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�صكل تاأ�صي�س جمعية االإ�صالح االجتماعي اخلريية يف التا�صع ع�صر من مار�س من العام 
1990م حدثا مهما اكت�صبت اأهميته من عظمة اأهدافها االإن�صانية النبيلة التي متثلت يف 
مكافحة الفقر وتعزيز برامج وم�صاريع التنمية امل�صتدامة وتنمية الريف وال�صباب واملراأة 
 .. املجتمعي  التطوعي  للعمل  جديدة  ثقافة  وخلق  االن�صاين  التكافل  روح  واإحياء  والطفل 
حيث حددت اجلمعية روؤيتها اجلديدة باأن تكون مرجعية العمل اخلريي والتنموي حمليا 
واإقليميا .. وتعمل با�صتمرار لتحقيق ر�صالتها ال�صامية املتمثلة يف اال�صهام يف حتقيق التنمية 
والتخفيف من الفقر با�صتثمار اجلهد الطوعي وال�صراكة مع املجتمعات املحلية واملنظمات 

املانحة .
من  اخلــري  رجــال  عــدد من  ذهــن  كفكرة متخ�صت يف  عاما   26 قبل  ــداأت اجلمعية  ب
املوؤ�ص�صني ثم تو�صعت �صيئا ف�صيئا فاأن�صاأت الفروع يف املحافظات لت�صل االآن اىل 25 فرعا 
ونحو 280 مكتبا وجلنة منت�صرة يف جميع حمافظات اجلمهورية .. وقد واكب هذا التطور 
الكمي تطور يف البناء املوؤ�ص�صي واالداري حيث ا�صتندت اجلمعية على هيكل تنظيمي يتمتع 
اإدارة اجلودة  2008م نظام  بو�صوح االخت�صا�صات وال�صالحيات واعتمدت منذ العام 
واأهدافها  براجمها  يف  امل�صتمر  التطوير  وانتهجت   ISO   9001 االإداري  عملها  يف 
و�صيا�صاتها املرحلية واال�صرتاتيجية ور�صمت خطتها اال�صرتاتيجية  2020بهدف مواكبة 

التطورات الهائلة واملت�صارعة يف خمتلف جمالت احلياة وجماالت التنمية ال�صاملة .  
نفذت اجلمعية خالل مراحل عمرها االأالف من امل�صاريع والربامج واخلدمات االإن�صانية 
املختلفة .. وحققت العديد من االإجنازات والطموحات يف جماالت عملها املختلفة .. حيث 
املنازل  ببناء  .. واهتمت  اأكرث من خم�صة وع�صرين مرفقا ومركزا ووحدة �صحية  اأن�صاأت 
لالأ�صر الفقرية وبناء وتاأهيل امل�صاجد واملدار�س وال�صدود وحفر اآبار مياه ال�صرب و�صيانة 
الطرقات .. ونفذت امل�صاريع املدرة للدخل التي اأ�صهمت يف نقل نحو )30000( اأ�صرة 
من دائرة الفقر اىل دائرة االنتاج واالكتفاء الذاتي .. كفلت اجلمعية )55000 ( يتيما 
ويتيمة واأن�صاأت العديد من مراكز تدريب وتاأهيل ال�صباب واالأيتام مهنيا وحرفيا يف عدد 
من حمافظات اجلمهورية .. فيما اهتمت باملراأة اليمنية والطفل وخ�ص�صت لذلك قطاعا 

يعنى بتنفيذ امل�صاريع والربامج واخلدمات االن�صانية املختلفة .   
من  العديد  مع  ال�صراكة  على  القائم  الطوعي  العمل  يف  رائدا  منوذجا  اجلمعية  مثلت 
الهيئات واملنظمات املحلية واالإقليمية والدولية .. وطورت من �صراكاتها وعالقاتها االإقليمية 
واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  يف  ا�صت�صاريا  ع�صوا  لتكون  اأهلها  الذي  االأمر  والدولية 
باالأمم املتحدة وع�صوًا ا�صت�صاريًا يف منظمة التعاون االإ�صالمي وع�صوا يف االحتاد العربي 
للعمل التطوعي اىل جانب الع�صوية يف العديد من الهيئات واملنظمات ونالت العديد من 

اجلوائز الدولية واالإقليمية يف جمال العمل اخلريي واالإن�صاين.
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تحتفل الجمعية بمرور 
تأسيسها  عــلــى  عــامــا   26

خالل  تحققت  التي  ونجاحاتها 
الخيري  العمل  في  ونصف  عقدين 

كافة  في  واإلنتاج  والعطاء  واإلنساني 
المجاالت الخيرية والبرامج والمشاريع التنموية  

من  العدد  هــذا  في  نسلط  المناسبة  وبهذه 
التي  والطموحات  االنــجــازات  على  الضوء  المجلة  
بعملية  المتعلقة  واألراء  المقترحات  وكذا  تحققت 
عمل  سير  عــن  واالنــطــبــاعــات  والتحسين  التطوير 

التقت  حيث  الزمن  قرن من  ربع  الجمعية خالل 
من  عملها  واكبوا  الذين  من  عــددًا  المجلة 

الــشــركــاء وغــيــرهــم مـــن الـــذيـــن كــان 
وتطور  انطالقتها  في  دور  لهم 

عملها.
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الثمار – خا�ص
من ال�صخ�صيات التي التقتها املجلة اال�صتاذ علي 
االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  وكيل   - اهلل  عبد  �صالح 
ن�س  اإليكم   .. االجتماعية  التنمية  لقطاع  والعمل 

احلوار:
  – الثمار : اأ�صتاذ علي مرحبا بكم يف جملة الثمار 
ومن خاللكم نريد معرفة م�صتوى ال�صراكة  القائمة 

بني وزارة ال�صوؤون االجتماعية وجمعية االإ�صالح ؟
مهم  �ــصــريــك  االإ�ـــصـــالح  جمعية   : �ــصــالــح  عــلــي 
اأثبت  االجتماعية  الــ�ــصــوؤون  وزارة  يف  لنا  بالن�صبة 
االآن  اإىل  التاأ�صي�س  اأعقبت  التي  ال�صنوات  خــالل 
جناحات كبرية يف عملها ومهامها، وكانت قد بداأت 

وجيزة  �صنوات  غ�صون  ويف  مبا�صرة  خريية  باأعمال 
اآالف  اإىل  الو�صول  وا�صتطاعت  عملها  نطاق  تو�صع 
من  االآالف  مئات  الحقة  مــراحــل  ويف  امل�صتفيدين 
املحتاجني للم�صاعدات االإن�صانية والتي كانت بدايتها 
حمافظات  غالبية  اإىل  وامتد  العا�صمة  اأمانة  من 

اجلمهورية .

كيف تقيم عملية تو�شع ن�شاط اجلمعية منذ 
تاأ�شي�شها ؟

موؤثر  دور  لها  اأ�صبح  �صنوات  اجلمعية يف غ�صون 
واأ�صبحت   ، واملحبة  باخلري  لالإنتباه  مثرية  واأعمال 
على  واأف�صلهم  ال�صركاء  اأبرز  من  االإ�صالح  جمعية 

االإطالق، وانتقلت يف مراحلها الالحقة من االأعمال 
م�صاعدات  تــقــدمي  يف  املتمثلة  املبا�صرة  اخلــرييــة 
غذائية اإىل اإطار التطوير والعمل التنموي واأ�صبحت 
عن�صرا مهما ي�صاهم بفعالية يف العمل التنموي ، بل 
التنموية  براجمها  عرب  تنموية  خريية  عمل  منظمة 
وموؤ�ص�صات  ــري  اخل اأهـــل  مــن  متويلها  تتلقى  الــتــي 
ومنظمات مالية داخلية وخارجية على امتداد الوطن 

العربي واخلليجي والعاملي .

كيف تقيم  ن�شاط اجلمعية  يف العمل التنموي ؟
لها دور كبري  التنموي  العمل  االإ�صالح يف  جمعية 
والتاأهيل  التدريب  عملية  يف  فاعل  ب�صكل  اأ�صهمت 

علي صالح عبدالله

وكيل وزارة الشئؤن اإلجتماعية والعمل 

 جمعية اإلصالح أصبحت من أبرز 
الشركاء وأفضلهم على اإلطالق

ملف العدد



واإن�صاء  ال�صغرية  القرو�س  ومنح  الــقــدرات  وبناء 
والدور  واملوؤ�ص�صات  املراكز  وبناء  االأ�صغر  امل�صاريع 
من  فاجلمعية  التنموية،  العملية  يف  مكانة  لها  التي 
املتنوع  التنموي  العمل  اإىل  املتعدد  اخلــريي  العمل 
االإنتاجية  اأنواعها  مبختلف  اخلــدمــات  تقدمي  اإىل 

واخلدمات ذات الطابع اخلدمي البحت .
اإىل  ون�صاطها  عملها  يف  اجلمعية  اجتهت  لقد 
كافة �صرائح املجتمع ذكورا واإناثا وهذا ال�صيء الذي 
نفتخر به وعملت م�صاريع نوعية يف االأرياف وخدمت 
قطاع وا�صع من الفئات الفقرية باالأرياف ال �صيما يف 
املحافظات التي يغلب عليها طابع الفقر واحلاجة .. 
اأن حتظى باحرتام وا�صع على  وا�صتطاعت اجلمعية 

امل�صتوى الداخلي واخلارجي .

26 عامًا على تاأ�شي�ص جمعية  مبنا�شبة مرور 
ن�شاطها  وم�شتوى  اأداءه��ا  تقيم  كيف  الإ�شالح 

خالل هذه الفرتة ؟
خارج  فعاليات  يف  االإ�صالح  جمعية  مع  �صاركت 
الوطن ويف احلقيقة  �صمعنا  عنها كثري من االإ�صادات 
واأنها  خري  بكل  للجمعية  ي�صار  كان  حيث  بن�صاطها 
اخلــرييــة  بــراجمــهــا  يف  ومــتــمــيــزة  نــوعــيــة  منظمة 
عدد  واإمنــا  فح�صب  الداخل  يف  لي�س  منها  وي�صتفيد 
 « االإ�صالح  جمعية  فهذه  اخلارجية،  املنظمات  من 
عون املحتاجني وثقة املح�صني » تعاي�صنا معها طيلة 
26 عاما تقريبا واأفخر اأنني اأ�صرفت على االجتماع 
اللقاءات  بع�س  وكــذا  للجمعية  االأول  التاأ�صي�صي 
واالجــتــمــاعــات و�ــصــاركــت يف نــــدوات وور�ــــس عمل 
ال�صفة  منح  حفل  اأح�صر  اأن  فخر  يل  وكــان  كثرية 
وهو  الدولية  املجال�س  اأحد  يف  للجمعية  اال�صت�صارية 

املجل�س االإقت�صادي يف االمم املتحدة بنيويورك .

بني  القائمة  ال�شراكة  م�شتوى  تقيم  كيف 
اجلمعية واملنظمات الإن�شانية؟

اأ�صبحت  اخلريية  االجتماعي  االإ�ــصــالح  جمعية 
وموؤثر  وفاعل  ودورها كبري  للحكومة،  فاعال  �صريكا 
حيث اأ�صبحت �صريكا مع املنظمات االأهلية ال�صغرية 
من  العديد  يف  دولية  بع�صوية  وحظيت  و�صاعدتها 
املنظمات الدولية والع�صوية اال�صت�صارية يف املجال�س 
دور  ولها  واحلقوقية  اخلدمية  الدولية  اال�صت�صارية 
يف املجال احلقوقي، ميكن القول اأن اجلمعية تعترب 
جممع متكامل من العمل اخلريي والتنموي واخلدمي 
واحلقوقي، جممع ينهل منه النا�س الفائدة واملعرفة 
احلياة  اأعــبــاء  مواجهة  من  متكنهم  التي  واملــهــارة 

واالأعباء املعي�صية ال�صعبة .

هل   .. كبرية  الإ���ش��الح  جمعية  مع  جتربتك 
بني  ال�شراكة  لتطوير  م�شتقبلية   روؤي��ة  لديكم 

الوزارة واجلمعية م�شتقبال ؟
اأن  نفتخر  ونحن  مرتاكمة  خربات  اجلمعية  لدى 
لدنيا خرباء يف جمال العمل اخلريي، اجلمعية لها 
اخلريية  املنظمات  من  العديد  مع  وا�صعة  عالقات 
نوؤمن  ونحن  العربي،  والوطن  واالإن�صانية يف اخلليج 
بقاعدة التنمية والعمل اخلريي ال ميكن اأن تبنى اإال 
يف ظل �صراكة احلكومة واملنظمات املدنية وبالتايل 
تثق  اأن  ميكن  ال  للوطن  خريية  اأو  تنموية  ــة  روؤي اأي 
احلكومي  الر�صمي  اجلــانــب  بتكامل  اإال  بنجاحها 
ممثلي  مقدمة   يف  هي  االإ�صالح  وجمعية  واالأهلي، 

املنظمات االأهلية ومنظمات املجتمع املدين .
التنموي  الــعــمــل  يتخطى  عــنــدمــا  ن�صعد  نــحــن 
اإىل  املجتمع  وطموح  االأمنيات  اخلريية  للجمعيات 
اأ�صا�س  هو  التنموي  فالعمل   ، واأكــرث  اأف�صل  هو  ما 
القدرات  وبناء  والربامج  وامل�صروعات  الوطن  بناء 
الوطن  ي�صتفيد منها  تنموية  كلها عنا�صر  والتدريب 
اإال  تنجح  اأن  ال ميكن  تنموية  روؤيــة  فــاأي   ، واملواطن 
احلكومية   ، وال�صعبية  الر�صمية  اجلهود  بت�صافر 

ومنظمات املجتمع املدين .

