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صادق على البيان المالي عن السنة المنقضية وعلى دليل العمليات
جملس إدارة الصندوق االجتماعي يقر خطة الصندوق 

العامة للمرحلة الرابعة
برئاسة   2010 مايو   26 المنعقد في  الدوري  اجتماعه  الصندوق في  إدارة  أقر مجلس 
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس اإلدارة/ علي محمد مجور الخطة العامة للصندوق 
للمرحلة الرابعة )2011–2015( التي تقدر تكلفتها بأكثر من 1.1 مليار دوالر. وصادق 
المجلس على البيان المالي للصندوق عن السنة المالية 2009م على ضوء تقرير مراقب 
لمراقب  2009م  لعام  اإلداريَّ  المراجعة  تقريَر  المجلُس  أقرَّ  كما  المستقل،  الحسابات 
الحسابات المستقل كذلك، والذي تضمن نتائج أعمال المراجعة الدورية متضمنة فحص 
ضوء  المجلس––على  وأشاد  فروعه.  وكافة  للصندوق  الداخلية  الرقابة  نظم  وتقييم 
التقريرين المستقلين–– باألداء المتميز لإلدارة التنفيذية للصندوق في المجالين المالي 
التنفيذية األخذ بتوصيات المراقب المستقل لما من شأنه  واإلداري. وأكد على اإلدارة 
استمرار األداء الفاعل للصندوق، والحفاظ على المستوى المتميز من الشفافية، وجودة 
 . الفقر  من  التخفيف  نحو  الصندوق  أهداف  تحقيق  في  واالستمرار  الموارد،  استخدام 
إزاء ذلك وافق مجلس اإلدارة على دليل العمليات المنقح للصندوق الذي يوضح المهام 
من  عدد  وقام  المختلفة.  والوحدات  العامة  والسياسات  االجتماعي  للصندوق  الرئيسية 
المشروع  حياة  دورة  ومراحل  والبرامج  للقطاعات  عروض  بتقديم  الوحدات  رؤساء 
والمعايير العامة لألهلية واالختيار للمشاريع التي يمكن أن يدعمها الصندوق، إضافة 
إلى آلية التنسيق بين الصندوق والجهات األخرى على المستويات المركزية والمحلية 
والمجتمعية، وعلى مستوى المانحين أيضًا.. إلى جانب تبسيط عملية اإلجراءات الداخلية 

ه.  للصندوق. وكان مجلس إدارة الصندوق اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقرَّ

السفري الربيطاني يصرح أن جناح مشاريع 
الصندوق ضاعف ثقة املمولني به 

المملكة  في  الدولية  التنمية  وزارة  إن  تورلو  تيم  السيد  البريطاني  السفير  قال 
السنوات  مدى  على  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  مع  بنجاح  عملت  قد  المتحدة 
الخمس الماضية. وأشار السفير في لقاء له مع عدد من مندوبي وسائل اإلعالم 
التي  المالية  المنحة  إن  إلى  البريطانية بصنعاء  السفارة  بمقر  واألجنبية  المحلية 
تمويل  إلى  تهدف  إسترليني(  جنية  مليون  )مائة  مؤخرًا  بالده  حكومة  قدمتها 
سيبدأ  التي  االجتماعي  الصندوق  الرابعة من عمليات  الجديدة  المرحلة  مشاريع 
تنفيذها مطلع العام القادم 2011م حيث يواصل فيها الصندوق جهوده للمساعدة 

في تحسين حياة الفقراء في اليمن وبشكل عادل. 
واستعرض تورلو أداء الصندوق في المرحلة المنقضية حتى نهاية العام 2009 
الذي  البريطاني  التمويل  استخدام  ومخرجات  وأهداف  مجاالت  إلى  باإلضافة 
اعتبره أكبر دعم خارجي موجه لمشاريع المرحلة الرابعة للصندوق االجتماعي 
عمل  مجاالت  جميع  في  التنمية  يستهدف  “التمويل سوف  وأضاف  اآلن،  حتى 
المشاكل  كأكبر  البطالة  من  والتخفيف  والتعليم  الفقر  خاص  وبشكل  الصندوق 
االقتصادية واالجتماعية للبالد”. فيما أكد التزام حكومة بالده لتقديم دعم إضافي 
للحكومة اليمنية قدره 45 مليون جنية إسترليني هذا العام. كما عَبر عن شعوره 
 % 150 قائاًل:”صرفنا  لندن  مؤتمر  في  بالتزاماتها  بالده  لوفاء حكومة  بالفخر 
إلى  أنجزناه “ مشيرًا  بما  وأنا فخور  للمانحين،  لندن  به في مؤتمر  التزمنا  مما 
أن الدعم البريطاني للتنمية التي ينفذها الصندوق االجتماعي يشكل 90 % من 

أعمالهم في اليمن.
على  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  قدرات  في  ثقته  عن  تورلو  عبر  كما 
ثقته  سبب  مرجعًا  القادمة،  السنوات  خالل  شفاف  بشكل  المقدم  الدعم  استيعاب 
اآلخر. الطرف  لقدرات  وتقييمًا  جدًا  فعالة  مقاييس  على  الصندوق  اعتماد  إلى 
واستعرض السفير نماذج لنتائج فعلية لتجربة الصندوق السابقة وصفها “منافع حقيقية 
للشعب اليمني” ذكر منها على سبيل المثل تحقيق زيادة في توفير الكادر الطبي المساعد 
بنسبة 10 % و زيادة في عدد القابالت بنسبة 40 %.  البقية في الصفحة األخيرة

الصندوق االجتماعي ُيِعدُّ للمؤمتر الدولي الثاني 
للنب العربي

االجتماعي  للصندوق  التابعة  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وكالة   بدأت 
العربي  للبن  الثاني  الدولي  المؤتمر  الستضافة  األولية  اإلعدادات  للتنمية 
 13 يومي  سيقام  والذي  الشمس(  بأشعة  التجفيف  طريق  عن  )المنتج  الطبيعي 
والبن  للقهوة  األم  الموطن  تعتبر  اليمن  وأن  خاصة  2010م،  ديسمبر  و14 
معرض  وفي   .2007 في  المكسيك  في  األول  المؤتمر  عقد  قد  وكان  العربي. 
الوزراء  رئيس  نائب  األرحبي  الكريم  عبد  أ.  صرح  اإلعدادات،  عن  حديثه 
للتنمية  االجتماعي  للصندوق  التنفيذي  المدير  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير 
اليمن هي  وأن  اليمني  البن  وقيمة  بمميزات  “للتعريف  هو  المؤتمر  من  الهدف  أن 
الخاصة  نكهته  له  تحفظ   %  100 طبيعية  بطريقة  البن  تنتج  التي  الوحيدة  الدولة 
صرح  اقتصاديًا،  المؤتمر  أثر  وعن  األخرى”.  البن  أنواع  جميع  عن  وتميزه 
“رغم  قائاًل:  البن  تجارة  في  العاملة  الكبوس  لشركة  العام  المدير  الكبوس  أحمد 
العالم.  حول  واالنتشار  التسويق  مهارات  إلى  نفتقر  أننا  إال  اليمني  البن  تميز 

البقيه في الصفحة األخيرة

كانت إحدى عوامل تميز الصندوق االجتماعي للتنمية بين العاملين في التنمية 
مشاريعه  وتقييم  مراقبة  في  فعالية  وأكثرها  اآلليات  تبنيه ألحدث  هي  الوطنية 
ذات القطاعات المتعددة.. بل انه حرص على أن تكون دراسات التقييم مستقلة 
األساليب  أحدث  تواكب  متعددة  منهجية  وطرق  خطوات  وذات  ومحايدة 
الممولين.  مع  والتعاون  بشفافية  لها  الترتيب  ويتم  المجال  هذا  في  الدولية 
وداخلي  فهناك مستوى خارجي  والتقييم،  المراقبة  وتتعدد مستويات ومجاالت 
يغطيان اإلطار المؤسسي والمنهجي، واألثر االجتماعي واالقتصادي والجودة 
واإلدارية.  المالية  لإلجراءات  الداخلية  والرقابة  اإلنشائية  للمشاريع  الفنية 
أسس  إرساء  هو  التوجهات  بهذه  الصندوق  اهتمام  من  الهدف  ظل  لقد 
ذات  كعناصر  اليمن  في  والتقييم  المراقبة  لمفاهيم  ومجربة  عملية  وأرضية 
جودة  وتحسين  الوطنية،  التنمية  ومؤسسات  عمل  تطوير  في  كبير  أثر 
الصندوق  نجاح  الممارسات  تلك  نتائج  من  وكان  التنمية.  مخرجات  وأثر 
المحلية  السلطة  وأجهزة  المستفيد  المجتمع  أفراد  مع  التواصل  استمرار  في 
المخرجات،  ومميزات  األداء  قوة  نقاط  وتحديد  اآلخرين،  التنمية  وشركاء 
ُنُهج  وتطوير  وتقويمها  األخطاء  من  التعلم  بهدف  المقابلة  الضعف  نقاط  وكذا 
وسياسات العمليات أماًل في استفادة المجتمع من المشاريع االستفادة القصوى.

تعاون  أواصر  خلق  على  األنشطة  هذه  عملت  العام،  الصعيد  وعلى 
أفق  وتوسيع  وتقوية  المستفيدة  المجتمعات  أفراد  مع  أقوى  ومشاركة 
وصياغة  الخارجي  التمويل  زيادة  في  وساهم  الجهات،  بقية  مع  الشراكة 
الوطن. أنحاء  كافة  وتطاُل  ثمارها  ألوان  تتعدُد  بارزة  وطنية  نجاح  قصة 

اإلفتتاحية 

الـصنـدوق
االجتمـاعي 

للتـنمــــية 



التعليم في أغلب محافظات الجمهورية. وقد تم خالل هذه الفترة تنفيذ األنشطة 
التالية:

• تنفيذ ورشة عمل لمدة 5 أيام/ لمناقشة ومراجعة وإقرار الالئحة التنظيمية 
الخاصة بالتوجيه الفني لمحو األمية وتعليم الكبار والتي عقدت في مقر جهاز 
محو األمية , شارك فيها 32 مشاركًا ومشاركة من عموم مكاتب محو األمية 

بالمحافظات .
معلمي  تدريب  “دليل  ومراجعة  لمناقشة   أيام   5 لمدة  عمل  ورشة  تنفيذ   •
من  ومدربة  مدربًا   26 فيها  شارك  الكبار”  وتعليم  األمية  محو  ومعلمات 
مختلف محافظات الجمهورية وذلك بهدف جمع المالحظات والمعلومات التي 
برزت اثناء قيامهم بالتدريب في الميدان بغرض التعلم واالستفادة منها خالل 

المراجعة النهائية للدليل قبل طباعة النسخة الثانية منه.
• تدريب 87 ميسرة محو أمية وتعليم الكبار على استخدام “دليل المهارات 
وحجة  والمحويت  والضالع  الحديدة  محافظات  في  الريفية”  للمرأة  الحياتية 

كمرحلة أولى من أصل 12 محافظة مستهدفة على مدى 12 يومًا. 

