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أكــد محافــظ محافظــة 
ســلطان  اللــواء  مــأرب، 
ــوف  ــرادة، وق ــي الع ــن عل ب
ــاء  ــة وأبن ــلطة المحلي الس
جانــب  إلــى  المحافظــة، 
محافظــة  فــي  إخوانهــم 
تعرضهــا  إثــر  المهــرة، 

»لبــان«. إلعصــار 
المحافــظ  وبعــث 
خطيــة  رســالة  العــرادة، 
إلــى محافــظ المهــرة راجح 
باكريــت، عبــر فيهــا عــن 
لــه  لمــا تعرضــت  حزنــه 
المهــرة مــن أضرار واســعة 
»لبــان«،  إعصــار  جــراء 
الــذي ضــرب المحافظــة 
الماضــي،  االســبوع قبــل 

وخلــف دمــاراً كبيــراً، ووفــاة 
المواطنيــن. عــدد مــن 

العــرادة  اللــواء  وأشــار 
فــي رســالته إلــى أن وصول 
وشــعبي  رســمي  وفــد 
وقافلــة إغاثية إلــى المهرة، 
قادمــة مــن مدينــة مــأرب، 
ســبأ،  إقليــم  عاصمــة 
تحتــوي علــى مــواد غذائيــة 
وطبيــة وإيوائيــة وفريــق 
يأتــي  المتطوعيــن،  مــن 
فــي إطــار الواجــب األخــوي 
واالنســاني لإلســهام فــي 
معانــاة  مــن  التخفيــف 
تلــك  مــن  المتضرريــن 

الكارثــة .
فــي  العــرادة  وجــدد 

المحافظ العرادة يؤكد وقوف مأرب إلى 
جانب المهرة تجاه كارثة »لبنان«

يف رسالة خطية ملحافظ املهرة

رســالته التــي تم تســليمها 
يــوم اإلثنيــن إلــى محافــظ 
المهــرة التأكيد على وقوف 
فــي  المحليــة  الســلطة 
المكونــات  وكافــة  مــأرب 
الشــعبية بالمحافظــة إلى 
ــكل  ــرة ب ــاء المه ــب أبن جان
حــد  علــى  مــا نســتطيع 

تعبيــره . 
»مصابكــم   : مضيفــاً   
مصابنا جميعــاً وأوجاعكم 
والمهــرة جــزء  ؛  أوجاعنــا 
مــن الجســد اليمنــي الــذي 
الســراء  معــه  نتشــارك 
والضــراء ونحــن لــه العــون 
األزمــات  فــي  والســند 

والكــوارث«.
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اســتقبل محافظ محافظة 
المهــرة اللــواء راجــح باكريــت - 
يــوم االثنيــن - القافلــة اإلغاثيــة 
المقدمــة مــن محافظــة مأرب 
عاصمــة إقليم ســبأ للتخفيف 
مــن أضــرار العاصفة »لبــان«.

الشــكر  باكريــت  وقــدم 
مــأرب  محافظــة  لمحافــظ 
ــى  ــرادة عل ــلطان الع ــواء س الل
هــذه  بتســيير  توجيهاتــه 
القافلــة، وألبنــاء المحافظــة 
ــات  ــذه المعون ــم ه ــى تقدي عل
محافظــة  فــي  إلخوانهــم 

المهــرة.
مــن جهتــه أكد علــي محمد 
محافظــة  وكيــل  الفاطمــي 
مــأرب الــذي تــرأس القافلــة 
المهــرة  لمحافظــة  االغاثيــة 
ــان ألحــق أضــراراً  أن إعصــار لب
كبيــرة علــى البنيــة التحتيــة 
والطــرق بمحافظــة المهــرة.

ودعــا الفاطمــي االعالميين 
والمنظمات اإلنســانية للنزول 

ــى  ــرار عل ــذه األض ــة ه ومعاين
أرص الواقــع.

