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  نبذه عن المؤسسة

  مؤسسة مبادرون للتنمية اتمعية:.
م بترخیص حكومي صادر من وزارة الشئون االجتماعیة ٢٠١١منظمة غیر حكومیة غیر ربحیة طوعیة تأسست عام 

بالتنمیة المجتمعیة وتسعى إلى تطویر قدرات أفراده ومھاراتھم في الجوانب الثقافیة تھتم المؤسسة ) ، ٥٦٢والعمل رقم (
واالقتصادیة، وإدماجھم في الحیاة العامة وإكسابھم ، المھارات ،  ، واالجتماعیة ، والعلمیة ، والتقنیة، ،والقیادیة،

  والخبرات ، والقدرات ، التي یحتاجون إلیھا في سوق العمل.
About the Foundation 

Mobadron Foundation for Social  Development:  is a non-governmental organization, non-profit voluntary 
founded in 2011 under license state issued by the Ministry of Social Affairs and Labor No. (562), concerned 
with the community development and seeks to develop the capacity of its members and their skills in 
aspects of cultural, social, scientific, technical, leadership, economic, and inclusion in the life public and 
acquire, skills, experiences, and capabilities they need in the labor market. 

   -رؤية: ال
  من أجل مجتمع قادر على تعزیز وجودة ودورة في البیئة المحیطة بھ.

Our Vision- : 

For a society is able to strengthen its presence and its role in the environment surrounding it. 

  -الرسالة: 
إلى إشراك الشباب وأفراد المجتمع  طوعیة تسعى،منظمة غیر حكومیة غیر ربحیة مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة

في برامج تستھدف تنمیة قدراتھم اإلبداعیة والثقافیة واالجتماعیة والعلمیة والتقنیة والبحثیة والقیادیة واالقتصادیة ، من 
  ) . خالل إیجاد شراكة بین المؤسسة والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة والخاصة (المحلیة والعربیة واألجنبیة

Our Mission - : 

Mobadron Foundation for Social  Development: is a non-governmental organization, non-profit, voluntary, 
seeks to engage young people and community members in programs aimed at the development of their 
creative, cultural, social, scientific, technical, research, leadership and economic development, through a 
partnership between the foundation and inter-governmental, non-governmental and private (local, Arab 
and foreign). 
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  - أهدافنا: 
یة مفي االنضمام للفعالیات واألنشطة االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة والعل أفراد المجتمعلدى  المبادرةروح  تعزیز - ١

والتقنیة والبحثیة باالشتراك مع المؤسسات الحكومیة و  المجتمع المدني و القطاع الخاص ، "المحلیة والعربیة 
 واألجنبیة".

 .الحیاتیة (االتصال،التواصل...الخ)مھارات ال  المستھدفینإكساب  - ٢
 قدراتھم في إعداد  البحوث العلمیة .  تنمیةو أفراد المجتمعھارات تطویر م - ٣
على مھارات عقد الدورات التدریبیة وعقد ورش العمل ، و تنظیم المؤتمرات و الندوات  أفراد المجتمعتدریب  - ٤

 . وإعداد الموازنات وحلقات النقاش
وى نشاطھم الثقافي واالجتماعي، واإلبداعي ، أفراد المجتمع ورفع مست لدىتعمیق روح المواطنة واالنتماء الوطني  - ٥

 والعلمي، في المجتمع والعمل بروح الفریق الواحد من أجل مستقبل أفضل لھم ، ولمجتمعھم ، ووطنھم.
 بمختلف االتفاقیات الدولیة و القوانین المحلیة الخاصة بحقوق اإلنسان.  المستھدفینتعریف  - ٦
 المجتمعات المحلیة. دني بالشراكة معالعمل المفي  أفراد المجتمعتعزیز قدرات  - ٧
 مجاالت في الطوعي العمل وتفعیل ألفراد المجتمع الذاتیة المبادرات وتنمیة المحلي بمجتمعھم المستھدفین ربط - ٨

 .المختلفة التنمیة
 المساھمة في رفع الوعي بمختلف القضایا الصحیة التي تھم المجتمع. - ٩

 اإلغاثة وتقدیم العون والمساعدات اإلنسانیة الطوعیة للمتضررین.تدریب وتأھیل أفراد المجتمع على أعمال  -١٠

Our goals- : 

1- To strengthen the spirit of initiative among members of the community to join the events and activities, 
economic, cultural, social, scientific and technical research and in partnership with government 
institutions and civil society and the private sector, "local, Arab and foreign". 

