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نبذة مختصرة عن المؤسسة :

األهداف العامة للمؤسسة :

الرســـــــالة

مؤسســة ُمــزن الخيريــة التنمويــة االجتماعيــة هــي مؤسســة غيــر هادفــة للربــح تأسســت فــي العــام 2015 
م بموجــب قانــون المؤسســات واالتحــادات اليمنيــة التابعــة لــوزارة الشــؤن االجتماعيــة والعمــل ، وبتصريــح 
رقــم  )36/196 ( ضمــن نطــاق الجمهوريــة اليمنيــة , والمؤسســة منــذ تأسيســها تعمــل مــن أجــل مســاعدة 
وتنميــة المجتمــع اليمنــي مــن خــال االســهام الجــاد والفاعــل في تقديــم الخدمــات والمســاعدات االنســانية 
ومــن خــال تنفيــذ البرامــج والمشــاريع التــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع وتطويــر القــدرات 

المختلفــة لألفــراد مــن كا الجنســين .

تسعى ُمزن لتكون مؤسسة رائدة في مجال العمل اإلنساني من خال االرتقاء بالعمل الخيري
والتنموي، إيمانًا منها بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ، وأهمية دعم خطط 

واستراتيجيات التنمية ، وتلتزم مؤسسة ُمزن بتبني وإنجاز مشاريع وأفكار جديدة تصب في خدمة
األفراد وتنمية القدرات، كما تحرص على خلق تعاون وشراكات فاعلة مع كل مؤسسات وفئات 

المجتمع .

ــات    ــام والمجتمع ــن واأليت ــرة والنازحي ــر الفقي ــة األس ــز رعاي - تعزي
ــية. ــم المعيش ــين أوضاعه ــى تحس ــل عل المتضــررة والعم

- تخفيــف نســبة الفقــر وتحســين دخــل الفــرد مــن خال المســاهمة 
فــي تنفيــذ مشــاريع وبرامــج التنمية المســتدامة.

- دعــم الخدمــات األساســية لضمــان حيــاة كريمــة فــي: الميــاه، 
ــم الرشــيد . ــم، الحك ــذاء، الصحة،التعلي الغ

- تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
ــن  ــد م ــة والح ــة اآلمن ــة واألموم ــة الطفول ــج رعاي ــز برام - تعزي

ــال. ــتغال األطف ــة واس عمال
- دعــم تعليــم المــرأة وتمكينهــا اقتصاديــًا وسياســيًا وتأهيــل المــرأة 

الريفيــة.
ــة الســيما  - المســاهمة فــي االســتجابة اإلنســانية واإلغاثــة العاجل

فــي حــاالت الكــوارث والحــروب.
ــات  ــع منظم ــة م ــراكات فاعل ــق ش ــيق وتحقي ــاون والتنس - التع
ــات األمــم المتحــدة  ــة ومنظم ــة والمحلي ــي الدولي المجتمــع المدن
لاســتفادة مــن برامجهــا فــي اكتســاب خبــرات ومهــارات جديــدة.
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 “أنشــئت  مؤسســة ُمــزن الخيريــة التنمويــة االجتماعيــة كمثيالتها من المؤسســات 
الخيريــة التنمويــة المنتشــرة فــي الجمهوريــة اليمنيــة  والتــي تعتبــر إحــدى أدوات 
التواصــل بيــن المتبرعيــن والمانحيــن  و المتطوعيــن فــي مجــال العمــل االنســاني 
والتنمــوي وذلــك لرعايــة أعمــال الخيــر و تقديــم المســاعدات و المعونــات و البرامــج 
ــي  ــيما ف ــن الس ــن   والمتضرري ــاكين و النازحي ــراء والمس ــاة للفق ــذة  للحي المنق
هــذه األوضــاع المعيشــية المأســاوية التــي تشــهدها بالدنــا اليمــن بســبب الحــرب و 
ــى  تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي كل المجــاالت.   لتصبــح  الحصــار والتــي أدت ال
ــذه  ــول ه ــث تق ــة حي ــر الدولي ــب التقاري ــم حس ــي العال ــانية ف ــة إنس ــوء أزم أس

التقاريــر أنــه بحلــول  العــام 2019م ارتفــع عــدد اليمنييــن المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية إلــى 24.4  مليــون 
شــخص للبقــاء علــى قيــد الحيــاة أي بمــا يعــادل 84% مــن إجمالــي الســكان .

