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  القائمة حمفظة القروض
عدد 
 املدخرين

 مبالغ القروض
 )يتراكم(

عدد 
 املقترضني

 الربنامج

 الحدیدة  1,005   321,999,046    -           29,943,305
 حیس 340      54,070,000 909 13,909,967
 المراوعة  116      151,014,173   -           7,062,803 

 وادي حضرموت 252      38,368,221   -           11,388,807  
 دارسعد 608      37,570,000 847  11,331,514
 المعال 378      26,993,000 617 7,999,737 

 صنعاء 480      45,488,000 98  16,011,925  
 الشیخ عثمان 297      8,444,745   460 3,852,765

 المؤسسة الوطنیة  1,579   60,114,775   4,957 27,296,250
 بیت الفقیة 93        2,180,353  242   999,280 

 جمعیة سوفد 1,542   -    -       26,068,500
 مشروع تعز 1,160   -    -    28,864,000
 أبین 136      1,548,300   1,254,760

 مشاریع أخرى  -  109,411,839 -  -
 اإلمجايل 7 986, 202857, 452, 8 130, 983185, 613,

  ، غیر متوفرة - 
31122003

 )$( املنصرف )$( تااللتزاما املشاريععدد  احملافظة
 11,336,865 16,743,586 271 صنعاء

 18,485,188 29,244,860 314 ةمانة العاصمأ
 8,253,738 9,956,187 110 عدن

 14,765,238 24,377,242 360 تعز
 16,530,730 24,230,759 305 ةالحدید

 4,928,069 6,972,335 108 لحج
 9,743,809 17,980,200 248 بإ
 4,806,275 5,429,543 81 بینأ

 11,285,983 16,256,167 248 ذمار
 3,807,039 5,121,163 92 ةشبو

 9,034,862 15,381,678 220 حجة
 5,859,411 7,611,888 86 اءالبیض

 11,187,020 14,512,670 227 حضرموت
 4,229,861 5,977,998 89 ةصعد

 2,077,298 3,776,118 56 الجوف
 2,913,293 3,808,160 54 العالض

 6,905,679 10,147,451 124 المحویت
 1,735,313 4,890,392 50 ربأم

 10,724,708 15,037,491 215 عمران
 2,213,254 2,380,811 40 ةالمھر

 4,454,850 5,447,270 142 أكثر من محافظة
 165,278,484 245,283,969 3,440 االجمالي

 

 

31122003 م2003 ديسمبر - اكتوبر - ونعشر والرابعالالعدد   
 )$( املنصرف )$(االلتزامات  عدد املشاريع القطاع الرئيسي

 89,262,015 130,395,280 1,697 التعليم
 14,496,329 19,304,965 300 الصحة
 26,062,419 36,443,882 583 املياه
 6,775,651 10,896,032 89 البيئة

 3,626,330 10,620,975 64 املوروث الثقايف
 8,116,933 12,214,782 115 الطرق

 3,193,441 4,335,387 50  الصغرمتناهيةالقروض 

 523,354 778,253 6  الصغريةاملنشآت

 7,973,505 11,847,618 168 اخلاصة االحتياجات وذو

 1,128,424 1,530,303 28 املتكاملالتدخل 

 1,469,555 2,210,351 154 التدريب

 2,650,528 4,706,142 186 الدعم املؤسسي

 165,278,484 245,283,969 3,440 اإلجمالي

31122003
 توقعةامل العمالة

 
 نوستفيدامل

املؤقتة   الدائمة املباشرين غري   املباشرون 

 
 القطاع
 

 التعليم 1,089,006 195,962 5,272,766 7,092
 الصحة 1,403,524 197,692 587,935 1,792

 املياه 1,588,773 114,149 1,604,027 628
 البيئة 1,235,494 81,055 343,390 522
 روث الثقايفاملو 228,136 74,906 524,679 84
 قالطر 987,358 1,082,121 862,968 0

  الصغرمتناهيةالقروض  24,930 137,217 8,845 404
  الصغريةاملنشآت 730 17,015 12,200 70

 اخلاصة االحتياجات وذو 91,197 74,731 349,565 876
 املتكاملالتدخل  52,882 113,249 56,224 36

 التدريب 12,698 95,572 37,842 204
 الدعم املؤسسي 168,272 392,133 103,645 763

 اإلجمالي 6,883,000 2,575,802 9,764,086 12,471
31122003

 القــطاع املشاريع عدد )$ (االلتزامات )$ (املنصرف

 التعليم 1,084 72,003,041 69,302,723
 الصحة 213 11,991,403 11,600,073
 املياه 349 21,129,082 20,540,200
 البيئة 47 5,400,290 5,190,648
 املوروث الثقايف 16 1,471,460 1,330,966
 الطرق 49 5,406,128 5,159,260
  الصغر متناهيةالقروض 33 2,377,218 2,128,160

