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CRB كملة
ــن  مـــن  ــهده  اليمـ ــا تشـ ــل مـ يف ظـ

منـــذ  مســـتمرة  وحـــروب  أزمـــات 

ـــج  ـــي نت ـــة، والت ـــنوات متتالي ـــس س خم

عنهـــا أزمـــة  انســـانية وصفـــت بأنهـــا 

األســـوأ عـــى مســـتوى العـــامل خـــالل 

2019م. العـــام 

حيـــث أشـــارت التقاريـــر الدوليـــة اىل 

 24,14( اليمنيـــن  مـــن   80,4% أن 

املســـاعدات  اىل  بحاجـــة  مليـــون(   

9,88 مليـــون يعانـــون  اإلنســـانية, و 

ويحتاجـــون  الشـــديد  الجـــوع  مـــن 

ــام  ــة , مـ ــة العاجلـ ــاعدة الغذائيـ للمسـ

نتـــج عنـــه انتشـــار مـــرض ســـوء التغذيـــة 

شـــخص  مليـــون   7.37 أن  حيـــث 

مصابـــن بســـوء التغذيـــة,  و 14,03 

مليـــون شـــخص بحاجـــة شـــديدة للحـــد 

ــة, و17.8  ــة الصحيـ ــن الرعايـ األدىن مـ

ـــال  ـــاعدة يف مج ـــة للمس ـــون بحاج ملي

امليـــاه والـــرف الصحـــي.

موجـــة  اســـتمرار  ظـــل  يف  هـــذا 

اســـتمرار  بســـبب  الداخـــي  النـــزوح 

أشـــارت  حيـــث  املســـلح  الـــراع 

التقاريـــر اىل أن  6.74 مليـــون شـــخص 

الطارئـــة  اإليـــواء  ملـــواد  بحاجـــة 

حيـــث  النازحـــن  مـــن  معظمهـــم 

يقـــدر عـــدد النازحـــن ب 3,65 مليـــون 

ظـــروف  يف  يعيشـــون  شـــخص 

الصعوبـــة. غايـــة  يف  انســـانية 

ـــانية  ـــؤولية االنس ـــع املس ـــن واق وم

مـــن  وانطالقـــاً  واالجتامعيـــة، 

األهـــداف التـــي رســـمناها ألنفســـنا  

حاولنـــا يف ائتـــالف اإلغاثـــة والبنـــاء) 

املعانـــاة  مـــن  التخفيـــف    )   CRB

مـــن  اليمنـــي  للشـــعب  اإلنســـانية 

خـــالل جملـــة مـــن الربامـــج واملشـــاريع 

العـــام  خـــالل  والتنمويـــة  اإلغاثيـــة 

2019م.

حيـــث بلـــغ عـــدد املشـــاريع التـــي 

مرشوعـــاً   )269( االئتـــالف  نفذهـــا 

و  اإلغاثيـــة  املجـــاالت  مختلـــف  يف 

التنمويـــة اســـتفاد منهـــا )  86748 ( 

فـــرد.   )  520488  ( تقـــدر ب  أرسة,  

وان كان ألحـــد مـــن فضـــل بعـــد اللـــه 

ـــو  ـــاح فه ـــذا النج ـــق ه ـــاىل يف تحقي تع

لـــرشكاء ) CRB  (  مـــن مؤسســـات 

مانحـــة وممولـــن وعاملـــن ورشكاء 

الشـــكر  كل  منـــا  فلهـــم  منفذيـــن 

والتقديـــر.

رئيس االئتالف

د/ كامل صالح القدمي

رؤيتنا:
 اإلبــداع والتميــز يف تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية العاجلــة 

واملســتدامة. 

رسالتنا:
ـــات  ـــة االحتياج ـــم بتلبي ـــي يهت ـــري ربح ـــوي غ ـــايث تنم ـــالف إغ ائت

اإلنســـانية العاجلـــة واملســـتدامة للمترضريـــن واملحتاجـــن 

يف الجمهوريـــة اليمنيـــة  مـــن خـــالل برامـــج وأنشـــطة متميـــزة 

والقطاعـــات  االئتـــالف  أعضـــاء  بـــن  الجهـــود  بتنســـيق   ،

ــة  ــع املنظـــامت املانحـ ــة مـ ــة والرشاكـ ــة املختلفـ الحكوميـ

محليـــاً وإقليـــامً ودوليـــاً.

قيمنا :
املؤسسية        املساواة       الرشاكة     

الشفافية       اإلنسانية

أهدافنا:
توفـري االحتياجـات العاجلة واملسـتدامة للنازحن واملترضرين . 1

واملحتاجـن وحفظ كرامتهم اإلنسـانية.

