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 :المقدمة 
غير حكومية ال تستهدف من انشطتها وبرامجها  مجتمع مدنيللتنمية االجتماعية  منظمة  مؤسسة سد مأرب

جني الربح التجاري وتعمل على تقديم خدمات تنموية واجتماعية مختلفة في جميع المجاالت عن طريق 

 .ة شرائح المجتمعكافها تستهدف من خاللالتي مجموعة من األنشطة والبرامج 

ية والعمل  صادرة عن وزارة الشئون االجتماع(   517) لمؤسسة بموجب ترخيص مزاولة نشاط رقم تعمل ا

في العمل التنموي  كبيرا   حققت المؤسسة نجاحا  م، ومنذ تأسيسها حتى اليوم فقد  6/3/6100: بتاريخ 

ما حققته من  تفحقق في إقليم سبأ ، وعمدت إلى رسم سياساتها لتحقيق غايتها التنموية الشبابيةوالمجتمعي 

 .إنجاز أشاد به الكثير من المتابعين ألنشطة ومشاريع المؤسسة

خالل فترة وجيزة ان توصل صداها الى كافة شرائح المجتمع  ، وذلك عن طريق المؤسسة حيث استطاعت 

 -تنموية  ال –الشبابية والرياضية  –التوعوية ) مجموعة  من األنشطة والبرامج المختلفة في المجاالت 

والتي قام باإلعداد والتنفيذ واإلشراف والمتابعة ( وغيرها  التأييدوالمناصرة وكسب  –االغاثية  –االجتماعية 

 .المؤسسة فريق العمل فيعليها 

وبحكم الوضع المعيشي واالقتصادي  ،والنزاع المسلح الدائر األوضاع األمنية الغير مستقرة  وعلى الرغم من

عدد من المشاريع االغاثية تنفيذ  على 6106 المؤسسة خالل العام ، فقد عمدتالذي يعيشه المواطن اليمني 

سر النازحة والمتضررة من األفردا   ( 61.964) أكثر من استهداف  إلى من خاللهانجحت والتي  ،واإلنسانية 

ف مديريات وقرى وعزل محافظة مأرب ، وكل ذلك كان بفضل هللا تعالى ثم بالتعاون الملموس في مختل

للسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالمحافظة والمنظمات المحلية الشريكة والجهات الدولية المانحة ، باإلضافة 

طوعي المؤسسة في مختلف ، وجميع منسقي ومت مأرب/ م إلى الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين

 .المديريات

ها التنموي وتعزيز حضورها بما يخدم ه، تؤكد على اتجا إن مؤسسة سد مأرب وهي تخطو نحو عامها السادس

للعمل معا   ، مستندة إلى ما تم ترسيخه من عالقة جادة مع الجهات الشريكة والمانحةمجاالت عملها أهدافها و

تقديم مزيد من الخدمات وتنفيذ العديد من األنشطة والمشاريع التي تتوافق مع  من اجلالمراحل القادمة في 

مواصلة تقديم كافة ل والمنظمات الغير حكوميةجميع الجهات الحكومية  ، داعية  احتياجات المجتمع ومتطلباته 

 .التسهيالت واالستشارات والدعم المعنوي والمادي للمؤسسة وبرامجها المستقبلية

 



 
 
 

 

 4 

 :سد مأرب للتنمية االجتماعية عن مؤسسة 

تتمتع بشخصية اعتبارية وذمه ، وغير حكومية ال تهدف من عملها جني الربح شبابية منظمة مجتمع مدني 

الشؤون مكتب من (  715) وتعمل بموجب تصريح رقم  م 6100 / 3/  2: تأسست بتاريخ  مالية مستقلة ،

 .لاالجتماعية والعم

 .بإقليم سبأواالجتماعي التنموي الريادة في العمل  :الرؤية 

تقديم افضل الخدمات التنموية وتمكين افراد المجتمع في مجاالت التنمية المختلفة بمشاركة مجتمعية  :الرسالة 

 .واسعة لضمان استمرارية واستدامة التنمية

 :أهداف المؤسسة 

 بناء قدرات افراد المجتمع وتمكينهم في مجاالت التنمية المختلفة. 

 ستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجاالترفع م. 

   تحسين المستوى التعليمي والمعيشي والصحي للفئات األشد فقرا. 

 دعم ومناصرة قضايا المجتمع. 

