بسم هللا الرحمن الرحيم

قال تعاىل:
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ) سبأ 93 -
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رياض سالم – املدير التنفيريي للجمعية

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ..وبعد:
نضع بني أيديكم التقرير السنوي جلمعيتكم املباركة مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية للعام 2016
نستعرض بني ثناياه حصاد عام كامل من العمل الدؤوب واالجناز املستمر والعطاء املتجدد يف العمل اخلريي
واالنساين.
يسرررررنا دعرررروتكم إىل ولررررة بررررني أرقررررام وبيانرررراا التقريررررر الررررريي يعكرررر النتررررا الفعليررررة للمسررررررية
اخلرييررررة خررررالل عررررام كنررررا خاللرررره مررررن ويررررل مررررا أخريترررره علررررى عاتقهررررا مررررن رررردياا متعررررددة
إىل أعمال ملموسة على أرض الواقع من أ ل تنمية اجملتمع والوقوف جبانبه.
وبطبيعرررررة احلرررررال سرررررتجدون مشررررراريعنا وأنشررر ر طتنا مواكبرررررة للارررررروف االسرررررتانا ية الررر ر رررررر رررررا
رررررتم علينرررررا
الررررريمن حاليررر راه ا حيرررررا ااهنرررررا لشعمرررررال اإل اثيرررررة واإلنعرررررا املبكرررررر كوا ررر ر وقررر ر
عدم ااوزه بأي حال .
مجعيرررة بنررراء اخلرييرررة  ..عقررردان مرررن العطررراء والبنررراء ا إذ تفرررل اجلمعيرررة بعيررردها " العشررررون "
الرررريي صرررادف العرررام 2016م ا و ررررريه املناسرررربة أود أن أشرررري إىل االسررررتراتيجية اجلديرررردة
( ) 7102 -7102والرر ترررأم اسرررتكمااله لنررره التطررروير االداري الرررريي اعتمدتررره اجلمعيرررة
سررابقاه والررريي سرراهم يف إحرردا تغرريري علررى مسررتوا ااداء والررمام والكفرراءة والفعاليررةا
وتسرررررعى لتاقيقهرررررا بشررررركل دقيرررررم وفاعرررررل وفرررررم ليرررررة العمرررررل املنسرررررجمة مرررررع القررررروانني النافررررررية يف
بالدنا يف إطار الشراكة مع املناماا واجلمعياا احمللية واخلار ية.
نفخررررر بشررررراكتنا مررررع م سسرررراا ومجعيرررراا ومنامرررراا أهليررررة را رررردة ليررررة واقليميررررة ودوليررررة والرر ر
هلرررررا بصرررررماا مشررررررقة يف اا وسرررررام اجملتمعيرررررة يف كافرررررة اجملررررراالا اخلرييرررررة والتنمويرررررةا وشرررررراكتنا
ارررررى رررررا اجلمعيرررررة اسرررررتناداه إ ىل اعتمادهرررررا نارررررام
مرررررع تلررررريت اجلهررررراا ترررررأم ررررررة للاقرررررة الررر ر
العمل امل سسي واإل جناز املتقن والتجدد والتطوير والتميز .
هرررري بنرررراء ..اسررررم لرررره وقررررع املطررررر يف اارض اجلرررردباء  ..ترسررررم املعررررام اا تغررررر بررررريور النررررور ..
وتُرسررررري مررررردامييت النهضرررررة ..تفرررررت نوافرررررري املعرفرررررة وتصرررررنع مرررررن حُللرررررها املتشلئرررررة أومسرررررة فخرررررر ا
طرررروال  20عامرررراه وبنرررراء تسررررري خبطررررى حاياررررة صرررروب قيررررم أهرررردافها لتنميررررة اإلنسرررران وهنضررررة
الوطن ااا دمتم خبري
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مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانيةا منامة ري حكومية مستقلة ري هادفة للرب ومقرها تعز اجلمهورية اليمنية .
تأسسا يف  02يونيو 6331م ا مسمى (مجعية بين يوسف اال تماعية اخلريية) وبقيا على هريا االسم حىت 00
يناير0262م حيا أقرا اجلمعية العمومية تغيري االسم اىل مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ا وتوسيع نطاقها
اجلغرايف من مديرية املواسط اىل عموم افاة تعز ( 09مديرية)ا يدير أنشطتها حوايل  022متطوع و 92جلنة
ميدانية ا تركز اجلمعية يف نشاطها على انبني ان التنمية بنسبة  %10و ان الرعاية بنسبة .%90
تعمل اجلمعية يف قطاعاا ر يسية تتمال يف التعليم ا التنميةا التمكني ا اإل اثة ا وىف جمال املرأة ولكل قطاع العديد
من املشاريع اال تماعية والتنموية ال يستفيد منها سنوياه عشراا اآلالف من أفراد اجملتمع.



دعم الطالب والطالباا ماديا ومعنويا مبا ميكنهم من مواصلة دراستهم يف املراحل املختلفة يف حدود قدرهتا.
االهتمام باجملال التنموي واالرتقاء باملستفيدين من متلقني للمساعداا إىل منتجني وعناصر فاعلة وأيادي
عليا.
القيام باخلدماا اال تماعية واإلنسانية بالتعاون مع السلطة احمللية واجلهاا ذاا العالقة بقدر ما تتي هلا
امكانياهتا.



