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توزيع االحتياجات  المنزلية لأليتام

بـــوزارة  واملــنــظــمــات  اجلمعيات  مــديــر  بح�صور 
ال�صوؤون االجتماعية والعمل اأقام قطاع املراأة والطفل 
االأيــتــام  ورعــايــة  كفالة  قــطــاع  و  العا�صمة  بــاأمــانــة 
باجلمعية فعالية توزيع االحتياجات املنزلية لالأيتام 

وعرَبرّ مدير اجلمعيات واملنظمات بوزارة ال�صوؤون 
�صعادته  االأخ حميد معو�صة عن  والعمل  االجتماعية 
بح�صور هذه الفعالية وم�صاركة االأيتام هذه الفرحة 
ُم�صريًا اإىل اأن هذه الفعالية تعد ا�صتمرارًا للم�صاريع 
على  اإيجابًا  وتنعك�س  تنفذها اجلمعية  التي  الكبرية 

االأيتام واأ�صرهم.

اجلمعية  تنفذها  التي  التنموية  بامل�صاريع  م�صيدًا 
وما  املحافظات  م�صتوى  وعلى  العا�صمة  اأمــانــة  يف 
تتمتع به اجلمعية من ح�صور كبري ووا�صع من خالل 
اأن�صطتها وبراجمها وم�صاريعها العمالقة التي ت�صهم 
يف خدمة االأيتام واالأُ�َصر الفقرية ، موؤكدًا اأن اجلمعية 

هي الوحيدة التي ُت�صرِيرّ كل اأعمالها ُوفق القانون.
الدكتور  اجلمعية   عــام  اأمـــن  قــال  جانبه  مــن 
تنفيذ  يف  �صت�صتمر  اجلمعية  اأن  فرحان  عبداملجيد 
ودعم  كبري  عائد  لها  التي  املتميزة  املــبــادرة  هــذه 
ثقتهم  تعزيز  يف  وت�صجعهم  لالأيتام  ومعنوي  نف�صي 

املحيطة  البيئة  مع  التعامل  من  نهم  وُيكرّ باأنف�صهم 
من حولهم.

�صملت االحتياجات املنزلية التي ا�صتفاد منها 21 
 9 و  ثالجات،   7 العا�صمة  اأمانة  من  ويتيمة  يتيمًا 
و12  كهربائية  مكن�صة  و12  اأفــران،  و6  غ�صاالت، 

ع�صارات، اإ�صافًة اإىل 2 تناوير غاز و7 دواليب.
امل�صاعد  الــعــام  االأمـــن  الــتــوزيــع   فعالية  ح�صر 
للجمعية االأخ يحيى الدبا ورئي�س قطاع كفالة ورعاية 

االأيتام االأخ ريا�س القرع.



تعاجلها  التي  االأ�صا�صية،  االإن�صانية  االحتياجات 
اليوني�صف، ت�صمل الرعاية ال�صحية االأ�صا�صية ومياه 
ال�صرب وال�صرف ال�صحي والتعليم واحلماية وتعمل 
والدولين  املحلين  ال�صركاء  من  عدد  مع  املنظمة 
 100 اإىل  باالإ�صافة  ميدانيًا.  م�صاريعها  لتنفيذ 
املتطوعن،  من  ومئات  ينين،  معظمهم  موظف، 
لالأطفال  النف�صي  الدعم  جمــال  يف  يعملون  الذين 
النازحن ، وتدريب القابالت يف رعاية ما قبل واأثناء 

الوالدة.

وتعد منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�صف( 
املتحدة  االأمم  مــن  املكلفة  الــوحــيــدة  املنظمة  هــي 

بحماية الطفل ومراعاة حقوقه .

اإبان  االأطفال  الإغاثة  م   1946 عام  اأن�صئت   •
احلرب العاملية الثانية وتطورعملها من بقاء وتنمية 

اىل حماية الطفل .

خالل  من  دولة   191 يف  اليوني�صف  تن�صط   •
ثمانية  وت�صم   . الوطنية  واللجان  القطرية  الربامج 
اأنحاء  يف  قطريا  مكتبا   126 و  اإقليمية  مكاتب 

العامل، . ويقع املقر الرئي�س لليوني�صف يف نيويورك.

اليونيسف ..
 من أجل حقوق األطفال

حول العالم

شركاؤنا
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احلكومة  مع  بالتن�صيق  اليمن  يف  اليوني�صف  منظمة  تعمل 
وكافة ال�صركاء املحلين والدولين ل�صمان ح�صول االأطفال 
وال�صحة  التعليم  فر�س  اأف�صل  على   – واإنــاث  ذكور   –
حرمانًا.  االأكــر  االأطــفــال  وخ�صو�صًا  احلياة  يف  والنماء 
والن�صاء  االأطفال  مب�صاعدة  اليوني�صف  منظمة  وتلتزم   ،

للتغلب على التحديات. 



اليونيسف في اليمن 
الفئة  ذوي  مــن  االأطــفــال  اليوني�صف  ت�صتهدف 
ا�صتهدافهم  يتم  حيث   18 اىل  �صفر  من  العمرية 

ح�صب الت�صنيف العمري االآتي: 
املبكرة  الطفولة  �صنة    6  -  0

الدرا�صة  �صن  يف  االأطفال  �صنة   14  -  6
واملراهقن  اليافعن  �صنة    18-14

مجاالت تركيز اليونيسف 
مناوؤه و  الطفل  • بقاء 

اجلن�صن بن  امل�صاواة  و  االأ�صا�صي  • التعليم 
الب�صرية املناعة  نق�س  • فريو�س 

الطفل  • حماية 

الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل
اال�صرتاتيجية  خطتها  يف  اليوني�صف  منظمة  تهدف 
تغيري  اإحـــداث  اإىل   ، االأجـــل  املتو�صطة   )  MTSP(
ل�صالح االأطفال يف جميع اأنحاء العامل وذلك من خالل  :

تعزيز التحالفات داخل وخارج االأمم املتحدة . 1
ل�صالح  اال�صتثمارات  م�صتوى  ــع  ورف لتعزيز 
ا�صرتاتيجية  باعتبارهم   ، واالأ�ــصــر  االأطــفــال 

جلدول اأعمال االألفية 
موا�صلة تقدمي الدعم لبناء القدرات الوطنية . 2

والوفاء بحقوق االأطفال 
املــوارد . 3 من  املزيد  جلمع  منتظمة  جهود  بــذل 

لالأطفال من خالل الدعوة و اإقامة ال�صراكات.
ت�صعى املنظمة  لتزويد االأطفال االأكر تهمي�صًا . 4

االأكر  لالأطفال  املتاحة  الفر�س  بنف�س  وفقرًا 
عن  مــدافــع  واأقــــوى  اأكـــرب  اليوني�صف  حــظــًا. 

االأطفال وحقوقهم يف العامل.

 CSSW شراكة اليونيسف مع
مع  بال�صراكة  اجلمعية  نفذتها  التي  االأعمال  من 
وال�صرف  املياه  امدادات  م�صروع  اليوني�صف متويل  
مديريات  خم�س  يف  املجتمع  على  القائمة  ال�صحي 
يف حمافظة تعز �صملت املخا وموزع ومقبنة واملعافر 
�صخ�صًا من   53800 منها  وا�صتفاد  وجبل حب�صي 
املجتمعات الريفية يف العامن 2013 - 2014م 
تغيري  مــ�ــصــروع  بتمويل  املنظمة  قــامــت  ذلـــك  اإىل 
والتغذية  ال�صالمة  اأجــل  مــن  االجتماعي  ال�صلوك 
وا�صتفاد  ومقبنة  ومــوزع  املخا  مديريات  يف  اجليدة 

منها 129669 �صخ�صًا 
ويف جانب �صوء التغذية  مولت منظمة اليوني�صف 
برنامج معاجلة �صوء التغذية لدى االطفال دون �صن 

اخلام�صة الناجمة عن �صوء التغذية احلاد
حيث مت تنفيذ امل�صروع  يف حمافظات تعز وعمران 
90.000 فرد  وا�صتفاد منها نحو  وحجه واجلوف 

خالل العام 2013م.

وي�صمل امل�صروع ثالثة مكونات اأ�صا�صية وهي مكون 
االأدويــة عرب  توزيع  ومكون  العالجية  االأغذية  تقدمي 
عيادات ومراكز تقدمي التغذية ومكون تنفيذ حمالت 
التوعية املجتمعية حول الرقابة من املر�س من خالل 

توزيع االدبيات وعقد جل�صة التوعية والتثقيف 

أهم األنشطة المنفذة في المشروع
حياة  النقاذ  العالجية  التغذية  خدمات  تقدمي   -  1
االأطفال امل�صابن ب�صوء التغذية لعدد 3686 طفل 

وطفلة.
لعدد  امل�صروع  يف  واملتطوعن  العاملن  تدريب   -  2

ومتطوع. �صحي  عامل   390
امل�صتهدفن لعدد  اإجراء عملية م�صح لالأطفال   - 3

. وطفلة  طفل  األف   50
الأفـــراد  والتثقيف  التوعية  جل�صات  تنفيذ   -  4

املجتمعات املحلية لعدد 4800 فرد.
والتثقيف  للتوعية  املنزلية   الزيارات  تنفيذ   -  5

لعدد 25 األف فرد.
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ربع قرن من العمل ألجل

60000 يتيم ويتيمة

CSSW رياض القرع ..  رئيس قطاع األيتام

الفئات  من  االأيتام  فئة  وتعترب   ، وامل�صتقبل   احلا�صر  من  جزء  االأيتام 
االأكر احتياجًا للرعاية والتاأهيل  ، ويف اطار ما تقدمه اجلمعية من كفالة 
�صخ�صية  خللق  جاهدة   ت�صعى  فاإنها  لالأيتام  متعددة  وخدمات  ورعاية 

متميزة وقادرة على التعلم واالرتقاء ، نافعة لنف�صها وجمتمعها .

