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يلعُب ال�صندوق االجتماعي للتنمية دورًا متزايدًا 
يف تنفيذ امل�صاريع التنموية واخلدمية يف خمتلف 
هذه  باأو�صاع  للنهو�ض  اجلمهورية   مناطق 
املناطق، وتوفري ُفَر�ض عمل ت�صاعُد على تقلي�ض 
اال�صتقرار  حتقيق  يف  وت�صهم  البطالة،  ن�صبة 

االجتماعي.
وقد حر�صْت حكومة الوفاق الوطني يف برناجمها 
 )2014-2012( والتنمية  لال�صتقرار  املرحلي 
االأمان  �صبكة  قطاعات  اأهمية  على  التاأكيد  على 
 - ت�صهم  قطاعاتها  كون  االجتماعية،  واحلماية 
من  التخفيف  يف   - املتعددة  وروافدها  مب�صاراتها 
الفقر وحت�صني م�صتوى الدخل، وخلق فر�ض عمل 
ال�صتيعاب كثري من العمالة، وتقلي�ض فجوة البطالة 

التي تعاين منها بالدنا.
دْت احلكومة - يف برناجمها - بالرتكيز على  وتعهَّ
تنمية هذه القطاعات، ودعمها من خالل امل�صاريع 
كثيفة العمالة التي ُتعترب من اأهم املجاالت لتوفري 
فر�ض عمل موؤقتة للعمالة غري املاهرة و�صبه املاهرة 
بهدف حت�صني امل�صتوى املعي�صي للمجتمعات املحلية 
للبطالة  ال�صلبية  االآثار  من  والتخفيف  الفقرية، 

املو�صمية، وتعزيز االأمن الغذائي.
َوَن�ضَّ الربنامُج، بو�صوح تام، اأنَّ احلكومة �صتعمُل 
على زيادة القدرة اال�صتيعابية لل�صندوق االجتماعي 
للتنمية ال�صتيعاب مزيد من العمالة يف امل�صاريع التي 
ينفذها - مع الرتكيز على املناطق االأكرث فقرًا.. 
ومت حتديد مبلغ 1.2 مليار دوالر للمرحلة الرابعة 
من عمليات ال�صندوق )2011-2015( مبا يعنيه 
ذلك من ثقة عالية بال�صندوق، و�صعيه اجلاد لل�صري 
يف خط متواٍز ومتنا�صق مع خطط الدولة للتنمية 
ا�صتيعاب  االجتماعية واالقت�صادية، وبقدرته على 
املخ�ص�صات املالية بكفاءٍة م�صهوٍد لها، وت�صخريها 
خلدمة املجتمعات املحلية االأكرث فقرًا وفق �صيا�صة 
�صدارة  يف  ت�صُع  ووا�صحة  حمددة  ا�صتهداف 
والُعَزل  املديريات  اإىل  تو�صيل اخلدمات  اأولوياتها 
والقرى ذات موؤ�صر الفقر االأعلى، والتي تعاين اأكرث 

من غريها من االفتقار اإىل هذه اخلدمات.
ولعل اإيفاَء املموِّلني اخلارجيني، واحلكومة - على 
ط  حدٍّ �صواء - بالتزاماتهم، وتوفري التمويل املخطَّ
له واملُْعَلن عنه لل�صندوق االجتماعي، ويف االأوقات 
َدة، �صيكوُن عاماًل حا�صمًا يف متكني ال�صندوق  املَُحدَّ
االأهداف  وحتقيق  وبراجمه،  م�صاريعه  تنفيذ  من 
التي ين�صدها ويعمل جاهدًا لبلوغها يف اإطار عمل 
اليمني،  االإن�صان  خلدمة  ومتكامل  �صامل  وطني 
لظروفه  التدريجي  والتح�صني  معاناته،  وتخفيف 

املعي�صية.

       

جمل�ُس اإدارة ال�صندوق يعقُد اجتماعه الثاين للعام اجلاري
عقد جمل�ُض اإدارة ال�صندوق االجتماعي للتنمية اجتماعه الثاين للعام اجلاري يف 4 يوليو برئا�صة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء، رئي�ض جمل�ض االإدارة، االأخ حممد �صامل با�صندوة.
وقد وافق املجل�ض على منحة ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية، ب�صفته مدير �صندوق احلياة 
الكرمية الهادف لدعم اجلهود الرامية لتحقيق االأمن الغذائي يف الدول االإ�صالمية.. حيث مينح ال�صندوق 
االجتماعي للتنمية حق اإدارة املنحة املخ�ص�صة للجمهورية اليمنية من موارد �صندوق احلياة الكرمية مببلغ 
وتوفري  الغذاء  اإنتاج  جمال  يف  واالأ�صغر  ال�صغرية  امل�صاريع  لتمويل  وذلك  اأمريكي،  دوالر  ماليني   6 قدره 

اخلدمات امل�صاندة الإنتاجه.. مبا يف ذلك ت�صنيع املواد الغذائية، وتخزينها، وت�صويقها.
كما اأقرَّ املجل�ُض ال�صروَط املرجعية واالإجراءات العملية لتعيني مدير تنفيذي جديد لل�صندوق، وذلك لقيادة 
جميع العمليات التنفيذية لل�صندوق - مبا يف ذلك التخطيط، واالإدارة املالية، واإدارة املوارد الب�صرية، وغريها 
من املهام وامل�صئوليات. وحددت ال�صروط املرجعية - التي اأِعدت بالت�صاور مع املمولني - املوؤهالت واملتطلبات 
الطلبات  وتقييم  لفرز  جلنة  بت�صكل  مقرتح  تقدمي  اإقرار  اخل�صو�ض  بهذا  ومت  الوظيفة.  لهذه  للمتقدمني 
املقدمة، يتم اختيارها من بني 10 خرباء حمليني واأجانب بالت�صاوي، يتم تر�صيحهم وفقًا ملعايرَي حمددٍة .كما 
اأقرَّ جمل�ُض االإدارة البياَن املايلَّ لل�صندوق لل�صنة املالية 2011، وتقريَر مراقب احل�صابات امل�صتقل عليه، مع 
االلتزام باملالحظات الواردة.ووافق املجل�ض على تعيني مراجع احل�صابات اخلارجي لل�صندوق للعام اجلاري 

2012.
وناق�َض االجتماُع احلالة التمويلية، وتوقعات ال�صرف على امل�صاريع التي ينفذها ال�صندوق يف الفرتات القادمة، 
مبا يف ذلك امل�صاريع التي مت تطويرها خالل الفرتة من 2010 وحتى منت�صف العام اجلاري، وااللتزامات التي 
مت حتديد م�صدر متويل لها خالل نف�ض الفرتة، اإ�صافة اإىل املبالغ امللتزم بها من املمولني للمرحلة الرابعة من 
عمليات ال�صندوق )2011-2015( والفجوة التمويلية .وكان جمل�ض االإدارة ناق�ض حم�صر اجتماعه ال�صابق 

ووافق عليه..

توقيع اتفاق �صراكة وتعاون بني ال�صندوق االجتماعي وبنك االأمل
بنك  مع  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  وقع 
االأمل للتمويل االأ�صغر يف 11اأغ�صط�ض 2012 
تقدمي  اإىل  تهدُف   وتعاون  رشاكة  اتفاقية 
للم�صتهدفني  البنك  قبل  من  مالية  خدمات 
الفقر،  من  للتخفيف  ال�صندوق  برامج  من 
ومتويل امل�صاريع اخلا�صة بهم، وتقدمي اأن�صطة 
وبرامج خمتلفة لت�صجيع ثقافة االدخار لديهم 
العاملني يف  اإىل حتويل م�صتحقات  باالإ�صافة 
وفتح  االأمل  بنك  عرب  �صرفها  ليتم  امل�صاريع 
البنك.   لدى  بامل�صاريع  خا�صة  ح�صابات 
بتقدمي  االتفاقية   مبوجب  االأمل  بنك  ويقوم 
خدمات التحويالت النقدية للم�صتفيدين من 
العمل، وت�صليم  النقد مقابل  م�صاريع برنامج 
من  امل�صتهدفني  االأفراد  واأجور  م�صتحقات 

العمل  فر�ض  من  مزيد  توفري  اأجل  من  مناطقهم  يف  تقام  العمالة  كثيفة  م�صاريع  يف  امل�صاركني  و  الربنامج  
تاأهيل املدرجات  اإعادة  للفقراء  وامل�صاهمة يف تطوير البنية التحتية املحلية واالأ�صول االإنتاجية للفقراء مثل 

الزراعية، واحلفاظ على الرتبة من االجنراف، واإن�صاء وترميم قنوات الري.
دا - يف حفل  وقع االتفاقية القائم باأعمال املدير التنفيذي لل�صندوق واملدير التنفيذي لبنك االأمل، اللذان اأكَّ
التوقيع - على اأهمية تعزيز ال�صراكة بني ال�صندوق وبنك االأمل لتقدمي خدمات مالية �صاملة للفقراء، واأ�صارا 
اإىل اأن هذه االتفاقية تاأتي يف اإطار هذه ال�صراكة للو�صول اإىل امل�صتهدفني عرب تنفيذ الربامج وامل�صاريع الهادفة 

اإىل التخفيف من الفقر والبطالة من خالل دعم امل�صروعات االإنتاجية واخلدمية.
يجدر الذكر باأن ال�صندوق االجتماعي كان قد اأبرم اتفاقية مماثلة مع املوؤ�ص�صة العامة للربيد. َوُيَعدُّ ال�صندوُق 

َل االأكرَب لبنك االأمل للتمويل االأ�صغر، وبن�صبة 45 %. االجتماعي املموِّ

االفتـتــاحيــة
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أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات
 التعليـــــم

متت املوافقة على 65 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 12.2 مليون دوالر، ي�صتفيُد 
االإجمايل  العدد  يبلُغ  وبذلك  االإناث(..  األف �صخ�ض )57 % من   28 نحو  منها 

الرتاكمي للم�صاريع 4,938 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوز 686.4 مليون دوالر.
املبكرة  الطفولة  مركز  م�صروع  بناء  ا�صتكمال  مناق�صة  اإنزال  مت  الربع،  وخالل 
3 قاعات تدريب  اأمانة العا�صمة(، واملكون من  يف حي ر�صالن )مديرية الثورة، 
اإدارية ومرافق.  املبكرة، ومكاتب  للعاملني يف جمال الطفولة  خمتلفة االأحجام  
34 ف�صاًل  لتاأثيث  توريد مقاعد مدر�صية وطاوالت فردية  توقيع عقد  كما جرى 

درا�صيًا يف ثانوية عبد النا�صر النموذجية )اأمانة العا�صمة(.
برنامج املوهوبني واملتفوقني

مت تدريب 204 من طالب وطالبات خريجي الثانوية من املوهوبني يف معهد لغات 
متخ�ص�ض يف اأمانة العا�صمة و حمافظة تعز يف اإطار احل�صول على دبلوم اللغة 

االجنليزية.
برنامج تعليم الفتاة الريفية وحمو االأمية

69 مدربة من  2012( تدريب  يوليو  الفرتة من مايو وحتى منت�صف  مت )خالل 
مركز عائ�صة لتدريب وتعليم املراأة )مديرية بني ح�صي�ض( يف جماالت اخلياطة 
اإطار م�صروع دعم مراكز حمو  اليدوية والتدبري املنزيل يف  والتطريز واالأ�صغال 
دورة   )2012 �صبتمرب   14-1 الفرتة  )خالل  ُعِقَدْت  كما  الكبار.  وتعليم  االأمية 
تدريبية لـ45 من مدراء عموم مكاتب حمو االأمية وتعليم الكبار ومديرات اإدارات 
النوع  والتقييم من منظور  واملتابعة  التخطيط  22 حمافظة يف«جمال  املراأة من 

االجتماعي«.

املوروث الثقايف
ُووِفَق، تراكميًا، على 269 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 58.7 مليون دوالر.