املوروث الثقايف
تتمتع اليمن بإرث ثقافي فريد من نوعه وغني ومتنوع لكنه مهدد باالنقراض 
كثيرًا وال سيما في التراث المعماري والحضاري والمعالم التاريخية واألثرية 
وعدد كبير من غيرها من األصول التراثية الملموسة وغير الملموسة. و ُيعد 
للموارد االقتصادية. و قد قام الصندوق  اليمني مصدرًا هامًا  الثقافي  التراث 

بدعم هذا القطاع عبر األنشطة التالية: 

مشروع ترميم الجامع الكبير بصنعاء
يتواصل العمل في هذا المشروع حيث تم تنفيذ اآلتي خالل هذا الربع:

تواصلت أعمال الترميم في الثالثة األروقة األولى من الجناح الشمالي • 
وتجهيز  نحت  وتم  نهائية.  بصورة  أحدها  من  االنتهاء  على  والمقاربة 
جزء من األشرطة الكتابية المطموسة والتي هي بالخط الكوفي. كما تم 
تركيبها  ويجري  30 مصندقة خشبية  نحو  تجهيز  المجاور  الرواق  في 

باإلضافة إلى 6 عوارض خشبية. 
 جرى ترميم ومعالجة التصدعات الموجودة في الرواق الثاني من الجناح • 

الشمالي وإزالة العارضتين الخشبيتين الموجودة الواقعتين أسفل القباب 
واللتان تم استحداثهما في فترة متأخرة بغرض اإلسناد اإلنشائي للقبتين، 
ليظهر  إزالتهما  يمكن  أنه  المختصة  الفنية  للجنة  الدراسة  بعد  وأتضح 
تجويف القباب من األسفل مع كامل زخارفهما بشكل كامل كما كانا في 
الماضي. كما تم تخفيف ورفع األحمال المباشرة عن 35  عارضة خشبية 

وما يزيد عن 180 مصندقة خشبية بعد وضع الجسور الحديدية.
 باالستعانة باألساطية التقليديين، تمت معالجة ما مساحته 55 متر مربع • 

بمادة القضاض في سطح الجامع في الجناح الشمالي. 
 تواصل العمل في شف وتوثيق المزيد من النصوص الكتابية والزخارف • 

القرآنية  النصوص  إستكمال نحت بعض  الهندسية, وتم  الهندسية وغير 
ألهم  تلفزيوني  توثيق  تنفيذ  وجرى  منها.  فقدت  التي  المناطق  في  فقط 

واألنشطة التي نفذت خالل هذا الربع.
تأهيل •  إلعادة  النهائي  المعماري  التصور  إعداد  من  المشروع  إنتهى   

المكتبتين الجنوبيتين وذلك بالتنسيق مع الخبيرة  الدولية للمخطوطات، 
باإلضافة إلى تقوية الزخارف والنصوص الكتابية المكتشفة في جدران 

المكتبة الداخلية وجدران المنارة الشرقية. 
المنارة •  بلكونة  معالجة  من   %  80 إنجاز  من  المحلي  الفريق  تمكن   

التعليم
في  التعليم  ألهمية  نظرًا  الصندوق  تمويالت  بأكبر  التعليم  قطاع  يستأثر 
التنمية الشاملة. بلَغ عدُد مشاريع هذا القطاع الموافق عليها خالل الربع 123 
مشروعًا، بكلفة تقديرية تقارُب 24.7 مليون دوالر، وشملْت تلك المشاريُع 
و   ،)1( المدرسي  قبل  والتعليم  مشروعًا(،   110( األساسي  التعليم  برامَج 
دعم سياسات وتوجهات تعليمية وتربوية  )9( وأخيرًا محو األمية )2(. أما 
المشاريع قيد التنفيذ فقد بلغت 31 مشروعًا غطت كافة برامج القطاع. وقد 

عمل الصندوق خالل الربع الثاني من العام في تنفيذ أنشطة البرامج التالية:

التعليم األساسي و الثانوي
من  والثانوي  األساسي  للتعليم  التحتية  البنية  تحسين  في  البرنامُج  هذا  ُيْسهُم 
سن  في  األطفال  استيعاب  دائرة  لتوسيع  جديدة  مدرسية  مباٍن  إنشاء  خالل 
فصوٍل  وإضافة  تأهيلها،  وإعادة  تربوية  منشآت  وترميم  المدرسي،  التعليم 
دراسيٍة ومرافَق خدميٍة لمؤسساٍت قائمٍة وتأثيث وتجهيز المباني المدرسية. 
تنمية  إنشاء مركز  تمويل  إتفاقية  توقيع  الفترة  األنشطة هذه  وقد كان ضمن 
الطفولة المبكرة في أمانة العاصمة مع قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم 
تحديث وتطوير  إلى  المشروع  يهدف  كما  312000 دوالر.  تقديرية  بتكلفة 
العملية التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم قبل المدرسي من خالل تطوير 

أداء العاملين في مرحلة  التعليم قبل المدرسي.

رعاية الموهوبين
ضمن البرنامج الوطني لرعاية الموهوبين والمتفوقين، تم توقيع إتفاقية تمويل 
تجهيز مدرسة الميثاق بأمانة العاصمة بالورش والمشاغل الحرفية مع إدارة 
المشروع  ويهدف  دوالر.   62000 تقديرية  بتكلفة  باألمانة  والتعليم  التربية 
العلمية  والخبرات  المهارات  البرنامج  الدارسين ضمن  الطالب  إكساب  إلى 

والعملية الالزمة لتنمية مواهبهم ضمن منهج البرنامج .

برنامج تعليم الفتاة في الريف
قام البرنامج بتنفيذ األنشطة التالية:

تعليم الفتاة في الريف 
يعمل البرنامج على رفع معدل التحاق الفتيات في التعليم األساسي والتعليم 
المجتمعي في 8 عزل في محافظات صعدة والحديدة والضالع وتعز وعمران. 

وقد تم خالل هذه الفترة تنفيذ األنشطة التالية:
• تشكيل وتدريب14  مجلس آباء وأمهات في 7 من مدارس التدخل الجديدة 
كان منها 8 مجالس في عزلة البراشة -مديرية مقبنة - تعز و6 مجالس في 
التدريب  من  وأستفاد  الضالع.   – األزارق  مديرية   - المحرابي  بالد  عزلة 

)172( عضوًا في مجلس اآلباء واألمهات منهم 78 نساء.
• إجراء دراسة ميدانية لتحديد واختيار مراكز للتعليم المجتمعي بهدف فتح 
تدني  يوجد  حيث  تعز،   – مقبنة  بمديرية  البراشة  عزلة  في  جديدة  فصول 

ملحوظ في معدل التحاق الفتيات بالتعليم تصل إلى %10 فأقل . 
• طباعة )2000( نسخة من كتاب “دليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية” 

والمكون من جزأين نظري وتطبيقي.
“دليل  إستخدام  على  المجتمعي  التعليم  مراكز  في  ميسرات   7 تدريب   •

المهارات الحياتية للمرأة الريفية” 

محو األمية وتعليم الكبار
الكبار  تعليم  األمية/مهارات على  تدريب معلمات محو  البرنامج على  يعمل 
من  النوع  هذا  وإدارات  والموجهين  الحياتية  والمهارات  اليدوية  واألشغال 

أخبـــــار الوحـــــدات
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دار العز و مسجد النجمية – جبلة
يستمر المشروع في أعمال تدعيم وترميم القصر في الجهة الشمالية الشرقية 
في  األثرية  التنقيبات  أعمال  تستمر  كما  الثالث.  وحتى  األرضي  الدور  في 
منطقة السدرة السلطانية شاملًة التوثيق المعماري واألثري لألجزاء المكتشفة، 
المسجد  الزراعية. وفي  المدرجات  بناء  أعمال  في  االستمرار  إلى  باالضافة 
التابع للقصر، إنتهت أعمال ترميم الجدران المحيطة والبوابات وحماية حدود 

المسجد، باالضافة إلى ترميم الجدران الخاصة بالمتخذات القديمة.

ترميم بعض معالم حصن الهجرة
تم االنتهاء من الترميم اإلنشائي لجسم ومداخل وبوابة الحصن بما فيها أعمال 
القضاض للسطوح والجدران السفلية المحيطة بالبوابة، وتم ترميم وتنظيف قناة 
تصريف مياه األمطار والمجاري. وتم االنتهاء من ترميم جدران سد الحصن 
وإعادة بناء عقود السد الداخلية، باإلضافة على ترميم الجدران المحيطة بالسد 

من الخارج  مع إعادة بناء البوابات لمداخل الجامع.

مشروع توثيق وتدعيم جامع وقبة الساتي، القفر- إب
الجسور  أحمال  رفع  الربع  خالل  تم  حيث  المشروع،  من   % 32 إنجاز  تم 
الخشبية الثانوية والرئيسة المستندة على التاج والعمود الخشبي. وقام المشروع 
الجسر  ومعالجة  بالجص  القبلي  الجدار  في  المتضررة  المواضع  بترميم 
الوسطي والجسور الخشبية للمصندقات مع تثبيت أربع مصندقات مع إطاراتها 

باالضافة إلى ترميم كافة المصندقات الخشبية بإستثناء إطاراتها.   

الكتب والمطبوعات
 أنهى معهد فينيتو )VENETO( اإليطالي ترجمة كتاب “اليمن - رحلة • 

ثم  ومن  مواده،  وتحقيق  مراجعة  في  الصندوق  وشرع  صنعاء”  إلى 
سيتولى الطباعة والتوزيع. ألَّف هذا الكتاب رينزو مانزوني عن زيارته 

لمدينة صنعاء في الفترة من 1876 - 1877م. 
 تم إعداد المسودة األخيرة من كتاب “فن الرسوم الصخرية واستيطان • 

اليمن في عصور ما قبل التاريخ” وسيحال إلى الطباعة ليتم توزيعه على 
الجهات ذات العالقة من مكتبات وهيئات ومؤسسات تعليمية.  

دعم المؤسسات الحكومية الشريكة
صناعة •  مجال  في  تشكيليًا  وفنانًا  حرفيًا   13 بتدريب  الصندوق  قام   

السيراميك والفخار التقليدي الذي تتواله وزارة الثقافة . 
 كما قام بتدريب 60 خريج جامعي من أقسام )المكتبات- اآلثار- التاريخ( • 

إلكتروني(  توثيق  يدوي-  توثيق  فهرسة-  التوثيق )حصر-  أعمال  على 
لعدد  التوثيق  التدريب  خالل  وتم  المخطوطات  وحفظ  صيانة  ومبادئ 
1087 مخطوط، وكذلك التوثيق اإللكتروني لعدد 13954 مخطوط كما 
إلى  فوتوغرافيًا رقميًا  المخطوطات تصويرا  كبير من  تم تصوير عدد 

جانب ذلك تم ترميم وتغليف نحو 353 مخطوط. 
على •  الحفاظ  مجال  في  يومًا   36 لمدة  تدريب  مشروع  الصندوق  نفذ   

التراث المعماري والعمراني لعدد 80 موظفًا من 7 مؤسسات حكومية 
ذات العالقة وضباط مشاريع التراث في فروع الصندوق. هدف التدريب 
الثقافي،  التراث  وإدارة  الحفاظ  عن  األساسية  المعلومات  إيصال  إلى 
المحاضرات  خالل  من  نظري  أحدهما  جانبين  البرنامج  هذا  وتضمن 

واآلخر عملي من خالل العمل الميداني و زيارة بعض المشاريع.
 •

التدريب و الدعم املؤسسي
تهدف التدخالت في قطاعي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من 
خالل التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق وضباط 
وصغار  المستفيدين(  )لجان  المجتمعية  واللجان  واالستشاريين  المشاريع 

نتيجة  السقوط  البلكونة على وشك  كانت هذه  )الشرفة(، حيث  الغربية 
تلف وإنكسار العوارض الحاملة لها. 

 تم االنتهاء من إنجاز مبنى المواضئ والمطاهير بشكله النهائي لتتولي • 
افتتاحه إدارته وزارة األوقاف قبل شهر رمضان المقبل.

 ألقى خبير دولي متخصص في تركيب األلوان محاضرات عن األلوان • 
وتركيبها ومصادرها حضرها العاملون في ترميم السقوف الخشبية. 

موقع •  في  القديمة  والرقية  الورقية  القصاصات  من  إكتشاف مجموعة   
المصندقات الكبيرة الموجودة في الجزء الشمالي الغربي، كما ُاكُتُشَف 
مصحف صغير متكامل من الرق في داخل كوة في المنارة بعد فتحها 

وقد تم تحريزها ويجري التجهيز لتسليمها لدار المخطوطات.

مشاريع الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية
التراث  قائمة  ضمن  زبيد  مدينة  إلبقاء  عمومًا  الحكومية  الجهود  ضمن   

العالمي أنجز الصندوق االجتماعي التالي: 
 تم توريد الكابالت الكهربائية األرضية المخصصة لمنطقة المشروع • 

تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف في ساحات وشوارع الجزء التاريخي من 
المدينة.

 تم فتح مظاريف مناقصة لرصف مناطق جديدة في مدينة زبيد ويجري • 
حاليا إجراء التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة.

 يتم حاليا تنفيذ األعمال الكهربائية والصحية في مشروع ترميم مبنى • 
بعض  والستضافة  للمخطوطات  كدار  الفتتاحه  استعدادًا  الضيافة  دار 

الدارسين والباحثين.

مشروع ترميم مسجد ومدرسة األشرفية بتعز
تواصل العمل في المشروع وفقًا للخطة المعتمدة في عدة اتجاهات:

في •  الغربية  المنارة  بدن  في  التالفة  الخشبية  األجزاء  استبدال  تم  فقد   
المستوى األول، كما تم اعتماد نماذج التدخل في ترميم القضاض للقبة 
البدء في ترميم قضاض القبب و أقبية  الوسطى لقاعة الصالة, كما تم 
قناة  لتغطية  نموذج  تنفيذ  تم  كما  المحيطة.  والجدران  الجنوبية  البوابة 
المياه المالصقة للبركة لضمان أالمان وحسن االستخدام. كما تم عمل 
نماذج لألبواب الخشبية للمبنى ودورات المياه, وتم أيضًا إعداد مقترحات 
إلعادة توظيف أجزاء من المبنى على ضوء المقترحات المأخوذة من 

اجتماعات األهالي والمجاورين لمحيط المبنى.
الغربي •  الجزء  في  الملونة  الجصية  الزخارف  ترميم  من  االنتهاء  تم   

يوضح  للجمهور  توضيحي  معرض  ذلك  صاحب  الصالة،  قاعة  من 
فلسفة الترميم والطرق المتبعة في ذلك، و تم على يد أحد خبراء الفريق 
االيطالي المشارك تأهيل المرممين المحليين في مجال التوثيق والرسم 

الحر.

