح��دى  طل��ق  بن��ى  بعزل��ة  الصح��ي 
المتدربات في برنام��ج اإلصحاح الكامل 

بقيادة المجتمع
 فاطم��ة ناص��ر الج��الل : ان��ا أعمل في 
القري��ة مرش��دة صحية وأق��دم خدمات 
الصحة اإلنجابية وقد شاركت في الدورة 
التدريبية واس��تفدت منه��ا كثيرا وبعد 

ه��ذه ال��دورة أقوم بنقل م��ا تلقيته من 
معارف ومعلوم��ات للمجتمع حيث التقي 
بالعدي��د م��ن النس��اء خ��الل زياراتهن 
بتوعيته��ن  وأق��وم  الصحي��ة  للوح��دة 
ف��ي هذا الجان��ب وأقدم له��ن النصائح 
واإلرش��ادات بأهمية النظافة الشخصية 
والص��رف الصح��ى اآلم��ن ، وفي بعض 
األحي��ان أقوم بزي��ارات إلى النس��اء في 
المجتمع وُانظم جلس��ات تثقيف تتناول 
هذه الموضوع��ات ، وهناك تجاوب كبير 
م��ن قبل النس��اء في المجتم��ع ونلمس 
تغيي��ر إيجابي في الس��لوك وقد اختفت 
الكثير من المظاهر السلبية التى تطرقنا 

إليها في جلساتنا التثقيفية .
موضحة أن الوحدة الصحية في السابق 
كانت تستقبل يوميا عشرات الحاالت من 
األطف��ال الذين يعانون من اإلس��هاالت 
وسوء التغذية وبعض األمراض المعدية 
،  لكن عدد الح��االت بدأت تنخفض في 
الفت��رة األخيرة وتحديدا منذ قيام أهالي 
القرى بإنش��اء ش��بكة الص��رف الصحي 
والتخلص من ظاهرة الصرف المكشوف  

والتبرز في العراء .

مشروع إصحاح
والتقيي��م  المتابع��ة  مس��ئول  ويق��ول 
لمشروع إصحاح )اإلصحاح الكامل بقيادة 
المجتمع ( بالمؤسس��ة الوطنية للتنمية 
وحقوق اإلنسان هالل حميد ناجي : جاءت 
فكرت تنفيذ مش��روع إصح��اح )اإلصحاح 
الكام��ل بقي��ادة المجتمع ( م��ن احتياج 
الناس وما وجدناه من مشكلة قائمة في 
المجتمعات الريفي��ة حول التلوث البيئي 
النات��ج عن مخلفات البش��ر والحيوانات ، 
فجاءت الفك��رة وكانت صائبة وقد وفقنا 
فيها ، حيث قمنا وبموجب نتائج دراس��ة 
قام به��ا برنامج الغ��ذاء العالم��ي التي 
أظهرت مؤشرات أن أكثر مديريتين في 
محافظة عمران ينتشر فيها سوء التغذية 
لدى األطفال كانت الس��ود والس��ودة ، 

قمنا بالتدخل في هاتين المديريتين .
وأض��اف بالق��ول : لق��د كان لمنظم��ة 

اليونيس��يف ال��دور الكبي��ر ف��ي تنفي��ذ 
هذا المش��روع كونها الجه��ة الممولة ، 
والمش��روع عبارة عن توعي��ة تقوم بها 
المؤسس��ة انطالق��ا من مرحلة المس��ح 
ال��ذي نفذناه ف��ي المديريتي��ن للتعرف 
على ع��دد األس��ر والق��رى والمس��اكن 
والذك��ور واإلناث واألمراض المنتش��رة 
وح��االت المرض��ى ومن ث��م انتقلنا إلى 
مرحلة اإلعداد والتهيئة واختيار ميسرين 
من أبن��اء المنطقة ومن ثم االنتقال إلى 
مرحلة اإلش��عال وه��ي العم��ود الفقري 

للمشروع .
موضحا أن اإلش��عال عب��ارة عن تطبيق 
أدوات بحيث يصل الناس إلى قناعة تامة 
بتغيير السلوك الخاطئ الذي يمارسونه 

منذ فترة طويلة .
وق��ال : تطبي��ق ه��ذه األدوات  تبدأ من 
الجول��ة االس��تطالعية ف��ي القرية حيث 
نق��وم بتجمي��ع الناس والتح��رك معهم 
على أرجاء القرية لمشاهدة أماكن التبرز 
ومناقش��تهم حول ه��ذه القضايا وصواًل 
إلى مرحلة رس��م خارطة للقرية وتوضح 
فيه��ا أماك��ن انتش��ار الب��راز واألماكن 
النظيف��ة وتحديد المس��اكن التى فيها 
حمام��ات والمس��اكن الت��ى ه��ي بدون 
حمامات وتحدد فيها الصرف المكش��وف 
والص��رف الصح��ى  حت��ى ننق��ل واق��ع 
القرية للمجتمع فيش��اهده بنفسه ومن 
ث��م ننتقل بعدها إلى أداة وهي اس��مها 
الش��عرة والماء ثم إلى الطعام والذباب 
بحيث يتع��رف الناس عن األش��ياء التي 
تنق��ل البراز إل��ى داخل البي��وت  ، حتى 
يصب��ح الن��اس ف��ي قناعة تام��ة ، ومن 
ذل��ك  تنطلق المجتمعات المحلية لتقود 
الص��رف الصحي الكامل بقيادة المجتمع 
، ويت��م اختي��ار النش��يطين والفاعلي��ن 
م��ن ابناء القرية ليمثل��وا المجتمع ويتم 
تدريبهم فيما بعد اإلشعال ومن ثم تقاد 
العملية من المجتمع نفس��ه دون تدخل 

أو دعم خارجي .

