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جمل�ُس اإدارة ال�صندوق االجتماعي يوافُق على خطة ال�صندوق
 للعام اجلاري

َعَقَد جمل�ُس اإدارة ال�صندوق الجتماعي للتنمية اجتماعًا له يف 18 مار�س 2014 برئا�صة الأخ حممد �صامل با�صندوة، 
رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س الإدارة، وافَق فيه على اخلطة ال�صنوية لل�صندوق للعام اجلاري، واملت�صمنة تنفيذ 
ُع امل�صاريُع التي تغطي  1،379 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلُغ 253.4 مليون دولر، مبا فيها م�صاهمة امل�صتفيدين. وتتوزَّ
املجتمع )755  تنمية  والربامج هي  وبرناجمًا.  13 قطاعًا  ت�صمُل  رئي�صة  برامج   4 كافة حمافظات اجلمهورية على 
م�صروعًا، بكلفة تقديرية تبلغ 184.4 مليون دولر(، والأ�صغال كثيفة العمالة )151 م�صروعًا، بكلفة 37 مليون دولر(، 
والبناء املوؤ�ص�صي )442 م�صروعًا بكلفة 19.7 مليون دولر(، وتنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر )31 م�صروعًا، بكلفة 

12.3 مليون دولر(.

وترتكُز اأبرُز توجهات خطة ال�صندوق الجتماعي للتنمية لعام 2014 على العمل على تعظيم اأثر تدخالت ال�صندوق، 
ال�صاملة واملتكاملة  التنمية  ُق ال�صطفاَف مع خمرجات موؤمتر احلوار الوطني يف كل ما له عالقة مبجالت  مبا يحقِّ
ي�صتهدُف  الذي  ال�صتثمار  زيادة  الجتماعي، عن طريق  الأمان  �صبكة  منظومة  من  كجزء  دوره  وتعزيز  وامل�صتدامة، 
على م�صادر  مبا�صر  تاأثري  لها  تدخالت  ال�صتثمار يف  وكذا  للخدمات،  احتياجًا  الأكرث  واملناطق  الفقرية  املجتمعات 
الدخل الرئي�صية للم�صتفيدين... بالإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف توفري املياه، وكذا اإيجاد فر�س عمل وحت�صني �صبل املعي�صة 

وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�صني من خالل م�صاريع برنامج املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر.

كما تتوجه خطة ال�صندوق اإىل امل�صاهمة وامل�صاركة يف اإعادة اإعمار البنى التحتية يف املناطق املت�صررة من اأحداث 
الفرتة املا�صية، وخا�صة يف حمافظتي اأبني و�صعدة.

الجتماعي  ال�صندوَق  موؤخرًا  الدويل  البنُك  اختار 
للتنمية للح�صول على لقب علم تو�صيل اخلدمات، وهو 
مفهوم تنموي اعتمده موؤخرًا البنك الدويل على اأ�صا�س 
)من  ومنظمات  م�صاريع  على  َوُيطلق  وا�صحة،  معايري 
التنمية  تعزيز  يف  جناحها  اأثبتت  العامل(  اأنحاء  جميع 

يف بلدانها.

وكان ال�صندوق الجتماعي املوؤ�ص�صة الإمنائية الوحيدة 
يف اليمن التي وقَع عليها الختيار لنيل هذا اللقب، ومن 
بني ثالثة م�صاريع فقط مت اختيارها يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

اخلا�س  قرارها  �صياق  يف  احلكام  جلنة  اأو�صحت  وقد 
اأن  اللقب  هذا  ملنحه  الجتماعي  ال�صندوق  باختيار 
ال�صندوَق يتمتع بدور متميز يف تقدمي اخلدمات العامة 
منذ تاأ�صي�صه، م�صتهدفًا القرى يف اأفقر الُعَزل واملراكز 
يويل  حيث  للم�صتفيدين،  املعي�صية  الظروف  لتح�صني 
ال�صعيفة  ال�صكانية  بالفئات  خا�صًا  اهتمامًا  ال�صندوُق 
ذات  والفئات  والأطفال،  وال�صباب  الن�صاء  )مثل 

الحتياجات اخلا�صة(.

وجاَء يف حيثيات هذا  القرار اأنَّ ال�صندوق الجتماعي 
وال�صتجابة  والتطوُّر،  التكيف  على  بقدرته  يتميُز 
املتغرية. فعلى  ة والأولويات  املُِلحَّ التنموية  لالحتياجات 
اأحداث عام  القراُر-- خالل  ن�سَّ  املثال-- كما  �صبيل 
التطوُّرات  لهذه  ال�صندوق  ا�صتجابة  متيَّزت   ،2011
خالل  من  وذلك  والبتكار،  بال�صرعة  وانعكا�صاتها 
الرتكيز اأكرث على ا�صتخدام املواد املحلية )املتوفرة يف 
ال�صندوق(،  امل�صتفيدة من م�صاريع  املجتمعات  مناطق 
حيث عمد ال�صندوُق اإىل تطوير برنامج الأ�صغال كثيفة 
العمالة، وتطويره وتكييفه وفقًا ملجرى الأحداث وتفاُقم 
الحتياجات  تلبية  يف  للم�صاعدة  وذلك  النا�س،  معاناة 

املتزايدة للفئات الفقرية وال�صعيفة.

اإبراهيم  قاَم معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل، الدكتور حممد ال�صعدي، ووفُد ال�صندوق ال�صعودي للتنمية برئا�صة الع�صو املنتَدب ونائب رئي�س ال�صندوق، املهند�س/ يو�صف بن 
الب�صام، يف 2 يناير 2014، بالتوقيع على ثالث ِمَنٍح يف املجالت التنموية بتكلفة ت�صل اإىل 114 مليون دولر. واتفق الطرفان باأن تكوَن املنحة الأوىل لل�صندوق الجتماعي للتنمية )مببلغ 

100 مليون دولر(، والثانية مل�صروع ال�صرف ال�صحي يف احلديدة )10 ماليني دولر( والثالثة لبنك الأمل للتمويل الأ�صغر )4 ماليني دولر(.
مُة لل�صندوق الجتماعي دعمًا مل�صاريع املرحلة الرابعة من عملياته )2015-2011(. َوُتعَترَبُ املنحُة املُقدَّ

عون من اجلانبني، اليمني وال�صعودي، بالدور الفعال لل�صندوق الجتماعي للتنمية يف امل�صاهمة يف التخفيف من الفقر، ومن معدلت البطالة، ودعم اجلهود احلكومية لتنفيذ  وقد اأ�صاد املَُوقِّ
خطط التنمية القت�صادية والجتماعية.

كر، اأنَّ ال�صندوَق ال�صعوديَّ للتنمية يقوُم بتمويل ال�صندوق الجتماعي للتنمية منذ عام 2004، واأنَّ مبالَغ هذا التمويل قد متَّ ا�صتخدامها يف تنفيذ م�صاريَع لتنمية املجتمع،  اجلدير بالذِّ
عت على جميع حمافظات اجلمهورية. توزَّ

َنٍح قيمتها 114 مليون دوالر ال�صندوق ال�صعودي للتنمية يدعُم جماالٍت تنمويًة يف اليمن ِبِ
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – املوؤ�صر
)2015

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(

عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

4,288الف�صوُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

1,740الف�صوُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90006,028الإجمايل

عدد التالميذ امل�صتفيدين من الف�صول اجلديدة 
التي �صيَّدها ال�صندوُق ح�صب الفئات التالية

201,60095,699اأولد

158,40075,821بنات

5,0004,811الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�صة

�صات يف التعليم النظامي  �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
بهم ال�صندوق بح�صب النوع الجتماعي  الذين َدرَّ

)ذكور/اإناث(

100147ذكور

100118اإناث

�صات يف التعليم غري  �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
بهم ال�صندوق بح�صب النوع  النظامي الذين َدرَّ

الجتماعي )ذكور/اإناث(

1,0001,635ذكور

200148اإناث

بها ال�صندوُق  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
بح�صب النوع الجتماعي )ذكور/اإناث(

782617ذكور

600209اإناث

 ي�صُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 5,313 م�صروعًا وكلفتها التقديرية حوايل 762.4 
َُّع للم�صتفيدين املبا�صرين 2.8 مليون �صخ�س )%46 منهم  مليون دولر، بينما بلَغ العدُد املُتوقـ

من الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه امل�صاريع تتجاوُز 25 مليون يوم عمل.

برناجما تعليم الفتاة يف الريف وحمو االأمية وتعليم الكبار
�َصِهَد الربُع تنفيَذ عدة اأن�صطة، اأهمها اإن�صاُء قاعدة بيانات لربناجمـَْي تعليم الفتاة يف الريف 
اإدارة املعلومات الإدارية )MIS( اخلا�س  وحمو الأمية وتعليم الكبار متهيدًا لربطها بنظام 
بال�صندوق الجتماعي للتنمية، وكذلك النتهاُء من مراجعة الن�صخ النهائية ملناهج حمو الأمية 
املرجعية  ال�صروط  اإعداد  عن  ف�صاًل  الكبار..  وتعليم  الأمية  حمو  ف�صول  لدار�صات  احلرفية 
اخلا�صة بتطوير روؤية وا�صرتاتيجية ملحو الأمية وتعليم الكبار خا�صة بال�صندوق. كما متَّ اإعداُد 

مقرتح لدعم م�صاريع واأن�صطة تعليم الفتاة وحمو الأمية وربط التعليم بال�صحة والتغذية.

برنامج رعاية املوهوبني
اللغة  درا�صة  من  مًا  متقدِّ م�صتوى  طالبًا  و77  طالبة   44 اأنهى  الربنامج،  اأن�صطة  اإطار  يف 

الإجنليزية يف معهد متخ�ص�س.

برنامج النقد مقابل اخلدمات االجتماعية يف التعليم
مت النتهاُء يف الربع الأول من ت�صميم ال�صتمارات ودليل العمل امليداين لتنفيذ امل�صح وتدريب 
بامل�صح  للبدِء  متهيدًا  وذلك  املديريات،  يف  ومكاتبها  الوزارة  ديوان  من  بة  ومدرِّ بًا  مدرِّ  137

امليداين لتحديد مناطق التدخل.

االإعداد لتنفيذ برنامج حمو االأمية القرائية واملهنية
القرائية واملهنية من الربامج اجلديدة يف ال�صندوق الجتماعي،  الأمية  ُيْعترَبُ برنامُج حمو 
�صنعاء  حمافظات  يف  الريفية  املناطق  يف  الفقر  من  احلدِّ  يف  امل�صاهمة  اإىل  يهدُف  حيث 
وحلج واحلديدة وح�صرموت )املكال(، وذلك من خالل احل�صول على التعليم غري النظامي 

التمويل  وت�صهيل احل�صول على  العاملة،  املراأة  وتدريب  لل�صباب،  املهني  والتدريب  الأ�صا�صي، 
الأ�صغر، وبناء القدرات، ودعم تنفيذ امل�صروع، وخدمات مراجعة احل�صابات.

ويف اإطار هذا الربنامج، متَّ النتهاُء من اخلطوات الأ�صا�صية لعملية التح�صري للبدِء بتنفيذه 
الإداري  وامل�صاعد  الربنامج  م�صاعد  وتوظيف  الربنامج،  مبنى  مقر  وتاأثيث  من حيث جتهيز 
وخارجه  ال�صندوق  يف  الإعالن  وكذلك  والتقييم...  واملتابعة  املعلومات  تقنية  يف  وخمت�صني 
مني  للمتقدِّ الذاتية  رَي  ال�صِّ بفرز  خمت�صة  جلنة  تقوُم  وحاليًا،  الربنامج.  مدير  وظيفة  ل�صغل 

لختيار الأن�صب لهذه الوظيفة.