لــذا فإننــا فــي مؤسســة مــُزن نمضــي بخطــى راســخة و ثابتــة و متأنيــة مســتعينين بــاهلل تعالــى حيــث  تطــورت 
ــات  ــن المنظم ــركائنا م ــن ش ــم م ــن دع ــا م ــا يصلن ــل هلل وبم ــت بفض ــى أن أصبح ــا إل ــت أهدافن ــا وتنوع أعمالن
ــعى   ــة األركان تس ــة متكامل ــة تنموي ــة خيري ــدة مؤسس ــم المتح ــات األم ــة ومنظم ــة والدولي ــة المحلي المانح
لتحقيــق أهدافهــا الســامية بــكل كفــاءة واقتــدار بواســطة فريقهــا المخلــص والمؤهــل  وشــبكة المتطوعيــن 
المنتشــرة فــي 9 محافظــات  لتنفيــذ برامجهــا اإلنســانية اإلغاثيــة والتنمويــة  محتســبين األجــر مــن هلل تعالــى
 لــذا نصــدر تقريــراً شــاماًل بالصــور واألرقــام نرصــد فيــه أهــم األعمــال والمشــاريع التــي نفذتهــا المؤسســة فــي 
كل قطاعاتهــا  خــالل العــام 2019م  لكــي تكــون فــي متنــاول المهتميــن.و يأتــي هــذا  التقريــر ليلقــي الضــوء 
ــاح  ــاه واالصح ــة  -المي ــه -الحماي ــبل المعيش ــين س ــي وتحس ــن الغذائ ــات    ) األم ــي قطاع ــطة  ف ــم األنش ــى أه عل

) c4d ــة ــي والتوعي البيئ
كمــا أنــه مــن أهــم مجاالتنــا فــي خططنــا االســتراتيجية  هــو اإلنســان   كهــدف اســتراتيجي بعيــد المــدى نــزرع 
فيــه األمــل و نحيــي فيــه القيــم و نــرى فيــه عنصــراً حقيقيــاً لنهضــة الوطــن نأخــذ بيديــه نحــو البنــاء و التنميــة 
ّتأهيــاًل و تدريبــاً و تشــجيعاً و تطويــراً ليكــون الوطــن الصغيــر هــو اإلنســان اليمنــي  الــذي بــه تبــدأ التنميــة و 

عنــده تكتمــل النهضــة و لهــذا اتخــذت المؤسســة شــعار ) نمكــن الفــرد ..ينــُم المجتمــع ( .
ــي  ــطة ف ــاريع و أنش ــي  مش ــى تبن ــن إل ــعى جاهدي ــل و نس ــرأة و الطف ــم بالم ــُزن نهت ــة م ــي مؤسس ــا ف ــا أنن  كم

ــن ، ــريحتين المهمتي ــن الش ــا هاتي ــتهدف به ــر نس ــل و التطوي ــب و التأهي التدري
ــم  ــم بدع ــه ث ــى و توفيق ــل هلل تعال ــور إال بفض ــرى الن ــاح و ت ــا النج ــب له ــاريع أن يكت ــذه المش ــا كان له وم
شــركاؤنا مــن أهــل البــر واإلحســان مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة و الدوليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة  
والشــركات الوطنيــة والذيــن لــم يدخــروا جهــداً فــي دعمنــا و تشــجيعنا.كما ال يفوتنــي  هنــا أن أتقــدم بالشــكر 
الجزيــل لــكل مــن ســاهم فــي دعــم المؤسســة ماديــاً أو معنويــاً و كــذا هــي لرئيــس و أعضــاء مجلــس األمنــاء و 

كل العامليــن فــي كل القطاعــات .

