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   كمََثِل حَبَّةٍ َأنبََتتْ سَبْعَ سَنَابَِل
ِهّ

َّذِينَ يُنفُِقونَ َأمْوَالَهُمْ فِي سَِبيِل الل مََّثُل ال

فِي ُكِل سُنبلةٍ مَِّئُة حَبَّةٍ وَاللُهّ يَُضاعِفُ  لِمَن يَشَاءُ وَاللُهّ وَاسعٌ علِيمٌ
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كلمة الجمعية

القاضي مرشد العرشاني
رئيس الجمعية

احلمد هلل رب العاملني ، اأف�سل جزاء املح�سنني ، �ل ي�سيع اأجر العاملني
�ال�ســــــــــالة �ال�ســـــــــــالم عــلى من اأر�ســـلـــه اهلل رحمــــــــــة للعــــــاملـــني
�قـــــــد�ة للموؤمنيـــــن  �ســـــلوات اهلل عليه �على اآله ��سحـــــــابته اأجمعني

اأما بعد
فاإن للخري �فعله �الدعوة اإليه اأهلون قد نذر�ا اأنف�سهم لفعله طمعا يف الفوز �الفالح �امتثال لأمر اهلل القائل {�افعلوا اخلري لعلكم تفلحون} 
�من  املوؤ�س�سية  الأعمال  اإىل  الذاتية  الواقعية  �من  اجلماعي  العمل  اإىل  الفردي  العمل  من  �انتقل  �اآلياته  اخلري  فعل  اأ�ساليب  تطورت  �لقد 
ق�سره على الأعداد �احلالت �املجالت الفردية املحد�دة اإىل اأن يعم الألف املوؤلفة من املحتاجني للدعم �امل�ساعدة �اإىل املجالت املختلفة 
التوا�سل �التعا�ن بني  اأ�جدت معها �سبكة من  اإىل درجة  اأعمال اخلري  ، بل لقد تطورت  الجتماعية �ال�سحية �التعليمية �التنموية �غريها 

موؤ�س�سات اخلري عربت البلدان �القارات .
�املطلع على التقرير ال�سنوي جلمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية ل�سنة 2013م يجد ما اأ�سرنا اإليه �اقعا ملمو�سا تبواأت فيه جمعية الإ�سالح 
اأن تخو�س غمار  اإىل  اأهلها  ال�سدارة يف املوؤ�س�سية �املهنية �التنوع يف الربامج �املجالت ��سبكة العالقات املحلية �الإقليمية �الد�لية ، مما 

املبادرة يف مواجهة الطوارئ �الكوارث �تعي�س يف قلب الأحداث ل يف اليمن �حدها �لكنها متتد اإىل خارجه .
�اأن�سطتها  تقدمي خدماتها  تو�سع مطرد يف  من  اجلمعية  ت�سهده  �ما  التنمية  املت�سارعة يف خمتلف جمالت  التطورات  مواكبة حجم  �بهدف 
�م�ساريعها �براجمها ، �حر�سا من قيادتها على تاأ�سي�س مفهوم جديد للعمل اخلريي �التنموي ، تبنت اجلمعية ا�سرتاتيجية 2020م كا�سرتاتيجية 
جديدة �متطورة تعك�س التوجه �الر�ؤية اجلديدة للجمعية خالل املرحلة القادمة بحيث تكون فيها مرجعية للعمل اخلريي �التنموي على م�ستوى 
اليمن �الإقليم ، تركز يف ذلك على التو�سع يف التنمية خ�سو�سا التنمية الريفية �تنمية فئتي ال�سباب �املراأة ، معتمدة يف ذلك على اأ�سلوب 
عمل جديد �حزمة من املوجهات العامة �الأ�لويات الهامة �فق منهجية علمية من�سجمة مع توجهات ��سيا�سات الد�لة �اجلهات احلكومية ذات 

العالقة . 
كما اأ�د اأن اأ�سري اإىل اأن املت�سفح لهذا التقرير الرثي بالبيانات �املعلومات �الإح�ساءات ي�ستطيع اجلزم �نحن معه يف ذلك على اأن عمل اخلري 
عمل مبارك يرعاه اهلل جل يف عاله �تهفو اإليه اأفئدة املح�سنني اأ�سحاب القلوب الرحيمة �الأيادي الندية ، اأ�ساأل اهلل اأن يجزيهم خري اجلزاء 

على ما اأنفقوه �بذلوه ، كما اأ�ساأله �سبحانه اأن يبارك هذه اجلمعية �يبارك جهود العاملني فيها �ياأجرهم اأكمل الأجر �اأمته . 
�ل اأن�سى يف ختام كلمتي اأن اأتوجه اإىل اهلل العلي القدير بدعاء الرحمة �الغفران لفقيد الأمة العربية �الإ�سالمية �رائد العمل اخلريي يف اليمن 
�اأبرز موؤ�س�سي اجلمعية الدكتور طارق �سنان اأبو حلوم الذي �افاه الأجل �هو يف قمة عطائه �جمده فن�ساأل اهلل اأن يثيبه على ما قدم �اأن يجعل 

ذلك يف ميزان ح�سناته �اأن يجزيه خري اجلزاء .
�احلمد هلل رب العاملني .



نبذة عن حياة الفقيد

- مكان �تاريخ امليالد : منطقة �راف مبحافظ اب ـ 1946م
- احلالة الجتماعية : متز�ج �اأب خلم�سة اأبناء

- اللغات : العربية – الفرن�سية - الجنليزية 
- املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س طب – فرن�سا 1977

،  �سهادة دكتوراه )تخ�س�س يف اأمرا�س الأطفال �سنة 1981 كلية 
الطب جامعة تون�س(

- ع�سو هيئة التدري�س يف جامعة �سنعاء منذ 1985.
- رئي�س جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية حتى عام 2006 ثم 
رئي�س املجل�س الأعلى للجمعية حتى �فاته كما يعد اأبرز موؤ�س�سي 

جمعية الإ�سالح �رائد العمل اخلريي املوؤ�س�سي يف اليمن .
1993 ثم  �التكنولوجيا منذ  العلوم  اأمناء جامعة  - رئي�س جمل�س 

رئي�س جمل�س الإدارة حتى �فاته.
منذ  �التكنولوجيا  العلوم  جامعة  م�ست�سفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -

.2005
- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املوارد للخدمات التعليمية �ال�سحية.
- ع�سو املجل�س الأعلى العاملي للم�ساجد برابطة العامل الإ�سالمي.

- ع�سو جمل�س اإدارة ال�سند�ق الجتماعي للتنمية يف احلكومة اليمنية.
- ع�سو �موؤ�س�س يف العديد من املوؤ�س�سات �منظمات املجتمع املدين 

�ال�سبكات اخلريية �التنموية.
العلمية داخل  �الور�س  �الند�ات  املوؤمترات  العديد من  - �سارك يف 

اليمن �خارجه .
- قدم عددًا من الأبحاث العلمية يف جمال طب الأطفال �الد�رات 

التدريبية يف جمال العمل التطوعي �الإغاثي �اخلريي.
يف  الطب  لكليات  الأطفال  طب  مناهج  تاأليف  يف  �ساهم    -

جامعتي �سنعاء �جامعة العلوم �التكنولوجيا .
- تراأ�س عددًا من اللجان الإغاثية يف اليمن من اأهمها:

العائدين  اليمنيني  للمغرتبني  امل�ساعدات  تقدمي  جلنة   -
اأثناء حرب اخلليج الأ�ىل .

- جلنة تقدمي امل�ساعدات لالجئني ال�سوماليني يف اليمن .
- جلنة دعم �سعب البو�سنة �الهر�سك اأثناء احلرب الأهلية هناك.

يترجلالخيرفارس

الدكتور طارق سنان أبو لحوم
في ذمة اهلل



من سمات الفقيد وأخالقياته

تنفيذها  يف  يبادر  جتده  فكرة  بجد�ى  اقتنع  اإذا  املبادرة:   -  1
�حتويلها اإىل �اقع ملمو�س.

2 - عدم الرتدد: يعمل جاهدا على تنفيذ ما يجده مفيدا د�ن تلكوؤ اأ� تردد.
دموعه  جتد  الآخرين:  معاناة  نحو  مرهفة  م�ساعر  �ساحب   -  3
�سيالة اإذا راأى املعاناة �ل يقف عند هذا احلد بل يبادر لتخاذ 

القرار املنا�سب لتخفيفها قدر امل�ستطاع .
الباكر  ال�سباح  الن�ساط �احليوية: جتده دائم احلركة منذ   - 4

�حتى امل�ساء.
ميكن  ما  �هذا  التفا�سيل:  على  �الرتكيز  املالحظة  دقة   -  5
املوؤ�س�سات  لأن�سطة  امليدانية  �زياراته  تفقده  اأثناء  مالحظته 

التي كان ي�سرف عليها .
على  يحر�س  فهو  اأمكن:  ما  الآخرين  مراعاة  على  - احلر�س   6

مراعاة م�ساعر الآخرين �يحا�ل ما اأمكن األ يجرح اأحدا.
7 - الت�سحية: دائما ما ي�سارع �يبادر للت�سحية بالوقت �اجلهد �املال.
8 - حب خدمة الآخرين: جتده �سعيدا جدا عندما يقدم خدماته لالآخرين.
9 - التوا�سع �الب�ساطة يف تعامله مع الآخرين فال ت�سعر بتميزه ل 

اقت�ساديا �ل اجتماعيا.
10 - احلر�س على الطاعات �العبادات �ال�سدقات: كان اإذا جاء 

�قت ال�سالة توقف عن كل �سيء حتى يوؤديها.
11 - اإكرام ال�سيف �اإنزال النا�س منازلهم: من �سماته اأن يتابع 
تقدير  على  يحر�س  كما  �خدمتهم،  ال�سيوف  اأمور  بنف�سه 

النا�س ملا يقومون به من خدمات.
12 - مهاراته الجتماعية املتميزة �قدرته على التاأثري الإيجابي 

�اقناع الآخرين يف خدمة املجتمع بي�سر �ب�ساطة.
13 - حبه للتعلم: ل يجد غ�سا�سة يف اأن يتعلم ب�سكل م�ستمر من 

ال�سغري �الكبري.
14 - احلر�س على ال�ستفادة من كفاءات الآخرين �توظيفها يف 

خدمة املجتمع.
15 - العرتاف باخلطاأ اإذا ات�سح له ذلك �الرتاجع عنه.

جميع  يف  �الفاعلية  التكلفة  بني  املوازنة  على  احلر�س   -  16
اأن�سطته التي ي�سرف عليها.

17 - ال�سدق �النزاهة يف جميع تعامالته مع الأفراد �املوؤ�س�سات.
التي  الأن�سطة  جلميع  امليدانية  املتابعات  على  احلر�س   -  18

ي�سرف عليها �عدم الكتفاء بالبقاء يف املكتب.

وفاته وتشييع جثمانه

الفقيد  ر�ح  فا�ست  2014م  مار�س  من   24 الأحد  م�ساء  يف 
ال�سعودية  العا�سمة  م�ست�سفيات  اأحد  بارئها يف  اإىل  اأبو حلوم 
اأدخلته  الدماغ  يف  جللطة  ماليزيا  يف  تعر�سه  بعد  الريا�س 
مار�س  من   26 �يف    ، الأجل  �افاه  اأن  اإىل  الفائقة  العناية 
يف  عليه  لل�سالة  �سنعاء  بالعا�سمة  الكبرية  احل�سود  خرجت 
م�سجد �الده ال�سيخ �سنان اأبو حلوم �ت�سييع جثمانه الطاهرة 
ال�سوارع  �اكتظت   ، حلوم  اأبو  �سنان  مقربة  يف  مثواه  اإىل 
من  الفقيد  �زمالء  حمبي  من  امل�سيعني  بجموع  �امليادين 
م�سئولني �اأكادمييني �علماء �دعاة �رجال اأعمال ��سخ�سيات 
اجتماعية من خمتلف التوجهات �النتماءات، �ح�سور كثيف 
من �سفراء الد�ل العربية �الأجنبية، �ممثلي املنظمات الد�لية 
اجلمهورية  رئا�سة  نعته  �قد   ، اليمن  يف  العاملة  �اجلمعيات 
العلمي  �البحث  العايل  التعليم  �زارة  �نعته  الوزراء  �رئا�سة 
الجتماعي  الإ�سالح  �نعته جمعية  اليمن  قبائل  �نعاه حتالف 
�املنظمات  اجلمعيات  من  �كثري  العلوم  �جامعة  اخلريية 

الإن�سانية . 

محطات في حياة الفقيد

منطقة  يف  حلوم  اأبو  �سنان  طارق  الدكتور  الفقيد  املرحوم  �لد  ــ 
�راف مبحافظة اإب بعد اأن كانت اأ�سرته قد انتقلت من موطنها 
الأ�سلي يف ملح مبنطقة نهم يف حمافظة �سنعاء اإىل حمافظة 
اإب �لعل بيئة مولده �ن�ساأته يف اإب قد اأ�سهمت كثريا يف ت�سكيل 
ميوله �توجهاته نحو العلم �التعلم �هو ما اأبدع فيه كثريا حيث 
ح�سل على العديد من ال�سهادات العلمية يف جمال تخ�س�سه 
يف الطب بل لقد كان اأ�ل طالب ميني يدر�س الطب يف فرن�سا.

الفقيد عمره حيث  بها  توج  التي  الثانية  املحطة  بعد ذلك  تاأتي  ــ 
الأطفال  طب  يف  �تخ�س�ساته  جانبا  العلمية  �سهاداته  نحى 
ليتفرغ بعد ذلك للعمل اخلريي الذي جنح فيه جناحا منقطع 
املجال  هذا  يف  حققها  التي  الإجنازات  ب�ساهدة  النظري 
�ال�سيا�سية  الجتماعية  ال�سخ�سيات  من  عدد  �سهادة  قبل 

�اأ�سدقائه �زمالئه �رفقاء دربه .
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رؤيتنا

من نحن

رسالتنا

قيمنا

مرجعية العمل اخلريي �التنموي حمليا �اإقليميا

منظمة غري حكومية ـ م�ستقلة ـ غري ربحية ـ ان�سانية 
- تنموية - خريية ـ طوعية ـ جمتمعية

اليمني  املجتمع  يف  الفقر  من  �التخفيف  التنمية  حتقيق  يف  الإ�سهام 
�املنظمات  املحلية  املجتمعات  مع  �ال�سراكة  الطوعي  اجلهد  با�ستثمار 

املانحة مع اإعطاء الأ�لوية للريف �فئات ال�سباب �املراأة �الطفل

• املوؤ�س�سية                         • ال�سفافية                         • ال�سراكة           
• امل�ساءلة                           • اجلودة �الـتطوير            • املهـــنيــة 
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الجمعية ..  النشأة و التطور

التأسيس 
اأيدي نخبة من املتطوعني �ال�سخ�سيات الجتماعية كمنظمة طوعية غري حكومية تنفذ  1990م على  تاأ�س�ست اجلمعية يف مار�س عام 
براجمها �م�ساريعها �خدماتها �فق خطط د�رية �ا�سرتاتيجية مدر��سة �متجددة �اأ�سلوب عمل قائم على املنهجية العلمية ، لتكون بذلك 

همزة ��سل فاعلة بني املانحني �امل�ستفيدين .

األهداف
الإ�سهام يف مكـافـحــة الفـقـر �احلـد من انت�ساره يف اليمن .• 
تعزيز �دعم برامج �م�سر�عات التنمية امل�ستدامة �التنمية الريفية . • 
تنمية ال�سباب �املراأة �الطفل �متكينهم يف بناء قدراتهم �مهاراتهم املختلفة.• 
الإ�سهام يف رعاية املجتمع �سحيـا �اجتماعيـا �تعليميا.• 
اإحياء ر�ح التكافل الن�ساين �خلق ثقافة جديدة للعمل التطوعي يف املجتمع.• 
 الإ�سهام يف تخفيف الأ�سرار الناجمة عن الكوارث .• 
 تو�سيع نطاق عمل اجلمعية �مد ج�سور عالقة اإىل املنطقة �الإقليم . • 

المؤسسية
عملت اجلمعية منذ ن�ساأتها على ال�ستفادة من الطاقات �الإمكانيات الب�سرية �املادية �توجيه كل ذلك نحو خدمة العمل التطوعي املوؤ�س�سي 
، �ت�ستند اجلمعية يف نظامها الإداري اإىل هيكل تنظيمي يتمتع بو�سوح الخت�سا�سات �ال�سالحيات ، كما تعتمد على التخطيط ال�سليم 
�التقييم الدقيق لكافة م�سر�عاتها �براجمها �خدماتها املختلفة املنفذة عرب فر�عها �قطاعاتها �جلانها يف خمتلف املحافظات ، م�ستثمرة 

كل اخلربات يف تطوير النظام الإداري �املايل كلما دعت احلاجة لذك ملواكبة التغريات �التطورات املت�سارعة .
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الرؤية التطويرية للجمعية واستراتيجية 2020 م 

كمي  تو�سع  من  اجلمعية  ت�سهده  �ما  ال�ساملة  التنمية  �جمالت  احلياة  جمالت  خمتلف  يف  �املت�سارعة  الهائلة  التطورات  مواكبة  بهدف 
�كيفي يف تقدمي خدماتها �اأن�سطتها التطوعية �ت�ساعد م�ستمر يف بنائها املوؤ�س�سي ، �حر�سا من قيادة اجلمعية على تاأ�سي�س مفهوم جديد 
2020م  ا�سرتاتيجية  تبنت اجلمعية   ، للمجتمع  لتقدمي اخلري  املمكنة  الطاقات  كل  �ح�سد  اليمني  املجتمع  �التنموي يف  للعمل اخلريي 
كا�سرتاتيجية جديدة �متطورة تعك�س التوجه �الر�ؤية اجلديدة للجمعية خالل املرحلة القادمة بحيث تكون فيها مرجعية للعمل اخلريي 
�التنموي على م�ستوى اليمن �الإقليم ، معتمدة يف ذلك على اأ�سلوب عمل جديد �حزمة من املوجهات العامة �الأ�لويات الهامة �فق منهجية 
علمية من�سجمة مع التوجهات �ال�سيا�سات الر�سمية للجهات احلكومية ذات العالقة مراعية القوانني النافذة يف بالدنا ، يف اإطار ال�سراكة 

القائمة �املتجددة مع املانحني املحليني �الد�ليني . 