دعم توثيق و�صيانة املخطوطات يف دار املخطوطات )�صنعاء القدمية(
يدويًا،  توثيقًا  خمطوطًا   1,040 توثيُق  متَّ  امل�صروع،  من  الثالثة  املرحلة  اإطار  يف 
و1,600 خمطوط توثيقًا اليكرتونيًا، و478 بالت�صوير الفوتوغرايف الرقمي. كما 
مت تزويد دار املخطوطات بخم�ض كامريات فوتوغرافية اإ�صافية بغر�ض رفع �صقف 
اأعمال �صيانة وحت�صني  االإجناز يف ت�صوير املخطوطات. كما مت البدء يف تنفيذ 
احلريق،  ومكافحة  احلماية  �صبكات  تركيب  مع  الدار  يف  الكهربائية  ال�صبكة 
وكذلك املراقبة من ال�صرقات، حيث تقوم �صركة متخ�ص�صة بتنفيذ هذه االأعمال.

ترميم م�صجد الأ�صاعر ور�صف مدينة زبيد التاريخية )احُلديدة(
يف م�صروع ترميم م�صجد االأ�صاعر يف املدينة )املرحلة الثانية(، توا�صلت اأعماُل 
بناء دورات املياه واملوا�صىء اجلديدة، وكذا اأعمال احلفريات واملج�صات االأثرية 
اختيار  ا�صُتكِمَل  بينما  اجلامع..  حول  املخالفات  اإزالة  متابعة  وجتري  والتوثيق، 

منفذي االأعمال ال�صحية وال�صباكة بالتناف�ض.
للكهرباء  االأر�صية  الكابالت  متديد  اأعمال  تقدمت  املدينة،  ر�صف  م�صروع  ويف 
ب�صكل كبري حيث انتهت هذه االأعمال يف جميع امل�صاريع االأربعة اجلاري تنفيذها 
حاليًا يف احلارات الثالث، وو�صلت ن�صبة اإجناز اأعمال الر�صف اإىل 70-73 % يف 

حارتني و100 % يف الثالثة.
ترميم م�صجد ومدر�صة الأ�صرفية يف تعز )املرحلة اخلام�صة(

متَّ االنتهاُء من اأعمال ترميم الق�صا�ض يف اجلدران اجلنوبية وال�صمالية والقباب 
والتمديدات  احلفر  اأعمال  وبداأت  للم�صروع،  الكهربائية  املواُد  َدْت  َوُورِّ ال�صرقية, 
)باإ�صراف مهند�ض كهربائي حملي مدعوم باأخ�صائي اإيطايل(. ومت االنتهاء من 
التنظيف امليكانيكي لالأ�صرحة والبهو، واأكرث من 30 % من التنظيف الكيميائي 
- بالتوازي مع ا�صتمرار التنظيف والتثبيت يف القبة املتو�صطة وجدرانها يف قاعة 
ال�صالة بوا�صطة الفريق املحلي. وقد ا�صتاأنف فريق الرتميم االإيطايل عمله منذ 

منت�صف �صهر �صبتمرب.

موؤ�صراُت قطاع التعليم

 

 

المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر
)2015-2011(

المنجز خالل عامي
)2012-2011(

9,0002,566عدد الفصول التي تم بناؤها أو إعادة تأهيلها

االستفادة من خدمة التعليم )ذكور, اناث(
201,60077,401

158,40055,479

5,0001,158األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

بهم الصندوق )ذكور, إناث( عدد املدرِّسني واملدرِّسات الذين َدرَّ

100136

100562

بها الصندوُق )ذكور, إناث( عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
782438

600313
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م�صروع ترميم اجلامع الكبري )�صبام، كوكبان(

بداأ توثيق احلالة الراهنة للم�صندقات اخل�صبية معماريًا واإن�صائيًا وفوتوغرافيًا 
قبيل البدء يف اأية اأعمال ترميم، ومت اختيار كوادَر فنيٍة متخ�ص�صٍة �صت�صكل 
الفريق الفني الذي �صيتوىل مهام ترميم األوان االأ�صقف وامل�صندقات اخل�صبية 
املزخرفة حتت اإ�صراف وتوجيه اخلبرية الدولية املخت�صة. كما جرى التوا�صل 
ة من ِقَبلهم الهادفة لتجهيز  مع خرباء امل�صروع الدوليني ملناق�صة التقارير املَُعدَّ
االأخ�صاب  ترميم  اأعمال  اأي�صًا  وتوا�صلْت  اجلامع.  اأروقة  يف  الرتميم  برنامج 
املزخرفة املتاآكلة واملخزنة يف م�صتودع اجلامع والور�صة. وقد مت االنتهاء من 
وحول  احلقيقية  اجلامع  اأر�صيات  منا�صيب  ملعرفة  االأثرية  املج�صات  بع�ض 
منطقة الربكة اجلنوبية مع اإنهاء اأعمال ت�صوية االأر�ض حولها، حيث مت االنتهاء 
وانتهت  اخلدمة(.  اأعمال  تنفيذ  حاليًا  )ويتم  الربكة  وتق�صي�ض  ترميم  من 
وتركيب  والكهرباء،  املياه  دورات  اأعمال  وتكملة  البناء،  اأعمال  جميع  كذلك 
الثلث  �صم�صرة  ويف  للجامع.  التابع  الن�صاء  بجامع  اخلا�صة  والنوافذ  االأبواب 
التابعة للجامع، يتم موا�صلة اأعمال التج�صي�ض جلميع غرفها و�صاالتها، كما 
َرج  يجري اإنهاء اأعمال الت�صوية والر�صف جلميع الغرف فيها - مبا يف ذلك الدَّ
- باأحجار ال�صلل.. ويجري اأي�صًا موا�صلة جتهيز اأعمال النجارة جلميع اأبواب 
ونوافذ ال�صم�صرة التي اأجِنزت يف مبناها االأعماُل الكهربائية وال�صحية - مبا 

يف ذلك اأعمال البالط
م�صروع ترميم و�صيانة اجلامع الكبري ب�صنعاء

ال�صرقي،  اجلناح  فتح  من  نت  مكَّ التي  واال�صتعدادات  التجهيزات  كل  متت 
حيث هدفت هذه اخلطوة اإىل توفري م�صاحة اأكرب لرواد اجلامع الذين يتزايد 
وكذا  رم�صان،  �صهر  وليايل  اأيام  خالل  اجلامع  يف  مكوثهم  وفرتات  عددهم 
للُمْخَرج النهائي للعمل ليتم على �صوئه ا�صتطالع  اإظهار وجهة نظر امل�صروع 
اآراء امل�صلني ورواد اجلامع وانطباعاتهم كنوع من امل�صاركة املجتمعية  واأخذ 
النا�ض  تعاُمل  كيفية  واختبار  جتريب  عن  ف�صاًل  القرارات..  اتخاذ  يف 
الفنية  القرارات  لتقييم  ا�صتباقية  بعد ترميمه كخطوة  للجامع  وا�صتخدامهم 
قبل تعميمها. كما �صاحَب هذه اخلطوَة افتتاُح املعر�ض الدائم للم�صروع الذي 
الوعي  م�صتوى  لرفع  باأن�صطته  وتعريفهم  اجلامع  زوار  توعية  يتم  خالله  من 

باأهميته وطبيعة وخ�صو�صية االأعمال التي يتم تنفيذها فيه.
ترميم دار العز )مدينة ِجْبلة التاريخية، اإب(

ليتم بحثه مع املجل�ض  الدار كمزار �صياحي تثقيفي  لت�صغيل  اإجناز مقرتح  مت 
يجري  كما  احتياجاته.  وتوفري  تنفيذه  على  االتفاق  بغية  وتطويره  املحلي 
مراحل  عليها خالل  التي مت احل�صول  العلمية  املادة  وتن�صيق  ا�صتكمال جمع 
تنفيذ امل�صروع من معلومات اأثرية وهند�صية وتاريخية وتوثيقية بعد درا�صتها 
عن  �صامل  تقرير  ليت�صمنها  معلومات  من  فيها  ما  وتوظيف  حتليلية،  درا�صة 
امل�صروع على هيئة كتاب. وتتوا�صُل اأعماُل الق�صا�ض يف اأ�صطح وجدران م�صجد 

النجمية َوَمَرافقه.

التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

اخلدمات  تقدمي  اإىل  املوؤ�ص�صي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  يف  التدخالُت  تهدُف 
ال�صندوق  ل�صركاء  واملوؤ�ص�صية   الب�صرية  القدرات  وبناء  التدريب  خالل  من 
وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�صغار  املجتمعية،  واللجان  اال�صت�صاريني،  من 
املحلية، واملنظمات غري احلكومية، واملوؤ�ص�صات احلكومية... باالإ�صافة اإىل كوادر 

ال�صندوق.
على  تزيد  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   20 على  املوافقة  متت  التدريب،  قطاع  يف 
881,809 دوالر، ي�صتفيد منها مبا�صرًة حوايل 5,777 األف �صخ�ض )45 % اإناث(. 
وبذلك، ي�صُل العدُد االإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 937 م�صروعًا بكلفة 
 166 ا�صتفادة مبا�صرة حوايل  ي�صتفيُد منها  23.3 مليون دوالر،  تتجاوُز  تقديرية 

األف �صخ�ض )41 % اإناث(. 
تقارُب65،119  بكلفة تقديرية  6 م�صاريع  ُووِفَق على  املوؤ�ص�صي،  الدعم  ويف قطاع 
دوالر، ي�صتفيد منها مبا�صرًة اأكرث من 234 �صخ�ض )4 % اإناث(. وبذلك، ي�صُل 
العدُد االإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 620 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 
نحو 27.6 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة مبا�صرة حوايل 660 األف �صخ�ض 

)48 % اإناث(.

�صلطة حملية:
 65 تدريُب  املكال(  فرع  ِقَبل  من  املنفذة  املوؤ�ص�صي  التطوير  م�صاريع  )�صمن  متَّ 
�صخ�صًا )منهم 5 ن�صاء( من قيادات دواوين مديرية حجر مبحافظة ح�صرموت، 
وديوان عام حمافظة املهرة، وديوان مديرية ح�صوين يف نف�ض املحافظة.. وذلك 

يف جماالت التخطيط والتوجيه والرقابة واملتابعة.
مت عقد دورتني تدريبيتني يف جمال تنفيذ درا�صات التحليل املوؤ�ص�صي: االأوىل لـ25 
نظم  ا�صت�صاريًا من عدة حمافظات من خريجي تخ�ص�صات احلا�صوب )حتليل 
املعلومات(؛ والثانية لـ16 من موظفي مكتب وزير الرتبية والتعليم واإدارات اأخرى 
موؤ�ص�صي  حتليل  درا�صات  لتنفيذ  حت�صريية  ور�صة  عقد  عن  ف�صاًل  الوزارة..  يف 
ا�صتكمال  وكذا  ورمية،  احلديدة  حمافظَتْي  يف  مديريات   4 يف  املحلية  لل�صلطة 
درا�صة يف ذات املجال )تتعلق ببناء قدرات الكادر للهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الف�صاد(، وعقد اجتماعات مع قيادات وزارة االإدارة املحلية، وموا�صلة ا�صتكمال 
التح�صريات االأولية لتنفيذ م�صح باال�صتمارة لل�صلطات املحلية يف كافة مديريات 

اجلمهورية )بالتن�صيق مع الوزارة(.

منظمات غري حكومية:
�َصِهَد الربُع تنفيَذ اأن�صطة تدريب موقعي يف جماالت اخلياطة والنحت على اخل�صب 
والكوافري، وا�صتفادت منها  40 متدربة )يف اإطار ا�صتهداف جمعياٍت ومراكَز يف 
23 ا�صت�صاريًا يف فرع ذمار الإعدادهم  ح�صرموت واملهرة و�صبوة( باالإ�صافة اإىل 
معظم  توفري  ومت   ، موؤ�ص�صيٌّ دعٌم  َم  ُقدِّ كما  احلكومية.  غري  للمنظمات  بني  كمدرِّ

االأثاث والتجهيزات، الأربعة م�صاريَع للمكتبات يف حمافظة ذمار.

