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كلمة المؤسسة 

        تأبــى الرفقــاء انطالقــً مــن رســالتها اإلنســانية التــي نــذرت نفســها لهــا ، تأبــى فــي 
ــة  ــة اليمــن  نتيجــة الحــرب الطاحن ــا الحبيب ــة التــي تمــر بهــا بالدن ظــل األوضــاع الصعب
، تأبــى إال أن تواصــل مســيرتها اإلنســانية فــي صناعــة الخيــر والتنميــة التــي اختطتهــا 
لنفســها منــذ والدتهــا فــي العــام 2009م ... وهــا هــي الرفقــاء اليــوم فــي العــام 
الحــادي عشــر لمســيرتها المباركــة ، هــا هــي تســاهم - فــي زمــن الحــرب التــي لــم 
تضــع أوزارهــا بعــد - تســاهم مــع مثيالتهــا مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة ، فــي 
إغاثــة المتضرريــن مــن الحــرب مــن أبنــاء شــعبنا اليمني ،  ســواء بالغــذاء أو المــاء أو الدواء 
ــة  ــواء ، كمــا تحــرص - فــي الوقــت نفســه - علــى اإلســهام فــي عملي أو وســائل اإلي
اإلنعــاش  المبكــر لألســر الفقيــرة والعاطليــن عــن العمــل مــن خــالل مشــاريع التمكيــن 
. التــي تمثــل مصــادر مــدرة للدخــل   ) ) المشــاريع الصغيــرة واألصغــر  االقتصــادي 

    وإذا كانــت الرفقــاء تحــرص غاية الحرص على النهوض برســالتها ومهمتها اإلنســانية  
ــر  ، فإنهــا ، فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف علــى النحــو األمثــل ، تحــرص علــى تطوي
ذاتهــا لمــا يخــدم مهمتهــا وأهدافهــا ، وذلــك مــن خــالل تطبيــق طــرق وآليــات نظــام 
الحوكمــة فــي كافــة أنشــطتها المختلفــة ، فضاًل عن األخــذ بأســاليب اإلدارة الحديثة . 
وفــوق هــذا وذاك ، ولمــا يعــود بالنفــع علــى رســالتها اإلنســانية، تحــرص الرفقــاء 
. والدوليــة  المحليــة  اإلنســانية  الجهــات  الدائــم عــن شــراكات مــع  البحــث  علــى 

    وهنــا يســرنا ، فــي ضــوء مــا أشــرنا إليــه مــن األعمــال واألنشــطة التــي تنهــض 
ليعكــس   ،  2020 للعــام  الســنوي  التقريــر  هــذا  إليكــم  نقــدم  أن   ، الرفقــاء  بهــا 
. القصــد  وراء  مــن  واهلل  الخــّلاق  بالعطــاء  حافــل  كامــل  عــام  وحصــاد  إنجــازات 

د. فاضل القعود
األمين العام

1



إنــجــــازات 
وحــــــصــــــــاد 
عـــــــــــــــــــــام 

 التقرير السنوي لعام 2020 م لإلدارة التنفيذية 
 ، والحصــار   الحــرب  ظــروف  رغــم  التوالــي  علــى  عشــر  الحــادي  للعــام  للمحتاجيــن  خدماتهــا  بتقديــم  الرفقــاء  تســتمر 

األســر  مــن  بدايــة  لمســاعدة  بحاجــة  التــي  الحــاالت  عــدد  ازدادت  التحــدي  والعظيــم  الصعوبــة  شــديد  الوضــع  هــذا  ومــع 

المرتفعــة  الصــرف  وأســعار  الغــالء  بســبب  انقطعــت  والتــي  المحــدود  الدخــل  بــذوي  ومــرورًا  دخــل  لديهــا  ليــس  التــي 

. الدولــة  موظفــي  أغلــب  لــدى  شــرائيً  عجــزًا  وســبب  أطــول  وقتــً  أخــذت  والتــي  الحكومييــن  الموظفيــن  بأزمــة  وانتهــاًء 

ومــع إكمــال المؤسســة عقدهــا األول مــن التأســيس ودخولهــا العقــد الثانــي مــن التأســيس وهــو مــا توجــب علينــا االنتقــال لمرحلــة التوســع 

ــل  ــتمرينا بالعم ــرى . واس ــم أخ ــادر دع ــى مص ــول عل ــة ، والحص ــات الدولي ــات المنظم ــس مواصف ــانية بنف ــات اإلنس ــم الخدم ــث تقدي ــن حي م

ضمــن األهــداف االســتراتيجية ومــن أهمهــا القيــام بواجبنــا اإلنســاني تجــاه المســتحقين لذلــك . بالمقابــل اســتمرت اإلدارة التنفيذيــة ومعهــا 

الشــئون اإلداريــة وللســنة الثانيــة علــى التوالــي بتطبيــق برنامــج الحوكمــة وفقــً للخطــة المقدمــة بشــأن االنتقــال للبنــاء والنظــام المؤسســي 

،  ومــا تــزال المؤسســة مســتمرة بتطبيــق نظــام الحوكمــة فــي كل المراحــل المرتبطــة بصنــع القــرار داخــل المؤسســة ، واســتمرينا بتحديــث 

النمــاذج واللوائــح اإلداريــة وتفعيلهــا فــي نظــام العمــل وهــو مــا يؤهلهــا لتطبيــق المواصفــات الدوليــة مستأنســين بتجــارب المنظمــات 

ــتراتيجي  ــي واس ــدف أساس ــر ه ــي تعتب ــة والت ــا العصري ــة التكنولوجي ــال ، ومواكب ــذا المج ــي ه ــرة ف ــن ذوي الخب ــركاء المحليي ــة والش الدولي

ــح  ــع اللوائ ــز جمي ــا تجهي ــن ، وأتمين ــع الموظفي ــي لجمي ــف الوظيف ــث التوصي ــي وتحدي ــكل التنظيم ــز الهي ــا تجهي ــث أكملن ــة ، حي للمؤسس

ــة ، وكان  ــات الدولي ــً المنظم ــرى وأيض ــة األخ ــات المحلي ــارب المنظم ــن تج ــتفادة م ــالد واالس ــي الب ــن ف ــتنادًا للقواني ــزي اس ــي واإلنجلي بالعرب

ــى  ــي إل ــن العرب ــا م ــاذج وترجمته ــث النم ــعنا تحدي ــرة ، ووس ــع كبي ــي الواق ــا ف ــرص تطبيقه ــة وف ــس واضح ــى أس ــً عل ــح مبني ــل اللوائ تعدي

اإلنجليــزي لتشــمل جميــع األقســام المهمــة كالمــوارد البشــرية وإدارة البرامــج واإلدارة الماليــة وإدارة المتابعــة والتقييــم ، وفــي ذات الســياق 

تــم العمــل بهــا وإخضاعهــا للتعديــل حســب مقتضيــات العمــل وبمــا يتناســب فــي الحصــول علــى المعلومــة بطريــق ســهلة وغيــر معقــدة .

وفــي الجانــب اإللكترونــي تــم العمــل بالنظــام المحاســبي المتكامــل بــالس من شــركة يمن ســوفت ، وربــط النظام المحاســبي بنظــام الموارد 

البشــرية ، وفــي نفــس الســياق واصلنــا تحديــث الموقــع اإللكترونــي وتغييــره بمواصفــات أكبــر وقابليــة لــدى زائــري الموقــع ، وفعلنــا صفحــات 

المؤسســة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وخاصــة الفيس بــوك والتويتــر والواتس أب بحيــث زاد عدد المشــتركين بمقدار الضعف في الســنة 

األخيــرة ، رغــم أنــه لــم نصــل للهــدف الصحيح وهو نشــر مواقع المؤسســة والحصــول على إعجابــات بمقدار المشــاريع التي تنفذها المؤسســة . 

