
 
 
 

      
 
 

  

 توزيع االستثمار خالل الربع الثاني على مستوى القطاعات
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 االستثمار و المنصرف التراكمي للصندوق

 حسب المحافظات م30/06/2003حتى 
 )$(املنصرف )$(االلتزمات عدد املشاريع احملافظة

 15,578,799 26,601,665 296 مانة العاصمها
 9,437,870 15,880,327 260 صنعاء
 7,011,032 9,140,187 100 عدن
 12,446,257 20,015,894 298 تعز

 13,942,327 21,034,573 268 احلديده
 4,394,761 6,447,705 101 حلج
 8,080,305 14,068,245 198 اب
 4,133,031 5,383,541 76 ابني
 9,353,689 14,574,024 222 ارذم

 3,178,059 4,923,438 87 شبوه
 6,943,105 13,703,807 202 حجة
 4,476,351 7,061,894 81 البيضأ

 9,804,248 14,038,203 214 حضرموت
 3,043,823 5,703,198 86 صعده
 1,737,731 2,831,920 41 اجلوف
 5,771,657 9,858,253 117 احملويت
 2,052,502 2,380,811 40 املهره
 1,579,460 2,929,366 43 مارب
 9,170,959 13,854,108 206 عمران
 2,487,814 3,453,285 52 الضالع

 1,751,906 2,668,166 94 أكثر من حمافظة
 136,375,686 216,552,610 3,082 االمجايل

 

 

 
 

 م2003 يونيو -ابريل - ونعشر والالثانيالعدد 
  حسب القطاعاتم30/06/2003حجم االستثمار والمنصرف التراكمي حتى

 )$(املنصرف )$(ماتاااللتز عدد املشاريع القطاع الرئيسي

 73,002,512 116,643,592 1,551 تعليمال

 12,783,317 17,069,025 279 الصحة

 22,387,907 33,590,354 540 املياه

 5842198.27 9,942,094 81 البيئة

 2,354,635 5,784,875 39 ثقايف الوروثامل
 6,581,423 11,439,502 104 طرقال

 2,840,630 4,116,301 42 الصغر تناهيةاملقروض ال

 140,598 139,706 3 صغريةالنشأت امل

 6,444,412 10,924,658 143  اخلاصه االحتياجاتووذ

 677,294 1,443,203 23 التدخل املتنوع

 1,210,799 2,249,083 127 التدريب

 2,109,960 3,210,217 150 ؤسسياملدعم ال

 136,375,686 216,552,610 3,082 االمجايل

 حســب القطاعات م30/06/2003عدد المستفيدين وفرص العمل حتى 
 ماله متوقعةع

 
 نواملستفيد

املؤقتة العمالة العمالة الدائمة املباشرين غري   املباشرون 

 
 القطاع
 

 تعليمال 1,020,569 193,091 4,744,901 10,956

 الصحة 1,357,019 197,543 549,889 2,700
 املياه 1,474,568 113,489 1,503,635 656

 البيئة 1,079,400 79,105 298,660 1,418
 املوروث الثقايف 181,285 67,680 303,888 36

22,713 783,018 1,045,64
3 

 الطرق 940,361

 القروض املتناهية الصغر 24,788 137,157 8,063 394

 املنشأت الصغرية 100 - 12,130 -
  اخلاصهاالحتياجات وذو 75,409 72,523 326,077 831
 التدخل املتنوع 52,031 113,249 54,800 36

 التدريب 26,668 79,738 30,253 207
 الدعم املؤسسي 119,821 7,453 65,803 158

1,232 8,681,117 2,106,671 
 

 االمجايل 6,352,019
 

 * م30/6/2003المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى 
 القــطاع شاريعامل عدد )$ (االلتزامات )$ (املنصرف

 التعليم 884 52,956,543 50,111,863
 الصحة 179 9,473,301 9,123,339
 املياه 281 16,578,447 16,247,234
 البيئة 40 4,170,736 4,178,465
 املوروث الثقايف 8 654,370 645,259

 الطرق 32 2,984,188 3,381,581
 غرالقروض املتناهية الص 26 1,417,463 1,091,644

 املنشأت الصغرية 2 13,706 9,372
  اخلاصهاالحتياجات ووذ 41 2,416,324 2,034,558

 التدخل املتنوع 5 110,813 93,658
 التدريب 96 1,166,441 1,007,254
 الدعم املؤسسي 86 1,234,140 1,220,363
 االمجايل 1,680 93,176,472 89,144,590

 .منجزة ومل تقفل ماليا بعد*

 الصـندوق االجتمـاعي للتنمـية
 15485ب . ص .   فج عطان

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

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

 
 اجتماع لممثلي مانحي الصندوق في صنعاء

 
ثلي املاحنني الداعمني نظم الصندوق، لدى انتهاء مهمة بعثة البنك الدويل، اجتماعاً ملم 