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف

المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر
)2015-2011(

المنجز خالل عامي
)2012-2011(

510116البنـَّاؤون املََهرة الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات

صون يف اآلثار، مهندسون( 19055الكوادُر الذين تم تدريبهم او اكتسبوا مهارات )مهندسون معامريون، متخصِّ

5021املواقُع واملعاملُ األثرية التي تم توثيقها واملحافظة عليها
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جتمعات حملية
متَّ ت�صكيُل وتدريُب جلان م�صتفيدين مل�صاريع التعليم وال�صحة واملياه يف حمافظَتْي 
املجتمعية.  التعاقدات  مل�صاريع  امل�صتفيدين  جلان  ت�صكيل  مت  كما  والبي�صاء،  ذمار 
وبلغ العدد االإجمايل الأع�صاء هذه اللجان 405 اأ�صخا�ض )من �صمنهم 90 امراأة( 

- على اأن يتم تدريب هوؤالء امل�صتهدفني يف وقت الحق.
قطاع خا�س )اأفراد( 

امراأة( يف   20 ا�صت�صاريني )من �صمنهم   105 تدريُب  املكال وذمار  فرَعْي  مت، يف 
اأ�صاليب التن�صيق، ورفع التقارير، وتقييم القدرات التنظيمية.. وكذا يف جمال اآلية 

عمل ال�صندوق واالإ�صراف فيما يخ�ض م�صاريع التعليم والطرق.
برنامج التمكني للتنمية املحلية

على م�صتوى ال�صلطة املحلية يف املديرية/املحافظة، متت التهيئة لدرا�صة التحليل 
ويف  )حلج(،  واملفلحي  وامل�صيمري  اأبني(،  )حمافظة  ر�صد  مديريات  يف  املوؤ�ص�صي 
وقيادات  املحافظات  هذه  مبحافظي  لقاء  خالل  من  وذلك  ال�صالع..  حمافظة 
الِفَرق  وحتديد  فيها،  الفاعلة  االإدارات  عن  بيانات  وجمع  املذكورة،  املديريات 
 7 املوازية، و�صرح خطوات الربنامج ودرا�صة التحليل املوؤ�ص�صي. كما جرى حتديد 
مديريات لهذا الغر�ض. كما نـُفـِّذت درا�صة التحليل املوؤ�ص�صي يف مديريَتْي القبيطة 
)حلج( ور�صد، وكذا ديوايَنْ حمافظَتْي ال�صالع وذمار، ومديريات الر�صمة والقفر 
التحليل  درا�صة  تنفيذ  من  النتهاء  وكذا  )تعز(،  وال�صمايتني  )اإب(  ومذيخرة 
ملديريَتْي  التنموية  اخلطة  وحتديث  اإعداد  اأي�صًا  وجرى  تعز.  ملحافظة  املوؤ�ص�صي  
)تعز(  حيفان  ملديريَتْي  التنموي  التقرير  واإعداد  )عمران(،  ظليمة  وحبور  ثالء 
واجلعفرية )رمية(، وم�صاندة ال�صلطة املحلية وحتليل الو�صع  الأربع ُعَزل )حجة(، 
وكذا م�صاندة ال�صلطة املحلية على التخطيط بامل�صاركة يف مديرية ال�صربة )اإب(، 
التمكني  دورة  تنفيذ  اإىل جانب  هذا  املديرية..  املحلية يف  لل�صلطة  اأجهزة  وتوريد 
هذه  جممل  من  ا�صتفاد  وقد  )اأبني(.  مكريا�ض  مبديرية  املحلي  املجل�ض  الأع�صاء 

االأن�صطة 862 �صخ�صًا )منهم 219 امراأة(.
يف  القرى  تعاون  ملجال�ض  الذاتية  اخلطط  حتديث  جرى  املجتمع،  م�صتوى  وعلى 
عزلة امل�صانع و4 قرى من بني العبا�ض )عمران(، كما عمل ال�صندوُق على حتفيز 
املبادرات الذاتية الأربع قرى اأخرى يف بني قي�ض )حجة(، وحتفيز املبادرات الذاتية 
وت�صكيل جمل�ض تعاون قرى يف ال�صربة )اإب(. وت�صمنت املخرجات 14,358 �صخ�صًا 

)منهم 6,324 امراأة(.
امراأة(،   33 �صخ�صًا )منهم   146 ا�صتهدفت  تدريبية  وور�ٌض  دوراٌت  اأي�صًا  وُنفذت 
وذلك يف االآلية التنفيذية للتمكني )فروع تعز، حجة، احلديدة(، وتدريب مدربني 

للجان التنموية )فرع املكال(، والتطوير املوؤ�ص�صي )فرع احلديدة(.
طلبة جامعيون ) برنامج روافد(

اأبناء  من  الريفيني  اجلامعيني  اخلريجني  ال�صباب  من  �صخ�ض   200 تدريب  مت 
 5 18 �صخ�صًا من خمرجات برنامج روافد من  حمافظَتْي اإب وتعز، وكذا تدريب 
حمافظات على تدريب مدربني للربنامج روافد، ومتابعة 10 مبادرات ذاتية �صبابية 
النهائي  االإخراج  اإجناز  مت  كما  حمافظات.   3 يف  مديريات  عدة  يف  تنفيذها  مت 
للكتيب التعريفي اخلا�ض بالربنامج، وطباعته. ومت اأي�صا ا�صتكمال اإجراءات نقل 
بيانات، ودمج خمرجات الربنامج لي�صبحوا ا�صت�صاريني يف نظام اإدارة املعلومات 

االإدارية، وا�صتكمال ت�صميم املوقع االإلكرتوين اخلا�ض بالربنامج:
www.rawfd-sfd.com 

ال�صحة واحلماية الجتماعية
قطاع ال�صحة

مت خالل الربع تطوير 22 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تقارب 2.1 مليون دوالر، 
اإجمايل عدد  بلغ  و8 م�صاريع موافٌق عليها.  التنفيذ  14 م�صروعًا حتت  منها 

امل�صتفيدين من هذه امل�صاريع 126,259 م�صتفيدًا )ن�صبة االإناث 56 %(.
تعزيز ال�صراكة

�صارك قطاع ال�صحة يف ور�ض العمل التخطيطية اخلا�صة بربنامج ال�صحة 
املحويت  حمافظات  ي�صتهدف  الذي   )RHPP-2( وال�صكان-2  االإجنابية 
ال�صندوق  فروع  من  ال�صحة  �صباط  بح�صور  وذلك  والبي�صاء،  وحجة 
ال�صحة  مكاتب  وممثلي  حجة(  ذمار،  )�صنعاء،  املعنية  االجتماعي 

للمحافظات امل�صتهدفة.
البناء املوؤ�ص�صي

مت تطوير م�صروعني للتدريب يف االإدارة ال�صحية للفرق ال�صحية يف مكاتب 
مبحافظة  مديريات  وخم�ض  عمران  مبحافظة  مديريات  خم�ض  من  ال�صحة 
�صعده. يهدف الربنامج التدريبي اإىل تعزيز قدرات فرق املديريات ال�صحية 
ذلك  يف  مبا  ال�صامل،  ال�صحي  والتخطيط  واالأولويات  امل�صكالت  حتديد  يف 

االإدارة املثلى للموارد املتاحة.
حت�صني الو�صول اإىل مرافق الرعاية ال�صحية

زيادة الو�صول اإىل مرافق الرعاية ال�صحية االأولية:  يهدف هذا املكون اإىل 
تاأهيل  اإعادة  خالل  من  االأولية  ال�صحية  الرعاية  بخدمات  التغطية  زيادة 
املوؤقتة،  عن  بداًل  دائمة  مرافق  وبناء  القائمة،  ال�صحية  واملراكز  الوحدات 
وقد   .$192,100 تقديرية  بتكلفة  م�صاريع   3 تطوير  مت  وتاأثيثها.  وجتهيزها 
يف  �صحيني  مركزين  وتاأثيث  جتهيز  ا�صتكمال  امل�صاريع  هذه  ا�صتهدفت 
مديريتي فرع العدين وال�صربة )اإب(، وبناء وجتهيز وتاأثيث وحدة �صحية يف 

مديرية احليمة الداخلية )�صنعاء(.  
وحت�صني  لتو�صيع  املكون  هذا  ت�صميم  مت  واملواليد:  الأمهات  وفيات  خف�س 
خدمات ال�صحة االإجنابية من خالل بناء وجتهيز اأق�صام الطوارئ التوليدية 
اخلدج  اأق�صام  وجتهيز  والطفولة،  االأمومة  ومراكز  وال�صاملة،  االأ�صا�صية 
1.3 مليون  4 م�صاريع بتكلفة تقديرية تزيد عن  وحديثي الوالدة.  مت تطوير 
وطفولة  اأمومة  مركزي  وتاأثيث  وجتهيز  لبناء  م�صروعني  ت�صمنت  دوالر، 
اأحدهما يف مدينة املكال )ح�صرموت( واالآخريف مديرية احلايل )احلديدة(، 
اإ�صافًة اإىل م�صروعني لبناء وجتهيز وتاأثيث مركزي طوارئ توليدية اأ�صا�صية 
حمافظة  م�صاريع  اأن  حيث  )احلديدة(،  واجلراحي  اخلوخة  مديريتي  يف 

احلديدة �صمن برنامج ال�صحة االإجنابية وال�صكان-1.
زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية

مت تطوير م�صروعني اأحدهما لتاأهيل 20 طالبة اإىل م�صاعدات طبيات من عدة 
الثانوية  خريجات  من  طالبة   25 لتاأهيل  واالآخر  حجة،  مبحافظة  مديريات 

العامة اإىل قابالت فنيات مبحافظة ال�صالع.

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر

)2015-2011(
المنجز خالل عامي
)2012-2011(

عدد املتطوعني الشباب الذين تم تدريبهم  )ذكور, اناث(
2500334

1500299

بوا 684-أعضاُء السلطة املحلية الذين ُدرِّ

10002,077أفراد / استشاريون / مقاولون / آخرون، تم تدريبهم

9038املنظامُت غري الحكومية التي دعمها الصندوُق

4010الجهاُت الحكومية التي دعمها الصندوُق

9010السلطاُت املحلية التي دعمها الصندوُق

2500933املنظامُت املجتمعية التي دعمها الصندوُق
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تعزيز مهارات مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
حت�صني اخلدمات املقدمة من مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية االأولية: يهدف 
هذا املكون اإىل تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية االأولية من خالل 
م�صاريع   4 منها  م�صاريع:   6 رت  اجلانب طوِّ اأثناء اخلدمة. ويف هذا  التدريب 
لتدريب 120 كادرًا �صحيًا م�صاعدًا على الرعاية التكاملية ل�صحة الطفل من 
واملحويت  ماأرب  حمافظات  يف  مديريات  وعدة  )حلج(  الباحة  طور  مديرية 
واجلوف، اإ�صافًة اإىل م�صروعني لتدريب 64 متدربًا من كوادر الرعاية ال�صحية 
عمران  مبحلفظتي  مديريات  عدة  من  ال�صحي  التثقيف  جانب  يف  االأولية 
و�صعدة، وم�صروع لتطبيق برنامج حت�صني جودة اخلدمات ال�صحية يف خم�صة 

مراكز �صحية مبحافظة حجة.
زيادة الوالدات حتت اإ�صراف طبي: يركز هذا املكون على التدريب قبل واثناء 
االأولية  ال�صحية  الرعاية  حت�صني  اإىل  ويهدف  املجتمع،  لقابالت  اخلدمة 
لالأمهات واملواليد. مت تطوير م�صروعني لتدريب 44 قابلة جمتمع على الرعاية 

املجتمعية ل�صحة االأم والوليد من عدة مديريات مبحافظتي ماأرب واجلوف.
ال�صحة النف�صية

يف اإطار اإدماج ال�صحة النف�صية بالرعاية ال�صحية االأولية، مت تطوير م�صروعني 
من  النف�صية  ال�صحة  جمال  يف  �صحيًا  عاماًل  و20  عموم  طبيب   20 لتدريب 

حمافظة اإب.