والنمــاذج  اللوائــح  كتجهيــز  المؤسســي  البنــاء  فــي  متقدمــة  لمرحلــة  الوصــول  حيــث  مــن  نجاحــً  األكثــر  الســنة  هــذه  وتعتبــر 

وبمعلومــات   )OCHA( اإلنســاني  التمويــل  صنــدوق  إلــى  التقــدم  هــو  نجــاح  أهــم  ولعــل   ، والســنوية  الماليــة  والتقاريــر 

. الرابعــة  للمرحلــة  االنتقــال  ومنتظريــن  الشــروط  جميــع  اســتوفينا  والثالثــة   ، بنجــاح  والثانيــة  األولــى  المرحلــة  وتجــاوز  كاملــة 

شــأنها  مــن  إيراديــه  لمشــاريع  والتخطيــط   ، جديــدة  شــراكات  عــن  والبحــث  التطويــر  مرحلــة  فــي  واســتمرينا 

التعاقــد  وتــم   ، بــه  بــأس  ال  جــزء  بتنفيــذ  نجحنــا  مــا  وهــو  اإلنســانية  المؤسســة  أنشــطة  اســتمرار  علــى  تســاعد 

  . بــه  نقــوم  مــا  كل  فــي  المشــورة  لتقديــم  أواإلداريــة  الماليــة  الجوانــب  فــي  ســواًء  مستشــار  مــن  أكثــر  مــع 

وواصلنــا تبنــي اإلدارة التنفيذيــة في المؤسســة مبدأ ضمــان جودة العمل وأصبحت ثقافــة الرقابة والتدقيق جزءًا ال يتجزأ من العمل المؤسســي 

فــي المؤسســة بجميــع مرافقهــا ، خاصــة بعــد قناعتنا بضــرورة بناء نظــام إداري داخلي ســليم ومتين وفعال ، وقمنا بإشــراك بعــض الموظفين 

فــي دورات تدريبيــة تخصصيــة بمــا يخــدم العمل ويعزز من قيمة الموظف فــي مواكبة التحديثات التي بتحصل في جميــع المنظمات الدولية  .

.  2020 العــام  خــالل  إنجازهــا  تــم  التــي  اإلنســانية  للتنميــة  الرفقــاء  مؤسســة  أعمــال  التقريــر  هــذا  ويســتعرض 

عمار عبدالوهاب قاصرة
المدير التنفيذي
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يتحقــق األمــن الغذائــي عندمــا يتســنى لجميــع األفــراد 
إمكانيــة الوصول الفعليــة واالقتصاديــة لألطعمة المغذية 
الغذائيــة احتياجاتهــم  تلبــي  والتــي   ، واآلمنــة والكافيــة 

صحيــة  لحيــاة  وذلــك  الطعــام  مــن  وتفضيالتهــم 
ونشــطة و يتأثــر األمــن الغذائــي بعوامــل االقتصــاد الكلــي 
وعوامــل السياســة االجتماعيــة والعوامــل البيئيــة .
ــة أن  ــة والدولي ــات الوطني ــات والمؤسس ــات والعملي ــن للسياس ويمك
تؤثــر علــى وصــول المتضرريــن إلــى الغــذاء الكافي مــن الناحيــة التغذوية .
وكذلــك يؤثــر تدهــور البيئــة المحليــة والطقــس القاســي والمتقلــب 
 . الغذائــي  األمــن  علــى  المناخــي  التغيــر  بســبب  متزايــد  نحــو  علــى 
ويجــب أن تهــدف اســتجابات األمــن الغذائــي خــالل األزمــة اإلنســانية 
الســكان  حاجــة  مــن  والحــد  األجــل  قصيــرة  الحاجــات  تلبيــة  إلــى 
ضــارة.  تكــون  قــد  تكيــف  اســتراتيجيات  تبنــي  إلــى  المتضرريــن 
ســبل  تحمــي  أن  الوقــت  بمــرور  االســتجابات  علــى  ويجــب 
تخلقهــا  أو  التوظيــف  فــرص  تثبــت  وأن  وتســتعيدها  العيــش 
 . األجــل  طويــل  الغذائــي  االمــن  اســتعادة  فــي  تســاهم  وأن 

األمن الغذائي 
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 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

700  صنعاء إغاثي

  مشروع المعونات
 الغذائية

1050  أمانة العاصمة - إغاثي
  صنعاء

1750 الحديدة إغاثي

700 الضالع إغاثي

1050 إب إغاثي

3605  أمانة العاصمة - إغاثي
  صنعاء

2100 إغاثة اليمن إغاثي  الحديدة

1750 إغاثي  إب

 2163   مشروع الوجبات الغذائية صنعاء إغاثي
  ( عيني ) 

960 إ ب إغاثي

3592 مشروع األضاحي إغاثي  أمانة العاصمة -
  صنعاء

720 إغاثي  الحديدة

المستفيدين : 20140

إحصائية المشاريع
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مشروع المعونات الغذائية 

لتنفيــذ  المختــارة  للمحافظــات  الميدانــي  والمســح  التحليــل  بعمليــة  القيــام  بعــد 
اإلنســانية  الشــئون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى  المجلــس  مــع  والتنســيق   المشــروع 
 ) المحــددة  بالمحافظــات  وفروعــه  الرئيســي  المركــز   ( الدولــي  والتعــاون 
 - صنعــاء   ( ومحافظــات  العاصمــة  ألمانــة  الغذائيــة  المعنونــات  مشــروع  الرفقــاء  نفــذت 
ــات  ، ومخيم ــرب   ــن الح ــررًا م ــر تض ــر األكث ــك األس ــتهدفة بذل ــع ( مس ــدة - إب - الضال الحدي
 25 قمــح   ( مــن  الغذائيــة  الســلة  وتتكــون     ) فــرد   3670  ( أســرة     600 لعــدد   النازحيــن  
) تمــر  ك   2  - كجــم    10 رز  لتــر-   4 زيــت   - كجــم   10 ســكر   - كجــم   25 دقيــق   - كجــم 
المبدئيــة  وأهدافهــا  اإلنســانية  ورســالتها  رؤيتهــا  وفــق  تســعى  الرفقــاء  زالــت  ومــا  هــذا 
شــبه  األقــل  علــى  أو  مســتديمة  حلــول  إيجــاد  شــأنها  مــن  ومقترحــات  مبــادرات  لوضــع 
. الوطــن  هــذا  وطــول  عــرض  فــي  والمتضرريــن  النازحيــن  لمعانــاة  حــد  لوضــع  مســتديمة 
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مشروع إغاثة اليمن 

بعــد القيــام بعمليــة التحليــل والمســح الميدانــي للمحافظــات المختــارة لتنفيــذ المشــروع والتنســيق  
مــع المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــئون اإلنســانية والتعــاون الدولــي ) المركــز الرئيســي وفروعــه 
بالمحافظــات المحــددة ( وبدعــم وتمويــل جمعيــة النجــاة الخيريــة - الكويت ، وبإشــراف من مؤسســة 
ينابيــع الخيــر الخيريــة  ، نفــذت الرفقــاء للتنميــة اإلنســانية مشــاريعها اإلغاثيــة مســتهدفة بذلــك األســر 
النازحــة واألكثــر تضــررًا مــن الحــرب  في أمانــة العاصمة ومحافظــات ) الحديدة - إب  ( لعدد  1065   أســرة 
) 7500 فــرد (   وتتكــون الســلة الغذائيــة مــن ) قمــح 25 كجــم - دقيــق 50 كجــم - ســكر 10 كجــم - زيــت 
8 لتــر- رز 10 كجــم  - نصــف كرتــون فاصوليــا - نصــف كرتــون فــول - نصــف كرتــون بازليا - 1 كيلــو ملح  (
الميــاه  لتعــود  األزمــة  هــذه  تنتهــي  أن  فــي  الرفقــاء  مؤسســة  أمــل  ينقطــع  ولــن  ال  حيــث 
  . عليهــم  األزمــة  هــذه  فرضتــه  الــذي  الثقيــل  العبــأ  اليمنييــن  ويحــط  مجاريهــا  الــى 
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مشروع الوجبات الغذائية  

