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 قدخطة التعافً لمدٌرٌة المالح محافظة لحج

 

بشكل سليب على أداء اخلدمات األساسية وعلى معيشة اجملتمعات احمللية؛ حيث ارتفعت  أثرت حوايل أربعة أعوام وقد اليمن بظروف استثنائية منذ دتر
 فرص العمل يف ظل تدين اإلمكاانت ادلالية وادلادية والفنية للجهات احلكومية وانعكاس ذلك على أدائها. تدنتو أسعار ادلواد األساسية والوقود 

على تنفيذ بعض التدخالت وتقدًن ادلساعدات للمجتمعات احمللية سعيًا لتوفَت مقومات  االنسانية إلغاثةوا التنمويرلموعة من شركاء العمل  تعمل لقد
ابحلد األدىن من مهامها جتاه اجملتمع؛ وقد كان من أىم تلك التدخالت  -األقل لىع -احلياة الكرؽلة ذلم، واحلفاظ على ىياكل ادلؤسسات العامة لتقوم

تعزيز الصمود ضمن برانمج التمكُت من أجل التنمية احمللية والذي يقوم على تنفيذه الصندوق االجتماعي للتنمية ابلتنسيق مع مشروع التمكُت اجملتمعي و 
 السلطة احمللية.

روح  إحياءو  ،وإعداد خطط الصمود اجملتمعي ،األطر اجملتمعية تشكيل وإحدى ادلديرايت اليت استهدفها ادلشروع؛ ومن أبرز نتائج ادلالحمديرية  تعترب
 يف تنفيذ ادلبادرات ادلدعومة.  بيداءسوف  . كما أن العمل مبادرة ذاتية يف سلتلف القطاعات 40من  أكثرالعمل التشاركي الطوعي؛ حيث مت تنفيذ 

التحتية من آاثر  والبنيةاالقتصادية إعداد خطة التعايف للمديرية من أىم نتائج ادلشروع حيث مشلت إطارًا حتلياًل دلا تعرضت لو اجملاالت االجتماعية و  يعترب
السلطة احمللية  أداءيف  حتسناً  عنها سينتجقطاعية   جراء األحداث اليت دتر هبا اليمن، كما خلصت إىل بلورة تلك االحتياجات يف صورة تدخالت برارلية

يعزز من  مبا -خصوصًا لدى األسر الفقَتة وادلعدمة -لعيشابإلضافة إىل حتسُت اخلدمات األساسية وأتمُت سبل ا ،غلعلها قادرة على أداء مهامها مبا
 .ينسجم مع متطلبات السياق اإلنساين واحلماية االجتماعية مبامن مشاركتهم اجملتمعية، و  ويعززقدرهتم على الصمود 

استمرار دعمهم  متمنُتصول ذلذه النتائج الباىرة، جلميع الشركاء الذين أسهموا يف الو  اجلزيلاألخَت فإننا يف السلطة احمللية ابدلديرية نتقدم ابلشكر  يف
 .حىت حتقيق مجيع النتائج ادلرجوة من ىذه اخلطة

 

 الحام مديرية ادلع مدير
 اجمللس احمللي رئيس

 انيس دمحم انصر سعد
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 ادلالحنتسيب السلطة احمللية مبديرية ونيابة عن مجيع م يابمس

جلميع اجلهات اليت قدمت ادلساندة والدعم سواًء للسلطة احمللية أو اجملتمع احمللي  نانومجيل االمت جبزيل الشكر والتقدير أتقدم
 ورويالتمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ادلمول من ادلعونة اإلنسانية لالحتاد األ شروعدل ىمتنفيذو  دتويلهممن خالل 

 تنفيذه الصندوق االجتماعي للتنمية.لألمم ادلتحدة والذي قام ب ائياإلظلابلشراكة مع الربانمج 

الربانمج واالستشاريُت  بطوالقائمُت على برانمج التمكُت مبا فيهم ضا عدنر موصول لفرع الصندوق مبحافظة الشك كما
ومل  ،ادلديرية اخلربات وادلهارات فريقو وأكسبوا رلالس تعاون القرى  ،الذين بذلوا جهوداً رائعة ومتواصلة يف مجيع مراحل التنفيذ

 من أجل جودة العمل. رشاداتإو  جيهاتيبخلوا أبي تو 

 ذلم كل التوفيق والنجاح يف مجيع أعماذلم نرجو

 

 عوض صاحل سامل
 ادلشاركة اجملتمعية مدير
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 المالح معلومات أساسٌة عن مدٌرٌة

ودتتاز ادلديرية مبناخها احلار  قرية 240قرى عددىا ال مركز انتخاي وعدد من 18مديرايت زلافظة حلج وتتكون من إحدىتعترب مديرية ادلالح 
 صيفا ادلعتدل شتاءا وىي من ادلديرايت الزراعية .

مشزوع  عرب فيها التمكُت برانمج تدخل أخرىا كان القطاعات من الكثَت يف تدخالت بعدة للتنمية االجتماعي الصندوق قبل من استهدافها مت وقد

على الصمىد ضمن بزنامج الحماٌة االجتماعٍة الذي ٌستهدف بعض المدٌزٌات مؤخزا.التمكٍن المجتمعً وتعزٌز القدرة   
يجهش تعاوٌ قريح 54وقذ تى تغكيم عذد   

 
 
 
 
 
 



 

 

5 

5 

 
 
 
 

 خطة مقدمة .1
تمكُت من تنفيذه ضمن برانمج ال مت والذي -كأحد سلرجات مشروع التمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود  ادلالحخطة التعايف مبديرية  أتيت 

 -عي للتنميةأجل التنمية احمللية بتمويل ادلنحة اإلنسانية لالحتاد األوروي ابلشراكة مع برانمج األمم ادلتحدة اإلظلائي وينفذه الصندوق االجتما

السياق اإلنساين اخلدمات األساسية وأتمُت سبل العيش مبا يعزز القدرة على الصمود وينسجم مع متطلبات  حتسُتوهتدف اخلطة بشكل عام إىل 

 االجتماعية. واحلماية

 تكونأداء السلطة احمللية يف أدائها دلهامها اإلشرافية والتنفيذية حبيث  يزتعز  إىلمن خالذلا  وتسعى(، 2020 -2019) عامُتاإلطار الزمٍت للخطة  ؽلتد
مشاركتهم  زتعزي خالل منضعفًا  األشدو  الفقَتةوصول إىل الفئات اإلنساين. وتستهدف اخلطة ال العملمع شركاء  ىابفاعلية يف تنفيذ ادلشاركةعلى  قادرة

 .تهاعلى األصول الزراعية لصغار احلائزين وتنمي واحلفاظذلم،  مناسبةٍ  عيشٍ  سبلن  اجملتمعية وأتمُتن 
 الفقراء استفادة يضمن ،مبااتسلتلف القطاع يفاألطر ادلؤسسية  وتفعيل-عموماً  للسكان -األساسية اخلدماتأىم توجهات اخلطة معاودة تقدًن  من

 ،وصوذلم للسوق استمراريةتيسَت حصول األىايل على اخلدمات يف مركز ادلديرية و  واستدامتهما،والصحية  يميةاخلدمات التعل حتسُت ؛وادلعدمُت منها
 الفقراء.ابإلضافة إىل حتسُت أنظمة الصرف الصحي واإلانرة يف مساكن  ،احلصول على مياه مأمونة ومتوسطة األمان

 

 وصوالً مركزة على مستوى قرى ادلديرية؛ حيث اللبنات األوىل  رلتمعيةٍ  عن مشاركةٍ  نتجَ  زلددٍ  واستهدافٍ  متُتٍ  إىل حتليلٍ  التعايف احتياجات حتديد يستند
مت تشكيل فريق من السلطة احمللية  دفق ،احمللية وتنظيم وبناء القدرات اجملتمعية السلطة مساندةالعمل على زلوري  خاللإىل ىذه اخلطة اليت أتت من 

 ادلديرية رلتمععلى ادلستوى اجملتمعي أتطَت  مت حُتاألضرار اليت خلفتها احلرب. يف  حصرادلصادر الثانوية، و  جبمعمث قيامو  ومن وتدريبية)فريق ادلديرية( 
)مبادرات ذاتية، مبادرات  ألولوايهتا اً وحتديد القرى لوضع يالً حتل ادلتضمنةإبعداد خطط الصمود اجملتمعي  تحبيث قام مت تدريبيها رللس قروي 45 يف

حتليل الوضع على مستوى  نتائجلذلك  أضف ،عزلة على حدة. كلمستوى   علىتقرير  وإعدادتنموية  جلنةلى ذلك تشكيل ي وسوف مدعومة، مشاريع(،
 مية.فريق ادلديرية مبساندة الصندوق االجتماعي للتن هادلديرية الذي قام إبعداد

وادلوارد  لعلى رفع مستوى أدائها وحتسُت بنيتها ادلؤسسية خصوصًا فيما يتعلق ببيئة العم -مبساندة الشركاء الداعمُت -ريةالسلطة احمللية ابدلدي ستعمل
يق واالتصال هبدف تعبئة ستقوم حبزمة من أنشطة التنس أهنا كماتقدًن بعض اخلدمات األساسية،   معاودةالبشرية والتشغيلية؛ حبيث تصبح قادرة على 

 ادلوارد دلختلف اجلهات للًتويج ومن مث احلصول على دتويالت كافية لتنفيذ اخلطة.
 

ضابط  ىو -اجملتمع يف رلالس تعاون قروية يمخالل تنظ من -حتليل الوضع وحتديد االحتياجات منهجية التخطيط القاعدي وادلشاركة اجملتمعية يف إن
ذه األطر اجملتمعية من ذلخربات  سوف تضاف للوصول جلودة ادلخرجات. و  اجملتمعية؛ كما يعترب ضامناً  وادلساءلةيدانية والرقابة فعال يف عملية التنفيذ ادل

تتعلق إبعداد مقًتحات  فيها أنظمةً  طبقست حيت االجتماعي للتنمية وقخالل قيامها بتنفيذ تدخالت شلولة جزئيًا )مبادرات مدعومة( من قبل الصند
 الدفعات ادلالية وإخالئها والتوثيق وإعداد تقارير اإلصلاز. استالمريع و ادلشا

على مقارنة اإلصلاز ابدلؤشرات  -حبسب خطة التدخالت -جهة أخرى فإن السلطة احمللية من خالل ادلكوانت ادلؤسسية ادلعنية هبا ستعمل دورايً  من
 خططمراعاة أن يتم تطوير إطار ادلتابعة ابالستفادة من  معومن مث سلاطبة اجلهات ادلنفذة.  احملددة يف إطار ادلتابعة اخلاص ابخلطة، وحتديد االضلرافات

 .ةالداعماجلهات  التدخالت اليت تقدمها ووثيقةالتنفيذ وادلتابعة والتقييم 
 

متطلبات السياق اإلنساين، لذا فقد وضعت التنمية ادلستدامة ابدلديرية واليت تراعي يف مضامينها  عجلة دورانخطة التعايف إحدى مداخل إعادة  تعترب
فيهم النساء؛  مباومت الًتكيز على حتقيق أىداف احلماية االجتماعية للفئات الفقَتة واألفقر واألشد ضعفًا  ااالحتياجات اإلنسانية يف رأس ىرم أولوايهت

وصوذلم  وتيسَت تنميتهاو  عليها احلفاظو  أصوذلمبعض  استعادةتهم و يف حتسُت معيش يساعدالضرورية، مبا  احتياجاهتمذلم قدرًا مناسبًا من  يتوفر حبيث
 للتمكُت اجملتمعي. احلقيقي ادلفهومللخدمات األساسية يف إطار 
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 وتحلٌل   تقٌٌمالت
 الجانب االلتصادي

 والسوق والعمالة احمللي االقتصاد
 االقتصادي احلاد التدىور
بنسبة  اإلمجايلفقد اطلفض الناتج احمللي  2018إىل التدمَت حيث يواجو حتداًي ماليًا استثنائيًا يف  -زمةاأل ادلتعثر أصاًل من قبل -االقتصاد اليمٍت بتعرض
دوالر أمريكي للفرد(. وال تزال حالة االقتصاد  18180مليار دوالر أمريكي ) 32.5أي ما يعادل خسارة تبلغ  -2017و 2015% بُت عامي 41.8

 730إىل  2017ر.ي/دوالر أمريكي يف ديسمرب  390% يف زلالت الصرافة من 39سعر الرايل اليمٍت بنسبة  الكلي يف اليمن تتدىور. اطلفض
 .2015% ابدلقارنة مع 240من  كثر. وابطلفاض قدره أ2018ر.ي/دوالر أمريكي يف أكتوبر 

 ساىمكما   مريكي،ادلدفوعة قيمتها ابلدوالر األ اتدأن اليمن يعتمد بشكل كبَت على الوار  حيثالرايل اليمٍت من تقويض االقتصاد؛  اطلفاض ضاعف
 الوقود والسلع األساسية. ألسعاراالرتفاع األخَت  يف -بشكل كبَت -اطلفاضو ذلك