قطاع احلماية الجتماعية
دوالر،  مليون   1.1 على  تزيد  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   25 على  املوافقة  متت 
مبا يو�صُل العدَد االإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 676 م�صروعًا بكلفة 

تقديرية تقارُب 35.6 مليون دوالر. 
 برنامج الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�س

لدعم  م�صروعًا    12 منها  الربنامج  هذا  يف  م�صروعًا   14 على  املوافقة  متت 
وطفلة  طفاًل   2,753 دمج  وتعزيز  وتاأهيل  دمج  ا�صتهدفت  ال�صاملة  الرتبية 
ال�صعوبات  وذوي  الب�صري,  وال�صعف  وال�صمعية,  احلركية,  االإعاقة  ذوي  من 
تعز  حمافظات  يف  هًا  َوُمَوجِّ واإداريًا  واأخ�صائيًا  معلمًا   487 وتدريب  التعليمية 
هذه  هدفت  و�صبوة.  والبي�صاء  وذمار  و�صعدة  وحجة  وعمران  وال�صالع  واإب 
امل�صاريع اإىل تعزيز خدمات الرتبية ال�صاملة والتوعية حول مفاهيمها, وتدريب 
املعلمني واالأخ�صائيني االجتماعيني واالإداريني واملوجهني حول مفاهيم الدمج 
واآلياته وطرق التدري�ض, الت�صخي�ض والتقييم, االختبارات واملقايي�ض, ت�صخي�ض 
لغة  الب�صري،  امل�صح  املنا�صب،  العالجي  الربنامج  وو�صع  التعلم  �صعوبات 
الفردية.. ف�صاًل  امل�صادر، اخلطط  بغرف  العمل  النطقية,  املعاجلة  االإ�صارة, 
تعليمية،  6 غرف م�صادر  وبناء  12 ف�صاًل درا�صيًا،  وتاأثيث  بناء وجتهيز  عن 
وجتهيز 10 غرف اأخرى و5 ت�صهيالت هند�صية, وبناء 14 حمامًا لالأطفال ذوي 
التعليمية  بالو�صائل  ال�صاملة  الرتبية  مدار�ض  بع�ض  وتزويد  احلركية,  االإعاقة 

املتخ�ص�صة, واإجراء الفحو�صات لالأطفال ذوي االإعاقة.
وهدف م�صروعان اإىل تعزيز خدمات الرتبية اخلا�صة التي تقدمها اجلمعيات 
اأطفال   103 تاأهيل  ا�صتهدفت   , اخلا�صة  الرتبية  ومراكز  االإعاقة  مع  العاملة 
من ذوي ال�صلل الدماغي وذوي االإعاقة الب�صرية يف 3 جمعيات يف حمافظَتْي 
اإب وذمار، وتدريب 45 معلمًا حول طرق واأ�صاليب تعليم ذوي ال�صلل الدماغي, 
ببع�ض  وجتهيزهما  الكبار  وتعليم  الوظيفي,  والعالج  واملقايي�ض  االختبارات 

التجهيزات والو�صائل التعليمية املتخ�ص�صة

تنمية الطفولة املبكرة
وال�صيا�صات  املبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  دعم  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 
واال�صرتاتيجيات الوطنية املوجهة للفئة العمرية )0-9 �صنوات( وقد متت املوافقة 
والتدخل  االكت�صاف  برنامج  تاأ�صي�ض  اإىل  منها  االأول  هدف  م�صاريع  اأربعة  على 
متخ�ص�صة  اأدلة   تطوير  اإىل  الثاين  وهدف   , حلج  حمافظة  يف  لالإعاقة  املبكر 
يف التدخل املبكر ال�صحي والتعليمي بالتعاون مع وزارة ال�صحة العامة , يف حني 
�صلوك  تعديل  على   اأطفال  ريا�ض  معلمة   35 تدريب  اإىل  والرابع  الثالث  هدفا 
االأطفال ذوي الن�صاط احلركي الزائد وطرق التدري�ض مبديريات الغيظة وريدة 

وق�صيعر مبحافظتي املهرة وح�صرموت. 
للدليل املرجعي يف االكت�صاف املبكر لالإعاقة  اأدلة عملية  اإعداد  اإطار  كما مت يف 
اإىل  هدفت  ا�صرت�صادية  تدريبية  دورة  تنفيذ   2012 يوليو   5  -  3 الفرتة  خالل 
20 مدربًا وطنيًا من مدربي برنامج  IMCI بوزارة ال�صحة على كيفية  تدريب 
ا�صتخدام دليل املدرب لالكت�صاف املبكر لالإعاقة  بغر�ض  اختبار دليل واإك�صاب 

هوؤالء املدربني  املهارات الالزمة للتعامل مع الدليل. 
التاأهيل املجتمعي

م�صروعني,  على  املوافقة  متت  االإ�صرتاتيجية,  لهذه  ال�صندوق  تبني  م�صار  يف   
الفيو�ض مبحافظة  القائمة يف  التاأهيل املجتمعي  اإىل تعزيز خدمات  هدف االأول 
اإىل توعية وتدريب الوكالء امل�صاعدين والهيئة االإدارية  حلج بينما هدف الثاين 
االإعاقة  حول  ح�صرموت  مبحافظة  ال�صاحل  املديريات  ومدراء  املحلي  للمجل�ض 

والتنمية ال�صاملة.
احلماية

الرعاية  ومراكز  ال�صجون  اأ�صالحية  خدمات  حت�صني  اإىل   الربنامج  يهدف 
االجتماعية و حت�صني اخلدمات للفئات االأوىل بالرعاية و تطوير خدمات مراكز 
الطفولة االآمنة ودعم ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات والربامج املوجهة لالأطفال يف 
ظروف �صعبة وقد متت املوافقة على 4 م�صاريع هدفت اإىل توعية 150 من اأع�صاء 
املجال�ض املحلية, روؤ�صاء جلنة ال�صوؤون االجتماعية والعمل, االأطفال واأ�صرهم, اأئمة 
حمافظة  يف  املدار�ض  يف  االأطفال  وبرملان  املنتخبة  الطالبية  املجال�ض  امل�صاجد, 

عمران حول حقوق الطفل.
 11 يف  ومعلمًا  اجتماعيًا  واأخ�صائيًا  اإداريًا   70 تدريب  اإىل  امل�صاريُع  هدفت  كما 
ف�صاًل  للطالب..  ال�صلوكية  امل�صكالت  العا�صمة حول  اأمانة  مدر�صة يف مديريات 
حملي  جمل�ض  وع�صو  ومعلم  واأخ�صائي  مدر�صة  ووكيل  مدير   100 تدريب  عن 
مبحافظة احلديدة حول حقوق الطفل واملخاطر النف�صية واالجتماعية واحلياتية 
الناجمة عن اإقحام االأطفال يف النزاعات.. باالإ�صافة اإىل تعزيز الدمج املجتمعي 
للفئات االأوىل بالرعاية من خالل توعية 60 من اأع�صاء املجال�ض املحلية واملكاتب 
فريق   ت�صكيل  الفئة,  امل�صاجد حول حقوق هذه  واأئمة  املدار�ض  ومدراء  التنفيذية 
يف  وتدريبهم  ع�صو   30 من  مكون  وجمتمعيات  جمتمعيني  ومت�صالت  مت�صلني 
الق�صايا احلقوقية, االت�صال والتوا�صل التوعية ال�صحية والبيئية , تدريب 20 من 

اآباء واأمهات االأطفال االأوىل بالرعاية حول النظافة ال�صخ�صية والعناية بالذات.
برنامج الدعم املوؤ�ص�صي

يهدف اإىل تقدمي الدعم املوؤ�ص�صي للموؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية لتطوير 
اأدائها لتمكينها من تنفيذ برامج تنموية فاعلة وم�صتدامة لذوي االحتياجات 

اخلا�صة, وقد مت تطوير م�صروع  هدف  اإىل تاأ�صي�ض ق�صم لذوي االإعاقة الب�صرية 
مبكتبة الربدوين العامة مبحافظة ذمار من خالل تزويدها بالكتب الناطقة , 

واملكتوبة بخط »برايل« Brail وبرامج اإب�صار الكرتونية ناطقة, وتدريب كوادر 
املكتبة يف اأ�صاليب اأر�صفة وا�صتعارة بطريقة الربايل لالأ�صخا�ض ذوي االإعاقة 

الب�صرية, وطرق واأ�صاليب
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املياه والإ�صحاح البيئي
عدد  بلغ  وقد  البيئي.  االصحاح  و  املياه  قطاَعْي  على  الوحدة  ن�صاُط  ي�صتمُل 
تقديرية  بكلفة  105 م�صاريع  الربع  القطاعني خالل  املوافـَق عليها يف  امل�صاريع 
وبذلك  �صخ�ض,  األف   131 حوايل  منها  �صي�صتفيد  دوالر،  مليون   11.3 تقارُب 
ي�صل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�ض ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية 
255 مليون  2414 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو  اإىل   )2012 �صهر �صبتمرب 
مليون   6.5 من  اأكرث  تراكميًا  القطاعني  م�صاريع  من  ي�صتفيد  اأن  ويتوقع  دوالر، 

�صخ�ض.

قطاع املياه
يهدف القطاع اإىل توفري املياه املح�صنة والكافية للمجتمعات املحلية الفقرية وفق 

التعريف الوطني للتغطية باملياه.
وخالل هذا الربع متت املوافقة على 100 م�صروع بتكلفة اإجمالية بلغت 11 مليون 
دوالر خلدمة 112 األف ن�صمة وت�صتمل هذه امل�صاريع على 9,087 �صقاية خا�صة 
االأمطار  مياه  لتجميع  عامًا  خزانًا  و40  م3   338,020 قدرها  اإجمالية  ب�صعة 
م3, واأربعة خزانات لتجميع   11,000 37,250 م3 وثالثة كرفانات ب�صعة  ب�صعة 
مياه العيون اجلارية ب�صعة 1,730 م3, و �صبعة خزانات توزيع، واأنابيب لتقريب 

اخلدمة بطول اإجمايل 51,330 م .ط, و1,920 تو�صيلة منزلية.
التمكني  جلان  بع�ض  ربط    اإىل  تهدف  ور�صة  تنفيذ  الربع  هذا  خالل  مت  كما 
ُل  مُتوِّ التي   Peak View Global Trust مبنظمة  احلكومية  غري  واملنظمات 
م�صاريَع نوعيًة كح�صاد مياه االأمطار من االأ�صطح، وا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية 
ممثلي  من  �صخ�صًا   20 الور�صة  ح�صر  ال�صحية.  والوحدات  املدار�ض  الإنارة 

اللجان واملنظمات.
برنامج مواجهة �صحه املياه: متت املوافقة تراكميًا )منذ بداية عام 2011 وحتى 
 29 بلغت  تقديرية  بكلفة  253 م�صروعًا  2012( على متويل  الثالث  الربع  نهاية 
مليون دوالر، وذلك خلدمة 257 األف ن�صمة يقع %75 منهم يف فئة الفقر الرابعة 
)االأكرث فقرًا( و%25 يف الفئة الثالثة. وقد بداأ العمل الفعلي يف 140 م�صروعًا، 
اأجِنز منها 7 م�صاريع. وحتتوي م�صاريع الربنامج على 117 خزانًا حل�صاد مياه 
94,500 م3,  اإجمالية  و25 كريفًا ب�صعة  م3,   141,300 اإجمالية  االأمطار ب�صعة 
اإجمايل  بطول  واأنابيب  م3,   887,150 اإجمالية  ب�صعة  خا�صة  �صقاية  و19,850 
27,840 مرتًا لتقريب اخلدمة للم�صتفيدين. وقد مت منذ بداية املرحلة التعاقد 

ِرِف منها مبلغ 4.8 مليون دوالر. مببلغ 7.7 مليون دوالر، �صُ

الإ�صحاح البيئي
ة لدى املجتمعات االأكرث فقرًا،  يهدُف هذا القطاُع اإىل حل امل�صكالت البيئية املُِلحَّ
الو�صول  اأجل  من  االأخرى  ال�صندوق  وقطاعات  املياه  قطاع  مع  التكامل  واإىل 

باملجتمعات امل�صتهدفة اإىل حياة خالية من االأمرا�ض املرتبطة باملياه.

