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 احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد و على آله الطيبني الطاهرين

 و بعد ،،، 

 مؤسسة مُزن اخلريية التنموية االجتماعية أنشئت كمثيالهتا من املؤسسات اخلريية املنتشرة يف اجلمهورية اليمنية 

و اليت تعترب أحدى أدوات التواصل بني املتربعني من أهل الفضل و االحسان و املتطوعني يف جمال العمل                                   

اخلريي لرعاية أعمال اخلري و تقديم املساعدات و املعونات و الربامج املنقذة للحياة للفقراء و املساكني و النازحني واملتضررين                               

 .جملاالتل االسيما يف هذه األوضاع املعيشية املأساوية اليت تشهدها بالدنا اليمن بسبب احلرب و احلصار مما زارد من تفاقم األزمة االنسانية يف ك

بفضل اهلل ومبا     بحتلذا فإننا يف مؤسسة مُزن  منضي خبطى راسخه و ثابته و متأنية مستعينني باهلل تعاىل  حيث قد تطورت أعمالنا وتنوعت اهدافنا اىل أن اص                            

يف تنفيذ مشاريعها اخلرييه      خلصيصلنا من دعم من اهل الرب واإلحسان مؤسسة خريية تنموية  متكاملة تسعى لتحقيق اهدافها السامية بكل كفاءة واقتدار بواسطة فريقها امل                          

م لكي  6102سسة يف كل قطاعاهتا للعام      ملؤالتنموية   حمتسبني االجر من اهلل  تعاىل  لذا نصدر تقريرًا شامال بالصور واالرقام نرصد فيه أهم االعمال واملشاريع اليت اجنزهتا ا                          

 . تكون يف متناول املهتمني

كما انه  (التدريب والتأهيل-املياه-التعليم -االيواء-الصحة -الغذاء)م   ليلقي الضوء على أهم انشطة املؤسسة يف اجملاالت اآلتية 6102و يأتي تقرير  العام 

نرى  م ومن أهم جماالتنا يف خططنا االسرتاتيجية يف املستقبل القريب هو  االنسان كهدف اسرتاتيجي بعيد املدى نزرع فيه األمل و حنيي فيه القي

نسان اليم ي     الذي به اال فيه عنصراً حقيقياً لنهضة الوطن نأخذ بيديه حنو البناء و التنمية  تّأهيال و تدريبا و تشجيعا و تطويراً  ليكون هو الوطن الصغري هو

 ( .ينمُ  اجملتمع ..منكن الفرد ) تبدأ التنمية و عنده تكتمل النهضة  و هلذا اختذت مؤسسة  شعار 

 اتنيكما أننا يف مؤسسة مُزن هنتم باملرأة و الطفل و نسعى جاهدين اىل تب ي مشاريع و انشطة يف التدريب و التأهيل و التطوير نستهدف هبا ه                                      

رب ال   الشرحيتني املهمتني ،و ما كان هلذه املشاريع أن يكتب هلا النجاح و ترى النور اال بفضل اهلل تعاىل و توفيقه مت بدعم شركاؤنا من اهل                                                     

 .اواإلحسان من الشركات الوطنية واألفراد وكذا  منظمات اجملتمع املدني احمللية و الدولية  و الذين مل يدخروا جهداً يف دعمنا و تشجعين

لعاملني يف كل ل اكما ال يفوت ي هنا أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف دعم املؤسسة مادياً أو معنوياً و كذا هي لرئيس و أعضاء جملس األمناء و ك

 القطاعات  

 وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري و الصالح والسالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته ،،،                                             

 هاشم أمحد املتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 املدير التنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 الرؤية  

 .أن تصل خدماتنا لكل فئات اجملتمع يف كل مناطق اجلمهورية اليمنية

 

 الرسالة
 

تسعى ُمزن لتكون مؤسسة رائدة يف جمال العمل اإلنساني منن خنالل االرتقناء بالعمنل اخلنريي التنمنوي ،  ماننًا منهنا                     

وأمهينة دعنم خطنا واسنرتاتيجيات التنمينة ، وتلنتزم مُنزن بتبن ي و جنناز منشاريع وأفكنار                         .  بضرورة تفعيل دور منظمنات اجملتمنع املندني         

 .تصب يف خدمة األفراد وتنمية القدرات، كما حترص على خلق تعاون و شراكات فاعلة مع كل مؤسسات وفئات اجملتمع. جديدة

 