2- Providing the targeted life skills like: communication and so on. 
3- develop the skills of community members and development in the preparation of scientific research. 
4- Training members of the community skills training courses and holding workshops, and organizing 

conferences and seminars, panel discussions and preparation of budgets. 
5-   - to deepen the spirit of citizenship and national belonging to the members of the community and raise 

their activity level of cultural, social, and creative, and scientific, in the community and work as a team 
for a better future for them and their community, and their homeland. 

6- the definition of the target of various international conventions and local laws on human rights. 
7- strengthen the capacity of community members in a civil action in partnership with local communities. 
8- to link the target in their local community and the development of self-initiatives for community 

members and activation of voluntary work in various fields of development. 
9- to contribute to raising awareness of various health issues that concern society. 
10- - training and qualification of members of the community to the work of relief and aid and 

humanitarian assistance to those affected voluntary. 
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  ميثاق الشرف:.

ألجل شباب الیمن ولمستقبل أفضل...نحن العاملون في مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة بھیئاتھا 
وھیئة تنفیذیة وباعتبارنا قد تطوعنا في ھذه المؤسسة نتعھد أن  -ومجلس أمناء - المختلفة من مؤسسون

ً بید و  ً إلى تحقیق األھداف التي حددتھا المؤسسة في المادة نعمل یدا بمثابرة ووفاء وإخالص وصوال
  ) من النظام األساسي للمؤسسة.٢(

ونلتزم أن تكون المصداقیة طریقنا واالستمراریة ھمنا والعمل على إنجاح األنشطة والمشاریع التي 
  .ما نقول وكیلتقرھا الھیئات ھدفنا وخدمة الشباب والمجتمع غایتنا وهللا على 

Code of Ethics. 

For Yemen youth and a better future ... We are working in Initiators Foundation for Social Development 
with its different members from the founders - and the Board of Trustees - the executive body and As we 
have volunteered in this foundation, we pledge to work hand in hand and with perseverance and loyalty 
and sincerity so as to achieve the goals set by the ins tu on in the ar cle ( 2) of the Statute of the 
Foundation. 

We are committed to be our way of credibility and continuity of work and our concern for the success of 
activities and projects approved by our bodies and the Youth Service and the community and our and God 
for what we say is agent. 
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  ماذا يعىن االنتماء ملؤسسة مبادرون:.

 لجمیع البشر. اإلنسانیةالحفاظ على الكرامة  -١
 تطویر وتنمیة قدرات الشباب وصقل مھاراتھم. -٢
 تنمیة روح المبادرة،والعمل الجماعي الطوعي الخالق. -٣
في كافة برامجنا   إرسائھ إلىواعتبرھا نھجا نسلكھ، ونھدف  اإلنساناالعتراف بمبادئ حقوق  -٤

 وأنشطتنا.
 الشعور بالمسؤولیة تجاه الوطن. -٥
 ھمة العالیة و القدوة الحسنة والمظھر الحسن في السلوك والممارسة.التفاؤل ،المرونة، الجدیة، ال -٦
 ترك بصمة ذات آثر تراكمي في حیاة الشباب والمجتمع. -٧
طاقات  ورغبة في  منعكس صورة إیجابیة لما یتحلى بھ الشباب الیمني من أخالق، وما یمتلكھ  -٨

 الحیاة الكریمة.
  

What does it mean to belong to the Entrepreneurs Foundatio;. 

1 - preserving human dignity of all human beings. 

2 - Development and Youth Development, and refine their skills. 

3 - Development of entrepreneurship, teamwork and creative voluntary. 

4 - recognition of the principles of human rights and considered approach we take, and we aim to establish 
it in all of our programs and activities. 

5 - a sense of responsibility towards the nation. 

6 - optimism, flexibility, serious, highly motivated and a good example and feel good in behavior and 
practice. 

7 - left the imprint of a cumulative impact in the lives of young people and society. 

