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الوضع اإلنساني يف 2017

 اكثــر من 36 شــهرامن الصــراع والضربات الجويــة المدنية والحصار
 علــى المــوارد األساســية لالحتياجــات أدى إلــى ازمــة إنســانية
 واسعة النطاق التي دفعت البالد نحو انهيار اجتماعي واقتصادي
 ومؤسســي  . وتشــمل االحتياجات األساســيةإلى الغــداء، االيواء

. , والمأوى , ومياه الصالحة للشرب, والصحة
 فــي ظــل الوضــع الحالــي فــي اليمن،المالييــن من األســر لــم يعد
 بإمكانهــم الحصــول علــى مياهالشــرب األمنه والمرافــق الصحية
 المالئمــة والرعاية الصحية االساســية ،وعالوة على ذلك انتشــار
 األمــراض القاتلــة كالحمــى الضنك،المالريا،والكوليرا،وانخفــاض
 اإلمــدادات إلىمســتوي مثيــر للقلــق،االالف مــن النــاس قتلــوا
 وجرحــوا جراءالغــارات الجويــة والقتــال البــري وفرأكثرمــن ثالثــة
 مالييــن شــخص مــن ديارهم.وكذلــك انعــدام األمــن الغذائــي
 الشــديد ويمكــن أن تصــل  بســهولة إلــى حالــة الطــوارئ مالــم
 يتم تحســين توافراألغذية والوصول إليها بأســعاريمكن لمعظم

. الناس تحملها
 وفق الدراسة الحديثة يحتاج20,7مليون شخص الى المساعدات
 االنســانية وتقدربحوالي%70 من اجمالي عدد السكان. وحوالي
 17.1 مليون غير مؤمن عليه و000،400حاالت الكوليرا .والماليين
 المشــردين داخليــا )النازحيــن( منــذ بدايــة الصــراع . حوالــي 10.4
 مليــون يفتقــرون الى الرعايــة الصحية.وسيســعى النداء المنقح
 إلــى توفيــر الحمايــة الالزمــة والمســاعدة فــي إنقــاذ األرواح ،

 بمافي ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة

 يقــدر عــدد النــاس االكثــر ضعفــا بنحــو 11.7 مليــون نســمة. وأعربــت 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة عن القلق إزاء تدهورالوضع
 في مخيم الالجئين بسبب نضوب الحصص الغذائيةونتيجة لذلك
 كانــت هنــاك أزمــة حــادة فــي اليمــن، حيــث الســالمة والمصالــح

والحقوق األساسيةللمدنيين معرضين للخطر
 ونتيجة لضربات الجوية،يحتاج الماليين من الناس إلى المساعدة
 لضمــان بقائهــم ، ومــا يقــدر ب 4 مالييــن شــخص يعانــون مــن
 انعــدام األمــن الغذائــي وحوالــي 10.4 مليــون شــخص يفتقــرون

إلى الرعاية الصحية وبشدة
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 فــي عــام 2017م ،نفــذت مؤسســة يمــن الخيــر لإلغاثــة والتنمية 4مشــاريع مياه, و مشــروع صحة , ومشــروع حماية, و مشــاريع ايواء
ً  ومــأوى وذلــك بمســاعدة  الشــركاء والمانحيــن فيالمجــال اإلنســاني. وقدشــمل مشــروعنا4 برامــج اساســية،وبلغ مجمــوع عــدد

المستفيدين حوالي 617،126مستفيدا

المساهمات
 فــي عــام 2017،انفقــت  مؤسســة يمــن الخير لإلغاثــة والتنمية مبلغاقــدره 108،193 دوالر بتمويل من 3 مانحيــن. وتمثل هذه األرقام

زيادة في مجموع عدد المانحين ومقدار التبرعات مقارنة بالسنة السابقة

 فــي عــام 2017،قامــت يمــن الخيربتوســيع عــدد موظفيهــا ليصبــح إجمالــي عددهــم 57 موظفــا ومتطوعــا بســبب توســع البرامــج،
 والرغبــة فــي تحســين تقديــم الخدمــات، وتجديــد االلتزام بالوفــاء بالمواعيــد النهائية المحــددة لكل مشــروع. يمن الخيــر لديها حاليا

