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ن؟
ح

ن ن
م

ــــــا
تنـــ

سال
ر مؤسسة معكم التنموية 

mdf مؤسسة غير حكومية 
غير هادفة للربح إغاثية 

وتنموية تأسست في 29يناير 
2017م، وتعمل في سبعة 

قطاعات هي التعليم والصحة 
والمياه والحماية واإليواء 

واألمن الغذائي وسبل العيش، 
ولها عالقات واسعة مع 

الجهات الرسمية والكلسترات 
والمنظمات العاملة، يستفيد 
من مشاريعها كافة الشرائح 

والفئات في المجتمع.

نسعى لتعزيز تنمية 
مجتمعية مستدامة 
ال للمرأة  وتمكين فعَّ

والشباب والفئات األشد 
فقراً، من خالل حزمة 

من البرامج والمشاريع 
االجتماعية والتنموية 
المميزة، بما يسهم في 

تحقيق السلم االجتماعي 
وتنمية المجتمع عبر 

مشاركة وشراكة محلية 
الة. ودولية فعَّ

ــــــا
تنـــ

سال
التمّيز في تحقيق ر

تنمية مستدامة 
ال  وتمكين فعَّ

للمرأة والشباب.
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فنا
دا

ه
أ

نـــــا
مــــ

قي ال القائم . 1 تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الفعَّ
على العمل واالنتاج في المجتمع.

تقديم الرعاية االجتماعية واإلنسانية المتنوعة التي . 2
تلبي حاجات الفقراء وتصون كرامتهم.

االهتمام المتميز بشؤون المرأة والشباب واألطفال . 	
واألسر الخاضعة لظروف إنسانية غير مستقرة.

تحقيق تنمية مجتمعية قائمة على اإلبداع . 	
واالبتكار والتحسين المستمر.

بناء شراكات محلية ودولية تعزز التكامل والتعاون . 	
لتنمية اإلنسان وخدمته.

-  الشفافية.
-  المؤسسية.

-  الجودة.
-  العدالة.
-  التكافل.
-  اإلبداع.
-  االبتكار.

-  روح الفريق الواحد.
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رئيس المؤسسة
د.عبدالحميد سيف

يف الحياة أشياء كثرية وتفاصيل مثرية 
تكتسب قيمتها بمقادير متفاوتة بحسب 

أهميتها وبمقدار ما تضيفه على الحياة..ويبقى 
اإلنسان يف المركز األسمى بني هذه األشياء 

وبمقدار ما نقرتب أو نبتعد من اإلنسان تكمن 
أهمية أنشطتنا وما نقدمه،  وبني خدمة 
اإلنسان وبنائه تدور أنشطة المؤسسات 

اإلنسانية والتنموية وقد اختارت مؤسستنا 
التعزيز الفعال  لربامج ومشاريع البناء دون 

إغفال الحاجة  الرضورية لالغاثة والعطاء، 
لنسهم يف صناعة إنسان اليد العليا، الذي يبذل 

أكرث مما يأخذ وينفع مجتمعه ووطنه نصنع 
االكتفاء ونحارب العطالة واالستجداء.

  mdf لقد عززت مؤسسة معكم التنموية  
هذه القيمة من خالل مشاريعها المتعددة 

يف )7( مجاالت مهمة، واليت نهدف من 
خاللها إلى التخفيف من معاناة السكان وفق 

خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2021م..

  وقد ارتأت مؤسسة mdf أن يكون 
دورها تحّولياً يف هذه المرحلة وبما يؤمن 

االنتقال التدريجي نحو اإلنتاج والعمل 
المستدام والمساهمة الفاعلة يف استئناف 

دور الخدمة العامة وإنعاش العمل فيها 
بما يضمن استمراريتها، وتوجيه الفرد 

نحو اإلنتاجية وإحياء روح العمل الجماعي 
واالعتماد على الذات ..

  ويستوجب االنتهاء من الوضع الطارئ 
استدعاء بعض التدخالت المهمة خاصة 

التنموية والفاعلة - بينما البقاء على نفس 
خطط االستجابة دون تعديل يف منهجيتها 

أو آلياتها وعدم إيجاد بدائل الستنهاض 
السكان - يعزز يف الواقع مجتمعاً اتكالياً على 

المستويني العام والخاص ..

ليكون هذا الرقم شاهد صدق على إخالص 
المحسنني حامالً رسائل تقدير وشكر 

لتلك األيادي النقية المزدانة بالخري والبذل 
والعطاء؛ مثمناً وشاكراً جهود فريق العمل 

الذي اجتهد بحب لتعزيز هذا األثر الطيب.

