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موؤ�س�سة تنموية مينية غري ربحية تعمل يف جمال التنمية والرعاية 
للفئات  االن�سانية  امل�ساعدات  وتقدمي  والتمكني  االجتماعية 

االجتماعية االأ�سد ت�سررًا.

من نحن؟
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د.عبدالحميد سيف

رئيس المؤسسة
Foundation Chairman

Dr.Abdulhamed Saif

الُمفتتح
ُيعّد الأفقر بني بلدان  يف بلد كاليمن 
 - ذلك  اإىل   - ويعي�ش  الثالث،  العامل 
وياب�سه،  اأخ�سره  اأكلت  طاحنًة،  حرباً 
واأهلكهت حرثه ون�سله . ومزجت بني 
عليه  جامعًة   . وماأ�ساته  �سعبه  ملهاة 
واجلهل  واملر�ش،   ، واخلوف   ، اجلوع 
. يف �سورة اأرعبت امل�سوؤولني الممني، 
حتى  الدولية،  املنظمات  واأقلقت 
اعتربتها بياناتهم )اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية 
ت�سريحاتهم  و�سبهتها  العامل(..  يف 

)بيوم القيامة(.
ا�ستثنائية  وبظروف  كهذه،  بلد  يف 
كتلك.. قمنا يف موؤ�س�سة معكم التنموية 
الديني  واجبنا  من  وبدافع   -  mdf

والأخالقي، وحافٍز من التزامنا الوطني 
والإن�ساين  - بو�سع اخلطط، و�سياغة 

الربامج، منطلقني من �سعارنا..
»يد تبني ..وأخرى تغيث«

ال�سحية،  امل�ساريع  وتنفيذ  اإعداد  ومت 
واملعي�سية،  والبيئية،  والتعليمية، 
والتنموية، املختلفة.. بق�سد التخفيف 
الكارثة..  من  واحلد  الأزمة،  من 
وامل�ساهمة يف اجلهد العاملي املُناَدى به، 
واملدعو اإليه، لتاليف الأ�سواأ. والذي لو 
بظالله  لتجاوز   - اهلل  معاذ   - حدث 
مكاناً،  العامل  اإىل  اليمن  القامتة 

واحلا�سر اإىل امل�ستقبل زماناً.
هذه  ملثِل  ن�سٍط  ا�ستثماٍر  ظل  يف 
املعقدة  والأو�ساع  ال�سعبة،  الظروف 
و�سبكات   ، ال�سر  جماعات  قبل  من 
 ، للحدود  املتجاوزة   . الكراهية 

والعابرة للقارات.
اجنازات  تقرير  اأيديكم  بني  وا�سعني 
يحمله  ما  بكل   - للموؤ�س�سة  عامني 
من م�سمون ر�سايل، وتنوع جمايل - 
حوله  يلتقي  اإن�سانياً  م�سرتكاً  ليكون 
- دعماً واإ�سناداً - كل متطلع اإىل ميٍن 

اأح�سن حاًل.. وعامٍل اأف�سل ماآل.
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نحو رعاية تنموية 
واجتماعية شاملة 
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رسالتنـا

أهدافنـا

رؤيتنـا

ن�سعى لتعزيز تنمية جمتمعية م�ستدامة ومتكني فعال للمراأة 
وال�سباب والفئات الأ�سد فقراً ، من خالل حزمة من الربامج 
وامل�ساريع الجتماعية والتنموية املميزة، مبا ي�سهم يف حتقيق 
و�سراكة  م�ساركة  عرب  املجتمع  وتنمية  الجتماعي  ال�سلم 

حملية ودولية فعالة.

القائم على  الفعال  والتمكني  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز    -  1
العمل والنتاج يف املجتمع.

التي  املتنوعة  والن�سانية  الجتماعية  الرعاية  تقدمي    -  2
تلبي حاجات الفقراء وت�سون كرامتهم.

3 -  الهتمام املتميز ب�سوؤون املراأة وال�سباب والأطفال والأ�سر 
اخلا�سعة لظروف ان�سانية غري م�ستقرة.

والبتكار  البداع  على  قائمة  جمتمعية  تنمية  حتقيق    -  4
والتح�سني امل�ستمر.

والتعاون  التكامل  تعزز  ودولية  حملية  �سراكات  بناء    -  5
لتنمية الن�سان وخدمته.

