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القاضي مرشد العرشاني
رئي�س �جلمعية

�حلمد لل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات وتتحقق �لغايات و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �خلري�ت وخري �لربيات �سيدنا حممد وعلى �أله 
و�سحبه و�سلم ت�سليما كثري� . �أما بعد ،،

ن�سع بني يدي �لقر�ء �لكر�م �لتقرير �ل�سنوي جلمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية للعام 2014م   ن�ستعر�س ف �سفحاته ح�ساد 
عام كامل من �لعمل �لدوؤوب و�لإجناز�ت �ل�ستمرة و�لعطاء �لتجدد ف جمال �لعمل �خلريي و�لإن�ساين .

فالتقرير يزخر بكل ما قدمته �جلمعية ف خمتلف جمالت �لعمل �لن�ساين و�لتي منها �لجال �لإغاثي �لذي توليه �جلمعية �هتماما 
كبري� ��ستجابة للظروف �لناجمة عن �لأحد�ث �لتي متر بها �ليمن ف �أكرث من منطقة حيث نفذت �جلمعية جملة من �ل�ساريع و�لرب�مج 
�لإغاثية �لعاجلة وقدمت �خلدمات �لطارئة لالآلف من �لنازحني و�ل�سردين و�لت�سررين ف مناطق �لت�سرر و�أماكن �لنزوح ، مبا فيها 
�خلدمات �لإغاثية لالجئني و�لنازحني ف �سوريا وميامنار ، كما يجد �لت�سفح ما نفذته �جلمعية من م�ساريع تنموية و�إن�سائية وم�ساريع 

مدرة للدخل وبر�مج تدريب وتاأهيل وتنمية قدر�ت �ل�سباب و�ل�سابات و�أن�سطة وخدمات رعاية �لأيتام و�لأ�سر �لفقرية . 
ف حني ن�ستعر�س معكم ما �أجنزته �جلمعية خالل هذ� �لعام من بر�مج وم�ساريع وخدمات �سحية متنوعة �أ�سهمت ف تخفيف معاناة 
�لآلف من �لر�سى و�لبائ�سني ودعمت وو��ست �لعوقني وذوي �لأمر��س �لزمنة و�لر�سى �لفقر�ء ، وما عملته �جلمعية لتنمية وحت�سني 
�خلدمات و�لبنية �لتعليمية و�لتثقيفية ، وكيف عززت من �سبل �لعي�س وخدمات �لرعاية �لجتمعية و�لريفية ، وما قدمته من خدمات 

متعددة عرب قطاع تنمية �لر�أة و�لطفل ، كل ذلك ��سهاما منها ف توفري �خلدمات �ل�سرورية للمجتمع . 
و�إذ� حتتفل �جلمعية بعيدها �لف�سي �لذي ي�سادف هذ� �لعام 2014م بعد مرور 25 عام من �لعطاء �لتجدد و�لثمر فاإنه ل يفوتني 
�أن �أ�سري هنا �ىل �ل�سرت�تيجية �جلديدة 2020م �لتي تبنتها �جلمعية موؤخر� لعك�س توجهها وروؤيتها �جلديدة خالل �لرحلة �لقادمة 
�لتي تطمح �أن تكون فيها ومن خاللها مرجعية للعمل �خلريي و�لتنموي على م�ستوى �ليمن و�لإقليم ، معتمدة ف ذلك على حزمة من 
�لتوجهات �لعامة و�لأولويات �لهامة �لن�سجمة مع �لتوجهات و�ل�سيا�سات �لر�سمية للجهات �حلكومية وف �إطار �ل�سر�كة �لقائمة مع 

�لانحني �لحليني و�لدوليني .  
و�حلمد لل رب �لعالني .
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رؤيتنا
مرجعية العمل الخيري والتنموي محليا وإقليميا

رسالتنا
اإلسهام في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني باستثمار الجهد 
األولوية  إعطاء  مع  المانحة  والمنظمات  المحلية  المجتمعات  مع  والشراكة  الطوعي 

للريف وفئات الشباب والمرأة والطفل

من نحن
منظمة غير حكومية ـ مستقلة ـ غير ربحية ـ انسانية - تنموية - خيرية ـ طوعية ـ مجتمعية

قيمنا
• المؤسسية               • الشـــــــــــــفافيـــــــة               • الشــــراكة           

• المســـــــاءلة               • الجودة والـتطوير               • المهـــنيــة
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 CSSW
النشأة ... التطوير

التأسيس
تاأ�س�ست �جلمعية ف مار�س عام 1990م على �أيدي نخبة من �لتطوعني و�ل�سخ�سيات �لجتماعية كمنظمة طوعية غري حكومية تنفذ بر�جمها 
وم�ساريعها وخدماتها وفق خطط دورية و��سرت�تيجية مدرو�سة ومتجددة و�أ�سلوب عمل قائم على �لنهجية �لعلمية , لتكون بذلك همزة و�سل 

فاعلة بني �لانحني و�ل�ستفيدين .

األهداف 
• �لإ�سهام ف مكـافـحــة �لفـقـر و�حلـد من �نت�ساره ف �ليمن .	
• تعزيز ودعم بر�مج وم�سروعات �لتنمية �ل�ستد�مة و�لتنمية �لريفية . 	
• تنمية �ل�سباب و�لر�أة و�لطفل ومتكينهم ف بناء قدر�تهم ومهار�تهم �لختلفة.	
• �لإ�سهام ف رعاية �لجتمع �سحيـا و�جتماعيـا وتعليميا.	
• �إحياء روح �لتكافل �لن�ساين وخلق ثقافة جديدة للعمل �لتطوعي ف �لجتمع.	
• �لإ�سهام ف تخفيف �لأ�سر�ر �لناجمة عن �لكو�رث .	
• تو�سيع نطاق عمل �جلمعية ومد ج�سور عالقة �إىل �لنطقة و�لإقليم . 	

المؤسسية
عملت �جلمعية منذ ن�ساأتها على �ل�ستفادة من �لطاقات و�لإمكانيات �لب�سرية و�لادية وتوجيه كل ذلك نحو خدمة �لعمل �لتطوعي �لوؤ�س�سي , 
وت�ستند �جلمعية ف نظامها �لإد�ري �إىل هيكل تنظيمي يتمتع بو�سوح �لخت�سا�سات و�ل�سالحيات , كما تعتمد على �لتخطيط �ل�سليم و�لتقييم 
�لدقيق لكافة م�سروعاتها وبر�جمها وخدماتها �لختلفة �لنفذة عرب فروعها وقطاعاتها وجلانها ف خمتلف �لحافظات , م�ستثمرة كل �خلرب�ت 

ف تطوير �لنظام �لإد�ري و�لايل كلما دعت �حلاجة لذك لو�كبة �لتغري�ت و�لتطور�ت �لت�سارعة .
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الرؤية التطويرية للجمعية واستراتيجية 2020
بهدف مو�كبة �لتطور�ت �لهائلة و�لت�سارعة ف خمتلف جمالت �حلياة وجمالت �لتنمية �ل�ساملة وما ت�سهده �جلمعية من تو�سع كمي وكيفي ف 
تقدمي خدماتها و�أن�سطتها �لتطوعية وت�ساعد م�ستمر ف بنائها �لوؤ�س�سي , وحر�سا من قيادة �جلمعية على تاأ�سي�س مفهوم جديد للعمل �خلريي 
و�لتنموي ف �لجتمع �ليمني وح�سد كل �لطاقات �لمكنة لتقدمي �خلري للمجتمع , تبنت �جلمعية ��سرت�تيجية 2020م كا�سرت�تيجية جديدة 
ومتطورة تعك�س �لتوجه و�لروؤية �جلديدة للجمعية خالل �لرحلة �لقادمة بحيث تكون فيها مرجعية للعمل �خلريي و�لتنموي على م�ستوى �ليمن 
و�لإقليم , معتمدة ف ذلك على �أ�سلوب عمل جديد وحزمة من �لوجهات �لعامة و�لأولويات �لهامة وفق منهجية علمية من�سجمة مع �لتوجهات 
�لقائمة و�لتجددة مع �لانحني  �ل�سر�كة  �إطار  , ف  �لنافذة ف بالدنا  و�ل�سيا�سات �لر�سمية للجهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة مر�عية �لقو�نني 

�لحليني و�لدوليني . 

شركاؤنا
�أن ق�سية �ل�سر�كة مع �ل�سلطات و�لجتمعات �لحلية  �أ�سا�سيا وجوهريا ف �سيا�سة �جلمعية وتوجهاتها بل  متثل �ل�سر�كة مع �لأخرين مرتكز� 
�أ�سا�سيا وبارز� ف منهجيتها  �إحدى �لقيم �حلاكمة لعمل �جلمعية كما متثل عن�سر�  و�لنظمات و�لوؤ�س�سات �لحلية و�لإقليمية و�لدولية متثل 
و�سيا�ستها . ومن خالل م�سريتها �لطويلة ف �لعمل �لتطوعي و�لإن�ساين ��ستطاعت �جلمعية بف�سل �لل تعاىل ثم بجهود �لقائمني عليها �أن تك�سب 

ثقة �لعديد من �ل�سركاء و�لانحني �لختلفني ومن �أهم �ل�سركاء �لذين تعمل معهم �جلمعية :  
- �جلانب �حلكومي
- �لنظمات �لدولية

- �لانحون و�لمولون
- �ل�ستفيدون

- �ل�سركاء �لنفذون
-  �لعاملون
- �لوردون

- �لتطوعون  
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أسلوب العمل 
حتديد  ف  �لعلمية  �لنهجية  على  مبني  جديد  عمل  لأ�سلوب  و��سحة  حمــدد�ت  و�سع  �إىل  2020م  ��سرت�تيجية  خالل  من  �جلمعية  عمدت 
�لإحتياجات وت�سميم وو�سع �ل�ساريع وت�سويقها وتنفيذها مع �لإهتمام بتق�سي �لأثر وتقييم عملية �لتنفيذ ف خمتلف �لر�حل , وذلك بهدف 

�لتطوير و�لتح�سني �ل�ستمر ف �لأد�ء و�خلدمة و�لنتج وذلك وفق �لحدد�ت و�خلطو�ت �لتالية :  
• حتديد �لإحتياج عن طريق �ل�سوحات و�لدر��سات �ليد�نية .	
• ت�سميم �ل�ساريع  �لالزمة ل�سد �لإحتياج ح�سب �لأولوية . 	
• ت�سويق �ل�ساريع  .	
• توقيع �لعقود مع �جلهات �لانحة  .	
• تنفيذ �ل�ساريع  .	
• توثيق �ل�ساريع ف جميع مر�حل �لتنفيذ .	
• ت�سليم  �لتقارير �لتعلقة ب�سري �ل�ساريع �إىل �جلهات �لمولة  .	
• تقييم �ل�ساريع مع �لعنيني .	
• تق�سي �أثر �ل�ساريع على �لجتمع  .	

األولويات 
حددت �جلمعية من خالل ��سرت�تيجية 2020م  �أولوياتها خالل �لرحلة �لقادمة بناء على نقا�سات مطولة ��ستغرقت عدة �أ�سهر , تو�سلت 
�أن  , باعتبار  �لآنية  �لإغاثية و�لرعاية  �لإهتمام باجلو�نب  �ل�ستد�مة كاأولوية ت�سبق  �لتنمية  و�أهمية �لرتكيز على  �إىل �سرورة  �جلمعية بعدها 
�لتنمية �ل�ستد�مة هي حجر �لز�وية و�لعامل �لأكرب ف حتقيق �لتقدم و�لنهو�س �لجتمعي �ل�سامل , كما ر�أت �جلمعية �أن �لرتكيز على فئات �لر�أة 
و�لأطفال و�ل�سباب �أ�سبح �سروريا وهاما باعتبار هذه �لفئات �لثالث من �أهم ركائز نه�سة �لجتمع �لتقدم و�لن�سود , كما �هتمت �ل�سرت�تيجية 
مب�ساألة �لتنمية �لريفية لالإ�سهام ف معاجلة �لق�سور �حلا�سل ف �لريف �لذي يفتقد للكثري من �خلدمات �لتي يرتكز تنفيذها ب�سكل �أ�سا�سي ف 

�لدن مع �أن �لن�سبة �لكبرية من �ل�سكان تعي�س ف �لريف ويعاين معظمهم من فقر �سديد ف خمتلف قطاعات �لتنمية .  
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الموجهات العامة وفق استراتيجية 2020م
�لتو�سع ف �ل�ساريع �لناجحة . . 1
�لرتكيز على بر�مج  وم�ساريع �ل�سباب و�لر�أة و�لطفل. . 2
�لرتكيز على �لتنمية �لريفية.. 3
�لعمل وفق معايري جتعل �جلمعية ذ�ت بعد دويل .. 4
رفع فاعلية �لكادر �لإد�ري و�لعاملني ف �لركز �لرئي�س و�لفروع من خالل  :. 5

- �لتاأهيل بعيد �لدى .
- �لتدريب .
- �لتحفيز .

��ستقطاب كو�در ذ�ت كفاءة عالية.. 6
تنفيذ �أن�سطة وم�ساريع بو��سطة �سركاء متخ�س�سني .. 7
تاأهيل  وتطوير �لفروع .. 8
تدريب �لتطوعني وتوظيف طاقاتهم .. 9

�ل�ستعانة باإعالميني مهنيني و��ستخد�م �أف�سل �لو�سائل �لإعالمية �حلديثة لتو�سيل ر�سالة �جلمعية على �ل�سكل �لطلوب.. 10
�لو�سول باجلمعية �إىل �لتعامل �لإلكرتوين .. 11

العالقات والعضوية
�لر�سمية و�ل�سعبية كما تتميز  �لد�خل و�خلارج ولها جهود م�سرتكة مع �جلهات  �لتنمية ف  تتميز �جلمعية بعالقة قوية ومتجددة مع �سركاء 
باحل�سور �للمو�س ف �لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة �خلريية و�لإن�سانية ، وقد ح�سلت �جلمعية خالل فرتة عملها �لمتدة لعقدين ون�سف 
من �لزمن على �لعديد من �لع�سويات ف �لنظمات و�لهيئات �لختلفة فهي ع�سو ��ست�ساري ف �لجل�س �لجتماعي و�لإقت�سادي بالأمم �لتحدة 
، وع�سو مرتبط ف �إد�رة �لعلومات �لعامة للمنظمات غري �حلكومية �لتابعة لالأمم �لتحدة وع�سو ف �لإحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي بجامعة 
�لعمل  �لعاملة ف خمتلف جمالت  و�لدولية  و�لعربية  �لحلية  و�ل�سبكات  �لنظمات  �لعديد من  �لع�سوية ف  , كما ح�سلت على  �لعربية  �لدول 

�لتطوعي و�لإن�ساين . 
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نطاق العمل
تغطي �جلمعية باأن�سطتها وخدماتها �لختلفة كافة مناطق �جلمهورية م�ستثمرة ف ذلك جهود �سبكة كبرية من �لعاملني و�لتطوعني ف �لفروع 
و�للجان �لتابعة لها ف �لحافظات و�لديريات و�لتي بلغ عددها )26( فرعًا و)279( جلنة  وت�سعى �جلمعية �إىل فتح مكاتب خارجية ف عدد 

من �لدول �لإقليمية �لجاورة .

�لهرة

ح�سرموت

�سبوة

�جلوف

ماأرب

�لبي�ساء

�لحويت

�أبني

حلج
تعز

�حلديـدة
رمية

حجة عمر�ن

�سعدة

�سنعاء

�أمانة
�لعا�سمة

ذمار

�إب �ل�سالع

عدن

�سقطرى
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تطوير الهيكل اإلداري 
بهدف �لتمكن من حتقيق ��سرت�تيجية 2020م قامت �جلمعية بتطوير �لهيكل �لإد�ري حيث مت ��ستحد�ث قطاعات ووحد�ت و�إد�ر�ت عمل 
جديدة وعمل حتديث وتطوير ف عدد من �لقطاعات و�لوحد�ت �لإد�رية �لقائمة وذلك بهدف مو�كبة �لتطور �لن�سود و�إحد�ث نقلة نوعية ف 

عمل �جلمعية و�لنهو�س بخدماتها وتطوير م�سارها .  

