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 المقدمة :

مؤسسة سعي مهمًا في  امعلم ّشكل الذيو  0261 العام خالل لنااعمأ يستعرض الذي لسادسا سنوينرفع إليكم التقرير ال
م الذين مستهالعام الى الوصول الى المتضررين هذا د سعينا من خالل أعمالنا في لق  .أهدافها لتحقيق وثاق للتوجه المدني

الحرب وطال الضرر كل نواحي حياتهم لنعكس هذه المعاناة ونوصلها إلى العالم من خالل إصدار التقارير اإلنسانية 
على ملنا عفي اليمن. كما نتهاكات التي ارتكبتها أطرا  الناا  ضد المدنيين نا لإلرصد وبيانات اإلدانة التي نتجت عن

في عدد من محافظات الجمهورية وقمنا بعد ذلك بتنفيذ عدد من المشاريع التي حاولنا من  نسانيةياجات اإلحترصد اإل
قدمها بعد ن خاللها تلبية أولويات اإلحتياج وتحقيق اإلستدامة التي تضمن إستمرار إنتفا  المستفيدين من الخدمات التي

الى كافة شرائح المجتمع وتحديد إحتياجاتهم وتلبيتها مع حمايتهم والحفاظ على  . إن الوصولنامشاريعانتهاء فترة تنفيذ 
كرامتهم والكش  عن اي ضرر او انتهاك قد يتعرضون له كان وما اال الهد  األسمى الذي تعمل مؤسسة وثاق للتوجه 

 المدني من أجله.

 حن:    من ن

تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تمارس نشاطًا مؤسسة وثاق للتوجه المدني هي مؤسسة أهلية غير حكومية 
)حقوقيًا / تنمويًا / اجتماعيًا( وال تستهد  من نشاطها جني الربح التجاري ، حصلت على ترخيص رسمي من واارة 

 م.06/6/0260( بتاريخ 121الشؤون االجتماعية والعمل رقم )

 ة:الرؤي 

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

 الة:الرس

 ، ؛ من خالل نشوووور قيم وثقافة المجتمع المدني حرياته العمل من أجل الوصووووول إلى مجتمع مدني يحترم حقوق اإلنسووووان و
,  ميةتنال , ومشووووووواركون في عملية البناء و مجتمع يكون الجميع فيه تحت حكم القانون, اإلنسوووووووانورصووووووود انتهاكات حقوق 

,  وهذا يتحقق من خالل التعاون المسووووووتمر مع جميع منظمات المجتمع ونشوووووور ثقافة الحوار كوسوووووويلة مالثلى لحل الخالفات.
 والتفاعل مع كافة شرائحه.

 داف:األهـ

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

 مدني.دعم التوجه المدني من اجل الوصول إلى مجتمع  -

 نشر ثقافة وتكريس مبدأ الحوار كوسيلة مثلى لحل الخالفات . -

 في كافة نواحي الحياة . يهتمام بالمرأة وتأهيلها لتكون شريك حقيقاإل -

صون وحماية الحقوق والحريات من خالل تقديم كافة أنوا  الدعم القانوني والحقوقي لمن انتهكت  العمل على -

 حقوقهم و حرياتهم .
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 في كافة مناحي الحياة. افئات المهشمة والعمل على دمجههتمام بالاإل -

 الهيكل االداري للمؤسسة:

 المؤسس  -

 رئيس مجلس االمناء -

 رئيس المؤسسة -

 المدير التنفيذي -

 .المسؤول المالي واالداري -

 :هملخص لما تم انجاز

 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  -

 :نشطةاأل
 م:1026 قائمة المشاريع المنفذة خالل عام

 

مدة المشروع  اسم المشروع
 بالشهر

 
 المشروعمكان 

 
 الجهة الممولة

 
 تكلفة المشروع

توفير اإلحتياجات األساسية من المواد 
 غير الغذائية للنازحين في الضالع

 الضالع 3
المنسقية العليا 

نسانية للشؤون اإل 
 مكتب اليمن

224,522$ 

 تمكين المرأة اليمنية
1 
 $2888 دعم ذاتي عمران 

الرصد والتوثيق النتهاكات حقوق 
 6 م2816االنسان لعام 

البيضاء  –تعز 
 –الضالع  –

 –حجة  –عمران 
 الجوف –مأرب 

 $88,,20 دعم ذاتي
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 واءــــــأوالً: اإلي

المؤسسة مشرو  واحد في مجال اغاثة النااحين وتقديم مساعدات ايوائية بدعم من قبل المنسقية العليا للشؤون  تنفذ
 اإلنسانية في اليمن

 :عنوان المشروع

 ااحين والمتضررين من الصراعات فيللفئات األكثر ضعفًا من النتقديم المساعدات األساسية من المواد غير الغذائية 
 محافظة الضالع.

