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ـــا يف  ـــى جتربته ـــأرب ع ـــع م ـــدا تطل ـــا يف روان ـــى جتربته ـــأرب ع ـــع م ـــدا تطل روان
ـــار ـــادة االع ـــايف وإع ـــارالتع ـــادة االع ـــايف وإع التع

فريق حكومي من مأرب زار  رواندا لمدة ستة أيام  ضمن برنامج أممي. 

الفريق ناقش مع الروانديين تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجاالت.

اطلع على أهم المشاريع والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة للتحديات.

تعرف على إمكانية االستفادة من التجربة الرواندية في مأرب.
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اختتـــم فريـــق حكومي 
مـــن محافظـــة مـــأرب يوم 
الثالثـــاء زيارتـــه الرســـمية 
روانـــدا  جمهوريـــة  إىل 
ـــروع  ـــطة م ـــن أنش ضم
تعزيـــز املرونـــة املؤسســـية 
 )SIERY( واالقتصاديـــة
ــج  ــذه برنامـ ــذي ينفـ الـ
االمـــم املتحـــدة اإلنمائي يف 
ـــل من االتحاد  اليمن بتموي

ـــي. األوروب
ـــام الزيارة عقد  ويف خت
ـــق  ـــاء الفري ـــس وأعض رئي
الحكومـــي جلســـة ختامية 
مـــع نظرائهـــم الروانديـــن 
آليـــات وســـبل  ملناقشـــة 
تعزيـــز التعـــاون والتواصل 
كافة  يف  املشرتك  والتنسيق 

املجاالت الخدمية بما يحقق 
ـــج  ـــن برنام ـــتفادة م االس
مستوى  تحسن  يف  الزيارة 
مأرب. بمحافظة  الخدمات 

الجانبـــان  وتبـــادل 
ــول  ــر حـ ــات النظـ وجهـ
املشاركن  وانطباع  الزيارة 
عنهـــا، حيث أعـــرب الفريق 
الحكومـــي عـــن شـــكره 
عىل  الرواندين  للمسؤولن 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم 
الضيافة طوال أيام الزيارة 
وامتنانهـــم لقيـــادة وكالـــة 
التعاون الرواندية وبرنامج 
ـــي  ـــدة اإلنمائ ـــم املتح االم
يف اليمـــن عـــىل إتاحـــة هذه 
الفرصة لهـــم لإلطالع عىل 
واحدة مـــن أنجح التجارب 

التعايف  يف  الحديثة  التنموية 
وإعـــادة اإلعمـــار وتجـــاوز 

ـــاة الحرب. مأس
ويف ترصيـــح لوكالـــة 
األنبـــاء اليمنيـــة ســـبأ أكـــد 
ـــي الجبل رئيس  الدكتور ع
الفريق الحكومي أن الزيارة 
كانت مثمرة، وعززت الكثري 
مـــن املفاهيم واألفكار لدى 
الفريق الزائر، وأضافت لهم 
ـــرؤى الجديدة  ال الكثري من 
حـــول املرونـــة املؤسســـية 
واالقتصاديـــة، وإعـــادة 
االعمـــار، والتي ســـتنعكس 
عـــىل خطـــط املكاتـــب 
التنفيذيـــة للســـلطة املحلية 
باملحافظـــة، وتمكنهـــم من 
وضع اسرتاتيجيات تنموية 

مبتكرة قـــادرة عىل تحفيز 
باملحافظة،  املحلية  التنمية 
وتوســـيع قاعـــدة مواردها 
املتاحـــة  االقتصاديـــة 
واستلهام التجارب الناجحة 
يف روانـــدا من رؤى وأفكار 
جديدة وخطط تعايف عملية 
ـــة  ـــذ مشـــاريع خدمي لتنفي
يف  املجتمع  احتياجات  تلبي 
كافة الخدمات األساســـية.