�لهيئة �لإد�ريةجلنة �لرقابة و�لتفتي�س

رئي�س �جلمعية

�لهيئة �لتنفيذية

�لأمني �لعام

�جلمعية �لعمومية

�إد�رة �جلودة

�إد�رة �لعالقات

�إد�رة تقنية �لعلومات

�لإد�رة �لالية

�إد�رة �لو�رد �لب�سرية

�إد�رة �لإعالم

�إد�رة �خلدمات

�إد�رة �لر�جعة

�لقانونية

�لجل�س �ل�ست�ساري �لأعلى

تنمية �لو�رد

�إد�رة �لرقابة و�لتقييم
�لأمني �لعام �ل�ساعد

�لفروع

�لدير �لعام

وحدة �لإغاثة

وحدة �ل�ساريع

قطاع �لر�أة و�لطفل

قطاع �لأيتام

قطاع �لرعاية

قطاع �لتعليم

قطاع �ل�سباب

�لقطاع �ل�سحي

قطاع �لتنمية

�لدير �لعام �ل�ساعد
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مجاالت عمل الجمعية خالل العام 2014م

إغاثة الالجئين والنازحين
�لأمن �لغذ�ئي

�ليو�ء وتوزيع �لو�د غري �لغذ�ئية
�لعون �لطبي

�حلماية و�ل�ساعد�ت �لجتماعية
�لغاثة �لطارئة ل�ستقر�ر �لجتمعات �لحلية

�لتدريب �لهني و�حلرف
�إعادة �لتاأهيل و�لإعمار

�لعون �لغذ�ئي و�لطبي للنازحني �ل�سوريني
�لعون �لغذ�ئي و�لإيو�ئي للنازحني ف ميامنار

التنمية المجتمعية
برنامج �لإقر��س �لأ�سغر

�ل�ساريع �لإن�سائية و�لتنموية
تدريب وتاأهيل �لعاملني

كفالة ورعاية األيتام
�لكفالة �لنقدية و�خلدمات �لجتماعية و�لعينية

�خلدمات �ل�سحية و�لتعليمية و�لتثقيفية
�لتاأهيل و�لتدريب 
يوم �ليتيم �لعربي
يوم �ليتيم �لعالي

م�سابقة �لبد�ع و�لتمري
ملتقى طالب �جلامعات

�لحتياجات �لنزلية وترميم �لنازل
توزيع فالتر �لياه

�لبادر�ت �ل�سبابية
�لهرجان �لدويل لالأيتام برتكيا

حملة رفقاء بدولة قطر
حت�سني �آلية عمل �لقطاع

تنمية الشباب
م�سروع �لد�ر�س �ل�سديقة للطفل

برنامج �لفرق �لإغاثية وجمابهة �لكو�رث
تدريب وتاأهيل �أفر�د �لأ�سر ف �لجتمعات �لحلية
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المجال الصحي
اأوال : الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية التخ�ص�صية 

�لر�فق �ل�سحية
�ل�سحة �لنف�سية

�لقو�فل و�حلمالت �لطبية 
�لخيمات �جلر�حية

 �سرف �أجهزة �ل�سائل �لدماغي 
�لدعم �لدو�ئي لذوي �لأمر��س �لزمنة و�لر�سى �لفقر�ء 

�لعياد�ت و�لفرق �لطبية �لتنقلة
�خلدمات �لطبية �لتخ�س�سية 

�لعياد�ت و�لفرق �لطبية �لتنقلة

ثانيا : امل�صاريع والربامج ال�صحية
م�سروع �ل�سحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�سرة

برنامج معاجلة �سوء �لتغذية 
برنامج مكافحة �لأمر��س �لعدية و�ل�ستوطنة

برنامج �لياه و�ل�سحاح �لبيئي 
م�سروع مكافحة و�إ�ستئ�سال �ل�سود�ء

مكافحة �لأمر��س �لوبائية 
م�سروع رعاية �لالجئني �ل�سومال ف خرز و�لب�ساتني

الرعاية االجتماعية
م�ساريع �خلري �لرم�سانية

توزيع حلوم �لأ�ساحي وك�سوة �لعيد
�سبكة �لأمان و�سبل �لعي�س

كفالة �لأ�سر �لفقرية
كفالة �لعاقني

�سرف �ل�ساعد�ت لالأ�سر �لحتاجة وعابري �ل�سبيل
توزيع ك�سوة �لعيدين 

توزيع ك�سوة �ل�ستاء
د�ر �ل�سفقة لإيو�ء مر�سى �لف�سل �لكلوي و�ل�سرطان

مجال التعليم
توزيع �حلقيبة �لدر�سية

�ل�سر�كة �لعالية ف �لتعليم
دعم طالب �لعلم

برنامج متكني �لالجئني �ل�سومال

تنمية المرأة والطفل
توزيع حقائب �لكر�مة و�حلقائب �ل�سحية

توزيع �حلقائب �ل�سحية لنزيالت �ل�سجن �لركزي
�لرعاية�لجتماعية و�لتعليمية و�ل�سحية لالأطفال

�لدعم �لغذ�ئى
�لتدريب و�لتاأهيل �حلرف و�لهني

جملة �أ�سامة للطفل
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الالجئين والنازحين
إغاثة
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أواًل .. اإلغاثة داخل اليمن

1 -  مجال األمن الغذائي
�أ�سرة نازحة  بهدف �لتخفيف من معاناة �لأ�سر �لنازحة و�لت�سررة من �لأحد�ث قامت �جلمعية بتوزيع �لطرود �لغذ�ئية لعدد )10350( 
�لطرود  وتكونت   , �لعا�سمة  و�أمانة  ورد�ع  و�سبوة وح�سرموت  و�أبني  وماأرب و�جلوف وعمر�ن و�سنعاء  ومت�سررة ف حمافظات �سعدة وحجة 
�لإ�سالح مبملكة  وجمعية  ر�ف  وموؤ�س�سة  بتمويل من قطر �خلريية  و�حلليب  و�لتمور  و�لبقوليات  و�لزيت  و�لأرز  و�ل�سكر  �لدقيق  �لغذ�ئية من 

�لبحرين و�جلمعية �لإ�سالمية بالبحرين ومنظمة IHH �لرتكية .  

2 - مجال اإليواء وتوزيع المواد غير الغذائية 
�أ�سرة من �لأ�سر �لنازحة و�لأ�سر �لفقرية ف �لجتمع �ل�سيف ف  وزعت �جلمعية �لو�د و�ل�ستلزمات �لإيو�ئية غري �لغذ�ئية لعدد )8636( 
حمافظات حجة و�جلوف وماأرب ورد�ع و�أمانة �لعا�سمة , ومتثلت �لو�د �لتي مت توزيعها ف �لفر�س و�لبطانيات و�لطر�بيل و�حل�سري و�ل�سطول 
و�أدو�ت نقل وخزن �لياه وم�ستلزمات �لطابخ بتمويل من مكتب �لأمم �لتحدة لتن�سيق �ل�سئون �لإن�سانية OCHA وجمعية �لإ�سالح بالبحرين 

 .
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3 -  مجال العون الطبي
لعدد  �لإبر  و�سرب  و�لجارحة  �لعاينة  وخدمات  �لتنقلة  �لعياد�ت  عرب  �لأ�سرة  وتنظيم  �لجنابية  �ل�سحة  خدمات  تقدمي  �لجال  هذ�  ف  مت 
)13516( فرد� من �أفر�د �لأ�سر �لنازحة و�لجتمع �ل�سيف ف مديريتي حر�س وم�ستباأ مبحافظة حجة بالإ�سافة �ىل تنفيذ �أن�سطة �لتوعية 
بال�سر�كة مع عدد من �لنظمات �لانحة وبالتن�سيق مع  و�لتثقيف �ل�سحي كما مت تنفيذ م�سح �سحي ف عدد من مديريات حمافظة عمر�ن 
�ل�سلطة �لحلية بهدف ت�سهيل وتنظيم �جر�ء �لتدخالت وفق �لحتياجات �لفعلية وقد ��ستفاد من عملية �ل�سح عدد )31( مرفقا �سحيا ف 

مدينة عمر�ن وع�سر مديريات �أخرى فيما يقدر عدد �ل�ستفيدين من �ل�سح بطريقة غري مبا�سرة مبئات �لألف .  

4 - مجال الحماية والمساعدات االجتماعية 
بتقدمي  �لحلية مبحافظة حجة  و�لجال�س  �لتنفيذية بحر�س  و�لوحدة  �لالجئني  ل�سئون  �ل�سامية  �لفو�سية  بال�سر�كة مع  حيث قامت �جلمعية 

�لعديد من �خلدمات و�لأن�سطة �لجتماعية وخدمات �حلماية للنازحني و�لجتمع �ل�سيف عرب �لركز �لجتماعي للنازحني بحر�س.  
جدول بخدمات و�أن�سطة �لركز �لجتماعي للنازحني بحر�س خالل �لعام 2014م 

عدد �ل�ستفيدين�لن�ساط
�أطفال�إناثذكور

13781254300ر�سد وحماية حالت �ل�سعف لدى �لأ�سر �لنازحة
0017197ر�سد �لق�سايا �لتعلقة بالعنف 

3018580270�لزيار�ت �لنزلية
652594177�ل�ست�سار�ت و�ل�ساعد�ت �لنف�سية

1221569162�ل�ست�سار�ت و�ل�ساعد�ت �لجتماعية
889793عقد جل�سات �لتوعية �لجتمعية
227187126عقد جل�سات �لإر�ساد �لفردي
664124193بناء قدر�ت �سبكات �حلماية

9401069�لن�سطة �لتثقيفية و�لتعليمية و�لرتفيهية و�لريا�سية
�لأم�سيات �لرم�سانية و�لأيام �لفتوحة خالل عيدي

321151586�لفطر  و�ل�سحى �لبارك

7663342021173�لجمايل 

كما قامت �جلمعية بدفع �يجار�ت منازل لعدد )300( �أ�سرة نازحة خالل �لعام .  
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5 - اإلغاثة الطارئة الستقرار المجتمعات المحلية 
 مت تنفيذه بال�سر�كة مع منظمة GC  ف عدد من �لديريات مبحافظة �أبني وذلك لالإ�سهام ف دعم و��ستقر�ر �لأ�سر �لت�سررة من �لأحد�ث 

�لأمنية ف �لحافظة وقدم �ل�سروع خدماته وفق �جلدول �لتايل 

عدد �ل�ستفيدين�خلدمة

600 �أ�سرةتوزيع �لطرود �لغذ�ئية 

179 �أ�سرةتوزيع �لو��سي ) �لاعز ( لالأ�سر �لفقرية كم�ساريع مدرة للدخل

500 �أ�سرة توزيع مبالغ نقدية لالأ�سر �لفقرية  

280 �أباءتوزيع �لدو�جن عدد )7 دجاج + ديك ( لكل �أ�سرة 

650  �أ�سرة توزيع �حلقائب �ل�سحية لالأ�سر ف حمافظة �أبني

600 �أ�سرةتوزيع �أجهزة تعقيم ومعاجلة �لياه ف حمافظة �أبني

500 فردتنفيذ ثالث حمالت ف �لإ�سحاح �لبئي 

300 منزل�إن�ساء �حلد�ئق ف منازل �لأ�سر مبحافظة �أبني 

6 - مجال التدريب المهني والحرفي
بهدف بناء قدر�ت �أفر�د �لأ�سر �لنازحة و�لجتمع �ل�سيف و�ك�سابهم �حلرف و�لهن �لتي ت�سهم ف توفري م�سادر دخل لهم ولأ�سرهم , نفذت 
�جلمعية بتمويل من �لجل�س �لرنويجي لالجئني وبال�سر�كة مع �ل�سلطة �لحلية و�لوحدة �لتنفيذية ف مديرية حر�س �لعديد من بر�مج �لتدريب 
و�لتاأهيل ف جمال �للغة �لإجنليزية وحمو �لأمية و�لهار�ت �حلياتية و�خلياطة و�لتطريز و�حلناء و�لنق�س وف جمال ميكانيكا �ل�سيار�ت و�سيانة 
�لوبايل و�لتمديد�ت �لكهربائية ��ستفاد منها )316( متدربا ومتدربة من �أفر�د �لأ�سر �لنازحة ف حر�س , ف حني مت تدريب )37( نازحا 

ونازحة ف حمافظة عمر�ن .  

7 - مجال اعادة تأهيل االعمار
بال�سر�كة مع قطر  �أبني  �لت�سررة ف مدينة زجنبار مبحافظة  �لأ�سر  منازل  تاأهيل )46( منزل من  باإعادة  �لإطار  قامت �جلمعية ف هذ� 

�خلريية , كما قامت ببناء )5( منازل لعدد خم�س �أ�سر �حرتقت منازلها ف حمافظة �حلديدة .  
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ثانيا .. اإلغاثة خارج اليمن

1 - العون الغذائي والطبي في سوريا
وزعت �جلمعية �لطرود �لغذ�ئية �لكونة من �لأرز و�ل�سكر و�لعد�س �لأخ�سر و�لأحمر و�لربغل و�حلم�س و�لعكرونة و�ل�سل�سة و�لزيت و�حللوى 
�جمايل  وبلغ   , �ل�سورية  �لناطق  د�خل  �لنازحة  لالأ�سر  و�لعالجات  و�لبطانيات  �لفر�س  وزعت  كما  �لزيتون  وزيت  و�لزيتون  و�لزعرت  و�لربى 
�ل�سورية  �لأ�سر  �أ�سر من  لعدد )3103(  ذ�تها  بتقدمي �خلدمات  قامت �جلمعية  كما   , �أ�سرة  �ل�ستفيدين من هذه �خلدمات )16379( 

�لالجئة ف لبنان وتركيا , وذلك بالتعاون و�لتن�سيق مع منظمة IHH �لرتكية  .  

2 - العون الغذائي واإليوائي في ميانمار
حيث قامت �جلمعية بتوزيع �لطرود �لغذ�ئية �لكونة من �لأرز و�لفا�سوليا و�لزيت و�للح و�ل�سمك �جلاف وتوزيع �أدو�ت �لتدفئة لعدد )1560( 
�أ�سرة من �لأ�سر �لنازحة د�خل ميامنار , كما مت تقدمي �خلدمات ذ�تها لعدد )611( �أ�سرة من �لأ�سر �لبنغالية �لتي جلاأت �ىل بنجالد�س 

بالتعاون و�لتن�سيق مع منظمة IHH �لرتكية  . 
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المجتمعية
التنمية
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1 -  برنامج اإلقراض األصغر 
مت �لتعاقد مع موؤ�س�سة مناء للتمويل �لأ�سغر بهدف دعم �لتنمية ف �ليمن عرببرنامج �لإقر��س �لأ�سغر �لذي يقدم  قرو�سا مي�سرة �ل�سد�د 

لتنمية �ل�ساريع �ل�سغرية ف كل من �أمانة �لعا�سمة وحمافظات تعز و�حلديدة و�إب .
جدول يو�سح �سري عمليات برنامج �لإقر��س �لأ�سغر خالل �لعام 2014م  

�لبيان
�لحافظات 

�إب �حلديدةتعز�أمانة �لعا�سمة
335547901119699عدد �لعمالء
%ن�سبة �ل�سد�د  92.4%  99.4%  97.1%  99.2

365353511132814عدد �لقرو�س �لوزعة

2 - المشاريع المدرة للدخل
تنفذ �جلمعية �لعديد من �ل�ساريع �لدرة للدخل بهدف �لإ�سهام ف مكافحة �لفقر و�حلد من �لبطالة ف �ليمن حيث يت تقدمي منح مي�سرة 
�ل�سد�د لالأفر�د و�لأ�سر �لفقرية بفرتة �سد�د متتد �إىل �سنتني وترت�وح قيمة �لنحة من مائة �ألف �إىل �أثنني مليون ريال ميني وت�سهم هذه �لنح ف 
متكني �ل�ستفيدين من تكوين م�ساريع �سغرية تدرلهم دخاًل ي�ساعد ف توفري �إحتياجاتهم ومتطلباتهم �لعي�سية . وخالل �لعام 2014م ��ستفاد 

من �ل�ساريع �لدرة للدخل )48( �أ�سرة فقرية ف �أمانة �لعا�سمة وعدد من �لحافظات .

