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من نحن

مجاالت عملنا

المحافظات التي تم التدخل فيها منذ التأسيس

جدول االحتياجات األولية اإلنسانية لعام ٢٠٢٠م

إحصائيات وأرقام

برنامج الحماية والتمكين اإلقتصادي

مشروع توفير ُسُبل العيش والتمكين االقتصادي و تقديم خدمات متعددة القطاعات عبر المساحات اآلمنة  
ً
 واقتصاديا

ً
 ومهنيا

ً
مشروع تمكين اليافعين واليافعات تعليميا  

مشروع تعزيز االعتماد الذاتي للنساء والفتيات الضعيفات   

برنامج المياه واإلصحاح البيئي

مشروع المساعدة التكاملي الطارئ لإلمداد بالمياه والنهوض بالصرف الصحي  

ل العيش
ُ
ب

ُ
برنامج األمن الغذائي وتحسين س

مشروع إغاثة محافظة عمران   

أهم المبادرات والمشاركات التي قامت بها مؤسسة مزن الخيرية خالل ٢٠٢٠

مبادرة التوعية حياة (للوقاية من COVID-١٩) خالل شهر مايو ٢٠٢٠  

حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خالل شهر ديسمبر ٢٠٢٠  

إقامة ورشة التخطيط اإلستراتيجي للعام الحالي ٢٠٢١  

قصة نجاح العام ٢٠٢٠
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أ/ هاشم أحمد المتوكل
المدير التنفيذي

أنشئت مؤسسة ُمزن الخيرية التنموية االجتماعية كإحدى منظمات المجتمع المدني 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 تشهدها 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 2020م ارتفع عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات اإلنسانية 

الى 24.4  مليون شخص للبقاء على قيد الحياة أي بما يعادل 28%  من إجمالي السكان.

 مستعينين بƠƠ الله تعالى حيث تطورت أعمالنا 
ً

 ومتأنية
ً

 وثابتة
ً

لذا فإننا في مؤسسة ُمزن نمضي بخطًى راسخة

المحلية  المانحة  المنظمات  من  شركائنا  من  دعم  من  يصلنا  وبما  الله  بفضل  أصبحت  أن  إلى  أهدافنا  وتنوعت 

أهدافها  لتحقيق  وتسعى  األركان  متكاملة  تنموية  خيرية  مؤسسة  المتحدة  األمم  ومنظمات  والدولية 

السامية بكل كفاءة واقتدار بواسطة فريقها المخلص والمؤهل وشبكة المتطوعين المنتشرة في 9 محافظات 

بالصور  شامالً   
ً
تقريرا نصدر  لذا  تعالى  الله  من  األجر  محتسبين  والتنموية  اإلغاثية  اإلنسانية  برامجها  لتنفيذ 

واالرقام نرصد فيه أهم األعمال والمشاريع التي نفذتها المؤسسة في كل قطاعاتها خالل عام 2020 م لكي 

تكون في متناول المهتمين.  ويأتي هذا التقرير ليلقي الضوء على اهم األنشطة في قطاعات (الحماية  - الغذاء 

(C4D وتحسين سبل المعيشة –  التعليم – التوعية من اجل التنمية

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

 
ً
 وتشجيعا

ً
 لنهضة الوطن نأخذ بيديه نحو البناء والتنمية تأهيالً وتدريبا

ً
 حقيقيا

ً
ونحيي فيه القيم ونرى فيه عنصرا

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

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

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

والتأهيل والتطوير ونستهدف بها هاتين الشريحتين والمهمتين، وما كان لهذه المشاريع ان يكتب لها النجاح 

وترى النور إال بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بدعم شركاؤنا من اهل البر واإلحسان من منظمات المجتمع المدني 

 في دعمنا وتشجيعنا. 
ً
المحلية والدولية ومنظمات األمم المتحدة والشركات الوطنية والذين لم يدخروا جهدا