إىل  الجبـــل  وأشـــار 
أن الفريـــق اطلـــع عـــىل 
أهـــم املشـــاريع والتجـــارب 
الناجحـــة والحلول املبتكرة 
ــات  ــات والتحديـ للصعوبـ
التـــي واجهتها روندا خالل 
مرحلـــة مابعـــد الحـــرب 
البالد  عاشتها  التي  االهلية 

فريق حكومي من مأرب يطلع عى التجربة الرواندية يف 
التعايف وإعادة اإلعار

ضمن برنامج االمم المتحدة االنمائي في اليمن وبتمويل من االتحاد األوروبي..
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املايض  القرن  يف تسعينيات 
ـــا  ـــار م ـــا إعم ويف مقدمته
خلفتـــه الحرب واســـتيعاب 
التضخـــم الســـكاني الكبري 
وإعادة التخطيط الحرضي 
والعمرانـــي للمدن وتنظيم 
ــا  ــوائيات وتأهيلهـ العشـ
ـــا  ـــن احتياجاته ـــد تأم بع
االساسية يف قطاع الكهرباء 
وامليـــاه والـــرصف الصحي 
والنظافة والتحسن وباقي 

ـــات الخدمية. القطاع
الفريـــق  أن  يذكـــر 
ضـــم كل مـــن مديـــر مكتب 
محافظ مأرب والســـكرتري 
للمحافـــظ  الصحفـــي 
ومـــدراء عمـــوم املعلومات 
واإلحصـــاء  والتوثيـــق 
وتنميـــة املرأة ومؤسســـتي 
ـــاء واملياه والرصف  الكهرب
النظافة  وصندوق  الصحي 
والتحسن ومكاتب األرايض 
واملســـاحة والتخطيـــط 
العامة  واألشغال  العمراني 
والطـــرق ومديـــر مديريـــة 

ـــأرب. مدينة م

الزيارات امليدانية
ـــق  ـــع الفري ـــذا واطل ه
خالل زيـــاراٍت ميدانية عىل 
تجارب عدد من املؤسسات 
الحكوميـــة والقطاعـــات 
العاصمـــة  يف  الخدميـــة 
الرواندية كيغايل؛ وإمكانية 
االســـتفادة منهـــا يف التعايف 
وإعـــادة االعمـــار والتنمية 
بمحافظة مأرب وذلك ضمن 
ـــمية  ـــج زيارته الرس برنام
لروانـــدا التـــي تســـتمر عدة 

أيام.
جولته  الفريق  واستهل 
ـــف  ـــارة متح ـــة بزي امليداني
ـــط العاصمة  »لنتذكر« وس
كيغـــايل؛ الـــذي يوثق جرائم 
والتطهري  الجماعية  اإلبادة 
العرقي التي شهدتها رواندا 
املايض  القرن  تسعينيات  يف 
وكذلك نصب »جيســـوزي« 
التـــذكاري حيـــث ُدفن أكثر 
مـــن ربـــع مليـــون شـــخص 
من ضحايا هذه اإلبادة من 

أبنـــاء قبائل التوتيس.
وتعـــرف الفريـــق خالل 

بعض  عىل  الزيارتن  هاتن 
التفاصيـــل املؤملـــة لألحداث 
ـــت يف  ـــي اندلع الت ـــة  الدامي
رواندا عام 1994 وما تالها 
من مراحل التعايف واإلنتقال 
التصالـــح  مرحلـــة  إىل 
والسالم ثم مرحلة النهضة 
ـــى أصبحت  واإلزدهـــار حت
رواندا حالياً واحدة من أكثر 
الـــدول الجاذبة لالســـتثمار 
يف منطقـــة رشق إفريقـــا يف 

الوقـــت الراهن.
ــق  ــام الفريـ ــا قـ كمـ
ميدانية  بزيارات  الحكومي 
ـــئات  ـــات ومنش إىل مؤسس
حكومية خدمية بالعاصمة 
الروانديـــة كيغـــايل واطلعوا 
عىل أنشطتها وآليات عملها 
ومســـتوى الخدمـــات التـــي 
ـــا للمواطنن ومدى  تقدمه
االســـتفادة مـــن التجـــارب 
واملشاريع الخدمية الناجحة 
يف تطوير وتحديث املنظومة 
الخدمية يف محافظة مأرب.

