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يف البدء كلمة...

ــا،  ــة حروِفه ــا يف صياغ ــو تفردن ل

ملــا  اهتمامنــا،  ُجــلَّ  وأوليناهــا 

ــا  ــدى حبن ــال م ــعفتنا يف ايص أس

ــم  ــخص الكري ــا لش ــا وتقديرن وودن

ــر  ــع جنبــات هــذا التقري يامــن تطال

الســنوي للعــام 2021، فــكل املحبــة 

ــي  ــكل معان ــًة ب ــر ممزوج والتقدي

أطيــب  مــع  واإلجــالل،  املــودة 

الصحــة  بوافــر  لــك  األمنيــات 

والســالمة. والعافيــة 

د. عبد الاله عبد القادر بن عثمان
املديُر التَّنفيذّي

مؤسسُة العوِن ِللتَّنميِة

إننــا يف مؤسســة العــون للتنميــة رسالة املدير التنفيذي..

حريصــون كل الحــرص ىلع انتقــاء 

ــة،  ــا بدقــٍة عالي مشــاريعنا وبرامجن

ــع  ــًيا م ــدروس، تماش ــٍف م وبتوصي

أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم 

الصالــح  يحقــق  وبمــا  املتحــدة، 

رت  العــام، فكــم مــن مشــروٍع ُســطِّ

ــن  ــم م ــاح، وك ــٌص للنج ــه قص في

اآلفــاق،  يف  صيتــه  ذاع  برنامــج 

وكــم مــن شــخٍص كان يف الســابق 

محروًمــا مــن التعلــم أضحــى اليــوم 

مقطوعــاٍت  صياغــة  ىلع  قــادًرا 

ــك  ــن تل ــك ع ــدة، ناهي ــٍة فري أدبي

واألوجــاع  املكلومــة،  اآلهــات 

مــا  التــي  املتواليــة،  املســتمرة 

فتئــت تــراوح أجســاد املنهكيــن 

ــكِر،  ــكُر كل الش ــقم، فالش ــن الس م

لــكل مــن أســهم بالجهــد أو الفكــر 

أو التنفيــذ.

إن طبيعــة العمــل يف مشــاريع 

مــن  بسلســلة  تمــر  املؤسســة، 

مــن  التــي  والنمــاذج،  اإلجــراءات 

يف  حوكمــة  توجــد  أن  شــأنها 

مشــاريعنا، فيتــم اختيــاُر أفضــل 

واملواصفــات  والشــروط  املعاييــر 

املشــاريع  لتنفيــذ  املفضيــة 

ممــا  واقتــدار،  عاليــة  بحرفيــٍة 

ىلع  ايجاًبــا  أثرهــا  يعكــس 

ويحقــق  املســتهدف،  املجتمــع 

ــتراتيجية  ــا االس ــن أهدافن ــًدا م واح

للتنميــة  العــون  مؤسســة  يف 

)االســهام يف التنميــة املســتدامة 

املســتهدفة(. للمجتمعــات 

ــة  ــالة إن الفرح ــارئ الرس ــزي ق عزي

ىلع  باديــة  والســعادُة  تغمرنــا، 

ونطالــع  نبصــر  ونحــن  محيانــا، 

نتــاج وأثــر مشــاريعنا يف مؤسســة 

ــور  ــك أن تتص ــة، فل ــون للتنمي الع

الفخــر الــذي يخالــج صدورنــا ونحــن 

نــرى أن أكثــر مــن ٩١,٤٢٣ مســتفيد 

ــة  ــة املقدم ــات  الصحي ــن الخدم م

مــن مستشــفى الهجريــن والعيــادة 

أكثــر  أن  تبصــر  أن  أو  املتنقلــة، 

ــج  ــن البرام ــتفيد م ــن ٢,٥٦٧ مس م

التــي  والتأهيليــة  التعليميــة 

أطلقتهــا املؤسســة ىلع طــول 

الجغرافيــة  الرقعــة  مســتوى 

ــن  ــك ع ــن، ناهي ــات الوط ملحافظ

نشــر طلبــة املنــح الدراســية أكثــر 

مــن 3 أبحــاث علميــة يف مجــالت 

عامليــة محكمــة تجــاوز معامــل 

وتعتبــر  درجــات   8 الـــ  تأثيرهــا 

ــك  ــًدا، أم نحدث ــة ج ــة متقدم درج

املبتعثيــن  أحــد  حصــول  عــن 

الطالبــي  التبــادل  منحــة  ىلع 

)إيرازمــوس( األوروبيــة الشــهيرة يف 

ــا إال  ــل عليه ــي ال يحص ــدا، الت بولن

ــم، وغيرهــا  قلــة قليلــة حــول العال

األرقــام  مــن  والكثيــر  الكثيــر 

ــة  ــرفة وامللهم ــات املش واإلحصائي

التــي ســتّطلع ىلع تفصيلهــا بيــن 

ــر . ــذا التقري ــا ه ثناي

إننــا ونحــن نختتــم هــذا العــام 

برامــج  مــن  حــوى  مــا  بــكل 

ومشــاريع متنوعــة، نســعى وبــكل 

العديــد  تحقيــق  إلــى  ســعادة 

ــع  ــتراتيجية م ــراكات االس ــن الش م

واإلقليميــة  الدوليــة  املنظمــات 

ونحــث  واملحليــة،  والعربيــة 

هــذه  لبلــورة  والســير  الخطــى 

ــزة؛ لُتعكــس ىلع  العالقــات املتمي

نخــدم  ومشــاريع  برامــج  شــكل 

بهــا مجتمعنــا، ســاعين يف كل 

ــم  ــة ترس ــق تنمي ــى تحقي ــك إل ذل

. ملســتقبل ا
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Our vision

ال��ادة في المنح
للتنمية المستدامة

Leading Grantor
 for Sustainable Development

ِ
ٍ ٍ

Contribute to empower the targeted 
communities through sustainable, quality 
and institutional grants, in a stimulating 
environment to the best international 
practice.

