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CRB كلمة

مـــن  اإلنســـاين  العمـــل  يعتـــر 

أهـــم األعـــال التـــي ينعكـــس أثرهـــا 

ـــرش  ـــي الب ـــع بن ـــى جمي ـــايب ع اإليج

مبختلـــف  الدنيـــا  أقطـــار  كل  يف 

أعراقهـــم وأديانهـــم وطوائفهـــم.

ـــى  ـــل ع ـــاين يعم ـــل اإلنس فالعم

مـــن  املتـــرع   نفـــس  تهذيـــب 

الشـــح واألنانيـــة ويشـــعره بالراحـــة 

الـــذات  عـــن  والـــرىض  النفســـية 

التـــي  والفرحـــة  الـــرور  نتيجـــة 

الفقـــراء  نفـــوس  عـــى  يدخلهـــا 

واملحتاجـــن.

االيجـــايب  األثـــر  يقتـــر  وال 

للعمـــل االنســـاين عـــى املجتمـــع 

الواحـــد أو البلـــد الواحـــد بـــل تتعـــدى 

عـــى  فتعمـــل  الحـــدود  آثـــاره 

ــعوب  ــم والشـ ــن األمـ ــب بـ التقريـ

واألخـــوة  املحبـــة  ثقافـــة  ونـــرش 

الشـــحناء  وازالـــة  البـــرش  بـــن 

بينهـــم خاصـــة  والبغضـــاء فيـــا 

فـــرات  يف  تتولـــد  التـــي  تلـــك 

الراعـــات والحـــروب يف نفـــوس 

. واملترضريـــن  النازحـــن 

العمليـــة  الناحيـــة  مـــن  أمـــا 

فللعمـــل اإلنســـاين أثـــر بالـــغ يف 

انقـــاذ حيـــاة ماليـــن البـــرش مـــن 

املجتمعـــات الفقـــرة يف مناطـــق 

الكـــوارث والراعـــات والتخفيـــف 

املرتبـــة  الســـيئة  اآلثـــار  مـــن 

عليهـــا.

بـــن  نضـــع  اليـــوم  نحـــن  وهـــا 

مـــن  كامـــل  عـــام  مثـــرة  أيديكـــم 

CRB  التكافـــل والتكامـــل كان فيـــه

املانحـــن  بـــن  الوصـــل  حلقـــة 

 )262( لتنفيـــذ  واملحتاجـــن 

طريقهـــا  عـــن  متكنـــا  مرشوعـــاً 

اىل  بخدماتنـــا  الوصـــول  مـــن 

)712,173( مســـتفيداً مـــن أبنـــاء 

يـــزال  الـــذي ال  اليمنـــي  الشـــعب 

يعـــاين أســـوأ كارثـــة انســـانية يف 

ــم  ــن نختتـ ــعنا ونحـ ــامل وال يسـ العـ

ـــدم  ـــام اال أن نتق ـــذا الع ـــاريع ه مش

رشكائنـــا  لـــكل  الجزيـــل  بالشـــكر 

تحقيـــق  يف  ســـاهموا  الذيـــن 

ــات  ــن مؤسسـ ــازات مـ ــذه االنجـ هـ

مانحـــة  ومنظـــات  حكوميـــة 

وممولـــن وعاملـــن متمنـــن مـــن 

ـــد مـــن الجهـــود  ـــذل املزي ـــع ب الجمي

ــر  ــاج كبـ ــع واالحتيـ ــوة تتسـ فالفجـ

,,,
رئيس املنتدى 

د/ كال صالح القدمي
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رئيس االئتالف

د/ كال صالح القدمي

رؤيتنا:
التميز يف تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة واملستدامة.

رسالتنا:
العاجلة   بتلبية االحتياجات اإلنسانية  إغايث تنموي غر ربحي  يهتم  منتدى 

خالل  من  اليمنية  الجمهورية  يف  واملحتاجن  للمترضرين  واملستدامة 

برامج وأنشطه متميزة بالتنسيق  مع رشكاء العمل اإلنساين محلياً وإقليميا 

ودولياً.

قيمنا :
املؤسسية        املساواة       الرشاكة     

الشفافية       اإلنسانية
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العاجلـة  اإلغاثيـة  االحتياجـات  توفـر 

للنازحـن واملحتاجـن وبنـاء قدراتهـم مبـا 

اإلنسـانية. كرامتهـم   يحفـظ 

واإلعـار  البنـاء  إعـادة  يف  اإلسـهام  

مـن  للمترضريـن  العـادل  والتعويـض 

. ث ا ألحـد ا

عـن  واضحـة  صـورة  إيصـال  عـى  العمـل 

الوضـع اإلنسـاين يف اليمـن للـرأي العـام 

والـدويل. واإلقليمـي  املحـي 

بـن  الجهـود  تنسـيق  يف  اإلسـهام 

اليمـن  يف  اإلنسـاين   العمـل  مؤسسـات 

وصـول  يضمـن  مبـا  قدراتهـا  وتطويـر 

مسـتحقيها. إىل  املسـاعدات 

الرائـدة  املنظـات  مـع  الرشاكـة  توسـيع 

وإقليميـا  محليـاً  اإلنسـاين   العمـل  يف 

ودوليـاً.