تنسـيق الجهود بن مؤسسـات االئتـالف واملنظامت املانحة . 2

مبـا يضمن وصول الخدمات اىل املسـتحقن.

العـادل . 3 والتعويـض  واإلعـامر،  البنـاء  إعـادة  يف  اإلسـهام 

األحـداث. مـن  للمترضريـن 

تطويـر قـدرات املؤسسـات والجمعيـات األعضـاء مبـا يحقـق . 4

املنشـودة.  األهـداف 

إيصـال صـورة واضحـة عـن الوضـع اإلنسـاين يف اليمـن  للـرأي . 5

العـام املحـي واإلقليمـي والدويل.

توسـيع الرشاكـة مـع املنظـامت الرائـدة يف العمـل اإلنسـاين . 6

واإلقليميـة  املحليـة  املنظـامت  عضويـة  عـى  والحصـول 

. والدوليـة 
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أسلوب العمل:
CRB إىل وضــع محــددات واضحــة ألســلوب العمــل, بنــاًء عــى  عمــد 
ــة العلميــة يف تحديــد االحتياجــات, وتصميــم ووضــع املشــاريع  املنهجي
عمليــة  وتقييــم  األثــر,  بتقــي  االهتــامم  مــع  وتنفيذهــا,  وتســويقها 
والتحســن  التطويــر  بهــدف  وذلــك   ، املراحــل  مختلــف  يف  التنفيــذ 
املحــددات  وفــق  وذلــك  واملنتــج,  والخدمــة,  األداء,  يف  املســتمر 

 : التاليــة  والخطــوات 

تحديد االحتياج عن طريق املسوحات والدراسات امليدانية .	 

تصميم املشاريع الالزمة لسد االحتياج حسب األولوية .	 

تسويق املشاريع .	 

توقيع العقود مع الجهات املانحة .	 

تنفيذ املشاريع .	 

توثيق املشاريع يف جميع مراحل التنفيذ .	 

تسليم التقارير املتعلقة بسري املشاريع إىل الجهات املمولة .	 

تقييم املشاريع مع املعنين .	 

تقي أثر املشاريع عى املجتمع .	 

املؤسسية
الطاقــات واإلمكانيــات  CRB منــذ نشــأته عــى االســتفادة مــن  عمــل 

التطوعــي  العمــل  خدمــة  نحــو  ذلــك  كل  وتوجيــه  واملاديــة,  البرشيــة 

تنظيمــي  هيــكل  إىل  اإلداري  نظامــه  يف   CRB ويســتند  املؤســي, 

يتمتــع بوضــوح االختصاصــات والصالحيــات, التــي تعتمــد عــى التخطيــط 

وخدماتــه  وبرامجــه  مشــاريعه  لكافــة  الدقيــق,  والتقييــم  الســليم, 

املختلفــة, املنفــذة عــرب أعضائــه وقطاعاتــه ولجانــه ورشكائــه يف مختلــف 

املحافظــات, مســتثمراً كل الخــربات يف تطويــر النظــام اإلداري واملــايل 

كلــام دعــت الحاجــة لــذك ملواكبــة التغــريات والتطــورات املتســارعة .

نطاق العمل:
أن  لــه  املرســومة  الخطــة  بحســب  2019م  عــام  CRBخــالل  اســتطاع  
ــة  ــات يف الجمهوري ــت محافظ ــة  س ــه املختلف ــطته وخدمات ــي بأنش يغط
اليمنيــة مســتثمراً يف ذلــك جهــود شــبكة كبــرية مــن املنظــامت األعضــاء 
املحافظــات  يف  لــه  التابعــن  واملتطوعــن  العاملــن  و  الرشيكــة  و 

واملديريــات داخــل اليمــن.

رشكاؤنا:
تعتــرب الرشاكــة احــدى أهــم القيــم الحاكمــة لعمــل   CRB كــام متثــل 
ــن  ــدف م ــرب ه ــث تعت ــته حي ــه  وسياس ــارزاً يف منهجيت ــياً وب ــراً أساس عن
أهــداف CRB التــي اســس مــن اجلهــا وقــد اســتطاع الـــ CRB بفضــل اللــه 
تعــاىل ثــم بجهــود العاملــن فيــه أن يكســب ثقــة العديــد مــن الســلطات 
املحليــة واملســتفيدين وعــدد كبــري مــن املنظــامت واملانحــن والــرشكاء 
: CRB الدوليــن و املحليــن ومــن أهــم الــرشكاء الــذي يعمــل معهــم الـــ

الجانب الحكومي.	 
املنظامت الدولية.	 
املانحون واملمولون.	 
املستفيدون الرشكاء املنفذون.	 
العاملون.	 