 Our missionالتعليم
Education

Shelter

Protection

Food security and livelihoods 

Health

Water and environmental
 sanitation 

الصحة

المياه واالصحاح البيئي

األمن الغذائي وسبل العيشاإليواء

الحماية

Business sectors

 
Work fields

التعليم
Education

تمكين مؤسسات القطاع الثالث

المساعدات والطوارئ

Empowerment the third sector
 organizations

Aids and emergencies

Our Values

Transparency

Excellence

Stimulus

Team spirit

Commitment

Giving

Strategic goals
األهداف اإلستراتيجية

التميز

تعظيم أثر المنح

 اإلسهام في التنمية المستدامة للمجتمعات المستهدفة

التميز في المنح

تعزيز التميز المؤسسي

رفع أداء رأس المال البشري

بناء المنظمة المتعلمة

تحقيق الفعالية المالية

الشفافية

اإللتزام

التحفيز

روح الفريق

العطاء

Maximize the grants impact

Contribute in targeted communities sustainable
 development

تمكين الجهات المستهدفة
Empower targeted entities

Excellence in grants

بناء واستثمار الشراكات
Build & utilize partnerships

تحقيق رضا أصحاب المصلحة
Attain stakeholders satisfaction 

Enhance organizational excellence 

Improve human capital performance

Build learning organization 

Attain Financial effectiveness 
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Interventions per governoratesنظام الحوكمة يف مؤسسة العون للتنمية
يتزايــد االهتمــام بمفهــوم الحوكمــة يف الشــركات ومؤسســات القطــاع غيــر الربحــي كتوجــه عاملــي حديــث ملــا لهــا مــن  حفــظ الحقــوق وتــوازن املصالــح  وخلــق 

املنــاخ املالئــم لالســتدامة والنمــو  وتحقيــق املعاييــر العامليــة والدوليــة, وذلــك مــن أجــل اســتدامة عمــل هــذه الشــركات واملؤسســات وتعزيــز مســاهمتها يف التنمية 

وتعزيــز كفــاءات اإلنفــاق ىلع امَلنــح وذلــك مــن خــالل أدوات املراقبــة واملســاءلة املختلفــة,.

     وتولــي مؤسســة العــون للتنميــة اهتمامــا كبيــرًا يف نظــام الحوكمــة لديهــا والعمــل ىلع تطويــره بشــكل مســتمر وذلــك عبــر تطبيــق معاييــر املواصفــة العامليــة 

اآليــزو )ISO9001/2015( والتــي انعكســت يف نظامهــا اإلداري الداخلــي )نظــام اإلدارة املؤسســية( وكذلــك مــن خــالل اعتمــاد كبــرى الشــركات العامليــة  يف تنفيــذ 

عمليــات املراجعــة والتدقيــق ســواًء الداخليــة منهــا والخارجيــة:

)2015/ISO9001( تنفيد عمليات التدقيق الخارجي آيزو  -

- تنفيذ عمليات املراجعة الخارجية.

- تنفيذ عمليات املراجعة الداخلية.

من أجل تحسين وتجويد مخرجات القطاعات غير الربحية وتحقيق أهدافها.  
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•توفير فرص عمل للشباب 
•تدريب الشباب ىلع افضل املمارسات 

•دعم سبل العيش
 

- مشروع التدريب من أجل التمكين  
- مدارس سالم بن محفوظ 

- الخدمات التعليمة املساندة يف الريف 
- مشروع الصندوق الدوار 

- مشروع قادة األفق الجديد )نهل( 

•تأمين وصول املياه النظيفة .
•التوعية والتعبئة واملناصرة

•توفير خدمات الرعاية الصحية األولية . 

- مشروع تطوير مستشفى الهجرين 
- مشروع العيادة املتنقلة 

- مشروع سلوكي حياة 
- مشروع تعزيز الصحة املدرسية

- مشروع املدارس املعززة لصحة 
- مشروع تطوير مياه الهجرين 

- مشروع  سلوكي حياة 

•تدريب الكوادر الصحية 
•تقديم الخدمات الصحية يف االرياف و 

القرى النائية  ومخيمات النازحين
•تقديم خدمات صحية للطالب 

•التوعية باملمارسات الصحية الصحيحة. 
•التوعية بأهمية الصحة البيئة

 
- مشروع تطوير مستشفى الهجرين 

)الرعاية الصحية األولية( 
- العيادة املتنقلة 

- تعزيز الصحة املدرسية
- مشروع سلوكي حياة

•تأمين وصول املياه النظيفة بالطاقة 
الشمسية. 

•التوعية والتعبئة واملناصرة

- مشروع تطوير مياه الهجرين 

•تشجيع األنشطة االقتصادية. 
•توفير فرص عمل للشباب
- مشروع الصندوق الدوار 

- مشروع مدارس بن محفوظ األهلية 
- مشروع تطوير مستشفى الهجرين 

- مشروع قادة األفق الجديد 
- مشروع التدريب من أجل التمكين  

•حمالت التوعية
•مساحات التعّلم

- مشروع مدارس بن محفوظ األهلية 
- الخدمات التعليمة املساندة يف الريف

•إدارة املدارس
•مواد التعّلم

•دعم منهجيات التدريس
•دعم الطالب

•توفير فرص التعليم 
•تدريب وبناء قدرات املعلمين 

•تجهيز البيئة التعليمة  تعليمية 
- مشروع قادة األفق الجديد )نهل(
- مشروع مدارس سالم بن محفوظ