أهدافنا
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أسلوب العمل:
ــى  ــاًء ع ــل, بن ــلوب العم ــة ألس ــددات واضح ــع مح ــد CRB إىل وض عم
املنهجيــة العلميــة يف تحديــد االحتياجــات, وتصميــم وإعــداد املشــاريع 
وتســويقها وتنفيذهــا, مــع االهتــام بتقــي األثــر, وتقييــم عمليــة 
والتحســن  التطويــر  بهــدف  ، وذلــك  املراحــل  التنفيــذ يف مختلــف 
املحــددات  وفــق  وذلــك  واملنتــج,  والخدمــة,  األداء,  يف  املســتمر 

والخطــوات التاليــة : 

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 بسر املشاريع إىل الجهات املمولة .	 

تقييم املشاريع مع املعنين .	 

تقي أثر املشاريع عى املجتمع .	 

املؤسسية
عمــل CRB منــذ نشــأته عــى االســتفادة مــن الطاقــات واإلمكانيــات 

البرشيــة واملاديــة, وتوجيــه كل ذلــك نحــو خدمــة العمــل التطوعــي 

املؤســي, ويســتند CRB يف نظامــه اإلداري إىل هيــكل تنظيمــي 

عــى  تعتمــد  التــي  االختصاصــات والصالحيــات,  يتمتــع بوضــوح 

التخطيــط الســليم, والتقييــم الدقيــق, لكافــة مشــاريعه وبرامجــه 

النظــام  تطويــر  يف  الخــرات  كل  مســتثمراً  املختلفــة,  وخدماتــه 

التغــرات  ملواكبــة  لــذك  الحاجــة  دعــت  كلــا  واملــايل  اإلداري 

والتطــورات املتســارعة .

نطاق العمل:
اســتطاع  CRBخــالل عــام 2020م بحســب الخطــة املرســومة لــه أن 
يصــل بأنشــطته وخدماتــه املختلفــة إىل إحــدى عــرش  محافظــة مــن 

محافظــات  الجمهوريــة اليمنيــة.

رشكاؤنا:
تعتــر الرشاكــة إحــدى أهــم القيــم الحاكمــة لعمــل   CRB كــا متثــل 
عنــراً أساســياً وبــارزاً يف منهجيتــه  وسياســته حيــث تعتــر هــدف 
 CRB التــي أســس مــن أجلهــا، وقــد اســتطاع CRB مــن أهــداف
بفضــل اللــه تعــاىل ثــم بجهــود العاملــن فيــه أن يكســب ثقــة العديــد 

مــن  الــرشكاء محليــاً ودوليــاً و مــن أبرزهــم  :

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

محافظات لم تكن ضمن خطة 2020
 محافظات مستفيدة
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 مجاالت
العمل

األمـن  الغـذائــي
597496

 اإليواء

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

118,695
 إجاميل األرس

املستفيدة
118,695

 إجاميل األفراد
املستفيدون

19144

79736

 املياه
واإلصحاح البيئي

 الصحـة والتغذية
15238

5019
التعليم
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مجال األمن الغذايئ

انعدام األمن الغذائي يهدد 

الماليين بالموت في اليمن 

ــارة تحــي الوضــع الحــايل يف اليمــن  عب

وتتصــدر التقاريــر اإلنســانية والتصاريــح 

ــون  ــة، إذ أن أكــر مــن 20 ملي األممي

شــخص يف اليمــن يعانــون مــن 
الغــذايئ منهــم مــا  انعــدام األمــن 
ــدام  ــن انع ــون م ــن يعان ــارب 10 مالي يق

لرنامــج  وفقــاً  الحــاد  الغــذايئ  األمــن 

فــإن  آخــر  ومبعنــى  العامليــة،  األغذيــة 

اليمــن بحاجــة  %80 مــن ســكان 

وفقــاً  إنســانية  مســاعدات  اىل 
املتحــدة. األمــم  لتقديــرات 

عاصفــة كاملــة مــن الصدمــات واألزمات 

حافــة  إىل  اليمــن  أوصلــت  اإلنســانية 

ووبــاء  وفيضانــات  فراعــات  االنهيــار 

كورونــا ووبــاء الجــراد الصحــراوي وتدهور 

اقتصــادي أدى اىل ارتفــاع األســعار يف 

العــام  عــن   40% اىل  الغذائيــة  الســلع 

حرمــان  إىل  أدى  ذلــك  كل  الســابق، 

القــدر  عــى  الحصــول  مــن  املاليــن 

مــن  فإثنــن  الطعــام  مــن  الــكايف 

كل ثالثــة أشــخاص ال يعرفــون 
التاليــة. وجبتهــم  مصــدر 

نفــذ  املعانــاة  هــذه  لحجــم  وإدراكاً 

ــن  ــد م ــام 2020م العدي ــالل الع CRB خ

والدامئــة  الطارئــة  الغذائيــة  املشــاريع 

يف  أســهمت  التــي  واملوســمية 

تحقيــق األمــن الغــذايئ والتخفيــف مــن 

والنازحــة  الفقــرة  األرس  تلــك  معانــاة 

واملتــرضرة التــي بلــغ عددهــا 99576 

أرسة مســتفيدة يف العديــد مــن 
الجمهوريــة. محافظــات 
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CRB عدداً من املشاريع اإلغاثية  نفذ 

مواد  توزيع  يف  تتمثل  التي  الطارئة، 

سلة   1902 عدد  أساسية  غذائية 

غذائية  وجبات  توزيع  وكذلك  غذائية، 

الضعيفة  لألرس   1404 لعدد  جاهزة 

السيول  من  ترضرت  التي  واألرس 

طن   62 خبز  توزيع  تم  كا  واألمطار، 

يف  الضعيفة  األرس  لتلك  الدقيق  من 

مخيات النازحن.

