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المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان هي مؤسسة طوعية غير حكومية ال تهدف الى الربح تأسست 
في يونيو 2012م. تعمل المؤسسة على تحسين مشاركة المجتمع في الحصول على الخدمات األساسية 
ومناصرة ومراقبة السياسات وكذلك تشجيع مشاركة النساء والشباب على المستويات المحلية والوطنية 

وبناء قدرات المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات على تحمل الصدمات.  
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رسالتنا
تعمل المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان 
خالل  من  االستقرار  وتعزيز  المجتمع  تنمية  على 
الخدمات  على  الحصول  فرص  وزي��ادة  الوعي  رفع 
اليمني  المجتمع  اف���راد  ق���درات  وب��ن��اء  األساسية 
وخاصة النساء والشباب ليتمكنوا من المشاركة 
في عمليات صنع القرارات التي تؤدي الى مجتمع 

آمن ومستقر وتنمية مستدامة.

أهدافنا :

األساسية  ال��خ��دم��ات  على  ال��ح��ص��ول  تحسين   .1
وتوعية أفراد المجتمع اليمني وخصوصًا الفئات 
التعليم  ف��ي  االستثمار  بأهمية  المهمشة 

والصحة وبناء قدرات الشباب و النساء.

2. المساهمة  في الجهود واألنشطة الهادفة إلى 
إلغاء المعوقات االجتماعية والقانونية التي تحد 
صنع  مواقع  إلى  والشباب  النساء  وص��ول  من 

القرار في الشأن السياسي واالقتصادي.

المحلية  المجتمعات  مشاركة  مستوى  رفع   .3
الخدمات  تعزيز  في  الصراعات  من  المتضررة 
التي  اإلنسانية  االستجابة  وأنشطة  األساسية 

تؤدي إلى تحسين أمنها واستقرارها.

المعلومات  ج��ودة  تحسين  ف��ي  المساهمة   .4
التنمية  بقضايا  الخاصة  الصحيحة  والمؤشرات 

وحقوق اإلنسان.

رؤيتنـا
يمن آمن ومستقر وخالي من الفقر.
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قيمنــا األساسيـــة :

تؤمن وتلتزم المؤسسة بالقيم التالية في تصميم وتنفيذ برامجها:

أو  سياسي  تنظيم  أي  إلى  تنتمي  ال  عملها  في  محايدة  منظمة  المؤسسة  الحياديـة:  
ديني أو مناطقي.

تنموية،  مهنية،  مؤسسة  هي  االنسان  وحقوق  للتنمية  الوطنية  المؤسسة  المهنية: 
إنسانية، تعمل على بناء قدرات كوادرها لضمان تطبيق افضل معايير الجودة خالل جميع 

مراحل تنفيذ البرامج. 

المسائلة: تؤمن المؤسسة بمبدأ المسائلة أمام الجهات المانحة، وكذلك المستفيدين.

الشفافية: تلتزم المؤسسة بإنتاج تقارير فنية ومالية ونشرها في سائل اإلعالم.

إيصال  واليمنيات وتعمل على  لليمنيين  بأنها صوت  المؤسسة  تؤمن  المجتمع:  تمثيل 
هذا الصوت وجعله مسموعًا لدى صانعي القرار. 
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برامــج المؤسســة : 

المؤسسة بتصميم برامجها ونشاطاتها لكي تستجيب الحتياجات  اليمن كدولة هشة  قامت  منذ تصنيف 
المجتمع الضرورية وذلك لضمان ان اغلب الناس يتمتعون بالحق في الحصول على الخدمات االساسية بما في 

ذلك خدمات الحماية والخدمات المنقذة للحياة في المناطق المتعرضة للنزاعات المسلحة

تستمد المؤسسة  قوتها من شبكتها الواسعة من المتطوعين في أكثر من 15محافظة التي من خاللهم 
يتم تسهيل تنفيذ برامج التنمية في مجاالت التعليم، الصحة، المياه واإلصحاح البيئي، الحماية واألمن الغذائي 
وتحسين سبل المعيشة وبناء قدرات المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع لتحمل الصدمات. وتهدف برامج  
المؤسسة أيضا إلى تمكين الفئات األكثر فقرًا والفئات المهمشة من النساء والشباب على المشاركة في 
عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والوطني كفاعلين أساسيين لتعزيز السالم واالستقرار والتنمية 

العادلة في البالد.

 المياه والصرف 
الصحي

الحمايـة و النــوع 
االجتماعـــي 
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في ضوء السياق الحالي الحتياجات وأولويات التنمية في اليمن، تنفذ المؤسسة ستة برامج رئيسية هي:
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وضـــع المياه  في اليمن :  اليمن تعاني من النقص المائي الش���ديد حيث تس���تخدم أكثر من  
150 ٪ من مواردها المائية المتجددة كل عام. كما أن 22 ٪ فقط من السكان يحصلون على مياه 

الشرب النظيفة و لديهم خدمات صرف صحي آمن وخدمات النظافة.

 برنامج المياه : برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة

اهداف البرنامج : زيادة فرص حصول المجتمعات المحلية على مياه الشرب النظيفة، وتحسين 
وضع الصرف الصحي وتعزيز النظافة.
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مشاريـع الميــاه واالصحــاح الرئيسيــة 
1- مشـــروع االستجابة الطارئة في محافظة عمران – مديرية خمر 

)مايو - نوفمبر 2015م ( 
بالش���راكة م���ع اوكس���فام بريطانيا، قامت المؤسس���ة بتركي���ب 30 خزان 
بالس���تيكي في المدارس والمؤسس���ات العامة واالماك���ن المفتوحة التى 
يتواجد فيها نازحي محافظة صعدة. تضمن المشروع ايضًا انجاز بناء 60 حمام 
مؤقت، كما رافق ذلك توزيع كميات من مستلزمات حفظ المياة )دبات سعة 
عش���رين لتر(. أيضا تم تزويد 2400 اسرة نازحة بمياة صالحة للشرب مع تنفيذ 
انش���طة ادراة التخلص من النفايات الصلبة وكذلك حمالت التوعية والرسائل 

الخاصة باساسيات النظافة في وسط تجمعات النازحين.