 وسبل العيش العمالة
% 43لة ابدلديرية العمل وفقدان الكثَتين ألعماذلم؛ ودتثل القوى العام فرص شحةأسباب  أىم 2011استقرار الوضع االقتصادي للبالد منذ  عدم ؽلثل

% مزارعون 25فقط من الفئة الناشطة اقتصادايً، وغالبيتهم يقومون مبزاولة مهٍن ذات مردود اقتصادي بسيط وتتصف بعدم الثبات واالستمرارية؛ حيث 
 منخرطُت يف السلك العسكري  % 8و % عمالة مؤقتة ابألجر اليومي10ومعظمهم من صغار احلائزين، 

لدى معظم العمالة سببًا ىامًا يف ضعف ادلردود االقتصادي ألعماذلم وصعوبة حصوذلم على فرص خالقة للعمل؛  وادلهارىالتعليمي تدين ادلستوى  يعترب
 %.9%، وخرغلي الثانوية العامة 1%، وخرغلي اجلامعة 1.4حيث ال تتجاوز نسبة خرغلي ادلعاىد ادلهنية والتقنية 

ىذه ادلعاانة حرماهنم من احلصول على عدد من  ويفاقم م؛احلالة ادلعيشية وضعف وعاء أصوذل تدينن %( م70) ادلديريةمن نصف أسر  كثرأ تعاين
أن من أسباب ارتفاع  كما. حتياجاتاال ىذهيؤشر على اتساع فجوة  ما% 71 إىل ابدلديرية األساسيةتدين اخلدمات  مؤشراخلدمات حيث يصل 

 يف أسعار ادلواد األساسية. دلضطرد، ، واالرتفاع ا2015 يفان االجتماعي منذ بداية احلرب الفقر توقف صرف االعاانت ادلالية للضم تمعدال
 للسوق الوصول

ذلك االرتفاع  ويضاعف ،ادلستمر إيل السوق لتوفَت احتياجاهتم أو شلارسة النشاط االقتصادي الوصولضعف مقدرهتا على  من األسر معظم تعاين
 ىرب توفر معظم االحتياجات يف سوق الكالنشاط االقتصادي و  ًتكزل ابإلضافة -والدواء الغذاء -جات األساسية لألسرةواالحتيا وادادلضطرد يف أسعار ادل

 ابإلضافة إىل ارتفاع تكاليف التنقل خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود. ،وجود أسواق أخرى بديلة يف ادلديرية عدم مع)مركز ادلديرية( 

 غذائية مواد بوفية بقالة مطعم
اسعاف  مركز طيب سلترب صيدلية حالقة زلل خياطة زلل مالبس زلل ابجلملة

 أويل
8 55 4 4 4 1 6 15 6 1 

 إكسسوارات قات سوق صرافة بنزين زلطة غاز زلطة بلك معمل حدادة ورشة حلام ورشة سيارات ورشة ورشة صلارة
2 3 3 2 5 2 5 1 1 1 

 
 االنتاج الزراعي

 النبايت اإلنتاج
% من األسر على زراعة األرض كمورد 25وتعتمد  رئيسية،عة ادلومسية اليت تعتمد على مياه األمطار بدرجة ايف الزر  ادلالح سكان مديرية بعض بعمل

من  وتنتج ىذه األنواع بكميات قليلة نظرًا لزراعتها يف أجزاء بسيطة ؛ والدخناحلبوب أبرز احملاصيل وأعلها الذرة الرفيعة  تعتربرئيسي لدخلها. و 
بعض اخلضروات  تزرعوال تعمد إىل تسويقها وبيعها. كما  كهاالزراعية واعتمادىا بشكل رئيسي على مياه األمطار لذا فإن األسر تستهل اتادلساح

 والفواكو 
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شتقات الزراعية واالمسدة وكذا ارتفاع اسعار ادلعدم توفر محاايت ومصدات للسيول يعمل على ارتفاع األراضي ادلنجرفة وتناقص ادلساحات الزراعية  إن
 . % عما كانت عليو 23بنسبة ادلردود الزراعي  ضااطلفوادلبيدات واسعار احلرااثث كل ذالك اذى اىل 

يف مواسم شحة األمطار وحرمان البعض منهم من ريها من اآلابر  همأراضي ري   علىادلزارعون من تدين كمية وجودة زلاصيلهم نتيجة عدم قدرهتم  يعاين
 يف ادلديرية.إرشادي مركز  وعدم وجود الزراعية،  اآلفات بعض وانتشاروجود أي حواجز مائية،  لعدمالرتفاع أسعار الوقود، ابإلضافة نظراً 

 احليواين االنتاج
م ادلزارعون بتدين مهارهتم يتسو ؛ وذالك نتيجة لبيعها إثناء احلرب بل إن كثَتًا من األسر فقدت أصوذلا من ادلاشية تناقصها،مري ادلاشية من  صغار يعاين

ج ألفراد األسرة، أبساليب رعاية وتربية ادلاشية؛ وقد اضطر صغار احلائزين إىل بيع ماشيتهم دلواجهة الظروف ادلعيشية الصعبة وخاصة لتوفَت الغذاء والعال
 والبعض منهم نتيجة لعدم استطاعتهم توفَت األعالف والعالج للماشية.

يزيد من تفشي بعض األمراض البكتَتية والفَتوسية  مات أو عالجات أو أدوات بيطرية الزراعي وعدم توفر أي مستلز  شادياإلر ادلركز  عدم وجود إن
 وابلتايل ارتفاع معدل نفوق ادلاشية؛.

 النحل وانتاج العسل تربية
 قبل عام% عما كانت عليو 25اقص اىل بشكل ملحوظ حيت وصلت نسبة التن خالل السنوات ادلاضيةتناقصت اعداد خالاي النحل يف ادلديرية 

2015  
 

 البنى لتحتٌة

 الطرق
حيت يوجد يف ادلديرية ، ومنها تتفرع طرٌق فرعية إىل القرى واحملالت، تتفاوت أطواذلا وأنواعها،  مراكزرئيسية على مستوى طرق دتتلك ادلديرية عدة 

بلغ كم. كما ت20بطول حوايل  فرعي يربط بعض القرى ببعضهاوطريق  دن وزلافظة صنعاءالعام الرابط بُت زلافظة عطريق الىي  إسفلتية طريقُتادلديرية 
 كيلو.  20والطرق اجلبلية  كم، وتغلب عليها الوعورة  150  حوايل  ديريةابدل ًتابيةأطوال الطرق الرئيسية ال

 ؛وتوفَت احتياجاهتم اخلدمات على لحصولل سوقلوا ادلديرية ركزم ىلإ الوصول يف االىايل معاانةارتفعت  وابلتايل وعورهتا، وازدادت الطرق تتدىور  لقد
  ق،وصيانة وترميم الطر  تحسُتل ادلالية ادلخصصات تتوقف حيثأعمال الًتميم والصيانة  توقفوالسيول، و  مطاروذلك بسبب تقطع الطريق نتيجة األ

السيول،  لتصريف عبارات أوه ساند نجدرا اهب توجداط ربط مبركز ادلديرية ال اليت يوجد هبا كثافة تنقل وتعترب نق ًتابيةال الرئيسةالطرق  معظمكما أن 
 .عن مركز ادلديرية  ادلديريةموسم األمطار تنقطع كثَت من قرى  اللوخ

 الكهرابء
جزء كبَت  ةحلكوميالشبكة ا تغطيبعد أن كانت  % 60بنسبة  2015منذ  مساكن ادلديرية  مجيععن  الكهرابء احلكومية خدمة يلصاعات تو ست صتناق

 يستخدمون الوسائل التقليدية ألغراض اإلانرة.   ساكنادل حيت ان غالبيةجلأ السكان للحصول على الكهرابء من مصادر بديلة  لذا ؛من ادلساكن
 والبيئة ادلياه

 الشرب مياه
% من مساكن 80من  كثرأ عتمداخلاصة بو وي األاثثيع ادلياه مكون من غرفتُت ومحام ولكن ونتيجة للحرب مت هنب مج إلدارةيوجد يف ادلديرية مكتب 

وعدم بسبب احلرب ادلشاريع وبسبب عدم الصيانة الدورية ذلا  ىذه أن أالمشروع  18مشاريع ادلياه ادلوجودة يف ادلديرية وعددىا على  ادلالحمديرية 
حتتاجو من مياه  ما اقصت كمياهتا شلا اضطر األىايل لتغطيةوتنغَت مأمونة مياىها  وأصبحتمياىها هتالكت اغلب الشبكات مصادر صالحية اغلب 

 ، وذالك عرب شراء الوايتات  الشرب
شلا أذى إىل زايدة األعباء ادلالية على األسر وخصوصا الفقَتة  من مياه الشرب جاهتمااحتي لتغطية شراء ادلياهعلى  يعتمدون صارواالسكان   معظملذا فإن 

 .منها
 مكشوفةمياىهم  مصادرمن  الكثَت أنوالغيول. كما  ابراآل مياه شحة منعلى الوسائل التقليدية يف جلب ادلياه دلساكنهم، ويعانون غالبية السكان  يعتمد

 .السيولقبل  من والطمر لالصلراف معرضةوبدون محاايت لذا فهي 
 الصحي الصرف

ادلساكن بيارات  من% 40لدى  . فال تتوفرادلناسب الصحي للصرفيفتقرون  ها% من95ادلديرية حيث أن  مبساكنوضع الصرف الصحي  يتدىن
 الالفئة األكثر عرضة للمخاطر حيث  ىم% من ادلساكن 12رلاري السيول، ومن جهة أخرى صلد أن  وإىلبتصريف اجملاري إىل جوار منازذلم  ويقومون
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يف قرية واحدة على مستور ادلديرية ىي قرية احلجر حيث  الآحيث ال يوجد مشروع صرف صحي اتم  حاجتهم يف العراء ويقضون مبساكنهم محام يوجد
 .قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذه قبل عدة سنوات للقرية 

 االتصاالت
ذلاتف خط وقد كان أبناء ادلديرية يتأملون من الدولة زايدة خطوط ا 160ولكن بعدد خطوط قليلة ال تتجاوز  توجد يف ادلديرية خدمة االتصاالت التابثة

  الثابت يف ادلديرية ولكن ونتيجة للحرب مت توقيف مجيع ادلشاريع .
 

 
 الخدمات المجتمعٌة

 التعليم
 العام التعليم

طالبة  3475طالب وطالبة منهم  9350 عدد -الرمسية حصاءاتاإلحبسب  -2018خالل العام  ادلالحطالب والطالبات مبدارس مديرية امجايل ال بلغ
 بنُت. ومنها  سلتلطة،منها سة مدر  30يتوزعون على 

ابإلضافة إىل  -حالياً  -ادلرافق التعليمية من تواضع خدماهتا لذا فإن معدالت عدم االلتحاق والتسرب مرشحة لالرتفاع رغم ظهورىا بنسب مرضية تعاين
األطفال األميُت يف حال عدم اختاذ تدابَت سيؤدي إىل نشوء جيل من والتحاقهم ابلسلك العسكري  اىل مديرايت اخرى ادلعلمُتانتقال أن استمرار 

 مناسبة على ادلدى الطويل حيث ستتأثر تنمية وتقدم البالد أبسرىا بسبب األعداد الكبَتة من غَت ادلتعلمُت وأشباه األميُت، 
ن الطالب الفقراء إىل ترك مقاعد الدراسة كثَت م  يضطر كمااألساسية؛   ادلرحلةبعد  أكثر وتتناقصاألوىل،  الصفوفبعد  الفتياتمن  كثَتٍ  أعداد تتناقصو 

 ادلدرسية. واحلقائب التغذية توزيعك  مناسبةتعليمية  وافزللعمل ومساعدة أسرىم، لذا فإن ىاتُت الفئتُت وأسرعلا حتتاجان حل
هة نفقات زايرات ادلتابعة والتقييم التشغيلية وعدم كفايتها دلواج النفقات سلصصات تناقصالتعليمية تواجو رلموعة من التحدايت أعلها:  العملية إن

الًتبويُت. وعدم توفر أي خربة لديهم فيما ؼلص التعليم  اريُتبرامج تدريب ادلعلمُت واالخصائيُت واإلد توقفتباعد تنفيذ تلك الزايرات،  لتايلادليدانية، واب
وكذا خترب مكاتب  أي مستلزمات أو وسائل تعليمية للمدارس. الشديد يف الكتب وادلناىج التعليمية، وتوقف صرف النقصأثناء الطوارئ واألزمات، 

 أدارة الًتبية والتعليم وهنبها كان سببا أساسيا بعدم قيام اإلدارة مبهامها ابلشكل ادلطلوب.
اء توقف الصيانة والًتميم منذ جر  مبانيها بعض تدىورالشديد يف ادلقاعد الدراسية وأاثث اإلدارة ادلدرسية، ابإلضافة إىل  التقصمجيع ادلدارس من   تعاين

تكتمل مكوانت  ملادلباين ادلدرسية  بعضإىل وجود مصدر مستمر للمياه ليتم استخدام دورات ادلياه هبا بطريقة سليمة كما أن  وتفتقرأعوام،  4أكثر من 
 مبانيها )سور، خزان أرضي، دورات مياه(.