يف  والوجبات  املواد  هذه  أسهمت   

دعم ومساندة األرس األشد احتياجاً من 

النازحن واملترضرين من السيول وكذلك جائحة كورونا التي سجلت النسبة األعى عى مستوى العامل بحسب تريح منظمة 

الصحة العاملية. 

1. املساعدات الغذائية الطارئة:
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الغذايئ  األمن  تعزيز  يف   CRB من  إسهاماً 

الذين  واملترضرين  والنازحن  الفقرة  لألرس 

 CRB يعانون من انعدام األمن الغذايئ نفذ 

وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عدداً من 

مشاريع املساعدات الغذائية يف محافظات 

)مأرب-حرضموت-عدن-الحديدة-حجة-تعز(. 

غر  الغذائية  املساعدات  إجايل  بلغ  حيث 

الطارئة التي وزعها CRB خالل العام 2020م 

21005 كرتون متر  4639 سلة غذائية وعدد 

أبو 8 ك كا نفذ CRB مرشوع املساعدات 

النقدية التي استفاد منها عدد 1384 ارسة. 

املعتمدة  الغذاء  مبعاير   CRB من  والتزاماً 

خالل  ومن  العاملي  األغذية  برنامج  من 

األمن  )كالسر(  كتلة  مع  التام  التنسيق 

الغذايئ ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية الرشيك 

مبحافظة  العاملي  الغذاء  لرنامج  املنفذ 

بسالل  نازحة  أرسة   )261( تغطية  تم  مأرب 

 10 دقيق-   ك  من)75  مكونة  غذائية 

زيت  لر   8  – ملح   1 سكر-   2.5 بقوليات- 

من  ابتداء  متواصلة  أشهر   6 لفرة  طبخ(  

واملطار  الروضة  منطقة  يف  أكتوبر،  شهر 

واملجمع مبحافظة مأرب.

2. املساعدات الغذائية )غري الطارئة(:

 توزيع  األرز
و الدقيق

4639

27,834

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد

21005

126,030

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد

1384

8,304

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد

املساعدات النقديةالسالت الغذائية توزيع التمور
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والراحم  الخر  شهر  رمضان  شهر 
وجوه  فيه  تكر  موسم  فهو  والتعاون، 
تخفيف  وبهدف  واإلحسان،  والر  الخر 
عن  عجزت  التي  الضعيفة  األرس  معاناة 
مع  خصوصاً  الغذاء  من  احتياجها  تغطية 
وتداعيات  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع 

تطبيق  وتشجيع  كورونا  وباء  تفيش 
توفر  خالل  من  الوقائية  االحرازات 
األغذية الالزمة التي تعن عى البقاء يف 
عدد   CRB نفذ  االختالط،  وتجنب  البيت 
 ( محافظات  يف  الغذائية  املشاريع  من 
الحديدة- مأرب-  حرضموت-  تعز-  عدن- 

السالل  توزيع  من  يف  متثلت  حجة( 
سلة    5963 عددها  بلغ  التي  الغذائية 
بلغ  التي  ك   8 بالكرتون  متور  وتوزيع 
واملساعدات  متر  كرتون   21300 عددها 
النقدية،  ووجبات إفطار للصامئن طيلة 

أيام شهر رمضان املبارك. 

3. مشاريع الغذاء الرمضانية:

5963

35778

أرسة مستفيدةأرسة مستفيدةأرسة مستفيدة

فرد مستفيدفرد مستفيدفرد مستفيد

21300

127800

1384

6249

املساعدات النقديةالسالت الغذائية توزيع التمور

10422
فرد مستفيد

إفطار الصائم
 وجبات جاهزة



15 التقرير السنوي 2020

ينفذ CRB سنوياً خالل أيام عيد األضحى 

املبارك، مرشوع توزيع لحوم األضاحي، 

حيث  اليمن،  محافظات  من  عدد  يف 

نفذ خالل العام 2020م )  1866 ( ذبيحة 

فرد   75544.5 منها  استفاد  اضحية  و 

يف  أربع محافظات )مأرب-حرضموت-

حجة-تعز(، بالتنسيق والرشاكة مع عدد 

من املنظات، والجهات والشخصيات 

وتسهم  والخارج،  الداخل  يف  الداعمة، 

معاناة  تخفيف  يف  األضاحي،  لحوم 

النازحن،  وأرس  واأليتام،  الفقرة  األرس 

وإدخال الفرحة والرور، عى أفراد هذه 

األرس وذويهم، خالل أيام العيد، واأليام 

شهر  وأيام  الحجة  ذي  عرش  من  األخرى 

رمضان وغرها من أيام السنة. 