ما الذي تعول عليه وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
والعمل من جمعية الإ�شالح ؟

من  وغــريهــا  االإ�ــصــالح  جمعية  على  كثريا  نعول 
املنظمات املدنية يف تنفيذ ما عليها من التزامات يف 
اجلوانب االإن�صانية وامل�صاريع اخلريية �صيما ما مير 
زيادة  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  ظروف  من  البلد  به 
جمتمعية  وفئات  الجئني  وهناك  النازحني  اأعـــداد 

حتتاج اإىل دعم ورعاية وعناية .
اأن  ينبغي  كبرية  مهام  لديها  االإ�ــصــالح  وجمعية 
واالإقرا�س  التنموي  اجلانب  على  بالرتكيز  ت�صتمر 
باعتبارها  للدخل  املدرة  االأ�صغر  وامل�صاريع  ال�صغري 
الفقراء  معاناة  تخفيف  يف  ت�صهم  تنموية  اأدوات 
اإيجابية  واآثــار  نتائج  ولها  املجتمع  �صرائح  وخمتلف 
ـــوزارة  ال بــني  الــ�ــصــراكــة  على  كــثــريا  ونــعــول  �صريعة 
واجلمعية وال�صفافية يف العمل، وهناك قطاع الن�صاء    
وهو قطاع كبري على م�صتوى اليمن اأي  ما يوازي 50 
باملائة اأو اأكرث من ن�صبة ال�صكان ويعاين من البطالة  

وينبغي على اجلمعيات اإعادة النظر يف هذا االأمر .

ر�شالتك ملنظمات املجتمع املدين ؟
نظامها  لتطوير  بحاجة  املدين  املجتمع  منظمات 
الداخلي بو�صائل دميقراطية  �صفافة و كذا حتديث 
االإداري  ن�صاطها  يف  منظمة  بطرق  املوؤ�ص�صي  العمل 
بعقد  تلتزم  اأن  وعليها  واالإن�صاين  واخلــريي  واملــايل 
يتجدد  بحيث  مواعيدها  يف  االنتخابية  الـــدورات 
العطاء واالإنتاج وتربز دماء جديدة و�صابة مبا يتيح 
تقدمي  للجمعية  االإداريـــة  الهيئة  الأع�صاء  الفر�صة 
عمل  يكن  وال  اجلمعيات  يف  العمل  خالل  خرباتهم 
�صخ�صيات   مــن  بفر�س  ع�صوائي  عمل  اجلمعيات 
اعتبارية اأو م�صائخ وهذا العن�صر مهم يف خلق ثقة 
متبادلة مع املجتمع باالإ�صافة اإىل التوثيق يف عملها 

االإن�صاين واخلريي ون�صاطها ب�صكل عام .
ون�صاطها  االإ�صالح يف عملها  لقد جنحت جمعية 
وعلى  واخلريية  االن�صانية  م�صاريعها  كافة  بتوثيق 
ذلك  يف  مبا  للجمعيات  املنتخبة  االإداريـــة  الهيئات 
جمعية االإ�صالح البحث عن موارد مالية لن�صاطها و 
لن حت�صل على تلك املوارد اإال بعمل موؤ�ص�صي منظم 
الفرتة  خالل  ا�صتطاعت  االإ�صالح  وجمعية  و�صفاف 
املا�صية اأن حت�صد موارد الدعم من فاعلني اخلري و 
ونطلب منها  والدولية  االإقليمية  املنظمات اخلريية  
تكون  حتى  اخلــريي  ون�صاطها  عملها  يف  اال�صتمرار 

منوذجا متكامال يف هذا العمل االإن�صاين الكبري. 
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علي صالح عبدالله ..

جمعية اإلصالح نجحت في 
مشاريعها الخيرية ووصلت 

إلى كافة محافظات 
الجمهورية في فترة وجيزة

علي صالح عبدالله ..

جمعية اإلصالح  جسدت 
شعارها .. ثقة المحسنين 

وعون المحتاجين على 
أرض الواقع



 الثمار – خا�ص
لــالأمم  العليا  للمفو�صية  املقيم  املمثل  و�ــصــف 
يوهان�س  ال�صيد  اليمن  يف  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 
فان دير كالو �صراكة املفو�صية مع جمعية االإ�صالح 
بالنوعية  املا�صية  الفرتة  االجتماعي اخلريية خالل 

واالإيجابية واملتميزة.
وقال  يوهان�س يف حوار خا�س  اأجرته معه جملة 
الثمار مبنا�صبة مرور 26 عاما على تاأ�صي�س اجلمعية 
“ اإن عالقة املفو�صية العليا لالأمم املتحدة باجلمعية 
عميقة ومتتد ل�صنوات وهناك قناعة ور�صا تام لدى 

املفو�صية مبا تقوم به اجلمعية وم�صتوى اأدائها ».

للمفو�شية  املقيم  املمثل  �شعادة  بكم  نرحب 
ال�شيد  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  العليا 
جوهان�ص فان دير كالو يف هذا احلوار مع جملة 
عن  نبذة  تعطينا  اأن  البداية  يف  ونود   .. الثمار 
طبيعة ال�شراكة القائمة بني املفو�شية وجمعية 

الإ�شالح ؟
الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  العليا  املفو�صية 
تعترب  التي  االإ�ــصــالح  جمعية  مع  كبرية  عالقة  لها 
 20 لنحو  متتد  طويلة  فــرتة  منذ  اأ�صا�صي  �صريك 
احلماية  توفري  على  معا  العمل  بداأنا   عندما  عاما 
و�صراكتنا  اليمن،  جنوب  يف  الالجئني  وم�صاعدة 

الــربامــج  تنفيذ  يف  اأفــ�ــصــل   م�صتوى  اإىل  تــعــززت 
االإن�صانية لالجئني يف خميم خرز بلحج  عرب تقدمي 
اخلدمات  وكذا  العالج  وتوفري  ال�صحية  اخلدمات 
تلك  لت�صمل  وغــذاء،  وملب�س  م�صكن  من  االأ�صا�صية 
التي  املناطق  �صكان  من  امل�صيف  املجتمع  اخلدمات 

ا�صتفادت اأي�صا من برامج واأن�صطة املفو�صية.
معًا   وعملنا  اجلمعية  مع  عالقتنا  تطورت  طبعا 
وال�صراعات  النزاعات  وتداعيات  اأثــار  معاجلة  يف 
من  النازحني  اإىل  ال�صراكة  تلك  لتتو�صع  الداخلية 
راأيــت  وقــد  نــزاعــات  ت�صهد  الــتــي  والــقــرى  املناطق 
بامليدان يف  العمل  مواقع  كوادر اجلمعية يف  بنف�صي 

يوهانس فان دير كالو
الممثل المقيم للمفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين في اليمن 

عالقة المفوضية العليا لألمم المتحدة 
بجمعية اإلصالح عميقة وتمتد لسنوات 
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خميم خرز وخميم الب�صاتني وكذا يف �صنعاء.
اإن ما مييز جمعية االإ�صالح اأنها �صمن املنظمات 
وتكاد  املناطق   خمتلف  يف  انت�صارا  االأكــرث  املحلية 
طريق  عن  امل�صتهدفة  الفئات  من  قريبة  اأنها  تقول 
اأكــرث  الــذيــن ميتلكون خــربة ممــتــازة يف  كــوادرهــا 
والعمل  ال�صحية  اجلوانب  ذلــك  يف  مبا  جمــال  من 

االإجتماعي واالإن�صاين والتعليمي.

املفو�شية  بني  ال�شراكة  م�شتوى  تقيم  كيف 
واجلمعية خالل الفرتة املا�شية؟

يف  تــزال  ومــا  كانت  واجلمعية  املفو�صية  �صراكة 
اأ�صا�صي  تطور م�صتمر واجلمعية تعمل معنا ك�صريك 
يف خدمة الالجئني والنازحني يف مناطق ال�صراعات 
�صواء يف خميم خرز اأو الب�صاتني اأو يف �صنعاء التي 
يتواجد فيها 33 األف الجئ ونعمل مع اجلمعية على 
و�صحة  تعليم  من  لهم  املعي�صية  احلياة  �صبل  توفري 

وغري ذلك .

ك��ي��ف ت���رى ت��دخ��ل اجل��م��ع��ي��ة يف اجل��وان��ب 
الإن�شانية ومدى احتوائها للحالت الطارئة؟

تعمل  ايجابية  كــوادر  اجلمعية  لدى  احلقيقة  يف 
ب�صورة �صريعة على التدخل  ب�صكل مبا�صر وحتتوي 
يف  تواجدها  خالل  من  والعاجلة  الطارئة  احلــاالت 
اأكرث من منطقة وخربتها على التعامل مع احلاالت 
على  للحفاظ  كبريا  حافزا  اأعطانا  الــذي  الطارئة 
تنفيذ  يف  اجلـــودة  اإن  بــل  الــ�ــصــراكــة،  هــذه  م�صتوى 
�صرائح  خمتلف  ت�صتهدف  التي  االإن�صانية  االأن�صطة 
املجتمع مبا يف ذلك الن�صاء واالأطفال متيز اجلمعية 

عن كثري من املنظمات واجلمعيات املحلية.

ما الذي لفت نظرك يف اأداء جمعية الإ�شالح 
واأن�شطتها ؟

املفو�صية تعترب جمعية االإ�صالح �صريكًا فاعاًل يف 
ويف  والنازحني  لالجئني  االإن�صانية  امل�صاريع  تنفيذ 
يف  متنوعة  وبرامج  خططًا  تقدم  اجلمعية  احلقيقة 
جماالت التعليم وال�صحة وبرامج التاأهيل والتدريب 
الفني  التعليم  وكــذا  واالأ�صغر  ال�صغرية  وامل�صاريع 
والتدريب املهني وم�صاريع توعية الالجئني وال�صراكة 
الغايات  وتلبي  واجلمعية  املفو�صية  بــني  متنوعة 
اآليات  اجلمعية  لــدى  حيث   ، املن�صودة  واالأهــــداف 
ا�صتفادة  ومــدى  امل�صاريع  تلك  تنفيذ  يف  وخـــربات 

خمتلف �صرائح املجتمع منها.

تقدمها  التي  وال��رام��ج  امل�شاريع  طبيعة  ما 
املفو�شية لالجئني عر جمعية الإ�شالح؟

هناك م�صاريع كثرية تعمل املفو�صية على دعمها 
والتدريب  بالتاأهيل  يتعلق  ما  منها  اجلمعية  عرب 
والتعليم وبناء القدرات واخلربات للفئات امل�صتهدفة 
وبرامج احلا�صوب وتعليم اإ�صالح ال�صيارات والتاأهيل 
امل�صتهدفة  الفئات  ت�صاعد  مهنية  حرف  من  الذاتي 
برامج  اإىل  باالإ�صافة  معي�صتهم  م�صتوى  حت�صني  يف 
تاأهيل الن�صاء كاخلياطة والتطريز واحلرف اليدوية 
اإىل جانب برامج تنفذها اجلمعية بدعم   ، وغريها 
ومتتد  اأ�صهر  �صتة  الق�صري  ــدى  امل على  املفو�صية 
التعليم  موا�صلة  دعــم  كم�صروع  ل�صنتني  بع�صها 

اجلامعي للفئات امل�صتهدفة.

هل لدى املفو�شية خطط م�شتقبلية مل�شاريعها 
الإن�����ش��ان��ي��ة يف ال��ي��م��ن ت��ت��واك��ب م��ع امل��ت��غ��ريات 

احلا�شلة �شيما وهناك مناطق ت�شهد نزاعات ؟
مفتوحة  واإ�صرتاتيجية  خطة  لدينا  بالتاأكيد   
ملواجهة اأي احتماالت حتدث يف اليمن �صيما والو�صع 

احرتازية  خطة  لدينا  التعقيد،  يف  غاية  ال�صيا�صي 
االأزمــة  اليمن  يتجاوز  اأن    نتمنى  ولكن  م�صتقبلية 

وت�صهد اأمنا وا�صتقرارا خالل الفرتة القادمة، 

مبنا�شبة احتفال جمعية الإ�شالح مبرور 26 
عاما على تاأ�شي�شها .. كيف تقيم اأداء اجلمعية 

خالل هذه ال�شنوات ؟
متيز  معنا  اأ�صا�صي  ك�صريك  االإ�ــصــالح  جمعية 
وال�صامل  املمتاز  بتواجدها   املا�صية  الفرتة  خالل 
املناطق وبالتايل تواجدهم ايجابي يح�صب  يف كافة 
لهم وميتلكون خربة كافية وجيدة يف العمل االإن�صاين 
امل�صاريع  لتنفيذ  االأداء  يف  وجـــودة  نوعية  وهــنــاك 
و�صرعة التدخل يف حاالت الكوارث والطوارئ، ونحن 
حري�صني على احلفاظ على ر�صيد اجلمعية وندعو 
ال�صعي  �صبيل  يف  اجلــهــود  م�صاعفة  اإىل  قياداتها 
اإىل  والتناف�س  االإن�صانية  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي 

جانب اجلمعيات واملنظمات املحلية.

واملنظمات  للجمعيات  املتاح  التناف�ص  ظل  يف 
املفو�شية  تطلبه  الذي  ما   .. املحلية  الإن�شانية 
من جمعية الإ�شالح لتنال �شرف ال�شتمرار معها ؟

 املفو�صية ملتزمة باإعادة التقييم لكافة ال�صركاء 
املحليني مبا يف ذلك جمعية االإ�صالح وال مانع لدينا 
من فتح خط مع �صركاء جدد ولكن �صنظل نحافظ 
ر�صيد  لها  التي  اجلمعيات  تلك  مع  �صراكتنا  على 

�صعبي وتتميز يف خدماتها االإن�صانية .

ودعم  ل�شتقبال  ا�شتعداد  املفو�شية  لدى  هل 
مبا  الإ�شالح  جمعية  قبل  من  جديدة  م�شاريع 

يخدم املجتمع النازح وكذا الالجئني ؟
وبرامج  مل�صاريع  خطط  للمفو�صية  قدمت  نعم 
الــنــازحــني  مــعــانــات  تخفيف  يف  ت�صهم  اإنــ�ــصــانــيــة 
ال�صعبة  املعي�صية  حياتهم  جتــاوز  على  وت�صاعدهم 
وعودتهم اإىل احلياة الطبيعية فال يوجد لدينا مانع 

يف دعمها وتنفيذها لت�صتفيد منها تلك الفئات .