 :  مدة المشروع

 م36/5/0261م إلى 0261/ مارس/ 6 من( اشهر 3)

  :هداف المشروعأ

ء محافظة الضالع ) مديريات: الحشاللنااحين من  ائيةغذمن المواد الغير  هد  المشرو  الى توفير االحتياجات االساسية
 في تقديم تمثلوالتي تاالحتياجات الضرورية بموجب تقييم االحتياجات للمستفيدين من  وتعتبر الضالع( -قعطبة –دمت  –
 (دلو ماء  –طقم مطبخ  – اتبطانيوال – اتشافر ال)

 :يوضح عدد المستفيدين بحسب الجنس والمنطقة وعدد المساعدات (1)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس المديرية
عدد 
 االسر

 بطانيات فراشات
قدور 
 طبخ

صحو
ن 
 تقديم

مقلى 
 تيفال

مطايب 
 عميقة

قالصات 
 زجاج

دلو 
 الماء
مع 

 الغطاء

 قعطبة

 ذكور

053 

814 814 

033 033 053 1053 1053 033 
 581 581 اناث

 1318 1318 اطفال

االجمــــــــــــــــــــــــا
 لي 

1700 1700 

 دمت

 ذكور

51 

17 17 

131 131 51 155 155 131 
 58 58 اناث

 765 765 اطفال

 018 018 االجمالي

 الحشاء

 ذكور

83 

67 67 

43 43 83 133 133 43 
 85 85 اناث

 701 701 اطفال

 111 111 االجمالي

 لعالضا

 ذكور

111 

727 727 

118 118 111 563 563 118 

 761 761 اناث

 875 875 اطفال

االجمــــــــــــــــــــــــا
 636 636 لي

 17 17 اناث

 9 9 اطفال

 37 37 االجمالي

 1136 1065 1065 550 1136 1136 0115 0115 550 االجمالي الكلي
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 ( يوضح عدد المستفيدين بحسب الجنس والعمر والمنطقة1الشكل البياني رقم )

 

 

ي ف ساعدات الغير غذائية للنازحينبحسب المديريات من الم ةالمستفيد االسر ( يوضح نسبة عدد2) البياني رقمالشكل 
 الضالع 

 

 

 تعميم الحماية:

 على إيجاد آليات مناسبة لتنفيذ المشرو  بحيث تجنب المستفيدينمنذ المراحل األولى للمشرو  كانت مؤسسة وثاق حريصة 
ستالمهم المساعدات ) الفراشات  دلو  –أدوات المطبخ  –البطانيات  –التعرض ألي مخاطر قد يواجهونها أثناء تلقيهم وا 

عن النساء  ا تم فصل الرجالالماء(, فلقد تم إختيار مناطق آمنة للتوايع وكذلك تم إختيار األوقات المناسبة للقيام بذلك. كم

418

121 71 61

541

167
85 54

508

170
85 63

506

148
83 44

0

100

200

300

400

500

600

قعطبة الضالع دمت  الحشاء

عدد المستفيدين بحسب الجنس والفئة العمرية
والمنطقة

ذكور اناث أوالد فتيات

%9, 51, دمت%64, 350, قعطبة

%7, 40, الحشاء

%20, 112, الضالع

بحسب المديرياتعدد األسر

قعطبة

دمت

الحشاء

الضالع
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في طوابير مستقلة ولذلك لحماية النساء من التعرض ألي انتهاك قد يتعرضن له أثناء تلقيهن المساعدات وتم وضع كبار 

 .السن والمعاقين في عين اإلعتبار

 مراعاة النوع اإلجتماعي:

على سبيل فالنو  اإلجتماعي مراعاة مشرو  هي تنفيذ الالتخطيط و كان من أبرا المواضيع التي إهتمت بها المؤسسة أثناء 
لكن كان من الصعب تحقيق ذلك بسبب العادات والتقاليد وثقافة تحقيق المساواة عند التوظي  كنا حريصين على المثال 

تم تحقيق ذلك عند إختيار  ,من ناحية أخرىو  والمتمثلة في عدم عمل المرأة.العيب السائدة في المناطق المستهدفة 
المستفيدين حيث تم إستهدا  النساء والرجال واألطفال وكبار السن وكذلك المعاقين. كان المعيار األساسي إلختيار 

الفئات األشد ضعفًا كاألسر التي تعيلها إمراة أو طفل أو األسر التي ال يتوفر لديها أي مصدر دخل وكذلك  هوالمستفيدين 
 )األخدام(. الفئات المهمشة

 أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع:

ى صراعات مستمرة وقد أدى ذلك المن أكثر المحافظات اليمنية التي تشهد الواقعة في جنوب اليمن تعد محافظة الضالع 
تقدم  المنظمات والمؤسسات التي تواجههاالتي وكذلك ايادة التحديات والمعوقات لمساعدات اإلنسانية تاايد اإلحتياج الى ا

 ملة التحديات التي واجهت مؤسسة وثاق أثناء تنفيذ المشرو  ما يلي:وكان من جخدمات إنسانية فيها. 