4. توزيع األضاحي واللحوم:

 توزيع  األرز
و الدقيق

5480 1370
مستفيدين أرسة

27300
مستفيديــن فــــرد

4550
مستفيدين أرسة

32880
مستفيديــن فــــرد

2638
مستفيدين أرسة

15828
مستفيديــن فــــرد

76008
مستفيدين فرد

عدد الذبائح أغنام

130
عدد الذبائح أبقار

366
ذبائح توزيع لحوم
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مجال الحاية واملأوى واملواد غر 
الغذائية

تشــر اإلحصائيــات اىل ان عــدد النازحــن 

ــون  ــوايل 4 ملي ــل إىل ح ــن  وص يف اليم

حيــث   ،2020 العــام  بحلــول  شــخص 

خلــف  هــذا  النــزوح العديــد من القصص 

تحــي  التــي  املأســاوية  اإلنســانية 

أنــه  إذ  النازحــة،  حــال األالف مــن األرس 

تــم تســجيل العديــد مــن األرس النازحــة 

صقيــع  يقيهــا  مــأوى  متتلــك  ال  التــي 

ــراء  ــي يف الع ــمس فه ــرارة الش ــرد وح ال

تفــرش األرض وتلتحــف الســاء وقــد 

أســهم CRB  يف التخفيــف  مــن معانــاة 

األرس الضعيفــة مــن خــالل تنفيــذ حزمــة 

مــن الرامــج يف مجــال املــأوى واإليــواء 

العــام  خــالل  الغذائيــة  غــر  واملــواد 

2020م اســتفاد منهــا 33271 شــخص 

يف عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة.

1326
4311

2441
105

8183

3141
5525

8579

305

17550

3375
59546067

325

15721

6516

11479
14646

630

33271

اإلجاميل الكيلمساعدات نقدية تقييمايواءاملأوى

الحامية واملأوى واإليواء
األرس املستفيدة مستفيدين ذكور مستفيدين إناث أفراد مستفيدين

اإليـواء والـمـأوى:
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معايير اختيار المستفيدين

معاق شلل رباعي

نازح

متزوج

بهدف إيجاد حلول ذات استدامة للفئات األشد ضعفاً 

وحدات   5 عدد   CRB نفذ  فقد  املعاقن،  رشيحة  من 

مقعد  الوحيد  معيلها  أرس  خمس  لعدد  )بيوت(  سكنية 

)شلل رباعي(، حيث تتكون كل وحدة سكنية من غرفتن 

ومطبخ ودورة مياه، باإلضافة لتوفر األثاث املتكامل 

غذائية  غر  ومواد  إيوائية  مواد  من  سكنية  وحدة  لكل 

استالمها  عند  أرسة  لكل  غذائية  سلة  توفر  وكذلك 

للوحدة السكنية.

1. بناء الوحدات السكنية:
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2. إنشاء املخيامت والكرفانات:

بهدف تخفيف العبئ عى السلطة املحلية وتسهيل مهمة 

اإلنسانية  املساعدات  تقديم  يف  اإلنسانية  املنظات 

 CRB أنشأ  فقد  متقاربة،  مواقع  يف  النازحن  لتجمعات 

عدد )3( مخيات  استفاد منها 240 أرسة نازحة مع توفر 

االحتياجات األساسية من املواد اإليوائية وغر الغذائية.

لذوي  تسليمها  تم  كرفانات   4 بتنفيذ   CRB قام  كا 

االحتياجات الخاصة.

عدد االفرادعدد االرس  عدد املشاريعاملرشوع

32401440انشاء مخيات

1424كرفانات

42441464اإلجايل

424
مستفيدين فردمستفيدين أرسة

240

مخيامت

1440
مستفيدين فردمستفيدين أرسة

4
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

توزيع طرابيل 

خيام

مساعدات نقدية متعددة األغراض

اإلجاميل الكيل

توزيع طرابيل خيام مساعدات نقدية متعددة 
األغراض اإلجاميل الكيل

األرس املستفيدة 387 795 105 1287
املستفيدين ذكور 553 2245 307 3105
املستفيدين إناث 269 2579 323 3171
أفراد مستفيدين 822 4824 630 6276

املستفيدين مشاريع املاوى الطارئ أهم  من  الوصول  يف  الرعة  تعتر 

حاالت  يف  اإلنساين  العمل  معاير 

الطوارئ والكوارث، ومن هذا املنطلق 

فقد حرص CRB عى التواجد الريع 

)نزوح  الطوارئ  حاالت  من  عدد  يف 

استطاع  حيث  وسيول(،  جديد-أمطار 

عى  والطرابيل  الخيام  توزيع   CRB

1182 أرسة نازحة ومترضرة.

نفقات  تغطية  يف   CRB أسهم  كا 

نقدية   مببالغ  الفنادق  وإيجار  النقل 

 105 لعدد  السيول  كارثة  حلول  وقت 

تحويلها  تم  مأرب،  مبحافظة  ارسة 

الفروع  متعددة  الرافة  رشكات   عر 

وإبالغ املستفيدين من خالل االتصال 

إىل   SMS رسائل  وإرسال  املبارش 

بيانات  ضوء  يف  املستفيد،  تلفون 

ونتائج املسح امليداين الريع.

