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اإلفتتاحية
رؤية لمرحلة جديدة وآفاق لشراكة أوسع

	إقتراب	نهاية	المرحلة	الثالثة	في	نهاية	عام	2010،	زادت	وتيرة	جهود	 	
					الصندوق	وشركائه	في	مناقشة	ورسم	تفاصيل	مالمح	المرحلة	المقبلة..	 	
وقد	أشاد	الشركاء	بديناميكية	الصندوق	في	طريقة	التفكير	ومرونة	االستجابة	لمستجدات	
قضايا	التنمية	وقدرته	الحيوية	على	امتصاص	التمويالت	بكفاءة،	باإلضافة	إلى	مميزات	
الشفافية	وكفاءة	الكلفة	وإشراك	المجتمع	وغيرها.	وكان	لتلك	المميزات	الفضل	األكبر	
بعد	اهلل	سبحانه	وتعالى	في	االتفاق	على	رؤية	أولية	لتوجهات	وسياسة	عمل	الصندوق	
في	المرحلة	الرابعة	)2011–2015(،	حيث	كان	ضمن	أهم	التوجهات	الجديدة	التركيز	
الصندوق	 التي	ساهم	 المحلي	)2010–2015(	 للحكم	 الوطنية	 على	دعم	االستراتيجية	
في	إخراجها	إلى	نور	الشمس	في	منتصف	العام	الفائت،	وذلك	بتوسيع	و	تمكين	أجهزة	
إنعاش	 لغرض	 المشاريع	 وتنفيذ	 تصميم	 في	 الحكومية	 غير	 والمنظمات	 المحلي	 الحكم	
الذاتية. المبادرات	 على	 واالعتماد	 االجتماعي	 المال	 لرأس	 التقليدية	 والقيم	 النظم	
المادي	 دعمهم	 الشركاء	 أبدى	 األولية،	 الرؤية	 وثيقة	 صياغة	 من	 االنتهاء	 وبمجرد	
إصدار	 ذلك	 رافق	 وقد	 النشرة.	 هذه	 أخبار	 تبينه	 كما	 سريع	 نحو	 على	 لها	 والمعنوي	
بالصندوق	 ممثلة	 اليمنية	 الحكومة	 بقدرة	 ثقتهما	 عن	 كشفا	 صحفيين	 بيانين	 الشريكين	
الخبراء	 كبيرة	 هق	 ترينا	 صرحت	 حيث	 الموارد،	 تلك	 إدارة	 في	 للتنمية	 االجتماعي	
االقتصاديين	في	البنك،	“لقد	أثبت	الصندوق	االجتماعي	للتنمية	فعاليًة	بالغًة	في	مساندة	
المشاريع	المجتمعية	في	جميع	أنحاء	اليمن،	ويعتبر	عنصرًا	أساسيًا	في	جهود	الحد	من	
الوزارة	 نوهت	 جانبها،	 من	 	 اإلنمائية.”	 األلفية	 أهداف	 بلوغ	 نحو	 تقدم	 وإحراز	 الفقر	
الفئات	 لصالح	 تنفيذها	 المراد	 الخدمات	 توصيل	 في	 الصندوق	 قدرة	 على	 البريطانية	
في	 السكان	 ثلث	 من	 ألكثر	 وفرها	 التي	 الطريقة	 بذات	 الدعم	 بذلك	 المستهدفة	 الفقيرة	
.)2007 عام	 في	 الصندوق	 مشاريع	 ألثر	 ذاتها	 الوزارة	 تقييم	 )حسب	 مديرية	 	333

مع

تدشين مشروع رصف شوارع مدينة زبيد التاريخية
الحديدة	 	 ابو	رأس	ومحافظ	 أمين	 الداخلية	صادق	 للشئون	 الوزراء	 نائب	رئيس	 وضع	
لتنفيذ	مشروع	رصف	حجري	لمساحة	10500	متر	 أحمد	سالم	الجبلي	حجر	األساس	
مربع	في	شوارع	مدينة	زبيد	التاريخية	بكلفة	128	مليون	ريال	بتمويل	وتنفيذ	الصندوق	
االجتماعي	للتنمية.	وحث	نائب	رئيس	الوزراء	اثنا،	الفعالية،	وبحضور	وزراء	األوقاف	
التنفيذ	واالشراف،	 بعملية	 الموكلة	 الفني	والمهني	والثقافة	والجهات	 واإلرشاد	والتعليم	
الوفد	 قام	 االنجاز.	وقد	 الالزمة	وكذا	سرعة	 الفنية	 الهندسية	 بالموصفات	 االلتزام	 على	
المنشآت	 العمل	في	ترميم	بعض	 للمدينة	لالطمئنان	على	سير	 تفقدية	 بزيارة	 الحكومي	
زبيد،	 لمدينة	 والثقافية	 التراثية	 المعالم	 على	 الحفاظ	 لمخططات	 وفقًا	 والتنموية	 العامة	
وزار	عقب	ذلك	وحدات	الجوار	المخصصة	الستيعاب	التوسع	السكاني	في	مدينة	زبيد	
وتعرف	على	طبيعة	التجهيزات	الخدمية	والتنموية	الجارية	فيها،	مشيدا	بدور	الصندوق	
االجتماعي	للتنمية	السبَّاق	في	المشاركة	بتلك	المهمة	حتى	يتحقق	الحفاظ	على	مدينة	زبيد	
الحضارة	والثقافة	 الشاهدة	على	عمق	 المدن	والمآثر	 تعتبر	في	مقدمة	 التاريخية	والتي	

اإلسالمية	في	اليمن.		

وزارة الصحة تخصص 5 َأسّرة للمرضى النفسيين
للصحة	 الوطنية	 اإلستراتيجية	 بتطوير	 الخاصة	 العمل	 فعاليات	ورشة	 افتتاح	 خالل	
وزارة	 مع	 وبالتعاون	 للتنمية	 االجتماعي	 الصندوق	 ويمولها	 يقيمها	 التي	 النفسية	
 5 الوزارة	 تخصيص	 راصع	 عبدالكريم	 د.	 الصحة	 وزير	 أعلن	 والسكان،	 الصحة	
أنحاء	 جميع	 في	 والخاصة	 العامة	 المستشفيات	 كافة	 في	 النفسيين	 للمرضى	 أسّرة	
د.	 وشدد	 النفسية.	 للصحة	 المستشفيات	 هذه	 في	 خاصة	 عيادات	 وفتح	 الجمهورية	
لدعم	 الطب	 كليات	 مناهج	 وتحديث	 النفسية	 الصحة	 عنصر	 تأصيل	 على	 راصع	
هذا	العنصر	الصحي	الهام	عبر	تنفيذ	االستراتيجية	الوطنية	للصحة	النفسية.	ويأتي	
االجتماعي	 الصندوق	 إيمان	 إطار	 في	 الوطنية	 االستراتيجية	 هذه	 تطوير	 مشروع	
بأهمية	الشراكة	الفاعلة	والواسعة	في	تحديد	المشاكل	المحيطة	بالصحة	النفسية	بدقة	
ويتكون	 بفعالية.	 التحديات	 تلك	 على	 التغلب	 يمكنها	 وشاملة	 واقعية	 بنتائج	 وتخرج	

مشروع	تطوير	االستراتيجية	من	مرحلتين:
 المرحلة التحضيرية	والتي	نفذت	فيها	دراسة	تحليلية	للوضع	الراهن	للصحة	النفسية	
عبر	عينة	من	خمس	محافظات,	والمرحلة الثانية	أشرك	المشروُع	فيها	العديَد	من	
-التي	 االستراتيجية	 لتطوير	 فعالية	 آخر	 عملت	 وقد	 	 البالد.	 في	 المعنية	 	 	 الجهات	
حسب	 النفسية	 الصحة	 لواقع	 الراهن	 الوضع	 دراسة	 على	 أيام-	 خمسة	 استمرت	
بهذه	 واإلرتقاء	 مهم	 كمكون	صحي	 تعزيزها	 إلى	 تهدف	 التي	 والمحاور	 تصورهم	

القضية	في	اليمن.

الصنـدوق
االجتمـاعي 
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وزير الشئون الخارجية البريطاني يزور 
مشروعين للصندوق

قام	 لندن،	 في	 اليمن	 مانحي	 لمؤتمر	 للتحضير	 القصيرة	 زيارته	 إطار	 في	
سعادة	 برفقة	 لويس	 إيفان	 السيد	 البريطاني	 الخارجية	 الشئون	 وزير	 معالي	
التنمية	 مكتب	 ومديرة	 صنعاء	 في	 تورنت	 تيم	 السيد	 البريطاني	 السفير	
الدولية	البريطانية	في	صنعاء	السيدة	جوانه	ريد	بزيارة	جمعية	نقم	النسوية	
ومركز	الزهراء	الطبي،	كمؤسستين	إجتماعيتين	تقدمان	خدمات	متنوعة	في	
الصندوق	 ممثلوا	 قام	 وقد	 العاصمة.	 أمانة	 في	 وفقرًا	 ازدحامًا	 المناطق	 أشد	
االجتماعي	بشرح	مفصل	للمراحل	المتعددة	وأنواع	الدعم	التي	تلقتها	هاتان	
في	 للفقراء	 مهارية	 قدرات	 رفع	 في	 المتمثلة	 و	 الصندوق	 من	 المؤسستان	
مهن	مدرة	للدخل	واضافة	بعض	المرافق	وتجهيز	بعض	أقسام	المؤسستين	
باألدوات	واألجهزة	التي	تساعدهما	على	تجويد	وتنويع	خدماتهما	للجمهور.	
بمسئوليها	 والتقى	 للمؤسستين	 المختلفة	 المرافق	 الضيف	 الوزير	 وطاف	
على	 لويس	 السيد	 أكد	 الزيارة،	 نهاية	 وفي	 خدماتهما.	 من	 والمستفيدين	
الفقر	 من	 الحد	 في	 المرأة	 تمكين	 في	 االجتماعي	 الصندوق	 أنشطة	 أهمية	
الصندوق.	 انشطة	 مع	 البريطانية	 الدولية	 التنمية	 وزارة	 بتفاعل	 مشيدًا	
للصندوق	 الدولية	 التنمية	 وزارة	 دعم	 زيادة	 على	 ريد	 السيدة	 أكدت	 كما	
الفقراء.	 وتمكين	 احتياجات	 لدعم	 بارز	 ونموذج	 للتنمية	 فعالة	 كأداة	

مركز نقم للتأهيل النسوي



التعـليـــــــــــــم
 2010 عام	 من	 األول	 الربع	 خالل	 عليها	 الموافق	 التعليم	 مشاريع	 بلغت	

)125(مشاروعًا	بتكلفة	تقديرية		29.31		مليون	دوالر.	
توزعت	مشاريع	التعليم	التي	استفاد	منها	54.035  شخص	بشكل	مباشر	
على	البرامج	والقطاعات	الفرعية	.	و	التعليم	أساسي	)105(	مشروعًا	تلى	
ثم	 مشاريع	 	) 	7 	( تربوية	 و	 تعليمية	 توجهات	 و	 سياسات	 دعم	 ذلك	 بعد	
تعليم	ما	قبل	المدرسة	)	رياض	أطفال	(,	)	5	(	مشاريع	و	محو	األمية	بـ	
) 4	(	مشاريع	,	و	توزعت	بقية	المشاريع	على	بقية	القطاعات	األخرى	و	
بمشروع	واحد	لكل	من	الجودة	التعليمية	و	بناء	القدرات	و	التعليم	العالي	و	

التعليم	غير	النظامي.

دعم سياسات وتوجهات تعليمية
في	إطار	برنامج	دعم	الالمركزية	اإلدارية	في	عمل	وزارة	التربية	والتعليم،	
تمت	الموافقة	على	بناء	وتأثيث	سبعة	مكاتب	للتربية	والتعليم	في	مديريات	

مختلفة	بتكلفة	تقديرية	1.44	مليون	دوالر.
التميُّز	التربوي

المشاغل،	 معامل	 عقود	 وتوقيع	 المدرسية،	 المعامل	 توزيع	 البرنامج	 بدأ	
وااللكترونيات	 الروبوت	 من	 اإلضافية	 بالحقائب	 المدارس	 وتزويد	
التعليمية..	إضافة	إلى	إعداد	القوائم	الخاصة	بالكتب	والتجهيزات	المطلوبة	
واحتياجات	البرنامج	للعام	الحالي,	وكذا	إعداد	الشروط	المرجعية	الخاصة	
التي	 اإلضافية	 بالمكافآت	 الخاصة	 والالئحة	 الموهوبين،	 أكاديميات	 ببناء	
إرسال	 وتم	 البرنامج.	 فصول	 ضمن	 واإلداريين	 للمعلمين	 تسليمها	 سيتم	
استالم	 تم	 حيث	 مختصين،	 قبل	 من	 للتحكيم	 ُأِعدَّت	 التي	 االثرائية	 المواد	

النسخ	األولية	للتحكيم.

البرنامج	 في	 للعمل	 المختارين	 المعلمين	 بتدريب	 البدَء	 كذلك	 الربُع	 وشهَد	
وإعداد	 االنجليزية،	 واللغة	 الحاسوب	 مجال	 في	 مهاراتهم	 لتنمية	 وتأهيلهم	
البرنامج	التدريبي	الالزم	لتنمية	المهارات	في	مجال	العمل	مع	الموهوبين.	
والطالبات	ضمن	 الطلبة	 من	 الرابع	 الفوج	 الختيار	 االستعداد	 يجري	 كما	
مدن	 ثالث	 في	 المتواجدة	 األربع	 البرنامج	 مدارس	 في	 البرنامج	 فصول	

مستهدفة	وهي	األمانة	وتعز	وعدن.

الجودة التعليمية
األطفال،	 واحتياجات	 الطفل،	 حقوق	 حول	 أبًا	 و53	 أمًا	 	147 تدريب	 تم	
والعقاب	/	العنف	ضد	األطفال	في	المنزل	والبيئة	المحيطة	به	)مظاهره،	
ضد	 للعنف	 البديلة	 التربوية	 الوسائل	 مجال	 عن	 فضاًل	 أسبابه(،	 أنواعه،	

األطفال.

