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في ظل الصراعات والحروب تزداد المعاناة وتبدو الحالة اإلنسانية للموطنين أكثر تدهورا، و قد 
يتعرض المواطن يوميًا لالنتهاكات في ظل الوضع الراهن.

وتعد فئتي النساء واألطفال من أكثر فئات المجتمع الذين يدفعون ضريبة الحروب و الصراعات 
نتيجة تعرضهم للقتل و االنتهاك و النزوح مما يضاعف من معاناتهم اإلنسانية و ضياع حقوقهم 
المدنية و القانونية, حيث تتركز األنظار على الجانب اإلنساني و اإلغاثي و تغفل الح قوق األخرى 
المتعلقة باالنتهاكات الشخصية التي تحدث جراء الصراعات بسبب غياب القانون و العدالة . ومن 
هذا المنطلق قامت المؤسسة الوطنية للتنمية و االستجابة اإلنسانية ) NFDHR  ( بعمل دليل 
بمقدمي خدمات الحماية في محافظة صعدة بهدف رسم خارطة واضحة بالجهات المقدمة 
آلية  وتفعيل  للخدمة  الطالبين  قبل  إليها من  الوصول  لتسهيل  نوعيتها  و  الحماية  لخدمات 

اإلحالة.

حيث جرى المسح الميداني لعدد ) 43 ( جهة تقدم الخدمات في محافظة صعدة. و يعتبر هذا 
الدليل نقطة الوصل بين طالبي الخدمة و الجهات المقدمة لها وفق آلية مفصلة عن كل خدمة 

و طريق الحصول عليها.

مة
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كيفيـة استخـدام الدليـل

تم تقسيم هذا الدليل الى 6 خدمات أساسية تقدمها الجهات التي تم مسحها , و هي كالتالي:

خدمات الصحة و التغذية:  وهي الخدمات التي تعنى بالرعاية الصحية لألفراد و بخاصة المرضى منهم و تهتم أيضا بمعالجة حاالت سوء التغذية المنتشرة - 1
في أوساط المجتمع, و تشمل الخدمات الصحية األساسية التالية:

• توعية المواطنين وإرشادهم صحيًا.	

• وضع الحلول المناسبة للسيطرة والقضاء على المشاكل الصحية.	

• ضمان التغذية الجيدة.	

• تقديم خدمات األمومة والطفولة.	

• التطعيم والتحصين ضد األمراض المعدية خاصة أمراض األطفال الستة.	

• مكافحة األمراض السارية )المعدية والمتوطنة( والسيطرة على انتشارها.	

• عالج األمراض الشائعة في المجتمع.	

• إجراء العمليات الجراحية األساسية.	

• توفير األدوية األساسي.	

• معالجة األطفال المصابين بسوء التغذية واألمهات الحوامل والمرضعات.	

وقد تم مسح 25 جهة تقدم الخدمات الصحية في محافظة صعدة.



6

دليـل مقـدمـي خدمـات الحمـايـة 
محافظـة صعـدة / مشـروع الحمايــة المتكامـل

خدمات سبل المعيشة و الغذاء: هي الخدمات التي تعنى بتحسين ظروف و سبل المعيشة لألفراد و األسر الفقيرة تهدف إلى رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج - 2
من أجل تحقيق األمن الغذائي. و تشمل الخدمات االتية:

• تحسين اإلنتاج الزراعي عن طريق توزيع البذور المحسنة و األسمدة و مكافحة اآلفات الزراعية و الترشيد الزراعي و تدريب وتأهيل المزارعين.	

• تحسين اإلنتاج الحيواني عن طريق حمالت تطعيم للمواشي و برامج تحسين اإلنتاج.	

• تدريب و تأهيل و تنمية مهارات و قدرات الشباب و النساء ليكونوا قادرين على اإلنتاج من اجل تحقيق األمن الغذائي.	

• توزيع مباشر للمواد الغذائية لألسر الفقيرة و األكثر تضررا.	

وقد تم مسح 7 جهات تقدم خدمات سبل المعيشة والغذاء بمحافظة صعدة.

خدمات الحماية: هي الخدمات التي تهدف الى الحصول على االحترام الكامل لحقوق كافة االفراد دون تمييز وفقا لما تتضمنه القوانين واألطر ذات العالقة. - 3
وتعنى بحماية الفئات التي لها احتياجات خاصة في المجتمع و الفئات األكثر تضررًا والمعرضين للعنف واالنتهاكات -خاصة في أوقات الحروب -على حد سواء. 

وتشمل الخدمات التالية:

• اإلحالة إلى مقدمي الخدمات ذوي العالقة.	

• تقديم دعم نفسي اجتماعي وإدارة الحالة.	

• خدمات قانونية.	

• توزيع مساعدات نقدية للحاالت الطارئة أو توفير سبل المعيشة للفئات األكثر تضررًا والمعرضين للعنف	

وقد تم مسح 10 جهات تقدم خدمات الحماية بمحافظة صعدة.
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خدمات التعليم: هي الخدمات التي تهدف إلى حصول الطفل على حقه في التعليم. و تعنى أيضا بتعليم الكبار ممن لم يتلقوا التعليم من قبل ) محو االمية - 4
( ويمكن أن تشمل الخدمات التالية:

• توفير مستلزمات التعليم من كراسي, حقائب , أو مستلزمات مدرسية.	

• ترميم و تأثيث المدارس.	

وقد تم مسح جهتين تقدم خدمات التعليم.

خدمات المياه واإلصحاح البيئي: هي الخدمات التي تهتم بمكافحة نواقل األمراض الناتجة عن النفايات والمخلفات الصلبة. وتشمل الخدمات التالية:- 5

• اإلمداد بالماء واإلصحاح والنهوض بالنظافة.	

• التخلص من الفضالت العضوية. 	

• مكافحة نواقل األمراض. 	

• معالجة النفايات الصلبة. 	

• الصرف الصحي.	

وقد تم مسح 4 جهات تقدم خدمات المياه واالصحاح البيئي بمحافظة صعدة.