-  املوؤ�س�سية -  ال�سفافية   
-  العدالة -  اجلودة   
-  الإبداع -  التكافل   

-  روح الفريق الواحد -  البتكار   

ال للمراأة وال�سباب. التمّيز يف حتقيق تنمية م�ستدامة ومتكني فعَّ

قيمنـا
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برامج الصحة

برامج األمن الغذائي

برامج المياه واإلصحاح 
البيئي

برامج ُسبل العيش

برامج الحماية

برامج التعليم

برامج اإليواء

وال�شباب. للمراأة  والتمكني  • التنمية   
• حتقيق الرعاية ال�شاملة واحلماية الإن�شانية     

    للفئات الأ�شد �شعفًا.
• تفعيل برامج المن الغذائي.  

2021-2019م ُبنيت وفق درا�سة دقيقة اأخذت يف االعتبار البيئة الداخلية  mdf  خطة ا�سرتاتيجية  متتلك 
واخلارجية للموؤ�س�سة وفق منهجية علمية وا�سحة , ومن اأهم اال�سرتاتيجيات التي مت اعتمادها :

• تعزيز الوعي الثقايف والبيئي والن�شاين.  
• حتقيق �شراكات فعالة مع املوؤ�ش�شات   

    املحلية والإقليمية والدولية.
• حتقيق اجلودة يف الأداء والبناء املوؤ�ش�شي.  

االستراتيجيات

برامجنا
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- ال�سباب. - املراأة والطفل.   
- االأيتام واالأ�سر التي فقدت العائل. - االأفراد االأ�سد فقرًا.  

- املهم�سون. - اأ�سحاب احلرف واملهن.  
- املت�سررون من الكوارث واالأحداث. - ذوي االحتياجات اخلا�سة.  

- املوؤ�س�سات واملبادرات واللجان املجتمعية. - املوؤ�س�سات اخلدمية.  

المستفيدون

اأ�سيلة  �سمة  االإن�سان  خدمة  يف  ال�سراكة  باأن   mdf موؤ�س�سة  توؤمن 
الداعمني  مع  ال�سراكة  تعزيز  قيمنا  ومن  والغايات,  االأهداف  لتحقيق 
وحتقيق  املانحة  والدولية  االإقليمية  املحلية  واملوؤ�س�سات  واخلريين 
والر�سا  امل�ستدام  االأثر  يحقق  الذي  االأداء  وح�سن  وال�سفافية  الثقة 

التام يف نفو�ش املانحني وامل�ستفيدين على حٍد �سواء. 
شركاؤنــا
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نحو شراكات تزخر 
بالخير والعطاء..
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لندع األرقام تتحدث عن تلك   
نحن  معًا  رسمناها  التي  االبتسامات     
اشراقات  أيديكم  بين  نضع  وشركاؤنا، 
محزنة  ظروف  ظل  في   - األمل  تبعث 
دفعت ما يزيد عن 80% من السكان إلى 

هاوية الفقر والجوع والمرض والتشرد.
لكن رغم ذلك.. وإياكم رسمنا اإلبتسامة.

عامان من
العطــــاء..
تقرير إنجاز: 2018/2017م
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برامج ُسبل المعيشة
        والتنمية والتمكين

والعشرين  الواحد  القرن  شعار  المستدامة  التنمية  وستظل  كانت 
بالنسبة للمجتمعات التي تعاني من ارتفاع حاد في نسبة البطالة 

والجهل في آن واحد،
حرفية  مهارات  والشباب  المرأة  إكساب  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
التدريب،  فترة  أثناء  ورعايتهم  العمل،  لسوق  تؤهلهم  ومهنية 
بالمعدات  دعمهم  المهارة-  -إكتساب  البرنامج  استكمال  بعد  ويتم 
والتجهيزات التي تمكنهم من فتح مشروعهم الخاص المدر للدخل.

من برامجنا المنفذة 
- برامج ُسبل العيش )للمرأة(.      - برامج ُسبل العيش للشباب.

- برامج التمويل األصغر.      - برامج المنح الدارسية.
هذه البرامج بتمويل: 

- مؤسسة إنسان ماليزيا. - مؤسسة صلة للتنمية. 
- مؤسسة أمنا خديجة الوقفية. - تمويل ذاتي من المؤسسة.

