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حي السنينة بصنعاء  جل قاطنيه من األسر المعدمة التي 
تعيش تحت خط الفقر، ومن األسر النازحة التي أجبرتها 
قساوة الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن على ترك 
مناطقها ومنازلها وكل ممتلكاتها وراء ظهرها بحثًا 

عن اآلمان.
عشرات المنازل يسكنها مئات األفراد يعيشون جنبًا إلى 

جنب مع مياه ومخلفات الصرف الصحي على امتداد قنوات 
تصريف مياه السيول ، التي تحولت من مجرى لمياه السيول 
إلى مصرف لمياه المجاري، وبيئة خصبة للبعوض والحشرات 

واألوبئة والكالب الضالة، ليكون السكان مع مشهد 
يومي لوضع معيشي محفوف بالمخاطر 

وغير آمن صحيًا وبيئيًا.

سكان حي السنينة بصنعاء .. 
معيشة آمنة صحيًا وبيئيًا!!

بتدخل مشروع األشغال العامة 
بتنفيذ شبكة الصرف الصحي

تخفيف
باحثات مشروع األشغال العامة المكلفات 
بدراسة االحتياج وتحديد األولويات للسكان 

من خالل اإللتقاء بالمستهدفين رجااًل 
ونساء واالستماع لما يريدونه من المشاريع 
الضرورية وذات األولوية، كانت النتيجة تنفيذ 
مشروع الصرف الصحي لما لذلك من أهمية 
ملحة تتعلق بتخفيف معاناة يومية تعيشها 

مئات األسر في حي السنينة.  

إنعاش لألمل
مشروع األشغال العامة وفي إطار مشروع الخدمات الحضريه 
المتكاملة )YIUSEP( الممول من البنك الدولي عن طريق برنامج 

األمم المتحدة للمشاريع،  )Unops( واستجابة لحاجة المواطنين 
ذات األولوية وخاصة في مثل األوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن 

حاليا، تم التدخل من خالل تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي، 
وهو ما كان له األثر اإليجابي في نفوس المواطنين وإنعاش لألمل 

بمستقبل أفضل.

مجاري 
السنينة 

قبل التدخل

مجاري 
السنينة 

قبل التدخل

مجاري 
السنينة بعد 

التدخل
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الكوليرا
يقول المواطن محمد دهمان – معاناة هائلة يعيشها سكان حارة الدقيق 

بسبب صعوبة التنقل، فحتى المرضى يتم حملهم في نقاالت تحمل على 
الكتف من أجل الوصول إلى بداية الطريق اإلسفلتي ،فمن المستحيل 

دخول سيارة األجرة في سابقًا إلى الحارة خاصة في موسم األمطار.
كما سجلت عشرات الحاالت المصابة بمرض الكوليرا في حارة الدقيق بين 

أوساط النازحين والسكان األصليين خاصة األطفال وكبار السن، نتيجة 
للوضع البيئي والصحي المزري الذي تعيشه، بسبب تراكم  أكوام القمامة 

وانتشار الحشرات ومياه الصرف الصحي، لتتفاقم المعاناة أكثر في موسم 
األمطار حيث تتحول الشوارع إلى مستنقعات لمياه الصرف الصحي 

واألمطار، والروائح الكريهة المنبعثة من القمامة تصل رائحتها إلى كل 
منزل.

وضع أفضل
بعد تدخل مشروع األشغال العامة في رصف حارة الدقيق ضمن 

مشروع الخدمات الحضريه المتكاملة  )YIUSEP( الممول من البنك 
. )Unops ( الدولي عن طريق برنامج األمم المتحدة للمشاريع

  تغير الوضع، وأصبحت حارة الدقيق قصة يتداولها الناس كما يقول 
صالح مفتاح فأكوام القمامة التي كانت تعج بها شوارع وممرات 

حارة الدقيق أختنفت إلى غير رجعة، والوضع الصحي للسكان تحسن 
واألمراض المعدية مثل المالريا والحميات والكوليرا تالشت، وتنقل 
الناس أصبح بسهولة ويسر وكذلك أصبحت شوارع الحارة مرتبطة 
بالشوارع الرئيسية وأصبح مرور السيارات وصهاريج المياه سهاًل 

بعد أن كان مستحياًل في السابق.  