 التنسيق والتشبيك مع كافة المنظمات والهيئات والمحلية والدولية بما يخدم اهداف التنمية. 

 

 :قيم المؤسسة 

 المشاركة. 

 الجودة. 

 الشفافية. 

 االستدامة. 

 :  عناوين التواصل 
  جوار سوق التويتي االستثماري -الشارع العام  -مدينة مأرب  :العنوان. 

  16314417 :تلفاكس   

  771995889 - 700069665 :موبايل 

  البريد االليكتروني: ye.org-mdf@mdf - ye.org-ashall@mdf-naji  

  الموقع االليكتروني:  ye.org-www.mdf 

 :مجاالت عمل المؤسسة 

  السالمإدارة النزاع وبناء. 

 التعليم وتحسين معيشة المجتمع. 

 التوعية والتثقيف. 

 اإلغاثة واالستجابة اإلنسانية. 

 

mailto:mdf@mdf-ye.org
mailto:naji-ashall@mdf-ye.org
www.mdf-ye.org%20
www.mdf-ye.org%20
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 : الحوكمة وإدارة المؤسسة

غير حكومية ال تهدف من عملها جني شبابية منظمة مجتمع مدني مؤسسة سد مأرب للتنمية االجتماعية هي 

حيث ينظم عمل المؤسسة نظام أساسي والئحة داخلية  تتمتع بشخصية اعتبارية وذمه مالية مستقلة ،، والربح 

جهات المختصة في وزارة الشئون معتمدة وُمقرة من قبل المؤسس ومجلس األمناء ومصادق عليها من قبل ال

 .االجتماعية والعمل

 

دورية سنويا  ، إضافة  إلى االجتماعات  اجتماعات عضوا  ، يعقدون(  7 )للمؤسسة هيئة إدارية مكونة من و

 ( 3) الى لجنة الرقابة والتفتيش المكونة من عدد  باإلضافةالحتياج ووفق الالئحة الداخلية ، الطارئة بحسب ا

اعضاء تحضر اجتماعات الهيئة اإلدارية وتقوم بمهامها في الرقابة والتفتيش لكافة االمور اإلدارية والمالية 

 .للمؤسسة والرقابة والتقييم للمشاريع واألنشطة المنفذة وذلك حسب الالئحة الداخلية للمؤسسة

على وضع الخطط والبرامج  واإلشرافوتقوم الهيئة اإلدارية للمؤسسة برسم سياسات المؤسسة العامة ، 

 .ومتابعة مجريات العمل في المؤسسة ، مع االلتزام بمدونة السلوك والمعايير األخالقية للعمل في المؤسسة

 .لك من أعضاء المؤسسة ومتطوعيهارئيس مجلس األمناء وذ/ ويتم تعيين الهيئة االدارية من قبل المؤسس 

 

 .ة االداريةقرار التعيين وأسماء اعضاء الهيئمرفق  **
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 :م  6102ملخص األنشطة والمشاريع المنفذة خالل العام 

تاريخ ومكان  مجال المشروع النشاط/ اسم المشروع  م

 التنفيذ

/ الجهة الداعمة 

 الشريكة

مشروع توزيع مواد اإليواء للنازحين  0

 في محافظة مأرب

اإلغاثة واالستجابة 

 االنسانية

 يونيو -فبراير 

 مأرب - 6106

مؤسسة سما اليمن 

 +UNHCR 

مشروع توزيع مواد المأوى الطارئ  6

 للنازحين في محافظة مأرب

اإلغاثة واالستجابة 

 االنسانية

يوليو  -مايو 

 مأرب - 6106

مؤسسة سما اليمن 

 +UNHCR 

يوليو  64 التوعية والتثقيف ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة 3