 األمن
الغذايئ

408144  
 عدد األشخاص املستفيدين الذين تم

الوصول إليهم يف مجال األمن الغذايئ

92934
 عدد األشخاص املستفيدين الذين تم

 الوصول إليهم يف مجال املياه واإلصحاح
البيئي

8904
 عدد األشخاص املستفيدين الذين تم

 الوصول إليهم يف مجال اإليواء واملواد
غري الغذائية

1338
 عدد األشخاص املستفيدين الذين تم

 الوصول إليهم يف مجال الصحة
والتغذية

2208
 عدد األشخاص املستفيدين الذين تم

الوصول إليهم يف مجال التعليم

 الصحــــة
 والتغذية

 اإليواء
 وغري

الغذائية

التعليم

 املياه
 واإلصحاح

البيئي

مجاالت العمل
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مجال األمن الغذايئ

ــذايئ ،  ــن الغ ــدام األم ــن انع ــي م ــخص مين ــون ش ــو 18 ملي ــاين  نح ــة يع ــر الدولي ــب التقاري حس

مــن بينهــم   9,88 مليــون يعانــون مــن الجــوع الشــديد ,  و 7.37 مليــون شــخص مصــاب بســوء 

التغذيــة.

حيــث أدت الحــرب اىل انهيــار االقتصــاد ، وفقــد ماليــن اليمنيــن ســبل معيشــتهم ، مــام صعــب 

عليهــم توفــري الحــد األدىن مــن احتياجاتهــم الغذائيــة واملعيشــية ، فيــام أدى ارتفاع أســعار الســلع 

األساســية  إىل حرمــان ماليــن اليمنيــن مــن القــدر الــذي يحتاجــون إليــه مــن الغــذاء.

 وللتخفيــف مــن هــذه املعانــاة ، نفــذ CRB ، خــالل العــام 2019 ، مجموعــة مــن املشــاريع 

املوســمية  وغــري املوســمية  أســهمت يف مكافحــة الجــوع ، و يف تحقيق األمــن الغذايئ  لألرس 

الفقــرية واملحتاجــة ، واألرس النازحــة واملتــرضرة  مــن األحــداث ، يف العديــد مــن محافظــات 

ــة . الجمهوري

ملخص اإلنجازات والتدخالت

 خالل العام 2019

408144   

عدد  األفراد املستفيدين

   178

عدد املشاريع املنفذة
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تم  الطارئة,   الغذائية  اإلغاثة  مشاريع  من  عددا   CRB نفذ 
حليب  وتوزيع   ، األساسية  الغذائية  املواد  توفري  خاللها  من 
األطفال, واملساعدات النقدية   لألرس املستفيدة ، أسهمت 
احتياجاً  األشد  اإلغاثة يف دعم ومساعدة األرس واألفراد  هذه 

من  وغريهم  النزوح   مناطق  يف  واملترضرين  النازحن  من 
املحتاجن  يف املجتمعات املضيفة ، كام أسهمت يف انقاذ 

حياة األالف من األشخاص املعرضن لخطر املجاعة.

1. اإلغاثة الغذائية الطارئة واملساعدات النقدية:

..........................     78     ..........................

174648  عدد املشاريع املنفذة من اإلغاثة29,108
واملساعدات النقدية الطارئة

 مشاريع السالت
الغذائية

 املساعدات النقدية
يف الغذاء

 توزيع  األرز
و الدقيق

توزيع حليب األطفال

عدد األفراد املستفيدينعدد االرس املستفيدين

حياة  عى   ، اإلنسانية  األزمة  وأثار   ، تداعيات  تخفيف  بهدف 

املدن  يف   ، واملعدمة  الفقرية  األرس  وخصوصا   ، اليمنن 

تزداد  الذين   ، واملترضرين  النازحن  من  وغريهم   ، واألرياف 

معاناتهم جراء ارتفاع أسعار املواد السلعية ، وارتفاع تكاليف 

الرمضانية  الخري  مشاريع   CRB نفذ   ، املعيشية  الخدمات 

الوجبات  ، وتوزيع  الطبخ  التمور والحليب وزيت  التي شملت 

املطبوخة ، وإقامة موائد إفطار الصامئن ، خالل أيام الشهر 

الكريم .

2. مشاريع الغذاء الرمضانية:

..........................     100     ..........................

