
  بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
   شبكة الیمن للتمویل األصغرُرـِھْش االجتماعي للتنمیة ُیالصندوُق

 2009 أغ سطس  18ف ي  ) UNDP(عقد الصندوق االجتماعي للتنمی ة وبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي        
 ممثل  و ب  رامج ومؤس  سات  االجتم  اع التأسی  سي ألع  ضاء ش  بكة ال  یمن للتموی  ل األص  غر، وال  ذي ح  ضره   

وتم خالل ھ ذا االجتم اع إش ھار ھ ذه ال شبكة النوعی ة، وإب راز إس تراتیجیتھا،         . التمویل األصغر في الیمن   
  .باإلضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارتھا.. ومناقشة نظامھا األساسي

  .تطویر ھذه الصناعةویأتي إنشاء ھذه الشبكة تنفیذًا لإلستراتیجیة الوطنیة للتمویل األصغر الھادفة ل
ویناط بھذه الشبكة تقدیم المساعدة الفنی ة وبن اء ق درات ك ادر وم وظفي كاف ة مؤس سات التموی ل األص غر               
وإن  شاء ودع  م مرك  ز لتب  ادل المعلوم  ات والخب  رات والتقنی  ات والت  رویج والتوجی  ھ وذل  ك للعم  ل كبواب  ة     

  .معلوماتیة حول ھذه الصناعة
ل یمن للتموی ل األص غر ح ول تبن ي أف ضل الممارس ات العالمی ة لزی ادة           وتتمحور األھداف العام ة ل شبكة ا      

الشفافیة، والحكم الرشید في المؤسسات المعنی ة، وتنوی ع المنتج ات والخ دمات، وتح سین ج ودة الخ دمات         
  .المقدمة من ھذا القطاع االقتصادي الحیوي

  !بخور ملیون وبقالة فاطمة  
   لحج وصنعاء بمساعدة إحدى مؤسسات التمویل األصغر المدعومة من الصندوق االجتماعيمن امرأتان لعبت دور البطولة فیھماھاتان قصتان حقیقیتان من واقع الحیاة، 

  ! مليونبخور

م ن مواص لة س یر حیاتھ ا والبح ث ع ن أم ل لتغیی ر         " ملی ون "لم تك ن الظ روف الع صیبة تمن ع       
المؤس  سة إل  ى أْن س معت ع ن   .. فق د بحث  ت، وفك رت، ول م تك  ل یوم ًا أو تم ل     .. مج رى حیاتھ ا  

فتج دد ل دیھا   ). الك ائن ف ي مدین ة الحوط ة    (، وفرعھا في محافظة لح ج     الوطنیة للتمویل األصغر  
  .حقیق طموحاتھا وصنع مستقبل أفضل لھا وألبنائھااألمل في ت

إلى فرع المؤسسة لكي تتعرف على الخدمات التي یقدمھا، وبدأت تدرك كما " ملیون"توجھت  
  .لو أنَّ المؤسسة أنشئت وفرعھا في لحج افتتح لكي یحققا ما ظلت تطمح إلیھ

ھ ف ي ص ناعة الخ زف     ریال یمني، واستفادت من  30,000القرض األول بقیمة " ملیون"طلبت  
وبعد انتھاء تسدیدھا للقرض، بدأت تتوسع في طموحاتھا، فقدمْت طلبًا للحصول  .بجمیع أنواعھ

ث م   ..وقام ت بتوزی ع منتجاتھ ا داخ ل الحوط ة وض واحیھا      )  ری ال 60,000(على قرٍض الث اني    
ستفید أخذت القرض الثالث بنفس قیمة السابق، واستفادت منھ في فتح حساب توفیر متواضع لت     

وقدمت طلبًا لقرض  .منھ وقت الحاجة ھي وأبناؤھا، وكذا لتفتتح بھ مشروعات صغیرة لألبناء   
لك ي تب دأ م شروعًا آخ ر ف ي ص ناعة البخ ور        )  ری ال لك ل واح د    30,000بقیم ة   (رابع فخامس   

  ..والعطور المحلیة المطبوخة
  .وما تزال تطمح في التوسع والدخول في مشاریع أكبر.  المؤسسة الوطنیة للتمویل األصغروأسرتھا، من القروض التي أخذتھا من .مملیون لعمیلة اھكذا استفادت 

  
  !بقالة فاطمة

وعن دما تت راكم   ، غی ر أن ھ ذا العم ل ل م یك ن یق یھم ش ر الج وع وذل ال سؤال والھ م          ، یبی ع التف اح والبرتق ال عل ى عربیت ھ ال صغیرة      ،  بیاع ًا متج والً   .یعمل زوج فاطمة ح   
 ..!یا رب:  الكرب الھم وكاشفجفرِّوتبتھل إلى مترقب السماء ، تجلس فاطمة بصمت، ات ستة من األوالداإلیجارات وطلب

تبحث عن عمل یزید من دخل األسرة، حتى إذا ما تعبت من البحث تجلس ،  وتذھب إلى ھنا،تأتي من ھناكفظلت ..  فاطمة یعرُف االستسالُم أو الیأُس طریقًا إلى قلبالو
  .الة تبتھل إلى اهللا الرزاق الكریمإلى سجادة الص

المؤس سة  - حین سمعت ع ن  وكانت المفاجأة، )حارة السالم، صنعاء/ في منطقتھما في القاع" (ھاللة"وكان انفراج الھم وانكشاف الغم عندما جلست فاطمة إلى جارتھا  
المؤسسة، وأنھا تعاون أصحاب الدخل المحدود على شظف الع یش لیھرب وا م ن    تشرح ھاللة لفاطمة كل ما تعرفھ عن  ! ما ھي ھذه: تساءلت؟الوطنیة للتمویل األصغر 

  .الفقر والضیق إلى الخیر والسعة
لتتغی ر  ، ثم تبدأ في التأسیس لمشروع بقالة في حارة السالم..  ریال لتتوالى بعدھا القروض20,000 وتبدأ في اقتراض ،تحمل فاطمة عنوان المؤسسة لتفتتح نافذة الخیر   

َوَدخـْلنا اآلن زاد .. أنا وابنتي نشتغل الصبح في البقالة، ثم یأتي زوجي العصر لیواصل العمل فیھا :وتضیف. كما تقول فاطمة.. بفضل اهللا ثم المؤسسة الوطنیةاألحوال 
وتكمل فاطمة ".على طول"یشتریھا لنا " یسیر" أبي اآلن لو طلبنا حاجھ من :والفرحة بادیة في وجھھا قائلة) ابنتھا الصغرى(فیما تقاطعھا آسیا . .إلى الضعف والحمد هللا

  :قائلة
بس بف ضل المؤس سة بع د اهللا خرجن ا م ن ال ضیق       .. حق المدرسة كثیر، ، والبیت مآلن بالتالمیذ والطالب"كیف ما كان"اإلیجار ما یتوفر واألكل ..  كنا في تعب شدید  -

  .وندفع اإلیجار ونسلم األقساط والحمد هللا، والشدَّة
  .ال یزعجوننا وال یتعبوننا، نعطي حقھا وھي تعطي حقنا، ونعیش معھا بحسن أخالق العاملین فیھا، المؤسسة الوطنیة أمینة وطیبة: مؤسسة تقول فاطمةوعن ال

 ..!ربیا  :فتعود وتنظر إلى السماء لتناجي خیر الرازقین.. تعد فاطمة نفسھا اآلن للحصول على قرض جدید لتغطیة المحل بالبضائع المتنوعة
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  ال    صنـــــــــــــــــــــــدوق
  االجتم                                   اعي
  للتنمیـ                                         ـة

بم شاركة واس  عة م ن موظفی  ھ وش ركائھ ف  ي التنمی ة، ش  رَع     
ال  صندوُق االجتم  اعي بإع  داد م  سودة وثیق  ة رؤی  ة المرحل  ة  

ى  وحت  2011الرابع  ة م  ن عملیات  ھ للفت  رة الممت  دة م  ن ع  ام  
م  ستفیدًا م  ن ال  دروس الُم  ستقاة م  ن الخب  رة    .. 2015نھای  ة 

والتجرب ة الت  ي تراكم  ت لدی  ھ عل  ى امت  داد مراحل  ھ ال  ثالث،   
وأفضل الممارسات عل ى الم ستوى الع المي، وم ن دراس ات       
تقی   یم األث   ر وتوص   یات المراجع   ات الداخلی   ة والخارجی   ة   

  . الدوریة

ل   ة خ   الل المرح—وتتمث   ُل األھ   داُف الرئی   سة لل   صندوق   
في مواصلة اإلس ھام بفاعلی ة ف ي إنج از األھ داف        —الجدیدة

التنمویة الوطنیة، وعل ى وج ھ الخ صوص األن شطة الھادف ة        
باإلض افة إل ى تق دیم نم وذج آللی ة        .. إلى التخفی ف م ن الفق ر      

مؤس  سیة فاعل  ة وكف  ؤة وش  فافة، تتبن  ى أف  ضل الممارس  ات     
 لالستفادة التنمویة، وتساھم في زیادة القدرة االستیعابیة للبلد   

من المعونات الخارجیة، وكذا تعزیز القدرة التنفیذیة للسلطة 
  .المحلیة

كم  ا سی  سعى ال  صندوق إل  ى الم  ساھمة ف  ي جھ  ود الدول  ة        
لتعزی   ز الالمركزی   ة، وتط   ویر الحك   م المحل   ي، وتعمی   ق     
ال    شراكة م    ع الجھ    ات الحكومی    ة والمجتمع    ات المحلی    ة   

رفة، وتط ویر  والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ونقل المع   
.. م  ن خ  الل ھ  ؤالء ال  شركاء ) التجریبی  ة(الب  رامج الریادی  ة 

ف  ضًال ع  ن تعزی  ز دوره التنم  وي م  ن خ  الل أربع  ة ب  رامج   
التنمیة المجتمعیة والمحلیة لتعزی ز ال دور     تتمثُل في   رئیسة،  

التنم   وي لل   سلطة المحلی   ة، وت   سھیل وص   ول المجتمع   ات    
مع التركیز —راتبناء القد؛ والفقیرة إلى الخدمات األساسیة

على تنمیة الموارد البشریة، والتط ویر المؤس سي، وتعزی ز         
األنظمة، ونقل الخب رة وال تعلم المتب ادل، ودع م الالمركزی ة           

م ن  تنمی ة المن شآت ال صغیرة واألص غر     ووالتنمیة المحلی ة؛    
دع م الب رامج والمؤس  سات لتق دَِّم خ دماٍت مالی ًة فعال  ًة      خ الل  

ة واألص  غر، ولت  وفیر خ  دمات  وُم  ستدامًة للمن  شآت ال  صغیر
فاعلة لتنمیة األعمال، والمساھمة في خلق بیئة مواتیة لتنمیة 

األش   غال كثیف   ة العمال   ة  باإلض   افة إل   ى برن   امج  .. القط   اع
  .وتعزیز دورھا التنموي، ستدامة منافعھاال
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  االفتتاحیـــــــــــة

  االنتهاء من صياغة استراتيجية االتصال
زی ادة   وتطویر أداء ال صندوق االجتم اعي  نفذت وحدة المراقبة والتقییم المرحلة الرابعة واألخیرة لتطویر استراتیجیة االتصال الخاصة بالصندوق والتي تھدف إلى  

  م ع تل ك األط راف   لمعلوم ات والخب رات  ا لتب ادُ ك ذلك إل ى    بأنشطة الصندوق وسیاساتھ ومعاییر تدخالتھ وخبرات ھ، و توعیة األطراف الشریكة و الفاعلة في التنمیة   
  . عزیز جوانب الدعم للصندوقتو

 ضمت رؤساء الوحدات ومدراء الفروع وضباط المیاه والت دریب والتعل یم   8/8/2009 ورشة عمل في ْتَدِقُع َو، تطویر مسودة االستراتیجیة   تمخالل ھذه المرحلة،    
في كافة الفروع إلثراء االستراتیجیة ووضع مقترحاتھم لتقویة االتصال مع المجتمعات وقادة المجتمع المحلي واألجھزة الحكومیة والمحلیة واإلعالمیة والمنظم ات         

 12/8/2009كما تم عقد ورشتي عمل أخرى ف ي  . یق وتدفق المعلومات بین كافة الفروع ومع وبین كافة الوحداتالتي یعملون معھا في الفروع وكذلك لتقویة التنس    
إحداھما مع مسئولي الوزارات والمؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني الشریكة واألخرى مع ممثلي منظمات التنمیة الدولیة والمم ولین بغ رض اطالعھ م        

