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نَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل
َ
ٍة �أ ِ  َكَمَثِل َحبَّ
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ُ هّ
ٍة َو�لل َئــُة َحبَّ  ِف ُكلِّ �ُسنبـــُلٍَة مِّ
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رؤيتنا

شعارنا

رسالتنا

قيمنا

�لريادة ف حتقيق �لتنمية �ل�ستد�مة 

و�لتخفيف من �لفقر

ثقة �لح�سنني .. وعون �لحتاجني

�ل�سعــي للتميـز ف �لعمل �لإن�ســـاين من �أجل �لتنمية و�لتخفـيف من �لفـقـــر ف �ليـمـن 

مع  و�ل�سر�كة  �لطوعي  �جلهد  با�ستثمار  و�ل�ساريع  �لــر�مــج  تنـفـيــــــذ  خـــــــــالل  مــن 

�لجتمعات �لحلية و�لهيئـات و�لنظمات �لانحـــة 

• �لإن�ســـــــانية                 • �ل�سفافية                 • �ل�سر�كة                 • �لوؤ�س�سية
• �جلــــــــــــــــــــــودة و�لـتطــــــــــــــــــويـــــر                        • �لتطوع                   • �لهــــــنيــــة
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�حلــمــد لل �لــــذي بــنــعــمــتــه تــتــم �لــ�ــســاحلــات وتــنــال 

�خلري�ت وتتحقق �لغايات ، و�ل�سالة و�ل�سالم على خري 

�لريات �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليماً 

كثري�ً ، وبعد :

فـــهـــذ� هـــو �لــتــقــريــر �لــ�ــســنــوي جلــمــعــيــة �ل�ـــســـالح 

�لجتماعي �خلريية بني يدي �لقارئ �لكرمي فليتاأمل 

ف جنباته كم من �جناز حتقق رغم �لظروف �ل�سعبة 

، ولــكــن ل  2011 م  �لــعــام  �لــتــي مــرت باليمن خــالل 

، يحر�سون  و�أ�سحابه  �أهله  للخري  فاإن  ذلك  غر�بة ف 

بــل ويتحينون   ، �لــظــروف و�لأحــــو�ل  كــل  على فعله ف 

�لعمل ويجزل  �لتي يبارك �لل فيها  �ل�سانحة  �لفر�ص 

فيها �لثو�ب ، وعندها ين�سط �لعاملون ف ميد�ن �لعمل 

�لقلوب  �أ�سحاب   ، �لح�سنون  معهم  ويتجاوب  �خلــريي 

�لــرحــيــمــة و�لأيــــــادي �لــنــديــة �لــذيــن يــنــ�ــســدون �لــفــالح 

و�لفوز �لبني �متثاًل لقول رب �لعالني )و�فعلو� �خلري 

لعلكم تفلحون ( .

�لعمل �خلــريي ونتائجه ماثلة ل تخطئها  �أثــر  و�إن 

وقد   ، �لب�سرة  �لعقول  جتحدها  ول  �لب�سرية  �لعني 

بكل  يزخر  �لــذي  �لتقرير  هــذ�  حمتويات  ف  جت�سدت 

مــا قــدمــتــه �جلــمــعــيــة مــن عــطــاء ف خمتلف �لــجــالت 

و�لـــتـــي مــنــهــا جمـــال �لإغـــاثـــة �لــتــي �أولــتــهــا �جلمعية 

�لقائمة  للظروف  ��ستجابة  �لعام  هــذ�  كبري�  �هتماما 

�أكــر  �ليمن ف  بها  مــرت  �لتي  �لأحـــد�ث  عــن  �لناجمة 

من منطقة حيث قامت �جلمعية بالدور �لطلوب منها 

و�سريت �لعديد من حمالت �لإغاثة و�لقو�فل �لطبية 

�ل�سردة ف  �لأفــر�د و�لأ�سر  �لآلف من  و�إيــو�ء  ل�ساعدة 

�لت�سفح  يجد  كما   ، �لــنــزوح  و�أمــاكــن  �لت�سرر  مناطق 

للتقرير كل ما نفذته �جلمعية خالل �لعام من كفكفة 

�لعون  ، وتقدمي  �لأرملة  �لأ�سى عن  دمعة يتيم وم�سح 

و�لو��ساة لالأ�سر �لفقرية ، وتخفيف �لعاناة عن �لر�سى 

، ف �لوقت �لذي ت�سعى فيه �جلمعية �إىل دعم �لجتمع 

وتنميته من خالل �ل�ساريع �لختلفة و�لر�مج �لهادفة 

وتلقي  �لفقر  و�ــســع  مــن  و�لأ�ــســر  �لأفــــر�د  نقل  بغر�ص 

�لعـــانـــات �إىل حــالــة �لــكــفــايــة و�ل�ــســتــغــنــاء عــن طريق 

برنامج مناء و�لر�مج �لدرة للدخل ، و�ن�ساء �لوؤ�س�سات 

�ل�سحية من مر�كز وم�ساف ، وبناء �ل�ساجد وحفر �آبار 

�لدولة ف توفري  ��سهاماً ف دعم جهود   ، لل�سرب  �لياه 

�خلدمات �ل�سرورية للمجتمع.

ف  جهودهم  من  �جلمعية  ف  �لعاملون  �ساعف  وقد 

�لأعمال  تلك  �جنــاز  �لـــدوؤوب ف  و�لعمل  �جلــاد  �ل�سعي 

و�أهمية  �جلمعية  ر�سالة  بتحقيق  منهم  �مياناً  �لو�فرة 

�لدور �لذي يجب �أن تقوم به ف ظل �لظروف �ل�سعبة 

و�حلاجات �للحة �لتي �أفرزتها �لحد�ث �جل�سام خالل 

�لعام 2011 م .

�لد�عمني  �لح�سنني  �أعــني  لتقرَّ   : �أقــول  �خلتام  وف 

ل�ساريع �خلري ، و�ل�سركاء لنا ف ميد�ن �لعمل �لن�ساين 

و�قليمية  حملية  وموؤ�س�سات  ومنظمات  جمعيات  من 

قدموه  ومــا  دعمهم  بــاأن  يقني  على  وليكونو�   ، ودولية 

و�سدق عر  و�سفافية  باأمانة  م�ستحقيه  �ىل  و�سل  قد 

�لتي  وفروعها  �خلريية  �لجتماعي  �ل�سالح  جمعية 

تعمل حتت �سعار )ثقة �لح�سنني ... وعون �لحتاجني(.

و�آخر ما نختم به �حلمد لل رب �لعالني

كلمة الجمعية
القاضي / مرشد العرشاني
رئي�ص �جلمعية
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التأسيس

تاأ�س�ست �جلمعية ف مار�ص عام 1990م  على �أيدي نخبة من �لتطوعني و�ل�سخ�سيات �لجتماعية كمنظمة طوعية غري حكومية 

تنفذ بر�جمها وم�ساريعها وخدماتها وفق خطط دورية و�إ�سرت�تيجية مدرو�سة ومنهجية فاعلة لتكون بذلك همزة �لو�سل بني 

�لانحني و�ل�ستفيدين.

األهداف

-  مكـافـحــة �لفـقـر و�حلـد من �نت�ساره ف �ليمن .

- تعزيز ودعم بر�مج وم�سروعات �لتنمية �ل�ستد�مة لالإ�سهام ف حتقيق �لإكتفاء �لذ�تي لالأ�سر �لفقرية .

- رعاية �لطفولة و�ل�ساهمة ف متكني �لر�أة وتنمية مهار�تها �لختلفة.

- �لإهتــمام بال�سباب و�لعمل على تنمـية قدر�تهم ومهار�تهم.

- رعاية �لجتمع �سحيـا و�جتماعيـا وتعليميا.

- �لإ�سهام ف تخفيف �لأ�سر�ر �لناجمة عن �لكو�رث �لطبيعية و�حلروب.

- �إحياء روح �لتكافل وتعزيز ثقافة �لعمل �لطوعي ف �لجتمع.

 

املؤسسية

عملت �جلمعية منذ ن�ساأتها على �ل�ستفادة من �لطاقات و�لإمكانيات �لب�سرية و�لادية وتوجيه كل ذلك نحو خدمة �لعمل �لطوعي 

�لوؤ�س�سي �لنظم وت�ستند �جلمعية ف نظامها �لإد�ري �إىل هيكل تنظيمي يتميز بو�سوح �لخت�سا�سات وتوزيع �لهام و�ل�سالحيات 

كما تعتمد ف تنفيذ م�سروعاتها وبر�جمها على �لتخطيط �ل�سليم و�لتقييم �لدقيق لكافة فروعها ووحد�تها �لإد�رية م�ستثمرة كل 

�خلر�ت ف تطوير نظامها �لإد�ري و�لايل وتو�سيع جمالت �لعمل �لختلفة وتدريب وتاأهيل �لعاملني و�لتطوعني لتح�سني جودة 

�لأد�ء �لوظيفي وحتفيز �لإبد�ع و�لتميز ف خمتلف �لجالت .  

مقدمة تعريفية بالجمعـية
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نطاق العمل 

تغطي �جلمعية باأن�سطتها وخدماتها �لختلفة كافة مناطق �جلمهورية م�ستثمرة ف ذلك جهود �سبكة كبرية 

من �لتطوعني و�لعاملني ف �لفروع و�للجان �لتابعة لها ف �لحافظات و�لديريات و�لتي بلغ عددها )25( 

فرعاً و)236( جلنة وللجمعية �لعديد من �لندوبني و�لمثلني ف عدد من �لدول �لعربية و�لعالية .

العالقات والعضوية 

مع  م�سرتكة  جهود  ولها  و�خلــارج  �لد�خل  ف  �لتنمية  �سركاء  مع  ومتجددة  قوية  بعالقة  �جلمعية  تتميز   

�خلريية  و�لأن�سطة  �لفعاليات  من  �لعديد  ف  �للمو�ص  باحل�سور  تتميز  كما  و�ل�سعبية  �لر�سمية  �جلهات 

و�لإن�سانية ، وقد ح�سلت �جلمعية خالل فرتة عملها �لمتدة لأكر من عقدين من �لزمن على �لعديد من 

�لع�سويات ف �لنظمات و�لهيئات �لختلفة  فهي ع�سو ��ست�ساري ف �لجل�ص �لجتماعي و�لقت�سادي بالأمم 

�لتحدة ، وع�سو مرتبط ف �إد�رة �لعلومات �لعامة للمنظمات غري �حلكومية �لتابعة لالأمم �لتحدة وع�سو ف 

�لإحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي بجامعة �لدول �لعربية كما ح�سلت على �لع�سوية ف �لعديد من �لنظمات 

و�ل�سبكات �لحلية و�لعربية و�لدولية �لعاملة ف خمتلف جمالت �لعمل �لتطوعي و�لإن�ساين . 

الخطة اإلسرتاتيجية:

باأهمية �لتخطيط �ل�سرت�تيجي ف  لتو�سع �جلمعية ومنوها �ل�سطرد جغر�فياً وموؤ�س�سياً ولإميانها  نظر�ً 

تعزيز وحت�سني جودة �لأد�ء وتطوير نظام �لعمل قامت �جلمعية بو�سع خطتها �لإ�سرت�تيجية �لثانية لر�سم 

�لعمل  ر�ئدة ف جمال  دورها كمنظمة غري حكومية  وتعزيز  2010-2014م  لل�سنو�ت  معامل م�ستقبلها 

ت�سعى  �لتي  و�لعامة  �جلزئية  و�لأهــد�ف  �لوجهات  من  عدد  على  �لإ�سرت�تيجية  �خلطة  وت�ستمل  �لطوعي 

�جلمعية لتحقيقها وفق �آلية �لعمل �لتبعة و�لن�سجمة مع �لأولويات و�ل�سيا�سات و�لقو�نني �لنافذة ف بالدنا 

ف �إطار �ل�سر�كة مع �لانحني �لحليني و�لدوليني .   