خدمات أخرى ) ايوائية – طارئة (: هي الخدمات األخرى التي لم تشملها الخدمات المذكورة أعاله سواء كانت إيوائية أو طارئة أو غيرها- 6

وقد تم مسح جهة واحدة تقدم مثل هذه الخدمات
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خدمـات الصحـة والتغـذيــة

اسم م
عنــاويــــن وجهــــــات التـواصــــلشـروط وإجراءات الحصـول علــى الخـدمــةالخــدمـــــةالجهة
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هي مؤسسة وطنية تقدم خدمات طبية طارئة شاملة بما فيها الرعاية 
الصحية األولية وصحة األم والطفل عن طريق فريق طبي متنقل في 
أربع نقاط في إطار نطاق مديرية الصفراء في المراكز الصحية التالية 

)درب وادعه – القباب- الجرشة – عكوان(

 – نساء   – رجال   ( المجتمع  فئات  لجميع  :مجانًا  الخدمة  تقدم 
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

للحاالت  أولوية  هناك  الخدمة:   على  الحصول  معايير  من  و 
الطارئة و األمهات واألطفال. 

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

االسم  وتسجيل  الطبية  الخدمات  تقديم  مكان  إلى  الوصول 
وااللتزام بمعايير الحصول على الخدمة.

العنوان الرئيسي للمؤسسة: محافظة صعدة. مديرية 
الصفراء.) شارع بن سلمان(

بيانات التواصل:

د. عبد الوهاب زينة

منسق برنامج الصحة والتغذية

770930820 -730190810

azainah@nfdhr.org
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هي مؤسسة وطنية تنفذ حاليا مشروع اإلحالة الطبية

تقدم الخدمة :مجانًا  الفئات المستهدفة : األطفال 
) أوالد – بنات (

و من معايير الحصول على الخدمة:  االحتياج
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

أن يكون دون سن الثامنة عشر	 
أن يكون لديه مرض أو يحتاج جراحة بسبب الحرب	 

العنوان الرئيسي للمؤسسة: صعدة -المعال- جوار 
قسم 22 مايو

بيانات التواصل:
نجيب عبده أحمد غانم الفتيني
مدير إدارة التأهيل والتدريب

770512189
najeebalftene@gmail.com 

tawfeeq@alatta.org.ye 
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استثمارية  صحية  طبية  خدمة  يقدم   ) خاص  قطاع   ( مركز  هو 
مباشرة تهدف إلى تقديم الخدمة للمرضى مقابل الحصول على 
للمجتمع  المقدمة  والخدمة  العمل  جودة  لتحسين  مالية  عائدات 
وهذه الخدمة تقدم بصورة مستمرة وليست محددة بسقف زمني 

و يستهدف كل مديريات محافظة صعدة

وتشمل الفحوصات -العالج - نساء ووالدة

تقدم الخدمة بمقابل )  250 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
قطع تذكرة معاينة.                                         	 
الدخول إلى الطبيب العام                                 	 
التدخل الطبي -عالج - أو غيره	 

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة-الشارع العام
بيانات التواصل:

وليد أحمد محمد غالب
مدير السكرتارية 777997058

waleedalbaeny@gmail.com
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هو مركز ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. يوجد م

/قسم  المختبرات  /قسم  المرضية  الحاالت  الستقبال  عام  طبيب 
مستمرة  بصورة  الخدمة  هذه  الرقود/وتقدم  قم  أشعة/صيدلة/ 

طوال العام لكل أبناء محافظة صعدة.

تقدم الخدمة بمقابل ) 1000 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من شروط الحصول على الخدمة : أن يكون القادم إلى 
المركز مريضًا ويحتاج إلى تدخل طبي

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
 الوصول إلى المركز                                      	 
 الدخول لدى الطبيب العام                                 	 
 إجراء التدخل الالزم من فحوصات طبية أو عالج	 

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة-شارع بن سلمان
بيانات التواصل:
د. محمد مسفر

مدير المركز
77701250
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و  الصحية  الطبية  الخدمات  يقدم   ) خاص  قطاع   ( هو مستشفى 
االستشارات النفسية

عبر  الممتازة  الطبية  الخدمات  من  العديد  المستشفى  يقدم 
األقسام التالية:- األخصائي باطنية قلب/أخصائي عظام/أخصائية 
نساء ووالدة /أخصائي اشعة /أخصائي مخ وأعصاب )سيتم فتحه 
والطوارئ على مدار  /أخصائي تخدير  عام  قريبًا(/أخصائي جراحة 

24 ساعة
يستهدف كل مديريات محافظة صعدة

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
يمر المريض أواًل عبر االستعالمات )لقطع السند(	 
إذا 	  الالزمة  الفحوصات  جراء  الطبيب  إلى  تحويل 

حددها الطبيب صرف الدواء الالزم

العنوان الرئيسي للمستشفى: صعدة -عمارة أبو 
عبيد جوار األحوال المدنية.

بيانات التواصل:
فتحي حربان
دكتور +إدارة
770204700
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هو مركز  ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. و يقدم 
الخدمات التالية:

-قسم  المختبر  عام-قسم  -طبيب  ووالدة  نساء  معاينة-قسم 
) XR -S -4( األسنان -قسم األشعة

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
يمر المريض أواًل عبر االستعالمات )لقطع السند(	 
تحويل إلى الطبيب العام ثم إلى الطبيب المختص 	 

حسب الحالة

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة - الطلح
بيانات التواصل:

د/ عدنان أحمد شمالن
مدير المركز

712537846
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صحية  طبية  خدمة  تقدم   ) حكومي  قطاع   ( صحية   وحدة  هي 
االمكانات  بحسب  البسيطة  الطبية  الخدمات  تقدم  و  إغاثية. 

المتاحة -معاينة -تطعيم-حاالت سوء التغذية-حاالت الوالدة

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أثناء  وذلك   ) الخاصة  االحتياجات  ذوي   – بنات   – أوالد 

الدوام الرسمي للوحدة الصحية
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

نساء 	  -تحويل  الخدمة  وتقديم  المستفيد  معاينة 
الحوامل على القابلة -تحويل االطفال الى مستودع 

التغذية العمل الالزم في حاالت سوء التغذية

العنوان الرئيسي للوحدة الصحية: مديرية الصفراء 
)ال عمار(

بيانات التواصل:
شاهر المسيمري

دكتور معاينة وتشخيص
771092137
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هي مستشفى  ) قطاع حكومي ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. ال

ويقدم الخدمات التالية:
اشاعات عادية تلفزيونيه + مقطعية -قسم اطفال متكامل مجانًا 
مجانًا  مركزة  -عناية  مجانًا  كلى  -غسيل  مجانًا  +اسنان-طوارئ 

