
   في قطاع التعلیم ملیون یورو13 بمبلغ  الصندوقدعمیبنك التنمیة األلماني 
  

والتع  اون   ق  ع ب  وزارة التخط  یط  ُو
ال   دولي عل   ى ث   الث اتفاقی   ات ب   ین  

األلمانی ة   الحكومة الیمنیة ونظیرتھ ا 
  ق  ضت بتق  دیم بن  ك التنمی  ة األلم  اني 

  

 13ث الث م نح ل دعم التنمی ة منھ ا إثنت ان ی دیرھما ال صندوق االجتم اعي بمبل غ            "KfW" مي الحكو
المھندس   الجانب الیمني نائب وزیر التخطیط والتعاون الدوليعن  وّقع على االتفاقیة ..ملیون یورو

ني ال دیلمي، وع ن الجان ب األلم ا     اهللا ھشام شرف عبد اهللا وممّثل ال صندوق االجتم اعي للتنمی ة عب د    
  .ممّثل بنك التنمیة األلماني كالودیا إیریك

 ویعتبر بنك التنمیة األلماني أحد الممّولین الرئیسیین.  وتتضمن االتفاقیتان تقدیم تمویل لقطاع التعلیم 
 ملی  ون 50.5 مبل غ  2009–2004ل صندوق، حی  ث ق ّدم خ الل الفت  رة    ا  م  ن عملی ات لمرحل ة الثالث ة  ل

 .یورو

 

  2010قر مشروع الموازنة السنویة للصندوق لعام أ
   للعام الجاري الثالثاجتماعھ الدوريمجلس ادارة الصندوق یعقد 

 

  برئاس  ة رئ  یس مجل س 21/10 ف ي  مجل س إدارة ال  صندوق االجتم  اعي للتنمی ة ف  ي اجتماع  ھ   أق ر 
  ال دكتور عل ي محم د مج ور م شروع الموازن ة ال سنویة لل صندوق للع ام          و رئیس المجل س الوزراء

 ع ن رب ط  % 8.2زی ادة ق درھا   بن سبة  ول ریا  ملیار 27.5م وذلك بمبلغ إجمالي2010المالي القادم 
خ الل الع ام الق ادم إل ى      وی صل إجم الي الم شاریع الت ي س یتم تمویلھ ا       .م2009موازنة العام الحالي 

 ری ال وبرن  امج   ملی ارات 10التعل یم بمبل غ     م شروع عل ى م ستوى الجمھوری ة تغط ي مج ال      1402
قطاع ات   بقی ة ال صصات عل ى فیما تتوزع بقیة المخ،  ملیارات ریال5كثیفة العمالة بحوالي  األشغال
  )األخیرة(البقیة ص   .سمالیة واألصول الثابتةأالر  إضافة إلى النفقاتالمختلفة

   الى ورش عملُقرى الصندوق یتعلم من تجربة السقایات ویحیل  
  

الصندوق أھمیة كبیرة في التعلم من ممارسات األجداد في بناء المنشآت، وتحدیداًً المن شآت   یولي  
وُیعتبر بناُء ال سقایات الخاص ة إح دى تل ك الخب رات الت ي یكم ن          . المائیة ذات األغراض المتعددة   

أھمھ ا مالَءم ة ذل ك للمن اطق ش دیدة االنح دار، حی ث تنع دم الم ساحات          .. وراءھا ممیزات متعددة  
لساكبة الواسعة والمكان المناسب لبناء خزان، كما توفر السقایات میاھًا بجودة عالیة، كون المیاه ا

 المیاه، باإلض افة إل ى ض مان تنظی ف      ُتْجَمُع من سطح المنزل، كما توفر الوقت والجھد في جلب     
َحلَح ل  بمجرد أن ب دأت مجموع ة ص غیرة م ن أبن اء ق رى        . وصیانة السقایة ما دامت ِملكًا لألسرة     

ب تلمس فوائ د ال سقایات    )  محافظ ة ریم ة  - مدیریة مزھ ر -عزلة بكال   (وصلحا والعارضة ودلولة    
حت ى انطل ق أح دھم إل ى     .. الخاصة التي أدخلھا الصندوق ألول مرة إلى بع ض الق رى المج اورة          
وعق  ب دراس  ات ج  دوى   . ف  رع ال  صندوق ف  ي الحدی  دة إلی  داع طل  ب المجتم  ع بم  شروع مماث  ل      

 فریق الصندوق تح دیات كبی رة ھ ددت بع دم الم ضي ف ي الم شروع، ك ان أولھ ا             المشروع، واجھ 
غیاب الحماس لدى أفراد المجتمع الذین لم یثقوا بجدیة التنفیذ بسبب ع دم تنفی ذ م شروع ع ام ف ي             

   .وبعد حملة تحفیز ناجحة، ضرب المجتمع أروع األمثلة في التفاعل والتكاتف. المنطقة من قبل

فق د ثب ت ع دم ق درة ع دد م ن       . ران ت ولًَى المجتم ع م سئولیة التغل ب علیھم ا      فقد ظھر تحدیان آخ     
األس  ر المعدم  ة عل  ى الوف  اء بم  ساھمتھا ف  ي بن  اء س  قایاتھا، فم  ا ك  ان م  ن أق  رانھم إال المب  ادرة        

 تج اه وغی ر ذل ك، للوف اء بالتزام اتھم     ... بالمشاركة في البناء معھم ونق ل الم واد وك سر األحج ار         
كم ا ش كلت ش دة وع ورة الطری ق س ببًا       .  عل ى س قایاتھا    المستفیدة األسر    حصول مقابلالصندوق  

عندھا دفعتھم الحاجة إلى استنباط حل َج سََّد  ..  الحدید لعمل سقوف السقایاتنقلآخر في صعوبة  
دھاَء الیمنیین في فن البناء وبتكلفة أقل، فلقد ھداھم تفكیرھم إلى استبدال السقف الخراساني بآخر 

سیر میاه متباعدة تغطیھا قطع من األحج ار المت وفرة محلی ًا، فی وفرون ب ذلك قیم ة          یتكون من موا  
الحدید واألسمنت، لتشكل تلك التجربة درسًا جدیدًا آخر یتعلم منھ الصندوق ویضیفھ إلى الدروس 

  . تواجھ تحدیات مشابھة اخرى قدالمتراكمة لدیھ لتطبیقھا وترویجھا لدى مجتمعات

كما روى احد أبناء قریة .. ، إال أن األھالي أجزموا بأثره مسبقًا3 م2,160 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 49ع ال زال قید اإلنشاء لبناء وبالرغم من أن المشرو
ن باإلضافة إلى ذلك األثر الرئیس، یصرح غالب المكش، أحد المستفیدین من ھ ذا الم شروع، ع    . مستفیدة أخرى عن مدى استفادة أبناء قریتھ من المشروع  

مساھمة الصندوق في تكالیف الم شروع كان ت   . وصل الصندوق االجتماعي إلى قرى لم یصلھا أحد من قبل وشغََّل الكثیر من العاطلین : "فوائد أخرى قائالً  
  ."غیر كبیرة، لكن ھذا جعل القریة ورشة عمل دفعت الناس لیشتغلوا طواعیة إلفادة أسر في منتھى الفقر
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  ال    صنـــــــــــــــــــــــدوق
  االجتم                                   اعي
  للتنمیـ                                         ـة

  الصندوق االجتماعي كقیمة مضافة للتنمیة الوطنیة

یتجھ الصندوق بشكل متزاید إلى لعب دور محفز كأداة 
 ومنھج مستدام للتغییر إلیمانھ بأھمیة ذلك الھدف في

 إحداث التطویر النوعي للتنمیة الوطنیة، ساھمة فيالم
حیث تحتل سیاسات وأنشطة نقل الخبرات وبناء وتعزیز 
القدرات على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي 

والمتمعن في . مساحة دائمة التركیز واالتساع في عملیاتھ
 یالحظ أن الصندوق یعمد ،دورة حیاة مشاریع الصندوق

 إشراك شركائھ المعنیین بذلك ىالقدر ما أمكن 
المتمثلین في المجتمعات المحلیة والجھات والمشروع، 

الحكومیة وشركاء التنمیة ومنظمات المجتمع المدني، في 
ل المسئولیة تحمُّ في وكذا ..كافة مراحل تطور المشروع

 لضمان في الحرص على جودتھ وجودة تشغیلھ وصیانتھ
 یراجع دلیل عملیاتھ ن الصندوقولذلك، فإ. استمراریتھ

 أوسع مع ًاودورة حیاة المشروع بما یكفل مشاركة وتنسیق
  . شركائھ

ولتحقیق ذلك عزز الصندوق ذلك االھتمام البالغ األھمیة 
 من التجارب اإلمكان االستفادة قدر  من خالللدیھ

العالمیة والمحلیة التقلیدیة والتعلم من الدروس 
 وبتفاعل أوسع مع ،المستخلصة خالل المراحل السابقة

  . موظفیھ وجمھوره العریض

 المتراكمة من المخرجات أنَّ ویدرُك الصندوُق جیدًا
 ، والتقییمالمراقبةعملیة التعلم، وكذلك نتائج أنشطة 

لدروس المستفادة انعكاسًا أكبر لتطلب مستوى أعلى وت
  . ككل عملیات الصندوقفي
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  االفتتاحیـــــــــــة

  مناقشة أولیة للخطوط العامة لمشروع رؤیة المرحلة الرابعة للصندوق
  

 2009 أكت  وبر 11–10قام  ت بعث  ة تمث  ل البن  ك ال  دولي بزی  ارة ال  صندوق االجتم  اعي ی  وَمْي    
والت ي أع دھا   ) 2015–2011(لمناقشة مشروع رؤیة الصندوق للمرحل ة الرابع ة م ن عملیات ھ       

الصندوُق بطریقة تشاُركیة وباالستفادة من الدروس المستقاة م ن العم ل والتجرب ة عل ى امت داد           
  ).2010–1997(مراحل تنفیذه الثالث 

 ف ي تحقی ق أھ داف    تھ لم ساھم تصوره لرؤیت ھ للمرحل ة الجدی دة اس تمراراً    الصندوق وقد وضع  
  ّاللی ة نموذج اً   فی ھ أی ضاً  وفری   الوق ت ال ذي   ف ي —التنمیة الوطنیة من أجل تخفی ف وط أة الفق ر      

  تعتمد أفضل الممارسات في مجال التنمیة وتعمل بوصفھا عامالً ،ة وشفافة ؤفعالة وكف  مؤسسیة
  .البالدلتغییر في ل

