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التقرير السنوي لـ BLUMONT لعام 2020

عندما شغلت منصب الرئيس واملدير التنفيذي يف يناير 2020، كنت أتطلع إىل الفرص املستقبلية. من 
خالل فريق متخصص وحافظة متنوعة من األعامل، اكتشفت الفرصة لالستفادة من خربة املنظمة للقيام 
باملزيد لدعم املجتمعات يف جميع أنحاء العامل. قيادة جديدة، ونهج جديد، وأفكار جديدة - كان التغيري  

يلوح ىف األفق. 

مل أكن أعلم مدى التغيري الذي سيحدث يف هذا العام.

يف عام 2020، أدى انتشار جائحة عاملية وتغري الظروف االجتامعية والسياسية إىل مضاعفة الحاجة إىل 
العمل من جانبنا باإلضافة إىل زيادة العقبات التي تعرقل تنفيذه. تتمتع فرق Blumont بدراية تامة 
يف مواجهة التحديات الكبرية واملواقف املعقدة، فتكيفت  مع ذلك ونجحت يف  االنجاز- ألنه باإلضافة 
إىل الجهات املانحة والرشكاء، كان هناك أكرث من مليوين شخص حول العامل يحتاجون منا أن نفعل ذلك.

إن عملنا يؤثر تأثريًا إيجابيًا يف حياة األفراد سواء من خالل تقديم املساعدة اإلنسانية يف اليمن أو 
سوريا أو العراق، أو مساعدة األفراد واملجتمعات عىل التعايف من آثار الرصاع يف كولومبيا وأفغانستان، 
أو إصالح البنية التحتية لتحقيق االستقرار يف املجتمعات يف سوريا، أو إيجاد الفرص من خالل التعليم 

واألحوال املعيشية يف باكستان واألردن. 

دخلت Blumont عام 2020 لتحقيق هدف جديد، يعكس هويتنا ووجهتنا. تتمثل رؤيتنا يف إيجاد 
عامل ال يُحدد فيه مستقبل املجتمع مبا يواجهه من ظروف، ولكن من خالل تطلعات األفراد الذي 

يعيشون فيه.

وميثل ذلك دافعنا. ولذلك، عمل فريقنا جاهًدا للتغلب عىل العقبات التي ظهرت عام 2020. وهذا هو 
سبب شعوري بالحامس تجاه ما ينتظر Blumont يف املستقبل.

جوناثان ناش، الرئيس واملدير التنفيذ

M
atthew

 Borkoski Photography
2021 لـ 
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 .)C2MQ2( ،أعىل: توفري فرص التعليم واللعب لألطفال الذين يعيشون يف مخيامت النازحني، العراق

الصورة ملتقطة قبل وضع بروتوكوالت كوفيد-19 )قبل جائحة الكوفيد(.

 الغالف: زيادة التحاق الفتيات وبقائهن يف املدارس، باكستان )برنامج تعبئة املجتمع(

.Blumont ما مل يُذكر خالف ذلك، التُقطت جميع الصور يف هذا املستند من أفراد فريق



التقرير السنوي لـ BLUMONT لعام 2020

أعىل: تكوين مجموعات دعم متبادل لضحايا الرصاعات، كولومبيا )سد الفجوات( )قبل جائحة الكوفيد(

 أكرث من مليوين شخص 
شملتهم أنشطة Blumont عام 2020

“... يف الطريق، تجد القوة، واملشورة، واألشخاص الذين يجدون أفضل ما بداخلك 
ويدفعونك للتقدم.”

—أحد الناجني من الرصاع والنزوح، كولومبيا
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التقرير السنوي لـ BLUMONT لعام 2020

تعمل Blumont يف جميع أنحاء العامل ملساعدة 
األشخاص عىل التغلب عىل التحديات ووضع أساس 

للتقدم. وتختلف أعاملنا يف كل مجتمع الختالف تطلعات 
األشخاص، واحتياجاتهم، وفرصهم يف كل مجتمع. 

ترتاوح أعاملنا من مساعدة األشخاص الذين يصلون 
ملعسكرات النازحني إىل إصالح الخدمات وإعادة تأهيل 

املؤسسات التي تدعم العائدين إىل ديارهم بعد الحروب 
أو الرصاعات.

نحن نتفاعل مع الناس أميا كانت املرحلة التى ميرون بها: 
نوفر اإلغاثة، وندعم  التعايف، ونعمل عىل إيجاد مستقبل 

مرن لألشخاص يف أي مكان. 

نحن نعمل مع املجتمعات وننجز ما يجب القيام به- من 
بناء اآلبار إىل الحفاظ عىل السالمة؛ ومن إعادة توصيل 

الطاقة إىل متكني االتصاالت. كام ندعم قدرة املجالس 
املحلية، ونعزز قدرات األفراد من خالل تقديم املشورة. 

 Blumont بغض النظر عام ننفذه من أعامل، فإن قيم
توجه طريقة عملنا مع الجهات املانحة، والرشكاء، 

واملجتمعات التي نخدمها.