وحضر االجتماع ممثلون ملاحني . للصندوق يف صنعاء، مبن فيهم املاحنون احلاليون واحملتملون
. الصندوق على مستوى السفراء، وعلى مستوى نواب رؤساء البعثات املعتمدة يف صنعاء

ماع،  وخالل االجتكما حضر االجتماع أيضاً األخ نائب وزير التخطيط والتعاون الدويل
استعرضت البعثة ملخصاً ملا توصلت إليه من نتائج خالل الزيارة اإلشرافية اليت قامت ا 

، كما أطلعتهم على التطورات املتعلقة 2003) أيار(يف النصف األول من شهر مايو 
احلكومة الربيطانية، احلكومة  وشارك يف االجتماع كلٌّ من .بتنظيم اجتماع املاحنني

اد األورويب، احلكومة الفرنسية، احلكومة األملانية، الربنامج األملاين للتعاون اهلولندية، االحت
وقد شارك  .الفين، حكومة الواليات املتحدة األمريكية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

املتعلق باالجتاهات املستقبلية لعمل الصندوق، وكذا يف  كبري يف النقاش ممثلو املاحنني بنشاط
 .اخلاصة باملرحلة الثالثة راتحبث التصو

 
 

 أخبــــــــار 
 

قامت بعثة من هيئة : فية وتقييمية للصندوقبعثة البنك الدويل تقوم بزيارة إشرا •
ياسر اجلمال، بزيارة إشرافية /التنمية الدولية التابعة للبنك الدويل، برئاسة السيد

 مايو 15 – 3وتقييمية إىل الصندوق االجتماعي للتنمية، وذلك خالل الفترة من 
ة األوىل نفذت البعثة عدداً من األنشطة، كان أمهها تقييم املرحل. 2003) أيار(

للتنمية، وإجراء املراجعة النصفية للمرحلة الثانية من  ألعمال الصندوق االجتماعي
عمل الصندوق، وكذا مناقشة ووضع التصورات واالجتاهات العامة للمرحلة الثالثة 

وقد اتفقت البعثة مع إدارة الصندوق على اخلطوط . املقرر هلا أن تبدأ العام القادم
وكذا على التغيريات اليت سيتم إدخاهلا ،الثة من أعمال الصندوق الرئيسة للمرحلة الث

كما اتفقت البعثة مع إدارة الصندوق  .على عمل الصندوق خالل هذه املرحلة
ولدى انتهائها من  .كذلك على جدول عمل للتحضري والتهيئة للمرحلة الثالثة

للصندوق يف صنعاء مهمتها، قامت البعثة بإطْالع عدد من ممثلي املاحنني الداعمني 
ق يف وعبر البنك الدويل عن دعمه للصندو.على ملخص للنتائج اليت توصلت إليها

  .مسألة تنظيم اجتماع للماحنني
قامت بعثة هيئة :بعثة هيئة التنمية تزور عدداً من املشاريع الناجحة للصندوق  •

ية خالل فترة عملها، التنمية الدولية التابعة للبنك الدويل بعدد من الزيارات امليدان
وذلك يف كل من صنعاء وإب وتعز وذمار، حيث زارت مخسة من املشاريع 

يف ذمار، وأعجبت باألسلوب " اإلرادة" فقد زارت البعثة مجعية .الناجحة للصندوق
ـُتبع، وكونت انطباعاً إجيابياً عن الطريقة اليت تطور ا الربنامج، كما قدرت ج  امل

مل مبوجبه مجيع األطراف، مِشيدةً بالتعاون والتنسيق بني مكتب التعاون الذي تع
وزارة التربية والتعليم واملدرسة واجلمعية والصندوق االجتماعي للتنمية بغرض دمج 

 وزارت البعثة أيضا منظمة غري حكومية ترعى .العاماألطفال الصم يف التعليم 
شطة اليت تدعمها هذه املكفوفني يف صنعاء، وكونت انطباعاً طيباً عن األن

قرية "كما قامت البعثة باالطالع على سري العمل يف مشروع حصاد املياه يف .املنظمة
، وبرنامج التمويل األصغر يف مدينة تعز، ومشاريع املوروث )حمافظة إب" (يلةخ

  .الثقايف يف مدينة صنعاء القدمية
ق السعودي للتنمية، قام وفد من الصندو: ارة وفد الصندوق السعودي للتنميةزي •

 الغثيلي، بزيارة هي األوىل من نوعها إىل الصندوق سليمانحممد /برئاسة السيد
وقد استعرض الوفد الزائر مع إدارة . 2003) أيار( مايو 19االجتماعي للتنمية يف 