وأكــد الوكيــل الفاطمــي أن 
»هــذه القافلة االغاثية بتكليف 
مــن محافــظ محافظــة مــأرب 
علــي  بــن  ســلطان  اللــواء 
العــرادة لمواســاة إخواننــا فــي 

ــرة«. ــة المه محافظ
أن  إلــى  الفاطمــي  وأشــار 
القافلــة تضــم 147 طنــا مــن 
والدوائيــة  الغذائيــة  المــواد 
إضافــة  المنزلــي،  والغــاز 
ــي  ــاهم ف ــي سيس ــق طب لفري

الطبيــة. العمليــات 
ــظ  ــي محاف ــكر الفاطم وش
المهــرة على حفاوة االســتقبال 
التــي حظــي بها الوفــد المرافق 

للقافلة.
بــدوره رحب وكيل محافظة 
بــن  صالــح  الشــيخ  المهــرة 
والوفــد  بالقافلــة  عليــان 
المرافــق مــن مــأرب التاريــخ 
والشــهامة والكــرم لمســاعدة 

باكريت يستقبل قافلة اإلغاثة المقدمة من عاصمة 
إقليم سبأ لمحافظة المهرة

أبنــاء المهــرة جــراء الظــروف 
التــي مــروا بهــا بســبب إعصــار 

لبــان«.
وأضــاف »بــن عليــان« أن 
ــة  ــت بغريب ــة ليس ــذه اللفت ه
علــى أبنــاء مــأرب، وأن أكبــر 
ــول  ــي وص ــاة ه ــة ومواس إغاث
المرافــق وهــذه  الوفــد  هــذا 

القافلــة«.
المهــرة  محافــظ  ووجــه 
الطبــي  الفريــق  بإرســال 
المرافق للقافلــة إلى المناطق 
المتضــررة فــي مدينــة الغيظة 
العمليــات  فــي  للمشــاركة 

الطبيــة هنــاك.
اإلغاثيــة  القافلــة  وكانــت 
قــد تحركــت صبــاح الســبت 
الماضــي مــن محافظــة مــأرب 
إلــى محافظــة المهــرة إلغاثــة 
المتضرريــن جــراء العاصفــة 
ضربــت  التــي  »لبــان« 
األيــام  خــالل  المحافظــة 

الماضيــة.

تحمل 147 طنا من املواد الغذائية واإليوائية واألدوية والغاز املنزلي

- الفاطمي: يدعو اإلعالميين للنزول ومعرفة الكارثة التي خلفها اإلعصار
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وكيال وزارة الداخلية يتفقدان 
فرع مصلحة الجوازات بمأرب

السلطة المحلية تمهل مكتب الصناعة 10 أيام لضبط التجار الجشعين

اطلــع وكيــال وزارة الداخليــة اللــواء محمــد ســالم بــن عبــود 
ــاء،  ــوم األربع ــاي ،ي ــد الموس ــور أحم ــواء الدكت ــريف، والل الش
ــوازات  ــرة والج ــة الهج ــرع مصلح ــي ف ــل ف ــير العم ــى س عل

بمحافظــة مــأرب.
وخــالل الزيارة تفقد الوكيالن الشــريف والموســاي مختلف 

أقســام الفــرع، وســير عملية 
اســتخراج وثيقة جواز الســفر 
واالجــراءات  تجديدهــا،  أو 
ســالمة  لضمــان  المتخــذة 
وأمــن الجــواز الصــادر عــن 
الثقــة  يعــزز  وبمــا  الفــرع 
العالميــة بالجــواز اليمنــي.

علــى  الوكيــالن  واطلــع 
االزدحــام الكبيــر للمواطنيــن 
الجــوازات  مبنــى  علــى 
ــن  ــفر م ــاء الس ــم عن وتكبده
ــى  ــة إل محافظــات الجمهوري
مــأرب للحصــول علــى وثيقــة 
جواز ســفر للخــارج أو تجديده 

أو تعديــل فــي بياناتــه.
علــى  الوكيــالن  وشــدد 
الجهــود  ضــرورة مضاعفــة 
مــن اجــل اإلســراع فــي انجــاز 
معامــالت المواطنيــن ورفــد 
ــة  ــات المادي ــرع باالمكاني الف
التــي  الالزمــة  والبشــرية 
مهامــه  أداء  مــن  تمكنــه 