                                                                                                                6

املقدمة :-
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خريطة توضح تدخات مؤسسة ُمزن في المحافظات الموضحة باللون األخضر
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ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــات واألزم ــة التحدي ــي مواجه ــطتها ف ــا وأنش ــم برامجه ــأتها بتصمي ــذ نش ــة من ــوم المؤسس تق
يواجهــا الشــعب اليمنــي وتعزيــز صمــود الفئــات األشــد احتياجــا والنازحيــن   والمتضرريــن ضمــن برامــج وخطــط 

ــانية  ــتجابة اإلنس االس
وقــد قامــت المؤسســة خــالل العــام 2019م بتنفيــذ عــدد 6 مشــاريع فــي قطاعــات:  الغــذاء وتحســين ســبل المعيشــة 

 )c4d( والحمايــة- والميــاه واإلصحــاح البيئــي والتوعية –
 وبنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن النســاء والرجــال وتمكينهــم اقتصاديــا وكــذا نشــر الوعــي 

لمواجهــة االمــراض واالوبئــة المختلفــة.
ــات  ــاء والبن ــال والنس ــن الرج ــتفيد م ــف مس ــة 60000 أل ــاريع قراب ــن كل المش ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع ــث بل حي
والبنيــن وبميزانيــة إجماليــة تقــدر بـــ )362186$(ثالثمائــة واثنــان وســتون ألفــاً ومائــة وســتة وثمانــون دوالراً 
 وتســتمد المؤسســة قوتهــا مــن خــالل شــركائها  الفاعليــن مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة ومنظمــات األمــم 
المتحــدة والداعميــن للمشــاريع اإلنســانية مــن الشــركات المحليــة باإلضافــة لشــبكتها الواســعة مــن المتطوعيــن 
المنتشــرين فــي أكثــر مــن 9 محافظــات والتــي مــن خاللهــم يتــم تســهيل تنفيــذ البرامــج واألنشــطة التــي تهــدف 
ــم  ــواء ودعمه ــد س ــى ح ــباب عل ــاء والش ــن النس ــة م ــات المهمش ــراً والفئ ــر فق ــات األكث ــن الفئ ــى تمكي ــاً إل أيض
بالتجهيــزات والمتطلبــات واالحتياجــات الالزمــة بمــا يمكنهــم مــن بــدء مشــاريعهم الصغيــرة كمــا أن للمؤسســة  
ــروع   ــا ف ــي به ــات الت ــي المحافظ ــت- عمران(وه ــدة –الجوف-المحوي ــن )صنعاء-الحدي ــي كل م ــة  ف ــا محوري فروع

للمؤسســة وتركــزت فيهــا أنشــطة المؤسســة خــالل العــام 2019 م

برامج املؤسسه:
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هدف المشروع :

الفئة المستهدفة :

العزل المستهدفة في المديرية :

 برنامج الغذاء وتحسين ُسبل المعيشة

معالجة األسباب المباشرة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ومحاولة الحد منها .

) األسر النازحة – األسر المستضيفة – ذوي االحتياجات الخاصة (

األسر المستهدفة : )280( أسرة.
إجمالي المستفيدين )1960(.

رجال )384(   نساء )400(    بنين )577(     بنات )599(
المبالــغ المســلمة لكل أســرة خــالل الـ6 المراحــل )414( دوالر خــالل مراحــل التوزيع بإجمالــي )115920( 

دوالر لجميع المســتفيدين .

مرحلة التنفيذ : 2018/12/1م إلى 2019/8/31م

.NFDHR المانح : المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية
YHF تمويل : صندوق التمويل اإلنساني اليمن

 ) مدينة الرجم – بني الغذيفي – البشاري – بني عواض – الجرادي – بني مصعب – العزكي – بني اسعد – 

المدني – بني الجبلي – بني البدي – بني الغسال – الروحاني – غالبي وربيعي – بني الهيثم (

1-  مشروع االستجابة المتكاملة للمسار األول الحتياجات المياه واإلصحاح البيئي والغذاء 
في مديرية الرجم  محافظة المحويت – المساعدات النقدية الغير مشروطة 
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األنشطة المنفذة خالل المشروع

مــن  والتحقــق  التســجيل  لفريقــي  تدريبيــة  ورشــة  عقــد   -
المســتفيدين فــي المشــروع وتزويدهــم بالنمــاذج واالســتمارات 
ــات  ــال البيان ــة إدخ ــا وكيفي ــل عليه ــيتم العم ــي س ــات الت واآللي

والتعامــل مــع النازحيــن .

