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رؤيتنا

رسالتنا

الريادة في تحقيق التنمية المستدامة 
والتخفيف من الفقر

السعــي للتميـز في العمل اإلنســـاني من أجل التنمية 
والتخفـيف من الفـقـــر في اليـمـن من خـــــــــالل تنـفـيــــــذ 
البرامج والمشاريع باستثمار الجهد الطوعي والشراكة 
مع المجتمعات المحلية والهيئـات والمنظمات المانحـــة 
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قيمنا

شعارنا

• اإلنســـــــانية            • الشفافية            • الشراكة 
• المؤسسية            • الجـــــــــــــــــــودة والتطــــــــــــوير 

• التطوع                  • المهنية

ثقة المحسنين .. وعون المحتاجين
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ي�شعدين اأن اأكون معكم يف هذه االحتفالية املميزة مبنا�شبة ح�شول جمعية االإ�شالح االجتماعي 

2010م  للعام  التطوعي  للعمل  ال�شارقة  جائزة  وهي  جوائز  اأو  مكرمات  ثالث  على  اخلريية 

وجائزة ال�شيخ فهد اأالأحمد ال�شباح للم�شروع اخلريي املتميز وجتديد �شهادة اجلودة العاملية يف 

العمل االإداري للعام 2011م واالأهم يف هذا اللقاء الطيب هو تكرمي املتطوعني وهم ي�شتحقون 

منا هذه الوقفة .. اإن االأمر ي�شتحق اأن نقف اأمام كل عمل نالت اجلمعية ب�شببه جائزة من هذه 

اجلوائز لنتاأمل دوره يف رفد العمل التطوعي يف اليمن الذي تقوم به منظمات املجتمع املدين 

وفق مفهوم وا�شع له روؤية واإ�شرتاتيجية . 

لقد اأ�شعدنا كثريا اأن حت�شل جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية على جائزة ال�شارقة للعمل 

التطوعي وهي فعال ت�شتحقها وقد اأثبتت اجلمعية اأن العمل التطوعي هو اأحد املجاالت التي حتقق 

�شراكة فاعلة مع اجلهات احلكومية ولدور اجلمعية اأي�شا يف امل�شاريع اخلريية فقد ح�شلت على 

جائزة امل�شروع اخلريي املتميز . وكلنا نعرف مراحل تطور عمل اجلمعية فهي تاأ�ش�شت بداية 

كجمعية خريية ثم ارتقت يف جماالت عملها اإىل خدمات تنموية خلدمة املجتمع كما ح�شلت 

على �شهادة اجلودة يف االإدارة اجليدة للم�شاريع واالأعمال وهي ت�شتحق ذلك .

اجلمعية ت�شهم  يف التنمية يف كل حمافظات اجلمهورية وت�شل اإىل اأبعد املناطق النائية ونوؤكد 

وللحكومة يف و�شع  للدولة  �شريك  اأ�شبح  الذي  املدين  املجتمع  اأن هذا هو دور منظمات  دائما 

وتنفيذ خططها وبراجمها وا�شرتاتيجياتها . وجمعية االإ�شالح ممثلة يف اللجان احلكومية التي 

تقوم باإعداد اخلطط التنموية واال�شرتاتيجيات النوعية . وهذه امل�شاألة قد اأ�شبحت توجها لدى 

القيادة ال�شيا�شية واحلكومة الإعطاء دور كبري ملنظمات املجتمع املدين يف امل�شاركة والتخطيط 

والرقابة وت�شجيعها لالإ�شهام الفاعل يف العملية التنموية ومكافحة البطالة واحلد من الفقر . 

اإمنا تقوم به اجلمعية وما تقدمه من م�شاريع وخدمات يجعلنا ن�شعر بالفخر بوجود منظمات 

جمتمع مدين اأ�شبحت على قدر كبري من االإ�شهام يف املجتمع . واإن وجود اجلمعية يف منظمة 

االأمم املتحدة كمراقب وع�شو ا�شت�شاري وع�شو فاعل يعك�س �شورة اإيجابية عن دور منظمات 

املجتمع املدين يف اليمن يف املجال التنموي .

من كلمة الدكتورة

 أمة الرزاق علي حمد
وزيرة ال�شئون االجتماعية والعمل

يف حفل تكرمي املتطوعني 2011م
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احلمد اهلل الكرمي املنان وال�شالة وال�شالم على النبي العدنان وعلى اآله واأ�شحابه .. وبعد:

اإن العمل اخلريي واالإن�شاين التطوعي لهو املعيار الدقيق الذي الحدود الآثاره ، فهو الذي يبني 

روح التوا�شل والتعاون والعمل اجلماعي بني خمتلف �شرائح املجتمع ، ويجعل االأمة اأكرث متا�شكا 

وثقة باأبنائها وي�شهم بفعالية يف البناء التنموي واالجتماعي واالقت�شادي ، ويحد من التفكك 

املجتمعي والف�شاد االأخالقي الذي ي�شببه الفقر واحلرمان.

فالعمل اخلريي يزرع االبت�شامة على �شفاه املحرومني وين�شر البهجة يف قلوبهم ، الأن فيه �شد 

حاجات وتخفيف معاناة وم�شاركة هموم فكما اأن العمل اخلريي يقتلع الياأ�س ويغر�س االأمل عند 

الفقراء واملحرومني فاإنه يهذب النف�س ويقي ال�شح لدى االأغنياء واملو�شرين ، والعمل اخلريي 

احلياة  جماالت  خمتلف  يف  اإخوانه  جتاه  املجتمع  يف  فرد  كل  م�شئولية  عن  يعرب  �شامل  نظام 

املادية واملعنوية والنف�شية وهو �شورة التعاطف الب�شري والتكامل االإن�شاين.

كما اأن العمل اخلريي املنظم ي�شهم يف ن�شر االأمن االجتماعي ، واإنهاء االأزمات  داخل املجتمع 

، ويقوي نفوذ الدولة ، الأنه يعمل على �شد الفجوات التي ال ت�شل اإليها خدماتها ، ويوفر �شراكة 

االأفــراد  والء  ويدعم  التجاري  والقطاع  احلكومي  القطاع  بني  توازنا  ويحقق  حقيقية  �شعبية 

لوطنهم وجمتمعهم.

وقد �شعت اجلمعية منذ ن�شاأتها عام 1990م جاهدة اإىل اإي�شال خدماتها اإىل كل حمافظة 

جلنة   )236( البالغة  وجلانها  فرعا   25 البالغة  فروعها  �شبكة  عرب  وحارة  وحي  ومديرية 

وجمهور املتطوعني معها الذين بلغ عددهم اأكرث من )14000( متطوعا يف عموم حمافظة 

بناء عالقات  داأبت على  اليمنية فقد  ال�شاحة  اأفقيا مغطية  تو�شع اجلمعية  وبقدر  اجلمهورية 

وكانت   ، وخارجه  الوطن  داخــل  والدولية  العربية  واملنظمات  الهيئات  مع  ومتميزة  وا�شعة 

اليمن  نقا�س يف داخل  وندوات وحلقات  واالأن�شطة من موؤمترات  الفعاليات  حا�شرة يف جميع 

التعاون  وجت�شيد  اخلربات  تبادل  ب�شدد  وذلك  واالإن�شاين  اخلريي  العمل  جمال  يف  وخارجه 

وتعزيز ال�شراكة يف خمتلف الهيئات واملنظمات الوطنية واالإقليمية والدولية واهتمت اجلمعية 

بالتخطيط اال�شرتاتيجي ملا له من دور فعال يف تطوير االأداء ور�شم معامل امل�شتقبل وقد قامت 

وقيا�س  التقومي  نتائج  واأعدت على �شوء  2007-2009م  لل�شنوات  ا�شرتاتيجياتها  بتقدمي 

ال�شاملة يف تعزيز  2010-2014م واعتمدت نظام اجلودة  لل�شنوات  ا�شرتاتيجياتها  االأثر 

خطتها اال�شرتاتيجية. 

اأجنزته  مبا  دفتيه  بني  حافال  الكرمي  القارئ  يدي  بني  2010م  لعام  وهاهوالتقريرال�شنوي 

امل�شتفيدين  بني  متبادال  حديثا  نف�شها  عن  لتتحدث  معها  القارئ  نرتك  اأعمال  من  اجلمعية 

الكرمي  الــقــارئ  اأيــهــا  واأنـــت   ، الرحيمة  والقلوب  الندية  ـــادي  االأي اأ�شحاب  مــن  والــداعــمــني 

م�شدراالإلهام والتقومي .. هل حقق العاملون يف �شرح اخلري والعطاء ال�شعار )جمعية االإ�شالح 

اأن نكون قد حققنا  االجتماعي اخلريية .. ثقة املح�شنني .. وعون املحتاجني( نرجو من اهلل 

ذلك ون�شاأله التوفيق واالإخال�س وقبول االأعمال اإنه جواد كرمي .

واحلمد هلل رب العاملني .

 القاضي
 مرشد العرشاني

رئي�س اجلمعية
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التأسيس
حكومية  غري  طوعية  كمنظمة  االجتماعية  وال�شخ�شيات  املتطوعني  من  نخبة  اأيــدي  على  1990م   عام  مار�س  يف  اجلمعية  تاأ�ش�شت 

املانحني  بني  الو�شل  همزة  بذلك  لتكون  فاعلة  ومنهجية  مدرو�شة  واإ�شرتاتيجية  دورية  خطط  وفق  وخدماتها  وم�شاريعها  براجمها  تنفذ 

وامل�شتفيدين.

األهداف
-  مكـافـحــة الفـقـر واحلـد من انت�شاره يف اليمن .

- تعزيز ودعم برامج وم�شروعات التنمية امل�شتدامة لالإ�شهام يف حتقيق االإكتفاء الذاتي لالأ�شر الفقرية .

- رعاية الطفولة وامل�شـــــــــاهمة يف متكني املراأة وتنمية مهاراتها املختلفة.

- االإهتــــمـــــــام بال�شبــــــــاب والعمـــــــل على تنمـية قــــــدراتهم ومهاراتهم.

- رعاية املجتمــــــــــــــــع �شحيـــا واجتمـــــاعيـا وتعليمــــــــــيا وتثقــــــــيفـــــــــيا .

- االإ�شهام يف تخفيف االأ�شرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية واحلروب.

- اإحيـــــاء روح التكــــــــافل وتعزيز ثقـــــــــــافة العمل الطــــــوعي يف املجتمع.

 

مقدمة تعريفية بالجمعـية
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المؤسسية
واملادية  الب�شرية  واالإمكانيات  الطاقات  من  اال�شتفادة  على  ن�شاأتها  منذ  اجلمعية  عملت 

املوؤ�ش�شي املنظم وت�شتند اجلمعية يف نظامها  العمل الطوعي  وتوجيه كل ذلك نحو خدمة 

وال�شالحيات  املهام  وتوزيع  االخت�شا�شات  بو�شوح  يتميز  تنظيمي  هيكل  اإىل  االإداري 

كما تعتمد يف تنفيذ م�شروعاتها وبراجمها على التخطيط ال�شليم والتقييم الدقيق لكافة 

فروعها ووحداتها االإدارية م�شتثمرة كل اخلربات يف تطوير نظامها االإداري واملايل وتو�شيع 

جماالت العمل املختلفة وتدريب وتاأهيل العاملني واملتطوعني لتح�شني جودة االأداء الوظيفي 

وحتفيز االإبداع والتميز يف خمتلف املجاالت .  

نطاق العمل 
ذلك  يف  م�شتثمرة  اجلمهورية  مناطق  كافة  املختلفة  وخدماتها  باأن�شطتها  اجلمعية  تغطي 

جهود �شبكة كبرية من املتطوعني والعاملني يف الفروع واللجان التابعة لها يف املحافظات 

واملديريات والتي بلغ عددها )25( فرعًا و)236( جلنة وللجمعية العديد من املندوبني 

واملمثلني يف عدد من الدول العربية والعاملية .

العالقة والعضوية 
 تتميز اجلمعية بعالقة قوية ومتجددة مع �شركاء التنمية يف الداخل واخلارج ولها جهود 

من  العديد  يف  امللمو�س  باحل�شور  تتميز  كما  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهات  مع  م�شرتكة 

الفعاليات واالأن�شطة اخلريية واالإن�شانية ، وقد ح�شلت اجلمعية خالل فرتة عملها املمتدة 

املختلفة   والهيئات  املنظمات  يف  الع�شويات  من  العديد  على  الزمن  من  عقدين  من  الأكرث 

فهي ع�شو ا�شت�شاري يف املجل�س االجتماعي واالقت�شادي باالأمم املتحدة ، وع�شو مرتبط يف 

اإدارة املعلومات العامة للمنظمات غري احلكومية التابعة لالأمم املتحدة وع�شو يف االإحتاد 

من  العديد  الع�شوية يف  على  كما ح�شلت  العربية  الدول  بجامعة  التطوعي  للعمل  العربي 

املنظمات وال�شبكات املحلية والعربية والدولية العاملة يف خمتلف جماالت العمل التطوعي 

واالإن�شاين . 
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الخطة اإلستراتيجية:
التخطيط  باأهمية  والإميانها  وموؤ�ش�شيًا  جغرافيًا  امل�شطرد  ومنوها  اجلمعية  لتو�شع  نظرًا 

بو�شع  اجلمعية  قامت  العمل  نظام  وتطوير  االأداء  جودة  وحت�شني  تعزيز  يف  اال�شرتاتيجي 

2010-2014م وتعزيز  لل�شنوات  الثانية لر�شم معامل م�شتقبلها  خطتها االإ�شرتاتيجية 

دورها كمنظمة غري حكومية رائدة يف جمال العمل الطوعي وت�شتمل اخلطة االإ�شرتاتيجية 

على عدد من املوجهات واالأهداف اجلزئية والعامة التي ت�شعى اجلمعية لتحقيقها وفق اآلية 

اإطار  يف  بالدنا  يف  النافذة  والقوانني  وال�شيا�شات  االأولويات  مع  واملن�شجمة  املتبعة  العمل 

ال�شراكة مع املانحني املحليني والدوليني .   