تنمية مهاراا وقدراا املرأة مبا ميكنها املشاركة يف احلياة العامة مشاركة فاعلة.



القيام باالستامار يف اجملال االقتصادي اآلمن مبا قم للجمعية موارد ثابتة لتمويل أنشطتها.



تعميم الفضا ل والقيم اإلنسانية بني أفراد اجملتمع ونشر ثقافة التعاون اال تماعي ونبري العنصرية.





6

دف مواكبة التطوراا الكبرية و املتسارعة يف خمتلف جماالا احلياة وجماالا التنمية الشاملة وإمياناه من قيادة
اجلمعية بأمهية التخطيط االستراتيجي يف سني ودة ااداء وتطوير ناام العمل قاما اجلمعية بوضع خطة
استراتيجية ضمن الفترة من  2019 - 2017استكمااله لنه التطوير االداري الريي اعتمدته اجلمعية سابقاه والريي
ساهم يف إحدا تغيري على مستوا ااداء والمام والكفاءة والفعاليةا حيا تتكون من ستة مساراا تنسجم مع
التو هاا العامة للجمعيةا واهلادفة للتمٌيز يف اجلوان التعليمية واإلنسانية ملساعدة اجملتمع والشباب بشكل خاص يف
بناء جمتمع متعلم يرتقي إىل العيش بكرامة واستقرار ا وتسعى لتاقيقها بشكل دقيم وفاعل وفم لية العمل املنسجمة
مع القوانني النافرية يف بالدنا يف إطار الشراكة مع املناماا واجلمعياا احمللية واخلار ية.








تطوير ااداء امل سسي و سني اانامة وإ راءاا العمل اخلاص باجلمعية .
تطوير املشاريع اخلريية واإلنسانية مبا يواك التو ه الدويل للخدماا اإلنسانية .
توسيع و سني الرعاية للمكفولني يف اجلمعية .
كني فئة الشباب اقتصادياه مبا يشمل التأهيل والتشغيل.
تعزيز وتطوير العالقاا العامة واإلعالم مبا ينعك إجياباه على مسعة اجلمعية .
توسيع وتطوير االستامار يف االقتصاد اآلمن .

توي على  09مديرية ا وهلا  92جلنة ميدانيةا حيا
حس الناام ااساسي نطاقها اجلغرايف افاة تعز وال
تنفري مشاريعها مبعاونة شبكة من حوايل  022متطوعا وتسعى اىل التوسع مستقباله اىل احملافااا اجملاورة.
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دف االرتقاء واويد اخلدماا قاما اجلمعية بتطوير اهليكل اإلداري و دياه ا حيا مت استادا
قطاعاا ووحداا واداراا عمل ديدة من أ ل مواكبة التطور املنشود يف استراتيجية ()0263 -0262
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لدا اجلمعية العديد من العضوياا والعالقاا احمللية والدولية أمهها :
 ا تالف اإل اثة اإلنسانية  -تعز
 شبكة النماء اليمنية  -اليمن


الشبكة العربية للمناماا ااهلية -مصر



ا اد املناماا ااهلية يف العام اإلسالمي -تركيا

لدا اجلمعية شبكة نا اة من الشراكة الفاعلة والتعاون املامر مع هاا رمسية ومجعياا وم سساا هلا
حضور كبري يف الوسط التنموي والتطوعي على املستوا الساحة احمللي والدويل ا وقد رمسا معام تليت
الشراكة على أس من الشفافية والعمل التطوعي املشترك والتنسيم وتبادل اخلماا مبا يصنع بيئة تنموية
خصبة تساهم يف تنمية االنسان وصناعة النهضة  ..أبرزها :
احمللية :
 مكت الشئ ون اال تماعية والعمل – تعز مكت التخطيط والتعاون الدويل -تعز اجلمعية اخلريية هلا ل سعيد أنعم. املنتدا االنساين -اليمن الصندوق اال تماعي للتنمية.العربية واالقليمية
 قطر اخلريية -قطر اهلالل اامحر القطري م سسة احلياة لإل اثة والتنمية -اإلماراا  UNCHRاملفوضية السامية لشمم املتادة لال ئني. برنام Gizأملانيا بيور هاند أمريكا السفارة اامريكية يف صنعاء اجلمعية اليمنية لإل اثة والتنمية -تركياولديها تواصل مع :
  UNDPصنعاء  IHHالتركية  CAREالميطانية HaRUm -املاليزية
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 مركز التميُّز ااكادميي ..تطوير يواك املتغرياا
 ا اثة ريا ية يف امعة تعز
 من مالية للطالباا
 فعالياا حول التعليم
 رعاية فعالياا تعليمية
 دعم طلبة دراساا عليا

 ا اثة ريا ية للمتضررين
 أنابي أكسجني للمستشفياا
 مساعداا ماليه اسر الشهداء واجلرحى