تكفل اجلمعية حاليا )35063( يتيمًا ويتيمة 
يف عــمــوم حمــافــظــات اجلــمــهــوريــة يف حــن و�صل 
اجلمعية  كفلتهم  الذين  لالأيتام  الرتاكمي  العدد 
منذ التاأ�صي�س اأكر من )60.000(  يتيمًا ويتيمة 
ولديهم  العمل  ب�صوق  ملتحقن  منهم  املئات  اأ�صبح 

م�صاريعهم اخلا�صة.
النقدية  املخ�ص�صات  ب�صرف  اجلمعية  وتقوم 
ــقــدمي الــرعــايــة  الــ�ــصــهــريــة لــالأيــتــام املــكــفــولــن وت
لهم  والرتفيهية  وال�صحية  والتعليمية  االجتماعية 
من  االأيتام  من  واملتميزين  باملبدعن  تهتم  كما   ،

خالل تنفيذ برامج التدريب والتاأهيل املختلفة.
االن�صطة  على  والتعرف  االطــالع  من  وللمزيد 
والربامج التي يقدمها قطاع كفالة ورعاية االيتام 
واجرينا  القطاع  رئي�س  القرع  ريا�س  االأخ  التقينا 

معه احلوار التايل 

متى تاأ�س�س قطاع الأيتام وماهي اأهدافه ؟
االأيام  منذ  االأيتام  ورعاية  كفالة  قطاع  تاأ�ص�س 
بروؤية  1990م  عــام  اجلمعية  لتاأ�صي�س  االأوىل 
تن�صجم مع روؤية اجلمعية ور�صالتها بغر�س حتقيق 

اأهداف القطاع املتمثلة يف :
�صهرية  نقدية  مببالغ  االأيــتــام  م�صاعدة   )1
املعي�صية  احــتــيــاجــاتــهــم  تــلــبــيــة  يف  لــلــمــ�ــصــاهــمــة 

ال�صرورية 
2( تنمية ورعاية االأيتام يف جوانب ال�صخ�صية 
 ، والنف�صية   ، والعقلية   ، )الــروحــيــة  االإن�صانية 
والثقافية(   ، والتعليمية   ، وال�صحية   ، واجل�صمية 

 ، وتــوجــيــهــاتــه  وقــيــمــه   ، االإ�ـــصـــالم  لتعاليم  وفــقــا 
وللفل�صفة الرتبوية ال�صائدة يف اجلمهورية .

وتاأهيلهم  االأيتام  ومهارات  قدرات  تنمية   )3
ملواجهة  امل�صتقبلي  الإعـــدادهـــم  وحــرفــيــًا  مهنيًا 

متطلبات اأ�صرهم  . 
وثقافيًا  تعليميًا  واملبدعن  املتميزين  تنمية   )4

وفنيًا . 
5( تاأهيل امل�صرفن واالأخ�صائين االجتماعين 
توؤدي  التي  والقيم  واملهارات  باملعارف  وتزويدهم 
مع  تعاملهم  اأ�صاليب  وتطوير  اأدائهم  حت�صن  اإىل 

االأيتام . 
من  واملكفول  الكافل  بن  العالقة  توثيق   )6
خالل التوا�صل امل�صتمر بينهما بالو�صائل املختلفة . 
بعد  ذات  م�صروعات  اإن�صاء  يف  امل�صاعدة   )7

تنموي ت�صاعد يف حت�صن املعي�صة لالأيتام .

ريا�س القرع
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ماهي اآلية كفالة اليتيم ؟
هناك العديد من االآليات وال�صيا�صات التي يتبعها 
االأب  وفاة  من  الكفالة  تبداأ  اأهميتها   ومن  القطاع 
 ، ع�صر  الثامنة  �صن  وحتى  اليتيم  كان  �صن  اأي  ويف 
واحلد االأدنى للكفالة مبلغ وقدره )5000( خم�صة 

األف ريال �صهريًا واحلد االأعلى مرتوك للكافل .
تبدء عملية الكفالة بقيام املندوب باإجراء بحث 
للكفالة  اال�صتحقاق  والتاأكد من  يتيم  لكل  ميداين 

من خالل الوثائق الر�صمية التي تثبت ذلك .
ت�صل الكفالة اىل اليتيم عرب فروعنا ويتم عمل 
قبل  من  وتب�صيمها  امل�صتحقات  ت�صليم  ك�صوفات 
اليتيم اأو ويل اأمره ومبا يكن الكافل من االطالع 

على هذه الك�صوفات يف اأي وقت يريد .
باإر�صال تقرير �صنوي �صامل عن  القطاع  ويقوم 

اليتيم للكافل بغر�س االطالع على حالة اليتيم.

رعاية  يف  القطاع  يبذلها  التي  اجلهود  ماهي 
اليتام ؟

يعمل القطاع من اأجل حتقيق اأهدافة يف كفالة 
 )27( والبالغة  فروعه  خالل  من  االأيتام  ورعاية 
من  وا�صعة  �صبكة  جهود  وبا�صتغالل  ومكتبًا  فرعًا 
يف  املنظومة  عدد  يبلغ  حيث  والعاملن  املتطوعن 
يغطون  وم�صرف  الفروع )4500( متطوع  جميع 
جميع املديريات والعزل يف اجلمهورية ومن خالل 
هوؤالء يتم تقدمي خدمات الكفالة والرعاية لالأيتام 
وفقًا ملنظومة اإدارية موؤ�ص�صية مرتابطة ابتداء من 
امل�صرفن  اىل  وو�ــصــواًل  بالفروع  ومـــرورًا  القطاع 
االجتماعين لالأيتام والذين يقومون بدور التوجيه 

مبا�صرة  ب�صورة  االأيتام  على  واالإ�صراف  واالإر�صاد 
�صوية  و�صطية  تن�صئة  االأيتام  تن�صئة  ي�صمن  ومبا 
حتقق خدمة االأيتام الأ�صرهم وجمتمعهم ووطنهم.

ال�سحية  اخل��دم��ات  ال��ق��ط��اع  ي��وف��ر  كيف 
والرتفيهية للأيتام املكفولني؟

للجانب  خا�صة  اأولــويــة  باإعطاء  القطاع  يقوم 
الكفالة  يف  �صيا�صتنا  �صمن  ومن  لالأيتام  ال�صحي 
ومن  لالأيتام  �صنوي  طبي  فح�س  بعمل  نقوم  اأننا 
االأيتام  بعالج  نقوم  الفحو�صات  هذه  نتائج  خالل 
االأطباء  على  بعر�صهم  �صواء  للعالج  املحتاجن 
العمليات  اإقامة  اأو  االأدويــة  �صراء  اأو  املتخ�ص�صن 
االأيتام  جميع  بعالج  يقوم  القطاع  فــاإن  وعمومًا 
االأيتام  بعالج  نقوم  اإننا  بل  للعالج،  املحتاجن 
اجلهة  مع  وبالتعاون  االأمــر  لزم  اإذا  الوطن  خارج 

الكافلة.
االهتمام  فيتم  الرتفيهي  للجانب  بالن�صبة  اأما 
اإقـــامـــة االأنــ�ــصــطــة  بــهــا ب�صكل خــا�ــس مــن خـــالل 
الرتفيهية لالأيتام مثل زيارة احلدائق واملتنزهات 
واإقامة العرو�س امل�صرحية وغريها، بل اإن القطاع 
والذي  العربي  اليتيم  بيوم  �صنويًا  باالحتفال  يقوم 
ي�صادف اجلمعة االأوىل من �صهر ابريل واالحتفال 
ي�صادف  والذي  االإ�صالمي  العامل  يف  اليتيم  بيوم 
اىل  يهدفان  واللذان  رم�صان  من  ع�صر  اخلام�س 
االأن�صطة الرتفيهية  االأيتام من خالل  الرتفيه عن 
جمتمعهم  يف  دجمــهــم  عــلــى  والــعــمــل  املــخــتــلــفــة 
االجتماعي ويبلغ عدد االأيتام الذين ي�صتفيدون من 

هذه االأن�صطة اأكر من )5000( يتيم �صنويًا.
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ما اخلدمات التعليمية املقدمة لليتيم ؟
التي  اجلوانب  اأهــم  من  التعليمي  اجلانب  يعترب 
اأهم  من  التعليم  اأن  باعتبار  القطاع  عليها  يركز 
بتوزيع  القطاع  يقوم  ولذلك  لالأيتام  التنمية  جوانب 
امللتحقن  ــام  ــت االأي جميع  على  املدر�صية  احلقيبة 
ا�صتمرارهم  ل�صمان  كم�صاهمة  االأ�صا�صي  بالتعليم 
يقوم  كما  املدار�س   من  ت�صربهم  وعــدم  التعليم  يف 
خالل  من  تعليمية  منح  توفري  على  بالعمل  القطاع 
التدريب  ومعاهد  اجلامعات  مــع  ال�صراكات  عقد 
احلريف واملهني وقد قام القطاع خالل العام املا�صي 
اجلامعات  يف  ويتيمة  يتيم   )221( عــدد  بايفاد 

واملعاهد املتو�صطة.

ما هو �سعورك عندما ترى ب�سمة اليتيم 
وهي مر�سومة على وجهه ؟

ال اأ�صتطيع اأن اأ�صف ذلك ال�صعور وجل ما اأ�صتطيع 
يقومون  عندما  القطاع  يف  العاملن  جميع  اأن  قوله 
ــرون  وي ــام  ــت االأي اأن�صطة  اأو  لــلــفــروع  زيــــارات  بعمل 
فرحتهم و�صعادتهم فال ي�صتطيعون التعبري عن مدى 

�صعادتهم وين�صون تعبهم كله.

