م ـــقــ دمة
عقد العطاء الذي يزين عمل لن ينقطع بفضل من اﷲ ثم بمثابرة المخلصين من فريق العمل بمؤسستنا
الكريمة بالحب والتآخي واﻹخﻼص ننسج أروع قصص المساهمة المجتمعية ونظيف جواهر عطاء ثمينة لعقد
مسيرتنا التنموية ونحن نكتب هذه الصفحات و نسطر هذه اﻹنجاز لنشعر بعظيم الفخر واﻻعتزاز وبعظيم نعمة
اﷲ سبحانه وتعالى علينا فلوﻻ توفيقه لما سُخرنا لهذا العمل الجليل وما كانت بصماتنا التنموية جليلة
وواضحة نصنع السﻼم وننشر الحب واﻷمل في قلوب كل من نتعامل معهم والفئات المستفيدة من برامجنا .
شعارنا إرضاء رب السماوات واﻷرض ثم خدمة مستدامة لمجتمعنا الذي مهما قدمنا له من خدمات ما زال ينتظر
الكثير منا  ،كما نتوجه في مستهل تقريرنا لسعادة الدكتور ر عمر عبد اﷲ بامحسون الداعم الرسمي وصاحب
اليد البيضاء في دعم مسيرتنا بعظيم الشكر والتقدير سائلين المولى عز وجل أن يجعل له ذلك الصني ع في
ميزان حسناته .
كما نشكر مرشد ت نا وداعمتنا والموجِ ه لنا في كل عمل صاحبة الهمة العالية الدكتورة أبها باعويضان رئيسة
مجلس أمناء المؤسسة ونقول لها نفع اﷲ بك وسخركي دوما لكل خير .
وأخيرا نشكر جميع منتسبين المؤسسة على جهودهم المبذولة الرائعة سائلين اﷲ أن ينفع بهم .
هذا ما وددت قولة واحمد اﷲ في البداية والنهاية على الخير وأعوذ به من كل شر واسأله دوام السداد
والتوفيق .
عضو مجلس أمناء
أ /مريم سالم بامطرف

كما تعلمون فأن مؤسسة اﻷمل تنقسم إلى عدة
مراكز متخصصة وكل هذه المراكز تعمل ضمن
دائرة وإشراف مجلس اﻷمناء للمؤسسة بقيادة
رئيس مجلس اﻷمناء الدكتورة أبها باعويضان،

وفي هذا التقرير سنفصل لكم أنشطة
كل مركز من تلك المراكز واهم إنجازاته
منذ مطلع يناير  –٢٠١٧وحتى نهاية ديسمبر ٢٠١٧م
حتى نعطي كل مركز حقه في إبراز ما قدمه من
نجاحا ت وانجازات خﻼل هذا العام.

مركز
اﻷمل لـعـلـوم
القرآن والسـنة
المحمدية

مركز
اﻷمل لحقوق
المــــــــــــرأة
والطفل

مؤسسة
اﻷمل الثقافية
اﻻجتماعية النسوية

مركز
اﻷمل للتوجيه
واﻻستشارات
اﻷسرية

) المركز الرئيسي (

مركز
اﻷمل للسﻼم
والتنمية

مركز
اﻷمـــــــل
للمتطوعات

مؤسسة اﻷمل الثقافية
اﻻجتماعية النسوية
المركز الرئيسي

عكفت المؤسسة خﻼل هذا العام الى تحقيق عدد من المكاسب واﻹنجازات والتي تطور عمل المؤسسة وتعيين على توفير
إمكانيات اكبر لنا لكي نصل بها الى إرضاء طموحنا في تطوير عمل المؤسس ة ،وكانت أهم وابرز اﻹنجازات هي

تأسيس
مركز اﻷمل
للسﻼم
والتنمية

الشراكات
واتفاقيات التعاون
مع عدد من
الهيئات ال دولية
وال حكومية

زيادة أعداد
المستفيدين من
أنشطة المؤسسة
واتساع رقعتهم
لمشاركة
الفاعلة في
اعمال اﻹغاثة
المستعجلة

مشروع
اﻷضاحي

التمكين
اﻻقتصادي
للنساء

توقيع
اتفاقية شراكة
لبرنامج ) أشتكي (
في جمهورية
مصر العربية

وقد تخصصت المؤسسة في عدد من المجاﻻت الخدمية وهي التي تجعلنا متميزين في هذا الجانب فنحن نأمل بهذا التنوع
الوصول للشمولية وان نكون متواجدين في جميع ما يحتاجه المجتمع من الخدمات في كافة الجوانب ،فجوانب العمل
الرئيسة للمؤسسة هي

المساعدات
اﻹنسانية
والدعم
المادي

الجانب
اﻻجتماعي
والثقافي

الجانب
الصحي

الجانب
اﻻجتماعي
والثقافي

الجانب
التدريبي ورفع
القدرات

جانب
اللقاءات
والمشاركات
والزيارات

الجانب
اﻻقتصادي

وقد حوا كل جانب من تلك الجوانب العديد من اﻷنشطة ومن الفعاليات والمشاريع وقد استفاد منها عدد كبير من الشرائح
المجتمعية المستهدفة في تلك اﻷنشطة وهذا ما سنوضحه في الجدول انفا.
وستقسم الجداول حسب نوعية النشاط وأهدافه وسيتم توضيح تصنيفها وتحت أي مجال يندرج ذلك النشاط وسيكون
تقسيمها كما يلي
 - ١مجال التدريب والتأهيل والمحاضرات.
 - ٢مجال البرامج التعليمية.
 - ٣مجال المشاريع الصحية.
 - ٤مجال المساعدات الخيرية.
 - ٥مجال المسابقات المجتمعية.
 - ٦مجال تمكين المرأة اقتصاديا.
 - ٧مجال دعم القوات المسلحة والجيش.
 - ٨مجال التدريب والتأهيل
 - ٩مجال التوعية

 .. ١البرامج الصحية ..
راعت المؤسسة ونتيجة للتدهور الوعي الصحي لدى المواطنين والذي ألقى بضﻼله على الجانب الصحي وانتشار اﻷمراض
واﻷوبئة  ،إلى إقامة العديد من الحمﻼت التوعوية الصحية لرفع مستوى لوعي الصحي المجتمعي وكذلك أسهمت في توفير
الدعم للعديد من المشاريع الطبية ،وتوفير اﻻحتياجات وإيصالها إلى المناطق النائية والتي تعاني من شحت هذه الموارد
وندرتها ،فقد أولت المؤسسة اهتماما كبيرا بهذا الجانب الحيوي والذي له عﻼقة وثيقة بحياة اﻹنسان والذي نستعر ض لكم في
هذا الجدول

اسم النشاط

الفريق
المنفذ

المركز

المنطقة
المستهدفة
بالنشاط

الحمﻼت التوعوية الصحية
مركز
مديرية القطن –
المتطوعات
منطقة غصيص–
المكﻼ – القارة بغيل
باوزير
محافظة أبين
مركز
المتطوعات