  الصغريةاملنشآت 3 18,800 11,692
 اخلاصة االحتياجات وذو 72 5,372,335 4,889,217

 املتكاملالتدخل  8 312,591 294,909
 التدريب 118 1,396,977 1,308,870
 الدعم املؤسسي 119 2,161,811 2,064,080

 اإلمجايل 2,111 129,041,137 123,820,798
  بعد مالیًاُتقَفل ولم  ُمنَجَزة*

 
توقيع اتفاقية في باريس لتمويل المرحلة الثالثة من 

 عمل الصندوق
 20/12/2003تم في العاصمة الفرنسية، باريس، فـي        
جمهورية اليمنية التوقيع على اتفاقية قرض تنموي بين ال 

 60البالغة قيمتـه    —وسيستخدم القرض . والبنك الدولي 
في المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة      —مليون دوالر 
 .للصندوق

وقد أعرب المسؤولون في البنك الدولي عن ارتيـاحهم         
البالغ للنجاح الكبير الذي حققه الصندوق في المرحلتين        

اف التي أنشئ من    األولى والثانية من حيث تحقيق األهد     
أجلها، واعتبروه نموذجاً للعمل المؤسـسي والكفـاءة        
العالية في استخدام الموارد وتوظيفها بطريقـة فاعلـة         
وكفوءة، جعلته يحظى بدعم ومساندة الدولة والمنظمات       

 .الدولية
وشارك في المباحثات ومراسيم التوقيع االخوة أحمـد        

خطـيط  محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء ووزير الت      
رئيس الجانب اليمني، وعبد الكـريم      / والتعاون الدولي 

إسماعيل األرحبي، وزير الشؤون االجتماعية والعمـل       
والمدير التنفيذي للصندوق، وسفير بالدنا في واشنطن،       
وعبد اهللا الديلمي، رئيس وحـدة المـوروث الثقـافي          
والطرق الريفية في الصندوق، واألخت لميس اإلرياني، 

لبرمجة والتقييم، وعدد من المسؤولين في      رئيس وحدة ا  
 .  البنك الدولي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علي عبد اهللا صالح، رئيس الجمهوريـة،       /برعاية فخامة الرئيس   :تدشين المرحلة الثالثة    
أعمال الـصندوق   من عاء فعاليات تدشين المرحلة الثالثة    في صن  08/10/2003بدأت يوم   
الرئيس  وقد حضر فخامة   ".بمشاركة المجتمع  التنمية" تحت شعار  2008–2004لألعوام  

 وحـوى الـصور     نظمـه الـصندوق    المعرض الذي  بافتتاح وقام افتتاح الفعاليات،  حفل
يدين، وطـاف   المستف ، وكذا منتجات بعض    الصندوق عن نشاط    وإصدارات والمجسمات

المختلفـة التـي ينفـذها       األنـشطة  واطَّلع على محتوياتها التي تعكس     المختلفة، بأقسامه
وأشاد فخامته بالجهود المبذولة من ِقبل الصندوق في تنفيـذ المـشروعات فـي              الصندوق

كمـا ألقـى    . مختلف الوحدات اإلدارية، وتشجيع المجتمع على اإلسهام في عملية التنمية         
في حفل افتتاح الفعاليات، عبر فيها عن شكره إلدارة الصندوق على كل مـا              فخامته كلمة   

إن ما يعمله الصندوق شيء رائع جداً يحظى برعاية مـن           "وقال  . تبذله من جهود تنموية   
جانبنا، وبدعم من الحكومة، وما عليه إال االستمرارية في اإلسهام الفاعل في عملية التنمية     

 .  نتشارهومكافحة الفقر والحد من ا
وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد / وكان األخ أحمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء

ألقى كلمة، قال فيها إن الصندوق نجح في تنفيذ مهامه نجاحاً باهراً، وسهل مهمة الحكومة               
 .  الحاليةفي إقناع المانحين بتقديم التمويالت المطلوبة لعملياته في المرحلة الثانية والمرحلة 

المـدير  / كما ألقى األخ عبد الكريم إسماعيل األرحبي، وزير الشؤون االجتماعية والعمل          
 وسياسـات  مفـاهيم  من عدداًتبنى  التنفيذي للصندوق، كلمة أشار فيها إلى أن الصندوق         

