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اإلفتتاحية
Introduction

عبد الاله عبد القادر بن عثمان
نفيذّي المديُر التَّ

نميِة مؤسسُة العوِن ِللتَّ

Abdellah Abdulqadir Bin Othman
CEO

Al-Awn Foundation for Development

مــع كل التحديــات التــي تواجــه مجتمعنــا اليمنــي فإننــا فــي مؤسســة العــون للتنميــة ملتزمــون اجتماعيــًا 
أمــام مجتمعنــا بتقديــم خدمــة نوعيــة متميــزة تســاهم فــي تمكينــه مــن أن يعيــش حيــاة كريمــة، تجلــى 
ذلــك مــن خــالل جملــة البرامــج والتدخــالت النوعيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي عــام 2020 والتــي المســت 

احتياجــات المواطــن اليمنــي ســواء علــى الصعيــد التعليمــي أو الصحــي أو التنمــوي عمومــًا.

ومــع اســتمرار األزمــة اليمنيــة وتفاقمهــا فإننــا فــي المؤسســة وبمــا نمتلــك مــن قــدرة مؤسســية وحوكمــة 
ممنهجــة وإمكانيــة للوصــول وســرعة لالســتجابة نتطلــع إلــى رســم شــراكة نوعيــة مــع شــركائنا فــي التنمية 
ســواء فــي التعليــم أو الصحــة أو الميــاه واالصحــاح البيئــي أو تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي أو غيرهــا 
مــن خــالل رســم تدخــالت نوعيــة تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتعّظــم األثــر وتحقــق 

رضــا أصحــاب المصلحــة، راســمين فــي ذلــك قصــص نجــاح نفخــر بهــا جميعــا.

With all the challenges facing our Yemeni society, we at Al-Awn Foundation for 
Development are socially committed to provide quality service that contributes to 
enabling our society to live a decent life. Through number of specific programs and 
interventions that were implemented in 2020 that touched upon the needs of the Yemeni 
citizen, whether on the educational, health or developmental levels in general.
With the continuation and exacerbation of the Yemeni crisis, we are in the foundation and 
with our institutional capacity, systematic governance, accessibility and quick respond, 
look forward to draw a qualitative partnership with our partners, whether in education, 
health, water and environmental sanitation, or empowering civil society organizations 
etc. Though out qualitative interventions that contribute in achieving sustainable 
development goals, maximizing impact and achieving stakeholder satisfaction, aiming 
into success stories that we are all proud of.
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Our vision

Leading Grantor for Sustainable Development
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رسالتنا
اإلســهـــــام في تمكـــين المـجتمـــعــــات 
المستهدفة من خالِل منح ٍمؤسسي نوعي 
أفضل  وفق  محفزٍة  �يئٍة  في  األثر  مستدام 

الممارسات الدولية. 

Contribute to empower the targeted 
communities through sustainable, quality 
and institutional grants, in a stimulating 
environment to the best international 
practice.

 Our mission
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اإلسهام في التنمية المستدامة 
للمجتمعات المستهدفة

تعظيم أ�ر المنح 

تمكين الجهات المستهدفة 

التميز في المنح 

بناء واس�ثمار الش�اكات 

تحقيق رضا أصحاب المصلحة

تع��ز التميز المؤسسي

رفع أداء �أس المال البشري

بناء المنظمة المتعلمة

تحقيق الفعالية المالية

األهداف اإلستراتيجية

 Maximize the 
grants› impact

 Attain stakeholders› 
 satisfaction

 Enhance organizational
excellence

 Contribute in targeted
 communities›

sustainable development Empower targeted
entities

 Improve human capital
performance

 Build learning
organization

Excellence in grants

 Build & utilize
partnerships

 Attain Financial
effectiveness

Strategic goals
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قيمنا

 

  

  

   

Commitment

Transparency

Excellence

Stimulus

Team spirit

Giving

 

 

 