 وكذا هي 
ً
 أو معنويا

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

لرئيس وأعضاء مجلس األمناء وكل العاملين في كل القطاعات.
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مجاالت عملنا
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التنمية
المجتمعية

األمن الغذائي
والزراعة

والتمكين اإلقتصادي

الصحة
التعليموالتغذية

المياه
واإلصحاح
البيئي

الحماية

المأوى وإدارة
المخيمات

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

ً
الفئات األشد احتياجا اليمني وتعزيز صمود  التي يواجها الشعب  اإلنسانية 

ضمن برامج وخطط االستجابة االنسانية.
وقد قدمت المؤسسة خالل العام 2020م بتنفيذ عدد 5 مشاريع في قطاعات : الحماية وتحسين 
من  المتضررة  المحلية  المجتمعات  قدرات  وبناء   (C4D) التنمية  أجل  من  والتوعية  المعيشة  سبل 

 وكذا نشر الوعي لمواجهة االمراض واالوبئة المختلفة.
ً
النساء والرجال وتمكينهم اقتصاديا

حيث بلغ عدد المستفيدين  من كل المشاريع مايزيد عن 43,083 ألف مستفيد من الرجال والنساء 
) مائتان وعشرة اآلف ومائة وسبعة دوالر.   $210,107 )  ƠƠب تقدر  إجمالية   والبنين وبميزانية  والبنات 
وتستمد المؤسسة قوتها من خالل شركائها الفاعلين من المنظمات والدولية والمحلية ومنظمات 
األمم المتحدة والداعمين للمشاريع اإلنسانية من الشركات المحلية باإلضافة لشبكتها الواسعة 
من المتطوعين المنتشرين في أكثر من 9  محافظات والتي من خاللهم يتم تسهيل تنفيذ البرامج 
 والفئات المهمشة من النساء على حد 

ً
 إلى تمكين الفئات األكثر فقرا

ً
واالنشطة التي تهدف ايضا

مشاريعهم  بدء  من  يمكنهم  بما  الالزمة  واالحتياجات  والمتطلبات  بالتجهيزات  ودعمهم  سواء 
 محورية في كل من ( صنعاء – الحديدة – المحويت - الجوف) وهي 

ً
الصغيرة كما أن للمؤسسة فروعا

المحافظات التي بها فروع للمؤسسة وتركزت فيها أنشطة المؤسسة خالل 2020م .



فروع المؤسسة

المحويتالحديدةالجوف
لدى المؤسسة ثالثة فروع

محورية في المحافظات التالية :

المحافظات التي تم التدخل فيها منذ التأسيس

Al-Jawf

Hajjah

صعدة الحديدةالمحويتحجةعم�انصنعاءاألمانة الجوف ذمــار

المركز الرئيسي

أمانة العاصمة
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المصدر/ مؤشرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen

باألرقام التقييمات الخاصة بالمجموعات القطاعية وتقييمات اإلحتياجات العامة في الجمهورية اليمنية
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إحصائيات وأرقام

3,5171,761190

الحماية

الجوف
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صنعاءالمحويت

الغذاء

عمران

1,372

1,428

2,058

2,142

الميƠƠƠƠاه

الحديدة

2,881

3,004

4,332

4,499

بناتأوالدنساءرجال

للمشاريع المنجزة خالل العام

14,7017,000



برنامج الحماية
والتمكين اإلقتصادي

ل العيش والتمكين 
ُ
ب

ُ
مشروع توفير س

االقتصادي و تقديم خدمات متعددة 
القطاعات عبر المساحات اآلمنة

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

الفئة المستهدفة:

النساء والفتيات المتضررات مديرية المطمة - 
محافظة الجوف 

مكان التنفيذ : 
مديرية المطمة - محافظة الجوف

مرحلة التنفيذ : 

1 يناير 2020  الى  31 ديسمبر 2020 

تمويل:  
 UNFPA صندوق االمم المتحدة للسكان

بالشراكة مع: 

YWU اتحاد نساء اليمن

نساء : 5281

فتيات : 3517

أوالد : 3451

رجال : 2758

عدد المستفيدين:

