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 َ ُم 50 مليون دولر منحًة َعبرْ ال�صندوق الكويتي للتنمية يقدِّ
ال�صندوق الجتماعي للم�صاهمة يف اإعمار املناطق املت�صررة

 50 بقيمة  منحة  العربية  االقت�صادية  للتنمية  الكويتي  ال�صندوق  َعبرْ  ال�صقيقة  الكويت  دولة  حكومة  َمترْ  َقدَّ
من  املت�صررة  املناطق  العمار  للتنمية،  االجتماعي  ال�صندوق   َ َعبرْ وذلك  اليمنية،  للجمهورية  دوالر  مليون 
ال�صراعات. وقد مت التوقيع يف 4 اأبريل 2013 يف �صنعاء باالأحرف االأوىل على االتفاقية التمويلية اخلا�صة 
دولة  من  م  املُقدَّ د  التعهُّ لتخ�صي�ص  تد�صينًا  ُتَعدُّ  والتي  للتنمية،  الكويتي  وال�صندوق  اليمن  بني  املنحة  بهذه 
الكويت لليمن خالل االجتماع الرابع ملجموعة اأ�صدقاء اليمن املنعقد يف نيويورك يف �صهر �صبتمب املن�صرم. 
وتق�صي االتفاقية بتقدمي ال�صندوق الكويتي للتنمية للمنحة لدعم اإعادة اإعمار املناطق التي ت�صررت جراء 
اأحداث العنف التي �صهدها عدد من املدن واملحافظات اليمنية عام 2011 عب اإن�صاء وتاأهيل م�صاريع البنية 
التحتية واملرافق االجتماعية واملباين االإدارية يف حمافظات اأبني وعدن وحلج و�صنعاء واأمانة العا�صمة و�صعدة 
وعمران وحجه و�صبوة وتعز . جتدُر االإ�صارة اإىل اأنَّ ال�صندوَق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية يقوُم بدعم 
 50 بقيمة  االجتماعي  لل�صندوق  قر�صًا  َم  قدَّ قد  كان  2009، حيث  عام  منذ  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق 
الكويت،  اأمرُي دولة  ال�صمو  َمَها �صاحُب  َقدَّ 6 ماليني دوالر  اأمريية بقيمة  اإىل مكرمة  باالإ�صافة  مليون دوالر، 

ال�صيُخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح، لل�صندوق االجتماعي عبرْ ال�صندوق الكويتي.

ُم منحة لليمن بقيمة 25 مليون دولر البنُك الدويلُّ يقدِّ
وافق جمل�ص املديرين التنفيذيني للبنك الدويل يف اجتماعه املنعقد يف 2 اأبريل 2013 بوا�صنطن على تقدمي 
25 مليون دوالر لليمن دعمًا جلهود احلكومة الرامية اإىل توفري فر�ص عمل لل�صباب والن�صاء،  منحة قدرها 
وحت�صني �صبل احل�صول على اخلدمات االجتماعية االأ�صا�صية يف املجتمعات املحلية الفقرية. وتقوُم املوؤ�ص�صُة 
الدوليُة للتنمية التابعة للبنك الدويل بتمويل هذه املنحة التي تهدُف اإىل تو�صيع برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة 
الذي ينفذه ال�صندوق االجتماعي للتنمية الذي يعمل–– منذ عام 2008 بدعم من البنك الدويل––على 

توفري فر�ص عمل موؤقتة لالأ�صر الفقرية، مبا يف ذلك خالل االأزمات الغذائية واالقت�صادية وال�صيا�صية.
ُر امل�صروُع لل�صباب العاطل )يف الفئة العمرية 18-30 عامًا( نحو 420 األف يوم عمل يف جمال حت�صني  و�صيوفِّ
مرافق البنية التحتية العامة،و750 األف يوم عمل يف جمال التعليم وحمو االأمية، و460 األف يوم عمل للعامالت 
ال�صحيات يف خدمات التغذية باملجتمعات املحلية. كما يهدُف امل�صروُع اإىل توفري خدمات التعليم وحمو االأمية 
لنحو 26 األف طفل، و9 اآالف �صاب بالغ )70 % منهم من الن�صاء(.. ف�صال عن نيلهم بع�صًا من التعليم االأ�صا�صي، 
ون اأي�صًا خدمات التعليم. اإىل جانب معاجلة 75 األف طفل ممن يعانون من �صوء التغذية احلادة، والذين �صيتلقُّ
و�صيتمُّ تدريُب امل�صاركني الذين �صيقُع عليهم االختيار، وتوظيفهم ملدة عامني لتقدمي خدمات التغذية والتعليم 
تطوير  يف  امل�صاهمة  من  امل�صاركون  َن  ليتمكَّ ال�صحة  ومرافق  املحلية  املجتمعات  �صعيد  على  االأمية  وحمو 
ُر  جمتمعاتهم املحلية، وحت�صني اخلدمات االجتماعية، والت�صجيع على الطلب على هذه اخلدمات. كما �صيوفِّ

امل�صروُع اجلديُد موارَد للدخل وخباٍت للعمل.

ثبَت ِمنرْ املمار�صة العملية واال�صتق�صاِء امليداينِّ اأنَّ امل�صاريَع التي يدعُمها 
ال�صندوُق ُت�صهُم يف حتقيق اال�صتقرار االجتماعي من عدة جوانب، منها 
املناطق  يف  االأُ�َصر  من  كثرٌي  حتتها  ترزُح  التي  املالية  ال�صغوط  تخفيف 
الريفية من خالل توفري ُفَر�ص عمل الأفراد هذه االأ�صر، وح�صولهم على 
دخٍل مادي )اأو حت�صني دخلهم(، االأمر الذي ُيف�صي––بال�صرورة––

ًة وتوتُّرًا. وبرهنترْ الدرا�صاُت التقييمية مل�صاريع  اإىل اأو�صاٍع عامٍة اأقلَّ ِحدَّ
ُع الكثرُي من  ال�صندوق على اأنَّه، خالل فرتات تنفيذ هذه امل�صاريع، يت�صجَّ
اأفراد املجتمعات––وال�صباُب منهم على وجه اخل�صو�ص––على البقاِء 

يف مناطقهم ومع اأ�صرهم.
على  يرتكُز  بل  عات،  التوقُّ اأو  الرتويج  اإطار  يف  يندرُج  ال  الطرُح  وهذا 
مٍة باالأرقام واحلقائق. فعلى �صبيل املثال––ال احل�صر–– �صواهَد ُمَدعَّ

ت�صتفيد 160 األف اأ�صرة )اأو 1.1 مليون �صخ�ص، متثل االإناث اأكرث من 
النقد  اإطار برنامج  726 م�صروعًا طورها ال�صندوُق يف  ن�صفهم( من 
مقابل العمل، باإجمايل فر�ص عمل موؤقتة جتاوزت 12 مليون يوم عمل 
)منها اأكرث من مليونني خم�ص�صة للن�صاء(، وذلك حتى نهاية �صهر يونيو 
2013. كما ي�صتفيُد من م�صاريع الطرق )وعددها 852( قرابة 4.5 
 9.5 مليون �صخ�ص )ن�صفهم تقريبًا من االإناث(، وتتولد عنها حوايل 
نت/ اأو ُح�صِّ ترْ  مليون يوم عمل. وهي م�صاريُع تتوزُع بني طرق ريفية �ُصقَّ
)مب�صاحة  مدن  ور�صف  كيلومرت(،   3,600 )بطول  تاأهيُلها  اأُعيد 

اإجمالية تقارُب 3 ماليني م2(...
ُع  ويف قطاع املياه، فخالل نف�ص الفرتة، متَّ تطويُر 2،317 م�صروعًا، ُيَتَوقَّ
اأنرْ ي�صتفيَد منها حوايل 4 ماليني �صخ�ص )ن�صفهم من االإناث(، وتنجم 
عنها 9 ماليني يوم عمل. وحتتوي هذه امل�صاريُع على حوايل 102 األف 
ِبَرك م�صقوفة  4.7 مليون م3(، و610  اإجمالية  �صقاية خا�صة )ب�صعة 
كة وكرفان مك�صوف  )�صعتها تتجاوُز 910 اآالف م3(، واأكرث من األف ِبررْ
 540 يتجاوُز  اإجمايل  بطول  مياه  و�صبكات  م3(،  ماليني   3 )حوايل 
تو�صيلة  و7,220  عامًا،  منهاًل  و264  خزانًا،  األف مرت، و1,444 
منزلية.. ف�صاًل عن م�صاريِع مياٍه من م�صادَر جوفيٍة ت�صمُل �صبكاِت مياٍه 
بطول اإجمايل يقارُب 1.4 مليون مرت، ونحو 120 خزانًا، و500 منهل 
املاِء  َر  توفُّ اأنَّ  البديهي  من  ولعله  منزلية.  تو�صيلة  األف   50 ونحو  عام، 

يرفُد اأي�صًا جهوَد ال�صندوق لالإ�صهام يف حتقيق اال�صتقرار االجتماعي.
حمفظة  حجُم  بلَغ  واالأ�صغر،  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  برنامج  يف  اأما 
القرو�ص القائمة للبامج واملوؤ�ص�صات العاملة يف التمويل االأ�صغر قرابة 
خرين  8 مليارات ريال )37 مليون دوالر(، وو�صَل عدُد املقرت�صني واملدَّ
األفًا  و176  الن�صاء(  من   %60( األفًا   88 من  اأكرث  اإىل  الن�صطني 
اإجمايل عدد القرو�ص  )معظمهم من الن�صاء( على التوايل. كما قارَب 
مليون   219( ريال  مليار   47 حوايل  تبلغ  بقيمة  األفًا   530 َعة  املَُوزَّ

دوالر(.
وبهذا املعنى، ال ينبغي اال�صتهانة بامل�صاريع املنفذة يف املناطق امل�صتهَدفة 
ُل–– من ال�صندوق، والتي قد تبدو––منفردًة––�صغريًة، لكنها ت�صكِّ
للبالد.  الكلي  لالقت�صاد  حقيقيًا  اأثرها––رافدًا  حيث  ومن  جُمتمعًة، 
جلهود  العام  املجرى  يف  بُّ  َت�صُ والفعاليات  االأن�صطة  هذه  جممل  ولعل 
حكومة الوفاق الوطني الرامية اإىل زيادة الفر�ص املتاحة لت�صغيل ال�صباب، 
اأعمال الئقة ومنتجة من خالل م�صاريع االأ�صغال كثيفة العمالة،  وتوفري 

وذلك يف اإطار اخلطة الوطنية لت�صغيل ال�صباب )2014–2016(.
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

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

4,236  9,000  عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�صتفيدين من مدار�ص التعليم االأ�صا�ص التي دعمها ال�صندوُق، وذلك بح�صب الفئات التالية

83,503  201,600  ذكور

72,099  158,400  اإناث

3,741  5,000  االأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة

بهم ال�صندوق بح�صب النوع االجتماعي �صات الذين َدرَّ �صني واملدرِّ عدد املدرِّ

62  100  ذكور

1,116  100  اإناث

بها ال�صندوُق بح�صب النوع االجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

164  782  ذكور

315  600اإناث

دوالر،  مليون   46.7 تقارب  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   191 على  املوافقة  الربع،  خالل  مت، 
يبلُغ  وبذلك  االإناث(..  ي�صتفيُد منها ا�صتفادة مبا�صرة نحو 43،500 �صخ�ص )53 % من 
العدد االإجمايل الرتاكمي للم�صاريع 5,270 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلُغ حوايل748.8  مليون 

دوالر، وي�صتفيُد منها مبا�صرًة 2.8 مليون �صخ�ص )45 % اناث(.
برنامج حمو الأمية وتعليم الكبار 

مت )خالل الفرتة 27 اأبريل – 2 مايو 2013( تنفيذ اربع دورات تدريبية ملدربات املهارات 
جماالت   يف  احلرفية  االأمية  حمو  منهاج  ا�صتخدام  على  ح�صرموت  حمافظة  يف  الن�صوية 
اخلياطة والتطريز واالأ�صغال اليدوية، واالقت�صاد املنزيل، الت�صوير، فن التجميل.. �صارك 
فيها 33 مدربة من مديريات �صيئون واملكال وال�صحر وغيل باوزير والدي�ص ال�صرقية، حيث 

مت �صرح املنهاج وتوزيع ا�صتمارات التقييم واملتابعة.
اأثناء   واملتابعة  اال�صراف  اأ�صاليب  الكبار على  تعليم  هات  تدريبيتان ملوجِّ ُنفذت دورتان  كما 
جتريب منهاج حمو االأمية احلرفية ،املجموعة االأوىل نفذت يف مدينة املكال لــ 12موجهة 

من مديريات املكال و�صيئون وال�صحر وغيل باوزير اوائل مايو واملجموعة الثانية نفذت يف 
لـ23 موجهة من حمافظات تعز و�صنعاء واحلديدة وحلج وحجة وامانة العا�صمة  االمانة 
ن�صويًا  18مركزًا تدريبيًا  االأمية احلرفية يف  يونيو. كما بداأ جتريب منهاج حمو  وعدن يف 
يف حمافظات احلديدة، وتعز وحجة وامانة العا�صمة، و�صنعاء، وتعز، وحلج... ومت جتميع 

اال�صتمارات وحتليلها.
برنامج اجلودة التعليمية )رعاية املوهوبني(

و�صيا�صة  روؤية  "تطوير  يومني حول  ملدة  ت�صاورية  ور�صة  2013، مت عقد  يونيو  �صهر  خالل 
ومعايري اجلودة التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم"، �صارك فيها كافة املانحني واملمولني 
العامة  االدارة  من  م�صاركًا   37 َب  ُدرِّ كما  والتعليم.  الرتبية  بوزارة  املختلفة  والقطاعات 
للجودة واالعتماد املدر�صي بوزارة الرتبية والتعليم و�صباط التعليم ومنظمة رعاية االطفال 

حول م�صاركة االطفال يف روؤية جودة التعليم.