Our Values
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Work fields

EducationAids and emergencies

 Empowerment the third
sector organizations
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 قطاعات العمل

 التـــعليــــــم

 الصـــحــــة

األمن الغذائي
 وسبل العيش

 اإليــــواء

 الحمايـــةالمياه واإلصحاح ال�يئي

سقطرى

البيضاء

الضالع

صعدة

عمران

Business sectors

Education

HealthShelter

Protection

 Food security
and livelihoods

Water and environmental
sanitation 
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سقطرى

البيضاء

الضالع

صعدة

عمران

التدخالت بحسب المحافظات
Interventions per governorates
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نظام الحوكمة في مؤسسة العون للتنمية
يتزايــد االهتمــام بمفهــوم الحوكمــة فــي الشــركات ومؤسســات القطــاع غيــر الربحــي كتوجــه عالمــي حديــث لمــا لهــا مــن  حفــظ الحقــوق وتــوازن المصالــح  

ــز  ــك مــن أجــل اســتدامة عمــل هــذه الشــركات والمؤسســات وتعزي ــة, وذل ــة والدولي ــر العالمي ــق المعايي ــم لالســتدامة والنمــو  وتحقي ــاخ المالئ ــق المن وخل

مســاهمتها فــي التنميــة وتعزيــز كفــاءات اإلنفــاق علــى الَمنــح وذلــك مــن خــالل أدوات المراقبــة والمســاءلة المختلفــة,.

     وتولــي مؤسســة العــون للتنميــة اهتمامــا كبيــرًا فــي نظــام الحوكمــة لديهــا والعمــل علــى تطويــره بشــكل مســتمر وذلــك عبــر تطبيــق معاييــر المواصفــة 

العالميــة اآليــزو (ISO9001/2015) والتــي انعكســت فــي نظامهــا اإلداري الداخلــي (نظــام اإلدارة المؤسســية) وكذلــك مــن خــالل اعتمــاد كبــرى الشــركات 

العالميــة  فــي تنفيــذ عمليــات المراجعــة والتدقيــق ســواًء الداخليــة منهــا والخارجيــة:

(2015/ISO9001) تنفيد عمليات التدقيق الخارجي آيزو  -

- تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية.

- تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية.

من أجل تحسين وتجويد مخرجات القطاعات غير الربحية وتحقيق أهدافها.  
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The interest in the concept of governance is increasing in companies and non-profit sector institutions as a 
modern global trend due to its preservation of rights, balance of interests, creating the appropriate climate 
for sustainability and growth, and achieving global and international standards, in order to sustain the work of 
these companies and institutions and enhance their contribution to development and enhance the efficiency 
of spending on grants through various monitoring and accountability tools.
       Al-Awn Foundation for Development pays great attention to its governance system and works to develop 
it continuously through the implementation of the standards of the international standard ISO (ISO9001 / 
2015), which was reflected in its internal management system (the Institutional management system) as well 
as through the accreditation of major international companies in the implementation of review and auditing 
processes both internal and external:
- Implementation of external ISO processes (ISO 90012015/)
- Implementation of external auditing processes.
- Implementing internal auditing processes.

In order to improve and develop the outputs of non-profit sectors and achieve their goals

Governance system in Al-Awn Foundation for Development
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التعليم
Education

كبيــــرة  أهمـيــــة  للتعـــليم 
وذلــك  للمجتمـــع  بالنسبـــة 
ألنــه يعتبــر قاعـــدة األســاس 
ألي مجتمــع متقــدم فهــو مــا 
ــى تحــرر العقــول  يســاعد عل
والتخلــص مــن الجهــل الــذي 
يســبب فســـاد المجتمعــات 
وزيــادة  مشــاكلها  وتفاقــم 
نســبة المــرض والفقــر وتأخــر 
عـــن  وتخـلفــــه  المجتـمــــع 
مواكبــه التقـــدم وباألخــص 
ــوجي  ــدم التـكـنــــولــ التـقـــــ
الموجـــود فــي العالـــم حاليـــًا 
العــــون  وأولـــت مـؤسســـة 
للتنميـــة اهتمامــًا بالغــًا بهــذا 
ــوي فخصصــت  ــف الحيـ الملـ
لــه النصـيـــــب األكبــــــر مــن 
منحهــا ويشــمل هــذا المجال 
دعــم البــرامــج والكـيـــانـــات 
ــات  ــة بمسـتــــويــ التعـليمـيـــ
التعـليــــم النـظــــامي كافــــة 
( العــــام ، فـــوق الثـانــــوي ، 