ي:
ال

م
إج

15
,0
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ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

دراسة الحالة : 
قام المختصون في المساحة اآلمنة في مديرية المطمة بدراسة الحالة للنساء والفتيات وعمل اإلحالة 

الالزمة وتقديم خدمات الدعم النفسي حيث تم دراسة ما يقارب (700)

التدريب التمهيدي لفريق المشروع والسلطات المحلية والقادة المجتمعيين: 

تم تدريب القيادات المجتمعية والسلطة المحلية ومندوبي المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشئون 

اإلنسانية بالمديرية وكذا فريق المشروع، فقد تم خالل التدريب التعريف بأنشطة المشروع وماهي 

اآلليات واإلجراءات والمعايير التي سيتم اتخاذها خالل تنفيذ األنشطة إضافة إلى تزويدهم بالنماذج 

المطلوبة لتسهيل العمل.
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ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

تدريب المتطوعات على رسائل التوعية الصحية: 
تم تدريب عدد خمس متطوعات على تنفيذ رسائل التوعية في الصحة العامة واالنجابية واألوبئة 

المنتشرة والتوعية بمخاطر COVID-19 . حيث تم اختيارهن من عزل وقرى مديرية المطمة كما تم 

تزويدهن بآلية إيصال التوعية بالشكل المطلوب وكذا آلية رفع التقارير والنماذج المطلوبة لذلك.

تدريب وتأهيل النساء في برنامج سبل العيش: 

- تدريب النساء في برنامج سبل العيش (تربية المواشي): 
تدريب (100) امرأة االشد عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن المعايير المعمول بها في دراسة الحالة وتم تزويدهن 

بالمعارف واألفكار التي يحتاجونها في تربية المواشي ( تدريب نظري وعملي ).

- فحص وتوزيع (400 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 والتعرف على أنواع األمراض التي قد تصيب المجترات الصغيرة وطرق تجنبها وكذا كيفية استخدام مكعبات 

  األعالف واالستفادة من مخرجات األغنام من الحليب واللبن والسمن وذلك في حصون آل شنان وحصن بن سعد.

• توزيع عدد 4 رؤوس من المجترات الصغيرة لكل مستفيدة بمعدل (3 اناث و 1 ذكر) إضافة إلى توزيع المكعبات العلفية 

التكميلية بمعدل 7 كيلو لكل مستفيدة وكذا توزيع قبعة ومظلة لكل مستفيدة.
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ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

تنفيذ (300) جلسة في التوعية الصحية للنساء والفتيات (من منزل الى منزل) :

 لحاجة مديرية المطمة إلى التوعية في الجانب الصحي تم توسيع دائرة االستهداف عبر تكثيف 
ً
نظرا

جلسات توعية في معظم عزل وقرى مديرية المطمة. تمحورت الرسائل حول المواضيع المختلفة في 

دليل التوعية منها: اكثر األمراض المعدية واألكثر انتشارا مثل االوبئة المنتشرة" كورونا , كوليرا, 

دفتيريا" والنظافة الشخصية ورسائل األمومة األمنة. حيث تخلل تنفيذ الجلسات التوعوية توزيع مواد 

التعقيم لألسر ووزعت عدد من الكمامات والقفازات وكذا توزيع الملصقات والبرشورات.
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الفصل الثانيالفصل األول

ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

فصول محو األمية وتعليم الكبار:

 
تم تخصيص فصلين دراسيين مستقلين في المساحة والتعاقد مع معلمات ذوات خبرة تربوية من ابناء 

المنطقة حيث تلقت 40  طالبة من النساء والفتيات األميات الدروس اليومية وقد تم اتباع المنهج 
المعتمد لدى الجهاز المركزي لمحو االمية والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.

كما تم صرف اللوازم المدرسية من حقائب واقالم ودفاتر وملحقات أخرى لجميع الطالبات.
وقد أصبحن طالبات الفصل األول في المستوى السابع من المرحلة الدراسية. وطالبات الفصل الثاني في 

المستوى الخامس من المرحلة الدراسية.