وزار الفريـــق الحكومي 
التحتيـــة  البنيـــة  وزارة 
ـــؤولن  ـــع املس ـــش م وناق

فيها ســـبل تعزيـــز التعاون 
ـــن  ـــرتك ب ـــيق املش والتنس
الجانبن يف قطاع التخطيط 
والعمرانـــي  الحـــرضي 
وإمكانيـــة االســـتفادة مـــن 
التجربـــة الروانديـــة الرائدة 
يف هذا القطاع، واســـتعموا 
مـــن املســـؤولن إىل رشح 
ــم  ــن تجربتهـ ــز عـ موجـ
ـــاء  ـــار وبن ـــادة االعم يف إع
وتشـــييد املـــدن الحرضيـــة 
التابعـــة  ووحـــدات الجـــوار 
لها بأسلوب عرصي حديث 
تتوفـــر فيـــه كل املقومـــات 
والخدمـــات األساســـية 
إضافـــة إىل مشـــاريع إعادة 
تأهيـــل املناطق العشـــوائية 
الشـــعبية  واألســـواق 
وإيصـــال  وتحســـينها 
ـــية إليها. الخدمات االساس

ـــىل  ـــق ع ـــع الفري واطل
ـــكنية  ـــة الس ـــة الكرام قري
كإحـــدى  النموذجيـــة 
ـــاريع التخطيط  نماذج مش
ـــن  ـــة م ـــة الناجح الحرضي
امليـــدان، والتقوا بســـكانها 
الذين تم نقلهم من مناطق 
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العشـــوائيات وتسكينهم يف 
القرية، وتعرفوا منهم عىل 
مســـتوى الخدمات املقدمة 
ـــة  ـــة مقارن ـــم يف القري له
ــابقة يف  ــم السـ بمناطقهـ

العشـــوائيات.
امليـــاه  جانـــب  ويف 
ــاح  ــاء واالصحـ والكهربـ
البيئـــي التقـــى فريق مأرب 
الحكومي بقيادة هيئة املياه 
الصحي  والرصف  والطاقة 
وناقشـــوا معهم عـــدداً من 
ـــع ذات  ـــا واملواضي القضاي
ـــات  ـــذه القطاع ـــة به الصل
الحيوية قبل أن يرافقونهم 
يف جولـــٍة ميدانيـــة إىل عـــدد 
ـــاء  ـــات الكهرب ـــن محط م
والتحلية ومعالجة الرصف 
الصحي ، كما اطلع الفريق 
عـــىل آليات تنظيـــم النقل يف 
املدينة والنظافة والتحسن 
ووســـائل جمـــع املخلفـــات 
وأساليب  وإتالفها  وفرزها 
ـــة  ـــرق علمي ـــا بط تدويره
ـــة  ـــة للبيئ ـــة وصديق حديث
وكيفيـــة اســـتغالل مـــا تـــم 
إعـــادة تدويره منها يف بناء 
ـــييد املدن وتحسينها. وتش

وأشـــاد الفريق يف ختام 
ـــة بالنهضة  زياراته امليداني
والتحـــوالت  الشـــاملة 

ـــهدتها  ـــي ش الت ـــة  الجذري
الروانديـــة  العاصمـــة 
ـــة القطاعات  كيغايل يف كاف
الخدمية، والتزام السلطات 
باملعايري الدولية يف تنفيذها 
ـــاريع األساسية ضمن  املش
رؤيـــة اســـرتاتيجية وطنية 
شـــاملة للنهوض بالبالد يف 

كافـــة املجاالت.
وكان الفريق الحكومي 
قد وصل العاصمة الرواندية 
ـــاء 23  ـــوم الثالث ـــايل ي كيغ
أغســـطس يف إطـــار زيـــارة 
تبـــادل خربات لالطالع عىل 
التجربـــة الروانديـــة الرائدة 
التعـــايف وإعـــادة اإلعمار  يف 
وعـــىل اآلليـــات واألســـاليب 
واألدوات املتبعـــة يف تنفيـــذ 
املشاريع الحرضية وإدارتها 

