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 المقدمة 

ألعمال على آخر ا نطلعكم فيهوالذي ن نقدم لكم التقرير السنوي مؤسسة وثاق للتوجه المدني ا إنه لمن دواعي سرورنا في

في تم تنفيذها التي وت في مختلف القطاعا واألنشطة المشاريعتفاصيل  . ويشمل التقرير2018 العام التي قمنا بتنفيذها خالل

 عدد من محافظات الجمهورية اليمنية والفئات التي تم إستهدافها وأبرز المخرجات لكل مشروع. 

تياجات حيث تشير أدى استمرار الصراع في اليمن للعام الرابع على التوالي الى تردي األوضاع اإلنسانية وتزايد اإلح

حاجة إلى نوع بمليون شخص في اليمن  2.22إلى أن  2018التقديرات التي وردت في لمحة اإلحتياجات اإلنسانية للعام 

أي بزيادة  –تياج مليون شخص شديدي اإلح 3.11من أنواع المساعدة اإلنسانية أو المساعدة في مجال الحماية، بما فيهم 

لى تفاقم إم 2015أدى تصاعد النزاع منذ شهر مارس وم. 2017أكثر من مليون شخص شديدي اإلحتياج منذ شهر يونيو 

  .ساسيةألشخاص مخاطر على سالمتهم وحقوقهم ااأليين الزمة الحماية التي يواجه فيها مألير كب

والذين  ضعفا األشدوإحتياجاً  الفئات األكثرإستهداف االمناطق األشد تضرراً والى  ماضيالالعام المؤسسة خالل سعت قد و

 المؤسسة . كما قامت لعيش بكرامة وأمانالتي تمكنهم من الحقوق او مقومات الحياةتسبب الصراع الدائر في فقدانهم ألبسط 

إلنتهاكات التي في العديد من المحافظات وباألخص تلك التي تعد مناطق تماس فعلي لرصد ا فريقها الميدانيومن خالل 

  .والممتلكات العامة والخاصةطالت المدنيين 

الخدمات  ميقدعب توال مساهماتهم لكان من الصالمانحين الذين ل لتتقدم بالشكر لكيسر مؤسسة وثاق للتوجه المدني ان و

لمهام المناطة بهم من تقدم بالشكر لموظفي وفريق عمل المؤسسة لما بذلوه من جهود إلنجاز ا, كما تللمستفيدينوالمساعدات 

 .تسعى المؤسسة الى تحقيقهاق األهداف التي تحقي أجل

 حنمن ن

مارس نشاطاً تمؤسسة أهلية غير حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة مؤسسة وثاق للتوجه المدني هي 

ي من وزارة )حقوقياً / تنموياً / اجتماعياً( وال تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري ، حصلت على ترخيص رسم

 م.21/1/2012( بتاريخ 606الشؤون االجتماعية والعمل رقم )

 ةالرؤي 

, وتصان فيه كرامة اإلنسان. إيجاد مجتمع مدني يحترم الحقوق والحرياتالعمل من أجل   

 الةالرس

،  ؛ من خالل نشوووور قيم وثقافة المجتمع المدني حرياته العمل من أجل الوصووووول إلى مجتمع مدني يحترم حقوق اإلنسووووان و

, ونشر  التنمية في عملية البناء و, ومشاركون  مجتمع يكون الجميع فيه تحت حكم القانون, اإلنسانورصد انتهاكات حقوق 

, والتفاعل مع  وهذا يتحقق من خالل التعاون المستمر مع جميع منظمات المجتمع ثقافة الحوار كوسيلة ُمثلى لحل الخالفات.

 كافة شرائحه.
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 دافاألهـ

 -ها إلى تحقيق األهداف التالية :تسعى المؤسسة ومن خالل ممارسة نشاط

 اجل الوصول إلى مجتمع مدني.دعم التوجه المدني من  -

 نشر ثقافة وتكريس مبدأ الحوار كوسيلة مثلى لحل الخالفات . -

 اإلهتمام بالمرأة وتأهيلها لتكون شريك حقيقي في كافة نواحي الحياة . -

نتهكت االعمل على صون وحماية الحقوق والحريات من خالل تقديم كافة أنواع الدعم القانوني والحقوقي لمن  -