ترابط املجتمعات
وح�يتها 

 املساعدات
اإلنسانية

 املياه، والرصف الصحي،
والنظافة

الزراعة املراعية للمناخ
واألمن الغذا� 

 االستقرار
والحوكمة

 البنية التحتية
والخدمات األساسية

األحوال املعيشية
والتنمية االقتصادية 

قيمنا: السعي للوصول إىل قمة األداء

وضع األفراد يف املقام األول

منح األولوية للتعاطف والتواضع، 
وإظهار االحرتام ملن نقوم عىل خدمتهم 

ونعمل معهم

االهتامم بجميع وجهات النظر

إعالء قيمة التنوع واملساواة؛ افرتاض 
النوايا اإليجابية من بعضنا البعض؛ 

تقدير التعليقات

العمل بنزاهة

العمل مبهنية؛ التحيل باملسؤولية  تجاه 
املجتمعات، والجهات املانحة، و  تجاه 

بعضنا البعض

مواصلة التقدم

التعلم والتكيف؛ الرتكيز عىل إيجاد 
الحلول، إنجاز األعامل

من مرحلة اإلغاثة إىل التعايف إىل التكيف
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أنشطة BLUMONT عام 2020

أفغانستان
 املساعدة يف التخفيف من حدة الرصاعات للمدنيني 

)COMAC(

 التواريخ: مارس 2018- مارس 2023

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

عمل COMAC عىل الوفاء باحتياجات الضحايا املدنيني للرصاعات يف 

أعقاب األحداث مبارشًة، باإلضافة إىل تقديم املساعدة يف تعزيز األنظمة 

واملؤسسات التي متكن املزيد من األشخاص لالستفادة من الخدمات 

الحكومية. وقدمت الفرق املساعدة إىل العائالت إلعادة توفري سبل العيش 

للحصول عىل دخل مستدام، باإلضافة إىل تيسري  حصول األشخاص  عىل 

الرعاية الطبية وتقديم املشورة يف حاالت الصدمات. ولتعزيز املساعدة 

املقدمة إىل الضحايا يف أفغانستان، ركز COMAC عىل بناء قدرات 

وعمليات رشكائها يف الحكومة األفغانية، مبا يف ذلك حفظ السجالت الوطنية 

الخاصة بتحديد هوية الضحايا و املزايا التى يحصلون عليها. ومن خالل 

العمل يف جميع الواليات يف أفغانستان التي يبلغ عددها 34 والية، تعاونت 

فرق COMAC مع الحكم املحيل والحكومة األفغانية لتقديم الدعم إىل 

أكرث من 6,100 أرسة عام 2020.

كولومبيا
 سد فجوات املساعدة يف حاالت الطوارئ لضحايا النزوح 

)سد الفجوات(

 التواريخ: 2020

املمول: وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان والالجئني والهجرة

منذ عام 2008، أسهم برنامج سد الفجوات يف تحسني املساعدات 

املقدمة لضحايا النزوح القرسي يف كولومبيا، حيث جمع بني األنشطة 

لتعزيز قدرة الضحايا، والحكومات، ولجان املشاركة البلدية، واملجتمعات. 

يف عام 2020، حصل 24,000 شخص تقريبًا عىل الغذاء، والرعاية 

الصحية، واملساعدة يف مجال الصحة العقلية. كام قدم الربنامج أيًضا الدعم 

لضحايا النزوح. وركزت الجهود يف املجتمعات التي أُعيد توطينها عىل إعادة 

إقامة الروابط، والتامسك االجتامعي من خالل مجموعات الدعم املتبادل، 

والفن التعاوين، ومشاريع تحسني األحياء. وجرى إيالء اهتامم خاص 

للسكان املحليني، والكولومبيني من أصول إفريقية الذين يعملون عىل 

ترميم املنازل واستعادة التقاليد.

العراق
إدارة املخيامت، وتنسيق املخيامت املتنقلة، وإدارة املخيامت، 

)C2MQ2( واملشاريع ذات األثر الرسيع

 التواريخ: 2020

املمول: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

قامت C2MQ2 بإدارة املخيامت، والخدمات األساسية، وتنسيق 

مقدمي الخدمات لألشخاص النازحني داخليًا الذين يعيشون يف العراق. 

وتضمنت األنشطة الرئيسية صيانة مرافق املخيامت، والقيام بحمالت 

التوعية، وتقديم الدعم االقتصادي واإلحاالت لتلقى الخدمات. وخالل 

جائحة كوفيد-19، أدرجت الفرق الربوتوكوالت التي جرى وضعها ملكافحة 

الجائحة يف األنشطة، ونسقت مع وزارة الصحة العراقية والرشكاء لتقديم 

الدعم إىل سكان املخيامت. ودعمت املشاريع ذات األثر الرسيع للعائدين، 

مبا يف ذلك إعادة تأهيل محطات معالجة املياه. وبعد قرار الحكومة 

العراقية باإلغالق، اضطلعت Blumont بجهود القيادة إلغالق املخيامت 

يف أكتوبر 2020. ومن املتوقع أن تكتمل أنشطة إغالق املخيامت يف عام 

 .2021

أنشطة 2020
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أنشطة BLUMONT عام 2020

حصل 24,000  
 من ضحايا النزاعات وعائالتهم عىل

 الدعم يف كولومبيا

)COMAC( أعىل اليسار: تقديم الرعاية إىل ضحايا الرصاعات من املدنيني

)COMAC( أعىل اليمني: زيادة التوعية بخدمات الضحايا املتوفرة، أفغانستان

اليمني: دعم صحة وتغذية األم والطفل، كولومبيا )سد الفجوات(
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أنشطة BLUMONT عام 2020