8 - Reflex a positive image shown by the young Yemeni morals, and the attributes of the energy and desire 
for a decent life. 
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  م ٢٠١٢األنشطة التي نفذتھا المؤسسة خالل 

  مشروع فرصتي -١

مع الوكالة  وبالتعاون  لمكافحة الفقر والبطالة مؤسسة حلول التنمویة بالتشارك مع مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة  نفذت 
من محافظة شاب وشابة  ١٠٩لـ ھدف إلى توظیف الذي  - يمشروع فرص - المجتمعمشروع تحسین معیشة  - USAID األمریكیة

  .جھود الحد من الفقر والبطالة في أوساط الشباب أطارإب في 

  :.الرئيسي  النشاط
 .SMSتقنیة رسائل  باستخدام ٢٠١٢فبرایر على االنتخابات الرئاسیة (كمراقبین)شاب وشابة  ١٠٩تدریب  -
 .ممن شاركوا في المشروع الموسمیةشاب وشابة للخروج بتوصیات لبرنامج فرص العمل ٤٠عمل حلقة نقاشیة لـ -

  :.املخرج

 شاب وشابة. ١٠٩لـ توفیر فرصة عمل  -
 .%٤٣بنسبة  بفعالیة مشاركة المرأة في الرقابة على االنتخابات -
 فتح آفاق جدیدة لمشاریع البرنامج. -
-  
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  مشروع اشراك الشباب في السلم االجتماعي والتنمیة في مناطق النزاعات -٢

 بالشراكة صنعاء محافظة في وشابة شاب ٢٥ لـ  االجتماعي والسلم التنمیة في الشباب إشراك حول تدریبیة دورة المؤسسة نفذت
بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات  م٢٠١٢أیام في فبرایر  ٣لمدة   االنسان للحقوق الیمني والمركز بیئتنا منظمة مع

  .المحلیة

  املخرج:.

منظمات المجتمع المدني، والمبادرات، والحركات الشبابیة، واالئتالفات في القیادة، ومھارات شاب وشابة من  ٢٥تدریب  -

مل االتصال والتواصل، وقوانین حقوق اإلنسان، حل المشكالت، والرصد والتوثیق، واإلعالم الحدیث، والعمل الطوعي والع

 ضمن الفریق، وكتابة التقاریر.

  .التدریببناًء على االحتیاجات المجتمعیة وفي ضوء ما اكتسبوه خالل ھا وحددون أنشطة بعدیة المتدرب نفذ -
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  دورة تدریبیة خاصة بمفاھیم ومبادئ حقوق اإلنسان -٣

دورة  )FFFوبالتعاون مع مؤسسة المستقبل( الشراكة مع مؤسسة القیادات الشابة /مركز اللغات العالمیة للفتیاتالمؤسسة ب نفذت
  .م٢٨/٤/٢٠١٢-٢٥للفترة من  ومبادئ حقوق اإلنسان بمفاھیمحولتدریبیة 

إلى رفع الوعي بمفاھیم حقوق اإلنسان وتعریف  تھدفمن الناشطین والناشطات الشباب ،وشاب وشابة  ٦٠أستھدفت الدورة 
  ...الخ.المشاركین على الشرعة الدولیة ومفھوم الجندر، والقانون الدولي اإلنساني والحق في الحمایة من االنتھاك 

  :.املخرج

 على مفاھیم ومبادئ حقوق اإلنسان.شاب وشابة  ٦٠تدریب  -
 .حقوق الطفل)–(حقوق المرأة  بمفاھیم حقوق اإلنسانشاب وشابة  ٦٠مستوى الوعي لدى ارتفاع -
 ةمحافظالقیم حقوق اإلنسان و العدالة االجتماعیة و المواطنة بین شباب وشابات شاب وشابة حول  ٦٠لدى خلق فھم مشترك  -

 .و التطرف اإلحباطلمنع التعرض لمظاھر 
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  االحتفال بالیوم العالمي للشباب:. -٤

بمناسبة الیوم العالمي للشباب  مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة نفذت "تحت شعار "بناء عالم أفضل بالشراكة مع الشباب
بمحافظة إب بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجھ  -بیر  الواي –الذي أقامتة شبكة مثقفي االقران الشباب  م٢٠١٢/أغسطس/١٢

ید من الفقرات الشبابیة وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان أمسیة رمضانیة تخللھا العد  -مدى –المدني والدیمقراطي 
حویلھا إلى أنشطة قضایا الشباب وأھمیة دورھم في حل النزاعات واستثمار الفرص وت  تقدیم مسرحیة تتناول ة ، تضمنت اإلبداعی

عدد من المؤسسات والمبادرات الشبابیة عروض تتناول تجاربھا  قدمتكما امة ،ي ادارة عجلة التنمیة المستدوبرامج تساھم ف
  . وأنشطتھا وقصص نجاحھا

