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       جمل�ُس اإدارة ال�صندوق الجتماعي يعقد اجتماعًا 
      َعَقَد جمل�ُس اإدارة ال�صندوق الجتماعي للتنمية اجتماعًا يف 25 نوفمرب 2013 برئا�صة الأخ حممد �صامل با�صندوة، 
والبالغ   ،2014 املالية  لل�صنة  ال�صندوق  موازنة  م�صروَع  فيه  ناق�َس  الإدارة،  جمل�س  الوزراء/رئي�س  جمل�س  رئي�س 
%9 عن ربط العام اجلاري )2013(.  مليون دولر تقريبًا(، وبزيادة قدرها  36.6 مليار ريال )170.4  تقديرها 
1,391 م�صروعًا على م�صتوى اجلمهورية، تتوزع على قطاعات التعليم واملياه  ويغطي م�صروع املوازنة املقرتح تنفيذ 
برنامج  اإىل  اإ�صافة  اخلا�صة،  الحتياجات  وذوي  والإقرا�س  املوؤ�ص�صي  والدعم  التدريب  و  والطرق  وال�صحة  والبيئة 

الأ�صغال كثيفة العمالة والزراعة و التدخل املتكامل. 

واأ�صاد الجتماع بالنجاحات التي حققها ال�صندوق الجتماعي للتنمية، ودوره احليوي يف مكافحة الفقر عرب توفري 
فر�س عمل كبرية.. منوهًا بدوره التنموي الفاعل يف حت�صني احلالة املعي�صية للمجتمعات الفقرية عرب م�صاعدتها يف 
فر�س  خالل  من  الدخل  م�صتوى  ورفع  الجتماعية،  اخلدمات  على  ح�صولها  وت�صهيل  الأ�صا�صية،  احتياجاتها  توفري 

العمل املوؤقتة والدائمة. 

ال�صندوق  ا�صتثمارات  توزيع  على  لْع  يطَّ َمْن 
ملختلف   2013 عام  للتنمية  الجتماعي 
القطاعات، َيِجْد اأنَّ ح�صة كلٍّ من برنامج النقد 
ب�صكل  تتزايُد  ظلت  املياه  وقطاع  العمل  مقابل 
رد منذ عام 2011. فعلى �صبيل املثال، كانت  ُمطَّ
املذكور   الربنامج  يف  ال�صندوق  م�صاهمة  ن�صبة 
20.4% )عام  اإىل  2011( فزادت  8 %)عام 
اأما بالن�صبة للمياه، فقد كانت هناك   .)2013

زيادة من 13% اإىل 18% )لنف�س الفرتة(.

ال�صندوق  دور  تزاُيد  بو�صوح  يوؤكد  وهذا 
الجتماعي يف توفري �صبكة اأمان لليمنيني الأكرث 
ة يف  �صعفًا، ويف ال�صتجابة اإىل الحتياجات املُِلحَّ

البالد.

يف  ت�صرُي  ال�صندوق  وتدخالِت  عملياِت  اأنَّ  كما 
النتقايل  احلكومة  برنامج  مع  وان�صجام  تواٍز 
امل�صاءلة  واإطار  والتنمية،  ال�صتقرار  لتحقيق 
اَر  �صَ ولذا  املانحة.  واجلهات  للحكومة  املتبادلة 
هاُت احلكومة منذ عام  َل توجُّ من املفهوم اأْن تعوِّ
2011 على ال�صندوق كذراع تنفيذي هام لها، 
العمل  ُفَر�س  من  املزيد  خلق  على  ي�صاعدها 
احلماية  توفري  يف  املتمثل  العام  الهدف  �صمن 
التحتية  البنية  اإىل  والو�صول  الجتماعية 

الأ�صا�صية.

ويف هذا ال�صياق، جتدر الإ�صارة اإىل اأن الوثيقة 
دعت  الوطني  احلوار  موؤمتر  عن  ال�صادرة 
مبا  الجتماعي  ال�صندوق  موارد  زيادة  اإىل 
اأكرث  "فر�س  لتوفري  جهوده  موا�صلة  من  نه  ميكِّ
م�صكلة  حل  يف  والإ�صهام  العمل،  عن  للعاطلني 
البطالة"، وهو الأمر الذي يعك�ُس اإقرارًا وتقديرًا 
البالد،  يف  التنموية  العملية  يف  ال�صندوق  لدور 

وكفاعل رئي�صي يف �صبكة الأمان الإجتماعي. 
ال�صندوق يربهن على قدرة عالية يف  وقد ظل 
ال�صتجابة لأولويات البالد، ومتطلبات التنمية.. 
و�صيحر�ُس على ال�صتمرار يف اإبراز قدرته هذه 

يف عمله امل�صتقبلي.

 ،2013 نوفمرب   21  -  17 الفرتة  خالل  واإ�صراف  مراجعة  مهمة  ال�صندوق  ممويل  من  لعدد  م�صرتكة  بعثة  نفذت 
يف  الو�صطية  املراجعة  تنفيذ  منذ  والربامج  القطاعات  خمتلف  يف  ال�صندوق  اأحرزه  الذي  َم  التقدُّ خاللها  ناق�صت 
يونيو 2013. كما ناق�صت �صري تنفيذ املرحلة الرابعة من عمليات ال�صندوق )2011-2015(، واإجنازات وجناحات 
ال�صندوق حتى الآن يف اطار هذه املرحلة )2011-2013( يف خمتلف القطاعات والربامج. وجرى اأي�صًا مراجعة 
عدد من التدخالت اجلديدة التي ينفذها ال�صندوق، خ�صو�صًا يف الربنامج التجريبي لتوفري النقد مقابل اخلدمات 
الجتماعية )التغذية والتعليم(، وكذلك امل�صاريع طويلة الأجل لربنامج الأ�صغال كثيفة العمالة، بالإ�صافة اإىل اإطار 
تدخالته.  يف  ال�صندوُق  ينفذها  التي  ال�صتهداف  و�صيا�صة  الأثر،  تقييم  وكذا  والتقييم،  باملراقبة  اخلا�س  النتائج 
اإبداء  يف  املواطنني  اإ�صراك  مبادرة  وكذا  للتظلمات،  ال�صتجابة  واآلية  ال�صكاوى  مع  التعامل  اآلية  البعثة  ناق�صت  كما 
الراأي والإ�صهام يف اإجناح تدخالت ال�صندوق. وعر�س ال�صندوق على البعثة الت�صورات الأولية للمرحلة اخلام�صة 
ال�صامل،  الوطني  احلوار  ي�صتوعب خمرجات  ومبا  ال�صابقة،  املراحل  ت�صتفيد من جتاربه خالل  والتي  عملياته،  من 
َ امل�صاركون يف البعثة عن تقديرهم جلهود ال�صندوق  وبالذات يف جمال التنمية و�صكل الدولة والالمركزية. وقد َعربَّ
ومديره التنفيذي وكوادره يف التح�صري لأعمال البعثة وتعاونهم اأثناء انعقادها. كما عربوا عن اإعجابهم بنجاحات 
ال�صندوق التي حتققت منذ ان ُنفذت املراجعة الو�صطية لأن�صطة ال�صندوق اأوا�صط 2013. �صارَك يف البعثة كلٌّ من 
البنك الدويل، ووزارة التنمية الدولية الربيطانية، وبنك التنمية الأملاين، وجمل�س التعاون اخلليجي، وبنك التنمية 

الإ�صالمي، وال�صندوق ال�صعودي للتنمية، و�صندوق اأبو ظبي للتنمية.

بعثة املراجعة امل�صرتكة للمانحني ت�صيد بنجاحات ال�صندوق

َ ال�صندوُق الجتماعي للتنمية يوافق على  1,438 م�صروعًا خالل عام 2013 
بكلفة تقديرية تقارُب 330 مليون دولر , مع م�صاهمة امل�صتفيدين )�س 14(
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اأخبار الوحدات

التعليم

م�ؤ�صراُت قطاع التعليم
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر

9,0005,260 عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�صتفيدين من مدار�س التعليم الأ�صا�س التي دعمها ال�صندوُق، وذلك بح�صب الفئات التالية
201,600120,980  ذكور

158,400115,720  اإناث

4,335  5,000  الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�صة

بهم ال�صندوق بح�صب النوع الجتماعي �صات الذين َدرَّ �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
100201  ذكور

1001,444  اإناث

بها ال�صندوُق بح�صب النوع الجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
782620  ذكور

600389  اإناث

دولر،  مليون   3.5 حوايل  تبلُغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   23 الربع–على  املوافقة–خالل  متت 
ي�صتفيُد منها ا�صتفادًة مبا�صرة اأكرُث من 12,530 �صخ�صًا )%55 منهم من الإناث(، وتتولد 
عنها فر�س عمل تبلُغ نحو 65 األف يوم عمل. وبدلك، ي�صل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع 
القطاع )1997–نهاية دي�صمرب 2013( اإىل 5,313 بكلفة تقديرية تتجاوُز 765 مليون دولر، 
واأعداد امل�صتفيدين املبا�صرين من هذه امل�صروعات اأكرث من 2.8 مليون �صخ�س )45.6 % من 

الإناث(، وتنجُم عنها اأكرُث من 25.1 مليون يوم عمل.

وخالل الربع مت يف اجل�دة التعليمية عقد ور�صة عمل لتحكيم "الروؤية- الر�صالة - املجالت" 
من ِقَبل ذوي اخلربة وا�صاتذة اجلامعات. ويف ريا�ض االأطفال ، متَّ ال�صتالم البتدائي مل�صروع 
ن من 3  مركز تنمية الطفولة املبكرة )يف حي ر�صالن، مديرية الثورة، اأمانة العا�صمة(، واملَُكوَّ
قاعات للتدريب باأحجام خمتلفة، ومكاتب اإدارية ومرافق. كما متَّ يف اطار الربنامج ال�طني 
العا�صمة  اأمانة  )يف  امليثاق  مدر�صة  جتهيز  مل�صروع  البتدائي  ال�صتالم  امل�ه�بني  لرعاية 
النتهاُء  متَّ  الكبار،  وتعليم  االأمية  حم�  برنامج  ويف  التعليمية.  والور�س  بامل�صاغل  اأي�صًا( 
17 مديرية )يف  الن�صوي يف  للتدريب  22 مركزًا  الأمية احلرفية يف  من جتريب منهاج حمو 

ا�صتمرَّ طيلة  والذي  وتعز وحلج(،  و�صنعاء  العا�صمة  واأمانة  ة  َوَحجَّ وتعز  حمافظات احلديدة 
993 من الدار�صات يف �صفوف  الفرتة من يونيو حتى دي�صمرب2013، وا�صتفاَد من التدريب 
حمو الأمية وتعليم الكبار. جتدُر ال�صارة اىل اأنَّ املنهَج ي�صتمُل على 4 مهارات، وهي اخلياطة 
والأ�صغال اليدوية، والقت�صاد املنزيل، وفن الكوافري ونق�س احلناء، وفن الت�صوير الفوتوغرايف 
ذت )خالل الفرتة 7–12 دي�صمرب 2013( دورة تدريبية ملدراء التخطيط  والتلفزيوين. كما ُنفِّ
والإح�صاء يف جهاز حمو الأمية وتعليم الكبار يف جمال التخطيط ال�صرتاتيجي، ح�صرها 28 

متدربًا من ديوان عام اجلهاز وجميع املحافظات.
مه ال�صندوُق الجتماعي لوزارة الرتبية والتعليم ومكاتبها  ويف جمال الدعم املوؤ�ص�صي الذي يقدِّ
يف املحافظات، يقوُم ال�صندوُق باإعداد درا�صة متكاملة لالأثاث املدر�صي )التعليمي والإداري( 
بهدف حت�صني نوعية الأثاث املدر�صي، وكذا حت�صني الإجراءات املختلفة واملتعلقة بالتعامل مع 

هذا النوع من الأثاث.
املعرفة القرائية واملهنية )للإ�صهام يف مكافحة الفقر(

يف  )لالإ�صهام  املهنية  القرائية  املعرفة  م�صروع  تنفيذ  للتنمية  الجتماعي  ال�صندوُق  يوا�صُل 
مكافحة الفقر(، وذلك يف حمافظات احُلديدة وحلج و�صنعاء. ويهدُف امل�صروُع اإىل التخفيف 

مدر�صة عائ�صة للبنات - تعز 
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املوروث الثقايف

متت املوافقة – خالل الربع – على م�صروع واحد بكلفة تقديرية تبلُغ 352 األف دولر، تتولد عنها 
ُفَر�ُس عمل تبلُغ نحو 6,666 يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع 
)1997–نهاية �صبتمرب 2013( اإىل 284 بكلفة تقديرية تقارُب 62.6 مليون دولر، واأعداد 
امل�صتفيدين املبا�صرين من هده امل�صروعات اأكرث من 345,410 اأ�صخا�س، وتنجُم عنها حوايل 

2.5 مليون يوم عمل.