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
9,6062

01
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برامج ُسبل العيش )تمكين المرأة(
تهدف هذه الربامج اإىل: متكني املراأة التي تعول اأ�شرتها، وحمايتها من ال�شتغالل وذل ال�شوؤال وي�شمل الربنامج مرحلتني: التاأهيل 

والتدريب لإك�شابها املهارة واحلرفة، ومن ثم دعم امل�شاركة بالتجهيزات واملعدات التي متكنها من فتح م�شروعها اخلا�ص.
من جماالت هذه الربامج:

متويل:

- دبلوم هند�شة ال�شوت والإخراج الإذاعي.  - دبلوم الكوافري.   - دبلوم اخلياطة والتطريز.   
- دورة يف �شناعة العطور. - دورة يف �شناعة البخور.  - دورة الر�شم على الزجاج.  
- الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شوب )ICDL(.    - دبلوم اللغة الجنليزية.
- دورات مهارات حياتية. - برامج الدعم النف�شي.   - تاأهيل مدربات دعم نف�شي.  

-  برامج التوعية والتثقيف.
- موؤ�ش�شة اإن�شان املاليزية. - موؤ�ش�شة �شلة للتنمية.  

- متويل ذاتي من املوؤ�ش�شة. - موؤ�ش�شة اأمنا خديجة الوقفية.  

3,945
مستفيدة 
من البرنامج

دبلوم الخياطة والتطريز

دبلوم الكوافير

دبلوم هندسة الصوت

دورة الرسم على الزجاج

دورة في صناعة العطور

دورة في صناعة البخور

ICDL الرخصة الدولية

دبلوم اللغة اإلنجليزية

تأهيل مدربات دعم نفسي

برامج الدعم النفسي

دورات المهارات الحياتية

برامج التوعية والتثقيف

185

35

25

50

100

100

5

85

80

800

1,680

800

مجال التنمية والتمكين
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برامج ُسبل العيش للشباب )تمكين الشباب( 
ثم  ومن  مهنة،  اأو  حرفة  واإك�شابهم  ال�شباب  تاأهيل  خالل  من  املجتمع،  يف  والفقر  البطالة  من  التخفيف  اإىل:  الربامج  هذه  تهدف 
ال�شباب  بدعم  الربنامج  لي�شتكمل هذا  الإنتاج،  اإىل  الحتياج  لنقلهم من  م�شاريعهم اخلا�شة يف جمال تخ�ش�شهم  فتح  م�شاعدتهم يف 

باملعدات والتجهيزات التي متكنهم من فتح م�شاريعهم اخلا�شة.
من جماالت هذه الربامج:

- دبلوم لغة اجنليزية. - دبلوم التمديدات الكهربائية والطاقة ال�شم�شية .      - دبلوم هند�شة ال�شوت والإخراج الإذاعي . 
- دبلوم اجلرافيك�ص.  - دبلوم �شيانة الدراجات النارية .              - دبلوم �شيانة املوبايل.   

- تاأهيل مدربني يف الدعم النف�شي. - دورات املهارات احلياتية )املرافقة(.             - توزيع حقائب تدريبية ومهنية. 

مجال التنمية والتمكين

- موؤ�ش�شة اإن�شان املاليزية.بتمويل من: - موؤ�ش�شة �شلة للتنمية.  
- متويل ذاتي من املوؤ�ش�شة. - موؤ�ش�شة اأمنا خديجة الوقفية.  

دبلوم التمديدات الكهربائية 

دبلوم هندسة الصوت 

دبلوم لغة انجليزية

دبلوم صيانة الدراجات النارية 

دبلوم صيانة الموبايل

دبلوم الجرافيكس

دورات المهارات الحياتية

تأهيل مدربين في الدعم النفسي

55

40

75

25

10

5

1,010

70
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من برامجنا في مجال ُسبل العيش )تمكين الشباب(

دعم 20 احتفال تخرج 
جامعي

تقديم منح دراسية 
جزئية 

تقديم منح دراسية 
مكتملة 

دعم دورات تقوية 
في المواد العلمية 

توزيع مساعدات 
نقدية للطالب 

دعم سفر طالب إلى 
الخارج

دعم الشباب 
المقبلين على الزواج 

تنفيذ العرس الجماعي لمبتوري 
األقدام من ضحايا الحرب 

دعم 12 دورة حياتية 
ومهارية 

الخيري  البازار 
لألسر المنتجة

وهدف هذا البازار هو عر�ص منتجات الأ�شر 
م�شاريعها  فتح  من  متكنت  التي  املنتجة 
ال�شغرية والت�شويق ملنتجاتها يف �شوق خريي 

مت نقل اأحداثه يف الو�شائط العالمية.

