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عاَمْي  الدويل  البنك  نفذهما  درا�ستان  َنْت  َبيَّ
بتنفيذه  ُز  يتميَّ ال�سندوَق  اأنَّ   2004 و   1999
مع  مقارنة  البناء  لوحدة  كلفة  باأقلِّ  مل�ساريَع 
والتنموية  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  غريه 

ذة مل�ساريَع مماثلٍة. املنفِّ
تقديرًا  َمَنَح  الأملاين  التنمية  بنَك  اأنَّ  كما 
اأ�سدره  تقرير  يف  ال�سندوق  لفعالية  عاليًا 
- مل  عام  ب�سكل   - الظروَف  ولأنَّ   .2008 عام 
تتغري كثريًا منذ ذاك احلني، فاإنَّ هذا التقديَرَ 
اأنَّ  التقريُر  َد  اأكَّ وقد  بقيمته.  حمتفظًا  يظلُّ 
ال�سندوُق،  بها  ُع  يتمتَّ التي  العديدة  املزايا  من 
الأداء  فعالية  حتقيق  على  ت�ساعده  والتي 
قدرته  تربُز  معًا،  وال�سرف،  التكلفة  وكفاءة 
ووجود  وامل�سرتوات،  التعاُقدات  تنظيم  على 
يف  مبا  الإدارية،  املعلومات  لإدارة  فعال  نظام 
يف  الت�سعة  ال�سندوق  فروع  م�ستوى  على  ذلك 
منظومة  اإىل  التقريُر  ي�سرُي  كما  املحافظات. 
ت�سمُن  التي  لل�سندوُق  والتقييم  املراقبة 
امل�ساريع  لكافة  واملتابعة  الإ�سراف  ممار�سة 
على  احل�سول  على  كثريًا  وت�ساعُد  والربامج، 
وفاعلية  باجلودة  يتعلق  ما  يف  ايجابيٍة  نتائَج 

التكلفة، وفعالية الوقت اأي�سًا.
ُع ب�سمعة  يتمتَّ اأنَّ ال�سندوَق  اإىل  التقريُر  واأ�ساَر 
تعاُقدي  ك�سريٍك  املقاولني  اأو�ساط  بني  عالية 
واإجراءات  منظمة  قرارات  ذي  عليه،  ُيعتـََمُد 
الذي  الأمر  للم�ستحقات،  ت�سديده  يف  عاجلة 
)مقارنة  ن�سبية"  "اأف�سلية  ال�سندوَق  مينُح 
تناُف�سية  اأ�سعار  و�سع  يف  اأخرى(  بجهات 

رة. و�سروط مي�سَّ
متتُّع  اإىل  ُتف�سي  اأخرى  عديدٌة  عوامُلُ  وثمة 
معًا،  وال�سرف  الأداِء  يف  بالفاعلية  ال�سندوق 
والقانوين من  املوؤ�س�سي  الو�سع  اأهمها  ِمْن  لعلَّ 
بقانون،   1997 عام  ال�سندوق  تاأ�سي�س  حيث 
وال�سفافية  والعملياتية،  املالية  وال�ستقاللية 
وامل�سرتوات،  التعاقـُد  اإجراءات  يف  قـَّة  والدِّ
�سرف  عمليات  تنفيذ  و�سرعة  و�سهولة 
مع  املتعاملة  الأطراف  ملختلف  امل�ستحقات 
والقدرة  املتميز،  الإداري  والأداء  ال�سندوق، 
به  باأ�س  ل  عدد  ووجود  العالية،  املوؤ�س�سية 
لة  املُوؤَهَّ والإ�سرافية  الوظيفية  الكوادر  من 
املكتب  م�ستوى  وتوزيعهم اجليد على  بة،  واملَُدرَّ
كافة  تغطي  التي  ال�سندوق  وفروع  الرئي�سي 
لمركزية  حتقيق  وبالتايل  اجلمهورية..  اأنحاء 

التنفيذ، و�سال�سة الإجراءات.

اجتماعات بعثة املراجعة امل�صرتكة ملموِّيل ال�صندوق
انعقدت خالل الفرتة 17-20 يونيو 2012اجتماعات بعثة املراجعة امل�سرتكة ملمويل ال�سندوق الجتماعي يف 
ان. ومت خالل الجتماعات مراجعة �سري وموؤ�سرات اأداء عمليات ال�سندوق للمرحلة  العا�سمة الأردنية، َعمَّ
الرابعة، وكذا ا�ستعرا�س واإقرار الورقة ال�سرتاتيجية التي اأعدها ال�سندوق واملت�سمنة تعديالت على خطة 
ال�سكاوى  اإدارة  اآلية  اأي�سًا  الجتماعاُت  وا�ستعر�ست   .2011 عام  اأحداث  لآثار  لال�ستجابة  الرابعة  املرحلة 
واملقرتحات التي طورها ال�سندوق ليتم اعتمادها يف م�ستويات التنفيذ املختلفة للم�ساريع. وقد مت الرتكيز 
يف اجتماعات البعثة على التطورات املتعلقة بربنامج الأ�سغال كثيفة العمالة من حيث التو�سع وزيادة التنويع 
يف العمليات واآليات التنفيذ، بحيث يزداد عدد اأيام العمل املوؤقتة من 20 مليون  اإىل 25 مليون فر�سة عمل 
)خالل عاَمْي 2012/2013(، وذلك من خالل تب�سيط اأنواع العمل املنفذة. وجرى كذلك ا�ستعرا�ُس النتائج 

الأولية لتقييم اأثر برنامج الأ�سغال كثيفة العمالة.
التغذية والن�سجام الجتماعي يف �سياق عمليات ال�سندوق ذات ال�سلة،  يَنْ  اإدخال مكوِّ كما جرت مناق�سة 
والربامج التدريبية التي ينفذها ال�سندوق. كما تخلل الجتماعات عقُد ور�س عمل منف�سلة لفريق الربنامج 

امل�ساِرك، متت اإدارتها من ِقَبل ا�ست�ساري دويل متخ�س�س يف هذا النوع من الربامج.
للمرحلة  الأثر  تقييم  ودرا�سة  ال�سندوُق،  يتبعها  التي  ال�ستهداف  ب�سيا�سة  مرتبطة  ق�سايا  كذلك  ونوِق�ست 

الرابعة من عمليات ال�سندوق.
وبنك   ،)UK DFID( الربيطانية  الدولية  التنمية  ووزارة  الدويل،  البنك  عن  ممثلون  الجتماعات  ح�سر 

التنمية الأملاين )KfW(، وال�سندوق الجتماعي للتنمية.

ــَع يف 21 مايو 2012 يف �سنعاء على  ُوقِّ
مة لتمويل  اتفاقية املنحة الأملانية املُقدَّ
م�ســاريع تعليميــة ينفذهــا ال�سنــدوق 
�ســبعة  بقيمــة  للتنميــة  الجتماعــي 

ماليني يورو.
وقــع التفاقيــة عــن ال�سنــدوق نائــب 
املديــر التنفيــذي عبــد اهلل الديلمــي، 
بنــك  مديــر  الأملــاين  اجلانــب  وعــن 
برينــد  �سنعــاء  يف  الأملــاين  التنميــة 
�ســيلهو لــت، وح�ســر مرا�ســم توقيعها 
اجلمهوريــة  لــدى  الأملــاين  ال�ســفري 

اليمنية هوجلر جرين.
وتق�سي التفاقية بتقدمي بنك التنمية الأملاين املنحة لتمويل برنامج ال�ستجابة ال�سريعة للتعليم، والذي يهدف اإىل 
ترميم املدار�ــس واملن�ســاآت التعليمية التي ت�سررت جراء التداعيات الأمنية والع�سكرية الناجمة عن الأحداث التي 

�سهدتها اليمن خالل العام املن�سرم.
وعقب التوقيع على مرا�سم اتفاقية املنحة التمويلية، قدم وكيل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع امل�ساريع والتجهيزات 
عبــد الكــرمي اجلنــداري عر�سًا تف�سيلًيــا لطبيعة الأ�سرار التي حلقت باملن�ســاآت واملدار�ــس التعليمية يف العا�سمة 
هًا يف هــذا ال�سدد اإىل اأن ما يزيد عن 920 مدر�ســة  �سنعــاء والعديــد مــن املــدن جراء اأحداث العــام املا�سي، منوِّ

ومن�ساأه  تعليمية تعر�ست لأ�سرار متفاوتة.
مــن جهتــه اأكد ال�ســفري الأملاين لــدى اليمن حر�س احلكومة الأملانيــة على موا�سلة تقدمي كافــة اأوجه الدعم املتاح 

مل�ساعدة حكومة الوفاق الوطني خ�سو�سًا يف ظل الأولويات الراهنة.

التعليمية املن�صاآت  لتمويل  يورو  ماليني   7 بقيمة  اأملانية   منحة 
املت�صررة من اأحداث 2011

االفتـتــاحيــة
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التعليـــــم
مت خالل الربع املوافقة على 169 م�سروعًا، تتجاوُز كلفتها التقديرية 39 مليون دولر، ويزيد 
عدد امل�ستفيدين املبا�سرين منها على 567,300 �سخ�س )41 % منهم من الإناث(، وتتولد 
العدد الرتاُكمي مل�ساريع  اإجمايل  اأكرث من مليون فر�سة عمل موؤقتة. وبذلك، ي�سل  عنها 
 4,876 اإىل   )2012 يونيو  �سهر  نهاية  وحتى   1997 عام  ال�سندوق  تاأ�سي�س  )منذ  القطاع 
م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 674.6 مليون دولر. توفر هذه امل�ساريع حوايل 23.1 مليون 

يوم عمل.
وقد توزعت م�ساريُع الربع على بناء واإعادة تاأهيل وجتهيز مدار�َس يف خمتلف املحافظات، 
برنامج  مدار�س  وتزويد  املا�سي،  العام  اأحداث  من  رة  املت�سرِّ املدار�س  من  عدد  وترميم 
وجتهيز  وتاأثيث  وبناء  حمافظات،   4 يف  التعليمية  والتجهيزات  بالأثاث  التعليمية  اجلودة 
)اأكرث  املوهوبني  برنامج  وم�سارات  اأن�سطة  ودعم  والتعليم،  الرتبية  مكاتب  من  عدد 
حمافظة  من  )اأكرث  املجتمع  لكليات  والأكادميي  الإداري  الكادر  وتدريب  حمافظة(،  من 

اأي�سًا(.. بالإ�سافة اإىل دورات تدريبية وور�س عمل.

    مدر�صة قارن-عيال حامت-جبل يزيد-عمران

املوروث الثقايف
ترميم اجلامع الكبري يف �صنعاء

مت النتهاء من تنفيذ اأعمال التدعيم الإن�سائي للعقود املت�سررة، ومعاجلة 
وقد عوجلت جميع  الطبقات اجل�سية.  بعد ك�سف  التي ظهرت  ال�سقوق 
التقليدية  املواد واخلربات  بنف�س  املنطقة اجلنوبية  املت�سررة يف  العقود 
املنطقة  هذه  يف  الأثرية  احلفريات  كامل  واإغالق  ردم  مت  كما  املحلية. 
ترميم  يف  العمل  ويتوا�سل  بياناتها.  وحتليل  درا�ستها  من  النتهاء  بعد 
امل�سندقات اخل�سبية يف اأنحاء خمتلفة من اجلامع. بالإ�سافة اإىل ذلك 
يتم اإعداد املعر�س اخلا�س بامل�سروع، حيث �سيحتوي املعر�س على �سوٍر 
و�ساملة  وا�سحة  فكرة  لتقدمي  تو�سيحيٍة  وبياناٍت  وخرائَط  ومعلوماٍت 
وكذلك  بها،  مر  التي  واملراحل  ومكوناته  الرتميم  م�سروع  عن  للزوار 
املراحل املتبقية للعمل. كما مت اإعداد كتيب خا�س مب�سروع ترميم اجلامع.

ترميم اجلامع الكبري يف �صبام )كوكبان(
ل انقطاع التيار  توا�سلت اأعمال امل�سروع بوترية اأف�سل - بالرغم من توا�سُ
الكهربائي وانعدام مادة الديزل - حيث يتم ترميم و�سيانة قطع واأجزاء 
امل�سندقات اخل�سبية املزخرفة والقطع التي مت العثور عليها يف املج�سات 

واحلفريات الأثرية.
فيها،  الرطوبة  م�ستويات  ومعرفة  الأ�سا�سات  �سالمة  من  التاأكد  مت  كما 
والك�سف عن اأية بقايا قدمية ل�سواٍق اأو قنوات تبني مراحل تطور اجلامع, 

كما مت اإزالة بقية جميع املباين امل�سوهة للجامع من اجلهة اجلنوبية.