الجامع الكبير في شبام كوكبان
بأحدث  وتجهيزها  الجديدة  والمتخذات  المواضئ  مبنى  المشروُع  أنجز 
المقاشم  لري  المستخدمة  مياهها  تصريف  مرافق  مع  المناسبة  التجهيزات 
المجاورة، مع إكمال معظم السور الغربي والجنوبي الحامي لحرم الجامع. 
الجامع  أساسات  وقرب  الغربية  الجهة  في  الخرسانية  المباني  إزالة  وتمت 
الخاصة  الورشة  تجهيز  االنتهاء من  تم  كما  الجامع.  منافس  توسيع  بغرض 

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الموروث الثقافي

المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
المخطط 
في وثيقة 
المرحلة 
 2004
-2010

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

اإلجمالي2004200520062007200820092010

13523312217233213161عدد مشاريع الموروث الثقافي المموله 
35023532553215073361عدد االستشاريين الذين تم تدريبهم 

1,0001298592422681874611,264عدد العمال المهرة الذين تم تدريبهم 
* تشمل المؤشرات المشاريع المنجزة و الجاري تنفيذها حتى 30/06/2010

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم
المخطط في المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

وثيقة المرحلة 
 2004
-2010

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
اإلجمالي2004200520062007200820092010

10,08019402541186712382594229899013,468عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها و تجهيزها
1,5002953522631452992131031,670اعادة تأهيل فصول دراسيه

15,12406362641240217861624113010,219عدد الفصول المنجزة )بحسب سنة إنجاز المشروع(
403,200156068264334231689111350193071181436817491,219,697عدد الطلبه الملتحقين

542     542 800عدد معلمي رياض اطفال الذين تم تدريبهم
384119244640عدد رياض اطفال التي تم انشاؤها

عدد ورشات عمل في التعليم و التخطيط و البرمجه 
368121648294023176و التقييم

* تشمل المؤشرات المشاريع المنجزة و الجاري تنفيذها حتى 30/06/2010
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والمنظمات  الحكومية  والمؤسسات  المحلية  والسلطات  والفنيين  المقاولين 
غير الحكومية، الذين يشاركون في تقديم الخدمات اإلنتاجية وتحقيق التنمية 
المجتمعية ،إضافة إلى المساندة للعملية التعليمية ومحو األمية ونشر الثقافة في 
أوساط األطفال والشباب ، والذين يتلقون التدريب أيضًا في بعض المجاالت 
التجهيزات  بعض  توفير  إلى  باإلضافة  التدريب”،  “قطاع  في  المذكورة 
الضرورية واألنظمة المؤسسية وقواعد البيانات، وذلك سعيًا من الصندوق 

إلى تعزيز االستدامة المالية واإلدارية والتنظيمية لدى شركاء التنمية.
الدعم  قطاَعْي  في  مشروعًا   58 الربع  خالل  المعتمدة  المشاريع  عدد  وبلغ 
مليون     1.6 حوالي  إلى  التقديرية  تكلفتها  وصلت  والتدريب،  المؤسسي 
دوالر، منها 5 مشاريع موافق عليها و53 مشروعًا تحت التنفيذ، استهدفت 

الجهات التالية:ـ

منظمات حكومية
تم اعتماد 8 مشاريع  استهدفت قطاعي التدريب والدعم المؤسسي  ،منها 2 
التدريب في  المؤسسي. وتضمن االستهداف  للدعم  6  مشاريع   للتدريب و 
القطاعين على التدريب في التنظيم اإلداري وبرمجة المشروعات، دراسات 
ومراجعة  والتقييم،  المتابعة  االستراتيجي،  التخطيط  المؤسسي،  التحليل 
وتطوير وطباعة األدلة، باإلضافة إلى تدخالت الدعم المؤسسي والتي تمثلت 
في توفير التجهيزات والمعدات الالزمة مؤسسيًا. ويستفيد من التدخالت في  
القطاعين ،مركز التوعية البيئية في تعز ، وديوان وزارة التخطيط والتعاون 
 ، عمران  محافظة  مسور  ومديرية   ، المحويت  محافظة  ديوان  و   ، الدولي 

ومديريات تتبع محافظات صنعاء، تعز، حضرموت، عمران، ريمه(.

سلطة محلية
تركزت التدخالت في   17 مشروع ، منها 12 للتدريب و 5 مشاريع للدعم 
المؤسسي . وتشمل  مواضيع الدعم في القطاعين )وبحسب االحتياج( التخطيط 
بالمشاركة ، التعريف ببرنامج التمكين لجهات تدعم التنمية المحلية ، التعريف 
دراسات   ، المحلية  للسلطات  التمكين  برنامج  في  العمل  وآليات  بمنهجيات 
التحليل المؤسسي ، تحديد االحتياجات المجتمعية واألولويات الملحة وانتخاب 

لجان التنمية المجتمعية وإعداد التقارير التنموية في مناطق االستهداف .
وتستفيد من التدخالت  السلطة المحلية في كل من محافظة إب : ) مديرية 
 : ، محافظة حضرموت  الغيظة ، حصوين(   (  : المهرة  ، محافظة  حبيش( 
)مديرية دوعن( ، محافظة ريمة :) الجعفرية ، كسمة( ، محافظة المحويت 
: )مديرية ملحان (، محافظة عمران: )مديرية حبور ظليمة- مديرية ثالء( ، 

محافظة تعز :)مديرية شرعب الرونة ، المواسط(.

منظمات غير حكومية
شمل االستهداف التدريب والدعم المؤسسي من خالل 13 مشروعًا، منها 5 
االستهداف في  . وتضمن  المؤسسي  للدعم  8 مشاريع  و  للتدريب  مشاريع  
القطاعين التدريب والدعم في المجاالت التي تتوزع على الموضوعات التالية 

) وبحسب احتياج كل منظمة( 
المهارات اإلدارية والتنظيم  ، التخطيط والمتابعة وكتابة المشاريع ، النظام 
المحاسبي المبسط ، تدريب مدربات الخياطة واألشغال اليدوية ، صيانة مكائن 
الخياطة ، العمل الطوعي ، تدريب معلمات محو األمية وتعليم الكبار، فنيات 
األشغال  مخرجات  تطوير   ، التسويق  ومبادئ  السوق  دراسة  النحل،  تربية 
المتقدمة  اليدوية  األشغال  في  مدربات  تدريب   ، التمويل  تدبير   ، اليدوية 
لعضوات جمعية زبيد التنموية واالجتماعية ، إضافًة إلى توفير التجهيزات 
التدخالت  . وتستفيد من  المؤسسي  بالدعم  المعنية  المشاريع  في  الضرورية 

جمعيات  ومنظمات استهدفها الدعم بشكل فردي في  كل من  األمانة : 
شعوب(   / االجتماعية  العال  جمعية   ، القديمة  صنعاء   / النسوي  المركز   (

سنوات  ثالث  مدته  ،ويكون  الجديدة  والمعارف  المتغيرات  مع  يتالءم  بما 
متواصلة بما يعادل شهادة ثانوية صحية.

وفي إطار دعم البرنامج الوطني للصحة النفسية، تم تطوير مشروع تدريب 
الكوادر اإلدارية للبرنامج الوطني للصحة النفسية - )عدة محافظات( بهدف 
وإعداد طلبات  التخطيط  اإلدارة  في جوانب  البرنامج  إدارة  قدرات  تعزيز 

التمويل.
الممولة  المجتمع  قابالت  لدورات  الداعم  تم تطوير مشروع اإلشراف  كما 
من الصندوق االجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى تحسين مخرجات دورات 

القابالت التي ينفذها الصندوق االجتماعي من خالل اإلشراف الداعم.

تحسين الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية األولية
يهدف هذا المكون إلى زيادة التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية من 
خالل إعادة تأهيل الوحدات والمراكز الصحية القائمة، وبناء مرافق دائمة 
تشكيل  إلى  إضافًة  الصحية،  المرافق  وتأثيث  وتجهيز  المؤقتة،  من  بداًل 

وتدريب اللجان الصحية. 
4 مشاريع بتكلفة تقديرية 292,800 دوالر وإجمالي مستفيدين  تم تطوير 
46,877 مستفيد. وقد استهدفت هذه المشاريع بناء وتجهيز وتأثيث وحدات 
ومحافظة  المشنة(،  جبلة،  السفال،  )ذي  إب  محافظة  في  صحية  ومراكز 

حجة )المغربة(.  

خفض وفيات األمهات والمواليد
ُصمِّم هذا المكون لتوسيع وتحسين خدمات الصحة اإلنجابية من خالل بناء 
األمومة  ومراكز  والشاملة،  األساسية  التوليدية  الطوارئ  أقسام  وتجهيز 

والطفولة، وتجهيز أقسام الخدج وحديثي الوالدة.
وتأثيث  لتجهيز  دوالر(   269,000 تقديرية  )بتكلفة  مشروع  تطوير  تم 

الطوارئ التوليدية الشاملة في المستشفى الجمهوري في مدينة المحويت.

زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية
مختلف  في  الوسطية  الصحية  الكوادر  تدريب  إلى  المكون  هذا  يهدف 
التخصصات المرتبطة بالرعاية الصحية األولية )مساعدو األطباء، مساعدو 
أطباء األسنان، الممرضون، فنيو المختبرات( وكذا الثانوية )فنيو األشعة، 

فنيو العمليات، فنيو التخدير(.
تم تطوير مشروع لتوفير مستلزمات تدريب دورات الرعاية المنزلية لصحة 
لبقية  بالنسبة  أما  الدورات،  تنفيذ  يسهل  بما  الصندوق  لفروع  والوليد  األم 
احتياجات  لسد  40 مساعد طبيب  لتأهيل  تم تطوير مشروع  فقد  المكونات 
البيضاء،  بمحافظة  النائية  المناطق  في  األولية  الصحية  الرعاية  مرافق 
التوليدية  للطوارئ  مهنيات  ممرضات  إلى  طالبة   20 لتأهيل  ومشروع 

ر – محافظة عمران. الشاملة بمستشفى السالم خمِِ

اإلخالص  جمعية   ، إب،  /بعدان  النسوية  الحرث  :)جمعية  إب  محافظة 
االجتماعية الخيرية لتنمية المرأة الريفية/الرضمة )شيزر( ، منتدى المستقبل 
للتنمية الثقافية / ذي السفال، جمعية الحرن النسوية / بعدان ، جمعية الريف 
 : محافظة حضرموت   ) يريم   / النسوية  يحصب  جمعية   ، يريم   / النسوية 
)مؤسسة   : الحديدة  محافظة  بتريم(  التعاونية  للنحالين  حضرموت  )جمعية 
قطوف  ،مؤسسة  زبيد   / زبيد  ،جمعية  الحديدة   / اإلنسانية  للتنمية  التواصل 
محافظة   : التالية  األهلية  الجمعيات  ودعم  قدرات  (.بناء  الحديدة  للتنمية/ 
الحرب  ، جمعية معاقي  الخيرية  ، جمعية حواء  التراحم  ) جمعية  عمران  
بين  والتنسيق  الشراكة  دعم  إلى  إضافًة   ، الشهداء(  أسر  ورعاية  والواجب 

الجمعيات والمؤسسات األهلية والتنموية متعددة المستويات .