 مأرب - 6106

ذاتي من  دعم

 المؤسسة

مبادرة خدمة مجتمعية لتوفير  4

 احتياجات المناسبات

تحسين معيشة 

 المجتمع

 -سبتمبر  67

حتى اآلن بمدينة 

 مأرب

دعم ذاتي من 

 المؤسسة

مشروع المساحة الصديقة واآلمنة  5

 لألطفال في مدينة مأرب

 -سبتمبر  65 التوعية والتثقيف

ديسمبر  65

 مأرب - 6106

مكتب الشئون 

االجتماعية والعمل 

 +UNICEF 

مشروع التوعية بمخاطر األلغام  6

 ومخلفات الحروب في محافظة مأرب

 06 -نوفمبر  0 التوعية والتثقيف

 مأرب -ديسمبر 

مكتب الشئون 

االجتماعية والعمل 

المركز الوطني +

للتعامل مع األلغام 

 +UNICEF 

مشروع توزيع بطانيات الشتاء  7

 والناموسيات للنازحين في مأرب

اإلغاثة واالستجابة 

 االنسانية

ديسمبر  -نوفمبر 

 مأرب - 6106

مؤسسة سما اليمن 

 +UNHCR 

مشروع توزيع مواد المأوى الطارئ  8

 لألسر المتضررة في مديرية رحبة 

اإلغاثة واالستجابة 

 االنسانية

 6106ديسمبر 

 مأرب -

مؤسسة سما اليمن 

 +UNHCR 
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 :توزيع مواد اإليواء للنازحين في محافظة مأرب مشروع  .0

 

مشروع لإلغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين الذين تركوا منازلهم وقراهم ونزحوا جراء  هو عبارة عن

 (غير غذائية )المواد االيوائية توزيع مجموعة من حيث يتضمن المشروع  .النزاع في محافظة مأرب

اسرة  6622 :اجمالي  المشروع وأستهدف. محافظة مأربزاع المسلح في والمتضررين جراء النللنازحين 

 :تتكون حصة كل أسرة من األسر المستهدفة على المواد كالتالي مديريات حيث  أربعموزعين على 

 حصير ادوات مطبخ دلو ماء فرش بطانيات المواد

 6 كرتون 0 6 عدد افراد االسرة عدد افراد االسرة العدد

 

  المفوضية السامية لشؤون لالجئين     ـ:الداعمة الجهةUNHCR. 
  مؤسسة سماء اليمن التنموية  ـ:الجهة الشريكة. 
  للتنمية االجتماعية  مأربمؤسسة سد   ـ:الجهة المنفذةMDF. 

  م6102 يونيو –فبراير ـ :مدة المشروع. 
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  محافظة مأربمشروع توزيع مواد اإليواء للنازحين في احصائيات رقمية للمستفيدين من : 

 عدد األفراد عدد األسر المنطقة المديرية م

 صرواح 1

 5111 0161 المحجزة

 3861 273 الصوابين

 3831 745 الروضة

 6731 375 المدينة المدينة 2

 0861 337 جو السمرة مدغل 3

 411 74 اسداس رغوان 4

أسرة 6622  االجمالي نازح 06591    

 

 :المأوى الطارئ  للنازحين في محافظة مأرب مشروع توزيع مواد  .6

 



 
 
 

 

 01 

مشروع لإلغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين الذين تركوا منازلهم وقراهم ونزحوا جراء  هو عبارة عن

والتي ستمكن األسر  توزيع مجموعة من ادوات المأوى الطارئحيث يتضمن  .النزاع في محافظة مأرب

 .النازحة من بناء مأوى مؤقت من االخشاب والطرابيل يساهم في حمايتهم من الشمس واألمطار والرياح

تتكون حصة كل أسرة من اسرة موزعين على ست مديريات حيث  4711 :اجمالي  المشروع وأستهدف

 :األسر المستهدفة على المواد كالتالي 

 خشب لوح خشب مربوع حبال مسامير شارمن مطرقة معول طرابيل المواد

 0 0 0 0 6 العدد

 باكت

31 

 متر

6 7 

 

  المفوضية السامية لشؤون لالجئين     ـ:الجهة الداعمةUNHCR. 
  مؤسسة سماء اليمن التنموية  ـ:الجهة الشريكة. 
  للتنمية االجتماعية  مأربمؤسسة سد   ـ:الجهة المنفذةMDF. 

  م6102 يوليو –مايو ـ :مدة المشروع. 