 قيم المؤسسة  
 ولذا فإن مسؤوليتنا تكمن يف توفري وتقديم .. نؤمن حبق الفرد يف احلصول على املساعدة اإلنسانية:  اإلنسانية

 (املوضوعيه-االستقاللية -احليادية )اخلدمات اإلنسانية الالزمة حيث يكون االحتياج مطلوبا  والعمل  بثوابت العمل   االنساني             

 نننلننتننزم بننتننفننعننيننل النندور اإلتننابنني لننعننمننل املننؤسننسننة وتسننخننري املننقنندرات واإلمننكننانننيننات بشننكننل  نندم حتننقننيننق األهننداف                                    :    اللتتاتت اما 

                .االسرتاتيجية   

 .ولذا حنرص على االجتهاد واملثابرة..املشاريع والربامج املنجزة هي املؤشرات احلقيقية للعمل اجليد:   اإلنجا 

 .حنن متحمسون لتب ي أفكار جديدة واختاذ خطوات مبتكرة من أجل حتقيق أفضل النتائج :   اإلبداع

 والذي يتطلب بذل اجلهود احلثيثة وتنفيذ اخلطا واألنشطة.. ن القيمة األساسية ملؤسستنا هي النجاح :   النجاح

 . الفاعلة لبلوغه           

 .نقدر أمهية الشراكات مع مؤسسات اجملتمع املدني واجلهات احلكومية كوهنا احملرك األساسي للنجاح :  الاعاون
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 أهداف المؤسسة 
 رعاية األسر الفقرية واأليتام و احملتاجني والعمل على حتسني أوضاعهم املعيشية . 

  برامج التنمية املستدامةوختفيف نسبة الفقر وحتسني دخل الفرد من خالل املسامهة يف تنفيذ مشاريع. 

 دعم خدمات ومشاريع التعليم والصحة يف اجملتمع. 

  تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراهتم ومهاراهتم املختلفة. 

  تعزيز برامج رعاية الطفولة واألمومة اآلمنة واحلد من عمالة واستغالل األطفال. 

  دعم تعليم املرأة ومتكينها اقتصاديا وسياسيا وتأهيل املرأة الريفية. 

 املسامهة يف حتقيق التكافل االجتماعي بني فئات اجملتمع املختلفة.  

 املسامهة يف االستجابة واإلغاثة العاجلة السيما يف حاالت الكوارث واحلروب. 

 مجاالت اعمال المؤسسة
    االمن الغذائي والزراعة 

      الصحة. 

     والتدريبالتأهيل. 

     التنمية اجملتمعيه 

     املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة. 

     املأوى واملواد غري الغذائية و دارة وتنسيق املخيمات. 

     احلماية 
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 مجلس األمناء  و اإلدارة   

بناءا على النظام االساسي للمؤسسة و اهليكل التنظيميي تيألف و اإلدارة من جمموعة  أعضاء تقع على عاتقهم مسؤولية االلتزام 

العمل ير بالنظام والالئحة االدارية  وتطبيق ميثاق عمل جملس االدارة حيث يتم عقد جلسات واجتماعات دورية ملناقشة املواضيع االدارية وسبل تطو

.املؤسسي بني رئاسة املؤسسة  و اإلدارة التنفيذية    
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قامت مؤسسة مُزن بتنفينذ عندد منن املنشاريع والنربامج اخلريينة والتنموينة واإلغاثينة ، و اسنتهدفت العديند                            

 . من املديريات يف عدد  من حمافظات اجلمهورية اليمنية  وأبرزها

 ( اجلوف  -صنعاء    –عمران     –احلديدة     –حجة  )   

وقد  مشلت هذه املشاريع  العديد من اجملاالت منها التغذينة والنصحة واإلينواء وغريهنا وذلنأ منن أجنل دعنم                    

مبا ينسجم مع أهندافها العامنة ويعكنس الندور االجتماعني              ..  جهود التنمية وتفعيل الدور اإلتابي للمؤسسة

 .والتنموي هلا 
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هدف الربنامج  مساعدة األسر الفقنرية و النازحنة ، وختفينف معانناة احملتناجني والفئنات               

االشد فقنرًا منن األرامنل واأليتنام وذلنأ منن خنالل توزينع املنواد الغذائينة األساسنية                          

 .والالزمة لسد االحتياجات الضرورية واملنقذة  للحياة

 احلديدة  -حجة  -صنعاء: املناطق املستهدفة

 أسرة 518: عدد األسر املستفيدة

 برنامج الغذاء
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.. تكونت من املواد الغذائية األساسية       ..سلة غذائية رمضانية        211قامت املؤسسة بتوزيع      
واستهدفت النازحني واملتضررين وبعض االسر الفقرية       ..  كالدقيق واألرز والزيت والسكر   