�لحافظةعدد �لأ�سر �ل�ستفيدة �ل�سروع
�إب 10�لبقرة �حللوب و�لأغنام
�أمانة �لعا�سمة ـ حجة 17تنانري �لغاز مع ملحقاتها

�أمانة �لعا�سمة 3حمالت �لبقالت و�لالب�س و�لبخور 
�لبي�ساء18م�ساريع متنوعة 

حمافظات 48�لإجمايل  4
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3 - المشاريع اإلنشائية والتنموية
و�لد�ر�س  �ل�ساجد  وبناء  و�لهني  و�لتاأهيل �حلرف  �لتدريب  وتاأثيث مر�كز  وبناء  �لفقرية  لالأ�سر  �لنازل  ببناء  �لجال  تقوم �جلمعية ف هذ� 
وتاأثيثها , كما تقوم ببناء وتاأثيث وت�سغيل �ل�ست�سفيات و�لر�كز و�ل�ستو�سفات �ل�سحية وحفر وتعميق �آبار مياه �ل�سرب و�إقامة وتركيب م�سخات 

و�سبكات وخز�نات �لياه ف �لناطق �لريفية و�لحرومة  وخالل �لعام 2014م باإن�ساء )28( م�سروعا خمتلفا وذلك وفق �جلدول �تالي : 

مكان �لتنفيذ�لعدد�ل�سروع
�لحويت ـ �أمانة �لعا�سمة ـ �لبي�ساء ـ �لهرة 4بناء �ل�ساجد 

حفر �لأبار �لرتو�زية و�ل�سطحية وتركيب خز�نات 
حمافظة �سنعاء ـ �حلديدة ـ ماأرب ـ �لبي�ساء ـ ذمار ـ حجة 11وم�سخات و�سبكات �لياه 

ـ تعز 
رمية 1بناء مد�ر�س �لتحفيظ 

حمافظة �سنعاء 1بناء وتاأثيث مر�كز �سحية 
�أمانة �لعا�سمة ـ �حلديدة ـ �إب6منازل �أ�سر فقرية

�أمانة �لعا�سمة 3��ستكمال بناء منازل �أ�سر فقرية
�إن�ساء مزرعة �أغنام ب�سقطرى ت�سطيب مبنى فرع 

�سقطرى2�جلمعية باجلزيرة 

حمافظة 28�لإجمايل  13
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�ل�ساريع �لإن�سائية �لتي بد�أ �لعمل فيها خالل �لعام 2014م 

�لحافظة�لعدد�ل�سروع

�أمانة �لعا�سمة ـ �لحويت ـ حمافظة �سنعاء ـ رد�ع 4بناء �ل�ساجد

حمافظة �سنعاء ـ حجة عدد )2( ـ ذمار 4حفر �لأبار �لرتو�زية و�ل�سطحية  

حمافظة �سنعاء1 بناء �لد�ر�س �لنظامية 

�أبني ـ �سبوة ـ حجة ـ عمر�ن4بناء مر�كز تاأهيل �لأيتام 

�أمانة �لعا�سمة 6بناء منازل �أ�سر فقرية 

�سقطرى1��ستكمال مركز خدمي ن�سوي 

 10  حمافظات 20�لإجمايل

�ل�سيخ ثاين بن عبد �لل للخدمات �لن�سانية  �إن�ساوؤه ف مدينة تعز بتمويل من موؤ�س�سة  �لتنموي �لذي مت  كما �فتتحت �جلمعية جممع �خلري 
, وتهدف  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  للن�ساء ومدر�سة  وتاأهيل وم�سجد وم�سلى  �لجمع من مركز تدريب  ويتكون   , �ل�سقيقة  بدولة قطر  )ر�ف( 

�جلمعية من خالله �ىل �إعد�د وتدريب وتاأهيل �ل�سباب و�ل�سابات ل�سوق �لعمل .
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4 -  تدريب وتأهيل العاملين
 تقوم �جلمعية ف هذ� �لجال بتنفيذ �لعديد من �لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية للعاملني ومقدمي �خلدمات و�لأن�سطة وفق �لإحتياجات �لتدريبية 
�لطلوبة بهدف تطوير مهار�تهم و�لإرتقاء مب�ستوى �لأد�ء ف خمتلف �لجالت , وخالل عام 2014م نفذت �جلمعية من خالل �إد�رة �لتدريب 

بالركز �لرئي�س �أثني ع�سر برناجما تدريبيا للعاملني ف عدد من �لجالت �لتدريبية .  

عدد �ل�ستفيدين�لربنامج �لتدريبي

36�لحا�سبة لغري �لحا�سبني عدد دورتني
51�لتخطيط �ل�سرت�تيجي + �لتخطيط �لبني على �لأثر
24�لت�سويق + دبلوم ف �لت�سويق + دبلوم ف �ل�سرتو�ت

18�لت�سال و�لتو��سل
13�لتو��سل من �أجل �لتنمية

143�للغة �لإجنليزية عدد ع�سر دور�ت 
13دورة حياة �ل�سروع

6دورة خدمة عمالء �جلودة عدد دورتني 
15�لتوثيق �لإعالمي

319�لإجمايل 

�ل�سابقة  وتنفيذ   , ومتدربة  متدربا   )473( منها  ��ستفاد  �لحافظات  ف  �جلمعية  فروع  عرب  �لتدريبية  �لرب�مج  من  �لعديد  تنفيذ  مت  كما 
�لرم�سانية �لثالثة حول �لتوعية و�لتثقيف �لإد�ري و�لعرف مب�ساركة �أكرث من مئتي �سخ�س من �لعاملني ف �لركز �لرئي�س و�لفروع , ف حني مت 

توزيع �لإ�سد�ر�ت �لدورية للخال�سات و�لختار�ت �لإد�رية �لتدريبية.  
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كفالة ورعاية

األيتام



27 26

تكفل �جلمعية حاليًا من خالل قطاع كفالة ورعاية �لأيتام )35,036( يتيمًا ويتيمة ف عموم حمافظات �جلمهورية ، ف حني جتاوز �لعدد 
�لرت�كمي لالأيتام �لذين كفلتهم �جلمعية منذ �لتاأ�سي�س 53,000 يتيم ويتيمة ، �أ�سبح �لئات منهم ميتلكون م�ساريعهم �خلا�سة ، كما �أ�سبح 

�لكثري يعمل ف �لجال �لطبي و�لتعليمي ، وف �لجال �حلقوقي وغريها من جمالت �لعمل �لختلفة.  
�لأن�سطة  من  عدد  وتنفيذ  �لكفولني  لالأيتام  و�ل�سحية  و�لتعليمية  �لجتماعية  �لرعاية  خدمات  بتقدمي  �لأيتام  قطاع  عرب  �جلمعية  وتقوم 
�لرتفيهية و�لتثقيفية �إىل جانب �سرف �لخ�س�سات �لنقدية �ل�سهرية �لتي ُت�سهم ف تلبية �لحتياجات �لعي�سية لالأيتام , كما تعمل �جلمعية على 
زين و�لبدعني  تنمية قدر�ت ومهار�ت �لأيتام وتاأهيلهم مهنيًا وِحَرفيًا من خالل بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب �لختلفة مع �لهتمام بالأيتام �لتميِّ
�لأيتام ف عدٍد من حمافظات  لتاأهيل  و�ِلَهني  �حِلَرف  �لتدريب  باإن�ساء مر�كز  قامت �جلمعية  �ل�سدد  و�لتعليمي، وف هذ�  �لفني  �لجال  ف 
�جلمهورية ، وخالل �لعام 2014 م كفلت �جلمعية )2447( يتيمًا ويتيمة كفالت جديدة ف جميع �لحافظات، ومتهّ ت�سويق )5307 ( يتيمًا 

ويتيمة وتقدمي �لعديد من �خلدمات و�لأن�سطة �لتعليمية و�لتثقيفية و�ل�سحية وتنفيذ بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل .

1 - الكفالة النقدية والخدمات االجتماعية والعينية 

�ل�ستفيدون�لن�ساط

35036�لكفالة �لنقدية و�ل�ساعد�ت �لعي�سية
10257ك�سوة عيدي �لفطر و�لأ�سحى

2041حلوم �لأ�ساحي وهد�يا وعيديات
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2 - الخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية 

�ل�ستفيدون�لن�ساط

35036 �لفح�س �لطبي 
203عمليات جر�حية

3216رعاية �حلالت �لزمنة وتقدمي �ل�ساعد�ت �لعالجية وتقدمي �لعون �لدو�ئي
14640�حلقيبة �لدر�سية وم�ستلزماتها و�لزي �لدر�سي

125�إعادة �لت�سربني من �لتعليم
2917حتفيظ �لقر�آن �لكرمي

15021�ل�سابقات �لثقافية وحفالت �لتكرمي و�لرحالت �لرتفيهية
5010�لزيار�ت �ليد�نية ولقاء�ت �لأيتام و�لدعم �لنف�سي

3 - التأهيل والتدريب 

�ل�ستفيدون�لن�ساط

2730�لر�كز �ل�سيفية 

1269�لرب�مج �لهارية و �لدور�ت �لتاأهيلية و�لتنمية �لب�سرية

661�لتاأهيل ل�سوق �لعمل 
ة للدخل 15�ل�ساريع �لُدرَّ

220�لإحلاق مبر�كز �لتاأهيل
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4 - يوم اليتيم العربي
�إبريل من كل عام يحتفي قطاع �لأيتام باجلمعية مبنا�سبة يوم �ليتيم �لعربي حيث يتم تنفيذ عدد من �لأن�سطة و�لفعاليات  ف �ل�ساد�س من 
ي همومهم وق�ساياهم , وخالل �لعام 2014 م �أقام �لقطاع  بهدف ح�سد جهود �لجتمع لنا�سرة ق�سايا �لأيتام و�لإ�سهام ف حلهّ م�ساكلهم وتبنِّ
هات ، و�إجر�ء  عرب فروعه ف �لحافظات �أكرث من 15 �حتفاًل بهذه �لنا�سبة ، كما متهّ �إقامة �لرحالت �لرتفيهية و�لزيار�ت للحد�ئق و�لتنزَّ

�ل�سابقات �لثقافية و�لرتفيهية و�لريا�سية وبلغ �إجمايل �ل�ستفيدين من هذه �لفعاليات )6514(  يتيما ويتيمة .

5 - يوم اليتيم العالمي
بهدف تعريف �لجتمع بق�سايا �ليتيم و�حتياجاته وتفعيل �لدور �لجتمعي وتعزيز �لعالقة مع �لُتطِوهّعني و�لد�عمني ف �لد�خل و�خلارج نظم 
ت منظمة �لتعاون �لإ�سالمي هذ� �لتاريخ ليكون يوما لالحتفال �ل�سنوي بهذه  قطاع �لأيتام فعالية ـ يوم �ليتيم �لعالي ـ ف 15 رم�سان , حيث �أقرهّ
�لنا�سبة ف �لعامل �لإ�سالمي ، وقد كانت �جلمعية من �لبادرين ف تنفيذ هذه �لفعالية ف موعدها و�لتي من �لقرر �أن ُت�سبح تقليدً� �سنويًا يقوم 

بها �لعاملون ف جمال �لأيتام ف جميع بلد�ن �لعامل �لإ�سالمي .
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ز 6 - مسابقة اإلبداع والتميُّ
يتمهّ تنفيذها بهدف �كت�ساف مو�هب �لأيتام و�سقلها وتنميتها وتهيئة �لناخات و�لأجو�ء �لالئمة لعك�س �إبد�عاتهم وتنمية مهار�تهم �لختلفة ، 
يق نتائج جيدة وُمثمرة وميَّزت �لع�سر�ت بل �لئات من �لأيتام �لوهوبني ف �ستى جمالت �لإبد�ع . وبلغ �إجمايل  وقد �أ�سهمت �ل�سابقة ف حتقهّ
�لأيتام �لوهوبني و�لبدعني �لذين �ساركو� ف ت�سفيات �ل�سابقة للعام 2014 م  �أكرث من )2738( يتيمًا ويتيمة ف جمالت �لقر�آن �لكرمي 

و�لإن�ساد و�لق�سة و�ل�سعر و�ل�سغولت �ليدوية و�لر�سم على �لزجاج و�لبتكار�ت .

7 - ملتقى طالب الجامعات
ن ح�سلو� على ِمَنح  ـ  نفذ قطاع �لأيتام باجلمعية �للتقى �لطالبي مب�ساركة )150( طالبًا وطالبة ممهّ �أ�سا�س �لنه�سة  ـ �لتعليم  حتت �سعار 
تعليمية للدر��سة ف �جلامعات �ليمنية و�لكليات �لهنية و�لتقنية ، وهدف �للتقى �إىل �لإ�سهام ف دعم �لطالب �لتفوقني وتوفري �لنح �جلامعية 

لهم ومتهّ من خالله تكرمي �لطالب �لأو�ئل و�لتفوقني . 

8 - االحتياجات المنزلية وترميم المنازل
يعترب م�سروع توزيع �حتياجات �لأيتام من �أهم �ل�ساريع �لتي تنفذها �جلمعية بال�سر�كة مع �لنظمة �لإن�سانية لالإغاثة وحقوق �لإن�سان و�حلريات 
برتكيا ـ IHH ـ وخالل �لعام 2014م وزع قطاع �لأيتام بح�سور وفد �لنظمة �لحتياجات  لعدد )200( يتيم ويتيمة من �لأيتام �لكفولني 
من قبل �لنظمة ف عدد من �لحافظات , وذلك ف �إطار �ل�سعي للو�سول �إىل �لكفالة �ل�ساملة لهم ، ومتثلت �لحتياجات ف �لأدو�ت �لنزلية مثل 
�لغ�سالت و�لثالجات و�لع�سار�ت و�لدو�ليب و�لفر�س و�لبطانيات و�لفر�ن وتناوير �لغاز و�لكان�س �لكهربائية وخز�نات مياه �ل�سرب و�أدو�ت 
�لنظافة و�لتعقيم , كما مت توزيع �لو�د �لغذ�ئية �لكونة من �لدقيق و�لرب و�ل�سكر و�لأرز و�حلليب وترميم عدد )18( منزل من منازل �لأيتام 
�لذين تكفلهم �لنظمة عرب �جلمعية .. وف حفل �لتد�سني عرب �لوفد �لرتكي عن �إعجابه بالدور �لذي تقوم به �جلمعية ف جمال كفالة ورعاية 

�لأيتام ، موؤكد� �أن �لنظمة �ستعمل على م�ساعفة عدد �لأيتام �لذين تكفلهم خالل �لفرتة �لقبلة  .
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9 - توزيع فالتر المياه
قام �لقطاع بتوزيع فلرت�ت مياه لعدد )500( يتيم ويتيمة بتمويل من ُمنظمة �لتعاون و�لتن�سيق �لرتكية )تيكا( ف حمافظات �حلديدة وتعز 
وحلج و�لكال وحجة و�أمانة �لعا�سمة وحمافظة �سنعاء , وهدف �ل�سروع �إىل �لإ�سهام ف توفري مياه نقية و�ساحلة لل�سرب للحفاظ على �سحة 
وتاأهيلهم  �لأيتام  �لكبري �لذي تقوم به �جلمعية ف جمال كفالة ورعاية  بالدور  �ل�سفري �لرتكي ب�سنعاء ف�سلي �سورمان  �أ�ساد  .. وقد  �لأيتام 

لاللتحاق ب�سوق �لعمل و��ستثمار طاقاتهم و�إبد�عاتهم ف �لتنمية �لجتمعية. 

10 - المبادرات الشبابية 
مت خالل �لعام 2014م تنفيذ ت�سع مبادر�ت �سبابية تطوعية من قبل �لأيتام �لكفولني ف عدٍد من �لحافظات ، وهدفت �لُبادر�ت �إىل �إ�سر�ك 
و�جتماعية  �سحية  تقدمي خدمات  ومت من خاللها  �لجتمع  �حتياجات  ُيلِبهّي  �لتطوهّعي مبا  �لعمل  دورهم ف  وتفعيل  �لجتمع  �لأيتام ف خدمة 
و�لو�د  �ل�ساحف  وتوزيع  �حُلَفر  ورْدم  �لأر�سفة  وتلميع  ور�سهّ  �ل�سو�رع  وت�سجري  �ل�ساجد  نظافة  مثل  �لجتماعية  �ل�سر�ئح  من  لعدٍد  وريا�سية 

�لغذ�ئية و�لتمور وتنفيذ حمالت �لتوعوية وتنظيم دور�ت لطالب �لد�ر�س ف جمال �لتنمية �لب�سرية . 

