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ال�صندوق يح�صل على منحة اإ�صافية من البنك الدويل لتح�صني الو�صول 
اإىل اخلدمات االأ�صا�صية

مليون  اإ�صافية مببلغ50    تقدمي منحة  2014 على  1اأغ�صط�س  بتاريخ  اجتماعه  الدويل يف  البنك  اإدارة  �صادَق جمل�ُس 
دولر لدعم جهود احلكومة اليمنية يف حت�صني ُفَر�س ح�صول املجتمعات املحرومة على اخلدمات الأ�صا�صية. وتدعُم هذه 
ى اإىل زيادة معدلت التحاق الفتيات باملدار�س )وخ�صو�صًا يف الريف(، وحت�صني فر�س  املنحة برناجمًا يجري تنفيذه، اأدَّ
احل�صول على املياه، وتعزيز الإنتاج الزراعي والدخل، وتوفري خدمات �صحية عامة اأف�صل، وحت�صني النقل والتنقل من 
وهو  واملحلية،  املجتمعية  التنمية  برنامج  لدعم  التمويل  هذا  توجيه  ويتم  الريفية.  الطرق  وحت�صني  تاأهيل  اإعادة  خالل 

الربنامج الرئي�س للمرحلة الرابعة من عمليات ال�صندوق الجتماعي للتنمية، واملمتدة للفرتة2011 -2015. 

ويف الوقت الذي يعمُل هذا الربنامُج على تو�صيع وحت�صني احل�صول على اخلدمات الأ�صا�صية، فاإنه يعمُل اأي�صًا على متكني 
احتياجاتها  تلبي  التي  التحتية  البنية  م�صاريع  بتحديد  بنف�صها  لتقوَم  لها  الفر�صة  اإتاحة  خالل  من  املحلية  املجتمعات 

اخلا�صة. وعلى وجه العموم، ت�صُل ن�صبة امل�صاريع التي يتم اختيارها من خالل طلب املجتمعات املحلية اإىل %70.

وقد اأ�صار ال�صيد/وائل زقوت، مدير مكتب البنك الدويل يف اليمن، اإىل اأنَّ “تلبية الحتياجات الأ�صا�صية لليمنيني اأمر حيوي 
للحفاظ على وامل�صي يف التحول ال�صيا�صي يف البالد”، م�صيفًا “اإنَّ ال�صندوق الجتماعي للتنمية برهن على الدوام على 
كونه منظمة فعالة، قادرة على ال�صتمرار يف العمل حتى يف اأوقات الأزمة.. وت�صاعده تركيبته امل�صتقلة و�صالحيات فروعه 

يف املحافظات على العمل يف البلد باأكمله، حتى يف املناطق النائية حيث تواُجد الدولة )وموؤ�ص�صاتها( حمدود”.

وجنبًا اإىل جنب مع ت�صجيع املجتمعات املحلية على التعبري عن نف�صها، وعلى امل�صاركة يف اختيار امل�صاريع، فاإنَّ برنامَج 
ن  اأولوية حتقيق الالمركزية على ال�صعيد الوطني.. فهذا الربنامج ي�صتمُل على مكوِّ التنمية املجتمعية واملحلية �صيدعُم 
هام، وهو برنامج التمكني للتنمية املحلية الذي يهدف اإىل بناء قدرات املجتمعات وال�صلطات املحلية لتنفيذ امل�صاريع التي 

قاموا هم باأنف�صهم باختيارها وحتديدها.

“يجري تطوير وتنفيذ العديد من الأن�صطة املمولة يف اإطار هذا الربنامج لتعزيز م�صاركة خمتلف فئات املجتمع يف هذه 
الأن�صطة”، تقول مريا هونغ، رئي�س فريق العمل التابع للبنك الدويل، واملخت�س بالربنامج. وت�صيف، قائلة: “على �صبيل 
املثال، يتم الرتكيز على احتياجات البنات والن�صاء من حيث زيادة ح�صولهن على اخلدمات التعليمية وخدمات ال�صحة 

الإجنابية. وت�صكل الإناث اأكرث من ن�صف العاملني الذين مت تدريبهم حتى الآن يف قطاَعْي ال�صحة والتعليم”.
واختتمت حديثها بالتاأكيد على “اإن احتياجات الفتيات والن�صاء هي الرتكيز ب�صكل اأ�صا�صي، على �صبيل املثال، على زيادة 
اإمكانية الو�صول اإىل املدار�س واخلدمات ال�صحية الإجنابية. اأكرث من ن�صف العاملني يف جمال ال�صحة والتعليم الذين 

مت تدريبهم حتى الآن من خالل الربنامج هم من الن�صاء “.

تنفيذ  يف  للتنمية  الجتماعي  ال�صندوُق  ي�صاهُم 
ال�صباب )2016-2014(  لت�صغيل  الوطنية  اخلطة 
التي مت اإعدادها بالتعاُون مع برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي ومنظمة العمل الدولية، والتي ترتكُز على 3 
حماور رئي�صة، وهي اإيجاد فر�س عمل فورية لل�صباب 
وبناء قدراتهم، وتعزيز دور القطاعات القت�صادية 
الواعدة يف ت�صغيل ال�صباب، وت�صهيل انتقال ال�صباب 

اإىل �صوق العمل املحلي والأجنبي.
التمويل  توفري  يف  وجناحها  اجلهود  ح�صد  حال  ويف 
الالزم لل�صندوق )حوايل 256 مليون دولر( لتاأدية 
دوره يف هذا الجتاه، �صيقوُم ال�صندوق بتوفري فر�س 
مقابل  النقد  برنامج  تو�صيع  خالل  من  فورية  عمل 
العمل، وتنفيذ برامَج تدريبيٍة، واإ�صافة برامج توعية 
لتطوير املهارات على راأ�س العمل، وكذا بناء قدرات 
اإن�صاء  من  اليمنيات  ال�صابات  ومتكني  ال�صباب، 
و�صابة  �صاب   4,000 وتدريب  اخلا�صة،  م�صاريعهن 
اإطار  يف  التنموية  الق�صايا  على  التخرج  حديثي 
�صاب   3,000 ت�صغيل  �صيتم  كما  “روافد”.  برنامج 
والدرا�صات  املجتمعية  امل�صاركة  اأن�صطة  يف  و�صابة 
تدريبهم  )بعد  ال�صندوق  م�صاريع  يف  وامل�صوحات 
عليها(، وتوفري ِمَنٍح تناُف�صيٍة لتدريب 2,000 �صاب 
املهنية  الق�صايا  يف  دبلومات  على  للح�صول  و�صابة 
ة يف ال�صوق املحلية عن طريق املعاهد واملراكز  املُِلحَّ

التدريبية املحلية.
برامج  متويل  على  كذلك  ال�صندوُق  و�صيعمُل 
وموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر ل�صتهداف ما ل يقل عن 
40% من ال�صباب وال�صابات لال�صتفادة من القرو�س 
خالل  من  “وثبة”  برنامج  وتو�صيع  لديهم،  الن�صطة 
ب�صوق  لالرتباط  و�صابة  �صاب   10,000 م�صاندة 
التدريبي،  “فر�صة”  م�صروع  اإىل  بالإ�صافة  العمل، 
الأعمال،  �صاحبات  وتدريب  للتدريب،  و”الريادة” 
الإداري  للتدريب  ايدج”  “بزن�س  برنامج  وتطوير 
لل�صباب، وم�صروع “مبادرة” )تعليم الأعمال لل�صباب 

يف اآخر �صنة درا�صية يف اجلامعة(.
من  الهامة  الفئة  بهذه  يهتمُّ  ال�صندوُق  ظلَّ  لقد 
وم�صاريَع  برامَج  يف  ا�صتهدافها  خالل  من  املجتمع 
حمددٍة، وخ�صو�صًا من خالل توفري التدريب والدعم 
املوؤ�ص�صي وتطوير املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر وتنفيذ 
م�صاريع يف اإطار برنامج النقد مقابل العمل. وتاأتي 
م�صاهمة ال�صندوق يف تنفيذ اخلطة الوطنية لت�صغيل 

ز هذا الجتاه يف عمل ال�صندوق. ال�صباب لتعزِّ
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – املوؤ�صر
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(2015(

عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

5,329الف�صوُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

2,667الف�صوُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90007,996الإجمايل

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

201,600117,710اأولد

158,40095,450بنات

5,0005,429الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�صة

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

)ذكور/اإناث(

100189ذكور

100218اإناث

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

ذكور
1,000

28

1635اإناث

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
200236اإناثمت تاأهيلهن

بها ال�صندوُق  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
بح�صب النوع الجتماعي )ذكور/اإناث(

782621ذكور

600431اإناث

متت املوافقة خالل الربع على م�صروع واحد بكلفة تقديرية تقارُب 1.2 مليون دولر. 
ُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 5,278 م�صروعًا بكلفة تقديرية  وبذلك، َي�صَ
َُّع للم�صتفيدين املبا�صرين  تبلُغ حوايل 758.5 مليون دولر، بينما جتاوَز العدُد املُتوقـ
2.8 مليون �صخ�س )46 % منهم من الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه 
امل�صاريع تقارُب 25 مليون يوم عمل. ومن تلك امل�صاريع، متَّ اإجناُز 4,598 م�صروعًا 

بكلفة تتجاوُز 548  مليون دولر.

النقد مقابل خدمات اجتماعية يف التعليم
للبنك  3 �صنوات بدعم من منحة  يهدُف هذا الربنامُج--الذي يتم تنفيذه لفرتة 
الدويل ي�صل اإىل 10 ماليني دولر--اإىل خلق ُفَر�س عمل موؤقتة حلوايل 1,150 
وتعزيز  تطوير  خالل  من  عامًا(   30-18 بني  الأعمار  ذوي  )من  و�صابة  �صابًا 
مهاراتهم وكفاءاتهم للعمل كمعلمني ومي�صرين يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي ويف حمو 
الأمية وتعليم الكبار، وكذا عرب امل�صاهمة يف ت�صهيل الو�صول اإىل خدمات التعليم يف 
-- املجتمعات امل�صتهدفة.. حيث �صيتم اإتاحة ما يقارب 750 األف يوم عمل. وقد متَّ
حتى الآن--اإجراُء مزيد من التنقيح والتح�صني لدليل العمليات اخلا�س بالربنامج، 

احدى املدار�س يف اأرحب وبني احلارث - �صنعاء
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ال�صحة

متت املوافقة--خالل الربع--على 3 م�صاريع بكلفة تقديرية تقارُب 5.5 مليون دولر، ُيتوقُع اأْن 
ت�صتفيد منها ا�صتفادة مبا�صرة حوايل 26,300 )كلهن اإناث(، وتتولد عنها فر�س عمل تقارُب 
24,250 يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 1,218 م�صروعًا وكلفتها 
َُّع للم�صتفيدين املبا�صرين قرابة 8  التقديرية حوايل 108.3 مليون دولر، بينما بلَغ العدُد املُتوقـ
ماليني �صخ�س )%64 من الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه امل�صاريع حوايل 2.3 

مليون يوم عمل. وقد مت اإجناُز 1,070 م�صروعًا بتكلفة تتجاوُز 70.3 مليون دولر.