م�صروع ترميم و�صيانة اجلامع الكبري ب�صنعاء
تتوا�صل اأن�صطة امل�صروع املختلفة ب�صكل جيد وخالل هذا الربع مت توا�صل العمل يف ترميم 
العوار�س وامل�صندقات اخل�صبية ويجري الإجناز بوترية ممتازة متما�صية اإىل حد كبري مع 
الربنامج الزمني املخطط له. كما اكتمل اجناز مهام التنقيب والدرا�صات الأثرية �صواء 

داخل وحول اجلامع او يف �صقفه. 

ال�صاد�صة  )املرحلة  بتعز  االأ�صرفية  ومدر�صة  م�صجد  ترميم 
واالأخرية(

وا�صَل الفريُق املحليُّ وبدعم واإ�صراف فني اإيطايل اإكمال اأعمال التنظيف امليكانيكي والكيميائي 
والرتميم الدقيق للر�صومات اجلدارية امللونة والزخارف اجل�صية والأخ�صاب الأثرية والأحجار 
بوترية عالية، واأجنزت معظمها، حيث مت اإنهاء اأعمال التنظيف امليكانيكي للنقو�س والزخارف 
والتثبيت  الكيميائي  التنظيف  اأعمال  من   %95 من  اأكرث  اأجنز  كما  والبهو  لالأ�صرحة  امللونة 
والتقوية لها. كما مت اإجناز الروت�صة للقبة املتو�صطة يف قاعة ال�صالة ، كما مت ترميم واإعادة 
و  ال�صالة  لقاعة  اجلنوبي  والباب  الأ�صرحة  لأك�صاك  الأثرية  الأخ�صاب  من  اأجزاء  ا�صتكمال 
البوابة الغربية. وجرى كذلك تثبيت وترميم الأحجار والنقو�س احلجرية يف البوابة اجلنوبية 

للمبنى.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صبام/ ك�كبان(
اكت�صاف  مت  الت�صقيف،  اإعادة  بغر�س  ال�صرقي  ال�صوح  جدران  يف  الك�صف  اأعمال  اأثناء 
الغربية  الناحية  من  )التجاويب(  اجلدار  هذا  من  الأعلى  اجلزء  يف  ج�صية  زخارف 
واجلنوبية كانت مطمورة بالنورة والإك�صاءات املتتابعة، ومت توثيقها. كما مت ت�صلم التقرير 

الأويل عن تقييم الر�صد الزلزايل للم�صروع. وجرى كذلك اإر�صال عدة عينات من مناطق 
ملونة اختريت من عدة جم�صات اإىل اأحد املختربات املتخ�ص�صة يف اأمريكا بغر�س اإجراء 

التحاليل ملكونات الألوان. 

 ترميم م�صجد االأ�صاعر )املرحلة الثانية(
يتوا�صل العمل يف امل�صروع بوترية جيدة وخالل هذا الربع ا�صتمرت اأعمال اإزالة اجلدران 
امل�صتحدثة وامل�صوهة يف اأنحاء خمتلفة من مبنى اجلامع. وتزامن هذا مع موا�صلة اأعمال 
بناء  مع  عليها  التي  ال�صقوق  ومعاجلة  اجلامع  وفحول  واأ�صا�صات  جدران  لبع�س  الرتميم 
جدران �صاندة حيثما يلزم زيادة يف تدعيمها. وقد مت العثور على بقايا قطع من الفخار 
اأو البالط مطلية بطبقة لونية رقيقة خ�صراء اللون يعتقد اأنها تعود اإىل الدولة الر�صولية 
ا�صتبدال  مت  كما  توثيقها.  حفظها  مت  وقد  الأثري،  والتنقيب  الك�صف  اأعمال  اأثناء  وذلك 
بعد  نوع اخل�صب  نف�س  باأعتاب جديدة من  الغربية  الواجهة  التالفة يف  الأعتاب اخل�صبية 

معاجلتها كيميائيًا �صد "الأر�صة". 

م�صروع ت�ثيق واإنقاذ جامع ال�صاذيل
املعامل  اأهم  من  و�صريحه  821هـ/1418م  العام  يف  "ال�صاذيل "املتوفى  ال�صيخ  جامع  يعد 
ويكت�صب  العربية،  اجلزيرة  يف  ال�صوفية  مزارات  اأ�صهر  ومن  )تعز(،  امَلخا  مدينة  يف  الأثرية 
املبنى اأهمية تاريخية ومعمارية كبريتني وبحاجة اإىل تدخل لإنقاذ وحماية املنارة وبنية امل�صجد 
الأ�صلي. وقد مت اإجناز التوثيق املعماري للمبنى والإعداد والتجهيز للبدء يف اأعمال الإنقاذ مطلع 

العام القادم بالتعاون مع حمافظة تعز واملجل�س املحلي ملديرية املخا.

م�صروع طباعة كتاب اللهجة املحكية ال�صقطرية
جزيرة �صقطرى هي اإحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية الواقعة يف املحيط الهندي، ويبلغ عدد 
�صكانها 80 األف ن�صمة تقريبا، وي�صتخدم �صكان اجلزيرة لهجة حمكية خا�صة بهم ل ي�صتخدمها 
منذ  املحكية  هذه  اجلزيرة  �صكان  توارث  وقد  اليمن.  يف  الأخرى  املناطق  �صكان  من  غريهم 
ى ال�صندوٌق طباعة كتاب يهدُف اىل  التاريخ القدمي، وحافظوا على كيانها حتى اليوم. وقد تبنَّ

التعريف باللهجة الأ�صيلة املحكية النادرة يف هذا الرخبيل، واملهددة بالندثار.

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف

املنجز خلل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (امل�ؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 347  510البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 224  190معماريون، متخ�صِّ

5028املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

من الفقر، وخا�صًة بني اأو�صاط الن�صاِء و�صكان املناطق الريفية.. حيث ي�صعى امل�صروُع اإىل تزويد 
هم باأنف�صهم. هذه الفئات باملهارات املالئمة والتمويالت الالزمة لتمكينهم من حتقيق منوِّ

َهة نحو احتياجات  ُز امل�صروُع على اإتقان القراءة والكتابة، واكت�صاب املهارات املهنية املَُوجَّ ويركِّ
ال�صوق.. َوِمْن َثمَّ الولوج اإىل اخلدمات املالية بغر�س ت�صهيل اإدماج الفئات املُ�صتهَدَفة يف عملية 
التنمية القت�صادية والجتماعية على امل�صتويني املحلي والوطني. وي�صتمُل امل�صروُع على تعليم 
التمويل  وكذا  اأي�صًا،  الريفيات  والن�صاِء  وال�صباب  اليافعني  وتدريب  املدار�س،  خارج  الأطفال 

الأ�صغر، والدعم املوؤ�ص�صي، وخدمات مراجعة احل�صابات.. ف�صاًل عن دعم تنفيذ امل�صروع.
النقد مقابل خدمات اجتماعية

تقدمي  العمل يف  مقابل  النقد  على  للح�صول  والن�صاء  لل�صباب  ُفَر�س  لتوفري  م�صاعيه  اإطار  يف 

اخلدمات الجتماعية، بداأ ال�صندوُق يف التهيئة لتنفيذ هذا الربنامج يف خدمات التعليم، والذي 
يهدُف اإىل خلق ُفَر�س عمل للن�صاء وال�صبان املتعلمني، مع ت�صهيل الو�صول اإىل خدمات التعليم يف 
املجتمعات الفقرية. و�صيتمُّ متويُل عملية اختيار 3,000 �صاب، وتوظيفهم، وتدريبهم، واأجورهم، 
نوا من ال�صتفادة من 750 األف يوم عمل. و�صيعمُل ال�صندوُق على  والإ�صراف عليهم... ليتمكَّ
م�صتوى  ورفع  لدعم  املجتمعيني  والعاملني  واملي�صرين  املعلمني  وتدريب  توظيف  على  الرتكيز 
لني لتقدمي  ُموؤَهَّ ال�صياق، �صيتمُّ تعينُي وتدريُب �صباب  الفتاة يف الريف. ويف هذا  برنامج تعليم 
خدمات مثل حتديد احتياجات املجتمع، والف�صول املجتمعية لالأطفال غري امللتحقني باملدار�س، 
وف�صول درا�صية للن�صاء ملحو الأمية وتعليم الكبار واكت�صاب املهارات احلياتية، وحمالت التوعية 

والتعبئة املجتمعية، والهيئات املجتمعية وجمال�س الآباء والأمهات.
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التدريب والدعم امل�ؤ�ص�صي

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

الفقر، وحتقيق التنمية املحلية.

دولر،  األف   27 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعني  على  املوافقة  متت  التدريب,  قطاع  يف 
ي�صتفيُد منها ا�صتفادًة مبا�صرًة حوايل  125 �صخ�صًا )63% من الإناث(. وبذلك، ي�صُل العدُد 
الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل  1,104 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز  30.3 مليون 

دولر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة مبا�صرة اأكرُث من  205 اآلف �صخ�س ) 40% من الإناث(.

ويف قطاع الدعم املوؤ�ص�صي, ُووِفَق على 4 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز  63.4األف دولر، 
ي�صتفيد منها مبا�صرًة حوايل 134 �صخ�صًا )27 % من الإناث(. وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايل 
دولر،  نحو 29.7 مليون  تبلغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   665 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاكمي 

ي�صتفيُد منها مبا�صرًة اأكرُث من 687 األف  �صخ�س )47% من الإناث(.