ترميم م�صجد ومدر�صة الأ�صرفية يف تعز )املرحلة اخلام�صة(
مت النتهاء من اأعمال ترميم الق�سا�س يف اجلدران اخلارجية واملمرات 
ومت  اجلنوبية,  البوابة  جناحي  ق�سا�س  ترميم  يف  والبدء  والأر�سيات, 
لكل  والقمريات  والنوافذ  اخل�سبية  الأبواب  من  املتبقي  وتركيب  جتهيز 
للر�سومات  الدقيق  الرتميم  اأعمال  من  النتهاء  مت  كما  املبنى.  مرافق 
امللونة والزخارف اجل�سية والقمريات يف اجلهة ال�سرقية، وكذا النتهاء 
من اأعمال التنظيف والتثبيت لأكرث من 85 % من القبة الكربى املتو�سطة 
بقاعة ال�سالة والأ�سرحة والبهو املفتوح، وذلك بوا�سطة الفريق الوطني 

- وبالتوا�سل امل�ستمر مع الأخ�سائيني اليطاليني.
مؤشراُت قطاع التعليم

املنجز 2011املؤرشات

 

 مشاريع عام 2012

 املشاريع املنجزة خالل
عامي 2012-2011

  امُلستهَدف يف املرحلة الرابعة
)2015 – 2011(  املوافـَق 

 عليها
  اإلجاميل  امُلنجـَزَة  تحت التنفيذ

 الحصول عىل خدمة التعليم: عدد الفصول التي تم بناؤها أو
إعادة تأهيلها

1,622   1,721 4,598 6366,9552,2589,000    

 االستفادة من خدمة التعليم: عدد التالميذ املستفيدين من
 مدارس التعليم األساس التي دعمها الصندوُق، وذلك بحسب

الفئات التالية-ذكور
39,172  51,143 159,485  22,260232,88861,432201,600    

   13,356190,81453,878158,400 133,376 44,082 40,522   إناث

 100   809 2,751 197 2,163 391    612  األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

بهم الصندوق بحسب النوع  عدد املدرِّسني واملدرِّسات الذين َدرَّ
االجتامعي-ذكور

32    15 -11      26 43     100 

بهم الصندوق بحسب النوع  عدد املدرِّسني واملدرِّسات الذين َدرَّ
االجتامعي-إناث

331 195  -57 252  388    100 

بها الصندوُق بحسب النوع  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
االجتامعي-ذكور

197   221 271   75    567 272   782 

بها الصندوُق بحسب النوع  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
االجتامعي-إناث

25    167     131 145      443  170   600  

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات
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ترميم م�صجد الأ�صاعر مبدينة زبيد/احُلديدة )املرحلة الثانية(
الإدارة  باآلية  تنفيذها  ليتم  املتبقية  الكميات لالأعمال  اإعادة جتهيز جداول   مت 
احلفريات  اأعمال  وتتوا�سل  الالزمة.  البناء  مواد  بتوفري  والبدء  امليدانية 
واملج�سات الأثرية والتوثيق للجامع. ومت عمل قنوات لت�سريف مياه الأمطار اإىل 
حول  املكت�سفة  ال�سمالية  النوافذ  برتميم  البدء  مت  كما  احلفريات,  موقع  خارج 

جوانب املحراب, بالإ�سافة اإىل متابعة اإزالة املخالفات حول اجلامع.

ترميم دار الِعّز مبدينة ِجْبلة )اإب(
مت ترميم الأجزاء الهامة من املبنى الرئي�سي للدار ب�سكل نهائي، والنتهاء من 
اأعمال املج�سات واحلفريات الأثرية يف الدار ومنطقة ال�سدرة. كما مت جمع املادة 
العلمية )اأثرية-معمارية- تاريخية- توثيقية( والتي ُجِمَعت اأثناء مراحل امل�سروع 
ليت�سمنها كتاب  بعد درا�ستها وحتليلها وتوظيف ما فيها من معلومات  املختلفة 
جامع عن امل�سروع. وفيما يخ�س الأعمال يف م�سجد النجمية التابع للم�سروع، فقد 
الفل�س والإعادة جلميع مكونات امل�سجد املعمارية,  اأعمال  مت النتهاء من جميع 
وكذا الأعمال الكهربائية وال�سحية, كما مت النتهاء من اأعمال الر�سف بالأحجار 
وامللحق,  للم�سجد  املالج  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  امل�سجد،  من  متفرقٍة  لأماكَن 

ل اأعمال الق�سا�س ل�سطوح وجدران امل�سجد. وتوا�سُ

اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
د يف نف�س الوقت,  رغم ما متتلكه اليمن من تراث عمراين ومعماري غني، ومهدَّ
ل توجُد مناهُج حفاظيٌة ذاُت قيمة يف هذا املجال. لذا، فاإن اإيجاد مناهج حفاظ 
للحفاظ على  �ساميًا  ُيعد هدفًا  م�ستوى عاملي،  اليمنية، ذات  للجامعات  موحدة 
تراث عريق كهذا. ويف هذا الإطار، مت التوا�سل مع مدير برنامج )اآثار( التابع 
التفاق  ومت   ,)ICCROM( الثقافية  املمتلكات  على  للحفاظ  الدويل  للمركز 
على اإعداد مذكرة تفاهم بني احلكومة اليمنية )ممثلة بوزارتي التعليم العايل 
والثقافة( و ICCROM ومب�ساعدة ال�سندوق. وقد مت بحث مو�سوع التعاُون يف 
هذا املو�سوع يف روما بني كل من وزير الثقافة ومدير عام ICCROM, على اأْن 

يتم اإعداد مذكرة التفاهم نهاية يوليو 2012.

دعم اأعمال توثيق و�صيانة املخطوطات )املرحلة الثالثة(
املخطوطات،  لقطاع  ال�سندوق  يقدمه  الذي  املوؤ�س�سي  الدعم  برنامج  �سمن   
الثانية  التدريبية  الدورة   2012 مايو  اأبريل21-   21 الفرتة  خالل  نـُفـِّذت 
دار  من  �سخ�سًا   16 َب  ُدرِّ حيث  املخطوطات،  و�سيانة  ترميم  يف  املتخ�س�سة 
املخطوطات يف �سنعاء ومكتبة الأحقاف يف ترمي )ح�سرموت( ومكتبة الأ�ساعر 
يف زبيد )احُلديدة( واملركز الوطني للوثائق )�سنعاء(. ركز التدريُب على اأعمال 
التقليدية  والطرق  باجلديد،  القدمي  ا�ستبدال  لتجنب  القدمية  الأغلفة  ترميم 
ل�سناعة الورق على طاولة ال�سفط.. ف�ساًل عن الإجابة على الت�ساوؤلت املوجودة 

لدى املخت�سني يف ترميم املخطوطات من الناحية الفنية.

من جانب اآخر، مت النتهاء من اأعمال التحليل والرت�سية ملناق�سة �سيانة ال�سبكة 
الإنذار ومكافحة احلريق  �سبكتي  تركيب  املخطوطات، وكذلك  لدار  الكهربائية 
واملراقبة، وذلك متهيدًا لبدء تركيب تلك ال�سبكات من اأجل تاأمني املخطوطات 

من خماطر احلريق وال�سرقة.

التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
اخلدمات  تقدمي  اإىل  املوؤ�س�سي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  يف  التدخالُت  تهدُف 
ال�سندوق  ل�سركاء  واملوؤ�س�سية   الب�سرية  القدرات  وبناء  التدريب  خالل  من 
وال�سلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�سغار  املجتمعية،  واللجان  ال�ست�ساريني،  من 
املحلية، واملنظمات غري احلكومية، واملوؤ�س�سات احلكومية... بالإ�سافة اإىل كوادر 

ال�سندوق.

يف قطاع التدريب، متت املوافقة على 87 م�سروعًا بكلفة تقديرية تزيد على 2.6 
اإناث(.   %  40( �سخ�س  األف   20 حوايل  مبا�سرًة  منها  ي�ستفيد  دولر،  مليون 
وبذلك، ي�سُل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�ساريع القطاع اإىل 917 م�سروعًا بكلفة 
تقديرية تتجاوُز 22.5 مليون دولر، ي�ستفيُد منها ا�ستفادة مبا�سرة اأكرث من 160 
األف �سخ�س )39 % اإناث(. ويف قطاع الدعم املوؤ�س�سي، ُووِفَق على 20 م�سروعًا 
بكلفة تقديرية تقارُب 0.4 مليون دولر، ي�ستفيد منها مبا�سرًة اأكرث من 3,200 
�سخ�س )32 % اإناث(. وبذلك، ي�سُل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�ساريع القطاع 
منها  ي�ستفيُد  دولر،  مليون   27.5 نحو  تبلغ  تقديرية  بكلفة  م�سروعًا   614 اإىل 

ا�ستفادة مبا�سرة اأكرث من 659 األف �سخ�س )47 % اإناث(.

�صلطة حملية
 مت تنفيذ درا�سة حتليل موؤ�س�سي للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد، وديوان 
والتن�سيق مع  التح�سري  املعافر.. وكذا  املحلية مبديرية  وال�سلطة  تعز،  حمافظة 
ال�سلطة املحلية يف مديرية ال�سمايتني يف نف�س املحافظة. كما مت تقدمي تدريب يف 
ٍن من 33 �سخ�سًا من وزارة الإدارة املحلية،  جمال التطوير املوؤ�س�سي لفريق ُمَكوَّ
3 مديريات )يف  وتدريب يف املهارات الإدارية لل�سلطة املحلية )30 متدربًا( يف 
حمافظة اإب(، وكذا تنفيذ 7 دورات تدريبية يف جمال التوعية بت�سريعات ال�سلطة 

املحلية للمجال�س املحلية يف 4 مديريات )يف عمران( لـ147 متدربًا.
وُنفذت اأي�سًا اأن�سطة تدريبية يف املهارات الأ�سا�سية للحا�سوب لكوادر ديوان عام 
حمافظة املحويت )22 متدربًا(، وموظفي ديوان حمافظة املهرة، وديوان مديرية 
ح�سوين باملحافظة، وديوان مديرية حجر مبحافظة ح�سرموت )33 متدربًا(، 
مديريات   4 يف  املحلية  وال�سلطة   متدربًا(   15( عمران  مبحافظة   3 ودواوين 

مبحافظة اإب )15 متدربًا (.
َم دعٌم موؤ�س�سي بالأثاث والتجهيزات لل�سلطة املحلية مبديريتي ك�سمة وبالد  َوُقدِّ
ومديريَتْي  املهرة،  حمافظة  بديوان  املحلية  وال�سلطة  رمية،  مبحافظة  الطعام 

ح�سوين وحجر، وكذا ال�سلطات املحلية يف 3 مديريات يف عمران.
وبذلك يكون العدد الإجمايل للُم�ستهَدفني يف اإطار الأن�سطة املختلفة �سمن هذا 

بة. بًا ومتدرِّ القطاع الفرعي 295 متدرِّ
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منظمات غري حكومية
واأ�سا�سيات  واملحا�سبة  اخلياطة  جمالت   يف  موقعي  تدريب  اأن�سطة  تنفيذ  الربُع  �َسِهَد 
فرَعْي  اإطار  يف  ومركزًا  جمعية   12 التدريب  وا�ستهدف  والأر�سفة،  والإدارة  التنمية 
فردًا   160 للم�ستفيدين/ات  الإجمايل  العدد  وبلغ  واحلديدة.  املكال  يف  ال�سندوق 
)منهم 17 من الذكور(.. بالإ�سافة اإىل عقد ور�سة لتحديد م�ستوى املتدربني يف جمال 
تدريب املنظمات غري احلكومية، نفذها فرع �سنعاء، وا�ستهدفت 14 مدربًا. كما جرى 
تنفيذ اأن�سطة دعم موؤ�س�سي: توريد جتهيزات واأثاث جلمعية امل�ستقبل يف كحالن عفار 
ال�سرق  وجبل  ومنقذة  عن�س  ميفعة  ملديريات  مكتبات   4 وتاأ�سي�س  حجة(،  )حمافظة 