اإحدى املدار�س يف حلج 
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ال�صحة

متت املوافقة-- خالل الربع-- على 3 م�صاريع بكلفة تقديرية تقارُب 852 األف دولر، ُيتوقُع 
عنها  وتتولد  اإناث(،  )ن�صفهم  �صخ�س  األف   30 من  اأكرُث  مبا�صرة  ا�صتفادة  منها  ي�صتفيد  اأْن 
28 األف يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع  فر�س عمل يتجاوُز عددها 
َُّع  املُتوقـ العدُد  بلَغ  بينما  دولر،  ماليني   103 حوايل  التقديرية  وكلفتها  م�صروعًا   1,236 اإىل 
العمل  ُفَر�س  وعدد  الإناث(،  من   %64  ( �صخ�س  ماليني   8 قرابة  املبا�صرين  للم�صتفيدين 

املتولِّدة عن هذه امل�صاريع حوايل 2.3 مليون يوم عمل.

ال�صحة املدر�صية ونظام املديرية ال�صحي
اإطار م�صروع  بتوثيق وت�صجيل الطالب يف  الربنامج اللكرتوين اخلا�س  توريُد  الربع  متَّ خالل 
تعزيز ال�صحة النف�صية املدر�صية لع�صر مدار�س يف اأمانة العا�صمة، كما نـُفـِّذت الور�صة املركزية 
اخلا�صة بتد�صني نظام املديرية ال�صحية الذي ي�صتهدُف 5 مديريات من حمافظات تعز واإب 

وحجة واحلديدة.

وحدات ومراكُز �صحية
ال�صمايتني  مديريات  يف  �صحية  وحدات  و3  �صحي  مركز  بناِء  تنفيُذ  بداأ  تعز،  حمافظة  يف 
�صبكة  وتركيب  كهربائية،  مولدات   3 وتركيُب  توريُد  وجرى  واملعافر.  واملوا�صط  والوازعية 
لـ16  املكتبي  الأثاث  توريد  وكذا  القاهرة  مديرية  يف  ال�صويدي  اليمني  للم�صت�صفى  الأك�صجني 
لل�صحة  متنقلة  بعيادة  جمهزة  رباعي  دفع  عربة  توريُد  متَّ  كما  املحافظة.  يف  �صحيًا  مرفقًا 
الإجنابية )ملكتب ال�صحة وال�صكان يف املحافظة اأي�صًا(. وبداأَ ال�صندوُق الجتماعي اأي�صًا تنفيَذ 
لتاأهيلهم  املخاء ومقبنة  املحرومة يف مديريتـَْي  املناطق  45 طالبًا وطالبة من  تدريب  م�صروع 
كم�صاعدي اأطباء، وكذا م�صروع تاأهيل 25 قابلة فنية من املعهد ال�صحي وامل�صت�صفيات الرئي�صية 

يف مدينة تعز. َونـُفـِّذت كذلك دورتان تدريبيتان للكوادر ال�صحية والطبية على الرعاية النف�صية.
اأما يف حمافظة احلديدة، فقد متَّ ال�صتالُم البتدائي مل�صروع بناء وجتهيز الوحدة ال�صحية يف 
التجهيزاُت اخلا�صة مب�صروع   َدت  ُورِّ ُّحـَيـَّة(. ويف حمافظة رمية،  اللـ قرية احلما�صية )مديرية 

بناِء وتاأثيث املركز ال�صحي يف مديرية اجلبني.

الق�صائُم ال�صحية للأمومة والطفولة
وا�صَل ال�صندوُق التهيئة والإعداد لتنفيذ برنامج الق�صائم ال�صحية لالأمومة والطفولة، والذي 
يهدُف اإىل تاأمني ح�صول الن�صاء يف املناطق امل�صتهدفة على خدمات نوعية للرعاية اأثناء احلمل 
وبعد الولدة، وب�صورة منتظمة. كما يويل ال�صندوُق اهتمامًا متزايدًا يف جانب التغذية، حيث 
يقوُم ال�صندوُق بالإعداد والتح�صري لتنفيذ 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 
ال�صندوُق  ُم  املتوفرة. كما �صيقدِّ التغذية وربطهم باخلدمات  �صوِء  يعانون من  الذين  لالأطفال 

حافَزًا ماليًا مبا�صرًا لالأ�صر الأكرث فقرًا التي ت�صتهدفها اأن�صطة التوعية.

التدخلُت التغذوية املتكاملة والتحويلت النقدية امل�صروطة
وا�صَل ال�صندوُق التح�صرَي لتنفيذ التدخالت التغذوية املتكاملة والتحويالت النقدية امل�صروطة 
متطوعي  خالل  من  وذلك  والإحالة،  والت�صاُور  الفرز  عملية  ت�صمُل  خدمات،  عدة  ُم  تقدِّ التي 
التغذية  �صوِء  من  يعانون  الذين  اخلام�صة  �صن  دون  الأطفاَل  وت�صتهدُف  املجتمعية..  ال�صحة 
)بدءًا من حمافظة احلديدة(. وت�صمُل خدماُت التغذية املتكاملة القيَد والفرَز الأويلَّ حلالت 
ي العالج، والتوعية التغذوية  �صوِء التغذية احلاد، وتوفري و�صائل النقل اإىل املرافق ال�صحية لتلقِّ
والرتويج  الطبيعية  الر�صاعة  ت�صجيع  وكذا  وللن�صاء احلوامل...  امل�صتهدفني،  الأطفال  لأمهات 

لها، والتوعية التغذوية املجتمعية والتثقيف ال�صحي العام.

موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

86100عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

6850عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 1,7862,000عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 235240عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تدريبـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

1,1941,125ذكور

718750اإناث

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تاأهيلـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

166300ذكور

188300اإناث

تدريب عملي يف ق�صم احلا�صنات -ذمار
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احلماية االجتماعية

)بكلفة  م�صروعًا   722 اإىل  القطاُع  َرها  َطوَّ التي  للم�صاريع  الرتاُكميُّ  الإجمايل  العدُد  ي�صُل 
ُع اأْن ي�صتفيَد منها 185 األف �صخ�س )39% منهم من  تقديرية تقارُب 38 مليون دولر(، ُيتوقَّ
اأُجِنَز  867,200 يوم عمل. ومن تلك امل�صاريع  تبلُغ حوايل  ُفَر�ُس عمٍل  الإناث(، وتتولَُّد عنها 

622 م�صروعًا )بكلفة فعلية تتجاوُز 26.8 مليون دولر(..

برنامج الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�س
ال�صاملة  الرتبية  اأق�صام وموجهي  وروؤ�صاء  112 من م�صريف  ا�صتهدفت  تدريبية  تنفيُذ دورة  متَّ 
يف مكاتب الرتبية والتعليم يف مديريات حمافظة احلديدة، وذلك على مفاهيم الدمج الرتبوي 

والرتبية ال�صاملة, وطرق تعليم ال�صم والقامو�س الإ�صاري اليمني املوحد.

احلماية
يهدف الربنامج اإىل  حت�صني خدمات اإ�صالحية ال�صجون ومراكز الرعاية الجتماعية وحت�صني 
ال�صيا�صات  ودعم  الآمنة  الطفولة  مراكز  خدمات  وتطوير  بالرعاية  الأوىل  للفئات  اخلدمات 

وال�صرتاتيجيات والربامج املوجهة لالأطفال يف ظروف �صعبة.
املراقبة  ومركز  والأحداث  الأيتام  ِبُدور  العاملة  الكوادر  16 من  تدريب  الربنامج مت  ويف هذا 

توعية  وكذلك  بالفن,  النف�صي  العالج  الالحقة مبحافظة احلديدة حول  والرعاية  الجتماعية 
94 من  جمال�س  توعية  الرعاية الالحقة.. كما متت  امل�صتهدفة حول  63 من عقال احلارات 
الآباء والأمهات ومدراء ووكالء املدار�س والأخ�صائيني الجتماعيني حول حقوق الطفل وخماطر 
اإقحام الطفولة يف النزعات امل�صلحة. ونفذ ال�صندوُق كذلك حمالت توعية اجتماعية و�صحية 
املجتمعي  الدمج  اأهمية  حول  عمران  حمافظة  يف  املهم�صة  للفئات  ال�صكانية  للتجمعات  وبيئية 

والتعليم والعناية بالذات والنظافة ال�صخ�صية.

برنامج الدعم املوؤ�ص�صي
لتطوير  احلكومية  وغري  احلكومية  للموؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صي  الدعم  تقدمي  اإىل  الربنامُج  يهدُف 
كما  اخلا�صة,  الحتياجات  لذوي  وم�صتدامٍة  فاعلٍة  تنمويٍة  برامَج  تنفيذ  من  لتمكينها  اأدائها 

يهدُف اإىل بناِء القدرات الفنية واملوؤ�ص�صية ملوظفي قطاع احلماية.
والدمج  املجتمعي  والتاأهيل  ال�صاملة  الرتبية  تدريبية يف جمال  دورات   4 َذت  ُنفِّ الربع،  وخالل 
من  و52  الجتماعية  احلماية  قطاع  �صباَط  ا�صتهدفت  الإدارة(،  التخطيط،  )املفاهيم، 

ا�صت�صاريي ال�صندوق العاملني يف هذه املجالت.

املياه واالإ�صحاح البيئي 

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

قطاُع املياه

َنة وكافيٍة للمجتمعات املحلية الفقرية وفق التعريف الوطني  �صَّ يهدُف القطاُع اإىل توفري مياٍه حُمَ
َنة بزمِن جلٍب ل  للتغطية باملياه والذي ين�سُّ على توفر 30 لرتًا يف اليوم للفرد من املياه املَُح�صَّ

يزيُد عن ن�صف �صاعة ذهابًا واإيابًا طوال العام.
وخالل الربع، متت املوافقة على 9 م�صاريع بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليون دولر خلدمة حوايل 
قرابة  اإىل  ت�صل  موؤقتٌة  عمٍل  ُفَر�ُس  عنها  �صتتولد  الإناث(،  من  منهم   %52( ن�صمة  األف   14
الأمطار  مياه  لتجميع  خا�صة  �صقاية   1,448 على  امل�صاريُع  هذه  وت�صتمُل  عمل.  يوم   88,500

ب.  ب�صعة اإجمالية تقارُب 56 األف مرت مكعَّ

وبذلك، ي�صُل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�س ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية �صهر 
ُع اأْن  مار�س 2014 ( اإىل 2,321 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 432.7 مليون دولر، َوُيَتَوقَّ
ي�صتفيَد منها ا�صتفادًة مبا�صرًة قرابة 4.1 مليون �صخ�س )ن�صفهم تقريبًا من الإناث(، وتنجُم 

عنها اأكرُث من 9 ماليني يوم عمل.
2014، متت  2011 وحتى نهاية الربع الأول من عام  منذ بداية عام  برنامُج �صحة املياه: 
املوافقة على متويل 374 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 118 مليون دولر، وذلك خلدمة 425 
الثالثة  الفئة  و33% يف  فقرًا(  الأكرث  )اأي  الرابعة  الفقر  فئة  67% منهم يف  يقُع  ن�صمة،  األف 
َز منها 64 م�صروعًا  )التالية مبا�صرًة للفئة ال�صابقة(. وقد بداأ العمُل لتنفيذ 356 م�صروعًا، اأُجْنِ
بكلفة تقارُب مليونـَْي دولر. حتتوي م�صاريُع الربنامج على حوايل 34 األف �صقاية خا�صة، و155 
َنٍة تقارُب 1.6 مليون م3،  �صَّ خزانًا عامًا م�صقوفًا حل�صاد مياه الأمطار ب�صعة اإجمالية ملياٍه حُمَ
و16 كريفًا ب�صعة اإجمالية تقارُب 95 األف م3، و9 م�صاريع مياه من م�صادَر جوفيٍة حتتوي على 

موؤ�صراُت  قطاع املياه

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

نة 516,000447,675احل�صول على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,790,0001,625,876حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,510,0001,340,827حجم املياه غري املح�صَّ

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5002,389اأولد

2,5002,422بنات
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و78  60 خزانًا،  ف�صاًل عن  األف مرت...   39 اإىل حوايل  ي�صُل  اإجمايلٍّ  بطوٍل  اأنابيَب  �صبكاِت 
. كما �صمَل الربنامُج 17 م�صروَع مياه من  منهاًل عامًا، و3,300 تو�صيلة منزلية، َوَوْحَدَتْي �صخٍّ
32 األف مرت، و28 منهاًل عامًا،  اإ�صالة بطول اإجمايل  16 خزانًا، و�صبكات  عيون حتتوي على 

و150 تو�صيلة منزلية.

