
   

   



 

مبببادرة   –ذا نضع أعتابنا على هناية العام األول من عمر مبادرتنا  هانحن
وننظر بعُت البتبفباإل ما مبا ا مصلبازل ا البعبام األول مبن عبمبر   –الصفوة 

جبهود أفراد حلموا أن تكون هبنباك   8008ادلبادرة اليت تأسست هناية عام 
مبادرة مؤثرة تعمل على نشبر ثبفبافبة البعبمبل البتبالبوعبت مبن  ب ل البتبوعب بة 
واضعة نصب ع ن ها رإيبتبهبا ا البوإبول ما ديبن أفضبلا وسبعبت ادلبببادرة 
حبث ث اخلالى ما مد اجلسور وتكون الشراكات ادلختلفة ضلو البوإبول ما 

  .تلك الرإية
سنة مضت من عمر ادلبادرة ومن أعمارنا لبن تبعبود ولبكبن مثبار مبا عبمبلبنبا 
  ذلا باقة وراسخةا جبهود أعضاء ادلبادرة والشركاء الذين سامهوا معنبا ا 
هذل النجاحاتا منبنبا مذ نضبع الب بوم ببُت أيبديبكب  تبفبريبرنبا السبنبوي األول 
والببذي ىببالببى السببنببة األوا مببن عببمببر ادلبببببادرةا نببأمببل ا أن تببكببون هببذل 
الكوكببة البراةبعبة مبن األنشبالبة البيت ا مصلبازهبا ببدايبة  بَت ا رحبلبة  بويبلبة 
للوإول جملتمع النهضة وكما يفال رحبلبة األلبي مب بل تبببدأ خببالبوةا ومديبانباً 
منا دلا لإلع م والفن من دور ا ترس خ الفناعات وتغ َت ادلفاهب ب  ورببريبك 
اجملتمعات ففبد ركبانبا ا نشباط مبببادرتبنبا عبلبى يبانبب البتبوعب بة ا عب مب بة 

  .الفن ة مع عدم ممهالنا لبف ة اجلوانب التوعوية
مننا ندعو كافة الشرفاء من أبناء ال من ا الوقوف معنا متكاتفبُت ا دعب  
مسبَتة ادلببببادرة ا دعبب  الشبببباب وتببرسبخ ثبفبافببة الببعبالبباء والببببذل مببن أيببل 
الو ن وكذا ا موايهة السلوك ات الد  لة على ثفافتنا ورلبتبمبعباتبنبا دببا ا 
ذلك ا دمان واليت مذا عب   بب ةبهبا فب  يبببفبت وه يبذرا وهبذا هبو وايبب 

  .مجع أبناء الو ن الشرفاء
  

 محزة العبداهلل 

 محزة العبداهلل/ م

 مديز عام املبادرة 



 

هبذل البكبلبمبات هبت سبر مبا تبرونب  الب بوم ببُت ..  وقبابا ب .. رغبةب .. حلم
أيديك  من سبلبسبلبة مصلبازاتبنبا لبعبام مضبى مبن عبمبرنبا ومبن عبمبر مبببادرتبنبا 
احلب بة عام ملتء باألح م ضلبو البتبجبديبد البتبنبمب بة والبتبالبويبرا رىبببة يبازلبة 
سبلكتنا لصناعبة البتبغب بَت خببالبى حبثب بثبةا البتبغب بَت البذي ضلبتبايب  ا رلبتبمبعبنبا 
ال مٍت احلب ب بع داً عن ادلنشالات وادلخدرات ومج بع اففبات البيت تسبكبر 
عفول الشباب وتغ به  عن ساحة النشاط والبتبغب بَت وا ببدانا ببفبنباعبة مبن با 

نبعب  قبادرون ..  هبمبتبنبا البعبالب بة..  بفناعتنا..  برىباتنا.. أننا قادرون بأح منا
على التغ َتا قادرون على اهصلازا قادرون على أن نكون مبدعُت منجايبن 
نببايببوببُت دون احلببايببة ألن نببغبب ببب عببفببولببنببا وهنببرب مببن مشبباكببلببنببا ما 
مشك ت قد تبكبون ا هباهبرهبا وببدايبتبهبا مجب بلبة ولبكبن عبواقبببهبا لب بسبت  
كببذلببكا وهببا قببد بببدأ احلببلبب  يصبببببر حببفبب ببفببة و ببالببنببا مسببتببمببرة وسببتببسببتببمببر 
ببدعبمببكب  ودعب  كبل الشبرفبباء ا ببببُت لبإلبببدان لبب صلباز ولبلببتبغببَت سببتبسببتبمببر 
 الانا  حىت نصل معاً  ما مبتغانا وما رإيتناا فواقبعبنبا مبا هبو مه ذبسب بد 

 .ألح منا رىباتنا وقناعتنا
 اااودمت  إفوة       

 مزوى باعّباد 

 مزوى باعّباد

 املديز التهفيذي 



 