دورات في التخطيط 
االستراتيجي 

93

12

265

240

89

397

40

200

2600

195

240

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

م�شتفيد

5,661
فرد مستفيد من البرنامج

%32 
نسبة اإلناث المستفيدات

%68 
نسبة الذكور المستفيدين

مجال التنمية والتمكين
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إغاثة السكان 
وتجنيبهم كارثة 

المجاعة..
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البرامج 
االجتماعية والخدمية 

- طالت  أممية  تقارير  - بحسب  إنسانية حقيقية  كارثة  اليمن  تشهد 
أثارها الماليين من األطفال والنساء.

مؤسسة mdf كانت من بين أهم المنظمات التي استجابت لنداءات 
التي تحفظ  الملحة  الحاجة  السكان.. ملبية  التي أطلقها  االستغاثة 

لإلنسان كرامته وحقه في الحياة. 
من برامجنا المنفذة:

- برامج الصحة. - برامج التعليم.   
- برامج الحماية واإلغاثة. - برامج المياه واإلصحاح البيئي. 

- برامج اإليواء. 
وتضم هذه البرامج العديد من المجاالت واألنشطة.. 

هذه البرامج بتمويل: 
- مركز الملك سلمان )شريك ميداني( مع ائتالف الخير لإلغاثة.

wamy - - مؤسسة صلة للتنمية.   
 one life global Britain -   Ensan Foundation Malaysia -

 Mercy Relief Britain -    .AusRelief Australia -
- مؤسسة استجابة.   UKHUWAH TIJARAH ENTERPRISE -

- تمويل ذاتي.. - مبادرة تفريج كربة الكويت.  

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
904,4507
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برامج التعليم 
تهدف هذه البرامج إلى:

ضمان تحقيق التعليم الجيد والذي يعزز فرص التعلم للجميع 
مدى الحياة، ومساعدة الطالب الفقراء على مواصلة تعليمهم 
في  تتصاعد  التي  التعليم  مــن  التسرب  عملية  من  والحد   ,
االقتصادية  والصعوبات  األزمات  جراء   , آخر  بعد  عامًا  اليمن 

التي تواجه معظم السكان في اليمن.

من برامجنا المنفذة:
- ترميم وتأهيل المرافق التعليمية.

- تأهيل مراكز التدريب والتأهيل للمرأة الريفية.

- دعم المدرسين بمرتبات )نقد مقابل العمل(.
- تقديم المساعدات الغذائية للمدرسين.

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
161,2146

02
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برامج التعليم
يهدف الربنامج اإىل: ت�شجيع الطالبات الريفيات على ال�شتمرار يف التعليم من خالل الدعم املبا�شر وتاأهيل املرافق التعليمية اخلا�شة بها.

من امل�ساريع املنفذة:

3,725
فرد مستفيد من البرنامج

%71 
نسبة اإلناث المستفيدات

%29 
نسبة الذكور المستفيدين

-  ترميم وتاأهيل الدور الأر�شي ل�شكن طالبات جامعة تعز، )�شكن خا�ص بطالبات الأرياف(. 
- تاأهيل مركز الرواد لتاأهيل املراأة الريفية. - دعم مركز الزهراء لتاأهيل املراأة الريفية.  

- دعم املدر�شني مبرتبات )نقد مقابل العمل(. - دعم كلية املجتمع - املعافر - مب�شتلزمات تعليمية. 
- تقدمي امل�شاعدات الغذائية للمدر�شني )�شالت غذائية - متور - حلوم(.

برامج التعليم
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مجال الصحة 
يهدف هذا المجال إلى:

المرافق  وتأهيل  لألفراد  الطارئة  العالجية  المساعدات  تقديم 
الطبية،  والمستلزمات  واألجهزة  باألدوية  ودعمها  الصحية 
األشد  والفئات  والنساء  األطفال  لحماية  اإلنساني  والتدخل 

ضعفًا في المجتمع.

من برامجنا المنفذة:
- تأهيل المستشفى الميداني.

- تأهيل قسم الكلى بالمستشفى الجمهوري العام.
- دعم المستشفيات باألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية.
- القوافل الطبية - عيادة متنقلة - للنازحين في رأس العارة - لحج.

- دعم مركز األمل لعالج مرضى السرطان. 
- دعم جرحى  الحرب للعالج في الخارج.

- تأهيل مركز العزيمة لذوي االحتياجات الخاصة.