الق�صائُم ال�صحية للأمومة والطفولة
يتم متويُل هذا الربنامج، الذي يجري تنفيذه على مدى 5 اأعوام، مبنحتني من البنك الدويل، 
وح�صرموت  واحلديدة  تعز  حمافظات  الربنامج  وي�صتهدف  دولر.  مليون   20 قيمتهما  تعادل 
و�صنعاء واأمانة العا�صمة. ويتمثل الهدف التنموي للربنامج يف زيادة ال�صتفادة من اخلدمات 
ن من خف�س وفيات الأمهات والأطفال،  ال�صحية لالأم والوليد يف املناطق امل�صتهدفة، مبا ميكِّ
اخلدمات  اإىل  الو�صول  حت�صني  على  امل�صروع  ويركز  الأ�صرة.  تنظيم  باحتياجات  والإيفاء 
والتحقق،  اجلودة،  و�صمان  التدخالت،  اأثر  وتقييم  ر�صد  على  وكذا  والوليد،  لالأم  ال�صحية 
ي امل�صروع اإىل ح�صول حوايل 190 األف من الن�صاء  واإدارة امل�صاريع. ويتوقع ال�صندوق اأْن ُيوؤَدِّ
احلوامل على ق�صائَم خا�صة بخدمات الأمومة الآمنة )مبا فيها خدمات �صحة الوليد(، و125 
األف على ق�صائم تنظيم الأ�صرة، وكذا تلقي 50 امراأة للمتابعة والعالج املنا�صب للنا�صور الناجم 

عن الولدة.

وحتى الآن، فاإنَّ الأن�صطة التي قام بتنفيذها ال�صندوق ميكن تلخي�صها يف فتح مكتب للربنامج، 
اإدارة  نظام  واإن�صاء  وتعز،  �صنعاء  وفرَعْي  الرئي�صي  املكتب  من  لكلٍّ  املوظفني  وتعيني  واختيار 
وداخلية،  خارجية  تدريب  دورات  الربنامج  موظفو  تلقى  كما  بالربنامج.  اخلا�س  املعلومات 
حلج.  حمافظة  يف  الأملاين  الإعمار  بنك  نفذها  مماثلة  جتربة  اإىل  لهم  زيارة  تنظيم  وجرى 
اأن�صطة  نـُفـِّذت  كما  العمل،  وخطط  ا�صرتاتيجيات  و�صع  من  النتهاُء  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
مناخة  مديريتا  وهما  فيهما،  الربنامج  يجري جتريب  اللتني  املنطقتني  ميدانية يف  حت�صريية 

وال�صمايتني )يف حمافظتـَْي �صنعاء وتعز، على التوايل(.

التدخلُت التغذوية املتكاملة والتحويلت النقدية امل�صروطة
يوا�صُل ال�صندوُق التح�صرَي لتنفيذ التدخالت التغذوية املتكاملة والتحويالت النقدية امل�صروطة 
متطوعي  خالل  من  وذلك  والإحالة،  والت�صاُور  الفرز  عملية  ت�صمُل  خدمات،  عدة  ُم  تقدِّ التي 
التغذية  �صوِء  من  يعانون  الذين  اخلام�صة  �صن  دون  الأطفاَل  وت�صتهدُف  املجتمعية..  ال�صحة 
)بدءًا من حمافظة احلديدة(. وت�صمُل خدماُت التغذية املتكاملة القيَد والفرَز الأويلَّ حلالت 
ي العالج، والتوعية  �صوِء التغذية احلاد، وتوفري و�صائل النقل )جمانًا( اإىل املرافق ال�صحية لتلقِّ
الطبيعية  الر�صاعة  ت�صجيع  وكذا  احلوامل...  وللن�صاء  امل�صتهدفني،  الأطفال  لأمهات  التغذوية 
تقدمي خدمات  يتم  كما  العام.  ال�صحي  والتثقيف  املجتمعية  التغذوية  والتوعية  لها،  والرتويج 
ُم  �صيقدِّ كما  املتوفرة.  باخلدمات  وربطهم  التغذية،  �صوِء  من  يعانون  الذين  لالأطفال  الإحالة 

ال�صندوُق حافَزًا ماليًا مبا�صرًا لالأ�صر الأكرث فقرًا التي ت�صتهَدفها اأن�صطة التوعية.

موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

10093عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

5062عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 2,0001,828عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 240255عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تدريبـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

1,1251,323ذكور

750793اإناث

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تاأهيلـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

300206ذكور

300188اإناث

حمافظات   10 يف  ميداين  م�صح  تنفيذ  عن  ف�صاًل  الأداء..  موؤ�صرات  ومراجعة 
لتحديد واختيار مناطق التدخل.

حمو االأمية املهنية القرائية
الفقر  التخفيف من  امل�صاهمة يف  اإىل  القرائية  املهنية  الأمية  برنامُج حمو  يهدُف 
يف املناطق الريفية يف حمافظات حلج واحُلديدة و�صنعاء ومدينة املكال )حمافظة 
اإتقان القراءة والكتابة،  ح�صرموت( من خالل متكني الأ�صر الريفية الفقرية من 

الالزمة  واملهارات  ال�صوق  احتياجات  نحو  َهة  املَُوجَّ املهنية  املهارات  على  وتدريبها 
التمويل  على  احل�صول  وت�صهيل  بها،  خا�صة  مل�صاريع  الأ�صر  هذه  بامتالك  للبدء 

الأ�صغر وعلى خدمات ا�صت�صارية يف جمال الأعمال.
عمل  واأنظمة  امل�صاريع  اإدارة  على  الربنامج  طاقم  تدريب  من  النتهاُء  متَّ  وقد   
يف  ال�صركاء  مع  اتفاقيات  توقيع  كذلك  ومت  عملياته.  ودليل  الجتماعي  ال�صندوق 
بالربنامج.  اخلا�س  املعلومات  اإدارة  ونظام  ال�صنوية  العمل  خطة  وو�صع  امل�صروع، 

ويـُنفـَّذ حاليًا م�صٌح لتحديد احتياجات املجتمع، واختيار املناطق امل�صتهدفة.

التدخالت التغذوية املتكاملة - احلديدة
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احلماية االجتماعية

ُيعنى قطاع احلماية الجتماعية بتنمية وحماية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة من خالل 
الطفل يف احلماية وحتقيق  اإعمال حقوق  اإىل  الرامية  والدولية  الوطنية  امل�صاهمة يف اجلهود 

الأهداف الإمنائية لالألفية.

 38 حوايل  التقديرية  وكلفتها  م�صروعًا   717 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  العدُد  و�صل  وقد 
ع اأن ي�صتفيد منها ا�صتفادة  مليون دولر، تتولد عنها ُفَر�س عمل تقارب 860 األف يوم عمل، َوُيَتَوقَّ
مبا�صرة قرابة 185 األف �صخ�س )39% من الإناث(. وقد مت اإجناُز 649 م�صروعًا بكلفة 28 

مليون دولر تقريبًا.

ُز القطاُع يف تدخالته على الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�س، والتاأهيل املجتمعي، وتنمية  ويركِّ
الطفولة املبكرة، واحلماية، والدعم املوؤ�ص�صي.

الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�ص
يهدف هذا الربنامج اإىل امل�صاهمة يف دمج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة يف التعليم العام 

عالوة على تعليم وتاأهيل الأطفال يف مراكز الرتبية اخلا�صة وذلك بدعم جهود وزارتي الرتبية 
والتعليم وال�صئون الجتماعية والعمل.

التعليمي  الدمج  برنامج  تاأ�صي�س  م�صروع  اإطار  2014 )ويف  اأغ�صط�س   27-25 الفرتة  وخالل 
توعية يف مديرية عب�س  ور�صة  تنفيذ  املدار�س احلكومية( مت  الإعاقة يف  لالأطفال ذوي  الكلي 
)حمافظة حجة(، ركزت على مفاهيم الرتبية ال�صاملة، ورفع الوعي بهذه املفاهيم يف املدار�س، 
ولدى جمال�س الآباء والأمهات والإعالميني، وخطباء امل�صاجد واملجال�س املحلية وجلنة التاأهيل 

املجتمعي باملديرية.

كما مت )بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم/قطاع املناهج والتوجيه واإدارة الرتبية ال�صاملة( 
النتهاُء من اإعداد حقيبة الختبارات الك�صفية والت�صخي�صية لذوي ال�صعوبات التعليمية، والتي 
وتف�صري  التطبيق  ودليل  العادي،  ال�صف  ملعلم  التعلم  ل�صعوبات  الك�صفي  الختبار  حتتوي على 

النتائج، واختبار “وك�صلر” الت�صخي�صي ل�صعوبات التعلم )واملقنن وفقًا للبيئة اليمنية(.

املياه واالإ�صحاح البيئي 

ا�صتملت الأن�صطة يف قطاَعْي املياه والإ�صحاح البيئي على ما يلي:

قطاع املياه
مل تتم املوافقة على اأي م�صروع خالل هذا الربع ب�صبب عدم توفر التمويل. و�صل العدد الإجمايل 
 2,298 اإىل   )2014 �صبتمرب  �صهر  نهاية  وحتى   1997 عام  القطاع )منذ  مل�صاريع  الرتاكمي 
ُع اأْن ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�صرًة  م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 430 مليون دولر، َوُيَتَوقَّ
ر بحوايل 9  قرابة 4.1 مليون �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، وتنجُم عنها فر�س عمل موؤقتة ُتقدَّ

ماليني يوم عمل. وقد مت اإجناز 1,714 م�صروعًا بكلفة تقارُب 127.1 مليون دولر.

ح�صاد مياه االأمطار )خزانات عامة م�صقوفة(
مت اإجناز 9 م�صاريع حتتوي على 17 خزانًا، واأنابيب بطول 915 مرتًا، و9 مناهل عامة، و18 
حو�س تر�صيب، و3 اأحوا�س ل�صرب احليوانات )وذلك مب�صاهمة من ال�صندوق بلغت 1.6 مليون 

دولر خلدمة 7,088 �صخ�صًا(.

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5002673اأولد

2,5002806بنات

جمعية اإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�صة- تعز 
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ح�صاد مياه االأمطار من اأ�صطح املنازل )خزانات منزلية(
101,900م3،  2,114 خزانًا ب�صعة اإجمالية  18 م�صروعًا حتتوي على  مت خالل الربع اإجناز 

وبتكلفة تقارُب مليونـَْي دولر خلدمة 19,241 �صخ�صًا.

املياه ال�صطحية
تعتمد هذه امل�صاريع على مياه العيون حيث يتم جتميعها يف خزانات مغلقة ونقلها عرب اأنابيب 
غالبا بالإن�صياب الطبيعي اإىل امل�صتفيدين. مت خالل هذا الربع اإجناز 3 م�صاريع حتتوي على 4 
خزانات، ومنهل عام، واأنابيب بطول اإجمايل ي�صل اإىل3,148  مرتًا، وبكلفة تبلغ 237,216 

دولر خلدمة  4,607م�صتفيدين.

املياه اجلوفية
مت خالل الربع اإجناز م�صروعني يحتويان على اأنابيب بطول 15,000 مرت، وبتكلفة و�صلت اإىل 

258,779 دولرًا خلدمة 4,392 م�صتفيدًا.