-  البدء بعملية التسجيل والتحقق من منزل إلى منزل .

- توزيــع القســائم النقديــة لعــدد )280( مــن األســر النازحــة علــى 
)6( مراحــل خــالل فتــرة المشــروع .

12



2-  مشروع إغاثة محافظة عمران مديرية عيال سريح 

هدف المشروع :

الفئة المستهدفة :

العزل المستهدفة في المديرية :

اإلسهام في القضاء على الجوع والحد من امتداد المجاعة في مناطق التدخل .

) األســر النازحــة – األســر المســتضيفة – النســاء واألطفــال – المهمشــين – األســر التــي تقــع تحــت 

خــط الفقــر – أصحــاب الهمــم ذوي اإلعاقــة (

األسر المستهدفة : )1000( أسرة.
اجمالي المستفيدين )7000(.

رجال )1372(   نساء )1428(    بنين )2058(     بنات )2142(
ــون – 50  ــر مطح ــرام ب ــو ج ــة : )25 كيل ــلة الغذائي ــات الس مكون
ــخ  ــت طب ــر زي ــر – 4 لت ــازال فاخ ــون ب ــح – كرت ــرام قم ــو ج كيل

ــام ( ــح طع ــرام مل ــو ج ــي – 1 كيل نبات

المناطق المستهدفة في المديرية ) حصن عمد – روى – عمد – بيت شايع – بيت عدالن – سحب – 

بني الزبير – بني قادم – بني عبد – بني ميمون – بيت العريجي – بيت سابح – بيت سنح – الحجلة 

– الدقراري – السالطة – العمري – الكربات – المصلة – ضيان – عدان – قهال – مداور – نجر – بيت 

عامر – بيت غادر – الورك – بيت الضلعي األعلى – الحايط – الخرابة (.

مرحلة التنفيذ : 2019/10/1م إلى 2019/12/30م
المانح : جمعية العون المباشر .
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•  التنسيق مع السلطة المحلية وأخذ البيانات األولية .

- استكمال استمارات التسجيل للبيانات األساسية وبدء مرحلة التحقق من 50% من البيانات .

- فحص المخازن والمواد الغذائية ومطابقتها للمقاييس والمعايير .

- توزيع عدد )2000(سلة غذائية على )1000( أسرة مستفيدة خالل مرحلتين .

األنشطة المنفذة خالل المشروع
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برنامج الحماية

هدف المشروع :

الفئة المستهدفة :

العزل المستهدفة في المديرية :

مــد يــد العــون لعــدد مــن األطفــال الناجيــن مــن العنــف وتخفيــف األعبــاء النفســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
ــرهم . على أس

األطفال المعرضون للخطر .

ــة  ــل وطفل ــة: )85( طف ــة الحال ــن دراس ــتفيدين م ــتفيدين :  المس ــدد المس ع
ــاء ــات  )1( نس ــن )24( بن ــدة )GBV(. )61( بني ــة واح )CP( وحال

المســتفيدين مــن برامــج ســبل كســب العيش 45 اســرة بمعــدل )315( مســتفيد 
)62( رجــال )64( نســاء  )96( بنــات  )93( بنيــن .

 )البشاري– مدينة الرجم –الجرادي – بني المصعب  (.

مرحلة التنفيذ : 2019/4/1م الى 2019/6/27م

INTERSOS المانح : منظمة انترسوس الدولية

 UNICEF الممول : منظمة اليونيسيف

1-  مشروع تقديم الخدمات المجتمعية ذات الجودة العالية في مجال رعاية األطفال المعرضين 
للخطر  بمديرية الرجم – محافظة المحويت 
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األنشطة المنفذة خالل المشروع
-  دراســة الحــاالت المطابقــة لمعاييــر الحمايــة مــن 
االطفــال الناجيــن )CP( عــدد 85  حالــة, وكذلــك دراســة 
 )GBV( ــي ــوع االجتماع ــد الن ــم ض ــف القائ ــاالت العن ح
ــبة  ــات المناس ــى الجه ــن ال ــدة , واحالته ــة واح ــدد حال ع
ــم  ــة ت ــة كل حال ــى متابع ــل عل ــم العم ــة ث ــكل حال ل