كلمة اأخرية تودون قولها يف نهاية اللقاء؟
ال�صيد يوهان�س : نحن ن�صعى بالتعاون مع ال�صركاء 
الالجئني  من  امل�صتهدفة  ال�صرائح  لدعم  املحليني 
اأ�صا�صية  بنية  اإيجاد  حتاول  واملفو�صية   ، والنازحني 
ت�صاعد هذه ال�صرائح على جعلها فئات منتجة وقادرة 
الدعم  لهم  ونقدم  ن�صاعدهم  نحن   ، العطاء  على 
بواقعهم  النهو�س  وعليهم  الــالزمــة  وامل�صاعدات 

املعي�صي.

يوهانس فان دير كالو ..

الجمعية شريك أساسي 
معنا وقد تميزت خالل 

الفترة الماضية بتواجدها 
الممتاز والشامل في 

كافة مناطق اليمن

يوهانس فان دير كالو ..

لدى الجمعية كوادر 
إيجابية تعمل بصورة 
سرعية على التدخل 

بشكل مباشر وتحتوي 
الحاالت الطارئة



نفذت CSSW يف مار�س املا�صي  حملة اإغاثة 
توزيع  خاللها  مت  االأحـــداث  مــن  املت�صررة  لالأ�صر 
بطانيات  تــوزيــع  و  اأ�ــصــرة   535 لـــ  غذائية   طــرود 
اأ�صرة  يف مديريات �صالة واملظفر    460 لـ  وفر�س 
االإ�صالح  من جمعية  بتمويل  تعز  والقاهرة  مبدينة 
مبملكة البحرين  ، يف حني وزعت اجلمعية بالتعاون 

مع منظمة  Goal االيرلندية موادًا ايوائية مكونة 
لعدد  مطابخ   وم�صتلزمات  والبطانيات  الفر�س  من 

350 اأ�صرة يف مديرية ال�صمايتني حمافظة تعز 
بتمويل من  4978 طردًا غذائيًا   توزيع  كما مت 
البنك االإ�صالمي للتنمية  ومنظمةIHH    الرتكية 
وتعز  واالأمانة  وقطر اخلريية يف حمافظات �صنعاء 

ذلك  اإىل   ، واإب    والبي�صاء  ورداع  و�صبوة  وعــدن 
 ICAN بتمويل من منظمة   CSSW الـ  نفذت 
يف  الفقرية  لالأ�صر  الغذائية  املــواد  توزيع  م�صروع 
عب�س وخريان املحرق مبحافظة حجة  �صمن برنامج 
 1143 توزيع  امل�صروع  خالل  من  مت  حيث  االغاثة 

�صلة غذائية.

 1700 لعدد  ال�صتاء  وك�صوة  املدر�صية  احلقيبة  املا�صي  مار�س  يف  اجلمعية  وزعت 
اأ�صرة فقرية و 142 طالبًا  وطالبة من االأيتام يف حمافظتي املهرة واملحويت

 كما مت توزيع 1558 بطانيات  لالأ�صر الفقرية يف حمافظات ذمار واب واملكال وتعز 
و�صبوة  وذلك يف اإطار االأن�صطة االجتماعية التي تنفذها اجلمعية بهدف جت�صيد التكافل 

االجتماعي واالن�صاين بني اأبناء املجتمع .

العضوية في المجموعة االستراتيجية 
لكتلة المأوى وادارة المخيمات

لكتلة  اال�صرتاتيجية  املجموعة  الع�صوية يف  CSSW على  ح�صلت اجلمعية  
احلجري  منى  الدكتورة  واو�صحت   ، الوطنية  باللجنة  املخيمات  وادارة  املاأوى 
مدير ادارة امل�صاريع ان اجلمعية �صتعمل مع �صت منظمات حملية ودولية علي 
تطوير خطة اال�صتجابة االن�صانية وتوجيه ودعم اجلانب الفني وتقدمي امل�صورة 

واملنا�صرة والتن�صيق يف ال�صوؤون االن�صانية املتعلقة باملاأوى وادارة املخيمات يف 
اليمن ، وافادت احلجري ان امل�صتفيدين من اعمال كتلة املاأوى وادارة املخيمات 
خمتلف  يف  الطبيعية  والكوارث  ال�صراعات  من  واملت�صررون  النازحون   هم 

مناطق اليمن.

بالتعاون  مع عدد من الجمعيات والمنظمات 

توزيع المواد الغذائية واإليوائية لألسر النازحة

توزيع الحقيبة المدرسية 
وكسوة الشتاء
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لالجئني  الغذائي  الــدعــم  م�صروع  جيبوتي  بجمهورية   CSSW مكتب  نفذ 
اليمنيني مت من خالله توزيع اربعمائة �صلة غذائية.  

االدارة  وزيــر  فتح   �صيف  عبدالرقيب  االأ�صتاذ  امل�صروع  تد�صني  فعالية  ح�صر 
املحلية ورئي�س اللجنة العليا  لالغاثة يف اليمن وال�صفري اليمني يف جيبوتي وحمافظ 
 ONARS حمافظة ابخ اجليبوتية ومدير عام الهيئة الوطنية ل�صوؤون الالجئني
الالجئني  خميم  على  امل�صرفة  الدولية  املنظمات  ممثلي  من  وعدد  جيبوتي  بدولة 

اليمنيني يف جمهورية جيبوتي.

اأوقــات  يف  العمل  خطة  تقييم  ور�صة   عــدن  مبحافظة   CSSW فــرع  نفذ 
اأداء اجلمعية وم�صاريعها املختلفة بناء  اإىل تقييم  الور�صة  “وتطرقت  الطوارئ 
املفاهيم  ا�صتعر�صت  كما   . فيها  الق�صور  جوانب  وحتديد  الفرع  خطة  على 
املتعلقة بخطة الطوارئ واآلية تنفيذها وكيفية التغلب على ال�صعوبات الناجمة 
يف  االإدارات  مدراء  من  عدد  الور�صة  يف  .�صارك  الواقع  اأر�س  يف  تطبيقها  عن 

الفرع  و العاملني يف امل�صروع ال�صحي لالجئني.

نفذ قطاع املراأة والطفل  دورة لالأمهات واالأطفال يف الدعم النف�صي مب�صاركة 
و  35  طفاًل وطفلة وتطرقت الدورة اإىل التعامل  االأيتام  اأمهات  اإمراأة من   72
النف�صي مع ال�صدمة وتزويد االأمهات مبهارات الثقة بالنف�س والتوا�صل االإيجابي 
مع املجتمع وا�صتملت الدورة على جل�صة توعية وار�صاد نف�صي وم�صابقات عامة 
والعاب ور�صم جماعي لالأطفال ،  وكان القطاع قد نفذ جل�صة توعية لـ 30 امراأة 

وفتاة من النازحات مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة . 

السلة الغذائية لالجئين 
اليمنين في جيبوتي

في عدن ..

ورشة تقييم خطة العمل 
في أوقات الطوارئ 

قطاع المرأة والطفل ..

الدعم النفسي 
لألطفال واألمهات
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م�صروع  عـــدن  مبحافظة   CSSW فـــرع  نــفــذ 
االإغاثة العاجلة للنازحني جراء االأحداث االأمنية يف 
امل�صروع  خالل  من  مت  حيث  املحافظات..  من  عدد 
املبادرة  من  مقدمة  غذائية  �صلة   )  250  ( توزيع 
الفرع  وكــان  خري  وفاعل  “بادر”  العمانية  االأهلية 
�صلة   )  500  ( تــوزيــع  مــن  �صابق  وقــت  يف  انتهى 
املجاورة..  املحافظات  من  النازحة  لالأ�صر  غذائية 

مل�صاجد  مــاء  بـــرادة   )16  ( الــفــرع  وزع  ذلــك  اإىل 
املحافظة بتمويل من فاعل خري عرب قطر اخلريية. 

النف�صي  الــدعــم  بــرنــامــج  الــفــرع  نفذ  ــك  ذل اإىل 
لالأيتام حتت �صعار » االأطفال هم جيل امل�صتقبل »

يتيما   )30 ا�صتهدف)  الــذي  الربنامج  واأ�صهم 
االأيتام  لدى  النف�صية  ال�صغوط  تخفيف  يف  ويتيمة 
�صهدتها  التي  االأمنية  االأحــداث  جــراء  تولدت  التي 

االأن�صطة  مــن  عــددا  الربنامج  و�صمل  املحافظة.. 
الأمهات  اإر�صادية  وحما�صرة  والرتفيهية  التوعوية 
االأيتام  معاناة  وتخفيف   معاجلة  كيفية  يف  االأيتام 
االأمن  و  باحلب  واإ�صعارهم  باالأحداث  تاأثَّروا  الذين 
وحت�صينهم من انعكا�صات تلك االآثار على نف�صياتهم 

و�صلوكهم يف امل�صتقبل .

ال�صيخ  مع  �صبوة  مبحافظة  اجلمعية  فرع  ناق�س 
دعم  �صبل  املحافظة  وكيل  احلارثي  را�صد  بن  علي 
جراء  للمت�صررين  الطبية  االإغاثة  خدمات  وتنفيذ 

االأحداث االأمنية يف املحافظة. 
حبان  وجمعية  الفرع  من  مكون  وفــدًا  زار  حيث 
االأخ الوكيل وناق�س معه �صبل واآليات تنفيذ امل�صاريع 
الطبية  ومــنــهــا اخلــدمــات  واالإنــ�ــصــانــيــة  اخلــدمــيــة 
ال�صلطة  ا�صتعداد  املحافظة  وكيل  واأكــد  واالإغاثية. 
املحلية لدعم كل اأوجه االأن�صطة اخلريية واالإن�صانية 
املحافظة..  يف  واملنظمات  اجلمعيات  تنفذها  التي 
م�صيدا بجهود جمعيتي االإ�صالح وحبان املتميزة يف 

املجال اخلريي واالإن�صاين. 
عتق  م�صت�صفى  عام  مدير  الوفد  التقى  ذلك  اإىل 
الأهم  �صرح  اإىل  منه  وا�صتمع  ملل�س  رامــي  الدكتور 
امل�صت�صفى  يحتاجها  الــتــي  الطبية  االحــتــيــاجــات 
ال�صلطة  وكــانــت  حــال.  اأح�صن  على  مبهمته  ليقوم 

ــاإدارة  ب ممثلة  باملحافظة  ال�صحة  ومكتب  املحلية 
وجمعية  االإ�ــصــالح  جمعية  واإدارتـــي  عتق  م�صت�صفى 
ودعم  للتن�صيق  م�صرتكة  عمليات  �صكلواغرفة  حبان 
يف  اجلــاريــة  االأحـــداث  مــن  واملت�صررين  النازحني 

املحافظة.

املكفولني  لــالأيــتــام  لــقــاء  الــفــرع  عقد  ــك  ذل اإىل 
مبديرية الرو�صة .تخلل اللقاء الذي �صارك فيه 30 
فيه  ووزعــت  وفكريه  تثقيفية  م�صابقة  ويتيمة  يتيما 

اجلوائز لالأيتام املربزين واملوهوبني

في شبوة .. مناقشة سبل دعم وتنفيذ اإلغاثة الطبية

اغاثة األسر النازحة والدعم النفسي وتوزيع برادات مياه المساجد في محافظة عدن
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غذائية  �صلة   )19.833  (  CSSW بـ  الطارئ  الغذاء  م�صروع  وزع 
لالأ�صر الفقرية مبحافظة حلج.  

19.833( فردا   ( اأن  امل�صروع  ال�صرعبي مدير  االأخ عبد اهلل  واأو�صح 
ا�صتفادوا من ال�صالل الغذائية التي مت توزيعها �صمن م�صروع الغذاء الطارئ 

GFD املمول من برنامج الغذاء العاملي. 
م�صريًا اإىل  اأن عملية التوزيع متت يف احدى ع�صر مديرية من مديريات 
حمافظة حلج وهي )يافع واحلد ويهر واملفلحي والقبيطة  واملقاطرة وطور 

الباحة واملالح وحبيل جرب وامل�صاربة والعارة وحاملني(
اإىل ذلك عقد امل�صروع لقاء للمن�صقني يف املديريات بح�صور االأخ الدكتور 
ال�صعوبات  مناق�صة  خالله  مت  اجلمعية  عام  مدير  الوا�صعي  الوا�صع  عبد 
التي تواجه فريق امل�صروع يف امليدان و�صبل حلها وكذلك الرتتيبات اجلارية 

ال�صتقبال وتوزيع ال�صالل الغذائية اخلا�صة ب�صهر  ابريل من هذا العام.

الهدى  ملركز  اجلــديــد  املبنى  باملكال   CSSW فــرع  افتتح 
خري.  فاعل  من  بتمويل  بناوؤه  مت  الذي  الن�صوي  والتاأهيل  للتعليم 
ويقدم املركز الذي تاأ�ص�س عام 2006 م العديد من اخلدمات 
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  حلقة   12 من  اأكرث  ويحتوي  واالأن�صطة 
من  العديد  ينفذ  كما  لالأطفال  ورو�ــصــة  االأمــيــة  ملحو  وحلقات 
واخلياطة  احلا�صوب  يف  ودورات  واحلرفية  التاأهيلية  الــدورات 

والكوافري . 
من جهة ثانية افتتح االأخ اأ�صيل جوبان اأمني عام الفرع املعر�س 
الفني مبركز اأميمة للتعليم والتاأهيل الن�صوي التابع للفرع مبدينة 
 : منها  والقاعات  االأجنحة  من  عــددا  املعر�س  ويحتوي   . املكال 
الطفولة  ابداعات  وقاعة  العلمي  االإعجاز  وقاعة  النبوية  القاعة 

واملربيات وقاعة الرتاث وال�صاي البخاري.