ونظرا للمخاوف الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد تم اتباع االجراءات الوقائية االحترازية اثناء عملية التدريس ضد وباء 
كورونا وكذا توزيع مواد التعقيم الالزمة مثل (الكمامات- المعقمات- القفازات) مع مراعاة التباعد االجتماعي بين الطالبات
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توزيع الحواالت النقدية ( الطارئة – المساعدات النفسية – المساعدات الصحية ) 

بناًء على دراسة الحالة وعلى تقرير الطبيب النفسي تم توزيع 
المساعدات النقدية التالية عبر الحواالت النقدية:

 
• المساعدات النقدية الطارئة( تحسين الوصول الى الخدمات) :

المبلغ: (50 $) دوالر
عدد المستفيدات: (120) امرأة وفتاة 

• المساعدات النفسية:
المبلغ: (100 $) دوالر

عدد المستفيدات: (75) امرأة مريضة نفسيا.

• المساعدات الصحية:
المبلغ: (50 $) دوالر

عدد المستفيدات: (120) امرأة وفتاة 
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برنامج الحماية
والتمكين اإلقتصادي

ًمشروع تمكين اليافعين واليافعات 
 واقتصاديا

ً
 ومهنيا

ً
تعليميا

أهداف المشروع:
تمكين الفتيان والفتيات اليافعين واليافعات من خالل اكسابهم وتطوير المهارات 

المعرفية والحياتية لديهم وفق احتياجاتهم، مع المعارف واالتجاهات المرتبطة 
.
ً
بهذه المهارات لتمكينهم من أتخاذ قرارات أكثر وعيا

تحسين الوصول الى الخدمات المطلوبة وخدمات االستجابة / اإلحالة متعددة 
القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والمساعدات القانونية واالقتصادية / سبل 

العيش.

الفئات المستهدفة:
اليافعين واليافعات المتسربين من التعليم ضمن المكون االقتصادي.

مدربين ومدربات.
الطالب داخل المعاهد والمراكز المهنية والمجتمع.

مقدمي التوعية من الشباب.

عدد المستفيدين:
-1

-2

-1
-2
-3
-4

ي:
ال

م
إج

 5
,7

55

مكان التنفيذ : 
محافظة المحويت بمديريتي ( المحويت المدينة – الرجم).

مرحلة التنفيذ : 

من تاريخ 2020/03/01 الى 2020/08/01

بالشراكة مع:  
.(YLDF) مؤسسة تنمية القيادات الشابة

تمويل: 
 .(UNICEF) منظمة اليونيسيف

نساء : 1174

فتيات : 1761

أوالد : 1692

رجال : 1128



ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

من   4 قدرات  لبناء  التدريبية  الدورة 
في  الفاعلة  الشبابية  المجموعات 

مجال التوعية: 

 وشابة من أبناء مديريتي 
ً
تدريب عدد (20) شابا

المحويت  بمحافظة  والرجم  المدينة  المحويت 
كورونا  بمرض  التوعية  تشمل  مبادرات  لتنفيذ 
التي  القضايا  بالثالث  المتعلقة  والرسائل 
اكسابهم  بعد  وذلك  المشروع  يتبناها 
التدريب  خالل  من  الالزمة  والمهارات  المعارف 

حول:
   • مهارات أساسية إلدارة الذات.

   • مهارات االتصال والتواصل
والتثقيف  للتوعية  األساسية  المهارات   •    

الصحي
   • نبذة تعريفية عن كورونا.

وقد تم إيقاف تمويل المشروع من قبل المانح 
دخول  خالل  كافي  تمويل  توفر  عدم  بسبب 
اوج   (COVID-19) كورونا  فيروس  جائحة 

انتشارها على نطاق العالم.