 نظام إدارة الجودة: 
العمل االإداري اعتمدت اجلمعية بداية عام  تعزيزًا خلططها االإ�شرتاتيجية وتطوير نظام 

2008م نظام اإدارة اجلودة يف العمل االإداري وفق �شيا�شة ت�شعى اإىل حتقيق الريادة يف 
تنفيذ ودعم برامج وم�شاريع التنمية املختلفة لالإ�شهام يف مكافحة الفقر واحلد من البطالة 

 :  2008 العاملية   اأالإلتزام مبوا�شفات اجلودة  مع  التنمية  �شركاء  بالتعاون مع  اليمن  يف 

املر�شومة  اأهدافها  واأ�شلوب عمل جديد ميكنها من حتقيق  دائمة  كثقافة   ISO  9001
بفاعلية وجناح وي�شهم يف التمكني من : 

.  ) وامل�شتفيد  املانح   ( اجلمعية  عمالء  واحتياجات  متطلبات  تلبية  ــ   1
. العمليات  نظام  يف  التحكم  ــ   2

. امل�شتمر  التح�شني  ــ   3
ويف هذا االإطار وبناء على ا�شتيعاب اجلمعية للنظام وجتاوزها ملراحل التطبيق والتدقيق 

الداخلي واخلارجي فقد ح�شلت اجلمعية يف دي�شمرب 2008م على �شهادة اجلودة العاملية 

اآيزو ISO 9001 : 2008 من قبل �شركة )TUV( االأملانية ، ومت جتديد ال�شهادة 

للعامني 2010م و2011م من قبل ال�شركة املانحة االأمر الذي ي�شكل حافزًا مهما ملوا�شلة 

النجاح والتطوير املتجدد للنظام . 
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مجاالت عمل الجمعية

تعمل اجلمعية حاليا يف جماالت متعددة ويت�شمن كل جمال منها عددا من امل�شاريع والربامج التي يتم من خاللها تقدمي اخلدمات املختلفة 

واملتنوعة وتنفيذ الفعاليات واالأن�شطة املتعددة يف جميع حمافظات اجلمهورية .  

�أوال : جمال �لتنمية �ل�ستد�مة ومكافحة �لفقر: 

- امل�شاريع االإن�شائية والتنموية 

- امل�شاريع املدرة للدخل

- برنامج مناء  للتمويل االأ�شغر.

- تدريب وتاأهيل العاملني واملتطوعني

ثانيا : جمال رعاية �لطفولة و�ل�سباب :

- م�شروع كفالة ورعاية االأيتام

- م�شروع بدائل لعمل االأطفال عرب التعليم واخلدمات امل�شتدامة )اأك�ش�س بال�س(.

- جملة اأ�شامة 

ثالثا : �لجال �ل�سحي : 

- �لرعاية �لطبية:

- م�شروع املرافق ال�شحية.

- م�شروع ال�شحة النف�شية.

- م�شروع القوافل ال�شحية .

-م�شروع املخيمات اجلراحية .

- م�شروع الدعم الدوائي املبا�شر .

- م�شروع �شرف اأجهزة اال�شت�شقاء الدماغي.

- مكافحة �الأمر��ض و�لرت�سد �لوبائي:

- م�شروع مكافحة االيدز.

- م�شروع مكافحة مر�س املالريا

ــ  م�شروع مكافحة مر�س ال�شوداء .

- �ل�سحة �الإجنابية:

- م�شروع ال�شحة االجنابية وتنظيم االأ�شرة.

- م�شروع التوعية املجتمعية للتخلي عن ختان االإناث.

- �إغاثة �لالجئني و�لنازحني:

-م�شروع رعاية وتاأهيل الالجئني ال�شومال 

- م�شروع االإيواء واحلماية وتقدمي امل�شاعدات للنازحني . 
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ر�بعا : �لجال �الجتماعي و�لتعليمي : 

- م�شاريع اخلري الرم�شانية .  

- م�شروع توزيع حلوم االأ�شاحي . 

- م�شروع كفالة االأ�شر الفقرية.   

- م�شروع تي�شري الزواج .           

- دار ال�شفقة الإيواء مر�شى الف�شل الكلوي وال�شرطان. 

- امل�شاريع التعليمية.

- خدمات اجتماعية متنوعة .

   خام�سا : جمال �الإغاثة �لطارئة: 

- احلمالت االإغاثية  

-  م�شروع بناء م�شاكن لالأ�شر املت�شررة من ال�شيول يف حمافظة ح�شرموت 

�ساد�سا :  جمال تنمية �الأ�سرة : 

-  اخلدمات االجتماعية . 

-   اخلدمات التعليمية والتثقيفية . 

-  اخلدمات ال�شحية . 

-   التدريب والتاأهيل.

-   اأن�شطة خمتلفة .
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تقوم اجلمعية يف هذا املجال ببناء املنازل لالأ�شر الفقرية وبناء وتاأثيث مراكز التدريب والتاأهيل احلريف واملهني وبناء امل�شاجد وتاأثيثها واإنارتها. 

كما تقوم ببناء مدار�س التعليم النظامي ودور حتفيظ القراآن الكرمي وبناء وتاأثيث الوحدات وامل�شتو�شفات ال�شحية واإن�شاء امل�شت�شفيات وحفر 

2010م نفذت  العام  واإقامة وتركيب م�شخات و�شبكات وخزانات املياه يف عموم حمافظات اجلمهورية . وخالل  ال�شرب  اآبار مياه  وتعميق 

اجلمعية )42( م�شروعا خمتلفا عرب املركز الرئي�س وفروعها يف عدد من املحافظات وذلك على النحو التايل : 

 العددمكان التنفيذالن�شاطم

بناء وتاأثيث امل�شاجد1

ح�شرموت ــ  املحويت ــ  حلج 

ــ  تعز ــ  حمافظة �شنعاء ــ اأمانة 

العا�شمة ــ ذمار ــ اب

17

بناء منازل اأ�شر فقرية2
ح�شرموت ــ البي�شاء ــ  تعز ــ  

اأمانة العا�شمة
5

حفر وتعميق اآبار مياه ارتوازية ويدوية3
ال�شالع ــ  �شبوه ــ حمافظة �شنعاء 

ــ تعز
4

2ال�شالع ــ  عمرانبناء مراكز ووحدات �شحية4

بناء دور ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي ومدار�س عامة5
اإب ــ البي�شاء ــ ذمار ــ احلديدة 

ــ املحويت
6

1عمرانبناء مراكز تاأهيل االأيتام6

3حجة، البي�شاء، احلديدةبناء مراكز تاأهيل املراأة 7

1ذماراإن�شاء �شالة حما�شرات تثقيفية  8

3اأمانة العا�شمة ــ  ذمار ــ  عدنتنفيذ م�شاريع وقفية 9

1542االإجمايل

1 - المشاريع اإلنشائية والتنموية

إفتتاح مشروع بئر إرتوازية بدمت - الضالع دار القرآن الكرمي والعلوم الشرعية - احملويت
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تهدف هذه امل�شاريع اإىل االإ�شهام يف مكافحة الفقر واحلد من البطالة يف املجتمع من خالل تقدمي منح وقرو�س مي�شرة ال�شداد لالأ�شر الفقرية 

متتد فرتة ال�شداد اإىل �شنتني يف حني ترتاوح قيمة املنحة اأو القر�س الواحد من مائة األف اإىل اأثنني مليون ريال ميني حيث تعمل هذه امل�شاريع 

العام  على متكني االأ�شر الفقرية من تكوين م�شاريع �شغرية تدر لها دخاًل جديدا ي�شهم يف توفري احتياجاتها ومتطلباتها املعي�شية . وخالل 

ا�شتفاد منها )300 ( اأ�شرة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية وذلك على النحو االآتي :   م�شروعا   )  36  ( اجلمعية  نفذت  2010م 

امل�شروعم
عدد االأ�شر 

امل�شتفيدة

7توزيع قوارب  �شيد1

10توزيع عربات النقل و�شيارات االأجرة2

48متليك مكائن اخلياطة3

76متليك دراجات نارية4

1حمالت اإ�شالح الدراجات النارية5

6مكائن �شناعة ال�شب�س6

20حمالت الفواكه واخل�شروات7

6حمالت بيع املالب�س 8

11متليك اأجهزة كمبيوتر9

7حمالت بيع ا�شطوانات الغاز10

12طواحني احلبوب11

8توزيع تنور �شناعة اخلبز12

10م�شروع البقرة احللوب13

1حمل م�شتلزمات الهاتف اجلوال14

2م�شروع بيع كروت الهاتف اجلوال 15

23متاجر املواد الغذائية16

5م�شروع توزيع م�شتلزمات �شناعة البخور17

1حمل بيع ال�شريط االإ�شالمي18

2كامريات فيديو لت�شوير املنا�شبات19

1حمل كوافري20

7با�شات نقل21

1حمل م�شتلزمات كمبيوتر22

1�شيدلية 23

2 - المشاريع المدرة للدخل
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5دالالت مالب�س24

1اآلة ت�شوير م�شتندات25

3متليك دراجات نارية ) 3 ( عجالت 26

1رو�شة اأطفال27

1حمل بيع مواد بناء28

1مكتبة بيع قرطا�شية29

1متليك اأغنام30

1مناحل الع�شل31

4ور�شة اأملنيوم32

7كافترييا33

2حمالت بيع الع�شل34

2حمالت بيع اإك�ش�شوارات ن�شائية35

5حمالت بيع العطور36

300االإجمايل

مشروع متليك قوارب الصيد

مشروع متليك طواحني احلبوب
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يهدف الربنامج اإىل التخفيف من الفقر وتوفري فر�س عمل جديدة واالإ�شهام يف عملية التنمية يف اليمن ويتم تنفيذه بال�شراكة مع عدد من 

الربامج واملنظمات املانحة ويعمل وفق نظام االإقرا�س ال�شرعي ويقوم بتقدمي قرو�س مي�شرة ال�شداد لتن�شيط وتكوين م�شاريع �شغرية لالأ�شر 

واالأفراد وينفذ الربنامج خدماته واأن�شطته حاليا يف كل من اأمانة العا�شمة وحمافظات تعز وعدن واحلديدة. وخالل العام 2010م ا�شتفاد 

من الربنامج )7.390 ( فردا. 

وذلك على النحو االآتي :      

الن�شاطم

عدد امل�شتفيدين

االجمايلن�شبة االإناث

اإناثذكور

44342956العمالء 1

40%7390
271,853,366اإجمايل حمفظة القرو�س الن�شطة2

3 - برنامج نماء للتمويل األصغر

دورة إدارة املشاريع الصغيرة الناجحة
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للعاملني واملتطوعني ومقدمي اخلدمات واالأن�شطة يف  التدريبية املختلفة  العديد من الربامج والدورات  بتنفيذ  تقوم اجلمعية يف هذا املجال 

خمتلف املجاالت وفق االحتياجات التدريبية املطلوبة بهدف تطوير مهارات العاملني وحت�شني قدراتهم واالإرتقاء مب�شتوى اأالأداء يف اجلمعية 

والوحدات والقطاعات والفروع التابعة لها يف خمتلف املحافظات . وخالل عام2010 م نفذت اجلمعية ) 42( برناجما تدريبيا ا�شتفاد منها 

) 315( فردا وذلك على النحو التايل : 

العدد الن�شاطم

عدد امل�شتفيدين

االجمايل
ن�شبة 

االإنا ث اإناثذكور

%152729ال�شكرتارية التنفيذية واإدارة املكاتب1

%21531817االنرتنت واالمييل والباور بوينت2

%11441823الدورات املالية )النظام املحا�شبي – االإدارة املالية  - اونك�س (3

%217112840مهارات اإدارية ) التقارير – فريق العمل(4

%131425مهارات التنمية الب�شرية 5

6
دورات تثقيفية عامة ) اإدارة الوقت – فن االت�شال والتعامل – 

�شناعة املناخ وثقافة املنظمة – ا�شنع م�شتقبلك (
443206332%

%91832115دورات الت�شاميم واجلرافيك�س7

8
دورات يف التخطيط والتدريب )التخطيط اال�شرتاتيجي – 

تدريب املدربني - املهارة للقادة وامل�شرفني(
63384120%

%3651146دورات يف التمويل االأ�شغر9

%219123139اأنظمة اجلودة ) ال�شاملة – التدقيق الداخلي (10

11
االإدارة   – للموؤ�ش�شات  احلديثة  االإدارة  )نظم  اإدارية  دورات 

بالنتائج – االإدارة االلكرتونية (
31292143%

%211250دورة يف هند�شة امل�شاريع االن�شائية12

%432540دورات اإعالمية )الفال�شات االإعالمية – وغريه (13

%1641040اأ�شا�شيات الت�شويق14

%119163546دبلوم لغة اجنليزية15

%4221410131532االإجمايل

4 - تدريب وتأهيل العاملين والمتطوعين

دورة صناعة املناخ وثقافة املنظمة - صنعاء
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باجلمعية  االأيتام  ويقوم قطاع  املجال  املتميز يف هذا  النموذج  وقدمت  وتاأهيلهم  ورعايتهم  االأيتام  كفالة  ملمو�شا يف  حققت اجلمعية جناحا 