برنامج مواجهة �صحة املياه
مت خالل هذا الربع اإجناز 12 م�صروعًا بكلفة بلغت حوايل 1.65 مليون دولر خلدمة 11,000 
و805  الأمطار،  مياه  حل�صاد  م�صقوفة  عامة  خزانات   7 على  امل�صاريع  هذه  حتتوي  م�صتفيد. 

�صقايات ب�صعة اإجمالية تتجاوُز 52,000 م3، و5 مناهل عامة.
وبهذا يكون اإجمايل امل�صاريع املنجزة يف هذا الربنامج 81 م�صروعًا بكلفة اإجمالية بلغت 9.4 
24 خزانًا عامًا م�صقوفًا حل�صاد مياه  األف �صخ�س. �صملت امل�صاريع   81 مليون دولر خلدمة 
ب�صعة  كريفًا   15 وكذلك  م3،   98,900 اإجمالية  ب�صعة  خا�صة  �صقايات  و7,205  الأمطار، 
يقارُب  اإجمايل  بطول  توزيع  و�صبكة  خزانات،  و5  عامًا،  منهاًل  و22  م3،  اإجمالية53,400  

10,000 مرت.

قطاع الإ�صحاح البيئي
مل تتم املوافقة على اأي م�صروع خالل هذا الربع ب�صبب عدم توفر التمويالت. تراُكميًا، و�صل 
ويتوقُع  دولر،  مليون   45.2 نحو  تبلغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   399 اإىل  القطاع  م�صاريع  عدُد 
اأْن ي�صتفيَد منها اأكرُث من 3.5 مليون �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، وتنجُم عنها حوايل 1.4 

مليون يوم عمل. وقد مت اإجناز 321 م�صروعًا بكلفة تزيد على 23.6 مليون دولر.

اإدارة املياه العادمة
يحتوي  م�صتفيد.   17,000 خلدمة  دولر   881,000 تقارُب  بكلفة  واحد  م�صروع  اإجناز  مت 
8,100مرتًا، و250 منهاًل عامًا، و129 غرفة تفتي�س،  امل�صروع على خطوٍط للمجاري بطول  

و300 تو�صيلة منزلية.

منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع/ حملت التوعية ال�صحية
مت خالل الربع تنفيذ 23 حملة توعية، نتجت عنها ح�صول 1,429 �صخ�صًا على �صرف �صحي 
حم�صن، واإعالن 9 جتمعات خالية من التربز يف العراء وال�صرف املك�صوف. وبذلك ي�صل العدد 
 128,436 937 حملة، جنم عنها ح�صول  30 �صبتمرب اإىل  الإجمايل حلمالت التوعية حتى 
�صخ�صًا على �صرف �صحي حم�صن، واإعالن 449 جتمعًا خاليًا من التربز يف العراء وال�صرف 

املك�صوف.

برنامج املياه وال�صرف ال�صحي يف اأبني
 15.6 يعادل  ما  اي  يورو،  مليون   12( الأملاين  التنمية  بنك  منحة  من  املمولة  امل�صاريع  جميع 
مليون دولر(، وعددها 38 م�صروع مياه و5 م�صاريع �صرف �صحي، هي الن حتت التنفيذ، حيث 

جتاوز ال�صرف مبلغ 5.3 مليون دولر.

 م�صروع البنية التحتية )�صبام/ح�صرموت(
 و�صل الإجناز الرتاكمي للم�صروع حتى نهاية �صبتمرب اإىل 87.2 %.

موؤ�صراُت  قطاع املياه

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

نة 516,000530,834احل�صول على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,790,0001,873,940حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,510,0001,545,927حجم املياه غري املح�صَّ

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر
احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأفراد الذين متَّ تزويدهم 

ٍن 200,000192,230بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

170533عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

�صور بركة النيمة يف م�صقط وادي جمرب- الرجم 
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موؤ�صراُت املياه للتنمية الزراعية  
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احليوانية ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
3,000,0002,752,148 ) مرت مكعب(

2000781.8امل�صاحة الإجمالية امل�صمولة بالري )هكتار (

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

متت املوافقة خالل الربع على م�صروع واحد فقط ب�صبب نق�س التمويل، تبلغ كلفته التقديرية 
 10 اأْن ي�صل عدد امل�صتفيدين املبا�صرين منه اإىل ما يقارب  2.2 مليون دولر، وُيتوقع  حوايل 
اآلف �صخ�س، والعمالة املوؤقتة اإىل13  األف يوم عمل. وبذلك، يبلُغ العدُد الإجمايل الرتاُكمي 
مل�صاريع القطاع 474 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 60 مليون دولر، من املتوقع اأْن ي�صتفيَد 
منها مبا�صرًة اأكرُث من 487 األف �صخ�س )%46 من الإناث(، وتنجُم عنها اأكرُث من 1.5 مليون 
يوم عمل. وقد اأجنَز ال�صندوُق 300 من هذه امل�صاريع، بلغت كلفتها قرابة 16.4 مليون دولر.

م�صروع الزراعة املطرية والرثة احليوانية
كافة  حمققًا   ،2014 �صبتمرب  بنهاية  احليوانية  والرثوة  املطرية  الزراعة  م�صروع  اإجناز  مت 

الأهداف املر�صومة.

قاَم  كما  لها.  �صكَّ التي  الريفية  الإنتاجية  املجموعات  متابعة  ال�صندوق  وا�صل  الربع،  وخالل 
نقل  اإمكانية  لدرا�صة  واجلوف  ماأرب  حمافظَتْي  اإىل  بالنزول  �صنعاء  فرع  يف  الزراعة  �صباُط 
ميدانيًا  لأربع مديريات ل�صتطالعها  زيارات  تنفيذ  املحافظتني، حيث مت  اإىل  امل�صروع  جتربة 
ورفع ت�صور بامل�صاريع ح�صب املعايري وتوفر التمويل. كما مت التن�صيق والتح�صري لجتماعات مع 
�صركة الغاز امل�صال ووكيل حمافظة ماأرب حول م�صاريع خطة املحافظة ذات الأولوية. كما جرى 

جتهيز ومراجعة العر�س املتعلق بالأعمال التي مت تنفيذها باملحافظة.

املياه للتنمية الزراعية
القبيطة،  )مديرية  العليا  حدبة  ووادي  عريمي  لوادي  املائيني  امل�صقطني  تاأهيل  اإعادة 
اأعمال اخلر�صانة  العمل جاريًا ل�صتكمال تنفيذ املرحلة الأخرية من  حمافظة حلج(: ما زال 
اإجناز �صقفني م�صلحني خلزانني  التكميلي، يف حني مت  للري  ل�صقوف خم�صة خزانات  امل�صلحة 
تبلغ �صعتهما التخزينية 2,600 م3. ومت كذلك اإعادة ا�صت�صالح ما يزيد على 5,000 م2 من 
لوادي  املائي  امل�صقط  ويف  عاماًل/يوم.  بـ1،250  رت  قـُدِّ اإجمالية  بعمالة  الزراعية،  املدرجات 
يف  الزراعية  املدرجات  ا�صت�صالح  اأعمال  يف   100% اإىل  الإجناز  ن�صبة  و�صلت  العليا،  حدبة 
الوادي لع�صر جمموعات تخت�س باملدرجات الزراعية، باإجمايل م�صاحة م�صت�صلحة تتجاوُز 29 
األف مرت2. كما �صاهمت اجلدران التي مت بناوؤها يف حماية ما يزيد على 11 هكتارًا من اأرا�صي 

املدرجات الزراعية، باإجمايل عمالة بلغت 15,621 عاماًل/يوم.

اإعادة تاأهيل امل�صقط املائي يف وادي القعامي�ص )بني زيد اأعل، بني �صعد، املحويت(: مل يتبقَّ 
من الأعمال �صوى بناء �صقف معدين لأربعة خزانات للري التكميلي، وعمل �صبك حديدي لثالث 
 180 الربك  و�صعة  2,000 مرت3،  اخلزانات  �صعة  وتبلغ  امل�صقط.  احليوانات يف  ل�صرب  ِبَرك 
اإجمالية  بعمالة  الزراعية،  املدرجات  من  22,700 مرت2  يقارُب  ما  ا�صت�صالُح  واأُعيد  مرت3. 

رت بـ3,500 عامل/يوم.  قـُدِّ

اأهمُّ الآثار الإيجابية لهذه التدخالت يف احلفاظ على الأرا�صي واملدرجات الزراعية،  ومتثلت 
وزيادة الإنتاجية مبا ل يقل عن 20-30 % )وبالذات ملح�صولـَْي الذرة والدخن(. كما �صتلعب 

التدخالت دورًا اإيجابيًا يف حت�صني الظروف املعي�صية للم�صتهدفني والعاطلني.

خزان  اإجناز  مت  )حلج(:  املقاطرة  مديرية  يف  التكميلي  الري  خلزانات  التجريبي  امل�صروع 
“ال�صري” التكميلي ل�صالح اإحدى جمموعات �صغار املزارعني يف وادي اأدمي، والذي تبلغ �صعته 
600 مرت3. كما متَّ النتهاُء من تنفيذ خزانني عامني و3 خزانات منزلية. و�صت�صاهم  حوايل 

كمية املياه املخزونة يف حت�صني الظروف الإنتاجية الزراعية.

220 من قيادات املجموعات  القطاع، مت تدريب  لهذا  التابع  االإقرا�ص واالدخار  ويف برنامج 
مع  التعامل  كيفية  يف  وذلك  واملحويت،  �صنعاء  حمافظتـَْي  يف  الإنتاجية  الريفية  الزراعية 
وتدوين  والقرو�س،  باملدخرات  اخلا�صة  الأع�صاء  ودفاتر  وال�صتمارات  املالية  ال�صجالت 
اللوائح والأنظمة للمجتمعات املحلية، وكذا ت�صليم مواد قرطا�صية  اأي�صًا �صرُح  املعامالت. ومتَّ 

لة. للمجموعات املُ�َصكَّ
التقييم  نتائج  وكانت  املجموعات،  عمل  وتقييم  ملتابعة  ا�صت�صاريني  تكليف  مت  اآخر،  جانب  من 
يف  مديريات  خم�س  يف  الـ55  املجموعات  يف  العمل  ا�صتمراَر  التقاريُر  اأكدت  حيث  ممتازة، 

حمافظة حجة..

الزراعة والتنمية الريفية
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

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

والتخفيف من الفقر.

اإىل  التدريب  2014( مل�صاريع قطاع  العدُد الإجمايل الرتاكمي )1997-نهاية �صبتمرب  و�صَل 
األف   202 حوايل  منها  ي�صتفيَد  اأن  ُيتوقع  دولر،  مليون   29 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة   1,067
�صخ�س )%40 منهم من الإناث(، وتتولد عنها قرابة 426 األف يوم عمل. وقد مت اجناز 886 

م�صروعًا بكلفة تزيد على 14.6 مليون دولر.
بينما بلغ العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع الدعم املوؤ�ص�صي 657 بكلفة تقديرية تقارُب 
من  منهم   %  47( �صخ�س  األف   686 من  اأكرث  منها  ي�صتفيَد  اأن  ُيتوقع  دولر،  مليون   30.4
تقارُب  بكلفة  588 م�صروعًا  اإجناز  األف يوم عمل. وقد مت   741 وتتولد عنها قرابة  الإناث(، 

20.5 مليون دولر.

