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بتمويل من: صندوق الزكاة الخيري - موسكو

إشراف: التكافل لرعاية الطفولة - لبنان

تنفيذ: الوكالة اليمنية الدولية للتنمية - اليمن

مشروع اإلغاثة العاجلة ألطفال اليمن
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لمشروع اإلغاثة العاجلة ألطفال اليمن ــ ابريل 2019م.اسم المشروع

إغاثي.نوع المشروع
صندوق الزكاة الخيري -موسكو.تمويل 

الوكالة اليمنية الدولية للتنمية.تنفيذ
التكافل لرعاية الطفولة -لبنان.إشراف

)10000(عشرة ألف دوالر.تكلفة المشروع
)329( أسرة )1974( فرد.عدد المستفيدين

األطفال.الفئة المستهدفة

خالصة المشروع:

شراء المواد )مكونات السلة(.	 
تشكيل فرق العمل الميداني.	 
تحديد قوائم المستفيدين. 	 
عمل خطة )ميدانية – مالية – ادارية( لتنفيذ المشروع.	 
نقل المواد الغذائية إلى منطقة تجمع المستفيدين.	 
تكليف فريق النزول الميداني بحصر وتسجيل األسر المستهدفة من األسر المتضررة والمنكوبة.	 
تكليف فريق التوزيع الميداني بتحديد منطقة التوزيع وموعد التوزيع وآلية التوزيع وإبالغ األسر 	 

المستهدفة عدد )329( أسرة.
عمل )الالفتات والكشوفات الخاصة بالمستفيدين وكروت المستفيدين(.	 
توزيع السالل الغذائية إلى األسر النازحة والمنكوبة التي تم اختيارها من األسر األكثر فقرا واألشد 	 

حاجة وعوزا.
توثيق مراحل المشروع )فوتوغرافي + فيديو(.	 
عمل التقرير الختامي لمشروع توزيع السلة الغذائية.	 

موقع المشروع:

الجمهورية اليمنية.  الدولة
 مأرب. المحافظة

المدينة - الوادي.المديرية / العزلة

                 تقرير اإلنجاز لمشروع اإلغاثة العاجلة ألطفال اليمن ــ ابريل 2019م                
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الجدول الزمني والمدة:

تاريخ بدء المشروعتاريخ انتهاء المشروعالمدة الزمنية 
21 / ابريل/ 2019م25/ ابريل/2019م4 أيام

شرح الحالة االجتماعية واالقتصادية للمستفيدين:
كثيــر مــن أفــراد األســر وخاصــة )فئــة األطفــال ، والنســاء المرضعــات ( تضــررت  بســبب الحــرب المســتمرة في 
اليمــن والنــزوح وتدهــور الوضــع االقتصــادي فــي البــالد ,حيــث وأغلــب هــذه األســر تفتقــر ألهــم االحتياجــات 
األساســية والضروريــة التــي تضمــن لهــذه األســر العيــش الكريــم إضافــة إلــى أن بعــض هــذه األســر  خاصــة 
األطفــال يعانــوا مــن مــرض ســوء التغذيــة وعــدم وجــود متابعــات صحيــة وكذلــك تعانــي النســاء المرضعــات 
مــن عــدة أمــراض بســبب الحالــة المعيشــية ممــا يؤثــر علــى صحــة األطفــال الرضــع الذيــن أعمارهــم أقــل مــن 

ســنتين  وهــم بحاجــة لمــد يــد العــون والمســاعدة للمســاهمة فــي إنقــاذ أرواح أفــراد هــذه األســر .