شركاؤنا 
متثل ال�سراكة مع الأخرين مرتكزا اأ�سا�سيا �جوهريا يف �سيا�سة اجلمعية �توجهاتها بل اأن ق�سية ال�سراكة مع ال�سلطات �املجتمعات املحلية 
�املنظمات �املوؤ�س�سات املحلية �الإقليمية �الد�لية متثل اإحدى القيم احلاكمة لعمل اجلمعية كما متثل عن�سرا اأ�سا�سيا �بارزا يف منهجيتها 
��سيا�ستها . �من خالل م�سريتها الطويلة يف العمل التطوعي �الإن�ساين ا�ستطاعت اجلمعية بف�سل اهلل تعاىل ثم بجهود القائمني عليها اأن 

تك�سب ثقة العديد من ال�سركاء �املانحني املختلفني �من اأهم ال�سركاء الذين تعمل معهم اجلمعية :  
- املنظمات الد�لية

- املانحون �املمولون
- اجلانب احلكومي

- امل�ستفيد�ن
- ال�سركاء املنفذ�ن

- العاملون
- املورد�ن .

- املتطوعون . 
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أسلوب العمل
عمدت اجلمعية من خالل ا�سرتاتيجية 2020م اإىل ��سع حمددات �ا�سحة لأ�سلوب عمل جديد مبني على املنهجية العلمية يف حتديد 
، �ذلك  املراحل  التنفيذ يف خمتلف  �تقييم عملية  الأثر  بتق�سي  الإهتمام  �تنفيذها مع  �ت�سويقها  امل�ساريع  الحتياجات �ت�سميم ���سع 

بهدف التطوير �التح�سني امل�ستمر يف الأداء �اخلدمة �املنتج �ذلك �فق املحددات �اخلطوات التالية :  
- حتديد الحتياج عن طريق امل�سوحات �الدرا�سات امليدانية .

- ت�سميم امل�ساريع  الالزمة ل�سد الحتياج ح�سب الأ�لوية . 
- ت�سويق امل�ساريع .

- توقيع العقود مع اجلهات املانحة .
- تنفيذ امل�ساريع .

- توثيق امل�ساريع يف جميع مراحل التنفيذ.
- ت�سليم  التقارير املتعلقة ب�سري امل�ساريع اإىل اجلهات املمولة .

- تقييم امل�ساريع مع املعنيني .
- تق�سي اأثر امل�ساريع على املجتمع .

األولويات
حددت اجلمعية من خالل ا�سرتاتيجية 2020م  اأ�لوياتها خالل املرحلة القادمة بناء على نقا�سات مطولة ا�ستغرقت عدة اأ�سهر ، تو�سلت 
اجلمعية بعدها اإىل �سر�رة �اأهمية الرتكيز على التنمية امل�ستدامة كاأ�لوية ت�سبق الإهتمام باجلوانب الإغاثية �الرعاية الآنية ، باعتبار اأن 
التنمية امل�ستدامة هي حجر الزا�ية �العامل الأكرب يف حتقيق التقدم �النهو�س املجتمعي ال�سامل ، كما راأت اجلمعية اأن الرتكيز على فئات 
املراأة �الأطفال �ال�سباب اأ�سبح �سر�ريا �هاما باعتبار هذه الفئات الثالث من اأهم ركائز نه�سة املجتمع املتقدم �املن�سود ، كما اهتمت 
ال�سرتاتيجية مب�ساألة التنمية الريفية لالإ�سهام يف معاجلة الق�سور احلا�سل يف الريف الذي يفتقد للكثري من اخلدمات التي يرتكز تنفيذها 

ب�سكل اأ�سا�سي يف املدن مع اأن الن�سبة الكبرية من ال�سكان تعي�س يف الريف �يعاين معظمهم من فقر �سديد يف خمتلف قطاعات التنمية .  
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   الموجهات العامة وفق استراتيجية 2020 م :
التو�سع يف امل�ساريع الناجحة . • 
الرتكيز على برامج  �م�ساريع ال�سباب �املراأة �الطفل. • 
الرتكيز على التنمية الريفية.• 
العمل �فق معايري جتعل اجلمعية ذات بعد د�يل .• 
رفع فاعلية الكادر الإداري �العاملني يف املركز الرئي�س �الفر�ع من خالل  :• 

- التاأهيل بعيد املدى .
- التدريب .
- التحفيز .

ا�ستقطاب كوادر ذات كفاءة عالية.• 
تنفيذ اأن�سطة �م�ساريع بوا�سطة �سركاء متخ�س�سني .• 
تاأهيل  �تطوير الفر�ع .• 
تدريب املتطوعني �توظيف طاقاتهم .• 
ال�ستعانة باإعالميني مهنيني �ا�ستخدام اأف�سل الو�سائل الإعالمية احلديثة لتو�سيل ر�سالة اجلمعية على ال�سكل املطلوب.• 
الو�سول باجلمعية اإىل التعامل الإلكرت�ين .• 
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الهيكل اإلداري
بهدف التمكن من حتقيق ا�سرتاتيجية 2020م قامت اجلمعية بتطوير الهيكل الإداري حيث مت ا�ستحداث قطاعات ��حدات �اإدارات عمل 
جديدة �عمل حتديث �تطوير يف عدد من القطاعات �الوحدات الإدارية القائمة �ذلك بهدف مواكبة التطور املن�سود �اإحداث نقلة نوعية يف 

عمل اجلمعية �النهو�س بخدماتها �تطوير م�سارها .  

الهيئة الإداريةجلنة الرقابة �التفتي�س

رئي�س اجلمعية

الهيئة التنفيذية

الأمني العام

اجلمعية العمومية

اإدارة اجلودة

اإدارة العالقات

اإدارة تقنية املعلومات

الإدارة املالية

اإدارة املوارد الب�سرية

اإدارة الإعالم

اإدارة اخلدمات

اإدارة املراجعة

القانونية

املجل�س ال�ست�ساري الأعلى

تنمية املوارد

اإدارة الرقابة �التقييم
الأمني العام امل�ساعد

الفر�ع

املدير العام

�حدة الإغاثة

�حدة امل�ساريع

قطاع املراأة �الطفل

قطاع الأيتام

قطاع الرعاية

قطاع التعليم

قطاع ال�سباب

القطاع ال�سحي

قطاع التنمية

املدير العام امل�ساعد
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نطاق العمل 
العاملني �املتطوعني يف  باأن�سطتها �خدماتها املختلفة كافة مناطق اجلمهورية م�ستثمرة يف ذلك جهود �سبكة كبرية من  تغطي اجلمعية 
اإىل فتح مكاتب  التابعة لها يف املحافظات �املديريات �التي بلغ عددها )26( فرعًا �)279( جلنة  �ت�سعى اجلمعية  الفر�ع �اللجان 

خارجية يف عدد من الد�ل الإقليمية املجا�رة .

العالقات والعضوية
كما  �ال�سعبية  الر�سمية  اجلهات  مع  م�سرتكة  �لها جهود  �اخلارج  الداخل  التنمية يف  �سركاء  مع  �متجددة  قوية  بعالقة  اجلمعية  تتميز   
تتميز باحل�سور امللمو�س يف العديد من الفعاليات �الأن�سطة اخلريية �الإن�سانية ، �قد ح�سلت اجلمعية خالل فرتة عملها املمتدة لأكرث 
من عقدين من الزمن على العديد من الع�سويات يف املنظمات �الهيئات املختلفة فهي ع�سو ا�ست�ساري يف املجل�س الجتماعي �الإقت�سادي 
بالأمم املتحدة ، �ع�سو مرتبط يف اإدارة املعلومات العامة للمنظمات غري احلكومية التابعة لالأمم املتحدة �ع�سو يف الإحتاد العربي للعمل 
التطوعي بجامعة الد�ل العربية ، كما ح�سلت على الع�سوية يف العديد من املنظمات �ال�سبكات املحلية �العربية �الد�لية العاملة يف خمتلف 

جمالت العمل التطوعي �الإن�ساين . 
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ح�سرموت

�ادي 
ح�سرموت

املكال
�سبــــوة

اجلوف

ماأرب

�سعدة

حـجــة عمران

اأمانة
العا�سمة

البي�ساء
رداع

اأبني

املحويت

احلديدة

��ساب

ذمار
رمية

اإب
ال�سالع

حلج
تعز

عدن
البحر العربي

فر�ع اجلمعية

املركز الرئي�س

مكاتب اجلمعية

البحر الأحمر
خليج عدن

املهرة

�سقطرى

فروع ومكاتب الجمعية 
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مجاالت العمل خالل العام 2013 م

إغاثة الالجئين والنازحين
برنامج اإعادة الإعمار يف حمافظة اأبني ) املرحلة الثانية (   -  1

2  -  اخلدمات الإغاثية �التاأهيلية للنازحني بحر�س 
3 - اخلدمات الإغاثية الطارئة للنازحني يف عمران

النز�ح من  العائدة  لالأ�سر  الغذائية  املواد  توزيع   -  4
ال�سيول من  املت�سررة  لالأ�سر  الغذائية  غري  املواد  توزيع   -  5

احلديدة حمافظة  يف  احلريق  جراء  تهدمت  منازل  بناء   -  6
ال�سعودية  من  العائدين  دعم   -  7

اليمن  يف  ال�سوريني  الالجئني  دعم   -  8
ال�سوري  الداخل  يف  النازحني  دعم   -  9

التنمية المجتمعية
الأ�سغر للتمويل  مناء  برنامج   -  1

للدخل  املدرة  امل�ساريع    -  2
3 -  افتتاح معهد الد�حة للتدريب �التاأهيل باحلديدة 

تاأثيث دار الرياحني لتاأهيل �رعاية اليتيمات باحلديدة  -  4
5 - امل�ساريع الإن�سائية �التنموية 

- تدريب �تاأهيل العاملني �املتطوعني   6

قطاع كفالة ورعاية األيتام
ـ م�سر�ع كفالة �رعاية الأيتام   1

ـ  املهرجان الثامن لليتيم   2
ـ  ملتقى الإبداع �التميُّز   3

ـ م�سابقة الإبداع �التميُّز   4
-  يوم اليتيم العربي   5

قطاع تنمية الشباب
م�سر�ع الإغاثة الطارئة ل�ستقرار املجتمعات املحلية   -  1

م�سر�ع املدار�س ال�سديقة للطفل  -  2
برنامج توظيف ال�سباب لدى اأرباب العمل   -  3

الكوارث �جمابهة  الإغاثية  الفرق  برنامج    -  4
م�سر�ع التعليم �التثقيف على الكمبيوتر  -  5

المشاريع والخدمات الصحية
اأول : الرعاية ال�صحية الأولية واخلدمات الطبية التخ�ص�صية 

ال�سحية املرافق   -  1

ال�سحة النف�سية  -  2
-  القوافل �احلمالت الطبية   3

املخيمات اجلراحية  -  4
الدماغي  ال�سائل  اأجهزة  �سرف    -  5

الدعم الد�ائي لذ�ي الأمرا�س املزمنة �املر�سى الفقراء    -  6
اخلدمات الطبية التخ�س�سية    -  7

ثانيا : امل�صاريع والربامج ال�صحية
م�سر�ع ال�سحة الإجنابية �تنظيم الأ�سرة  -  1

برنامج معاجلة �سوء التغذية    -  2
برنامج مكافحة الإيدز  -  3

- برنامج مكافحة ال�سل �املالريا   4
برنامج املياه �ال�سرف ال�سحي �تعزيز النظافة  -  5

-  م�سر�ع مكافحة مر�س ال�سوداء   6
7 - م�سر�ع رعاية الالجئني ال�سومال يف خرز �الب�ساتني

الرعاية االجتماعية والتعليمية
1 - م�ساريع اخلري الرم�سانية

2 - م�سر�ع توزيع حلوم الأ�ساحي �ك�سوة العيد
3 - م�سر�ع كفالة الأ�سر الفقرية

4 - م�سر�ع الأمن الغذائي
5 - م�سر�ع كفالة كبار ال�سن 

6 - �سرف امل�ساعدات النقدية �العينية للمحتاجني �املر�سى الفقراء 
7 - دار ال�سفقة لإيواء مر�سى الف�سل الكلوي �ال�سرطان 

8 - برنامج متكني الالجئني ال�سومال
9 - امل�ساريع التعليمية

تنمية المرأة والطفل
م�سر�ع دعم املهم�سني  -  1

برنامج متكني الالجئات ال�سوماليات   -  2
برنامج التمكني القت�سادي للفتاة   -  3
م�سر�ع تاأهيل املراأة ل�سوق العمل    -  4

-   التدريب �التاأهيل احلريف املهني   5
امل�ساريع �اخلدمات التعليمية �التثقيفية �الجتماعية    -  6



إغاثة
الالجئين والنازحين
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1 -  برنامج إعادة اإلعمار في محافظة أبين ) المرحلة الثانية (
عا�ست حمافظة اأبني خالل الثالث ال�سنوات املا�سية اأزمات خانقة اأثرت على �سري احلياة الجتماعية �التعليمية لل�سكان يف عدد من 
املناطق باملحافظة خ�سو�سا يف مديريات زجنبار �جعار �لودر �الكود التي اأ�سحت �ساحة للمواجهات �الأحداث الأمنية التي ن�سبت خالل 
عامي 2011م �2012م ، �اأكدت الإح�سائيات اأن اأكرث من )14500( منزل يف هذه املدن �املديريات دمرتها احلرب تدمريا كليا 
، �تعر�س املباين  الكهرباء �الإت�سالت �املدار�س �الطرق  بالإ�سافة اىل تدمري الألف من املزارع �تخريب �سبكات �حمطات  اأ� جزئيا 

�املن�ساآت احلكومية �املمتلكات العامة �اخلا�سة للخراب �التدمري .
�لالإ�سهام يف معاجلة الأ�سرار �احلد من تداعياتها �ا�ستجابة للنداء الذي اأطلقه اأبناء املحافظة �سارعت اجلمعية منذ العام 2012م 
يف تنفيذ تدخالتها الإغاثية العاجلة لحتواء الكارثة �تخفيف املاأ�ساة التي �اجهها ال�سكان �النازحون �معاجلة الأ�سرار املادية �النف�سية 
التي حلقت بالكثري منهم �اإعادة تاأهيلهم نف�سيا �معنويا �ماديا بالتن�سيق مع ال�سلطة املحلية يف حمافظتي اأبني �عدن �بال�سراكة مع عدد 

من اجلهات �الهيئات املانحة.
حيث قامت اجلمعية يف هذا ال�سدد بتوفري خدمات الإيواء للنازحني يف املدار�س �املرافق العامة �تقدمي الدعم الغذائي �غري الغذائي 
لالألف منهم يف عدن �اأبني ، كما قامت باإجراء الدرا�سات �امل�سوحات امليدانية للمنازل املت�سررة يف جعار �لودر �زجنبار �الكود مبحافظة 

اأبني �من ثم �سرعت يف عملية البناء �اإعادة التاأهيل .
�خالل العام 2013م قامت اجلمعية يف اإطار املرحلة الثانية من الربنامج بتاأهيل �ترميم )743( منزل يف مدينتي زجنبار �الكود 
بال�سراكة مع قطر اخلريية �املفو�سية ال�سامية ل�سوؤ�ن الالجئني ، �كانت اجلمعية قد انتهت يف العام 2012م من بناء )129( منزل يف 

جعار �لودر بال�سراكة مع جلنة القطاع اخلا�س بالإحتاد العام للغرف التجارية . 