174648  عدد املشاريع املنفذة من اإلغاثة29,108
واملساعدات النقدية الطارئة

 مشاريع السالت
الرمضانية

 موائد اإلفطار
والوجبات الجاهزة

توزيع التمور
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ينفذ CRB  سنوياً ، خالل أيام عيد األضحى املبارك ،مرشوع توزيع 

 ، املنظامت  من  عدد  مع  والرشاكة  بالتنسيق   ، األضاحي  لحوم 

والجهات والشخصيات الداعمة ، يف الداخل والخارج ، وتسهم لحوم 

األضاحي املوزعة ، يف تخفيف معاناة األرس الفقرة واأليتام ، وأرس 

النازحن ، وإدخال الفرحة والرسور ، عى أفراد هذه األرس وذويهم ، 

خالل أيام العيد . حيث بلغ عدد األضاحي التي تم توزيعها خالل عام  

2019م  )1200( أضحية ، من الخراف واملاعز واألبقار ، كام وزعت 

أيام  مختلف  يف  والنذور  رمضان,  شهر  أيام  خال   ، العقائق  لحوم   ،

السنة .

3. توزيع لحوم العقائق واألضاحي:

..........................     53     ..........................

82248 عدد مشاريع توزيع اللحوم واألضاحي13708

 توزيع لحوم رمضانتوزيع لحوم األضاحي
 والعقائق

عدد األفراد املستفيدينعدد األرس املستفيدة
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مجال الحامية واملأوى واملواد غري 
الغذائية

تشـــهد اليمـــن حاليا أكـــرب أزمة  تتعلـــق بالحامية عى مســـتوى العامل  حيـــث يتعرض املدنيـــون ملخاطر 

متعـــددة جـــراء أعـــامل العنف القامئة ، واســـتمرار األحـــداث األمنية  منـــذ خمس ســـنوات،كام أن عملية 

النـــزوح املمتـــد واملتجدد، خلقت ظروفاً قاســـيًة ومؤملًة ، لعرشات  األالف مـــن النازحن يف  مخيامت 

اإليواء. ومراكز 

 كـــام تســـبب النزوح يف اســـتنزاف املـــوارد االقتصاديـــة واالجتامعيـــة ، مام دفـــع الفئـــات املترضرة ، 

للجـــوء إىل اتخـــاذ بدائـــل ضـــارة ، مثل عاملـــة األطفال ،والـــزواج املبكر ، ومامرســـة انتهاكات جســـيمة ، 

يف مجـــال حقـــوق األطفال ، واأليتـــام ، والعنف القائم عى النـــوع االجتامعي ، وانتهـــاكات حقوق ذوي 

االحتياجـــات الخاصة.

 وتشـــري اإلحصائيـــات الدوليـــة ، إىل أن حـــوايل 12 مليون شـــخص يف اليمـــن بحاجة ماســـة إىل تدخالت 

لحاميـــة ســـالمتهم، وكرامتهم وحقوقهم األساســـية .

ويف هـــذا اإلطـــار ، عمـــل CRB جاهداً  مع رشكائـــه ، عى تنفيذ عـــدة  برامج ومشـــاريع يف املجال مثل 

مشـــاريع  الحاميـــة واملـــأوى، وتوزيع املـــواد غري الغذائيـــة ، وتقديم املســـاعدات والرعايـــة االجتامعية 

الالزمـــة ،للفئات األشـــد فقراً  بـــن النازحن واملجتمعـــات املضيفة .

ملخص اإلنجازات والتدخالت

 خالل العام 2019

8904   

عدد  األفراد املستفيدين
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منازل   بناء  يف  املتمثلة   ، اإلنشائية  باملشاريع   CRB يهتم 

األحداث  جراء  املترضرة،  املنازل  وترميم  الفقرية،  لألرس 

جدوى  ذات  املشاريع  هذه  أن  باعتبار   ، الطبيعية  والكوارث 

 ، واستقرارها  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  وتسهم  كبرية، 

ذوي  خاصة  املستفيدة  لألرس   ، النفي  باالستقرار  وتعود 

، وتعمل عى تحسن مستوى تكيفهم  الخاصية  االحتياجات 

و    ، معاناتهم  من  كثريا  وتخفف   ، واالجتامعي  املعييش 

نفذ   ،  2019 العام  وخالل   ، والنزوح  الترشد  مآيس  تقيهم  

CRB بناء 5 منازل لألرس الفقرية من ذو االحتياجات الخاصة ، 

كام تم تأثيث عدد 135مسكن  لألرس املرشدة واملتأثرة من 

االحداث.

1. بناء وتأثيث منازل األرس الفقرية:

..........................     2     ..........................

