
يف البداية صف لنا كيف جاءت • 
فكرة بنك الطعام اليمني..؟

ــت محلية  ــرة بنك الطعام عاملية وليس - فك
ــاء  ــخاص بإنش حيث بدأ التفكري بها عدة أش
بنك الطعام للمساهمة يف التخفيف من الجوع 
وإغاثة األرس، ونحن بدأنا دراسة هذا املرشوع 
ــام ٢٠١٧م  ــينه بداية الع ــني وتم تدش قبل عام
ــال اليمنيني  ــال األعم ــة من رج ــن قبل نخب م
ــة دورهم يف  ــباب إيماناً بأهمي ــن الش وعدد م
ــها  ــاة التي يعيش ــف املعان ــاهمة بتخفي املس
ــاعدة املحتاجني وغري  ــع اليمني ومس املجتم
ــهم خاصة ونحن  ــن عىل إطعام أنفس القادري
ــم املعاناة واألزمة  ــدوان وحصار فاق يف ظل ع

االقتصادية. 
ــوع •  ــا ن ــك وم ــداف البن ــا أه م

الخدمات التي يقدمها..؟!
ــة  ــانية متخصص ــة إنس ــك مؤسس - البن
ــراء  ــام الفق ــام وإطع ــري الطع ــال توف يف مج
ــادة  وإع ــني  والنازح ــني  الجائع ــة  وإغاث
ــم من  ــاريع تمكنه ــم بمش ــم وتمكينه تأهيله
ــم دون االحتياج  ــم واكتفائه ــة حياته مواصل
للمساعدات الدائمة، وكان هناك عدة مناطق 
ــبب العدوان الذي  محتاجة لإلغاثة ولكن بس
ــود وزاد الوضع  ــاني املوج فاقم الوضع اإلنس
ــب  ــدد املحتاجني، وحس ــث زاد ع ــوءاً حي س
ــدد يف عام ٢٠١٧م  ــم املتحدة أن الع ــر األم تقري
ــىل حافة  ــخص ع ــل إىل ثمانية ماليني ش وص
ــذي جعلنا  ــباب ال ــد األس ــة وهذا أح املجاع

نُرسع يف تدشني بنك الطعام.
ــذا •  به ــتهدفة  املس ــة  الفئ ــن  م

املرشوع وكم عددها....؟
ــني يف  ــع املحتاج ــك جمي ــتهدف البن - يس
ــن يف املرحلة األوىل  ــاء الوطن ولك جميع أنح
ــه العاصمة  ــاريعنا وننفذها يف أمان ــا مش بدأن
ــدون  ب ــتهدفني  واملس ــاء  صنع ــة  ومحافظ
ــا الواقعة  ــة ومديرياته ــون األمان ــتثناء ك اس
ــي املناطق  ــاء، ه ــة صنع ــا يف محافظ معظمه
دوا جراء  ــذي ُرشّ ــني ال ــة للنازح ــرث وجه األك
ــادر  ــم ومص ــدان أعماله ــم وفق ــار منازله دم
ــع، فكل من هو محتاج  رزقهم.. وخططنا أوس
ــة أو مناطقية  ــد دون تفرق ــع يف هذا البل وجائ
ــتهدفة لدينا مفصلة إىل  وحزبية، واألرس املس
٣ فئات األشد احتياجاً ثم التي تليها ثم التي 
تليها بحيث يتم الرتكيز يف بداية املشاريع عىل 

األرس األكرث احتياجاً ..
ــت •  ــزوح اكتظ ــة الن ــع موج م

ــراء  الفق ــالب  بط ــدارس  امل
والنازحني، وسمعنا عن مرشوع 
ــي توالها  ــية الت ــة املدرس التغذي

البنك.. ماذا عن هذا املرشوع؟
ــوي عدة  ــية يح ــة املدرس ــرشوع التغذي - م
ــاندويتش املدريس  ــا كان الس ــاريع وأوله مش
ــة  ــني مدرس ــالب يف خمس ــص الط ــذي يخ ال
ــاء بواقع  ــة صنع ــة ومحافظ ــه العاصم بأمان
خمس مدارس يف كل مديرية بإجمايل ٦ آالف 
ــة جاهزة  ــاً لدينا دراس ــا، وحالي ــب يومي طال
ــتهدف  ــدريس والذي يس ــخ امل ــرشوع املطب مل
املعلمني والطالب عىل حد سواء بحيث تكون 
ــواد كاملة  ــذه املطابخ بم ــواد دعم له ــاك م هن
ــي املعلمني  ــز وجبات تكف ــن تجهي ــم م تمكنه
والطالب املحتاجني عىل مدار العام الدرايس.