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
16,2127

03
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برامج الصحة 
وتهدف هذه الربامج اإىل: 

تقدمي امل�شاعدات العالجية الطارئة لالأفراد وتاأهيل املرافق ال�شحية ودعمها بالأدوية وامل�شتلزمات الطبية، والتدخل الإن�شاين حلماية 
الأطفال والن�شاء والفئات الأ�شد �شعفًا يف املجتمع.

امل�ساريع املنفذة لهذا الربنامج:
- دعم امل�شت�شفيات بالأدوية وامل�شتلزمات الطبية.   - دعم مركز الأمل لعالج مر�شى ال�شرطان.

- عيادة متنقلة - خميم طبي - للنازحني - راأ�ص العارة - حلج. - دعم جرحى احلرب للعالج يف اخلارج.   

1,890
فرد مستفيد من البرنامج

%56 
نسبة اإلناث المستفيدات

12
طن من األدوية

235
أسطوانة أكسجين

40
جريح للعالج في الخارج

350 فردًا
عيادة متنقلة رأس العارة

%44 
نسبة الذكور المستفيدين

برامج الصحة

23 عامان من العطاء.. تقرير إنجاز 2017-2018م



برنامج دعم المرافق الخدمية

ويهدف امل�سروع اإىل: حتقيق التاأهيل والتعايف امل�شتدام للمرافق ال�شحية واخلدمية التي ت�شررت ب�شبب احلرب، ل�شتئناف دورها يف 
خدمة ال�شكان.

ومن امل�ساريع املنفذة يف هذا الربنامج:
- تاأهيل مركز العزمية لذوي الحتياجات اخلا�شة.  - تزويد امل�شت�شفيات بالأجهزة الطبية )امل�شت�شفى امليداين(. 

- دعم امل�شت�شفى اجلمهوري بفالتر حمطة مركز الغ�شيل ملر�شى الف�شل الكلوي عدد )6( فالتر.

14,322
فرد مستفيد من البرنامج

%54 
نسبة اإلناث المستفيدات

%46 
نسبة الذكور المستفيدين

برامج الصحة
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مجال المياه واإلصحاح 
البيئي 

يهدف هذا المجال إلى:
توفير المياه الصالحة للشرب واالستخدام لألحياء األشد تضررًا وحاجة 

في ظل توقف خدمات مؤسسة المياه الرسمية بشكل كامل.

من برامجنا المنفذة:
- توزيع مياه االستخدام. - توزيع مياه الشرب.  

- توزيع أوعية مياه 20 لتر. - توزيع خزانات مياه.  
- تزويد اآلبار بمادة الديزل. - تأهيل وصيانة اآلبار.  

تمويل:
- مركز الملك سلمان )شريك محلي( مع ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية.

 one life global Britain - - مبادرة تفريج كربة الكويت.  

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
626,0056

04
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برامج المياه واإلصحاح البيئي
يهدف هذا الربنامج اإىل: توفري املياه ال�شاحلة لل�شرب وال�شتخدام، يف الأحياء الأ�شد ت�شررًا وحاجة يف ظل توقف خدمات موؤ�ش�شة 

املياه الر�شمية ب�شكل كامل.
الربامج املنفذة:

هذا الربنامج بتمويل من: 
One Life Globa - - مركز امللك �شلمان )�شريك حملي( مع ائتالف اخلري لالإغاثة الإن�شانية.   

- متويل ذاتي. - جمع تربعات.   - مبادرة تفريج كربة - الكويت    

- توزيع مياه الإ�شتخدام. - توزيع مياه ال�شرب.      
- توزيع اأوعية مياه بال�شتيكية �شعة 20 لرت . - توزيع خزانات مياه بال�شتيكية �شعة 1000 لرت.  

498,505
فرد مستفيد من البرنامج

%60 
نسبة اإلناث المستفيدات

2,681,000
لتر مياه صالحة للشرب

3,474,500
لتر مياه استخدام

96
خزان

1736
وعاء للماء

%40 
نسبة الذكور المستفيدين

توزيع مياه صالحة للشرب

توزيع مياه اإلستخدام

توزيع خزانات سعة 1000 لتر

توزيع أوعية مياه سعة 20 لتر

268,100

173,725

48,000

8,680

برامج المياه واإلصحاح البيئي
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برامج المياه واإلصحاح البيئي
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برنامج تأهيل وصيانة اآلبار

ويهدف امل�سروع اإىل: حتقيق الأمن املائي امل�شتدام يف املجتمع من خالل تاأهيل الآبار التي توقفت لأ�شباب فنية اأثناء احلرب.
واأهم م�ساريع هذا الربنامج:

- تاأهيل و�شيانة الآبار املتوقفة، عدد )3( اآبار هي: )بئر �شعب �شليط - بئر حول ال�شجرة - بئر وادي املدام(.
- تزويد الآبار مبادة الديزل لغر�ص الت�شغيل، عدد )1( بئر ال�شبوعة.