يف  جبيب  قرية  م�صجد  املا�صي  مار�س  يف  اجلمعية  افتتحت 
خوالن حمافظة �صنعاء بتمويل من موؤ�ص�صة ال�صيخ ثاين بن عبد 
م�صلى  من  امل�صروع  ويتكون   ) راف   ( االن�صانية  للخدمات  اهلل 

رجال و�صرح وحمامات 

مشروع الغذاء الطارئ 
يوزع السالل الغذائية لألسر الفقيرة 

في محافظة لحج 

إفتتاح  مركز الهدى للتعليم 
والتأهيل النسوي بالمكال

إفتتاح مسجد قرية حبيب
بمحافظة صنعاء
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مــازال هناك يف  اأنــه  الرقيب  يعلم عبد  يكن  ومل 
املجتمع »رجال �صدقوا اهلل ماعاهدوه عليه« يف فعل 
اخلريات وكفالة االآيتام، وتقدمي يد العون وامل�صاعدة 
لالآخرين خ�صو�صًا يف ظل تردي االأو�صاع االإن�صانية 
التي تعي�صها البالد وات�صاع رقعة الفقر بني او�صاط 
املجتمع وانحراف الكثري من االأطفال وال�صباب نحو 
ماذا  بالتفكري  حائرًا  جعله  مما  املجهول  امل�صتقبل 
ع�صاه اأن يعمل يف ظل هذا الو�صع املتالطم االأمواج 
وال�صراع بني اخلري وال�صر والتفكري بني الولوج اإىل 
م�صتقبل وغد اأف�صل او �صلك طريق ال�صياع والت�صرد، 
خا�صة واأن عمره الربئ 12 عامًا ال ي�صتطيع اأن يوؤمن 
لقمة العي�س له والأ�صرته، ما دفع باأحد فاعلي اخلري 
اخلريية  االجتماعية  االإ�صالح  جمعية  نحو  واأر�صده 
من  املن�صود  امل�صتقبل  نحو  الطريق  له  ــارت  اأن التي 
واإك�صابه جملة  ال�صن اخلطري  خالل كفالته يف هذا 
لتمكينه  واحلرفية  املهنية  واملــعــارف  املــهــارات  من 
يف  واالنــخــراط  الــذات  على  االعتماد  من  م�صتقباًل 
عن�صرًا  وجعله  واقــتــدار  جـــدارة  بكل  العمل  �صوق 
فاعاًل  وم�صاهمًا  املجتمعية  التنمية  عملية  يف  فعااًل 
فقدت  التي  والأ�صرته  له  املعي�صة  م�صتوى  حت�صني  يف 
عبد  يتوقع  يكن  ومل   . مبكر  �صن  يف  الوحيد  عائلها 
الرقيب �صالح حممد الفقية املولود مبديرية الرجم 
�صتولد  �صغريًا  اليتم  معاناة  اأن  املحويت  حمافظة 
ما  يوما  واأنــه  االأف�صل،  نحو  والتفكري  ــداع  االإب لديه 
�صيكون كافاًل لليتامى بعد اأن كان مكفواًل يف جمعية 
من  اجلمعية  لهذه  اجلميل  من  جزء  ورد  االإ�صالح 
خالل اإعانتها على فعل اخلريات وتقدمي امل�صاعدات 
واالأيتام  وامل�صاكني  والفقراء  للمحتاجني  االن�صانية 

حمافظات  ومديريات  قرى  خمتلف  يف  املنت�صرين 
اجلمهورية.

26 عامًا   عبد الرقيب الذي اأ�صبح عمره اليوم 
الذين  واملعوزين  اليتامى  من  واآالف  مئات  ومثله 
كفلتهم جمعية االإ�صالح ذات يوم، ا�صبحوا فاعلني 
وم�صاريعهم  اعمالهم  يف  ناجحني  و  املجتمع  يف 
يعلن  اليوم  هاهو  الرقيب  فعبد  والعامة،  اخلا�صة 
عن  ويتحدث  اآيتام،  خم�صة  كفالة  تبني  على  قدرته 
التي  اجلمعية  مع  جناحه  وق�صة  الــرائــدة  جتربته 
على  النقاط  وي�صع  كافاًل  وخرجها  مكفواًل  دخلها 
االحتياج  ومــن  الكفاية  اإىل  الكفالة  من  احلــروف 
اإىل االنتاج، واجه احلياة وحتدياتها ب�صجاعة فائقة 
االآن  ويتهياأ  ال�صفر  بداء حياته من  تلني  وعزمية ال 
املال واالأعمال من خالل اعتماده  اإىل ريادة  للولوج 
على نف�صه وفتح م�صروعة اخلا�س املتمثل يف بقالته 

الكبرية بال�صارع العام مبدينة الرجم باملحويت.
�صغريًا  كنت  ملــا  اأتــذكــر   »: الرقيب  عبد  ويــقــول 
اجلمعية  من  مــايل  مبلغ  اأول  ا�صتلمت  اجلمعية  يف 
وا�صرتيت به » اأتريك غاز« وكان هذا االتريك يعترب 
البادرة االأوىل التي اأدخلت النور اإىل البيت والقرية 
 ، مــوؤخــرًا  اإال  تعرفه  او  الكهرباء  نــور  تــرى  مل  التي 
وكانت حجم الفرحة التي دخلت على اأفراد االأ�صره 
ت�صلم  يتم  عندما  وفرحة  اأهمية  وتــزاد  تو�صف  ال 
احلقيبة  او  العيدين  ك�صوة  او  املالية  املخ�ص�صات 

املدر�صية .
كفلته  باملحويت  االإ�صالح  جمعية  اأن  اإىل  واأ�صار 
وكانت  ـــدة  وال وفـــاة  مــن  اأ�ــصــهــر  وب�صعة  �صنة  بعد 
االأ�ــصــرة  ت�صلم  بعد  خ�صو�صًا  التو�صف  ال�صعادة 

املخ�ص�صات املالية من اجلمعية، موؤكدًا اأنه بالن�صبة 
يعترب  ريــال  األــف  فــاإن  للُمعيل  تفتقد  ُمعدمة  الأ�صرة 
بهجة  ي�صنع  اأن  وميكن  كبري  �صاأن  له  لهم  بالن�صبة 
وفرحة عامرة متالأ اأرجاء البيت، وال ميكن اأن ي�صعر 
هذه  يف  لوالده  افتقد  او  ال�صر  م�صه  من  اإال  بذلك 

ال�صن ال�صغرية.
ولفت عبد الرقيت اإىل اأنه مل يكن اأكرب اخوانه، اإال 
اإن ماكان ي�صغل تفكريه هو احل�صول على عمل ُيدر 
عليه دخاًل يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات االأ�صرة 
ال  وت�صحية  كفاح  فل�صفة  انها  ال�صغار،  واأفــرادهــا 
يتحلى بها �صوى قلة من النا�س ح�صب تعبريه، منوهًا 
الرجم  مبدينة  املكتبات  اإحــدى  يف  العمل  بــداأ  باأنه 
براتب �صتة اآالف ريال، ثم ارتفع لي�صل اإىل 8 اآالف 
ريال، ثم بعد �صنوات فكر بالدخول يف �صراكة مع احد 

اال�صخا�س ومت فتح مكتبة الكرتونيات وات�صاالت.
كبرية  جنــاحــات  حقق  املــ�ــصــروع  اأن  واأ�ـــصـــاف:« 
م�صروعي  لــدي  يكون  اأن  ب�صرورة  التفكري  وبـــداأت 
من  اهلل  بحمد  متكنت  لقد  القول«  وتابع   ، اخلا�س 
االآن من  و�صل  وراأ�س مايل  �صيارة  و�صراء  بيت  بناء 
تلك امل�صاريع التي بداأت ب�صيطة ومتوا�صعة وتنامت 

وتطورت اإىل اكرث من 16 مليون ريال .
واختتم احلديث بقوله:« االآن يقع على عاتقي رد 
اليمن  واالإن�صاين يف  العمل اخلريي  لرائدة  اجلميل 
كفالة خم�صة  اعتزامي  ل  االإ�صالح من خال  جمعية 
اآيتام وقد بداأت اأوىل اخلطوات الفعلية كوين عاي�صت 
ماتر�صمه مثل هذه الكفالة يف قلوب االأيتام من ب�صمة 
وفرحة وبهجة ال تو�صف واأ�صال اأهلل التوفيق يل ولكم 
لفعل اخلريات ور�صم الب�صمة يف عيون ووجوه االأيتام.

قصة  نجاح
دخلها مكفواًل .. 

وخرج منها كافاًل لـ5 أيتام  

الحياة  توقف  معناه  ليس  بسن صغير  وهو  والــده  فقدان  أن  الرقيب  عبد  يعلم  يكن  لم 

النفس  على  واالعتماد  المسئولية  لتحمل  الطريق  بداية  هو  وإنما  وإخوانه  له  بالنسبة 

والتفكير بالطريق اآلمن والمسلك الصحيح نحو الخير   وتحقيق النجاح له ولآلخرين.
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يقوم من  للطوارئ هي عملية م�صتمرة  اإدارة  اإذا 
خاللها جميع االأفراد واجلمعيات واملجتمعات املحلية 
التخفيف من  اأو  لتجنب  املخاطر يف حماولة  باإدارة 

اآثار الكوارث الناجمة عن االأخطار. 
تكامل  على  للطوارئ  الفعالة  االإدارة  وتعتمد   
امل�صتويات  جميع  عــلــى  الـــطـــوارئ  خلــطــط  �ــصــامــل 
على  االأن�صطة  امل�صاركة.  احلكومية  وغري  احلكومية 
توؤثر على  اأواملجتمع(   ، اأو جماعة  كل م�صتوى )فرد 
امل�صوؤولية  ت�صع  اأن  ال�صائع  ومن  االأخرى.  امل�صتويات 
اإدارة الطوارئ احلكومية مع موؤ�ص�صات الدفاع  على 
املدين اأو من خالل الهيكل التقليدي خلدمة حاالت 
الطوارئ. وعلى الرغم من ذلك فاإن اإدارة الطوارئ 

تبداأ فعليا عند اأدنى م�صتوى .
عملية  دورة  اأن  املهنية:  والأن�شطة  املراحل 

تخفيف   : هي  مراحل  ــع  اأرب ت�صمل  الــطــوارئ  اإدارة 
احلدة واال�صتعداد واال�صتجابة والتعايف.

احلدة  تخفيف  جهود  تهدف   : احلدة  تخفيف 
للحد من  اأو   ، اإىل كوارث متاما  املخاطر  ملنع تطور 
تخفيف  مرحلة  وتختلف  وقوعها  عند  الكوارث  اآثار 
اتخاذ  ترِكز على  الأنها  االأخــرى  املراحل  احلدة عن 
على  الق�صاء  اأو  مــن  للحد  االأجـــل  طويلة  تــدابــري 

اخلطر.
التخطيط  من  م�صتمرة  دورة  هو   : ال�شتعداد 
العملية  واملمار�صة   ، والتجهيز  والتدريب  والتنظيم 
الفعال  التن�صيق  ل�صمان  االأن�صطة  وحت�صني  وتقييم 
 ، واال�صتجابة  واحلــمــايــة  للمنع  ــقــدرات  ال وتعزيز 
 ، الطبيعية  الكوارث  والتخفيف من حدة   ، والتعايف 

وغريها من الكوارث التي من �صنع االإن�صان.

الطوارئ  خدمات  تعبئة  وت�صمل   : ال�شتجابة 
ال�صرورية واأول امل�صتجيبني يف منطقة الكارثة. هذا 
خدمات  من  االأوىل  املوجة  ت�صمل  اأن  املرجح  ومــن 
االأ�صا�صية ، مثل  رجال االإطفاء وال�صرطة  الطوارئ 

وطواقم االإ�صعاف.
طبيعية  كبرية  كارثة  الأي  التنظيمية  اال�صتجابة 
الإدارة  القائمة  النظم  وجــود  على  مبنية  ب�صرية  اأو 
الطوارئ والعمليات التنظيمية : رد اخلطة  ، ونظام 
من  النظم  هذه  وطدت  )املركز(.  االأحــداث  قيادة 

خالل مبادئ القيادة املوحدة ، واملعونة املتبادلة 
التعايف والهدف منه  ا�صتعادة املناطق املت�صررة 

اإىل و�صعها ال�صابق. 
واإعادة بناء املمتلكات التي دمرت ، واإعادة العمل 

، واإ�صالح البنية التحتية االأ�صا�صية االأخرى.

                       إدارة
الطوارئ وجتنب  مع  التعامل  قواعد  هي  الــكــوارث(  اإدارة  )اأو  الــطــوارئ  اإدارة 

املخاطر. وهى القواعد التي ت�صمل التح�صري حلاالت الكوارث قبل وقوعها 
، االإخالء يف حاالت الطوارئ ،  ، واال�صتجابة للكوارث )على �صبيل املثال 
واحلجر ال�صحي ، واإزالة التلوث ال�صامل ، وما اإىل ذلك( ، ودعم ، واإعادة 

بناء املجتمع بعد الكوارث الب�صرية اأو الطبيعية التي وقعت. ب�صكل عام .

اإعداد/ اأ. حممداملعزب

�شل�شلة التوعية من كتاب الدليل امليداين
 لأع�شاء الفريق القليمي لال�شتجابة للكوارث 
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نفذ قطاع االأيتام  برنامج الدعم النف�صي واالجتماعي لالأيتام و �صمل 
اأ�صهمت  التي  واالجتماعية  والرتفيهية  التوعوية  االأن�صطة  من  جمموعة 
يف تخفيف االأثار النف�صية جراء االأحداث  وكيفية التعامل مع االأخطار 
ذلك  عن  الناجتة  االآثــار  معاجلة  على  والعمل  �صالمتهم،  د  تهدِّ التي 
يف  واأمهاتهم  االأيتام  من   )400( عدد  منه  ا�صتفاد  الذي  الربنامج   ،
حمافظات )اإب واحلديدة وعدن وال�صالع واأبني واأمانة العا�صمة( اأ�صهم 
يف التخفيف من معاناة االأيتام الذين تاأثَّروا باحلرب، وحت�صينهم من 
باالإر�صادات  واأمهاتهم  واإمدادهم  �صلوكهم،  على  االآثار  تلك  انعكا�صات 

الالزمة للتعامل مع االأحداث باإيجابية وكيفية االبتعاد عن اخلطر.