محاضرة توعوية حول سرطان الثدي

بسمة أمل –
غراس الخير

حملة توعوية للوقاية من وباء
الكوليرا

رؤية امل ابين

محاضرة بعنوان سلوكيات صحية
خاطئة

بسمة امل

مركز
المتطوعات

معا ﻹيقاف مرض الكوليرا

شعاع اﻻمل–
رؤية امل

مركز
المتطوعات

عد د
المستفيدين
من النشاط

الهدف

 ١٣٠امرأة

رفع الوعي الصحي لدى النساء
بسرطان الثدي

 ٦٥٩أسرة ٤١٦٥
فرد

رفع الوعي الصحي بين اﻷهالي
بمرض الكوليرا الذي بدا ينتشر
بالمنطقة

القطن

 ٤٠امرأة

توعية شريحة النساء بالسلوكيات
الخاطئة

مسجد المنورة بالمكﻼ

٥٥امراة

توعية المجتمع بمرض الكوليرا

دار اميمة بالمكﻼ

 ٧٠طفل وطفلة

رفع الوعي الصحي لدى اﻷطفال
بأهمية استخدام الفرشاة وغسل
اليدين

افحصي وطمنينا

بسمة امل

مركز
المتطوعات

تريم

 ٢٠٠امرأة

حملة صحتي بنظافتي

غراس الخير
اﻹبداع التطوعي

مركز
المتطوعات

القارة بغيل باوزير
العيص

 ٢٦٠أمرأه
 ٧٠طالبة من

التوعية بأضرار السرطان والوقاية
منه وأهمية الكشف المبكر
لسرطان الثدي
للتوعية عن أمراض الضغط
والوقاية من اﻷمراض خﻼل

محاضرة توعوية عن كيفية
استخدام الفرشاة وغسل اليدين

مركز المتطوعات

محاضرة توعوية

غراس الخير

مركز
المتطوعات

غيل باوزير

أسناني سر ابتسامتي

فريق اﻹشراق

مدينة الحامي

حملة نحبكم  ٣بعزيمتنا نقهره

غراس الخير

حملة توعوية من مخاطر اﻷلغام

مكتب شبوة

الصف الثالث
لتعليم
اﻷساسي
 ٥٠امرأة

الصيف

التوعية بأمراض النزﻻت المعوية
وتطوراتها
النظافة الشخصية والصيف

مركز
المتطوعات
مركز
المتطوعات
مؤسسة
اﻻمل

 ١٨٠طالب
وطالبة

رفع مستوى التوعية بصحة الفم
واﻷسنان بين طﻼب المدارس
دعم مرضى السرطان

مديرية عتق محافظة
شبوة

 ٥٠طالب

حملة صحتي مسؤوليتي

سحابة خير – اﻻمل
الصحي

مركز
المتطوعات

مديرية بروم ميفع –
المكﻼ

 ٨٥امرأة

محاضره ) الصحة تاج(

اﻷمل الصحي

حملة صحتك تهمنا

اﻷيادي البيضاء

محاضرة صحيح مفاهيم
ومصطلحات في علم النفس

مركز اﻻستشارات
اﻷسرية

التوعية بمرض الكوليرا

مكتب شبوة

مركز
المتطوعات
مركز
المتطوعات
مركز اﻻمل
لتوجيه
واﻻستشارات
اﻷسرية
مؤسسة
اﻷمل

المكﻼ

 ١٠٥امرأة

تهدف إلى توعية المجتمع
بمخاطر اﻷلغام وأهمية إشراك
الشباب في عملية التوعية
المجتمعية
لتوعية المجتمع بأهمية الغذاء
الصحي ودورة الفعال في
الحفاظ على الصحة العامة
رفع الوعي الصحي عند النساء

تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

جميع الفرق

مركز

بنادي القارة بالغيل

الديس الشرقية

مساعدة الممرضات وتقليل
ضغط العمل على المستشفى
تعريف المشاركين بمفهوم علم
النفس وتصحيح المفاهيم
الخاطئة في علم النفس

شبوة

تعريف المواطنين بمخاطر مرض
الكوليرا وكيفية الحماية والوقاية
منه وأساليب وطرق العﻼج
تعريف أهمية التبرع بالدم

المكﻼ

مديرية المكﻼ – مديرية

الطوعية

المتطوعات

غيل باوزير

وفوائده

محاضرة توعوية حول رعاية الحوامل
وتنظيم اﻻسرة

مؤسسة اﻻمل

اﻻدارة
التنفيذية

مديرية المكﻼ  -الديس

٢٥امرأة

معرفة اﻻم الحامل كيفية
الحفاظ على صحتها وصحة
طفلها مابعد الوﻻدة

توزيع مشروبات للمرضى

فريق اﻻيادي
البيضاء
غراس الخير

مركز
المتطوعات
مركز
المتطوعات

الديس الشرقية

 ٢٥٠مريض

توزيع عصائر ومشروبات

منطقة القارة في غيل
باوزير

 ٦٤اسرة

دعم المرضى بالمواد الغذائية
التي يحتاجون لها

طبق الخيري لدعم مرضى السرطان

طالبات المخيم
الصيفي

مركز
المتطوعات
 +اﻻدارة
التنفيذية

المكﻼ

٢٠٠

زرع بذور التطوع والعمل الخيري
في نفوس الطﻼب والمشاركة
المعنوية لدعم مرضى السرطان

حملة صحتك تهمنا

فريق اﻻيادي
البيضاء

الديس الشرقية

٣٣

قياس درجات الحرارة والضغط

اتفاقية تمويل تشغيل مركزين لطب
اﻷسرة بين صحة ساحل حضرموت
ومؤسسة اﻷمل النسوية

مؤسسة اﻻمل
الثقافية
اﻻجتماعية
النسوية

١٠٠٠٠مستفيد من
المراكز

تمويل وتشغيل المراكز لتقديم

دعم مرضى الفشل الكلوي

بسمة امل

حملة يداً بيد لنعيد اﻷمل

بسمة امل

حملة من أجلك أنتِ

اﻻمل فينا واﻻمل

توزيع شربة وتمر لمرضى السكري
وكبار السن

مركز
المتطوعات
اﻻتفاقيات والشراكات
اﻻدارة التنفيذية
مديرية المكﻼ –
مديرية بروم ميفع

دعم المرضى
مديرية القطن
مركز
المتطوعات
مديرية القطن
مركز
المتطوعات
مركز

مديرية المكﻼ

 ٥٠مريض
 ٨مريضات
٥٠٠

خدمات طب اﻷسرة وعمل ملفات
أسرية تحدد فيها اﻷمراض
المزمنة في كل منطقة
مستهدفة إلى جانب تقديم
خدمات نموذجية
تفقد مرضى الفشل الكلوي
وتوزيع الهدايا لهم
توفير اﻻدوية لهم والدعم
المادي
اﻻحتفال باليوم العالمي للكلى

زيارة ودعم مركز اﻻورام

الصحي
فتيات المستقبل

بازار خيري لدعم مرضى السرطان

همة شباب روكب

المتطوعات
مركز
المتطوعات
مركز
المتطوعات

مديرية المكﻼ

 ٣٠مريض

روكب

١٠٠٠

دعم مرضى السرطان بمبالغ
مالية
يعود ريع البازار لدعم مرضى
السرطان

زيارة لجرحى الدفاع المدني

اﻻمل

مركز
المتطوعات

المكﻼ

١٥مريض

حملة لمسة امل

كن مبادرا

مركز
المتطوعات

المكﻼ

زيارة أطفال مرضى السرطان

اﻻمل الصحي

مركز
المتطوعات

المكﻼ ابن سيناء

حملة نور حياتك

اﻻمل الصحي

دعم جرحى الدفاع المدني
بمبالغ مالية تساعدهم بعد
حادثة اﻻنقﻼب التي تعرضوا لها
توزيع مبالغ نقدية وهدايا عينية
عباره عن》عسل وماء زمزم وزيت
زيتون
رفع معنويات اﻷطفال
ومشاركتهم فرحتهم بقرب
حلول عيد الفطر المبارك
توزيع كروت تحتوي على عبارات
تحفيزية وعبارات ايجابية