)ذمار(.
جتمعات حملية

مت ت�سكيل وتدريب جلان م�ستفيدين من ِقَبل فروع املكال وحجة وعمران مل�ساريع تتعلق 
اللجان  ت�سكيل  اآلية  على  عملي  تطبيق  دورة  عقد  جانب  اإىل  والتعليم،  املياه  بح�ساد 
املجتمعية نفذها فرع عمران، ودورة يف جمال درا�سة الحتياج املحدثة )PRA( نفذها 
فرع �سنعاء. وبلغ العدد الإجمايل للم�ستفيدين/ات 129 فردًا )منهم 64 من الإناث(. 
كما �سملت الأن�سطة نزول 14 فريقًا للتحقق من احتياج 14 منطقة يف خمتلف مديريات 
حجة، ونزول فرق مماثلة اإىل قريَتْي ذمارة عن�س واحل�سني مبحافظة ذمار، وكذا تنفيذ 
28 درا�سة اأولية للتحقق من الحتياجات والأولويات مل�ساريع خطة 2012 )فرع عمران(. 
كما �سملت الأن�سطة الأخرى يف هذا القطاع الفرعي اإعداد وتطوير دليل تنظيم املجتمع 
الوعي  برفع  املتعلقة  التعريفية  والأدلة  التوعية  مواد  واإعداد  التنمية،  اإطار  يف  املحلي 
الدور(  وادي  عنة،  )وادي  الُعَدين  مبحمية  اخلا�س  واملحلي  املجتمعي  التاأييد  وك�سب 

مبحافظة اإب.
برنامج التمكني للتنمية املحلية

مت حتفيز وتفعيل املبادرات الذاتية، وت�سكيل جمال�س القرى يف مديريات تتبع حمافظات 
من  لكل  املوؤ�س�سي  التحليل  درا�سات  وتنفيذ  واحلديدة..  عمران،  حجة،  تعز،  �سنعاء، 
التخطيط  يف  املحلية  ال�سلطة  وم�ساندة  املحافظة،  يف  املعافر  ومديرية  تعز  حمافظة 
و�سع  لتحليل  ميداين  ونزول  الأوىل،  املرحلة  )حلج(/  تنب  مبديرية  املجتمع  مب�ساركة 
العزل واختيار اللجان التنموية يف مديريَتْي حيفان )تعز( واحلديدة )احلديدة(، وكذا 
وكعيدنة  حر�س  مديريات  يف  القرى  وحتزمي  التمكني  بربنامج  تتعلق  تعريفية  زيارات 
واملحاب�سة )حجة(، ومكريا�س )ذمار(، وكذا نزول ميداين لالإ�سراف واملتابعة للفرق 
امليدانية مبديرية مناخة )�سنعاء(، وزيارة متابعة لالأطر املجتمعية يف منطقة مم�سى 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  ولقاءات  واجتماعات  تعز(،  املوا�سط،  )مديرية  الزبرية 
بربنامج التمكني واجلهات املتقدمة بطلبات م�ساريع �سمن الربنامج يف مديريات تنب 
)حلج(، وامل�سراخ )تعز(، وجبل  ال�سرق واملنار )ذمار(، والبي�ساء )البي�ساء(. وبلغ 
 211 434 )منهم  اأي�سًا  َب  َوُدرِّ الإناث(.  2,717 فردًا )1,235 من  املخرجات  اإجمايل 
امراأة( من اأع�ساِء ال�سلطة املحلية واملجال�س املحلية وفرق املديريات يف اآلية ومنهجية 
احلديثة،  الإدارية  واملهارات  املحلية،  ال�سلطة  وقوانني  بت�سريعات  والتوعية  التمكني، 
َب ال�سندوُق 122 من ا�ست�ساريي/ات التمكني من  واملهارات الأ�سا�سية للحا�سوب. كما َدرَّ
فرَعْي ال�سندوق يف ذمار وعدن يف التمكني واآليته، والبحث ال�سريع بامل�ساركة.. ف�ساًل 
عن تطوير مادة تدريبية ملكون "الرقابة واملُ�َساَءلة املجتمعية"، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 

بة من ال�ست�ساريني يف الفروع.  33 مدربًا ومدرِّ
طلبة جامعيون ) برنامج روافد(

كتابة  "فن  ملو�سوع  تعديل  مقرتح  وتقدمي  روافد،  لربنامج  التعريفي  الدليل  اإعداد  مت 
ال�سرية الذاتية ومهارات تقدمي الذات"، والنتهاء من عملية ال�ستهداف الأويل لعملية 
حجة  رمية،  تعز،  احلديدة،  اإب،  ذمار،  حمافظات  يف  للتنمية  جدد  منا�سرين  ح�سر 
�سمن م�سروعني ي�ستهدفان اخلريجني اجلامعيني يف هذه املحافظات. كما جرى تطوير

يف  التنمية  ومنا�سري  اجلامعيني  اخلريجني  ت�ستهدف  م�ساريع   6 واعتماد 
حمافظات ال�سالع، �سبوة، اأبني، حلج، �سعدة.. مبا يف ذلك م�سروع لتدريب 
حقيبة  لإعداد  وم�سروع  املدربني،  مدربي  وتدريب  روافد  لربنامج  املدربني 

تدريبي

ال�صحة واحلماية الجتماعية
يندرُج يف اإطار الوحدة قطاعا ال�سحة واحلماية الجتماعية.

قطاع ال�صحة
3 ماليني دولر.  55 م�سروعًا بتكلفة تقديرية تتجاوُز  مت خالل الربع تطوير 
اأكرث  امل�ساريع  هذه  من  املبا�سرين  امل�ستفيدين  عدد  اإجمايل  يبلَغ  اأن  ُع  َوُيَتَوقَّ
العدد  ي�سُل  وبذلك   .)76% من  اأكرث  الإناث  )ن�سبة  �سخ�س  األف   156 من 
الإجمايل الرتاكمي مل�ساريع القطاع )1997 - نهاية يونيو 2012( اإىل 1,122 
مبا�سرًة  منها  ي�ستفيُد  دولر،  مليون   91.2 تتجاوز  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا 

حوايل 7.3 مليون �سخ�س )%62 اإناث(.
تعزيز ال�صراكة

وال�سكان  العامة  ال�سحة  وزارة  ال�سراكة مع  تعزيز  اإىل  ال�سندوق  يف م�سعى 
اإقرار  ور�سة  تنظيُم  مت  التنموية  الألفية  مرامي  يحقق  مبا  ال�سركاء  وبقية 
القابالت  وكذا   - �سنوات  ثالث  نظام   - املجتمع  لقابالت  الوظيفي  الو�سف 
الفنيات. كما ُعِقَد اجتماعان: الأول مع ممثلة الحتاد الأوروبي واإدارة برنامج 
تعز  ي�ستهدُف حمافظات  الذي   ،)RHPP-1( -وال�سكان الإجنابية  ال�سحة 
مناق�سة  مت  حيث  احلديدة،  مبحافظة  الربنامج  واإدارة  واحلديدة،  وحلج 
واإقرار امل�ساريع البديلة خلطة الربنامج يف املحافظة.. والجتماع الثاين مع 
 )RHPP-2( للربنامج-  الفنية  باجلوانب  اخلا�سة  الأوروبي  الحتاد  بعثة 
الذي ي�ستهدف حمافظات املحويت وحجة والبي�ساء. ومت يف الجتماع مناق�سة 
جوانب التخطيط امل�سرتك والتن�سيق وال�ستفادة من جتارب برامج الحتاد 

الأوروبي ال�سابقة لدعم القطاع ال�سحي.
البناء املوؤ�ص�صي

يف اإطار برنامج ال�سحة الإجنابية وال�سكان-املمول من الحتاد الأوروبي، مت 
تطوير 3 م�ساريع يف جانب الدعم املوؤ�س�سي لتح�سني خدمات الرعاية ال�سحية 
الأولية وال�سحة الإجنابية وال�سكان، وت�سمنت بناء وتاأثيث وجتهيز مركزي 
تعز وحلج،  وال�سكان يف حمافظتي  ال�سحة  املهارات ملكتبي  وتنمية  التدريب 
وال�سكان يف حمافظة  ال�سحة  ملكتب  الطوارئ  لإدارة  اإ�سعاف  �سيارة  وتوريد 

تعز.
مي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية زيادة عدد مقدِّ

مت تطوير م�سروع لتاأهيل 20 طالبة بعد الثانوية يف حمافظة �سبوة يف جمال 
التمري�س املهني ملدة 3 �سنوات.

مي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية حت�صني خدمات مقدِّ
ال�سحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  كفاءة  تعزيز  اإىل  املكون  هذا  يهدف 
رت 3 م�ساريع  الأولية من خالل التدريب اأثناء اخلدمة. ويف هذا اجلانب طوِّ
التكاملية  الرعاية  على  م�ساعدًا  �سحيًا  كادرًا   47 لتدريب  م�سروعان  منها 
ل�سحة الطفل من مديرية ك�سمة )رميه( وعدة مديريات مبحافظة املهرة، 
وم�سروع لتح�سني جودة اخلدمات ال�سحية يف �ستة مراكز �سحية مبحافظتي 

ح�سرموت و�سبوة، ي�ستهدُف 70 كادرًا �سحيًا.
مؤشراُت التدريب والدعم المؤسسي
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عامي 2012-2011

  امُلستهَدف يف
 املرحلة الرابعة

)2015 – 2011(   اإلجاميل ُ امُلنجـَزَة  تحت التنفيذ املوافـَق عليها 

-1,2008362,0361,158-322عدد مجالس القرى التي تم تشكليها وتدريبها

730387682342,500-196عدد املتطوعني الشباب الذين تم تدريبهم- ذكور

730387682041,500-166عدد املتطوعني الشباب الذين تم تدريبهم-إناث
بوا -5523551,334551,744607أعضاُء السلطة املحلية الذين ُدرِّ

1,1173704,1669225,4582,0391,000أفراد / استشاريون / مقاولون / آخرون، تم تدريبهم
27104511663890املنظامُت غري الحكومية التي دعمها الصندوُق

29540-5128الجهاُت الحكومية التي دعمها الصندوُق
19690-6712السلطاُت املحلية التي دعمها الصندوُق

357335674201,0207772,500املنظامُت املجتمعية التي انشأها الصندوُق
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ال�صحة الإجنابية
انخفضت وفيات الأمهات واملواليد: مت ت�سميم هذا املكون لتو�سيع وحت�سني خدمات 
الأ�سا�سية  التوليدية  الطوارئ  اأق�سام  وجتهيز  بناء  خالل  من  الإجنابية  ال�سحة 
وال�ساملة، ومراكز الأمومة والطفولة، وجتهيز اأق�سام اخلدج وحديثي الولدة. وقد مت 
تطوير 5 م�ساريع بتكلفة تقديرية 895,000 دولر، ت�سمنت م�سروع حت�سني خدمات 
ــ مديرية مغرب عن�س )ذمار(، وم�سروع  �سحة الأمهات باملركز ال�سحي يف ظبة 
 3 و  توليدية �ساملة يف م�ست�سفى ترمي )ح�سرموت(،  وتاأثيث طوارئ  بناء وجتهيز 
م�ساريع لتوريد عيادات متنقلة خا�سة بخدمات ال�سحة الإجنابية ملحافظات تعز 

وحلج واحلديدة �سمن برنامج ال�سحة الإجنابية وال�سكان.
واأثناء  قبل  التدريب  على  املكون  هذا  يركز  طبي:  اإ�سراف  حتت  الولدات  زيادة 
الأولية لالأمهات  ال�سحية  الرعاية  اإىل حت�سني  املجتمع، ويهدف  لقابالت  اخلدمة 
148 قابلة جمتمع على الرعاية املجتمعية  7 م�ساريع، لتدريب  واملواليد. مت تطوير 

ل�سحة الأم والوليد من عدة مديريات يف ح�سرموت وعمران و�سعدة والبي�ساء.

ال�صحة النف�صية
مت تطوير 4 م�ساريع يف ال�سحة النف�سية، منها 3 م�ساريع يف اإطار اإدماج ال�سحة 
�سحيًا  وكادرًا  طبيبًا   80 تدريب  خالل  من  الأولية  ال�سحية  بالرعاية  النف�سية 
َر  م�ساعدًا يف الرعاية النف�سية يف مدينة احلديدة، وحمافظَتْي رمية وحجة. كما ُطوِّ
م�سروٌع لتعزيز ال�سحة النف�سية املدر�سية يف 10 مدار�س مبديرية القاهرة )تعز(.