باالإ�شراف على تقدمي الرعاية االجتماعية والتعليمية والتثقيفية وال�شحية لالأيتام املكفولني . كما يقوم بتنفيذ العديد من االأن�شطة التي ت�شهم 

اأيتام كفالة جديدة لي�شل عدد  2010م كفلت اجلمعية )4610(  يف اكت�شاف مواهب االأيتام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم . وخالل العام 

ال�شنوات املا�شية  31098 ( يتيما ويتيمة باالإ�شافة اىل نحو )13.000( يتيم ويتيمة كفلتهم اجلمعية يف  االأيتام املكفولني حاليا اىل ) 

وانتهت كفالتهم ب�شبب بلوغهم ال�شن ال�شرعي النتهاء الكفالة .كما قدمت اجلمعية خالل هذا العام خدمات الرعاية االجتماعية والتعليمية 

وال�شحية والتدريب والتاأهيل وغريها وذلك على النحو التايل :

 

- �لكفالة �لنقدية �ل�سهرية :

الن�شاط
عدد 

الن�شاط

عدد امل�شتفيدين

ن�شبة االإناث

االإجمايلاإناثذكور

%1213566129222648849�شرف املخ�ش�س النقدي ال�شهري لالأيتام املكفولني

%1213566129222648849االجمايل

  ــ �لكفاالت �جلديدة و�لت�سويق:

الن�شاط
عدد 

الن�شاط

عدد امل�شتفيدين

ن�شبة االإناث

االإجمايلاإناثذكور

%121952415461053 توفريكفاالت جديدة  

%126162130474645ت�شويق كفالة اأيتام جدد

%115718834555كفالة تاأهيل وتدريب وبناء القدرات

%349684733970149االجمايل

1 - مشروع كفالة ورعاية األيتام
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 ــ �لرعاية �لتعليمية و�لتثقيفية و�لرتفيهية :

الن�شاطم
عدد 

الن�شاط

عدد امل�شتفيدين

االإجمايل
ن�شبة 

االإناث اإناثذكور

%2720050531225342توزيع احلقيبة املدر�شية وم�شتلزماتها والزى املدر�شي1

%137135026اإحلاق االأيتام يف اجلامعات واملعاهد املتو�شطة2

%1566412054اإحلاق االأيتام يف املدار�س اخلا�شة3

%135015050030اإحلاق االأيتام يف حلقات حتفيظ القراآن4

%348301200603020اإقامة امل�شابقات التثقيفية وحفالت التكرمي واإجراء عرو�س الفيديو5

%152402760800035توزيع جملة اأ�شامة لالأيتام6

%39501250220057اإقامة جل�شات التوعية الأمهات االأيتام وف�شول حمو االأمية وتكرمي االأم املثالية7

%1218663104902915336االإجمايل

    

ــ �لرعاية �ل�سحية  :

العدد الن�شاطم

عدد امل�شتفيدين

ن�شبة االإناثاالإجمايل

اإناثذكور

%1865468461550045اإجراء الفح�س والك�شف الطبي الدوري لالأيتام1

%1740560130043تقدمي امل�شاعدات العالجية لالأيتام2

%1486010856اإجراء عمليات جراحية لالأيتام 3

%3944274661690845االإجمايل

ــ تاأهيل وتدريب �الأيتام :

العدد الن�شاطم

ن�شبة عدد امل�شتفيدين

االإناث اإناثذكور
االإجمايل

%31027818044دورات تنمية الذات والتاأهيل ل�شوق العمل1

%2663710336الدورات املهارية خالل عطلة ال�شيف واالأيام االأخرى2

%516811528341االإجمايل
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عدد من األيتام يستلموا كفالتهم - احلديدة

اليوم املفتوح لليتمي - حلج
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فعاليات يوم اليتيم العربي  

يف اإطار هذه الفعاليات تقيم اجلمعية عددا من االأن�شطة مثل االحتفاالت اجلماهريية وزيارة احلدائق العامة واملتنزهات واإقامة امل�شابقات 

التثقيفية والريا�شية والرتفيهية لالأيتام عرب فروعها اإحتفاء بهذه املنا�شبة التي ت�شادف اأو ل جمعة من �شهر ابريل من كل عام  والتي تهدف 

الفعاليات ت�شويق كفاالت  االإنتباه اىل ق�شاياهم وتقدمي احللول مل�شاكلهم  كما يتم من خالل هذه  اىل ح�شد الدعم املجتمعي لالأيتام ولفت 

جديدة لالأيتام غري املكفولني . وخالل العام 2010م اأقيم )24( اإحتفاال يف عموم املحافظات �شارك فيها )4200( يتيم ويتيمة وح�شرها 

العديد من ممثلي اجلهات الر�شمية واملنظمات واجلمعيات وال�شخ�شيات االجتماعية . 

كما نفذ القطاع عددا من االأن�شطة والفعاليات املتعلقة باالأيتام وذلك على النحو التايل :  

الن�شاطم
عدد 

الن�شاط 

ن�شبة عدد امل�شتفيدين

االإناث االإجمايلاإناثذكور

ــــــــ8ربط  ثمانية فروع بالنظام االلكرتوين ال�شامل لالأيتام1

%1821020تدريب موظفي الفروع يف جمال ربط النظام االإلكرتوين ال�شامل2

%165238827اإقامة ملتقى مندوبي وم�شوؤيل االأيتام واالأن�شطة يف ا لفروع3

%117122942اإقامة ملتقى اأ�شدقاء اليتيم4

%143743عقد ور�شة عمل حول تطوير و�شائل الت�شويق والكفالة5

%61171839اإقامة لقاءات االأيتام بالكفالء6

%181054715231االإجمايل

اإلحتفال بيوم اليتمي العربي - شبوة

لقاء الكافلني باأليتام
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يعد م�شروع بدائل لعمل االأطفال عرب التعليم واخلدمات امل�شتدامة )اأك�ش�س بال�س( من امل�شاريع الهامة التي تتميز بها اجلمعية ويتم تنفيذه 

CHF الدولية بتمويل من وزارة العمل االأمريكية USDOL وينفذ امل�شروع اأن�شطته وخدماته يف حمافظات حجة  بال�شراكة مع منظمة 

وتعز وعدن واحلديدة .  وخالل العام 2010م نفذ امل�شروع عددا من اخلدمات واالأن�شطة ا�شتفاد منها ) 23303 ( فردا وذلك على النحو 

التايل :

العدد الن�شاطم

عدد امل�شتفيدين

االإجمايل
ن�شبة 

االإناث
مكان التنفيذ

اإناثذكور

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%127532511526448اإعادة اأطفال مت�شربني اإىل التعليم النظامي1

�شنعاء%131425اإقامة ور�س عمل ملدراء الرتبية ال�شاملة2

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%12252719اإقامة ور�س عمل ملوظفي امل�شروع والعاملني3

4
اإقامة الدورات التدريبية لفريق متطوعي 

امل�شروع
حجة11752124%

5
اإقامة الدورات التدريبية للمعلمني يف 

املحافظات امل�شتهدفة
حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة2883612429%

عدن%6241584825389برنامج حمو االأمية يف املحافظات امل�شتهدفة6

7
توزيع م�شتلزمات الدرا�شية )حقائب 

مدر�شية – قرطا�شيه(
حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة181614500886151%

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%2017201033275338جتهيز غرف م�شادر للتعليم العالجي8

9
تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية ملحافظة 

احلديدة
حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة122355761%

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%2700300100030عقد جل�شات توعية وتثقيف لالآباء واالأمهات10

11
توزيع مكائن خياطة خلريجات التدريب 

املهني يف اخلياطة
حجة108787100%

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%410001320232057االحتفال باليوم العاملي للمتطوعني12

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%248551020187554بناء وحدات اإ�شافية يف مدار�س نظامية13

حجة ــ تعز ــ عدن ــ احلديدة%163228526اإقامة دورات م�شروع العمر14

%6615645114592330350االإجمايل

2 - مشروع بدائل لعمل األطفال عبر 
التعليم والخدمات المستدامة ) أكسس - بالس (



Annual Report 201027

 عدد من الطالب املستفيدني من املشروع

االجمتاع الدوري ملعلمي املصادر - تعز
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 �شمن اهتمامها بتنمية ثقافة الطفل تقوم اجلمعية باإ�شدار جملة اأ�شامة لالأطفال التي تعد مطبوعة االأطفال الوحيدة يف اليمن و يطبع منها

 حاليًا )15.000( ن�شخة كل �شهرين ويتم توزيعها على معظم اأك�شاك ومكتبات حمافظات اجلمهورية وحتظى املجلة بقبول وا�شع يف اأو�شاط

 االأطفال واملهتمني بثقافة الطفل و تتمتع بعالقات طيبة مع خمتلف اجلهات احلكومية واملنظمات املعنية بق�شايا الطفولة يف بالدنا . وخالل

 العام 2010م مت اإ�شدار  ) 5 ( اأعداد بواقع ) 75.000 ( ن�شخة .

 كما نفذت املجلة عددا من االأن�شطة املختلفة لع�شرات االآالف من الطالب خالل العام وذلك على النحو التايل :

 الن�شاط م

عدد الطالب امل�شتفيدين

االجمايل
ن�شبة 

االإناث اإناثذكور 

%3200800040 4800حقوقيون �شغار1

%1325067502000034مبدعون �شغار2

%18012030040م�شتقبلي يف التعليم3

%18230100702830035اإلجمالي

1 - مجلة أسامة

احلفل اخلتامي ملشروع حقوقيون صغار

مشروع مبدعون صغار
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1990م �شعت اجلمعية لتح�شني الو�شع ال�شحي يف اليمن بح�شب االإمكانات املتاحة معتمدًة يف ذلك �شيا�شات �شحية  تاأ�شي�شها عام  منذ  

وتقدمي  ال�شحية  وامل�شاريع  الربامج  العديد من  بتنفيذ  يعنى  االإطار قطاعا �شحيا  اأن�شاأت اجلمعية يف هذا  ، حيث  الدولة  ل�شيا�شات  مواكبة 

املنت�شرة خ�شو�شًا يف  واالأوبئة  وامل�شتوطنة  املعدية  االأمرا�س  ومكافحة  االأولية يف عدد من حمافظات اجلمهورية  ال�شحية  الرعاية  خدمات 

املناطق النائية واملعزولة . و�شواًل اإىل تقدمي  خدمات طبية متخ�ش�شة ومتميزة كخدمات ال�شحة النف�شية ورعاية االأمومة والطفولة ومكافحة 

العجز واالإعاقة وال�شحة االإجنابية والتوعية ال�شحية حول مكافحة االإيدز وال�شل واملالريا وغريها من االأمرا�س املهملة .

أوال : الخدمات الطبية 

حيث ي�شهم هذا امل�شروع يف تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية االأولية واخلدمات الطبية العامة والتخ�ش�شية من خالل ) 31 ( مرفقًا �شحيا 

تتكون من ثالثة م�شت�شفيات وم�شتو�شفني وواحد وع�شرين مركزا �شحيا وخم�س وحدات �شحية منت�شرة يف خمتلف مناطق اجلمهورية وخا�شة 

املناطق الريفية . وخالل العام 2010م ا�شتفاد من خدمات املرافق ال�شحية ) 197.982 ( فردا .

امل�شتفيدونالن�شاطم

186880رعاية �شحية اأولية1

11102خدمات طبية تخ�ش�شية2

197982االإجمــــــــــــايل

1 - مشروع المرافق الصحية

املركز الصحي مبنطقة االحزم - احملويت
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يقوم امل�شروع بتقدمي خدمات الرعاية النف�شية املتكاملة للمر�شى امل�شابني باالأمرا�س النف�شية من خالل م�شت�شفى االأمل للطب النف�شي الذي 

ي�شم كادرا طبيا من اال�شت�شاريني املتخ�ش�شني يف الطب النف�شي ويعد امل�شت�شفى من رواد ال�شحة النف�شية يف اليمن كما مت اعتماده موؤخرا 

لتدري�س البورد يف الطب النف�شي. وخالل العام 2010م بلغ اإجمايل امل�شتفيدين من خدمات امل�شت�شفى ) 30173 ( مري�شا ومري�شة وذلك 

على النحو التايل : 

ــ �خلدمات �لقدمة للمر�سى ف �لعياد�ت �خلارجية

الن�شاطم
امل�شتفيدون

ن�شبة اأالإناث االإجمايل
اإناثذكور

%3207930413723معاينة اأولية1

%47171489620624مراجعة2

%56441197543امل�شتفيدون من ال�شيدلية اخلريية3

%715512644الك�شافة4

%439413769اجلل�شات الكهربائية5

%787114948تخطيط القلب6

%684511340تخطيط الدماغ7

%28791235411430املخترب8

%1102482158431الرقود9

%1272948121754128االإجمايل

ــ �الأن�سطة �ل�ساحبة:

الن�شاطم
امل�شتفيدون

ن�شبة اأالإناث االإجمايل
اإناثذكور

%792424191034324العالج باالأدوية1

%42332674944اجلل�شات النف�شية2

%46510456919اختبارات نف�شية3

%65831397133الت�شلية والرتفيه4

%947031621263225االإجمايل

2 - مشروع الصحة النفسية

مستشفى األمل للطب النفسي - صنعاء
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يتم من خالله تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية االأولية و�شرف العالجات 

املجانية ل�شكان املناطق النائية والبعيدة التي تفتقر اإىل اخلدمات ال�شحية 

من قبل اجلهات احلكومية املخت�شة كما يتم من خالل امل�شروع تقييم الو�شع 

بت�شيري  امل�شروع  يقوم  املنا�شبة حيث  ال�شحية  التدخالت  لتحديد  ال�شحي 

العديد من القوافل الطبية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية. وخالل العام 

ا�شتفاد  املحافظات  من  عدد  يف  �شحية  قوافل   )5( تنفيذ  مت  2010م 
منها )6126( فردًا .