)اجراء عمليات بسيطة (

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
تذكرة معاينة دخول على الطبيب 	 
التحويل إلى القسم المختص ) مختبر –أشعة ..... (	 

العنوان الرئيسي للمستشفى: صعدة –المدينة
بيانات التواصل:

عبد اإلله يحيى عامر
773299997
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هو مركز  ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. ويوفر 
األقسام التالية:

ووالدة  نساء  قسم  األسنان-    قسم   )  S XR-4  ( االشعة  قسم 
–معاينة- مختبر متكامل

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
تذكرة معاينة	 
معاينة-ثم الطبيب المختص حسب الحالة	 

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة – الطلح
بيانات التواصل:

د/عبد الرحمن العكري
رئيس قسم األشعة

777592150
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ر 
اب

 ج
ض

و
مع

ي 
عل

ز 
ك

مر
ي

طب
ال

هو مركز  ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. ويوفر 
األقسام التالية:

جراحة عامة -نساء ووالدة -باطنية -أطفال-أسنان -طوارئ عامة 
-أذن وحنجرة +عيون

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
تسجيل دخول على نظام محاسبي                         	 
الطبيب العام ثم األخصائيين	 

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة -شارع المؤسسة 
االقتصادية

بيانات التواصل:
د/علي معوض جابر

مدير المستشفى
777431127

AboMohomed1956A@gmail.com

11

ب
ذا

 م
دة

هي وحدة صحية  ) قطاع حكومي ( تقدم خدمة طبية صحية إغاثيةوح
التغذية  بسوء  المصابين  لألطفال  أغذية  بتوزيع  الوحدة  تقوم 
طبية  خدمات  وتقدم  األطفال  وتطعيم  الطارئة  الحاالت  ومعاينة 

بسيطة

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات( وذلك أثناء الدوام الرسمي للوحدة الصحية

و من شروط الحصول على الخدمة: وجود أطفال مصابين 
بسوء التغذية- أو تكون حالة بحاجة إلى خدمة طبية.
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

الحضور إلى الوحدة                                       	 
الدخول للمعاينة                                            	 
صرف الالزم من الدواء	 

العنوان الرئيسي للوحدة الصحية: وادي مذاب –
 آل عمار - مديرية الصفراء.

بيانات التواصل:
د/ أحمد ناصر
735302075

mnfal@gmail.com

12

تة
ؤق

م
 ال

لح
ط

 ال
دة

وح

هي وحدة صحية  ) قطاع حكومي ( تقدم خدمة طبية صحية إغاثية
وتغذية  والتحصين  الواردة  الحاالت  كل  بمعاينة  الوحدة  تقوم 

ألطفال سوء التغذية

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات( وذلك أثناء الدوام الرسمي للوحدة الصحية

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
الحضور للوحدة                                             	 
المعاينة                                                     	 
تسليم الدواء أو التغذية	 

العنوان الرئيسي للوحدة الصحية: الطلح-سحار
بيانات التواصل:

د. عبد العظيم العزي
أخصائي تغذية
711435912
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ي 
بن

ن 
كا

بر
 ال

دة
وح

اذ
مع

هي وحدة صحية  ) قطاع حكومي ( تقدم خدمة طبية صحية .
تقوم بتوزيع غذاء ألطفال سوء التغذية و التحصين

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات( وذلك أثناء الدوام الرسمي للوحدة الصحية

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
معاينة -تسليم دواء	 

العنوان الرئيسي للوحدة الصحية: بني معاذ –سحار
بيانات التواصل:

فيصل يحيى القاسمي
مشرف المرفق الصحي )د/تحصين(

711851381

14

ور
ش

ي ن
طب

 ال
كز

مر
ال

هو مركز صحي ) قطاع حكومي ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة.
أيضًا  ويقوم  للمرضى  العالجية  الخدمات  بتقديم  المركز  ويقوم 
بتقديم خدمات التغذية وبخاصة األطفال المصابين بمرض سوء 

التغذية وكذلك األمهات الحوامل والمرضعات

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات(

الشخص  حضور  الخدمة:  على  الحصول  شروط  من  و 
والخدمات  العالج  لتلقي  الوقت  في  بنفسه  المريض 

والتغذية
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

االستقبال وتسجيل األسماء                                	 
حسب 	  كاًل  الدكاترة  على  األمراض  أسماء  توزيع 

حالته المرضية

العنوان الرئيسي للمركز : صعدة –الصفراء
بيانات التواصل:

د/ صالح عبد اهلل النحيري
712359000

15

لة
وي

ط
 ال

كز
صحية مر طبية  خدمة  يقدم   ) حكومي  قطاع   ( صحي  مركز  هو 

مباشرة تغذوية وعالجية. يقوم المركز بتقديم الخدمات العالجية 
والتغذية للمستفيدين بصورة جيدة وبالدعم من مكتب الصحة 

بالمحافظة ومنظمة رعاية االطفال

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات( و ذلك خالل الدوام الرسمي للمركز

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
التسجيل                                                    	 
 المعاينة                                                     	 
توزيع األمراض على األطباء كاًل على حسب حالته 	 

سواًء عالجية أو تغذوية

العنوان الرئيسي للمركز: صعدة -مديرية سحار
بيانات التواصل:
د/ محمد زويط
مسئول التغذية
712590927
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د 
دو

 ح
ال

ء ب
با

ط
ة أ

م
ظ

من
ية

س
رن

لف
هي منظمة دولية تقدم خدمة طبية صحية إغاثية مباشرةا

وتقدم  الطوارئ  في  وذلك  الطبية.  الخدمات  تقديم  في  تعمل  و 
ومركز  حيدان  مستشفى  صحية  مرافق  ثالثة  خالل  من  الخدمة 

نشور )الصفراء( ويتم تقديم الخدمة على مدى 24 ساعة

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

يتم  حيث  الخدمة  على  للحصول  شروط  أي  توجد  وال 
تم  التي  المراكز  في  أطباءها  ويتواجد  حالة.  أي  استقبال 
ذكرها وتقدم الخدمة المباشرة لكل الحاالت التي تصل ) 

تشخيص-وإحالة إلى الطبيب لعمل الالزم (

العنوان الرئيسي للمنظمة: صعدة -شارع 22 مايو 
بجانب مبنى الرعاية االجتماعية

بيانات التواصل:
حسين محمد علي حسين
ضابط الشئون اإلنسانية

770002491
msffyemen-north-assirt-asist-elort@

paris.msf.org

17

ي
طب

 ال
ن

و
لع

ز ا
ك

مر

هو مركز طبي ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة.  
ويتوفر فيه الخدمات التالية : * طب عام وجراحة * أسنان *نساء 