برنامج التمكني للتنمية املحلية 
متَّ تنفيذ الأن�صطة خالل الربع الأخري من عام 2013 بوا�صطة فروع ال�صندوق يف املحافظات

على م�صت�ى املجتمع ))ُقَرى/ُعَزل/مديريات(: �صملت الأن�صطة ت�صكيل جمال�س تعاون القرى 
واختيار مندوبني ومندوبات القرى، وحتفيزهم على تنفيذ مبادرات ذاتية وتدريبهم على حتليل 
اأو�صاع قراهم، وكتابة تقرير مب�صط، بالإ�صافة اإىل قيامهم باإعداد خطط �صنوية م�صتقبلية.. 
وذيبني  )احلديدة(،  واللَُّحيَّة  املحويت(،  )حمافظة  والطويلة  املحويت  مديريات  يف  وذلك 
)مندوبني  التنموية  املجتمعية  الأطر  تدريُب  متَّ  كما  )تعز(.  وال�صمايتني  )عمران(،  وخارف 
�صعد  بني  مديرية  ُعَزل  يف  تنموية  جلان  واختيار  للُعَزل،  التنموي  الو�صع  حتليل  على  /ات( 
)املحويت(، وكذا تدريب الأطر على موا�صيَع تنمويٍة اجتماعيٍة كالتنمية احل�صا�صة للنزاعات 
العمل  يف مديريات املنرية وحي�س )احلديدة(، ومذيخرة )اإب(، و�صامع )تعز(. وي�صارُك يف 
املحلي حتى  املجل�س  اأع�صاُء  ي�صارُكون  القرى،  فعلى م�صتوى  املحلية.  ال�صلطة  اأع�صاُء  امليداين 
يكت�صبوا مهارات التوا�صل ومنهجية امل�صاركة املجتمعية  يف ما بينهم وبني جمتمعاتهم تفعياًل 
لأدوارهم التنموية.. بينما ي�صارُك فريُق املديرية يف حتليل و�صع الُعَزل، واإعداد التقرير واخلطة 

التنموية للمديرية

م�ؤ�صراُت التدريب والدعم امل�ؤ�ص�صي
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةامل�ؤ�صر

املنجز خلل 2013-2011 )2011 – 2015(

عدد املتط�عني ال�صباب الذين مت تدريبهم بح�صب الن�ع االجتماعي

2,500475ذك�ر

1,500485اإناث

15002,486عدد جمال�ض القرى التي مت ت�صكيلها وتدريبها

3,125-اأع�صاُء ال�صلطة املحلية الذين ُدرِّب�ا

1,0003,917اأفراد / ا�صت�صاري�ن / مقاول�ن / اآخرون، مت تدريبهم

9036املنظماُت غري احلك�مية التي دعمها ال�صندوُق

409اجلهاُت احلك�مية التي دعمها ال�صندوُق

9020ال�صلطاُت املحلية التي دعمها ال�صندوُق

2,5001,059املنظماُت املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق
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وعمران  �صنعاء  فروع  ِقَبل  من  ن  املكوِّ الأن�صطة يف هذا  ذت  ُنفِّ الذاتية:  املبادرات  حتفيز 
وال�صمايتني    واللحية  وذيبني  وجارف  والطويلة  املحويت  مديريات  �صمن  وتعز  واحلديدة 
)منهم  املجال�س  هذه  من  ع�صوًا  و2,970  القرى،  لتعاُون  املخرجاُت  330جمل�صًا  نْت  وت�صمَّ

 1,449من الإناث(.
َن فروُع �صنعاء واحلديدة ورمية وتعز وعدن  ذت هذا املكوِّ حتليل الو�صع التنموي للعزل: َنفَّ
وامل�صيمري  واملعافر  واملخا  و�صامع  ومزهر  واملنرية  وحي�س  �صعد  بني  مديريات  خالل  من  واإب 
يطة ومذيخرة. و�صملت املُخرجاُت 89 جلنة تنموية للُعَزل، بينما بلَغ عدُد املُ�صتهَدفني من  والقبِّ

التدريب على حتليل الو�صع 1618 فردًا ) 751من الإناث(.
هذا  يف  للنزاعات:  احل�صا�صة  التنمية  على  التنموية  املجتمعية  الأطر  تدريب 
ن، نفذت فروُع احلديدة ورمية وتعز واإب الأن�صطة اأدناه، وذلك يف مديريات حي�س واملنرية  املكوِّ
ومزهر و�صامع ومذيخرة... اإذ بلغ عدد اللجان التنموية للُعَزل  44جلنة، وبلغ عدد امل�صتهدفني 

من التدريب يف هذا املجال 784 فردَا ) 328من الإناث(.
على م�صت�ى ال�صلطة املحلية: ت�صمنت الأن�صطة على م�صتوى املديرية تدريبًا على اآلية ومنهجية 
برنامج التمكني، ثم م�صاركة فريق املديرية )الهيئة الإدارية، اأع�صاء املجل�س املحلي، الأجهزة 
التنفيذية، منظمات املجتمع املدين( يف العمل امليداين على خمتلف امل�صتويات )قرى/ ُعَزل/ 
الإدارية  املهارات  يف  القدرات  وبناء  التنموية،  اخلطة  ت�صويق  مرحلة  اإىل  و�صوًل  مديريات( 
مة يف تنفيذ الربنامج.  واآليات املتابعة، وتدريب يف اآلية التعاقدات املجتمعية للمديريات املتقدِّ

وهذا هو ال�صتثمار احلقيقي لراأ�س املال الب�صري.
التقرير  واإعداد  الربنامج  باآلية  واملتعلقة  املحلية،  ال�صلطة  لأع�صاِء  التدريبية  الأن�صطة  نفذت 
والبي�صاء وعدن وحلج  وتعز وذمار  التنموية، يف حمافظات �صنعاء وحجة واحلديدة  واخلطة 

واملكال من خالل ا�صتهداف مديريات مناخة واملحاب�صة 
واملقاطرة  وتنب  ال�صافل  وو�صاب  واملعافرة  واملخا  واللحية  واملنرية  وحي�س  وكعيدنة  َوَحَر�س 

يطة والَقطن. وبلغ اإجمايل امل�صتهدفني  919 �صخ�صًا )  54 من الإناث(.  والقبِّ

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
متَّ تنفيُذ تدريب لـ88 م�صتهدفًا/ة )منهم  45 من الإناث( من ال�صباب اخلريجني اجلامعيني 
ِقَبل فروع �صنعاء  روافد من  برنامج  تدريب ملخرجات  واإب، وكذا  تعز  الريفيني يف حمافظَتْي 
وحجة وعدن وتعز واإب واملكال يف جمال امل�صاركة املجتمعية، وتدريب مدربني للمنظمات غري 
)من  املجالني  157فردًا  هذين  يف  التدريب  من  امل�صتفيدين/ات  اإجمايل  وبلغ  احلكومية. 
نْي  )اخلا�صَّ املتدرب  ودليل  املدرب  لدليل  نهائية  مراجعة  وجرت  الإناث(.  �صمنهم  95من 
َذْت يف عدة مديريات  بربنامج روافد(. كما متَّ ا�صتالُم ومراجعة  18مبادرة ذاتية �صبابية ُنفِّ
يف حمافظات حجة وذمار واحلديدة وال�صالع وتعز والبي�صاء. ومتَّ َعْر�ُس كلِّ ما يتمُّ اإجنازه يف 
وكذا   ،(www.rawfd-sfd.com) الربنامج  بهذا  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  الربنامج 

على �صفحة الربنامج يف الفي�س بوك )ملتقى �صباب روافد التنموي(..

  ال�صحة واحلماية االجتماعية

ي�صمُل ن�صاُط الوحدة قطاَعْي ال�صحة وذوي الحتياجات اخلا�صة .

ال�صحة
تتمثل روؤية ال�صندوق الجتماعي للتنمية يف هذا القطاع يف م�صاندة اجلهود التي تبذلها وزارة 
ال�صحة العامة وال�صكان لرفع ن�صبة تغطية اخلدمات ال�صحية الأ�صا�صية، وتعزيز اأداء النظام 
ال�صحي واإدارة املوارد الب�صرية، من اأجل امل�صاهمة يف حتقيق اأهداف التنمية الألفية املتعلقة 
التغطية  وحت�صني  تو�صيع  على  القطاع  هذا  يف  ال�صندوق  تدخالُت  ُز  وتركِّ ال�صحي.  باجلانب 
بخدمات الرعاية ال�صحية الأولية، ودعم خدمات الأمومة والطفولة، وحت�صني التعليم ال�صحي 
الدعم  اإىل  بالإ�صافة  النف�صية..  ال�صحية  الرعاية  خدمات  اإىل  الو�صول  وحت�صني  الو�صطي، 

املوؤ�ص�صي لوزارة ال�صحة العامة وال�صكان ومكاتبها يف املحافظات.
دولر،  حوايل  2.3مليون  تبلُغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   12 على  املوافقة  متت  الربع،  وخالل 
ي�صتفيُد منها مبا�صرًة قرابة  115األف �صخ�س )65% من الإناث( تتولَُّد عنها ُفَر�ُس عمٍل تبلُغ 

نحو 46,400 يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع 
) 1997- نهاية دي�صمرب2013 ( اإىل  1,228م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 101.7 مليون 
دولر، واأعداد امل�صتفيدين املبا�صرين من هذه امل�صروعات حوايل 8 ماليني �صخ�س )64% من 

الإناث(، وتنجُم عنها قرابة  2.3مليون يوم عمل.

الق�صائم ال�صحية لالأمومة والطفولة
تاأمني  اإىل  يهدُف  والذي  والطفولة،  لالأمومة  ال�صحية  الق�صائم  برنامج  تنفيَذ  ال�صندوُق  بداأ 
اأثناء  للرعاية  نوعية  امل�صتهدفة––وب�صورة منتظمة––على خدمات  املناطق  الن�صاء يف  ح�صول 

احلمل وبعد الولدة.

التدخالت التغذوية املتكاملة والتحويالت النقدية امل�صروطة
الوطنية  امل�صوحات  موؤ�صراُت  تدلُّ  حيث  التغذية،  جانب  يف  متزايدًا  اهتمامًا  ال�صندوُق  يويل 
الأعلى يف  ُتَعدُّ من  اليمن  اأطفال  التغذية لدى  اأنَّ معدلت �صوء  اإىل  العاملية  املنظمات  وتقاريُر 
اأحداث  اإطار ا�صتجابته لتداعيات  اأدرَج ال�صندوُق هذا املجال �صمن تدخالته يف  العامل. وقد 
2011، وذلك من خالل تنفيذ م�صروعني: الأوُل يهدُف اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى الأمهات 
والآباء يف طرق تغذية الأطفال، بينما يهدُف امل�صروُع الثاين اإىل تقدمي خدمات الإحالة لالأطفال 
ُم اأحُد هذه امل�صاريع اأي�صًا  الذين يعانون من �صوء التغذية وربطهم باخلدمات املتوفرة. و�صيقدِّ
هذا  وي�صتهدُف  التوعية.  اأن�صطة  ت�صتهَدفها  التي  فقرًا  الأكرث  لالأ�صر  مبا�صرًا  ماليًا  حافَزًا 
الربنامج––يف البدء––حمافظة احلديدة التي ُتَعدُّ موؤ�صراُتها هي الأعلى من حيث �صوء تغذية 