3 - مشروع القوافل الصحية

اإلغاثة الصحية للمتضررني من أحداث صعدة

الدوائية  الكفاالت  وتوفري  املبا�شر  الدوائي  الدعم  بتقدمي  امل�شروع  يقوم 

واالإ�شهام يف احلد من  للتخفيف من معاناتهم  الفقراء  للمر�شى  ال�شهرية 

م�شاعفات املر�س وتدهور احلالة ال�شحية لدى املري�س حيث يتم �شرف 

وال�شرع  وال�شغط  كال�شكر  املزمنة  االأمــرا�ــس  لــذوي  الالزمة  العالجات 

امل�شتفيدين  عدد  بلغ  2010م  العام  وخالل  وغريها.  القلب  وروماتيزم 

�شهريا من امل�شروع  ) 3600( مري�س ومري�شة .

5 - مشروع الدعم الدوائي المباشر

4 - مشروع المخيمات الجراحية

تقدمي  على  ويعمل  اخلريي  بابكر  م�شت�شفى  خالل  من  امل�شروع  تنفيذ  يتم 

البولية  امل�شالك  كجراحة  التخ�ش�شية  اجلــراحــيــة  الطبية  اخلــدمــات 

والتجميل والعيون والعظام واالأنف واالأذن واحلنجرة وغريها باأ�شعار رمزية 

قيمة  توفري  ي�شتطيعون  ال  الذين  الفقراء  املر�شى  م�شاعدة  بهدف  وذلك 

وي�شتفيد  االأخــرى  امل�شت�شفيات  يف  الالزمة  والفحو�شات  العمليات  اإجــراء 

وغريهم  ح�شرموت  حمافظة  اأبناء  من  �شنويًا  املئات  املخيمات  هذه  من 

2010م مت تنفيذ )4( خميمات  من املحافظات االأخرى . وخالل العام 

ا�شتفاد منها )1420( فردا . 

املخمي اجلراحي للتجميل مبستشفى بابكر - حضرموت

أحد املستفيدني يستلم العالج اخلاص به - صنعاء
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6 - مشروع صرف أجهزة االستسقاء الدماغي

يهدف هذا امل�شروع اإىل احلد من اإعاقة االأطفال والتقليل من ن�شبة وفيات 

مر�شى اال�شت�شقاء الدماغي وامل�شاعفات الناجتة عنه من خالل توفري 

للمر�شى  و�شرفها   Shunt p.v الدماغي   ال�شائل  ت�شريف  اأجهزة 

امل�شابني مبر�س اال�شت�شقاء الدماغي وقد متيزت اجلمعية بتنفيذ هذا 

امل�شروع منذ عام 1993م . وخالل العام 2010م مت �شرف )306( 

جهازًا اإ�شتفاد منها ) 306 ( مر�شى .
مشروع صرف أجهزة اإلستسقاء الدماغي

ثانيا : مكافحة األمراض والترصد الوبائي 

1 - مشروع مكافحة اإليدز

يهدف امل�شروع اإىل ن�شر الوعي يف اأو�شاط املجتمع حول عدوى فريو�س االإيدز مبا ي�شاهم يف احلد من انت�شار العدوى وتخفيف الو�شمة االجتماعية 

والتمييز �شد امل�شابني. وذلك من خالل اإقامة جل�شات تثقيف النظراء وور�س العمل والعرو�س امل�شرحية وتنفيذ الدورات التدريبية ملقدمي 

خدمات امل�شروع . وخالل عام 2010م قدم امل�شروع خدماته بال�شراكة مع موؤ�ش�شة ميان للتنمية ال�شحية واالجتماعية واملفو�شية ال�شامية 

ل�شئون الالجئني ومنظمة اليوني�شيف حيث مت اإقامة اأكرث من )100( ن�شاط وفعالية خالل العام ا�شتفاد منها )13173( فردا وذلك على 

النحو االآتي: 

امل�شتفيدينالعدد الن�شاطم

10199اإقامة دورات تدريبية وتاأهيلية1

1211500تنفيذ عرو�س م�شرحية توعوية2

8160اإقامة ور�س عمل توعوية3

40640جل�شات التثقيف التوعوية4

20402تنفيذ برنامج تثقيف النظراء5

6
والفح�س  امل�شورة  خدمات  تقدمي 

الطوعي
12272

10213173االإجمــــــــــــايل
العروض املسرحية التوعوية - املكال
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يهدف امل�شروع اإىل خف�س ن�شبة االإ�شابة باملالريا من خالل التوعية املجتمعية واملكافحة ال�شاملة للبعو�س الناقل للمر�س يف املحافظات امل�شتهدفة 

كما ينفذ امل�شروع برامج التدريب والتاأهيل للعاملني من االأطباء واملخربيني يف املرافق ال�شحية التابعة للجمعية وغريهم من منظمات املجتمع 

املدين ويتم تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع املركز الوطني ملكافحة املالريا التابع لوزارة ال�شحة العامة وال�شكان . وخالل العام 2010م نفذ 

امل�شروع )4( دورات تدريبية اإ�شتفاد منها ) 80 ( فردا من االأطباء واخلربيني .

2 - مشروع مكافحة مرض المالريا

يقوم امل�شروع مبكافحة مر�س ال�شوداء الذي يعد منهم االأمرا�س املهملة و يتم مكافحته من خالل تنفيذ حمالت التوعية ال�شحية املجتمعية 

وتقدمي العالجات الالزمة حيث اأ�شهم امل�شروع يف خف�س ن�شبة االإ�شابة مبر�س ال�شوداء من 95 % اإىل 5 % يف معظم املناطق باملحافظات 

امل�شتهدفة وهي ) حجة واملحويت ورمية وتعز و�شنعاء ( وتتميز اجلمعية منذ عام 2000م بتنفيذ هذا الربنامج الذي فاز بجائزة ال�شارقة 

للعمل التطوعي للعام 2010م كاأف�شل برنامج تطوعي فريد من نوعه يف الوطن العربي حيث يبلغ عدد املتطوعني فيه )160( متطوعًا وخالل 

العام 2010م اأ�شتفاد من امل�شروع ) 628 ( فردا كما وزع امل�شروع )96.000( قر�س من عالج املكتزان اخلا�س باملر�س .

3 - مشروع مكافحة مرض السوداء

دورة السياسة الوطنية لعالج املالريا - صنعاء

عدد من املستفيدني من املشروع - احملويت
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الجمعية تحصل على جائزة الشارقة للعمل التطوعي 

يف اإطار اإهتمام اجلمعية بالعمل التطوعي واإ�شتثمار جهود املتطوعني يف املجتمعات املحلية وخا�شة يف اإطار برنامج مكافحة مر�س ال�شوداء 

الذي يعتمد ب�شورة اأ�شا�شية يف تنفيذ اأن�شطته وعملياته على املتطوعني املجتمعيني فقد ح�شلت اجلمعية على جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي 

للعام 2010 حيث قام ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة بدولة االإمارات العربية املتحدة بت�شليم 

الدكتور عمار ح�شن هزاع مدير عام اجلمعية ل�شئون اخلدمات االإدارية جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي يف فئة املوؤ�ش�شات العربية وذلك خالل 

احلفل التكرميي الذي اأقيم باملنا�شبة يف اإمارة ال�شارقة يف دي�شمرب 2010م وكان الدكتور عمار هزاع اأو�شح اأن ح�شول اجلمعية على جائزة 

ال�شارقة للعمل التطوعي جاء تتويجا لالجنازات الكبرية التي حققتها اجلمعية  يف خمتلف العمل اخلريي ومتيزها يف العمل التطوعي وتنفيذها 

لربنامج مكافحة ال�شوداء حيث تعد اجلمعية هي املوؤ�ش�شة الوحيدة يف اليمن التي تنفذ هذا امل�شروع منذ عام 2000م . منوها اإىل وجود اأكرث 

من 14 األف متطوع ومتطوعة يعملون مع اجلمعية يف عدد من الربامج وامل�شاريع املختلفة . وثمن هزاع الدور البارز واجلهود احلثيثة للمتطوعني 

وما يقومون به من خدمات جليلة ملجتمعاتهم املحلية م�شريا اإىل اأن جلنة التحكيم التابعة للجائزة اختارت اأف�شل خم�شة مناذج عربية ــ من 

�شمن 12 منوذجا للعمل التطوعي تناف�شت على اجلائزة ــ  وهي جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية و منظمة �شول للتنمية من اليمن وجمعية 

الكرمل للثقافة والتنمية املجتمعية من فل�شطني وموؤ�ش�شة حممد اخلام�س للت�شامن من املغرب و املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات  من 

ال�شعودية . مبديا �شكره وتقديره ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة واإىل كل القائمني على هذه 

اجلائزة، التي �شيكون لها املردود الطيب يف ت�شجيع وحتفيز العمل التطوعي  يف الوطن العربي و تعزيز التنمية يف جوانبها املختلفة .  

 مدير عام اجلمعية لشئون اخلدمات اإلدارية
 يتسلم جائزة الشارقة للعمل التطوعي



�لـتقـــرير �لـ�سنـــوي 2010 36

ثالثا : الصحة اإلنجابية

1 - مشروع الصحة االنجابية وتنظيم األسرة

يهدف امل�شروع اإىل خف�س ن�شبة وفيات االأمهات واملواليد من خالل رفع م�شتوى الوعي بق�شايا ال�شحة االإجنابية وتنظيم االأ�شرة عرب برامج 

التثقيف والتوعية املجتمعية كاإقامة اجلل�شات التثقيفية عرب �شبكة مثقفني ت�شل اىل ) 60 ( مثقفا ومثقفة وتنفيذ العرو�س امل�شرحية ال�شعبية 

اإىل تقدمي خدمات ال�شحة االإجنابية عرب املرافق  باالإ�شافة  امل�شروع  التدريب ملقدمي خدمات  العمل لقيادات املجتمع وبرامج  واإقامة ور�س 

ال�شحية التابعة للجمعية وتنفيذ العيادات املتنقلة و�شبه املتنقلة. ويتم تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع عدد من املنظمات املحلية والدولية يف خطوة 

لتعزيز مبداأ ال�شراكة وحتقيق االأهداف الوطنية يف جمال رعاية االأمومة والطفولة . وخالل العام 2010م نفذ امل�شروع اأكرث من ) 6000 ( 

ن�شاط وفعالية ا�شتفاد منها ) 105442 ( فردا وذلك وفق اجلدول التايل :

العددالن�شاطم

امل�شتفيدون

ال�شركاءاالإجمايل

اإناثذكور

1
خدمات العيادة �شبة املتنقلة يف خميم خيوان بعمران وخميم 

حر�س بحجة 
2085958595

YAMAN

UNFPA

USAID

 االحتاد

األوروبي

 التحالف

 الوطني

 لألمومة

املأمونة

 إحتاد نساء

 اليمن

2024342434خدمات العيادة �شبه املتنقلة يف منطقتي �شاه وترمي مبحافظة ح�شرموت2

48037803780تنفيذ حمالت العيادات املتنقلة3

4000253792413549514عقد جل�شات التثقيف ال�شحي حول تنظيم االأ�شرة4

1628576028808640جل�شات التثقيف ال�شحي حول الر�شائل ال�شحية املتكاملة5

288212524994624جل�شات التثقيف املجتمعية6

6450022506750عرو�س م�شرحية حول ال�شحة االإجنابية7

149670483014500عرو�س م�شرحية حول تنظيم االأ�شرة8

1181836دورة اإعداد مثقفني جمتمعيني9

1027992371دورات امل�شورة ملقدمي اخلدمات10

512031151ور�س عمل قيادات املجتمع املحلي11

150005000طباعة وتوزيع بر�شوراحلقوق االإجنابية12

1120680800اإقامة اليوم املفتوح لالأمومة املاأمونة يف احلديدة13

1120127247م�شح احتياجات ال�شحة االإجنابية يف �شيئون14

600750091553511054426االإجمــــــــــــايل
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يهدف امل�شروع اإىل االإ�شهام يف اإحداث التغيريال�شلوكي جتاه ظاهرة ختان االإناث والتخلي عنها مع زيادة الوعي املجتمعي باالآثار وامل�شاعفات 

ال�شلبية ملمار�شة هذه العادة. من خالل اإقامة حمالت التوعية باالأدبيات االإعالمية وجل�شات التدريب . وخالل العام 2010م نفذ امل�شروع 

اأربع ور�س عمل لعدد ) 60 ( اأخ�شائيا اجتماعيا يف حمافظتي عدن واملهرة كما مت توزيع اأكرث من ) 27000 ( ن�شخة من االأدبيات التوعوية 

املطبوعة املتعلقة بامل�شروع. 

