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والتدفريب  التوميدة ت مممهد  فد مجد التنميدة أفوار البدح ب مدال خد    فد  متخصصدة الدرح  إلد  تهدف  ال حكومية غير منظمة 

 .ف  نط ق الجمهورية اليمنية وتعم  م2152 ين ير 55 ف  تأسست لبح ب والتأهي  والتبغي 
 

 
 

 .حقوقية اجتم مية بح حية 
 

 

  
    
 

 .المجتمع اليمن  تنميةف   حإيج حية لممب ركةمال فور قي في تنموي  البح بتمكيال 
 
 
 
 

مدال العمد  واهسده م فد   وتمكيدنهم، تنمية قفراتهم السي سية والثق فية والحقوقيدة   مال خ لمبح بتحقيق الري فة والفور الفع     
  اليمن .المجتمع مختم  المي فيال مال أج  حن ء وتنمية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نهوض ح لمجتمع لموالمب ركة ف  صن مة الح ضر والمستقح   ،ور ري في وفع   ف  مممية التنميةمس همة حفلم البح ب إفم ج
 اليمن .
 

  
 
 وحن ء المجتمع ف  مممية التنميةيجعمهم ف مميال مال فور قي في  البح بتمكيال  .5
 .البح بقوفه  يز حن ء المح فرات المفنية الت  يتعز  .2
 حم  يس مف ف  تأميال العفالة والمس واة وتك فؤ الفرص. ف  التعحير مال قض ي هم وطرح مبك تهم تنمية قفرات البح ب .3
 .حم ت كسب التأييف الت  تحفظ لهم ولممجتمع حقوقهممم  قي فة  البح بتفريب  .4
 والقحو  ح آلخر ومف هيم التع يش السمم ، ونحذ ثق فة العن  والتطر  واهره ب.مح فئ الحوار ح البح بتومية  .5
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 التعريف:

 الرؤية:

 الرسالة:

 اهلدف االسرتاتيجي:

 األهداف العامة:

 :املنظمةنىع 



 

 

 
 

 

 الجمهورية اليمنية.
 

 
 

 التفريب.  
  السي س  التأهي. 
 تومية.ال 
 .التعميم  
 . التبغي 

 
 األمن ءمجمس  .5
 رئيس المنظمة. .2
 المفير التنفيذي. .3
 .الحرامج مسئو  .4
 البئوال الم لية.مسئو   .5
 بئوال الموارف الحبرية. مسئو  .6
 .اهم م واالتص  مسئو   .7
 مسئولة الحي ن ت والمعموم ت. .8
 مسئولة السكرت رية والتوثيق. .9

 

 
 

تحفيز ممك تهم اهحفامية الخ قة، وتحسيال المستهففة لتنمية البح ب ح لسع  إل  مال خ   المب ريع واألنبطة ستقوم المنظمة  
ونقمهم مال مستوي تهم وأفوارهم ال  قفرتهم مم  الحن ء، ومس مفتهم لتحقيق مب ريع ف  مج   التنمية، وحن ء مح فرات خ صة حهم. 

المختمفة ف : التفريب،  المنظمةححسب مج الت مم  تمع مستوي ت تمكنهم مال المس همة والمب ركة الفع لة ف  حن ء وتنمية المج
 التومية، التعميم، التبغي ..

 :التفريب
 التفريب مم  المن صرة وآلي ت المط لحة والفف ع مال القض ي  الحقوقية المنتهكة. .5
 التفريب ف  حقوق اهنس ال والفيمقراطية وقض ي  العم  السي س  واالنتخ ح . .2
 القي فية واهفارية.فورات ف  المه رات  .3

 جماالت العمل:

 نطاق العمل:

 اهليكل اإلداري

 للمنظمة: املستهدفة اخلدمات  واالنشطة 



 

 

فارته . .4  التفريب مم  صي غة تكوين ت المجتمع المفن  ومقوم ته  مال إمفاف لممب ريع واستقط ب التموي  وا 
 التفريب ف  قض ي  الصحة والسك ال . .5

 التومية:
 . خصوص ً بح ب المن طق الريفية اليمنية البح ب ممومً  و نبر الوم  الفيمقراط  حيال  .5
 ع ت والمواثيق الفولية والمحمية الخ صة ححقوق اهنس ال . تومية البح ب ح لتبري .2
 تعري  البح ب ح لمواطنة وحقوق االنتم ء والواجب.  .3
 ف  التنمية المحمية.  لمبح بتفعي  المب ركة االيج حية  .4
 تومية البح ب حمف هيم التع يش السمم ، ونحذ ثق فة العن  والتطر  واهره ب. .5
 المنهجية الت  تصنع وميً  فيمقراطيً .تعري  البح ب حوس ئ  التغيير  .6
 بح ب.التنمية الوم  الحقوق  لفى  .7
 التعميم:
 التفريب مم  استخفام الح سوب واالنترنت والرخصة الفولية لقي فة الح سوب. .5
 فورات ف  محو األمية. .2
 فورات ف  التعميم المستمر. .3
 فورات ف  المغ ت الع لمية. .4

 التبغي :
  لمبح ب.توفير فرص العم  ال ئق  .5
  تنمية البح ب وتمكينهم اقتص في . .2
  تطوير ثق فة العم  واهنت ج لفى البح ب. .3
 خمق براكة ف ممة حيال منظم ت المجتمع المفن  والحكومة والقط ع الخ ص والم نحيال الفولييال لفمم تبغي  البح ب. .4

  
 
 

 حتنفيذه  خ   السنتيال الق فمتيال ك آلت :إال األولوي ت الرئيسية الت  ستقوم المنظمة 
 .وتنمية قي فات بح حيةالتأهي  السي س   .5
 فور ري في مجتمع  ف م .البح ب تعزيز المه رات القي فية الت  تمكال  .2
 .فيمقراطي ً  ومي ً  تصنع الت  المنهجية التغيير حوس ئ  البح ب تعري  .3

 
 
 

  

 األولىيات املستهدفة

 صنع ء -لجمهورية اليمنية ا
 11967 771547137/ 11967 775322688ت:   
  

Republic of Yemen - Sana'a  

  Tel: 00967  71492728 / 00967 770147037 

 .yemen@gmail.comadwar : E.mail 
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