ــا. احالته

-  تنفيــذ دراســة جــدوى للســوق المحليــة بمديريــة 
ــبة  ــات المناس ــار التدريب ــل اختي ــن اج ــك م ــم وذل الرج

والمالئمــة

 ) برامج سبل كسب العيش(
-  تنفيــذ 3 دورات تدريبيــة ) برامــج ســبل كســب العيش( 
ــة مــن الناجيــن فــي الفئــة العمريــة  لـــ 45 طفــل وطفل
مــن )15-18( ســنة أو أحــد أقاربهــم مــن الفئــة العمريــة 

)19-21( ســنة وهــي كالتالــي:- 
  دورة صيانة الجواالت الذكية لعدد 15 مستفيد .
  دورة صناعة البخور والعطور لعدد 15 مستفيدة.

  دورة صناعة المخبوزات والمعجنات لعدد 15 مستفيدة.

-  توزيــع حقائــب األدوات والمســتلزمات الالزمــة اللتحــاق 
ــدورات  المتدربيــن بســوق العمــل ضمــن حفــل ختامــي لل
التدريبيــة حضــره أعضــاء مــن المكتــب التنفيــذي 

ــم . ــة الرج ــة بمديري ــلطة المحلي والس

16
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هدف المشروع :

الفئة المستهدفة :

العزل المستهدفة في المديرية :

تعزيز البيئة لزيادة مشاركة وتمكين المراة على مستوى األسرة والمجتمع والمستوى الوطني .

النساء والفتيات المتضررات في المنطقة .

عدد المستفيدين :  التمكين االقتصادي )20( من النساء 
محو األمية )20( من النساء والفتيات

جلسات التوعية  )873( نساء  )239( بنين   )188( بنات .

حصون آل شنان بمديرية المطمة محافظة الجوف

مرحلة التنفيذ : من بداية شهر نوفمبر 2019م  الى نهاية ديسمبر 2019م

YWU المانح : اتحاد نساء اليمن
UNFPA الممول :  صندوق األمم المتحدة للسكان

2-  مشروع توفير ُسبل العيش والتمكين االقتصادي وتقديم خدمات متعددة القطاعات عبر 
المساحات اآلمنة - مديرية المطمة - محافطة الجوف



18

األنشطة المنفذة خالل المشروع
المجتمعــي  المركــز  مقــر  وافتتــاح  تجهيــز    -

.  ) اآلمنــة  )المســاحة 
-  تدريــب فريــق المشــروع لمــدة ثالثــة أيــام خــالل 

ــمبر 2019م. ــرة 10-12 ديس الفت
واختيــار  المتضــررات  للنســاء  الحالــة  دراســة   -

. الحيوانيــة  الثــروة  لنشــاط  المســتفيدات 

-  عمــل )70( جلســة فــي التوعيــة الصحيــة للنســاء 
آل شــنان بمديريــة  والفتيــات بمنطقــة حصــون 

ــة . المطم
 

ــدد )80( رأس  ــع ع ــي وتوزي ــح المواش ــص وتلقي -  فح
ــرأة مــن النســاء المتضــررات بواقــع )4(  لعــدد )20( ام
رؤوس )ثالثــة إنــاث وذكــر واحــد( لــكل مســتفيدة .

ــررات  ــاء المتض ــن النس ــرأة م ــدد )20( ام ــب ع -  تدري
الثــروة  تربيــة  مجــال  فــي  المطمــة  بمديريــة 
الحيوانيــة لمــدة )6( أيــام خــالل 16-22 ديســمبر 

2019م.

ــن  ــى ( ضم ــة أول ــاة ) مرحل ــراة وفت ــم )20( ام -  تعلي
ــات . ــاء والفتي ــة للنس ــو األمي ــل مح فص

-  توزيــع )140( كيلــو جــرام مــن األعــالف بواقــع )7( 
كيلــو جــرام لــكل مســتفيدة   .
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)C4D( برنامج المياه واإلصحاح البيئي والتوعية 

هدف المشروع :

العزل المستهدفة في المديرية :

تقليل مخاطر المجاعة في المناطق الموبوءة بمحافظة الحديدة .