2 - مشروع التوعية للتخلي عن ختان اإلناث

ورشة عمل قيادات املجمتع احمللي - املكال

مشروع الصحة االجنابية - عمران
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رابعا : المشاريع اإلغاثية لالجئين والنازحين

1 - مشروع رعاية وتأهيل الالجئين الصومال

يهدف امل�شروع اإىل حت�شني الو�شع ال�شحي والتعليمي و االقت�شادي لالجئني وتعزيز دورهم التنموي يف املجتمع من خالل الرعاية ال�شحية 

واالجتماعية واإقامة امل�شاريع االقت�شادية ال�شغرى وتنفيذ برامج التاأهيل العلمي والتدريب املهني واحلريف للمئات من جمتمع الالجئني يف 

اأمانة العا�شمة ويتم تنفيذه بال�شراكة مع املفو�شية ال�شامية ل�شئون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة. وخالل العام 2010م ا�شتفاد من خدمات 

امل�شروع  )525( فردا وذلك وفق اجلدول التايل :

الن�شاط ومدتهم

امل�شتفيدون

ن�شبة االإناثاالإجمايل

اإناثذكور

%851339�شيانة الكمبيوتر )6 اأ�شهر(1

%1061638�شبكات ) 6 اأ�شهر (2

%1212100ــ�شيانة موبايل ) 6 اأ�شهر (3

80ــ8التكرتونيات ) �شنة(4

%1515100ــدبلوم كمبيوتر ) �شنة (5

%77100ــالكرتونيات ) 6 اأ�شهر (6

%751242كهرباء ) �شنة (7

50ــ5جنارة ) �شنة (8

130ــ13�شيانة �شيارات ) 6 اأ�شهر (9

%17888دبلومات طبية ) 3 �شنوات (10

150ــ15التدريب على اإدارة االأعمال .11

%4410014470قرو�س امل�شروعات ال�شغرية12

%621021698دورات يف اأهمية العمل واكت�شاب اخلربات13

%1404198بناء فريق عمل تطوعي من جمتمع الالجئني14

%11840752578اإلجمــــــــــــالي
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كما مت يف هذا االإطار تقدمي امل�شاعدات العينية املختلفة بالتعاون مع قطر اخلريية ومنظمة IHH الرتكية وذلك على النحو التايل :

الن�شاطم

امل�شتفيدين

االإجمايل

فرداأ�شرة

140 ــ140توزيع املواد الغذائية1

132ــ132توزيع املالب�س2

73 ــ73توزيع حلوم االأ�شاحي3

150150ــكفالة اأيتام4

345150495االإجمــــــــــــايل

كما تدير اجلمعية من خالل فرعيها يف عدن وحلج عددا من املراكز ال�شحية لرعاية الالجئني يف منطقة الب�شاتني مبحافظة عدن وخميم خرز 

: التايل  النحو  على  وذلك  فردا   )62.319( املراكز  هذه  خدمات  من  اإ�شتفاد  مبحافظة حلج . وخالل العام 2010م 

املركزم

امل�شتفيدون

االإجمايل

اإناثذكور

8470917417644املركز الطبي بالب�شاتني1

1390513905ــمركز االأمومة بالب�شاتني2

101811102921210املركز الطبي بخرز3

95609560ــخدمات االأمومة بخرز4

186514366862319االإجمايل

التدريب على صيانة السياراتتدريب فريق العمل التطوعي ملجمتع الالجئني
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تقوم اجلمعية من خالله بتقدمي خدمات االإيواء والتغذية اليومية للنازحني من احلروب والكوارث الطبيعية وتوفري الرعاية ال�شحية واالجتماعية 

والنف�شية يف خميمات االإيواء واخلدمات اال�شت�شارية القانونية للنازحني . كما يتم يف اإطار امل�شروع تقدمي خدمات اإنتاجية وم�شاعدات عينية 

والندوة  الالجئني  ل�شئون  املتحدة  االأمم  بال�شراكة مع مفو�شية  امل�شروع  تنفيذ  2010م مت  العام  النازحني  وخالل  وتاأهيل  وتدريب  ونقدية 

العاملية لل�شباب االأ�شالمي ومنظمة اأطباء م�شر وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين من خدماته )1597( اأ�شرة و )22171( فردا وذلك على النحو 

التايل  : 

الن�شاطم

امل�شتفيدين

االإجمايل

فرداأ�شرة

153055627092تنفيذ القوافل االإغاثية والعالجية1

1650016500ــتقدمي الرعاية ال�شحية واالجتماعية والدعم النف�شي2

67ــ67دفع اإيجار منازل 3

6363ــاإقامة م�شاريع اإنتاجية4

4646ــالتدريب على اخلياطة والتطريز5

15972217123768االإجمــــــــــــايل

2 - مشروع اإليواء والحماية وتقديم المساعدات للنازحين

 مشروع دفع ايجارات املنازل لألسر النازحة
جراء حرب صعدة

القافلة الصحية إلغاثة النازحني جراء حرب صعدة
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تعد م�شاريع اخلري الرم�شانية من اأهم امل�شاريع املو�شمية وتهدف اىل ن�شر قيم التكافل بني اأفراد املجتمع واالإ�شهام يف تخفيف معاناة املحتاجني 

خالل ال�شهر الكرمي وي�شتفيد منها ع�شرات االأالف من االأ�شر الفقرية وا�شر االأيتام ومئات االأالف من الفقراء وامل�شاكني وطالب العلم وعابري 

ال�شبيل وتتكون من م�شروع افطار ال�شائم املتمثل يف اإقامة موائد االإفطار املفتوحة يف امل�شاجد ومراكز االإفطار وم�شروع توزيع املواد الغذائية 

وم�شروع توزيع ك�شوة وهدية العيد . وخالل العام 2010م بلغ اجمايل امل�شتفيدين من خدماتها )597.527( فردا و)139.266( اأ�شرة 

يف جميع حمافظات اجلمهورية وذلك على النحو التايل :

امل�شروعم

عدد امل�شتفيدين

اأ�شرةفرد

ــ538000م�شروع اإفطار ال�شائم1

139.266ــم�شروع توزيع املواد الغذائية2

ــ59527م�شروع توزيع ك�شوة وهدية العيد3

597.527139.266االإجمايل

1 - مشاريع الخير الرمضانية

2 - مشروع توزيع لحوم األضاحي

االأ�شر  معاناة  وتخفيف  االأ�شاحي  �شنة  اإحياء  اإىل  امل�شروع  يهدف 

وي�شتفيد  املبارك  االأ�شحى  عيد  اأيــام  خالل  االأيتام،  واأ�شر  الفقرية 

منه اأكرث من مائة الف اأ�شرة �شنويا يف عموم حمافظات اجلمهورية 

والنازحني  ال�شومال  والالجئني  واملر�شى  العلم  طالب  من  واالآالف 

خربة  ن�شاأتها  منذ  اجلمعية  امتلكت  وقد   . واحلروب  الكوارث  جراء 

ال�شوابط  وفــق  امل�شروع  تنفيذ  يف  متطورة  واآلــيــات  وا�شعة  تراكمية 

لها يف املديريات واملحافظات  التابعة  واللجان  الفروع  ال�شرعية عرب 

. وخالل العام 2010م ا�شتفاد من امل�شروع )113.649( اأ�شرة 

يف جميع حمافظات اجلمهورية وذلك على النحو التايل :

جدول يو�شح عدد ونوع االأ�شاحي واالأ�شر امل�شتفيدة منها

مكان التنفيذعدد االأ�شر امل�شتفيدةعدد االأ�شاحينوع االأ�شاحيم

جميع حمافظات اجلمهورية1093965634ال�شاأن واملاعز1

جميع حمافظات اجلمهورية41948015االأبقار2

23  محافظة11358113649االإجمايل

مشروع توزيع املواد الغذائية - احلديدة

مشروع توزيع حلوم األضاحي - حضرموت



Annual Report 201043

يتم تنفيذ امل�شروع يف عدد من حمافظات اجلمهورية بال�شراكة مع عدد من املنظمات يف الداخل واخلارج وتقوم اجلمعية من خالله بتوفري 

الكفالة ال�شهرية والدورية لالأالف من االأ�شر الفقرية وتتم عملية الكفالة بناء على نتائج البحث االجتماعي واالإقت�شادي الذي جتريه اجلمعية 

وال�شكر  واالأرز  الدقيق  املكونة من  الغذائية  املواد  ثم �شرف  امل�شتحقة ومن  االأ�شر  اإعتماد  يتم من خالله  للكفالة حيث  االأ�شراملتقدمة  لو�شع 

والزيت ب�شكل دوري وثابت . ويف هذا االإطار تقوم اجلمعية اأي�شا بتوزيع امل�شاعدات الغذائية الطارئة لالأ�شرالفقرية بهدف حت�شني ظروفها 

املعي�شية . وخالل عام 2010م ا�شتفاد من امل�شروع ) 3730 ( وذلك على النحو التايل :

عدد االأ�شر امل�شتفيدةالن�شاطم

1441�شرف الكفالة ال�شهرية والدورية لالأ�شر املكفولة1

2289�شرف املواد الغذائية الطارئة يف اإطار امل�شروع2

3730االإجمــــــــــــايل

3 - مشروع كفالة األسر الفقيرة

 تعد ظاهرة االأعرا�س اجلماعية من الظواهر احل�شارية يف بالدنا وقد كان للجمعية ق�شب ال�شبق يف اإر�شاء هذا التقليد االجتماعي يف اليمن 

اإكمال ن�شف دينهم وتاأ�شي�س االأ�شرة ال�شاحلة يف املجتمع كما يعمل على حماربة عادات البذخ  ، وي�شهم امل�شروع يف م�شاعدة ال�شباب على 

املحافظات  للعر�شان يف عدد من  امل�شاعدات  االأعرا�س اجلماعية وتقدمي  اإقامة  ويتم من خالله  الفردية  االأعرا�س  التي ت�شاحب  واالإ�شراف 

. وخالل العام 2010م مت اإقامة )3( اأعرا�س جماعية وتقدمي م�شاعدات ملئات العر�شان يف عدد من املحافظات ا�شتفاد منها )1187( 

عري�شًا وعرو�شًا وذلك على النحو التايل :  

املحافظةامل�شتفيدونالن�شاطم

1
اإقامة االأعرا�س 

اجلماعية
732

�شنعاء ــ  ذمار 

ــ البي�شاء

2
تقدمي م�شاعدة 

للعر�شان 
455

احلديدة ــ 

ح�شرموت 

ــ عمران ــ 

ال�شالع ــ رمية

8 محافظات1187االإجمايل

4 - مشروع تيسير الزواج

العرس اجلماعي - وصاب
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يواجه مر�شى الف�شل الكلوي وال�شرطان يف بالدنا اأو�شاعا �شعبة و�شاقة فمري�س الف�شل الكلوي يحتاج اىل اأكرث من عملية غ�شيل يف االإ�شبوع  

كما هو احلال لدى امل�شاب بال�شرطان حيث يحتاج بني فرتة واأخرى اىل اإجراء اجلل�شات االإ�شعاعية اأوالكيماوية . ويعاين هوؤالء املر�شى وخا�شة 

الوافدين من املحافظات �شعوبة يف توفريال�شكن واملاأوى يف اأمانة العا�شمة باعتبارها حاليا املكان الوحيد يف اليمن الذي تتوفر فيه خدمات 

عالج ال�شرطان واملكان والرئي�س بالن�شبة ملعاجلة الف�شل الكلوي . ولالإ�شهام يف معاجلة هذه امل�شكلة اأن�شاأت اجلمعية عام 2008م  دار ال�شفقة 

الإيواء مر�شى الف�شل الكلوي وال�شرطان ب�شعة خم�شني �شريرا يف مرحلته االأوىل وتطمح اجلمعية يف تو�شيع �شعته لي�شتوعب 400 �شرير ويقوم 

الدار بتقدمي اخلدمات ال�شحية و�شرف االأدوية الالزمة للمر�شى وتقدمي وجبات التغذية اليومية لهم وملرافقيهم واإقامة العديد من االأن�شطة 

والفعاليات وبرامج الدعم النف�شي . وخالل العام 2010م قام الدار باإيواء )500( فردا من املر�شى ومرافقيهم وقدم عددا من اخلدمات 

املختلفة وذلك على النحو التايل : 

امل�شتفيدون 

)مر�شى ومرافقني ( 
الن�شاط م

200 الكفالة ال�شهرية وتقدمي امل�شاعدات النقدية للمر�شى 1

300

وتقدمي  ومرافقيهم  العام  خالل  املرتددين  املر�شى  اإيواء 

خدمات الرعاية ال�شحية والعالجات الالزمة والتغذية اليومية 

والرحالت الرتفيهية

2

500 االإجمايل

5 - دار الشفقة إليواء مرضى الفشل الكلوي والسرطان

خدمة الفخص الطبي للمرضى النزالءمبنى دار الشفقة - صنعاء
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يف هذا االإطار تنفذ اجلمعية عددا من امل�شاريع التعليمية املختلفة بهدف االإ�شهام يف تنمية التعليم وم�شاعدة الطالب على اإمتام م�شريتهم 

التعليمية يف التعليم العام واجلامعي . وتتمثل هذه امل�شاريع يف : م�شروع كفالة طالب العلم وتوفري املنح التعليمية للطالب الفقراء ، وم�شروع 

كفالة مدر�شي حتفيظ القراآن الكرمي وكفالة الدعاة ، وم�شروع ) م�شتقبلي يف التعليم ( الذي يتم من خالله اإعادة املئات من الطالب املت�شربني 

اىل مدار�شهم يف عدد من حمافظات اجلمهورية . وم�شروع توزيع احلقيبة والزي املدر�شي ، وم�شروع توزيع املكتبات وم�شروع اإقامة املراكز 

املهارية خالل عطلة ال�شيف ويتم تنفذ هذه امل�شاريع بال�شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات الداعمة يف الداخل واخلارج . وخالل 

