
 

 مقدمة

( في األمريكان، ولها فروع في شرق مانصورامقر إدارتها في إقليم )لواليات المتحدة، تابعة هي منظمة عالمية  (waano-منظمة )النصيحة

شح في مجاالت متنوعة مثل: سوء التغذية وعدم الصحة و ،وهي هيئة خيرية إغاثية، تمد يد العون على المحتاجين في شرق إفريقيا إفريقيا،

كذلك تعمل بتطوير ، ( على المحتاجين بحفر اآلبار إليجاد المياه الصالح لشربwaano-المياه وغيرهم، كما تساعد منظمة )النصيحة

 زراعة ومراكز التعليم والصحة.مشاريع ال
 

لوصول إلى درجة اكتفاء  ،وأطباء مراكز الصحي ،المدراسة على الفالحين ومدرسين ( تقدم تدريبات خاصwaano-منظمة )النصيحة

 .المشردينواألمراض وأيضا  الجفاف والقحط م( تعمل إلغاثة على المناطق المنكوبة التي هبت عليهwaano-الذاتي التام، منظمة )النصيحة
 

 األهداف

صالح لشرب وغيرهم ما فر اآلبار إليجاد مياه الصحة، ح محاربة الجوع وعدممساعدة على المنكوبين، ( waano-أهداف منظمة )النصيحة

تقديم دورات تدريبية   ،مراكز التعليم، تطوير مشاريع الزراعة،  بناء وترميم  مساعدة األيتام بالكفالةاإلنسان بحقه أن يجد لكي يعيش،  يحتاج

اد خبرات تنفعهم إليج والشباب ( تقدم دورات تدريبية على النساءwaano-منظمة )النصيحة وكذلك ،على األطباء واألساتذة والفالحين

 بتطوير انفسهم وخدمة ذويهم ومجتمعهم.
 

 تنبيه

تام والمعوقين األيورعاية  األميمحو الصحة وإبادة الجهل و( العمل الجدي بتطوير التعليم والزراعة وwaano-من أهداف منظمة )النصيحة

الموت بتكرر الجفاف وحفر أبار المياه في األماكن البعيدة عن األنهار وهي مشكلة تواجه على الرعاة والبهائم تسبب  ومساعدة المنكوبين،

 أو سياسية. كان والقحط والصراعات قلبية
 

 خدمة المجتمع

تعلم كيفية الكتابة و ،عهممزارأنفسهم مثل تطوير حرف المهني لتشجيع االعتماد على على الفقراء تدريبات تقدم  (waano-منظمة )النصيحة

  التقدم وسالمة المجتمع.معوقات جميع  ومكافحة ةوالنهضة والسالم، حسنة والوطنية والتعاون بينهمالوحرف اليدوي وأخالق  ،والقراءة
 

 الصحة

خدمة صحية مجانية ومياه نقي وطعام جيد،  يجدوافي شرق إفريقيا كي  يعيشون ( تساعد جميع فروق المجتمعاتwaano-منظمة )النصيحة 

( توعية المجتمع لمكافحة أمراض الوبائي تطبيقا "الوقاية خير من العالج" والتعاون بينهم في waano-وتقوم أيضا منظمة )النصيحة

 .المصالح المشتركة
 

 اإلغاثة

معدات الطبي وأدوات وشمل، الطعام، والكسوة، تشرق إفريقيا مساعدات متنوعة في ( تعطي على المجتمعات waano-منظمة )النصيحة

 ( مساعدة المعانين للجوع والمتضررين بفيضانات السيول واألنهار.waano-وأيضا تقوم منظمة )النصيحة ،التعليم

 .وتقديم تدريبات الحرف المهني والتوجيهات ( إبادة المجاعةwaano-وتعمل منظمة )النصيحة
   

 التعليم

تمعات المج ة محوري بتقدمتؤمن أن التعليم مفتاح الحيات والسالمة وكيان المجتمعات، وهي نقطة أساسي( waano-منظمة )النصيحة

  .ومحاربة محو األمي فرس التعليم تسهل مستقبل منيركل طفل أن يجد ( waano-منظمة )النصيحة ومستقبلهم الجيد، لذا تسعى

  المجاالت التي نعمل

وتنحسر أعمالها بخدمة المجتمعات وتطوير التعليم، ومساعدة  ،عن السياسة خارج كليا بأعمال مستقل( waano-تعمل منظمة )النصيحة

 .الوبائي المحتاجين، ومحاربة الفقر وسوء التغذية وتشجيع التعاون بين المجتمعات، ومكافحة األمراض
 

 األماكن التي نعمل فيها

 األرياف والقرى -أ

 األقاليم والمدن -ب

 الوطن كله-ج
 

 مع نعمل معه

 يطور معرفتهم لوصول مستقبل القريب باكتفاء الذاتي  ومنح الدراسي( مع الشعوب المنكوبين وتمد فرس waano-تعمل منظمة )النصيحة

 ومساعدة المجتمعات المحتاجين. يةغاثة اإلنساناإل( مع هيئات الخيرية التي تعمل على waano-وأيضا تعمل منظمة )النصيحة
 

 ياتالسلوك

 ( هي دولية مشهورة بتطبيق بنود التالية:waano-منظمة )النصيحة

 إحترام حقوق اإلنسان-1

 األمانة-2

 ومعاونتهم إحترام المتضررين-3

 بشتى المجاالت خدمة المجتمع-4
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