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الع�صوائية  للمناطق  املحلية  للتنمية  التح�صريية  املرحلة  تد�صني 
العا�صمة باأمانة 

متكن ال�صندوق خالل عام 2014 من تط�ير 243 م�صروعًا بكلفة تقديرية قاربت 81 ملي�ن دولر يت�قع اأن تخدم ح�ايل 477 األف �صخ�ص ) 50 %منهم اإناث)، ويت�لد عنها فر�ص عمل م�ؤقتة 
تتجاوُز 3.2 ملي�ن ي�م عمل. وقد واجه ال�صندوق خالل العام �صع�بات كثرية ل �صيما يف �صحة التم�يالت، ال اأنه ا�صتعان مبرونة �صيا�صاته من اأجل ال�صتمرار يف عمله ليتمكن خالل  العام من 

�صرف 210 ماليني دولر، واإجناز 1,251 م�صروعًا م�زعة على جميع اأنحاء اليمن. 
 وخالل الفرتة املذك�رة، مت ت�فري7,982 ف�صاًل درا�صيًا )منها 5,176 ف�صاًل جديدًا)، واإجناز 836 كم من الطرق الريفية، وت�فري 3.5 ملي�ن مرت مكعب من املياه لل�صرب، و7.8 ملي�ن مرت 

مكعب من مياه الري للزراعة، ومت�يل 72,910 �صقايات ريفية خا�صة، وكذا مت�يل اأكرث من 336 األف قر�ص.
 ومع نهاية عام 2014، يك�ُن ال�صندوُق قد اأنهى العام الرابع من املرحلة الرابعة من عملياته )2011-2015)، حيث قاَم ال�صندوُق، خالل الأع�ام الأربعة الأوىل منها، با�صتكمال تنفيذ واإجناز 

رْت ح�ايل 27 ملي�ن فر�صة عمل/ي�م م�ؤقتة. قرابة 4,110 م�صاريع، وفَّ

 ،(2015( اجلديد  امليالدي  العام  اإطاللة  مع 
�صرع ال�صندوق الجتماعي للتنمية يف تنفيذ مهام 
عملياته،  من  الرابعة  املرحلة  من  الأخرية  ال�صنة 
وتتمثُل   ،2011 عام  مطلع  بداأت  قد  كانت  والتي 
اأهمُّ اأهدافها يف تعزيز م�صاهمة ال�صندوق الفاعلة 
املحلية  املجتمعات  وتنمية  املحلية  التنمية  يف 

والتخفيف من البطالة واحلد من الفقر.
وكان ال�صندوق قد بداأ يعاين من �صائقة مالية يف 
يف  احلاد  النق�ص  ب�صبب   (2014( الفائت  العام 
التم�يالت املخطط ت�فريها لل�صندوق، �ص�اء من 
احلك�مة اليمنية او من املم�لني اخلارجيني. ويبدو 
اأنَّ هذا العجز يف التم�يل ي�صحب نف�صه هذا العام 
اأي�صًا، بل وتزداد فج�ة التم�يل الالزم لل�صندوق 
ات�صاعًا، حيث ي�اجه ال�صندوق اأزمة مالية مل مير 
بها من قبل وواجهته التزامات جتاه ال�صركاء من 
ي�صتطع  مل  م�صتفيدة  حملية  وجمتمعات  مقاولني 

ال�فاَء بها.
اأهم  م�ارد  من  املايل  ال�صرف  عمليات  ت�قف  اإنَّ 
مم�يل ال�صندوق �صتحد من قدرة ال�صندوق على 
فقرًا  الكرث  للفئات  الجتماعية  احلماية  ت�فري 

و�صعفًا يف البالد.
اإنه من امل�ؤ�صف اأنَّ عمليات م�ؤ�ص�صة تنم�ية ب�صمعة 
الفريدة  وقدرته  الجتماعي،  ال�صندوق  وحجم 
املناطق  اإىل  ال��ص�ل  امل�ارد، وعلى  ا�صتيعاب  على 
تت�صاءل  فقرًا...  الأكرث  املناطق  وهي  النائية، 
اأنَّ  فيه  �صك  ل  ومما  املالية.  امل�ارد  �صحة  ب�صبب 
بالذات  ال�قت  هذا  يف  ال�صندوق  عمليات  ت�قف 
م�صاريع  من  امل�صتهدفني  معاناة  من  �صيزيد 
وجه  وعلى  املختلفة،  القطاعات  يف  ال�صندوق 
مقابل  النقد  مب�صاريع  امل�صتهدفني  اخل�ص��ص 

العمل.

2014 1,251 م�صروعاً وينفق 210 ماليني دوالر خالل عام  ال�صندوق االجتماعي للتنمية ينجز 

د�صن ال�صندوق الجتماعي للتنمية وال�صلطة املحلية باأمانة العا�صمة ممثلة بال�حدة التنفيذية لتط�ير وتاأهيل مناطق ذوي 
الدخل املحدود م�صروع املرحلة التح�صريية للربنامج التجريبي للتنمية املحلية يف احل�صر “جي�ب الفقر” بتكلفة 76 األف 

دولر تنفيذ ومت�يل من ال�صندوق الجتماعي للتنمية.
اإىل التن�صيق مع ال�صركاء )ال�صلطات املحلية،  اإىل التعريف بنم�ذج التنمية املحلية يف احل�صر، بالإ�صافة  ويهدف امل�صروع 
الدخل  ذوي  مناطق  وتط�ير  لتاأهيل  التنفيذية  ال�حدة  اإىل متكني  يهدف  كما  القطاع اخلا�ص).  املدين،  املجتمع  منظمات 
امل�صتهدفة  للمناطق  تنم�ية  واإعداد خطط  عالية  كفاءة  ذات  اإدارية  اآلية  وفق  مهامها  اأداء  العا�صمة من  اأمانة  املحدود يف 
ت�صمل م�صاريع خمتلفة ذات اأول�ية. وتبداأ خط�ات امل�صروع باختيار املناطق امل�صتهدفة وفق معايري حمددة، ومن ثـَمَّ تنفيذ 

درا�صات اقت�صادية اجتماعية للمناطق املختارة. 
ومت خالل التد�صني ا�صتعرا�ص اآلية اختيار املناطق امل�صتهدفة ودور ال�صركاء يف امل�صروع واملخرجات الثان�ية املت�قعة منه، مثل 
بناء قدرات 26 ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية للعمل باآلية امل�صروع اجلديدة يف اليمن، بالإ�صافة اإىل تك�ين 5 فرق للتنمية املحلية 
)تغطي املناطق امل�صتهدفة من اأجل اإدارة الربنامج وامل�صاريع التنم�ية م�صتقباًل، ف�صاًل عن تك�ين قاعدة بيانات اقت�صادية 

واجتماعية لتلك املناطق. 
ويف التد�صني الذي ح�صره وكيل الأمانة حممد رزق ال�صرمي، اأكد ال�كيل امل�صاعد لقطاع امل�صاريع والأ�صغال العامة، املهند�ص 
ال�صالل ال�صمريي، اأن م�صروع الع�ص�ائيات ُيَعدُّ من امل�صاريع النم�ذجية التي تنفرد بها اأمانة العا�صمة، ويهدُف ب�صكل عام اإىل 

اإدماج تلك الأحياء �صمن الإطار احل�صري للعا�صمة عرب تقدمي خدمات ال�صرف ال�صحي والطرق واملياه. 
بدوره، اأ�صار رئي�ص ال�حدة التنفيذية لتاأهيل وتط�ير الع�ص�ائيات باأمانة العا�صمة، املهند�ص �صامر ال�صمريي، اإىل امل�صروع 
املناطق احل�صرية  اأ�صد  ت�صتهدف  املحلية يف احل�صر عرب جمم�عة تدخالت  التنمية  اإ�صرتاتيجية  لتطبيق  اأول خط�ة  ميثل 

فقرًا.
اأهدافه من خالل تنفيذ  اأكد مدير ال�صندوق/ فرع �صنعاء، م. حممد غم�صان، باأن ال�صندوق ي�صعى لتحقيق  من جانبه، 

برامج التنمية املجتمعية واملحلية، وبناء القدرات، وتعزيز الفر�ص القت�صادية، واحلد من معاناة الفقراء.
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اأخبار ال�حدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 - 2015(امل�ؤ�صر

عدد الف�ص�ل التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

6057الف�ص�ُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

2795الف�ص�ُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90008852الإجمايل

عدد التالميذ امل�صتفيدين من الف�ص�ل اجلديدة 
التي �صيَّدها ال�صندوُق ح�صب الفئات التالية

201,600133,790اأولد

158,400108,490بنات

�صات يف التعليم النظامي  �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
بهم ال�صندوق بح�صب الن�ع الجتماعي  الذين َدرَّ

)ذك�ر/اإناث)

100200ذك�ر

100226اإناث

�صني يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
بهن ال�صندوق َدرَّ

ذك�ر
1,000

28

2,334اإناث

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
200311اإناثمت تاأهيلهن

بها ال�صندوُق  عدد الك�ادر التعليمية التي َدرَّ
بح�صب الن�ع الجتماعي )ذك�ر/اإناث)

782643ذك�ر

600467اإناث

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع اإىل 5,272 بكلفة تقديرية تقارُب 762.54 
وتت�لد  الإناث)،  من  منهم  �صخ�ص )46%  ملي�ن   2.8 من  اأكرث  منها  ي�صتفيُد  دولر،  ملي�ن 
عنها قرابة 25 ملي�ن فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 4,743 م�صروعًا بكلفة تتجاوُز 

565 ملي�ن دولر.

م�صروع النقد مقابل اخلدمات االجتماعية يف التعليم
يهدف هذا الربنامج خللق ُفَر�ص عمل م�ؤقتة حل�ايل 1150 �صابًا و�صابة )من الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 18-30) من حملة ال�صهادات اجلامعية اأو الثان�ية اأو الدبل�م من خالل تط�ير 
وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم للعمل كمعلمني ومي�صرين للتعليم الأ�صا�صي وحم� الأمية وتعليم 
الكبار لت�صهيل ال��ص�ل اإىل خدمات التعليم يف املجتمعات امل�صتهدفة. و�صيتم اختيارهم وفقا 
على  ال�صندوُق  و�صيعمُل  والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع  عليها  ومتفق  و�صفافة  وا�صحة  ملعايري 
ال�صتفادة من خدمات ه�ؤلء ال�صباب يف ت��صيع برنامج تعليم الفتاة يف الريف ، وتقدمي الدعم 

الفني لهم من خالل م�جهني/ات م�ؤهلني طيلة فرتة عملهم.