الأطفال يف اليمن.
الُت ال�صندوق الجتماعي للتنمية يف جمال التغذية اإىل توفري �صبكة اأمان يف اإطار  تهدُف تدخُّ
اأن�صطة يف  ينفذون  الذين  امل�صتهَدفني  املجتمعية  ال�صحة  ملتطوعي  العمل  النقد مقابل  برنامج 
ال�صياق، فقد متَّ ت�صميُم م�صاريع  والُعَزل. ويف هذا  املديريات  املحلية على م�صتوى  املجتمعات 
ُم جملة من اخلدمات،  التدخالت التغذوية املتكاملة والتحويالت النقدية امل�صروطة بحيث تقدِّ
وهي  املجتمعية..  ال�صحة  متطوعي  خالل  من  وذلك  والإحالة،  والت�صاُور  الفرز  عملية  ت�صمُل 
يعانون  والذين  احلديدة،  حمافظة  يف  اخلام�صة  �صن  دون  الأطفاَل  ت�صتهدُف  التي  اخلدماُت 
من �صوِء التغذية. ويف تنفيذه لهذين الربناجمني، يحر�ُس ال�صندوُق الجتماعي على التن�صيق 
والعمل امل�صرتك مع وزارة ال�صحة العامة وال�صكان، �صواًء يف جانب ال�صتهداف اجلغرايف، اأو 
اأو املواءمة بني العر�س والطلب.. وذلك ا�صتنادًا  الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ الربناجمني، 

َعة بني ال�صندوق والوزارة. اإىل مذكرة التفاهم املَُوقَّ
وت�صتمُل خدماُت التغذية املتكاملة على القيد والفرز الأويل حلالت �صوء التغذية احلاد، وتوفري 

م�ؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

بها ال�صندوُق بح�صب النوع الجتماعي الو�صوُل اإىل اخلدمات ال�صحية: عدد الكوادر ال�صحية التي َدرَّ
1,4501,067ذكور

1,4502,387اإناث

800108 عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو جرى جتهيزها
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ي العالج، والتوعية يف جمال التغذية )�صهريًا( لأمهات  و�صائل النقل اإىل املرافق ال�صحية لتلقِّ
احلوامل،  للن�صاء  التغذوية  التوعية  وكذلك  العمر(،  من  اخلام�صة  )دون  امل�صتهدفني  الأطفال 

وت�صجيع الر�صاعة الطبيعية والرتويج لها، والتوعية التغذوية املجتمعية والتثقيف ال�صحي. 
الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة 

 متت املوافقة–خالل الربع–على  4م�صاريع بكلفة تقديرية تبلُغ حوايل 252,500 دولر، تتولد 
عنها فر�س عمل موؤقتة تبلُغ نحو  12,700يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ 
مل�صاريع القطاع )1997-نهاية دي�صمرب 2014( اإىل 727 بكلفة تقديرية تتجاوُز 38.2 مليون 
) %39من  �صخ�س   184,700 امل�صروعات  هده  من  املبا�صرين  امل�صتفيدين  واأعداد  دولر، 

الإناث(، وتنجُم عنها اأكرُث من  868,230 يوم عمل.

واخلا�صة،  ال�صاملة  الرتبية  برناجَمْي  على   2013 عام  من  الأخري  الربع  اأن�صطة  وتركزت 
والتاأهيل املجتمعي.

برنامج الرتبية ال�صاملة واخلا�صة
لذوي  التعليمي  الدمج   تعزيز  اإىل  يهدف  الربنامج  هذا  يف  واحد  م�صروع  على  املوافقة  متت 
الإعاقة يف مدر�صتني يف مديرية املعافر )حمافظة تعز( ا�صتهدف  69 طفاًل من ذوي الإعاقة 
وممرات  حمامات  باإ�صافة  اإن�صائيًا  املدر�صتني  تهيئة  خالل  من  واحلركية  وال�صمعية  الب�صرية 
ومنحدرات  لذوي الإعاقة احلركية يف املدر�صتني، وتزويد ف�صولهما بالو�صائل التعليمية وجتهيز 

مفاهيم  على  املدر�صتني  واأخ�صائيي  معلمي  وتدريب  31من  فيهما،  م�صادر  غرفتي  وتاأثيث 
الدمج واحلقوق،لغة الإ�صارة، التقييم والت�صخي�س لذوي الإعاقة  الذهنية وطرق تعليمهم،اإعداد 
الو�صائل التعليمية،املعاجلة النطقية، واإجراء فحو�صات طبية ت�صخي�صية لالأطفال ذوي الإعاقة.

التاأهيل املجتمعي
من  ومتكينهم  الإعاقة،  ذوي  الأطفال  من  اأكرب  عدد  اإىل  الو�صول  اإىل  يهدف  الربنامج  هذا 
احل�صول على اخلدمات والفر�س، واأن ي�صبحوا اأع�صاء ن�صطني يف جمتمعهم، وحتفيز املجتمع 

املحلي على م�صاعدتهم.
وقد مت تنفيذ ثالثة م�صاريع، هدف اثنان منها اإىل تعزيز خدمات التاأهيل املجتمعي القائمة يف 
عزلة العزاعز مبديرية ال�صمايتني )تعز( ومدينة عب�س )حجة(.. بينما هدف الثالث اإىل تاأ�صي�س 
خدمات التاأهيل املجتمعي مبدينة البي�صاء )البي�صاء( من خالل اإجراء م�صوحات وفحو�صات 
طبية ت�صخي�صية لالأطفال ذوي الإعاقة، وتاأهيل اأكرث من األف طفل من ذوي الإعاقات املختلفة، 
1,250 �صخ�صًا من املجتمع حول  اأ�صرهم عرب عاملي التاأهيل، وتوعية نحو  122 من  وتاأهيل 
الإعاقة والتاأهيل املجتمعي.. وكذا تدريب 11 من عاملي التاأهيل واللجان املجتمعية على مفاهيم 
الإعاقة والتاأهيل املجتمعي، والكت�صاف املبكر لالإعاقة، والتدخل التعليمي املبكر.. ف�صاًل عن العالج 
الطبيعي، والإر�صاد الأ�صري، وامل�صح واآلياته.. اإىل جانب تزويد الأطفال بكرا�ٍس متخ�ص�صة لذوي 
ال�صلل الدماغي ومعينات ب�صرية و�صمعية، وتاأثيث غرف التاأهيل املجتمعي، وتزويدها بالتجهيزات 
املكتبية والأدوات والو�صائل الالزمة لتقدمي خدمات العالج الطبيعي وبرامج التاأهيل لالأطفال ذوي 

الإعاقة.

املياه واالإ�صحاح البيئي

ي�صتمُل ن�صاُط الوحدة على قطاَعْي املياه والإ�صحاح البيئي.

قطاع املياه
يهدف القطاع اإىل توفري مياه حم�صنة وكافية للمجتمعات املحلية الفقرية وفق التعريف الوطني 
للتغطية باملياه والذي ين�س على توفر 30 لرتًا يف اليوم للفرد من املياه املح�صنة بزمن جلب ل 

يزيد عن ن�صف �صاعة ذهابًا واإيابًا طوال العام. 
وخالل الربع، متت املوافقة على 5 م�صاريع بتكلفة تقديرية بلغت 666 األف دولر خلدمة حوايل 
3,000 ن�صمة )%51 منهم من الإناث(، وتتولد عنها ُفَر�ُس عمٍل موؤقتٌة ت�صل اإىل قرابة 18 
األف يوم عمل. وت�صتمل هذه امل�صاريع على 3 خزانات عامة م�صقوفة لتجميع مياه الأمطار ب�صعة 

1,920 م3 تقريبًا، وتو�صعة لأربعة كرفانات ب�صعة اإ�صافية اإجمالية 12,000 م3
وبذلك، ي�صل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�س ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية �صهر 
ُع  َوُيَتَوقَّ 430.2 مليون دولر،  2013( اإىل  2,324م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو  دي�صمرب 

4.12 مليون �صخ�س )ن�صفهم تقريبًا من الإناث(،  اأْن ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�صرًة قرابة 
وتنجُم عنها حوايل 9 ماليني يوم عمل.

2013، متت  الرابع من عام  الربع  نهاية  2011 وحتى  بداية عام  منذ  املياه:  �صحة  برنامج 
خلدمة  وذلك  دولر،  مليون   118 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   374 متويل  على  املوافقة 
الفئة  يف  و25%  فقرًا(  الأكرث  )اأي  الرابعة  الفقر  فئة  يف  منهم   75% يقُع  ن�صمة،  األف   425
َز منها43   الثالثة )التالية مبا�صرًة للفئة ال�صابقة(. وقد بداأ العمل لتنفيذ 322 م�صروعًا، اأُجْنِ

م�صروعًا.
م�صقوفًا  عامًا  خزانًا  و155  تقريبًا،  خا�صة  �صقاية  األف   33 على  الربنامج  م�صاريُع  وحتتوي 
ب�صعة  كريفًا  و16  م3،  تقارُب  1.6مليون  َنٍة  �صَّ حُمَ ملياٍه  اإجمالية  ب�صعة  الأمطار  مياه  حل�صاد 
اإجمالية تقارُب     95 ألف م3، و9 م�صاريع مياه من م�صادَر جوفيٍة حتتوي على �صبكاِت اأنابيَب 
عامًا،  منهاًل  و78  خزانًا،   60 عن  ف�صاًل  مرت...  األف   39 حوايل  اإىل  ي�صُل  اإجمايلٍّ  بطوٍل 

. و3,300 تو�صيلة منزلية، َوَوْحَدَتْي �صخٍّ
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اتفاقية  ال�صندوُق  َع  َوقَّ  2012 دي�صمرب   19 يف  اأبني:  حمافظة  يف  الطارئة  التدخالت 
مع بنك التنمية الأملاين تق�صي مبنح ال�صندوق مبلغ 12 مليون يورو )ما يعادل  15.6مليون 
رت  دولر( لتمويل اإعادة تاأهيل مرافق املياه وال�صرف ال�صحي يف حمافظة اأبني، والتي ت�صرَّ

جراء املواجهات امل�صلحة.
ُل من هذه املنحة 38 م�صروعًا يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية  ويبلُغ عدُد امل�صاريع التي �َصُتَموَّ
بتكلفة  البيئي  الإ�صحاح  األف �صخ�س، و5 م�صاريع يف قطاع   221  13.1مليون دولر خلدمة 

تقديرية  2.5مليون دولر خلدمة حوايل88.5  األف �صخ�س.
لة من هذه املنحة، والعمُل جاٍر يف  وقد متت املوافقة حتى نهاية �صبتمرب على جميع امل�صاريع املَُموَّ

تنفيذها. وجتدُر الإ�صارة اإىل اأنَّ كلَّ العمالة التي تنفُذ امل�صاريَع ُهْم من اأهايل مناطق 

امل�صاريع، حيث و�صَل عدُدها حتى نهاية عام 2013 اإىل قرابة  50األف يوم عمل، الأمر الذي 
ي�صاعُد الأهايل على مواجهة اأعباِء املعي�صة.