ورشة تعريفية للسلطات المحلية: 

للسلطات  بالمشروع  تعريفية  ورشة  عقد 
إلدارة  االعلى  المجلس  ممثلي  و  المحلية 
وزارتي  وممثلي  االنسانية  الشؤون  وتنسيق 
المهني  والتدريب  الفني  والتدريب  التعليم 
 20 لعدد  والعمل  االجتماعية  والشؤون 

شخصية:
بنبذة  المشاركين  تعريف  تم  الورشة  وخالل 
والممولة  المنفذة  الجهة  عن  مختصرة 
عن  مختصر  عرض  إلى  إضافة  والمانحة، 
المخطط  واألنشطة  وأهدافه  المشروع 
تم  التي  واألنشطة  ومخرجاته  تنفيذها 
تكييفها استجابة لجائحة فيروس كورونا، كما 
تم تزويد المشاركين بأهم المعارف المتعلقة 
بالمناصرة والحشد وكسب التأييد والتي يعول 
مناصرة  حمالت  بعمل  قيامهم  خاللها  من 
لكسب تأييد المجتمع المحلي لمحاربة الثالث 

القضايا التي يستهدفها المشروع.
عمالة  ظاهرة   – التعليم  من  التسرب  (ظاهرة 

االطفال – ظاهرة الزواج المبكر).
القادة  مع  باستفاضة  النقاش  وتم 
المشاريع  تشجيع  ضرورة  عن  المجتمعيين 
المهارات  المستهدف  المجتمع  التي تكسب 

الحياتية لتجعله مجتمع غير اتكالي.

15
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برنامج الحماية
والتمكين اإلقتصادي

مشروع تعزيز االعتماد الذاتي للنساء 
والفتيات الضعيفات 

نساء : 126

فتيات : 190

أوالد : 182

رجال : 122

عدد المستفيدين:

ي:
ال

م
إج

62
0

هدف المشروع:
تعزيز االعتماد الذاتي للنساء والفتيات الضعيفات 

في أمانة العاصمة بني الحارث.

الفئة المستهدفة:

النساء والفتيات المعرضات للعنف القائم على 
(  GBV ) النوع االجتماعي

مكان التنفيذ : 
(امانة العاصمة – مديرية بني الحارث) 

مرحلة التنفيذ : 

  2020/01/01 الى  2020/12/30

تمويل: 
Intersos منظمة إنترسوس الدولية
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تعليم الخياطة والتطريزصناعة المعجنات والحلويات

ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

تجهيز مركز مجتمعي الستقبال النساء والفتيات بشكل فردي أو شكل جماعي لرفع قضايا العنف القائم 
النفسي  الدعم  أثناء تقديم جلسات  آمنة  بيئة  المشاكل في  ) ومناقشة   GBV  ) النوع االجتماعي  على 

االجتماعي الفردية أو الجماعية ( اإلسعافات األولية النفسية االجتماعية / الجلسات الجماعية) 

االسعافات  وتقديم   
ً
ضعفا االكثر   (  GBV  ) االجتماعي  النوع  على  القائم  (العنف  الحماية  حاالت  دراسة 

تزويدهن  ليتم   (INTERSOS) الدولية  االنترسوس  منظمة  الى  واحالتها  االجتماعية  النفسية  االولية 
بخدمات تتناسب مع قضية كل حالة او احالتها الى مزودي الخدمة اآلخرين.

النفس والحد من  اعتمادهن على  لتعزيز  للنساء والفتيات  العيش  تدريبيتين لسبل كسب  تنفيذ دورتين 
 كل دورة تتكون  

ً
الضعف لعدد 30  ناجية من حاالت (العنف القائم على النوع االجتماعيGBV ) االكثر ضعفا
15 مشاركة، وتزويدهن بحقائب تدريبية تعينهن على بدء مشروعهن الخاص بعد التدريب.