 األسفل: توزيع الغذاء واإلمدادات عىل مجتمعات النازحني، 

العراق )إدارة املخيامت، وتنسيق املخيامت املتنقلة، واملشاريع ذات األثر الرسيع(

 اليمني: تنفيذ احتياطات واختبارات كوفيد-19،

العراق )إدارة املخيامت، وتنسيق املخيامت املتنقلة، واملشاريع ذات األثر الرسيع, جهود 

االستجابة إلجراءات كوفيد(

 371,800 
 من النازحني، والالجئني، وملتميس 

 اللجوء تُقدم إليهم املساعدة من
 Blumont عام 2020
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أنشطة BLUMONT عام 2020

برنامج التعايش والتامسك املجتمعي

 التواريخ: أغسطس 2020- مارس 2021

املمول: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

ُصمم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتشجيع شتى الزعامء الدينيني عىل 

تحديد و تبادل املعرفة فيام يخص سبل تعزيز التفاهم والتعايف االجتامعي 

. اجتمعت مجموعة أولية مكونة من 100 إمام، وكاهن، وزعامء آخرين 

للتدريب االفرتايض واملناقشات املفتوحة بشأن مواضيع تشمل حل 

الرصاعات، واملفاهيم الدينية للعنف، وحقوق املرأة، والتامسك االجتامعي، 

ومفاهيم السالم. وشارك خمسة وعرشون قائًدا يف جهود تدريب املدربني 

التي ستساهم يف إرشاك 300 فرد. وعمل برنامج التعايش والتامسك 

املجتمعي مع املحطات اإلذاعية املحلية ملساعدة املشاركني عىل نرش رسائل 

تعزز التفاهم والتعاون، مع جمهور متوقع يزيد عن 275,000 فرد. 

مركز التميز الثاين 

 التواريخ: سبتمرب 2020- يناير 2021

املمول: سفارة الواليات املتحدة، العراق

ميثل مركز التميز يف بغداد كمقر للتدريب واالتصاالت ملسؤويل الحكومة 

العراقية. ويف عام 2020، أنشأت Blumont ستوديو إعالمي مهني 

لدعم إنشاء املحتوى األصيل.  

)CARE( جهود االستجابة إلجراءات كوفيد

 التواريخ: أغسطس 2020- مارس 2021

املمول: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

استناًدا إىل برنامج مساعدات اإلغاثة ملستوطنات النازحني داخليًا يف حاالت 

الطوارئ، تعاملت جهود االستجابة إلجراءات كوفيد مع النازحني داخليًا 

الذين يعيشون يف مستوطنات غري نظامية يف العراق لتحسني االستجابة 

والوقاية من كوفيد. ساعدت الدورات املجتمعية والتدريب الصحي، مبا يف 

ذلك توزيع األقنعة ومعقم اليدين وغريها من األدوات، عىل إذكاء التوعية 

بالخطوات التي ميكن للمقيمني اتخاذها لوقف انتشار الفريوس. وأسهمت 

أنشطة الصيانة، مبا يف ذلك تحسني أنظمة املياه وإصالح مرافق اإليواء 

املؤقتة وإجراء اإلصالحات الكهربائية، يف زيادة سالمة املجتمع باإلضافة إىل 

تدريب املقيمني عىل فرص كسب الرزق عىل املدى الطويل. 

“ال ميكنك أن تصفق بيد واحدة. ينبغي علينا مساعدة بعضنا البعض لبناء بلدنا.”
CCCP ساري، زعيم ديني يف بغداد ومشارك يف تدريب—
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أنشطة BLUMONT عام 2020

 مساعدات اإلغاثة ملستوطنات النازحني داخلياً 

يف حاالت الطوارئ

 التواريخ: أكتوبر 2019- نوفمرب 2020

املمول: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

استخدم برنامج مساعدات اإلغاثة ملستوطنات النازحني داخليًا يف حاالت 

الطوارئ فرق استجابة متنقلة لتحديد األشخاص النازحني الذين يعيشون يف 

مستوطنات غري نظامية ممن يفتقرون إىل الدعم الذي ال غنى عنه. ومتثل 

هدف برنامج مساعدات اإلغاثة ملستوطنات النازحني داخليًا يف مساعدة 

املجتمع عىل تنظيم احتياجاته، مع التطلع أيًضا إىل عودة آمنة وطوعية إىل 

املنازل التي تركوها. ووصلت األنشطة إىل أكرث من 68,500 شخص، مع 

بذل جهود تشمل  التحويالت الطبية، و التحويالت لعيادة الصحة العقلية، 

واملساعدة القانونية، وتحسني الصيانة. 

األردن
الحامية املجتمعية 2

 التواريخ: 2020

املمول: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

تعمل Blumont يف مخيم الزعرتي منذ عام 2012، ويف عام 2020، 

نفذت السنة الثانية من برنامج الحامية املجتمعية. وشملت الجهود جميع 

جوانب الحياة لعدد 77,000 الجئ سوري يعيشون يف املخيم- من دعم 

الفئات الضعيفة الذين تعنى بهم املنظمة إىل التدريب املهني لتمكني 

منظمي املشاريع.  

متثل الهدف من األنشطة يف تعزيز اإلدارة الذاتية للمجتمع، وتشجيع 

مشاركة املقيمني باختالف األعامر واالهتاممات. وتضمن العمل: برنامج 

TIGER، الذي علّم الشباب مهارات الحياة األساسية والتنمية االجتامعية؛ 
ومخترب االبتكار، الذي يقدم التعلم العميل املتطور مثل التشفري 

والروبوتات؛ ومركز “ُصنع يف الزعرتي”، الذي يقدم الدعم إىل  صاحبات 

املشاريع يف أعامل مثل الخياطة وصناعة الصابون والحرف اليدوية؛ و

RefuGIS، الذي درّب السكان عىل استخدام خرائط نظم املعلومات 
الجغرافية؛ و مراكز التعليم التى قدمت فرًصا للتعليم غري الرسمي. 