وختاما نؤكد لكم بعزم استمرارنا يف 
خدمة اإلنسان وتعزيز دوره يف البناء 

والتنمية.. مجددين العهد لرشكائنا - داعمني 
ومستفيدين وعاملني – أن نميض بثبات 

نحو تحقيق أهدافنا اإلنسانية المنشودة.. 
مؤكدين أن نبقى على الدوام..

معكم.. يٌد تبين.. وأخرى تُغيث

  ولقد كان أبرز ما تميزنا به هذا 
العام هو األثر المستدام لمشاريعنا  

وبرامجنا واستهداف معظم 
الشرائح والفئات األشد تضرراً يف 

المجتمع، ليتجاوز إجمالي عدد 
المستفيدين من مشاريعنا للعام 

2021م )2,094,130( مستفيداً..

إشــــــــراقــــــات
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قطاع الحماية

قطـــــــــــــــــــــاعات

ش
قطاع سبل الع�

قطاع التعليم

قطاع الصحة

ئي
ب�

 ال
ح

حا

قطاع المياه واإلص

اء
قطاع اإليو

قطاع األمن الغذا��

تعمل المؤسسة في سبعة قطاعات 
رئيسة، ويتضمن كل قطاع عدداً من 
البرامج والمشاريع التي استفاد منها 

عشرات اآلالف من السكان.

إغاثية، تنموية

مجاالت 
عملنا
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45.4%
ذكــور

54.6%
إنــاث

المخطط  
للمستفيدين من مشاريعنا الـبــيــــــاني

وبرامجنا للعام ٢٠٢١م

مستفيد
2,094,130
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 بعد تمكينها 
من قبل 

mdf ضمن 
مشروع 

رزق للتمويل 
األصغر 

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

05 بــرامـــج

إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

2,178 مستفيد

أشواق عبده.. 
َصانَِعة الحقائب..
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ساهم قطاع سبل العيش يف تعزيز قدرة المجتمع 
على الصمود وإدارة الذات وتقديم الفرص للمستفيدين 

للعيش بكرامة، ومساعدتهم على التعايف مع 
استمرار األزمة يف اليمن من خالل تمكينهم من 

كسب المال لتلبية احتياجاتهم األساسية، واستهداف 
اكرث الفئات ضعفاً يف المجتمع بمن فيهم النساء 

والعاطلني عن العمل.

برنامج تمكين الشباب والشابات.- 
برنامج علمين مهنة 6.- 
برنامج تدريب الشباب والمرأة الريفية .- 
برنامج رزق للتمويل األصغر .- 
طريق الميلوي ) تعز – لحج – عدن ( .- 

قطاع سبل العيش

مخطط بياني يوضح 
عدد المستفيدين

برنامج 
تمكين 
الشباب 

والشابات 

برنامج 
تدريب 
الشباب 
والمرأة 
الريفية

مشروع رزق 
للتمويل 
األصغر 

برنامج 
علمني 
مهنة 6

طريق 
الميلوي 

)تعز – لحج 
عدن(

ذكــــور

إنـــــاث

من برامجنا التي تم تنفيذها خالل عام ٢٠٢١م:
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 برنامج تمكين
الشباب والشابات

ساهم هذا الربنامج يف تمكني 
الشباب والشابات بعد أن تم 

إكسابهم المهارات وتأهيلهم لسوق 
العمل، يف تمكني عدد )201( شاب 

وشابة يف )6( مجاالت، من خالل 
تزويدهم بالمعدات والتجهزيات 
اليت تمكنهم من ممارسة المهن 

والمهارات المكتسبة وفتح 
مشاريعهم الخاصة.
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أنا إيمان منصور .. بدأُت من الصفر.. لم يكن لدي 
يف الخياطة أي معلومة، درست دبلوم خياطة ضمن 

برنامج علمين مهنة3 يف مؤسسة معكم التنموية، وتم 
تمكيين بمكينة خياطة وبدأت العمل بها لمدة عام، ثم 
التحقت ودرست الخياطة المتقدمة يف برنامج مهنيت 

بني يدي4 وتقدمت بمرشوعي الخاص لربنامج رزق 
للتمويل األصغر الذي تنفذه مؤسسة معكم التنموية 
أيضاً، واشرتيت مكينة ثانية وحباكة وأقمشة وأدوات 

وبدأت أشتغل..

حالياً أقوم بخياطة الزي المدريس لطالبات المدارس 
وبوالط احتفاالت التخرج والبوالط النسائية والفساتني 

واألرواب وغريها، توسع الشغل والحمد لّل..