3. املأوى الطارئ:
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4. اإليواء واملواد غري الغذائية:
املشــاريع  تنوعــت   ، اإلطــار  هــذا  يف 

والخدمــات ، التــي قدمهــا، CRB  خــالل 

العــام 2020 بــن توزيــع مجموعة املواد 

اإليوائيــة واملنزليــة الرضوريــة ، لــألرس 

واملترضريــن  النازحــن  مــن  الضعيفــة 

يف  املخيــات واملجتمعــات املضيفة 

، أســهمت جميعهــا يف تخفيــف معانــاة 

املســتفيدة  املناطــق  يف  النازحــن 

.كــا  املعيــيش  مســتواهم  وتحســن 

عيــدي  كســوة  توزيــع  مشــاريع  نفــذ 

مــن   ، لألطفــال   ، واألضحــى  الفطــر 

وتوزيــع  واأليتــام،  الفقــرة  أألرس  أبنــاء 

كســوة الشــتاء ، والفــرش والبطانيــات 

الفقــرة  لــألرس  الشــتوية  واملالبــس   ،

ــال  ــذا املج ــز يف ه ــع الركي ــة ، م والنازح

شــهدت  التــي   ، املحافظــات  عــى 

انخفاضــا كبــر يف درجــات الحــرارة خــالل 

الشــتاء. فصــل 

أفراد مستفيديناملستفيدين إناثاملستفيدين ذكوراألرس املستفيدةالنوع

2336007931393الحقيبة اإليوائية العاجلة

50177123300أواين منزليه

1626137412962670حقيبة شتوية

138786311341997مالبس -كسوة العيد

910246625485014مواد غر غذائية

42065480589411374اإلجايل
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املياه واإلصحاح البيئي

ــتقرار  ــباب اس ــم أس ــن أه ــاه م ــر املي ــد توف يع

فبوجــود  العصــور،  مــدار  عــى  املجتمعــات 

التنميــة  وتحــدث  الحيــاة  توجــد  امليــاه 

الغــذاء  وإنتــاج  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

اإلنســان. وبقــاء 

وتعتــر اليمــن واحــدة مــن أكــر الــدول التــي 

امليــاه  فمــوارد  خانقــة،  ميــاه  أزمــة  تواجــه 

مــن  أكــر  عجــز  بســبب  تتضــاءل  العذبــة 

نصــف املرافــق عــن تقديــم الخدمة،والنــزوح 

ــالل الســنوات األخــرة باإلضافــة  امللحــوظ خ

مــن  أنــه  إذ  الريــع  الســكاين  النمــو  اىل 

املتوقــع أن يتضاعــف ســكان اليمــن 
اىل 48 مليــون بحلــول العــام 2037م 
بحســب التقاريــر الصــادرة عــن إدارة الســكان 

املتحــدة. باألمــم 

واألرضار  املخاطــر  تخفيــف  يف  إســهاماً 

ــالل  ــذ CRB خ ــاه، نف ــحة املي ــن ش ــة م الناجم

ــة  ــاريع الطارئ ــن املش ــدداً م ــام 2020م، ع الع

واملســتدامة يف مجــال امليــاه اســتفاد منهــا 

)78884( مســتفيداً يف عــدد مــن محافظــات 

الجمهوريــة.

- أكر من 15مليون 

شخص ال يستطيعون 

الحصول عى مياه 

نظيفة.

- نزوح مستمر ألكر 

من ست سنوات عى 

التوايل.

- انتشار العديد من 

األمراض املعدية 

كولرا وغرها...

100%

100%

املحويت حجة عمران مأرب تعز

1020 8088 960 67166 1650

1% 10% 1% 85% 2%

أفراد مستفيدين النسبة

املياه واإلصحاح البيئي
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1. حفر اآلبار االرتوازي:

بهــدف إيجــاد حلــول جذريــة ومســتدامة ملشــكلة شــحة امليــاه نفــذ CRB  عــدد 3 آبــار ارتوازيــة خــالل العــام 2020م يف محافظــة 

مــأرب، مــع توفــر منظومــة ضــخ كهربائيــة متكاملــة لــكل بــر، أســهمت هــذه املشــاريع بشــكل بــارز يف تخفيــف معانــاة األالف 

مــن األرس النازحــة واملضيفــة التــي كانــت تفتقــر ملثــل هــذه املشــاريع لبعدهــا عــن مركــز املحافظــة، وصعوبــة الوصــول إليهــا 

وكذلــك االزدحــام الســكاين الــذي تشــهده محافظــة مــأرب حاليــاً.  

بئر ارتواز المدينة

1500

9000

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد

بئر ارتواز م/ صرواح

750

4500

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد

بئر ارتواز م/ حريب

3500

21000

مستفيدين أرسة

مستفيدين فرد
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2. حفر اآلبار السطحية )يدوية(:

بهــدف اإلســهام يف تحقيــق األمــن املــايئ للتجمعــات الســكانية التــي تعــاين مــن شــحة امليــاه يف املناطــق النائيــة )الريفيــة( 

صعبــة الوصــول ، فقــد نفــذ CRB خــالل العــام 2020م عــدد 17 بــر يــدوي متوزعــة عــى عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة.

استفاد منها 10068 فرد تقريباً.

17

عدد اآلبار املنفذة

1678

عدد األرس املستفيدة

10068

عدد األفراد املستفيدون
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3. توفري وحفظ املياه النظيفة:

بهــدف اإلســهام يف الحــد مــن اســتخدام 

امليــاه امللوثــة، غــر النظيفــة، وتوفــر قــدر 

ــاه الصالحــة للــرشب واالســتخدام  مــن املي

النازحــن  مــن  الضعيفــة  لــألرس  اآلدمــي، 

واملترضريــن مــن الســيول واألمطــار نفــذ 

ــاريع الســقيا وتوزيــع  ــن مش ــدداً م CRB ع

الخزانــات.