- مشروع معلمات الريف
- مشروع البيئة التعليمة )الثانوية النموذجية(

- مشروع العودة للمدارس  
- مشروع شركاء جودة التعليم

- الخدمات التعليمة املساندة يف الريف 

•توفير فرص عمل 
•التوعية والتعبئة واملناصرة

•برامج لدعم البنات
•برامج تعليم الفتاة يف املناطق الريفة 
•توفير فرص للتعليم للبنات يف الخارج

- مشروع معلمات الريف
- مشروع قادة األفق الجديد )نهل( 
- مشروع مدارس سالم بن محفوظ 

- مشروع تطوير مستشفى الهجرين 

التعليم
Education

العــــون  مؤسـســـة  تعتبــــر 

للتنميـــة التعليـــم األولـويـــة 

ــأن  ــن ب ــي تؤم ــا فه ــى له األول

التعليــم يعمــل ىلع تحقيــق 

ــتدامة  ــة املس ــداف التنميـ أهـ

والتصــدي للتحديــات املعاصـــرة 

والـضمــــان  واملستـقبلـيــــة 

للتعــايف االقتصــادي للمجتمــع 

وتقدمــه ورقيــه وإلحاقــه بركــب 

الحضــارة، ومــن خــالل تدخالتهــا 

ــهم يف  ــأن تـســ ــعى ب تـســ

خفــض مســـتوى فقــر التعليــم 

ــن  ــع م ــدف الراب ــق الهـ وتحقي

ــتدامة  ــة املسـ ــداف التنمي أهـ

يف توفيـــر تعليــم جيـــد، ويف 

نحــو  انطلقنــا  العـــام  هــذا 

ــة  ــل املعرف ــدرات ونق ــاء الق بن

ــدى  ــراءة ل ــتوى الق ــز مس وتعزي

ــم  ــم يتس ــر تعلي ــة لتوفي الطلب

بجودة ونوعيـــة وفــــق أفضــل 

ــة.  ــات الدولي املمـارسـ

القضاء ىلع الفقر

املياه النظيفة 
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

العمل الالئق 
ونمو األقتصاد

الحّد من أوجه
عدم املساواة

املساواة بين الجنسينالتعليم الجيدالصحة الجيدة والرفاه
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مشروع العون للمنح الدراسية )قادة األفق الجديد -نهل( 

      يف إطــار تنميتهــا للشــباب يف 

املجــاالت العلمية اطلقت مؤسســة 

العــون للتنمـيـــة مشــروعها قــادة 

للمنــح   ) ) نهــل  الجديــد  األفــق 

ــة  ــات اليمني ــية يف الجامع الدراس

بهــدف  الخارجيــة  والجامعــات 

ــد  ــري ورف ــال البش ــة رأس امل تنمي

ــة  ــة مؤهل ــوادر علمي ــع بك املجتم

مــن  للشــباب  فــرص  وإتاحــة 

ىلع  الحصــول  يف  الجنســين 

يحقــق  بمــا  الجامعــي  التعليــم 

اإللتحــاق  أكبــر يف  لهــم فــرص 

هــذا  وخــالل  العمــل  بســوق 

العــام وفرنــا 55 منحــة دراســية 

ــوس  و  ــاقات البكالوري ــة ملس كامل

الدكتــوراة. و  املاجســتير 

1( إجمالي الطلبة: 

214   )44 خارجي 170 داخلي(
2( نسب الذكور واإلناث: 

)%65.4 ذكور   %34.6 إناث(

University Education
التعليم الجامعي

3( دول االبتعاث : 

) اليمن - كندا - مصر - تركيا(

4( التخصصات العلمية:

أ( طبية:

- زمالة طبية 

العلــوم  يف  بحثيــة  دكتــوراة   -

لطبيــة ا

- طب بشري

- علوم صحية

ب(تخصصات هندسية وحاسوبية 

مختلفة.

ج( تخصصــات تربويــة مختلفــة: 

 / العلميـــة  الدرجـــات  )جمـيـــع 

بكالوريوس - ماجستير  - دكتـــوراة(

د( إدارية دراسات عليا: 

)إدارة نظــم معلومــات - إدارة أعمال 

-إدارة وتنظيــم - اقتصاد(

هـ( علوم إنسانية: 

 - وتشــريعات  دولــي  )قانــون 

 - عامــة  وإدارة  دوليــة  عالقــات 

سياســية( علــوم 

5( برامج مصاحبة:

أ(  برنامج قيادي: 

ــد  ــق الجدي ــادة األف ــى ق ب( ملتق

 150 مــن  أكثــر  احتضــن  والــذي 

طالــب مــن طــالب املنــح الداخليــة 

ج(  حلقــات حواريــة  لرســم خارطــة 

التدريــب املصاحــب خــالل ســنوات 

دراســتهم الجامعيــة

6( أبرز اإلنجازات:

-  نشــر أكثــر مــن 3 أبحــاث يف 

ــاوز  ــة تج ــة محكم ــالت عاملي مج

معامــل تأثيرهــا ال 8 درجــات

يف  أدبــي  بإصــدار  املشــاركة   -

ــاب ــي للكت ــرة الدول ــرض القاه مع

املبتعثيــن  أحــد  حصــول   -

الطالبــي  التبــادل  منحــة  ىلع 

)إيرازمــوس( األوروبيــة الشــهيرة يف 

بولنــدا.

- أكثــر مــن 655 ســاعة تطوعيــة 

يف الداخل كمشــاركة يف أنشــطة 

مجتمعيــة إنســانية مختلفــة.