  الطارئ للنازحين في محافظة مأرب المأوىمشروع توزيع مواد احصائيات رقمية للمستفيدين من : 

 عدد األفراد عدد األسر المنطقة المديرية م

 صرواح 1

 4855 880 الصوابين

 7061 1020 المحجزة

 3424 558 الروضة

 0616 316 المدينة المدينة 2

 0338 628 جو السمرة مدغل 3

 4046 566 اسفل الوادي الوادي 4

 816 150 اسداس رغوان 5

  602  050 درب االشراف مجزر 6

 6284 481 بني ربيح حريب القراميش 7

أسرة  االجمالي نازح  4555 26255 
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 :  Global Goalsورشة عمل أهداف التنمية المستدامة  .3

 

الهدف منه هو توعية الشباب بأهداف التنمية  ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة ، تأتي كنشاط توعوي

هدف والتي أقرها قيادات ورؤساء دول العالم في  07المستدامة أو ما يطلق عليها األهداف العالمية وعدد 

م والتي تعهدوا على تحقيقها قبل حلول العام  6105الجمعية العمومية لألمم المتحدة في سبتمبر من العام 

 .م 6131

رشة بجهد ودعم ذاتي من المؤسسة وذلك كنشاط عالمي في مختلف دول العالم وذلك بدعوة من وتم تنفيذ الو

التي دعت جميع الشباب والمنظمات لنشر أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم   World Meritمنظمة 

والتشبيك مع  المحلية ، واستجابت المؤسسة لهذه الدعوة التي تأتي ضمن هدف المؤسسة المتمثل في التنسيق

 .كافة المنظمات والهيئات المحلية والدولية بما يخدم تحقيق أهداف التنمية

 .شاب وشابة من مدينة مأرب 66وحضر ورشة العمل التي تم اقامتها في قاعة التدريب بالمؤسسة عدد 

 بقاعة التدريب بمقر المؤسسة( م  6102يوليو  64) يوم واحد ـ : مدة ومكان تنفيذ النشاط. 
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 :شروع مبادرة خدمة مجتمعية لتوفير احتياجات المناسبات في محافظة مأرب م .4

من منطلق هدف المؤسسة في تحسين مستوى المعيشة 

 67أطلقت المؤسسة بتاريخ  ومساعدة افراد المجتمع ،

م مبادرتها المجتمعية والمتمثلة في توفير  6106سبتمبر 

بعض احتياجات المناسبات والفعاليات المجتمعية والتي 

االعراس ) يحتاجها أي فرد في المجتمع في مختلف مناسباته 

 (.، العزاء وغيرها 

حيث قامت المؤسسة وبدعم ذاتي من إدارتها وفريق عملها 

الطرابيل ، الحصير ، الفرش ، ترامس الماء ، برادات ) بعض احتياجات المناسبات والتي تتضمن فير في تو

 (سماعات صوتية ، لمبات اعراس ، كشافات غازية ، أكواب وصحون ، وغيرها من االحتياجات الشاي ، 

استعارتها مجانا  بشرط والتي يمكن ألي مواطن لديه أي مناسبة ويحتاجها ، يمكنه التواصل مع امين المخزن و

 .المحافظة عليها من التلف أو الضياع وإرجاعها بعد انتهاء المناسبة

 .م واألعوام القادمة 6106والمبادرة متاحة للجميع ومستمرة في تقديم خدماتها لهم على مدار العام 

 

 .مشروع المساحة الصديقة واآلمنة لألطفال في مدينة مأرب .7
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هي أماكن مهيأة وآمنة يتم استحداثها وإنشائها أثناء عبارة عن " لألطفال  واآلمنة المساحة الصديقة "مشروع 

تعتبر أحد مكونات حماية و .ويمكنها تحسين الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال، أو بعد حاالت الطوارئ 

 . في تحديد ومعالجة قضايا الحماية هاما  ا  الطفل الفعالة وتلعب دور

ألطفال المتضررين من الحروب الداخلية والخارجية التي ل ةالموجه أنشطة المؤسسةضمن هذا المشروع تي يأ

وذلك من خالل ،  ، والتي ادت إلى تدهور واضطراب حالتهم الصحية والنفسية واالجتماعية تتعرض لها اليمن

 .همتنفيذ عدد من االنشطة التخصصية التي من شانها تقديم الدعم المناسب ل

تمكنهم من  توفير بيئة حامية لألطفال خاليه من العنف بكافة اشكاله ، الهدف من تنفيذ هذه المساحة هوأن 

المشاركة في أنشطة منظمة للعب والتعلم والتفاعل مع نظرائهم والتعبير عن أنفسهم وتلبية احتياجاتهم النفسية 

 .واالجتماعية ومساعدتهم على النمو السليم عبر تعزيز مشاركة المجتمع

 .طفل وطفلة ( 656: )حيث استهدفت المؤسسة من أنشطة المساحة الصديقة لألطفال بمدينة مأرب اجمالي 