تقوم اجلمعية يف هذا املجال بتنفيذ العديد من امل�ساريع �الربامج الإغاثية املتنوعة بهدف احلد من الأ�سرار 
برنامج  ال�سدد  تنفذ اجلمعية يف هذا  ، حيث  املتوالية  �تداعياتها  اليمن  الأخرية يف  الأحداث  الناجمة عن 
بها  يوجد  التي  املحافظات  يف  النازحني  خميمات  على  الإ�سراف  بعملية  تقوم  كما   ، اأبني  يف  الإعمار  اإعــادة 
خميمات نز�ح �تقدمي اخلدمات الإغاثية الجتماعية �التعليمية �ال�سحية �اخلدمات التاأهيلية �بناء القدرات 
الإغاثية  التدخالت  من  عدد  بتنفيذ  اجلمعية  قامت  2013م  العام  .�خــالل  امل�سيف  �املجتمع  للنازحني 
الطارئة للنازحني �املجتمع امل�سيف بال�سراكة مع عدد من اجلهات �املنظمات املانحة �ذلك على النحو التايل
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2  -  الخدمات اإلغاثية والتأهيلية للنازحين بحرض 
الإ�ست�سارات  جل�سات  �تنفيذ  �ال�سحية  �التعليمية  الجتماعية  امل�ساعدات  بتقدمي  2013م  العام  املجال خالل  هذا  اجلمعية يف  قامت 
النف�سية �القانونية ، �تنفيذ امل�ساريع الإنتاجية �برامج التدريب �التاأهيل للنازحني �املجتمع امل�سيف يف مديرية حر�س مبحافظة حجة 
�ذلك عرب املركز الجتماعي للنازحني الذي ت�سرف عليه اجلمعية منذ  اإن�سائه يف العام 2009م بال�سراكة مع املفو�سية ال�سامية ل�سوؤ�ن 
الالجئني ، كما قامت اجلمعية عرب املركز بتوزيع الألف من املواد غري الغذائية يف خميمات النز�ح �خارجها يف حني مت ا�ستكمال اإن�ساء 

اأكرث من خم�سمائة ماأ�ى موؤقت للنازحني .  
جد�ل بالأن�سطة �اخلدمات التي قدمتها اجلمعية عرب املركز الجتماعي للنازحني خالل العام 2013م 

عدد امل�ستفيدين الأن�سطة �اخلدماتم

 )3275( فردااإقامة جل�سات التوعية املجتمعية يف جمال احلماية �حقوق الإن�سان1

 )2531( فرداتقدمي خدمات الإ�ست�سارات الجتماعية �القانونية �النف�سانية للنازحني خارج املخيمات 2

)1480( فرداعقد جل�سات التوعية املجتمعية يف جمال احلماية القائمة على املجتمع  3

)920( فردا  ر�سد ق�سايا احلماية حلالت ال�سعف �عقد جل�سات نف�سانية �اجتماعية  4

)12( م�سحاتنفيذ امل�سوحات لتقييم اأ��ساع النازحني خارج املخيمات 5

)286( فرداتقدمي امل�ساعدات الغذائية لذ�ي الإحتياجات اخلا�سة 6

)538( فرداتنفيذ برامج تدريب جلان احلماية املجتمعية 7

)330( طالبا تنفيذ الربامج التدريبية للدار�سني من النازحني يف جمال اللغة الإجنليزية �التدريب املهني 8

9
تنظيم فعاليات الأيام املفتوحة خالل �سهر رم�سان �عيدي الفطر �الأ�سحى �م�سابقة الد�ري 

الريا�سي يف كرة القدم �الطائرة �تنفيذ امل�سابقات التثقيفية �الرتفيهية �ر�سومات الطفال
)2095( فردا

كما مت يف اإطار اأن�سطة املركز الجتماعي للنازحني عقد �ر�سة عمل للمتدربني الذين دربهم املركز �تقييمهم لإدماجهم يف �سوق العمل �تنفيذ 
الزيارات امليدانية �عقد اللقاءات التن�سيقية �الت�سا�رية مع ال�سلطة املحلية �اجلهات املعنية بالتعليم �مع املعلمني �املدربني �العاملني يف املركز 

�املتطوعني ، كما مت اإقامة حفلني لتكرمي اأ�ائل الطالب الدار�سني يف املركز . 
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3 - الخدمات اإلغاثية الطارئة للنازحين في عمران
قامت اجلمعية خالل العام 2013م بتقدمي خدمات اإغاثية �اجتماعية متثلت يف توزيع املياه لنحو ع�سرة األف نازح يف حمافظة عمران 
�م�ساعدة حالت ال�سعف من الأ�سر النازحة يف جمال ا�ستخراج الوثائق الثبوتية ، ��سرف اإيجارات منازل لعدد )300( اأ�سرة نازحة ، 
كما مت تنفيذ برناجمني تدريبيني لعدد )30( فردا من العاملني �املتطوعني لبناء قدراتهم �تاأهيلهم �حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة . 

4 - توزيع المواد الغذائية لألسر العائدة من النزوح
يهدف امل�سر�ع اإىل دعم �م�ساعدة الأ�سر التي عادت من النز�ح اإىل مواطنها الأ�سلية ، حيث مت من خالله توزيع املواد الغذائية املكونة من 
الدقيق �القمح �ال�سكر �الأرز �الزيوت �احلليب �امللح �البقوليات �التمور لعدد )44434( اأ�سرة عائدة من النز�ح يف حمافظتي حجة 

�اأبني ، �مت تنفيذ امل�سر�ع بال�سراكة مع عدد من املنظمات املانحة �فاعلي اخلري يف الداخل �اخلارج . 

5 - توزيع المواد غير الغذائية لألسر المتضررة من السيول
بهدف الإ�سهام يف تخفيف معاناتها �تقليل حجم الأ�سرار الناجمة قامت اجلمعية بتوزيع الفر�س �البطانيات �املواد املنزلية لعدد )322( 

اأ�سرة من الأ�سر املت�سررة من ال�سيول يف حمافظات رمية �تعز �املحويت �منطقة �ادي ظهر مبحافظة �سنعاء .
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6 - بناء منازل تهدمت جراء الحريق في محافظة الحديدة
حيث قامت اجلمعية بال�سراكة مع فاعلي خري ببناء منازل من الطني لعدد )14( اأ�سرة منكوبة تعر�ست منازلها حلريق هائل يف قرية 
احل�سة مبديرية التحيتا مبحافظة احلديدة �مت يف هذا الإطار اأي�سا توزيع املواد الغذائية �الأثاث �الأد�ات املنزلية �املالب�س لهذه الأ�سر . 

7 - دعم العائدين من السعودية 
قدمت اجلمعية عددا من اخلدمات للعائدين من املغرتبني يف ال�سعودية متثلت يف بناء ع�سرة حمامات يف ميناء الطوال الربي �تركيب 
برادات ملياه ال�سرب �تقدمي �جبات خفيفة للمرحلني �توزيع املالب�س �الأحذية للمحتاجني لها من املرحلني �بلغ اإجمايل امل�ستفيدين من 

هذه اخلدمات اأكرث من )36.000( فرد .  

8 - دعم الالجئين السوريين في اليمن 
قامت اجلمعية يف هذا ال�سدد بعمل درا�سة بحثية �م�سح ميداين لالجئني ال�سوريني يف اأمانة العا�سمة �تنفيذ د�رة تدريبية لفريق امل�سح 
امليداين �ذلك بهدف الوقوف على ��سع الالجئني ال�سوريني �تقدمي التدخالت الالزمة �املمكنة لهم ، كما قامت اجلمعية بتوزيع املواد 
الغذائية املكونة من ال�سكر �الزيت �الأرز �توزيع حلوم الأ�ساحي �ك�سوة ال�ستاء لعدد )614( اأ�سرة من الأ�سر ال�سورية الالجئة يف كل من 

اأمانة العا�سمة �حمافظتي تعز �عدن .  
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9 - دعم النازحين في الداخل السوري 
بادرت اجلمعية يف تقدمي الدعم للنازحني �الالجئني ال�سوريني ا�ستجابة لنداء الأخوة �الواجب الإن�ساين ، كما �سارعت يف ال�ستجابة للنداء 
الذي اأطلقته املنظمات الد�لية ، حيث نفذت يف هذا ال�سدد خالل العام 2013م �سبع حمالت اإغاثية للنازحني ال�سوريني بال�سراكة مع 
عدد من املنظمات �اجلمعيات يف الداخل ال�سوري �مت خاللها توزيع املواد الغذائية �تقدمي اخلدمات الطبية املختلفة �ا�ستفاد منها ع�سرات 

الألف من الأ�سر �الأطفال �اجلرحى .

جد�ل يو�سح حمالت الإغاثة للنازحني ال�سوريني �عدد امل�ستفيدين منها خالل العام 2013م 

عدد امل�ستفيديننوع اخلدمة املقدمةاحلملة

فردًاعمليات جراحيةاحلملة الرابعة  50

2396 اأ�سرة توزيع مواد غذائية احلملة اخلام�سة

اأ�سرةتوزيع مواد غذائية احلملة ال�ساد�سة  1500

فردتوزيع مواد طبية متنوعة �اإجراء عمليات جراحةاحلملة ال�سابعة  15000

اأ�سرةتوزيع مواد غذائية احلملة الثامنة  2974

 10000 فردتقدمي خدمات طبية متنوعةاحلملة التا�سعة

 1000 اأ�سرةتوزيع مواد غذائية احلملة العا�سرة



 المستفيدون من

 الخدمات اإلغاثية

محليًا ودليًا

مجال إغاثة الالجئين والنازحين

  إجمالي المستفيدين

اإلغاثة المحلية 

اإلغاثة الدولية 

54.42672.535
فردًاأسرة

٪ 81

٪ 19

الخدمات المقدمة

للمستفيدين

بناء وتأهيل منازل

تدريب وتأهيل

خدمات طبية

مواد غير غذاية

مواد غذائية

٪ 1

٪ 4

٪ 8

٪ 13

٪ 74
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توقيع إتفاقية تأهيل  وبناء المنازل المتضررة من األحداث بزنجبار أبين

مشروع إعمار وتأهيل المنازل المتضررة من األحداث بزنجبار أبين

دفعة من خريجي طالب اللغة اإلنجليزية  من النازحين



التنمية
المجتمعية
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1 - برنامج نماء للتمويل األصغر
يتم من خالله تقدمي قر��س لتنمية امل�ساريع ال�سغرية �الأ�سغر �يتم تنفيذه بال�سراكة مع عدد من الربامج �املنظمات املانحة �يعمل �فق 
نظام الإقرا�س �ينفذ خدماته �اأن�سطته حاليا يف كل من اأمانة العا�سمة �حمافظات تعز �عدن �احلديدة ، �ا�ستفاد من خدمات الربنامج 

خالل العام 2013 م )8834( فردًا منهم )3728( من الإناث � )5106( من الذكور . 

2 -  المشاريع المدرة للدخل 
تهدف هذه امل�ساريع اإىل الإ�سهام يف مكافحة الفقر �احلد من البطالة يف املجتمع من خالل تقدمي منح مي�سرة ال�سداد لالأفراد �الأ�سر 
الفقرية �متتد فرتة ال�سداد اإىل �سنتني يف حني ترتا�ح قيمة املنحة من مائة األف اإىل اأثنني مليون ريال ميني �تعمل هذه املنح �امل�ساريع على 
متكني امل�ستفيدين من تكوين �توفري م�ساريع �سغرية تدرلهم دخاًل جديدا ي�سهم يف توفري الإحتياجات �املتطلبات املعي�سية . �خالل العام 

2013م ا�ستفاد منها )234( اأ�سرة فقرية يف اأربع ع�سرة حمافظة من حمافظات اجلمهورية �ذلك على النحو الآتي :

جد�ل بامل�ساريع املدرة للدخل التي مت تنفيذها خالل العام 2013م 

عدد الأ�سر امل�سر�عم
املحافظةامل�ستفيدة 

حجة ـ رداع ـ اإب ـ عمران ـ املحويت ـ ��ساب89مناحل الع�سل �البقرة احللوب �الأغنام1

الأمانة ـ �سنعاء ـ حجة ـ رداع ـ ماأرب ـ عمران ـ حلج13البقالت �ب�سطات اخل�سر�ات 2

حلج ـ الأمانة ـ املهرة 12كمبيوترات �كر�ت �سحن الهواتف اجلوالة  3

الأمانة ـ �سنعاء14طواحني احلبوب �تنورات اخلبز 4

�سيارات الأجرة �عربات النقل �الدراجات 5
 الأمانة ـ اإب ـ رداع ـ املهرة �سنعاء ـ حجة ـ احلديدة ـ  ماأرب ـ تعز32النارية �دراجات نارية )3( عجالت

املحويت ـ ماأرب ـ رداع ـ الأمانة ـ حجة30مكائن اخلياطة 6

حجة ـ عمران ـ ماأرب ـ حلج ـ الأمانة ـ ��ساب ـ املهرة ـ �سنعاء 44م�ساريع متنوعة اأخرى  7

14 حمافظة 234الإجمايل 
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3 -  افتتاح معهد الدوحة للتدريب والتأهيل بالحديدة 
قامت اجلمعية خالل العام 2013م بافتتاح معهد الد�حة للتدريب �التاأهيل مبحافظة احلديدة الذي اأن�ساأته اجلمعية بال�سراكة مع 
قطر اخلريية �بتكلفة اإجمالية بلغت اأكرث من ثالثة ماليني ريال قطري ، �يتكون املعهد من عدة اأق�سام للتعليم ��ر�س للتدريب �التاأهيل 

�مبنى لالإدارة �اآخر لل�سكن �مبنى اجلامع �ملحقاته .
�يقوم املعهد بتنفيذ العديد من الربامج التعليمية يف جمال ال�سيدلة �احلا�سوب �بع�س العلوم الطبية �غريها �كذا تنفيذ العديد من 
برامج التدريب �التاأهيل املختلف لإك�ساب املتدربني �املتدربات العديد من املهن �احلرف التي ت�ساعدهم يف توفري م�سادر دخل جديدة 

لهم �لأ�سرهم.
�خالل العام 2013م مت تاأثيث املعهد �تز�يده مبعدات املعامل �الور�س الالزمة ، كما مت ا�ستقبال اأ�ل دفعة من الطلبة �عددهم )60( 

طالبا للدرا�سة يف تخ�س�سات ال�سيدلة �احلا�سوب �م�ساعدي اأ�سنان �يف التكييف �التربيد .

4 - تأثيث دار الرياحين لتأهيل ورعاية اليتيمات بالحديدة
قامت اجلمعية بال�سراكة مع قطر اخلريية باإن�ساء دار الرياحني يف حمافظة احلديدة بتكلفة اإجمالية بلغت اأكرث من مليون �ن�سف ريال 
قطري ، �يتكون الدار من ثالثة اأد�ار �سمل الد�ر الأر�سي مبنى الإدارة ��سالة متعددة الأغرا�س ��سالة الألعاب الريا�سية ، فيما �سمل 
الد�ر الأ�ل معامل الكمبيوتر �قاعة املحا�سرات �عدد من الف�سول الدرا�سية ، يف حني �سمل الد�ر الثاين ق�سم تنمية املراأة �ت�سمن ثالثة 
معامل للكوافري �اخلياطة �الأ�سغال اليد�ية ،  �يقوم الدار بتنفيذ العديد من برامج التدريب �التاأهيل املختلفة لليتيمات بهدف اإك�سابهن 

احلرف �املهن املختلفة لتاأهيلهن ل�سوق العمل �توفري م�سادر دخل جديدة لهن �لأ�سرهن بعد انقطاع الكفالة .
�خالل العام 2013م قام الدار بتنفيذ عدد من الد�رات يف جمال الكمبيوتر �اللغة الإجنليزية �التنمية الب�سرية ا�ستفاد منها )380( 

يتيما �يتيمة . 
كما افتتحت اجلمعية معهد الإبداع �التميز »مهاراتي« الذي ان�ساأته بال�سراكة مع �سبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية �بتمويل من 
MTN للهاتف النقال . �يت�سمن املعهد خم�س �ر�س �معامل يف جمال �سيانة اجلوالت ��سيانة احلا�سوب �يف جمال التكييف  �سركة 

�التربيد �اللحام �دبلوم احلا�سوب ، �قد مت تز�يد املعهد باملعدات �التاأثيث الالزم للمعامل �قاعات التدريب املختلفة  . 
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 5 - المشاريع اإلنشائية والتنموية 
تقوم اجلمعية يف هذا املجال ببناء املنازل لالأ�سر الفقرية �بناء �تاأثيث مراكز التدريب �التاأهيل احلريف �املهني �بناء امل�ساجد �تاأثيثها 
كما تقوم ببناء مدار�س التعليم النظامي �د�ر حتفيظ القراآن الكرمي �بناء �تاأثيث املراكز �امل�ستو�سفات ال�سحية �اإن�ساء امل�ست�سفيات �حفر 
�تعميق اآبار مياه ال�سرب �اإقامة �تركيب م�سخات ��سبكات �خزانات املياه يف املناطق الريفية �املحر�مة ، �خالل العام 2013م قامت 

اجلمعية بالتايل :  

أ ـ  العمل في إنشاء مستشفى الطفل التخصصي 
بداأت اجلمعية منذ العام  2009م يف اإن�ساء »م�ست�سفى الطفل التخ�س�سي« بال�سراكة مع رجل اخلري املعر�ف ال�سيخ �سعد اآل �سعد من 
د�لة قطر �عدد من اجلهات �ال�سخ�سيات املانحة ، �قد مت ت�سميم امل�ست�سفى بطاقة ا�ستيعابية )250( �سريرا �باأحدث التجهيزات �اجلودة 
اإن�سائه ليلبي الحتياجات الطبية الت�سخي�سية  العاملية على م�ساحة )440( لبنة �بتكلفة ت�سل اإىل )26( مليون د�لر ، �قد جاءت فكرة 
النادرة خ�سو�سًا جراحة القلب اأطفال �جراحة املخ �الأع�ساب اأطفال �غريها �التي ل تتوفر حاليًا يف اليمن ، كما متت عملية اإن�سائه بهذا 
احلجم ليكون مرجعا متخ�س�سا ب�سحة الأم �الطفل يف اليمن �القرن الأفريقي ، �قد مت اإعداد ت�ساميم امل�ست�سفى �خمططاته �سواء املعماري 
للمن�ساآت  العاملية يف الأداء الفني  العاملية �نظام اجلودة  اأ� الإلكرت�ميكانيك �فق املعايري الد�لية �معايري منظمة ال�سحة  الإن�سائي  اأ�  منها 
الطبية جي �سي اآي )gci( ، �يتكون امل�ست�سفى من اأق�سام الطوارئ )ن�ساء �اأطفال( �اأق�سام الرقود �العناية املركزة )باطنة �جراحة( �الأ�سعة 
�املختربات بكل مكوناتها �املناظري �العمليات �الق�سطرة �العالج الطبيعي �اإعادة التاأهيل �العيادات اخلارجية �مركز التدريب ، بالإ�سافة اىل 

.% امل�سجد اخلا�س بامل�ست�سى ، �يف نهاية العام 2013م بلغت ن�سبة اإجناز امل�ست�سفى اأكرث من 50 
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ب ـ مركز سقطرة للعمل التطوعي 
اأن�ساأت اجلمعية خالل العام 2013م يف مدينة حديبو بجزيرة �سقطرة مركزا للعمل التطوعي بتمويل من ال�سند�ق الكندي لدعم املبادرات 
املحلية CFLI ، �يقوم املركز بتقدمي خدمات التدريب املهني �متكني ال�سباب �ال�سابات يف اجلزيرة بهدف بناء قدراتهم �تز�يدهم باملهارات 
احلياتية الالزمة ، �يحتوي املركز على قاعات للتدريب �معمل كمبيوتر �م�سغل خياطة �معمل �سيانة الهاتف اجلوال �يطمح املركز باعتباره 
الأ�ل من نوعه يف اجلزيرة اأن يو�سع نطاق عمله ليغطي جميع مناطق اجلزيرة كما ي�سعى لأن يكون مركزًا لتحفيز ال�سباب �ال�سابات على التطوع 

من اأجل اإحداث تنمية �سياحية �اقت�سادية �تعليمية �ساملة يف اجلزيرة .