ابالت ودراس  ة م  سح الجمھ  ور الت ي أوض  حت ت  صورات األط  راف ال  شریكة ع  ن ال صندوق ووس  ائل االت  صال الت  ي تف  ضل تل  ك األط  راف     بتط ورات ونت  ائج المق   
ثم تم استخالص مالحظات المشاركین ومقترحاتھم وتم دراستھا وإدراج بعضھا في الصیغة النھائیة الستراتیجیة االتصال . استخدامھا في الحصول على المعلومات   

  .خطتھا التنفیذیة للسنوات الثالث المقبلةوعناصر 
وقد حرص الصندوق على أن یرتكز تطویر االستراتیجیة على مبدأ المشاركة مع المعنیین من االستراتیجیة وكذلك على تعزیز ھذا المب دأ وذل ك ب أن وزع ت مھ ام           

إل ى  ... ة وسائل االتصال القائمة في الصندوق وبناء قدرات القائمین علیھ ا تنفیذ الخطة على مختلف الفروع والوحدات، وذلك عقب االتفاق على تطویر وتوسیع كاف   
 . جانب بعض األنشطة الجدیدة

  فتتاحھ صالة آثار ممالك الجوفلدى ا
   قبل المیالد2000  عام حضارة الیمن تعود إلىنَّأ ثبُت الجوف ُتثاُرآ: ریانيإلا

لدى افتتاحھ صالة عرض آثار ممالك  
الج  وف القدیم  ة الت  ي مول  ھ وأش  رف   
عل  ى تنفی  ذھا ال  صندوق االجتم  اعي     
للتنمی  ة ومنظم  ة الیون  سكو ف  ي أح  د     
 أجنح   ة المتح   ف ال   وطني ب   صنعاء،  

المست   شار ال   سیاسي ل   رئیس   أش   اد
 الك    ریم دال    دكتور عب     الجمھوری    ة 

أنَّ  وأض اف    .. بھذا االنجاز  ریاني،اإل
 صالة تثب  ت بم  ا الھ  ذه ال   محتوی  ات

ح  ضارة ال  یمن  نَّأ لل  شك ی دع مج  االً 
  ، سنة قبل المیالد2,000لى  إتعود

ف ي  ن كان ت ح ضارة موازی ة     ح ضارة ال یم  أنتثبت و ،األھمیة غایة فيالمعروضة ثاریة  اآلقطع  ال وبأن 
یق ال   ل یس كم ا ك ان   و، ًا عریق  ًا للشعب الیمن ي تاریخ   ، وأنالنھرین ووادي النیل نیما بحضارات  لتقدمھا

  . القرن السابع قبل المیالدإلىنھ یعود بأ
 حذر المستشار السیاسي لرئیس..  بحضور عدد من المسؤولین والسفراء بالمناسبةأقیموفي الحفل الذي 

ثار في الجوف اآل ة من استمرار عملیات التخریب والتدمیر والتھریب التي تتعرض لھاالجمھوری
 على  ومخاطر ھذه العملیات..الدمار  التي تتعرض لكثیر من، وغیرھا من المناطق،ومأرب وبیحان

  .ةتاریخ وذاكرة الیمن الحضاری
نق ل ھ ذه القط ع    وھذا المع رض  نشاء تأتي مبادرة الصندوق االجتماعي بإ أنَعبََّر اإلریاني عن أملھ في    و

عل ى  وعرض ھا   ،التنقی ب عنھ ا  و والبح ث  ، لنعم ل عل ى حمای ة آثارن ا    حافز لن ا جمیع اً  ك" األثریة العظیمة
  ."لعالمالجمھور وا

 ھ ذا الم شروع العظ یم    أن ،العزی ز الجن داري    عبد، عام المتحف الوطني بصنعاء  أمین أوضح   ،من جانبھ 
ق ام بتنفی ذه ط اقم المتح ف      ،منظمة الیونسكو وال صندوق االجتم اعي  بین  كان ثمرة لجھود حثیثة مشتركة    

 .إلنقاذ آثار الج وف لصندوق ا  منسریعة استجابةب 2004عام بدأت مشیرًا إلى أنَّ ھذه الجھود      ..الوطني
   )2البقیة ص (

 
  

 يصدور القرار الجمھوري بالموافقة على اتفاقیة قرض الصندوق الكویتي لتمویل الصندوق االجتماع
بالموافق ة عل ى اتفاقی ة الق رض      م ق ضى 2009ل سنة  ) 28( الق انون رق م   2009 أغ سطس  26ف ي  ص در  

 العربیة االقتصادیةوالصندوق الكویتي للتنمیة   فبرایر بین حكومة الجمھوریة الیمنیة22رمة بتاریخ المب
 للم ساھمة ف ي تموی ل م شروع ال صندوق      )ملی ون دوالر  50 م ا یع ادل  ( ملی ون دین ار ك ویتي    14بمبل غ  

  ).الثالثة المرحلة( للتنمیة االجتماعي

mailto:sfd@sfd-yemen.org
http://www.sfd-yemen.org
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  *مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع التعليم
  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
  ياإلجمال  2009  2008  2007  2006  2005  2004  )2010–2004(

 11,630 1,467 2,583 1,232 1,867 2,541 1,940 10,080 ا التي تم بناؤھا وتجھیزھالفصول الدراسیة
 1,490 130 305 145 263 352 295  1,500  ھاد تأھیلیعأ  التيةدراسیالفصول ال

 8,568 1,133 1,756 2,402 2,641 636 0 15,124  )بحسب سنة إنجاز المشروع(زة نَجالفصول الُم
 1,063,572 107,173 192,840 111,468 231,689 264,334 156,068 403,200 نو الملتحقةالطلب
 542         542   800  طفال الذین تم تدریبھماأل ریاض ومعلم

 32 2 4 2 9 11 4 38 ئتنشأ التي طفالاألریاض 
 132 9 29 58 16 12 8 36 ) والتقییموالبرمجةالتخطیط في التعلیم و( عمل ورش

  30/09/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى *  
 

  التعليـــــم
  

بكلف ة تقدیری ة   ( م شروعًا  78بلغت مشاریع التعل یم المواف ق علیھ ا خ الل الرب ع          
 شخ  صًا اس  تفادة مباش  رة  44,830اس  تفاد منھ  ا  )  ملی  ون دوالر14.7تج  اوزت 

وبذلك، یصل الع دد التراكم ي لم شاریع التعل یم       ). تقریبًا من اإلناث  % 48منھم  (
 بكلفة 3,941إلى ) 2009 سبتمبر 30 وحتى 1997منذ تأسیس الصندوق عام    (

 ملیون دوالر، وبلغ عدد المستفیدین المباش رین م ن ھ ذه       473.3تقدیریة تقارُب   
 ملی   ون م   ن ال   ذكور  1.02 و1.27(ون ش   خص  ملی   2.29الم   شروعات نح   و 

  ).واإلناث، على التوالي
  

تعل یم الفت اة   ، و) م شروعاً 66 (التعل یم األساس ي   وشملْت مشاریُع الرب ع ب رامَج       
 دع  م سیاس  ات وتوجھ  ات تعلیمی  ة ، و)م  شروع واح  د (والم  شاركة المجتمعی  ة

، )1 (يالتعل  یم المجتمع   ، و)1 (بن  اء الق  درات ، و)1 (الج  ودة التعلیمی  ة ، و)4(
  ).4 (محو األمیةوأخیرًا 

  
  تطویر التعلیم األساسي

 م شروعًا ف ي قط اع التعل یم األساس ي      66تمت خالل الرب ع الموافق ة عل ى تنفی ذ        
 ملی ون دوالر، حی ث ت ضمنت الم شاریُع بن اَء      13.4بتكلفة تقدیریة بلغت حوالي   

 مدرس  ة ف  ي مختل  ف محافظ  ات الجمھوری  ة، ومجم  ع ترب  وي ف  ي      65وتأثی  َث 
  .فظة إبمحا

  
  الجودة التعلیمیة

 مدرسة بمقاعَد فردیٍة في أكثر من 12ُوُوِفَق، خالل الربع، على مشروع لتأثیث  
  .محافظة

 3 ال  ذي ی  شتمُل عل  ى   "ُدُروب"كم  ا تواص  لت األن  شطة ض  من برن  امج ش  بكة      
تقنی  ة ، وص  عوبات ال  تعلم ، والموھوب  ون والمب  دعون مكوِّن  ات رئی  سة، وھ  ي   

 طالب ات م ن المكوِّن ات الثالث ة     3 معلمات و3د شاركت   فق .االتصال والمعلومات 
للبرنامج في المؤتمر ال سادس ع شر لل شبكة الدولی ة للتربی ة والم وارد والملتق ى            

 21-1كم  ا ت م خ  الل الفت  رة  ). 2009یولی و  (الثال ث ع  شر لل شباب ف  ي المغ  رب   
 مدرسة بأمانة العاصمة ومحافظتي إب 11 معلمًا ومعلمة في 168یولیو تدریب  

 3كمرحل  ة تجریبی ة، وذل  ك باس  تخدام  " ُدُروب"وتع ز ِم  ْن ِقَب  ل م درِّبي برن  امج   
عن طریق وضع مساحاٍت خاصٍة ونماذَج    (عبر الشبكة ، و وجھًا لوجھ : أسالیب

مساحة خاصة على الشبكة لتدریب  ("ویكي"استخدام الـ، و)للعمل على الشبكة  
ف  ي (م  ت الم  دارُس، الحق  ًا  وقا).. "ُدُروب"المعلم  ین الملتحق  ین ح  دیثًا ببرن  امج  

، بمراجع ة بع ضھا ال  بعض م ن خ الل األعم ال المقدم  ة      )2009ش ھر أغ سطس   
 .على الشبكة، وتقییم معاییر العمل والجودة

  تعلیم الفتاة في الریف والمشاركة المجتمعیة
 إرش ادي لت شكیل وتفعی ل التكوین ات     بدأ العمُل في تنفیذ م شروع إلع داد دلی ل    

تنفیذ دورة ) 2009خالل شھر یولیو (كما جرى . الطالبیة في مدارس التدخل
وع ددھا  (تنشیطیة لمجالس اآلباء واألمھات في المدارس المشمولة بالبرنامج      

وق  د . ف  ي أرب  ع م  دیریات م  ستھدفة، وذل  ك ح  ول حق  وق الطف  ل )  مدرس  ة21
َوُنفذت أی ضًا خ الل   . س اآلباء واألمھات من أعضاء مجال  273حضر الدورة   

 م ن مربی ي   47 دورتان تدریبیتان، ح ضرھما   2009 أغسطس   20–8الفترة  
 مدرسة م ستھدفة م ن البرن امج ف ي     18ومربیات الصفوف الثالثة األولى في     

محافظات تعز والحدیدة والضالع، وذل ك ف ي مج ال االت صال اللغ وي لم ادتي          
  .اللغة العربیة والریاضیات

 
  حو األمیةم

أح  دھا ف  ي مج  ال جم  ع  ( م  شاریع، ثالث  ة تح  ت التنفی  ذ  4َش  ِھَد الرب  ُع تط  ویَر 
وتنق  یح وطباع  ة وس  ائل ال  تعلم الن  شط لف  صول مح  و األمی  ة وتعل  یم الكب  ار،      
وم شروعان آخ ران ف ي مج اَلْي ال دعم المؤس سي لمرك ز مح و األمی ة وتعل  یم          

محافظة (الظھار وِجْبلة الكبار، ومركز نسوي للتدریب والتأھیل في مدیریَتْي 
ویتعل  ق الم  شروع الراب  ع بت  دریب معلم  ات مح  و األمی  ة    . عل  ى الت  والي) إب

  . مدیریات بمحافظة تعز7وتعلیم الكبار من 
وأخیرًا، تمت المشاركة في اجتماعات التنسیق ب ین ال شركاء ف ي مج ال مح و          

  .األمیة خالل شھر أغسطس من العام الحالي
  

  میةدعم سیاسات وتوجھات تعلی
تم تط ویر أربع ة م شاریع لبن اء وتأثی ث مكات ب تربی ة وتعل یم ف ي محافظ ات                

، ثالثة منھا ) ألف دوالر783بتكلفة تقدیریة تقارُب  (صنعاء وحجة والجوف    
  .تحت التنفیذ ومشروع واحد موافق علیھ