 توزيع مواد إيوا ية للنازحني
 خيم للنازحني يف مديرية املخاء
 مشروع سقيا املاء

 صرف املستاقاا النقدية للمكفولني

 مشروع إفطار الصا م

 صرف احتيا اا اايتام

 مشروع السلة الرمضانية

 كفاالا ديدة وتسويم

 مشروع اضاحي العيد

 مشاريع كني

 مشروع زكاة الفطر

 تنسيم من دراسية لشيتام
 تكرمي املتفوقني من اايتام يف بعض املدار .
 يوم اليتيم العريب
 زيارة عيدية لاليتام
 دوراا تدريبية لشباب الريف يف جمال احلاسوب
 املشاركة يف مشروع بناء قدراا مناماا اجملتمع املدين

 املرحلة الاانية من برنام " تدري مدربني" TOT
 مشاركة يف م ر الدوحة -قطر
 شراكة مع بيور هاند

 دورة االحصاء وقواعد البياناا
 دورة التصوير الفوتغرايف

 اعتماد مجعية بناء يف امل سسة العاملية لإلعمار والتنمية
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يشكل التعليم صدارة اهتمام مجعية بناء للتنمية اإلنسانية كونه يعد دعامة أساسية من دعا م النهوض
احلضاري والتاوالا التارخيية للمجتمعاا ا وبسب احلرب احلالية م نتمكن من تنفيري مشاريع
تعليمية بالشكل املخطط ا حيا ا متنا الاروف اىل االااه أكار حنو وا الوقا وهو اجلان
اإل اثي واإلنعا املبكر ..نأمل أن يكون لنا يف اجلمعية وضع بصمة متميزة يف هريا اجملال الريي يعتم
اإلسهام فيه إسهاما يف وضع اللبناا ااساسية للتنمية ال ترتكز يف ااسا على تنمية اإلنسان
وصيا ة تصوراا إجيابية وعقول متفتاة وإراداا مشر بة حنو املعايلا فيما يلي إشاراا وم شراا
حول وان من اانشطة التعليمية املنفرية خالل العام 0261م

اقاما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ور عمل بعنوان" مركز التميز ااكادميي .الواقع و فاق التطوير" مبشاركة
العديد من الشخصياا ااكادميية واملتخصصة.
وقد تناولا الور العديد من احملاور بشأن تطوير املركز يف كل اجلوان إلحدا تغيري ريري وتطوير يواك املتغرياا
و قم افضل خدمة لطلبة التعليم العايل يف اجلامعااا كما مت وضع اخلطة االستراتيجية اخلمسية 0202-0261م
وقد خلص املشاركون اىل نتا وتوصياا ترتقي باملركز شكاله ومضموناه اعله متميزاه يف خدمة طلبة التعليم العايلا
حبيا يقدم املركز رعاية وبرام تأهيلية وتدريبية قم معايري اجلودة الشاملة بالتعاون والشراكة مع اجملتمع احمللي
واهليئاا واملناماا املاحنة وصواله إىل مصايف املراكز الريادية ا كما خلصا ور العمل اىل تكوين هيئة استشارية
مكونة من  2أعضاء و توسيع اهليكل االداري مبا يواك املتغرياا و قم ااهداف جبودة وفعالية..

13

ضمن ا راءاا التطوير مت التعاقد مع طاقم اداري ديد للمركز مشهود له باخلمة والكفاءة سياقم اضافة نوعية
للمركز.
مت تغيري االسم اىل "مركز التميُّز ااكادميي" مع عمل شعار ديد معم عن رسالته واهدافه.
مت ديا الرسالة والرؤية واالهداف والقيم مبا يتواك مع املتغرياا اجلديدة.
أعلن مركز التميز ااكادميي يف تعز التابع جلمعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية عن أمساء الطلبة املقبولني للتسكني
للعام اجلامعي 0262-0261م
وأوض ااخ فوظ امحد عبد الرب -نا مدير املركز -أن جلنة التسجيل والقبول استكملا اإل راءاا للطلبة
اجملددين من ااعوام السابقة واملستجدين هلريا العام.
وأضاف بأن جلنة التسجيل والقبول قاما باملفاضلة بني الطلبة املتقدمني حس معايري ددة تضمن حم الطلبة
املتقدمني أمهها :احلا ةا الر بةا املنطقة ا التخصصاا املطلوبة لسوق العمل ااملستواا املعدل التراكمي لاال
سنوااا السرية والسلوك ا املواه والقدراا.
اجلدير بالريكر أن املركز يستوع  02طالباه يف فرع الطالب و 32طالبة يف فرع الطالباا
بتمويل من ا تالف اإل اثة اإلنسانية بتعز نفري مركز التميز االكادميي التابع جلمعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية توزيع
( )200سلة ريا ية توي على املواد الضرورية واستهدف بعض العاملني يف امعة تعز .
وأوض االخ فوظ امحد عبد الرب – نا مدير املركز أن تنفيري املشروع يأم استشعاراه بأمهية هريا القطاع احليوي
اهلام وضرورة تطبيع احلياة فيه ا ويستهدف بعض العاملني يف امعة تعز وخاصة املتعاقدين.
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دول يوض االستيعاب يف مركز التميُّز ااكادميي وصخصصاا الطلبة يف 0261م
الطالب
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قدما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية  602مناة مالية للطالباا اجلامعياا الالم أ مهتن احلرب على
مواصلة الدراسة خارج تعز إمياناه منها بأمهية مواصلة التعليم اجلامعي ومساعدة الطالباا على إكمال دراستهن
اجلامعية يف هريه الاروف الصعبة ا وقد فتاا اجلمعية باب التسجيل الكترونياه جلميع طالباا امعاا تعز ا حيا مت
اختيار  602طالبة حس معايري ددة عم جلنة متخصصة من مجعية بناء و امعة تعز.