ــم •  الدع ــرشكاء  ل ــبة  بالنس
ــاريع  ملش ــاني  واإلنس ــريي  الخ
ــف تقيمون  ــام..؟! كي ــك الطع بن

التفاعل املجتمعي..؟!
- لدينا عدد من الرشكاء كمنفذين وداعمني 
ــيني من القطاع الخاص اليمني ورجال  رئيس
ــات  األعمال ورجال الخري، وعدد من املؤسس

ــد من  ــب العدي ــة إىل جان ــات القائم والجمعي
ــبابية يف املديريات  املتطوعني واملبادرات الش
واملناطق اليمنية يعملون يف الترسيع بالتنفيذ 
ــاعدات إىل  ــك يف إيصال املس ــاعدة البن ومس

املحتاجني..
ــل املجتمعي هناك  ــل بالتفاع ــا يتص وفيم
ــري  وغ ــباب  الش ــاط  أوس يف  ــالق  خ ــل  تفاع
ــه يف اتساع  ــباب، هذا التفاعل عكس نفس الش
ــاريع  دوائر العمل الطوعي وفق مبادرات ملش

معظمهما طوعية.. 
ما اآلثار املجتمعية واملعيشية • 

امللموسة من هذا املرشوع..؟!
ــى اآلن يشء متواضع جداً  ــق حت ــا تحق - م
مقارنة بالوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب 
اليمني، ومتواضع مقارنة بخططنا وطموحنا 
ــار األولية  ــن القول أن اآلث ــاعينا.. ويمك ومس
ــاريع  ــن وراء مش ــت م ــي تجل ــة الت امللموس
ــدأت تكتفي  ــن األرس ب ــي إن عدداً م ــك ه البن
ــة والتقارير الواردة من  من الخبز بصفة يومي
ــارات مرشوع التغذية  املدارس بخصوص مس
املدرسية جيدة جداً بأن هناك مساهمة كبرية 
ــوع  ــاء والج ــاالت اإلغم ــن ح ــف م يف التخفي
ــعى إىل تحقيق  ــاء الله نس ــدارس وإن ش يف امل

استفادة أكرث.
ــى اللحظة.. لم •  ــن البنك حت لك

ــز  ــور لتعزي ــه يف الظه ــذ حق يأخ
ــك كأول  ــرة البن ــع فك ــل م التفاع
ــي أن  ــا يعن ــن، م ــرشوع يف اليم م

ــب  ــداً للجان ــاال متعم ــاك إغف هن
ــه  أن أو  ــي..  اإلعالم ــوي  التوع
ــة  ــور املرحل ــراوح ط ــزال ي ــا ي م
ــل  وص ــن  فأي ــية..  التأسيس

البنك..؟
- حقيقة لم يزل البنك رغم ما تقدم ذكره من 
ــاريع يف طور التأسيس اإلجرائي،  رؤى ومش
ــيس الداخيل..  ــز الجانب املؤس ــاء وتعزي وبن
ــريات  ــورات واملتغ ــب التط ــا نواك ــث بدأن حي
ــي.. ورغم  ــط الخارج ــل يف املحي ــي تحص الت
أننا يف هذه املرحلة التي بدأ البنك يعمل فيها 
ــييس  ــىل الجانب التأس ــل قوانا ع ــا كام ركزن
ــا  ــا أغفلن ــي أنن ــك ال يعن ــيس، إال أن ذل املؤس
امليدان، بل نفذنا بعض املشاريع ميدانياً عىل 
ــنة االوىل  ــع، ومع قرابة انتهاء الس أرض الواق
ــهر رمضان  ــني وانطالق املرشوع من ش للتدش
املايض فقد تم تنفيذ مشاريع نوعية متوسطة 