  
  برنامج التمیز التربوي

ل ف  ي تم ت الموافق ة عل ى م شروع لتنمی  ة مھ ارات المعلم ین المخت ارین للعم         
كم  ا ت  م االنتھ اء م  ن إع  داد الق  وائم  . برن امج الموھ  وبین ف  ي اللغ ة االنجلیزی  ة  

الخاص  ة بالطلب  ة المقب  ولین لھ  ذا الع  ام، وب  دأ تنفی  ذ برن  امج التھیئ  ة اللتح  اقھم   
وتمت أیضًا المشاركة في المؤتمر العلمي ال سادس لرعای ة   . بفصول البرنامج 

، 2009 یولی و  29-26 ف ي الفت رة   )َعمَّ ان (الموھوبین في العاص مة األردنی ة     
.. حیث تم عرض ورقة عمل عن التجربة الیمنیة في مجال رعایة الموھوبین     

كم  ا ت  م إع  داد الم  سودات األولی  ة الختب  ارات االس  تعداد األك  ادیمي والب  دء         
  .بالتحضیر لتجربتھا وتقنینھا

  

 أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

  )بقیة(  قبل المیالد2000  عام حضارة الیمن تعود إلىأنَّثار الجوف تثبت آ: ریانيإلا
ثریة مع دراسة أضمت أكثر من خمسمائة قطعة  كتالوجات  ثالثةإصدار ومن ثم ،بدأ المشروع بحملة تسجیل وتوثیق وترمیم وصیانة لمجموعة الجوف األثریة في المتحفوقد 

 منھا كرسي ..األثریةلقطع ا وأندرجمل أتضم مجموعة من التي و ، وكان خاتمة المطاف تجھیز قاعة ممالك الجوف القدیمة.والفرنسیة واإلنجلیزیة ت العربیةمبسطة عنھا باللغا
 أثریةوادي مذاب الذي یمر بالجوف وقطع  إلىباللغة المذابیة نسبة  تبتـُ ونقوش أخرى ك، قبل المیالدالثامن والذي عاش في منتصف القرن ،"ھالل وقھ الم"العرش للملك 

 في مكتب الیونسكو  خاصة بھالكتروني موقع إنشاء الیكترونیة باإلضافة إلى قاعدة بیاناتأثریة في لعدد ثالثة ألف وستمائة قطعة  معلومات إدخالشمل المشروع كما  .أخرى
  . اإلقلیمي بالقاھرة

برونزیة  الملكي وتماثیل مصنوعة من الطین المحروق ومجموعة من الفخاریات ومجموعة  منھا العرشاألثریة القطع وتضم صالة عرض ممالك الجوف القدیمة مجموعة من 
  .  ھامًاریًاثأبد الھامة في الجوف تمثل كشفا  من أحد المعاأعمدة إلى باإلضافة وخشبیة وشواھد قبور وقطع حجریة من موائد قرابین ومذابح

  

 الثالثوالتعاقدات حىت اية الربع الستثمار  احجمالعدد التراكمي للمشاريع و
)احملافظةحسب  (2009  

  )بالدوالر(التعاقدات   )الربالدو(االلتزامات   عدد المشاریع المحافظة

 70,140,128 103,432,478 942 إب
 17,332,299 21,988,487 186 أبین

 60,702,481 77,852,417 567 أمانة العاصمة
 18,054,789 22,639,077 213 البیضاء
 8,697,632 12,005,903 128 الجوف
 69,391,438 99,570,408 795 الحدیدة
 14,868,486 22,943,490 179 الضالع

 21,801,186 29,819,468 256 المحویت
 3,439,597 4,162,453 72 المھرة

 35,823,952 45,710,283 943 أكثر من محافظة
 95,350,886 128,451,710 1,129 تعز

 47,927,485 70,104,066 623 حجة
 35,442,363 52,331,102 512 حضرموت

 48,477,848 60,318,414 631 ذمار
 16,152,376 26,671,730 211 ریمة
 15,985,703 19,551,269 233 شبوة

 22,497,884 28,449,906 225 صعدة
 24,997,394 32,676,453 364 صنعاء

 23,031,816 31,443,486 234 عدن
 42,299,895 57,361,556 560 عمران

 27,406,863 41,766,837 409 لحج
 6,971,624 7,921,515 97 مأرب

 726,794,123 997,172,508 9,509 اإلجمالي
 

  2009 الثالثحىت اية الربع   واالستثمارةزلمشاريع املنجالعدد التراكمي ل
) القطاعحسب(  

عدد   اعــــــــالقط
 )بالدوالر(االستثمار  المشاریع

 15,645,506 154 البیئة

 4,308,773 76 التدخل المتكامل

 9,171,685 516 التدریب

 292,426,609 3,055 لیمالتع

 13,883,598 397 الدعم المؤسسي

 515,209 26  الزراعة

 40,165,769 600 الصحة

 56,291,876 354 الطرق

 20,004,984 357 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

 11,853,271 108 المنشآت األصغر

 4,427,031 26 المنشآت الصغیرة

 17,311,482 128 الموروث الثقافي

 60,332,957 909 لمیاها

 891,182 12 خدمات األعمال

 2,248,774 29 مواجھة آثار ارتفاع أسعار الغذاء

 549,478,706 6,747 اإلجمالي

 

  
  )القطاعحسب  (2009لث والتعاقدات واملستفيدين والعمالة املؤقتة حىت اية الربع الثاالستثمار  احجمالعدد التراكمي للمشاريع و

  

  *المستفیدون غیر المباشرین *المستفیدون المباشرون
 )دوالر(القیمة التعاقدیة  )دوالر(الكلفة التقدیریة  عدد المشاریع  القطاع

 إناث ذكور إناث ذكور
 العمالة المؤقتة

 2,462,998 188,973 188,970 1,226,240 1,256,010 22,741,967 43,810,194 229 البیئة

 374,926 44,843 42,795 90,807 131,299 8,886,193 10,994,133 167 التدخل المتكامل

 186,998 290,147 272,965 38,662 60,036 9,830,038 12,564,670 623 التدریب

 17,401,844 1,430,424 1,648,250 1,021,899 1,266,230 365,629,647 473,271,909 3,941 التعلیم

 590,149 279,144 318,396 299,194 338,930 18,477,742 21,954,113 470 مؤسسيالدعم ال

 89,358 168,076 166,953 35,423 37,693  2,317,434 5,445,029 114 الزراعة

 2,120,413 1,435,437 707,175 4,605,543 2,615,911 50,016,526 72,753,310 876 الصحة

 6,341,731 843,672 863,183 1,790,464 1,820,535 88,533,489 109,571,454 604  الطرق

 737,691 45,538 56,518 74,836 118,429 22,740,629 27,558,028  495 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

 43,450 497,903 261,458 138,194 36,886 11,140,141 15,401,628 138 المنشآت األصغر

 17,629 39,586 37,329 21,221 14,634 3,874,616 4,812,031 27 المنشآت الصغیرة

 1,928,691 68,741 60,261 160,258 190,801 34,279,175 43,467,978 227 الموروث الثقافي

 4,644,745 92,441 93,846 1,361,273 1,354,829 76,123,127 142,128,426 1,456 المیاه
 1,637 38,018 60,876 16,500 30,120 2,804,404 3,090,496 39 خدمات األعمال

 653,239 - - 74,912 74,872 9,398,996 10,349,109 103 مواجھة آثار ارتفاع أسعار الغذاء
 37,595,499 5,462,943 4,778,975 10,955,426 9,347,215 726,794,123 997,172,508 9,509 اإلجمالــــــي

  عنفس المستفیدین یمكن أن تتكرر استفادتھم في أكثر من قطا*



  2009  سبتمرب–يوليو:: األربعون  والسابع العدد::  الربعية النشرة 

و وفق  ًا لم  نھج جامع  ة ش  یكاغ  — وق  د ترك  زت ال  دورة ف  ي الت  دریب العمل  ي  
على التصنیف األولي للفخار األثري، ووصف وتحلیل الفخار،    —األمریكیة

  .ورسم األواني والقطع الفخاریة بحسب الطرق الِعلمیة الُمتـََّبَعة

بالتع   اون م    ع مكت    ب الھیئ   ة العام    ة لآلث    ار ف    ي   —كم   ا نف    ذ ال    صندوقُ 
مشروَع حمایة الطبقات األثریة في موقع مصنعة ماری ا األث ري ف ي        —ذمار
وق د  . ، والتي تضررت من األمطار الغزیرة الت ي تھط ل عل ى المنطق ة        ذمار

تضمن المشروع تنفیذ أعمال حمایة للطبقات والجدران األثریة التي یحتویھا 
الموق    ع، ال    ذيَ ُیعتَب    ُر أح    َد أھ    مِّ المواق    ع الِحْمَیری    ة المتمی    زة بمواقعھ    ا  

ی ھ إال  اإلستراتیجیة حیث یقع على مرتفع صخري شاھق یصعب الوصول إل   
ال شمالیة ال  شرقیة،  : ف  ي الجھت ین (م ن م دخلین ص غیرین ُیْمك  ن ال تحكم بھم ا      

وھ و،  .. ولذلك، فالموقُع محميٌّ طبیعیًا من معظم جھات ھ    ). والجنوبیة الغربیة 
إلى جانب اتساعھ وتدرج االستیطان البشري فیھ، موقع مثالي یمك ن إب رازه       

  .كنموذج مكتمل للمواقع األثریة الیمنیة
  

  ن الجوزاء ومقشامة الجامع الكبیر في صنعاءبستا
وُكلف استشاري ، مشروع إعادة تأھیل بستان الجوزاء تم االنتھاء من تنفیذ     

إع ادة تأھی ل مق شامة    باإلضافة إلى إنجاز جمیع أعمال م شروع    .. باستالمھ
والمتمثلة بالجدران الساندة وبعض األس وار الت ي كان ت آیل ة     الجامع الكبیر،  

ذلك أعمال الرصف للممرات، وتنفیذ بركة وشبكة ري،مع قلب وك.. للسقوط
  .التربة وتجھیزھا للزراعة

  الموروث الثقافي
 

 م شاریع خ الل الرب ع بتكلف ة اس تثماریة تق ارُب ملی ون        9تمت الموافقة على    
من   ذ تأس   یس ( التراكم   ي لم   شاریع القط   اع  وب   ذلك، ی   صبُح الع   دد.. دوالر

 م  شروعًا، 227) 2009 وحت  ى نھای  ة ش  ھر س  بتمبر  1997ال  صندوق ع  ام 
 ملیون دوالر، والعمالة المؤقتة أكث ر   43.5یصل االستثماُر فیھا إلى حوالي      

  . ملیون یوم عمل1.9من 

ت   رمیم دار ال   ضیافة وج   امع ومدرس   ة األش   رفیة ورص   ف المدین   ة   
 التاریخیة في تعز

 ف ي  ت رمیم دار ال ضیافة   انتھى تنفیذ األعم ال األساس یة واإلن شائیة لم شروع       
ِعلمًا أنَّ المبن ى َسُی ستخدم   ...  وتم إعداد الدراسات الكھربائیة والصحیة   تعز،

  .كدار للمخطوطات

 ب شكل ممت از، حی ث    ت رمیم م سجد ومدرس ة األش رفیة      كما تتواصُل أعم ال     
ف ف  ي جمی  ع القب  اب ال  صغیرة یج  ري العم  ُل عل  ى ت  رمیم النق  وش والزخ  ار 

كما ی تم،  .. والكبیرة من ِقَبل فریق الترمیم االیطالي وبمساعدة الفریق الیمني  
سواًء على الجدران الخارجیة —بالتوازي، تنفیذ أعمال القضاض في المبنى

وتم االنتھاء أیضا من إعداد الدراسات الكھربائیة   . أو أسطح المبنى والقباب   
ب ل الخب راء االیط الیین، وق اَم بمراجعت ھ است شاري       الخاصة بالمشروع م ن ق   

  .المشروع مع الفریق الیمني

، تم ت  م شروع رص ف مدین ة زبی د التاریخی ة     وفي س یاق آخ ر، وف ي إط ار      
ساحة القلعة، والسوق (الموافقة على رصف ثالث مناطق جدیدة في المدینة    

ت وف   ي ذا. بتموی   ل م   ن ال   صندوق االجتم   اعي) القدیم   ة، وح   ارة العلوی   ة
للمدینة، حیث مشروع توفیر كابالت كھربائیة السیاق، یتواصُل العمل لتنفیذ 