تجمعات محلية:
تتوزع    ، للتدريب  مشاريع   6 خالل  من  المحلية  التجمعات  استهداف  تم 
 ، نحالين  تدريب   ، الذاتية  المبادرات  تحفيز   (: مثل  مواضيع  بين  مكوناتها 
تشكيل وتدريب لجان مجتمعية ، دراسة و تحديد أولويات االحتياج بالمشاركة 
وتشكيل لجان متابعة وتنسيق(  وتستفيد من هذه التدخالت  ) وبحسب االحتياج 
( تجمعات محلية في كل من محافظة إب / حبيش  ومحافظة تعز / مقبنة ، 
شرعب الرونة /تعز ومحافظات تتبع كل من فروع: صنعاء ،تعز، المكال ، 

عمران (

مجالس تعاون القرى
لمجالس  الذاتية  المبادرات  تحفيز  استهدفت  مشاريع   6 التدخالت  تضمنت 
تعاون القرى في كل من  محافظات) تعز ، المحويت ، المهرة ، عمران ، 
لعدد  القرى  تعاون  انتخاب وتشكيل مجالس  ريمة ،إب ( وشملت األنشطة  
إجمالي: ) 536( قرية إضافة إلى تحديد  االحتياجات المجتمعية، واألولويات 
:)المواسط/تعز،  التالية  المديريات  في  الميدانية  األوضاع  تحليل  و  الملحة 
الجعفرية  عمران،  ظليمة/  حبور   ، /المهرة  حصوين   ، المحويت   / ملحان 
نطاق  في  المجتمعي  الوضع  تعكس  والتي   ) /إب  حبيش   ، /ريمة  كسمة  ـ 

االستهداف.

قطاع خاص )أفراد(
تضمنت التدخالت 8  مشاريع  ، تتوزع  بين  تدريب و تأهيل  : )295(  
  ، صنعاء   (: الفروع  في  التنمية  أجل  من  التمكين  لبرنامج  استشاري/ات 
مقيمين  وفنيين  مهندسين  وقدرات  كفاءة  ورفع  تدريب  و  المكال(،  عمران، 
والمقاوالت   ، المجتمعية  التعاقدات  مجاالت  في  المشاريع  على  لإلشراف 
المدنية ، المجاالت القطاعية ، تدريب مدربين في النظام المحاسبي للمنظمات 
غير الحكومية ، تدريب مقاولين مبتدئين في األساليب التنفيذية والتعاقدية ، 

تدريب ورفع كفاءة االستشاريين المشرفين على مشاريع تحت التنفيذ. 
وتستفيد من هذه التدخالت  ) بحسب االحتياج (  فروع : ) صنعاء ، عمران 

، حجة ،  الحديدة، المكال , تعز( وأكثر من محافظة.

قطاع الصحة
بلغ عدد المشاريع التي تم تطويرها خالل الربع األول 34 مشروعًا بتكلفة 
تقديرية 1,514,818 دوالرًا، وقد بلغ العدد التقديري للمستفيدين المباشرين  

84,747 مستفيدًا )87 % إناث: 13 % ذكور(.

البناء المؤسسي
الدليل  وإعداد  المجتمع  قابالت  منهج  وتحديث  )مراجعة  تطوير مشروع  تم 
المرجعي( بحيث يكون مبنيًا على تعزيز كفاءات ومهارات قابالت المجتمع 

الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  من  المقدمة  الخدمات  تحسين 
األولية

يهدف هذا المكون إلى تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية من 
خالل التدريب أثناء الخدمة. 

وقد تم تطوير 6 مشاريع، منها 4 مشاريع لتدريب )118( كادرًا صحيًا مساعدًا 
مرفق   106 )تشمل  حجة  محافظة  من  الطفل  لصحة  التكاملية  الرعاية  على 
صحي في 13 مديرية(، ومحافظة شبوة )مديريات الصعيد وحبان والروضة(. 
وتم تطوير مشروع لتنفيذ برنامج تحسين الجودة QIP في خمسة مرافق صحية 
تطوير مشروع  تم  كما   .GTZ مع  بالتعاون  مديريات ساحل حضرموت  من 
تدريب كوادر طبية ومساعدة على االكتشاف المبكر لإلعاقة الحركية واإلحالة 

في عدة مديريات ريفية في محافظة تعز. 

زيادة الوالدات تحت إشراف طبي
قابالت  وبالذات  للقابالت  الخدمة  واثناء  قبل  التدريب  المكون على  هذا  يركز 
المجتمع من خالل تقديم منح داخلية للفتيات للدراسة في مجال القبالة من كل 

المحافظات بهدف تحسين الرعاية الصحية األولية لألمهات والمواليد.
تم تطوير  12 مشروعًا، منها مشروع لتأهيل 20 طالبة خريجات ثانوية عامة 
إلى قابالت فنيات - عدة مديريات – محافظة عمران، ومشروع لتدريب )24( 
مدربة قابالت المجتمع )الدفعة الثالثة( من عدة محافظات على برنامج الرعاية 
قابلة   )220( لتدريب  مشاريع   10 إلى  إضافًة  والوليد.  األم  لصحة  المنزلية 
مجتمع في الرعاية المنزلية لصحة ألم والوليد من محافظات لحج )المسيمير(، 
صنعاء )خوالن(، حجة )مستبأ والمفتاح(، المهرة )عدة مديريات(، حضرموت 
وعيال  )ذيبين  عمران  )الطويلة(،  المحويت  )خنفر(،  أبين  والقطن(،  )سيئون 

سريح(، الضالع )الشعيب(. 

الصحة النفسية 
تم تطوير مشروع لتعزيز الصحة النفسية المدرسية في أمانة العاصمة من خالل 
عقد ورش عمل مع الوزارات ذات العالقة بالصحة النفسية المدرسية ومدراء 
لتفعيل  المدارس  كل  في  النفسيين  األخصائيين  دور  أهمية  لمناقشة  المدارس 
الصحة  تعزيز  طرق  وكذا  والمراهقة،  الطفولة  مرحلتي  في  النفسي  االرشاد 
النفسية المدرسية ورفع الوعي بالصحة النفسية واالرشاد النفسي في المدراس.
صحيًا  كادرًا  و)92(  عموم  طبيب   )78( لتدريب  مشاريع   5 تطوير  تم  كما 
مساعدًا على الرعاية النفسية من محافظات األمانة، البيضاء، ذمار، الحديدة، 

وريمة.

الفئات ذات االحتياجات اخلاصة
 برنامج التربية الشاملة والخاصة	 

المنظمات  الى  باالضافة  الشاملة  التربية  وسياسات  أنشطة  الصندوق  يدعم 
غير الحكومية ومراكز التربية الخاصة بهدف دمج األطفال ذوي االحتياجات 

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعي التدريب و الدعم المؤسسي
المخطط في المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

وثيقة المرحلة 
-2010 2004

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
اإلجمالي2004200520062007200820092010

175438680101273740414عدد ورشات عمل للمنظمات غير الحكوميه 
عدد المنظمات غير الحكوميه و التعاونيات التي 

20042282831281318188تم دعمها 

عدد المجاميع او تجمعات محليه  والمنظمات 
1,900642332683484305901552,088المجتمعيه )بمختلف االشكال( التي تم دعمها 

7001015132220787عدد المجالس المحلية التي تم دعمها 
 عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم 

9222  18755845260737505 تدريبهم ** 

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ و المنجزة فقط حتى 30/06/2010
**يشمل المؤشر جميع الورش في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية و النجمعات المحلية

***يشمل التدريب جميع المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية )330 مجلسًا محليًا تقريبًا(

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعي الصحه و ذوي اإلحتياجات الخاصه
المخطط في وثيقة المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

المرحلة 2004 
-2010

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
اإلجمالي2004200520062007200820092010

قطاع الصحة
310153321148825516370مشاريُع بنية تحتية لدعم تقديم خدمات نوعية في المرافق الصحية

28  21272116مشاريُع دعم المعاهد الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي
بوا 300   4001202012040كوادُر المعاهد الصحية الذين ُدرِّ

47 3    5مشاريُع تطوير المناهج في المعاهد الصحية
12   10 2 12مكتباُت المعاهد الصحية التي تم تجهيزها وتزويدها بالكتب الطبية

دة بوسائل تعليمية 19  4105  21مشاريُع دعم مختبرات تدريس مزوَّ
116 0960 125200كوادُر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية تم تدريبهم

3     3 4مشاريُع دعم اإلدارة الصحية للمديريات
1,992 1,50068351933540158257كوادُر صحية ُدرِّبت

قطاع الفئات ذات االحتياجات الخاصة
128 148579525284المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة 

أطفال في ظروف صعبة تم استيعابهم في المدارس المدعومة من 
8,000363313045744151017063798030,052الصندوق

ذوي  لخدمة  الفني  بالتدريب  دعمها  تم  حكومية  غير  منظمات 
807236011331725176االحتياجات الخاصة 

2104313311471572213تجمعات واعية ألهمية التعليم الشامل )تأهيل مجتمعي(
1    1  2كليات التعليم الخاص

335300146 1401446الموظفون الذين تم تأهيلهم في مجال اإلعاقة
7    35511مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر

500000000مراكز أطفال الشوارع واألحداث والجانحين
* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ و المنجزة فقط حتى 30/06/2010
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الخاصة في المدارس الحكومية. وقد تمت الموافقة على 20 مشروعًا استهدفت 
دمج وتأهيل 1299 طفاًل من ذوي اإلعاقات المختلفة وتدريب 320 أخصائيًا 
وإداريًا وأمًا و20 منظمة ومركزًا و68 مدرسة في أمانة العاصمة ومحافظات 
المحويت, إب, ذمار, مأرب , البيضاء , ذمار , حجه, عمران , الحديدة , تعز 
الدمج  مفاهيم  حول  المؤسسات  تلك  كوادر  تدريب  في  تركزت  وحضرموت 
توظيف غرف  مهارات   ، التعليمية  الوسائل  وإعداد  التدريس  طرق   , وآلياته 
صعوبات  الحياتية،  المهارات  الفردية,  الخطط  والتشخيص،  المصادرالتقييم 
تأسيس خدمات الضعف  برايل،  النطقية, مبادئ وأسس كتابة  المعالجة  التعلم, 
البصري في مدارس التربية الشاملة وإدخال منهجية ثنائية اللغة في تعليم الصم  
وتدريب 10 أطفال مصابيت بالشلل الدماغي وأمهاتهم على المهارات الحياتية 
اإلعاقة  ذوي  لألطفال  وحمامات  هندسية  تسهيالت  إنشاء  كذلك  والتعليمية, 

الحركية وإضافة فصول ومرفقات وتأثيث وتجهيز.

 تنمية الطفولة المبكرة:	 
والسياسات  المبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
تمت  وقد  سنوات(   0-8( العمرية  للفئة   الموجهة  الوطنية  واالستراتيجيات 
المبكرة   الطفولة  تنمية  مجال  في  مدربين  تدريب  مشاريع   6 على  الموافقة 
بالتجهيزات واألدوات الطبية الالزمة لتقديم خدمات االكتشاف المبكر لإلعاقة 
الوظيفي  التشخيص  و  المبكرة  االكتشاف  األطفال حول قضايا  أطباء  ,تدريب 
العالجي لإلعاقات المختلفة ودعم خدمات اإلكتشاف المبكر وأعداد أدلة عملية 
للدليل المرجعي في االكتشاف المبكر لإلعاقة وتدريب مدربين وطنيين عليه و 
دعم التعليم ما قبل المدرسي عبر التأثيث والتجهيز والتدريب. تستفيد من هذه 
الحديدة,  العاصمة ومحافظات عدن , تعز, إب,  المشاريع مؤسسات من أمانة 

ذمار, لحج .
 االمتداد الريفي الخدمي:	 

تمت الموافقة على مشروعين يهدفان إلى تدريب كوادر جمعيات ريفية ومدارس 
عامة في مديرية السودة بعمران حول أساليب وطرق تعليم المكفوفين ومفاهيم 
إلى  وكذلك  المساندة  التعليمية  بالوسائل  المدارس  وتزويد  له  والتخطيط  الدمج 
بناء وتأثيث  التعليمي للصم في مديرية ريف إب عبر  تعزيز برنامج االمتداد 

ثالثة فصول مع المرفقات المساندة وتأثيثها وتجهيزها.
برنامج الدعم المؤسسي:	 

تم تنفيذ 7 مشاريع تهدف إلى تأثيث وتجهيز اإلتحاد الوطني لجمعيات المعاقين 
تدريب  و  إب,  الحديدة,  المكال,  تعز,  ذمار,  محافظات  في  وفروعه  اليمنيين 
الكوادر في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لمركز التأهيل والتدريب المهني 
لذوي االحتياجات الخاصة - سيئون- حضرموت وتأهيل المكتبة العامة للطفل 
بالمكال لتمكين األطفال ذوي اإلعاقة من االستفادة منها من خالل إجراء بعض 
لذوي  للقراءة  ومعينات  بوسائل  وتزويدها  وحماماتها  بها  الهندسية  التسهيالت 
الضعف البصري وكتب بالخط البارز واجهزة كمبيوتر وبرامج ناطقة وأجهزة 
تسجيل وتحويل بعض كتب المكتبة من مقروءة  لمسموعة باالستعانة ببرنامج 
اإلداريين  توعية  إلى  باإلضافة  للمكفوفين هذا  إبصار وبرامج أخرى مساعدة 