، العالــي ). الجامعــي 
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Education has a great importance for 

society because it is considered the basic 

rule for any advanced society. As it helps 

to liberate minds and get rid of ignorance 

that causes corruption in societies and 

exacerbates their problems, increases 

the incidence of disease and poverty, 

and the society’s lagging behind the 

current progress, especially the current 

progress of global technology. Al-Awn 

Organization for Development paid a 

great attention to this vital file, it  has 

allocated the largest share of granting 

for it, and this area includes support the 

educational programs and entities at all 

levels of formal education (general, above 

secondary school, university, and higher).

Scholarships (full and partial) that serve 

the strategic direction of the institution, 

with the aim of building the capabilities of 

outstanding and distinguished students in 

order to obtain scientifically qualified staff. 

And developing their various capabilities 

and skills through the accompanying 

training programs during their studies.



16 التقرير السنوي لمؤسسة العون للتنمية 2020

مشروع العون للمنح الدراسية 

منــح دراســية (كاملــة وجزئيــة) تخــدم التوجــه االســتراتيجي للمؤسســة،  

بهــدف بنــاء قــدرات الطــالب المتفوقيــن والمتميزيــن مــن أجــل الحصــول علــى 

كادر مؤهــل علميــًا . وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم المختلفــة مــن خــالل برامــج 

التدريــب المصاحبــة لهــم فــي أثنــاء دراســتهم .

الفئة المستهدفة

المخرجات

النطاق الجغرافي

الطالب

246
طالب مستمر

continuous students

اليمن / مصر / ماليزيا / كندا

Al Awn Scholarship Project

Scholarships (full and partial) that serve the strategic direction 
of the foundation, with the aim of building the capabilities of 
outstanding and distinguished students in order to obtain 
scientifically qualified staff. And developing their various 
capabilities and skills through the accompanying training 
programs during their studies.

Outputs

Target groupGeographical scope

studentsYemen / Egypt / Malaysia / 
Canada

University Education
التعليم الجامعي
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مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن 

مــن أجــل تحقيــق جــودة التعليــم الجامعــي وتحقيــق متطلبــات اإلعتمــاد 

األكاديمــي وزيــادة تنافســية الجامعــات علــى المســتوى العربــي للوصــول 

ــع. ــات المجتم ــي احتياج ــه تلب ــات تعليمي ــى مخرج إل

In order to achieve the quality of university education and 
achieve the requirements of academic accreditation and 
increase the competitiveness of universities at the Arab level to 
reach educational outputs that meet the needs of society.

52 academic universities
7 public and private 
universities.
13 College of Education 
and Holy Quran

8 provinces
(Aden - Taiz - Abyan – Al-

Mahra- Hadramout - Shabwa 
-Socotra - Marib)

المخرجات
OutputsGeographical scope

النطاق الجغرافي

8 محافظات       52 أكاديمي جامعي        
(عدن - تعز - أبين - حضرموت 

 المهرة - شبوة - سقطرى - مأرب)
7 جامعات حكومية وأهلية .
13 كليه تربية و قرآن كريم .