 حرياتهم .حقوقهم و 

 اإلهتمام بالفئات المهشمة والعمل على دمجها في كافة مناحي الحياة. -

 الهيكل االداري للمؤسسة

 المؤسس  -

 رئيس مجلس االمناء -

 رئيس المؤسسة -

 المدير التنفيذي -

 .المسؤول المالي واالداري -

 ملخص لما تم انجازه

 االستراتيجي إطارها في حددتها التي النظامية المسارات في المؤسسة احرزته الذي التقدم تلخيص ويمكن هذا

 :التالي النحو على

 .المؤسسة لعمل الناظم االستراتيجي اإلطار تطوير -

 .للمؤسسة داعمة ودولية محلية شراكات تطوير -

 .عدد من البرامج والمشاريع االنسانيةتنفيذ  -
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 :2018الخاصة بمؤسسة وثاق للتوجه المدني خالل العام   نشطةاألالمشاريع و

وذلك في المجاالت  2018قامت مؤسسة وثاق للتوجه المدني بتنفيذ العديد من المشاريع واألنشطة خالل العام 

 التالية:

 حماية الطفل:

إعادة تأهيل األطفال المجندين والمتأثرين  مشروعإمتداداً ل

بالحرب في اليمن, والممول من مركز الملك سلمان 

مؤسسة وثاق إستمرت اإلنسانية,  األعماللإلغاثة و

والذي  مشروعبتنفيذ ال 2018خالل العام  للتوجه المدني

توسع ليشمل محافظات ذمار وإب وحجة وصنعاء 

دافها تهلتي تم إسوالحديدة باإلضافة الى المحافظات ا

مسبقا وهي محافظات مأرب وعمران وتعز والجوف، 

طفالً  240 العام هذا  بلغ عدد المستفيدين خالل حيث

تم إستضافة األطفال في  وقدمجنداً أو متأثراً من الحرب. 

حيث هدف  في محافظة مأرب مشروعالمركز الخاص بال

من خالل  الى إعادة تأهيل األطفال ودمجهم في مجتمعاتهم

جلسات خاصة بإعادة التأهيل النفسي واإلجتماعي تلقي 

, كما هدف الى نفسيين وإجتماعييندي أخصائيين اعلى أي

والتوعية بأساليب الوقاية  ,تنمية مواهب األطفال ودعمها

وتحديد اإلحتياجات  من العنف واإلصابة واإلعاقة

 مشروعوتخلل الالخاصة بهم ) عالج طبي أو طبيعي(, 

والرحالت  واأللعاب الرياضية ذ العديد من األنشطةتنفي

والذي كان له أثره  لزيارة المواقع األثرية والتاريخية

 .اإليجابي الملموس على نفسية األطفال

على إستهداف األطفال فحسب, بل مشروع ولم يقتصر ال

عقد جلسات هدفت حيث تم أولياء األمور  شملتوسع لي

التعامل النفسي مع األطفال الى  تزويدهم بمهارات 

, كما تم لمساعدتهم على االنخراط مجددا في حياة طبيعية

مناقشة مخاطر تجنيد األطفال والمسؤولية القانونية 

واألخالقية المترتبة على ذلك ، إضافة الى أساليب دعم 

األطفال نفسيا ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من العودة 

قد بلغ عدد المستفيدين مرة أخرى إلى جبهات القتال. و

 إمرأة. 15ولي أمر منهم  294خالل هذا العام 

 

 

 أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع:

ق المشروع العديد تأهيل األطفال المجندين من أكثر المشاريع حساسية في هذه المرحلة وقد واجه فري إعادة  يعد مشروع

 من التحديات كان منها:

 عدم تجاوب أهالي األطفال وذويهم مع فريق المشروع ورفضهم إلحاق أطفالهم في المشروع. -1

 ي.عودة بعض األطفال للتجنيد بعد تلقيهم دورات التأهيل والدعم النفس -2

 عدم توفر األماكن اآلمنة لتنفيذ أنشطة المشروع. -3
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 التعامل مع التحديات والحلول التي أوجدناها: قطر

تكثيف التواصل مع األهلي ووضع المنسقين من أبناء المناطق التي ينتمي إليها األطفال بحيث يكون المجتمع  -1

والطمأنينة لدى أسر األطفال فيوفقوا على إلتحاق المحلي شريك في إدارة عملية إعادة التأهيل مما يعطي الثقة 

 أطفالهم.