مدر�صة العمالقة- حر�ض - حجة
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املوروث الثقايف

ُع  َر ال�صندوُق 5 م�صاريَع خالل الربع بكلفة تقديرية تقارُب 2.2 مليون دوالر، َوُيتوقَّ َطوَّ
اأنرْ تتولَد عنها ُفَر�ُص عمل موؤقتة تبلُغ حوايل 140 األف يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد 
مليون   61.4 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة   283 اإىل  القطاع  مل�صاريع  االإجمايل  الرتاكميُّ 

دوالر، تتولد عنها قرابة 2.5 مليون يوم عمل.
ترميم م�صجد ومدر�صة الأ�صرفية )تعز(

تتم االنتهاء من املرحلة اخلام�صة من امل�صروع )اأعمال التنفيذ املبا�صر باالإدارة امليدانية، 
وترميم الر�صومات اجلدارية امللونة والزخارف اجل�صية(. وبداأ العمُل يف املرحلة ال�صاد�صة 
والزخارف  امللونة  اجلدارية  للر�صومات  الدقيق  الرتميم  فيها  يتم  والتي  )واالأخرية(، 
ترميم  جمال  يف  تدريبيتني  دورتني  انتهاء  بعد  واالأحجار  االأثرية  واالأخ�صاب  اجل�صية 
االأخ�صاب االأثرية واالأحجار، ومت اختيار اأف�صل املتدربني للعمل يف امل�صروع. وقد متَّ االنتهاُء 
اأعمال ترميم الق�صا�ص لالأر�صيات واجلدران واالأ�صطح والقباب، وكذا من التنظيف  من 
التنظيف  من   %  85 واأكرث من  والبهو،  امللونة لالأ�صرحة  للنقو�ص والزخارف  امليكانيكي 

الكيميائي والتثبيت والتقوية، كما اأن اأعمال التنظيف والتثبيت قد �صارفت على االنتهاء يف 
كل اأجزاء القبة املتو�صطة واجلدران يف قاعة ال�صالة وذلك بوا�صطة الفريق املحلي وبدعم 
االأ�صرحة  الأك�صاك  االأثرية  اخل�صبية  العنا�صر  ترميُم  وبداأ  اإيطايل.  فني  فريق  واإ�صراف 
للمبنى  اجلنوبية  البوابة  يف  احلجرية  والنقو�ص  االأحجار  ترميم  وكذا  الغربية،  والبوابة 

زت موا�صفاُت اأجهزة االإنارة، ونظام ال�صوتيات، ومولد الكهرباء. وبوابات املنارتني. َوُجهِّ

م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  كلٍّ  بني  التفاهم  مذكرة  اإعداد  من  االنتهاء  مت 
للتنمية )كجهة  االجتماعي  وال�صندوق  فرعية(  الثقافة )كجهة  ووزارة  اأ�صا�صية(  )كجهة 
املمتلكات  ل�صون  الدويل  )املجل�ص   ICCROM  - اآثار  وبرنامج  ومن�صقة(  داعمة 
ترْ اتفاقية متويل للم�صروع بني ال�صندوق وبرنامج اآثار التابع للمجل�ص  اأُِعدَّ الثقافية(. كما 

الدويل.

موؤ�صراُت قطاع التعليم

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

4,236  9,000  عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�صتفيدين من مدار�ص التعليم االأ�صا�ص التي دعمها ال�صندوُق، وذلك بح�صب الفئات التالية

83,503  201,600  ذكور

72,099  158,400  اإناث

3,741  5,000  االأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة

بهم ال�صندوق بح�صب النوع االجتماعي �صات الذين َدرَّ �صني واملدرِّ عدد املدرِّ

62  100  ذكور

1,116  100  اإناث

بها ال�صندوُق بح�صب النوع االجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

164  782  ذكور

315  600اإناث

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف

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

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 136  510  البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف االآثار، مهند�صون( 96  190  معماريون، متخ�صِّ

21  50  املواقُع واملعامُل االأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

اعمال الق�صا�ض-جامع ال�صرفية -تعز
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
خالل  من  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املوؤ�ص�صي  والدعم  التدريب  قطاَعيرْ  يف  التدخالُت  تهدُف 
التدريب وبناء القدرات الب�صرية واملوؤ�ص�صية ل�صركاء ال�صندوق من اال�صت�صاريني، واللجان 
احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�صغار  املجتمعية، 
والتنمية  الفقر  من  بالتخفيف  اأن�صطتهم  ترتبط  والذين  الخ،  احلكومية...  واملوؤ�ص�صات 

املحلية.
يف قطاع التدريب، متت املوافقة على 54 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 2.5 مليون دوالر، 
االإناث(.  ُع اأنرْ ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�ِصَرًة اأكرث من 14 األف �صخ�ص )   46% من  ُيَتَوقَّ
 ) 2013 يونيو  – نهاية  القطاع )1997  مل�صاريع  الرتاكمي  االإجمايل  العدُد  ي�صُل  وبذلك، 
ُع اأنرْ ي�صتفيَد منها مبا�َصَرًة  اإىل 1,087 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 29.8 مليون دوالر، ُيَتَوقَّ

االإناث(. اأكرث من  200  األف �صخ�ص )67 % من 
األف دوالر،   153 8 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز  ُووِفَق على  املوؤ�ص�صي،  الدعم  ويف قطاع 
ُع اأنرْ ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�ِصَرًة حوايل 334 �صخ�صًا )33% من االإناث(. وبذلك،  ُيَتَوقَّ
تبلغ  تقديرية  بكلفة  652 م�صروعًا  اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاكمي  االإجمايل  العدُد  ي�صُل 
ُع اأنرْ ي�صتفيَد منها مبا�َصَرًة حوايل 671 األف �صخ�ص ) 87 %  نحو  28.6  مليون دوالر، ُيَتَوقَّ

من االإناث(.

منظمات غري حكومية
متنوعة،  اأن�صطة  و�صنعاء  وعدن  وحجة  واحلديدة  ح�صرموت  يف  ال�صندوق  فروع  نفذت 
�صملت تدريبًا يف ت�صفيف ال�صعر )كوافري( ا�صتهدف 15 امراأة يتبعن ثالث جمعيات ن�صوية 
يف املكال وال�صحر، وتدريبًا يف اأ�صا�صيات العمل التنموي لـ25 امراأة يتبعن موؤ�ص�صة ال�صمري 
باإعادة بناء  اخلريية يف عينات، وكذا ا�صتكمال حوايل 75 % من االأعمال املدنية اخلا�صة 

وتاأثيث فرع احتاد ن�صاء اليمن يف املكال.

التنمية  واأ�صا�صيات  االإدارية  واملهارات  القدرات  بناء  38 �صخ�صًا يف جمال  تدريب  كما مت 
وتدبري التمويل. ا�صتهدَف التدريُب اأربع جمعيات يف احلديدة. ومت كذلك تدريب 18 �صخ�صًا 
يف تقييم القدرات التنظيمية واملوؤ�ص�صية للجمعيات االأهلية، حيث ا�صتفادت من التدريب 5 
جمعيات يف حمافظة حجة. وجرى اأي�صًا تدريب 10 ن�صاء من جمعيتني يف حمافظة اأبني يف 

اخلياطة، وكذا تدريب 20 امراأة من كوادر اجلمعية التنموية الن�صوية لتاأهيل ورعاية املراأة 
والطفل )يف �صنعاء( يف درا�صة اجلدوى.. ف�صاًل عن توريد مكائن خياطة خلم�ص جمعيات 
اأ�صا�صيات  يف  فردًا   90 تاأهيل  مت  تعز،  حمافظة  ويف  ماأرب.  وحمافظة  العا�صمة  اأمانة  يف 
العمل التنموي واأ�صا�صيات االإدارة )منهم 50 من االإناث من كوادر 4 جمعيات  ح�صرية(، 
5 جمعيات ريفية(، وكذا  49 امراأة من  كوادر  لـ89 فردًا )منهم  وتدريب يف نف�ص املجال 
تنفيذ دورة االأر�صفة والتوثيق لكادر الهيئة العامة للكتاب، ا�صتفاَد منها 11 �صخ�صًا )منهم 

3 من االإناث(، اإىل جانب توريد اأثاث مكتبي واأجهزة للهيئة.
االأن�صطة  ا�صتهدفتها  التي  واملوؤ�ص�صات  واملراكز  للجمعيات  االإجمايل  العدد  يكون  وبذلك 

املذكورة اأعاله 31 جهة، وعدد االأفراد امل�صتفيدين 319 )منهم 213 من االإناث(.

املجتمعات املحلية
53 جلنة جمتمعية لقطاعات التعليم    �صملترْ االأن�صطة نزوَل ِفَرٍق ميدانية لت�صكيل حوايل 
واملياه والزراعة، وتنفيذ 11 درا�صة ميدانية لعدة قرى يف حمافظة حجة، وت�صكيل وتدريب 
68 جلنة جمتمعية مل�صاريع الطرق واملياه، منها اأربع جلان باآلية التعاقدات املجتمعية )فرع 

وت�صكيل  املكال(،  )فرع   2012 خطة  مل�صاريع  جمتمعية  جلان   9 وتدريب  وت�صكيل  عدن(، 
مل�صاريع  م�صتفيدين  جلان   8 ت�صكيل  وكذا   ،2013 مل�صاريع  م�صتفيدين  جلنة   30 وتدريب 

التعاقدات املجتمعية )فرع ذمار(.
َبة للفروع االأربعة 168 جلنة. َلة واملَُدرَّ وبذلك يكون العدد االإجمايل للِّجان املُ�َصكَّ

قطاع خا�ض )اأفراد(
و�صبط  لالإ�صراف  مهند�صني  تاأهيَل  الفرعيَّ  القطاَع  هذا  ت�صتهدُف  التي  االأن�صطة  �صملترْ 
اجلودة،  وكذا مهند�صني وحما�صبني باالآلية اجلديدة لقطاع املياه يف فرع ذمار. وبلغ اإجمايل 
امل�صتفيدين من التدريب 70 فردًا )منهم 3 من االإناث(.. ف�صاًل عن تاأهيل 350 مهند�صًا 
حديثي التخرج )منهم 66 من االإناث( من قبل فرع �صنعاء. وتدريب 89 ا�صت�صاريًا )منهم 
باالإ�صافة  وحجة..  تعز  فرَعيرْ  يف   )PRA( بامل�صاركة  ال�صريع  البحث  يف  االإناث(  من   43
التوريدات وتدريب مدربني على  يتبعون فرع احلديدة يف جمال  ا�صت�صاريًا   60 اإىل تدريب 
 569 ا�صتهدافهم  الذين مت  لالأفراد  االإجمايل  العدد  وبذلك ي�صل  القدرات.  بناء  مهارات 

فردًا )منهم 112 من االإناث(.

برنامج التمكني للتنمية - امل�صراخ- تعز
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برنامج التمكني للتنمية املحلية
مت خالل الربع تنفيذ االأن�صطة التالية بوا�صطة فروع ال�صندوق.