برنامج التمكني للتنمية املحلية 
 اأوال: على م�صتوى املجتمع

 �صملت الأن�صطة املنفذة خالل الربع ت�صكيل جمال�س تعاون القرى واختيار مندوبني ومندوبات، 
وتدريبهم على موا�صيع تنموية يف العمل اجلماعي وملحات حول مهارات  حتليل اأو�صاع قراهم 
وكتابة تقرير مب�صط  عن قراهم يعك�س الو�صع التنموي والتعاوين اأي�صًا، اإ�صافة اإىل اإعدادهم 
حمافظة  ال�صافل،  و�صاب  )مديرية  عام  خالل  َنة  ُمَزمَّ م�صتقبلية  جمتمعية  مبادرات  خلطط 
ذمار(، حيث مت ا�صتكمال مرحلة التحفيز. كما مت حتفيز املبادرات الذاتية، وتنظيم املجتمع  يف 
مديرية الرجم )املحويت( وبلغ عدد جمال�س تعاون القرى خالل الربع يف  املديريات املذكورة 
126 جمل�س تعاون قرية. وقد ا�صتطاعت تلك املجال�س حتريك مواطنيها ومب�صاندة من  الفرق 
ال�صت�صارية لل�صندوق لتنفيذ 224 مبادرة ذاتية اأثناء تواجد الفرق بتكلفة تقديرية تتجاوُز 16 
مليون ريال يف حني بلغ عدد املبادرات امل�صتقبلية يف خطط املجال�س 706 مبادرة يف خمتلف 
التفاعلية  امل�صاركة  امل�صاركة املجتمعية يف هذه املرحلة من خالل  التنموية  وتتج�صد  املجالت 
ملجال�س تعاون القرى واأع�صاء املجال�س املحلية كون اجلميع هم  املعنيني اأي�صا يف حتقيق تنمية 

حملية نابعة من املجتمع ومن خالل اإك�صابهم معارف ومهارات العمل الطوعي والتعاوين.

التنموية  املجتمعية  الأطر  تدريب  مت  املركز(،  )الُعَزلة/  املجتمع  م�صتوى  على  العمل  و�صمن 
مديريات  يف  تنموية  جلان  واختيار  للعزل  التنموي  الو�صع  حتليل  على  )مندوبون/ات(  
بوا على  ال�صمايتني )تعز( واملغالف )احلديدة( والقفر )اإب( وطور الباحة )حلج(.. حيث ُدرِّ

 5 حتليل الأو�صاع التنموية لعزلهم، واخلروج بتقرير تنموي لكل عزلة، وجلنة تنموية قوامها 
اأع�صاء على م�صتوى كل عزلة، وكذا تدريب الأطر )مندوبني ومندوبات واأع�صاء جمال�س تعاون 
القرى( يف ريدة )ال�صودة، عمران(، واللحية )املنرية، احلديدة(، واملحاب�صة )كعيدنة، حجة(، 
احل�صا�صة  كالتنمية  خمتلفٍة  تنمويٍة  موا�صيَع  على  التدريب  ركز  حيث  )البي�صاء(..  واملالجم 
)قرى/عزل(.  املجتمع  م�صتوى  على  العمل  واأثناء  يف  وجمتمعية  اإدارية  ومهارات  للنزاعات، 
ومنهجية  التوا�صل  مهارات  يكت�صبوا  املحلية حتى  ال�صلطة  اأع�صاء  امليداين  العمل  وي�صارك يف 

امل�صاركة املجتمعية تفعياًل لأدوارهم التنموية.

ثانيا: املبادرات املجتمعية التنموية املدعومة
يف  ا�صتمراريتها  خالل  من  ملحوظًا  تنمويًا  تفاعاًل  التنموية  املجتمعية  الأطر  اأظهرت  ما  بعد 
املجتمعية  الأطر  بني  املجتمعية  لل�صراكة  تفعياًل  الذاتية  املبادرات  من  ال�صنوية  خطتها  تنفيذ 
وال�صلطة املحلية، مبا يحقق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف املديرية، يقوم ال�صندوق الجتماعي 
يتطلب  قائمًا  ن�صاطًا  متثل  حيث  التدريبية،  الدورات  اأهمها  معايري،  وفق  الأطر  تلك  بدعم 
امل�صاندة، وفيه ن�صبة عالية من الإجناز ل تقل عن %50، واأن يكون الن�صاط نتاج جهد جمتمعي 
)جمل�س تعاون قرية اأو جلنة عزلة(، ول تنطبق م�صاهمة ال�صندوق على املبادرات الذاتية التي 
ي�صتطيع املجتمع تنفيذها %100 مبوارده الذاتية، واإمنا فقط تلك ل ي�صتطيع املجتمع تنفيذها 
املعتمدة  املجتمعية  التعاقدات  اآلية  با�صتخدام  التنفيذ  يتم  كما  املجتمع.  اإل مبوارد من خارج 
يف ال�صندوق الجتماعي، ول تزيد ن�صبة م�صاهمة ال�صندوق عن 50 % من اإجمايل كلفة اأية 
مبادرة جمتمعية، ويكون احلد الأعلى ل�صقف م�صاهمة ال�صندوق هو 1.5 مليون ريال، و�صرورة 

اإ�صراك ال�صلطة املحلية يف جميع مراحل امل�صروع... وغريها.

 97 ا�صتهداف  الأولية، حيث مت  الإ�صعافات  تدريبية يف  دورات  املدعومة،  املبادرات  ومن هذه 
متدربًا ومتدربة يف مديريتـَْي املوا�صط و�صرعب الرونة )تعز(، و137 متدربة يف حمافظة اإب.

ثالثاً:على م�صتوى ال�صلطة املحلية
ت�صمنت الأن�صطة على م�صتوى املديرية تدريبًا على اآلية ومنهجية برنامج التمكني، وعلى منهجية 
التخطيط التنموي لل�صلطة املحلية والأطر املجتمعية التنموية ومنظمات املجتمع املدين، و�صوًل 
بها اإىل مراحل متقدمة من التمكني املجتمعي واملوؤ�ص�صي جت�صيدًا لأهداف الالمركزية الإدارية 
واملالية.. اإ�صافة اإىل  بناء القدرات يف املهارات الإدارية واآليات املتابعة وتدريب ال�صلطة املحلية 
الإدارية  املهارات  وكذلك  عمران(،  )ال�صودة،  واملزايدات  املناق�صات  قانون  على  باملديريات 
ومهارات ا�صتخدام احلا�صب الآيل والتخطيط التنموي )تعز(. ويف مديرية اللحية )احلديدة(، 
تنموية  وخطة  تنموي  بتقرير  واخلروج  للمديرية  التنموي  التخطيط  على  �صخ�صًا   20 َب  ُدرِّ
للمديرية. ويف اجلبني، مت تدريب 18 من اأع�صاء املجل�س املحلي على الآلية امليدانية لربنامج 

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر

1,5003,806عدُد جمال�ص القرى التي متار�ص اأعمالها بفعالية

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

2,500777ذكور

1,500681اإناث

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 
3,0005,920مهارات 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 2,5001,805عدُد التجمُّ
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الرتاث الثقايف

ي�صُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 274 م�صروعًا وكلفتها التقديرية حوايل 62.4 مليون 
ع اأن ي�صتفيد منها قرابة 343  دولر، تتولد عنها ُفَر�س عمل تقارب 2.5 مليون يوم عمل، َوُيَتَوقَّ

األف �صخ�س )48% من الإناث(.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صنعاء(
توا�صلت اأعمال امل�صروع املتمثلة يف التوثيق بالت�صوير امل�صاحي لبع�س اجلدران بهدف التجهيز 
لبع�س  ن  املَُزمَّ التلفزيوين  بالت�صوير  والتوثيق  التالبي�س اجل�صية،  واإعادة  التمديدات  لأعمال 
اأن�صطة امل�صروع، وكذا العمل يف عدد من احلفريات واملج�صات الأثرية يف مناطق خمتلفة من 
وت�صجيلها  عليها  العثور  يتم  التي  والعظام  والفخارية  احلجرية  املعثورات  تنظيف  مع  اجلامع 
اإىل  بياناتها  واإدخال  باأول  اأوًل  العمل  تقارير  واأر�صفة  وتوثيق  ت�صنيف  مت  كما  واأر�صفتها. 
الزخارف  وتقوية  ترميم  ذلك  يف  مبا  املعمارية،  العنا�صر  وتوثيق  ر�صم  وموا�صلة  احلا�صوب، 

اخل�صبية  الأ�صقف  وتقوية  ترميم  يف  كذلك  العمل  وتوا�صل  املاآذن.  على  الكتابية  والن�صو�س 
املزخرفة، مبا يف ذلك امل�صندقات الكبرية مع جتهيز ال�صقف العلوي البديل لهذه امل�صندقات، 
ف�صاًل عن التمهيد لبدء اأعمال ترميم الأ�صقف اخل�صبية املزخرفة يف اجلناح اجلنوبي، وكذا 
موا�صلة تنفيذ اأعمال الق�صا�س وفق الأ�صلوب التقليدي لالأ�صطح املنتهية فيها اأعمال الرتميم، 
اإ�صراك  اإىل  بالإ�صافة  ال�صوح،  على  املطلة  احلجرية  لالأعمدة  والك�صف  التنظيف  وموا�صلة 
عدد من اأخ�صائيي الهيئة العامة لالآثار واملتاحف يف دورة تدريبية خا�صة يف جمال احلفريات 

الأثرية.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صبام، كوكبان(
وترافق  واإظهارها،  اجلدران  يف  والنقو�س  الزخارف  ك�صف  اأعمال  ا�صتكمال  الربع  خالل  مت 
املت�صررة مع  والنقو�س  الزخارف  وا�صتكمال  ترميم  وموا�صلة  لالأعمدة،  اأعمال ك�صف  هذا مع 
تثبيت طبقات تالبي�س اجل�س القدمية وتعبئة الفراغات يف جدران الرواق ال�صرقي. وتوا�صلت 
كذلك اأعمال اإزالة طبقات اجل�س امل�صتحدثة على اجلدران وا�صتبدالها بطبقة جديدة مطابقة 

التمكني. ويف املنرية، مت تدريب الهيئة الإدارية على اآلية ت�صويق اخلطة التنموية للمديرية. مت 
تدريب 44 و26 و22 �صخ�صًا من ال�صلطة املحلية ومن�صقي جلان العزل على التخطيط التنموي 
) التقرير التنموي واخلطة التنموية للمديرية(، وذلك يف عب�س )حجة( واملالجم )البي�صاء( 

وال�صليعة )املكال( على التوايل.