أفضــل. بشــكل 

-  د. مفتاح: لن نقف مكتويف األيدي إزاء مايقوم به التجار من استغالل 

أمهلــت الســلطة المحليــة 
مكتــب  مــأرب،  بمحافظــة 
الصناعــة والتجــارة عشــرة أيام 
لضبــط المتالعبيــن بأســعار 

المــواد الغذائيــة واوزانهــا.
ترأســه  خــالل  ذلــك  جــاء 
الدكتــور  المحافظــة  وكيــل 
عبدربه مفتــاح لقاًء بمســئولي 
مكتــب الصناعــة بالمحافظــة 
بحضــور  المدينــة،  ومديريــة 
مديــر عــام شــرطة المحافظــة 
العميــد عبدالملــك المدانــي.

مفتــاح  الدكتــور  وشــدد 
المحليــة  الســلطة  أن  علــى 
األيــدي  مكتوفــة  تقــف  لــن 
التجــار  بــه  يقــوم  مــا  إزاء 

اســتغالل  مــن  الجشــعين 
ــن  ــرار بالمواطني ــع وأض للوض
واالوزان،  باالســعار  والتالعــب 
المواطنيــن  معانــاة  وزيــادة 
فــي المحافظــة التــي تكتــض 

بالنازحيــن.
األســر  بعــض  إن  وقــال 
النازحــة قدمــت للمحافظــة ال 
تمتلــك ســوى مالبســها، لكنها 
مــن  بالجشــعين  تصطــدم 
التجــار والمســتغلين لألوضاع 

ــم. ــادة ثرائه ــل زي ــن اج م
وأكــد الدكتــور مفتــاح علــى 
ضــرورة تســيير حملــة شــاملة 
مشــتركة مــع األجهــزة االمنيــة 
االســواق  علــى  للتفتيــش 

وضبــط المخالفيــن وإحالتهم 
إلــى القضــاء دون محابــاة أو 
عــن  تقريــر  ورفــع  تســويف 
نتائــج الحملــة خــالل عشــرة 

ــام. أي
اســتمع  اللقــاء  وخــالل   
الوكيــل مفتــاح إلــى توضيحات 
والتجــارة  الصناعــة  مكتــب 
حــول الجهــود التــي يقــوم بهــا 
للرقابــة على األســواق وأســعار 
وأوزانهــا  الغذائيــة  المــواد 
واحتياجــات المكتــب مــن اجل 
ينبغــي  كمــا  بــدوره  القيــام 
لحمايــة المواطــن مــن التجــار 
علــى  والرقابــة  الجشــعين 

االســواق.



) 3
2 

د )
عد

 ال
  2

01
8 

ر  
وب

كت
  ا

27
ت  

سب
ال

   
ب

مأر
ة 

ظ
اف

مح
ع 

وق
 م

ن
 ع

رة
اد

ص
ة 

عي
بو

س
ة أ

شر
ن

5

محافظــة  وكيــل  كشــف 
مــأرب الدكتــور عبدربــه مفتــاح 
المحليــة  الســلطة  أن  عــن 
بصــدد عمــل خارطــة لعمــل 
المنظمــات فــي المحافظــة.

وأكــد مفتــاح لدى اســتقبال 
فريــق منظمــة إدرا أن الخارطة 
االدوار  توزيــع  إلــى  تهــدف 
وشــمولية خدمــة المســاعدات 
وتنوعهــا علــى كافــة المناطــق 
تكرارهــا  وعــدم  الجغرافيــة 

وتحديــد المســئوليات.
الســلطة  أن  إلــى  ولفــت 
ــن  ــد م ــت العدي ــة تلق المحلي
ــض  ــب بع ــن تالع ــكاوى م الش
توزيعهــا  فــي  المنظمــات 
الغذائيــة  للمســاعدات 

الممســوحين  للمســتفيدين 
لديهــا. مــن 

وأكــد مفتــاح ان الســلطة 
المحليــة ســتقدم كل الدعــم 
والتســهيل للعمــل االنســاني 
وســتقيم عمــل المنظمــات 
ــة  ــق خارط ــا وف ــم عمله وتنظ
الصالحيــات  تحــدد  عمــل 