الحجم إىل كبرية وهي مستمرة وهذا األهم.. 
ــوراً يف الجانب  ــه أن لدينا قص ــلَّم ب من املس
اإلعالمي الذي يعترب ركيزة من ركائز النجاح 
يف أي عمل سواء كان عمًال إنسانياً أو تطوعياً 
أو سياسياً أو اقتصادياً، ولكننا تركنا الجانب 
ــزة الثانية وجعلنا الجانب  اإلعالمي يف الركي
اإلنساني والخدمي هو الركيزة األوىل القائمة 
ــذي يهمنا كيف نصل إىل  ــىل عمل البنك وال ع
املستفيد أكرث من إعالم املستفيد أو املحيطني 
حوله يف وصولنا إليه.. وهذا ال يعني أننا نريد 
ــىل ما ننجزه  ــلط الضوء ع ــن اإلعالم أن يس م
ــث ثقافة  ــي بب ــالم معن ــد ان اإلع ــن نقص ولك
ــي بدعم البنك  ــل االجتماع ــاون والتكاف التع
والتفاعل األكرث مع مشاريعه وملا يوسع دوائر 
ــذي يعيش  ــي ال ــع اليمن ــدوى يف املجتم الج

ظروفاً صعبة..
ــك الطعام •  ــه بن ــذي حقق ــا ال م

ــم  ــا آليتك ــام ٢٠١٧؟ وم ــالل الع خ
ــم  خططك ــا  م ٢٠١٨م..؟  ــام  للع

املستقبلية..؟!
- يف العام ٢٠١٧م عملنا عىل إيصال أكرث من 
مليون ومائتي وجبة عرب دعم املطابخ الخريية 
ــات  ــة ذوي االحتياج ــرشوع تنمي ــل م وعم

ــم وتوفري  ــم له ــخ دائ ــز مطب ــة وتجهي الخاص
ــهرية، وأيضاً مرشوع توزيع  االحتياجات الش
ــم والحفالت  ــزول امليداني للوالئ التمور والن
ــف وإعادة  ــض والنظي ــام الفائ ــع الطع وجم
ــغيل عدد  ــىل األرس، إىل جانب تش ــه ع توزيع
ــدء يف الفرتة  ــاريع ومنها املخابز والب من املش
ــدريس  ــاندويتش امل ــرشوع الس ــة مل التجريبي
وتنفيذها يف خمسني مدرسة والخطة والعمل 
ــعة املخابز يف عام ٢٠١٨م إىل  ــتمر إىل توس مس
ــن خطتنا للعام  ــرشة مخابز وأيضا من ضم ع
ــة دائمة،  ــرشة مطابخ خريي ــاء ع ٢018م انش
ــة العاصمة وخطة  ــخ يف كل مديرية بأمان مطب
ــع  ــمل جمي ــدارس لتش ــرشوع امل ــيع م توس
ــة إىل  ــة العاصم ــة يف أمان ــدارس املحتاج امل
ــاريع الجاري دراستها  جانب العديد من املش
من ضمنها إطعام الطعام وإكرام النعمة التي 
ــعى  ــذا العام وأهم ما نس ــع بداية ه ــتنفذ م س
ــدة البيانات لألرس  ــد قاع ــه هو توحي إلنجاح
املحتاجة والفقراء واألشد فقرا وكذلك إنشاء 

وتدشني وإطالق خارطة الجوع.
ــىل مزيج من  ــتقبلية ترتكز ع  خططنا املس
ــطة والربامج واملشاريع التي تستهدف  األنش
ــب طبيعتها إما  ــف يف كل منطقة حس التخفي
بتوفري مطابخ أو سالت غذائية أو توفري األكل 
ــخ الجاهزة  ــم املطاب ــألرس وكذا دع ــز ل الجاه
ــواد  ــف وامل ــواد التغلي ــة وم ــواد الصحي بامل
ــية وتوزيع التمور ومحاولة  الغذائية األساس
إيجاد سلة غذائية لكل معلم يف شهر رمضان، 

أو  ــراد  لألف ــواء  س ــوع  متن ــخ  املطاب ــم  فدع
ــة وكذلك مرشوع  ــتكون لها آلي الجماعات وس
ــىل الندوات  ــاً العمل ع ــم وأيض ــار الصائ إفط
ــدة  ــة يف ع ــة والتوعوي ــيات التثقيفي واألمس
ــاون والعمل  ــن الغذائي أو التع جوانب كاألم

املجتمعي..
ــع •  م ــيق  التنس ــم  يت ــف  كي

الجمهور املستهدف من خدمات 
البنك..؟!