استفاد منها قرابة 34316 فرد.

توزيع خزانات (وايت)توزيع سقيا 
عدد املستفيدين 810 33506
العدد الذي تم توزيعه 110 1274
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األفراد املستفيديناألرس املستفيدةالعدد املنفذاملرشوع

142142852دورات مياه )حام(

35142852حفرة رصف صحي  مع الشبكة

4. اإلصحاح البيئي:

ــزوح، إىل  ــق الن ــر مناط ــاه، يف كث ــادر املي ــي، ومص ــاح البيئ ــق اإلصح ــردي مراف ــي، وت ــرف الصح ــبكات ال ــف ش أدى ضع

تفــيش كثــر مــن األمــراض، واألوبئــة الخطــرة، خصوصــاً يف املخيــات ولإلســهام يف الحــد مــن تفاقــم خطر هــذه األمراض، 

نفــذ CRB عــدداً مــن مشــاريع الــرف الصحــي يف مخيــات النازحــن التــي تــم إنشــاؤها مبحافظــة مــأرب مــن تجهيــز مرافــق 

وإمــداد شــبكات رصف صحــي إىل أماكنهــا املخصصــة لهــا مــن خــالل حفريــات آمنــة.
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الصحة والتغذية

أزمــات وكــوارث إنســانية متتالية تعصف 

باليمــن واليمنيــن منــذ ســت ســنوات 

عــى التــوايل وهــو مــا أفقــد الســلطات 

ــار  ــود فانهي ــى الصم ــدرة ع ــة الق املحلي

تشــهده اليمــن يف مختلــف املجــاالت 

بالشــكل  ترتقــي  مل  التــي  فالصحــة 

املطلــوب كان لهــا نصيبــاً يف االنهيــار 

بعــد تــوايل األزمــات إذ أن أكــر مــن صــف 

العمــل،  عــن  توقفــت  الصحــة  مرافــئ 

باإلضافــة إىل ظهــور وتفــيش أمــراض 

ــك، وأخــراً فــروس  ــرا، حمــى الضن كول

كورونــا الــذي أرهــق العــامل بــأرسه .

 وتشــر التقاريــر إىل أن 12 طفــل مينــي 

بحاجــة إىل مســاعدة يف عــالج ومكافحــة 

ســوء التغذيــة.

وبهــدف التخفيــف مــن تلــك املعانــاة 

2020م، عــدد  العــام  CRB خــالل  نفــذ 

)17( مــرشوع رئيــي يف مجــال الصحــة 

اســتفاد  التغذيــة،  ســوء  ومكافحــة 

منهــا  15238 يف عــدد مــن محافظــات 

الجمهوريــة.  

املحافظاتفرد مستفيداملشاريع الرئيسية املنفذة

مأرب ،اب ، تعز1715238

الصحــة والتغذيــة

الصحة والتغذية
مكافحة جائحة كورونا العيادة املجانية املتنقلة رعاية وعالج املرىض مكافحة سوء التغذية

%43

%2

%1

%54
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1. مكافحة جائحة كورونا:
يهــدد  شــبحاً  كورونــا  وبــاء  أصبــح 

العــامل بــأرسه خصوصــاً طالئــع العــام 

النائيــة  البلــدان  عــى  وهــو  2020م، 

الغــر مســتقرة أشــد فتــكاً وخطــراً حيــث 

األمميــة  والتقاريــر  التصاريــح  أشــارت 

التــي  الــدول  مقدمــة  يف  اليمــن  بــأن 

تعجــز عــن مواجهــة هــذا الوبــاء، وقــد 

رصح أمــن عــام األمــم املتحــدة أنــه قــد 

تــم تســجيل أعــى نســبة وفيــات كورونــا 

اليمــن. يف  العــامل  يف 

وبهــدف اإلســهام يف مكافحــة جائحــة 

العــام  خــالل   CRB نفــذ  فقــد  كورونــا 

2020م عــدداً مــن املشــاريع النوعيــة 

القــدرة عــل  التــي أســهمت يف تعزيــز 

 )5( بعــدد  الوبــاء  ومكافحــة  الصمــود 

منهــا  اســتفاد  املشــاريع  مــن  أنــواع 

مــأرب. محافظــة  يف  شــخص   1102

أفراد مستفيدينالعدد من النوعاملرشوع
27630توفر أنبوبة أكسجن

106000حملة الرش والتعقيم

165990حقيبة نظافة

60120أدوية مركز حجر صحي

15690رسير رقود مزودة بالفرش الطبية الالزمة

8430اإلجايل الكي
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2. العيادة املجانية املتنقلة:

قمــة املأســاة أن تــرى طفلــك أو أحــد 

أفــراد أرستــك يعــاين مــن مــرض ألَــم بــه 

وتتفاقــم حالتــه ومــع ذلــك تجــد نفســك 

مشــفى  اىل  بــه  الذهــاب  عــن  عاجــزاً 

ــدم امتــالكك تكاليــف  ــه نظــراً لع لعالج

ــد  ــاً أن تج ــعادة أيض ــة الس ــالج، وقم الع

يف  ليســاعدك  إليــك  يــده  ميــد  مــن 

إنقــاذ حيــاة طفلــك.

