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ل العيش والتمكين االقتصادي و تقديم خدمات متعددة القطاعات عبر المساحات اآلمنة
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مشروع توفير س

 حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خالل شهر ديسمبر ٢٠٢١م

أهم اإلجتماعات والكتل

دعم سبل العيش المرنة واألمن الغذائي في اليمن (ERRY II)محافظة الحديدة  

تقييم القدرات المؤسسية من قبل الجهات المانحة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٨

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥



٣

رئيس المؤسسة

أنشئت مؤسسة ُمزن الخيرية التنموية االجتماعية كمثيالتها من المؤسسات الخيرية التنموية المنتشرة في الجمهورية اليمنية

 والتي تعتبر إحدى أدوات  التواصل بين المتبرعين والمانحين والمتطوعين في مجال العمل االنساني والتنموي وذلك لرعاية أعمال

 الخير وتقديم المساعدات والمعونات والبرامج المنقذة للحياة للفقراء والمساكين والنازحين والمتضررين السيما في هذه األوضاع 

المعيشية المأساوية والتي تشهد بالدنا اليمن بسبب الحرب والحصار والتي أدت الى تفاقم األزمة في كل المجاالت.  لتصبح اسوء 

أزمة إنسانية في العالم حسب التقارير الدولية حيث تقول هذه التقارير أنه بحلول العام 2021 م  ارتفع عدد اليمنيين المحتاجين

 للمساعدات اإلنسانية الى 24.4  مليون شخص للبقاء على قيد الحياة أي بما يعادل 42%  من إجمالي السكان.

لذا فإننا في مؤسسة مزن نمضي بخطًى راسخة وثابتة ومتأنية مستعينين بƠƠ الله تعالى حيث تطورت أعمالنا وتنوعت أهدافنا 

إلى أن أصبحت بفضل الله وبما يصلنا من دعم من شركائنا من المنظمات المانحة المحلية والدولية ومنظمات األمم المتحدة 

مؤسسة خيرية تنموية متكاملة األركان وتسعى لتحقيق أهدافها السامية بكل كفاءة واقتدار بواسطة فريقها المخلص والمؤهل

 وشبكة المتطوعين المنتشرة في 9 محافظات لتنفيذ برامجها اإلنسانية اإلغاثية والتنموية محتسبين األجر من الله تعالى 

 شامالً بالصور واالرقام نرصد فيه أهم األعمال والمشاريع التي نفذتها المؤسسة في كل قطاعاتها
ً
لذا نصدر تقريرا

 خالل عام 2021 م لكي تكون في متناول المهتمين.  ويأتي هذا التقرير ليلقي الضوء على اهم األنشطة في قطاعات 

( األمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة – الحماية )

كما أنه من أهم مجاالتنا في خططنا االستراتيجية هو اإلنسان كهدف استراتيجي بعيد المدى نزرع فيه األمل 

 وتطويرا
ً
 وتشجيعا

ً
 لنهضة الوطن نأخذ بيديه نحو البناء والتنمية تأهيالً وتدريبا

ً
 حقيقيا

ً
ونحيي فيه القيم ونرى فيه عنصرا

ً ليكون الوطن الصغير هو اإلنسان اليمني الذي به تبدأ التنمية وعنده تكتمل النهضة ولهذا اتخذت

 المؤسسة شعار ( نمكن الفرد ... ينُم المجتمع).

كما أننا في مؤسسة ُمزن نهتم بالمرأة والطفل ونسعى جاهدين إلى تبني مشاريع وأنشطة في التدريب والتأهيل والتطوير

 ونستهدف بها هاتين الشريحتين المهمتين، وما كان لهذه المشاريع ان يكتب لها النجاح وترى النور إال بفضل الله تعالى وتوفيقه

 ثم بدعم شركائنا من اهل البر واإلحسان من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنظمات األمم المتحدة والشركات الوطنية 
ً
 أو معنويا

ً
 في دعمنا وتشجيعنا. كما ال يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم المؤسسة ماديا

ً
والذين لم يدخروا جهدا

 وكذا هي ألعضاء مجلس األمناء وكل العاملين في كل القطاعات.