- دورة صناعة المعجنات والحلويات للفترة من 2020/06/23 الى 2020/07/30
- دورة تعليم الخياطة والتطريز للفترة من 2020/09/28   الى  2020/10/25

-1 

-2

-3



برنامج 
المياه واإلصحاح البيئي

مشروع المساعدة التكاملي الطارئ لإلمداد 
بالمياه والنهوض بالصرف الصحي

نساء : 3,004

فتيات : 4,499

أوالد : 4,332

رجال : 2,881

عدد المستفيدين:

ي:
ال

م
إج

14
,7

01
 

هدف المشروع:
تقليل مخاطر المجاعة في المناطق الموبوءة 

بمحافظة الحديدة

مكان التنفيذ : 
العزل في المديرية كافة المناطق بمديرية الحوك

مرحلة التنفيذ : 

  من يوليو 2019م إلى مارس 2020م

18

بالشراكة مع:  
TYF مؤسسة تمدين شباب

تمويل: 
صندوق التمويل اإلنسانير اليمن التابع لمكتب 

 YHF األم المتحدة التنسيق الشؤون االنسانية

Yemen
Humanitarian
Fund
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حمالت النظافةتوزيع حقائب النظافة

ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع للعام 2020

بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين في محافظة الحديدة :
تم تنفيذ الحملة الثالثة في فبراير 2020 الستهداف منطقة الربصة وشارع األربعين وشارع الثالثين 

ومنطقة مسجد التقوى وجوار جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث تم رفع اكثر من (280) طن من 
المخلفات الصلبة المتكدسة.

توزيع عدد 453 حقيبة نظافة متكاملة وعدد 906 حقيبة نظافة استهالكية لعدد 453 من اسر األطفال 
المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم في مديرية الحوك وعدد 147 حقيبة نظافة متكاملة وعدد 294 

حقيبة نظافة استهالكية لدعم مراكز العزل والحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد 
(COVID-19) في محافظة الحديدة.

-1

-2



برنامج 
األمن الغذائي

ل العيش
ُ
ب

ُ
وتحسين س

مشروع إغاثة محافظة عمران 

نساء : 1,428

فتيات : 2,142

أوالد : 2,058

رجال : 1,372

عدد المستفيدين:

ي:
ال

م
إج

7,0
00

 

هدف المشروع:
اإلسهام في القضاء على الجوع والحد من امتداد 

المجاعة في مناطق التدخل

الفئة المستهدفة:
- االسر النازحة                                 - االسر المستضعفة

– النساء واالطفال                          - المهمشين
– االسر التي تقع تحت خط الفقر     - اصحاب الهمم ذوي االعاقة

مكان التنفيذ : 
مديرية عيال سيريح:

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 االعلى – الحايط – الخرابة ).

20

تمويل:  
جمعية العون المباشر

مرحلة التنفيذ : 
  2019/01/10م الى 01/31/ 2020 م 
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المخازنالتوزيع

ابرز االنشطة المنفذة خالل المشروع

- التنسيق مع السلطة المحلية واخذ البيانات االولية 
- استكمال استمارات التسجيل للبيانات االساسية وبدء مرحلة التحقق 50% من البيانات.

- فحص المخازن والمواد الغذائية ومطابقتها للمقاييس والمعايير.
- توزيع عدد (2000) سلة غذائية على (1000) اسرة مستفيدة خالل مرحلتين.



أهم المبادرات والمشاركات 
التي قامت بها

مؤسسة مزن الخيرية
خالل 2020

22



23

التنموية  الخيرية  مزن  مؤسسة  نفذت  واإلنسانية  الوطنية  للمسئولية   
ً
استشعارا

المستجد  الفيروس  عن  العاصمة  أمانة  أحياء  بعض  تستهدف  توعوية  حملة  االجتماعية 
كورونا COVID-19 حيث قام الفريق الطوعي باستهداف المحالت التجارية والموالت ومحالت 
الحالقة وأسواق القات والمطاعم ومحالت الوجبات الخفيفة وفرز الباصات ومحالت الصرافة 
التوعوية  الرسائل  وتقديم  التوعوية  الملصقات  وتعليق  المنشورات  وتوزيع  والتحويالت 
وتقديم النصح والمشورة بمخاطر فيروس كورونا وطرق تجنبه واإلجراءات االحترازية الواجب 
اتباعها كما تم توعية المواطنين بضرورة التباعد وترك مسافه ال تقل عن متر واحد وارتداء 
بالماء  اليدين  غسل  وضرورة  والفيروسات  اآلفات  من  يسلموا  كي  والقفازات  الكمامات 
20 ثانيه بعد لمس األوراق النقدية أو األسطح وماشابه، وكذا  والصابون لمدة ال تقل عن 

عدم لمس الوجه سواء العين أو األنف أو الفم بعد لمس األسطح أو األوراق النقدية.