أشكر مؤسسة معكم التنموية mdf على تدريبها 
وتأهيلها ودعمها لنا من خالل هذه الربامج التنموية 
المستدامة اليت تجعلنا نخرج الى سوق العمل بكل 

كفاءة واقتدار.

قصة نجاح
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أسهمت المؤسسة هذا 
العام يف تدريب وتأهيل عدد 

)100( متدرب ومتدربة يف )4( 
مجاالت، حيث تم اكسابهم 

المهارة المهنية والحرفية 
اليت تساعدهم يف تجاوز 

البطالة والتحول نحو االنتاج، 
وإدماج المرأة يف تخصصات 

لم تعد حكراً على الرجال 
ومنها الجرافيك والمونتاج 

وكذا الرخصة الدولية لقيادة 
الحاسوب، وذلك لتمكينهم 

من االعتماد على أنفسهم 
والقدرة على فتح مشاريعهم 

الخاصة المدرة للدخل 
مستقبالً .

برنامج علمني 
مهنة6 
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المجـــــــــال
عدد المستفيدين

الساعات اإلجمالي
التدريبية إنــــــــــــــــاثذكــــــــــــــور

02020144دبلوم الخياطة والتطريز
151530220دبلوم الجرافيكس والمونتاج

16143096دبلوم الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
2002060دبلوم الديكور الداخلي

5149100520اإلجمـــــــالــــي
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ساهمت المؤسسة هذا العام يف تعزيز 
الوصول الى المرأة والشباب يف الريف لتأهيلهم 

وتدريبهم، وتمكنت من تأهيل وتدريب ثالثون 
شاباً وشابة من الجنسني يف الرخصة الدولية 
لقيادة الحاسوب بمديرية المعافر )النشمة(.

دبلوم الرخصة الدولية 
للشباب والمرأة الريفية

9615 ساعة تدريبية
ذكــور

15
إنــاث
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 برنامج رزق
للتمويل األصغر

الربنامج عبارة عن تمكني الشباب 
العاطلني عن العمل واألرس اليت 
فقدت العائل بمساعدات مالية 
تمكنهم من فتح مشاريع مدرة 

للدخل واالنتقال الى العمل 
والكسب واالعتماد على الذات، 

وقد تم تمويل )32( مرشوعا 
صغريا يف 5 مجاالت . 
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أنا أسامة سعيد بالطبع كنا بدون عمل وبدون شغل 
ضابحني ال يوجد معانا مصدر دخل وال مصدر رزق بعد 
الحرب اليت خربت كل يشء، قدمت مرشوعي الخاص 

الى مؤسسة معكم التنموية mdf لربنامج رزق للتمويل 
األصغر، والحمد لل تم قبول مرشوعي، واليوم أصبحت 

أشتغل وأعمل ونأكل من عمل أيدينا ومما نكسب 
الرزق الحالل الطيب المبارك بفضل هللا عز وجل. 

المجـــــــــال
عدد المستفيدين

اإلجمالي
إنـــــاثذكـــــور

808البقاالت والمواد الغذائية

404بسطات بيع الخضار

01111الخياطة والتطريز

325الدعاية واالعالم

202المثلجــــات

101صيانة الدراجات النارية

101عربية متنقلة

191332اإلجمـــــــالــــي

قصة نجاح
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مرشوع شق طريق المليوي الذي يربط 
محافظة تعز بمحافظة عدن ، الطريق يمتد 

بطول 180 كم ابتداًء من مدينة تعز مروراً 
بزريقة الشام ، وصوالً إلى المجزاع - الصنمة 

)محافظة لحج(، وحىت مديرية الشعب 
الرُبيقة عدن..

هذا المرشوع العمالق سيكون له أثره 
التنموي واالجتماعي ويف مجاالت الصحة 
والتعليم وتحسني مستوى دخل المواطن 

يف نطاق المرشوع كما سيسهم الطريق يف 
إتاحة الفرص الستثمار الموارد على مستوى 

المنطقة بأكملها..

ل مؤسسة معكم التنموية mdf  كان  تدخُّ
من خالل التكفل بشق قطاع برح المجنان 

الجبلي الصخري وهو الجزء األصعب الرتفاعه 
ووعورته وامتداده إلى منطقة الجمرك سابقاً 

وبطول 7 كيلو مرت تقريباً.

الشيخ عبدهللا المحمدي المنسق العام 
والمسؤول المالي للمرشوع أكد أن طريق 

المليوي )تعز - لحج - عدن( من أهم المشاريع 
التنموية اليت سيكون لها األثر يف تحريك عجلة 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية 
والتعليمية للمحافظات الثالث.