 4وتشتمُل الرؤیة على اتجاھات عم ل ال صندوق خ الل ال سنوات الخم س الم ذكورة ف ي اط ار           
،  مختلف ةً  وبرامَج قطاعاٍتو تشمُل (ع والتنمیة المحلیةتنمیة المجتم) 1: (برامج رئیسة، وھي 

الثق افي،  الت راث  ه، والبیئ ة و ای  الم، والخاص ة  االحتیاج ات  اتالفئ ات ذ والصحة  والتعلیم  اھمھا  
 الق درات المؤس سیة عل ى    بن اءَ ویتضمُن  (بناء القدرات ) 2(؛  )لتدخالت المتكاملة ا و ،الزراعةو

 تعزیز السلطات ، فضًال عنظمات غیر الحكومیة واألفرادوبناء قدرات المن، المستوى الوطني
ب  شقیھا،  ( كثیف  ة العمال  ة األش  غال) 4( وتنمی  ة المن  شآت ال  صغیرة واالص  غر؛  ) 3(؛ )المحلی  ة

  ). الریفي والحضري
  

 مشروعًا تنمویًا خالل 1442الصندوق االجتماعي ینفذ 
   وتتجاوز استثماراتھ ملیار دوالر منذ إنشائھ2009

  
 2009في االنجاز في العام حقق الصندوق االجتماعي للتنمیة نموًا 

 مشروعًا عما نفذه في العام الذي 82 مشروعًا بفارق 1442بتنفیذه 
، وكانت التكلفة التقدیریة %10وبنسبة نمو قدرھا ) 2008(سبقھ 

 ملیون 24 ملیون دوالر بزیادة 218 قد بلغت 2009لمشاریع عام 
ثرت وقد استأ%.  12دوالر عن العام الذي سبقھ وبنسبة نمو بلغت 

 435من مبالغ التمویل لحوالي % 39مشاریع التعلیم ھذا العام على 
  . ) مشاریع405 (مشروعًا، تلتھا مشاریع المیاه

و شرع ، یكون الصندوق االجتماعي قد نفذ 2009 عاموبنھایة ذلك 
 مشروعًا بمبلغ ملیار وتسعة مالیین دوالر منذ أن 9596في تنفیذ 

 7,045 ووصل عدد المنجز منھا ،1997بدأ الصندوق تدخالتھ عام 
وُیتوقع أن تتجاوز االستثمارات التنمویة للصندوق خالل . مشروعًا

ما توقعتھ خطة المرحلة والمحددة ) 2010-2004(المرحلة الثالثة 
 ملیون دوالر، وذلك من أجل تحقیق أھدافھ في اإلسھام 940بمبلغ 

تمعات في التقلیل من حدة الفقر وتوصیل خدمات التنمیة للمج
من قیمة % 5والفئات المحرومة وبأقل تكلفة تشغیلیة ال تتعدى 

  . المشاریع
  

  یعد أبرز معلم تاریخي یمیز المدینة
  في المكال خيترمیم حصن الغویزي التاریبدء 

  

بح  صن الغ  ویزي   اعم  ال الت  رمیم   ب  دأت
 التاریخي الواقع في المدخل الشرقي لمدینة

الت  ي یمولھ  ا   المك  ال بمحافظ  ة ح  ضرموت  
بمبل  غ ق  دره  ال  صندوق االجتم  اعي للتنمی  ة 

وأش  ار وكی   ل محافظ   ة  .  ملی  ون ری   ال 2.6
 فھ  د س  عید  .ملل  شؤون الفنی  ة   ح  ضرموت

 ال  نمطال  ى أھمی  ة الحف  اظ عل ى  ، المنھ الي 
العمران  ي ال  ذي ش  ید ب  ھ الح  صن واس  تخدام  

شراف ب   ـإ م   واد البن   اء التقلیدی   ة المحلی   ة 
   .ظةالخبراء والمختصین في آثار المحاف

 والتاریخی ة  ي یع د واح دًا م ن المع الم األثری ة     المنھ الي أن ح صن الغ ویز    واكد المھندس
ومن المتوقع ان یتم  . المتمیزة والبارزة في محافظة حضرموت التي یتطلب الحفاظ علیھا

وكان ت ق د لحق ت بالح صن     .   الترمیم بالحصن في غضون س تة أش ھر   أعمالاإلنتھاء من   
 بالغ  ة ج  راء األمط  ار وال  سیول الت  ي ش  ھدتھا محافظ  ة ح  ضرموت أواخ  ر ش  ھر   رأض  را

  . (2008) أكتوبر من العام الماضي

 مجلس ادارة الصندوق یعقد اجتماعھ الدوري
  )بقیة(  للعام الجاريالثالث

حی ث   وتتصدر محافظة الحدیدة قائم ة المحافظ ات م ن   
عدد المشاریع المتوقع تنفیذھا خالل العام القادم البالغة 

 ملی     ارات ری     ال، 3ة تقدیری     ة بكلف     ا م     شروع111
م شاریع بمبل غ تق دیري     107 ومحافظ ة تع ز بإجم الي   

 م شاریع  104(حج ة   ، ث م محافظ ة  )ری ال   ملی ار  2.7
 94 (محافظ   ة إب  ری   ال، یلیھ   ا ملی   ار 2.1بتكلف   ة 

ومحافظ  ة  )  ری  ال ملی  ار1.7م  شروعا بمبل  غ إجم  الي 
 .)ملی  ار ری  ال  1.4 بكلف  ة م  شروعا 90 (ح  ضرموت 

بقی   ة الم   شاریع عل   ى أمان   ة العاص   مة     فیم   ا تت   وزع  
  . والمحافظات األخرى

مجلس اإلدارة على أھمیة استمرار الصندوق في  وأكد
 تنمی ة المن شآت  والعمالة  التركیز على المشاریع كثیفة

الفاعل  ة ف  ي التخفی  ف م  ن الفق  ر    تھااألص  غر لم  ساھم
 البطال  ة والنھ  وض باألس  ر المنتج  ة عل  ى   وامت  صاص

  .الجمھوریةمستوى كافة محافظات 
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  *مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع التعليم
  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

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

 12,172 2,000 2,592 1,232 1,867 2,541 1,940 10,080 عدد الفصول  الدراسیة التي تم بناؤھا وتجھیزھا 
 1,546 192 299 145 263 352 295 1,500  اعادة تأھیل فصول دراسیھ 

 8,934 1,499 1,756 2,402 2,641 636 0 15,124 )بحسب سنة إنجاز المشروع(عدد الفصول المنجزة 
 1,114,239 157,779 193,071 111,298 231,689 264,334 156,068 403,200 ھ الملتحقین عدد الطلب

 542         542   800 عدد معلمي ریاض اطفال الذین تم تدریبھم 
 33 3 4 2 9 11 4 38 عدد ریاض اطفال التي تم انشاؤھا 

 147 34 29 48 16 12 8 36 عدد ورشات عمل في التعلیم و التخطیط و البرمجھ و التقییم 
  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى *  
 

  التعليـــــم
  

 شخ  صًا 7,256 منھ  ا ی  ستفید م  شاریع، 9تم  ت الموافق  ة، خ  الل الرب  ع عل  ى  
 ب رامج التعل یم    وش ملت تل ك الم شاریع    ).  إن اث  6,504منھم  (استفادة مباشرة   

، )م  شروعان (ودع  م سیاس  ات وتوجھ  ات تعلیمی  ة     ، ) م  شاریع 6(األساس  ي 
  ).مشروع واحد(مدرسي الوالتعلیم قبل 

 م  ن ورش العم  ل و حلق  ات الت  دریب ف  ي مج  االت تتعل  ق  ال  ى ع  ددباإلض افة  
  .بالبرامج األخرى

  
  بناء قدرات موظفي القطاع

 م ن الع ام تنفی ذ م شروع لت دریب ض باط قط اع التعل یم          الربع الراب ع  تم خالل   
  لمشاریعحول إدارة ا

  
  تطویر التعلیم األساسي

 مشاریع في قطاع التعلیم األساسي 6 الموافقة على تنفیذ ھذا الربعتمت خالل 
وت  ضمنْت الم  شاریُع بن  اَء  . ملی  ون دوالر 0.9بتكلف  ة تقدیری  ة بلغ  ت ح  والي   

  . في محافظات تعز وصعدة وحجة وإب مدارس6وتأثیَث 
  

  الجودة التعلیمیة
ن الع ام وض من مك ون ش بكة دروب تنفی ذ األن شطة       تم خ الل الرب ع الراب ع م       

  :التالیة

 مدرس   ة ف   ي ك   ل م   ن أمان   ة العاص   مة و  11 إل   ىزی   ارة ط   اقم دروب •
محافظتي إب وتعز لمدة أسبوع تم فیھا تقییم المرحلة األولى من تدریب 

 . المدربین

عقد ورشة عمل  للمدربین و منسقي التكنولوجیا لمناقشة نقاط ال ضعف          •
ة األول  ى م  ن الت  دریب و الت  دریب ال  صیفي ال  ذي عق  د    و الق  وة للمرحل  

ق   رانھم بالم   دارس باإلض   افة إل   ى مناق   شة  ألبواس   طة م   دربي دروب 
 و تق  سیم العم  ل و ف  تح   2010ین  ایر – 2009األدوار لم  شاریع ن  وفمبر 

أقسام عمل جدیدة على شبكة دروب  و تحدید طبیع ة الت دریب للمرحل ة        
 . القادمة

 بمدارس الجودة التعلیمیة ح ول كیفی ة   طالبات و ال  البدء بتدریب الطالب   •
 . عمل اللوحات الحائطیة و التحف و الھدایا من خامات البیئة البسیطة

  .البدء بتدریب مجالس اآلباء و األمھات و المعلمین حول حقوق الطفل •

  تعلیم الفتاة في الریف والمشاركة المجتمعیة
المجتمع ي م ن  محافظ ات    تنفیذ دورة تدریبی ة لمی سري ومی سرات التعل یم         تم

لغ  ة تع  ز والحدی  دة ح  ول مھ  ارات االت  صال اللغ  وي لتعل  یم الكب  ار لم  ادتي ال    
 ومی سرة وذل ك خ الل الفت رة م ن       ًا می سر  21، ح ضرھا    العربیة والریاض یات  

  .م14-19/11/2009
 دورات تدریبی  ة لت  دریب وإع  داد م  دربات م  ن مختل  ف  8كم  ا عق  د البرن  امج 

 المھ  ارات الن  سویة وھ  ي أساس  یات  تج  االم  دیریات محافظ  ة الحدی  دة ف  ي م 
  .الخیاطة والخیاطة المتطورة واألشغال الیدویة والتدبیر المنزلي