214
طالب

3+

655

أبحاث

ساعة 
تطوع

قـــــــادة األفـــــق الجــــديــــد
New Horizon Leaders

برنــــــــامج
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مشروع شركاء جود التعليم الجامعي يف اليمن

University Education
التعليم الجامعي

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــا م       انطالًق

ــرص  ــادة ف املســتدامة وبهــدف زي

ــة يف  ــات اليمني ــية الجامع تنافس

للجامعــات  العاملــي  التصنيــف 

تعليــم  ىلع  الحصــول  ولضمــان 

عالــي ذو جــودة يتيــح للشــباب 

الحــد  فــرص عمــل تســهم يف 

مــن البطالــة، نفــذت املؤسســة 

التوالــي  ىلع  الثانيــة  وللســنة 

بالشـــراكة مــع وزارة التعليــم العالي 

والبحــث العلمــي والتعليــم الفنــي 

والتدريــب املهنــي مشــروع شــركاء 

يف  الجامعــي  التعليــم  جــودة 

اليمـــن  يف 7 محـافـظـــات يف 

البرنامــج  ، ويتمحــور  8 جامعــات 
ــاء وقيــاس الجــدارات  التدريبــي لبن

القياديــة و اإلداريــة، ويقدمــه خبراء 

دولييــن متخصصيــن ويســتهدف 

البرنامــج قيــادة الجامعــات وكليــات 

ــاء  ــم وأعض ــرآن الكري ــة و الق التربي

هيئــة التدريــس، ويشــمل البرنامــج 

دورات تدريبيــة وورش عمــل ونقــل 

للجامعــات  وملتقــى  للمعرفــة 

املشــاركة وانتــاج مشــاريع تســهم 

املختلفــة  الجوانــب  تطويــر  يف 

الجامعــات.  يف 

املحاور التدريبية:

1. إدارة التغيير.

2. إدارة الخطة االستراتيجية.

3. قيادة التعلم يف الجامعات والكليات.

4. املهارات القيادية.

5. عاملية القيادة الجامعية.

6. االستدامة املالية.

7. االقتصاد املعريف والرقمي.

8. اإلدارة بالنتائج.

9. خدمة املجتمع يف الكليات والجامعات.

10. اللغة اإلنجليزية لألعمال لصناع القرار.

- املشاركين يف الدورات 53  رئيس جامعة وعمداء كلية ونوابهم 

- املشاركين يف برامج نقل املعرفة  358 مشارك. 

- برامج نقل املعرفة 13 برنامج . 

53
مشارك
مباشر

358

13
برنامج

مشارك غير
مباشر
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مشروع معلمات الريف

University Education
التعليم الجامعي

      إيماًنــا منــا بحــق الفتــاة يف 

التعليــم وضــرورة اتاحــت فــرص 

ــول  ــين يف الحص ــة للجنس متكافئ

ــاة  ــد وخاصــة الفت ــم جي ىلع تعلي

انطلــق  الريفيــة  املناطــق  يف 

مشــروع معلمــات الريــف الرامــي 

ــن  ــة م ــاة  الريفي ــن الفت ــى تمكي إل

مواصلــة تعليمهــا الجامعــي بهدف 

مــدارس  يف  معلمــات  توفيــر 

املناطــق  يف  العــام  التعليــم 

ــوت  ــة حضرم ــة يف محافظ الريفي

للمــرأة   عمــل  فــرص  وتوفيــر 

 ، الفقــر  مــن  الحــد  يف  تســهم 

مــع  بالشــراكة  املشــروع  نـُـــفذ 

ــذ  ــة وتنفي ــة للتنمي ــة صل مؤسس

ومعهــد  حضرمــوت  جامعــة 

تدريــب املعلميــن بســيئون حيــث 

تــم افتتــاح مركــز للجامعــة يف 

ــاة  ــم 184 فت ــن  يض ــة دوع مديري

 4 يف  البكالوريــوس  مســاق  يف 

تخصصــات تربويــة .  كمــا شــمل 

يف  فتــاة   21 تأهيــل  املشــروع 

منطقــة رخيــة يف مســاق الدبلوم 

التربــوي.

مساق البكالوريوس : 
- املديريــات املســتهدفة : ) دوعــن 

، حــورة ، وادي العيــن ، حريضــة ( 
يف  املســتهدفة  املناطــق   -
ريفيــة.  منطقــة   33 املديريــات 
 ، عربيــة  لغــة   ( التخصصــات   -
 ، علــوم   ، وحاســوب  رياضيــات 

) ت عيــا جتما ا

مساق الدبلوم : 
- مديرية :  رخية 

- عدد املناطق املستهدفة :
10 منطقة.

 . صــف  معلــم  التخصصــات   -
عربيــة لغــة  رياضيــات. 

- عــدد ســكان مديريــة رخيــة : 
ذكــور    )6,185( نســمة    13,160

إنــاث  )6,974(
- نســبة الطلبــة التعليــم العــام 
  1,186 طالبــة  و  طالــب   )1,970(

طالــب   784 فتــاة  
الثانــوي  التعليــم  - الفتيــات يف 

 %4 أي  فتــاة   30

٠ ٣٠ ٦٠ ٩٠ ١٢٠ ١٥٠

١١٩ طالبة

٢٣ طالبة

٢٠ طالبة

١٧ قریة بدوعن

٦ قرى بوادي العین

٧ قریة بحورة

٣ قرى يف حریضة ٢٠ طالبة

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

الرباط

الخریبة

القویرة

القرین

رحاب

لجرات

بضة

بالد املاء

صیف

قیدون

الهجرین

العرسمة

الجحي

الدوفة

صبیخ

مدهون

خیلة

٣

٤

٢

٢

٤

٢

٦

٧

١٨

٨

٤٨

١

١

٢

٢

١

١

توزيع الطالبات ىلع املناطق 

عدد الطالبات املستفيدات و عدد القرى  املستهدفة

205
طالبة

33
قرية
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مشروع املبادرات التطوعية الجامعية 