بالمكتبة حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
دعم السياسات واالستراتيجيات:	 

في إطار مشروع مسح عمالة األطفال الموقع بين الصندوق االجتماعي للتنمية 
ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  مع  وبالتعاون  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  و 
اليونسيف تم تنفيذ دورة تدريب مدربين للماسحين الذين سيقومون بتنفيذ المسح 

الميداني تاله  تدريب ميداني.
الثانية-  -المرحلة  لإلعاقة  الوطنية  اإلستراتيجية  تطوير  مشروع  إطار  وفي 
ُعقدت ورشتي عمل إلثراء مسودة اإلستراتيجية شارك فيها ممثلون من جميع 
الجهات المختصة. الجدير بالذكر أن الدراسات التي تستند اليها االستراتيجية يتم 

تمويلها من قبل الصندوق االجتماعي. 
الحماية:	 

تمت الموافقة على 21 مشروعًا في أنشطة برنامج الحماية االجتماعية الذي 
الرعاية االجتماعية  السجون ومراكز  إلى تحسين خدمات أصالحية  يهدف 
وتحسين الخدمات للفئات األولى بالرعاية وتطوير خدمات مراكز الطفولة 
اآلمنة ودعم السياسات واالستراتيجيات والبرامج الموجهة لألطفال المعنفين 
للعنف ضد  إجرائية  أدلة  إعداد  األنشطة  تضمنت  وقد  المهربين.  واألطفال 
األطفال في المدارس وتدريب ، وإعادة تأهيل قسم أحداث بالسجن المركزي 
والرعاية  االجتماعية  المراقبة  لبرنامج  مؤسسي  ودعم   ، العاصمة،  بأمانة 
الالحقة لألطفال في نزاع مع القانون في عدن، ودعم تأسيس برنامج الرعاية 
الالحقة للفتيات الجانحات في دار األمل للجانحات في أمانة العاصمة، وتعزيز 
خدمة تسجيل المواليد في محافظتي تعز وعدن، وبناء واستكمال تجهيز و 
تأثيث مركز للحماية االجتماعية المؤقتة للطفولة في حرض بمحافظة حجة، 
وقيادات مجتمعية  االجتماعية  الحماية  في  اخصائيين  تدريب  الى  باالضافة 
المجموعات  من  وأفراد  وأسرهم  ومعاقون  وأيتام  وأحداث  وطالب  محلية 
المشكالت  حول  الصندوق  وضباط  أكاديميون  ومعلمون  بالرعاية  األولى 
للتعامل  السليمة  واالتصالية  النفسية  واألساليب  مجموعة  كل  مع  السلوكية 

معهم والعمل على دمجهم مع مجتمعاتهم. 

املياه والبيئة

المشاريع  عدد  بلغ  وقد   ، والبيئة  المياه  قطاَعْي  على  الوحدة  نشاُط  يشتمُل 
تقديرية  بكلفة  مشروعًا   46 الربع  خالل  القطاعين،  في  عليها  الموافق 
تقارُب5.4   مليون دوالر، يستفيد منها حوالي  166ألف شخص.. ليصل 
وحتى   1997 عام  الصندوق  تأسيس  )منذ  للمشاريع  التراكمي  العدُد  بذلك 
نهاية مارس  2010 م ( إلى        1878مشروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 
210.5 مليون دوالر، ويتوقع أن يستفيد من مشاريع القطاعين تراكميًا أكثر 

من 5.372 ماليين شخص.

قطاع المياه
يهدف القطاع إلى توفير المياه المحسنة والكافية للمجتمعات المحلية الفقيرة 
الصحي  الوعي  رفع  اليمني،وكذا  الريف  في  بالمياه  التغطية  تعريف  وفق 

والبيئي للمستفيدين  .
لتأهيل  أيام  بتنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة  الربع  قام فرع عمران في هذا 
استشاريين في حصاد مياه األمطار، حضر وتأهل في هذه الدورة 19 متدربًا 
في  استشاريين  لتأهيل  أيام  ستة  لمدة  تدريبية  دورة  بتنفيذ  الفرع  قام  كما   ,
التصميم واإلشراف على مشاريع المياه الممكننة ، وقد حضر هذه الدورة 19 

متدربًا وتأهل منهم 18 متدربا .

قطاع البيئة
   خالل هذا الربع تم إقامة أربع دورات لتأهيل استشاريين في مجال التصاميم 
واإلشراف على أنظمة الصرف الصحي المختلفة لفرع صنعاء ، والحديدة، 
وتعز، وذمار لعدد 76 متدربًا ومتدربة وقد قام بالتدريب مركز المياه والبيئة 

بجامعة صنعاء , وتأهل من المتدربين 60 متدربًا ومتدربة .
 ومن األنشطة التي نفذت في إطار منهج الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع  
والتي تجسد أثر المنهج في تغيير السلوك تم في 29/5/2010م إعالن ست 
والقرى هي   الصحي  الصرف  في  نموذجية  كقرى  السود  مديرية  في  قرى 
 . المؤيد  وبيت  العنس  ,بيت  الرازحي  ,بيت  الولي  ,بيت  ,مقنع  بيت حازب 
وحضر الحفل اإلخوة وكيل محافظة عمران لقطاع البيئة واألخ رئيس وحدة 
المياه والبيئة بالصندوق االجتماعي ومدير فرع الصندوق بعمران وعضو 

مجلس النواب وأعضاء السلطة المحلية الممثلين لمديرية السود 
وأيضًا في 7/6 / 2010 م تم البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية لحمالت التوعية 
بمنهجية الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع بواسطة أهالي القرى التي 
أعلنت نموذجية في الصرف الصحي في كل من محافظات تعز واب وعمران 
وبمعدل عشر قرى في كل محافظة. وكذلك خالل الفترة من 30/6-26 تم في 
فرع الصندوق بتعز تنفيذ دورة تدريبية على تنفيذ منهج الصرف الصحي 
الكامل بقيادة المجتمع , حيث تم تدريب 32 استشاري )12اناث و20ذكور( 

باإلضافة إلى خمسة ضباط مشاريع .

تبادل الخبرات بين الفروع:
نظرًا لتنفيذ فرع ذمار عدد من المشاريع الرائدة في قطاعي المياه والبيئة فقد 
رتبت الوحدة مع الفرع الستقبال مدراء الفروع وضباط المياه لالطالع على 
تجربة الفرع حيث تم زيارة مشروع مياه زريقة آل غشام ومشروع مجاري 

الخف والحيكل.
فكرة المشروع األول قائمة على االعتماد على حاجز مياه لتغذية بئر يدوية 
وهي مصدر مياه المشروع حيث تضخ المياه منها إلى خزان برجي ثم شبكة 
توزيع إلى المنازل. الجديد في المشروع هو االستفادة من الحواجز لتوفير 
المياه لالستهالك المنزلي وكذلك نظام التحكم عن بعد لفتح وغلق المحبس 
المشروع.  إدارة  الذي طورته  البرجي  الخزان  من  الخارج  للخط  الرئيسي 
أما المشروع الثاني فهو مشروع تجريبي لمعالجة المجاري باستخدام تقنية 

المفاعالت الهوائية.  

الزراعة والتنمية الريفية
قطاع الزراعة

استكمل القطاع إنجاز 31 مشروعًا، 9 منها  في فرع حجة و 11 في فرع 
عدن و7 في فرع صنعاء و2 في فرع الحديدة، تناولت جميعها تنفيذ مشاريع 
اإلنتاج  “تنمية  المطرية  الزراعة  لمشروع  الثالث  المكون  أنشطة  ضمن 
الميدانية  والمسوحات  الدراسات  تنفيذ  في  المشاريع  تلك  تمثلت  الريفي”. 
مشروعاتها  وتمويل  قدراتها  وبناء  اإلنتاجية  واللجان  المجموعات  وتكوين 
اإلنتاجية، باإلضافة إلى إنجاز مشروعين من قبل المركز الرئيسي للصندوق، 
اختص األول  بإعداد مدربين/ات في مجاالت التربية المنزلية للدواجن في 
التدريب )658( متدربًا ومتدربة واشتمل  أكثر من محافظة حيث استهدف 
مديرية  مديريات هي:   5 في   مواقع   5 الذي شمل  الموقعي  التدريب  على 
خميس بني سعد،  مديرية  الحجيلة )الحديدة(، مديرية بالد الروس )صنعاء( 
ومديرية جبل راس )الحديدة(، فيما اختص المشروع الثاني – الذي استعان 
بمدرب إقليمي -  بتنفيذ دورة تدريبية في مجال “تدريب مدربين” انعقدت  
في عدن لمدة 13 يومًا وبمشاركة 19  من ضباط الزراعة بالفروع والمقر 
الرئيسي وعدد مختار من االستشاريين والذين سيتم االستعانة بهم في تنفيذ 

انشطة المكون الثالث.

 أنشطة التدريب وبناء القدرات  
باالضافة إلى مشاركتهم في دورة تدريب مدربين التي سبق االشارة اليها ، 
 GIS شارك  كذلك ضباط الزراعة بالفروع في دورة فنية في استخدام نظام
تدريبية  دورات   8 تنفيذ  تم  فقد  ذلك،  عن  فضاًل  ايام.   3 لمدة  انعقدت  التي 

البيطرة  مجالي  منها   2 تناولت  والموضوعات  المجاالت  من  العديد  تناولت 
وزراعة وإنتاج الزيتون في كل من إب وصنعاء على التوالي، شارك فيهما 
ما يزيد عن 60 مزارعًا ومزارعة ومرشدًا زراعيًا،  في حين تناولت 4 منها 
دورات تدريبية الستشاريي الفروع في مجاالت تكوين المجموعات اإلنتاجية 
 150 فيها  والحديدة وصنعاء وعدن، شارك  في كل من حجة  قدراتها  وبناء 
من  الثالث  المكون  أنشطة  تنفيذ  في  بهم  االستعانة  وتم  واستشارية  استشاريًا 
الزراعة المطرية. كما انتهى القطاع خالل شهر يونيو من تنفيذ دورتي تدريب 
مشاركًا   60 فيها  شارك  اإلرشادية  التوعية  حمالت  وتنفيذ  إعداد  مجال  في 
ومشاركة لالستعانة بهم في تنفيذ 5 حمالت توعية إرشادية في 10 مديريات 

من 5 محافظات يعمل فيها مشروع الزراعة المطرية.  

أنشطة تكوين وتمويل المجموعات 
في سياق استكمال مرحلة تكوين المجموعات  وبناء قدراتها في المحافظات 
الخمس التي يتم فيها التوسع في  تجريب البرنامج، بلغ اجمالي  المجموعات 
التي تم تكوينها خالل الربعين االول والثاني من العام الجاري في 10 مديريات 
من 4 محافظات  إلى  1319 مجموعة منتجين ومنتجات ريفيين و 140 لجنة 
منتجين / منتجات ضمن 140 مجتمعًا محليًا كان تفاصيلها كالتالي: تم تشكيل 
406 مجموعة في محافظة حجة و  458 مجموعة في محافظة الحديدة و218 

مجموعة في محافظة لحج.
كما تم خالل الربع الجاري  تكوين  237 مجموعة منتجين / منتجات ريفيين 
في  مديريات بني مطر و جحانة  و همدان  من  محافظة صنعاء احتلت الثروة 
الحيوانية 50 % من االنشطة اإلنتاجية للمجموعات تالها كل من تقنيات حديثة 
و إنتاج اللوز و تربية الدواجن وإنتاج البذور وإنتاج الخضروات وبنسب  14 

%   ، 8 % ، 7 % على التوالي من اجمالي األنشطة. 
المالي  الدعم  إطار  وفي  انتاجية،  مجموعة   1009 قدرات  بناء  تم  أن  بعد 
للمجموعات في تنفيذ مشاريعها اإلنتاجية حتى يونيو 2010، تم تمويل حوالي 
إنتاج  500 مجموعة في موضوعات عدة شملت الثروة الحيوانية ) تربية ، 
، تسمين( والدواجن  والنحل والصناعات الغذائية و والبذور وإنتاج وتسويق 
اليدوية  الحرف  وانتاج  زيتون  وزراعة  واللوز  والعنب  والبن  الخضروات 
الحديثة   التقنيات  واستخدام  مدرجات  استصالح  و  والمياه   التربة  وحماية 

وخدمات البيطرة. 