س  یتمُّ تنفی  ذ التمدی  دات الكھربائی  ة األرض  یة قب  ل أعم  ال الرص  ف للمرحل  ة      
وق  د ت  م إن  زال المناق  صة الخاص  ة بالكمی  ات المتبقی  ة م  ن الك  ابالت   . األول  ى

عام من ھذا المشروع في ویتمثُل الھدُف ال. لتغطي كافة أنحاء المدینة القدیمة
الم  ساھمة ف  ي إزال  ة الت  شوھات الناش  ئة ع  ن التمدی  دات الع  شوائیة لخط  وط    

  .بالتوازي مع عملیة الرصف—الكھرباء

ت  دریب آث  اریین ف  ي دراس  ة الفخ  ار األث  ري وحمای  ة م  صنعة ماری  ا      
  األثري في ذمار

 تم خالل الربع انجاز مشروع تدریب آثاریین في دراسة الفخ ار األث ري ف ي      
ذم ار، وذل ك ف  ي إط ار توج  ھ ال صندوق لبن اء ق  درات المؤس سات واألف  راد       

حیث تم تنفیذ دورة تدریبی ة  .. العاملین في مجال الحفاظ على التراث الثقافي   
متخصصة في ھذا المجال في مبنى المتحف اإلقلیمي في ذمار خ الل الفت رة    

ت  متدربًا من معظم محافظ ا 20وقد ضمت الدورة   . 2009 أغسطس   1-20
م  ن مكات  ب وف  روع الھیئ  ة العام  ة لآلث  ار، والمت  احف، وأق  سام  (الجمھوری  ة 

باإلضافة إلى عدد من الخ ریجین  .. اآلثار في جامعات صنعاء وعدن وذمار   
   .ل ال   صندوقَب   اآلث   اریین والع   املین ف   ي بع   ض الم   شاریع المنف   ذة م   ن قِ    

  

  *لقطاع املوروث الثقايفمؤشــرات املرحلـة الثالثـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليالفعــــــــــــ

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
  اإلجمالي  2009  2008  2007  2006  2005  2004  )2010–2004(

 134 21 21 16 23  30  23 135 المشاریع
 253 40 30 30 41 60 52 350 االستشاریون الذین تم تدریبھم

 1,049 173 223 120 136 220 177 1,000 العمال الَمَھَرة الذین ُدرِّبوا
  30/09/2009ؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى تشمُل الم  *
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  )حسب القطاع( 2009 الثالث  الربع،ستثمارتوزيع اال
  

التعلیم
32.8%

التدخل المتكامل
1.9% التدریب

0.8%

البیئة
مواجھة آثار ارتفاع 3.0%

أسعار الغذاء
المیاه0.5%

29.5%

المنشآت األصغر
0.3%

الموروث الثقافي
2.4%

الفئات ذات االحتیاجات 
الخاصة
1.9%

الطرق
11.5%

الصحة
13.1%

الزراعة
2.0%

الدعم المؤسسي
0.3%

  
  
  

  )حسب القطاع (2009 الثالثالربع  ،عدد املستفيدين وفرص العمل
  اعـــــــالقط  المستفــیــدون

  غیر مباشرین مباشرون
العمـــــالة 

  المؤقتة
 19,058   25,040 البیئة

 20,136   5,460  التدخل المتكامل
 7,299 93 1,718 التدریب

 591,571 111,161 44,830 التعلیم
 1,043   55,031  الدعم المؤسسي

 15,739 25,200 15,172 الزراعة
 175,753 15,500 809,906  الصحة
 242,511   91,810 الطرق

 22,957   311 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة
 8 3,600 600 المنشآت األصغر
 55,220   50 الموروث الثقافي

 370,953 300 62,932  المیاه
 5,411   335 مواجھة آثار ارتفاع أسعار الغذاء

 1,527,659 155,854 1,113,195  اإلجمالي
 

  )ةحسب احملافظ( 2009 الثالث الربع ونسبة التوزيع،ستثمار وحجم اال عدد املشاريع
  

 التوزیع )بالدوالر(االلتزامات  عدد المشاریع  المحافظة
(%) 

 16.6 7,448,721 66 إب
 1.5 682,770 3 أبین

 2.6 1,157,646 6 أمانة العاصمة
 0.6 282,058  3 البیضاء
 3.0 1,364,600 11 الجوف

 1.1 495,111 9 ةالحدید
 2.6 1,187,594 9 الضالع

 1.6 716,000 3 المحویت
 0.6 280,000 2  المھرة

 5.0 2,257,017 38 أكثر من محافظة
 17.7 7,936,009 37 تعز

 10.1 4,524,375 25 حجة
 5.0 2,269,093 12 حضرموت

 6.1 2,747,052 16 ذمار
 0.3 144,000 1 ةریم
 1.6 718,050 4 ةشبو

 3.4 1,507,860 7 ةصعد
 6.0 2,708,771 15 صنعاء

 0.0 17,020 3 عدن
 4.2 1,893,349 12 عمران

 10.2 4,596,422 25 لحج
 100.0% 44,933,518 307 اإلجمالي

  

2009 سبتمرب 30 حىت واألصغر  الصغريالتمويلومؤسسات برامج مؤشرات   
  األرقام التراكمیة یننشطال العمالء عدد

 البرنامج م  مدخرون مقترضون

  النساء  اإلجمالي
  اإلجمالي  (%)

محفظة 
  القروض

 ملیون (
  )ریال

نسبة 
محفظة 

القروض 
 في

 المخاطرة
(%) 

عدد 
  القروض

  مبالغ
  القروض

ملیون (
 )ریال

  منطقة العمل

  مؤسسات وبرامج التمویل األصغر
أمانة ، ) عبس (حجة ، )القاعدة، یریم، إب( بإ 1,996 58,795 0 283 15,324 96 11,726  المؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر  1

  ذمار ،العاصمة، تعز، لحج
  عدن، تعز، أمانة العاصمة 1,362 30,318 1.6 197 1,157 35 5,717   جمعیة اإلصالح–برنامج نماء   2

خور ، التواھي، المعال، البریقة، دار سعد(عدن، لحج 814 24,229 0 73 6,612 94 4,392  مؤسسة عدن للتمویل األصغر  3
  )كریتر، رمكس

  أبین 533 15,493 0 98 4,907 100 4,295  ع المساعدة الذاتیة لالدخار واإلقراضمشرو  4

  تعز، إب، أمانة العاصمة 171 3,209 0 99 2,678 53 2,691  بنك األمل للتمویل األصغر  5

  أمانة العاصمة 760 20,073 12.6 73 1,995 77 2,613  )أزال( برنامج صنعاء لإلقراض   6

  أمانة العاصمة 557 9,879 0 91 0 90 2,543  للتنمیة المستدامةالمؤسسة االجتماعیة   7

  )صینة، الراھدة، شارع جمال، لكمب ا( تعز  711 32,252 3.2 47 0 99 2,272  شركة األوائل للتمویل األصغر  8

  )مالسو، تریم، سیئون( حضرموت  415 7,044 11.2 57 1,950 33 1,355  برنامج وادي حضرموت للتمویل واالدخار  9

  الزھرة، الزیدیة، المراوعة، بیت الفقیھ، باجل، الحدیدة 729 30,161 – 5 0 78 977   الحدیدة– للدخل  تنمیة األنشطة الُمِدرَّةمشروع  10

  مناطق مختلفة 753 27,926  0   0  ُمِدرَّة للدخل) قدیمة(مشاریع   11

 التمویل الصغیر

، ذمارإب، المكال، الحدیدة، عدن، تعز، أمانة العاصمة 6,651 8,999 2.0 1,083  4 2,049 صندوق تمویل الصناعات والمنشآت الصغیرة  1  

   15,452 268,378  2,104 34,623  40,630  اإلجمالي

  



  2009  سبتمرب–يوليو:: األربعون  والسابع العدد::  الربعية النشرة 
  

  التدريب والدعم المؤسسي
   

تھدف التدخالت في قطاعي التدریب والدعم المؤسسي إل ى تق دیم الخ دمات           
الت دریب وبن اء الق درات الب شریة والمؤس سیة لم وظفي ال صندوق         من خالل   

) لج  ان الم  ستفیدین (باط الم  شاریع واالست  شاریین واللج  ان المجتمعی  ة   وض  
وصغار المق اولین والفنی ین وال سلطات المحلی ة والمنظم ات غی ر الحكومی ة           

، الذین ی شاركون ف ي تق دیم الخ دمات اإلنتاجی ة وتحقی ق          ومؤسساٍت حكومیة 
باب التنمیة المجتمعیة ومحو األمی ة ون شر الثقاف ة ف ي أوس اط األطف ال وال ش              

والم   ساندة للعملی   ة التعلیمی   ة، وال   ذین یتلق   ون الت   دریب أی   ضًا ف   ي بع   ض    
، باإلض  افة إل  ى ت  وفیر بع  ض    "قط  اع الت  دریب "المج  االت الم  ذكورة ف  ي   

التجھیزات الضروریة واألنظمة المؤسسیة وقواعد البیانات، وذلك سعیًا من 
 ھ  ؤالء ال  صندوق إل  ى تعزی  ز االس  تدامة المالی  ة واإلداری  ة والتنظیمی  ة ل  دى 

  .الشركاء
  

 م شروعًا ف ي قط اَعْي    15 الرب ع الثال ث  وبلغ عدد المشاریع المعتم دة خ الل     
ال    دعم المؤس    سي والت    دریب، وص    لت تكلفتھ    ا التقدیری    ة إل    ى ح    والي     

 م   شاریع تح   ت التنفی   ذ ، 9 م   شاریع مواف   ق علیھ   ا و6، منھ   ا 447,000$
  :واستھدفت الجھات التالیة

 

  منظمات حكومیة
 الم شروع األول  :الدعم المؤس سي م ن خ الل م شروعین        تضمن االستھداف   

 رؤیة دولي لبلورةاستھدف الصندوق االجتماعي من خالل االستعانة بخبیر     
 المشروع الث اني فق د اخ تص بتأس یس مكتب ة         أما .الصندوق للمرحلة الرابعة  

عام   ة ف   ي مدین   ة إب، وش   ملت مكونات   ھ  ت   وفیر التجھی   زات والمع   دات        
  .جانب التدریب في الفھرسة والتوثیقالضروریة والكتب، إلى 

  

  منظمات غیر حكومیة
 ف ي قط اع الت دریب،    اثن ان  م شاریع ، منھ ا م شروعان     4تضمن االستھداف   

جمعیة نعوة االجتماعیة الخیریة التنمویة في : استفادت منھما  الجھات التالیة
جبن، الضالع، وسبع جمعیات أھلیة تتبع ف رع عم ران، وم شروعان آخ ران      

 یة العامة بالحدیدة، وجمعیة تربةعم المؤسسي استھدفا المكتبة المركزفي الد 
) وبح  سب االحتی  اج(وش  ملت األن  شطة . ب  ي األس  رار ف  ي الم  ضاربة، لح  جأ

، التدریب في مج االت التخط یط االس تراتیجي، ت سویق المنتج ات والت رویج           
انة، المحاسبة، الخیاطة، إدارة المكتبات والفھرسة والتوثیق والتجلید وال صی      

.. األرشفة والسكرتاریة،  اإلدارة والتنظیم، دراسة الجدوى المالیة للمشاریع  
 توفیر التجھیزات والمستلزمات والمعدات الضروریة للمشروعین إلى جانب

  .المتعلقین بالدعم المؤسسي
  

  تجمعات محلیة
 م  شاریع  تدریبی  ة ت  ضمنت   4ت  م اس  تھداف التجمع  ات المحلی  ة م  ن خ  الل     

  :  وعلى النحو التالي،د أولویات وتشكیل وتدریب لجانمكوناتھا  تحدی
  
  

مؤشــرات املرحلـة الثالثـة لقطاعالتدريب والدعم املؤسسيي *  
  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
  اإلجمالي  2009  2008  2007  2006  2005  2004  )2010–2004(

 365 28 27 101 80 86 43 175 ** ة عمل للمنظمات غیر الحكومیورش
 166 10 28 31 28 28 41 200  والتعاونیات التي تم دعمھاةالمنظمات غیر الحكومی

 1,885 537 432 351 267 232 66 1,900  تم دعمھا ة مجتمعی ومنظماٌتة محلیتجمعاٌتو أ مجامیُع
 80 20 22 13 15 10 0 70   مؤسسیًاالتي تم دعمھاالمحلیة والسلطة المجالس 