 .وإصرار عزم بكل أنشطته في وطبقها لها وروج الهامة الجديدة التنمية
 الصندوق االجتماعي   ميقدٍِِِِ س ي اليمن إلى أن البنك الدولي     فنك الدولي   وبدوره، نَوه ممثل الب   

ؤتمر دولي هام يعقَد العـام       في م   في تحقيق التنمية ومكافحة الفقر     في اليمن كنموذج ناجح   
 .القادم في الصين

كما ألقيت كلمتان عن مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحليـة أشـادت بـدور               
بعد ذلك بدأت الفعاليات الخاصة بتدشين المرحلـة         . للمجتمعات المحلية  الصندوق ودعمه 

 .الثالثة
 رأكتـوب  09– 08 اجتماع الممولين الداعمين للـصندوق يـومي         دِقع :اجتماع الممولين 

ـ          .2003 رحلتين األولـى    وتم في االجتماع استعراض ومناقشة أداء الصندوق خالل الم
حـضر   .راء حول التصورات الخاصة بالمرحلة الثالثة     والثانية من عمله، وكذا تداول اآل     

 إسـماعيل األرحبـي،     عبد الكريم  /االجتماع وشارك في أعماله والنقاشات التي تخللته األستاذ       
المدير التنفيذي للصندوق، وممثلـون عـن عـدد مـن           /وزيرالشؤون االجتماعية والعمل  

ـ           وا الـصندوق خـالل     السفارات في اليمن، وممثلون عن مختلف المانحين الـذين دعم
كما شارك فـي    . المرحلتين األولى والثانية،وكذا ممثلو المانحين المحتملين للمرحلة الثالثة       

االجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ورؤساء الوحدات، 
 .ومديرو فروع الصندوق في المحافظات، وكذا عدد من كوادر الصندوق

  

                                        رة الصندوق االجتماعي للتنميةرة الصندوق االجتماعي للتنميةنشنش                          

 
 
 
 

 تكللت به فعاليات تدشين المرحلة الثالثة من الذيالنجاح 
يومي (أعمال الصندوق واجتماع الممولين الداعمين له 

يجسد المنحى التصاعدي لسير عمل ) 9/10/2003—8
 الصندوق ونجاحاته وإنجازاته، ويضيف لبنة أخرى توطِّد

 . صرح هذه المؤسسة التنموية المتنامية باطِّراد
 

وما زاد من أهمية هذا الحدث هو حضور ومشاركة فخامة 
في —رئيس الجمهورية في افتتاح الفعاليات، وإشادته

بالدور الفعال والمتميز الذي يلعبه —الكلمة التي ألقاها
الصندوق، وتأكيده على استمرار دعم القيادة السياسية 

وتوجيهها للحكومة برفع مساهمتها المالية للصندوق، 
لميزانيته، وذلك لتمكينه من مواصلة أدائه لدوره في 
اإلسهام في التخفيف من الفقر وإنجاز المهام التنموية على 

 .المستوى الوطني العام
 

كما أن الجدية العالية التي اتسمت بها النقاشات الفنية 
نحين، والتي شارك المكثفة التي دارت في إطار اجتماع الما

الحاليون بل عدد من /فيها ليس فقط الممولون السابقون
ـُعداً آخر ألهمية /الممولين المحتملين الجدد، تُضفي ب

فعاليات إطالق المرحلة الثالثة، وللنجاح المتواصل الذي ما 
وعلى ، 1997منذ تأسيسه عام —فتئ يحققه الصندوق

–1998(مله امتداد المرحلتين األولى والثانية من ع
2003 .( 

 
وإذا كان هذا التقدم واالرتقاء المتواصل في أداء 

والذي يحظى بالتأييد والدعم والثقة، داخلياً —الصندوق
فهو، وفي .. يبعث على الرضى ويثلج الصدور —وخارجياً

الوقت ذاته، يضيف أيضاً المزيد من األعباء والمسؤوليات 
عي، إذ يتطلع على عاتق إدارة وكوادر الصندوق االجتما

تحقيق المزيد من هذه —ويبذل جهوداً حثيثة من أجل—إلى
النجاحات أثناء تنفيذ المهام الكبيرة للمرحلة الثالثة التي 

وتمتد حتى ) 2004(تبدأ مع بداية العام الميالدي الجديد 
 .2008عام 

 



 4ون و العشرالرابع  العدد –نشرة الصندوق االجتماعي للتنمية 

الصـندوق االجتمـاعي للتنمـية 
   . 15485

الجمهورية اليمنية - صنعاء 
) 967-1(670 449 )          فاكس : 967-1 (669 449/ 8تلفون :

 sfd@sfd-yemen.org :               بريد إلكـــتروين
 www.sfd-yemen.org:    العنوان على الشبكة العاملية 