قطاع االإ�صحاح البيئي
 يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات الإ�صحاح البيئي الأ�صا�صية كال�صرف ال�صحي واإدارة 
املياه ، يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات الإ�صحاح البيئي الأ�صا�صية كال�صرف ال�صحي 
واإدارة املخلفات ال�صلبة للفئات الأكرث فقرًا واحتياجًا لهذه اخلدمات. كما يهدف هذا القطاع 
اإىل التكاُمل مع قطاع املياه وقطاعات ال�صندوق الأخرى من اأجل تعظيم اأثر تدخالت ال�صندوق 

يف حت�صني الو�صع ال�صحي والبيئي والقت�صادي للمجتمعات امل�صتهدفة. 
وخالل الربع––الذي متَّ فيه اإجناُز  179حملة توعية، واإعالن   12قرية خالية من ال�صرف 
مبا�صرًة  ي�صتفيُد منها  دولر،  اآلف   7 نحو  تبلُغ  تقديرية  بكلفة  واحٌد  م�صروٌع  َر  املك�صوف––ُطوِّ
حوايل 4 اآلف �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(... اأما تراُكميًا، في�صُل عدُد م�صاريع القطاع اإىل 
اأكرُث من  اأْن ي�صتفيَد منها  44.8 مليون دولر، ويتوقُع  393 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 

3.5 مليون �صخ�س )ن�صفهم تقريبًا من الإناث(، وتنجُم عنها حوايل 1.4 مليون يوم عمل.
ويف ما يخ�س م�صروع البنية التحتية ملدينة �صبام ح�صرموت، والذي ي�صتمُل على توفري خدمات 

جديدة، كلها حتت الأر�س، فقد و�صلت ن�صبة الإجناز الرتاكمية يف امل�صروع اإىل%69.7. 

م�ؤ�صراُت املياه و اال�صحاح البيئي
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

نة 60,00068,097الأ�َصر املعي�صية امل�صتفيدة من م�صادر املياه املح�صَّ

نة املخزونة/مرت مكعَّب 1,100,0001,445,302حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 260,0001,333,627حجم املياه غري املح�صَّ

احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأ�َصر املعي�صية التي 
نًا 43,00023,134ت�صتخدُم �صرفًا �صحيًا حم�صَّ

261148املجتمعاُت املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

622-القرى التي ي�صتهدفها منهُج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع

بركة حبابة - عمران 
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الزراعة والتنمية الريفية

متت املوافقة على 15 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 2.4 مليون دولر، ُيتوقع اأْن ي�صتفيَد منها 
ا�صتفادًة مبا�صرة اأكرُث من 14 األف �صخ�س )%45 منهم من الإناث(، وتتولد عنها فر�س عمل 
يتجاوُز عددها 79 األف يوم عمل. وبذلك، ي�صل العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 
506 بكلفة تقديرية تتجاوُز 61.1 مليون دولر، ي�صتفيُد منها مبا�صرًة حوايل 845 األف �صخ�س 

)%47 منهم اإناث(، وتتولد منها اأكرُث من 1.6 مليون يوم عمل.

املجم�عات االإنتاجية الريفية
مديريتي  يف  املجتمعات(  )بني  الريفيني  للمنتجني  جمموعة   11 قدرات  وبناء  متويل  ا�صتمر 
مياه  ح�صاد  خزان   13 تنفيذ  على  والإ�صراف  حجة(،  )حمافظة  املحرق  وخريان  املغربة 
الأمطار ل�صقي احليوانات يف مديرية خريان املحرق وم�صتباأ واملغربة وبكيل املري.. ف�صاًل عن 
تدريب جمموعات املنتجني الريفيني يف جمال الإنتاج النباتي  يف مديريات اأ�صلم وم�صتباأ وبكيل 
املري وخريان املحرق واملغربة. وجرى كذلك تنفيذ 6 م�صاريع حلماية الأرا�صي من الجنراف 
اأ�صلم وبكيل املري، وتنفيذ م�صاريع خزانات ح�صاد الأمطار ل�صقي احليوانات يف  يف مديريتـَْي 

مديريات م�صتباأ وبكيل املري واملغربة.
ويف مديريات الزراعة املطرية يف احلديدة، مت النتهاء من دعم 15 جمموعة من منتجي البذور 
وا�صتكمال التح�صني البيطري الطارئ )2( ، وي�صتمر العمل يف ا�صتكمال  متويل جمموعات بني 

املجتمعات.
38 حقيبة بيطرية  ويف ما يتعلق بالعمل يف مك�ين البذور والبيطرة، يجري ا�صتكمال توفري 
لتوزيعها على اخلريجني من الفنيني البيطريني الدار�صني يف املعهد التقني البيطري الزراعي، 
وا�صتمرار العمل والتن�صيق واملتابعة للمعهد نف�صه حول تدريب وتاأهيل دفعة جديدة )23 طالبًا 
وطالبة من اأبناء املناطق امل�صتهدفة من م�صروع الزراعة املطرية(. كما مت تدريب 42 من كوادر 
واإدارة  البذور( حول تطوير  باإكثار  البذور ال�صغرية )املعنية  البذور وموؤ�ص�صة جتارة  جمعيات 
املركز  من  قادمة  اإقليمية  بخربات  بال�صتعانة  وذلك  احلبوب،  من  املحلية  الأ�صناف  و�صيانة 

.)ICARDA( الدويل للبحوث الزراعية

مديريتـَْي  يف  ومزارعة  مزارعًا   80 ا�صتهدف  الزيتون،  ملزارعي  موقعي  تدريٌب  اأي�صًا  َذ  َوُنفِّ
وتوفري  )�صنعاء(،  طحامة  يف  املجتمعية  اللجنة  وتدريب  انتخاب  مت  كما  والرجم.  املحويت 
اإىل تبادل  الزراعية... بالإ�صافة  الأرا�صي  التمويل لبدء م�صروع حماية  امل�صاهمة وتوقيع عقد 
اخلربات بني املجموعات يف مديريات همدان واأرحب )�صنعاء( والرجم وبني �صعد )املحويت(. 
الطرائف  قريتـَْي  يف  ري  خزانات  واإن�صاء  املدرجات  ا�صت�صالح  من   65% تنفيذ  اأي�صًا  وجرى 

و�صن�صب )بني امل�صعب، الرجم، املحويت(.
44 من ال�صت�صاريني حديثي التخرج حول منهجية  َب  ُدرِّ اإطار بناء قدرات ال�صت�صاريني،  ويف 

العمل بامل�صاركة لال�صتعانة بهم يف تنفيذ م�صروع اإدخال ون�صر التقنيات الزراعية احلديثة.

املياه للتنمية الزراعية
يف جمال ال�صدود: مت خالل هذا الربع اجناز 4 حواجز لغر�س الزراعة يف حمافظات اإب 
واجلوف وماأرب و�صنعاء، وبتكلفة تقديرية تقارُب 974,470 دولرًا، وب�صعة تخزينية اإجمالية 
170 هكتارًا. كما متَّ  اإجمايل امل�صاحات امل�صتفيدة من الري  265،634 مرتًا مكعبًا بلغ فيها 
وت�صريف  البحرية  ال�صدود  اأ�صا�صات  ومعاجلة  ت�صميم  لتبادل اخلربة يف جمال  ور�صة  اإجناُز 

الروا�صب لع�صرين ُم�صاِركًا.
احلفاظ على الرتبة واملياه وامل�صاقط املائية :يف حمافظة حجة، مت اإجناز 7 خزانات 
لغر�س الري التكميلي يف خريان املحرق، بلغت فيها ال�صعة التخزينية 3،900 مرت مكعب، كما 
الغيل )امل�صانع(  ووادي  وادي حبل  3 م�صاقَط مائيٍة، وهي  الأعمال يف  تنفيذ  النتهاء من  مت 
ووادي بني عامر )اأ�صلم ال�صام(.. وكذلك امل�صاقط املائية يف وادي اجلارة ووادي الق�صار يف 
الدانعي )خريان املحرق(، وتاأهيل امل�صاقط املائية يف بني ال�صوم وبني داوود وبني عيطان وبني 
التحويلية يف جمتمع  وادي غراب  قناة  تاأهيل  اإعادة  اإجناز  كما مت  املغربة(.  جديلة )مديرية 

حجلة )العطن، بكيل املري(، والتي بلغ فيها م�صاحة الأرا�صي امل�صتفيدة من الري 50 هكتارًا.

ويف حمافظة املحويت، مت النتهاء من توفري امل�صاهمات املجتمعية. ويجرى العمل على تنفيذ 
5 خزانات عامة للري التكميلي و 3برك ل�صرب احليوانات يف مناطق املراعي الطبيعية �صمن 

م�ؤ �صراُت املياه للتنمية الزراعية
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

3,000,0001,373,280  ال�صعة التخزينية لل�صدود )مرت مكعب(

2,000584,8  امل�صاحة املر وية)هكتار(

م�ؤ�صراُت الزراعة املطرية والرثوة احلي�انية

م�صتوى املجتمع
املجموعاُت الإنتاجية/ امل�صاريع التي مت متويلهااملجموعاُت الإنتاجية التي مت اإن�صاوؤها وتدريبها وتنظيمها

2009201020112012201320092010201120122013

1,485000229633249409274 653 املجتمع

05200003412-   -   بني املجتمعات

1,840الإجمايل2,190الإجمايل 

م�ؤ �صراُت التدخل املتكامل
املنجز خالل 2011-2013امل�ؤ�صر

364عدد القرى امل�صتهدفة

عدد اع�صاء اللجان التنموية التي مت ان�صاوؤها وتدريبها 
317ذكور

196اإناث
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برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

م�صروع اإعادة تاأهيل امل�صقط الفرعي يف وادي القعامي�س )بني زيد اعال، بني �صعد(.

ويف امل�صقط املائي لوادي الكحل يف جبل راأ�س )حمافظة احلديدة(، ، مت فتح املظاريف وحتليل 
اأ�صل  للحيوانات من  �صرب  ِبَرك   3 لإن�صاء  املتناف�صني  املحليني  املقاولني  املقدمة من  العرو�س 
لوادي عريمي  الفرعي  املائي  امل�صقط  ل�صبعة خزانات عامة يف  املظاريف  فتح  كما مت  ِبَرك.   6

يطة، حلج(، ومت عمل العقود مع املقاولني املختارين. )القبِّ
ويف جمال التعاقدات املجتمعية، مت تنفيذ 5 دورات تدريبية لبناء قدرات اللجان املجتمعية يف 
ال�صيلي،  والري  واملراعي  بالنب  للم�صاريع، ويف اجلوانب اخلا�صة  والفنية   التنظيمية  اجلوانب 

�صارك فيها 129 م�صاِركًا من احلديدة واملحويت.

ل املتكامل التدخُّ
ي�صتفيُد منها مبا�صرًة  تقارُب  975 األف دولر،  5 م�صاريع بكلفة تقديرية  املوافقة على  متت 
حوايل 15 األف �صخ�س )52% من الإناث(، وتتولُد عنها اأكرُث من  46 األف يوم عمل.. الأمر 
الذي يجعُل العدَد الرتاُكميَّ مل�صاريع الربنامج يبلُغ 354 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 32.3 
مليون دولر، واأعداَد امل�صتفيدين حوايل  325 األف �صخ�س )51% من الإناث(، وُفَر�س العمل 

قرابة  454,600  يوم عمل .

يف  اجلن�صني(  )من  60 �صخ�صًا  وتاأهيل  تدريب  مت  والقت�صادية:  الزراعية  الأن�صطة 
ُعَزل الربنامج يف حمافظات احُلديدة وعمران وح�صرموت واملحويت، وذلك 

ذت  كعمال لل�صحة احليوانية بهدف تقدمي اخلدمة  البيطرية للحيوانات يف مناطقهم. كما ُنفِّ
درا�صة للموارد الطبيعية والقت�صادية يف مناطق الربنامج يف ُعزل بني ن�صر )حجة( وبني علي 
)املحويت( واملتينة )احلديدة( والثلوث )ذمار( وبني اأ�صعد )اإب( وكر�س )حلج( والقحيفة 

)تعز( ووادعة )عمران( وبروم ميفع )ح�صرموت(.
التدخالت يف التعليم: مت ت�صكيل 5 ِفَرق توعية بق�صايا التعليم، وعمل مهرجانات وحمالت 

توعية يف عزلة بني اأ�صعد، وكذا بناء قدرات 15 جمل�صًا لالآباء والأمهات يف عدد من املناطق.