ماهي الجراءات املتبعة لكفالة اليتيم ؟
واآليات  اإجـــراءات  وفق  االأيتام  كفالة  عملية  تتم 
و�صيا�صات وا�صحة ل�صمان �صبط العمليات اخلا�صة 
بالكفالة وحتقيق اجلودة يف عملية الكفالة ومن اأهم 

الكافل  قبل  من  املوافقة  واالآليات:  االجــراءات  هذه 
على الكفالة التي مت ت�صويقها  ، ت�صديد مبلغ الكفالة 
 - ربعي   - )�صهري  واإمكانياته  الكافل  رغبة  حب 

ن�صفي - �صنوي (.
اجلمعية  مركز  يف  مبا�صر  اإمــا  الت�صديد  ويكون 
عرب  اأو  اجلمعية  مندوب  مع  التوا�صل  طريق  عن  اأو 
ح�صاباتنا يف البنوك وذلك بناء على رغبة الكافل ، 
كما اأن القطاع يقوم  بت�صليم الكفالة لليتيم ربعيًا ، 
ويف حال عدم القدرة على كفالة يتيم واحد من قبل 
كافل واحد فاإنه يكن اال�صرتاك مع اآخرين لكفالة 
يتيم اأو اأكر اأو  التربع مببلغ مقطوع ل�صالح االأيتام 
بقطاع  وتعريفهم  للكفالة  االآخرين  وحث  دعــوة  اأو 
ذلك  وكل  وبراجمه  واأن�صطته  االأيتام  ورعاية  كفالة 

يعترب م�صاهمة يف الكفالة .

ماهي اأهم الربامج والن�سطة املتبعة يف كفالة 
ورعاية اليتام   ؟

لالأيتام  القطاع  بها  يقوم  التي  الربامج  اأهم  من 
هي م�صابقة االإبداع والتميز والتي من خاللها يقوم 
خمتلف  يف  الفروع  جميع  يف  م�صابقة  بعمل  القطاع 
ي�صعى  ومتميزة  جــديــدة  فعالية  وهــي  املــجــاالت. 
واملوهوبن  املبدعن  اإظهار  اإىل  القطاع من خاللها 
خالل  من  ليوؤكد  املختلفة  املجاالت  يف  االأيتام  من 
ذلـــك االأثــــر االيــجــابــي لــلــرعــايــة املــقــدمــة لــالأيــتــام 
وت�صمل الفعالية اإقامة م�صابقة لالأيتام على م�صتوى 

الفروع يف �صتة من املجاالت وهي )القران الكرمي- 
االأن�صودة – ال�صعر- الق�صة – الر�صم – امل�صرح ( 
للفائزين يف املجاالت  ن�صاط وتكرمي  اإقامة  ومن ثم 
املذكورة يف �صالة كبرية وحتت اإ�صراف متخ�ص�صن 
يف كل جمال من املجاالت ويف اأجواء مفعمة باملتعة .

اأي�صًا–  القطاع  بها  يقوم  التي  االأن�صطة  ومــن 
�صنتن  كل  القطاع  يقيمه  والــذي   - اليتيم  مهرجان 
اإقامة  ويتم  والكفالء  الكافلة  اجلهات  كل  مب�صاركة 
فيه ملتقى االبداع والتميز واملعر�س مل�صغوالت االأيتام 
بهدف  العام  نهاية  يف  الر�صمي  اخلطابي  واحلفل   ،

التعريف بق�صايا االأيتام وكفالتهم .
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الإجراءات  ماهي  اذا و�سل اليتيم اإىل �سن 18 
املتبعة حيالهم ؟

اليتيم  كفالة  يتم  اأن  الكفالة  يف  نظامنا  طبعًا 
ونظرًا  ولكن  توقيفه  يتم  ثم  ع�صر  الثامنة  �صن  اىل 
الدرا�صة  على  مقبل  يكون  ال�صن  هذا  يف  اليتيم  الأن 
اجلامعية وقد اأنهى تعلميه الثانوي فقد قام القطاع 
يف املهرجان ال�صابع لليتيم بعقد ندوة لتدار�س ق�صايا 
االأيتام املختلفة ومن �صمنها �صن اإنهاء الكفالة وقد 
ومتخ�ص�صون يف خمتلف  علماء  الندوة  ح�صر هذه 
مت  واأوراق  تو�صيات  بعدة  الندوة  وخرجت  املجاالت 
م�صائل  يف  االأعـــالم  )اجتهادات  بكتاب  اإ�صدارها 
االأيتام( وقد راأى العلماء اأنه يجوز اأن ت�صتثمر كفالة 

اليتيم اىل بعد �صن الثامنة ع�صر وحتى ينهي تعليمه 
االأيتام  بكفالة  يقوم  القطاع  فــاإن  ولذلك  اجلامعي 
�صن  جتاوز  واإن  حتى  واملعاهد  اجلامعات  يف  الذين 
تعليمية  كفالة  اىل  كفالتهم  حتويل  اأو  ع�صر  الثامنة 

بالتوا�صل مع الكفالء.
بع�س  على  ــام  ــت االأي بتدريب  القطاع  يــقــوم  كما 
احلرف واملهن ليتمكن من خاللها دخول �صوق العمل 
واملناف�صة فيه للح�صول على فر�صة منا�صبة ليتمكن 

من خاللها من اإعالة نف�صه واأ�صرته.

هل توجد ق�س�س جناح للأيتام ؟
فقد  لالأيتام  كبري من ق�ص�س جناح  يوجد عدد 
والتاجر  واملعلم  واملهند�س  الطبيب  منهم  اأ�صبح 
عدد  وهناك  اأخرين  اأيتام  يكفلون  بع�صهم  واأ�صبح 
واملعاهد  اجلامعات  يف  يدر�صون  االأيــتــام  من  كبري 
القطاع  قام  وقد  الدرا�صي  م�صتواهم  يف  ومتميزون 
بتوثيق مناذج من حاالت النجاح وا�صدارها يف كتاب 
))ثمار العطاء (( .وبامكانكم الرجوع اليه لالطالع 

على كثري من مناذج النجاح لالأيتام.

ماهي ال�سعوبات التي تواجهونها؟
الزيادة  هي  تواجهنا  التي  التحديات  اأهــم  من 
االإح�صاءات  ت�صري  حيث  االأيــتــام  عــدد  يف  الكبرية 
الر�صمية اىل وجود اأكر من )500،000( يتيم يف 
اجلمهورية وهذا العدد يزداد �صنويًا ب�صبب االأو�صاع 

باأن عدد االأيتام املكفولن  التي تعي�صها البالد علمًا 
اأن العدد  %20 من يعني  من هذا العدد اليتجاوز 
اإطار الكفالة والرعاية وهذا قد  االأكرب الزال خارج 
واالجتماعية  النف�صية  لالأخطار  منهم  كثري  يعر�س 
ويجعلهم ينخرطون يف اأعمال �صارة باملجتمع ولذلك 
يجب ت�صافر اجلهود احلكومي واملجتمعي للعمل من 

اأجل كفالة اأكرب عدد من االأيتام .

ماهي نظرتكم امل�ستقبلية والقريبة للأيتام؟
لقد قام القطاع بعمل ا�صرتاتيجية 2020 والتي 
املكفولن  االأيتام  زيادة عدد  اإىل  نطمح من خاللها 
اأن  اإىل  والو�صول   ، لهم  املقدمة  اخلدمات  وحت�صن 
واقليميًا من  االأيتام حمليًا  كفالة  املرجعية يف  نكون 
الكفالة  لنظام  امل�صتمر  والتطوير  التح�صن  خالل 
باحلاق  يقوم  الأن  ي�صعى  القطاع  اأن  كما   ، والرعاية 
واملتو�صط   الثانوية  مــن  املتخرجن  االيــتــام  جميع 
دخولهم  ل�صمان  واملهني  احلريف  التدريب  ومعاهد 
لبناء  القطاع  وي�صعى   ، فيه  العمل ومناق�صتهم  �صوق 
مراكز لتدريب االأيتام يف خمتلف املحافظات وتاأثيث 
وت�صغيل القائم منها حاليًا حمافظات )عدن ، تعز ، 

عمران ( .
القطاع اىل �صرف م�صتحقات جلميع  ي�صعى  كما 
امل�صرفية  الو�صائل  طريق  عــن  املكفولن  االأيــتــام 
العام  خــالل  قمنا  والتي  اليمني  بالربيد  احلديثة 

املا�صي بتنفيذ املرحلة االأوىل منها 



المريض النفسي ..

معاناة صامتة

ملف العدد
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خا�س : الثمار .
على كر�صين متقابلن يجل�س اأخوان ،اأحدهما ي�صحك بال توقف وبال �صبب بينما االخر غا�صبا مما يفعل اخاه » كل 
مرة معه م�صروع يف را�صه » يقول موجها حديثه للطبيب الذي يدون مالحظاته وعيناه  معلقتان يف الوجه ال�صاحك.
» يا دكتور تعبنا » يحاول ال�صاب القادم من احدى مديريات �صنعاء تلخي�س احلالة التى و�صلت اليها اال�صرة من 
التعب " انه يعي�س يف عامله اخلا�س " يقول الطبيب عمر اخلر�صاين وقد �صخ�س حالة املري�س الذي مازال ي�صحك 

حتى اثناء خروجه من باب العيادة الواقعة يف م�صت�صفى االمل للطب النف�صي .
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 اأنه �صعيد بعمله وبكل مايقوم به " ان ارى مري�صًا 
�صهادة  اكرب  والعقلية فهذا  النف�صية  ي�صتعيد �صحته 
يعود اىل و�صع عالمات احلالة  " ثم  اح�صل عليها 
الذي  باملري�س  اخلا�س  امللف  يف  يعاجلها  التى 
التحديات  اكر  " هذه  ف�صام  من  يعاين 

التى تواجهنا ".