 

 
ئيس رفخامة رئيس الحمهورية وسعادة 

 معرض تفقدهما لفعالياتمجلس النواب اثناء 
 الصندوق

 
 عرض نتائج تقييم األثراثناء 

mailto:sfd@sfd-yemen.org
http://www.sfd-yemen.org


 
 
 

      
 
 

 

 
تدريب ضباط التعاقدات واالستشاريين التابعين للصندوق االجتماعي وفروعـه          -

 .. في المحافظات في األساليب التعاقدية  الخاصة بمشاريع الصندوق
ليب االتـصال   تأهيل الطلبة الجامعيين الريفيين في محافظة صنعاء  فـي أسـا            -

وتشكيل اللجان المجتمعية بهدف  مساندة  العمل في التنميـة والمـساهمة فـي         
 .إيجاد فرص عمل للطلبة الجامعيين والخريجين أنفسهم

وادي ( تدريب مشرفي ومشرفات أندية أنصار البيئة فـي المـدارس الثانويـة        -
 ).حضرموت

 
 ) تحت التنفیذ-مشاریع 7  ( قطاع الدعم المؤسسيقطاع الدعم المؤسسي .2
 

 :  المشاریع في ھذا القطاع ما یليوشملت
  )    مشاريع6( دعم مؤسسي لمنظمات غير حكومية  •

لدعم األنشطة التدريبية الداخلية من خالل تدريب مـدربين و          أربعة مشاريع      –أ  
موجهة لجمعيتين في محافظة    توفير بعض التجهيزات والمعدات  الضرورية ،          و

 .حافظة الحديدة  أبين وجمعية في محافظة لحج وجمعية في م
+ تجهيزات  (  اتحاد نساء اليمن بمحافظة ذمار        يستهدف فرع  مشروع واحد _ ب  

 )تدريب 
  ج ـ مشروع واحد يستهدف إدارة المـرأة فـي االتحـاد التعـاوني الزراعـي      

 ).تدريب + تجهيزات مكتبية ، ومعدات  (

 ) مشروع واحد ( للسلطة المحلية  دعم مؤسسي  •
 الدعم توفير التجهيـزات والمعـدات الـضرورية          يستهدف  مشروع واحد  - 

  .والخاصة بتسهيل تدريب أعضاء  المجالس المحلية في مختلف المحافظات
  

  االجتماعيةاالجتماعية  الحمايةالحماية  وحدةوحدة
   أخبار عامةأخبار عامة

شاركت الوحدة من خالل مدير فرع الصندوق بتعز فـي ورشـة العمـل شـبه                
 "ريب المهنـي العاديـه    ادماج األشخاص المعوقين في برامج التد     "األقليمية حول   

 كما قـام    2003 ديسمبر   18-15 األردن خالل الفتره     –والتي عقدت في عمان     
مدير فرع تعز بزيارة عدد من المؤسسات العاملة مع الفئات الخاصـة بـاألردن              

  .لإلطالع على تجارب تلك المؤسسات واالستفادة منها
طة مشاريع الفئات   كما شاركت الوحده من خالل مدير فرع الصندوق بعدن وضاب         

 االحتياجات الخاصة باإلدارة العامة في المؤتمر العربـي االقليمـي للـدمج             ذات
التربوي للمكفوفين والذي نظمه اتحاد مكفوفي آسـيا وجمعيـة الـشبيبة بلبنـان              

 الیون سكو   طفال ببيروت ومنظمـة   ليمي للمنظمة السويدية لرعاية األ    والمكتب االق 
 55  وقد شارك ف ي الم ؤتمر   . 2003 دیسمبر 18-16وعقد في بیروت خالل الفترة  

 دولة عربیة  وذلك لتب ادل  11مثال عن منظمات أھلیة ودولیة ووزارات التربیة في         م
  .الخبرات حول الدمج والخروج بتوصیات تدعم الدمج التربوي للمكفوفین

  ةةــححــالصالص
 

  ً. مشروعًا صحیا16وافق الصندوق على تمویل 
حیة ف  ي ورش  ة العم  ل الت  ي اقامتھ  ا وزارة ال  صحة    ش  ارك ض  ابط الم  شاریع ال  ص   •

العام ة وال سكان ح ول تحلی  ل ال شركاء ف ي اص الح قط  اع ال صحة التطبیقی ة لنظ  ام         
واخ ر  أالمدیریة الصحي والت ي عق دت ف ي ن ادي ض باط الق وات الم سلحة ب صنعاء           