المهندس وائل المعمري المتحدث 
الرسمي لمرشوع الطريق رصح بأن المناطق 

المحاذية للطريق تُعد من أشد المناطق 
المحرومة واليت عانت لعقود مضت من 

أي خدمات عامة صحية كانت أو تعليمية 
وغريها حيث ال مدارس وال مراكز صحية وال 

آبار مياه نقية وال تنمية حقيقية لإلنسان 
حيث معاناة الطفل والمرأة والرجل يف 

هذه المناطق هي القاسم المشرتك بني كل 
رشائح المجتمع وفئاته.

 وقد وجه د. عبد الحميد سيف رئيس 
مؤسسة معكم التنموية شكره لفاعل الخري 

الذي تربع عرب المؤسسة إلنجاز قطاع برح 
المجنان جبل مذبح إلى منطقة الجمرك..

شاكراً كافة أعضاء اللجنة المجتمعية 
ومشائخ المنطقة وكافة الفعاليات االجتماعية 

والمدنية واإلعالميني ورجال الخري الذين 
بادروا وما زالوا إلنجاح هذا المرشوع اإلنساين 

التنموي المتمزي والعمالق .

طريق المليوي تعز – لحج – عدن
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أفنـــان قــائــد 
مغمورة بالسعادة 

بعد حصولها 
على منحة 

دراسية 
وحقيبة 
مدرسية 
 متكاملة 

 وزي 
مدرسي.

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

09 بــرامـــج

إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

59,318 مستفيد
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يساهم قطاع التعليم المساهمة يف زيادة الحصول على 
فرص متكافئة يف التعليم االبتدايئ والثانوي والجامعي 
الشامل ذي الجودة يف المناطق المترضرة من الحرب، 

من خالل بناء مدارس جديدة وترميم منشآت تعليمية 
وتأهيلها لدعم استمرارية خدمات قطاع التعليم، وتحسني 
البيئة التعليمية للمدارس والجامعات لتصبح محفزة لنمو 

التالميذ ومشجعة لاللتحاق بالتعليم والحد من الترسب، 
وتأهيل المعلمني وتحفزيهم للوصول الى تحسني وتجويد 

العملية التعليمية .

الحوافز النقدية للمعلمين الطوعيين .- 
توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة .- 
توزيع الزي المدريس لألطفال .- 
الحواالت النقدية الطارئة )النقد مقابل التعليم( .- 
مشروع المنح الجامعية ) الكاملة والجزئية( .- 
مشروع المنح الدراسية المكتملة لألطفال - 

الذين فقدوا العائل .
دعم المراكز الصيفية .- 
دعم األنشطة الطالبية المختلفة .- 
دعم احتفاالت التخرج الجامعية .- 

من برامجنا التي تم تنفيذها خالل عام ٢٠٢١م:

قطاع التعليم
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يعترب قطاع التعليم من أكرث 
القطاعات تأثراً بمضاعفات 

الحرب حيث أدى نزوح الكثري 
من المعلمني وانقطاعهم عن 

وظائفهم إلى مبادرة الكثري 
من خريجي الجامعات إلى 

التدريس والعمل كمعلمني 
طوعيني يف المدارس مما جعل 

نسبة الكادر التعليمي من 
المتطوعني ترتفع بشكل كبري.. 

وألن المعلمني الطوعيني 
يبذلون جهوداً كبرية ودون 

مقابل يف تجويد العملية 
التعليمية وضمان استمرارها 

واطرادها فإن مؤسسة معكم 
التنموية توليهم أولوية كبرية، 

وقد استفاد من مرشوع 
الحواالت النقدية للمعلمني 

الطوعيني يف مديريات 
القاهرة والمظفر وصالة خالل 

هذا العام ما يزيد عن 2339 
معلم ومعلمة. باإلضافة إلى 

استهداف الكثري منهم يف 
المساعدات الغذائية الطارئة 

اليت تنفذها المؤسسة .

مشروع الحوافز 
النقدية للمعلمين 

الطوعيين
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إجمالي العددالمجـــــــــال
المستفدين

585135106الحوافز النقدية للمعلمين الطوعيين 

2351410توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة

25150توزيع الزي المدرسي لألطفال

45210848الحواالت النقدية الطارئة للطالب )النقد مقابل التعليم(

8989مشروع المنح الجامعية ) الكاملة والجزئية(

25150مشروع المنح الدراسية المكتملة لألطفال الذين فقدوا العائل

79360دعم المراكز الصيفية

9748دعم األنشطة الطالبية المختلفة

171433دعم احتفاالت التخرج الجامعية

10059318اإلجمـــــــالــــي
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معاينة 
األطفال 

المصابين 
بسوء التغذية 
في احدى قرى 

مديرية موزع 
غرب محافظة 

تعز(.