وتوليد * مختبر * أشعة

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
استعالمات قطع السند                                     	 
 تحويل إلى الدكتور                                       	 
 المعاينة وإجراء الالزم	 

العنوان الرئيسي للمركز: نهاية شارع بن سلمان 
تقاطع شارع الزبيري – مدينة صعدة

بيانات التواصل:
د/ خالد أحمد سيف

716752040
alaoon2@gmail.com 

18

ية
طب

 ال
ار

من
 ال

دة
يا

ع

مباشرة  صحية  طبية  خدمة  تقدم   ) خاص  قطاع   ( عيادة   هي 
والوالدة  النساء  بجانب  االهتمام  مع  المواطنين  لكل  باستمرار 

ويوجد طبيبة نساء ووالدة وتعمل في مجال الصحة اإلنجابية

تقدم الخدمة بمقابل  )1000 ريال  ( للرجال و النساء-و 
ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
الوصول للعيادة                                             	 
إجراء المعاينة                                           	 
تحديد العالج والتدخل المناسب	 

العنوان الرئيسي للعيادة: صعدة -حارة السالم
بيانات التواصل:

عبد الناصر حسن ضيف اهلل
مدير العيادة

713413708
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ي
طب

 ال
ل

زا
ز آ

ك
مر

هو مركز طبي ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. 
الخدمة التي يقدمها المركز خدمة /نساء ووالدة -باطنية -أطفال 
بصورة  الخدمة  هذه  -وتقدم  -أشعة  مختبرات  -طوارئ  -أسنان 

مستمرة

تقدم الخدمة بمقابل ) 500 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
التسجيل أو التواصل على الهاتف                       	 
 الدخول عند الطبيب العام                                 	 
التحويل ألخذ العالج أو التدخل الطبي	 

العنوان الرئيسي للمركز : صعدة -شارع الزبيري
بيانات التواصل:

عدنان بجاش ناجي
المدير الفني لمركز آزال الطبي

772509924
layths400@gmail.com 

20

ث
دي

ح
 ال

ي
طب

 ال
ب

ج
مع

ز 
ك

مر

هو مركز طبي ) قطاع خاص ( يقدم خدمة طبية صحية مباشرة. 
الخدمة التي يقدمها المركز: معاينة- طوارئ - نساء ووالدة – 

أسنان- باطنية - تخطيط قلب - أشعة تلفزيونية - مختبرات - 
صيدلية مركزية - ختان أطفال - تخريص بنات - تلبية خدمات 

إسعافات للمنازل

تقدم الخدمة بمقابل لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
قطع سند معاينة - الدخول إلي الطبيب - التحويل 	 

وعمل الالزم

العنوان الرئيسي للمركز : شارع بن سلمان جوار 
عيادة حنش

بيانات التواصل:
عبدالخالق يحيى حمدي 

مساعد طبيب )صحة مجتمع( 
 777263858

abdalkhalg1990@hotmail.com

21

ية
الم

س
اإل

ة 
اث

إلغ
ة ا

م
ظ

من

هي منظمة دولية تقدم خدمات إغاثية متعددة في حاالت الطوارئ. 
التغذية )معالجة األطفال المصابين بسوء  الرئيسية هي  الخدمة 
األيتام  رعاية  ( +برنامج  الحوامل والمرضعات  التغذية واألمهات 

لمدة 5 سنوات سابقا والزال مستمر
بالنسبة للطوارئ تقوم المنظمة بتقديم تغذية للنازحين واألسر 

أشد فقرًا وكذلك المعاقين

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة ( و ذلك عن طريق 
مراكز صحية في المديريات )12(مركز ساقين ،  حيدان 17 

مركز, كتاف 6 مراكز
و من معايير الحصول على الخدمة: أطفال مصابين بسوء 

التغذية نساء-حوامل - مرضعات 

العنوان الرئيسي للمنظمة: صعدة- أمام مدرسة 
السالم

بيانات التواصل:
حميد محمد يامي

منسق مشروع التغذية
773035308

Hameed.yamy@iryemen.org
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ية
م

تن
وال

ي 
ان

س
إلن

ن ا
و

لع
ة ا

م
ظ

من

مشروع  طريق  عن  صحية  طبية  خدمة  تقدم  محلية  منظمة  هو 
ساقين  مديرية  في  ثابتة  مراكز  أربع  في  صحية  خدمات  توفير 
ومديرية سحار-  مركزين متحركين - توزيع أدوية - معالجة أولية 
- طبيب وممرض ومساعد طبيب وقابلة في كل مركز - ينتهي 

المشروع في شهر 9 وقابل للتمديد

تقدم الخدمة مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
الحضور إلي المركز- معاينة وصرف الدواء

العنوان الرئيسي للمنظمة : حارة السالم)العمري(
بيانات التواصل:

خالد حسين أشيب 
لوجستك

 770856081
khaled ashyep@gmail.com

23

ي
طب

 ال
يه

فق
 ال

ف
ص

و
ست

م

عن  صحية  خدمات  يقدم   ) خاص  قطاع   ( صحي  مستوصف  هو 
طريق األقسام التالية: نساء ووالدة - طبيب عام - أسنان - طوارئ 

- صيدلية- أشعة عادية - أشعة تلفزيونية

تقدم الخدمة بمقابل ) 500 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون القادم إلي 
المستوصف يحتاج إلي عناية طبية

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
التسجيل - الطبيب العام - التدخل الطبي

العنوان الرئيسي للمستوصف: صعده - مفرق 
الطلح

بيانات التواصل:
مهدي علي الحمزي
مدير المستوصف

777714700- 773391300



16

دليـل مقـدمـي خدمـات الحمـايـة 
محافظـة صعـدة / مشـروع الحمايــة المتكامـل

24

ي
ص

ص
خ

لت
ة ا

م
رح

 ال
ى

شف
ست

م

عن  صحية  خدمات  يقدم   ) خاص  قطاع   ( صحي  مستشفى   هو 
طريق األقسام التالية: باطنية - جراحة عامة - أنف وأذن وحنجرة 
- نساء ووالدة - أسنان - طوارئ - أشعة + أشعة تلفزيونية عادي 