280  عدد مشاريع بناء وتأثيث منازل األرس40
الفقرية

 بناء منازل األرس ذوي
االحتياجات الخاصة

 تأثيث منازل لالرس املرشدة
واملتأثرة من االحداث
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قدمها،  التي   ، والخدمات  املشاريع  تنوعت   ، اإلطار  هذا  يف 

CRB  خالل العام 2019 بن توزيع املواد اإليوائية واملنزلية 

النازحن  من  واحتياجاً،  رضراً  األكرث  لألرس   ، الرضورية 

أسهمت   ، املضيفة  واملجتمعات  للمخيامت  واملترضرين، 

التنفيذ,  مناطق  يف  النازحن  معاناة  تخفيف  يف  جميعها 

وتحسن مستواهم املعييش.

 كام نفذ مشاريع توزيع كسوة عيدي الفطر واألضحى  لألطفال 

 ، الشتاء  كسوة  وتوزيع   ، واأليتام  الفقرية  أألرس  أبناء  من   ،

الفقرية  لألرس  الشتوية  واملالبس   ، والبطانيات  والفرش 

التي  املحافظات  عى  املجال  هذا  يف  الرتكيز  مع   ، والنازحة 

شهدت انخفاضاً كبري يف درجات الحرارة خالل فصل الشتاء.

2. املواد اإليوائية وكسوة العيد والشتاء:

..........................     24     ..........................

1188  عدد مشاريع املواد اإليوائية وكسوة198
العيد والشتاء

 توزيع بطانيات
  الشتاء

توزيع أدوات منزلية
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توزيع كسوة العيد  توزيع الحقيبة
  الشتوية
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3. انشاء مخيامت لألرس النازحة:
نزوح  مبوجة  سنوات  منذ  اليمن  يف  القامئة  الحرب  تسببت 

مستمرة، حيث يعيش اآلالف من األرس اليمنية النازحة وضعاً 

حر  يقيهم  الذي  املأوى  توفر  عدم  يف  يتمثل  صعباً  إنسانياً 

هذه  من  التخفيف  يف  ولإلسهام   ، الشتاء  وبرد  الشمس 

األرضار ، نفذ CRB خالل العام 2019 ، بالرشاكة مع  الجهات 

الحكومية وبعض املؤسسات املحلية ،مرشوع إيواء وحامية 

النازحن، الذي شكل استجابة متكاملة لعدد من األرس النازحة 

األشد ضعفاً،  ) متت من خالله توفري وحدات سكنية مؤقتة 

مع األثاث ومتطلبات الحياة  البسيطة(,  كام  نفذ CRB ،مع 

وتقديم  أرسة،   121 لعدد  مخيمن  انشاء  مرشوع  رشكائه 

صديقة  مساحة  آمنة  أماكن  وإنشاء  النقدية،  املساعدات 

لألطفال.

..........................     9     ..........................

693 انشاء مخيامت لألرس النازحة99

 توفري مساحات صديقة  توزيع خيام طارئة
لألطفال
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 تجهيز وحدات سكنية
 مؤقتة
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مجال املياه واإلصحاح البيئي

يعـــد اليمـــن مـــن أكرث البلـــدان التي تعـــاين من شـــحة املياه ،حيث تشـــري اإلحصائيـــات الدوليـــة ، إىل أن   

17.8 مليـــون شـــخص يف اليمـــن  ال يســـتطيعون الحصـــول عـــى امليـــاه النظيفة ، وخدمـــات الرف 

الصحـــي ، كام تســـببت األحـــداث األمنيـــة ، واألزمة االنســـانية ، يف ارتفـــاع تكاليف املياه بشـــكل كبري,  

وذلـــك بســـبب النزوح املســـتمر ، الـــذي أدى إىل  تزايـــد الضغط ، عى مصـــادر املياه الشـــحيحة أصال.

 كـــام أدى ضعـــف  خدمـــات الـــرف الصحـــي و انعدامـــه يف كثري مـــن أماكـــن النـــزوح إىل تفاقم خطر 

األمـــراض املعديـــة ، مثـــل الكولـــريا , وحمى الضنـــك وغريها .

ولإلســـهام يف تخفيـــف اآلثـــار واألرضار الناجمـــة عـــن ذلـــك  نفـــذ  CRB  خـــالل عـــام 2019 ، جملة من 

مشـــاريع امليـــاه  واإلصحاح البيئي ، بالرشاكة مـــع عدد من املنظامت ، و املانحـــن  نجحت يف تخفيف 

معانـــاة ،اآلالف مـــن األفراد  املحتاجـــن واملترضرين يف عـــدد من محافظـــات الجمهورية.