ن اما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ومركز الدراساا واإلعالم التربوي م راه صافياه الستعراض م شراا
التعليم يف اليمن بشكل عام وتعز على و ه خاص.
ويف امل ر استعرض االستاذ رياض سالم املدير التنفيريي جلمعية بناء اخلريية واالستاذ امحد الباريي مدير مركز
الدراساا واالعالم التربوي تقارير حول وضع التعليم العام يف اليمن واجلامعي والتقين والفين يف تعز ا كما عرض
التقرير جمموعة من التادياا وقدم التوصياا واملقترحاا حللها .

16

مت إصدار تقرير وانفو رافييت باللغتني العربية واالجنليزية حول م شراا التعليم العام يف اليمن خالل الفترة -0260
 0261باإلضافة اىل م شراا التعليم اجلامعي والتقين والفين يف تعز بالشراكة مع مركز الدراساا واإلعالم التربوي

17

ناما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية وبالشراكة مع مركز الدراساا واإلعالم التربوي وم سسة أنا إنسان
التنموية يف تعز ورشة عمل لتاديد احتيا اا التعليم باحملافاة.
وقد هدفا الورشة إىل اخلروج مبصفوفة لإلحتيا اا التعليمية اآلنية و العا لة للتعليم بكل مستوياته (العام والفين
والعايل) مبا يضمن تطبيع العمل يف امل سساا التعليمية املختلفة.
حضرررها لررالني عررن السررلطة احملليررة و امعررة تعررز و لررالني عررن مكت ر التعلرريم الفررين ومكت ر التربيررة والتعلرريم بتعررز
ولالني عن اجلامعاا اخلاصة والنقاباا التعليمية واال راداا الطالبيرة ومنامراا اجملتمرع املردين و خرماء وخمتصرني
يف العمل الفين والتربوي والعديد من القنواا والوسا ل اإلعالمية املختلفة.

قدما اجلمعية  9من داخلية لطلبة الدراساا العليا لنيل شهادة املا ستري يف صخصصاا خمتلفة .
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قاما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية برعاية العديد من الفعالياا التعليمية واحتفاالا التخرج خالل 0261م
إمياناه منها بأمهية التعليم ومشاركة الطلبة يف فرحة صخر هم .

شاركا اجلمعية برعاية حفل تكرمي وتوديع لطالباا الاانوية يف مدرسة الشهيدة نعمة رسام.
ويف احلفل الريي نامته مبادرة مين تيت ( مدرسة الشهيدة نعمة رسام) مت تكرمي (  )02من أوا ل طلبة ااول والااين
ثانوي باإلضافة إىل تكرمي اهليئة اإلدارية باملبادرة واملعلمني املتطوعنيا كما مت توديع طلبة الصف الاالا الاانوي.

19

كما شاركا اجلمعية برعاية حفل صخرج حفل توديع طلبة الدفعة "العاشرة" مبركز احلاس اآليل دفعة "رواد التكنولو يا"
امعة تعز والريي أقيم يف قاعة "توفيم عبدالرحيم" حببيل سلمان حبضور أ.د /مد الشعييب _ ر ي امعة تعز .

كما شارك مركز التميُّز ااكادميي التابع للجمعية برعاية احلفل التوديعي لطلبة قسمي الفنون اجلميلة  -العمارة
الداخلية ( فن الديكور والزخرفة ) دفعة الشهيد هشام اليوسفي والريي أقيم يف قاعة "توفيم عبدالرحيم" حببيل سلمان
.
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من ان خر شاركا اجلمعية يف رعاية مهر ان ( فرِّحهم تفرح) ملرضى السرطان يف مركز اامل لعالج االورام
والريي نامته مبادرة أ يال بال عنف يف قاعة نعمة رسام ا ويهدف منامو املهر ان اىل ادخال الفرحة اىل قلوب
مرضى السرطان والتخفيف عليهم .

برعاير ررة مجعير ررة بنر رراء اخلريير ررة للتنمير ررة اإلنسر ررانية أقر رريم حفر ررل اختتر ررام املركر ررز الصر رريفي يف مديرير ررة املواسر ررط.
ويف احلفل الريي نامه منتدا العلوم والاقافة لإلبداع والتطوير مت تسليم الطلبة شهاداا دبلوم السكرتارية باعتمراد مرن
معهر ررد "مير ررن الير رروم " حير ررا اقيمر ررا دوراا دبلر رروم السر رركرتارية خلرجير رري الاانوير ررة والشر ررباب العر رراطلني عر ررن العمر ررل.
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دول يوض املستفيدين يف اجملال التعليمي خالل 0261م

0

مركز التميُّز ااكادميي -فرع الطالب

 50طالباه

7
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9

ا اثة ريا ية يف امعة تعز

 022اسرة

9

من مالية للطالباا

 602طالبة

7

املشاركة يف رعاية حفل تكرمي وتوديع لطالباا الاانوية

 02طلبة ومعلمني

.