                     

أ/ هاشم أحمد المتوكل

المقدمة
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مجتمع ممكن اقتصاديا

كي يعيش بكرامة وأمان تحت كل الظروف

الريادة في مجال العمل اإلنساني والتنموي من خالل 

االستجابة الحتياجات افراد المجتمع عبر خلق تعاون وشراكات

 فاعلة مع كل أصحاب المصلحة



تقوم المؤسسة منذ نشأتها بتصميم برامجها وأنشطتها في مواجهة التحديات واألزمات
 والنازحين 

ً
 اإلنسانية التي يواجهها الشعب اليمني وتعزيز صمود الفئات األشد احتياجا

والمتضررين ضمن برامج وخطط االستجابة االنسانية.
وقد قدمت المؤسسة خالل العام 2021 م  بتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات : الغذاء

 وتحسين سبل المعيشة والحماية والتوعية  وبناء قدرات المجتمعات
 وكذا نشر الوعي لمواجهة االمراض واالوبئة المختلفة.

ً
 المحلية المتضررة من النساء والرجال وتمكينهم اقتصاديا

حيث بلغ عدد المستفيدين  من كل المشاريع قرابة 70,000 ألف مستفيد من الرجال والنساء
 
ً
 وخمس مائة وواحد وثمانون دوالرا

ً
 والبنات والبنين وبميزانية إجمالية  تقدر بƠƠ ( $339,581) ثالثمائة وتسعة وثالثون الفا

وتستمد المؤسسة قوتها من خالل شركائها الفاعلين من المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات األمم المتحدة 
والداعمين للمشاريع اإلنسانية من الشركات المحلية باإلضافة لشبكتها الواسعة من المتطوعين المنتشرين في أكثر 

 
ً
 إلى تمكين الفئات األكثر فقرا

ً
من 9  محافظات والتي من خاللهم يتم تسهيل تنفيذ البرامج واالنشطة التي تهدف ايضا

والفئات المهمشة من النساء على حد سواء ودعمهم بالتجهيزات والمتطلبات واالحتياجات الالزمة بما يمكنهم من بدء 
مشاريعهم الصغيرة كما أن للمؤسسة فروعا محورية في كل من ( صنعاء – الحديدة – المحويت – الجوف) وهي المحافظات 

التي بها فروع للمؤسسة وتركزت فيها أنشطة المؤسسة خالل 2021 م .
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المصدر/ مؤشرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen

باألرقام األهداف واالستجابات الخاصة بالمجموعات القطاعية في الجمهورية اليمنية
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إحصائيات وأرقام
للمشاريع المنجزة خالل العام

32815435

الحماية

الجوف
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1,05052,500
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10710

10290

16065

صنعاءالحديدة

بناتأوالدنساءرجال

الجوف
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25,26
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الغذاء

15,782
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مشروع توفير سبل العيش والتمكين 
االقتصادي و تقديم خدمات متعددة

 القطاعات عبر المساحات االمنة

هدف المشروع:
تعزيز البيئة لزيادة مشاركة وتمكين المرأة على 
مستوى االسرة والمجتمع والمستوى الوطني.

الفئة المستهدفة:

النساء والفتيات المتضررات في المنطقة 

مكان التنفيذ : 
 محافظة الجوف - مديريات ( الحزم-المطمة- 

الزاهر- المتون)

مرحلة التنفيذ : 

1 يونيو 2021  الى  30 نوفمبر 2021 

عدد المستفيدين:
رجال 20,95

نساء 9,578

تمويل:  
 UNFPA صندوق االمم المتحدة للسكان

اوالد 25,26

فتيات 26,33

٩

القطاعات المستهدفة

الحماية-الصحة-التعليم-الغذاء



ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

دراسة الحالة : 

نشاط تدريب فريق المشروع في ادارة الحالة: 

تم تدريب فريق المشروع واخصائيات الدعم النفسي اإلجتماعي لمدة أربعة أيام، تم خالل التدريب 

التعرف على آلية إدارة الحالة كما تم التعرف على أنشطة المشروع وماهي اآلليات واإلجراءات 

تقوم اخصائيات الدعم النفسي واالجتماعي بعمل جلسات الدعم النفسي  في المساحة اآلمنة والمراكز الصحية

 للنساء والفتيات الالتي تعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي وتقديم المشورة الالزمة(الدعم النفسي االولي) 

لهن وفق المعايير المعمول بها في انشطة ال GBV حيث تم دراسة ما يقارب (1900) في المديريات

 المستهدف الحزم- المطمة – الزاهر – المتون

والمعايير التي سيتم إتخاذها خالل أنشطة المشروع إضافة إلى تزويدهم بالنماذج المطلوبة 

لتسهيل العمل.