وملون - مختبرات - عمليات جراحية - قسم رقود رجال ونساء

تقدم الخدمة بمقابل ) 500 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

المستفيد  أن يكون  الخدمة:  الحصول على  و من شروط 
مريضًا

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
قطع سند معاينة - الدخول إلي الطبيب - التحويل وعمل 

الالزم

العنوان الرئيسي للمستشفى: صعدة 
بيانات التواصل:

عبدالحكيم محمد مقبل الحميدي
مدير المستشفى
 0751 / 2875 

25

ية
ص

ص
خ

لت
ن ا

و
عي

 ال
دة

يا
ع

العيون  معاينة  خدمة  تقدم   ) خاص  قطاع   ( صحية  عيادة  هو 
 - البيضاء  المياه  سحب   - النظر  وفحص  المعاينة  وجراحتها: 
بمحافظة  المديريات  جميع  وتستهدف  الزرقاء.  المياه  عمليات 

صعدة

تقدم الخدمة بمقابل ) 500 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

المستفيد  أن يكون  الخدمة:  الحصول على  و من شروط 
يعاني من مرض في العيون

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
المعاينة - إجراء التدخل الالزم

العنوان الرئيسي للمستشفى: صعدة - شارع 
الثقافي

بيانات التواصل:
عبدالسالم اسماعيل مرغم

مدير العيادة
713033179

abuomar@gmail.com
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خدمـات سبـل المعيشــة والغـذاء
م

م 
س

ا
هة

ج
ال

عنـاويـن وجهــات التــواصـــلشروط وإجراءات الحصول على الخدمةالخــدمــة

1

ن 
ئي

الج
ي ل

ك
ار

م
دن

 ال
س

جل
م

ال
 ) 
D
R
C

 (

حاالت  في  متعددة  إغاثية  خدمات  تقدم  دولية  منظمة  هي 
 ( مديرات  لثالث  غذاء  توزيع  هي  الرئيسية  الخدمات  الطوارئ. 

رازح- شدار – الظاهر(

دعم بحبوب وسماد وديزل ) سحار -الصفراء –حيدان- ساقين- 
الظاهر (    

– رجال   ( المجتمع  فئات  لجميع  :مجانًا  الخدمة  تقدم 
نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

- و من معايير الحصول على الخدمة: 

النساء-المعاقين-األسر المحتاجة –النازحين- العائدين 
من النزوح

- من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

جمع بيانات المستفيدين كاآلتي : االسم كامل - رقم 
البطاقة -عدد أفراد األسرة - رقم التلفون

مجمع  -أمام  صعدة  للمنظمة:  الرئيسي  العنوان 
السعيد

بيانات التواصل:

محمد عبداهلل الفجري 

770017763

L.Almoayed@drcyemen.com
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المشاريع م ضمن  الزراعية  الخدمات  يقدم  حكومي  مكتب  هو 

التالية:

)توزيع  العالمية يتضمن  الزراعة واألغذية  - مشروع مع منظمة 
-برامج تحسين  للمواشي  اآلفات-حمالت تطعيم  بذور-مكافحة 

إنتاج(      

بذور  توزيع  صعدة  أبناء  +جمعية  الفاو  مع  بالتعاون  مشروع   -
بإجمالي  حصاد  ومتابعة  أسمدة  توزيع  وكذلك  المحسن  القمح 

إنتاج متوقع =100,000 كيس عبوة 50 كيلو

– رجال   ( المجتمع  فئات  لجميع  :مجانًا  الخدمة  تقدم 
نساء-أوالد – بنات( 

و من شروط الحصول على الخدمة: 
- أن يكون مزارع

تستضيف  أو  النزوح  منطقة  من  عائدًا  يكون  أن   -
النازحين

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
إجراء مسح ميداني

- تسجيل المستفيدين من قبل المجلس األهلي
واستكمال  للتأكد  والمختصين  المهندسين  نزول   -

البيانات المطلوبة                                           
- إجراء عملية الصرف في األماكن المستهدفة  

العنوان الرئيسي للوحدة الصحية: الصفراء - المقاش

بيانات التواصل:

عبداهلل عبدالكريم الوادعي 

مدير عام مكتب الزراعة 

77522834

alwadei1965@gmail.com 
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التسويق  التربية مكتب حكومي شريك منفذ مع منظمة  مكتب 
+الغذاء العالمي وبعض المنظمات ويقوم بتقديم خدمة الغذاء 

وتوزيعه إلى المواطنين مجانًا دون أي مقابل 

يستهدف المكتب جميع فئات المجتمع 

و من معايير الحصول على الخدمة:
- أن يكون متضرر - أرامل أو فقراء- أيتام.

- أن يكون متواجد في المحافظة

العنوان الرئيسي: ش. السالم - صعدة

بيانات التواصل:

حسن أحمد عبد الرحمن العزي

مدير إدارة المتابعة والتنسيق

772335160 - 714815198

  Al.ezzy@gmail.com
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هو مركز محلي يقوم بتأهيل وتدريب الكادر النسوي يهدف لرفع مر
مما  المستهدفة  لألسر  البطالة  من  والحد  المعيشي  المستوى 
يساهم في تحسين الواقع االقتصادي لحوالي 200 اسرة ومدة 
المشروع 8 اشهر إلى شهر 2017/7 ويتضمن المشروع مشاغل  
-خياطة - تطريز -تزيين - وسيتم مستقباًل إضافة أقسام اخرى 

مثل قسم الكوافير

يدرب المركز مجانًا 200 امرأه على األنشطة المذكورة

و من معايير الحصول على الخدمة: 
- أن تكون المستهدفة محتاجة للتأهيل                     

- أن يكون من ذوي الدخل المحدود                       
- أن يكون لديها الرغبة في التعلم                         

- أن تواظب على الحضور
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
- تسجيل الحاالت المتقدمة للمركز                          

- فرز الحاالت
- اختيار 200 حالة ذات أولوية

العنوان الرئيسي للمركز : صعدة-حارة السالم

بيانات التواصل:

فردوس حسين عبداهلل بشير

إدارة السكرتارية

772594432

najeebalftene@gmail.com 
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الخدمات  من  الكثير  تقدم  تنموية  زراعية  محلية  جمعية  هي 
زراعي  -ترشيد  زراعية  -استشارات  الزراعة  مجال  في  للمجتمع 