ج ـ مشاريع انشائية متنوعة 
متثلت يف حفر الأبار �ترميم �تركيب �سبكات �م�سخات �خزانات املياه �بناء املدار�س �املراكز ال�سحية �مراكز تاأهيل الأيتام �تاأهيل املراأة 

، حيث مت يف هذا ال�سدد اإن�ساء )30( م�سر�عا خمتلفا يف خم�س ع�سرة حمافظة �ذلك �فق اجلد�ل التايل : 
جد�ل بامل�ساريع الن�سائية التي مت تنفيذها خالل العام 2013م

املحافظة العددامل�سر�عم

 �سنعاء ـ البي�ساء ـ املهرة 5بناء امل�ساجد 1

�سنعاء ـ اأبني ـ ماأرب ـ حجة ـ تعز ـ عدن ـ املحويت 10حفر الأبار الإرتوازية �ال�سطحية 2

�سنعاء ـ اأبني ـ املحويت ـ رميه7بناء �ترميم �تركيب �سبكات �خزانات املياه 3

�سبوة ـ �سعدة ـ اإب3بناء املدار�س النظامية �مدار�س التحفيظ 4

ماأرب 1بناء مراكز �سحية5

 اأبني ـ اجلوف ـ رميه 3بناء مراكز لتاأهيل املراأة  6

اجلوف1بناء مركز لتاأهيل الأيتام7

15  حمافظة 30الإجمايل 

جد�ل بامل�ساريع الإن�سائية التي بداأ العمل فيها خالل العام 2013م �ما تزال حتت التنفيذ 

املحافظةالعددامل�سر�عم

اأمانة العا�سمة ـ املحويت 2بناء امل�ساجد1

تعز ـ عمران2بناء جممعات تدريب �تاأهيل الأيتام 2
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6 - تدريب وتأهيل العاملين والمتطوعين 
 تقوم اجلمعية يف هذا املجال بتنفيذ العديد من الد�رات �الربامج التدريبية املختلفة للعاملني �املتطوعني �مقدمي اخلدمات �الأن�سطة �فق 
الإحتياجات التدريبية املطلوبة بهدف تطوير مهارات املتدربني �الإرتقاء مب�ستوى اأداء العاملني يف خمتلف املجالت  اإ�ستفاد منها 834 فردًا 
من العاملني �املتطوعني ، �خالل عام 2013م نفذت اجلمعية �احدًا �ثالثني برناجما تدريبيا يف املجالت التدريبية التالية: اإدارة امل�ساريع 
التنموية �اللغة الإجنليزية �توعية املوظفني اجلدد �اإدارة املواقع الإلكرت�نية �التعريف بنظام اجلودة �فن خدمة العمالء �الإدارة التنفيذية 
�الإ�سراف التنموي �التقارير الحرتافية �امل�سح امليداين �اإعداد التقارير الإدارية �اإدارة ال�سغوط ، �يف الت�سوير �الإخراج �املونتاج التلفزيوين 
�التوثيق الإعالمي �الأر�سفة الإلكرت�نية �اإجراءات اجلودة �نظام الإيز� 9001 �ممار�سات املدير املايل �جمال الإدارة بالأهداف �املحا�سبة 
لغري املحا�سبني �اأمن ��سالمة املن�ساآت �الإح�ساء �التوا�سل الفعال �درا�سة جد�ى امل�ساريع ال�ستثمارية �منهجية التخطيط �التقييم بامل�ساركة 

املجتمعية �ال�سفافية املالية �الإدارية .
كما مت يف هذا الإطار تنفيذ اأكرث من )60( د�رة تدريبية ��ر�سة عمل خمتلفة عرب فر�ع اجلمعية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية ا�ستفاد 

منها اأكرث من )900( متدرب  �متدربة يف عدد من املجالت التدريبية املختلفة . 
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1 ـ مشروع كفالة ورعاية األيتام 
تكفل اجلمعية حاليا )34962( يتيمًا �يتيمة يف عموم حمافظات اجلمهورية يف حني ��سل العدد الرتاكمي لالأيتام الذين كفلتهم اجلمعية 

منذ التاأ�سي�س اأكرث من )58000(  يتيمًا �يتيمة اأ�سبح املئات منهم ملتحقني ب�سوق العمل �لديهم م�ساريعهم اخلا�سة.
�تقوم اجلمعية ب�سرف املخ�س�سات النقدية ال�سهرية لالأيتام املكفولني �تقدمي الرعاية الجتماعية �التعليمية �ال�سحية �الرتفيهية لهم ، 

كما تهتم باملبدعني �املتميزين من الأيتام من خالل تنفيذ برامج التدريب �التاأهيل املختلفة. 
�خالل العام 2013 م كفلت اجلمعية )5508( اأيتام كفالت جديدة يف جميع املحافظات ، �قدمت العديد من اخلدمات لالأيتام املكفولني 

�نفذت الأن�سطة �الربامج املُتنوعة لتنمية قدرات الأيتام ��سقل مواهبهم �اإبداعاتهم .

أ - الكفالة النقدية والمساعدات العينية 

عدد الأيتام امل�ستفيدينالن�ساطم

34962�سرف املخ�س�سات النقدية ال�سهرية �الحتياجات املعي�سية1

19115توزيع ك�سوة عيدي الفطر �الأ�سحى2

2693توزيع الهدايا �العيديات املقدمة من الكفالء3

591توزيع امل�ساعدات العينية املقدمة من الكفالء4
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ب - الخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية 

عدد الأيتام امل�ستفيدينالن�ساطم

34962توزيع احلقيبة املدر�سية �م�ستلزماتها �الزي املدر�سي1

215توفري منح جامعية  لأيتام تكفلهم اجلمعية 2

137اإعادة املت�سربني من التعليم3

1054اإحلاق الأيتام بريا�س الأطفال �املدار�س الأهلية4

3879اإحلاق الأيتام بحلقات حتفيظ القراآن الكرمي5

10655امل�سابقات التثقيفية �الرحالت الرتفيهية �حفالت التكرمي6

10،000توزيع جملة اأ�سامة7

ج - خدمات التأهيل والتدريب 

عدد الأيتام امل�ستفيدينالن�ساطم

7930د�رات �برامج مهارية خالل عطلة ال�سيف 1

579اإحلاق الأيتام مبراكز التاأهيل احلريف2

144تاأهيل اأيتام ل�سوق العمل3

ة للدخل4 131امل�ساريع املُدرَّ

27امللتقى التدريبي مل�سوؤ�يل الأن�سطة بالفر�ع 5
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د - الخدمات الصحية

عدد الأيتام امل�ستفيدينالن�ساطم

34962الفح�س الطبي الد�ري1

121اإجراء عمليات جراحية2

3452تقدمي العون الد�ائي �امل�ساعدات العالجية 3

50عقد جل�سات اإر�سادية �دعم نف�سي4
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2 ـ  المهرجان الثامن لليتيم 
 5 ــ   4 ق حلمي( نفذت اجلمعية خالل الفرتة من  اأُحقِّ برعاية الأخ رئي�س اجلمهورية امل�سري عبد ربه من�سور هادي �حتت �سعار )بكم .. 
�سبتمرب 2013م املهرجان الثامن لليتيم ، الذي يعد من اأهم الفعاليات التي تقيمها اجلمعية كل �سنتني بهدف ح�سد الدعم �املنا�سرة لق�سايا 
الأيتام �كفالتهم �تاأهيلهم ، ��سارك يف املهرجان عدد من امل�سوؤ�لني يف اجلهات احلكومية �اأع�ساء جمل�سي النواب �الوزراء �عدد من ال�سفراء 

�اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى بالدنا �عدد من الوفود اخلارجية �ممثلو املنظمات املحلية �العربية �الد�لية .  
�يف كلمته التي القاها يف احلفل الفني �اخلطابي للمهرجان اأ�ساد �زير الإعالم علي اأحمد العمراين بجهود اجلمعية يف جمال كفالة �رعاية 
الأيتام �جهودها التطوعية �الإن�سانية املختلفة ، موؤكدا اأهمية رعاية الأيتام �تاأهيلهم ليكونوا اأع�ساء فاعلني �منتجني يف املجتمع �عملية البناء 
�التنمية ، �قال العمراين اإن فقدان الأب اأ� الأم لي�س النهاية لكنها البداية لليتيم ليكون اإن�سانا متميزا ي�سهم يف بناء احلياة �ي�سفي عليها من 

الإيجابيات ما ينق�سها .
من جانبه اأ��سح اأمني عام اجلمعية  الدكتور عبداملجيد فرحان اأن املهرجان الثامن لليتيم اكت�سب اأهمية كبرية يف ح�سد الدعم �املنا�سرة 
ل�سريحة الأيتام �توفري الكفالة �الرعاية لالألف من الأيتام الذين ما يزالون خارج نطاق الكفالة ، مبينا اأن الألف من الأيتام الذين انتهت 
كفالتهم عرب اجلمعية خالل ال�سنوات املا�سية اأ�سبحوا �سركاء يف التنمية ��سار الكثري منهم ميتلكون م�ساريع خا�سة ت�سهم يف توفري الدخل 

�حت�سني اأحوال اأ�سرهم املعي�سية . 
فيما اأ�سار الدكتور اأحمد املحمود من مملكة البحرين يف كلمته عن ال�سيوف اإىل ما متثله كفالة الأيتام من ثواب �اأجر كبري عند اهلل تعاىل ، 
م�سيدا بجهود جمعية الإ�سالح يف تعزيز العمل التطوعي من خالل كفالة الأيتام �الربامج �امل�ساريع اخلريية التي تنفذها يف خمتلف املجالت 
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اخلريية ، لفتا اإىل اأن لت�سجيع احلكومة اليمنية جلمعية الإ�سالح د�را كبريا يف تعزيز م�سار العمل اخلريي �رفع الإنتاج الجتماعي �الفني 
�حتفيز اجلمعية مل�ساعفة جهودها �اإي�سال م�ساريعها اإىل خمتلف �سرائح املجتمع.

تخلل الحتفال الذي ح�سره �زير العدل رئي�س اجلمعية مر�سد العر�ساين ��كيال �زارة ال�سوؤ�ن الجتماعية �العمل نور باعباد �علي �سالح 
عبداهلل ��كيل اأمانة العا�سمة عبدالعزيز زهرة �عدد من ال�سخ�سيات الجتماعية �العلمية �رجال الأعمال عدد من الأنا�سيد الفنية �الوطنية 
قدمتها فرقة الأيتام �اليتيمات باجلمعية �فيلم “ اأحالم موؤجلة«. للمخرج العراقي فالح اجلبوري الذي نال اإعجاب احلا�سرين �امل�ساهدين . 
كما جرى يف الحتفال تكرمي عدد من امل�سوؤ�لني يف اجلهات احلكومية �ال�سخ�سيات الجتماعية �العتبارية نظري دعمهم لربامج �اأن�سطة 

اجلمعية ، �تكرمي ال�سيخ غامن بن �سعد اآل �سعد لدعمه اإن�ساء م�ست�سفى الطفل التخ�س�سي لالأيتام .
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ز  3 ـ  ملتقى اإلبداع والتميُّ
على هام�س املهرجان الثامن لليتيم اأقامت اجلمعية ملتقى الإبداع �التميز الذي مت خالله حفل فني �كرنفايل �سارك فيه املئات من الأيتام 
ال�سوؤ�ن الجتماعية �العمل �القا�سي  اأمة الرزاق علي حمد �زيرة  �اليتيمات ��سهد ح�سورًا ر�سميا �جماهرييًا كبريًا يف مقدمتهم الدكتورة 

مر�سد العر�ساين �زير العدل رئي�س اجلمعية �عدد من امل�سوؤ�لني �املهتمني �ال�سحفيني �ال�سخ�سيات الجتماعية �اأباء �اأمهات الأيتام . 
كما ت�سمن امللتقى معر�سا �سمل عددا من الأجنحة كجناح اجلهات الكافلة الذي عك�س م�ساهماتها اخلريية املختلفة يف اليمن �جناح النماذج 
املتميزة �الناجحة لالأيتام املكفولني �جناح خا�س مب�ساريع اجلمعية �اأن�سطتها يف خمتلف القطاعات �جناح للر�سم �اآخر للم�سغولت اليد�ية 

لالأيتام املبدعني �جناح ابتكارات �اخرتاعات الأيتام �جناح الألعاب .
�مت خالل حفل امللتقى تكرمي 119  طالبا من الأيتام من خريجي الكلية الد�لية للعلوم ال�سحية �التقنية يف تخ�س�سات التمري�س �ال�سيدلة 
�احلا�سوب ، �تكرمي اأ�سحاب املراكز الأ�ىل من الأيتام املوهوبني �املبدعني الفائزين يف م�سابقات الإبداع �التميُّز التي ينفذها قطاع كفالة 

�رعاية الأيتام .

ز  4 ـ مسابقة اإلبداع والتميُّ
تهدف امل�سابقة اىل اكت�ساف مواهب الأيتام �تهيئة املناخات �الأجواء املالئمة لتنمية اإبداعاتهم �قدراتهم �مهاراتهم املختلفة حيث مثلت 
امل�سابقة منذ بدء تنفيذها تظاهرة اإبداعية كبرية حّققت نتائج باهرة �ك�سفت عن املئات من الأيتام املوهوبني يف �ستى جمالت الإبداع املختلفة.

اأفرزت الت�سفيات التي انطلقت يف الفر�ع ��سارك فيها اأكرث من )2000( يتيم �يتيمة عن فوز )234( يتيمًا  2013م  �خالل العام 
�يتيمة يف عدٍد من جمالت امل�سابقة �هي القراآن �الإن�ساد �امل�سرح �الق�سة �ال�سعر �فن الإلقاء �اخلطابة �الكتابة الأدبية �ال�سحفية �التفوق 

الدرا�سي �جمال امل�سغولت اليد�ية �اخلط �الر�سم على الزجاج �النحت �الإبتكارات �الإخرتاعات . 
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5 -  يوم اليتيم العربي 
يف ال�ساد�س من اإبريل من كل عام تد�سن اجلمعية عرب فر�عها يف جميع املحافظات عددًا من الأن�سطة �الفعاليات احتفاًء بهذه املنا�سبة التي 

تهدف اإىل ح�سد جهود املجتمع لدعم الأيتام �منا�سرة ق�ساياهم .
الأن�سطة  العديد من  اإقامة  يتيم �يتيمة كما مت  األف  اأكرث من )5000(  ا�ستفاد منها  تنفيذ )15( احتفاًل  2013 م مت  العام   �خالل 

هات �اإقامة امل�سابقات التثقيفية �الرتفيهية �الريا�سية .  �الفعاليات كالرحالت �الزيارات للحدائق �املتنزَّ
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يتيم ويتمية34.962إجمالي األيتام المكفولين

 األيتام

 المكفولون

حسب النوع

 المستفيدون

 حسب نوع

الخدمة

الذكور 

مساعدات نقدية وعينية

خدمات صحية

تأهيل وتدريب

خدمات تعليمية وتثقيفية وترفيهية

اإلناث
٪ 54

٪ 54

٪ 23

٪ 5

٪ 37

٪ 46
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الرعاية الطبية لأليتام - صرف المعونات الطبية

نماذج من مشغوالت األيتام

أسبوع اليتيم العربي
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الشباب
تنمية

قطاع
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1 - مشروع اإلغاثة الطارئة الستقرار المجتمعات المحلية 
 مت تنفيذه بال�سراكة مع منظمة Global Communities �بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAIDS يف حمافظتي عدن �اأبني 

�ذلك لالإ�سهام يف تخفيف اآثار النزاعات �الأحداث الأمنية �قدم امل�سر�ع خدماته للنازحني �الأ�سر العائدة من النز�ح �فق اجلد�ل التايل :
جد�ل بخدمات م�سر�ع الإغاثة الطارئة ل�ستقرار املجتمعات املحلية خالل العام 2013م