أثناء جهود مكافحة الجائحة، تكيفت الجهود وتم تعزيزها ملعالجة كوفيد. 

وأنشأت Blumont واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

Mask House، حيث أنتج املقيمون يف املخيم أكرث من 66,000 
كاممة لحامية املجتمع. وأُنشئ مطبخ لتقديم وجبات الطعام لألشخاص 

الذين أُصيبوا بالفريوس أو كانوا متباعدين اجتامعيًا. وصمم مخترب االبتكار 

 منوذًجا أوليًا لروبوت توزيع معقم اليدين للمساعدة يف التشجيع عىل 

غسل اليدين.

 “ميثل تخفيف املعاناة... جزًءا أساسًيا من املساعدة اإلنسانية، 
  وال يقترص األمر عىل املساعدة فقط. إنه يتعلق باإلنسانية.”

—أحمد، مساعد برنامج Blumont، العراق
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أنشطة BLUMONT عام 2020

األعىل: تشجيع التعليم واالبتكار يف مخترب االبتكار املتطور، األردن )الحامية 

املجتمعية 2(

أعىل اليمني: مساعدة  أصحاب املشاريع عىل بناء مهارات العمل وزيادة 

الدخل، األردن )الحامية املجتمعية 2، مرشوع سبل العيش يف األردن(

أدىن اليمني: إنشاء مركز إلنتاج الكاممات للحفاظ عىل سالمة املقيمني، 

األردن )الحامية املجتمعية 2(

أُنتجت 66,000
كاممة يف Mask House من املقيمني يف 

مخيم الزعرتي يف األردن
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أنشطة BLUMONT عام 2020

األعىل: املشاركة يف مبادرة البطاقة البيضاء العاملية، وتشجيع السالم من 

خالل الرياضة، األردن )دعم املجتمعات من خالل الفعاليات واألنشطة 

الرتفيهية املنظمة 2(

اليمني: توسيع نطاق الحصول عىل التعليم للشباب يف السند، باكستان 

)برنامج تعبئة املجتمع( تعلم 150,300
طالبًا يف املرافق املحسنة يف باكستان

“إذا غرّينا عقول األطفال، فسيكون التغيري االجتامعي اإليجايب ظاهًرا يف مجتمعنا.”
—أخطر، مسؤول تعليم محيل، باكستان
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أنشطة BLUMONT عام 2020

مرشوع سبل العيش يف األردن

 التواريخ: 2020

املمول: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

انطلق مرشوع سبل العيش يف األردن يف البداية كمرشوع تجريبي يف عام 

2019 يف إطار برنامج الحامية املجتمعية، ومتثل هدفه يف مساعدة 
الفئات الضعيفة من األردنيني والالجئني السوريني لتحسني الفرص 

االقتصادية للمشاريع املنزلية. وأدت أنشطة مرشوع سبل العيش يف األردن 

إىل بناء املهارات املالية والتسويقية والتشغيلية ألصحاب األعامل؛ وتسهيل 

التسجيل الحكومي؛ وساعدت األعامل التجارية عىل التوسع للوصول إىل 

عمالء جدد. ويف عام 2020، قدمت Blumont املساعدة إىل 111 

من أصحاب املشاريع املنزلية للتسجيل لدى الحكومة، وربطت أكرث من 

100 مبنصات رقمية مُتّكن البيع عرب اإلنرتنت. وبلغت نسبة النساء من 
أصحاب األعامل املقدم إليهم الدعم 70%, وتوسعت أنشطة 53 عماًل 

لتوظيف موظفني إضافيني خارج نطاق األرسة. 

 دعم املجتمعات من خالل الفعاليات واألنشطة الرتفيهية 

)SCORE 2( 2 املنظمة

 التواريخ: 2020

املمول: السالم والرياضة

قدم برنامج دعم املجتمعات من خالل الفعاليات واألنشطة الرتفيهية 

املنظمة 2 الدعم إىل األنشطة الرتفيهية يف مخيم الزعرتي من خالل توفري 

املعدات، واملرافق الرياضية، والتدريب، وتنظيم املسابقات. من خالل 

برنامج السالم والرياضة »العيش مًعا«، عمل املدربون مع الشباب يف لعبة 

تيك بول، وتنس الطاولة، واملالكمة. وعند إيقاف العديد من األنشطة يف 

عام 2020 بسبب قيود الكوفيد، أرشك الربنامج الشباب واملدربني من 

خالل الندوات عرب اإلنرتنت.

باكستان
 برنامج تعبئة املجتمع 

يف السند

 التواريخ: أغسطس 2013- أغسطس 2021

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

حّسن برنامج تعبئة املجتمع فرص التعليم للشباب يف جميع أنحاء إقليم 

السند من خالل تعزيز املشاركة املجتمعية والقطاع الخاص يف اإلصالحات 

املدرسية. ومع الرتكيز بشكل خاص عىل توسيع نطاق التحاق الفتيات 

بالتعليم وبقائهن فيه وزيادة مشاركة املرأة يف القيادة املجتمعية، تعمل 

الجهود عىل إرساء أساس للتقدم املستدام ودعم املدارس املحلية. ويف 

عام 2020، استفاد أكرث من 150,300 طالب من عمل برنامج تعبئة 

املجتمع. 