املشاركة يف رعاية حفل توديع طلبة دفعة "رواد التكنولو يا" امعة تعز

 92طال وطالبة

2

املشاركة يف رعاية احلفل التوديعي لطلبة املعهد الفين والتقين

 00طال وطالبة

8

املشاركة يف رعاية مهر ان ( فرِّحهم تفرح) ملرضى السرطان

 62مرضى سرطان

2

رعاية حفل اختتام املركز الصيفي يف املواسط

 01دعم طلبة دراساا عليا
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 53طال
 9طال وطالبة
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قاما اجلمعية يف هريا اجملال بتنفيري العديد من املشاريع اإل اثية املتنوعة ردف التخفيرف مرن
املأسراة واحلرد مرن ااضررار النامجرة عرن احلررب يف تعرز واملسرامهة يف اإلنعرا املبكررا حيرا
نفرريا اجلمعيرة يف هرريا الصردد مشراريع ا اثيرة طار رة للمتضرررين تشرمل املرواد الغريا يرة ومرواد
االيواء ا كما قامرا اجلمعيرة بتنفيرري عردد مرن التردخالا اإل اثيرة الطار رة للنرازحني واجملتمرع
املضيف بالشراكة مع عدد من املناماا املاحنة .

نفريا اجلمعية العديد من احلمالا اإل اثية الغريا ية للمتضررين ا حيا مت توزيع االالف من السلل الغريا ية وال
توي على املواد الضرورية(بر  -دقيم -ارز  -سكر  -زيا  -حلي  -صلصة – شاهي  -مل )ا واستفاد من
محالا اال اثة( )3450اسرة من ااسر ااشد ضعفاه واملتضررين من احلربا وقد مت تنفيري املشروع بالشراكة مع
العديد من املناماا املاحنة احمللية والدولية.

24

بتمويل من منامة اايادي النقية ( )Pure Handsوبالتنسيم مع اللجنة اليمنية االمريكية لإل اثة نفريا مجعية
بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية توزيع أنابي االكسجني على عدد من مستشفياا تعز حبضور االخ مد عبداهلل -نا
مدير مكت التخطيط والتعاون الدويل يف تعز .
اء تنفيري املشروع بعد أن أطلقا بعض املستشفياا نداء استغاثة بنفاد اسطواناا االكسجني منها وتعرض مئاا
اجلرحى للخطرا حيا استهدف املشروع مستشفياا الاورة العام واملستشفى اجلمهوري والروضة واملافر والتعاون
ومركز االمل لعالج السرطان.

يهدف املشروع اىل التخفيف من املأساة واالوضاع الصعبة ال مير ا اليمن حالياا حيا نفريا اجلمعية مشروع توزيع
مساعداا مالية اسر ضاايا احلرب ا وقد استفاد من املشروع ( )16اسرة

25

نفريا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية مشروع اخليام للنازحني يف مديرية املخاء الساحلية.
وقد مت تنفيري ا ملشروع تلبية لشوضاع اإلنسانية السيئة يف املخاء لا تسب بزنوح املئاا من ااسر يف اآلونة ااخرية ا
حيا استهدف املشروع إيواء  622اسرة من ااسر النازحة داخل  622خيمة بتمويل ودعم من املفوضية السامية لشئون
الال ئني ) (UNCHRوبالتعاون مع املنتدا اإلنساين -اليمن.

بدعم و ويل املفوضية السامية لشمم املتادة للنازحني (  )UNCHRوبالتعاون مع املنتدا اإلنساين وا تالف اإل اثة
اإلنسانية بتعز قاما اجلمعية بتوزيع  1222وحدة إيواء يف  3مديرياا (املافر  -القاهرة -صالة  -بل حبشي -املعافر
 -املواسط -مشرعة وحدنان -التعزية -املوادم  -املخاء) استفاد منها  1222أسرة نازحة.
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بالتنسيم والتعاون مع ملتقى صناع احلياة -اليمن تقوم اجلمعية باإلشراف على  9مراكز للنازحني يف مديرية
الشمايتني ضمن مشروع " تعزيز إدارة وتنسيم مراكز امعاا النازحني يف حالة الطوارئ يف اجلمهورية اليمنية " الريي
وله ا حيا مت تنفيري العديد من اانشطة والفعالياا ( مشروع كسوة نازح – دوراا تأهيل حرفية -محلة تنايف –
توعية اخالقية – انشطة رياضية – ندواا حل مشكالا النازحني و ديد احتيا اهتم )

نفريا اجلمعية مشروع توزيع مياه الشرب للمسا د يف مدينة تعزا حيا قاما جلنة املشروع خالل أيام رمضان املبارك
وحىت هناية الشهر بتوزيع (222ا )063لتر من املياه النقية لسقيا الصا مني واملصلني يف املسا د الكبرية يف مدينة
تعز حيا مت تنفيري املشروع بتمويل من م سسة سُبُل التنموية وفاعلي خري .
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دول يوض املستفيدون يف اجملال اإل اثي خالل 0261م
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 9خيم للنازحني يف مديرية املخاء

622أسرة

 7توزيع مواد إيوا ية للنازحني

 1222أسرة

 .مشروع سقيا املاء للمسا د يف شهر رمضان املبارك

 660222فرد
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ترروي علررى العديررد مررن
نفررريا مجعيررة بنرراء اخلرييررة للتنميررة اإلنسررانية " محلررة تررراحم الرمضررانية " وال ر
املشراريع الرمضرانية املختلفرة .كمرا قامرا اجلمعيرة بتنفيرري عردد مرن التردخالا اإل اثيرة الطار رة للنرازحني
واجملتمع املضيف بالشراكة مع عدد من املناماا املاحنة .