اقتصــر عمــل الرفقــاء علــى التنســيق وتجهيــز المســتفيدين ونظــرًا للظــروف الصعبــة تــم اختيــار األســر 
األشــد فقــرًا والمناطــق النائيــة والمزدحمــة بالســكان وتتكــون الوجبــة مــن توزيــع )ربــع دجــاج ، طبــق  
رز ،مفــروم الطماطــم مــع زبــادي، طبــق ســلطة، خبــز( تــوزع يوميــً خــالل شــهر رمضــان الكريــم  . 
وحرصــت المؤسســة علــى اختيــار أفضــل المورديــن وطبقــً للمواصفــات الفنيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــار  .  ــل اإل فط ــدد قب ــت المح ــي الوق ــة وف ــة طازج ــل الوجب ــث تص ــات ، بحي ــودة المكون ــة وج بالنظاف
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مشروع األضاحي    

،وبدعــم  الدولــي  والتعــاون  اإلنســانية  الشــئون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتنســيق 
 ، الخيريــة  الخيــر  ينابيــع  مؤسســة  مــن  وبإشــراف   ، الكويــت  الخيريــة-  النجــاة  جمعيــة  وتمويــل 
الرفقــاء تنفــذ مشــروع األضاحــي فــي أمانــة العاصمــة ومحافظــات  ) صنعــاء - الحديــدة - إب (   .

العيــد    أيــام  خــالل  األضاحــي  مشــروع  بتنفيــذ  اإلنســانية  للتنميــة  الرفقــاء  قامــت  حيــث 
قــادرة  والغيــر  الحــرب  مــن  تضــررًا  واألكثــر  النازحــة  األســر  بذلــك  مســتهدفة   ) التشــريق  أيــام   (
أســتهدف  الــذي  اإلغاثــي  مشــروعها  بتنفيــذ  الرفقــاء  قامــت  حيــث   ، اللحــم  توفيــر  علــى 
قرابــة  المشــروع  مــن  ليســتفيد   ، المحــددة  المناطــق  فــي  الحــرب  متضــرري  مــن  أســرة   )  800  (
 7 مــن  األقــل  علــى  مكونــة  ألســرة  تكفــي  أضحيــة  توفيــر  علــى  منــا  وحرصــً   ، فــرد   )  5500  (
. اليمنــي  الســوق  فــي  اللحــم  أنــواع  أفضــل  ومــن  طازجــة  األضحيــة  تكــون  أن  حرصنــا  أفــراد 
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برنامج المياه واإلصحاح البيئي

الرئيســي الســبب  هــو  وكيًفــا  كًمــا  الميــاه  مالئمــة  عــدم 
لمعظــم مشــكالت الصحــة العامــة فــي حــاالت األزمــات ، ففــي
لتلبيــة متاحــة  كافيــة  ميــاه  تتوفــر  ال  قــد  األزمــات  حــاالت 
الــذي المســتوى  تقديــم  يعــد  ثــم  ومــن  األساســية،  االحتياجــات 
ضــروري.  أمــر  اآلمنــة  الشــرب  ميــاه  مــن  الحيــاة  يحفــظ 
إن األولويــة تذهــب إلــى تقديــم كميــة مالئمــة مــن الميــاه ، حتــى إذا
حتــى ضرورًيــا  هــذا  يكــون  وقــد  متوســطة.  جــودة  ذات  كانــت 

وجودتهــا.  الميــاه  كميــة  مــن  لــكل  الدنيــا  المعاييــر  تلبيــة  يتــم 
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من تقارير األمم المتحدة حول المياه واالصحاح البيئي
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 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

4000 إنشائي  بئر الرفقاء  الحديدة  

2500  بئر عروة وصاب إنشائي

1000 إغاثي  امانة العاصمة
  تموين خزانات السقيا

 بالماء
7200 ( خالل شهر رمضان ) إغاثي صنعاء

2000 إغاثي  إب

560 الحديدة إغاثي
 توفير مياه صالحة

 للشرب
( مكعبات الثلج  )    

1470 إغاثي  صنعاء / حزيز

  توفير مياه صالحة
 للشرب

 تموين خزانات)   
  (  السقيا بالماء

 

1470 إغاثي  صنعاء /قرمان

1600 إغاثي أمانة العاصمة /
 الصافية

400 إغاثي أمانة العاصمة /
 مؤسسة الشفقة

100 إغاثي  أمانة العاصمة /دار
الرفقاء

المستفيدين : 22300

إحصائية المشاريع
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بئر الرفقاء    

الوطنــي  بواجبهــا  منهــا  وإيمانــً  التنمويــة  وأهدافهــا  رؤيتهــا  مــن  انطالقــً 
والتعــاون  اإلنســانية  الشــئون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتنســيق  و 
واإلصحــاح  الميــاه  برنامــج  وضمــن   ، الحديــدة  محافظــة  فــي  وفرعــه  الدولــي 
مديريــة   - الحديــدة  محافظــة  فــي   ) الرفقــاء  بئــر   ( الرفقــاء  افتتحــت  البيئــي 
المراوعــة مســتهدفة بذلــك األســر الفقيــرة مــن أهالــي المنطقــة ، حيــث بلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن هــذا المشــروع قرابــة ) 300 ( أســرة ، ومــا يقــرب مــن ) 2500 ( فــرد .
كمــا يبلــغ عمــق البئــر 90 متــرًا ، ويعتمــد فــي تشــغيله علــى منظومــة الطاقة الشمســية .
وعــن  المشــروع  بهــذا  بهجتهــم  مــدى  عــن  المنطقــة  أهالــي  َعَبــر  وقــد  حيــث 
المشــروع. بتنفيــذ  قامــت  التــي  الرفقــاء  لمؤسســة  وشــكرهم  امتنانهــم 

مأســاوية  أوضــاع  مــن  تعانــي  ِلمــا  نظــرًا  المراوعــة  منطقــة  اســتهداف  ويأتــي 
  . الخدمــات  هــذه  لمثــل  احتياجــً   األشــد  المناطــق  مــن  منطقــة  منهــا  جعلــت 
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بئر عروة      

َــا تمــر بــه اليمــن مــن حــرب وصــراع دفــع ثمنــه المالييــن مــن البشــر فــي شــتى بقاع  نظــرًا لـِمـ
الجغرافيــا اليمنيــة وتدهــورت األوضــاع اإلنســانية كثيــرًا وانتعشــت المجاعــة هنــا وهنــاك.