ملخص اإلنجازات والتدخالت

 خالل العام 2019
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وهي   ، يومية  معاناة  الريف  يف  اليمنية  األرس  غالبية  تعيش 

تكدح لتوفري املياه ، التي تعد أساس الحياة ، وتتم عملية نقل 

أو  والنساء  األطفال  أو  الدواب  عى  البدائية  بالطرق  املياه 

بواسطة شاحنات النقل يف األماكن التي تتوفر فيها الطرق، 

دخل  من  كبري  قدر  إنفاق  يف  الكبري  أثره  له  مكلف  أمر  وهو 

أي  أمام األرسة  األمر ال يرتك  الفقرية عى املاء، وهذا  األرس 

خيار آخر ، غري استخدام مياه رشب من مصادر غري صحية.

مع  بالرشاكة   CRB نفذ  الكارثية،  اآلثار  هذه  من  وللتخفيف   

يف  أسهمت   ، مرشوعا   14  ، املانحة  املنظامت  من  عدد 

توفري املياه النظيفة يف املناطق املستهدفة ، متثلت هذه 

وتوفري  الخرسانية  الخزانات  وبناء   ، اآلبار  حفر  يف  املشاريع 

منظومات شمسية  لضخ املياه, وتأهيل وصيانة آبار املياه 

القدمية.

1. مشاريع حفر وتأهيل اآلبار

..........................     27     ..........................

54846 مشاريع  املياه وحفر اآلبار 9141

 خزانات تجميعية
خرسانية

 تزويد اآلبار مبنظومات شمسية
 مع أدوات متكاملة لرفع املاء
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حفر األبار

بهدف اإلسهام يف الحد من استخدام املياه امللوثة ، وتوفري قدر 

يف  واإلسهام   ، اليومي  واالستخدام   ، للرشب  الصالحة  املياه  من 

تقليل نسبة الوفيات ، جراء استخدام املياه امللوثة من قبل العديد 

من األرس الفقرية والنازحة ، نفذ CRB ،خالل العام 2019 ، بالرشاكة 

تم  التي   ، املاء  سقيا  مشاريع   ، املانحة  املنظامت  من  عدد  مع 

بواسطتها ، تزويد األرس باملياه النظيفة الصالحة للرشب ، وتوزيع 

يف   ، املشاريع  هذه  أسهمت  حيث   ، املياه  وحفظ  تجميع  أدوات 

تخفيف معاناة األرس املستفيدة ، يف عدد من املحافظات اليمنية 

2. توفري وحفظ املياه النظيفة

..........................     26     ..........................

7469  عدد مشاريع توفري وحفظ املياه1068
النظيفة

 خزانات لتجميع املياه
لإلستخدام املنزيل
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توزيع املياه بالوايت
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أدى ضعف شبكات الرف الصحي ، وتردي مرافق اإلصحاح البيئي 

من  كثري   تفيش  إىل  النزوح،  مناطق  كثري   يف   ، املياه  ومصادر   ،

ولإلسهام  املخيامت،  يف  خصوصاً   ، الخطرية  واألوبئة   ، األمراض 

يف الحد من تفاقم خطر هذه األمراض .

بعض  ،يف  النظافة  وتحسن  البيئي  اإلصحاح  مرشوع    CRB نفذ 

تجهيز  يف  املرشوع  نجح  حيث  مأرب  مبحافظة  النزوح  مخيامت 

مرافق و إمداد شبكات رصف صحي إىل أماكنها املخصصة لها من 

خالل حفريات آمنة .

2. اإلصحاح البيئي وتحسن النظافة

..........................     8     ..........................

1836  عدد مشاريع اإلصحاح البيئي وتحسني306
النظافة

حقيبة النظافة
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 انشاء مرافق اإلصحاح
البيئي
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مجال الصحة

يعـــاين الكثري مـــن اليمنين بشـــكل متزايد من األمـــراض جرآء انخفـــاض معدل الخدمـــات الصحية ، يف 

املرافـــق الصحيـــة الحكوميـــة واألهليـــة ، التي تأثرت ســـلباً بســـبب تداعيات الحـــرب و آثارهـــا املدمرة ، 

حيـــث توقفت أكرث مـــن نصف املرافق الصحية ، وتشـــري التقارير إىل أن عدد األشـــخاص الذين يفتقرون 

، إىل الرعايـــة الصحية األساســـية ، بلـــغ 14,03 مليون فرد .