ــع  م أوال  ــيق  التنس ــن  م ــان  نوع ــا  لدين  -
الجهات املختصة واملرشفة سواء من الجانب 
الحكومي أو اإلداري وبالنسبة للميدان اتخذ 
البنك سياسة اسرتاتيجية واضحة يف عملية 
الرشاكة والتنسيق امليداني أي أن البنك ينفذ 
مشاريع تنفيذية يف امليدان نحن فقط نخطط 
للمرشوع وضبطه وجمع الدعم وعمل آلية له 
ــن أبناء الحي وهذه  ونعطيه لجهة ميدانية م
ــات أو الجمعيات  ــزات يف املؤسس ــدى املي إح
واملنظمات أو املبادرات الشبابية واملتطوعني 
ــة  ــاريع امليداني ــا يف املش ــون معن ــن يعمل الذي
ــن أبناء املنطقة  ــة الزم ان يكونوا م والتنفيذي
وأبناء الحي الذي سنعمل فيه املرشوع حتى 
يتم تمكينهم يف عملية املرشوع وبنفس الوقت 
ــة  ــم يف البيئ ــم ومعرفته ــن خربته ــتفيد م نس
ــاركة والتنسيق ميدانيا  املحيطة فعملية املش
ــتهداف  ــع االس ــاعد يف عملية توس معهم تس

وتوسع الرشيحة..
ــي تواجهكم •  ــكاالت الت ما اإلش

يف تنفيذ برامجكم ..؟!
- إن أهم التحديات هو التزايد غري املسبوق 
ــتهدفني،  املس ــدد  وع ــني  املحتاج ــدد  ع يف 
ــبة  ــا تؤكد أن ثمة نس ــة كله ــر األممي فالتقاري
ــعب اليمني عىل  كبرية تصل اىل ٣٦ ٪ من الش
ــس االحتياج  ــس الفقر ولي ــة املجاعة لي حاف
ــن يعانون  ــة بينما الذي ــىل حافة املجاع بل ع
ــبة لنا  ــذا بالنس ــن ٧٥٪، وه ــن الفقر أكرث م م
ــل حجم  ــاج مقاب ــم االحتي ــد، فحج ــرب تح أك
الدعومات وحجم املساهمات التي تصلنا إىل 
ــي أن املناطق التي بها  البنك، والتحدي الثان
ــا تعز وتهامة  ــات وعدوان ومن ضمنه مواجه

ــوحات امليدانية  يصعب فيها عىل البنك املس
ــي إليها، واىل  ــزول امليدان ــة لألرس والن املبدئي
ــاهم  ــرى انه سيس ــم واإلعالم ن ــب الدع جان
ــن  ــرب م ــة اك ــالة إىل رشيح ــل الرس يف توصي
املساهمني والتجار، كما أن أكرث مشكلة نعاني 
ــوائية  منها حالياً هي عملية التدخالت العش
ــدان،  ــريي يف املي ــاني والخ ــل اإلنس يف العم
ــتغل عىل نفس  ــة تش حيث أن أكرث من مؤسس
ــهر  ــخاص، والدليل يف ش ــة ونفس األش البيئ
ــتفيد أكرث من  ــاك أرس تس ــث هن ــان، حي رمض
ــتفيد شيئاً رغم ان الجميع  مرة وأخرى ال تس
ــذي يجب أن  ــاج، وال ــتوى االحتي بنفس مس
ــاني  يكون هناك توزيع للخري والتدخل اإلنس

بطريقة صحيحة وعادلة.
ــن •  ــادي كان م ــني االقتص التمك

ــو ركيزة  ــداف البنك وه ضمن أه
ــة  تنموي ــتدامة  اس ــق  لتحقي
ــى  ــى ال تبق ــك حت ــاريع البن ملش
ــاذا عن هذا  ــاعدات.. م فقط مس

الجانب..؟
ــرتاتيجيات  ــىل ثالث اس ــعى ع - البنك يس
ــة  ــاعدة الطبيعي ــة املس ــي عملي ــية ه أساس
ــي بدأنا االنطالق  ــكل عام والت (العطاء) بش
ــل (املبارش وغري  ــك عملية التأهي ــا، وكذل فيه
ــط املحتاج  ــتهدف فق ــارش) والذي ال يس املب
ــة بل كيف نؤهل املجتمع بفكرة العمل  للخدم
ــاعدة والخري املجتمعي رغم أنها ثقافة  واملس
موجودة بالذات يف املجتمعات العربية خاصة 
ــعب اليمني.. ولكن نحن نحاول زرعها  يف الش
يف عملية التدخل بطريقة مؤسسية ومنظمة، 
هذا بالنسبة للتأهيل غري املبارش، أما التأهيل 
ــالت  وحم دورات  ــل  بعم ــنبدأ  فس ــارش  املب
ــي  ــن الغذائ ــب األم ــة جوان ــة يف كاف توعوي
ــاص  ــن اختص ــا م ــة كونه ــة الغذائي والثقاف
ــني التي لم نبدأ  ــم تأتي مرحلة التمك البنك، ث
ــكل مبارش، فالعملية كالّسلَّم حيث ال  فيها بش
ــتطيع تمكني األرسة وتأهيلها وهي تموت  نس
ــد أوال أن نحقق لهم نوعاً من  ــن الجوع، فال ب م
ــذاء حتى ينطلق  ــاء املؤقت وتوفري الغ االكتف