عصيبــة  معيشــية  ظــروف  خلــق   فــي  المتمثــل  الوضــع  هــذا  إطــار  وفــي 
األجــزاء  هــذه  ومــن  كارثيــة  نتائــج  مــن  الراهنــة  األزمــة  هــذه  إليــه  آلــت  مــا  وبســبب 
منطقــة  تعتبــر  حيــث   ) األســفل  وصــاب  مديريــة   ( اليمــن  ربــوع  فــي  المتضــررة 
مــن  لتزيــد  األزمــة  وجــاءت  األزمــة  قبــل  نائيــة  منطقــة  أساســً  األســفل  وصــاب 
وبشــكل  الخدمــات  ألبســط  المنطقــة  تفتقــر  حيــث  اإلنســانية  معاناتهــا  اســتفحال 
. عنهــا  اإلنســانية  المنظمــات  وغيــاب  الدولــة  دور  غيــاب  ظــل  فــي  شــامل  شــبه 

لــذا تعانــي منطقــة وصــاب األســفل نتيجــة ذلــك مــن تــردي أوضاعهــا وانعــدام شــبه 
شــامل للخدمــات األساســية مــن مــاء وغــذاء وصحــة وتعليــم وغيــاب دور الجهــات المعنية 
والمنظمــات اإلنســانية ممــا جعل المنطقة رهن مأســاة إنســانية تســتحق الوقــوف أمامها

عــروة  بئــر  مشــروع  بتنفيــذ  الرفقــاء  قامــت  أعــاله  ذكــر  مــا  علــى  وبنــاًء 
. مســتفيد   2500 مــن  يقــرب  وبمــا  أســرة   150 المشــروع  مــن  ليســتفيد 
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توفير مياه صالحة للشرب
   (  تموين خزانات المياه )   

بالتنســيق مع المجلس األعلى إلدارة وتنســيق الشــئون اإلنســانية والتعاون الدولي وفروعه في 
أمانة العاصمة ومحافظتي  صنعاء وإب ، وبدعم من فاعلوا خير ، الرفقاء تنفذ مشــروع توفير 
الميــاه الصالحــة للشــرب لعــدد 350 أســرة يوميً فــي أمانة العاصمــة ومحافظتي صنعــاء وإب  .
وضمن برنامج الماء واإلصحاح البيئي ، دشــنت مؤسســة الرفقاء مشاريعها الموسمية واإلغاثية
بتنفيــذ مشــروع )توفيــر ميــاه صالحــة للشــرب(   ) المبــارك   ) وخاصــة فــي شــهر رمضــان 
مســتهدفة  صنعــاء  ومحافظــة  العاصمــة  أمانــة  أحيــاء  فــي  الميــاه  خزانــات  بتعبئــة 
والصافيــة   ، الســبعين  أحيــاء  فــي  الشــرب  لميــاه  احتياجــً  األشــد  الفئــات  بذلــك 
الكلــوي. الفشــل  ألمــراض  الشــفقة  مركــز  الرفقــاء  اســتهدفت  كذلــك   ، ،وحزيــز 
ــد  ــر األش ــة لألس ــات الطارئ ــة االحتياج ــى تلبي ــابقً - إل ــير س ــا ُأش ــروع - كم ــدف المش ــث يه حي
احتياجــً وتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب والنقيــة لألســر الفقيــرة ، كمــا يركــز المشــروع 
أيضــً بدرجــة أساســية علــى الحــد مــن المجاعــة ووصــول المــاء إلــى األســر التــي تعانــي 
. صنعــاء  ومحافظــة  العاصمــة  أمانــة  فــي  الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول  صعوبــة  مــن 
ــررًا . ــر تض ــر األكث ــازل األس ــف لمن ــاء النظي ــع الم ــى توزي ــا عل ــا حرصن ــرض كورون ــار م ــع انتش وم
شــهر   ) رمضــان   ( الفضيــل  الشــهر  بدايــة  مــن  المشــروع  بــدء  تــم  حيــث 
. رمضــان  لنهايــة  المشــروع  مرحلــة  وامتــدت   ، م   2020 مايــو 
يقــارب  بمــا  تقريبــً  أســرة   )350( المســتفيدين  عــدد  يبلــغ  حيــث 
) الصافيــة   - معيــن   - ســنحان   - الســبعين   ( مديريــات  فــي  فــرد   )  2500(
إب محافظــة   - يريــم  مديريــة  فــي  يوميــً  أســرة   150 عــدد  وكذلــك   
. فــرد    )  1050  ( يقــارب  بمــا  تقريبــً  أســرة   )  150  ( يوميــً  المســتفيدين  عــدد  يبلــغ  حيــث 
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 توفير مياه صالحة للشرب
    (  مكعبات الثلج )  

والتعــاون  اإلنســانية  الشــئون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتنســيق 
تنفــذ  الرفقــاء   ، خيــر  فاعلــوا  مــن  وبدعــم   ، الحديــدة  محافظــة  فــي  وفرعــه  الدولــي 
. الحديــدة  محافظــة  فــي  يوميــً  أســرة   80 لعــدد  الثلــج  مكعبــات  توزيــع  مشــروع 

الموســمية  بمشــاريعها  الرفقــاء  مؤسســة  اســتمرت   ، البيئــي  واإلصحــاح  المــاء  برنامــج  وضمــن 
الثلــج  مكعبــات  توزيــع   ( مشــروع  بتنفيــذ   ) المبــارك  رمضــان  شــهر  فــي  وخاصــة   ( واإلغاثيــة 
. احتياجــً واألقــل دخــاًل  األشــد  الفئــات  بذلــك  الحديــدة مســتهدفة  أحيــاء مدينــة  ( فــي  البــاردة 

لألســر  الطارئــة  االحتياجــات  تلبيــة  إلــى   - ســابقً  ُأشــير  كمــا   - المشــروع  يهــدف  حيــث 
الحديــدة  محافظــة  تعانــي  حيــث   ( الفقيــرة  لألســر  الثلــج  مكعبــات  وتوفيــر  احتياجــً  األشــد 
أيضــً  المشــروع  يركــز  كمــا   ،  ) الفضيــل  الشــهر  مــع  وخاصــة  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  مــن 
للمناطــق  المالءمــة  المتطلبــات   - ووصــول  المجاعــة  مــن  الحــد  علــى  أساســية  بدرجــة 
. الثلــج  مكعبــات  علــى  الحصــول  صعوبــة  مــن  تعانــي  التــي  األســر  إلــى   - الحــارة  
. تضــررًا  األكثــر  األســر  لمنــازل  الثلــج  مكعبــات  توصيــل  علــى  حرصنــا  كورونــا  مــرض  انتشــار  ومــع 
 ) ن مضــا ر ( لفضيــل  ا لشــهر  ا منتصــف  مــن  ع  و لمشــر ا ء  بــد تــم  حيــث 
. ن  مضــا ر يــة  لنها ع  و لمشــر ا حلــة  مر ت  متــد ا و  ، م   2 0 2 0 يــو  ما شــهر 
ب ر يقــا بمــا  يبــً  تقر ة  ســر أ  )  8 0  ( ميــً  يو ين  لمســتفيد ا د  عــد يبلــغ  حيــث 

     .  ) عــة  و ا لمر ا  - ء  لمينــا ا  - لــي  لحا ا  - ك  لحــو ا  ( ت  يــا ير مد فــي  د  فــر  )  5 6 0  (  
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برنامج الحماية

تعتبــر األخــرى،  العنــف  حــاالت  فــي  أو  المســلح  النــزاع  فــي 
أمــرًا والمعانــاة  ألذى  يتعرضــون  قــد  الذيــن  المدنييــن  حمايــة 

شديد األهمية.
د جــو و ية  للــــحما لة  لفعــــا ا بة  ســتجــــا ال ا تتطلــــب  و

المتفــق الدنيــا  المهنيــة  بالمعاييــر  والتــزام  مهنيــة  كفــاءة 
عليهــا والتــي تنطبق على جميع الجهــات الفاعلة في مجال الحماية .
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إحصائية المشاريع

 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

100 حماية  تشغيل دار الرفقاء للعام            صنعاء          
الحادي عشر

حماية 1600  أمانة العاصمة - إب -
  المحويت -  الحديدة

مشروع التمكين النقدي
             ( عيني ) 

 150 أمانة العاصمة دعم نفسي  تقديم الدعم النفسي

140  أمانة العاصمة - إب -  حماية
 لحج

دعم العجزة والمسنين
( عيني )   

 حملة 16 يوم لمناهضة  أمانة العاصمة توعوي 150
 العنف ضد المرأة

المستفيدين : 2140
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تشغيل دار الرفقاء للعام الحادي عشر  