متابعة وتقييم وزيارات
للمتابع��ة  مراح��ل  هن��اك  أن  موضح��ا 
ميداني��ة  بزي��ارات  والقي��ام  والتقيي��م 
تفقدي��ة إل��ى المجتمع��ات المحلية كل 
أس��بوعين أو ثالث��ة أس��ابيع لمعرفة ما 
تحقق من إنجازات عل��ى الواقع من قبل 
المجتمع ، والتعرف على المش��اكل التى 
قد تعي��ق كي نرتق��ي بس��لم اإلصحاح 
الكام��ل بقي��ادة المجتمع إل��ى أن نخرج 

بالقرية خالية من البراز المكشوف .
وأش��ار إلى أن عملي��ة المتابعة والتقييم 
تش��مل التأك��د م��ن أن كل من��زل في 
المجتمع أصبح لدي��ه حمام ولديه بيارة 
محفورة ومغطاة ولدي��ه أدوات النظافة 

الشخصية  .
وقال :  المشروع استهدف 115 قرية في 

مديريتي السود والسودة ، ويوجد فيها 
نحو 3600 مس��كن وأكث��ر من 20 الف 
نس��مة ، وقد تم تدريب نحو 60 شخص 
م��ن المديريتي��ن بواق��ع 30 ش��خص 
ف��ي كل مديري��ة م��ن الذك��ور واإلناث 
كميس��رين من أبناء المجتم��ع المحلي 
باإلضافة إلى تدريب نحو 450 ش��خص 

من قيادات المجتمع في المديريتين .
وأضاف بالقول : حتى اآلن هناك عدد من 
القرى تم اعالنه��ا كقرى جاهزة لإلعالن 
كق��رى خالية م��ن الصرف المكش��وف ، 
وهناك قرى ستكون خالل الفترة القادمة 
جاه��زة لإلع��الن كخالي��ة م��ن الصرف 

المكشوف .
الفتا إلى أن المؤسس��ة اس��تهدفت في 
هذا المش��روع المناطق التى لم يس��بق 
أن تم اس��تهدافها من قب��ل أية جهة أو 

مشروع من قبل .
مؤكدا أن نجاح المش��روع يعود بالدرجة 
األساس��ية إلى تجاوب وتفاعل المجتمع 
المحلي والذي أنج��ز في بعض القرى ما 
لم يتوقع منه بتنفيذ مشاريع هي األولى 

من نوعها على مستوى الجمهورية .
وق��ال : بالرغ��م من فقر ه��ذه المناطق 
وقل��ة الدخ��ل ف��ي المجتمع��ات إال أن 
االس��تجابة كانت عجيبة وغير متوقعة ، 
وأعتقد أنن��ا نجحنا ف��ي تطبيق األدوات 
بالشكل السليم بحيث تمكنا من إيصال 
الن��اس إلى قناعة تامة بتغيير الس��لوك 

الخاطئ .
تحسين الوضع الصحي لألطفال

وختاما تحدثت مسؤولة اإلصحاح البيئي 

بمنظم��ة اليونيس��يف نادي��ة الحارث��ي 
فقال��ت : اليونيس��يف بدأ ف��ي موضوع 
اإلصحاح الكامل بقي��ادة المجتمع العام 
الماض��ي ونق��وم ب��ه كعم��ل تنم��وي ، 
ألن اليونيس��يف تش��تغل بشكل رئيسي 
ف��ي مواضيع المي��اه واإلصح��اح البيئي 
من��ذ فترات طويلة ، لك��ن بدأنا بتحليل 
للمعلومات الموج��ودة لدينا وحتى يتم 
تحس��ين وضع التغذية والوضع الصحي 
لألطفال وبالذات ما دون س��ن الخامسة 
هو بتوفير مياه س��ليمة داخ��ل المنازل 
وأيض��ا بيئة صحي��ة وحمام��ات وصرف 
صح��ي س��ليم  داخ��ل البيوت ، ف��إذا ما 
ت��م معالجة هذا األمر س��يتم على األقل 
تقليل نس��بة اإلس��هاالت ب 40% وهي 
نس��بة جيدة وس��يتم أيض��ا تقليل عدد 
اإلصابات األخرى وس��يتم تحسين صحة 

األم والطفل وتبني ممارسات صحيحة .

تبني منهجية
وأضاف��ت بالق��ول : اليونيس��يف قامت 
بالتع��اون مع الش��ركاء بتبن��ي منهجية 
اإلصحاح البيئي الكامل بقيادة المجتمع 
ويت��م تنفيذه��ا ف��ي مديري��ات مختلفة 
في تع��ز والحديدة والمحوي��ت وعمران 
والضال��ع ولح��ج بحي��ث تغط��ى مناطق 
واس��عة ويتم أيضا تعزيز ه��ذا البرنامج 
وه��و برنام��ج قام عل��ى تجارب س��ابقة 
م��ن الصن��دوق االجتماع��ي ف��ي كيفية 
إيص��ال المجتمع��ات المحلي��ة إلى تبنى 
س��لوكيات صحيحة أولها إع��الن القرى 
والتجمعات الس��كانية خالي��ة من التبرز 
في العراء وليست النهاية ، لكن االرتقاء 
بسلم اإلصحاح البيئي الذي يتناول غسل 

اليدي��ن والنظاف��ة الش��خصية ونظافة 
البيئ��ة وإيج��اد مص��ادر مي��اه صحيحة 
المحلي��ة  المجتمع��ات  ف��ي  ومحس��نة 
ونظاف��ة المحيط الذي يوجد فيه الطفل 

كلها قضايا هامة . 
موضح��ة بأن��ه قد ت��م تطوي��ر المنهج 
اليمنى الخاص باإلصحاح البيئي الكامل 
بقيادة المجتمع وتدريب الميسرين على 
المس��توى الوطنى والمحلي ، وتم البدء 
بالعمل في مراحل اإلشعال في المناطق 
المختلف��ة ويت��م متابعته��م وتقييمهم 
وتوفير المس��اعدة الفنية التى يحتاجها 
المجتم��ع في تبني الوس��ائل األبس��ط 
واألق��ل تكلف��ة بالنس��بة للمجتمع��ات 

المحلية .
وأش��ارت إلى أن اليونيس��يف ال تقدم أي 
دعم لبناء حمامات أو لحفر بيارات أو غير 
ذل��ك ، فالمجتمع المحل��ي هو من يقوم 
بذلك بالتع��اون بين أف��راده وبالتعاون 
ف��ي اتخاذ الوس��ائل االكثر كف��اءة وأقل 
تكلف��ة ، ألن المجتمع عندما يش��عر بأن 
انتقال األمراض كان نتيجة أن ش��خص 
واح��د ل��م يبن��ي حم��ام أو ألن البي��ارة 
مكشوفة أو ألن الصرف الصحي غير آمن 
س��يؤثر على القرية كلها بالتالي فإنهم 

سيتخذون إجراءاتهم المناسبة.
وقالت : س��نحاول بذل جهدنا من خالل 
نجاحن��ا ف��ي المديري��ات المس��تهدفة 
للوصول إل��ى صناع القرار من أجل تبني 
المنهجي��ة في مناطق أخ��رى واعتمادها 

كحلول يتم تبنيها من قبل الدولة .