على م�صتوى املحافظة
 25 ا�صتهدفت  الت�صويق،  واأ�صاليب  اآلية  حول  املحافظة  م�صتوى  على  تدريبية  ور�صة  تنفيذ  مت 
)بني  التمكني  برنامج  فيها  املنفذ  باملديريات  الإدارية  والهيئات  املحافظة  قيادة  من  �صخ�صًا 

قي�س، املحاب�صة، حر�س، كعيدنة(.
)منهم  ا�صت�صاريًا   217 تدريب  على  ركزت  اأخرى،  اأن�صطة  تنفيذ  اأي�صًا  الربع  خالل  وجرى 
)فروع  للنزاعات  احل�صا�صة  والتنمية  التمكني  لربنامج  امليدانية  الآلية  على  الإناث(  من   68
وامل�صاءلة  الرقابة  على  اإب  فرع  يف  ا�صت�صاريني  تدريب  وكذا  املكال(،  حجة،  ذمار،  احلديدة، 

املجتمعية والتنمية احل�صا�صة للنزاعات.

 برنامج التدخل املتكامل
بلغ العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع الربنامج 325 بكلفة تقديرية تقارُب 32.3 مليون دولر، 
ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها حوايل 324 األف �صخ�س )%51 منهم من الإناث(، وتتولد عنها قرابة 

803 اآلف يوم عمل. وقد مت اجناز 220 م�صروعًا بكلفة تبلغ حوايل 12.4 مليون دولر.
ومتثلت اأهم الأن�صطة خالل الربع يف تنفيذ دورتني يف منهجية �صل�صلة القيم لـ28 متدربًا )7 
من الإناث( من �صباط ال�صندوق، و23 متدربًا )10 من الإناث( من ا�صت�صاريي ال�صندوق. 
ب 180 �صخ�صًا )90 من الإناث( على �صحة وتغذية احليوان )كر�س، القبيطة، تعز(،  كما ُدرِّ
و487 نحاًل على املعارف واملهارات الأ�صا�صية يف تربية النحل واإنتاج الع�صل، ودعمهم ببع�س 
الأدوات الالزمة لرتبية النحل وبع�س اخلاليا احلديثة. وجرى اأي�صا ت�صكيل وتدريب 35 جمل�صًا 
23 ف�صاًل  افتتاح  التعليمية. ومت  العملية  والأمهات وتفعيل دورها املجتمعي يف حت�صني  لالآباء 

للتعليم املجتمعي يف وادعة )عمران( واملتينة )احلديدة( وميفع )املكال، ح�صرموت(.

العتنة  مناطق  �صمن  قرية   32 يف  املجتمع  بقيادة  التام  ال�صحي  ال�صرف  برنامُج  نـُفـِّذ  كما 
القحيفة،  ال�صافل، ذمار(. ويف عزلة  )حر�س، حجة( وخ�صم )رمية( وبني معان�س )و�صاب 
4 جمالت )كهرباء  105 من ال�صباب يف املعهد التقني ال�صناعي يف  اأجنَز ال�صندوُق تاأهيل 
مباين، كهرباء �صيارات، تكييف وتربيد، ميكانيكي �صيارات( متكنهم من احل�صول على فر�س 
عمل ثابتة. كما بداأ تنفيذ 203 �صقايات يف عزلة الثلوث )و�صاب العايل، ذمار(، وتنفيذ �صق 
يدوي وتاأهيل وحت�صني طريق خمي�س القوع--معينة-- جتمع الزرم )الثلوث، و�صاب العايل، 
ذمار( بطول 6 كيلومرتات. وجرى كذلك بناء وتاأثيث وحدة �صحية )املدابر، بني ن�صر، كعيدنة، 

حجة(.

اجتماع متهيدي لت�صكيل جلان امل�صتفيدين مل�صاريع ال�صقايات  يف قرى عري�صة برنامج التدخل املتكامل عزلة الأثلوث و�صاب العايل ذمار
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موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510631البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 190253معماريون، متخ�صِّ

5039املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

للطبقة الأ�صلية من حيث املكونات وموا�صفات العمل التقليدي، مبا يف ذلك تركيب القمريات 
وفق اأ�صول العمل التقليدي. كما اأُزيلت بع�س جدران البلك ال�صاندة و�صقائل املوا�صري املفرغة 
يف الرواق ال�صمايل لغر�س التدعيم بالأعمدة احلديدية لعدد من اأعمدة اجلامع لت�صهيل ترميم 
لطخات  من  ال�صرقي  الرواق  واجهة  تنظيف  باأعمال  البدء  كذلك  وجرى  التالفة.  الأخ�صاب 
اجل�س مع عمل التدريز لفوا�صل �صروع البناء بالقطرة التقليدية، وكذا اإزالة الربدورة املوجودة 
على بع�س اجلدران من اخلارج. كما توا�صل العمل يف ترميم الأخ�صاب املزخرفة امل�صونة يف 

خمازن امل�صروع، ومت اإجناز اأعمال متديدات اأ�صالك الكهرباء للرواق ال�صرقي.

م�صروع ترميم جامع االأ�صاعر/ املرحلة الثانية )زبيد، احلديدة(
توا�صلت اأعمال فل�س وترميم اجلدران املحيطة بالنوافذ املدورة املتكر�صة واملت�صررة يف الواجهة 
ال�صمالية ومنطقة املحراب تزامنًا مع ك�صف وترميم الأ�صا�صات املت�صررة، وكذا معاجلة املناطق 
املت�صررة يف اجلدار اجلنوبي. كما مت اإكمال اأعمال التدعيمات جلدران اأ�صا�صات منطقة الربكة 
ال�صرقية �صابقًا ملنع ت�صرب مياه الأمطار اإىل اأ�صفل اجلدران، وكذا بناء جدران �صاندة )فحول( 
اأعمال التدعيمات والبناء للمدخل ال�صمايل املوؤدي ملنطقة الربكة ال�صرقية التي مت  اإكمال  مع 
احلاملة  من  املت�صررة  املناطق  واإ�صالح  فل�س  اأعمال  وتوا�صلت  لل�صالة.  �صوح  اإىل  حتويلها 
للج�صور اخل�صبية مع جتهيز العوار�س اخل�صبية وتركيب اجل�صور اخل�صبية بعد معاجلتها مببيد 
ترميم  جرى  كما  التقليدية.  “النورة”  مبادة  والدلكة  اخلدمة  اأعمال  تنفيذ  وكذا  ة”،  “الأَر�صَ
اخل�صبية  الب�صط  برتكيب  الأ�صلية  هيئتها  اإىل  واإعادتها  واملت�صررة  التالفة  الدرجان  واإزالة 
)الفر�صات( اخلا�صة بالدرجان مع عمل التالبي�س الالزمة، ف�صاًل عن ا�صتكمال اأعمال اخلدمة 

لتالبي�س اجلدران والتجاويب ملبنى احلمامات اجلديدة مع موا�صلة اأعمال الر�صف حولها.

م�صروعا ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية واإنقاذ جامع ال�صاذيل
وبعد  )تعز(،  والأخرية  ال�صاد�صة  الأ�صرفية/املرحلة  ومدر�صة  م�صجد  ترميم  م�صروع  اطار  يف 
افتتاح قاعة ال�صالة ر�صميًا يف 27 يونيو، مت يف اأغ�صط�س اإعادة قراءة ال�صورة الكاملة للقبة 
جميع  اإجناُز  مت  وبذلك  النهائية.  التكميلية  املراجعة  اأعمال  ومتت  الرتميم،  بعد  الرئي�صية 
الداخلية ومواقع  الإ�صاءة  اأجهزة  وتعديل بع�س  ال�صالة مع مراجعة  الرتميم يف قاعة  اأعمال 
مكربات ال�صوت. وتوازيًا مع ذلك توا�صلت اأعمال الرتميم ال�صاملة يف الأ�صرحة والبهو املفتوح 
كما  الأ�صرحة.  لقباب  الروت�صة  اإعادة  ويف  اجل�صية  وللزخارف  امللونة  اجلدارية  للر�صومات 

ا�صتمرت اأعمال الرتميم يف مرحلتها النهائية لالأخ�صاب الأثرية والأحجار.
وملحقاته  املبنى  توثيق  انتهت عملية  تعز(،  )املخا،  ال�صاذيل  واإنقاذ جامع  توثيق  م�صروع  ويف 
الإن�صائية،  احلالة  وتقييم  والإن�صائية  الأثرية  املج�صات  عمل  وكذلك  ال�صقالت،  وتركيب 

وا�صتمرت اأعمال الإنقاذ والرتميم للمنارة وجدران امل�صجد الأ�صلي من الداخل واخلارج.

 م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
مع  وتقييمها  ومراجعتها  اليمنية،  اجلامعات  يف  الدرا�صية  املواد  جتميع  مرحلة  ا�صتكمال  مت 
اخلبري الدويل وبالتن�صيق مع مركز اآثار/ ال�صارقة التابع للمجل�س الدويل لدرا�صة حفظ وترميم 

.)ICCROM( املمتلكات الثقافية

�صم�صرة الثالث يف �صبام/ كوكبان
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برنامج النقد مقابل العمل
متت املوافقة على 57 م�صروعًا بكلفة تقديرية ت�صُل اإىل حوايل 14.1 مليون دولر، موزعة على 
واإن�صاء  زراعية،  اأرا�ٍس  وا�صت�صالح  وحماية  وبيئة،  متنوع،  تدخل  التالية:  الفرعية  القطاعات 
وترميم مدرجات زراعية وح�صاد مياه. ويبلغ عدد امل�صتفيدين من هذه امل�صاريع قرابة 95 األف 
�صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، بينما تبلغ عدد فر�س العمل املتولدة منها 1.3 مليون يوم عمل. 
وبذلك، يبلغ العدُد الرتاكمي مل�صاريع النقد مقابل العمل 761 م�صروعًا بكلفة تقديرية اإجمالية 
تتجاوُز 159 مليون دولر، ي�صتفيد منها حوايل 1.2 مليون �صخ�س )49 % من الإناث(، بينما 
يبلغ اإجمايل فر�س العمل املتولدة منها 13.74 مليون يوم عمل. ومن هذه امل�صاريع، مت اإجناُز 

498 م�صروعًا بتكلفة تتجاوُز 85 مليون دولر.

م�صروع ت�صغيل ال�صباب: مت و�صع معايري ل�صتهداف املناطق والنتهاء من الفرز املكتبي، ومت 
التحقق امليداين والرفع باملناطق امل�صتهدفة التي مت اعتمادها، وجرى تطوير امل�صاريع يف نظام 
 ،2014 مل�صاريع  والت�صاميم  الدرا�صات  من  النتهاء  ومت  الدويل(.  البنك  )منحة  املعلومات 
ر 14 م�صروعًا بتكلفة تقديرية 3.6 مليون دولر. كما مت توزيع البطاقات لالأ�صر امل�صتهدفة  وُطوِّ

وت�صليم مكونات الأعمال لال�صت�صاريني املنفذين )قر�س البنك الإ�صالمي(.

َوُعِقَدْت  املحافظات،  جميع  يف  م�صتهدفة  منطقة   252 اختيار  مت  املدى:  طويلة  التدخلت 
ور�صة تدريبية على ا�صتخدام الأجهزة الذكية، ومت نزول �صباط الربنامج يف الفروع وم�صاعديهم 

املجتمعيني للتحقق، حيث مت النتهاء من النزول اإىل 193 منطقة.