�لجال�سعار �لبادرة�لعدد �لحافظة

2تعز
�جتماعية�سنابل �خلري

نظافة �جلو�مع�سنابل �خلري

2�حلديدة
تنمية وتاأهيل �لأيتامدروب �خلري

�سحيةدروب �خلري 

2�إب
�جتماعية�سباب �لريادة

�سحية�سباب �لريادة

عامةبيادر1و�دي ح�سرموت

2حجة
�سحيةفينا خري

بيئيةمبادرون
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11 - المهرجان الدولي  السادس لأليتام بتركيا
مته هيئة �لإغاثة �لعالية وحقوق �لإن�سان و�حلريات ف مدينة  �سارك وفٌد من �أيتام �جلمعية ف �للتقى �لدويل �ل�ساد�س لالأطفال �لأيتام �لذي نظَّ
م �أيتام �ليمن و�سلة �إن�سادية وعرو�سا  ��سطنبول برتكيا مب�ساركة مئات �لأيتام �لوهوبني و�لبدعني من 13 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل. وقدَّ
ية ف �للتقى �لذي مت على هام�سه زيارة �ل�سيدة �أمينة �أردوغان زوجة �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان , ف حني  �سارك �ليتيم �أكرم �أحمد  فنهّ
قطر�ن ف �لقابلة �لتلفزيونية، و�ليتيمة رحمة �لفقيه ف �لوؤمتر �ل�سحفي �لذي نظمته �لهيئة ، وز�ر �لأيتام عددً� من �لوؤ�س�سات �لرتكية �أهمها 

�سحيفة ِعْقد �لرتكية ومدر�سة �إمام خطيب ومتحف بانور�ما �إ�سافًة �إىل تنفيذ �لرحالت �لرتفيهية وزيارة �حلد�ئق و�لتنزهات . 

12 - حملة رفقاء بدولة قطر 
�سارك وفد من �أيتام �جلمعية ف حملةـ  رفقاءـ  �لتي نفذتها قطر �خلريية بدولة قطر بالتز�من مع يوم �ليتيم �لعربي ، بالتعاون مع قناة �جلزيرة 
�أطفال , وهدفت �ل�ساركة �إىل �لتعريف ببع�س �لنماذج �لناجحة من �لأيتام �لذين تكفلهم قطر �خلريية عرب �جلمعية.. فيما هدفت حملة  ـ 

رفقاء ـ �إىل توفري كفالت جديدة لالأيتام و�لأطفال عرب �لعامل و�إيجاد بر�مج وم�ساريع تهتمهّ برعاية �لأيتام وتاأهيلهم  .

13 - تحسين آلية عمل القطاع
• �ل�سرف عرب �لربيد �لإلكرتوين : حيث تتم عملية �سرف م�ستحقات �لأيتام عرب �لربيد �للكرتوين من خالل �لبنوك و�ل�سارف بغر�س 	

ت�سهيل عملية �ل�سرف وتعزيز مبد�أ �ل�سفافية.
• تفعيل �لبو�بة �لإلكرتونية : تهدف �ىل متكني �لكفالء ـ �لأفر�د ـ من ُمتابعة �لتقارير �لدورية لالأيتام �لذين يكفلونهم وذلك عن طريق �لوقع 	

�لإلكرتوين �خلا�س بقطاع �لأيتام ، كما �أنه �أ�سبح باإمكان �لكفالء متابعة �أيتامهم عن طريق تطبيقات �لهاتف �جلو�ل بكل �سهولة وُي�ْسر. 
هات �لعامة و�ل�سيا�سات �جلديدة �لتي  �إقامة �للقاء �لدوري �خلام�س : مت فيه تقييم �أد�ء �لفروع و��ستعر��س �خلطط و�لتقارير وحتديد �لُوِجهّ
�تخذتها �جلمعية من �أجل �لتح�سني و�لتطوير وفق مبادئ و�سيا�سات �جلودة ومقايي�سها �لعالية.. ومت من خالله تكرمي �لفروع �لُتميهّزة ف �لأد�ء 

ومنحهم  درع �جلمعية . 
• �إقامة دورة تدريبية ل�سوؤويل �لأن�سطة : ي�ستهدف �لقطاع من خاللها م�سوؤويل �لأن�سطة �لذين يعزى �إليهم �كت�ساف وتنمية مو�هب �لأيتام ، 	

وت�سهم هذه �لدور�ت ف تاأهيل م�سوؤويل �لأن�سطة وحت�سني وتطوير �آلية �لعمل �لفني وعملية �إد�رة �أن�سطة �لقطاع ف �لركز �لرئي�س و�لفروع.
تقوم �جلمعية ف هذ� �لجال بتنفيذ �لعديد من �لرب�مج و�ل�ساريع وتقدمي �خلدمات و�لأن�سطة بال�سر�كة مع عدد من �جلهات و�لنظمات �لانحة 
بهدف تنمية قدر�ت ومهار�ت �ل�سباب و�ل�سابات وتاأهيلهم ل�سوق �لعمل وتوفري فر�س عمل لهم , وخالل �لعام 2014م مت تنفيذ �لعديد من 

�ل�ساريع و�لأن�سطة �لتي ��ستفاد منها �لألف ف عدد من حمافظات �جلمهورية .
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تنمية
الشباب
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نفذت �جلمعية خالل �لعام 2014م عدد� من �ل�ساريع و�لأن�سطة ف ثالث مديريات مبحافظة �أبني بال�سر�كة مع منظمة GC ، حيث �أ�سهمت 
هذه �ل�ساريع ف دعم وتنمية  قدر�ت ومهار�ت �لئات من �أفر�د �لجتمع �لحلي ف �لناطق �ل�ستهدفة بالحافظة . 

)EASE( مشروع اإلغاثة الطارئة للمجتمعات اليمنية
مت من خالله عقد جل�سات �لتوعية �ل�سحية لعدد )650( �أ�سرة ف مديريات لودر وزجنبار وخنفر مبحافظة �أبني بهدف رفع م�ستوى �لوعي 
�ل�سحي بني �سكان هذه �لديريات ، كما مت ف �إطار �ل�سروع توزيع �حلقائب �ل�سحية وحقائب تنقية �لياه لهذه �لأ�سر ، وعقد دورة تدريبية 

لفريق �لثقفني �ل�سحيني �لعاملني ف �إطار �ل�سروع مب�ساركة )15( متدربا ومتدربة .   
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 مشروع دعم المدارس الصديقة للطفل 
مت من خالله تاأ�سي�س نادي �أ�سدقاء �لبيئة ف كل مدر�سة من �لد�ر�س �لع�سر �ل�ستهدفة ف �لحافظة ومت تكوين �لأندية من �لطالب �لن�سطني 
و�لتقدمني ف م�ستو�هم �لتعليمي ، كما مت تدريبهم ف جمال فهم و��ستيعاب و�إي�سال �لر�سائل �ل�سحية �لأربع �لتمثلة ف ـ غ�سل �ليدين ـ وعدم 

�لتربز ف �خلالء ـ و�لحافظة على �لياه من �لتلوث ـ ومكافحة ناقالت �لأمر��س . 
كما مت ف �إطار �ل�سروع ت�سجري �لد�ر�س �لع�سر �ل�ستهدفة وتنفيذ حمالت �لنظافة فيها ، وتنفيذ جمالت حائطية وم�سابقات ف جمال �لر�سم 

و�إقامة �أن�سطة توعية �لطالب ف �لف�سول وف طابور �ل�سباح وتكرمي �أنظف ثالثة طالب و�أنظف �سف ف كل مدر�سة ��سبوعيا . 

مشروع دعم األسر في المجتمعات المحلية
وزعت �جلمعية من خالله �لو��سي لعدد )130( �أ�سرة بو�قع عدد �ثنني من �لاعز لالأ�سرة �لو�حدة ، كما وزعت �لدو�جن لعدد )280( �أ�سرة 
بو�قع �سبع دجاج وديك لالأ�سرة �لو�حدة ، فني حني قامت �جلمعية ببناء �حلد�ئق �لنزلية لعدد )300( منزل ، ونفذت دورة تدريبية ف جمال 

�لبيطرة مب�ساركة )25( فرد� من �أبناء �لأ�سر �ل�ستفيدة . 
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الصحيالمجال
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 منذ تاأ�سي�سها عام 1990م �سعت �جلمعية لتح�سني �لو�سع �ل�سحي ف �ليمن بح�سب �لمكانات �لتاحة معتمدة على �سيا�سات �سحية مو�كبة 
�إن�ساء �لقطاع �ل�سحي �لذي يقوم بتنفيذ �لرب�مج و�ل�ساريع �ل�سحية وتقدمي �خلدمات �ل�سحية ف  لل�سيا�سات �ل�سحية �لوطنية ، حيث مت 

معظم حمافظات �جلمهورية مع �لرتكيز على �لفئات و�ل�سر�ئح �لفقرية ف �لناطق �لنائية و�لحرومة. 

أوال :مجال  الرعاية الصحية األولية والخدمات الطبية

1 - المرافق الصحية
وتعنى بتقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية و�خلدمات �لطبية �لتخ�س�سة , وتدير �جلمعية وت�سرف على ت�سغيل )29( مرفقًا �سحيا ممثلة 
ف �ل�ست�سفيات و�لر�كز و�لوحد�ت �ل�سحية �لوجودة ف خمتلف مناطق �جلمهورية وخا�سة �لناطق �لريفية و�لنائية وي�ستفيد من خدماتها 

�أكرث من )150000( م�ستفيد� وم�ستفيدة �سنويا ف خمتلف �لحافظات .  

2 -  الصحة النفسية 
تقوم �جلمعية بتقدمي �خلدمات �ل�سحية للم�سابني بالأمر��س �لنف�سية و�لع�سبية عرب م�ست�سفى �لأمل للطب �لنف�سي و�لع�سبي �لذي ي�سم 
كادر� طبيا من �لإ�ست�ساريني �لتخ�س�سني ف �لطب �لنف�سي ويعد �ل�ست�سفى من رو�د �ل�سحة �لنف�سية ف �ليمن كما مت �عتماده لتدري�س �لبورد 
�لعربي ف �لطب �لنف�سي ويقدم خدماته �لنوعية للذين يعانون من م�سكالت و��سطر�بات نف�سية , كما ينفذ �ل�ست�سفى بر�مج تدريب وتاأهيل 

�لأطباء و�لإخ�سائيني و�لمر�سني وطالب �لعاهد و�جلامعات , وينظم جل�سات وندو�ت وحمالت �لتوعية. 
�خلدمات �لطبية �لتي قدمها �ل�ست�سفى خالل �لعام 2014م

�لإجمايلعدد �ل�ستفيدين�خلدمة �إناثذكور
13751375�لرقود

40586491�ختبار�ت نف�سية
498258756جل�سات نف�سية

391251��ست�سار�ت نف�سية
11340350714847�لعاينة

بر�مج وخدمات �لتدريب و�لتوعية �لتي نفذها �ل�ست�سفى خالل �لعام 2014م

�لعدد �لربنامج و�خلدمة
12تدريب �أطباء ف �لبورد �لعربي
12تدريب �إخ�سائيني و�إخ�سائيات
45تدريب ممر�سني وممر�سات

500تدريب طالب �لعاهد و�جلامعات �لطبية
22ندو�ت وحما�سر�ت توعوية ف �لإر�ساد �لأ�سري 

327جل�سات عالج �أ�سرية
10تنفيذ حمالت توعية ف �لد�ر�س

و�إذ�عية حول  تلفزيونية  مقابلة  وعمل )33(  و�لهتمني  و�ل�سوؤولني  و�لد�ر�س  �جلامعات  زيارة لطالب  با�ستقبال )14(  �ل�ست�سفى  قام  كما 
�لتوعوية و�لتثقيف وكرم عدد )70( �سخ�سا من د�عمي �ل�ست�سفى . 
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3 - القوافل والحمالت الطبية
�لتي يتم  �لقو�فل و�حلمالت �لطبية  , تنفذ �جلمعية  �لتي تقل فيها �لتدخالت �ل�سحية  �لنائية  �لفقر�ء ف �لناطق  بهدف م�ساعدة �لر�سى 
عربها �إجر�ء �لعاينة و�لفحو�سات و�سرف �لعالجات �لالزمة جمانا , كما يتم تقييم �لو�سع �ل�سحي لتحديد �لتدخالت �لالحقة .. وخالل 

�لعام 2014م مت تنفيذ قافلتني طبيتني ف حمافظة �جلوف ف مديريات �لغيل و�حلزم و�ل�سلوب ��ستفاد منها )1600( حالة مر�سية. 

4 - المخيمات الجراحية
�لفروع ف   تقوم �جلمعية ف هذ� �لإطار بتنفيذ عدد من �لخيمات �جلر�حية عرب م�ست�سفى �سالح بابكر �خلريي بو�دي ح�سرموت وبع�س 
�لحافظات .. وخالل �لعام 2014م نفذت �جلمعية بالتعاون مع منظمة �أطباء حول �لعامل فرع تركيا خميما طبيا ف جر�حة �ل�سالك �لبولية 
مب�ساركة �لفريق �لطبي �لرتكي �لكون من �ستة جر�حني ومت فيه �لعاينة و�لفحو�سات و�إجر�ء )60( عملية جر�حية لالأطفال �لفقر�ء و�ل�سابني 

بت�سوهات خلقية ف �ل�سالك �لبولية .



39 38

5 - صرف أجهزة السائل الدماغي
يهدف هذ� �ل�سروع �إىل م�ساعدة �ل�سابني مبر�س �ل�ست�سقاء �لدماغي و�ل�ساهمة ف �لتقليل من ن�سبة �لوفيات و�حلد من �لإعاقة و�ل�ساعفات 
, ويتم من خالله توفري و�سرف �أجهزة ت�سريف �ل�سائل �لدماغي  �أ�سرهم  لدى �لأطفال �ل�سابني بهذ� �لر�س وتخفيف �لأعباء �لالية على 
للمر�سى منذ عام 1993م بال�سر�كة مع عدد من �جلمعيات و�لوؤ�س�سات �لانحة . وخالل �لعام 2014م مت توفري 323 جهاز� , �سرف منها 

60 جهاز� حلالت من �لر�سى �ل�سابني مبر�س �ل�ست�سقاء �لدماغي . 

6 - الدعم الدوائي لذوي األمراض المزمنة والمرضى الفقراء
و�ل�سغط  و�ل�سكر  �لقلب  �لزمنة مثل مر�سى  �لأمر��س  معاناة ذوي  وتخفيف  �لفقر�ء  للمر�سى  و�ل�ساعدة  �لدعم  تقدمي  �إىل  �ل�سروع  يهدف 
و�ل�سرع للحد من م�ساعفات �لر�س لديهم , كما يتم �سرف �لعالجات للمر�سى �لفقر�ء لالإ�سهام ف م�ساعدتهم وذويهم ف توفري �لدو�ء.. 

وخالل �لعام 2014م ��ستفاد من �ل�سروع )12840( حالة مر�سية منها 8640 من �لذكور و 4200 من �لناث.    
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7 - الخدمات الطبية التخصصية 
تقوم �جلمعية باإجر�ء �لفحو�سات و�لعمليات �جلر�حية �لتخ�س�سية للمر�سى �لفقر�ء بعد �لتن�سيق مع �ل�ست�سفيات و�لعياد�ت و�جلهات �لطبية 
�لعام  وخالل   .. لديهم  �لر�س  م�ساعفات  من  و�حلد  معاناتهم  من  و�لتخفيف  �لحتاجني  �لر�سى  م�ساعدة  �إىل  �ل�سروع  ويهدف   , �لتعاونة 

2014م ��ستفاد من �ل�سروع )350( حالة مر�سية .