عمران / خاص
نف��ذت المؤسس��ة الوطني��ة للتنمية 
وحقوق اإلنس��ان بتمويل من منظمة 
اليونيس��ف  بمحافظ��ة عم��ران دورة 
تدريبي��ة خاص��ة بميس��ري اإلصح��اح 
 CLTS  - المجتم��ع  بقي��ادة  الكام��ل 
بمديريت��ى الس��ودة و الس��ود وذلك 
ضم��ن مش��روع ) إصح��اح ( وته��دف 
الدورة التى اس��تمرت ثمانية ايام  في 
كل مديرية على حده إلى تعزيز قدرات 
القيادات في عملية المناصرة والتحفيز 
مس��توى  على  المحلي��ة  للمجتمع��ات 
القرى لالرتقاء بس��لم اإلصحاح البيئي 
وص��واًل إلعالن الق��رى خالية بنس��بة 
100% من ظاهرة الصرف المكش��وف 

والتبرز في العراء 
وأوضح مدي��ر المش��روع المهندس / 
محم��د عب��د اهلل صالح ب��أن التدريب 
الذي يش��ارك فيه ع��دد ) 30 ( متدرب 

ومتدرب��ة م��ن أبناء كل 
إل��ى  يه��دف  مديري��ة 
رف��ع قدرات الميس��رين 
وتأهيله��م ف��ي مج��ال 
االرتقاء بس��لم اإلصحاح 
البيئي في المديرية من 
المواطنين  تحفيز  خالل 
العام��ة  النظاف��ة  عل��ى 
والتخل��ص م��ن مظاهر 
مخلفات الصرف الصحي 
المكش��وف بما يس��هم 
في بناء الحمامات وحفر 
إلى  التي تؤدي  البيارات 
االرتقاء بس��لم اإلصحاح 

البيئ��ي والح��د م��ن انتق��ال الع��دوى 
واألم��راض ف��ي المجتم��ع خصوص��ًا 
األطفال الذين يعانون من اإلسهاالت 
الناتجة عن التل��وث وانتقال البكتيريا 
الع��راء  ف��ي  التب��رز  ظاه��رة  بس��بب 

والصرف الصحي المكش��وف. وقال أن 
هذا التدري��ب يعتبر جزء من أنش��طة 
مش��روع » إصح��اح » الج��اري تنفيذه 
حاليًا في مديريتي الس��ودة والس��ود 
بهدف المش��اركة الفاعلة للمجتمعات 

الريفية في تغيير السلوك الصحي مثل 
القضاء عل��ى ظاهرة التب��رز في العراء 
ع��ن طريق القيام ببن��اء الحمامات في 
المنازل واس��تخدامها وتغطية الصرف 
المكشوف بدون تلقي أي دعم خارجي.

إلعالن القرى خالية من ظاهرة الرصف المكشوف والتربز يف العراء

دورة تدريبية لميرسي اإلصحاح الكامل بقيادة المجتمع بمديريتي السودة و السود بعمران
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عمران / سليم السعداني
نظم��ت المؤسس��ة الوطني��ة للتنمية 
وحقوق اإلنس��ان بالشراكة مع منظمة 
مع  وبالتزام��ن  بعم��ران  اليونيس��يف 
الي��وم العالم��ي للمياه حف��اًل تكريميًا 
وع��رض مس��رحي في مدرس��ة » عمر 
المختار » بعزلة اب��ن أحكم - مديرية 
الس��ودة - لتكري��م )8( ق��رى ه��ي ) 
الحبيل ، الحجر ، المعمر ، بني محفوظ 
، الجميمة ، القرو ، المشوك ، الجملول 
( ف��ي عزل��ة ابن أحك��م الت��ي اعلنت 
خالي��ة تمام��ًا من الصرف المكش��وف 
والتبرز في العراء ضمن مش��روع تغيير 
السلوك االجتماعي » اإلصحاح الكامل 
بقي��ادة المجتمع CLTS » الذي تنفذه 
المؤسس��ة باإلضافة لتدشين مشاريع 

تأهيل مصادر المياه في هذه القرى.
وفي الحفل أشاد وكيل محافظة عمران 
باكر علي باكر بجهود أهالي عزلة ابن 
أحكم في انجاح المشروع وإعالن قراهم 
خالية من ظاهرة ) التبرز في العراء ( من 
أجل سالمتهم وسالمة مجتمعهم من 
نواقل األمراض والتخفيف من الفاتورة 
تصرفه��ا  الت��ي  الس��نوية  العالجي��ة 
األسرة في معالجة أبنائها ، شاكرًا دور 
للتنمي��ة وحقوق  الوطنية  المؤسس��ة 
اإلنسان ومنظمة اليونيسيف على هذا 
المش��روع المهم وبم��ا ينعكس ذلك 
إيجابي��ا في تحس��ين البيئ��ة واالرتقاء 
بخدمات الصرف الصحي في المديرية.
مش��ددًا عل��ى أهمي��ة تضاف��ر كاف��ة 
التحتي��ة  البني��ة  لتعزي��ز  الجه��ود 
 .. المحلي��ة  للمجتمع��ات  األساس��ية 
منوه��ا ب��دور المؤسس��ات ومنظمات 
المجتمع المدني وإسهاماتها في عدد 
من المش��اريع الخدمية س��يما قطاعي 

المياه والبيئة.
ب��دوره تح��دث مدي��ر ع��ام المديرية 
الش��يخ عزيز ناش��ر ع��ن أهمي��ة هذا 

المش��روع ودور المواطنين الفاعل في 
إنجاحه من خالل تفاعلهم ومبادرتهم 
الذاتي��ة إلع��الن قراه��م خالي��ة م��ن 

الصرف المكشوف والتبرز في العراء.
م��ن جهته عبر ضابط المش��روع غادر 
ش��ويط عن ش��كره لكافة أهالي قرى 
عزلة ابن أحكم لدورهم الكبير والرائع 
في نجاح المشروع ومبادرتهم الذاتية 
مع فريق المش��روع وتجاوبهم السريع 
م��ن أج��ل تحس��ين بيئتهم عب��ر بناء 
الحمامات وحفر البيارات لالرتقاء بسلم 

االصحاح الكامل بقيادة المجتمع.
وأوض��ح ضابط المش��روع ب��أن هدف 
المش��روع ه��و القض��اء عل��ى ظاهرة 
التبرز ف��ي العراء والصرف المكش��وف 
للمخلف��ات اآلدمية و حماية المياه من 
التلوث وتنقيتها عند نقطة االستخدام 
األم��راض  مس��ببات  عل��ى  للقض��اء 
بتغطي��ة المصارف الصحي��ة والحفاظ 
عل مياه الش��رب واالهتم��ام بالنظافة 

الشخصية .
 موضحًا بأن المؤسسة تنفذ المشروع 
في مديرتي الس��ود والسودة لتصحيح 
الس��لوكيات الخاطئ��ة للقض��اء عل��ى 
ظاهرة الصرف المكش��وف والتبرز في 

العراء .
وق��ال : يأتي اليوم إع��الن هذه القرى 

كخط��وة أولى س��يتبعها إع��الن قرى 
أخ��رى في المديرتي��ن باإلضافة للبدء 
بتأهيل مصادر المي��اه في هذه القرى 

الناجحة .
 مبيننًا بأن المؤسسة الوطنية للتنمية 
وحقوق اإلنس��ان تعمل مع اليونيسف 
جنب��ًا إل��ى جنب ف��ي تنمي��ة المجتمع 
وتأهي��ل قيادات��ه في مج��ال االصحاح 
الكامل حيث تم خالل المشروع تأهيل 
المئ��ات م��ن الق��ادة المجتمعيين في 
اإلصحاح  المديريتي��ن حول منهجي��ة 

الكامل بقيادة المجتمع.