 
 

 الصحة
 التحصُتكأساسية   خدمات ةالصحي ادلرافق قدمتو كز ادلديرية، . ا ر م ة موزعة علىصحي وحدة 14 منها مستشفى و صحيفق مر  15ابدلديرية  توجد

 ةالصحياال انو ونتيجة للحرب مت هنب معظم الوحدات  الطفل حةوالتغذية وتنظيم االسرة ورعاية احلوامل وص
تقدمة حيت كانت الوزارة ة الصحيكافية وال توازي ما كانت وزارة اال اهنا غَت   ةالصحي عدة منظمات دولية بتقدًن بعض االحتياجات للمرافق قامت قدو  

ر الطيب ابلدورات احملتاج ذلا بشكل دوري ومن والثالجات الدوائية وأتىيل الكادابحملافظ تقوم ببنا ادلرافق وترميمها وتقدًن االدوية  ةالصحي مبكتبلة شلث
 برامج التغذية ومنظمة االنقاذ الدولية وكذا الدولية  اذلجرة نظمةم حالياة الصحيادلنظمات اليت دعمت ادلرافق 

واىل زلافظة عدن بشكل كبَت خالل  معدل إحالة ادلرضى إىل ادلرافق الصحية مبركز احملافظة يرتفع حيثأداء اخلدمات الصحية ابلضعف عموماً؛  يتسمو 
وتوقف برامج التدريب  على أي حتفيز الكادر وعدم حصول كل عامحية  ، ويتضح ذلك من خالل اطلفاض عدد ادلًتددين على ادلرافق الصالفًتة ادلاضية

أن التوظيف اجلديد متوقف وابلتايل  كما ،والتأىيل خصوصًا للكادر الصحي النسوي )قابالت، مقدمات خدمات ادلشورة والصحة اإلصلابية، ...(
 .اليت يتم تزويد ادلرافق هبا وعدم كفايتهاكمية األدوية   قلةو  ،استمرار النقص يف الكادر الفٍت وعدم كفاية ادلوجود

هبا تلوث مياه الشرب  صابة% من إمجايل ادلًتددين على ادلرافق الصحية ويرفع من معدالت اال60حيث ؽلثلون  -اإلسهاماتأىايل ادلديرية من  يعاين
سوء التغذية لدى األطفال واألمهات احلوامل مرتفع  التمعدوتصريف ادلخلفات اآلدمية بصورة غَت مناسبة، ابإلضافة لتدين مستوى النظافة. كما أن 

 %.20ادلالراي فيمثلون  مرضى،أما  % من ادلًتددين30بنوعيو  سوء التغذية منوؽلثل األطفال الذين يعاون 
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تفتقر لتوفر األاثث والتجهيزات كما أهنا   اين،مجيع ادلرافق الصحية من تدين مبالغ النفقات التشغيلية، وعدم توفر سلصصات لًتميم وصيانة ادلب تعاين
وادلساندة  اإلشراقيةمهارات الكادر يف تنفيذ وظائف اإلدارة  لضعف ابإلضافةادلناسبة، والبعض مل تكتمل بو بعض ادلكوانت )سور، زلرقة، خزان أرضي(.

 البياانت واالحصاءات(. اعدإدارة قو  -احلفظ واألرشفة -التقييم -ادلتابعة -)التخطيط
 

 لرايضةالشباب وا
منذوا عدة سنوات وذالك لتوقف  ما يف ادلديرية أال أن ىذه النوادي تفتقر ألبسط مقومات أقامة األنشطة الرايضة معًتف هبانديُت يوجد يف ادلديرية 
 الدعم ادلايل ذلا .

 الزراعة
وادللفت للنظر لزراعية وخصوصا يف موسم االمطار اال انو سكان ادلديرية وذالك الن ادلديرية تعترب من ادلديرايت ا ألغلبدتثل الزراعة العمود الفقري 

وانتشار  مستمر يف ادلديرية وذالك يعود لشحة ادلياه وارتفاع اسعار ادلشتقات النفطية وارتفاع اسعار البدور واالمسدة صان احملايل الزراعية يف تناق
 ادلديرية من اىم االسباب ادلؤدية اىل تناقص ادلساحات الزراعية يف ادلديرية الزراعية يف الفًتة االخَتة ويعترب عدم وجود مركز ارشادي يف اآلفات

 
 االجتماعية الرعاية

 الفقر تقييم
 4وتتوزع األسر ابدلديرية إىل  ابدلديرية، ألف فرد 22%، وقد أتثر بو أكثر من 71مستوى اخلدمات ابدلديرية )مؤشر فقر اخلدمات(  دينمؤشر ت  بلغ

% من األسر على 25 تعتمد% لألسر ادليسورة. 6% ونسبة 39ها أسر فقَتة وأفقر، بينما مثلت األسر متوسطة الدخل % من56حيث  ؛1فئات

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السلطة احمللية
 

على وهنب مجيع زلتوايتو أثناء احلرب األخَتة اص هبا اخلبٌت ادل مت ختريب حتاول السلطة احمللية شلارسة مهامها رغم الصعوابت الكبَتة اليت تواجهها حيت 
 غَت مؤىلة للعمل فيها.ويف مكاتب مهامها يف ادلنازل  حيت أن السلطة احمللية دتارسادلديرية 

والربامج التدريبية والتوظيف للكادر النفقات التشغيلية عليها وكذا الربامج االستثمارية  اطلفاضوشلا زاد من سوء شلارسة عمل السلطة احمللية يف ادلديرية 
 .السلطة احمللية مكتوفة االيدي يف تسيَت عملها يف ادلديرية أصبحتحيت اإلداري 
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% منهم يعتمدون على شلارسة بعض احلرف وادلهن واليت يف غالبيتها عمالة مؤقتة ابألجر اليومي، كما 10و ،الزراعة وتربية احليواانت كمورد دخل رئيسي
 .مرتبات الدولة على% يعتمدون 8 نأ

 الضمان االجتماعي حاالت
 غالبية وتعتربـ  األصول لدى األسر الفقَتة واألفقر ما زاد من ظروفهم ادلعيشية سوًء خاصًة فيما يتعلق بتوفَت الغذاء والدواء وعاءاحلايل  النزاعأضعف  لقد

 4050 عدد -2014الرمسية حىت  اءاتاالحص حسب -ر، وقد بلغتىذه األس مناخلاصة ابلضمان االجتماعي  اليةلإلعاانت ادل حقةادلست احلاالت
 رئة مشروع احلواالت النقدية الطا خالل تنفيذ من بتمويلهاقامت منظمة اليونسف  ومؤخراً سنوات، 4حوايل  منذاإلعاانت  ىذهحالة،. وقد توقف صرف 

 االحتياجات اخلاصة ذوي
   فرد 500إمجايل ذوي االحتياجات اخلاصة عدد  بلغ
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ادلعيشي والصحي والنفسي؛ وغالبيتهم ال ػلصلون على الرعاية والصحية والنفسية ادلناسبة. كما أن حالة اإلعاقة لدى   هاوضع تدينىذه الفئة من  وتعاين
 كثَت منهم تتدىور نتيجة عدم استطاعة أسرىم حتمل نفقات العالج.

 
 

 تمدٌم الخدمات

 القطاع العام يف تقدًن اخلدمات دور  
سنوات، وتدىن دوره يف تقدًن اخلدمات إىل حدوده الدنيا؛ حيث بلغ  3منذ أكثر من  بالدثر القطاع العام بشكل كبَت جراء األزمة اليت تعصف ابلأت لقد

ماري(،  تدين النفقات التشغيلية، وتوقف تنفيذ خطة التنمية )الربانمج االستثب ذلك %، ومن أىم أسبا71مؤشر تدين مستوى اخلدمات )فقر اخلدمات( 
وتعاين خدمات التعليم والصحة من قصور  ،1يف ادلديرية مثل الكهرابء ومشاريع مياه الشرب جزئيات احلكومية توقفت عن العمل أن بعض اخلدما كما

 ابلغ يف أدائها دلهامها.
تنفذ تدخالهتا ابدلديرية من حيث حتديد مناطق  يتالابحملافظة على تنسيق جهود اجلهات اإلنسانية  اإلشراقيةالسلطة احمللية ابلتعاون مع اجلهات  وتعمل

 وفئات وأولوايت االستهداف، وتوفَت الظروف ادلناسبة للتنفيذ.
 
 تقدًن اخلدمات يف اخلاص القطاع دور  
توفَت وقود الطهي و  رة السلع االستهالكية بشكل كبَتاخلاص فيما يتعلق بتقدًن اخلدمات؛ حيث أن نشاطو يًتكز على جانب جتا القطاع نشاطيؤثر  ال

 ادلنزيل 
 

 النازحون

مستقرين يف خارجها قبل  كانواقرى. ومجيعهم من أبنائها الذي  ال بعضيتوزعون على  فرد 1800 أسرة( 300عدد األسر النازحة إىل ادلديرية عدد  يبلغ
 أعلها يف جانيب الغذاء الصحة.اندالع األزمة، وقد استفادوا من ادلساعدات اليت قدمتها ادلنظمات االنسانية يف ادلديرية و 

 

 السلطة المحلٌة

 ادلنتخبمكون تنظيمي ابإلضافة إىل اجمللس احمللي  18من  ة ادلالحالسلطة احمللية مبديري تتكون

                                                           

 



 التنفيذي.  للجهازإدارة   إدارات ابلديوان و 5ادلتخصصة، و واللجانوتشمل ىذه ادلكوانت ادلدير العام واألمُت العام  ،و(
 70 ادلوارد ادلشًتكة بنسبة  -أيضاً  -، كما اطلفضت2013% مقارنة دلا كانت عليو يف  60 بنسبة  2017ادلوارد احمللية للسلطة احمللية يف  اطلفضت

ري )خطة ادلشاريع عدٍد من األوعية اإليرادية احمللية ما نتج عنو تدين أدائها يف تنفيذ الربانمج االستثما يل%؛ وتعاين السلطة احمللية ضعفًا يف كفاءة حتص
 التنموية( الذي توقف بشكل كلي يف العام ادلاضي.

ابإلضافة إىل التناقص ادلستمر يف سلصصات النفقات التشغيلية ما أدى لضعف شلارسة السلطة احمللية لوظائف التخطيط  يل ادلركزيتوقف الدعم ادلا وقد
.كما توقفت مجيع برامج التدريب والتأىيل  )ادلنتخب(، واذليئة اإلدارية وادلكتب التنفيذيوالرقابة وادلتابعة، فتوقف كاًل من اجتماعات اجمللس احمللي 

 سنوات. 8للكادر منذ أكثر من 
 تفتقر%( 67% من مكوانهتا غَت فاعلة، كما أن ثلثيها )40 حيث ،ما أدى لتدين أدائها بشكل عام د؛السلطة احمللية ابألحداث الٍت دتر هبا البال أتثرت

 رلهزة  عمل تمساحالوجود 
مت تشكيل الفريق وتدريبو على منهجية  حيثتنفيذ مراحل وخطوات إعداد خطة التعايف  تيسَت يفساىم تشكيل فريق من السلطة احمللية ابدلديرية  لقد

من ادلاضلُت والداعمُت، وكذا عملية حتديث  اخلطة جملموعة الشركاء تسويقادلشاركة اجملتمعية وحتليل الوضع وإعداد خطة التعايف، ويناط هبذا الفريق القيام ب
 وتطوير احملتوى من حيث حتليل وتقييم الوضع وحتديد االحتياجات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول الصدمات واالاثر ادلًتتبة 
 

 

 االثار المترتبة الصدمة المطاع المجال م

 السلطة السلطة المحلٌة 1

 المحلٌة

 تدنً فً المٌام بأداء مهام السلطة المحلٌة بالمدٌرٌة ./. 99ة المحلٌة بنسبة للسلط اإلدارينهب وتخرٌب المجمع 

 ضعف فً أداء المهام الموكلة ./. 60بنسبة الموازنة التشغٌلٌة  تنالص 2

 ضعف فً أداء المهام الموكلة ./. 100للسلطة المحلٌة بنسبة  اإلداريتولف التوظٌف  3

 ضعف فً اداء المهام الموكلة  ضاء السلطة المحلٌةتولف التدرٌب والتأهٌل ألع 4

 التعلٌم  االجتماعٌةالتنمٌة  1

 

 اإلدارةفً  اإلداريالعمل  أعالة وتخرٌبه  نهب اثاث وتجهٌزات مكتب مبنى ادارة التربٌة