عدد المستفيدين :   14701
)2881(رجال )3004( نساء )4332( اوالد )4499( بنات .

كافة المناطق بمديرية الحوك .

مرحلة التنفيذ : من يوليو إلى ديسمبر 2019م

TYF المانح : مؤسسة تمدين شباب

الممول : صندوق التمويل االنساني اليمن YHF التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  .

1-  مشروع المساعدة التكاملي الطارئ لإلمداد بالمياه والنهوض بالصرف الصحي 
مديرية الحوك - محافظة الحديدة



أنشطة المشروع

ــور و )5(  ــن )5( ذك ــدد )10( متطوعي ــب ع -  تدري
إنــاث علــى تقديــم جلســات التوعيــة عبــر الرســائل 

الصحيــة فــي مديريــة الحــوك .

ــي  ــة والتحســين ف ــدوق النظاف ــع صن ــاون م -  بالتع
محافظــة الحديــدة تــم تنفيــذ حملتيــن للنظافــة 

ــالل 2019م . خ

ــة  ــتهداف منطق ــا اس ــم فيه ــة وت ــة الثاني -  الحمل
دار  مستشــفى  ومنطقــة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
الســالم لالمــراض العقليــة وحــي مدرســة أســامة بــن 
زيــد وحــي مدرســة التعــاون  وتــم رفــع أكثــر مــن 

ــة. ــات المتكدس ــن المخلف ــن م )280( ط

ــة  ــة بمديري ــة توعي ــدد )200( جلس ــذ ع -  تنفي
ــة  ــا األوبئ ــر فيه ــي تنتش ــق الت ــي المناط ــوك ف الح

ــراض . واألم

ــم اســتهداف منطقــة الربصــة  ــى ت ــة األول -  الحمل
الصلبــة  المخلفــات  مــن  طنــاً   )67( رفــع  وتــم 

. المتكدســة 
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هدف المشروع :

المديريات المستهدفة في المحافظة :

رفــع مســتوى الوعــي الصحــي والبيئــي لــدى المســتفيدين وتغييــر بعــض المفاهيــم الخاصــة بصحــة االم 
والجنيــن والنظافــة الشــخصية والصحــة العامــة  والتثقيــف البيئــي والصحــي واســتخدامات الميــاه  .

عدد المستفيدين : )24.509(
)7331(رجال )8563( نساء )4422( اوالد )4193( بنات .

المطمة – الزاهر – الحميدات – خراب المراشي – برط العنان 

مرحلة التنفيذ : اكتوبر 2018 م إلى  مارس 2019م
المانح : المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية .

. UNICEF الممول : اليونيسف

2- مشروع التدخالت الطارئة العادة تأهيل آبار مياه ومرافق صحية والتوعية المجتمعية 
واالصحاح البيئي محافظة الجوف

الفئة المستهدفة :
ــي  ــل ف ــال والتواص ــارات االتص ــارس مه ــد أو يم ــن يجي ــاث - وكل م ــور وإن ــن ذك ــع م ــراد المجتم  كل أف
المجتمــع (إعالمييــن , خطبــاء مســاجد , مرشــدين , متطوعيــن اجتماعييــن , معلميــن , معلمــات)  كمــا 
يســتهدف البرنامــج أفــراد مجتمــع البيئــة القرويــة الــذي يكثــر فيــه انتشــار االمــراض واألوبئــة وقلــة 
ــلوكيات  ــادات والس ــض الع ــك ببع ــا والتمس ــة منه ــراض والوقاي ــة االم ــة مكافح ــاه كيفي ــي تج الوع

ــد مــن تغييرهــا. ــذي الب الخاطئــة ال



أنشطة المشروع
-  التنســيق مــع الســلطات المحليــة والجهــات الحكومية 

واخــذ التصاريــح االزمــة لبــدء تنفيذ االنشــطة.

ــي  ــة ف ــادات المجتمعي ــن القي ــدد )65( م ــب ع -  تدري
المديريــات المســتهدفة  .