 .م2003شھر دیسمبر 
صندوق ش  ارك ض  ابط الم  شاریع ال  صحیة ف  ي الورش  ة التدریبی  ة الممول  ة م  ن ال          •

ت دریب المج الس    ل ظم ة البریطانی ة للتع اون ال دولي         االجتماعي للتنمیة ونفذتھا المن   
 .یریات من محافظتي الحدیده وصنعاء مد6الصحیة في 

 
  الفئات ذات االحتياجات الخاصةالفئات ذات االحتياجات الخاصة

 
 : من ضمنها مشروعا16ًتمت الموافقة على تمويل 

ض  من أن  شطة  وم  ن ، العاص  مة األن  شطة ال  صحیة ف  ي مح  وى ع  صر بأمان  ة  دع  م •
 وتزوی دھن  ف ي المح وى      المتواجدات الصحیات    العامالت المشروع تطویر قدرات  
صحیات لتنفی ذ  ل  ا  العامالت برنامج متابعةوتنفیذى إعداد لبشنط والدة ، باإلضافة إ    

 . لألسر توعیةبرنامج 
 وض  من أن  شطة  ،  دار التوجی  ھ االجتم  اعي للفتی  ات بأمان  ة العاص  مة   أن  شطة دع  م •

 .)ًاراكب 16(فیر باص توتم المشروع 
 جان  ب بن  اء ق  سم   الى بأمان  ة العاص  مة، المرك  زي وتأثی  ث م  صحة ال  سجن   ت  رمیم •

   .المصحة تأثیثكذلك وإلستقبال المرضى 
 

 تط ویر برن امج التربی ة ال شاملة وتوس عتھ إل ى محافظ ات الحدی ده                 ضمن أنشطة مشروع   •
 :وحضرموت تم تنفیذ األنشطة التالیة،ذمار،إب ،المحویت ،

 من معلمي برنامج التربية الشاملة لنيل دبلوم مكثف في مجال التعليم 5ابتعاث  .1
 .الشامل بجامعة األميرة ثروت باألردن

س التربية الشاملة بتعز وابين  في مجال باء والعاملين في مدار من اآل56تدريب  .2
صعوبات التعلم وكيفية دعم االطفال ذوي ، التربية الشاملة ، حقوق الطفل 

 .االحتياجات الخاصة في المدارس ومشاركة المجتمع
 

  المتكاملالمتكامل  التدخلالتدخل
  
 األنشطة تضم دوالر 53,100  بكلفة اجمالیة قدرھا مشروعینتمت الموافقة على تنفیذ  

 :التالیة
 
 تنظیم دورة تدریبیة لعدد من المزارعین في كل من  أحور واللحیھ ح ول آلی ات تح سین      •

ی   ستھدفھا برن   امج الت   دخل  الج   دوى االقت   صادیة للمن   تج الزراع   ي ف   ي المن   اطق الت   ي    
 .المتكامل

 م  ن النح  الین ف  ي مدیری  ة أح  ور ح  ول الط  رق الحدیث  ة لتربی  ة      45إقام  ة دورة تدریبی  ة   •
 . النحل

ج ان التنمی ة المحلی ة ف ي من اطق الت دخل المتكام ل ف ي مج ال التعاق دات                    ل  اعضاء تدریب •
المجتمعیة ، كما تم تدریبھم على إعداد الخطط التشغیلیة للمشاریع بالتنسیق مع المج الس   

  .المحلیة
تدریب النساء في مناطق التدخل المتكام ل عل ى ط رق وآلی ات واس الیب زراع ة ب ساتین                •

 .االكتفاء الذاتي
یب لجنت  ي م  ستخدمي المی  اه ف  ي ق  رى امب  سطي وحن  اذ ، مدیری  ة أح  ور ،     ت  شكیل وت  در •

 .محافظة أبین 
  
 

   و االصغر و االصغروحدة المنشآت الصغيرةوحدة المنشآت الصغيرة
 
 

  :اشهار المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
 تم اشهار المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر، كأول مؤسسة من          م10/2000/ 4في يوم 

  مليـون  20 االصغر في اليمن، برأسـمال       نوعها متخصصة في تقديم خدمات التمويل     
ريال، وقد ساهم في تأسيس المؤسسة عدد من الشخصيات االجتماعية ورجال االعمال            

المؤسسة الناشئة ستقوم بإدارة عدد من البرامج التي        .   الصندوق الىوالبنوك باإلضافة   
 يـسهم   تقدم خدمات التمويل االصغر في إب وتعز وذمار ويريم والقاعدة، ويتوقـع أن            

  . خدمات التمويل االصغر في اليمنانشاء المؤسسة في تعزيز القدرات المتوفرة لتقديم
  :مؤتمر سنابل للتمويل االصغر