معبرًا عن شكر قيادة المؤسسة وكادر 
المشروع جميعًا لكافة األهل والقيادات 
الت��ي تجاوب��ت وس��اهمت ف��ي نجاح 
المشروع متمنيًا من الجميع المحافظة 
عل��ى النظاف��ة الش��خصية والحف��اظ 
على قراه��م خالية من مظاه��ر التبرز 
في العراء والصرف المكش��وف لحماية 

أنفسهم وأطفالهم من األمراض.
ه��ذا وكان الحف��ل ق��د ش��هد عروضًا 
األس��تاذ  للفن��ان  توعوي��ة  مس��رحية 
إبراهيم األشموري عن » أهمية النظافة 
الش��خصية وتغطية الصرف المكشوف 
» التي تهدف للتوعية الصحية بأضرار 
الصرف الصحي المكش��وف ومسببات 
األم��راض الوبائية الناتج��ة عن تلوث 

البيئة ومصادر المياه.
وفي ختام الحفل تم توزيع الش��هادات 
والش��خصيات  للق��رى  التقديري��ة 

المتعاونة في انجاح المشروع .
حضر الحفل عدد من قيادات الس��لطة 
المحلية وشخصيات اجتماعية وتربوية 
وجم��ع م��ن المواطني��ن ومدي��ر فرع 
للتنمي��ة وحقوق  الوطنية  المؤسس��ة 
االنس��ان فرع عمران مدير المش��روع 

•	باكر : إنجاز المشروع سينعكس إيجابًا في تحسين البيئة وسالمة المجتمع من نواقل األمراض.•	

•	صالح : نجاح المشروع ثمرة لجهود فريق المؤسسة وتعاون المواطنين أنفسهم  .

المهن��دس  محم��د صالح  ومس��ؤول 
اإلعالم والمناصرة بالمؤسسة أ. سليم 
الس��عداني ومنس��ق المش��اريع جالل 

الدربي وموظفي المشروع .
واس��تمرارًا  الس��ود  مديري��ة  وف��ي 
الحتف��االت إع��الن الق��رى الخالية من 
الص��رف المكش��وف وظاه��رة التب��رز 
في العراء نظمت المؤسس��ة الوطنية 
للتنمية وحقوق اإلنسان بالشراكة مع 
منظمة اليونيس��ف احتفاالت تكريمية 
وع��روض مس��رحية ضم��ن مش��روع 
اإلصحاح الكامل بقيادة المجتمع الذي 
تنفذه المؤسس��ة في مديريتي السود 
والس��ودة حيث تم إعالن ع��دد )18( 
قري��ة في عزل )بالد جن��ب وبنى طلق 
والعمريي��ن وهمل وقطاب��ه ( مديرية 
الس��ود خالية تمامًا بنسبة 100% من 
ظاهرة الصرف المكش��وف والتبرز في 

العراء .
وف��ي الحفل ألقيت عدد م��ن الكلمات 
م��ن قب��ل أبن��اء المنطق��ة وممثل��ي 
المؤسس��ة أش��ادت جميعه��ا بجهود 
الجميع وتكاتفهم في إنجاح المش��روع 

من خالل مبادراتهم الذاتية وبدون أي 
دعم خارجي وص��واًل إلى إعالن قراهم 
خالي��ة تمام��ًا م��ن ظاه��رة ) الصرف 
المكش��وف والتب��رز ف��ي الع��راء ( من 
أجل سالمتهم وسالمة مجتمعهم من 
نواقل األمراض والتخفيف من الفاتورة 
العالجية السنوية التي تصرفها األسرة 
ف��ي معالج��ة أبنائه��ا ، ش��اكرين دور 
للتنمي��ة وحقوق  الوطنية  المؤسس��ة 
اإلنسان ومنظمة اليونيسيف على هذا 
المش��روع المهم وبم��ا ينعكس ذلك 
إيجابي��ا في تحس��ين البيئ��ة واالرتقاء 
بخدمات الصرف الصحي في المديرية. 
وأوضح مدي��ر المش��روع المهندس / 
محم��د ص��الح أن إع��الن ه��ذه القرى 
خالي��ة م��ن الص��رف المكش��وف رغم 
األوض��اع الت��ي تم��ر به��ا اليمن في 
وقتنا الحالي م��ن صراعات وحروب إال 
أن ه��ذا النج��اح  يأتي كثم��رة جهود 
كبي��رة ق��ام به��ا فري��ق المؤسس��ة 
وبتعاون من المواطنين أنفسهم  من 
أجل االرتقاء بس��لم اإلصح��اح الكامل 
بقي��ادة المجتمع وتحس��ين البيئة في 

هذه القرى بم��ا يضمن تخفيف انتقال 
ع��ن  الناتج��ة  والجراثي��م  األم��راض 

الصرف المكشوف.
وأش��ار المهندس إل��ى إن إعالن هذه 
القرى س��بقه إعالن ع��دد ) 17 ( قرية 
خالي��ة م��ن الص��رف المكش��وف في 
مديرية الس��ودة ، وأن عملية المتابعة 
إلعالن بقي��ة القرى المس��تهدفة في 
المش��روع س��تتواصل خ��الل الفت��رة 
القادم��ة ، مبينًا أن فعالية إعالن القرى 
خالية من الصرف المكش��وف يرافقها 
تدشين مش��اريع تأهيل مصادر المياه 

في هذه القرى . 
الش��هادات  الحف��ل بتوزي��ع  واختت��م 
ل��كل  الرمزي��ة  والهداي��ا  التقديري��ة 
من س��اهم ف��ي إنجاح المش��روع من 