عدد امل�ستفيديناخلدمةم

)750( اأ�سرةتوزيع الطر�د الغذائية 1

)179( اأ�سرةتوزيع عدد ) 537( راأ�سا من الأغنام كم�ساريع مدرة للدخل2

)1200( حقيبة توزيع احلقائب ال�سحية �حقائب تعقيم املياه 3

)7( اأبارتاأهيل اآبار مياه ال�سرب 4

)600 ( فردد�رات تدريبية يف جمال الإ�سحاح البيئي5

)300( فردبرامج تدريبية يف التطوير املهني �احلريف �التاأهيل ل�سوق العمل6

مع عدد من اجلهات  بال�سراكة  التنموية  �امل�ساريع  الربامج  العديد من  بتنفيذ  ال�سباب  تنمية  يقوم قطاع 
�املنظمات املانحة بهدف تنمية قدرات �مهارات ال�سباب �ال�سابات �متكينهم �تاأهيلهم ل�سوق العمل �توفري 
فر�س حياتية خمتلفة ، كما يهدف القطاع من خالل م�ساريعه �براجمه اإىل الإ�سهام يف دعم �م�ساعدة الأ�سر 
الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  الأ�سلية  مواطنها  اإىل  الأمنية  الأحــداث  جراء  النز�ح  من  العائدة 
�املعي�سية �خدمات التدريب �التاأهيل �بناء القدرات ، �خالل العام 2013م نفذ القطاع عددا من الربامج 

�امل�ساريع ا�ستفاد منها الألف يف عدد من املحافظات امل�ستهدفة �ذلك على النحو التايل : 
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2 - مشروع المدارس الصديقة للطفل
نفذته اجلمعية بال�سراكة مع الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية SDC �ا�ستهدف امل�سر�ع املدار�س التي تاأثرت ب�سكل مبا�سر من الأحداث يف حمافظة 

اأبني اأ� املدار�س التي ا�ستخدمت كماأ�ى للنازحني يف حمافظة عدن �قدم امل�سر�ع خدماته �فق اجلد�ل التايل : 
جد�ل باخلدمات التي قدمها م�سر�ع املدار�س ال�سديقة للطفل خالل العام 2013م

العدد املحافظةاخلدمةم

معامل �اأجهزة كمبيوتر للمدار�س 1

عدن �اأبني

)200( جهاز 

)4000( كر�سي �طا�لة كرا�سي مزد�جة مع الطا�لت  2

)30( مكيفا �اإذاعة مكيفات تربيد �اإذاعات مدر�سية 3

)40( مكتبة مكاتب مدر�سية حتوي خمتلف امل�سنفات4

)10( مدار�ستز�يد املدار�س امل�ستهدفة مبكائن اخلياطة �الألعاب 5

)6( مدار�سال�سالع ـ ماأربحت�سني �سبكات ال�سرف ال�سحي يف املدار�س6

3 - برنامج توظيف الشباب لدى أرباب العمل 
يهدف الربنامج اىل الإ�سهام يف احلد من البطالة �توفري فر�س عمل لل�سباب من الذكور �الإناث �خالل العام 2013م نفذته اجلمعية 
بتمويل من الند�ة العاملية لل�سباب الإ�سالمي ، �مت من خالله توفري قاعدة بيانات لالإحتياجات الوظيفية لأرباب العمل ، كما مت تنفيذ برامج 
تدريبية لرفع كفاءة امل�ستهدفني من ال�سباب �ال�سابات لتلبية الإحتياج الوظيفي املطلوب من اأرباب العمل ا�ستفاد منها )51( �سابًا ��سابة يف 
جمالت املهارات احلياتية �التخطيط ال�سرتاتيجي �دبلوم اللغة الإجنليزية �الرخ�سة الد�لية لقيادة احلا�سوب �مت توظيف )17( من الذين 
مت تدريبهم  يف مواقع خمتلفة لدى اأرباب العمل �اإجراء املتابعة الالحقة لأدائهم مع اأخذ انطباعات �تقييم اأرباب العمل يف العتبار عند تطوير 

الربامج التدريبية للو�سول اإىل اأف�سل املخرجات .



4 -  برنامج الفرق اإلغاثية ومجابهة الكوارث
 CFLI يتم تنفيذ الربنامج يف اأمانة العا�سمة بال�سراكة مع موؤ�س�سة �سما للتنمية �بتمويل من ال�سند�ق الكندي لدعم املبادرات املحلية

�يهدف اإىل تقدمي الإغاثة يف حالة الكوارث الطبيعية  �ي�سم الربنامج )30( فريقًا اإغاثيًا يتكون كل فريق من )10( اأفراد .
�الأبنية  ال�سحايا  �اإخالء  �اإنقاذ احلياة �يف جمال مكافحة احلريق  الأ�لية  الإ�سعافات  الإغاثية يف جمال  الفرق  بتاأهيل  الربنامج  �يقوم 
املنهارة �الفي�سانات �قد مت تز�يد هذه الفرق بـ )30( م�ست�سفى ميدانيا متنقال � )300 ( حقيبة اإ�سعافية �معدات خا�سة باإطفاء احلريق 

�اإخالء ال�سحايا . 

5 - مشروع التعليم والتثقيف على الكمبيوتر
مت تنفيذه يف حمافظة عمران بتمويل من ال�سند�ق الكندي لدعم املبادرات املحلية CFLI �بال�سراكة مع جمعية القاد�سية التنموية �يهدف 
للبنني  ثانويات  ، حيث مت من خالله جتهيز خم�سة معامل كمبيوتر يف خم�س  العامة  الثانوية  الكمبيوتر لدى طالب �طالبات  اأمية  اإىل حمو 

�البنات يف املحافظة �ت�سميم مادة تدريبية  للطالب �تخ�سي�س ح�س�س لتعليم الكمبيوتر اأ�سبوعيًا .



 المستفيدون

 حسب نوع

الخدمة

قطاع تنمية الشباب

إجمالي المستفيدين
92935.951
فردًاأسرة

مشاريع إستقرار المجتمعات

تجهيز وتأهيل المدارس

آخرى ) توظيف شباب - تجهيز فرق إغاثية - تدريب (

٪ 72

٪ 25

٪ 3
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 مشروع دعم وتأثيث  المدارس المتضررة من  األحداث في عدن وأبين

برنامج توظيف الشباب

تدريب الفرق اإلغاثية في مجال التمريض
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الصحية
والخدمات

المشاريع
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أوال : الرعاية الصحية األولية والخدمات الطبية التخصصية 

1 - المرافق الصحية
يتم من خاللها تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأ�لية �اخلدمات الطبية املتخ�س�سة ، �تدير اجلمعية �ت�سرف على ت�سغيل )27( مرفقًا 
�سحيا خمتلفا ممثلة يف امل�ست�سفيات �املراكز �الوحدات ال�سحية يف خمتلف مناطق اجلمهورية �خا�سة املناطق الريفية �النائية ، �خالل العام 

2013م ا�ستفاد من خدماتها اأكرث من )180.000( م�ستفيدا �م�ستفيدة يف خمتلف املحافظات .  

الإمكانات  بح�سب  اليمن  يف  ال�سحي  الو�سع  حت�سني  يف  اجلمعية  اأ�سهمت  1990م  عام  تاأ�سي�سها  منذ  
املتاحة ��فق �سيا�سات �سحية مواكبة ل�سيا�سات الد�لة ، حيث اأن�ساأت اجلمعية قطاعا �سحيا لالإ�سراف على 
تنفيذ العديد من الربامج �امل�ساريع ال�سحية �تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأ�لية يف عدد من حمافظات 
اجلمهورية �مكافحة الأمرا�س املعدية �امل�ستوطنة �الأ�بئة املنت�سرة خ�سو�سًا يف املناطق النائية �املحر�مة 
، ��سوًل اإىل تقدمي خدمات طبية متخ�س�سة �متميزة كخدمات ال�سحة النف�سية �رعاية الأمومة �الطفولة 
�املالريا �غري ذلك من  �ال�سل  الإيدز  �التوعية حول مكافحة  الإجنابية  �ال�سحة  �الإعاقة  العجز  �مكافحة 

الأمرا�س املهملة  ، �متثلت اأن�سطة �خدمات القطاع ال�سحي خالل العام 2013م يف الآتي 
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جد�ل باملرافق ال�سحية التي تديرها �ت�سرف عليها اجلمعية يف حمافظات اجلمهورية 

املحافظةاملرفق ال�سحيم

اأمانة العا�سمة مركز �ادي اأحمد 1

اأمانة العا�سمةمركز �سميلة الطبي  )حتت التاأثيث(2

اأمانة العا�سمةم�ست�سفى الأمل لالأمرا�س النف�سية �الع�سبية 3

�سنعاءالوحدة ال�سحية مبناخة 4

املحويت مركز �سارع الطبي 5

املحويتالوحدة ال�سحية ببيت هيجان  )حتت التاأثيث(6

املحويتمركز �سهل باقل )حتت التاأثيث(7

املحويت�حدة بيت قوزع 8

تعزم�ستو�سف ابن �سيناء بالراهدة 9

تعزمركز موزع الطبي 10

تعزالعيادة الطبية اخلريية 11

عدنمركز الب�ساتني الطبي12

حلجمركز خرز الطبي13

اجلوفمركز الطوارئ التوليدية14

اجلوفمركز احلزم الطبي15

ال�سالع مركز جنب الطبي16

ال�سالعمركز قعطبة الطبي 17

اأبنيمركز مودية الطبي )حتت التاأثيث(18

عمرانمركز عمران 1 19

عمرانمركز عمران 2 )حتت التاأثيث(20

ح�سرموتم�ست�سفى بابكر اخلريي21

ح�سرموتم�ستو�سف ق�سن الطبي22

ح�سرموتمركز املنورة مبدينة املكال23

ح�سرموتمركز احلوطة ب�سبام ح�سرموت24

املهرةمركز الغيظة الطبي25

احلديدةمركز الأم �الطفل26

اإبمركز �سحة الأ�سرة )حتت التاأثيث(27

كما قامت اجلمعية خالل العام 2013م بالإ�سهام يف تاأثيث �جتهيز املركز ال�سحي بحديبو يف جزيرة �سوقطرة .



20
13

20
13

52

2 - الصحة النفسية
تقوم اجلمعية بتقدمي اخلدمات ال�سحية للم�سابني بالأمرا�س النف�سية �الع�سبية عرب م�ست�سفى الأمل للطب النف�سي الذي ي�سم كادرا طبيا 
من الإ�ست�ساريني املتخ�س�سني يف الطب النف�سي �يعد امل�ست�سفى من ر�اد ال�سحة النف�سية يف اليمن كما مت اعتماده لتدري�س البورد يف الطب 

النف�سي . 
�خالل العام 2013م قدم امل�ست�سفى خدماته لعدد )3044( حالة مر�سية يف ق�سمي الرقود العام �اخلا�س كما بلغ عدد امل�ستفيدين من 
خدمات الوحدة النف�سية �املخترب )6292( فردا ، يف حني ا�ستقبل امل�ست�سفى ) 5242( حالة مر�سية يف العيادات اخلارجية ، كما قام 

امل�ست�سفى بتقدمي خدمات طبية �د�ائية مبا قيمته اأكرث من �احد ��ستني مليون ريال .
% من م�سر�ع مبنى اإعادة تاأهيل املدمنني ، كما مت التوقيع  �مت الإنتهاء من اإن�ساء مركز التدريب �التاأهيل النف�سي �اإجناز اأكرث من 50 
على اتفاقية اإن�ساء بيت الرعاية �التاأهيل لقاطني ال�سوارع �جتهيز الت�ساميم اخلا�سة باإن�ساء ق�سم الأطفال �املراهقني امل�سابني بالأمرا�س 

النف�سية �الع�سبية .
�يف جمال التدريب �سارك امل�ست�سفى يف  )14( د�رة تدريبية يف املجال النف�سي �التنموي ا�ستفاد منها )250( متدربا �متدربة ، كما �سارك 

امل�ست�سفى يف ثالث د�رات يف جمال الإدمان �ال�سلوكيات الإدمانية يف م�سر �الأردن �د�لة الإمارات العربية املتحدة . 
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3 -  القوافل والحمالت الطبية 
يتم من خاللها اإجراء املعاينة ��سرف العالجات الالزمة جمانا للمر�سى الفقراء يف املناطق النائية التي تقل فيها التدخالت ال�سحية ، كما 

يتم من خاللها تقييم الو�سع ال�سحي لتحديد التدخالت الالحقة من قبل اجلمعية .
�خالل العام 2013م مت تنفيذ )4( قوافل طبية ا�ستفاد منها اأكرث من )6000( حالة مر�سية يف حمافظات رمية �املهرة �تعز .  

 4 - المخيمات الجراحية
 تقوم اجلمعية يف هذا الإطار بتنفيذ عدد من املخيمات اجلراحية �سنويا �ذلك عرب م�ست�سفى �سالح بابكر اخلريي بوادي ح�سرموت �بع�س 
الفر�ع يف املحافظات �يتم من خالل هذه املخيمات تقدمي اخلدمات الطبية اجلراحية التخ�س�سية كجراحة امل�سالك البولية �جراحة العيون 

�العظام �جراحة الأنف �الأذن �احلنجرة �جراحة التجميل �غريها �ذلك بهدف م�ساعدة املر�سى الفقراء .
�خالل العام 2013م نفذت اجلمعية بالتعا�ن مع نقابة الأطباء �ال�سيادلة اليمنيني املخيم اجلراحي الأ�ل لطب العيون يف �لية اجنوان 
بجمهورية جزر القمر الإحتادية الإ�سالمية �سارك فيه عدد من الأطباء اجلراحني اليمنيني �م�ساعديهم ، �ا�ستفاد من خدماته )1230( 
حالة �مت عرب املخيم اإجراء املعاينة �العمليات اجلراحية لإزالة املياه البي�ساء امل�سببة للعمى كما مت توزيع كمية من الأد�ية يف جمال طب العيون.
كما مت تنفيذ )8( خميمات طبية يف جمال جراحة الأذن �الأنف �احلنجرة �امل�سالك البولية �جراحة العيون �التجميل يف م�ست�سفى بابكر 

اخلريي �حمافظة �سبوة �تعز �عدن اأجريت خاللها )812( عملية جراحية خمتلفة ، كما مت من خاللها معاينة )6339( حالة مر�سية . 
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 5 -  صرف أجهزة السائل الدماغي 
يهدف هذا امل�سر�ع اإىل حت�سني الو�سع ال�سحي للم�سابني مبر�س الإ�ست�سقاء الدماغي �امل�ساهمة يف التقليل من ن�سبة الوفيات �احلد من 
الإعاقة �امل�ساعفات لدى الأطفال امل�سابني بهذا املر�س �تخفيف الأعباء املالية على اأ�سرهم ، �يتم من خالله توفري ��سرف اأجهزة ت�سريف 
ال�سائل الدماغي للمر�سى منذ عام 1993م بال�سراكة مع عدد من اجلمعيات �املوؤ�س�سات املانحة ، �خالل العام 2013م مت �سرف )317( 

جهازا لعدد ثالثمائة ��سبع ع�سرة حالة . 

 6 -  الدعم الدوائي لذوي األمراض المزمنة والمرضى الفقراء 
يهدف امل�سر�ع اإىل تقدمي الدعم �امل�ساعدة للمر�سى الفقراء �تخفيف معاناة ذ�ي الأمرا�س املزمنة ، �يتم من خالله �سرف العالجات 
ال�سحية  �تدهور احلالة  املر�س  للحد من م�ساعفات  �ال�سرع  �ال�سغط  �ال�سكر  القلب  املزمنة مثل مر�سى  الأمرا�س  لذ�ي  الالزمة جمانا 
لالأ�سخا�س امل�سابني مبثل هذه الأمرا�س كما يتم من خالله �سرف العالجات للمر�سى الفقراء لالإ�سهام يف م�ساعدتهم �ذ�يهم يف توفري 

الد�اء ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من امل�سر�ع )5640( حالة مري�سية . 