العزل يف  لعدد من  التنموي  للو�صع  تنفيذ حتليل  املجتمع: مت  اأن�سطة على م�ستوى  اأواًل: 
جرى  كما  والبي�صاء.  وذمار  وح�صرموت  وحجة  وتعز  وعمران  وحلج  �صنعاء  حمافظات 
 7 يف  املديريات  من  عدد  يف  القرى  تعاون  جمال�ص  وت�صكيل  الذاتية  املبادرات  حتفيز 
الطيال  املجتمعية يف  االأطر  تدريب  املجتمع  م�صتوى  االأن�صطة على  �صملت  كما  حمافظات. 
)�صنعاء( على التفاو�ص وحل النزاع، واإعداد اخلطة التنموية الباجمية ملديرية بني قي�ص 
)حجة(، وتدريب مدربني مبديرية املزهر )اإب(، وتفعيل دور جمال�ص تعاون القرى يف عزل 

مديرية اجلعفرية )رمية(.
االإجمايل  العدد  وبلغ  والدرا�صات.  والتدريب،  امليداين،  النزول  التدخالت  وت�صمنت 

للمخرجات على م�صتوى املجتمع  7,247 فردًا )منهم  3,393  من االإناث(.
ثانياً: اأن�سطة على م�ستوى ال�سلطة املحلية باملديرية/املحافظة: �صملت االأن�صطة ت�صويق 
االآلية  على  وتدريبًا  تعز،  يف  ومديرية  عمران  مبحافظة  مديريات   4 يف  التنموية  اخلطط 
يف  املحلي  املجل�ص  واأع�صاء  املديرية،  وفريق  املحلية،  )ال�صلطة  التمكني  لبنامج  امليدانية 
ف�صاًل  )ح�صرموت(،  القطن  ملديرية  اخلطة  اإعداد  دورة  تنفيذ  وكذا  تعز،  يف  ال�صمايتني 
وال�صليعة  )�صبوة(  ر�صوم  مديريات  يف  املحلية  لل�صلطة  موؤ�ص�صي  حتليل  درا�صة  تنفيذ  عن 
)ح�صرموت( والُعَديرْن وذي ال�صفال )اإب(.. اإىل جانب ور�صة تعريفية يف مديرية املالجم 
)ذمار( حول اآلية التمكني، واالجتماع بال�صلطة املحلية مبديرية ك�صمة )رمية(. وبلغ العدد 

االإجمايل للمخرجات يف هذا امل�صتوى 515 فردًا )منهم 33 من االإناث(.
امليداين  النزول  فرق  وتهيئة  تدريب  �صملت  البنامج،  اإطار  يف  اأخرى  اأن�صطة  ذت  نـُفِّ كما 
دورة  وتنفيذ  ال�صمايتني،  مبديرية  البنامج  من  والثانية  االأوىل  للمرحلتني  والتحفيز 
لال�صت�صاريني  يف االآلية امليدانية للبنامج، ودورة اأخرى يف جمال اإدارة اخلالفات وف�ص 

النزاعات )املكال(.
وبلغ العدد االإجمايل للمخرجات يف هذه االأن�صطة 75 فردًا )منهم 35 من االإناث(.

وال�صلطة  املجتمع  م�صتوى  على  التمكني  برنامج  ملخرجات  الكلي  االإجمايل  ي�صبح  وبذلك 
املحلية واالأن�صطة االأخرى امل�صار اإليها اأعاله  7,837  �صخ�صًا )منهم 3,461  اإناث(.

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
اأبناء حمافظتـَيرْ حجة  89 و97 من ال�صباب اخلريجني اجلامعيني الريفيني من  مت تدريب 
وال�صالع )38 و45 من االإناث( – على التوايل.. باإجمايل 186 فردًا )منهم 83 من االإناث(. 
كما مت تنقيح املادة التدريبية اخلا�صة ببنامج روافد، وكذا دليل املدرب.. ف�صاًل عن تنفيذ 
البي�صاء وعمران، وعر�ص كل ما مت  عملية ح�صر ملنت�صبني جدد للبنامج من حمافظَتيرْ 
... www.rawfd-sfd.comاإجنازه يف البنامج على املوقع االإلكرتوين اخلا�ص ببنامج روافد

 هذا اإىل جانب متابعة 15 مبادرة �صبابية ذاتية مت تنفيذها يف عدة مديريات يف حمافظات 
حجة وذمار واحلديدة.

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر

عدد املتطوعني ال�صباب الذين مت تدريبهم بح�صب النوع االجتماعي

321  2,500  ذكور

1,500292  اإناث

1,5001,696  عدد جمال�ص القرى التي مت ت�صكليها وتدريبها

بوا 2,898-    اأع�صاُء ال�صلطة املحلية الذين ُدرِّ

1,0002,244  اأفراد / ا�صت�صاريون / مقاولون / اآخرون، مت تدريبهم

30  90  املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

409  اجلهاُت احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9020  ال�صلطاُت املحلية التي دعمها ال�صندوُق

2,5001,059    املنظماُت املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق

  ال�صحةواحلماية الإجتماعية

ي�صمُل ن�صاُط الوحدة قطاَعيرْ ال�صحة واحلماية االجتماعية.
قطاع ال�صحة

3.7 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها  32 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز  الربع تطوير  مت خالل 
الرتاُكمي  االإجمايل  العدُد  ي�صبُح  وبذلك  االإناث(،  من  372 األف )78 % منهم  حوايل 
مل�صاريع القطاع  1,202  م�صروع بكلفة تقديرية تقارُب 98 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها نحو 5 

االإناث(. ماليني �صخ�ص )44 % من 

تعزيز ال�صراكة
العامة  ال�صحة  وزارة  مع  ال�صراكة  تعزيز  اإىل  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  م�صعى  يف 
وال�صكان وبقية ال�صركاء، مت االجتماع مع مدير عام تنمية املوارد الب�صرية بقطاع التخطيط 
والتنمية الب�صرية بالوزارة ملناق�صة تنفيذ م�صروع دعم تطوير االإ�صرتاتيجية الوطنية لتنمية 
املوارد الب�صرية. ومت ح�صور اجتماعني يف البنك الدويل ملناق�صة الق�صائم ال�صحية اخلا�صة 
االجتماعي،  ال�صندوق  وبتنفيذ  الدويل  البنك  املُزمع دعمها من  االإجنابية  ال�صحة  بدعم 

وح�صور ور�صة عمل ملراجعة تدخالت املانحني يف دعم الوزارة. كما مت ح�صور ور�صة عمل 
وكذلك ح�صور  العاملية..  ال�صحة  ومنظمة  الوزارة  من  بدعوة  اال�صرتاتيجية  تطوير  لدعم 
كما  الهيئة.  دعم  اإمكانية  ملناق�صة  االجتماعي  ال�صحي  للتاأمني  العامة  الهيئة  مع   اجتماع 
اأع�صاء بعثة االإحتاد االأوروبي التي زارت م�صاريَع مبحافظة احلديدة،  مت عقد اجتماع مع 

ممولًة من منحة االحتاد االأوربي )�صحة/2( لتقييمها.

البناء املوؤ�ص�صي
مت اإجناز م�صروع لتدريب 11 ا�صت�صاريًا/ة على منهجية واآلية التقييم املعتمدة من قبل وزارة 
لتقييم  الو�صطية  ال�صحية  الكوادر  تاأهيل  م�صاريع  على  امل�صاركني/ات  توزيع  ومت  ال�صحة، 
اجلوانب االأكادميية يف العملية التعليمية. ونفذ ال�صندوُق زيارة اإىل مركز التدريب بالوزارة 
وكلية االإدارة ال�صحية بجامعة عدن ملناق�صة تنفيذ م�صروع تدريب كوادر �صحية اإدارية يف 

جمال االإدارة ال�صحية.
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موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

بها ال�صندوُق بح�صب النوع االجتماعي الو�صوُل اإىل اخلدمات ال�صحية: عدد الكوادر ال�صحية التي َدرَّ
1,450722ذكور

1,4501,642اإناث

80076عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو جرى جتهيزها

زيادة الو�صول اإىل مرافق الرعاية ال�صحية الأولية
 يهدف هذا املكون اإىل زيادة التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية االأولية من خالل اإعادة 

تاأهيل الوحدات واملراكز ال�صحية القائمة، وبناء مرافق دائمة بداًل عن املوؤقتة، وجتهيزها 
وتاأثيثها، اإ�صافًة اإىل ت�صكيل وتدريب اللجان ال�صحية. 

وقد توا�صَل العمُل خالل الربع لتنفيِذ وحداٍت ومراكَز �صحيٍة يف حمافظات تعز ورمية 
َ م�صت�صفى الوهط ال�صحي  واحلديدة و�صنعاء وحجة وال�صالع وحلج وح�صرموت. َوُرمِّ

)حلج(، واملجمع ال�صحي يف دار �صعد )عدن(. ومتَّ االنتهاُء من اإجناز االأعمال املدنية يف 
3 وحدات �صحية و3 مراكز �صحية يف حمافظات اإب وذمار و�صعدة.. كما مت كذلك اإجناز 

6 وحدات �صحية ومركزين �صحيني يف حمافظات اإب واحلديدة واملحويت و�صنعاء.

زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية
يهدف هذا املكون اإىل تاأهيل كوادر �صحية و�صطية، يتم اختيارها من اأبناء املناطق النائية واملحرومة الواقعة 

يف اإطار الزمام ال�صكاين للمرافق ال�صحية بها، بهدف اإي�صال اخلدمات ال�صحية لهذه املناطق و�صمان 
ا�صتمرارها يف تقدمي اخلدمة. 

مت توزيع ممار�صات لتنفيذ م�صاريع تاأهيل كوادر �صحية و�صطية )160 طالبًا/ة( يف تخ�ص�ص م�صاعد طبي، 
و160 طالبًا/ة يف تخ�ص�ص فني متري�ص من حمافظتـَيرْ ذمار والبي�صاء، و45 طالبًا/ة يف تخ�ص�ص م�صاعد 

طبي ملديرية املخا )تعز(، و40 طالبًا يف تخ�ص�ص فني خمتبات ملحافظة ماأرب. ومتت الرت�صية على 
معهد الوحدة للعلوم الطبية لتنفيذ م�صروع تاأهيل 02 طالبة يف تخ�ص�ص م�صاعد طبي من بع�ص مديريات 

حمافظة حجة. والعمُل جاٍر يف تنفيذ م�صروع لتاأهيل 40 من الكوادر ال�صحية يف تخ�ص�ص متري�ص 
)مبحافظة تعز(، و4 م�صاريع لتاأهيل 110 طالب وطالبات يف تخ�ص�ص فني متري�ص )عمران و�صعدة( 
منهم 30 من موظفي/ات م�صت�صفى عمران، ف�صاًل عن تنفيذ م�صروع لتاأهيل 24 طالبًا كفنيي خمتبات 

)�صعدة(، و20 طالبة كفنيات متري�ص )�صبوة(.

حت�صني خدمات الرعاية ال�صحية الأولية
يهدف هذا املكون اإىل تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية االأولية من خالل التدريب اأثناء اخلدمة. 
مماثلة،  م�صاريَع  بتنفيذ  والبدء  تدريب،  م�صاريع  تنفيذ  ا�صتكماُل  متَّ  الطفل:  ل�سحة  التكاملية  الرعاية 
واملحويت  وتعز ورمية واحلديدة وحجة  البي�صاء،  وال�صحية ملحافظات  الطبية  الكوادر  430 من  ا�صتهدفت 

و�صنعاء واجلوف وماأرب وح�صرموت و�صبوة.
حت�سني جودة اخلدمات ال�سحية: يجري ب�صراكة مع منظمة التعاُون الدويل االأملانية“ GIZ “ االإعداُد 

لتنفيذ دورة لتدريب مدربني من مكاتب ال�صحة مبحافظة اإب، وذلك يف جودة اخلدمات ال�صحية 
واالإدارة والتحكم يف العدوى والتعقيم.

االإدارة ال�سحية: مت الرتتيب مع مركز االإدارة ال�صحية بوزارة ال�صحة العامة ال�صكان لتنفيذ ثالث دورات 
يف جمال االإدارة ال�صحية لـ75 من الكوادر ال�صحية العاملة يف اإدارات ال�صحة مبديريات حمافظة عمران 

وحمافظة �صعدة. كما مت التن�صيق مع كلية االإدارة ال�صحية لتنفيذ دورة لـ25 من الكوادر ال�صحية من 
حمافظة �صبوة.

التثقيف والتوعية ال�سحية: مت تنفيذ دورتني يف التثقيف ال�صحي للعاملني يف الرعاية ال�صحية االأولية يف 
19 مديرية )من حمافظة عمران( لـ42 من الكوادر ال�صحية والطبية، ويجرى حاليًا االإعداُد لتنفيذ دورة 

مماثلة يف 6 مديريات )�صعدة( لـ22 من هذه الكوادر.

ال�صحة الإجنابية 
حت�سني اخلدمات ال�سحية املقدمة للأمهات: يركز هذا املكون على التدريب قبل واأثناء اخلدمة لقابالت 

املجتمع، ويهدف اإىل حت�صني الرعاية ال�صحية االأولية لالأمهات واملواليد.
مت تنفيذ واإجناز العديد من الدورات التدريبية التي ا�صتهدفت حوايل 500 من قابالت املجتمع من معظم 

حمافظات اجلمهورية.. ويجرى الرتتيب لتنفيذ دورات مماثلة يف عدد من املحافظات.

خف�ض وفيات االأمهات واملواليد: مت ت�صميم هذا املكون لتو�صيع وحت�صني خدمات ال�صحة االإجنابية من 
خالل بناء وجتهيز اأق�صام الطوارئ التوليدية االأ�صا�صية وال�صاملة، ومراكز االأمومة والطفولة، وجتهيز اأق�صام 

اخلدج وحديثي الوالدة.

املركز ال�صحي بالغرفة-�صيوؤن-ح�صرموت
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وخالل الربع، متَّ االنتهاُء من توريد التجهيزات الطبية واالأثاث الأق�صام االأمومة والطفولة والطوارئ التوليدية 
َدترْ احتياجاُت اأق�صام الطوارئ التوليدية وم�صت�صفيات ومراكز لرعاية االمومة والطفولة،  االأ�صا�صية، كما ُحدِّ
وذلك يف اإب و�صنعاء وحجة وعمران واحلديدة وتعز وذمار وح�صرموت و�صبوة وحلج . كما يتوا�صُل العمُل يف 
َر م�صروٌع لتاأهيل قابالت جمتمع من العامالت  تنفيذ م�صروع تاأهيل 20 قابلة فنية من حمافظة عمران، َوُطوِّ
لتاأهيل  م�صاريع   4 تطوير  مت  كذلك  فنيات،  قابالت  اإىل  )تعز(  الرئي�صية  وامل�صت�صفيات  ال�صحي  املعهد  يف 

طالبات يف تخ�ص�ص قبالة جمتمع من حمافظات ح�صرموت وحجة واإب وعمران.