المواطنين والشخصيات االجتماعية .
الوطني��ة  المؤسس��ة  وكان��ت  ه��ذا 
 NFDHR ( للتنمي��ة وحقوق اإلنس��ان
( ف��ي محافظ��ة عم��ران وبتمويل من 
منظمة اليونيس��ف  وفي إطار مشروع 
اإلصح��اح الكام��ل بقي��ادة المجتمع ) 
CLTs (  ق��د ب��دأت ف��ي وقت س��ابق 
بعملية اإلش��عال للقرى المس��تهدفة 
الس��ود  مديريت��ي  ف��ي  بالمش��روع 
والس��ودة حيث قام الفري��ق الميداني 
بعملي��ة اإلش��عال ف��ي قريت��ي حيادة  
وقرية بني العميسي/ عزلة بني أحكم 
/ مديري��ة الس��ودة محافظ��ة عمران 
وذلك بعد االنتهاء من عملية المس��ح 
في ه��ذه الق��رى ، ويهدف المش��روع 
إل��ى المش��اركة الفاعل��ة للمجتمعات 
الريفية في تغيير السلوك الصحي مثل 
القضاء عل��ى ظاهرة التب��رز في العراء 
ع��ن طريق القيام ببن��اء الحمامات في 
المنازل واس��تخدامها وتغطية الصرف 
الصحي المكش��وف من خ��الل توعية 
المواطني��ن بأهمية تحس��ين خدمات 

المي��اه والص��رف الصحي بما يس��هم 
ف��ي الحد من األمراض والجراثيم التي 
ق��د تصيب المواطنين ج��راء التعرض 
لمخلفات الصرف الصحي المكشوفة ، 
هذا وتتواصل عملية اإلشعال في كافة 

القرى المستهدفة بالمشروع  .
وأوضح مدي��ر المش��روع المهندس / 
محمد صالح بأن المشروع الذي تموله 
اليونيس��يف وتقوم المؤسسة بتنفيذه 
لمدة عام يش��مل التوعية للمواطنين 
ف��ي جمي��ع الق��رى المس��تهدفة ف��ي 
مديريت��ي الس��ود والس��ودة لتحفي��ز 
تحس��ين  أهمي��ة  عل��ى  المواطني��ن 
خدمات الصرف الصحي والتخلص من 
مخلف��ات اإلنس��ان بش��كل جيد كي ال 
تتلوث مصادر المياه بذلك ، باإلضافة 
لتش��جيع المواطنين عل��ى مبادراتهم 
المجتمعية والش��خصية في استكمال 
بالص��رف  الخاص��ة  المراف��ق  وبن��اء 
الصحي وصواًل إلى إعالن القرى خالية 
بنس��بة 100% من ظاه��رة التبرز في 
العراء والصرف الصحي المكشوف عبر 
تعاون المواطنين في إنجاز ذلك بدون 

أي دعم خارجي .
الجدير بالذكر أن المشروع بدء بعملية 
المسح الميداني للقرى في المديريتين 
وس��تتواصل عملية اإلش��عال في كافة 
القرى التي ت��م اختيارها ضمن عملية 
المس��ح ليج��رى الحق��ا إع��ادة تأهيل 
مص��ادر المياه فيها بع��د إعالن القرى 
100% خالي��ة م��ن التب��رز ف��ي العراء 
والصرف الصحي المكش��وف وتس��عى 
المؤسس��ة إل��ى إع��الن المديريتي��ن 
كاملة كبيئة نظيفة خالية من الصرف 
الصحي المكش��وف والتب��رز في العراء 

في نهاية المشروع .

إعالن قرى بمديريتي السودة والسود 
بعمران خالية من الصرف المكشوف والتبرز 

في العراء ضمن مشروع اإلصحاح الممول 
من اليونيسف 

متــابعــــــــاتمتــابعــــــــات
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صنعاء – عمّان - جنيف / متابعات 
أوضحت منظمة اليونيس��يف في بيان 
له��ا أن ما ال يقل ع��ن 115 طفال ُقتل 
وُأصي��ب 172 آخرين نتيج��ة الصراع 
ف��ي اليمن الذي اندل��ع في ال� 26 من 
م��ارس. ويتض��ح األث��ر الهائ��ل لهذا 
االقتت��ال على األطفال م��ن التقديرات 
المتحفظة التي تشير إلى أن 64 طفال 
عل��ى األقل قتلوا ج��راء القصف الجوي 
، و 26 طف��ال آخري��ن قتل��وا بالذخائر 
غير المنفج��رة واأللغ��ام ، و 19 طفاًل 
قتلوا بطلقات نارية ، إضافة إلى ثالثة 
أطفال قتلوا بالقصف المدفعي وثالثة 
آخرين قتلوا بأس��باب ل��م يتم التحقق 
منها ولكنها متصلة بالصراع المس��لح 
. وبحسب البالغات المرصودة فإن 71 
طفاًل قتلوا في شمال البالد و 44 طفاًل 

في الجنوب . وذكرت المنظمة المعنية 
بالطفولة أنها تعتق��د أن هذه األرقام 
متواضع��ة وأن عملية التحري والتحقق 
مس��تمرة. وأن��ه من المرج��ح أن عدد 
األطف��ال الذي��ن قتلوا أو ش��وهوا في 

الصراع في اليمن أعلى مما ذكر.
ويقول ممثل اليونيس��يف في اليمن ، 
جوليان هارن��س »ال يزال مئات اآلالف 
من األطف��ال في اليمن يعيش��ون في 
ظروف خطرة ، وكثير منهم يستيقظون 
فزعين في اللي��ل على أصوات القصف 
وإط��الق الن��ار .« ويضي��ف هارن��س ، 
»إن عدد الضحايا م��ن األطفال يظهر 
بوض��وح كيف أن ه��ذا االقتتال مدمرًا 
ألطفال الب��الد. وبدون نهاي��ة عاجلة 
لهذا العنف ، ل��ن يتمكن األطفال من 

أن يعيشوا حياة طبيعية« .

وتؤكد اليونيس��يف أيضا أنه خالل 
الفت��رة الزمنية نفس��ها ، تم تجنيد 
140 طف��ال عل��ى األق��ل م��ن قبل 
الجماع��ات المس��لحة ، ف��ي حي��ن 
ت��م االعت��داء على 23 مستش��فى 
وتضررت 30 مدرسة أو تم احتاللها 
م��ن قبل ط��رف أو أخر م��ن أطراف 

الصراع المسلح.
ولفت��ت اليونيس��يف إل��ى أن��ه في 
الوقت الذي يدخل الصراع أسبوعه 
الخامس ، يظل األطفال أكثر عرضة 
للخط��ر . مؤك��دة أن هن��اك حاجة 

إلى اتخ��اذ إجراءات عاجل��ة لوضع حد 
لالنتهاكات الجس��يمة ض��د األطفال ، 
بما ف��ي ذلك تجنيدهم واس��تغاللهم 
من قبل الجماعات المس��لحة ، والوفاء 
بإلتزامات أط��راف النزاع تجاه األطفال 

بموج��ب القان��ون الدول��ي. كما يجب 
على جميع األطراف أن تمتنع عن إلحاق 
أي أض��رار بالبني��ة التحتي��ة المدنية ، 
بم��ا في ذلك المستش��فيات والمرافق 

الطبية ، وإنهاء احتالل المدارس.