قطاع احلماية الجتماعية
متت املوافقة على 21 م�سروعًا بكلفة تقديرية تزيد على 0.4 مليون دولر، ي�ستفيد 
منها ا�ستفادة مبا�سرة حوايل 1,340 �سخ�سًا )42 % منهم من الإناث(. تراُكميًا، 
و�سَل عدُد امل�ساريع اإىل 650 م�سروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 34 مليون دولر، وعدد 

امل�ستفيدين املبا�سرين حوايل 179 األف �سخ�س )39 % اإناث(.

برنامج الرتبية ال�صاملة واخلا�صة
 متت املوافقة على 10 م�ساريع يف هذا الربنامج، ا�ستهدفت دمج وتاأهيل 539 طفاًل 
وذوي  الب�سري،  وال�سعف  والذهنية  وال�سمعية  احلركية  الإعاقة  ذوي  من  وطفلة 
واإداريًا  واأخ�سائيًا  معلمًا   372 وتدريب  وكذا  والتوحديني..  التعليمية  ال�سعوبات 
وعمران.  وال�سالع  واإب  واحلديدة  تعز  وحمافظات  العا�سمة  اأمانة  يف  هًا  َوُمَوجِّ
هدفت هذه امل�ساريع اإىل تعزيز خدمات الرتبية ال�ساملة والتوعية حول مفاهيمها 
لـ94 جتمعًا حمليًا، ومدراء مكاتب تربية، ومعلمي مدار�س، واأ�سر، وتدريب املعلمني 

والأخ�سائيني الجتماعيني والإداريني واملوجهني
ال�سطرابات  وت�سخي�س  واآلياته،  الدمج  مفاهيم  منها  اجلوانب،  من  عدد  يف 
وامل�سكالت ال�سلوكية لالأطفال ذوي الإعاقة.  متت اإ�سافة ف�سلني درا�سيني، وجتهيز 
الرتبية  بع�س مدار�س  وتزويد  �ست مدار�س حكومية،  تعليمية يف  3 غرف م�سادر 
ال�ساملة بالأدوات الريا�سية، واإجراء الفحو�سات لالأطفال ذوي الإعاقة يف عزلتني 
مبديرية التعزية )تعز(. وهدفت بع�س امل�ساريع اإىل تعزيز خدمات الرتبية اخلا�سة 
التي تقدمها اجلمعيات العاملة مع الإعاقة ومراكز الرتبية اخلا�سة، فقد مت تزويد 
جتهيز  مت  كما  ريا�سية،  �سالة  بتجهيزات  العا�سمة  باأمانة  للتوحد  اليمن  مركز 

وتاأثيث ف�سلي تعليم قبل املدر�سي يف جمعية ال�سم مبحافظة عمران.

تنمية الطفولة املبكرة
وال�سيا�سات  املبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  دعم  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 
متت  وقد  �سنوات(.   9-0( العمرية  للفئة  املوجهة  الوطنية  وال�سرتاتيجيات 
اخلا�سة  العملية  الأدلة  طباعة  اإىل  الأول  هدف  م�ساريع:  ثالثة  على  املوافقة 
بالكت�ساف املبكر لالإعاقة، والثاين اإىل تدريب 24 من العاملني مع الأطفال يف 
اأمانة العا�سمة وحمافظات �سنعاء وتعز وعدن وح�سرموت واإب وذمار وعمران 
وحجة، واإعدادهم كمدربني وطنيني يف  برنامج "فيزا" )V.I.S.A( )برنامج 
على  احلفاظ  على  الب�سر  و�سعاف  املكفوفني  الأطفال  مل�ساعدة  مبكر  تدخل 
اأق�سى م�ستوى من ال�ستقالل يف منازلهم وجمتمعاتهم املحلية للح�سول على 
بني من خالل تزويد املتدربني باملعلومات  حياة اأف�سل(. ويتم اإعداد هوؤلء املدرِّ
يف  الب�سري  العتالل  ذوي  الأطفال  مع  للعمل  الالزمة  الأ�سا�سية  واملهارات 
مرحلة الطفولة املبكرة، ومع اأ�سرهم...  بينما هدف امل�سروع الثالث اإىل دعم 
تاأ�سي�س رو�سة لالأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية يف مركز النور للمكفوفني باأمانة 

العا�سمة.
برنامج الدعم املوؤ�ص�صي

وغري  احلكومية  للموؤ�س�سات  املوؤ�س�سي  الدعم  تقدمي  اإىل  الربنامُج  يهدف 
وم�ستدامٍة  فاعلٍة  تنمويٍة  برامَج  تنفيذ  من  لتمكينها  اأدائها  لتطوير  احلكومية 
الفني  والتدريب  التعليم  برامج  دعم  خالل  من  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي 
واملهني. وقد مت تطوير م�سروعني: هدف الأول اإىل جتهيز معمل حا�سوب ناطق 
ا�ستكمال  اإىل  والثاين  عمران(،  )حمافظة  عمران  مبدينة  املكفوفني  جلمعية 
العا�سمة  اأمانة  يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  اليمني  املنتدى  وجتهيز  تاأثيث 
التفاقية  تنفيذ  مل�ستوى  التقييم  جمال  يف  له  التابع  الر�سد  فريق  وتدريب 
اخلا�سة بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وكتابة التقارير التحليلية، والر�سد واملتابعة.

دعم ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات
لل�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املوجهة لالأ�سخا�س ذوي  اإطار دعم ال�سندوق  يف 
الحتياجات اخلا�سة، متت املوافقة على م�سروع هدف اإىل دعم جلنة املراقبة 
اإقليمي/ خبري  ا�ستقدام  خالل  من  لالإعاقة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  والتقييم 

تاأ�سي�س  كيفية  على  اأع�سائها  وتدريب  لها،  الالزم  الفني  الدعم  لتقدمي  دويل 
نظام متابعة مل�ستوى تنفيذ خطة العمل لال�سرتاتيجية وفقًا ملوؤ�سراتها، وكتابة 

تقارير الإجناز والتقارير التقييمية اخلا�سة.
احلماية

الرعاية  ومراكز  ال�سجون  اإ�سالحية  خدمات  حت�سني  اإىل  الربنامُج  يهدُف 
خدمات  وتطوير  بالرعاية،  الأوىل  للفئات  اخلدمات  وحت�سني  الجتماعية، 
هة  املَُوجَّ والربامج  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  ودعم  الآمنة،  الطفولة  مراكز 
7 م�ساريع هدفت اإىل دعم تاأ�سي�س  لالأطفال يف ظروف �سعبة. وقد مت تطوير 
نظام الإ�سدار الآيل لقيد وت�سجيل املواليد يف عدد من املديريات يف حمافظَتْي 
ح�سرموت و�سنعاء، وتدريب 18 من العاملني مبركز احلماية الجتماعية املوؤقتة 
للطفولة مبدينة حر�س )حمافظة حجة( حول الرعاية املوؤ�س�سية البديلة املوؤقتة 
والرعاية الالحقة، واقتفاء اأثر الأطفال - اإعادة الإدماج الجتماعي -  وتنمية 
الأخ�سائيني  من   230 تدريب  اإىل  بالإ�سافة  لالأطفال..  احلياتية  املهارات 
مديريات يف  و3  الرو�س )�سنعاء(  بالد  مديرية  الأ�سا�سي يف  التعليم  ومعلمي 

حجة حول الأ�ساليب الرتبوية البديلة للعقاب املدر�سي

مؤشراُت قطاع الصحة

املنجز 2011املؤرشات 

 مشاريع عام 2012
 املشاريع املنجزة

 خالل عامي
2012-2011

  امُلستهَدف يف
 املرحلة الرابعة

 )2015 – 2011(   اإلجاميل  امُلنجـَزَة  تحت التنفيذ  املوافـَق عليها

بها الصندوُق  الوصوُل إىل الخدمات الصحية: عدد الكوادر الصحية التي َدرَّ
)حسب النوع االجتامعي: ذكور

3163471,119981,564 414   1,450 

بها الصندوُق  الوصوُل إىل الخدمات الصحية: عدد الكوادر الصحية التي َدرَّ
)حسب النوع االجتامعي: إناث)

9591514191931,627 1,152 1,450 

   800 52  387721491عدُد املرافق الصحية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها أو جرى تجهيزها
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املياه والإ�صحاح البيئي
بلَغ عدُد امل�ساريع املوافق عليها يف قطاَعْي املياه واالصحاح البيئي خالل الربع 191 
األف   430 19 مليون دولر، �سي�ستفيد منها حوايل  م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 
عام  ال�سندوق  تاأ�سي�س  )منذ  للم�ساريع  الرتاكمي  العدُد  ي�سل  وبذلك،  �سخ�س. 
1997 وحتى نهاية �سهر يونيو 2012( اإىل 2,313 م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 
244 مليون دولر، ويتوقع اأن ي�ستفيد من م�ساريع القطاعني تراكميًا اأكرث من 6.4 

مليون �سخ�س.

قطاع املياه
يهدُف القطاُع اإىل توفري املياه املح�سنة والكافية للمجتمعات املحلية الفقرية وفق 

تعريف التغطية باملياه الذي وافق عليه جميع ال�سركاء. 
وخالل الربع، متت املوافقة على 149 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية جتاوزت 18 مليون 
13,338 �سقاية خا�سة  األف ن�سمة. وت�ستمل هذه امل�ساريع على   178 دولر خلدمة 
ب�سعة اإجمالية قدرها 633,170 م3، و60 خزانًا عامًا حل�ساد مياه الأمطار ب�سعة 
66,400 م3، و�ستة كرفانات ب�سعة 31,000 م3. وقد �سهَد الربُع بدَء التنفيذ الفعلي 
مل�ساريع مياه مميزة، وهي م�سروع يحتوي على 1,000 �سقاية يف مدينة تعز يهدف 
اإىل اإبراز ح�ساد مياه الأمطار كخيار عملي دائم ورخي�س للتخفيف من �سحة املياه 
ال�سقايات  �سيا�سة لدعم  اإىل تطوير  امل�سروع  املدينة. كما يهدف  التي تعاين منها 
اخلا�سة يف احل�سر.. بالإ�سافة اإىل اأربعة م�ساريع مياه مبحافظة البي�ساء، تتميز 
باأنها تخدم عددًا كبريًا من امل�ستفيدين )كل م�سروع يخدم ما يزيد عن 10,000 
م�ستفيد(، واأنَّ م�سدرها هو اآبار يدوية تتغذى مبا�سرة من حواجَز ل تن�سُب فيها 

املياه على مدار العام.

اأ�سبوع  ملدة  تدريبية  دورة  بتنفيذ  حجة  يف  ال�سندوق  فرع  قام  ال�صركاء:  تاأهيل 
لتاأهيل ا�ست�ساريني لالإ�سراف واإعداد الدرا�سات والت�ساميم مل�ساريع ح�ساد مياه 

الأمطار. وقد �سارك يف الدورة 26 ا�ست�ساريًا )تاأهل منهم 22(.

من  الرابعة  املرحلة  مع  الربنامج  تنفيذ  يتزامن  املياه:  �صحه  مواجهة  برنامج 
عمليات ال�سندوق. ومنذ بداية عام 2011 وحتى نهاية الربع الثاين من 2012 متت 
املوافقة على متويل 200 م�سروع بكلفة تقديرية بلغت 23 مليون دولر، وذلك خلدمة 
206.6 األف ن�سمة يقع 75 % منهم يف فئة الفقر الرابعة )الأ�سد فقرًا( و%25 يف 
الفئة الثالثة. وقد بداأ العمل الفعلي يف 97 م�سروعًا، اأجنز منها 5 م�ساريع. وحتتوي 
 115,800 اإجمالية  ب�سعة  الأمطار  87 خزانًا حل�ساد مياه  الربنامج على  م�ساريع 
�سقاية خا�سة  و15,668  م3,   88,500 اإجمالية  ب�سعة  وع�سرين كريفًا  وثالثة  م3، 
ب�سعة اإجمالية 723,747 م3، واأنابيب بطول اإجمايل 022,84 مرتًا لتقريب اخلدمة 

للم�ستفيدين.