عــدد موظفيــن كالتالــي: 18 موظــف فــي المكاتــب، 3 مستشــارين،1 محامــي،30 متطوعــا، 2 حــراس امــن، 3 طاقــم طبــي

 ويســتند إطارمتابعــة يمــن الخيــر ومســؤوليتها إلــى الزيــارات الميدانيــة المنتظمــة والتقاريرالمرحليــة التــي يتــم تنفيذهامــع توثيق
 صــور علــى أنشــطة المشــاريع الجاريــة والمكتملــة. وتهدف متطلبــات المتابعة هــذه إلى توليد معلومــات عــن األداءالجيد. ويهدف
 البرنامــج إلــى ضمــان التحقــق الكافــي مــن النتائــج المطلوبــة علــى مســتوى المشــروع  ،ممــا يســهم فــي زيــادة مســؤوليتها .
 باإلضافــة إلــى التقاريرالدوريــة والزيــارات الميدانيــة ، يوجــد لــدى “يمــن الخيــر” خــط ســاخن،من خــالل االتصــال بالمســتفيدين للتحقــق
 مــن حصولهــم علــى المســاعدة المناســبة والمطلوبــة وتلقــي الشــكاوى مــن المســتفيدين التــي تحتــاج إلــى حــل عاجــل. وتســجل

الشكاوى ومناقشتها مع االدارة المخصصة من أجل تيسيراالستجابة والمتابعة مع هؤالء المستفيدين

11 برامج1إجنازات20171م.

22 التمويل2اإلنساني.

33 فريق3مؤسسة3مين3اخلري3لإلغاثة3والتنمية.

44 املتابعة4واملسؤولية.
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 قامــت يمــن الخيــر بأعــاده تأهيــل ثالثــة مشــاريع ميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ومشــروع توزيــع خزانــات الميــاه لتحقيــق
 األهــداف االســتراتيجية للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة. وقــد ركزبرنامــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافةالصحية على

االهــداف االســتراتيجية للميــاه والصــرف الصحــي والنظافةالصحيــة 2017

استعادة أوالحفاظ على أنظمة المياه والصرف الصحي المستدامة لتحسين المياه األمنه الصالحة للشرب. 1
 توفيــر المســاعدة الطارئــة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الــى الفئــات األكثرضعفــا للحــد مــن الزيــادة المرضيــة . 2

والوفيــات

ــغ وقــدرة - ــر مبل  فــي عــام 2017،تلقــت يمــن الخي
 ،52,443.35 دوالراأمريكيــا مــن المانــح ) اليونيســف(.
 ويمثــل المبلــغ المخصــص لبرنامــج الميــاه والصــرف
 الصحي والنظافة الصحية 48٪ من إجمالي األموال
 التــي تلقتهــا يمــن الخيــر فــي عــام 2017. وخــالل
 العام،تــم تنفيــذ ثالثــة مشــاريع ميــاه بتمويــل مــن
 اليونيســف. وقدتــم تنفيذالمشــاريع الثالثة في ثالث
 مديريــات خــب الشــعف، والزاهــر، بــرط العنــان - فــي
 محافظــة الجــوف حيــث بلــغ عددالمســتفيدين 7664
 مستفيدا من ذوي األولوية في المجتمعات المحلية

 .األكثرتضررا والنازحين
 المشروع تحت عنوان ) مشروع االستجابة الطارئة

 للميــاه(  وقــد تــم تنفيذ المشــروع األول تحت عنوان«
 اعــادة تأهيــل مشــروع ميــاه الرخــم ) مديريــة خــب
 الشــعف («, الــذي بــدأ فــي الفتــرة مــن 1 يونيــو 2017