 نظام إدارة الجودة: 

نظام  2008م  عام  بد�ية  �عتمدت �جلمعية  �لإد�ري  �لعمل  نظام  �لإ�سرت�تيجية وتطوير  تعزيز�ً خلططها 

�إد�رة �جلودة ف �لعمل �لإد�ري وفق �سيا�سة ت�سعى �إىل حتقيق �لريادة ف تنفيذ ودعم بر�مج وم�ساريع �لتنمية 

�لختلفة لالإ�سهام ف مكافحة �لفقر و�حلد من �لبطالة ف �ليمن بالتعاون مع �سركاء �لتنمية مع �ألإلتز�م 

حتقيق  من  ميكنها  جديد  عمل  و�أ�سلوب  د�ئمة  كثقافة   ISO  9001  :  2008 �لعالية  �جلــودة  مبو��سفات 

�أهد�فها �لر�سومة بفاعلية وجناح وي�سهم ف �لتمكني من : 

تلبية متطلبات و�حتياجات عمالء �جلمعية ) �لانح و�ل�ستفيد ( . ــ   1
ف نظام �لعمليات . �لتحكم  ــ   2

. �ل�ستمر  �لتح�سني  ــ   3
وف هذ� �لإطار وبناء على ��ستيعاب �جلمعية للنظام وجتاوزها لر�حل �لتطبيق و�لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي 

فقد ح�سلت �جلمعية ف دي�سمر 2008م على �سهادة �جلودة �لعالية �آيزو ISO 9001 : 2008 من قبل 

�سركة )TUV( �لألانية ، ومت جتديد �ل�سهادة للعامني 2010م و2011م من قبل �ل�سركة �لانحة �لأمر 

�لذي ي�سكل حافز�ً مهما لو��سلة �لنجاح و�لتطوير �لتجدد ف ��سلوب عمل �جلمعية. 
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  أواًل : مجال اإلغاثة الطارئة: 

- �لتدخالت �لغاثية.

- دعم �لنازحني من �أحد�ث �سعدة

- �جلانب �لجتماعي.

ثانيا : مجال التنمية املستدامة ومكافحة الفقر: 

- برنامج مناء  للتمويل �لأ�سغر.

- �ل�ساريع �لدرة للدخل.

- �ل�ساريع �لإن�سائية و�لتنموية .

- تدريب وتاأهيل �لعاملني و�لتطوعني.

- بناء �لقدر�ت �لوؤ�س�سية للجمعيات �لنا�سئة.

ثالثا: مجال رعاية الطفولة والشباب :

- م�سروع كفالة ورعاية �لأيتام

و�خلــدمــات  �لتعليم  عــر  �لأطــفــال  لعمل  بــد�ئــل  م�سروع   -

�ل�ستد�مة )�أك�س�ص بال�ص(.

- جملة �أ�سامة.

 رابعا: املجال الصحي : 

- الخدمات  الطبية:

- �لر�فق �ل�سحية.

- �ل�سحة �لنف�سية.

- م�سروع �لقو�فل �ل�سحية .

-م�سروع �لخيمات �جلر�حية .

- م�سروع �لدعم �لدو�ئي �لبا�سر .

- م�سروع �سرف �أجهزة �ل�ست�سقاء �لدماغي.

- الصحة اإلنجابية:

- م�سروع �ل�سحة �لجنابية وتنظيم �لأ�سرة.

- حملة مناه�سة �لعنف

- مكافحة األمراض والرتصد الوبائي:

- م�سروع مكافحة �ليدز.

ــ  م�سروع مكافحة مر�ص �ل�سود�ء .

خامسًا : املجال االجتماعي والتعليمي : 

- م�ساريع �خلري �لرم�سانية .  

- م�سروع توزيع حلوم �لأ�ساحي . 

- م�سروع كفالة �لأ�سر �لفقرية.   

- م�سروع تي�سري �لزو�ج .           

- د�ر �ل�سفقة لإيو�ء مر�سى �لف�سل �لكلوي و�ل�سرطان. 

- �ل�ساريع �لتعليمية.

سادسا :  مجال تنمية األسرة : 

-  �لتعليم.

- �لتاأهيل و�لتدريب ل�سوق �لعمل.

- �لتمكني وم�ساركة �لر�أة.

- �لتوعية �لجتمعية.

سابعًا :  امللحق : 

-  �أهم �لأن�سطة و�لفعاليات خالل عام 2011م.

- �جلمعية ح�سور متميز وم�ساركات فاعلة.

- �أحد�ث وحمطات ف م�سرية �خلر و�لعطاء.

- �إ�ساد�ت.

من  عـــدد�  منها  جمــال  كــل  ويت�سمن  مــتــعــددة  جمـــالت  ف  حاليا  �جلمعية  تعمل 

�ل�ساريع و�لر�مج �لتي يتم من خاللها تقدمي �خلدمات �لختلفة و�لتنوعة وتنفيذ 

�لفعاليات و�لأن�سطة �لتعددة ف جميع حمافظات �جلمهورية .  

مجاالت عمل الجمعية
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قياماً بو�جب �لتدخل �ل�سريع و��ستجابة لند�ء �إ�ستغاثة �لت�سررين من �لأحد�ث �لتي ح�سلت ف �ليمن خالل �لعام 2011م و�لذي 

�أ�سبح �لعديد من �لنا�ص باأم�ص �حلاجة �إىل �لاأوى و�لغذ�ء و�لك�ساء و�لدو�ء ، نفذت �جلمعية �لعديد من �حلمالت �لإغاثية �لطارئة 

�أ�سر ومئات �لألف من  �أكر من )15،354(  �أ�سهمت هذه �حلمالت ف تخفيف معاناة  لتقدمي �خلدمات �لجتماعية و�ل�سحية و 

�لأفر�د بال�سر�كة و�لتعاون مع �لعديد من �جلهات و�لنظمات �لانحة ورجال �لأعمال و�لح�سنني.

 

عدد �لأ�سر �ل�ستفيدة�لحافظةم

770�أمانة �لعا�سمة1

2.851�سنعاء2

1.652عدن3

4.800�أبني4

2.300�سعدة5

350تعز6

1.860حجة7

490حلج8

227ح�سرموت9

54عمر�ن10

15.354�لجمايل

كما مت تنفيذ م�سروع �إغاثة �ل�سعب �ل�سومايل لو�جهة �لجاعة حيث مت حفر بئري مياه �سطحية ، وتوزيع مو�د غذ�ئية و�سحية 

��ستفاد منها �أكر من 1.000 �أ�سرة و6.000 فرد.

أواًل : التدخالت االغاثية

�لإغاثة �لعاجلة لل�سعب �ل�سومايل �ل�سقيق

م�سروع �لإغاثة للمت�سررين من �لأحد�ث - �سنعاء
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ثانيًا : دعم النازحني من أحداث صعدة

1 - مشروع املساعدات ودعم النازحني يف عمران 

جدول يو�سح �عد�د �ل�ستفيدين من �أن�سطة �ل�سروع للعام 2011 م

�لبندم
�ل�ستفيدون

�لجمايل
�إناثذكور

9582177�ليجار�ت1

6286148�ل�ساريع �لدرة للدخل2

4477121�لتدريب �حلرف3

35035�لتدريب �لهني4

27633بناء �لقدر�ت5

263251514�لجمايل

جدول يو�سح �عد�د �ل�ستفيدين من �لتدريب �حلرف و�لهني مع جمالت �لتدريب للعام 2011 م

�ل�ستفيدين�لبندم

30دبلوم �سكرتارية1

20�سيانة �لوبايل2

50خياطة وتطريز3

50�لتدريب على ر�أ�ص �لعمل4

33دورة للغة �لجنليزية للعاملني ف جمال �لغاثة5

183�لجمايل

جدول يو�سح �لر�مج و�لدور�ت �لختلفة لبناء قدر�ت �ل�سباب و�لفتيات من جمتمع �لنازحني 

�ل�ستفيدين�لبيانم

26دورة �حلماية1

18دورة �لجتمع �ل�سيف2

203دورة تطوير �ل�ساريع3

20دورة ف �ل�سح و�لتقييم4

65دورة تنمية �ل�ساريع5

20دورة ف معايري حالة �ل�سعف6

10دورة ف مناه�سة �لعنف 7

362�لجمايل

تد�سني وت�سليم �ل�ساريع �لدرة للدخل للنازحني - عمر�ن تدريب وتاأهيل �لنازحني  - عمر�ن
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2 - مشروع الخدمات املجتمعية للنازحني بحرض

جدول يو�سح �أعد�د �ل�ستفيدين من �خلدمات 

�ل�ستفيدين�لبندم

2016�ل�ست�سار�ت �لقانونية1

1448�ل�ساعد�ت �لقانونية2

577جل�سات �لتوعية �لقانونية و�حل�سد و�لنا�سرة3

3111�ل�ساعد�ت �لجتماعية حلالت �ل�سعف4

1843�ل�ست�سار�ت �لجتماعية5

5590�لن�سطة �لثقافية و�لرتفيهية �لريا�سية6

150�ل�ساريع �لدرة للدخل وم�ساريع �لعتماد على �لذ�ت7

100�لتدريب �لفني8

70�لتدريب على ر�أ�ص �لعمل9

6325ت�سجيل �لر�غبني بالعودة10

3542جل�سات �حل�سد و�لنا�سرة11

951بناء �لقدر�ت12

52�ل�ساريع ذ�ت �لثر �ل�سريع)�ل�سوق �حلر(13

25.775�لجمايل

�إقامة �لأن�سطة �لثقافية و�لرتفيهيه للنازحني  - حر�ص

3 - الحماية وحاالت الضعف:

�حلالةم
�لعددمكان �لتنفيذ

�إناثذكورعدد من �لناطق ف حمافظة حجة

11�لقفلحماية ن�ساء بدون عائل1

5722�لقفل �جلنوبي-و�دي �سليمان- �ل�سريفية- �لعنابهحالت �سعف متنوعة2

309198مناطق متعددةحالت غري م�سجلة  ف �سجالت �لالجئني3

143-�لزرق-�لحناب- جمعر-�ل�سريفية-�لدب-�سعب �للنب-�أر�مل دون �سن �لأربعني4

28881�لهذربه – �ل�سودي - �سعب �لعروجم�سنون5

654455�لجمايل
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4 - حماية الطفولة:

�حلالةم
�لعددمكان �لتنفيذ

�إناثذكورعدد من �لناطق ف حمافظة حجة

2518�لزرق- �لقفل �ل�سمايل-�لبتارية�أطفال ف خطر1

31�لح�سام-�لقفل-�ل�سريفيةمعاقني2

-1زهب حجر�إعاقة عقلية3

تهريب4
�لح�سام �لأو�سط-�لدب-�لهذربه-�لقفل- �جلا�سع-

�سعب �للنب-�خل�سم-و�دي بن عبد �لل
95-

140166�لقفل �ل�سمايل و�جلنوبي-�لدب-�لبتارية-�لح�سامحرمان من �لتعليم5

2018�لبتارية-�لزرقعمالة �أطفال6

5�لدب-م�ستباأ-�لقفل �ل�سمايل�ل�ساعدة ف حالة وفاة �أطفال7

6045�لقفل-�لدبحالت �سوء �لتغذية8

198201معظم مناطق �لنازحني�أيتام9

379329خارج �لخيماتل ميلكون �سهاد�ت ميالد10

1-جمو�رحالة �سحية حرجة11

-5�لظاهر- �لنز�لة-�لجرف-�لالحيظ-غافرة�سحايا �لألغام12

-4�لدب-�جلا�سعطفل م�سجون ف �ل�سعودية13

935779�لجمايل

5 - جلسات التوعية القانونية والحشد واملناصرة املجتمعية:

نوع �جلل�سة
عدد 

�جلل�سات

�ل�ستفيدون

�أطفال�إناثذكور

1181807468توعية قانونية)�لعنف �لقائم على �لتمييز �لجتماعي(

577 18349125ح�سد ومنا�سرة

22502125�لتوعية �لجتمعية

1582.658718577�لإجمايل
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ملخ�ص �خلدمات �لنف�سية �لقدمة للنازحني ف �لجال �لنف�ساين