َع ال�صندوُق اتفاقية مع  لُت الطارئة يف حمافظة اأبني: يف 19 دي�صمرب 2012 َوقَّ التدخُّ
بنك التنمية الأملاين تق�صي مبنح ال�صندوق مبلغ 12 مليون يورو )ما يعادل 15.6 مليون دولر( 
جراء  رت  ت�صرَّ والتي  اأبني،  حمافظة  يف  ال�صحي  وال�صرف  املياه  مرافق  تاأهيل  اإعادة  لتمويل 

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

تقديرية 2.5 مليون دولر خلدمة حوايل 88.5 األف �صخ�س.
لة من هذه املنحة، والعمُل  وقد متت املوافقة العام املا�صي )2013( على جميع امل�صاريع املَُموَّ
جاٍر يف تنفيذها. وجتدُر الإ�صارة اإىل اأنَّ كلَّ العمالة التي تنفُذ امل�صاريَع هي من اأهايل مناطق 
امل�صاريع، حيث و�صَل عدُدها حتى نهاية مار�س 2014 اإىل قرابة 156 األف يوم عمل... الأمر 

الذي ي�صاعُد الأهايل على مواجهة اأعباِء املعي�صة.

قطاُع االإ�صحاح البيئي

 يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات الإ�صحاح البيئي الأ�صا�صية كال�صرف ال�صحي واإدارة 
اإىل  القطاع  هذا  يهدف  كما  اخلدمات.  لهذه  واحتياجًا  فقرًا  الأكرث  للفئات  ال�صلبة  املخلفات 
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.

ال�صرف  قرية خالية من   84 واإعالن  توعية،  130 حملة  اإجناُز  فيه  الربع--الذي متَّ  وخالل 
َر ال�صندوُق 9 م�صاريع بكلفة تقديرية تبلُغ نحو 221 األف دولر، ي�صتفيُد منها  املك�صوف-- َطوَّ
مبا�صرًة حوايل 29.5 األف �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(... اأما تراُكميًا، في�صُل عدُد م�صاريع 
القطاع اإىل 402 م�صروع بكلفة تقديرية تبلغ نحو 45.1 مليون دولر، وُيتوقُع اأْن ي�صتفيَد منها 
اأكرُث من 3.5 مليون �صخ�س )ن�صفهم تقريبًا من الإناث(، وتنجُم عنها اأكرُث من 4.1 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 %80.5.

خزان ح�صاد مياه االأمطار -املدان- عمران

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر
احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأفراد الذين متَّ تزويدهم 

ٍن 200,000150,573بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

170365عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

الزراعة والتنمية الريفية

يندرُج يف هذه الوحدة م�صروُع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية، واملياه للتنمية الزراعية.
بكلفة  م�صروعًا   497 اإىل  الريفية  والتنمية  الزراعة  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  الإجمايل  العدُد  ي�صُل 
تقديرية تقارُب 60 مليون دولر )اأُجِنَز منها 236 م�صروعًا بكلفة تعاُقدية تتجاوُز 11.7 مليون 
األف �صخ�س )46% منهم من   652 املبا�صرين  للم�صتفيدين  َُّع  املُتوقـ العدُد  بلَغ  بينما  دولر(، 

الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه امل�صاريع تقارُب 1.6 مليون يوم عمل.

 م�صروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
الزراعة  مناطق  يف  املائية  بامل�صاقط  الهتماَم  الجتماعي  ال�صندوُق  َل  وا�صَ املائية:  امل�صاقط 
املطرية، والتي كان لها اأثٌر كبرٌي يف احلفاظ على الرتبة واملياه وتغذية املياه اجلوفية، اإ�صافة اإىل 
توفري فر�س عمل باملناطق، والإ�صهام يف حتقيق الأمن الغذائي من خالل زيادة الإنتاج لوحدة 
اإجناُز م�صروع التدخل يف برك ح�صاد املياه  امل�صاحة، واإدخال �صتالت نقدية جديدة. وقد متَّ 
للري و�صقي املا�صية يف مديرية املغربة )حمافظة حجة(، حيث بلغ عدد اخلزانات املنجزة 21 

خزانًا ا�صتفاد منها 18 جمموعة اإنتاجية يف املنطقة. 
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موؤ�صراُت م�صروع الزراعة املطرية
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احليوانية )  ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
3,000,0002,082,280مرت مكعب(

2000623امل�صاحة الإجمالية امل�صمولة بالري )هكتار (

امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت اإعادة 
60055تاأهيلها )هكتار (

كما متَّ اإجناُز اأعمال حماية �صفاف الأودية يف مديرية اأ�صلم )حجة( بكمية اإجمالية 3,000 مرت 
مكعب بلغ فيها م�صاحة الأرا�صي امل�صتفيدة 110 هكتارات.

مناطق  يف  احليوانات  ل�صقي  خزانني  اإجناز  مت  احلديدة(،  راأ�س،  )جبل  الفواهه  منطقة  ويف 
تاأهيل  اأعمال  من  مربع  مرت   1,500 اإجناُز  متَّ  )املحويت(،  الرجم  مديرية  ويف  املراعي. 
املدرجات الزراعية. ومتَّ النتهاُء كذلك من تنفيذ 6 خزانات للري التكميلي و�صقي احليوانات 
وب�صعة تخزينية اإجمالية 1،910 اأمتار مكعبة. كما مت اجناز اأعمال ال�صال�صل اجلبلية لتاأهيل 
املراعي الطبيعية يف ُبَرع )احلديدة( �صمن م�صروع حت�صني الأو�صاع الراهنة للمراعي الطبيعية 

يف مناطق الزراعة املطرية.
للبذور يف خم�س حمافظات )حجة،  5 خمازن  لإن�صاء  الآن  العمل  يجري  البذور،  ويف مكون 

احلديدة، حلج، �صنعاء، املحويت( ب�صعة تخزينية اإجمالية تبلُغ 500 طن.
املطرية من  الزراعة  البذور مبناطق  التكميلي ملجموعات منتجي  للري  اإجناُز خزانني  كما مت 

اإجمايل 18 خزانًا قيد الإن�صاء )�صمن م�صروع اإن�صاء خزانات الري التكميلي ملنتجي البذور(.
ويف حمافظة حلج، مت اإجناز 3,640 مرتًا مكعبًا من اأعمال حماية �صفاف الأودية من اأ�صرار 

ال�صيول )وادي المبوة باملقاطرة ووادي خرمي بامل�صاربة / طور الباحة(.

من  حماية  جدران  على  ي�صتمُل  الربع  خالل  املائية  امل�صاقط  يف  اإجنازه  متَّ  ما  فاإنَّ  واإجماًل، 
تهدئة )684  وحواجز  27،895 م2(،   ( زراعية  وتاأهيل مدرجات  6،463 م3(،   ( ال�صيول 
اإجمالية  )ب�صعة  التكميلي  للري  و31 خزانًا  110 هكتارات(،   ( زراعية  اأرا�ٍس  م3(، وحماية 
ت�صُل اإىل 6،340 م3(، و3،000 �صتلة متنوعة )لوز، ماجنو، جوافة، حراجية...(، و3،000 

، وت�صجري حراجي )مب�صاحة  2.5 هكتار(. �صتلة ُبنٍّ

دعم وبناء قدرات املجموعات االإنتاجية: متَّ متويُل جمموعتني اإنتاجيتني يف خمي�س بني �صعد 
)املحويت(  وتنفيذ دورة تبادل اخلربات ملدة 13 يومًا، وا�صتكمال متويل م�صروعات املجموعات 

)على م�صتوى "بني املجتمعات"(.
ويف  حمافظة احلديدة، مت عقد ور�صة تدريبية للمهارات الت�صويقية ملدة اربعة اأيام ا�صتهدفت 

اأع�صاء الهيئة الإدارية ملجموعات املنتجني الريفيني يف مديريات الزراعة املطرية )احلجيلة، 
اللحية، املن�صورية، جبل را�س وبرع( وكذا عقد دورة تدريبية لثالثني ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية ملدة 

20 يومًا، ومتويل م�صروعات بني املجتمعات ا�صتفاد منها 60 ع�صوًا.
ويف حمافظة حجة، مت ا�صتكمال متابعة وتنفيذ امل�صروعات الإنتاجية ملجموعات بني املجتمعات، 
وت�صليم موقع خزان ال�صربة يف خريان املحرق، والت�صليم البتدائي مل�صروعات حماية الأرا�صي 

يف مديريتـَْي اأ�صلم وبكيل املري.
ملديريتـَْي  الريفيني  املنتجني  قدرات  وبناء  ال�صتمرار يف متويل  فقد مت  اأما يف حمافظة حلج، 

امل�صاربة والعارة وطور الباحة.

املياه للتنمية الزراعية

عمل  ور�صة  بتنفيذ  ال�صندوق  قيام  اإىل  بالإ�صافة  املائية(:  )احلواجز  ال�صغرية  ال�صدود 
املُْنَجَز يف هذا  فاإنَّ  املائية،  لتباُدل اخلربات يف جمال احلواجز  امل�صاريع  لع�صرين من �صباط 
م3،   700,000 تخزينية  )ب�صعة  م�صروع  تنفيذ  با�صتكمال  تلخي�صه  ميكن  الفرعي  القطاع 
وامل�صاحات املروية 53 هكتارًا(، واجناز تنفيذ 16 م�صروعًا )ب�صعة تخزينية تقارُب 2.1 مليون 
م3، وامل�صاحات املروية 623 هكتارًا(.. بينما ما زال 34 م�صروعًا حتت التنفيذ )ب�صعة تخزينية 

تبلُغ حوايل 5.1 مليون م3، وامل�صاحات املروية 5,542 هكتارًا(.
الناب   قرية  الزراعية يف  الأرا�صي  اإجناز م�صروع حماية  الربع  واملياه: مت خالل هذا  الرتبة 
)اجلفرة، مرخة العليا، �صبوة(، حيث بلغ اإجمايل م�صاحة الأرا�صي التي مت حمايتها 55 هكتارًا.
املحا�صيل  حت�صني  حول  ماأرب  حمافظة  يف  مديرية   11 يف  مزارعًا   850 تدريب  مت  كما 
اًل يف مديرية برط  20 نحَّ الغذائية و�صحة ورعاية احليوان.. ف�صاًل عن تدريب  وال�صناعات 

العنان )حمافظة اجلوف(.

تركيب وت�صغيل اأنظمة الري - احلجيلة- حمافظة احلديدة 
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

ل املتكامل. ت�صتمُل اأن�صطة الوحدة على قطاَعْي التدريب والدعم املوؤ�ص�صي، وبرنامج التدخُّ

وبناء  التدريب  خالل  من  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املذكوَرْين  القطاَعنْي  يف  التدخالُت  وتهدُف 
القدرات الب�صرية واملوؤ�ص�صية ل�صركاء ال�صندوق من ال�صت�صاريني، واللجان املجتمعية، و�صغار 
احلكومية...  واملوؤ�ص�صات  احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني، 

الخ، والذين ترتبط اأن�صطتهم بالتخفيف من الفقر والتنمية املحلية.