المجاالت	 في	 ومعلمًا	 مربيًا	 مربية	ومعلمة	و29	 	232 تدريب	 كما	جرى	
المذكورة.

َومن	جانب	آخر،	ُعقدت	ورشة	عمل	لمناقشة	القضايا	التعليمية	في	محافظة	
الجوف	مع	المتطوعين	الذين	تم	تدريبهم	كمناصرين	لقضايا	التنمية.

المــــــوروث الثقــافي
قامت الوحدة بتنفيذ األنشطة التالية:

مشروع ترميم وصيانة الجامع الكبير بصنعاء 
•	مواصلة	أعمال	الترميم	في	أجزاء	من	األروقة	الثالثة	األولى	من	الجناح	
ترميم	 أعمال	 وتتضمن	 الشرقي	 الجناح	 أروقة	 أحد	 من	 وجزء	 الشمالي	
األجزاء	 وإستكمال	 الخشبية	 والجسور	 والمصندقات	 الملونة	 الزخارف	
العوارض	 بعض	 إستبدال	 أيضًا	 تم	 كما	 المصندقات.	 بعض	 من	 الناقصة	
الخشبية	المستحدثة	بأخرى	تنسجم	مع	مقاطع	العوارض	الموجودة	في	نفس	
المناطق	التي	وضعت	فيها.	كما	تم	تدعيم	ثالث	عوارض	خشبية	في	الرواق	

الشرقي	و	6	في	الرواق	الشمالي.
•	ٌأنجزت	عدة	أعمال	لتقوية	ومعالجة	األسقف	والجدران	الحاملة	للسقف.	
وفي	هذا	اإلطار	تم	عمل	تدعيم	للعوارض	الخشبية	في	الرواق	N1	وإعادة	
وحدات	 تركيب	 وإعادة	 األصلية	 مواقعها	 إلى	 الناتئة	 الخشبية	 الوسائد	
الياجور	المهترئة.	كما	تم	رفع	الحمل	عن	21	عارضه	خشبية	وما	يزيد	عن	
الرواق	 أنحاء	من	 الحديدية	في	 الجسور	 بعد	وضع	 100	مصندقة	خشبية	

الثاني	من	الجناح	الشمالي.
•	وصلت	عدد	الحفريات	إلى	58	حفرية	حتى	نهاية	هذه	الفترة.	كما	بدأت	
ثالث	حفريات	خارجية	شمال	الجامع	وذلك	بعد	حماية	هذه	الحفريات	عن	

طريق	عمل	سياج	خارجي.
• في مجال أعمال التوثيق تم التالي:

-	الكشف	على	زخارف	وطبقات	جص	عتيقة	على	جدران	المنارة	من	داخل	
المكتبة.

-	تسجيل	5	نصوص	كتابية	جديدة
إلى	 وتفريغها	 النايلون	 ورق	 على	 النصوص	 من	 طولي	 متر	 	43 -	شف	

الكلك	.

أخبـــــار الوحـــــدات

الصندوق االجتماعي للتنمية 2

دعم املوهوبني في إحدى مدارس عدن  

مدرسة أسامة بن زيد األساسية - الطويلة -  احملويت

التعليمالثالثةاملرحلةمؤشرات *لقطاع

حىت* تنفيذها اجلاري و املُنجزة املشاريع املؤشرات 31/3/2010تشمل

ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفع
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

في المخطط
المرحلة وثیقة

اإلجمالي2004-20102004200520062007200820092010

وتجھیزھا بناؤھا تم التي الدراسیة الفصول 10,08019402541186712382594225660613042عدد
دراسیھ فصول تأھیل 1,500295352263145299213771644اعادة

المنجزة الفصول إنجاز(عدد سنة بحسب
15,12406362,6412,4021,7561,4998934)المشروع

الملتحقین الطلبھ 403,200156068264334231689111350193071178965427081178185عدد
تدریبھم تم الذین اطفال ریاض معلمي 800542542عدد

انشاؤھا تم التي اطفال ریاض 384119244337عدد
و التخطیط و التعلیم في عمل ورشات عدد

التقییم و 368121648294012165البرمجھ

Education Sector, Phase III indicators*
ACTUAL

Indicators TARGET
(2004–10) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Classrooms built and equipped 10,080 1940 2541 1867 1238 2594 2256 606 13042
Classrooms rehabilitated 1,500 295 352 263 145 299 213 77 1644

Completed classrooms (according to the project completion year) 15,124 0 636 2,641 2,402 1,756 1,499 8934

Children enrolled 403,200 156068 264334 231689 111350 193071 178965 42708 1178185
Preschool teachers trained 800 542 542

Kindergartens established 38 4 11 9 2 4 4 3 37

Workshops in education, planning, programming and evaluation 36 8 12 16 48 29 40 12 165
*Include only under-implementation and completed projects as of 31/03/2010
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-	تم	شف	6	زخارف	ولوحات	ورسوم	آدمية	وحيوانية	مكتشفة	على	ورق	
النايلون	ثم	تفريغها	إلى	ورق	الكلك.

-	تدوين	مفاتيح	مع	المخططات	لعدد	33	نص	كتابي	على	نماذج	حجرية
-	قيد	بيانات	30	بطاقة	معلومات	ميدانية	و	جداول	معلومات	24	نصًا	كتابيًا	
الرواق	 في	 الخشبية	 الجسور	 وتدعيم	 التجاويف	 وتملئة	 الجدران	 تقوية	 	•
وتنظيف	 المستحدث	 الجص	 إزالة	 تمت	 الغربية،	 المنارة	 وفي	 الشمالي.	
الجسور	الخشبية	والعوارض	تنظيفًا	جافًا.	كما	تم	تقوية	بعض	العوارض	
الحاملة	الضعيفة	عن	طريق	الحقن.	كما	تم	توثيق	الرواق	الجنوبي	والشمالي	

لمنطقة	العمل	الخاص	بالسقف	البديل.
•	إنجاز	أعمال	التمديد	الكهربائية	لخطوط	الكهرباء	والحريق.

•	توثيق	مبنى	المكتبتين	الجنوبيتين	تفريغ	تخشيبتهما	وإعداد	تقرير	أولى	عن	
رؤية	التدخل.	وبدأت	أعمال	الكشف	وتقوية	المكتشفات	الزخرفية	والكتابية	
داخلهما.	بعدها	تمت	تكسية	جدران	إحدى	المكتبتين	بطبقة	جصية	مصقولة.
زيارة	 واكب	 فيه	 والجديد	 المشروع	 إنجازات	 عن	 معرض	 تنفيذ	 تم	 	•
االقتصادي	 لإلنماء	 العربي	 الصندوق	 رئيس	 الحمد	 اللطيف	 عبد	 السيد	

واالجتماعي.

الجامع الكبير شبام كوكبان 
المجاورة	 المنازل	 مجاري	 ربط	 وإعادة	 الجامع	 تسوير	 في	 االستمرار	 	-

بالمجاري	العامة	لضمان	عدم	تسرب	المياه	السوداء	إلى	حرم	الجامع
المتضررة،	 المناطق	 لتحديد	 الغربية	 للواجهة	 معماري	 اثري	 توثيق	 	-

باالضافة	إلى	عمل	مجسات	سريعة	قرب	أساسات	تلك	الواجهة	
-	توثيق	وتحديد	آلية	التدخل	إلعادة	وضع	شرانيف	الجامع	على	ما	كانت	

عليها	
قرب	 الخرساني	 المسجد	 إزالة	 بغرض	 القبة	 إلى	 النساء	 مصلى	 نقل	 	-

الواجهة	الغربية	للجامع
-	االنتهاء	من	بناء	الورشة	الخاصة	بترميم	المصندقات	الخشبية	في	الجهة	

الشرقية	للجامع	
-	عمل	نماذج	من	أبواب	وحنفيات	مرافق	الوضوء	ودورة	مياه	الجامع

المقاشم	 إلى	 المواضئ	 مياه	 لتصريف	 البركة	 وبناء	 التمديدات	 تجهيز	 	-
المحيطة

دار العز بمدينة جبلة
الشرقية	 الجهة	 في	 العقود	 بناء	 وإعادة	 الدار	 تدعيمات	 أعمال	 تستمر	
الجنوبية،	وفي	تنظيف	وبناء	مدرجات	الجهة	الشمالية	بغرض	الحماية.	أما	
قديمة	 مباني	 أساسات	 العثور	على	بعض	 فاشتملت	على	 األثرية	 األنشطة	
وبعض	السواقي،	واعداد	شروط	مرجعية		لمختص	لدراسة	المسكوكات	او	

العمالت	التي	تم	العثور	عليها	في	الموقع.

مسجد النجمية بمدينة جبلة
استمرت	أعمال	ترميم	األسوار	الخارجية	للمسجد،	وحماية	الموقع	من	أي	

اعتداءات	محتملة،	والبدء	في	توثيق	المسجد	معماريًا.

مشروع ترميم بعض المعالم المعمارية في قرية الحصن بالهجرة
تم	ترميم	العقود	الداخلية	ثم	البدء	بترميم	القضاض	في	الجدران	الداخلية	لسد	
بناء	 وإعادة	 الحصن	 بوابة	ومدخل	 ترميم	جدران	 وتتم	مواصلة	 الحصن.	
كما	 المنطقة.	 ذات	 في	 والمجاري	 األمطار	 مع	إصالح	مصارف	 سقوفه،	
والسد	مع	إصالح	 الحصن	 لبوابة	 المجاورة	 الجدران	 وترميم	 يتم	إصالح	
المحيطة	 البركة	 منطقة	 حماية	 وبغرض	 والميازيب.	 األمطار	 مصارف	
في	 للتدخل	 التجهيز	 تم	 فقد	 انشائية،	 استحداثات	 أي	 من	 الكبير	 بالجامع	
ترميم	البركة،	حيث	تم	إعادة	بناء	جدرانها	المنهارة	باستخدام	نفس	األحجار	
السابقة	مع	إصالح	وترميم	المداخل	الرئيسة	باإلضافة	إلى	توسيع	الطريق	

المؤدي	إلى	مشارف	حصن	القرية.	
مشروع ترميم مسجد ومدرسة االشرفية بتعز

يتم	استكمال	اعمال	الترميم	الدقيق	لقضاض	القباب	الرئيسة	والقباب	الشرقية	
والجملونات،	باالضافة	الى	اجزاء	من	المنارة	الغربية.	وتم	إستكمال	بعض	
والرسومات	 الزخارف	 وتثبيت	 وتنظيف	 الغربية	 للقباب	 الروتشة	 اعمال	
القباب	الشرقية	باالضافة	الى	الزخارف	والنقوش	الجصية	في	المبنى	 في	
بواسطة	فريق	يمني	تم	تأهيله	بمساندة	فريق	ايطالي	متخصص.	كما	تم	في	
الكهرباء	واإلضاءة	بعد	عدة	تعديالت	في	 الفترة	إقرار	مخطط	شبكة	 هذه	

الموقع.
مشروع	اعداد	دراسة	فنية	لترشيح	مدينة	تريم	التاريخية	الى	قائمة	التراث	

العالمي
تعاقدت	الوحدة	مع	خبيرة	دولية	متخصصة	إلعداد	دراسة	عن	مدينة	تريم	
التاريخية	لتقديمها	ضمن	ملف	متكامل	لترشيح	المدينة	ضمن	قائمة	التراث	
العالمي	لليونسكو	وذلك	تزامنًا	مع	اعالن	تريم	عاصمة	للثقافة	االسالمية.	
وقد	اطلعت	الخبيرة	ميدانيًا	على	الوضع	الراهن	للمدينة	لتقديم	الدراسة	الى	

الصندوق	بنهاية	شهر	يونيو	2010. 
الصندوق	 من	 مشترك	 بتمويل	 تريم	 قصور	 بعض	 وانقاذ	 تدعيم	 مشروع	

االجتماعي.
وصندوق	االمير	كالوس	الهولندي	وباشراف	الخبيرة	الدولية	باميال	جيروم،	
تم	البدء	في	تنفيذ	المشروع	النقاذ	وتدعيم	10	من	قصور	تريم.	ويتم	تنفيذ	
العمل	من	قبل	الخبرات	المحلية	في	المدينة	وباستخدام	مواد	البناء	التقليدية.	

مشروع توثيق وتدعيم جامع وقبة الساتي  
بدأت	األعمال	المدنية	في	المشروع	بتدعيم	السقف	ومعالجة	العمود	الخشبي	
بفعل	 المصندقات	 من	 سقطت	 التي	 واألجزاء	 المتضررة	 والعوارض	

األمطار	وكذلك	معالجة	السطح	المقضض.	

تدريب عدد من العاملين في المشاريع المنفذة بآلية اإلدارة الميدانية
المتبعة	فيها	 المالية	 الميدانية	والجوانب	 الثانية	في	اإلدارة	 تم	عقد	الورشة	

لالستشاريين	المحاسبين.	