�خلدمات �لنف�سية �لقدمة م
      �أطفال      كبار

�لإجمايل

�إناثذكور�إناثذكور

77238188441285جل�سات �ل�ست�سار�ت  �لنف�سية  1

3764321571981163تنفيذ جل�سات �لتوعية �لنف�سية 2

3
�خلدمات �لنف�سية �لقدمة للمر�سى �لنف�سيني  �لفردية 

و�جلماعية

82775649264

4
��ستك�ساف وحتديد حالت �ل�سعف وذوي �لحتياجات �خلا�سة 

ف جتمعات �لنازحني ومناق�ستها مع �جلهات �لخت�سة  
34246165

5
تقدمي �ل�ساعد�ت حلالت �ل�سعف عن طريق �لدعم �لبا�سر 

)م�ساعد�ت عالجية (
3031722010505

3815154تقدمي �ل�ساعد�ت حلالت �ل�سعف عن طريق �لإحالة  6

7
تنفذ يوم مفتوح ف )4( جتمعات للنازحني خالل �أيام عيد 

�لأ�سحى �لبارك ن�ساط ترفيهي وثقاف 

--16377240

8
�خلدمات �لنف�سية لالأطفال )�أن�سطة �لر�سم �حلر –�لأن�سطة 

�لثقافية و�لرتفيهية و�لتعليمية 

12010127415182013

1725120276518975589�لإجمايل

جل�سات �لتوعية �لجتمعية للن�ساء - حر�ص
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1 - املشاريع املدرة للدخل املقدمة للنازحني واملجتمع املضيف :

نوع �ل�ســــــــــروع 
�ل�ستفيدون

�لجمايل�إناثذكور

48553بقالت

116879مكائن خياطة

14115م�سانع ثلج

24529ب�سطة خ�سار

15419م�ساريع متنوعة

101بقرة 

707حمل مالب�ص جاهزة

404حمل �أدو�ت جتميل

404حمل �أدو�ت منزلية

101حمالت بيع دجاج

12983212�لإجمايل

كما ��ستفاد من خدمات �ل�سروع عدد ع�سرة  �أفر�د من �لجتمع �ل�سيف للنازحني 

ثالثًا : الجانب االجتماعي

2 - مشروع املياه واالصحاح البيئي للنازحني:

بد�أت �جلمعية ف تنفيذ �ل�سروع بال�سر�كة مع �ليون�سيف ف عام 2010 م وي�ستمر تنفيذه  حتى نهاية عام 2012 ف حمافظة 

و�أدو�ت  �ل�سحية  و�لأدو�ت  لل�سرب  �ل�ساحلة  بالياه  �ل�ستفيدين  و�لأفــر�د  �لأ�سر  تزويد  خالله  من  يتم  حيث  و�أبــني  و�سنعاء  عمر�ن 

�لنظافة �لختلفة وخالل �لعام 2011  ��ستفاد من �ل�سروع ) 9383( فرد�ً و)2820( �أ�سرة ف �لحافظات �ل�ستهدفة.

توزيع مكائن �خلياطة للنازحني - عمر�ن
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3 - مشروع رعاية وتأهيل الالجئني :

�لرعاية  خــالل  من  �لجتمع  ف  �لتنموي  دورهــم  وتعزيز  لالجئني  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لو�سع  حت�سني  �إىل  �ل�سروع  يهدف 

جمتمع  من  للمئات  و�حلــرف  �لهني  و�لتدريب  �لعلمي  �لتاأهيل  بر�مج  وتنفيذ  �ل�سغرى  �لقت�سادية  �ل�ساريع  و�إقامة  �لجتماعية 

�لعام  ، وخالل  �لتحدة  �لتابعة لالأمم  �ل�سامية ل�سئون �لالجئني  �لفو�سية  بال�سر�كة مع  �لعا�سمة ويتم تنفيذه  �أمانة  �لالجئني ف 

2011م ��ستفاد من �أن�سطة �ل�سروع  )1208( �أفر�د كما مت ف هذ� �جلانب تقدمي خدمات �جتماعية وتوزيع �لو�د �لغذ�ئية لعدد 
)15،252 ( �أ�سرة فقرية من �أ�سر �لالجئني . وذلك وفق �جلدول �لتايل :

�ل�ستفيدين�لعدد�لن�ساطم

8350برنامج �لتاأهيل �لهني و�لتقني لالجئني1

130برنامج �لدمج �لهني2

10151دور�ت �لتاأهيل ل�سوق �لعمل لجتمع �لالجئني3

240ور�سة عمل �لقياد�ت �لجتمعية و�لتطوعني لجتمع �لالجئني4

330عقد لقاء�ت مع �سركاء �لتنفيذ5

50372برنامج �لقرو�ص �ل�سغرى6

440�حلاق �لالجئني للتدريب ف جمالت ) دبلوم حا�سوب – دبلومات �ل�سيدلة – �لختر�ت – �لتمري�ص(7

210�حلاق �لالجئني ف جمال بكالوريو�ص هند�سة �أجهزة طبية8

235�حلاق �لالجئني ف �لدور�ت �لق�سرية ف جمال �سيانة �لوبايل و�ل�سبكات9

1150عمل حفل تكرمي لخرجات �لتدريب و�لتاأهيل �لفني و�لهني لجتمع �لالجئني للعام 2011 م10

10300�إقامة دورة للمتدربني على �أهمية �لعمل11

931208�لإجمــــــــــــايل

�لتدريب �لهني لالجئني - �لأمانة

6 - مشروع الرعاية الصحية لالجئني بمحافظة عدن :

�لركز
�ل�ستفيدون

ن�سبة �لإناث�لإجمايل

�أ�سر�إناثذكور

%34,20535,30010,53280,03744�لركز �لطبي و مركز �لأمومة بالب�ساتني

%15,94016,2104,72036,87044�لركز �لطبي بخرز

%50,14551,51015,252116,90744�لإجمايل
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يتم من خالله تقدمي قرو�ص لتنمية �ل�ساريع �ل�سغرية و�لأ�سغر ويتم تنفيذه بال�سر�كة مع عدد من �لر�مج و�لنظمات �لانحة 

و�حلديدة  وعــدن  تعز  وحمافظات  �لعا�سمة  �أمانة  من  كل  ف  حاليا  و�أن�سطته  خدماته  وينفذ  �ل�سرعي  �لإقر��ص  نظام  وفق  ويعمل 

،وخالل �لعام 2011 م بلغ �جمايل �ل�ستفيدين من �لرنامج ) 2،557 ( فرد�ً . 

�لإجمايل�حلديدةتعز �سنعاء�لبيان

2,1292,6123565,097عدد �لعمالء

89 %91 %93 %82 %ن�سبة �ل�سد�د 

2,4932,9683395,800عدد �لقرو�ص �لوزعة 

وقد �أقام �لرنامج عدد� من �لأن�سطة للم�ستفيدين  وذلك على �لنحو �لتايل :

عدد �ل�ستفيدين�ل�ساركةم

38�إقامة دورتني  تدريبيتني وور�سة عمل حول تطوير �لنتج لفريق �لعمل ف �لعمليات 1

20�إقامة دورة تدريبية متقدمة للمتطوعني �لالجئني  ف جمال �لتمويل �لأ�سغر2

48�إقامة دورتني تدريبيتني لالجئني و�أ�سحاب �ل�سروعات ف جمال ) كيف تدير م�سروعك (.3

4
�إقامة ثالثة لقاء�ت مو�سعه تخللها ور�ص عمل مع موظفي �لالجئني و�لتطوعني وعدد من 

�ل�سخ�سيات �لجتماعية 

100

206�لإجمايل

1 - برنامج نماء للتمويل األصغر

متويل م�سروع ور�سة �ألنيوم - �حلديدة
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تهدف هذه �ل�ساريع �إىل �لإ�سهام ف مكافحة �لفقر و�حلد من �لبطالة ف �لجتمع من خالل تقدمي منح وقرو�ص مي�سرة �ل�سد�د 

�ألف �إىل �أثنني مليون ريال  �أو �لقر�ص �لو�حد من مائة  لالأ�سر �لفقرية متتد فرتة �ل�سد�د �إىل �سنتني ف حني ترت�وح قيمة �لنحة 

ميني حيث تعمل هذه �ل�ساريع على متكني �لأ�سر �لفقرية من تكوين م�ساريع �سغرية تدر لها دخاًل جديد� ي�سهم ف توفري �حتياجاتها 

حمافظات  خمتلف  ف  �أ�سرة   )  268( منها  ��ستفاد  م�سروعا   )28( �جلمعية  نفذت  2011م  �لعام  وخــالل   . �لعي�سية  ومتطلباتها 

�جلمهورية وذلك على �لنحو �لآتي :

عدد �ل�سر �ل�ستفيد�ل�سروعم

14�سيار�ت �أجرة وبا�سات ركاب 1

9حمالت بيع �لع�سل و خاليا �لنحل2

17بقالت مو�د غذ�ئية3

30بقر حلوب4

3حمل بيع �لعطور 5

54تربية �لو��سي6

38در�جات نارية ) عجلتني - 3 عجالت(7

2�سيدلية �سغرية 8

15عربية بيع متنقلة  وب�سطة بيع مك�سر�ت9

6كافترييا10

2ك�سك بيع �لأ�سرطة و�لكتب و�ل�سحف 11

12حمل �أدو�ت منزلية وحمالت بيع  �أ�سطو�نات �لغاز12

4حمل بيع �خل�سرو�ت 13

14حمالت بيع �لالب�ص وحمالت بيع �لحذية وحمالت بيع �لعطور14

3حمل �سيانة جو�ل وبيع كروت �ل�سحن15

8حمل طباعة بالكمبيوتر وطباعة �لالفتات و�للوحات 16

2حمل قطع غيار در�جات 17

22مكائن خياطة 18

19
م�ساريع متنوعة )�سناعة �لتحف و�لهد�يا - حمل بيع �لأ�سماك و�لدجاج -  �آلة ت�سوير 

م�ستند�ت - طاحون حبوب - كامري� فيديو لت�سوير �لإجتفالت - حمل �إنرتنت - حمل �سوتيات 

�إحتفالت - مكتبة و�ت�سالت - مكينة زر�عية - خمابز �سعبية وتناوير �سناعة �خلبز (

13

268�لإجمايل

2 - املشاريع املدرة للدخل

م�سروع طاحون حبوب  - حجةم�سروع بقالة للمو�د �لغذ�ئية  - ذمار
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�ل�ساجد  وبناء  و�لهني  و�لتاأهيل �حلرف  �لتدريب  وتاأثيث مر�كز  وبناء  �لفقرية  لالأ�سر  �لنازل  ببناء  �لجال  تقوم �جلمعية ف هذ� 

وتاأثيثها كما تقوم ببناء مد�ر�ص �لتعليم �لنظامي ودور حتفيظ �لقر�آن �لكرمي وبناء وتاأثيث �لر�كز و�ل�ستو�سفات �ل�سحية و�إن�ساء 

�ل�ست�سفيات وحفر وتعميق �آبار مياه �ل�سرب و�إقامة وتركيب م�سخات و�سبكات وخز�نات �لياه . وخالل �لعام 2011م نفذت �جلمعية 

) 12 ( م�سروعا خمتلفا عر �لركز �لرئي�ص وفروعها ف عدد من �لحافظات وذلك على �لنحو �لتايل : 

مكان �لتنفيذ�لن�ساطم

�ل�سالع - �سبوةبناء وتاأثيث �ل�ساجد عدد 16

حلجحفر وتعميق بئري مياه �رتو�زية ويدوية2

�حلديدةبناء د�ر  �لرياحني لتاأهيل �لر�أة 3

�حلديدةبناء مركز �لدوحة للتدريب �لهني و�حلرف لل�سباب4

�سنعاءبناء دورين �إ�سافيني ف مبنى قطاع تنمية �لطفولة و�ل�سباب5

% من بناء م�ست�سفى �لطفال �لتخ�س�سي6 �سنعاء�جناز 30 

�لإجمــــايل

3 - املشاريع اإلنشائية والتنموية

د�ر �لرياحني لتاأهيل �ليتمات  - �حلديدة

معهد �لدوحة للتدريب �لهني و�حلرف لل�سباب  - �حلديدة
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 تقوم �جلمعية ف هذ� �لجال بتنفيذ �لعديد من �لر�مج و�لدور�ت �لتدريبية �لختلفة للعاملني و�لتطوعني ومقدمي �خلدمات 

و�لأن�سطة وفق �لحتياجات �لتدريبية �لطلوبة بهدف تطوير مهار�ت �لتدربني و�لرتقاء مب�ستوى �أد�ء �لعاملني ف خمتلف �لجالت ، 

وخالل عام2011 م نفذت �جلمعية )11( برناجما تدريبيا ��ستفاد منها  )329( متدربا ومتدربة وذلك على �لنحو �لتايل : 