2- مشروع االستجابة الطارئة للنازحين بمديرية الزهرة، محافظة 
الحديدة )ابريل – يوليو 2015م(

بالشراكة مع منظمة اوكسفام بريطانيا، قامت المؤسسة الوطنية للتنمية 
وحق����وق االنس����ان بتزويد تجمعات النازحي����ن فى المديرية بما يق����ارب من 4136 
وحدة مياة صالحة للش����رب )4136000 ليتر من المياة النظيفة الصالحة للشرب(. 
بلغ عدد المس����تفيدين حوالي 2000 اس����رة م����ن الذين نزحوا م����ن مناطق حرض 
والمديريات المجاورة نتيجة الضربات الجوية. فى اطار المش����روع تم ايضا تنفيد 
13 جلس����ة توعية خاصة بادراة التخلص من النفايات الصلبة، و82 جلس����ة توعية 
نظاف����ة لحافظات المي����اة، وتوزيع عدد 750 حقيبة نظاف����ة و880 حقيبة كرامة و 

236 فلتر تنقية مياة. باالضافة إلى ذلك تم تنفيذ 176 جلسة توعية بالنظافة. 
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3- مشروع االستجابة الطارئة للمياة واإلصحاح البيئي إلغاثة النازحين 
في 9 مديريات )محافظة عمران وصعدة، ابريل – اغسطس 2015م (:

بتمويل من منظمة اليونس���ف، قامت المؤسس���ة الوطني���ة للتنمية وحقوق 
االنس���ان بتوزيع حقائب نظافة، حافظ���ات مياة، فلترات مياه س���يراميكية لعدد 
10000 عائلة نازحة في المديريات المس���تهدفة م���ن محاظتى عمران وصعدة. في 
اطار المشروع ايضا تم تجهيز وتركيب عدد70 نقطة توزيع مياة، وايضا تم تزويد 
االس���ر النازحة في تجمعات النازحين في مديريات: س���اقين، حيدان، الصفراء من 
محافظة صعدة، وايضًا في مديريات: ش���هارة، المدان، السودة، خمر، بنى صريم 
م���ن محافظة عمران التى يتواجد فيها أكثر األس���ر النازحة من محافظة صعدة. 
في اطار المش���روع ايض���ًا، تم ايضا تزويد تجمعات األس���ر النازح���ة في المناطق 

المفتوحة بحمامات مؤقتة، رافق ذلك تنفيذ جلسات توعية خاصة بالنظافة. 

4- المشـــروع الدعم الطـــارئ المتكامل – مكـــون المياه واالصحاح 
)يوليو – ديسمبر 2015م( 

تقوم المؤسس���ة بدعم من مكتب تنسيق الشؤن اإلنسانية )اوتشا( باستهداف 
25000 مس���تفيد في ثالث مديريات من محافظة الج���وف )المصلوب، الحزم، خب 
والش���عف( من خالل تزويدهم بالمياه، مس���تلزمات النظافة، وحقائب النظافة.  
س���تقوم المؤسس���ة بتركيب 12 خزان مياه صالحة للشرب باالضافة الى عملية 
توفيرالمياه الصالحة للش���رب لتجمعات النازحين وتركيب 30 حمام مؤقت مع 
توزيع 600 حقيبة نظافة. يرافق ذلك تنفيذ عدد من جلس���ات التوعية. فيما يخص 
الجزء الخاص بالصحة يس���تهدف المش���روع تقديم خدمات الرعاية الطبية االولية 
للرجال والنس���اء والحوام���ل، المرضعات واالطف���ال. يتضمن ذل���ك تقديم ادوية 

مجانية من خالل عدد 2 فريق طبية متنقلة.
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5- مشـــروع االســـتجابة الطارئة المتكاملة في المياه واالصحاح 
البيئي )فبراير – يونيو 2014م(

 تم اختيار المؤسس���ة الوطنية للتنمية وحقوق االنس���ان بواس���طة منظمة  
بروجرس���يو كش���ريك منفذ للمش���روع، حيث قامت المؤسسة ببناء قدرات 
30 متط���وع في مجال تعزي���ز النظافة العامة )20 من الرجال و10 من النس���اء( 
ث���م قام الفريق بالعمل في مديريتين مس���تهدفة  في محافظة حجة وهما 
مديرية ح���رض ومديرية كعيدنه، حي���ث قام المتطوعين بمس���اعدة الفريق 
الميدان���ي لبروجرس���يو بتنفيذ 20 فعالية وس���اهم في عملي���ة التحقق من 
المس���تفيدين وتوزيع حقائ���ب النظافة واجه���زة تنقية المياه لع���دد 7000 من 

النازحين المستهدفين و المجتمعات المستضيفة.

6- مشـــروع االصحاح الكامل بقيادة المجتمع CLTS )يونيو 2014 – 
سبتمبر 2015م) :

بدعم مال���ي من منظمة اليونيس���ف  نفذت المؤسس���ة الوطنية للتنمية 
وحقوق االنس���ان مش���روع االصحاح الكام���ل بقيادة المجتمع ف���ي 135 قرية 
بمديريتي الس���ود والس���وده بمحافظة عمران بهدف تحس���ين السلوكيات 
الصحي���ة، والصرف الصحي في الريف وتحس���ين الحصول على مياه الش���رب 
النظيفة من خالل المبادرات المجتمعية. وقد تم تصميم المش���روع بشكل 
مكث���ف يضمن بأن كل الفئات في القرى المس���تهدفة بما في ذلك صانعي 
القرار على مس���توى المديرية، قادة المجتمع، رجال، نس���اء، ش���باب، أطفال 
قد ش���اركوا واستفادوا بشكل مباشر من المش���روع. المكونات األساسية 

للمشروع نفذت على أساس التالي:
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-  التقييم ماقبل التدخل : تم تطبيق نوعين من التقييم:

1-  دراسة أولية مسبقة لوضع الصرف الصحي والنظافة في القرى المستهدفة:  
هذه الدراس���ة اعط���ت تصور واضح عن وض���ع الصرف الصحي وس���لوكيات  

النظافة الصحية على مستوى العائلة في 135 قرية المستهدفة. 

2-  التقييم الفني لمصادر المياة  في 135 قرية.

- بنـــاء القدرات : حيث ت���م تدريب  375 من الق���ادة الطبيعيين المجتمعيين، 
ناش���طين من الش���باب والنس���اء وعدد 150 من الموظفي���ن والمتطوعين في 
منظمات المجتمع المدني المحلية بالمديريتين حول تطبيق منهجية االصحاح 

الكامل بقيادة المجتمع وتعزيز سلوكيات النظافة.

- االصحاح الكامل بقيادة المجتمع CLTS: تم تنفيذ منهجية االصحاح الكامل 
بقيادة المجتمع  بمراحله األربع في  135 قرية  مستهدفة في السود والسودة، 
محافظة عمران ) إعداد وتحضير واش���عال ومتابعة خط���ط العمل وإعالن القرى 
كق���رى خاليه  من التبرز في الع���راء )ODF(.  يقوم المش���روع على ربط نتيجة 
إعالن القري���ة مكتملة الصرف الصح���ي وخالية من التبرز في العراء بنس���بة 100 
٪  في كل قرية كش���رط لتنفيذ تدخالت أخرى للمي���اه والصرف الصحي بالقرى 
المستهدفة )اعادة تاهيل مصادر المياه(، األمر الذي يؤدي إلى نتائج متكاملة. 