 . إلى 30 أغسطس2017م
 حيــث بلــغ المبلــغ المخصــص لهذاالمشــروع 103،

 24دوالر أمريكي. أماالمشروع الثاني فهو »مشروع  استكمال مشروع مياه العباسية – مديرية برط العنان »تم تخصيص350،7دوالرأمريكي
 لهذاالمشــروع للفتــرة 2017. والمشــروع الثالــث »اســتكمال مشــروع ميــاه المقلــح بمديريــة الزاهر«والــذي بدأهذاالمشــروع فــي 1

 .يونيو 2017 حتى 30 أغسطس 2017،بمبلغ120،10دوالرأمريكي
 باإلضافــة الــى ذلــك قامــت يمــن الخيــر بتنفيذ مشــروع توزيع خزانــات الميــاه وادوات النظافة فــي محافظة مــأرب – مديرية -

حريب القراميش لعدد 2098 مستفيد .تم تنفيذالمشروع في ست عزل إعطاءاألولوية لمجتمعات األكثرتضرروالنازحين داخليا

 وصــل مشــروع برنامــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة إلــى9742 مســتفيد مــن مختلــف أنشــطة الميــاه والصــرف الصحــي
والنظافة الصحية التي نفذت في عام 2017  للحصول على المياه الصالحة للشرب في محافظتي الجوف ومأرب

 حققت محافظة الجوف نشاطاتها بالتالي: 

مشروع املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ختصيص :

األهـــداف:

اإلجنازات و التحديات:
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مشروع إعادة تأهيل مياه الرخم – مديرية خب الشعف   

 مشروع مياه العباسية - مديرية برط العنان 

مشروع االستجابة الطارئة للمياه 
مشروع إعادة تأهيل مياه الرخم – مديرية خب الشعف . 1

استكمال مشروع مياه العباسية - مديرية برط العنان . 2

- التنسيق مع السلطة المحلية واللجنة اإلنسانية في المحافظة
- بناء سعة خزان خرسانية تبلغ 40 م3

- بناء غرفة المضخة
- بناء جدار حماية للبئر

- ملحقات وأعمال السباكة
-  بناء منصةالتعبئة.

- تنظيف البئروالحفاظ على المحرك والمضخة.
- تدريب المستفيدين

-   تنفيذ 4 قواعد مياه سعة 2000 لتر
-  أعمال توريد اآلبار و الحفر والدفن ووضع الخط الرئيسي والفرعي

-   توريد وتركيب الحنفيات مع العوامات والسباكة لمناهل المياه في المرحلة األولى و 15 منهل مياه جديدة
    عن طريق المساهمة المجتمعية في عملية النقل .

-   تم تركيب 23 خزان مياه، منها 14 خزان سعة 2000 لتر و 9 خزانات سعة 1000 لترعلى مصادر المياه
-   وأخذ اثنان منهم إلى القواعد الجديدة التي تم تنفيذها في خطالتورنت الجديد، وكذلك ترتيب مع مديري    

    المدارس التي يمر المشروع بالقرب منهم ؛ تم تركيب اثنين خزان مياه سعة 2000 لتر و تم تغطية المدارس   
    من قبل اثنين من مصادر المياه التي صرفتها اليونيسيف للمدارس وتغطي نقطتين من مصادرالمياه.

-   تدريب لجنة المستفيدين

التنفيذ:

التنفيذ:
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مشروع مياه المقلح - مديرية الزاهر 

استكمال المرحلة االولى من مشروع مياه المقلح– مديرية الزاهر . 3

-   التنسيق مع السلطة المحلية واللجنة اإلنسانية في المحافظة
-   رفع المضخة مع األنابيب القديمة

-   توريد وتركيب رأس المضخة مع األنابيب الجديدة
-   تدريب لجنة المستفيدين

اســتلمت يمــن الخيــر  21 خزانــا مــن خزانــات الميــاه البالســتيكية  )2000 لتــر( وتم تركيبهــا في المناطــق المســتهدفة بمحافظة مأرب 
في ســت عزل )الحزم - األعبل - الغاوية – بني ربيع - الحمدة(مع توزيع 322 دبة مياه ســعة 20 لتر و 322 مجموعة من مســتلزمات 
النظافــة 322 فلتــرات للميــاه وتــم اســتهداف 2254 مســتفيدا مــن مــأرب. بــدأ المشــروع فــي 8 فبرايــر 2017 وانتهــى فــي 30 مــارس 