�لرنامج �لتدريبيم

عدد �ل�ستفيدين

�لإجمايل

�إناثذكور

241640برنامج نظم �لد�رة �حلديثة للموؤ�س�سات1

58664�عد�د و�د�رة �ل�ساريع2

1-1�د�رة �لو�رد �لب�سرية3

11213�لتخطيط �ل�سرت�تيجي4

16420�لعمل �لوؤ�س�سي وتقييم �لد�ء5

1818�لت�ساميم و�جلر�فك�ص6

14-14�لنرتنت و�لو�قع �للكرتونية7

451560�لت�سال �لناجح )3 ( دور�ت8

451560فن �حلو�ر و�لتفاو�ص )3 ( دور�ت9

39140�للغة �لجنليزية ) 10 ( دور�ت10

14-14�لتحرير �ل�سحفي11

3-3��سا�سيات ومبادئ �لت�سويق12

27869347�لإجمايل

4 - تدريب وتأهيل العاملني واملتطوعني

دورة �إعد�د و�سياغة �ل�ساريع   - �سنعاء
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5 - بناء القدرات املؤسسية للجمعيات الناشئة

وف �إطار �لتعاون و�ل�سر�كة مع منظمات �لجتمع �لدين ، ومن منطلق قيام �جلمعية بدورها ف تاأهيل �جلمعيات �لنا�سئة ، نفذت 

، لجل�ص ) تن�سيق �ساه للجمعيات �لأهلية  �ل�ساريع و�لتابعة و�لتقييم  �جلمعية ثالثة بر�مج تدريبية ف جمالت �لتخطيط و�عد�د 

مبحافظة ح�سرموت ( بال�سر�كة مع منظمة �وك�سفام ��ستفاد منها ) 80( متدربا ومتدربة ، ف كٍل من �لكال وعدن و�ساه ب�سيئون ، 

كما نفذت برناجمني تدريبيني ف �أ�سا�سيات �لد�رة و�عد�د �لتقارير لركز �لنازحني بحر�ص ��ستفاد منهما ) 63 ( متدربا ومتدربة.
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رغم ما متر به �لبالد من ظرف ��ستثنائي �إل �أن ذلك  مل يثن �جلمعية من تقدمي كافة �لرعاية و�خلدمات  لالأيتام،   فقد حققت 

�جلمعية جناحا ملمو�ساً ف كفالتها لالأيتام وتقدمي �لرعاية و�لر�مج و�لأن�سطة �لتي ت�سهم ف تنمية قدر�تهم ومهار�تهم  وتاأهيلهم 

لبناء م�ستقبلهم  �لن�سود، و خالل �لعام 2011م  كفلت �جلمعية  ) 4667( يتيماً ويتيمة ف جميع حمافظات  �جلمهورية ليبلغ عدد 

�لأيتام �لكفولني حتى نهاية 2011م ) 29007( �أيتام. 

�لهد�يا  وتوزيع  �لعيدين  ك�سوة  من  �لجتماعية  �لرعاية  من  و��ستفادو�  خمتلفة  و�أن�سطة  بر�مج  ح�سرو�  �لأيــتــام  جميع  �أن  كما 

و�ل�ساعد�ت.

�لدر�سية  �حلقيبة  توزيع  مت  كما  �لتو�سطة  و�لعاهد  و�لكليات  باجلامعات  يتيماً   )147( �إحلــاق  مت  فقد  �لتعليمي  �جلانب  ف  �أمــا 

وم�ستلزماتها و�إقامة �لر�كز �ل�سيفية و�لدور�ت �لتعددة .

1 - مشروع كفالة ورعاية األيتام

�سرف م�ستحقات �لأيتام �لكفولني

جمموعة من �لطالب �لأيتام  مت �إحلاقهم ف �لكلية �لدولية للعلوم �ل�سحية
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توزيع ك�سوة �لعيد لالأيتام 

�لأن�سطة �لريا�سية و�لتثقيفية لالأيتام 

تأهيل الفروع املرتبطة شبكيًا بنظام األيتام:

�لرجوع  �لأيتام ولت�سهيل  �لبا�سر مع ملفات  و  �ل�سريع  للتعامل  ، وحاجة �جلمعية  �لكفولني  �لأيتام  �لكبري ف عدد  للتو�سع  نظر�ً 

لبيانات �لأيتام من �أي فرع على م�ستوى �جلمعية وحتى تكون جميع �لعمليات  بالنظام �للكرتوين عمل قطاع �لأيتام على �ن�ساء نظام 

�لكرتوين لالأيتام �لكفولني و�ل�سوقة ��ستمارتهم وقام بربط �لفروع ) تعز ، عدن ، ذمار ، �إب ، �لكال ، �لأمانة ، �إب وقطاع تنمية �لأ�سرة( 

بهذ� �لنظام كمرحلة �أوىل على �أن يتم ربط بقية �لفروع خالل �لعام 2012م وي�ستفاد من هذ� �لنظام لإز�لة تكر�ر �لأ�سماء وكفالتها 

من �أكر من جهة �سو�ء دولية �أو حملية ومت ف هذ� �لطار تنفيذ دورة تدريبية لتاأهيل �لفنيني ف �لفروع �لرتبطة �سبكياً  بالنظام. 
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يعد م�سروع بد�ئل لعمل �لأطفال عر �لتعليم و�خلدمات �ل�ستد�مة )�أك�س�ص بال�ص( من �ل�ساريع �لهامة �لتي متيزت بها �جلمعية 

�لأمريكية  �لعمل  وز�رة  من  وبتمويل  �لدولية   CHF منظمة  مع  بال�سر�كة   2004 �لعام  من  �بتد�ًء   مرحلتني  على  تنفيذه  ومت 

USDOL ونفذ �ل�سروع �أن�سطته وخدماته ف حمافظات حجة وتعز وعدن و�حلديدة و�ختتمها ف �أغ�سط�ص 2011م على �أمل �أن 
يتم جتديده خالل �لرحلة �لقادمة وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من �أن�سطة �ل�سروع )12661( فرد� وذلك على �لنحو �لتايل :

�لعدد�لن�ساطم

�ل�ستفيدين

�لجمايل
ن�سبة 

�لناث
�لكان

�ناثذكور

1
تنفيذ �لعديد من �لدور�ت �لهارية و�حلرفية و�لتوعوية لفئات 

و�سر�ئح �لجتمع �لختلفة
124925330216%

�لحافظات 

�ل�ستهدفة

2
�ليوم �لرتفيهي للم�ستفيدين و�ل�ستفيد�ت ف مر�كز �لتدريب 

و�لتاأهيل
تعز20386386100%

3
توزيع  �ل�ستلزمات �لدر��سية لف�سول حمو �لأمية و�لتعليم 

�لنظامي )حقائب ـ دفاتر ـ �أقالم – زي مدر�سي (
2816145001266136%

جميع �لفروع 

�ل�ستهدفة

4
جتهيز  �أدو�ت وو�سائل تعليمية �إىل �لد�ر�ص �ل�ستهدفة ف 

�لحافظات وخ�سو�ساً غرف �ل�سادر
217201033273538%

جميع �لفروع 

�ل�ستهدفة

5
فتح عدد 8 ف�سول �إ�سافية حمو �لأمية ف �لديريات �ل�ستهدفة 

من حمافظة حجة ��ستفاد منها عدد )222 ( طالباً وطالبة
حجة811111122250%

6
�سر�ء وتوزيع حقائب وم�ستلزمات مدر�سية لعدد 130 طالبة 

ف ف�سول حمو �لأمية �جلديدة ف حمافظة حجة
حجة10130130100%

2710.0416.41316.454�لجمايل

2 - مشروع بدائل لعمل األطفال عرب التعليم 
والخدمات املستدامة ) أكسس - بالس(

�لور�سة �خلتامية ل�ستعر��ص �أن�سطة وجتارب �لرنامج  - �سنعاء
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�لأن�سطة �لرتفيهية لف�سول حمو �لأمية - �حلديدة

�لرنامج �لتدريبي للفتيات ف جمال �لتمري�ص - عدن

كما قام املشروع باألنشطة التالية :

��ست�سد�ر قر�ر �إد�ري من ديو�ن عام حمافظة �حلديدة ب�ساأن ت�سكيل �سبكة حماية �لطفولة ف �لحافظة تتكون �ل�سبكة من • 

عدد من )34( ع�سو�ً ميثلون خمتلف �جلهات �حلكومية و�لنظمات �لدنية و�ل�سخ�سيات �لجتماعية ذ�ت �ل�سلة .

��ستقبال كٍل من ممثل �سندوق �لمم �لتحدة لل�سكان و ممثل �ل�سندوق �لكندي للمبادر�ت �لحلية.• 

ت�سجيل ق�س�ص �لنجاح من �ل�سروع و�إجــر�ء مقابالت مع �لأطفال �ل�ستفيدين ومع فريق �لتطوعني من قبل �لإعالمية • 

�لإي�سالندية ) توتو( لن�سرها ف �ل�سحف �لعالية.

ت�سليم عدد )3( �أجهزة كمبيوتر�ت مع ملحقاتها لكتب وز�رة �ل�سئون �لجتماعية و�لعمل مبحافظة عدن .• 

�سر�ء وتوزيع مولد�ت كهربائية لعدد )5( على �لد�ر�ص �ل�ستهدفة مبحافظة حجة .• 
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�سمن �هتمامها بتنمية ثقافة �لطفل تقوم �جلمعية باإ�سد�ر جملة �أ�سامة لالأطفال �لتي تعد مطبوعة �لأطفال �لوحيدة ف �ليمن 

و يطبع منها حالياً )14.000( ن�سخة كل �سهرين ويتم توزيعها على معظم �أك�ساك ومكتبات حمافظات �جلمهورية وحتظى �لجلة 

�لعنية  و تتمتع بعالقات طيبة مع خمتلف �جلهات �حلكومية و�لنظمات  �لطفل  بثقافة  �لأطفال و�لهتمني  �أو�ساط  و��سع ف  بقبول 

�أعــدت �لجلة تقرير�ً  �أعــد�د بو�قع )84.000 ( ن�سخة . كما   )  6 �إ�سد�ر )  2011م مت  بق�سايا �لطفولة ف بالدنا . وخالل �لعام 

للمجل�ص �لأعلى لالأمومة و�لطفولة عن ما قدمته �جلمعية خالل �خلم�ص �ل�سنو�ت �لا�سية ف جمال �لأمومة و�لطفولة .  

3 - مجلة أسامة
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منذ  تاأ�سي�سها عام 1990م �أ�سهمت �جلمعية ف حت�سني �لو�سع �ل�سحي ف �ليمن بح�سب �لإمكانات �لتاحة ووفق �سيا�سات �سحية 

�لعديد من �لر�مج و�ل�ساريع  �لإطــار قطاعا �سحيا لالإ�سر�ف على تنفيذ  �أن�ساأت �جلمعية ف هذ�  ، حيث  �لدولة  مو�كبة ل�سيا�سات 

�ل�سحية وتقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية ف عدد من حمافظات �جلمهورية ومكافحة �لأمر��ص �لعدية و�ل�ستوطنة و�لأوبئة 

�لنف�سية  �ل�سحة  كخدمات  ومتميزة  متخ�س�سة  طبية  خدمات  تقدمي  �إىل  و�سوًل   . و�لعزولة  �لنائية  �لناطق  ف  خ�سو�ساً  �لنت�سرة 

و�لالريا  و�ل�سل  �لإيدز  �ل�سحية حول مكافحة  و�لتوعية  �لإجنابية  و�ل�سحة  و�لإعاقة  �لعجز  و�لطفولة ومكافحة  �لأمومة  ورعاية 

وغريها من �لأمر��ص �لهملة .