كُن بلسماً..

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

08 بــرامـــج

 إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

151,680 مستفيد
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تساهم MDF يف الحد من تدهور األوضاع الصحية وسط 
ظروف الرصاع الجاري  وزيادة فرص خفض مستويات سوء 

التغذية بني األطفال، وزيادة التوعية برضورة التحصني، والحد 
من تفيش األمراض السارية وحماية صحة األم والطفل على 

وجه الخصوص يف ظل تفاقم األوضاع من خالل الصيدلية 
المجانية وحزمة من الربامج واألنشطة وامكانية الوصول الى 

أشد المناطق ترضرا من خالل العيادات الطبية المتنقلة. 

قطاع الصحة

مشروع إنشاء وتجهيز وتأثيق قسم العيون بمستشفى التعاون.- 

مشروع مخيم العيون الطيب المجاين )مياه بيضاء(.- 

 مشروع المساعدات النقدية الطارئة للمرىض- 

)النقد مقابل الدواء(.

مشروع الصيدليات المجانية )تزويد مرىض القلب والضغط - 

والحميات باألدوية مجاناً( بمستشفى التعاون.

مشروع االستجابة الطارئة لـ COVID19 والمرىض الذين - 

يخضعون للعناية المركزة بالمستشفى الجمهوري 

)الصيدلية المجانية(.

مشروع تزويد مستشفى التعاون والمستشفى الجمهوري - 

بأسطوانات األكسجين.

 مشروع دار أمناء إليواء مرىض الفشل الكلوي- 

)سكن – تغذية – دعم نفيس(.

مشروع الحليب العالجي.- 

من برامجنا التي تم تنفيذها خالل عام ٢٠٢١م:
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إجمالي العددإسم المشروع
المستفيدين

مشروع تأهيل قسم العيون بمستشفى التعاون )جهاز ميكروسكوب _ 
جهاز قياس ضغط العين _ تكييف غرفة العمليات (.

249914994

3001800مشروع مخيم العيون الطيب المجاين ) مياه بيضاء ( .

2901740مشروع المساعدات النقدية الطارئة للمرىض .

مشروع الصيدليات المجانية ) تزويد مرىض القلب والضغط والحميات 
باألدوية مجانا ( بمستشفى التعاون .

1350081000

مشروع االستجابة الطارئة لـ COVID19 والمرىض الذين يخضعون للعناية 
المركزة بالمستشفى الجمهوري ) الصيدلية المجانية (.

540532430

3750 50مشروع تزويد مستشفى التعاون والمستشفى الجمهوري بأسطوانات األكسجين. 

30180مشروع دار أمناء إليواء مرىض الفشل الكلوي )سكن – تغذية – دعم نفيس(.

263115786مشروع الحليب العالجي

24705151680اإلجمـــــــالــــي
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 مرشوع الصيدلية المجانية لمرىض القلب 
والضغط ومرىض الحميات:

يعترب مرشوع الصيدلية المجانية ألدوية القلب 
والضغط إحدى أهم  المشاريع الصحية الطارئة لليمن 

بشكل عام وعلى وجهة الخصوص محافظة تعز يف 
الوضع الراهن الذي تشهده البالد، ويهدف إلى تعزيز 
األمن الصحي لألرس الفقرية اليت ال تجد قيمة الدواء. 

وذلك من خالل تقديم أدوية مجانية للمرىض الفقراء 
المصابني بأمراض القلب والضغط  ومرىض الحميات 

للتخفيف من معاناتهم.. 

وكان للمرشوع أثر كبري يف التخفيف من حدة 
المضاعفات اليت قد تؤدي لوفاة مرىض القلب 

والضغط ومرىض الحميات وتعزيز صحتهم والحفاظ 
على حياتهم يف محافظة تعز حيث بلغ إجمالي 

المستفيدين من هذا المرشوع خالل العام 2021م 
)13500( مريض ومريضة.

قصة نجاح
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إلى األحياء 
السكنية 

المتضررة 
بعد إعادة 

تأهيل 
وصيانة 

شبكات الضخ 
في 12 موقع(

ضخ الحـــــياة 

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

05 بــرامـــج

 إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

1,190,444 مستفيد
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ساهم هذا القطاع الى المساهمة يف الوصول إلى 
استعادة الخدمات األساسية المستدامة وتحسني فرص 

الحصول على المياه للمجتمع من خالل إعادة تأهيل 
وصيانة اآلبار وصيانة شبكات ضخ المياه الى األحياء 

السكنية مع الرتكزي على األنشطة اليت تسهم بمجموعها 
يف حماية البيئة باإلضافة الى االستجابة الطارئة من 
خالل االستمرار يف تزويد السكان المترضرين بمياه 

الرشب ومياه االستخدام بواسطة الناقالت.