8 -  العيادات والفرق الطبية المتنقلة
تقوم �جلمعية ف هذ� �لطار بت�سيري �لعياد�ت �لتنقلة لتقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لولية ورعاية �لمومة و�لطفولة للنازحني و�لجتمعات 
�ل�سيفة ف �لحافظات �ل�ستهدفة . وخالل عام 2014 مت ت�سيري عيادتني متنقلتني ف كل من مديريتي حر�س وم�ستباأ مبحافظة حجة بدعم 
و�لتثقيف  �لتوعية  �ن�سطة  تنفيذ  �ىل  بالإ�سافة   )20855( حو�يل  منها  �ل�ستفيدين  عدد  بلغ  )�لوت�سا(   �لطارئة  �ل�ستجابة  �سندوق  من 

�ل�سحي ��ستفاد منها نحو )25543( فرد� . 
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ثانيا : البرامج والمشاريع الصحية

1 - برنامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة
يهدف �لربنامج �إىل �لإ�سهام ف خف�س ن�سبة مر��سة ووفيات �لأمهات و�لو�ليد ورفع م�ستوى �لوعي بق�سايا �ل�سحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�سرة 
عرب بر�مج �لتثقيف و�لتوعية �لجتمعية من خالل �إقامة �جلل�سات �لتثقيفية وتنفيذ �لعرو�س �ل�سرحية �جلماهريية و�إقامة ور�س �لعمل وبر�مج 
�لتدريب وتقدمي خدمات �ل�سحة �لإجنابية عرب �لر�فق �ل�سحية �لتابعة للجمعية وت�سيري �لفرق و�لعياد�ت �لتنقلة , كما يقوم �لربنامج بتوزيع 
�لق�سائم �ل�سحية �لتي يتم مبوجبها تقدمي خدمات �لأمومة �لاأمونة لالأ�سر �لفقرية جمانا عرب �لر�فق �ل�سحية �لوجودة ف �لناطق �ل�ستهدفة 
، حيث مت هذ� �لعام تنفيذ )556( ن�ساطا بالتن�سيق مع مكاتب وز�رة �ل�سحة �لعامة و�ل�سكان و�ل�سلطات �لحلية ف �لحافظات وبال�سر�كة مع 

عدد من �لنظمات �لانحة وبلغ �إجمايل �ل�ستفيدين منها )300347( فرد� . 
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�ن�سطة برنامج �ل�سحة �لجنابية وتنظيم �لأ�سرة خالل �لعام 2014م

�جلهات �ل�سريكة�لن�ساط
عدد �ل�ستفيدين

�لإجمايل�إناثذكور
تقدمي خدمات  طبيبة متخ�س�سة ف �لن�ساء و�لولدة ف مركز حديبو �لطبي مبحافظة 

�سقطرى 

UNFPA

045204520

064806480تنفيذ )154( زيارة لفريق خدمات �ل�سحة �لإجنابية ف كل من �ب وح�سرموت 

243902439�ن�ساء وت�سغيل �لعيادة �ل�سديقة لل�سباب مبركز �سميلة �لطبي بامانة �لعا�سمة  

تنفيذ )4( عرو�س م�سرحية جماهريية و )10(  عرو�س خليمة �لتوعية ف 
342012804700�ل�سو�ق �ل�سعبية مبحافظة �ب  

تنفيذ )3( ور�س عمل للقياد�ت �لجتمعية و�لدينية و�لأخ�سائيني �لجتماعيني 
8619105مبحافظة �ب 

200003000050000�عد�د وطباعة وتوزيع برو�سور�ت وبو�سرت�ت وجملة حائطية توعوية 

تنفيذ )15( ور�سة للقياد�ت �لجتمعية و�لدينية من فئة �لهم�سني ف كل من تعز 
و�حلديدة وعدن 

منظمة ماري 
3750375�ستوب�س   

تنفيذ )14( دورة تدريبية  لوزعي �لق�سائم �ل�سحية  ف حمافظتي حلج و�ب 

موؤ�س�سة ميان 
للتنمية �ل�سحية 

و�لجتماعية 

188188376

توزيع �لق�سائم �ل�سحية خلدمات �لأمومة �لاأمونة وتنظيم �لأ�سرة �لجانية ف 
08335383353حمافظة حلج و�ب 

50450554تنفيذ )14( ور�سة عمل للقياد�ت �لجتمعية و�لدينية ف حمافظتي حلج و�ب 

تنفيذ )20(عر�سا م�سرحيا جماهرييا و )15( م�سابقة م�سرحية ف �لد�ر�س 
6960884015800�لثانوية ف 12 حمافظة 

 �عد�د وطباعة كتيب ق�س�سي عن وفيات �لمهات  وتوزيع بو�سرت�ت توعوية ف 
حمافظة    128500950018000

�قامة ور�سة تعريفية مب�سروع تعزيز ق�سايا �ل�سحة �لجنابية لذوي �لعاقة 
باأمانة �لعا�سمة 

�لبنك �لدويل 
وجمعية �لمان 

للكفيفات وموؤ�س�سة 
�لتحدي لرعاية 
�لعاقني وجمعية 

رعاية �ل�سم 
و�لبكم

253560

�عد�د وطباعة دليل لقدمي �خلدمات �ل�سحية ودليل للمثقفني �لجتمعيني حول 
200300500�ل�سحة �لجنابية لذوي �لعاقة 

�قامة )4( دور�ت تدريبية لقدمي �خلدمات و�لثقفني �لجتمعيني حول �ل�سحة 
355085�لجنابية لذوي �لعاقة 

100001700027000�عد�د وطباعة وتوزيع ملف تعريفي وبرو�سور�ت وبو�سرت�ت وفال�سات توعوية 

400004000080000�نتاج وبث ندوة تلفزيونية و�خرى �ذ�عية حول �ل�سحة �لجنابية لذوي �لعاقة 

200040006000تنفيذ )300( جل�سة تثقيف �سحي حول �ل�سحة �لجنابية لذوي �لعاقة 

94732205615300347�لإجمايل 
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 2 - برنامج معالجة سوء التغذية
تقوم �جلمعية بتنفيذ برنامج معاجلة �سوء �لتغذية بهدف �لإ�سهام ف خف�س معدل �لوفيات لدى �لأطفال دون �سن �خلام�سة �ل�سابني مبر�س 
�أ�سا�سية وهي مكون تقدمي �لأغذية �لعالجية  , وي�سمل �ل�سروع ثالثة مكونات  �سوء �لتغذية �حلاد و�لتو�سط ف عدد من �لتجمعات �ل�سكانية 
�لعام  �لر�س. وخالل  من  �لوقاية  بهدف  �لجتمعية  �لتوعية  تنفيذ حمالت  ومكون  �لتغذية  تقدمي  ومر�كز  عياد�ت  �لأدوية عرب  توزيع  ومكون 
2014م مت تنفيذ �أن�سطة وخدمات �لربنامج ف حمافظات تعز و�جلوف وحجة وعمر�ن بال�سر�كة مع منظمة �ليون�سيف وبالتن�سيق مع مكاتب 
وز�رة �ل�سحة �لعامة و�ل�سكان , فيما مت تنفيذ �أن�سطة �لربنامج ف حمافظات �حلديدة و�لحويت وتعز بال�سر�كة مع قطر �خلريية و�سندوق 
�ل�ستجابة للطو�رئ وبرنامج �لغذ�ء �لعالي وبالتن�سيق مع مكاتب وز�رة �ل�سحة �لعامة و�ل�سكان وبلغ �إجمايل �ل�ستفيدين من خدمات و�أن�سطة 

�لربنامج )198929( فرد�.
جدول باخلدمات و�ل�ستفيدين من م�سروع �سوء �لتغذية خالل �لعام 2014م

�جلهات �ل�سريكةعدد �ل�ستفيدين�لن�ساط و�خلدمة

11563�إجر�ء عملية �ل�سح لالأطفال �ل�ستهدفني
�ليوني�سف  916تقدمي خدمات �لتغذية �لعالجية لإنقاذ �لأطفال �ل�سابني مبر�س �سوء �لتغذية �حلاد

30000تنفيذ 1500 جل�سة توعية وتثقيف لأفر�د �لجتمعات �لحلية
59668�إجر�ء �ل�سوحات لالأطفال و�لن�ساء �حلو�مل

قطر �خلريية ـ
�سندوق �ل�ستجابة 
للطو�رئ ـ برنامج 

�لغذ�ء �لعالي

4370معاجلة �لأطفال �ل�سابني مبر�س �سوء �لتغذية �حلاد و�لتو�سط
5727قبول �لأطفال و�لن�ساء �حلو�مل و�لر�سعات ف برنامج �لأغذية �لتكميلية

4512تزويد �لأطفال �ل�سابني ب�سوء �لتغذية �حلاد بال�ستلزمات �ل�سحية
490ور�س تعريفية بال�سروع وتن�سيطية لفرق �لعمل و�أخرى للقياد�ت �لجتمعية

247تدريب �لعاملني �ل�سحيني و�لتطوعات على طرق �لعاجلة 
60000جل�سات �لتوعية ف �لتجمعات �ل�سكانية �ل�ستهدفة

21436�لزيار�ت �لتوعوية �ىل �لنازل ف �لتجمعات �ل�سكانية �ل�ستهدفة
198929�لإجمايل

كما مت ف �إطار �لربنامج ت�سغيل ع�سر عياد�ت طبية متنقلة وطباعة �سجالت وو�سائل توعوية و�إنتاج وبث فال�سات تعريفية وتوعوية ��ستفاد منها 
ع�سر�ت �لألف من �ل�سكان ف �لحافظات �ل�ستهدفة .
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3 - برنامج مكافحة االمراض المعدية والمستوطنة
تثقيف  بعقد جل�سات  يقوم  , حيث  �لوقاية  و�لإيــدز وطرق  و�لالريا  �ل�سل  �أمر��س  �لجتمعية حول  �لتوعية  تقدمي خدمة  �لربنامج �ىل  يهدف 
��ستفاد من  �لعام  �ل�سحيني ..وخالل هذ�  للعاملني  �لتدريبية  و�لدور�ت  �لكافحة  �ل�سرحية وحمالت  و�لعرو�س  �لعمل  وتنفيذ ور�س  �لنظر�ء 
�ن�سطة برنامج مكافحة �ليدز )13348( فرد� بال�سر�كة مع موؤ�س�سة ميان للتنمية �ل�سحية و�لجتماعية , كما مت معاجلة )286( حالة ف 

�إطار م�سروع مكافحة �ل�سل. 
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4 - برنامج المياه واإلصحاح البيئي
تنفذه �جلمعية بالتعاون مع منظمة �ليون�سيف بهدف تفعيل �ل�ساركة �لجتمعية لالإ�سهام ف تخفيف معدل �لإ�سابة مبر�س �لإ�سهالت و�لإلتهابات 
�لتنف�سية �لتي تودي بحياة �لعديد من �لأطفال حتت �سن �خلام�سة , ويهدف �لربنامج �ىل زيادة معدل �لو�سول �لآمن خلدمات �لياه و�ل�سرف 
�ل�سحي �لح�سنة وتعزيز �لنظافة , حيث يتم من خالله تنفيذ جمموعة من �لتدخالت ف �إطار �ستة مكونات وهي : مكون توفري �لياه ومكون 
تعزيز �لنظافة ومكون �لتخل�س من �لف�سالت ومكون �ل�سيطرة على نو�قل �لأمر��س ومكون �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة ومكون �ل�سرف �ل�سحي . 
وخالل �لعام 2014م مت تنفيذ �لربنامج ف عدد من �لديريات مبحافظة تعز كما مت توفري خدمات �لياه و�ل�سرف �ل�سحي لالألف من �لأ�سر 

�لنازحة ف حمافظة عمر�ن وبلغ �جمايل �ل�ستفيدين من خدماته )168762(  فرد�.
خدمات برنامج �لياه و�ل�سحاح �لبيئي  ف حمافظة تعز و�ل�ستفيدين خالل �لعام 2014م

عدد �ل�ستفيدين�لن�ساط

53,899تاأهيل 11 م�سروع مياه
11,271تاأهيل �سبكات �لياه و�ل�سرف �ل�سحي للمد�ر�س

11,271تركيب وحد�ت فلرتة مياه  للمد�ر�س
11,271توزيع حقيبة �دو�ت �لنظافة للمد�ر�س

13,298جل�سات تعزيز �لنظافة �لأ�سبوعية بالجتمعات �لحلية
12,739جل�سات �لعاجلة و�حلفظ �لآمن لياه �ل�سرب بالنازل
3,551جل�سات تعزيز �لنظافة �لأ�سبوعية بالر�فق �ل�سحية

8,448�إعالن قرى خالية من �لتربز ف �لعر�ء
62�لتدريب حول منهجية �لإ�سحاح �لبيئي �ل�سامل بقيادة �لجتمع لي�سري ومن�سقي �لنهجية

267�إقامة ور�س �حل�سد و�لنا�سرة للقياد�ت �لجتمعية ومدر�ء �لد�ر�س و�لر�فق �ل�سحية
42,639تزويد عدد 310 قرية مبنهجية �لإ�سحاح �لبيئي �ل�سامل

28�إقامة دورة لتدريب �لقياد�ت �لطبيعية
18�إقامة دورة تدريبية لي�سري ومدربي �لقياد�ت �لطبيعية
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خدمات برنامج �لياه و�ل�سحاح �لبيئي  ف حمافظة عمر�ن  و�ل�ستفيدين خالل �لعام 2014م

عدد �ل�ستفيدين�لن�ساط

4139�لتزويد �ليومي بالياه �لنقية
4139تنفيذ 240 حملة نظافة

4139تنفيذ 240 جل�سة توعية �سحية
69�إقامة دورة تعزيز �لنظافة

6000توزيع مو�د نظافة وفلرت�ت وحقائب �سحية
3600بناء و�سيانة 600 حمام

22086�لجمايل
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5 - مشروع مكافحة واستئصال مرض السوداء
بد�أت �جلمعية تنفيذ م�سروع مكافحة مر�س �ل�سود�ء عام 2000م ف حمافظتني ثم تو�سع �ل�سروع لت�سمل خدماته خم�س حمافظات يوجد 
�أدنى م�ستوياته ف عدد )19(  �لر�س �ىل  ن�سبة  �ل�سروع ف خف�س  .. وقد جنح  و�لحويت و�سنعاء ورمية و�حلديدة  �لر�س وهي حجة  بها 
مديرية بالحافظات �خلم�س �ل�ستهدفة , �لأمر �لذي �سجع على حتويل منهجية �لعمل من �لكافحة �ىل �ل�ستئ�سال حيث مت بالفعل خالل �لعام 

2013م �عتماد �لنهجية �جلديدة بهدف �لعمل من �أجل ��ستئ�سال �لر�س من �ليمن ب�سورة نهائية . 
وخالل �لعام 2014م مت تنفيذ �ل�سروع بال�سر�كة مع برنامج �لكتز�ن �لعالي باأطلنطا ومنظمة �ل�سحة �لعالية وبالتن�سيق مع وز�رة �ل�سحة 
�لوبائية و�لطفيلية و�لقيام  �لعامة و�ل�سكان ومت من خالله توزيع عالج �لكتز�ن �جلماعي و�لفردي ف �لناطق �ل�ستهدفة و�إجر�ء �ل�سوحات 

بعمليات �لمد�د و�لتموين و�لتوعية و�لتثقيف �ل�سحي و�لتدريب ف مناطق �لتنفيذ و�إجر�ء �لزيار�ت �لإ�سر�فية و��ستك�ساف �حلالت . 
جدو ل �إح�سائي بال�ستفيدين من م�سروع مكافحة �ل�سود�ء ذكور و�إناث خالل �لعام 2014م

عدد �حلالت �جلديدةعدد �حلالت �لقدمية
�لإجمايل 

�لعام

عدد 
�قر��س 

�لكيتز�ن 
�لوزعة

�إناثذكور
�إجمايل

�إناثذكور
�إجمايل �أقل من 

�سنة  15
�أكرث من 
�سنة  15

�أقل من 
�سنة  15

�أكرث من 
�سنة  15

�أقل من 
�سنة  15

�أكرث من 
�سنة  15

�أقل من 
�سنة  15

�أكرث من 
�سنة  15

53019020406468772526255783940576525662782865394

6 - مشروع مكافحة األمراض الوبائية
�أ�سر�رها وتد�عياتها �ل�سلبية قامت �جلمعية مبكافحة �لعديد من �لأمر��س �لنت�سرة ف عدد من مديريات حمافظة حجة  بهدف �حلد من 
كالالريا و�لأمر��س �لتنف�سية وحمى �لتيفود و�لديد�ن �لعوية و�أمر��س �لق�سبة �لهو�ئية و�جلدري و�حلكة و�حل�سبة و�ل�سل �لرئوي حيث مت ف 