 أمل العزيقي/ أ

 املشتشار اإلعالمي 

 الفريق االستشبري

 مسز الفقي/ د

 مشتشار التوعية 

 نبيل بهجت/ د

 مشتشار الفهون واألداء 

 الهيئة اإلدارية

 مزوى باعّباد

 املديز التهفيذي 

 محزة العبداهلل/ م

 مديز عام املبادرة 

 رشا البهاء

 سكزتري املبادرة 

 حممد باسل حفار/ املربمج

 املشتشار التقين 
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 :مقدمت

الصببفببوة هببت مبببببادرة شببببباببب ببة  ببوعبب ببة تببأسببسببت ا هنببايببة عببام مببةببا رة 
ا هتبدف ما تببنبمب بة اجملبتبمبع و ببدمبتب  مببن  ب ل البتببوعب بة ورفببع 8008

الك  ادلعرا لدى الشباب متعاونة بذلك مع مبؤسبسبات اجملبتبمبع ادلبد  
وادلؤسسات العاملة زلل اً ومقل م اً ودول اً لنبشبر البتبوعب بة مسبتبفب بديبن مبن 
التجارب الدول ة وا لب بة ا ذلبكا وتسبعبى ادلبببادرة مبن  ب ل عبمبلبهبا 
ادلسامهة ا بناء رلتمع واعت قادر على التغ َتا وتكوين أكب  عبدد مبن 
الكوادر البشرية الفادرة على ادلشباركبة البتبالبوعب بة ا البتبوعب بةا ببا ضبافبة 
ما اسبتبثبمبار  باقببات الشببباب اذلباةبلببة ا رلباهت عباةبدة ببالبنبفبع عبلببى 

 .اجملتمعات
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 مقدمة



 

 :مجاالث عمل المبادرة

  :المجبل اإلعالمي:أواًل

ادلبادرة ا التوع ة من   ل األدوات ا ع م ة كالندوات وورش البعبمبلا تعمل 
وحلفات النفاش اذلادفة ما اخلبروج ببرإى زببدم عبمبلب بة البتبوعب بةا ببا ضبافبة ما 
نفل فكرة التوع ة لفئات مؤثرة ا اجملبتبمبع وسببلبك البفبدرة عبلبى تبغب بَت البفبنباعبات 

  .واهذباهات
 
  :المجبل الفني:ثبنيًب  

هو اللغة اليت تع  عن واقع اجملتمعا والوس لة ا ببة وادلفهومة لدى سلبتبلبي  الفن
وتعمل ادلبادرة ا هذا الس اق على تنش ط دور البفبن دببخبتبلبي .   بفات اجملتمع

  .أشكال  وإورلا كادلسرح واألىن ة ادللتامةا والرس ا ا التوع ة
  

  :دعم المجموعبت والمببدرات النبشئة: ثبلثًب

مببن مديببان ادلبببببادرة بببدور ادلبببببادرات واجملببمببوعببات الشببببباببب ببة ا الببنببهببضببة انببقبب قببًا 
اجملتمعةا والتنم ة ادلستدامةا تعمل ادلبادرة على دع  اجملموعات الشباب ة النباشبئبة 

 .من   ل التدريب على ادلهارات األساس ة لفرق العمل وتكوينها
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  :انهقاء اإلػاليي األول
 6002َىفًبر  62

أق   بالتعاون مع ا دارة العامبة دلبكبافبوبة ادلبخبدرات البتباببعبة 
لبوزارة البدا ببلبب بة الب ببمببنب ببةا وببتببنبسبب ببق مببع مبؤسببسبة ديببن تبباديببا 

مع مت يعملبون ا  40للصوافة والالباعة والنشرا وحضرل 
سلبببتبببلبببي أنبببوان الصبببوبببافبببة ادلبببرةببب بببة وادلبببكبببتبببوببببة وادلسبببمبببوعبببة 
وا لبكببًتونبب ببةا وتببركببا الببلببفبباء ا عبب مببت عببلببى عببرض الببوضببع 
ا ببلببت والببعببادلببت لببلببمببخببدرات وا الببعببرض مببن قبببببل الببعببفبب ببد 

نبباةببب مببديببر ا دارة الببعببامببة   –الببدكببتببور مصببعببب الصببوا 
وتب  ذلبك نبفباش مبفبتبوحا واسبتبمبر   –دلبكبافبوبة ادلبخبدرات 
وتكمن أمهة هذا اللفاء كون  البلبفباء .  اللفاء ساعتُت ونصي

األول البببذي مجبببع ا عببب مببب بببُت جببببهبببة ر ببب بببة ا مبببوضبببون 
  .ادلخدرات

  :أهم المخرجات
  تشج ع الكثَت شلن يعملون ا رلال الصوافبة ا تسبلب بط

الضبوء عببلببى مببوضببون ادلببخببدرات ا البب ببمببنا حبب ببث لببوحبب  
ازدياد عدد ادلفاهت والتوف فات اليت  رقت هبذا ادلبوضبون 
بببعببد احلببلببفببة الببنببفبباشبب ببة بشببكببل كبببببَت ا الصببوببافببة البب ببمببنبب ببة 

