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فرحة الطالب بحصولهم عىل الحقيبة املدرسية مع مستلزماتها
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ــة الجرهــة  ــاه  األمطــار بســعة 2000 مــرت مكعــب يف منطق ــن االعــال االنشــائية لخــزان حصــاد مي ــاء م  االنته

ــدة ــة صع ــدان محافظ ــة  حي مبديري

السكان بانتظار موسم االمطار ليمتلئ الخزان وتحل مشكلة املياه يف مدينتهم
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عن املؤسسة:

مؤسسة طوعية غري حكومية التهدف إىل الربح تأسست يف يونيو 2012م. تعمل املؤسسة عىل 

تحسني مشاركة املجتمع يف الحصول عىل الخدمات األساسية ومنارصة ومراقبة السياسات وكذلك 

تشجيع مشاركة النساء والشباب عىل املستويات املحلية والوطنية وبناء قدرات املجتمعات املحلية

رؤيتنا:

مين امن ومستقر يستطيع فيه الجميع الوصول لحقوقهم واحتياجاتهم األساسية بالتساوي

http://www.nfdhr.org/
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املؤسسة تستكمل إنشاء ثالثة خزانات لحصاد مياه األمطار وحاجز مايئ

انتهــت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية 

)NFDHR( مــن إنشــاء ثالثــة خزانــات كبــرية لحصــاد ميــاه 

ــل  ــدة بتموي ــة صع ــدان مبحافظ ــة حي ــار يف مديري األمط

.)YHF(من صندوق اليمن اإلنساين

وتشــمل مكونــات املــرشوع إنشــاء خزانــني يف منطقتــي 

مضبعــة والجرهــة ســعت كل منهــا 2000 مــرت مكعــب، 

وخــزان ثالــث يف منطقــة الهلــة والــوادي ســعته 1000 مــرت 

ــة  ــرت رمــيل لتنقي مكعــب، باإلضافــة اىل إنشــاء مشــنة وفل

امليــاه بجــوار كل خــزان، وكــذا مــد شــبكة إســالة لنقــل امليــاه 

مــن الخزانــات وربطهــا ب 11 نقطــة توزيــع منهــا 8 نقــاط 

يف مدينة حيدان و3 يف منطقة الهلة والوادي.

وسيســتفيد مــن خــزاين مضبعــة والجرهــة 10812 مســتفيد 

إمــدادات  الخزانــني  ســتؤمن  كــا  حيــدان،  مدينــة  يف 

ــاه، يف حــني سيســتفيد  مستشــفى حيــدان الريفــي مــن املي

من خزان الهلة والوادي نحو 1500 مستفيد.

كــا انتهــت املؤسســة مؤخــرا مــن إنشــاء حاجــز مــايئ 

مبنطقة املشهد مبديرية حيدان.

http://www.nfdhr.org/news/7301#.YHPzrOj7SUk
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تواصــل فــرق املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة 

ــأرس  ــة ل ــاعدات الغذائي ــع املس ــانية )NFDHR( توزي اإلنس

الجــوف  محافظتــي  يف  والفقــرية  والنازحــة  املســتفيدة 

مــأرب والحديــدة.

وتســتهدف املؤسســة 32,413 أرسة يف محافظــة الجــوف مــن 

خــالل توزيــع املــواد الغذائيــة العينيــة اوالقســائم الســلعية 

الجراحــي مبحافظــة  مديريــة  7963 ارسة يف  وكذلــك   ،

الحديــدة و5720 ارسة مبحافظــة مــأرب عــن طريــق توزيــع 

ــة  ــج األغذي ــن برنام ــة م ــة واملقدم ــة العيني ــلع الغذائي الس

.)WFP( ــي العامل

الجديــر بالذكــر ان املؤسســة تقــوم بتوزيــع املســاعدات 

الغذائيــة املنقــذة لــأرواح يف 36 مديريــة يف 7 محافظــات 

ــة. ــة الطارئ ــاعدات الغذائي ــرشوع املس ــن م ضم

 

املؤسسة وزعت مساعدات غذائية لنحو 46 ألف ارسة يف ثالث محافظات

http://www.nfdhr.org/news/7294#.YHPzyej7SUk
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اقامــت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية 

)NFDHR(، االحــد 28 مــارس، مبحافظــة صعــدة ورشــة عمل 

ختاميــة ملــرشوع التدخــالت الطارئــة واملتكاملــة للحفــاظ 

ــأوى  ــي وامل ــاح البيئ ــاه واإلصح ــال املي ــاة يف مج ــىل الحي ع

الــذي نفذتــه املؤسســة يف مديريتــي حيــدان وكتــاف البقــع 

.)YHF( بتمويــل مــن صنــدوق اليمــن اإلنســاين

 