براده ماء في قسم الطواري

طموح الخير

دعم عيادة اﻻسنان في مركز بروم
بالمواد واﻻجهزة الﻼزمة لتشغيل
العيادة
دعم مركز فوة القديمة بالمكيفات

مؤسسة اﻻمل

دعم جهاز اسورة طبية لقياس
ضغط الدم

المكﻼ

مركز
المتطوعات
التجهز واﻻدوات
بمستشفى الشحر
مركز
العام
المتطوعات
بروم ميفع
اﻻدارة التنفيذية

مؤسسة اﻻمل

اﻻدارة التنفيذية

المكﻼ

مؤسسة اﻻمل

اﻻدارة التنفيذية

المكﻼ

توفير الماء الصحي للمرضى
مساعدة المرضى من اهالي
المنطقة وتسهيل توفير الخدمة
لهم
تحسين الخدمات المقدمة من
المركز
واﻻسورة الطبية عبارة عن دائره
الكترونية تعمل على قياس
ضغط الدم ودرجة حرارة المريض
باستخدام حساس ضغط دم
متصل بقطعة اردوينو ومن ثم

ارسال نتيجة القياس معالجة
المريض الى هاتف احد المسؤلين
عن المريض عبر رساله نصية
باستخدام
كما ان
لتحديد

اجمالي المستفيدين

لجهاز مزود

موقع المريض في حالة الطوارئ
والوصول له وتقديم المساعدة
الضرورية
مستفيد

 .. ٢مجال التدريب والتأهيل والمحاضرات ..
من المعلوم ان لتدريب مكانة كبيره في تمكين افراد المجتمع من احتياجاتهم وتوسيع مداركهم ورفع مستوى القدرة
لديهم للوصول الى ما يصبون اليه ،وكما هو معلوم فللتدريب ضرورة كبيرة في كل المجاﻻت كالصحية والتعليمية والتنموية،
فبه يكتب الفرد مجموعه من المهارات يستطيع ان يستخدمها في حياته سواء ا كانت هذه المهارات عملية أي يستفيد منها
في مجال عمله او معرفية تأهيلية تؤهله للقيام بأعمال تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
وقد اولت المؤسسة بجميع مراكزها اهتماما عاليا بهذه الدورات لعلمها بأهميتها واحتياج افراد المجتمع لها ،وفيما يلي جدول
يوضح أبرز تلك اﻷنشطة في هذا المجال

عنوان البرنامج
دورة التربية اﻹيجابية لﻸوﻻد
برنامج التدريبي ” تخَيًل

محاضرة العمل التطوعي
لقاء تقييمي لدورة اكتشف
ذاتك
برنامج شاركني إعاقتي لنحيا
بسﻼم

هدفه

الفريق المنفذ

كيفية التربية اﻹيجابية واﻻتصال الفعال
لﻸطفال وأثره
تدريب الطﻼب وحثهم على التفكير
اﻹيجابي ومن ثم التخطيط ﻹنجاز
اﻷهداف
توضيح أهمية العمل التطوعي
ومفهومه وتنميه روح المبادرة التطوعية
قياس اﻷثر التدريبي

مؤسسة اﻷمل

إكساب المتدربين المهارات اﻷساسية
لﻼتصال والتواصل  ،وتنمية مهارات

المنطقة
المستهدفة
المكﻼ

مركز المتطوعات

كليات جامعة
حضرموت
مديرية المكﻼ
مديرية بروم

مركز المتطوعات

المكﻼ – غيل
باوزير– بروم
المكﻼ

كن مبادرا

المستفيدين

٢٥
٢٠٠٠

٣٠
٣٠
٣٢

المشاركة الوجدانية وتجنب اﻻختﻼفات
والفهم الخاطىء
اصدار التقرير الحقوقي اﻻول
لﻺقليم للعام ٢٠١٦

محاضرة توعوية عن زواج
القاصرات
محاضرة النظافة من اﻻيمان

دورة اﻹسعافات اﻷولية
دورتين تزيين الكيك
العرائيسي
دورة ممارسة الخدمة
اﻻجتماعية في المجال
المدرسي ودور اﻷخصائي
المدرسي
دورة تطوير وتأهيل خريجات
كلية القانون حول مفاهي م
حقوق الطفل
دورة بعنوان ) كن انت

اصدر مكتب مؤسسه اﻷمل بشبوة
تقريرا حقوقيا تناول وضع حقوق اﻻنسان
بمحافظات حضرموت وشبوة والمهره
وسقطرى والذي قدمت فيه
نشر الوعي الثقافي بخطورة الزواج في
مرحلة متقدمة من العمر للفتيات صغار
السن.
توعية بأهمية النظافة في الحياة
اليومية والمحافظة على العيشة
الصحية والنظيفة
اكتساب معلومات ومهارات في مجال
اﻹسعافات اﻷولية
تمكين النساء اقتصاديا

مكتب شبوة

شبوة

 ١٤منظمه
ومؤسسه
وجمعيه

مركز المتطوعات

المكﻼ

 ٥٠امرأة

المكﻼ

 ٣٥طفل
وطفلة

اﻻمل الصحي

المكﻼ

٣٠

مؤسسة اﻻمل

المكﻼ

٣٥

لتعرف على الخدمة اﻻجتماعية
ومجاﻻتها وأهمها المجال المدرسي

مركز اﻷمل لتوجيه
واﻻستشارات اﻻسرية

المكﻼ

معرفة ضمانات المحاكمة العادلة
لقضاء اﻷحداث ودور اﻹخصائيين
اﻻجتماعي في رعاية اﻷحداث وكذلك
اﻻتفاقية الدولية لحقوق الطفل
إكساب مهارات التعامل مع الحاﻻت