127,500
فرد مستفيد من البرنامج

%58 
نسبة اإلناث المستفيدات

%42 
نسبة الذكور المستفيدين

برامج المياه واإلصحاح البيئي
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برامج الحماية واإلغاثة 05
تهدف هذه البرامج إلى:

توفير بيئة آمنة ومستقرة لألطفال والنساء والمرضى - الفئات األكثر 
التي  لهم  الالزمة  والحماية  الغوث  وتحقيق   - المجتمع  في  ضعفًا 
تؤمنهم من الجوع والهالك واالستغالل السيئ واالعتداءات المخالفة 

للقوانين.

من برامجنا المنفذة:
- دار أمناء إليواء مرضى الفشل الكلوي.  - برامج التوعية والتثقيف.

- برامج الطفولة اآلمنة.         - توزيع المساعدات النقدية.
- توزيع المساعدات الغذائية.       - توزيع كسوة الشتاء.

- توزيع منظومات الطاقة الشمسية.      - برامج الدعم النفسي.
- برامج المناصرة.

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
415,7889
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دار أمناء إليواء مرضى الفشل الكلوي
مر�شى الف�شل الكلوي فئة جتمعت عليهم ظروف معقدة للغاية، ق�شوة املر�ص وظروف احلرب وتداعياتها ال�شعبة، بع�شهم ياأتي من مناطق 

بعيدة، فال يجد املاأوى والغذاء املنا�شب، يق�شون اأيامهم يف باحات و�شاحات امل�شت�شفى.
فكان دار اأمناء.. ماأوى هوؤلء ال�شعفاء.

من برامج الدار:
-  تقدمي الوجبات الغذائية املنا�شبة. -  توفري ال�شكن املنا�شب.      

-  برامج الدعم النف�شي والجتماعي. -  برامج التوعوية والتثقيف.     

30
فرد مستفيد من البرنامج

%50 
نسبة اإلناث المستفيدات

%50 
نسبة الذكور المستفيدين

برامج الحماية واإلغاثة
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ويهدف امل�سروع اإىل: رفع م�شتوى الوعي يف املجتمع من خالل التوعية الجتماعية وال�شحية وال�شيا�شية، واملنا�شرة للق�شايا الإن�شانية 
التي ت�شتحق ح�شد الراأي العام.

برامج الحماية واإلغاثة

برنامج التوعية والتثقيف

نفذت املوؤ�س�سة �سمن هذا الربنامج:
- امللتقيات التوعوية. - ملتقى اللجان التطوعية امليدانية.    

- منا�شر الإعالميات ال�شابة. - دعم مبادرات مكافحة الغ�ص.     

350
فرد مستفيد من البرنامج

%30 
نسبة اإلناث المستفيدات

%70 
نسبة الذكور المستفيدين
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برنامج الطفولة اآلمنة
ويهدف الربنامج اإىل: توفري بيئة اآمنة وم�شتقرة لالأطفال - الفئة الأكرث �شعفًا يف املجتمع - وحتقيق احلماية الالزمة لهم التي توؤمنهم 

من ال�شتغالل ال�شيئ والعتداءات املخالفة للقوانني.
واأهم م�ساريع هذا الربنامج:

3,880
فرد مستفيد من البرنامج

%61 
نسبة اإلناث المستفيدات

%39 
نسبة الذكور المستفيدين

- الرحالت الرتفيهية لالأطفال.     - امل�شاحات ال�شديقة.   - املنح الدرا�شية يف املدار�ص.  
- توزيع ك�شوة العيد لالأطفال. - توزيع حليب الأطفال.   - توزيع احلقيبة املدر�شية.  

- برامج الدعم النف�شي للطفل. - توزيع ك�شوة ال�شتاء لالأطفال والأ�شر. 
- برامج توعية لالأمهات. - عمليات جراحية لعدد )30( طفل. 