 University Education Quality Partners Project in
Yemen

University Education
التعليم الجامعي
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بكليــة  الطالبــي  الســكن  تأهيــل  إعــادة  مشــروع 
حضرمــوت جامعــة  التربيــة 

ــذ بعــض المشــاريع  ــاد األكاديمــي مــن خــالل تنفي ــات اإلعتم ــر متطلب لتوفي

ــة . ــة التعليمي ــار البيئ ــة بمعي المتعلق

المخرجات

تأهيل السكن الطالبي بكليتي التربية والعلوم 

بجامعة حضرموت 

 Student dormitory rehabilitation project, Faculty
of Education, University of Hadhramout

To provide academic accreditation requirements through the 
implementation of some projects related to the educational 
environment standard.

Outputs

Rehabilitation of student dormitory in the 
Colleges of Education and Science of the 

University of Hadramout.

University Education
التعليم الجامعي
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مشروع تطوير وتشغيل مدارس سالم بن محفوظ األهلّيــة 

ــة بدوعــن، يهــدف المشــروع إلــى  ــن محفــوظ األهلّي ــر وتشــغيل مــدارس ســالم ب ــارة عــن كافــة المناشــط والمشــاريع الخاصــة بتطوي             المشــروع عب

تحســين مخرجــات التعليــم فــي المــدارس بمــا يحقــق األهــداف المرســومة لهــا فــي خطتهــا االســتراتيجية 2018-2022 وذلــك بتقديــم تعليــم نوعــي متميــز 

مــن خــالل منهــج علمــي وســلوكي حديــث ومطــور وأداء مؤسســي متميــز وتوصيــف واضــح لمخرجــات التعليــم و أنشــطة تعليميــة نوعيــة بمعاييــر دوليــة 

فــي بيئــة محفــزة للتعليــم.  ال ســيما وأن المــدارس حاصلــة علــى شــهادة اإلعتمــاد األكاديمــي.

       The project is about all the activities and projects to develop and operate Salem bin Mahfouz National Schools in Dowan. 
The project aims to improve the outputs of education in schools in order to achieve the goals set for them in its strategic plan 
20182022-. By providing a unique  education within the framework of modern and developed qualitative education, distinguished 
institutional performance and a clear description of the educational outcomes and qualitative educational activities according to 
international standards, in an environment that stimulates education. The school has an academic accreditation certificate.

Develop Salem bin Mahfouz National Schools Project

General Education
التعليم العام 
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الفئة المستهدفة

1024
طالب وطالبة

318
أنشطة مجتمعية

358
أنشطة الصفية

102
معلم ومعلمة

الهدف الخاص للمشروعالهدف العام للمشروع
ــزة  ــة متمي ــوظ األهلي ــن محف ــالم ب ــدارس س ــة بم ــات تعليمي مخرج

ــلوكيًا.  ــًا وس علمي
تحســين مخرجــات التعليــم فــي مــدارس ســالم بــن محفــوظ األهلية 

مــن خــالل إعــداد منهــج ســلوكي حديــث ومطــور ودليــل خــاص 

ــة. ــر الدولي باألنشــطة وفــق المعايي The overall goal of the project

The special goal of the project
       Educational outputs in Salem bin Mahfouz National Schools are 
distinguished scientifically and behaviorally.

    Improving the educational outputs in Salem bin Mahfouz National 
Schools by preparing a modern , developed and behavioral approach 
and a guide for activities in accordance with international standards. Target group

male and female 
students

male and female 
teachers

extra-curricular 
activities

community 
activities
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المشاركات الخارجية للمدارس

تحقيــق المركــز الثامــن عالميــا بمشــاركة الطالب ســالم صالح باشــندوف 

مــن القســم العلمــي ضمــن المنتخــب اليمنــي  فــي بطولــة الفيرســت 

جلوبــال العالميــة الرابعــة (االفتراضيــة) للعــام 2020م. 

دبــي  (الفيرســت جلوبــل) فــي  الدوليــة  المســابقة  المشــاركة فــي 

 . الثالــث عربيــا والحــادي والعشــرون عالميــًا  المركــز  وتحقيــق 

الحصــول علــى المركــز األول فــي عــدد (3) مســابقات علــى مســتوى 

ــة .  المحافظــة وعــدد (6) علــى مســتوى المديري

External posts for schools

  Achieving the eighth place in the world with the participation of 
the student Salem Saleh Bashendouf from the scientific department 
within the Yemeni team in the fourth world championship (virtual) for 
the year 2020.