حارة 
الدقيق قبل 

التدخل

حارة 
الدقيق قبل 

التدخل

حارة 
الدقيق بعد 

التدخل

سكان حارة الدقيق بمذبح ..وضع معيشي أفضل!!
حارة الدقيق في مذبح بصنعاء إلى قبل برهة من الزمن، وقاطنيها يعانون األمرين، فشوارع 

وممرات وأزقة الحارة وعرة وصعبة يستحيل عبور السيارات الصغيرة وصهاريج المياه فيها، 
كما أنها مكدسة بمخلفات القمامة ومياه الصرف الصحي لتكون بيئة لكثير من الحشرات 
الناقلة لألمراض المعدية، خاصة المالريا والكوليرا التي انتشرت مؤخرًا بين السكان نتيجة 

التلوث وإنعدام النظافة.
غالبية األسر تجد في نقل احتياجاتها اليومية من األكل والشرب خاصة التي تقع منازلها في 
أماكن مرتفعة مهمة شاقة كدرت ومعيشتها ،فالرجال والنساء وحتى األطفال كان عليهم 
حمل أمتعتهم على ظهورهم وفوق رؤوسهم، ومن حالفه الحظ حملها بين يديه، فشوارع 

وأزقة األحياء ضيقة وشديدة الميالن واإلنحدار والصعود نحو األعلى ،فهي أحياء شعبية 
يقطنها الفقراء ومحدودو الدخل وكثير من األسر النازحة.
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 جسدها مشروع األشغال العامة بمشروع الرصف

حارة السالطين بحلة جديدة تجمع أصالة التاريخ وتطور الحاضر
حارة السالطين في حي الروضة بصنعاء أصبحت اليوم شوارعها بحلة جديدة تجمع أصالة التاريخ وتطور الحاضر 

،ثنائية زمنية رسمت على أزقة وشوارع حارة السالطين أبدع في تجسيدها مشروع األشغال العامة بتنفيذ مشروع 
رصف حجري ضمن ضمن مشروع الخدمات الحضريه المتكاملة ، )YIUSEP( الممول من البنك الدولي عن طريق 

برنامج األمم المتحدة للمشاريع. ) Unops( .هذا العام سيودع سكان حارة السالطين معاناة تحول أزقة ومداخل 
وشوارع حارتهم إلى تجمعات للمياه الراكدة خاصة وأن أسابيع قليلة فقط تفصلنا عن موسم األمطار.

بعد تدخل مشروع األشغال العامة بتنفيذ شبكة الصرف الصحي

حارة النصر بصنعاء ..خالية من األوبئة و من مخلفات ومياه الصرف الصحي !!
حارة النصر -سعوان -مديرية شعوب -بالعاصمة صنعاء –لم تصلها خدمات الصرف الصحي الحكومية، وهو ما أجبر السكان على حفر 

)بيارات للمجاري( طفحت غالبيتها إلى الشوارع مسببة في وضع بيئي وصحي كارثي، خاصة وأن معظم األسر لم تعد قادرة على توفير 
التكلفة المالية لشفط )البيارات( نتيجة للوضع االقتصادي الصعب بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن..

تدخل ناجح
نزول الباحثات االجتماعيات 
المكلفات من قبل مشروع 

األشغال العامة لتحديد 
المشاريع ذات األولوية للسكان 

في حارة النصر واالستماع 
لألهالي كان هناك إجماع بين 

النساء والرجال قل ما يتحقق 
في مناطق أخرى ،أن مشروع 
تنفيذ شبكة للصرف الصحي 

ضمن مشروع الخدمات 
)YIUSEP( ، الحضريه المتكاملة

الممول من البنك الدولي عن 
طريق برنامج األمم المتحدة 

 )Unops ( ، للمشاريع
يتصدر األولوية دون غيره وأصبح 

ضرورة ملحة لتخفيف المعاناة 
عن مئات األسر وخاصة النساء 

واألطفال.