ــا 30 مشــاركًا مــن مــدراء املكاتــب  الورشــة التــي شــارك فيه

ــىل  ــس األع ــرع املجل ــاريع وف ــة باملش ــة ذات الصل التنفيذي

ــس  لتنســيق الشــؤون اإلنســانية باملحافظــة وأعضــاء املجال

املحليــة واللجــان املجتمعيــة يف مديريتــي حيــدان وكتــاف 

البقــع والــرشكاء واملســتفيدين مــن املــرشوع، اســتعرضت 

ورقــة عمــل قّدمهــا مديــر فــرع املؤسســة مبحافظــة صعــدة 

املهنــدس خالــد الليــث حــول مهــام ومســؤوليات رشكاء 

املشــاريع املنفــذة ودور اللجــان املجتمعيــة واملجالــس املحليــة 

ــاريع. ــك املش ــتدامة تل ــة وإدارة واس ــغيل وصيان يف تش

ــة  ــة واملتكامل ــالت الطارئ ــرشوع التدخ ــطة م ــملت انش وش

للحفــاظ عــىل الحيــاة يف مجــال امليــاه واإلصحــاح البيئــي 

ــار يف  ــاه االمط ــاد مي ــني لحص ــني اثن ــاء خزان ــأوى انش وامل

مدينــة حيــدان الســعة التخزينيــة لــكل منهــا 2.000 مــرت 

ــعته  ــوادي س ــة وال ــة الهل ــث يف منطق ــزان ثال ــب، وخ مكع

والفالتــر  املشــنات  مــع  مكعــب  مــرت   1.000 التخزينيــة 

الرمليــة وشــبكات االســالة ونقــاط توزيــع امليــاه، وكــذا 

انشــاء حاجــز مــايئ يف منطقــة املشــهد ســعته التخزينيــة 

ــدان  ــاء مســلخ حي ــة اىل انش ــب، باإلضاف ــرت مكع ــف م 14 أل

ــم 2.670  ــدان ودع ــة حي ــة يف مدين ــي نظاف ــذ حملت وتنفي

ــة. ــري غذائي ــة غ ــب ايوائي ــة بحقائ ارسة نازح

 10.812 منهــم  28,956مســتفيد  املــرشوع  مــن  ويســتفيد 

مســتفيد مــن انشــطة امليــاه واالصحــاح البيئــي و18,144 

مســتفيد مــن أنشــطة االيــواء

املؤسســة تقيــم ورشــة عمــل ختاميــة ملــرشوع التدخــالت املتكاملــة يف امليــاه 

وااليــواء بصعــدة

http://www.nfdhr.org/news/7305#.YHPeQuj7SUk
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الســامية  املفوضيــة  أيــوب مديــر مكتــب  ُعميــد  أطلــع 

لشــؤون الالجئــني مبحافظــة صعــدة ومســؤولة الحايــة يف 

ــر2021،  ــني 22 فرباي ــوري، االثن ــار ج ــيدة م ــة الس املفوضي

ــتجابة  ــة واالس ــة للتنمي ــة الوطني ــالت املؤسس ــىل تدخ ع

اإلنســانية )NFDHR( يف مواقــع تجمعــات النازحــني يف 

ــدة. ــة صع ــحار مبحافظ ــة س مديري

ــة  ــني يف منطق ــع النازح ــع تجم ــوري موق ــوب وج وزار أي

مــن مديــر مكتــب  بالطلــح واســتمع اىل رشحــاً  قعمــل 

املؤسســة يف محافظــة صعــدة املهنــدس خالــد الليث ومنســق 

مــرشوع دعــم إدارة املخيــات والصيانــة البســيطة املهنــدس 

صــادق حنظــل حــول األنشــطة التــي نفذتهــا املؤسســة يف 5 

مواقــع يف مديريتــي الصفــراء وســحار والتــي يقطنهــا 1910 

أُرس.

ــىل  ــة ع ــان املجتمعي ــن اللج ــوري م ــوب وج ــرف اي ــا تع ك

احتياجــات النازحــني الرضوريــة يف موقــع قعمــل.

وكانــت املؤسســة عملــت عــىل دعــم النازحــني يف املخيــات 

حيــث قامــت برتكيــب 225 خيمــة و45 حــام مــع البيــارات 

ــا  ــحار، ك ــة س ــاه يف مديري ــع للمي ــاط توزي ــاء 3 نق وانش

قامــت برتميــم ســقوف 52 منــزال مــن املنــازل املتــرضرة التــي 

ــطة  ــن أنش ــراء ضم ــة الصف ــة يف مديري ــكنها أرُس نازح تس

ــدوق اليمــن  ــن صن مــرشوع دعــم إدارة املخيــات املمــول م

.)YHF( ــاين اإلنس

ــن  ــي تخفــف م ــك األنشــطة الت ــوب وجــوري بتل وأشــاد اي

ــني. ــاة النازح معان

مديــر مكتــب مفوضيــة الالجئــني بصعــدة يطلــع عــىل تدخــالت املؤسســة يف 

مواقــع تجمعــات النازحــني بســحار

http://www.nfdhr.org/news/7293#.YHP0AOj7SUk
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ــارات  ــىل مه ــي ع ــج تدريب ــن برنام ــا م ــج 140 نازح ــي بتخري ــة تحتف املؤسس

كســب العيــش
واالســتجابة  للتنميــة  الوطنيــة  املؤسســة  احتفلــت 

االنســانية )NFDHR(، الثالثــاء 2فربايــر،  بتخريــج 140 

نازحــا ونازحــة مــن برنامــج تدريبــي حــول بنــاء القــدرات 

يف مهــارات كســب العيــش مبحافظــة صعــدة.