 .و صوإاً دلن حضروا احللفة

  الببتببشببببب ببك مببع ادلببؤسببسببات ا عبب مبب ببة والصببوببي الببر بب ببة
 .ادلويودة ا ال من

  عرض ا دارة العبامبة ألرقبام ومحصباةب بات تبوضبر البوضبع
احلببفبب ببفببت لببلببمببخببدرات ا البب ببمببنا عببرضببت ألول مببرة مببن 

  .  ل احللفة
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 لقاءاث إعالميت  
حسصت املبادزة على استخدام أسلُب اللكاءات اإلعالميّي     

لهكل املعلُمات َاإلحصائّات لإلعالمّني  َتعاَنت برلم مع 

 العدِد مو اجلًات السمسّ  َاملؤسشات اإلعالمّ 

 نائب مدير اإل ارة -العقيد  الدكتور مصعب الصوفي   
 العام  لمكافح  المخدرات متحدثاُ في اللقاء اإل  مي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جانب من حضور اللقاء اإل  مي األول



 

 ":يجحًؼيىٌ ضذ انفساد”يشروع
 ، صُؼاء6002يارس  62 – 62

نفذت ادلبادرة حلفتُت نفاش تُت حول ع قة ادلخدرات 
بالفساد بالتعاون مع اذل ئة الو ن ة العل ا دلكافوة الفسادا 

شلثل مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت –والعم د نعمان ادلسعودي
ا ال منا وادلؤسسة  (UNODC)بادلخدرات واجلردية 

  .العرب ة حلفوق ا نسان
   

 حهقة اإلػاليييٍ

 6002يارس  62
مع مت من سلتلي وساةل ا ع ما  30استهدفت احللفة

ادلرة ة وادلسموعة وا لكًتون ة وادلفروءةا وقد ا عرض ا اور 
  :األساس ة للولفة على النوو التايل

  مفهوم الفسا  وأنوا ه 
رة س قالان ا ع ما اذل ئة الو ن ة -ياسُت عبدل سع د نعمان/أ

  .العل ا دلكافوة الفساد
  
  ق  المخدرات بالفسا  من خ ل غسيل األموال   

  مدير عام مبادرة الصفوة-محاة العبداهلل الش ل/ادلدرب

  

 لحكم الرشيد والشفافي  كأ وات في مواجه  الفسا ا  
   األمُت العام للمنتدى اهيتماعت الدديفرا ت –نب ل عبداحلف   /أ

  
  ور المجتمع المدني في مكافح  الفسا   

  أمحد األدديت ا وم سرين/ ادلدرب
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 األنشطة
 

 

 الحلقاث النقاشيت  
استخدمت املبادزة أسلُب احللكات الهكاشّ  لرتسّخ بيعي     

املفايّم، َمهاقص  السَابط مابني عُامل َممازسات سلبّ ، 

  َاستًدفت يف ذلم فئات ناشط  يف اجملتمع

 

 ياسين نعمان في محور مفهوم الفسا  وأنوا ه  / أ
 

 نةيل  ةدالحفيظ يتحدث  ن الحكم الرشيد والشفافي     /أ
 
 
 
 
 
 
 

 مجمو    مل مع الميسر إبراهيم الاظاري



 

  ق  المخدرات بالفسا  من خ ل غسيل األموال   
شلثل مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت —نعمان ادلسعودي/ العم د

 ا ال من) UNODC)بادلخدرات واجلردية 
 ادلدير التنف ذي دلبادرة الصفوة -مروى باعب اد / ادلدربة

  

 لحكم الرشيد والشفافي  كأ وات في مواجه  الفسا ا  
 ادلنتدى اهيتماعت الدديفرا ت –ول د عبداحلف   / أ

 
  ور المجتمع المدني في مكافح  الفسا   

 م سرين
 
 
 
 
 
 
 
 

العميد نعمان المسعو ي يعرف بمكتب األمم المتحدة المعاي 
 بالمخدرات والجريم ، ويتكلم  ن المخدرات والفسا 

 

  :أهم المخرجات
   تكوين شبكة وربالي ملكًتو  دلبنبظبمبات اجملبتبمبع ادلبد

 .“رلتمع ون ضد الفساد”والصوف ُت ربت مسمى 

  ًتعريي ادلشاركُت بع قة ادلبخبدرات والبفبسبادا و صبوإبا
 .ا ع م ُتا ونفله  ذلك ع  وساةل ا ع م ادلختلفة

  مقببامببة حببلببفببات نببفبباشبب ببة شلبباثببلببة مببن قبببببل ادلشبباركببُتا ا
زلافظيت إنعاء وذمارا ومقامة زلاضبرات تبوعبويبة ا عب قبة 

 .ادلخدرات بالفساد
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  الحلقاث النقاشيت  

 ":يجحًؼيىٌ ضذ انفساد”يشروع
 حهقة انًحاييٍ وَاشطي انًجحًغ انًذَي

 ، صُؼاء6002يارس  62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعد الدين بن طالب في محور مفهوم الفسا  وأنوا ه/  
زلامت نباشبط رلبتبمبعبت مبن البعباإبمبة  30استهدفت احللفة