قطاع الميـاه 
واإلصحاح البيئي

من برامجنا التي تم تنفذها خالل العام ٢٠٢١:

حفر  وتشغيل اآلبار بالطاقة الشمسية.- 
توزيع المياه الصالحة للشرب.- 
توزيع المياه الصالحة لالستخدام.- 
توزيع خزانات مياه بالستيكية.- 
تأهيل وصيانة شبكات المياه.- 

إجمالي العددإسم المشروع
المستفيدين

38610حفر  وتشغيل اآلبار بالطاقة الشمسية

4,503,0001,148,994 لترتوزيع المياه الصالحة للشرب

66,0002,820 لترتوزيع المياه الصالحة لالستخدام

 توزيع خزانات مياه بالستيكية 
20  مزارع20للمزارعين سعة 5000 لتر

1230,000 نقطةتأهيل وصيانة شبكات المياه
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 تعاين محافظة تعز وعلى مدى سنوات 
عديدة من أزمة يف المياه، مما جعل 

اهتمام مؤسسة معكم التنموية ينصب 
على المساهمة الفاعلة يف إيجاد الحلول 

المستدامة لهذه المعضلة ومن ذلك 
صيانة وتأهيل اآلبار، وكذلك صيانة شبكات 

المياه الرئيسية اليت تربط اآلبار بشبكة 
توصيل المياه لألحياء ومنازل السكان..

قامت مؤسسة معكم التنموية بإصالح 
شبكات المياه من خالل استبدال 

الحنفيات ومحابس التحكم التالفة 
واستبدال خطوط توزيع المياه المترضرة 
وعمل صبيات وحماية يف )12( موقع يف 

مديرييت القاهرة والمظفر..

المرشوع شمل مواقع شبكة محطة 
الجامعة وشبكة برئ شارع جمال حارة 
المدرسة وباب موىس وحارة القريش 

وشبكة برئ الظهرة حارة الظهرة وشهداء 
اليمن وحارة المعتبة وكذلك شبكة برئ 

شعب سليط وحارة عمار بن يارس.

وبهذا اإلنجاز سوف يحصل اآلالف من 
السكان على المياه بشكل دوري ألول مرة 

منذ سنوات..

المهندس حسن المجاهد مدير عام 
مؤسسة المياه والرصف الصحي بتعز 

وخالل تدشني ضخ المياه يف 10نوفمرب 
2021م أشاد بدور مؤسسة معكم 

التنموية mdf وجهودها المكثفة يف 
صيانة وتأهيل عدد من اآلبار ومنها 

هذا المرشوع وإيجاد حلول مستدامة 
لمشكلة المياه بتعز مؤكداً أن الحاجة ما 

زالت قائمة لتأهيل وصيانة المزيد من 
البنية التحتية المتعلقة بالمياه واإلصحاح 

البييئ بالمحافظة..

مشروع تأهيل وصيانة شبكات المياه
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كان أهالي قرية السجيمة بعزلة الهاملي بمديرية 
موزع – محافظة تعز والبالغ عددهم 900 نسمة من 

أشد الناس ترضراً وحاجة للمياه ويبذلون ساعات طويلة 
يف البحث عن المياه، وبعد الزنول الميداين لمؤسسة 

معكم التنموية ومعرفة مشكلتهم تبنت المؤسسة 
مرشوع حفر برئ السجيمة بعمق 12 مرتاً وبقطر 2.5 

مرت والتبطني الخرساين للبرئ بطول 12 مرتاً وعمل إطار 
خرساين للبرئ مع أعمال التلبيس والطالء للفوهة من 

الخارج وتوريد وتركيب شبكة مياه لتوصيل الماء من البرئ 
إلى الخزان بطول 140 مرت وبناء وتجهزي قاعدة خرسانية 

لخزان المياه يف مدخل القرية وبموقع مناسب بني 
القريتني وتوفري خزان 3000 لرت مع كل أدوات السباكة 

الالزمة توريد مضخة غاطسة مع منظومة شمسية 
متكاملة وتركيب حماية للمنظومة الشمسية.

وغمرت الفرحة الكبرية أهالي القرية بإنجاز المرشوع 
وخاصة األطفال الذين كانوا يقضون ساعات طويلة يف 

جلب الماء من مناطق بعيدة جداً عن القرية.. 