جنيف/ متابعات
دعى مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين، 
جميع أطراف النزاع في اليمن للعمل على ضمان أن يكون هناك تحقيق 
فوري في الهجمات التي أدت الى سقوط ضحايا من المدنيين، ودعاهم 
إلى االحترام الكامل والدقيق للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنس��اني الدولي أثناء العمليات العدائية في البالد. ووفقا لبيان صدر 
عنهم ف��إن 364 مدنيًا فقدوا حياتهم منذ 26 مارس وحتى 15 ابريل 
الماض��ي ، من بينه��م 84 طفاًل عل��ى األقل و25 إم��رأة، وجرح 681 
مدني��ًا آخرين، وربما يكون العدد أكبر من ذلك، وتم تدمير العش��رات 
من المباني العامة، بما في ذلك المستش��فيات والمدارس والمطارات 
والمساجد، في الغارات الجوية، ومن خالل القصف المتبادل وغيرها من 
الهجمات. وقال المفوض السامي » في كل ساعة نتلقى ونوثق  حاالت 
مؤلمة ومقلقة للغاية حول آثار هذا الصراع الذي يحصد أرواح المدنيين 
و يدم��ر البني��ة التحتية«. وأض��اف بقوله » مثل هذه األع��داد  الكبيرة 
م��ن القتلى المدنيين يجب أن تكون دالل��ة واضحة إلى جميع األطراف 
في هذا النزاع أنه قد يكون هناك مش��اكل خطي��رة في إدارة العمليات 
العدائية.  أطراف النزاع ملزمة بضمان احترام القانون الدولي اإلنساني 
والقان��ون الدول��ي لحق��وق اإلنس��ان بدق��ة وأن  يتم حماية الس��كان 
المدنيين. و يجب التحقيق بشكل عاجل في أي انتهاك للقانون الدولي 
بهدف ضمان حقوق الضحايا في العدالة واإلنصاف وضمان عدم تكرار 
مثل هذه االنتهاكات«. مؤكدًا أن المستشفيات و سيارات اإلسعاف يجب 
أن تكون بمأمن من الهجمات العسكرية وان تتمكن من مزاولة عملها 
في كل األوقات. وقال إن االس��تهداف المباش��ر للمستشفيات وسيارات 
اإلس��عاف  التي تُس��تخدم بصورة مباش��رة لالغراض الطبية  قد يرقى 
إلى إعتباره جريمة من جرائم الحرب. محذرًا من أن االستهداف المباشر 
للمدنيين الذين اليشاركون بش��كل مباشر في األعمال العدائية يرقى 
إلى إعتباره جريمة من جرائم الحرب . كما أكد المفوض الس��امي على 
أهمية دور المجتمع المدني، وخاصة خالل فترات النزاع المس��لح. وحث 
جميع األط��راف إلى التفاوض من أجل وقف إراق��ة الدماء وإنهاء الدمار 

في اليمن .

القاهرة  / متابعات
المتحدة  األم��م  حذرت منظمة 
)ف��او( من  والزراع��ة  لألغذي��ة 
أن م��ا يق��رب م��ن 11 مليون 
اليم��ن يواجهون  ش��خص في 
انعدام األمن الغذائي الش��ديد 
آخري��ن  ماليي��ن  ويتع��رض   ،
باحتياجاتهم  الوفاء  لخطر عدم 
وس��ط  األساس��ية  الغذائي��ة 
تصاع��د الص��راع وف��ي فت��رة 
حاس��مة من الموس��م الزراعي 
تقييم  ألح��دث  ووفقًا  الج��اري. 
تصاعد  أس��فر  »فاو«،  لمنظمة 
الصراع في كل المدن الرئيسية 
تقريبًا بجميع أنح��اء البالد عن 

تعطيل األسواق والتجارة ، ودفع 
بأسعار المواد الغذائية المحلية 
إل��ى االرتف��اع ، وعرق��ل اإلنتاج 
الزراع��ي ، بما في ذل��ك إعداد 
بمحصول  وزراعته��ا  األراض��ي 
ال��ذرة الرئيس��ي لع��ام 2015 
، إل��ى جان��ب حص��اد محاصيل 
الفاو  وذك��رت  البيض��اء.  الذرة 
في بيان له��ا أن 10,6 ماليين 
يمني يعيش��ون اآلن حالة حادة 
من انعدام األمن الغذائي ، من 
يواجهون  مليون  ضمنهم 4,8 
»حالة طوارئ »، إذ يعجزون عن 
تدبي��ر قوتهم اليومي ويعانون 
تغذي��ة  س��وء  مع��دالت  م��ن 

بالغة االرتف��اع ومتفاقمة ، مما 
تمخ��ض أيضًا عن دمار ال رجعة 

فيه لسبل معيشتهم.
وأشارت منظمة األمم المتحدة 
لألغذي��ة والزراعة الى أن 850 
أل��ف طف��ل يعان��ي من س��وء 
التغذي��ة الحاد ف��ي جميع أنحاء 
اليمن حاليا. وبحسب الفاو فإن 
أكثر م��ن نصف س��كان اليمن 
- نحو 16 مليون��ًا من أصل ما 
مجموع��ه 26 ملي��ون نس��مة 
– يتطل��ب ش��كاًل من أش��كال 
المساعدات اإلنسانية ، بينما ال 
تتاح لهم إمكانية الوصول إلى 

المياه الصالحة للشرب.

صنعاء / متابعات
العالمية  الصحة  منظمة  دانت 
االس��تهداف المس��تمر للعمال 
الصحيي��ن والمراف��ق الصحية 
ف��ي الوق��ت الذي يش��هد فيه 
الوضع الصحي واإلنس��اني في 
تزداد  اليمن تدهورًا مس��تمرًا 
فيه الحاجة إلى توس��يع نطاق 

االستجابة الصحية.
ويقول د. أحمد شادول ، ممثل 
منظم��ة الصح��ة العالمية في 

اليمن : »االحتياج لدعم اليمن 
كبي��ر ج��دًا ، غي��ر أن العاملين 
الصحيي��ن والمراف��ق الصحية 
تحت التهديد المس��تمر ، كما 
أن غياب االستقرار األمني يحد 
م��ن قدرة ه��ذه الجه��ات من 

االستجابة الصحية الفعالة ».
وأش��ارت المنظم��ة ف��ي بيان 
صحف��ي إل��ى أن وزارة الصحة 
العام��ة والس��كان ق��د أعلنت 
الخام��س والعش��رين من  في 

إبري��ل ، ع��ن هج��وم تع��رض 
له مكتب الصح��ة في تعز من 
قب��ل مجموع��ة مس��لحة حيث 
إس��عاف  س��يارتي  نه��ب  ت��م 
وس��يارتي عيادة متنقلة إضافة 
إلى س��يارة تابعة لمركز الدرن 
وثالث لوحات معدنية حكومي. 
ولم تتمك��ن وزارة الصحة من 
حصر بقي��ة المنهوب��ات نظرًا 
لوج��ود الجماع��ات المس��لحة 

واالشتباكات في األحياء.