 10ق  سمت الم  شاركات إل  ى  مجم  وعتین تدریبی  ة المجموع  ة األول  ى  ش  ملت  
مدیریات وتم تدریبھا في المشغل الخیري بمدین ة الحدی دة والمجموع ة الثانی ة       

  مركز التدریب النسوي بمدیریة زبید ،بلغ مدیریات وتم تدریبھا في5شملت 
 خ الل ش ھري ن وفمبر ودی سمبر      وذل ك ،مت دربات  105 المشاركات    إجمالي  
 .م2009

  

  

  

  

  

  

   حضرموت- مدینة القطن –مدرسة علي بن أبي طالب 

  
  محو األمیة

تدریب معلمي ومعلمات محو األمیة وتعلیم الكبار في محافظ ة  ُأستكمل البرنامج   
 دورات تدریبیة حول مھارات  8حلة الثالثة واألخیرة من خالل تنفیذ الحدیدة للمر 

م دیریات جدی دة،   8  حیث شمل الت دریب   ،تعلیم الكبار وإعداد الوسائل التعلیمیة
 ومعلمة ،مدة ًا معلم155 المشاركین في ھذه المرحلة من التدریب  بلغ إجمالي و

   .2009نوفمبر ك خالل شھري أكتوبر و وذلًا یوم12كل دورة تدریبیة 
 

 23/11/2009-21ثة أی ام خ الل الفت رة م ن     ثالمدة لورشة عمل   البرنامج   وأقام
لتعل یم الكب ار بھ دف تنق یح وإث راء       لمناقشة دلیل الوسائل التعلیمیة والتعلم النشط    

 من موجھي وموجھات محو األمیة من محافظ ات     14  شارك في الورشة   .الدلیل
 كم  ا ح  ضرھا  ،م  ران وتع  ز والمحوی  ت ص  نعاء والحدی  دة وع  دن وال  ضالع وع  

 م  ن   ع  ددخرج  ت الورش  ة ب . ن ع  ن جھ  از مح  و األمی  ة وتعل  یم الكب  ار     وممثل  
  .المالحظات والمقترحات الجدیدة والتي ستضم للدلیل،

  

  دعم سیاسات وتوجھات تعلیمیة
 الموافق ة والب  دء ف ي تنفی  ذ م شروع لبن اء وتأثی  ث مكت ب تربی  ة وتعل یم ف  ي       تم ت 

  .دوالرألف  220.5تقدیریة بلغت كلفة محافظة حجة بت
  

  التعلیم قبل المدرسي
 الموافقة والبدء في تنفیذ مشروع إض افة مراف ق ض روریة لمب اني ری اض          تمت

االستالم النھ ائي  كما تم . االطفال في مدیریتي  الحالي والحوك بمحافظة الحدیدة 
لتأثی ث   ریاض أطفال في محافظات مختلفة ، وكذا االس تالم االبت دائي      6لتجھیز  

  . ریاض أطفال في محافظات مختلفة9
  

  برنامج التمیز التربوي
الموافق  ة والب  دء ف  ي تنفی  ذ  م  شروع تزوی  د م  دارس التجرب  ة للموھ  وبین     ت تم  

باحتیاج  ات إض  افیة لمعام  ل الروب  وت وااللكترونی  ات، كم  ا ت  م تنفی  ذ األن  شطة     
   :التالیة

 من الروبوت والحقائب العمل على تزوید مدارس البرنامج باألدوات اإلضافیة -
  .االلكترونیة التعلیمیة

     تزوید مدارس التجربة بالمواد واألدوات الالزمة الستقبال الفوج الثالث وبدء  -
  .الدراسة  
  . من الطلبةة الثالثدفعةاستكمال تنفیذ برنامج التھیئة لل -
التقن ین  إعداد ترتیبات تقنین اختبارات االس تعداد األك ادیمي وإع داد متطلب ات             -

  .والتجریب
  .تحكیم المواد اإلثرائیة من قبل لجنة علمیة تعلیمیة متخصصة -
  م2010تحدید احتیاجات البرنامج وخطة العمل للعام  -
  

  

  أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

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

 

االلتزامات  عدد المشاریع المحافظة
 )بالدوالر(التعاقدات   )الربالدو(

 73,527,564 103,791,312 945 اب
 17,569,469 24,543,676 195 ابین

 61,513,335 73,904,853 567 االمانھ
 18,623,007 23,192,144 216 البیضاء

 8,952,448 12,162,803 129 الجوف
 77,195,365 100,099,893 802 الحدیده
 15,708,665 24,454,862 184 الضالع

 23,557,761 30,199,425 259 المحویت
 3,477,667 4,217,153 72 المھره

أكثر من 
 37,552,210 47,843,573 955 محافظة

 99,481,945 129,048,251 1,140 تعز
 50,875,509 72,072,745 629 حجة

 36,260,825 53,402,091 519 حضرموت
 49,677,941 60,944,149 633 ذمار
 18,208,380 26,852,843 211 ریمھ

 16,340,438 19,767,471 232 شبوه
 22,788,147 28,618,606 226 صعده

 25,591,821 32,192,201 364 صنعاء
 23,712,916 32,017,744 238 عدن

 44,357,941 57,401,357 564 عمران
 29,562,621 44,707,228 418 لحج

 7,124,902 7,962,595 98 مارب
 761,660,878 1,009,396,974 9,596 اإلجمالي

  2009 الرابعحىت اية الربع   واالستثمارةزلمشاريع املنجالعدد التراكمي ل
) القطاعحسب(  

 

 المتعاقد بالدوالر عدد المشاریع القطاع الرئیسي

 14,543,192 162 البیئة
 5,212,735 88 التدخل المتكامل

 8,249,141 536 التدریب
 298,928,944 3,136 التعلیم

 13,625,859 407 الدعم المؤسسي
 909,510 31 الزراعة

 40,030,789 647 الصحة
 60,805,374 376 الطرق

 19,452,183 376 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة
 10,450,246 113 المنشآت األصغر

 3,467,865 26 المنشآت الصغیرة
 18,224,195 138 الموروث الثقافي

 59,921,697 937 هالمیا
 1,036,661 12 خدمات األعمال

مواجھة آثار ارتفاع أسعار 
 5,750,744 60 الغذاء

 560,609,136 7,045 اإلجمالي
  

  
 )حسب القطاع (2009العدد التراكمي للمشاريع وحجم االستثمار والتعاقدات واملستفيدين والعمالة املؤقتة حىت اية الربع الرابع    

 المستفیدون غیر المباشرین المستفیدون المباشرون
 العمالة المؤقتة  إناث  ذكور   إناث  ذكور  )دوالر(القیمة التعاقدیة  )دوالر(التكلفة التقدیریة  عدد المشاریع القطاع الرئیسي

 1,438,775 188,973 188,970 1,231,417 1,266,453 24,260,416 41,624,693 235 البیئة
 377,326 44,843 42,795 90,837 131,299 9,102,167 11,155,274 168 التدخل المتكامل

 192,037 290,147 272,965 38,782 61,776 10,014,184 12,821,959 636 التدریب
 17,369,530 1,430,544 1,648,799 1,026,100 1,264,748 382,332,624 474,192,692 3,943 التعلیم

 590,386 279,144 318,396 299,194 338,945 18,946,430 22,711,999 475 الدعم المؤسسي
 134,046 168,076 166,953 41,847 44,049 2,903,886 6,356,897 125 الزراعة

 1,916,599 1,433,128 705,044 4,094,868 2,491,978 52,223,540 73,557,783 879 الصحة
 6,359,237 845,014 864,527 1,789,601 1,819,780 95,443,390 110,225,028 603 الطرق

حتیاجات الفئات ذات اال
 744,376 45,538 56,518 74,819 118,411 23,122,755 28,665,172 500 الخاصة

 43,439 487,903 257,458 140,086 36,154 12,050,526 15,756,610 138 المنشآت األصغر
 17,662 40,486 40,329 21,371 15,134 3,852,865 5,852,031 29 المنشآت الصغیرة

 1,900,124 68,741 60,261 158,198 180,870 34,242,883 43,527,944 231 الموروث الثقافي
 4,743,640 95,805 114,832 1,388,635 1,382,157 80,764,738 149,165,860 1,487 المیاه

 1,637 38,018 60,876 16,500 30,120 3,037,168 3,090,496 39 خدمات األعمال
مواجھة آثار ارتفاع 

 753,572     73,580 73,849 9,363,305 10,692,536 108 أسعار الغذاء

 36,582,386 5,456,360 4,798,723 10,485,835 9,255,723 761,660,878 1,009,396,974 9,596 اإلجمالي

  



  2009   ديسمرب–أكتوبر :: األربعون  والثامن العدد::  الربعية النشرة

 وتم ك ذلك معالج ة ج زء م ن الج دار الغرب ي م ن ال ركن ال شمالي،                .المتصدعة
یعاني م ن أض رار متع ددة ب سبب الھب وط المتف اوت وانحن اء الج دار          حیث كان   

كم ا تناول ت   . الم سموح ب ھ ف ي الج دران الحامل ة     نحو الخارج بمقدار أكبر م ن      
أعم   ال الت   دعیم والت   رمیم ال   ركن ال   شمالي الغرب   ي للتعام   ل م   ع األض   رار        
والتصدعات التي أدت إلى عدم إستقراره بفعل الترمیمات السابقة غیر المالئمة 

  .وكذا بسبب عدم ترابط البناء
  

  مشروع مسح الحرف الیدویة التقلیدیة  في زبید 
تاریخھا  ِقَدمقائمة المدن والقرى التھامیة من حیث التاریخیة مدینة زبید تتصدر 

صناعاتھا التقلیدی ة  زبی د ب   جتم اعي، وق د اش تھرت       اإل معمارھا ونظامھ ا  تفرد  و
أخ ذ ال صندوق   ،  ونظ را لتالش ي ھ ذه الح رف    .إبان الدولة الرسولیة وم ا بع دھا   

العامة لآلثار والمتاحف على االجتماعي للتنمیة ، ووزارة الثقافة ممثلة بالھیئة    
عاتقھما مسؤولیة مسح وتوثیق الحرف الیدویة التقلیدی ة ف ي زبی د ، حی ث كون ا          

لت  ولي مھ  ام م  سح وتوثی  ق الح  رف الیدوی  ة     قوام  ھ خم  سة ع  شر شخ  صاً فریق  ًا
  . حرف ة 28 وكانت ح صیلة ھ ذا الم سح ت سجیل وح صر وتوثی ق نح و           .التقلیدیة