0.3 مليون  اإجمالية بلغت  5 م�صاريع بتكلفة  وخالل هذا الربع متت املوافقة على 
العادمة،  املياه  اإدارة  يف  م�صروعان  م�صتفيد:   18,700 من  اأكرث  ت�صتهدف  دوالر، 
وثالثة لتنفيذ 47 حملة توعية �صحية وبيئية. وملواجهة متطلبات التو�صع يف تنفيذ 
تنفيذ  يف  ا�صت�صاريًا/ة   70 وتاأهيل  تدريب  الربع  خالل  مت  احلمالت،  هذه  مثل 
حمالت التوعية مبنهج ال�صرف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع يف فرَعْي عمران 
وتعز. كما جرى تنفيذ واإجناز اأكرث من 135 حملة توعية, وكذا اإعالن 14 قرية  يف 

ذمار واإب وعمران خالية من ال�صرف ال�صحي املك�صوف.
م�صروع البنية التحتية ملدينة �صبام ح�صرموت: و�صلت ن�صبة االإجناز خالل هذا 

الربع اإىل %2.5، وبذلك تكون ن�صبة االإجناز الرتاكمية يف امل�صروع 47.5 %.

الزراعة والتنمية الريفية
متت املوافقة على 37 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 4 ماليني دوالر، ي�صتفيُد منها 
االإجمايل  العدُد  ي�صُل  وبذلك  االإناث(.  من  )ن�صفهم  �صخ�ض  األف   133 حوايل 
الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 405 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز 42 مليون دوالر.

الزراعة املطرية
االإنتاجية  املجموعات  تكوين  ا�صت�صاريًا يف   17 تدريب  يف حمافظة �صنعاء، جرى 
بني مطر /جحانة(،  وبناء قدراتها )مديريات  االإنتاجية  املجموعات  تكوين  ومت 
وجرى   . )جحانة(.  التنظيمي  املجال  يف  ريفية  انتاجية  جمموعة   28 وتدريب 
6 جمموعات يف  املحلي، ومتويل  املجتمع  65 جمموعة على م�صتوى  ت�صكيل  اأي�صًا 
اأن�صطتها يف  لتمكينها من ممار�صة  والرجم  �صعد  وبني  اأرحب وهمدان  مديريات 

تربية الدجاج الالحم والنحل وت�صويق الع�صل.
َبْت كذلك جلنة املنتجني الريفيني يف مديرية الرجم يف مهام اللجنة، ومتابعة  َوُدرِّ
املجموعات، وحل امل�صاكل بينها، وكذا تدريب املجموعات االإنتاجية يف مديرية بني 

�صعد يف جمال اإدارة امل�صاريع.
َوُعِقَدْت ور�صة لـ17 ا�صت�صاريًا يف تطوير وتقييم اآلية م�صروع الزراعة املطرية. ومت 
عقد عدة اجتماعات مع الِفَرق العاملة يف م�صاريع بني املجتمعات حلل االإ�صكاالت 

وتطوير االأداء وتبادل اخلربات.

م�صاريع م�صاقط املياه والإدارة املتكاملة للمدرجات الزراعية: 
اأجنز ال�صندوُق م�صروع  االإدارة املتكاملة ل�صيانة املدرجات الزراعية يف وادي 

اأدمي )مديرية املقاطرة، حمافظة حلج( بن�صبة 100 %.. ويجري العمُل يف 
امل�صروع التجريبي للحفاظ على الرتبة واملياه يف الفواهه )جبل راأ�ض، احلديدة( 

بن�صبة اجناز 36 %.
 5 تنفيذ  يتم   املقاطرة،  يف  التكميلي  الري  خلزانات  التجريبي  امل�صروع  ويف 
خزانات جماعية/عامة ب�صعة تخزينية اإجمالية تقدر بـ3,500 م3 )بن�صبة اجناز 
50 %(. ومت االنتهاء من اإن�صاء خزان خا�ض، ويجري العمل يف 3 خزانات اأخرى 

)ب�صعة تخزينية اإجمالية تقدر بـ600 م3(.

موؤ�صراُت املياه و ال�صحاح البيئي
المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر

)2015-2011(
المنجز خالل عامي
)2012-2011(

ن 60,00030,263األَس املعيشية املستفيدة من مصادر املياه املحسَّ

نة املخزونة/مرت مكعَّب 1,100,000769,464حجم املياه املحسَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 260,0001,068,879حجم املياه غري املحسَّ

ناً 43,0005,360الحصوُل عىل خدمات الرصف الصحي: عدُد األَس املعيشية التي تستخدُم رصفاً صحياً محسَّ

26150املجتمعاُت املحلية التي تخلصت من ظاهرة الرصف املكشوف

295-القرى التي يستهدفها نهُج الرصف الصحي التام بقيادة املجتمع
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م2( من   3,738( 45% و يف امل�صقط املائي لوادي جمرب )الرجم(، مت تنفيذ 
اإجمايل املدرجات يف املوقع ، و%40 )1,367 م3( من اإجمايل حواجز التهدئة. 
كما مت البدء بتنفيذ برنامج الت�صجري للمو�صم احلايل يف الرجم ، ومت زراعة 110 
كجم من بذور ال�صدر والطنب والطلح مب�صاحة 56 هكتارًا يف االأرا�صي العامة. 
اأما يف موقع بيت الع�صمي، فقد مت ت�صييج موقع ال�صريه مب�صاحة 6.5 هكتار. كما 
5 هكتارات، وذلك  ال�صيخ مب�صاحة  ا�صتكمال ت�صجري موقع املطالل وجحرة  مت 
بزراعة 1000 �صتلة اإ�صافية منوعة. كما مت كذلك اإجناز ما يقارب %60ً  من 
ترميم 48 خزانا ح�صاد االأمطار. كما انتهت اأعمال التو�صعة واالإن�صاء لثمانية 

خزانات متو�صطة ال�صعة اأي�صًا 
جتريبيني  م�صروعني  تنفيذ  مت  القات:  اأ�صجار  ل�صتبدال  التجريبية  امل�صاريع 
ال�صتبدال القات يف مديريَتْي م�صور وال�صودة )حمافظة عمران(، بن�صبة اجناز 
 400 6 خزانات ، كما مت توفري حوايل  %95، حيث مت اجناز  يف االأول تتجاوُز 
�صتلة بن ولوز بديلة الأ�صجار القات باالإ�صافة اإىل �صبكتي ري ب�صيطة..باالإ�صافة 
اإىل 3 م�صاريع ال�صتبدال القات يف مديرية ملحان )املحويت(، واجلبني )رمية(، 

وحراز )�صنعاء(.

ل املتكامل برنامج التدخُّ
 0.82 تقارُب  تقديرية  بكلفة  20م�صروعًا  على   - الربع  خالل   - املوافقة  متت 
مليون دوالر. اأما تراكميًا، في�صُل العدد االإجمايل للم�صاريع اإىل 283 م�صروعًا 

بكلفة تقديرية تبلُغ نحو 21.8 مليون دوالر.
جلان  بني  تن�صيقية  ور�صة  ال�صندوُق  نفذ  والقت�صادية:  الزراعية  الأن�صطة 
التنمية يف الُعَزل التي ي�صتهدفها الربنامُج وال�صلطة املحلية يف مديرياتها، وذلك 
االأن�صطة  لدعم  بينهما  التعاون  وال�صتمرار  الطرفني   بني  ال�صلة  وتوثيق  لدعم 
الزراعية واالقت�صادية م�صتقباًل. وقد متَّ يف الور�صة عر�ُض ومناق�صة الدرا�صتني 
اللتني مت تنفيذهما يف هذه الُعَزل من اأجل درا�صة حتديد االحتياجات يف جمال 

املياه والرتبة..
التعليم وحمو الأمية: يف ُعزلة وادعة )مديرية بني �صرمي، حمافظة عمران( 
مت توقيع عقد املقاولة، والبدء بتنفيذ مدر�صة ال�صهيد حممد الدرة )قرية بيت 
)قرية  عمارة  اأم  مدر�صة  م�صروع  ويف   ..12% االإجناز  ن�صبة  وتبلغ  فارع(.  اأبو 

وادعة( بلغت ن�صبة االإجناز 60%.
اأمية يف فرع  لـ11 معلمة حمو  تنفيذ دورة تدريب مدربني  االأمية، مت  ويف حمو 
 980 منها  ي�صتفيد  ف�صاًل   14 فتح  )تعز(  مقبنة  مديرية  يف  وجرى  عمران. 
وجاٍر  ف�صاًل،   23 بفتح  ُبِدَئ  احلديدة(   )التحيتا،  املتينة  ُعزلة  ويف  دار�صة.. 
االإعداد  لتوفري امل�صتلزمات االأ�صا�صية للف�صول، وي�صتفيد منها ما يقارب 805 

درا�صات. كما ُنفذت الدورة االأ�صا�صية للمر�صحات للعمل 

كمعلمات ملحو االأمية يف ُعزلة االثلوت )و�صاب العايل، ذمار( حيث ا�صتهدفت 13 
تنفيذ  كذلك  وجرى  املحافظة.  االأمية يف  اإدارة حمو  من  وم�صرَفنْي  معلمة/مي�صرة 
حملة توعية يف جمال حمو االأمية وتعليم الفتاة بعزلة وادعة. اأما يف بناء القدرات، 
اآلية  على  )ذمار(  ال�صافل  و�صاب  مديرية  يف  املحلية  ال�صلطة  اأع�صاُء  َب  ُدرِّ فقد 

التعاقدات املجتمعية.
التدخالت يف الطرق: مت تاأهيل وحت�صني طريق عرزمة-عمق )االثلوث( بن�صبة 

اجناز %35. كما مت ا�صتكمال اأعمال الر�صف واجلدران ال�صاندة يف م�صروع 
حت�صني و�صق طريق املحلة-املربك-الر�صم-ال�صرادف )بني معان�ض، و�صاب 

ال�صافل، ذمار(وبن�صبة اجناز 124%.

التدخالت يف املياه: يجري العمُل يف م�صاريع ال�صقايات اخلا�صة، وعددها 560 
يفة )مقبنة، تعز(، كما بداأ  ب�صعة اإجمالية تبلغ 22,400 مرت مكعب يف عزلة القحِّ
باإعداد الدرا�صات الفنية النهائية مل�صروع املياه يف ُعزلة امل�صاريج )طور الباحة، 

حلج( بتكلفة تقديرية ت�صُل اإىل 700,000 دوالر. ويف االثلوث، يجري تنفيذ 
ع عري�صة(، حيث بلغت ن�صبة  ال�صقايات اخلا�صة يف كلٍّ من قرية واعي )جتمُّ

االجناز حوايل %60.. وقريَتْي موركة وهياج العلب، ون�صبة االجناز حوايل 71%.. 
وكذا يف 9 ُقرى يف التجمع، حيث مت ت�صكيل اللجنة املجتمعية للم�صروع وتوقيع 

وثيقة امل�صروع.. ف�صاًل عن م�صروع اإن�صاء 103 �صقايات خا�صة لعدة قرى يف وادعة 
)بن�صبة اإجناز 70%(.

َم لقاٌء ب�صباط فرع ال�صندوق يف حجة ملختلف القطاعات،  اأن�صطة اأخرى: ُنظِّ
وتعريفهم بالربنامج - مع الرتكيز على روؤية الربنامج خالل املرحلة احلالية، 

ودورهم يف اإطار العمل والتن�صيق امل�صرتك. ويف هذا االإطار اأي�صًا، وانطالقًا من 
روؤيته يف تعزيز العالقة والتناغم مع الربامج املختلفة يف ال�صندوق، بداأ الربنامُج 

)يف عزلة املتينة( يف تنفيذ م�صروع اإزالة اأ�صجار ال�صول من االأرا�صي الزراعية 
باآلية النقد مقابل العمل، وبتمويل من برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة.