اليونيسـف: مقتل وإصابة المئات من األطفال خالل شهر من االقتتال يف اليمن

أكد أهمية دور المجتمع المدني ، وخاصة خالل 
فترات النزاع المسلح 

مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان يطالب بالتحقيق في سقوط 

ضحايا من المدنيين في اليمن

الماليين في اليمن يواجهون انعدام األمن الغذائي بفعل تصاعد الصراع

مطلـوب 8 مالييـن دوالر علـى األقل ملــؤازرة 
املزارعيـن خـالل املوسـم الزراعــي الحالي

ناشدت مجتمع المانحين تقديم الدعم لتلبية االحتياجات الصحية المتزايدة في اليمن

منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على 
المرافق الصحية في اليمن

أصــداء أمميـــة

تمر اليمن بأوضاع مأساوية جراء العنف الذي تشهده البالد 
،  نتيج��ة تنام��ي ثقافة االقتت��ال الداخلي وكذل��ك التدخل 
الخارج��ي عبر عاصفة الحزم ألكثر من ش��هر ين حيث زادت 
موجة العنف واالقتتال  في البالد بش��كل كبي��ر جدًا مخلفًة 
الكثي��ر من الضحايا، وكذلك تش��ريد المواطنين ونزوحهم 
ج��راء أعمال العنف ف��ي أكثر م��ن مدينة مما ح��دى بالبلد 

الوقوع في كارثة إنسانية.

إن المتاب��ع لم��ا يج��ري عل��ى األرض اليوم يكتش��ف حجم 
الكارث��ة اإلنس��انية التي تم��ر بها اليمن والت��ي تجعل من 
الجمي��ع وخصوص��ًا منظم��ات المجتم��ع المدن��ي أن تقوم 
بواجبها ودورها وتتحمل مسئوليتها المجتمعية واألخالقية 
في تخفي��ف هذه المعاناة من خالل المش��اركة بفاعلية في 
عملية اإلغاثة وتقديم المس��اعدات اإلنس��انية والضرورية 
للمواطني��ن من غ��ذاء وإيواء وخدمات صحي��ة للتقليل من 

حجم الكارثة.

اليمن اليوم تشهد نزوح جماعي وانعدام للخدمات األساسية 
كالماء والكهرباء وكذلك ضعف ش��بكة االتصاالت واحتمال 
تعرضه��ا للتوقف بس��بب االنعدام في المش��تقات النفطية 
نتيجة الحرب الدائرة والحصار المفروض جوًا وبرًا وبحرًا على 
اليمن ، وبالتالي فإننا أمام كارثة حقيقية تس��تدعي تكاتف 
الجه��ود ومطالبة العالم أجم��ع برفع ه��ذه المعاناة ووقف 
الحرب في اليمن بش��كل عاجل لك��ي تتمكن جهود اإلغاثة 
من الوصول للمتضررين بش��كل عاج��ل لتخفيف معاناتهم 
كون األضرار لم تعد بشرية فقط بل هناك أضرار اقتصادية 
واجتماعية عملت على إحداث ش��رخ في النسيج المجتمعي ، 
وبروز اختالفات طائفيه ومذهبية جميعها تساهم في زيادة 

الكارثة اإلنسانية وتفاقم األزمة بشكل كبير.

انه��ا دعوة من ه��ذا المق��ام ل��كل المنظمات اإلنس��انية 
والتنموي��ة في اليمن والعالم أجمع للتحرك العاجل للضغط 
على وقف العنف والعدوان واالقتتال باليمن والدعوة للسالم ، 
والتدخل لتقديم المساعدات اإلنسانية والغذائية واإليوائية 
بشكل  سريع الحتواء الكارثة والتقليل من المخاطر التي قد 
تنتج في حال اس��تمر الوضع على ما هو عليه ، كما يجب أن 
تلعب المنظمات أسوة بالمؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق 
اإلنس��ان في التواجد ف��ي مناطق الصراع��ات لعمل اإلغاثة 
وتقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة للحد من الكارثة 

والمساهمة في تنمية المجتمع وتخفيف المعاناة .

سلي��م السع�دان����ي
مسؤول اإلع�الم والمناص�رة
alsadani@nfdhr.org

المجتـمــــع 
المدني في 
مـواجهـــــة 
الكــارثــــــة

21.662

43.001

10.783

150

13.748

365

89.709

22.547

64.462

8.803

1.000

9.342

380

106.534

44.209

106.463

19.588

1.150

23.090

745

195.243

البرنامـج

إجمالي المستفيدين 
من برامـج المؤسســة

يـونيـــو 2013م - إبــريــــل 2015م

اإلجماليإناثذكــور

المياه والصرف الصحي 
والنظافة

الصحة

التعليم

الحماية والنوع 
اإلجتماعي

األمن الغذائي

بناء السالم والحكم 
الرشيد

اإلجمالي
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تعد المؤسس��ة الوطنية للتنمية 
وحقوق اإلنس��ان إحدى منظمات 

المجتم��ع المدني التى نش��أت خ��الل الس��نوات األخيرة ولها 
حض��ور فاعل وأداء متميز على صعيد العمل الميداني في عدة 
مناطق ، وكما هو متابع من نش��اطها فقد كرست جهدها من 
أجل االنس��ان اليمني ، حيث اختارت التنمية وحقوق اإلنس��ان 
مس��ارًا لها لتعمل في إطاره وجعلت ذلك هدفا س��اميا تسعى 

لتحقيقه .
إن المجتم��ع المدني اليوم كما هو واضح��ًا وجليًا للجميع بات 
يلعب دورًا محوريًا هامًا جنبًا إلى جنب مع الحكومة والمنظمات 
الدولي��ة في كاف��ة مراحل العمل التنموي ف��ي بالدنا وبات له 
بصم��ات واضحة ف��ي المي��دان وفي حي��اة الن��اس وبخاصة 

الشرائح الفقيرة والمستضعفة .
إن المجتم��ع المدني ف��ي بالدنا كما هو ف��ي كل بالد العالم 
مطالب في أوق��ات االزمات والحروب والصراعات بدور كما في 
وقت السلم والظروف العادية .. بل ويمكن القول أنه في هذه 
الظروف وفي ظل األوضاع التى تعيش��ها بالدنا اليوم مطالب 
أكثر م��ن أي وقت أخر للقي��ام بدور حقيقي ف��ي التخفيف من 
معاناة الن��اس وتلمس احتياجاتهم وتقديم ما يمكن تقديمه 
من خ��الل الوصول اآلم��ن بالخدمات االنس��انية واالجتماعية 
والتنموي��ة وتقديم الدعم النفس��ي لكل من ينش��دون العون 
والمس��اعدة في يمننا الحبي��ب وخاصة فئة األطفال والنس��اء 
وكب��ار الس��ن ، خصوصا بع��د أن ُفرض الع��دوان على اليمن 
حص��ارًا جوي��ًا وبريًا وبحريًا وب��ات وصول المجتمع اإلنس��اني 
الدولي ومس��اعداته أشبه بالمس��تحيل، فضاًل عن غياب الدور 

المفترض من قبل الدولة والمنظمات الدولية .