 الصديقة لألطفال األنشطة التي تمارس في المساحة : 

 . حكواتي للقصص/ ركن المكتبة  للقراءة  .0

 .الخ.. القص واللصق / التلوين / ركن الرسم   .6

 .صنع الدمى/ ركن االلعاب  .3

 (.الخ .. بناء المكعبات / الكيرم / الشطرنج ) األلعاب الداخلية  .4

 (. الخ .. األلعاب الشعبية / الرياضية  األلعاب) األلعاب الخارجية  .5

 (.اإلنشاد / الخطابة / الشعر ) تنمية المواهب  .6

 (. أيام مفتوحة / لجان الحماية / عادات  -صحة  –تغذية  –مناقشة اجتماعية ) فعاليات اجتماعية وتوعوية  .7

 

  منظمة الطفولة اليونيسف   ـ:الجهة الداعمةUNICEF. 
  الشئون االجتماعية والعملمكتب   ـ:الجهة الشريكة. 
  للتنمية االجتماعية  مأربمؤسسة سد   ـ:الجهة المنفذةMDF. 

  م 6102ديسمبر  -سبتمبر ـ :مدة المشروع. 
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 .في مدينة مأرب التوعية بمخاطر األلغام والمقذوفات الغير متفجرة ومخلفات الحربمشروع  .2

المشروع عبارة عن حملة توعية مجتمعية شاملة حول 

مخاطر األلغام والمقذوفات الغير متفجرة ومخلفات 

الحروب ، ينفذها المركز الوطني للتعامل مع األلغام 

العمل الشئون االجتماعية وبالشراكة مع مكتب 

بالمحافظة ومع عدد من منظمات المجتمع المدني في 

: حيث تم استهداف أربع مديريات هي  محافظة مأرب ،

المدينة ، صرواح ، حريب ، مجزر من خالل 

محاضرات توعوية في المدارس والمساجد والتجمعات 

 .السكانية

امعات والنازحين وعامة فردا  من مختلف طالب المدارس والج 37.681استهدف المشروع اجمالي حيث 

 .بمخاطر االلغام ومخلفات الحرب وكيفية التعامل معها فةالمواطنين في جميع المديريات األربع المستهد

  منظمة الطفولة اليونيسف   ـ:الجهة الداعمةUNICEF. 

  للتنمية االجتماعية  مأربمؤسسة سد +  مكتب الشئون االجتماعية والعمل  ـ:الجهة الشريكةMDF. 

  المركز الوطني للتعامل مع األلغام  ـ:الجهة المنفذة. 

  م 6102ديسمبر  -نوفمبر ـ :مدة المشروع. 
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 .توزيع بطانيات الشتاء والناموسيات ومصابيح الطاقة الشمسية للنازحين في مأربمشروع  .5

 

والمتضررين من  من خالله الى دعم ومساعدة النازحينمشروع تقديم مساعدات اغاثية  نهدف  هو عبارة عن

ببطانيات الشتاء والناموسيات ، وذلك لمساعدتهم في التغلب على الظروف  النزاع المسلح بمحافظة مأرب

الصعبة التي يعانوا منها في مناطق النزوح في ظل الطقس البارد الذي تشهده المنطقة واالنتشار الكثيف 

 .للبعوض والذباب والحشرات في المحافظة

تتكون حصة كل أسرة من حيث مديريات  ستاسرة موزعين على  6612 :اجمالي  المشروع وأستهدف

 :األسر المستهدفة على المواد كالتالي 

 مصباح طاقة شمسية ناموسيات بطانيات المواد

 مصباح 0 6 عدد افراد االسرة العدد

 

  المفوضية السامية لشؤون لالجئين     ـ:الجهة الداعمةUNHCR. 
  مؤسسة سماء اليمن التنموية  ـ:الجهة الشريكة. 
  للتنمية االجتماعية  مأربمؤسسة سد   ـ:الجهة المنفذةMDF. 