2017، حيث تم تنفيد المشروع بعمل طوعي من مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية  

التنفيذ:

حققت محافظة مأرب مشروعا تحت عنوان مشروع  توزيع خزانات المياه وأدوات النظافة :

المستفيدين الذين تم استهدافهم في مأرب



 Y A R D  - ي  لسنـــــــو ا يــر  لتقر | ا  1 0

المستفيدين الذين تم استهدافهم في الجوف

إجمالي المستفيدين )الرجال والنساء والفتيان والفتيات)

إعادة تأهيل مشروع مياه الرخم

استكمال مشروع مياه العباسية

استكمال مشروع مياه المقلح
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ومن المعروف أن الوضع في اليمن غيرمستقروأن تنفيذ األنشطة اإلنسانية محفوف بالمخاطروالصعوبات التي تواجه الموظفين 
الميدانيين في الميدان. وفي محافظة الجوف، اضطرافريق الميدان إلى السفرعبرمناطق

النزاع للوصول إلى المناطق المســتهدفة وتوفيرالدعم والمســاعدة المســتهدفين في المشاريع. فالصراعات على األرض التشكل 
تهديــدا علــى الفريــق فحســب، بــل أيضاالضربــات الجوية. حيث ان مشــروع ميــاه الرخم بالقرب مــن منطقة االشــتباكات ادى الى وقف 
العمــل / وكذلــك التغطيــة فــي شــبكة االتصــاالت فــي منطقــة المشــروع حيــث انــه ال يوجــد تغطيــة , لذلك وجــدت صعوبة فــي وصول 

التقاريرفي الوقت المحدد.
المســافة البعيــدة بيــن مشــروع ميــاه الرخــم عــن المواقــع الرئيســية لجلــب المــواد واليدالعاملــة فــي المنطقــة ممــا يعنــي نقــل 
المــواد مــن مديريــة بــرط العنــان علــى مســافة التقــل عــن 150 كــم مــع مــرور 6 ســاعات والطــرق الوعــرة. وصعوبــة وصــول الشــاحنات 
الــى الموقــع . وقــف خزانــات الميــاه التــي تــم نقلهــا مــن عزلــة الحــزم إلــى بــرط العنــان لمــدة ثالثــة أيــام مــن قبــل نقــاط التفتيــش 

األمنيةعلى الرغم من التنسيق والتصاريحمن مكتب المحافظ واللجنة اإلنسانية 

التحــديات:
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قصة نجـــاح
ضخ المياه يجلب الحياة إلى مدينة الجوف

 منــذ بــدء الحــرب فــي عــام 2015، تركــت آثــارا مدمــرة علــى تنميــة البــالد فــي حيــن أن معظــم المشــاريع التنمــوي توقفــت. ومــن
 المشــاريع الحيويــة التــي توقفــت بســبب الوضــع الســائد مشــاريع الميــاه. لقــد كانــت الميــاه قضيةمنــذ بدايــة هــذه الحــرب. لقــد كان
 النــاس يقفــون فــي طوابير طويلــة النتظارالمياه. وتعد مدينــة الجوف من أكثرالمحافظات تأثرابســبب نقص المياه ومشــاريع توقف

المياه. وقدعانى سكان الجوف كثيرابسبب نقص الصيانة والديزل المقدم لمشروع المياه في مدينتهم

 وهــو مــا هــو أكثــر بكثيــر ممــا يمكــن أن يقدمــه النــاس فــي الجــوف. ومــن المســتحيل تغطيــة احتياجــات جميــع الســكان،وبعد إجــراء
 التقييــم     الــالزم لتحديــد التدخــالت المطلوبــة والتنســيق مــع الســلطات المحليــة فــي مدينــة الجــوف ،ســاهمت يمــن الخيــر لإلغاثــة
 فــي حــل المشــكلة مــن خــالل تنفيذ مشــروع متكامل للميــاه والصرف الصحــي والنظافة واالســتجابة الطارئــة للمياه،)YARD(والتنمية