- إعادة تأهيل مصادر المياه: عمل المشروع على إعادة تأهيل مصادر المياه 
في 70 قرية معلنة بأنها خالية من التبرز في العراءز  تم تحديد نوع أعمال إعادة 
التأهيل على أس���اس الدراس���ات الفني���ة التي تم اجراءها من قبل مهندس���ي 

المشروع.

- تعزيـــز النظافـــة: في الق���رى المعلن عنها بانه���ا اصبحت خالي���ة من الصرف 
المكشوف والتبرز في العراء، تم توعية المجتمعات على المعلومات والمعارف 
األساس���ية حول س���لوكيات النظافة الصحية. تم اس���تهداف القاده الطبيعيين 
وممثل���ي المجتمع المحلي وتدريبهم على تطبيق منهجية  االصحاح الكامل 
بقيادة المجتمع لتش���جيع أفراد المجتمع المحلي على اس���تخدام المراحيض 
لضم���ان أن القرية تصب���ح خالية من التبرز في العراء وأيضا لمتابعة س���لوكيات 

النظافة الصحية مثل غسل اليدي وسلسلة حفظ المياه.
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الصرف الصحي اآلمن في قرية قلد - محافظة عمران.

في  صخري  جبل  على  قلد  قرية  تقع  مستهدفة،  قرية   135 ال  بين 
112عائلة.  من  تتألف  حيث  عمران  محافظة  السود،  مديرية  طلق،  بني 
االصحاح  مشروع  فريق  يكن  لم   2014 العام  من  ديسمبر  شهر  وفي 
متأكد من إمكانية تنفيذ منهجية االصحاح الكامل بقيادة المجتمع 
اهداف  تحقيق  في  صعوبة  هناك  أن  العتقادهم  القرية  هذه  في 
فريق  افترض  حيث  المكشوف.  الصرف  من  خالية  بجعلها  المشروع 
االصحاح البيئي ان أهالي القرية سيواجهون صعوبة للبدء في حفر 
البيارات وبناء الحمامات بدون تلقي أي دعم مالي و خاصة  ان القرية 
تقع في منطقة جبلية صخرية مرتفعة. ومع ذلك طلب أهالي القرية 
لتغيير  مكثف  نشاط  وهو  االشعال  اجراء  البيئي  االصحاح  فريق  من 
واألطفال  النساء  فيهم  بما  القرية  افراد  جميع  تلقى  حيث  السلوك 
آمنه  أنها  ضمان  وكيفة  الصحي  الصرف  أهمية  حول  توعوية  رسائل 
عدم  من  المترتبة  بالمخاطر  توعية  رسائل  تلقوا  كما  الناس  لجميع 
المكشوف وأهمية االستمرار  الصرف  المراحيض وعدم تغطية  وجود 
االعمال في  لمتابعة سير  األولى  الزيارة  المراحيض. وخالل  باستخدام 
بالعمل  قاموا  قد  القرية  أهالي  أن  وجد  عندما  الفريق،  تفاجأ  القرية، 
على أنظمة صرف صحي مبتكره حيث أنهم خططوا وقاموا بتصميم  
نظام صرف صحي واحد لجميع األسر داخل القرية. تم تنفيذ نظام صرف 
صحي مبتكر، حديث وآمن مع عدم وجود الدعم المالي الخارجي، على 
الرغم من أنها تبلغ أكثر من 1500 مترا عبر الجبال الصخرية المغطاة 
بنفق صخري معد بشكل جيد بداخلها األنابيب البالستيكية المغطاة 
بصخور طولية لحمايتها من أي كسر لألنابيب التي تنتهي في بيارة 

مشتركة مغطاة خارج القرية.
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برنامج الصحة والتغذية:
الوضـــع الصحي والغذائي في اليمـــن:  ال زال قطاع الصحة في اليمن يعاني العديد من التحديات 
مث���ل ندرة الم���وارد المالي���ة و التوزيع الغير ع���ادل لمقدمي الخدم���ات الصحية م���ع ضعف النظام 
اللوجس���تي الذي يضمن أن جميع الس���لع الصحية مثل األدوية والمستلزمات المنقذة للحياة مما 
جعل الناس في حاجة ماسة إلى الخدمات األساسية للصحة االنجابية وتنظيم االسرة  وصحة األمهات 
واألطفال في المناطق الريفية. ويتفاقم هذا الوضع بسبب النزاع الذي طال أمده والذي أدى إلى نزوح 

مئات اآلالف من العائالت في أجزاء عديدة من البالد. 

اهداف البرنامج: زيادة فرص حصول النساء والرجال واألطفال في المناطق المحرومة والمتضررة 
ووتعزيز  الطفولة  صحة  وخدمات  األمومة  وخدمات  األساسية  الصحية  الخدمات  على  النزاع  من 

الحصول على معلومات الصحة االنجابية وتعزيز الممارسات الصحية في المجتمع.
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المشاريع الرئيسية  للصحة والتغذية:  
1- االستجابة الطارئة لالحتياجات الطبية العاجلة )يناير- مايو 2014(: 
)أوتشا(،  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  من  بدعم 
مشروع  المؤسسة  نفذت  الطبية،  التراحم  مؤسسة  مع  وبالشراكة 
االستجابة الطارئة في المناطق المتضررة من النزاع في مديريتي العشه 
والقفله ومدينة عمران بمحافظة عمران من خالل ثالث فرق طبية متنقلة 
واالمهات  لألطفال  أولية  صحية  رعاية  خدمات  قدمت  ثابت  طبي  وفريق 
والمتضررين من النزاعات لعدد 21593 شخص منهم 8507 من الرجال و 

14747 من النساء منهم 5084 اطفال تحت سن الخامسة.

 –  2014 )أكتوبر  بعمران  الطارئة  الطبية  الخدمات  المشروع   -2
المؤسسة  شاركت  2014م،  يونيو  في  عمران  حرب  خالل  2015م(:  ابريل 
الوطنية للتنمية وحقوق االنسان بفاعلية في تقييم االحتياجات السريعة 
للخدمات الصحية في عمران بدعم من منظمة الصحة العالمية، استنادا 
 12000 أكثر من  يخدم  الذي  المشروع  المؤسسة هذا  ذلك، صممت  إلى 
من المستفيدين من خالل توفير الرعاية الصحية األولية  وصحة األمهات 
أربعة  تأهيل  إعادة  تم  وأيضا  الثابت  الفريق  قبل  ذيبيين من  في مديرية 
الخدمات  نوعية  لتحسين  الالزمة  بالمعدات  وتزويدها  صحية  مرافق 
وتأهيل قسم الطوارئ بمستشفى ثال وتزويده بأجهزة األشعة السينية 
وجهاز الموجات فوق الصوتية وعدد 10 أسرة وغيرها من التجهيزات الالزمة 
التي تم تقديمها في المرافق المستهدفة . وباإلضافة إلى ذلك،  قامت 
المؤسسة ببناء قدرات عدد 40 من مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية 
في مديريتي  ثال وجبل عيال يزيد منهم عدد 20 قابلة  تم تدريبهن على 
الرعاية التوليدية الطارئة )EmOC( وتدريب عدد 20 من مقدمي الخدمات 