 يهاف الى صعوبة نقل المساعدات اإلنسانية الى المناطق المستهدفة في المحافظة أدى سوء األوضا  األمنية -6
 نظرًا لتخوفهم من التعرض الى الخطر.وسائل النقل وكذلك اإلتفاق مع 

 أدى سوء األوضا  األمنية كذلك إلى صعوبة إيجاد مخاان لتخاين المواد ليتم توايعها في وقت الحق. -0
المخاطر اللوجستية المتعلقة بنقل المواد غير الغذائية في وقت واحد من صنعاء الى المستودعات إستغرقت  -3

حتماالت الكثير من الوقت والتنسيق لتجنب الم صادرة من الجماعات المسلحة أو التعرض للضربات الجوية وا 
 تعرض فريق العمل لمخاطر من قبل جماعة الحراك الجنوبي المنتشرة في المنطقة.

 ر:وــالص

 تقديم المساعدات للنازحين
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 وزيع المساعدات لألسر المتضررة المستضيفة للنازحين:ت 

    

    
قم بزيارة قناتنا على اليوتيوب: لمشاهدة الفيديو الخاص بالمشروع 

https://www.youtube.com/watch?v=xkPhSUu3s6Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkPhSUu3s6Q
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 تمكين المرأة اليمنية   :ثانياً 

كنا حريصين  دفقوتمكينهن عماًل بأهدا  وسياسات المؤسسة التي تنتهجها في تطوير قدرات النساء في المجتمع اليمني 
تمكين المرأة اليمنية من خالل تعليمهن مشرو  المؤسسة  تنفذحيث , م0261خالل عام نا برامج فيا  المرأة ستهدإعلى 

( إمراة وفتاة من األسر النااحة واألسر المتضررة من الصرا  في 32)حر  يدوية في محافظة عمران, وقد تم إستهدا  
 البالد الذي تسبب بسوء األوضا  اإلقتصادية واضا  الى كاهل المرأة أعباء جديدة.

 مشروع:اسم ال

 تمكين المرأة اليمنية.

 الهدف العام:

كسابهن مهارات حياتية تمكنهن من التغلب على  المتضررات من الصرا  في محافظة عمران النساء وتدريب تأهيل وا 
 يحفظ كرامتهن.بما الظرو  المعيشية الصعبة 

 ملخص أهداف المشروع:

  من ويالت الظرو  اإلقتصادية التي فرضها الصرا  في البالد.التخفي  من معاناة المرأة اليمنية التي تعاني  
  ليتمكَن من إعالة أنفسهن وأسرهن ومساعدتهن على إمتالك مشاريعهن الخاصة وتطوير قدرات النساءتدريب. 
  النساء والفتيات من التعرض لإلنتهاكات التي قد تنتج عن الحاجة وحفظ كرامتهنحماية. 

 الفئة المستهدفة:

حافظة في م مصدر دخل إمراة وفتاة من األسر النااحة والفقيرة والتي ليس لها معيل وال تمتلك أي (32) ستهد  المشرو إ
  .عمران

 وقد تم تدريب المشاركات على:

 تم تعري  المشاركات على الحياكة بأنواعها, والفرق بين انوا  حياكة الصو  وحياكة القيطان. -6
 بات االطفال.احياكة شر و  على مهارة حياكة الفساتين وربطات الشعرالتدريب تم  -0
 الكوافي, واشغال اخرى. و حياكة الحقائب ,واساور القيطان , والشيالن النسائية, تم التدريب على  -3
  المشاركات على حياكة اغلفة للجواالت مصنوعه من القيطان والخرا, يبتدر تم  -4
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 صور للمتدربات أثناء الورشة:

   
 

 

 صور بعض المنتجات للمتدربات:

   

 

 

 االنسان في اليمننتهاكات حقوق ثالثاً : الرصد والتوثيق إل

التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما  المعايير اإلجتماعية أو األخالقية هي المبادئ حقوق اإلنسان

بغض   مالزمة لهو؛ "إنسان أساسية ال يجوز المس بها "مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه حقوق بأنه