مبادرة التوعية حياة (للوقاية من COVID-19) خالل شهر مايو 2020
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مشاركة مؤسسة مزن الخيرية التنموية االجتماعية في حملة 16 يوم لمناهضة العنف 
ضد المرأة خالل الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020:

إلعداد  اإلعالمي  بفريقها  الحملة  بداية  منذ  الخيرية  مزن  مؤسسة  شاركت  حيث 
منشورات ورسائل توعوية في ذات الحملة ومشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

العنف  لمناهضة  المجتمعي  الوعي  لتعزيز  نقاشية  ورشة  المؤسسة  نفذت  وأيضا 
المرأة تحت شعار السالمة والكرامة من أجل واقع  النوع االجتماعي ضد  القائم على 
أفضل حيث تطرقت الحلقة النقاشية إلى عدة محاور متعلقة بالتعرف على أنواع العنف 
القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه السلبية على الفرد والمجتمع 
 معرفة الحلول األنسب للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. وكما تم النقاش حول 

ً
وأيضا

اشكال العنف المنتشرة وكيفية تأثيرها النفسي والصحي على المرأة.
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إقامة ورشة التخطيط االستراتيجي للعام الحالي 2021

نفذت مؤسسة مزن الخيرية التنموية االجتماعية الورشة التدريبية لجميع كوادر 

المؤسسة بهدف إعداد الخطة االستراتيجية وتقديم جميع األولويات واألساسيات 

الخاصة بإعداد الخطة االستراتيجية للمؤسسة حيث تخللت الورشة االتي:

    - أهمية التخطيط االستراتيجي وفوائده وأساسياته

SWAT كيفية عمل تحليل -    

    - إعداد الخطة االستراتيجية وصياغة األهداف االستراتيجية والرئيسية والفرعية

    - إعداد الخطة التشغيلية
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كانت  أطفال.  لثالثة  وأٌم  بيت   
ُ

ربة  ،((RMA))
العشرين  الزهور وتزوجت في  رقية في عمر 
من عمرها. ولم تكن تعلم مايخبئ لها القدر 

في صفحات حياتها البيضاء.
زواجها  من  أشهر  بضع  مرور  وبعد   ..((R))
ت 

َّ
. مر

ً
أصبحت حامل، وبعد اشهر ستصبح أما

، ووضعت رقية 
ً
أشهر الحمل التسعة سريعا

أول مولوٍد لها . تفاجئت الطبيبة القابلة بأن 
تخبر  فلم  البياض،  يغشاهما  الطفل  عيني 
 لصحتها آن ذاك. ولكن لم 

ً
((R)) باألمر مراعاة

 ((R)) الصدمة،  كانت  حتى   
ً
طويال األمر  يدم 

زقت بمولود كفيف ( أعمى ) وكانت ردة فعل 
ُ
ر

به.  جاءت  مما  تذمر  حيث   
ً
جدا  

ً
جارحة زوجها 

 ((R)) حملت  حتى  ونصف  سنة  إال  وماهي 
بطفلها الثاني الذي كانت تأمل بأن ال يكون 
 على أقدار الله 

ً
 كأخيه، ليس اعتراضا

ً
كفيفا

وانما لما القته من تذمر شديد من قبل زوجها 
 
ً
. مرت الشهور سريعا

ً
الذي اثر عليها نفسيا

 
ً
وإذا بها تضع مولودها الثاني، وكان كفيفا

ونهرها  إليها  أتى  الزوج  معرفة  وحال   .
ً
أيضا

في  زاد  مما  ذلك  في  السبب  هي  وكأنها 
قلبها الحزن والغم.