العمل اخلا�ص بامل�صروع، وروجعت م�ؤ�صرات  وخالل الفرتة املا�صية مت مراجعة وتنقيح دليل 
للتدخالت،  امل�ؤهلة  املناطق  لتحديد  وتنفيذ م�صح ميداين  اإعداد  اإىل  بالإ�صافة  اأي�صًا،  الأداء 
حيث جرى تنفيذ عملية اختيار املناطق على مرحلتني: متثلت املرحلة الأوىل يف درا�صة نتائج 
امل�صح، والتي اأظهرت اأن املحافظات الع�صر التي �صملها امل�صح ترتاوح فج�ة اللتحاق بالتعليم 

فيها بني الذك�ر والإناث بني 50-%60، وذلك يف 66 عزلة �صمن 90 مديرية.
وبعد عملية الختيار، بداأت املرحلة الثانية، التي قام ال�صندوق فيها بعقد اجتماعات ت�صاورية 
امليدانية  البيانات  من  للتحقق  وذلك  املعنية،  املناطق  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مكاتب  مع 
ومناق�صة الق�صايا املتعلقة بال�صروع يف عملية التنفيذ، مبا يف ذلك مدى ت�فر واأهلية املعلمني 
)وخا�صة الإناث) يف هذه املناطق، وعملية اختيار ال�صباب الذين �صيتم ت�ظيفهم يف الربنامج. 

بعد ذلك، بداأت عملية الإعالن املت�صلة باختيار ه�ؤلء ال�صباب يف حمافظتـَْي حلج وال�صالع.

بناء وتاأثيث مدر�صة ال�صديق للبنات بحي ال�صهيد - مدينة املكال - حمافظة ح�صرم�ت
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ال�صحة

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع اإىل 1،218 بكلفة تقديرية تتجاوُز 108.6 
ملي�ن دولر، ي�صتفيُد مبا�صرة منها ح�ايل 7.84 ملي�ن �صخ�ص )%64 منهم من الإناث)، 
وتت�لد عنها قرابة 2.32 ملي�ن فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 1،104 م�صاريع 

بكلفة تتجاوُز 71.22 ملي�ن دولر.

برنامج حت�صني وتو�صيع خدمات الرعاية ال�صحية االأولية
اأفراد املجتمع،  مت اجناز خم�صة م�صاريع تهدف اإىل تخفي�ص ن�صبة املرا�صة وال�فيات بني 
وحدة  وتاأثيث  وجتهيز  بناء  هي  امل�صاريع  وهذه  والأمهات.  الأطفال  فئتي  بني  وخ�ص��صًا 
�صحية يف قرية النخلة يف عزلة بني عمرو )مديرية احليمة الداخلية، حمافظة �صنعاء)، 
حمافظة  اللحية،  )مديرية  احلما�صية  قرية  يف  ال�صحية  ال�حدة  وجتهيز  بناء  وا�صتكمال 
احلديدة)، وم�صروع ترميم وجتهيز وحدة �صحية يف عرب عثمان )مديرية خنفر، حمافظة 
اأبني). ويتمثل امل�صروعان املتبقيان يف تنفيذ دورتني تدريبيتني: الأوىل يف التثقيف ال�صحي 
لـ27 م�ظفي ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية يف املراكز ال�صحية وامل�صت�صفيات 
ل�صحة  التكاملية  الرعاية  على  ركزت  والثانية  �صعدة،  مبحافظة  مديريات   9 يف  الريفية 

الطفل وا�صتهدفت 48 عاماًل �صحيًا يف عدة مديريات من حمافظة �صعدة.

برنامج تعزيز خدمات ال�صحة االإجنابية
مت اجناز 3 م�صاريع، متثلت يف تدريب 10 من ممر�صي وممر�صات امل�صت�صفى اجلمه�ري 
20 قابلة  اإطار رعاية اخلدج وحديثي ال�لدة، وتدريب  بحجة وم�صت�صفى حر�ص العام يف 
اإطار الرعاية املجتمعية ل�صحة الأم وال�ليد، وذلك لتمكني  18 ي�مًا) كمدربات يف  )ملدة 
اإىل  بالإ�صافة  �صنعاء)،  )حمافظة  وال�ليد  لالأم  الالزمة  الرعاية  تقدمي  من  املتدربات 
وع�صيالن  ون�صاب  عتق  مديريات  من  اأي�صًا)  ي�مًا   18 )ملدة  جمتمع  قابلة   20 تدريب 
املنزلية  الرعاية  برنامج  على  الإجنابية  ال�صحة  وم�صئ�لة  �صب�ة)  )حمافظة  وال�صعيد 

ل�صحة الأم وال�ليد.

برنامج تعزيز خدمات ال�صحة النف�صية
مت اجناز م�صروعني: هدف الأول اإىل تعزيز ال�صحة النف�صية لع�صرين مدر�صة م�صتهدفة يف 
النف�صي يف  الإر�صاد  اجتماعيًا على مهارات  اأخ�صائيًا   48 وتدريب  مدينتــَْي عب�ص وحجة، 
تلك املدار�ص. ومتثل امل�صروع املنجز الثاين يف اإعداد فريق وطني يف جمال اإعادة التاأهيل 
متخ�ص�صًا  وطبيبًا  نف�صيًا  اأخ�صائيًا   23 تدريب  الأزمات، مت من خالله  ل�صحايا  النف�صي 
على اأهم املهارات التدريبية والإر�صادية يف جمال اإعادة التاأهيل النف�صي ل�صحايا الأزمات.

برنامج حت�صني التعليم الو�صطي
وكذا  تعز)،  )حمافظة  �صالة  مديرية  يف  و�صطية  �صحية  ك�ادر  تاأهيل  م�صروع  اإجناز  مت 
 3 ملدة  عملي  متري�ص  دورة  على  احلا�صلة  ال�صحية  الك�ادر  من  فنيًا   40 تاأهيل  م�صروع 

�صن�ات، والعاملة يف امل�صت�صفيات الرئي�صية واملرافق ال�صحية يف مدينة تعز، وذلك لغر�ص 
التمري�صية  واخلدمات  عام  ب�صكل  للمجتمع  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  وجت�يد  حت�صني 
واملحافظة  املهنة  نف�ص  التمري�صية يف  ال�صحية  الك�ادر  ا�صتمرارية  ب�صكل خا�ص، و�صمان 
املرافق  على  املرتددة  للحالت  امَلَر�صية  امل�صاعفات  ن�صبة  خف�ص  وكذلك  دمي�متها،  على 

ال�صحية يف املدينة.

امليدانية  الدرا�صات  ت�فري  اإىل  يهدف  اأحدها  م�صاريع:  ثالثة  اإجناز  مت  اأنه  اإىل  بالإ�صافة 
وجتهيز  ترميم  يف  الثاين  امل�صروع  ومتثل  تعز،  حمافظة  يف  ال�صحة  قطاع  بدعم  اخلا�صة 
مبنى ور�صة ال�صيانة املركزية التابعة ملكتب ال�صحة وال�صكان يف املحافظة، بينما مت اإجناز 
امل�صروع الثالث يف اإطار برنامج حت�صني اجل�دة ل�صتة مرافق �صحية من مديريات ال�ادي 

وال�صحراء يف حمافظتــَْي ح�صرم�ت و�صب�ة.

موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)امل�ؤ�صر

10098عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

5069عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 2,0002,038عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 240255عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

عدد ك�ادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تدريبـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب الن�ع الجتماعي: ذك�ر / اإناث)

300231ذك�ر

300203اإناث

عدد ك�ادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تاأهيلـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب الن�ع الجتماعي: ذك�ر / اإناث)

1,1251,429ذك�ر

750865اإناث
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احلماية االجتماعية

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع اإىل 718 بكلفة تقديرية تقارُب 38 ملي�ن 
دولر، ي�صتفيُد منها ح�ايل 185 األف �صخ�ص )%39 منهم من الإناث)، وتت�لد عنها قرابة 
 29.4 680 م�صروعًا بكلفة تتجاوُز  864,313 فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 

ملي�ن دولر.

الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�ص 
 مت اجناز 9 م�صاريع هدفت اإىل تدريب 50 من  ك�ادر مدار�ص الرتبية ال�صاملة يف حمافظة 
حلج يف تقييم وت�صخي�ص ذوي ال�صع�بات التعليمية والربامج العالجية لهم، وكذلك تدريب 
مبحافظة  واملحاب�صة  عب�ص  ومديريتي  حجة  مدينة  يف  الأولية  ال�صف�ف  م�جهي  من   78
حجة على مفاهيم الدمج الرتب�ي و طرق واأ�صاليب تعليم ذوي الإعاقة ، ف�صاًل عن دعم 
وزارة  مع  بالتن�صيق  التعلم  �صع�بات  يف  والك�صفية  التق�ميية  الختبارات  تكييف  برنامج 
الرتبية والتعليم ومن ثم تنفيذ درا�صة  اختبار لهذه املقايي�ص على عينة خمتارة من مراكز 
تربية خا�صة واعتمادها ، وكذلك تدريب 52 من معلمي مدار�ص الرتبية ال�صاملة يف مدينتي 
تعليم  واأ�صاليب  وطرق  النطقية  املعاجلة  وكيفية  ال�صم  تعليم  الدمج،  على  واإب  احلديدة 

املكف�فني واأعداد اخلطط وا�صرتاتيجيات تفريد التدري�ص وتعديل ال�صل�ك. 
كما مت دعم برنامج الدمج التعليمي لالأطفال ذوي الإعاقة يف 4 مدار�ص حك�مية يف مدن 
ريدة )عمران) و ذمار ورداع )البي�صاء) عرب بناء 18 ف�صل درا�صي وجتهيزهما و12حمام 
املدار�ص  وت�عية  معلميها  تدريب  مع  وجتهيزها،  م�صادر  غرف  و6  هند�صية  وت�صهيالت 

واملجتمع ح�ل الدمج والرتبية ال�صاملة

التاأهيل املجتمعي :
مبحافظة  رداع  مدينة  يف  املجتمعي  التاأهيل  برنامج  تعزيز  اإىل  هدف  م�صروع  اجناز  مت 
التعليمية  بال��صائل  الف�ص�ل  وتزويد  رو�صة  ف�صلي  وجتهيز   تاأثيث  خالل  من  البي�صاء 
وفن  برايل  طريقة  املكف�فني  تعليم  واأ�صاليب  طرق  على  معلمني  تدريب  مع  املتخ�ص�صة 

احلركة وطرق تعليم املعاقني

تنمية الطفولة املبكرة :
مت اجناز 5 م�صاريع هدفت اإىل طباعة دليلي املدرب واملتدرب اخلا�صة بالكت�صاف املبكر 
من  لعدد  )الفييزا)  الب�صرية  لالإعاقة  املبكر  التدخل  خدمات   تاأ�صي�ص  وكذا   , لالإعاقة 
اجلمعيات ومراكز الرتبية اخلا�صة يف حمافظتي عدن و حلج وت�فري ل�حات قيا�ص الب�صر 
ومعينات ب�صرية ، وكذلك تاأ�صي�ص خدمات الإكت�صاف والتدخل املبكر يف 10 مراكز �صحية 
تعز  مبحافظة  تعز  ومدينة  ال�صمايتني  ومديرية  عمران  مدينة  من  كل  يف  عام  وم�صت�صفى 
 ، لالإعاقات  املبكر  الكت�صاف  يف  اجلمعيات   وك�ادر  ال�صحية  الك�ادر  تدريب   خالل  من 
الت�صخي�ص ال�ظيفي والرعاية والعالج ملختلف الإعاقات يف خمتلف التخ�ص�صات، مع ت�فري 
املراكز  لهذه  الالزم  والأثاث  املبكر  لالكت�صاف  الأولية  والأدوات  واملعدات  كمبي�تر  اجهزة 

واجلمعيات.