أواًل : الخدمات الطبية

1 ــ  املرافق الصحية :

حيث ي�سهم هذ� �ل�سروع ف تقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية و�خلدمات �لطبية �لتخ�س�سية من خالل )27 ( مرفقاً �سحيا 

�ثنني م�ست�سفيات وم�ستو�سفني وع�سرين مركز� �سحيا و ثالث وحد�ت �سحية منت�سرة ف خمتلف مناطق �جلمهورية  تتكون من 

وخا�سة �لناطق �لريفية وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية )252،736( فرد� ف حني ��ستفاد من 

�خلدمات �لطبية �لتخ�س�سية  )27،681( فرد� 

�جلدول �لتايل يو�سح �ل�ست�سفيات و�لر�فق �لطبية �لتابعة للجمعية 

�ل�ستفيدين للعام 2011 م�لكـــــــــــان��سم �لركزم

9300�لمانةمركز و�دي �حمد1

13,750�لمانةم�ست�سفى �لمل2

قيد االنشاء�لمانةمركز �سميلة �لطبي3

3516�لحويتمركز �لحزم �لطبي4

2464�لحويتمركز �سـارع �لطبية5

1200�لحويتوحدة بيت هيجان6

قيد التشغيل�لحويتمركز �سهل باقل7

3100�لحويتوحدة بيت قوزع8

6188تعزم�ستو�سف �بن �سينا- �لر�هدة9

قيد التشغيلتعزمركز موزع �لطبي10

قيد التشغيلتعزمركز �ل�سلو �لطبي11

2170تعز�لعيادة �لطبية �خلريية12

69505عدنمركز �لب�ساتني �لطبي13

32150حلجمركز خرز �لطبي 14

10805�جلوفمركز �جلوف �لطبي15

10554�ل�سالعمركز جنب �لطبي16

3720�ل�سالعمركز قعطبة �لطبي17

قيد التشغيل�بنيمركز موديه �لطبي18

12400عمر�نمركز عمر�ن  191
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�ل�ستفيدين للعام 2011 م�لكـــــــــــان��سم �لركزم

قيد التشغيلعمر�نمركز عمر�ن  2 20

35714ح�سرموتم�ست�سفى بابكر �لطبي21

6000ح�سرموتم�ستو�سف ق�سن �لطبي22

4200ح�سرموتمركز �لنورة �لطبي23

18560�لهرةمركز �لغيظة �لطبي24

قيد التشغيل�حلديدهمركز �لم و�لطفل25

1240�سنعاءوحدة مناخة �لطبي26

252,736�لجمايل

2 ــ  الصحة النفسية :

يقوم �ل�سروع بتقدمي خدمات �لرعاية �لنف�سية �لتكاملة للمر�سى �ل�سابني بالأمر��ص �لنف�سية مب�ست�سفى �لأمل للطب �لنف�سي 

�لذي ي�سم كادر� طبيا من �ل�ست�ساريني �لتخ�س�سني ف �لطب �لنف�سي ويعد �ل�ست�سفى من رو�د �ل�سحة �لنف�سية ف �ليمن كما مت 

�عتماده موؤخر� لتدري�ص �لبورد ف �لطب �لنف�سي. وخالل �لعام 2011م بلغ �إجمايل �ل�ستفيدين من خدمات �ل�ست�سفى )13،750( 

فرد� . 

م�ست�سفى �سالح بابكر �خلريي - ح�سرموتمركز �لأم و�لطفل �لطبي �لتخ�س�سي بجنب - �ل�سالع 

مبنى م�ست�سفى �لأمل للطب �لنف�سي
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 3 ــ مشروع القوافل الصحية :

يتم من خاللها تقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية و�سرف �لعالجات �لجانية للر�سى �لفقر�ء ف �لناطق �لنائية �لتي تقل 

فيها تدخالت �جلهات �حلكومية �لخت�سة كما يتم من خالل �ل�سروع تقييم �لو�سع �ل�سحي لتحديد �لتدخالت �ل�سحية �لالحقة من 

قبل �جلمعية  وخالل �لعام 2011م مت تنفيذ )4( قو�فل �إغاثية طبية ف عدد من �لناطق ، ��ستفاد منها )4500( فرد. 

4 ــ مشروع املخيمات الجراحية

يتم تنفيذ �ل�سروع من خالل م�ست�سفى �سالح بابكر �خلريي وعدد من فروع �جلمعية ف �لحافظات ويعمل على تقدمي �خلدمات 

�لطبية �جلر�حية �لتخ�س�سية كجر�حة �ل�سالك �لبولية و�لتجميل و�لعيون و�لعظام و�لأنف و�لأذن و�حلنجرة وغريها باأ�سعار رمزية 

وذلك بهدف م�ساعدة �لر�سى �لفقر�ء �لذين ل ي�ستطيعون توفري قيمة �إجر�ء �لعمليات و�لفحو�سات �لالزمة ف �ل�ست�سفيات �لأخرى 

، وخالل �لعام 2011م مت تنفيذ خميمني جر�حيني �أحدهما ف م�ست�سفى بابكر �خلريي و�لخر ف و�ساب مبحافظة ذمار ��ستفاد 

منهما ) 4083 ( فرد �ً.

مكان �لتنفيذ�لخيم
عدد �ل�ستفيدين

�جمايلعملياتمعاينة

8612221083م�ست�سفى بابكر - ح�سرموتخميم جر�حي جلر�حة �لنف �لذن و�حلنجرة

25504503000م�سر�فة - و�سابخميم جر�حي جلر�حة �لعيون

�لخيم �لطبي �جلر�حي لالأنف و�لأذن و�حلنجرة - ح�سرموت 
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 5 ــ مشروع الدعم الدوائي املباشر 

�ل�ساعفات  من  �حلد  ف  و�لإ�سهام  معاناتهم  من  للتخفيف  �لفقر�ء  للمر�سى  �ل�سهرية  �لدو�ئية  �لكفالت  بتوفري  �ل�سروع   يقوم 

�لر�سية وتدهور �حلالة �ل�سحية لدى �لري�ص حيث يتم �سرف �لعالجات �لالزمة لذوي �لأمر��ص �لزمنة كال�سكر و�ل�سغط و�ل�سرع 

وروماتيزم �لقلب وغريها وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من �ل�سروع ) 7200 ( مري�ص ومري�سة .

 6 ــ مشروع صرف أجهزة االستسقاء الدماغي

يهدف هذ� �ل�سروع �إىل �حلد من �إعاقة �لأطفال و�لتقليل من ن�سبة وفيات مر�سى �ل�ست�سقاء �لدماغي و�ل�ساعفات �لناجتة عنه من 

خالل توفري �أجهزة ت�سريف �ل�سائل �لدماغي و�سرفها للمر�سى �ل�سابني مبر�ص �ل�ست�سقاء �لدماغي وقد متيزت �جلمعية بتنفيذ 

هذ� �ل�سروع منذ عام 1993م وخالل �لعام 2011م مت �سرف ) 252 ( جهاز� .

�سرف جهاز �سحب �ل�سائل �لدماغي لأحد �لأطفال �ل�سابني بالر�ص 

�إحدى �ل�ستفيد�ت من �ل�سروع ت�ستلم �لعالج �خلا�ص بها - �سنعاء
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1 ــ مشروع الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

يهدف �ل�سروع �إىل خف�ص ن�سبة وفيات �لأمهات و�لو�ليد من خالل رفع م�ستوى �لوعي بق�سايا �ل�سحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�سرة 

�لعمل  ور�ص  و�إقامة  �جلماهريية  �ل�سرحية  �لعرو�ص  وتنفيذ  �لتثقيفية  �جلل�سات  و�إقامة  �لجتمعية  و�لتوعية  �لتثقيف  بر�مج  عر 

لقياد�ت �لجتمع وبر�مج �لتدريب لقدمي خدمات �ل�سروع بالإ�سافة �إىل تقدمي خدمات �ل�سحة �لإجنابية عر �لر�فق �ل�سحية �لتابعة 

للجمعية وتنفيذ �لعياد�ت �لتنقلة و�سبه �لتنقلة. ويتم تنفيذ �ل�سروع بال�سر�كة مع عدد من �لنظمات �لحلية و�لدولية ف خطوة لتعزيز 

مبد�أ �ل�سر�كة وحتقيق �لأهد�ف �لوطنية ف جمال رعاية �لأمومة و�لطفولة . وخالل �لعام 2011م نفذ �ل�سروع �أكر من )868( 

ن�ساطاً وفعالية ��ستفاد منها )38410( �أفر�د وفق �جلدول �لتايل :

�لعدد�لن�ساطم
�ل�ستفيدون

�إجمايل
ن�سبة 

�لناث
�ل�سركاء

�ناثذكور

موؤ�س�سة ميان%60063751820819522جل�سات �لتثقيف �ل�سحي حول تنظيم �ل�سرة 1

2
تنفيذ دور�ت تدريبية لقدمي خدمة �ل�سحة 

�لجنابية و�حلقوق �لجنابية
335256042%UNFPA

UNFPA%962002650885030�إقامة عرو�ص م�سرحية حول �ل�سحة �لجنابية3

UNFPA%48028582858100تنفيذ حمالت �لعيادة �لتنقلة 4

5
خدمات �لعيادة �سبه �لتنقلة ف خميم خيو�ن بعمر�ن 

وحر�ص بحجة
2053055305100%UNFPA

UNFPA%1027982798100برنامج �لفريق �لتنقل لل�سحة �لجنابية باأبني6

موؤ�س�سة ميان%112152756دورة �ل�سورة ف خدمات �ل�سحة �لجنابية7

8
�عد�د و طباعة وتوزيع بو�سرت�ت توعوية حول 

�ل�سحة �لجنابية ، و�حلقوق �لجنابية
730004000700057%UNFPA

UNFPA%50700300100030عقد جل�سات تثقيفية للمقبلني على �لزو�ج9

10
ور�سة عمل للمثقفني �ل�سحيني ومقدمي خدمات 

�ل�سحة �لجنابية 
231366754%

�لحتاد �لوروبي 

و�حتاد ن�ساء �ليمن

%14411181132225050جل�سات �لتثقيف �لجتمعية11
�لحتاد �لوروبي 

و�حتاد ن�ساء �ليمن

منظمة ماري �ستوب�ص5 محافظات1م�سح ميد�ين لقيا�ص �حتياجات �ل�سحة �لجنابية 12

868174712093938410�لإجمــــــــــــايل

ثانيًا : الصحة اإلنجابية

جل�سات �لتثقيف �ل�سحي للمقبلني على �لزو�ج - ح�سرموت �لرنامج �لتدريبي ف �ل�سورة �لتكاملة ف �ل�سحة �لإجنابية - �سنعاء
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دورة ف �إطار�حلملة �لعالية لناه�سة �لعنف - �سنعاء

 2 - الحملة العاملية 16 يومًا من النشاط ملناهضة العنف :

�ساركت �جلمعية ممثلًة باإد�رتي �ل�سحة �لجنابية ورعاية وتاأهيل �لالجئني ف �حلملة �لعالية و�لتي تاأتي لناه�سة �لعنف ولدة 16 

يوماً خالل �لفرتة من 25 نوفمر �إىل 10 دي�سمر 2011 م و �ساركت �جلمعية ف �حلملة من خالل �لفعاليات و�لن�سطة �لتالية :

عدد �ل�ستفيدين�لن�ساطم

1000حفل ومعر�ص �سور يعك�ص �لدور �لريادي ف جمال منا�سرة ق�سايا �لر�أة1

50 ور�سة عمل لرفع �لوعي �لناه�ص لزو�ج �ل�سغري�ت وزو�ج �لبدل2

800عر�ص م�سرحي لحاكاة تعزيز قيم �ل�ساو�ة بني �لرجل و�لر�أة3

1850�لجمايل
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 1 ــ مشروع مكافحة اإليدز

يقدم �ل�سروع خدمة �لتوعية �لجتمعية حول عدوى فريو�ص �لإيدز وطرق �لوقاية منه من خالل �إقامة جل�سات تثقيف �لنظر�ء 

وور�ص �لعمل و�لعرو�ص �ل�سرحية وتنفيذ �لدور�ت �لتدريبية لقدمي خدمات �ل�سروع . وخالل عام 2011م مت �إقامة �أكر من )62( 

ن�ساطا وفعالية ��ستفاد منها )960( فرد� وذلك على �لنحو �لآتي: 

عدد �ل�ستفيدين�لعدد �لن�ساطم

60900دور�ت تدريبية ف جمال مكافحة �ليدز1

260عقد ور�ستي  عمل للمتعاي�سني مع مر�ص �ليدز2

62960�لإجمــــــــــــايل

ثالثًا : مكافحة األمراض والرتصد الوبائي

  2 ــ مشروع مكافحة مرض السوداء 

�لتوعية  تنفيذ حمالت  يتم مكافحته من خالل  و  �لهملة  �لأمــر��ــص  �أهــم  يعد من  �لــذي  �ل�سود�ء  �ل�سروع مبكافحة مر�ص  يقوم 

�ل�سحية �لجتمعية وتقدمي �لعالجات �لالزمة ف عدد من �لناطق بالحافظات �ل�ستهدفة وهي ) حجة و �لحويت و�حلديدة ورمية 

و�سنعاء ( وتتميز �جلمعية منذ عام 2000م بتنفيذ هذ� �ل�سروع �لذي فاز بجائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي للعام 2010م كاأف�سل 

برنامج تطوعي فريد من نوعه ف �لوطن �لعربي وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من خدمات �ل�سروع )39.092( فرد�ً  كما مت توزيع 

)95.796(  قر�ص من عالج �ليكتز�ن �خلا�ص بالر�ص .