ققها يف تنفيذ مشاريعه الصندوق طريقة عمل الصندوق واإلجنازات اليت حي
 .وتدخالته

 
حممود أيوب، املدير / قام السيد: ليمي للبنك الدويل يزور الصندوققاملدير اإل •

صندوق يف اإلقليمي للبنك الدويل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، بزيارة إىل ال
وحبث السيد أيوب مع إدارة الصندوق عملية سري تنفيذ  .املاضي) أيار( مايو 31

  . للمرحلة الثالثة من أعمال الصندوقاملشروعات اليت ميوهلا البنك الدويل، والتحضري
التحديات   اهلولندي يبحث مع املدير التنفيذيالدويلنائب مدير عام التعاون  •

قام وفد رفيع املستوى من مملكة هولندا، برئاسة نائب مدير  :اليت تواجه الصندوق
تقى وال .روب ديفوس، بزيارة إىل الصندوق االجتماعي/ ، السيدالدويلعام التعاون 

األرحيب، املدير التنفيذي للصندوق، وحبث معه امساعيل  عبد الكرمي ستاذالوفد باأل
عدداً من املواضيع املتعلقة بنشاط الصندوق، واملشاريع احليوية اليت ينفذها، 
واستعدادات املرحلة الثالثة، وكذا التحديات اليت تواجه الصندوق يف الوقت الراهن 

 الالزمة لتمويل الفترة املتبقية من املرحلة الثانية، وكذا  سواء من حيث قلة املوارد–
  .لتمويل املرحلة الثالثة، أو الصعوبات املوضوعية والذاتية األخرى

 يف بادرة هي االوىل من نوعها :االجتماع التحضريي ملؤسسة التمويل االصغر •
جتماع م يف مقر اإلدارة العامة للصندوق بفج عطان اال2003-6-25عقد يف يوم 

التحضريي لعدد من املهتمني بانشاء مؤسسة متخصصة بالتمويل االصغر، شارك يف 
جممد مطهر و األخ حسن الكبوس . عبدالكرمي االرياين ود.االجتماع د

فاطمة احلرييب، وقد مت خالل االجتماع مناقشة اهداف املؤسسة واقرار /واالخت
 .النظام االساسي وتوقيع عقد التأسيس

 
  قام االستاذ عبد الكرمي امساعيلم29/5/2003يف :النسوي" نقم"ركز افتتاح م •

افتتاح مركز تدريب وإعادة ب  ونائب السفري االمريكي السيد ميزينهاميراالرحيب
  متعدد االطراف  و بتمويلوقد قدم الصندوق.أمانة العاصمة"/ نقم"تأهيل املرأة يف 

 4اً متواصالً للمركز، وذلك يف  دعم االمريكية حصيلة املعونة السلعية ضمنهامن
مراحل، جرى يف املرحلة األوىل متويل مكون اخلياطة والتطريز للمركز، ويف املرحلة 

ليحل حمل املبىن الذي كان مستأجراً، (الثانية مول الصندوق تشييد املركز النسوي 
أما خالل ). والذي مل يعد كافياً لتغطية األنشطة التدريبية املتوسعة باطراد يف املركز
وجيري العمل . املرحلة الثالثة، فقد قام الصندوق بتزويد املركز باملعدات واألثاث

راهناً يف املرحلة الرابعة من الدعم املقدم للمركز من ِقبل الصندوق، حيث يتم توسيع 
األنشطة التدريبية، وبالتايل توسيع مبىن املركز، وإضافة املزيد من صفوف حمو األمية 

، وكذا بناء روضة أطفال مع ساحة لأللعاب، فضالً عن تزويد )لحقاتمع امل(
 .املركز باألجهزة واملعدات واألثاث

 

                        نشرة الصندوق االجتماعي للتنميةنشرة الصندوق االجتماعي للتنمية                          
                                                

 
  

 ، يكون الصندوق االجتماعي 2003مع انقضاء النصف األول من عام 
للتنمية  قد قطع شوطاً جديداً يف تنفيذ أنشطته وبراجمه وتدخالته يف خمتلف 

  .القطاعات، ويف  كافة أحناء البالد
ندوق ميثل أحد ولعل هذا النجاح املتواصل الذي ما فتئ يتحقق يف أداء الص

العوامل اهلامة يف متتني أواصر العالقة مع خمتلف املاحنني اخلارجيني، وتعزيز 
  .ثقتهم بالصندوق، وحتقيق تطور متواصل ومطرد يف مستوى هذه العالقة

وجتلت هذه احلقيقة يف العديد من الشواهد الشاخصة، اليت كان أخرها الزيارة 
 ا بعثة هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدويل اإلشرافية والتقييمية اليت قامت

، واملذكرة اليت خلصت فيها 2003) أيار( مايو 15 – 3خالل الفترة من 
البعثة ما توصلت إليه خالل تنفيذها ملهمتها، والتقييم اإلجيايب الذي ورد يف 
املذكرة للمرحلتني األوىل والثانية من عمل الصندوق، وكذا احلماس لدعم 