التعليم ال�صحي الو�صطي
يهدف هذا املكون اإىل تعزيز البنية التحتية للمعاهد ال�صحية وبناء قدرات العاملني فيها.

م�صروع  تطوير  وكذا  �صعدة(،  )فرع  ال�صحي  للمعهد  املعملية  التجهيزات  من  االنتهاُء  الربع  خالل  مت  وقد 
لرتميم املعهد ال�صحي )اأبني(.

ال�صحة النف�صية
ِمَل توريُد االأثاث والتجهيزات للمركز، كما  ُتكرْ مت تطوير م�صروع بناء مركز االإر�صاد النف�صي بجامعة اإب، وا�صرْ

جرى دعم العيادة النف�صية مب�صت�صفى الثورة يف حمافظة اإب.
ومت اأي�صًا تنفيذ عدة دورات تدريبية يف ال�صحة النف�صية لـ180 من الكوادر ال�صحية والطبية من حمافظات 

�صعدة وعمران وحجة وذمار وح�صرموت. ويجرى الرتتيب لتنفيذ دورات مماثلة يف الرعاية النف�صية لعدد 
من الكوادر ال�صحية والطبية من حمافظتـَيرْ اإب واحلديدة.

قطاع احلماية الجتماعية

األف دوالر.. وبذلك، ي�صُل   421 تقارُب  بكلفة تقديرية  16 م�صروعًا  الربع––على  املوافقة––خالل  متت 
710 بكلفة تقديرية تتجاوُز 37 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها حوايل  العدُد االإجمايل الرتاُكمي للم�صاريع اإىل 

185 األف �صخ�ص )39 % منهم من االإناث(.

 4 البنامج:  هذا  يف  م�صاريع   6 على  املوافقة  متت  اخلا�ض:  والتعليم  ال�ساملة  الرتبية  برنامج 
َ  تاأهيَل ودمج اأطفال من ذوي االإعاقة احلركية وال�صمعية  م�صاريع لدعم الرتبية ال�صاملة، ا�صتهدفترْ
والب�صرية وذوي ال�صعوبات التعليمية من كال اجلن�صني، من خالل تدريب 230 معلمًا واأخ�صائيًا 
يف  جمتمعية  وقيادات  اأمر  وويل  حملي  جمل�ص  وع�صو  اإداريًا   1,180 وتوعية  هًا،  َوُمَوجِّ واإداريًا 
حمافظات اإب وعمران وحجة واملحويت وذمار. هدفت امل�صاريُع اإىل بناء وجتهيز وتاأثيث 3 ف�صول 
التعليمية  بالو�صائل  وتزويدهما  اأخريني،  غرفتني  تاأثيث  و  وجتهيز  م�صادر،  غرفة  وبناء  درا�صية، 
املتخ�ص�صة، ف�صاًل عن تقييم تعليم الطالب ذوي ال�صعوبات التعليمية يف 10 من مدار�ص الرتبية 
وطرق  واآلياته،  والدمج  ال�صاملة،  الرتبية  مبفاهيم  التوعية  اإىل  التدريُب  هدَف  بينما  ال�صاملة... 
التدري�ص، ولغة االإ�صارة، واالختبارات واملقايي�ص، وكذا ت�صخي�ص �صعوبات التعلم، وو�صع البنامج 

العالجي املنا�صب.
العاملة  تقدمها اجلمعيات  التي  اخلا�صة  الرتبية  تعزيز خدمات  اإىل  االأخريان  امل�صروعان  وهدَف 
اأمواج العطاء لرعاية  32 معلمًا من جمعية  مع االإعاقة ومراكز الرتبية اخلا�صة، حيث متَّ تدريب 
املعاقني  اأ�صدقاء  اإب( وجمعية  ال�صفال، حمافظة  القاعدة )ذي  املعاقني ذهنيًا يف مدينة  وتاأهيل 
لرعاية وتاأهيل املعاقني )يف املحافظة( حول مفاهيم االإعاقة والدمج، وتعليم ذوي االإعاقة الذهنية، 

وبرنامج البورتاج (Portage)، والكتابة بطريقة برايل (Braille)، ولغة االإ�صارة.

التاأهيل املجتمعي: يف م�صار تبني ال�صندوق الإ�صرتاتيجية التاأهيل املجتمعي، مت تنفيذ م�صروعني، 
َوَخِمر )حمافظة عمران(  ريدة  القائمة يف مديريات  املجتمعي  التاأهيل  تعزيز خدمات  اإىل  هدفا 

ورداع )ذمار( وجهران )البي�صاء(.

االجتماعية،  الرعاية  ومراكز  ال�صجون  اإ�صالحية  اإىل حت�صني خدمات  البنامُج  يهدُف  احلماية: 
مة للفئات االأَورْىل بالرعاية، وتطوير خدمات مراكز الطفولة االآمنة، ودعم  وحت�صني اخلدمات املَُقدَّ

َهة لالأطفال يف ظروف �صعبة. ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات والبامج املَُوجَّ
6 م�صاريع هدفت اإىل تاأ�صي�ص خدمات الت�صجيل االآيل للمواليد يف مديرية  وقد متت املوافقة على 
ال�صالع )ال�صالع( ومركز حمافظة عمران، ومديرية َخِمر )عمران( من خالل تزويد فرع م�صلحة 
االأحوال املدنية يف هذه املناطق بالتجهيزات الالزمة واالأثاث، وتدريب موظفيه. كما َهَدَفترْ امل�صاريُع 
اإىل تنفيذ اأن�صطة دعم نف�صي للطفل، والتوعية بحقوق االأطفال ومفاهيم حماية الطفل.. وتدريب 
74 من العاملني واالأيتام يف دار فجر االأمل لالأيتام )اإب( على مفاهيم الرعاية البديلة، والدعم 

النف�صي، والدمج املجتمعي، وح�صد التمويل، والت�صويق، ومت اي�صًا تزويد الدار باالألعاب الرتفيهية.. 
تعزيز  على  االأيتام )حجة(  وتاأهيل  رعاية  دار  واالأيتام يف  العاملني  من   14 تدريب  اإىل  باالإ�صافة 
مفاهيم الرعاية املوؤ�ص�صية واالأ�صرية البديلة، ومفاهيم مناه�صة االإ�صاءة واال�صتغالل والعنف �صد 
الطفل.. ف�صاًل عن  86 طفاًل حول حقوق  توعية  وكذا  وتقييمه،  املهني  االإر�صاد  وبرامج  االأطفال، 
تدريب 30 من العاملني مع االأحداث والتابعني ملركز احلوار احلقوقي )ذمار والبي�صاء( حول حقوق 

الطفل احلدث، وكيفية التعامل معه.

اإىل تقدمي الدعم املوؤ�ص�صي للموؤ�ص�صات احلكومية  يهدُف هذا البنامُج  املوؤ�س�سي:  برنامج الدعم 
وغري احلكومية لتطوير اأدائها لتمكينها من تنفيِذ برامَج تنمويٍة فاعلٍة وم�صتدامٍة لذوي االحتياجات 

اخلا�صة، كما يهدُف اإىل بناِء القدرات الفنية واملوؤ�ص�صية ملوظفي القطاع.
وقد مت تنفيذ م�صروعني، ا�صتهدَف االأوُل تدريَب اأع�صاء من 9 جمعيات غري حكومية عاملة يف جمال 
ال�صاملة،  والتنمية  النزاعات،  وحل  والتفاو�ص  التمويل،  وح�صد  والتوا�صل،  االت�صال  على  االإعاقة 
والت�صبيك واملنا�صرة، وك�صب التاأييد... بينما هدَف الثاين اإىل تدريب 23 من �صباط وحدة ال�صحة 

واحلماية واالجتماعية يف اإدارة امل�صروعات وبرنامج حا�صوبي متخ�ص�ص يف هذا املجال.

املياه والإ�صحاح البيئي

ي�صتمُل ن�صاُط الوحدة على قطاَعيرْ املياه واالإ�صحاح البيئي.

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

بزمن جلب ال يزيد عن ن�صف �صاعة ذهابًا واإيابًا طوال العام. 
وخالل الربع، متت املوافقة على 88 م�صروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 32.3 مليون دوالر خلدمة 

حوايل 150 األف ن�صمة )ن�صفهم تقريبًا اإناث(، وتتولد عنها ُفَر�ُص عمٍل موؤقتٌة ت�صل اإىل 
560 األف يوم عمل. وت�صتمل هذه امل�صاريع على حوايل 7,037 �صقاية خا�صة ب�صعة اإجمالية 

تقارُب 263 األف مرت مكعب ، و39 خزانًا عامًا م�صقوفًا لتجميع مياه االأمطار ب�صعة 60 األف 
مرت مكعب تقريبًا، و11 م�صروعًا ذات م�صادر مياه جوفية حتتوي على 7 خزانات وحوايل 

170 األف مرت من االأنابيب، و2,910 تو�صيالت منزلية، و9 وحدات �صخ.
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موؤ�صراُت املياه و ال�صحاح البيئي
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

نة 59,532  60,000االأ�َصر املعي�صية امل�صتفيدة من م�صادر املياه املح�صَّ

نة املخزونة/مرت مكعَّب 981,429  1,100,000حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 1,272,907  260,000حجم املياه غري املح�صَّ

احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد االأ�َصر املعي�صية التي 
نًا 11,143  43,000ت�صتخدُم �صرفًا �صحيًا حم�صَّ

73  261املجتمعاُت املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

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

وبذلك، ي�صل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�ص ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية �صهر يونيو 2013( 
اإىل 2,317 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 426.8 مليون دوالر، ويتوقع اأن ي�صتفيد منها قرابة 4.1 مليون 

�صخ�ص )ن�صفهم تقريبًا من االإناث(، وتنجم عنها اأكرث من 8.7 مليون يوم عمل.

متت   ،)2013( اجلاري  العام  من  الثاين  الربع  نهاية  وحتى  عام2011   بداية  منذ  املياه:  �سحة  برنامج 
املوافقة على متويل 377 م�صروعًا بكلفة تقديرية بلغت 119  مليون دوالر، وذلك خلدمة 425 األف ن�صمة، 
يقع % 75 منهم يف فئة الفقر الرابعة )اأي االأكرث فقرًا( و%25 يف الفئة الثالثة. وقد بداأ العمل لتنفيذ 241 

َز منها 27 م�صروعًا. ِ م�صروعًا، اأُجنرْ
ملياه  اإجمالية  ب�صعة  م�صقوفة  بركة  و163  خا�صة،  �صقاية   33,094 حوايل  على  البنامج  م�صاريُع  وحتتوي 
حم�صنة تقارُب 1.6 مليون م3، و16 كريفًا ب�صعة اإجمالية تتجاوُز 94,520 م3، و5 م�صاريع مياه من م�صادر 
جوفية حتتوي على �صبكات اأنابيب بطول اإجمايل ي�صُل اإىل 46,730 مرتًا.. ف�صاًل عن 3 خزانات، و20 منهاًل 

عامًا، و3،650 تو�صيلة منزلية، وثالث وحدات �صخ.

التدخلت الطارئة يف حمافظة اأبني: يف 19 دي�صمب 2012 وقع ال�صندوق اتفاقية مع بنك التنمية االأملاين 
تق�صي مبنح ال�صندوق مبلغ 12 مليون يورو )ما يعادل 15.6 مليون دوالر( لتمويل اإعادة تاأهيل مرافق املياه 

رت جراء املواجهات امل�صلحة. وال�صرف ال�صحي يف حمافظة اأبني، والتي ت�صرَّ
ُل من هذه املنحة 38 م�صروعًا يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية 13.1 مليون دوالر  ويبلُغ عدُد امل�صاريع التي �َصُتَموَّ
دوالر خلدمة  مليون   2.5 تقديرية  بكلفة  البيئي  االإ�صحاح  م�صاريع يف قطاع  و5  �صخ�ص،  األف   221 خلدمة 

حوايل  88.5 األف �صخ�ص.
اأنظمة املياه وال�صرف ال�صحي املت�صررة اإىل ما  اإعادة  اأنَّ الهدَف الرئي�صي للمنحة هو  وجتدُر االإ�صارة اإىل 
وال�صلطة  ال�صندوق  بني  ثنائية  اتفاقيات  وتوقيع  اإعداد  مت  الغر�ص،  ولهذا  املواجهات.  تلك  قبل  عليه  كانت 

املحلية باملحافظة، حتدد التزامات كل طرف، كما حتدد قائمة امل�صاريع التي �صتتمُّ اإعادة تاأهيلها من املنحة.
وقد بداأ تنفيذ امل�صاريع يف 20 فباير 2013 من خالل ت�صفية �صبكات املجاري يف مديريات زجنبار وجعار 
والكود. وقد مت خالل هذا الربع املوافقة على م�صروع يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية 64,215 دوالر خلدمة 

583 م�صتفيدًا.