University Education
التعليم الجامعي

تحقيــق  بــأن  نؤمــن  نحــن       

ــراك  ــالل اش ــن خ ــم م ــة يت التنمي

كل أفــراد املجتمــع يف معالجــة 

ــالل  ــن خ ــة، وم ــات اإلنمائي التحدي

املتشــربة  التطوعــي  العمــل 

روحــه بقيــم كثيــرة بمــا فيهــا 

التقديــر والتضامــن وحســن اإلنتمــاء 

والتمكيــن، يمكننــا توجيــه طاقــات 

والتنميــة  البنــاء  نحــو  الشــباب 

والعدالــة  الســالم  وتحقيــق 

مشــروع  إن  والحريــة،  واملســاواة 

ــن  ــدة م ــة واح ــادرات الطوعي املب

اســهامات مؤسســة العــون للتنمية 

التطوعــي  العمــل  تعزيــز  يف 

الشــبابي يف املجتمع  وخاصة يف 

ــد أطلقــت  ــة، وق األوســاط الجامعي

عــام  يف  مشــروعها  املؤسســة 

تحســين  الشــباب  ليتبنــى   2016

ــم  ــة يف جامعاته ــة التعليمي البيئ

ورفــع مســتوى التنافســية لهــا يف 

التصنيفــات العامليــة  ويف عــام 

ــر  ــروع يف تحفي ــهم املش 2021 أس

خــالل   مــن  التطوعــي   العمــل 

ــة يف 3  ــادرة تطوعي ــي 15 مب تبن

يمنيــة.  جامعــات 

• الجامعات املستهدفة:

 )جامعة حضرموت ، جامعة سيؤن  ، جامعة القرآن الكريم ( 

• الكليات املشاركة: )2 كليات التربية و 3 كليات القرآن الكريم (

• املستفيدون من املشروع: 21,629

• املبادرات الفائزة : 15 مبادرة . 

• القيمة املالية للمبادرات : 14,087,740

• القيمة املالية املتحصلة من التطوع : 8,462,740

• املشاركين يف املبادرات: 1850 طالب / طالبة

نسبة مشاركة الفتيات 55% 

احصائیات مشروع بادر ٣  

ر.ي قیمة 
املبادرات

متطوعمستفید

١٤,٠٨٧,٧٤٠

٢١٦٢٩

متر مربع
تم العمل

فیها

١٧٩٢٨

مبادرة 
تطوعیة

١٥

کلیة
تربیة - قرآن

٥

ساعة
تطوع

٩٣٣

١٨٥٠

ر.ي تحصیل 
التطوع

٨,٤٦٢,٧٤٠
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مشروع مدارس سالم بن محفوظ األهلية 

Public Education
التعليم العام

يهــدف املشــروع إلــى تعزيــز فــرص 

الريفيــة  املناطــق  يف  التعليــم 

مــع التركيــز ىلع املســاواة بيــن 

وايجــاد  التعليــم  يف  الجنســين 

وفــق  متميــز  تعليمــي  نمــوذج 

معاييــر جــودة التعليــم، وخــالل 

ــروع ىلع  ــل املش ــام عم ــذا الع ه

يف  التعليميــة  الكــوادر  تنميــة 

البرامــج  خــالل  مــن  املــدارس 

ــم  ــتراتيجيات التعلي ــة الس التدريبي

املشــروع  ركــز  كمــا  الحديثــة، 

ــدى  ــراءة ل ــتوى الق ــز مس ىلع تعزي

األولــى،  الصفــوف  يف  الطــالب 

إضافــة إلــى تنميــة قــدرات الطالب 

ــة  ــب العلمي ــات يف الجوان والطالب

تعزيــز  و  الســلوكية  و  واملهاريــة 

الحــوار بيــن الشــباب و التواصــل 

ــال، كمــا عمــل املشــروع ىلع  الفعَّ

التعليميــة  املخرجــات  قيــاس 

للصفــوف مــن األول إلــى الثالــث 

لضمــان حصول الطلبــة ىلع تعليم 

ــا للهــدف الرابــع مــن  جيــد تحقيًق

 . التنميــة املســتدامة  أهــداف 

• املستفيدين: 

- عدد الطلبة:   

1212
 628 ذكور   584 إناث

- عدد املعلمين:

  106 

44 ذكور   57 إناث
- عدد اإلداريين: 

  48 

 37  ذكور     11  إناث

- عدد العاملين: 

 33
 27   ذكور    6 إناث

انجازات : 
- مقرر  الشخصية الفعالة

- دليل األنشطة املدرسية 

- وثيقة املخرجات التعليمية

 20
دورة تدريبية

 412
مستفيد

 64
إداري

 339
معلمة/معلمة

 9
عّمال

 168
ساعة

• التدريب والتنمية املهنية: 

520

44

37

27

510

57

11

6

1030

106

48

33

ذكورذكور

ذكور ذكور

إثاثإثاث

إثاث إثاث

الطلبة

املعلمين

إداري

العاملين

• عدد الطالب:

• عدد املعلمين:

• عدد اإلداريين: 

• عدد العاملين:

1212
مستفيد 628

ذكور
584

إناث
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التمكين
 Empowering

تتعــدد مجــاالت تمكيــن الشــباب التــي تقدمهــا املؤسســة يف التعليم، 
ــاج  ــاد واالندم ــة، واالقتص ــدرات، والصح ــاء الق ــة، وبن ــب، والثقاف والتدري
االجتماعــي، يف إطــار ســعيها لخلــق فــرص عمــل للشــباب مــن 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــراكهم يف تحقي ــر وإش ــة الفق ــين ومعالج الجنس

ــتدامة.  املس ٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

خریخرصیلعالجدفرةالجحينحولةالحنجورمیخاملشهدالغارالقزةالجزوعالهجریناملنیظرة
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مشروع  التدريب من أجل التمكين 