الــذي اســتمر نحــو شــهرين نفــذ  التدريبــي  الربنامــج 

بالتعــاون مــع مكتــب التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي 

مبحافظــة صعــدة هــدف اىل تدريــب النازحــني يف مجــاالت 

البنــاء والكهربــاء والســباكة والنجــارة والزراعــة والطــالء 

والخياطــة واكســابهم املهــارات التــي يســتطيعون مــن خــالل 

معيشــتهم  مســتوى  وتحســني  العمــل  بســوق  االلتحــاق 

ــهم. ــىل انفس ــاد ع واالعت

ــطة  ــن انش ــم ضم ــذي اقي ــي ال ــج التدريب ــوى الربنام واحت

مــرشوع دعــم ادارة املخيــات ايل تنفــذه املؤسســة بتمويــل 

مــن صنــدوق اليمــن االنســاين )YHF(، عــىل محــارضات 

نظريــة وتطبيقــات عمليــة مكثفــة يف املجــاالت املســتهدفة 

مــن قبــل مدربــني معتمديــن يف معاهــد التدريــب املهنــي.

وكرمــت املؤسســة النازحــني املتخرجــني بحقائــب فنيــة 

تحتــوي كافــة مســتلزمات العمــل كل يف مجالــه.

http://www.nfdhr.org/news/7291#.YCI-b-j7SUk
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جمعيــات مســتخدمي امليــاه ملــرشوع تعزيــز األمــن الغــذايئ بحرضمــوت 

تنتخــب هيئاتهــا االداريــة
عقــدت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة االنســانية 

ــاء 30 مــارس 2021، اإلجتــاع األول  )NFDHR(، يــوم الثالث

النتخــاب الهيئــة اإلداريــة لجمعيــات مســتخدمي امليــاه 

تريــم رشقــي محافظــة  مشــطة مبديريــة  منطقــة  يف 

ــز  ــرشوع تعزي ــرشوع م ــة مب ــة، والخاص ــوت اليمني حرضم

الزراعــي  اإلنتــاج  زيــادة  خــالل  مــن  الغــذايئ  األمــن 

للمزارعــني  الــذي تنفــذه منظمــة األغذيــة والزراعــة 

لأمــم املتحــدة )FAO( بالرشاكــة مــع املؤسســة واملمــول مــن 

ــت. ــة الكوي دول

مــن  وفقــرية  ضعيفــة  أرسة   1700 املــرشوع  ويســتهدف 

منطقتــي عيديــد ومشــطة، بهــدف تعزيــز األمــن الغــذايئ 

لــأرس الســتهدفة مــن خــالل انشــطة النقــد مقابــل العمــل.

ومــن املقــرر أن تبــارش الجمعيــة عملهــا وفقــا لتنميــة املوارد 

املائيــة وحايتهــا مــن االســتنزاف والتلوث. وتطويــر البنية 

التحتيــة املتعلقــة بالتخزيــن األمثــل للميــاه. باالضافــة اىل 

ــل دور  ــيل وتفعي ــع املح ــدرات املجتم ــاء ق ــي وبن ــع الوع رف

املــرأة يف املجتمــع وتعزيــز قدراتهــا.

ومــن املقــرر يتــم انتخــاب ثــالث جمعيــات مســتخدمي ميــاه 

يف واديــي مشــطة وعيديــد بحرضمــوت.

حــرض االجتــاع  صــربي بارفيــد رئيــس الجمعيــات مبكتــب 

وزارة الشــئون اإلجتاعيــة بالــوادي والصحــراء ومحمــد 

باشــعيب رئيــس مكتــب وزارة الشــئون اإلجتاعيــة والعمــل 

ــة  ــة الوطني ــقة املؤسس ــع منس ــم ووردة ربي ــة تري مبديري

يف حرضمــوت  وهــادي ســاحب عضــو املجلــس املحــيل و 

شــيخ حــارة منطقــة مشــطة و أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

http://www.nfdhr.org/news/7308#.YHP0IOj7SUk
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خزانات حصاد مياه االمطار توفر املياه ملستشفى حيدان وتساهم يف تحسني الخدمات الطبية

http://www.nfdhr.org/stories/156#.YGLAv6_7SUl
http://www.nfdhr.org/stories/164#.YHPnAOj7SUk
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مبدينــة  وشــحتها  الجوفيــة  امليــاه  منســوب  انخفــاض 

حيــدان محافظــة صعــدة، دفــع بالســكان ومقدمــي الخدمــات 

الصحيــة اىل البحــث عــن بدائــل لتوفــري امليــاه، مــن العيــون 

والغيــول املجــاورة للمنطقــة رغــم شــحتها أو رشائهــا مببالــغ 

ماليــة كبــرية كــا هــو حــال مستشــفى حيــدان الريفــي 

الــذي يخصــص ميزانيــة كبــرية لضــان توفــري احتياجــات 

ــم  ــاء موس ــد انته ــة بع ــاه خاص ــن املي ــة م ــفى اليومي املستش

ــطحية  ــار الس ــاه يف اآلب ــوب املي ــل منس ــث يق ــار، حي االمط

ــون رضورة رشاء  ــا تك ــكان، وحينه ــا الس ــد عليه ــي يعتم الت

امليــاه عــرب الشــاحنات مــن االبــار البعيــدة وبأســعار باهضــه.