قطاع الإ�صحاح البيئي
 يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات االإ�صحاح البيئي االأ�صا�صية كال�صرف ال�صحي واإدارة املخلفات ال�صلبة 
للفئات االأكرث فقرًا واحتياجًا لهذه اخلدمات. كما يهدف هذا القطاع اإىل التكاُمل مع قطاع املياه وقطاعات 
ال�صندوق االأخرى من اأجل تعظيم اأثر تدخالت ال�صندوق يف حت�صني الو�صع ال�صحي والبيئي واالقت�صادي 

للمجتمعات امل�صتهدفة. 
وخالل الربع، متت املوافقة على 16 م�صروعًا بتكلفة تقديرية بلغت حوايل 313 األف دوالر ت�صتهدف اأكرث من 
134 األف ن�صمة )ن�صفهم اإناث(. وت�صتمُل هذه امل�صاريُع على م�صروع الإعادة تاأهيل م�صلخ مدينة حجة، و15 
م�صروعًا لتنفيذ حمالت توعية �صحية با�صتخدام منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع، والرتويج لهذا 

املنهج يف اأو�صاط ال�صركاء، وتدريب بع�ص موظفي الهيئة العامة مل�صاريع مياه الريف عليه.
وقد مت خالل الربع اإجناُز 50 حملة توعية، واإعالن 7 قرى خالية من ال�صرف املك�صوف.

تراُكميًا، ي�صُل عدُد م�صاريع القطاع اإىل 393 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 45.34 مليون دوالر، ويتوقع 
اأن ي�صتفيد منها اأكرُث من 3.5 مليون �صخ�ص )ن�صفهم تقريبًا من االإناث(، وتنجم عنها حوايل 1.4 مليون 

يوم عمل.
ويف ما يخ�ص م�سروع البنية التحتية ملدينة �سبام ح�سرموت، والذي ي�صتمُل على توفري خدمات جديدة، 

كلها حتت االأر�ص، فقد و�صلت ن�صبة االإجناز الرتاكمية يف امل�صروع اإىل %67.

حاجز مياه ثمنان - ثمنان الطفة - البي�صاء
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الزراعة والتنمية الريفية

قطاع الزراعة
 38،500 حوايل  منها  ي�صتفيَد  اأنرْ  ُع  ُيَتَوقَّ دوالر،  مليون   6.5 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   34 تطويُر  متَّ 
166 األف يوم عمل. وبذلك، يبلُغ  �صخ�ص )منهم %45 من االإناث(، وتتولُد عنها ُفَر�ُص عمل موؤقتة تقارُب 
العدُد الرتاكمي مل�صاريع القطاع 474 م�صروعًا بكلفة تقديرية تزيد على 51 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها نحو 

1.2 مليون يوم عمل. حوايل  عنها  وتتولد  االإناث(،  811 األف �صخ�ص )47 % من 

وا�صتكمال متويل جمموعات  واملحويت دعم  الربع، مت يف حمافظات احلديدة وحلج وحجة و�صنعاء  وخالل 
هذه  قدرات  بناء  على  العمل  جرى  كما  املجموعات،  هذه  اأن�صطة  ومتابعة  الريفيني،  واملنتجني  املنتجات 
واإدارة  ت�صغيل  وحت�صني  ال�صغرية،  امل�صاريع  اإدارة  ويف  ونباتية(،  )حيوانية  اإنتاجية  جماالت  يف  املجموعات 
امل�صاريع، والت�صويق واحل�صابات واإدارة املوارد وتقليل التكاليف، ف�صاًل عن بناء القدرات التنظيمية الأع�صاء 
هيئات اإدارية للجان منتجني ريفيني يف عدد من املجتمعات. ومت كذلك القيام بزيارات ميدانية لالإ�صراف على 
مها، باالإ�صافة اإىل تنفيذ حمالت للتح�صني البيطري، واالإ�صراف على تنفيذ  م�صاريع املجموعات وتقييم تقدُّ

م�صاريع حماية االأرا�صي من االجنراف وخزانات ح�صاد مياه االأمطار ل�صقي احليوانات.
َل العمُل يف االإدارة املتكاملة للم�صاقط املائية، حيث مت يف امل�صقط املائي لوادي  ويف جمال البنية التحتية، َتَوا�صَ
)8،300 م2(،  املدرجات  كمية  اإجمايل  جمب )مديرية الرجم، حمافظة املحويت(، مت تنفيذ 77 % من 
من  و40 % من ن�صاط الكوا�صر )حواجز التهدئة( اأي حوايل 2،460 م3.. كما مت اجناز 90 % تقريبًا 
اأعمال ترميم 48 خزانًا )متو�صط �صعتها 5،780 م3(. ومت كذلك اإن�صاء وتو�صعة 8 خزانات )متو�صط �صعتها 

6،870 م3(..

اأما يف امل�صقط املائي لوادي �صرمي )رحبات، مديرية برع، حمافظة احلديدة(، فقد مت االنتهاء من  تنفيذ 
اأعمال املدرجات بن�صبة 100 % )8،900 م2( باالإ�صافة اإىل تنفيذ 30،800 م2 من مدرجات اأخرى.. 
وكذا البدء  بت�صجري اأكرث من ثالثة مواقع بحوايل 9،500 �صتلة منوعة، ف�صاًل عن اجناز ما يقارب 80 خزانًا 

)من اأ�صل 93 خزانًا ب�صعة اإجمالية تقريبية 3،290 م3(.

اأعمال  تنفيذ  من   االنتهاء  مت  واملقاطرة،  والقبيطة  برع  مديريات  يف  املدرجات  وتاأهيل  الرتبة  حماية  ويف 
املدرجات )مب�صاحة اإجمالية 1،221 م2(، واالنتهاء من اأعمال حواجز التهدئة )1،221 م2(.. ف�صاًل عن 
وادي  ال�صيول يف  بناء جدران حماية من  االنتهاء من  وكذا  التكميلي )360 م3(..  للري  4 خزانات  اجناز 
الزريقة يف 3 مواقع بكمية 3،076 م3 تقريبًا، وبطول اإجمايل يبلُغ 788 مرتًا. كما مت االنتهاء من تهذيب 

وادي حجري  بكمية 8،400 م3 تقريبًا، وبطول كيلومرت.
الرو�ص )�صنعاء( ووادي ذر )القبيطة،  3 �صبكات ري حديث يف بالد  الري احلديث، مت تنفيذ  ويف تقنيات 

َذترْ 4 دورات تدريبية للم�صتفيدين. حلج( واحلجيلة )احلديدة(. َوُنفِّ
لتنفيذ درا�صات،  وا�صت�صارية  ا�صت�صاريًا   158 التعاقد مع  ا�صتملت على  اأخرى،  اأن�صطة متنوعة  تنفيذ  وجرى 
واإعداد ت�صاميم خزانات ري تكميلي ملجموعات البذور، وتدريب جمعيات منتجي البذور ومي�صري ومي�صرات 
التن�صيق  مذكرة  واعتماد  اإعداد  اإىل  باالإ�صافة  احليواين..  االإنتاج  ور�ص  وتنفيذ  ت�صيري  وكذا  االأمية،  حمو 
والتعاون بني ال�صندوق واملعهد البيطري التقني الزراعي لتدريب 23 طالبًا وطالبة من اأبناء مناطق م�صروع 
80 من  اإجراءات التعاقد مع جمعية االأطباء البيطريني اليمنيني لتدريب  الزراعة املطرية.. وكذا ا�صتكمال 
عمال ال�صحة القرويني من تلك املناطق، وتنفيذ درا�صتني حول اإمكانية اإن�صاء خزانات ري تكميلي ملجموعات 
منتجي البذور يف حمافظتـَيرْ احلديدة و�صنعاء.. وتدريب 78 مي�صرًا ومي�صرة من اأبناء وبنات مناطق الزراعة 
98 دار�صة لتعليم مهارات القراءة والكتابة واحل�صاب  املطرية على خ�صائ�ص تعليم الكبار، واإجناز تدريب 
الأع�صاء جمموعات املنتجني الريفيني يف موقع دير دخنة )مديرية اللَُّحيَّة، احُلديدة(.. وكذلك تدريب اأع�صاء 
جمموعات منتجي البذور )مديرية بني �صعد، املحويت( يف التعاقدات املجتمعية، وتنفيذ ور�صة عمل ملناق�صة 
مكاتب  خمتلف  من  اأخ�صائيًا   47 فيها  �صارك  احليوانية،  الرثوة  وحماية  بتنظيم  اخلا�ص  القانون  م�صودة 
)املحلي،  امل�صتويني  يف  جمموعة   381 بيانات  اإدخال  مت  كما  اجلمهورية.  حمافظات  يف  احليوانية  ال�صحة 
وبني املجتمعات( يف نظام املعلومات االإدارية، وذلك ملوا�صلة العمل يف توثيق اأن�صطة املكون الثالث من م�صروع 

الزراعة املطرية )الذي ينفذه ال�صندوُق االجتماعي(.

برنامج التدخل املتكامل
يف  متنوعة  تدخالت  تنفيذ  املحافظات––على  يف  ال�صندوق  فروع  خالل  البنامُج––من  يعمُل 
ة واملحويت  145 قرية تقع يف 9 ُعَزل �صمن ت�صع مديريات من املحافظات الت�صع املُ�صتهَدفة )حجَّ

واحلديدة وذمار واإب وحلج وتعز وعمران وح�صرموت(  كما يتم اختيار ت�صع عزل جديدة.
وقد مت خالل الربع املوافقة على تنفيذ 28 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 3.8 مليون دوالر، ي�صتفيُد 
61 الف فر�صة عمل  من  اأكرث  عنها  وتتولد  االإناث(،  منها حوايل 25 الف �صخ�ص )49 % من 
موؤقتة. وبذلك، ي�صل العدُد الرتاُكمي مل�صاريع البنامج اإىل 337 م�صروعًا بكلفة تقديرية تزيد على 
عنها  وتتولد  االناث(،  30.4 مليون دوالر، وي�صتفيُد منها حوايل 934 الف �صخ�ص )80 % من 

قرابة 146 الف فر�صة عمل موؤقتة.

موؤ �صراُت برنامج التدخل املتكامل
امل�صتهدف / املنجزاملوؤ�صر

17عدد العزل امل�صتهدفة

246عدد القرى امل�صتهدفة

91عدد التكوينات املجتمعية التي اأن�صئت و دربت )جلان تنموية- اأُطر جمتمعية(

عدد االأ�صخا�ص املدربني يف التقنية، والزراعة، و التعليم، و ال�صحة ، واحلرف

508ذكور 

415اأنثى

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

76,176  3,000,000ال�صعة التخزينية لل�صدود )مرت مكعب(

18  2,000امل�صاحات امل�صمولة بالري )هكتار(

موؤ�صراُت الزراعة املطرية والرثوة احليوانية

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

2009201020112012201320092010201120122013

229633249409274---6531,485املجتمع

3412----52---بني املجتمعات
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يف االأن�سطة الزراعية واالقت�سادية، متَّ يف تعز تنفيُذ دورة )ملدة خم�صة اأ�صابيع( لتدريب مدربني/
اليدوية )حياكة ون�صيج( الثني ع�صر �صخ�صًا من فرعي ال�صندوق يف عدن  ات يف جمال احلرف 
يف  البنامُج  يها  يغطِّ التي  الت�صع  الُعَزل  يف  احليوانية  ال�صحة  عماُل  بتدريب  البدء  مت  كما  وتعز. 
واإنتاج  النحل  رعاية  على  الة  ونحَّ ااًل  نحَّ  488 حوايل  ال�صندوُق  َب  َدرَّ كما  املُ�صتهدفة.  املحافظات 
الع�صل يف ثالث مناطق يف تعز، وذمار، وحجة )منهم 27 فردًا مت تدريبهم كقادة نحالني(.. ف�صاًل 
عن بناء قدرات 376 �صخ�صًا )منهم 179 من االإناث( على طرق الرتبية ال�صليمة للرثوة احليوانية 
احليوانية وحت�صني جدواها  الرثوة  لرعاية  املتاحة  التقنيات احلديثة  وا�صتخدام  احليوان،  و�صحة 
االقت�صادية لتح�صني احلالة املعي�صية للم�صتفيدين. ومتَّ اأي�صًا ا�صتالُم تقاريَر اأوليٍة عن درا�صة املوارد 

الطبيعية واالقت�صادية يف مناطق البنامج.
للملتحقات ب�صفوف  ال�صم�صية  247 م�صباحًا يعمل بالطاقة  التعليم وحمو االأمية، مت توزيع  ويف 
حمو االأمية بالتن�صيق مع جهاز حمو االأمية يف عزلة القحيفة )تعز(. و�صمن م�صروع اإعداد مدربات 
َذترْ دورتان الثنتني وع�صرين متدربة يف التوعية باأهمية حمو االأمية وتعليم  يف جمال حمو االأمية، ُنفِّ
الفتاة  يف فرعي حجة وذمار.. باالإ�صافة اإىل 4 دورات لتدريب مدربني يف فروع ذمار وحجة واإب 

االجتماعيني  لالأخ�صائيني  اإر�صادية  خطوط  تطوير  على  زت  وركَّ متدربة،    44 ا�صتهدفت  وتعز، 
ملختلف املناطق.