مركز حقوق المرأة المكﻼ – الشحر ٣٠
والطفل
– غيل باوزير

اﻻمل الصحي

المكﻼ

٥٠

الحرجة
المسعف(
٧٠
المكﻼ
توعية باساسيات التربية
محاضرة نحو طفولة امنه
دورة الطفل حقوق وتحديات تطويرمفاهيمحقوقالطفللدىفئةالقان مركز حقوق المرأة المكﻼ – الشحر ٣٠
ونيينوتدريبالمتدرباتعلىرصدإنتهاكاتاﻷح والطفل
– غيل باوزير
داثوالتوسعفيمفهومنظامقضاءاﻻحدا
ث
٥٥
المكﻼ -
مركز اﻻمل
عددمنالمعلوماتوالمعارفالتيتمكنهمم
دورةالتصويراﻹحترافي
القطن
نمعرفةاليةاستخدامالةالتصويرلﻼستفاد للمتطوعات– فريق
همنهافيالمجاﻻلعملي
بسمة امل
٦٠
مركز اﻻمل لتوجيه
لتدريبالعمليوفقاﻹمكاناتالمتاحةللمست
دورةالتصنيعالغذائي
المكﻼ – فوة
هدفينبحيثتستطيعالمرأهأنتنتجبعضاﻷ واﻻستشارات اﻻسرية
الطويلة
صنافالغذائيةبطريقةسهلهووسائلبسي
طه،وتتمتعالمنتجاتبحفظآمنوجودةمقب
ولة.
٥٠
المكﻼ
مركز اﻻمل لتوجيه
لتعرفعلىالتشريعاتاﻹجتماعيةالخاصةبا
دورةالتشريعاتاﻻجتماعية
ﻻحداتواﻻلمامبتدابيرالخاصةوالقوانينالتيت واﻻستشارات اﻻسرية
مارسمنبدءالقبضعلىالحدثالىوصولهلد
اراﻻحداث
٣٠
مركز المتطوعات
التعرفعلىمفهومالثقةبالنفسوتعزيزم
ندوة بإرادتيأصنعحلمي
المكﻼ – غيل
هاراتهمباﻹضافةإلىالتعرفعلىصفاتالوا
باوزير
ثقونومفاتيحالنجاحلدى فئات الصم
والبكم وذوي اﻻحتياجات الخاصة
١٥
القطن
بسمة امل
التعرف على طريقة عمل الفرن
دورةالفرنالشمسيواستخدامات
الشمسي وتطبيقاته
الطاقةالشمسية

دورة مهارات وآليات الرصد
ورفع التقارير
محاضرة عن شهر رمضان

اكساب المشاركين مهارات الرصد
وكتابة التقارير
التعرف على اﻻخطاء الشائعة التى
تحصل خﻼل فترات الصيام وماهي
اﻻغذية المفيده والصحية

محاضرة توعوية عن النظافة
الشخصية

رفع الوعي الصحي بالنظافة الشخصية
والتعرف على طرق الوقاية من انتشار
اﻷمراض
أهمية التحلي باﻷخﻼق الحسنة وشرح
كيفية التعامل مع كبار السن وأبرز
المفاتيح لكسب قلوب اﻵخرين
حث الطالبات على النجاح

المبارك

المحاضرة الدينية والتوعوية
” رفقاً بهم“
محاضره بعنوان طريقك الى
النجاح
محاضرة بعنوان حسن الخلق
البرنامج التدريبي تقنية الحرية
النفسية الربت على مسارات
الطاقة الحيوية
خطبة دينية بعنوان ” العنف
اﻻسري“
دورة تدريبية حول إعداد
وكتابة المشاريع التنموية

توعية اﻷسر حول كيفية التعامل مع
أبنائهم
تعلم مهارات جديدة و انهاء المشاعر
السلبية في وقت قصير
التوعية المجتمعية لخفض معدﻻت
العنف اﻷسري
تمكين المشاركين والمشاركات بمهارة
كتابة المشاريع وتعريفهم بالمواضيع
الرئيسية والمكونات اﻷساسية لكتابة
المقترحات المشاريع من خﻼل مدة
المشاريع وأنشطته

مركز حقوق المرأة
والطفل
غراس الخير

المكﻼ

٢٥

غيل باوزير

٤٠

مركز المتطوعات

كتيبة – ميفع

١٠٠

بسمة امل الغيل

غيل باوزير

٧٠

مركز اﻻمل للتوجيه
واﻻستشارات اﻻسرية
اﻻمل التطوعي

المكﻼ

٧٠

الحرشيات

 ٣٠امرأة

مركز اﻷمل للتوجيه
واﻹستشارات اﻷسرية

المكﻼ

٤٠

مستقبلنا امل

منطقةالريان

١٦٠

مؤسسة اﻻمل

المكﻼ

٢٠

دورة لغة الجسد
دورة تعليمية حول اساسيات
اللغة اﻻنجليزية لربات البيوت

تنمية المهارات الوظيفية والتزويد
بالعديد من اﻻساليب والتطبيقات
تعليم ربات البيوت اساسيات اللغة
اﻻنجليزية وذلك لمساعدتهن في تقوية
اطفالهن
اﻻجمالي

مركز اﻻمل للتوجيه
واﻻستشارات
مؤسسة اﻻمل

كلية البنات –
المكﻼ
المكﻼ

١٠٠
٢٥

٣٣٧٦

 .. ٣البرامج التع ليمية ..

سخرت المؤسسة إمكاناتها لخدمة المجاﻻت العلمية ودعمها وذلك لعلمنا التام ان التعليم هو أساس بناء المجتمعات
وتطورها ورفعة أهلها ،وقد قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع في هذا الجانب وأيضا توفير الدعم لتحسين العملية
التعليمية في عديد من المناطق الريفية والنائية ،وسنذكر في الجدول التالي ابر ز إنجازات المؤسسة في هذا الجانب

عنوان المشروع
حفل تكريمي
لخريجات محو اﻷمية

هدفه
حفل تكريمي لخريجات محو
اﻷمية

فريق
بسمة امل

المنطقة
بمنطقة الريضه
بالقطن

المستفيدين
٣٠

مشروع انشاء مكتبة
في مدرسة
حملة الصيانة
بمدرسة الفقيد عليو
محاضرة ” اهمية
التعليم وخطورة
اﻻمية“
دورة ممارسة الخدمة
اﻻجتماعية في
المجال المدرسي
ودور اﻷخصائي
المدرسي
تكريم معلمات
وعاملة خدمات
بمدارس محور المكﻼ

تعزيز ثقافة القراءه لدى الطﻼب

غرد بلخير

غيل باوزير

٣٠٠٠

لتخفيف على الطﻼب من البعوض
المتكاثر واستعداد اًللصيف القادم.
اهمية التعليم في اﻻرتقاء
بالمجتمعات

الحامي

١٠٠

همة شباب
روكب

القاقين

١٠٠

لتعرف على الخدمة اﻻجتماعية
ومجاﻻتها وأهمها المجال
المدرسي

مركز
اﻻستشارات
اﻻسرية

المكﻼ

تكريم المعلمات وعامﻼت الخدمات
التي بلغن سن المعاش وهن مازلنا
يخدمن من اجل انجاح العملية
التعليمية

مؤسسة
اﻻمل

مدارس محور المكﻼ

٢٦

برامج محو اﻻمية
وتعليم الكبار

الحد من انتشار اﻻميه

مشروع باص المدرسه

لدعم العملية التعليمية

توزيع وجبة فطور
للطﻼب
معرض الكتاب
المتنقل الثاني
مخيم صيفي
للطﻼب ) ساعدني
كي اتعلم(
حمﻼت نظافة
للمدارس والجامعات
انشطة رياضية
بمدارس عتق
برنامج الدعم
النفسي للمستجدين
برنامج المساعدة
المالية للطالبات

توفير وجبات صحية للطﻼب

توزيع رسوم دراسية
لﻼيتام

مركز اﻻمل
للقرآن
والسنة
المحمدية
فريق
حضرموت
الخير
رؤية امل

غيل باوزير

تشجيع القراءة لدى الجمهور

بسمة امل

القطن

٥٠٠٠

التعليم بالترفيه وتوسيع مدارك
الطﻼب الثقافيه

مؤسسة
اﻻمل

المكﻼ

١٦٠

مركز
المتطوعات
مكتب شبوة

المكﻼ – شبوة – كتيبة
– غيل باوزير
شبوة

١٥٠٠
١٠٠

المكﻼ

٥٠٠٠

رفع الحس لدى الطﻼب بأهمية
النظافة وجعلها سلوك
تشجيع الرياضة لدى الطﻼب وتوفير
جو من الترفيه
تسهيل تقبل اﻷطفال الجدد
لمدارسهم
مؤسسة
مساعدة المتطوعات في نفقات
اﻻمل
الجامعات والمدارس ومعاهد
التدريب الفني والمهني
فريق اﻻبداع
كفالة اﻻيتام دراسيا