بكلفة  م�صروع   1,102 اإىل  للم�صاريع  الرتاكمي  الإجمايل  العدُد  ي�صُل  التدريب،  قطاع  يف 
اآلف   204 حوايل  مبا�صرة  ا�صتفادة  منها  ي�صتفيُد  دولر،  مليون   30.2 تتجاوُز  تبلغ  تقديرية 
�صخ�س )40% من الإناث(، ويتولد عنها اأكرُث من 446 األف فر�صة عمل. وقد مت اإجناُز 855 

م�صروعًا بكلفة تقارُب 13.4 مليون دولر.
يف قطاع الدعم املوؤ�ص�صي، ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 668 م�صروعًا 
بكلفة تقديرية تبلغ نحو 29.8 مليون دولر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة مبا�صرة حوايل 687 األف 
�صخ�س )47 %من الإناث(، وينجُم عنها قرابة 710 اآلف فر�صة عمل. وقد مت اإجناُز 587 

م�صروعًا بكلفة تقارُب 20.9 مليون دولر.

برنامج التمكني للتنمية  املحلية
يتمُّ تنفيُذ الربنامج على م�صتَوَينْي: املجتمع وال�صلطة املحلية

 اأواًل: على م�صتوى املجتمع
تنفيذ  على  وحتفيزهم  القرى،  ومندوبات  مندوبني  واختيار  القرى  تعاون  جمال�س  ت�صكيُل  متَّ 
اإىل  اإ�صافة  مب�صط..  تقرير  وكتابة  قراهم  اأو�صاع  حتليل  على  وتدريبهم  ذاتية،  مبادرات 
اإعدادهم خلطط �صنوية م�صتقبلية )يف مديريات املالجم مبحافظة البي�صاء، وو�صاب ال�صافل 
مبحافظة ذمار، وال�صمايتني يف تعز، وال�صليعة يف املكال/ح�صرموت، واللَُّحيَّة يف احلديدة(.. 
ت�صكيُل  وذيبني )عمران(، حيث مت  التحفيز يف مديريتـَْي خارف  ا�صتكمال مرحلة  ف�صاًل عن 
2,969 �صخ�صًا  اأع�صاء/ع�صوات املجال�س  واإجمايل  الربع،  للقرى خالل  294 جمل�س تعاون 
)منهم 1,446 من الإناث(. وا�صتطاَع املجتمُع يف املديريات �صالفة الذكر تنفيذ 1,013 مبادرة 

ذاتية اأثناء تواُجد الِفَرق بتكلفة تقديرية تقارُب 74.6 مليون ريال ميني.
بت الأطُر املجتمعية التنموية )مندوبني /ات( على حتليل الو�صع التنموي للُعَزل، واختيار  كما ُدرِّ
)حمافظة  واملحويت  والطويلة  )احلديدة(  اللُّحية  مديريات  يف  ُعزلة   40 يف  تنموية  جلان 
ِلُعَزِلِهم  355 مندوبًا و257 مندوبة على حتليل الأو�صاع التنموية  املحويت(، حيث متَّ تدريُب 
واخلروج بتقرير تنموي لكل عزلة، وكذلك اخلروج اأي�صًا بت�صكيل جلنة تنموية قوامها 5 اأع�صاء

لكل ُعزلة، وكذا تدريب الأطر يف مديريات �صامع وحيفان )تعز( والنادرة وال�صربة )اإب( على 
"حتليل  م�صاندة  على  املخرجاُت  ا�صتملت  كما  اإدارية.  ومهارات  النزاع  واإدارة  ف�س  موا�صيع 
وبلغ  تنموية،  و40 جلنة  ُعَزل   3 ا�صتهداف  يف حمافظة �صنعاء، مت   . للعزل"  التنموي  الو�صع 
اإجمايل من مت تدريبهم على حتليل الو�صع التنموي من اأع�صاء هذه اللجان 612 �صخ�صًا منهم 
257 من الإناث.. ف�صاًل عن تدريب الأطر املجتمعية التنموية على التنمية احل�صا�صة للنزاعات، 
واكت�صاب مهارات خمتلفة. ومتَّ اأي�صًا ا�صتهداُف الأطر املجتمعية يف 4 مديريات تتبع حمافظتي 
تعز واإب، حيث ح�صَل اأع�صاُء هذه الأطر على تدريب يف التنمية احل�صا�صة للنزاعات )980 
�صخ�صًا، منهم 438 امراأة (، وتدريب على مهارات التعبئة املجتمعية وكتابة املحا�صر لـ813 

�صخ�صًا )من �صمنهم 408 ن�صاء(.

ثانًيا: على م�صتوى ال�صلطة املحلية
ت�صمنت الأن�صطة م�صتَوَينْي: املديرية واملحافظة.

و�صملْت تلك الأن�صطة تدريبًا على اآلية ومنهجية برنامج التمكني، ومنهجية التخطيط التنموي 
مراحَل  اإىل  بها  و�صوًل  املدين،  املجتمع  ومنظمات  التنموية  املجتمعية  والأطر  املحلية  لل�صلطة 
مٍة من التمكني املجتمعي واملوؤ�ص�صي جت�صيدًا لأهداف الالمركزية الإدارية واملالية.. اإ�صافة  متقدِّ
للمديريات  املتابعة  اآلية  يف  وتدريب  املتابعة  واآليات  الإدارية،  املهارات  يف  القدرات  بناِء  اإىل 

املتقدمة يف تنفيذ الربنامج. وت�صمنت املخرجات والإجنازات ما يلي:

اأ. على م�صتوى املديرية
ال�صلطة  من  م�صتهدفني  وتدريب  حمافظات،  عدة  يف  مديرية   24 ا�صتهداف  مت   : التدريب 
املحلية ومنظمات املجتمع املدين يف مكونات اإعداد اخلطة التنموية، وحتديث اخلطة والتقرير 
وت�صويق اخلطط  واملتابعة،  الإ�صراف  ومهارات  املحلية،  لل�صلطة  الكمبيوتر  ومهارات  التنموي، 
اإدارية  ومهارات  التمكني،  واآلية  التنموية،  اخلطة  واإعداد  للم�صاريع،  متويل  عن  والبحث 
واأ�صا�صية. وا�صتفاد من التدريب اأع�صاُء املجل�س املحلي واأع�صاُء هيئات اإدارية واأجهزة تنفيذية 
ومن�صقو الُعَزل واأع�صاُء منظمات جمتمع مدين. وبلغ العدد الإجمايل للم�صتهدفني من التدريب 

يف املكونات اأعاله 1,085 �صخ�صًا )منهم 47 امراأة(.

الدعم املوؤ�ص�صي )اأجهزة ومعدات(: مت توفري الدعم لل�صلطة املحلية يف حيفان واملخاء واملعافر 
و�صامع وال�صمايتني )حمافظة تعز(.

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر

1,5003,391عدُد جمال�س القرى التي متار�س اأعمالها بفعالية

عدُد املتطوعني ال�صباب الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
جماالت خمتلفة )ح�صب النوع االجتماعي(

2,500732ذكور

1,500634اإناث

عدُد اأع�صاِء ال�صلطة املحلية الذين درَّبهم ال�صندوُق يف اإطار برنامج 
1,5003,988التمكني للتنمية املحلية

عدُد االأفراد واال�صت�صاريني واملقاولني الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
3,0004,758مهارات حتفيز امل�صاركة املجتمعية

9054عدُد املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9050عدُد ال�صلطات املحلية التي دعمها ال�صندوُق

عات املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق 2,5001,714عدُد التجمُّ
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الرتاث الثقايف

م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صنعاء(
اأكرث من  الأعمال يف  توا�صلت  املُعد، فقد  الزمني  الربنامج  املقررة وفق  الأعمال  اإنهاِء  بهدف 
حمور خا�صًة بعد حث اإدارة ال�صندوق الجتماعي للتنمية معهد فينيتو على تعزيز طاقم العمل 
بخرباء خمتلفي التخ�ص�س لفتح اأعمال موازية وت�صريع وترية الإجناز--من ناحية-- وملزيد 
من نقل اخلربات الفنية املتعددة للطاقم املحلي )من ناحية اأخرى(، خا�صًة يف الأعمال التي 
العايل  امل�صتوى  ذات  الأعمال  واأي�صًا  امللونة،  الزخارف  ترميم  كاأعمال  عالية  دقة  اإىل  حتتاج 
التنفيذ كالأعمال الزخرفية اجل�صية، مبا يف ذلك الكتابات التي تتك�صف تباعَا، �صواء يف  يف 
اأو ما مت الك�صف عنها يف  اأروقة ال�صالة وحماريبها القدمية املخفية بطبقات ج�صية متعددة 
جدران املنارة ال�صرقية. كما متَّ تطويُر الأفكار اخلا�صة بدرا�صة املنطقة الغربية للجامع واملرافق 
املتعلقة بها، واأي�صًا اإعادة ت�صميم ور�صم املخططات الكهربائية ولوح التوزيع الكهربائية بناًء 

على التغيريات والأحمال املتزايدة نتيجة م�صاعفة اأعداد وحدات الإ�صاءة.

ومن جهة ثانية، توا�صلت اأعمال التنقيب الأثري، حيث مت فتح جم�س جديد على �صطح اجلامع 
ملعاجلة الأ�صقف اخل�صبية. كما توا�صَل العمُل يف احلفريات املفتوحة الواقعة يف �صوح اجلامع. 
ويف اأن�صطة اأعمال التوثيق، مت النتهاء من توثيق املحراب ال�صمايل. كما مت اأي�صًا توثيق اأجزاء 
من جدران اأروقة اجلناح ال�صمايل التي انتهت فيها اأعمال ترميم الأ�صقف اخل�صبية، حيث مت 

الك�صف فيها عن طبقات ج�صية اأ�صلية.

اخلام�س  الرواق  يف  الرتميم  اأعمال  جميع  اإنهاء  مت  اخل�صبية،  الأ�صقف  برتميم  يتعلق  ما  ويف 
من اجلناح ال�صمايل، ويتوقع النتهاء من توثيقه بعد الرتميم... كما بلَغ العمُل يف امل�صندقات 

الكبرية يف الرواقني الثالث والرابع من اجلناح ال�صمايل مراحله الأخرية.

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510340البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 190182معماريون، متخ�صِّ

5030املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

ب . على م�صتوى املحافظة
َب 25 من كوادر ديوان حمافظة �صبوة )منهم 4 ن�صاء( يف املهارات الإدارية.. كما نـُفـِّذت   ُدرِّ
برنامج  اإطار  يف  اأخرى  اأن�صطة  تنفيُذ  متَّ  كما  حلج.  حمافظة  لديوان  موؤ�ص�صي  حتليل  درا�صة 
الأطر يف عدة  التمكني ومدربي  ا�صت�صاريني وفرق  لتدريب  ور�صة متنوعة   15 �صملت  التمكني، 
امليداين،  للنزول  والتهيئة  للتمكني،  امليدانية  والآلية  التمكني  مكونات  يف  وذلك  حمافظات، 
وتفعيل دعم املبادرات املجتمعية، واإعداد اخلطط التنموية للمحليات، وحتليل و�صع العزل. وبلغ 

اإجمايل امل�صتفيدين من التدريب 318 �صخ�صًا )منهم 126 امراأة(.

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
�صملت اأهمُّ الأن�صطة تدريَب وتاأهيَل 313 من اخلريجني اجلامعيني )117 منهم من الإناث(، 
وذلك ملنا�صرة الق�صايا التنموية �صمن برنامج روافد يف حمافظات حلج وعمران واإب وتعز. 
روافد  دليل  جتهيز  ل�صتكمال  للم�صمم  وت�صليمها  التدريبية  املادة  مراجعة  ا�صتكمال  مت  كما 
يف  مديريات  عدة  يف  تنفيذها  مت  �صبابية  ذاتية  مبادرة   15 متابعة  وكذا  واملتدرب،  للمدرب 
يف  ت�صهم  مقرتحات  عدة  تقدمي  عن  ف�صاًل  وعمران(..  وال�صالع  واإب  وحجة  وتعز  البي�صاء 
تطوير الربنامج، منها البدء يف عملية ال�صتهداف حل�صر 100 منا�صر/ة جدد من حمافظة 
رمية، وكيفية متكني ال�صباب اقت�صاديًا والبحث عن بع�س التجارب، وحتديث الربو�صور اخلا�س 

بالربنامج، واإ�صافة مو�صوع املنا�صرة التنموية اإىل احلقيبة التدريبية.
وقد متَّ عر�ُس كلِّ ما متَّ اإجنازه يف الربنامج على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بربنامج روافد

 www.rawfd-sfd.com وكذا على �صفحة الربنامج يف الفي�س بوك )ملتقى �صباب روافد 
التنموي(.