شارك وفد من الصندوق في المؤتمر السنوي األول لشبكة التمويل االصغر في البلدان              
 اًم، وبـصفته عـضو    17/12/2003-15العربية والذي عقد في االردن فـي الفتـرة          

، شارك الصندوق أيضاً في اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة والتي تم فيهـا             اًمؤسس
إقرار مبدأ أنشاء مقر دائم للشبكة، مما سيسهم في زيادة قدرتها على تقـديم خـدماتها                

  .لقطاع التمويل االصغر في البلدان العربية
  :وعاتالدورة التدريبية التعريفية حول التمويل االصغر وإقراض المجم

من  تم عقد دورة تدريبية حول التمويل االصغر ونظام المجموعات لعدد من الجمعيات 
 مـشاركة وقـد     21لحج وشبوة وعبس وحجة والمهرة وسقطرى،  حـضر الـدورة            

 أيام شملت زيارة للبرنامج التجريبي للتمويل االصغر في أبـين           6استمرت الدورة مدة    
  .والذي يديره اتحاد نساء اليمن

  :ورة التدريبية في التخطيط االستراتيجيالد
الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط االستراتيجي لبرامج التمويل        قد في مقر الصندوق   ع

االصغر، حيث تم خالل الدورة تعريف المشاركين بطـرق التخطـيط االسـتراتيجي             
ط المالي  واالدوات التي تستخدم بما في ذلك استخدام برنامج مايكروفن الخاص بالتخطي          

  .لعربيةغة ال الى الوهو البرنامج الذي قام الصندوق بترجمته
  :لصناعات الصغرى وتطويرهاادورة تمويل 

م دورة تمويل الـصناعات الـصغرى       24/12/2003-21عقدت في صنعاء في الفترة      
وتطويرها وذلك بالتعاون مع المعهد االسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االسالمي           

 متدرباً من عـدد مـن الجمعيـات والبنـوك           27 جدة، وقد شارك في الدورة       -يةللتنم
وصندوق تمويل الصناعات الصغيرة باإلضافة لوزارتي الصناعة والتدريب المهنـي،          
وقد قام عدد من المحاضرين بتعريف المتدربين على تجارب عدد من الدول في تمويل              

هود المختلفة في هذا المجال في      الصناعات الصغرى وتطويرها، كما تم استعراض الج      
 .اليمن




الصندوق يسهم في دعم الالمركزية والتنمية المحلية وبرامج اإلقراض الصندوق يسهم في دعم الالمركزية والتنمية المحلية وبرامج اإلقراض 
   األصغراألصغر

نعاء على مذكرة تفاهم بـين وزارة اإلدارة المحليـة        بص 7/12/2003وقِّع في   
والصندوق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك لتنظيم التعاون المشترك في          
مجال دعم الالمركزية والتنمية المحلية عبـر تنفيـذ برنـامج وطنـي لـدعم               

حـدة  الالمركزية أعدته وزارة اإلدارة المحلية بإعانة فنية من برنامج األمم المت          
اإلنمائي، حيث سيتم تحديد مساهمة الصندوق في تمويل وتنفيذ نموذج التخطيط           
والتصرف في النفقات عبر المشاركة الشعبية، وبناء القدرات المحليـة، وكـذا            

وسينفِّذ الصندوق البرنامج في عدد من المـديريات،        . قدرات المجالس المحلية  
 . أخرى باتباع نفس المنهجيةبينما ينفِّذه البرنامج اإلنمائي في مديريات 

وقع المذكرة األخوان صادق أمين أبو راس، وزيـر اإلدارة المحليـة، وعبـد              
 االجتماعية والعمل والمدير التنفيذي للصندوق،      نالكريم األرحبي، وزير الشؤو   

 .والسيد جيمس راولي، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدى اليمن
كما وقع األخ المدير التنفيذي والسيد راولي على اتفاقية دعم برامج اإلقـراض             
األصغر، تقدم بموجبها األمم المتحدة الدعم الفني على شكل خبراء ومساهمات           
أخرى للبرامج، فيما يتولى الصندوق تقديم موارد لإلقراض، باإلضـافة إلـى            

  .الدعم الفني
  20032003م م االجتماع الثاني العام للصندوق لعااالجتماع الثاني العام للصندوق لعا

      يـُِقد االجتماع الثاني لوحدات وفروع الـصندوق يـوم  أكتـوبر  16—15ع
وتم في االجتماع التركيز على مناقشة خطـة        . ، برئاسة المدير التنفيذي   2003
، وتوزيع مخصصات المرحلة الثالثة، حيث جرى عرض ومناقشة         2004عام  