إنعاءا وحضر ف ها ناشالُت مبن زلبافبظبة ذمبارا ودبشباركبة 
من ناشالُت من ذوي اهحت ايات اخلاإةا وقبد ا عبرض 

  :ا اور األساس ة للولفة على النوو التايل
  مفهوم الفسا  وأنوا ه 
رة س قالان التعاون الدويلا اذل ئة -سعد الدين بن  الب / د

  .الو ن ة العل ا دلكافوة الفساد
 

    مجمو    مل من المشاركين 



 

انهقاء األول نهجهات انؼايهة بًجال 

 انحىػية بأضرار انًخذرات واإلدياٌ
 ، صُؼاء6002يىنيى 66

أق   بالتعاون مع مؤسسة مدار الفانون ةا ويعت  اللفاء 
األول من نوع  الذي مجع منظمات رلتمع مد  مهتمة ا 
رلال التوع ة بأضرار ادلخدرات وا دمان ومكافوتهاا 

 :وحضر اللفاء اجلهات التال ة
شلثل مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت دبكافوة اجلردية   -

 .وادلخدرات ا ال من

مدارة ادلخدرات باذل ئة العل ا لألدوية التابعة لوزارة   -
 .الصوة

 .مبادرة الصفوة للتوع ة بأضرار ادلخدرات وا دمان -

 .مدرسة شباب الوقاية -

 .مؤسسة الس مة للتوع ة والتنم ة -

 .مركا أحباث الشرق األوسط -

 .ال من –نادي التالون العريب  -

 .با ضافة ما إوف ُت ومع م ُت
وا ف   مناقشة سبل التعاون ادلشًتك و ممكان ة تنف ذ 

 .أنشالة مشًتكة
 

 :أهم المخرجات
تكوين ربالي من ادلنظمات وادلبادرات ادلشاركة يهدف 

لدراسة وضع ادلخدرات ا العاإمة إنعاءا وس ت  تفع ل  
 .8000  ل

7 

 األنشطة
 

 

 لقاءاث عمل  
حسصت املبادزة  على تفعّل الصساكات يف مجّع أنصطتيًيا،   

َحسصت كرلم على التعاَى مع اجلًات اليت تعمل يف دليا   

ختصصًا ذاتٌ فهشكت اللكاء األَ  للجًات العامل  مبيجيا    

 التُعّ  بأضساز املخدزات َاإلدماى

 العميد نعمان المسعو ي متحدثاً أثااء اللقاء

 ممثلي الجهات المشارك  في اللقاء
       

 



 

ورشة ػًم يُاقشة قاَىٌ 

 3222انًخذرات انيًُي نؼاو 
 ، صُؼاء6002يىنيى  20

أق مت بالتعاون مع مؤسسة مدار الفانون ة حبضور أعضاء 
رللس نواب متمثلُت برة س جلنة الشئون الدستورية 
والفانون ة دبجلس النواب الدكتور علت أبو حل فةا وعضو 
جلنة الصوة باجمللس الدكتور عبد الباري دى شا با ضافة 
ما قضاة الن ابات وا اك  ادلتخصصة وا دارة العامة 
دلكافوة ادلخدرات شلثلة بالدكتور العف د مصعب الصوا 
ناةب مدير ا دارةا ومدير مدارة ادلخدرات باذل ئة العل ا 
لألدوية الدكتور  اهر ادلفاحلا وا ف ها عرض سريع للفانون 
ومن مث سبت مناقشة يوانب الضعي ا الفانون من   ل 
رلموعات عمل مشًتكة مع زلامُت وناشالُت مدن ُتا 
وكانت ادلواد ا ع م ة للولفة برعاية مكتب مكافوة 

 ).UNODC)ادلخدرات واجلردية التابع لألم  ادلتودة بف  نا 
 

 :أهم المخرجات
  مع ن ب ان إادر حيتوي مفًتحات لتعديل الفانونا

وتبٍت أعضاء رللس النواب باهستمرار ا ادلناقشة من 
 .  ل ورشات أ رى للوإول ما قانون متكامل
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 ورشاث العمل  
اعتمدت املبادزة يف َزشات العمل إىل مجع اخلرباء َالهصطياء  

املدنّني مع أصخاب الكساز َاملشئُلني للخسَج بسؤِ  مصيرتكي    

 ذات فاعلّ  أكرب

العقيد الصوفي، المدرب حمزة العةداهلل، الدكتور  لي أبو حليق ، 
 (من اليماي لليسار)المحامي  غااء المقدا  

 

 الحضور في الورش 
 
 
 
 
 
 

 مجمو ات  مل خ ل الورش      
 



 

ث ث ورشات تكوين ة من قبل ادلبادرة تنف ذ جى  
ناشط من سلتلي اجملاهتا  )  80)واستهدفت دبجملها 

كا امُت وناشالت حفوق ا نسانا والصوف ُتا و لبة 
اجلامعاتا والناشالُت اجملتمعُتا وتضمنت الورشات اليت 

 :  ساعات على ا اور التال ة 3استمر كل منها دلدة تفارب 

 تعريي عام بادلخدرات وا دمان وأنواعهما. 