  Participation in the international competition (First Global) in Dubai, 
and achieving third place in the Arab world and the twenty-first in the 
world.

  Obtaining first place in the number of (3) competitions at the 
governorate level and (6) at the district level.
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ــة  ــع الصحـيـ ــات المجتـمــ ــة واحتيـاجــ يشــمل هــذا المجــال دعــم قضايــا الصـحــ
ــي  ــج الت ــم البرام ــك دعـ ــي، وكذل ــال الصح ــي المجـ ــلة ف ــات العـامـ والمؤسسـ

ــر الوعــي الصحــي . ــم فــي نشــ تسهـ

This field includes supporting health issues and the community’s health 
needs and institutions working in the health field, as well as supporting 
programs that contribute to spreading health awareness.

الصحة
Health 
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الهجريــن  مستشــفى  وتطويــر  تشــغيل  مشــروع 
التعاونــي 

يهــدف المشــروع إلــى تشــغيل وتطويــر مستشــفى الهجريــن التعاونــي 

تقديــم  خــالل  مــن  للمســتفيدين  األوليــة  الصحيــة  بالرعايــة  واالهتمــام 

خدمــات صحيــة متميــزة.

نسمة

المستفيدين

15046

Operation and development of Al-Hajrin 
Cooperative Hospital

The project aims to operate and develop the Al-Hajrain 
Cooperative Hospital and pay attention to the primary health 
care to the beneficiaries by providing excellent health services.

People

Beneficiaries

            الصحة
 Health
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998

712

489

مشروع العيادة المتنقلة

بهــدف الوصــول إلــى األماكــن النائيــة وخاصــة مناطــق تواجــد النازحيــن 

لتقديــم خدمــات صحيــة متكاملــة وبشــكل مجانــي، تواجــدت أيضــًا فــي 

ــري والحــدودي مــع المملكــة العربيــة الســعودية لعمــل  منفــذ الوديعــة الب

الفحوصــات الالزمــة.

المخرجات

مخيمات مناطق نائية
المستفيد�ن

نساءرجال

بناتبنين

منفذ الوديعة

 1008

611

194

Mobile clinic project

The aim is reaching remote places, especially the areas of the 
presence of the IDPs, to provide integrated health services for 
free. It was also present at the Al-Wadiah port and the border 
with the Kingdom of Saudi Arabia to make the necessary 
checks.

Outputs

remote areascamps

women  men

  boys

Al-Wadiah
 port 

Beneficiaries

  girls

            الصحة
 Health
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مشروع سلوكي حياة 

تعزيــزًا للســلوكيات اإليجابيــة فــي المجتمــع وانطالقــا مــن قصــة نجــاح 

صنعتهــا الحملــة خــالل فتــرة جائحــة كورونــا. يهــدف المشــروع إلــى اســتخدام 

ــي  ــي ف ــاني اإليجاب ــلوك اإلنس ــز الس ــرة لتعزي ــة ومبتك ــتراتيجيات حديث اس

ــة. ــاالت مختلف مج

صحية

تعليمية

�ثقيفية

سلوكية

Sluki Haya (Life behavior)  Project

Reinforcement of positive behaviors in society, based on a 
success story created by the campaign during the period of 
the Corona pandemic. The project aims to use modern and 
innovative strategies to promote positive human behavior in 
various fields.