  .القادماألول من العام خالل الربع ویتوقع صدور كتاب عن تلك الحرف 
  

  زبید- المرحلة الثانیة -مشروع ترمیم جامع االشاعر
 المرحلة من مشروع الترمیم حیث یتم حالیا تجھیز موقع ھذهتم البدء في 

العمل والفریق الفني الذي سیعمل في المشروع وانزال المناقصة الخاصة ببناء 
 الستخدام منطقة و أیضًا لجامع   ُملحقة باالحمامات الجدیدة التي ستكون

  . السوق
  

  مشروع رصف مدینة زبید التاریخیة
 ب شكل جی د حی ث ی تم تنفی ذ      2یسیر العمل في تنفیذ مشروع الرصف للعقد رق م    

 العمل أ كما بدوإصالحعمال ترمیم األساسات للمنازل التي بحاجة الى تدعیم     أ
  حیث تم ،دید الكابالت األرضیةفي رصف بعض الشوارع بعد االنتھاء من تم

من الكابالت الت ي ت م ش راؤھا ف ي المرحل ة االول ى وس یتم تمدی د          % 60تمدید    
 حی ث  ت  م توقی ع عق  د توری  د   ،2010 م ن الع  ام  األولبقی ة الكمی  ة خ الل الرب  ع   

الكمیة المتبقیة من الك ابالت الكھربائی ة والت ي م ن المتوق ع وص ولھا ف ي ش ھر            
  . 2010یونیو 

  

  *لقطاع املوروث الثقايفمؤشــرات املرحلـة الثالثـة 
  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

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

 149 35 21 16 23 31 23 135  ةعدد مشاریع الموروث الثقافي الممول
 156 18 32 5 25 53 23 350 عدد االستشاریین الذین تم تدریبھم 

 5,408 18 5,042 42 92 85 129 1,000 ریبھم عدد العمال المھرة الذین تم تد
  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى*  
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  )حسب القطاع( 2009الرابع   الربع،توزيع االستثمار
  

التعلیم
7.1%

التدریب
1.3%

المیاه
42.6%

الموروث الثقافي
2.8%

المنشآت الصغیرة
5.7%

المنشآت األصغر
3.6%

الطرق
3.6%

الفئات ذات االحتیاجات 
الخاصة
4.1%

الصحة
17.7%

البیئة
2.7%

التدخل المتكامل
0.1%

مواجھة آثار ارتفاع أسعار 
الغذاء
3.6% الزراعة

4.3%

الدعم المؤسسي
0.7%

  
  )حسب القطاع (2009(الرابع  الربع  ،عدد املستفيدين وفرص العمل

 غیر مباشرین مباشرون القطاع الرئیسي المستفیدین
العمالة 
 المؤقتة

 17,443   30,650 البیئة
 2,400   30 التدخل المتكامل

 5,053   1,860 التدریب
 31,308 1,099 9,441 التعلیم

 318   15 الدعم المؤسسي
 44,419   12,372 الزراعة

 67,714   480,796 الصحة
 32,505 2,686 3,220  الطرق

 5,859     الفئات ذات االحتیاجات الخاصة
 54   4,660 المنشآت األصغر

 33 3,900 650 المنشآت الصغیرة
 10,375     ث الثقافيالمورو

 125,391 24,500 70,623 المیاه
 3,855   806 مواجھة آثار ارتفاع أسعار الغذاء

 346,727 32,185 615,123 اإلجمالي
  

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

 %التوزیع  التكلفة التقدیریة عدد المشاریع لمحافظةا

 4.6 837,300 9 اب

 12.8 2,319,011 9 ابین

 5.7 1,040,750 5 االمانھ

 3.1 555,684 4 البیضاء

 1.0 189,500 2 الجوف

 3.6 657,662 9 الحدیده

 8.4 1,518,817 5 الضالع

 1.8 327,207 2 المحویت

 12.3 2,234,260 17 أكثر من محافظة

 7.3 1,328,214 13 تعز

 12.4 2,257,404 10 حجة

 7.6 1,385,364 9 حضرموت

 1.4 258,871 4 ذمار

 0.1 13,001 1 ریمھ

 1.2 212,800 1 شبوه

 0.9 168,700 1 صعده

 0.2 32,882 1 صنعاء

 1.7 310,999 4 عدن

 1.4 249,561 6 عمران

 12.2 2,211,517 11 لحج

 0.2 41,000 1 مارب

 100.0 18,150,504 124 اإلجمالي
  

2009 ديسمرب  31 حىت واألصغر  الصغريالتمويلومؤسسات برامج مؤشرات   
  األرقام التراكمیة یننشطال العمالء عدد

 البرنامج م  مدخرون مقترضون

  النساء  اإلجمالي
  اإلجمالي  (%)

محفظة 
  القروض

  )ملیون ریال (

بة محفظة نس
القروض في 
المخاطرة 

(%) 
عدد 

  القروض

  مبالغ
 القروض 

 )ملیون ریال(

  منطقة العمل

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

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

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

مشروع المساعدة الذاتیة لالدخار   4
  أبین 533 15,493 0 98 4,907 100 4,295  واإلقراض

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

   العاصمةأمانة 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  المؤسسة االجتماعیة للتنمیة المستدامة  7

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

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

مشروع تنمیة األنشطة الُمِدرَّة للدخل   10
، المراوعة، بیت الفقیھ، باجل، الحدیدة 729 30,161 – 5 0 78 977   الحدیدة–

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

 التمویل الصغیر

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

إب، ذمار، المكال  
   15,452 268,378  2,104 34,623  40,630  اإلجمالي

  

  

  الموروث الثقافي
  

یواصُل الصندوُق جھوده للمساھمة في الحفاظ على مكونات التراث الثقافي في 
وفي ھذا اإلطار، تمت الموافقة خالل الربع على سبعة مشاریع بكلفة . البالد

بذلك، یبلغ عدد المشاریع تراكمیًا و.  ألف دوالًر 503تقدیریة تصل إلى حوالي 
 وتخللت ھذه . ملیون دوالر44.48 مشروعًا بتكلفة تقدیریة تصل إلى نحو 230

توقیع محضر تفاھم مع وزارة الثقافة حول كیفیة التعاون والتنسیق في تنفیذ الفترة 
   .مشاریع التراث الثقافي المرحلة الرابعة من عمل الصندوق

  

  كبیر بصنعاء ترمیم الجامع المشروع 
  :تركزت أعمال الترمیم في ھذا الربع على األنشطة التالیة 

  
 أعمال الترمیم للسقوف الخشبیة 

ت م ت دخل إن شائي لتقوی ة ومعالج ة الع وارض الخ شبیة المت ضررة ومعالج ة الج  دران          
كذلك تم معالجة ع دد كبی ر م ن الع وارض الخ شبیة ف ي ال رواق          . الحاملة للعوارض ً  

 عارضة خ شبیة وم ا یزی د    21اح الشمالي وتم رفع أحمال السقف عن  األول من الجن  
 مصندقة خشبیة بعد تعزیز السقف إنشائیا، وما زالت أعمال الترمیم جاریة 100عن  

  .ومستمرة
  

 أعمال التوثیق
وف  ي ھ  ذا اإلط  ار تواص  لت أعم  ال التوثی  ق المعم  اري للواجھ  ات الجداری  ة ب  الرواق   

اق الشمالي والجنوبي والشرقي حیث تم توثیق نح و  الجنوبي وكذلك لألعمدة في الرو   
 ، كما تم توثیق عدد من الن صوص الكتابی ة والزخ ارف والرس وم اآلدمی ة      ًا عمود 36

 عودتھا لعصور م ا قب ل   و المرجحوالحیوانیة المكتشفة في بعض مناطق من الجامع   
  .اإلسالم

  
 أعمال التنقیب األثري

حفری ة حت ى نھای ة ھ ذه الفت رة موزع ة ف ي         54وصلت عدد الحفریات اإلجمالیة إلى     
والج  زء الجن وبي وبجان  ب  ) منطق ة العم  ل الحالی ة ب الترمیم   (الج زء ال شمالي الغرب  ي   

  .المنارة الغربیة
 

 أعمال مبنى المواضئ
 المواضئ المكون ىمن أعمال تجھیز مبن% 95تم حتى نھایة الربع تجھیز ما یقارب 

یستفاد منھا لخدمات الجامع وجناح   ّقةمن دور للحمامات ودور للمواضئ ودور كُش
  .خاص لكبار الضیوف وحمام خاص لذوى االحتیاجات الخاصة

  

الجدیر ذكره أنھ وخالل ھذا الربع زار موقع المشروع العدید من المھتمین من 
أعضاء البعثات والسلك الدبلوماسي األجنبي إلى جانب رئیس الصندوق العربي 

  .عيلإلنماء اإلقتصادي واإلجتما

   الضالع- ُجَبنمشروع ترمیم مدرسة المنصوریة  

 وشمل ھذا العمل تدعیم وحقن ،تم استكمال معالجة قاعدة المنارة في الواجھة الشرقیة
الجدران وإزالة األحجار المتضررة والمتفتتة وإع ادة البن اء ب نفس مواص فات العم ل         

ت وج دران الغ رف ال سفلیة    كم ا ت م اإلنتھ اء تقریب اًُ م ن معالج ة غالبی ة أساس ا           . القدیم
  المتآكلة بفعل األمالح والرطوبة الدائمة وتم أیضًا تنفیذ أعمال تدعیم للسقوف 

  إب- غرفة  بمدینة جبلة 360ترمیم قصر الملكة أروى ذي 
 



  2009   ديسمرب–أكتوبر :: األربعون  والثامن العدد::  الربعية النشرة

  تان الجوزاءمشروع إعادة تأھیل بس
البستان یغطي مساحة كبیرة من أشجار التین الشوكي وقد كان التدخل مع الحفاظ 

علیھا وعمل ممرات طرفیة مع جدران ساندة وتنظیف المساحة كاملة وغرس 
، بصورة مرتبة شتالت ألشجار مثمرة مع عمل شبكة ري وبركة وإظھار البستان 

  .وقد تم اإلنتھاء من جمیع األعمال وتكلیف إستشاري لإلستالم
  

  عادة تأھیل مقشامة الجامع الكبیرإ
تم إنجاز جمیع أعمال المشروع والمتمثلة بالجدران الساندة وبعض األسوار التي 

كانت آیلة للسقوط وكذلك أعمال الرصف للممرات وتنفیذ بركة وشبكة ري مع قلب 
  .وتجھیزھا للزراعة وبقي فقط تنفیذ بعض المالحظات وبذر البذورالتربة 