 مدارة ادلعلومة واستخدامها. 

  ادلباشر وا لكًتو )أسال ب ا التواإل.( 

وقد ا توزيع منشورات توعويةاوقد ا التعاون ا ادلنشورات 
اخلاإة ادلخدرات وا دمان مع مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت 

 .بادلخدرات واجلردية ا ف  نا

محاضراً في  - كتور القب الافسي بجامع  تعز  -الدكتور نةيل نعمان 
 أحدى الورشات التكوياي 

متحدث  في  -مستشارة المةا رة اإل  مي   -األستاذة أمل العريقي 
 الورش  التكوياي  الثاني  في محور إ ارة المعلومات
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 ورشاث حكىينيت 
سعت املبادزة إىل نصس أفلازيا مو خال  أسليُب ديدِيد ييُ         

الُزشات التلُِهّ  حملاضسِو يف التُعّ ، َتتلخص فيليسة     

يرٍ الُزشات يف نكل معلُمات مسكزة يف ذلاَز تُعيُِي  إىل     

 .اجلمًُز املشتًدف لّهكلًا يُ بدَزٍ مو خال  حّاتٌ الُّمّ 

 صور تذكاري  من ورشات تكوياي  مختلف 
 
 



 

العديد من ا اضرات التوعوية لاللبة تنف ذ جى   
 :اجلامعاتا وكانت ا رلملها تركا على النفاط التال ة

 تعريي ادلادة ادلخدرة وا دمان. 

 أنوان ادلخدرات وتصن فاهتا. 

 أسباب تعا ت ادلخدرات. 

 أضرار تعا ت ادلخدرات. 

  اجلهد )ماذا جيب أن نعمل ا رلال مكافوة ادلخدرات
 ).اجملتمعت ادلاللوب

وقد ا توزيع منشورات توعوية ا هناية ا اضرات لتثب ت 
ادلعلوماتا وقد ا التعاون ا هذا اجلانب مع مكتب 

 .األم  ادلتودة ادلعٍت بادلخدرات واجلردية ا ف  نا

المدرب حمزة العةداهلل يشرح  ن ماشورات تو وي  لمكتب األمم 
 المتحدة المعاي بالمخدرات والجريم 
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 محاضراث حىعيت  
احملاضسات التُعّ  املباشسة لطلب  املدازس َاجلياميعيات    

كانت يْ أَىل الُسائل اليت استخدمتًا امليبيادزة َت تيزا         

 .مشتمسة فًّا

 المدرب  مروى با ّةا  في محاضرة تو وي   ن المخدرات واإل مان

 حضور خ ل محاضرة تو وي  يااقشون  راس  حال 



 

العديد من ا اضرات التوعوية لاللبة تنف ذ جى   
 :اجلامعاتا وقد ا التدريب ا ادلواض ع التال ة التال ة

 مبتدئ ومتفدم)العرض وا لفاء.( 

 زلاضرين ا التوع ة بأضرار ادلخدرات وا دمان. 

 أساس ات ا العمل التالوعت. 

 أساس ات ا العمل الصوفت. 

 مفاه   ا التخال ط. 

مسًتات ج ة ربديد ومصلاز األهداف. 

مبادرات شباب ة مكونة  3وقد استفاد من هذل الدورات 
 .شاب وفتاة يامع ُت 60من 

يدرب في —معد وماتج برامج بقااة الجزيرة—حمدي الةكاري/ أ
 .أساسيات العمل اإل  مي

 ماشورات تو وي  لمكتب األمم المتحدة المعاي بالمخدرات والجريم 
 

 صور ماو   من الدورات التدريةي 
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 دوراث حدريبيت  
عملت املبادزة على املشاعدة يف تلُِو فسق شبابّ  مو خيال   

تكدميًا دَزات تأيّلّ   لتلم الفسق دعمًا مهًا للعمل الطُعْ 

 .اجملتمعْ

 



 

 “      ”حًهة 
 هـ3220ريضاٌ ػاو 

نفذهتا ادلببادرة ببالبتبعباون مبع مبنبتبدى ا عب مب بُت الشبببابا 
وكببان هببدفببهببا يببعببل رمضببان نببفببالببة تببغبب ببَت وانببالبب قببة ضلببو 
األفضببلا وا تببنببفبب ببذهببا عبب  شبببببكببة الببفبب ببس بببوكا والببفببواةبب  

 .ال يدية
 

 
 
 
 
 
 
 

 تصاميم حمل  رمضان غيرني
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 حمالث إلكرتونيت 
استخدمت املبادزة احلمالت اإلللرتَنّ  لشًُل  انيتيصيازييا     

 َتأثرييا الشسِع

 

 

 

 

 



 