 

ــكر أن  ــيل عس ــور ع ــدان الدكت ــفى حي ــر مستش ــد مدي يؤك

املستشــفى يدفــع مــا يقــرب مــن 700 ألــف ريــال شــهريًا 

ــق  ــة مراف ــاعة يف كاف ــدار الس ــىل م ــاه ع ــر املي ــان توف لض

املستشــفى.

 

يؤكــد الدكتــور عســكر “أن موازنــة امليــاه تشــكل عــبء كبري 

عــىل املستشــفى، نظــًرا لحجــم االســتهالك الــذي يصــل اىل 

نحــو 230000 لــرت شــهرياً، حتــى يتمكــن املستشــفى مــن اداء 

ــات  ــم الخدم ــة وتقدي ــاالت املرضي ــتقبال الح ــه واس خدمات

الطبيــة املجانيــة لهــا عــىل مــدار الســاعة “.

 

يخــدم مستشــفى حيــدان الريفــي مديريــة حيــدان واملناطــق 

ــال  ــر وزاد االقب ــاقني والظاه ــات س ــا يف مديري ــاورة له املج

عليــه مؤخــراً نظــراً ملجانيــة الخدمــات الصحيــة التــي 

يقدمهــا وافتتــاح اقســام جديــدة مثــل قســم العمليــات 

ــرى. الصغ

املؤسســة  نفــذت  اإلنســاين  اليمــن  مــن صنــدوق  بدعــم 

الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية مــرشوع النشــاء 

املضبعــة  منطقتــي  يف  االمطــار  ميــاه  لحصــاد  خزانــني 

ــا  ــكل منه ــة ل ــعة التخزيني ــدان الس ــرب حي ــة غ والجره

2000 مــرت مكعــب ونقلهــا عــرب شــبكة إســالة اىل املستشــفى 

تنقيتهــا  بعــد  املدينــة  مــن  لجــزء  توزيــع  نقــاط  واىل 

بواســطة الفالتــر الرميلــة.

 

ــدان  ــفى حي ــيكون مستش ــاه س ــات باملي ــالء الخزان ــد امت بع

ــكل  ــة وبش ــاه مجاني ــىل مي ــيحصل ع ــرب وس ــتفيد األك املس

ــاه. ــات باملي ــالء الخزان ــار وامت ــم االمط ــد موس ــل بع متواص

 

ــات  ــن خزان ــاه م ــر املي ــد توف ــفى” عن ــر املستش ــول مدي يق

ــة  ــت مخصص ــي كان ــغ الت ــان املبال ــار ف ــاه االمط ــاد مي حص

الخدمــات  وتطويــر  لتحســني  ســتخصص  امليــاه  لــرشاء 

الطبيــة املقدمــة للمواطنــني داخــل املستشــفى وافتتــاح 

اقســام جديــدة مثــل قســم االســنان والتعاقــد مــع موظفــني 

او فنيــني جــدد يحتاجهــم املستشــفى وســيتم دفــع مرتباتهــم 

ــغ”. ــك املبال ــن تل م

 

ــكلة  ــاه مش ــي باملي ــدان الريف ــفى حي ــد مستش ــد تزوي مل يع

تــؤرق القامئــني عــىل املستشــفى، فخــزاين حصــاد ميــاه 

االمطــار يف مضبعــة والجرهــة سيســهان بإمــداد املستشــفى 

ــام. ــالل الع ــة خ ــرتة ممكن ــول ف ــة ألط ــاه النقي باملي

ــاهم يف  ــدان وتس ــفى حي ــاه ملستش ــر املي ــار توف ــاه االمط ــاد مي ــات حص خزان

ــة ــات الطبي ــني الخدم تحس

http://www.nfdhr.org/stories/156#.YGLAv6_7SUl
http://www.nfdhr.org/stories/163#.YHPnFej7SUk
http://www.nfdhr.org/stories/156#.YGLAv6_7SUl
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مسلخ حيدان يساهم يف تحسني الوضع البيئي يف املدينة
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“ كان الوضــع الصحــي يف املســلخ ســيًئا للغايــة.. واملشــهد 

ــار  ــام واالبق ــح االغن ــة.. ذب مقــرف جــًدا.. فالنظافــة منعدم

يتــم بشــكل عشــوايئ يف أرض ترابيــة تحولــت إىل مســتنقع 

كبــري مــن الدمــاء والذبــاب منتــرش بكثافــة يف كل مــكان “.