هذ� �ل�سدد معاجلة )13285( فرد� من �ل�سابني بهذه �لأمر��س ف �لديريات �ل�ستهدفة .  
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7 - مشروع رعاية الالجئين الصومال في خرز والبساتين
تدير �جلمعية من خالل فرعها ف حمافظة عدن ثالثة مر�كز �سحية لرعاية �لالجئني �ل�سومال �أثنني منها ف منطقة �لب�ساتني مبحافظة 
عدن و�لثالث ف خرز مبحافظة حلج , ويتم من خالل هذه �لر�كز تقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية ورعاية �لأمومة و�لطفولة وخدمات 
�ل�سحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�سرة .. وخالل �لعام 2014م ��ستفاد من خدمات �لركزين �ل�سحيني مبنطقة �لب�ساتني )158543( فرد� , 

فيما ��ستفاد من خدمات �لركز �ل�سحي مبخيم خرز ) 152449( فرد� . 
خدمات �لر�كز �ل�سحية مبنطقتي �لب�ساتني وخرز و�ل�ستفيدين منها خالل �لعام 2014م 

نوع �خلدمة
عدد �ل�ستفيدين 

خرز �لب�ساتني 
2781011065عيادة �لباطنية 
806612060عيادة �لأطفال 

51664050رعاية �حلو�مل و�لولدة ورعاية ما بعد �لو�سع
13813653تنظيم �لأ�سر 

539�لعنف �لبني على �لنوع �لجتماعي 
60774855�لتطعيم 

16101603�لعيادة �لنف�سية 
147460�حلالت �لحولة 

2006829022�لخترب 
10500�لأ�سعة

3475046134�ل�سيدلية 
14067865�لتمري�س

011029معاجلة م�سابني بحو�دث �ل�سيار�ت 
12110م�سورة �لإيدز و�حلو�مل 

6691989�لتغذية و�لغذ�ء �لدر�سي 
58545�ل�سل 

10720�لأ�سنان 
11210�لعمليات �ل�سغرى

�لتثقيف حول �لإيدز و�لتثقيف �ل�سحي للعاملني و�لرتددين على �لر�كز 
2886116610و�لتثقيف �لجتمعي

158543152449�لإجمايل
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الرعاية

االجتماعية
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1 -  مشاريع الخير الرمضانية
تعد م�ساريع �خلري �لرم�سانية من �أهم �ل�ساريع �لو�سمية وتهدف �إىل ن�سر قيم �لتكافل بني �أفر�د �لجتمع و�لإ�سهام ف دعم �لفقر�ء و�لحتاجني 
خالل �سهر رم�سان �لبارك , وي�ستفيد منها مئات �لألف من �لأ�سر �لفقرية و�لحتاجني وطالب �لعلم وعابري �ل�سبيل , وتتكون من م�سروع 
�إفطار �ل�سائم �لتمثل ف �إقامة مو�ئد �لإفطار �لفتوحة ف �ل�ساجد وتوزيع وجبات �لإفطار �خلفيفة ووجبات �لإفطار �جلاهزة لالأ�سر �لتعففة 
, وم�سروع توزيع �لو�د �لغذ�ئية و�لتمور , وم�سروع توزيع ك�سوة وهدية �لعيد ..وخالل �لعام 2014م بلغ �إجمايل �ل�ستفيدين من هذه �ل�ساريع 

)184625( �أ�سرة و)307971( فرد� ف جميع حمافظات �جلمهورية . 

2 -  مشروع توزيع لحوم األضاحي
يهدف �ل�سروع �إىل �إحياء �سنة �لأ�ساحي ودعم وم�ساعدة �لأ�سر �لحتاجة خالل �أيام عيد �لأ�سحى �لبارك وي�ستفيد منه ع�سر�ت �لألف من 
, ومتتاز  , كما ي�ستفيد منه �لألف من طالب �لعلم و�لر�سى و�لعوقني و�لنازحني و�لالجئني  �لأ�سر �لفقرية ف عموم حمافظات �جلمهورية 
�جلمعية بتجربتها �لطويلة وخربتها �لرت�كمية ف تنفيذ �ل�سروع وفق �ل�سو�بط �ل�سرعية , من خالل �آلية تنفيذية فاعلة عرب �لفروع و�لكاتب 

و�للجان �لتابعة لها ف �لديريات و�لحافظات . 
نوع وعدد �لأ�ساحي �لتي مت ذبحها و�ل�ستفيدين منها خالل �لعام 2014م 

عدد �لأ�سر�ل�ستفيدة�لأبقار�خلر�ف و�لاعز

6500208670556
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3 - مشروع شبكة األمان وسبل العيش
نفذته �جلمعية بال�سر�كة مع برنامج �لغذ�ء �لعالي WFP ف حمافظة حلج باعتبارها من �أبرز �لحافظات �لتي تعاين من �نت�سار �لفقر , 
وي�سهم �ل�سروع ف حماية �لأ�سر �لفقرية و�لفئات �ل�سعيفة من �لإنزلق �ىل م�ستوى �لفقر �لدقع و�لجاعة , كما يهدف �ىل بناء و�إعادة تاأهيل 
�لأ�سول �لجتمعية لتح�سني ظروف �لعي�س لالأ�سر و�لفئات �لجتمعية �ل�ستهدفة , وخالل �لعام 2014م مت تنفيذ �ل�سروع من خالل مكونني 

�ثنني وهما : 
وطور . 1 و�لقاطرة  و�ل�ساربة  و�لقبيطة  وردفان  و�ل�سيمري  وهي �حلوطة  مديريات مبحافظة حلج  ت�سع  للغذ�ء ف  �ل�سروط  �لتوزيع  مكون 

�لباحة وجبل �سرب و�حلد .
مكون �لغذ�ء مقابل �لعمل ف مديريتي يهر ويافع وي�سمل :. 2

• �لغذ�ء مقابل �لتدريب حيث يتم من خالله تدريب �إحدى فتيات �ألأ�سرة على �خلياطة و�لنق�س و�سناعة �لبخور و�ل�سعافات �لأولية وغريها 	
من �حلرف �لهنية وت�ستلم كل �أ�سرة �لغذ�ء مقابل �لتدريب نهاية �لدورة .

• �لغذ�ء مقابل �لأعمال �لجتمعية وي�ستهدف �لرجال و�لن�ساء حيث ي�سرتك �جلميع ف عمل يخدم جمتمعهم مثل تنظيف �لطرق وجتميع 	
وحرق �لقمامة وغريها من �لأعمال وت�ستلم كل �أ�سرة �لغذ�ء وم�ستحقات مالية مقابل هذ� �لعمل ج ـ �لغذ�ء مقابل �لأ�سول وي�سرتك فيه 
�لرجال و�لن�ساء حيث يعمل �جلميع ف بناء �أ�سول �لجتمع مثل ر�سف �لطرقات وت�سوير وترميم �لد�ر�س وبناء خز�نات وحو�جز �لياه 
وغريها من �لأ�سول �لتي ي�ستفيد منها �لجتمع وت�ستلم �لأ�سر �لتي �أ�سهم �أحد �أبنائها ف �لعمل ح�سة غذ�ئية وم�ستحقات مالية , وبلغ 
�إجمايل �ل�ستفيدين من �ل�سروع خالل �لعام )48863( �أ�سرة من �لأ�سر �لدرجة �سمن �سبكة �ل�سمان �لجتماعي ف حمافظة حلج 

وتكونت �لطرود �لغذ�ئية �لتي مت توزيعها من �لقمح و�لزيت و�للح و�لفا�سوليا .   
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4 - مشروع كفالة األسر الفقيرة
يتم تنفيذ �ل�سروع ف عدد من حمافظات �جلمهورية بال�سر�كة مع عدد من �لنظمات �لد�عمة ف �لد�خل و�خلارج حيث تقوم �جلمعية بت�سويق 
وتوفري �لكفالة �ل�سهرية و�لدورية لالأ�سر �لفقرية بناء على نتائج �لبحوث �لجتماعية �لتي جتريها لعرفة �لأ�سر �ل�ستحقة للكفالة , ويتم من 
خالل �ل�سروع �سرف �لو�د �لغذ�ئية �لكونة من �لدقيق و�لأرز و�ل�سكر و�لزيت .. وخالل �لعام 2014م ��ستفاد من �ل�سروع )1600( �أ�سرة .

5 - مشروع كفالة المعاقين
تهتم �جلمعية بالعاقني �لذين يعانون من �لظروف �لعي�سية �ل�سعبة خ�سو�سا �لذين ل يجدون من يعيلهم �أو يقوم بتوفري �حتياجاتهم �لعي�سية 
�ل�سرورية.. وخالل �لعام 2014م مت كفالة )83( معاقا مببلغ نقدي �سهري يرت�وح من )10000 ــ 15000 ( ريال ميني للمعاق �لو�حد . 

6 - صرف المساعدات النقدية والعينية لألسر المحتاجة وعابري السبيل
تقوم �جلمعية من خالل �ل�سروع بتوزيع �ل�ساعد�ت �لغذ�ئية للحالت �لطارئة من �لأ�سر �لحتاجة غري �لكفولة لالإ�سهام ف م�ساعدتها على 
مو�جهة ظروفها �لعي�سية , كما تقوم �جلمعية ف هذ� �لإطار بتقدمي �ل�ساعد�ت �لنقدية لالأ�سر �لحتاجة ولعابري �ل�سبيل و�لنقطعني و�لر�سى 

�لحتاجني .. وخالل �لعام 2014م ��ستفاد من �ل�سروع )19746( �أ�سرة وعدد )7850( فرد� .  
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7 - مشروع توزيع كسوة العيدين
تقوم �جلمعية بتنفيذ �ل�سروع بالتعاون مع عدد من �جلمعيات و�لوؤ�س�سات وفاعلي �خلري بالد�خل و�خلارج وي�ستهدف �ل�سروع ع�سر�ت �لألف 
من �أطفال �لأ�سر �لفقرية و�أ�سر �لأيتام حيث ي�سهم ف تخفيف معانات هذه �لأ�سر خالل �يام عيدي �لفطر و�لأ�سحى .. وخالل �لعام 2014م 

��ستفاد من �ل�سروع )39870( طفال وطفلة ف عموم حمافظات �جلمهورية .  

8 - مشروع توزيع كسوة الشتاء
تقوم �جلمعية بتنفيذه بال�سر�كة مع �جلمعيات و�لوؤ�س�سات �خلريية و�ل�سخ�سيات �لد�عمة , وي�ستهدف �ل�سروع �لألف من �لأ�سر �لحتاجة ف 
�لحافظات �جلبلية ذ�ت �لربودة �ل�سديدة ..وخالل �لعام 2014م ��ستفاد من �ل�سروع )13110( �أ�سر ف حمافظات �سعدة وحجة وعمر�ن 

و�سنعاء و�ل�سالع و�أبني و�أمانة �لعا�سمة . 
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9 - دار الشفقة إليواء مرضى الفشل الكلوي والسرطان
 يقوم �لد�ر باإيو�ء وت�سكني مر�سى �لف�سل �لكلوي و�ل�سرطان وخا�سة �لو�فدين من �لحافظات �لذين يعانون من �سعوبة ف توفري �ل�سكن ف �أمانة 
�لعا�سمة , كما يقوم بتقدمي وجبات �لتغذية �ليومية للمر�سى ومر�فقيهم و�سرف �لأدوية �لالزمة للمر�سى و�إقامة حلقات �لتحفيظ وتوزيع �لو�د 
�لغذ�ئية وك�سوة �لعيد لأ�سر �لر�سى , كما ينفذ �لد�ر عدد� من �لأن�سطة و�لفعاليات �لتثقيفية و�لتوعوية وبر�مج �لدعم �لنف�سي .. وخالل �لعام 

2014م ��ستفاد من خدمات �لد�ر )790( فرد� من �لر�سى ومر�فقيهم . 
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مجال

التعليم
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تنفذ �جلمعية جملة من �ل�ساريع و�لرب�مج �لتعليمية بهدف �لإ�سهام ف تنمية �لتعليم باعتباره مركز وحمور �لتنمية �ل�ساملة وبهدف م�ساعدة 
�لطالب على �إمتام تعليمهم �لعام و�جلامعي , وخالل �لعام 2014م نفذت �جلمعية عدد� من �ل�ساريع �لتعليمية . 

1 - مشروع توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي
مت تنفيذه ف عموم حمافظات �جلمهورية بهدف م�ساعدة طالب �لأ�سر �لفقرية و�لأيتام وت�سجيعهم على �لحتاق بالتعليم ومو��سلة تعليمهم , 
ومت من خالله توزيع �حلقائب �لدر�سية �لزودة بال�ستلزمات �لالزمة من �لدفاتر و�لأقالم وتوزيع �لزي �لدر�سي , و��ستفاد منه )37511( 

طالبا وطالبة . 

2 - مشروع الشراكة العالمية في التعليم
نفذته �جلمعية بال�سر�كة مع منظمة �ليون�سيف ف �إطار �لنح �لعالية لرتميم �لد�ر�س �لت�سررة من �لأحد�ث ف �ليمن ومت من خالله ترميم 

)7( مد�ر�س ف حمافظتي عدن وحلج  . 

3 - مشروع دعم طالب العلم
يهدف �ىل كفالة طالب �لعلم �لحتاجني وتوفري �لنح �جلامعية وكفالة مدر�سي ومعلمي حتفيظ �لقر�آن �لكرمي ودعم مر�كز تعليم �لقر�آن �لكرمي 

, ويتم تنفيذه بال�سر�كة مع �لوؤ�س�سات و�ل�سخ�سيات �لد�عمة ف �لد�خل و�خلارج . 
خدمات م�سروع دعم طالب �لعلم و�ل�ستفيدين منها خالل �لعام 2014م

عدد �ل�ستفيدين  �خلدمة �لتعليمية 

146 كفالة طالب �لعلم
29توفري �لنح �جلامعية 

253كفالة معلمي وحمفظي �لقر�آن �لكرمي
428�لجمايل



57 56

4 - برنامج تمكين الالجئين الصومال 
الربامج التعليمية والتدريبية 

تقوم �جلمعية بتمكني �لالجئني �ل�سومال علميا وفنيا بهدف حت�سني و�سعهم �لإقت�سادي و�لعي�سي ودجمهم ف �لجتمع وتاأهيلهم ل�سوق �لعمل 
, من خالل تنفيذ عدد من �لرب�مج �لتعليمية و�لفنية �لتمثلة ف بر�مج طويلة �لدى ترت�وح مدتها من ثالث �ىل �أربع �سنو�ت وبر�مج ق�سرية 

�لدى ت�سل مدتها �ىل �ستة �أ�سهر.  
�لرب�مج �لتعليمية لالجئني وعدد �ل�ستفيدين منها خالل �لعام 2014م

عدد �ل�ستفيدين�لفرتة �لزمنيةنوع �لربنامج�لربنامج �لتعليمي و�لتدريبي
10�ربع �سنو�ت تعليميهند�سة �لأجهزة �لطبية 

13ثالث �سنو�ت =�لتمري�س و�ل�سيدلة و�لخترب�ت 
13==فنيي �أ�سنان 

30==�لحا�سبة و�حلا�سوب 
30�ستة �أ�سهر =كهرباء �ل�سيار�ت و�لتمديد�ت �لكهربائية و�سيانة �جلو�ل  

60=تدريبي �لرب�مج �لتدريبية لالجئني و�لالجئات على ر�أ�س �لعمل 
156�لجمايل 

كما تقوم �جلمعية ف �إطار برنامج متكني �لالجئني �ل�سومال بتوفري �لقرو�س �لن�سطة لتمكينهم من �إن�ساء م�ساريع �إقت�سادية �سغرية ت�سهم 
ف توفري دخل جديد لهم ولأ�سرهم .. 