.)IMCI( الصحية على الرعاية المتكاملة لصحة الطفل

3- مشروع الخدمات الطبية الطارئة )مايو – نوفمبر2015( : 
يستهدف المشروع  65000نازح واشخاص متضررين من النزاع في 11 مديرية 
في محافظة عمران لتزويدهم بخدمات اساسيه متكاملة  لصحة  االم 
طبية  فرق   3 خالل  من  مجانية   ادوي��ة  و  طبية  خدمات  وتوفير  والطفل 
تجمعات  مناطق  في  صحية  مراكز  ثالثة  أيضا  المشروع  يزود  متنقلة. 
مكتب  من  بدعم   الالزمة  والمعدات  والمستلزمات  باألدوية  النازحين 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(.
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)يوليو-  الصحي  المكون   – الجوف  في  المتكامل  الدعم  مشروع   -4
ديسمبر 2015(: بتمويل من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
)أوتشا(، قدمت المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان خدمات طبية لعدد  
الحزم   – 25 ألف شخص في خمس مديريات في محافظة الجوف )المصلوب 
- الخلق- الغيل - خب والشغف( وتزويد ثالثة مراكز صحية في مناطق تجمعات 
الدعم  مشروع  من  كجزء  الالزمة  والمعدات  والمستلزمات  باألدوية  النازحين 

المتكامل في الجوف )يوليو - ديسمبر 2015(.

 :)2015  -  2013( األسرة  وتنظيم  اإلنجابية  الصحة  حول  الوعي  تحسين   -5
وقد تم اختيار المؤسسة من قبل مؤسسة يمان للتنمية الصحية واالجتماعية 
للمشاركة في تنفيذ أنشطة تغييرالسلوك. وبدعم من مؤسسة يمان،نفذت 
وكيفية  األس��رة  تنظيم  أهمية  حول  توعية  1200جلسة  من  أكثر  المؤسسة 
الحديثة في 7 محافظات. كل جلسة توعية  استخدام وسائل تنظيم األسرة 
تستهدف عدد 20  مشارك ومشاركة، حيث وصل عدد المستهدفين إلى الى12000  

من النساء و 12000 من الرجال. 

6- حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي )حملة الشريط الوردي(:  احد 
التزامات المؤسسة هو العمل على رفع الوعي بين اوساط النساء حول طرق 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي و الدعوة لتحسين تقديم خدمات الكشف 

المبكر عن سرطان الثدي في اليمن. تم تنفيذ عدد من الفعاليات كالتالي: 
-  تدريب 30 من االطباء الباحثين على طرق بحوث سرطان الثدي. 

توعوية  في مواقع مختلفة شاركت  المؤسسة خمسة فعاليات  نفذت    -
فيها أكثر من 1000 طالبة جامعية ومعلمات ونساء من مختلف المستويات 

التعليمية.
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تدريب القابالت على الرعاية التوليدية الطارئة ينقذ حياة األمهات:

عام  منذ  عمران  مستشفى  في  قابلة  الحاوري  سعاد 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  سعاد  تعمل  2006م. 
والمناطق  عمران  مدينة  من  النساء  ولمئات  لألمهات 
المحيطة. شاركت سعاد مع 20 قابلة اخرى من مديريتي 
ثال وجبل عيال يزيد في دورة تدريبية مكثفة لمدة عشرة 
ايام في الرعاية التوليدية الطارئة حيث تم تنفيذ هذا 
وحقوق  للتنمية  الوطنية  المؤسسة  قبل  من  التدريب 
لصحة  ومكتب  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  االنسان 
بمحافظة عمران. بعد التدريب أوضحت سعاد وبكل ثقة 
تمتلك  أصبحت  وأنها  قدراتها  من  عزز  قد  التدريب  أن 
األمهات  حياة  إنقاذ  من  تمكنها  ومعلومات  مهارات 
وذكرت  الوالدة  بعد  ما  وفترة  الوالدة  أثناء  والمواليد، 
أنهن  تدريبهن  تم  الالتي  القابالت   من  وغيرها  سعاد 
هذا  مثل  في  للمشاركة  واحدة  فرصة  لديهن  يكن  لم 
التدريب المهم منذ تخرجهن من دراسة دبلوم القبالة. 
تحسنت  قد  مهاراتهن  ان  المتدربات  جميع  أكدت  كما 
حديثي  واالطفال  النساء  حياة  إنقاذ  بإمكانهن  وأنه 

الوالدة  في المديريات المستهدفة.
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برنامج التعليم:
وضـــع التعليـــم في اليمن:  أكثر من  2 مليون طفل وطفلة ال يزالون خارج المدارس معظمهم 
من الفتيات. ووفقا لليونيس���ف، فإن معدل التس���رب قبل الصف الثامن ه���و أكثر من٪40 للفتيات 
وأكثر من ٪25 للذكور وخاصة في المناطق الريفية.  خالل السنوات العشر الماضية حدثت سلسلة 
من النزاعات المس���لحة في أجزاء كثيرة من البالد مما أدى إلى نزوح مئات اآلالف من األس���ر وتدمير 
الخدمات األساس���ية بما في ذلك المدارس مما أدى إلى ازدياد نسب التسرب من المدارس وخاصة 

الفتيات وانخفضت معدالت االلتحاق بالمدارس لكل من البنين والبنات.

أهدف البرنامج: تعزيز التحاق عدد 20 ألف من االطفال خارج المدارس بالتعليم األساسي وتقليل 
التسرب من التعليم.
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مشاريع برنامج التعليم الرئيسية:

1- حملة اشتقت لمدرستي )اكتوبر -2013 ابريل 2014م(:
  دعم تعليم األطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. بدعم 
في  مدرسة  ف��ي83  المشروع  المؤسسة   نفذت  اليونيسيف،  من 
تلقي3253من  الرئيسية  النتيجة  وكانت  والجوف.  صعدة  محافظتي 
مدرسية  )حقائب  التعليمية  للمواد  الفتيان   من  و2777  الفتيات 
مدرسة.   83 في  ترفيهية  أدوات   83 توزيع  إلى  باإلضافة  وقرطاسية)  
وكان الهدف الرئيسي من المشروع هو تقليل التسرب من المدارس 

بسبب النزاع المسلح.