 

هكــذا يصــف مديــر مكتــب املؤسســة الوطنيــة للتنميــة 

املهنــدس  صعــدة  محافظــة  يف  االنســانية  واالســتجابة 

خالــد الليــث وضــع مســلخ حيــدان املركــزي مبدينــة حيــدان 

ــه. ــادة تأهيل ــة إلع ــل املؤسس ــل تدخ ــدة قب ــة صع محافظ

 

ــن،  ــة للجزاري ــرية تابع ــني صغ ــن دكاك ــارة ع ــلخ كان عب املس

كل منهــم يذبــح عــىل طريقتــه وكيــف يشــاء.. شــبكة امليــاه 

والــرف الصحــي معطلــة.. دمــاء الحيوانــات ومخلفــات 

الذبــح يف كل مــكان ورائحتهــا كريهــة وفــرت بيئــة خصبــة 

لتكاثــر الذبــاب بــاآلالف وانتقالــه مــن ذبيحــة ألخــرى 

ــكان. ــة للس ــراض واألوبئ ــال االم ــبب انتق ــا س ــو م وه

 

بــادرت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة االنســانية 

)NFDHR( إلنشــاء مســلخ جديــد وإعــادة تأهيــل شــبكة 

الــرف الصحــي بتمويــل مــن صنــدوق اليمــن اإلنســاين 

ــوم. ــالخ اللح ــة ملس ــة والصحي ــري الفني ــق املعاي )YHF( وف

 

تحســن الوضــع البيئــي كثــريا بعــد افتتــاح املســلخ الجديــد، 

فذبــح الحيوانــات يجــري حالًيــا بطريقــة صحيــة ومنظمــة 

بعــد فحصهــا مــن قبــل مختــص الطــب البيطــري وبطريقــة 

سلســلة ونظيفــة يف مــكان آمــن ونظيــف بصــورة مســتمرة، 

ــرب  ــا ع ــم تريفه ــات يت ــح الحيوان ــن ذب ــة ع ــاء الناتج دم

ــح  ــات الذب ــة ومخلف ــورة سلس ــي بص ــرف الصح ــبكة ال ش

يتــم جمعهــا والتخلــص منهــا بطريقــة آمنــة.. كل جــزار 

ــا والتأكــد مــن خلوهــا  ــا وفحصه ينقــل ذبيحتــه بعــد ذبحه

ــع للمواطنــني. ــة والبي ــه يف املدين ــراض اىل دكان ــن األم م

 

يؤكــد املهنــدس الليــث أن مســلخ حيــدان الجديــد يســتقبل 

40 رأس مــن األغنــام و -4 5 رأس مــن األبقــار   -  30 مــن 

ــيطة  ــوم بس ــل رس ــة مقاب ــام العادي ــا يف األي ــا يومًي لذبحه

تخصــص لخدمــات النظافــة واالنــارة وتوفــري امليــاه للمســلخ 

ــغيلية. ــات التش ــة النفق وبقي

 

ــاء  ــل أبن ــن قب ــام م ــد حــي بــرىض ت إنشــاء املســلخ الجدي

مدينــة حيــدان بصــورة عامــة والســكان املجاوريــن للمســلخ 

بصــورة خاصــة.. فاملســتفيدين الــذي يصــل عددهــم اىل 

نحــو10812 مســتفيد ملســوا اآلثــار اإليجابية للمســلخ الجديد 

رسيًعــا.. فقــد تحســن وضــع االصحــاح البيئــي والنظافــة 

ــودة  ــنت معهــا ج ــة حيــدان وتحس ــوق مدين ــة يف س العام

الخدمــات املقدمــة للمواطنــني مــن املســلخ وتخلصــت املدينــة 

ولأبــد مــن مســتنقعات الــدم ومخلفــات الذبــح التــي كانــت 

ســبًبا مبــارشاً لتكاثــر وانتشــار نواقــل األمــراض واألوبئــة.

مسلخ حيدان يساهم يف تحسني الوضع البيئي يف املدينة
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ضاعفــت الحــرب والنــزوح مــن معانــاة فايــز حــرتوش، 

ــران  ــه يف م ــن منزل ــزوح م ــىل الن ــه ع ــرب وعائلت ــد اج فق

مبحافظــة صعــدة تــاركاً متاعــه وكل مــا ميلــك خلــف ظهــره، 

ليســتقر بــه الحــال يف خيمــة صغــرية يف مخيــم للنازحــني 

ــه. ــة ســحار ال يجــد قــوت يوم ــة الخفجــي مديري مبنطق

 

ــن  ــبعة ع ــه الس ــه وأطفال ــول زوجت ــذي يع ــز ال ــول فاي يق

وزادت  جــداً،  صعبــة  النــزوح  بدايــة  كانــت   ”: معاناتــه 

وعــدم  النــزوح  فــرتة  طــول  مــع  ومرارتهــا  صعوبتهــا 

ــا مــن  ــا عــىل املســاعدات التــي تصلن وجــود عمــل واعتادن

املنظــات، كنــت ابحــث  عــن أي عمــل لتوفــري ابســط 

ارسيت”. احتياجــات 

 