يف بداية الجائحة، أطلق فريق Blumont مبادرة رقمية باسم “الرعاية 

املجتمعية” )C4C( ملشاركة املعلومات الصحية بالغة األهمية مع الحفاظ 

عىل االتصاالت املجتمعية. ونُظمت حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي 

وفعاليات داخل املدرسة )حسب املسموح به( لتعزيز فهم أهمية تعليم 

الفتيات.
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أنشطة BLUMONT عام 2020

سوريا  
 إدارة الرصاعات وتحقيق االستقرار 

يف مخيمي الهول وروج

 التواريخ: سبتمرب 2020- إبريل 2021

املمول: وزارة الخارجية االتحادية األملانية

عملت Blumont عىل الحد من الرصاعات وتحسني األمن يف مخيمني 

للنازحني يأويان أكرث من 67,000 شخص يف شامل رشق سوريا. ونظمت 

الفرق 76 نشاطًا للتامسك االجتامعي من أجل تعزيز التفاهم بني املقيمني 

يف املخيم، مع زيادة الوعي بشأن مواضيع تشمل العنف الجنيس، والعنف 

القائم عىل أساس نوع الجنس، وحقوق األطفال. وأُنشئت ثالثة مراكز 

مجتمعية جديدة الستضافة األنشطة والدورات التدريبية املهنية، وبُنيت 

مكتبة يف مخيم الهول لتجريب الربامج التعليمية للنساء واألطفال. وزعت 

Blumont أكرث من 27,000 عبوة تحتوي عىل صابون، ومعقم 
لليدين، وكتيبات تتضمن معلومات مهمة للوقاية من الكوفيد باللغات 

الكردية، والعربية، واإلنجليزية.  

 الربنامج الرابع لألمن الغذايئ 

يف حاالت الطوارئ يف سوريا

 التواريخ: 2020

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الغذاء من أجل السالم

منذ عام 2014، قدم الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف 

سوريا الدعم لألمن الغذايئ للفئات السكانية الضعيفة يف سوريا، حيث استفاد 

أكرث من 300,000 شخص من األنشطة يف عام 2020 فقط. 

وقامت فرق الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا برشاء 

الدقيق املحيل للمخابز املحلية الستخدامه يف إنتاج الخبز. وبعد ذلك، اشرتى 

املرشوع الخبز بسعر التكلفة، ووزعه مجانًا عىل املقيمني يف مخيامت النازحني 

وبأسعار مدعومة عىل املجتمعات املضيفة. وحصلت األرس التي تفتقر إىل 

األمن الغذايئ عىل قسائم األغذية التكميلية لرشاء األطعمة الغنية باملواد 

الغذائية، مبا يف ذلك منتجات األلبان واللحوم والدجاج والفواكه والخرضوات. 

قدم الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا الدعم إىل 

الزراعة املنزلية محدودة النطاق من خالل توفري البذور، ومصادر املياه، 

وتقديم املشورة الفنية، وتوفري املعدات ملساعدة املجتمعات يف توفري سبل 

العيش والوصول املستدام إىل الغذاء.

 الربنامج الثالث لدعم مستوطنات 

النازحني داخلًيا

 التواريخ: 2020

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مكتب الواليات املتحدة 

للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية 

قدمت أنشطة برنامج دعم مستوطنات النازحني داخليًا الدعم اإلنساين 

الطارئ إىل أكرث من 32,400 من النازحني داخليًا املترضرين من 

الرصاعات والالجئني الذين يعيشون يف مستوطنات نظامية وغري نظامية يف 

شامل رشق سوريا. 

وقد عمل فريق الربنامج الثالث لدعم مستوطنات النازحني داخليًا مع 

مديري املخيم، والسلطات املحلية، واألطراف املعنية األخرى لسد الفجوات 

يف الخدمات واالستجابة بفعالية لالحتياجات املستجدة. وقدم فريق 

الربنامج الثالث لدعم مستوطنات النازحني داخليًا خدمات املياه وخدمات 

الرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع مثل إدارة النفايات الصلبة، 

وإزالة الحأمة، والصيانة، والتنظيف، مع توزيع األدوات املنزلية الهامة 

مثل وقود التدفئة، واملالبس، ومربدات املياه، واملراوح الشمسية. واستجابًة 

لجائحة كوفيد-19، أنشأ الفريق وحدة عزل للحاالت املشتبه بها واملؤكدة، 

كام سّهل توصيل الطعام للمرىض. 
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أنشطة BLUMONT عام 2020

أعىل: زيادة فرص الدخل واألمن الغذايئ من خالل تحسني اآلالت والتقنيات الزراعية، سوريا )الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا(

زيادة محصول الشعري 

ضعفني  
وحصاد القمح مبعدل 1.5 مرة بعد تدريبات 

الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت 
الطوارئ يف سوريا

“لقد بدأت يف تقديم تعليامت الزراعة إىل جرياين وأصدقايئ ألنني تعلمت الكثري.”
—مزارع من املجتمع املدعوم من الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا
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أنشطة BLUMONT عام 2020