قطاع الإ�صحاح البيئي
ة لدى املجتمعات الأكرث فقرًا،   يهدُف هذا القطاُع اإىل حل امل�سكالت البيئية املُِلحَّ
الو�سول  اأجل  من  الأخرى  ال�سندوق  وقطاعات  املياه  قطاع  مع  التكامل  واإىل 

باملجتمعات امل�ستهدفة اإىل حياة خالية من الأمرا�س املرتبطة باملياه.
 

وخالل الربع، متت املوافقة على 42 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت 0.9 مليون 
 252 ت�ستهدف  توعية  حملة  األف  يقارب  ما  على  امل�ساريع  هذه  وت�ستمل  دولر. 
املياه  ومعاجلة  الأيدي،  وغ�سل  ال�سحي،  ال�سرف  باأهمية  لتوعيتها  ن�سمة  األف 
يف املنزل. وملواجهة متطلبات التو�سع يف تنفيذ حمالت التوعية، مت خالل �سهري 
مايو ويونيو تنفيذ 4 دورات تدريبية يف فرع ال�سندوق يف ذمار، ا�ستهدفت تدريب 
100 ا�ست�ساري/ة )54 منهم من الإناث( يف جمال التوعية ال�صحية والبيئية 
مبنهجية ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع. كما مت تطبيق املنهجية عمليًا 
34 حملة توعية يف مديريات ذمار وعن�س ومغرب عن�س وميفعة عن�س. ويف  يف 
حمافظة عمران، مت ا�ستكمال تنفيذ حمالت التوعية يف مديريَتْي املدان َوَخِمر. 
الأول  الربع  خالل  نفذت  التي  التوعية  حمالت  لنتائج  الأويل  الفح�س  مت  كما 
ظليمة،   حبور  مديرية  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقتني،  املديريتني  يف  العام  هذا  من 
املك�سوف  ال�سرف  التخل�س من  النتائج جناح خم�س قرى تقريبًا يف  واأظهرت 

للمخلفات الآدمية.

الإجناز خالل  ن�سبة  و�سلت  �صبام ح�صرموت:  ملدينة  التحتية  البنية  م�صروع 
هذا الربع اإىل 5 %، وبذلك تكون ن�سبة الإجناز الرتاكمية يف امل�سروع 45 %.

الزراعة والتنمية الريفية
ل  التدخُّ وبرنامج  الزراعة  قطاع  على  الريفية  والتنمية  الزراعة  وحدة  ت�ستمُل 

املتكامل.

قطاع الزراعة
متت املوافقة على 12 م�سروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 1.3 مليون دولر، ي�ستفيُد 
 ،)% 44 منهم  الإناث  )ن�سبة  �سخ�سًا   21,860 مبا�سرًة حوايل  ا�ستفادًة  منها 
العدد  ي�سبح  وبذلك،  عمل.  يوم  األف   40 بحوايل  ُر  ُتقدَّ موؤقتة  عمالة  وتوفر 
الإجمايل الرتاكمي للم�ساريع 367 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 37.6 مليون 
وتتولد  اإناث(،  �سخ�س )49 %  األف   435 قرابة  مبا�سرًة  منها  ي�ستفيُد  دولر، 

عنها اأكرث من 918 األف يوم عمل.

ااملنجز 2011املؤرشات

 املشاريع املنجزة مشاريع عام 2012
 خالل عامي
2012-2011

 امُلستهَدف يف
 املرحلة الرابعة

)2015 – 2011( اإلجاميلامُلنجـَزَةتحت التنفيذاملوافـَق عليها

 الحصوُل عىل املياه: عدُد األَس املعيشية املستفيدة من مصادر
نة املياه املحسَّ

23,93932,16749,1983,25884,62327,19760,000

نة املخزونة/مرت مكعَّب 629,669852,2941,242,021109,9052,204,220739,5741,100,000حجم املياه املحسَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 635,595717,5951,068,879260,000-362,28411,000حجم املياه غري املحسَّ

 الحصوُل عىل خدمات الرصف الصحي: عدُد األَس املعيشية التي
ناً تستخدُم رصفاً صحياً محسَّ

2,1131,72116,7502,35020,8214,46343,000

131339261--26املجتمعاُت املحلية التي تخلصت من ظاهرة الرصف املكشوف

-112781,4931181,689230القرى التي يستهدفها نهُج الرصف الصحي التام بقيادة املجتمع

موؤ�صراُت املياه و ال�صحاح البيئي
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جمموعات املُنِتجات واملُنتجني الريفيني
يف حمافظة احُلديدة، مت تكوين وبناء قدرات 4 جمموعات و4 جلان ل�سغار املنتجني 
الريفيني )بني املجتمعات( يف مديرية جبل راأ�س، كما مت دعم املجموعات الإنتاجية 
يف مديرية ُبَرع )املرحلة الثانية(، ودعم 53 من جمموعات �سغار املنتجني الريفيني 
تدريبية  مواقع   7 فتح  اأي�سًا(. وجرى كذلك  الثانية  يف مديرية احلجيلة )املرحلة 
الريفية على مهارات  الإنتاجية  املجموعات  اأع�ساء  161 من  تدريب  مل�سروع  تابعة 
البيطرية  اخلدمات  تنفيذ  بداأ  كما  مديريات،  لثالث  واحل�ساب  والكتابة  القراءة 
 300 الزراعة املطرية يف املحافظة. وجرى كذلك تنفيذ زراعة  الطارئة ملديريات 

�ستلة نخيل يف زريقة اليمن )املقاطرة، حلج(.

املياه للتنمية الزراعية
مت اإجناز 6 حواجز يف حمافظَتْي اجلوف و�سنعاء ب�سعة تخزينية اإجمالية 411,070 
وحاجز  م3،   50,000 تخزينية  ب�سعة  البي�ساء  حمافظة  يف  حاجز  وكذا  م3، 
اللب  وادي  حاجز  تنفيذ  ويجري  م3.   76,176 ب�سعة  اإب(  )ال�سربة،  احلويطني 
 3 وتنفيذ  توريد  مت  كما  م3.   210,000 تخزينية  ب�سعة  عمران(  الع�سة،  )مديرية 
�سبكات ري حديث. ويف جمال الرتبة واملياه، مت اإجناز جدران حماية من ال�سيول، 
وتاأهيل مدرجات زراعية، وحواجز تهدئة، وتطوير مراٍع )ت�سجري(، وخزانات ري 

تكميلي، و�سبكات ري.

110 كجم من  )الرجم، املحويت(، مت زراعة  املائي يف وادي جمرب  امل�صقط  ويف 
بذور ال�سدر والطنب والطلح مب�ساحه 5.6 هكتار، وت�سييج م�ساحة 6.5 هكتار. كما 
و  العقود،  فيها  اأبرمت  التي  املدرجات  اإجمايل  من  م2(   4,568(  55% تنفيذ  مت 
تقريبًا   %  70 اإجناز  وكذا  التهدئة،  حواجز  اإجمايل  من  م2(   2,050.5(  %  60
من اأعمال ترميم 48 خزانًا )متو�سط ال�سعة الإجمالية 5,780 م3(، وكذلك اإن�ساء 

وتو�سعة 8 خزانات )متو�سط ال�سعة الإجمالية 6,870 م3(.

اأما يف امل�صقط املائي يف وادي �صرمي )برع، احلديدة(، فقد مت النتهاء من تنفيذ 
اأعمال املدرجات التي ُتقدر بحوايل 14,050 م2، واإجناز ما يقارب 71 % من اأعمال 

بناء 62 خزانًا للري التكميلي )من اأ�سل 87( ب�سعة اإجمالية تقريبية 4,340 م3.

         ترميم م�صقط مائي يف وادي جمرب - املحويت

برنامج التدخل املتكامل
 ا�ستهدف الربنامج ما يزيد عن 145 قرية )من املناطق الأ�سد فقرًا( يف ت�سع 
عزل مبحافظات خمتلفة من اجلمهورية. وقد متت املوافقة على 25 م�سروعًا 
التنمية  خطط  ووفق  التدخالت،  خمتلف  يف  دولر  مليون   2.9 تقارُب  بتكلفة 
للمناطق امل�ستهدفة. وبذلك، يبلُغ العدُد الرتاُكمي الإجمايل مل�ساريع الربنامج 
ي�ستفيُد  دولر،  مليون   20.6 حوايل  اإىل  ت�سل  تقديرية  بكلفة  م�سروعًا   262
موؤقتة  عمالة  عنها  وتتولد  �سخ�س،  األف   275 حوايل  مبا�سرة  ا�ستفادة  منها 
الت يف �سحة احليوان والإنتاج احليواين: مت  تقارُب 552 األف يوم عمل. التدخُّ
بني ملدة اأ�سبوعني لـ44 �سخ�سًا )من كال اجلن�سني(  تنفيذ دورَتْي تدريب مدرِّ
من فروع ال�سندوق يف احلديدة وحجة واإب وذمار يف جمال �سحة احليوان 

والإنتاج احليواين.

الت يف التعليم وحمو الأمية والتعليم املجتمعي التدخُّ
�سرمي،  بني  وادعة،  ُعزلة  )يف  عمارة  اأم  مدر�سة  م�سروع  تنفيذ  متابعة  تت 
%46. كما متت املوافقة على  عمران(، والذي و�سلت ن�سبة الجناز فيه اإىل 
ذت كذلك  اإن�ساء وجتهيز 15 ف�ساًل درا�سيًا يف عدد من املناطق امل�ستهدفة. َوُنفِّ
بات يف جمال التعليم املجتمعي  بني ومدرِّ دورة ختامية �سمن برنامج اإعداد مدرِّ
لـ21 م�ساِركًا وم�ساِركة خالل الفرتة 7-20 مايو 2012. وجرى اأي�سًا اختتام 
دورة تاأهيل 23 فتاة كمعلمات حمو الأمية يف  منطقة املتينة )مديرية التحيتا، 
على  القدرة  بات  املتدرِّ لدى  واأ�سبح  اأ�سهر،  ت�سعة  ا�ستمرت  والتي  احلديدة(، 
ذت الدرا�سة  تنفيذ برنامج حمو الأمية وفتح الف�سول الدرا�سية بكفاءة. كما َُنفِّ
لتنفيذ  التجهيز  ويجري  وادعة،  ُعزلة  يف  املجتمعي  التعليم  لربنامج  الأولية 
الدورة الأ�سا�سية  للمعلمني واملعلمات املنفذين للربنامج. كما مت تنفيذ دورتني 
وتعليم  الأمية  حمو  جمال  يف  الأوىل  عمران:  فرع  من  م�ساِركة  ع�سرة  لثنتي 
 14-2 الفرتة  يف  التعليمية(  والو�سائل  والأ�ساليب  والطرق  )املفاهيم  الكبار 
الفتاة يف  وتعليم  الأمية  باأهمية حمو  التوعية  والثانية يف جمال   ،2012 يونيو 
بات للفروع يف جمال  الفرتة من 23-28 يونيو 2012 �سمن برنامج اإعداد مدرِّ

حمو الأمية. 

الت يف التاأهيل املجتمعي التدخُّ
مت تنفيذ دورة تدريبية ملدة 6 اأيام يف الكت�ساف والتدخل املبكر للتاأخر النمائي، 
وذلك لفريق املتطوعني يف برنامج التاأهيل املجتمعي يف عزلة العتنة )َحَر�س، 
الباحة،  )ُطور  امل�ساريج  منطقة  ويف  ومتدربة.  متدربًا   15 وعددهم  حجة(، 
َب 7 اأ�سخا�س من اأع�ساء اللجنة املجتمعية، ومدير الربنامج، على  حلج( ُدرِّ
ط للجمعيات الأهلية.. كما مت اأي�سًا تدريب 15 م�ساِركًا  النظام املحا�سبي املب�سَّ
اإدارة  املجتمعي على  التاأهيل  املجتمعية وعاملي  اللجنة  اأع�ساء  وم�ساِركة من 

اأن�سطة الربنامج.