ويضيــف” عملــت يف نقــل البلــك والبنــاء ويف االعــال 

الزراعيــة باألجــر اليومــي وبأجــر بســيط جــدا ال يتعــدى 

ــام متفرقــة  ــال، وكانــت اعــال متقطعــة عــدة اي الفــني ري

ــتمرة”. ــن مس ــهر ومل تك يف الش

 

تدخلــت املؤسســة الوطنيــة للتنمية واالســتجابة االنســانية 

لتنفيــذ مــرشوع دعــم ادارة املخيــات يف مديريتــي ســحار 

.)YHF(والصفــراء بتمويــل مــن صنــدوق اليمــن اإلنســاين

 

املجتمعيــة يف  اللجــان  ُرشــح فايــز حــرتوش مــن قبــل 

املخيــم لاللتحــاق بربنامــج تدريبــي يف بنــاء القــدرات عــىل 

مهــارات كســب العيــش يف مجــال الســباكة نفذتــه املؤسســة 

بالتنســيق مــع مكتــب التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي 

ــع  139  ــيل  م ــري وعم ــب نظ ــىل تدري ــل ع ــدة، وحص بصع

ــارة  ــاء والنج ــباكة والكهرب ــاالت الس ــن يف مج ــاً اخري نازح

ــىل  ــل ع ــا حص ــة, ك ــاء والخياط ــة والبن ــالء والزراع والط

حقيبــة االدوات الفنيــة ومســتلزمات العمــل الخاصــة مبهنــة 

ــباكة. الس

 

ــل  ــز يحم ــرج فاي ــف، تخ ــب املكث ــن التدري ــاً م ــد 60 يوم بع

شــهادة معتمــدة ومهنــة جديــدة توجــه بعدهــا مبــارشة اىل 

ســوق العمــل.

 

يقــول فايــز عــن التدريــب:” كانــت أيــام جميلة، تعلمنــا فيها 

نظريــاً كل مــا يتعلــق مبهنــة الســباكة وطبقنــا عمليــا كافــة 

املهــام.. كان املــدرب يشــجعنا دامئــا عــىل التعلــم واالســتفادة، 

كنــت حريــص عــىل الحضــور واملشــاركة والتفاعــل والســؤال 

عــن ابســط تفاصيــل املهنــة.. كنــت اعتــرب التدريــب فرصتي 

الوحيــدة التــي لــن تتكــرر لتغيــري حيــايت وتحســني معيشــة 

ارسيت.”

 

حصــل فايــز عــىل الرتتيــب األول بــني زمالئــه، وبــدأ فــورا 

ــدد  ــباكة ع ــلمه س ــل تس ــل, وكان أول عم ــن عم ــث ع البح

مــن الحامــات يف املنطقــة املحيطــة مبخيــم الخفجــي, وذاع 

صيتــه وشــهرته وخــالل اقــل مــن شــهرين حصــل فايــز عــىل 

عقــد لتنفيــذ اعــال الســباكة يف احــد املنــازل وتوالــت 

األعــال لدرجــة انــه يعتــذر عــن قبــول بعضهــا لحــني 

ــا. ــد عليه ــي تعاق ــال الت ــاز األع إنج

ــباكة  ــد س ــغ بع ــتالم اول مبل ــد اس ــعوره عن ــز ش ــف فاي يص

15 الــف ريــال  احــد الحامــات بالقــول” حصلــت عــىل 

بعــد انجــاز أول عمــل .. مل أصــدق نفــي.. كانــت فرحتــي 

ــارة عــن تركيــب كــريس للحــام  كبــرية.. عمــل بســيط عب

ــاعتني”. ــر س ــت أك ــذ وق ــارة مل يأخ ــليك اىل البي وتس

 

يؤكــد فايــز أن متوســط دخلــه اليومــي يــرتاوح بــني -5000 

10000 يف االعــال الصغــرية ويصــل اىل 30000 يف اعــال 

الســباكة املنزليــة وشــبكات الــري.

 

يف 22 فربايــر 2021 زار فريــق االعــالم باملؤسســة فايــز 

لتوثيــق قصتــه وكان حينهــا يقــوم باعــال الســباكة لتنفيــذ 

بعملــه  للغايــة  ســعيدا  كان  صغــرية,  ملزرعــة  ري  شــبكة 

ــرية. ــة كب ــل بثق ــدة، ويعم ــه الجدي ومهنت

 

ــش  ــب العي ــارات كس ــدرات يف مه ــاء الق ــب بن ــاهم تدري س

عــىل احــداث تغيــري جــذري يف حيــاة فايــز وارستــه، وبــات 

لديــه مهنــة ودخــل جيــد يســتطيع مــن خاللــه توفــري 

كافــة متطلبــات ارستــه وإلحــاق أطفالــه باملدرســة ومل 

يعــد بحاجــة النتظــار املســاعدات الغذائيــة التــي تقــدم 

للنازحــني.

بناء قدرات النازحني يساعد عىل تحسني حياتهم ومعيشتهم
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رشــا محمــد عــيل، امــرأة مينيــة يف العقــد الرابع مــن عمرها، 

ــات، باإلضافــة اىل  ــة مــن 5 أوالد و3 بن ــا املكون تعــول ارسته

زوجهــا الــذي يعــاين مــن مــرض القلــب.