برنامج التدخل املتكامل
�صملت اأن�صطة التدخل املتكامل املجالت التالية:

االأن�صطة الزراعية واالقت�صادية: مت تدريب وتاأهيل 14 من عمال ال�صحة احليوانية يف ُعْزَلتـَْي 
17 متدربًا/ة يف عزلة القحيفة  بني اأ�صعد )اإب( والثلوث  )ذمار(.. وكذلك تدريب وتاأهيل 
بعد  عزلهم  يف  احليوانات  معاجلة  خدمة  تقدمي  بهدف  وذلك  )حلج(  كر�س  ومركز  )تعز( 

7 دورات يف جمال  باإجمايل  اإر�صادية تدريبية يف �صبع قرى  التخرج. كما جرى تنفيذ دورات 
الإنتاج الزراعي، ا�صتهدفت 341 �صخ�صًا )منهم 110 من الإناث(.

التمكني االقت�صادي: مت بناء قدرات 105 من �صباب عزلة القحيفة يف جمالت فنية خمتلفة 
نهم من احل�صول على  )كهربائية، �صيانة اأدوات منزلية، �صباكة( لإك�صابهم مهارات فنية متكِّ

ن و�صعهم املعي�صي. فر�س عمل ثابتة وحت�صِّ
لُت يف املياه: مت اإجناز 151 �صقاية منزلية يف عزلة الثلوث و444 �صقاية اأخرى لقرى  التدخُّ

رح�س واجلبل )بني اأ�صعد، حزم العدين، اإب(.

لُت يف التعليم: مت تنفيذ ور�صة عمل تدريبية ملدة 15 يومًا لإعداد كتيبات الطريقة  التدخُّ
ال�صوتية يف جمال حمو الأمية والتعليم املجتمعي بوا�صطة 12 م�صاركًا/ة.. ف�صاًل عن 

زة  ا�صتكمال تنفيذ ثالثة دورات تدريبية ميدانية لـ51 متدربًا/ة يف جمال املدار�س املعزِّ
لل�صحة املدر�صية يف ُعَزل بني مبارز )القفر، اإب( والأ�صاودة )ماوية، تعز( ومنطقة امل�صاريج 

)طور الباحة، حلج(. كما مت فتح ومتابعة 13 ف�صل تعليم جمتمعي يف عزلة وادعة بني 
�صرمي، ي�صتفيد منها 220 دار�صة، وكذا  متابعة 14 ف�صاًل ملحو الأمية يف القحيفة ي�صتفيد 
منها 520 دار�صة من خمتلف القرى، وتنفيذ واإجناز 6 دورات تدريبية لـ150 من املعلمني/

ات والإدارة املدر�صية بعزلة وادعة والقيادة الرتبوية واملوجهني مبديرية بني �صرمي.. 
بالإ�صافة اإىل تاأثيث وجتهيز 4 مدار�س يف اجلحيلة والقيفي )َكِر�س، القبيطة، حلج(.

لـ24 من  لُت يف بناء القدرات: مت تنفيذ دورة تدريبية يف جمال التعاقدات املجتمعية  التدخُّ
اأع�صاء اللجنة التنموية بعـزلة وادعة/ عمران حيث )ن�صفهم من الإناث(. ونفذ اأع�صاُء جلنة 
التنمية زيارة ميدانية اإىل العتنة )حر�س( مت خاللها الطالع على جتربة الربنامج يف املنطقة، 

وكذلك جتربة جمعية العتنة التنموية بهدف تبادل اخلربات.

)املكال،  ميفع  مبنطقة  ال�صحيني  العاملني  من  لـ28  دورتان  ُنفذت  ال�صحة:  يف  لُت  التدخُّ
ح�صرموت(، وذلك يف جمال رعاية  الأم والطفل واملهارات الإدارية. كما مت ا�صتكمال تنفيذ 
مبارز  بني  ُعَزل  يف  املدر�صية  لل�صحة  زة  املعزِّ املدار�س  جمال  يف  ميدانية  تدريبية  دورات   3

والأ�صاودة ومنطقة امل�صاريج، ا�صتفاَد منها 51 متدربًا/ة.
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ترميم جامع االأ�صاعر - زبيد 

م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صبام/ كوكبان(
فور النتهاء من اأعمال الرتميم الإن�صائي للمكونات اخل�صبية لل�صقف املزخرف للرواق ال�صرقي، 
اأ�صابع  التقليدية من  واملكونات  الأ�صلوب  للمطر وفق  العازل  ال�صقف  اإعادة تركيب مكونات  مت 
وح�صائ�س وخلطة طينية، ثم ُبِدَئ يف تنفيذ طبقات الق�صا�س وفق اأ�صلوب العمل التقليدي اأي�صًا-

-مبا يف ذلك تركيب امليازيب اخل�صبية.
                   

الغربي  اأعلى اجلدار  املزخرفة  القوالب اجلب�صية  وتركيب  بناء  البدُء يف  الوقت، مت  نف�س  ويف 
للرواق ال�صرقي املطل على �صحن اجلامع، واأي�صًا مت فك الدعائم احلديدية الداعمة لأعمدة 
ارتكزت  التي  اخلرا�صانية  ال�صبة  تك�صري  جرى  واأخريًا،  نت..  وُخزِّ ُوثـِّقت  اأن  بعد  الرواق  هذا 

عليها هذه الدعائم.
كما ُبِدَئ يف الك�صف عن الزخارف والنقو�س وطبقات اجل�س يف جدران الرواق ال�صرقي، حيث 
لإزالة  لالآثار  العامة  الهيئة  منت�صبي  من  متخ�ص�صني  اأخ�صائيني  قبل  من  العمل  تنفيذ  يتم 
طبقات التالبي�س الأ�صمنتية امل�صتحدثة يف ا�صقف جدران الرواق ال�صرقي ويف جدران الرواق 
ال�صرقي اأي�صًا ومن الداخل. واأثناء اأعمال الك�صف لغر�س اإجراء تدعيم جلوانب عمود اجلدار 
اأخرى على مدى فرتات  الك�صف عن نقو�س ج�صية مميزة ظلت مغطاة بطبقات  الأو�صط، مت 
زمنية طويلة ومت العمل على تثبيتها وتقويتها واإعادة اإظهارها بخ�صائ�صها الأ�صلية. ورافق هذه 
اأر�صية الرواق ال�صرقي للبحث والتاأكد من املن�صوب الأ�صلي  اأثرية يف  الأعمال تنفيذ جم�صات 

لأر�صية الرواق ال�صرقي مع املقارنة ببقية منا�صيب الأروقة الأخرى ومنطقة الربكة اجلنوبية.

ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية/املرحلة ال�صاد�صة
توا�صلت  تعز،  يف  الأ�صرفية  ومدر�صة  م�صجد  لرتميم  )والأخرية(  ال�صاد�صة  املرحلة  اإطار  يف 
الأثرية  والأخ�صاب  اجل�صية  والزخارف  امللونة  اجلدارية  للر�صومات  الدقيق  الرتميم  اأعمال 
والأحجار وبوترية عالية حيث مت النتهاء من التنظيف امليكانيكي والكيميائي والتثبيت والتقوية 

للر�صومات اجلدارية امللونة للنقو�س والزخارف اجل�صية لالأ�صرحة والبهو، ومت العمل يف اإعادة 
التكاملية  اأ�صا�س  التدخل على  قراءة درجة  واإعادة  ال�صالة  قاعة  املتو�صطة يف  للقبة  الروت�صة 
يونيو   �صهر  نهاية  ال�صالة  قاعة  لفتح  وال�صتعداد  ال�صقالة  لفك  والتجهيز  والتزان  والتوازن 
2014 م. كما مت اإجناز ترميم واإعادة ا�صتكمال اأجزاء من الأخ�صاب الأثرية لأك�صاك الأ�صرحة 
والباب اجلنوبي لقاعة ال�صالة و البوابة الغربية... ف�صاًل عن ال�صتمرار يف ترميم الأحجار 
اأي�صًا  والنقو�س احلجرية يف البوابة اجلنوبية للمبنى ويف بوابتي املئذنتني وباب اخلانقه. ومت 
اإعادة ق�صا�س قاعة ال�صالة للجناحني ال�صرقي والغربي، على اأن يتم ا�صتكمال بقية الأجزاء 

بعد تفكيك ال�صقالة نهاية �صهر مايو 2014 م. 

م�صروع ترميم جامع االأ�صاعر/املرحلة الثانية
كون  جدًا  جيدة  ن�صبة  وهي   %40 اإىل  الإجناز  ن�صبة  و�صلت  حيث  جيدة  بوترية  ي�صري  العمل 
ترميم  اأعمال  تتوا�صل  الربع  هذا  وخالل  منطية.  ولي�صت  دقيقة  اأعمال  تـُنفـَّذ  التي  الأعمال 
الواجهة ال�صمالية التي تعاين جدرانها ال�صاندة )الفحول( من التكر�س والإهرتاء ب�صبب فقد 
ال�صقف  واإزالة مكونات  البدء يف فك  امل�صجد  الغربي من  الرابطة. كما مت يف اجلناح  موادها 
املواد  وبا�صتخدام  التقليدي  الأ�صلوب  وفق  بنائه  اإعادة  ليتم  الغربي  الرواق  �صمال  امل�صتحدث 

التقليدية بعد عمل كل املعاجلات املطلوبة للعنا�صر اخل�صبية �صد الأر�صة.

ال�صرقية  الربكة  منطقة  �صمايل  والأثرية  الإختبارية  املج�صات  بع�س  اأجريت  اآخر،  جانب  ويف 
للك�صف عن الأ�صا�صات وتتبع الأ�صرار التي �صببها ت�صرب مياه الربكة على مدى العقود املا�صية 
، كما ُبد يف معاجلة وترميم وا�صتبدال الب�صط اخل�صبية ل�صلم املئذنة التي تاآكلت ب�صبب الأر�صة 

وبنف�س املوا�صفات التقليدية الأ�صلية.
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موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(  )2011 – 2015(
امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج يف املناطق الريفية 

90,0000)امل�صاريع بعيدة املدى(

امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج )امل�صاريع ق�صرية 
املدى( - ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

900,000621,816ريف

416,900101,790ح�صر

723,606-الإجمايل

0 2.625 مليونفر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج يف املناطق الريفية )امل�صاريع بعيدة املدى(

فر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج )امل�صاريع ق�صرية املدى( 
- ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

 7.9 مليون 13.13مليونريف

678,600 2.64 مليونح�صر

 8.5 مليونالإجمايل

260,000امل�صتفيدون غري املبا�صرين: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الأ�صول املعي�صية  املجتمعية

4,9802,800الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار(

ن�صبة املوارد املالية التي متَّ دفعها كاأجور )%(
6073

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

ي�صمُّ برنامُج الأ�صغال كثيفة العمالة كاًل من برنامج النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

برنامُج النقد مقابل العمل
بغر�س  امل�صتهدفة  لالأ�صر  العمل  مقابل  النقد  اأمان  �صبكة  توفري  اإىل  الربنامُج  هذا  يهدُف 
زيادة  اإىل  يهدُف  كما  الزراعية.  املوا�صم  وركود  ال�صدمات  خالل  ال�صتهالكية  فجوتها  �صدِّ 
الأ�صول الإنتاجية للمجتمعات املحلية والأ�صر، وكذا رفع م�صتوى الوعي لدى املجتمعات املحلية 
املُ�صتهَدَفة حول خماطر �صوِء التغذية واأ�صرار القات، وبناِء القدرات وتعزيز املهارات للتعامل 

مع ال�صدمات يف امل�صتقبل.
لتنفيذ  املُ�صتهَدَفة  املحلية  للمجتمعات  م�صروطة  م�صاعدات  تقدمي  خالل  من  ذلك  ويتحقُق 
الأعمال كثيفة العمالة، وكذا م�صاريَع يف جمالت الري وح�صاد املياه واإعادة تاأهيل املدرجات 
الزراعية وحت�صني الأرا�صي الزراعية و�صيانة وحت�صني طرق القرى.. ف�صاًل عن حت�صني م�صادر 
كما  لكل جمتمع.  الأولوية  ذات  الحتياجات  اأ�صا�س  على  املائية  امل�صاقط  واإدارة  ال�صرب،  مياه 

التدريبية  اخلدمات  توفري  طريق  عن  ال�صلع  توفري  خالل  من  اأي�صًا  الربنامج  اأهداُف  تتحقُق 
وال�صت�صارية، واأن�صطة تطوير اخلطط الت�صغيلية ال�صنوية لل�صندوق الجتماعي للتنمية.. وكذا 
بناء قدرات ال�صلطات املحلية واملجتمعات املختارة يف جمال التخطيط الت�صاركي واإدارة اأن�صطة 

التنمية.

