
 

 

 2019/ 17/4 التاريخ 

 ( YFCAجمعية رعاية األسرة ) املنظمة

 ، "عتق مناطق في املجاعة بخطر  املهددة للمناطق البيئي صحاحواإل واملياه للصحة املتكاملة االستجابة تفاصيل املشروع

 YHF#تمويل صندوق التمويل اإلنساني  والقبيطة" ..  ، وجحاف

 عبد الرحمن الغياثي اعداد

 نبيل الكميم مراجعة

 V1# النسخة

 .   محافظة شبوة –هيل حضانة ومستشفى عتق العام  أ مشروع ت

  

( حاليا YFCAسرة )تنفذ جمعية رعاية ال 

في مديرية "عتق" بمحافظة شبوة  

هاما جدا يشمل قطاعي  إنسانيا مشروعا 

   صحاح البيئي .                                                                الصحة واملياه  واإل

حتياجات  اإل تلبية ه شأنهذا املشروع من 

من الضرورية واملتزايدة للسكان هناك 

املياه بار و مصادر هيل ال أعادة تإ خالل  

تأهيل املراكز الصحية على كافة  يضا أ و 

بحيث تتمكن من مواجهة  املستويات

نسانية  الطلب املتزايد على الخدمات اإل

  ظل الظروف املعيشية  الهامة ال سيمافي

وضاع العامة وال  جتماعية القاسيةو اإل 

 التي تشهدها املنطقة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعادة مشروع من بين تلك املشاريع  

العام  مستشفى عتق و ترميم تأهيل 

الذي  كان سابقا يعاني    بشكل كامل



 

همال و القصور في تقديم خدماته  اإل 

التركيز على   .كما تم في املشروعالطبية 

هو الخر  قسم الحضانة الذي كان يعاني 

سواء من حيث  للغاية رديئة  اوضاعأ 

وافتقاده للبنية التحتية  ضيق املبنى 

املوجودة و عدد الحاضنات الساسية أ 

قسم الحضانة  لم يكن يحوي ، ف فيه 

وهو ما كان  سوى حاضنة واحدة  سابقا 

يتسبب في مشاكل صحية كبيرة  نتيجة  

للعجز في تقديم الخدمات الصحية  

لألطفال الخدج وحديثي الوالدة  و بالتالي  

في وفاة و إصابة الكثيرين منهم  التسبب

أما الن و بأمراض وعاهات مختلفة  ،

و سرة جمعية رعاية ال  بعد تدخل

  الوضع مختلففقد أصبح شركائها 

ثمان حيث يحتوي القسم على  كثيرا، 

حاضنات ثالث منها وفرتها الجمعية  

باإلضافة إلى إعادة تأهيل الحضانة  

  فيما تكفلت منظمةاملوجودة  مسبقا ، 

 اليونسيف بأربع حاضنات . 

في مستشفى  ونات املشروع كمبرز أ ومن  

 :  عتق 

إعادة تأهيل وترميم قسم الحضانات   -

 بشكل كامل وتزويده بكافة املعدات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ثالث  لى  تزويده بإ باالضافة    تقنية ال

 .نعاش وليدي إ حضانات وأجهزه 

 .  طبيةالمخلفات للبناء محرقة  -

إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي  -

 .باملستشفى

تزويد املستشفى بجهاز تخدير    -

جهاز  ،  جهاز أشعه تلفزيونية، للعميات

جهاز تخطيط  ، صادم لنوبات القلب

سرير للترقيد في أقسام   27توفير  ، للقلب

 بما فيهاملحقاتها مع املختلفة املستشفى 

توفير  لى إ ضافة باإل ،  لعناية املركزةا 

ستلزمات  امل دوية وال  كميات كبيرة من 

 ,  طبية ال

  وعاصمة محافظة مركز هي عتق مدينة و 

 كيلومتر   1300 حوالي مساحتها شبوة تبلغ

ألف   80فيما يبلغ سكانها حوالي  مربع

 نسمة .  

في كونه  عتق همية مستشفى  أ تكمن و 

 17 ـ ل الول  ركزي ملا الحكومي املستشفى 

الحاالت القادمة من  لى إ ضافة اإل ب مديرية

كذا   و بينأ و  كمأرب جاورةامل حافظاتامل

ة الذي يفدون إلى فارقال  ملهاجرينا 

 . مستمر بشكل   املدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أما فيما يخص الحضانة فقد تم انجاز  

مهمة إعادة تأهيلها وترميمها في فترة 

،  ا واحد  شهرا   تتجاوز  لم قياسية جدا 

تم العمل فيها بوتيرة عالية نظرا  فقد  

  لتدخلا  .لها  نسانية امللحة  للحاجة اإل

 في السرة رعاية لجمعية اإلنساني

إيجابيا    ا أثر أصبح له  عتق مستشفى

رض ى املواطنين الذين   على  و حاز  ا كبير 

حدثها أ التي  عبروا عن الفروق الكبيرة

 و التي ملسوها بوضوح من خالل املشروع  

التي باتت في  لخدمات الصحية الجليلة ا 

و أ سواء في املستشفى متناول أيديهم 

الحضانة و التي لم تكن متوفرة خالل 

   ،الفترة املاضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منهم مر الذي كان  يجبر الكثير وهو ال 

لسفر  إلى مدن أو ا و على تحمل العباء 

محافظات أخرى للحصول على الخدمات 

    الصحية لهم ولفراد أسرهم . 