احلماية
بدار  الالحقة  والرعاية  املهني  الإر�صاد  برنامج  تاأ�صي�ص  اإىل  هدفت  م�صاريع   4 اجناز  مت 
الدار ح�ل  اطفال  ت�عية  الأيتام يف مدينة حجة مبحافظة حجة من خالل  وتاأهيل  رعاية 
حق�ق الطفل ، تدريب العاملني يف الدار على  دليل الر�صاد املهني وكيفية متابعة وتقييم 
مفاهيم   ، وامل�ؤ�ص�صية  الأ�صرية  البديلة  الرعاية  مفاهيم  وتعزيز   ، املهني  الر�صاد  برنامج 
الطف�لة  مركز  مركز  تزويد  وكذا  الأطفال،  �صد  والعنف  وال�صتغالل  الإ�صاءة  مناه�صة 
الآمنة مبدينة تعز يف حمافظة تعز بالأثاث والتجهيزات الالزمة وتدريب العاملني فيه على 
املركز  تدريب اطفال   ، والحالة   ،ال�صتقطاب  ال�ص�ارع  الفعال لطفال  الرتب�ي  ال�صراف 
على املهارات احليتية وحق�ق الطفل، عالوة على تنفيذ م�صح ميداين لطفال ال�ص�ارع يف 
الأم�ر  واأولياء  6 مدار�ص حك�مية   ت�عية طلبة   ، املظفر)  مديريات ) �صالة -القاهرة - 
وعقال احلارات وائمة امل�صاجد ح�ل اأطفال ال�ص�ارع ، كما مت تدريب )30) من من العاملني 
مع الأطفال الأحداث يف ال�صجن املركزي يف مدينة تعز على حق�ق الطفل احلدث وكيفية 
وتاأثيث  بناء وا�صتكمال جتهيز  النف�صي والجتماعي ،كما مت  الدعم  التعامل معهم وتقدمي 

مركز احلماية الجتماعية امل�ؤقتة للطف�لة يف  مدينة حر�ص مبحافظة حجة.

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)امل�ؤ�صر

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5003,159اأولد

2,5003,591بنات

احلماية الجتماعية - �صنعاء 
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املياه واالإ�صحاح البيئي 

موؤ�صراُت  قطاع املياه

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)امل�ؤ�صر

نة 516,000712,864احل�ص�ل على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صل�ن على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب) 1,790,0002,616,100حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب) 1,510,0001,838,602حجم املياه غري املح�صَّ

قطاع املياه
نظرًا للظروف التم�يلية التي مير بها ال�صندوق منذ مطلع هذا العام وعدم ت�فرها ، لذا مل 
تتم امل�افقة على اأي م�صروع جديد خالل هذا الربع ليبقى العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ مل�صاريع 
 2،297 وه�  �صابقًا  كان  كما   (2015 �صهرمار�ص  نهاية  وحتى   1997 عام  )منذ  القطاع 
م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ ح�ايل 429 ملي�ن دولر) �صاملة م�صاهمة امل�صتفيدين البالغة 
ُع اأْن ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�صرًة قرابة 4.14 ملي�ن  218.6 ملي�ن دولر تقريبًا)، َوُيَتَ�قَّ
ر بح�ايل 9 ماليني ي�م  �صخ�ص )ن�صفهم من الإناث)، وتنجُم عنها فر�ص عمل م�ؤقتة ُتقدَّ
م�صاهمة  )وهي  دولر  ملي�ن   146.23 بلغت  بكلفة  م�صروعًا   1،842 اإجناز  مت  وقد  عمل. 

ال�صندوق فقط).
  وي�صمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية :

 16 11 م�صروعًا حتت�ي على  اإجناز  مت  االأمطار )خزانات عامة م�صقوفة(:   ح�صاد مياه 
خزانًا، ب�صعة تخزينية قدرها 23،850 مرتًا مكعبًا ، و4 مناهل عامة، و18 ح��ص تر�صيب، 
دولر  ملي�ن   2.08 بلغت  ال�صندوق  من  مب�صاهمة  )وذلك  احلي�انات  ل�صرب  اأح�ا�ص  و6 

خلدمة 8،091 �صخ�ص).

 63 اإجناز  الربع  خالل  مت  منزلية(:  )خزانات  املنازل  اأ�صطح  من  االأمطار  مياه  ح�صاد   
مكعبًا،  مرتًا   378،228 قدرها  اإجمالية  ب�صعة  خزانات   8،497 على  حتت�ي  م�صروعًا 

ومب�صاهمة من ال�صندوق بلغت 8.5 ملي�ن دولر خلدمة 76،596 �صخ�صًا.

الربع  هذا  يف  واحد  م�صروع  اإجناز  مت  مك�صوفة(:  عامة   االأمطار)خزانات  مياه  ح�صاد   
13،255 مرتًا مكعبًا، وذلك مب�صاهمة  يحت�ي على ثالثة كرفانات وب�صعة تخزينية قدرها 

من ال�صندوق بلغت 50 األف دولر خلدمة 750 �صخ�صًا.

خزانات  يف  جتميعها  يتم  حيث  العي�ن،  مياه  على  امل�صاريع  هذه  تعتمد  ال�صطحية:  املياه   
مغلقة، وِمْن َثمَّ نقلها عرب اأنابيب )غالبًا بالن�صياب الطبيعي) اإىل امل�صتفيدين.

1 خزان، و1 مناهل عامة، ، واأنابيب    مت خالل هذا الربع اإجناز م�صروعني يحت�يان على 
بط�ل اإجمايل ي�صل اإىل 7,781 مرت، وذلك مب�صاهمة من ال�صندوق بلغت 183 األف دولر 

خلدمة 1,366 م�صتفيد.
بط�ل  اأنابيب  على  حتت�ي  مياه  �صبكة  م�صاريع   7 اإجناز  الربع  خالل  مت  اجلوفية:  املياه   
78,260 مرت و1,734 ت��صيلة منزلية ، وبتكلفة بلغت 2، 2 ملي�ن دولرًا خلدمة 110,585 

م�صتفيدًا.
 جتدر الإ�صارة اإىل اأن من اأهم م�صاريع هذا القطاع املنجزة يف هذا الربع ه� م�صروع تاأهيل 
حمطة وحقل الروى / جعار حمافظة ابني، حيث مت تاأهيل حمطة الروى وحقل الآبار التابع 

لها �صمن م�صاريع اإعادة الإعمار ملحافظة اأبني ، وقد �صمل التاأهيل ت�ريد وتركيب 14 م�صخة 
غاط�صة ، وت�ريد وتركيب م�لد كهرباء قدرة 1 ميجا وحم�ل قدرة 1 ميجا لت�صغيل املحطة 
وكذلك ت�ريد وتركيب 14 حم�ل كهرباء ، كما �صمل التدخل تاأهيل مبنى املحطة من حيث 
�صمل  كما   ، التعقيم  ومنظ�مة   ، املركزية  التحكم  تاأهيل منظ�مة  وكذلك   ، املدنية  الأعمال 
الإجمالية  �صعتهما  اثنان  وعددها  احلديدية  الت�زيعية  املركزية  اخلزانات  تنظيف  اأي�صًا 
10,000 م3 مع عمل الطالءات املنا�صبة لها ، مع اإن�صاء غرفة حرا�صة للمحطة ، وقد بلغت 
1.1 ملي�ن دولر، وه� ي�فر خدمة املياه  ملدن زجنبار وجعار واحل�صن  كلفة هذا امل�صروع 

وبع�ص القرى املجاورة للمحطة  .

 141 اإىل  الربنامج  هذا  يف  املنجزة  امل�صاريع  اإجمايل  و�صل  املياه:  �صحة  مواجهة  برنامج 
ال�صندوق فقط)، وذلك  17.7 ملي�ن دولر )وهي م�صاهمة  تقارُب  اإجمالية  م�صروع بكلفة 

خلدمة 152 األف �صخ�ص. وتندرج هذه امل�صاريع �صمن قطاع املياه .
اأي�صًا م�صاركتها يف اجتماعات جمم�عة املياه  ُل وحدة املياه    التوا�صل مع ال�صركاء :ُت�ا�صِ
املجم�عة  من�صق  ت�ايف  كما  �صهريًا)،  تنعقد  )التي  “وا�ص”  والنظافة  ال�صحي  وال�صرف 
اجتماعاتها  ت�ا�صل  كما  املجال،  هذا  يف  ال�صندوق  اإجنازات  ح�ل  ال�صهرية  بالتقارير 

التن�صيقية مع كافة ال�صركاء العاملني يف قطاع املياه باليمن .

قطاع االإ�صحاح البيئي
   نظرًا للظروف التم�يلية التي مير بها ال�صندوق منذ مطلع هذا العام وعدم ت�فرها ، لذا مل 
تتم امل�افقة على اأي م�صروع جديد خالل هذا الربع ، وبذلك يبقى العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ 
مل�صاريع القطاع )منذ عام 1997 وحتى نهاية �صهرمار�ص 2015) كما كان �صابقًا وه� 412 
اأْن ي�صتفيَد من هذه امل�صاريع نح�  46 ملي�ن دولر، ويت�قُع  م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 
3.62 ملي�ن �صخ�ص )ن�صفهم من الإناث)، وتنجُم عنها ح�ايل 1.4 ملي�ن ي�م عمل. وقد 

مت اإجناز 351 م�صروعًا بكلفة ت�صُل اإىل 24.5 ملي�ن دولر تقريبًا.