2-حملة العودة للمدرسة 2014م )أغسطس - أكتوبر 2014م(: 
بدعم من اليونيسيف، نفذت المؤسسة فعاليات توعية في 7 مديريات 
مسرحية  ع��روض   7 عن  عبارة  الرئيسية  األنشطة  عمران.  بمحافظة 
تفاعلية استضافت اثنين من نجوم التلفاز الشهيرة المعروفة كثيرًا لدى 
االطفال. حيث احتوت هذه العروض على رسائل توعيه بأهمية التعليم 
وأهمية ذهاب جميع األطفال الى المدارس في أي حال، كما اكدت أيضًا 
على حق الفتيات في التعليم  ألن التعليم يحمي األطفال من االلتحاق 

بالجماعات المسلحة ويضمن مستقبل جيد للطفل وأسرته. 
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3- إعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة من النزاع )ديسمير2014 
عملت  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  من  بدعم  2015م(:  مايو   -
المؤسسة على إعادة تأهيل عدد عشر مدارس متضررة من النزاع المسلح 
في ثالث مناطق من محافظة عمران.  أكثر من 7000 طالب وطالبة (4350 
يزيد وعيال  2650 طالبة( في مدينة عمران ومديريات جبل عيال  و  طالب 

سريح ومسور.

بالتخطيط  المؤسسة  قامت  2018م:   -  2015 للمدرسة  العودة  4- حملة 
لحملة العودة للمدرسة  منذ بداية يناير وتعزيز قدرات أكثر من 10منظمات 
غير حكومية محلية  في التخطيط للحملة التي ستنفذ سنويًا لتحسين  
التحاق عدد 20 ألف من األطفال  بمدارس التعليم األساسي بحلول اكتوبر 
الموارد  التبرعات وأنشطة حشد  عام 2018م. سلسلة من فعاليات جمع 

ستجرى خالل -2015 2018م لضمان تحقيق الهدف من الحملة  السنوية.
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تأهيل وترميم مدارس عمران المتضررة من النزاع:

عام  يوليو  في  عمران  في  األخير  المسلح  ال��ن��زاع   تسبب 
2014م،  تأثرت أكثر من 40 مدرسة في مدينة عمران والمناطق 
المحيطة بها من المواجهات المسلحة. حيث أن التعليم هو 
من أولويات واهتمامات المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق 
االنسان ، أرسلت المؤسسة  فريقا لتقييم المدارس المتضررة 
من النزاع بالتنسيق مع سلطات التعليم في محافظة عمران، 
الصندوق  وكذلك  التعليم  كتلة  وأعضاء  واليونيسيف، 
خططها.  في  االزدواجية  عدم  لضمان  للتنمية  االجتماعي 
وأخيرا تم اختيار تسع مدارس، لذلك زار الفريق الفني هذه 
المدارس وقام بإعداد جداول الكميات. وقد أعدت المؤسسة 
بدعم  مدارس  تسع  لتأهيل  وميزانية  مفصل  تقني  اقتراح 
ال��الزم  التمويل  المؤسسة  تلقت  التعليم،  مجموعة  من 
تنسيق  مكتب  في   )ERF( للطوارئ  االستجابة  صندوق  من 
متضررة  م��دارس  تسعة  تأهيل  إلع��ادة  اإلنسانية  الشؤون 
هذا  من  المستفيدين  للطالب  اإلجمالي  العدد  النزاع.  من 
ووفقا  الفتيات.  و2545م��ن  الفتيان  من   4258 هو   المشروع 
كانت  2014م،  عام  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  لتقرير 
المؤسسة المنظمة غير الحكومية الوحيدة في اليمن التي 
إع��ادة  أعمال  ب��دأت  وق��د  التعليم   مجال  تمويلهافي  تم 

التأهيل في ديسمبر 2014 و ستنتهي في مايو عام 2015 
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برنامج الحماية والنوع االجتماعي:
وضـــع الحماية والنوع االجتماعـــي في اليمن: المجتمع اليمني هو مجتم���ع محافظ حيث ال يزال 
يعرقل حصول المرأة إلى الموارد بما في ذلك الوصول إلى مواقع صنع القرار عبر العديد من العقبات. 
ال ت���زال قضايا العنف القائم على أس���اس النوع االجتماعي هامش���ية وتس���ودها ثقافة الصمت. نقص 
الوعي حول الحقوق والخدمات والمعايير الثقافية و وصمة العار وانعدام األمن واالشتباكات المسلحة 
وانعدام المس���اعدة القانونية و ندرة  خدمات الحماية، وس���وء معاملة المتعرضين للعنف الجنس���ي  
من قبل موظفي األمن ومقدمي الخدمات الصحية أحد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم تفاقم ظاهرة 

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في اليمن.

أهداف البرنامج:  
- زيادة حصول النساء إلى خدمات الحماية واالستجابة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي خاصة 

الخدمات الصحية والقانونية.
-  تعزيز قدرات المرأة لتكون قادرة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى المساواة 

في الحصول على الموارد.
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المشاريع الرئيسية للحماية والنوع االجتماعي: 
1- مشروع حماية الفئات االكثر تضررا من النازحين و المجتمعات المتأثرة بالنزاعات ) يوليو 2015 – يناير 
2016م ( بتمويل مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشئون االنسانية )أوتشا( وبالشراكة مع اتحاد نساء اليمن، تعمل 

المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان على تنفيذ التالي:

رسم خارطة بمزودي خدمات الحماية في مجاالت الصحة و التعليم و الحماية القانونية و الدعم النفسي االجتماعي،   -
و ذلك في عمران و المناطق المجاورة ) بما في ذلك العاصمة صنعاء(

طباعة منشورات بمزودي خدمات الحماية  لتوزيعها خالل تسليم حقائب الكرامة و المساعدات االنسانية االخرى.  -

تدريب 30 من الشركاء ومزودي خدمات الحماية و والجهات المعنية و المتطوعين ) 15 ذكور و 15 اناث( على معايير   -
اجراءات العمل بما في ذلك آليات التقارير ) االبالغ (.

تأسيس 3 مجموعات حماية ضمن الثالث المديريات المستهدفة . كل مجموعة مكونة من 2 عاملين اجتماعيين و 2   -
قادة مجتمعيين و 4 متطوعين و متطوعات. بعد ذلك سيتم تدريب المجموعات الثالث على كيفية مساندة مواضيع 
تقديم  االجتماعي و من ثم  النوع  القائم على  العنف  التعرف على حاالت  الفتيات  والمساعدة في  للنساء  الحماية 
المعلومات لهذه الحاالت عن آلية االحالة الذاتية و كيفية الحصول والوصول الى الخدمات الصحية و القانونية و النفسية 

االجتماعية.

شراء وتوزيع 4000 حقيبة كرامة للنساء و الفتيات النازحات.  -

تقديم  خدمات الحماية القانونية والدعم النفسي واالجتماعي لعدد 1000 من النازحات من خالل الشريك المنفذ )اتحاد   -
نساء اليمن( في عمران.