وتشمل أنشطة المشروع إعادة تأهيل مياه الرخم توريد وتركيب رأس المضخة وأنابيب مشروع مياه العباسية

 تــم االنتهــاء مــن اســتكمال المرحلــة االولــى مــن مشــروع ميــاه المقلــح وتوزيــع 17 خــزان ميــاه فــي مناهــل الميــاه وصيانــة المشــروع.
 بــدأت الميــاه تضــخ مرة أخرى إلى المدينة. ومن الجدير بالذكرأن مشــروع المياه يوفرمياه الشــرب النظيفة واآلمنة ل345، 39شــخصا

، منهم 7712 رجال، 8026 امرأة، 11568 صبيا،و 12039 فتاة
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فــي عــام 2017،خصصــت يمــن الخيــر33,000 $ دوالرأمريكــي مــن مفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن كدعــم عينــي 
لدعــم توزيــع الموادالغيــر الغذائيــة ومشــروع المــأوى الطــارئ مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة فــي منطقتيــن فــي العديــد مــن المديريــات 
التــي تســتضيف النازحيــن والمتضرريــن مــن النــزاع . المشــروع بــدأ فــي 1 نوفمبــر 2017 واســتمرحتى 31 ديســمبر 2017، تــم تنفيــذه 
بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة .حيــث ان المســاهمة الماليــة المقدمــة في هذاالمشــروع من خــالل المصاريف 

التشغيلية والدعم العيني المقدم من المفوضية السامية لألمم المتحدة  لشؤون الالجئين .

قامــت يمــن الخيــر بتنفيــذ مشــروع توزيــع المــواد الغيــر غذائيــة والمــأوى الطــارئ  400 اســرة فــي  مديريــة المراشــي و 1100  اســرة 
فــي بــرط العنــان  ليصبــح اجمالــي عــدد االفــراد المســتهدفين 11648 فــرد فــي الجــوف، لمنطقتيــن )برطالعنان-خــراب المراشــي( فــي 
الجــوف بدعــم مــن مكتــب المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، تــم اســتهداف المشــروع فــي منطقــة بــرط العنــان عــزل )رحــوب – 

سلبة – مركز االوساط( ومراشي في محافظة الجوف ، والذي بدأ في 1 نوفمبر 2017 واستمرحتى 31 ديسمبر 2017

 مشروع توزيع املواد الغري غذائية واملأوى الطارئ

تزويد النازحين ببرامج المساعدة الطارئة	 

تزويد النازحين بالمأوى المناسب والمواد غير الغذائية	 

استهدفت 1600 أسرةالمتضررين من النزاع و النازحين داخليا:
برط العنان 1200 متضرر ونازح.	 
 	

ً
المراشي 400 من النازحين و المشردين داخليا

تــم نقــل المــواد الغيــر الغذائيــة التــي نقلتهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي المخــازن بالتعــاون مــع 
فريــق يمــن الخيــر وكذلــك ومتابعةوتقييــم لعمليةالتوزيــع بجانــب قائمةالمســتفيدين أعــدت والمالحظــات موثقــة مــن قبــل إدارة 
المشــروع والمراقبيــن الميدانيــن ، أخــذت الصــور التوثيــق أيضــا من قبل ســاحة وفقــا لقائمة المعلومــات المحدثة التــي قدمه فريق 

المفوضية وجميع فريق يمن الخير

االهداف:

التخصيص:

توزيع المواد الغيرغذائية :

توزيع المواد الغير غذائية  :
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مجموع المستفيدين من )الموادغيرالغذائية) )الرجال والنساء والفتيان والفتيات)

ــان والمراشــي( مــع مجموعــات المــأوى الطــارئ التــي نقلتهــا المفوضيــة المــواد  ــرط العن ــازح فــي منطقتيــن )ب اســتهدفت 610 ن
المخزنــة مــن قبــل يمــن الخيرعمليــةا لتوزيــع وفقــا لقائمــة المعلومــات المحدثــة التــي تقدمهــا يــارد بعدالتنســيق معــا لســلطات 

المحلية والوحدة التنفيذية

توزيع المأوى الطارئ  :

وكجزء من توزيع مشروع المأوى والمواد الغيرغذائية، حققت يمن الخير مايلي:
1.  توزيع المواد الغير غذائية والمأوى لعدد  )11648( فرد محافظة الجوف  .