  م6102 ديسمبر -نوفمبر ـ :مدة المشروع. 
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  مشروع توزيع بطانيات الشتاء والناموسيات في محافظة مأرباحصائيات رقمية للمستفيدين من : 

 عدد األفراد عدد األسر المنطقة المديرية م

 0506 656 الروضة+ الصوابين صرواح 1

 6706 368 المدينة المدينة 2

 6765 358 اسفل الوادي الوادي 3

 383 26 الجديدة الجوبة 4

 765 62 اسداس رغوان 7

2 
حريب 

 القراميش

جميع العزل 

 والمناطق
0111 5111 

 234 011 المجتمع المضيف المدينة 5

أسرة 6612  االجمالي نازح 05996   
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 : محافظة مأرب -مديرية رحبة في  لألسر المتضررةمشروع توزيع مواد المأوى الطارئ   .8

حيث يتضمن  .لألسر المتضررة والتي تفترش العراء في مديرية رحبةمشروع لإلغاثة العاجلة  هو عبارة عن

 .باإلضافة الى الناموسيات، (االخشاب والطرابيل )  توزيع مجموعة من ادوات المأوى الطارئ

تتكون حيث  من مختلف قرى وعزل مديرية رحبة بمحافظة مأربة اسر 336 :اجمالي  المشروع وأستهدف

 :حصة كل أسرة من األسر المستهدفة على المواد كالتالي 

 ناموسية خشب لوح خشب مربوع حبال مسامير منشار مطرقة معول طرابيل المواد

 31 باكت 0 0 0 0 6 العدد

 متر

6 7 6 

  المفوضية السامية لشؤون لالجئين     ـ:الداعمة الجهةUNHCR. 
  مؤسسة سماء اليمن التنموية  ـ:الجهة الشريكة.                 
  مشروع توزيع مواد المأوى الطارئ للنازحين في مديرية رحبةاحصائيات رقمية للمستفيدين من : 

 عدد األفراد عدد األسر الصنف المديرية م

 رحبة 1
 0107 611 المأوىمواد 

 664 036 الناموسيات

أسرة 336  االجمالي نازح 0636   

 

  م 6102ديسمبر ـ :مدة المشروع. 
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 :العالقات العامة واألنشطة اإلدارية 

إن النجاح في تنفيذ أنشطة ومشاريع المؤسسة جاء نتاجا  لجهد إداري وتنظيمي من الهيئة اإلدارية وطاقمها 

 :ومن اهم مفاصل العمل اإلداري  إلى متطوعي وشركاء وداعمي المؤسسة ، باإلضافةالتنفيذي 

 

 : المشاركات والفعاليات

 :المشاركة في االنشطة والدورات التدريبية والفعاليات التالية  6106استطاعت المؤسسة خالل العام 

 الجهة المنفذة الفعالية/ تاريخ ومكان النشاط  الفعالية/ اسم النشاط 

الدورة التدريبية حول مفاهيم الحماية 

 المساحات الصديقة وإدارة

 UNICEF + IOM 6106يناير  60 - 9صنعاء ، 

الدورة التدريبية عن الرصد واإلبالغ 

 لالنتهاكات الجسيمة لألطفال

المجلس الدنمركي لالجئين  6106فبراير  08-06صنعاء 

DRC + UNICEF 

 Mwatana + UNICEF 6106يونيو  6 -مايو  69صنعاء  دورة تدريبية للجان حماية الطفل 

الحلقة النقاشية للمنظمات الحقوقية 

 العاملة في محافظة مأرب

 مكتب حقوق اإلنسان 6106يوليو  67مأرب 

ورشة عمل مناقشة تجارب 

المنظمات بشأن إيصال المساعدات 

 االنسانية إلى مأرب

مكتب االمم المتحدة لتنسيق   6106أغسطس  3صنعاء ، 

 OCHAالجهود االنسانية 

التعريفية بآليات وسبل حماية الورشة 

 ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

المفوضية السامية لحقوق  6106أغسطس  30مأرب ، 

 .OHCHRاإلنسان 

لنازحين ا عمل تقييم احتياجاتورشة 

 والمجتمعات المضيفة

مكتب االمم المتحدة لتنسيق  6106سبتمبر  5صنعاء ، 

 OCHAالجهود االنسانية 

حول مبادئ الدورة التدريبية 

 وأساسيات اإلعالم

 منظمة حماية للتوجه المدني 6106أكتوبر  66 - 64مأرب 

االحتجاجية للمنظمات حول الوقفة 

 عبدالمجيد األهدل/ اختطاف الطفل 

عدد من منظمات المجتمع  6106أكتوبر  67مأرب 

 المدني في محافظة مأرب
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الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر 