العام2010 م بلغ اإجمايل امل�شتفيدين منها )52.780( فردا وذلك على النحو التايل :

امل�شتفيدون امل�شروع  م

184 م�شروع كفالة طالب العلم وتوفري املنح الدرا�شية 1

263 م�شروع كفالة مدر�شي التحفيظ  2

400 م�شروع ) م�شتقبلي يف التعليم ( اإعادة الطالب املت�شربني اإىل مدار�شهم 3

9 م�شروع توزيع املكتبات 4

44599 م�شروع توزيع احلقيبة املدر�شية والزى املدر�شي 5

7325 م�شروع اإقامة املراكز املهارية خالل عطلة ال�شيف 6

52.780 االإجمايل

6 - المشاريع التعليمية

مشروع توزيع احلقيبة املدرسية مشروع مستقبلي في التعلمي
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7 - تقديم خدمات إجتماعية مختلفه

يف اإطار تقدمي الرعاية االجتماعية لالأفراد واالأ�شرالفقرية نفذت اجلمعية خالل عام 2010م عرب فروعها يف عدد من حمافظات اجلمهورية 

امل�شاريع واخلدمات التالية : 

امل�شروعم

التكلفة 

االإجمايل
ن�شبة 

االإناث اإناث ذكر 

1

من  )مت  حتبون  مما  كيلو  ن�شف  م�شروع 

خالله جمع كمية من املواد الغذائية املختلفة 

وتوزيعها على االأ�شر الفقرية (

600400100067%

%17001955365554تقدمي وجبة الفطور املدر�شي2

%782058701369043م�شروع �شقاية طالب العلم3

%43479053دعم دار العجزة وامل�شنني4

ــ1090ــ1090توزيع الكتب واالأ�شرطة5

ــ10ــ10 دعم الغارمني مببالغ نقدية6

%1126382721953543االإجمايل
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 يتم يف هذا املجال تنفيذ العديد من احلمالت االإغاثية الطارئة لتقدمي اخلدمات االجتماعية وال�شحية للمت�شررين من الكوارث واحلروب يف 

الداخل واخلارج الذين ي�شبحون باأم�س احلاجة اإىل املاأوى والغذاء والك�شاء والدواء . حيث ت�شهم هذه احلمالت يف تخفيف معاناتهم ووقايتهم 

من االأمرا�س واالأوبئة املحتملة جراء االأو�شاع غري الطبيعية التي يعي�شونها يف اأماكن اللجوء واملخيمات . وخالل العام 2010م نفذت اجلمعية 

عددا من احلمالت االإغاثية اإ�شتفاد منها )26000( فردا و )12125( اأ�شرة وذلك على النحو االآتي : 

احلملةم

امل�شتفيدون

اأ�شراأفراد

23 ــاإغاثة املت�شررين من االإنزالقات ال�شخرية يف مديرية املظفر مبحافظة تعز1

2
اإغاثة االأ�شر املت�شررة من االأمطار الغزيرة يف مدينة عدن )توزيع مواد 

غذائية و�شفط املياه من املنازل التي غمرتها االأمطار(
17

2
وحجة  �شعدة  حمافظتي  يف  النازحة  لالأ�شر  الكرامة  حقيبة  حمالت  تنفيذ 

جراء احلرب يف حمافظة �شعدة
11652ــ

3
واخليام  العالجات  من  كمية   ( باك�شتان  يف  ال�شيول  من  املت�شررين  اإغاثة 

والبطانيات (
2000425

ــ9000دعم املت�شررين من ال�شيول يف باك�شتان بعيادة طبية متنقلة ملدة �شتة اأ�شهر4

5
تقدمي  ) 10 ( م�شخات مياه و) 4 ( حمطات ت�شفية للمياه للمت�شررين من 

ال�شيول يف باك�شتان
ــ15000

2600012125االإجمايل

1 - الحمالت اإلغاثية

توزيع املواد الغذائية والفرش للمتضررني - تعزآغاثة املتضررني من السيول في باكستان - اخلدمات الطبية
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توزيع الفرش والبطانيات للمتضررني من السيول في باكستان

توزيع الخيام للمتضررني من السيول في باكستان
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2 - مشروع بناء مساكن لألسر المتضررة 
من السيول في محافظة حضرموت

ويف اإطار تنفيذ اجلمعية للمرحلة الثانية ــ مرحلة االإعمار ــ من اإغاثة املت�شررين من ال�شيول يف حمافظتي ح�شرموت واملهرة انتهت  اجلمعية 

خالل العام 2010م من عملية بناء ) 103 ( منازل لالأ�شر املت�شررة التي فقدت منازلها جراء ال�شيول املدمرة يف وادي ح�شرموت ، حيث مت 

تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع عدد من املنظمات الداعمة  يف الداخل واخلارج ، وقد كان لهذا امل�شروع االأثر الطيب يف تخفيف معاناة هذه االأ�شر 

من خالل توفري ال�شكن الذي يعد من اأ�شا�شيات احلياة ومتطلباتها ال�شرورية وجاء بناء هذه املنازل يف اإطار خطة اإ�شرتاتيجية تبنتها اجلمعية 

لبناء اأكرث من )400( منزل لالأ�شر املت�شررة بال�شراكة مع الداعمني واملانحني . 

جدول يو�شح عدد املنازل التي مت بناوؤها لالأ�شر املت�شررة من ال�شيول واجلهات املتربعة حتى عام 2010م

عدد املنازلاجلهة الداعمةم

40موؤ�ش�شة العون للتنمية1

37الهالل االأحمر القطري2

20موؤ�ش�شة التوا�شل للتنمية3

3الندوة العاملية لل�شباب االإ�شالمي4

3فرع اجلمعية يف املكال5

103االإجمايل

تقوم اجلمعية يف هذا املجال بتنفيذ ودعم امل�شاريع والربامج االجتماعية وال�شحية والتعليمية والتثقيفية من خالل قطاع تنمية االأ�شرة باآمانة 

 مناذج من املنازل التي مت بناءها للمتضررني من
السيول في حضرموت

أحد املستفيدني يستلم مفاتيح املنزل ووثيقة المتليك- حضرموت
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العا�شمة والفروع واللجان الن�شائية التابعة له يف حمافظات اجلمهورية حيث يقوم القطاع بتقدمي اخلدمات املختلفة واملتعددة و�شط جمتمع 

املراأة والطفل بهدف االإ�شهام يف التنمية املجتمعية وحت�شني الو�شع املعي�شي لالأ�شر واالأفراد. كما ينفذ القطاع عددا من الربامج التدريبية 

لتاأهيل االأ�شر الفقرية واأك�شاب اأفرادها احلرفة واملهنة التي ت�شاعد يف توفري م�شادر دخل جديدة لالأ�شرة وتاأمني حياتها املعي�شية . وخالل 

العام 2010م بلغ اإجمايل امل�شتفيدين من خدمات القطاع )21.721( م�شتفيدة و )5.960( اأ�شرة  وذلك على النحو التايل:

1 - الخدمات االجتماعية

العددالن�شاطم

امل�شتفيدون

اأ�شرةفرد

2123ــ1دعم االأ�شر الفقرية 1

ــ1100تنفيذ م�شروع االإقرا�س2

ــ17توزيع مكائن خياطة لالأ�شر الفقرية 3

ــ19144توزيع ك�شوة العيدين  4

3837ــ1توزيع بطانيات وك�شوة ال�شتاء 5

ــ1100توزيع مواد غذائية ومواد �شحية لنزيالت ال�شجن املركزي 6

693515960االإجمايل

مشروع توزيع بطانيات الشتاء - صنعاء
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2 - الخدمات التعليمية والتثقيفية

امل�شتفيداتالعددالن�شاط

400400ريا�س ومدار�س االأطفال

10001000اإقامة درو�س تقوية متخ�ش�شة

2020 ت�شكني طالبات يف ال�شكن اجلامعي

2020 تقدمي  منح درا�شية

2 210 10كفالة طالبات العلم

7070كفالة مدر�شات حلقات حتفيظ  القراآن 

2500توزيع احلقيبة املدر�شية وم�شتلزماتها والزي املدر�شي  

1150 تكرمي حافظات القراآن يف عدد من الفروع

11500توزيع جملة ا�شامة لليتيمات    

633870االجمايل

3 - الخدمات الصحية

امل�شتفيداتالعددالن�شاط

88اإجراء عمليات جراحية و�شطى و�شغرى

10400اإقامة دورات يف االإ�شعافات االأولية

18408االجمايل
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4 - التدريب والتأهيل

امل�شتفيداتالعددالن�شاطم

1203157دورات يف اخلياطة والتجميل والتزيني  1

242100دورات يف التنمية الب�شرية2

842850دورات يف الكمبيوتر واللغة االجنليزية3

7160دورات يف الت�شويق واإعداد امل�شاريع 4

1100 دورة توعوية حول ميثاق االأ�شرة يف االإ�شالم 5

121دورة حول �شناعة البخور واخلياطة والكمبيوتر الوافدات من دولة جزر القمر6

124تنفيذ دورة يف االإقرا�س االآيل لفرعي القطاع يف احلديدة وحجة 7

8
اإقامة ور�شة عمل حول حقوق الفتيات وعادات الزواج يف اليمن للمحاميني واملهنيني ومنظمات 

املجتمع املدين 
180

547اإقامة دورات توعية حول حقوق الفتيات وعادات الزواج يف اليمن للمحاميني واملهنيني 9

10
امل�شاريع  واإعداد  واالإدارة  والفوتو�شوب  االإنرتنت  جمال  يف  القطاع  ملوظفات  تدريبية  دورات 

والنظام املحا�شبي والتوثيق واالأر�شفة والعمل التطوعي
2069

2648608االإجمايل

كما نفذ القطاع عددا من االأن�شطة املختلفة خالل العام وذلك على النحو التايل :

العددالن�شاطم

3تاأثيث مراكز تاأهيل املراأة يف املحويت ورداع وحجة1

1اإقامة ور�شة عمل للتوعية مبخاطر الزواج املبكر واملتبادل لعدد ) 80 ( من  الق�شاة واملحامني2

7اإتفاقيات �شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات واملجال�س ومراكز املعلومات3

1فتح فرع جديد للقطاع يف حمافظة �شبوة4

12االجمايل
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الجمعية حضور متميز ومشاركات فاعلة

الفعاليات  العديد من  ت�شارك اجلمعية يف  والدولية  واالإقليمية  الوطنية  الهيئات واملنظمات  العالقة مع  امل�شرتك وتنمية  التعاون  اإطار  يف 

واملوؤمترات والندوات املنفذة داخل اليمن وخارجه ، كما تقوم باإجراء الزيارات للجهات وال�شخ�شيات ذات العالقة بالعمل الطوعي يف 

الداخل واخلارج بغر�س جت�شيد التعاون القائم وتبادل اخلربات وامل�شورات التي من �شاأنها تعزيز التن�شيق وال�شراكة والدفع بعملية االأداء 

املوؤ�ش�شي اىل م�شتويات اأف�شل من االإنتاج والتطور والرقي . وخالل عام 2010م نفذت اجلمعية العديد من الزيارات و�شاركت يف الفعاليات 

واملوؤمترات املختلفة والتي من اأهمها : 

المشاركات الخارجية

امل�شاركة يف اجتماع الدورة )33( ملجل�س اأمناء منظمة الدعوة االإ�شالمية باخلرطوم . 1

امل�شاركة يف اجتماع الهيئة التاأ�شي�شية للمجل�س االإ�شالمي العاملي للدعوة واالإغاثة يف القاهرة.. 2

امل�شاركة يف املوؤمتر الثالث للمنظمات االإن�شانية للدول االأع�شاء مبنظمة املوؤمتر االإ�شالمي يف الدوحة  .. 3

امل�شاركة يف املوؤمتر  الدويل لالإغاثة يف  دبي. . 4

امل�شاركة يف حفل احتاد املنظمات االإ�شالمية يف اأوروبا يف تركيا مبنا�شبة مرور 25 عاما على تاأ�شي�س االحتاد . . 5

امل�شاركة يف موؤمتر االأ�شر ال�شقيقة يف تركيا.. 6

امل�شاركة يف املوؤمتر ال�شاد�س ل�شبكة �شنابل للتمويل االأ�شغر يف �شوريا .. 7

امل�شاركة يف املوؤمتر ال�شابع لالحتاد العربي للعمل التطوعي يف �شرم ال�شيخ.. 8

م�شاركة وفد اجلمعية يف اأعمال االإغاثة للمت�شررين من الفي�شانات يف  باك�شتان . 9

امل�شاركة يف موؤمتر مكافحة االإدمان يف الكويت وزيارة ال�شخ�شيات واجلهات الداعمة. . 10

امل�شاركة يف موؤمتر املنتدى االإن�شاين العاملي يف تركيا . 11

امل�شاركة يف موؤمتر )التعرف على اأف�شل املمار�شات لتخفيف وفيات االأمهات ( / الهند . . 12

امل�شاركة يف موؤمتر الندوة العاملية لل�شباب االإ�شالمي يف جاكرتا.. 13

  ــ كما مت تنفيذ �لزيار�ت �خلارجية �لتالية :

زيارة رئي�س اجلمعية للمملكة العربية ال�شعودية .. 1

زيارة اأمني عام اجلمعية  لدولة قطر.. 2

زيارة االأمني العام  لدولة كينيا والتعرف على املنظمات العاملة فيها .. 3

زيارة املدير العام ل�شئون القطاعات العاملة لدولة الكويت. 4



Annual Report 201057

امل�شاركة يف اجتماع اللجنة الوطنية للتن�شيق القطاعي ــ وزارة التخطيط والتعاون الدويل. . 1