مدى فائدة المشروع بالنسبة للمجتمع النازح والمضيف الذي أستهدفهم المشروع:
لقــد ســاهم المشــروع فــي ســد الحاجــة الغذائيــة وإدخــال الفرحــة والســرور فــي نفــوس األســر المســتفيدة مــن 
األســر المتضــررة والنازحــة واألســر الفقيــرة بالمجتمــع المضيــف واأليتــام واألرامــل وفــق العــدد المقــدم مــن 

صنــدوق الــزكاة الخيــري موســكو. حيــث جــاءت هــذه المكرمــة وســط أوضــاع إنســانية مترديــة للغايــة.
ــات  ــم المســاعدات والخدم ــى تقدي ــل وبشــكل مســتمر عل ــري أن يعم ــزكاة الخي ــدوق ال ــا ندعــو صن ونحــن هن
اإلنســانية لــكل الفئــات والشــرائح االجتماعيــة بمختلــف حاالتهــا وتنــوع أوضاعهــا اإلنســانية وخصوصــا فــي 
ظــل تصاعــد أعــداد النازحيــن وإتســاع رقعــة الصــراع وإطالــة أمــد الحــرب حيــث نطمــح مــن خاللكــم وجميــع 
ــر  ــاة األس ــف معان ــام ولتخفي ــكل ع ــانية بش ــة واإلنس ــود اإلغاثي ــف الجه ــى تكثي ــاني إل ــل اإلنس ــركاء العم ش

ــر ــا تحــت خــط الفق ــش معظمه ــي تعي المتضــررة والت

وصف األهداف العملية واالغراض التي حققتها الحملة اإلغاثية:
الهدف/ الغرض من المشروعكيف تم انجازه؟النتيجة

ســاهمت المعونــة الغذائيــة فــي 
ســد احتيــاج مــا يقــارب 1974 
واأليتــام  الفقــراء  مــن  فــرد 

واألرامــل. 

ــة  ــع عــدد)329( ســلة غذائي توزي
منكوبــة  أســرة   329 لعــدد 
ومتضــرره جــراء الحــرب الدائــرة 
عنهــا  نتــج  والــذي  اليمــن  فــي 
األســر.  آالف  ونــزوح  تهجيــر 

 329 معانــاة  تخفيــف  فــي  المســاهمة 
ــة  ــن واالســر المنكوب ــن النازحي أســرة م
ولمتضــررة بســبب الحــرب وســد حاجتهــا 

ــة.  الغذائي
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التكلفة اإلجمالية للمشروع:

المبلغ$البيان

9870 $تكلفة السالل الغذائية
130 $مصروفات التنفيذ ) أجور نقل – مواصالت – اتصاالت – إعالم (

10000 $اإلجمـــــــــــالـــــــــي

التحديات:
لنزوح المستمر.. 1
كثرة االسر النازحة والمتضررة.. 2
عدم وجود عدد كافي لتغطية االحتياج.. 3

التوصيات:

تمويــل المشــاريع المنقــذة للحيــاة )ســوء التغذيــة ــــ الغــذاء – الميــاه – اإليــواء(. حيــث يوجــد انتشــار . 1
كبيــر لســوء التغذيــة وســط األطفــال وبشــكل ملفــت لالنتبــاه ويحتــاج إلــي لفتــه إنســانية وتدخــل ســريع 

إلنقــاذ أرواح األطفــال واألمهــات الحوامــل والمرضعــات بهــذه األســر المنكوبــة.

تمويــل مشــروع غذائــي وايوائــي للمســاهمة فــي تخفيــف معانــاة اكثــر مــن) 1000 ( أســرة متضــررة . 2
ــدوا  ــث يفتق ــم حي ــظ  كرامته ــذاء وحف ــم للغ ــد احتياجه ــم وس ــف معاناته ــي تخفي ــاهمة ف ــة للمس ومنكوب
ألبســط مقومــات العيــش مــن غــذاء وايــواء وخصوصــا الفئــات النازحــة والفئــات الضعيفــة واألشــد ضعفــا 
ــب وتالشــي فــرص العمــل ممــا تســبب فــي  ــر مــع انقطــاع الروات ــي تعيــش تحــت خــط الفق واألســر الت

كارثــة إنســانية غيــر مســبوقة .

مكونات السلة:

التكلفة اإلجمالية بالدوالرتكلفة الوحدة بالدوالرالعددالحجمالصنف

3948 $ 2532912كدقيق
2303 $ 103297كأرز
1974 $ 103296كسكر
1645 $ 1.83295لترزيت

9870 $ اإلجمالي
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تعرضت عشرات 

البيوت للتدمير 

من الحرب الطاحنة 

بين امليليشيات 

والشرعية ونزح 

الناس منها الى 

العراء.
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