حياة أفضل
عبدالملك ثابت الموظف 

الحكومي ورب أسرة مكونة من 
سبعة أفراد-يؤكد أن تنفيذ شبكة 
الصرف الصحي يعني وضع صحي 

وبيئي آمن للسكان ، بعد أن 
كانت البعوض الناقلة لألمراض 

مستوطنة في أحياء المنطقة 
وخاصة في موسم األمطار من 

كل عام حيث تسجل عشرات 
الحاالت المصابة بأمراض 

الحمّيات والكوليرا وخاصة في 
أوساط النساء واألطفال .
ويتوقع عبدالملك ثابت أن 

يكون هذا العام خاليًا من 
األمراض المعدية خاصة في 

موسم األمطار الذي يبعدنا عنه 
أسابيع قليلة بعد تنفيذ شبكة 

الصرف الصحي من قبل مشروع 
األشغال العامة.

معاناة إجبارية
الروائح الكريهة ومياه ومخلفات الصرف الصحي في شوارع وأزقة حي النصر 

بسعوان - معاناة يومية إجبارية على السكان التعايش معها فالخيارات معدومة 
وليس في اليد حيلة.

عاقل الحارة حامد يحيى غانم يتحدث قائاًل: طفح بيارات المجاري الشعبية 
وتصريف مياه الصرف الصحي إلى الشوارع خلق وضعًا بيئيًا وصحيًا كارثيًا بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى خاصة في موسم األمطار، حيث تتحول الشوارع إلى 
بحيرات عائمة يصعب السير والتنقل فيها حيث تتجمع مياه األمطار مع مياه 
الصرف الصحي والنتيجة أمراض معدية مثل المالريا والحمّيات واإلسهاالت 

وأخيرًا وباء الكوليرا الذي فاقم المعاناة وتسبب في وفاة بعض الحاالت.

حارة النصر قبل التدخل حارة النصر بعد التدخلحارة النصر بعد التدخل
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حارة 
السالطين 
بعد التدخل

حارة 
السالطين 
بعد التدخل

حارة 
السالطين 
قبل التدخل

بعد تدخل مشروع األشغال بتأهيل الخط الرئيسي لشبكة الصرف الصحي

النساء واألطفال في الشيخ عثمان  بعدن.. يودعون معاناة طفح المجاري واألمراض المعدية!! 
مهرة سالم خنبش التي تجاوز عمرها الخمسة عقود من الزمن ربة أسرة مكونة من خمسة أشخاص تقطن مديرية الشيخ عثمان بعدن )حي الهاشمي-سوق الذهب(، تشكو 

بمرارة وألم عن معاناتها اليومية مع عشرات األسر الساكنة للحي نتيجة طفح شبكة الصرف الصحي وتحول الحي إلى بحيرة عائمة مليئة بالحشرات واألوبئة المعدية.  
حي الهاشمي -في مديرية الشيخ عثمان بعدن -لألهالي هناك وخاصة األطفال والنساء وكبار السن معاناة يومية مع طفح مياه الصرف الصحي ومخلفاتها لتصبح كابوس 

 يشع عليهم بدون استنشاق الروائح الكريهة، 
ِ
 ذات صباح

ِ
يكدر الحياة اليومية للسكان، والتخلص من هذه المعاناة أصبح حلمًا يراود أهالي حي الهاشمي، وينتظرون ليوم

ومشاهدة تجمعات مياه الصرف الصحي، كما يحلمون بليل ذات هدوء وسكينة بدون مطاردة للحشرات والبعوض الناقل لألمراض.