  .رحلة الثالثةامل
كما جاءت الزيارة اليت قامت ا بعثة االحتاد األورويب، إلجراء املراجعة 

للمشاريع اليت ميوهلا االحتاد األورويب ويعمل الصندوق على ) ةيالوسط(النصفية 
، وكذا زيارة وفد الصندوق السعودي و النتائج اجليدة اليت خرجت اتنفيذها

نائب  ق، وزيارة املدير اإلقليمي للبنك الدويل، وللتنمية ألول مرة إىل الصندو
اهلولندي، وغريهم من ممويل الصندوق، دليالً آخر  الدويلمدير عام التعاون 

على تعزز العالقة بني املاحنني والصندوق، ورافداً قوياً للدفع ذه العالقة 
  .خطوات إىل األمام 

اع اخلاص باملمولني يف شهر وجتري االستعدادات املكثفة حالياً لعقد االجتم
القادم ليتوج سلسلة اللقاءات والزيارات التقييمية للمرحلتني ) أيلول(سبتمرب 

األوىل والثانية، وإقرار اجتاهات املرحلة الثالثة، واملضي قدماً يف عمل مثمر 
ومشترك، يساعد على االرتقاء مبستوى التدخالت اليت سينفذها الصندوق يف 

 .ة القادماملرحلة
 هذا الزخم من قبل املمولني ستغاللالان الدور اآلن يقع على عاتق احلكومة 

  .عمال الصندوق االجتماعي للتنميةأحلشد املوارد للمرحلة الثالثة من 
 

 االفتتاحيــــة

 ون الثاني و العشر العدد –نشرة الصندوق االجتماعي للتنمية 
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  االجتماعيةاالجتماعية  الحمايةالحماية  وحدةوحدة
  

 :الصـحة
 .دوالر الف  367 مشروعات بكلفة إمجالية   8ىمت التعاقد عل 
 طالبة من دورة املرشدات الصحيات 19 ختريج 2003مت خالل الربع الثاين من عام  •

بتمويل من الصندوق ، وقد حضر حفل التخرج مدير " مطربين "اليت أقيمت يف 
كما مت يف هذا احلفل االتفاق على . الصحة االجنابية يف احملافظة وأولياء أمور الطالبات

توزيع الطالبات على املناطق واملرافق املستهدفة من املشروع ، كما مت توزيع شنط 
ية إلجراء والدة صحية سليمة، التوليد اليت حتتوي على كل ما حتتاجه املرشدة الصح

 . وذلك وفقا ملواصفات منظمة اليونسيف
 .توريد جتهيزات خمترب املعهد الصحي باحلديدة مت خالل هذا الربع  •
خالل الربع الثاين من العام احلايل مت تطوير عدد من املشاريع اهلادفة اىل تدريب عدد  •

مة املناطق احملرومة، منها  خد اىلمن الكوادر النسائية كمرشدات صحيات دف
مديرية املخاء مبحافظة تعز ، ومديرية احلشاء يف حمافظة الضالع ، ومديرية قيفه 

 . حافظة ذمارمب
 

    :الفئات ذات االحتياجات اخلاصة
 .ردوال الف 677  در حبوايلقت  بكلفة إمجاليةمشاريع 7مت التعاقد على 

ساليب ومنهجيات مجع التربعات أ"عقد متويل مشروع تدريب حول على توقيع ال •
للجمعيات واملراكز العاملة مع الفئات ذات االحتياجات اخلاصة " والتمويل للمشاريع

 .دوالر 9000حمافظات من اليمن وبتكلفة بلغت  عدة يف 
أساليب ومنهجيات مجع "قام الصندوق بتنفيذ ومتويل دورتني تدريبيتني حول  •

مركزاً ومجعية عاملة مع " 24"شخصاً من " 44"لـ " التربعات والتمويل للمشاريع
 .الفئات ذات االحتياجات اخلاصة من خمتلف حمافظات اجلمهورية

أقيمت عدد من الدورات التدريبية يف جمال الكمبيوتر لعدد من اجلمعيات والدور  •
العاملة مع قطاع ذوي االحتياجات اخلاصة يف أمانة العاصمة وهي مجعية اخليوس 

 اخلريية ، مجعية املرياد االجتماعية اخلريية، اهليئة االدارية لدار التوجيه االجتماعية
 .االجتماعي للفتيات ، اهليئة اإلدارية لدار الرمحة لليتيمات 

يف اطار دعم البناء املؤسسي للجمعيات فقد أقيمت عدد من الدورات التدريبية يف جمال  •
سيب لعدد من اجلمعيات، وتزويد عدد آخر من تلك الكمبيوتر، والتدريب املايل واإلداري واحملا

مجعية املعاقني حركياً، : وهذه اجلمعيات هي. اجلمعيات باجهزة احلاسوب والتجهيزات الالزمة
مجعية معاقي احلرب، مجعية األلفة النسوية، وهي من اجلمعيات اليت تعمل مع قطاع ذوي 