م�صت�صفى  يف  االطباء  يعمل 
املري�س  حالة  فهم  على  االمــل 
املعاجلة  قــرار  اتخاذ  قبل  اوال 
ــم  وهــــو ا�ـــصـــلـــوب مــتــبــع يف اه
 " النف�صي  الــطــب  م�صت�صفيات 
اليه  تو�صل  ما  اف�صل  انتقينا  لقد 
املعاجلة  يف  النف�س  علم  خـــرباء 
حيث  البداية  من  ا�صلوبنا  وهو 
امل�صت�صفى  ت�صميم  و�صع  مت 
الدولية  للموا�صفات  وفقا 

اخلا�صة بهذا املجال .

طريقة التشخيص
يتبع امل�صت�صفى نظاما دقيقا يف ت�صخي�س احلاالت 
التى ت�صل اليه من خالل االعتماد على اطباء علم 
االخر  بع�صهما  يكمل  نف�صين  واخ�صائين  نف�س  
كلية  مــن  املــتــخــرج  الطبيب  مهمة  ت�صعب  فــحــن 
الإجراء  نف�صي  اخ�صائي  اىل  املري�س  ير�صل  الطب 
ووفــقــا  النف�صي  بــاملــريــ�ــس  اخلــا�ــصــة  ــارات  ــب االخــت
الذي و�صل  وامل�صتوى  املري�س حتدد حالته  الإجابات 
اليه وطرق املعاجلة – تقول �صفيقة �صرب اخ�صائية 
اىل  حتتاج  التي  احلالة  الطبيب  الينا  ير�صل  نف�صية 
االختبار  حتت  بو�صعها  فنقوم  اكــر  وفهم  اي�صاح 

التوتر  ومقيا�س  االكتئاب  مقيا�س  فيه  يحدد  الــذي 
واملقايي�س االخرى ون�صبح على دراية بكيفية التعامل 
معه ونظل نراقب التح�صن الذي يحدث معه ا�صبوعيا 
والعودة  امل�صت�صفى  من  للخروج  ي�صبح جاهزا  حتى 

اىل حياته الطبيعية .

يف  خمتلفة  مناطق  من  القادمون  املر�صى  يدخل 
اليمن نظرا لل�صمعة اجليدة التي اكت�صبها امل�صت�صفى 
ويقرر  حــاالتــهــم  وحتـــدد  اال�صتقبال  ــادات  عــي اىل 
الطبيب اذا كان املري�س بحاجة اىل رقود ام يكتفي 

باملراجعة من فرتة اىل اخرى .

 يف العام املا�صي مت ا�صتقبال 1172 حالة بينها 
87 ن�صاء وغالبيتها حت�صن وعاد اىل حياته الطبيعية 
من   %  80 اأن  اخلر�صاين  الدكتور عمر  يقول  كما 
وي�صتعيدون  يتح�صنون  الينا  ي�صلون  الذين  املر�صى 
وعند  ومطمئنة  نتائج جيدة  وهي  النف�صية  عافيتهم 
للمراجعة  عودتهم  نطلب  امل�صت�صفى  من  خروجهم 
االأ�صباب  عن  نبحث  حالته  تنتك�س  ومــن  والتقييم 
ــعــاده عنها وغــالــبــا تــكــون االأ�ــصــبــاب ان  ونــحــاول اب
قد  واالقت�صادية  اال�صرية  وامل�صاكل  ال�صغوطات 
عادت كما ان املري�س مل يلتزم بالن�صائح والتعليمات 

االطباء ..

نحن أهل المريض في 

غياب اسرته 

 % 80
من الحاالت  تتحسن



واخذ الدواء ومل يلتزم االهل باالإر�صادات اإما عندما 
يكون عندنا ن�صبح نحن اال�صرة يف غيابها.

اقسام المستشفى
 190 على  الرجال  برقود  اخلا�س  الق�صم  يحتوى 
على  بالن�صاء  اخلا�س  الق�صم  يحتوى  بينما  �صريرًا 
ويوؤدي اختالط املر�صى مع بع�صهم اىل  �صريرًا   40
اخلر�صاين  يقول  كما  املر�صية  حلاالتهم  تف�صريهم 
املري�س  يرى  امل�صوؤول عن عدد من احلاالت عندما 
بـــاأن هــنــاك عـــددًا مــن احلـــاالت االأخــــرى  مماثلة 
حلاالته يبداأ بطرح ال�صوؤال ملاذا يت�صابهون معه مبا 
يعاين منه ثم ي�صاأل ما اذا كانوا على حق ام جمرد 
�صعورهم  يبداأ  وهنا  معن  وهم  يف  يقعون  ا�صخا�س 
باحلاجة للعالج كما ان املري�س ي�صل اىل معرفة انه 
لي�س وحده من يعاين وهناك من ي�صبهه وهذا يخفف 

عنه التوتر.
وهناك املخترب الذي يحتوى على اجهزة تخطيط 
ــاالت  احل ي�صتقبل  الـــذي  ــوارئ  ــط ال وق�صم  حديثة 
ينتج  التي  تلك  خا�صة  �صاعة   24 خــالل  النف�صية 
االق�صام  واحـــدث   ، عنف  او  انتحار  حــاالت  عنها 
االدمان  �صحايا  خمتلف  ي�صتقبل  االإدمــان  ق�صم  هو 
ويوجد   ، فيه  احلالة  احتياج  حتديد  ويتم  باأنواعه 
للمر�صى  التوعية  ويــقــدم  النف�صي  االر�ــصــاد  ق�صم 
العالج  وق�صم  النف�صية  االختبارات  وق�صم  واقاربهم 

النف�صي . 

ما الذي نفعله للمرضى
عدد كبري من املر�صى ال يدخل امل�صت�صفى اال حن 
تعقيدات  من  يزيد  وهــذا  جدا  �صيئا  و�صعه  ي�صبح 
العالج كما تقول �صفيقة �صرب اف�صل احلاالت جتاوبا 
هي من يكون يف اول املر�س ومع ذلك نحن نتعامل مع 
كل احلاالت ي�صل مر�صى وقد فقدوا قدرات معينه 
ومنهم  النظافة  على  للقدرة  فاقدًا  يكون  من  منهم 
من مل يعد قادرًا على العمل ومنهم من فقد عالقاته 
نعيد  ــاالت  احل هــذه  وجميع  واالأ�ــصــريــة  االجتماعية 
اليها ما فقدت ومبجرد مرور وقت ق�صري يكونوا قد 
الطبيعية.،  حياتهم  ممار�صة  على  القدرة  ا�صتعادوا 
لكنها  االطباء  يقررها  التي  العقاقري  اىل  باالإ�صافة 
ح�صب  ومتثل  ال�صفاء  رحلة  يف  االكرب  اجلزء  لي�صت 
يظل  بينما  الــعــالج  مــن  فقط   %  40 اخلر�صاين 
الذي  النف�صي  العالج  وهو  االهم  هو  االخر  اجلانب 

يقوم به املخت�صون واالقارب .

ملف العدد
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10 % من السكان 
يعانون من إضطرابات 

نفسية أو عصبية



جاهز للخروج
الــذي يجرى معاملة  والــد احــدى احلــاالت  يقول 
اخلروج انه اتى بولده قبل ا�صابيع وكان و�صعه �صعبا 
وكان عنيفا ويحب ان يرتك البيت وال يعود اال بالقوة 
او ي�صرب وبناء على  ياأكل  وال يهتم بنظافته وال مبا 
اىل  بولده  جــاء  اب  يف  االطباء  احــدى  من  ن�صيحة 
م�صت�صفى االأمل وا�صبح االن يف حال اأف�صل وال يحتاج 

اال مراجعة وقد الحظ تغيري كبري يف �صلوك االبن .
يف هذه االثناء جاء رجل اخر يحمل اوراقا وادلة 
يدري  الأنه ال  امل�صت�صفى  اخاه من  اخراج  يريد عدم 
املخت�س  الطبيب  له  او�صح  وقد  فعله  ينوي  لذي  ما 
باخلروج  مري�س  الأى  ال�صماح  يتم  ال  انه  باملعاجلة 
مامل يكن الطبيب قد اطمئن متاما انه ال خطر من 
اخلروج ويف حالة ا�صرار االهل على خروج قريبهم 
يتحملون نتيجة اى انتكا�صه لقريبهم او ما قد يحدثه 
من م�صاكل وحوادث عنف ويقدم تعهد منهم ب�صمان 

�صالمته .
...... 

من   %  10 اأن  اإىل  علمية حديثه   درا�صة  ت�صري 
ع�صبية  اأو  نف�صية  ا�صطرابات  من  يعانون  ال�صكان  
من   %  5 ن�صبة  اأن  اأخـــرى  اح�صائيات  وك�صفت 
خدمات  على  احل�صول  ي�صتطيعون  فقط  اليمنين 
بينما  املتخ�ص�س  الــكــادر  خــالل  من  نف�صية  طبية 
على  احل�صول  الي�صتطيعون   %  80  -  75 ن�صبة 
 . املختلفة  والطبية  النف�صية  العالجية  اخلــدمــات 
وبالنظر اإىل هذه االأرقام املخيفة يبدو من الطبيعي 
حيث  اليمن  يف  النف�صية  االأمــرا�ــس  وتــزايــد  تفاقم 
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مدير مستشفى األمل ..