Health

 Educational

 Educational

 Educational

            الصحة
 Health
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+٥ ١٨ مليون وصول في السوشيال ميديا 
                  في ٦ مواقع تواصل اجتماعي

٩ أدلة إرشادية
برنامج إذاعي (سلوكي حياة) ُيذاع مرتين في كــل أسبــوع

اصدار العدد األول من مجلة سلوكي حياة الرسمية
اصدار العدد األول من مجلة سلوكي حياة الحائطية لطالب المدارس

أول برنامج بودكاست بعنوان سلوك

زيارات لتبادل أوجه التعاون مع مبادرة سلوكي حياة

19 فيديو تعليمي من دورة التعامل مع كوفيد_19
        االلكترونية ستبث عبر منصة تعليمية عالمية

٣٠ قناة عرض (١٨ إذاعة - ٣ قنوات 
فضائية -٩ قنوات محلية)

٧٧ من المستـشفيات والمراكز الصحية زودت بمواد تعقيم 
         ومرشات وتوعية بسلوكي في المستشفى

١٠,١٠٠ ملصق جداري - ١٥٤ بانر -
٤٠ الفتة في نقاط التجمع االستراتيجية -

 ٥ سيــارات بث متجول لمدة ٣ أيام 
 

٧٧ مـقطــع فيـديــو (مـوشــــن جرافيك - 
         مشاهد - رسائل مؤثرين)

+١٢٠٠ متطوع من جميع 
                     المحافظات

٨ مبادرات مجتمعية منفذة

١٦ مسابقة منفذة: ٦٠٥٢ مشارك

٥٧ ورش عمل وويبنارات و دورات اونالين 
       ١٦١٥٩ مستفيد

٣ دورات تدريبية واقعية منفذة
      للمعلمين  ١٨٢٣ مستفيد

٧ محافظات تم إعادة طباعة ملصقات الحملة بتمويل من جهات أخرى

+٢٠ جهة رسمية ودولية تم رفع لها ٩ وثائق مقترحات
لصنع سياسات لمواجهة الجائحة

١٥ مقطع صوتي
(فالشات - دراما - منولوج- إرشاد ديني)

+٤٤٤ صورة مصممة ومنشورة 
في ٥ مواقع تواصل اجتماعي 

تقديم أكثر من ٥٠٠ استشارة عبر ٣ خطوط ساخنة باإلضافة
 إلى  

الستقبال مقترحات
المواطنين لمواجهة الوباء

لتقديم الدعم النفسي 
لمكافحة اإلشاعاتللمصابين وألسرهم والمجتمع ١٢٣

 ٣٠

جوالت منفذة ضمن 
مجتمع أركون االفتراضي

 للتعلم الذاتي

كتاب تم قراءته ضمن 
تحدي قراءة الكتب

٢٨١٢٧٤١٨٠٠١٤٨٤١٤

محاضرة عن بعد
تم حضورها

تحدي التعلم الذاتي
المنفذ ضمن مجتمع

أركون

مشاركة في تحدي
القراءة الموجهة

دورة إلكترونية
تم حضورها

فكرة تم طرحها 
في تحدي 

االبتكار الجماعي

٢١٤٢

بروشور وفيديو 
تعريفي عن مجتمع 

اركون االفتراضي

١٢

محافظة بالجمهورية 
مشاركة في مجتمع 

أركون اإلفتراضي
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البرنامج التدريبي للكادر الصحي عن كوفيد_19  

وزارة الصحة العامة والسكان 
مؤسسة العون للتنمية

مؤسسة صلة للتنمية
الصندوق اإلجتماعي للتنمية

الجهات الشريكة المستفيدين

921

Training program for health staff on Covid_19

BeneficiariesPartners

Ministry of Public Health and Population
Al-Awn Foundation for Development
Selah Foundation for Development
Social Fund for Development

            الصحة
 Health
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مشروع تأهيل قابالت المجتمع

23 قابلة مجتمع من الفتيات 
4 مناطق استفادت من الخدمات الصحية التمريضية للنساء

الجهة المستهدفة

فتيات المناطق الريفية

المخرجات

Community Midwives Project

Target group

Outputs

girls in rural areas

23  Community midwives are girls

4 regions have benefited from health and 
nursing services for women

            الصحة
 Health
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المياه واإلصحاح
 البيئي

 Water and
 environmental

sanitation
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التدخــل اإلســعافي لتشــغيل مشــروع ميــاه حجــر 
الجــول جــراء العاصفــة المداريــة.