اأقام  مكتب اجلمعية بو�صاب  دورة تدريبية للمندوبني املتطوعني مب�صاركة   15  
واالأن�صطة  للم�صاريع  وال�صليم  االأمثل  التوثيق  اإىل كيفية  الدورة  متدربًا  وتطرقت 
اأهمية الدورة يف تطوير وحت�صني  اأمني عام املكتب   واأكد االأخ  يحيي امل�صباحي 
الدورة مت  الدورة  ويف ختام  املندوبني،، �صاكرا لهم  تفاعلهم و ح�صورهم  اأداء 
الدوؤوب يف تنفيذ  ال�صكر تقديراً   جلهودهم وعملهم  تكرمي املندوبني ب�صهادات 

اأن�صطة وم�صاريع املكتب. 

الدعم النفسي لأليتام

في وصاب ..

دورة التوثيق األمثل للمشاريع

اأمهاتهم ح�صره  مع  املكفولني  لالأيتام  ملتقى  املهرة  الفرع مبحافظة  اأقام 
ال�صيخ  اأ�صاد  اللقاء  الفرع ويف  لدى  املكفولني  االأيتام  ويتيمة من  يتيما   112
حممد عبداهلل كده حمافظ حمافظة املهرة رئي�س املجل�س املحلي بدور جمعية 
االإ�صالح يف جمال التنمية وتقدمي الدعم لالأيتام الذين تكفلهم موؤكدا دعم 
بالنفع  تعود  التي  االإن�صانية  واخلدمات  امل�صاريع  هذه  ملثل  املحلية  ال�صلطة 
عرفان  نويجع  اهلل  عبد  االأخ  �صكر  جانبه  من   ، املحافظة  اأبناء  على  واخلري 
املحافظة..  االأخ حمافظ  املحلية ممثلة يف  ال�صلطة  قبل  املقدمة من  اجلهود 
داعيا اإىل بذل املزيد من اجلهود لتخفيف معاناة االأ�صر الفقرية واملحتاجة  ، 
وا�صتعر�س عرفان ما تنفذه اجلمعية من م�صاريع وخدمات اإن�صانية يف جمال 
واملجال  االإغــاثــة  وجمــال  وال�صحة  التعليم  جمــال  ويف  االجتماعية  الرعاية 

االإن�صائي والتنموي ، كما مت خالل اللقاء �صرف امل�صتحقات املالية لالأيتام.

ملتقى األيتام في المهرة
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CSSW بوادي ح�صرموت فعاليات    نفذ فرع 
ا�صبوع اليتيم العربي و قال وكيل حمافظة ح�صرموت 
وال�صحراء  الــــوادي  مــديــريــات  لــ�ــصــوؤون  امل�صاعد 
فعاليات  ح�صوره  خالل  ال�صعيدي  ه�صام  املهند�س 
بهم  واالهــتــمــام  االيــتــام  رعــايــة  اإن  اليتيم   ا�صبوع 
للم�صاهمة  املي�صورين  داعيا  واإن�صاين..  دينى  واجب 
قدرا  وتعوي�صهم  املجتمع  وادماجهم يف  كفالتهم  يف 
عام  مدير  اأكــد  جانبه  من   ، واحلــنــان  العطف  من 
م�صوؤولية  الوا�صعي  عبدالوا�صع  الدكتور  اجلمعية 
الفقراء  لكل  وامل�صاعدة  العون  يد  مد  يف  املجتمع 
وامل�صت�صعفني وخا�صة فئة االيتام الفتا اىل ما قامت 
به اجلمعية منذ تاأ�صي�صها قبل 26 عاما وما حققته 
من اإجنازات وب�صمات وا�صحة يف خمتلف جماالت 

العمل اخلريي واالإن�صاين.
الوق�صي  ــر  ــوزي ال الــقــا�ــصــي حمــمــد  بــــدوره حـــذر 

لليتيم..  املجتمع  وخــــذالن  ــهــاون  ت مــن  كلمته  يف 
االأيتام  لكفالة  اجلهود  من  املزيد  بــذل  اإىل  داعيا 
ورعايتهم وحمايتهم من ال�صياع اأو التعر�س لالأفكار 
�صباك  يف  الوقوع  اأو  والهدامة  ال�صارة  وال�صلوكيات 
التد�صني عدد  تخلل حفل   .. االخالق غري احلميدة 
جمملها  يف  اأكــدت  الفنية  والفقرات  الكلمات  من 
الفردية  امل�صوؤولية  االأيتام وحتمل  اأهمية رعاية  على 

واالجتماعية جتاههم. 
املعر�س  افتتاح  اليتيم  ا�صبوع  هام�س  على  ومت 
الوكيل  االأخ  ا�صتعر�س  حيث  لــالأيــتــام  االإبـــداعـــي 
مدير  الوا�صعي  الوا�صع  عبد  الدكتور  ومعه  امل�صاعد 
فرع  عام  اأمني  باخمرمة  عادل  واالأخ  اجلمعية  عام 
الوادي اللوحات الفنية التي �صارك يف اإعدادها 28 
�صابا وفتاة من االأيتام املبدعني املكفولني لدى الفرع 
و�صملت اللوحات جماالت : اخلط والر�صم واالعمال 

اليدوية  ونق�س احلناء والكوافري واخلياطة و�صيانة 
احلا�صوب وال�صباكة و التو�صيل الكهربائي “

مبا  اإعجابهم  املعر�س  وزوار  الوكيل  االأخ  واأبــدى 
�صاهدوه من ابداعات وانتاجات جميلة لالأيتام.

عبدالوا�صع   الدكتور  االأخ  عرب  اآخــر  �صعيد  على 
ال�صديد  ارتياحه  عن  اجلمعية   عام  مدير  الوا�صعي 

باأداء فرع وادي ح�صرموت. 
الفرع  بـــاإدارة  اجتماعه  خــالل  الوا�صعي  واأ�ــصــاد 
الفرع  قدمها  التي  واالإن�صانية  االإغاثية  باالأعمال 
العام  خــالل  االأحـــداث  من  واملت�صررين  للنازحني 
من  يعد  ح�صرموت  وادي  فــرع  اإن  ــال  وق املا�صي، 
على  يح�صل  فرع  اأول  اأنــه  اإىل  الفتا  الفروع  اأف�صل 
اجلمعية  فروع  م�صتوى  على  العاملية  اجلودة  �صهادة 
يف املحافظات وعلى م�صتوى منظمات املجتمع املدين 

بح�صرموت

إقامة فعاليات أسبوع اليتيم العربي

برعاية وكيل المحافظة

بوادي حضرموت
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اأقام فرع CSSW بعدن يف ابريل املا�صي حفل 
الكبار  وتعليم  االأمية  حمو  مراكز  دار�ــصــات  تكرمي 

مبركزي كريرت و الب�صاتني التابعني للفرع . 
الدار�صات  قدمتها  منوعة  فقرات  احلفل  تخلل 
م�صرحية  وعرو�س   ، الكلمات  من  العديد  ت�صمنت 
ا�صتح�صان  نالت   ، التعليم  اأهمية  عــن  واإنــ�ــصــاديــه 

الــنــمــاذج  بع�س  ا�ــصــتــعــرا�ــس  كــمــا مت  احلــا�ــصــريــن 
الناجحة 

واأكد  االأخ  عبيد عمر عبيد املدير التنفيذي للفرع 
والدار�صات  االأمية  حمو  مبراكز  اجلمعية  اهتمام 
التوفيق  لهم  متمنيًا  والتفوق  التخرج  مبنا�صبة  فيها 

و النجاح . 

مدير  حممد  اأحمد  اأني�س  االأخ   �صكر  جهته  من 
بعدن  اجلمعية   فــرع  �صعد  بــدار  االأمية  حمو  اإدارة 
وهناأهم على جهودهم  الطيبة وامل�صتمرة يف اإجناح 
املراكز التعليمة والعمل على  تطويرها اإىل االأف�صل . 
ويف ختام احلفل مت توزيع ال�صهادات والهدايا على 

الدار�صات املتفوقات و املعلمات . 

تكريم دارسات مراكز محو األمية وتعليم الكبار

نفذ فرع CSSW  مبحافظة عدن  ور�صة عمل حول “اآليات 
ال�صراكة بني منظمات املجتمع املدين لدعم رعاية االأطفال”. 

باملحافظة  والعمل  االجتماعية  ال�صوؤون  مكتب  مدير  واأ�صاد 
االإ�صالح يف جمال  به جمعية  تقوم  الذي  بالدور  بكر  اأبو  اأيوب 
الق�صايا االجتماعية  خ�صو�صا �صريحة االأطفال  متمنيا  دعم 

للجمعية املزيد من التوفيق والنجاح. 
الــعــديــد من  فيها ممثلو  �ــصــارك  الــتــي  الــور�ــصــة  وتــطــرقــت 
املوؤ�ص�صات واجلمعيات املهتمة برعاية االأطفال اإىل العديد من 
لتقدمي  والتن�صيق  ال�صراكة  بق�صية  املتعلقة  ــروؤى  وال املفاهيم 

خدمات اأف�صل واأو�صع لالأيتام واالأطفال يف املحافظة . 
بدرع  اأبوبكر  ــوب  اأي االأ�ــصــتــاذ   تكرمي  مت  الور�صة  ختام  ويف 
واأن�صطة  م�صاريع  دعــم  يف  الفاعلة  جــهــوده  نظري  اجلمعية 

اجلمعية.. كما مت توزيع ال�صهادات للم�صاركني .

مناقشة آلية الشراكة بين المنظمات لدعم األطفال في عدن
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مفهوم التخطيط ال�شرتاتيجي
القدرة على التنبوؤ والتوفيق بني القدرات الذاتية 
واملخاطر  التهديدات  اأو  املتاحة  والفر�س  للمنظمة 
ايجابية  نتائج  لتحقيق  اخلارجية  البيئة  يف  املوؤثرة 

من خالل اإدارة فاعلة.
التخطيط  مير  اال�صرتاتيجي:  التخطيط  مراحل 
التحليل   : هما  ا�صا�صيتني  مبرحلتني  اال�صرتاتيجي 

اال�صرتاتيجي وال�صياغة اال�صرتاتيجية.

التحليل ال�شرتاتيجي :   -  1
البيئة  حتليل  اال�صرتاتيجي   بالتحليل  يق�صد 
الداخلية واخلارجية للمنظمة ، و التحليل اجليد هو 
الذي يوؤدي اىل متكني املنظمة من ا�صتثمار ما يتوفر 
يف بيئتها املحيطة،  ويعترب حتليل SWOT  اأحد 
 ، اال�صرتاتيجي  التحليل  جمال  يف  ال�صائعة  االأدوات 
االربعة  حمــاوره  بني  عالقة  اإيجاد  على  يعمل  حيث 
، واال�صرتاتيجية الفعالة هي التي تنجح يف املوائمة 
بيئتها  يف  وموقعها  الداخلية  املنظمة  قــدرات  بني 
ت�صخي�س   SWOT حتليل  ويت�صمن   ، اخلارجية 

الداخلية  البيئة  يف  وال�صعف  القوة  عنا�صر  من  كل 
اخلارجية  البيئة  يف  والتهديدات  املتاحة  والفر�س 

على النحو التايل:
البيئة  املــعــطــيــات يف  ال��ق��وة :جمــمــوعــة  ع��وام��ل 
الفر�س  اغتنام  على  املنظمة  ت�صاعد  التي  الداخلية 
املتاحة وترفع م�صتوى كفاءتها وفاعليتها يف مواجهة 
املخاطر يف البيئة اخلارجية. ومن ابرز نقاط القوة 
اجليد  املــايل  املــركــز  يلي:  مــا  الداخلية  البيئة  يف 

والطاقة االنتاجية اجليدة والكادر الب�صري املوؤهل.
البيئة  يف  املعطيات  جمموعة   : ال�شعف  عوامل 
اغتنام  على  املنظمة  قدرة  من  تقلل  التي  الداخلية 
البيئة  يف  املــخــاطــر  مــواجــهــة  اأو  املــتــاحــة  الــفــر�ــس 
البيئة  يف  ال�صعف  نــقــاط  ابـــرز  ومــن   ، اخلــارجــيــة 

الداخلية ما يلي:
- انخفا�س معدل الر�صا الوظيفي لدى العاملني.

- �صعف احل�صة الت�صويقية .
- عدم كفاءة الكادر الب�صري او و�صوله اىل �صن 

التقاعد.

االيجابية  املعطيات  جمموعة  املتاحة:  الفر�ص 
ان  املمكن  مــن  التي  اخلــارجــيــة  البيئة  يف  املتاحة 
ت�صتغلها املنظمة مبا يوؤدي اىل رفع م�صتوى االداء ، 

ومن امثلة الفر�س املتاحة :
- توفر م�صادر التمويل واجلهات الداعمة.

- ا�صتقرار االأو�صاع وزيادة االنتعا�س االقت�صادي.
- توجه احلكومة لدعم منظمات املجتمع املدين.

التهديدات واملخاطر: جمموعة املعطيات ال�صلبية 
يف البيئة اخلارجية التي حتد من قدرة املنظمة على 

اغتنام الفر�س املتاحة بالكفاءة والفاعلية املرجوة.

-ال�شياغة ال�شرتاتيجية:  2
اال�صرتاتيجية  عنا�صر  �صياغة  بــهــا  يق�صد   

الرئي�صة التي ت�صمل:
• الروؤية.	
• الر�صالة.                               	
• االأهداف.	
• اال�صرتاتيجيات.	