تنسيق فني 
الذان  للمشروع  والثاني  االول  المكونين  مع  المشترك  بالتنسيق  يتعلق  فيما 
64 مجموعة بذور  القطاع بتمويل  تنفذهما وزارة الزراعة والري ، فقد قام 
كونها  المكون االول ، بينما يقوم حاليًا باستكمال االجراءات الخاصة بتنفيذ 
لجان  قبل  من  مرشحًا    70 لعدد  البيطرية  الصحية  للرعاية  تدريب  برنامج 
المنتجين الريفيين في المجتمعات المستهدفة من قبل المكون الثالث وبتمويل 

منه. 

الخدمات االستشارية 
123 استشاريًا / استشارية محليين في فروع عدن  بـ  القطاع باالستعانة  قام 
وحجة  و صنعاء و الحديدة في تنفيذ التدريب والمتابعة والدعم الفني الميداني  
والضبط المحاسبي واإلداري  لمجموعات المنتجين الريفيين و البناء التنظيمي 
خيران  و  اسلم  مديريات  مديريات  من   كل  في  مشاريع  مقترحات  واعداد 
المحرق والمغربة )حجة( استفادت منها 1054 اسرة و 108 أسرة في لحج 
3817 و اسرة في مديريات ارحب وبالد الروس وجحانة وهمدان وبني مطر 

)صنعاء( والمحويت وخميس بني سعد والرجم )المحويت(.

برنامج التدخل المتكامل
نفذ البرنامج دراسات لتحديد االحتياجات في مختلف المناطق التي استهدفتها 
الفروع حديثًا ويجري تشكيل اللجان التنموية وإعداد الخطط التنموية للمناطق. 

من  مختصًا   28 مع  تنسيقية  ورشة  بتنفيذ  البرنامج  قام  التعليم،  مجال  وفي 

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعي المياة و البيئة
المخطط في وثيقة المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

المرحلة 2004 
-2010

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
اإلجمالي2004200520062007200820092010

40061495062495616343عدد المشاريع  في حصاد المياه 
3,000,000867250111325010442573552308073273877031305004,705,517السعة االضافية للسدود )متر مكعب( 

1402213201017271110عدد مشاريع انظمة  المياه بانابيب
601413105107463عدد السدود 

210541520531669182عدد حمالت توعيه صحيه و بيئيه 
45 2110437156عدد مشاريع  انظمة ادارة المياه العادمه 

21 16932223عدد مشاريع ادارة المخلفات الصلبه 
23 10423644عدد مشاريع الحفاظ على المياه و التربه 
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قبل التدخل في محافظات عدن, تعز, لحج بالتعاون مع شركة IPA  وجامعة 
YALE  األمريكية.

 تمويل برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر: تم خالل الربع 
الثاني تمويل كلًَ من صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بمبلغ 
حضرموت  وادي  وبرنامج  أمريكي(,  دوالر  مليون   ( ريال  مليون   225
و  أمريكي(   دوالر  ألف   195( ريال  مليون   44 بمبلغ  واالدخار  للتمويل 
دوالر  ألف   177  ( ريال  مليون   40 بمبلغ  األصغر  للتمويل  نماء  برنامج 
أمريكي ( و مشروع المساعدة الذاتية لالدخار واإلقراض بمبلغ 50 مليون 
البرامج  لتلك  التمويلية  لتغطية االحتياجات  ألف ريال( و ذلك   222 ريال) 

والمؤسسات  ومساعدتها على االنتشار والتوسع .
التدريبية لشركائها في مجال  الدورات  نفذ الصندوق عددًا من  التدريب:   

التمويل الصغير واألصغر وهي كالتالي:
 إدارة المتأخرات وتحديد سعر الفائدة : أقيمت الدورة لمدة 4 أيام و • 

حضرها 20 مشاركًا من صناع القرار والعاملين في برامج و مؤسسات 
التمويل الصغير و األصغر.

لمدة 	  الدورة  استمرت    : الدولية  للتقارير   SEEP نموذج  استخدام   
5 أيام و حضرها 20 مشاركًا من العاملين والمدراء الماليين ومدراء 

عمليات برامج ومؤسسات التمويل الصغير و األصغر. 
مشاركًا •   20 الدورة  هذه  حضر   : البشرية  الموارد  إدارة  دورة    

الصغير                التمويل  ومؤسسات  برامج  في  البشرية  الموارد  مدراء  من 
و األصغر واستمرت 5 أيام.

 ورشة العمل لشركاء التمويل األصغر: أقامت الوحدة ورشة عمل في 
 9 34 مشاركًا يمثلون  المنشآت الصغيرة واألصغر, حضرها  تنمية  مجال 
الكفيلة  الجهات  إلى عدد من  التمويل األصغر باإلضافة  مؤسسات وبرامج 
لها وخالل الورشة تم استعراض عدة مواضيع، من أهمها أهمية استخدام 
برنامج مكتب االئتمان كما تم عمل عرض حول نظام إلدارة معلومات بنوك 
ومؤسسات التمويل األصغر كذلك قام شركاء الصندوق باستعراض االنجاز 
من خطة عمل عام 2010م ومؤشرات أداء تلك البرامج والمؤسسات للربع 
األول من العام الحالي  مقارنة بما هو مخطط ، باإلضافة إلى التطرق إلى 

المشاكل والمعوقات التي تواجه توسع وانتشار أنشطتها.

 إجراء المصادقات الميدانية لمحافظ قروض شركة األوائل للتمويل 
نسبته  ما  الميدانية على  المصادقات  بإجراء عملية  الوحدة  قامت  األصغر: 

%50 عن نسبة المحفظة القائمة لفروع شركة األوائل للتمويل األصغر. 

)SMEPS( أنشطة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 
قامت الوكالة خالل الربع الثاني باألنشطة التالية:

اتفاقية مع مؤسسة  منحة لمؤسسة عدن للتمويل األصغر: تم التوقيع على 
احتياجاتهم  وتغطية  بالشباب  خاص  منتج  لتصميم  األصغر  للتمويل  عدن 

التمويلية.

برنامج خديجة للشباب: ابتدأ العمل ببرنامج خديجة بتدريب دفعتين 	 
التابع  )كاب(   “ األعمال  عالم  إلى  “تعرف  برنامج  على  الشباب  من 
لمنظمة العمل الدولية. وقد طور المشاركون في البرنامج خطط عمل 
متنوعة لمشاريعهم التي أظهرت إبداعًا في التفكير والتوجه إلى قطاع 
الخدمات. مثل التسويق والتصميم عبر شبكة االنترنت و تصميم أزياء 

ومتعهدين الحفالت. 

الخاص 	  القطاع  في  الصغيرة  المشاريع  لصاحبات  ورشة عمل 
الوكالة  شاركت  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون  المنظم:  غير 
بتنظيم ورشة عمل لمناقشة الصعوبات التي تواجهها السيدات في تسجيل 
مشاريعهن لدى الجهات المختصة وذلك لالستفادة من االمتيازات التي 
36 سيدة من  الورشة  الخاص. حضر  للقطاع  اليمنية  القوانين  تقدمها 
القطاع الخاص غير المنظم وتم مناقشة الحلول المقترحة لتحويل هذه 
المشاريع للقطاع الخاص المنظم. وتم خالل الورشة تقديم مادة تدريبية 
عن خدمة العمالء شاركت فيها السيدات بالتعاون مع أحد كبار مدربي 

برنامج” البزنس إيدج”.

ورشة عمل “ أهمية استخدام أجهزة الكشف عن أعطال السيارات” 	 
سيئون  مدينة  في  2010م  يونيو  شهر  في  الورشة  هذه  انعقدت  سيئون: 
بالتعاون مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وادي حضرموت, 
وهدفت إلى إظهار نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الوكالة في قطاع 
ورش إصالح السيارات في ساحل ووادي حضرموت. وفي خالل الورشة 
قدم المحاضر عرضا تفصيليا عن أجهزة تشخيص األعطال وخصائصها 
تحديثا  توفر  لألجهزة  المصنعة  الشركات  أن  موضحا  المختلفة  وأنواعها 
مالكي ورش إصالح  من  عدد  العمل  األجهزة وحضر ورشة  لتلك  سنويا 

السيارات والجهات ذات العالقة.

التسويقية حول فرص تصدير 	  الدراسة  ورشة عمل عن مخرجات 
األسماك اليمنية: اختتمت هذه الورشة بمدينة عدن بالتنسيق مع الجمعية 
في  الرائدة  الشركات  في  مسئولين  بمشاركة  و  األسماك  لمصدري  اليمنية 
عدن  محافظة  من  البحرية  واألحياء  األسماك  وتحضير  تصدير  مجال  
الدراسة  هذه  بإعداد  الوكالة  قامت  وقد   والحديدة.  والمهرة  وحضرموت 
بهدف التعرف على فرص تصدير األسماك إلى أسواق عالية القيمة في دول 

الخليج وخاصة دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية.

الوكالة 	  من  الممول  طموحي  برنامج  فعاليات  ضمن  طموحي:  برنامج 
المستهدفة  للقطاعات  تعريفية  ورشات  عقد  تم  الدولية  للتنمية  األمريكية 
الثقافة الريادية “تعرف إلى عالم األعمال  وتنشيطية للمدربين في برنامج 
عقد  تم  طموحي،  برنامج  ضمن  كاب  برنامج  لمجريات  متابعة  )كاب(.  
ورشة تنشيطية لسبعة من مدربي الكاب من محافظات )عدن ولحج وأبين( 
من أجل التحضير لعقد دورات قصيرة للبرنامج في شهر يوليو 2010 في 

كل من عدن ولحج, 
ومن جهة أخرى أقامت الوكالة الورشة التعريفية للبرنامج في عدن شارك فيها 50 
ممثاًل للقطاعين الحكومي )جامعة عدن والمعاهد الحكومية( والخاص )الجامعات 
والكليات والمعاهد الخاصة( بغرض اقتراح  التعاقد مع الجهات التعليمية لتنفيذ 

البرنامج لديها. 

مشروع تطوير مهارات الشباب والمنشآت الصغيرة: أقامت الوكالة دراسة 
ميدانية لتحديد االحتياجات التدريبية ورفع قدرات العاملين في قطاعات )كهرباء 
السيارات، صيانة الجواالت، صيانة المكيفات، التصوير الفوتوغرافي(. استهدفت 
الدراسة أكثر من 270 منشاة في محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع. كما تم 
عمل استبيان لحوالي 30 مزود خدمة موزعين على المحافظات المستهدفة. كما 
تم إقامة دراسة ميدانية مماثلة لدراسة االحتياجات التدريبية ألكثر من 850 شاب 
وشابة في محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع. و أكثر من 22 شركة و مصنع 
توظف عمالة فنية، باإلضافة إلى مزودي الخدمة القادرين على توفير التدريب 

الالزم للشباب.

دورة “بزنس ايدج” من اجل تنمية قدرات الشباب اإلدارية: ُعقدت هذه 
المعمارية،  الصيدلة، والهندسة  20 من خريجي كليات )  لعدد  الدورة في عدن 
وتركزت  التخرج،  بعد  الخاصة  مشاريعهم  إقامة  يريدون  ممن  األسنان(  وطب 

الدورات في التسويق واإلدارة والتمويل.

ورشة عمل تعريفية بمراكز االستشارات التقنية: أقامت الوكالة ورشة 	 
ممثلي  عدد  حضرها  عدن  مدينة  في  التقنية  االستشارة  بمراكز  تعريفية 
القطاع الخاص والجامعات والكليات المتخصصة في لحج وأبين والضالع. 
لتدشين ثالثة مراكز  الوكالة  العمل تم استعراض خطة  ومن خالل ورشة 
متخصصة في تلك المحافظات باإلضافة إلى عدن وذلك ألهميتها في تنمية 

المنشآت الصغيرة وتحسين أدائها.

لمتابعة  عمل  بآلية  خرجت  البرنامج،  مناطق  ف  والتعليم  التربية  مكاتب 
دورتين  أقام  كما  اإلداري.  والكادر  والمعلمات  للمعلمين  التدريبية  الحزمة 
التعلم  مصادر  إدارة  كيفية  حول  البرنامج  مناطق  مختلف  من  معلمًا  لـ51 
في المدارس كانت مدة كل دورة 6 أيام. وتم انجاز عددًا من المدارس منها 
مدرسة عثمان بن عفان األساسية بتجمع محنية عزلة بني معانس- مديرية 
بممسى نجد  بن زيد األساسية  أسامة  ، وكذا مدرسة  السافل/ ذمار  وصاب 

وعامرة عزلة أساودة– مديرية ماوية / تعز.