َزة لل�صحة  التدخالت يف ال�صحة: مت تنفيذ  5 دورات تدريبية �صمن برنامج املدار�س املعزِّ
يف 5 عزل )املرحلة الثانية(، ا�صتفاَد منها 86 م�صاِركًا وم�صاِركة.

َذْت ور�صة عمل ل�صباط م�صاريع الربنامج بهدف مناق�صة  بناء قدرات �صباط امل�صاريع: ُنفِّ
توجهات خطة عام ،2014 وكذلك تقييم م�صتوى الإجناز لعام 2013.

ي�صتمُل هذا الربنامُج على م�صاريع النقد مقابل العمل، وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
موزعة  دولر،  مليون   1.34 من  اأكرث  اإىل  ت�صُل  تقديرية  بكلفة  5 م�صاريع  على  املوافقة  متت 
على  7قطاعات فرعية، وهي تدخل متنوع، وبيئة، وحماية وا�صت�صالح اأرا�ٍس زراعية، واإن�صاء 
وترميم مدرجات زراعية. ويبلغ عدد امل�صتفيدين من هذه امل�صاريع 10,430 �صخ�صًا، بينما تبلغ 
عدد فر�س العمل  املتولدة منها 115,423 يوم عمل )منها نحو 62 األف خم�ص�صة لالإناث(... 

89% من  )متثل  منها  75,464 اأ�صرة  ت�صتفيُد  م�صروعًا،   375 يف  التنفيذ  يجري  حني  يف 
اإجمايل الأ�صر املُ�صتهدفة البالغ عددها 85,194(.وبذلك، يبلغ العدد الرتاكمي مل�صاريع النقد 
ُي�صتهَدُف  دولر،  تتجاوُز  152.8مليون  اإجمالية  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   748 العمل  مقابل 
فيها  188,081اأ�صرة، وي�صتفيد منها حوايل   1.2مليون �صخ�س )49% من الإناث(، بينما 
يبلغ اإجمايل فر�س العمل املتولدة منها 12.64 مليون يوم عمل )منها  2.33مليون خم�ص�صة 

للن�صاء(. 
تعز  يف  ال�صندوق  فروع  يف  تدريبية  دورات   9 تنفيذ  مت  التدريبية:  والدورات  الور�س 

م�ؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(امل�ؤ�صر

300,000422,550امل�صتفيدون املبا�صرون

24,000,0007,215,612فر�س العمل املوؤقتة املتولدة )يوم عمل(

4,9802,878الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )مرت مربع(

507,060-امل�صتفيدون غري املبا�صرين من الأ�صول املعي�صية  املجتمعية

م�ؤ�صراُت قطاع الطرق الريفية

املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

1,825619 الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو حت�صينها )كم(
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

للفرتة  واإ�صرتاتيجيتها  لعام2014   تطوير خطة عملها  ا�صتكمال  على  الوحدة  ن�صاط  َز  تركَّ  
2014-2018 اإ�صافة اإىل املوافقة على م�صروعني لتمويل برنامج ح�صرموت وموؤ�ص�صة عدن 

 1.9 يعادل  )ما  ريال  415 مليون  يقارب  ما  التمويالت  تلك  اإجمايل  وبلغ  الأ�صغر.  للتمويل 
مليون دولر( وذلك نتيجة التو�صع الذي حققه برنامج ح�صرموت يف حمافظتـَْي املهرة و�صبوه 
اإ�صافة اإىل ح�صرموت ، وكذا لقيام موؤ�ص�صة عدن بتلبية الطلب املتزايد على اخلدمات املالية 
والتمويل  الدعم  تقدمُي  ا�صتمرَّ  كما  والأ�صغر..  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  املالية  وغري 
لربنامج الحتاد للتمويل الأ�صغر )اأبني( و�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر وم�صروَعْي م�صح القوى 
العاملة )تنفيذ اجلهاز املركزي لالإح�صاء بال�صراكة مع منظمة العمل الدولية ILO( وتخريج 
بربامج  وربطهم  املدقع  الفقر  من  الجتماعية  الرعاية  �صندوق  خدمات  من  امل�صتفيدين 
وم�صتفيدة  م�صتفيدًا   454 تخريج  اأُقيَم حفُل  ال�صدد،  الأ�صغر. ويف هذا  التمويل  وموؤ�ص�صات 
توؤهلهم  للدخل  ٌة  وُمدرَّ متنوعٌة  م�صاريُع  الآن  لديهم  اأ�صبح  وحلج،  وتعز  عدن  حمافظات  من 

لال�صتفادة من اخلدمات املالية.
املكال  يف  الحتاد  برنامج  فرَعْي  عمالء  من  عينة  على  ميدانيٍة  م�صادقاٍت  اإجراُء  اأي�صًا  َومَتَّ 
وال�صحر، وكذا على عينة من عمالِء برنامج ح�صرموت يف مديريات الوادي )�صيئون، ترمي، 
اإ�صدار  اإجراءات  �صالمة  من  التحقق  امل�صادقات  تلك  خالل  ومت  احلوطة(،  ال�صوم،  �صبام، 
القرو�س، وحت�صيل اأق�صاطها، وكذا من الوجود الفعلي للعمالء والأن�صطة املدرة للدخل التي 

ميتلكونها و�صحة و�صالمة اأر�صدة القرو�س واملدخرات.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر
نفذت الوكالة عدة اأن�صطة، من اأهمها:

بناء قدرات ال�صيادين يف �صاحل �صبوة: نفذت الوكالة–بتمويل من �صركة الغاز الطبيعي 
ال�صمكية يف منطقة بئر  208 من �صيادي اجلمعيات  امل�صال–عدة دورات تدريبية ا�صتهدفت 
علي ـ جلعة ـ عني بامعبد ـ عرقة يف جمالت  ا�صتخدام جهاز GPS خالل عمليات ال�صطياد 

و�صيانة واإ�صالح اأعطال حمركات القوارب البحرية والإر�صاد ال�صمكي.

اخلا�س  القطاع  تن�صيط  وثبة   م�صروع  بتد�صني  الوكالة  قامت  وثبة:  م�صروع  تد�صني 
الذي  للم�صروع  الرتويجية  احلملة  ا�صتكمال  بعد  وعدن  �صنعاء  مدينتـَْي  يف  والتوظيف( 
من  طالب   400 توظيف  بهدف  وعدن  �صنعاء  حمافظتـَْي  التجريبية  املرحلة  يف  �صي�صتهدف 

خريجي اجلامعات املهنية والتقنية، وكذلك توفري منح لـ400 من�صاأة.

تطوير ت�صدير ال�صالل احلرفية: وا�صلت الوكالة متابعة املتدربات اللواتي تلقني تدريبًا 
يف جمال احلرف اليدوية لتجهيز طلبات ال�صالل احلرفية من 5 مديريات مبحافظة احلديدة 
املعر�س  يف  عر�صها  بهدف  اخلارجي  لل�صوق  املطلوبة  والت�صميم  اجلودة  ملوا�صفات  وفقًا 
ال�صنوي )فرباير 2014، فرانكفورت/ اأملانيا(. ومت اختيار اإحدى ال�صركات العاملة يف �صنعاء 
بعد  الت�صدير  موا�صلة  لتتوىل  اخلارجية  لالأ�صواق  اليدوية  احلرف  ت�صويق  يف  واملتخ�ص�صة 

جبي�نات للحفاظ على الرتبة من االجنراف - حلج 

جمتمعي  ا�صت�صاري  وحما�صبتني  حما�صب   216 حوايل  ا�صتهدفت  واحلديدة،  وعمران  وحجة 
ا�صت�صارية جمتمعية.. وذلك حول الربنامج، واآلية العمل فيه، والإ�صراف على م�صاريعه، وكذا 

اآلية ال�صتهداف، واملتابعة املجتمعية، والنماذج املحا�صبية.

قطاع الطرق
متت املوافقة على 6 م�صاريع بكلفة تقديرية تقارُب 1.6  مليون دولر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة 
مبا�صرة اأكرُث من  9,530 �صخ�صًا )%51 من الناث(، وتتولد عنها حوايل  68,700 يوم عمل. 
ع هذه امل�صاريُع على الطرق الريفية )بطول 45  كم(، ور�صف املدن )مب�صاحة18,110   تتوزَّ
م2(. وبالتايل، فاإن الإجناز الرتاكمي للقطاع بلغ  861 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 197.2 
عنها  وتتولد  اناث(،  تقريبًا  )ن�صفهم  �صخ�س  مليون   4.5 حوايل  منها  ي�صتفيُد  دولر،  مليون 
اأكرُث من 9.6 مليون فر�صة عمل. ويتوزُع هذا الإجناُز الرتاكمي كالتايل: الطرق الريفية )550 

م�صروعًا، وبطول اإجمايل يتجاوُز 3,620 كيلومرتًا، وي�صتفيُد منها حوايل 2.4 مليون �صخ�صًا، 
ويتولد عنها نحو  4.8مليون فر�صة عمل(.. ور�صف املدن )254 م�صروعًا، مب�صاحة اإجمالية 
تتجاوُز 3 ماليني مرت مربع، وي�صتفيد منها اأكرُث من مليونـَْي �صخ�س، وتتولد عنها قرابة 4.8 
مليون يوم عمل(.. والتدريب )54 م�صروعًا، ي�صتفيُد منها حوايل 5,350 �صخ�صًا، وتتولد عنها 
اأكرث من 11,400 ُفَر�س عمل(.واجل�صور )3 م�صاريع، ي�صتفيُد منها 32,300 �صخ�س، وتتولد 

عنها اأكرث من  10,800فر�صة عمل(.    
كما مت تنفيذ دورتني تدريبيتني يف فرَعْي ال�صندوق يف �صنعاء وذمار، ا�صتهدفتا 40 ا�صت�صاريًا 

لتعريفهم ب�صيا�صات وتوجهات القطاع واآلية الإ�صراف على م�صاريعه.
ويف ما يخ�سُّ املتابعة امليدانية مل�صاريع القطاع، متت زيارة 7 م�صاريع قيد التنفيذ. وبذلك، يكوُن 

عدُد امل�صاريع الإجمالية التي متَّ زيارتها .375
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انتهاء امل�صروع الذي ت�صتفيد منه  133امراأة.

توطني املدخالت الزراعية احلديثة لتطوير زراعة اخل�صار: جرى التح�صري لإقامة 
15 مهند�صًا زراعيًا  دورة تدريب مدربني للمهند�صني الزراعيني يف مدينة �صنعاء ل�صتهداف 
التقنيات الزراعية  الوكالة بعمل الرتتيبات الالزمة ل�صراء  من حمافظة احلديدة. كما قامت 
احلديثة للتدريب عليها والتعاقد مع مدرب البيوت املحمية. كما نفذت الوكالة زيارات ميدانية 
اإىل 12 حقاًل لثني ع�صر مزارعًا يف  12منطقة اأو قرية خمتلفة يف مديرية تنب للوقوف على 
امل�صاكل املوجودة فيها، والبحث عن حلول. ومتَّ اأي�صًا زيارة حقول اأخرى متت زراعتها بالطريقة 
التقليدية، وذلك لنف�س الغر�س. ومت كذلك زيارة �صوق املن�صورة يف مدينة عدن، واللقاء ببع�س 
�صيقام يف  الذي  الدويل  املعر�س  اإمكانية م�صاركة بع�صهم يف  ال�صوق لبحث  واإدارة  رين  دِّ املُ�صَ

اأملانيا يف �صهر فرباير القادم.