عقد 100جلسة توعية حول آلية االحالة الذاتية و كيفية الوصول لخدمات الحماية.  -
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االنتقالية بجميع مراحلها  الفترة  النسائية تساند  القيادات   -2
)ديسمبر 2013 – مايو 2014م(:

معظم  في  2011م  عام  تظاهرات  في  واسع  نطاق  على  المرأة  شاركت   
المدن اليمنية التي كشفت عن أهمية تعزيز قدرات المرأة وخاصة القيادات 
المرأة  لقضايا  والمناصرة  القيادة  مواضيع  في  النشطة  الشابة  النسائية 
في الحوار الوطني وجميع مراحل الفترة االنتقالية حيث قامت  المؤسسة 
بتدريب 40 ناشطة، ممن  يعملن في وسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان.  حيث 
فعاليات   10 وتنفيذ  تكرارالتدريب  على  تدريبهن  تم  الالتي  النساء  قامت 
للنساء ثم مناقشة حقوق المرأة والرفع بها إلى أمين عام وأعضاء مؤتمر 
الحوار الوطني في حين وقعت بعد ذلك 1000 امرأة على وثيقة تظهر التزامهن 
بدعم ومناصرة نتائج مؤتمر الحوار الوطني  خاصة تلك المتعلقة بالمرأة. 
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 زيادة مشاركة المرأة من خالل تنفيذ أنشطة توعوية للنساء: 

بدأت المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان  تنفيذ المشروع من خالل 
عقد ورشتي عمل في األول من يناير عام 2014م في العاصمة صنعاء كل ورشة 
عمل حضرها 40 امرأة من الناشطات في مجاالت اإلعالم والقانون والحقوق. كما 
ُعرف النشاط بالمشاركة رفيعة المستوى من القيادات النسائية في مؤتمر 
الحوار الوطني حيث شاركت أفراح آلزوبه األمين العام المساعد لمؤتمر الحوار 
الوطني وبلقيس العبدلي عضوة فريق بناء الدولة والخنساء عبد الرحمن 
عضوة فريق التنمية المستدامة لمؤتمر الحوار الوطني و الكثير من األعضاء 
التي  األمور  لمعرفة  التواصل  في  استمروا  الحضور  من  يتمكنوا  لم  الذين 
خرجت بها الفعاليات ومستوى التقدم المحرز في هذا النشاط  حيث أبرزت 
بأن  للمشاركات  الوطني في كلمتها  الحوار  لمؤتمر  المساعد  العام  األمين 
مخرجات الحوار الوطني أكثر مالئمة لقضايا المرأة واهتماماتها ثم أعقبت 
الخنساء عبد الرحمن عبر الحديث حول القضايا االقتصادية والتنموية ودور 
المرأة في هذه المجاالت، وتبعتها بلقيس العبدلي حيث ابرزت دور النساء 
الذي يمكن أن يتخذ في بناء الدولة. ثم استمرت المشاركات في مناقشات 
تفاعلية عن القضايا التي تتعلق بالمرأة مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني في 
العملية  على  كبير  بشكل  التركيز  تم  حيث  العمل  ورشة  من  األول  اليوم 
والنقاش  واسع،  نطاق  النهائية على  الوطني   الحوار  و مخرجات  االنتقالية 
حول النتائج الخاصة بالمرأة و اآلليات والتوصيات التي تعزز مشاركة المرأة في 
دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور وسجل الناخبين ومبادرات 
مراحل  لكل  العملي  التنفيذ  تضمن  إج��راءات  وضع  إلى  والحاجة  التوعية 
تنفذها  أنشطة  اختيارعشرة  تم  المناقشات،  ختام  وفي  االنتقالية.  الفترة 
مشاركة   )2( والجنسية،  النساء   )1( وهي:  التالية  االسابيع  في  المتدربات 
المرأة في الحياة السياسية، )3( النساء والجيش، )4( المواطنة المتساوية، 
 )8( الفرص،  تكافؤ   )7( األساسي،  التعليم  تطوير   )6( اإلنجابية،  الصحة   )5(
و)10(  المسلحة،  النزاعات  في  المرأة  )9( وضع  المجتمع،  في  السجناء  إدماج 
تمكين المرأة الريفية. وجرى أيضًا إعداد مدونة قواعد السلوك التي هدفت 
لجمع توقيع عدد 1000امرأة لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. شاركت 15 

وسيلة إعالمية في تغطية هذه الفعاليات.
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برنامج األمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة: 
انع���دام األمن الغذائي في اليمن: اكثر من 41 ٪ من س���كان اليمن يعانون من انعدام االمن الغذائي 
وهو ما يقارب 10مليون وستمائة ألف شخص، من بينهم 5 ماليين شخص أو 19 ٪ من السكان يعانون 
بش���دة من انعدام األمن الغذائي )المس���ح الشامل لألمن الغذائي2014م(. تس���تمر مستويات الفقر 
بالتزاي���د  في أجزاء مختلف���ة من اليمن،  وخاصة في المناطق المتضررة م���ن األزمات المتعددة، بما 
ف���ي ذلك تغيير النظام، والنزاعات المتنقل���ة  وكال من عوارض الجفاف البطيئة الحدوث والفيضانات 
المفاجئة، حيث تس���بب الكوارث الطبيعية  فقدان في الممتلكات وتأثر بش���دة  على سبل العيش 

حيث ان هناك مستويات عالية من البطالة وهي من األسباب الجذرية لألزمة.

اهداف البرنامج: تعزيز حصول 200 ألف شخص من الفقراء والفئات األكثر ضعفًا على الغذاء وتحسين 
سبل معيشتهم. 
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الغذائـــي  األمـــن  لبرنامـــج  الرئيســـية  المشـــاريع 
ووتحسين سبل المعيشة:

1-  توفير مدخالت سبل العيش الطارئة للنازحين والمجتمعات 
المضيفة في الجوف )أغسطس - ديسمبر 2014م(:

لألمن  الميداني  الفريق  لدعم  الجوف  بمحافظة  مديريات  خمس  في 
المجتمع  )ACTED( لحشد  أكتد  العيش في منظمة  الغذائي وسبل 
والدراسة  المستفيدين  التحقق من  المحلي، ومساندتهم في مجال 
األولية والمساعدة في توزيع مواد غذائية مختلفة في مديريات الغيل 
عينية  مواد  المشروع  قدم  حيث  والشعف   وخب  والمصلوب  والحزم 
تعزز من سبل العيش لعدد 22950 مستفيد )9270 من النساء و 13680 

من الرجال(.