أعىل اليسار: توزيع الخبز عىل النازحني واملجتمعات املضيفة، سوريا 

)الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا(

األسفل: تقييم االحتياجات لدعم العائالت النازحة، سوريا )الربنامج الثالث 

لدعم مستوطنات النازحني داخليًا(

أسفل اليسار: الحفاظ عىل الخدمات يف مخيامت النازحني، سوريا )دعم 

املساعدات اإلنسانية ملخيمي الهول وروج(

توصيل أكرث من

 138.4 مليون  
رغيف خبز إىل املخيامت واملجتمعات املضيفة 

يف شامل رشق سوريا
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أنشطة BLUMONT عام 2020

 تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت للالجئني العراقيني 

والنازحني الداخليني السوريني يف مخيمي الهول وروج

 التواريخ: 2020

 املمول: وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان 

و الالجئني و الهجرة

منذ عام 2016، عملت Blumont كمدير ملخيم الهول وروج يف 

شامل رشق سوريا، حيث قدمت املساعدات اإلنسانية من خالل إدارة 

وتنسيق املخيامت بشكل فعال ألكرث من 67,000 مقيم. وشملت 

األنشطة خدمات املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية 

وخدمات البنية التحتية والجهود األخرى لحامية الصحة والعافية. و أثناء 

جائحة كوفيد، نسقت Blumont مع منظمة الصحة العاملية ورشكاء 

من املنظامت غري الحكومية لتسهيل الوقاية والرعاية مع إطالع املقيمني 

دامئًا عىل املعلومات ذات الصلة. وواصل فريق تنسيق املخيامت وإدارة 

املخيامت عمليات املخيم خالل عمليات اإلغالق املتعلقة بالجائحة- لتقديم 

الخدمات املستمرة إىل املقيمني. 

 دعم املساعدات اإلنسانية ملخيمي 

)SHRAH( الهول وروج

 التواريخ: سبتمرب 2019- نوفمرب 2020

املمول: وزارة الخارجية، الفرنسية

عالجت فرق برنامج دعم املساعدات اإلنسانية ملخيمي الهول وروج 

فجوات البنية التحتية، ووزعت السلع، ووفرت فرص املشاركة ألكرث 

من 67,000 من املقيمني يف مخيمني للنازحني يف شامل رشق سوريا. 

وقامت الفرق برتكيب األلواح الشمسية إلنارة املناطق العامة مثل 

املطابخ واملراحيض. ونُظمت أنشطة تدريبية للسالمة من الحرائق، كام 

ُوزعت طفايات الحريق للمساعدة يف التخفيف من املخاطر. وجرى 

تكييف عمليات تسليم األغراض أثناء الجائحة لتجنب التجمعات الكبرية؛ 

وُوزعت مواد مثل املراتب والبطانيات والوقود يف كل خيمة عىل حدة 

للحد من التجمعات. واشتملت مجموعات الوقاية من الفريوسات، مبا يف 

ذلك الصابون ومعقم اليدين واملناشف، عىل معلومات تشجع مامرسات 

النظافة. وتحولت مشاركة املجتمع أيًضا لتتوافق مع احتياطات كوفيد. 

وأُعدت كتيبات تتضمن نصائح للرعاية الصحية، وُوضعت مامرسات 

للوالدين واألطفال وتم نرشها.  

 الربنامج الثاين للخدمات األساسية 

)SES II( يف سوريا

 التواريخ: 2016–2020

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

قدم املرشوع الثاين للخدمات األساسية يف سوريا الدعم من خالل تعزيز 

األساس الذي ميكن للمجتمعات املترضرة من الرصاعات إعادة البناء عليه. 

وعىل مدار املرشوع الذي بلغت مدته أربع سنوات، استعادت الفرق 

الخدمات األساسية، وزادت فرص كسب العيش، وتحسنت الحوكمة 

املحلية. 

وأدت أعامل إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية إىل إعادة الطاقة إىل املنازل، 

والرشكات، واملدارس، واملستشفيات. وأتاح إصالح محطات الضخ واآلبار 

إمداد العائالت واملزارع باملياه النظيفة، بينام أدت أعامل إعادة بناء املراكز 

الصحية، والفصول الدراسية، واملخابز إىل إضفاء اإلحساس بالحياة الطبيعية 

للمجتمعات. 

اعتمدت األنشطة التي تهدف إىل تحسني إمكانات سبل العيش، وبشكل 

خاص يف الزراعة، نهج سلسلة القيمة، مع الرتكيز عىل املنتجات املستهدفة 

يف املنطقة، مثل الزيتون، ومنتجات األلبان، والقمح/ الدقيق، واألسامك، 

إليجاد فرص يف اإلنتاج، واملعالجة، واملبيعات. 

“هل ميكنك تصديق ذلك! املرة األوىل لتواجد الكهرباء ىف الشبكة منذ سنوات!”
—صاحب محل، مدينة الرقة، سوريا
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أنشطة BLUMONT عام 2020

أفاد املرشوع الثاين للخدمات األساسية يف 
 سوريا أكرث من

 2.4 مليون شخص

 أسفل: إعادة الكهرباء ملساعدة املجتمعات السورية عىل إعادة اإلعامر، سوريا )املرشوع الثاين 

للخدمات األساسية يف سوريا( 

اليمني: تنفيذ األنشطة من أجل األطفال يف مخيامت النازحني، سوريا )تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت(

)GFFO( أسفل اليمني: مساعدة النساء عىل تطوير مهارات الخياطة لكسب الدخل، سوريا
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أنشطة BLUMONT عام 2020

 الخدمات األساسية، والحوكمة الجيدة، 

)ES( والتعايف االقتصادي

 التواريخ: 2025-2020

املمول: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بدأ برنامج التعايف االقتصادي يف منتصف 2020 لالستفادة من التقدم 

املحرز خالل املرشوع الثاين للخدمات األساسية يف سوريا، مبا يف ذلك إصالح 

الخدمات األساسية، وبناء قدرات الحوكمة املحلية، وتحسني فرص كسب 

العيش. وتشمل األنشطة األولية التدريبات، ومشاريع إصالح املرافق. 