المكﻼ – غيل باوزير -
بروم

١٠٥

ارياف غيل باوزير

١٠٠

٢٠

حضرموت

العيص

١٣٠

١٣٥

تنظيم حفﻼت طﻼبية
متنوعة
مبادرة نتعلم
للمستقبل
مساعدة اﻻسر بدفع
الرسوم المدرسية

لتحفيز الطﻼب على التحصيل
العلمي
اﻻبداع
توزيع حقائب مدرسية لطﻼب
التطوعي
وطالبات التعليم اﻻساسي
مساعدة اﻻطفال ﻻكمال تعليمهم اﻻبداع
التطوعي
اﻻساسي
اجمالي المستفيدين

أنشطة علمية

٣٠٠

العيص – المكﻼ

 ٤٠اسرة
 ٤٥اسرة

العيص

١٦٢٧٦

 .. ٤جانب المساعدات الخيرية ..

عنوان المشروع

هدفه

الفريق المنفذ

حملة دفء وعطاء

توفير مﻼبس شتوية للنساء
واﻷطفال من اﻷسر الفقيرة
تقديم الدعم المعنوي والنفسي
لمرضى السرطان والتعرف عن قرب
عن ما يعانيه مرضى السرطان

اثر يبقى

المنطقة
المستهدفة
شحير

 ١٦اسرة

همة شباب
اﻻمل فينا
فتيات
المستقبل
كن مبادرا

روكب– المكﻼ

٥٠

حلة وبروم

٢٥

زيارة لمركز حضرموت لعﻼج
اﻷورام

توزيع مساعدات نقدية على

مساعدة اﻻسر على مواجهة

المستفيدين

اﻻسر الفقيرة
توزيع شراب و حلويات
مشروع افطار صائم
للمعتكفين بالمساجد
حملة توزيع البن
افطار صائم للمتطوعات
والمتطوعين

افطار صائم لﻸرامل
والمطلقات
افطار صائم بجامع الشافعي
افطار صائم لليتيمات
افطار صائم اﻻسر المحتاجة
واﻻرامل

افطار صائم للمرضى
والمرافقين
افطار صائم ووجبة عشاء
للمهمشين

الظروف اﻻقتصادية الصعبة
مساعدة اﻻسر الفقيرة على تكاليف
العيد
التكافل اﻻجتماعي
التكافل اﻻجتماعي
لم شمل المتطوعين في هذا
الشهر الكريم وجمعهم على
مائدة واحدة لتجسيد روح التعاون
بينهم…
التكافل اﻻجتماعي وتطبيق السنة
النبوية
التكافل اﻻجتماعي وتطبيق السنة
النبوية
التكافل اﻻجتماعي وتطبيق السنة
النبوية
توفير وجبة اﻻفطار لﻼسر المحتاجة
في بيوتهم طيلة شهر رمضان

كسب اﻻجر والثواب وادخال الفرحة
والسرور للمرضى والتخفيف عنهم
اﻻهتمام بالمهمشين كون هذة
الفئة تعاني من الظروف المادية
الصعبة في المجتمع

الشحر

طموح الخير

٥٠

روكب –بويش–
العيص
الصدارة – حجر
الحامي – الشحر
– روكب – بروم
– الغيل – الديس
الشرقية
المكﻼ

همة شباب روكب

٢٠٠

العلم نور
منتدى شباب
الروضة – مركز
المتطوعات

 ١٤اسرة
٢٥٠

المكﻼ اﻻبداع +
مركز القرآن
منتدى شباب
الروضة
بسمة امل القطن

٥٠٠

الشحر
الريضة بالقطن

٥٠٠
٥٠

القارة – غيل
باوزير  -المكﻼ

فريق اﻻرشاد
والتثقيف – مركز
القرآن– حضرموت
الخير
بسمة امل القطن

١٠٠

الحارشيات–
العشوائي

اﻻدارة التنفيذية

٢٠٠

القطن

٣٥٥

افطار صائم المارة على
الطريق العام
حملة برد صيامهم

توزيع وجبة اﻻفطار على الصائمين
بالطريق العام
التخفيف عن اﻷ هالي التى ﻻيوجد
لديهم ثﻼجات من وطأة الحر
الشديد بتوزيع الثلج وتوفير شربة
الماء البارد خﻼل شهر رمضان
المبارك.
أ روي عطش الصايمين
سد ولو جزء بسيط من تكاليف
العيد على اﻻسرة ورسم البهجة
والسرور على وجوه اﻻطفال
المحتاجين .

احياء سنة السواك

ت عريف الناس بسنة بنينا محمد صل
اﷲ عليه وسلم في احياء السواك
وفضل الدعاء

حملة فرحة العيد

إدخال الفرحة والسرور ومشاركة افراح
العيد

سقياء الماء للمصلين
كسوة العيد

روكب

همة شباب روكب

١٠٠

المكﻼ – بروم
ميفع – حجر

اﻻدارة التنفيذية -
مركز المتطوعات

 ٣٥٥اسرة

بروم – حلة
حجر منطقة
الصدارة –
المكﻼ – فوة –
الخزان – الديس
 الشافعي –ابن سيناء –
امبيخة–
الغليلة– روكب
– بويش
مدينه المكﻼ
وضواحيها منها
مساجد الهجرة
والشهداء
وجامع الشرج
ومسجد عمر

كن مبادرا
العلم نور –
اﻻستشارات
اﻻسرية – اﻻمل
التطوعي – انثى
للخير مبادرة –
همة شباب روكب

٣٣٦

شعاع اﻻمل
التطوعي

٧٠٠

غيل باوزير–
محافظة ابين –

٢٩١٢

حضرموت الخير
رؤية امل -

حملة جاء الشتاء
توزع زبادي على المستشفيات
والسكنات الطﻼبيه.
وجبه لطالبات الشهادة
اﻻساسية

مشروع نعمتنا نقدرها

حملة الجسد الواحد
تجهيز المساجد ونظافتها )
بادر للخير (

توفير مﻼبس شتوية وبعض
البطانيات
تخفيف العبء على اﻻسر الفقيرة
دعم الفتيات والعمل على رفع
معنوياتهن والدفع بهن لﻼهتمام
بالعلم والتعليم والتخفيف من
معاتهن.
تجميع فائض اﻷطعمة من
المطاعم وترتيبها وتغليفها ومن
ثم توزيعها على الفقراء
والمحتاجين .
توزيع مبالغ نقدية ومواد غذائية
على اﻻسر الفقيرة
تنظيف المساجد و توزيع
المستلزمات للمسجد لسد النواقص
التي يحتاجها المسجد.