والمســئوليات. والمهــام 
مفتــاح  الوكيــل  واطلــع 
خــالل اللقــاء علــى االنشــطة 
ينفذهــا  التــي  االنســانية 
ــق بدعــم مــن المنظمــة  الفري
النازحيــن  تســتهدف  والتــي 
ــات  ــن محافظ ــن م والمهجري

الجمهوريــة.
وأوضــح مريط أن مــا ينفذه 

الدكتور مفتاح يكشف عن خارطة لتنظيم 
عمل المنظمات بمأرب

برنامــج  إطــار  فــي  الفريــق 
الحمايــة للنازحين، هــو عملية 
تقديــم مســاعدات مادية مبلغ 
ــال لمــرة واحــدة  ــف ري ــة ال مائ
لالســرة النازحــة بعــد مســحها.
يعمــل  الفريــق  أن  وأكــد 
المدينــة  مديريــة  اطــار  فــي 
علــى مســح النازحيــن والقيــام 
وصــرف  الحــاالت  ببحــث 
المســاعدات الماديــة كحمايــة، 
أن  المفتــرض  مــن  والتــي 
ــازح  ــل الن ــد أن يحص ــي بع تأت
الغذائيــة  المســاعدات  علــى 
وااليوائيــة والصــرف الصحــي 
والتــي تقــوم بهــا منظمــات 

أخــرى.

تحدث عن شكاوى من تالعب بعض املنظمات
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بــدأ 34 باحثــا فــي محافظة 
ــوم  ــي ،ي ــزول الميدان ــأرب الن م
دراســة  لتنفيــذ  الخميــس، 
احتياجــات  عــن  ميدانيــة 
ــدد  ــم المتع ــن والتقيي النازحي
تنفذهــا  والتــي  القطاعــات، 
الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 
المتحــدة  األمــم  ومكتــب 
للشــئون االنســانية بالتعــاون 
المحليــة  الســلطة  مــع 

. فظــة لمحا با
النــزول  تدشــين  وخــالل 
الميدانــي، أكد وكيــل محافظة 
مــأرب علــي محمــد الفاطمــي 
على أهميــة وقوف المنظمات 
االحتياجــات  علــى  الدوليــة 
الحقيقية للنازحين والمجتمع 
المضيــف فــي محافظــة مأرب 
التــي اســتقبلت أفواجــاً كبيــرة 

مــن النازحيــن مــن مختلــف 
المحافظــات، فــي ظــل غيــاب 
خــالل  الدوليــة  المنظمــات 

الســنوات الماضيــة .
أهميــة  علــى  وشــدد 
فــي  الدراســة  هــذه  نتائــج 
الدوليــة  المنظمــات  وضــع 
خطــط االســتجابة االنســانية 
لالحتياجــات للعــام المقبــل 
2019م، مــع أهمية أخــذ االعتبار 
ــملها  ــي ستش ــات الت أن العين
الدراســة هــي عشــوائية وليس 
مســحاً شــامالً لكافة النازحين 

. بالمحافظــة 
ويســتهدف الباحثــون علــى 
مــدى أســبوعين 237 موقعــاً 
وتجمعــاً ســكانياً فــي مديريات 
ــة  ــل تعبئ ــن أج ــة م المحافظ
بيانــات 294 اســتمارة خاصــة 

الهجرة الدولية تبدأ دراسة ميدانية لتقييم 
احتياجات النازحين بمأرب

النازحيــن  أوضــاع  بتقييــم 
وفــق  احتياجاتهــم  وتحديــد 
وبشــكل  الدوليــة  المعاييــر 

عشــوائي .
علــى  الباحثــون  ويركــز 
دراســة ســت فئــات ســكانية 
عائديــن،  نازحيــن،   ( هــي 
مهاجريــن، الجئيــن، مجتمــع 
غيــر  ومجتمــع  مضيــف، 

. مضيــف( 
مديــر  التدشــين  حضــر 
عــام فــرع الجهــاز المركــزي 
لإلحصــاء ســالم بليــم، ومديــر 
المعلومــات  مكتــب  عــام 
واالحصــاء بالمحافظــة عبدربه 
ــدة  ــرع الوح ــر ف ــس ومدي حلي
مخيمــات  إلدارة  التنفيذيــة 
النازحيــن بالمحافظــة الدكتور 

حســن يوســف الحســني.