مبتكرة. بطرق 
تـــرأس الفريـــق رئيـــس 
املكتـــب الفنـــي يف محافظة 
مـــأرب الدكتور عـــي الجبل 
ويضـــم يف عضويتـــه كال 
مـــن مديـــر مكتـــب محافظ 
مأرب والسكرتري الصحفي 
للمحافـــظ ومـــدراء عمـــوم 
والتوثيـــق  املعلومـــات 
املـــرأة  واإلحصـــاء وتنميـــة 
ومؤسستي الكهرباء واملياه 
والرصف الصحي وصندوق 

والتحســـن  النظافـــة 
ومكاتب األرايض واملساحة 
العمرانـــي  والتخطيـــط 
ـــغال العامة والطرق  واألش
ومديريـــة مدينـــة مـــأرب .

الزيـــارة  وجـــاءت هـــذه 
التعلمية كإحدى األنشـــطة 
املتعلقـــة ببنـــاء قـــدرات 
الســـلطات املحليـــة بهـــدف 
تمكينها من تصميم وتنفيذ 
الخدمات  تلبي  تعايف  خطط 
ـــة  ـــعة املحلي ـــة املوس العام
ضمن مروع تعزيز املرونة 
املؤسســـة واالقتصاديـــة يف 
اليمن SIERY الذي ينفذه 
برنامـــج االمـــم املتحـــدة 
 UNDP اليمن   – اإلنمائي 
ــن  ــل مـ Yemen بتمويـ

ـــاد األوروبي. االتح
ــارة إىل  ــت الزيـ وهدفـ
توفـــري تجربـــة تعلميـــة 
وعمليـــة لقيادات الســـلطة 
املحليـــة واملكاتب التنفيذية 
ـــة بمحافظة مأرب  الخدمي
لإلطـــالع عـــن كثـــب عـــىل 
يف  الناجحـــة  التجـــارب 
ـــتفادة  روندا ميدانياً واالس
منها يف وضع اسرتاتيجيات 
ـــهم  ـــة تس ـــط تنموي وخط
يف تحفيـــز التنميـــة املحليـــة 
ـــوارد  ـــدة امل ـــيع قاع وتوس

االقتصاديـــة وتحســـن 
مستوى االستجابة يف تقديم 
الخدمات األساسية يف مدينة 
جوانب  واستكشاف  مأرب 
القصور واالختالالت يف كل 
الخطـــط الســـابقة ووضع 
الحلول املناسبة لها للتغلب 

املستقبل. يف  عليها 
رئيـــس  واســـتمع 
وأعضـــاء فريـــق مـــأرب 
الحكومـــي خـــالل تدشـــن 
التنفيذي  املدير  من  الزيارة 
لوكالـــة التعـــاون الرواندية 
ـــكا  ـــو ليكين ـــتينا نك كريس
ومديـــر التخطيـــط القومي 
املالية  بوزارة  واالقتصادي 
أريان زينجريو ومدير إدارة 
التخطيط واملراقبة والتقييم 
بـــوزارة الحكـــم املحـــي 
موريـــس إىل رشٍح مفصـــل 
عـــن التجربـــة الرواندية يف 
مجـــال إعـــادة اإلعمـــار بعد 
اإلبـــادة الجماعيـــة قبل 2٨ 
عاماً والفـــرص والتحديات 
يف التخطيط املايل واالداري، 
ـــاريع الخدمية  وتنفيذ املش
والحرضيـــة وآليـــات تقديم 
األساســـية  الخدمـــات 
للمواطنن وتفعيل وظائف 
املســـاءلة االجتماعيـــة يف 