حلج  حمافظـَْي  يف  تدريبية  3 دورات  الوكالة  نفذت  كاب:  برنامج  من  تدريبية  مناهج 
وعدن، ا�صتهدفتا 187 طالبًا على مهارات الثقافة الريادية واإدارة امل�صاريع.

درا�صة احتياج ال�صوق من عمالة الإن�صاء: يهدُف امل�صروُع اإىل تدريب وتاأهيل خريجي 
الإخراج  وبرنامج  )الأوتوكاد(  املعماري  الت�صميم  برنامج  جمال  يف  املعمارية  الهند�صة  ق�صم 

تدريبية  املتخ�ص�صة–دورة  املعاهد  اأحد  مع  عدن–بالتعاون  يف  الوكالة  نفذت  حيث  املعماري، 
َب كذلك 36 من خريجي ق�صم  لـ23 متدربة. كما متَّ تنفيُذ دورتني مماثلتني لـ40 متدربًا. َوُدرِّ
الهند�صة املدنية واملعمارية من خالل اإقامة دورتني تدريبيتني يف اإدارة امل�صاريع الحرتافية يف 
عدن، وذلك لتاأهيلهم ل�صوق العمل الداخلي واخلارجي. كما قامت الوكالة بتنفيذ دورتني لـ35 
متدربًا يف التحليل الإن�صائي والت�صميم للمن�صاآت الطابقية املكونة من الإطارات واجلدران. كما 
مت تنفيذ دورة خلريجي ق�صم الهند�صة املدنية يف برنامج الت�صميم الإن�صائي )ال�صتاد برو(، 

ا�صتهدفت  17مهند�صًا. 

�صبكة اليمن للتم�يل االأ�صغر
التدريبية،  احتياجاتها  وتقييم   ،2014 لـعام  خطتها  تطوير  على  الربع  خالل  ال�صبكة  ركزت 

وجذب اأع�صاء جدد لل�صبكة، واإعداد ميثاق �صلوك لأع�صائها.

اإجناح  �صنابل–دورة  �صبكة  مع  ال�صبكة–بالتعاُون  نظمت  الأ�صغر:  التمويل  اإجناح  دورة 
ميثلون  �صخ�صًا   20 فيها  و�صارك  الأداِء،"  لتح�صني  بـ"الإدارة  املو�صومة  الأ�صغر  التمويل 
اأخرى.. وذلك بهدف متكني امل�صاركني من  موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر من اليمن ودول عربية 
التمويل  عمليات  كفاءة  لتح�صني  الإدارة  جمال  يف  وا�صرتاتيجيات  اأدوات  عدة  على  التدرُّب 

الأ�صغر التي يقومون بها، بالإ�صافة اإىل رفع الإنتاجية والكفاءة.

م�صروع  تط�ير ت�صدير ال�صلل احلرفية 
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م�ؤ�صرات حمفظة القرو�ض لربامج وم�ؤ�ص�صات التم�يل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر ديسمرب 2013 م

الربنامجم

حمفظة عدد العملء ) ن�صط�ن(
القرو�ض 
)ملي�ن 

ريال(

حمفظة 
القرو�ض 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
امل�ظفني

عدد م�صئ�يل 
منطقة العملالقرو�ض

مدخرونمقرت�ص�ن
عدد 

القرو�ض

مبالغ 
القرو�ض
)ملي�ن 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

34,3745157,8941,9040.5384,2165,457218109بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

14,9869324,3545944.81116,4145,46313870الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

10,0439012,531593054,8922,7877036موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

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

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب8,805451,8725395.6964,8305,29810164برنامج مناء للتمويل الأ�صغر4

8,7873701,4331.1031,5496,6585746بنك الت�صامن للتمويل الأ�صغر5
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

5,8473148,6191,8540.49,2264,1195243الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج �صنعاء لالإقرا�س-

اأمانة العا�صمة22 53 2,6883415.7941,5381,868 4,67258 اآزال

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

3,7391901,481518,91914,73511418واملن�صاآت ال�صغرية

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

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم(2,720393,5342616.9814,4921,1343616برنامج ح�صرموت للتمويل الأ�صغر9

10
برنامج الحتاد للتمويل 

2,487901,800360044,5921,8007930الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

1,8208105019.7858,7992,0183216�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر11
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

12
املوؤ�ص�صة الجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�صمة1,4466601802.7117,5291,7232412امل�صتدامة

مناطق خمتلفة67,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

253,2929,590624,49154,750974482-99,726اإلجمالي

م�صئويل  بتهيئة  اخلا�صة  التدريبية  املادة  اإعداد  الإقرا�س: مت  مل�صوؤويل  مادة تدريبية 
الإقرا�س بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدويل. ويف 17-25 نوفمرب ،2013 ُعقدت 
املادة، وذلك مب�صاركة  7مدربني )مت  دورة تدريب مدربني لإعداد مدربني حمليني يف هذه 

اعتماد 3 منهم كمدربني، و1 كمدرب م�صاعد(.

تدريبية  نوفمرب دورة  ال�صبكة خالل 27-24   نفذت  التمويل الأ�صغر:  حماية عمالء 
لأع�صائها يف مدينة عدن، ح�صرها 21 متدربًا بهدف تعريف العاملني يف برامج وموؤ�ص�صات 

التمويل الأ�صغر مببادئ حماية العمالء.

ور�صة عمل يف التمويل الأ�صغر الإ�صكاين: نظمت ال�صبكة–بالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل 
الدولية–يف 24 نوفمرب ب�صنعاء ور�صة عمل يف جمال التمويل الأ�صغر الإ�صكاين، �صارك فيها 
15 �صخ�صًا، وقام بتقدمي الور�صة ا�صت�صاري دويل يف منتج التمويل الإ�صكاين، َعَر�َس معلوماٍت 

هامًة وجتارَب ناجحًة حول التمويل الأ�صغر الإ�صكاين يف عدد من الدول.

يف  ُعِقَد  الذي  لـ"�صييب"  العاملي  املوؤمتر  يف  ال�صبكة  �صاركت  العاملي:  "�صييب"  موؤمتر 
وا�صنطن خالل الفرتة 4-7  نوفمرب ,2013 َوُيَعدُّ مبثابة اأكرب جتمع ل�صبكات التمويل الأ�صغر 

يف العامل.
اأع�صائها، وقد متَّ تطويُر  اأدائها من قبل  اأداء ال�صبكة: نفـَّذْت ال�صبكة ا�صتبيانًا لتقييم  تقييُم 
َمْت لتقييم اأداِء �صبكات التمويل الأ�صغر يف العامل بهدف  مِّ ال�صتبيان من اأداة "�صييب" التي �صُ

حتديد اأولويات الأن�صطة وتوجهاتها امل�صتقبلية �صعيًا لإر�صاِء اأع�صاِء هذه ال�صبكات.

بني  الأ�صغر  التمويل  ثقافة  ت�صجيع  اإىل  ال�صبكة  ت�صعى  الأ�صغر:  للتمويل  �صلوك  ميثاق 
كافة الالعبني يف القطاع، حيث قامت باإعداد ميثاق �صلوك خا�س ب�صناعة التمويل الأ�صغر 

لأع�صائها.. وقد متت مراجعته، واعتماده من ِقَبل جميع الأع�صاء.
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عدد املشاريع واملستفيدين والتكلفة التقديرية وفرص العمل ) حسب القطاع ( 

التكلفة التقديرية ) دوالر( عدد امل�صاريعالقطاع
امل�صتفيدون املبا�صرون

العمالة املوؤقتة
نسبة اإلناث %اإلجاميل

16,9803,7145091البيئة

5974,89714,8635246,079التدخل املتكامل

227,33712563452التدريب

233,472,74512,5325564,929التعليم

463,43813427670الدعم امل�ؤ�ص�صي

152,395,77714,0484579,048الزراعة

122,259,681114,9326546,385ال�صحة

61,573,1009,5345168,693الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
4252,4980012,690اخلا�صة

21,930,88218,1578525,769املن�صاآت االأ�صغر

1352,000006,666امل�روث الثقايف

5666,0002,9765117,500املياه

51,341,63810,43050115,423النقد مقابل العمل

8515,316,97362484,395االجمايل / املت��صط

عدد امل�صاريع والتكلفة التقديرية) ح�صب املحافظة (

التكلفة التقديريةعدد امل�صاريعاملحافظة
الن�صبة)%( ) دولر( 

3456,8333.0إب

5854,5005.6اأبني

102,798,04618.3اأكرث من حمافظة

51,433,9379.4اأمانه العا�صمة

173,7000.5البي�صاء

3315,7402.1اجل�ف

91,521,9819.9احلديده

137,6000.2ال�صالع

3875,8875.7املح�يت

111,438,8099.4تعز

81,738,60011.4حجة

3143,4480.9ح�صرم�ت

2829,3725.4ذمار

1305,9902.0رميه

41,175,3307.7�صنعاء

1535,0003.5عدن

11396,4002.6حلج

4385,8002.5ماأرب

8515,316,973100.0االإجمايل

23%

16%

2%

4%

2%

6%

9%
13%

10%

15%

ن�صبة توزيع ال�صتثمار

اجنازات ال�صندوق خالل الربع الرابع 2013 
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اجنازات ال�صندوق خالل العام 2013

جتاوَز اإجمايلُّ ا�صتثمارات ال�صندوق خالل العام 330مليون دولر موزعة على قطاعات 
ال�صندوق املختلفة، حيث متَّ تطويُر 1,438 م�صروعًا. وقد مت اجناز 1,174م�صروعًا بكلفة 

تقارُب 148 مليون دولر.