جل�سات �لتوعية �لجتمعية حول عدوى فريو�ص �لإيدز - �سنعاء

مدير م�سروع مكافحة مر�ص �ل�سود�ء ف �لجتماع للرنامج �لإفريقي مع �لانحني - �لكويت



20
11

An
nu

al R
ep

or
t

37



20
11

وي
سن

الـ
ر 

ري
تق

الـ

38

�أفر�د �لجتمع و�لإ�سهام ف تخفيف  �أهم �ل�ساريع �لو�سمية وتهدف �ىل ن�سر قيم �لتكافل بني  تعد م�ساريع �خلري �لرم�سانية من 

�لفقر�ء  �لألف من  ومئات  �لأيتام  و��سر  �لفقرية  �لأ�سر  �لألف من  وي�ستفيد منها ع�سر�ت  �لكرمي  �ل�سهر  �لحتاجني خالل  معاناة 

�ل�ساجد  ف  �لفتوحة  �لإفطار  مو�ئد  �إقامة  ف  �لتمثل  �ل�سائم  �فطار  م�سروع  من  وتتكون  �ل�سبيل  وعابري  �لعلم  وطالب  و�ل�ساكني 

 . �لعيد  ك�سوة وهدية  توزيع  و�لوجبات �جلاهزة وم�سروع  �لغذ�ئية  �لو�د  توزيع  �ل�سافر وم�سروع  و�إفطار  �لإفطار �خلفيفة  ووجبات 

وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من هذه �ل�ساريع مئات �لألف من �لأفر�د و�لأ�سر ف جميع حمافظات �جلمهورية .

جدول يو�سح عدد �لأ�سر و�لأفر�د �ل�ستفيدين من م�ساريع رم�سان خالل �لعام 2011م

�ل�سروعم
�ل�ستفيدين

�لإجمايل�أناثذكور

354,5105,541360,051م�سروع �إفطار �ل�سائم1

170,83214,672185504م�سروع توزيع ك�سوة وهدية �لعيد2

8,7077,23815945م�سروع توزيع �لتمور3

335127006051م�سروع توزيع �لوجبات �جلاهزة وتوزيع �للحوم4

6340634م�سروع توزيع �ل�سحف �ل�سريف5

9,5366,87816414�سرف �ل�ساعد�ت �لنقدية و�لعينية6

249.075 أسرةتوزيع �لو�د �لغذ�ئية لالأ�سر �لفقرية7

547,57037,029�لإجمايل
584,599   فردا

+ 249.075  أسرة

1 - مشاريع الخري الرمضانية

م�سروع �إفطار �ل�سائم  - عدن

توزيع �لو�د �لغذ�ئية لالأ�سر �لفقرية  - �أبني
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يهدف �ل�سروع �إىل �إحياء �سنة �لأ�ساحي وتخفيف معاناة �لأ�سر �لفقرية و�أ�سر �لأيتام، خالل �أيام عيد �لأ�سحى �لبارك وي�ستفيد منه 

�أكر من مائة �لف �أ�سرة �سنويا ف عموم حمافظات �جلمهورية و�لآلف من طالب �لعلم و�لر�سى و�لالجئني �ل�سومال و�لنازحني 

جر�ء �لأحــد�ث �لطارئة . وقد �متلكت �جلمعية منذ ن�ساأتها خرة تر�كمية و��سعة و�آلية متطورة ف تنفيذ �ل�سروع وفق �ل�سو�بط 

�ل�سرعية عر �لفروع و�للجان �لتابعة لها ف �لديريات و�لحافظات . وخالل �لعام 2011م وزعت �جلمعية 11618 �أ�سحية ��ستفاد 

منها )75387( �أ�سرة ف جميع حمافظات �جلمهورية 

2 - مشروع توزيع لحوم األضاحي

توزيع حلوم �لأ�ساحي - ح�سرموت

توزيع حلوم �لأ�ساحي لالأيتام
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يتم تنفيذ �ل�سروع ف عدد من حمافظات �جلمهورية بال�سر�كة مع عدد من �لنظمات ف �لد�خل و�خلارج وتقوم �جلمعية من خالله 

بتوفري �لكفالة �ل�سهرية و�لدورية لالألف من �لأ�سر �لفقرية وتتم عملية �لكفالة بناء على نتائج �لبحث �لجتماعي �لذي جتريه 

�جلمعية لعرفة  و�سع �لأ�سر �لتقدمة بطلب �لكفالة حيث يتم من خالله �عتماد �لأ�سر �ل�ستحقة ومن ثم �سرف �لو�د �لغذ�ئية �لكونة 

من �لدقيق و�لأرز و�ل�سكر و�لزيت �سهريا ودوريا ، كما تقوم �جلمعية �أي�سا ف �إطار �ل�سروع ب�سرف �ل�ساعد�ت �لغذ�ئية �لطارئة لالأ�سر 

�لفقرية  غري �لكفولة بهدف حت�سني ظروفها �لعي�سية . وخالل عام 2011م ��ستفاد من �ل�سروع ) 4500 ( �أ�سرة وذلك على �لنحو 

�لتايل :

عدد �لأ�سر �ل�ستفيدة�لن�ساطم

1500�سرف �لكفالة �ل�سهرية و�لدورية لالأ�سر �لكفولة1

3000�سرف �لو�د �لغذ�ئية و�ل�ساعد�ت �لنقدية للحالت �لطارئة  ف �إطار �ل�سروع2

4500�لإجمــــــــــــايل

4 - مشروع تيسري الزواج

�لعر�ص �جلماعي �لثالث - �لكال

توزيع �لو�د �لغذ�ئية لالأ�سر �لفقرية - �أبني

3 - مشروع كفالة األسر الفقرية

تعد ظاهرة �لأعر��ص �جلماعية من �لظو�هر �حل�سارية ف 

بالدنا وقد كان للجمعية ق�سب �ل�سبق ف �إر�ساء هذ� �لتقليد 

م�ساعدة  ف  خالله  مــن  ت�سهم  حيث   ، �ليمن  ف  �لجتماعي 

�ل�ساحلة  �لأ�سرة  وتاأ�سي�ص  دينهم  ن�سف  �إكمال  على  �ل�سباب 

ت�ساحب  �لتي  و�لإ�ــســر�ف  �لبذخ  عــاد�ت  �لجتمع وحماربة  ف 

�إقامة عر�ساً  2011م مت  �لعام  . وخــالل  �لفردية  �لأعــر��ــص 

رد�ع  مدينة  ف   وعــرو�ــســاً  عري�ساً   )  450  ( لــعــدد  جماعياً 

مبحافظة �لبي�ساء ومدينة �لكال مبحافظة ح�سرموت .
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5 - دار الشفقة إليواء مرضى 
الفشل الكلوي والسرطان

مبنى د�ر �ل�سفقة لإيو�ء مر�سى �لف�سل �لكلوي - �سنعاء

 يحتاج مري�ص �لف�سل �لكلوي �ىل �أكر من عملية غ�سيل ف �لأ�سبوع  كما هو �حلال لدى �ل�ساب بال�سرطان �لذي يحتاج بني فرتة 

و�أخرى �ىل �إجر�ء �جلل�سات �لإ�سعاعية �أو�لكيماوية . ويعاين هوؤلء �لر�سى وخا�سة �لو�فدين من �لحافظات �سعوبة ف توفري �ل�سكن 

و�لاأوى ف �أمانة �لعا�سمة . ولالإ�سهام ف معاجلة هذه �ل�سكلة تقوم �جلمعية من خالل د�ر �ل�سفقة بتقدمي �خلدمات �ل�سحية و�سرف 

�لأدوية �لالزمة للمر�سى وتقدمي وجبات �لتغذية �ليومية لهم ولر�فقيهم و�إقامة �لعديد من �لأن�سطة و�لفعاليات وبر�مج �لدعم 

�لنف�سي . وخالل �لعام 2011م مت تقدمي خدمات �ليو�ء وم�ساعد�ت غذ�ئية ونقدية وبطانيات �ستاء لـ )1591( فرد� من �لكفولني  

و�لر�سى ومر�فقيهم وذلك على �لنحو �لتايل : 

عدد �ل�ستفيدون   �لن�ساط م

1251 توزيع �لكفالت �ل�سهرية لر�سى �لف�سل �لكلوي 1

340
�إيو�ء �لر�سى ومر�فقيهم وتقدمي خدمات �لتغذية �ليومية وتوزيع �لو�د 

�لغذ�ئية و�ل�ساعد�ت لأ�سر �لر�سى و�لقيام بعمليات �لجارحة و�سرب �لإبر  

وتقدمي �لعالجات وتنفيذ �لرنامج �لرتفيهي للمر�سى  .

2
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6 - املشاريع التعليمية

ف هذ� �لإطار تنفذ �جلمعية عدد� من �ل�ساريع �لتعليمية �لختلفة بهدف �لإ�سهام ف تنمية �لتعليم وم�ساعدة �لطالب على �إمتام 

م�سريتهم �لتعليمية ف �لتعليم �لعام و�جلامعي . وتتمثل هذه �ل�ساريع ف : م�سروع كفالة طالب �لعلم وتوفري �لنح �لتعليمية للطالب 

�لفقر�ء ، وم�سروع كفالة مدر�سي حتفيظ �لقر�آن �لكرمي وكفالة �لدعاة ، وم�سروع ) م�ستقبلي ف �لتعليم ( �لذي يتم من خالله �إعادة 

�لئات من �لطالب �لت�سربني �ىل مد�ر�سهم ف عدد من حمافظات �جلمهورية . وم�سروع توزيع �حلقيبة و�لزي �لدر�سي ، وم�سروع توزيع 

�لكتبات وم�سروع �إقامة �لر�كز �لهارية خالل عطلة �ل�سيف ويتم تنفذ هذه �ل�ساريع بال�سر�كة مع عدد من �لوؤ�س�سات و�ل�سخ�سيات 

�لد�عمة ف �لد�خل و�خلارج . وخالل �لعام2011 م بلغ �إجمايل �ل�ستفيدين منها )6622( فرد�ً وذلك على �لنحو �لتايل : 

فرد �لن�ساط م

153 م�سروع كفالة طالب �لعلم وتوفري �لنح �لدر��سية 1

م�سروع ) م�ستقبلي ف �لتعليم ( �إعادة �لطالب �لت�سربني �إىل مد�ر�سهم 400 طالب 2

5820 م�سروع توزيع �حلقيبة �لدر�سية و�لزى �لدر�سي 3

249 كفالة معلمي حتفيظ  4

6622 �لإجمايل

جمموعة من �لطالب �لذين مت �إعادتهم للدر��سة - �سنعاء
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تقوم �جلمعية ف هذ� �لجال بتدريب وتاأهيل  ودعم �ل�ساريع و�لر�مج �لجتماعية و�ل�سحية و�لتعليمية و�لتثقيفية من خالل قطاع 

تنمية �لأ�سرة باأمانة �لعا�سمة و�لفروع و�للجان �لن�سائية �لتابعة له ف حمافظات �جلمهورية حيث يقوم �لقطاع بتقدمي �خلدمات 

�لختلفة و�لتعددة و�سط جمتمع �لر�أة و�لطفل بهدف �لإ�سهام ف �لتنمية �لجتمعية وحت�سني �لو�سع �لعي�سي لالأ�سر ، كما ينفذ �لقطاع 

عدد� من �لر�مج �لتدريبية لتاأهيل �لأ�سر �لفقرية و�إك�ساب �أفر�دها �حلرفة و�لهنة �لتي ت�ساعد ف توفري م�سادر دخل جديدة لالأ�سرة 

، وخالل �لعام 2011م ��ستفاد من خدمات �لقطاع )28086( �أ�سرة .