. ملجتمع ا

التقى منظمة الصحة العالمية وأطباء بال حدود 
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افتتـــح وكيل محافظة 
،يوم  الفاطمي  عي  مأرب 
ـــر  ـــه مدي ـــاء، ومع األربع
الوحـــدة التنفيذيـــة إلدارة 
مخيمات النازحن ســـيف 
ـــارة  ـــة للنج ـــى، ورش مثن
والحدادة والصيانة بمخيم 
للخياطة  ومعمل  الجفينة 
املتحف  مخيم  يف  النسائية 
االثري بمدينة مأرب ضمن 
مـــروع اإلنعـــاش املبكر 
والتعـــايف االقتصادي الذي 
ـــة  تنفـــذه املنظمـــة الدولي
للهجرة بتمويل من مركز 
امللـــك ســـلمان لإلغاثـــة 

واألعمال اإلنســـانية.
االفتتـــاح  وخـــالل 
ـــتمع الوكيل الفاطمي  اس
لـــرح مـــن قبـــل منســـق 

بمنظمـــة  املشـــاريع 
ـــه  الهجـــرة محمـــد عبدالل
واملختصن يف الورشة، عن 
الورشة  وأقسام  مكونات 
التي تشمل أقسام النجارة 
،أعمال  ،السباكة  ،الحدادة 
الكهرباء، وأعمال الصيانة 
، بهـــدف تدريـــب الشـــباب 
والعاطلـــن مـــن النازحن 
وتأهيلهم وإكسابهم املهن 
املدرة للدخل، وإرشاكهم يف 
العمل  مقابل  النقد  برامج 
وتغطيـــة أعمـــال الصيانة 

الدوريـــة يف املخيمات.
ــر  ــع مديـ ــا اطلـ كمـ
التنفيذيـــة  الوحـــدة 
للنازحـــن ومعـــه منســـق 
ـــك  ـــز املل ـــاريع بمرك املش
سلمان لطف الغباري عىل 

تجهيـــزات معمل الخياطة 
ـــذي  ـــف وال ـــم املتح بمخي
ســـيعمل عىل بنـــاء قدرات 
النســـاء من األرس األشـــد 
ضعفـــا من خـــالل دورات 
ـــألرس يف )34(  ـــل ل التأهي
مخيمـــا تديرهـــا املنظمـــة 
ـــرة يف مأرب  الدولية للهج
ـــع املنظمات  ـــة م بالراك
ـــانية األخرى بهدف  اإلنس
تعزيز ورفع قدرات النساء 

ـــات النزوح. يف مخيم

أطبـــاء بـــال حـــدود 
يـــة  لند لهو ا

ناقـــش  ذلـــك  إىل 
الوكيـــل محمـــد الفاطمي 
،يـــوم األربعـــاء، يف مكتبه 
مـــع منســـق مـــروع 
منظمـــة أطباء بـــال حدود 

الهولنديـــة يف مأرب ديفيد 
واشـــريا ذاجانـــا، تدخالت 
املنظمة االنسانية القائمة 
واملتوقعـــة لدعـــم القطاع 

الصحـــي يف املحافظة.
ـــذي  ال اللقـــاء  وخـــالل 
ـــدة  ـــر الوح ـــرضه مدي ح
للنازحـــن  التنفيذيـــة 
باملحافظة سيف مثنى، عرب 
الوكيل الفاطمي عن تطلع 
الســـلطة املحليـــة لتعزيـــز 
الراكة مع منظمة أطباء 
بال حدود وبقية املنظمات 
النازحن  معاناة  لتخفيف 
البائـــس  ــع  ــن الوضـ مـ
ـــزوح وترضرهم  الن جراء 
ــار  ــف واالمطـ بالعواصـ
ـــت  ـــي جرف الت ـــيول  والس
ـــم  ـــاكنهم وممتلكاته مس

الوكيل الفاطمي يفتتح مشاريع مدرة للدخل بمخيم 
اجلفينة للنازحني

التقى منظمة الصحة العالمية وأطباء بال حدود 



6نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

السبت  3  سبتمبر   2022   العـــــدد   ) 181(

األرس  مئـــات  ورشدت 
منهـــم يف العـــراء.