امل�صتهدفة.  املناطق  30 قابلة جمتمع يف عدد من  املوافقة على م�صروع تدريب  متت  ال�سحة،  ويف 
التوعية ال�صحية والبيئية يف خمتلف املناطق من خالل ت�صكيل فرق  بتنفيذ برنامج  البدء  كما مت 
من  عدد  يف  املجتمع  وعي  رفع  على  �صريكز  والذي  للبنامج،  املنفذين  واملتطوعات  املتطوعني 
الق�صايا، من اأهمها تغذية االأم والطفل، والعناية ال�صحية باالأم احلامل، وتنظيم االأ�صرة، 

واملالريا، واالإ�صهال، والنظافة ال�صخ�صية والعامة.
ويف املياه، مت يف القحيفة تاأهيل 18 بئرًا مع احلماية من ال�صيول، وتنفيذ خزانني من مادة 

383 �صقاية خا�صة. اإن�صاء  على  املوافقة  عن  ف�صاًل  �صمنت"،  و  "فرُّ
 ويف اجلانب املجتمعي، مت البدء باأن�صطة تهدُف اإىل تنظيم وتعزيز دور املجتمع من خالل 
ت�صكيل الكيانات املجتمعية التي تعمل على اإدارة خمتلف اأن�صطة البنامج )اإدارة امل�صاريع، 

وجمال�ص االآباء واالأمهات، وجمموعات االأن�صطة الزراعية واالقت�صادية(.

برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة

برنامج النقد مقابل العمل
متت املوافقة على 95 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 29.7 مليون دوالر، موزعة على عدة 
اأرا�ٍص  وا�صت�صالح  اأولية،  وبيئة، ودرا�صات  قطاعات فرعية )تدخل متنوع، وح�صاد مياه، 
ومدرجات زراعية(. ويبلغ عدد امل�صتفيدين يف هذه امل�صاريع حوايل 158,500 �صخ�ص )اأكرث 
% منهم من االإناث.. ويبلغ عدد فر�ص العمل املوؤقتة املتولدة   49 – من  23,700اأ�صرة( 
عنها حوايل 2.2 مليون يوم عمل )منها نحو 450 األف خم�ص�صة لالإناث(.. يف حني يجري 
% من  اأ�صرة )متثل86   43,493 امل�صتفيدة  االأ�صر  بلغ عدد  198 م�صروعًا. وقد  التنفيذ يف 

اإجمايل االأ�صر امل�صتهدفة والبالغ عددها 50,574 اأ�صرة(.
تقارُب  148.6مليون  اإجمالية  بكلفة  م�صروعًا   726 للم�صاريع  الرتاكمي  العدد  يبلغ  وبذلك 
مليون   1.1 حوايل  امل�صاريع  هذه  من  ي�صتفيد  اأ�صرة.  األف   160 من  اأكرَث  ت�صتهدُف  دوالر، 
% منهم من االإناث(، بينما يبلغ اإجمايل فر�ص العمل املوؤقتة املتولدة منها  �صخ�ص )54 

حوايل 12.12 مليون يوم عمل )منها اأكرث من مليونني خم�ص�صة للن�صاء(.
الور�ض والدورات التدريبية

اآلية  حول  دورات  و5  اال�صرتاتيجي،  التخطيط  جمال  يف  تدريبيتني  دورتني  تنفيذ  مت   :
البنامج  يف  اال�صتهداف  اآلية  على  َزترْ  َركَّ دورات  و6  البنامج،  م�صاريع  على  االإ�صراف 
واملتابعة املجتمعية، و5 دورات حول اآلية عمل البنامج واإعداد الدرا�صات الفنية للم�صاريع 
واالإ�صراف عليها، و5 دورات حول االآلية املالية للبنامج.. باالإ�صافة اإىل دورتني يف جمال 
التوعية مبخاطر �صوء التغذية واأ�صرار القات. ا�صتهدفت هذه االأن�صطة �صباط م�صاريع يف 
فروع ال�صندوق يف املحافظات، وفنيني، وا�صت�صاريني، وا�صت�صاريني جمتمعيني، ومهند�صني، 

وحما�صبني )من كال اجلن�صني(.

قطاع الطرق
دوالر،  مليون   3.7 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   20 على  املوافقة  متت  الربع،  خالل 
ي�صتفيد منها حوايل 66 األف �صخ�ص )ن�صفهم تقريبًا من االإناث(: منها 16 م�صروعًا يف 
قطاع الطرق الريفية بطول يزيد على 100 كم، و4 م�صاريع ر�صف مدن مب�صاحة تقارُب 57 

األف م2.

 191.8 تقارُب  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   852 بلغ  للقطاع  الرتاكمي  االإجناز  فاإن  وبالتايل، 
مليون دوالر، ي�صتفيُد منها قرابة  4.5مليون �صخ�ص )49.7 % من االإناث(، وتتولد عنها 

حوايل 9.5 مليون فر�صة عمل.

 3,600 اإجمايل  ريفية )544 م�صروعًا بطول  كالتايل: طرق  الرتاكمي  االإجناُز  ويتوزُع هذا 
مربع(،  مرت  ماليني   3 تقارُب  اإجمالية  مب�صاحة  م�صروعًا   251( مدن  ور�صف  كيلومرت(، 

وتدريب )54 م�صروعًا(، وج�صور )3 م�صاريع(.

ما  موزعة  الثاين  الربع  خالل  م�صاريع   14 زيارة  متت  القطاع:  مل�ساريع  امليدانية  املتابعة 
 2013 خطه  من  وم�صاريع  املنفذة  االأعمال  جودة  على  لالطالع  التنفيذ  قيد  م�صاريع  بني 
املحددة  للمعايري  مطابقتها  ومدى  امل�صاريع  لتلك  اال�صتهداف  جوده  على  االطالع  لغر�ص 

لال�صتهداف  وبذلك يكون عدد امل�صاريع االإجمالية التي مت زيارتها 351 م�صروعًا.
ُد ور�صة عمل ل�صباط قطاع الطرق وامل�صاعدين  الدورات التدريبية وور�ض العمل: متَّ َعقرْ
بهدف مناق�صة امل�صتجدات والتوجهات اجلديدة يف القطاع، وكذلك ور�صة تدريبية لفنيي 
لـ27  تدريبية  دورة  ُعِقَدترْ  كما  فنيًا.   50 ا�صتهدفت  �صنعاء،  ال�صندوق يف  فرع  القطاع يف 

ا�صت�صاريًا من فرَعيرْ عمران وذمار لتعريفهم ب�صيا�صات وتوجهات القطاع.

ا�صت�صالح م�صاقط املياه -حلج
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موؤ�صراُت قطاع الطرق الريفية
املنجز خالل 2011-2013املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

1,825515 الطول االإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو حت�صينها )كم(

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

278,890  300,000امل�صتفيدون املبا�صرون

3,600,000  24,000,000فر�ص العمل املوؤقتة املتولدة )يوم عمل(

1,301  4,980االأرا�صي: امل�صاحة االإجمالية واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )مرت مربع(

334,668  -امل�صتفيدون غري املبا�صرين من االأ�صول املعي�صية  املجتمعية

تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

مت خالل الربع الثاين املوافقة على 10 م�صاريع يف قطاَعيرْ املن�صاآت االأ�صغر وخدمات تنمية 
االأعمال بالتزامات ت�صُل اإىل حوايل 4.4 مليون دوالر )946 مليون ريال(. وبلغ اإجمايل 

املبالغ املن�صرفة من هذه امل�صاريع اأكرث من 1.5 مليون دوالر )حوايل 323 مليون ريال(، 
حيث مت متويل كل من وكالة املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر، وبرنامج ح�صرموت للتمويل 

االأ�صغر، و�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر، وم�صروع تخريج امل�صتفيدين من خدمات الرعاية 
االجتماعية.. وذلك بهدف م�صاعدة هذه البامج واملوؤ�ص�صات على اال�صتمرار يف تقدمي 

اخلدمات املالية وغري املالية الأكب عدد من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واالأ�صغر.
كما بلَغ حجُم حمفظة القرو�ص القائمة للبامج واملوؤ�ص�صات العاملة يف التمويل االأ�صغر 

حتى نهاية الربع الثاين ما يقارب 7,85 مليار ريال )36.5 مليون دوالر(، وو�صَل عدُد 
املقرت�صني من موؤ�ص�صات وبرامج وبنوك التمويل ال�صغري واالأ�صغر اإىل 88,169 مقرت�ص 

خرين الن�صطني 175,447. كما بلغ اإجمايل عدد القرو�ص الرتاكمية 579,320  ن�صط، واملدَّ
قر�صًا، مببلغ اإجمايل )تراُكمي اأي�صًا( جتاوَز 46 مليار ريال.        

   
ُم ال�صندوُق الدعم والتمويل لبنامج االحتاد  دعم ومتويل برنامج االحتاد يف اأبني: يقدِّ
للتمويل االأ�صغر االإ�صالمي يف حمافظة اأبني لي�صتاأنف ن�صاطه وتقدمي خدماته املالية بعد 

ُم خدمات التمويل  َتَبُ البنامَج الوحيَد الذي يقدِّ توقفه نتيجة الأحداث 2011، حيث ُيعرْ
االأ�صغر يف املحافظة. فقد قاَم ال�صندوُق بتقدمي منحة مالية للبنامج مبائة مليون ريال 

لتمكينه من تقدمي خدماته، وكذا متويل حمفظة قرو�صه مبائَتيرْ مليون ريال.
ور�ستا عمل خلدمة الهاتف املحمول:  قام ال�صندوق وبالتعاون مع املجموعة اال�صت�صارية 

مل�صاعدة الفقراء والوكالة االأمريكية للتنمية بعقد ور�صَتيرْ عمل لتطوير الت�صريعات اخلا�صة 
باخلدمات املالية عن طريق الهاتف املحمول بح�صور 30 م�صاركًا من ممثلي البنك 

املركزي اليمني، وبنك الت�صليف التعاوين الزراعي، و�صركة اإم تي اإن لالت�صاالت. ومن 
املتوقع اأن ت�صاهم خدمة الهاتف املحمول يف تقدمي اخلدمات املالية وانت�صار خدمات 

التمويل االأ�صغر – خا�صة يف املناطق الريفية يف اليمن.
امل�سادقات امليدانية للقرو�ض: جرى تنفيذ امل�صادقات امليدانية لكل من موؤ�ص�صة عدن 

للتمويل االأ�صغر وفروعها وفرع املوؤ�ص�صة الوطنية يف حلج ، وذلك من قبل  فرق عمل 
ميدانية، وهدفت تلك امل�صادقات اإىل التحقق من وجود القرو�ص لدى العمالء والعميالت 

والتاأكد من �صحة و�صالمة اإجراءات �صرف تلك القرو�ص للفئات امل�صتهدفة.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
 اإعداد درا�سة حتليلية لقطاع املعلومات: نفذت الوكالة 3 دورات تدريبية يف حمافظة 

عدن، ا�صتهدفت 60 �صخ�صًا من خريجي الكمبيوتر والعاملني يف جمال تقنية املعلومات 
واالت�صاالت، وذلك تلبية الحتياجات ال�صوق املحلية: االأوىل يف تقنية ال�صبكات و�صيانة 

احلا�صوب، بينما ركزت الثانية على تقنية برجمة املواقع االلكرتونية. اما الثالثة، فكانت يف جمال 

طريق دهوان -رزاح-�صعدة



12ال�صندوق الجتماعي للتنمية

منهجية تقنية اأوراكل املقولبة، وهدفت اإىل تطوير مهارات املتدربني يف ا�صتخدام برنامج قواعد 
البيانات )اأوراكل( ومتكينهم من املمار�صة العملية يف اأية من�صاأة.االإناث(.