 9,222 — 505 737 260 5,845 1,875 —  ***بوارِّأعضاء المجالس والسلطات المحلیة الذین ُد
  30/09/2009َع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى تشمُل المؤشراُت المشاری * 

  جمیع ورش العمل في مشاریع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعیة والتجمعات المحلیة **
   ) مجلسًا محلیًا تقریبًا330(التدریُب جمیَع المجالس المحلیة في مختلف محافظات الجمھوریة  یشمُل ***

  

وا، عرف  ت ، وال ذین  من برامج ومؤس سات التموی ل األص غر        ًا مشارك 28 بحضور
 تأھی ل  عل ى  برنامج التعلم االلكتروني الذي سی ساعدھم   من خالل العرض، على   

  .ولي اإلقراض وتطویر قدراتھم ومھاراتھم الفنیةؤمس

  إلستراتیجیة الوطنیة للتمویل األصغرااالجتماع الخامس للجنة تسییر 

 للجن  ة ت  سییر اإلس  تراتیجیة الوطنی  ة للتموی  ل   الخ  امَس االجتم  اَعوح  دةالنظم  ت 
 على التعاون والتنسیق بین مختل ف الجھ ات    للتأكید2009  یولـیو6 فياألصغر  

  .العاملة في التمویل األصغر التي تنفذ اإلستراتیجیة

  وكالة تنمیة المنشآت الصغیرة واألصغر
تع رف  "برن امج  مواصلة العم ل ف ي   نفذت الوكالة عددًا من األنشطة، من أھمھا   

 التعاق د م ع است شاري إلع داد اس تمارات      ت م ، حیث (KAB)" إلى عالم األعمال  
تحلی  ل ھ  ذه  ت  سجیل أولی  ة ونھائی  ة للط  الب ال  ذین تح  صلوا عل  ى البرن  امج، و       

  .2008/2009مج في المرحلة الدراسیة لتقییم أثر البرنااالستمارات 

 واص لت الوكال ة ن شاطھا ف ي     ،ة الجدی دة سواق والخطوط اإلنتاجیاألوفي مجال  
الذي یھدف إلى صناعة وتط ویر أع واد الن د       مشروع تطویر أعواد الند الیمنیة    

حیث .. بحسب المواصفات األوروبیة، وبأیٍد عاملة یمنیة ومواد خام محلیة أیضاً 
، وب   دعم م  ن منظم   ة التع   اون الفن   ي األلم   اني  2009ت  م ف   ي ش   ھر أغ   سطس  

)GTZ(بع د الح صاد ف ي ع دن إلج راء التج ارب        بح وث م ا   ركزمع م ، التعاقد
واالختبارات على المواد المكوِّنة ألعواد الند بالطرق الحدیثة وباس تخدام الم واد      

ومن ثم سیتم تدریب عدد من العامالت ف ي الجمعی ات الن سویة إلنت اج        ، الطبیعیة
  .الكمیات المطلوبة لتصدیرھا لعدد من التجَّار في أوروبا

 وال ذي  م شروع حاض نات األعم ال ف ي ع دن،     إلى ذل ك، یج ري تنفی ذ       باإلضافة  
یھدف إلى تطویر قطاع المنشآت الصغیرة من خالل تبني الم شاریع وأص حابھا          

) ف ي إدارة وتخط یط الم شروع   (وتزویدھم بكل المستلزمات األولیة م ن ت دریب      
كل م ستقل بع د الخ روج م ن     وخدمات مكتبیة حتى یتھیأ لالعتماد عل ى نف سھ ب ش      

  .الحاضنة

ت دریب ص یادي الجمعی ات ال سمكیة عل ى      من جانب آخ ر، وف ي إط ار م شروع            
 مدربین لغرض 3، رشحت إحدى الجامعات )GPS(جھاز التموضع الجغرافي 

 .ریب الصیادین على استخدام الجھازتد

 دراس ة ت سویقیة لألس ماك الیمنی ة ف ي       في مشروَعيْ  العملَ  الوكالة كما تواصلُ 
الت  دریب ف  ي الك  شف ع  ن   و،)ت ف  ي ال  سعودیة واإلم  اراتوبال  ذا( دول الخل  یج

محافظ  ة (ف  ي ك  لٍّ م  ن المك  ال وس  یئون     أعط  ال كمبی  وتر ال  سیارة وإص  الحھا   
  ).حضرموت

  
 

 خط ة   م ن ًا م شروع 37ـة ل   ت مجتمعی   تشكیل وتدریب لجان تعاقدا   : فرع إب 
2009.  

شكیل تدریب وتمكین لجان التنمیة المحلیة بمدیریة صعفان، وت: فرع صنعاء 
  . العام الجاري من خطة ًا مشروع89ـوتدریب لجان المستفیدین ل

 عم ران / تدریب وتمكین لجان التنمی ة المحلی ة بمدیری ة م سور     : فرع عمران 
  .رشة تقییمیة للبرنامج التدریبي المنفذ، إضافة إلى و)  لجنة تنمویة12(
  

  سلطة محلیة
 منھ ا  ، مشاریع في مج الي الت دریب وال دعم المؤس سي        3تضمنت التدخالت   

م   شروعان ت   دریبیان  اخت   صا بم   ساندة ال   سلطة المحلی   ة عل   ى التخط   یط      
ح  ضرموت، وت  دریب است شاریین ف  ي مج  ال  / بالم شاركة ف  ي مدیری  ة حج ر  

. طویر الخطة االستراتیجیة لمحافظة البیضاءتطویر الخطط االستراتیجیة وت
المرحل ة  (وفي الدعم المؤسسي مشروع واحد استھدف دیوان محافظة حجة      

  . من خالل توفیر التجھیزات الضروریة) الثانیة
دورات ) وبح سب االحتی اج  (وشملت مفردات التدریب في كل من القطاعین  

موارد المالی ة، الواجب ات   في  المھارات اإلداریة الوسطى، تدبیر التمویل، ال 
الزكویة، الشئون المالیة واإلداریة، الحراك المجتمعي، تشكیل لجان  العزل       

 التخط    یط  وأولوی    ات الم    شاریع، احتیاج    اتومج    الس الق    رى، تحدی    د   
  .االستراتیجي  وتطویر الخطط االستراتیجیة والتطبیقات العملیة

  

  )أفراد(قطاع خاص 
 اس تھدف الم شروع األول ت دریب     :بیینتضمنت التدخالت  م شروعین ت دری      

أب   ین ف   ي ولح  ج  والخ  ریجین الج   امعیین ال  ریفیین ف   ي محافظ  ات ال   ضالع    
 ..موضوعات تشمل قضایا التنمیة، إلى جانب التدریب في مج ال الكمبی وتر       

واستھدف الم شروع الث اني است شاریین یتبع ون ف روع ال صندوق م ن خ الل           
 العسل ودورة تنویریة في الق ضایا  دورتین تدریبیتین لمدربین في تربیة نحل 

  .التنمویة
  

9  4  
  

تمویل المؤس سة الوطنی ة للتموی ل األص غر بمبل ٍغ وق دره أربع ون ملی ون           •
ن إجم الي مبل غ اتفاقی ة الق رض الموقع ة ب ین       ریال، یمثل الدفعة الثانیة م      

لتمكینھ   ا م   ن االنت   شار،    )  ملی   ون ری   ال  120(ال   صندوق والمؤس   سة  
  .وخاصة النساء—واإلستمرار في تقدیم خدماتھا المالیة للفئة المستھدفة

  اجم الي م ن   ملی ون ری ال  25تمویل برنامج نماء للتمویل األصغر بمبل غ       •
 ملی  ون 50( علی  ھ لتموی  ل البرن  امج مبل  غ التموی  ل ال  ذي واف  ق ال  صندوق 

 وتمكین  ھ م  ن تق  دیم خدمات  ھ المالی  ة   ، لتغطی  ة احتیاجات  ھ التمویلی  ة )ری  ال
 .ألصحاب المشاریع الصغیرة واألصغر المدرة للدخل

 ملی ون ری ال بموج ب    بخم سین تموی ل برن امج أب ین لالدخ ار واإلق راض       •
 ُزس یركِّ  و).أبینفرع (االتفاقیة الموقعة بین الصندوق واتحاد نساء الیمن     

دمات المالی ة الت ي یق دمھا     خالل الفترة القادم ة عل ى تح سین الخ      البرنامُج
 .  أبین وحضرموتتـَْيفي محافظ

كم  ا ق  ام ال  صندوق والمؤس  سة الوطنی  ة للتموی  ل اًألص  غر ب  التوقیع عل  ى    •
 ری ال ل دعم المؤس سة    مالی ین  8اتفاقیة منحة مالیة للمؤسسة بمبلغ وقدره     

 ، وإنزال وربط النظام اآللي ف ي ك ل الف روع   ،ا المؤسسيفي تطویر بنائھ  
 بمتابعة القروض في نفس یناعدة بیانات واحدة ومتاحة للمختصوجعلھا ق

 .اللحظة
  

  التدریب والدعم الفني لمؤسسات وبرامج التمویل األصغر
 

  : أھمھا،قامت الوحدة خالل الربع بعقد عدد من الدورات التدریبیة

 ة تصنیف الفقردورة في استخدام بطاق §
–12 یوَمْيصنعاء في  بطاقة تصنیف الفقر یة في استخدام دورة تدریبْتَدِقُع

 مستفید من 900تخریج "  شارك فیھا فریق عمل  مشروع،2009یولیو  13
 وتم إس تخدام  ..ًا شخص18ن من   المكوَّ" خدمات صندوق الرعایة االجتماعیة   

  .خریج بشكل علمي ودقیقالبطاقة في تحدید الفئة المستھدفة لمشروع الت

  برامج اإلقراض الفعال لمدراء فروعواإلشرافدورة في اإلدارة  §
 23–18خ الل الفت  رة   ق رض برن امج ص نعاء لإل  دورة تدریبی ة ف ي     ت م عق د   

 ب رامج ومؤس سات التموی ل     تمحورت حول كیفی ة إدارة ف روع     ،2009یولیو  
وق د ش ارك ف ي     . وتنسیق األن شطة ب ین الف روع والمرك ز الرئی سي       األصغر،
  . صنعاء لإلقراض ومتدربة من موظفي برنامجًا متدرب12التدریب 

 دورة إدارة المتأخرات §
 وتحدید ، دورة إدارة المتأخرات2009 أغسطس 18–15خالل الفترة   أقیمت

 ًا مت  درب15اس  تفاد منھ  ا .. ش  ركة األوائ  ل للتموی  ل األص  غر س  عر الفائ  دة ف  ي 
 إْن(التعام ل م ع الق روض المتعث رة      كیفی ة    ف ي ومتدربة من م وظفي ال شركة       

  .  تحدید سعر الفائدة للمنتجات المالیةفي وأیضًا )ْتَدِجُو

  دورة تطویر المنتج §
 وشارك ،2009 أغسطس 20–16صنعاء خالل الفترة من    في دورةال تدِقُع

..  م  ن ب  رامج ومؤس  سات التموی  ل األص  غر )م  ن الجن  سین(شخ  صًا  18فیھ  ا 
ج ھ ب رامج ومؤس سات التموی ل األص غر ف ي        الم شاكل الت ي توا  حیث نوق شت  

  . تطویر المنتجات المالیة

   والتخطیط االستراتیجي إدارة الموارد البشریةتادور §
 ف ي  15 (مؤسسة عدن للتمویل األص غر موظفي   من   30شارك في الدورتین    

، 2009ال   دورة االول   ى أواخ   ر ش   ھر اغ   سطس   وق   د ُعِق   دت). ك   لٍّ منھم   ا
ارد البشریة في مؤسسات وبرامج  التمویل   تمحورت حول طرق إدارة المو    و

 تضمنت برنامجًا عملیًا تم خاللھ تطبی ق ع دد م ن مف اھیم إدارة     ، كما األصغر
  .مؤسسةالالموارد البشریة على واقع 

  

 29 وذل ك خ الل الفت  رة   دورة ف ي مج ال التخط یط االس تراتیجي،    ق دت  ُعكم ا  
 عل   ى  ت   م خاللھ   ا ت   دریب م   وظفي المؤس   سة،2009بتمبر  س   3–أغ  سطس 

 ت  م وض  ع خط  ة  ، وكج  زء م  ن الت  دریب . التخط  یط ھ  ذا الن  وع م  ن خط  وات
  .إستراتیجیة للمؤسسة