تنقيبات حتت اجلامع الكبير بـصنعاء

مشروع رصف مدينة زبيد التاريخية

مؤشــرات الرحلـة الثالثـة لقطاع الوروث الثقاف*

المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 المخطط في وثيقة

–2004المرحلة (
2010(

الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

الجمالي2004200520062007200820092010

1352331231623356157المشاريع

156 35023532553218الستشاريون الذين تم تدريبهم

َهَرة الذين ُدّربوا 5408 1,0001298592425,04218العمال الَم
حتى  *       تنفيذها والجاري َزة َج ُمن ل ا َع ري المشا ُت المؤشرا ُل 31/03/2010تشم

Cultural Heritage Sector, Phase III indicators*

INDICATORS
TARGET 
(2004–10)

ACTUAL 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

Total

Projects 135 23 31 23 16 23 35 6 157

Consultants trained 350 23 53 25 5 32 18  156

Laborers trained 1,000 129 85 92 42 5,042 18  5408
*Include only under-implementation and completed projects as of 31/03/2010

*	تشمل	المؤشرات	المشاريع	المنجزة	و	الجاري	تنفيذها	حتى	31/03/2010

70
416 2681050



الصندوق االجتماعي للتنمية 4

التدريب و الدعم المؤسسي
تهدف	التدخالت	في	قطاعي	التدريب	والدعم	المؤسسي	إلى	تقديم	الخدمات	
من	خالل	التدريب	وبناء	القدرات	البشرية	والمؤسسية	لموظفي	الصندوق	
المستفيدين(	 )لجان	 المجتمعية	 واللجان	 واالستشاريين	 المشاريع	 وضباط	
وصغار	المقاولين	والفنيين	والسلطات	المحلية	والمنظمات	غير	الحكومية	
ومؤسساٍت	حكومية،	الذين	يشاركون	في	تقديم	الخدمات	اإلنتاجية	وتحقيق	
التنمية	المجتمعية	ومحو	األمية	ونشر	الثقافة	في	أوساط	األطفال	والشباب	
بعض	 في	 أيضًا	 التدريب	 يتلقون	 والذين	 التعليمية،	 للعملية	 والمساندة	
بعض	 توفير	 إلى	 باإلضافة	 التدريب”،	 “قطاع	 في	 المذكورة	 المجاالت	
البيانات،	وذلك	سعيًا	 المؤسسية	وقواعد	 التجهيزات	الضرورية	واألنظمة	
من	الصندوق	إلى	تعزيز	االستدامة	المالية	واإلدارية	والتنظيمية	لدى	هؤالء	
في	 مشروعًا	 	46 	 الربع	 خالل	 المعتمدة	 المشاريع	 عدد	 وبلغ	 الشركاء.	
إلى	حوالي	 التقديرية	 تكلفتها	 والتدريب،	وصلت	 المؤسسي	 الدعم	 قطاَعْي	
تحت	 مشروعًا	 	41 و	 عليها	 موافق	 مشاريع	 	5 منها	 دوالر،	 مليون	 	1.1

التنفيذ،	واستهدفت	الجهات	التالية:

منظمات حكومية
تم	اعتماد		5			مشاريع		استهدفت	قطاعي	التدريب	والدعم	المؤسسي		،	
منها		مشروعان		للتدريب	و		ثالثة		مشاريع		للدعم	المؤسسي.	وتضمن	

االستهداف	التدريب	في	القطاعين		وعلى	النحو	التالي:
تدريب	في	نظام	المعلومات	الجغرافية	،	وزيارات	تبادل	خبرات	إقليمية	،		
ورشة	تعريفية	حول	تنفيذ	دراسة	التحليل	المؤسسي	لدواوين	السلطة	المحلية	
والتسويق.	 واإلداري	 	 المحاسبي	 التنظيم	 في	 تدريب	 	، عمران	 بمحافظة	
توفير	 في	 تمثلت	 والتي	 المؤسسي	 الدعم	 تدخالت	 	 إلى	 	 باإلضافة	 وذلك	
ودراسات	 	 	GIS ب	 الخاصة	 واألنظمة	 والبرامج	 والمعدات	 التجهيزات	
التدخالت	في		 المستفيدين.		ويستفيد	من	 المؤسسي	وأرشفة	وثائق	 التحليل	
القطاعين	،	الصندوق	االجتماعي	للتنمية		و	بعض	دوواين	محافظة	عمران			
العقاري	 والسجل	 لألراضي	 العامة	 والهيئة	 الشهداء	 ألسر	 العامة	 والهيئة	

ومركز	األسر	المنتجة	في	األغابرة	/	محافظة	تعز	.
منظمات غير حكومية

شمل	االستهداف	التدريب	والدعم	المؤسسي	من	خالل	15	مشروعًا،	منها	
4	مشاريع		للتدريب	و	11	مشروعًا		للدعم	المؤسسي	.	وتضمن	االستهداف	
التالية	)	وبحسب	احتياج	كل	منظمة	 في	القطاعين	التدريب	في	المجاالت	
بالدعم	 المعنية	 المشاريع	 في	 الضرورية	 التجهيزات	 توفير	 إلى	 إضافة	 	)

المؤسسي		:	
تدبير	 	، التخطيط	االستراتيجي	 	، اإلداري	والمحاسبي	 	 الموقعي	 التدريب	
المهارات	 	، المحاسبي	 	 ،التنظيم	 الجدوى	 ،	دراسات	 التسويق	 	 	، التمويل	
اإلدارية	والتخطيط	،	اإلرشاد	السمكي	،	تقنيات	أساليب	التدريب	الحديثة	،	
الرقابة	والتفتيش	في	النظام	المحاسبي	،	اإلدارة	ونظام	األرشفة	،	تدريب	
جمعيات		 التدخالت	 من	 وتستفيد	 	. اليدوية	 واألشغال	 الخياطة	 مدربات	
ومنظمات	استهدفها	الدعم	بشكل	فردي	في		كل	من		محافظة	تعز		)جمعية	
بني	يوسف	االجتماعية	في	المواسط	،	جمعية	اإليثار	االجتماعية	في	التربة		
،	جمعية	وادي	خوالن	في	جبل	حبشي		،		جمعية	الصديق	الخيرية	في	تعز	
،	جمعية	جبة	االجتماعية	في	صبر	الموادم	،جمعية	األمل	االجتماعية	في	
مقبنة	،	جمعية	الحازة	لرعاية	وتنمية	المرأة	،	صبر	الموادم	،	ملتقى	الشباب	
التعاوني	 االتحاد	 	، العاصمة	 بأمانة	 المهندسين	 نقابة	 	، 	) تعز	 في	 المبدع	
السمكي	–	فرع	المكال	،	جمعية	الحصن	لتنمية	المرأة	في	المكال	،	جمعية	

سردود	االجتماعية	في	الحديدة		،	إضافة	إلى	الدعم	المقدم	في	مجال	تدريب	
المدربين	لمستهدفين	يتبعون	جمعيات	مختلفة	في	كل	من	محافظاتي	تعز	و	

إب		.
تجمعات محلية

تم	استهداف	التجمعات	المحلية	من	خالل	7	مشاريع	للتدريب	خمسة		منها	
تستهدف	محافظتي	ذمار	والبيضاء	وعلى	التوالي		في	مجاالت	المشاركة	
المجتمعية	)تدريب	استشاريين	(	وتشكيل	وتدريب	لجان	المستفيدين	ولجان	
التعاقدات	المجتمعية		لعام	2010م			ويختص	المشروع	السادس		بتشكيل	
وتدريب	فرق	الرقابة	والمساءلة	المجتمعية		في	6	مديريات	سبق	استهدافها	
	، وعمران	 وإب	 وتعز	 وريمة	 محافظات	صنعاء	 وتتبع	 التمكين	 ببرنامج	
في	 بنا	 وادي	 سيل	 تلوث	 مشكلة	 معالجة	 	“ ب	 يتعلق	 السابع	 والمشروع	
النادرة	والسدة	/	محافظة	إب”	من	خالل	إعداد	وتصميم		ونسخ	عدد	من	
ورش	 وتنفيذ	 التلوث	 بمشكلة	 الخاصة	 التوعوية	 والملصقات	 المطبوعات	
وتنفيذ	 التوعية	 أساليب	 في	 للمجتمع	 ممثل	 فريق	 وتدريب	 توعوية	 عمل	

خطوات	وطرق	كسب	التاييد	والتنسيق	والتواصل.
سلطة محلية

تركزت	التدخالت	في			7	مشاريع	،	منها	أربعة		للتدريب	على	منهجيات	
و	 	) )كسمة	 ريمة	 و	 )حبيش(	 إب	 لمحافظات	 التمكين	 برنامج	 في	 العمل	
تعز	)شرعب	الرونة	والمواسط	/	األعلوم(.	أما	المشاريع	الثالثة		األخرى	
في	 	 لمديريتين	 المؤسسي	 للتحليل	 إثنان	 منها	 	 المؤسسي	 بالدعم	 فتختص	
)	كسمة	 	و	ريمة	 	) والمواسط	 الرونة	 تعز	)	شرعب	 	محافظتي	 كل	من	
والجعفرية(	.	ويختص	المشروع	الثالث	ب	“اإلعداد	لتأهيل	وتقييم	المحليات	

في	مجال	النفقات	العامة	ألكثر	من	محافظة”.
قطاع خاص )أفراد(

تضمنت	التدخالت	10		مشاريع		،	من	ضمنها	أربعة	مشاريع			لتدريب	
استشاريين	لبرنامج	التمكين	لتأهيلهم	للنزول	الميداني	ويتبعون	فروع		تعز	
وإب	و	الحديدة	والمكال	ومشروع	خامس	لتدريب	مدربين	يتبعون	8	فروع	
في		اإلجراءات	الميدانية	لنفس	برنامج	التمكين	.	وتختص	المشاريع	الخمسة		

األخرى	بما	يلي	وعلى	التوالي	:
فنيين	 للمشاريع	في	تعز،	وتدريب	 الموقعي	 فنيين	في	اإلشراف	 تاهيل	 	 	-
مقيمين	للرقابة	على	الجودة		،	وتدريب	مهندسين	في	مجال	التصاميم	وإعداد	
الدراسات	الفنية		وتدريب	صغار	المقاولين	في	آلية	عمل	الصندوق	وإدارة	
العمل	–	فرع	عمران،	وتدريب	استشاريين	في		المشاركة	المجتمعية	لفرع	

المكال	.
خريجون جامعيون

لتدريب	طلبة	جامعيين	ريفيين	لمحافظتي	شبوة	 	 	 	 تم	اعتماد		مشروعين	
والمهرة	ومحافظة	ريمة	.	وتضمن	التدريب	بحسب	مجاالت	تشمل	مفاهيم	
وقضايا	التنمية	،	منهجية	البحث	السريع	بالمشاركة	،	تطبيقات	الحاسوب	.

 فرع العدين - إب

املرحلـة املؤسسيالثالثةمؤشــرات والدعم التدريب *لقطاعي
الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
وثیقة في المخطط

–2004(المرحلة
اإلجمالي2004200520062007200820092010)2010

الحكومیالورش غیر للمنظمات 175438680101273717354**ةعمل
الحكومی غیر دعمھاةالمنظمات تم التي 20042282831281311158والتعاونیات

تجمعاٌتأمجامیُع دعمھاةمجتمعیومنظماٌتةمحلیو 1,900642332683484305901451,591تم
دعمھاالالمحلیةوالسلطةالمجالس تم مؤسسي)تي 7001015132220676(دعم

تدریبھم تم الذین المحلیة والسلطات المجالس أعضاء 1,8755,8452607375059,222***عدد
حتى*  فقط والمنجزة التنفیذ تحت المشاریَع المؤشراُت 31/3/2010تشمُل
م** في الورش جمیع المؤشر المحلیةیشمل والتجمعات المجتمعیة للمنظمات المؤسسي الدعم شاریع
الجمھوریةیشمُل*** محافظات مختلف في المحلیة المجالس جمیَع تقریبًا330)التدریُب محلیًا (مجلسًا

Third phase indicators – Training and Organizational Support Sectors*
Actual

Indicators Target
(2004–10) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Workshops for NGOs 175 43 86 80 101 27 37 17 354
Support to NGOs and cooperatives 200 42 28 28 31 28 13 11 158
Support to user groups, communities and community-based organizations 1,900 64 233 268 348 430 590 145 1,591
Organizational support to local councils and authority 70 0 10 15 13 22 20 6 76
Councilors and local authority members trained** 1,875 5,845 260 737 505 9,222

*Includes only under-implementation and completed projects as of 31/3/2010
**Includes almost all local councils )330( in the country
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الصحة و الحماية االجتماعية

قطاع الصحة

بلغ	عدد	المشاريع	التي	تم	تطويرها	خالل	الربع	األول	36	مشروعًا	بتكلفة	
تقديرية5,314,314		دوالر،	وقد	بلغ	العدد	التقديري	للمستفيدين	المباشرين	

133,258	مستفيدًا	)77,059	إناث:	56,199	ذكور(.
1.تعزيزالشراكة:

في	مسعى	الصندوق	االجتماعي	إلى	تعزيز	الشراكة	مع	ووزارة	الصحة	
وبقية	الشركاء	بما	يحقق	مرامي	األلفية	التنموية	تم	التالي:

•	اللقاء	مع	قيادة	وزارة	الصحة	الستعراض	ومناقشة	رؤية	المرحلة	الرابعة	
للصندوق	في	قطاع	الصحة.

•	االتفاق	مع	قطاع	السكان	في	وزارة	الصحة	على	مجاالت	الدعم	والخطة	
السكان	 قطاع	 ألنشطة	 التخطيط	 ورشة	 نتائج	 على	 بناًء	 وذلك	 المشتركة،	

المنعقدة	في	ديسمبر	2009م.
•	المشاركة	في	اللقاء	التشاوري	الموسع	لبناء	اإلجماع	على	االستراتيجية	
الوطنية	الصحية	2025-2010	واالجتماع	الثالث	لفريق	التنسيق	القطاعي	

للعمل	على	المحددات	االجتماعية	للصحة.	
•	المشاركة	ضمن	الفريق	الوطني	في	مؤتمر	بانكوك	ألفضل	الممارسات	

في	األمومة	المأمونة	خالل	الفترة	من	11-6	مارس	2010م.	
2. البناء المؤسسي:

دعم	 مراجعة	 نتائج	 بـاستعراض	 الخاصة	 العمل	 ورشة	 الصندوق	 عقد	
الصندوق	االجتماعي	للمعاهد	الصحية	الحكومية	منذ	عام	2002	بحضور	
المنظمات	 من	 وعدد	 الصحية	 المعاهد	 وممثلي	 التخطيط	 قطاع	 وكيل	
الداعمة	والمستشفيات	التعليمية.	هدفت	هذه	المراجعة	إلى	تحديد	األولويات	
للمعاهد	 االجتماعي	 الصندوق	 يقدمه	 أن	 ممكن	 الذي	 للدعم	 االستراتيجية	
الصحة	 وزارة	 دور	 تحديد	 إلى	 إضافة	 القادمة	 المرحلة	 في	 الصحية	

والمانحين	في	إطار	هذا	الدعم.	
3. تحسين الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية:
زيادة	الوصول	إلى	مرافق	الرعاية	الصحية	األولية:

	يهدف	هذا	المكون	إلى	زيادة	التغطية	بخدمات	الرعاية	الصحية	األولية	من

	خالل	إعادة	تأهيل	الوحدات	والمراكز	الصحية	القائمة،	وبناء	مرافق	دائمة	
بداًل	من	المؤقتة،	وتجهيز	وتأثيث	المرافق	الصحية،	إضافًة	لتشكيل	وتدريب	

اللجان	الصحية.	