)أغسطس  صنعاء  في  الفقيرة  للعائالت  الغذاء  توزيع   -2
2014م(: 

الوطنية  المؤسسة  قامت  لالتصاالت،  موبايل  يمن  شركة  من  بدعم 
مستفيد   140 لعدد  الغذائية  المواد  بتوزيع  اإلنسان  وحقوق  للتنمية 

بالتنسيق مع مبادرة شباب وطن.
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 2015- )يونيو  الطارئة  الغذائية  المساعدات  مشروع   -3
ديسمبر 2015م(: 

المؤسسة  عملت  الدولية،  اإلغاثة  منظمة  مع  وشراكة  بدعم 
طارئة  غذائية  مساعدات  بتوزيع  االنسان  وحقوق  للتنمية  الوطنية 
مقدمة من برنامج الغذاء العالمي. يهدف توزيع الغذاء الى مساعدة 
األشخاص األكثر عرضة النعدام االمن الغذائي واألشخاص المتضررين  
من النزاع بما في ذلك النازحين. يستهدف المشروع عدد 68900 فردًا 
يعانون من انعدام االمن الغذائي  محددة وفقا لمعايير االستهداف 
ضمن 4 مديريات  مستهدفة؛ مديريتي )صنعاء القديمة وشعوب( 
)الجميمة وكشر( في محافظة  و مديريتي  في محافظة صنعاء 

حجة. 

قامت المؤسسة الوطنية برسم الخرائط  للمستفيدين من خالل 
تحديد مواقع المستفيدين، حيث استأجرت مخازن وقامت بتدريب 
لتوزيع  نقطة   16 في  الغذائية  السالل  توزيع  على  المشرفة  الفرق 

الغذاء شهريًا.

 13000 بتوزيع   االنسان  وحقوق  للتنمية  الوطنية  المؤسسة  قامت 
سلة غذائية شهريًا ) لمدة ستة اشهر( تحتوي على )دقيق، فاصوليا، 

زيت نباتي، ملح، سكر، مجموعة حبوب(.
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المساعدات الغذائية بارقة أمل في حياة المتضررين من الحروب

الضحايا ألي صراع ذنبهم  دائما هم   ، الصراع  وفاتورة  الحرب  النازحين ضريبة 
الوحيد أنهم يقطنون مناطق تشهد صراعات وحروب كما هو الحال للمواطنين 
القتل  من  خوفا  للنزوح  األس��ر  من  العديد  اضطرت  حيث  حجة  محافظة  في 
بالضربات الجوية لطائرات التحالف في اليمن، مما أضطر آالف األسر بمحافظتي 
حجة وصعدة الذين يعيشون بالقرب من الحدود اليمنية السعودية إلى الفرار 
إلى الجبال البعيدة والوديان لتأمين أنفسهم بعيدا عن المواجهات والضربات 
الجوية.  بينما فريق التوزيع التابع للمؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان 
النازحين  وتسجيل  للنازحين  الغذاء  توزيع  بعملية  يقوم  كشر  مديرية  في 
الجوية  الضربات  بعد  تزايد عددهم  الذين  الحرب  المتضررة من  واألسر  الجدد 
لمناطق حرض وصعده اثناء إجازة العيد استعدادًا لتوزيع المساعدات الغذائية 
الطارئة لهم ، كان الطيران الحربي مستمرًا بالتحليق في سماء المنطقة محدثًا 
الخوف  الكل يعيش حالة من  المواطنين، مما جعل  والذعر في صفوف  الرعب 
خشية تعرضهم للقصف، لكن عزيمة الفريق وتصميمهم على تقديم العون 
والمساعدات للنازحين جعلهم يعيدوا خطة التوزيع للمساعدات الغذائية من 
أجل تقليل المخاطر المحتملة للقصف الجوي، فعملوا على أن تكون لجنة صرف 
تجمع  األغذية لضمان عدم  بعيدة عن مخازن  المستفيدين في منطقة  بطائق 
المستفيدين بالقرب من نقاط التوزيع. وذات ليلة بينما الفريق عائد من تسجيل 
النازحين إلى محل إقامتهم بمركز المديرية كان هناك ضوء يتحرك في جبل 
الفريق في  التساؤوالت،استمر  العديدمن  وبعد  المنطقة  المطل على  جحاشة 
السؤال عن مصدر الضوء وأكتشفوا أنهم نازحين فقطع الفريق عودته للسكن 
واتجهوا نحو الجبل ليال ليجدوا أكثر من خمسين أسرة وصلت للتو هربًا من 
من  نزحوا  لكونهم  ونظرا  غذاء  وبدون  مالئم  مسكن  بدون  ومازلوا  القصف 
خارج المنطقة من حرض فقد آثروا البقاء بالجبل بعيدا عن الناس مما جعلهم 
بياناتهم  بتسجيل  المؤسسة  فريق  قام  الناس.  طلب  دون  جوعا  يتضورون 
وثم صرف المساعدات الغذائية الطارئة لهم في اليوم التالي صانعًا البسمة 
المساعدات  الحرب والقصف تظل  أنه رغم  الفريق حينها  أدرك  في وجهوهم. 

الغذائية بارقة أمل في سماء حياتهم المظلمة.



www.nfdhr.org
28

برنامج بناء السالم والحكم الرشيد:
مؤشـــرات انعدام الســـالم واالســـتقرار في اليمن:  اليمن هي واحدة من أكثر الدول الهش���ة 
والغير مس���تقرة، تأتي في المرتبة 147 من أصل 162  في مؤش���ر الس���الم العالمي بسبب ارتفاع 
الظواهر المس���لحة، وارتفاع معدالت الصراع���ات الداخلية  وانعدام األمن داخ���ل المجتع.  تمر البالد 
بفترة انتقالية غير مستقرة حيث القوة والسلطة مجزأة على أساس الكيانات القبلية والجغرافية 
والطائفية مع زيادة استخدام لغة الكراهية والحرب والعنف وزيادة التسليح للمجموعات المختلفة 

التي تفاقمت بسبب وسائل اإلعالم المتحيزة والممولة من مختلف األطراف.

أهداف البرنامج:  تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني والقادة الشباب للمشاركة بفاعلية 
في بناء الدولة والدعوة إلى ثقافة السالم والتسامح ونزع السالح في اليمن.
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المشاريع الرئيسية لبناء السالم والحكم الرشيد:
1- مبادرة صوت السالم )يناير – سبتمبر 2013م(: 

هي مرصد للغة الحرب والكراهية والعنف المستخدم من قبل وسائل 
اليمني  للوضع  نتيجة  جاءت  التي  المبادرة  وهي  اليمن.  في  اإلعالم 
الناس  جعل  في  الرئيسي  ال��دور  اإلع��الم  وسائل  لعبت  حيث  الحالي 
والجماعات  السياسية  ألحزابها  وتتحيز  وأحزاب  جماعات  إلى  تنقسم 

المناطقية والطائفية.