وفي مجال الزراعة والتمكين االقتصادي، تم تنفيذ دورة تدريبية في تحليل 
الواقع بالمشاركة المجتمعية لـ18 مشاركًا في عزلة المشاريج – طور الباحة 
/لحج ولمدة 6 أيام بهدف إكساب المشاركين معارف ومهارات تحليل الواقع 
الزراعي واالقتصادي والعمل على حل إي مشكالت تواجه المجتمع مستقباًل. 
كما تلقت 27 امرأة من هذه العزلة باالضافة الى عزلة البعجية- الحديدة ثالث 
في  المجتمعية  الحياكة  مراكز  والمحاسبة إلدارة  اإلدارة  مجال  في  دورات 
ولمدة أسبوع لكل دورة بهدف تمكين النساء من إدارة مراكز الحياكة وضمان 
استمراريتها لما لها من دور ملموس في  مساعدة  النساء من مزاولة بعض 

المهن أو الحرف االقتصادية.
في  صحيتين  وحدتين  وتجهيز  بإنشاء  البرنامج  قام  الصحة،  صعيد  وعلى 
منطقة الزيلعية/ اللحية ومنطقة المقارنة/ الحديدة، كما تم البدء بتنفيذ المرحلة 
األولى من برنامج تفعيل الخدمات الصحية في  المناطق المستهدفة للبرنامج.
مياه  تشغيل وصيانة مشروع  في  دورة  تنفيذ  تم  فقد  المياه،  فيما يخص  أما 

عراعرة – طور الباحة –لحج ،ولمدة أسبوع.

المياه للتنمية الزراعية
قام هذا البرنامج الجديد بإقرار 17 مشروعًا منها 13 حاجزًا مائيًا و3 مشاريع 
حماية أراضي و 1 مشروع تأهيل غيل توزعت على محافظات )صنعاء – 
الجوف – آب – ذمار- البيضاء – شبوه - حضرموت(. كما تم عقد ورشة 
عمل  وطنية للتواصل والتوعية االعالميه بأضرار القات بالشراكة مع مكتب 
البنك الدولي ووزارة اإلعالم في أمانة العاصمة بهدف الوصول إلى مسودة 
إستراتيجية وطنية للحد من الطلب على القات. حضر هذه الورشة أكثر من 
70 مشاركا من اإلعالميين وكذا المختصين من ذوى العالقة في المؤسسات 
الحكومية وكذا المهتمين في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد 
من المزارعين. وكانت من مخرجات ورشة العمل إنشاء الشبكة اليمنية للحد 

من أضرار القات.

 برنامج األشغال كثيفة العمالة
الطرق

إلى  تقديرية تصل  وبتكلفة  52 مشروعًا  الموافقة على  الربع   جرى خالل 
منها  يستفيد  الريفية  للطرق  مشروعًا   29 منها  كان  دوالر  مليون   17.1
حضرية  وشبه  حضرية  أحياء  لرصف  مشروعًا  و22  شخصًا   294,621
يستفيد منها 431,332 شخصًا باالضافة الى مشروع تدريبي واحد لضباط 

مشاريع الطرق يستفيد منها 153 شخصًا. 
ونظرًا لما تمثله الطرق من دور هام في تنمية المجتمعات المحلية باعتبارها 
شريان الحياة التي الغني عنها  ألي مجتمع فقد أولت إدارة البرنامج اهتمامًا 
خاصًا بهذا القطاع باتخاذها مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي تساعد 

على تحسين األداء والفاعلية و المتمثلة في: 

 تحديث معايير االستهداف للمشاريع )معيار الكلفة للفرد+معيار الكلفة . 1
للكيلو متر(  وذلك بالزيادة بما يتناسب مع التوسع في استهداف المناطق 
الفقيرة والنائية  بحيث  يضمن عدم حرمانها من المشاريع، وموائمتها 
مع النسبة المخفضة مؤخرًا لمساهمة المستفيدين باإلضافة إلى تحديث 

سقوف األسعار المرجعية بما يتالءم مع التغيرات الخاصة باألسعار.
 تقليص دور المعدات في المشاريع إلى أقصى حد ممكن بهدف االعتماد . 2

على العمالة اليدوية لخلق فرص عمل مؤقتة لسكان مناطق الطرق وبما 
ينسجم مع أهداف البرنامج .

 تعيين ضابط متابعة في القطاع ووضع خطه متابعه ميدانية ودورية  . 3
للمشاريع قيد التنفيذ لالطالع على جودة األعمال المنفذة  وتالفي أوجه 

تنفيذ  مع   مختلفة  فروع  في  مشروعًا   46 زيارة  تمت  حيث  القصور 
25مشروع  إلى زيارة  باإلضافة  لـ10 مشاريع  منجزة  تقيميه  زيارات 
من مشاريع خطة 2010م لغرض االطالع على جوده االستهداف لتلك 

المشاريع ومدى مطابقتها للمعايير المحددة لالستهداف.
أوجه . 4 على  لالطالع  عقد ورشتي عمل  الضباط من خالل  كفاءة  رفع   

القصور في مراحل التنفيذ وكيفيه تالفيها في المراحل القادمة.
بتنفيذ . 5 الخاصة  والمواصفات  األعمال  بنود  وتوحيد  تحديث  في  البدء   

مشاريع القطاع وبما يحد من التباين واالختالف بين الفروع .

مشاريع مواجهة أزمة الغذاء )النقد مقابل العمل(
بلغ عدد المشاريع المنجزة في المرحلة السابقة )91( مشروعًا بكلفة تقديرية 
قدرها 1.7 مليار ريال في حين  بلغ عدد األسر المستفيدة )16841( أسرة , 
هذا وقد بلغت فرص العمل المتولدة من هذه المشاريع)898711 ( يوم عمل. 
وقد تم عقد ورشتي عمل في المركز الرئيسي كانت األولى لضباط مواجهة 
الجديدة  بالنماذج   االستهداف  نتائج  مناقشة  بهدف  والمحاسبين  الغذاء  أزمة 
والتي صممت بهدف الوصول على أكثر المناطق فقرا وزيادة االنتشار وبكلفة 
القادمة. كما تم  التنفيذ وإقرارها في المرحلة  آلية  أقل وبأسرع وقت  وكذلك 
تطوير نظام آلي محاسبي كقاعدة بيانات للبرنامج حيث سيحتوي على البيانات 

التفصيلية والتراكمية عن األسر المستفيدة والمشاريع المنفذة .
وكانت الورشة الثانية لمجموعة من االستشاريين الذين شاركوا في تنفيذ حملة 
التوعية بمخاطر سوء التغذية وأضرار القات في المرحلة السابقة بهدف تقييم 

وتعديل الحزمة التثقيفية المستخدمة في المرحلة السابقة.
الموافقة  تمت  فقد  الثانية(  الغذاء)المرحلة  أزمة  مواجهة  مشاريع  أطار  وفي 
على 107 مشاريع منها 75 مشروعًا ممواًل من منحة اإلتحاد األوربي ,و 31 
البريطانية. وهذه المشاريع موزعة على  مشروعًا ممواًل من منحة الحكومة 

القطاعات الفرعية التالية :-

المشاريع حوالي ) 1,273,928( العمل  في هذه  ويبلغ إجمالي عدد فرص 
يوم عمل منها) 206,186 ( فرصة عمل مخصصة للنساء وبنسبة مشاركة 

قدرها 16 %.
مثل   مكونات  عدة  من  يتكون  المتنوع(  )تدخل  الفرعي  القطاع  أن  العلم  مع 

)خزان مياه , ترميم مدرجات, تحسين وحماية طرق ...إلخ(.

تنمية املنشآت الصغرية واألصغر
 19,9 مبلغ  وبإجمالي  قرضًا   320,931 إلى  تراكميًا  القروض  عدد  وصل 
مليار ريال ووصل عدد المقترضين النشطين ) المقترضين حاليًا من البرامج (        

إلى 53,611 عمياًل وبمحفظة نشطة قدرها 3.6 مليار ريااًل.
 قامت الوحدة خالل الربع الثاني2010م باألنشطة التالية: 

للتمويل األصغر اإلسالمي: يواصل الصندوق جهود  الكريمي   مصرف 
إلى  السريعة  والتحويالت  للصرافة  الكريمي  شركة  لتحويل  والدعم  التعاون 
حصل  حيث  واألصغر،  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  يستهدف  مصرف 
المصرف على الموافقة النهائية لمزاولة نشاطه الجديد بشكل رسمي من قبل 

البنك المركزي اليمني. 
 مشروع تخريج المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية 
من دائرة خط الفقر: في إطار هذا المشروع التجريبي الذي يستهدف 750 
أسرة في عدن و لحج و تعز, أنجز المشروع  أنشطة المسح القاعدي للدراسة 

مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية
المخطط في وثيقة المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

المرحلة 2004 
-2010

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
اإلجمالي2004200520062007200820092010

40020334462744613292عدد مشاريع الطرقات الريفيه  التي تم تمويلها 
1,320,000101924219342280096268421230279132836402321,273,130المستفيدون من الطرق الريفيه 

*تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ و المنجزة فقط حتى 2010/6/30

عدد نوع المشروعم
 عدد الكلفة التقديريةالمشاريع

المستفيدين
647,343,09963,590تدخل متنوع 1

181,642,06311,994حصاد مياه 2
122,769توعية صحية 3
131,432,02011,183طرق4

81,225,4708,437حماية واستصالح األراضي الزراعية 5

2138,9261,249آبار سطحية 6

1130,185902إنشاء وترميم مدرجات 7

10711,934,53297,355اإلجمالي
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر يونيو 2010

البرنامج

 عدد العمالء النشيطين

 إجمالي
مدخرون

محفظة القروض 
)مليون ريال(

محفظة القروض 
في خطر )%(

األرقام التراكمية

منطقة العمل
عدد القروض

مبلغ 
القروض
بالمليون 

ريال

المقترضون

نسبة النساء اإلجمالي
)%(

أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، 11,5809616,6293321.769,0692,488المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
يريم، عبس ،حجه ،لحج, الحديدة

أمانة العاصمة, إب , تعز , ذمار9,3235910,985304013,039636بنك األمل للتمويل األصغر

صنعاء, تعز, عدن6,030371,460218236,7031,747برنامج نماء للتمويل األصغر

 مشروع المساعدة الذاتية لالدخار
أبين5,0101005,846137020,121731واإلقراض - أبين

دار سعد، البريقة، المعال، التواهي، خور 4,955997,61392028,414947مؤسسة عدن للتمويل األصغر
مكسر، كريتر – عدن ، لحج

أمانة العاصمة4,410570554410,0721,798بنك التضامن للتمويل األصغر

تعز ) الكمب, شارع جمال, الراهده, صينه(3,30698082034,800786شركة األوائل للتمويل األصغر

أمانة العاصمة2,9366501991.222,408152برنامج صنعاء لإلقراض األصغر آزال

 صندوق تمويل الصناعات والمنشآت
أمانة العاصمة1,51038,9998,263*ل.ي.2,38712الصغيرة

أمانة العاصمة2,38990011911,826144المؤسسة االجتماعية للتنمية المستدامة

برنامج وادي حضرموت للتمويل 
حضرموت )سيئون، تريم, السوم(1,285312,099576.87,985479واالدخار

مناطق مختلفة0067,4951,690مشاريع مدرة للدخل

53,6113604320,93119,861اإلجمالي

 عدد المشاريع و حجم اإلستثمار و نسبة التوزيع, الربع الثاني 2010
) حسب المحافظة ( ت

التقديرية    عدد المشاريعالمحافظة التكلفة 
التوزيع) % () دوالر (

456,089,9898.6اب
4228,5620.3ابين

192,400,8053.4االمانه
182,221,1513.1البيضاء
111,998,5402.8الجوف
313,784,8035.4الحديده
3372,9420.5الضالع

212,171,4923.1المحويت
6556,6040.8المهره

444,891,9536.9أكثر من محافظة
455,652,6798.0تعز

8212,380,47417.5حجة
221,945,0342.8حضرموت

446,362,7619.0ذمار
172,354,7503.3ريمه
81,196,8041.7شبوه

181,2000.1صعده
366,668,2359.4صنعاء

6729,8601.0عدن
423,776,6145.3عمران

224,470,3236.3لحج
3339,0000.5مأرب

53070,674,575100.0اإلجمالي

 عدد المستفيدين و فرص العمل , الربع الثاني 2010 )حسب القطاع(
j ب

القطاع الرئيسي
المؤقتةالمستفيدون العمالة 

) شخص/يوم( غير مباشرونمباشرون

32,776018,053البيئة
50029التدخل المتكامل

10,124295,41625,466التدريب
63,244128,111963,026التعليم

1,1533,2038,038الدعم المؤسسي
140,266172,892141,024الزراعة
84,7472,05817,891الصحة
97,8760338,717الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
0025,080الخاصة