  أنشطة أخرى
 لم االلكتروني في التمویل األصغر التعبرنامج

لم برن امج ال تع   ع رض ع ن   ، تنظ یم   بالتعاون مع مؤس سة ج رامین جمی ل        تم،
   2009 یوــــ یول02 في ولي اإلقراضؤاللكتروني في التمویل األصغر لمسا
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َوُنفِّ ذت أی  ضًا دورت  ان ت  دریبیتان ف  ي مج  ال الم  شاركة المجتمعی  ة ألربع  ة   
وأربعین استشاریًا واستشاریة، تلتھم ا دورة ف ي مج ال التفعی ل المجتمع ي       

جمی    ع م    ن ) م    ن ك    ال الجن    سین أی    ضاً (لثم    اني وع    شرین است    شاریًا 
وذل ك بھ دف خل ق ك ادر م ن الم دربین المحلی ین ف ي مج ال          .. المحافظ ات 

  .تفعیل المجتمعات المحلیة لمناطق التدخل المتكامل

وفي محو األمیة والتعلیم المجتمعي، تم تنفیذ ورشة لمدربي ِفَرق التوعیة، 
 م   شاركًا م   ن الجن   سین، وذل   ك بم   شاركة م   دیر اإلع   الم     23ح   ضرھا 

  . ي جھاز محو األمیة وتعلیم الكباروالعالقات العامة ف

كما تم تشكیل وتدریب فرق التوعیة الطوعیة لتنفی ذ حم الت توعی ة لح ث        
النساء والفتیات لالنخراط في صفوف محو األمیة والتعلیم المجتمع ي ف ي      

  .كل مناطق التدخل المتكامل

ف روع  َعْب ر  لبرن امج  تنفیذ االمرحلة التحضیریة لمن جانب آخر، تم البدء ب   
مختلف المحافظات، وذلك من خ الل اختی ار المن اطق وف ق      الصندوق في 

 الف رُز المكتب ي وف ق    َزـِأنج  حیث  .. معاییر البرنامج ودلیل عملیة االختیار    
مؤش  رات الفق  ر والزی  ارات االس  تطالعیة للمن  اطق المرش  حة، ث  م ُدرَِّب      

لت ي  لتنفی ذ دراس ة االختی ار، وا     ) ال ذكور واإلن اث   (فریٌق من االستشاریین    
ویج ري حالی ًا التح ضیُر لتنفی ذ دراس ة       . من خاللھا سیتم ترش یح المن اطق      

  .المسح االقتصادي االجتماعي للمناطق المستھدفة

  رنامج األشغال كثيفة العمالةب
یندرُج في إطار برنامج األشغال كثیفة العمالة كلٌّ من البرنامج الطارئ 

  .فیةلمواجھة ارتفاع أسعار الغذاء، وقطاع الطرق الری

  البرنامج الطارئ لمواجھة ارتفاع أسعار الغذاء
أي بن سبة  — ملی ون دوالر 6.2ارتفعت قیمة المستحقات المدفوعة إلى حوالي     

خ  الل % 74مقارن  ة ب  ـ(م  ن إجم  الي الم  ستحقات التعاقدی  ة للم  شاریع   81%
 أس رة، تمث ل   15,755كم ا ارتف ع ع دد األس ر الم ستفیدة إل ى       —)الربع الثاني 

  . األسر المستھدفةمن إجمالي % 89

% 92و% 89ووص  لت ن  سبة اإلنج  ازین الم  الي والم  ادي ف  ي البرن  امج إل  ى  
  .على التوالي—)خالل الربع الثاني% 82و% 73مقارنة بـ(

 65الج  دیر بال  ذكر أنَّ ع  دد الم  شاریع الت  ي ت  م اس  تكمالھا وانجازھ  ا بلغ  ت        
  .شروعًا م98مشروعًا من إجمالي مشاریع البرنامج الطارئ الـبالغ عددھا 

من جانب آخر، جرى العمل على تنفیذ مشروع التوعیة بمخاطر سوء التغذیة 
  . وأضرار القات للمجتمعات المستھدفة في البرنامج

من ناحیة أخرى، تجري االستعدادات حالیًا لتنفیذ المرحلة الثانیة من البرنامج 
ة فیھا أوائل الع ام  الطارئ، والتي من المتوقـَّع أْن تبدأ األعمال المدنیة المیدانی  

وفي ھذا اإلطار، ُعِقَدْت ورشة عمل في . وتستمر حتى نھایتھ) 2010(القادم 
ف رع ال صندوق ف ي إب لتط ویر آلی ة عم ل البرن امج للمرحل ة الجدی دة بھ دف           

كما یجرى حالیًا تنفیذ .. تحسین األداء وتالفي جوانب قصور المرحلة السابقة     
الستھداف المیداني للمرحلة الثانیة، حیث تم الدورات التدریبیة الخاصة بآلیة ا

 136 دورات في فروع الصندوق في الحدیدة والمكال وإب وعمران لـ  4تنفیذ  
  .استشاریًا واستشاریة

  قطاع الفئات ذات االحتیاجات الخاصة
  

 م  شروعًا، 24خ  الل الرب  ع الثال  ث م  ن الع  ام الج  اري، تم  ت الموافق  ة عل  ى  
وب  ذلك، ی  صل الع  دد اإلجم  الي     .  ملی  ون دوالر 0.9بكلف  ة تقدیری  ة تق  ارُب    

 م  شروعُا، ت  صل كلفتھ  ا  495تراكم  ي للم  شاریع ف  ي القط  اع إل  ى ح  والي   ال
  . ملیون دوالر تقریبًا27.6التقدیریة اإلجمالیة إلى 

  . المجتمع والدعم المؤسسيةوتمحورت األنشطة في برنامَجْي تنمی

 برنامج تنمیة المجتمع: أوًال
  

  برنامج التربیة الشاملة والخاصة
ال ذوي االحتیاجات الخاصة في التعلیم الع ام  یھدف البرنامج إلى دمج األطف  

عبر دعم وزارة التربی ة والتعل یم ف ي تنفی ذ برن امج التربی ة ال شاملة، وك ذلك            
دعم الجمعیات غیر الحكومیة على تنفیذ برامج التھیئة م ا قب ل ال دمج، وك ذا            

باإلضافة إل ى دع م   .. الدمج لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس    
  .یات ومراكز التربیة الخاصة في تنفیذ ھذا النوع من البرامجھذه الجمع

 مشاریع ھدفت إلى تطویر برامج الدمج 3وقد تم، خالل الربع، الموافقة على 
األول في محافظة عدن استھدف ت دریب   : القائمة في  مدارس التربیة الشاملة     

ل دمج   ھذه المدارس في جوانب التقییم والتشخیص، وا أربع من  معلمًا من    24
وآلیات  ھ، والم  سح الب  صري، وتوظی  ف غ  رف الم  صادر، والخط  ط الفردی  ة      

والمشروع الثاني في محافظة ذمار، وقد استھدف تدریب     . واإلرشاد األسري 
 مدرس ة دامج ة للمكف وفین بالمحافظ ة ف ي مج االت       11 معلمًا ومعلمة من     67

ل   دى وتنمی   ة الح   واس، وبن   اء المف   اھیم ، والخط   ط الفردی   ة، ال   دمج وآلیات   ھ
باإلضافة إلى تزوی د ھ ذه الم دارس بوس ائل       .. األطفال، وطرق التعامل معھم   

ف  ي ح ین اس  تھدف الم  شروع الثال ث تعزی  ز برن  امج دم  ج    ... تعل یم المكف  وفین 
 سبتمبر بمحافظة إب، حی ث ت ضمن بن اَء     26األطفال الصم القائم في مدرسة      

ی  ل س  احة  ف  صول دراس  یة وغرف  ة م  صادر وتأثیثھ  ا وتجھیزھ  ا وإع  ادة تأھ 4
المدرس   ة، باإلض   افة إل   ى ت   دریب المعلم   ات ف   ي كیفی   ة العم   ل ف   ي غ   رف   

 .المصادر

من جانب آخر، تم تطویر مشروع یھدف إلى تزوی د مراك ز التربی ة الخاص ة       
العامل  ة م  ع اإلعاق  ة الب  صریة وض  عاف الب  صر وم  دارس التربی  ة ال  شاملة        

  .بالمعینات والوسائل التعلیمیة المتخصصة

روع م  ع المرك  ز ال  سمعي الب  صري ف  ي تع  ز، ھ  دف إل  ى   كم  ا ت  م توقی  ع م  ش 
تأسیس نظام مراقبة ومتابعة للح االت الطبی ة الت ي ی تم م سحھا عب ر المراك ز           

وبالتالي تحدید المعینات المناسبة وتزوید المراكز ، التعلیمیة لإلعاقة البصریة
إل ى  بھا، وكذا تقدیم الدعم الفني الالزم للعاملین في ھ ذه المراك ز، باإلض افة           

  . التدریب على المسح وتحدید نسبة العجز الوظیفي للرؤیة لدى الطفل

كما یتم تنفیذ مشروع مع جمعیة الصم في َخِمر بمحافظة عمران بغرض دعم 
 طف  ًال أص  م ف  ي مدرس  تین، ف  ضًال ع  ن تأھی  ل المدرس  تین إن  شائیًا،     77دم  ج 

ھیئة وكذا تجھیز غرف مصادر وفصلي ت..  فصول للصم، وتأثیثھا4وإضافة 
في مقر الجمعیة، باإلضافة إلى تدریب كوادر المدرستین والجمعیة في قضایا 

  .الدمج وتعلیم الصم وتوعیة المجتمع المحلي

وجرى أیضًا توقیع مشروع م ع جمعی ة المع اقین حركی ًا ف ي محافظ ة ص عدة             
 طف ًال وطفل ة م ن ذوي اإلعاق ة     116بھدف التھیئة قبل ال دمج، َوِم ْن َث مَّ دم ج        

 م  دارس للتربی  ة ال  شاملة ف  ي مدین  ة ص  عدة م  ن خ  الل تجھی  ز  3ة ف  ي ال  سمعی
غرفة مصادر وتدریب العاملین في ھذه المدارس على طرق وأس الیب تعل یم        

وفي مجاالت الدمج وإعداد الوسائل التعلیمیة والتدریب النطقي ولغة  ، األصم
  .اإلشارة

  االمتداد الریفي الخدمي
 الع  ین لرعای  ة وتأھی  ل المكف  وفین  تم  ت الموافق  ة عل  ى م  شروع ی  دعم جمعی  ة 

بمحافظة إب ف ي االمت داد بخ دماتھا التعلیمی ة إل ى مدیری ة ُحب یش، وذل ك م ن             
خ   الل ت   دریب المعلم   ین ف   ي م   دارس ال   دمج ح   ول أس   الیب وط   رق تعل   یم   
المكفوفین والدمج وفن الحركة والتنقل وتوعیة المجتمع المحلي بق ضایا دم ج       

  .المكفوفین

  الصحة والحماية االجتماعية
  والفئات ذات االحتیاجات الخاصةیشتمُل نشاُط الوحدة على قطاَعْي الصحة 

   قطاع الصحة
 مشروعًا 33بلَغ عدُد المشاریع الموافق علیھا في القطاع خالل الربع الثالث 

مالیین دوالر، یستفید منھا استفادة مباشرة حوالي  6بتكلفة تقدیریة تقارُب 
 ، فیصل عدد)2009نھایة سبتمبر –1997(أما تراكمیًا .  آالف شخص810

 876إلى —المنَجزة والجاري تنفیذھا والمواَفق علیھا—المشروعات
 ملیون دوالر، وعدد المستفیدین 72.8مشروعًا، بكلفة تقدیریة تبلغ نحو 

 ملیون من اإلناث 2.6 ملیون و4.6( ملیون شخص 7.2ابة المباشرین قر
  .)والذكور، على التوالي

وتشتمُل مشاریع الربع على مشروع تقییم المعاھد الصحیة الحكومیة في 
الجمھوریة الیمنیة، ومشروع إنشاء وتأثیث وتجھیز مركز التدریب وتنمیة 

إلى مشروعین باإلضافة .. المھارات لمكتب الصحة والسكان في مدینة تعز
أحدھما لبناء المستشفى المرجعي لألمراض الجلدیة : في محافظة تعز

والتناسلیة، واآلخر لبناء واستكمال تجھیز قسم العالج الطبیعي بمركز 
  .األطراف الصناعیة والتأھیل الطبیعي