  .االحتياجات اخلاصة
  :املتكامل التدخل

ورة  تدريبية للجان التنمية احمللية يف مناطق التدخل املتكامل تتعلق بكيفية تنظيم د  •
 . إعداد مقترحات التمويل للمشاريع وتسويقها

االساسية، كما مت توقيع " دير موسى" عقد تنفيذ توسعة وتأثيث مدرسة  علىتوقيعال •
 .افظة احلديدة االساسية يف مديرية اللحية حم" دير الرديين"عقد توسعة وتأثيث مدرسة 

" مدينة الليل" تطوير مشروع بناء مركز حمو أمية واقامة أنشطة نسوية، وذلك يف  •
 . بأمانة العاصمة

شاركت الوحدة يف الدورة التدريبية اليت اقامتها اللجنة املسكونية الشعبية يف القاهرة  •
    ".يةالدورة املكثفة يف جمال حمو األمية باسلوب التربية الشعب" بعنوان 

   وحدة المنشآت الصغيرةوحدة المنشآت الصغيرة
 :مشروعات جديدة

خالل هذا الربع استكملت الوحدة توقيع عدد من االتفاقيات مشلت اتفاقيات املرحلة 
الثانية لربامج للتمويل االصغر مع مجعية املرأة العدنية باملعال ومجعية الثريا بدار سعد 

يات انشاء برنامج جديد يف منطقة ومجعية تنمية االسرة حبيس، كما مت التوقيع على اتفاق
-الشيخ عثمان بعدن مع مجعية الوفاء اخلريية، والتوقيع على اتفاقية مع احتاد نساء اليمن

 .فرع ابني لبدء انشطة تكوين اموعات
 :ورشة العمل الثانية للعاملني يف جمال التمويل االصغر يف اليمن

ة للعاملني يف جمال التمويل االصغر،  ابريل عقدت ورشة العمل الثاني20-18يف الفترة 
 شخصاً من عدد من اجلهات اليت تقدم خدمات التمويل 33وقد شارك يف الورشة 

االصغر يف اليمن، وقد تركزت حماور الورشة على موضوع االستهداف واخلدمات، 
وكانت الورشة فرصة للتعرف على التجارب املختلفة كما عززت التعاون بني اجلهات 

يف هذا اال، وقد اتفق املشاركون على العمل بشكل متواصل من اجل اجياد العاملة 
 .اطار مشترك للتعاون

 :2مايكروستارت-زيارة فريق الدعم الفين لربنامج التمويل االصغر
 يونيو قام فريق الدعم الفين الدويل بأول زيارة له يف إطار تنفيذ 23–14يف الفترة 

 الفريق بعقد عدد من اللقاءات مع املسؤولني يف ، وقد قام2برنامج مايكروستارت 
 عن الصندوق واجلهات الثالث ممثلونالصندوق، كما مت عقد ورشة عمل شارك فيها 

املشاركة يف الربنامج وهي برنامج تنمية املنشآت احلرفية بصنعاء ومشروع تنمية 
اجلدير بالذكر أن  .األنشطة املدرة للدخل باحلديدة ومشروع تنمية املنشآت احلرفية بتعز

 كما 2الصندوق يلعب دور مقدم الدعم الفين احمللي بالنسبة لربنامج مايكروستارت 
 .سيقوم بتمويل جانب االقراض

 
 

 ):تراكميا(م 2003 يونيول يبين  وضع البرامج  المختلفة في  نهاية شهر      جدو
 ة القروضظحمف

 القائمة
 ) ريالالف(

عدد 
 املدخرين

 مبالغ القروض 
 )ريالالف (

عدد 
 املقترضني

 الربنامج

 برنامج احلديدة 5,072 320,924,639 - 40,532,782

 برنامج حيس 1,345 45,057,000 674 6,946,634

 برنامج املراوعة 3,306 151,014,173 - 7,835,872

 برنامج حضرموت 408 30,958,430 - 12,309,350
 برنامج دار سعد 772 24,370,000 555 7,235,180
 برنامج املعال 507 18,318,000 410 6,550,547

 برنامج صنعاء 464 25,331,000 - 11,512,535

 برنامج الشيخ عثمان 54 1,605,000 292 2,651,915
 برنامج إب 193 4,555,025 1,053 2,356,025

 برنامج تعز 412 7,723,525 1,243 3,740,505

 برنامج ذمار 426 9,786,975 710 4,534,375

 برنامج يرمي 43 1,010,500 296 959,500
 برنامج بيت الفقية 32 503,790 221 487,285

  برامج أخرى 3,589 109,411,839 - -

 االمجايل 62316, 896,569750, 4545, 505,652107,
 غري متوفرة "-"