2.  عقد ورشة عمل تؤكد على آلية التوزيع والمتابعة .
3.  التنسيق مع الوحدات التنفيذية والسلطة المحلية في المحافظة المستهدفة.

  تــم توزيــع المــواد الغيرغذائيــة وتوزيــع المــأوى الطــارئ لعــدد  1814 رجــال - 053 2 امــرأة، 3962 بنيــن - 3809 بنــات وكان عــدد 
المســتفيدين 1600 أســرة ، يمثــل %16 مــن الرجــال، و%18مــن النســاء، و ٪32 مــن الفتيــان ، و ٪34 مــن الفتيــات. ان التحديــات التــي 
واجهها التنفيذ هذا المشــروع ان عملية التســجيل والتحقق لألســرالضعيفة بســبب العدد الكبيرمن المناطق المســتهدفة ؛ وحركة 
اإلمــدادات والتســجيل فــي الجــوف بســبب الطــرق الوعــرة واألراضــي الصعبــة ،وتوزيــع المــواد نظــرا ألن يمــن الخيرالمســؤولة عــن 
عمليــة التوزيــع ارادت توزيــع المــواد وفــق قائمــة األســماء التــي تــم مســحها مــن قبلهــم، أدى النقــص إلــى ارتفــاع الضغــط أثنــاء 
عمليــة التحقــق ونقــل المــواد مــن مــكان إلــى آخــر. وعــدم العثورعلــى االســماء التــي تــم التحقــق منهــا مــن قبــل الوحدةالتنفيذيــة 

بسبب انتقال النازحين من مكان إلى آخر، حيث طلب الفريق من الوحدة التنفيذية تقديم قائمة بديلة

قامت  يمن الخير باإلضافة الى توزيع المواد الغير غذائية والمأوى بتنفيذ  نشاطين :

       	 نشاط توزيع المساعدات النقدية ل 1500 أسرة في منطقة المراشي- برط العنان - المسلوب - المطمة - الغيل(
       	 توزيع 125 مأوى طارئ لكارثة العنان التي حدثت بتاريخ )15/11/2017( بصفة طارئة

االجنازات والتحديات:
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إجمالي المستفيدين من المأوى

المستفيدين من المواد الغير غذائية
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إجمالي المستفيدين

 إجمالي المستفيدين - نساء و رجال
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قصة نجـــاح
المساعدات الطارئة لها تأثير كبير

زيــد هــو نــازح مــن ذمــار. كان بائــع خضــار. هاجــر إلــى بــرط العنــان 

)محافظــة الجــوف( فــي عــام 2015. عمــل زيــد كمنظــف فــي 

المستشــفى بمجرد وصولة الى هناك. كان راتبه ضئيال جدا حتى 

اليســتطيع تحمــل تكاليــف الحيــاة األساســية. لقــد كان هــذا العبء 

ــه. إن صرامــة الحيــاة  الكبيــر مــن المســؤولية رعايــة ابنتــه وزوجت

ارغمتــه علــى العمــل فــي وظيفــة أخــرى. بالــكاد يمكــن أن ينقــذ 

ــاره الحــارس والعيــش  ــح متجرالصغيرللعمــل فيــه باعتب المــال لفت

فيــه مــع عائلتــه. ولســوء الحــظ انــه لــم يعمــل لفتــرة طويلــة ،تــم 

هدم متجره الصغيرتماما من قبل النزاع. كان زيد وعائلته اليزالون 

علــى قيدالحيــاة. بعــد هــذه الكارثــة اضطــرت العائلــة بأكملهــا 

للعيــش تحــت المــأوى. كان زيــد وعائلتــه ينزلون تماما ويعيشــون 

فــي منطقــة مفتوحــة فــي مــكان شــديد البــرد حتــى تلقوا المســاعدة التــي كانت حق امســاعدة كبيــرة لهم. وأعــرب زيد عــن امتنانه 