المستفيدين

 17112
نسمة في 13 قرية

People in 13 villages

The Emergency intervention for the operation of 
stone water project due to tropical storm

Beneficiaries

WASH
           المياه واإلصحاح  البيئي
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مشــروع اإلســتجابة الطارئــة لمكافحــة حمــى الضنك 
بمحافظــة عــدن ومديرياتها 

تعرضــت محافظــة عــدن فــي اآلونــة األخيــرة لهطــول أمطــار غزيــرة خلفــت 

الكثيــر مــن المســتنقعات المائيــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي توالــد البعوض 

ــداد  ــت أع ــد بلغ ــديدة فق ــة ش ــة صحي ــي انتكاس ــبب ف ــى تس ــل للحم الناق

الوفيــات أكثــر مــن 400 حالــة وفــاة خــالل شــهر واحــد.

بمشــروع  للمشــاركة  والطــارئ  الســريع  للتدخــل  الحاجــة  أتــت  مــن هنــا 

الضنــك. إنتشــار حمــى  مــن  للحــد  الطارئــة  اإلســتجابة 

أهداف المشروع:

التمويل

الهــدف العــام: الحــد مــن انتشــار حمــى الضنــك مــن خــالل تأســيس نمــوذج 
لبرنامــج وطنــي لمكافحــة حمــى الضنــك فــي محافظــة عــدن.

لحمــى  الناقــل  البعــوض  توالــد  مصــادر  تخفيــض  الخــاص:  الهــدف 
الضنــك. The emergency response project to combat dengue 

fever in Aden Governorate and its districts

finance

Aden governorate has recently been hit by heavy rains that 
left many water swamps, which had a significant impact on the 
breeding of mosquitoes that transmit fever, causing a severe 
health setback, as the number of deaths reached more than 
400 deaths within one month.
Hence, the need for rapid and emergency intervention to 
participate in the emergency response project to limit the 
spread of dengue fever.

General objective: To reduce the spread of dengue fever 
by establishing a model for a national program to combat 
dengue fever in Aden Governorate.
Special objective: to reduce the breeding sources of the 
mosquitoes that transmit dengue fever

Project goals:

WASH
           المياه واإلصحاح  البيئي
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النطاق الجغرافي
جميع مديريات محافظة عدن

all districts of Aden Governorate

المخرجات

أنشطة المشروع

انخفاض عدد حاالت اإلصابة من 3551 إلى 955

انخفاض مؤشرات المسح الوبائي من %21.8 إلى 6.2%

مواطنــًا   53278 إلــى  الفعلــي  والوصــول  المجتمعــي  الوعــي  نشــر 

تطوعيــة  شــبابية  بحمــالت 

بالمنشــورات األخباريــة  إلــى أكثــر مــن 3 مالييــن مشــاهدة  الوصــول 

الممولــة. والتوعـــوية 

مكافحة الناقل
 vector control

تجفيف مياه األمطار
 rainwater drainagemedia activity

النشاط اإلعالمي

سر
مك

ور 
خ

ان
ثم

 ع
يخ

ش
ال

صيرة
التواهي

المعال

المنصورة

البريقةدار سعد

Outputs

A decrease in the number of cases from 3551 to 955

Decline in epidemiological survey indicators from 21.8% 

to 6.2%

Spreading community awareness and actually reaching 

53,278 citizens through youth volunteer campaigns

Access to more than 3 million views of funded news and 

awareness publications.