وإجمالي	 دوالر	 	 	2,092,360 تقديرية	 بتكلفة	 مشروعًا	 	13 تطوير	 تم	 وقد	
مستفيدين		97,187مستفيد.		وقد	استهدفت	هذه	المشاريع	بناء	وتجهيز	وتأثيث	
وحدات	ومراكز	صحية	في	محافظات	شبوة	)عتق(،	تعز	)مدينة	تعز،	المواسط،	
صالة،	الصلو(،	حضرموت	)مدينة	المكال،	القطن(،	المحويت	)الخبت(،	الحديدة	

)اللحية(،	ريمة	)الجبين(.		
خفض وفيات األمهات والمواليد:

خالل	 من	 اإلنجابية	 الصحة	 خدمات	 وتحسين	 لتوسيع	 المكون	 هذا	 تصميم	 تم	
األمومة	 ومراكز	 والشاملة،	 األساسية	 التوليدية	 الطوارئ	 أقسام	 وتجهيز	 بناء	

والطفولة،	وتجهيز	أقسام	الخدج	وحديثي	الوالدة.
تم	تطوير	مشروعين	بتكلفة	تقديرية	2,826,000		دوالر،	أحدهما	لبناء	وتجهيز	
مركز	طوارئ	توليد	اساسية	في	مديرية	دمت-	محافظة	الضالع،	واآلخر	لتزويد	
بالتجهيزات	 محافظات	 عدة	 في	 وشاملة	 أساسية	 توليد	 طوارئ	 مرافق	 عدة	
واألثاث	وتشمل	مستشفيي	السبعين	والجمهوري	والمركز	الصحي	التابع	للمعهد	

الصحي	)األمانة(،	ومستشفى	سارع	)البيضاء(،	ومستشفى	يريم	)إب(.
4. تعزيز مهارات مقدمي خدمات الرعاية الصحية: 

تم	تطوير	مشروع	لتوفير	مستلزمات	تدريب	دورات	الرعاية	المنزلية	لصحة	
لبقية	 بالنسبة	 أما	 الدورات،	 تنفيذ	 يسهل	 بما	 الصندوق	 لفروع	 والوليد	 األم	

المكونات	فكانت	كالتالي:
تحسين	الخدمات	المقدمة	من	مقدمي	خدمات	الرعاية	الصحية	األولية:

يهدف	هذا	المكون	إلى	تعزيز	كفاءة	مقدمي	خدمات	الرعاية	الصحية	األولية	من	
خالل	التدريب	أثناء	الخدمة.	

الرعاية	 على	 مساعد	 صحي	 كادر	 	)192( لتدريب	 مشاريع	 ثالثة	 تطوير	 تم	
التكاملية	لصحة	الطفل	من	محافظات	تعز	)المسراخ،	جبل	حبشي(	و	المحويت	
)حفاش(	و	البيضاء	)17	مديرية(.	كما	تم	تطوير	مشروع	لتدريب	20	استشاري/ة	
صحي	من	استشاريي	الصندوق	في	آليات	دراسة	وتحديد	االحتياجات	الصحية.	

زيادة	الوالدات	تحت	إشراف	طبي:
وتقديم	 المجتمع،	 لقابالت	 الخدمة	 واثناء	 قبل	 التدريب	 على	 المكون	 هذا	 يركز	
منح	داخلية	للفتيات	للدراسة	في	مجال	القبالة	من	كل	المحافظات	بهدف	تحسين	

الرعاية	الصحية	األولية	لألمهات	والمواليد.
المنزلية	 الرعاية	 في	 مجتمع	 قابلة	 	)282( لتدريب	 مشروعًا	 	14 	 تطوير	 تم	
لصحة	ألم	والوليد	من	محافظات	إب	)القفر،	الرضمة،	ذي	السفال(	والبيضاء	
)مغرب	 وذمار	 والبيضاء(	 الطفة	 والمالجم،	 ناعم	 ذي	 ربيع،	 وولد	 )القريشية	
الضحي(	 )المنيرة،	 والحديدة	 العالي(	 وصاب	 وجهران،	 عنس	 ميفعة	 عنس،	

وحضرموت	)غيل	باوزير(	و	تعز	)مقبنة(	وريمة	)السلفية(.	

تدريب على خدمات األمومة - بروم-حضرموت

*مؤشرات الرحلة الرابعة لقطاَعْي الصحة وذوي الحتياجات الاصة

المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 المخطط في

 وثيقة المرحلة
2004-2010

الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

الجمالي2004200520062007200820092010

قطاع الصحة
310153321148825512366بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحيةمشاريع 

028 21272116الكوادر الصحية التي تم تدريبها
4001202012040000300ة لتحسين نوعية التعليم الصحي دعم معاهد التدريب الصحي

3003    5معاهد الصحية (عدد الكوادر التي تم تدريبها)تدريب كوادر ال
1000012 2 12ة في المعاهد  تطوير مناهج التعليم الصحي

41050019  21مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية دعم 
09600116 125200مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية دعم 

003   3 4مستشفيات نفسية وموظفي مراكز عناية تدريب كوادر 
310153321148825512366الدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات)دعم 

قطاع الفئات ذات الحتياجات الخاصة
1485795253040130 التي تم دعمها بالتربية الشاملة المدارس الحكومية

 أطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومةعدد ال
الصندوق

8,000363
3

1304574
4

151
0

170
63

798030052
807236011331724175 ة تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الحتياجاتمنظمات غير حكومي

210431331147150141ة لهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي)تجمعات واعي
1    1  2كلية التعليم الخاص 

146 33530 1401446العاقةتأهيل موظفين في مجال 
7    35511تقدم خدمات التأهيل المبكر تأسيس مراكز تعليمية 

500000000والحداث والجانحينأطفال الشوارع مراكز 
حتى*          فقط والمنجزة لتنفيذ ا تحت َع المشاري ُت المؤشرا ُل 31/3/2010تشم

Forth phase indicators – Health and Special Need Groups Sectors

Indicators
Target 

(2004–10)

Actual

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Health

Projects supporting health facilities providing quality services 310 15 33 21 148 82 55 12 366
Number of trained health service providers * 21 2 7 2 11 6  0 28
Health institutes (HIs) supported to enhance health education quality 400 120 20 120 40 0 0 0 300
HIs' staff trained 5     3 0 0 3
HIs' education curricula upgraded 12  2  10 0 0 0 12
HIs' libraries equipped and supplied with books 21   4 10 5 0 0 19
Teaching laboratories equipped with learning materials 125 20 0  0 96 0 0 116
Psychiatric hospitals and care centers staff trained 4  3    0 0 3
Districts that received support in applying the District Health System 310 15 33 21 148 82 55 12 366

Special Need Groups

Public schools supported with inclusive education 148 57 9 5 25 30 4 0 130
Disadvantaged children in SFD-supported schools 8,000 3633 130

4
574
4

151
0

17063 798 0 30052
NGOs supported by technical training to serve groups with special needs 80 7 23 60 11 33 17 24 175
Com m unities m ade aware of inclusive-education im portance & accessibility 210 4 31 33 11 47 15 0 141
Faculty of Special Education 2   1     1
Staff members qualified in disability 140 14 46  33 53 0  146
Pre-school rehabilitation and education centers for preschoolers with disability 35 5 1 1     7
Street children centers and juvenile delinquent centers 5 0 0 0 0 0 0 0 0

               *Includes only under-implementation and completed projects as of 31/3/2010

*	تشمل	المؤشرات	المشاريع	المنجزة	و	الجاري	تنفيذها	حتى	31/03/2010

الثالثة



الصندوق االجتماعي للتنمية 6
َر	مشروع	لتدريب	)24(	مدربة	قابالت	المجتمع	)الدفعة	الثانية(	من	 كما	ُطوِّ

عدة	محافظات	على	برنامج	الرعاية	المنزلية	لصحة	األم	والوليد.
التوعية الصحية: 

اللقاح	 وأهمية	 الكزاز	 مرض	 حول	 الصحي	 التثقيف	 مشروع	 تطوير	 تم	
لطالبات	الثانوية	في	مدارس	مديرية	المظفر-	محافظة	تعز.	وهذا	المشروع	
استكمال	ألنشطة	مشابهة	سبقته	استهدفت	بقية	مدارس	مديريات	مدينة	تعز.

الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة
برنامج التربية الشاملة والخاصة

يواصل	الصندوق	دعمه	لوزارة	التربية	والتعليم	والجمعيات	غير	الحكومية	
العاملة	مع	اإلعاقة	في	برامجهم	الرامية	إلى		دمج	األطفال	ذوي	االحتياجات	
الخاصة	في	التعليم	العام	و	تنفيذ	برامج	التهيئة	ما	قبل	الدمج	باإلضافة	إلى	
دعم	الجمعيات	و	مراكز	التربية	الخاصة	في	برامج	التربية	الخاصة	التي	

تنفذها.
وقد	تمت	الموافقة	على	مشروع	هدف		إلى		تطوير	برنامج		الدمج		القائم	
معلمًا	 	32 تأهيل	 استهدف	 لحج	 محافظة	 	- الشاملة	 التربية	 مدارس	 	 في	
وإداريًا	من	الكوادر	العاملة	في	8	مدارس..	وذلك	في	التقييم	والتشخيص،	
آليات	الدمج	،	المسح	البصري	،	توظيف	غرف	المصادر	،	الخطط	الفردية	

واإلرشاد	األسري.	
في	 تدريبيتين	 دورتين	 تنفيذ	 فبراير	 شهر	 في	 تم	 البرنامج	 هذا	 إطار	 وفي	
صنعاء	وتعز	هدفتا	إلى	تدريب	56	معلمًا	ومعلمة	من	العاملين	في	مراكز	
التربية	الخاصة	في	كيفية	تحديد	مستوى	القدرة	البصرية		لدى	الطلبة		من	
ذوي	الضعف	البصري	وإعداد	برامج	تعليمية	مناسبة	للمستوى	البصري	
لكل		طفل		وكذلك	كيفية	استخدام	المعينات	البصرية	والعدسات	المكبرة.	

من	 ومعلمة	 معلمًا	 لـ18	 تدريبيتين	 دورتين	 تنفيذ	 تم	 آخر	 جانب	 ومن	
العاملين	في	غرف	المصادر	في	مدارس	التربية	الشاملة	في	أمانة	العاصمة	
ومجال	 المصادر	 غرف	 في	 العمل	 مبادئ	 مجال	 في	 أخرى	 ومحافظات	
المعالجة		وكيفية	صنع	الوسائل	التعليمية	واستخدامها	في	الغرف	المصادره	

.

تنمية الطفولة المبكرة
هذا	القطاع	يهدف	إلى		تنمية	األطفال	من	8-0	سنوات	من	خالل	دعم	برامج	
تنمية	الطفولة	المبكرة	والسياسات	واالستراتيجيات	الوطنية	الموجهة	لهذه	
وإعادة	 ترميم	 إلى	 هدف	 مشروع	 على	 الموافقة	 تمت	 وقد	 العمرية.	 الفئة	
من	 للتخلص	 اليمنية	 للجمعية	 التابعة	 	 الروضة	 تجهيز	 واستكمال	 تأهيل	
الجذام	-مدينة	النور-	تعز	وتزويدها	بالوسائل	التعليمية	والترفيهية	المناسبة.

التأهيل المجتمعي
تأهيل	وتنمية	األشخاص	 إلى	 الرامي	 المجتمعي	 التأهيل	 في	أطار	برنامج	
ذوي	العاقة		المرتكز	على	المجتمع	تم		تنفيذ	دورتين	تدريبيتين	استهدفت	
الدورة	التدريبية	األولى	20	من	عاملي/ات		التأهيل	المجتمعي	في		مديرية	
في	 والعامالت	 العاملين	 من	 	20 	 الثانية	 استهدفت	 بينما	 الداخلية	 الحيمة	
التأهيل	المجتمعي	في	مديرية	بني	حشيش	في	محافظة	صنعاء.	وقد	تركزت	
الدورتين	حول	التدخل	المبكر	وكيفية	العمل	مع	األطفال	ذوي	اإلعاقة	في	
منازلهم		وفقا	الحتياجاتهم	وباستخدام	مقاييس	تحدد	األداء	الحالي	للطفل	

المرحلة	 نفس	 في	 به	 الطفل	 يقوم	 أن	 متوقع	 هو	 بما	 ذلك	 مقارنة	 وكيفية	
العمرية	وعكس	نتائج	هذه	المقاييس	في	برامج	تأهيل	ومتابعة	للطفل.

المياه والبيئة
المشاريع	 عدد	 بلغ	 وقد	 والبيئة.	 المياه	 قطاَعْي	 على	 الوحدة	 نشاُط	 يشتمُل	
تقديرية	 بكلفة	 مشروع	 	100 الربع،	 خالل	 القطاعين،	 في	 عليها	 الموافق	
تقارُب10.7	مليون	دوالر،	يستفيد	منها	حوالي		106ألف	شخص..	ليصل	
إلى	 	)1997 عام	 الصندوق	 تأسيس	 )منذ	 للمشاريع	 التراكمي	 العدُد	 بذلك	
1,832مشروعًا	بكلفة	تقديرية	تبلغ	نحو	205.1	مليون	دوالر،	ويتوقع	أن	

يستفيد	من	مشاريع	القطاعين	تراكميًا	أكثر	من	5.2	مليون	شخص.
 