 م 2003  لعام  الثانيمشاريع الصندوق خالل الربع 
 م2003 عام من الثاين  الربع خالل روعاًمش) 163 (متويل على املوافقة مت

  .دوالر مليون) 11.8 (بلغت إمجالية بتكلفة
 )بالدوالر(م 2003 من عام الثانيحجم استثمار الصندوق خالل الربع 

 احملافظة عدد املشاريع $االلتزامات %التوزيع 
 %  امانة العاصمه 13 1,214,692 10

 %  صنعاء 10 573,450 5
 عدن 2 54,500 0.5 % 
 تعز 23 1,619,389 14 % 
 احلديده 22 1,615,864 14 % 

 %  حلج 2 147,120 1
 اب 15 1,170,772 10 %

 ابني 1 50,000 0.5 %
 ذمار 12 859,968 7 %
 شبوه 10 427,232 4 %
   %  حجة 25 2,092,558 18
 حضرموت 5 286,000 2 %
 صعده 1 72,700 1 %
 اجلوف 4 312,527 3 %
 عمران 10 899,240 8 %
 مارب 3 173,286 1 %

 الضالع 1 40,000 0.5 %  
 %  أكثر من حمافظة 4 212,250 2

 االمجايل 163 11,821,548 %100
 
 

 

  ممــوحدة التعليوحدة التعلي
 

مشروعاً،  92  ا الربعبلغ عدد املشاريع املنجزة واليت دخلت مرحلة التنفيذ خالل هذ
.  مشروعا1,551وبذلك يكون العدد التراكمي هلذه املشروعات حىت اية هذا الربع 

  7.1م2003 خالل الربع الثاين من عام التعليموبلغت التزامات الصندوق يف قطاع 
قطاع حىت اية هذا ال  هذا، وبذلك تصل التزامات الصندوق اإلمجالية يفمليون دوالر

مليون  73 الصرف حىت اية هذا الربع  إمجايلو وصل. مليون دوالر 116.6الربع 
 .دوالر

 ل و الذي مت تعديةمج املدارس النموذجيع الثاين من هذا العام تفعيل برنامت خالل الرب  •
تسميته الحقاً اىل برنامج اجلودة التعليمية حيث مت يف البدء القيام برصد الوضع احلايل 

 الربنامج و تلى ذلك عقد عدد من اللقاءات مع مدراء املدارس مت للمدارس االربع يف
 فيهاخالهلا حتديد اجلوانب املطلوب بناء قدرات كل من مدراء املدارس و املدرسني 

 .ووضع الربنامج التدرييب للعمل يف املشروع
 

  وحدة البنية االساسيةوحدة البنية االساسية 
  

 :الطرق
نية ا املتابعة امليدزياراتىل من مع قدوم موسم االمطار الصيفية اطلقت املرحلة االو

يمية ملشروعني من مشاريع يمت القيام بزيارة تق و يف هذا االطار .طرق الريفية املنجزةلل
 :الصندوق مها

يبلغ طول الطريق :  تعز– خدير – الدمنة –إصالح  وشق طريق جبل حنوب  •
ة ملرور  كيلومتراً ، مير مبنطقة جبلية صخرية وعرة تسبب صعوبة كبري15حويل 

السيارات عليها، وتنقطع حركة السيارات فيها ائياً أثناء األمطار، حيث تعترب املمر 
الذي يعترب )  عدن-على  طريق تعز " خدير("الوحيد للوصول إىل مركز املديرية 

يتوافد إليه " الدمنة"السوق الرئيسي للتسوق والتسويق، كما يوجد مركز صحي يف 
جتمعاً سكانياً تتناثر على مقربة من الطريق ، حيث من  30املرضى من اكثر من 

 . أجور النقل كبري يفاملتوقع أن يساهم يف ختفيض
، ،  كم8يبلغ طول الطريق حوايل :  تعز– سامع - املواسط  -طريق السلف   •

إىل ) يف بعض املناطق(ويعترب من الطرق ذات التضاريس اجلبلية واحندار طويل يصل 
يستفيد من الطريق القرى  .  يف الرعي والزراعة املنطقةظم سكان  يعمل معو%. 18

قرية ذي اربة، الشعب، املسيلقة، املصينعة، حمار، الورد، اجلبة، قعان، الرهيوة، : التالية
 . دمنة سامع، املذابة باالضافة اىل شرق صرب

قل االفراد اضح لتنفيذ هذة املشاريع على تكلفة نو كد من وجود اثر اجيايب أ مت التوقد
خاطرة على السيارات وكذلك امل واختصار مدة السفر و اخنفاض درجة و البضائع

  .وجود ترتيبات جمتمعية فاعلة يف صيانة الطرق املنفذة
 :الثقافـي املـوروث

استمراراً للربنامج الرائد املتمثل يف إعادة تأهيل وتسوير مقاشم مدينة صنعاء القدمية  •
مت البدء  كما . جيري تنفيذها على مدار العامشرة مشاريع جديدةفقد مت اعتماد حنو ع

