
17/03/2022, 17:21 ا����ع أ���ء ���درة ���� و���� آ���ت ا������� �� ا���� - ����� ����� ���ب

https://tamdeen-ye.org/media/489 1/9

En

أخبار وأنشطة-المركز االعالمي-

الخميس, 17 مارس, 2022

اليمنفياالستجابةآلياتوتحسينتوطينمبادرةأعضاءاجتماع        

 
16 مارس 2022م

المكان: مؤسسة تمدين شباب - صنعاء
بدعوة ودعم ذاتي من مؤسسة تمدين شباب، عقد لقاء أعضاء مبادرة منظمات المجتمع المدني
لتوطين وتحسين آليات االستجابة اإلنسانية في اليمن اليوم في مؤسسة تمدين شباب
لمناقشة المستجدات ألهم اإلنجازات في خطة المرحلة التمهيدية، دراسة خط األساس، حيث
اطلع االعضاء على الخطوات التي تم اتخاذها خالل العام 2021م وحتى نهاية فبراير 2022م،

وكذلك الخطوات القادمة والصعوبات ومقترحات الحلول.

القائمة

https://www.facebook.com/TamdeenYouth/
https://twitter.com/TamdeenYouth
https://www.youtube.com/channel/UCpxIgt2jnkRxP9Haf_D7BEQ
https://www.linkedin.com/company/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-tamdeen-youth-foundation/posts/?feedView=all
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من جهتهم ثمن المشاركين جهود فريق البرنامج والجهد الكبير لفريق مؤسسة تمدين وعلى
رأسهم، السيد حسين السهيلي، رئيس المؤسسة و منسق مبادرتي التوطين والتعافي، ودور
شركاء المبادرة الدوليين ICVA  و HAG، واالستشاري المحلي مؤسسة إطار، وأبدوا رغبتهم

في المشاركة الطوعية ودعم أنشطة المبادرة القادمة.
 
 

وبدوره شكر مدير البرنامج، عبد القوي حاجب، نيابة عن مؤسسة تمدين أعضاء المبادرة
ومشاركتهم الفاعلة، وثمن المداخالت الهامة واآلراء لتذليل الصعوبات وإبدائهم االستعداد

للمشاركة في األنشطة القادمة.
 
 

وبعد ذلك تم عمل جلسة تدريبية من قبل االستشاريين من مؤسسة إطار للفريق في دراسة
خط األساس وأدوات الدراسة، التي سوف تنفذ بعد أخذ الموافقة.

 
 

وتتمثل أهم اإلنجازات التي تم عرضها ومناقشتها مع أعضاء المبادرة كالتالي:
1. التشييك والتنسيق األولي مع منظمات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الوطنيين

والدوليين في االستجابة في اليمن.
 

2.إطالق المبادرة في أغسطس 2021م،  وتسليم نسخة منها للجهات المختصة.
 

3. عقد العديد من اللقاءات التمهيدية والتوعوية مع العديد من أصحاب المصلحة في ذلك
منظمات المجتمع المدني، للتعريف بمفهوم توطين العمل اإلنساني والوصول إلى قيادة

وتنفيذ محلي،  وال زال عمل اللقاءات التمهيدية والتوعوية جاريا.
 

4. عمل خطة مقترح برنامج تنفيذي للمرحلة األولى.
 

5. توظيف مدير للبرنامج.
 

6. تم التنسيق مع المجلس الدولي للوكاالت التطوعية (ICVA) ومجموعة االستشارات اإلنسانية
(HAG) والتشاور مع شبكة (NEAR) أكتوبر 2021م.

 
7. بالتنسيق مع المجلس الدولي للوكاالت التطوعية (ICVA)، ومجموعة االستشارات اإلنسانية

(HAG)، تم اختيار استشاري محلي في ديسمبر 2021م.
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8. انجاز التقرير األولي لالستشاري،  مؤسسة إطار، وأدوات التقييم وأدوات دراسة خط األساس

 
9. تم عمل لقاءات مع العديد من الجهات الفاعلة والجهات الحكومية في صنعاء وعدن وعرض
خطة دراسة خط األساس وتسليم نسخا منها، ومن ضمنها الجهات و المؤسسات الحكومية

المختصة في صنعاء وعدن.
 

وكما قام مدير البرنامج بعرض أنشطة المرحلة القادمة لدراسة خط األساس لتوطين وتحسين
آليات االستجابة في اليمن وأهمها:

1. التنسيق مع السلطات المختصة الحكومية وإعالمهم بالخطوات القادمة، وأخذ التصاريح إن لزم
األمر. 

 
2. تنفيذ دراسة خط األساس وعمل المسودة األولية لتقييم الوضع الراهن والتوصيات.

 
3. إخراج المسودة النهائية للتقرير ونشرها ومناصرة التوصيات.

 
 

كما تم عرض أهم الصعوبات والمعوقات ومن أبرزها:
1. أن هذه مبادرة طوعية وال يوجد دعم مالي للمبادرة، وتعتمد مؤسسة تمدين شباب على

مواردها المحدودة في تغطية تكاليف التنفيذ.
 

2. قلة الوعي وسط الفاعلين بأهمية التوطين مما يتطلب جهود وموارد إضافية في التوعية
بالتوطين وعرض المبادرة.

 
3.عدم تجاوب بعض المنظمات والجهات الدولية مع المبادرة وتقديم الدعم الالزم إلكمال جميع

األنشطة.
 