ــر ــى توفي ــل عل ــو يعم ــل وه ــة الطف ــطة حماي ــم أنش ــن أه ــد م ــاء واح ــاط دار الرفق نش
المــأوى  بجانــب  عديــدة  خدمــات  بتقديــم  يقــوم  كمــا  األيتــام  لألطفــال  المــأوى 
توفيــر كل  ، ونحــرص علــى  والتعلميــة  التربويــة  الصحيــة -  الرعايــة  التغذيــة -  منهــا 
 . اإلنتــاج  إلــى  االحتيــاج  مــن   اليتيــم  نقــل  هدفنــا  حيــث  ـ  لأليتــام  النجــاح  متطلبــات 
. يتيــم خارجــي   40 و  الــدار  المشــرفين داخــل  يتيــم مــع   100 المشــروع  ويســتفيد مــن 
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مشروع التمكين النقدي ( عيني )   

ممثلــة  والعاجلــة  الطارئــة  اإلغاثيــة  المســاعدات  تقديــم  علــى  النقــدي  التمكيــن  مشــروع  يركــز 
 360 لعــدد  اليمــن  فــي  الحاليــة  الحــرب  جــراء  والمتضــررة  الفقيــرة  لألســر  النقديــة  بالحــواالت 
تمــر  التــي  الحاليــة  الحــرب  مــن  المتضرريــن  معانــاة  مــن  التخفيــف  فــي  اإلســهام  و   ، أســرة 
المســتهدفة. للفئــات  ومســتواها  الحيــاة  نوعيــة  تحســين  فــي  والمســاهمة   ، بالدنــا  بهــا 

العاصمــة وبعــض المحافظــات  وتمــت االســتجابة مــن خــالل حــواالت نقديــة دوريــة فــي أمانــة 
. يمنــي  ريــال  ألــف   30 إلــى  ألــف   20 مــن  تتــراوح  الحوالــة  ومقــدار   ) المحويــت   - صنعــاء   - إب   (
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دعم العجزة والمسنين     

الفقــر  حلقــة  لكســر  تهــدف  التــي  المشــاريع  علــى  والمســنين  العجــزة  دعــم  مشــروع  يركــز 
الجــوع  مــن  بالحــد  المشــروع  يهتــم  حيــث  العاجــزة   / للعاجــز  الطارئــة  االحتياجــات  وتلبيــة 
فــي  نقديــة  حــواالت  خــالل  مــن  االســتجابة  وتمــت  ضعفــً  األشــد  للمحتــاج  الغــذاء  ووصــول 
. شــهريا  يمنــي  ريــال  ألــف   5 مبلــغ  الحوالــة  ومقــدار  المحافظــات  وبعــض  العاصمــة  أمانــة 
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حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة     

حملــة الســتة عشــر يومــً مــن النشــاط لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وهــي حملــة
دوليــة لمواجهــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات  ، ُتجــرى الحملــة كل عــام ابتــداًء مــن 25 نوفمبــر، وهــو

 . ديســمبر   10 إلــى  المــرأة   ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء  العالمــي  اليــوم 
. تقريبــً  بلــد    164 مــن  ســنويً  منظمــة   3700 مــن  أكثــر  الحملــة  فــي  يشــارك  وحاليــً 

وضمــن هــذه الفعاليــة أقامــت الرفقــاء للتنميــة اإلنســانية بالشــراكة مــع مؤسســة الرعايــة النفســية 
نــدوة توعويــة فــي دار الرفقــاء لرعايــة األيتــام عنوانهــا ) العنــف ضــد المــرأة وتأثيــره علــى تربيــة 
األوالد ( ألقاهــا الدكتــور / ســامي الشــرعبي - مديــر مستشــفى األمــل ، والجديــر بالذكــر أن هــذه 
الحملــة تقــام ســنويً ويشــرف عليهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان التابــع لألمــم المتحــدة .

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ممثلــي  مــن  عــدد  النــدوة  هــذه  فــي  حضــر  وقــد 
والشــابات  الشــباب  مــن  عــدد  عــن  فضــال   ، المشــاركة  المنظمــات  الــى  باإلضافــة 
. األيتــام  لرعايــة  الرفقــاء  دار  وأيتــام   ، واإلنســاني  االجتماعــي  المجــال  فــي  والناشــطين 
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برنامج التعليم والـتأهيل 

مليــون   1.9 أن   إلــى  التعليــم  مجموعــة  تقديــرات  تشــير 
وأكثــر   ، اليمــن  فــي  التعليــم  إلــى  يفتقــرون  طفــل 
 . الدعــم  إلــى  بحاجــة  طالــب  مليــون   4.1 مــن 
يتعــرض األطفــال النازحيــن في ســن الدراســة واألطفــال الذين 
هــم فــي ســن الدراســة فــي مناطــق المــدارس المغلقــة

يتعــرض  فيمــا  المرتفعــة،  التعليــم  فقــدان  لمخاطــر 
إهمالهــم  لخطــر  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  األطفــال 
وحرمانهــم مــن حقهــم فــي التعليــم فــي النــزاع الحالــي . 
الجماعــات  قبــل  مــن  التجنيــد  خطــر  تزايــد  الفتيــان  يواجــه 
لتزايــد  يتعرضــن  الفتيــات  أن  حيــن  فــي  المســلحة، 
. المــدارس   إلــى  الذهــاب  مــن  منعهــن  خطــر 

JULY 2017
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YEMEN: EDUCATION CLUSTER ACTIVITIES - PARTNERS PRESENCE FROM JAN-DEC 2020

7  Ibb  
SF  WFP  

SR UNICEF & GC, KFD, PWP & WCUK 

HE 
 

UNICEF  

TLC WCUK
  

  
 

SD UNICEF, WCUK & KFD
UNICEF, RHD & KFDSS

3  Raymah 
SD UNICEF & SFD 

SR SFD  

  
 

SF WFP 

SD

SD

SDSD

8  Hadramaut 
SF  WFP & AFD  

SR UNICEF & YDN 

 
 

UNICEF, KSR-YEO, YDN, AFFD & AFD 

TT  AFD & SCS 

  

 
 

SS

SD UNICEF

SFD

UNICEF
UNICEF

UNICEF

UNICEF, NRC & CARE

NRC

UNICEF, NRC, SCI & JDA

UNICEF, SCI & CARE

UNICEF, CARE, SCI & GIZ
CARE, SALAH & WACP

SD UNICEF,CARE,NFDHR,NMO & SFD

SD

UNICEF

4  Marib  
SF  WFP  

SR UNICEF & BFD 

 
 

UNICEF, SCS & BFD 

TT  SCS 

  

 
 

SD UNICEF & BFD

5  Sana'a  
SF  WFP  

SR UNICEF & PWP 

 
 

UNICEF & SELAH 

TT  SCS 

  

 
 

TOTAL NUMBER OF PARTNERS

LIST OF PARTNERS/ACTIVTIES

Partners per thema�c Ac�vity/Program

15 20 6 1114 16 13

LEGAND

Number of Partners (Per District):

Thematic Activities/Programs

School Supplies

School Desks 

Hygiene Educa�on

Teachers Training

Number of Partners
(Per Governorate)##

HE

ARSS

PSSSD

TT

1 2-4 5-7 8-11

SR Schools Rehabilita�on

ARSF  School Feeding

ARESS Educa�on System Support

Temporary/Alterna�ve 
Learning Classrooms

ARTLC

9-1312-15

37 INTERNATIONAL
NGOs

25
8
2

NATIONAL
NGOs

GOVERNMENT
ENTITIES 2

UN
AGENCIES

ACTIVE 
EDUCATION
PARTNERS

UNICEF United Nation Children’s Fund

WFP World Food Programme

AFD AL-Awn Founda�on for Development

NFDHR

BCFHD

NMO
MDF

BFD
Bena Charity For Human Development
Building Founda�on for Development
Khadija Fouda�on for Development