 7 -  الخدمات الطبية التخصصية 
تقوم اجلمعية باإجراء الفحو�سات �العمليات اجلراحية التخ�س�سية للمر�سى الفقراء بر�سوم خمف�سة بعد التن�سيق مع امل�ست�سفيات �العيادات 
�اجلهات الطبية املتعا�نة مع اجلمعية ، �يهدف امل�سر�ع اإىل م�ساعدة املر�سى املحتاجني �التخفيف من معاناتهم �احلد من م�ساعفات املر�س 

لديهم ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من امل�سر�ع )150( حالة مر�سية .
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ثانيا : المشاريع والبرامج الصحية

1 - مشروع الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة
يهدف امل�سر�ع اإىل الإ�سهام يف خف�س ن�سبة مرا�سة ��فيات الأمهات �املواليد �رفع م�ستوى الوعي بق�سايا ال�سحة الإجنابية �تنظيم الأ�سرة 
عرب برامج التثقيف �التوعية املجتمعية من خالل اإقامة اجلل�سات التثقيفية �تنفيذ العر��س امل�سرحية اجلماهريية �اإقامة �ر�س العمل �برامج 
التدريب �تقدمي خدمات ال�سحة الإجنابية عرب املرافق ال�سحية التابعة للجمعية �ت�سيري الفرق �العيادات املتنقلة ، كما يقوم امل�سر�ع بتوزيع 
الق�سائم ال�سحية التي يتم مبوجبها تقدمي خدمات الأمومة املاأمونة �تنظيم الأ�سرة لالأ�سر الفقرية جمانا عرب املرافق ال�سحية املوجودة يف 

املناطق امل�ستهدفة من خدمات امل�سر�ع .
العامة �ال�سكان �ال�سلطات املحلية يف  بالتن�سيق مع مكاتب �زارة ال�سحة  اأكرث من  )400( ن�ساط  2013م نفذ امل�سر�ع  العام  �خالل 

املحافظات �بال�سراكة مع عدد من املنظمات املانحة ، ا�ستفاد منها اأكرث من مائة �خم�سة �ع�سرين األف فرد. 
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جد�ل بالأن�سطة �امل�ستفيدين من م�سر�ع ال�سحة الإجنابية خالل العام 2013م 

الن�ساط
عدد امل�ستفيدين

اجلهة املانحة
الإجمايلاإناثذكور

028462846تنفيذ )170( حملة للعيادة املتنقلة يف حمافظة اأبني

UNFPA

016061606تنفيذ )72( زيارة لفريق خدمات ال�سحة الإجنابية يف املكال 

تنفيذ )5( د�رات يف جمال : الدعم النف�سي �الوقاية من العنف 
�اكت�ساف حالت العنف �تدريب مثقفي ال�سحة الإجنابية �تنظيم الأ�سرة 

يف عدن �حلج �اأبني ��سنعاء �جزيرة �سقطرة 
58105163

200002000040000اإنتاج م�سرحية تلفزيونية �عر�سها يف قنوات : ال�سعيدة �مين �سباب �عدن

200002000040000اإنتاج �بث )10( ر�سائل اإذاعية حول مناه�سة العنف يف اأبني

416461877عقد )50( جل�سة تثقيف �سحي يف �سقطرة 

الحتاد الأ�ر�بي 86617342600تنفيذ )6( عر��س م�سرحية جماهريية يف �سيئون
بال�سراكة مع 

اإحتاد ن�ساء اليمن   تنفيذ درا�سة ميدانية عن احتياجات ال�سحة الإجنابية �تنظيم الأ�سرة 
130130260ب�سيوؤن 

112133تنفيذ د�رة تدريب موزعي الق�سائم ال�سحية 

موؤ�س�سة ميان 
للتنمية ال�سحية 

�الجتماعية 

توزيع الق�سائم ال�سحية املجانية خلدمات الأمومة املاأمونة �تنظيم 
079397939الأ�سرة يف حمافظة حلج

61061تنفيذ �ر�ستي عمل للقيادات املجتمعية �الدينية �اخلطباء يف حلج

6029021504عقد )86( جل�سة تثقيف �سحي يف حلج

140001400028000طباعة �توزيع بر��سورات �بو�سرتات توعوية يف حمافظة حلج 

5614469744125888الإجمايل 
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2 -  برنامج معالجة سوء التغذية 
يف  احلاد  التغذية  �سوء  عن  الناجمة  اخلام�سة  �سن  د�ن  الأطفال  لدى  الوفيات  معدل  خف�س  يف  الإ�سهام  اىل  خالله  من  اجلمعية  تهدف 
التجمعات ال�سكانية امل�ستهدفة �الإ�سهام يف رفع معدل حالت ال�سفاء لديهم �ي�سمل امل�سر�ع ثالثة مكونات اأ�سا�سية �هي مكون تقدمي الأغذية 
العالجية �مكون توزيع الأد�ية عرب عيادات �مراكز تقدمي التغذية �مكون تنفيذ حمالت التوعية املجتمعية حول الوقاية من املر�س من خالل 
العامة  ال�سحة  �زارة  اإ�سراف مكاتب  اليوني�سف �حتت  بال�سراكة مع منظمة  تنفيذه  �يتم   ، �التثقيف  التوعية  �عقد جل�سات  الأدبيات  توزيع 
�ال�سكان يف املحافظات امل�ستهدفة ، �خالل العام 2013م مت تنفيذ امل�سر�ع يف ع�سر مديريات يف حمافظات تعز �عمران �حجة �اجلوف ، 

�ا�ستفاد من خدماته نحو )90.000( فرد .  
        جد�ل بالأن�سطة �امل�ستفيدين من برنامج معاجلة �سوء التغذية خالل العام 2013م

الن�ساطم
العدد يف املحافظات امل�ستهدفة

اجلوفتعزحجةعمران

تقدمي خدمات التغذية العالجية لإنقاذ حياة الأطفال امل�سابني مبر�س �سوء 1
13161035598737التغذية احلاد 

1111توزيع التغذية العالجية عرب العيادات الثابتة 2

2222توزيع التغذية العالجية عرب العيادات املتنقلة3

اإقامة ز�ايا توعية باأهمية التغذية التكميلية لالأطفال امل�سابني مبر�س �سوء 4
1111التغذية

150808080تدريب العاملني �املتطوعني يف امل�سر�ع 5

230971469784243782اإجراء عملية م�سح لالأطفال امل�ستهدفني  6

90807060قبول الأطفال املحالني للرقود 7

4222عقد �ر�س عمل لقيادات املجتمعات املحلية 8

1920960960960تنفيذ جل�سات التوعية �التثقيف لأفراد املجتمعات املحلية9

10000500050005000تنفيذ الزيارات املنزلية للتوعية �التثقيف10

كما مت يف اإطار امل�سر�ع اإقامة مركز لتوزيع العالجات املطلوبة يف اأق�سام رقود الأطفال امل�سابني مبر�س �سوء التغذية يف حمافظة اجلوف ، 
�طباعة �توزيع )40.000( ن�سخة من الأدبيات �املطبوعات املتنوعة بهدف التوعية �التثقيف للمجتمعات املحلية يف املحافظات امل�ستهدفة . 
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3 - برنامج مكافحة اإليدز
يقدم امل�سر�ع خدمة التوعية املجتمعية حول عد�ى فري��س الإيدز �طرق الوقاية منه من خالل اإقامة جل�سات تثقيف النظراء ��ر�س العمل 
�العر��س امل�سرحية �تنفيذ الد�رات التدريبية ، �خالل عام 2013م ا�ستفاد من خدمات امل�سر�ع )2612( فردا بال�سراكة مع موؤ�س�سة ميان 

للتنمية ال�سحية �الجتماعية .

4 - برنامج مكافحة السل والمالريا 
نفذت اجلمعية الربنامج بتمويل من ال�سند�ق العاملي ملكافحة ال�سل �املالريا �ذلك بهدف التوعية باأ�سرار مر�سي ال�سل �املالريا �طرق 
الوقاية منهما ، �خالل العام 2013م مت من خالل الربنامج عقد اللقاءات املو�سعة  �تنفيذ برامج تدريبية للعاملني ال�سحيني �املتطوعني 
املجتمعيني �اإقامة �ر�س العمل للقيادات املجتمعية �تنفيذ جل�سات التوعية �التثقيف املجتمعي �العر��س امل�سرحية يف املناطق التي يتواجد بها 

املر�س ، �بلغ اإجمايل امل�ستفيدين من خدماته )97692( فردا .
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5 - برنامج المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة
مت تنفيذه بتمويل من منظمة اليون�سيف �بالتعا�ن مع مكاتب �زارة ال�سحة العامة �ال�سكان يف املحافظات امل�ستهدفة حيث قامت اجلمعية 
من خالله بتوفري خدمات املياه �ال�سرف ال�سحي لالألف من الأ�سر النازحة يف حمافظات اأبني ��سنعاء �عمران �توفريها لع�سرات الألف من 
ال�سكان يف مديريات املخاء �املعافر �جبل حب�سي �مقبنة �موزع مبحافظة تعز ، �قدم الربنامج خدماته �اأن�سطته باإ�سراك املجتمعات املحلية 
�اإدارة املخلفات ال�سلبة  يف املناطق امل�ستهدفة من خالل �ستة مكونات �هي مكون الإمداد باملياه �تعزيز النظافة �مكافحة نواقل الأمرا�س 

�التخل�س من النفايات �توفري خدمات ال�سرف ال�سحي ، �ا�ستفاد منها ع�سرات الألف من الأ�سر �الأفراد . 
جد�ل يو�سح خدمات الربنامج �امل�ستفيدين منها خالل العام 2013م

العدداخلدمةم

 33252الإمداد اليومي باملياه للنازحني عرب الوايتات1

4730توزيع 946 خزان مياه لالأ�سر �املدار�س 2

5535توزيع 1107  فلرتات مياه لالأ�سر �املدار�س 3

2480اإن�ساء �تاأهيل 496 نقطة مياه4

2390بناء �تاأهيل  498 مرحا�سًا لالأ�سر  5

32400تنفيذ 324 حملة نظافة �نقل نفايات 6

248عقد 14 د�رة تدريبية للجان العاملة يف امل�سر�ع �اللجان املجتمعية �مثقفي امل�سر�ع 7

تنفيذ 55 �ر�سة عمل تدريبية يف جمال املتابعة �التقييم �اإعداد دليل ر�سائل التوعية 8
1578�التثقيف �تعزيز النظافة �ح�سد منا�سرة القيادات املجتمعية �الدينية �معاجلة �حفظ املياه

193175عقد 3288 جل�سة توعية مدر�سية �جمتمعية9

36344توزيع مواد نظافة مكونة من ال�سابون �املنا�سف �اأطقم اأد�ات نظافة10

توزيع حقائب �سحية لالأ�سر ت�ستمل كل حقيبة على قطع ال�سابون �املنا�سف �دبات املاء 11
3094�جرادل ��سطول للماء

11توزيع  اإجهزة كمبيوتر مع الطابعات �النظام املحا�سبي للجان العاملة يف امل�سر�ع12

تنفيذ3 درا�سات فنية �جمتمعية �امل�سح امليداين للم�ستفيدين �عدد من املدار�س �املرافق 13
3ال�سحية يف املديريات امل�ستهدفة

14830تنفيذ عملية احل�سد املجتمعي حول نهج الإ�سحاح البيئي ال�سامل14

16900طباعة �توزيع مل�سقات �بر��سورات توعوية15
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6 -  مشروع مكافحة مرض السوداء 
تقوم اجلمعية مبكافحة مر�س ال�سوداء املنت�سر يف عدد من حمافظات اجلمهورية من خالل تنفيذ حمالت التوعية ال�سحية املجتمعية �تقدمي 
العالجات الالزمة للمر�سى يف حمافظات حجة �املحويت �احلديدة �رمية ��سنعاء التي ينفذ فيها امل�سر�ع منذ العام 2000م �قد اأ�سهم 
امل�سر�ع يف خف�س ن�سبة الإ�سابة �انتقال املر�س اإىل درجاته الدنيا حيث من املتوقع اأن يتم اإعالن اليمن خالية من مر�س ال�سوداء خالل الأعوام 
املقبلة ، �خالل العام 2013م نفذت اجلمعية يف اإطار امل�سر�ع �ر�سة عمل خا�سة بخطة ا�ستئ�سال مر�س ال�سوداء من اليمن بح�سور خرباء 
د�ليني ، كما مت اعتماد اخلطة الوطنية 2013 ــ 2022م ل�ستئ�سال املر�س ، يف حني قام امل�سر�ع بتحديد )44( موقعا للمراقبة ال�سريرية 
يف الأ�دية امل�ستهدفة لإجراء امل�سوحات امليدانية ، �مت توزيع )124.443( قر�سا من عالج املكتزان اخلا�س باملر�س لعدد )45443( فردًا 

بال�سراكة مع برنامج املكتزان العاملي .

7 - مشروع رعاية الالجئين الصومال في خرز والبساتين
تدير اجلمعية من خالل فرعها يف حمافظة عدن ثالثة مراكز �سحية لرعاية الالجئني ال�سومال اأثنني منها يف منطقة الب�ساتني مبحافظة 
عدن �الثالث يف خرز مبحافظة حلج ، �يتم من خالل هذه املراكز تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأ�لية �رعاية الأمومة �الطفولة �خدمات 

ال�سحة الإجنابية �تنظيم الأ�سرة ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من خدماتها اأكرثمن  )110.000( م�ستفيد �م�ستفيدة . 
جد�ل بامل�ستفيدين من خدمات املراكز ال�سحية مبنطقتي خرز �الب�ساتني خالل العام 2013م 

الإجمايل العامامل�ستفيد�ناملركزم اإناثذكور
273142600853322املركز الطبي بالب�ساتني1

136571300426661مركز الأمومة بالب�ساتني2

168401354430384املركز الطبي بخرز3

5781152556110367الإجمايل 



المشاريع والخدمات الصحية

 إجمالي المستفيدين
1.028.178

فردًا

 المستفيدون

 حسب نوع

الخدمة

المشاريع والبرامج الصحية

الرعاية الصحية األولية
والخدمات الطبية التخصصية

٪ 74

٪ 26
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المخيم الجراحي األول  لطب العيون  - جزر القمر

ورشة العمل حول الخطة الوطنية للتخلص من مرض السوداء

مشروع العيادات المتنقلة - حجة



الرعاية
والتعليمية

االجتماعية
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1 - مشاريع الخير الرمضانية
الفقراء  دعم  يف  �الإ�سهام  املجتمع  اأفــراد  بني  التكافل  قيم  ن�سر  اإىل  �تهدف  املو�سمية  امل�ساريع  اأهم  من  الرم�سانية  اخلري  م�ساريع  تعد 
�املحتاجني خالل �سهر رم�سان املبارك ، �ي�ستفيد منها ع�سرات الألف من الأ�سر �مئات الألف من الفقراء �امل�ساكني �طالب العلم �عابري 
الإفطار اخلفيفة ��جبات  �توزيع �جبات  امل�ساجد  املفتوحة يف  الإفطار  اإقامة موائد  املتمثل يف  ال�سائم  اإفطار  �تتكون من م�سر�ع   ، ال�سبيل 
بلغ  2013م  العام  ، �خالل  العيد  توزيع ك�سوة �هدية  ، �م�سر�ع  �التمور  الغذائية  املواد  توزيع  ، �م�سر�ع  املتعففة  الإفطار اجلاهزة لالأ�سر 

اإجمايل امل�ستفيدين من هذه امل�ساريع )169.944( اأ�سرة  � )340.735( فردا يف جميع حمافظات اجلمهورية . 

جد�ل بالأن�سطة �امل�ستفيدين من م�ساريع اخلري الرم�سانية للعام 2013م 

الأ�سرالأفرادالن�ساطم

م�سر�ع اإفطار ال�سائم : ) املوائد املفتوحة يف مراكز الإفطارات الثابتة ـ الإفطارات اخلفيفة 1
27986745969�الوجبات اجلاهزة ـ  اإفطار امل�سافر ـ اإفطارات نزلء ال�سجون �اأفراد �سرطة املر�ر �النجدة (

4198118736م�سر�ع توزيع املواد الغذائية �التمور2

504330م�سر�ع توزيع ك�سوة �هدية العيد3

62375239 توزيع اللحوم �ال�سدقات �امل�ساعدات 4

340735169944الإجمايل
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 2 - مشروع توزيع لحوم األضاحي وكسوة العيد
اأيام عيد الأ�سحى املبارك �ي�ستفيد منه ع�سرات الألف  يهدف امل�سر�ع اإىل اإحياء �سنة الأ�ساحي �دعم �م�ساعدة الأ�سر املحتاجة خالل 
من الأ�سر الفقرية يف عموم حمافظات اجلمهورية ، كما ي�ستفيد منه املئات من طالب العلم �املر�سى �املعوقني �النازحني �الالجئني ، �متتاز 
اجلمعية بتجربتها الطويلة �خربتها الرتاكمية يف تنفيذ امل�سر�ع �فق ال�سوابط ال�سرعية ، من خالل اآلية تنفيذية فاعلة عرب الفر�ع �املكاتب 
�اللجان التابعة لها يف املديريات �املحافظات ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من توزيع حلوم الأ�ساحي )77.872( اأ�سرة ، فيما ا�ستفاد 

اأكرث من )30000( طفل �طفلة من توزيع ك�سوة عيد الأ�سحى املبارك . 
جد�ل يو�سح نوع �عدد الأ�ساحي التي مت ذبحها �امل�ستفيدين منها خالل العام 2013م 

عدد الأ�سرامل�ستفيدة الأثواراخلراف

816539677872

 3 - مشروع كفالة األسر الفقيرة
تقوم اجلمعية  الداخل �اخلارج حيث  الداعمة يف  املنظمات  بال�سراكة مع عدد من  امل�سر�ع يف عدد من حمافظات اجلمهورية  تنفيذ  يتم 
بت�سويق �توفري الكفالة ال�سهرية �الد�رية لالأ�سر الفقرية بناء على نتائج البحوث الجتماعية التي جتريها ملعرفة الأ�سر امل�ستحقة للكفالة ، �يتم 
من خالل امل�سر�ع �سرف املواد الغذائية املكونة من الدقيق �الأرز �ال�سكر �الزيت ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من امل�سر�ع )2005( اأ�سر 

مكفولة يف عدد من حمافظات اجلمهورية.
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4 - مشروع األمن الغذائي
تنفذه اجلمعية بال�سراكة مع برنامج الأغذية العاملي WFP ، �خالل العام 2013م مت من خالله توزيع الطر�د الغذائية املكونة من القمح 

�الزيت �الفا�سوليا لعدد )28785( اأ�سرة من الأ�سر املدرجة يف �سبكة ال�سمان الجتماعبي يف حمافظة حلج . 

5 - مشروع كفالة كبار السن 
بهدف   ، �سهريا  لهم  النقدية  الكفالة  ب�سرف  قامت  �العجزة حيث  ال�سن  كبار  من  فردا  2013م )150(  العام  اجلمعية خالل  كفلت 

م�ساعدتهم على توفري متطلبات احلياة اليومية �املعي�سية �مت تنفيذه بال�سراكة مع عدد من اجلمعيات �فاعلي اخلري .

6 - صرف المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين والمرضى الفقراء 
تقوم اجلمعية بال�سراكة مع موؤ�س�سة �سخاء للخدمات بتوزيع امل�ساعدات الغذائية للحالت الطارئة من الأ�سر املحتاجة غري املكفولة لالإ�سهام 
يف م�ساعدتها على مواجهة ظر�فها املعي�سية ، كما تقوم اجلمعية يف هذا الإطار بتقدمي امل�ساعدات النقدية للمحتاجني �املنقطعني �املر�سى 

الفقراء ، �خالل العام 2013م بلغ اإجمايل امل�ستفيدين من هذه امل�ساعدات )10324( حالة .  