قطاع المياه
المحلية	 للمجتمعات	 والكافية	 المحسنة	 المياه	 توفير	 إلى	 القطاع	 يهدف	
العاملة	 الجهات	 بين	كل	 المتفق	عليه	 بالمياه	 التغطية	 تعريف	 الفقيرة	وفق	
في	 تم	 وقد	 	. 	 للمستفيدين	 والبيئي	 الصحي	 الوعي	 رفع	 القطاع،وكذا	 في	
هذا	الربع		وضع	الترتيبات	الالزمة	للبدء	بتنفيذ	البرنامج	الخاص	لمواجهة	
شحة	المياه	في	عموم	الجمهورية	وبمبلغ	100	مليون	دوالر	،	حيث	نظمت	
رئاسة	الوحدة	خالل	يومي	27	و	28	مارس	2010م		ورشًة	عمل	بالمقر	
المياه	 ضباط	 كافة	 وكذا	 الصندوق	 فروع	 مدراء	 كل	 حضرها	 	 الرئيسي	
والبيئة	بالصندوق.	وقد	تم	خالل	الورشة	استعراض	مخصصات	مديريات	
الجمهورية	من	هذا	البرنامج	وفقًا	لمؤشرات	فقر	المياه	والفقر	العام	لقرى	
الجمهورية	اليمنية	حسب	التعداد	السكاني	لعام	2004م	وكذا	مسح	ميزانية	
األسرة	لعام	2005م.	كما	تم	خالل	الورشة		مناقشة	وإقرار	الخطط	التفصيلية	
لكل	فرع	لتنفيذ	مخصصاتها	من	البرنامج		وبما	يضمن	تنفيذ	البرنامج	خالل	
األربع	السنوات	القادمة	)2011م	–	2014م(.وتمت	مناقشة	وتعديل	وإقرار	
آلية	تطوير	و	تنفيذ	مشروعات	البرنامج	الخاص.	كما	قام	فرع	عدن	بتنفيذ	
األمطار،	 مياه	 استشاريين	في	حصاد	 لتأهيل	 أيام	 لمدة	ستة	 تدريبية	 دورة	

حضر	الدورة	22	متدربًا	تأهل	منهم	16	متدربًا.

قطاع البيئة
يواصُل	الصندوُق	تنفيذ	منهج	الصرف	الصحي	التام	بقيادة	المجتمع،	والذي	
يستهدُف	تحسين	الصرف	الصحي	للمناطق	الريفية	حيث	تم		تنفيذ	دورتين		
تدريبيتين	لعدد	من	االستشاريين	لفروع	الصندوق		بذمار	وصنعاء		وعدن	
ولمدة	خمسة	أيام	لكل	دورة		وقد	استفاد	منها	68	استشاريًا	)	40	ذكور+	
24	إناث(	و8	ضباط	مشاريع	وخالل	فترة	التدريب	الميداني	في	الدورتين	

تم	إطالق	شرارة	الصرف	الصحي	التام	في	21	قرية.
	من	جانب	آخر	تم	في	شهر	يناير	االحتفال	بإعالن	قرية	عرة	القمل		بعزلة	
الضالع	األعلى	-	بمديرية	شبام	كوكبان	قريًة	خالية	من	التبرز	في	العراء	
وقد	حضر	الحفل	األخ	وكيل	محافظة	المحويت	ومدير	المديرية	باإلضافة	
المياه	والبيئة	،	كما	تم	في	نفس	الشهر	االحتفال	بإعالن	 إلى	رئيس	وحدة	
قرية	سمر	مديرية	المنار)	محافظة	ذمار	(	خالية	من	التبرز	في	العراء	.	

تأهيل ذوي اإلحتياجات اخلاصة مبدرسة األمل - تعز

بركة الهجر - عمران

Third phase indicators – Water and Environment Sectors*
Actual

Indicators Target
(2004–10) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Water harvesting projects 400 61 49 50 62 49 56 56 342
Water stored in reservoirs )m3( 3,000,000 867250 1E+06 1044257 355230 807327 387703 387703 4575017
Piped systems 140 22 13 20 10 17 27 27 109
Reservoirs 60 14 13 10 5 10 7 7 60
Hygiene and environment awareness 210 54 15 20 5 3 16 16 174
Wastewater management 21 10 4 3 7 15 6 6 45
Solid waste management 16 9 3 2 2 2 3 3 21
Soil and water conservation 10 4 2 3 6 5 4 4 24

* Includes only under-implementation and completed projects as of 31/3/2010

املرحلة والبيئةلقطاعلثالثةامؤشرات املياه ي*
الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
وثیقة في المخطط

–2004(المرحلة
اإلجمالي2004200520062007200820092010)2010

المیاهمشار حصاد 40061495062495656342یع
مكعب)للسدوداإلضافیةالسعة 3,000,0008672501E+0610442573552308073273877033877034575017(	متر

المیاهأمشاریع 14022132010172727109بأنابیبنظمة
601413105107760السدود
210541520531616174ةبیئیالوةحیصالةتوعیالحمالت
العادمإدارةةأنظممشاریع 2110437156645ةالمیاه
المخلفاتإمشاریع 16932223321الصلبةدارة

والتربم المیاه على الحفاظ 10423654424ةشاریع
حتى*  فقط والمنجزة التنفیذ تحت المشاریَع المؤشراُت 31/3/2010تشمُل

1113250
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كما	قام	فرع	عمران	بتنفيذ	منهج	الصرف	الصحي	التام	بقيادة	المجتمع	في	
جميع	القرى	المستفيدة	من	مشاريع	حصاد	مياه	األمطار	بمديريتي	السودة	
خالل	 التنفيذ	 عملية	 وتمت	 	 قرية	 أربعين	 إلى	 يصل	 وعددها	 يزيد	 وجبل	

شهري	يناير	وفبراير	.
كما	قامت	الوحدة	خالل	يومي	16	-	17/	1	/	2010	م	بتنظيم	ورشة	حول	
مكافحة	البلهارسيا	استهدفت	جميع	ضباط	مشاريع	المياه	والبيئة	بالصندوق	
،	وخالل	الورشة	تم	تعريف	الضباط		بمرض	البلهارسيا	ومخاطره	الصحية	
إلى	 باإلضافة	 المرض	 انتشار	 المساعدة	على	 البيئية	والسلوكية	 والعوامل	
االحتياطات	 الورشة	 ناقشت	 كما	 اليمن.	 في	 المشكلة	 حجم	 على	 التعرف	
الصندوق	 تدخالت	 في	 خاصة	 المرض	 من	خطر	 للتخفيف	 عملها	 الالزم	

سواًء	عند	تصميم	أو	تنفيذ	البرك	المكشوفة	أو	السدود	الصغيرة	.
كما	ارتفعت	وتيرة	اإلنجاز	في	مشروع	البنية	التحتية	لمدينة	شبام	حضرموت	
خالل	هذا	الربع	إذ	وصلت	4.02%	مقارنة	بما	ُانجز	خالل	عام	2009م	
الربع	 هذا	 نهاية	 حتى	 التراكمية	 اإلنجاز	 نسبة	 تصل	 وبذا	 	%4.87 وهو	
إلى	8.9%،	وقد	تركزت	األعمال	خالل	هذا	الربع	على	خطوط	المجاري	

وأعمال	السباكة	الداخلية	للمنازل	وشبكة	االتصاالت.

الزراعة و التنمية الريفية

الزراعة المطرية

شهد	قطاع	الزراعة	تنفيذ	وانجاز	واستكمال		عدد	من	األنشطة	والفعاليات	
والمشاريع،	تمحورت	أهمها	في	المجاالت	التالية	:

• استكمال إنجاز  وتطوير عدد من المشروعات 
مشروعًا	 	25 وانجاز	 إغالق	 تم	 	، 	2009 العام	 خطة	 في	 العمل	 ضمن	
توزعت	على	الفروع	حجة	)6(	،	الحديدة	)3(	عدن	)10(	و	صنعاء	)6(.		
الفروع	في	كل	من	صنعاء	 قام		ضباط	 	 	2010 اطار	تطوير	خطة	 وفي	

وعدن	والحديدة	وحجة	والمقر	الرئيسي	بتطوير	120	مشروعًا.	

• أنشطة التدريب وبناء القدرات  
خالل	الربع	األول	للعام	2010	تم	تنفيذ	عدد	من	الدورات	التدريبية،	حيث	
تكوين	 	 مرحلة	 لتنفيذ	 /ات	 استشاريين	 لتأهيل	 	 تدريبية	 دورتين	 عقد	 تم	
في	 المطرية	 الزراعة	 لمناطق	 الريفي	 اإلنتاج	 مجموعات	 قدرات	 وبناء	
 54( 	 فيها	 شارك	 حجة	 بمحافظة	 والمغربة	 المحرق	 خيران	 مديريتي	
مشارك	ومشاركة(.	كما	تم	تنفيذ	دورة	تدريبية	لتكوين	مجموعات	صغار	
قدرات	 بناء	 الربع	 خالل	 تم	 كما	 	 مشارك/ة.	 	36 لعدد	 الريفين	 المنتجين	
)191(	مجموعة	منتجين	ريفيين	منها	)104(	مجموعة	في	مديرية	المغربة	
و	)87(	مجموعة	في	مديرية	خيران	المحرق	بمحافظة	حجة.	وُنفِّذت	دورة	
ودورتين		 استشارية،	 استشاريًا/	 	64 فيها	 شارك	 الريفيات	 للنساء	 تدريبية	
للمزارعين	والمرشدين	شارك	فيهما	30	مزارعًا	و40	مرشدًا	مزارعًا	من	

كل	من	صنعاء	وإب	في	مجالي	الزيتون	والبيطرة.			

• بناء قدرات وتمويل مشروعات المجموعات 
،	توزعت	 منتجين/منتجات	ريفيين	 1082	مجموعه	 بتكوين	 البرنامج	 قام	
على	7	مديريات		في	ثالث	محافظات	)406	مجموعة	في	محافظة	حجة		
و	458	مجموعة	في	محافظة	الحديدة	و	218	مجموعة	في	محافظة	لحج(.	
تنفيذ	مشاريعها	 للمجموعات	في	 المالي	 الدعم	 في	هذا	الصدد،	وفي	إطار	
االنتاجية،	تم	تمويل	208	مجموعة		منتجين/ات	في	موضوعات	عدة	شملت	
والتربة	 اليدوية	 والحرف	 الغذائية	 والصناعات	 والنحل	 الحيوانية	 الثروة	
والمياه	والمدرجات	والتقنيات	الحديثة	والبذور	وانتاج	وتسويق	الخضروات.	

المياه للتنمية الزراعيه

نحو	تقييم	مشاريع	السدود	التي	قام	الصندوق	بتمويلها	سعيًا	لتحسين	تدخالته	
وباحثه	 فنيا	 مختصا	 	20 من	 أكثر	 تدريب	 تم	 المجال،	 هذا	 في	 المستقبلية	
اجتماعيه	وذلك	على	مدى	يومين	على	التقييم	الفني	وتقييم	مدى	االستفادة	
أكثر	من	 إلى	 الميداني	 للنزول	 المتدربون	 	وتوجه	 الحواجز.	 من	مشاريع	
التقييم	 استمارات	 تسليم	 تم	 وقد	 المحافظات.	 مختلف	 في	 سد	 50	مشروع	
الفني	وتقارير	نتائج	تقييم	األثر	من	قبل	أولئك	االستشاريين	ويتم	حاليا	تفريغ	
بيانات	تلك	االستمارات	والتقارير	للخروج	بتقرير	التقييم	الشامل	النهائي.		

 

مناطق	 في	 مائية	 مساقط	 	4 تأهيل	 مجال	 في	 الصندوق	 تدخالت	 لتعزيز	
الزراعة	المطرية،	قامت	4	فرق	استشاريه		بالنزول	الميداني	إلى	كل	من	
وادي	أديم	ووادي	الصحى	في	مديرية	المقاطره	بمديرية	لحج	ووادي	العه	
وعلى	 ذلك	 سبق	 وقد	 	 برع.	 مديرية	 في	 والرحبات	 المحويت	 الرجم	 في	
مختصا	 	12 من	 تتكون	 التي	 االستشارية	 الفرق	 تلك	 تدريب	 يومين	 مدى	
المعنيين.	 المطرية	 الزراعة	 ضباط	 إلى	 باإلضافة	 اجتماعيه	 وباحثه	 فنيا	
ويهدف	هذا	النشاط	إلى	تدريب	االستشاريين	على	كيفية	مساعدة	المجتمع	
المساقط	 التدهور	في	 لتحديد	مواقع	 المجتمعية	 الخطط	 إعداد	 المستفيد	من	
باإلضافة	 الكميات	 وجداول	 التصاميم	 وإعداد	 المعالجات	 واقتراح	 المائية	
إلى	تشكيل	المجموعات	المستفيدة	وتدريبها	على	الجزء	المتدهور	الذي	يراد	
تلك	 لمخرجات	 والمراجعة	 اإلعداد	 حاليا	 ويتم	 المائي.	 المسقط	 في	 تأهيله	
الزيارات	الميدانية	والتي	تشمل	الدراسات	الميدانية	والتصاميم	المجتمعية	
وتقارير	إحياء	األعراف	المحلية	الخاصة	بتفعيل	أنظمة	الري	وحقوق	المياه	

وصيانة	المدرجات	التقليدية.	

• عملية الحصر الميداني وتقييم اوضاع الفقر
تنفيذًا	لوثيقة	المرحلة	الثانية	من	تنفيذ	البرنامج	في	12	مديرية،	وقبل	البدء	
بدأ	 فاعلية،	 أكثر	 االستهداف	 يكون	 وحتى	 المديريات،	 تلك	 في	 	 بأنشطته	
البرنامج	تقييم	الوضع	االقتصادي	والمعيشي	الراهن	للمجتمعات	المستهدفة،	

وعليه	فقد	تم	تنفيذ	عملية	الحصر	األسري	لعدد	28000	اسرة.	

• الخدمات االستشارية 
تم	التعاقد	خالل	الربع	األول	مع	163	استشاريًا	/	استشارية	منهم		)50(	من	
فرع	حجة	و	82	من	فرع	الحديدة	و	31	من	فرع		صنعاء	اشتملت	مهامهم	
المنتجين	 لمجموعات	 	 واإلداري	 المحاسبي	 الضبط	 على	 التدريب	 في	
الريفيين	و	تمويل	وبناء	قدرات	مجموعات	المنتجين	الريفيين	و	تنفيذ	مرحلة	
تكوين	وبناء	قدرات		مجموعات	اإلنتاج	الريفي	لمناطق	الزراعة	المطرية.	