مستوى 

املجتمع

 املجموعاُت اإلنتاجية التي تم إنشاؤها 

وتدريبها وتنظيمها 
املجموعاُت اإلنتاجية/ املشاريع التي تم متويلها

 2009 2010 2011 2012 2009  2010 20112012

 309   249      633 229    -   -      1,485      653 املجتمع
بني 

املجتمعات
   -     -            - 52   -                 -   -34

249343  633 229 52 -       1,485 653 االجاميل

املياه للتنمية الزراعية

الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
املؤرشات

املنجز / 

املستهدف

9العزل املستهدفة
75,674عدد السكان

عدد املنشات املحليه التي 

انشئت و دربت )لجان تنموية 

-  مجتمعات محلية(

82

عدد األشخاص املدربني يف التقنية،       

والزراعة، و التعليم، و الصحة - 

والحرف

اناثذكور

504411

برنامج التدخالت املتكاملة

 

 

المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر
)2015-2011(

المنجز خالل عامي
)2012-2011(

3,000,00076,176السعة التخزينية للسدود )مرت مكعب(

2,00018املساحات املشمولة بالري )هكتار(
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برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة
برنامُج النقد مقابل العمل

31 م�صروعًا موزعة على القطاعات الفرعية )تدخل متنوع-  متت املوافقة على 
درا�صات اأولية- بيئة( بكلفة اإجمالية تقارُب 6.8 مليون دوالر، كما يبلغ عدد االأ�صر 
48,370 ن�صمة( وتبلغ عدد فر�ض العمل املوؤقتة  اأ�صرة )   7,802 امل�صتفيدة منها 
املتولدة منها 662,993 يوم عمل )منها 94,778 خم�ص�صة لالإناث(.. يف حني 
اأ�صرة   42,871 امل�صتفيدة  االأ�صر  بلغ عدد  وقد  م�صروعًا.   339 التنفيذ يف  يجري 
)متثل%89 من اإجمايل االأ�صر امل�صتهدفة والبالغ عددها54,315 اأ�صرة(. وبذلك 
يبلغ العدد الرتاكمي للم�صاريع خالل املرحلة االأوىل والثانية من الربنامج، وكذا 
املرحلة الرابعة من عمليات ال�صندوق، 511 م�صروعًا بكلفة اإجمالية تتجاوُز 84.7 
 763,501 حوايل  منها  وي�صتفيد  اأ�صرة،   123,145 فيها  ُي�صتهدف  دوالر،  مليون 
ن�صمة.. بينما يبلغ اإجمايل فر�ض العمل املوؤقتة املتولدة منها اأكرث من 7.5 مليون 

يوم عمل )منها حوايل 1.3 مليون خم�ص�صة للن�صاء(.
الور�س والدورات التدريبية: مت تنفيذ 8 ور�ض عمل حول اآلية عمل برنامج النقد 
مقابل العمل يف فروع ال�صندوق يف ذمار و�صنعاء وتعز، ا�صتهدفت 152 ا�صت�صاريًا 
تدريبية  دورات   8 تنفيذ  كذلك  وجرى  وفنيًا.  ومهند�صًا  وحما�صبًا  جمتمعيًا 
الربنامج،  تنفيذ  اآلية  حول  واإب  وتعز  واحلديدة  عدن  يف  ال�صندوق  فروع  يف 
ا�صتهدفت ا�صت�صاريني جمتمعيني ومهند�صني وحما�صبني وفنيني مقيمني )من كال 
واإناثًا(  20 �صخ�صًا )ذكورًا  ا�صتهدفت  تدريبية  دورة  اإىل  باالإ�صافة  اجلن�صني(، 

حول التوعية مبخاطر �صوء التغذية واأ�صرار القات يف فرع املكال.

قطاع الطرق

خالل الربع، متت املوافقة على 16 م�صروعًا, منها 12 م�صروعًا يف قطاع الطرق 
الريفية )بطول 71 كم، وبتكلفة تقديرية ت�صل اإىل حوايل 3.1 مليون دوالر، 
وي�صتفيد منها 23,692 �صخ�صًا، ويتولد عنه حوايل 121,228  فر�صة عمل 

موؤقتة(, و4 م�صاريع ر�صف مدن )مب�صاحة 29,869 م2 وبتكلفة تقديرية تتجاوُز 
1.5 مليون دوالر، وي�صتفيد

وبالتايل، فاإن االإجناز الرتاكمي للقطاعات الفرعية االأربعة بلغ 812 م�صروعًا 
بكلفة تقديرية تقارُب 175.8 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها حوايل 4.4 مليون 

�صخ�ض، وتتولد عنها قرابة 8.9 مليون فر�صة عمل. ويتوزُع هذا االإجناُز 
الرتاكمي كالتايل: على م�صتوى الطرق الريفية: 517 م�صروعًا بطول اإجمايل 

يقارُب 3,433 كيلومرتًا، ي�صتفيُد منها اأكرث من 2.3 مليون �صخ�ض، ويتولد 
عنها نحو 4.4 مليون فر�صة عمل. ويف ر�صف املدن: 238 م�صروعًا مب�صاحة 

اإجمالية تتجاوُز 27.6 مليون مرت مربع، وي�صتفيد منها اأكرث من مليويَنْ 
�صخ�ض، وتتولد عنها قرابة 4.5 مليون فر�صة عمل. ويف التدريب: 54 

م�صروعًا، ي�صتفيُد منها حوايل 5,349 �صخ�صًا، وتتولد عنها اأكرث من 11,406 
فر�صة عمل. ويف اجل�صور: 3 م�صاريع، �صي�صتفيُد منها 32,300 �صخ�ض، وتتولد 

عنها اأكرث من 10,820 فر�صة عمل.
م�صروعًا   15 زيارة  متت  فقد  القطاع،  مل�صاريع  امليدانية  املتابعة  يخ�ض  فيما 
خالل الربع - موزعة ما بني م�صاريع قيد التنفيذ )لالطالع على جودة االأعمال 
املنفذة(، وم�صاريع من خطه 2012 )لالطالع على جودة اال�صتهداف، ومدى 
مطابقة امل�صاريع للمعايري املحددة(. وبذلك يكون عدد امل�صاريع االإجمالية التي 

مت زيارتها 225 م�صروعًا.
التخطيط  جمال  يف  الطرق  قطاع  كادر  تدريب  مت  القدرات،  رفع  جمال  ويف 

اال�صرتاتيجي لتح�صني ورفع االأداء والكفاءة خالل املرحلة القادمة.

موؤ�صراُت الأ�صغال كثيفة العمالة

موؤ�صراُت قطاع الطرق

 

 

المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر
)2015-2011(

المنجز خالل عامي
)2012-2011(

1,825303الطول اإلجاميل للطرق التي تم شقها أو تحسينها )كم(

المستهدف في المرحلة الرابعةالمؤشر
)2015-2011(

المنجز خالل عامي
)2012-2011(

300,000138,709املستفيدون املبارشون

24,000,0002,039,286فرص العمل املؤقتة املتولدة )يوم عمل(

4980708األرايض: املساحة اإلجاملية واملدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

166,450-املستفيدون غري املبارشين من األصول املعيشية  املجتمعية
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

قامْت وحدة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر خالل الربع باأن�صطة متعددة، 
برامج  من  لعدد  الالزمة  التمويالت  وتقدمي  القدرات  بناِء  على  َزْت  ركَّ
خدماتها  تقدمي   موا�صلة  من  متكينها  بهدف  االأ�صغر  التمويل  وموؤ�صات 
املالية، والو�صول اإىل عدد اأكرب من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واالأ�صغر.. 
مببلغ  )اآزال(  لالإقرا�ض  �صنعاء  برنامج  مع  متويل  اتفاقية  توقيع  مت  حيث 
حجم  وبلغ  دوالر(.   465,000 يعادل  )ما  ريال  مليون   100 قْدره  اإجمايل 
االأ�صغر  التمويل  العاملة يف  واملوؤ�ص�صات  للربامج  القائمة  القرو�ض  حمفظة 
حتى نهاية الربع ما يقارب 5   مليارات ريال )حوايل 23.3 مليون دوالر(. 
ال�صغري  التمويل  وبرامج  وموؤ�ص�صات  بنوك  من  املقرت�صني  عدد  وو�صل 

خرين الن�صطني 117 األفًا. واالأ�صغر اىل 77 األف مقرت�ض ن�صط، واملدَّ
اال�صغر  للتمويل  اليمن  �صبكة  لتمويل  منحة  اتفاقية  على  التوقيع  مت  كما 
مليون   81 مببلغ  واالأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  اأيام  فعالية  الإقامة  لالإعداد 
 804 مببلغ    واالأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  وكالة  اي�صا  لت  َوُموِّ دوالر, 

ماليني دوالر ليمكنها من تنفيذ م�صاريعها.
ونفذت الوحدة اي�صًا ور�صَتْي عمل خالل �صهر �صبتمرب 2012: االأوىل ركزت 
تواجُه  التي  امل�صاكُل  ُنوِق�َصْت  حيث  لالإقرا�ض«،  َمِعني  »نظام  تطوير  على 
ومدراء  َمِعني  نظام  م�صوؤويل  من   18 فيها  و�صارك  النظام,  م�صتخدمي 
العمليات لدى برامج وموؤ�ص�صات التمويل )وخرجت الور�صة بتو�صيات تهدُف 
اإىل تطوير النظام ليواكب تو�صع وانت�صار خدمات برامج وموؤ�ص�صات التمويل 
 40 من  اأكرث  فيها  �صارك  )التي  الثانية  الور�صة  وا�صتهدفت  االأ�صغر(.. 
�صخ�صًا( �صركاَء ال�صندوق يف التمويل االأ�صغر، وهدفت اىل مناق�صة اأبرز 
املعوقات التي تواجه �صناعة التمويل االأ�صغر، واخلروج مبقرتحات مل�صاريع 
عام 2013، كما عززت ال�صلة بني ال�صندوق و�صركائه. كما قامت الوحدة 

بعمل م�صادقة ميدانية ملحفظة قرو�ض برنامج �صنعاء لالإقرا�ض )اآزال(.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

نفذت الوكالة عدة اأن�صطة، من اأهمها: 
يوليو  �صهري  )خالل  مت  ال�صغرية:  امل�صاريع  اإدارة  دبلوم  على  تدريب 
واجلامعات  املعاهد  خريجي  لتدريب  دورتني  تنظيم   )2012 واأغ�صط�ض 
التمويل  وعمالء  اخلا�صة  امل�صاريع  واأ�صحاب  والتقنية  الفنية  واملعاهد 
االأ�صغر، وذلك على اإدارة امل�صاريع ال�صغرية بغر�ض بناء قدرات املُ�صاِركني 
اأحدث  اإتباع  خالل  من  اخلا�صة  م�صاريعهم  اإدارة  يف  مهاراٍت  واإك�صابهم 
الطرق التعليمية يف التدريب. ا�صتهدفت الدورتان 125 �صخ�صًا )منهم 35 

امراأة( من �صنعاء واحلديدة.  
 - الور�صة  تنفيذ  جرى  اإيدج:  بيزن�س  منهج  على  مدربني  تدريب  ور�صة 
بالتن�صيق مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC( - اأوا�صط �صهر �صبتمرب 2012 
التدريب  توثيق  ومت  اإيدج.  بيزن�ض  منهج  على  ُجُدٍد  بني  مدرِّ تدريب  بغر�ض 

لال�صتفادة منه يف الفرتة القادمة يف عدة حمافظات.
مع بالتعاون   - متَّ اأبني:  حمافظة  نازحي  اإغاثة  م�صروع  اإطار  يف   تدريب 
ق�صريٍة مهنيٍة  دوراٍت  َعْقُد    - عدن  مبحافظة  التدريبية  واملراكز   املعاهد 
ْعر )الكوافري(, و�صيانة اجلواالت احلديثة,  يف »بزن�ض اإيدج«، وت�صفيف ال�صَّ
 واإدارة احلفالت، و�صناعة امل�صروبات, واحلرا�صة االأمنية.. حيث ا�صتهدفْت
الإك�صابهم مهارات املقيمني يف عدن  اأبني  نازحي حمافظة  �صباَب   الدوراُت 
فريق مع  بالتعاون   - الوكالة  قامت  كما  للتوظيف.  لتاأهيلهم   �صخ�صية 
 ا�صت�صاري املوارد الب�صرية مب�صروع اإغاثة نازحي اأبني - خالل يوليو واأغ�صط�ض
الذين االإناث(  من   34%( ونازحة  نازحًا   59 توظيف  با�صتكمال   و�صبتمرب 
 تلقوا دورات ق�صرية يف القطاعات املختلفة الإك�صابهم مهارات عملية ت�صاعد
 على احلد من البطالة والفقر. كما ُعِقَدت )خالل الفرتة  30 يونيو6- يوليو(
ال مع املجتمع امل�صت�صيف واجلهات ل الفعَّ  دروة تدريبية يف االت�صال والتوا�صُ
 املخت�صة، ا�صتهدفت عددًا من م�صوؤويل مدار�ض النازحني يف حمافظة عدن
واتخاذ للمجموعات،  الفعالة  القيادة  مهارات  اإك�صابهم  على  َزْت  ركَّ  الذين 

القرارات لتح�صني ظروف النازحني.