UN AGENCIES

INTERNATIONAL NGOs

NATIONAL NGOs

Designed by:  Sanad Obaid, Education Cluster IMO.
Rania Zakhia, Education Cluster Coordinator.
Contact: rzakhia@unicef.org

KFD

SD

SD
SS

16 Taizz 
SS UNICEF, SCI, NRC, SOUL & WCUK 

SR NRC,GC,SCI,SOUL,WCUK,GWQ,MDF & PWP 

ESS SCI, NRC & SOUL 

HE NRC, WCUK, BCFHD & SCI 

TT  

TLC  

  

  

 

SF WFP & NRC
NRC, SCI, SOUL, YLDF,WCUK &YRC
NRC,SCI,UNICEF,SFD,YLDF,BCFHD,SOUL &MDF

SD UNICEF, SCI, SOUL NRC, WCUK & BCFHD

SD

SS

2  Al Mahwit 
SF  WFP  

SD UNICEF 
 

SD

SF

SD
TT

SS

SD UNICEF

SD

CARE Care Interna�onal Yemen
GIZ German Society for Interna�onal Coopera�on
GC Global Communities
WCUK War Child UK

KSRELIEF King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre

Ma'akum Developmental Fouda�on 

Nahda Makers Organiza�on

Na�onal Founda�on for Development
Rofqa for Humanitarian DevelopmentRHD

SOUL Soul For Development

Women Charity Associa�on For Poverty Allevia�onWACP
YDN Yemen Development Network

Yemeni Response CouncilYRC

Youth Leadership Development Founda�onYLDF

96
SD

SD

SF

4  Shabwah 
SF  WFP  

SR UNICEF 

TLC 
 

UNICEF & SCS 

SS  UNICEF
  

  
 

TT
SD

1  Socotra 
SS  UNICEF  

SD UNICEF 
 

SF

5 Abyan 
SS UNICEF, CARE & YDN 

SR UNICEF & CARE  

ESS AYF  

HE CARE  

TT  

TLC  

  

  

 

WFPSF
SD

2  Al Bayda 
SF  WFP  

SD UNICEF 
 

4 Amran 
SD UNICEF 
SR PWP & UNICEF 

SF  WFP  

SS SCI  
 

3 Dhamar 
SD UNICEF 
SR UNICEF 
SS UNICEF & RDF 

SF WFP  
 

SD

8 Al Dhale'e 
SS UNICEF, CARE, KSRELIEF, LIFD & NRC 

SR UNICEF & CARE  

ESS NRC & SCI 

HE CARE & NRC  

TT  

TLC  

  

  

 

SD
SF WFP

11 Amanat Al Asimah 
SS UNICEF,CARE,RHD,Angela & NRC 

SR NRC, UNICEF & PWP 
SNE AOBWC & RHD 

HE CARE & SRPD  

TT  

TLC  

  

  

 

SD CARE & NRC
SF WFP, AOBWC & RHD 

GIZ & UNICEF
NRC & SELAH

7 Lahj
SS UNICEF,NRC,KSRELIEF,YDN & SCI 

SR UNICEF & CARE  

ESS NRC & SCI 

HE CARE & SCI  

TT  

TLC  

  

  

 

SD UNICEF & SCI
SF WFP

NRC & SCI

UNICEF & CARE

ARSNE Support Na�onal Exams

2

AYF Abyan Youth Founda�on

GOVERNMENT ENTITIES
Public Works ProjectPWP

SFD Social Fund for Development

AKF Al Khair Founda�on for Social Development

NRC Norwegian Refugee Council
SCI Save the Children International

10 Aden 
SS UNICEF,CARE,YDN,SCI,NMO & KSR-YEO 

SR CARE  

ESS GIZ, NMO & SCI 

HE SCI  

TT  

TLC  

  

  

 
SD
SF WFP & UNICEF

8 Al Hudaydah 
SS UNICEF,NFDHR,CARE,NMO & WCUK 

SR NFDHR,NMO,PWP,SFD & UNICEF 

TLS NFDHR & NMO 

SF  WFP  

TT NMO 
HE   

  
 

WCUK
SD

5  Al Jawf 
HE  UNICEF & BFD 
SR PWP & BFD 

 
 

UNICEF  

TLC AFD, BFD, SCS & UNICEF 

  

 
 

SD UNICEF & BFD

SS

2  Al Maharah 
SS UNICEF 

TLC SCS  

  
 

SD

 GIZESS
8 Hajjah 

SS BFD, NRC, SCI & Angela 

SR NRC, BFD & SCI  

ESS SCI & GIZ 
HE NRC, WCUK & SCI 

TT  

TLC  

  

  SD UNICEF, BFD, NRC & SCI
SD WFP

SCI & SFD

BFD & NRC

TLC

3  Sa'ada  
SF  WFP  

SR SCI  

TLC 
 

UNICEF  

SS  UNICEF & SCI
  

  
 

SD UNICEF & SCI
SCITT

WCUK

TLC

Kuwait Society for ReliefKSR-YEO

Angela Angela for Devlopment and Humanitarian Response

SCS Student Care Associa�on
SRPD Safe Road for Peace and Development
LIFD Look Inside Founda�on For Development
GWQ Genera�ons Without Qat

Juban Developmental Associa�onJDA

Selah Founda�on For DevelopmentSELAH

Ramz Development Founda�onRDF

AFFD Afaq Founda�o For Development

من تقارير األمم المتحدة حول التعليم
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 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

334 تعليمي إب
 تشغيل مدرسة المناعي 

للعام الدراسي
   2020-2021م 

400 تعليمي أمانة العاصمة  الحقيبة المدرسية   

15 تعليمي إب    دعم حوافز
   المعلمين - عيني

120 تعليمي الحديدة  تشغيل مدرسة الفوز

المستفيدين :  1044

إحصائية المشاريع
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تمويــل الميزانيــة التشــغيلية لمدرســة المناعــي للعــام الدراســي 2020 - 2021 م  وكذلــك دعــم 
 ، التربويــة والتعليميــة  برســالتها  النهــوض  310 حقيبــة فــي ســبيل  المدرســية لعــدد  الحقيبــة 
ــغيل  ــي ، وتش ــق نموذج ــي أف ــالته ف ــل رس ــن وتفعي ــي اليم ــم ف ــة التعلي ــي صناع ــهام ف واإلس
المدرســة وتفعيــل وظيفتهــا التربويــة والتعليميــة فــي صناعــة األجيــال وخدمــة المجتمــع ، وخلــق 
مجتمــع عربــي مســلم متســّلح بالعلــم والمعرفــة ، واســتغالل الطاقــات العاطلــة والمهــدرة مــن 
التربوييــن والخدمييــن وغيرهــم ، وجعــل مدرســة المّناعــي نموذجــً يحتــذى فــي صناعــة التعليــم 
: التاليــة  المســتلزمات  علــى  تحتــوي  المدرســية  والحقيبــة   ، المســتهدفة  المنطقــة  فــي 

جــاف  أقــالم   1  - رصــاص  2أقــالم   - عربــي  ورقــة   60 دفاتــر   3  - عربــي  ورقــة   40 دفاتــر   4
 . مدرســية  حقيبــة   1   - مقشــطة     1  - مســطرة    1- مســاحة   1  - ازرق  جــاف  أقــالم   1- اســود 

الميزانية التشغلية لمدرسة المناعي للعام الدراسي 2020 -2021 

31



الحقيبة المدرسية 

 توزيع الحقائب المدرسية لطالب وطالبات مدرسة ظفار - مديرية السبعين بأمانة 
العاصمة ، مدرسة السنيدار - مديرية السبعين .