برنامج كاب )تعرف على عامل االأعمال(: نفذت الوكالة 6 دورات تدريبية ق�صرية بالتن�صيق 
مع القطاع اخلا�ص يف عدن وتعز وحلج، ا�صتهدفت 307 متدربني من طالب ال�صنة االأخرية 

واخلريجني من معاهد التقنية واملهنية وطالب اجلامعات وكليات املجتمع )ونفذت خالل الفرتة 
28 مايو–10 يونيو 2013(. وركزت الدورات على تعزيز الوعي لدى ال�صباب بعامل االأعمال، 

وكيفية التخطيط للم�صاريع اخلا�صة التي تهدف اإىل الربح. كما نفذت الوكالة )خالل الفرتة 
1-13 مايو( 3 ور�ص عمل تن�صيطية يف �صنعاء، هدفت اإىل اإطالع  68مدربًا ومدربة للبنامج 

)من الذين مت تدريبهم خالل الفرتة 2008-2010( على حتديثات البنامج يف جمال اخل�صرنة. 
ونظمت الوكالة يف �صنعاء اأي�صًا خالل 14-16 مايو ور�صة عمل الإعداد موجهني )م�صرفني( 

هي املعاهد الفنية والتقنية من جميع املحافظات، وهدفت اإىل  للبنامج، ا�صتهدفت 22 من موجِّ
اإك�صابهم مهارات االإ�صراف والتوجيه، ومهارات املتابعة والتقييم. ونفذت الوكالة اأي�صًا يف 29 مايو 
و 1يونيو ور�صتني مو�صعتني لـ180 من عمداء ونواب ومدراء العموم للمعاهد الفنية والتقنية التابعة 

لوزارة التعليم الفني والتدريب املهني، وكذا عمداء كليات املجتمع احلكومية واخلا�صة، وذلك 
بهدف اإطالع امل�صاركني على البنامج واآلية تنفيذه. كما ُعِقَدترْ )خالل الفرتة 4-15 يونيو( دورة 

بني للبنامج، ا�صتهدفت 53 مدر�صًا من مدر�صي كليات املجتمع احلكومية واخلا�صة. تدريب مدرِّ
م�سروع بيزن�ض اإيدج: خالل الفرتة اأبريل–يونيو 2013، نفذت الوكالة عدة دورات تدريبية 

يف جمال دبلوم اإدارة امل�صاريع ال�صغرية املقولب من برنامج بيزن�ص اإيدج، وذلك بالتن�صيق مع 
�صركائها من املعاهد اخلا�صة يف حمافظات �صنعاء واحلديدة واإب وتعز.. ُم�صتهدفًة  304متدربني 

من خريجي اجلامعات واملعاهد الفنية والتقنية وعمالء التمويل االأ�صغر واأ�صحاب امل�صاريع 
اخلا�صة بهدف اإك�صابهم مهارات اإدارة امل�صاريع.

م�صروع تفعيل قطاع �صيدات االأعمال اليمنيات: بالتعاون مع وحدة �صيدات االأعمال اليمني يف نادي 
االأعمال اليمني، ا�صت�صافت الوكالة اإحدى �صيدات االأعمال من م�صر التي متتلك موؤ�ص�صة ذات 

خبة يف جمال احلرف اليدوية، وذلك لتنظيم ندوة �صاركت فيها 100 �صيدة اأعمال، وهدفت اإىل 
الت�صبيك بني �صيدات االأعمال، وت�صجيعهن على العمل يف جمال احلرف اليدوية، والتعرف على 
اأهم التحديات التي تواجه �صيدة االأعمال خارج اليمن، وكذلك ت�صجيعهن على االلتحاق بوحدة 
�صيدات االأعمال. كما نظمت الوكالة خالل �صهر مايو 3 ور�ص عمل يف الت�صويق لبنامج بيزن�ص 

اإيدج التابع ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية يف عدن واحلديدة واملكال. وقد ا�صتهدفت الور�ص بناء قدرات 
63 من �صيدات االأعمال يف جمال بيزن�ص اإيدج، وتطوير مهاراتهن الت�صويقية.

لل: قامت الوكالة خالل �صهري اأبريل ومايو 2013 بالتن�صيق مع عدد  م�سروع ت�سدير ال�سِّ
َتَجة من �صعف النخيل اإىل جتار اجلملة يف كل من فرن�صا  من احلرفيني لت�صدير ال�صالل املُنرْ

والدمنارك، وذلك بهدف زيادة دخل املنتجني من احلرفيني واحلرفيات الذين ي�صل عددهم اإىل 
.200

م�سروع تطوير املدخلت الزراعية: نفذت الوكالة خالل الربع الثاين دورَتيرْ تدريب مدربني 
للمهند�صني الزراعيني: الدورة االأوىل يف جمال ا�صتخدام التقنيات الزراعية احلديثة، وا�صتهدفت 

20 مهند�صًا زراعيًا بهدف  تاأهيل فريق للوكالة من املدربني وامل�صرفني يف حمافظة حلج لتنفيذ 

احلقول االإي�صاحية واالإ�صراف عليها. وهدفت الدورة الثانية اإىل تاأهيل مدربني للمزارعني يف 
جمال حم�صول احلبحب )البطيخ( وال�صمام يف حمافظة احلديدة، م�صتهدفًة تاأهيل 11 مهند�صًا 

زراعيًا من املدربني وامل�صرفني على الدليل العملي والنظري للتقنيات احلديثة لزراعة املح�صولني. 
ويف ال�صياق نف�صه، نفذت الوكالة 4 دورات تدريبية لـ120 مزارعًا ملح�صويل احلبحب وال�صمام 

يف مديرية زبيد )احلديدة( بهدف متكني املزارعني من اال�صتفادة من التقنيات الزراعية 
احلديثة التي تزيد من معدالت االإنتاج كمًا ونوعًا. ونفذت الوكالة اأي�صًا 3 دورات تدريبية خالل 

الفرتة  6اأبريل–5 مايو يف جمال ا�صتخدام اأ�صاليب التقنيات احلديثة ملح�صول الطماطم، 
ُم�صتهدفًة 65 مزارعًا من مناطق بني قو�ص، وا�صطة واخلربة، ع�صم وطلحامة )جهران، حمافظة 

ذمار(. وركزت تلك الدورات على ن�صر الوعي لدى املزارعني باأهمية التقنيات احلديثة يف 

تر�صيد ا�صتخدام املياه، وتخفي�ص تكاليف االإنتاج والتعرف على امل�صاكل التي قد تواجه املزارع 
وكيفية التغلب عليها. كما قامت الوكالة بتنفيذ عدة حقول اإي�صاحية يف بني احلارث )�صنعاء( 

وجهران )ذمار(، ا�صتهدفت 42 حقاًل زراعيًا ملحا�صيل البطيخ وال�صمام والطماطم. كما قامت 
الوكالة بدعم واإن�صاء 10 حقول اإي�صاحية بكامل التدخالت ومب�صاركة املزارعني يف مديرية زبيد 

)احلديدة(، وهدفت تلك احلقول اإىل متكني املزارعني من ا�صتخدام االأ�صاليب احلديثة يف زراعة 
حما�صيلهم وزيادة اإنتاجها كمًا وحت�صني نوعيتها لزيادة دخل 100 مزارع. ونفذت الوكالة كذلك 

اأيام حقول زراعية يف مديريات ترمي و�صيئون وميفع )ح�صرموت(، وا�صتهدفت 220 مزارعًا 
ومهند�صًا وطالبًا، وذلك بهدف الرتويج الأهمية اإتباع التقنيات احلديثة يف الزراعة، خا�صة يف 

زراعة حما�صيل الطماطم والب�صبا�ص )الفلفل احلار( واحلبحب... الخ، ومدى جدواها يف زيادة 
االإنتاج والرت�صيد يف ا�صتخدام املياه واملبيدات احل�صرية واالأ�صمدة التي تقلل من تكلفة االإنتاج لتلك 

املحا�صيل. وا�صتهدفت 220 مزارعًا ومهند�صًا وطالبًا.
م�سروع ا�ست�ساري: وا�صلت الوكالة خالل الفرتة 4-23 مايو––وبالتعاون مع اجلامعة االأمريكية 

مب�صر––تنفيذ الدورة الرابعة من امل�صروع، والتي ا�صتهدفت تدريب 20 ا�صت�صاريًا حمليًا يف اإدارة 
امل�صاريع ال�صغرية. كما قامت الوكالة بتنظيم ور�صة عمل اأوائل يونيو، �صارك فيها 100 ا�صت�صاري، 

َنى بتطوير  وهدفت اإىل حتقيق التعارف بني جميع املتدربني، واختيار جلنة لتاأ�صي�ص كيان ُيعرْ
اال�صت�صاريني يف اليمن.

م�سروع خو�سرة الفنادق: نفذت الوكالة ور�صة عمل يف املكال اأوا�صط مايو بهدف عر�ص خمرجات 
درا�صة جدوى خو�صرة الفنادق على الفنادق ال�صغرية واملتو�صطة با�صتخدام الطاقة البديلة، 

ومعينات لرت�صيد اال�صتهالك التي ت�صاعد على  تخفي�ص التكاليف اال�صتثمارية والت�صغيلية للقطاع 
ال�صياحي، وفر�ص اال�صتثمار اجلديدة يف هذا املجال. وقد �صارك يف الور�صة 20 �صخ�صًا من مالكي 

وممثلي الفنادق، و3 من �صركات الطاقة.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر
ا�صتجابة للحاجة املتزايدة من العمالء واملوؤ�ص�صات للمنتجات االإ�صالمية، وللتو�صع يف تقدمي 

منتجات اإ�صالمية اأخرى، قامت ال�صبكة خالل �صهر اأبريل 2013 بتنفيذ درا�صة حول منتجات 
التمويل االأ�صغر االإ�صالمية يف اليمن )بالتعاون مع مركز الهدى للتمويل االأ�صغر االإ�صالمي، وفريق 
من الرقابة ال�صرعية يف باك�صتان(، و�صملت الدرا�صة نزواًل ميدانيًا اإىل العديد من املحافظات، مت 

خالله مقابلة ممثلي موؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر )من اأع�صاء ال�صبكة( واجلهات احلكومية ذات 
العالقة وعينة من العمالء احلاليني والعمالء الراغبني يف االلتحاق بالتمويل االأ�صغر.

تطوير منتجات واآليات متويلية خا�صة بتنمية االإنتاج والت�صنيع الزراعي يف اليمن: مت يف 
24–23 اأبريل عقد ور�صة عمل تعريفية خا�صة بتمويل م�صاريع االإنتاج والت�صنيع الزراعي يف 

الوطن العربي، والتي نظمتها �صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر بالتعاون مع منظمة "�صبارك" 
الهولندية لتطوير وتنمية القطاع اخلا�ص. وقد ح�صر الور�صة––التي متثُل املرحلة االأوىل من 
امل�صروع––20 م�صاركًا من موؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر يف اليمن، وممثلون عن عدة منظمات 

مانحة، وممثلون عن ال�صفارة الهولندية.
دورة "تطوير املنتج املايل": نظمت ال�صبكة––بالتعاون مع �صبكة التمويل االأ�صغر للبلدان العربية 

)�صنابل(––اأواخر مايو دورة "تطوير املنتج املايل" ملوؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر، والتي �صارك 
فيها 22 متدربًا من هذه املوؤ�ص�صات يف اليمن، وكذلك من البحرين وال�صودان وال�صعودية ولبنان. 

وهدفت الدورة اإىل رفع قدرات امل�صاركني يف عملية تطوير املنتجات املالية املتنوعة لدى موؤ�ص�صات 
التمويل االأ�صغر عن طريق تطبيق تقنيات متنوعة لبحوث ال�صوق املوجهة لتلبية احتياجات العميل، 

وحتديد تكلفة وت�صعري املنتج، واإجراء اختبار جتريبي للمنتجات.
بًا  دورات على راأ�ض العمل: مت تنظيم 3 دورات تدريبية على راأ�ص العمل، ا�صتفاد منها 70 متدرِّ
بة، وذلك يف اإدارة املتاأخرات )يف املركز التدريبي للموؤ�ص�صة الوطنية للتمويل االأ�صغر(،  ومتدرِّ

وخدمة العمالء )ملوظفي موؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر(، واملهارات القيادية واأخالقيات العمل 
)ملوظفي م�صرف الكرميي للتمويل االأ�صغر االإ�صالمي(.
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موؤ�صرات حمفظة القرو�ض لبامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى نهاية �صهريونيو 2013 م

البنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�ص 
)مليون 
ريال(

حمفظة 
القرو�ص يف 
املخاطرة 

)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد م�صئويل عدد املوظفني
منطقة العملالقرو�ص

مدخرونمقرت�صون
عدد القرو�ص

مبالغ 
القرو�ص

)مليون ريال( الن�صاء االإجمايل
االإجمايل)%(

30,2955150,4171,6080.6672,4534,302211105بنك االأمل للتمويل االأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اإب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

14,8699323,0236142.55109,8784,96212257االأ�صغر

اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

3
برنامج االحتاد للتمويل 

1,6731001,85080042,9541,5255624اال�صغر

دار �صعد، البيقة، املعال، التواهي، 
خور مك�صر، كريرت – عدن ، حلج، 

ال�صالع

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب7,882431,2174855.2558,0213,60910164برنامج مناء للتمويل االأ�صغر4

8,3269410,834438050,0932,3015626موؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر5
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

اأمانة العا�صمة7,3073901,1631.1327,2885,5995144بنك الت�صامن للتمويل االأ�صغر6

4,916572,8203433.439,0551,5625322برنامج �صنعاء لالإقرا�ص  اآزال7

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

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

2,793820917.4258,2071,9684119�صركة االأوائل للتمويل االأ�صغر8
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

9
�صندوق متويل ال�صناعات 

3,4592701,6001317,99914,21011420واملن�صاآت ال�صغرية
تعز ) الكمب، حو�ص االأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

10
م�صرف الكرميي للتمويل 

ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم(3,359481,9751,1040.75,4882,4165244االأ�صغر االإ�صالمي