املستهدفة بناءً على    حيث مت اختيار الفئات          من ذوي الدخل احملدود وكذا امُليَّتمني        
نتائج وخمرجات املسوحات امليدانية واليت حددت معايري وأولويات مبنية على مستوى                   

 .حدة الفقر والظروف املعيشية واحمليطة بعائل األسرة 
 :وقد تكون هذا املشروع من ثالث مراحل كالتايل  

 يف أمانة العاصمة اسرة   038توزيع سالت غذائية مشلت ن :املرحلة االوىل 

 مديرية احملابشة اسرة   011توزيع سالت غذائية مشلت : املرحلة الثانية 

 حمافظة حجه               

 امانة العاصمة  —مديرية ب ي احلارث اسرة  28توزيع سالت غذائية مشلت :  املرحلة الثالثة  

 أمانة العاصمة                         

السالل الغذائية برنامج متواصل يهدف    

اىل تقديم املسساددا  الغذائيسة املشاةسر        

واملنقذ  للحياه وادطاء األولويسة للئاسا     

. السسيفيئة مسسس األلسسر الئقسسز  واملفسسو       

يظهريف الصور    جممودسة مسس فائسال          

مديرية احملابشة حبجسة يتفساونويف يف        

نقسسل السسسالل الغذائيسسة وتشسسدو دلسس           

 .مالحمهم مشادر الئرح والسفاد  

م6176هـ الموافق يونيو  7341سلة غذائية رمضانية للعام  565مشروع توزيع     

حجه  –مشروع توزيع سالت غذائية  صنعاء   –مشروع توزيع سالت غذائية    
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( الدريهمي الضحى   )سلة غذائية يف حمافظة احلديدة مديرية  618استجابة للوضع اإلنساني العاجل سامهت مؤسسة مُزن بتوزيع  

 .والذي استدعى  نقاذ األرواح والتخفيف من مأساة اجملاعة وقسوة الظروف املعيشية اليت يعاني منها الناس ..

االوضاع املعيشيه الصعبه يف حمافظة احلديدد  وادددم  دأل ااوضداعمل  امليةداوية يف حمافظداو اة    يدة                  

املختلفه بل هي تعترب  أل احملافظاو املنك بة بسبب احلرب ديث ال ضع في ا  عقددا للاايدة و احلا دة         

إىل ت فري االدتيا او امللحة ه  املالذ ال ديد و اهلم الشاغل لدى اة يع وهنا تك ن التدخالو االنسانية   

لداا يف إادا      .السريعة والف  ية خط ً     ًة ملعاةة  ووضع دل ل لبعض املشاكل اليت يعاني  ن ا الندا    

وتعزيزًا ملبدأ التكافل اال ت اعي ةاه ت املؤةسة يف محلدة     ..ةعي  ؤةسة  زن املت اصل يف الع ل اخلريي

 .االغاثة البناء ت ا ة

 المساهمة في الحملة الوطنية إلغاثة أبناء الحديده  

الحديده  –[اغاثة  ابناء تهامة ] مشروع توزيع سالت غذائية   
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 برنامج اإليواء

املؤسسة مبجال اإليواء من خالل توفري املواد ومستلزمات اإليواء للنازحني                 اهتمت

 .واملهمشني والفئات الضعيفة  من اجملتمعات املضيفة
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حننو    وزعنت مؤسنسة منزن     ..  بدعم منن املفوضنية النسامية لنشؤون الالجئنني           
من النازحني واملهمنشني  أسرة  6582لعدد ومصابيح مشسية  بطانية شتوية  09900

 .والفئات الضعيفة من اجملتمع املضيف  
 (ثناِل  –خَمِر  –عيال يزيد  -خارف  –ريدة ) مديريات  –حمافظة عمران 

 (ب ي احلارث ) مديرية  –أمانة العاصمة 

 

 

 

 

 