شعاع اﻻمل –
اﻻبداع التطوعي
– اﻻمل الصحي -
اﻻمل التطوعي -
اثر يبقى -
التثقيف واﻻرشاد
 -كن مبادرا

سحابة خير

المكﻼ – العيص -
شحير  -القارة –
القطن

ظلومة ربيب
حصاصة
المكﻼ

٥٠٠٠

اﻻيادي البيضاء

الديس الشرقية

١٠٠

اﻻمل فينا

الشرج

٨٥

العلم نور

مديرية حجر

١٥

بسمة امل
التثقيف
واﻻرشاد
غراس الخير -

القطن
غيل باوزير -
الديس الشرقية –
شحير

 ٣٠مساجد

مؤسسة اﻻمل

 ٩٠اسرة

حملة ) مساجد الرحمن في
شهر الصيام (
توزيع التمور
توزيع السﻼت الغذائية
توزيع لحوم اﻻضاحي
توزيع شربة
مبادرة يوم في حياة صائم

توزيع سلل تحتوي على بخور وعطور
وروائح معطرة وفحم لتبخير
المصلى
مساعدة المحتاجين في شهر
رمضان
مساعدة اﻷسر الفقيرة والمطلقات
واﻷرامل والمحتاجين
مساعدة اﻷسر الفقيرة والمطلقات
واﻷرامل والمحتاجين
مساعدة اﻷسر الفقيرة والمطلقات
واﻷرامل والمحتاجين
التكافل اﻻجتماعي وتفطير
مجموعة من اﻷسر المحتاجة
اجمالي المستفيدين

اﻻيادي البيضاء –
اثر يبقى
شعلة أمل
دوعن

بمنطقة وادي
دوعن  /الخريبه،

٥

جميع الفرق
الطوعية
مؤسسة اﻻمل

ابين – عدن –
حضرموت – شبوة
ابين – حضرموت –
عدن
حضرموت – عدن

٥٠٠٠
مستفيد
١٠٠٠

مؤسسة اﻻمل

حضرموت – ابين –
شبوة
المكﻼ

مؤسسة اﻻمل

اﻻمل فينا

٢١٩٥
١٠٠٠
 ٤٠اسرة
٢٠١٩٩

وفي هذا الجانب كان للمؤسسة بصمتها الواضحة فإحساسا منا لما تمر به بﻼدنا الحبيبة من أزمات متتالية وتدهور اقتصادي
ملموس اثر بشكل كبير على توفر اﻻحتياجات الرئيسية لدى المواطنين محدودي الدخل ،ولذلك فقد أولينا اهتماما كبيرا بهذا
الجانب من خﻼل حمﻼت الدعم المتواصلة وتوفير اﻻحتياجات للفقراء والمحتاجين والتي سنست عرض ابرز مشاريعها في هذا
الجدول

 .. ٥المسابقات المجتمعية ..
ارتأت سياسة المؤسسة في إحياء كثير من القيم المجتمعية في أنفس أفراد المجتمع إلى عمل خطة مسابقات تشجعيه
للعامة حتى يقوموا بالمشاركة فيها لتحفزهم وتلفت نظرهم لهذه القيم فلم تكن هذه المسابقات مجرد تسلية أو ترفيه
يتم التنافس عليه من المتقدمين ،وإنما كانت ذا مغزى قيم ﻹحياء هذه القيم ،ولقد تمكنا وﷲ الحمد خﻼل السنة الماضية إلى
تنفيذ اغلب هذه المسابقات ووصلونا من خﻼلها إلى اﻷهداف الم رجوة وهي موضحه في الجدول التالي

عنوان المسابقة
مسابقة أم كمال لﻸم المثالية
لعام ٢٠١٧م
مسابقة علمية
مسابقة الشيخ باصقر للتطوع
مسابقة الشيخ عبداﷲ الشبل
لحافظات القران الكريم
مسابقة اﻻسرة المسلمة

هدفها
لفت النظر لبعض النماذج المشرفه من
اﻷمهات
دعم العملية التعليمية وخلق روح التنافس
البناء بين طﻼب المدارس
غرس قيمة التطوع لدى الشباب
تحفيز الفتيات على حفظ كتاب اﷲ

الفريق المنفذ
مؤسسة اﻻمل

المنطقة
المكﻼ

٧٥

رسالة خير

عدن

١٠٠

تطوعي
ديني

حضرموت
١٠٠

١٠٠

التنافس وخ ل ق جو لتبادل المعلومة بين افراد

مركز التوجيه

المكﻼ

٨٠

المستفيدين

اﻻسرة
) متسابقون في رحاب القرآن (

تحفيز الفتيات على حفظ كتاب اﷲ
اجمالي المستفيدين

واﻻستشارات
اﻻسرية
شعلة امل دوعن

وادي دوعن

٣٠
٣٨٥
مستفيد

 .. ٦برامج التمكين اﻻقتصادي للمرأة ..
كما تعلمون فقد تخصصت المؤسسة في النشاط النسوي واولت له اهتماما كبيرا لما للمراه من دور كبير في المجتمع ،فهي
عماد اﻻسرة وصمام امانها ،وهي المعاونة للرجل في تحمل أعباء وتكاليف الحياة ،كل ذلك جعلنا كمؤسسة اﻻمل نرعى الكثير
م ن المشاريع في هذا الجانب ك ما سنوضحها لكم في الجدول التالي
عنوان المشروع
عمل دورة كوافير

هدفه
تمكين المرأة اﻻقتصادي بتعلم حرفة تساعدها
على العمل

المنطقة
القطن

الفريق المنفذ
بسمة امل
القطن

دورة اساسيات التصوير
الفوتوغرافي
برنامج موهبتي حرفة

كسب مهارات التصوير الفوتوغرافي اﻻحترافي

القطن

بسمة امل
بالقطن
تدريب حرفي

تمكين المرأه من خﻼل تطوير موهبتها وجعلها
حرفه تكسبها
اجمالي المستفيدين

المستفيدين

٣٠

٢٥
٧٤
 ١٢٩مستفيد

م ركــــــز اﻷم ــــــ ل
للمتــطوعـــات
ال فرق ال تطوعية

ا لمبادرات الطوعية المجتمعية

عنوان المشروع

هدفه

المنطقة

الفريق المنفذ

معرض للتراث
الحضرمي

ترسيخ الثقافة التراثية في المجتمع
وتعزيز الوعي بالقيم والعادات
والتقاليد الحضرمية
غرس محبة اﻻم واحترامها وا رضاها
وتقديم الهدايا لها

المكﻼ

اﻻمل فينا

المست
فيدين
٤٠٠٠

القطن

بسمة امل

٣٠٠

القطن

بسمةامل

٦٠

سحابة خير

بروم

 ٥٠أم

رؤية امل

غيل باوزير

مؤسسة اﻻمل

المكﻼ

١٠٠
طفل
 ٥٠طفل

غيل باوزير

غراس الخير

٢٥

حملة امي حياتي
تحت شعار “ * رضاها
جنة * “
محاضرة عن شهر
رمضان
حملة ﻻجلك أمي
مبادرة شكر وعرفان
ﻷمي
تكريم امهات
الشهداء
رحلة ترفيهية تحت
شعار } استراحة
حافظات كتاب اﷲ

التعريف باﻻخطاء الشائعة التىت
حصل خﻼل فترات الصيام وماهي
شروط الصيام وصحته.
ت كريم اﻻمهات تقديراً ل جهودهن
وﻹدخال الفرحة الى قلوبهن
اﻻحتفال باليوم العالمي لﻼم
تكريم امهات الشهداء عرفانا لهم
ورد الجميل
خلق جو ترفيهي لتعلم لدى
الحافظات