  
  أنشطة التدریب
 على الجوانب المالیة في المشاریع المنفذة بالیة ًا استشاریًا محاسب30تم تدریب عدد 

استمارات الصرف واإلنفاق وتصفیة الدفعات في ورشة عمل (االدارة المیدانیة 
ویذكر بأن المحاسبین الذین تم  . 2009سمبر  دی22-21لمدة یومین في الفترة من 

تدریبھم ھم القائمین بأعمال المحاسبین على معظم مشاریع اإلدارة المیدانیة لوحدة 
  .التراث الثقافي

  
  التدريب والدعم المؤسسي

   

تھدف التدخالت في قطاعي التدریب والدعم المؤسسي إل ى تق دیم الخ دمات م ن          
لب شریة والمؤس سیة لم وظفي ال صندوق وض باط      التدریب وبناء القدرات ا خالل  

وص   غار ) لج   ان الم   ستفیدین (الم   شاریع واالست   شاریین واللج   ان المجتمعی   ة   
المق  اولین والفنی  ین وال  سلطات المحلی  ة والمنظم  ات غی  ر الحكومی  ة ومؤس  ساٍت   

، الذین یشاركون في تقدیم الخدمات اإلنتاجیة وتحقیق التنمیة المجتمعیة    حكومیة
ون  شر الثقاف  ة ف  ي أوس  اط األطف  ال وال  شباب والم  ساندة للعملی  ة      ومح  و األمی  ة  

قطاع "التعلیمیة، والذین یتلقون التدریب أیضًا في بعض المجاالت المذكورة في 
، باإلض   افة إل   ى ت   وفیر بع   ض التجھی   زات ال   ضروریة واألنظم   ة    "الت   دریب

ة المؤس  سیة وقواع  د البیان  ات، وذل  ك س  عیًا م  ن ال  صندوق إل  ى تعزی  ز االس  تدام  
  .المالیة واإلداریة والتنظیمیة لدى ھؤالء الشركاء

  

 19  )2009(م   ن الع   ام وبل   غ ع   دد الم   شاریع المعتم   دة خ   الل الرب   ع الراب   ع  
مشروعًا في قطاَعْي الدعم المؤسسي والت دریب، وص لت تكلفتھ ا التقدیری ة إل ى        

 4، منھ   ا ) ثالثمائ   ة وخم  سة وس   بعون أل  ف دوالر   (دوالر 375,000ح  والي  
   : مشروعًا تحت التنفیذ ، واستھدفت الجھات التالیة15موافق علیھا و مشاریع 

  منظمات حكومیة

  مشاریع تستفید منھ ا مؤس سات   5تضمن االستھداف الدعم المؤسسي من خالل     
ف رع ذم ار  ، الھیئ ة العام ة     / وأجھزة حكومیة شملت كًال من إتحاد شباب الیمن   

ك یم العم الي بقط اع عالق ات العم ل ف ي       فرع الحدیدة ، لج ان التح / لحمایة البیئة  
وزارة الشئون االجتماعیة والعمل ،  اإلدارة العامة لإلصحاح البیئي وعین ة م ن    

وتمثل الدعم . فروعھا بالمحافظات والمدیریات ، الصندوق االجتماعي للتنمیة         
 في المشروعین األول والثاني ف ي  ت وفیر أجھ زة ومع دات  وك ذا  الت دریب ف ي           

واخ    تص  . ت    دریب الم    دربین   المناص    رة والتأیی    د  ، التخط    یط ،    اإلدارة ،
المشروعان الثالث والرابع بتنفیذ دراسات تحلیل مؤسسي، والم شروع الخ امس       

  . تضمن  ترتیبات إجرائیة إلنشاء نظام الموارد البشریة للصندوق
  

  

  

  
  

  

  

  

  منظمات غیر حكومیة

، ف  ي قط  اع الت  دریب   منھ  ا   م  شروعان ،  م  شاریع 3 ت  ضمن االس  تھداف  
واخ   تص الم   شروع األول ب   دعم جمعیت   ین لل   صیادین ف   ي مدیری   ة می   دي  
بمحافظة حجة ، وتمثل المشروع الثاني في تدریب م دربین ف ي إط ار رف ع        

وش  ملت . ي أكث  ر م  ن محافظ  ة   ق  درات الجمعی  ات والمؤس  سات األھلی  ة ف     
 الت  دریب ف ي مج  االت التخط  یط االس تراتیجي ، إع  داد ومراجع  ة    األن شطة 

وف  ي مج  ال ال  دعم   المؤس  سي ت  م   . األط  ر التنظیمی  ة ، اإلدارة ، المحاس  بة 
تط ویر م شروع لنظ ام    " استھداف  مؤسسة تنمیة القیادات الشابة من خالل    

  ".ھ على تطبیقالرقابة والتقییم وتدریب كوادر المؤسسة
  

  )أفراد(قطاع خاص 
 مشاریع تدریب  ،  استھدفت تدریب فرق میدانیة من  4تضمنت التدخالت     

لتط    ویر المؤس    سي بف    رع المك    ال   االست    شاریین ف    ي مج    ال دراس    ات ا 
االستشاریین المھندسین في مھارات التعامل مع المجتمعات المحلی ة بف رع    و

 ف ي  نخاًال 1079بمحافظة إب  و نحال في مدیریة فرع العدین 500إب  و    
  .   عزل تتبع مدیریة الحیمة الداخلیة10

 مؤسسيالدعم برنامج ال
یھ  دُف البرن  امُج إل  ى تق  دیم ال  دعم المؤس  سي للمؤس  سات الحكومی  ة وغی  ر      
الحكومی  ة لتط  ویر أدائھ  ا بغ  رض تنفی  ذ ب  رامج تنموی  ة ل  ذوي االحتیاج  ات     

وذل  ك م  ن .. وت  أھیلھمالخاص  ة، وبن  اء ق  درات ذوي االحتیاج  ات الخاص  ة،  
كم  ا یھ  دف إل  ى بن  اء  . والمھن  يلتعل  یم والت  دریب الفن  ي خ  الل دع  م ب  رامج ا

وف  ي ھ  ذا ال  صدد، ُنف  ذت دورة تدریبی  ة خ  الل   . ق  درات م  وظفي ال  صندوق 
 عبر مركز الجودة وتمیز األعمال في صنعاء 2009 نوفمبر 25-21الفترة  

  . عبر استقدام خبیر دولي من شركة استشاریة إقلیمیة

 من موظفي قطاعي ال صحة والحمای ة االجتماعی ة ف ي        20استھدفت الدورة   
إدارة الم   شاریع، وكیفی   ة التخط   یط األمث   ل لھ   ا، وإدارتھ   ا بكف   اءة عالی   ة،  

  ومتابعتھا ومراقبتھا بفعالیة، وتقییمھا، واستخالص الدروس التي یمكن 

كومی ة  وھ ذا البرن امج یت یح للمؤس سات الحكومی ة وغی ر الح        . االستفادة منھا 
تحسین أداء العاملین ف ي الم شروعات المختلف ة، وإیج اد ن واة محت رفین ف ي         

.. (PMI)إدارة الم  شاریع وف  ق متطلب  ات المعھ  د الع  الي إلدارة الم  شاریع     
وذل   ك م   ن خ   الل التع   رف عل   ى أح   سن الممارس   ات العالمی   ة ف   ي إدارة     

.. واق ع المشاریع، وكیفیة تطبیقھا وإسقاطھا على المشروعات الحقیقیة في ال   
، ق  اَم خاللھ  ا المت  دربون  2009 دی  سمبر 31وق  د أعقبھ  ا دورة متابع  ة ف  ي   

باس تعراض ومناق شة الم شاریع الت ي ك انوا ق د أع دوھا وفق ًا للمنھجی ة الت ي           
  .ُدرِّبوا علیھا في الدورة السابقة

  
  

  

  

  

  

  
  

  

   الحدیدة- اللحیة – تمكین المجتمعات المحلیة  أنشطةجانب من
 مؤشــرات املرحلـة الثالثـة لقطاعالتدريب والدعم املؤسسيي *  

  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش

المخطط في 
وثیقة المرحلة 

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

 374 37 27 101 80 86 43 175 عدد ورشات عمل للمنظمات غیر الحكومیھ 
 167 11 28 31 28 28 41 200 عدد المنظمات غیر الحكومیھ و التعاونیات التي تم دعمھا 

بمختلف (عدد المجامیع او تجمعات محلیھ  والمنظمات المجتمعیھ 
 1,937 588 431 351 268 233 66 1,900 التي تم دعمھا ) االشكال

 80 20 22 13 15 10 0 70 عدد المجالس المحلیة التي تم دعمھا 
 9,222   505 737 260 5,845 1,875   ***  عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلیة الذین تم تدریبھم 

  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى  * 
 اریع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعیة والتجمعات المحلیة جمیع ورش العمل في مش **

   ) مجلسًا محلیًا تقریبًا330(التدریُب جمیَع المجالس المحلیة في مختلف محافظات الجمھوریة  یشمُل ***

  
  الفعالیة السادسة ألیام المنشآت الصغیرة واألصغر بعدنإفتتاح 

  
  

  :أنشطة وكالة تنمیة المنشآت الصغیرة واألصغر 
تلعب الوكالة دورًا ھامًا في مجال تنمیة خدمات األعمال، حیث نفذت 

  : األنشطة التالیة
  

 :مشروع بزنس ایدج
نفذت الوكالة بالتنسیق والتعاون مع الغرف "  إیدجبزنس"في إطار برنامج 

 مشاركًا من الجمعیات 200 ندوات في مجال التسویق لعدد 4التجاریة  
كذلك .   اإلنتاجیةو مؤسسات اإلقراض في محافظات الحدیدة وذمار والمكال

 مشاركًا من وحدة 180  ندوات مشابھة بصنعاء لعدد 3أقامت الوكالة 
ابعة لنادي  رجال األعمال والجمعیة الیمنیة لتنمیة سیدات األعمال الت

  . حتى یتسنى لھم قیاس فعالیة تطبیق ھذا المنھج على أعمالھم–األعمال 
  

 : الدراسة التقییمیة لقطاع الدعایة واإلعالن 
 شركة 150قامت الوكالة بإعداد دراسة تقییمیة لقطاع الدعایة استھدفت 

تھدف الدراسة  .عدن والمكال وتعزدعایة واعالن في محافظات صنعاء و
إلى التعرف على الفرص المتاحة لتطویر ھذا القطاع الحیوي من أجل 
تسویق الخدمات ومنتجات قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة على حد 