أنشأنا أول مركز في اليمن لعالج اإلدمان

10 % من السكان 
يعانون من إضطرابات 

نفسية أو عصبية

د . �سامي ال�سرعبي

مستشفى االمل للطب 

النفسي نموذج فريد في 

بالدنا للمستشفيات النفسية  

والعصبية يقدم خدماته في 

اطار خيري يتضمن التسهيالت 

وإعفاءات و كفاالت عالجيه  كما  

تم تصميم المستشفى وفق 

تصاميم المستشفيات النفسية 

في البلدان االخرى 



نف�صها  تعك�س  بة  مركرّ م�صكلة  اليوم  متثرّل  اأ�صبحت 
�صلبًا على كافة جماالت حياة االإن�صان اليمني �صواء 
منها االقت�صادية اأو االجتماعية اأو االأمنية يف املقابل 
مع  نف�صانين  اطــبــاء  وجــود  يف  كبرية  ــدرة  ن هناك 
قبل  من  النف�صي  ال�صحة  بقطاع  االهتمام   �صعف 
بحاجة  بالدنا  وتبدوا  املتعاقبة   احلكومات  جميع 
ما�صة ملزيد من التدريب والتاأهيل لالأطباء املخت�صن 
والتخ�ص�صات امل�صاعدة والتمري�س املوؤهل يف جمال 
النف�صية ، ومن منطلق الواجب االجتماعي  ال�صحة 
م�صروع طبي  تبني  عاتقها   CSSW على  اأخــذت 
متمثاًل يف م�صت�صفى االأمل والذي يعد اأول م�صت�صفى 
والع�صبية  النف�صية  االأمرا�س  عالج  يف  متخ�ص�س 

على م�صتوى اليمن«

عام  مــديــر  ال�صرعبي  �صامي  الــدكــتــور  ــح  واأو�ــص
وفق  امل�صت�صفى  ت�صميم  مت  اأنــه  االأمـــل  م�صت�صفى 

ت�صاميم امل�صت�صفيات النف�صية يف البلدان االخرى .

كبري  دور  له  امل�صت�صفى  اأن  �صامي  الدكتور  وي�صيف 
عن  عــبــارة  فهو  الطبية   اخلــدمــات  تقدمي  يتجاوز 
تعني  خريية  اجتماعية  ا�صت�صفائية  �صحية  موؤ�ص�صة 
واالجتماعية  النف�صية  ال�صحية  اخلدمات  بتقدمي  
يعانون من م�صكالت  الذين  املجتمع  الأفراد  النوعية 
خدمات  ــه  ول اجلن�صن  مــن  نف�صية  وا�ــصــطــرابــات 
النف�صية  ال�صحة  تقدمي خدمات  كـ  ومتنوعه  عديده 
ن�صر  يف  واالإ�ــصــهــام  النف�صين  للمر�صى  املتكاملة 
تاأهيل  وكذلك  املجتمع  اأفــراد  بن  النف�صية  الثقافة 
النف�صي  الطب  جمــال  يف  النوعية  الطبية  الــكــوادر 

يف  النف�صي  املــر�ــس  خماطر  تقليل  يف  وامل�صاهمة 
البورد  طالب  بتدريب  امل�صت�صفى  يقوم  كما  املجتمع 
ال�صراكة مع منظمات  اإىل تعزيز  العربي  باالإ�صافة 

املجتمع املدين واجلهات الر�صمية ذات العالقة . 
الفاعل  الــدور  اإىل  للم�صت�صفى  العام  املدير  وي�صري 
الذي لعبه م�صت�صفى االمل حيث مت عربه ومن خالله 
واإعادة املدمنن  لتاأهيل  اليمن  اول مركز يف  افتتاح 
يحتوى  وحاليا  املرجعية  املراكز  من  املركز  ويعترب 
�صوف  الذي  االدمــان  حاالت  ال�صتقبال  21�صرير 

تبدا العالج  .

الجانب التعليمي والتدريبي للمستشفى  
يقدم امل�صت�صفى دورًا  منوذجيًا يف املجال التعليمي 
النف�صي  للطب  مرجعية  امل�صت�صفى  يعد  و  والتدريبي 
النف�صي،  للطب  اإقليمي  تدريبي  ومركز  اليمن  يف 
اليمني  املجل�س  مع  بالتعاون  امل�صت�صفى  يقوم  حيث 

للتخ�ص�صات الطبية بوزارة ال�صحة بتنفيذ:
البورد العربي )درا�صات عليا( يف جمال الطب النف�صي .• 
دبلوم علم النف�س االإكلينيكي بعد البكالوريو�س .• 
دبلوم التمري�س النف�صي .• 
وتاأهيل •  الطالب  بتدريب  امل�صت�صفى  يقوم  كما 

تدريب   : ومنها  املــجــاالت  من  عــدد  االأفـــراد يف 
وذمــار،  �صنعاء  بجامعتي  الطب  كليتي  طــالب 
وطالب اأق�صام علم النف�س يف معظم اجلامعات 

وي�صل عددهم اإىل 400 طالب �صنويًا .
تدريب طالب املعاهد ال�صحية لعدد 100طالب �صنويًا.• 
اإقامة دورات متخ�ص�صة يف التمري�س النف�صي ، • 

لعدد 60 فردًا.

ملف العدد
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نسبة 75 - 80 %
 من اليمنين اليستطيعون 
الحصول على الخدمات 
العالجية النفسية



عموم •  من  العموم  اأطباء  من  طبيبًا   40 عدد  درب 
حمافظة اجلمهورية خالل العام املن�صرم 2014م.

التوعية في المجال النفسي:
حيث يقوم امل�صت�صفى بالتايل :

اإ�صدار جملة توعوية دورية بعنوان »الثقافة النف�صية«.• 
اإقامة ندوة �صهرية يف االإر�صاد والتعليم النف�صي • 

الأهايل املر�صى.
اإ�صدار برو�صورات توعوية منها االكتتاب و القلق • 

و الف�صام.
التمري�س •  يف  املر�صد   « بعنوان  كتاب  اإ�ــصــدار 

واالأطــبــاء  اال�ــصــتــ�ــصــاريــن  مبــ�ــصــاركــة  النف�صي« 
العاملن بامل�صت�صفى.

 نفذ امل�صت�صفى عدد من احلمالت النف�صية منها :
بال�صيول •  املنكوبن  الإغاثة  نف�صية  �صحية  حملة 

مبحافظة ح�صرموت.
حملة �صحية نف�صية للمت�صررين من اآثار حرب �صعدة.• 

انهيار •  مــن  للمت�صررين  نف�صية  �صحية  حملة 
ال�صخر يف الظفري.

حملة �صحية نف�صية للمت�صررين من اآثار احلرب يف اأرحب .• 
حملة �صحية نف�صية للمناطق املت�صررة من اثار • 

احلرب بامانة العا�صمة.
لل�صحة •  العاملي  باليوم  احتفالية  امل�صت�صفى  اقام 

النف�صية ت�صمنت عده فعاليات منها
معر�س ال�صور الوثائقي للمري�س النف�صي الذي • 

ال�صحة  ــر  وزي نائب  بــاعــوم  نا�صر  اأ.د  افتتحه 
العامة وال�صكان و االأ�صتاذ امن جمعان امن عام 

املجل�س املحلي بامانة العا�صمة وقد بلغ عدد زوار 
املعر�س 1256 زائر. 

املري�س •  عــن  يعرب  ريــبــورتــاج  امل�صت�صفى  انــتــج 
بعنوان  حوله  املجتمع  مفاهيم  ويغري  النف�صي 

)ن�صاين عامل الن�صيان(
التلفزيونية •  الربامج  من  عــدد  امل�صت�صفى  اقــام 

تهتم باملري�س النف�صي وكيف التعامل معه.
اقام اليوم املجاين املفتوح الذي ا�صتفاد منه اكر • 

من 250 مري�س يف يوم واحد.

من مشاريع المستشفى
م�صروع كفالة �صرير.

م�صروع العون الغذائي.
م�صروع الكفالة العالجية .

م�صروع مركز التاأهيل النف�صي.

غيرنا مستقبلهم
واإبـــراز  النجاح  ق�ص�س  مــن  الكثري  وللم�صت�صفى 
ق�ص�س النجاح توظيفه لبع�س املر�صى الذين تعافوا 
وا�صبحوا االن من �صمن الكادر العامل بامل�صت�صفى.

ال�صخ�س  بنف�صية  الــثــانــويــة  طــالب  بع�س  دخـــول 
املنهزم واملحبط من احلياه والعمل على اعاده تاأهيل 
فقد ح�صل احدهم على منحه درا�صية اىل ماليزيا 
بكلية  يــدر�ــس  واالأخــــر  االإجنــلــيــزيــة  اللغة  لــدرا�ــصــة 
النجاح  امثلة  بع�س  هذي  �صنعاء  جامعه  الهند�صة 

وغريها كثري .

15

يقوم المستشفى بتنفيذ 

البورد العربي في مجال

 الطب النفسي للدراسات العليا



توزيع عدد  االأن�صطة متثلت يف  العديد من  باملكال   CSSW فرع  نظم 
من االأواين املنزلية لعدد 65 اأ�صرة �صملت  ثالجات كهرباء واأدوات مطبخ 
املقعدين  واملعاقن  للمر�صى  ومكيفات  الفقرية  لالأ�صر  ــران  واف متكاملة 

مبديرية املكال .
اإىل ذلك نفذ الفرع ور�صة للقيادات املجتمعية واالعالمية حول مكافحة 
مبر�س  للتوعية  واالإعالمية  املجتمعية  القيادات  من   20 مب�صاركة  االيدز 
االيدز برعاية من وزارة ال�صحة العامة وال�صكان وبدعم من موؤ�ص�صة يان 

للتنمية ال�صحية واالجتماعية.
التفوق  مهارات  بعنوان  لالأيتام  تدريبية  دورة  بتنفيذ  الفرع  قــام  كما 
الدرا�صي حيث اأ�صهمت الدورة يف  تنمية قدرات ومهارات االأيتام واإك�صابهم 
االأيتام  وت�صجيع   ، الدرا�صي  التفوق  حتقيق  من  متكنهم  جديدة  خــربات 

املتفوقن يف موا�صلة الدرا�صة واملحافظة على تفوقهم الدرا�صي

الــربامــج  مــن  عـــددًا  املــهــرة  مبحافظة   CSSW ــرع  ف نفذ 
تلقن  الكرمي  القراآن  تعليم  برامج  يف  متثلت  لالأيتام  التدريبية 
دورة  لليتيمات،  اخلياطة  على  تدريب  دورة  و  وتـــالوة،  وحفظ 
حا�صوب لالأيتام، ودورات يف اخلط والر�صم ، ودورات يف جمال 
االإن�صاد اجلماعي والفردي ويف جمال امل�صرح، اإ�صافًة اإىل دورات 
جمال  ويف  النجاح  وا�صرار  التطوعي،  العمل  اأهمية  عن  تدريبية 

التوعية ال�صحية.
وا�صهمت الدورات  يف تاأهيل اليتيم يف �صتى جماالت الرعاية 
وتطوير  مهاراته  و�صقل  وال�صحية  واحلرفية  والرتبوية  التعليمية 

قدراته .