حفل توجيهي للمرأه
تكريم فريق أنثى
للخير مُبادِ رَة
حفل ترفيهي لدعم
مرضى السرطان
مشروع صﻼيل المقبرة
القبلية
حملة توعوية بعنوان
”من أجل كليتي“عن
النظافة بكلية
التمريض.
مهرجان السﻼم من
المنزل نحو السﻼم
في العالم
.
حلقة نقاش لمنظمات
المجتمع المدني
بإقليم حضرموت
حملة تطوع بساعه

حفل توجيهي لطالبات محو اﻻميه
بأهمية العلم
تشجيع الفريق بعد المشاركه
الفعالة في فعالية ) القراءة حق
للجميع(
دعم مرضى السرطان

حجر

العلم نور

٥٠

المكﻼ

انثى للخير مبادرة

٧

شعاع اﻻمل

المكﻼ

١٠٠٠

مساعدة لجنة المقبرة والمساعدة
بعمل الصبيات للمقبرة

منتدى شباب
الروضة

الحامي

التوعية باهمية النظافة والتعاون
المتبادل بين افراد المجتمع وترسيخ
مفهوم المشاركة المجتمعية

أثر يبقى
واﻻيادي
البيضاء واﻷمل
الصحي
غيل باوزير

المكﻼ

١٠٠٠

حضرموت الخير

٢٧٠

مناقشة وضع حقوق اﻻنسان في
اﻻقليم

شبوة

مكتب شبوة

١٤

التوعية بحق المراه في التعليم
والزواج المبكر واثارة السلبية على
الفتاة واﻻسرة والمجتمع

تفعيل الجهود الشبابية في مجال

المكﻼ

اﻻمل فينا

٧٠٠

من وقتك

العمل التطوعي

برنامج المتطوع
الصغير
المخيم الصيفي "
ساعدني كي اتعلم ".
حملة كوني مبادرة
حفلة ترفيهية
لﻼطفال محاربي
السرطان
فن المحزاة الحضرمي

شرح مفهوم التطوع وغرسه في
نفوس اﻷطفال
اﻻرتقاء بمهارات الطﻼب في القراءة
والكتابة والرياضيات واﻻنجليزي
بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
حفلة ترفيهية لﻼطفال محاربي
السرطان باصطحاب امهاتهم في
حديقة كورنيش المكﻼ
تعميم السﻼم ونبذ العنف و التطرف
بالفن والثقافة
عرض فيلم يحكي فلسفة الحياة
) الموت والوقت والحب(
عمل حفل ثقافي يجمع كل أطياف
المجتمع والمكونات الثقافية
مسوحات ميدانية لجمع البيانات
الخاصة بالدليل

أمسية سينمائية
فعالية تراثية لنادي
تكوين الثقافي
جمع بيانات لتكوين
الدليل الخدمي
الشامل للمحافظة
برنامج الدعم النفسي
والمادي لكبار السن
القيم الرمضاني
حملة “ لحياةأفضل“

غيل باوزير

رؤية امل

٥٧

المكﻼ

مؤسسة اﻻمل  +مركز
المتطوعات
شعلة امل دوعن
همة شباب روكب

١٦٠
٥٠٠
٥٠

المكﻼ

أنثى للخير مبادرة

١٠٠٠

المكﻼ

أنثى للخير مبادرة

٢٠

المكﻼ
مدينة الحامي

أنثى للخير مبادرة ونادي
تكوين
اﻹشراق التطوعي

٧٠
٩٥

اﻻهتمام بفئة كبار السن

المكﻼ

اﻻمل التطوعي

٢٠

نشر القيم اﻻسﻼمية
لتفتيش على محل الكوافيرات
والمطاعم من اجل اﻻصحاح البيئي
بالتعاون مع مكتب اﻻشغال

غيل باوزير
المكﻼ

رؤية امل الغيل
مركز المتطوعات

١٥٠
 ٤٠محل

دوعن
روكب

” أعياد اﻷمل“.

اﻻحتفال بعيد الفطر بشكل تراثي
احياء التراث

غيل باوزير

حملة الوقاية خير من
العﻼج

نشر الوعي الصحي واﻻهتمام
بالنظافة الشخصية

بروم – ميفع

حضرموت الخير _ بسمة
أمل _ رؤية أمل _ غراس
الخير _ التثقيف واﻹرشاد
_ البناء الفعال _ د رو ب
الخير

١٠٠٠

١٠٠٠

البرنامج الصيفي
لعلوم القران

استغﻼل اوقات الفراغ في التقرب الى
رب العباد

الشحر

طموح الخير

٥٠

المرحلة التانية من
حملة بوادر الخير

تشجيع النساء على اﻻعتكاف واﻷكثر
من زيادة الطاعات خﻼل شهر رمضان

شحير

اثر يبقى

١٥

حملة فرحة طفل

مشاركة اﻷطفال فرحة العيد
وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب
اﻷطفال

مهرجان العيد
اﻹنشادي والمسرحي
الثاني
اشهار نادي تكوين

مشاركة اﻷهالي فرحة أيام العيد
ولياليه وإدخال الفرح والسرور
نادي ثقافي فكري فني

غيل باوزير -
فريق اﻷمل التطوعي –
الديس الحامي فريق حضرموت الخير –
الديس
فريق بذور العطاء -
الشرقية -
ف ريق بسمة امل – فريق
المكﻼ – بروم– اﻷيادي البيضاء - .فريق
العيص
اﻻشراق – اﻻبداع
التطوعي – روية امل
منتدى شباب الروضة
الحامي

المكﻼ

انثى للخير مبادرة

٤٣٢٠

٢٠

الثقافي
بسمة يتيم
حملة عيدية اﻻمل

شحير
المكﻼ فوة

الترفيه لﻼيتام ومشاركتهم الفرحة
تقديم مبالغ العيدية للمرضى في
المستشفيات
اجمالي المستفيدين

فريق التثقيف واﻻرشاد
اﻻمل التطوعي

١٠
٢٥
١٧٩٠٨

م ركــــــز اﻷم ــــــ ل
للحقوق المرأة
والطفل

عنوان المشروع

هدفه

المجال

المكان

دورة الطفل حقوق
وتحديات

تطوير مفاهيم حقوق الطفل لدى فئة القانونيين
وتدريب المتدربات على رصد إنتهاكات اﻷحداث
والتوسع في مفهوم نظام قضاء اﻻحداث
معرفة
ضماناتالمحاكمةالعادلةلقضاءاﻷحداثودوراﻹخصائي
يناﻹجتماعيفيرعايةاﻷحداث،وكذلكاﻻتفاقيةالدولية
لحقوقالطفل
توعية المجتمع بحقوق الطفل والتحديات التي
تواجه أطفال اليمن.
تعريف مفاهيم العدالة الجنائية ومصطلحات
المحاكة العادلة
تأهيل طلبة وخريجي كليات القانون والملتحقين
بالسلك العسكري والقضائي
تمكين المرأة في القانون وسلك القضاء محاميات
تحت التمرين“

تدريب
وتأهيل

المكﻼ – الشحر –
غيل باوزير

تدريب
وتأهيل

المكﻼ – الشحر –
غيل باوزير

٣٠

توعية

غيل باوزير

٢٥

المكﻼ

١٥

المكﻼ

٣٠

المكﻼ

٢٥

دورة تطوير وتأهيل
خريجات كلية القانون حول
مفاهيم حقوق الطفل
حملة توعوية بحقوق
الطفل
ندوة عن العدالة الجنائية
ورصد المحاكمة العادلة
دورة ) الجرائم اﻹلكترونية
واﻷمن الرقمي (
تمكين المرأة في القانون
وسلك القضاء محاميات
تحت التمرين“