 وفق بناؤهالذي سيعاد ، يف تنفيذ مشروع إعادة بناء وتأهيل مرنع جامع طلحة 
املواصفات والسمات املعمارية املميزة للمدينة من حيث الطراز املعماري ومواد البناء 

معيات النسوية اخلريية العاملة وسوف يتم من خالله تسويق منتجات اجل، املستخدمة 
البدء يف تنفيذ املشروع التجرييب اخلاص بتحسني واجهات  وكذلك .يف املدينة القدمية

 .بعض املنازل املطلة على وادي السائلة
إجراء عدد من  :فيما خيص اجلامع الكبري بصنعاء جرى تنفيذ العديد من األنشطة منها •

ة يف أسقف اجلامع الكبري بغية إجراء بعض التحاليل اسات اإلختبارية لعينات عشوائي
عليها للوصول إىل حتديد طريقة وأسلوب أعمال الترميم واملعاجلة وذلك حتت إشراف 

مت البدء يف إعادة تأهيل وحتسني الشبكة الكهربائية  و.اخلبرية الفرنسية ماريلني باريت
العمل يف بناء مواضئ مؤقتة  أبد كما . إعادة تأهيل أجهزة اإلنارة وللجامع الكبري

 .  اجلامعلتحل حمل املواضئ احلالية اليت تسبب الكثري من التلف ألساسات
مت متويل تدخل سريع إلنقاذ وتدعيم اجلزء الغريب من قصر العشة بترمي والذي سيعاد  •

تأهيله الستخدامه لصاحل اتمع احمللي حتت إشراف اجلمعية اليمنية للتاريخ ومحاية 
 .اث فرع حضرموتالتر

ساهم الصندوق يف متويل فعاليات اليوم الوطين لليمن يف واشنطن الذي مت من خالله  •
  وحدة المياه والبيئةوحدة المياه والبيئة   . اليمنيةالتعريف باهلوية الثقافية

 :اهامليـ قطاع
مشروعاً،  17  بلغ عدد املشاريع املنجزة واليت دخلت مرحلة التنفيذ خالل هذا الربع

.  مشروعا540د التراكمي هلذه املشروعات حىت اية هذا الربع وبذلك يكون العد
 1.1 ،م2003وبلغت التزامات الصندوق يف قطاع املياه خالل الربع الثاين من عام 

، وبذلك تصل التزامات الصندوق اإلمجالية يف قطاع املياه حىت اية هذا مليون دوالر
غ املنصرفة خالل هذا الربع يف قطاع كما بلغ إمجايل املبال. مليون دوالر 33.6الربع 
مليون  22.5 الصرف حىت اية هذا الربع ، وبذلك يصل إمجايلدوالر  الف81املياه 
 .دوالر

 
 
 

م، وذلك يف 25/6/2003 – 7مت تنفيذ محلة توعيه جتريبية ناجحة خالل الفترة  •
 8رميم وتوسعة والذي قام الصندوق خالله  بتنفيذ ت(مشروع حصاد مياه غربان الغريب 

حيث قام الفريق ) برك حصاد مياه للشرب واالستخدامات املرتلية وشرب احليوانات
 قرية مستفيدة يف 12االستشاري املكون من خمتص صحي وخمتصة صحية باستهداف 

 عامالً وعاملة صحية يف منطقة املشروع وملدة 32منطقة املشروع ومت خالهلا تدريب 
 :تاليةومت عقد الدورات ال أسبوع

دورة لتدريب االستشاريني يف البناء املؤسسي لدعم التجمعات احمللية يف تشغيل وصيانة  •
وقد ركزت مواضيع الدورة على كيفية وضع رسوم . مشاريع مياه الشرب يف األرياف

شارك يف هذه الدورة . املياه والنظام املايل واإلداري والفين، و احلفاظ على بيئة املشروع
 .اً، إضافة إىل بعض املختصني من اجلهات ذات العالقة استشاري30

مت عقد ورشتي عمل يف كيفية تشغيل وصيانة املرشح الرملي البطيء يف تاريخ  •
 . استشاريا22ًوقد حضرها . م25/6/2003م و11/6/2003

 :قطاع البيئة
مشاريع  4 بلغ عدد مشاريع البيئة املنجزة واليت دخلت مرحلة التنفيذ خالل هذا الربع 

وبلغت . مشروعا81ً وبذلك يكون العدد التراكمي هلذه املشروعات حىت اية هذا الربع 
، مليون دوالر 1.1 ،م2003التزامات الصندوق يف قطاع البيئة يف اية الربع الثاين لعام 

كما بلغ إمجايل . مليون دوالر 10وبذلك تصل التزامات الصندوق اإلمجالية يف قطاع البيئة 
، وبذلك يصل إمجايل الصرف حىت اية الف دوالر14 بالغ املنصرفة خالل هذا الربع امل