المنح الدراسية في المدارس
المساحات الصديقة

الرحالت الترفيهية لألطفال
توزيع الحقيبة المدرسية

توزيع حليب األطفال
توزيع كسوة العيد لألطفال

برامج الدعم النفسي
عمليات جراحية لعدد 30 طفل

برامج التوعية لألمهات

64
800
200
60

446
680
8,00
30

800

برامج الحماية واإلغاثة
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برامج الحماية واإلغاثة

برنامج توزيع الكفاالت )مساعدات مالية ثابتة(
ويهدف هذا الربنامج اإىل: رعاية الأطفال وتوزيع كفالت نقدية لالأ�شر التي فقدت العائل وكذلك لالأيتام.

– متويل ذاتي: بتمويل : - wamy حملة تربعات    

30,215
فرد مستفيد من البرنامج

%67 
نسبة اإلناث المستفيدات

%33 
نسبة الذكور المستفيدين
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برنامج المساعدات النقدية 
يهدف هذا الربنامج اإىل: التخفيف من معاناة الفئات الأ�شد فقرًا يف املجتمع كالنازحني واجلرحى والأ�شر املتعففة ومر�شى ال�شرطان 

والف�شل الكلوي واملكفوفني واملعاقني وذوي الحتياجات اخلا�شة.
الربامج املنفذة: م�شاعدات نقدية متعدد الأغرا�ص.

68,420
فرد مستفيد من البرنامج

%70 
نسبة اإلناث المستفيدات

%30 
نسبة الذكور المستفيدين

مساعدات عالجية )نقدية(

مساعدات األسر المتعففة

مساعدات المعاقين

مساعدات مرضى الفشل الكلوي

مساعدات مرضى السرطان

مساعدات المكفوفين

مساعدات أسر المخفيين قسرًا

مساعدات أسر نازحة

2,670

7,056

97

428

599

560

152

2,122

برامج الحماية واإلغاثة
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برامج الحماية واإلغاثة

برنامج المساعدات الغذائية 
يهدف هذا الربنامج اإىل: تقدمي امل�شاعدات الغذائية الإن�شانية الطارئة للمحتاجني والأ�شد ت�شررًا من كارثة احلرب.

الربامج املنفذة:

بتمويل من:
 HASENE Turkish - - مركز امللك �شلمان )�شريك حملي( مع ائتالف اخلري لالإغاثة الإن�شانية.   

  One Life Global -   MyCare -   Mercy Relief Britain -  
– جلنة الأعمال اخلريية بجمعية الإ�شالح مملكة البحرين. - موؤ�ش�شة �شلة للتنمية     

-  متويل ذاتي من املوؤ�ش�شة. - موؤ�ش�شة القلوب البي�شاء م�شر.     

- توزيع التمور. - توزيع الوجبات ال�شاخنة.   
- توزيع رغيف اخلبز. - توزيع اللحوم.   

174,060
فرد مستفيد من البرنامج

%63 
نسبة اإلناث المستفيدات

%37 
نسبة الذكور المستفيدين

توزيع الوجبات الساخنة

توزيع التمور

توزيع اللحوم

توزيع رغيف الخبز

88,720

61,440

14,900

9,000
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برنامج الدعم الغذائي
يهدف الربنامج اإىل: تلبية حاجة ال�شكان من املواد الغذائية الأ�شا�شية من خالل تقدمي �شالت غذائية منا�شبة حلاجة ال�شكان..

الربامج املنفذة: توزيع �شالت غذائية.

126,820
فرد مستفيد من البرنامج

%66 
نسبة اإلناث المستفيدات

%34 
نسبة الذكور المستفيدين

25,364
سلة غذائية

بتمويل من:
 HASENE Turkish - - مركز امللك �شلمان )�شريك حملي( لئتالف اخلري لالإغاثة الإن�شانية.   

  One Life Global -   MyCare -   Mercy Relief Britain -  
– جلنة الأعمال اخلريية بجمعية الإ�شالح مملكة البحرين. - موؤ�ش�شة �شلة للتنمية     

-  متويل ذاتي. - موؤ�ش�شة القلوب البي�شاء م�شر.     

برامج الحماية واإلغاثة
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برامج الحماية واإلغاثة

برنامج توزيع كسوة الشتاء
ويهدف هذا الربنامج اإىل: م�شاعدة الأ�شر النازحة والفقرية والتخفيف من معاناتهم الناجتة عن الت�شرد والربد القار�ص من خالل 

تزويدهم بالأغطية واملالب�ص ال�شتوية املنا�شبة.