م املُْحَرز: منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية مار�س 2014، قاَم الربنامُج بتطوير 460  التقدُّ
تلك  م�صروعًا من   321 تنفيذ  ويجري حاليا  دولر.  مليون   121 تكلفتها مببلغ  ُر  ُتقدَّ م�صروعًا 
9.3 مليون يوم عمل، يف  توّلد منها نحو  90 مليون دولر تقريبًا،  امل�صاريع بتكلفة تقدر مببلغ 
حني ا�صتفاد 723,606 اأ�صخا�س من امل�صاعدات النقدية ب�صكل مبا�صر، وبلغ عدد امل�صتفيدين 
 9 من  يقرب  ما  للمجتمع(  املعي�صية  الأ�صول  من  امل�صتفيدين  الأ�صخا�س  )اأي  املبا�صرين  غري 
ماليني �صخ�س. عالوًة على ذلك، بلغ عدد فر�س العمل التي توّلدت يف اإطار برنامج امل�صاعدة 
8.5 مليون يوم عمل، يف حني بلغت امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات  من خالل العمل 

الزراعية التي مت ا�صت�صالحها 2,800 هكتار.

م�صروع توثيق واإنقاذ جامع ال�صاذيل
املعامل  اأهم  من  و�صريحه  العام )821هـ/1418م(  املتوفى يف  “ال�صاذيل”  ال�صيخ  يعد جامع 
الأثرية يف مدينة امَلخا )تعز(، ومن اأ�صهر مزارات ال�صوفية يف اجلزيرة العربية،حيث يكت�صب 
املبنى اأهمية تاريخية ومعمارية كبريتني... وهو بحاجة اإىل تدخل لإنقاذ وحماية املنارة وبنية 
مت  كما  املقيم،  املهند�س  واختيار  امل�صروع  اإدارة  تكوين  مت  الربع  هذا  وخالل  الأ�صلي  امل�صجد 
البدء يف جتهيز موقع العمل وتق�صيمه بالتن�صيق مع املجل�س املحلي ملديرية املخا وحمافظة تعز..

 م�صروع طباعة كتاب اللهجة املحكية ال�صقطرية
متت طباعة ون�صر هذا الكتاب حيث تكمن اأهميته  بالتعريف باإحدى اللهجات الأ�صيلة املحكية 
يف جزيرة �صقطرى اليمنية النادرة واملهددة بالندثار. وي�صتخدم �صكان اجلزيرة لهجة حمكية 
�صكان  توارث  وقد  اليمن  يف  الأخرى  املناطق  �صكان  من  غريهم  ي�صتخدمها  ل  بهم  خا�صة 
هذه  هي  فما  اليوم.  حتى  كيانها  على  وحافظوا  القدمي  التاريخ  منذ  املحكية  هذه  اجلزيرة 
اليمنية  النقو�س  بلغة  املحكية؟ وما عالقتها باملحكية املهرية واملحكية اجلبالية؟ وما عالقتها 

القدمية )ال�صبئية واملعينية والقتبانية واحل�صرمية..( واللغة العربية الف�صحى؟ الكتاب يجيب 
على هذه الأ�صئلة من خالل ر�صالة ماج�صتري يف نظامها ال�صوتي وال�صريف والنحوي للباحث/ 

قطرّي(. نوح عبد اهلل �صامل علهمي )ال�صُّ

م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
وم�صاعِدِه  والوطني  الدويل  للخبري  املرجعية  ال�صروط  اإعداد  وكذا  العمل  خطة  مراجعة  مت 
بالتن�صيق مع ICCROM )املجل�س الدويل لدرا�صة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية( ومركز 
اآثار/ ال�صارقة التابع للمجل�س وبالتن�صيق والتعاون مع وزارتي الثقافة والتعليم العايل والبحث 

العلمي وكلية الهند�صة -  ق�صم العمارة بجامعة �صنعاء.
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

وخدمات  الأ�صغر،  واملن�صاآت  ال�صغرية,  املن�صاآت  الثالثة:  القطاعات  يف  م�صاريع   8 تطويُر  متَّ 
تنمية الأعمال، بكلفة تقديرية تقارُب 4 ماليني دولر. 

التمويلُت واملَِنُح
وتقدمي  والأ�صغر  ال�صغري  التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  قرو�س  ملحافظ  الوحدة متويلها  وا�صلت 
الدعم الفني لها لتمكينها من ال�صتمرار يف تقدمي خدماتها املالية ب�صكل م�صتدام للفئة امل�صتهدفة 
من الن�صاء والرجال اأ�صحاب الأن�صطة املدرة للدخل... وذلك كالتايل: برنامج الحتاد للتمويل 
للتمويل  وبرنامج ح�صرموت  دولر(،  األف   186 يعادل  ما  اأي  ريال ميني  مليون  الأ�صغر )40 
الأ�صغر )215 مليون ريال: حوايل مليون دولر(، برنامج �صنعاء لالإقرا�س “اآزال” )حوايل 5.6 
مليون ريال، ما يعادل 25,866 دولرًا، وذلك لتطوير منتجاته واأنظمته(، ووكالة تنمية املن�صاآت 
ال�صغرية والأ�صغر )128.91 مليون ريال - ما يعادل 600 الف دولر، وذلك لتغطية نفقاتها 
الت�صغيلية يف املركز الرئي�صي وفروعها يف عدن واملكال، وكذلك متويل م�صاريعها يف جمال تنمية 
خدمات العمال التي تنفذها يف عدد من حمافظات اليمن(، وموؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر 
)215 مليون ريال، اأو مليون دولر، بال�صافة اىل متويل املوؤ�ص�صة مِبَنٍح نقديٍة لتطوير منتجاتها 
واأنظمتها، ت�صُل اىل حوايل 21.9 مليون ريال )102 الف دولر(، وكذلك �صبكة اليمن للتمويل 
الأ�صغر )24.6 مليون ريال، ما يعادل 114,336 دولر، وذلك لتغطية تكلفة نفقاتها الت�صغلية 

واأن�صطتها التدريبية والدعم الفني التي تقدمه لربامج وموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر(، واجلهاز 
املركزي لالإح�صاء )19.1 مليون ريال، او 88,706 دولرات، والذي ميثل الدفعة الثانية لدعم 

م�صروع م�صح القوى العاملة والتمويل الأ�صغر(.

الدعم الفني وتبادل اخلربات واملعلومات
ت�صعى الوحدة اإىل تعزيز البناء املوؤ�ص�صي لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر بهدف 
حت�صني اأدائها ورفع كفاءة قدرات ومهارات كوادرها، حيث وا�صلت تقدمي الدعم الفني امل�صتمر 
لهذه الربامج واملوؤ�ص�صات. فقد اأقامت الوحدة يف 29 يناير)بالتعاون مع �صركة فر�س املغربية( 
ور�صة عمل ل�صركائها يف جمال التمويل الأ�صغر حول التمكني القت�صادي عرب التمويل الأ�صغر 
14 برناجمًا وموؤ�ص�صة وم�صرف وبنك  23 م�صارك ميثلون  الإ�صالمي وقد �صارك يف الدورة   
و�صركة اإىل اإ�صافة اإىل البنك الدويل وموظفي الوحدة وقد تطرقت الور�صة اإىل اأهمية التمويل 
لتح�صني  اقت�صاديًا  متكينهم   من  للدخل  املدرة  امل�صاريع  اإ�صحاب  لتمكني  الإ�صالمي  الأ�صغر 

م�صتوى حياتهم وتطوير م�صاريعهم.

وحدة  وا�صلت  املحا�صبي(  الب�صرية,  املوارد  )القرو�س,  الثلثة  االآلية  االأنظمة  تطوير 
املن�صاآت تقدمي الدعم لكل من �صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر يف جمال  جتهيز جميع �صرفرات 
الفروع,  اختبار املتقدمني ل�صغل وظيفة م�صئول تقنيه معلومات يف ال�صركة, كما مت زيارة موؤ�ص�صة 

قطاُع الطرق
ُر  ُتقدَّ م�صروعًا   396 على  املوافقة  متت   ،2014 مار�س   31  -  2011 يناير   1 الفرتة  خالل 
الطرق  ُهَما:  فرعيني،  قطاعني  حتت  امل�صاريع  هذه  تندرج  دولر.  مليون   118 مببلغ  تكلفتها 

الريفية ور�صف ال�صوارع.
تولد  الريفية،  الطرق  من  كم   686 بناُء  متَّ  اأعاله،  املذكورة  الفرتة  خالل  الريفية:  الطرق 
منها حوايل 910 اآلف يوم عمل، وتوفري فر�س اأف�صل للو�صول اإىل اأقرب قرية/�صوق حلوايل 
حتت  التي  امل�صاريع  من  عمل  يوم   755,266 خلق  مت  ذلك،  على  عالوة  ن�صمة.   340,131

التنفيذ.
اآنفة الذكر، مت  اأ�صغال كثيفة العمالة يف الريف(: خالل نف�س الفرتة  ر�صف ال�صوارع )اأن�صطة 

توليد حوايل 1.4 مليون يوم عمل من امل�صاريع املُنَجَزة وامل�صاريع اجلاري تنفيذها.

من جانٍب اآخر، �صملت الأن�صطة الأخرى عقد 14 دورًة تدريبيًة يف فروع ال�صندوق يف تعز وحجة 
واملحا�صبة،  امل�صاريع،  على  بالإ�صراف  اخلا�صة  الربنامج  اآلية  واملكال حول  واحلديدة  وعمران 
100 مهند�س و20 حما�صبًا و146  واآلية ال�صتهداف، واملتابعة املجتمعية. ا�صتهدف التدريُب 
ا�صت�صاريًا جمتمعيًا )منهم 63 من الإناث(. كما مت عقد دورتني توعويتني يف �صبوة و�صقطرى 

حول خماطر �صوِء التغذية واأ�صرار القات.
بالإ�صافة اإىل ذلك، جرى يف مدينة احلديدة عقُد اللقاِء ال�صنوي الأول ملنت�صبي برنامج الأ�صغال 
كثيفة العمالة، والذي �صارَك فيه جميُع موظفي الربنامج يف الإدارة العامة لل�صندوق وفروعه يف 
د من اأنَّ جميَع املوظفني وال�صت�صاريني على دراية ولديهم  املحافظات. هدَف الجتماُع اإىل التاأكُّ
فهٌم كاٍف لأهداف واآلية ومعايري الربنامج. كما متَّ عقُد ور�صة عمل يف الإدارة العامة ح�صرها 
منحة  من  متويلها  �صيتم  التي  امل�صاريع  اختيار  معايري  ملناق�صة  الفروع  يف  الربنامج  م�صوؤولو 
اأخذها يف العتبار. ويجري حاليًا فرُز  الت التي �صيتمُّ  البنك الدويل الإ�صافية، واأنواع التدخُّ
هات  لة من هذه املنحة. كما تطرقت الور�صة اأي�صًا اإىل توجُّ واختياُر املناطق لتنفيذ امل�صاريع املَُموَّ

الربنامج خالل املرحلة اخلام�صة من عمليات ال�صندوق )2016- 2020(.
موؤ�صراُت قطاع الطرق

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 مار�س 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

الو�صول اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,300686حت�صينها )كم(

النقد مقابل العمل - طريق الدبي - حلج 
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اأي�صًا  الثالثة. ومت  الآلية  الأنظمة  الدعم يف جمال ربط  لها  الأ�صغر ومت تقدمي  للتمويل  عدن 
القيام بزيارة ميدانية لربنامج اآزال  هدفت اإىل تفعيل النظام املايل واملوارد الب�صرية, كما مت  
تطوير نظام  قرو�س الوحدة, وكذلك  الجتماع مع اخلرباء من �صركه LFS الذي عقد يف عمان 

الأردن بهدف تقدمي الدعم الفني يف نظم املعلومات للوحدة.