  :وتتوزع بقیة المشاریع على البرامج التالیة

  ایة الصحیة األولیةبرنامج توسیع وتحسین الوصول إلى خدمات الرع
تم التركیز، خالل الربع، على مكوِّن زیادة التغطیة بخدمات الرعایة 

 مشاریع لبناء وتجھیز وحداٍت ومراكَز 9الصحیة األساسیة، حیث ُطوَِّر 
، )وصاب السافل(، ذمار )حبیش، القفر، السیاني(صحیٍة في محافظات إب 

، الضالع )نالحص(، صنعاء )عیال سریح(، عمران )رازح(صعدة 
باإلضافة إلى تجوید )... جزیرة سقطرى-حدیبو(، حضرموت )الضالع(

إحداھما : الخدمات المقدمة من الكوادر الصحیة من خالل دورتین تدریبیتین
لعشرین استشاریًا في مجال دراسة تحدید االحتیاجات الصحیة، واألخرى 

تھدف . يتوجیھیة تنشیطیة لضباط مشاریع الصحة في الصندوق االجتماع
الدورتان إلى تحسین الدراسات االجتماعیة والصحیة للطلبات المقدمة إلى 

دات قطاع الصحة في الصندوق بالنظر إلى الصحة في إطار المحدِّ
  .االجتماعیة واالقتصادیة األخرى

  برنامج توسعة وتحسین خدمات الصحة اإلنجابیة
خفض وفیات   و زیادة الوالدات تحت إشراف طبيیھدُف البرنامج إلى

 األمھات واألطفال والرضع

 زیادة الوالدات تحت إشراف طبي
 قابلة مجتمع على الرعایة المنزلیة 80 لتدریب 4منھا :  مشاریع6تم تطویر 

، باإلضافة )البیضاء(والبیضاء ) ذمار(لصحة األم والولید من مدینَتْي ذمار 
 تدریب مدربات ومشروع).. إب(والسَّدَّة ) حضرموت(إلى مدیریَتْي الشحر 

من عدة محافظات على برنامج الرعایة ) الدفعة األولى(لقابالت المجتمع 
 موظفة إلى بكالوریوس قبالة من المستشفیات 21المنزلیة، ومشروع تأھیل 

  .المرجعیة ومراكز األمومة والطفولة في محافظات صعدة وعمران وحجة

 خفض وفیات األمھات واألطفال والرضع
روعًا، منھا مشروعان لبناء وتأثیث وتجھیز الطوارئ  مش11تم تطویر 

) مدینة عمران، محافظة عمران(التولیدیة الشاملة بمركز صحة األسرة 
 مشاریع لتأھیل وتجھیز أقسام 8، و)المخاء، تعز(ومستشفى المخاء الریفي 

الطوارئ التولیدیة األساسیة في مدیریات األزارق وجحاف والحشاء 
).. إب(، والمزاحن والقفر )تعز( وماویة والمعافر ، والمواسط)الضالع(

فضًال عن مشروع لبناء وتجھیز مركز الرعایة التكاملیة والصحة اإلنجابیة 
  ).جزیرة سقطرى، حضرموت(في مستشفى حدیبو 

  برنامج توفیر خدمات الرعایة الصحیة النفسیة
عایة الصحیة ُطوَِّر مشروٌع لتدریب كوادَر طبیٍة َوُمَساِعَدٍة في مجال الر

  .النفسیة من المرافق الصحیة في مراكز مدیریات محافظة إب

 *مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليال

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
  اإلجمالي  2009  2008  2007  2006  2005  2004  )2010–2004(

 255 20 74 63 45 33 20 400 مشاریعال
 1,151,070 38,114 230,689 279,135 281,866 219,342 101,924 1,320,000 المستفیدون

  30/09/2009اري تنفیذھا حتى تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والج  *
 

  قطاع الطرق الریفیة
 م شروعًا م ن م شاریع الط رق الریفی ة      12جرى خالل الربع الثالث الموافقة عل ى         

.  ملیون دوالر2.2ة تصل إلى أكثر من  كیلومترًا، وبتكلفة تقدیری61بطول إجمالي 
 مشاریع رصف داخل المدن بمساحة إجمالیة قدرھا 3كما تمت الموافقة أیضًا على   

  . ملیون دوالر1.2 مترًا مربعًا، وتكلفة تقدیریة تتجاوُز 29,548

 شخصًا، وتبل غ ف رص   117,543ویقدر عدد المستفیدین من ھذه المشاریع بحوالي  
  . یوم عمل224,367 العمل المؤقتة حوالي

وفي إط ار األن شطة التدریبی ة ف ي قط اع الط رق، ت م تنفی ذ دورة تدریبی ة لت دریب                
وتأھی  ل المھندس  ین ف  ي ف  روع ال  صندوق ف  ي ع  دن وعم  ران وص  نعاء ف  ي إع  داد     

  .شراف على مشاریع الطرق الریفیةالدراسات واإل

ى نھایة شھر  وحت1999أي منذ بدء عمل الصندوق في القطاع مطلع عام (تراكمیًا 
، یبلغ عدد م شاریع الط رق الریفی ة الت ي ت م تح سینھا وحمایتھ ا أو            )2009سبتمبر  

 كیلومترًا، وبتكلفة أكثر 3,357 مشروعًا بطول إجمالي یتجاوُز    376إعادة تأھیلھا   
 م شروعًا  174بینما تم تنفیذ أعمال رصف شوارع في إط ار  . ملیون دوالر 55من  

 ملی ون مت ر مرب ع، وتكلف ة إجمالی ة تزی د ع ن        1.93والي بمساحة إجمالیة تـُقدَُّر بح 
  . ملیون دوالر52

 ملی  ون ش  خص، بینم  ا وص  ل   1.74وبل  غ ع  دد الم  ستفیدین م  ن ھ  ذه الم  شروعات   
 ملی ون  6.23إجمالي فرص العمل المؤقتة المتولدة عن ھذه المشاریع إلى أكثر م ن   

  .  دوالر684,000 مشروع تدریب بتكلفة قاربت  48یوم عمل، كما تم تنفیذ 

  تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
  

تواصل وحدة تنمیة المنشآت الصغیرة واألصغر تقدیم خدماتھا لب رامج ومؤس سات      
 وق  د نف  ذت الوح  دة خ  الل الرب  ع  .التموی  ل ال  صغیر واألص  غر بھ  دف رف  ع كفاءتھ  ا 

 :  من أھمھا،عدة أنشطة2009الثالث من عام 

 تمویل مؤسسات وبرامج التمویل األصغر
 والت  ي تق  دم ،قام  ت الوح  دة بتموی  ل ع  دد م  ن ب  رامج ومؤس  سات التموی  ل األص  غر 

 حی ث  ،خدماتھا المالیة للفئة المستھدفة من أص حاب الم شاریع ال صغیرة واألص غر           
  : تم
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املياه والبيئةمؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع ي*  
  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
  الياإلجم  2009  2008  2007  2006  2005  2004  )2010–2004(

 301 29 49 63 50 49 61 400 مشاریع حصاد المیاه 
 4,275,017 87,703 807,327 355,230 1,044,257 1,113,250 867,250 3,000,000 ) متر مكعب( للسدود اإلضافیةالسعة 

 91 8 18 10 20 13 22 140 بأنابیبنظمة المیاه أمشاریع 
 56 4 10 5 10 13 14 60 السدود 
 197   103 5 20 15 54 210  ةبیئیال وةصحیال ةتوعیالحمالت 
 44 4 15 8 3 4 10 21 ة المیاه العادمإدارةمشاریع 
 22 2 4 2 2 3 9 16 الصلبةدارة المخلفات إمشاریع 

 21 1 5 6 3 2 4 10  ةشاریع الحفاظ على المیاه والتربم
  30/09/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى   *

  

  * االحتياجات اخلاصةاتذالفئات مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاعي الصحة و
  ـــــــــــــــــــــليالفعــــــــــــــــــــــــــــ

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

وثیقة المرحلة 
)2004–2010(  2004  2005  2006  2007  2008  200

  اإلجمالي  9
 قطاع الصحة

 334 36 81 148 21 33 15 310 الصحیة  نوعیة في المرافقلدعم تقدیم خدماتبنیة تحتیة  مشاریُع
 29 — 6 12 2 7 2 21  لتحسین نوعیة التعلیم الصحيةمعاھد الصحیالدعم مشاریُع 
 300 —  — 40 120 20 120 400 الذین ُدرِّبوا ةالصحیمعاھد كوادُر ال
 3 — 3 — — — — 5   الصحیةمناھج في المعاھدالتطویر مشاریُع 

 12 —  — 10 —  2 —  12  الطبیة بالكتب ھادیزوتوھا زیجھ تمت ة التيلمعاھد الصحیا مكتباُت
 19 — 5 10 4      21 تعلیمیة بوسائل ةدمختبرات تدریس مزوَّمشاریُع دعم 

 116 — 96 0   0 20 125 ة تم تدریبھم مراكز عنایو وموظفةمستشفیات نفسیكوادُر 
  3 — — — — 3  —   4 الصحیة للمدیریات اإلدارةدعم مشاریُع 

 1,992 257 158 40 335 519 683  1,500  كوادُر صحیة ُدرِّبت
 قطاع الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

 130 4 29 26 5 9 57 148   بالتربیة الشاملة  التي تم دعمھاالمدارس الحكومیة
 30,052 798 17,063 1,510 5,744 1,304 3,633 8,000   من الصندوقةتم استیعابھم في المدارس المدعوم طفال في ظروف صعبةأ

 151 17 33 11 60 23 7 80 الخاصة   تم دعمھا بالتدریب الفني لخدمة ذوي االحتیاجاتةمنظمات غیر حكومی
 141 15 47 11 33 31 4 210 )تأھیل مجتمعي(  التعلیم الشاملألھمیة ةت واعیتجمعا

  1 — — —  1 — — 2   التعلیم الخاصاتكلی
 178 0 68 50   46 14 140  اإلعاقة في مجال  الذین تم تأھیلھمنوموظفال

 7 — — — 1 1 5 35 مراكز تعلیمیة تقدم خدمات التأھیل المبكر
 — — — — — — — 5  حداث والجانحینواألطفال الشوارع أمراكز 

  30/09/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى   *
  

 تنمیة الطفولة المبكرة
ثامنة وما دونھا من خالل  وھو برنامج یھدف إلى تنمیة األطفال في سن ال       

دع  م ب  رامج تنمی  ة الطفول  ة المبك  رة وال  سیاسات واالس  تراتیجیات الوطنی  ة  
الموجھة لھذه الفئة العمریة من خالل مجموعة من البرامج الفرعیة، أھمھا 

ال صحي  (والت دخل المبك ر    ) العالجي والوقائي (االكتشاف والتدخل المبكر    
  . ریاض األطفال والتعلیم التمھیديباإلضافة إلى) والتعلیمي واالجتماعي

  ریاض أطفال وتعلیم تمھیدي
 معلم ة وإداری ة م ن روض ة     13تمت الموافقة عل ى م شروع لبن اء ق درات         

واالت   صال ، المج  د ف   ي محافظ  ة إب ف   ي المج  االت الحقوقی   ة والتعلیمی  ة    
 م  ن أب  اء وأمھ  ات األطف  ال األول  ى     20ف  ضًال ع  ن ت  دریب   .. والتواص  ل

 . ت الحقوقیة والنظافة والعنایة بالذاتبالرعایة في المجاال

  برنامج الدعم المؤسسي: ثانیًا

  دعم مؤسسي وبناء قدرات
ویھدف إلى تقدیم الدعم المؤسسي للمؤس سات الحكومی ة وغی ر الحكومی ة       

وقد . لتطویر أدائھا بغرض تنفیذ برامج تنمویة لذوي االحتیاجات الخاصة 
ھا خمسة ھدفت إلى بناء قدرات من:  مشاریع8تم، خالل ھذا الربع، توقیع 

 جمعی  ات عامل  ة ف  ي اإلعاق  ة ف  ي مح  افظتي الحدی  دة وحج  ة،      5أع  ضاء 
باإلضافة إلى تأثیث مقرات ھ ذه    .. وجزیرة سقطرى بمحافظة حضرموت   

ومشروع ھدف إلى دعم النشاط الریاضي الُمَوجَّھ لألشخاص .. الجمعیات
تأس  یس ق  سم  وم  شروع آخ  ر ل .. ذوي اإلعاق  ة الحركی  ة ف  ي محافظ  ة تع  ز  