-تدريب وتأهيل مزارعين -تسويق

تستهدف الجمعية  مجانًا فئة الرجال 

و من معايير الحصول على الخدمة: 
أن يكون مزارع ويملك قطعة أرض زراعية

ويتم مسح وتحديد االحتياج ثم التزويد بالخدمة

)مفرق  الطلح   - سحار  للجمعية:  الرئيسي  العنوان 
الطلح(

بيانات التواصل:

محمد صالح جروان

مدير الجمعية

770573443

hsmj20157@gmail.com 
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هي جمعية محلية تنموية تنفذ حاليًا عدة مشاريع منها: مشروع 
 - الحاسوب  امية  محو   - للخياطة  مشغل   - للكبار  األمية  محو 
مشروع بناء القدرات - مشروع تنمية النحل, و تستهدف مديريتي 

سحار وصعدة بمحافظة صعدة 

فئتي  شهريا(  ريال   300  ( بمقابل  الخدمة:   تقدم 
الشباب و الفتيات

يكون  أن  الخدمة:  على  الحصول  معايير  من  و 
أو  الفقيرة  األسر  أو  والفتيات  الشباب  من  المستهدف 

الموهوبين

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

 - الحاالت  تسجيل   - ميدانية  مسوحات  تنفيذ 
استهدافهم

البنك  بجانب   - صعدة  للجمعية:  الرئيسي  العنوان 
المركزي

بيانات التواصل:

عبداهلل ناجد مهدي

المسؤول الثقافي واالعالمي بالجمعية

773063889

alabeed57@gmail.com
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هي جمعية محلية تنموية تقدم عدة خدمات منها : دراسة ومسح 
االنتهاكات   رصد  مع  والنازحين  الحرب  من  المتضررة  للمناطق 
فرق  وتشكيل  الطوارئ  حاالت  أثناء  االطفال  لحقوق  الجسيمة 
لالستجابة الطارئة. توعية مجتمعية في مديريتي حيدان و منبة 
مياه  حصاد  خزانات  تأهيل  إعادة   – البيئي  االصحاح  و  بالنظافة 

االمطار في منبة -

مقابل  النقد  خدمة  هي  الجمعية  تقدمها  التي  الخدمات  وأهم 
و  الزراعي  المجال  في  الصفراء  و  سحار  مديريتي  في  العمل 
توزيع بذور القمح و الخضار للمزارعين و النازحين و المجتمعات 

المضيفة

تقدم خدمة توزيع بذور القمح:  مجانًا

مزارع  يكون  أن  الخدمة:  على  الحصول  معايير  من  و 
ويملك قطعة أرض - أن يكون عاطل عن العمل

العنوان الرئيسي للجمعية: صعده- شارع القشلة

بيانات التواصل:

أحمد إسماعيل المؤيد

المدير التنفيذي

777775280

am777775280@gmail.com

sons.if.saada@gmail.com
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عناويـن وجهــات التــواصــلشروط وإجراءات الحصول على الخدمةالخــدمــة
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الحماية  خدمات  ومنها  متعددة  خدمات  تقدم  وطنية  مؤسسة  هي 
اآلتية:

توزيع   – اجتماعي  صلح   – اجتماعي  نفسي  دعم   – اإلحالة  خدمات 
مساعدات نقدية للحاالت الطارئة.

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة( 

و من شروط الحصول على الخدمة: 

-أن يكون المستفيد متضرر من الصراعات , نازح , مجتمع 
مضيف أو عائد من النزوح. 

-أن يكون من الناجين من انتهاكات الحماية أو من العنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي.

العنوان الرئيسي للمنظمة: صعدة 

بيانات التواصل:

ألطاف المداني

المنسق الميداني للمشروع

730190827

altaf@nfdhr.org 
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هي منظمة دولية تقدم خدمات إغاثية متعددة في حاالت الطوارئ. اال
تقدم الخدمة: مجانًا لأليتام وتقدم برنامج رعاية األيتام لمدة 5 سنوات سابقا والزال مستمر

العنوان الرئيسي للمنظمة: صعدة أمام مدرسة 
السالم

بيانات التواصل:
حميد محمد يامي

منسق مشروع التغذية
773035308

Hameed.yamy@iryemen.org
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هي منظمة دولية تقدم خدمات إغاثية متعددة في حاالت الطوارئ. 
ونظام  الطفل  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  برصد  المجلس  يقوم 

اإلحالة وإنقاذ الحياة في جميع المديريات بمحافظة صعدة

يقوم المركز برصد االنتهاكات ال6 الجسيمة لحقوق 
الطفل ) أقل من 18 سنة ( أثناء حاالت الطوارئ

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

جمع بيانات المستفيدين كاآلتي : االسم كامل - رقم 
البطاقة -عدد أفراد األسرة - رقم التلفون

العنوان الرئيسي للمنظمة: صعدة -أمام مجمع 
السعيد

بيانات التواصل:

محمد عبد اهلل الفجري 

770017763

L.Almoayed@drcyemen.com



21

دليـل مقـدمـي خدمـات الحمـايـة 
محافظـة صعـدة / مشـروع الحمايــة المتكامـل

4

ل 
هي

تأ
 و

ية
عا

 ر
ية

مع
ج

م
ك

لب
وا

م 
ص

هي جمعية محلية تقدم خدمة مباشرة لفئات الصم والبكمال

 تقوم الجمعية بتوزيع تغذية لفئات الصم والبكم وتنفذ أيضا مشاريع 
السماعات  توزيع  ومشروع  والبكم  للصم  وتأهيل  وتدريب  حماية 

الطبية

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع من الصم و 
البكم ) رجال –نساء-أوالد – بنات( 

و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون من ذوي 
االحتياجات الخاصة فئة الصم والبكم

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

التسجيل لدي الجمعية.