Geographical scope

Project activities
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مشروع الرش بعد العاصفة المدارية بمديرية حجر

رش 1370 مستنقع في 90 قرية مستهدفة
تنفيذ مسوحات حشرية في عدد 31 موقع مستهدف

Spraying 1370 swamps in 90 targeted villages
Implement insect surveys in 31 targeted sites

المخرجات

Spray project after tropical storm in Hajar 
district

Outputs

WASH
           المياه واإلصحاح  البيئي
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اإليواء
Shelter
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اإليواء

مشروع اإلغاثة العاجلة لألسر المتضررة من األمطار 
والسيول بمحافظتي عدن  - مأرب 

 652 أســرة نازحــة حصلــت علــى االحتياجــات الضروريــة مــن المــواد الغذائيــة 

ــر الغذائيــة بمحافظتــي عــدن ومــأرب. وغي

25 أسرة عادت الى منازلها المتضررة من األمطار والسيول.

المخرجات

Urgent relief project for families affected by rain 
and floods in the governorates of Aden - Ma›rib

Outputs

652 IDPs families received the necessary food and non-food 
needs in the governorates of Aden and Marib.
25 families returned to their affected homes by the rain and 
flood.

         اإليواء
Shelter
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األمن الغذائي 

وسبل العيش

Food Security

and Livelihoods



37 التقرير السنوي لمؤسسة العون للتنمية 2020

األمن الغذائي 

وسبل العيش

مشروع توزيع اللحوم

المستفيدين

2160
فرد من 360 أسرة

Meat distribution project

Beneficiaries

 2,160
members from 360 families

           األمن الغذائي
Food Security
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تمكين مؤسسات

القطاع الثالث
Empowering third

 sector enterprises
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مشــروع تعزيــز قــدرات المنظمــات المحليــة بمحــور 
ــكال الم

الشركاء

 مؤسسة العون للتنمية
 منظمة كير العالمية 

20  منظمة محلية إغاثية 
تعمل في محور المكال

20 local relief organizations 
working in the Mukalla hub

Al-Awn Foundation for 
Development
CARE International

الجهات المستفيدة

Project to strengthen the capacities of local 
organizations in Mukalla hub.

BeneficiariesPartners

          التمكين
Empowering
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The Ministry of Social Affairs and Labor  وزارة الشئون االجتماعية والعمل

The Ministry of Education  وزارة التربية والتعليم

The Ministry of Higher Education and Scientific Research  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني

The Ministry of Public Health and Population  وزارة الصحة العامة والسكان

The Ministry of Local Administration  وزارة اإلدارة المحلية

The Ministry of Planning and International Cooperation  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

The local authority in Hadramout governorate  السلطة المحلية بمحافظة حضرموت

Hadhramout University   جامعة حضرموت

Seiyun University  جامعة سيئون

Aden University  جامعة عدن

King Salman Humanitarian Aid and Relief Center  مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

United Nations Coordination Office in Yemen OCHA  مكتب تنسيق األمم المتحدة باليمن األوتشا

World Health Organization   منظمة الصحة العالمية

USAID  الوكالة األمريكية للمساعدات

World Links Arab Region  (المنطقة العربيةworld links ) منظمة

EDC   Washington EDC Education Development Center مركز تطوير التعليم بواشنطن

CARE International  منظمة كير الدولية

Nama Foundation  مؤسسة نما

Selah Foundation for Development   مؤسسة صلة للتنمية

Bazara Foundation for Development  مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية

Social Fund for Development  الصندوق اإلجتماعي للتنمية

UNFPA  United Nations Population Fund UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان

Massa International Consulting and Testing Company  شركة ماسا لإلستشارات واإلختبارات الدولية

Arab Administrative Development Organization  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

(Abu Ghazaleh Company (Arab Organization for Quality Assurance  ( المنظمة العربية لضمان الجودة) شركة ابو غزالة

The National Commission for Women  اللجنة الوطنية للمرأة

Canadian SAI Global Company  شركة ساي قلوبال الكندية

UKS Company  البريطانيةUKS  شركة

ACM Company for Quality and Inspection Services  لخدمات الجودة والتفتيشACM  شركة

KPMG Legal Review Corporation  للمراجعة القانونيةKPMG  شركة

   Grant Thornton  شركة

شركاؤنا...
 Our Partners
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