الزراعة المطرية والثروة الحيوانية

 املستوى
املجتمعي

  املجموعاُت اإلنتاجية التي تم إنشاؤها وتدريبها
 وتنظيمها

املجموعاُت اإلنتاجية/ املشاريع التي تم متويلها

2,0092,01020112,0122,0092,0102,0112012

229633249309- -6531,485املجتمع

34---52---بني املجتمعات
52229633249343-6531,485االجاميل

املؤرشات
 املستهَدف يف املرحلةمشاريُع 2012

الرابعة )2011-
)2015 اإلجاميلامُلنَجزَةتحت التنفيذاملوافـَُق عليها

 السعة التخزينية للسدود )مرت
مكعب)

1,500,0001,540,00076,1763,116,1763,000,000

850832181,7002,000املساحات املشمولة بالري )مرت مربع)

المياه للتنمية الزراعية

املنجز / املستهدفاملؤرشات

9العزل املستهدفة
75,674عدد السكان

 عدد التكوينات املحليه التي انشئت و دربت
)لجان تنموية -  مجتمعات محلية)

84

 عدد األشخاص املدربني يف التقنية، و الزراعة،
و التعليم، و الصحة - و الحرف

اناثذكور

6981

برنامج التدخالت املتكاملة
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الت يف ال�صحة التدخُّ
َب 80 م�ساِركًا وم�ساِركة من اأع�ساء فرق التوعية ال�سحية والبيئية يف  منطقتـَْي  ُدرِّ
امل�ساريج وعراعرة )ُطور الباحة، حلج( وملدة 10 اأيام، وذلك على كيفية تنفيذ 
حمالت توعية �سحية وبيئية واإي�سال الر�سائل التوعوية اإىل كافة اأفراد املجتمع. 
ات( لتدريبهن على املهارات ال�سحيحة يف  كما مت اختيار 20 مولِّدة �سعبية )ِجدَّ
40 قابلة جمتمع يف عدد من  تاأهيل  اإىل املوافقة على  التوليد، بالإ�سافة  عملية 

املناطق امل�ستهدفة.

برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة
وقطاع  العمل  مقابل  النقد  برنامج  على  العمالة  كثيفة  ال�سغال  برنامُج  ي�ستمُل 

الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
 - دولر  مليون   22.7 تقارُب  تقديرية  بكلفة  م�ساريع   110 على  املوافقة  متت 
َعًة على 3 قطاعات فرعية )تدخل متنوع، درا�سات اأولية، حماية وا�ست�سالح  ُمَوزَّ
اأرا�ٍس(. كما يبلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة منها قرابة 25 األف اأ�سرة )حوايل 152 
األف ن�سمة - ن�سفهم تقريبًا من الإناث( وتبلغ عدد فر�س العمل املوؤقتة املتولدة 
منها اأكرث من2.1 مليون يوم عمل )منها قرابة 0.4 مليون خم�س�سة لالإناث).. 
ُع اأْن يبلَغ عدُد الأ�سر امل�ستفيدة من  يف حني يجري التنفيذ يف 193 م�سروعًا، َوُيَتَوقَّ
هذه امل�سروعات حوايل 35 األف اأ�سرة )متثل%85 من اإجمايل الأ�سر امل�ستهدفة، 
والبالغ عددها 41,300(، يف حني بلغت ن�سبة الجناز املادي %95، بينما بلغت 

ن�سبة الجناز املايل 89 %.
وبذلك يبلغ العدد الرتاكمي مل�ساريع النقد مقابل العمل خالل املرحلتني الأوىل 
 474 ال�سندوق،  عمليات  من  الرابعة  املرحلة  وكذا  الربنامج،  من  والثانية 
م�سروعًا بكلفة اإجمالية تقدر بحوايل 77 مليون دولر، ُي�ستهَدف فيها 115,344 
اإناث(،   %  49( �سخ�س  مليون   0.7 حوايل  امل�ساريع  هذه  من  وي�ستفيد  اأ�سرة. 
بينما يبلغ اإجمايل فر�س العمل املوؤقتة املتولدة منها قرابة 6.8 مليون يوم عمل 

)منها حوايل 1.2 مليون خم�س�سة للن�ساء(.

الور�ش والدورات التدريبية
عقدت اإدارة الربنامج ور�سة عمل �سمت روؤ�ساء الوحدات ومدراء الفروع وطاقم 
الربنامج يف الفروع بهدف مناق�سة ا�سرتاتيجية برنامج النقد مقابل العمل لرفع 
القدرة ال�ستيعابية وال�ستجابة لتبعات اأحداث عام 2011. كما مت تنفيذ 3 ور�س

عمل يف املكال استهدفت 101 استشاري ومحاسب ومهندس )من كال الجنَسنْي). 
ورشة عمل يف إب حول مشاريع تشغيل األيدي العاطلة مبراكز  ِـّذت أيضاً  ـُف َون

املدن استهدفت 26 فنياً مقياًم ومهندَسنْي ومحاسَبنْي.

قطاع الطرق
خالل الربع، متت املوافقة على 32 م�سروعًا بكلفة تقديرية تزيد على 10 ماليني 
عنها  وتتولد  اإناث(،  )ن�سفهم  �سخ�س  األف   112 حوايل  منها  وي�ستفيُد  دولر، 
الريفية )27  الطرق  امل�ساريُع على  تتوزُع هذه  األف فر�سة عمل.   357 اأكرث من 
م�سروعًا بطول 174.53 كم(، ور�سف املُُدن )5 م�ساريع مب�ساحة 57,948 م2(. 
796 م�سروعًا بكلفة تقديرية  وبالتايل فاإن الإجناز الرتاكمي لقطاع الطرق بلغ 
عنها  وتتولد  �سخ�س،  مليون   4.3 نحو  منها  ي�ستفيُد  دولر،  مليون   171 تقارُب 
الطرق  كالتايل:  الرتاكمي  الإجناُز  هذا  ويتوزُع  عمل.  فر�سة  مليون   8.7 قرابة 
املدن  ور�سف  كيلومرتًا)،   3,362 بقارُب  اإجمايل  بطول  م�ساريع   505( الريفية 
والتدريب  مربعًا(،  2,730,889  مرتًا  تقارُب  اإجمالية  م�سروعًا مب�ساحة   234(

)54 م�سروعًا( واجل�سور )3 م�ساريع(.
م�سروعًا   21 زيارة  متت  فقد  القطاع،  مل�ساريع  امليدانية  املتابعة  يخ�س  وفيما 
الع على جودة الأعمال  َعة ما بني م�ساريع قيد التنفيذ )لالطِّ خالل الربع - ُمَوزَّ
ومدى  ال�ستهداف،  جوده  على  الع  )لالطِّ  2012 خطه  من  وم�ساريع  ذة(،  املنفَّ
الإجمايل  العدُد  يكوُن  وبذلك  لال�ستهداف(.  املحددة  للمعايري  مطابقتها 

)الرتاُكمي( للم�ساريع التي متت زيارتها 246 م�سروعًا

    طريق قاعدة بني م�صعود-و�صاب العايل- ذمار

املؤرشات

مشاريع 2011 - 2012
– 2011  

)2015 اإلجاميلامُلنجـَزَةتحت التنفيذ

161,475136,328297,803300,000املستفيدون املبارشون

2,206,7852,006,6334,213,41824,000,000فرص العمل املؤقتة املتولدة )يوم عمل)

1,3841591,5074,980تأهيلها )مرت مربع) األرايض: املساحة اإلجاملية واملدرجات الزراعية التي أعيد

-193,770163,594357,364 املجتمعية املستفيدون غري املبارشين من األصول املعيشية

مؤشراُت برنامج النقد مقابل العمل

املؤرشات
 املنجز
2011

 مشاريع عام 2012
 املشاريع املنجزة خالل

عامي 2012-2011
 امُلستهَدف يف املرحلة الرابعة

)2015 – 2011(  املوافـَق
عليها

اإلجاميلامُلنجـَزَةتحت التنفيذ
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
قامْت وحدة تنمية املن�ساآت ال�سغرية والأ�سغر خالل الربع الثاين 2012 بعدة اأن�سطة 
َنَها  يف جمال الدعم الفني وتقدمي التمويل الالزم لعدد من برامج التمويل الأ�سغر لتمكِّ
من موا�سلة تقدمي وا�ستدامة خدماتها املالية، وكذلك الو�سول لعدد اأكرب من اأ�سحاب 
مع  التمويل  اتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع  مت  حيث  والأ�سغر..  ال�سغرية  الأن�سطة 
َل اإجمايل متويل برنامج �سنعاء لالإقرا�س )اأزال(، وبرنامج  اجلهات الكفيلة. وقد َو�سَ
مليون   266 اإىل  الأ�سغر  للتمويل  مناء  وبرنامج  والدخار،  للتمويل  ح�سرموت  وادي 
ريال )ما يعادل حوايل 1.2 مليون دولر(. كما مت متويل �سبكة اليمن للتمويل ال�سغر 
مببلغ يقارُب 19.2 مليون ريال )قرابة 90 الف دولر( لتغطية تكلفة نفقاتها الت�سغيلية 
واأن�سطتها التدريبية وتطوير دليل عملياتها للربع الثاين. كما مت عمل م�سادقة ميدانية 

ملحافظ القرو�س لربنامج �سنعاء  لالإقرا�س.
مليار   4,656 يقارب  ما  واملوؤ�س�سات  للربامج  القائمة  القرو�س  حمفظة  حجم  وبلغ 
ريال )21.8 مليار دولر تقريبًا(، وو�سل عدد العمالء الن�سطني املقرت�سني من بنوك 
وموؤ�س�سات التمويل ال�سغري والأ�سغر ما يزيد على 72,888 مقرت�سًا ن�سطًا، فيما و�سل 

عدد املدخرين اإىل ما يقارب 109,330.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
نفذت الوكالة عدة أن�سطة تدريبية، وفعاليات أخرى.

دورات تدريبية يف اإطار م�صروع اإغاثة نازحي اأبني: نفذت الوكالة - بالتعاون مع املعاهد 
واملراكز التدريبية يف عدن - عدة دورات تدريبية ق�سرية ا�ستهدفت 500 �ساب و�سابة 
من النازحني من حمافظة اأبني اىل حمافظة عدن )وكذلك من اأبناء الخرية(.. حيث 
تاأهيلهم  بهدف  ال�سخ�سية،  املهارات  و�سقل  والتقني،  املهني  التدريب  بوا يف جمال  ُدرِّ
وتوظيفهم يف �سوق العمل. كما قامت الوكالة ب�سراء الأدوات الالزمة للمتخرجني من 
على  العتماد  على  لت�ساعدهم  عليه  تدربوا  ما  وتطبيق  منها  لال�ستفادة  الدورات  تلك 
اأنف�سهم. واأقامت الوكالة كذلك - بالتعاون مع فريق ا�ست�ساريي املوارد الب�سرية مب�سروع 
اإغاثة نازحي اأبني - 9 دورات تدريبية ق�سرية يف جمالت اخلياطة والتطريز, والتنمية 
الب�سرية, والتمري�س, والكوافري، والفندقة وال�سياحة, و�سيانة اجلوالت.. وو�سل عدد 
رفع  اإىل  الدورات  هدفت  وقد  امراأة(.   33 )منهم   92 اىل  الدورات  من  املُ�ستهَدفني 
امل�ستوى املعي�سي للنازحني, واإك�سابهم مهارات وخربات علمية لتوظيفهم يف �سوق العمل.