تشمل 237 تجمعًا سكانيًا
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الصحــة  بمكتــب  عقــد 
العامــة والســكان بمحافظــة 
الخميــس،  ،يــوم  مــأرب 
االجتمــاع الــدوري لمنســقي 
الســل وفنــي المختبــرات فــي 

. المحافظــة  مديريــات 
االجتمــاع  وكــرس 
لمناقشــة التقاريــر اإلحصائية 
وتقاريــر العمل خــالل النصف 
األول مــن العــام الحالــي 2018 
م الخاصــة ببرنامــج الســل .

وأكــد الدكتــور عبدالعزيــز 
ــب  ــام مكت ــر ع ــدادي مدي الش
والســكان  العامــة  الصحــة 
خــالل افتتــاح االجتمــاع ،علــى 
التقاريــر  مناقشــة  أهميــة 
العمــل  وتقاريــر  اإلحصائيــة 
للنصــف األول لبرنامج الســل.

إلــى  الشــدادي  ولفــت 
مايقدمــة برنامــج الســل فــي 
الحــاالت  متابعــة ومعالجــة 
التــي تعانــي مــن هــذا المرض 

الالزمــة،  األدويــة  وتقديــم 
وفــق  منتظمــة  وبصــورة 
العالجيــة للحــاالت. الخطــة 

ضــرورة  علــى  وشــدد 
التقاريــر  برفــع  االلتــزام 
الشــهرية والربعيــة والنصفية 
المســتمرة  والمتابعــة 

. ت ال للحــا
ونــوه الشــدادي أن المكتب 
مكافحــة  إجــراءات  وضمــن 
اتبــاع  إلــى  يســعي  الســل 
ــل  ــض الس ــة مري ــة متابع آلي
مــن قبــل العامــل الصحــي 
ــدواء  ــض ال ــاء المري ــي إعط ف
وفــق الخطــة العالجيــة حتــى 

يتماثــل للشــفاء .
منســقي  بجهــود  وأشــاد 
البرنامــج وفنــي المختبــرات 
فــي المرافــق الصحيــة لمــا 

ــه. ــذ لون يب
أوضــح  جهتــه  مــن 
المشــرف المركــزي الدكتــور 

منسقو السل وفنيو المختبرات 
يعقدون اجتماعهم الدوري

فــرع  أن  األصبحــي  أحمــد 
برنامــج الســل فــي محافظــة 
مــأرب يعــد مــن أفضــل فــروع 
مســتوي  علــي  البرنامــج 
الجمهوريــة من ناحيــة العمل 
التقاريــر  برفــع  واالنضبــاط 
وحــاالت المعالجــة ولمتابعــة 

. الســل  لمرضــى 
الســل  منســق  وكان 
بالمحافظــة ناصــر الســعيدي 
قــد اســتعرض تقاريــر العمــل 
والتقاريــر اإلحصائيــة للنصف 
األول مــن العــام الحالــي 2018 

م .
وأشــار إلــى إنه تم اكتشــاف 
75 حالــة خــالل النصــف األول 
م   2018 الحالــي  العــام  مــن 
توزعــت بيــن 19 حالــة إيجابــي 

ــة ســلبي. و56 حال
معالجــة  تــم  أنــه  وأكــد 
وفــق  المكتشــفة  الحــاالت 
الخطــة العالجيــة للحــاالت .
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التربيــة  مكتــب  اختتــم 
ــأرب  ــة م ــم بمحافظ والتعلي
البرنامــج  الثالثــاء،  ،يــوم 
 117 لـــ  والتأهيلــي  التدريبــي 
معلمــة مــن معلمــات الريف 
مــن  االساســية  للصفــوف 

الســادس. إلــى  األول 
البرنامــج  واســتمر 
التدريبــي لمــدة ثالث ســنوات 
الصيفيــة،  اإلجــازات  خــالل 
بتمويل مــن برنامج الشــراكة 