الربنامج  م�صوؤويل  ا�صتهدفت  عمل  ور�صة  ال�صندوُق  نفذ  التدريبية:  والدورات  الور�ص 
وم�صاعديهم املجتمعيني والفنيني حول تدريب كوادر الربنامج يف الفروع على كيفية ا�صتخدام 
الأجهزة الذكية يف التحقق من مالءمة املناطق للتدخالت طويلة. كما ُعِقدت ور�صة عمل مع 
14 مقاوًل يف م�صروَعْي َخِمر وتنفيذ جماري عمران لتعريفهم باآلية عمل الربنامج وواجباتهم 
وحقوقهم. ويف فرع عدن،  ُنفذت ور�صة اأخرى ركزت على اآلية عمل الربنامج وا�صتهدفت بناء 
قدرات 15 م�صاركًا وم�صاركة من طاقم منظمة “من اأجل اجلميع”، كما مت تنظيم ور�صة عمل 
لبناء قدرات الفرق املجتمعية يف ت�صكيل جلان ال�صيانة، ا�صتهدفت 20 ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية. 
ومت كذلك تنفيذ دورتني تدريبيتني )يف فرع اإب(، ا�صتهدفتا 51 مهند�صًا و39 فنيًا حول اآليات 
ويف  حجة(.  )فرع  الفني  والإ�صراف  الربنامج  اآلية  على  فنيًا   16 ب  وُدرِّ الربنامج،  و�صيا�صات 
الإ�صراف  اأثناء  التي قد تظهر  28 مهند�صًا على املالحظات  فرَعْي حجة وعمران، مت تدريب 
على م�صاريع الربنامج وكيفية تالفيها ومعاجلتها، وكذا تدريب 13 ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية على 
َبْت اللجان املجتمعية يف خم�صة م�صاريع )فرع عمران( على اآلية عمل  املتابعة املجتمعية. كما ُدرِّ
الربنامج. ومت كذلك تاأهيل 37 مهند�صًا )يف فرَعْي عمران وعدن( على تنفيذ م�صاريع الربنامج 

باآلية الإدارة امليدانية.

قطاع الطرق
و�صل الإجناز الرتاكمي للقطاع اإىل 846 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 193.4 مليون دولر، 
ي�صتفيُد منها حوايل 4.4 مليون �صخ�س )ن�صفهم تقريبًا من الإناث(، وتتولد عنها حوايل 9.1 
مليون فر�صة عمل. ومن هذه امل�صاريع، مت اإجناُز 679 م�صروعًا بتكلفة تتجاوُز 138.3 مليون 

دولر.

موؤ�صراُت قطاع الطرق
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

الو�صول اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,300914حت�صينها )كم(

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

طريق قاعدة بني م�صعود - و�صاب العايل - ذمار
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

خالل الربع مت تطوير 7 م�صاريع لتمويل اأن�صطة قطاعي املن�صاآت الأ�صغر وخدمات تنمية الأعمال 
)اخلدمات غري املالية(، حيث بلغ اإجمايل التزامات تلك امل�صاريع ما يقارب 5.2 مليون دولر 
والدعم  واملنح  للقرو�س  ال�صتخدامات  اإجمايل  بلغ  كما  ريال(.  مليار   1.1 يعادل حوايل  )ما 
الفني ما يقارب 2.1 مليون دولر )حوايل 451.4 مليون ريال( لتمويل كل من املوؤ�ص�صة الوطنية 
والأ�صغر،  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  وكالة  الأ�صغر،  للتمويل  الحتاد  برنامج  الأ�صغر،  للتمويل 
على  والأ�صغر  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  طلب  تزايد  نتيجة  الأ�صغر،  للتمويل  اليمن  �صبكة 

اخلدمات املالية وغري املالية التي ي�صعى ال�صندوق ل�صتمرارها.

 30 و�صَل حجُم حمفظة القرو�س الن�صطة لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى 
�صبتمرب 2014 ما يقارب 13 مليار ريال )حوايل 61 مليون دولر(، بينما بلَغ عدد املقرت�صات 
واملقرت�صني من بنوك وموؤ�ص�صات وبرامج التمويل ال�صغري والأ�صغر 118,194 مقرت�صًا ن�صطًا 

خرين الن�صطني 530,442 مدخرًا ومدخرة. )من كال اجلن�صني(، كما بلغ عدد املدَّ

الدعم الفني لتطوير االأنظمة االآلية لربامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر
الأنظمة  لتطوير  الأ�صغر  التمويل  وبرامج  ملوؤ�ص�صات  الفني  دعمه  الجتماعي  ال�صندوُق  وا�صَل 
ال�صتعالم  موقع  بيانات  حتديث  عملية  وكذلك  واملوؤ�ص�صات،  الربامج  طلب  على  بناًء  الآلية 
مبحفظة  تتعلق  واملوؤ�ص�صات  للربامج  �صا�صات  و5  تقريرًا   15 تطوير  مت  وقد  لها.  الئتماين 

القرو�س.

بالتعاون  الفني حيث مت  الدعم  لتقدمي  اآزال  لربنامج  ميدانية  بزيارة  القيام  الربع مت  وخالل 
مع كل من الإدارة التنفيذية واإدارة نظم املعلومات يف تطوير اآلية رهن الذهب وتركيب ال�صبكة 

املركزية للربنامج بغر�س توحيد قاعدة البيانات مع فروع الربنامج. 

كذلك متت زيارة برنامج الحتاد يف اأبني بغر�س تقدمي الدعم الفني، ولالجتماع مع م�صئول 
نظم املعلومات ومناق�صه امل�صاكل يف الأنظمة التي تواجه الربنامج واأ�صبابها. كما متت زيارة فرع 
الربنامج يف عدن ملعاجله امل�صاكل يف ال�صبكة الداخلية. وجرى كذلك تفعيل النظام املحا�صبي 

ونظام املوارد الب�صرية يف برنامج ح�صرموت.

تطوير نظام قرو�ص الوحدة
على م�صتوى نظام قرو�س وحدة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر، مت اإعادة تطوير وت�صميم 

واجهات نظام القرو�س )مبا فيها َمْنح  �صالحيات ل�صباط امل�صاريع باإدخال اتفاقيات التمويل(، 
ومت اإ�صافة اآلية التمويل بنظام امل�صاركة وبيع الأ�صهم واعتماد ثالث مراحل لالتفاقيات ابتداء 
تقارير  اإ�صافة  ومت  الإ�صدار.  ثم  املراجعة،  امل�صاريع(، ثم  �صابط  طريق  )عن  الإدخال  من 
الر�صوم  لعر�س  الويب  نظام  وتطوير  باأول،  اأوًل  الوحدة  حمفظة  متابعة  �صاأنها  من  جديدة 
البيانية لأداء املوؤ�ص�صات والوحدة وعملية التحليل املايل )�صيب( لي�صهل عملية حتليل حمفظة 
والأداء  الجتاهات  قراءة  ت�صهيل  �صاأنه  من  الذي  للموؤ�ص�صات  املايل  والتحليل  الوحدة  قرو�س 

والنحرافات واملقارنة بني املوؤ�ص�صات.

تاأهيل وتدريب ا�صت�صاريني يف امل�صادقات امليدانية ملحافظ القرو�ص وللدخارات
انطالقًا من الدور الريادي لل�صندوق لالجتماعي للتنمية يف تنمية وتطوير املهارات ال�صخ�صية 
بعمل مفا�صالت ومقابالت �صخ�صية ملجموعة من  الوحدة  واملهنية لال�صت�صاريني، فقد قامت 
ال�صت�صاريني يف فروع ال�صندوق يف كل من احلديدة، عدن، تعز ، وذلك بهدف اختيار جمموعة 
من اأولئك ال�صت�صاريني لتدريبهم وتاأهيلهم للقيام بامل�صادقات والتدقيق امليدانية على حمافظ 
قرو�س وادخارات برامج وموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر وذلك من خالل اإحلاقهم بدورة تدريبية 

مكثفة يف جمال امل�صادقات امليدانية خالل الربع الرابع للعام اجلاري )2014(.

ور�صة عمل “اآفاق التاأمني االأ�صغر يف اليمن”
نظم ال�صندوق الجتماعي للتنمية وبالتعاون مع البنك الدويل خالل الفرتة -20 21 اأغ�صط�س 
ور�صة عمل بعنوان “اآفاق التاأمني الأ�صغر يف اليمن”  و كان الهدف الرئي�صي لهذه الور�صة  هو 
منتجات  لتقدمي  املتاحة  املمكنة  واخليارات  اليمن،  يف  الأ�صغر  التاأمني  اإدخال  اآفاق  مناق�صة 
امل�صاريع  واأ�صحاب  املحدود  الدخل  ذوي  حتمي  اأن  �صاأنها  من  عالية  جودة  ذات  اأ�صغر  تاأمني 

ال�صغرية من خماطر الفقر املدقع وفقدان اأعمالهم.

مت  خالل ور�صة العمل تقدمي عر�س حول مفهوم التاأمني الأ�صغر من ِقَبل اأحد كبار اأخ�صائيي 
التاأمني  يف  خمتلفة  دول  جتارب  باإ�صتعرا�س  اخلبري  قام  حيث  الدويل،  البنك  لدى  التاأمني 
العمل  ور�صة  ت�صمنت  كما  الأ�صغر.  التاأمني  �صناعة  ادخال  من  امل�صتفادة  والدرو�س  الأ�صغر 
عر�صًا من قبل البنك الوطني للتمويل الأ�صغر يف الأردن حول جتربة البنك مع �صركة ال�صرق 

العربي للتاأمني يف جمال التاأمني ال�صحي الأ�صغر. 

موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 �صبتمرب 2014(  )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

900,000566,892ريف

416,900255,570ح�صر

822,462-الإجمايل

- 2.625 مليونفر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج يف املناطق الريفية )امل�صاريع بعيدة املدى(

فر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج )امل�صاريع ق�صرية املدى( 
- ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

 7.8مليون 13.13مليونريف

 1.6مليون 2.64 مليونح�صر

 9.5مليونالإجمايل

260,000205,615امل�صتفيدون غري املبا�صرين: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الأ�صول املعي�صية  املجتمعية

%4,98073الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار(

ن�صبة املوارد املالية التي متَّ دفعها كاأجور )%(
60%-
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ح�صر هذه الور�صة ذوو العالقة من املوؤ�ص�صات احلكومية وموؤ�ص�صات و برامج  التمويل الأ�صغر، 
هذه  خمرجات  على  بناءا  و  التنموية.  املنظمات  من  وعدد  والتعاونيات،  التاأمني،  و�صركات 
اخلطوات  ملناق�صة  الرئي�صية  الكيانات  مع  اآخر  اجتماع  عقد  يتم  اأن  املقرر  من  فاإنه  الور�صة 

القادمة لت�صكيل اللجنة التوجيهية لإدخال التاأمني الأ�صغر يف اليمن. 