وشكر الجميع على مساعدته في الحصول على هذه المساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة
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 مشروع الصحــــة

تحسين وصول الخدمات الصحية الى الفئات االشد ضعفا والخدمات الصحية المنقدة للحياة في محافظة الجوف  	 
رعايــة االم الحامــل وصحــةاألم والمواليــد والطفل،مــن خــالل إعــادة تأهيــل ودعــم المرافــق الصحيــة فــي المناطــق النائيــة بالمعــدات 	 

واإلمدادات األساسية

االهداف:

فــي الفتــرة مــن 2017-8-15 إلــى 2018-6-15 تــم اســتهدف محافظــة )الجــوف( حيث ســيتم تغطيــة حوالي 19.500 مســتفيد بالخدمــات الطبية 
الطارئــة. بتمويــل االوتشــا ، عقــد اتفاقيــة شــراكة فرعيــة بيــن )المؤسســة الوطنيــة ( و )يمــن الخيــر( فــي محافظــة الجــوف )مديريــة المتــون( 
لتقديــم الخدمــات الصحيــة الطارئــة للمرافــق الصحيــة التاليــة )المتــون - القواســمة-القصبة( المرافــق الصحيــة التــي تغطــي النازحيــن 

والمجتمعات المضيفة،حيث وصلت إ لى أكثر من500، 19شخص معرض للخطر. 
مشــروع الخدمــات الطبيــة الطارئــة يشــمل الرعايــة الصحيــة األوليــة، واألمومــة والطفولــة ركزهــذا المشــروع علــى تحســين فــرص الحصــول 
على الرعاية الصحية من خالل توفيراألدوية والمعدات الطبية،ودعم الرعايةالصحية األولية الشاملة مع التركيزعلى صحة األم والطفل. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ركــز المشــروع علــى تعزيــز النظــم الصحيــة مــن خــالل بنــاء قــدرات الموظفيــن وإعــادة تأهيــل المراكزالصحيــة فــي 

المناطق المستهدفة

التخصيص:
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فــي عــام 2017،تــم تمويــل مشــروع الصحة من االوتشــا تحت عنوان مشــروع الخدمــات الطبية الطارئــة 2017 في محافظة الجوف مع شــراكة 
اتفاقيــة فرعيــة بيــن المؤسســة الوطنيــة لالســتجابة الطارئــة ويمــن الخيــر لإلغاثــة والتنميــة  ومســؤولية مؤسســة يمــن الخيــر بمتابعــة 
ــة. وكذلــك تعبئــة اســتمارة تقييــم لعــدد 10  وتقييــم المشــروع عــن طريــق القيــام بزيــارة شــهرية دوريــة إلــى كل المرافــق الصحيــة الثالث
مســتفيدين مــن كل مركزصحي,رفــع مســتوى الوعــي لــدى المســتفيدين )فــي المراكزالصحيــة والمنطقــة المحيطــة بالمراكزالصحيــة( آليــة 
الشــكاوى المذكــورة فــي المقتــرح والخدمــات المجانيــة التــي يقدمهاالمركزالصحي.التنفيــذ الفعــال لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم 
ــق للزيــارات الميدانيــة الــى المؤسســة الوطنيــة لالســتجابة 

َّ
األســرة.توثيق قصــص النجــاح والــدروس المســتفادة. وتقديــم تقريرشــهري موث

االنسانية .
وســيتم الوصــول الــى 500،19وهوماتحقــق إلــى حــد كبيرمــن خــالل التنفيــذ. وركزالمشــروع الــذي مولــه االوتشــا علــى دعــم الرعايــة الصحية 

األولية وخدمات صحة األم والطفل إلى )19.500( مستفيد في 3 مرافق صحية لمديرية المتون في منطقةالجوف.