Empowering
التمكين

ــز  تركِّ الشــباب  مــع  شــراكتنا  إن 

ــرص  ــز ف ــدرات لتعزي ــاء الق ىلع بن

ــة   عمــل الشــباب للحــد مــن البطال

ومعالجــة الفقــر والتهميــش، وقــد 

ــة  اطلقــت مؤسســة العــون للتنمي

أجــل  مــن  التدريــب  مشــروعها 

املتدربيــن  إلكســاب  التمكيــن 

ــوق  ــول س ــم لدخ ــارات، تؤهله مه

الفرصــة  وتمنحهــم  العمــل، 

حياتـهــــم  مسـتـــوى  لتحســين 

وقــد  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 

مكونيــن  ىلع  املشــروع  اعتمــد 

همــا تمكيــن الخريجيــن وتعزيــز 

ــز  ركَّ الفنيــة،  املعاهــد  قــدرات 

التدريــب يف  األول ىلع  املكــون 

ــوق  ــة يف س ــات املطلوب التخصص

العمــل مــن خــالل التدريب املباشــر 

ــة  ــات خارجي ــركات ومؤسس يف ش

اهتــم  بينمــا   ، املجــال  ذات  يف 

ثالثــة  بفتــح   الثانــي  املكــون 

ــباب  ــدة للش ــب جدي ــاالت تدري مج

يف املعهــد املهنــي الصناعــي 

يف املــكال وســيئون مــن خــالل 

تدريــب معلميــن وتجهيــز األقســام 

للتدريــب.  الالزمــة  باملعــدات 

املكون األول: 
- عدد املتدربين: 20          

- مجاالت التدريب: 

• إدارة املوارد البشرية  

• املراسل التلفزيوني  

• التصميم الداخلي                     

• كتابة السيناريو

املكون الثاني: 
- عدد املتدربين: 6

- مجاالت التدريب: 

املنزليــة  األجهــزة  صيانــة   •

لحديثــة ا

• أنظمة التحكم الصناعي

ــود  ــة أنظمــة حقــن وق • صيان

الديــزل يف محــركات الســيارات

26
مستفيد 

مباشر

291
مستفيد غير 

مباشر

نقــل  تــم  الذيــن  الطــالب   -

املعرفــة لهــم يف املعاهــد: 

291 طالب يف املعاهد 
التــي تــم قامــت  - الجهــات 

بالتدريــب: 

والتلفزيــون  اإلذاعــة  )معهــد 

املصــري »ماســبيرو« – الشــركة 

املصريــة للتدريــب الهندســي – 

)ProSev معهــد بروســيرف
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لقاح كورونا #كوفيد_19

اإلنســان هــو هــدف التنميــة 
جيـــدة  بصحـــة  وتمتعـــه 
لـــذا  حقـــوقه،  مــن  حــق 
تعمــل مؤسســة العــون ىلع 
الصحيــة  الرعـايـــة  توفيــر 
الشــاملة ألفــراد املجتمــع ، 
وصــول  ىلع  حرصهــا  مــع 
بأفضــل  الطبيــة  الخدمــات 
جــودة ممكنــه للمحتاجيــن 
ويشــمل  تمييــز،  دون  لهــا 
هــذا املجــال دعــم قضايــا 
الصحــة واحتياجــات املجتمــع 
واملؤسســات  الصحيــة 
العاملــة يف املجــال الصحي، 
ــي  ــج الت ــم البرام ــك دع وكذل
الوعــي  نشــر  يف  تســهم 

الصحــي.

الصحة
Health

مشروع سلوكي حياة

Health
الصحة

ىلع مــدى الســنتين املاضيتيــن نفــذت مؤسســة 

العــون للتنميــة مشــروع ســلوكي حيــاة لزيــادة قــدرة 

املجتمــع ىلع الصمــود ملواجهــة جائحــة كورونــا 

ــم بأســرة مــن خــالل حمــالت  التــي هــزت أركان العال

التوعيــة اإللكترونيــة والويبنــارات والبوســترات وإنتــاج 

األدلــة املعرفيــة و املســابقات ومجتمــع أركــون )أول 

اليمــن( يف  الذاتــي يف  مجتمــع رقمــي للتعّلــم 

الجوانــب الصحيــة والنظافــة العامــة والشــخصية 

والتعّلــم الذاتــي وقــد وصلــت هــذه الحمالت إلــى أكثر 

ــروع  ــز املش ــد ، ركَّ ــول يف 14 بل ــون وص ــن 40 ملي م

ىلع الوصــول لبنــاء املعرفــة التــي تولــد ســلوكًا 

يحــد مــن عــبء األمــراض الناجمــة عــن الســلوكيات 

ــع  ــن تمت ــة ويضم ــة العام ــص النظاف ــة و نق الخاطئ

وبالرفاهيــة يف  بأنمــاط عيــش صحيــة  الجميــع 

الشــباب  املشــروع  وقــد شــّجع   . األعمــار  جميــع 

والفتيــات ىلع االنخــراط يف األعمــال التطوعيــة يف 

ــد  ــروع، وق ــطة املش ــملتها أنش ــددة ش ــاالت متع مج

مّثلــت مشــاركة جميــع الفئــات مــن مختلــف األعمــار 

ومــن الجنســين يف أنشــطة املشــروع دورًا كبيــرًا يف 

تحقيــق أهــداف املشــروع والتــي تســعى إلــى دعــم 

ــع.    ــة املجتم ــة ورفاهي الصح

-  )14 بلد – اعتمادًا ىلع إحصائيات االستماع للبودكاست(

-  أكثر من 1500 متطوع

-  القيمة املالية املتحققة: أكثر من 350.000 ريال سعودي 
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ــن  ــفى الهجري ــر مستش ــغيل وتطوي ــروع تش مش
ــة( ــة األولي ــة الصحي ــي )الرعاي التعاون