2 .)CCM( امل�شاركة يف اجتماع اللجنة الفنية الآلية التن�شيق الوطني ملكافحة ال�شل واملالريا واالإيدز

امل�شاركة يف ور�شة عمل املراقبة الفنية للخطط واإ�شراك املجتمع املدين يف اخلطة اخلم�شية الرابعة للدولة ــ وزارة التخطيط. . 3

امل�شاركة يف ور�شة عمل دمج املجتمع املدين والنوع االجتماعي يف املراقبة والتقييم للخطط التنموية ــ وزارة التخطيط والتعاون الدويل. . 4

امل�شاركة يف اجتماع املراجعة الن�شفية للربنامج القطري ل�شندوق االأمم املتحدة لل�شكان. . 5

امل�شاركة يف ور�شة عمل اآليات تنفيذ تو�شيات اال�شتعرا�س الدوري ال�شامل بال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين ــ وزارة حقوق االإن�شان.. 6

امل�شاركة يف املوؤمتر االقت�شادي الدويل ــ �شنعاء.. 7

امل�شاركة يف مناق�شة اإ�شرتاتيجية التعامل مع النازحني يف الكوارث والنزاعات .. 8

امل�شاركة يف اجتماعات اللجنة الفنية الإعداد التقريرالوطني الرابع للتنمية الب�شرية. . 9

امل�شاركة يف اأعمال النداء العاملي ملكافحة الفقر.. 10

المشاركات الداخلية

ورشة عمل املراقبة الفنية للخطط وإشراك املجمتع املدني
 في اخلطة اخلمسية الرابعة للدولةـ ـ وزارة التخطيط
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ويف اإطار العالقة املتميزة واملتنامية بني اجلمعية و�شركائها املحليني والدوليني يقوم عدد من ممثلي الهيئات واملنظمات غري احلكومية املحلية 

االإطالع  بغر�س  وقطاعاتها  وبراجمها  وم�شاريعها  اجلمعية  بزيارة  بالدنا  يف  الدبلوما�شية  البعثات  وممثلي  ال�شفراء  من  وغريهم  والدولية 

والتعرف على طبيعة اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين يف خمتلف جماالت عمل اجلمعية وكذا مناق�شة وتوقيع اتفاقيات ال�شراكة بني اجلانبني . 

وخالل عام 2010م زار اجلمعية ووحداتها التابعة ) 18 ( وفدا خمتلفا وذلك على النحو التايل :

وفد منظمة املوؤمتر االإ�شالمي . • 

ال�شفري الكويتي ال�شابق ال�شيد/ �شامل الزمانان ) زارم�شت�شفى االأمل للطب النف�شي (. • 

مدير منظمة اأوك�شفام الربيطانية . • 

مدير منظمة الهجرة الدولية ال�شيد/ فوزي الزيوت • 

ال�شيخ/ عبد الرحمن التميمي - اأمني عام الرحمة لالأعمال اخلريية بدولة االإمارات  • 

الوفد الدويل للمفو�شية ال�شامية ل�شوؤن الالجئني.• 

االأ�شتاذ / عطية مو�شى – م�شت�شار الهالل االأحمر القطري • 

االأ�شتاذ / احمد الزيتوين املدير االإقليمي  لل�شندوق العاملي ملكافحة ال�شل واملال ريا. • 

 نائب ممثل منظمة اأوك�شفام الدولية  • 

االأ�شتاذ / عبد العزيز املقداد رئي�س قطاع امل�شاريع بقطر اخلريية . • 

وفد اأيادي اخلري نحو اآ�شيا .  • 

الدكتور / ح�شن اجلابري مدير االأعمال اخلريية الأ�شرة غامن بن �شعد اآل �شعد ــ دولة قطر . • 

ممثل منظمة كري ) زار قطاع تنمية االأ�شرة لتوقيع اتفاقية �شراكة لتنفيذ م�شروع املهم�شني (. • 

الوفد الرتكي امل�شارك يف مهرجان الطفل الفل�شطيني .• 

 •I.H.H وفد منظمة

وفد منظمة اأطباء بال حدود .• 

ممثل منظمة بروجرو�شيو الربيطانية يف اليمن  .• 

نائب رئي�س املو�شياد الرتكي. • 

الوفود الزائرة
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بح�شور االأخ القا�شي حمود الهتار وزير االأوقاف واالإر�شاد وعدد من امل�شئولني وال�شخ�شيات االجتماعية ورجال املال واالأعمال وممثلني عن 

املنظمات واجلهات املانحة يف الداخل واخلارج احتفلت اجلمعية يف �شهر يوليو 2010م مبنا�شبة مرور ع�شرين عاما على تاأ�شي�شها . ويف كلمته 

اأ�شاد االأخ وزير االأوقاف واالإر�شاد باجلمعية وجهودها يف العمل اخلريي واالإن�شاين وقال الهتار الذي ح�شر بالنيابة عن رئي�س  يف االإحتفال 

اجلمهورية اإن اجلمعية مثلت خالل ع�شرين عاما منوذجا ناجحا لل�شراكة بني الدولة ومنظمات املجتمع املدين و�شاهمت مب�شاريعها املتنوعة يف 

جماالت التنمية املتعددة التي ا�شتفاد منها الفرد واملجتمع ، معتربا ان اجلمعية كان لها الدور االأكرب يف نقل العمل اخلريي من العمل الفردي 

اإىل العمل اجلماعي ونالت بذلك ثقة الدولة واملح�شنني واملحتاجني على حد �شواء .

واعتمدت  موؤ�ش�شي  �شكل  يف  اخلريي  العمل  ثقافة  �شنعت  اجلمعية  اأن  كلمته  يف  اأكد  اجلمعية  رئي�س  العر�شاين  مر�شد  القا�شي  االأخ  وكان 

ال�شفافية واملوؤ�ش�شية منهجا لها ، مطالبا اجلميع بدعم وت�شجيع العمل اخلريي وتر�شيخ ثقافته يف املجتمع والتن�شيق بني اجلهود وت�شافرها للحد 

من ظاهرة الت�شول التي ت�شوه �شورة اليمن ، داعيا اىل بذل املزيد الإيجاد مراكز تدريبية لتاأهيل املت�شولني واإدماجهم يف العمل واالإنتاج . 

فيما قال ال�شيخ �شلطان بن فهد القا�شمي رئي�س جمعية االإ�شالح باإمارة راأ�س اخليمة بدولة االإمارات العربية املتحدة ان اليمن ت�شكل العمق 

احل�شاري والتاريخي لالأمة العربية ، م�شريا اىل اأن بناء االإن�شان العربي واالإ�شالمي بحاجة اىل �شرب وت�شحية ، م�شددا على اأهمية الت�شافر 

والتعاون امل�شرتك واأن تكون ايادي النا�س يف بع�شها البع�س حتى يتحقق االإجناز واالإعجاز . 

كما حتدث الدكتور طارق �شنان اأبو حلوم رئي�س املجل�س االأعلى للجمعية عن مراحل التاأ�شي�س والتطوير وعوائق العمل التي مت التغلب عليها 

تخلله عدد من  الذي  االإحتفال  . ويف  الكبري  النجاح  بلغت اجلمعية هذا  بعطائاتهم  الذين  والداعمني  بجهود اخلريين  ثم  تعاىل  بف�شل اهلل 

املوؤ�ش�شني  اأبرز  تكرمي عدد من  الهاجري مت  واأحمد  اأمين احلالق  العربيني  واملن�شدين  االأيتام  االإن�شادية لرباعم  والو�شالت  الفنية  الفقرات 

وممثلي املنظمات واجلهات الداعمة ورجال املال واالأعمال واخلريين واملح�شنني يف الداخل واخلارج . 

االحتفال بمرور عشرين عام على تأسيس الجمعية

الزهرات يؤدني مقطوعة إنشاديةجانب من احلضور في احلفل الفني واخلطابي
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املانحة  والهيئات  الدولية  واملنظمات  ال�شفارات  وعدد من ممثلي  علي حمد  الرزاق  اأمة  الدكتورة  والعمل  االجتماعية  ال�شئون  وزيرة  بح�شور 

وال�شخ�شيات االجتماعية ورجال املال واالأعمال اأقامت اجلمعية يف الثاين ع�شر من يناير  2011 م  اأم�شية احتفالية مبنا�شبة ح�شولها على 

املحافظات  متطوعا يف   )  160  ( نحو  ي�شم  الذي  ال�شوداء  مكافحة مر�س  برنامج  ــ من خالل  2010م  التطوعي  للعمل  ال�شارقة  جائزة 

للطب  االأمل  م�شت�شفى  خالل  من  2009م  للعام  املتميز  اخلريي  للم�شروع  ال�شباح  االأحمد  فهد  ال�شيخ  جائزة  على  وح�شولها  ــ  امل�شتهدفة 

النف�شي ، ويف حفل االأم�شية اأكدت الدكتورة اأمة الرزاق علي حمد وزيرة ال�شئون االجتماعية والعمل اأن ح�شول اجلمعية على اجلائزتني اإمنا هو 

ثمرة جهود االإدارة املتميزة م�شيدة بدور اجلمعية يف جمال العمل التطوعي و�شراكتها املتميزة مع الدولة يف هذا املجال .

من جهتها اأكدت ال�شيدة لوؤلوؤة الكيالين التي األقت كلمة يف االأم�شية بالنيابة عن براتيبا مهاتا املن�شق املقيم لالأمم املتحدة  على اأهمية ماتقوم 

به اجلمعية من خدمات وم�شاريع تطوعية م�شرية اإىل اأن العامل اأ�شبح اليوم ينظر اإىل التطوع نظرة جادة الأهميته وعظمته منوهة اأن االأمم 

املتحدة قد اأعلنت العام 2011م عاما للتطوع . 

من جانبه اأ�شار الدكتور عبد املجيد فرحان اأمني عام اجلمعية اإىل اإجنازات اجلمعية خالل العقدين املا�شيني ومتيزها يف تبني وتنفيذ عدد من 

امل�شاريع غري امل�شبوقة يف كافة امل�شتويات معلنا اأن اجلمعية يف �شدد االإعداد الإن�شاء مركز لالأبحاث االجتماعية الذي من �شاأنه الدفع مب�شتوى 

جودة العمل املوؤ�ش�شي وتطويره . 

ويف ختام االأم�شية مت تكرمي مدير م�شروع مكافحة مر�س ال�شوداء وعدد من املتطوعني يف امل�شروع الذي مت يف االحتفال ا�شتعرا�س خدماته 

واأن�شطته من خالل عر�س خا�س قدمه الدكتور ع�شام الدين عو�س مدير امل�شروع .  

االحتفال بمناسبة حصول الجمعية على جائزة 
الشارقة  للعمل التطوعي  للعام  2010 م
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توقيع )50( اإتفاقية �شراكة مع عدد من اجلهات واملنظمات املحلية والدولية • 

ح�شول اجلمعية على جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي للعام 2010م .• 

جتديد �شهادة اجلودة العاملية  ISO 9001 : 2008 للعام 2011م .• 

تاأ�شي�س و تنفيذ م�شروع ــ م�شتقبلي يف التعليم ــ  لالإ�شهام يف اإعادة الطالب املت�شربني من التعليم من �شن 7 ــ 13�شنة اىل  مدار�شهم يف • 

عدد من املحافظات حيث يتم من خالل امل�شروع تقدمي الر�شوم الدرا�شية واحلقيبة والزي املدر�شي للطالب واإقامة درو�س التقوية واإحلاق 

الطالب مبدار�س التحفيظ واإقامة االأن�شطة التثقيفية املختلفة ويتم تنفيذه بتمويل من قبل ال�شيخ حممد بن حمد اآل ثاين من دولة قطر 

ال�شقيقة .  

تنفيذ احلمالت االإعالنية للجمعية وم�شاريعها عدد )4( حمالت خالل العام• 

االإخبارية •  االإلكرتونية  واملواقع  ال�شحف  واإعالنا وريبورتاجا ومقابلة �شحفية عن اجلمعية وم�شاريعها املختلفة يف  ن�شر )435( خربا 

وموقع اجلمعية االإلكرتوين ون�شرة الثمار ال�شادرة عن اجلمعية 

بث اأخبار اأن�شطة وم�شاريع اجلمعية واإعالناتها التلفزيونية يف القنوات الف�شائية ومن بينها قناة اجلزيرة وقناة اأقراأ والقنوات املحلية عدد • 

)196( خربا وريبورتاجا واإعالنا مرئيا خمتلفا .

بث حلقات برنامج اجلمعية التلفزيوين ) دليل اخلري ( يف قناة �شهيل الف�شائية عدد ) 26 ( حلقة• 

اإنتاج اأفالم وثائقية عن اجلمعية وم�شاريعها عدد )5( اأفالم.• 

اإعداد وت�شميم وطباعة نحو )60( عمال ومنوذجا خمتلفا من اأدبيات اجلمعية وم�شاريعها املختلفة بواقع  ) 163.000 ( ن�شخة. • 

باملوقع •  وربطها  مواقع   )  3  ( عدد  والقطاعات  للفروع  مواقع  وت�شميم  واالإجنليزي  العربي  االإلكرتوين  اجلمعية  موقع  ت�شميم  جتديد 

الرئي�س. 