املشروع الريي تنفريه اجلمعية بشكل سنوي ا مل يف مضمونه مساعداا ريا ية ضرورية لشسر املتضررة ا وقد
استفاد من املشروع ( 4432أسرة ) من النازحني وااسر املتضررة والفئاا ااشد ضعفاه .
يف املرحلة ااوىل من املشروع والريي حاي بتمويل كرمي من اهلالل اامحر القطري مت تنفيري مشروع " إفطار الصا م"
يف نطاق افااا تعز وأبني وحجة بتكلفة (  (201,765$ما تني وواحد الف وسبعما ة ومخسة وستون دوالر
واستهدف ( )4322أسرة بر ( )4322سلة ريا ية توي على (دقيم ا سكر اأرز ازيا الطبخ افاصوليا (.
كما مت تنفيري املرحلة الاانية من مشروع " إفطار الصا م 6592هر بتمويل كرمي من قطر اخلرييةا واستهدف أُسر االيتام
واحملتا ني ا حيا وزعا اجلمعية ( )110سلة ريا ية توي على  7اصناف أساسية ( برا ارز ا سكراحلي اا
صلصة ا شاهي ) استفاد منه (  )110أسرة.

30

ضمن "محلة تراحم الرمضانية " نفريا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية "مشروع السلة الرمضانية" يف  5مديرياا
واستفاد منه (  590أسرة).

نفريا مجعية بناء اخلريية للتنمية مشروع توزيع حلوم أضاحي العيد للعام 6592هر  0261 -م ضمن مشروعها السنوي
والريي هتدف من خالله اىل التخفيف من معاناة املئاا من اسر االيتام والفقراء مع حلول عيد ااضاى املبارك.

31

نفريا اجلمعية مشروع "زكاة الفطر" والريي هتدف من خالله اىل التخفيف على ااسر احملتا ةا حيا مت توزيع
مساعداا مالية لشسر املتضررة وااشد ضعفاه قبيل عيد الفطر املبارك.
دول يوض املستفيدين من املشاريع اال تماعية خالل 0261م

 0مشروع إفطار الصا م يف 9
 7مشروع السلة الرمضانية

 032أسرة

 9مشروع اضاحي العيد

 0202أسرة

 9مشروع زكاة الفطر

 020أسرة

 7مشروع كسوة العيد
 .مشروع احلقيبة املدرسية
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افااا

 5590أسرة

 11اسرة
 93طال وطالبة
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تكفل اجلمعية حالياه ( )6051حالة يف عموم مديرياا افارة تعرز ال 09ا يف حرني وصرل العردد التراكمري
للمكفولني الريين كفلتهم اجلمعية خالل مسريهتا أكار من ( )6022حالة يف فئاا ( االيتام وابناء الشرهداء-
االسر الفقرية -حلقاا التافيظ -املعاقني -الدعاة -املعلمني -طالب علم -دراساا عليا )
مشروع الكفاالا يتم عم صرف مستاقاا بشكل دا م لفئاا خمتلفة للمسامهة يف تنمية ذواهتم اىل ان
سد احتيا اهتم خاصة يف ظل الاروف املعيشية الصعبة ال مير ا الشع اليمين.

866
قاما مجعية بناء اخلريية بصرف مستاقاا املكفرولني النقديرة خرالل العرام 0261م ا وقرد اسرتهدف الصررف ()6051
مكفررول يف خمتلررف الفئرراا بتكلفررة امجاليررة بلغررا ( )62002990502ما ررة واثررنني وسرربعون مليون راه وثالثررة وثالثررون الف راه
واربعما ة وسبعة ومخسون ريال ا ما يعادل ( )1440695ستما ة و انية و انون الفاه وما ة واربعة وثالثون دوالر .
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كما مت أيضاه صرف احتيا اا لبعض االيتام استهدف ( )592يتيم ويتيمة وال اشتملا على احتيا اا متنوعة حبس
الدعم املقدم من الكافل.

يف سياق متصل كفلا اجلمعية خالل العام 0261م (  )020حالة ديدة يف فئاا اايتام وااسر الفقرية واملعلمني
واملعاقني عم شركاؤنا لياه وخار ياه .

كما مت تسويم ( )0435من ملفاا اايتام وابناء الشهداء واالسر الفقرية وطلبة العلم على أمل كفالتها يف املستقبل
القري .

نفريا مجعية بناء اخلريية املرحلة الاالاة من مشروع كني اايتام ا حيا سامها اجلمعية بشراء باص نقل صغري
اسرة يتيمني شقيقني مكفولني لدا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية .
يأم هريه املشروع ضمن فئة " كني" وهي مشاريع صغرية مدرة للدخل مال ( بقرة حلوب ا نم ا حنلا بقالة صغريةا
باص نقل ) ملساعدة اايتام يف تنمية ذواهتم وسد احتيا اهتما ويستهدف عدداه من اايتام ويتم تنفيريه على مراحل
متتالية.