 التخطيط 
االستراتيجي      

عبد القاهر احلميدي

منظمات  يف  التخطيط  �صور  من  حديثة  ك�صورة  اال�صرتاتيجي   التخطيط  برز 
املجتمع املدين وبات من املوؤكد فعالية هذا النوع من التخطيط للمنظمات العاملة 
التخطيط  والأهمية   ، املن�صودة  الغايات  حتقيق  واأهميته    ، االجتماعي  املجال  يف 

اال�صرتاتيجي ن�صلط ال�صوء يف هذا العدد على مفهومه ومراحله:
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عقد فرع CSSW  مبحافظة اجلوف لقاء مو�صعا لعدد) 182( يتيما ويتيمة مع 
امهاتهم.. مت على هام�س للقاء �صرف امل�صتحقات املالية لالأيتام املكفولني للربع االأول 
من العام احلايل ، ويف كلمته يف اللقاء �صكر ال�صيخ ح�صني العوا�صي حمافظ املحافظة 
اجلهود املميزة التي يقدمها فرع اجلمعية يف جمال العمل اخلريي وتقدمي اخلدمات 

االإن�صانية لالأيتام واالأ�صر الفقرية واملحتاجة يف خمتلف مديريات املحافظة.
داعيا املنظمات املانحة ورجال االأعمال اإىل التعاون مع اجلمعية وبذل املزيد من 
االأخ  �صكر  واملحتاجني من جانبه  الفقرية  االأ�صر  الكثري من  معاناة  لتخفيف  اجلهود 
وت�صهيلها  اجليد  وتعاونها  املحلية  ال�صلطة  جهود  الفرع  مدير  هذلول  مبارك  ح�صن 
لتقدمي خدمات الفرع م�صتعر�صًا جماالت عمل اجلمعية يف جانب الرعاية االجتماعية 
واملجال االن�صائي وال�صحي واالغاثي والتعليمي ورفع م�صتوى الوعي لدى املراأة الريفية 
التعاون مع اجلمعية خ�صو�صا يف ظل  املزيد من  اإىل  املحلية  ال�صلطة  والطفل داعيا 

الظروف الراهنة.

وزع فرع  CSSW بتعز منحة املرابطني يف امل�صجد االأق�صى املقدمة 
لالأ�صر النازحة واملت�صررة من االأحداث يف املحافظة . 

الفرع عن �صكره وتقديره لالأخوة  توفيق مدير  الواحد  االأخ عبد  وعرب 
املرابطني يف امل�صجد االأق�صى على هذه االلتفاتة الكرمية رغم ما يالقونه 
املرابطني  منحة  اأن  مو�صحا   .. فل�صطني  ومــدن  القد�س  يف  معاناة  من 
ت�صمل توزيع املواد الغذائية وحليب االأطفال وتوزيع املالب�س حيث ا�صتفاد 
املــواد  من  ا�صتفاد  فيما  وطفلة  طفال   )368( واملالب�س   احلليب  من 

الغذائية)55( اأ�صرة

نّفذ فرع اجلمعية باملكال اليوم املفتوح لالأطفال االأيتام وامل�صابني بال�صرطان 
وذوي االحتياجات اخلا�صة و�صمل اليوم املفتوح فقرات ترفيهية متعددة وجمع 
تربعات ل�صالح االأطفال االأيتام وامل�صابني بال�صرطان ، اإىل ذلك  نّفذ الفرع  
االأخ  واأكد  املكال  بعدد من مدار�س  ال�صحة  مل�صوؤوالت  االأولية  االإ�صعافات  دورة 
برامج  لتنفيذ  ت�صكيله  مت  الفريق  اأن  االأيتام(  اأن�صطة  )م�صوؤول  باغريب  عمر 
، كما وفر  والتطوير املجتمعي  البناء  االأيتام يف عملية  ت�صرك  ودورات توعوية 
وهي  امل�صتهدفة  املدار�س  من  مدر�صة  كل  داخل  اأولية  اإ�صعافات  وحدة  الفرع  

)ثانوية امليناء ، ثانوية بلقي�س ، مدر�صة عائ�صة(.

بتمويل من مرابطي المسجد األقصى بفلسطين

توزيع معونات غذائية
 ومالبس أطفال في تعز

في المكال ..

اليوم المفتوح لأليتام
 و دورة اإلسعافات األولية وتوزيع حقائب طبية 

برعاية محافظ محافظة الجوف

إقامة لقاء موسع لأليتام المكفولين مع أمهاتهم وصرف مستحقاتهم المالية 
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عدن  مبحافظة    CSSW فــرع  اختتم 
م�صروع العيادات الثابتة الذي نفذه بال�صراكة 
االإن�صانية  لل�صئون  املتحدة  االأمم  مكتب  مع 
)اأوت�صا( ملدة اأربعة اأ�صهر ، ويف حفل االختتام 
اأكد مدير عام الهيئة العليا لالأدوية الدكتور عبد 
القادر الباكري اأهمية م�صروع العيادات الثابتة 
امل�صروع  حققه  الــذي  الكبري  بالنجاح  م�صيدا 
اخلدمات  وتقدمي  ال�صحية  التوعية  جمال  يف 
ال�صحية املجانية يف العيادات الثابتة بالتعاون 
املديريات  يف  ال�صحة  مكاتب  مع  والتن�صيق 
امل�صتهدفة ، من جانبه اأو�صح  الدكتور حممد 
اأن  حمفوظ بايع�صوت امني عام فرع اجلمعية 
مديريات  اأربع  �صمل  الثابتة  العيادات  م�صروع 

من  امل�صتفيدين  عــدد  واأن  عــدن  حمافظة  يف 
 24976 بلغ  الطبية  اال�صت�صارات  خدمات 
حالة  ال�صيدلية15578  وخــدمــات  حــالــة 
وزيـــارات  حالة   18256 املخترب  وخــدمــات 
جمال  يف  و2685  1358امراأة  احلوامل 
تنظيم اال�صرة كما مت تطعيم  22006حالة 
ــافــة اىل تــقــيــيــم املــ�ــصــتــوى الــتــغــذوي  ــاالإ�ــص ب

لعدد5727 حالة .
ــداعــمــة  ــكــر بــايــعــ�ــصــوت اجلـــهـــات ال ــص و�
العمل  فريق  و  امل�صروع  اجنــاح  يف  وامل�صاركة 
و�صحيني  وممر�صني  وم�صاعدين  اطباء  من 
مابذلوه  على  املجهولني  اجلنود  من  وغريهم 

من جهود طيبة تكللت بالنجاح الكبري .

ال�صحية  احلملة  اإب  مبحافظة  اجلمعية  فــرع  نفذ   
الرا�صدي  خميم  يف  النازحة  لالأ�صر  االأوىل  االغاثية 
الدواء  واملعاينة و�صرف  الك�صف  قدمت احلملة خدمات 
لعدد 76 اأمًا وطفاًل  ، كما مت زيارة امل�صاكن يف املخيم 
والتي تبلغ 28 م�صكنًا  ، اإىل ذلك ا�صتقبل الفرع رئي�صة 
برملان االأطفال اليمني مرام ن�صر العريقي حيث كان يف 
االإغاثة  م�صئول  واالأخــوة  اجلمعية  فرع  مدير  ا�صتقبالها 
مديرالفرع  قا�صم  ر�صاد  االأخ  ناق�س  حيث  والتخطيط 
االأطفال  برملان  رئي�صة  العريقي  ن�صر  مــرام  والطفلة 
ق�صايا  رعاية  وتعزيز  ال�صراكة  جهود  دعم  �صبل  باليمن 
ا�صتقباله مرام  قا�صم خالل  وقال   . باملحافظة  الطفولة 
العريقي اأن فرع اجلمعية يثمن للربملان زيارته للجمعية 
الطفولة..  رعاية  جمال  يف  ال�صراكة  بق�صية  واهتمامه 
اخلــدمــات  تعزيز  يف  كــثــريا  �صت�صهم  اأنــهــا  اإىل  م�صريا 

واالأن�صطة املقدمة لالأطفال واالأيتام ب�صكل خا�س. 
من جهتها اأ�صادت مرام العريقي بجهود فرع اجلمعية 
االأطفال  برملان  ا�صتعداد  مــوؤكــدة  الطفولة..  جمــال  يف 
للتعاون مع الفرع وتنفيذ برامج م�صرتكة خلدمة ق�صايا 
كما   ، املجاالت  خمتلف  يف  مكت�صباتها  وتعزيز  الطفولة 
اأداء  تقرير  خالله  ناق�س  مو�صعا  اجتماعا  الفرع  عقد 
وتطرق  2016م  للعام  الثاين  الربع  االأول وخطة  الربع 
االإدارات  اأداء  يف  االإيــجــابــيــة   اجلــوانــب  اإىل  االجتماع 
املختلفة، كما تخلله حلقة نقا�س حول تطوير اأداء املوارد 
وحت�صني االإيرادات وحت�صني االأداء االإعالمي للفرع ، اإىل 
طفال   )150 لعدد)  االأطــفــال  حليب  الفرع  وزع  ذلــك  
النازحة  اال�صر  اأبــنــاء  من  الر�صع  االأطــفــال  من  وطفلة 

واملت�صررة من االأحداث اجلارية يف املحافظة .

بتمويل من مكتب األمم المتحدة للشئون االنسانية األوتشا

اختتام مشروع العيادات الثابتة في عدن

حملة صحية للنازحين
 في محافظة إب
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مبحافظة  اجلمعية  فــرع  وزع   CSSW فــرع 
�صبوة بال�صراكة مع ائتالف اخلري لالإغاثة االن�صانية 
بح�صرموت وعدد من اجلمعيات اخلريية باملحافظة 
امللك  مركز  من  مقدمة  التمور  من  طنا   )128  (
الفقرية  لالأ�صر  كدعم  االإن�صانية  لالإغاثة  �صلمان 

واملحتاجة يف عدد من مديريات املحافظة .
حمافظ  الن�صي  علي  عبداهلل  العميد  االأخ  واأ�صاد 
باجلهود  التد�صني  عملية  خــالل  �صبوة  حمافظة 
لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  يقدمها  التي  اخلــرية 
من  املحافظة  ح�صة  رفــع  اإىل  داعــيــا  االإن�صانية.. 
من  واملت�صررة  النازحة  اال�صر  لكرثة  نظرا  االغاثة 

االأحداث. 
اخلري  ائتالف  بــدور  الن�صي  املحافظ  ا�صاد  كما 
لالإغاثة االن�صانية بح�صرموت �صاكرا  فرع اجلمعية 
على  باملحافظة  العاملة  واجلمعيات  املنظمات  وكل 

جهودها وخدماتها االإن�صانية الأبناء املحافظة.
اإىل ذلك نفذ الفرع  دورة يف جمال �صناعة االفالم 
اأبناء  30 متدربا ومتدربة من  wow لـ  الق�صرية 

االأ�صتاذ  اأ�صاد  املحلية  ال�صلطة  كلمة  ويف  املحافظة 
عبداحلق بن �صالح بن عبدالعزيز مدير عام مكتب 
ال�صوؤون االجتماعية والعمل باملحافظة  بدور اجلمعية 
يف املجال االجتماعي واخلريي ودعم االأ�صر الفقرية 
واملحتاجة كما رحب بهذه اخلطوة الداعمة ل�صريحة 
ال�صباب يف جمال التدريب والتوعية ال�صبابية وتعترب 

اإىل  وتهدف  املحافظة  م�صتوى  على  االأوىل  ــدورة  ال
الق�صرية  االفــالم  �صناعة  مهارة  ال�صباب  اإك�صاب 
التي ت�صهم يف خدمة املجتمع وتوعيته وقد عرب عدد 
الدورة  له  تطرقت  ملا  ارتياحهم  عن  امل�صاركني  من 
وما اكت�صبوه من معارف ومهارات عملية  ت�صاعدهم 

يف امل�صاركة يف �صوق العمل واالإبداع .

في شبوة .. 

توزيع 182 طن تمور لألسر الفقيرة والمحتاجة وتنفيذ دورة األفالم القصيرة 

اجلمعية  الأعــ�ــصــاء  اجــتــمــاعــا  بــاملــكــال   CSSW فـــرع  عــقــد 
والعمل  االجتماعية  ال�صوؤون  مكتب  مندوب  بح�صور  العمومية 

ب�صاحل ح�صرموت. 
وا�صتمع اأع�صاء اجلمعية العمومية اإىل التقرير املايل واالإداري 

للفرتة ال�صابقة وطرحت عليهما املالحظات واأثريا بالنقا�س. 
للفرع مكونة  اإداريــة جديدة  انتخاب هيئة  االجتماع  كما مت يف 
جوبان  عبداهلل  اأ�صيل  واالأخ  رئي�صا  املعلم  عو�س  مبارك  االأخ  من 
اأمينًا عامًا واالأخ اأحمد �صامل املر�صدي م�صوؤوال ماليا.. ومت انتخاب 
اأع�صاء للهيئة االإدارية اجلديدة فيما فاز بع�صوية الرقابة  ع�صرة 
وعبداهلل  رئي�صا  باحمفوظ  مبارك  عمر  االأخ  من  كل  والتفتي�س 
�صعيد بن �صعد �صكرتريا وعمر عو�س باين ع�صوًاٍ وعمر اأحمد بن 

�صرف يف االحتياط.
من جهة ثانية وقع الفرع اتفاقية �صراكة مع اجلمعية اخلريية 
مبوجبها  الفرع  يكفل  ح�صرموت  ب�صاحل  الكرمي  القراآن  لتعليم 
تثقيفية  دورة  الفرع  اأقــام  كما  كامل..  عام  ملدة  قراآنية   حلقات 

وار�صادية مب�صاركة )35( امراأة وفتاة .