4.اتساع النطاق الجغرافي للمستهدفين وتشتت الجهات الحكومية بين الشمال والجنوب وتعدد
الجهات التي يجب التشاور معها في ضل قلة اإلمكانيات 

 
ويجدر اإلشارة إلى المرحلة التمهيدية للمبادرة والتي تهدف إلى:

أهداف المرحلة األولى:
1. تقييم الوضع الراهن لمؤشرات توطين االستجابة على المستوى الوطني،  وتزويد الفاعلين
وأصحاب المصلحة في العمل اإلنساني بالمعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لتوطين العمل

اإلنساني في اليمن.
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2. العمل التشاركي مع كافة أصحاب المصلحة لصياغة استراتيجية وطنية لتوطين العمل
اإلنساني في اليمن وخطط تنفيذية متوافق عليها من جميع الفاعلين وأصحاب المصلحة في

المحاور السبعة لتوطين العمل اإلنساني.
 

ويتكون أصحاب المصلحة المستهدفين من :
1. منظمات المجتمع المدني (صنعاء - عدن).

2. الجهات الحكومية: (صنعاء - عدن).
3. القطاع الخاص ومؤسسات األعمال (صنعاء - عدن).

4. المنظمات الدولية.
5. المنظمات والوكاالت األممية.

 
النتائج المتوقعة:

وستعمل هذه المبادرة بالتكامل مع كافة الشركاء الرئيسيين واألطراف ذات العالقة في كافة
أرجاء اليمن المعنيين بـاالستجابة اإلنسانية واالنتعاش المبكر والتنمية والسالم المحلي. تم
توجيه وظائف هذه المبادرة لتهيئة البيئة التمكينية لتوطين العمل اإلنساني وتحسين آليات

العمل اإلنساني والتنموي للوصول إلى النتائج المتوقعة حسب التالي: 
 

النتيجة 1.1: إطار عام لقياس أداء التوطين في اليمن وتقرير أولي لعمل دراسة خط االساس.
 

النتيجة 1.2: تقرير دراسة خط أساس لمؤشرات توطين العمل اإلنساني الحالية في اليمن.
 

النتيجة 2.1: استراتيجية وطنية لتوطين العمل اإلنساني وإطار قياس النتائج العامة المبنية على
منهجية تشاركية (مع كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة) وباالستناد إلى نتائج دراسة خط األساس.

 
النتيجة 2.3: خطط تنفيذية لتحقيق االستراتيجية في كل قطاع مراجعة ومتفق عليها من قبل

كافة أصحاب المصلحة والمناصرة وضمان دعم التنفيذ.
المشاركون:

 
1.عبدالقوي حاجب 

مؤسسة تمدين شباب
 

2.ابتسام الشرفي
مؤسسة إطار

 
3.سبأ الحكيمي 

مؤسسة إطار
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4.ندى خالد عساج 

جمعية األمان لرعاية الكفيفات 
 

5.أميمة عبدالله المسعودي 
جمعية األمان لرعاية الكفيفات

 
6.أرواد الخطيب 

مؤسسة تعايش للحقوق والتنمية
 

7. عمار األشول 
مؤسسة تمدين شباب

 
8. هشام محمد 

مؤسسة تمدين شباب
 

9. حمزة السنافي 
مؤسسة بناء للتنمية 

 
10. صالح الدين الفتيحي 

منظمة عبس
 

11.غالب البناء 
المؤسسة الطبية الميدانية

 
12.عثمان علي المقطري

شبكة النماء اليمنية
 

13.حمدي العليمي 
مؤسسة إطار

 
14.بشار محمد 
مؤسسة إطار 

 
15.فارس العليي

مؤسسة إطار
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16.عبدالرحمن العسلي 

مؤسسة إطار 
 

17.أماني الكميم 
منظمة ملتقى صناع الحياة

 
 

مشاركة الصفحة:

   
وأنشطةأخبارفيالمزيد

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tamdeen-ye.org/media/489&quote=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://twitter.com/share?url=https://tamdeen-ye.org/media/489&text=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
whatsapp://send?text=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20:%20https://tamdeen-ye.org/media/489
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االربعاء, 16 مارس, 2022

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني في اليمن حول مؤتمر المانحين – 16 مارس 2022م

https://tamdeen-ye.org/media/488
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الثالثاء, 15 مارس, 2022

عدن: رئيس مؤسسة تمدين شباب يلتقي وزير الخدمة المدنية والتأمينات

اإلثنين, 14 مارس, 2022

السهيلي يبحث مع مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بعدن تنسيق االستجابة اإلنسانية

 

https://tamdeen-ye.org/media/487
https://tamdeen-ye.org/media/486
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البريديةالقائمة

اشتراك@ البريد اإللكتروني

مؤسسة تمدين شباب

مؤسسة تمدين شباب، مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية وغير ربحية، بدأت أنشطتها كمبادرة شبابية في
العام 2011، وبعد سلسلة من األنشطة المجتمعية، تأسست رسميًا في الخامس والعشرين من مارس
2013 بتصريح رقم (378) صادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في اليمن، وفقًا للقانون رقم (1)

لسنة 2001م

من نحن

شركائنا

فروع المؤسسة

اتصل بنا

© مؤسسة تمدين شباب - جميع الحقوق محفوظة 2022

بالتفورم برمجة وتطوير 
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