 )GPS( اجلغرايف  ع  التمو�صُ جهاز  ا�صتخدام  على  دروة  تنفيذ  مت  �صيادين:  تدريب 
بهدف تدريب 20 من ال�صيادين ال�صباب من مديرية بروم ميفع )حمافظة ح�صرموت( 
على حتديد خمزن ومواقع اال�صطياد، ومعرفة وت�صجيل م�صار االإبحار. كما نفذت الوكالة 
االأ�صماك  اإنزال  ال�صمكية وعمال مواقع  ا�صتهدفت �صيادي اجلمعيات  8 دورات دريبية 
ح�صرموت.  ب�صاحل  والريدة  وق�صيعر  ال�صرقية  والدي�ض  )�صبوة(  علي  بئر  مناطق  يف 
وذلك بهدف تدريب ال�صياد التقليدي على طرق احلفاظ على جودة املنتج ال�صمكي، 
وتدريب عمال مواقع االإنزال على الطرق ال�صليمة للتداول مبا ي�صمن احلفاظ على جودة 
االأ�صماك واحلد من تلفها. وقد مت تاأهيل 15 مدربًا من ال�صيادين الإ�صتمرارية تقدمي 

هذا التدريبب ل�صيادين اآخرين يف مناطق �صاحلية اأخرى.
تطوير املدخالت الزراعية يف تهامة: مت تنفيذ النزول امليداين الثاين لع�صرين مزرعة 
من مزارع البطيخ )احلبحب( يف الزيدية وال�صحي و�صردود وباجل )احُلديدة( بهدف 
البطيخ، وانطباعات املزارعني  لتقييم مو�صم زراعة  النهائية  النتائج واملوؤ�صرات  ر�صد 
حول دور املدخالت الزراعية واأهميتها يف زيادة اإنتاجية هذا املح�صول، وخف�ض تكاليف 
احلديثة  التقنيات  مع  التعامل  يف  ومهارات  خربات  املزارعني  اإك�صاب  وكذا  اإنتاجه.. 

والتو�صع يف زراعة املح�صول.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر

يوليو  �صهر  االإ�صرتاتيجية - خالل  للدرا�صات  �صباأ  بالتعاون مع مركز   - ال�صبكة  نفذت 
زْت على ما حلق بالربنامج  درا�صة حالة لربنامج اأبني لالدخار والإقرا�س، ركَّ  2012

من اأ�صرار جراء اأحداث العام املا�صي، ونزوح جميع عمالئه وموظفيه، وما تكبده من 
خ�صائَر ماديٍة كبريٍة. وقد خرجْت الدرا�صة بنتائَج وتو�صياٍت تدعو الهيئات واملنظمات 
الدولية ل�صرعة تقدمي امل�صاعدة للربنامج الإخراجه من اأزمته، وعودته لتقدمي خدماته 

املالية الأ�صحاب الدخل املحدود - وخا�صة الن�صاء.

كما نظمت ال�صبكة اأوا�صط يوليو دورة تدريبية يف جمال درا�صة ال�صوق وا�صرتاتيجيات 
والبحوث  الدرا�صات  وم�صوؤويل  الفروع  مدراِء  من   12 ا�صتهدفت  احلديثة،  الت�صويق 
والت�صويق ملوؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر، وركزت على االإطار العام ال�صرتاتيجيات الت�صويق 

يف التمويل االأ�صغر، والعنا�صر الت�صويقية الثمانية، واأف�صل طرق حتليل ال�صوق.

االإ�صالمية  امل�صرفية  يف  للتميُّز  الهدى  مركز  مع  بالتعاون   - اأي�صًا  ال�صبكُة  واأقامْت 
الإ�صالمي  التمويل  يف  تدريبيٍة  عمٍل  ور�صَة   - باك�صتان(  يف  )ومقره  واالقت�صادية 
اأوا�صط �صبتمرب، ا�صتهدفت 15 �صخ�صًا )من اجلن�صني( من بنوك وبرامج وموؤ�ص�صات 
التمويل االأ�صغر، ووحدة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر، وهدفت اإىل رفع خرباتهم 

العملية واإك�صابهم تقنياٍت جديدًة يف التمويل االأ�صغر االإ�صالمي.
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القطاع
عدد 

املشاريع

  التكلفة التقديرية 

)بالدوالر(
  املتعاقد )بالدوالر(

املستفيدون غري املبارشيناملستفيدون املبارشون
   العاملة املؤقتة  )فرد 

/ يوم عمل(    إناث     ذكور     إناث    ذكور 

34241,827,91228,262,5341,612,7581,606,866201,311199,0641,354,019البيئة
28321,772,79713,082,635159,150120,28180,99886,236566,961التدخل املتكامل

94823,996,06215,496,212102,60566,917417,423450,427357,526التدريب
4,938686,406,715500,741,3821,786,8181,426,5871,950,3821,692,38923,410,766التعليم

62027,554,13822,892,743352,635306,831318,674282,999681,978الدعم املؤسيس
40542,102,47220,370,818288,433278,998400,786359,7961,045,409الزراعة
1,14393,188,74370,369,4272,799,6924,618,4392,057,6302,692,9872,172,740الصحة
812175,750,500138,145,4922,191,9902,164,906844,275834,7008,860,681الطرق

67635,576,32928,077,811110,79471,54168,44952,389829,184الفئات ذات االحتياجات الخاصة
16327,605,17821,867,56464,291287,758386,2881,011,22753,259املنشآت األصغر

328,852,0317,787,26518,33422,07159,52944,68617,816املنشآت الصغرية
26958,667,80446,997,123194,363169,76060,26168,7412,308,293املوروث الثقايف

2,076324,034,576125,562,3451,757,0361,771,886157,079137,6537,178,715املياه
51184,675,10678,527,359388,762374,708802,848850,0747,509,673النقد مقابل العمل

617,335,9287,283,03749,13421,94075,71753,0692,568خدمات األعامل
56,349,588----13,2791,659,346,2911,125,463,748االجاميل

  املتعاقد بالدوالر )دوالر(  التكلفة التقديرية )دوالر(عدد املشاريعالقطاع

1,289168,196,380108,522,536اب

22631,283,04921,822,942ابني

68698,879,68178,935,588االمانه

29033,635,45925,975,985البيضاء

15518,279,53413,015,403الجوف

1,112147,763,108112,815,449الحديده

25841,471,61424,298,875الضالع

40253,023,83637,434,952املحويت

1026,462,9935,124,110املهره

1,640230,058,535141,057,019تعز

1,020136,293,36583,859,985حجة

66875,027,24952,241,570حرضموت

880101,949,13369,592,142ذمار

35456,168,39527,571,028رميه

28328,386,63721,687,638شبوه

31645,705,40031,416,423صعده

50957,732,76042,997,242صنعاء

28642,689,64329,343,499عدن

81296,125,28070,364,648عمران

62594,961,48354,005,866لحج

12210,894,5238,720,255مارب

1,24484,358,23364,660,594أكرث من محافظة

13,2791,659,346,2911,125,463,748االجاميل

القطاع
عدد املشاريع 

)دوالر(
  التكلفة التقديرية

22324,644,912البيئة

1679,812,643التدخل املتكامل

72015,290,448التدريب

3,945459,533,855التعليم

51620,467,198الدعم املؤسيس

1355,615,995الزراعة

90268,427,496الصحة

559106,211,427الطرق

53327,494,146الفئات ذات االحتياجات الخاصة

14721,195,341املنشآت األصغر

318,812,031املنشآت الصغرية

19732,190,625املوروث الثقايف

1,440151,040,405املياه

20824,305,842النقد مقابل العمل

272,098,357خدمات األعامل

9,750977,140,721االجاميل

نسبة توزيع االستثامر خالل الربع الثالث لعام 2012

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة واللتزام حتى 
نهاية الربع الأول 2012

البيئة
0.6%

المتكاملالتدخل
1.3%

التدريب
1.4% التعليم

19.3%

المؤسسيالدعم
0.1%

الزراعة
6.2%

الصحة
3.1%
الطرق
ذاتالفئات7.3%

االحتياجات
الخاصة
1.8%

األصغرالمنشآت
1.5%

المياه
45.0%

لالنقد العملمقاب
10.8%

األعمالخدمات
1.6%

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات 
حتى نهاية الربع الثالث 2012

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة حتى نهاية الربع الثالث 2012
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الربنامجم

محفظة عدد العمالء ) نشطون(

القروض 

)مليون 

ريال(

محفظة 

القروض 

يف 

املخاطرة 

)%(

األرقام الرتاكمية

عدد 

املوظفني

عدد 

مسئويل 

القروض

منطقة العمل
مدخرونمقرتضون

عدد القروض

مبالغ 

القروض

)مليون ريال(
اإلجاميل

النساء 

)%(
اإلجاميل

أمانة العاصمة، إب ، تعز ، 23,7925342,5487930.950,8842,60813570بنك األمل للتمويل األصغر1
ذمار، املكال، الحديدة، عدن

12,2419419,3134390.797,8474,11411455املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر2
أمانة العاصمة ، تعز، إب، 

القاعدة، ذمار، يريم ،حجه 
،لحج، الحديدة، الضالع

3
مرشوع املساعدة الذاتية لالدخار 

واإلقراض - أبني
زنجبار، أحور، املكال، الشحر7,258967,6202467641,4151,4183323

6,774979,685249043,3001,7704619مؤسسة عدن للتمويل األصغر4
دار سعد، الربيقة، املعال، 

التواهي، خور مكرس، كريرت - 
عدن ، لحج

صنعاء، تعز، عدن، حجه، 6,689411,7793416.253,6693,0409362برنامج مناء للتمويل األصغر5
الحديدة

أمانة العاصمة، تعز، الحديدة 4,9904506811.820,7414,0089538بنك التضامن للتمويل األصغر6
، عدن، اب، املكال، سيئون

7
برنامج صنعاء لإلقراض األصغر 

آزال
أمانة العاصمة4,267562,6963032.435,5501,0864622

3,5618607517.850,7671,6854725رشكة األوائل للتمويل األصغر8
تعز ) الكمب، حوض 

األرشاف، الراهده، صينه، 
القاعدة (

9
صندوق متويل الصناعات 

واملنشآت الصغرية
أمانة العاصمة، تعز، عدن، 2,838001,1493115,29912,25011521

املكال، الحديدة، إب، ذمار

10
برنامج وادي حرضموت للتمويل 

واالدخار
حرضموت )سيئون، تريم، 1,559132,9178817.611,3977632515

السوم( القطن، شبام

11
املؤسسة االجتامعية للتنمية 

املستدامة
أمانة العاصمة1,4887201493.616,2501,5212614

12
مرصف الكرميي للتمويل األصغر 

اإلسالمي
أمانة العاصمة، تعز، اب، 1,4331.630,7744641.82,3229864941

عدن، الحديدة، ذمار، سيئون

مناطق مختلفة--00067,4951,690مشاريع مدرة للدخل13

-506,93636,939824405-117,3324,977-76,890اإلجاميل

موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى نهاية �صهر �صبتمرب 2012م