اأقام فرع وادي ح�صرموت يف يناير املا�صي دورة مهاريه يف الفنون 
الت�صكيلية لليتيمات املكفوالت.

ويف الدورة التي �صارك فيها خم�صة ع�صر يتيمة تلقت امل�صاركات 
جملة من اجلوانب النظرية والعملية  يف الفن الت�صكيلي والر�صم 

على اجلدران اإ�صافة اإىل الر�صم على الزجاج بالرمل.

فرع CSSW بالمكال 

يقيم العديد من األنشطة

في  المهرة .. 

إفتتاح  المركز التدريبي لأليتام

في وادي حضرموت

 دورة في الفنون التشكيلية 
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وزع فرع CSSW باأمانة العا�صمة كمية من االأدوية 
امل�صروع  هــذا  ويــنــدرج   ، للمعاقن  الطبية  وامل�صتلزمات 
يقدمها  التي  والدوائية  الطبية  امل�صاريع  قائمة من  �صمن 
الفرع للمر�صى الفقراء وخا�صة ذوي االعاقات واالأمرا�س 
�صخاء  موؤ�ص�صة  مــن  بتمويل  الــفــرع  نفذ  كما   ، املزمنة 
للخدمات م�صروع ال�صدقات النقدية والعينية ل�صهر يناير 
اأ�صرة   180 من  اكر  امل�صروع  من  ا�صتفاد  املا�صي حيث 
الدار�صن  العلم من  فقرية وحمتاجة  ا�صافة اىل طالب 
باجلامعات، اإىل ذلك اأقام الفرع  لقاء وديًا لعدد ) 25 ( 

يتيما مع اأمهاتهم .
وامهاتهم  لالأيتام  الغداء  وجبة  تناول  اللقاء  ذلك  تال 

وذويهم مع زيارة احلديقة.

فرع األمانة ..  الترفيه لأليتام وتوزيع األدوية للمعاقين

تنفيذ  مــن  املا�صي  يناير  يف   CSSW انتهت 
والتنموية يف عدد من  االن�صائية   امل�صاريع  عدد من 
حمافظات اجلمهورية حيث انتهت من بناء  م�صجد 
الهدى  يف منطقة مذبح باأمانة العا�صمة  بتمويل من 
من  انتهت  كما   ، البحرين  اخلريية  االأعمال  جلنة 
م�صروع بئر ت�صنيم وم�صروع بئر فاطمة عبد العزيز 
يف حمافظة حجة بتمويل من بيت ال�صارقة اخلريي 
وبئر نورة حممد بن فار�س يف و�صاب بتمويل من بيت 
بتمويل  خــوالن  يف  االأكحيل  وبئر  اخلــريي  ال�صارقة 

اإىل �صراء مولد قرية  من قطر اخلريية   باالإ�صافة 
حيث  راف  موؤ�ص�صة  من  بتمويل  خــوالن  يف  حمجب 
ي�صتفيد من هذه امل�صاريع االآالف من �صكان املناطق 

عدة  اعتماد  على  املوافقة  مت  ذلــك  اإىل   ، املــذكــورة 
م�صاريع ان�صائية وتنموية متثلت يف بناء م�صجد منى 
بنت اال�صود يف خوالن بتمويل من موؤ�ص�صة راف وبناء 

م�صجد القناو�س يف املحويت 
دور  وبناء  تعز  يف  ثابت  �صعيد  اأ�صرة  منزل  وبناء 
ملــركــز االبـــداع يف احلــديــدة وبــنــاء مــركــز االأمــومــة 
ت�صطيب  وا�صتكمال  العا�صمة  اأمــانــة  يف  والطفولة 
وتاأثيث مركز تاأهيل ن�صوي يف �صقطرى  بتمويل من 

جلنة االأعمال اخلريية البحرين 

مشاريع انشائية وتنموية في عدد من المحافظات
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اإلعالم

 ودوره في  االستجابة للكوارث

اأ.  حممد املعزب

* �صل�صلة التوعية من كتاب الدليل امليداين 
الأع�صاء الفريق االإقليمي لالإ�صتجابة للكواراث   

  اإلعالم في مكان الكارثة
لعمل  االأولــويــة  اإعطاءها  االإعـــالم  و�صائل  تتوقع 
مع  والتحدث  االأفـــالم  وعمل  والت�صوير  التقارير 
اأي  لتدمري  حماوالت  اأو  معوقات  وبدون  امل�صوؤولن. 
يجب  ولذلك   ، االإنقاذ،  فرق  اأواإعاقة  جنائية،  اأدلة 
ب�صورة  املــعــلــومــات  واإعــطــائــهــم  عليهم  ال�صيطرة 
وكذلك  الــكــارثــة  موقع  مــ�ــصــوؤول  بوا�صطة  منتظمة 

تزويدهم بال�صور املنا�صبة.
يجب  ب�صورة جيدة  االإعالم  و�صائل  مع  وللتعامل 

اتباع التايل:
- عمل مكان ملقابلة االإعالمين فيه.

- منع الدخول للموقع.)موقع الكارثة(
- تعين �صابط لالت�صال بو�صائل االإعالم.

- عمل اأهمية ملركز االإعالم.
- تزويدهم باملعلومات اأواًل باأول لن�صرها يف و�صائل االإعالم.

- تزويد م�صوؤول العالقات العامة بكل املعلومات، 
واإمكانية مراجعته.

خارج   ( الذهبية  املنطقة  يف  مكان  جتهيز  يتم    
الطوق اخلارجي للموقع ( لعمل اللقاءات مع مندوبي 
دخول  يف  التحكم  يكن  وبذلك   . االإعــالم  و�صائل 
االإعالمين  من  قليل  لعدد  ال�صماع  يكن   ، املوقع 
االإعــالمــيــن  وعــلــى  والت�صوير،  للموقع  بــالــدخــول 
ما  كــثــريا   ، املــهــمــة،  هـــذه  مــن يثلهم يف  اخــتــيــار 
لتغطية  االإعـــالم  و�صائل  يف  املــروحــيــات  ت�صتخدم 
االأخبار، ولكن هذه املروحيات قد حتدث الكثري من 

ال�صو�صاء مما قد يوؤثر على اأعمال فرق االإنقاذ وقد 
تعمل املروحيات على زيادة االأخطار املحتملة باملوقع 
اأنها قد تزيل بع�س االأدلة اجلنائية من املوقع،  كما 

ولذلك ينع ا�صتخدام املروحيات.
ــوؤول عــن و�ــصــائــل االإعـــالم  ــص ــ� عــلــى الــ�ــصــابــط امل
حمددة  فرتات  على  بــاأول  اأواًل  باملعلومات  تزويدهم 
لتلقي  االنتظار  على  االإعالمين  ي�صجع  مما  وثابتة، 
ويجب  باأنف�صهم.  عنها  البحث  من  بــدال  املعلومات 
واالبتعاد  عملها  و�صري  االإنقاذ  عمليات  على  الرتكيز 
طريق  عن  ذلك  ويتم  واالحتماالت.  التخمينات  عن 
اإدارة عملية اإعطاء املعلومات بوا�صطة �صخ�س واحد.

الفرق  قــادة  االإعــالم مبوجز من    �صوف يطالب 
وخا�صة  الفرق  قادة  مع  لقاء  ترتيب  يجب  ولذلك   ،
قائد االإ�صعاف والفريق الطبي والدفاع املدين ولفرتة 

ق�صرية الإعطاء تقارير موجزة عن الو�صع.

أهم األسئلة المطلوب اإلجابة عليها 
ماذا حدث؟ ما هي نوع االإ�صابات؟ وما خطورتها؟ 

وعدد الوفيات؟
ما هو العمل الذي تقومون به؟ ملاذا حدث ذلك؟

من امل�صوؤول؟

االستعداد للمقابالت
هي  وما  عنه،  �صتتحدث  فيما  فكر  املقابلة:  قبل 
النقاط التي تود ذكرها ، فكر فيما قد يكون ال�صوؤال 
االأول ، فكر يف كيف �صتختتم كالمك ، تاأكد من اأن 

مظهرك الئق.
اأثناء املقابلة: تذكر دائما اأنك على الهواء مبا�صرة 
، اأنظر دائما اإىل املحاور ولي�س اإىل الكامريا ، اجعل 
 ، تتع�صب  ال  تكذب،  ال  تق�صم،  ال  وا�صحة،  كلماتك 
ح�صر نف�صك لالنتقاد، اظهر تعاطفك مع امل�صابن 
واملوتى واأهاليهم ، اظهر اإعجابك بعمل فرق االإنقاذ، 

وباأع�صاء فريقك.
تتاأكد  حتى  مكانك  يف  جاهزًا،  اأبق  املقابلة:  بعد 
من توقف الت�صوير. قدم ن�صخ من اأي اإح�صائيات اأو 

مالحظات كنت قد ح�صرتها �صابقا.