القرو�ض املقدمة لالجئني ال�صومال خالل العام 2014م 
ن�سبة �لجناز�لنجز�لخطط�لبيان

%50049298.4عدد �لقرو�س �لن�سطة
%80053066.25�جمايل �لقرو�س �لوزعة

%2300219195.2�جمايل �لقرو�س �لوزعة تر�كميا 
%9292.7100.7ن�سبة �لن�ساء 
%10095.895.8ن�سبة �ل�سد�د 



57 56

تنمية

والطفل
المرأة
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تنفذ �جلمعية عرب قطاع تنمية �لر�أة و�لطفل �لعديد من �ل�ساريع و�لرب�مج �لجتماعية و�ل�سحية و�لتعليمية و�لتثقيفية , بهدف �لإ�سهام ف 
�لتنمية �لجتمعية وحت�سني �لو�سع �لعي�سي و�لإقت�سادي و�سط جمتمع �لر�أة و�لطفل , كما يقوم �لقطاع من خالل فروعه وجلانه �لن�سائية ف 
�أمانة �لعا�سمة وحمافظات �جلمهورية وبال�سر�كة مع �لنظمات و�جلهات �لانحة بتقدمي �خلدمات �لإن�سانية �لتعددة وتنفيذ �لأن�سطة و�لرب�مج 
�لتدريبية �لتنوعة لتاأهيل فتيات �لأ�سر �لفقرية و�ليتيمات و�إك�سابهن �حلرفة و�لهنة �لتي ت�ساعدهن ف توفري م�سادر دخل جديدة وخالل �لعام 

�لتالية:  �ل�ساريع  �لقطاع  نفذ  2014م 

1 - مشروع توزيع حقائب الكرامة والحقائب والصحية
�أ�سلم وبني قي�س مبحافظة حجة بتمويل من وز�رة �خلارجية �للانية ومب�ساركة تنفيذية من قبل منظمة كري  مت تنفيذ �ل�سروع ف مديريتي 
�لعالية , ومت عربه توزيع حقيبة �لكر�مة و�حلقيبة �ل�سحية ودباب نقل �لياه وفلرت�ت تنقية �لياه لعدد )714( �أ�سرة ف �لناطق �ل�ستهدفة . 

2 - مشروع توزيع الحقائب الصحية لنزيالت السجن المركزي بصنعاء
حيث مت من خالله تفقد �أحو�ل نزيالت �ل�سجن باأمانة �لعا�سمة وتوزيع )100( حقيبة �سحية مكونة من مو�د �سحية متنوعة و�حتياجات 
خا�سة بالن�ساء وذلك ف �إطار �خلدمات �لقدمة �لتي يقدمها �لقطاع لنزيالت �ل�سجن �لركزي ومت توزيع �حلقائب بالتعاون مع �سركة �سخاء 

للخدمات بدولة قطر �ل�سقيقة .
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3 - مشروع الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية لأليتام
ويتيمة  يتيما  وعددهم )1917(  �لقطاع  يكفلهم  �لذين  لالأيتام  و�ل�سحية  و�لتعليمية  �لجتماعية  بتقدمي �خلدمات  �لقطاع من خالله  قام 
ومتثلت هذه �خلدمات ف توزيع �لخ�س�سات �لنقدية �ل�سهرية وتوزيع �حلقيبة �لدر�سية و�إجر�ء �لفحو�سات �لطبية وتنفيذ �لأن�سطة �لتثقيفية 

و�لرتفيهية  , كما قام �لقطاع بتوزيع ك�سوة �ل�ستاء لعدد )200( �أ�سرة فقرية  .  

4 - مشروع الدعم الغذائي
وزع �لقطاع �لو�د �لغذ�ئية لعدد )938( �أ�سرة فقرية بهدف �ل�سهام ف تخفيف معاناتها , كما مت توزيع �لتمور لعدد )360( �أ�سرة فقرية كما 

�سارك �لقطاع ف توزيع وجبات �فطار �ل�سائم و�لو�د �لغذ�ئية لالألف من �لأ�سر �لفقرية خالل �سهر رم�سان �لبارك  .  
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     5 - التدريب والتأهيل الحرفي والمهني
يقوم �لقطاع بتنفيذ �لعديد من ور�س �لعمل وبر�مج �لتدريب و�لتاأهيل بهدف �إك�ساب �لفتيات و�ل�سابات �لهن و�حلرف �لتي توؤلهن ل�سوق �لعمل 

وت�سهم ف توفري م�سادر دخل لهن ولأ�سرهن . 
�لرب�مج �لتدريبية وور�س �لعمل �لتي نفذها �لقطاع خالل �لعام 2014م 

عدد �ل�ستفيد�ت�لربنامج �لتدريبي

26فن �لت�سوير �لحرت�ف 
50�لتوعية ف جمال �لإ�سحاح �لبيئي

22تنمية �لهار�ت �حلياتية لحفظات �لقر�آن �لكرمي 
17تخطيط �ل�ساريع �لتنموية ومنهج �لإد�رة بالنتائج 

100دورة �أخالقيات �لعمل �لإد�ري 
22�خلياطة �لتقدمة ومهار�ت �لتوظيف 

22 ريادة �لأعمال ومهار�ت �لتوظيف 
25�لكو�فري 

12ور�سة عمل �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة 
5ور�سة عمل تفعيل م�ساغل �خلياطة ف �لفروع 

301�لجمايل
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6 - مجلة أسامة لألطفال
�سمن �هتمامها بتنمية ثقافة �لطفل تقوم �جلمعية باإ�سد�ر جملة �أ�سامة لالأطفال �لتي تعد مطبوعة �لأطفال �لوحيدة ف �ليمن ويطبع منها 
حاليًا )14000( ن�سخة كل �سهرين ويتم توزيعها على معظم �أك�ساك ومكتبات حمافظات �جلمهورية وحتظى �لجلة بقبول و��سع ف �أو�ساط 
, وخالل  �لأطفال و�لهتمني بثقافة �لطفل وتتمتع بعالقات طيبة مع خمتلف �جلهات �حلكومية و�لنظمات �لعنية بق�سايا �لطفولة ف بالدنا 

�لعام 2014م مت �إ�سد�ر وتوزيع )5( �أعد�د باإجمايل )70000( ن�سخة . 
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الملحق
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1 - إصدارات إعالمية

مجلة الثمار
ت�سدر �جلمعية جملة �لثمار كل �سهرين لعك�س �أن�سطتها وخدماتها من خالل �لأخبار و�لتقارير و�لقابالت و�لريبورتاجات �ل�سحفية و�ل�ساركات 
�لتنوعة , ومت خالل �لعام 2014م �إ�سد�ر )5( �أعد�د باإجمايل 2.0000( ن�سخة , ومت توزيعها على �لوؤ�س�سات و�ل�سخ�سيات �لد�عمة ف 

�لد�خل و�خلارج عن طريق فروع ومكاتب وجلان �جلمعية �لوجودة ف خمتلف حمافظات �جلمهورية . 

التقرير السنوي للعام 2013م
وكذ�  2013م  �لعام  �جلمعية خالل  نفذتها  �لتي  و�لرب�مج  �ل�ساريع  عك�س  خالله  من  ومت  و�لجنليزية  �لعربية  باللغتني  �لتقرير  �إ�سد�ر  مت 
�خلدمات �لقدمة و�لأن�سطة و�لفعاليات على م�ستوى �لركز �لرئي�س و�لكاتب و�لفروع , بالإ�سافة �ىل �لزيار�ت و�ل�ساركات �لد�خلية و�خلارجية 

�لتي متت ف �إطار تقوية �لعالقة و�ل�سر�كة مع �لنظمات و�جلمعيات �لماثلة ف �لد�خل و�خلارج . 
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2 - أنشطة وفعاليات

1 - معرض منتجات مراكز تنمية المرأة
�أحتوى �لعر�س على منتجات �لركز �لجتماعي لتنمية �لر�أة و�لطفل ومركز حو�ء للتاأهيل �لن�سوي بو�دي ح�سرموت ف �خلياطة و�لتف�سيل 

و�لعطور�ت وم�ستلزمات �لكو�فري و�ل�سغولت �ليدوية ومنتجات �لتدبري �لنزيل و�ل�سناعات �لغذ�ئية . 

2 - افتتاح معهد االبداع والتميز للتدريب الفني والمهني » مهاراتي «
مت �فتتاح �لعهد مبحافظة �حلديدة ونفذته �جلمعية بال�سر�كة مع �سبكة �لنماء �ليمنية للمنظمات �لأهلية وبتمويل من �سركة �أم تي �أن مين 
للهاتف �لنقال بتكلفة �أجمالية 250 مليون ريال , ويقوم �لعهد بتنفيذ �لرب�مج �لتدريبية ومنح �لدبلوم ف جمال �لتربيد و�لتكييف و�سيانة 
�لوبايل و�حلا�سوب و�سيانة �للكرتونيات و�لت�سفيح و�للحام و�لتي على �سوئها يتم منح �لطالب �سهاد�ت معتمدة من قبل وز�رة �لتعليم �لفني 

و�لتدريب �لهني متكنهم من �لندماج ف �لتنمية و�للتحاق ب�سوق �لعمل.
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3 - االجتماعات الدورية لمكاتب الجمعية وفروعها في المحافظات
عقدت �جلمعية �جتماعني لكاتبها وفروعها ف �لحافظات مت خاللهما ��ستعر��س �خلطط و�لتقارير �لربعية للفروع و�لكاتب و��ستعر��س �خلطة 

�ل�سرت�تيجية 2020 �خلا�سة بالفروع و�لكاتب و�لوقوف على �ل�ستجد�ت و�لتطلبات و�لحتياجات ومناق�ستها وو�سع �حللول �لنا�سبة لها . 

4 - الملتقى السنوي الثالث لمسؤولي برامج وأنشطة األيتام في الفروع
مت �إقامته بح�سور وزير �لتعليم �لفني و�لتدريب �لهني �ل�سابق عبد �حلافظ نعمان وقد �أ�سهم ف رفع قدر�ت ومهار�ت �ل�ساركني ف �كت�ساف 
�لوهوبني من �لأيتام و�لعمل على تاأهيلهم وتدريبهم مهنيا وحرفيا ومبا يعود عليهم بالنفع و�لفائدة ويجعلهم �فر�د� منتجني وفاعلني ف �لجتمع.

5  - أمسية رمضانية لألطباء والصيادلة وفنيي المختبرات الطبية في عدن
�أ�سهمت �لأم�سية ف تعزيز �لتن�سيق بني �لعاملني �ل�سحيني لالرتقاء مب�ستوى �خلدمة �ل�سحية �لقدمة ف حمافظة عدن , ومت على هام�سها 
��ستعر��س �ن�سطة �لتثقيف �ل�سحي �ليد�ين و�خلدمات �لتي تقدمها �لر�كز �ل�سحية �لتي ي�سرف عليها فرع �جلمعية مبنطقتي �لب�ساتني وخرز 

وبر�مج �لتاأهيل و�لتدريب للعاملني و�ل�سحيني . 
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6 - اللقاء التنسيقي بممثلي المنظمات االنسانية العاملة في اليمن
مت عقده مب�ساركة 25 فرد� من ممثلي �لنظمات �لن�سانية �لعاملة ف �ليمن , وقد �أ�ساد �لأخ حممد منري ممثل �لجل�س �لرنويجي لالجئني 
, فيما نوه �لأخ حممد و�حي �لدير  �أ�سهم ف تقوية �لرو�بط وتعزيز �ل�سر�كة بني �جلمعية و�لنظمات  �للقاء �لذي  مببادرة �جلمعية ف عقد 
�ل�سابق لكتب قطر �خلريية باليمن مب�ستوى �سر�كة �جلمعية  مع قطر �خلريية م�سيد�  بدورها ف تنفيذ �لأن�سطة و�ل�ساريع �ل�سرتكة , ف حني 
�أبدى �لأخ غ�سان نا�سر ممثل مكتب تن�سيق �ل�سوؤون �لن�سانية �لتابع لالأمم �لتحدة باليمن �إعجابه بال�ساريع و�لرب�مج �لتي تقوم بها �جلمعية 
ف خمتلف �لجالت و�لتي و�سفها بالعمالقة , وعرب �لدكتورعبد �لجيد فرحان �أمني عام �جلمعية عن تقديره للمنظمات �لعاملة ف �ليمن على 

ما تقدمه من خدمات وجهود �ن�سانية لل�سعب �ليمني . 

7 - اليوم المفتوح للعاملين والمتطوعين
�سارك فيه نحو مائة وع�سرين فرد� من �لعاملني بالركز �لرئي�س و�لقطاعات و�لوحد�ت �لتابعة وت�سمن عدد� من �لأن�سطة �لريا�سية و�لرتفيهية 
و�لتثقيفية و�لتوعوية �لتي �أ�سهمت ف جت�سيد �لودة و�لعالقة �خلالقة بني �لعاملني وتقوية �لولء �لوظيفي و�إك�ساب �ل�ساركني جرعة جديدة من 
�لن�ساط و�حليوية ,  ومت خالله تقدمي �لعديد من �لفقر�ت و�ل�ساركات �لتي �أكدت على �سرورة �لتطوير �ل�ستمر لأد�ء �جلمعية و�أهمية �لتزود 

بالأ�س�س و�لعلومات و�لعارف �لتعلقة بالعمل �خلريي و�لن�ساين . 

8 - زيارة المصابين بمرض الجذام في محافظة المحويت
قام وفد من �جلمعية بزيارة �سبعة �أفر�د ممن كانو� م�سابني مبر�س �جلذ�م ف مديرية �سارع مبحافظة �لحويت , ومت خالل �لزيارة متابعة 
حالتهم �ل�سحية بعد متاثلهم لل�سفاء , كما قام �لوفد بتوزيع �ل�سالل �لغذ�ئية �لكونة من �لدقيق و�ل�سكر و�لأرز و�لزيت و�حلليب و�ل�سوربة 

و�لتمر وتوزيع �لالب�س �لكونة من �لثياب و�ل�سيالن و�لأحذية لكل فرد منهم �ىل منزله ف قر�هم بالحافظة .



67 66

9 - مهرجان دعم أسر وأيتام الشعب الفلسطيني 
نفذه قطاع تنمية �لر�أة و�لطفل بال�سر�كة مع موؤ�س�سة �لقد�س �لدولية مب�ساركة �أكرث من ثالثمائة �مر�أة وفتاة ومت خالله ت�سويق �حتياجات �لأ�سر 

�لفل�سطينية , كما مت على هام�سه �إقامة �سوق خريي عاد ريعه ل�سالح �لأ�سر �لحتاجة ف فل�سطني .

10 - ورشة » تطوير األداء اإلعالمي بالجمعية «
ناق�ست �لور�سة �لتي �قيمت مب�ساركة عدد من �لإعالميني و�ل�سحفيني من خمتلف و�سائل �لإعالم �حلكومية و�خلا�سة ورقتي عمل : �لأوىل حول 
تطوير �لعمل �لإعالمي باجلمعية و�لثانية حول �لهتمام باجلودة وتطوير �خلطاب , وتطرقت �لورقة �لأوىل لل�سحفي عبد �للك �سم�سان �ىل 
عو�مل جناح �لإعالم باجلمعية و�سياغة �لأهد�ف �لإعالمية و��ستح�سارها من خالل تكوين ر�أي عام د�عم لأن�سطة وبر�مج �جلمعية وتعزيز 
عالقة �جلمعية مبوؤ�س�سات �لدولة بالإ�سافة �إىل تعريف �لجتمع باأن�سطة �جلمعية و�لرتويج لها �إىل جانب �حتياجات �لإعالم وم�سمون �لادة 

�لإعالمية .
�لثانية على �سرورة �لهتمام باجلودة وتطوير �خلطاب وعدم  �لورقة  �ل�سرعبي ف  �لتدريب �لإعالمي و�لتنمية ر�ساد  �أكد رئي�س مركز  فيما 
�لكتفاء باإعالم �لرب�مج و�ل�ساريع �أو �لإعالم �لو�سمي , و��ستعر�ست �لورقة �أ�س�س �لعالقة بني �جلمعيات و�لإعالم �لتمثلة ف �لثقة و�لتكامل ف 

�لعمل , و�لأدو�ت �لإعالمية �لتي يفرت�س �أن ت�ستخدمها �جلمعية لإي�سال ر�سالتها �لإعالمية حول خمتلف م�ساريع و�أعمالها . 
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11 - تخريج )200( طالب وطالبة من الالجئين الصومال الذين تكفلهم الجمعية
�أقامته �جلمعية بالتعاون مع مفو�سية �لمم �لتحدة ل�سئون �لالجئني ب�سنعاء ومت من خالله تكرمي 200 طالب وطالبة من �لطالب �لالجئني 

ف �ليمن من خريجي �لعام �لتعليمي  2013 ـ 2014م م.