 وي�صمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية:
1 - اإدارة املياه العادمة: مت اإجناز م�صروع واحد بكلفة تعاقدية بلغت 381 األف دولر خلدمة 
6,888 م�صتفيد ، و يحت�ي امل�صروع على خط�ٍط للمجاري بط�ل  5,200مرتًا تقريبا ، و115 

غرفة تفتي�ص،128 منهل، و600 ت��صيلة منزلية.
األف دولر   128 بلغت  تعاقدية  بكلفة  واحد  اإجناز م�صروع  ال�صلبة : مت  املخلفات  اإدارة   -2

خلدمة 6,350 م�صتفيد ، و يحت�ي امل�صروع على م�صلخ لالأ�صماك ، ومبنى اإدارة متكامل .
3- منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع/ حمالت التوعية ال�صحية: مت خالل الربع 
اإجناز 22 م�صروعا �صملت 392ً  حملة ت�عية يف 329 جتمع �صكاين وقد مت اإعالن 129 جتمع 

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)امل�ؤ�صر
احل�ص�ُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأفراد الذين متَّ تزويدهم 

ٍن 200,000224,594بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

170656عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�ص�ف
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موؤ�صراُت املياه للتنمية الزراعية  
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)امل�ؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احلي�انية ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
3,000,0003,674,718 ) مرت مكعب)

2000998امل�صاحة الإجمالية امل�صم�لة بالري )هكتار )

امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت اإعادة 
600140تاأهيلها )هكتار )

 58.1 تقارُب  تقديرية  بكلفة   440 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكمي  الإجمايل  العدُد  ي�صُل 
األف �صخ�ص )%46 منهم من   461 ا�صتفادة مبا�صرة ح�ايل  ي�صتفيُد منها  ملي�ن دولر، 
الإناث)، وتت�لد عنها اأكرث من 1.43 ملي�ن فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 308 

م�صاريع بكلفة تقارُب 21.83 ملي�ن دولر.

ب�صكل  اأ�صهمت  والتي  الزراعة،  بقطاع  املت�صلة  الأن�صطة  من  عدد  بتنفيذ  ال�صندوق  قام 
ملم��ص يف حت�صني ال��صع املعي�صي والقت�صادي للمزارعني.

م�صروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
يهدف امل�صروع اإىل الإ�صهام يف التخفيف من الفقر، وحت�صني اإدارة امل�صادر الطبيعية.

وقد نـُفـِّذ امل�صروع  يف خم�ص حمافظات )حجة، املح�يت، احلديدة، حلج و�صنعاء)، حيث 
مت ا�صتهداف 23 مديرية بناء على م�ؤ�صرات الفقر والزراعة املطرية. ويـُت�قع اأن ي�صل عدد 

امل�صتهدفني اإىل 100 األف اأ�صرة.
ومت اإغالق امل�صروع يف 30 �صبتمرب 2014 بعد ا�صتكمال تنفيذ جميع اأن�صطته املقرة. وبعد 
مت  حيث  الجتماعي  ال�صندوق  م�صادر  من  بتم�يل  الأعمال  بقية  ا�صتكمال  ا�صتمر  ذلك، 

خالل الربع تنفيذ وا�صتكمال اإجناز ما يلي:
اأعمال املرحلة الثانية من  يف م�صقط وادي جمرب )الرجم، املح�يت)، مت ا�صتكمال جميع 

ترميم 18 خزانًا ب�صعة اإجمالية تبلغ 1,540 مرتًا مكعبًا.

يف ُبَرع )حمافظة احلديدة) مت النتهاء من بناء خزاين مياه ل�صرب امل�ا�صي ب�صعة اإجمالية 
512 مرتًا مكعبًا وخزان للري التكميلي للحقل الإي�صاحي للنب ب�صعة 280 مرتًا مكعبًا. ويف 
5 خزانات مياه ل�صرب احلي�انات ب�صعة  اأي�صًا)، مت ا�صتكمال  مديرية احلجيلة )احلديدة 
اأكرث من  1,068 مرتًا مكعبًا. كما مت النتهاء من تنفيذ حاجزين حت�يليني لري  اإجمالية 

120 هكتارًا.

اإجمالية  6 خزانات ل�صرب احلي�انات ب�صعة  ويف الرجم )املح�يت) مت النتهاء من تنفيذ 
2,800 مرت مكعب، وخزان للري التكميلي للنب ب�صعة 973 مرتًا مكعبًا.

 44% )منها  امل�صتهدفة  املحلية  املجتمعات  م�صت�ى  على  اإنتاجية  جمم�عة   2,221 تك�ين 
ومن  رجال).  جمم�عة  و23  خمتلطة،  و39  ن�صائية،   18( املجتمعات  بني  و80  ن�صائية) 

خالل املتابعة، فاإن غالبية املجم�عات ل زالت متار�ص عملها رغم الظروف الراهنة.
واللحية  )�صنعاء)  الرو�ص  بالد  مديريات  يف  للمجم�عات  تدريبية  دورات  اأربع  عقد 
واملن�ص�رية وبرع )احلديدة)، �صارك فيها 128 �صخ�صًا من قيادات املجم�عات الإنتاجية 

)من كال اجلن�صني).

احلواجز املائية
مت اجناز حاجزين يف منطقتي الع�صة وياقم مبحافظة عمران �صعتهما الإجمالية 845 األف 
7,440 وبتكلفه  173 هكتارًا وعدد امل�صتفيدين  مرت مكعب بلغت امل�صاحات املروية منهما 

تتجاوز 579 األف دولر.

الزراعة والتنمية الريفية

منها خالية من ال�صرف املك�ص�ف  حيث بلغ عدد امل�صتفيدين 20,190 �صخ�صًا .
اأمانة العا�صمة    وفيما يتعلق مب�صروع املياه والإ�صحاح  البيئي والنظافة  يف بع�ص مدار�ص 
وا�ص  بيانات  امل�صتهدفة جلمع  للمدار�ص  والنزول  ا�صتبيانات  وحمافظة �صنعاء فقد مت عمل 

يف هذه املدار�ص .

ويف نف�ص ال�صياق متت ترجمة و طباعة 5000 ن�صخة من كتاب تدخالت مبنية على الربهان  
املتعلق باملياه والإ�صحاح البيئي والنظافة يف املدار�ص واملجتمعات وقد مت ت�زيعه على اجلهات 

ذات العالقة.

التنمية  بنك  منحة  من  املم�لة  امل�صاريع  جميع  اأبني:  يف  ال�صحي  وال�صرف  املياه  برنامج 
15.6 ملي�ن دولر وقت ت�قيع التفاقية)، وعددها  اأي ما يعادل  الأملاين )12 ملي�ن ي�رو، 
 10 اإجناز  فيها بحيث مت  تقدم الجناز  وقد   ، م�صاريع �صرف �صحي  و5  مياه  38 م�صروع 
م�صاريع مياه ، والباقي 33 م�صروع مياه و�صرف �صحي  ما زالت حتت التنفيذ والكثري منها 
ن�صب الجناز فيها متقدمة ، وقد بلغ ال�صرف على هذه امل�صاريع مبلغ 7.5 ملي�ن دولر بنهاية 

هذا الربع.

م�صروع البنية التحتية )�صبام/ح�صرموت( : و�صل الإجناز الرتاُكمي للم�صروع حتى نهاية 
مار�ص 2015 اإىل  93.4 % ، مرفق �ص�رة من الأعمال املنجزة بامل�صروع،
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

خالل  من  اخلدمات  تقدمي  اإىل  امل�ؤ�ص�صي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  يف  التدخالُت  تهدُف 
التدريب وبناء القدرات الب�صرية وامل�ؤ�ص�صية ل�صركاء ال�صندوق من ال�صت�صاريني، واللجان 
احلك�مية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�صغار  املجتمعية، 
يف  املتمثلة  ال�صندوق  باأهداف  اأن�صطتهم  ترتبط  والذين  الخ،  احلك�مية...  وامل�ؤ�ص�صات 

التنمية املحلية والتخفيف من الفقر.

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع التدريب اإىل 1,046 بكلفة تقديرية تتجاوُز 
�صخ�ص )%38 منهم من  األف   164 ي�صتفيَد منها ح�ايل  اأن  ُيت�قع  دولر،  ملي�ن    27.6
الإناث)، وتت�لد عنها قرابة 405,245 ي�م عمل. وقد مت اجناز 935 م�صروعًا بكلفة تبلغ 

ح�ايل 15.6 ملي�ن دولر.

وبلغ العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع الدعم امل�ؤ�ص�صي 658 بكلفة تقديرية تقارُب 
من  منهم   47%( �صخ�ص  األف   756 ح�ايل  منها  ي�صتفيَد  اأن  ُيت�قع  دولر،  ملي�ن   40.7
الإناث)، وتت�لد عنها قرابة 920 األف ي�م عمل. وقد مت اإجناز 585 م�صروعًا بكلفة تقارُب 

21.14 ملي�ن دولر.

برنامج التمكني للتنمية املحلية 

على م�صتوى املجتمع 
�صجع ال�صندوق على تنفيذ 102 مبادرة ذاتية بقيمة 120,000 دولر ركزت على ترميم 

قرى وتنظيف �صاحات عامة ومدار�ص يف مديريات ح�ص�ين وال�صليعة والقطن بح�صرم�ت 
وو�صاب ال�صافل بذمار. 

منها  ا�صتفاد  الأ�صمنت  مادة  بت�فري  التنم�ية  املجتمعية  املبادرات  ال�صندوق  دعم  كما 
10,455 �صخ�صًا يف مديريات امل�ا�صط وحيفان وامل�صراخ )تعز). بينما دعم ت�صكيل جمل�ص 

تعاون للقرية يف مديرية ال�صمايتني )تعز) م�ؤلفًا من 20 ع�ص�ًا ن�صفهم اإناث.