األرس  مــن  العديــد  حــال  هــو  هــذا 

الضعيفــة خصوصــاً تلــك التــي تعيــش 

يف مخيــات النازحــن، ال تجــد مــا يســَد 

ــا  ــن دفعه ــك ع ــذاء ناهي ــن الغ ــا م رمقه

تعــرض  حــال  يف  العــالج  لتكاليــف 

اللــه  قــدر  ال  للمــرض  أفرادهــا  أحــد 

واستســالمها لألمــر املفــروض عليهــا. 

وبهــدف الوصــول ملثــل هــذه حــاالت 

والتخفيــف عنهــا نفــذ CRB خــالل العام 

مجانيــة  عيــاده  حمــالت   6 2020عــدد 

متنقلــة إىل مخيــات النازحــن إلجــراء 

الفحوصــات األوليــة وتقديــم األدويــة 

واالستشــارات  )حميات-جلديــة-...( 

مختــص،  طبيــب  قبــل  مــن  الطبيــة   

وقــد اســتفاد مــن هــذه الحمــالت 319 

ــات  ــن مخي ــدد م ــة، يف ع ــة مرضي حال

النازحــن.
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3. رعاية وعالج املرىض:

 ، املزمنــة  األمــراض  ذوو  يعــد 

واملعاقــون وذوو االحتياجــات الخاصــة 

ضعفــاً  املــرىض  فئــات  أشــد  مــن   ،

وقــد   ، واملســاعدة  للدعــم  واحتياجــاً 

حياتــه  هــؤالء  مــن  البعــض  يفقــد 

 ، الصحيــة  حالتــه  تدهــور  بســبب   ،

التطبيــب   تلقــي  عــى  وعــدم مقدرتــه 

خصوصــا   ، االزم  العــالج  أو  الــرضوري 

يف املرحلــة الراهنــة ، التــي يشــهدها 

الوضــع الصحــي يف اليمــن ، وبهــدف 

مثــل  معانــاة  تخفيــف  يف  اإلســهام 

هــذه حــاالت ، نفــذ CRB  خــالل 2020م 

ــم  ــة ، والدع ــاريع الرعاي ــن مش ــددا م ، ع

عــدد  يف   ، الفئــات  لهــذه  الصحــي 

مــن  املحافظــات ، حيــث وزع عــدد 6 

كــرايس كهربائيــة متحركــة للمعاقــن، 

كــا اســتمر يف نظــام اإلحالــة لعــدد 13 

حالــة مرضيــة والتكفــل بعالجهــا وتوفــر  

إجــراء  ودعــم  لهــم،  املجــاين  الــدواء 

الجراحيــة. العمليــات 
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4. مكافحة سوء التغذية:

تفاقمت مسببات سوء 

التغذية يف اليمن يف 

2020 مع تفيش فروس 

كورونا والراجع االقتصادي 

والسيول وتصاعد اعال 

العنف حيث تشر البيانات 

اإلحصائية اىل ارتفاع 

معدالت سوء التغذية 

الحاد بن األطفال إىل أعى 

مستويات يتم تسجيلها يف 

اليمن بزيادة %10 خالل 

العام 2020.

بهدف مكافحة سوء التغذية 

نفذ CRB    خالل العام 

2020 عدداً من املشاريع 

يف هذا املجال  متثلت 

يف توزيع حليب األطفال 

واملكمالت  الغذائية مبا 

يتناسب مع املرحلة العمرية 

.

 5-1 ملرحلة  غذائية  وجبة  مكونات  منوذج 

سنوات:  )صورة توضح(

- ريري

-شبيسة

-حليب
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التعليم:

تتــواىل الســنون وتتســارع األحــداث ومــا 

اليمــن  يف  املعيشــية  األوضــاع  زالــت 

وتبقــى  الســلبي،  االنحــدار  يف  تســتمر 

أجيــال  تفخيــخ  هــي  الحقيقيــة  الكارثــة 

املســتقبل بالجهــل نتيجــة انهيــار النظــام 

التعليمــي، حيــث تشــر التقاريــر أن مــا 

يقــارب %50 مــن مرافــق التعليــم قــد 

كي  بشــكل  األحــداث  جــراء  تــرضرت 

 2,000,000 مــن  أكــر  وأن  جــزيئ،  أو 

اثنــن مليــون طالــب وطالبــة يف اليمــن 

التعليميــة  املنظومــة  خــارج  أصبحــوا 

بحســب تريــح اليونيســف، وهــو مــا 

ينــذر بكارثــة وشــيكة تلحــق مبســتقبل 

واليمنيــن. اليمــن 

قــدرة  تعزيــز  يف  اإلســهام  وبهــدف 

التعــايف  عــى  التعليميــة  املنظومــة 

نفــذ CRB خــالل العــام 2020م، عــدداً 

ــة يف عــدد مــن  مــن املشــاريع التعليمي

الجمهوريــة. محافظــات 

اجايل مستفيديناناثذكور

6344411075

التعليم

050100150200250300350

عدد املستفيدين

التعليم

حقيبة وزي مدريس بناء مدارس
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1. بناء مدارس