العنوان الرئيسي للجمعية: مركز محافظة صعدة

بيانات التواصل:

سليم محمد حاصل

رئيس جمعية الصم والبكم

775023206
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نفسي حيث  بتقديم خدمات عالج  تقوم   ) ) قطاع خاص  عيادة  هي 
صرف  على  وتعتمد  ومتابعتها  النفسية  الحاالت  باستقبال  تقوم 

العالجات النفسية للمرضي

تقدم الخدمة :بمقابل ) 3000 ريال ( لجميع فئات 
المجتمع ) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات 

الخاصة( 

و من شروط الحصول على الخدمة: قطع سند دخول- 
الجلوس مع الطبيب

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

التسجيل لدي السكرتارية - دفع الرسوم المحددة 3000 
ريال - مقابلة الطبيب وتحديد التدخل الالزم

العنوان الرئيسي للعيادة: صعده - مفرق الطلح

بيانات التواصل:

قاسم عبد العالم المقطري

مدير العيادة النفسية

777772248

kassemabdlalem@gmail.com

kassemabdelalem@gmail.com
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هي مؤسسة محلية تهتم بفئات الفقراء والمهمشين تنفذ حاليًا عدة 
للفقراء  بيانات  قاعدة  لجمع  ميداني  مسح  مشروع  منها:    , مشاريع 
تكامل  مشروع   - صعدة  محافظة  مديريات  جميع  في  والمتضررين 
اجتماعي - مشروع توزيع اضاحي العيد لجميع عزل المحافظة - توزيع 

عدد )1500( سلة غذائية في شهر رمضان 

تقدم الخدمة :مجانًا للفقراء و النازحين و المحتاجين من 
جميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي 

االحتياجات الخاصة( 

و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون المستفيد 
فقير أو متضرر

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

مسح ميداني - تكوين قاعدة بيانات دقيقة - تقديم 
الخدمة للمستفيد عن طريق البطاقة أو إثبات الهوية

العنوان الرئيسي للعيادة: صعده - المدينة القديمة

بيانات التواصل:

حسين يحيى شاعب 

مدير المشاريع

774240180

alemad2006@hotmail.com

alekramfoundation@gmail.com



22

دليـل مقـدمـي خدمـات الحمـايـة 
محافظـة صعـدة / مشـروع الحمايــة المتكامـل

7

ن 
قي

عا
م

 ال
ية

مع
ج

يا
ك

حر

هي جمعية محلية تقدم خدماتها لفئة المعاقين حركيًا من خالل عدة 
مشاريع منها: مشروع تدريب وتأهيل المعاقين حركيا ويستهدف عدد 
االنتاج  الذات ومحاولة  االعتماد علي  تأهيلهم علي  فردا بهدف   80
الذاتي - مشروع توزيع عربيات وعكازات وفرش طبية ونظارات خاصة 

بالمكفوفين وساعات ناطقة وعصي درج

تقدم الخدمة :للمعاقين حركيًا من جميع فئات المجتمع ) 
رجال –نساء-أوالد – بنات (

و من معايير الحصول على الخدمة: أن يكون المستفيد 
معاقًا

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
التسجيل لدى الجمعية

العنوان الرئيسي للعيادة: صعده - حارة مخزان
بيانات التواصل:

صالح صالح الشامي
مدير المشاريع في جمعية المعاقين حركيًا 

711016664
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المساحات  مشروع  منها:  مشاريع  عدة  تنفذ  وطنية  مؤسسة  هي 
اجتماعيين  أخصائيين  طريق  عن  تنفيذه  يتم  :حيث  الصديقة 
ومتطوعين ومنشطين في كل مديرية – مشروع بسمة ) دعم نفسي 

( - مشروع توعية مجتمعية - مشروع تنمية المرأة الريفية

تقدم الخدمة :مجانًا للفقراء و النازحين و المحتاجين من 
جميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي 

االحتياجات الخاصة( 
و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون المستفيد 

من المتضررين أو النازحين
من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

عمل استبيان - إجراء مسح ميداني - النزول واالستهداف 
المباشر للحاالت المحددة

العنوان الرئيسي للعيادة: صعدة - الثقافي
بيانات التواصل:

أمين محمد السياغي
مدير المشاريع
777288474

a.m.ms6006@gmail.com

9

ة 
عد

ص
ة 

عي
م

ج
ية

ير
خ

 ال
ية

و
س

لن
ا

هي جمعية اهلية تقدم عدد من الخدمات ومنها :
دعم  المختصة-  الجهات  الي  احالة   – حاالت  رصد  حاالت-  استقبال 

نفسي.

تقدم الخدمة : مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة( 

و من شروط الحصول على الخدمة: 
-أن يكون المستفيد متضرر من الصراعات , نازح , مجتمع 

مضيف أو عائد من النزوح.

العنوان الرئيسي للجمعية: صعدة – شارع المستشفى 
الجمهوري

بيانات التواصل:
د. فتحية عبد اهلل العطاب

رئيسة الجمعية
777230455

Fathea8000@gmail.com
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منظمة وطنية تنموية تقوم علي مناهضة العنف القائم علي أساس 
النوع االجتماعي وتقدم عدد من الخدمات ومنها:

توعية – دعم نفسي – رصد حاالت – إحالة حاالت  

تقدم الخدمة : مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة(

و من شروط الحصول على الخدمة:
-أن يكون المستفيد متضرر من الصراعات.

- أن يكون الفرد قد تعرض ألي نوع من أنواع العنف

العنوان الرئيسي لالتحاد: صعدة – شارع المستشفى 
الجمهوري

بيانات التواصل:
امة الباري عبد اهلل عامر

رئيسة االتحاد 
771773882

a771773882@gmail.com
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خـدمــات التعلــيم

اسم م
عناويــن وجهــات التواصـلشروط وإجراءات الحصول على الخدمةالخــدمــةالجهة
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هي مؤسسة وطنية تعمل حاليًا على توفير الكراسي المدرسية لعدد م

من مدارس مديريات صعدة عن طريق عدة أنشطة: 1-مسح بياني 
احتياج  عن  للمانح  مفصلة  دراسة  المتضررة.2-تقديم  للمدارس 
مقعد   360 عدد  االحتياج.3-توفير  تلبية  وضرورة  صعدة  مدارس 

مدرسي كمرحلة أولى خالل الفترة من 2016/8_2017/2 

 + الجلدية  األمراض  حول  الصحي  التثقيف  مشروع  أيضًا  وتنفذ 
مشروع تزويد المراكز الصحية بالطاقة الشمسية.

تستهدف المؤسسة توفير الكراسي المدرسية لعدد 
1000 طالب وطالبة في مدارس صعدة المتضررة

و من معايير توفير الكراسي المدرسية: أن تكون 
المدارس المستهدفة محتاجة أو متضررة

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

التنسيق مع مكتب التربية في تحديد االحتياج .         
توزيع المقاعد في المدارس المستهدفة .