ونظمت الوكالة كذلك يف مدينة عدن دورتني تدريبيتني يف �سهر اأبريل 2012 يف جمال 
الفعالة  القيادة  ومهارات  امل�سيف,  املجتمع  مع  الفعال  والتوا�سل  الت�سال  تقنيات 
املدار�س  م�سوؤويل  من  جمموعتني  الدورتان  اإ�ستهدفت  القرار.  واتخاذ  للمجموعات، 
منهم   16 توظيف  مت   ،60 يبلغ  اإجمايل  بعدد  اأبني،  حمافظة  من  بالنازحني  اخلا�سة 
كا�ست�ساريني يف التوا�سل والت�سال. كما قامت الوكالة - بالتن�سيق مع فريق الت�سال 
عموم  يف  بالنازحني  خا�سٍة  اإداريٍة  جمال�َس  باإن�ساِء   - امل�سروع  نف�س  يف  والتوا�سل 
مديريات حمافظة عدن بهدف تنظيم العمل اخلا�س باملدار�س �سمن املديرية الواحدة. 
تدريبيتني  دورتني   - نف�سي  اأخ�سائي  مع  بالتعاُون   - اأي�سًا  عدن  يف  الوكالة  واأقامت 
اإك�ساَب  التدريُب  وت�سمن  اأبني.  نازحي  لدعم  ونف�سيًا  اجتماعيًا  اأخ�سائيًا  لع�سرين 
والجتماعي  النف�سي  الدعم  واأدوات  اأ�ساليب  تطبيق  حول  ومهاراٍت  معارَف  امل�ساركني 
بني لتقدمي الدعم النف�سي  حول ال�سدمات ما بعد الكوارث. وقد مت اختيار 10 من املتدرِّ

للنازحني.
م�صروع تدريب ال�صيادين على اجلودة: نفذت الوكالة 5 دورات تدريبية خالل الفرتة 
7 اأبريل - 9 مايو 2012، ا�ستهدفت اأكرث من 70 من �سيادي اجلمعيات ال�سمكية وعمال 
مواقع اإنزال الأ�سماك يف مدينَتْي املكال وال�سحر، وهدفت اإىل تدريب ال�سياد التقليدي 
الطرق  على  الإنزال  مواقع  عمال  وتدريب  ال�سمكي،  املنتج  جودة  على  احلفاظ  على 
لإ�ستمرارية  مدربًا   17 تاأهيل  مت  وقد  اإتالفها.  من  للحد  بالأ�سماك  للتداول  ال�سليمة 
مع  بالتعاون    - الوكالة  اأقامت  كما  اآخرين.  ل�سيادين  التدريب  من  النوع  هذا  تقدمي 
ري الأ�سماك - ور�سة عمل يف 10 اأبريل 2012 يف مدينة عدن,  دِّ اجلمعية اليمنية ملُ�سَ
رة لالأ�سماك واملنتجات البحرية. وركزت الور�سة  6 �سركات مينية م�سدِّ �ساركت فيها 
ري  م�سدِّ بني  جتارية  ات�سال  قنوات  وبناء  جديدة,  عاملية  اأ�سواق  على  التعرف  على 
الأ�سماك اليمنية وكربى ال�سركات امل�ستوردة لالأ�سماك. وقد مت تطوير موقع الكرتوين 
خا�س باجلمعية بهدف مواكبة اأخبار املعار�س الدولية، وا�ستمرار التوا�سل مع ال�سركات 
يف اآخر م�ستجدات تقنيات الأ�سماك, ومت تدريب وتاأهيل اأحد كوادر اجلمعية على املوقع.

نظمت  اخل�صار:  حما�صيل  زراعة  لتطوير  احلديثة  الزراعية  املُْدَخالت  اإ�صتخدام 
الوكالة تدريبًا حقليًا ملزارعي حم�سول الكو�سا يف �سهر اأبريل 2012 يف منطقتي القرية 
حمافظات  ميثلون  مزارعًا   90 فيه  �سارك  ح�سرموت(،  وادي  ترمي،  )مديرية  ودمون 

ح�سرموت

والفنيني  والتجزئة  اجلملة  جتار  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  وال�سالع،  واحلديدة 
َز التدريُب على رفع وعي املزارعني يف اإ�ستخدام املدخالت  الزراعيني. وقد ركَّ
للُمْدَخالت,  رة  املَُوفِّ ال�سركات  باأف�سل  املزارعني  وربط  َنة،  املَُح�سَّ الزراعية 

وتفعيل دور ال�سركات يف تقدمي اخلدمات الإر�سادية الالزمة. 
منطقة  يف  البطيخ(   ( احلبحب  حم�سول  زراعة  تطوير  م�سروع  �سوء  وعلى 
)احلديدة(  تهامة  مبنطقة  ال�ست�ساريني  مع  بالتعاون  الوكالة  نفذت  تهامة، 
ور�سة عمل يف 22 اأبريل 2012 يف مقر الهيئة العامة لتطوير تهامة، �سارك فيها 
70 مزارعًا وعدد من مهند�سي ومر�سدي وزارة الزراعة والري. وركزت الور�سة 
على ا�ستعرا�س نتائج الر�سد والتقييم للمدخالت الزراعية احلديثة ملح�سول 
املبيدات  اإ�ستخدام  كفاءة  ورفع  التقليدية(،  الري  بطرق  )مقارنة  احلبحب 
والأ�سمدة، وتقليل الكميات امل�ستخدمة منها. كما اأقامت الوكالة دورة تدريبية 
يف منطقة الزيدية )احلديدة( خالل �سهر مايو يف ذات املجال، ا�ستهدفت 30 

مزراعًا و5 مهند�سني ومر�سدين زراعيني.
مالكات  لتدريب  ن�ساطها  الوكالة  وا�سلت  امل�صاريع:  مالكات  تدريب  م�صروع 
دورات  عدة  واأبني  وذمار  واحلديدة  وعدن  �سنعاء  يف  اأقامت  فقد  امل�ساريع، 
م�سروعًا  متلك  �سيدة   250 ا�ستهدفت  التدريبية  املعاهد  مع  بالتعاون  تدريبية 
�سغريًا من عميالت برامج وموؤ�س�سات التمويل الأ�سغر، حيث ركزت الدورات 
على بناء القدرات واملهارات الإدارية التي تهدف اإىل تطوير وتو�سيع م�ساريع 

�سيدات الأعمال، وزيادة الدخل.
تد�صني موقع لال�ص�صتاريني: نفذت الوكالة مع �سركائها حفاًل تد�سينيًا ملوقع 
ال�ست�ساريني يف 30 يونيو 2012، ح�سره اأكرث من 300 م�سارك من املهتمني يف 
اليمن.  لأول مرة يف  لال�ست�ساريني  اإقامة معر�س  وتخلله  ال�ست�سارات،  جمال 
واأ�سحاَب  الأعمال،  ورجاَل  املحليني،  ال�ست�ساريني  التد�سنُي  ا�ستهدَف  وقد 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، واملانحني، وال�سباَب.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر
الذكية  احلملة  جمال  يف  تدريبية  دورة  �سنعاء  حمافظة  يف  ال�سبكة  نفذت 
حلماية العمالء, ا�ستهدفت 12 موظفًا وموظفة من موؤ�س�سات وبرامج التمويل 
الأ�سغر العاملة يف املحافظة، وهدفت اإىل تاأهيل موظفي الربامج واملوؤ�س�سات 
وتبني مبادرة حماية عمالء التمويل الأ�سغر. كما اأقامت ال�سبكة ور�سة عمل يف 
نف�س املجال، ا�ستهدفت املدراَء التنفيذيني لربامج وموؤ�س�سات التمويل الأ�سغر 
الذكية  احلملة  مبادرة  تبني  وحتفيز  ت�سجيع  اإىل  وهدفت  اليمن،  يف  العاملة 
حلماية العمالء التي تت�سمُن املبادَئ ال�سبعة املتعارف عليها يف جمال التمويل 
الأ�سغر. واأقامْت ال�سبكة اأي�سًا يف �سنعاَء اأواخر �سهر اأبريل -2012 بالتعاُون 
احلا�سوب،  مهارات  تدريبية يف  دورة   - �س  متخ�سِّ تدريبي  ومعهد  ب  مدرِّ مع 
ا�ستهدفت 8 من موظفي التمويل الأ�سغر لإك�سابهم مهارات التعامل مع برنامج 
اأواخر �سهر  اأوف�س". كما نظمت ال�سبكة ب�سنعاء حلقة نقا�س  "ميكرو�سوفت 
جمال  يف  املعلومات  تباُدل  اأهمية  مناق�سة  فيها  مت  املمولني،  ا�ستهدفت  مايو، 

�سناعة التمويل الأ�سغر، ودور املمولني يف دعمها

يف  املالية  الثقافة  ن�صر  حملة  يد�صن  الأمل  بنك 
املدار�ش

قام بنك الأمل للتمويل الأ�سغر يف 7 اأبريل 2012 بتد�سني حملة تهدف اإىل زرع 
الثقافة املالية بني اأو�ساط اأطفال املدار�س، ُم�ستهدفًا اأكرث من 2,000 طفل يف 
عدد من املدار�س اخلا�سة واحلكومية يف اأمانة العا�سمة، وذلك بهدف ت�سجيع 

الأطفال على ثقافة الدخار.

الرعاية  �صندوق  خدمات  من  م�صتفيدين  تخريج 
الجتماعية 

َل ال�سندوُق تنفيذ امل�سروع لربط امل�ستفيدين بربامج وموؤ�س�سات التمويل  َوا�سَ
والت�سويق  احليوان  �سحة  يف  تن�سيطية  دورة   34 تنظيُم  متَّ  حيث  الأ�سغر، 
دورة  عن  ف�ساًل  وحلج(  وتعز  عدن  )مبحافظات  م�ستفيدًا   154 ا�ستهدفت 
ويتوىل  التدريب.  اأ�ساليب وطرق  واأخ�سائيني ميدانيني على  مل�سرفني  تدريبية 
كادُر امل�سروع تدريَب امل�ستفيدين. كما مت توزيع 436 نامو�سية )َوفـَّرتها وزارة 
منظمة  مع  بالتعاون   - اأي�سًا  امل�سروُع  ونفذ  امل�ستفيدين.  جلميع  ال�سحة( 
اإي�سال  جمال  يف  تدريبية  دورة   - الجتماعية  الرعاية  و�سندوق  اليوني�سيف 

الر�سائل ال�سحية  للم�ستفيدين، ا�ستهدفت 17 اأخ�سائيًا وم�سرفًا.
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األرقام التراكمية

 عدد
 مسئولي
القروض

منطقة العمل
مدخرونمقترضون

 عدد
القروض

مبالغ القروض
)مليون ريال(

 النساءاإلجمالي
اإلجمالي)%(

 أمانة العاصمة، إب ، تعز ، ذمار،22,3815242,905756146,2922,34370بنك األمل للتمويل األصغر1
المكال، الحديدة، عدن

 المؤسسة الوطنية للتمويل2
 أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة،11,4419218,230409194,4183,89354األصغر

ذمار، يريم، حجه ،لحج، الحديدة

صنعاء، تعز، عدن، حجه، الحديدة6,215372,020312850,9542,80252برنامج نماء للتمويل األصغر3

 مشروع المساعدة الذاتية4
زنجبار، أحور، المكال، الشحر7,228967,6502457641,0601,24922لالدخار واإلقراض - أبين

 دار سعد، البريقة، المعال، التواهي،7,1589810,072224041,7671,65120مؤسسة عدن للتمويل األصغر5
خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج

 شركة األوائل للتمويل6
 تعز ) الكمب، حوض األشراف،4,168860852050,1001,64425األصغر

الراهده، صينه، القاعدة (

 أمانة العاصمة، تعز، الحديدة ، عدن،4,426430627218,9033,64941بنك التضامن للتمويل األصغر7
اب، المكال

 برنامج صنعاء لإلقراض8
أمانة العاصمة3,448571,948232333,37585220األصغر آزال

 صندوق تمويل الصناعات9
 أمانة العاصمة، تعز، عدن، المكال،2,6711801,1573114,75011,87021والمنشآت الصغيرة

الحديدة، إب، ذمار

 المؤسسة االجتماعية للتنمية10
 أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة،1,291680157415,8831,46115المستدامة

ذمار، اب

 برنامج وادي حضرموت11
حضرموت )سيئون، تريم، السوم(1,446132,917841910,96872316للتمويل واالدخار

 مصرف الكريمي للتمويل12
 أمانة العاصمة، تعز، اب، عدن،1,0151.3823,58836821,73772932األصغر اإلسالمي

الحديدة، ذمار

مناطق مختلفة00067,4951,690مشاريع مدرة للدخل13

72,888109,3304,656487,70234,556اإلجمالي

 عددالمحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية
)دوالر(

 التوزيع
)%(

9025,747,82019.1إب
4254,9700.2أبين

191,862,1101.4أمانة العاصمة
131,153,2650.9البيضاء
1300,0000.2الجوف
558,919,9116.6الحديدة
61,515,3701.1الضالع

223,644,4992.7المحويت
7149,6940.1المهرة
11626,807,95519.9تعز
588,558,7606.3حجة

254,978,9443.7حضرموت
7713,166,2029.8ذمار
355,149,2753.8ريمة
81,192,5320.9شبوة
326,830,2075.1صعدة
151,988,9141.5صنعاء
114,194,6273.1عدن

579,798,4587.3عمران
252,782,3052.1لحج

3321,1760.2مأرب
545,539,4994.1أكثر من محافظة

733134,856,493100.0اإلجمالي

 عددالقطاع
المشاريع

المستفيدون المباشرون
    العمالة
المؤقتة  إجمالي

 المستفيدين

 نسبة
  اإلناث
)%(

42252,1935413,285البيئة
259,3784950,640التدخل المتكامل

4036,297ذ8719,591التدريب
169567,350411,005,250التعليم

203,254326,013الدعم المؤسسي
1221,8614439,636الزراعة
55156,1167666,280الصحة
32111,69450357,263الطرق