اعداد التقارير
االقليمي  الفريق  ع�صو  مــن  املطلوبة  التقارير 

لال�صتجابة للكوراث يف امليدان:
تقرير االغاثة/تقرير االن�صطة

تقرير اللوج�صتي
تقرير املندوبن/الربامج

تقرير املهمة.
اىل من �صنقوم بار�صال التقارير:

قائد الفريق االقليمي لال�صتجابة للكوراث ير�صل 
التقارير اىل قائد فريق التقييم والتن�صيق امليداين

وامل�سورين  ال�سحفيني  من  كبرية  اأعداد  و�سول  يكون  الغالب  يف    
والعاملني يف و�سائل الإعلم املقروءة واملرئية اإىل موقع الكارثة 
ويف الوقت  املنا�سب فيه �سيء من ال�سعوبة، مما يحتاج اإىل عمل 

تقرير لتوزيعه على جميع و�سائل الإعلم.

كتابات
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نفذت الـ CSSW بتمويل من الهيئة العاملية للتنمية الب�صرية يف يناير املا�صي 
م�صروع توزيع املواد الغذائية لالأ�صر الفقرية يف حمافظات �صنعاء واالأمانة وحجة 
االجتماعي  والتاأهيل  الرعاية  برنامج  �صمن  وعمران  وال�صالع  وابــن  و�صعدة 

 25 الدقيق  من  مكونة  غذائية  �صلة   3000 توزيع  امل�صروع  خالل  من  مت  حيث 
كحم واالأرز 10كيلو ،وال�صكر 10 كيلو ، ،والزيت 1.8  لرت ، واحلليب ،وال�صاي 

واملكرونة وفا�صوليا .

يناير  يف  حجة  مبحافظة   CSSW فــرع  نفذ 
املا�صي العديد من الدورات متثلت يف  دورة تدريبية 
 " التقارير  وكتابة  الت�صغيلي  "التخطيط  جمال  يف 
العاملن  مــن  ومــتــدربــة  متدربا   )24( مب�صاركة 
 .. مــدين  جمتمع  منظمات  خم�س  وعــدد  الفرع  يف 
واأ�صهمت الدورة يف رفع مهارات املتدربن واملتدربات 
 .. التقارير  وكتابة  الت�صغيلي  التخطيط  جمــال  يف 
واأبدى امل�صاركون ارتياحهم ملا تلقوه من معارف وما 

اكت�صبوه من مهارات خالل الدورة ..
من جهة اأخرى نفذ قطاع املراأة و الطفل بالفرع 
 24 لعدد  بعنوان )اكت�صف قدراتك(  تدريبية  دورة 
املدر�صات  و  الــعــامــة   الثانوية  خريجات  مــن  فتاة 
اكت�صاف  بكيفية  التعريف  على  الـــدورة  وا�صتملت 
للذات  الــنــظــرة  تغيري  وكيفية  والـــقـــدرات  الـــذات 
كيف  على  والتعرف  التحفيز  يف  وتوظيفها  واحلياة 

وكيف  لالنطالق  املفيدة  االعتقادات  تغيري  يكننا 
يكننا كتابة اهدافنا وحتقيقها .

مـــع قطر  بــالــ�ــصــراكــة  و  الـــفـــرع  نــفــذ  ـــك  ذل اإىل 
اخلريية  و بتربع من �صركة �صخاء للخدمات م�صروع 

من  مكونة  ال�صتاء(  )ك�صوة  اليومية  ال�صدقات 
150 ا�صرة  )بطانيات  و بجامات و فنايل ( لعدد 

فقرية و مهم�صة.

دورات تدريبية مختلفة في محافظة حجة

بتمويل من الهيئة العالمية للتنمية البشرية  

توزيع 3000 سلة غذائية في سبع محافظات 
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يف عمران ) توجد �صور (
توزيع املواد الغذائية وك�صوة ال�صتاء 

نفذ فرع CSSW  يف حمافظة عمران م�صروع توزيع املواد الغذائية اأ�صتفاد منها  )450( اأ�صرة من 
النازحن واالأرامل واالأيتام بتمويل من الهيئة العاملية للتنمية الب�صرية وح�صلت كل اأ�صرة على  ن�صف 
اأرز+ دبة زيت +كيلو حليب+ كيلو �صاهي+ ن�صف كرتون فا�صوليا+  كي�س دقيق10+ك �صكر10+ك 

ن�صف كرتون مكرونة + باكت �صل�صة
البطانيات  من  اأ�صرة   )339( ا�صتفاد  ال�صتاء  وبطانيات  ك�صوة  توزيع  م�صروع  الفرع  نفذ  ذلك  اإىل 

و)628( فرد من الك�صوة  بتمويل من موؤ�ص�صة �صخاء

من  بتمويل    CSSW بـ  والطفل  املــراأة  قطاع  نفذ 
ريــادة  بعنوان  تدريبية  دورة  عاملية  جمتمع  منظمات 
اثــنــي ع�صر يوما   الــتــوظــيــف  ملــدة  االعــمــال ومــهــارات 
من  جملة  خاللها  تلقن  متدربة  ع�صرين   مب�صاركة 
يف  الـــدورة  وا�صهمت  واالقت�صادية  ـــة  االداري املفاهيم 
اك�صاب املتدربات مهارات يف تاأ�صي�س االأعمال ال�صغرية 
وو�صع  خطة العمل وااللتزام باأخالقيات االأعمال  وكيفية 

احل�صول علي الوظيفية.

ريادة االعمال 
ومهارات التوظيف

متابعات
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مع  بال�صراكة  باحلديدة   CSSW فــرع  نظم 
الرتفيهي  الرتبوي  امللتقى  للتنمية  رواحــل  موؤ�ص�صة 
لـ 53 يتيما ويتيمة ومت يف امللتقى تنفيذ  العديد من 
كالتلقن  واملهارية  والرتفيهية  التعليمية  ن�صطة  االأ
الثقافية  وامل�صابقات  والر�صم  واالإن�صاد  واال�صتماع 
وال�صرور  الفرح  اإدخــال  بهدف  الرتفيهية  واالألعاب 

الدرا�صة  �صهور  بعد  ــام  ــت ي االأ االأطــفــال  قــلــوب  اإىل 
كما  عنهم  للرتويح  الف�صلية  االإجـــازة  وا�صتغالل 
اإ�صعار  اإىل  اإعالميًا  اإ�صهاره  مت  الذي  امللتقى  هدف 
اإخوة  هم  بل  املجتمع  على  عالًة  لي�صوا  اأنهم  االأيتام 
انتباه  ولفت  املجتمع،  دعائم  من  هامة  ودعامة  لنا 
املجتمع اإىل �صرورة الت�صامن مع هذه الفئة ، ون�صر 

ال�صباب.  بن  االجتماعي  والتكافل  الت�صامن  ثقافة 
حــ�ــصــر املــلــتــقــى عــــدٌد مــن املــدر�ــصــات الــرتبــويــات 
احلفل  يف  مت  وُقدِّ االإعالمية  واجلهات  واملُتطورّعات 
ة التي  نا�صيد الهادفة واملُعربِّ اخلتامي العديد من االأ
توزيع جمموعة  ا�صتح�صان احلا�صرين كما مت  نالت 

لعاب. من الهدايا واالأ

تنظيم  الملتقى التربوي الترفيهي 

لأليتام في محافظة الحديدة

اختتام عدد من البرامج التدريبية 

لأليتام  في محافظة تعز 

CSSW مبحافظة تعز عددًا من الربامج التدريبية لالأيتام  نظم فرع 
واليتيمات بهدف اإك�صابهم مهارات تدريبية يف جماالت متنوعة ، حيث نفذ 
الفرع حتت �صعار ) لتكن جنمًا( دورات تدريبية يف الثقة بالنف�س و�صناعة 
التحفيز وبوابة التغيري وكيف ت�صبح جنمًا بهدف ا�صتغالل فراغ االأيتام يف 
الفرع  اختتم  كما   ، واملهارية  العقلية  لقدراتهم  وحتفيًزا  الف�صلية  االإجــازة 
ملتقى االأطفال االأول حتت عنوان )احلماية والدعم النف�صي( الذي ا�صتهدف 
،واأ�صهمت  اجلمعية   لــدى  املكفولن  االأيــتــام  من  ويتيمة  يتيما   150 عــدد 
الفعالية يف توعية االأيتام واليتيمات - كٌل على حده - يف كيفية التعامل مع 

�صهم الأي كالم اأو فعل موؤذي و�صار. اأقرانهم اأومن يكربونهم يف حال تعرُّ



CSSW مبحافظة �صعدة بالتعاون مع رابطة العامل  نفذ فرع 
ال�صالل  توزيع  م�صروع  ـ  الب�صرية  لتنمية  العاملية  الهيئة  ــ  اال�صالمي 
املحافظة  اأ�صرة فقرية يف عدد من مديريات   450 لعدد  الغذائية 
والــرعــايــة  اطـــار اخلــدمــات  الغذائية يف  الــ�ــصــالل  تــوزيــع  ويــاأتــي   .
من  االأالف  ع�صرات  منها  وي�صتفيد  الفرع  يقدمها  التي  االجتماعية 

االأ�صر الفقرية خالل العام .