 تدنً المستوى التعلٌمً ./. 40بنسبة  نمص الكادر التعلٌمً 2

 التعلٌمً المستوى تدنً /.. 100بنسبة  نمص الكتاب المدرسً 3

 التعلٌمً المستوى تدنً ./. 50بنسبة  غٌاب المختبرات العلمٌة فً المدارس 4

 تسرب بعض الطالب عن الدراسة وخصوصا البنات ./. 60بنسبة  تخرٌب دورات المٌاه فً المدارس 5

 لى االرضجلوس الطالب ع ./. 30بنسبة  نمص االثاث المدرسً فً غالبٌة المدارس 6

 تفشً بعض االمراض بٌن الطالب  ./. 100بنسبة  تنالص نسبة التغطٌة بالمٌاه االمنة فً المدارس 7

 تدنً المستوى التعلٌمً ./. 60بنسبة  المدارس فً توفر خدمة الكهرباء نسبة تنالص 8

 اعالة العمل الصحة بالمدٌرٌة إلدارة عدم وجود مكاتب مجهزة الصحة 1

 تدنً نسبة تمدٌم الخدمات الصحٌة ب اثات بعض الوحدات الصحٌة نه 2

 زٌادة معاناة المرضى والوفٌات تنالص كمٌة االدوٌة المسلمة للمدٌرٌة 3



 

 

2 

 تواللماحااتالف االدوٌة  االنمطاع المتكرر للكهرباء 4

 من الوحدات الصحٌة عن العمل الكثٌرتعطل  عدم توفر الكادر الصحً الكافً 5

الضمان  1

 االجتماعً

المستحمة مما اضطرهم لبٌع اصولهم  لألسرتدنً المستوى المعٌش  ./. 100بنسبة تولف صرف مستحمات حاالت الضمان 

 لمواجهة اعباء الحٌاه

 ارتفاع معدل الفمر تولف صرف المروض المٌسرة لحاالت الضمان 2

الشباب  1

 والرٌاضة

 العدٌد من األنشطة الرٌاضٌة عن المدٌرٌةغٌاب  تولف الدعم المالً للنوادي

 تنالص المساحة المزروعة وتنالص االنتاجٌة الزراعٌة انجراف االراضً الزراعٌة الزراعة التنمٌة االلتصادٌة 1

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص تنالص المساحة المزروعة 2

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص تالحراثاارتفاع اسعار  3

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص اع اسعار البدور واالسمدةارتف 4

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص ارتفاع اجور العمال العاملٌن فً الزراعة 5

 تدنً المستوي المعٌشً للمزارعٌن تنالص الكمٌة االنتاجٌة للمحاصٌل الزراعٌة 6

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص ارتفاع اسعار المشتمات النفطٌة 7

الثروة  8

 الحٌوانٌة

 هجرة الكتٌر من مربً المواشً الى المدٌنة تنالص كمٌة الثروة الحٌوانٌة فً المدٌرٌة

انتشار االمراض الوبائٌة المعدٌة متل الذبابة الحلزونٌة والجدري  9

 والطاعون واالجهاد المعدي

 تنالص فً الكمٌة للثروة الحٌوانٌة

1

0 

 انتشار االمراض  لمدٌرٌةعدم وجود مركز بٌطري فً ا

 كترة وفٌات الثروة الحٌوانٌة الكادر الزراعً تأهٌلعدم 1



 

 

3 

1 

1

2 

 عزوف غالبٌة المزارعٌن للعمل فً المجال الزراعً عدم وجود دعم للمزارعٌن

1

3 

 االمراض انتشار عدم وجود دعم لألعالف المركزة

1

4 

تربٌة 

 النحل

 لخالٌا النحل الكمٌة فً تنالص مملة والذببٌة واالسهاالتانتشار االمراض بٌن النحل متل ال

1

5 

 االمراض انتشار النحل بسبب المبٌدات الحشرٌة تأثر

1

6 

 االنتاجٌة تنالص غالء السكر

 نمص نسبة التغطٌة بخدمة الكهرباء  تنالص عدد ساعات توصٌل خدمة الكهرباء الكهرباء البنٌة التحتٌة 1

 نمص نسبة التغطٌة بخدمة الكهرباء هرباء وتعطل المحوالتتهالن شبكة الك 2

مٌاه  3

 الشرب

 بالمٌاه االمنه نمص نسبة التغطٌة شبكات المٌاه تهالن 

 ارتفاع أسعار شراء المٌاه ارتفاع أسعار المشتمات النفطٌة 4

 ازدٌاد اإلمراض وخصوصا االسهاالت نمص نسبة النمطٌة بالمٌاه االمنه 5

 ارتفاع أسعار المواصالت تدهور الطرق فً المدٌرٌة رقالط 6



 

 

4 

 

  المدٌرٌة فً االتصاالت خدمة تدهور تولف توسعة شبكة التلفون الثابت  االتصاالت 7

الصرف  8

 الصحً

 انتشار األمراض واألوبئة فً المدٌرٌة ازدٌاد عدد المساكن التً ال تمتلن صرف صحً تام



 اإلنسانٌةاالستجابة 

 صحة مياه غذاء اليت دعمت ادلديرية اجلهة
 منظومة
 طاقة
 مشسية

نقد 
مقابل 
 عمل

 زراعة النظافة
 

 التدريب
مساعدات 

 نقدية

  منظمة اوكسفام
 

6  3  1   1 

  منظمة ادرءا
 

7     2  2 

  منظمة االوتشاء
 

1        

  رعاية الطفل
 

       1 

  رلتمعات عادلية
 

     1   

 1 الغداء العادلي 
 

        

 اذليئة الطبية
 
 

 1     
  

 الصندوق االجتماعي للتنمية
 
 

1      
1  

 اذلجرة الدولية
 
 

1      
  

 الفاو
 
       

 7 

 كَت
1 

 
   1   

  

 اجمللس النروغلي
 
 

1      
  

 2 اإلمجايل
 

17 1 3 1 1 3  11 



 
 ملخص خطط الصمود 1.1

بتدىور احلالة ادلعيشية والصدمات  يتعلقتنحصر يف زلورين: األول  ادلالحمبديرية  القرىتعاون  رلالس فيها خطط صمود اشًتكتفإن ادلشاكل اليت  إمجاالً 
 لألسرة نتيجة ارتفاع األسعار وشحة فرص العمل. ضروريةعنها يف صعوبة تدبَت أمور ادلعيشة من غذاء ودواء واحتياجات  الناجتة

 تديناسية عموماً والصدمات الناجتة عنها يف تردي خدمات كالتعليم والصحة وادلياه والطرق وغَتىا يف ظل هبشاشة اخلدمات األس يتعلقاحملور الثاين: ف أما
اليت تعيشها البالد وتوقف ادلوازانت التشغيلية. وؽلكن استعراض أبرز ادلشكالت وآليات التكيف اجملتمعية وأىم  زمةاألداء ادلؤسسي للسلطة احمللية واأل

 يف خطط الصمود القروية كالتايل:األولوايت الواردة 
 للحاالت اليت تعتمد على إعاانت الضمان االجتماعي  وابإلضافة وادلعدمة،احلالة ادلعيشية لدى السكان وخصوصًا منهم األسر الفقَتة  تدىور

 أرض، ؽللكوهنا )ماشية، األصول اليت بيعمدخراهتم و  استنزافأعوام يف ظل شحة فرص العمل؛ ما محل غالبية األسر إىل  اربعحوايل  منذ
. ابإلضافة أسرىم مساعدةذىب،...( يف سبيل توفَت احتياجاهتم من الغذاء والدواء. كما يضطر الطالب الفقراء لًتك مقاعد الدراسة من أجل 

األغذية ذات  يقومون بتخفيض عدد وجباهتم ويقتصرن على بعض أنواع فهم لذامن الغذاء  ومناسبةاستطاعتهم أتمُت كميات مشبعة  لعدم
 اجلودة والتكلفة ادلنخفضة.

 استمرار مشروع احلواالت الطارئة للمستفيدين من حاالت الضمان  -: زايدة عدد األسر ادلستفيدة من توزيع السالل الغذائيةاألولوايت
 حليواانت.دعم صغار احلائزين من ادلزارعُت ومري ا -الصغَتة( عتنفيذ مشاريع رايدة األعمال )ادلشاري -االجتماعي

 
 جلأ السكان  الذ ،وعدم الصيانة ذلا  ادلياه بسبب ارتقاع أسعار الوقود مشاريعتوقفت  حيثالسكان من احلصول على مياه مأمونة؛  حرمان

سر غَت  كما أن كميات ادلياه اليت حتصل عليها األ  ،للتلوث معرضةو  مأمونةغَت  مصادر تعتربلتأمُت احتياجهم من ادلياه واليت  بديلةدلصادر 
 .واألطفالالنساء  على ذلك يًتكز حيثيف جلبها على الوسائل التقليدية  تعتمدو كافية 

 حتسُت مصادر ادلياه ومحايتها من االصلراف  -: إعادة أتىيل مشاريع ادلياه ادلتوقفة وادلعطلة وتشغيلها مبنظومات طاقة مشسيةاألولوايت
 الل مشاريع النقد مقابل العمل(.خ منتنفيذ سقاايت خاصة يف بعض القرى ) -والتلوث

 
 ابدلديرية وظلطية  الصحيةكز ا خدمات ادلر  تدىورإصابة السكان ببعض األمراض ادلتوطنة )االسهال وادلالراي وسوء التغذية( يف ظل  ترتفع

يضطر  لذااإلانث؛ حتتاج األسر إىل خدمات التشخيص والعالج وإىل كادر نسائي لعالج  حيثاخلدمات اليت تقدمها الوحدات الصحية؛ 
الطرق التقليدية يف العالج نتيجة  يستخدمون منهم الكثَتعدد من األىايل للسفر إىل مركز احملافظة للحصول على اخلدمات الصحية؛ بينما 

 عدم استطاعتهم توفَت تكاليف التنقل والعالج خارج قراىم.
 (توزيع مواد لسوء التغذية ،عالجات توزيعو  أطباء وخصوصا نساء  بتوفَت خاصة: دعم ادلرافق الصحية مبا ػلسن من أدائها )األولوايت- 

 تدريب قابالت رلتمعيات. -عيادات متنقلة
 أسباب تدين االنتاج الزراعي رغم قيام ادلزارعُت ببعض سبب من يعترب  ان ارتفاع اسعار ادلشتقات النفطية واسعار البدور واالمسدة

 ل إال أهنا تبقى ضئيلة وغَت كافية ادلبادرات اجملتمعية وعمل مصدات للسيو 
 من خالل مشاريع النقد مقابل العمل(. راضي ادلنجرفة: محاية األراضي الزراعية بتنفيذ مصدات للسيول وإعادة أتىيل األاألولوايت( 



 

 

2 
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 )قطاعٌا(  التعافً خطة
 العام اذلدف

 االجتماعية احلمايةو وينسجم مع متطلبات السياق اإلنساين اخلدمات األساسية وأتمُت سبل العيش مبا يعزز القدرة على الصمود  حتسُت 
 

 القطاعية األىداف

 األىداف القطاع
 حتسُت االداء للمكاتب التنفيذية خلدمة ابناء ادلديرية واالنضباط االداري يف الدوام. )السلطة احمللية( ادلؤسسي

ن االجتماعي وحتسُت ادلعيشة وزايدة احلاالت عودة صرف احلالت بشكل منتظم عرب صندوق الضما االجتماعية الرعاية
 ادلستحقة.

 
 اصالح االراضي الزراعية لزايدة االنتاج واحلفاظ على الًتبة ودعم ادلزارعُت. الزراعة

 
 حتسُت ادلستوى التعليمي واستمرارية ىذا التحسُت. التعليم

 
 حتسُت اخلدمات الصحية يف ادلديرية. الصحة

 
 وتوسعتو.يق االسفليت والًتاي حتسُت وضع الطر  الطرق

 
 رفع نسبة التغطية ابدلياه األمنو. والبيئة ادلياه

 
 حتسُت مستوى خدمة الكهرابء يف ادلديرية. الكهرابء

 
 االتصاالت

 
 حتسُت خدمة االتصاالت وتوسعة خطوطها.