35

كرما مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ااوا ل واملتفوقني من اايتام يف مديرية سامع ا حيا مت تسليم املتفوقني
هدايا رمزية مقدمة من مجعية بناء اخلريية كتشجيع ابنا ها املكفولني وحاهم على املزيد من املاابرة والنجاح.

يف الرابع من إبريل من كل عام تُاي اجلمعية "يوم اليتيم العريب" وتنفري عدداه من اانشطة والفعالياا احتفاءً ريه
املناسبة ال هتدف إىل حشد هود اجملتمع لدعم اايتام ومناصرة قضاياهم ا حيا أقاما جلنة املواسط التابعة
جلمعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ندوة لشيتام وأمهاا اايتام يف مدرسة الفالح بالعني.
ويف الندوة د املشاركون عن دور اجملتمع يف تقدمي اخلدماا واملساعداا اإلنسانية لفئة اايتام وعلى ضرورة العمل
من أ لهم ا م كدين على أن هريه الفئة ال كرمها اهلل تستام منا كل رعاية واهتماما مشريين اىل مناذج من العاماء
عم التاريخ كانوا أيتاماه ا بل انطلقوا بكل د وجناوا يف حياهتم.

36

خالل أيام العيد قام مس ول الكفاالا ومس ويل اللجان يف اجلمعية بزيارة العديد من اايتام وتقدمي اهلدايا العينية
باإلضافة اىل مبلغ نقدي ملشاركتهم فرحة العيد .

دول يوض املستفيدين يف جمال الكفاالا ورعاية اايتام خالل 0261م

0
7
9
9
7
.
2
8
2

صرف مستاقاا املكفولني النقدية
صرف احتيا اا االيتام
كفاالا ديدة
تسويم كفاالا ديدة
مشروع كني
تكرمي املتفوقني من االيتام
يوم اليتيم العريب
زياره عيديه لشيتام
حقيبة وزي مدرسي وتسديد رسوم

6051مكفول
 592مكفول
 020كفاله
 0435ملف
 0ايتام
 4ايتام
 25يتيم
 05يتيم
 64يتيم
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الدوراا التدريبية والتأهيلية هتدف اىل اكتشاف القدراا وتنمية املهاراا
وتساعد يف حصول املتدرب على شهادة وخمة واكتساب مهاراا ديدة ا مبا
ميكن املتخر ني من احلصول على فرص عمل مناسبة تسهل هلم تكوين
أنفسهم وخدمة جمتمعهم بتفاين والوفاء للوطن بكل ح .

برعاية من مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية أقيما دوراا تدريبية يف جمال احلاسوب خلرجيي الاانوية يف الريفا
والريي نفريه منتدا العلوم والاقافة لإلبداع والتطوير يف مديرية املواسط.
وهتدف الدوراا اىل تأهيل الشباب يف جمال احلاسوب للاصول على فرص عمل ونشر ثقافة تعلم (احلاسوب) يف
الريف ا وقد استفاد من هريه الدوراا  49طالباه من خرجيي الاانويةا حيا مت تدريبهم نارياه وعملياه خالل 40
يوماه .
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شاركا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية عم مديرها التنفيريي يف املرحلة الاانية من برنام "تدري مدربني "
"  TOTمتخصصني يف الكفاءاا االنسانية واالنعا املبكر واعادة االعمار والتاس للزناعاا وال تتواك مع الوضع
الكارثي احلايل للبلد ضمن المنام التدرييب ملشروع تنمية قدراا املناماا ري احلكومية يف اليمن والريي اقيم يف
صنعاء.

شاركا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية عم مس ول الكفاالا يف الدورة " االحصاء وقواعد البياناا عم برنام
 " spss-20ا وهدفا الدورة ايل اكساب املشاركني مهاراا االحصاء املبين على اس وقواعد علمية واالبتعاد على
العشوا ية يف العمل اجملتمعي.
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شاركا مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية يف المنام التدرييب ملشروع تنمية قدراا املناماا ري احلكومية
يف اليمن والريي اقيم يف صنعاء ا حيا يأم هريا املشروع بدعم و ويل من المنام االمنا ي لشمم املتادة UNDP
وتنفيري املنتدا اإلنساين – اليمن ا واستهدف  92مجعية وم سسة يف افااا تعز وعدن وأبني.

ويف جمال االعالم شارك مساعد املس ول االعالمي يف اجلمعية يف دورة التصوير الفوتو رايف ال اقامتها م سسة
ناا لعدد  91متدربا من العاملني يف مناماا اجملتمع املدين.

41
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ت من اجلمعية بضرورة التفكري يف أطر ديدة لتطوير العمل امل سسي اخلريي و وضع خطط لتبادل
اخلماا مع امل سساا ااخرا ولريليت فهي تسعى اىل عقد اتفاقياا تعاون أو مريكراا تفاهم مع
هاا خريية وحكومية؛ لتسهيل إ راءاا عملية التنسيم والتكامل والتعاون بني املناماا اخلريية
ذاا ااهداف املشتركةا ملا يف ذليت من االستفادة من اخلماا والتكامل يف النشاطااا والبدء من
تا ها اجملتمع
حيا انتهى اآلخرونا والتخصص يف توفري اخلدماا ال
.