خدمات االأعمال الأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واالأ�صغر )اخلدمات غري املالية(
قامت الوحدة خالل الربع الثالث 2014 بدعم ومتويل وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر 
حيث مت تطوير   خم�س م�صاريع بالتعاون مع الوكالة. وبلغ اإجمايل متويلها مبلغ وقدره 128.4 
وتنفيذ  الت�صغيلية  نفقاتها  تغطية  من  لتمكينها  دولر(  مليون   597 يعادل  )ما  ريال  مليون 
خدمات  تنمية  جمال  يف  واملكال  عدن  يف  وفروعها  الرئي�صي  املركز  يف  وم�صاريعها  اأن�صطتها 

الأعمال.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
 م�صروع تطوير اإنتاجية النب اليمني وت�صويقه: قامت الوكالة يف الفرتة من 16-28 اأغ�صط�س 
لـ120 مزارعًا يف قرى عزلة بني باقي )ال�صوله، والفاي�س،  4 دورات تدريبية  2014 بتنفيذ 
ومقعاده، وثعبه(، وذلك يف اإدارة حم�صول النب، حيث تهدف الدوراُت اإىل رفع كفاءة املزارعني 
يف اإدارة هذا املح�صول لرفع الإنتاجية وحت�صني اجلودة. كما مت بعد الإنتهاء من الدورة العمل 
على تنفيذ 17 حقاًل اإي�صاحيًا للفرتة 30-1 �صبتمرب 2014، حيث مت تدريب املزارعني على 
العمليات الفالحية يف تقليم النب بعد مو�صم الأمطار )وقبل مو�صم الإزهار( وذلك بعد اأن مت 
تدريب املزارعني عليها يف الدورة التدريبية. كما قامت الوكالة باإعداد وطباعة مل�س خا�س 
بعيوب النب حيث مت توزيعه على 70 مزارعًا، حيث مت تدريب املزارعني يف كيفية التعرف على 

العيوب التي ت�صيب ثمرة النب ومدى تاأثريها على املح�صول.

وامل�صاركني  للرياديني  الأول  الت�صبيكي  اللقاء  �صنعاء  حمافظة  يف  اأقيم  فر�صة:  م�صروع 
بامل�صروع، ح�صره 28 مر�صدًا ورياديًا.. حيث يعترب ن�صاط اللقاء الت�صبيكي من �صمن ان�صطة 
املتابعة اخلا�صة مب�صروع فر�صة والتي تهدف اىل جتميع كل اع�صاء م�صروع فر�صة يف �صنعاء 
يف لقاء تعاريف يوطد عالقات التعارف بينهم لتبادل اخلربات وم�صاركة النجاحات والخفاقات 
وعر�س نتائج التقييم الن�صفي ل�صري امل�صروع. ويف هذا اللقاء، قاَم �صابط امل�صروع با�صتعرا�س 
نتائج التقييم الن�صفي التي اأعدها فريق العمل يف الردن، و بعد ذلك بداأت اجلولت الر�صادية 

بجلو�س الرياديني مع املر�صدين �صمن خم�س جولت تعارف.

كما مت يف28/8/2014 عقد القاء الت�صبيكي الول يف حمافظة عدن، ح�صره 15 مر�صدًا و24 
رياديًا. ت�صمن اللقاء عر�صًا تقدمييًا لأحد املر�صدين يف عدن، ا�صتعر�س فيه جتربته وم�صوار 
القادمة  اخلطوة  يف  التفكري  �صرورة  اأهمها  من  كان  للرياديني  قيمة  ن�صائح  وقدم  حياته، 

مل�صاريعهم والجتهاد واملثابرة لتجاوز كل العقبات.

ريادة االأعمال لل�صباب )م�صروع مبادرة(: مت زيارة اجلامعات ال�صريكة يف الربنامج بهدف 
اختيار اف�صل املر�صحني ملرحلة التدريب لالإعداد لتدريب مر�صدي الأعمال حيث مت الجتماع 
مع من�صقي امل�صروع يف اجلامعات ملقابلة املر�صحني يف كل حمافظة حيث ان املر�صحني جميعهم 
من القطاع اخلا�س ذوي اخلربه  واي�صا خم�صة مر�صحني مت تر�صيحهم من قبل بنك الت�صامن 
)اأحد داعمي الربنامج( كمر�صدين يف القطاع البنكي مما ي�صاهم يف رفع وعي ال�صباب باهميه 
من  واحد  مر�صح  اىل  بال�صافة  خدماته..  على  واحل�صول  معه  التعامل  وكيفية  القطاع  هذا 
او كونها موظف  كل جامعه  تنطبق عليه معايري اختيار املوجهه واملر�صد بال�صافه اىل كونه 
اكادميي يف اجلامعه حيث مت اختيار 34 موجهًا ومر�صدًا من جميع املحافظات اجلدير بالذكر  
الن�صح  وتقدمي  �صهرين  ملدة  م�صروع  خم�صني  اف�صل  مرافقة  يف  تتلخ�س  املر�صدين  مهمة  ان 
وامل�صوره يف عامل الأعمال من اأجل تطوير خطط ال�صباب ومن ثم مرافقة اف�صل 10 م�صاريع 
املر�صد  دور  ان  اىل  بال�صافه  البدء  م�صاريعهم مرحلة  الوىل من  املرحله  كامل يف  عام  ملدة 
ربط  اىل  بال�صافة  لل�صباب  الر�صاد  تقدمي خدمة  مهمته  كالتايل:  داخل اجلامعه  الكادميي 
ال�صباب داخل اجلامعه باملر�صدين من خارج اجلامعه يف مرحلة تطوير خطط ال�صاب ومرحلة 

بدء م�صاريعهم.

م�صروع تدريب مالكات امل�صاريع: مت التوا�صل خالل �صهر يوليو مع املوؤ�ص�صات التمويليلية يف 
كلٍّ من عدن وتعز واأبني و�صنعاء وح�صرموت واحلديدة للتعريف باجلولة الثانية من الربنامج 

والرتويج للدورات التدريبية التي �صيتم تقدميها عرب اجلهات ال�صريكة. وقد مت اإ�صافة 6 �صركاء 
املحافظات  لربنامج يف  تدريبية  ومراكز  معاهد   10 ال�صريكة  اجلهات  اإجمايل  لي�صبح  جدد 
املذكورة. وبداأت كذلك احلملة الرتويجية للربنامج، حيث مت طبع 15،000 “برو�صيور” و15 

عْت على املعاهد ال�صريكة. “�صتاند” َوُوزِّ

املن�صاة  تنمية  وكالة  بني  التعاون  اتفاقية  توقيع  ال�صغرية: مت  املن�صاأت  دعم موؤمتر  م�صروع 
للمن�صاآت  الثاين  املوؤمتر  اإقامة  لدعم  العمال  لتنمية  اليمنية  واجلمعية  وال�صغر  ال�صغرية 
ال�صغرية مع املعر�س الول للخطوط الإنتاجية، والذي �صيقام خالل عام 2015. وقد قامت 
الوكالة بالتن�صيق مع �صركة اللقاء الدولية )وهي �صركة متخ�ص�صة يف تنظيم املعار�س الدولية( 
للرتويج والإعداد للمعر�س على امل�صتوى الإقليمي لت�صجيع ال�صركات العاملية للم�صاركة بعر�س 

منتجاتها وخدماتها يف جمال �صناعات قطاع املن�صاآت ال�صغرية وال�صغر يف اليمن.

م�صروع )بيزن�ص اإيدج(: تتابُع وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية وال�صغر--كجهة م�صرفة على 
بالربنامج، حيث متت مراجعة  ال�صريكة  املعاهد  تقيمها  التي  الأن�صطة  الربنامج--�صرَي كافة 
1،425 متدربًا من خمتلف الدورات )ت�صويق، موارد ب�صرية، حما�صبة( ومطابقتها  �صهادات 
تدريبهم  ليتم  اأ�صخا�س  لـ1،405  التدريبية  الدورات  منهج  توفري  مت  كما  املراقبة.  نظام  مع 

خالل الفرتات القادمة.

م�صروع الزمالة اخلليجية: حققت الوكالة جناحًا خالل الدورة الأوىل لنيل �صهادة الزمالة 
اخلليجية، وذلك من خالل ح�صول 21 حما�صبًا ُمعَتَمَدًا من الربنامج على هذه ال�صهادة، حيث 
تعترب هذه الن�صبة اأعلى ن�صبة جناح يف الربنامج على م�صتوى دول اخلليج والوطن العربي. وقد 
تلقت الوكالة 284 طلب التحاق بالربنامج. وخالل الربع، متت مقابلة 88 حما�صبًا لالإلتحاق 
بتنفيذ  تقوم  الوكالة  اأن  بالذكر  اجلدير   .2014 عام  نهاية  �صتقام  التي  التدريبية  بالدورة 

الربنامج بالتعاون مع هيئة املحا�صبة واملراجعة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر
يعادل  )ما  ريال  مليون   39.33 يقارب  مببلغ  ال�صبكة  بتمويل  الربع  خالل  ال�صندوق  قام 

182،915 دولرًا( كمنحة لتنفيذ اأن�صطتها. وقد نفذت ال�صبكة عدة اأن�صطة، من اأهمها:

واإعداد  لتاأهيل  املخ�ص�س  التدريبي  �صمن الربنامج  االإقرا�ص:  م�صئويل  تاأهيل  برنامج 
م�صئويل الإقرا�س الذي ياأتي يف اإطار خطة بناء وتطوير قدرات العاملني والعامالت يف قطاع 
التمويل الأ�صغر يف اليمن وعلى راأ�صهم م�صوؤويل التمويل والإقرا�س الذين يلعبون دورًا كبريًا يف 
جناح املوؤ�ص�صات للو�صول اإىل الفقراء واأ�صحاب الدخل املحدود الن�صطني اقت�صاديًا. ويهدف 
ا�صتمَل  وقد  الأ�صغر.  التمويل  جمال  يف  موؤهلة  بخربات  ال�صوق  رفد  اإىل  التدريبي  الربنامج 
الوكالة  بتمويل  اليمن  �صبكة  قبل  من  اإعداده  مت  الذي  الأ�صغر  التمويل  مبادئ  على  التدريُب 
ال�صبكة  نفذت  حيث  للتنمية،  الجتماعي  ال�صندوق  من  وبدعم  الدولية  للتنمية  الأمريكية 
اأغ�صط�س-11   11 من  الفرتة  خالل  تدريبية  دورة  مين(  كميونيتيز  جلوبال  مع  )بالتعاون 
مهاراٍت  املتدربون  اأكت�صب  حيث  اإقرا�س،  وم�صئولة  م�صئول   20 فيها  �صارك   ،2014 �صبتمرب 
ومعارَف قيمًة عن التمويل، من اأهمها املهارات ال�صخ�صية املتعلقة بالت�صال والتوا�صل الفعال 
وفن التفاو�س ليكونوا قادرين على القيام بدورهم امليداين على اأكمل وجه، ومبا ي�صمن تطور 

القطاع.