وتم  إقامة ورش عمل لعرض نتائج الدراسة في صنعاء وعدن . سواء
  .والمكال

  
 :خطوط إنتاجیة جدیدة

 جدیدتین في التعلیب لألحجام الصغیرة وكذلك إضافة تم إدخال طریقتین
 .منتج محلي جدید في ھذا القطاع وھو عشار العمبة

  :  شبوة و المھرة وتطویر مھارات الصیادین في محافظة حضرموت
لتطویر مھارات الصیادین في محافظة أقامت الوكالة ندوة تعریفیة 

 وعمل GPSلـ في مجال إستخدام جھاز ا شبوة و المھرة  وحضرموت
  .دورات تدریبیة لھم

  
  :شبكة الیمن للتمویل األصغر 

  :بعد إشھار الشبكة رسمیَا قامت بعدة أنشطة من أھمھا
 :إقرار النظام األساسي لشبكة الیمن للتمویل األصغر §
 األمریكیة المتخصصة في الترویج SEEPاالنضمام إلى عضویة شبكة  §

 لھا موقع خاص في والتدریب للمنشآت الصغیرة واالصغر وأصبح
وھو موقع الكتروني عالمي یھدف إلى )  Mix Market(سوق میكس 

  .ربط مؤسسات التمویل األصغر مع المستثمرین والمانحین
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  تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

  
  :   قامت الوحدة باألنشطة  التالیة

  
  :الخدمات المالیة

لتموی ل ك ًال م ن برن امج     تم التوقیع على عدة اتفاقیات مع الجھات الكفیل ة       
أب  ین لالدخ   ار واإلق  راض وبرن   امج ص  نعاء لإلق   راض وبرن  امج نم   اء     

  )  ألف دوالر683(ملیون ریال 140للتمویل األصغر بمبلغ اجمالي 
  

  بناء القدرات والدعم الفني
إستمرت الوحدة في تأھیل ورفع كفاءة موظفي برامج ومؤسسات التمویل 

  :لمجاالت التالیةاألصغر، من خالل تدریبھم على ا
  :  التحلیل المالي -1 

 ًا محاس ب 16 أیام حضرھا  10أقیمت ھذه الدورة التدریبیة بصنعاء ولمدة  
و ق د  .  من العاملین في برامج و مؤسسات التمویل األصغر  ًا مالی ومسئوًال

  .  في إعداد القوائم المالیةSEEPتناولت الدورة معاییر 
  
  إدارة المخاطر التشغیلیة -2

عقد ھذه الدورة التدریبیة بصنعاء في مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة تم 
 مشاركًا م ن م دراء العملی ات وم دراء الف روع      13 ایام  حضرھا     5لمدة  

من أجل إدارة المشاكل و المخاطر ، األصغر لبرامج و مؤسسات التمویل  
  .التي تواجھھا مؤسساتھم خالل عملیاتھا اإلقراضیة

  
  لیة لمؤسسات التمویل األصغر المراجعة الداخ-3

الطاقَم المالي و اإلداري لمؤسسة عدن على رأس العمل إستھدفت الدورُة 
تناول ت ال دورة كاف ة جوان ب الت دقیق      .  ای ام  8للتمویل األصغر على مدى     

المحاسبي في التموی ل األص غر حی ث م ّول ال صندوق االجتم اعي          /المالي
ة س یتم تعمیمھ ا عل ى نظرائھ ا     مادة تدریبیة نموذجیة خصیصًا لھذه ال دور    

  .من  البرامج و المؤسسات
  
   التخطیط االستراتیجي-4

أقیمت ھذه الدورة التدریبیة على رأس العمل  ف ي مؤس سة ع دن للتموی ل            
 من متخذي الق رار بالمؤس سة ، ت م    15األصغر لمدة ستة أیام  وحضرھا        

راتیجیة خاللھا تدریب الحاضرین على كیفی ة إع داد وتنفی ذ الخط ط اإلس ت        
  .م2012 – 2009والتنفیذیةل وإعداد خطة عمل بأنشطة المؤسسة للفترة 

  
  :الفعالیة السادسة ألیام المنشآت الصغیرة واألصغر بعدن 

برعایة دولة الدكتور علي محمد مجّور، رئیس مجلس ال وزراء ، وتح ت      
الفعالی  ة تدش ین  م 2009 دی سمبر  23،  ت  م بت اریخ  »أح الم تتحق ق  «ش عار  

 ألی  ام المن  شآت ال  صغیرة واألص  غر الت  ي أقیم  ت ف  ي العاص  مة    ال  سادسة
االقتصادیة والتجاریة عدن على مدى أربع ة أی ام، وھ دفت إل ى التعری ف         

وع رض منتج ات   ، بخدمات ب رامج وبن وك ومؤس سات التموی ل األص غر         
  .المستفیدین من خدمات التمویل األصغر وقصص نجاح

  
  :ورشة العمل لشركاء التمویل األصغر 

 20ح  ضرھا ، ت الوح  دة ورش  ة عم  ل ل  شركاء ال  صندوق ب  صنعاء   نظم  
وخ   الل ،  و مؤس   سة وبرن  امج تموی   ل أص  غر  ًا بنك   11م  شاركًا یمثل   ون  

الورشة  تم استعراض ومناقشة عدة مواضیع، من أھمھا المسودة األولیة      
للتوجھ   ات الم   ستقبلیة لل   صندوق ف   ي مج   ال تنمی   ة المن   شآت ال   صغیرة    

م باإلض افة إل ى التط رق إل ى الم شاكل      2015 ـ    2011واألص غر للفت رة   
  .التي تواجھ ھذه البرامج والمؤسسات

  
  :المراجعة والتدقیق

 سالمة العملیات المالیة لبرامج ومؤسسات التمویل األصغر للتأكد من
وفقًا لما ھو متعارف علیھ محاسبیًا،  قامت الوحدة بمراجعة وتدقیق 

األوائل للتمویل األصغر حسابات وتقدیم الدعم المحاسبي لكأل من شركة 
  . مستفید من صندوق الرعایة االجتماعیة900ومشروع تخریج 
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  المیاه للتنمیة الزراعیة

 إلى وضع خطط مجتمعیة إلعادة تأھیل  الجدیدیسعى ھذا القطاع الفرعي
، والرجم )محافظة لحج(المساقط المائیة في مدیریات المقاطرة والقبیطة 

یث تم إقرار مشروعین في الرجم ح).. حجة(، وبرع )المحویت(
والمقاطرة لتمویل الخطط المجتمعیة التي عكست رغبة السكان في إعادة  
صیانة وتأھیل مكونات المساقط المائیة المتدھورة، والمتمثلة في إعادة 
ترمیم المدرجات الزراعیة وحمایة األراضي الزراعیة في ضفاف 

 لتوزیع میاه األمطار الودیان وإعادة استصالح قنوات الري السیلي
ُتبنى ھذه . وحمایة العیون والغیول والمیاه السطحیة أسفل المسقط المائي

الخطط من خالل األخذ بآراء المزارعین والسكان الریفیین لالستفادة من 
الخبرات المكتسبة في ھذا المجال، ومحاولة إحیاء األعراف والتقالید 

التدخالت في المساقط المائیة السائدة الخاصة بالصیانة لضمان دیمومة 
ویجري حالیًا تدریب المجموعات المستھدفة في ھذین . المستھدفة

في إطار )  مجموعات6(والمقاطرة ) مجموعتین(المشروعین في الرجم 
كما ُتبذل أیضًا جھوٌد . التھیئة لتمویل إعادة ترمیم المدرجات الزراعیة

مناطق المستھدفة  مشاریع أخرى في ال4حثیثة لبلورة التدخل في 
  .المذكورة أعاله

وفي ما یخصُّ مشاریَع استبدال القات، فإنَّ القطاَع یقوُم حالیًا بتنفیذ 
). عمران(مشاریَع تجریبیٍة الستبدال القات في مدیریتي مسور والسودة 

تتلخص فكرة ھذین المشروعین في عمل نماذَج توضیحیٍة الستبدال القات 
ففي مسور، . زة نسبیة ومنافسة ألشجار القاتبمحاصیَل اقتصادیٍة ذات می

 مواقع، 3أما في السودة، فیتم اختیار .  مواقع لتنفیذ المشروع4تم اختیار 
ویجرى العمل حالیًا في أعمال الحفر إلنشاء خزانات حصاد میاه األمطار 
في المواقع اإلیضاحیة المذكورة أعاله، ویشمُل التدخُل أیضًا شبكات ري 

  .میاه وتوفیر وزراعة الشتالت الزراعیةمبسطة وحصاد 

من جانب آخر، تم إقرار مشروع تجریبي الستخدام المواد العازلة لتنفیذ 
م في حوش جامعة 35,000خزان حصاد میاه أمطار سعة حوالي 

صنعاء، ویشمل التدخل إنشاء شبكة ري ألشجار الفاكھة وحوض لتغذیة 
وھو . وقع المشروعالمیاه السطحیة وتجمیل المنطقة المحیطة بم

إلى تجریب بدائَل قلیلة الكلفة إلنشاِء خزان حصاد —في األساس—یھدف
مثل استخدام المواد البالستیكیة العازلة، أو التربة الخاصة (میاه األمطار 

ِعلمًا بأنھ تم االتفاق مع مركز المیاه والبیئة في ).. غیر المنفذة للماء
دریب طلبة  على التنفیذ وتجامعة صنعاء إلعداد التصمیم واإلشراف

  .الجامعة في ھذا الشأن

وأخیرًا، تجري حالیًا االستعدادات لتقییم تدخالت الصندوق في مجال 
حیث سیشمُل التقییُم ".. السدود ألغراض الري واالستخدامات المنزلیة"

 سدًا بھدف معرفة مالَءمة التدخل من الناحیة الفنیة، وتلمُّس 60أكثَر من 
وسوف ُتسھُم مخرجاُت التقییم في تحسین تدخالت . ستفیدینمدى رضا الم

  .الصندوق المستقبلیة في ھذا المجال

  

  اعيةالصحة والحماية االجتم
  .یشتمُل نشاُط الوحدة على قطاَعْي الصحة والفئات ذات االحتیاجات الخاصة

   قطاع الصحة
 12بل  َغ ع  دُد الم  شاریع المواف  ق علیھ  ا ف  ي القط  اع خ  الل الرب  ع الراب  ع     

  دوالرًا، ی   ستفید منھ   ا اس   تفادة  3,210,246م   شروعًا بتكلف   ة تقدیری   ة   
  :لى البرامج التالیةتتوزع المشاریع ع.  ألف شخص480مباشرة حوالي 