-  تدريــب عــدد )20( متطــوع )10( ذكــور  و )10( 
ــع  ــى جمي ــتهدفة عل ــات المس ــي المديري ــاث ف إن
الرســائل المــراد اســتخدامها فــي عمليــة التوعيــة 
ــع  ــال وجم ــل واالتص ــارات التواص ــى مه ــا عل وأيض

ــات . البيان

-  تنفيــذ حملــة التوعيــة فــي االماكــن العامــة 
بالمديريــات  الصحيــة  والمرافــق  المــدارس 

. المســتهدفة 
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التدريب والتأهيل لكادر المؤسسة

خالل العام 2019

المشاركة في الدورة التدريبية الرابعة لمؤسسات المجتمع المدني ضمن 
األزمات  أثناء  األطفال  حقوق  حماية  مجال  في  القدرات  بناء  مبادرة 

والحروب التي نظمها المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
خالل الفترة من ١٦-٢١ مارس ٢٠١٩م

(CBCC) المشاركة في البرنامج التدريبي في رعاية األطفال المجتمعية
في  الوطنية  الفاعلة  والجهات  الشريكة  المحلي  المجتمع  لمنظمات 

(MS) ونظام إدارة المعلومات (CM) مجال إدارة الحاالت
الذي أقامته منظمة االنترسوس خالل الفترة ٢٤-٢٥ مارس ٢٠١٩م

المشاركة في دورة تدريبية بعنوان الحقيبة التدريبية لشراكء اليونيسف 
منظمة  مع  بالتعاون  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أقامتها  الذي 

اليونيسف خالل الفترة ١٦-١٨ إبريل ٢٠١٩م

المشاركة في ورشة أقامها صندوق التمويل االنساني في حافظة حجة 
حول كيفية حصول المؤسسات المحلية الوطنية على الشراكة الفاعلة 

والتسجيل مع صندوق التمويل اإلنساني 
خالل شهر إبريل ٢٠١٩م

وإدارة  النماذج  وتصميم  البيانات  قاعدة  إعداد  دورة  في  المشاركة 
المستخدمين وجمع البيانات وإنشاء التقارير من البيانات التي تم جمعها 

االذي نفذته منظمة رعاية األطفال بدعم من اليونيسف
خالل الفترة ٥-٦ نوفمبر ٢٠١٩م

العمل  في  الطفل  لحماية  الدنيا  المعايير  حول  التدريبية  الدورة  في  المشاركة 
المدني  المجتمع  ومنظمات  التنفيذية  الماكتب  من  اليونيسف  لشراكء  اإلنساني 
االجتماعية  الشئون  وزارة  نظمته  الذي  والجوف  صعدة  محافظتي  في  المحلية 
والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف خالل الفترة ٢٢ يوليو - ١ أغسطس ٢٠١٩م



التدريب والتأهيل لكادر المؤسسة
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المشاركة في الدورة التدريبية الرابعة لمؤسسات المجتمع المدني ضمن 
األزمات  أثناء  األطفال  حقوق  حماية  مجال  في  القدرات  بناء  مبادرة 

والحروب التي نظمها المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
خالل الفترة من ١٦-٢١ مارس ٢٠١٩م

(CBCC) المشاركة في البرنامج التدريبي في رعاية األطفال المجتمعية
في  الوطنية  الفاعلة  والجهات  الشريكة  المحلي  المجتمع  لمنظمات 

(MS) ونظام إدارة المعلومات (CM) مجال إدارة الحاالت
الذي أقامته منظمة االنترسوس خالل الفترة ٢٤-٢٥ مارس ٢٠١٩م

المشاركة في دورة تدريبية بعنوان الحقيبة التدريبية لشراكء اليونيسف 
منظمة  مع  بالتعاون  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أقامتها  الذي 

اليونيسف خالل الفترة ١٦-١٨ إبريل ٢٠١٩م

المشاركة في ورشة أقامها صندوق التمويل االنساني في حافظة حجة 
حول كيفية حصول المؤسسات المحلية الوطنية على الشراكة الفاعلة 