 

أجربتهــا الحــرب عــىل النــزوح مــن حــرض اىل مخيــم قعمــل 

الطلــح مبديريــة ســحار محافظــة صعــدة..  يف منطقــة 

حاولــت التأقلــم مــع فــرتة النــزوح التــي تصفهــا بالقاســية 

ــاة. ــن مصاعــب الحي ــري م ــا كث ــت خالله ــة، تحمل والصعب

 

ُرشــحت رشــا لاللتحــاق بربنامــج تدريبــي حــول بنــاء 

القــدرات يف مهــارات كســب العيــش يف مجــال الخياطة الذي 

اقامتــه املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية 

اســتهدف 140 نازحــا ونازحــة يف 7 تخصصــات مهنيــة ضمــن 

أنشــطة مــرشوع دعــم إدارة املخيــات والصيانــة البســيطة 

يف  املؤسســة  نفذتــه  الــذي  النازحــني  تجمعــات  ملواقــع 

ــن  ــدوق اليم ــن صن ــل م ــراء بتموي ــحار والصف ــي س مديريت

.)YHF( اإلنســاين

 

ــت  ــول” كن ــب بالق ــا يف التدري ــوم له ــا أول ي ــتذكر رش تس

خايفــة أىن مــا أقــدر أتعلــم .. ومل أكــن أعلــم يش عــن 

الخياطــة وال حتــى مســك القــص”.

وتضيــف “ تدربنــا عــىل العمــل عــىل املكينــة وعــىل طريقــة 

خياطــة  وطــرق  القــاش  أنــواع  وعــىل  املقاســات  اخــذ 

الفســاتني “.

عندمــا زار فريــق االعــالم باملؤسســة الوطنيــة للتنميــة 

واالســتجابة اإلنســانية )NFDHR( رشــا كانــت تجلــس امــام 

مكاينتهــا يف زاويــة خيمتهــا وتعــرض خلفهــا بعــض مــن 

منتوجاتهــا.

 

تعــرب رشــا عــن امتنانهــا وتقديرهــا ملدربــة الخياطــة منــى 

عــيل جــربان، التــي كانــت حــارضة خــالل توثيــق قصتهــا.

 

 التخفــي منــى اعجابهــا مبهــارات رشــا وقدرتهــا عــىل تطوير 

نفســها وتصميــم وخياطــة فســاتني وملبوســات تناســب 

ــات النســاء والفتيــات يف مخيــم قعمــل. قــدرات وامكاني

 

تتذكــر املدربــة أول يــوم حــرضت فيــه رشــا للتدريــب 

بالقــول” كانــت خايفــة انهــا مــا تقــدر تســتوعب أي يش عــن 

ــدة”. ــة معق ــا مهن ــد انه ــت تعتق ــة وكان الخياط

 

وتضيــف “حاولــت تبســيط االمــر عليهــا وتبديــد مخاوفهــا 

والتأكيــد لهــا ان الخياطــة مهنــة بســيط وأننــا جميعــا كان 

ــة  ــم الخياط ــا يف تعل ــا بدأن ــاس عندم ــس االحس ــا نف لدين

ونصحتهــا بالرتكيــز خــالل املحــارضات النظريــة والتطبيــق 

العمــيل والســؤال عــن أي يش مل تســتوعبه”.

 

ــول  ــا تق ــات عليه ــب النازح ــم تدري ــي ت ــارات الت ــن امله وع

املدربــة منــى” يف البدايــة تــم تعليمهــن عــىل اخــذ املقاســات 

ــرض الكتفــني  ــرض الكتــف وع ــم ع عــىل ورق جرائــد، ث

ــكيل وعــرض الصــدر وطــول الصــدر والطــول ال

ــرض  ــد.. وع ــىل ورق جرائ ــات ع ــذ املقاس ــن اخ ــم تعليمه ت

ــكيل، وعــىل  الكتفــني وعــرض الصــدر والطــول والطــول ال

الطريقــة الصحيحــة ملســك املقــص وقــص القــاش والــدوس 

عــىل املاكينــة ســواء اليدويــة او الكهربائيــة وكــذا صيانــة 

ــيطة”. ــال البس ــن االعط ــة م املكين

ــاتني  ــة فس ــاش وخياط ــىل رشاء الق ــا ع ــا حالي ــل رش تعم

ــس  ــط مالب ــا تخي ــا أنه ــم، ك ــريات يف املخي ــات الصغ للفتي

ــن. ــب رغبته ــم بحس ــاء املخي لنس

تؤكــد رشــا انهــا “ قــادرة عــىل خياطــة ثالثــة فســاتني 

ــد  ــتان الواح ــع الفس ــا تبي ــريات، وانه ــات الصغ ــاً للفتي يومي

بســعر يــرتاوح مــن 1000-1500 ريــال بحســب نــوع القــاش”.