على م�صتوى ال�صلطة املحلية
ت�صمنت الأن�صطة تدريبات ا�صتهدفت مديريات ذي �صفال )اإب) و �صامع واملخاء وال�صمايتني 
وامل�صراخ وامل�ا�صط )تعز) ا�صتفاد منها 235 ع�ص�ا يف املجل�ص املحلي. وركزت التدريبات 
املحلية  لل�صلطة  التنم�ي  التخطيط  منهجية  وعلى  التمكني  برنامج  ومنهجية  اآلية  على 
من  متقدمه  مراحل  اإىل  بها  و�ص�ل  املدين  املجتمع  ومنظمات  التنم�ية  املجتمعية  والأطر 
التمكني املجتمعي وامل�ؤ�ص�صي جت�صيدا لأهداف الالمركزية الإدارية واملالية اإ�صافة اإىل  بناء 
القدرات يف املهارات الإدارية واليات املتابعة وتدريب  ال�صلطة املحلية باملديريات على قان�ن 

املناق�صات واملزايدات. 
اأن�صطة اأخرى

يف  اإناث)   50%( �صخ�صًا   16 ا�صتهدف  مدربني،  تدريب   - التمكني  برنامج  �صمن   - مت 
مديرية عب�ص على املهارات الإدارية والتنمية احل�صا�صة للنزاعات. كما اأقيمت ور�صة تبادل 
 55%( من�صقا   45 ا�صتهدف  وحيفان،  واملخاء  �صامع  مبديريات  العزل  ملن�صقي  اخلربات 

اإناث).
موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر
1,5003,983عدُد جمال�ص القرى التي متار�ص اأعمالها بفعالية

عدُد املتطوعني ال�صباب الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
جماالت خمتلفة )ح�صب النوع االجتماعي(

2,500ذكور

1,500اإناث

عدُد اأع�صاِء ال�صلطة املحلية الذين درَّبهم ال�صندوُق يف اإطار برنامج 
1,5004,868التمكني للتنمية املحلية

عدُد االأفراد واال�صت�صاريني واملقاولني الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
3,0006,242مهارات حتفيز امل�صاركة املجتمعية

9055عدُد املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9050عدُد ال�صلطات املحلية التي دعمها ال�صندوُق

عات املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق 2,5001,832عدُد التجمُّ

م�صح الزراعة املطرية 
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برنامج روافد 
مت تنفيذ م�صروع تدريب 28 مدربًا )منهم 18 من الإناث)، وتدريب منا�صرين جدد من 
عملية  تنفيذ  وكذا  اإناث)،   8 )منهم  �صخ�صًا  لـ23  روافد  برنامج  �صمن  ماأرب  حمافظة 
تدريب خريجني جامعيني ملنا�صرة ق�صايا التنمية من حمافظة ماأرب، ف�صاًل عن تنفيذ �صبع 
مبادرات ذاتية �صبابية من خمرجات برنامج روافد يف حمافظات املح�يت وال�صالع وحجة.

برنامج التدخل املتكامل
 32 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة   340 اإىل  الربنامج  مل�صاريع  الرتاكمي  الإجمايل  العدُد  و�صَل 
ملي�ن دولر، ُيت�قع اأن ي�صتفيَد منها ح�ايل 313 األف �صخ�ص )%51 منهم من الإناث)، 
وتت�لد عنها اأكرث من 792 األف ي�م عمل. وقد مت اجناز 234 م�صروعًا بكلفة تتجاوز 14.7 

ملي�ن دولر.

24 ف�صاًل درا�صيًا يف عدد  وخالل الربع، مت تنفيذ العديد من الأن�صطة من بناء وجتهيز 
من مناطق الربنامج، وكذلك  فتح 23 ف�صاًل للتعليم املجتمعي يف وادعة )عمران) واملتينة 
التام   ال�صحي  ال�صرف  برنامج  تنفيذ  املكال )ح�صرم�ت)، كم مت  وميفع يف  )احلديدة) 
يف 45 قرية �صمن مناطق الربنامج ، ومت كذلك ت�صكيل وتدريب 35 جمل�ص اآباء واأمهات، 
وتفعيل دورها املجتمعي يف حت�صني العملية التعليمية ،هذا وقد مت النتهاء من اإعداد وطباعة 
نحاًل يف   120 تدريب  ،وكذا  املتكامل  التدخل  برنامج  الجتماعيني يف  الأخ�صائيني  دليل 
خمتلف املناطق على املعارف واملهارات الأ�صا�صية يف تربية النحل واإنتاج الع�صل، ودعمهم 
ببع�ص الأدوات الالزمة لرتبية النحل وبع�ص اخلاليا احلديثة، اىل جانب البدء بتنفيذ 203 

�صقايات يف عزلة الثل�ث )و�صاب العايل، ذمار)
اآبار �صطحية ملياه ال�صرب وكذا بناء خزانني حل�صاد   10 تاأهيل  ومن هذه الن�صطة اي�صًا 
طريق  وحت�صني  وتاأهيل  )يدوى)  �صق  تنفيذ  مت  كما  اأ�صرة.   1،550 منهما  ت�صتفيد  املياه 
خمي�ص الق�ع-معينة )جتمع الزرم، الثل�ث، و�صاب العايل، ذمار) بط�ل �صتة كيل�مرتات.

 بناء وتاأثيث وحدة �صحية يف املدابر )بني ن�صر، كعيدنة، حجة).
 وجرى اي�صًا تدريب 180 �صخ�ص ) 50% اإناث) على �صحة احلي�ان  وتغذية احلي�ان يف 
منطقة كر�ص القبيطة ، اىل جانب تنفيذ برنامج املدار�ص لل�صحة التجريبي من خالل ) 
ت�صكيل وتدريب الفرق املدر�صية- تنفيذ عدد من الأن�صطة البيئية وال�صحية- تنفيذ عدد 

من حمالت التثقيف ال�صحي يف اإطار املدار�ص امل�صتهدفة- تعزيز دور م�صاركة املجتمع- 
تفعيل دور  املدار�ص البيئي وال�صحي داخل وخارج املدار�صة)  وبعد اأن مت عمل تقييم اأويل 
للربنامج يتم اإعداد الدليل الإر�صادي العملي  للربنامج  وفق نتائج التجربة امليدانية ، وكذا 
ال�صلطة  اأع�صاء  مع  املحلية يف احل�صر  التنمية  بربنامج  تعريفية  ور�ص عمل  تنفيذ ثالث   

املحلية يف مديريات) ال�صبعني- معني- بني احلارث) اأمانة العا�صمة.

العمل املجتمعي مب�صاركة  اأدلة وم�اد تدريبية يف   6 ويف امل�صاركة املجتمعية،  مت تط�ير 
اأمانة  النازحني يف  لدرا�صة  امليداين  البحث  ا�صتمارة  لتح�صني  الإعداد  فقد مت    ، املجتمع 
التدخالت  ح�ل  تط�يرية  مقرتحات  وو�صع  ال�صتهداف  مناطق  يف  واأو�صاعهم  العا�صمة 
فاعلة  جمتمعية  اآليات  ب��صع  البدء  مت  كما  الأعمار،  واإعادة  التعايف  بخطة  اخلا�صة  
وم�صتدامة اأثناء الأزمات ب�صراكة املجتمع مع اجلهات الر�صمية املحلية يف املناطق املت�صررة 

وتعزيز الت�صال والتن�صيق بينها لتح�صني ال��صع البيئي املرتدي يف اأمانة العا�صمة.
 هذا وقد مت تكملة تنفيذ العمل يف م�صاريع املياه يف مديرية بني الع�ام وكحالن عفار وقفل 
املحرق  خريان  مديريات  يف  و�صيانتها  الطرق  م�صاريع  يف  العمل  وتكملة  واجلميمة  �صمر 
وا�صلم و بني الع�ام وكعيدنة مبحافظة حجة ،اىل جانب تنفيذ دورتني تدريبيتني للمقاولني 
لـ43 مقاوًل يف الأ�صاليب التعاقدية والتنفيذية - فرع حجة  ،وكذا عمل ور�صة عمل ملتط�عني 

عن حتديد احتياج النازحني يف مدينة املكال وتنظيف مراكز الإي�اء للنازحني.
 حتديد احتياج النازحني بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة الأمل الثقافية الجتماعية الن�ص�ية والأطر 
مع  والنازحني،  الإي�اء  �صئ�ن  لت�صيري  جلان  ت�صكيل  يف  املخيم  اإدارة  وم�صاعدة  املجتمعية، 
 ، النازحني  اأ�صر  لبع�ص  للنازحني وت�فري فر�ص عمل م�ؤقتة  النف�صي  للدعم  تنفيذ برنامج 
واي�صًا تنفيذ ح�صر وجمع بيانات لالأ�صر الفقرية والأ�صر التي ت�صررت من الأزمة من الذين 

يعمل�ن بالأجر الي�مي يف عدة مناطق يف مدينة املكال وت�زيع 300 �صلة غذائية لهم.
من  ا�صت�صاريُا   30 ا�صتهدف  املجتمعية  امل�صاركة  تدريبية يف جمال  دورة  ،وكذلك مت عقد 
وميدانية  م�صحية  درا�صات  يف  امل�صاركة  واي�صًا   ، واملهرة  و�صب�ه  ح�صرم�ت  حمافظات 
املحافظة،  يف  النازحني  عن  مرجعية  بيانات  قاعدة  وعمل  اإب  حمافظة  يف  النازحني  عن 
ل�صتني  تدريبيتني  دورتني  وتنفيذ  التح�صري  عملية  يف  اإب  يف  املهند�صني  نقابة  وم�صاندة 

مهند�صًا يف جمال البحث ال�صريع بامل�صاركة.

تاأهيل عمال احلراجات اىل ا�صت�صاريني 
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الرتاث الثقايف

متت امل�افقة خالل الربع على م�صروع واحد بكلفة تقديرية تقارُب 1.8 ملي�ن دولر. وبذلك، 
 66 284 بكلفة تقديرية تبلغ ح�ايل  ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 
ملي�ن دولر، ُيت�قع اأن ي�صتفيَد منها ح�ايل 393 األف �صخ�ص )47% منهم من الإناث)، 
وتت�لد عنها فر�ص عمل يتجاوز عددها 2.5 ملي�ن ي�م عمل. وقد مت اجناز 233 م�صروعًا 

بكلفة تعاقدية تبلغ ح�ايل 39.8 ملي�ن دولر. 