 الحروباأللغام ومخلفات 

نوفمبر  6 -أكتوبر  30مأرب ، 

6106 

مكتب الشئون االجتماعية 

ركز الوطني الم+ والعمل 

 UNICEF+للتعامل مع األلغام

ورشة عمل مناقشة مشاريع 

وخطة  6106اليونيسف للعام 

 م 6107أنشطة العام 

 UNICEF 6106نوفمبر  31صنعاء ، 

 

 :التشبيك والشراكة 

الجهات الحكومية من تشبيك وتطوير عالقاتها مع عدد من  6106استطاعت المؤسسة خالل العام 

 :المحلية والدولية ، ومن اهم اإلنجازات ما يلي المؤسسات والمنظمات و

فقد عمدت المؤسسة إلى تعزيز جوانب الشراكة  ضمن قيم المؤسسة المتمثلة في المشاركة واالستدامة ،  -0

ت المؤسسة خالل والتشبيك بينها وبين مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع الخاص ، حيث نفذ

 هامكاتبتمثلة بالسلطة المحلية ومن االنشطة والمشاريع بالشراكة مع الجهات الحكومية م عددا   6106العام 

، وعملت المؤسسة على اشراك القطاع الخاص  المحلية في مختلف المديرياتلمجالس التنفيذية بالمحافظة وا

 .متمثل بالتجار ورجال االعمال من خالل دعمهم وتبرعاتهم للمؤسسة في بعض االنشطة والمشاريع الخيرية

من جميع  وكل هذه الشراكات والتعاون نهدف من خالله الى االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة

 .الجهات لضمان استدامة االنشطة والمشاريع المنفذة لتحقيق التنمية الشاملة
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زيارة فريق : ، ومن اهم الزيارات  6106المحلية والدولية خالل العام زار المؤسسة عدد من المنظمات  -6

وزيارة المنسق الميداني منظمة مواطنة لحقوق االنسان في شهر يونيو خالل زيارة عمل لهم إلى المحافظة ، 

 6106اغسطس  31هشام المخالفي وذلك بتاريخ / االستاذ  OHCHRفي المفوضية السامية لحقوق االنسان 

 .خالل زيارة عمل له في محافظة مأرب

/ االستاذ  UNICEFمنسق حماية الطفل في منظمة اليونيسف  6106نوفمبر  9: وزار المؤسسة بتاريخ 

قيادات منظمات ل زيارة عمل ميدانية للمحافظة ، ألتقى خاللها بقيادة السلطة المحلية ومختار حسين ، وذلك خال

 .المحافظةالمجتمع المدني في 

 

م من قبل السلطة المحلية في محافظة مأرب تقديرا  لجهود  6106فبراير  8: تم تكريم المؤسسة بتاريخ  -3

 .ة للنازحين والمتضررين في محافظة مأربالمؤسسة ودورها في تقديم الخدمات االغاثية واإلنساني

 

 

 

 



 
 
 

 

 60 

 :المشاريع وحشد التمويل 

 في العمل نتيجة والتغذية الراجعة االستراتجية الخطة إلى واستنادا  والبرامج في المؤسسة  المشاريع دائرة عملت

 أهدافها تحقيق في وتساهم برامج المؤسسة مع تتناسب التي المشاريع من عدد وصياغة بتصميم م 6106م العا

باإلضافة إلى تركيزها على تدريب أعضاء هيئتها  ،م  6107وتقديمها للحصول على تمويل وتنفيذها في العام 

اإلدارية حول كتابة مقترحات المشاريع وإدارتها والمعامالت المالية واإلدارية المتعلقة بالمشاريع خالل العام 

 .م 6107

 

 :الم ــاالع

 وذلك بها تشارك أو بتنفيذها وتقوم المؤسسة تعقدها التي للنشاطات اإلعالمية بالتغطية اإلعالم تقوم إدارة

 اإلعالم المقروءة وسائل في المؤسسة أخبار بنشر اإلدارة تقوم حيث ، اإلعالم وسائل مع التواصل لتعزيز

 .بالمؤسسة الخاص اإللكتروني الموقع إدارة مسؤولية ويتولى ، وااللكترونية والمرئية والمسموعة
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 إدارة إلى باإلضافة ، المتعلقة بأنشطة ومشاريع المؤسسة الفيديو ومقاطع والصور األخبار نشر باإلضافة إلى