إنتخاب هيئة إدارية جديدة  لفرع المكال 
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تــقــديــرا لـــدورهـــا الــتــنــمــوي املــمــتــد الأكـــرث 
مــن عــقــديــن ونــ�ــصــف مــن الــزمــن وجــهــودهــا 
يف  الوا�صحة  وب�صماتها  الرا�صخة  التطوعية 
العمل اخلريي واالإن�صاين على امل�صتوى اليمني 
واالإقليمي ح�صلت جمعية االإ�صالح االجتماعي 
اخلريية cssw  يف ابريل املا�صي على ال�صفة 
اال�صت�صارية يف منظمة التعاون االإ�صالمي وهي 
االإ�صالمي  العامل  م�صتوى  على  االأكرب  املنظمة 
ومقرها مدينة جدة باململكة العربية ال�صعودية. 
الهيئتني  اإن اجلمعية وهي تهنئ قيادتها يف 
االإدارية والتنفيذية وكل املوظفني والعاملني يف 
وجلانها  ومكاتبها  وفروعها  الرئي�س  مركزها 
املنجز  هــذا  على  واملحافظات  املديريات  يف 

نحو  ا�صتمرت  متابعة  بعد  حتقق  الذي  الباهر 
امللقاة  امل�صوؤولية  بعظم  لت�صعر  �صنوات  خم�س 
جراء  �صتتحملها  التي  والتبعات  عاتقها  على 
خ�صو�صا  اال�صتحقاق  هــذا  على  ح�صولها 
ــاع  يف هـــذه املــرحــلــة احلــرجــة ويف ظــل اأو�ــص
اقت�صادية ومعي�صية واجتماعية �صعبة يعي�صها 

معظم �صكان اليمن.
ال�صفة  منحها  اأن  توؤكد  اجلمعية  اأن  كما 
التعاون  اال�صت�صارية يف منظمة بحجم منظمة 
االإ�صالمي لي�صكل دافعا قويا لها وحافزا كبريا 
للم�صي قدما يف التنمية ال�صاملة وتعزيز جهود 
اإطار  يف  والتطوعي  االإن�صاين  العمل  منظمات 
من التن�صيق والتعاون امل�صرتك خلدمة �صعوبنا 

واأوطاننا وق�صايا اأمتنا العربية واالإ�صالمية.
كما يطيب للجمعية اأن تتقدم بجزيل �صكرها 
التعاون  ملنظمة  البالغ  وامتنانها  وتقديرها 
ال�صفة  ومنحها  الثقة  اإيالئها  على  االإ�صالمي 
على  حت�صل  مينية  جمعية  كــاأول  اال�صت�صارية 
هذا املنجز الذي �صيكون له ما بعده من تدعيم 
و�صيا�صاتها  نهجها  وتعزيز  اجلمعية  خطى 
ال�صاملة  التنمية  يف  امل�صتقبلية  وتوجهاتها 

ومكافحة الفقر يف اليمن.
ال�صفوف  ور�س  اجلهود  تظافر  اإىل  داعية 
التي  ال�صاملة  التنمية  واأهــداف  روؤى  لتحقيق 
تن�س عليها مواثيق واتفاقيات منظمات العمل 

االإن�صاين يف كافة الدول العربية واالإ�صالمية.

منظمة التعاون اإلسالمي 

تمنح جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية 

الصفة االستشارية

كأول جمعية يمنية تحصل على هذا المنجز



�شهر  وه��و  والح�����ش��ان  اخل��ري  لعمل  مو�شم  رم�شان 
مع  ويتزامن   ، امل�شلمني  ب��ني  والتعاطف  ال��رتاح��م 
مرور اليمن مبرحلة غاية يف التعقيد والذي بدوره 
وي�شتد  ع��ام  ب�شكل  اليمنيني  حياة  على  اأنعك�ص 
من  والنازحني  واملعدمة  الفقرية  الأ�شر  لدى  احلال 

ال�شريحة  وه��م  الأح���داث  ت�شهد  التي  املحافظات 
باإرتفاع  املعاناة  وتزداد  اليمني،  املجتمع  يف  الأكر 
اأ�شعار املواد الغذائية نظرًا لإرتفاع اأ�شعار امل�شتقات 
النفطية وارتفاع �شعر املوا�شالت وا�شتغالل حاجات 
النا�ص وهذا ينذر بكارثة اإن�شانية وبحاجة عاجلة 

رم�شان  ملو�شم  العمل  ، ونحن ب�شدد تد�شني  للتدخل 
يف  ممكن  ع��دد  اأك��ر  اإىل  للو�شول  جاهدين  نعمل 
من  للتخفيف  اليمنية  اجلمهورية  حمافظات  جميع 
معاناتهم وحفاظًا على اأرواح الأطفال والن�شاء حتى 

ل يكونوا عر�شة لالإ�شتغالل. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

) أيما مســـلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة ، وأيما مســــلم أطعم مسلــمًا على جــوع ، أطعمــه الله 

تعالى يوم القيــــامة من ثمار الجنــة وأيما مسلــــم سقى مسلمـــًا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة  من الرحيق المختوم (.

مشاريع الخير

الرمضانية
2016 - 1437

Ramadan ChaRitable PRojeCts

أخرجه الترمذي

إفطار الصائم
لـ عـابــري السبيــل – الفـــقراء – طالب العلم

النازحين -  الالجئين – المعتكفات المسجدية 

مك�ون�ات امل��ائدة
اأرز  -  ط�بي�خ  - ت�م�ر -  خ�ب��ز - حل�م - ف�واكه -  م�ي��اه

الــعــدد امل�ستـهدف: 100 فـــــــــــرد يف كـل مــــــائــــدة

عــــدد املـــوائــــــــــــــــــد: 100 مـــــــائــــــــــــــــــدة يـــومــيـــــــــاً

السلة الغذائية
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة

واألرامل وأســــر األيتام

مك�ون�ات ال�شلة الرم�شانية
دقيق 50 كيلو  - اأرز 10 كيلو - �سكر 10 كيلو - زيت طبخ 2 لرت
 تـمـــــــــــــــــــــــــــــر 3  كيلو - حليـــــب 1 كيلو  -  بقـــــــــولـيـــــــــات  24 علــــبة

الــعــدد امل�ستـهدف: 120,000 اأ�سرة

كسوة وهدية العيد
لـ أبناء الفقراء والمساكين - األيتام - النازحين

العجزة - نزالء المستشفيات والسجون

ك�شوة عيد متكاملة  بناتي اأو ولدي
ه������دية نق�����دية وح���لوي��ات العيد

الــعــدد امل�ستـهدف للك�سوة : 160,000 فرد

الــعــدد امل�ستـهدف للهدية : 30,000    فرد

توزيع التمور واللحوم
لـألسر النازحة والفقيرة والمتضررة
والنازحيـــن واألرامل وأســــر األيتام

اأ�شرة   لكل  متر  كيلو   5
اأ�شرة لكل  حلم  كيلو   2

الــعــدد امل�ستـهدف للتمود : 50,000    اأ�سرة

الــعــدد امل�ستـهدف للحوم  : 10,000    اأ�سرة

750
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ب�صار  واأخــويــه  �صليم  ج�صد  اإىل  تنظر  واأنــت 
تنظر  وكــاأنــك  لــك  يبدو  ملوك  واأختهم  وولــيــد 
اإىل اأ�صباح خميفة يف �صورة جم�صمات وهياكل 
هزيل  حلم  وبقايا  رقيقة  عظام  قوامها  ب�صرية 
ي�صمدها جلد مهرتئ ، حينها ال ميكنك اإال اأن 
واجلوع  الفقر  يفعل  اأهكذا  اهلل  يا  اهلل  يا  تقول 
يف  املــر�ــس  ي�صرع  اأهــكــذا  ؟؟  �صعفاء  باأطفال 

قتلهم  ببطء �صديد وباإيالم مفرط . 
ال غرابة ملا ح�صل ويح�صل هنا يف هذه القرية 
املغلوب  االأ�صرة  باأفراد هذه  وال عجب مما حل 
على اأمرها ، فلي�س لالأ�صرة معيل وال منفق ، وال 
متلك زرعا وال �صرعا ، اأم هد ج�صدها املر�س 
احلــزن  واأ�صناها  االأربــعــة  باأبنائها  عمل  كما 
من  وباأبنائها  بها  حل  مما  واالإحــبــاط  والياأ�س 
بوؤ�س وفقر اأو�صل و�صع االأ�صرة اإىل هذا امل�صتوى 
من ال�صعف والهزال يف التغذية وال�صحة ، فقد 
بقايا  يقتاتون  وهم  اأعــوام  رمبا  اأو  �صهور  مرت 
يف  اأ�صهمت  اأوهناك  هنا  من  جلبها  مت  اأكــالت 

تاأخري حلظات موت طاملا اأطل بقرنيه من كوات 
منزل متوا�صع هو اأ�صبه مب�صكن للحيوان قبل اأن 

يكون م�صكنا لالإن�صان .
على  �صليم  اأم  تكن  مل  بهي  يــوم  �صباح  يف 
رحالها  حطت  خــرييــة  طبية  قافلة  مــع  مــوعــد 
اأمام منزلها دون موعد م�صبق لتقدمي ما اأمكن 
هذه  الأبــنــاء  تــغــذوي  وعـــالج  دواء  مــن  تقدميه 
االأ�صرة واإنقاذ ما اأمكن اإنقاذه من اأطفال هذه 
القرية - حتت �صن اخلام�صة - الذين اأ�صبحوا 

مهددين بخطر مر�س �صوء التغذية احلاد.
جمعية  �صريتها  التي  الطبية  القافلة  �صرعت 
قطر  ومولتها  اخلــرييــة  االجتماعي  االإ�ــصــالح 
اخلريية يف اإجراء فحو�صاتها ال�صريرية وتقدمي 
خدماتها الطبية و�صرف عالجاتها ومكمالتها 
والأم  �صليم  اأم  الأطــفــال  يومي  ب�صكل  التغذوية 
لالأمهات  ذلــك  كل  قدمت  كما   ، كذلك  �صليم 
واحلوامل واملر�صعات من ن�صاء القرية دون كلل 

اأو ملل وا�صتمر هكذا احلال لب�صع �صهور.

مناو�س  بيت  قرية  �صرعت  يــوم  بعد  ويوما   
من  فيها  مــا  فيها  ثيابا  جــديــدة  ثيابا  تلب�س 
الن�صارة والرقة ونعومة امللم�س ما جعل احلياة 
تدب من جديد �صيئا ف�صيئا يف ج�صد هذه قرية 
وملوك  وولــيــد  وب�صار  �صليم  اأجــ�ــصــاد  واأخـــذت 
ومعهم ج�صد اأمهم واأج�صاد غريهم من اأطفال 
اأخذت تتعافى �صيئا ف�صيئا مما كان قد  القرية 
 . االأوزان  ونق�س  ـــدان  االأب هــزال  مــن  بها  اأمل 
الفرحة  تغمرها  واالأمهات  االآبــاء  وجوه  وبــداأت 
وال�صعادة ، واأخذت االبت�صامة ت�صرق وتتواىل من 
اأفواه اأطفال طاملا فقدتها منذ �صنني ، وامتالأت 
قريتهم  اإىل  احلياة  بعودة  اأمــال  اجلميع  قلوب 
وفرحتهم  �صعادتهم  عن  الكل  وعرب  اجلميلة!! 
الف�صل  له  كان  الذي  الطبي  للفريق  و�صكرهم 
املــوت  مــن  اأطفالهم  حياة  اإنــقــاذ  يف  اهلل  بعد 
املحقق ورفعوا اأيديهم اإىل ال�صماء مت�صرعني ال 
هجني بالدعاء والثناء هلل اأوال ولعباده الطيبني 

ثانيا .

في قرية بيت مناوس ..

حط الفقر رحاله
صالح النوني

وقعت اجلمعية على اتفاقية تعاون مع كتلة مناه�صة العنف املبني على النوع االجتماعي 
وغريه من حاالت العنف  .

واو�صح الدكتور عبد الوا�صع الوا�صعي مدير عام اجلمعية ان االتفاقية تهدف اىل تطوير 
ادارة نظام املعلومات بني املنظمات العاملة يف امليدان املتخ�ص�صة يف ر�صد حاالت العنف 
املبني على اجلن�س بني الن�صاء واالطفال وت�صجيل احلاالت املعنفة و�صتقوم اجلمعية بتقدمي 

اخلدمات القانونية وال�صحية والنف�صية للحاالت املعنفة بني افراد املجتمع .

اتفاقية تعاون مع 

كتلة مناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي

الفقر املدقع رحاله كما هو  اإحدى قرى حمافظة املحويت حط  يف قرية - بيت مناو�س - 
ـ كما ي�صفه املرتعون باالأمل!!! يف هذه القرية النائية  حاله يف كثري من قرى اليمن ال�صعيد 
التي تفتقد للكثري من اخلدمات احلياتية واملعي�صية اأن�صب الفقر خمالبه دون تريث اأو رحمة يف 
كثري من منازلها ، غري اأنه قاتله اهلل اأوغل ثم اأوغل يف غرز يديه الكافرتني يف منزل اأ�صرة اأم 
�صليم املكونة من اأم وثالثة اأوالد وبنت ، و�صرع يوما بعد اآخر ينحت ويقتات بنهم غري حمدود 

من اأج�صاد اأفراد هذه االأ�صرة وكاأنه مل يجد يف القرية غريهم لي�صبع نهمه قاتله اهلل . 



various productive one and core services in 
nature.
CSSW has targeted through its work and 
activities all segments of society including  
male and female and conducted many proj-
ects in the rural areas and served  a broad 
spectrum of poor  groups in rural areas, par-
ticularly in provinces that poverty rate is the 
predominant . CSSW was able to gain widely 
respected both internally and externally.
On the basis of the occasion of  26 years  
since CSSW establishment , how do  eval-
uate its overall  performance and the ac-
tivity level during the elapsed  period?
CSSW  participated in many events  abroad 
, and as matter of fact  the we heard a lot 
of testimonies and appreciation of its activ-
ity where it  is always mentioned as typical 
, distinguished Society in its programs and 
projects. CSSW benefited not only internal 
people , however  the international  NGOs as 
well operating according to its slogan Trust 
of the Benefactor and Assistance for the 
Needy “. I have been close to CSSW during 
the past (26) years and I am so proud that I 
oversaw CSSW  first inaugural meeting, as 
well as participated in some of its meetings , 
and  many seminars and  workshops. I was 
also proud to attend the ceremony of grant-
ing consultative status attribute to CSSW  in 
one of the international councils which is the 
Economic Council at the United Nations in 
New York.