إستفادت	من	هذه	األنشطة	2409		اسرة	ريفية	.
• زيارات استطالعية خارجية 

زيارة	 في	 المطرية	 الزراعة	 برنامج	 ومسئول	 الوحدة	 رئيس	 شارك	
الى	 هدفت	 الالتينية	 بأمريكا	 وكولومبيا	 بوليفيا	 من	 كل	 الى	 استطالعية	

االطالع	وتبادل	الخبرات	مع	مشاريع	مماثلة	ممولة	من	البنك	الدولي.	

التدخل المتكامل

محو األمية  
معلمات	 لتأهيل	 شهور	 تسعة	 لمدة	 ميدانية	 تدريبية	 دورات	 ثالثة	 تنفيذ	 تم	
محو	األمية	في	ثالث	من	مناطق	التدخل	المتكامل	)الخضم	–	ريمة	لعدد	
20	معلمة	،	العتنة	–	حجة	لعدد	21	معلمة	،	وصاب	السافل	–	ذمار	لـ	10 

معلمات(	.

التعليم المجتمعي 
تم	تنفيذ	3	دورات		تنشيطية	لميسري	التعليم	المجتمعي	في	ثالث		من	مناطق	
التدخل	المتكامل	)الخضم	–	ريمة	،	البعجية	–	الحديدة	،	وصاب	السافل	–	
المحلية	 التنمية	 بلجان	 التعليم	 ذمار(	ل	27	مشاركًا	من	ميسرين	ومنسقي	

ومشرفي	مكاتب	محو	األمية	والتربية	و	التعليم.

الزراعة والتمكين االقتصادي
في	 وذلك	 الزراعة،	 في	 الري	 مياه	 استخدام	 ترشيد	 في	 دورتين	 تنفيذ	 تم	
عزلتي	بني	معانس	–	ذمار	وعرارة-	المشاريج	–	لحج	ولمدة	8	أيام	في	كل	

منطقة،	واستهدفت	الدورتان	46	متدربًا.
المجتمعية	 بالمشاركة	 الواقع	 تحليل	 على	 تدريبية	 دورات	 خمس	 تنفيذ	 تم	
	– مبارز	 ،بني	 ذمار	 	– معانس	 بني	 في	عزل	 الزراعية	 اللجان	 ألعضاء	
اب	،	اساوده	–	تعز،	العتنة	–	حجة،	البعجية	-	الحديدة		ولمدة	6	أيام	في	
وقاية	 مجال	 في	 دورة	 نفذت	 و	 متدربًا.	 المشاركين	78	 وعدد	 كل	عزلة،	
المزروعات،	وذلك	في	عزلة	اساوده-	تعز	،عدد	المتدربين	23	متدربًا,	و	
دورة	أخرى	في	مجال	اإلدارة	والمحاسبة	لمراكز	الحياكة	المجتمعية،	وذلك	
العتنة-	حجة،	وقد	 الحياكة	في	عزلة	 إدارة	مركز	 إناث	من	 لتسع	أعضاء	

استغرقت	الدورة	أسبوعًا.
و	أخيرًا	و	ليس	أخرًا,	ُنفذت	دورة	في	مجال	الحدائق	المنزلية	استهدفت	17 

متدربة	في	عزلة	المشاريج-	لحج.
في	 ومعارف	 مهارات	 المتدربين	 إكساب	 إلى	 الدورات	 جميع	 هدفت	 وقد	

مجال	الدورات	المختلفة.
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برنامج األشغال كثيفة العمالة
أواًل: برنامج مواجهة أزمة الغذاء 

بلغ	عدَد	مشاريع	البرنامج	التي	تم	انجازها	حتى	اآلن	90	مشروعًا	وذلك	
من	إجمالي	مشاريع	البرنامج	الـبالغ	عددها	98	مشروعًا.	وقد	ارتفع	إجمالي	
مبالغ	المستحقات	المدفوعة	كأجور	عمالة	خالل	فترة	تنفيذ	المشروع	إلى	
6.9	مليون	دوالرًا	تمثل	نسبة	%81	من	إجمالي	القيمة	التعاقدية	للمشاريع.	
وارتفع	عدد	األسر	المستفيدة	من	مشاريع	البرنامج	إلى	16,841	أسرة	تمثل	
%97	من	إجمالي	األسر	المستهدفة،	مقارنًة	بـ%96	خالل	الربع	األخير	

من	عام	2009. 

وصلت	نسبة	اإلنجاز	المالي	في	البرنامج	إلى	%101	مقارنًة	بـ%97	خالل	
 99% الميدان	 في	 المادي	 اإلنجاز	 نسبة	 بلغت	 حين	 في	 المذكور،	 الربع	

مقارنًة	بـ%96	لنفس	الفترة	السابق	ذكرها.
وقد	قام	البرنامج	بتوثيق	أعمال	المرحلة	األولى	ألنشطته	عبر	مجموعة	من	
الوسائل	المطبوعة	)برشورات-	ألبومات-	لوحات	حائطية(	وذلك	للتعريف	

بالبرنامج	وأنشطته	وإنجازاته.
األولى	 البرنامج	هدفت	 العامة	لضباط	 اإلدارة	 وتم	عقد	ورشتي	عمل	في	
نحو	متابعة	مرحلة	االستهداف	والنتائج	التي	تم	إحرازها،	واألخرى	لمناقشة	
بما	 البرنامج	 أنشطة	 لتوسيع	 تمهيدًا	 آليتي	االستهداف	والتنفيذ	 تبسيط	 ُسُبل	

يتناسب	مع	أهداف	المرحلة	الرابعة	للصندوق	)2011–2015(.
من	جانب	آخر،	تم	االنتهاء	من	عملية	االستهداف	الميداني	ألنشطة	المرحلة	
الثانية	لمواجهة	أزمة	الغذاء	)المنحة	األوربية(	في	كافة	الفروع،	حيث	سيتم	
 47 على	 موزعة	 عزلة	 	82 )ضمن	 قرية	 	264 في	 مشروعًا	 	139 تنفيذ	
مديرية	في	14	محافظة(	وبتكلفة	تقديرية	12.4	مليون	دوالر	يستفيد	منها	

16,898	أسرة.
هذا	وقد	تم	زيارة	52	مشروعًا	في	المناطق	التي	تغطيها	كافة	الفروع،	وذلك	
للتحقق	من	سالمة	االستهداف	ونوعية	المشاريع	المقترحة	ومدى	تطابقها	

مع	معايير	البرنامج.	

ثانيًا: قطاع الطرق الريفية

جرى	خالل	هذا	الربع	الموافقة	على	ثالثة	مشاريع	للطرق	الريفية	بطول	
إجمالي	17	كيلو	مترًا،	وبتكلفة	تقديرية	تصل	إلى	649.7	مليون	دوالرًا.	
َوُيقدَّر	عدد	المستفيدين	من	هذه	المشاريع	بحوالي	14,824	شخص،	وتبلغ	

فرص	العمل	المؤقتة	حوالي	42,800	يوم	عمل.
وفي	إطار	األنشطة	التدريبية	في	هذا	القطاع،	تمت	الموافقة	على	مشروع	
التعاقدات	 بآلية	 المنفذة	 الطرق	 لمشاريع	 مجتمعية	 لجان	 وتدريب	 تشكيل	
المجتمعية	يبلغ	أعضاءها	153	مشاركًا،	وتصل	فرص	العمل	المؤقتة	إلى	
153	يوم	عمل.	َونـُفذ	القطاع	أيضًا	53	مشروعًا	تدريبيًا	بتكلفة	تصل	إلى	
فرع	 في	 الطرق	 لضباط	 عمل	 ورشة	 إلى	 باإلضافة	 دوالر،	 مليون	 	0.8
الورشة	 في	 تم	 الرابعة.	 المرحلة	 لدخول	 استعدادًا	 التأهيل	 بهدف	 الحديدة	
تحديد	أوجه	القصور	في	المرحلة	السابقة	وتصور	ُسُبل	تالفيها	في	مشاريع

عام	2010،	فضاًل	عن	تحسين	أداء	الضباط	ورفع	كفاءتهم	اإلدارية	والفنية.
المنفذة	 األعمال	 لجودة	 	 وتقييمية	 إشرافية	 بعدة	زيارات	 القيام	 تم	 هذا	وقد	
التأكد	 بغرض	 فروع	 عدة	 في	 	 التنفيذ(	 وتحت	 )منجزًا،	 مشروعًا	 لـ39	
 28 زيارة	 تم	 كما	 التعاقدية.	 بواجباتها	 المعنية	 األطراف	 التزام	 مدى	 من	
االستهداف	 من	سالمة	 للتحقق	 فروع	 عدة	 في	 	2010 من	خطة	 مشروعًا	

ومدى	مطابقتها	للمعايير.
يبلغ	العدد	التراكمي	لمشاريع	الطرق	الريفية	التي	تم	تحسينها	وحمايتها	أو	
إعادة	تأهيلها	منذ	مطلع	عام	1999	حتى	نهاية	هذا	الربع	375	مشروعًا،	
 56.9 تجاوزت	 وبتكلفة	 كيلومترًا،	 	3,360 من	 أكثر	 يبلغ	 إجمالي	 بطول	

مليون	دوالر.
	وقد	تجاوَز	عدُد	المستفيدين	من	هذه	المشاريع	1,930,000		شخصًا،	في	
إلى	 المشاريع	 هذه	 الناشئة	عن	 المؤقتة	 العمل	 فرص	 إجمالي	 حين	وصل	
 187 تنفيذ	 تم	 فقد	 الرصف،	 أما	في	مجال	 يوم	عمل.	 3	ماليين	 أكثر	من	
بمساحة	 المدن،	 داخل	 أحياء	 وأزقة	 شوارع	 لرصف	 اآلن	 حتى	 مشروعًا	
إجمالية	تقدر	بحوالي	2.1	مليون	متر	مربع،	وتكلفة	إجمالية	تقارُب	58.4 
وصل	 بينما	 شخصًا،	 	1,685,239 المستفيدين	 عدد	 وبلغ	 دوالر،	 مليون	
 3.6 إلى	حوالي	 المشاريع	 الناشئة	عن	هذه	 المؤقتة	 العمل	 إجمالي	فرص	

مليون	يوم	عمل.
ارتفعت	وتيرة	اإلنجاز	في	مشروع	البنية	التحتية	لمدينة	شبام	حضرموت	
خالل	هذا	الربع	إذ	وصلت	%4.02	مقارنة	بما	ُانجز	خالل	عام	2009م	
الربع	 هذا	 نهاية	 حتى	 التراكمية	 اإلنجاز	 نسبة	 تصل	 وبذا	 	4.87% وهو	
إلى	%8.9،	وقد	تركزت	األعمال	خالل	هذا	الربع	على	خطوط	المجاري	

وأعمال	السباكة	الداخلية	للمنازل	وشبكة	االتصاالت.

تنمية المنشآت الصغيرة و األصغر
 

إنشاء مصرف الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي :
للتمويل	 إلى	مصرف	 للتحول	 والتحويالت	 للصرافة	 الكريمي	 دعم	شركة	
األصغر	ُيتوقع	أن	يصل	إلى	25	ألف	مقترض	نشط	خالل	الخمس	السنوات	
القادمة.	وقد	قام	رئيس	الوحدة	بزيارة	بنك	بروكريدت	)Procredit	(	في	
كوسوفو	لالطالع	على	التجارب	الناجحة	في	هذا	المجال,	ومن	ثم	تم	تطوير	

الخطة	اإلستراتيجية	للمصرف.	
مشروع تخريج المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية اإلجتماعية 

من دائرة خط الفقر
	سيقوم	فريق	المشروع	مع	الشركة	االستشارية	بعمل	دراسة	قاعدية	شامله	
للمشروع	قبل	التدخل	بغرض	قياس	أثر	المشروع	و	قد	أنتهى	الفريق	من	
المستفيدين	 تشمل	جميع	 1500	شخص	 المكونة	من	 الدراسة	 تحديد	عينة	
من	المشروع	باإلضافة	إلى	العينة	الضابطة	المكونة	من	750	حالة.	ومن	
المتوقع	ان	تبداء	شركة	IPA		بالشراكة	مع	جامعة	YALE	األمريكية	بعمل	

المسح	القاعدي	في	الربع	القادم.
 

التمويالت 
	من	صندوق	تمويل	الصناعات	والمنشآت	 •	توقيع	اتفاقيتي	تمويل	مع	كلًّ
الصغيرة	ومؤسسة	عدن	للتمويل	األصغر	بمبلغ	220	مليون	ريال	بما	يعادل	
)مليون	وثالثة	وعشرون	ألف	دوالر	أمريكي(	لتمكينهما	من	تلبية	طلبات	
تمويل	أصحاب	األنشطة		المدرة	للدخل	والوصول	لعدد	أكبر	من	العمالء.
الحملة	 لتمويل	 األصغر	 للتمويل	 األمل	 بنك	 مع	 تمويل	 اتفاقية	 توقيع	 	•
الترويجية	لبنك	األمل	بمبلغ	وقدره	33,619	دوالر،	بهدف	تعريف	الهيئات	

رصف أزقة حي العمال - املكال

III phase indicators – Feeder Roads Sector*
Actual

Indicators Target
(2004–10) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Projects financed** 400 20 20 33 44 74 46 3 280
Beneficiaries 1,320,000 101,924 101924 219342 280096 230279 132836 14824 1232923

*Includes only under-implementation and completed projects as of 31/03/2010
** Doesn’t include street pavements

املرحلة الريفيةالثالثةمؤشرات الطرق *لقطاع
الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش
في المخطط
المرحلة وثیقة

اإلجمالي2004200520062007200820092010)2010–2004(

الریفی الطرق تمویلھاةمشاریع تم 4002020334474463280التي
الریفی الطرق من 1,320,000101,924101924219342280096230279132836148241232923ةالمستفیدون

حتى* فقط والمنجزة التنفیذ تحت المشاریَع المؤشراُت 31/03/2010تشمُل

334462
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الحكومية	والمحلية	وغير	الحكومية	والمجتمع		بخدمات	بنك	األمل	ودوره	
في	دعم	المشاريع	الصغيرة,	والترويج	لصناديق	االستثمار	الخاصة	بتمويل	
برجال	 الخاصة	 االجتماعية	 المسئولية	 لودائع	 الترويج	 المنتجة,	 األسر	

األعمال.