،وأھمیة إشراكھم في الجدیر بالذكر أن الیوم العالمي للشباب یھدف الى لفت االنتباه الى قضایا الشباب والتحدیات التي یواجھونھا 
  مناقشة مختلف القضایا التي تمس حیاتھم الیومیة وتزید من فعالیاتھم واستغالل طاقاتھم بما یعزز من دورھم في خدمة المجتمع
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٥-  ُ ً وطنیا   مشروع أصوات محلیة تصنع تأثیرا
  

بالشراكة مع مؤسسة تنمیة القیادات الشابة /مركز اللغات العالمیة للفتیات وبالتعاون مع  مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیةنفذت 
ذي  –جبلة  –السدة –الرضمة  –السبرة  –مدیریة في محافظة إب (یریم  ١٦من لشباب جلسة نقاشیة ل ٣٥صندوق األمم المتحدة للسكان 

-١٤خالل الفترة  ، حبیش)-القفر  –المخادر  –السبرة  –دان بع –المشنة –الظھار  –ریف إب  –العدین  –السیاني  –سفال 
  م.٢٧/١١/٢٠١٢

تعزیز الدیمقراطیة إیصال اصوات القاعدة الشعبیة نساء و الرجال الى متخذي القرار و الى الحوار الوطني ، وھدف البرنامج إلى و
 منوتطویر الرسائل الھامة ،الیمن ة وشفافیة اتخاذ القرار فيوالمحاسب

ع االجتماعي ونقلھا إلى صانعي القرار النو و النساء بقضایا یتعلق فیما التوجھات و البیئات مختلف و الیمنیة المحافظات مختلف
  والمؤثرین.

  النشاط:.
تتراوح أعمارھم الذي بالشباب جلسات خاصة  ٤جلسة خاصة بالفتیات و ٣١ وشاب فتاة ٥٢٥لعدد حلقة نقاشیة  ٣٥ تنفیذ  -

 سنة.٣٠-١٨بین 
 ي تحدید احتیاجاتھا المتعلقة بقضایا النساء والنوع االجتماعي.مشاركة المرأة ف -
 .وسبل المشاركة فیھ الحوار الوطني موضوع مناقشة  -
 مناقشة أھم قضایا واحتیاجات المرأة في الیمن الجدید. -

  :.املخرج

 میسر و میسره ومقررین من ابناء محافظة اب في حلقات النقاش. ١٧مشاركة  -
 المساھمة في صنع تاریخ ومستقبل الیمن الجدید. -
 .فتاة وشابة للجنة الفنیة للحوار الوطني ومناقتشھا في مؤتمر الحوار الوطني ٥٧٨توصیل راي ومخاوف واحتیاجات  -
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 مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة

Mobadron Foundation for Social Development   

 التغطیة اإلعالمیة:.
 أكثر من صحیفة وموقع الكتروني مثل:. ٢٠١٢تم تغطیة فعالیات أنشطة المؤسسة خالل عام  - ١
 وكالة سبأ لألنباء. موقع 
 .موقع صحیفة الجمھوریة 
 .موقع صحیفة أخبار الیوم 
 .صفحة مؤسسة مبادرون للتنمیة المجتمعیة 
 .صحیفة االولى 
 مركز الدراسات وابحاث النوع االجتماعي والتنمیة (جامعة صنعاء).ل 
  

  وھي على العناوین التالیة:.

 h p://www.sabanews.net/ar/news266950.htm 
 h p://www.sabanews.net/ar/news267228.htm 
 h p://www.sabanews.net/ar/news268159.htm 
 h p://www.algomhoriah.net/newsweekar cle.php?sid=154966 
 h p://www.sabanews.net/ar/news262259.htm 

 h p://www.akhbaralyom.net/news_details.php?lng=arabic&sid=53583 
 h p://www.facebook.com/photo.php? id=374969462555728&set=a.248987821820560.83171.

248981795154496&type=1&theater 
 h p://www.facebook.com/media/set/?set=a.372165836169424.108455.248981795154496&typ

e=3 
 http://www.sabanews.net/ar/news277821.htm 
 http://gdrsc.net/index.php?option=com_content&view=ar cle&id=199%3Alocal-voices-project-

creates-national-influence-through-special-discussion-&ca d=1%3Alatest-
news&Itemid=18&lang=ar 

 h p://sabanews.net/ar/news287743.htm 

 