العنوان الرئيسي للمؤسسة: صعدة -شارع الزبيري

بيانات التواصل:

فواز محمد الرداعي

مدير مؤسسة يمن تنمية 

770477677

fmaa82@gmail.com 

ydf316@gmail.com 
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مكتب التربية مكتب حكومي يقوم بترميم وتأثيث المدارس كشريك 
منفذ لمنظمات دولية وفي جميع المديريات 

يستهدف المكتب جميع فئات المجتمع في خدمة التعليم

العنوان الرئيسي: ش. السالم - صعده

بيانات التواصل:

حسن أحمد عبد الرحمن العزي

مدير إدارة المتابعة والتنسيق

772335160 - 714815198

Al.ezzy@gmail.com  
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خدمات المياه واالصحاح البيئي

اسم م
عنـاويـن وجهــات التواصـلشروط وإجراءات الحصول على الخدمةالخدمةالجهة
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هي مؤسسة وطنية تنفذ حاليًا مشروع الـ WASH واالصحاح البيئي 
)70(نقطة  المشروع:  ويتضمن   2017/5/1_2016/12/13 من 
مياه للنازحين )200(حمام )1000(خزان مياه سعة 1000 لتر)200(
ورفدهم  العشاش  مياه  -اصالح شبكة       . لتر  خزان سعة 2000 
مياه)10000( قطارة   1000 توزيع  إلى  باإلضافة  مياه.  بوايتات 

كرتون نظافة, رفد نقاط المياه وعددها 70 نقطة بالديزل 

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من معايير الحصول على الخدمة: أن يكونوا متضررين .                                    

- أن يكونوا محتاجين للخدمة .                           
- أن يكونوا ضمن المديريات الغربية األكثر ضررًا

- من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:
- اجراء مسح ميداني في المديريات بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة.                                      
- إعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين.                        

- إعداد خطة للنزول الميداني ومن ثم الصرف بموجب 
البطاقة الشخصية 

العنوان الرئيسي للمؤسسة: صعدة -المعال- جوار 
قسم 22 مايو

بيانات التواصل:

نجيب عبدة أحمد غانم الفتيني 

مدير إدارة التأهيل والتدريب 

770512189

najeebalftene@gmail.com 

tawfeeq@alatta.org.ye 
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ومنها   ) إغاثة   – تنمية   ( متعددة  خدمات  تقدم  دولية  منظمة  هي 
خدمات المياه واالصحاح البيئي. حيث تقوم بتزويد مجتمعات بمياه 
صالحة للشرب و بناء نقاط توزيع مياه ثابتة وبرنامج التوعية داخل 

المجتمعات

تقدم الخدمة :مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من شروط الحصول على الخدمة: أن تكون المنطقة 
ضمن النطاق الجغرافي للمنظمة ومتوفر فيها المعايير 

إلنجاح أي نشاط.

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

المسح والتقييم حيث يتم تحديد كيفية تقديم الخدمة

العنوان الرئيسي: صعدة - ش. الغمري جوار جامع 
الغمري 

بيانات التواصل:

فارس أحمد أحمد إبراهيم 

ضابط برنامج المياه واالصحاح البيئي 

773841095

enginer2011@gmail.com
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الصحي  والصرف  الشرب  مياه  بتوفير  تقوم  حكومية  مؤسسة  هي 
المياه لعدد ما يقارب 70000 مستفيد بشراكة  حيث تقوم بتوفير 
 24 لعدد  تشغيل  محطات  ثالث  على  وذلك  اليونيسف  منظمة  مع 
حارة. كما تقدم خدمة الصرف الصحي عبر شفط البيارات بالوايتات 
التابعة للمؤسسة. شبكة مياه دماج - نشور - المهمشين بالمطلوح 

- الروضة - المسلحقات 

تقدم الخدمة :بمقابل ) 350 ريال ( لجميع فئات المجتمع 
) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من شروط الحصول على الخدمة: االشتراك الرسمي 
لدى المؤسسة عبر الحصول على دخولية المياه

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

التقدم لدى المؤسسة بطلب رسمي                        
النزول وربط الخدمة

العنوان الرئيسي للمؤسسة : صعدة -حارة السالم- 
شارع ابن سلمان

بيانات التواصل:

مروان عبده الحرازي

مدير عام المؤسسة المحلية للمياه

771008900

yaam20@gmail.com
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تنفذ عدة مشاريع منها: مشروع ترميم مرافق  هي مؤسسة وطنية 
صحية - مشروع إمدادات مياه – مشروع إنشاء وتغذية نقاط مياه 

تقدم الخدمة :مجانًا للفقراء و النازحين و المحتاجين من 
جميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-أوالد – بنات – ذوي 

االحتياجات الخاصة( 

و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون المستفيد 
من المتضررين او النازحين

من اإلجراءات الالزمة لحصول المستفيد على الخدمة:

عمل استبيان - إجراء مسح ميداني - النزول واالستهداف 
المباشر للحاالت المحددة

العنوان الرئيسي للعيادة: صعده - الثقافي

بيانات التواصل:

أمين محمد السياغي

مدير المشاريع

777288474

a.m.ms6006@gmail.com
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خدمات أخرى ) إيوائية - إنسانية طارئة (

اسم م
عناويــن وجهــات التـواصــلشروط وإجراءات الحصول على الخدمةالخـدمــةالجهة
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هو مركز محلي يقدم الخدمات اإلنسانية الطارئة حيث يقدم المركز 
العديد من الخدمات -)إنسانية - طبية- حماية( يتم استقبال الحاالت 
الواردة علينا وتسجيلها إذا كانت تحتاج إلى عالج تقدم الخدمة أو يتم 

إحالتها إلى المستشفى الجمهوري

وإذا كانت من األسر المعسرة يتم تقديم مساعدة مالية بسيطة

أما إذا كانت تحتاج إلى دعم نفسي يتم تقديم الخدمة الالزمة

تقدم الخدمة: مجانًا لجميع فئات المجتمع ) رجال –نساء-
أوالد – بنات – ذوي االحتياجات الخاصة (

و من شروط الحصول على الخدمة: أن يكون المستفيد 
إما نازح أو مريض أو من األسر الفقيرة 

ويتم التعامل مع الوافد على المركز مباشرة - وتقديم 
الخدمة

العنوان الرئيسي للمركز : شارع الزبيري - صعدة

بيانات التواصل:

د/ يوسف قاسم المداني 

دكتور

713112713