امل�صادقات امليدانية ملحافظ القرو�س: قامت الوحدة  بتنفيذ امل�صادقات امليدانية على 
عينة من حمافظ قرو�س فروع  �صركة الأوائل  للتمويل الأ�صغر والتي �صملت جميع فروعها 

املنت�صرة يف حمافظة تعز , وذلك من قبل  فرق العمل امليدانية التي مت تدريبها  والتي لديها 
خربة كبرية يف هذا املجال , وهدفت تلك امل�صادقات امليدانية اإىل التحقق من وجود القرو�س 

لدى العمالء والعميالت والتاأكد من �صحة و�صالمة اإجراءات �صرف تلك القرو�س للفئات 
امل�صتهدفة ومدى التزام ال�صركة بتلك الإجراءات. 

 اخلدمات غري املالية )خدمات االأعمال الأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واالأ�صغر(
قامت الوحدة بدعم ومتويل وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر، حيث مت تطوير 3 م�صاريع 
بالتعاون مع الوكالة وبلغ اإجمايل متويالتها 128.9 مليون ريال )ما يعادل 599,581 دولرًا( 
لتغطية نفقاتها الت�صغيلية يف املركز الرئي�صي وفروعها يف عدن واملكال وكذلك متويل م�صاريعها 

يف جمال تنمية خدمات العمال التي تنفذها يف عدد من املحافظات.

مت  التي  ال�صركات  اإحدى  مع  )بالتن�صيق  الوكالة  قامت  احلرفية:  ال�صلت  ت�صدير  تطوير 
باإعداد   )2013 11-7 فرباير  للفرتة  املانيا  اأُقيم يف  الذي  اإمبيانتا  اختيارها خالل معر�س 
الرتتيبات لتجهيز 15 األف �صلة ل�صحنها اىل ال�صوق اخلارجية. و�صت�صهم الطلبيات اجلديدة يف 

ت�صغيل 200 حريف وحرفية من خمتلف املحافظات.
برنامج بيزن�س اإيدج: تتابع الوكالة اأن�صطتها يف مراقبة وت�صيري الربنامج التدريبي بيزن�س اإيدج 
كجهة م�صرفة بال�صراكة مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية  ) ) IFC حيث مت خالل الربع الأول متابعة 
ح�صور املتدربني لـ789 متدربًا يف �صنعاء واحلديدة وعدن وح�صروموت، ومطابقة ال�صماء يف 
النظام الآيل للربنامج, كما مت تقييم 80 متدربًا ملعرفة اأثر التدريب وما اإذا كان قد �صاعدهم 
يف تطوير من�صاآتهم وتطوير اأعمالهم, كما مت تدريب اثنان من �صركاء الربنامج يف ا�صتخدام 

قاعدة البيانات �صمانًا لتحديثها, كم مت اأي�صًا توزيع 88 كتاب على املعاهد امل�صاركة.
درا�صة االحتياجات التدريبية لل�صيادين: عقدت الوكالة يف حمافظة عدن ور�صة عمل لعر�س 
خمرجات درا�صة الحتياجات التدريبية وغري التدريبية لل�صياد التقليدي يف عدن واأبني حيث 
.كما  اخلا�س  القطاع  و�صركات  دولية  منظمات  وعدة  من جهات حكومية  م�صاركًا   80 ح�صر 
ا�صتثمارها.  ميكنهم  التي  الفر�س  ملعرفة  ال�صغر  التمويل  وبرامج  موؤ�ص�صات  من  عدد  ح�صر 
وخالل الور�صة، مت عر�س خمرجات الدرا�صة و عر�س للتدخالت التي قامت بها الوكالة لتطوير 
�صاأنها حل عدد من  التي من  التو�صيات  الور�صة مت �صياغة عدد من  نهاية  القطاع. ويف  هذا 
يف  منها  جزءاً  الوكالة  �صتتبنى  وم�صاريع  كخطط  بع�صها  ترجمة  وكذلك  احلالية  امل�صكالت 

امل�صتقبل القريب.

بناء موؤ�ص�صي مل�صروع حتليل �صل�صل القيم امل�صافة: اأقامت الوكالة الدورة التدريبية الوىل 
يف حتليل �صال�صل القيم امل�صافة حيث مت تدريب 25 ا�صت�صاريًا حمليًا يف اآليات عمل درا�صات 
والقطاع  املانحة  اجلهات  من  عدد  دعوة  فيها  مت  عمل  ور�صة  قامة  تبعها  القيم...  �صال�صل 
اخلا�س لتحديد واختيار القطاعات احليوية التي �صتتبناها الوكالة خالل الفرتات القادمة كما 
مت اختيار 5 قطاعات حيوية )الدواجن، الأثاث، املطاعم، م�صتقات احلليب، �صيانة ال�صيارات( 
وال�صتعانة بـ10 ا�صت�صاريني حمليني لتنفيذ هذه الدرا�صات. ومت البدء بالنزول امليداين للخم�س 
درا�صة  تنفيذ  يف  ال�صت�صاريني  يحتاجها  التي  التف�صيلية  املعلومات  على  والتعرف  القطاعات 

القطاعات.

اأقيمت دورتان يف تقنية املعلومات  درا�صة احتياج ال�صوق من العمالة يف تقنية املعلومات: 
لل�صوق  )التاأهيل  والخرى يف الربجمه  الوراك،  بلغة  البيانات  قواعد  اإحداهما  )ال�صبكات(، 
اخلارجية(، حيث �صارك يف هذه الدورات 33 طالبًا و14 طالبة من خريجي ق�صم نظم وتقنية 
املعلومات. هدفت هذه الدورات اإىل بناء وتطوير قدرات جمموعة من ال�صباب يف حزمة تدريبية 
متخ�ص�صة ومرتبطة بال�صوق املحلي والإقليمي وكذلك رفد ال�صوق بكوادر موؤهلة يف ا�صتخدام 

قواعد البيانات وال�صبكات.

الآن  تقوم   ،2013 عام  نهاية  يف  املدربني  تدريب  دورة  من  الإنتهاء  بعد  مبادرة:  م�صروع 
من  لعدد  النزول  مت  حيث  الطالب،  اأداء  ومتابعه  بتطبيقه  الربنامج  يف  ال�صريكة  اجلامعات 
من  املدربني  ملقابلة  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  عدن  وجامعة  تعز  جامعة  منها  اجلامعات 
خالل  ومن  الربنامج.  مع  تفاعلهم  ومدى  الطالب  فعل  ردود  ومعرفة  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
الربنامج  عمل  �صري  ملناق�صة  الكليات  وعمداء  اجلامعات  روؤ�صاء  مقابلة  مت  امليداين،  النزول 
وماهية ال�صعوبات احلالية التي ميكن للجامعات تذليلها لتطبيق برنامج مبادرة ب�صكل اأف�صل. 
ال�صباب  �صبل متويل  ملناق�صة  تعز  وجامعة  الت�صامن  بنك  من  مع ممثلي  اجتماع  عقد  كما مت 
اخلريج بقرو�س �صهلة ومي�صره ليبداأو بها م�صاريعهم اخلا�صة. وكانت النتائج الأوليه ممتازة 

من حيث جتاُوب الطالب وا�صتيعابهم للربنامج والتزامهم باإعداد خطط العمل.

باملمار�صات  اإىل تعريف املزارعني  امل�صروع  اليمني وت�صويقه: يهدف  اإنتاجيه النب  تطوير 
زيادة  وكذلك  املح�صول  يف  التلف  حجم  وتقليل  عالية  بجودة  النب  زراعة  لتطوير  احلديثة 
للنب  اجليدة  املمار�صات  يف  تدريبية  دورة  اإقامة  مت  )احُلديدة(  ُبَرع  مديرية  ففي  الإنتاجية. 
لع�صرين مهند�صًا وفنيًا زراعيًا. كما مت تنفيذ يوم حقلي لتعريف املهند�صني باملمار�صات احلديثة 
وكيفية تطبيقها فعليًا على مزارع النب. ويف �صهر يناير، متَّ البدُء ببناء اخلزانات يف احلقول 
الإر�صادية التي �صيتم تخزين املاء فيها ملوا�صم اجلفاف، حيث تتبنى الوكالة امل�صاهمة يف بناء 

17 خزانًا لعدد مماثل من املزارعني يف املديرية. 

م�صروع املدخلت الزراعية: بداأ التح�صري والتنفيذ لعدة دورات لتدريب املدربني، ا�صتهدفت 
372 مزارعًا ومهند�صًا زراعيًا. كما مت توزيع 6 بيوت حممية مدعومة من الوكالة ملزارعني من 
 7,200 توزيع  البيوت، ف�صاًل عن  الري لهذه  توزيع �صبكات  ذمار وح�صرموت و�صنعاء، وكذا 
لعدد  مهجنة  خيار  بذرة  و7,000  حمميًا،  حممي  بيتًا  لـ12  مريليا(  )�صنف  طماطم  �صتلة 
مماثل من البيوت املحمية. كما مت توزيع 4,000 مرت من املل�س الزراعي لكافة البيوت املحمية.

�صهادة  لأخذ  املحليني  املحا�صبني  تاأهيل  اإىل  امل�صروع  يهدف  اخلليجية:  الزمالة  برنامج 
املحا�صبني  مع  والتوا�صل  للم�صروع  بالرتويج  البدُء  الربع  خالل  مت  وقد  الإقليمية.  الزمالة 
التي يقدمها الربنامج، كما مت فتح باب  التاأهيلية  القانونيني لت�صجيعهم على دخول الدورات 
جمال  يف  مهارتهم  لتطوير  فر�صة  لإعطائهم   2000 عام  منذ  اخلريجني  للطلبة  الت�صجيل 
على  ليح�صلن  توؤهلهن  بربامَج  لالإلتحاق  حما�صبات  ت�صجيُع  متَّ  ال�صياق،  ذات  ويف  املحا�صبة. 
الوكالة )بالتعاون مع جمعية املحا�صبيني  اأقامت  �صهادة حما�صبات قانونيات معتمدات, حيث 
اليمنيني( ور�صة تعريفية ا�صتهدفت 30 حما�صبة لتعريفهن بالإجراءات القانونية كي يح�صلن 
منهم  عدد  اختيار  يتم  كي  وحما�صبة  حما�صبًا   84 مع  مقابالٌت  اأُجريت  وقد  ال�صهادة.  على 

ليلتحقوا بالربنامج خالل املرحلة القادمة.

�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
التمويل  وموؤ�ص�صات  لربامج  والتحفيز  التدريب  تقدمي  يف  دورها  الربع  خالل  ال�صبكة  وا�صلت 
الأ�صغر، حيث عقدت يف 28 مار�س اللقاَء ال�صنوي الثالث للتمويل الأ�صغر حتت �صعار “تنمية 
مع  وبال�صراكة  للتنمية  الإجتماعي  ال�صندوق  من  بدعم  وذلك  اليمن”،  يف  الزراعي  التمويل 
موؤ�ص�صات  ال�صبكة من  اأع�صاِء  اللقاَء جميُع  وقد ح�صَر  كورب�س”.  و”مري�صي  “�صبارك”  منظمة 
الدولية  املنظمات  املركزي، وممثلون من  البنك  الأ�صغر، وممثٌل عن  التمويل  وبنوك  وبرامج 
الأوروبي(،  والإحتاد  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  الدولية، و�صندوق  للتنمية  الأمريكية  )كالوكالة 
وجهاٌت ممولة )كمنظمة التمويل الدولية، والوكالة الأملانية للتعاون الدويل، ومنظمة اأك�صفام(، 
ومنظمات املجتمع املدين وغريها. وقدم وزير ال�صناعة والتجارة دروع الفوز لعدد من موؤ�ص�صات 
وبنوك وبرامج التمويل الأ�صغر، وتخلل اللقاء تقدمي عدة عرو�س تتعلق بتطوير �صل�صلة قيمة 
وكذا  عمومًا،  زراعية  للمنتجات  امل�صافة  والقيمة  نقدي،  وحم�صول  كمنتج  امل�صافة  ال�صم�صم 
حول اإ�صتخدام املدخالت احلديثة التي نفذتها وكالة تنمية املن�صاآت يف عدة حمافظات وا�صتفاَد 

منها مئاُت املزارعني لزيادة النتاجية وحتقيق القيمة امل�صافة.
 -09 الفرتة  خالل  �صنعاء  يف  ال�صبكة  اأقامت  �صيب:  اأداة  با�صتخدام  املايل  التحليل  دورة 
13مار�س )بالتعاون مع �صبكة التمويل الأ�صغر للبلدان العربية “�صنابل”( دورة “التحليل املايل 
املمار�صني  على  يجب  التي  اخلربات  اأهم  من  ُتعترب  والتي  الهيكلية”،  �صيب  اأداة  باإ�صتخدام 
اإكت�صابها نظرًا لأهمية اأداة “�صيب” يف ال�صناعة. و�صارَك يف الدورة 23 �صخ�صًا من خمتلف 

املوؤ�ص�صات املعنية.
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موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر مار�س 2014 م

الربنامجم

حمفظة عدد العملء ) ن�صطون(
القرو�س 
)مليون 

ريال(

حمفظة 
القرو�س 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
املوظفني

عدد م�صئويل 
منطقة العملالقرو�س

مدخرونمقرت�صون
عدد 

القرو�س

مبالغ 
القرو�س
)مليون 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

35,3184666,0242,1400.691,4746,193222107بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

15,6359225,4206444.0120,5455,78313062الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

10,8329610,210674057,5833,0637134موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

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

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب9,5823501,5791.633,8947,2455756برنامج مناء للتمويل الأ�صغر4

9,314392,9315873.167,6545,62111579بنك الت�صامن للتمويل الأ�صغر5
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

7,0233215,8642,1370.311,4345,0365042الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج �صنعاء لالإقرا�س-

اأمانة العا�صمة4,668622,9003556.142,5242,0306527اآزال

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

4,6581501,967320,91616,03311418واملن�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(4,030353,9884753.216,2831,4133619برنامج ح�صرموت للتمويل الأ�صغر9

10
برنامج الحتاد للتمويل 

2,8141000336045,4291,9427931الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

1,6048104722.259,0542,0423113�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر11
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

12
املوؤ�ص�صة الجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�صمة1,4466601802.717,5291,7232412امل�صتدامة

مناطق خمتلفة67,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

327,33711,121651,81459,814994500-106,924اإلجمالي



14ال�صندوق االجتماعي للتنمية

عدد امل�صاريع وامل�صتفيدين والتكلفة التقديرية وفر�س العمل للربع الأول 2014 ) ح�صب القطاع (

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
) دولر( 

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة

ن�صبة الإناث )%( الإجمايل
9221,191221,19129,548502,640البيئة

396,98596,98530331,903الدعم املوؤ�ص�صي

3851,515851,51530,1605028,191ال�صحة

31,352,8531,352,8537,075701,541املن�صاآت الأ�صغر

1130,000130,0001302312املن�صاآت ال�صغرية

44,095- -41,097,0001,097,000املوروث الثقايف

94,927,2601,663,88013,8475288,485املياه

328,676,8045,413,42480,79052166,867الجمايل

عدد امل�صاريع وحجم اإ�صتثمار ال�صندوق للربع الأول 2014 ) ح�صب املحافظة(

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر(

م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية 

)دولر(

توزيع ال�صتثمار 
على املحافظات 

)%(

2625,000625,0007.2أبني

113,67513,6750.2المانه

42,960,700988,50034.1البي�صاء

31,239,5151,239,51514.3احلديده

1250,000250,0002.9ال�صالع

333,24733,2470.4تعز

170,75370,7530.8حجة

11,005,3531,005,35311.6ح�صرموت

51,966,560675,38022.7ذمار

387,74487,7441.0عمران

8424,257424,2574.9اأكرث من حمافظة

328,676,8045,413,424100.0الإجمايل

ن�صبة توزيع ال�صتثمار يف ال�صندوق للربع الأول 2014 

% 56.8

% 1.1

% 1.5

% 2.5

% 9.8

% 15.6

% 12.6

املياه 

املن�صئات 
ال�صغرية 

ال�صحة 

الدعم املوؤ�ص�صي
البيئة

املن�صاآت االأ�صغر

املوروث الثقايف

7.2
0.2

34.1
14.3
2.9
0.4
0.8

11.6
22.7
1.0
4.9

100.0
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الأول  2014 
)ح�صب املحافظة (

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر (

م�صاهمة ال�صندوق 
التقديرية )دولر (

توزيع ال�صتثمار على 
املحافظات )%(

1,397198,096,183164,568,0189.9اب

33461,289,11349,411,9543.1ابني

714107,587,952102,139,0775.4المانه

31941,798,08137,308,2272.1البي�صاء

16420,228,95819,272,5351.0اجلوف

1,253180,737,774175,071,3529.0احلديده

30050,151,80843,721,6602.5ال�صالع

45265,602,29157,603,6703.3املحويت

1088,506,6008,005,7190.4املهره

1,800274,317,911200,591,54613.7تعز

1,177165,534,830148,039,3488.2حجة

73685,130,65082,246,0344.2ح�صرموت

986132,027,258103,613,3286.6ذمار

36156,245,82135,080,0982.8رميه

30432,942,21931,647,3011.6�صبوه

35055,020,13953,975,8332.7�صعده

54468,857,79964,315,8293.4�صنعاء

33650,318,27847,772,0222.5عدن

928123,689,482109,678,6636.2عمران

725115,470,31686,330,7685.8حلج

13212,078,99711,414,4000.6مارب

1,377101,132,61899,351,1155.0اأكرث من حمافظة

14,7972,006,765,0801,731,158,498100.0الجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية الربع الأول  2014 ) ح�صب القطاع (

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

29222,490,185البيئة

20611,239,346التدخل املتكامل

85513,367,187التدريب

4,414515,975,775التعليم

58720,871,559الدعم املوؤ�ص�صي

23611,715,506الزراعة

1,05168,733,625ال�صحة

642126,218,528الطرق

62226,832,826الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

15922,805,845املن�صاآت الأ�صغر

327,747,742املن�صاآت ال�صغرية

21835,540,504املوروث الثقايف

1,641116,908,253املياه

40759,946,662النقد مقابل العمل

506,095,992خدمات الأعمال

11,4121,066,489,536الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة  حتى نهاية الربع الأول  2014)ح�صب القطاع (  

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
املتعاقد )دولر () دولر( 

العمالة املوؤقتةامل�صتفيدون غري املبا�صرينامل�صتفيدون املبا�صرون
اإناثذكوراإناثذكور

40245,103,80935,945,2791,756,2341,753,232210,455207,7061,378,744البيئة 

35432,381,56219,224,566158,058166,545112,493116,692813,199التدخل املتكامل

1,10230,235,44120,582,269122,30481,568418,545450,735446,002التدريب

5,313762,387,700619,531,9291,533,7171,287,1411,954,4001,687,14125,078,144التعليم

66829,839,74524,575,215366,923319,812323,506287,676709,602الدعم املوؤ�ص�صي

49759,792,15939,397,690350,405301,452460,697372,0121,565,936الزراعة

1,236103,006,94381,774,2392,876,4605,124,689858,9491,495,1302,300,193ال�صحة

861198,616,158173,105,5352,257,9242,230,605844,275834,7009,638,937الطرق

الفئات ذات 
72237,989,16831,503,401112,09472,57068,48252,431867,187االحتياجات اخلا�صة

18939,445,79632,056,92578,399350,739458,4841,393,626160,309املن�صاآت االأ�صغر

338,982,0317,747,74218,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28863,923,54454,536,023177,970167,44161,66669,3332,524,150املوروث الثقايف

2,321432,661,854184,742,8062,044,6572,061,727157,079137,6539,025,058املياه

747152,876,856143,715,552586,656570,556891,712942,39412,588,312النقد مقابل العمل

6911,005,85510,727,23961,93225,81781,11762,5992,979خدمات االأعمال

14,7972,006,765,0801,478,938,91867,100,516االإجمايل



ال�صندوق ينظم ور�صة تعريفية باالإدارة البيئية واملجتمعية للم�صاريع

ال�صندوق االجتماعي 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/

))ح�صرت دورة تدريبية يف جمال الرعاية التكاملية ل�صحة الطفل )IMCI( والتي مولها  ال�صندوق الجتماعي للتنمية )فرع حجة( للكوادر ال�صحية يف مديرية جنرة 
مبحافظة حجة.

ومع اأنَّ الدورة كانت ملدة 16 يومًا، اإل اإنها غنية جدًا باملعارف واملهارات، حيث غريت م�صتوى اأدائي اإىل الأف�صل بعد م�صاركتي فيها.

ًا يف اأداء العاملني ال�صحيني الذين تدربوا معي يف هذه الدورة، حيث اأن التقارير ال�صحية �صارت جيدة وُترفع  وكوين من�صقًا لربنامج �صحة الطفل يف املديرية، لحظُت تغريُّ
ب�صورة دورية، وتبني زيادة يف اإعداد امل�صتفيدين واملرتددين على املرافق ال�صحية، وخ�صو�صًا الأطفال، وكذا الإقبال على التح�صني وو�صائل تنظيم الأ�صرة. واأ�صبح بع�س 

العاملني ال�صحيني يقومون بتنفيذ جل�صات تثقيفية يف بع�س املرافق ال�صحية واملدار�س((.

                                                                                                                                                                                      عادل علي الف�صلي
ق برنامج �صحة الطفل )مديرية جنرة، حمافظة حجة( من�صِّ

نظم ال�صندوق الجتماعي للتنمية يف مقره الرئي�صي يف �صنعاء الثالثاء 9 اأبريل 2014 ور�صة تعريفية بالإدارة البيئية واملجتمعية مل�صاريع ال�صندوق 
وتعريف املجتمعات بالتغيريات املناخية وتاأثرياتها.

ح�صر الور�صة ممثلون من الوزارات و فروع ال�صندوق املختلفة يف املحافظات، كما ح�صرها اأي�صا عدد من املهتمني يف هذا املجال. وقد تناولت الور�صة 
ما ي�صمله اإطار الإدارة البيئية واملجتمعية  من حيث �صمان اإيالء العناية البيئية والجتماعية الالزمة للم�صاريع ،وذلك لدمج الإدارة البيئية والجتماعية 
البيئية  الآثار  عملية حتديد  لتوجيه  عملية  اأداة  ليكون مبثابة  اإعداده  الإطار مت  اأن  كما  ال�صندوق.  ينفذها  التي  امل�صروعات  لكل  التنموية  الدورة  يف 
والجتماعية املحتملة لال�صتثمارات املقرتحة، والتخفيف من هذه الآثار ، وكاأ�صا�س لإجراء م�صاورات مع �صركاء ال�صندوق وامل�صتفيدين املحتملني من 

امل�صاريع. كما فتح باب النقا�س مع احل�صور، ومت الرد على جميع ت�صاوؤلتهم. 
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