و لإلســـهام يف مواجهـــة هـــذه املشـــاكل ، والتخفيـــف مـــن حدتهـــا وانتشـــارها ،نفذ CRB خـــالل العام 

2019 م عـــدد مـــن املشـــاريع الصحية متثلـــت يف والرعايـــة الصحيـــة ،  املتكاملة من خـــالل  املعاينة, 

والتشـــخيص, والتحاليـــل الطبيـــة, ورصف العالجـــات  للمـــرىض,  ودعـــم املرافـــق الصحيـــة باألدويـــة 

األساسية. واملســـتلزمات 

ملخص اإلنجازات والتدخالت

 خالل العام 2019
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عندما تندلع الحرب يف بلٍد ما  تحل الكوارث واألمراض ، وتزداد 

فيخفف   ، بجانبهم  يقف  من  إىل  وحاجتهم   ، الناس  معاناة 

من معاناتهم ، وأوجاعهم وآالمهم ،وهذا ما تم تقدميه  عرب  

CRB  يف  املرشوع التكامي متعدد الخدمات ، الذي نفذه  

،وخدمات  مساعدات  املرشوع  قدم  حيث   ، مأرب  محافظة 

صحية متعددة يف مجاالت معالجة األمراض املعدية والرعاية 

الصحية ،  املتكاملة من خالل  املعاينة والتشخيص والتحاليل 

الصحية  ، ودعم املرافق  للمرىض  العالجات   الطبية ورصف 

باألدوية, واملستلزمات األساسية.

1. املرشوع التكامي متعدد الخدمات

..........................     7     ..........................

43 املرشوع التكاميل متعدد الخدمات32
 عدد األفراد املستفيدين

ذكور
عدد األفراد املستفيدين

اناث

  رصف العالجاتاملعاينة والتشخيص
للمرىض

 دعم املرافق الصحية باألدوية
واملستلزمات األساسية

االحتياجات  وذوو  واملعاقون   ، املزمنة  األمراض  ذوو  يعترب 

للدعم  واحتياجاً  ضعفاً  املرىض  فئات  أشد  من   ، الخاصة 

بسبب   ، حياته  هؤالء  من  البعض  يفقد  وقد   ، واملساعدة 

التطبيب   تلقي  عى  مقدرته  وعدم   ، الصحية  حالته  تدهور 

 ، الراهنة  املرحلة  يف  خصوصا   ، االزم  العالج  أو  الرضوري 

التي يشهد الوضع الصحي يف اليمن ، خاللها تدهوراً كبرياً  ، 

 ، املرىض  معاناة  وتخفيف   ، املعالجة  يف  اإلسهام  وبهدف 

والدعم   ، الرعاية  ، عدداً من مشاريع   2019 CRB  خالل  نفذ 

املجاين  الدواء  ،وتوفري   املرىض  عالج  كفالة  مثل  الصحي 

الرعاية  ، وتقديم خدمات  والنظارات  العكازات  توزيع  و   ، لهم 

الصحية األولية ، ودعم إجراء العمليات الجراحية.

2. رعاية ودعم وعالج املرىض

..........................     7     ..........................

43 رعاية ودعم وعالج املرىض32
 عدد األفراد املستفيدين

ذكور
عدد األفراد املستفيدين

اناث

 الدعم النقدي إجراء عمليات جراحية 
العالجي  للمرىض

 دعم املرافق الصحية باألدوية
واملستلزمات األساسية
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مجال التعليم

يعتـــرب التـــرسب مـــن التعليم  مـــن أكرث الظواهر تفشـــيا  يف الســـنوات األخـــرية  يف اليمن ، حيث تشـــري 

األرقـــام  إىل وجـــود أكرث من مليوين طفل خارج مدارســـهم ، ويرتك الكثري من هؤالء األطفال مدارســـهم  

بحثـــاً عـــن العمل إلعالة أرسهـــم ، أو لعدم توفـــر البيئة التعليمية املناســـبة خاصة يف مخيـــامت النزوح,  

مـــام يؤدي إىل  الزيـــادة يف معدالت األميـــة, والجهل, والبطالـــة ، وبروز ظواهر غري جيـــدة يف املجتمع 

كعاملة األطفـــال, وغريها من الظواهر الســـلبية.

وألهميـــة التعليـــم يف معالجـــة الكثري من العلـــل املجتمعية ، نفـــذ  CRB  بعض املشـــاريع التعليمية, 

مثـــل أنشـــاء املـــدارس البديلة, وتوزيـــع الحقيبة املدرســـية, التي كان لها أثـــر كبري يف اســـتمرار العملية 

التعليميـــة للمئات مـــن األطفال خاصـــة النازحن والفئات األشـــد فقراً.

ملخص اإلنجازات والتدخالت

 خالل العام 2019
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الحقيقي ألي مجتمع  التقدم  أن مرتكز  الكثرية  التجارب  أثبتت 

هو التعليم ،وانطالقا من هذا املرتكز وألهميته البالغة ،ومن 

التعليم  من  الترسب  ظاهرة  مكافحة  يف  املساهمة  أجل 

التعليم  ، عدداً من مشاريع دعم   2019 عام  CRB خالل  نفذ 

يف  املشاريع   هذه  متثلت  مارب،  محافظة  يف  األسايس 

بجميع  مزودة  مؤقتة  مدرسة  الوليد  بن  خالد  مدرسة  انشاء 

، وتوزيع  األثاث واملستلزمات املدرسية يف مديرية رصواح 

الحقائب املدرسية املتكاملة املزودة بالقرطاسية املدرسية 

وتوزيع الزي املدريس.