إىل الخطوة الثانية وهي التأهيل والتمكني.. 
ــي •  الت ــة  الكلم ــا  م ــرياً..  أخ

ــذا  ه ــام  خت يف  ــا  تضيفونه
اللقاء...؟!

ــك الطعام  ــع للتعاون مع بن ــو الجمي - ندع
ــم  ــار ندعوه ــال والتج ــال األعم ــة رج خاص
ــتطيع  ــى يس ــك حت ــم للبن ــة دعمه ملضاعف
ــني،  ــن املحتاج ــرب م ــة أك ــول إىل رشيح الوص
ــاهمة  ــائل اإلعالم للمس ونوجه دعوتنا لوس
ــالة البنك السامية والتي ال تهم  يف إيصال رس
ــا تهم جميع  ــك فقط قدر م ــني عىل البن القائم
ــية ألن  أفراد البلد من جهات إعالمية وسياس
ــم يحمله الجميع  ــكلة تخص البلد، فاله املش
ــع يف  ــالة والترسي ــال الرس ــهيل إليص والتس
ــة ليكون هناك  ــك إىل العام ــار فكرة البن انتش

تفاعل يف التنفيذ والدعم...

05 لقاء

نخطط إلنشاء نخطط إلنشاء عشرة مخابز خريية لدعم 
أكرث من ثالثة آالف وخمسمائة أسرة

أمني عام بنك الطعام أيمن حزام لـ "الثورة":

ــة العاصم ــة  بأمان ــة  مدرس  ٥٠ يف  ــي  المدرس ــاندوتش"  "الس ــروع  مش ــا  نفذن  ¶

لقاء/
رجاء عاطف

العدوان والحصار 
فاقما الوضع اإلنساني 

وزادا عدد المحتاجين 
للغذاء

تدخالت العمل 
اإلنساني ُتفقد 

العملية اإلغاثية 
عدالة التوزيع 

أوصلنا أكثر من مليون 
ومائتي ألف وجبة عبر 
دعم المطابخ الخيرية 

العام الماضي

عشر مليون مواطن يعانون انعدام األمن الغذائي ونحو ثمانية ماليين (من أصل قرابة 27.4 مليون نسمة) على حافة سبعة 
ــون يمني بحاجة إلى  ــة المجاعة.. ليصبح نحو 21.2 ملي ــدوا مصادر دخلهم وصاروا على حاف ــة بعد أن فق المجاع

تدخل إنساني فوري..
ــعب اليمني لكنه لم  ــر على اليمن للعام الثالث على التوالي، بغية إخضاع الش ــبب العدوان المدمر والحصار الجائ ــذا بس  كل ه

يستسلم، بل اشتغل بكل السبل لمواجهة الظروف القاسية بصبروإبداع كبيرين معزز روح التعاون والتكافل االجتماعي، فإزاء 
ــاني، فكان في  ــل معها أصحاب الخير والعمل اإلنس ــاريع إغاثية تفاع ــور إلى تبني مش ــرات اندفع كل يمني ميس هذه المؤش

مقدمة هذه المبادرات والمشاريع مشروع بنك الطعام اليمني.. 
صحيفة الثورة سلطت الضوء في لقاء صحفي مع أمين عام بنك الطعام أيمن محمد حزام، على مشروع بنك الطعام 

ــى.. وأهميته في  ــي تحقيق األمن الغذائي للجوع ــهام الفاعل ف ــعيا لإلس ــي، كأول بنك من نوعه  في اليمن س اليمن
ــر والطالب النازحين.. إلى  ــبيل إطعام الفقراء والمعوزين من األس ــل هذه الظروف وجهوده المبذولة في س ظ

التفاصيل:

مليون نسمة) على حافة
ــون يمني بحاجة إلى 

ـعب اليمني لكنه لم 
الجتماعي، فإزاء

ــاني، فكان فيي  س

ك الطعامم م 
ته فيي 

ى 
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