حيــث قــام المشــروع أيضاببناءقــدرات العامليــن في مجال الرعايــة الصحية في تقديم الخدمــات الطبية الطارئة. وبصــورة أكثرتحديدا قدمت 
المؤسســة الوطنيــة الخدمــات الطبيــة الطارئــة للمجتمعــات المضيفــة والنازحيــن داخليا،والتــي شــملت التحصيــن والرعايــة الصحيــة األوليــة 
الطارئــة واإلحــاالت  وإجالءحــاالت الصدمات والســيطرة واســتجابة تفشــي األمــراض المعدية. ومــع ذلك،ونظراالرتفاع مســتوى انعدام األمن 
الدائــم فــي اليمن،والقتــال الســائد،والتهديدات األمنيــة التــي تواجــه المرافــق الصحيــة والعامليــن الصحييــن. واجهــت بعــض التحديــات فــي 
تنفيــذ المشــاريعا لمذكــورة أعــاله. وقــد ثبــت أن األدويــة واللــوازم الطبيــة، فضالعــن نشــره افــي المناطــق النائيــة ، كانــت صعبــة فــي بعــض 
األحيــان. وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتهدفت الغارات الجويــة وهي في بعض الحاال ت قريبــة جدا من المجتمعــات المحليةالتي تخدم الجوف، 
ومــع ذلــك، كان التحــدي األكبرهوأنــا لعديدمــن المناطــق فــي الجــوف ومختلــف المناطــق المســتهدفة تعرضــت لضربــات جويــة عــدة، حيــث 
قدمــت خدمــات الرعايةالصحيــة. وعلــى هــذا النحــو، واصــل تقديــم الخدمــات الطبيــة المجانيــة للوصــول إلــى  19.500 مســتفيدا إلــى جانــب 

انعدام األمن وعدم االستقرار في البلد.

اإلجنازات والتحديات:
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 مشروع احلمـــاية

تحسين وصول األطفال المتضررين من النزاع إلى خدمات الدعم النفسي واالجتماعي	 
تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي واالجتماعي             	 

االهداف:

فــي عــام 2017،خصصــت مؤسســة يمــن الخير2,000.14دوالرأمريكــي من مؤسســةالعطاء كاتفاقية فرعية بمشــروع االحالــة الطبية لألطفال 
المتضررين من النزاع المسلح. بدأ هذاالمشروع في مارس 2017 واستمرحتى 30 يونيو 2017 واستهدف محافظةالجوف.

وكان الهــدف مــن المشــروع تقديــم الرعايةالطبيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي. وتوفيرخدماتحمايةاألطفــال االقــل مــن 18 ســنة الدعــم
النفسي،وتقديمالرعايةالطبيةوالدعمالنفسيواالجتماعي.

التخصيص:
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بتمويــل مــن االوتشــا مــع اتفاقيــة شــراكة فرعيــة بيــن مؤسســة العطــاء لإلغاثــة والتنميــة ويمــن الخيــر لإلغاثــة والتنميــة تــم تنفيــذ مشــروع 
االحالة الطبية لألطفال في محافظةالجوف واســتهداف الضحايا من األطفال دون ســن 18 ســنة لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفســي 
واالجتماعي،لعــدد حــاالت 18 حالــة لألطفــال الذيــن تــم إحالتهــم مــن مستشــفى الجــوف إلــى مستشــفى )العلــوم والتكنلوجيــا ( فــي صنعاء 

تم تنفيذ المشروع من خالل:

تنفيد المشروع :
      - مراقبة حاالت األطفال المتأثرين بالحرب

      - إنشاء قاعدة بيانات تضم األطفال المتضررين من الحروب وتحديثها بشكل دوري
      - تقارير أسبوعية وشهرية.

      - توفيرغرفة الدعم النفسي واالجتماعي لزيادة الوعي بأهمية الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال خالل الحرب

اإلجنازات:
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