  
  برنامج توسیع وتحسین الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة األولیة

تم تطویر ثالثة مشاریع  لبناء وتجھیز مراكَز صحیٍة في مدیریتي المظفر  
  . والقاھرة بمحافظة تعز ومدیریة میفعة بشبوة

  

  

  

  

  

  

  
  

  برنامج توسعة وتحسین خدمات الصحة اإلنجابیة
الى زیادة الوالدات تحت إشراف طبي و خفض وفیات یھدُف البرنامج 

 قابلة مجتمع 20تم تطویر مشروع لتدریب . األمھات واألطفال والرضع
على الرعایة المنزلیة لصحة األم والولید من عدة مدیریات في محافظة 

 مشاریع  لتأھیل وتجھیز وتأثیث أقسام الطوارئ 7كما ُطوَِّرْت  .   تعز
ومستشفى ) أمانة العاصمة(في المستشفى الجمھوري التولیدیة الشاملة 

والطوارئ التولیدیة ) حجة(ومستشفى حرض ) حضرموت(المكال 
و مستشفیات قلنسیة ) حجة(األساسیة في مستشفى قفل شمر الریفي 

  ).  حضرموت(والشحر وِحجر ) أرخبیل سقطرى(

 *مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليال

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

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

 273 38 74 63 45 33 20 400 عدد مشاریع الطرقات الریفیھ  التي تم تمویلھا 
 1,220,292 107,746 230,279 279,135 281,866 219,342 101,924 1,320,000 المستفیدون من الطرق الریفیھ 

  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى   *
 

  * االحتياجات اخلاصةاتذالفئات مؤشرات املرحلة الثالثة لقطاعي الصحة و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليالفعـــــــ

  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 ةمعاھد الصحیكوادُر 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 لیمیةتع 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   التي تم دعمھا بالتربیة الشاملة لحكومیةالمدارس ا
 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 ةتجمعات واعی

  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  واألحداث والجانحینطفال الشوارع أاكز مر

  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى   *
  

  
  برنامج األشغال كثیفة العمالة

  
یندرُج في إطار برنامج األشغال كثیفة العمالة كلٌّ من البرنامج الطارئ لمواجھة 

  .اء، وقطاع الطرق الریفیةارتفاع أسعار الغذ

  ارئ لمواجھة ارتفاع أسعار الغذاءالبرنامج الط
في إطار البرنامج الطارئ ارتفعت قیمة المستحقات المدفوعة كأجور عمالة إلى 

من إجمالي المستحقات التعاقدیة % 81 ملیون دوالر، أي بنسبة 6.63حوالي 
من % 96  أسرة، تمثل 16,817للمشاریع، كما ارتفع عدد األسر المستفیدة إلى 

ووصلت نسبة اإلنجاز . خالل الربع الثالث% 89إجمالي األسر المستھدفة مقارنة بـ
في حین بلغ .. أیضًا للربع السابق% 89مقارنة بـ% 97المالي في البرنامج إلى 

  .خالل الربع الثالث% 92مقارنة بـ% 96اإلنجاز المادي في المیدان نسبة 

 مشروعًا حسب تقاریر 88لمشاریع التي تم انجازھا بلغت الجدیر بالذكر أن عدد ا
مراقبة االنجاز المرفوعة من الفروع، وذلك من إجمالي مشاریع البرنامج الطارئ 

  . مشروعًا98الـبالغ عددھا 

األولى لمناقشة آلیة تنفیذ برنامج : وقد تم عقد ورشتي عمل في اإلدارة العامة
یة، واألخرى لمناقشة األسعار المرجعیة الموحدة المرحلة الثان/ مواجھة أزمة الغذاء

لمشاریع الطرق التي ُتنفذ بآلیة التعاقدات المجتمعیة والخروج بأسعار تتناسب 
  .والواقع

 مشاریع لتغطیة نفقات تطویر مشاریع للمرحلة الجدیدة 9وقد جرى الموافقة على 
، وآخر )یة أیضاللمرحلة الثان(ومشروع یتصُل بمتابعة المشاریع ، من البرنامج

  .لتوثیق المرحلة األولى من البرنامج

 الثانیة المرحلةكما اسُتكِمَل تنفیذ الدورات التدریبیة الخاصة باالستھداف المیداني 
ویجري حالیًا تنفیذ    . استشاریًا واستشاریة170لجمیع الفروع، والتي استفاَد منھا 

 . في كافة الفروعاالستھداف المیداني للمرحلة الثانیة من البرنامج

  
  الطرق الریفیةقطاع 

 الموافقة على مشروعین للرصف داخل المدن 2009جرى خالل الربع الرابع 
 ملیون 0.7، وتكلفة تقدیریة تقارُب 2م( مترًا مربعًا 18,576بمساحة إجمالیة قدرھا 

 شخصًا، وتبلغ فرص العمل 3,220َوُیقدَُّر أْن یستفیَد من ھذه المشاریع ، دوالر
  . أیام عمل32,505لمؤقتة حوالي ا

لمشاریع الطرق الریفیة التي تم تحسینھا وحمایتھا أو وبذلك یصُل العدد التراكمي 
 372 إلى 2009 حتى نھایة الربع الرابع من عام 1999إعادة تأھیلھا منذ مطلع عام 

 ملیون 55.4 كیلو مترًا، وبتكلفة حوالي 3,343مشروعًا، بطول إجمالي یتجاوُز 
في ،  ملیون شخص1.93وقد بلغ عدد المستفیدین من ھذه المشاریع حوالي . ردوال

حین وصل إجمالي فرص العمل المؤقتة المتولدة من ھذه المشاریع إلى أكثر من 
 مشروعًا 179 ملیون یوم عمل، بینما تم تنفیذ أعمال رصف شوارع لـ3.37

 ملیون 54یة تزید عن  وتكلفة إجمال2 ملیون م1.97 تقدر بحوالي ومساحة إجمالیة
بینما وصل إجمالي فرص ..  ملیون شخص1.7دوالر، وبلغ عدد المستفیدین قرابة 

 ملیون یوم عمل، كما 3.37العمل المؤقتة المتولدة عن ھذه المشاریع إلى أكثر من 
  . ملیون دوالر0.8 مشروعًا تدریبیًا بتكلفة تصل إلى نحو 52تم تنفیذ 

  
  
  
  
  

السلیمة في  فقد ُطوَِّر مشروع لدعم الممارسات ،لأما في جانب صحة الطف
  . مجال  تغذیة الرضع وصغار االطفال

  

  قطاع الفئات ذات االحتیاجات الخاصة
 الحمایة: أوًال

یھدُف البرنامُج إلى تحسین خدمات أصالحیة السجون ومراكز الرعایة 
تطویر االجتماعیة، وتحسین الخدمات الُمقدَّمة للفئات األولى بالرعایة، و

خدمات مراكز الطفولة اآلمنة، ودعم السیاسات واالستراتیجیات والبرامج 
ویركز البرنامج على جملة .. الموجَّھة لألطفال المعنَّفین واألطفال المھرَّبین

  :من البرامج الفرعیة، منھا
  

  تسجیل الموالید

 حكومة إلى ُیعتَبُر تسجیُل الموالید أمرًا حیویًا لتقدُّم كل أمة، إذ تحتاُج كلُّ
تمثل النظم الوطنیة لتسجیل األطفال  حیث.. بیانات محدَّدة حول الموالید

 التخطیط وتطویر السیاسات، لمراقبة بیانات حیویة تحتاجھا ھذه البلدان في
وتتعھد البلدان التي صّدقت على . لھم وضع األطفال وتخصیص الموارد

یة الخاصة بحقوق الطفل، وغیرھا من االتفاقات الدول اتفاقیة حقوق الطفل،
 .بتسجیل األطفال عند والدتھم

وقد وقعت الیمن على اتفاقیة حقوق الطفل، والتي ینص عدد من موادھا على 
إال أن نسبة تسجیل الموالید في .. حق الطفل في الحصول على ھویة وجنسیة

   .2006عام % 8.2البالد لم تتجاوز 

یتھ، ُیسھمان بشكل كبیر في رفع إنَّ مجَّانیة تسجیل الموالید، وال مركز
وتنظیم عملیات المتابعة الصحیة ).. من جھة(مستوى ھذه العملیة بشكل كبیر 

والتطعیم خالل فترة ما بعد الوالدة، وبالتالي حمایة الطفل في مراحل عمره 
  ).من جھة ثانیة(المختلفة 

دوق وفي ھذا المسار، وفي إطار الشراكة مع منظمة الیونیسیف، یقوم الصن
من ) ممثلة بمصلحة األحوال المدنیة والسجل المدني(بدعم وزارة الداخلیة 

خالل تعزیز خدمات تسجیل الموالید، وال مركزیتھا، وتأسیس نظام تسجیل 
الكتروني وقاعدة بیانات، وتدریب الكوادر العاملة في المصلحة وفروعھا في 

  .أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وإب
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املياه والبيئةمؤشرات املرحلة الثالثة لقطاع ي*  
  ــــــــــــــليالفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
المخطط في 

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

 314 43 49 62 50 49 61 400 عدد المشاریع  في حصاد المیاه 
 4,525,017 337,703 807,327 355,230 1,044,257 1,113,250 867,250 3,000,000 ) متر مكعب(السعة االضافیة للسدود 

 102 19 18 10 20 13 22 140 عدد مشاریع انظمة  المیاه بانابیب
 58 6 10 5 10 13 14 60 عدد السدود 

 106 8 4 5 20 15 54 210 عدد حمالت توعیھ صحیھ و بیئیھ 
 45 5 15 8 3 4 10 21 عدد مشاریع  انظمة ادارة المیاه العادمھ 

 22 2 4 2 2 3 9 16 عدد مشاریع ادارة المخلفات الصلبھ 
 22 2 5 6 3 2 4 10 یاه و التربھ عدد مشاریع الحفاظ على الم

  31/12/2009تشمُل المؤشراُت المشاریَع الُمنَجَزة والجاري تنفیذھا حتى *  

  دعم السیاسات واالستراتیجیات  

أمة الرزاق علي ُحمَّد، وزیر الشؤون / برعایة معالي الدكتورة 
االجتماعیة والعمل، وفي إطار مشروع تطویر اإلستراتیجیة الوطنیة 

 2009 نوفمبر 17–9، ُعِقَدْت خالل الفترة )المرحلة الثانیة(عاقة لإل
ورُش عمل قطاعیة لمناقشة الدراسات التمھیدیة القطاعیة التي أعدھا 