في حالة عودة بعض األطفال للتجنيد بعد تلقيهم دورات التأهيل والدعم النفسي يتم متابعتهم وإخضاعهم لفترة  -2

 جديدة من التأهيل كما يتم التواصل مع أسرهم وإيصالهم بالقسم اإلغاثي في مركز الملك سلمان الذي بدوره يقوم

 بمنحهم مخصصات غذائية تساعدهم على العيش وتجعلهم غير محتاجين للعائد المادي الذي يوفره تجنيد أطفالهم.

البحث عن أماكن مالئمة ومناسبة وإجراء بعض التعديالت على أماكن إقامة الدورات التأهيلية بما يجعلها مناسبة  -3

 إلقامة الدورات
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 التعليم:

القطاعات التي تأثرت بسبب  أكثر منيعد قطاع التعليم 

الحرب, فقد أدت الصراعات الدائرة في العديد من 

تسبب في المحافظات إلى تزايد حركة النزوح لألسر مما 

تقرير لمحة تسرب األطفال من المدارس حيث اشار 

مليون  1.9أن  الى 2018اإلحتياجات اإلنسانية للعام  

الحاجة إضطرت , كما طفل هم خارج المدارس

اإلقتصادية المتردية كثير من األسر إلى قبول تجنيد 

أطفالهم إلى جانب إلتحاق بعض األطفال دون علم ذويهم 

بالجماعات المسلحة إستجابة لإلغراءات المالية التي كانوا 

وحرصاً من مؤسسة وثاق للمساهمة في يوعدون بها. 

من تفاقم هذه المشكلة فقد وضعت إلحاق األطفال الحد 

بالمدارس كأحد أهم أهداف مشروع إعادة تأهيل األطفال 

يتم تزويد المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, حيث 

األطفال بحصص دراسية يتعلمون فيها المناهج الدراسية 

كال بما يتناسب مع مرحلته الدراسية بحيث يستطيعون 

مدارس عند عودتهم إلى مناطق إقامتهم. كما العودة الى ال

تستمر المؤسسة بمتابعة األطفال بواسطة منسقي 

البرنامج، وتؤمن انتسابهم إلى المدارس وتساعدهم على 

إزالة كل العقبات التي يمكن أن تعترضهم خارج 

البرنامج, حيث تستمر مرحلة المتابعة من ثالثة إلى ستة 

حول أوضاع األطفال  أشهر، وتشمل رفع تقارير شهرية

والتي تظهر مدى تقبل الطفل المجند لوضعه الجديد أم إذا 

ما كان تعرض النتكاسة بعد عملية تأهيله, وقد يتم إعادة 

الطفل الى المركز إلعادة تأهيله في حال ثبت إحتياجه 

طفال خالل العام  240وقد بلغ عدد المستفيدين  لذلك.

2018. 
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 الحماية وحقوق اإلنسان:

المعايير  أو األخالقية هي المبادئ حقوق اإلنسان

التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم  اإلجتماعية

أساسية ال يجوز المس بها "مستحقة  حقوق عموما بأنه

؛ "إنسان وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه

هويتهم أو مكان وجودهم ومالزمة لهم بغض النظر عن 

أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. 

وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية 

تنطبق في كل مكان وفي كل وقت  كلّية والدولية. وهي

وسيادة  التماهي والتشاعر ة لكل الناس، تتطلبومتساوي

وتفرض على المرء إحترام الحقوق اإلنسانية  القانون

لآلخرين. وال يجوز وال ينبغي أن تُنتزع إال نتيجة 

ووفقا لظروف  تضمن الحقوق واجبة إلجراءات قانونية

وهي تقر لجميع أفراد األسرة البشرية قيمة  .محددة

وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء 

واألمان، ويصبح قادراً على  باألمن يع أن يتمتعيستط

فاالعتراف بالكرامة  .اتخاذ القرارات التي تنظم حياته

المتأصلة لدى األسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة 

في  السالم وتحقيق والعدل يعتبر ركيزة أساسية للحرية

حقوق اإلنسان، لهو أمر يفضي  اإلنتهاكات فيالعالم. وإن 

نسانية، وأعماال همجية، آذت وخلّفت إلى كوارث ضد اإل

يؤدي قد جروحا وشروخا عميقة في الضمير اإلنساني. و

خصوصا في فترات الحروب غياب دور الدولة 

في تفاقمها وازديادها مما يحتم على المنظمات والنزاعات 

ليتم محاسبة الحقوقية إلى رصد وتوثيق هذه اإلنتهاكات 

 ما يقومون به. مرتكبيها وردعهم عن اإلستمرار في

تعمل على صون وحماية الحقوق  وكمنظمة حقوقية

بتنفيذ مؤسسة وثاق للتوجه المدني , قامت والحريات

إنتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق وتوثيق  شروع رصدم

والتي أرتكبت من قبل أطراف الصراع في المرأة والطفل 

في المتواجد من خالل فريقها الميداني , وذلك 2018العام 

عدد من المحافظات وهي مأرب والجوف والبيضاء 

حيث , وعدن والضالع ولحجوعمران وحجة وتعز وإب 

تم تنفيذ المشروع خالل الفترة  من يناير وحتى ديسمبر 

وقد نتج عن ذلك إصدار العديد من التقارير . 2018

الحقوقية والتي شملت جرائم القتل والجرح واإلختطافات 

ة في حق المدنيين, وكذلك واإلحتجازات التعسفي

اإلنتهاكات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة 

والجهات  تم مشاركة كتلة الحماية كما. والمرافق الحكومية

بالعديد من  بشكل دوري خالل العام ذات العالقة

  .اإلحصائيات واألرقام وكذلك المناطق التي تم إستهدافها

 

 :يواءاإل

قامت مؤسسة وثاق بتنفيذ عدد من تقييم اإلحتياجات للنازحين بسبب الصراعات وذلك من خالل فريقها الميداني المتواجد 

في العديد من المحافظات كتعز ومأرب والجوف وأبين وقامت بمشاركة المعلومات مع كتلة اإليواء والجهات ذات العالقة. 

النازحين من محافظة الحديدة إلى مأرب مع المفوضية السامية لالجئين ليتم بعد ذلك كما قامت المؤسسة بمشاركة كشوفات 

تزويدهم بالمساعدات النقدية الضرورية لشراء اإلحتياجات الشتوية من مالبس وأغطية. وقد بلغ عدد المستفيدين كمرحلة 

 أسرة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب. 33أولى 

 

م8201خالل عام وثاق مؤسسة عمال ألعالمية التغطية اإل  

 اإلعالم وسائل مختلف في واسعة، إعالمية بتغطية خالل العام الماضي المؤسسة نفذتها التي مشاريع واألنشطةحظيت ال

 .نترنتاإل شبكة علىو والصحف خباريةاإل المواقع وعبر المرئية العربية واإلجنبية

 مخرجات لىع الجمهور من ممكنة شريحة أكبر فوتعري رسالتها، نشر إلى تأسيسها ومنذ المؤسسة سعت أخرى جهة من

 على عملت فقد ،المستهدفين  جمهورها مع عالقتها في االنكشاف سياسة واتباع ، النشاطات لتلك القيمة وعكس نشاطاتها،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 2018التقرير السنوي للعام 

 

 

 إضافة العالية، بفعاليتها تتميز جتماعياإل التواصل شبكات على خاصة صفحاتكتروني خاص بالمؤسسة ولموقع ا تأسيس 

 .جتماعي المختلفةعبر وسائل االعالم والتواصل اإل تنفيذها على المؤسسة عملت التي النشاطات كافة نشر الى

 :التالي النحو على المؤسسة لنشاطات الصحفية التغطية تلخيص ويمكن 

 إعالمية. وسيلة  ( 50 ) أكثر من خالل من المؤسسة لنشاطات اإلعالمية لتغطيةا 

 االلكترونية العربية واألجنبية. المواقع على مكتوباً  صحفياً  خبراً  (70) من أكثر نشر 

 متصفحاً   )3095 ( اإللكترونية المؤسسة صفحة متصفحي عدد بلغ. 

 

 كلمة شكر وتقدير،،،

تتوجه إدارة مؤسسة وثاق للتوجه المدني بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح برامج ومشاريع المؤسسة خالل عامها  

الثاني ونخص بالشكر إلى الذين قاموا بدعم وتمويل مشاريع  المؤسسة من أفراد ومنظمات تعمل على دعم مشاريع حماية 

مشاريع فريق وثاق في الميدان الذي كان لهم النصيب األوفر في إنجاح  حقوق اإلنسان وكذلك نتقدم بالشكر الكبير إلى

 المؤسسة. 

 