اجمالي المستفيدين

تدريب

عدد
المسته
دفين
٣٠

١٥٥

م ركــــــز اﻷم ــــــ ل
للســــــﻼم
والتنمية

عنوان المشروع

هدفه

المنطقة

برنامج شاركني
إعاقتي لنحيا بسﻼم

إكساب ال متدربين المهارات
اﻷساسية لﻼتصال والتواصل ،
وتنمية مهارات المشاركة
الوجدانية وتجنب اﻻختﻼفات
والفهم الخاطىء
توعية س ائ قي المركبات باحترام
النظام المروري واﻻبتعاد عن
العنف اثناء اﻻختﻼف المروري

المكﻼ

الفريق
المنفذ
كن مبادرا

المكﻼ

اﻻبداع
التطوعي

٢٠٠٠

المكﻼ

اﻻمل
التطوعي

 ١٠٠طالبة

الديس
الشرقية
المكﻼ

اﻻيادي
البيضاء
مركز اﻻمل
للسﻼم
والتنمية
فريق غراس
الخير

١٥٠٠

حملة ” أنت الحل
للسﻼم

تعزيز ونشر ثقافة السﻼم والخروج
مشروع منأج لحياة
بتوصيات تدعم مفهوم نشر
آمنة
السﻼم.
برنامج اسبوع السﻼم التدريب عن الفساد والتمييز اﻹداري
والعنف المدرسي بأشكاله
تزامنا مع اليوم العالمي للطفل
عالمي  ..حياتي

دورات مبدعون ﻷجل
ا لسﻼم

كيفية استخدام الشخص إبداعه
لنشر السﻼم

القارة
والصداع

المستفيدين
٣٢

٧٠٠

٣٠

مشروع الدعم
النفسي والترفيهي
والتوعوي لمدارس
المكﻼ

ت قديم الدعم لﻸطفال من خﻼل
أنشطة ترفيهية وتوعوية وتنمية
مهارتهم الفردية وبعد القلق
المصاحب لهم في بداية العام
الدراسي باﻹضافة إلى تعزيز روح
العمل الجماعي بينهم
وتشجعيهم على روح المنافسة.

المكﻼ

مركز اﻷمل
للسﻼم
والتنمية

١٥٠٠

خامساً
التدريب والتأهيل
والمشــاركات
اﻷخرى

عنوان المشروع
المشاركة في حملة التوعية حول مرض
نقص المناعة ) اﻻيدز (
المشاركة بمعرض متطوع ون الثاني
المشاركة في ورشة عمل ﻻختيار مندوبين
للقطاعات المختلفة

توقيع اتفاقية مع مؤسسة الرسالة للتنمية
المشاركة في مؤتمر سفراء السﻼم في دولة
اﻻمارات العربية المتحدة في دبي بدعم
دولي من منظمة اﻻعتماد الدولي

هدفه
لتعريف بالمرض وطرق أنتقاله وكيفية
الوقاية منه وكيفيه التعامل مع الشخص
المصاب بالمرض
احياء اليوم العالمي للتطوع
ﻻختيار مندوبين لمنظمات المجتمع المدني
م /المكﻼ في مختلف القطاعات ليمثلوا
المنظمات المحلية لدى المنظمات الدولية
في المؤتمرات واللقاءات للحصول على
تمويل للمشاريع من المنظمات الدولية
العاملة في مجال اﻹغاثة اﻹنسانية كﻼ
ًبحسب تخصصه
اقامة ورشة عمل لتقييم العام الدراسي
والخروج برؤية واضحة لمعالجة السلبيات
حصول ممثلة اﻻمل على لقب سفيرة
السﻼم ومدرب متعمد في السﻼم الدولي

المشاركة بدورة تعريفية وتثقي فية حول
مرض نقص المناعة
المشاركة في افطار ووجبة عشاء لمنظمات
المجتمع المدني

تهدف لتعريف المشاركات بمرض اﻻيدز
وطرق انتقاله
توطيد شراكة العمل ا لقائم بين هذه
المنظمات والوكالة.

مشاركة بورشة تحديات شباب حضرموت بين
الواقع والطموح تنفيذ و كالة تيكا من دوله
تركيا وبالتعاون مع اللجنة العليا لﻼغاثة

مناقشة التحديات التي تواجه الشباب في
حضرموت

المنطقة
المكﻼ

الفريق المنفذ
ا اﻻمل الصحي

المكﻼ
المكﻼ

اﻻمل الصحي
اﻻدارة التنفيذية

المكﻼ

مجلس اﻻمناء

دبي

مركز المتطوعات

المكﻼ

فريق اﻻمل
الصحي
مسؤول اﻻعﻼم
والعﻼقات

فندق
كورا ل
عدن
المكﻼ

مركز المتطوعات

باليمن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي
حضور اللقاء التشاوري للمنظمات اﻻنسانية
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء و على
شرف محافظ محافظة عدن ومستشار
رئيس الجمهورية الذى نظمته اللجنة العليا
لﻼغاثة ومؤسسة التواصل للتنمية اﻻنسانية
بحث اوجه الشراكة بين مؤسسة اﻷمل
النسوية ومؤسسة رسيل للتنمية واﻻعﻼم
المشاركة بورشة العمل التقييمية لبرنامج
حماية الطفل بمنظمة اليونسيف

بحاح يلتقي ممثلي مؤسسات الدكتور عمر
بامحسون
المشاركة في مؤتمر العﻼقة بين منظمة
اﻻؤتشا والمنظمات المحلية

المشاركة في اعداد خطة ورؤية استراتيجية
حضرموت ٢٠٤٠

تفعيل دور منظمات الم جتمع المدني في
تنمية المجتمعات

خلق عﻼقات شراكة في البرامج المشتركة
إستعراض أهم اﻻنشطة والبرامج التى نفذها
قسم الحماية بمنظمة اليونسيف ،وعرض
المشاريع وتقييمها باﻹضافة الى رفع
المشاريع التى تحتاجها المحافظات الخاصة
بالحماية.
اطﻼع مستشار رئيس الجمهورية نائب
الرئيس السابق على عمل ودور المؤسسات
في المجتمع
التعريف بطبيعة العﻼقة بين منظمة اﻻؤتشا
والمنظمات المحلية،وتوجهات المنظمة
بالتنمية المجتمعية،من خﻼل محاضرة
قدمتها الدكتورة اﻹيطالية انجيﻼ ممثلة
المنظمة.
اعداد خطة استراتيجية تحدد مسار عمل
المحافظة خﻼل اﻻعوام القادمة لتحقيق
الخطة اﻻستراتيجية

عدن

عدن
عدن

مسؤول اﻻعﻼم
والعﻼقات

مسؤول اﻻعﻼم
والعﻼقات
مسؤول اﻻعﻼم
والعﻼقات

المكﻼ

اﻻدارة التنفيذية
 +مركز
المتطوعات
مسؤول اﻻعﻼم
والعﻼقات

المكﻼ

مجلس اﻻمناء

عدن

سادساً
مركز اﻷمل لعلوم
القرآن والسنة
المحمدية

قد بلغ عدد أنشطة مركز
اﻷمل لعلوم القرآن والسنة المحمدية خﻼل هذا العام  ٥٥نشاطا
توزعت بين محاضرات دينية وتوعوية ودورات تدريبية .