يمكــن  بمــا  الصعوبــات  تذليــل  نحــو  منــا  وســعيً   ، اليمــن  وأجيــال  أبنــاء  أمــام  بواجبنــا  إيمانــً 
وتحفيــز  دعــم  خــالل  مــن  أحالمهــم  بلــوغ  فــي  ومســاعدتهم  اليمــن  وطالبــات  طــالب  أمــام 
ــة .  ــب متكامل ــية ، حقائ ــواد قرطاس ــن م ــتهم م ــتلزمات دراس ــات ومس ــر متطلب ــم وتوفي معنوياته
الشــئون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
. التعليــم  كلســتر  و   ، العاصمــة  أمانــة   - الدولــي  والتعــاون  اإلنســانية 
حيث يأتي اختيار مدرستي ظفار والسنيدار كونهما من المدارس الحكومية الحاضنة 

لعدد كبير من طالب وطالبات األسر األشد فقرًا .                                                              
كل  باذلــة  انســاني  بدافــع  أتــى  والســنيدار  ظفــار  لمدرســتي  الرفقــاء  اختيــار  فــأن  ولهــذا 
. ألبنائهــا  المدرســية  المتطلبــات  وتوفيــر  الفقيــرة  األســر  معانــاة  مــن  التخفيــف  فــي  جهودهــا 

اليمــن  وطالبــات  طــالب  إســناد  الــى  اإلنســانية  المنظمــات  كل  الرفقــاء  وتدعــو  هــذا 
مبكــر  ســن  فــي  لدراســتهم  الطــالب  تــرك  ظاهــرة  تفشــي  مــن  الحــد  فــي  والمســاهمة 
الواعــد. المســتقبل  ثمــار  يحصــدوا  ان  فــي  وآمالهــم  مســتقبلهم  ضيــاع  فــي  يســبب  ممــا 
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دعم حوافز المعلمين  

والطالبــات  الطــالب  شــريحة  تعتبــر  وبالتالــي   - األمــم  لنهضــة  األســاس  الحجــر  التعليــم  يمثــل 
االنســانية  للتنميــة  الرفقــاء  ارتــأت  لذلــك   . الجاريــة  والحــروب  بالصراعــات  اإلساســي  المتأثــر 
المشــروع  ويهــدف   ، للمجتمــع  األساســية  واللبنــة  األساســية  الشــريحة  لهــذه  المســاعدة 
 ، نموذجــي  أفــق  فــي  رســالته  وتفعيــل  اليمــن  فــي  التعليــم  صناعــة  فــي  اإلســهام  إلــى 
وخدمــة  األجيــال  صناعــة  فــي  والتعليميــة  التربويــة  وظيفتهــا  وتفعيــل  المدرســة  وتشــغيل 
. وغيرهــم  والخدمييــن  التربوييــن  مــن  والمهــدرة  العاطلــة  الطاقــات  واســتغالل   ، المجتمــع 
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ــي ــرية ف ــتوطنات البش ــأوى والمس ــة الم ــم إقام ــاهم دع يس
الوقــت المناســب فــي إنقــاذ األرواح فــي المراحــل األولــى مــن
األزمــة . وإضافــة إلــى إســهام المــأوى فــي توفيــر الحمايــة
ــز ــا لتعزي ــًرا ضرورًي ــد أم ــأوى يع ــر الم ــإن توفي ــس ، ف ــن الطق م
وتوفيــر والمجتمعيــة  األســرية  الحيــاة  ودعــم  الصحــة 

العيــش.  ســبل  إلــى  والوصــول   ، األمــان   ، الكرامــة 

برنامج المأوى

35



المستفيدين : 600

 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

400 نقدي أمانة العاصمة                معونات اإليجارات
(عيني)

200 نقدي  معونات اإليجارات  صنعاء - إب
(عيني)

إحصائية المشاريع
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معونات اإليجارات ( عيني )  

وفــق  احتياجاتهــم  ورصــد  المســتهدفة  الحــاالت  بمســح  الرفقــاء  قامــت   
المســتهدفة. األســر  مــع  ومباشــر  موَثــق  وتحليــل  وواقعيــة  دقيقــة  معاييــر 

اليمنيــة  العملــة  وتدهــور  المرتبــات  وانقطــاع  االقتصــادي  الوضــع  تدهــور  وبســبب 
. المطلوبــة  األساســية  الســلع  أســعار  ارتفــاع  إلــى  بــدوره  أدى  الــذي  الــدوالر  أمــام 

ذات  االســتجابة  مجتمــع  فــي  الغــذاء  احتياجــات  بــأن  اإلحصائيــة  النتائــج  وتشــير   
والغــذاء  القــوت  لتوفيــر  ماســة  بحاجــة  األســر  تلــك  فــأن  لــذا   ، ُملحــة  حاجــة 
بعــض  علــى  يحصلــون  أنهــم  حيــث   ، غذائــي  برنامــج  ووضــع  عاجــل  بشــكل 
الغــذاء. مــن  الكافــي  احتياجهــم  تلبــي  ال  شــحيحة  مصــادر  مــن  الغــذاء 

فــي  األســر  مــن  لعــدد  ربعيــة  نقديــة  حــواالت  عــن  عبــارة  والمشــروع 
. أســرة   85 بإجمالــي  وإب  صنعــاء  ومحافظتــي  العاصمــة  أمانــة 
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تؤثــر األزمــات اإلنســانية تأثيــًرا كبيــًرا علــى صحــة األشــخاص المتضرريــن 
أمــًرا  المنقــذة  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  ويعــد  ورفاهيتهــم. 
تشــمل  قــد   . الطارئــة  الحالــة  مــن  األولــى  المراحــل  فــي  حاســًما 
وإعــادة  والعــالج  والوقايــة  الصحــي  اإلرشــاد  أيًضــا  الصحيــة  الرعايــة 
. التلطيفيــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل االســتجابة  التأهيــل والرعايــة 
)اإلصابــة  مباشــًرا  العامــة  الصحــة  علــى  األزمــة  تأثيــر  يكــون  قــد 
)تغيــر  مباشــر  غيــر  أو  نفســها(  األزمــة  عــن  الناتجــة  الوفــاة  أو 
الحمايــة  انعــدام  أو  القســري  النــزوح  أو  المعيشــة  ظــروف  فــي 
الصحيــة(. الرعايــة  علــى  الحصــول  مــن  الحــد  أو  القانونيــة 
ــدم  ــاح وع ــف اإلصح ــم وضع ــر المالئ ــأوى غي ــاظ والم إن االكتظ
الميــاه مــن حيــث الكيــف والكــم وانخفــاض األمــن  كفايــة 
التغذيــة  ســوء  خطــر  مــن  تزيــد  عوامــل  جميعهــا  الغذائــي 
ــاد  ــل اإلجه ــز عوام ــد تحف ــا ق ــة . كم ــراض المعدي ــي األم وتفش
المفرطــة أيًضــً الحــاالت المتعلقــة بالصحــة العقليــة . وقــد 
المســاعدة  ونظــم  االجتماعــي  الدعــم  آليــات  تــآكل  يــؤدي 
ــض  ــد ينخف ــا ق ــلبية كم ــة س ــات مواجه ــي آلي ــى تبن ــة إل الذاتي
ســلوك التمــاس المســاعدة . ويمكــن أن يؤدي انخفــاض الوصول 
ــالل  ــى اإلخ ــة إل ــدادات األدوي ــل إم ــة وتعطي ــة الصحي ــى الرعاي إل
لألمهــات  الصحيــة  الرعايــة  مثــل   ، الجاريــة  العــالج  بعمليــات 
. العقليــة  الصحــة  البشــرية وحــاالت  المناعــة  نقــص  ومــرض 

برنامج الصحة
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 عدد
المستفيدين موقع المشروع نوع المشروع اسم المشروع