 انفٍ انحىػىي

عملت ادلبادرة على ربف ا الفنانُت لبتبفبدن فبن تبوعبويا وه 
تبباال تسببعببى  جيبباد فببن تببوعببوي بشببكببل أقببوىا ومببن أبببرز 
األعببمببال الببيت نببفببذهتببا ادلبببببادرة ا هببذا اجملببال الببرسببومببات 
الببتببعبببببَتيببة والببكبباريببكبباتببوريببة الببتببوعبب ببة كببالببرسببام شببريببي عببرفببةا 
والرسامة أمبا  البببابباا والبرسبامبة عبهبد احلضبرمبتا والبرسبامبة 
هبة رواشدةا وتعاونت مؤ برًا مبع فبنبان البراب الب بمبٍت أمحبد 

 .ش خ  بازى فان  نتاج أىن ة راب عن ا دمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من تصاميم المةا رة الفاي  التي تةين  اقة  المخدرات
 

03 

 األنشطة
 

 

 األدواث الفنيت 
الفو يُ اللغ  اليت ِعرب عهًا اإلنشاى عما ِسِد، َِفًيميًيا    

 .اجلمّع

 من أ مال الفاان شريف  رف 
 

 

 

 



 

 انًشاركات

حرإت ادلبادرة على أن تكون حاضرة ا مج ع البفبعبالب بات 
اليت تت  كمعارض للمبادرات أو األيام العادل ة ذات البعب قبة 

 .بنشا ها
 
 
 
 
 
 
 

 8002صور من مساهم  المةا رة في اليوم العالمي للتقوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8002صور من مساهم  المةا رة في اليوم العالمي للشةاب 
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  املشاركت يف املعارض

 والفعالياث
 التأثري األَسع يُ التأثري على كاف  شسائح اجملتمع

 8002صور من مساهم  المةا رة في اليوم العالمي للتقوع 
 

 



 

ادلبادرة شلثلة بأفرادها بعمل العديد من قايث   
ادلفاهت التوعوية والتوف فات واهستال عات الصوف ة 
 :اليت نشرت ا سلتلي ادلالبوعات الصوف ة ال من ةا ومنها

 إو فة اجلمهورية. 
 إو فة مي ف. 
 إو فة دين تاديا. 
إو فة دين أوبارفر. 
 إو فة اهنال ق. 
 رللة أبواب. 
إو فة الغد. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

موضوع صحفي نشر في اليمن أوبزرفر  ن المخدرات والتامي  من 
  مل أ ضاء المةا رة
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 املقاالث والخحقيقاث

 الصحفيت

تحقيق صحفي نشر في مجل  أبواب  ن وضع المخدرات في اليمن 
 من  مل أ ضاء المةا رة

 

 



 

 سراج انيًٍ نشهر سبحًبر
  6002سبحًبر 

حصببلببت ادلببببببادرة عببلبببى رلبببمببوعببة مببن شببهببادات الشببكبببر 
" سبراج شبهبر" والتفديرا با ضافة ما حصبوذلبا عبلبى لبفبب 

ا ا الب ببمبنا وهببو عببببارة عبن لبفببب 8009لشبهبر سبببتببمب  
دينو  برنامج سراج لتنم ة الف ادات الشابة التباببع لبلبمبنبظبمبة 
السويبديبة لبرعبايبة األ بفبال ببالبتبعباون مبع البوكبالبة األمبريبكب بة 

  .لإلمناء الدويل ألفضل ذبربة شباب ة
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  ألقاب وجوائز
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  (1)ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 حقرير مالي وفني 
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  (2)ملحق 

 

 

 

سلتلي وسباةبل ا عب م أنشبالبة ادلبببادرة ادلبتبنبوعبةا غطث 
وكان للمببادرة حضبور يب بد ا ا عب م الب بمبٍتا كبمبا كبان 
للمبادرة حضور ا مذاعة إنعاء وا الفضاة ة ا أكثبر مبن 
برنامجا وأبرز اجلهات ا ع م ة اليت ىالت أنشالبة ادلبببادرة 

  :باستمرار كانت
 سبأ)وكالة األنباء ال من ة.( 
 ادلركا الو ٍت للمعلومات.  
 الثورة نت -إو فة الثورة.  
 اجلمهورية نت -إوف ة اجلمهورية. 
  أكتوبر 04إو فة.  
 إو فة الغد. 
 إو فة الوحدة.  
 إو فة ال من تاديا. 
  سبتم  86إو فة. 
 ادلؤسبر نت. 
 الصووة نت. 
 مأرب برس. 
 نبأ ن وز. 
 حلج ن وز. 
 منتدى ا ع م ات ال من ات. 
 ن وز دين. 
 أ بار السع دة. 
 88 مايو. 
 إنعاء ن وز. 
 ريي ن وز. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ال من اجلديد. 
 الو ن. 
 التغ َت نت. 
 مشسان ن وز. 
 