 
 

 حتسُت ادلستوى الرايضي يف ادلديرية الشباب والرايضة
 

 
 
 



 

 ادلوارد تعبئة

 دعم تنفيذ اخلطة وذلك من خالل عدة أنشطة ستقوم السلطة احللية هبا أبرزىا: يف ابحملافظةالعاملة يف اجملال االنساين  اجلهات اشًتاك مسيت
التخطيط واذليئة الوطنية لتنسيق الشؤون  مكتبيضم  لقاءً  -ابلتنسيق مع الصندوق االجتماعي للتنمية -ابدلديريةالسلطة احمللية  قيادة تعقد .1

استعراض  يتميتم خاللو عرض أبرز نتائج مشروع التمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود الذي مت تنفيذه ابدلديرية، كما  ؛االنسانية
 تنفيذ ورشة تسويقية )تروغلية( للخطة يتم دعوة اجلهات اإلنسانية العاملة ابحملافظة ذلا. مقًتحو  زلتوايت خطة التعايف

رات عمل تلك اجلهات للتعريف ابخلطة ومراحل وخطوات إعدادىا، وأبرز نتائجها وخاصة تلك ادلتعلقة بتشكيل رلالس زايرات إىل مق تنفيذ .2
الصمود القروية، حتليل وضع ادلديرية وحتديد ألوايت االحتياجات، خطة التعايف، ابإلضافة إىل إعطاء حملة عن ادلؤشرات  خططتعاون القرى، 

 كيف ستكون عليو حال تنفيذ خطة التعايف.ادلتأثرة ابألزمة احلالية و 
من خالل الزايرة معرفة التوجهات الرئيسية لنشاط اجلهات؛ ومن خالل ذلك يتم تسويق النشاطات ادلناسبة لتوجهاهتم ودعوهتم لزايرة  سيتم

عام القادم، وخالل الزايرة يتم دعوهتم التدخالت ضمن خطتهم لل عضالسلطة احمللية وادلديرية دلعرفة الوضع اكثر للتعرف عليو سعيًا إلدراج ي
 للورشة الًتوغلية خلطة التعايف اخلاصة ابدلديرية.

الداعمة للعمل اإلنساين ابإلضافة  اجلهاتالسلطة احمللية ابحملافظة وادلديرية  قيادةورشة التسويقية )الًتوغلية( خلطة التعايف، حتضر هبا  تنفيذ .3
ادلياه، الزراعة،...( يتم  الصحة،والتعليم،  الًتبيةاذليئة الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  التخطيط،افظة )دلديري ادلكاتب التنفيذية ادلهمة ابحمل

ابب  فتحتروغلي،...( و  بروشورتقدؽلي، توزيع ملخص لوثيقة اخلطة،  عرضمن الوسائل اإليضاحية ) عددفيها التعريف ابخلطة من خالل 
 تنفيذ اخلطة، واآلليات ادلقًتحة لتنسيق اجلهود والتواصل فيما بُت اجلهات والسلطة احمللية ابدلديرية. معللنقاش للحاضرين عن توجهاهتم لد

 ادلؤسسية وبناء القدرات لًتتيباتوا االطر

 فيو،العمل  ادلعنيةسية أعمال الًتميم واإلصالح مبقر عملها؛ ليتسٌت لألطر ادلؤس تنجزاحمللية ابدلديرية وأن  السلطة يفالضروري أن ينتظم العمل  من
خب وعقد اجتماعاتو، ابإلضافة إىل توفَت األاثث والتجهيزات والنفقات التشغيلية الضرورية إلصلاز ادلهام واليت من أعلها إعادة تفعيل اجمللس احمللي ادلنت

 ء العمل اإلنساين وتسهيل مهامهم.التنفيذي، والتواصل مع شركا جلهازابإلضافة إىل تنفيذ وظائف ادلتابعة والتقييم ألداء إدارات ا
 مايلتوفَت بدل  ،الوظائف اإلدارية ألداء يف التدريب ادلهاري وتتمثل الكادرال بد من حتسُت أداء العاملُت من خالل تنفيذ حزمة من تدخالت حتفيز  كما

 .1التدرغلي لألطر ادلؤسسية غَت الفاعلة والتفعيلأو مادي شهري ، 
الصحة، األشغال، الزراعة،...( تساندىا إدارة مشاركة اجملتمع؛ بتطوير مقًتحات تدبَت دتويل  ،األطر ادلؤسسية يف اجلهاز التنفيذي )التعليم ستقوم

 ديرية.وتقرير حتليل الوضع ابدل ،العزل وتقاريرالصمود يف القرى،  وخطط الوضعاليت تضمنتها اخلطة وذلك ابالستفادة من سلرجات حتليل  للتدخالت
قنوات التواصل مع اجلهات اإلنسانية الداعمة وابلتنسيق مع قيادة السلطة احمللية ابدلديرية الذين سيتولون مسؤولية  أىمىذه ادلقًتحات إحدى  ستكون

 أعضاء اجمللس احمللي ورلالس تعاون القرى. مع ابلتعاوناإلشراف وادلتابعة على تنفيذ التدخالت وتذليل الصعوابت 
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 ذالتنفي ارإط

 التنفيذ آلية الربانمج القطاع

 ادلؤسسي
)السلطة 

 (ليةاحمل

األداء وبيئة العمل ادلؤسسية  حتسُت
 للسلطة احمللية

 جهة التنفيذ: مدير عام ادلديرية 
 :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP الوزارة ، الصندوق االجتماعي للتنمية + 

وظائف التخطيط وادلتابعة  تفعيل
 والتقييم

 هة التنفيذ: مدير عام ادلديريةج 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP  ًالصندوق االجتماعي للتنمية، ابإلضافة للموازانت التشغيلية ادلعتمدة مركزاي ، 

 الرعاية
 االجتماعية

 س احمللي ورلالس تعاون القرىجهة التنفيذ: صندوق الرعاية ومندوب اذليئة الوطنية ابلتعاون مع أعضاء اجملل  سبل عيش الفقراء وادلعدمُت حتسُت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP الصندوق االجتماعي للتنمية ، 

 جهة التنفيذ: الشؤون االجتماعية، صندوق الرعاية، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرى  الفتاة الريفية وبناء قدراهتا رعاية
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF- UNFPA 

ي االحتياجات وأتىيل ذو  رعاية
 اخلاصة

 جهة التنفيذ: الشؤون االجتماعية، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرى 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP 

وتنمية  ةاألراضي الزراعي محاية الزراعة
 زلاصيلها

 جهة التنفيذ: مكتب الزراعة ابحملافظة، وابلتعاون مع رلالس تعاون القرى 
 شاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمها  اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مSMEPS- UNDP- FAO مشروع ،

 األشغال، الصندوق االجتماعي للتنمية، الصليب األمحر الدويل، كَت، رؤاي أمل، 
صغار ادلربُت وحتسُت إنتاج  دعم

 ادلاشية والنحل
 جهة التنفيذ: مكتب الزراعة ابحملافظة 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمFAOادراء ر الدويل، الصليب األمح + 

وحتفيز اإلدارة ادلدرسية والكادر  دعم التعليم
 التعليمي

  :إدارة الًتبيةجهة التنفيذ 
  :الصندوق االجتماعي + صندوق اإلشغال رعاية األطفالاجلهة ادلقًتحة للدعم + 

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية  ادلبٌت ادلدرسي حتسُت
 الصندوق االجتماعي + صندوق اإلشغالالاجلهة ادلقًتحة للدعم: ، رعاية األطف + 
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 التنفيذ آلية الربانمج القطاع

األاثث والتجهيزات والوسائل  توفَت
 التعليمية

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية ، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرى 
  ،اجلهة ادلقًتحة للدعم: رعاية األطفال، الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت 

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية  ةتعليم الفتاة الريفي استمرار
  :رعاية األطفالاليونسفاجلهة ادلقًتحة للدعم ، 

التعليمية لذوي الضعف من  احلوافز
 الطالب

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية، ابلتعاون صندوق الرعاية ورلالس تعاون القرى 
 اجلهة ادلقًتحة للدعم: ، رعاية األطفال، رؤاي أمل 

تشغيلية واحلوافز النفقات ال توفَت الصحة
 الصحي لكادرلإلدارة وا

  :إدارة الصحةجهة التنفيذ 
  :الصندوق االجتماعي للتنميةاليونسف + اذليئة الطبية + اجلهة ادلقًتحة للدعم 

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  بيئة العمل يف ادلرافق الصحية حتسُت
  ،للتنميةالصندوق االجتماعي اجلهة ادلقًتحة للدعم: اذلجرة الدولية 

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  العجز يف الكادر الصحي تغطية
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP اذلجرة الدولية، رعاية األطفال، الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت ، 

الكادر الصحي وادلتطوعُت  تدريب
 اجملتمعيُت

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة 
 م: اجلهة ادلقًتحة للدعUNICEF اذلجرة الدولية ، 

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  الكادر الصحي أتىيل
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF اذلجرة الدولية ، 

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  األمراض ادلستوطنة مكافحة
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF اذلجرة الدولية ، 

 إدارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرىذ: جهة التنفي  الطريق اإلسفليت صيانة الطرق
  :من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمها  اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP مشروع األشغال، الصندوق االجتماعي ،

 للتنمية، الصليب األمحر الدويل، كَت، رؤاي أمل
لرئيسية من الطرق احلصوية ا محاية

 السيول ومعاجلة أضرارىا
 جهة التنفيذ: إدارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرى 
   اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمهاUNDP مشروع األشغال، الصندوق االجتماعي ،
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 لدويل، كَت، رؤاي أمل، زواللتنمية، الصليب األمحر ا
 جهة التنفيذ: إدارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرى  طريق بديلة عن سائلة الوادي  توفَت

   اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمهاUNDPاعي ، مشروع األشغال، الصندوق االجتم
 للتنمية، الصليب األمحر الدويل، كَت، رؤاي أمل، زوا

دور اجملتمع عرب رلالس القرى يف  تفعيل
إحياء ادلبادرات اجملتمعية الذاتية لتحسُت 

 ومحاية الطرق الريفية

 جهة التنفيذ: إدارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرى 
 ًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمها  اجلهة ادلقUNDP مشروع األشغال، الصندوق االجتماعي ،

 للتنمية، الصليب األمحر الدويل، كَت، رؤاي أمل، زوا
 أدارة ادلياهجهة التنفيذ:   مشاريع مياه الشرب تشغيل والبيئة ادلياه

  :اوكسفام + االوتشاءاجلهة ادلقًتحة للدعم 
 جهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظة  التجميعية دلياه الشرب اخلزاانت

  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEFأوكسفام، كَت، رعاية األطفال، زوا ، 
الوصول دلياه الشرب عرب  حتسُت

 األانبيب
 إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظةجهة التنفيذ : 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF ،الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغالأوكسفام، ، كَت، رعاية األطفال، زوا 

 وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظة جهة التنفيذ: إدارة ادلياه  والسقاايت اخلاصة اآلابر
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEFأوكسفام، كَت، رعاية األطفال، زوا ، 

من األمراض ادلنقولة عرب  احلد
 مصادر ادلياه

 الس تعاون القرىجهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رل 
 أوكسفاماجلهة ادلقًتحة للدعم: الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت، رعاية األطفال، زوا ، 

 جهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رلالس تعاون القرى  الصرف الصحي الريفي حتسُت
   :كَت أوكسفاماجلهة ادلقًتحة للدعم + 

 وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رلالس تعاون القرى الكهرابءجهة التنفيذ: إدارة   مساكن الفقراء وادلعدمُت إانرة الكهرابء
   :كَت + الوزارةاجلهة ادلقًتحة للدعم 

 
 واالتصالالتنسيق  مصفوفة
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وأصحاب  الشركاء
 ادلصلحة

يتم الًتتيب والتواصل  كيف ؟ماذا يعملون ؟ىم من
 معهم؟

التنسيق  قنوات
 والتواصل

 ادلدى
 الزمٍت 

 النشر قنوات / النتائجادلخرج

تعاون القرى  رلالس
 واللجان التنموية ابلعزل

رلتمعية، يعملون على تيسَت حتديد االحتياجات وتنفيذىا  أطر
 ومتابعتها وتقييمها ابلشراكة مع اجملتمع

 -زايرات مراسالت -تلفونية اتصاالت
 اجتماعات

  زلاضر -حل مشاكل -تقرارا ربعي

الوطنية لتنسيق  اذليئة
 الشؤون اإلنسانية

حكومية، ختتص ابلتنسيق مع اجلهات الداعمة والعاملة يف  مؤسسة
 اجملال اإلنساين 

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 -تقارير -احتياج طلبات
 صور توثيقية -بروشور

 -زايرات
 اتاجتماع

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهري
 مع جهات داعمة تنسيق

 

SFD حكومية، تسهم يف توفَت وحتسُت اخلدمات االجتماعية  مؤسسة
واالقتصادية األساسية عرب اغلاد فرص عمل دائمة ومؤقتة ودعم 

 قدرات شركائو احملليُت

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهري
 اتفاقيات   -مذكرات تفاىم

 

SMEPS حكومية، تتبع الصندوق االجتماعي للتنمية تدعم  مؤسسة
 ادلزارعُت ومري ادلاشية والنحل وأصحاب ادلشاريع الصغَتة

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات ربعي
 تفاقيات ا  -مذكرات تفاىم

 

UNDP  أشلية ماضلة يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت بناء القدرات  منظمة
واألفراد واجملتمعات، وذلا تدخالت يف رلال التمكُت  للمؤسسات

 واحلماية

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات ربعي
 اتفاقيات

 

UNFPA أشلية ماضلة يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت يف رلال  منظمة
 التمكُت واحلماية واإليواء

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات فصلي
 اتفاقيات

 