للتعليــم. العالميــة 
وأكــد وكيــل المحافظــة 
عبداللــه  االداريــة  للشــئون 
الباكــري فــي حفــل االختتــام 
االســتمرار  أهميــة  علــى 
والتدريــب  التأهيــل  فــي 
والمعلمــات،  للمعلميــن 
بمــا يلبــي احتياجــات االرتقــاء 
بالمســتوى التعليمــي فــي 
المعلميــن  وأداء  المــدارس 

والمعلمــات.
أن  إلــى  الباكــري  وأشــار 
المعلمــات الخريجــات مــن 
يعــول  التدريبــي  البرنامــج 
عليهــن كثيــراً فــي االرتقــاء 

فــي  التعليــم  بمســتوى 
مديرياتهــم النائيــة والبعيدة.

المعلمــات  وحــث 
علــى تطبيــق مــا تعلمنــه 
التدريبيــة  المراحــل  خــالل 
علــى الواقــع العملــي بمــا 
كجــزء  مجتمعهــن  يخــدم 
مــن مســئولياتهن الدينيــة 

لوطنيــة. وا
مــن جانبــه أشــار مديــر 
عــام مكتب التربيــة والتعليم 
علــي  الدكتــور  بالمحافظــة 
العبــاب، إلــى حاجــة المكتــب 

للمعلمــات الخريجــات.
وأكــد أن هنــاك عجــز كبيــر 
ــع  ــي جمي ــن ف ــي المعلمي ف
مديريــات المحافظــة نظــراً 
لألوضــاع االســتثنائية التــي 
بشــكل  اليمــن  تعيشــها 
مــأرب  ومحافظــة  عــام 
ــى  ــيراً إل ــاص، مش ــكل خ بش
أعــداد  اســتقبلت  أن مــأرب 
كبيــرة مــن الطــالب النازحين 
محافظــات  مختلــف  مــن 
إلــى  أدى  مــا  الجمهوريــة 
ازدحــام المــدارس بشــكل غير 

اختتام تأهيل 117 معلمة ريفية بعد 
ثالث سنوات من التدريب

مســبوق.
العبــاب  الدكتــور  وثمــن 
ــج  ــه برنام ــذي قدم ــم ال الدع
ــم  ــي للتعلي ــراكة العالم الش
مــن أجــل تنفيــذ البرنامــج 
والتأهيلــي  التدريبــي 

الريــف. لمعلمــات 
التدريــب  مديــر  وكان 
التربيــة  بمكتــب  والتأهيــل 
العامــري  عبدالناصــر 
تعريفيــا  عرضــا  قــدم  قــد 
بمكونــات البرنامــج التدريبــي 
 )39( علــى  احتــوى  الــذي 
ــى  ــة عل ــا موزع ــرراً تدريبي مق
ثمانيــة مجــاالت وتخصصات 
ثــالث  اســتمرت  مختلفــة 
صيفيــة  تدريبيــة  ســنوات 
المعلمــات  تمكيــن  بهــدف 
بكفــاءة  عملهــن  أداء  مــن 

عاليــة.
ــة فقــرات  ــل الفعالي وتخل
مدرســة  لزهــرات  إنشــادية 
ــبة  ــن المناس ــرة ع ــرأ معب إق
نالــت استحســان الحاضرين.
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،يــوم  اختتمــت 
بمحافظــة  الخميــس، 
مــأرب دورة تدريبية لـ 17 
إعالميــاً مــن المذيعيــن 
الوســائل  ومراســلي 
المرئيــة  االعالميــة 
علــى  والمســموعة، 
الصوتيــه  المهــارات 

. يــة للغو ا و
الــدورة  وهدفــت 
نظمتهــا  التــي 
الوطنيــة  المنظمــة 
اليمنييــن  لإلعالمييــن 
واســتمرت  )صــدى( 
لمــدة خمســة أيــام إلــى 
األداء  مســتوى  رفــع 
اإلعالميــة  والمهــارات  
للمتدربيــن وإكســابهم 
القواعــد  مــن  عــددا 
واللغويــة. االعالميــة 
الــدورة  وفــي ختــام 
جــرى تكريــم المتدربيــن 
بالشــهائد  المشــاركين 

التقديريــة.