 
 
 

 املبادرة يف اإلعالم 

 بعض األخةار التي نشرت  ن أنشق  المةا رة في اإل  م اليماي
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ا إبنبعباء مبن  0993م  مقامة ورشة عمل دلناقشة قانون ادلخدرات الب بمبٍت لبعبام 30/7/8009ا يوم اخلم س ادلوافق 
قبل مبادرة الصفوة للتوع ة بأضرار ادلخدرات وا دمان وبتعاون مبن مبؤسبسبة مبدار البفبانبونب بةا وقبد حضبر ورشبة أعضباء 

عضبو   –رة س جلنة الفانون باجمللبسا والبنباةبب البدكبتبور عبببد الببباري  دىب بش  –الناةب علت أبو حل فة : رللس النواب
جلنة الصوةا وكذلك ناةب مدير ا دارة العامة دلكافوة ادلخدرات الدكتور العف د مصعب الصواا وكذلك رةب بس مدارة 
ادلخدرات باذل ئة العل ا لألدوية البتباببعبة لبوزارة الصبوبة والسبكبان البدكبتبور  باهبر ادلبفباحلا وكبذلبك حبضبور قضباة ا باكب  
والن ابات اجلااة ة ادلتخصصة والشعبة اجلااة ة ادلتخصصةا وحضبور عبدد مبن ا بامبُت ادلبخبتبصبُت ونباشبالبُت مبن اجملبتبمبع 

 :ادلد ا وا العمل ضمن رلموعات عمل  ريت بادلخريات والتوإ ات التال ة
   ضرورة ذبديد الفانون ح ث أن  قدن وحيتاج ما التالوير ا العديد من اجلوانب لفصورلا ل واكب البتبالبورات اجملبتبمبعب بة

 . اربة ادلخدرات وهاهرة التوسع ا ادلخدرات واهذبار هبا

  يفًتح ادلشاركون تعديل ما يلت ا الفانون: 

   تعديل ا التسم ة وذلك بإضافة الس ةي الك م اة ة ادلراقبة دول اً ): 0)ادلادة. 

  ملغاء اس  ادلؤسسة الو ن ة لألدوية لعدم ويودهاا ومضافة أو مد ال مؤسسة أو شركة بديلة. 

  هبت البفبواةب  ادلبأ بوذة مبن اجلبداول البدولب بة  بببفبًا لب تبفباقب بات البدولب بةا ونبرى أن يبتب  تبغب بَتهبا  : الفواة  ادلبرفبفبة
ضعها للرقابة الو ن ة دبا ه يتبنباقبع مبع  وربديثها  بفاً لتغ َت الفواة  الدول ة وما ترال اجلهات ادلختصة من مواد زبخ

 .الفوانُت والس ادة الو ن ة
  اهسبتبئبنباس ببالبنبصبوص انضبمبام الب بمبن ملب بهباا  : يوإت ادلشاركون بالعودة ل تفاق ات الدول ة للتأكد مبن حب بث

 .الواردة ف ها هبدف وضع نصوص ا الفانون على ىرارها

   توزيع الفانون مصووباً باستمارات اسبتببب بان لبلبمبشباركبُت لب بسبتبفبادة مبنبهبا أثبنباء البتبشبريبع مبرفبفبًا ببذلبك نسبخبة
 .0988اهتفاق ة الدول ة اخلاإة دبكافوة ادلخدرات وادلؤثرات العفل ة لعام 

  بالنسبة للجلب واهذبار فَتى ادلشاركون اقًتاح تعديل ما يلت: 
ضرورة وضع ميراءات إارمة والتأك د على التضامن بُت اجلهات ادلعن ة ادلختلفة لضبط عمل ة اجللب ا   -

 .ادلنافذ البورية وال ية

ربديد دور الن ابة العامة واألمن ا زلاربة هاهرة اجللب واهذبار ووضع كافة ا يراءات الوقاة ة للود من   -
 .ذلك

 حىصياث الىرشت 
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 .ضبط ادلنافذ ال ية والبورية واجلوية بإحكام دلنع هتريب ادلخدرات -

 .تنظ   عمل ة اجللب للمواد والعفاقَت الالب ة بنصوص قانون ة وفق  الة تضعها اجلهات ادلعن ة -

 يوإت ادلشاركون بالتعامل بشفاف ة مع هاهرة ادلخدرات ع   الة مع م ة زلكمة تضعها اجلهات ادلختصة والنص
 .بالتشريع على هذا ادلبدأ

 يوإت ادلشاركون بإعداد نصوص وقاة ة ا التشريع واحًتازية للتعريي دبخا ر وأضرار مادة ادلخدرات من النواحت
 .الصو ة واهيتماع ة واهقتصادية

 لوضع )  الصوةا ا ع ما األوقاف و الباء ادلسايدا األمن ووزارة الدا ل ة)يؤكد ادلشاركون على دور اجلهات ادلعن ة
 . الة متكاملة  اربة ادلخدرات ك ً ف ما خيص 

يرى ادلشاركون وضع مواد قانون ة زبتص ف من يروج ادلخدرات. 

يوإت ادلشاركون مضافة مادة حلماية احلدث قبل السن الفانون ة. 

يوإت ادلشاركون بإنشاء مراكا إو ة وع ادات استشارية رلان ة لع ج ادلرضى ادلدمنُت وسرية ا يراءات ف ها. 

يوإت ادلشاركون بضرورة سرية ادلعلومات اخلاإة بادلدمنُت ادلفبلُت على الع ج. 