الشيخ 
عثمان بعد 

التدخل

الشيخ 
عثمان قبل 

التدخل

الشيخ 
عثمان بعد 

التدخل

أولوية
إعادة تأهيل الخط الرئيسي لشبكة 

الصرف الصحي في حي الهاشمي ، هي 
األولوية الملحة والمتفق عليها عند 

النساء و الرجال سكانًا أصليين ونازحين، 
ممن تم الجلوس معهم واالستماع 

الحتياجاتهم من قبل الباحثات 
االجتماعيات المكلفات من قبل مشروع 

األشغال العامة ،لتحديد إحتياجات 
المجتمعات والمشاريع المطلوب 

تنفيذها ضمن مشروع الخدمات 
)YIUSEP( ، الحضريه المتكاملة

الممول من البنك الدولي عن طريق 
برنامج األمم المتحدة للمشاريع . 

. )Unops (

إجهاض الحوامل
وتروي عفراء غازي من أهالي حارة الهاشمي، 

معاناة النساء وخاصة الحوامل مع طفح مياه 
الصرف الصحي،وكيف كانت األمراض الناتجة عنها 
وخاصة مرض حمى التيفوئيد سبب إجهاض لسبع 

نساء في الحي، وبعد تدخل مشروع األشغال 
العامة ستزول حالة الخوف والقلق في أوساط 

النساء ، وتعود الطمأنينة واإلبتسامة على وجوه 
األطفال.

وتضيف عفراء: أمراض المالريا والحمّيات  والطفح 
الجلدي، سمة يشترك فيها أهالي الحي وغالبية 

األسر لم تنجوا من اإلصابة بأحدى هذه األمراض، 
وتأهيل شبكة المجاري جاء كالمنقذ لألسر من 

معاناة ومأساة عجزوا عن معالجتها.

إنقاذ
حي الهاشمي من األحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة ،وتقادم خط 

شبكة الصرف الصحي التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا، مصدر معاناة 
يومية للسكان نتيجة طفح مياه الصرف الصحي ، وما تسببه من انتشار 
لألمراض المعدية مثل المالريا- وحمى التيفوئيد - وحمى الضنك - ووباء 

الكوليرا- الدكتورة مها طربوش –تتحدث قائلة  : إعادة الخط الرئيسي 
لشبكة الصرف الصحي من قبل مشروع األشغال ،منقذ لألهالي من 

معاناة كدرت المعيشة اليومية للناس ، وخاصة النساء واألطفال ،فكثيرة 
هي حاالت العدوى باألمراض مثل المالريا والكوليرا ، خاصة في أوساط 

األطفال والنساء وكبار السن بسبب البعوض الناقل للعدوى ، حتى أصبح 
الحي موطنًا لألمراض المعدية.

وتؤكد الدكتورة طربوش : اليوم سيودع الناس معاناتهم مع طفح 
المجاري والخوف على أطفالهم من األمراض المعدية ،وأصبح التنقل 

بسهولة ويسر.... تدخل مشروع األشغال العامة في مثل هذه الظروف 
أعاد األمل وخفف من حالة اإلحباط وفقدان األمل في كل شيء.
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حارة 
الحسام بعد 

التدخل

مجاري 
الشيخ 

عثمان بعد 
التدخل

حارة 
الدقيق بعد 

التدخل

حارة 
السالطين 
بعد التدخل

حارة 
الحسام بعد 

التدخل

مجاري 
الشيخ 

عثمان بعد 
التدخل

حارة 
الدقيق بعد 

التدخل

حارة 
السالطين 
بعد التدخل

حارة 
الحسام 

قبل التدخل

مجاري 
الشيخ 

عثمان قبل 
التدخل

حارة 
الدقيق قبل 

التدخل

حارة 
السالطين 
قبل التدخل

حارة 
الحسام 

قبل التدخل

مجاري 
الشيخ 

عثمان قبل 
التدخل

حارة 
الدقيق قبل 

التدخل

حارة 
السالطين 
قبل التدخل