م�صروع ترميم اجلامع الكبري ب�صنعاء
ت�ا�صل تنفيذ اأعمال امل�صروع باأن�صطته املختلفة على الرغم من الأو�صاع الأمنية املتده�رة 
وغري امل�صتقرة والتي األقت بظاللها �صلبًا على امل�صروع ، ومنها ا�صطرار اخلرباء اليطاليني 
الت�ا�صل  خالل  ومن  ذلك  ومع  والإجناز  العمل  وترية  على  تاأثري  من  لذلك  مبا  للمغادرة 
العمل  اأ�صتمر  املعل�مات  وتبادل  باملرا�صالت  الإيطاليني  اخلرباء  مع  والتن�صيق  امل�صتمر 

بالفريق املحلي، ومت خالل هذا الربع اإجناز الآتي:
النتهاء من ترميم امل�صندقات الكبرية و اإنهاء العمل يف الرواق الغربي الأول ، وكذا م�ا�صلة 
الرتميم يف بقية الأروقة والذي تزامن مع تنفيذ معاجلات اإن�صائية لالأ�صقف املت�صررة كجزء 
اإعادة بناء اجلدران احلاملة لل�صقف امل�صتحدث على  من الرتميم ال�صامل ، كما مت اي�صًا 
ط�ل الأروقة الأربعة من اجلناح ال�صمايل، كما رافق هذا ا�صتكمال بع�ص الأ�صرطة الكتابية 
الغربية  املكتبة  اأر�صية وجدران  تهيئة  اإجناز  الأول.  الغربي  الرواق  واملفق�دة يف  املت�صررة 
مبا يف ذلك امل�اد العازلة بعد املعاجلات الإن�صائية واملعمارية. كما ت�ا�صلت اأعمال الت�ثيق 
العمل يف عدد من  الت�ثيق املتبعة. ت�ا�صل  الف�ت�غرايف وبالفيدي� بح�صب خطة  بالت�ص�ير 
احلفريات الأثرية املفت�حة مع ت�ثيق وتنظيف اأي معث�رات. ا�صتكمال الأعمال الكهربائية. 
الهيئة  ك�ادر  من  لثمانية  التدريب  برنامج  ت�ا�صل  ال�ص�ح.  مياه  ت�صريف  م�صكلة  معاجلة 

العامة لالآثار يف جمال احلفريات والرتميم.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري ب�صبام كوكبان
ت�ا�صلت الأعمال يف امل�صروع واإن ب�ترية اأ�صعف من املعتاد ب�صبب ال��صع ال�صائد يف البلد 

عم�مًا ولكن ب�صكل خا�ص ب�صبب ت�قف مت�يل امل�صروع وخالل هذا الربع مت :
لل�صقف  املالجة  اأعمال  تنفيذ  يف  البدء  مت  كما  امل�ؤقتة،  احلديدية  التدعيمات  اإزالة   
حلماية  �صقيفة  مع  الأعمدة  من   8 لـ  تدعيم  اأعمال  تنفيذ  والر�صية.  لل�صطح  والق�صا�ص 
لأعمال  امل�قع  واإعداد  الرتميم  لغر�ص  حديدية  �صقائل  تنفيذ  العمل.  ومن�صات  امل�صلني 
املت�صررة  اخل�صبية  امل�صندقات  و  للمطر  العازل  ال�صقف  من  اأجزاء  واإزالة  فك  الرتميم. 
املج�صات  من  عدد  تنفيذ  العازل.  ال�صقف  تنفيذ  اأعيد  ذلك  وبعد  ت�ثيقها  بعد  وحفظها 
الأثرية والتعرف على مزيد من املعل�مات عن تاريخ اجلامع ومراحل بناءه. م�ا�صلة ترميم 

امل�صندقات اخل�صبية.

م�صروع ترميم جامع االأ�صاعر بزبيد
ت�ا�صلت الأعمال يف امل�صروع، وخالل الربع مت ا�صتكمال ترميم ال�اجهة ال�صمالية للجامع 
وعمل  التالفة  والفر�صات  اجل�ص�ر  ا�صتبدال  وكذا  الغربية،  ال�اجهة  وترميم  كامل  ب�صكل 
املعاجلة الالزمة لالأر�صة، كما ت�ا�صل تنفيذ واإغالق املج�صات الأثرية بعد ت�ثيقها ب�صكل 
كامل واإعادة الدفن ، وكذلك مت ترميم اجلدران الداخلية لكل للغرفة والقبة و ح�ل املداخل 
امل�ؤدية للمكتبة القدمية وامل�ؤدي اإىل الربكة الغربية، اىل جانب ترميم منطقة الربكة واإعادة 
تركيب الب�صط والفر�صات من خ�صب العلب بعد عمل املعاجلات املنا�صبة �صد الأر�صة كم مت 
اي�صًا ترميم هيكل املئذنة وا�صتبدال الخ�صاب املت�صررة بعد معاجلتها �صد الأر�صة ، وكذا 
ك�صفه حتى  بحر�ص  املئذنة مت  اأ�صفل مدخل  قدمي  اكت�صاف حمراب  ت�ا�صل احلفر مت  مع 

ال��ص�ل لأر�صية اجلامع القدمي الأ�صلية.
اجلدران  بقايا  مع  الأر�صية  كامل  ظه�ر  احلفر  عن  نتج  حيث  التنقيب،  اأعمال  م�ا�صلة 

والعق�د والدعامات املخفية لتلك الفرتة.

  املرحلة ال�صاد�صة واالأخرية لرتميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية بتعز:
متمثل  ر�صمي  بح�ص�ر  للم�صروع  وال�صعبي  الر�صمي  الفتتاح   2015 يناير   27 ي�م  يف  مت 
�صعبية  ومب�صاركة  التنفيذية  املكاتب  ومدراء  املحلي  املجل�ص  واأع�صاء  املحافظة  مبحافظ 
كبرية ولرجال العمال واملهتمني. وقد مت تكرمي معهد فينيت� للرتاث الثقايف وت�صليم درع 
خالل  املتبقية  املالحظات  بع�ص  تنفيذ  مت  كما  املحافظة.  حمافظ  قبل  من  تعز  حمافظة 

ال�صب�عي الولني من �صهر مار�ص.
            

م�صروع  اإنقاذ وحماية جامع املظفر بتعز:
مت و�صع حجر الأ�صا�ص للمرحلة الأوىل من ترميم جامع املظفر مبدينة تعز القدمية على اأن 
ي�صتاأنف العمل يف امل�صروع بداية فرباير 2015 اإل اأن الأحداث التي مرت بها البلد وخا�صة 

من بداية يناير 2015 فتم اإيقاف العمل بامل�صروع ب�صبب �صحة التم�يالت.
   

م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري:
متت املقارنة بني ما مت جمعه من املقررات الدرا�صية املتعلقة باحلفاظ على الرتاث املعماري 
املرحلة  يف  جتميعها  مت  التي  والدولية  العربية  واملنطقة  اليمنية  اجلامعات  يف  والعمراين 
ال�صابقة وتقيمها والبدء يف و�صع امل�ص�دة الولية ملنهج احلفاظ. بالتن�صيق مع مركز اآثار/ 
ال�صارقة التابع للـ MORCCI )املجل�ص الدويل لدرا�صة حفظ وترميم املمتكات الثقافية). 
ولكن العمل ت�قف ب�صبب الو�صاع المنية وعدم متكن اخلرباء الجانب من القدوم للبالد.

م�صروع توثيق وانقاذ جامع ال�صاذيل -املخا - تعز:
اإ�صتمرت اأعمال الإنقاذ والرتميم للمنارة وجلدران امل�صجد الأ�صلي من الداخل واخلارج، 
حيث مت النتهاء من ترميم الجزاء العل�ية من املنارة واجلدران الغربي و ال�صمايل للم�صجد 

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صب�ا مهارات 510631البنَّ

الك�ادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صب�ا مهارات )مهند�ص�ن 
�ص�ن يف الآثار، مهند�ص�ن) 190253معماري�ن، متخ�صِّ

5039امل�اقُع واملعامُل الأثرية التي مت ت�ثيقها واملحافظة عليها
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النقد مقابل العمل
مت خالل الربع امل�افقة على 3 م�صاريع يف برنامج النقد مقابل العمل بكلفة تقديرية تقارُب 
ع اأْن ي�صتفيَد منها ح�ايل 1,470 �صخ�صًا )%46 منهم من الإناث)،  0.5 ملي�ن دولر، ُيت�قَّ

وتت�لد عنها فر�ص عمل تبلغ نح� 32 األف ي�م عمل.

وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع الربنامج اإىل 803 بكلفة تقديرية تقارُب 
الإناث)،  من  منهم   49%( �صخ�ص  ملي�ن   1.3 ح�ايل  منها  ي�صتفيُد  دولر،  ملي�ن   167
584 م�صروعًا  14.4 ملي�ن فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز  وتت�لد عنها قرابة 

بكلفة تقارُب 105.4 ملي�ن دولر.

وقد بداأ العمل خالل الربع يف امل�صاريع التي مت حت�يل مت�يلها من منحة ال�صندوق ال�صع�دي 
حجة)  )خ�لن،  ال�صطني  يف  خا�صة  �صقايات  تنفيذ   2012 الأملانية  احلك�مة  منحة  اإىل 
اأي�صًا) ت�صتفيد  اأ�صرة، وتنفيذ �صقايات خا�صة يف بيت الرب�عي )خ�لن   85 ت�صتفيد منها 
منها 81 اأ�صرة، وتاأهيل مدرجات زراعية يف اخلرابة )اأ�صلم ال�صام، اأ�صلم، حجة) ت�صتفيد 
منها 80 اأ�صرة، وتاأهيل عدة مك�نات يف امل�صقط املائي يف القاهرة )اأ�صلم اأي�صًا) يبلغ عدد 

الأ�صر امل�صتفيدة منها 95.

كما اأقيمت ور�صة عمل ح�ل اآلية عمل برنامج النقد مقابل العمل، ا�صتهدفت روؤ�صاء ومدراء 
ت�عية  اإىل  ال�ر�صة  وهدفت  �صقطرى.  اأرخبيل  مبحافظة  التنفيذية  املكاتب  عم�م  واأمناء 
ال�صلطة املحلية باأهداف ومعايري وا�صرتاطات الربنامج، وكيفية اختيار املناطق امل�صتهدفة. 
واأقيمت ور�صة عمل يف حمافظة اإب ح�ل مراجعة الأداء، وبرجمة الأعمال بح�صب الأر�صدة 
املتاحة، وت�صريع عمليات الت�صفية املالية والفنية. �صارك يف ال�ر�صة 22 من ال�صت�صاريني 

امل�صرفني وحما�صبي م�صاريع املحافظة.