تدخالت احلماية  أشلية ماضلة يف اجملال االنساين، تنفذ منظمة اليونيسف
 خصوصاً يف التعليم والصحة

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات ربعي
 اتفاقيات

 

أشلية ماضلة يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت يف رلال  منظمة الفاو
 األغذية والزراعة

  -تمراسال -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات ربعي
 اتفاقيات

 

أشلية ماضلة يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت اغاثية وصحية  منظمة العادلي الغذاء
 ذاءيف رلال الغ

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات بعير 
 اتفاقيات

 

دولية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت إغاثية يف  منظمة امل رؤاي
 الغذاء والصحة والنقد مقابل العمل

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهري
 اتفاقيات  -مذكرات تفاىم
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وأصحاب  الشركاء
 ادلصلحة

يتم الًتتيب والتواصل  كيف ؟ماذا يعملون ؟ىم من
 معهم؟

التنسيق  قنوات
 والتواصل

 ادلدى
 الزمٍت 

 النشر قنوات / النتائجادلخرج

دولية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت إغاثية يف  منظمة الدولية اذلجرة
 الصحة واالصحاح البيئي ومحاية الفئات ادلهمشة

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهرين كل
 ياتاتفاق  -مذكرات تفاىم

 

دولية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت إغاثية يف  منظمة أوكسفام
 رلال ادلياه واإلصحاح البيئي والنقد مقابل العمل

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات ربعي
 اتفاقيات

 

يف ادلياه  دخالتة تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدولي منظمة األطفال رعاية
 والصرف الصحي والتعليم والغذاء

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات شهرين كل
 اتفاقيات

 

دولية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت ادلياه  منظمة زوا
 الصرف الصحي والتعليم والغذاء والنقد مقابل العملو 

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات شهرين كل
 اتفاقيات

 

دولية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت يف الصحة  منظمة األمحر الدويل الصليب
 راعةواإليواء والز 

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

  -مذكرات تفاىم - قرارات ربعي
 اتفاقيات

 

حكومية، تسهم يف توفَت وحتسُت اخلدمات االجتماعية  مؤسسة ألشغال مشروع
 األساسية عرب اغلاد فرص عمل دائمة ومؤقتة

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -احتياج طلبات

 -اجتماع -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهرين كل
 اتفاقيات  -مذكرات تفاىم

 

زللية تعمل يف اجملال االنساين، تنفذ تدخالت يف الصحة  منظمة األمحر اليمٍت اذلالل
 واإليواء والغذاء

  -مراسالت -تلفونية اتصاالت
 بروشور -طلبات احتياج

 -اعاجتم -زايرات
 ورش عمل

 -زلاضر -حل مشاكل -قرارات شهري
 اتفاقيات  -مذكرات تفاىم
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 المجتمعٌة المتابعة وأنشطة إطار .2
 التحقق طرق التحقق وسائل ادلتوقعة النتائج القطاعي اذلدف

أداء السلطة احمللية  تعزيز
ألداء مهامها اإلشرافية 

 والتنفيذية

 التشغيلية  ادلوازانتديرية وتوفر العمل يف مبٌت اجمللس احمللي ابدل انتظم
 والتجهيزات الضرورية األاثثو 
 73  حاالت الطوارئ )النقد مقابل  يفمشاريع التوظيف  منفرد استفاد

 اخلدمات(
 اإلشرايف والرقاي رعلااجمللس احمللي وادلكتب التنفيذي دو  مارس 
 الشركاء فيما يتعلق بتحديد وختطيط االحتياجات  أنشطة تيسرت

 ة وتنفيذىا وتقييمهااجملتمعي

 -التقارير
زلاضر  -ادلوازانت

 -االجتماعات
 توثيقية صور

 -الزايرات
 -االجتماعات

 ادلراجعة الدورية

االنسانية  االستجابة
للفئات األشد ضعفاً 

وتعزيز مشاركتهم اجملتمعية 
وأتمُت سبل عيش مناسبة 

 ذلم

 75 من تدخالت  استفادوا% من األسر واحلاالت ادلستهدفة 
 70 دعم مادي ساىم يف  على حصلن% من الفتيات ادلستهدفات

 تعزيز قدراهتن ووفر ذلن دعماً معنوايً ونفسياً 
 وادلستلزمات  قرلديو ادل وتوفركيان مؤسسي مت بناء قدراتو   وجد

 675والتجهيزات الضرورية قادر على تنفيذ تدخالت تستفيد منو 
 % إانث(من ذوي االحتياجات اخلاصة41)

بعد  ةماتقريرمتابع
 -التوزيع

تقييمادلشاريعالصغَت 
 -تقريرالتقدم -ة

قصص  -دراساحتالة
 توثيقية صورصلاح و 

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية

على األصول  احلفاظ
 الزراعية وتنمية انتاجيتها

 18885 مري ضلل استفادوا من  252مري ماشية و 18438مزارع و
 كز اإلرشادي ابدلديرية، وحتسنت انتاجية أصوذلمخدمات ادلر 

 18885  العمل يف إعادة استصالح  منأسرة استفادت من النقد العائد
وبناء محاايت لألراضي الزراعية على ضفاف الوادي )مشروع  جاتادلدر 

 النقد مقايل العمل(
 457 (30 )من التدريب على ادلمارسات السليمة  استفادوا% إانث

 رعاية ادلاشية وتربية النحلو  البستنةيف 

مؤشرات  -التقارير
 قصص -األداء
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية

أداء اخلدمات  حتسُت
التعليمية وضمان 

 استمراريتها

 212(23 )التعليميةمن التدريب يف رلال اإلدارة  استفادوا% إانث 
 ومعلمي الصفوف وادلواد ،ليم أثناء الطوارئوالتع ادلدرسيةو 
 عليميةادلباين ادلدرسية وتوفرت هبا ادلرافق الضرورية والوسائل الت حتسنت 

 الالزمة
 267 ( استفادوا من مشاريع التوظيف يف حاالت 23شخص )إانث %

 الطوارئ )النقد مقابل اخلدمات(
 600 و األميةفصل حمل 30يف  ةابلدراس تامرأة ريفية التحقت انتظم 
 50 من الطالب الذين قدمت ذلم حوافز تعليمية استمروا ابلدراسة %

 يف الفصول الدراسية

/ ربعي) تقريردوري
 (سنوي

قصص  -دراساحتالة
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية

أداء اخلدمات  حتسُت
الصحية وضمان 

 استمراريتها

 26  إانث( استفادوا من مشاريع التوظيف يف حاالت 46)شخص %
 الطوارئ )النقد مقابل اخلدمات(

 28200 ( استفادوا من تشغيل الوحدة الصحية يف 49فرد )إانث %

/ ربعي) دوري تقرير
 (سنوي

-حالة دراسات

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
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 التحقق طرق التحقق وسائل ادلتوقعة النتائج القطاعي اذلدف
 سوق شرس

 مرافق صحية وتستخدم الطاقة  6مصادر مياه مستقرة يف  توفرت
كملت الشمسية يف رفع ادلياه واإلانرة وتشغيل سلسلة التربيد هبا واست

 مبانيها مجيع ادلكوانت )سور، زلرقة، أاثث، جتهيزات، ...(
 من ادلرافق الصحية ابدلديرية67الكوادر الصحية يف  توفرت % 
 إانث( من التدريب 65فرد عامل ومتطوع رلتمعي ) 317 استفادة %

 والتأىيل يف اجملال الصحي
 30 ،اطلفضت من حاالت االصابة ابألمراض ادلتوطنة )مالراي %

 االت، سوء تغذية(اسه

صور  -صلاح قصص
 توثيقية

 -ابدلستفيدين
 ادلراجعة الدورية

وصول األىايل  تيسَت
للخدمات يف مركز 

ادلديرية واحملافظة وأتمُت 
استمرارية وصوذلم للسوق 

 لتوفَت احتياجاهتم

 100 %صيانتوفليت دتت الطريق االس من 
 70 وصلت دلركز ادلديرية من الطريق البديلة لسائلة  لصات% من قرى

 الوادي 
 75من الطرق الريفية ادلستهدفة حتسنت % 
 18000  أسرة استفادت من النقد العائد من العمل يف حتسُت الطرق

 الريفية ابدلديرية )مشروع النقد مقايل العمل(

مؤشرات  -التقارير
 صور -األداء

 ثيقيةتو 

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية

مصادر ادلياه  حتسُت
وتسهيل احلصول على 
مياه مأمونة ومتوسطة 

 األمان

 28283 مشاريع ادلياه أسرة استفادوا من تشغيل  28883مسكن و
 ادلتوقفة

 257 فيذ خزاانت جتميعية بقراىم أسرة استفادوا من تن 309مسكن و 
 294 للمنازل  أسرة استفادوا من تركيب شبكة مياه 370مسكن و 
 18468 أسرة يشربون من مصادر مياه متوسطة  18978مسكن و

% يستخدمون الطاقة الشمسية 45األمان ويستخدمون فالتر ادلياه )
 %70يف رفع ادلياه من اآلابر( واطلفضت اصابتهم ابالسهاالت بنسبة 

 28659  انوا% منهم ك25مناسب )مسكن توفر لديها صرف صحي 
 يستخدمون العراء(

 

/ ربعي) تقريردوري
 (سنوي

قصص  -دراساحتالة
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية

مصادر إانرة  حتسُت
مساكن األسر الفقَتة 

وادلعدمة ابستخدام الطاقة 
 البديلة

 تستخدم الطاقة الشمسية يف اإلانرة  مساكن الفقراء وادلعدمُت معضم
 واتفوشحن اذل

 اإلصلاز تقارير
قصص  -دراساحتالة

 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -ماعاتاالجت

لقاءات 
 ابدلستفيدين
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 المرفقات .3
 اجملتمعي الصمود خططإعداد  خطوات
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 التعايف ادلشاركُت يف إعداد خطة قائمة

 الحادلاحمللية مبديرية  السلطة فريق
 التلفون رقم الصفة االسم م

  يذير عاو انًذيريح اَيش دمحم َاصر صعذ 1

  اييٍ عاو انًجهش انًحهي فيصم يىصف دعثش 2

  يذير انغؤوٌ االجتًاعيح عهي دمحم درويظ 3

  نجُح انخذياخ احًذ دمحم يحضٍ 4

  نجُح انتخطيط وانًانيح يُير دمحم َاصر صعذ 5

  يذير انترتيح عثذ انحكيى احًذ فضم 6

  يذير انصحح يحضٍ صانح دمحم  7

  يذير انتخطيط وانتعاوٌ يقثم دمحم عثذ هللا  8

  يذير انزراعح عثذِ َاصر عثادِ 9

  يذير انكهرتاء يضرور عائف صيف 15

  وانتجارجانصُاعح  دمحم يطُىط قاصى 11

  يذير االعغال عثذِ عهي حضيٍ 12

  ميذير انُق عارف عقيم عائف 13

  يذير االيٍ عائف خانذ انضثيعي 14

  يذير االعالو يجذ فضم صانح 15

  يهُذس يذَي احًذ صانح عقيم 16

  صكرتير انترتيح يحضٍ عهي صيف 17

  انًضتغفىيذير  عادل دمحم عهي 18

  يذير انغثاب وانرياضح يفيذ يحًىد دمحم  19

  انغرفح انصُاعيح انصىيهي يثُىحضٍ  25

  يذير انتعهيى انح احًذَاصر ص 21

  انغؤوٌ االداريح وانًانيح ياجذ عثذ هللا عًاد 22



 

 

00 

00 

 التلفون رقم الصفة االسم م

  رعايح انغهذاء عىض صانح صانى 23

  يذير األوقاف انًغرتي هللاصانح عثذ  24

  يذير انُظافح فهذ عثذهللا صانح 25

  يذير انًياِ صانح دمحم صانح 26

  ويذير يكتة انًذير انعا صعيذ يضعىد حًُذور  27

 
 

 ادلساند  الفريق
 التلفون رقم الصفة االسم م
 SFD 777441792برانمج التمكُت  ضابط طارق درىم احلكيمي 1
 775351375 مساند الربانمج مجال دمحم سامل ابشعيب 2
 SFD 737528569 رئيس الفرق ابدلديرية عصام دمحم قاسم 3

 77523727 مكتب التخطيط مندوب ىشام زلسن السقاف 
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 مصفوفة التدخالت المطاعٌة

 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدون

 ج ث ذ أسر مساكن لرى

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766  المطاع المؤسسً للسلطة المحلٌة

تحسٌن األداء 

وبٌئة العمل 

المؤسسٌة 

للسلطة 

 المحلٌة

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 ترمٌم وتأثٌث المجمع الحكومً 

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 اعتماد مٌزانٌة تشغٌلٌة لألجهزة التنفٌذٌة  

 اجهزة وتوفٌر المدنٌة لألحوال مبنى بناء 

 للعمل

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 بناء مكتب برٌد فً عاصمة المدٌرٌة 