وبالتعاون مع املجالس املحلية واإلقليمية واملديريات الفنية ومنظامت 

املجتمع املدين يف سوريا، تختار فرق التعايف االقتصادي األنشطة وتضطلع 

بتنفيذها استناًدا إىل أولويات املجتمعات املحلية. ودعم برنامج التعايف 

 االقتصادي استجابة لكوفيد يف شامل رشق سوريا من خالل البدء يف 

إصالح مستشفى وإنشاء منشأة لتعبئة األكسجني، ومن املقرر إنجازهام 

عام 2021. 

ملء الفراغ

 التواريخ: أغسطس 2020- إبريل 2021

املمول: صندوق االئتامن إلعادة إعامر سوريا

أسهم ملء الفراغ يف إصالح قنوات املياه ومحطات الضخ لتحسني وصول  

املياه للمزارعني لرى الحقول واملوايش. ويف 2020، وزع املرشوع البذور 

عىل حوايل 1,100 مزارع، وأصلح البنية التحتية للمياه التي استفاد منها 

أكرث من 9,000 شخص. وعملت الفرق مع التعاونيات الزراعية املحلية 

لتقديم الدعم واملدخالت الرئيسية، مثل البذور، واألسمدة، واملساعدات 

يف املزارع.

طور املرشوع الثاين للخدمات األساسية يف سوريا القدرة عىل الحوكمة 

الشاملة من خالل دعم مهارات اإلدارة واملهارات التشغيلية للسلطات 

املحلية. واستكملت التدريبات االستثامر يف البنية التحتية من خالل زيادة 

القدرة املحلية عىل الحفاظ عىل التقدم والبناء عليه.

أعىل: توفري األدوات وتقديم التدريب للمساعدة يف إعادة بناء سالسل 

قيمة السلع األساسية، سوريا )املرشوع الثاين للخدمات األساسية يف سوريا( 

“إن إصالح موارد املياه يؤدي إىل إحياء األمل ملستقبل أفضل... ورفع مستوى املعيشة.”
—حمود، مهندس Blumont، ملء الفراغ، سوريا
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أنشطة BLUMONT عام 2020

تكفلت Blumont مبنح وعقود بإجاميل 76 مليون دوالر 
أمرييك يف جميع أنحاء الرشق األوسط، وآسيا الوسطى، وأمريكا 

الالتينية. 

 املاليات 2020

%59

%20

%21

دعم الفئات الضعيفة والنازحني

منح وعقود املساعدة الثنائية )الحكومية األجنبية( 
واملتعددة األطراف )منظامت األمم املتحدة(:

• ملء الفراغ • إدارة الرصاعات وتحقيق االستقرار يف 
مخيمي الهول وروج • الحامية املجتمعية 2 • برنامج الدعم 

املجتمعي التاسع • دعم املجتمعات من خالل الفعاليات 
واألنشطة الرتفيهية املنظمة 2 • دعم املساعدات اإلنسانية 
ملخيمي الهول وروج • إدارة املخيامت، وتنسيق املخيامت 
املتنقلة، واملشاريع ذات األثر الرسيع • مساعدات اإلغاثة 
ملستوطنات النازحني داخليًا • جهود االستجابة إلجراءات 

كوفيد • برنامج التعايش والتامسك املجتمعي

 بناء التحمل طويل األجل من خالل تحسينات 
البنية التحتية

العقود الحكومية األمريكية وغري األمريكية:

• برنامج تعبئة املجتمع • املرشوع الثاين للخدمات األساسية 
يف سوريا • التعايف االقتصادي

دعم اإلغاثة، والتعايف، والقدرة عىل الصمود

منح الحكومة األمريكية:

• الربنامج الرابع لألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ يف سوريا 
• الربنامج الثالث لدعم مستوطنات النازحني داخليًا • سد 

الفجوات • تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت • زيادة 
التوعية بخدمات الضحايا املتوفرة • مركز التميز الثاين

تشمل الجهات املانحة والرشكاء عام 2020:

وزارة شؤون الشهداء واملعاقني األفغانية
Alcaldía de Belén de los Andaquíes

Alchemist Lab

مؤسسة أنبار نبضة الحياة
جامعة والية أريزونا
جمعية نساء بغداد

وزارة الصحة الكولومبية
مؤسسة ويل العهد- مركز اليوبيل للتميز

شبكة الصحة العامة يف رشق البحر األبيض املتوسط
ايتانا للتوثيق والتدريب والبحوث 

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية االتحادية األملانية

دائرة التعليم املدريس ومحو األمية يف حكومة السند
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Integrity