 رسم بياني لعملية التوزيع على مستوى المديريات

 مشروع توزيع بطانيات شتوية ومصابيح شمسية  

النزوح واحد منن األوضناع القاسنية النيت تواجنه الكثنري                

آالف .مننن الننناس السننيما يف مننناطق  احلننرب املننشتعلة         

من األسر أجربهتا احلنرب الندائر رحاهنا يف اليمنن             

على مغنادرة منازهلنا خملفنة ورائهنا ممتلكاهتنا وأمتعتنها لتبندأ                 

رحلننة نننزوح فحمفوفننة باملخنناطر علننى أمننل  تنناد أماكننن           

تأويهننا حبيننث  يتوفننر فيهننا حنند أدنننى مننن األمننان               

خمينننم دحننناي يف مديرينننة  نننر بعمنننران               .واحلماينننة

أحنندى خميمننات النننزوح والننذي يقطنننه عننشرات األسننر          

الفنننارة منننن أتنننون احلنننرب  املنننشتعلة يف املناطنننق             

وهم يعيشون ظروف نزوح قاسنية  يكنافحون          .  القريبة 

و  تفتقنُر حيناهتم  يف كثنري           ..  من  أجل النصمود والبقناء    

منننن  األحينننان  ىل  وجنننود املقومنننات األساسنننية            

 . الالزمة لالستمرار على قيد احلياة 

عمران  –مشروع توزيع بطانيات شتوية و مصابيح شمسية   
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 توزيع مالبس شتوية لألسر الفقيرة في محافظة عمران

املؤسسة    ىل حماوله تقديم املساعدة و لو  بالشيء اليسري من خالل توفري مالبس شتوية  و ذلأ خالل عمل الفريق مبديرية  سعت

ملبس  008جبل عيال يزيد يف مشروع  توزيع البطانيات الشتوية واملصابيح الشمسية  مبحافظة عمران ،حيث قامت املؤسسة بتوزيع 

موجة الصقيع الباردة  اليت تشهدها شتوي لألسر األشد فقرا يف منطقة الصرارة نظراً الفتقار الناس للمالبس اليت تقيهم من 

.درجات حتت الصفر3واليت تصل فيها  اخنفاي درجة احلرارة اىل املنطقة   

. عمران  –مشروع توزيع مالبس شتوية   
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 برنامج الصحة  

النيت هتندف  ىل حتنسني املنستوى          .  اهتمت املؤسنسة بتقنديم املنساعدات و اخلندمات النصحية            

من خالل تنفيذها لعدد من املشاريع والتدخالت النصحية    ..  الصحي وختفيف معاناة املرضى

 .السيما يف ظل األزمة اإلنسانية والوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الصحة.. الفورية والعاجلة

الحديدة  –قسم سوء التعذيه   -زيارة فريق المؤسسة لمستشفى الثوره   
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 مشروع االسهام في الحد من مرض الجرب والفطريات الجلدية 

باجنل    –التحيتا  )  حقيبة نظافة شخصية ملرضى اجلرب و الفطريات اجللدية يف حمافظة احلديدة مديريات    381قامت مؤسسة مُزن بتوزيع 

 ضافًة  ىل السجن املركنزي و ذلنأ يف  طنار دعنم احلمنالت الوطنينة النصحية النيت هتندف  ىل مكافحنة ومننع                               (  الصليف   –

 . تفشي األوبئة واحملافظة على وطنف خالف من األمراي

 مشروع توزيع فـلترات لتنقية مياه الشرب 
 .استهدفت فيه األسر الفقرية واحملتاجة..فلرت مياه يف حمافظة احلديدة  336وزعت املؤسسة 

 .ويأتي ذلأ يف  طار احلملة الوطنية ملكافحة مري الكولريا واألمراي الناجتة عن تلوث  املياه 
 .فرد 3611: عدد املستفيدين  
 ( التُحيتا  -الضحي –الدريهمي  –الصليف ) مديريات  –حمافظة احلديدة : املناطق املستهدفة  

الحديدة  –مشروع توزيع حقائب نظافة    

الحديدة   -الصليف و الضحي / مشروع توزيع فلترات مياه 
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 دعم مراكز صحية في محافظة الحديدة  

 ن :قامت املؤسسة بتوفري أدوية طوارئ وأمراي شائعة 

 ملركز الزهراء الطيب يف مدينة  احلديدة . 

    حمافظة  احلديدة   -مستشفى الريفي مبديرية  الُلحية. 