قطاع الطرق
و�صل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع اإىل845 بكلفة تقديرية تتجاوُز 193 ملي�ن 
دولر، ي�صتفيُد منها اأكرث من 4.4 ملي�ن �صخ�ص )%50 منهم من الإناث)، وتت�لد عنها 
قرابة 9.1 ملي�ن فر�صة عمل. وت�صتمُل امل�صاريُع على �صقِّ واإعادة تاأهيل طرق ريفية بط�ل 

3،500 كيل�مرت تقريبًا، ور�صف م�صاحات بلغت ح�ايل 3 ماليني مرت مربع.
من هذه امل�صروعات، متَّ اإجناُز 723 م�صاريع بكلفة تقارُب 150.4 ملي�ن دولر.

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

املفق�د  وجتهيز  املنارة  �صرفات  يف  املتبقية  اخل�صبية  للعنا�صر  الرتميم  يتم  كما  ال�صلي، 
منها، وجتدر ال�صارة اىل اأن كل العمال يتم تنفيذها بك�ادر وطنية مت تدريبها يف م�صروع 

ترميم م�صجد ومدر�صة ال�صرفية بتعز ومل ت�ؤثر احلرب على ن�صاط امل�صروع حتى تاريخه.

 اإعادة تاأهيل املتحف الوطني مبدينة تعز )املرحلة الثانية(:
مت ت�صليم امل�صروع يف ي�م 27 يناير 2015  وبح�ص�ر حمافظ املحافظة وجمري ال�صندوق 

والعاملني يف امل�صروع.

اأعمال تركيب األ�اح زجاجية لفتحات عق�د �ص�ح اجلامع الكبري - �صبام، ك�كبان، املح�يت
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موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)  )2011 – 2015(
امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج يف املناطق الريفية 

-90,000)امل�صاريع بعيدة املدى)

امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج )امل�صاريع ق�صرية 
املدى) - ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

900,000630,306ريف

416,900322,326ح�صر

952,632-الإجمايل

- 2.625 ملي�نفر�ص العمل امل�ؤقتة )ي�م عمل) املت�لدة عن الربنامج يف املناطق الريفية )امل�صاريع بعيدة املدى)

فر�ص العمل امل�ؤقتة )ي�م عمل) املت�لدة عن الربنامج )امل�صاريع ق�صرية املدى) 
- ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

8.6ملي�ن 13.13ملي�نريف

1.7ملي�ن 2.64 ملي�نح�صر

10.3ملي�نالإجمايل

260,000238,158امل�صتفيدون غري املبا�صرين: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الأ�ص�ل املعي�صية  املجتمعية

4,9803,528الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار)

ن�صبة امل�ارد املالية التي متَّ دفعها كاأج�ر )%)
60%73%

موؤ�صراُت قطاع الطرق
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�ص 2015)املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(امل�ؤ�صر

ال��ص�ل اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الط�ل الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,3001,722حت�صينها )كم)
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اإجمالية  بتكلفة  م�صروعني  بتط�ير  والأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  وحدة  قامت 
امل�صروعان من  اأ�صخا�ص. وهذان   508 امل�صتفيدين منهما  ويقدر عدد  800,651 دولر، 
�صمن خطة م�صاريع القطاع لعام 2015 م البالغ عددها 38 م�صروعًا بتكلفة تقديرية 18 

ملي�ن دولر ما يعادل 3,870 مليار ريال.

1,196,365 دولر  بلغ اإجمايل املن�صرف للم�صاريع حتت التنفيذ خالل الربع ما يقارب 
ما يعادل 257,039,020ريال، حيث مت مت�يل كاًل من امل�ؤ�ص�صة ال�طنية للتم�يل الأ�صغر 
وذلك  الأ�صغر  للتم�يل  اليمن  و�صبكة  الإ�صالمي  والأ�صغر  ال�صغري  للتم�يل  اآزال  وبرنامج 
بغر�ص ت��صيع وزيادة اأن�صطتها يف جمال اخلدمات املالية وغري املالية والتدريب لأ�صحاب 

امل�صاريع ال�صغرية والأ�صغر.
و�صَل حجُم حمفظة القرو�ص الن�صطة لربامج وم�ؤ�ص�صات التم�يل ال�صغري والأ�صغر حتى 
دولر،بينما  ملي�ن   57 يعادل   ما  ريال  ملي�ن   12,819 يقارب  ما  اإىل  مار�ص2015   31
التم�يل ال�صغري والأ�صغر  بلَغ عدُد املقرت�صات واملقرت�صني من بن�ك وم�ؤ�ص�صات وبرامج 

خرين الن�صطني 683,365 مدخرًا ومدخرة. 124,917  مقرت�صًا ن�صطًا، َوَعَدُد املدَّ

الدعم الفني لتطوير االأنظمة االآلية لربامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر
حيث  الأ�صغر  التم�يل  وم�ؤ�ص�صات  لربامج  الآلية  الأنظمة  لتط�ير  الفني  الدعم  تقدمي  مت 
للتم�يل ال�صغري والأ�صغر  اآزال  التابعة لربنامج  العامة والفروع  مت ا�صتكمال ربط الإدارة 
الإ�صالمي مركزيا كما مت دمج الأنظمة الآلية الثالثة )نظام التم�يل والنظام املايل وامل�ارد 
اآليا من نظام التم�يل وامل�ارد على النظام املايل  الب�صرية) بحيث تعك�ص جميع العمليات 
وهذا من �صاأنه تقليل الأخطاء وت�فري ال�قت واجلهد وت�ثيق عمليات التعديل. وقد مت تط�ير 
تطبيق اجل�ال لعملية امل�صح امليداين لعمالء امل�صادقة امليدانية، كما مت زيارة �صركة الأوائل 
للتم�يل الأ�صغر بتعز لتقدمي الدعم الفني لها يف جمال نظام املعل�مات،كما مت اإعداد تقرير 
اإح�صائي لأن�صطة عمالء التم�يل الأ�صغر بامل�ؤ�ص�صات والربامج، ومت تقدمي عميلة الدعم 
يف  العمالء  بيانات  قاعدة  وحتديث  وال�حدة  التم�يل  م�ؤ�ص�صات  يف  الآلية  لالأنظمة  الفني 

م�قع ال�صتعالم الئتماين.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر
يعادل  )ما  ريال  64.5ملي�ن  يقارُب   مببلغ  ال�كالة  لتم�يل  املالية  الإجراءات  اأعداد  مت 
وقد  واملكال.  عدن  يف  وفرعيها  الرئي�صي  املركز  يف  اأن�صطتها  لتنفيذ  دولرًا)   300,000
الأعمال  تنمية  خدمات  جمال  يف  اأن�صطة  عدة  بتنفيذ  الأول  الربع  خالل  ال�كالة  قامت 

لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية والأ�صغر.

الدورات التدريبية 
مت التن�صيق مع �صركة  LFSالأملانية وبتم�يل من بنك التنمية الأملاين لتدريب 15 م�ظفًا من 
م�ؤ�ص�صات وبرامج التم�يل الأ�صغر على مهارات الإدارة املت��صطة يف امل�ؤ�ص�صات والربامج 

وملدة اأ�صب�عني قد نفذت الدورة يف برلني باأملانيا.

امل�صادقات امليدانية ملحفظة قرو�ص برنامج الحتاد للتم�يل الأ�صغر ـ اأبني 
قام ال�صندوق باإجراء امل�صادقات امليدانية على حمفظة قرو�ص برنامج الإحتاد للتم�يل 
الأ�صغر/اأبني من اأجل �صمان اإي�صال تلك اخلدمات اإىل الفئة امل�صتهدفة. كما ل�حظ فعالية 
دور دعم الربنامج يف اإعادة البناء والإعمار والتعايف يف حمافظة اأبني ل�صيما بعد الدمار 

الكلي الذي تعر�صت له نتيجة احلرب التي �صهدتها املحافظة خالل الأع�ام املا�صية.

�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
71,144 دولرًا) كمنحة  15 ملي�ن ريال )ما يعادل  قامت ال�حدة بتم�يل ال�صبكة مببلغ 

لتنفيذ اأن�صطتها يف جمال التدريب وتط�ير املنتجات.
وخالل الربع، قامت �صبكة اليمن للتم�يل الأ�صغر - بالتعاون مع جل�بال - بتد�صني الربنامج 
 2  - يناير   18 من  ا�صتمر  والذي  الإقرا�ص  م�صئ�يل  واإعداد  لتاأهيل  املخ�ص�ص  التدريبي 
جمال  يف  امل�ؤهلة  باخلربات  القطاع  رفد  زيادة  اإىل  الربنامج  وهدف   .2015 مار�ص 
التم�يل الأ�صغر. ومت اإ�صافة تدريبات ن�عيه ت�صتهدف تنمية املهارات ال�صخ�صية واملعرفية 

للم�صتهدفني.

بالتعاون مع منظمة “كري” وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نفذت �صبكة اليمن للتم�يل 
اإىل  الدورة  وهدفت  متدربًا.   22 ا�صتهدف  املايل،  التثقيف  يف  مدربني  تدريب  الأ�صغر 

التدريب على هذا املنهج يف املناطق الريفية.

احتفلت �صبكة اليمن للتم�يل الأ�صغر بتخريج 22 من م�صئ�يل الإقرا�ص والذين مت تدريبهم 
يف برنامج تدريبي مكثف ملدة 30 ي�م تدريبي. هذا الربنامج الذي ُنفذ بالتعاون مع منظمة 
جل�بال كمي�نيتيز كجزء من مبادرة MENA YES . وقد �صاحب احلفل املعر�ص الثاين 
للت�ظيف ح�صرته 7 م�ؤ�ص�صات وبن�ك التم�يل الأ�صغر. وهدف التدريب اإىل دمج خريجي 

الثان�ية يف قطاع التم�يل الأ�صغر.

تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

اأحد امل�صتفيدين من اخلدمات املالية للم�ؤ�ص�صة ال�طنية للتم�يل الأ�صغر - القاعدة - اإب
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موؤ�صرات حمفظة القرو�ص لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر مار�ص  2015 م

الربنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�ص 
)مليون 

ريال(

حمفظة 
القرو�ص 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
املوظفني

عدد م�صئويل 
منطقة العملالقرو�ص

مدخرونمقرت�صون
عدد 

القرو�ص

مبالغ 
القرو�ص
)مليون 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

44,00240123,8283,2470.75124,0129,818271138بنك الأمل للتم�يل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�ص

2
امل�ؤ�ص�صة ال�طنية للتم�يل 

18,6808030,2148525.02137,6737,17115282الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املح�يت

14,6189211,872976069,5044,3749951م�ؤ�ص�صة عدن للتم�يل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، الت�اهي، 

خ�ر مك�صر، كريرت - عدن ، حلج، 
ال�صالع

4
م�ؤ�ص�صة مناء للتم�يل ال�صغري 

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب10,367503,0187362.1478,6116,93811676والأ�صغر

5
برنامج الت�صامن للتم�يل 

7,2323101,1303.0838,6408,84313193الأ�صغر
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرم�ت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتم�يل 

7,4764507,1412,0350.819,0208,91111773الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئ�ن

7
برنامج ح�صرم�ت للتم�يل 

ح�صرم�ت )�صيئ�ن، ترمي، ال�ص�م)6,713384,1498156.9920,6332,1575620الأ�صغر

8
�صندوق مت�يل ال�صناعات 

5,2062502,123322,61717,05512621واملن�صاآت ال�صغرية

اأمانة العا�صمة، تعز، عدن، املكال، 
احلديدة، اإب، يرمي، ذمار، البي�صاء، 

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

اأمانة العا�صمة4,914643,1434357.5548,1982,8498742برنامج اأزال للتم�يل الأ�صغر9

10
برنامج الحتاد للتم�يل 

4,1181000406050,1872,7478031الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأح�ر)، املكال، 

ال�صحر، عدن

11
�صركة الأوائل للتم�يل 

1,5917906410.7565,8292,5784121الأ�صغر-
تعز ) الكمب، ح��ص الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة )

مناطق خمتلفة85,0243,413م�صاريع مدرة للدخل12

124,917683,36512,819759,94876,8541,276648اإلجمالي
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عدد امل�صاريع وامل�صتفيدين والتكلفة التقديرية وفر�ص العمل للربع الول 2015 ) ح�صب القطاع )

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر) 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
) دولر) 

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة امل�ؤقتة

ن�صبة الإناث )%( الإجمايل
1217,442124,51213,000505,500الدعم امل�ؤ�ص�صي

170,00070,00018050700الزراعة

1,365  6309,000309,000ال�صحة

1,100  11,770,0001,770,000امل�روث الثقايف

3500,500500,5001,4694631,988النقد مقابل العمل

2800,651800,6515083081خدمات الأعمال

143,667,5933,574,66315,1574940,734الإجمايل*

عدد امل�صاريع التي متت امل�افقة عليها خالل الربع الأول 2015 وكلفتها التقديرية )ح�صب 
املحافظة).

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر)

م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية 

)دولر)

ت�زيع ال�صتثمار 
على املحافظات 

(%(

1182,500182,5005.0اأرخبيل �صقطرى

11,770,0001,770,00048.3اأمانة العا�صمة

1152,000152,0004.1املهره

2104,000104,0002.8تعز

1166,000166,0004.5ح�صرم�ت

1217,442124,5125.9عمران

5275,000275,0007.5حلج

2800,651800,65121.8اأكرث من حمافظة

143,667,5933,574,663100.0الإجمايل*

% 14

% 2

% 48

الزراعة

الرتاث الثقايف 

النقد مقابل 
العمل 

% 8

ال�صحة

*الإجمايل ي�صمل )11) م�صروعا مل يت�فر لها م�صدر مت�يلي

*الإجمايل ي�صمل )11) م�صروعا مل يت�فر لها م�صدر مت�يلي

ن�صبة توزيع اال�صتثمار يف ال�صندوق للربع  االأول 2015

% 22

خدمات الأعمال

% 6

الدعم امل�ؤ�ص�صي
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الول 

2015 )ح�صب املحافظة (

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر )

م�صاهمة ال�صندوق 
املتعاقد ) دولر )التقديرية )دولر )

1,404202,547,864169,033,149153,718,245اب

34868,210,92656,506,37943,822,734ابني

526,117,1265,882,4215,773,331اأرخبيل �صقطرى

708108,703,939103,342,81792,822,666المانه

30940,041,10135,558,45732,093,488البي�صاء

16019,613,29218,766,89115,651,584اجل�ف

1,242185,365,535179,857,807155,503,735احلديده

29549,617,73043,450,92536,394,391ال�صالع

43261,568,00753,657,11348,269,506املح�يت

1078,616,8108,117,0547,142,187املهره

1,804280,108,743206,280,003191,943,391تعز

1,179166,692,694148,827,201128,567,166حجة

68078,775,70976,148,14862,622,977ح�صرم�ت

972130,358,859103,009,20298,919,614ذمار

36257,643,76336,576,86239,152,317رميه

30533,390,46032,095,54228,923,552�صب�ه

35456,579,46455,535,15950,272,080�صعده

53266,488,94662,003,11653,483,894�صنعاء

32548,333,06045,786,80439,482,582عدن

926124,664,148110,511,62299,919,032عمران

729119,040,15789,908,05583,112,375حلج

12912,095,46511,538,11810,700,604مارب

1,286121,696,344119,914,84188,324,655اأكرث من حمافظة

14,6402,046,270,1431,772,307,6871,566,616,106الإجمايل*

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية الربع الول 
2015 ) ح�صب القطاع )

املتعاقد ) دولر )عدد امل�صاريعالقطاع

34924,303,525البيئة

23414,732,855التدخل املتكامل

93515,559,934التدريب

4,743565,118,147التعليم

58521,135,827الدعم امل�ؤ�ص�صي

30821,825,647الزراعة

1,10471,227,808ال�صحة

723150,371,489الطرق

الفئات ذات الحتياجات 
68029,422,625اخلا�صة

16730,924,892املن�صاآت الأ�صغر

327,704,817املن�صاآت ال�صغرية

23339,791,802امل�روث الثقايف

1,846146,754,803املياه

584105,403,858النقد مقابل العمل

536,917,204خدمات الأعمال

12,5761,251,195,233الإجمايل*

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة امل�ؤقتة  حتى نهاية الربع الول 2015)ح�صب القطاع )  

 التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
)دولر)

 م�صاهمة ال�صندوق 
 املتعاقد )دولر)التقديرية )دولر)

اإجمايل العمالة  امل�صتفيدون غري املبا�صرين املت�قع�ن امل�صتفيدون املبا�صرون املت�قع�ن
امل�ؤقتة املقدرة اإناثذك�راإناثذك�ر

41146,030,31939,708,08637,329,0431,803,8391,799,363208,442205,6681,387,775البيئة

34032,088,91626,565,32521,546,095152,515159,997111,131114,181792,008التدخل املتكامل

1,04627,596,95727,558,35619,248,882101,56662,089430,904462,658405,245التدريب

5,272762,537,019737,779,658638,481,9111,527,2111,285,6511,918,6181,630,34124,980,448التعليم

65840,717,27138,001,32924,103,688400,542355,229326,174290,559919,727الدعم امل�ؤ�ص�صي

44058,099,94653,412,36440,364,964248,649211,981418,278317,9601,434,872الزراعة

1,218108,640,422105,826,01989,142,7332,858,0514,977,259864,8181,504,5172,319,133ال�صحة

845193,405,060187,261,397178,732,3512,225,3262,202,830843,899834,6009,036,918الطرق

الفئات ذات 
71837,945,82837,191,93231,096,407الحتياجات اخلا�صة

112,07072,54968,48252,431864,313

19749,359,18549,196,08340,400,09287,356370,469515,9111,511,056173,379املن�صاآت الأ�صغر

338,982,0318,981,0317,834,81718,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28465,996,98365,257,57755,043,242209,365183,538109,30683,3932,514,029امل�روث الثقايف

2,295430,423,541211,963,949210,378,1182,037,9872,055,020157,172137,7628,903,470املياه

803166,934,244166,092,162157,133,994641,872624,711991,1111,043,67914,332,558النقد مقابل العمل

8017,512,41917,512,41915,779,76966,54126,56794,31768,9193,555خدمات الأعمال

67,215,713  68,085,258 14,6402,046,270,1431,772,307,6871,566,616,106الإجمايل

*الإجمايل ي�صمل )211) م�صروعا مل يت�فر لها م�صدر مت�يلي

*الإجمايل ي�صمل )211) م�صروعا مل يت�فر لها م�صدر مت�يلي
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ثَّاًل بربنامج التدخل املتكامل) بتدريب عدد من ال�صباب يف ُعَزل الربنامج، وذلك يف جمال �صحة احلي�ان، حيث ح�صل  قاَم ال�صندوُق الجتماعي للتنمية )مُمَ
ه�ؤلء ال�صباب على تدريب نظري ملدة �صهر، وتدريب عملي ل�صهرين اآخَرْين. ومت التدريب يف قراهم: القحيفة )تعز)، كر�ص )حلج)، بني اأ�صعد )اإب)، الثل�ث 

)ذمار) بالإ�صافة اإىل متابعتهم بعد التدريب )يف قراهم اأي�صًا) من ِقَبل اأطباء بيطريني وملدة �صتة اأ�صهر.
وقد مت ت�صليم املتدربني حقائب بيطرية حتت�ي على الأدوات اخلا�صة بتنفيذ عملهم، وكذلك كمية من الأدوية الالزمة لعملهم، بحيث يتم بيعها للمزارعني 

عند معاجلة احلي�انات، ومن َثمَّ �صراء اأدوية اأخرى. كما مت اإعطاوؤهم ت�صاريح مزاولة املهنة حتت اإ�صراف مكاتب الزراعة يف مراكز املديريات )اإدارة �صحة 
احلي�ان).

ومن ال�صباب املتدربني، حميد في�صل )من عزلة بني اأ�صعد، حمافظة اإب)، وم�صطفى حممد علي )من كر�ص، حلج)، وعلي عبده حممد نا�صر )من الثل�ث، 
ذمار).

ويعترب ه�ؤلء ال�صباب من�ذجًا من املتدربني الذين ميار�ص�ن العمل يف ُعَزلهم، حيث قام�ا بفتح �صيدليات يف قراهم، بالإ�صافة اإىل تقدمي اخلدمات البيطرية 
للمزارعني )معاجلة احلي�انات وبيع اأدوية) وكذلك ت�عية املزارعني يف جمال رعاية احلي�ان.

وقد اأدت هذه الأن�صطة كلها اإىل ت�فري وحت�صني اخلدمات البيطرية يف املناطق امل�صار اإليها، وكذلك حت�صني امل�صت�ى املعي�صي لكثري من املزارعني، وكذا رفع امل�صت�ى 
القت�صادي له�ؤلء ال�صباب من خالل ت�فري فر�ص عمل لهم بعد اإك�صابهم مهنة البيطرة.

املزارعني يف �صحة احليوان مل�صاعدة  ريفية  ُعَزل  �صباب  تدريب 