أثارت المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان هذه المسألة خالل 
20 متطوعا  بمشاركة  2012م  عام  لها في  التخطيط  تم  ورشة عمل 
من الشباب الذين عملوا بجد وبشكل منتظم من أجل التوصل إلى 
الهدف النهائي وخطة المبادرة التي تتمثل في زيادة مراقبة المجتمع 
الحوار  خ��الل  اليمنية  اإلع��الم  وسائل  على  الشعبي  الضغط  وتعزيز 

الوطني والفترة االنتقالية.

الحرب  للغة  خرائط  لرسم  حالة  دراس��ة  و  بحثية  دراس��ة  أجريت  	•
تنتمي  محلية  صحف  اربع  في   المستخدم  والعنف  والكراهية 
وال��ث��وري  والصحوة  الميثاق  وه��ي  مختلفة  وأح���زاب  لجماعات 
والهوية. أوضحت الدراستين كيف أنه يمكن لهذه الوسائل ان تأثر 
في الناس. تم عرض نتائج الدراستين مع عدد 200  صحفي واعالمي 
الشباب  من  وناشطين  اإلع��الم  وزارة  في  القرار  صناع  من  وع��دد 
واستخدامها  الصحف  انحياز  مدى  الدراستين  ووضحت  والنساء، 
والحيادية  المهنية  عن  بعيدًا  والعنف   والحرب  الكراهية  للغة 

اإلعالمية. 

تم تنظيم ورشة عمل بمشاركة 160 من الناشطين والصحفيين  	•
حيث تمت مناقشة النتائج ووضع توصيات أخرى وإرسالها إلى كل 
السالم  لغة  باستخدام  االنتقالية  المرحلة  لدعم  اإلع��الم  وسائل 

وتعزيز التسامح والتفاهم والحوار.
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2- مشروع حوار السالم )مايو – أكتوبر 2013م(:
 تم تصميم هذا المشروع بهدف زيادة توصيل المعلومات حول أهمية 
كل  تعطي  ألنها  السلطة  لنقل  سلمية  كوسيلة  الوطني  الحوار 
االحزاب والجماعات في اليمن فرصة المشاركة في صنع القرارت الخاصة 
بمستقبل اليمن، حيث كانت المخرجات االساسية للمشروع كالتالي:

•	عدد 2 مليون رسالة تم نشرها عن أهمية الحوار الوطني من خالل 
وضع لواصق اعالنية على علب مياه الشرب المعدنية وتوزيعها في 

أمانة العاصمة والحديدة. 

•	حوالي 846 ألف رسالة توعوية طبعت في فواتير المياه والكهرباء 
وتم توزيعها بمدينة صنعاء لمدة شهرين متتاليين.

3- وحدة الشباب والتطوع: في منتصف العام 2013، 

في  الشباب  إشراك  في  االستمرار  لضمان  التطوع  وحدة  تأسيس  تم 
وحدة  انجازات  أهم  مختلفة.  منهجيات  خالل  من  القدرات  بناء  أنشطة 

الشباب والتطوع:

•	استقطاب ما يزيد على 100 متطوع ومتطوعة من الشباب والشابات.

محافظة   15 في  وشابة  شاب   150 من  أكثر  مشاركة  تفعيل  تم  	•
العديد من  وتسهيل  لتنسيق  2015م   – 2013م  األعوام  خالل  يمنية 
أنشطة المؤسسة مثل حمالت التوعية )طريقة التعلم بالممارسة 
والتطبيق العملي(، في مجاالت التعليم، المياه والصرف الصحي، 
أنشطة تحسين سبل المعيشة، الصحة، تغيير السلوك وأنشطة 

االتصال.

القيادة  حول  والشابات  الشباب  من   430 لعدد  تدريبية  دورات  ثالث  	•
وصناعة التغيير والمهارات الحياتية وحول القراءة السريعة بالتعاون 
مجال  في  والخبير  االقليمي  المدرب  القحطاني،  نزار  األستاذ  مع 

القيادة. 

العالمي  باليوم  لالحتفال  منفذ  كشريك  المؤسسة  اختيار  تم  	•
لخدمة الشباب، وبناًء على ذلك نفذ المتطوعون الشباب لفعالية 
يوم كامل استهدفت أكثر من 100 مشارك من األطفال بدار األيتام 

بمدينة صنعاء.
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التنسيق الكامل لفعاليات االحتفال باليوم العالمي للشباب عام  	•
2014م بالتعاون مع متطوعي األمم المتحدة.

وحشد  المشاريع  مقترحات  كتابة  على  الشباب  من  تدريب20  	•
التمويل للمشاريع التنموية واإلغاثية.

تنفيذ جلسة توعية لمدة ساعتين لعدد 60مشارك ومشاركة من  	•
منتسبي الشركة اليمنية لألدوية حول أهمية العمل التطوعي 

في دعم التنمية. 

والمبادرات  المدني  المجتمع  منظمات  قــدرات  بناء   -4
الشبابية: 

من  العديد  االن��س��ان   وحقوق  للتنمية  الوطنية  المؤسسة  تبنت 
فعاليات وأنشطة بناء القدرات لعدد 6 من منظمات المجتمع المدني 
و3 مبادرات شبابية. حيث حصلت هذه المنظمات على فرص تدريبية 
المالية  واإلدارة  للمشاريع  والتخطيط  االستراتيجي  التخطيط  في 
اللقاءات مع  العديد من  الموارد. باالضافة إلى ذلك، تم عقد  و حشد 
والمبادرات  المنظمات  هذه  ومسئولي  الرئيسي  المؤسسة  كادر 

لمساعدتهم في تعزيز أداء منظماتهم ومبادراتهم.
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إجمال��ي المستفي�دي�ن من برام��ج الم�ؤسس��ة

النط��اق الجغراف��ي لعم��ل المؤسس���ة 

اإلجماليإناثذكــورالبرنامـج
6022562684122909الميـاه والصــرف الصحــي والنظافــة

79001118462196463الصحــة
10783880319586التعليــم

24501200014450الحمايـة والنــوع اإلجتماعـــي
475094448191990األمـن الغذائـي

365380745بنـاء السـالم والحكـم الرشيــد
200333246810446143اإلجمالي
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشئون اإلنسانية

منظمة اليونيسف

منظمة أوكسفام

منظمة اإلغاثة الدولية

منظمة الصحة العالمية

OCHA

UNICEF

OXFAM

RI

WHO

مؤسسة يمان للتنمية الصحية 
واالجتماعية

المنظمة الدولية للهجرة
)مب�ادرة إستق��رار اليم��ن[

منظمة بروجريسيو

منظم��ة أكت���د

منظم��ة زوا

IOM/YSI

Progressio

Yamaan

ACTED

ZOA

مانحي المؤسسة وشركاء النجاح