 غير 
ً
 الحظت ((R)) على اإلبن األكبر بأن شيئا

قصة نجاح 2020

الطبيب  إلى  به  فذهبت  له.  يحدث   
ً
طبيعيا

واذا بالفاجعة.. الطفل يعاني من ضمور في 
بعد  خاصة.  طبية  رعاية  الى  ويحتاج  المخ 
المفزع، وكعادته  الخبر  لهذا  الزوج  معرفة 
قام بإلقاء المالمة عليها. ((R)) أصبحت في 
حيرة وهم وغم من كل مايحدث لها في 
النهارت  قلبها  على  الله  ربط  حياتها.ولوال 
والدة  بعد  لها  زوجها  ماقاله  شدة  من 

طفلها الكفيف الثاني.
وبعد مرور عامان اكتشفت انها تحمل في 
يكون  ال  أن  وترجوا   ،

ً
ثالثا  

ً
طفال احشائها 

كمن سبق.
إذا  بتركها  فهددها  بحملها  الزوج  عرف 
 آخر . عاشت ((R)) في خوف 

ً
أنجبت له كفيفا

في  الشهور  ومضت  آٍت.  هو  مما  ووجل 
خوف وترقب، واذا بها تضع المولود الثالث، 
 عن اخوته 

ً
 كفلقة القمر، مختلفا

ً
كان طفال

 ال يرى.
ً
بالمالمح ولكنه كان مثلهم كفيفا

الجميل  طفلها  تتأمل  وهي  قلبها  انفطر 
وليس لديها خيار غير الصبر.

وحيدة  اصبحت  الثالث  مولودها  بعد   ((R))
(أم  انها  بحجة  زوجها  تركها  قد  حيث 
العميان) كما نعتها في آخر يوم رأته فيه.

تجد من  بمرارة شديدة و لم   ((R)) عاشت 

يعولها وأطفالها. أضطرت إلى العمل بجهد 
كبير  مع أصحاب المزارع في المنطقة وبأجر 
العيش  لقمة  توفير  لها  زهيد كي يتسنى 

لها وألطفالها.
وفي يوٍم من األيام تفأجئت ((R)) بزيارة فريق 
مؤسسة ُمزن لها وقد أصبح لديهم المعرفة 
الكافية بحقها في الحصول على حياة أفضل 
وعلى فرصة أخرى، فكانت من أبرز المرشحين 
في نشاط التمكين اإلقتصادي للمرأة، وتم 
وتم  المواشي  تربية  دورة  في  تدريبها 
- ثالثة  ) من الماشية  ( 4 رؤوس  تسليمها 
 
ً
 - بهدف تمكينها إقتصاديا

ً
 واحدا

ً
أناٍث وذكرا

لقمة  لتوفير  اآلخرين  خدمة  عن  واإلستغناء 
العيش وبدء مشروعها االقتصادي الخاص.

 
ً
” شكرا  : عيناها  تغمر  والدموع  رقية  قالت 

أنا  ها  المشروع.  هذا  على  وللقائمين  لكم 
أخدم  أن  أحتاج  لن  واآلن  الفرح،  دموع  أذرف 
سنرعى  وانما  أسرتي  اعول  كي  اآلخرين 
المواشي ونشرب من لبنها ونصنع منه الجبن 
الله  رزقني  وإن   .

ً
أيضا السمن  ونستخرج منه 

وانجبت لي إحدى هذه الشياة، سأجعل منها 
وقت  معي  لجميلهم   

ً
ردا لجيراني  هدية 

شدتي "

تتجلى  وهكذا  الصابرة،  رقية  قالت  هكذا 
ة.

َّ
ل

ُ
أمامنا األعمال اإلنسانية بأبها ح
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أهم اإلجتماعات والكتل

صنعاء
محورمحور

الحديدة
محور

صعدة
محور

حجة
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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