بمبلغ	 الشراكة	 اتفاقية	 على	 	)IFC(الدولية التمويل	 مؤسسة	 مع	 التوقيع	 	•
51,000	دوالر	لتمويل		جزء	من	أنشطة	الدعم	الفني	التي	تقدمها	مؤسسة	
التمويل	الدولية			)IFC(	لبنك	األمل	للتمويل	األصغر	والهادفة	إلى	تعزيز	
الرقابة	 وحدة	 وتأسيس	 المنتج،	 وتطوير	 والتسويق	 المالية	 اإلدارة	 قدرات	

المالية	وإعداد	أدلة	وإجرائية.

•	االتفاق	بتقديم	الصندوق	منحة	دعم	فني	بمبلغ	8	مليون	ريال	بما	يعادل	
)40	ألف	دوالر(	لدعم	صندوق	تمويل	الصناعات	في	إقامة	شبكة	معلومات	
لربط	اإلدارة	العامة	بفروعها	وذلك	لمتابعة	أداء	الفروع	وتسهيل	الحصول	

على	المعلومات	بدقة.

التدريب :
إستضاف	الصندوق	في	الفترة	من	11	يناير	حتى	إلى	25	مارس	عددًا	من	
الدورات	التدريبية	استفاد	منها	عشرون	موظفًا	من	كوادر	مؤسسات	وبرامج	

التمويل	الصغير	واألصغر	في	المجاالت	التالية:	

المجموعات	 وإدارة	 تكوين	 و	 االتصال	 ومهارات	 الترويج	 مجاالت	
المتقدمة	 المحاسبة	 و	 المحاسبين	 لغير	 المحاسبة	 و	 واالدخار	 اإلقراضية	
لمحاسبي	برامج	التمويل	األصغر	و	إجراء	المصادقات	الميدانية	لمحافظة	

القروض	ودورة	المتأخرات	وتحديد	سعر	الفائدة.		
 

التعريف بكيفية تسخير تقنية الهاتف المحمول في العمليات المالية

الفقراء																						 لمساعدة	 االستشارية	 المجموعة	 مع	 بالشراكة	 الصندوق	 عقد	
المحمول	 الهاتف	 استخدام	 بمناقشة	جدوى	 تتعلق	 )CGAP	(ورشة	عمل	
في	العمليات	المصرفية	في	اليمن	وخاصة	في	دعم	قطاع	التمويل	الصغير	
والتعاون	 التخطيط	 وزير	 الوزراء	 رئيس	 نائب	 الورشة	 افتتح	 واألصغر.	
بسعي	 نـّوه	 الذي	 للتنمية	 االجتماعي	 للصندوق	 التنفيذي	 المدير	 الدولي	
الدولية	 الممارسات	 لتبني	أفضل	 بالتعاون	مع	الشركاء	 الدءوب	 الصندوق	
كبير	 اقتصادي	 قطاع	 إلعطاء	 واإلمكانات	 السبل	 كافة	 وانتهاج	 والحديثة	
قنوات	 تنويع	 مثل	 النجاح	 مقومات	 كل	 واألصغر	 الصغير	 التمويل	 بحجم	
تمكينهم	والترويج	لهم	وتسهيل	وصولهم	للخدمات	المالية	والخدمية	المختلفة	
التقنية	 هذه	 مميزات	 باستعراض	 	 	CGAP ممثال	 قام	 وقد	 العالقة.	 ذات	
وأعطى	نبذة	عن	هذه	التجربة	في	بعض	بلدان	العالم	ونتائجها	على	تطوير	
قطاع	التمويل	األصغر.	وأكدا	على	دور	هذه	التقنية	في	تجاوز	صعوبات	

المسافة	والوقت	والسيولة	والثقة	بمقدمي	الخدمة.	

واضحة	 تشريعية	 بيئة	 إيجاد	 أهمها	 كان	 بتوصيات	 الورشة	 خرجت	 وقد	
لتسهيل	تقديم	الخدمات	المالية	للفقراء	باستخدام	خدمات	الهاتف	المحمول،	
أقل	وألكبر	 بتكلفة	 لهم	 مالية	 لتقديم	خدمات	 الشركاء	 وعلى	تضافر	جهود	
لمستخدمي	 الواسع	 االنتشار	 المستهدفين	من	خالل	االستفادة	من	 عدد	من	
مالية	 خدمات	 لتقديم	 آمنة	 وسائل	 إيجاد	 إلى	 باإلضافة	 المحمول،	 الهاتف	

متنوعة	لهم.

ورشة عمل تعريفية للمحاسبين القانونيين :
التمويل	 ومؤسسات	 برامج	 بعمل	 تعريفية	 عمل	 ورشة	 الوحدة	 نظمت	
عن	 يزيد	 ما	 حضرها	 البالد	 في	 العاملين	 القانونيين	 للمحاسبين	 األصغر	
خمسين	محاسبًا.	كما	تم	إعطاء	نبذة	عن	أهمية	التمويل	الصغر	ودوره	في	
التخفيف	من	الفقر	ومحاربة	البطالة.	إضافة	إلى	ذلك،	تم	تعريف	المحاسبين	
عند	 مراعاتها	 يجب	 التي	 التحليلية	 والنسب	 المؤشرات	 بأهم	 القانونيين	
مراجعة	وتدقيق	حسابات	تلك	البرامج	والمؤسسات	وطرق	عرض	القوائم	

المالية	لها.

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

قامت	الوكالة	خالل	الربع	األول	باألنشطة	التالية	:
اليدوية	 الحرف	 من	 تجارية	 شحنات	 إلرسال	 واإلعداد	 عينات	 تصدير	 	.
المتحدة	 والواليات	 أوروبية	 دول	 ثمان	 إلى	 أوروبية	 بمواصفات	 اليمنية	
بعد	تطويرها	وفقًا	لذوق	المستهلكين.	إضافة	إلى	ذلك	شاركت	الوكالة	في	

معرض	أمبيانتا		الخاص	بالمنتجات	الحرفية	في	فرانكفورت	األلمانية.	
التعليم	 التابعة	لوزارة	 المعاهد	 	 KABفي	جميع	 	 الكاب	 .	تعميم	برنامج	 	
الفني	والتدريب	المهني	للوزارة	وقد	إقيمت	ورشة	عمل	لعرض	نتائج	تقييم	

البرنامج	للعام	الماضي.

.	توقيع	اتفاقية	برنامج	خديجة	التدريبي	لتشجيع	األفكار	اإلبداعية	والريادية	
للشباب	الذي	تنفذه	مؤسسة	تنمية	القيادات	الشابة	وذلك	لتدريب	200	فتاة	
إدارية	وإعمال	 الريادية	كاب	ومن	ثم	دورات	 الثقافة	 وشاب	على	برنامج	
متخصصة	ويتميز	البرنامج	بتكوين	أول	مجلس	لسيدات	ورجال	األعمال	

الشابة	من	خريجي	البرنامج.

.	ربط	جمعية	طالوق	النسوية	بشركة	العّزي	لتصدير	البن	وقد	تم	تنفيذ	شراء	
دفعتين	من	البن	من	جمعية	طالوق		بمقاييس	وسعر	وجودة	عالية.	

التقييمية	 الدراسة	 نتائج	 لعرض	 والمكال	 وعدن	 صنعاء	 في	 عمل	 ورش	
لقطاع	الدعاية	واإلعالن	وقد	هدفت	تلك	الورش	إلى	عرض	قائمة	التدخالت	
لتتالءم	مع	 تنفيذها	 آلية	 المشاركين	في	 الوكالة		ومقترحات	 التي	ستتبناها	

احتياجاتهم	الحقيقية.

.	تم	إعداد	دراسة	االحتياجات	لتدريب	مالكات	المشاريع	الصغيرة	بالتعاون	
مع	منظمة	العمل	الدولية	بهدف	تطوير	مهارة						500	سيدة	كمرحلة	أولى	

في	إدارة	المشروع	الصغير.
	– الخليج	 دول	 إلى	 اليمنية	 األسماك	 تصدير	 لفرص	 تسويقية	 دراسة	 	. 	
األسماك	 تصدير	 شركات	 ربط	 تم	 وقد	 	 جديدة.	 ربط	 قنوات	 واستكشاف	
بأسواق	الخليج	وتم	ذلك	عقب	بزيارة	أكثر	من	50	شركة	خليجية	)مستوردة	

لألسماك(.

مجال	 في	 متدربة	 	25 وتدريب	 للتجميل	 الدولي	 رافــال	 معهد	 افتتاح	 	.
الكوافير	بالتعاون	مع	مؤسسة	المأمون	الدولية.

.	برنامج	طموحي	هو	أحد	مشاريع	فرع	الوكالة	بعدن	ويهدف	إلى	تحسين	
المستوى	المعيشي		واالقتصادي	من	خالل	بناء	قدرات	الشباب	والمنشآت	
أربع	 في	 المحلية	 القيمة	 سالسل	 وتطوير	 الخدمات	 ومزودي	 الصغيرة	
محافظات	)عدن	–	أبين	–	لحج	–	الضالع(.	وقد	تم	تدريب	وتجهيز	فريق	
كما	 البرنامج	 ومهام	 أنشطة	 لتنفيذ	 مؤهلين	 ليكونوا	 مكثفا	 تدريبا	 طموحي	

خطط	له.	

إحدى عميالت مشروع املساعدة الذاتية لالدخار واالقراض بأبني 
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التوزیع نسبة و اإلستثمار حجم و المشاریع األول،عدد المحافظة(2010الربع )حسب

المشاریعالمحافظة التقدیریةعدد التوزیعالتكلفة

294,011,5865.1اب
1552,5000.7ابین

9743,9140.9االمانھ
11919,7031.2البیضاء
6513,598,02217.4الحدیده
145,482,4007.0الضالع
152,107,2462.7المحویت
2120,0000.2المھره

محافظة من 445,572,1577.1أكثر
7716,206,32420.7تعز
152,845,8653.6حجة

162,612,4693.3حضرموت
11988,7981.3ذمار
287,558,0209.7ریمھ
3276,0000.4شبوه
151,271,5321.6صنعاء
72,939,5003.8عدن

356,367,1588.1عمران
184,112,5815.3لحج
125,2300.0مارب

41678,311,005100.0اإلجمالي

األول الربع ، العمل وفرص المستفیدین القطاع(2010عدد )حسب
المستفیدین

الرئیسي القطاع
مباشرونمباشرون غیر

المؤقتة العمالة

1794026412البیئة
المتكامل 15280978التدخل

2549406022786التدریب
54035101755884291التعلیم

المؤسسي 123043541351الدعم
223656089024337الزراعة
133258241452474523الصحة
912750503080الطرق

االحتیاجات ذات الفئات
001265الخاصة

األصغر 935610704165المنشآت
الثقافي 157561344الموروث

1040310416363المیاه
ارتفاع آثار مواجھة

الغذاء 0136779116أسعار

42143627292222057011اإلجمالي

حتى واألصغر الصغیر التمویل ومؤسسات برامج شھرمؤشرات م2010مارسنھایة

العمالء )نشطون( عدد

مقترضون
التراكمية األرقام

مبالغ
القروض

الربنامجم

(%)النساءاإلمجايل

القروض حمفظة
ريال( )مليون

القروض حمفظة
املخاطرة يف

القروض(%) عدد
ريال( )مليون

العمل منطقة

األصغربرامجوتمؤسسا التمویل

األصغر1 للتمویل الوطنیة 11,980973223.165,7892,321المؤسسة
القاعدة، إب، تعز، ، العاصمة أمانة
،حلج ،حجه عبس يرمي، ذمار،

األصغر2 للتمویل األمل العاصمة6,7395722008,944440بنك تعز،أب،أمانة

األصغربرنا3 للتمویل نماء العاصمة5,900352021.434,4361,608مج عدن،تعز،أمانة

واإلقراض4 لالدخار الذاتیة المساعدة أبني4,782100111018,415647أبین-مشروع

األصغر5 للتمویل عدن 4,7739885027,128902مؤسسة
خور التواهي، املعال، الربيقة، سعد، دار

كريتر حلج–مكسر، ، عدن

التضامن6 األصغربنك العاصمة3,896594595.28,6721,506للتمویل أمانة

األصغر7 للتمویل األوائل جمال،الكمب) تعز2,94898652.133,174729شركة ،الراھده،شارع
(صینھ

لإلقراض8 صنعاء آزالبرنامج العاصمة2,35464871.621,897861األصغر أمانة

المستدامة9 للتنمیة االجتماعیة العاصمة2,337881111.311,578676المؤسسة أمانة

واالدخار10 للتمویل حضرموت وادي تریم)حضرموت1,25531537.47,600453برنامج (السوم،سیئون،

للدخل11 مدرة مختلفة0067,4951,690مشاریع مناطق

الصغیر التمویل

الصغیرة1 والمنشآت الصناعات تمویل العاصمة2,145111,2052.08,9997,533صندوق أمانة

49,1092,920314,12719,368اإلجمالي

التعلیم
37.4%

البیئة
1.7%

المتكامل التدخل
0.2%

التدریب
1.1%

أس عار ارتف اع آثار مواجھة
الغذاء
المیاه0.3%

31.0%

األصغر المنشآت
1.5%

الثقافي الموروث
2.0%

االحتیاج  ات ذات الفئات
الخاصة
0.1%

الطرق
14.3% الصحة

6.8% الزراعة
3.2%

المؤسسي م الدع
0.4%

توزيع االستثمار, الربع األول 2010 )حسب القطاع(
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األول الربع نھایة حتى المؤقتة والعمالة والمستفیدین والتعاقدات اإلستثمار وحجم للمشاریع التراكمي القطاع(2010العدد )حسب