حفظ واأر�شفة اأكرث من )19000( ن�شخة من االأدبيات وال�شور واالأفالم واالأخبار والتقارير ال�شحفية واالإعالمية يف ق�شم االإر�شيف • 

االإعالمي التابع للجمعية

أهم األنشطة المنفذة خالل العام 2010 م
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العاماالأحداث مرتبة بناء على ت�شل�شلها الزمني 

1990 اإن�شاء اأول فرع للجمعية يف حمافظة احلديدة .

1991  تاأ�شي�س جملة اأ�شامة املجلة الوحيدة املتخ�ش�شة يف �شحافة االأطفال يف اليمن

1992 اإقامة اأول عر�س جماعي للجمعية يف حمافظة احلديدة 

1992 اإن�شاء داراالأمرا�س النف�شية والع�شبية الذي مت تطويره الحقا اىل)م�شت�شفى االأمل لالأمرا�س النف�شية والع�شبية(

1994 افتتاح دار االأحمر للتاأهيل الن�شوي

1997 توقيع بروتوكول تعاون بني اجلمعية ووزارة ال�شحة العامة وال�شكان

1998 اإقامة املهرجان االأول لليتيم ) بح�شور رئي�س اجلمهورية وعدد من ممثلي املنظمات العربية والدولية(

1999 اإن�شاء برنامج ال�شحة االإجنابية وتنظيم االأ�شرة بال�شراكة مع �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان 

2000 ان�شمام اجلمعية لع�شوية املجل�س االجتماعي واالقت�شادي باالأمم املتحدة 

2000 اإن�شاء برنامج امل�شروعات ال�شغرية الذي مت تطويره الحقا اىل ) برنامج مناء للتمويل االأ�شغر (

2002 ان�شمام اجلمعية لل�شبكة العربية للمنظمات االأهلية

2003 افتتاح م�شت�شفى االأمل لالأمرا�س النف�شية والع�شبية

2003 افتتاح مركز رئي�س اجلمهورية لتاأهيل االأيتام باأمانة العا�شمة

2004 تاأ�شي�س م�شروع بدائل لعمل االأطفال عرب التعليم واخلدمات امل�شتدامة ) اأك�ش�س مينا ( 

2005 ان�شمام اجلمعية لع�شوية اإدارة املعلومات للمنظمات غري احلكومية باالأمم املتحدة

2006 ان�شمام اجلمعية ملنظمة االأ�شرة العربية

2006 ان�شمام اجلمعية للع�شوية الكاملة ب�شبكة املنظمات غري احلكومية العاملة يف مكافحة مر�س ال�شوداء

2007بث اأول اإعالن تلفزيوين عن اجلمعية يف قناة اجلزيرة االإخبارية خالل �شهر رم�شان املبارك 1428هـ

2008بث اأول برنامج تلفزيوين عن اجلمعية ) �شنائع املعروف ( يف قناة ال�شعيدة خالل �شهر رم�شان املبارك 1429هـ

ISO : 9001  2008 اعتماد اجلمعية العمل بنظام اإدارة اجلودة العاملية يف العمل االإداري

2008 احل�شول على �شهادة اجلودة ISO 9001: 2008 من قبل �شركة TUV االأملانية

2009 جتديد �شهادة اجلودة من قبل ال�شركة املانحة للعام 2010م

 ح�شول م�شت�شفى االأمل للطب النف�شي والع�شبي التابع للجمعية على جائزة ال�شهيد فهد االأحمد ال�شباح للم�شروع 

اخلريي املتميز للعام 2009م .  
2010

2010 اإحتفال اجلمعية مبنا�شبة مرور ع�شرين عاما على تاأ�شي�شها وتكرمي عدد من كبار املوؤ�ش�شني 

2010 جتديد �شهادة اجلودة من قبل �شركة  TUV  للعام 2011م

2010 ح�شول اجلمعية على جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي للعام 2010م من خالل برنامج مكافحة مر�س ال�شوداء

أحداث ومحطات في مسيرة الخير والعطاء
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خارطة الجمهورية اليمنية موضح 
عليها فروع ومكاتب الجمعية
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لقد داأبت جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية على تبني امل�شاريع اخلريية يف بالدنا مبختلف اأنواعها 

وهي اليوم عنوان للخري ومالذ للكثري من الفقراء واملحتاجني يف اليمن ولعل كفالة االأيتام ورعايتهم من 

اأبرز االأعمال اخلريية التي ترعاها اجلمعية بالتعاون مع رجال املال واالأعمال اخلريين .

الشيخ / عبدا هلل بن حسين األحمر- رحمه اهلل

رئي�س جمل�س النواب ال�شابق 

نحن نتابع اأعمال جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية ونعتز باالأعمال الطيبة واالإجنازات الكبرية التي 

اإن اجلمعية هي الرائدة يف جمال العمل اخلريي وقد متكنت من تعزيز قدرتها  حققتها ويف احلقيقة 

املوؤ�ش�شية وتو�شيع ن�شاطها اىل جماالت كثرية . 

د. عبد الكريم األرحبي

نائب رئي�س الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدويل

واأن هذا  يوم  بعد  يوما  ويتجدد  اأو�شع  وعطاوؤها  وا�شعة  االجتماعي اخلريية  االإ�شالح  اإن جهود جمعية 

ون�شاند  وندعمها  اجلمعية  يد  على  ن�شد  واإننا  اخلري  اإىل  وال�شعي  الرب  نحو  متدفق  عطاء  املهرجان 

من  املهرجان  �شارك يف هذا  من  كل  ون�شكر  االأيتام  ورعاية  كفالة  م�شاريع  وخا�شة  املباركة  م�شاريعها 

داخل اليمن وخارجه.

القاضي حمود الهتار 

 وزير االأوقاف واالإر�شاد

إشادادت
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جمعية االإ�شالح من اأح�شن اجلمعيات اخلريية التي تعمل اخلري كثريًا وحتتاج اإىل دعم من اأهل اخلري 

واملال .. واهلل ال ي�شيع اأجر املح�شنني . 

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

ع�شو جمعية علماء اليمن

احلقيقة هذه الفعالية خرية وطيبة ن�شاأل اهلل اأن يكللها بالنجاح واأن تكون فاحتة خري على االأيتام ت�شاهم 

يف زيادة حجم الكفاالت والدعم لهذه الفئة التي ت�شتحق الرعاية من اجلميع . فكرة طيبة واإ�شافة جديدة 

الإدخال املتعة لليتيم واإعطاء وقت اأكرب للزوار لالإطالع على املنا�شط التي يقوم بها اأبناءنا االأيتام وفيها 

اإظهار املواهب من خالل امل�شابقات التي متت وكلها فعاليات تهدف اإىل اإبراز واقع اليتيم واحتياجاته 

وواقع حال االأيتام املكفولني من قبل جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية التي تبذل جهودًا يف تقدمي 

الرعاية والعون لالأيتام ن�شاأل اهلل لهم االإخال�س.

الشيخ حميد األحمر 

 ع�شو جمل�س النواب

النائية ونوؤكد دائما  اأبعد املناطق  اإىل  التنمية يف كل حمافظات اجلمهورية وت�شل  اجلمعية ت�شهم  يف 

اأن هذا هو دور منظمات املجتمع املدين الذي اأ�شبح �شريك للدولة وللحكومة يف و�شع وتنفيذ خططها 

باإعداد اخلطط  تقوم  التي  اللجان احلكومية  االإ�شالح ممثلة يف  . وجمعية  وا�شرتاتيجياتها  وبراجمها 

التنموية واال�شرتاتيجيات النوعية .

الدكتورة أمة الرزاق علي حمد 

 وزير ال�شئون االجتماعية والعمل

اأهمية  اأهمية كبرية فهي توقظ  هذه املهرجانات التي تقيمها جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية لها 

ال�شريحة  هذه  اأن  االإن�شان  حلقوق  كوزير  اأنا  واأعتقد  االأيتام  ب�شريحة  واالإهتمام  االجتماعي  التكافل 

يفرت�س اأن تكون لها اأولوية يف االهتمام اأكرث من غريها من �شرائح املجتمع االأخرى لتوجيهها يف امل�شار 

ال�شحيح . وهذه الور�س توؤكد اأن اليتيم جزء ال يتجزاأ من املجتمع وال بد اأن يحظى باهتمام احلكومة 

واملجتمع املدين .

هدى ألبان 

 وزير حقوق االإن�شان
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احلمدهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل واآله و�شحبه ومن اتبع هداه. وبعد

اجلمعيات  من  وهي  م�شجلة  خريية  اأهلية  جمعية  باليمن  اخلريية  االجتماعي  االإ�شالح  جمعية  فاإن 

الن�شطة يف العمل  اخلريي يف اليمن وتعمل يف املجال ال�شحي واالجتماعي والتعليمي واالإغاثي والتنموي 

واالإن�شائي حيث تقوم بتخفيف معاناة الفقراء واملحتاجني وكفالة االأيتام واالأرامل وامل�شاهمة يف تنمية 

املجتمع اليمني.

ويقوم على اجلمعية عدد من االأخوة املعروفني لدينا املوثوق بدينهم واأمانتهم وح�شن فهمهم لالإ�شالم 

وحما�شهم يف العمل له . وقد زكاهم لنا من نثق به من اإخواننا الكرام.

وهم ب�شدد اإن�شاء م�شاريع وقفية ل�شالح مر�شى ال�شرطان والف�شل الكلوي بحيث تتم رعايتهم مما يدره 

الوقف واإن�شاء مراكز �شحية يف القرى الريفية النائية لتلبية احتياجات املر�شى يف هذه القرى لذا اأدعو 

كل راغب يف مثوبة اهلل اإىل دعم هذه اجلمعية التي ت�شد ثغرة من ثغر االإ�شالم ليكون ذلك يف ميزانه عند 

اهلل يوم القيامة ولن ي�شيع عند اهلل مثقال ذرة يف الدنيا وال يف االأخرة واهلل �شبحانه وتعاىل يقول :)وما 

اأنفقتم من �شيء فهو يخلفه وهو خري الرازقني(. واحلمداهلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

رئي�س االإحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني 

يا مركز اخلري واالإ�شـــــــالح معناه           اأهال و�شهال وحياين حمياه

قد اطرب االأذن فان�شاغت لنغمته          يقـول للجيل قد ناداكم اهلل

اإين �شعيد وقد وقفت قبل اأربع �شنوات يف هذا املكان وراأيت النجوم ومن بينها �شهيل اليماين وقد جئنا 

هذا العام نبارك لكم جهودكم ون�شد على اأيديكم  ولقد ح�شرت لقاءات ومنتديات لالأيتام يف اأكرث من 

دولة فما وجدت األني قلوبا من اأهل اليمن الرقيقة والدافئة ، اأما االأيتام فعزاوؤهم الوحيد اأن �شيد االأنام 

حممد �شلى اهلل عليه و�شلم كان من االأيتام فاإىل االأمام مع االأيتام لن�شنع مع االأيام ح�شارة االإ�شالم.

الشيخ الدكتور عائض بن عبد اهلل القرني

داعية ومفكر اإ�شالمي

اإن جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية ــ اليمن ــ ومنذ تاأ�شي�شها تقوم بدور طيب ومبارك يف م�شاعدة 

الفقراء وكفالة االأيتام وتنفيذ واإجناز امل�شاريع املتنوعة حيث اأن ن�شاطها ي�شمل املجال االجتماعي واملجال 

اأالإغاثي واملجال ال�شحي وكذلك املجال التعليمي . لذلك اأدعوكم وكل اأهل اخلري اإىل دعمها وم�شاندتها 

اأن يزيدكم نفعا لالإ�شالم وامل�شلمني ويعظم لكم االأجر  اأ�شاأل  بتبني م�شاريعها واأن�شطتها ، واهلل تعاىل 

واملثوبة . واهلل يف عون العبد ماكان العبد يف عون اأخيه .

الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي

رئي�س ق�شم الفقه واالأ�شول بكلية ال�شريعة ــ جامعة قطر



 . اأن نقدم لها هذه ال�شهادة  اإن جمعية االإ�شالح االجتماعي اخلريية هي ق�شة جناح وت�شحية وبذل ت�شتحق 

العمل  الطويل هذا  وال�شرب  والكفاح  والعرق  واجلهد  بال�شهر  كتبت  واإمنا  والكلمات  باحلروف  تكتب  ق�شة مل 

العظيم الرائد املنظم املدرو�س الذي تقومون به هو عمل تقومون به بالنيابة عن االأمة كلها وعن كل القادرين 

وعن كل املح�شنني .

الشيخ سلمان بن فهد العوده 

داعية وفقيه اإ�شالمي

نحمد اهلل �شبحانه وتعاىل الذي وفق لهذا البلد مثل هوؤالء الرجال القائمني على اجلمعية واإن 

الن�شاطات واجلهود املبذولة واالأعمال التي اأديت تعجز اأن تقوم بها عدة جمعيات وناأمل من اهلل 

اأن ي�شتمر هذا التوفيق وت�شتمر هذه اجلهود ونراها تكرب اأكرث واأكرث واأمتنى لهم التوفيق واأدعو 

اهلل اأن ي�شدد خطاهم.

المهندس عمر صالح بابكر 

رجل االأعمال ــ ال�شعودية

�شعدت وت�شرفت بزيارة اجلمعية وقد �شرين الكم الهائل من اخلدمات االإجتماعية وال�شحية 

والتقدم  التوفيق  كل  لكم  اأمتنى   ، اخلدمات  هذه  من  امل�شتفيدين  من  الهائل  والكم  املقدمة 

واالإزدهار ملا فيه خري اليمن واليمنني.

محمد أسامة مرعي 

نائب ممثل منظمة ال�شحة العاملية



تم بحمد اهلل
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