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 ٌرٌةبناء محكمة فً عاصمة المد 

بناء سوق خضار وفواكهه واسمان فً  

 عاصمة المدٌرٌة

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 توفٌر سٌارة وبرامٌل للممامة  

تفعٌل وظائف 

التخطٌط 

والمتابعة 

 والتمٌٌم

ٌة اعتماد مجموعة من الدورات التدرٌب 

 ألعضاء وموظفً السلطة المحلٌة

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

       لطاع الرعاٌة االجتماعٌة

تحسٌن سبل 

عٌش الفمراء 

 والمعدمٌن

دعم االسر الفمٌرة ورفع لٌمة االعانة  

 لمواجهة غالء المعٌشة

462 6272 6272 7222 6222 6272 

رعاٌة الفتاة 

الرٌفٌة وبناء 

 لدراتها

ء مركز تدرٌب للخٌاطة والتطرٌز انشا 

 والحرف الٌدوٌة فً عاصمة المدٌرٌة

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

 45734 45734 89;46 8997 8766 462 دعم الجمعٌات النسوٌة فً المدٌرٌة 

فتح دورات تدرٌبٌة فً مجاالت الخٌاطة  

والحٌاكة وصناعة البخور والمنسوجات 

 الٌدوٌة

52 6222 6722  3649; 3649; 

        

رعاٌة وتأهٌل 

ذوي 

االحتٌاجات 

 الخاصة

دعم جمعٌة المعالٌن والمكفوفٌن بوسائل نمل  

 وتدرٌبهم فً كافة المجاالت

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

       لطاع: الزراعة
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 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدون

 ج ث ذ أسر مساكن لرى

 حماٌة

 األراضً

 الزراعٌة

 وتنمٌة

 محاصٌلها

ال انشاء مركز ارشادي للمدٌرٌة فً المج 

 الزراعً

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

 لرى فً واالسمدة بالبدور المزارعٌن دعم 

 الفبش+  المشعه+  العجمان+  السفلى بله

 الجبلة+  البكري شرج+  واالسفل االعلى

+  عجرد حبٌل+  العلٌا بله+  والسفلى العلٌا

+  موٌلح+  الطفالت+  والمجباه العجوم

 السوق+  المرارٌع + الثٌمره+  الخشخوش

  الدامً+  الشاله+  الدولة دار+  الصلولً+ 

 الشجب+  صٌفر+  المنصب ولكمة الشرج

 العارضة+  ارٌنب+  اللجٌن+  سلٌم وحبٌل

 ولعنوس مرحوب+ 

52 6222 6722 ;222  ;222 

تدرٌب المزارعٌن على الطرق الحدٌثة  

وتوفٌر االالت الزراعٌة الحدٌثة لمرى بله 

العجمان + الفٌش االعلى واالسفل  السفلى +

+ الخشخوش + المرارٌع وحبٌل المدافن + 

 دار شٌبان والجربوب + مرحوب ولعنوس

32 3222 3422 422  422 

دعم المزارعٌن بالمشتمات النفطٌة لمرى  

المشعة + شرج البكري + الجبله العلٌا 

والسفلى + نخلٌن + حبٌل عجرد العجوم 

سفلى + موٌلح + والمجباه العلٌاء وال

 الصلولً + المهرامة والزرق 

35 3422 3722 6722 5522 9:22 

استصالح االراضً الزراعٌة لمرى المشعه +  

حبٌل عجرد وحبٌل الفالحٌن + مرحوب 

 ولعنوس + العجوم والمجباه العلٌاء والسفلى

9 7: 84 39; 368 547 

توفٌر منظومات طالة شمسٌة لالبار الزراعٌة  

لمشعه + بله العلٌاء + الشاله + لمرى ا

الحجر + الشجب االسفل وحبٌل سلٌم + 

 اللجٌن + ارٌنب + الركب وشعب لٌضه + 

32 3222 3422 6222 5222 9222 

بناء سدود وحواجز مائٌة لمرى المشعه +  

 لصات + السوداء + صٌفر + 

6 422 472 922 822 3522 

ن عمل دفاعات لحماٌة االراضً الزراعٌة م 

االنجراف بسبب السٌول لمرى الطفالت 

والعبٌدٌة + الشرج ولكمة المنصب + صٌفر 

+ الدنٌب + اللجٌن + المشاش + سود الدٌمه 

+ دار الدولة دار شٌبان والجربوب + الشاله 

 + الدامً + مرحوب ولعنوس

38 :22 :72 5222 4322 7322 
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 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدون

 ج ث ذ أسر مساكن لرى

فً لرى الروٌد + دار  حفر ابار زراعٌة 

 ماره والصلبًالدولة + الن

6 622 672 3922 3222 4922 

استصالح لنوات الري لمرى المشعه +  

 السوداء 

4 372 422 3622 3422 4822 

عمل حواجز مائٌة فً لرى الحاضنه + دار   

الدولة + موٌلح السفلى + نخلٌن + النماره 

 والصلبً + ارٌنب

9 438 439 6:: 6;4 ;:2 

ة فً لرٌة الزراعٌ لألراضًبناء دفاعات  

 السوق بطول واحد كٌلو

3 342 372 542 622 742 

 

دعم صغار 

المربٌن 

وتحسٌن 

إنتاج الماشٌة 

 والنحل

عمل دورات تدرٌبٌة فً مجال البٌطرة واالنتاج  

الحٌوانً والتربٌة الصحٌة والحفاظ على الثروة 

الحٌوانٌة فً لرى بله السفلى + المشعة + 

+ الشالة +  الخربة + سود الدٌمة + الثٌمره

صٌفر + الذنٌب + الشجب االسفل وحبٌل سلٌم 

+ النجمة الحمراء + النماره والصلبً + 

 الجرئبه + ارٌنب + عمٌب + مرحوب ولعنوس

3: 3222 3422 522 322 522 

توفٌر االدوات واالدوٌة البٌطرٌة والتوعٌة  

باهمٌة المراعً وتنظٌف الحظائر لمرى بله 

لح + الركب والخربه موٌالسفلى + المشعة + 

+ سود الدٌمة + الثٌمره + المرارٌع وحبٌل 

المدافن + الشجب االسفل وحبٌل سلٌم + النفش 

العلٌا والسفلى + النجمة الحمراء + النماره 

 والصلبً + الجرئبه + عمٌب + العارضة 

42 3422 3722 8222 7222 33222 

توزٌع اغنام على االسر الفمٌرة لمرى المشعه +  

خلٌن + سود الدٌمة + السوق + الشاله + ن

الشرج + لكمة المنصب + الحجر + الجرائبه + 

ارٌنب + عمٌب + العارضة + مرحوب 

 ولعنوس + الخربه

37 ;22 3222 6222 5222 9222 

عمل دورات تدرٌبٌة فً المجال البٌطري لمرى  

الخربه + الثٌمره + الشاله + صٌفر + الدنٌب 

النماره والصلبً +  + النجمة الحمراء +

 الجرائبة + ارٌنب + عمٌب

34 922 972 5222 4722 7722 

دعم االسر الفمٌرة بسالالت جٌدة من الحٌوانات  

لمرى المشعه + الجبله العلٌا والسفلى + حبٌل 

 عجرد + حبٌل الفالحٌن + الطفالت + العبٌدة 

9 622 672 3722 3422 4922 
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فً لرى لصات  لمربً الماشٌة األعالفتوفٌر  

 + الشجب 

4 92 97 ;22 922 3822 

       لطاع: التعلٌم

دعم وتحفٌز 

اإلدارة 

المدرسٌة 

والكادر 

 التعلٌمً

 المنطمة ابناء من للخرٌجٌن التوظٌف او التعالد 

 لرٌة 36 عدد

47 4222 4722 522 72 572 

الدارات المدرسٌة وهٌئة ا وتدرٌب تأهٌل 

 مدارس جمٌع فً تدرٌبٌة بدورات التدرٌس 

 المدٌرٌة

462   589  589 

تحسٌن 

المبنى 

 المدرسً

 التربٌة ادارة فً االلسام مكاتب وتجهٌز ترمٌم 

 المالح

462 8766 8997 46;89 45734 6:69; 

 37 فً إضافٌة دراسٌة 5-4 من فصول بناء 

 فً المدٌرٌة لرٌة

48   4222 4222 6222 

 فً ىلر 8 فً للمدارس وسور حمامات بناء 

 المدٌرٌة

9   3722 :22 4522 

 لرٌة مدرسة فً الثانوي التعلٌم مرحلة اعتماد 

 العجمان

5   

422 62 462 

 المشعة فً الثانوي للتعلٌم فصول 5 أضافه 

 والنجمة الدولة ودار والحاضنة والروٌد

 لعنوس ومرحوب الحمراء

9   

3722 :22 452 

 522 322 422   3 ربةالخ لرٌة فً المتعثرة الفصول استكمال 

 والشجب الخرار لرى فً متكاملة مدارس بناء 

 والذنٌب والجبلة البكري وشرج

7   

3222 722 3722 

 العلٌا بلة لرٌة فً للمدرسة ماء خزان بناء 

 الدٌمة وسود

4   3222 722 3722 

 722 422 522   3 الدولة دار لرٌة فً السور مع المدرسة ترمٌم 

 فً الجدٌدة المدرسة مشروع ناءب استكمال 

 الجرئبه لرٌة

3   522 422 722 

بناء مدارس خاصة بالفتٌات فً لرى  

 المشعه + الجرائٌة + مركز المدٌرٌة 

5    4222 4222 

 6222 4222 4222   322 توفٌر وسائل نمل للمعلمٌن والطالب  

 922 422 722   5 ترمٌم مدرسة وثانوٌة الجدل 

فصل مع  23رسة متكاملة عدد بناء مد 

فً لرٌة دار  االساسً للتعلٌمالمرافك 

4   3422 :22 4222 
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 شٌبان 

فصول دراسٌة مع المرفمات  7اضافة  

لمدرسة عمر بن عبدالعزٌز اساسً بنٌن 

 لمرٌة الطفالت والعبٌدٌة

4   :22 722 3522 

فصل مع  23بناء مدرسة جدٌدة مكونة من  

 المرافك لمرٌة السوق

4   3422 :22 4222 

ترمٌم الفصول المدٌمة لمدرسة سباء الروٌد  

ومدرسة مصعب بن عمٌر ومدرسة خالد بن 

الولٌد ومدرسة دار الدولة ومدرسة عمر بن 

عبدالعزٌز ومدرسة الوهبً ومدرسة 

 منصور جبر ومدرسة الصمود اساسً

37   5222 3222 6222 

 3522 622 22;   4 اضافة فصلٌن دراسٌٌن لمدرسة صٌفر 

بناء سور لمدرسة الللجٌن ومدرسة السالم  

 لمرٌة الثٌمره

6   822 422 :22 

فصول مع السور لمدرسة  4اضافة  

 المرارٌع واستكمال الفصول المتعثرة فٌها

5   522 322 622 

 372 72 322   4 اضافة فصلٌن دراسٌٌن لمدرسة الوشٌر 

عاصمة  بناء ثانوٌة عامة مع المرافك فً 

 المدٌرٌة

322   5222 4222 7222 

اضافة فصول دراسٌة لمدرسة الصمود  

 فصول 5االساسً عدد 

4   472 372 622 

توفٌر خزان مٌاه بالستٌكً لمٌاه الشرب  

 لمدرسة سود الدٌمة

4   322 92 392 

 جمبع فً مكوناتها مع شمسٌة طالة توفٌر 

 المدٌرٌة مرئل المحورٌة  مدارسال

42   

5222 4222 7222 

توفٌر األثاث 

والتجهٌزات 

والوسائل 

 التعلٌمٌة

 مدارس جمٌع فً المدرسً الكتاب توفٌر 

 المدٌرٌة

462   

6782 5482 :933 

 المدرسٌة واالدوات متنملة سبورات توفٌر 

 المدٌرٌة فً المدارس جمٌع فً األخرى

462   

6782 5482 :933 

 522 322 422   4 الحجر لرٌة مدرسة فً مختبر بناء 

 الكتاب وتوفٌر االباء مجلس دور تفعٌل 

 المدرسً

462   

6782 5482 :933 
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 المدارس جمٌع فً المدرسً األثاث توفٌر 

 المدٌرٌة فً

462   

6782 5482 :933 

توفٌر االثاث والتجهٌزات المدرسٌة  

 –الحسٌن بن علً  –الوطنٌة  –للمدارس 

عمر بن  – بله العلٌا –المجد  –الجدل 

العاص سباء + الروٌد + عمر بن 

عبدالعزٌز + سود الدٌمه + الحدٌب + 

السالم + خالد بن الولٌد + الصلولً + سعد 

 33علً ثابت + الوهبً + دار الدولة + 

ماٌو + صٌفر + الحجر + النماره + اللجٌن 

 25+ مصعب بن عمٌر + منصور جبر + 

اكتوبر + الوشٌر + الصمود اساسً 

ي+ ثانوٌة الجدل + علً بن ابً وثانو

 طالب

   