الخياطة تغري حياة “رشا”

http://www.nfdhr.org/stories/150#.YGLDka_7SUl
http://www.nfdhr.org/stories/151#.YGLDlq_7SUl
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قصة نجاح

تعلم مهارات الكهرباء تنري درب النازح عيل عيىس.!

http://www.nfdhr.org/stories/150#.YGLDka_7SUl
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ــن  ــابقا.. لك ــش س ــة العي ــري لقم ــة يف توف ــد صعوب ــا نج كن

ــوين. ــددت كل دي ــل وس ــاً لالفض ــريت حالي ــي تغ حالت

 

النــازح عــيل عيــىس وضعــه قبــل وبعــد  هكــذا يصــف 

تدريبــه وتخرجــه مــن برنامــج بنــاء القــدرات عــىل مهــارات 

ــة  ــه املؤسس ــذي اقامت ــاء ال ــال الكهرب ــش يف مج ــب العي كس

 )NFDHR( اإلنســانية  واالســتجابة  للتنميــة  الوطنيــة 

ضمــن انشــطة مــرشوع دعــم ادارة املخيــات الــذي نفــذ يف 

مديريتــي ســحار والصفــراء مبحافظــة صعــدة بتمويــل مــن 

.)YHF( صنــدوق اليمــن االنســاين

 

بعــد انــدالع الحــرب يف العــام 2015، نــزح عــيل عيــىس مــن 

مديريــة ميــدي الحدوديــة اىل منطقــة شــفر مبديريــة 

الصفــراء  مديريــة  اىل  ومنهــا  حجــة  مبحافظــة  عبــس 

ــاة. ــع املعان ــه م ــدأت رحلت ــاك ب ــدة وهن ــة صع مبحافظ

 

اوالده  مــع  عيــىس  عــيل  قطعهــا  مرهقــة  نــزوح  رحلــة 

الخمســة وزوجتــه عــاىن خاللهــا كثــرياً، وكان يجــد صعوبــة 

ــرص  ــود ف ــدم وج ــبب ع ــه بس ــات ارست ــري متطلب يف توف

عمــل وانخفــاض االجــور اليوميــة فــكان يعمــل احيانــا يف 

ــا. ــف ايام ــات ويتوق ــزارع الق ــاء وم البن

 

عــيل مــدى 60 يومــاً تلقــى عــىل عيــىس تدريبــا نظريــاً 

وعمليــاً عــىل اعــال ومهــارات الكهربــاء عــىل ايــدي مدربني 

ــد التدريــب املهنــي والتقنــي بصعــدة. معتمديــن يف معه

 

 

ــول :”  ــه بالق ــن  قصت ــىس ع ــىل عي ــدث ع ــر يتح ــكل فخ ب

الحمدللــه..  اصبحــت اليــوم معلــم كهربــاء وأســتطيع كســب 

رزقــي ورزق أرسيت”.

 

بعــد تخرجــه مــن التدريــب يف شــهر ديســمرب 2020 تلقــى 

عــدة عــروض لتنفيــذ اعــال الكهربــاء.. كانــت اول مهمــة 

عمــل انجزهــا عــيل عيــىس عــارة مــن أربــع شــقق ســكنية، 

وخــالل شــهر واحــد انجــز اعــال كهربــاء اخــرى يف مطعــم 

وحــام بخــار ولديــه حاليــاً عــده اعــال اتفــق مــع أصحابها.

 

يؤكــد عــيل عيــىس:” تلقيــت عــدة عــروض واتصــاالت 

ــهري 120  ــب ش ــة برات ــاء التجاري ــل يف رشكات الكهرب للعم

ــدة”. ــة صع ــال مبدين ــف ري أل

 

ويضيــف :” متوســط الدخــل اليومــي مــن 8000 - 10000 

ريــال يف االعــال الصغــرية التــي تتطلــب تســليك بســيط او 

صيانــة بســيطة، وبالنســبة لأعــال الكبــرية يف العــارات 

والشــقق التــي تتطلــب تســليك كامــل يصــل الدخــل اىل 20 

الــف ريــال يوميــا”.

 

يشــعر عــىل عيــىس بالرضــا التــام عــىل عملــه الحــايل 

ودخلــه اليومــي ويعتقــد انــه بــات قــادرا عــىل تحســني 

ــا  ــه وتوفــري كافــة متطلباته ــه ومســتوى معيشــة ارست دخل

وانــه فرصــه يف العمــل والكســب متجــددة وان املســتقبل 

ــه. ــه وألرست ــل ل ــيكون أجم س

تعلم مهارات الكهرباء تنري درب النازح عيل عيىس.!

http://www.nfdhr.org/stories/150#.YGLDka_7SUl
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ملعرفة األخبار واألنشطة املتعلقة باملؤسسة يرجى زيارتنا عرب:

نشـرة اإلغاثـة تـرحـب بـنشـر أخـبـار وأنـشطـة الـمنظمـات املتعلقة باألعال اإلنسانية وعمليات اإلغاثة يف اليمن 

يرجى التواصـل مـع املسئول اإلعالمي - بريـد إلكرتوين: mzemam@nfdhr.org . هاتف : 730190823
aothman@nfdhr.org730190822 : هاتف .
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