 تقديم المساعدات المالية لألسر الفقيرة و المرضى واألطفـال المصابين بسوء التغذية 
منن  ..  قدمت املؤسسة مساعدات مالية لعدد من األسر الفقرية و امُلعناقني واألطفنال املرضنى املنصابني بنسوء التغذينة               

 .أجل  عانتهم على ظروف احلياة الصعبة واملسامهة يف استكمال عالجهم
 ةاحلديد –عمران  -صنعاء: املناطق املستهدفة      

  ستشفى الث    العام باحلديد  كان أددى احملطاو اليت زا و فيه املؤةسة عددًا  أل ااافال املرضى  بس ء التااية    

ديث قد ت هلم  ع ناٍو  ادية لتساهم يف , و  رضى الفشل الكل ي و  رضى الض    يف الد اغ وكاا املتضر يأل  راء غا او الطريان  

 ع لية اك ال عال  م

 سعيدة فتاةٌ تحملُ اسماً يعكُس واقعاً مختلفـاً تماماً عن دالالت اسمها   
 .....يف  كأٍل  أل غرفٍة يف قسم التااية ترقُد فتاٌ  امس ا ةعيد 

 أل ع ر اإلزها  و اة ال إىل ع ر ليس , و اةتبدل  س  ا اهلزيل دقيقة ع رها , اا َر  ال َح ع رها , فتاُ  أ هَق  سَدها املرض 

  ةببه ة ُء التااية الاي ُأصيَبْت به, بل ع ر هزيل  دقع ميلؤُم اامُل و الض    , بالطف لي املنتعش و ليس  بالكرب املتزن 

 سعيدة طفله تعاني من سوء التغذية
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 الجوف –مشروع صيانة طريق صنعاء  

مما سهل ذلأ   ..  واليت تضررت نتيجة احلرب   والسيول          (  املَطمّة    –اجلوف   هران        –اسهمت مؤسسة ُمزن يف صيانة طريق صنعاء          
 .من حركة  السيارات ومرور القاطرات وناقالت املواد الغذائية و سعاف املرضى

(االنعاش المبكر ) مشاريع خدمية تنموية    
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 المسوحات الميدانية
   (.شعوب   –ب ي احلارث  –الثوره ) حصر املتضررين نتيجة القصف اجلوي من املدنيني يف أمانة العاصمة مديريات 
   (.الدريهمي  –الصليف  –التحيتا )انشاء قاعدة بيانات للمرضى املصابني باجلرب يف حمافظة احلديدة مديريات 
  مسح ميداني عن أوضاع الساكنني مبخيمات النازحني مبدينة  ر حمافظة عمران. 

 رعاية الفعاليات الطالبية والمبادرات الشبابية  
  م 6108رعاية حفل تكريم أوائل طالب الثانوية العامة لعام 

 ( .حمافظة اجلوف)               

   رعاية البازار اجلامعي  (Yes we can ) جامعة صنعاء.  

انشطة  و مسوحات    
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 عالقات عامة 

 عداد الدروع والشهادات التكرمية للضيوف والرعاة واملشاركني يف الفعاليات واملناسبات . 
 قامة اللقاءات التعريفية مع املسؤولني يف اجلهات احلكومية واملنظمات الدولية  
  استقبال الزوار وتلبية طلباهتم املهنية املختلفة 
 التشبيأ وعمل عالقات عمل وشراكات مع اجلهات املعنية من منظمات وجهات حكومية واجملالس  احمللية 

 
 الوحدة التنفيذية إلدارة خميمات النازحني  .0
 وزارة التخطيا والتعاون الدويل .6
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل .3
 (االوتشا) مكتب االمم املتحدة للشؤون االنسانية  .0
 الكتل التمويلية  .8
 املفوضية السامية لشؤون الالجئني .2
 املؤسسة الوطنية  للتنمية واالغاثة االنسانية .8

الماابعة والاقييم    

 .إنجازات قسم المتابعة والتقييم بإدارة البرامج

  متابعة تنفيذ مشاريع السالل الغذائية وتوزيع البطانيات والكشافات 

 املشاركة يف اجناز مشروع حقائب النظافة الشخصية. 

 تقييم األثر لعدد من املشاريع املنجزة على الواقع. 

 ابداء املالحظات بشأن الكثري من  جراءات املسح والتنفيذ لعدد من املشاريع املنجزة. 

 تقييم النتائج لعمل الفرق امليدانية وأداء املؤسسة اإلنساني اخلريي ورفع النتائج بذلأ. 

 اقرتاح بعض املعاجلات بشأن عدد من أوجه القصور يف أداء فرق العمل يف عمل املسوحات امليدانية وتنفيذ املشاريع. 

  اخلروج بدروس مستفادة بعد االنتهاء من تنفيذ املشاريع. 