 الفئات ذات
211,336425,731االحتياجات الخاصة

613,232509,260المنشآت األصغر
84,180-40الموروث الثقافي

149177,16551585,235المياه
110151,373502,109,864النقد مقابل العمل
21-1310خدمات األعمال

7331,484,853504,368,955اإلجمالي

مؤرشات محفظة القروض لربامج ومؤسسات التمويل الصغري واألصغر حتى نهاية شهر يونيو 2012

عدد املشاريع واإلستثامر ونسبة التوزيع خالل الربع الثاين 2012

نسبة توزيع االستثامر خالل الربع الثاين لعام 2012

عدد املستفيدين وفرص العمل خالل الربع الثاين 2012

البيئة
0.6%

المتكاملالتدخل
1.3%

التدريب
1.4% التعليم

19.3%

المؤسسيالدعم
0.1%

الزراعة
6.2%

الصحة
3.1%
الطرق
ذاتالفئات7.3%

الخاصةاالحتياجات
1.8%

األصغرالمنشآت
1.5%

المياه
45.0%

لالنقد العملمقاب
10.8%

األعمالخدمات
1.6%
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 التكلفة التقديريةعدد المشاريعالقطاع الرئيسي
المتعاقد )دوالر()دوالر(

 العمالة المؤقتةالمستفيدون غير المباشرينالمستفيدون المباشرون
)فرد / يوم عمل(   إناث ذكور  إناث ذكور

33539,957,38427,566,1241,464,9901,457,711201,311199,0641,311,721البيئة

26220,584,38212,937,752156,798117,64260,55165,377551,557التدخل المتكامل
91722,535,72814,590,54597,37662,660415,623449,827334,531التدريب
4,876674,576,478491,792,2241,775,8441,411,2621,923,1381,665,24323,064,296التعليم

61427,489,02022,523,096352,502306,730318,674282,999680,895الدعم المؤسسي
36737,592,92618,287,778221,518213,423359,913322,196918,312الزراعة
1,12291,207,78569,753,5872,744,3664,547,5312,057,6302,692,9872,135,265الصحة
796170,919,703133,376,7032,148,9372,120,709844,275834,7008,658,103الطرق

 الفئات ذات االحتياجات
65034,207,61027,624,387108,86770,09068,44952,389810,186الخاصة

16326,670,35221,732,69563,331269,517380,528901,78153,269المنشآت األصغر
328,852,0317,772,60418,33422,07159,52944,68617,816المنشآت الصغيرة
26958,419,80446,018,040194,363169,76060,26168,7412,308,170الموروث الثقافي

1,978296,019,396122,343,7471,702,1591,716,308157,079137,6536,865,016المياه
47476,927,61267,692,320361,058347,358712,634756,1756,774,737النقد مقابل العمل
546,346,8236,261,09945,61820,85563,91740,2692,416خدمات األعمال

54,486,290-12,9091,592,307,0341,090,272,702اإلجمالي

 القطاع
الرئيسي

 عدد
المشاريع

 التكلفة التقديرية
المتعاقد )دوالر()دوالر(

1,254164,624,455105,224,955إب
22029,410,18621,585,585أبين
 أمانة

67897,533,91776,727,450العاصمة

29234,317,39325,014,619البيضاء
15017,799,71012,335,612الجوف
1,091145,130,446109,970,927الحديدة
23936,100,14024,190,845الضالع

38049,430,77035,415,845المحويت
996,256,2174,997,459المهرة
1,630230,036,808140,063,476تعز
947125,087,33680,614,999حجة

64371,883,10651,488,139حضرموت
86096,833,18167,658,703ذمار
35055,154,29026,736,353ريمة
27827,332,22120,278,188شبوة
30744,350,44529,954,562صعده
49755,863,46539,719,602صنعاء
28541,830,52329,210,562عدن

80094,114,70068,285,773عمران
56677,212,02050,810,338لحج

11710,581,1798,112,836مأرب
 أكثر من
1,22681,424,52561,875,874محافظة
12,9091,592,307,0341,090,272,702اإلجمالي

 عددالقطاع الرئيسي
المتعاقد )دوالر(المشاريع

21219,183,215البيئة

1659,321,231التدخل المتكامل

71411,488,101التدريب

3,900422,213,221التعليم

51117,808,988الدعم المؤسسي

1263,852,124الزراعة

89660,452,216الصحة

548100,189,195الطرق
 الفئات ذات االحتياجات

52824,458,255الخاصة

14315,319,208المنشآت األصغر

317,735,395المنشآت الصغيرة

19330,594,422الموروث الثقافي

1,42092,623,021المياه

18119,679,933النقد مقابل العمل

272,118,978خدمات األعمال

9,595837,037,504اإلجمالي

العدد الرتاكمي للمشاريع وحجم االستثامر والتعاقدات واملستفيدين والعاملة املؤقتة حتى نهاية الربع الثاين 2012 )حسب القطاع(

 العدد الرتاكمي للمشاريع وحجم اإلستثامر والتعاقدات حتى نهاية
الربع الثاين 2012

العدد الرتاكمي للمشاريع املنجزة حتى نهاية الربع الثاين 2012



12PB

جهود ال�صندوق ملحو اأمية بني اأ�صعد
 كانْت ُقرى ُعزلة بني اأ�سعد )حزم العدين، حمافظة اإب( منوذجًا لكثري من املناطق اليمنية التي اأطبقت الأمية على كافة ن�سائها وفتياتها بن�سبة 96 % لت�سعف تنمية املجتمع. واأمام هذه الن�سبة

 املخيفة، تركز اأحد م�ساريع برنامج التدخالت املتكاملة لل�سندوق الجتماعي يف املنطقة على معاجلة هذه الآفة.

نات قيام فرق التوعية والتفعيل املجتمعي بتوعية املجتمع بالفوارق املتعددة وامل�ستدامة التي �سيكت�سبها املجتمع من تعليم املراأة ورفع قدراتها. كان اأول هذه املكوِّ

 مل تكد الِفَرُق العاملة تنتهي من مهمتها، حتى اأبرز ال�سكان مبادرات ذاتية غري متوقعة بداأت مببادرة اأحدهم بفتح بيته الب�سيط ذي الغرفة الواحدة لتعليم الن�ساء ملدة �ساعتني م�ساء كل يوم، لتتوا�سل
 املبادرات بافتتاح القرويني 21 ف�ساًل ملحو الأمية التحقت بها %43 من الأميات فوق �سن 15 عامًا، وبادرت خالل ذلك 27 فتاه بالتطوُّع يف تدري�س الطالبات.. بينما هبَّ اأع�ساُء جمال�س القرية لتوفري

امل�ستلزمات من لوحات الكتابة )�سبورات( وطبا�سري ومتابعة اإي�سال الكتاب املدر�سي.

رات من اأجل دعم التعليم املرتكز على َر ال�سندوُق م�سروعًا لتوفري م�ستلزمات ب�سيطة للف�سول، وتدريب املتطوعات كمي�سِّ  ويف اإطار هذا التفاعل، وحتى ي�ستمر يف حتقيق هدفه ومنع الت�سرب، طوَّ
 اأ�سا�س منهجي ل يقت�سر على حمو الأمية الأبجدية فح�سب، بل ويعالج الق�سايا الجتماعية التي تعاين منها املراأة، وعلى اأمل اأن تنخف�س ن�سبة الأمية اإىل 40 % - ومن ثـَمَّ اأقل - اإذا ا�ستمر التفاُعل

املجتمعي بنف�س الوترية.

ال�صندوق الجتماعي للتنمية يركز على اإيجاد فر�ش عمل للفقراء عام 2011
اأجنز ال�سندوق الجتماعي للتنمية تقريره ال�سنوي عن اأدائه للعام املن�سرم )موقع الصندوق عىل شبكة اإلنرتنت  www.sfd-yemen.org) اأ�سعب الظروف منذ اإن�سائه عام 1997. 
َن من تطوير 1,347 م�سروعًا خالل ذلك العام بكلفة تقديرية قاربت 234.5  مليون دولر، ُيتوقع اأن تخدم حوايل 1.93 مليون �سخ�س )52%  واأو�سح التقرير اأنَّ ال�سندوَق متكَّ

منهم اإناث(، ويتولد عنها فر�س عمل موؤقتة تتجاوُز 5 ماليني يوم عمل. 

عة يف جميع اأنحاِء اليمن تغطي 94% من املديريات ) من  وخالل نف�س الفرتة بلَغ حجُم ال�سرف 132 مليون دولر، مت اإنفاقها على اأكرث من 2,390 م�سروعاً  حتت التنفيذ ُمَوزَّ
اإجمايل 330 مديرية يف اجلمهورية(. وقد مت خالل العام اإجناز 980 م�سروعًا بكلفة تزيد على 106 ماليني دولر، ووفرت 4.3 مليون فر�سة عمل موؤقتة.

وقد �سرح املهند�س عبد اهلل الديلمي، القائم باأعمال املدير التنفيذي لل�سندوق، اأن ال�سندوق ا�ستجاب لأو�ساع العام الفائت من خالل تركيز %70 من امل�ساريع خالل الن�سف الثاين من العام 
على م�ساريع »النقد مقابل العمل« �سمن »برنامج الأ�سغال كثيفة العمالة« الذي تولدت عنه 1.7 مليون فر�سة عمل موؤقتة لأفراد 27318 اأ�سرة فقرية ووفرت 10,000  فر�سة عمل موؤقتة زيادة عما 
كان خمططًا له لعام 2011. وا�ساف اأنه مت الرتكيز اأي�سًا على ا�ستخدام اآلية التعاقدات املجتمعية التي ت�سرك املجتمع املحلي يف تنفيذ امل�ساريع واإدارته ماليًا واإداريًا، حيث وفرت هذه امل�ساريع 

عمالة موؤقتة بلغ حجمها نحو مليون يوم عمل.

دعم الأ�صر الفقرية يف املكال عرب برنامج النقد مقابل العمل
ناق�س الجتماع الذي نظمه اأواخر مايو 2012 فرُع ال�سندوق الجتماعي يف املكال، و�سم مدير الفرع ورئي�سة اللجنة الوطنية للمراأة يف املحافظة تدخالت ال�سندوق عرب برنامج النقد مقابل العمل 
يف ا�ستهداف عدد من الأ�سر الفقرية واملحتاجة يف مدينة املكال. ويف اللقاء، مت ا�ستعرا�س التعاون بني ال�سندوق واللجنة الوطنية للمراأة، واأبرز اأهداف برنامج النقد مقابل العمل الذي بداأ العمل 
به يف فرع املكال منذ عام 2009 وحقق الكثري من النتائج الإيجابية ملواجهة نتائج الأزمات القت�سادية التي مرت بها البالد يف ال�سنوات الأخري .وبحث اللقاء اإمكانية حتديد برامج جليوب 
الفقر يف املكال و�سواحيها، وا�ستهدافها عرب برنامج النقد مقابل العمل الذي يقدم خدمات جليلة للفئات الأ�سد فقرًا كونها الأكرث ا�ستحقاقًا للدعم، حيث تعمل  اللجنة الوطنية 

للمراأة حاليًا - بالتعاون مع مركز الدرا�سات بجامعة ح�سرموت - لإجراء م�سوحات ميدانية حول و�سع الأ�سرة القت�سادي يف املدينة

 ويف �سياق مت�سل، عقد الفرُع يف 26 مايو ور�سة عمل تن�سيطية يف املكال يف جمال ال�ستهداف امليداين للمجتمعات الأ�سد فقرًا وطبيعة العمل فيها ملعرفة احتياجاتها،. ومت يف الور�سة
 ا�ستعرا�س مهام فريق العمل للنزول امليداين اإىل القرى امل�ستهدفة من قبل برنامج النقد مقابل العمل واآلية وطبيعة احل�سول على معلومات ت�ستند اإليها امل�ساريع لتلك املجتمعات

.امل�ستحقة لتدخالت الربنامج

 ُيذكر اأن املرحلة احلالية للم�سروع ت�ستهدف مديريات الدي�س ال�سرقية وال�سحر وال�سوم وال�سليعة واأرياف املكال وحجر وحديبو يف حمافظة ح�سرموت ومديرية ر�سوم مبحافظة
�سبوة
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