دبا خيص الص دل ات وادلراكا الصو ةا فَتى ادلشاركون تعديل ما يلت: 

 .توض ر شلن ياللب بالاقة ر صة الايادة لايادة كم ة الع ج ا حال رأى الالب ب ذلك): 04)ادلادة  -

 .ربديد فًتة يديدة ا حال تعذر احلصول على الع ج ا فًتة العشرة األيام ا ددة ا ادلادة): 07)ادلادة  -

 .ضرورة مشراف وزارة الصوة على الوارد وادلنصرف من ادلواد ادلخدرة وربديد ا يراءات ا ذلك): 08)مادة  -

 .ربديد فًتة للمسافة الامن ة مابُت استخدام الع ج السابق والع ج ال حق): 83 -80)ادلواد  -

 .عمل ة البوث للباحث تكون دبذكرة من اجلهة اليت كلفت  بالبوث والدراسة): 84)ادلادة  -

 حىصياث الىرشت 
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  دبا خيص العفوباتا فَتى ادلشاركون تعديل ما يلت: 

بدًه عن )سنة  05مفًتح معالاء مرونة ا العفوبة حب ث تكون ا عدام أو احلبس مدة ه تفل عن ):  33)ادلادة   -
 .سنة 85وه تايد عن ) سنة 85التوديد 

 ).سنة 85بدهً عن التوديد )يعاقب با عدام أو ما ه يفل عن عشر سنوات ): 34)ادلادة  -

 ).سنة 85بدهً عن التوديد )يعاقب با عدام أو ما ه يفل عن عشر سنوات ): 35)ادلادة  -

 ".سنة 85ه جيوز أن تايد مدة احلبس ا دلواد السابفة عن "ملغاء عبارة ): 37)ادلادة  -

 ".ادلؤثرات العفل ة"عبارة " وه تف "تضاف بعد ): 38)ادلادة  -

 ).مخس عشر سنة)بدهً عن ) مخس عشرة سنة)تعديل لغوي ): 40)ادلادة  -

 ).أدوات)الثان ة ويضاف بدذلا حرف الواو قبل كلمة ) وزبصص)ربذف كلمة ): 43)ادلادة  -

وا حال العود يسوب "  يت  زيادة مبلغ الغرامة من مخسُت ألي لاير ما ماةيت ألي لايرا ويت  مضافة ):  44)ادلادة   -
 ".تر  ص مااولة ادلهنة ومضاعفة العفوبة

 ".وضبط اجلناة"لتصبر اجلملة ) باقت)ربذف كلمة ): 49)ادلادة  -

 ".حق الضباط"بعد كلمة " ادلع نة"تضاف كلمة ): 50)ادلادة  -

 .ما يانب وزير الصوة ا دد ا ادلادة" وزير الدا ل ة"يضاف على ادلادة ): 54)ادلادة  -

   يتاللع ادلشاركون ما زيادة الضبال ات وتالور مشكلة ادلخدرات ا ال من بالفلقا كما ويأمل ادلشاركون أن تأ ذ
 .التعدي ت بعُت اهعتبار من قبل اجلهات ادلختصة لكت يواكب الفانون حج  ادلشكلة الفاةمة

  يتمٌت ادلشاركون الس مة واخلَت واهستفرار لل منا ويتاللعون ما ق ادة ال من احلك مة وأيهاة األمن بنظرة األمل ا
 .محاية الب د من ادلخدرات وكل ما يهدد س مة األمن وادلوا نُت

 8002صاعاء في الث ثين من يوليو            

 حىصياث الىرشت 
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  (4)ملحق 

 

 

 

 :انجهات انذونية: أواًل

  ف  نا -مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت بادلخدرات واجلردية. 
 شلثل مكتب األم  ادلتودة ادلعٍت بادلخدرات واجلردية- 

 .ال من
 

 :انجهات انحكىيية: ثاَيًا

  وزارة الدا ل ة)ا دارة العامة دلكافوة ادلخدرات.( 
  وزارة الصوة)اذل ئة العل ا لألدوية.( 
 اذل ئة الو ن ة العل ا دلكافوة الفساد. 
 الفضاة ة ال من ة. 
 مذاعة إنعاء. 
 

 :انًُظًات انغير حكىيية: ثانثًا

  ادلعهد الو ٍت الدديفرا ت(NDI(-مقل م ة. 
  سراج)مبادرة تنم ة الف ادات الشابة ا الو ن العريب.( 
 مقل م ة—ادللتفى الًتبوي العريب. 
 معهد اللغات العادل ة للشباب. 
 راديو شباب نت. 
 مؤسسة مدار الفانون ة. 
 مؤسسة ال من تاديا للصوافة والالباعة والنشر. 
 ادلؤسسة العرب ة حلفوق ا نسان. 
 مؤسسة دين أوبارفر ا ع م ة. 
 منتدى ا ع م ُت الشباب. 
 منظمة س اج حلماية الالفولة. 
 منظمة هود للدفان عن احلريات. 

 
 
 
 

 
  ملتفى الشباب ادلد. 
 منتدى إنان احل اة. 
 معامل تشرين الرقم ة للتصوير. 
 مدينة تشرين الرقم ة للتصوير. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهاث عملج معها املبادرة 
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