 مختلف عن اإلخبارية التقارير بإعداد القسم يقوم كما ، والتويتر بوك الفيس عبر االجتماعي التواصل موقع

 واللقاءات التدريبية والنشاطات الدورات لتغطية اإلعالم وسائل دعوة إلى إضافة ، والتدريبات النشاطات

 .دائم تواصل حالة لخلق واالستفسارات الرسائل على والرد المتطوعين مع المستمر والتواصل والمشاريع

 األخبار أرشفة إلى باإلضافة وأرشفتهما وتوثيقها الفعاليات تصوير أيضا  إدارة اإلعالم  عاتق على ويقع

 .والورقي اإللكتروني الدائرة أرشيف في بها االحتفاظ يتم حيث ، إلكترونيا   الصحف في المنشورة

 في المختصة الصفحة وهي "مؤسسة سد مأرب للتنمية االجتماعية  " بعنوان االجتماعي التواصل صفحة إن

 مختلف من والمتطوعين المستفيدين مع للتواصل ووسيلةوأخبار المؤسسة في الفيس بوك ،  نشاطات كافة نشر

 .بالمؤسسة المتعلقة واالستفسارات األسئلة كافة الستقبال وواجهة ، المحافظاتالمناطق و

وصل اعداد المتابعين للصفحة حتى  حيث ، لها المتابعين بأعداد مستمر تزايدفي  أنها الصفحة يميز وما 

 .متابع من مختلف المحافظات 0651شهر ديسمبر  منتصف
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، هو الصفحة  ye.org-www.mdf : موقع المؤسسة اإللكتروني على شبكة االنترنت  فإن أخرى جهة من

المؤسسة وصول  ضمان أجل من،  الويب صفحة نشاطاتها على كافة نشرالرئيسية للمؤسسة باللغة العربية ل

 .األماكن مختلف في الثقافات مختلف إلى وأنشطتها

  

اإللكترونية للمؤسسة ، بل تعتمد إدارة  الصفحاتموقع المؤسسة و على يقتصر ال اإلعالمي النشاط أن كما

 رسالتها نشر أجل من والمسموعة المقروءة والصحف األنباء مختلف وكاالت معاالعالم على التواصل 

ونشر اعالنات المؤسسة الرسمية ، ولنا عالقات شراكة وتعاون مع  المتابعين من ممكن عدد أكبر إلى ورؤيتها

 .مكتب اإلعالم وإذاعة مأرب المحلية: عدد من االعالميين والجهات االعالمية في المحافظة مثل 
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 : الصعوبات والمعوقات

وعورة الطريق وتباعد المناطق المستهدفة أعاق وصول بعض خدمات ورسائل مشاريع المؤسسة إلى  .1

 .بعض المستفيدين

خير تنفيذ أنشطة عدد من المشاريع تأاعاقة وتسببت في وضاع السياسية واألمنية التي تشهدها اليمن األ .2

 .التنموية واالغاثية

صحراوي شديد الحرارة كان له تأثير في بعض االنشطة تمتاز المحافظة بمناخ عامل المناخ حيث  .3

 .الميدانية للمؤسسة في محافظة مأرب

التزايد المستمر للنازحين إلى محافظة مأرب ، واستمرار حركة النزوح الداخلي في مديريات المحافظة ،  .4

 .تفيدينكل هذه سببت بعض المعوقات امامنا أثناء تنفيذ المشاريع االغاثية وتوزيع المواد للمس

 

 

 :التوصيات والمقترحات 

يذ األنشطة في االماكن قبل وأثناء تنف التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ضرورة تكثيف (0

 .المستهدفة

العمل على تسويق المشاريع والبرامج التنموية الموجودة لدى المؤسسة لدى الجهات المانحة والممولة  (6

 . بغرض الحصول على التمويل المطلوب لتنفيذها

االهتمام أكثر بتطوير وتنمية قدرات فريق االدارة بالمؤسسة باألمور الفنية والمالية ضمانا  لعمل أكثر  (3

 .وام القادمةتنظيما  وتوثيقا  في االع

ضرورة تعزيز وتفعيل جانب التعاون المشترك والشراكة مع المنظمات المحلية الفاعلة في مختلف  (4

المديريات لما له من دور في تسهيل تنفيذ انشطة ومشاريع المؤسسة ووصولها إلى جميع المناطق 

 .والعزل والقرى

 

 واهلل املوفق ،،،