11,468
فرد مستفيد من البرنامج

%59 
نسبة اإلناث المستفيدات

%41 
نسبة الذكور المستفيدين
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برنامج توزيع منظومات الطاقة الشمسية
يهدف الربنامج اإىل: امل�شاهمة يف توفري ودعم الأ�شر الفقرية واملعدمة واملتعففة والنازحة مبنظومات الطاقة ال�شم�شية لتغيري جو احلياة 

الليلية واإزالة الرهبة ون�شر الطماأنينة وت�شهيل القيام مبهمات احلياة.

545
فرد مستفيد من البرنامج

%62 
نسبة اإلناث المستفيدات

%48 
نسبة الذكور المستفيدين

بتمويل من: 
-  متويل ذاتي. - موؤ�ش�شة �شلة للتنمية     

برامج الحماية واإلغاثة

159
منظومة
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برامج اإليـواء 
تهدف هذه البرامج إلى:

 تخفيف المعاناة والمساهمة في تحقيــق األمن الغدائي 
خاللــه  مــن  ويتــم  والمشردين،  لالجئين  النفسي  والدعم 
المتمثلــة  العاجلــة  واإلغاثيــة  اإلنســانية  الخدمــات  تقديــم 
في توزيع حقائب اإليواء وتوزيــع المــواد الغذائيــة باإلضافة 
والدعم  الصحية  والرعاية  النقدية  المساعدات  تقديم  إلى 

النفسي.

من برامجنا المنفذة:
- توزيع حقائب صحية. - توزيع حقائب إيواء.  

- توزيع مساعدات نقدية. - توزيع مواد غذائية.  

عدد البرامج الرئيسية المنفذةإجمالي عدد األفراد المستفيدين
1,4004
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برامج اإليــواء
ويهدف هذا امل�سروع اإىل:

وا من جحيم احلرب وتوفري الدعم واحلماية التي توؤمنهم وحتقق لهم ال�شتقرار.  م�شاعدة النازحني واملهجرين ق�شريًا الذين فرُّ
الربامج املنفذة:

-  توزيع ال�شلل الغذائية على نازحي جبل حب�شي. -  توزيع حقائب الإيواء على نازحي مديرية جبل حب�شي.   
-  توزيع ال�شلل الغذائية على نازحي احلديدة. -  توزيع حقائب الإيواء على نازحي احلديدة .    

- خدمات �شحية وتعليمية. -  توزيع ال�شلل الغذائية على النازحني من مديريات اأخرى اإىل املدينة. 

1,400
فرد مستفيد من البرنامج

%63 
نسبة اإلناث المستفيدات

%37 
نسبة الذكور المستفيدين

برامج اإليواء
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ثمة فرص هائلة 
في تمويل التنمية 
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سابعًا: برامج األمن 
الغذائي

الغذائي من خالل  األمن  تحقيق  إلى  البرنامج  يهدف هذا 
برامج  وتنفيذ  المنتجة،  واألسر  والصيادين  المزارعين  دعم 
التأهيل والتوعية لهذه الفئات في مجاالت تحسين اإلنتاجية 

والتسويق للمنتجات.
من برامجنا:

1 - برنامج التنمية الزراعية: آبار، شبكة الري، حواجز مائية، 
بذور، أسمدة، ... إلخ.

الدواجن،  النحل،  تربية  المنتجة:  األسر  دعم  برنامج   -  2
المواشي واألغنام، الجبن والصناعات الغذائية.

3 - برامج التوعية و التأهيل: دورات توعوية، دورات تأهيلية، 
تنمية المرأة الريفية، تدريب المرشدين الزراعيين،...إلخ.

مستفيد

نطمح إلى دعم وتأهيل

مستفيدة
500500
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Türkiye

Britain

Australia

شركاء الخير والعطاء..
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شكرًا.. لتلك األيادي البيضاء

التي مسحت دمعة، ورسمت بسمة

في وجوه المحتاجين..

إدارة المؤسسة

عامان من العطاء.. تقرير إنجاز 2017-2018م 44



mdf بكم 
يشرق األمل..
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CONTACT US

P hone : +967. 4. 256. 197
F ax      : +967. 4. 256. 197

Address
Jamal Street - Taiz Governorate 
Republic of Yemen

Email       : info@mdfye.org
Web        : www.mdfye.org

يٌد تبني.. وأخرى تغيث
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