قصة نجاح
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أم تحمل رضيعها 
وأوعية الماء 

تسير خلف طفلتها 
التي تركب الحمار 

لتساعدها في جلب 
الماء بإحدى قرى 

مديرية موزع – 
اليمن - تعز(..

حمايتهم 
مسؤوليتنا جميعاً

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

08 بــرامـــج

 إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

266,052 مستفيد
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قطاع الحماية
تستهدف mdf من خالل برامج وأنشطة هذا القطاع 

المساهمة يف توفري بيئة آمنة ومستقرة لألطفال 
والنساء وذوي االحتياجات الخاصة - الفئات األشد ضعفاً 

يف المجتمع– وتحقيق الحماية الالزمة لهم بما يؤمن 
حصولهم على حقوقهم كاملة غري منقوصة كالحق يف 

الحياة بأمان وكرامة والحق يف التعليم المجاين والحق يف 
الرعاية  الصحية وحمايته من المخاطر والحق يف الغذاء 
والرتفيه، والحق يف الحماية من كافة أشكال االستغالل.

من برامجنا التي تم تنفيذها خالل عام 2021 :

المساحات اآلمنة والصديقة لألطفال واألسر.- 
برامج الدعم النفيس واالجتماعي.- 
مشروع المساعدات النقدية الثابتة.- 
مشروع المساعدات النقدية الطارئة.- 
 مشروع المساعدات النقدية الطارئة - 

لذوي االحتياجات الخاصة.
مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج.- 
مشروع كسوة العيد لألطفال.- 
 مشروع الرعاية الشاملة لألطفال الذين- 

فقدوا العائل )األيتام(.

قطاع الحماية
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إجمالي العددإسم المشروع
المستفيدين

6764056مشروع المساحات الصديقة واآلمنة لألطفال واألسر.

5044002مشروع توزيع المساعدات النقدية الثابتة لألطفال الذين فقدوا العائل.

42619255714التدخالت النقدية الطارئة لألسر األشد فقراً.

70420توزيع المساعدات النقدية الطارئة لذوي االحتياجات الخاصة.

2371422برامج الدعم النفسي واالجتماعي.

128 64مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج.

310310مشروع كسوة العيد.

44480266052اإلجمـــــــالــــي
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بتمويل مؤسسة صلة للتنمية استطاع برنامج رفقة 
الحبيب الذي نفذته مؤسسة معكم التنموية بمحافظة تعز 

توفري الرعاية الشاملة لـ 25 طفال من األطفال الذين فقدوا 
العائل من خالل توفري الرعاية التعليمية لهم والحاقهم 

بالمدارس وتزويدهم بالحقائب المدرسية والزي المدريس 
والرعاية الصحية واالجتماعية لهم وألرسهم من خالل 

توفري اعاشة شهرية وعقد دورات تدريبية وبرامج للدعم 
النفيس والرحالت الرتفيهية بما يؤهلهم لمواصلة التعليم 

وضمان االستقرار النفيس واالجتماعي لهم وألرسهم .

قصة نجاح
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طفلة تحمل 
علبة حليب في 

مخيم للنازحين 
 mdf أثناء تنفيذ

لمشروع معالجة 
سوء التغذية في 

أحد مخيمات 
النازحين 

بمديرية موزع.

النازحين..
أطنان من المعاناة

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

04 بــرامـــج

 إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

182,162 مستفيد
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قطاع الحماية
يستهدف قطاع اإليواء التخفيف من معاناة النازحني 

الذين يواجهون أطناناً من المعاناة وأزمة إنسانية ال تطاق 
ويقيمون يف مناطق غري آدمية يفتقدون فيها ألبسط 

مقومات الحياة من خالل المساهمة يف توفري خدمات 
مناسبة تؤمن لهم وللمجتمع المضيف ما يساعدهم على 

الصمود بالحد األدىن من متطلبات الحياة.

قطاع اإليــــواء 

من برامج هذا القطاع المنفذة خالل ٢٠٢١:

مشروع المساعدات النقدية الطارئة.- 
مشروع الوحدات الغذائية الطارئة.- 
مشروع الحقيبة الشتوية.- 
مشروع اإلنارة )منظومات الطاقة الشمسية(.- 
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مرشوع إنارة مخيمات النازحني

يعترب مرشوع إنارة مخيمات األرس األشد ترضراً 
من النازحني من أهم المشاريع اليت نفذتها المؤسسة 

رية بعزلة  خالل 2021م والذي استهدف مخيم الضمَّ
الهاملي بمديرية موزع غرب تعز واليت تعترب من أشد 

المناطق فقراً واحتياجاً يف محافظة تعز.. 