11
برنامج ح�صرموت للتمويل 

اأبني، املكال، ال�صحر1,844493,3111396.3812,8609333315اال�صغر

12
املوؤ�ص�صة االجتماعية للتنمية 

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

مناطق خمتلفة67,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

88,169175,4477,845579,32046,800914452االإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الثاين2013
املتعاقد )دوالر(  التكلفة التقديرية )دوالر(عدد امل�صاريعاملحافظة

1,391198,205,349131,741,057اب

32258,789,19627,028,070ابني

699101,194,37387,335,744االمانه

31138,250,27428,531,674البي�صاء

15919,474,21814,306,074اجلوف

1,235177,781,158130,239,517احلديده

29849,599,40029,793,951ال�صالع

45064,672,44041,156,690املحويت

1098,236,4756,148,545املهره

1,771269,177,331168,502,356تعز

1,160161,645,560108,858,247حجة

71981,978,15860,714,331ح�صرموت

978128,857,03883,561,924ذمار

36456,892,57330,607,578رميه

30230,780,02023,182,624�صبوه

34954,377,05639,333,201�صعده

53663,759,72346,483,043�صنعاء

33147,978,65531,583,993عدن

915120,917,54286,586,470عمران

705111,038,42963,085,385حلج

12811,693,1979,833,582مارب

1,34491,180,96270,045,992اأكرث من حمافظة

14,5761,946,479,1271,318,660,049االإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وال�صتثمار حتى نهاية  الربع الثاين 2013
اال�صتثمار )دوالر(عدد امل�صاريعالقطاع

24921,177,721البيئة

18010,045,178التدخل املتكامل

77912,716,500التدريب

4,130468,330,826التعليم

182,876الدعم املوؤ�ص�صي

55820,260,341الدعم الفني لل�صندوق

1839,742,966الزراعة

97664,778,389ال�صحة

595111,949,946الطرق

57725,598,004الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

15621,062,416املن�صاآت االأ�صغر

327,761,562املن�صاآت ال�صغرية

20833,291,747املوروث الثقايف

1,544105,380,177املياه

30238,647,955النقد مقابل العمل

282,134,195خدمات االأعمال

10,498952,960,799االإجمايل
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة حتى نهاية الربع الثاين العام 2013

عدد القطاع الرئي�صي
امل�صاريع

  التكلفة التقديرية 
  املتعاقد )دوالر()دوالر(

امل�صتفيدون غري املبا�صرينامل�صتفيدون املبا�صرون
   العمالة املوؤقتة 
)فرد / يوم عمل(

 اإناث ذكور  اإناث ذكور 

39345,338,76433,227,3281,766,2381,763,153210,455207,7061,395,873البيئة

33730,402,22916,935,704184,902145,522104,352107,338748,499التدخل املتكامل

1,08729,798,66419,520,807120,24180,147418,454450,733438,640التدريب

5,270748,794,876563,472,4911,528,4981,269,9241,954,1761,686,44524,920,151التعليم

185,00082,8760000700الدعم الفني لل�صندوق

65228,557,59223,954,750359,032311,682318,906283,076695,121الدعم املوؤ�ص�صي

47451,132,01229,235,879427,976382,969405,958363,9051,196,111الزراعة

1,20297,950,36077,216,3092,818,1035,031,9772,055,6312,691,0092,222,144ال�صحة

852191,761,704159,117,0132,248,4282,220,492844,275834,7009,453,212الطرق

71037,232,73230,382,337112,09472,57068,48252,411844,637الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

17631,127,26522,950,38269,057302,845411,5041,133,252124,064املن�صاآت االأ�صغر

328,852,0317,761,56218,33422,07159,52944,68617,816املن�صاآت ال�صغرية

28361,434,12549,976,059175,557164,45760,26668,7432,445,807املوروث الثقايف

2,317426,791,312154,245,4412,039,5792,057,313157,079137,6538,726,397املياه

726148,571,622122,049,811565,427551,461891,501942,18412,121,278النقد مقابل العمل

648,648,8388,531,30049,13421,94075,71753,0692,587خدمات االأعمال

14,5761,946,479,1271,318,660,04965,353,037االإجمايل

ن�صبة توزيع ال�صتثمار خالل الربع الثاين 2013

التدريب

التدخل 
املتكامل

املوروث 
الثقايف 

34% 23%

22%

1%

3%

2%

2%

5%3%
5%

املياه

النقد مقابل العمل 

التعليم 

تنمية املن�صئات 
ال�صغرية

ال�صحهالطرق
الزراعة
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عدد امل�صاريع وال �صتثمار ون�صبة التوزيع خالل الربع الثاين لعام 2013

التوزيع )%(التكلفة التقديرية )دوالر(عدد امل�صاريعاملحافظة

6720,774,12614.9اب

122,086,4471.5ابني

82,877,2672.1االمانه

173,924,3952.8البي�صاء

41,257,6000.9اجلوف

6312,669,7599.1احلديده

163,658,7342.6ال�صالع

276,386,1754.6املحويت

2153,0290.1املهره

5917,484,34212.5تعز

6712,714,3019.1حجة

163,263,6152.3ح�صرموت

5412,549,5529.0ذمار

9386,6790.3رميه

101,196,8680.9�صبوه

216,256,0614.5�صعده

194,255,4943.1�صنعاء

51,933,9301.4عدن

4811,541,3048.3عمران

267,920,1245.7حلج

4728,3460.5مارب

415,494,1183.9اأكرث من حمافظة

595139,512,266100.0االإجمايل

عدد امل�صتفيدين وفر�ض العمل خالل الربع الثاين 2013

عدد املشاريعالقطاع
امل�صتفيدون املبا�صرون

العمالة املوؤقتة
ن�صبة االإناث )%(اإجمايل امل�صتفيدين

16134,100503,848البيئة

2824,5234961,200التدخل املتكامل

5414,1444632,073التدريب

19143,469531,124,705التعليم

8334332,192الدعم املوؤ�ص�صي

3438,45445165,617الزراعة

32371,7157859,072ال�صحة

2065,54250273,973الطرق

6,995-160الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

66,3765446,035املن�صاآت االأ�صغر

52,83059139,970املوروث الثقايف

88149,41550559,315املياه

95158,490492,197,792النقد مقابل العمل

12-20خدمات االأعمال

4,672,799%5951,009,39260االإجمايل  / املتو�صط



يبلغ طول طريق جاعرة – اجلبل )عزلة بني معان�ص مبديرية و�صاب ال�صافل/ذمار( 
وتقل�ص  الوعورة، وعدد من مقاطعها منهارة..  –�صديدة  قبل  – من  وكانت  7 كلم، 
عر�صها لتجعل مرور ال�صيارات منها م�صتحياًل، وت�صطر قائدي ال�صيارات اإىل االلتفاف 
عليها عب طريق اآخر اأكرث وعورة طوله 15 كلم ي�صل بني 8 قرى واأكرث من 12 حملة.

وقد قاَم ال�صندوق باإعادة تاأهيل الطريق الذي يعتبه �صكان القرى واملحالت امل�صتفيدة 
راِدف  فتحًا اقت�صاديًا واجتماعيًا مهمًا لهم، فاالأخ حممد حممد عالن من قرية ال�صُ
�صاعات يف   3 قبل كنا من�صي  املنطقة. من  اأف�صل منجز يف  الطريق هي  “هذه  يقول 
الطريق ال�صابقة للو�صول اإىل �صوق م�صرافة واالآن اأ�صبحت �صاعة وربع فقط، وحدثت 
وفيات لعدد من الن�صاء وخ�صو�صًا احلوامل اأثناء االإ�صعافات اأو تع�صر الوالدات  يف كل 
القرى املحيطة، واالآن مع الطريق ومع تدريب اجلدات وقابالت املجتمع �صار الو�صع 
اأف�صل بكثري. اأما تكاليف النقل فقد كانت كلفة نقل كي�ص الدقيق اأو الراكب 500 ريال 

من �صوق م�صرافة لينخف�ص االآن اإىل 250 ريااًل فقط."
كان للم�صروع فائدة اقت�صادية عظيمة ا�صتفاد منها مبا�صرة الكثري من اأبناء املنطقة، 
اجتماعية  اقت�صادية  طريقة  وهي  املجتمعية  التعاقدات  بطريقة  الطريق  بنيت  فقد 
تنفيذ  مناق�صة  عن  االإعالن  خالل  من  العزلة  اإطار  يف  االقت�صاد  حتفيز  على  تعمل 
امل�صروع للمقاولني )جدد عادًة( والقوة العاملة من داخل العزلة وتكون امل�صرتوات يف 
اًء و70 عاماًل جميعهم  اإطار العزلة اأي�صًا. نفذ امل�صروع 8 مقاولني ومت ت�صغيل 25 بنَّ
اء  من داخل العزلة وكان منهم حممد اأحمد عبد اهلل الذي بداأ عمله يف امل�صروع كبنًَّ
تقليدي. يقول حممد اأنه اكت�صب مهارات البناء احلديث ح�صب املوا�صفات الهند�صية 
مثل احلجر الوقي�ص والبناء مبوازاة اخليط وتنظيم و�صع اأحجار االأ�صا�ص )اجلعم( 

باأ�صلوب يجعل املبنى مرتابطًا واأقوى.

ال�صندوق الجتماعي ي�صهُم يف م�صاعدة �صكان اأبني على جتاُوز حمنتهم
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�صة لتجاُوز التداعيات التي جنمت عن املواجهات يف حمافظة اأبني، وتخ�صي�ص متويالت اإ�صافية للمحافظة لتنفيذ م�صاريَع ُت�صهُم يف  �صرَع ال�صندوُق منذ نهاية 2011 يف تطوير تدخالت خم�صَّ
جتاُوز تداعيات املواجهات والدمار الذي حلق بالبنية التحتية واخلدمات االأ�صا�صية يف هذه املناطق. فقد متَّ تخ�صي�ُص 18.9 مليون دوالر كمبلغ اإ�صايف ملخ�ص�صات املحافظة لتنفيذ تدخالت تقُع يف 

اإطار عمل ال�صندوق يف قطاعات املياه والتعليم واملن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر.
ففي قطاع املياه وال�صرف ال�صحي، مت توقيع اتفاقية بني احلكومة اليمنية واحلكومة االأملانية مبنح ال�صندوق االجتماعي منحة مببلغ 12 مليون يورو )ما يعادل 15.8 مليون دوالر( الإعادة تاأهيل 
رة اإىل ما  مرافق املياه وال�صرف ال�صحي املت�صررة من النزاع امل�صلح الذي �صهدته حمافظة اأبني عام 2011. ويتمثَُّل الهدُف الرئي�صي من هذه املنحة يف اإعادة اأنظمة املياه وال�صرف ال�صحي املت�صرِّ
كانت عليه قبل املواجهات، حيث بداأ العمُل يف 43 م�صروعًا بتكلفة 14.8 مليون دوالر )منها 38 م�صروع مياه، و5 م�صاريع �صرف �صحي(. وقد مت تنظيف ال�صبكة وترميمها واإعادتها اإىل حالة الت�صغيل.
ويف التعليم، بلغ عدد امل�صاريع املمولة من ال�صندوق لرتميم مدار�َص يف املحافظة حوايل 28 م�صروعًا )موزعة على مديريات زجنبار وخنفر ولودر ومودية( بتكلفة تقديرية تتجاوُز 1.6 مليون دوالر، 

ُع اأنرْ ي�صتفيَد منها حوايل 19,751 فردًا، منهم 9,607  من االإناث... وامل�صاريع االآن حتت التنفيذ. َوُيَتَوقَّ
ويف قطاع املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر، قام ال�صندوق يف يونيو 2013 بدعم ومتويل "برنامج االحتاد للتمويل االأ�صغر االإ�صالمي" )"برنامج اأبني" �صابقًا( لي�صتاأنَف عمَله يف املحافظة بعد توقُّف 
البنامج عن تقدمي خدماته املالية منذ مايو 2011 ب�صبب املواجهات. وكاَن ال�صندوُق قد قاَم قبل ذلك )يف اأبريل 2013( مب�صاعدة برنامج االحتاد على تطوير اخلطة املالية لل�صنوات اخلم�ص 
القادمة، والتي حتدد احتياجاته يف التمويل، والتدريب والدعم الفني، واالأ�صول الثابتة ال�صرورية لتنفيذ اخلطة. ومتثل دعم ال�صندوق االجتماعي لبنامج االحتاد بتمويل حمفظته بقر�ص قيمته 
اإطار ا�صتجابة ال�صندوق االجتماعي لالحتياجات الكبرية خلدمات  األف دوالر(. وياأتي هذا الدعم يف   465 100 مليون ريال )نحو  األف دوالر(، ومبنحة قيمتها   930 200 مليون ريال )حوايل 
التمويل االأ�صغر من قبل الفقراء وذوي الدخل املحدود من اأ�صحاب امل�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر يف املحافظة، والذين يريدون ا�صتئناف اأعمالهم وم�صاريعهم التي ت�صررت خالل ال�صنوات 
املا�صية––ِعلمًا باأن برنامج االحتاد هو البنامج الوحيد الذي يقدم خدمات التمويل االأ�صغر يف حمافظة اأبني، ويهدُف للو�صول اإىل 4,000 و8,500 و11,500عميل ن�صيط )اأوائل اأعوام 2014، 
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