عنوان  حتت  العربي”:  العامل  “اإندا  منظمة  مع  اخلربات  وتبادل  لل�صبكة  الرابع  اللقاء 
يوليو   16-15 يوَمْي  خالل  ال�صبكة  نظمت  اليمن”  يف  الأ�صغر  للتمويل  اجلديدة  “التوجهات 
م�صاركًا   30 الربنامج  هذا  يف  �صارك  وقد  الأ�صغر.  للتمويل  الرابع  الرم�صاين  اللقاء   2014
وم�صاركة من خمتلف موؤ�ص�صات وبرامج التمويل الأ�صغر الأع�صاء لل�صبكة. مت يف اللقاء عر�س 
جتارب منظمة “اإندا العامل العربي” لدعم امل�صاريع ال�صغرى يف تون�س يف جمال التمويل الريفي 
التدخالت  حول  اليمن  يف  القت�صادية  الفر�س  �صندوق  جتربة  عر�س  وكذلك  والت�صريعات، 
يف التمويل والتمويل الأ�صغر الريفي، وكذا جتربة تدخالت موؤ�ص�صة التمويل الدولية يف قطاع 
التمويل الريفي. ثم ناق�س احلا�صرون ق�صايا تتعلق بالتجربة التون�صية وقطاع التمويل الأ�صغر 
الفقر،  انت�صار  البطالة واحلد من  للتخفيف من  ة يف البالد  ُمِلحَّ اأولوية  ُيَعدُّ  اليمن، والذي  يف 

خا�صة يف الأرياف. وهدفت تلك العرو�س اإىل تبادل اخلربات بني جميع امل�صاركني.
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موؤ�صرات حمفظة القرو�ص لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر �صبتمرب 2014 م

الربنامجم

حمفظة عدد العملء ) 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)%(

38,0244282,9342,4930.30105,0027,694265134 بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

16,5418727,5636985.65128,4106,40713370الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

14,2669211,694973065,6783,8757942موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

خور مك�صر، كريرت - عدن ، حلج، 
ال�صالع

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب10,529523,1587242.5874,1496,38511579برنامج مناء للتمويل الأ�صغر4

5
برنامج  الت�صامن للتمويل 

8,8323101,4492.7236,7148,29012194 الأ�صغر
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

8,0884402,4342,2350.614,8716,7359274الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج اآزال للتمويل ال�صغري 

اأمانة العا�صمة- املحويت5,643354,12485720.4418,9841,8505620والأ�صغر الإ�صالمي 

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

5,3722302,160523,02817,28612621واملن�صاآت ال�صغرية

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

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

4,472381,6933499.0944,8392,3247030برنامج ح�صرموت للتمويل الأ�صغر9
ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم ( 

املهرة ، �صبوة

10
برنامج الحتاد للتمويل 

3,6691000422046,8562,1787830الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

1,4788205216.7659,5782,0983415�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر11
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

12
املوؤ�ص�صة الجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�صمة1,4466601802.717,5291,7232412امل�صتدامة

مناطق خمتلفة67,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

118,360533,60012,592703,13368,5351,193621اإلجمالي



14ال�صندوق االجتماعي للتنمية

عدد امل�صاريع وامل�صتفيدين والتكلفة التقديرية وفر�س العمل للربع الثالث 2014 ) ح�صب القطاع (

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
) دولر( 

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة

ن�صبة الإناث )%( الإجمايل
11,128,3501,128,3508000508,696التعليم

4,200 1125,000125,0000الدعم املوؤ�ص�صي

12,182,0002,182,0009,800812,500الزراعة

35,476,3445,476,34426,27710024,240ال�صحة

21,040,8001,040,80067839612,052املن�صاآت الأ�صغر

5714,096,33914,096,33994,956501,287,478النقد مقابل العمل

54,194,0834,194,0833,5708194خدمات الأعمال

7028,242,91628,242,916149,386571,349,360الجمايل

عدد امل�صاريع وحجم اإ�صتثمار ال�صندوق للربع الثالث 2014 ) ح�صب املحافظة(

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر(

م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية 

)دولر(

توزيع ال�صتثمار 
على املحافظات 

)%(

153,168,4033,168,40311.2اب

72,823,9202,823,92010.0ابني

98,038,9818,038,98128.5اأكرث من حمافظة

106,118,6376,118,63721.7احلديده

114,324,5454,324,54515.3تعز

3577,600577,6002.0حجة

51,194,0091,194,0094.2رميه

4630,666630,6662.2�صبوه

61,366,1551,366,1554.8�صعده

7028,242,91628,242,916100.0الجمايل

ن�صبة توزيع اال�صتثمار يف ال�صندوق للربع الثالث 2014 

% 49.9

% 7.7

% 4 % 0.4

% 3.7

النقد مقابل 
العمل 

الزراعة

التعليم الدعم املوؤ�ص�صي

املن�صاآت الأ�صغر

% 14.9

خدمات الأعمال

% 19.4

ال�صحة
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع 
الثالث  2014 )ح�صب املحافظة (

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر (

م�صاهمة ال�صندوق 
التقديرية )دولر (

1,399200,876,240167,348,075اب

33565,981,20854,104,049ابني

1,318110,723,968108,942,465اأكرث من حمافظة

708106,333,635100,884,760المانه

31039,889,28135,406,637البي�صاء

16119,696,79418,787,793اجلوف

1,250184,627,428178,980,800احلديده

29549,161,48042,984,946ال�صالع

44262,178,11654,194,664املحويت

1078,470,1007,970,344املهره

1,806279,875,372206,176,657تعز

1,172164,614,185147,177,203حجة

72783,256,07480,393,808ح�صرموت

972129,921,784102,413,647ذمار

36557,281,63036,126,407رميه

30332,971,38231,676,464�صبوه

35456,350,30255,305,996�صعده

53967,404,18362,878,463�صنعاء

32548,333,06045,786,804عدن

920123,190,008109,179,189عمران

720116,090,50486,956,452حلج

13011,891,49711,234,150مارب

14,6582,019,118,2331,744,909,774الجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية الربع الثالث  2014 ) ح�صب القطاع (

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

32123,619,171البيئة

22012,369,455التدخل املتكامل

88614,636,118التدريب

4,598548,132,915التعليم

58820,481,327الدعم املوؤ�ص�صي

30016,403,564الزراعة

1,07070,322,627ال�صحة

679138,312,232الطرق

64927,872,111الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

16125,702,178املن�صاآت الأ�صغر

327,737,656املن�صاآت ال�صغرية

22637,153,999املوروث الثقايف

1,714127,029,560املياه

49885,009,684النقد مقابل العمل

526,972,026خدمات الأعمال

11,9941,161,754,621الجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة  حتى نهاية الربع الثالث  2014)ح�صب القطاع (  

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
املتعاقد )دولر () دولر( 

العمالة املوؤقتةامل�صتفيدون غري املبا�صرينامل�صتفيدون املبا�صرون
اإناثذكوراإناثذكور

39945,166,70937,330,3121,758,6711,753,485208,916206,1211,370,560البيئة

35232,258,00121,929,328158,017165,726111,048114,156802,982التدخل املتكامل

1,07629,129,89720,969,184121,16680,797430,351462,592425,878التدريب

5,278758,459,262644,933,1911,524,6621,285,9411,918,8681,630,65124,744,076التعليم

65730,360,56223,714,227366,614319,728323,174287,559740,781الدعم املوؤ�ص�صي

47460,051,45941,350,077262,682224,565475,410372,6601,520,177الزراعة

1,218108,298,41187,732,0232,873,1805,144,708864,8021,504,5102,319,300ال�صحة

846193,384,354181,696,8002,204,8902,181,148843,899834,6009,096,142الطرق

الفئات ذات 
71737,877,07431,608,058الحتياجات اخلا�صة

112,07072,54968,48252,431858,662

19646,987,83438,364,37182,895363,070489,1451,466,662173,195املن�صاآت الأ�صغر

338,982,0317,867,65618,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

27462,446,21654,671,846177,654164,94664,36669,4132,476,878املوروث الثقايف

2,298429,901,688211,699,8762,038,8852,055,811159,062139,7238,926,407املياه

761159,031,215148,637,488619,772603,508896,777949,84013,739,369النقد مقابل العمل

7916,783,51815,584,51366,18326,41793,31768,4193,478خدمات الأعمال

67,215,713    14,6582,019,118,2331,568,088,950الجمايل
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»جمموعة الرحمة«.. اإحدى املجموعات التي تكونت يف جمتمع عكاز واملحر�س )عزلة وكية، مديرية املغربة، حمافظة حجة( وجميع اأع�صائها من الن�صاء.. كان 
يبدو اأنها »جازفت« عندما اختارت اأْن تنفذ ن�صاط زراعة بطاط�س على اعتبار اأنَّ زراعة اخل�صروات »عيب« اجتماعي يف تلك املنطقة، والأكرث عيبًا هو بيع املنتج 

يف ال�صوق! كما اأن زراعة اخل�صروات يف املديرية واملناطق املجاورة لها غري موجودة وغري معروفة اأ�صاًل.

لذلك ركز ال�صندوق على هذه املجموعة واأمثالها، خ�صو�صًا اأن عوامل النجاح متوفرة )من اأر�س ومياه(، حيث تقع اأرا�صي املجموعة يف واٍد جتري جداوُل املياه 
فيه اأكرث اأيام العام.

َم ال�صندوُق للمجموعة درنات البطاط�س والأ�صمدة واملبيدات وبع�س الأدوات احلديثة  وبعد بناِء قدرات املجموعة تنظيميًا، بداأ التمويل والتدريب الفني، حيث َقدَّ
الالزمة لالإنتاج.. وبعد تدريبهن تدريبًا موقعيًا كاماًل )ابتداًء من حرث الأر�س واإعدادها، والبذر، ثم بقية العمليات--مع ا�صتمرار اإ�صراف املهند�س الزراعي 

ال�صت�صاري على العمليات( لوحظ منو املزروعات ب�صكل رائع وجميل، بحيث ظهر منظر يف ذلك الوادي مل ي�صهده اأحٌد من قبل... مما دعا املجموعة اإىل ا�صتئجار 
اأرا�ٍس جماورة، والتو�صع بها، وعمل قنوات ري من الوادي. وا�صتمرت العملية حتى جني املح�صول الأول، حيث باعت املجموعة ما فا�س عن احتياج املنطقة يف �صوق 

كبري يف �صنعاء، وبلغت قيمة املبيعات ما يقارب 700 األف ريال.

وبعد ذلك، لوحظ تبني التجربة من جميع مالك الأرا�صي يف ذلك الوادي.. وبعدها بداأت املجموعة بالتجهيز للمو�صم القادم بعد النجاح الذي حققته يف املو�صم 
الأول.. ومل تكتِف بزراعة البطاط�س يف هذه املرة، بل تو�صعت لتبداأ يف اإنتاج الطماطم اأي�صًا.

ومن ي�صاهْد اليوم ذلك الوادي، يجْد اخل�صرة تك�صو اأغلب امل�صاحات الزراعية فيه، واخل�صروات تغطي م�صاحات كبرية فيه بعد اأْن كان يقت�صر على زراعة الذرة 
فقط، وبداأ املزارعون الآخرون يحذون حذو هذه املجموعة، حتى زاَد عدُد املزارعني الذين زرعوا اخل�صروات وباعوها اإىل ما يزيد على ع�صرة...

والتو�صع يف هذا الن�صاط م�صتمر، وذلك جلدواه القت�صادية التي مل�صها املزارعون اأنف�صهم.

متنوعاً واإنتاجاً  ودخًل  خ�صرًة  ُتثمُر  "الرحمة"  بذراُت 