2,7178,85067المنشآت األصغر
8004,80028المنشآت الصغيرة
3,597078,206الموروث الثقافي

61,3930178,844المياه
2001,200337خدمات األعمال

مواجهة آثار ارتفاع أسعار 
97,3555101,273,812الغذاء

596,298617,0403,068,618اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع وحجم االستثمار والتعاقدات والمستفيدين والعمالة المؤقتة حتى نهاية الربع الثاني 2010 )حسب القطاع ( ت         

عدد القطاع الرئيسي
المشاريع

الكلفة التقديرية 
)دوالر(

القيمة التعاقدية 
)دوالر(

المستفيدون غير المباشرينالمستفيدون المباشرون
العمالة المؤقتة

إناث ذكور إناث ذكور 

23841,982,67323,958,8471,276,7431,242,647188,970188,9731,458,655البيئة
18211,558,0299,658,323130,76789,50142,54544,843378,001التدخل المتكامل

70515,178,61910,450,21869,52743,660412,973449,615240,071التدريب
4,220534,789,832408,698,6131,322,5071,082,9001,785,0311,524,17819,198,038التعليم

50923,893,68819,233,868340,197300,305318,669282,369639,498الدعم المؤسسي
20713,629,6483,892,410124,221122,943293,258275,553298,546الزراعة
94278,854,08754,532,7762,523,8074,140,6181,915,2872,624,1671,935,694الصحة
660130,063,36097,160,3731,906,2321,876,373863,332843,7207,167,362الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
55730,427,47423,170,429118,41174,81956,51845,538770,721الخاصة

14517,820,91812,910,41238,371149,942265,568499,34743,671المنشآت األصغر
306,852,0315,553,88515,73421,57143,92941,68617,690المنشآت الصغيرة
24547,612,07135,145,834183,154159,52660,33668,7412,026,780الموروث الثقافي

1,608179,182,90690,876,7531,456,9041,466,211114,83295,8055,273,590المياه
433,882,3633,775,79130,27016,55061,87638,2181,974خدمات األعمال

مواجهة آثار ارتفاع أسعار 
21622,934,20811,076,112123,550122,28578,93158,3582,031,766الغذاء

10,5071,158,661,907810,094,6449,660,39510,909,8516,502,0557,081,11141,482,057اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع و حجم اإلستثمار و التعاقدات حتى نهاية يونيو 2010

التعاقدات االلتزامات )بالدوالر(عدد المشاريعالمحافظة
)بالدوالر(

1,006112,700,46079,686,194اب
20125,632,98518,878,885ابين

59078,407,19863,033,298االمانه
24426,214,09818,866,472البيضاء
14014,161,3439,366,965الجوف
898117,898,46482,790,518الحديده
20130,469,44318,293,126الضالع

29534,639,16824,394,295المحويت
804,949,6643,733,141المهره

1,04158,408,48042,231,519أكثر من محافظة
1,258150,010,859103,150,519تعز

72486,992,97255,212,478حجة
55457,419,36937,072,591حضرموت

68768,654,57452,438,980ذمار
25336,197,53020,140,879ريمه
24421,411,52717,605,894شبوه

22628,523,51422,680,057صعده
41540,260,54127,387,375صنعاء

25235,893,00623,983,794عدن
63967,380,51148,878,690عمران

45753,724,68033,263,308لحج
1028,711,5227,005,666مارب

10,5071,158,661,907810,094,644اإلجمالي

 العدد التراكمي للمشاريع المنجزة واالستثمار حتى نهاية
 الربع الثاني 2010  ) حسب القطاع ( ت

االستثمار عدد المشاريعالقطاع الرئيسي
)بالدوالر(

16914,440,221البيئة
1016,928,685التدخل المتكامل

5828,569,441التدريب
3,301318,934,511التعليم

42713,055,173الدعم المؤسسي
461,362,292الزراعة
69141,538,455الصحة
41363,966,913الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
39619,019,401الخاصة

11910,134,912المنشآت األصغر
274,138,596المنشآت الصغيرة
14521,544,692الموروث الثقافي

1,01363,007,950المياه
121,021,175خدمات األعمال

مواجهة آثار ارتفاع 
897,732,441أسعار الغذاء

7,531595,394,856اإلجمالي
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الطرق
10.12%

المنشآت األصغر
1.44%

المنشآت الصغيرة
1.39%

البيئة
1.72%

التدخل المتكامل
0.02%

التدريب
2.11%

التعليم
44.10%

الدعم المؤسسي
0.40%

الزراعة
6.63%

الصحة
3.23%

الفئات ذات االحتياجات 
الخاصة
2.11%

الموروث الثقافي
1.78%

المياه
7.41%

خدمات األعمال
1.03% مواجهة آثار ارتفاع 

أسعار الغذاء
16.51%

توزيع اإلستثمار, الربع الثاني 2010 ) حسب القطاع ( 

*ل.ي. : ال ينطبق.



لألداء   2010 لعام  جيل”  “جيت  جائزته  الدولي  البنك  قدم  العام،  بالقطاع  الخاص  اليوم  بمناسبة  الدولي  البنك  أقامه  كبير  حفل  في 
الوزراء  رئيس  نائب  األرحبي،  إسماعيل  الكريم  عبد  لألستاذ  عامين(  كل  واحدة  مرة  تمنح  )التي  العامة  الخدمة  مجال  في  المتميز 
اإلصالحات لعملية  اليمنية  القيادية  الجهود  تعزيز  في  إلسهاماته  تقديرًا  اليمن  في  الدولي  والتعاون  التخطيط  ووزير  االقتصادية  للشؤون 

وأوضح البنك الدولي في بيان أصدره بهذا الشأن أنه “يتم اختيار المرشحين على أساس معايير وجود السجالت الحافلة والمستدامة للخدمة العامة والبراهين التي 
توضح القيادة واالبتكار لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها وإظهار أعلى المعايير ألخالقيات المهنة والتفاني والتكّيف وفقا لظروف المستفيدين وموظفي 
الخدمة العامة من ذوي الصفات البارزة والملهمة باألمانة، والنزاهة، والمساءلة”.  ولفت البنك الدولي أن الجائزة جاءت تقديرًا لجهود األرحبي الدءوبة لقيادة 
عمليات اإلصالح ولكونه شخصية بارزة قادت عددًا ال يحصى من اإلصالحات الرامية إلى الحد من الفقر، وتحسين اإلدارة والحكم، وتوسيع نطاق النمو 
االقتصادي في اليمن. منوها بما لدى األرحبي من سجل ال مثيل له من الصراحة، والنزاهة، والمساءلة في فترة واليته الطويلة في الخطوط األمامية للخدمة العامة”. 

للشؤون  الوزراء  رئيس  لنائب  تهانيها  عن  البيان  في  أختر,  شمشاد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  الدولي  البنك  رئيس  نائب  وعبرت 
السياسات  أطر  فعالية  تطوير  في  المتمثل  التحدي  يكمن  حيث  المنطقة  في  عظيما  مثاال  كونه  بها  جدير  أنه  مؤكدة  الجائزة.  بهذه  بفوزه  االقتصادية 
التنمية أجل  من  كبيرة  إمكانات  على  المنطقة  لفتح  المفتاح  هو  والذي  العامة،  اإلدارة  في  والتجاوب  المساءلة  طريق  عن  المكتملة  العامة، 
المدير التنفيذي للبنك الدولي د. ميرزا حسن، أكد من جانبه أن هذا التكريم يعكس التقدير الكبير إلخالص األرحبي وتفانيه في أداء المهام المسندة إليه بتميز 
ومساهمته الشخصية في مكافحة الفقر وتعزيز النمو وتحسين الحكم. وقال :” إن قيادته والتزامه لطالما كانا هما مصدر إلهام لنا جميعا العاملين في مجال التنمية”. 
للثقة  َمبعث  هو  العالم  بلدان  من  الُمتميزين  الُمرشحين  من  كبير  عدد  بين  من  يمني  مواطن  فوز  “إن  قائال:  له  تصريحًا  األرحبي  أختتم  ناحيته،  من 
ومشروع  للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  المثال،  ذلك،علىسبيل  أثبت  كما  بتميز  األداء  على  قادرة  كامنة  ُبقدرات  اليمن  في  والمؤسسات  لألفراد 
بالمناسبة.  لالحتفال  بسيط  حفل  بإقامة  االجتماعي  الصندوق  موظفو  بادر  وقد  العالم.  في  المؤسسات  أفضل  من  يُعتبران  واللذان  العامة  األشغال 

البقية من ص1
مشاريع  جناح  أن  يصرح  الربيطاني  السفري   

الصندوق ضاعف ثقة املمولني به 
وكذلك تحقيق زيادة في عدد الطالب الذكور الملتحقين في المدارس 
المناطق  البنات في  الملتحقات  122 % في عدد  91 % و  بنسبة 
الريفية، هذا غير تحقيق زيادة 30 % في عدد األطفال تحت سن 
الثانية الذين تلقوا حزمة كاملة من التحصين في مناطق المشاريع .

الصندوق االجتماعي ُيِعدُّ للمؤمتر الدولي الثاني 
للنب العربي

وسيمثل هذا المؤتمر بالنسبة لنا نقلة نوعية نروج به للبن اليمني ونعيد له 
مكانته في العالم، ونعالج بذلك قضايا اقتصادية واجتماعية في اليمن.”
التحميص  مثل   متعددة  فعاليات  المؤتمر  برنامج  يشمل 
والقهوة.  البن  وتذوق  “اإلكسبرسو”  العربية  القهوة  وإعداد 
الطبيعي  البن  أنواع  تعريفية ألفضل  كما سيشمل عرضًا وفقرات 
اليمني األصيل  البن  أنواع  بداية من تشكيلة متميزة من  العالم  في 
األخرى،  العالم  بلدان  تنتجه  الذي  البن  أنواع  بقية  ثم  ومن 
ستقام  والتي  الطبيعي  العربي  للبن  مسابقة  أول  إلى  باإلضافة 
ضمن فعاليات المؤتمر الرئيسية. سيشارك في المؤتمر العديد من 
والمهتمين  العالم  في  البن  ومتذوقي وحماصي  أفضل متخصصي 
العالم. أنحاء  من  القهوة  بمجال  المهتمين  من  والكثير  بالجودة 

نظم الصندوق االجتماعي للتنمية بمدينة المكال بالتنسيق مع فرع االتحاد الوطني 
المعاق  حقوق  حول  التوعوية  العمل  ورشة  حضرموت  بمحافظة  للمعاقين 
المعاقين. قضايا  إدماج  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلية  المجالس  ودور 
أحمد  سالم  حضرموت  محافظة  محافظ  أشاد  للورشة  االفتتاحية  الجلسة  وفي 
الخنبشي بإقامة هذا النشاط التوعوي الذي يستهدف تحفيز المعاقين على المشاركة 
في الحياة العامة، مشيدًا بتفاعل مختلف االتحادات والمنظمات التي تعنى بقضايا 
من  وتمكينها  الشريحة  هذه  لخدمة  توجه  التي  والبرامج  األنشطة  مع  المعاقين 
مؤكدًا   .. الدستور  كفلها  التي  حقوقها  كافة  وممارسة  العامة  الحياة  في  االندماج 
والمجالس  المعاقين  واتحادات  جمعيات  بين  والتنسيق  التكامل  ضرورة  على 
المكاسب  من  المزيد  تحقيق  في  يسهم  بما  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلية 
المجتمع.   في  وإدماجهم  المعاقين  لمصلحة  اإلمكانيات وتسخيرها  كافة  وتوظيف 

المحلي  بالمجلس  والتنمية  التخطيط  لجنة  رئيس  الورشة  افتتاح  حضر 
بالمحافظة صالح عبود العمقي والمدير العام للصندوق االجتماعي بحضرموت 
االتحاد  فرع  ورئيس  الديلمي  محمد  بن  محمد  المهندس  والمهرة  وشبوة 
في  المسئولين  من  آخر  وعدد  طائع  عمر  محمد  بالمحافظة  للمعاقين  الوطني 
والعمل. االجتماعية  الشئون  ومكتب  المكال  مدينة  بمديرية  المحلي  المجلس 

الصنـدوق االجتماعي للتـنمية 
فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – اجلمهورية اليمنية

تلفون: 669/8 449 )967 - 1(   فاكس: 670 449 )967 - 1(   
sfd@sfd-yemen.org 
www.sfd-yemen.org 

األرحيب بفوز جبائزة جيل جيت لألداء املتميز اخلاصة بالبنك الدولي

يف ورشة توعوية حول حقوق املعاق.. احملافظ اخلنبشي 
يدعو إىل تكامل التنسيق بني مجعيات املعاق واجملالس 

احمللية ومنظمات اجملتمع املدني 