اختتام دورة في حوكمة 
منظمات المجتمع المدني 

بمأرب

»صدى« 
تختتم تدريب 

إعالميين بمأرب 
على المهارات 

اللغوية 
والصوتية

،يــوم  اختتمــت 
الخميــس، بمــأرب دورة 
تدريبيــة خاصــة بحوكمــة 
المجتمــع  منظمــات 
المدنــي ، والتــي نظمتهــا 
مــأرب  أجيــال  جمعيــة 
ــة  ــع مؤسس ــاون م بالتع
والوكالــة  اليمــن  رنيــن 
للتعــاون  االلمانيــة 

.)GIZ( الـــ  الدولــي 
الــدورة  وهدفــت 
مســتوى  تعزيــز  إلــى 
الحوكمــة فــي منظمــات 
المدنــي  المجتمــع 
المســتهدفة  العشــر 
لتمكينهــا من المشــاركة 
بفعاليــة  المجتمعيــة 
إطــار  وذلــك فــي  اكبــر 
ــيد. ــم الرش ــج الحك برنام

المشــاركون  وتلقــى 
فــي الــدورة علــى مــدى 
مــن  عــدداً  أيــام  ســتة 
والمهــارات  المعــارف 
حوكمــة  إطــار  فــي 
ومبــادئ  المنظمــات، 
وخطــوات  الحوكمــة، 
الحوكمــة،  تطبيــق 
ومدونــة القيم والســلوك 

ولالفــراد. للمنظمــة 
المشــاركون  وتعــرف 
فــي الــدورة علــى بيئــة 
ومتطلباتهــا  الرقابــة 
ومؤشــرات  ومعاييــر 
فضــالً  الحوكمــة، 
خطــة  مناقشــة  عــن 
خاصــة  منظمــة  كل 

. كمتهــا بحو
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أقامــت مؤسســة وثــاق 
،يــوم  المدنــي  للتوجــه 
األربعــاء، بمدينــة مــأرب، 
دورة توعويــة ألوليــاء أمــور 
ــراً  27 طفــالً مجنــداً ومتأث

ــن . ــي اليم ــرب ف بالح
الــدورة  وجــاءت 
التدريبيــة ضمــن أنشــطة 
الــدورة األولى من المرحلة 
مــن  والثامنــة  الســابعة 
تأهيــل  إعــادة  مشــروع 
المجنديــن  األطفــال 
ــي  ــرب ف ــن بالح والمتأثري
لمركــز  التابــع  اليمــن، 
لإلغاثــة  الملــك ســلمان 

. اإلنســانية  واألعمــال 
المشــاركون  وتعــرف 
فــي الــدورة علــى مفاهيــم 
حقــوق  عــن  جديــدة 
اإلنســان واألطفــال علــى 
وعــن  الخصــوص  وجــه 
والتهديــدات  المخاطــر 
لهــا  يتعــرض  التــي 
الجبهــات،  األطفــال فــي 
وأهميــة التأهيل النفســي 
ألطفالهــم  واالجتماعــي 
والمتأثريــن. المجنديــن 

مشــروع  ويســعى 
األطفــال  تأهيــل  إعــادة 
المجنديــن فــي مرحلتــه 

توعية أولياء أمور األطفال المجندين 
عن مخاطر تجنيد األطفال

إلــى  والثامنــة  الســابعة 
طفــالً   80 تأهيــل  إعــادة 
مجنــداً ومتأثــراً بالحــرب 

. أســرة   80 وتوعيــة 
علــى  المركــز  وعمــل 
إعــادة تأهيــل 241 طفــالً 
الســابقة  المراحــل  فــي 
التــي  خطتــه  ضمــن 
إعــادة  علــى  ســتعمل 
تأهيــل 2000 طفــل يمنــي 
مــن مختلــف المحافظات 
شــريكه  عبــر  اليمنيــة، 
ــاق  ــة وث ــي مؤسس المحل

المدنــي. للتوجــه 
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صور من القافلة اإلغاثية 
إلى محافظة المهرة
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