أواًل :  التعليم

عدد �ل�ستفيد�ت�لن�ساطم

400�حلاق طالب بريا�ص �لطفال1

3400م�سروع �لزي �لدر�سي و�حلقيبة �لدر�سية للفتيات2

65م�سروع كفالة �لطالبات3

640م�سروع �لدعم �لدر�سي ) غذ�ء – مالب�ص – دور�ت ت�سجيعية وتاأهيلية (4

39�حلاق طالبات بال�سكن �جلامعي5

20منح تعليمية للطالبات6

55�حلقيبة �جلامعية7

10000توزيع برو�سور�ت توعوية بحقوق �لر�أة ف �لتعليم8

14459�لإجمايل

توزيع �لزي �لدر�سي للفتيات - �سنعاء
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مت عمل نحو ) 95( دورة ف �لجالت �حلرفية للن�ساء ) �خلياطة – �سناعة �لبخور – �لتزيني و�لتجميل و��ستفاد منها )5134( م�ستفيدة.• 

–  �د�رة �لذ�ت  – بناء •  تنفيذ 99 برناجماً  تدريبياً ف جمالت ) فن �لت�سال – �لعمل �لطوعي – �د�رة �لزمات – حل �ل�سكالت 

فريق �لعمل – �لكمبيوتر – �للغة �لجنليزية – �لت�سويق – �عد�د و�د�رة �ل�ساريع  - �ل�سعافات �لولية – مكافحة �ليدز- �همية 

�لعمل �جلماعي 

 • ، ، �ل�سعافات �لولية  �ل�سلوك �لن�ساين وقيادة �حلــالت  ، بناء  �لثقة  ، تعزيز  ، دورة �لهنيني  �لــذ�ت  �قامة دور�ت متنوعة )�د�ة 

�لر�سفة و�لتوثيق، �د�رة �لنز�ع ومهار�ت حلها ، دورة مدربات  ، مهار�ت �لر�سد و�لتقييم ، �لبادئ �لأ�سا�سية لفهم نف�سيات �لطفال 

، �لعمل �لطوعي ، دورة ف �ل�سوؤن �ل�سرية ، �لقت�ساد �لنزيل ، متري�ص تربية �لبناء ، دورة كيفية تدري�ص �لقر�ن �لكرمي ، �إقامة 

دورة بناء �ل�سلوك �لن�ساين  ، �لر�ساد �لنف�سي ، وبلغ �جمايل �ل�ستفيدين منها )4100( م�ستفيدة

مت كفالة 15 حلقة حتفيظ ، يدر�ص فيها ما يقارب من )300( �مر�أة .• 

ثانيًا : التأهيل والتدريب لسوق العمل 

�لدورة �لتدريبية لن�سقي �لقرو�ص
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مت تنفذ 230 قر�ساً للن�ساء ��ستفاد منها 230 �أ�سرة .

توفري )60( فر�سة عمل للن�ساء 

ثالثًا : التمكني ومشاركة املرأة يف سوق العمل

رابعًا : التوعية

طباعة وتوزيع  5000 كتيب خا�ص بالزو�ج �لبكر وزو�ج �لبدل. • 

�نتاج وتوزيع فال�ص تلفزيوين ��ستفاد منه )10.000( ��سرة• 

�إقامة �للقاء�ت و�لحا�سر�ت �لثقافية ��ستفاد منها )15000( �مر�أة • 
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1 - االتحاد العربي للعمل التطوعي يكرم الشيخ محمد عمر بامسموس 
رئيس فرع الجمعية بعدن كأفضل شخصية تطوعية يف اليمن خالل العام 2010

كرم �لحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي �ل�سيخ حممد عمر بام�سمو�ص رئي�ص فرع �جلمعية بعدن كاأف�سل �سخ�سية تطوعية خالل عام 

2010 على م�ستوى �جلمهورية �ليمنية جاء ذلك ف موؤمتر �لعمل �لتطوعي �لنعقد للفرتة من 21 - 26 يونيو 2011م بالعا�سمة 
�لو��سعي  مدير عام �جلمعية  �لدكتور عبد�لو��سع  �لذي �سارك فيه  �لتطوعي  �لعربي للعمل  �لقاهرة و�لذي نظمه �لحتاد  �ل�سرية 

ل�سوؤون �لقطاعات �لعاملة  و �لأخ منري �سالح عبدهود - �لدير �لتنفيذي لفرع �جلمعية بو�دي ح�سرموت.

وجرى خالل �لوؤمتر �لذي �سارك فيه عدد من �لنظمات �لطوعية ف )12( دولة عربية ��ستعر��ص �لعديد من �أور�ق �لعمل �لتعلقة 

بالعمل �لطوعي و�سبل تعزيزها وتطويرها كما قدم �لدكتور �لو��سعي ورقة عمل بعنو�ن )جمعية �لإ�سالح و�لعمل �لطوعي ف �ليمن.. 

�أمنوذجاً( ��ستعر�ص خاللها جتربة �جلمعية ف �لعمل �لطوعي منذ تاأ�سي�سها ف بد�ية �لت�سعينات حيث تعتر �جلمعية �إحدى �لنظمات 

�لر�ئدة ف �ليمن �لتي تعتمد �لطوعية كاأحد �أبرز قيمها، م�سري�ً �إىل �أهم �لر�حل �لتي مرت بها �جلمعية ف عملها �لتطوعي و�لدور 

�لكبري �لبارز للمتطوعني ف تنفيذ �لر�مج و�لأن�سطة و�ل�ساريع و �لتعامل مع �لكو�رث.

أهم األنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية خالل العام 2011

�ل�سيخ بام�سمو�ص يح�سل على و�سام �لحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي - �لقاهرة

مدير عام �جلمعية ومدير فرع و�دي ح�سرموت ي�ساركان ف �لوؤمتر �ل�سابع للعمل �لتطوعي - �لقاهرة
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العربي  االتحاد  يف  الكاملة  العضوية  على  الجمعية  حصول  ـ   2

للعمل التطوعي :

تقدير�ً جلهودها ف  �لعمل �خلريي و�لتطوعي وتتويجا لإجناز�تها 

و�عــتــمــادهــا منذ  �لــجــالت  �لجتمع ف خمتلف  �لــتــمــيــزة  ف خــدمــة 

ن�ساأتها �لعمل �لتطوعي كاآلية متبعة ف تنفيذ �سيا�ساتها وبر�جمها 

ف  �لكاملة  �لع�سوية  على  �جلمعية  �لختلفة ح�سلت  وم�ساريعها 

�لحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي �لتابع جلامعة �لدول �لعربية ومت 

ذلك خالل م�ساركة �جلمعية ف �جتماع �جلمعية �لعمومية لالحتاد 

�لعربي للعمل �لتطوعي �لذي �قيم ف قطر ف نوفمر 2011. .  

3 ـ ورشة عمل 
) االعالم ودوره يف التعريف بمجاالت العمل الخريي (

 عقدت �لور�سة بح�سور �أكر من 40 �عالمياً و�سحفياً ومهتماً 

�لعمل  �أور�ق  �لور�سة عدد� من  �ل�ساركون ف  وقدم  بالعمل �خلريي 

و �لـــد�خـــالت كــمــا خــرجــت بــالــعــديــد مــن �لــتــو�ــســيــات و�لقـــرت�حـــات 

�لهادفة لتطوير وحت�سني �لأد�ء �لإعالمي ف جمال �لعمل �لتطوعي 

و�لإن�ساين . 

4 ـ تقري الظل املوازي :

وطباعة  بــاإعــد�د  �وك�سفام   منظمة  مع  بالتعاون  �جلمعية  قامت 

�أهــد�ف  حتقيق  م�سار  حــول  �لوطني  للتقرير  �لـــو�زي  �لظل  تقرير 

�لتنمية �لألفية ف �ليمن وهو تقرير ميثل وجهة نظر �لجتمع �لدين 

�لتقرير بجملة من  �لألفية و خرج  �لتنمية  �أهــد�ف  �ليمن حول  ف 

ومكافحة  بالتنمية  �لتعلقة  �لعامة  �ل�سيا�سات  جمال  ف  �لتو�سيات 

�لفقر ف �ليمن .

5 ـ برنامج دليل الخري التلفزيوني:

للرنامج عن  تلفزيونية  ( حلقة   23  ( �عــد�د وجتهيز  حيث مت 

م�ساريع �جلمعية �لختلفة ومت بثها ف قناة �سهيل �لف�سائية خالل 

�سهر رم�سان �لبارك .
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املشاركات الخارجية: 

م�ساركة �لمني �لعام �ل�ساعد ف دورة �أهد�ف �لألفية ف �لتخطيط وت�سريع �لجناز �لتي �أقامتها �ل�سبكة �لعربية ف لبنان خالل • 

�لفرتة من 8 �ىل 13  / �غ�سط�ص 2011

م�ساركة �لمني �لعام �ل�ساعد ف ور�سة �لجتمع �لدين �لعد للقمة ف لبنان .• 

زيارة �لمني �لعام للموؤ�س�سات �لإغاثية ف تركيا و �لقاهرة .• 

م�ساركة �جلمعية ف �لجتماع �لثالث للتحالف �لدويل لكافحة �لمر��ص �لهملة بنريوبي• 

م�ساركة �لمني �لعام ومدير �لنظمات ف �لجتماع �لـ 17 للد�عمني للرنامج �لفريقي ل�ستئ�سال مر�ص �ل�سود�ء بالكويت – • 

دي�سمر 2011 م

م�ساركة �لمني �ل�ساعد ف موؤمتر �لمم �لتحدة �لر�بع للدول �لأقل منو�ً – تركيا خالل �لفرتة من 7- 13 مايو 2011 م• 

م�ساركة �لدير �لعام ف �لوؤمتر �ل�سابع للعمل �لتطوعي – �لقاهرة خالل �لفرتة من 17 – 21 يونيو 2011 م• 

– �لدوحة خالل •  م�ساركة �لمني �لعام و �لمني �لعام �ل�ساعد ف �جتماع �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعربي للعمل �لطوعي 

�لفرتة 18 – 21 نوفمر 2011 م

م�ساركة �لدير �لعام ف ور�سة �لعمل �خلا�سة باإد�رة �لزمات و�لتخطيط للم�ستقبل �لتي �أقامتها �سبكة �سنابل – ف �لقاهرة• 

املشاركات الداخلية والوفود الزائرة:

��سر�ف �لمني �لعام �ل�ساعد على �نتخابات �لهيئة �لد�رية لفرع �جلمعية ف �سعدة .• 

م�ساركة �لمني �لعام ف ت�سليم �ل�ساكن للمت�سررين من كارثة �ل�سيول ف ح�سرموت.• 

م�ساركة �جلمعية ف �جتماعات كتلة �لاأوى.• 

�ل�ساركة ف مهرجان �لهن �حلرفية لالأ�سر ف ق�سر �ل�سباب.• 

��ستقبال وفد �سندوق �لمم �لتحدة لل�سكان ممثاًل بال�سيد مارك.• 

��ستقبال وفد �ل�سندوق �لكندي لدعم �لبادر�ت �لحلية.• 

�ل�ساهمة ف �عد�د لو�ئح و�أنظمة �لنتدى �لن�ساين �ليمني• 

�سندوق •  م�ساريع  مر�جعة  جلنة  ف  �ليمنية  �لــدين  �لجتمع  منظمات  عن  ممثاًل  �لن�ساين  �لنتدى  خالل  من  �جلمعية  �ختيار 

.)UNOCHA( لغاثة �لطارئ ف �لمم �لتحدة�

الجمعية حضور متميز ومشاركات فاعلة

م�ساركة �جلمعية ف موؤمتر �لأمر��ص �لهملة  - نريوبيتوزيع �ل�ساكن على �لأ�سر �لت�سررة من �ل�سيول - ح�سرموت
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�لعام�لأحد�ث مرتبة بناء على ت�سل�سلها �لزمني 

1990 �إن�ساء �أول فرع للجمعية ف حمافظة �حلديدة .