يعيش يف المخيم 120 أرسة تفتقد ألبسط 
مقومات اإليواء بعد نزوحهم من مناطق سكنهم 

بسبب الحرب.

8 مساكن من الحصري احرتقت يف المخيم بسبب 
استخدام النار يف الحصول على اإلضاءة، المرشوع 
جاء ليالمس احتياجاً شديداً يف المخيم من خالل 

تزويد السكان يف المخيم بمنظومات الطاقة 
الشمسية المتكاملة عدد )42( منظومة واليت تهدف 

إلى توفري الحماية المناسبة واآلمنة للنازحني يف 
المخيم ومساعدة سكان المخيم على تدبري شؤون 

حياتهم باإلضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود 
يف الريف اليمين يف أكرث المناطق ضعفاً واحتياجاً 

لمصادر الطاقة منخفضة التكلفة.

قصة نجاح

46



إناثذكورالعددإسم المشروع
إجمالي 

المستفيدين

16,526482795087799,156المساعدات النقدية الطارئة للنازحين

60360توزيع الحقيبة الشتوية

 مشروع السلل الغذائية للنازحين
16423392344130480538والمجتمع المضيف

482108 )357أسرة(مشروع إنارة مخيمات النازحين

182.162اإلجمـــــــالــــي
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عنوان.. عنوان.. 
عنوان..

 mdf
مستمرة 
في توفير 

غذاء متنوع 
ومتوازن 

لألسر األشد 
حاجة في 

المجتمع.

اإلمداد الغذائي..
مستمر

عدد البرامج الرئيسية 
المنفذة

06 بــرامـــج

 إجمالي المستفيدين غير 
المباشرين

242,296 مستفيد
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لقد أسهمت المؤسسة يف تأمني الغذاء لآلالف من 
األرس وتأمني حياة أفضل ألشد الفئات ترضراً يف 

المجتمع..

حيث تشهد اليمن كارثة إنسانية حقيقية - بحسب 
تقارير أممية - طالت أثارها الماليني من األطفال 

والنساء. مؤسسة mdf كانت من بني أهم المنظمات 
اليت استجابت لنداءات االستغاثة اليت أطلقها 

السكان.. ملبية الحاجة الملحة اليت تحفظ لإلنسان 
كرامته وحقه يف الحياة.

قطاع األمن الغذائي 

من برامج هذا القطاع المنفذة خالل ٢٠٢١:

مشروع توزيع الوحدات الغذائية.- 
مشروع توزيع التمور.- 
مشروع توزيع لحوم األضاحي.- 
مشروع توزيع رغيف الخبز.- 
مشروع توزيع الوجبات الساخنة )اإلفطارات(.- 
مشروع زراعة البن.- 
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 مرشوع تحسني سبل العيش واألمن الغذايئ
يف زراعة النب اليمين لصغار المزارعني :

المرشوع عبارة عن دعم األرس المزارعة من صغار المزارعني يف 
مديرية المعافر وتعزيز صمودهم يف مواجهة تحديات نقص الغذاء 

واالستغناء عن شجرة القات، من خالل تدريبهم وبناء قدراتهم 
يف األساليب الزراعية الحديثة نظرياً وعملياً وإنتاج النب وتحضري 

األسمدة الزراعية الطبيعية واستغالل مساحة إجمالية تم انشاء 
مزارع جديدة للنب فيها تقدر بـ 12,353مرت مربع..

يهدف المرشوع الى تعزيز سبل العيش المستدام واألمن 
الغذايئ لصغار المزارعني األشد ترضراً، وتعزيز صمودهم يف 

مواجهة التحديات..

ويتضمن المرشوع توزيع 1400 شتلة بن باإلضافة إلى خزانات 
بالستيكية سعة 5000 لرت وأسمدة ومخصبات تكفي لعام كامل 

باإلضافة إلى معدات رش وأدوات زراعية متعددة.

يستفيد من المرشوع 20 أرسة مزارعة يف مديرية المعافر 
بمحافظة تعز .

قصة نجاح
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ء..
طا

لع
وا

ر 
خـي

 ال
ء

كا
شر

شركاءنا األعزاء ..
نعدكم أننا سنبقى

 معكم..
 يٌد تبني..

وأخرى تغيث.
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لكل من ساهم معنا في رسم 
 اإلبتسامة وتعزيز ااألمل 

في وجوه المحتاجين..
 شكراً لكم..
 سفراء الخير

ورواد اإلنسانية..
إدارة المؤسسة
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Address
Jamal Street - Taiz Governorate 
Republic of Yemen

TelFax: +967 4 256 197
Email : info@mdfye.org
Web   : www.mdfye.org

60