   

 933: 5482 6782   462 المدارس لجمٌع المختبرٌة االدوات توفٌر 

استمرار تعلٌم 

 الفتاة الرٌفٌة

 االساسً التعلٌم بأهمٌة  لألهالً التوعٌة 

 الفتاة وتعلٌم والثانوي

462   

6782 5482 :933 

 5482 5482    462 ةالفتا وتدرٌب دعم برنامج وتطبك اعتماد 

تمدٌم المساعدات المالٌة والمعنوٌة للفتٌات  

 الدارسات فً لرٌة الخشخوش

4   622 422 822 

 السفلى بلة فً االمٌة لمحو صفوف فتح  األمٌهمحو 

 والنجمة والصلولً والمرارٌع والعجمان

 الحمراء

7   3622 :22 4422 

       لطاع: الصحة

تحسٌن بٌئة 

العمل فً 

لمرافك ا

 الصحٌة

بناء مركز أمومة وطفولة وتأثٌثه فً  

 مستشفى المالح الرٌفً

240 6544 6775 24967 23512 48479 

 صٌانة وتأهٌل مستشفى المالح الرٌفً من 

 الكهرباء شبكة وتجهٌز اصالح تأثٌث

 ثالجات توفٌروالصرف الصحً ووالمٌاه 

 وحراسة وبناء نظافة عمال تبرٌد وتوظٌف

فٌر االدوٌة والمعدات وبناء وتو محرلة

 مستودعات وبناء لسم اشعه 

240 6544 6775 24967 23512 48479 

صحٌة فً بلة السفلى  وحدة بناء 

والخرار وشرج البكري والجبلة 

وموٌلح  العلٌاء والروٌد والركب

36 822 872 4222 3;22 5;22 
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 والحجر واللجٌن والعارضة والثٌمره

الوحدة  فً ومستودع غرفتٌن إضافة 

 هالقشع الصحٌة

      

فً الوحدة الصحٌة  أولٌة اسعافات غرفة فتح 

 الخربه

      

طبٌة فً الوحدات  ومعدات اجهزة توفٌر 

 الصحٌة فً المدٌرٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

 وتوصٌل لابلة توفٌر و مستودع+  سور بناء 

 للوحدة الصحٌة الخرٌة المٌاه شبكة

      

 فً الصحٌة المراكز جمٌع فً االدوٌة توفٌر 

 المدٌرٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

)  متنملة عربة وتوفٌر تكاملً نشاط عمل 

 مركز من البعٌدة المرى جمٌع فً( عٌادة

 المدٌرٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

  الصحٌة الوحدة فً والدة غرفة وتجهٌز اضافة 

 سوقال لمرٌة

3 92 :2 472 452 6:2 

 لمرٌة الصحٌة الوحدة فً االدوٌة توفٌر 

 عمٌب

3 92 :2 472 452 6:2 

تغطٌة العجز 

فً الكادر 

 الصحً

 المراكز جمٌع فً الصحً الكادر توظٌف 

 المدٌرٌة فً الصحٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

تدرٌب الكادر 

الصحً 

والمتطوعٌن 

 المجتمعٌٌن

 مجال فً اناث 21ذكورو 21 دعد تدرٌب 

 الفٌش لرٌة فً الصحة

3 72 82 422 382 582 

  فً والتولٌدي الصحً المطاع فً اناث 8 تدرٌب 

 الخربةلرٌة 

3 92 :2 472 452 6:2 

 لرى جمٌع فً للمواطنٌن توعوٌة دورات عمل 

 المدٌرٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

 المطاع فً( اثان 6ذكورو6) صحً كادر تأهٌل 

 عمٌب لمرٌة الصحٌة الوحدة فً الصحً

      

تأهٌل الكادر 

 الصحً

الصحً فً جمٌع  الكادر تأهٌل 

 المراكز الصحٌة فً المدٌرٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

الشباب 

 والرٌاضة 

 ;6:69      دعم االندٌة الرٌاضٌة بالمدٌرٌة 

 ;6:69     الرٌاضٌة فً توفٌر بدالت رٌاضٌة لجمٌع الفرق  
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 المدٌرٌة

 ;6:69      تطوٌر ملعب المدٌرٌة وبناء مدرجات 

 ;6:69      بناء ممر وصالة رٌاضٌة فً عاصمة المدٌرٌة 

 7387      بناء ممر نادي الراحه الرٌاضً 

 4425      تاهٌل ممر نادي المشعه الرٌاضً 

 ;6:69 45734 89;46 8997 8766 462 عمل دورات تنشٌطٌة فً المجال الرٌاضً 

 959      تشجٌع وتحفٌز الموهوبٌن 

 ;6:69      الرٌاضٌة لألندٌةتوفٌر وسائل نمل  

الموروث 

 الثمافً

الحفاظ على الموالع االثرٌة والسٌاحٌة فً  

 المدٌرٌة

     6:69; 

 ;6:69      بناء متحف للموروث الثمافً فً المدٌرٌة 

 ;6:69      ائد الشعراءتدوٌن لص 

       لطاع: الطرق

       كٌلو 8ردم طرٌك الخربه بطول   صٌانة الطرق

       لها اناره عمل مع المدٌرٌة شوارع رصف 

       ردم طرٌك الخرار والشجب 

       كٌلو 46ردم طرٌك المالح لصات بطول  

       كٌلو 8ردم طرٌك الركب شعب لٌضه بطول  

شك وردم طرٌك موٌلح السفلى والمرى  

 كٌلو 26المجاورة بطول 

      

متر داخل لرٌة موٌلح  811رصف طرٌك بطول  

 االعلى 

      

       لصات لرٌة فً كٌلورصف طرٌك بطول  

 82; 682 722 382 362 7 كٌلو 41بطول رصف طرٌك عرب  

 5822 3822 4222 822 722 3 سفلت الشوارع الداخلٌة لعاصمة المدٌرٌة 

اصالح الطرق الترابٌة فً لرى المهرامة   

 والزرق + دار الدولة + نخلٌن 

6 362 382 722 682 ;82 

بناء تصرٌفات لمٌاه السٌول واصالح وصٌانة   

 الطرٌك لمرٌة شرج البكري

3 62 72 3:2 392 522 
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لمرى الجبله العلٌا  باألحجارردم الطرٌك   

 + الجرئبه  والسفلى + اللجٌن

6 362 382 722 682 ;82 

ردم ورصف الطرٌك من الركب الى العلوب   

 كم فً بله العلٌا 21بطول 

4 92 :2 522 462 762 

شك طرٌك بعٌدة عن مجاري السٌول وصٌانة   

 الطرٌك الموجودة فً لرٌة النماره والصلبً

4 342 372 722 622 ;22 

       لطاع: المٌاه والبٌئة

تشغٌل 

شارٌع مٌاه م

 الشرب

وتوفٌر  المالح الراحةمٌاه مشروع استكمال  

وتوفٌر مضخات  مصادر للمٌاه لهذا المشروع

 تعمل بالطالة الشمسٌة

3: 4528 4542 7:42 7:22 33842 

تزوٌد مشروع مٌاه المالح االهلً الموجود فً  

 عاصمة المدٌرٌة  بمنظومة طالة شمسٌة 

3 722 822 4222 3822 5822 

توسعة شبكة المٌاه فً عاصمة المدٌرٌة  

 وتوصٌل شبكة المٌاه الى لرى حبٌل الشمس

4 772 872 4222 3;22 5;22 

توفٌر ادوات تحلٌة المٌاه فً مشروع لرٌة  

 السوق

3 :2 322 552 492 822 

صٌانة الشبكة الرئٌسٌة للمٌاه فً لرى الحاضنه  

+ الركب وشعب لٌضه + سود الدٌمه شرج 

 + السوداء + الحجر  البكري

8 472 522 3222 :22 3:22 

توصٌل شبكة مٌاه جدٌدة لمرى بله العلٌا +  

 نخلٌن 

4 322 352 622 5:2 9:2 

 552 372 3:2 77 72 3 توفٌر عدادات مٌاه لمشروع لرٌة الحاضنه 

 6:2 422 4:2 2: 92 4 توفٌر غطاس مٌاه لبئر لرٌة الطفالت والعبٌدٌه 

فلتر لتنمٌة مٌاه الشرب لمرٌة  49 توفٌر عدد 

 موٌلح السفلى

3 72 92 472 392 642 

دعم مشارٌع المٌاه بمادة الولود لمرى السوق  

 + النفش العلٌا والسفلى 

6 372 422 922 722 3422 

الخزانات 

التجمٌعٌة 

 لمٌاه الشرب 

+  الجرئبهى لر فً ةجماعٌ مٌاه خزانات بناء 

نه + الركب وشعب موٌلح + الصلولً + الحاض

لٌضه + سود الدٌمه + الخشخوش والحدٌب + 

شرج البمري + بله العلٌا + نخلٌن السوداء + 

 صٌفر

35 342 3722 7222 6222 ;222 

اآلبار 

والسماٌات 

 642 392 472 92 82 3 ة فً لرٌة الجرئبهفردٌ مٌاه خزانات بناء 

 552 352 422 77 72 3 موٌلح لرٌة فً فردٌه مٌاه خزانات بناء 
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 العلٌاء الجبلة لرٌة فً ارتوازي بئر حفر  الخاصة

 والسفلى

4 82 92 472 392 642 

حفر ابار ارتوازٌة مع توفٌر مضخات تعمل  

بالطالة الشمسٌة لمرى الصلولً + المهرامه 

والزرق + دار الدولة + الخشخوش والحدٌب + 

 بله العلٌاء + صٌفر + ارٌنب + النخلٌن

32 3422 3722 7222 6222 ;222 

بناء سماٌات خاصة لمرى شرج البكري +  

 ارٌنب

4 ;2 322 5722 4722 8222 

 6:2 462 522 2: 92 3 اعادة تاهٌل االبار االرتوازٌة فً لرٌة السوداء 

تحسٌن 

الصرف 

الصحً 

 الرٌفً

انشاء شبكة صرف صحً عامة لعاصمة  

 المدٌرٌة

3 722 822 4222 3822 5822 

 48479 23512 24967 6775 6544 240 اٌت شفط البٌاراتتوفٌر و 

عمل شبكة صرف صحً تام لمرى السوق +  

الصلولً + شرج البكري + الشجب االسفل 

 وحبٌل سلٌم + صٌفر

8 522 622 3822 :22 4622 

تغطٌة البٌارات المفتوحة لمرى الصلولً +  

الروٌد + شرج البكري + صٌفر + الدنٌب + 

والسفلى + النجمة الحمراء +  النفش العلٌا

 ارٌنب

; 622 722 3:22 3422 5222 

عمل بٌارات مغلمة لمرى الطفالت والعبٌدٌه +  

 بله العلٌاء النجمة الحمراء 

6 :2 ;2 522 462 762 

 22; 622 722 372 342 4 توفٌر المبٌدات للرش لمرى السوق + النفش 

 522 342 3:2 72 67 3 عمل بٌارة  جماعٌة لمرٌة ارٌنب 

انشاء حمامات لمنازل الفمراء فً لرٌة النجمة  

 الحمراء

3 77 82 422 382 582 

التوعٌة بمخاطر واضرار الصرف الصحً فً  

 لرٌة ارٌنب 

3 342 372 722 622 ;22 

لمرٌة الركب وشعب  78توفٌر نموسٌات عدد  

 لٌضه

4 82 89 59 52 89 

لطاع 

 االتصاالت

 48479 23512 24967 6775 6544 240 صمة المدٌرٌةبناء سنترال لعا 

 48479 23512 24967 6775 6544 240 اضافة خطوط اتصاالت وربطها بمرى المدٌرٌة 

 5822 3822 4222 822 722  تحسٌن خدمة األنترنت فً المدٌرٌة 

توسٌع شبكة الهاتف التابث وتموٌتها فً لرٌة  

 الصلولً

3 92 :2 472 452 6:2 
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       ع: الكهرباءلطا

تحسٌن خدمة 

الكهرباء فً 

 المدٌرٌة

تحسٌن خدمة شبكة الكهرباء فً عاصمة  

 المدٌرٌة

 722 822 4222 3822 5822 

 5822 3822 4222 822 722  توفٌر اناره لشوارع عاصمة المدٌرٌة 

اضافة محوالت لعاصمة المدٌرٌة لتغطً  

 التوسعة العمرانٌة

240 6544 6775 24967 23512 48479 

تموٌة التٌار الكهربائً لمرى السوق + موٌلح  

 + سود الدٌمه + بله العلٌاء + اللجٌن

7 522 592 3492 ;72 4442 

انارة مساكن 

 االسر الفمٌرة

توفٌر منظومات طالة شمسٌة للمنازل  

باء لمرى موٌلح السفلى + المحرومة من الكهر

 + بله العلٌاء العلٌاء والسفلى

5 472 522 3222 :22 3:22 

 

 

 