1991  تاأ�سي�ص جملة �أ�سامة �لجلة �لوحيدة �لتخ�س�سة ف �سحافة �لأطفال ف �ليمن

1992 �إقامة �أول عر�ص جماعي للجمعية ف حمافظة �حلديدة 

1992 �إن�ساء د�ر�لأمر��ص �لنف�سية و�لع�سبية �لذي مت تطويره لحقا �ىل)م�ست�سفى �لأمل لالأمر��ص �لنف�سية و�لع�سبية(

1994 �فتتاح د�ر �لأحمر للتاأهيل �لن�سوي

1997 توقيع بروتوكول تعاون بني �جلمعية ووز�رة �ل�سحة �لعامة و�ل�سكان

1998 �إقامة �لهرجان �لأول لليتيم ) بح�سور رئي�ص �جلمهورية وعدد من ممثلي �لنظمات �لعربية و�لدولية(

1999 �إن�ساء برنامج �ل�سحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�سرة بال�سر�كة مع �سندوق �لأمم �لتحدة لل�سكان 

2000 �ن�سمام �جلمعية لع�سوية �لجل�ص �لجتماعي و�لقت�سادي بالأمم �لتحدة 

2000 �إن�ساء برنامج �ل�سروعات �ل�سغرية �لذي مت تطويره لحقا �ىل ) برنامج مناء للتمويل �لأ�سغر (

2002 �ن�سمام �جلمعية لل�سبكة �لعربية للمنظمات �لأهلية

2003 �فتتاح م�ست�سفى �لأمل لالأمر��ص �لنف�سية و�لع�سبية

2003 �فتتاح مركز رئي�ص �جلمهورية لتاأهيل �لأيتام باأمانة �لعا�سمة

2004 تاأ�سي�ص م�سروع بد�ئل لعمل �لأطفال عر �لتعليم و�خلدمات �ل�ستد�مة ) �أك�س�ص مينا ( 

2005 �ن�سمام �جلمعية لع�سوية �إد�رة �لعلومات للمنظمات غري �حلكومية بالأمم �لتحدة

2006 �ن�سمام �جلمعية لنظمة �لأ�سرة �لعربية

2006 �ن�سمام �جلمعية للع�سوية �لكاملة ب�سبكة �لنظمات غري �حلكومية �لعاملة ف مكافحة مر�ص �ل�سود�ء

2007بث �أول �إعالن تلفزيوين عن �جلمعية ف قناة �جلزيرة �لإخبارية خالل �سهر رم�سان �لبارك 1428هـ

2008بث �أول برنامج تلفزيوين عن �جلمعية ) �سنائع �لعروف ( ف قناة �ل�سعيدة خالل �سهر رم�سان �لبارك 1429هـ

ISO : 9001  2008 �عتماد �جلمعية �لعمل بنظام �إد�رة �جلودة �لعالية ف �لعمل �لإد�ري

2008 �حل�سول على �سهادة �جلودة ISO 9001: 2008 من قبل �سركة TUV �لألانية

2009 جتديد �سهادة �جلودة من قبل �ل�سركة �لانحة للعام 2010م

 ح�سول م�ست�سفى �لأمل للطب �لنف�سي و�لع�سبي �لتابع للجمعية على جائزة �ل�سهيد فهد �لأحمد �ل�سباح للم�سروع 

�خلريي �لتميز للعام 2009م .  
2010

2010 �إحتفال �جلمعية مبنا�سبة مرور ع�سرين عاما على تاأ�سي�سها وتكرمي عدد من كبار �لوؤ�س�سني 

2010 جتديد �سهادة �جلودة من قبل �سركة  TUV  للعام 2011م

2010 ح�سول �جلمعية على جائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي للعام 2010م من خالل برنامج مكافحة مر�ص �ل�سود�ء

2011ح�سول �جلمعية على �لع�سوية �لكاملة ف �لحتاد �لعربي للعمل �لتطوعي �لتابع جلامعة �لدول �لعربية

أحداث ومحطات يف مسرية الخري والعطاء
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إشـــادات

�أنو�عها  �ل�ساريع �خلريية ف بالدنا مبختلف  د�أبت جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية على تبني  لقد 

وهي �ليوم عنو�ن للخري ومالذ للكثري من �لفقر�ء و�لحتاجني ف �ليمن ولعل كفالة �لأيتام ورعايتهم من 

�أبرز �لأعمال �خلريية �لتي ترعاها �جلمعية بالتعاون مع رجال �لال و�لأعمال �خلريين .

الشيخ / عبدا هلل بن حسني األحمر- رحمه اهلل
رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �ل�سابق 

جمعية �لإ�سالح من �أح�سن �جلمعيات �خلريية �لتي تعمل �خلري كثري�ً وحتتاج �إىل دعم من �أهل �خلري 

و�لال .. و�لل ل ي�سيع �أجر �لح�سنني . 

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
ع�سو جمعية علماء �ليمن

هذ�  و�أن  يوم  بعد  يوما  ويتجدد  �أو�سع  وعطاوؤها  و��سعة  �خلريية  �لجتماعي  �لإ�سالح  جمعية  جهود  �إن 

ون�ساند  وندعمها  �جلمعية  يــد  على  ن�سد  و�إنــنــا  �خلــري  �إىل  و�ل�سعي  �لــر  نحو  متدفق  عطاء  �لــهــرجــان 

م�ساريعها �لباركة وخا�سة م�ساريع كفالة ورعاية �لأيتام ون�سكر كل من �سارك ف هذ� �لهرجان من د�خل 

�ليمن وخارجه.

القاضي حمود الهتار 
 وزير �لأوقاف و�لإر�ساد �ل�سابق

�جلمعية ت�سهم  ف �لتنمية ف كل حمافظات �جلمهورية وت�سل �إىل �أبعد �لناطق �لنائية ونوؤكد د�ئما �أن هذ� 

هو دور منظمات �لجتمع �لدين �لذي �أ�سبح �سريك للدولة وللحكومة ف و�سع وتنفيذ خططها وبر�جمها 

�لتنموية  �خلطط  باإعد�د  تقوم  �لتي  �حلكومية  �للجان  ف  ممثلة  �لإ�سالح  وجمعية   . و��سرت�تيجياتها 

و�ل�سرت�تيجيات �لنوعية .

الدكتورة أمة الرزاق علي حمد 
 وزير �ل�سئون �لجتماعية و�لعمل
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�حلمدلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �لل و�آله و�سحبه ومن �تبع هد�ه. وبعد

�جلمعيات  من  وهي  م�سجلة  خريية  �أهلية  جمعية  باليمن  �خلريية  �لجتماعي  �لإ�سالح  جمعية  فاإن 

�لن�سطة ف �لعمل  �خلريي ف �ليمن وتعمل ف �لجال �ل�سحي و�لجتماعي و�لتعليمي و�لإغاثي و�لتنموي 

تنمية  و�ل�ساهمة ف  و�لأر�مل  �لأيتام  و�لحتاجني وكفالة  �لفقر�ء  بتخفيف معاناة  تقوم  و�لإن�سائي حيث 

�لجتمع �ليمني.

ويقوم على �جلمعية عدد من �لأخوة �لعروفني لدينا �لوثوق بدينهم و�أمانتهم وح�سن فهمهم لالإ�سالم 

وحما�سهم ف �لعمل له . وقد زكاهم لنا من نثق به من �إخو�ننا �لكر�م.

وهم ب�سدد �إن�ساء م�ساريع وقفية ل�سالح مر�سى �ل�سرطان و�لف�سل �لكلوي بحيث تتم رعايتهم مما يدره 

�لوقف و�إن�ساء مر�كز �سحية ف �لقرى �لريفية �لنائية لتلبية �حتياجات �لر�سى ف هذه �لقرى لذ� �أدعو 

كل ر�غب ف مثوبة �لل �إىل دعم هذه �جلمعية �لتي ت�سد ثغرة من ثغر �لإ�سالم ليكون ذلك ف ميز�نه عند 

�لل يوم �لقيامة ولن ي�سيع عند �لل مثقال ذرة ف �لدنيا ول ف �لأخرة و�لل �سبحانه وتعاىل يقول :)وما 

�أنفقتم من �سيء فهو يخلفه وهو خري �لر�زقني(. و�حلمد�لل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
رئي�ص �لإحتاد �لعالي لعلماء �ل�سلمني 

يا مركز �خلري و�لإ�ســـــــالح معناه           �أهال و�سهال وحياين حمياه

قد �طرب �لأذن فان�ساغت لنغمته          يقـول للجيل قد ناد�كم �لل

�إين �سعيد وقد وقفت قبل �أربع �سنو�ت ف هذ� �لكان ور�أيت �لنجوم ومن بينها �سهيل �ليماين وقد جئنا هذ� 

�لعام نبارك لكم جهودكم ون�سد على �أيديكم  ولقد ح�سرت لقاء�ت ومنتديات لالأيتام ف �أكر من دولة 

فما وجدت �ألني قلوبا من �أهل �ليمن �لرقيقة و�لد�فئة ، �أما �لأيتام فعز�وؤهم �لوحيد �أن �سيد �لأنام حممد 

�سلى �لل عليه و�سلم كان من �لأيتام فاإىل �لأمام مع �لأيتام لن�سنع مع �لأيام ح�سارة �لإ�سالم.

الشيخ الدكتور عائض بن عبد اهلل القرني
د�عية ومفكر �إ�سالمي

تاأ�سي�سها تقوم بدور طيب ومبارك ف م�ساعدة  ــ ومنذ  �ليمن  ــ  �إن جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية 

�لفقر�ء وكفالة �لأيتام وتنفيذ و�إجناز �ل�ساريع �لتنوعة حيث �أن ن�ساطها ي�سمل �لجال �لجتماعي و�لجال 

�ألإغاثي و�لجال �ل�سحي وكذلك �لجال �لتعليمي . لذلك �أدعوكم وكل �أهل �خلري �إىل دعمها وم�ساندتها 

�لأجر  لكم  ويعظم  و�ل�سلمني  لالإ�سالم  نفعا  يزيدكم  �أن  �أ�ساأل  تعاىل  و�لل   ، و�أن�سطتها  م�ساريعها  بتبني 

و�لثوبة . و�لل ف عون �لعبد ماكان �لعبد ف عون �أخيه .

الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي
رئي�ص ق�سم �لفقه و�لأ�سول بكلية �ل�سريعة ــ جامعة قطر
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�إن جمعية �لإ�سالح �لجتماعي �خلريية هي ق�سة جناح وت�سحية وبذل ت�ستحق �أن نقدم لها هذه �ل�سهادة 

. ق�سة مل تكتب باحلروف و�لكلمات و�إمنا كتبت بال�سهر و�جلهد و�لعرق و�لكفاح و�ل�سر �لطويل هذ� 

�لعمل �لعظيم �لر�ئد �لنظم �لدرو�ص �لذي تقومون به هو عمل تقومون به بالنيابة عن �لأمة كلها وعن 

كل �لقادرين وعن كل �لح�سنني .

الشيخ سلمان بن فهد العوده 
د�عية وفقيه �إ�سالمي

نحمد �لل �سبحانه وتعاىل �لذي وفق لهذ� �لبلد مثل هوؤلء �لرجال �لقائمني على �جلمعية و�إن �لن�ساطات 

ي�ستمر هذ�  �أن  �لل  وناأمل من  عــدة جمعيات  بها  تقوم  �أن  تعجز  �أديــت  �لتي  و�لأعــمــال  �لبذولة  و�جلهود 

�لتوفيق وت�ستمر هذه �جلهود ونر�ها تكر �أكر و�أكر و�أمتنى لهم �لتوفيق و�أدعو �لل �أن ي�سدد خطاهم.

املهندس عمر صالح بابكر 
رجل �أعمال ــ �ل�سعودية

�لقدمة  و�ل�سحية  �لإجتماعية  �خلدمات  من  �لهائل  �لكم  �سرين  وقد  �جلمعية  بزيارة  وت�سرفت  �سعدت 

و�لكم �لهائل من �ل�ستفيدين من هذه �خلدمات ، �أمتنى لكم كل �لتوفيق و�لتقدم و�لإزدهــار لا فيه خري 

�ليمن و�ليمنني.

محمد أسامة مرعي 
نائب ممثل منظمة �ل�سحة �لعالية
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نستقبل تربعاتكم عرب:
املركـــــــــز الرئيــــــــــــ�س : اجلمهـــــورية اليمنية - �صنعاء

 تلفون :464402  1  967 +  فاكـ�س: 464419  1  967 +

أو عرب أرقام الحسابات يف البنوك التالية:
بنك �سباأ الإ�سالمي : 339 - بنك الت�سامن الإ�سالمي الدويل : 26906  

البنك اليمني لالإن�ســــاء والتعميـــــــــــر - �سنعاء - فرع احل�سبة : 1023

أو عرب فروع الجمعية يف عموم محافظـات الجمهورية 
E-mail:info@csswyemen.org: الربيــــــــــــــــد الإلكتـــــــــــــــــروين
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