والتسجيل مع صندوق التمويل اإلنساني 
خالل شهر إبريل ٢٠١٩م

وإدارة  النماذج  وتصميم  البيانات  قاعدة  إعداد  دورة  في  المشاركة 
المستخدمين وجمع البيانات وإنشاء التقارير من البيانات التي تم جمعها 

االذي نفذته منظمة رعاية األطفال بدعم من اليونيسف
خالل الفترة ٥-٦ نوفمبر ٢٠١٩م

العمل  في  الطفل  لحماية  الدنيا  المعايير  حول  التدريبية  الدورة  في  المشاركة 
المدني  المجتمع  ومنظمات  التنفيذية  الماكتب  من  اليونيسف  لشراكء  اإلنساني 
االجتماعية  الشئون  وزارة  نظمته  الذي  والجوف  صعدة  محافظتي  في  المحلية 
والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف خالل الفترة ٢٢ يوليو - ١ أغسطس ٢٠١٩م
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المسوحات وتقييم  االحتياجات 

مــن ضمــن األنشــطة التــي 
قامــت بهــا مؤسســة 

الخيريــة  مــزن 
التنموية 

االجتماعية 
عــام  خــالل 
تنفيذ  2019م 
عــدد)2(  مــن 

تقييمات 
االحتياجــات فــي 

ذمــار  محافظتــي 
قدمــت  والتــي  والجــوف 

ــل  ــى تموي ــول عل ــة للحص ــات مانح ــى جه ال
ــا. ــن خالله ــة م ــة مقدم ــاريع مقترح لمش

كانــت المحطــة األولــى هــي محافظــة 
ذمــار مديريــة المنــار آنــس عزلــة كهــال قــرى 

بيــت الطيبــي , اعمــاد , الهجــرة فــي 
ــث  ــارس 2019م حي ــهر م ش

ــؤول  ــق المس ــام الفري ق
تنفيـــــذ  عــــن 

التقييــم  هــذا 
الزيــارات  بعمــل 

الميدانية 
للمناطــق المحــددة 

مقابــالت  واجــراء 

ــن  ــادة المجتمعيي ــع الق ــة م ــات بؤري ــة وجلس فردي
والوجهــاء وابنــاء المناطــق مــن خــالل تقييــم الجانــب 
الميــاه  وجانــب  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــي 
وتــم  والتعليــم  والصحــة  الصحــي  والصــرف 
ــات  ــي متطلب ــات وماه ــد االحتياج ــد اش تحدي

جانــب. كل  فــي  المســتفيدين 

ــوف  ــة الج ــي محافظ ــة ف ــة الثاني ــا المحط ام
ــي  ــنان ف ــون آل ش ــة حص ــة عزل ــة المطم مديري
شــهر ديســمبر 2019م حيــث قــام 
ــذ  ــوكل بتنفي ــق الم الفري
عــن  التقييــم  مهمــة 
المراقبــة  طريــق 
المباشــرة ومالمســة 
التــي  االحتياجــات 
يحتاجهــا الســكان 
مــن  العديــد  فــي 
التابعــة  المناطــق 
لعزلــة حصون آل شــنان 
وتــم االجتمــاع بالقــادات 
المجتمعيــة وكذا الشــخصيات 
ــة  ــة ماهي ــة ومعرف ــي المنطق ــأن ف ذات الش
اهــم االحتياجــات التــي يحتاجهــا المســتفيدون 
ــرف  ــاه والص ــع المي ــم وض ــم تقيي ــث ت حي
الصحــي والتعليــم والصحــة االنجابيــة 
فــي المنطقــة ومعرفــة ماهــي الخدمــات 
المقدمــة وماهــي الخدمــات التــي تفتقــر 

اليهــا المنطقــة مــن كل جانــب.

التغطية اإلعالمية للمشاريع التي 

تم تنفيذها خالل 2019



التغطية اإلعالمية للمشاريع التي 

تم تنفيذها خالل 2019

25



 مشاركة المؤسسة  في االجتماعات واللكسترات الوطنية والمحاور الفرعية
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آلية 
الشكاوى

نحو إعادة االستقرار 
وإحداث التغيير في المجتمع اليمني 

وتمكينه اقتصاديًا كي يعيش بأمان وكرامة.
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