وزارة االوقاف والشؤون الدينية العراقية
وزارة الهجـرة واملهجريـن العراقيـة

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية
Kardisi

قادة الغد
Masters Cooperation Group

Nineveh HOPE Organization

السالم والرياضة
مجموعة الحجاج

Rahman Safi International Consulting

منظمة الصحراء للتنمية االقتصادية
سوق فن

صندوق االئتامن إلعادة إعامر سوريا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مكتب السكان و الالجئني و الهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

سفارة الواليات املتحدة، بغداد
Unidad para la Atención y la Reparación a las Victimas

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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أنشطة BLUMONT عام 2020

اليمن
)CBSP IX( برنامج الدعم املجتمعي التاسع

 تواريخ الربنامج: 2020

املمول: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

قدم برنامج الدعم املجتمعي التاسع الدعم إىل الالجئني وطالبي اللجوء يف 

األحياء الحرضية يف محافظتي صنعاء وأمانة العاصمة يف اليمن. وركزت 

الجهود عىل تحسني الخدمات وتوسيع نطاقها لألطفال، وكبار السن، 

واألشخاص من ذوي اإلعاقة، واألشخاص املحرومني من وجوه أخرى، 

وضامن الوصول إىل التعليم غري الرسمي. ويف عام 2020، أدار الربنامج 

ثالثة مراكز مجتمعية ومركز دعم نفيس واجتامعي، مام ساهم يف توفري 

مكان آمن للدعم، واألنشطة االجتامعية، والتعلم. و عقد فريق برنامج 

الدعم املجتمعي التاسع جلسات توعية، وأنشطة خاصة بالصحة، والتعليم، 

والسالمة، واالستقالل املايل. وجرى تسهيل املساعدة النقدية لألرس األكرث 

ضعًفا واألطفال املعرضني للخطر للحصول عىل املواد األساسية مثل الغذاء، 

واملأوى، والصحة، والنظافة.

اليسار واألسفل: تشجيع التعايف والدعم املضاد للصدمات، اليمن )برنامج الدعم 

املجتمعي التاسع( 

األسفل: تنظيم فصول تعليم الحاسوب يف املراكز املجتمعية، اليمن )برنامج الدعم 

املجتمعي التاسع( )قبل كوفيد(
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التقرير السنوي لـ BLUMONT لعام 2020

العاملي
عيل ظاهر عيل، املدير القطري، العراق

النا املاين، مدير الربنامج، مرشوع الصحراء الذكية

أشواق عنرب، مدير الربنامج واملمثل القطري، اليمن

 دانيال بيشانيش، رئيس الفريق، الخدمات األساسية، 
والحوكمة الجيدة، والتعايف االقتصادي

زاركو دراجانيك، رئيس الفريق، املساعدة يف تخفيف حدة 
الرصاعات للمدنيني

كارولني حداد أيوب، املديرة القطرية، األردن

ستيج ماركر هانسن، مدير الربنامج، العراق وسوريا

كاثرين إنجايرو، مديرة املوارد البرشية، العراق

خوان بابلو فرانكو خيمينيز، املدير القطري، كولومبيا

فريق اإلدارة العليا:

نادين خوست، مديرة الربنامج، برنامج الحامية املجتمعي

النا املاين، مدير الربنامج، مرشوع الصحراء الذكية

 سارة نيس، نائب رئيس الحزب، الخدمات األساسية، 
والحوكمة الجيدة، والتعايف االقتصادي

سوهيني ساركار، مدير عمليات الربامج، املساعدة يف تخفيف 
حدة الرصاعات للمدنيني

نفيد أحمد شيخ، رئيس الفريق، برنامج تعبئة املجتمع يف السند

 أحمد شامصنة، مدير أول الشؤون املالية واإلدارية، 
العراق وسوريا 

دان سموك، مدير املرشوع، ملء الفراغ  

الواليات املتحدة
كارال كليمونز، مديرة التدقيق والتمويل امليداين  

جاسنت دنالب، مدير تطوير األعامل

د. جاري جالس، مدير املتابعة والتقييم

لوكاس مارسينارو، مدير تكنولوجيا املعلومات

أحمد مصطفى، مستشار قانوين أول

كيت بريتشارد، مدير االتصاالت

لوريا راسل، املدير التقني  

يوسف شبري، مراقب

هاين تقال، مساعد نائب الرئيس للعقود واملنح

كريستني وولرت، مديرة املوارد البرشية العاملية
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التقرير السنوي لـ BLUMONT لعام 2020

فريق اإلدارة التنفيذية:

جوناثان ناش

الرئيس والرئيس التنفيذي

إريك لوندغرين

نائب الرئيس، العمليات العاملية

سوزان هربرت بيكوك

املدير التنفيذي للموارد البرشية

لورين كامييل

نائب الرئيس، واملستشار العام، وأمني 
الرس املؤسيس، واملدير التنفيذي لقسم 

األخالقيات واالمتثال

رومان بونوس

نائب الرئيس، تطوير األعامل

لورا فوغاريت

نائب الرئيس، العقود واملنح

مجلس اإلدارة
ريشارد د. جورج، رئيس 

املجلس 

ماري آن هوبكنز، نائب 
الرئيس املجلس

هانك ستيننجر

أليسون تونتون ريجبي

الري وارين

.Matthew Borkoski Photography جميع حقوق هذه الصورة محفوظة لعام 2021 لـ ،Laura Fogarty باستثناء
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1777 North Kent Street, Suite 300
Arlington, VA 22209 USA

+1.703.248.0161

www.blumont.org :رابط املوقع

info@blumont.org :الربيد اإللكرتوين

http://blumont.org