Health
الصحة

الرعايــة الصحيــة األوليــة مفتــاح 

بنــاًء  للجميــع  الصحــة  تحقيــق 

  2018 ســنة  أســتانا  إعــالن  ىلع 

والــذي يؤكــد ىلع الحاجــة إلــى 

الصحــة  مــن  مســتوى  تحقيــق 

ــع النــاس مــن اجــل جعلهــم  لجمي

أنــاس منتجيــن يف املجتمــع، مــن 

أجــل هــذا اطلقــت املؤسســة يف 

ــة  ــروع الرعاي ــن مش ــة الهجري مدين

ــم  ــي لتقدي ــة الرام ــة األولي الصحي

ــي  ــة والت ــة الصحي ــات الرعاي خدم

تشــمل تحســين الصحــة اإلنجابيــة 

وإنهــاء  والطفــل،  األم  وصحــة 

مــن  والحــّد  املُعديــة؛  األمــراض 

األمــراض غيــر املُعديــة ، وخدمــات 

ويعمــل  واألســنان  الفــم  صحــة 

جوانــب  تعزيــز  ىلع  املشــروع 

املعرفــة   ونشــر  البيئــة  الصحــة 

افــراد  بيــن  الصحيــة  بالجوانــب 

ــوادر  ــدرات الك ــي ق ــع  وين املجتم

أجــل  مــن  املركــز  يف  الصحيــة 

الحتياجــات  بفعاليــة  االســتجابة 

الوقــت  يف  الصحيــة  النــاس 

املناســبة،  وبالطريقــة  املناســب 

إنشــاء  ىلع  املشــروع  وعمــل 

ــي وىلع  ــي اإللكترون ــف الطب املل

املتابعــة الصحيــة لألفــراد عــن 

طريــق رســائل الجــوال، ولســوف 

ــة  ــراكات فعال ــاء ش ــل ىلع بن نعم

الجهــات  وكل  الصحــة  وزارة  مــع 

ملفات إلكترونيةبرامج توعويةملصقات توعويةمتابعة حاالت بالبيوترسائل متابعةاملعنيــة. 

• املستفيدين الغير مباشرين:

65643
• املستفيدين املباشرين:

8056
• املناطق التي تستفيد من 

خدمات املركز:
مناطق الهجرين: الحنجور - نحوله 
الجدفرة - خريخر- الغار - املشهد 

الهجرين - صيلع - املنيظرة - القزة 

• عدد املستفيدين من الخدمات:

- العيادات الخارجية: 17617

- الفحوصات التشخيصية: 23925

- ضرب الحقن: 4572

- الوالدات الطبيعية: 219

- الوالدات القيصرية: 69

- خدمات الصحة اإلنجابية: 3235

- التحصين والتطعيمات: 658

- التوعية والتثقيف: 56378

- متابعة األمراض املزمنة: 419

• عدد رسائل املتابعة التي تم 
ارسالها:

822
• عدد الحاالت التي تم متابعتها 

يف البيوت:

238
• عدد امللصقات التوعوية:

27
• عدد البرامج التوعوية:

         10 محاضرات 
• عدد امللفات اإللكترونية التي 

تم انشائها:

14173

3235 69  والدة219
 والدةطبيعية

قيصرية
الصحة

اإلنجابية حقن4572 فحوصات23925 عيادات17617

أمراض مزمنة419 التوعية56378 658

822238271014173

التحصين

• املستفيدين من خدمات الصحة األولية:

8056
مستفيد 

مباشر

65643
مستفيد غير 

مباشر
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17724
إجمالي 

املستفيدين

مشروع العيادة املتنقلة 

Health
الصحة

ــة  ــق الريفي ــى املناط ــة إل ــات الصحي ــول بالخدم ــعينا للوص ــار س يف إط

والقــرى النائيــة ومخيمــات النازحيــن لضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش 

صحيــة يف جميــع األعمــار، كان ملشــروع العيــادة املتنقلــة الــذي تقدمــة 

املؤسســة إســهاًما مباشــًرا وكبيــًرا يف تعزيــز الجوانــب الصحيــة وكان لــه 

ــة الصحــة. دور كبيــر يف االســتجابة الســريعة لنــداءات كتل

• برنامج االستجابة السريعة لإلحتياج الصحي:

- مخيم النازحين بالعبر

- مخيم مريمة للنازحين / مديرية سيئون

- مركز األمومة والطفولة بمستشفى تريم

- مخيم كروشم / مهينم بمديرية الريدة وقصيعر

- مخيم غران الشمالي للنازحين بمديرية العبر

• تعزيز الخدمات الصحية اإلنجابية:

- خدمات الرعاية الصحية األولية / مديرية حجر

- خدمات الرعاية الصحية األولية / مديرية ساه وادي عدم

- خدمات الرعاية الصحية األولية /  مديرية بروم ميفع

- خدمات الرعاية الصحية األولية / مديرية أرياف املكال

• االســتجابة الطارئــة وتقديــم الدعــم واالســناد الطبــي عــن 

حــدوث الكــوارث:

- عيادة النساء والوالدة )219( امرأة مستفيدة.

- خدمات الصحة اإلنجابية )375( حالة مستفيدة.

- لقاحات )551( من األطفال.

• املدارس املعززة للصحة:

- فحوصات مجانية لطالب )7( مدارس بعدد )1208( مستفيد.

- توعية وتثقيف صحي لعدد )9371( من الطلبة.