بجهـــود  وأشـــاد 
منظمـــة أطباء بـــال حدود 
وبتدخالتهـــا اإلنســـانية 
امللموســـة يف دعم القطاع 
الصحـــي باملحافظة خالل 
مشريا  املاضية..  السنوات 
مضاعفـــة  رضورة  إىل 
املنظمات األممية والدولية 
جهودهـــا وتكثيـــف حجم 
ـــص  ـــد تقلي ـــا بع تدخالته
ـــي  ـــذاء العامل ـــج الغ برنام
ـــات  ـــن املعون ـــه م تدخالت
ـــبب يف  ـــا تس ـــة م الغذائي
مضاعفة معاناة النازحن 
ــن  ــد مـ ــي العديـ وتفـ
ـــا  ـــراض ويف مقدمته األم

أمـــراض ســـوء التغذيـــة.
الوكيـــل  ودعـــا 
املنظمـــات  الفاطمـــي 
ـــانية إىل  ـــة واإلنس األممي
حشد املزيد من التمويالت 
تدخالت  لتقديم  واملانحن 
تـــوازي حجم االحتياجات 
مختلـــف  يف  القائمـــة 

القطاعـــات ويف مقدمتهـــا 
الصحية. الخدمات 

ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
منســـق مـــروع منظمة 
ــدود أن  ــال حـ ــاء بـ أطبـ
املنظمة مستمرة يف تقديم 
تدخالتهـــا وتعمـــل حاليـــاً 
ـــر  ـــن وتطوي ـــىل تحس ع
تدخالتهـــا القائمـــة لدعـــم 
القطاع الصحي من خالل 
الصحية  الخدمات  تحويل 
ـــة  ـــادات املتنقل ـــرب العي ع
ـــة تقـــدم  ـــادات ثابت إىل عي
خدماتها بشكل مستمر يف 
مخيمات النازحن.. معربا 
عن شكره للسلطة املحلية 
والتسهيالت  تعاونها  عىل 
التـــي تقدمهـــا للمنظمات 
اإلنسانية إليصال خدماتها 

. ملستحقيها

منظمة الصحة العاملية
كمـــا ناقـــش وكيـــل 
محافظة مأرب عي محمد 
ـــه  ـــالل لقائ ـــي خ الفاطم
يف مكتبـــه يـــوم الخميـــس 
مع كبـــري املستشـــارين يف 

مكتـــب منظمـــة الصحـــة 
واالعالم  لالتصال  العاملية 
بالعاصمـــة املؤقتـــة عـــدن 
كيفن كوك، زيادة التعاون 
االنســـاني والدعم للقطاع 

الصحـــي يف املحافظة.
ـــذي  ال اللقـــاء  وخـــالل 
ضـــم مديـــر عـــام مكتـــب 
ـــكان  الصحة العامة والس
الدكتـــور  باملحافظـــة 
الشـــدادي  عبدالعزيـــز 
ومنســـق مشاريع منظمة 
الصحة العاملية باملحافظة 
الدكتور عي سارية، جرى 
اســـتعراض احتياجـــات 
القطـــاع الصحـــي للدعـــم 
»التدريـــب  جوانـــب  يف 
والتوعيـــة  والتأهيـــل، 
املجتمعيـــة والتثقيـــف 
الصحـــي، وتعزيز خدمات 
ـــن  ـــع م ـــن، والرف التحص
ـــتوى تقديم الخدمات  مس
الطبيـــة والعالجيـــة و 
الرعاية الصحية األولية«.