م ن خ الل   ) محافظ ة ش بوة  (للعالج الطبیعي في مست شفى عت ق المرك زي      
تجھی ز غرف  ة ع  الج طبیع  ي للن  ساء وأخ  رى للرج  ال ب  التجھیزات الطبی  ة   

كم ا ی تم تنفی ذ م شروع     .. الالزمة، وتأھیل الك ادر ال ذي س یعمل ف ي الق سم      
ل  دعم االتح  اد ال  وطني لجمعی  ات المع  اقین الیمنی  ین ف  ي ص  یاغة رؤیت  ھ،     

 ،وك   ذا م   ساعدتھ عل   ى وض   ع أن   شطتھ للع   ام الق   ادم   .. وتط   ویر أھداف   ھ
  .2013–2010 عملھ للفترة ةواستراتیجی

 الحمایة
یھدف البرنامج إلى تحسین خ دمات إص الحیة ال سجون ومراك ز الرعای ة           
االجتماعیة، وتحسین الخدمات للفئات األولى بالرعایة، وتط ویر خ دمات          

اسات واالس   تراتیجیات والب   رامج  مراك   ز الطفول   ة اآلمن   ة، ودع   م ال   سی  
 تم ت  ،وف ي ھ ذا الم سار     . الُمَوجَّھة لألطفال المعنَّف ین واألطف ال المھ ربین       

 من العاملین والع امالت  10الموافقة على مشروع یھدف إلى بناء قدرات   
من خ الل ت دریبھم ف ي ق ضایا      ) تعز(في شرطة األحداث بمدیریة المظفر      

   . النافذة الواجبة التطبیق على األحداثوحقوق الطفل، والقوانین، اإلدارة

  

سالیب واإلطالع على مشاریع الصیانة والترمیم لھذه المدن، والتعرف على األ   
باإلض افة إل ى إقام ة العدی د م ن ورش         .. المتطورة والتقنیات الالزم ة لحمایتھ ا     

  .العمل واللقاءات مع المسئولین عن المدن التاریخیة في المدینتین
  

  قطاع البیئة
یواصُل ال صندوُق تنفی ذ م نھج ال صرف ال صحي الت ام بقی ادة المجتم ع، وال ذي            

ریب استشاریین في مختلف فروع  فقد تم تد..یستھدُف تحسین الصرف الصحي
وق د ت م ف ي    . الصندوق على ھذا المنھج وتطبیقھ في بعض القرى ب شكل عمل ي       

 استشاریًا واستشاریة، باإلض افة إل ى ت دریب    39 تدریب   2009 یولیو   30–26
خمسة من ضباط مشاریع المیاه والبیئة والصحة لفرعي الصندوق ف ي عم ران      

 بمدیریات م سور وجب ل یزی د وث ال ف ي       قرى10 وتم تطبیق المنھج في    ،وحجة
 22 ت دریب  2009 أغ سطس  19–15 خالل الفت رة  جرىكما  . محافظة عمران 

استشاریًا واستشاریة في فرَعْي تعز وإب على المنھجیة، وت م تنفی ذ الم نھج ف ي       
  ).مدیریة حبیش، إب( قرى في عزلتي ذي شوح والتفادي 10

  الزراعة والتنمية الريفية

 0.9  م  شروعًا بتكلف  ة تقدیری  ة12(ل  ى قطاع  ات الزراع  ة توزع  ت األن  شطة ع
)  ملیون دوالر0.8 ع بتكلفة تقدیریة  یرا مش 9(والتدخل المتكامل   ) ملیون دوالر 

  . والمیاه للتنمیة الزراعیة
  

  قطاع الزراعة
شھَد قط اُع الزراع ة، خ الل الرب ع الثال ث، تنفی َذ واس تكماَل ع دد م ن األن شطة              

ف  ي إط  ار تنفی  ذ أن  شطة المك  ون الثال  ث م  ن  (ی  ث ت  م والفعالی  ات والم  شاریع، ح
 م  شاریَع إنتاجی  ة، اس  تفاد من  ھ ع  دد    308تموی  ل ) م  شروع الزراع  ة المطری  ة 

وق   د توزع   ت تل   ك  . مماث   ل م   ن مجموع   ات المنتج   ات والمنتج   ین ال   ریفیین   
 محافظات، واشتملت مجاالتھا عل ى تربی ة   4 مدیریات في  9المشروعات على   

لحیوانیة، والخدمات البیطریة، وتربیة النح ل، وإنت اج   ورعایة وتسویق الثروة ا  
الع  سل، وتقنی   ات حدیث  ة ف   ي مج  ال الحب   وب واألع  الف وال   دواجن، وال   ري     

  . والتربة

تتعل  ق ب  دورات ) ف  ي أكث  ر م  ن محافظ  ة (ثالث  ة منھ  ا :  م  شاریع4كم  ا أنِج  َزْت 
تدریبیة تخص صیة وحم الت توعی ة إرش ادیة، وت دریب ت وجیھي لالست شاریین             

ھیئ    ة المجتمع    ات وت    شكیل المجموع    ات اإلنتاجی    ة، وك    ذا ت    دریب    ح    ول ت
االست  شاریین ح  ول بن  اء ق  درات المجموع  ات اإلنتاجی  ة ف  ي من  اطق الزراع  ة      

 المكافح  ة المتكامل  ة إل  ىأم  ا الم  شروع الراب  ع واألخی  ر، فق  د ھ  دف  .. المطری  ة
  ). لحج(للخفافیش 

 أكث ر  ح ضرھا یبی ة،   دورة تدر11بناء القدرات، تم تنفیذ واس تكمال     وفي سیاق 
  : أنواع من التدریبثالثة وا من استفاد حیثكة،ك ومشاِر مشاِر300من 

  

كما تمت الموافقة على مشروع یھدف إلى تدریب األطف ال والع املین ف ي كاف ة      
  .دور األیتام واألحداث في أمانة العاصمة في مجال حقوق الطفل

وف ي س یاق م ساھماتھ ف ي الح د م ن اإلعاق ة، وق ع ال صندوق             من جھة أخ رى،     
اعي مشروعًا لتدریب قیادات المرور والمجلس المحلي ومكتب ال شئون         االجتم

االجتماعیة بمحافظة إب، وكذلك لنشر التوعی ة ف ي الم دارس والم ساجد وعب ر       
وذل ك  .. اإلذاعة، حول المخاطر الناتج ة ع ن س وء اس تخدام ال دراجات الناری ة           

بھ   ا نظ   رًا لالرتف   اع الكبی   ر للح   وادث المروری   ة واإلص   ابات الت   ي تت   سبب     
) ب ین ب  سیطة وش دیدة ودائم  ة  (ال دراجات، وبالت الي ح  دوث اإلعاق ات المتباین  ة    

  .نتیجة ھذه الحوادث

  
  المياه والبيئة

وقد بلغ عدد المشاریع الموافق . یشتمُل نشاُط الوحدة على قطاَعْي المیاه والبیئة 
 14.6 م  شروعًا بكلف ة تقدیری  ة تق  ارُب  97علیھ ا ف  ي القط اعین، خ  الل الرب ع،    

لیصل بذلك العدُد التراكمي ..  ألف شخص88ون دوالر، یستفید منھا حوالي ملی
إل ى  ) 2009 وحتى نھای ة س بتمبر    1997منذ تأسیس الصندوق عام     (للمشاریع  

 ملیون دوالر، ویتوقع أن ی ستفید  186 مشروعًا بكلفة تقدیریة تبلغ نحو   1,685
  . مالیین شخص5من مشاریع القطاعین أكثر من 

  

  المیاهقطاع 
 ةیھدف القطاع إلى زیادة حصول المجتمعات المحلیة الفقیرة على الماء، وزیاد 

  .األراضي المزروعة، ورفع الوعي الصحي والبیئي

 تدش ین العم ل ف ي م شروع م سح م شاریع المی اه         2009 أغسطس   4تم في   وقد  
والصرف الصحي في المناطق الریفیة، والذي یھ دف إل ى عم ل قاع دة بیان ات         

ه المشاریع ونسبة التغطی ة بالمی اه وال صرف ال صحي ل سكان         لمعرفة وضع ھذ  
ویتم تمویل ھذا المشروع من ِقِبل ع دد م ن الجھ ات العامل ة ف ي قط اع            . الریف
، والحكوم  ة الھولندی   ة،  الھیئ   ة العام  ة لم  شاریع می   اه الری  ف   وھ  ي  .. المی  اه 

م شروع المی اه وال صرف ال صحي للمن اطق       والصندوق االجتم اعي للتنمی ة، و     
وتتمث  ل م  ساھمة   . ، ومنظم  ة الیونی  سیف، وم  شروع األش  غال العام  ة     ی  ة الریف

  .الصندوق في توفیر وسائل النقل لفرق المسح المیداني

مم  ثًال بوح  دة المی  اه والوح  دة التنفیذی  ة     (م  ن جان  ب آخ  ر، ش  ارك ال  صندوق     
في الرحلة التي نظمھا مشروع ) لمشروع البنیة التحتیة لمدینة شبام حضرموت

إل  ى ) GTZ ( لمنظم  ة التع  اون الفن  ي األلم  اني  الت  ابع لتاریخی  ةتنمی  ة الم  دن ا 
 إل ى وھدفت الرحل ة  . 2009 أكتوبر05– سبتمبر28سوریا، وذلك خالل الفترة    

  ، دمشق وحلب مدینتـَْيالتعرف على خدمات البنى التحتیة للمدن التاریخیة في

ف  ي ) الرجالی  ة والن  سویة (للمجموع  ات اإلنتاجی  ة  الت  دریب الم  وقعي   األول،
والث اني، الت دریب العمل ي    .. الجوانب الفنیة اإلنتاجیة والتنظیمیة والمحاس بیة  

والثالث، إعداد ..  عامًال صحیًا قرویًا في البیطرة ورعایة الحیوان49إلعداد 
االستشاریات وتزویدھم بالمعارف الحدیثة والمھارات /فریق من الستشاریین

التطبیقیة ف ي ع دة مج االت مختلف ة بھ دف االس تفادة م نھم ف ي تنفی ذ مختل ف                
األنشطة للمكون الثالث من المشروع، تمحورت موض وعات تل ك ال دورات       
ف  ي مج  االت ع  دة، أھمھ  ا تربی  ة ورعای  ة ال  دواجن وص  حة الحی  وان وإنت  اج   

زلی ة،  وتكنولوجیا البذور، واالستفادة من المخلف ات الحیوانی ة والنباتی ة والمن        
ومعارف وتطبیق ات رعای ة وتربی ة النح ل وإنت اج الع سل، وتحری ك وتفعی ل              
المجتمع  ات الم  ستھدفة، وتقی   یم الوض  ع ال  راھن لإلنت   اج الریف  ي، وإع   داد      

  .الخطط

  التدخل المتكاملبرنامج 
ج   رى، خ   الل الرب   ع، التركی   ز عل   ى الت   دریب ف   ي الزراع   ة والتمك   ین         

دریبی  ة ف  ي مج  ال بن  اء الق  درات االقت صادي، حی  ث ت  م تنفی  ذ ث  الث دورات ت 
وذلك ألع ضاء لج ان التنمی ة ف ي ُع َزل      ) إعداد مقترحات التمویل وتسویقھا   (

، وك   ذلك )إب(وبن   ي مب   ارز ) تع   ز(وأس   اودة ) محافظ   ة لح   ج(الم   شاریج 
) تع  ز(وماوی ة  ) لح ج (ألع ضاء ال سلطة المحلی ة ف ي م  دیریات ط ور الباح ة       

  . من الذكور واإلناثشخصًا 60وبلغ عدد المشاركین ). إب(والقفر 

 أیام لثالثة عشر مزارعًا في زراعة ال بن ف ي ُعزل ة     8كما ُعقدت دورة لمدة     
، ودورة اس  تمرت ش  ھرین ألرب  ع ع  شرة    )ریم  ة/ مدیری  ة الجب  ین (الخ  ضم 

 باإلض افة إل ى   ..)تع ز / ماوی ة (اك ة ف ي عزل ة أس اودة        متدرِّبة في مج ال الحی    
) محافظ ة حج ة  (َزل الُعتن ة  ثالث دورات في مجال وقایة المزروعات في ُع     

  . متدربًا21استفاد منھا ) ذمار(وبني معانس ) الحدیدة(والُبعجیة 