12 ـ تفقد أوضاع السجينات بسجن منورة بالمكال
قام وفد من فرع قطاع تنمية �لر�أة و�لطفل بالكال بزيارة نزيالت �سجن �لنورة  مبنطقة �لدي�س بالكال وهدفت �لزيارة �ىل �لطالع على �أو�ساع 
�ل�سجينات و�لوقوف على �أحو�لهن ومو��ساتهن و�لتخفيف من معاناتهن و�لتعرف على �حتياجاتهن .. كما مت خالل �لزيارة توزيع �لو�د �لغذ�ئية 

وتوفري �لدوية للم�سابات بالأمر��س �لزمنة و�لحتياجات �ل�سخ�سية لل�سجينات .

13 - حملة تشجير لعدد من المدارس بمحافظة عدن 
مت من خاللها ت�سجري ثانوية باكثري للبنات مبديرية �سرية وت�سجري ثالث مد�ر�س ف مديرية د�ر �سعد بالتعاون مع �لفو�سية �ل�سامية ل�سوؤون 

�لالجئني وذلك �سمن فعاليات » �ليوم �لعالي للتطوع » �لذي �أقامه فرع �جلمعية بعدن حتت ��سر�ف مكتب �لرتبية و�لتعليم بالحافظة .

14 - تكريم خريجات برنامج انطالقة ثابتة بالمكال
كرم فرع �جلمعية بالكال 30 طالبة من �لطالبات �لالئي تخرجن من برنامج �نطالقة ثابتة �لذي مت من خالله تنفيذ عدد من �لدور�ت ف 

�لتنمية �لب�سرية ��سهمت ف تعزيز وتنمية �لهار�ت �لالزمة لتنفيذ �لرخ�سة �لدولية ف جمال �حلا�سوب للطالبات �ل�ساركات . 
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15 -  االحتفال باليوم العالمي للمرأة
�إ�سر�ك �لر�أة ف �لتنمية و�لبناء وح�سر �لفعالية عدد من قياد�ت �جلمعية و�ل�سخ�سيات  نفذه قطاع تنمية �لر�أة و�لطفل بهدف تعزيز قيم 

�لجتماعية و�ل�سيا�سية وممثلي منظمات �لجتمع �لدين.  

16 - تمديد شهادة الجودة ISO 9001- 2008 للعام 2015م
مت متديد �ل�سهادة للجمعية للعام 2015م من قبل �سركة TUV �لألانية بعد �إجر�ء عمليات �لتدقيق �خلارجي من قبل مدير مكتب �سركة 
TUV ف �ليمن و�ل�سام �لهند�س حممد با�سل �حلفار�لذي �أعلن متديد �ل�سهادة خالل �جتماعه بقيادة �جلمعية و�لذي �أ�ساد فيه �حلفار 
مب�ستوى �سري و�ن�سباط �جلمعية فيما يتعلق بتطبيق نظام عمليات �جلودة و�لتح�سني �ل�ستمر و�لتطوير �للحوظ ف نظام �إد�رة �جلودة و�لذي 
 TUV  من �ساأنه �أن ي�سهم ف حت�سني وتطوير �أد�ء �جلمعية .. وكانت �جلمعية قد ح�سلت على �ل�سهادة ف يناير عام 2009 م من قبل
�لتي تعد من �أكرب �ل�سركات �لانحة و�لعاملة ف هذ� �لجال .. ومت متديد �ل�سهادة لثالث �سنو�ت متتالية بعد �لقيام بالعمليات �لالزمة للتدقيق 

�لد�خلي و�خلارجي . 
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3 - المشاركات الخارجية
�ل�ساركة ف �لوؤمتر �لإغاثي �لدويل لدعم �ل�سعب �ل�سوري �لذي �نعقد ف مدينة ��سطنبول برتكيا حتت عنو�ن »رحماء بينهم« .. 1
�ل�ساركة ف �لدورة �لثالثة و�لأربعني لجوعة NGDO �لتي �نعقدت ف �أوقادوقو عا�سمة بوركينا فا�سو .. 2
�ل�ساركة ف �جتماع مناق�سة “خطة �ل�ستجابة �لإن�سانية �خلا�سة باليمن لعام 2014م “ �لذي �نعقد ف مقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول . 3

�لعربية بالقاهرة بح�سور ممثلني من جامعة �لدول �لعربية و�حلكومة �ليمنية وعدد من �سركاء �لعمل �لن�ساين . 
�آل خليفة للعمل �لتطوعي و�لحتفال باليوم �لعربي للتطوع �لذي نظمته جمعية . 4 �ل�سيخ عي�سى بن علي  �ل�ساركة ف مهرجان جائزة �سمو 

�لكلمة �لطيبة مبملكة �لبحرين .
�ل�ساركة ف �للتقى �لثاين للعمل �لن�ساين �لذي عقد مبدينة جدة حتت عنو�ن )�لعمل �لن�ساين ف عامل م�سطرب( وتقدمي ورقة عمل با�سم . 5

�جلمعية ف �للتقى .
�ل�ساركة ف �جتماع منتدى �لعمل �ل�سرتك لكافحة مر�س �ل�سود�ء و �لفالريا �لنعقد بادي�س �بابا .. 6
�ل�ساركة ف �لجتماع �لول للتحالف �لدويل لكافحة �لبلهار�سيا على هام�س منتدى �لعمل �ل�سرتك لكافحة مر�س �ل�سود�ء و �لفالريا .. 7
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4 - الوفود الزائرة 

• حممد عبيد مبارك مدير �ل�ساريع بلجنة �لزكاة و�ل�سدقات بجمعية �لنجاة �خلريية بالكويت 	
• م�ساعدة مدير م�سروع متكني منظمات �حلكم �لحلي  بالنتدى �لن�ساين 	
• عز �لدين �سيف �لل ممثل قطر �خلريية 	
• وفد جمعية �ل�سيخ عبد �لل �لنوري �خلريية بدول �لكويت برئا�سة �ل�سيخ جمال عبد �خلالق �لنوري رئي�س جمل�س �لإد�رة وع�سوية كل من 	

�ل�سيخ جمال عبد �لرحمن �لنامي مدير �إد�رة �ل�ساريع و�ل�سيخ عبد �لل نادر �لنوري ع�سو جمل�س �لإد�رة . 
• �ل�سيد ف�سل ت�سورمان �ل�سفري �لرتكي ب�سنعاء من خالل تد�سينه حفل توزيع �حتياجات �ليتام �لكفولني من قبل منظمة IHH �لرتكية 	

بالتعاون مع وكالة تيكا �لرتكية ب�سنعاء.
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قالوا عن الجمعية

�أنو�عها وهي �ليوم عنو�ن  لقد د�أبت جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية على تبني �ل�ساريع �خلريية ف بالدنا مبختلف 
للخري ومالذ للكثري من �لفقر�ء و�لحتاجني ف �ليمن ولعل كفالة �لأيتام ورعايتهم من �أبرز �لأعمال �خلريية �لتي ترعاها 

�جلمعية بالتعاون مع رجال �لال و�لأعمال �خلريين .

 نقدر جلمعية �لإ�سالح جهودها ومتيزها �للحوظ ف كفالة �ليتام ورعايتهم وتاهيلهم وتدريبهم وهي جهود مباركة 
�لقائمني  �لعمل �خلريي فلها وكل  �لعمل �لتطوعي و�لن�ساين فهي بحق ر�ئدة  تدل على قدرة �جلمعية وجناحها ف 

عليها كل �ل�سكر و�لتقدير .

�لتنمية وف خمتلف مناطق �جلمهورية فهي حقيقة  تغطي خمتلف جمالت  �لتي  �لطيبة  �لإ�سالح جهودها  نقدر جلمعية 
جمعية ر�ئدة ومتميزة.

الشيخ / عبدا لله بن حسين األحمر -  رحمه الله
رئيس مجلس النواب السابق 

محمد سالم باسندوه
رئيس مجلس الوزراء

د . محمد السعدي
وزير التخطيط والتعاون الدولي
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جمعية �لإ�سالح تعد �لر�ئدة ف �لعمل �لتطوعي ف �ليمن وهي من �جلمعيات �لفاعلة و�لناجحة وهناك �لعديد من منظمات 
�لجتمع �لدين �ليمنية ما ز�لت بحاجة لعرفة �لفهوم �حلقيقي للعمل �لتطوعي للحاق بركب �لنظمات �لفاعلة و�لناجحة .

من  عليها  وي�سفي  �حلياة  بناء  ف  ي�سهم  متميز�  �إن�سانا  ليكون  لليتيم  �لبد�ية  لكنها  �لنهاية  لي�س  �لأم  �أو  �لأب  فقد�ن  �إن 
�لإيجابيات ما ينق�سها .. و�أ�سيد بجهود جمعية �لإ�سالح ف جمال كفالة ورعاية �لأيتام ودورهم �لتميز ف خمتلف قطاعات 

�لتنمية.

 .. �جلمهورية  حمافظات  خمتلف  ف  وجتويده  وترتيله  حفظه  وتعليم  �لل  كتاب  خدمة  ف  �لإ�سالح  جمعية  بجهود  ن�سيد 
كما ن�سيد برب�جمها �لختلفة و�أن�سطتها �لتي مل تقت�سر على هذ� �جلانب فح�سب بل �جتهت نحو متكني �لر�أة ف خمتلف 

�لجالت .

لقد �أعجبت كثريً� مبا يقوم به م�ستت�سفى �لأمل للطب �لنف�سي وما يقدمه من خدمات عظيمة للمر�سى و �أ�سكر �لقائمني عليه 
جلهودهم �حلثيثة ف حت�سني وتطوير �أد�ء �ل�ست�سفى  ونحن �سنكون �سندً� لكم .

د .  أمة الرزاق علي ُحمد
وزير الشئون االجتماعية والعمل 

علي العمراني
وزير اإلعالم

د . حوديه مشهور
وزير حقوق اإلنسان

عبدالقادر هالل
أمين العاصمة
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�حلمدلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �لل و�آله و�سحبه ومن �تبع هد�ه. وبعد
فاإن جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية باليمن جمعية �أهلية خريية م�سجلة وهي من �جلمعيات �لن�سطة ف �لعمل  �خلريي 
ف �ليمن وتعمل ف �لجال �ل�سحي و�لجتماعي و�لتعليمي و�لإغاثي و�لتنموي و�لإن�سائي حيث تقوم بتخفيف معاناة �لفقر�ء 

و�لحتاجني وكفالة �لأيتام و�لأر�مل و�ل�ساهمة ف تنمية �لجتمع �ليمني.
ويقوم على �جلمعية عدد من �لأخوة �لعروفني لدينا �لوثوق بدينهم و�أمانتهم وح�سن فهمهم لالإ�سالم وحما�سهم ف �لعمل 

له . وقد زكاهم لنا من نثق به من �إخو�ننا �لكر�م.
و�إن�ساء  �لوقف  �لكلوي بحيث تتم رعايتهم مما يدره  �ل�سرطان و�لف�سل  �إن�ساء م�ساريع وقفية ل�سالح مر�سى  وهم ب�سدد 
مر�كز �سحية ف �لقرى �لريفية �لنائية لتلبية �حتياجات �لر�سى ف هذه �لقرى لذ� �أدعو كل ر�غب ف مثوبة �لل �إىل دعم 
هذه �جلمعية �لتي ت�سد ثغرة من ثغر�ت �لإ�سالم ليكون ذلك ف ميز�نه عند �لل يوم �لقيامة ولن ي�سيع عند �لل مثقال ذرة 
ف �لدنيا ول ف �لأخرة و�لل �سبحانه وتعاىل يقول :)وما �أنفقتم من �سيء فهو يخلفه وهو خري �لر�زقني(. و�حلمدلل �لذي 

بنعمته تتم �ل�ساحلات

جمعية �لإ�سالح من �أح�سن �جلمعيات �خلريية �لتي تعمل �خلري كثريً� وحتتاج �إىل دعم من �أهل �خلري و�لال .. و�لل ل 
ي�سيع �أجر �لح�سنني . 

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
عضو جمعية علماء اليمن

�إن جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية هي ق�سة جناح وت�سحية وبذل ت�ستحق �أن نقدم لها هذه �ل�سهادة . ق�سة مل تكتب 
باحلروف و�لكلمات و�إمنا كتبت بال�سهر و�جلهد و�لعرق و�لكفاح و�ل�سرب �لطويل هذ� �لعمل �لعظيم �لر�ئد �لنظم �لدرو�س 

�لذي تقومون به هو عمل تقومون به بالنيابة عن �لأمة كلها وعن كل �لقادرين وعن كل �لح�سنني .

الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة
داعية ومفكر إسالمي



75 74

�إين �سعيد وقد وقفت قبل �أربع �سنو�ت ف هذ� �لكان ور�أيت �لنجوم ومن بينها �سهيل �ليماين وقد جئنا هذ� �لعام نبارك لكم 
جهودكم ون�سد على �أيديكم  ولقد ح�سرت لقاء�ت ومنتديات لالأيتام ف �أكرث من دولة فما وجدت �ألني قلوبا من �أهل �ليمن 
�لرقيقة و�لد�فئة ، �أما �لأيتام فعز�وؤهم �لوحيد �أن �سيد �لأنام حممد �سلى �لل عليه و�سلم كان من �لأيتام فاإىل �لأمام مع 

�لأيتام لن�سنع مع �لأيام ح�سارة �لإ�سالم.

الشيخ الدكتور عائض بن عبدالله القرني 
داعية ومفكر إسالمي

�إن جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية ــ �ليمن ــ ومنذ تاأ�سي�سها تقوم بدور طيب ومبارك ف م�ساعدة �لفقر�ء وكفالة �لأيتام 
وتنفيذ و�إجناز �ل�ساريع �لتنوعة حيث �أن ن�ساطها ي�سمل �لجال �لجتماعي و�لجال �ألإغاثي و�لجال �ل�سحي وكذلك �لجال 
�لتعليمي . لذلك �أدعوكم وكل �أهل �خلري �إىل دعمها وم�ساندتها بتبني م�ساريعها و�أن�سطتها ، و�لل تعاىل �أ�ساأل �أن يزيدكم 

نفعا لالإ�سالم و�ل�سلمني ويعظم لكم �لأجر و�لثوبة . و�لل ف عون �لعبد ماكان �لعبد ف عون �أخيه .

برغم �ن�سمام جمعية �لإ�سالح �لتاأخر �إىل ع�سوية �لحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي �إل �أنها �أفادته كثري� مبا متتلكه من 
جتربة فاعلة وم�ساريع وبر�مج متميزة ف �لعمل �لتطوعي ، ونحن ن�سيد بدورها وعطائها �لز�خر .

 �ل�سيد �أمني عام جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية ... �أعرب لكم عن �سروري �لبالغ حل�سول جمعيتكم على �جلائزة 
�لأوىل ف م�سابقة �لبحرين كممثل عن �ليمن و�أ�أكد لكم » �إن ما ح�سل يعد �جناز� مهما ف م�سرية �جلمعية « .

الشيخ الدكتور علي محي الدين القرة  داغي
نائب رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

يوسف الكاظم
رئيس اإلتحاد العربي للعمل التطوعي

فالفيا بانسيري
المنسق العام لمكتب األمم المتحدة للعمل التطوعي
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نعرب عن �عتز�زنا و�إعجابنا �لكبري بال�ستوى �حلرف �لعايل �لذي و�سلت �إليه جمعيتكم �لوقرة ، كما ي�سرنا �أن نعرب 
عن �سكرنا وتقديرنا على �لتنظيم �لر�ئع ل�ساريعنا �ل�سرتكة. 

 ن�سيد بدور جمعية �لإ�سالح �لبارز ف �لعمل �لتطوعي و�إن هذه �جلائزة لي�ست تكرميًا جلمعية �لإ�سالح فح�سب و�إمنا هي 
تكرمي لليمن وكل �لد�عمني ل�ساريع �جلمعية و�لتعاونني معها.

إتحاد األطباء العرب 
القاهرة

حامد شيخ حسين
القائم بأعمال السفير اليمني في البحرين
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 الجمهــورية اليمنية - صنعاء
 تلفــون:  464402 1 967 +
فاكـس:  464399 1 967 +

أرقام الحسابات في البنوك
بنك سبـــــــــــــأ اإلســــــــــــــــالمي :      339

 بنك التضامن اإلسالمي الدولي :26906  
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