اثبتت نتائج عمليات التقييم و املتابعة للمشاريع املنفذة جدوها اذ اهنا كثرياً ما وقعت على مكامن اخللل او التقصري او االمهال 

 .متعمداً كان او غري متعمد 
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القطاعات و الكال 

جزء من االمانة العامة لألمم املتحدة  وهو املظلة  املسؤولة ( االوتشا ) من املعروف أن  مكتب تنسيق الشؤون  اإلنسانية  
عن اجلمع بني اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساني لضمان االستجابة املتسقة السيما يف  حاالت  الطوارئ والكوارث 

ولذا نتيجة للظروف الصعبة و االزمات االنسانية اليت تعيشها اليمن بسبب احلرب املستمرة  اعلنت االمم  املتحدة خطا استجابة انسانية  
لعدة أعوام سابقة واليت ختطا هلا وتنفذها جمموعة من الكتل التمويلية  اليت تعمل  يف عدة جماالت تشمل الصحة وااليواء واملياه  

والتغذية و االمن الغذائي  والدعم  اللوجسيت وغريها ، حيث تتكون كل كتلة من جمموعة منظمات دولية عاملة  تقوم بعدة 
اجتماعات دورية  تشارك فيها املنظمات واملؤسسات الدولية واحمللية العاملة يف اليمن ويف هذا اجلانب قامت مؤسسة مزن 
خالل العام االول من انشائها بالتنسيق والتشبيأ  لتكون عضوا يف جمموعة من الكتل واليت تتناسب مع جماالت أعماهلا 

 وأهدافها وتسري وفق خططها وأنشطتها املنسجمة مع خطا االستجابة و االحتياجات الطارئة االنسانية 
 كتلة الصحة

 كتلة املياه
 كتلة اإليواء
 كتلة احلماية
 كتلة التعليم

 أهداف املشاركة والعضوية  يف الكتل 
 املشاركة يف االجتماعات والنقاشات لتطوير أعمال الطوارئ وتفعيل التدخالت العاجلة 
  املشاركة يف رسم السياسات واخلطا واالنشطة 
 تنسيق  ومتابعة  تنفيذ أعمال الطوارئ 
 حتديد االحتياجات وحتديد املعايري الدنيا ألهداف اخلطا . 
 اتاد حلول للمشاكل املختلفة عند ختطيا وتنفيذ انشطة ومشاريع االغاثة 
     تلقي تقارير تنفيذ املشاريع واالنشطة و تقارير تقييم االحتياجات 
  تطوير قاعدة البيانات 
  فتح افاق وفرص للشراكات واتاد  متويل للمشاريع املختلفة 
 الدعوة للتمويل وصياغة وثائق التمويل 
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 الموارد البشرية

تلعب  دارة املوارد البشرية دوراً حمورياً يف جنناح أي مؤسنسة و ذلنأ نظنرًا ألمهينة راس املنال البنشري و اثنره علنى الكفناءة االنتاجينة                               

و أة  للمؤسسة ، حيث تتطلب  دارة املوارد البشرية ختطيا و تنظيم و توجيه ورقابنة األننشطة املتعلقنة باختينار وتعينني و تندريب و تنمينة و مكافن                         

رعاية االفراد واحلفاظ عليهم بغري حتقيق أهداف املؤسنسة  و يف هنذا اإلطنار قامنت ادارة املنوارد البنشرية يف املؤسنسة مبجموعنة منن                              

 ن  :االدوار التالية 

  متابعة احلضور و االنصراف. 

  حفظ السجالت و الوثائق و ارشفتها. 

  عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل و اخذ السرية الذاتية  و وضعة يف ملف خاص باملتقدمني. 

  عمل ملف لكل املوظفني و استكمال بياناهتم مع ملفات املستشارين. 

 التوظيف
متتلأ املؤسسة كوادر مؤهلة ومدربة بل ومتخصصة يف الكثري من اجملاالت  و الذي مت  اختيارهم على بناءاً مؤهالهتم و خرباهتم ، 

األمر الذي خدم األهداف اليت أنشأت املؤسسة من أ جلها ،  ضافة اىل وجود استشاريني يستعان هبم ، يف اجملاالت 

 .املختلفة لدراسة وتنفيذ  املشاريع و االشراف عليها 
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 التدريب والتأهيل  
ألن التندريب هنو العننصر األسناس يف االرتقنناء بالعمنل املؤسنسي وهنو النسبيل األجنننح يف اسنتثمار العناصنر البنشرية وصننقل                               

مهاراهتا ورفع ادائها الوظيفني لنذا عملنت  املؤسنسة  علنى خلنق رؤينة يف هنذا اجلاننب املهنم وأولتنه اهتمامنا بالغنا منن خنالل                                      

السعي اىل رفع جودة  وكفاءة وفاعلية أداء املوظفني حيث قامت مبجموعنة منن املهنام النيت تنصب يف منصلحة تطوينر                

 :وازدهار العمل

   حتديد االحتياجات التدريبية املستقبلية 

 استالم االحتياجات التدريبية اليت يطلبها املوظفون. 