١٠

قطاع الحماية



برنامج تأهيل النساء والفتيات في فصول محو األمية وتعليم الكبار

تلقت 40 طالبة من النساء والفتيات االميات الدروس اليومية حيث تم التعاقد مع معلمات

ذوات خبرة تربوية من ابناء المنطقة وتخصيص فصلين دراسيين مستقلين في المساحة االمنة 

وقد تم اعتماد المنهج الدراسي المعتمد من الجهاز المركزي لمحو االمية والمعتمد من قب

 وزرة التربية والتعليم 

تم توزيع الحقائب التعليمية  من اقالم ودفاتر وملحقات اخرى لجميع الملتحقات بالفصول

 واصبح لدى جميع الطالبات في كال الفصلين الدراسيين المعرفة الكافية والتي تمكنهن من

 القراءة والكتابة .

مع إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية اإلحترازية ضد وباء كورونا، حيث تم توعية المستفيدات حول الوباء

 وكذا توزيع مواد التعقيم الالزمة ( الكمامات - المعقمات - القفازات )

 وكذلك مراعاة التباعد االجتماعي بين المستفيدات أثناء تنفيذ النشاط.

قطاع التعليم
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 لحاجة مديريات الحزم والمتون والمطمة  والزاهر إلى التوعية في الجانب الصحي
ً
 نظرا

زل وقرى المديريات
ُ

 تم توسيع دائرة االستهداف عبر تكثيف عدد جلسات التوعية في معظم ع

 المستهدفة ،والتي تركزت عن وباء كورونا وكيفية الوقاية منه.

 وأستهدفت الجلسات ( 1400 منزل) تم فيها توزيع المعقمات وأدوات الوقاية على المنازل. 

 حيث تم عمل حملة توعوية من منزل إلى منزل حول الرسائل التوعوية التالية:

•  األوبئة المنتشرة ” كورونا - كوليرا - دفتيريا“ تعريفه وأسبابه وأعراضه والوقاية منه.

•  النظافة الشخصية •  الصحة االنجابية واهمية صحة األم والطفل.

•  اهمية تعليم الفتاة.

تنفيذ (280) جلسة في التوعية الصحية للنساء والفتيات (من منزل الى منزل )

قطاع الصحة
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رضة للعنف القائم على النوع االجتماعي
ُ

تم إستهداف النساء والفتيات األشد ع

بناًء على دراسة الحالة تم توزيع المساعدات النقدية التالية عبر الحواالت النقدية: 

قطاع الصحة
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قطاع حماية (قانوني)

تم إصدار (200) بطاقة شخصية للنساء والفتيات 

بالتعاون مع مصلحة األحوال المدنية بمحافظة الجوف

مديريات ( الحزم-المطمة-الزاهر-المتون)

إصدار بطائق شخصية



بل كسب العيش تربية المواشي
ُ

تدريب ( 125  ) امرأة في الجوف على س

 للعنف القائم
ً

تم اختيار ( 125  ) امرأة من النساء والفتيات األشد عرضة

على النوع اإلجتماعي 

 ضمن المعايير المعمول بها في دراسة الحالة وتم تزويدهن بالمعارف 

واألفكار التي يحتاجونها في تربية المواشي تدريب نظري وعملي

 نشاط التدريب والتمكين
في مجال الثروة الحيوانية

فحص وتوزيع (  500 ) رأس من المواشي 

 التعاقد مع مورد االغنام واشتراط الشراء من السوق المحلية كي تكون مناسبه

 مع ظروف المنطقة الجغرافية والبيئية

كما تم فحص األغنام (المجترات الصغيرة) عن طريق اخصائية بيطرية

وذلك للتأكد من سالمتها وخلوها من االمراض والعيوب 

توزيع عدد 4 رؤوس من المجترات الصغيرة لكل مستفيدة

 بمعدل (3  اناث و 1 ذكر ) إضافة إلى توزيع المظالت 

والحقائب لكل مستفيدة
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قطاع الغذاء

تدريب (  25 ) امرأة في محافظة الجوف مديرية الحزم

بل كسب العيش (خياطة)
ُ

على س

 للعنف القائم على النوع االجتماعي 
ً

تم اختيار (  25 ) امراة من النساء والفتيات األشد عرضة

ضمن المعايير المعمول بها في دراسة الحالة.