والتي تركزت في التعلیم العام، .. استشاریو الصندوق، وبتمویل منھ
والتعلیم الفني والمھني، وبرامج شبكة األمان االجتماعي، 

وقد ُقدَِّم خالل الجلسات العدید .. ولوجیا المعلوماتواالتصاالت وتكن
من المالحظات، وتم الخروج بالعدید من التوصیات الھادفة إلى إغناء 

  .وإثراء تلك الدراسات

شارك في الورش ممثلون عن الجھات القطاعیة المعنیة بالدراسات 
باإلضافة إلى ممثلي االتحاد الوطني .. من الوزارات المختصة

فضًال عن مؤسسات .. ن، وجمعیات رعایة وتأھیل المعاقینللمعاقی
الصندوق االجتماعي للتنمیة، صندوق (شبكة األمان االجتماعي 

الرعایة االجتماعیة، صندوق رعایة وتأھیل المعاقین، برامج دعم 
اإلعاقة، البرنامج الوطني لألسر المنتجة، صندوق تشجیع اإلنتاج 

 الصغیرة ، بنك األمل لصناعاتاالزراعي والسمكي، صندوق تنمیة 
  ).للتمویل األصغر

  
  المياه والبيئة

وقد بلغ عدد المشاریع . قطاَعْي المیاه والبیئة یشتمُل نشاُط الوحدة على
 مشروعًا بكلفة تقدیریة 47خالل الربع،  الموافق علیھا في القطاعین،

..  ألف شخص101حوالي   ملیون دوالر، یستفید منھا8.4تقارُب
الصندوق عام  منذ تأسیس(لك العدُد التراكمي للمشاریع لیصل بذ

 مشروعًا بكلفة 1,732إلى ) 2009 وحتى نھایة دیسمبر1997
 ملیون دوالر، ویتوقع أن یستفید من مشاریع 194.4تبلغ نحو  تقدیریة

  .مالیین شخص 5 القطاعین أكثر من
  

 قطاع المیاه

للمجتمعات المحلیة یھدف القطاع إلى توفیر المیاه المحسنة والكافیة 
الفقیرة وفق تعریف التغطیة بالمیاه في الریف الیمني، وكذا رفع 

  . الوعي الصحي والبیئي للمستفیدین 

 الموافقة على تمویل برنامج خاص لمواجھة  وقد تم في ھذا الربع
ویھدف ،  ملیون دوالر 100شحة المیاه في عموم الجمھوریة وبمبلغ 

  ر القرى فقرًا واحتیاجًا للمیاه وفق تعداد خدمة أكث ھذا البرنامج إلى

  الزراعة والتنمية الريفية
ن  امج الت  دخل الكام  ل والمی  اه   عل  ى قطاع  ات الزراع  ة و بر توزع  ت األن  شطة  

  .للتنمیة الزراعیة
  

 قطاع الزراعة
 تم تنفیذ عدد من المشاریع في محافظات 2009خالل الربع الرابع للعام 

  :مشروع الزراعة المطریة وكانت على النحو التالي

 مجموعة في مجال تربیة النحل وإنتاج العسل، باالضافة الى 29تكوین       ·
  .  منھا25  تمویل

 مشروعًا في مجاالت تربیة 49  تمویل مشروعات منتجین وعددھا     ·
أخرى في مجاالت  مجموعة )61(وتسمین الثروة الحیوانیة، وبصدد تمویل 

  .النحل

 مشروعًا من المشروعات الفرعیة لمدیریتي المقاطرة 122تمویل      ·
یع  مشار10 مشاریع في بالد الروس بمحافظة صنعاء و9لحج و / والقبیطة 

الثروة الحیوانیة وفي مدیریة الخبت بالمحویت في مجاالت تربیة النحل 
  .والخدمات البیطریة

 دورات تدریبیة في 3 وتنفیذ ، مشاریع ذات عالقة بالمدرجات6إقرار      ·
تنشیطي وبناء التدریب ال  مجاالت اإلنتاج الریفي المختلفة التابعة لمشروع

جاالت اإلنتاج الریفي التي تتضمن قدرات األخصائیین اإلقلیمیین في م
. أنشطة التسویق الزراعي ـ الحدائق المنزلیة ـ تربیة النحل وإنتاج العسل

  . األخصائیین اإلقلیمیین استشاریًا من 64استھدف التدریب 

 متدربًا ومتدربة في مجال التربیة المنزلیة للدواجن 358تدریب موقعي لـ     ·
یلة ضمن مشروع إعداد مدربین س والحّجفي كًال من مدیریتي بالد الرو

وقد ، )أكثر من محافظة(ومدربات شمل مجاالت التربیة المنزلیة للدواجن 
  .استھدف التدریب الموقعي موقعین في كل مدیریة 

 وإدخالھا في نظام 2010استكمال الترتیبات العداد مشاریع خطة      ·
  .الصندوق

  

  برنامج التدخل المتكامل
  ::األنشطة التالیة تنفیذ جرى خالل الربع

  محو األمیة 
یتم تنفیذ أربع دورات تدریبیة میدانی ة لم دة ت سعة ش ھور لتأھی ل معلم ات مح و            

)  معلم  ة26( ریم  ھ –الخ  ضم ( ف  ياألمی  ة ف  ي أرب  ع من  اطق للت  دخل المتكام  ل   
تع ز  – واألس اودة )معلمة16( إب  – بني مبارز  و)  معلمة 27(الحدیدة  –البعجیةو
  ). معلمة14(

  
   المحویت-االنتاجیة الریفیة خاب ممثالت في المجموعات انت

  

و بلغت القرى المرشحة ، م 2005 ومسح میزانیة األسرة لعام 2004عام 
ویتوقع أن یوفر ھذا البرنامج .  قریة4422لالستھداف على مستوى الیمن 

كما یتوقع أن تبدأ الترتیبات لتنفیذ البرنامج خالل . ملیون نسمة خدمة المیاه ل
على أن یبدأ التنفیذ الفعلي للبرنامج مع بدایة المرحلة ) 2010(العام القادم 

  . م2011الرابعة للصندوق في العام 

كما قام كالًً من فرعي حجة وعمران بتنفیذ دورة تدریبیة لمدة خمسة أیام 
 متدربًا تأھل 47حصاد میاه األمطار، حضر الدورتین لتأھیل استشاریین في 

  .44منھم 

 ورش مصغرة لمدة یوم واحد ھدفت لرفع قدرات 4كما قام فرع إب بعقد
االستشاریین في اإلشراف على تنفیذ مشاریع السقایات الخاصة، استفاد منھا 

  .  استشاریًا 65 

  قطاع البیئة
  

التام بقیادة المجتمع، والذي یواصُل الصندوُق تنفیذ منھج الصرف الصحي 
 برنامج الصرف الصحي التام بقیادة نفذ وقد. یستھدُف تحسین الصرف الصحي

 14+ذكور21 (ًا استشاری35لـالمجتمع فعالیتین، حیث أقیمت دورتا تدریب 
وخالل .  أیام5 ولفترة ،من فرعي ذمار وصنعاء وذلك في مدینة ذمار) إناث

 الصرف الصحي التام في عشر قرى من فترة التدریب، تم إطالق شرارة
 تم تنفیذ البرنامج في جمیع قرى ،وفي محافظة عمران. مدیرتي ضوران آنس

 قریة 22مدیریة السود المستفیدة من مشاریع حصاد میاه األمطار وعددھا 
 مسح القرى في إطار مدیریة وأثناء ھذه الفترة تم أیضًا.  أیام5وذلك خالل 

  . قریة29 والذي یستھدف ،لبرنامجالسود تمھیدا لتنفیذ ا

الوحدة خالل ھذا الربع خطة اإلدارة البیئیة المحدثة  أعدتمن ناحیة أخرى، 
      وتم إنزال النسخة اإلنجلیزیة،)2015-2011(الرابعة  للصندوق للمرحلة

  .واإلنجلیزیة في الموقع اإللكتروني للصندوق  باللغة العربیةو ملخٍص 

  

  
   عن سلبیات التبرز في العراءجزء من نشاط توعیة

 

  التعلیم 
 م ن رؤس اء أق سام    لك لً  أیام 4تنفیذ ورشة تقییمیة على مدى      تم  

ومخت    صي الم    شاركة المجتمعی    ة وتعل    یم الفت    اة لتفعی    ل دور  
كم  ا ت  م  . مج  الس اآلب  اء واألمھ  ات ف  ي كاف  ة م  دارس البرن  امج   

   . مدارس في  مناطق مختلفة للبرنامج9 من تأثیث ءإالنتھا
  

  
  

   تعز-ساودةعزلة األ–متكامل التدخل لأحد مكونات ا-التوعیة بأھمیة تعلیم الفتاة

  
  بناء القدرات

ة م ن  /ًا إستشاری23عدد ـ   تم تنفیذ دورة تدریب مدربین لمدة عشرة أیام ل    
كل المحافظات بھدف خلق كادر من المدربین المحلیین في مجال تفعیل 

كم ا ت م إع داد موجھ ات عم ل لتفعی ل        .المجتمعات المحلیة األكثر فقرًا    
  .یة في المناطق الریفیة األكثر فقرًاالخدمات الصح

   
  األنشطة الزراعیة واالقتصادیة 

 الحدیدة، ولمدة –تنفیذ دورة تدریبیة في مجال الحیاكة في عزلة البعجیة  -

 . متدربة15شھرین، وعدد المتدربات 

تنفیذ دورات تدریبیة  في مجال وقایة المزروعات في عزلتي بني مبارز  -

 . متدربًا34، وبلغ عدد المتدربین  لحج – اب و المشاریج –

تنفیذ دورة تدریبیة في مجال ترشید استخدام المیاه في الري في عزلة  -

 . متدربًا17 أیام، وعدد المتدربین 8 الحدیدة، لفترة –البعجیة 

  
و یجري اإلعداد لتنفیذ دراسة تحدید االحتیاجات والمسح االقتصادي 

ارھا مؤخرًا لتدخل البرنامج عبر واالجتماعي لثمان مناطق جدیدة تم اختی
  -:الفروع وھي على نحو اآلتي

  

 العزلة المستھدفة المدیریة المحافظة م

 بني اسعد  حزم العدین  اب 1
 القحیفة مقبنة تعز 2
 االثلوث وصاب العالي ذمار 3
 بني علي ملحان  المحویت 4
 میفع   بروم میفع  حضرموت  5
  وادعة  صویر  عمران  6
  المتینة  التحیتا  یدةالحد  7
 الجحیلة  )كرش(القبیطة   لحج  8

 

 