  اقرتاح الدورات  والربامج التدريبية الالزمة لتطوير وتأهيل طاقم املوظفني. 

 التنسيق مع ادارة املؤسسة بشان وضع وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية والتأهيلية اليت تتفق 

 . واحتياجات العمل     

 تقييم الية ومواد التدريب والصعوبات واملشاكل املعيقة هبدف جتنبها مستقبال. 

  اعالم املوظفني حلضور الربامج التدريبية. 

  عداد املراسالت للمعاهد واملؤسسات التدريبية لتوفري برامج تدريبية للموظفني . 

 متابعة املتدربني والتأكد من التحاقهم بالدورات التدريبية  . 

 التأكد من مباشرة املتدربني لعملهم بعد العودة واخطار شئون املوظفني. 

 حيث قامت المؤسسة بالانسيق مع  عدد من المؤسسات والمراك  الادريبية لادريب الكادر  

 :كانت الدورات التدريبية اليت حصلوا عليها كالتايل  
 (امليزانية +اعداد خطة املشروع )دورة املشاريع الصغرية -
 دورة التخطيا  االسرتاتيجي للشركات واملنظمات -
 دورة اعداد تقارير املشاريع -
  دورة النظام احملاسيب املتكامل 

 برنامج منسق املشاريع احملرتف. 
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 الدورات التدريبية المنفذة
    
 من أجل تعزيز بناء القدرات وتنمية.. تعد الدورات التدريبية من أهم األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة 

 وضمن مهام التدريب فقد نفذت املؤسسة جمموعة من  . مهارات األفراد يف العديد من اجملاالت املختلفة    
 .الدورات التدريبية  من أجل تعزيز و بناء قدرات املوظفني  والعاملني يف املؤسسة     

 دورة تدريبية نوعية في بناء قدرات العاملين في مجال االستجابة اإلنسانية  تنظيم  
 .   الطارئة  

 ن:مؤسسة ومجعية على تب ي برامج وتطوير مشاريع يف جمال االستجابة اإلنسانية يف اليمن على   61تدريب 
 
التعرف على امليثاق اإلنساني واملعايري الدنيا يف االستجابة                             -0

 .اإلنسانية
 . التعرف على خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن  -6
 . حتديد االحتياجات اإلنسانية وفق معايري مريا  -3
 . تطوير وثيقة املشروع حسب متطلبات أسفري  – 0
 .التنسيق يف الكتل  -8
  .التعرف على الية وانواع الشراكة ملقدمي اخلدمات -2
 

 
وفق ( الطوارئ) تنظيم دورة تدريبية يف اعداد وصياغة مقرتحات مشاريع االستجابة االنسانية

 .املعايري الدولية
 
  دورة حياه املشروع. 
  التعرف  على حمتويات منوذج املشروع. 
  التعرف على مفهوم احلماية االجتماعية. 
  التعرف على عناصر وثيقة طلب متويل و املنافسة يف عناصر الوثيقة. 
  التعرف على املتابعة و التقييم يف عناصر وثيقة طلب التمويل. 
  التعرف على استبيان مريا متعدد القطاعات. 
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 تنفيذ دورة تدريبية في اإلسعافـات األولية
واليت كانت  .. أقامت املؤسسة دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية   

هتدف  ىل تنمية املهارات الصحية  لألفراد ومعرفة أجبديات العمل                                
من أجل تقديم العناية الفورية والعاجلة لألشخاص                   ..  اإلسعايف

 .. الذين يعانون من  صابات أو أمراي مفاجئة

 .وللمحافظة على حياهتم من التعري للخطر أو الوفاة 

 

 كما قامت المؤسسة بالانسيق مع  عدد من المؤسسات والمراك  الادريبية  لادريب الكادر 

 :كانت الدورات التدريبية اليت حصلوا عليها كالتايل 
 (امليزانية +اعداد خطة املشروع )دورة املشاريع الصغرية -
 دورة التخطيا  االسرتاتيجي للشركات واملنظمات -
 دورة اعداد تقارير املشاريع -
  دورة النظام احملاسيب املتكامل 

 برنامج منسق املشاريع احملرتف. 
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 يربز دور االعالم من خالل الوظيفة اليت  يقوم هبا واملتمثلة يف نشر األخبار والرتويج والتسويق لكل   

 أنشطة وبرامج املؤسسة املختلفة ويف هذا اجلانب قام القسم االعالمي مبجموعة من املهام واالدوار  

 :األساسية املتمثلة يف التايل   

 

 عمل اللوحة اخلارجية والكروت التعريفية اخلاصة باملؤسسة واملدير التنفيذي . 