1. رعاية ودعم التعليم األسايس

..........................     3     ..........................

253 رعاية ودعم التعليم األسايس 480
 عدد األفراد املستفيدين

ذكور
عدد األفراد املستفيدين

اناث

 تجهيز مدرسة مؤقتة للنازحني مجهزة
 بجميع مستلزمات األثاث

مساعدات نقدية تعليميةالحقيبة والزي املدريس
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مجال الرشاكات والعالقات العامة

تعتـــرب الرشاكـــة احـــدى أهـــم القيـــم الحاكمة لعمـــل   CRB كـــام متثل عنـــراً أساســـياً وبارزاً 

يف منهجيتـــه  وسياســـته حيـــث تعتـــرب هدف من أهـــداف CRB التي اســـس مـــن اجلها, وقد 

اســـتطاع  CRB بفضـــل اللـــه تعـــاىل ثـــم بجهـــود العاملـــن فيـــه أن يكســـب ثقة  الســـلطات 

املحليـــة وعـــدد كبري مـــن املنظـــامت واملانحـــن والـــرشكاء الدوليـــن و املحلين.

 ومـــن أجل تحقيق هذا الهـــدف أقامت الهيئـــة اإلدارية  لCRB خالل العـــام 2019م مجموعة 

من األنشـــطة التي من شـــأنها توســـيع شـــبكة الرشاكات والعالقـــات الخاصـــة ب CRB مثل: 

 CRB حضـــور املؤمتـــرات, وزيـــارة الجهات الرســـمية و املنظامت املانحـــة, ودعوتهـــم لزيارة

وتوقيع بروتوكـــوالت التعاون معهـــم, وتكريم الـــرشكاء الفاعلن.
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تعترب املؤمترات وامللتقيات من أهم الوسائل للتعريف بالوضع اإلنساين  يف اليمن و للتعريف 

CRBعى  ل  اإلدارية  الهيئة  حرصت  CRBولذلك  يقدمها   التي  والخدمات  واملشاريع  بالربامج 

املشاركة يف بعض املؤمترات والفعاليات املهمة داخل اليمن وخارجها.

حضور املؤمترات

تعترب الزيارات من أهم الوسائل للتعريف بأنشطة  CRB والتعرف عى الرشكاء عن قرب ولذلك تم 

تبادل الزيارات بن   CRB و عدد الجهات الحكومية ذات العالقة لتنسيق األعامل ولتوثيق العالقة 

معها, كام تم  تبادل الزيارات مع عدد من الرشكاء واملانحن

الزيارات 
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املنظمة  والقوانن  باألنظمة  يلتزم  الذي  املؤسي  العمل  عى   CRB عى  القامئون  حرص 

للعمل اإلنساين الذي من شأنها كذلك توثيق عالقة  CRB مع رشكاءه و توضيح دور كل طرف 

يف هذه الرشاكة.

CRB عدد من الربوتوكوالت مع عدد من الرشكاء تنوعت ما بن  جهات  ويف هذا املجال وقع  

حكومية و رشكاء مانحن ومنفذين.

توقيع الربوتوكوالت

كان لرشكاء  CRB الدور األبرز يف النجاح الذي تم تحقيقه خالل العام 2019م ، ومن باب االعرتاف 

ألهل الفضل بحقهم يقوم  CRB  كل عام بتكريم مجموعة من الرشكاء الفاعلن بدرع  CRB شكراٍ 

وامتناناً لدورهم يف دعم مسرية  CRB اإلنسانية.

تكريم الرشكاء الفاعلن
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الشكر  و  الثناء  بعظيم    CRB والبناء   اإلغاثة  ائتالف  يتقدم 

و االمتنان لكل من ساهم يف نجاح برامجه وأنشطته خالل العام 

ورشكاء  وداعمن  مانحة  ومنظامت  حكومية  جهات  من  2019م 

فكلامت  قلنا  فمهام  ومستفيدين  ومتطوعن  وعاملن  منفذين 

الثناء ال توفيكم حقكم و إن كان من نجاح فهو نجاحكم فإمنا نحن 

حلقة يف هذه السلسلة املباركة

شكر وعرفان



CRB
ائتالف اإلغاثة والبناء
Coalition of Relief and Building
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