الوكيـــل  وثمـــن 
الفاطمـــي أهمية تدخالت 

املنظمـــة العاملية.. متطلعا 
إىل زيارة حجم ومســـتوى 
ـــن  ـــالت م ـــم والتدخ الدع
قبـــل املنظمـــة لرتتقـــي إىل 
مســـتوى حجـــم املنظمـــة 
وقدراتها أوال، ومســـتوى 
االحتياجـــات االنســـانية 
الكبـــرية واملتصاعـــدة يف 
املحافظـــة جـــراء األعـــداد 
الكبـــرية للنازحـــن بعـــدد 
ـــي نازح إىل  يتجاوز مليون
جانـــب املجتمـــع املضيف، 
وهو ما مثـــل تحدياً كبرياً 
ـــذي  ال ـــي  ـــاع الصح للقط
يعانـــي مـــن تدنـــي قدراته 
وإمكاناته. التحتية  وبناه 

 من جانبـــه أكد كيفن 
ـــتعمل  كوك أن املنظمة س
عىل التنسيق مع املنظمات 
الداعمـــة والجهات املانحة 
ـــة  ـــوارد املمكن ـــد امل لحش
لزيـــادة دعـــم القطـــاع 
الصحـــي يف مـــأرب ورفـــع 
قدراته ومستوى الخدمات 

ـــج الصحية. والربام
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تأهيل 80 متطوعة جمتمعية يف التثقيف الصحي املجتمعي بمأرب

بمدينـــة  اختتمـــت 
ـــس، دورة  ـــأرب، الخمي م
تأهيليـــة لــــ٨0 متطوعـــة 
مجتمعيـــة يف القطـــاع 
الصحـــي، حول املشـــاركة 
ــل  ــة والتواصـ املجتمعيـ
ـــي  ـــر، والت ـــاء املخاط أثن
ـــي  ـــز الوطن ـــا املرك نظمه
لإلعالم والتثقيف الصحي 
ـــب  ـــع مكت ـــيق م بالتنس
الصحة وبدعم من منظمة 
الصحـــة العامليـــة والبنـــك 

الدويل.
ويف ختـــام الـــدورة 
بحضور كبري مستشـــاري 

منظمـــة الصحـــة العامليـــة 
ــاالت  ــل واالتصـ للتواصـ
بمكتـــب عـــدن كيفن كوك 
ـــب  ـــام مكت ـــر ع ـــد مدي أك
ـــكان  الصحة العامة والس
الدكتـــور  باملحافظـــة 
الشـــدادي  عبدالعزيـــز 
أن برنامـــج املتطوعـــات 
املجتمعية يعد من الربامج 
التي حققت نجاحا كبريا يف 
إيصـــال الخدمات الصحية 
والتثقيـــف  والتوعيـــة 

ـــة. ـــي باملحافظ الصح
ـــب  ـــت إىل أن املكت ولف
متطوعـــة   700 لديـــه 

ـــع  ـــن جمي ـــة م مجتمعي
ـــم  ـــات املحافظـــة ت مديري
تأهيلهـــن خالل الســـنوات 
بشكل  وساهمن  املاضية، 
كبـــري يف إنجـــاح حمـــالت 
التحصـــن والخدمـــات 
اإليصاليـــة ونر التثقيف 
والوعي الصحي املجتمعي 
ـــراض  ـــن األم ـــة م للوقاي
 ، ــح  ــارية، والجوائـ السـ
ـــا  إليه ـــرف  ـــة التع وكيفي
والوقايـــة منهـــا ، ويف 
مقدمتها فريوس كورونا، 
ـــع  ـــراد املجتم ـــة أف لحماي

ـــاره. ـــد من انتش والح

ــار  ــه أشـ ــن جهتـ مـ
منســـق منظمـــة الصحـــة 
املحافظـــة  يف  العامليـــة 
سارية  أحمد  عي  الدكتور 
ــبت  ــدورة أكسـ الـ إىل أن 
ــات  ــات املتطوعـ املتدربـ
مهـــارات ومعارف خاصة 
بعمليـــة التثقيـــف الصحي 
وعمل الجلسات التثقيفية 
يف أوســـاط املجتمع بهدف 
زيادة وعي املجتمع بقبول 
من  )كوفيد-19(  لقاحات 
أجـــل حمايـــة املجتمع من 

هـــذه الجائحـــة العاملية .