 اعداد بروشور تعريفي خاص باملؤسسة. 

  اعداد املطبوعات واملنشورات الدعائية. 

  التنسيق والرتتيب والتجهيز للدورات التدريبية بالبنرات واللوحات التعريفية. 

 التواصل والتنسيق مع وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية لتغطية االنشطة واملشاريع اليت تنظمها املؤسسة. 

 عداد األخبار و رساهلا للصحف وقنوات اإلعالم . 

   نشر البوستات وتغطية مشاريع وأنشطة ومناسبات املؤسسة يف موقع التواصل االجتماعي 

 .(فيس بوك)     

 توثيق وأرشفة الصور اخلاصة بكل مشروع وفعالية على حده 

  املشاركة يف  عداد تقارير املشاريع واالنشطة املختلفة. 
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 م6102التقرير املايل للعام املايل 

 

  مائة و  سة مليون و مائتان و 018,686,831( )م مبلغ وقدره 6102بلغت  مجايل اإليرادات احملققة للمؤسسة خالل العام

 .اثنان و سبعون الف و  سمائة و ثالثون رياالً م ي 

مائة و اربعة مليون و سبعمائة و اثنان و  سون ( 010,886,601)كما بلغت  مجايل النفقات احملققة خالل العام مبلغ 

 الف و مائتان و اربعون ريال م ي 

  تفاصيل حركة النشاط املايل للعام املنصرم ملستوى كل نشاط على حده 

عشرة مليون و مائتان و ثالثة و ستون الف و اريعمائة و اربعون  رياالً                                   ( 01,623,001) التكاليف والنفقات اإلدارية بلغت        

 ن:وبياهنا  كالتايل  -م ي  

 المالحظة المبلغ البيان

 5,620,656     مرتبات وأجور وما في حكمها
  

          2,963,066 أجور عقارية
  

 973,346        قرطاسيه ومواد عمل
  

 49,566        مياه وكهرباء
  

 1,511,166 نثريات وأخرى
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أربعة وتسعون مليون ووأربعمائة ومثانية ومثانون الف ومثامنائة رياالً ( 9040554511)نفقات وتكاليف األنشطة واملشاريع بلغت  
.م ي   

 إجمالي تكلفة النشاط مساهمة المؤسسة منحه البيان م

 156,666 156,666 6 دورة اإلسعافات األولية 0

 yes we can 6 243,756 243,756إقامة بازار خيري  2

 1,032,356 6 1,032,356 مشروع السلة الغذائية بصنعاء 3

 4,244,356 204,356 9,306,666 مشروع السلة الغذائية بحجه 4

االستجابة )دورة إعداد المشاريع  5

 (الطارئة
06,666 26,756 06,756 

 5,049,966 1,949,966 4,566,666 حقائب النظافة الشخصية 6

7 
مشروع اإلسهام في صيانة طريق 

 26,666,666 6 26,666,666 صنعاء الجوف

8 
مشروع البطانيات الشتوية 

 55,497,066 2,556,666 52,007,066 والمصابيح الشمسية

1 
حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 

 1,566,666 1,566,666 6 م5102بمحافظة الجوف للعام  

01 
توزيع مبالغ نقدية للمصابين بسوء 

 966,666 966,666 6 التغذية بمحافظة الحديدة

توزيع مالبس شتوية بمحافظة  00

 عمران
566,666 6 566,666 

02 
مشروع السلة الغذائية بالحديدة 

 1,356,666 266,666 1,756,666 حملة إغاثة أبناء تهامة

03 
المسح الميداني للميتمين جراء 

 994,566 994,566 6 الحرب بمحافظة صنعاء

توزيع مبالغ نقدية لألسر المتعففة  04

 بصنعاء
275,666 6 275,666 

توزيع مبالغ نقدية للمعاقين  05

 بمحافظة عمران
466,666 6 466,666 

 1,596,666 106,666 1,956,666 توزيع فالتر مياه بمحافظة الحديدة 06

 34,400,066 7,119,256 07,975,556 اإلجمالي
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