What is CSSW  role in development and 
charity work?
 CSSW  has become an active partner in the 
Government, and it has large and influential 
role as it has  become a partner with small 
community organizations that  helped . It also 
received membership in many international 
organizations and in the international advi-
sory boards in services and human rights, 
and played significant role in the human 
rights. It can be stated  that CSSW  is con-
sidered as an integrated complex of charity 
and development and human rights services, 
A complex that people benefit from  in terms 
of knowledge, skills and assistance that en-
able them to cope with the burdens of life and 
living difficult burden.

Your experience with CSSW is significant; 
do you have a vision to develop the part-
nership between the Ministry and CSSW 

in the future?
CSSW has an accumulated expertise and we 
pride ourselves that we have  experts in the 
field of charity. CSSW also has broad rela-
tions with many charitable and humanitarian 
organizations in the Gulf and the Arab world, 
and we believe in the rule that development 
and charity  can be built unless  in a partner-
ship with the  Government and  SCOs,  and 
thus  any development or charitable vision for 
the country  cannot succeed except  by offi-
cial governmental  sector  integration with the 
private sector,  and  CSSW  is at the forefront 
representative of NGOs and SCOs.
We feel  happy when the development work 
of the charity organizations exceed  the 
wishes and ambitions , as the development 
work is the basis for country-building and 
projects , programmes, capacity-building and 
training are all elements of development of 
which benefit the country  and the citizens, 
so any vision of development can succeed 
only through concerted efforts of the official 
government and civil society organizations.

What does the  Ministry of Social Affairs 
and Labour count on  CSSW to do? 

We  count on CSSW  and other CSOs to  
implement its commitments towards  the hu-
manitarian and charity fields  especially dur-
ing the recent crisis that the country is expe-
riencing that  contributed significantly to the 
increase in the IDPs numbers , refugees and 
many  community groups that in dire need for 
help , care and attention.
CSSW  has great duties to do , it  should 
continue to focus on development and mi-
cro-lending program and income generating  
small projects as they  contribute into allevi-
ating the suffering of poor and various seg-
ments of society and have positive and rapid 
effects. We count so much on the partnership 
between the Ministry and CSSW and trans-
parency in work, besides  there is  women 
segment which is broad segment at the level 
of Yemen which equivalent to 50 percent or 
more of the population, and its suffers from 
unemployment and SCOs  should reconsider 
this segment.

Your message to civil society organiza-
tions?
Civil society organizations should develop 
their internal system through the  means of a 
transparency and democracy as well as up-
dating the institutional work in the  adminis-
trative, financial, humanitarian and charitable 
activities. They also must commit to holding 
elections on time so giving and production 
should renewed and new and young people 
should be granted the opportunity so to en-
able the governing body members of the 
organization to use their expertise through 
work, moreover, the  societies and organiza-
tion shall have no random work  imposed by 
legal persons or Shaekh and such  element is 
essential in  creating mutual trust within soci-
ety ,in addition to documentation of  humani-
tarian and charity work.
CSSW  has succeeded in documenting all of 
its charitable and humanitarian work and ac-
tivities. The administrative bodies that elects 
Societies including CSSW shall find financial 
resources for their activities and such re-
sources will not be accessed unless through 
well-organized transparent institutional work.  
CSSW during the past period was able to 
mobilize funds resources from good actors 
and regional and international organizations, 
thus, we confirm that CSSW should continue 
its work and charitable activity so to be an 
integrated model in humanitarian work.

Ali Saleh Abdullah..

“CSSW its 
charitable 

projectsaccess all 
governorates in 

short perio”

Ali Saleh Abdullah..

“CSSW has demon-
strated its Slogan 

“Trust of the Bene-
factor and Assis-

tance for the Needy”
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Al-Thimar -Exclusive 
One of the figures met by the magazine is 
Mr. Ali Saleh Abdullah; Undersecretary of the 
Ministry of Social Affairs and Labor of the So-
cial Development Sector.

Professor Ali, welcome to Althemar  Mag-
azine , and  we would like to know from 
you the level of partnership between the 
Ministry of Social Affairs and  CSSW?
CSSW  is an important partner for us in the 
Ministry of Social Affairs as it has proved- 
over the years that followed foundation up  to 
date- a  great successes in its work and func-
tions. CSSW, directly since its foundation, 
started its activities in charity work and within 
short-time , it expanded to access  thousands 

of beneficiaries and later could reach  hun-
dred thousands of people  who are in need 
for humanitarian aid. CSSW started its ac-
tivities in Sana’a which extended to cover 
almost all Yemeni provinces.

 How do you evaluate the process of the 
expansion of CSSW activity within a short 
period of time?
 CSSW  in a few years  had  influential role 
and dramatic works that attract attention , it 
became the most prominent  partners and 
the best ever. CSSW transferred directly 
from  charity work seen in providing food as-
sistance to the development work in which 
it  has become as an important element 
contributing effectively  in development field  

and accordingly CSSW seems to be a chari-
table developmental organization  depending 
on its development programmes funded by 
donors , foundations , internal and external 
funding organizations at the regional and in-
ternational level.

How would you evaluate  CSSW activity in 
development work?
 CSSW has played notable role   in develop-
ment work as it  actively contributed in the 
process of training and capacity-building, 
micro-finance , small- loan grants ,building 
centers , institutions and houses that  contrib-
ute in developmental process enhancement 
. CSSW from various charity work to diverse 
development work to services provision of 

Ali Saleh Abdullah
Undersecretary of the Ministry of Social Affairs

CSSW has become one of the 
leading partners and the best ever as

27



operate together with CSSW to provide good 
living standards including education, health, 
and else.

How do you assess CSSW interventions 
in humanitarian fields and its ability to 
cover and control emergencies?
As a matter of fact, CSSW has positive work-
ing teams that act and intervene swiftly and 
directly to control and contain emergencies 
through its presence in various areas. It also 
has expertise in handling and dealing  with 
emergency situations that inspired us to 
maintain this partnership, in addition to the 
quality in implementation of humanitarian 
activities targeting  different segments of so-
ciety, including women and children that dis-
tinguish  CSSW from so many local organiza-
tions and associations.

What drew your attention regarding CSSW 
performance and activities?
UNHCR considers CSSW an active partner in 
the implementation of humanitarian projects 
for refugees and IDPs, and actually CSSW 
provides various plans and programmes 
in the fields of education, health and reha-
bilitation programs, training, small and micro 
projects as well as the technical education, 
vocational training and awareness projects 
for refugees. Partnership between UNHCR 
and CSSW is diverse and meets the cher-
ished goals and objectives, as CSSW has the 
mechanisms and experiences in implement-
ing projects to benefit the different segments 
of society.

What is the nature of projects and pro-
grammes provided by UNHCR through 
CSSW?
There are many projects UNHCR funds 
through CSSW  including rehabilitation, train-
ing, education, expertise & capacity-building 
for the targeted groups, computer programs, 
car maintenance and vocational training to 
enhance living standards, women rehabilita-
tion in sewing, embroidery and other crafts. 
This is besides the programmes implement-
ed by CSSW funded by UNHCR in the short 
run i.e. six months and some may extend to 
two years such as the project of “Continuing 
University Education”

Is there UNHCR-supported programmes 
and projects other than you mentioned 
earlier?
There is a project titled “Liberation from Illiter-
acy”, where many refugees are illiterate. UN-
HCR understands the assumed responsibil-
ity towards funding training and qualification 
program for this segment through CSSW rel-

evant plans offered to develop their technical 
and vocational abilities along with awareness 
program on how to access job opportunities 
and compete in the labor market, in both pub-
lic and private sectors with various fields.

Is UNHCR facing any impediments in the 
projects implemented by CSSW?
There are constraints due to partnership 
expansion with CSSW and many  local hu-
manitarian partners that worked together with 
us in implementing  projects and  programs, 
these constraints are seen in  the lack of the 
recieved  funds as a result of the expanded 
humanitarian disasters in the region led to  
double burden and lack of access to funds 
,so  to address the humanitarian situation in 
Yemen, particularly during the current period 
of escalating  conflicts in Iraq, Syria , Libya, 
Somalia and elsewhere, accordingly the 
Commission has to act and urgently  inter-
vene  to provide the required  assistance to 
save lives and provide good living standards.

Do you have any other alternatives 
through which you can overcome such 
constraints?
We, in UNHCR take into our account such 
constraints, study them and set mechanisms 
to overcome. In addition, we   identify the 
projects with high priority that will be funded 
and implemented to alleviate the suffering of 
the community, as the financial constraint is 
the main obstacle for humanitarian projects 
expansion.

Does UNHCR have future plans for hu-
manitarian projects in Yemen that cope 
with the recent changes especially some 
areas are currently witnessing conflict?
Absolutely, we have an open plan and strat-
egy to confront any possible eventuality in 
Yemen, especially with the complication in 
the political situation. We have a precaution-
ary future plan, however, we wish that Yemen 
will get over the crisis and experience stabil-
ity during the coming period, although there 
are signs of conflicts in some areas and may 

displacement take place but we are prepared 
sfor every eventuality, and we will allocate  
tasks in cooperation with local partners, in-
cluding CSSW.

On the occasion of CSSW celebration of 
elapsing (26) years since its foundation, 
how do you evaluate its performance dur-
ing those  years? 
CSSW performance, as a key partner char-
acterized during the past period by excellent 
and comprehensive presence in all areas. 
Thus, its presence is positive and has good 
and sufficient experience in humanitarian 
work, showed quality in the performance of 
implementing project and rapid intervention 
in disasters and emergencies.  We are keen 
to maintain CSSW work balance. Its level in-
viting its leaders to redouble efforts to provide 
the best human services and compete along-
side with the local organizations as  competi-
tion is encouraged for implementing humani-
tarian programs and  plans that serve society 
above all in all fields, including protection of 
vulnerable groups and IDPs from the conflict 
and living services provision. 

Amid competition available to local as-
sociations and humanitarian organiza-
tions, what CSSW should do in order to 
be privileged with partnership continuity 
with UNHCR? 
UNHCR is committed to reevaluate all lo-
cal partners including CSSW  and we have 
no restrictions to have new partners, but we 
will continue to maintain our partnership with 
those Societies characterized with public 
recognition  and distinguished humanitarian 
services.

Can UNHCR receive and fund new proj-
ects submitted by CSSW to serve IDPs 
and refugees?
Yes, project proposal and humanitarian pro-
grams have been  submitted to  UNHCR that 
contribute to alleviate the suffering of IDPs   
assisting them to  overcome the difficult living 
standards and return to normal life, and we 
have no objection  to be funded  and imple-
mented  to benefit these groups.

What is the last statement you would like 
to state at the end of this meeting? 
UNHCR strives in cooperation with the lo-
cal partners to support the targeted groups 
of refugees and IDPs, and we are trying to 
create fundamental base enabling such seg-
ments to be productive. We provide assis-
tance and the required aids, and they have to 
promote their living condition.
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Al-Thimar -Exclusive 
The Resident Representative of the United 
Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) in Yemen, Mr.  Johannes Van 
Der Klaauw described the partnership with 
CSSW during the past period as typical, posi-
tive, and outstanding 
Mr. Johannes said in an exclusive interview 
carried out by Thimar Magazine in the occa-
sion of 26 years since CSSW establishment.  
“UNHCR has deep relations with CSSW ex-
tend for years and there is full satisfaction 
towards CSSW activities and overall perfor-
mance,” he said. 
Interview Transcript:

First of all, we would like to welcome your 
Excellency, the Resident Representa-
tive of the United Nations High Commis-
sioner for Refugees Mr. Johannes Van Der 
Klaauw in this dialogue with Al-Thimar. At 

the outset, we would like you to give us 
an outline about the nature of partnership 
between UNHCR and CSSW?
The United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) has good  relations with 
CSSW which  is one of the main  partners  
for  long period of time  reaches to  almost 
20 years since we started working together 
to provide protection and assistance to ref-
ugees in the Southern part of  Yemen. Our 
partnership has been strengthened while  
implementation of humanitarian programs 
for refugees in Kharaz Refugee Camp, Lahj 
province  through provision of health servic-
es, medicine as well as the basic services of 
shelter, clothing and food involving  also the 
host community as beneficiaries of the aids 
of UNHCR programs and activities.
Certainly, our relations with CSSW has de-
veloped as we worked together in handling 
the internal conflicts consequences and re-

percussions. Such partnership has expanded 
to access the IDPs in the conflict areas, and 
I witnessed firsthand CSSW teams in the 
working fields in Kharaz and al-Basateen 
Camps as well as in Sana’a
What distinguishes CSSW is being one of the 
most prevalent local organizations in different 
areas and being close to the targeted groups 
through the well- experienced working teams 
in various fields including    health, commu-
nity, educational and humanitarian work. 

How do you evaluate the level of partner-
ship between UNHCR and the CSSW dur-
ing the past period?
Partnership with CSSW had been and still in 
ongoing development. CSSW works  with us 
as an essential partner in  providing services  
to refugees and IDPs  in conflict areas either 
in Kharaz  or al-Basateen Camp  in  Sana’a 
that accommodate  33, 000 refugees. We 

Mr. Johannes Van Der Klaauw
 The Resident Representative of the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) in Yemen

“UNHCR has deep relations 
with CSSW extend for years ”
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The Charitable Society 
for Social Welfare (CSSW) 
celebrates 26 years of its 
founding and successes achieved 
during two decades and half in giving, 
charity, and humanitarian work covering 
all charity fields, programs and development 
projects.  

On this occasion, Al-Thimar Magazine -in this 
issue- will shed the light on the fulfilled ambitions, 
achievements, as well as the suggestions and 
opinions concerning the development and 
enhancement process. It, moreover, highlights 
the feedback on CSSW work during the 
elapsed time of a quarter century where 
the magazine met some of CSSW 
partners and else who witnessed its 
activities and played remarkable 
role in its progression and 
development. 
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