نـشط فيهـا     في مختلف الوحدات والقطاعات التي ي      2004اتجاهات خطة عام    
كما استعرض االجتماع النتائج األولية لمسح تقييم األثر لمـشاريع          . الصندوق

الصندوق وذلك من حيث منهجية المسح واختيار العينة والنتائج التي خرجـت            
كما جرت مناقشة جمع البيانات األساسية الالزمـة للتقيـيم فـي            . بها الدراسة 

 .عض مصادر التمويلقطاعات التعليم والصحة والمياه، وكذا وضع ب
 

  التعليمالتعليموحدة وحدة 
  

 658 تت ضمن تنفی ذ   ًا م شروع 83م توقی ع   2003تم خ الل الرب ع األخی ر م ن ع ام            
 إس تكمال ع شرة ف صول أخ رى ك ان         و وت رمیم    ة جدید بین فصول ا م ًا دراسی فصًال

 .األھالي قد شرعوا في تنفیذھا 
بی  ة ف  ي  كم  ا تت  ضمن ھ  ذه الم  شاریع بن  اء وتجھی  ز ص  الة محاض  رات لكلی  ة التر      

كم ا ت ضمنت الم شاریع      . ی ة   عمران وبناء وتجھی ز روض تي أطف ال بمنطق ة التعزّ          
التي تم توقیعھا خالل الربع األخیر من ھذا الع ام دع م وزارة التربی ة والتعل یم ف ي             

 . مجال الخارطة المدرسیة  في كل من محافظتي ذمار والبیضاء 
      الريفية الريفيةالموروث الثقافي والطرقالموروث الثقافي والطرقوحدة وحدة     

  الثقافـيالثقافـي  وروثوروثالمـالمـ
 
تم اإلنتهاء من إعداد قائمة المشروعات التي سيجري تنفيذها خالل الخطـة             -

 .م2004المقبلة للعام 
في إطار العمل في برنامج إعادة تأهيل وتسوير المقاشم في مدينة صـنعاء              -

 مع كل من المجلس المحلـي       مقشامة 11القديمة تم توقيع وثيقة تمويل لنحو       
يجـري اآلن    .وقاف واإلرشاد كجهة مالكة ومستفيدة    كجهة كفيلة ووزارة األ   

وإستمراراً في المضي    .إستالم عدد من مشاريع إعادة تأهيل وتسوير المقاشم       
قدماً في هذا البرنامج تم إرساء مناقصات عدد من المشاريع كما تم إستكمال             

 .كافة الدراسات لعدد آخر منها وجاري العمل في بعضها اآلخر
نجاز المخزن األرضي في متحـف صـنعاء حيـث مـن            يتواصل العمل إل   -

 .م2004 في منتصف يناير هالمتوقع اإلنتهاء من
تقدم خمسة مكاتب هندسية عربية ومحلية بعروضـها إلعـداد الدراسـات             -

 ويجري العمل على تحليل هذه العروض       ،والتصاميم الهندسية لمتحف مأرب   
 .من النواحي الفنية والمالية

وت شارفت األعمال الجاري تنفيـذها لتـرميم        في سيئون بمحافظة حضرم    -
 .الجزء الشرقي من قصر العشة على اإلنتهاء

 وقد تم توقيع العقد مـع       ،تم إرساء المناقصة الخاصة بباب الكرتب في زبيد        -
أحد المقاولين من أبناء المنطقة من قبل برنامج إستراتيجية وإدارة التـراث            

 وقد  ،يلة والمنفذة لهذا المشروع   الثقافي الحضري الذي يلعب دور الجهة الكف      
 .تم البدء في أعمال التنفيذ

  .يجري اإلعداد لتأسيس جمعية حرفيي البناء بالطين في وادي حضرموت -
 
  
 

  
    الريفية الريفيةالطرقالطرق

شارك قطاع الطرق وبصورة فعالة في أنشطة المعرض الذي إقـيم بمناسـبة              •
ـ         تـم   حيـث  ،اعي للتنميـة  افتتاح المرحلة الثالثة من أنشطة الصندوق االجتم

استعراض الحلول والتدخالت المناسبة والتي تنطبق مع معايير الصندوق تجـاه     
كما تم استعراض األثر المباشر بعـد       ، سياسة التدخل في مجال الطرق الريفية     

تنفيذ مشاريع الطرق والذي يتمثل بسهولة التواصل مع مراكز المدن والتـسوق       
ى انخفاض أجور النقل وأسعار المواد المتنقلـة        والخدمات األساسية باإلضافة إل   