- تجهيز )7( عيادات يف سبع مدارس بحضرموت.
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مشروع تعزيز الصحة املدرسية 
)حملة العودة إلى املدارس(

Health
الصحة

ــة  ــون للتنمي ــة الع ــل مؤسس  تعم

مــع وزارة التربيــة و التعليــم يف 

للطلبــة  آمنــة  عــودة  تأميــن 

انتشــار  مــن  مخــاوف  ظــل  يف 

فيــروس كوفيــد 19 بيــن أوســاط 

الطلبــة وتزامًنــا مــع انطــالق العــام 

لضمــان   2022/2021 الدراســي 

ىلع  األطفــال  جميــع  حصــول 

ــرص  ــن ف ــتفادة  م ــم و اإلس التعلي

التعليــم ، تبنــت املؤسســة مشــروع 

ــية يف 43  ــة املدرس ــز الصح تعزي

لتوفيــر  محافظــات    3 مدرســة  

يف  لألطفــال   صحيــة  حمايــة  

ــروع  ــل املش ــث عم ــهم حي مدارس

ــر مــواد صحيــة اســتفاد  ىلع توفي

منهــا 59,718 طالــب و طالبــة. 

املياه واإلصحاح البيئي والنظافة
Water Sanitation Hygiene

طالب ومعلمين                 مدرسة                     محافظة
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مشروع  تطوير مياه الهجرين 
) انتاج املياه بالطاقة الشمسية( 

Water Sanitation Hygiene 
املياه واإلصحاح البيئي والنظافة

أكثــر  بمقــدور  اليــوم  صــار       

مدينــة  نســمة يف   15000 مــن 

وضواحيهــا   التاريخيــة  الهجريــن 

يف محافظــة حضرمــوت الحصــول 

ىلع ميــاه نظيفــة صالحــة للشــرب 

يف جميــع األوقــات، بعــد أن كانــت 

تعانــي مــن محدوديــة الوصــول 

إليهــا حيــث تــم إعــادة تأهيــل 

مشــروع ميــاه الهجريــن الــذي يأتــي 

لتعزيــز القــدرة ىلع الصمــود يف 

وانســجاًما  الريفيــة  املجتمعــات 

ألهــداف  الســادس  الهــدف  مــع 

حيــث  املســتدامة  التنميــة 

ــد  ــام 2016 بع ــروع ع ــق املش انطل

ــات  ــاملة الحتياج ــة ش ــراء دراس إج

ــع  ــروع أرب ــمل املش ــة وش للمنطق

مراحــل اســتكملت املرحلــة الرابعــة 

تــم  املشــروع  وخــالل   2021 يف 

حفــر 4 آبــار ارتوازيــة )انتاجيــة اآلبار 

األربعــة 155 متــر مكعــب بالســاعة( 

وتركيــب مضخــات تعمــل بواســطة 

ــم  منظومــة الطاقــة الشمســية وت

بســعة  خزانــات   3 عــدد  إنشــاء 

1300 متــر مكعــب كمــا تــم تركيــب 

ــن  ــر م ــه 27057.3 مت ــا مجموع م

أنابيــب امليــاه وتركيــب عــدادات 

ميــاه لضمــان اســتمرار توفــر امليــاه 

الصالحــة للشــرب يف املنــازل. 

• املستفيدون من املشروع: 

15000
التــي  املناطــق  عــدد   •

املشــروع:  يغطيهــا 

        14 منطقة 
تــم  التــي  األلــواح  عــدد   •

باملشــروع:  تركيبهــا  

    921 لوح 

املنتجــة  الطاقــة  كميــة   •

األلــواح: مــن 

          )252.4( كيلو وات
ــم  ــي ت ــة الت ــار الطولي • األمت

ــب: ــن األنابي ــا م تركيبه

    3663.8 متر طولي
 للخطوط الرئيسة

     23393.5 متر طولي 

للخطوط الفرعية

• إجمالي العدادات باملشروع: 

2112 عداد
ــي  ــة الت ــاحة اإلجمالي • املس

ــروع: ــا املش يغطيه

   17,93 كيلو متر 
)مــن منطقــة غــار بــن لســود 

ــى منطقــة املشــهد( إل

15000
مستفيد

14
منطقة

252.4
كيلو وات
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اإليواء
Shelter

الســيول  لكارثــة  العاجلــة  اإلغاثــة  مشــروع  
تريــم بمدينــة 

     يف أعقــاب كارثــة الســيول التي 

ــا  ــم واعالنه ــة تري ــهدتها مدين ش

منطقــة منكوبــة كانــت اإلســتجابة 

الســريعة ملؤسســة العــون للتنمية 

مــن خــالل ثالثــة تدخــالت عاجلــة 

واإلصحــاح  والصحــة،  اإليــواء  يف 

البيئــي )تصفيــة مجــاري الســيول( 

ــول  ــن الـوصـ ــا م ــث تمكـنــ حيــ

إلــى 1320 متضــــرر، وتقـديـــم 

ــم،  ــة له ــر غذائي ــاعدات الغي املس

وخــالل املشــروع نفــذت 3 حمــالت 

رش ضبابــي ملنــع انتشــار البعوض 

ــروع  ــث للمش ــوِّن الثال ــن املك وضم

الســيول  مجــاري  تأهيــل  إعــادة 

ــراء  ــن ج ــررت م ــي تض ــة الت الفرعي

ــة.  ــيول الجارف الس

Shelter
اإليـواء

• عدد األسر املستفيدة: 

 220 أسرة  

مساعدات غير غذائية 

• عدد املستفيدين 

املباشرين: 

1320 مستفيد
  630 ذكور 960 إناث

• حمالت رش ضبابي : 

3
• سواقي فرعية:

5
تم إعادة تأهيلها 

بطول 15 كيلو متر 

• حملــة  تنظيــف الشــوارع 

ــيول.  ــار والس ــار األمط ــن آث م

مستفيد                    أسرة                   حمالت رش                 سواقي

132022035
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السلطة املحلية م/  حضرموتوزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارة اإلدارة املحليةوزارة الصحة العامة والسكانوزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل

Our Partners 
شركاؤنا

alawnfoundation

Hot Line :

info@alawn.org alawn.org

+967 5 317868

+967 5 323106