تنطبق في كل مكان وفي  كلّية . وهيرالعرقي أو أي وضع آخ أو أصله أو ديانته أو لغته هويته أو مكان وجودهالنظر عن 

عن هذه االنتهاكات اال  ولن يكون من الممكن الكشفوقد تتعرض هذه الحقوق لإلنتهاكات كل وقت ومتساوية لكل الناس، 
هاكات اإلنت كشف ومعرفة حقيقة أنمن خالل الرصد والتوثيق وهذا ما تقوم به مؤسسة وثاق للتوجه المدني. تؤمن وثاق ب

 و مثل المساهمة في استعادة السالم وصيانته لتحقيق غايات سامية متعددة الجوانب وذلك مسألة قانونية أولية مهمة هي
محاربة اإلفالت من العقاب، وردع انتهاكات حقوق اإلنسان في المستقبل أو الحيلولة دون حدوثها، وتلبية مطالب الضحايا 

 .تمنح المجتمعات القدرة على منع تكرار أحداث مماثلة للتي وقعتكما انها  والدفاع عن حقوقهم

 اسم المشروع :

 .(ق لكممرف) م 0261ام رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان في اليمن لع

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A
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 :1026المناطق التي تم رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان فيها خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1026عام الالتي صدرت من المؤسسة خالل  إنتهاكات حقوق اإلنسان تقاريرأبرز 

  الموقع اإللكتروني للمؤسسة على الرابط: فيإصدار تقرير عن تجنيد األطفال ويمكن اإلطالع على التقرير  .0

 www.wethaq.org 

اً والتي تعد مؤسسة وثاق عضو المساهمة في إصدار تقارير بإسم التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق اإلنسان .2

 . فيه

اإلطالع على التقرير عن طريق تحميله من إنتهاكات حقوق اإلنسان في الضالع ويمكن إصدار تقرير عن  .3

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة على الرابط:

 http://www.wethaq.org/news/83#.WT2LyOsrLIU 

 

 :1026أبرز المشاركات التي قامت بها المؤسسة خالل العام 

أبرزها حضور مؤتمر جنيف ت الدولية كان شارك رئيس المؤسسة األستاذ/ نجيب السعدي في عدد من المؤتمرا -0

 ضمن التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن. 

المشاركة في إجتماعات الكتل التي تديرها المفوضية السامية لحقوق الالجئين ومشاركة المعلومات عن  -2

 االحتياجات االنسانية التي يتم رصدها من قبل مؤسسة وثاق بشكل دوري.
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 :م1022خالل عام لمؤسسة لعمال ألعالمية التغطية اإل

 اإلعالم وسائل مختل  في واسعة، إعالمية بتغطية المنصرم العام غضون في المؤسسة نفذتها التي حظيت النشاطات
 .نترنتاإل شبكة علىو  والصح  خباريةاإل المواقع وعبر المرئية اإلعالم ووسائلصحيفة الجمهورية الرسمية  السيما

 لىع اليمني الجمهور من ممكنة شريحة أكبر  وتعري رسالتها، نشر إلى تأسيسها ومنذ المؤسسة سعت أخرى جهة من
 فقد ،المستهدفين  جمهورها مع عالقتها في االنكشا  سياسة واتبا  ، النشاطات لتلك القيمة وعكس نشاطاتها، مخرجات
 بفعاليتها تتميا جتماعياإل التواصل شبكات على خاصة صفحاتموقع اكتروني خاص بالمؤسسة و  تأسيس على عملت
جتماعي عبر وسائل االعالم والتواصل اإل تنفيذها على المؤسسة عملت التي النشاطات كافة نشر الى إضافة العالية،
 .المختلفة

 :التالي النحو على المؤسسة لنشاطات الصحفية التغطية تلخيص ويمكن 

 إعالمية وسيلة  ( 50 ) أكثر من خالل من المؤسسة لنشاطات اإلعالمية لتغطيةا. 
 االلكترونية المواقع على مكتوباً  صحفياً  خبراً  ( 30) من أكثر نشر.. 
 متصفحاً  ) 0585 ( اإللكترونية المؤسسة صفحة متصفحي عدد بلغ. 

 

 كلمة شكر وتقدير،،،
مؤسسة ومشاريع ال )) تتوجه إدارة مؤسسة وثاق للتوجه المدني بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح برامج

خالل عامها الثاني ونخص بالشكر إلى الذين قاموا بدعم وتمويل مشاريع  المؤسسة من أفراد ومنظمات تعمل 

على دعم مشاريع حماية حقوق اإلنسان وكذلك نتقدم بالشكر الكبير إلى فريق وثاق في الميدان الذي كان لهم 

 النصيب األوفر في إنجاح مشاريع المؤسسة. ((

 


