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 الفقر من وٌخلو األمل ٌمأله لعالم نسعى  كرٌمة لحٌاة معا  

Together for a dignity life . 

free world full of Hope-vertyWe seek for po 

 عن المنظمة 

طوعٌة غٌر حكومٌة ال تهدف إلى الربح تأسست فً المنظمة الوطنٌة للعمل اإلنسانً منظمة 

م تتمتع 6117( لعام 7م بمقتضى قانون الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة رقم )71/4/6172

بشخصٌة اعتبارٌة وذمة مالٌة مستقلة تمارس نشاطها )اإلنسانً( وال تستهدف من نشاطها إلى 

 .جنً الربح

 ( 642تصرٌح مزاولة العمل : رقم )

Profile 

National Organization for Humanitarian Action is a non-governmental non-

profit voluntary organization founded under the Law of Associations and 

Non-Governmental Institutions No. (1) of 2001. The Organization enjoys a 

legal personality and an independent financial mandate for exercising its 

humanitarian activities, not aiming to make a profit from its activities. 
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 أهداف المنظمة 

تعزٌز التنمٌة المستدامة والشاملة من خالل تعزٌز النمو االقتصادي المستدام ، والعمل  -7

 للجمٌع اإلنسانً فً الكوارث ومناطق االحتٌاج والعمل أالئق

 العمل على رفع الوعً فً التعلٌم والصحة والخدمات األساسٌة لإلنسان  -6

تعزٌز حقوق اإلنسان والسالم والدٌمقراطٌة والمساواة بٌن الجنسٌٌن وبنا القدرات  -3

 والوصول الى العدالة للجمٌع

 العالمٌةالتواصل مع المنظمات المحلٌة والعالمٌة وتقوٌة وسائل التنفٌذ وتنشٌط الشراكة  -4

 

Organization's Goals 
1.To strengthen sustainable development by promoting 
sustainable economic growth; working in emergencies 
and areas of need, decent work for all. 
2.To raise awareness in education, health and 
humanitarian services. 
3.To promote human rights, peace, democracy, gender 
equality, capacity-building and access to justice for all 
4.To communicate with local and foreign organizations, 
enhance the means of implementation, activate the 
global partnership 

 رؤيتنا

تنموٌة وإنسانٌة رائدة تنهل من مختلف التجارب البشرٌة الُمثلى لتحقٌق أقوى تأثٌر من أجل منظمة                   
 أبلغ أثر.

Our Vision: 
To be a leading development and humanitarian organization that 
get benefit from various human experiences. 
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 رسالتنا

دعم الفئات االجتماعٌة األكثر احتٌاجا  وفقا  لمبادئ الكرامة اإلنسانٌة والعدالة االجتماعٌة،                   
 بالتعاون مع شركاء التنمٌة والعمل اإلنسانً.

TO reach all geographic of Yemen to help and assist 
human by giving all needy people in Yemen the rights 
to survival, protection. 

          
                    

 قيمنا اإلنسانية

 ..النزاهة - التعاون - الشفافٌة – الحٌاد - المساءلة                

Our values: 
Accountability - Neutrality - Transparency 
– Collaboration – Integrity. 

         
 عدم التميز                   

تقدم "المنظمة الوطنٌة للعمل اإلنسانً" خدماتها للمستفٌدٌن، بغض النظر عن انتماءاتهم أو                   
أو قناعاتهم الفكرٌة أو مواقفهم السٌاسٌة أو غٌرها  اختالفاتهم فً اللغة أو اللون أو الجنس، 

 من االعتبارات التمٌٌزٌة األخرى.

Non-discrimination 
NOHA provides its services to beneficiaries regardless 
of their affiliations or differences in language, color, 
gender, intellectual convictions, political attitudes or 
other discriminatory considerations. 
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  شعارنا

 نسعى لعالم ٌملؤه األمل وٌخلو من الفقر معا  لحٌاة كرٌم                  
Our slogan 

Together for a dignity life. We seek 
for poverty-free world full of Hope 
 
 

              
 -مشاريع المنظمة :             

  دعم الفقراء والمتعففٌن  –دعم المنكوبٌن  –مشارٌع اإلغاثة اإلنسانٌة ) دعم النازحٌن– 

 دعم ذوي االحتٌاجات الخاصة (

  عمل ندوات  –التوعٌة التعلٌمٌة   –المشارٌع التعلٌمٌة ) توزٌع الحقائب المدرسٌة

 (تعلٌم النساء مشغوالت ٌدوبة –إرشادٌة 

  ترمٌم  –حفر اآلبار  –بناء وترمٌم المدارس  –المشارٌع اإلنشائٌة ) بناء مراكز تدرٌب

 بنا ء السدود المائٌة ( –الطرق  وإصالح

 توزٌع  –إفطار الصائم   -المشارٌع االجتماعٌة ) توزٌع السلة الغذائٌة توزٌع التمور

 التوعٌة ضد العنف( -كسوه الشتاء –كسوه العٌد 

 ( المشارٌع الصحٌة )  التوعٌة الصحٌة 

 

 -: انجازات المنظمة

  توزٌع المواد الغذائٌة 

  والشتاءتوزٌع كسوة العٌد 

 إصالح وترمٌم السدود 

 إصالح وترمٌم الطرٌق 
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  عمل دورات تدرٌبٌة 

  عمل دورات تعلٌمٌة 

 

 woman day 2019اليوم العالمي للمرأة  
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 مشروع توزيع المواد الغذائية
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 توزيع كسوة العيد والشتاءمشروع 
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 إصالح وترميم السدودمشروع 
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 وترميم الطريقإصالح مشروع 

 

 