بشي��ر الح��زم���ي

المجتمع المدني 
والدور المطلوب

ماي��و 2012م  ي��وم 27  ف��ي 
اجتمع  عدد س��بعة عشره شابًا 
وشابة في صنعاء للنقاش حول 
إمكانية مس��اهمتهم في تعزيز 
عملية التنمية في اليمن وتحت 
ش��عار »ألن التنمية حق« عملوا 
خالل ي��وم كامل عل��ى صياغة 
أهدافهم وكيفية تحقيقها وكل 
همهم هو أن ي��روا اليمن آمن 

ومستقر خاٍل من الفقر.
ه��ذا اله��م يناقش��ه الش��باب 
الفاعل��ون ف��ي اليم��ن في كل 
لقاءاتهم وبشكل يومي ويشهد 
منه��م  اآلالف  أن  ذل��ك  عل��ى 
يعملون ف��ي إط��ار العديد من 
الش��بابية ومنظمات  المبادرات 
الناش��ئة.   المدن��ي  المجتم��ع 
والش��ابات  الش��باب  له��ؤالء 
طموح��ات كبيرة وهم��وم أكبر 
سببها أن الجميع لم يعد يشعر 
أن الحكوم��ات المتعاقبة قادرة 
على تلبي��ة احتياجاتنا كلها في 
ض��ل وضع غير مس��تقر وأزمات 
إل��ى  أدت  مس��تمرة  إنس��انية 
تش��رد مئ��ات اآلالف من الناس 

مناط��ق مختلفة  إلى  ونزوحهم 
خوفًا على حياتهم.

لم تعد التنمي��ة مجرد نوع من 
أنواع الرفاهية ف��ي هذا العصر 
بل أصبحت أولوية لكل شخص 
ف��ي ه��ذا الوج��ود وللحص��ول 
على هذا الح��ق، يجب أن تعمل 
لياًل  الحكومة ب��كل قطاعاته��ا 
ونه��ارًا مع كل ش��ركاء التنمية 
من القطاع الخ��اص ومنظمات 
المجتم��ع المدني وتس��خير كل 

الموارد الممكنة لتحقيق ذلك.
كل  تنتق��ل  أن  األوان  آن  لق��د 
منظم��ات المجتمع المدني من 
العم��ل الخيري إل��ى العمل في 
إط��ار التمكي��ن وبن��اء القدرات 
ل��كل أفراد المجتم��ع وخصوصًا 
واالس��تثمار  والنس��اء  الش��باب 
لنقله��م م��ن مج��رد متلقي��ن 
فاعلي��ن  إل��ى  للمس��اعدات 
حقيقيين وعلى الدولة أن تعمل 
عل��ى إزال��ة كل العراقي��ل التي 
تحول دون حصول كل فرد على 

حقوقه كاملة.
لم يعد م��ن المقبول في القرن 

الواحد والعش��رين أن نرى أكثر 
أل��ف  م��ن ملي��ون وأربعمائ��ة 
طف��ل يمن��ي خ��ارج الم��دارس 
وه��و التعلي��م أبس��ط الحقوق 
األساس��ية وال يمك��ن ضم��ان 
مستقبل جيد لهؤالء األطفال إال 
بالتحاقهم بالمدراس مثل بقية 
أقرانهم. ولن يس��تقر اليمن إال 
والتوزيع  التميي��ز  بضمان عدم 
الع��ادل للم��وارد والعم��ل على 
أن تس��تثمر هذه الم��وارد على 
الناس جميعًا وبش��كل متس��اٍو 
ذكورًا وإناثًا في الريف والحضر.

للتنمي��ة  الوطني��ة  المؤسس��ة 
وحقوق اإلنس��ان تأسس��ت في 
20 يونيو 2012م  للمساهمة 
ف��ي تعزي��ز حص��ول  بفاعلي��ة 
كل فئ��ات المجتم��ع على موارد 
المختلف��ة كح��ق من  التنمي��ة 

حقوق اإلنسان.

خ��اص /    نظم��ت المؤسس��ة الوطنية 
للتنمية وحقوق اإلنس��ان بالش��راكة مع  
مب��ادرة مناظ��رة - تون��س بالعاصم��ة 
صنع��اء ال��دورة التدريبي��ة الخاصة ب���� 
) تنمي��ة ق��درات الش��باب اليمن��ي في 
مه��ارات المناظرة و الح��وار ( وذلك في 
إطار مس��ابقة مناظرة DD14# »حرية 
التعبير ليس لها قيود« التي نس��ق لها 
أ/ س��ليم الس��عداني مس��ؤول اإلعالم 
والمناص��رة بالمؤسس��ة حي��ث ويأت��ي 
تنفي��ذ ه��ذه الفعالي��ة في إط��ار جهود 
المؤسس��ة ف��ي تنمي��ة وصق��ل قدرات 

الشباب لتمكينهم من صناعة القرار والتأثير فيما حولهم ، موضحًا أن هذه الفعالية تنفذها المؤسسة 
بالش��راكة م��ع مبادرة مناظ��رة بتونس إلبراز أهمية حري��ة التعبير في المجتمعات ودور الش��باب في 

التعبير عن آرائهم بكل حرية.
وخالل الفعالية تم مناقش��ة حرية التعبير وكيفية الحوار وإبداء الحجة في تأييد المواقف وإقناع اآلخر ، 

وفي نهاية الفعالية جرى تصوير فيديو لكل مشارك تم رفعه على موقع المسابقة.

ّ
عــادل صــــالحألن التنميـة حق

المدير التنفيذي 

تنمية قدرات الشباب اليمني في الحوار والمناظرة 
بالشراكة مع مبادرة مناظرة - تونس

هيئة التحرير
بشيـــر الحـزمـــي
سليم السعداني

المشـرف العـام
د. عــادل صـــالح