ال�صلة  توزيع  م�صروع  املا�صي  يناير  يف  ب�صبوة   CSSW فــرع  نفذ 
�صلة  موؤ�ص�صة  من  وبتمويل  باملحافظة  الكلوي  الف�صل  ملر�صى  الغذائية  
للتنمية توزيع املواد الغذائية لالأ�صر املحتاجة من مر�صى الغ�صيل الكلوي 

باملحافظة ، ا�صتفاد من امل�صروع 28 اأ�صرة .
و  بطانية   )60( ال�صتاء  ك�صوة  توزيع  م�صروع  الفرع  نفذ  ذلــك  اإىل 
نفذ  كما   ، باملحافظة  واملهم�صن  لالأيتام  �صتاء  كك�صوة  مالب�س   )50(
الفرع  برنامج امل�صاعدات اليومية لالأ�صر الفقرية ا�صتفاد منها )377( 

اأ�صرة بتمويل من موؤ�ص�صة �صخاء للخدمات.

بالتعاون مع رابطة العالم االسالمي 

توزيع السالل الغذائية 
لألسرة الفقيرة في صعدة 

توزيع السلة الغذائية لمرضى 
الفشل الكلوي في شبوة

يناير  يف  االأ�صغر  للتمويل  "مناء"  موؤ�ص�صة  كرمت 
العام  خــالل  املتميزين  فروعها  موظفي  املا�صي 

.2014
واو�صح االخ  خالد جعدان مدير عام املوؤ�ص�صة تاأمل 
للدفغ   2015 العام  خالل   نوعية  نقلة  حتقق  ان 
من  واحلد   البطالة  من  والتخفيف  التنمية  بعجلة 

الفقر يف اإطار اخلدمات  التي تقدمها  لعمالئها .

مؤسسة نماء تكرم
 موظفيها المتميزين
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�صارك االأخ يحي ح�صن الدباء االأمن العام امل�صاعد لـ  cssw  يف االجتماع التن�صيقي 
للجهات االن�صانية واجلمعيات االغاثية الذي انعقد يف العا�صمة املغربية الرباط بهدف 
التح�صري للقمة االن�صانية العاملية املقرر انعقادها يف مدينة ا�صطنبول الرتكية خالل يف 
 12 اقيمت يف  ور�صة   12 ناق�س خمرجات  االجتماع  ان  الدباء  وقال   ، 2016م  العام 
دولة عربية من اجل اخلروج بتو�صيات ملوؤمتر القمة االن�صانية العاملية املقرر انعقاده يف 
املقبل  ملوؤمتر قمة عربية يف عمان يف مار�س  التح�صري  ناق�س االجتماع  ، كما  ا�صطنبول 
اأي�صا يف املوؤمتر الثاين ع�صر للندوة العاملية لل�صباب  . وا�صاف الدباء انه مثل اجلمعية 
اال�صالمي الذي اقيم مبدينة مراك�س يف املغرب حتت �صعار )ال�صباب يف عامل متغري ( 
حيث مت عر�س جتربة اجلمعية يف مكافحة وا�صتئ�صال مر�س ال�صوداء يف اليمن م�صريا انه 
جرى على هام�س املوؤمتر انتخاب جمل�س امناء جديد للندوة العاملية لل�صباب اال�صالمي .

cssw تعرض تجربتها في 
مكافحة واستئصال مرض السوداء  في  مؤتمر مراكش
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م�صروع  اأداء  حت�صن  حــول  عمل  ور�ــصــة  عــقــدت  
الور�صة  واأو�صت  تعز  لالأطفال يف حمافظة  الغذائى 
والغذائي  العالجي  التدخل  بتقييم م�صروع  اخلا�صة 
تعز، احلديدة،  الذي نفذته اجلمعية يف حمافظات 
التغذية  عــيــادات  اداء  حت�صن  بــ�ــصــرورة  املحويت 
الإجناح  واإ�صراكه  املحلي  املجتمع  وتفاعل  اخلارجية 
امل�صروع ، كما اأ�صار امل�صاركون يف الور�صة التي مولها  
اخلريية  قطر  قبل  من  الطارئة  اال�صتجابة  برنامج 
ومنظمة الغذاء العاملي ومكتب االأمم املتحدة لتن�صيق 
عمل  �صرورة  اىل  واليوني�صيف  االإن�صانية  ال�صوؤون 

الفرق الطبية ومعاجلة �صوء التغذية احلاد واملتو�صط 
ويعزز  اجلــهــود  يكثف  تكاملي  برنامج  خــالل  مــن 

النتائج  .
املجيد  عبد  الــدكــتــور  اأكــد  الــور�ــصــة   افتتاح  ويف 
م�صروع  اأهــمــيــة  على  اجلمعية  عــام  اأمـــن  فــرحــان 
برناجمًا  يعد  والـــذي  والــغــذائــي  العالجي  التدخل 
نوعيًا، ا�صرتك يف تنفيذة 3 جهات ، منوهًا ان هناك 
م�صروعن اأخرين هما م�صروع الغذاء مقابل العمل، 
لالأ�صرة  للدخل  مـــدرة  م�صاريع  خلق  �صيتم  حيث 
تعز  حمافظة  يف  و  الكفاالت  الغاء  و�صيتم  املكفولة 

�صيتم اطالق برامج جديدة يف البنى التحتية وكفالة 
ال�صحية  الرعاية  اأ�صاد مدير  ، من جانبه   االيتام  
التي  ال�صراكة  اأهمية  عبدالكرمي  ف�صل  بتعز  االولية 
باأهمية حت�صن  ، منوهًا  الوفيات   للتقليل من  عملت 
الو�صع ال�صحي باملحافظة موكدًا تقدمي الت�صهيالت 

والدعم لتنفيذ امل�صاريع ال�صحية من قبل اجلمعية.
قطر  مكتب  مــديــر  الـــواعـــي،  حمــمــد  ـــد  اأك فيما 
مبادرة  اأول  يعد  امل�صروع  هذا  اأن  باليمن  اخلريية 
للعديد من  فــاحتــة  وهـــي  ثـــالث جــهــات  مبــ�ــصــاركــة 
قطر  اأن  م�صريًا   ، الناجة  ــادرات  ــب وامل ال�صراكات 
م   2014 الــعــام  خــالل  اليمن  يف  نفذت  اخلــرييــة 
32 مليون دوالر يف خمتلف  236 م�صروعًا بتكلفة 

املجاالت ال�صحية واالجتماعية وكفالة االأيتام .
العالجي  الــتــدخــل  مــ�ــصــروع  اأن  ـــره  ذك ــر  اجلــدي
والغذائي يعمل من خالل تدخل مبا�صر لال�صهام يف 
انقاذ  حلياة االأطفال حتت �صن اخلام�صة باال�صافة 
احلــوامــل  لــالأمــهــات  الــغــذائــي  الــو�ــصــع  اىل حت�صن 
العالجية  االأغــذيــة  تقدمي  خــالل  مــن  واملر�صعات 
التغذية اخلارجية  ال�صرورية عرب عيادات  االدويــة  
بن فئة االأطفال   وتقدمي امل�صاهمة يف خف�س معدل 

الوفبات.

تقييم مشروع معالجة سوء التغذية في ثالث محافظات

ورشة عمل حول تحسين أداء مشروع التدخل الغذائي لألطفال



للتنمية  يان  موؤ�ص�صة  من  بتمويل   CSSW نفذت 
للقيادات  تدريبية  ور�ــس  ثــالث  واالجتماعية  ال�صحية 
واحلــديــدة  عــدن  حمافظة  يف  واالعــالمــيــة  املجتمعية 

وح�صرموت حول مكافحة فريو�س نق�س املناعة االيدز 
بفريو�س  امل�صاركن  تعريف  يف  الور�س  اأ�صهمت  حيث 
الــوقــايــة  مــنــه ودور  املــنــاعــة )االيـــــدز( وطـــرق  نق�س 
املجتمع  تثقيف  يف  واالعــالمــيــة   املجتمعية  الــقــيــادات 

بخطورة  هذا املر�س .
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 cssw » بادر » وزع فرع  العمانية االأهلية  بتمويل من املبادرة 
�صورية جلاأت اىل حمافظة  ا�صرة   90 لعدد  بعدن طرودا غذائية 

عدن يف اطار حملة امل�صاعدات االإغاثية لالجئن ال�صورين  .
االجتماعية   الــرعــايــة  مــديــر  الب�صريي  اهلل  عبد  االأخ  وقـــال 
اأن امل�صاعدات تاأتي جزءا من احلملة التي ت�صمل توزيع  باجلمعية 
م�صاعدات تلبي جزء من احتياجات اال�صرة من املواد غذائية لكل 

اأ�صرة واملعاينة الطبية  باالإ�صافة اإىل حقيبة الكرامة الن�صائية .

اإب م�صروع توزيع املواد الغذائية  CSSW مبحافظة  نفذ فرع 
�صلة   )  300  ( لعدد  االيتام  وا�صر  واملحتاجة  الفقرية  االأ�صر  على 
يف  واال�ــصــهــام  التكافل  قيم  تعميم  اإىل  املــ�ــصــروع  وهــدف  غذائية 
على  ال�صرور  واإدخــال  وموا�صاتهم  املحتاجن  معاناة  من  التخفيف 
للموظفن  عمل  ور�صة  الفرع  نفذ  ذلك  اإىل   ، واملحتاجن   الفقراء 
الور�صة  و�صملت   ) التقارير  و�صياغة  اإعــداد   ( بعنوان  واملوظفات 
امل�صاكل  واهــم  اعــدادهــا  وكيفية  بها  يتعلق  ومــا  التقارير  �صياغة 
اعــداد  يف  والعاملون  املوظفون  يعاي�صها  التي  بالتقارير  املتعلقة 

التقارير الربعية وال�صنوية

ورش تدريبية

حول فيروس نقص المناعة

300 أسرة فقيرة

تستفيد من السلة الغذائية  في إب

بتمويل من المبادرة العمانية األهلية“بادر “

توزيع الطرود الغذائية لعدد 90 أسرة سورية في  محافظة عدن 



25 عاما .. تنمية وعطاء