عدد امل�صاريع وحجم ال�صتثمار خالل عام   2013 ح�صب القطاع

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية التكلفة التقديرية )دولر(عدد امل�صاريعالقطاع
)دولر( 

491,153,1641,153,164البيئة

629,003,2416,928,340التدخل املتكامل

1445,741,0455,741,045التدريب

30970,747,39269,446,948التعليم

371,241,3531,159,699الدعم املوؤ�ص�صي

10519,318,38616,857,404الزراعة

938,846,1447,934,919ال�صحة

4918,865,51018,650,360الطرق

الفئات ذات 
471,751,2351,751,235الحتياجات اخلا�صة

2111,360,31511,360,315املن�صاآت الأ�صغر

205,752,3005,752,300املوروث الثقايف

259105,697,41947,951,448املياه

23466,937,92766,407,927النقد مقابل العمل

93,682,8453,682,845خدمات الأعمال

1,438330,098,276264,777,949الإجمايل

عدد املشاريع وحجم اإ�صتثمار ال�صندوق خالل عام 2013 ) ح�صب املحافظة(

التكلفة التقديرية )دولر(عدد امل�صاريعاملحافظة
م�صاهمة ال�صندوق 

التقديرية 
) دولر ( 

11331,624,16323,393,268اإب

7223,298,50715,615,367اأبني

348,519,1607,598,960اأمانة العا�صمة

315,863,5865,836,085البي�صاء

111,981,0951,959,445اجلوف

13930,473,73329,768,663احلديدة

397,591,3446,785,923ال�صالع

4911,794,5108,597,859املحويت

61,660,3621,660,250املهرة

15844,180,34626,063,859تعز

16127,723,21724,074,935حجة

6311,001,48010,728,605ح�صرموت

11228,493,49619,738,312ذمار

161,526,9141,526,914رميه

213,752,1523,614,302�صبوه

348,218,0118,218,009�صعده

378,720,8118,147,777�صنعاء

185,803,5605,803,560عدن

11126,252,43121,959,098عمران

7520,896,12713,021,538حلج

101,183,5731,151,098ماأرب

12819,539,69819,514,123اأكرث من حمافظة

1,438330,098,276264,777,949الإجمايل

عدد امل�صتفيدين وفر�س العمل لعام ) 2013 ( ح�صب القطاع 

عدد امل�صاريعالقطاع
امل�صتفيدون املبا�صرون

 العمالة املوؤقتة
ن�صبة الإناث % الإجمايل

49349,4565015,583البيئة

6273,38451207,852التدخل املتكامل

14432,8014277,734التدريب

30991,798561,652,835التعليم

3717,4284921,620الدعم امل�ؤ�ص�صي

105297,82144656,490الزراعة

93500,61174135,371ال�صحة

49138,22450770,190الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

47اخلا�صة
1,6614840,219

2170,7718393,672املن�صاآت االأ�صغر

205,16856275,158امل�روث الثقايف

259504,982501,585,087املياه

النقد مقابل 
234398,764505,105,452العمل

916,67523371خدمات االأعمال

1,4382,499,5445510,637,634االجمايل

امل�صاريع املنجزة خالل العام  2013

التكلفة )دولر(عدد امل�صاريعالقطاع

451,191,743البيئة

281,496,088التدخل املتكامل

942,617,876التدريب

33758,723,893التعليم

552,983,402الدعم املوؤ�ص�صي

645,486,466الزراعة

1105,229,346ال�صحة

6416,847,188الطرق

671,815,417الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

53,770,072املن�صاآت الأ�صغر

137,235املن�صاآت ال�صغرية

143,975,688املوروث الثقايف

13315,122,281املياه

13625,009,492النقد مقابل العمل

213,687,066خدمات الأعمال

1,174147,993,254الإجمايل
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة  حتى نهاية عام  2013 )ح�صب القطاع (  

التكلفة التقديريةعدد امل�صاريعالقطاع
املتعاقد )دولر ( ) دولر( 

امل�صتفيدون غري املبا�صرونامل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة

اإناثذكوراإناثذكور

39344,768,93735,030,8551,741,4781,738,394210,455207,7061,393,075البيئة 

35432,303,84618,410,136158,070166,545112,493116,692810,404التدخل املتكامل

1,10430,323,81120,029,530122,87982,145418,454450,733447,440التدريب

5,313765,056,053605,742,5201,533,8081,287,1871,954,4001,687,14125,108,932التعليم

66529,661,11824,393,259366,903319,802318,906283,076707,699الدعم امل�ؤ�ص�صي

50661,107,73039,186,238447,695397,083460,774372,0841,611,498الزراعة

1,228101,671,15879,715,8812,861,3495,109,607858,9491,495,1302,271,042ال�صحة

861197,168,039167,476,9312,257,9242,230,605844,275834,7009,638,937الطرق

الفئات ذات 
72738,224,60831,361,465112,12072,57968,48252,431868,237االحتياجات اخلا�صة

18638,082,94329,833,07976,254345,809454,6141,391,046158,768املن�صاآت االأ�صغر

328,852,0317,749,08618,33422,07159,52944,68617,816املن�صاآت الصغرية

28462,570,60053,872,596177,970167,44160,46669,3332,480,055امل�روث الثقايف

2,324430,185,630175,575,0052,045,5292,062,293157,079137,6538,972,700املياه

748152,817,747141,592,640589,671574,338891,712942,39412,637,501النقد مقابل العمل

6911,005,85510,132,12861,93225,81781,11762,5992,937خدمات االأعمال

14,7942,003,800,1071,440,101,34967,127,041االإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية عام 2013 )ح�صب املحافظة (
ن�صبة التوزيع )%(  التكلفة التقديريةعدد امل�صاريعاملحافظة

1,403200,754,98610.0اب

33260,634,1593.0ابني

1,369100,883,9265.0اأكرث من حمافظة

713106,827,8485.3المانه

31538,757,3311.9البي�صاء

16420,228,9581.0اجلوف

1,252179,430,5069.0احلديده

29949,900,8082.5ال�صالع

45465,802,4093.3املحويت

1098,389,3250.4املهره

1,797273,769,24713.7تعز

1,180165,458,7128.3حجة

73683,702,4104.2ح�صرموت

984130,450,3856.5ذمار

36356,754,8502.8رميه

30733,292,6361.7�صبوه

35054,633,0742.7�صعده

54868,069,2153.4�صنعاء

33654,685,1512.7عدن

925123,283,7606.2عمران

726116,011,4125.8حلج

13212,078,9970.6مارب

14,7942,003,800,107100.0الجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية عام 2013 ) ح�صب القطاع ( 
املتعاقد ) دوالر (عدد املشاريعالقطاع

27722,056,930البيئة

19911,040,817التدخل املتكامل

82612,742,489التدريب

4,325501,454,719التعليم

57720,795,495الدعم امل�ؤ�ص�صي

21311,400,361الزراعة

1,02466,974,864ال�صحة

627121,382,954الطرق

61326,800,618الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

15922,828,101املن�صاآت االأ�صغر

327,749,086املن�صاآت الصغرية

21435,262,899امل�روث الثقايف

1,611113,635,570املياه

37053,202,698النقد مقابل العمل

495,784,285خدمات االأعمال

11,1161,033,111,884االإجمايل

اإجنازات ال�صندوق تراكميًا  



امل�صروع التجريبي لتح�صني الدخل من خالل املطبخ اليمني التقليدي

ال�صندوق الجتماعي للتنمية
صنعاء – اجلمهورية اليمنية        15485 فج عطان – ص.ب

Tel  +967 (1) 449 669/8   Fax  +967 (1) 449 670     Email  info@sfd-yemen.org                
www.sfd-yemen.org          /SFDYemen        /SFDYemen - /SFDYemenAr        /user/SFDYemen/

اأجنزْت موؤ�ص�صة كل البنات -بتمويل من ال�صندوق الجتماعي للتنمية -امل�صروع التجريبي لإدرار الدخل من خالل املطبخ اليمني التقليدي، واملحافظة 
على الرتاث. ي�صتهدُف امل�صروُع -الذي د�صنته املوؤ�ص�صة يف 9 دي�صمرب 2013 -ذوي الدخل املحدود، وتعزيز الرتاث الثقايف للمطبخ اليمني التقليدي.

وقد توافَد عدٌد كبرٌي من الن�صاِء من خمتلف الفئات العمرية للم�صاركة، حيث �صيتم اختيار 60 امراأة منهن ح�صب معايري و�صروط معينة. بعد ذلك 
�صيقوم جمموعة من املخت�صني بتدريبهن يف املجالت الآتية: اإعداد الوجبات التقليدية، والنظافة، والتغليف، واإدارة امل�صاريع، واآلية القرو�س، واملهارات 

الت�صويقية... ليتم ربطهنَّ بالأ�صواق ال�صتهالكية، اأو متكينهنَّ من فتح م�صاريعهن اخلا�صة، اأو تنمية امل�صاريع القائمة، اأو التوظف يف هذا املجال.
ومتا�صيًا مع دور ال�صندوق يف متويل ودعم امل�صروعات املميزة للحفاظ على الرتاث الثقايف، وكون اإن امل�صروع يعترب من امل�صاريع غري النمطية ويحمل 
اأهمية خا�صة يف احلفاظ على املوروث الثقايف والتاريخي للمجتمع.. فقد قام ال�صندوق بدرا�صة املقرتح املقدم من موؤ�ص�صة كل البنات ووافق على متويله،  

حيث واأن املاأكولت ال�صعبية تعترب جزءًا مهمًا من الرتاث الثقايف، والذي بدوره ي�صاعد على اإدرار الدخل و حت�صني الأحوال املعي�صية لالأ�صر الفقرية.

 ))كنُت اأعتقد اأن م�صاركتي مع زمالء اإعالميني يف دورة تدريبية لل�صندوق الجتماعي للتنمية �صتكون مثلها مثل م�صاركاتي ال�صابقة يف دورات اأخرى.. لكن ذاك 
العتقاد زال تدريجيًا.. فمع نهاية اليوم الأخري للدورة، حتول ذلك العتقاد اإىل اقتناع باأهمية الدورة التي ح�صرُتها واخلا�صة بـ"ظاهرة تهريب الأطفال وكيفية 

منا�صرتها اإعالميًا"، والتي نفذها ال�صندوُق الجتماعي )فرع احلديدة(.
فُت يف الدورة على اأ�صياء جديدة مل اأكن اأعرفها من قبل عن هذه الظاهرة اخلطرية. فقد هالتني تلك الأرقام، وتلك التقاريرعن تهريب الأطفال يف اليمن،  فقد تعرَّ
والتي مت تزويدنا بها يف الدورة من قبل املن�صقني واملنفذين للدورة. وحقيقة، ذهلت بتلك املعلومات واحلقائق حول هذه امل�صكلة التي تزداد تو�صعًا وانت�صارًا من حولنا 
ونحن نغ�سُّ الطرَف عنها، غرَي مدركني خلطورتها.. ولول اأين اأطلعُت على تقاريَر واأحاديَث من جهات ر�صمية واأ�صخا�س م�صوؤولني، ملا اأيقنُت بوجود هذه الظاهرة.

ف على امل�صاكل احلقيقية والأ�صباب الرئي�صية وراء بروز وانت�صار هذه الظاهرة اخلطرية .. وحقيقة تفاعلت مع زمالئي امل�صاركني  لقد اأتاحت يل الدورة فر�صة التعرُّ
واتفقنا على �صرورة اخلروج بنتائج ت�صاهم يف منا�صرتنا للجهود املبذولة من اجلهات الأخرى ملحاربة هذه الظاهرة. نعم، اتفقنا على املبادرة بتنفيذ خطوات عملية 
لتج�صيد هذه املنا�صرة على ار�س الواقع... ومن هذه اخلطوات، ت�صكيل �صبكة بني الإعالميني العاملني يف ذات املجال، تكون مهمتها تناول ظاهرة عمالة وتهريب 
الأطفال، والتوعية بحقوق الطفولة يف خمتلف و�صائل الإعالم، والعمل على اإن�صاء وحدات اإعالمية متخ�ص�صة بق�صايا الطفولة يف الو�صائل الإعالمية املختلفة، وكذا 
اإن�صاء موقع الكرتوين يهتم بحقوق الطفل وت�صارك فيه كافة اجلهات املهتمة واملعنية، بالإ�صافة اإىل القيام بزيارات ميدانية من ِقَبل و�صائط الإعالم اإىل املناطق 

�س الطريق للحدِّ منها((.                التي تكرث فيها مثل هذه الظاهرة ملعرفة اأ�صبابها وتلمُّ
                                                                                                                                فوؤاد العو�صجي

                                                                                                                              �صحفي  

اعتقاد خاطئ ..!