  توزيع الحقائب التدريبية

- شراء وتوفير عدد ( 25  ) مكينة خياطة

- شراء وتوفير عدد ( 25  ) منظومة شمسية متكاملة 

- تم توفير مستلزمات التدريب االساسية من قماش وادوات خياطة لممارسة العمل واالنتاج اثناء وبعد التدريب



1 يناير 2021  الى  30 ديسمبر 2021 

FAO
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محافظة / الحديدة_ باجل

بل العيش المرن
ُ

مشروع دعم س

(ERRYII) واألمن الغذائي في اليمن 

القطاعات المستهدفة

رجال ١٠٧١٠

��اء ١٠٢٩٠

او�د ١٦٠٦٥

��ات ١٥٤٣٥

الغذاء
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شاركت مؤسسة مزن الخيرية التنموية االجتماعية في برنامج  دعم المنظمات غير الحكومية الوطنية

لتعزيز االستجابة اإلنسانية في اليمن المقام من قبل المجلس الدنماركي لالجئين

 والممول من صندوق اليمن اإلنساني والذي يهدف الى تعزيز قدرات المجتمع المدني في اليمن

.وضمان أن المنظمات الوطنية والمحلية لديها المهارات التي تحتاجها لدعم المجتمعات الضعيفة على المدى الطويل

 وهنا بعض التدريبات التي شارك فيها فريق المؤسسة

تدريب ادارة  البرامج – – تدريب اعداد المقترحات وكتابة التقارير

تدريب الموار البشرية – تدريب اإلدارة المالية – تدريب االدارة اللوجستية وسلسة التموين

  تدريب المتابعة والتقييم – تدريب الحوكمة - حشد الموارد والعالقات مع المانحين واالرشفة 
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المتدربة في برنامج التمكين االقتصادي االخت سعده امراءه في االربعينيات من عمرها ارمله وتعيل ابنائها الخمسة

بعد ان مات زوجها وهو عائد الى بيته بسبب قذيفه اودت بحياته في ايام الصراع الدائر الذي كان في مديرية المتون 

 المتاخمة لمنطقة االشتباكات 

سعده زارت االخصائيات في المساحة اآلمنة وشرحت لهن قصتها المأساوية وما تالقيه من تعب مضني وهي تبحث

ألبنائها االيتام عن ما يسد رمقهم فتمت دراسة الحالة وعمل اإلحالة الى برنامج التمكين االقتصادي لتتلقى سعدة 

 التدريب ومن ثم توزيع ادوات التمكين عليها كانت الفرحة تملئ فؤادها المكلوم وعيونها تتشورغ بالدموع فاستلمت

 المواشي ورجعت الى بيتها والفرحة مرسومة على محياها

وفي اليوم الثاني تبعث صورة الى األخصائية لتخبرها بفرحتها الغامرة بما استلمته من االغنام ولتخبرها

 بان االغنام باتت معها في  غرفتها ومسكنها المتواضع الذي ليس له ابواب او نوافذ ويظهر الفرش انه  

من قطع الطرابيل وبواقي الموكيت الذي جاد به بعض اقاربها لها لتعبر بهذه الصورة عن سعادتها

وخوفها على االغنام من السرقة 

وختمت سعدة المحادثة بانها ستحرص على تنمية  ما استلمته لتستفيد من مخرجاته كاللبن

 والسمن والزبدة والحليب  ويتوفر لها مصدر دخل كي تشتري ألبنائها ما يحتاجونه في دراستهم 

... نعم لقد اسهم المشروع في ادخال السعادة على سعده التي تعيش المعاناة بكل تفاصيلها

 قصة نجاح

2021
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أهم اإلجتماعات والكتل

صنعاء
محورمحور

الحديدة
محور

صعدة
محور

حجة
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