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التقرير
الشهري

Bahrain Red Crescent Society
kingdom of Bahrain

التقرير املوجز لنشاطات وأعمال اجلمعية
لشهر مايو 2016

 -1مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهرية

ب -مساعدات اخرى
ج-

املساعدات االغاثية

 -2مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية:
أ-

الدورات التدريبية

ب -مشاركات االعضاء
ج -االجتماعات
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املوضوع  :أهم النشاطات خالل مايو 2016
يسرين أن أرفع إليكم تقريرا موجزا أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهر مايو

هلذا العام وذلك وفق اسرتاجتية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
 -مساعدات االسر الشهريه:

 -تسلمت  271أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقرره لشهر مايو مببلغ  8240دينار .

 مساعدات شهر رمضان قامت جلنة اخلدمات االجتماعية بتوزيع املساعدات النقدية لألسر احملتاجة وذلك ابتداء من  8ولغاية 23مايو وبلغت حجم املساعدات النقدية الرمضانية  91,750دينار .

 كما قامت بتوزيع مواد غذائية لألسر احملتاجة خالل الفرتة من  26-24مايو بقيمة امجالية قدرها 8935دينار.

 مساعدات أخرى -قامت اجلمعية بصرف كرسي متحرك وعكاز لألسر احملتاجة بقيمة  72دينار

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:

 مت ختريج  94متدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خالل الدوراتواالمتحاانت خالل شهر مايو .
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املشاركات اخلارجية
 شارك عضوي جلنة الشباب والناشئة ابجلمعية السيد حممد مدن واآلنسة عائشة مجال يف اعدادالكوادر االعالمية ملواجهة الكوارث يف دولة قطر يف الفرتة من  4-2مايو .

 شارك األمني العام الدكتور فوزي أمني ابمللتقى الدويل الرابع للعمل اإلنساين املنظم من قبل اللجنةالدولية للصليب األمحر يف دولة الكويت يف الفرتة  9-8مايو .

 شارك الدكتور فوزي أمني األمني العام ابالجتماع الثاين للجنة الدائمة لتنسيق املساعدات االنسانيةوذلك يف الرايض ابململكة العربية السعودية يف الفرتة  16-15مايو.

 شارك األمني العام الدكتور فوزي أمني يف االجتماع التنسيقي لوفود دول جملس التعاون يف مؤمترالقمة العاملية االنسانية يف اسطنبول يف  22مايو.

 -شارك السيد امحد أمين منسق احلاسب اآليل ابجلمعية

واآلنسة شذى عبدالرؤف عضو جلنة الشباب
والناشئة يف اجتماع الروابط العائلية املنظم من قبل

اللجنة الدولية للصليب االمحر بدولة الكويت يف

الفرتة  23-22مايو.

 شارك السيد سامل رجب رئيس جلنة شئون االعضاء والسيد علي كاظم رئيس جلنة الشباب والناشئةيف االجتماع االول للجنة الدائمة للعمل التطوعي يف الرايض ابململكة العربية السعودية يف الفرتة

 26-25مايو .

 شارك كل من الدكتورة أمل اجلودر والسيد صالح البدر والسيدة فتحية التوبالين يف ورشة تدريباملدربني االقليمية على هنج الصحة اجملتمعية واالسعاف االويل اجملتمعي ابململكة االردنية اهلامشية يف

الفرتة  29مايو وحىت  1يونيو .
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 -شارك االمني العام الدكتور فوزي أمني يف اجتماع الشراكة مع اهلالل االمحر االفغاين وذلك بتنسيق

من اهلالل االمحر القطري واهلالل األمحر االفغاين يف دولة قطر يف الفرتة من  30مايو وحىت 1

يونيو.

املشاركات الداخلية

 اقامت اجلمعية ابلتنسيق مع املفوضيةالسامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني
الدورة التدريبية (اهلجرة املختلطة واللجوء)

يف الفرتة من  31-30مايو  ،حيث حضر

الدورة عدد من أعضاء اجلمعية.

التربعات
 تسلم املدير العام السيد مبارك احلادي تربع بنك البحرين الوطين حيث حضر تسليم التربع السيدغازي زبر املستشار املايل ابجلمعية .

 تسلم السيد حممد ابراهيم املشرف االداري تربعالبنك األهلي حيث سلم التربع السيد بسام التتان

مدير عالقات العمالء بدائرة اخلدمات املصرفية

اخلاصة ابلبنك .
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