420 صحي   أمانة العاصمة
 منح معونات نقدية

 لذوي األمراض
المزمنة عيني

إحصائية المشاريع

المستفيدين : 420سس
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منح معونات نقدية لذوي األمراض المزمنة  

يقتصــر  بحيــث  الطبيــة  والمراكــز  المستشــفيات  مــع  بالتنســيق  المؤسســة  تقــوم 
عمــل المؤسســة علــى تقديــم المشــورة للمرضــى ذوي األمــراض المزمنــة وتختصــر 
ــة  ــدة ومحاول ــات جي ــدم خدم ــي تق ــة الت ــز الطبي ــن المراك ــث ع ــي البح ــرق ف ــم الط له
ــن  ــى المتقدمي ــروف المرض ــة وأن ظ ــة خاص ــات مجزي ــى تخفيض ــى عل ــول المرض حص
عبــر المؤسســة ظروفهــم صعبــة جــدًا جــدًا – وهــو مــا نحــرص عليــه ونتأكــد مــن حالــة 
المريــض –  وبعــض المرضــى تقــدم لهــم مســاعدات نقديــة كبــدل عــالج وفحوصــات . 
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األنشطة والفعاليات
االجتماع السنوي

المؤسســة  موظفــي  كل  ويجمــع  ســنة  كل  نهايــة  الســنوي  االجتمــاع  يعقــد 
أنجــزت  التــي  األعمــال  أهــم  االجتمــاع  ويســتعرض    ، والمتعاونيــن  والمتطوعيــن 
أنجــزت  التــي  المهــام واألعمــال  تقريــر مختصــر عــن  إدارة  تقــدم كل  للســنة حيــث 
والعراقيــل التــي حدثــت والمعالجــات للمشــاكل التــي حدثــت ، وفــي نفــس الوقــت 
ــداف  ــم األه ــة أه ــادم ، ومناقش ــام الق ــة للع ــا التنفيذي ــة خطته ــدم اإلدارة التنفيذي تق
ــنة . ــي الس ــز ف ــف المتمي ــرم الموظ ــاع يك ــة االجتم ــنة ، ونهاي ــالل الس ــت خ ــي تحقق الت
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  االجتماعات الشهرية

اجتماعات مجلس األمناء

 يعقد مجلس األمناء دوريً كل ثالثة أشهر ويناقش سياسات واستراتيجيات 
المؤسسة  ، ويطلع على تقاريـر اإلدارة التنفـيذية الـدورية للمهام 

واألعمــال المنفذة .

تعقد االجتماعـات شهريً لمـراجـعـة عمـل المـؤسسة التنظـيـمي واالطــالع 
على المشاريع المنفذة و المقترحات الجديدة ، ومناقشة مختلـف القـضـايا 
المتعّلقة بمهام الموظفين ونشــاطـاتهم ، ويـرأس االجـتمـاع شهـريً أحـد 

الموظفين . 
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إجتماعات الكليسترات

 

Morad Musleh 

Optimised Pressure Boosting Systems 

Grundfos Gulf Distribution 

19/10/2020 
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تع��ز استخدام القناع من خالل تغي�� السلوك

� تع��ز ان�شار ارتداء األقنعة.
ا�دة تدعم حق�قة أن استخدام أقنعة الوجه �قلل من فرص انتقال COVID-19 واإلصا�ة �ه ، إال أن هناك تحد�ات �� � � أن هناك أدلة م�� � ح��

�� 
ا وك�ف �مكن التعامل معها. ف�ما ��� �عض التحد�ات األ��� شيوع�

االطالع ع� الم��د... 

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

الماء هو الح�اة

� للم�اە � رئ�سي�� � تضمنت بناء خزان�� � س�تم�� 2020 ، أ�مل RDP بنجاح إعادة تأه�ل ثالثة مخططات للم�اە وال��
�� 

� ضخ ، و�عادة تأه�ل ثالثة خزانات تجميع م�اە ، و��شاء 25 نقطة توز�ــــع م�اە  سعة 100 م�� مكعب ل�ل منهما ، وغرف��
ان � مدي��ة خ��

 ، وترك�ب أنظمة األلواح الشمس�ة �سعة إجمال�ة قدرها 108.58 ك�لو وات. استفاد 19,514 مستف�د ��
� المدي��ات

وع االستجا�ة للم�اە الذي تم تنف�ذە �� � مدي��ة القفر �ش�ل م�ا�� من م��
 المحرق و 5,752 مستف�د ��

� إب وحجة. � محافظ��
المستهدفة ��

االطالع ع� الم��د...ت

تكي�ف اإلستجا�ة

 تعت�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة من اهم اإلجراءات الوقائ�ة للحد من
 ان�شار كوف�د-19 و واحدة من التوص�ات الرئ�س�ة للصحة العامة. تؤثر االستجا�ة

 الحال�ة لـكوف�د-19 �شدة ع� توف�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة
 الصح�ة �ش�ل �اف ومستدام. الوصول العادل لخدمات الم�اە وال�ف الص��

 والنظافة هو حق للجميع و�جب حمايته وتوسيع نطاقه ، دون أي ش�ل من أش�ال
� حسب الج�س�ة أو الدخل أو العرق. التمي��

� �� استجا�ة ل�وف�د-19   •  استجا�ة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
� للخطر •  رفع مستوى الوقا�ة المجتمع�ة و حما�ة األشخاص المعرض��

� المجتمعات
•  إنقاذ األرواح ي�دأ ��

� الطارئة •  مطلوب تم��ل عاجل أل�شطة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
•  مواصلة االستجا�ة مع وضع برامج متك�فة ل�وف�د-19

ات�ج�ات الصحة •  دعم اس��

رسائل رئ�س�ة : -

�
ة كوف�د-19 ل�تلة الم�اە والنظافة واالصحاح البي�� ال�ـمن – ��� WASH Cluster

  Water Sanitation Hygiene

 06 د�سم�� 2020

  
 

Emma Tuck 

WASH Cluster Coordinator Yemen 

Email: etuck@unicef.org 

Date: 6th October 2020 

 

To whom it may concern,  
 

On behalf of the WASH Cluster in Yemen, I, Emma Tuck, WASH Cluster Coordinator, confirm 
Rofqa for Humanitarian Development (ROFQA) is an active WASH Cluster organization.  
 
In 2020, ROFQA have been implementing WASH projects in Hudaydah, Sana’a, Ibb, Ad Dhale, and 
Taiz and have good access to implement activities. They attend the WASH cluster meetings and are 
committed to coordination and working in complementarity.  
 
The WASH Sub-Cluster also conducted site visits of their projects found a solid technical capacity and 
community engagement. ROFQA thus have the capacity to implement WASH programs in their areas 
of operation. The National WASH Cluster recommends ROFQA for the GMS.  
 

 

Best Regards 

 

 
 

Emma Tuck 

WASH Cluster Coordinator Yemen 

األمــم  بمنســقية  الخاصــة  الكلســترات  حضــور  علــى  الرفقــاء  تحــرص 
أو  المباشــر  بالحضــور  الكلســترات  كانــت  ســواًء   ) األوتشــا   ( المتحــدة 
األمــن  كلســترات  فــي  بانتظــام  الرفقــاء  وتشــارك  حيــث   ،  Zoom عبــر 
. G.B.Vــة و ــم والحماي ــأوى والتعلي ــي والم ــاح البيئ ــاء واالصح ــي والم الغذائ
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 الزيارات
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 البرامج التدريبية

تحرص الرفقاء على تنمية مهارات موظفيها وتوسيع مداركهم وخاصة  
فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة  بالتخصص ، وغيرها من المفاهيم المرتبطة 

بتطوير العمل  .

دورة تدريبة عن المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمنظمات الدولية  
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