7 - دار الشفقة إليواء مرضى الفشل الكلوي والسرطان 
 يقوم الدار باإيواء �ت�سكني مر�سى الف�سل الكلوي �ال�سرطان �خا�سة الوافدين من املحافظات الذين يعانون من �سعوبة يف توفري ال�سكن 
يف اأمانة العا�سمة ، كما يقوم بتقدمي �جبات التغذية اليومية للمر�سى �مرافقيهم ��سرف الأد�ية الالزمة للمر�سى ، �ينفذ الدار عددا من 
الأن�سطة �الفعاليات التثقيفية �التوعوية �برامج الدعم النف�سي التي ي�ستفيد منها املر�سى �مرافقوهم ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من 

خدمات الدار )425( مري�سا ، كما مت �سرف الكفالت النقدية لعدد )121( مري�سا من مر�سى الف�سل الكلوي . 



20
13

20
13

67

8 - برنامج تمكين الالجئين الصومال
اأ ــ التمكني العلمي والفني واملهني : 

ل�سوق  �تاأهيلهم  املجتمع  �املعي�سي �دجمهم يف  الإقت�سادي  �فنيا بهدف حت�سني ��سعهم  ال�سومال علميا  بتمكني الالجئني  تقوم اجلمعية 
العمل ، من خالل تنفيذ نوعني من الربامج التعليمية �الفنية طويلة املدى ت�سل اىل اأربع �سنوات �ق�سرية املدى ت�سل اىل �ستة اأ�سهر.

�خالل العام 2013م نفذت اجلمعية بال�سراكة مع املفو�سية ال�سامية ل�سئون الالجئني خم�سة ع�سر برناجما تعليميا �فنيا لعدد )478( 
طالبا �طالبة من جمتمع الالجئني ال�سومال يف جمال التمري�س �ال�سيدلة �طب الأ�سنان �هند�سة الأجهزة الطبية �هند�سة احلا�سوب �يف 
جمال املحا�سبة املالية ��سيانة الكمبيوتر �ال�سبكات ��سيانة املوبايل �التمديدات الكهربائية �كهرباء ال�سيارات ��سمكرتها �يف النجارة ��سناعة 

الأملنيوم . 

ب ــ الإقرا�ض وتوفري امل�صاريع ال�صغرية : 
تقوم اجلمعية من خالله بتوفري القر��س الن�سطة لتمكني الالجئني من اإن�ساء م�ساريع اإقت�سادية �سغرية ت�سهم يف توفري دخل جديد لهم 
�لأ�سرهم ، �خالل العام 2013م قامت اجلمعية بال�سراكة مع املفو�سية ال�سامية ل�سئون الالجئني مبنح )473( قر�سا لعدد )473( فردا 

من جمتمع الالجئني ال�سومال باأمانة العا�سمة .
 

ج ــ الدورات التدريبية : 
تقوم اجلمعية بتدريب املئات من الالجئني ال�سومال لإك�سابهم املعارف الالزمة �تنمية قدراتهم �مهاراتهم املختلفة ، �خالل العام 2013م 
مت تنفيذ ت�سع د�رات تدريبية ا�ستفاد منها )244( متدربا �متدربة يف جمال اإدارة الوقت �املتابعة الفعالة �اإدارة امل�ساريع �تطوير املنتجات 

�يف �سبط الئتمان �الأداء الجتماعي للعمالء املتميزين .  
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9 - المشاريع التعليمية
تنفذ اجلمعية عددا من امل�ساريع التعليمية بهدف الإ�سهام يف تنمية التعليم �م�ساعدة الطالب على اإمتام م�سريتهم التعليمية ، �تتمثل هذه 
امل�ساريع يف كفالة طالب العلم �مدر�سي حتفيظ القراآن الكرمي �توزيع احلقيبة املدر�سية �الزي املدر�سي �غري ذلك من اخلدمات التعليمية التي 
تقدمها اجلمعية بال�سراكة مع املوؤ�س�سات �ال�سخ�سيات الداعمة يف الداخل �اخلارج ، �خالل العام  2013م ا�ستفاد من امل�ساريع �اخلدمات 

التعليمية ع�سرات الألف من الطالب �الطالبات �ذلك �فق اجلد�ل التايل :   
جد�ل بامل�ساريع �اخلدمات التعليمية �امل�ستفيدين منها خالل العام 2013م 

عدد امل�ستفيدينامل�سر�ع اأ� اخلدمة التعليمية م

21364 توزيع احلقيبة املدر�سية للطالب �الطالبات من اأبناء الأ�سر الفقرية �الأيتام 1

276توفري املنح اجلامعية لطالب العلم 2

268 كفالة معلمي �حمفظي القراآن الكرمي 3

322 التاأهيل الأكادميي �توفري املنح اجلامعية يف تخ�س�سات خمتلفة4

22230الإجمايل 

كما مت يف اإطار امل�سر�ع دعم )19( دارا لتحفيظ القراآن الكرمي �نحو)2000( فرد من طالب العلم يف ال�سكنات الطالبية مبواد غذائية 
متنوعة.  
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الرعاية االجتماعية والتعليمية

 إجمالي المستفيدين
278.606407.180

فردًاأسرة

 المستفيدون

 حسب نوع

الخدمة

مشاريع الخير الرمضانية

آخرى ) كفاالت نقدية ومساعدات - تأهيل الالجئين - رعاية تعلميمة (

مشروع األضاحي

٪ 66

٪ 11

٪ 23



20
13

20
13

70

مشاريع الخير الرمضانية

توزيع السالل الغذائية لألسر الفقيرة

مشروع توزيع الحقيبة المدرسية 



المرأة
والطفل

تنمية
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1 - مشروع دعم المهمشين
بهدف الإ�سهام يف تخفيف ال�سعور باملعانة النف�سية التي يواجهها العديد من اأفراد الفئات املهم�سة جراء ��سعهم الجتماعي �الإقت�سادي 
قام قطاع تنمية املراأة �الطفل خالل العام 2013م بتفيذ م�سر�ع ر�ؤى الأطفال �ال�سباب املهم�سني حيث مت من خالله دمج )110( اأطفال 
من اأبناء املهم�سني يف املدار�س احلكومية �تدريب )60( �سابا ��سابة من جمتمع املهم�سني على املهارات احلياتية �القيادية �تدريب )334(  
�سابا ��سابة يف املجالت ال�سحية �التعليمية �التثقيفية �الريا�سية بهدف تاأهيلهم ل�سوق العمل ، كما ا�ستفاد اأكرث من )320( فردا من الأباء 

�الأمهات من برامج الإر�ساد �التوعية �تقدمي الدعم النف�سي  .

2 - برنامج تمكين الالجئات الصوماليات 
املفو�سية  مع  بالتعا�ن  �الكوافري  مهارات حياتية يف جمال اخلياطة  على  ال�سوماليات  الالجئات  امراأة من  تدريب )15(  مت من خالله 
ال�سامية ل�سوؤن الالجئني بهدف اإك�سابهن اخلربات �املهارات التي ت�سهم يف توفري دخل جديد لهن �الإ�سهام يف نقلهن اإىل دائرة الإكتفاء الذاتي.

�ال�سحية  الجتماعية  �الــربامــج  امل�ساريع  من  العديد  �الطفل  املــراأة  تنمية  قطاع  عرب  اجلمعية  تنفذ 
الو�سع  �حت�سني  املجتمعية  التنمية  يف  الإ�سهام  بهدف   ، �الطفل  املــراأة  جمتمع  ��سط  �التثقيفية  �التعليمية 
الن�سائية يف  ، كما يقوم القطاع من خالل فر�عه �جلانه  املعي�سي �الإقت�سادي ��سط جمتمع املراأة �الطفل 
اأمانة العا�سمة �حمافظات اجلمهورية �بال�سراكة مع املنظمات �اجلهات املانحة بتقدمي اخلدمات الإن�سانية 
�اإك�سابهن  �اليتيمات  الفقرية  الأ�سر  فتيات  لتاأهيل  املتنوعة  التدريبية  �الربامج  الأن�سطة  �تنفيذ  املتعددة 
احلرفة �املهنة التي ت�ساعدهن يف توفري م�سادر دخل جديدة ، �خالل العام 2013م ا�ستفاد من م�ساريع 

�خدمات القطاع ع�سرات الألف من اأفراد الأ�سر الفقرية �املحتاجة �ذلك على النحو التايل: 
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3 - برنامج التمكين االقتصادي للفتاة 
لهن  م�ستدمي  دخل  توفري  يف  ت�سهم  �سغرية  م�ساريع  على  احل�سول  من  لتمكينهن  فتاة   )46( لعدد  قر��س  منح  الربنامج  خالل  من  مت 

�لأ�سرهن �ذلك �فق اجلد�ل التايل :  

عدد امل�ستفيداتالن�ساط م

17مكائن خياطة  �تنانري غاز1

19املالب�س  �البخور �العطور �حمالت الكوافري 2

10البقرة احللوب �مناحل الع�سل3

46الإجمايل

4 -  مشروع تأهيل المرأة لسوق العمل 
حيث قام القطاع بتدريب )90( فتاة من الفتيات اليمنيات بهدف تاأهيلهن ل�سوق العمل �ذلك يف املجالت التالية : 

عدد امل�ستفيداتالربنامج التدريبيم

30الإدارة �التخطيط 1

30مهارات الإت�سال2

30مهارات الت�سويق3

90الإجمايل 
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5 -   التدريب والتأهيل الحرفي المهني 
من  �عدد  العا�سمة  اأمانة  يف  للقطاع  التابعة  �اللجان  الن�سوي  للتاأهيل  الأحمر  دار  يف  التدريبية   الــد�رات  من  عدد  تنفيذ  خالله  من  مت 
املحافظات ، �بلغ اإجمايل امل�ستفيدين منها )15158( متدربة يف جمالت الكمبيوتر �الكوافري �اخلياطة �التطريز ��سناعة البخور �العطور 

�اللغة الجنليزية .

6 -  المشاريع والخدمات التعليمية والتثقيفية واالجتماعية 
قام القطاع خالل العام 2013م بتقدمي عدد من امل�ساريع �اخلدمات التعليمية �الجتماعية �التثقيفية �التوعوية التي ا�ستفاد منها نحو 

ثمانني األف فرد يف اأمانة العا�سمة �عدد من املحافظات �ذلك �فق اجلد�ل التايل : 

عدد امل�ستفيداتامل�سر�ع �اخلدمةم

 )8500(  فردبرامج حمو الأمية � حتفيظ القراآن الكرمي1

 )62(  فرداكفالة طالب العلم �حمفظي القراآن الكرمي2

)440(  فرداريا�س الأطفال3

 )27500(  فردتوزيع احلقيبة املدر�سية �اإقامة در��س التقوية4

 )5630(  فردااإقامة املراكز املهارية خالل عطلة ال�سيف 5

 )11814( فردااإقامة اللقاءات التوعوية �التثقيفية 6

 )60( اأ�سرة كفالة اأ�سر فقرية 7

 )10505( اأ�سرتوزيع املواد الغذائية لالأ�سر املحتاجة 8

 )15100( طفل �طفلةتوزيع ك�سوة العيد9

 )75( امراأةاإ�سالح نزيالت ال�سجن 10
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 إجمالي المستفيدين

تنمية المرأة والطفل
10.56585.256

فردًاأسرة

 المستفيدون

 حسب نوع

الخدمة

الكفاالت وإعانة األسر المحتاجة

التمكين اإلقتصادي والتأهيل لسوق العمل

التعليم والتدريب واإلرشاد

٪ 69

٪ 11

٪ 69
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التأهيل والتدريب للمرأة ) دورة مهارات التسويق (

مشروع كفالة األسر الفقيرة

الحفل التكريمي لليتيمات الموهوبات
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الملحق
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إصدارات إعالمية خالل العام 2013 م

1 - مجلة أسامة
�سمن اهتمامها بتنمية ثقافة الطفل تقوم اجلمعية باإ�سدار جملة اأ�سامة لالأطفال التي تعد مطبوعة الأطفال الوحيدة يف اليمن � يطبع منها 
حاليًا اأكرث من )13000( ن�سخة كل �سهرين �يتم توزيعها على معظم اأك�ساك �مكتبات حمافظات اجلمهورية �حتظى املجلة بقبول �ا�سع يف 
اأ��ساط الأطفال �املهتمني بثقافة الطفل � تتمتع بعالقات طيبة مع خمتلف اجلهات احلكومية �املنظمات املعنية بق�سايا الطفولة يف بالدنا ، 

�خالل العام 2013م مت اإ�سدار �توزيع )6( اأعداد بواقع )81.000( ن�سخة . 

2 - المجموعة القصصية لألطفال
اأ�سدت جملة اأ�سامة جمموعتها الق�س�سية املتنوعة الأ�ىل حيث مت طباعة )40000( ن�سخة من املجموعة �توزيعها جمانا على املكتبات 
املدر�سية �مكتبات الأطفال العامة �اجلهات العاملة يف جمال تنمية الطفولة   بالتن�سيق مع الإدارات املعنية يف �زارة الرتبية �التعليم ��زارة 
الثقافة ، �ا�ستملت املجموعة على ق�س�س ق�سرية متنوعة يف جمال اأدب ��سحافة الأطفال ، �جاء اإ�سدارها بالتزامن مع منا�سبة اليوم العاملي 

للطفل املوافق 20 نوفمرب ، حيث اأقامت املجلة حفل ا�سهار املجموعة الق�س�سية بالتعا�ن مع ال�سند�ق الكندي لدعم املبادرات املحلية .

3 - مجلة الثمار
تقوم اجلمعية باإ�سدار جملة الثمار كل �سهرين لعك�س اأن�سطة اجلمعية �خدماتها املختلفة �ن�سر الأخبار �التقارير �املقابالت �التحقيقات 
ال�سحفية �املقالت �امل�ساركات املتنوعة ، �مت خالل العام 2013م اإ�سدار )5( اأعداد بواقع )4.000( ن�سخة للعدد الواحد ، �مت توزيعها 
على املوؤ�س�سات �ال�سخ�سيات الداعمة يف الداخل �اخلارج عن طريق فر�ع �مكاتب �جلان اجلمعية املوجودة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية  . 
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4 - كتاب إجتهادات األعالم في مسائل األيتام
اأقامت اجلمعية ند�ة علمية �فقهية �سمن فعاليات املهرجان ال�سابع لليتيم  دعت لها كوكبة من علماء الأمة املجتهدين ملناق�سة ق�سايا �م�سائل 
الأيتام �من خالل الند�ة مت اخلر�ج باأ�راق عمل جمعت يف هذا الكتاب �قد اأبدى امل�ساركون تفاعاًل كبريا �ذلك للحاجة املا�سة ملثل هذه امل�سائل 

�الق�سايا يف العمل اخلريي.

5 - كتاب من أجل مجتمع نظيف 
ل �سك اأن التدخني هو انتحار بطيء �قتل للنف�س �قد نهى �سبحانه �تعاىل عن قتل النف�س �تعري�سها لأ�سباب الهالك �التدخني تبذير للمال 
�باب �ا�سع لدخول عامل اأخطر منه كاملخدرات �غريها  �لذلك جاء هذا الكتاب من اأجل الو�سول للنتيجة املرجوة �هي : كيف اأقلع عن التدخني.

6 - برنامج دليل الخير التلفزيوني
اأنتجت اجلمعية خالل العام 2013م برناجما تلفزيونيا بعنوان  »دليل اخلري » �ت�سمن الربنامج عدد )15( حلقة مت بثها يف قناة �سهيل 
الف�سائية خالل �سهر رم�سان املبارك �عك�ست احللقات تدخالت اجلمعية يف املجال الإغاثي �ال�سحي �التنموي �املجال الجتماعي �التعليمي . 
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أنشطة وفعاليات خالل العام 2013 م

حتت �سعار “ تطوعي حياة “ عقدت اجلمعية املوؤمتر الأ�ل للمر�سد العربي للعمل التطوعي برعاية د�لة رئي�س جمل�س الوزراء �ح�سور . 1
التطوعي ،  بالعمل  �املهتمني  �ال�سحفيني  الإعالم  ��سائل  �ال�سخ�سيات الجتماعية �ممثلي  امل�سوؤ�لني  �التعليم �عدد من  الرتبية  �زير 
�مت خالل املوؤمترالذي �سارك فيه ثمانية ع�سر �فدا عربيا اإ�سهار املركز اليمني للعمل التطوعي �اأ�سهم املوؤمتريف جت�سيد عملية الت�سبيك 
�التوا�سل بني املراكز العربية التطوعية �تبادل التجارب �اخلربات بني ممثلي الوفود العربية التي �ساركت فيه ، كما اأقيم على هام�سه 

برناجمان تدريبيان لتاأهيل اأع�ساء الوفود امل�ساركة من الد�ل العربية.
��زيرة . 2 الإن�سان حورية م�سهور  �زيرة حقوق  للمراأة بح�سور  العاملي  اليوم  احتفلت اجلمعية  مبنا�سبة   « �طن  نه�سة  املراأة  �سعار«  حتت 

الإحتفال عر�س لوحات فنية قدمتها زهرات  ، �تخلل  �املهتمني  امل�سوؤ�لني  الرزاق علي ُحمد �عدد من  اأمة  �العمل  ال�سوؤ�ن الجتماعية 
اجلمعية �تكرمي عدد من املهتمني بالعمل التطوعي �عدد من الن�ساء الرائدات بدرع اليوم العاملي للمراأة .