شارك ر ي اجلمعية يف م ر الدوحة "اازمة اإلنسانية يف اليمن ..التادياا و فاق االستجابة اإلنسانية" الريي نامته
مجعية قطر اخلريية بالشراكة مع  69منامة إنسانية إقليمية ودولية وحبضور وفد احلكومة اليمنية و أكار من 32
منامة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن  602خبريا ومتخصصا يف اجملاالا اإل اثية واإلنسانية .
وهدف امل ر إىل توحيد رؤا الشركاء الفاعلني خبصوص اازمة اإلنسانية يف اليمن وتبادل املعلوماا وتعزيز لياا
املتابعة املتعلقة بتاديد احتيا اا املتضررين حس نوع احلا ة وتوزيع املناطم اجلغرافية وتطوير خطط العمل
واملبادراا بني الشركاء .
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مت توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بني مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ومنامة اايادي النقية ()pure hands
اامريكية عم مكت املنامة يف اليمن .
و اء يف االتفاقية أن مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية هي املسئول الر ي عن إدارة وتنفيري مشاريع منامة اايادي
النقية يف تعز مبهنية ومعايري العمل اإلنساين.

مت اعتماد مجعية بناء يف امل سسة العاملية لإلعمار والتنمية وهي م سسة خريية ري رحبيةا ذاا شخصية اعتبارية
مستقلةا تعمل ا مالة رابطة العام اإلسالمي ومقرها يف اململكة العربية السعودية .
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أطلم قسم اإلعالم جبمعية بناء اخلريية" املوقع املطور للجمعية على شبكة اإلنترنا باللغتني العربية واإلجنليزيةا وقد
احتوا املوقع التفاعلي اجلديد على العديد من النوافري وااخبار وامللفاا والتقارير ال صخص اجلمعية ا باإلضافة اىل
العديد من اإلصداراا املر ية واملسموعة واملقروءة على الرابط www.benaye.org:

يقوم قسم اإلعالم يف اجلمعية بإصدار تقرير دوري كل  5أشهر يعك من خالهلا مشاريع اجلمعية وخدماهتا املختلفة
ونشر ااخبار ومواكبة اانشطة ال تقوم ا اجلمعيةا باإلضافة اىل اصدار تقارير موضوعية صخص جماالا ددة
مال التعليم والوضع اإلنساينا ومت خالل العام  0261م إصدار  6تقارير باللغتني العربية واالجنليزية .

45

قناة الجزيرة مباشر

قناة العربية

قناة بلقيس
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قناة سهيل

قناة يمن شباب

قناة صنعاء
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أنت قسم اإلعالم يف اجلمعية فيديو كلي " للفجر ميعاد " يتم باه يف القنواا التلفزيونية وهو كلي يزرع التفاؤل ويغر
اامل ا حيا مت تصويره وتنفيريه يف تعز بالتعاقد مع مركز زوايا لالنتاج التلفزيوين .

دول يوض أبرز االعمال اإلعالمية خالل 0261م

1
2
3
4
5
8
7
8
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تطوير وإطالق موقع اجلمعية على شبكة اإلنترنا
محالا اعالمية
تغطية تلفزيونية
تغطية صاف مواقع اخبارية
تغطية اخبارية عم املوقع االلكتروين ومواقع التواصل اال تماعي
اصدار تقارير
ريبورتاج خاص مبشاريع وانشطة اجلمعية
انتاج ونشر فيديو كلي " للفجر ميعاد"

6
9
61
12
6012
1
0
6

0

1
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مشاريع تعليمية

9
9
7
.
2
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كفاالت

3

مشاريع اغاثية

4

مشاريع اجتماعية

5
6

2
01
00
07
09
09
07
0.

نفقاا لصاحل مركز التميز – طالباا
نفقاا لصاحل مركز التميز – طالب

من مالية للطالباا
دعم طلبة علم ودراساا عليا
رعاية وتدري
كفالة أيتام
كفالة أسر فقرية
كفالة فاني
كفالة دعاة
كفالة معلمني
كفالة معاقني
سلل ريا ية للمتضررين
سقيا املاء
أنابي أكسجني للمستشفياا
خيم للنازحني يف املخاء
توزيع وحداا ايواء للنازحني

02

مساعداا ماليه اسر ضاايا احلرب
تعزيز وتنسيم مراكز امعاا النازحني

02

افطار الصا م
السلة الرمضانية
االضاحي
زكاة الفطر

متكني واحتياجات

79

مشاريع كني واحتيا اا لشيتام

مشاريع انشائية
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تأهيل مراكز صاية

08
71
70
77

%2
%3 %3

 77طالبة
 97طال
 127طالبة
 4طال وطالبة
 164فرد
 0018يتيم

4816684,4
28,,58565
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1,000,000
15388788184
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618,848436
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13,996,271
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%15
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مشاريع اجتماعية
تمكين واحتياجات ايتام
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49

51

تعز – شارع مجال أمام مصرف الكرميي
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