 .في الريف
تم إنجاز بعض من مشاريع الطرق كما تم االستالم النهائي لمـشروع جـسر                •

 منطقة الصافية والذي كان له أثر كبير في سهولة          –التضامن في حي التضامن     
   .عبور السائلة للسيارات والمشاة وتحسين الوضع البيئي والصحي

 
 

   مياه والبيئةمياه والبيئةوحدة الوحدة ال
  الميـاهالميـاه قطاعقطاع

 25بل  غ ع  دد الم  شاریع المنج  زة والت  ي دخل  ت مرحل  ة التنفی  ذ خ  الل ھ  ذا الرب  ع            •
وبلغ  ت إلتزام  ات   . 583م  شاریع وب  ذلك یك  ون الع  دد التراكم  ي لھ  ذه الم  شاریع       

 ملیون دوالرامریكي وبذلك ت صل إلتزام ات ال صندوق         1.5الصندوق خالل الربع    
كم  ا بل  غ إجم  الي المب  الغ .  ملی  ون دوالر امریك  ي36.4 اإلجمالی  ة ف  ي قط  اع المی  اه

 ملی   ون دوالر امریك   ي وب   ذلك ی   صل إجم   الي  1.5المن   صرفة خ   الل ھ   ذا الرب   ع 
 . ملیون دوالرامریكي26.2الصرف 

 وال ذي یح وي   "مسعد ومسعدة"ة یعیة االجتماعا الحلقات االذ  كما تم إنتاج شریط       •
 . من الرسائل الصحیةًاعدد

 
  ةةقطــاع البيئــقطــاع البيئــ

 
 5بلغ عدد مشاريع البيئة المنجزة والتي دخلت مرحلة التنفيذ خالل هـذا الربـع               

وبلغت إلتزامات الصندوق في    . اً مشروع 89مشاريع وبذلك يكون العدد التراكمي      
 وبذلك تصل إلتزامات الصندوق اإلجماليـة      اً امريكي اًدوالر 427,718نهاية الربع   

الي المبالغ المنصرفة خالل هذا الربـع       كما بلغ إجم  . مريكي أ مليون دوالر  10.9
 مليـون   6.7 إلـى  الـصرف    يوبذلك يصل إجمال  . ة امريكي اتدوالر 423,007

 .دوالر امريكي
 
 لتنفيذ مشروع تجريبـي السـتخدام الغـاز الحيـوي           باإلعداديقوم الصندوق    •

)Biogas (  ويتولد الغاز الحيوي عـادة مـن تحلـل المـواد           . في توليد الطاقة
 ةات الحيوانات وبقايا االطعمة وفي هذا االطار تـم االسـتعان          العضوية كمخلف 

ية لجمع البيانات وترشيح المناطق      قام بزيارة بعض المناطق الريف     بخبير إقليمي 
 .المناسبة للمشروع التجريبي

  
    و الدعم المؤسسي و الدعم المؤسسيوحدة التدريبوحدة التدريب

  
 لت دریب  قطاعي اىمشروعًا  موزعة عل  27 من العام الرابعبلغ عدد مشاریع الربع     

 :  وعلى النحو التالي والدعم المؤسسي
 . مشروع واحد: المشاریع المنجزة في نفس الفترة  . 1 
 . وعشرون مشروعًا خمسة: مشاریع تحت التنفیذ . 2 
  .مشروع واحد:  موافق علیھا ولم توقع  مشاریع .3 

 :وتشمل القطاعین التالیین 
 
 
     التدريبالتدريب  قطاعقطاع..1
  منھا خالل نفس الربعع واحد از مشروتم إنج ) ًا مشروع19(  

 :واستهدفت  المشاريع  ما يلي 
تنمويـة  المفاهيم  ال تأهيل المجالس المحلية على مستوى المحافظات  في مجال           -

محافظـات  (  ودورة حياة المشروع و تحليل المشكالت التنظيميـة والمؤسـسية         
 لع ، حـضرموت  ، لحج ، أبين ، الضا     الحديدة ، عمران ،  صعدة ، حجة ، عدن         

 ) .ب ، ذمار ، البيضاء إتعز  ، 
تدريب مرشدين وعاملين صحيين في التوعية الصحية والبيئية لمشاريع حصاد           -

 .المياه  في محافظات إب ، تعز  ، عدن ، لحج ، أبين ، الضالع ، صنعاء 
 .تدريب لجان مجتمعية لمشاريع المياه والطرق  في محافظة تعز -
لمجتمعية في محافظات تعـز ، الحديـدة ، ذمـار ،            تدريب وتشكيل اللجان  ا     -

    .حضرموت ، عمران
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