افتتاح املاأ�ى املوؤقت للنازحني خارج خميمات املزرق مبديرية حر�س الذي نفذته اجلمعية بال�سراكة مع املجل�س الرن�يجي ل�سئون الالجئني . 3
اإجمالية بلغت )700.000( د�لر �ت�سمن امل�سر�ع  خم�سمائة �ت�سعة ع�سر منزل موؤقتا بنيت من الع�س�س �الطني مع توفري  �بتكلفة 

الإحتياجات الأ�سا�سية للنازحني املتمثلة يف امل�ساعدات الغذائية �الفر�س �البطانيات .
تد�سني م�سر�ع حملة التوعية مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة مر�س ال�سل الذي ي�سادف ال 24 من مار�س بالتعا�ن مع الربنامج الوطني . 4

العا�سمة  اأمانة  يف  احلملة  تنفيذ  �مت  ال�سل  ملكافحة  العاملي  ال�سند�ق  مع  �بال�سراكة  �ال�سكان  العامة  ال�سحة  بــوزارة  ال�سل  ملكافحة 
�حمافظات عدن �املحويت �عمران �ح�سرموت.

يف . 5 الفر�ع  �مــدراء  باجلمعية  الرئي�س  املركز  موظفي  من  فردا   )80( لعدد  املنورة  املدينة  اإىل  �زيــارة  املكرمة  مكة  اإىل  عمرة  تنفيذ 
املحافظات �الإعالميني املهتمني بالعمل التطوعي . 

توفري املاأ�ى املوؤقت للنازحني بحر�س

املوؤمتر الأ�ل للمر�سد العربي - �سنعاء

الإحتفال بيوم املراأة العاملي
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6 ..  TUV ملدة ثالث �سنوات للمركز الرئي�س من قبل �سركة املنح الأملانية ISO 9001- 2008 جتديد �سهادة اجلودة
7 .. TUV من قبل �سركة   ISO 9001:2008ح�سول فر�ع اجلمعية يف �ادي ح�سرموت �املكال �عدن على �سهادة اجلودة العاملية
تكرمي ممثل منظمة ال�سحة العاملية يف اليمن ال�سيد غالم رباين بوبال مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله .. 8
تقدمي ر�ؤية اجلمعية امل�ستقبلية حول عمل منظمات املجتمع املدين لوفد فريق التنمية امل�ستدامة مبوؤمتر احلوار الوطني خالل زيارته للجمعية.. 9

اإقامة �ر�سة عمل للعامالت �املتطوعات من اجلمعيات اخلريية لإعداد ر�ؤية املراأة يف العمل اخلريي �التنموي �تقدميها ملوؤمتر احلوار . 10
الوطني ال�سامل .

تنفيذ حملة ) اأعينوهم ( معا لأجل اأطفال �فقراء اليمن .. بال�سراكة مع عدد من منظمات املجتمع املدين .. 11
اإقامة احلفل ال�سنوي الثاين ع�سر حلافظات كتاب اهلل �تكرمي )110( حافظات يف اأمانة العا�سمة .. 12
تكرمي )101( حافظا للقراآن من نزلء ال�سجن املركزي يف حمافظة تعز .. 13
بهذه . 14 احتفالية  �اإقامة  العا�سمة  باأمانة  �الطفل  املراأة  تنمية  قطاع  قبل  من  الأن�سطة  خمتلف  يف  �املتميزات  املوهوبات  اليتيمات  تكرمي 

املنا�سبة حتت �سعار “ اإنه�س بي” . 
ا�ست�سافة الوفود امل�ساركة يف العر�س اجلماعي الرابع لالأيتام الذي اأقامته موؤ�س�سة اليتيم التنموية بح�سور الوفد الأمريي القطري �اأكرث . 15

من )120(  �سخ�سية عربية .  
اإقامة امللتقى الطالبي لأيتام اجلمعية املكفولني تعليميًا يف الكليات �املراكز �املعاهد املختلفة مب�ساركة )171( يتيمًا �يتيمة .. 16
تدريب ممثلي املوؤ�س�سات اخلريية باليمن حول اجلودة يف موؤ�س�سات املجتمع املدين . . 17
اإقامة العر�س اجلماعي الأ�ل لعدد )100( عري�س �عر��س بفرع حمافظة �سبوة .. 18
اإقامة اأم�سية رم�سانية لالأطفال املعاقني بفرع حمافظة عدن .. 19
عقد اللقاء الت�سا�ري ال�سنوي مع ال�سحفيني �الإعالميني �مرا�سلي القنوات الف�سائية .. 20

تكرمي ممثل منظمة ال�سحة العاملية

العر�س اجلماعي - �سبوة

جتديد �سهادة اجلودة العاملية
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المشاركات الداخلية والخارجية خالل العام 2013 م

امل�ساركة يف املوؤمتر اخلام�س ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي ملنظمات املجتمع املدين يف العامل الإ�سالمي الذي اأقيم مبدينة ا�سطنبول برتكيا . . 1
امل�ساركة يف املهرجان ال�سنوي الرابع ) مرياثنا يف خطر ( الذي اأقيم يف مدينة ا�سطنبول الرتكية . . 2
امل�ساركة يف املوؤمتر التا�سع لالإحتاد العربي للعمل التطوعي الذي اأقيم يف القاهرة .. 3
امل�ساركة يف الد�رة احلادية �الأربعني ملجموعة NGDO التي انعقدت مبركز كارتر باأطالنطا بالوليات املتحدة الأمريكية .. 4
م�ساركة اأيتام اجلمعية يف ملتقى املتطوع ال�سغري الثاين الذي نظمه الإحتاد العربي للعمل التطوعي يف العا�سمة القطرية الد�حة �فوز . 5

ال�ساب عمر حممد بام�سمو�س امل�سارك �سمن �فد اجلمعية يف امللتقى بجائزة اأف�سل متطوع عربي .
امل�ساركة يف الإحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي �الإحتفال بجائزة ال�سيخ عي�سى اآل خليفة الذي اأقيم مبملكة البحرين �ح�سول رئي�س . 6

اللجنة العليا لكفالة �رعاية الأيتام باجلمعية ال�سيخ حميد بن عبد اهلل الأحمر على جائزة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة للعمل التطوعي 
كاأحد ر�اد العمل التطوعي يف الوطن العربي .

امل�ساركة يف املخيم الرابع لإدارة الكوارث الذي اأقيم يف د�لة قطر مب�ساركة نحو 200 من املتطوعني �املتطوعات العرب . . 7
امل�ساركة يف �ر�سة عمل حول املغرتبني العائدين من ال�سعودية . . 8
امل�ساركة يف اأكرث من )60( �ر�سة عمل خمتلفة مع منظمات الأمم املتحدة �املنظمات الد�لية ب�سنعاء . . 9

امل�ساركة يف درا�سة املعارف �الإجتاهات �املمار�سات مل�سر�ع التغذية يف اأربع حمافظات �تنفيذ الد�رة التدريبية اخلا�سة مب�سح الالجئني . 10
ال�سوريني ب�سنعاء . 

جائزة ال�سيخ عي�سى اآل خليفة للعمل التطوعي - البحرين

ملتقى املتطوع ال�سغري - قطر املوؤمتر اخلام�س ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي - تركيا
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قالوا عن الجمعية

اأنواعها �هي اليوم عنوان  لقد داأبت جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية على تبني امل�ساريع اخلريية يف بالدنا مبختلف 
للخري �مالذ للكثري من الفقراء �املحتاجني يف اليمن �لعل كفالة الأيتام �رعايتهم من اأبرز الأعمال اخلريية التي ترعاها 

اجلمعية بالتعا�ن مع رجال املال �الأعمال اخلريين .

 نقدر جلمعية الإ�سالح جهودها �متيزها امللحوظ يف كفالة اليتام �رعايتهم �تاهيلهم �تدريبهم �هي جهود مباركة 
القائمني  العمل اخلريي فلها �كل  التطوعي �الن�ساين فهي بحق رائدة  العمل  تدل على قدرة اجلمعية �جناحها يف 

عليها كل ال�سكر �التقدير .

التنمية �يف خمتلف مناطق اجلمهورية فهي حقيقة  تغطي خمتلف جمالت  التي  الطيبة  الإ�سالح جهودها  نقدر جلمعية 
جمعية رائدة �متميزة.

الشيخ / عبدا هلل بن حسين األحمر -  رحمه اهلل

رئيس مجلس النواب السابق 

محمد سالم باسندوه

رئيس مجلس الوزراء 

د . محمد السعدي

وزير التخطيط والتعاون الدولي
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اإن اإفتتاح املر�سد العربي للعمل التطوعي ميثل منعطفًا جديدًا يف م�سرية العمل التطوعي �نوؤكد الأهمية الكبرية لوجود 
كيانات موؤ�س�سية تتوىل ح�سد �توظيف الطاقات اخلالقة يف الوطن العربي .

من  عليها  �ي�سفي  احلياة  بناء  يف  ي�سهم  متميزا  اإن�سانا  ليكون  لليتيم  البداية  لكنها  النهاية  لي�س  الأم  اأ�  الأب  فقدان  اإن 
الإيجابيات ما ينق�سها .. �اأ�سيد بجهود جمعية الإ�سالح يف جمال كفالة �رعاية الأيتام �د�رهم املتميز يف خمتلف قطاعات 

التنمية.

 .. اجلمهورية  حمافظات  خمتلف  يف  �جتويده  �ترتيله  حفظه  �تعليم  اهلل  كتاب  خدمة  يف  الإ�سالح  جمعية  بجهود  ن�سيد 
كما ن�سيد برباجمها املختلفة �اأن�سطتها التي مل تقت�سر على هذا اجلانب فح�سب بل اجتهت نحو متكني املراأة يف خمتلف 

املجالت .

لقد اأعجبت كثريًا مبا يقوم به م�ستت�سفى الأمل للطب النف�سي �ما يقدمه من خدمات عظيمة للمر�سى � اأ�سكر القائمني عليه 
جلهودهم احلثيثة يف حت�سني �تطوير اأداء امل�ست�سفى  �نحن �سنكون �سندًا لكم .

د .  أمة الرزاق علي ُحمد

وزير الشئون االجتماعية والعمل

علي العمراني

وزير اإلعالم

د . حوديه مشهور

وزير حقوق اإلنسان

عبدالقادر هالل

أمين العاصمة
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احلمدهلل �ال�سالة �ال�سالم على ر�سول اهلل �اآله ��سحبه �من اتبع هداه. �بعد
فاإن جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية باليمن جمعية اأهلية خريية م�سجلة �هي من اجلمعيات الن�سطة يف العمل  اخلريي 
يف اليمن �تعمل يف املجال ال�سحي �الجتماعي �التعليمي �الإغاثي �التنموي �الإن�سائي حيث تقوم بتخفيف معاناة الفقراء 

�املحتاجني �كفالة الأيتام �الأرامل �امل�ساهمة يف تنمية املجتمع اليمني.
�يقوم على اجلمعية عدد من الأخوة املعر�فني لدينا املوثوق بدينهم �اأمانتهم �ح�سن فهمهم لالإ�سالم �حما�سهم يف العمل 

له . �قد زكاهم لنا من نثق به من اإخواننا الكرام.
�اإن�ساء  الوقف  الكلوي بحيث تتم رعايتهم مما يدره  ال�سرطان �الف�سل  اإن�ساء م�ساريع �قفية ل�سالح مر�سى  �هم ب�سدد 
مراكز �سحية يف القرى الريفية النائية لتلبية احتياجات املر�سى يف هذه القرى لذا اأدعو كل راغب يف مثوبة اهلل اإىل دعم 
هذه اجلمعية التي ت�سد ثغرة من ثغرات الإ�سالم ليكون ذلك يف ميزانه عند اهلل يوم القيامة �لن ي�سيع عند اهلل مثقال ذرة 
يف الدنيا �ل يف الأخرة �اهلل �سبحانه �تعاىل يقول :)�ما اأنفقتم من �سيء فهو يخلفه �هو خري الرازقني(. �احلمدهلل الذي 

بنعمته تتم ال�ساحلات

جمعية الإ�سالح من اأح�سن اجلمعيات اخلريية التي تعمل اخلري كثريًا �حتتاج اإىل دعم من اأهل اخلري �املال .. �اهلل ل 
ي�سيع اأجر املح�سنني . 

اإين �سعيد �قد �قفت قبل اأربع �سنوات يف هذا املكان �راأيت النجوم �من بينها �سهيل اليماين �قد جئنا هذا العام نبارك لكم 
جهودكم �ن�سد على اأيديكم  �لقد ح�سرت لقاءات �منتديات لالأيتام يف اأكرث من د�لة فما �جدت األني قلوبا من اأهل اليمن 
الرقيقة �الدافئة ، اأما الأيتام فعزا�ؤهم الوحيد اأن �سيد الأنام حممد �سلى اهلل عليه ��سلم كان من الأيتام فاإىل الأمام مع 

الأيتام لن�سنع مع الأيام ح�سارة الإ�سالم.

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

عضو جمعية علماء اليمن

الشيخ الدكتور عائض بن عبداهلل القرني 

داعية ومفكر إسالمي
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اإن جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية ــ اليمن ــ �منذ تاأ�سي�سها تقوم بد�ر طيب �مبارك يف م�ساعدة الفقراء �كفالة الأيتام 
�تنفيذ �اإجناز امل�ساريع املتنوعة حيث اأن ن�ساطها ي�سمل املجال الجتماعي �املجال األإغاثي �املجال ال�سحي �كذلك املجال 
التعليمي . لذلك اأدعوكم �كل اأهل اخلري اإىل دعمها �م�ساندتها بتبني م�ساريعها �اأن�سطتها ، �اهلل تعاىل اأ�ساأل اأن يزيدكم 

نفعا لالإ�سالم �امل�سلمني �يعظم لكم الأجر �املثوبة . �اهلل يف عون العبد ماكان العبد يف عون اأخيه .

اإن جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية هي ق�سة جناح �ت�سحية �بذل ت�ستحق اأن نقدم لها هذه ال�سهادة . ق�سة مل تكتب 
باحلر�ف �الكلمات �اإمنا كتبت بال�سهر �اجلهد �العرق �الكفاح �ال�سرب الطويل هذا العمل العظيم الرائد املنظم املدر��س 

الذي تقومون به هو عمل تقومون به بالنيابة عن الأمة كلها �عن كل القادرين �عن كل املح�سنني .

برغم ان�سمام جمعية الإ�سالح املتاأخر اإىل ع�سوية الحتاد العربي للعمل التطوعي اإل اأنها اأفادته كثريا مبا متتلكه من 
جتربة فاعلة �م�ساريع �برامج متميزة يف العمل التطوعي ، �نحن ن�سيد بد�رها �عطائها الزاخر .

 ال�سيد اأمني عام جمعية الإ�سالح الجتماعي اخلريية ... اأعرب لكم عن �سر�ري البالغ حل�سول جمعيتكم على اجلائزة 
الأ�ىل يف م�سابقة البحرين كممثل عن اليمن �اأاأكد لكم » اإن ما ح�سل يعد اجنازا مهما يف م�سرية اجلمعية « .

الشيخ الدكتور علي محي الدين القرة  داغي

نائب رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة

داعية ومفكر إسالمي

يوسف الكاظم

رئيس اإلتحاد العربي للعمل التطوعي

فالفيا بانسيري

المنسق العام لمكتب األمم المتحدة للعمل التطوعي
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نعرب عن اعتزازنا �اإعجابنا الكبري بامل�ستوى احلريف العايل الذي ��سلت اإليه جمعيتكم املوقرة ، كما ي�سرنا اأن نعرب 
عن �سكرنا �تقديرنا على التنظيم الرائع مل�ساريعنا امل�سرتكة. 

 ن�سيد بد�ر جمعية الإ�سالح البارز يف العمل التطوعي �اإن هذه اجلائزة لي�ست تكرميًا جلمعية الإ�سالح فح�سب �اإمنا هي 
تكرمي لليمن �كل الداعمني مل�ساريع اجلمعية �املتعا�نني معها.

إتحاد األطباء العرب 

القاهرة

حامد شيخ حسين

القائم بأعمال السفير اليمني في البحرين
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إغاثة الالجئين والنازحين

قطاع كفالة ورعاية األيتام

المشاريع والخدمات الصحية

التنمية المجتمعية

قطاع تنمية الشباب

الرعاية اإلجتماعية والتعليمية

تنمية المرأة والطفل

54.426

234

929

278.606

85.256

72.535

22.174

34.962

1.028.178

35.951

407.180

10.565

أسرة

أسرة

أسرة

أسر

أسرة

فردًا

فردًا

يتيم ويتيمة

فردًا

فردًا

فردًا

فردًا

إجمالي عدد المستفيدين 
في كل مجال خالل العام 2013 م
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419.4561.611.540
فردًاأسرة

إجمالي عدد المستفيدين 
في جميع مجاالت  العمل خالل العام 2013 م
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 نسبة كل مجال

 من الخدمات

 المقدمة خالل

العام   2013



نستقبل تبرعاتكم عبر
املركز الرئي�س 

 اجلمهورية اليمنية - �سنعاء
 تلفون :464402 1 967 +
فاكـ�س: 464399 1 967 +

أو عبر أرقام الحسابات في البنوك التالية
بنك �سبـــاأ الإ�ســــالمي :  339

 بنك الت�سامن الإ�سالمي الد�يل :26906  

تم
اهللبحمد





جمعية الإ�صالح الجتماعي اخلريية
CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE

ثقــــة املح�سـنـــــني .. �عـــــون املحتـــاجـــني

csswyemen1

csswyemen1 www.csswyemen.orgcsswyemenmain

cssw yemen info@csswyemen.org