المباشرون المباشرینالمستفیدون غیر المستفیدون الرئیسي عددالقطاع
المشاریع

التقدیریة التكلفة
)دوالر(

التعاقدیةالقیمة
إناثذكورإناثذكور)دوالر(

العمالة
المؤقتة

23541,722,97423,816,5671,261,6131,227,061188,970188,9731,457,097البیئة
المتكامل 17911,390,7759,272,502130,64189,47342,54544,843377,910التدخل

66513,687,8979,727,49063,57739,486275,365291,807214,671التدریب
4,065503,917,383401,269,2311,289,9581,052,5111,701,6951,479,40318,236,644التعلیم

المؤسسي 49223,593,93218,957,193339,705299,644318,396279,439631,460الدعم
1769,030,2863,376,90054,42052,478202,576193,343157,522الزراعة
90877,256,50752,965,6712,490,9974,086,6811,915,2562,621,9401,917,885الصحة
633122,466,99495,914,6541,858,6101,828,520864,527845,0146,836,374الطرق

االحتیاجات ذات الفئات
50228,877,98822,890,071118,41174,81956,51845,538745,641الخاصة

األصغر 14216,928,51812,541,79636,739148,857260,668495,39743,604المنشآت
الصغیرة 295,852,0314,549,47315,13421,37140,32940,48617,662المنشآت
الثقافي 23646,259,41134,733,115180,885158,19860,33668,7411,961,163الموروث

1,579173,726,55386,921,4071,433,0971,440,628114,83295,8055,156,476المیاه
األعمال 393,137,6112,993,63730,12016,50060,87638,0181,637خدمات

أسعار ارتفاع آثار مواجھة
11111,007,4459,068,04774,36674,11478,64058,139757,954الغذاء

9,9911,088,856,305788,997,7559,378,27310,610,3416,181,5296,786,88638,513,700اإلجمالي

األول الربع نھایة حتى والتعاقدات اإلستثمار وحجم للمشاریع التراكمي 2010العدد

عددالمحافظة
المشاریع

اإللتزامات
)بالدوالر(

المتعاقد
)بالدوالر(

970107,422,61778,279,668اب
19725,404,42318,477,786ابین

57275,937,83362,591,916االمانھ
22623,992,94718,645,211البیضاء
12912,162,8039,001,811الجوف
867114,077,98582,032,863الحدیده
19830,096,50117,350,524الضالع

27432,301,94623,550,670المحویت
744,356,7533,611,463المھره

محافظة من 99753,549,19639,297,836أكثر
1,213144,317,179101,230,781تعز

64274,571,29852,565,743حجة
53255,460,70836,744,363حضرموت

64362,088,79551,472,892ذمار
23934,623,04218,559,610ریمھ
23620,214,72317,162,954شبوه
22628,804,71422,487,533صعده
37933,512,72426,492,650صنعاء
24535,139,49423,834,258عدن

59763,603,89747,372,304عمران
43649,221,37031,238,891لحج

997,995,3586,996,027مارب
9,9911,088,856,305788,997,755اإلجمالي

الربع نھایة حتى واإلستثمار المنجزة للمشاریع التراكمي العدد
القطاع(2010األول )حسب

الرئیسي عددالقطاع
بالدوالرالمشاریع المتعاقد

16514,165,672البیئة
المتكامل 955,384,323التدخل

5658,297,878التدریب
3,248309,868,388التعلیم

المؤسسي 42413,665,373الدعم
391,155,726الزراعة
67940,430,266الصحة
39861,643,372الطرق

الخاصة االحتیاجات ذات 39218,952,906الفئات

األصغر 1189,894,430المنشآت
الصغیرة 274,129,028المنشآت
الثقافي 14321,399,371الموروث

98861,319,179المیاه
األعمال 121,018,067خدمات

أسعار ارتفاع آثار مواجھة
837,139,345الغذاء

7,376578,463,323اإلجمالي
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إنشائية	 تدخالت	 وتنفيذ	 المجتمع،	 قدرات	 بناء	 على	 التركيز	 خالل	 من	 فقرًا	 األشد	 الريفية	 المناطق	 تنمية	 إلى	 يهدُف	 خاص	 برنامٌج	 هو	 المتكامل	 التدخل	
األمهات	 رعاية	 قضية	 برزت	 البرنامج،	 مناطق	 تتطلبها	 التي	 األولويات	 تقييم	 خالل	 ومن	 الُمستهَدفة.	 المحلية	 المجتمعات	 ألولويات	 استجابًة	 متنوعة	
 91% أن	 	2005 العام	 في	 للبرنامج	 االجتماعي	 االقتصادي	 المسح	 نتائج	 أظهرت	 كما	 منعدمة،	 تكون	 تكاد	 والتي	 الرضع،	 واألطفال	 الحوامل	
األم	 رعاية	 مشكلة	 وكانت	 المتوفرة.	 الصحية	 المراكز	 في	 نسائية	 صحية	 كوادر	 توفر	 عدم	 بسبب	 صحية	 عناية	 أية	 تتلق	 لم	 والوالدة	 الحمل	 حاالت	 من	
بمسافة	 توليد	 مركز	 أقرب	 من	 القرى	 البتعاد	 نظرًا	 الِقبالة	 قضية	 وخاصة	 االحتياجات	 قائمة	 تصدرت	 التي	 القضايا	 إحدى	 	 الرضع	 واألطفال	
التدخل	 برنامج	 مبادرة	 كانت	 ذلك	 خالل	 الصحية.ومن	 المتطلبات	 أدنى	 فيها	 تتوفر	 ال	 بدائية	 وأدواٍت	 طرقًا	 الشعبيات	 القابالت	 الستخدام	 أو	 كبيرة	
البرنامج..	 مناطق	 كافة	 احتياج	 ليخدمن	 ُعزل	 	10 في	 	 يقُطنَّ مجتمع	 كقابالت	 فتاة	 	20 لتدريب	 مشروع	 عن	 فأعلَن	 المشكلة،	 تلك	 لمواجهة	 المتكامل	

المتوقعة	  الخبرات	 باستيعاب	 المناطق	 تلك	 في	 المعنية	 المحلية	 المجالس	 والتزمت	
لتدريب	 المتدربات	 خضعت	 قريناتهن.	 وتدريب	 مجتمعاتهن	 خدمة	 في	 للمتدربات	
نظرية	 تدريبات	 خاللها	 تلقين	 صنعاء،	 بالعاصمة	 الصحية	 العلوم	 معهد	 في	 عامين	 لمدة	
قدراتهن	 الختبار	 خضوعهن	 بعد	 إال	 يتخرجن	 ولم	 عامة،	 مستشفيات	 في	 وعملية	
بحقيبتين	 بتزويد	كل	منهن	 التخرج	 البرنامج	عقب	 المعهد.	وقام	 المكتسبة	من	 ومعارفهن	
مناطقهن.	 في	 بفاعلية	 واجبهن	 بأداء	 للقيام	 الالزمة	 العمل	 أدوات	 كافة	 تتضمنان	
وقد	تم	استقصاء	آراء	بعض	القابالت	المتخرجات	للوقوف	على	نتاج	ذلك	البرنامج	التدريبي،	
حيث	آثرت	سبأ	محمد	من	عزلة	األساودة	بمحافظة	تعز	التعبير	عن	ثنائها	لإلشراف	المستمر	
للبرنامج	على	مسيرة	التدريب	عن	كثب	وتلمس	احتياجاتهن،	خاصة	وأنهن	يزرن	صنعاء	
ألول	مرة.	استمرت	سبأ	في	القول:	“تغلبنا	على	الرهبة	النفسية	في	التوليد،	واآلن	صار	
األمر	ممارسة	عادية..	حيث	زادت	معارفنا	ومهاراتنا	في	التطبيق	العملي	في	المستشفيات	
تفاجأت	 األول،	 العام	 نهاية	 في	 لقريتي	 زياراتي	 النظري.	وخالل	 التدريب	 في	 منه	 أكثر	
طبيبات	 واعتبرننا	 العالج،	 أو	 للتوليد	 طلبًا	 حاالتهن	 لعرض	 القرويات	 من	 عدد	 بمجيء	
محمد:	 حنان	 قالت	 حجة،	 بمحافظة	 العتنة	 عزلة	 ومن	 	 	 التدريب.”	 تحت	 قابالت	 وليس	
المتدربات	 نحن	 قررنا	 وقد	 اآلخرين،	 مع	 والتعامل	 الحديث	 في	 الكبيرة	 الثقة	 لدي	 “اآلن	
صيدلية	 بفتح	 حلمي	 وسأحقق	 واالستشارات،	 الخبرات	 لتبادل	 مستمر	 بشكل	 التواصل	
متخصصة	إلى	جانب	عملي،	حيث	اتفقت	على	ذلك	مع	أحد	أبناء	قريتي،	وذلك	بعد	تخرجي.

بعثة المراجعة المشتركة 
للمموِّلين تناقش مالمح المرحلة 

الرابعة للصندوق
عقد	فريق	المراجعة	المشتركة	المكون	من	عدد	من	
للصندوق	 الرئيسي	 المركز	 في	 المانحة	 الجهات	
خالل	 االجتماعات	 من	 سلسلة	 للتنمية	 االجتماعي	
الفترة	من	23	يناير	إلى	4	فبراير	2010.	وقد	هدفت	
المرحلة	 برنامج	 وتقييم	 مناقشة	 إلى	 االجتماعات	
للتنمية	 االجتماعي	 للصندوق	 عمليات	 من	 الرابعة	
الرئيسة	 األنشطة	 وتناولت	 	،)2015–2011(
واألهداف	 المقبلة،	 المرحلة	 خالل	 والتطوير	
الهدف	 على	 والتأكيد	 المرحلة،	 لعمليات	 العامة	
والذي	 القادمة،	 المرحلة	 في	 للصندوق	 التنموي	
وتعزيز	 األساسية	 الخدمات	 تحسين	 في	 يتمثل	
الفقر. حدة	 من	 والتخفيف	 االقتصادية	 الفرص	
على	 واالتفاق	 النتائج،	 إطار	 مراجعة	 تمت	 كما	
البرنامج	 وتكاليف	 واألنشطة،	 النهائية	 المكونات	
بشكل	عام..	باإلضافة	إلى	مناقشة	مشاركة	المرأة	في	
األخرى،	 القطاعية	 والقضايا	 الصندوق،	 مشاريع	
ذلك	 في	 )بما	 للمشروع	 الترتيبات	 تنفيذ	 ومراجعة	
والتقييم. والمراقبة	 المالية	 واإلدارة	 المشتريات	
الدولي	 البنك	 ممثلون	عن	 االجتماعات	 وقد	حضر	
ووزارة	التنمية	الدولية	البريطانية	والسفارة	الهولندية.

الصنـدوق االجتماعي للتـنمية 
فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – اجلمهورية اليمنية
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20 قابلة مجتمع من 10 عزل نائية يحصلن على الدبلوم المتوسط

 هيئة التنمية الدولية والحكـومة
 البريطانية تدعمان عمليات المرحلة

الرابعة
الدولي	 مقرالبنك	 في	 األولى	 باألحرف	 	2010 فبراير	 	17 في	 الدولية	 التنمية	 وهيئة	 اليمن	 وقع	
بالقاهرة	على	اتفاقية	المنحة	المخصصة	لتمويل	المرحلة	الرابعة	لعمليات	الصندوق	االجتماعي	
للتنمية	بمبلغ	60	مليون	دوالر.	وقد	صرحت	كبيرة	الخبراء	االقتصاديين	بمكتب	منطقة	الشرق	
األوسط	وشمال	أفريقيا	بالبنك	الدولي،	ترينا	هق	في	معرض	حديثها	عن	هذه	المنحة	تأتي	مساهمة	
تتألف	 اليمن	ومجموعة	 بين	 النطاق	 الصندوق	في	إطار	عالقة	شراكة	واسعة	 الدولي	في	 البنك	
للبنك	 بيان	 وذكر	 الجهد”.	 هذا	 من	 جزءًا	 يكون	 أن	 الدولي	 البنك	 ويسعد	 داعمًا.	 مانحًا	 	15 من	
عمله	 فترة	 خالل	 قوية	 شراكة	 أطر	 ببناء	 قام	 االجتماعي	 الصندوق	 “إن	 الصدد	 بهذا	 الدولي	
البالغة	12	عامًا	وّفرت	تقييمات	األثر	المتتالية	على	عمله	شواهد	وأدلة	على	قيامه	بتقديم	خدمات	
نفسه	 الوقت	 في	 العمل	 مع	 اليمن،	 في	 السكان	 من	 فقرًا	 األكثر	 للشرائح	 واقتصادية	 اجتماعية	
كهيئة	تنفيذ	تتسم	بالشفافية	والكفاءة.”على	صعيد	آخر،	أعلنت	وزارة	التنمية	الدولية	البريطانية	
جنيه	 مليون	 	100 بمبلغ	 بمنحة	 الصندوق	 لعمليات	 الرابعة	 للمرحلة	 األربعة	 للبرامج	 دعمها	
إسترليني.	وقال	وزير	التنمية	الدولية	السيد	مايك	فوستر	‘اليمن	هو	أكثر	بلدان	الشرق	األوسط	
فقرًا	ويواجه	صعوبات	تتراوح	ما	بين	الفقر	ونقص	إمدادات	المياه	وارتفاع	نسبة	البطالة،	وهناك	
حاجة	بالتالي	التخاذ	إجراءات	اآلن	للحد	من	وقوع	المزيد	من	عوامل	عدم	االستقرار’.	وأضاف	
تؤثر	 التي	 المتخذة	 القرارات	 في	 صوتًا	 اليمن	 فقراء	 ومنح	 اليمنية	 الحكومة	 تقوية	 ‘أن	 فوستر	
البعيد’.	 المدى	 على	 اليمن	 في	 واالستقرار	 السالم	 إحالل	 في	 يساهم	 أن	 شأنه	 من	 حياتهم	 على	