 .مليون دوالر 5.9هذا الربع 
مت عقد دوره لتأهيل مقاويل مشاريع املياه والصرف الصحي يف أساليب الصندوق  •

يام  مقاوالً خالل أ25م وقد مت تدريب 3/4/2003-1الفنية والتنفيذية والتعاقدية يف تاريخ 
 .الدورة

  
   وحدة التدريبوحدة التدريب

               مشروعاً  موزعة على  قطاعي التدريب14بلغ عدد مشاريع الربع الثاين من العام  
وبلغ  عدد املشاريع املتعاقد دوالر الف   950جتاوزتو الدعم املؤسسي، وبتكلفة إمجالية 

   :، وتشمل القطاعني التاليني  مشروعاً 16عليها فعلياً خالل الربع الثاين من العام احلايل 
 : التدريب  قطاع

 مشاريع  10بلغ عدد املشاريع اليت مت التعاقد على متويلها خالل هذا الربع من العام 
 :توزعت كالتايل

مشروعان من هذه املشاريع تضمنا برامج تدريبية  خاصة بتدريب املدربني واالستشاريني  •
توعية الصحية والبيئية ملشاريع حصاد مياه األمطار وجلان مشاريع الصندوق  يف جماالت ال

 .وبناء قدرات اللجان اتمعية
برنامج تدرييب لرفع الكفاءة التدريبية لضباط مشاريع واستشاريي الصندوق املعنيني  •

 .مبشاريع الدعم املؤسسي يف جمال تطوير اجلمعيات األهلية إدارياً وبنائها مؤسسياً
 من أعضاء مجعيات تسويقية يف جمال أنظمة التداول 72استهدفت ثالث دورات تدريبية  •

عملية  التدخل يفما بعد احلصاد للحاصالت البستانية سريعة التلف وإدارة وتنظيم طريقة 
  .التصدير واألنشطة التصديرية املختلفة

 .حمافظة عمران/  مخر-مشروع جتهيز ورشة اللحام يف مركز التدريب املهين •
رييب ملختصني يف مكتب األشغال العامة والتطوير احلضري مبحافظة برنامج تد •

 .عمران ومديرياا يف جمال مكافحة الكالب املسعورة واحلشرات الضارة
برنامج تدريب املوجهني االجتماعيني للمدارس احلكومية، والذي  يهدف إىل مساندة  •

ملدرسية وربطها بالعمل االجتماعي مكتب التربية يف تثبيت املفهوم اجلديد للعناية بالبيئة ا
 . الصحي

   .مشروع لدعم الربامج التدريبية ألحد مراكز التدريب األساسي حملو األمية يف حجة •
 : املؤسسي الدعم قطاع

 : مشاريع منها6بلغ عدد املشروعات اليت مت التعاقد على تنفيذها خالل الربع الثاين  
حكومية موجهة خلمس مجعيات أهلية يف دعم مؤسسي ملنظمات غري )  مشاريع4( •

ب دف إىل دعم األنشطة التدريبية الداخلية عرب تدريب مدربني وتوفري إحمافظة تعز و
 .بعض التجهيزات واملعدات الضرورية ألنشطتها

 :مهادعم مؤسسي ملنظمات حكومية )  مشاريع2( •
مية وتعليم مشروع دعم مؤسسي ملركز النعمان النسوي التابع جلهاز حمو األ -

 . تعز/الكبار
مشروع دعم مؤسسي ملكتب التربية باألمانة والذي يهدف إىل متكني العاملني اإلداريني  -

، من املهارات األساسية إلدارة تربوية جديدة يف التخطيط واملتابعة والتوجيه التربوي
ية يف ورفع القدرات اإلدار، فةوحتسني حركة العمل اإلداري وتنظيم امللفات واألرش

و حتسني مفهوم ووسائل وآليات التوجيه التربوي ، تصال والتواصل داخلياً وميدانياًاال
ويتمثل الدعم يف تزويد ثالث إدارات حمورية يف مكتب التربية . امليداين وتوظيف نتائجه

،  يف مهارات العمل بالكمبيوتراً إدارياًموظف) 18(وفيها يتم تدريب ، بأجهزة كمبيوتر
 اًموظف) 15( وتدريب .  مفاهيم  ومعارف يف العمل اإلدارياًموظف) 20(وإكساب 

  .لتزويدهم مبهارات ومفاهيم تربوية يف طرق ووسائل التوجيه وتوظيف نتائجه ميدانياً
 :أخرى أنشطة

ارك اثنان من موظفي الوحدة يف دورة تدريبية يف األردن  يف جمال إعداد موازنات ش
 . م2003خالل شهر يونيو املاضي من هذا العام ، مج التدريبيةالتدريب ومراحل تقييم الربا
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