يف  الوعــي  معــدل  زيــادة  بهــدف 

أوســاط النســاء ومحاربــة األميــة، عمــل 

CRB عــى إيجــاد حلــول ذات اســتدامة 

مدرســة  وتأثيــث  بنــاء  خــالل  مــن 

محافظــة  يف  للنســاء  األميــة  ملحــو 

مــأرب  تســتفيد منهــا 150 طالبــة يف 

النازحــن.  مخيــات 
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2. الرعاية التعليمية:

بهــدف تشــجيع الطــالب عــى مواصلــة التعليــم وعــدم شــعورهم بالدونيــة نظــراً لعجزهــم عــن توفــر مالبــس وحقائــب 

مدرســية نفــذ CRB عــدداً مــن املشــاريع املتمثلــة يف توزيــع حقيبــة مدرســية متكاملــة وبحســب املراحــل التعليميــة 

األساســية )دفاتر-حقيبة-أقــالم رصــاص –أقــالم ملون-مساحة-هندسة-مســطرة-محفظة أقــالم...(، وكذلــك توزيــع 

زي مــدريس للطــالب والطالبــات مــن األرس الضعيفــة واأليتــام يف عــدد مــن مخيــات النازحــن مبحافظــة مــأرب.

تعتــر رشيحــة الطــالب الدارســن خــارج الوطــن مــن أكــر الرشائــح تــرضراً بســبب جائحــة كورونــا، وغــالء األســعار والحجــر 

ــرض بدايــة العــام 2020، وإســهاماً مــن CRB يف تخفيــف معانــاة هــذه الرشيحــة فقــد تــم توزيــع  املنــزيل الــذي فُ

مســاعدات نقديــة لعــدد 72 طالبــاً مينيــاً  خــارج الوطــن .

توزيع حقائب مدرسية	 

مساعدات نقدية	 
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املتابعة والتقييم

تعــد املتابعــة والتقييــم يف املنظــات واملؤسســات أحــد أهــم الركائــز األساســية للنجــاح ملــا لهــا مــن دور يف ضبــط جــودة العمــل 

وتحســن جــودة الرامــج وتعزيــز مفهــوم املســاءلة والشــفافية.

الريعــة  CRB  يف األســتجابة  يتَّبــع 

للكــوارث والطــوارئ منهجيــة التقييــم  

املنهجيــات  أفضــل  وفــق  الريــع 

الريــع  التقييــم  يف  واملارســات 

تعــد  حيــث   MIRA منهجيــة  وهــي 

الــرشكاء يف  لكافــة  معايــر مشــركة 

يف  العاملــة  والتكتــالت  الكلســرات 

املجــال اإلنســاين كــا أنهــا املنهجيــة 

التــي تســتند عليها املنظــات األممية 

للتقييــم  لالســتجابة  واإلقليميــة 

الواقعيــة. األدلــة  وفــق  الريــع 

العــام  خــالل    CRB شــارك  وقــد 

2020 يف عــدد 4 مســوحات ميدانيــة 

  IOM بالتنســيق مــع إدارة املخيــات 

والوحــدة التنفيذيــة مبحافظــة مــأرب.

التقييم 

الرسيـع
1
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بهــدف تحســن جــودة العمــل وزيــادة  أثــر النتائــج للمشــاريع، قــام CRB مبعمليــة 

2020م  العــام  خــالل  تنفيذهــا  تــم  التــي  املشــاريع  ألهــم  واملراقبــة  التقييــم 

باملنهجيــة العلميــة املتبعــة لــدى املنظــات الدوليــة واملحليــة وإصــدار تقاريــر 

ــم. ــة والتقيي ــة املراقب لعملي

تقييم 

النتائج 

واألثـر

النوعمجتمع الدراسة )ارسة(النشاط

معاير اختيار30اختيار املستفيدين الوحدات السكنية

تقييم رسيع300نزوح جديد

تقييم رسيع240املترضرين من السيول

تقييم رسيع150املترضرين من فيضان سد مأرب

متابعة وتقييم70مرشوع مياه الروضة )ارتوازي - خزان برجي(

متابعة وتقييم260مرشوع السلة الغذائية

متابعة وتقييم110مرشوع املأوى الطارئ

2
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رشكــاؤنــــــا

السلطة املحلية محافظة - مارب	 

مكتب الشؤون االجتاعية والعمل 	 

مكتب الربية والتعليم - مارب	 

مكتب الصحة - مارب	 

مؤسسة املياه والرف الصحي - مارب	 

الهيئة العامة ملياه الريف  - مارب	 

لعام 2020
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الشكر  و  الثناء  بعظيم    CRB والبناء   اإلغاثة  منتدى  يتقدم 

و االمتنان لكل من ساهم يف نجاح برامجه وأنشطته خالل العام 

ورشكاء  وداعمن  مانحة  ومنظات  حكومية  جهات  من  2020م 

فكلات  قلنا  فمها  ومستفيدين  ومتطوعن  وعاملن  منفذين 

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

حلقة يف هذه السلسلة املباركة

شكر وعرفان
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منتدى اإلغاثة والبناء
Coalition of Relief and Building
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( + 9 6 7 ) 6 3 0 4 7 2
(+967)772486159

اليمن-مأرب -املدينة-شارع املطار -جوار مدرسة النجاح

حساباتنا:
  بنك اليمن الدويل 722409
    بنك سبأ اإلسالمي 390299
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CRB