التوزيع  التكلفة التقديرية )دوالر(عدد املشاريعاملحافظة

2721254583.4اب
618728633.0ابني

74771600.8االمانه
1800000.1البيضاء
54798240.8الجوف

2126326624.2الحديده
1853555378.5الضالع

2235210665.6املحويت
32067760.3املهره

112739320.4تعز
691048788416.6حجة

2630536294.8حرضموت
1741361416.6ذمار
410141051.6رميه

510247361.6شبوه
812909292.0صعده
1113816262.2صنعاء

28478201.3عدن
1423788813.8عمران

561740671327.6لحج
53133440.5مارب

1726429884.2أكرث من محافظة
35563004074100.0االجاميل

املحافظة

املستفيدون املبارشون
العاملة املؤقتة  

)يوم/ عمل( احاميل 

املستفيدين
نسبة اإلناث

18,7235225,915البيئة

4,891539,792التدخل املتكامل

5,7174515,387التدريب

27,76057361,853التعليم

234431,083الدعم املؤسيس

132,85850127,353الزراعة

126,2345637,475الصحة

86,64251202,578الطرق

3,4804215,548الفئات ذات االحتياجات الخاصة

19,201952املنشآت األصغر

113,53250331,729املياه

48,37050662,993النقد مقابل العمل

4,60124152خدمات األعامل

592,243531,791,860االجاميل
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“حليمة” تعمل وتك�صب يف م�صروٍع للنقد مقابل العمل
يف اإطار تنفيذ ال�صندوق االجتماعي للتنمية لربنامج النقد مقابل العمل، ينفذ ال�صندوُق م�صروعًا حيويًا بغر�ض تاأهيل طرق وتاأهيل وحت�صني وحماية اأرا�ٍض زراعية يف قرية موثان 

)ُعزلة بني �صبيب، مديرية ُحبي�ض، حمافظة اإب(.
وقد التقى فريُق ال�صندوق باإحدى امل�صتفيدات ُقرب موقع امل�صروع يف القرية، وهي ال�صيدة/حليمة حمود اأحمد علي �صيف )25 عامًا، متزوجة، اأمية( التي مل تكن تعمل - وال تفكر 
حتى يف العمل الفتقار املنطقة لُفَر�ض عمل - قبل اأْن يرى امل�صروُع النوَر يف قريتها، حيث اأنَّ لديها قطعة اأر�ض ب�صيطة، �صغرية امل�صاحة، مل تكن تكفي لتغطية تكاليف معي�صتها 
ي هو الذي ي�صرف علينا((. واأ�صرتها - كما تقول حليمة.. َوُت�صيُف اأن زوجها كان ُيْر�صل لها »امل�صاريف« من حيث ما يجد عماًل، لكنه االآن عاطل عن العمل خارج اليمن، و))عمِّ

ان القرية - كانوا يف اأَم�ضِّ احلاجة اإىل امل�صروع والعمل فيه.. وذلك ب�صبب تدهُور االأو�صاع املعي�صية واملالية للنا�ض عمومًا نتيجة اأحداث العام املا�صي..  ُد اأنها - وجميع �ُصكَّ َوُتوؤكِّ
لة  ُد لها من ِقَبل الفني املُقيم(. ويف اإجابة ُمَف�صَّ دَّ ه على »مقاطع« اأ�صمنتية معينة جلدران حماية االأرا�صي الزراعية )حُتَ ُم�صريًة اإىل اأنها ا�صتغلت يف جلب املاء من االآبار، ور�صِّ
عه بني »م�صروف« البيت، و�صراء الرُبّ  لها عن الفوائد التي جنتها )مع امل�صتفيدين االآخرين( من امل�صروع والعمل فيه، قالت اأنَّ ما حت�صُل عليه من مردود عملها يف امل�صروع توزِّ
و«ال�صليط« )الزيت(.. ُم�صيفة اأنَّها اأ�صحت تاأكل ما كانْت حتلم بتناوله )َقْبل عملها يف امل�صروع( كالدجاج واخل�صار واحللوى، موؤكدة اأنها احتفظت باملتبقي من دخلها من امل�صروع 

لتقتني اأ�صطوانة غاز للطبخ، والتي مل تكن قادرة على �صرائها قبل ذلك.
لون لها االأجرة اإىل البيت((. ل، بل ))وملن ال تقدر، يو�صِّ واأ�صافت اأن القائمني على امل�صروع يدفعون االأجرة اأواًل باأوَّ

كما حتدثت عن اال�صتفادة من امل�صروع اإجمااًل، قائلة: ))ا�صتفدنا كثريًا: حمينا اأر�صنا، وحمينا االآبار »حقنا«، وا�صتفدنا من االأجور يف توفري م�صاريف »للعيال«.. بل وا�صتفادت 
ب الزراعة قبل تنفيذ امل�صروع، واالآن امل�صروع يوفر احلماية لالأرا�صي الزراعية.. م�صرية اإىل اأنَّ ))الطريق  القرية كلها..((. واأ�صافت اأن االيجابيات تتمثل يف اأن ال�صيول كانت تخرِّ
تو�صعت لل�صيارات((. وتختتُم امل�صتفيدة كالمها بتلقائية وب�صاطة، جُميبة على �صوؤال عما اإذا كانت ثمة �صلبيات يف امل�صروع، لتقول: ال، اأبدًا.. ال توجد �صلبيات.. ))كل �صيء »متام« 

يف امل�صروع، وكل �صيء متح�صن، والعمل يف امل�صروع اأح�صن عمل((...

ال�صندوق الجتماعي يعتزم تنفيذ حزمة م�صاريع حتى 2015 للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دولر
ت�صعى احلكومة اليمنية للحد من الفقر والبطالة من خالل التو�صع يف م�صاريع البنية التحتية واخلدمية وم�صاريع ا�صتثمارية نفطية واأخرى متنوعة. وت�صري تقديرات حكومية اإىل 
جتاوز معدالت البطالة 35 باملائة ومعدالت الفقر 50 يف املائة، فيما ت�صري احدث اإح�صاءات ر�صمية للبنك الدويل اإىل بلوغ ن�صبة الفقر يف اليمن 47 باملائة يف االأرياف و34 يف 

احل�صر.
ويف ت�صريح لوكالة اأنباء �صينخوا ال�صينية، قال االأخ/ عبد اهلل الديلمي، نائب املدير التنفيذي لل�صندوق االجتماعي للتنمية، اأنَّ الفقر يتنامى يف البالد، وان ال�صندوق االجتماعي 
للتنمية يعتزم تنفيذ حزمة م�صاريع حتى 2015 للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دوالر. واأو�صح الديلمي اأن »تلك امل�صاريع تركز ب�صكل خا�ض على املناطق الريفية التي تزداُد 
فيها ن�صبة الفقر وحتتاج اإىل م�صاريَع يف جمال البنية التحتية«. واأ�صاف »ما يقارب ن�صف تلك التكلفة قد مت تاأمينها، و�صن�صعى للح�صول على الن�صف االآخر. واإذا ما ح�صلنا على 
التمويل فاإننا �صنبداأ بتنفيذ تلك احلزمة من امل�صاريع، باالإ�صافة اإىل امل�صاريع اجلاري تنفيذها، والتي توفر حاليًا م�صدَر دخٍل لع�صرات االآالف من االأ�صر، و �صتزداد م�صتقباًل«. 
من جانبه، قال مدير برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة يف ال�صندوق يف ت�صريح للوكالة »اإن الربنامج هو اأحد احللول التي اأثبتت جناحها يف اإيجاد فر�ض عمل للعاطلني، وحتديدًا يف 
االأرياف«.  واأ�صاف »بداأنا العمل يف الربنامج يف 2008 وبدعم قدره 10 ماليني دوالر، وا�صتطعنا حتى االآن اأن ننفذ م�صاريَع كثيفة العمالة بتكلفة تزيد عن 75 مليون دوالر حققت 
اإعاالت الأكرث من 72 األف اأ�صرة يف مناطق خمتلفة من البالد. وعن اأهداف الربنامج، قال »امل�صاريع كثيفة العمالة لها مغزيان: مغزى تنموي يوفُر اخلدمات االأ�صا�صية والبنية 
ُن م�صدَر دخل للعاملني بتلك امل�صاريع من اأبناِء تلك املناطق، وبطريقة مبا�صرة اأف�صل مما لو كانت عرب  التحتية للمواطنني املحرومني منها.. واآخر يوفُر فر�َض عمل متعددة، َوُيوؤَمِّ
املقاولني«. وعن خطط الربنامج وم�صاريع اجلارية قال اإن برنامج االأ�صغال كثيفة لعمالة ينفذ خالل الفرتة من 2011 وحتى 2015 م�صاريع كثيفة العمالة بتكلفة 221 مليون دوالر 
�صمن خطة ال�صندوق االإجمالية البالغة اأكرث من مليار دوالر.  و ركز ال�صندوق االجتماعي للتنمية الذي يحظى بدعم من منظمات دولية وحكومية �صديقة لليمن منذ من ت�صف 

العام املا�صي 70 باملائة من ن�صاطه على برنامج النقد من اأجل العمل �صمن برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

مناق�صة م�صاريع ال�صندوق الجتماعي مبحافظة اأبني
اإ�صهامات  للمحافظة،  امل�صاعدين  والوكيلني  عدن  يف  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  فرع  مدير  وبح�صور  اأبني،  حمافظ  برئا�صة   2012 اأغ�صط�ض  �صهر  اأواخر  ُعِقَد  اجتماٌع  ناق�َض 
ال�صندوق يف عدد من امل�صروعات العاجلة للمحافظة يف قطاعات املياه وال�صرف ال�صحي والتعليم وال�صحة. ويف االجتماع اأ�صاد املحافظ باأن�صطة ال�صندوق يف جميع قطاعات 
ل ال�صندوق من اأجل تنفيذ العديد من امل�صروعات الهامة  ة لتدخُّ التنمية االأ�صا�صية، باعتبار ال�صندوق �صريكًا اأ�صا�صيًا يف التنمية يف املحافظة.. الفتًا اإىل اأن املحافظة بحاجة ُمِلحَّ

َرْت فيها البنية التحتية لكافة القطاعات. املرتبطة بحياة املواطنني يف ظل االأو�صاع ال�صعبة التي تعي�صها املحافظة التي ُدمِّ
ة والعاجلة يف املحافظة يف اإطار التن�صيق امل�صرتك مع  ل العاجل لتنفيذ امل�صروعات املُِلحَّ َد مديُر فرع ال�صندوق االجتماعي ا�صتعداَد ال�صندوق لالإ�صهام يف التدخُّ اأكَّ من جانبه، 
فروع الوزارات وال�صلطة املحلية، وخ�صو�صًا يف قطاعات ال�صحة والتعليم واملياه، ومنها اإعادة تاأهيل املعهد ال�صحي يف جعار والوحدات ال�صحية االأخرى، واإعادة تاأهيل م�صت�صفى 

مودية.. باالإ�صافة اإىل تنفيذ عدد من م�صاريع املياه، وترميم واإعادة تاأهيل عدد من املدار�ض يف خمتلف مديريات املحافظة.
من جهة اأخرى، مت يف عدن تنظيم دورة تدريبية يف جمال التدريب الن�صوي الفني من ِقَبل جهاز حمو االأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية ، والتي هدفت 
اإىل اإك�صاب 56 امراأة من معلمات مراكز حمو االأمية مهاراٍت عمليًة يف جمال اخلياطة والتطريز والطباعة و�صيانة الهواتف النقالة، وكذا التدريب على مكائن اخلياطة التي تعمل 
بنظام الكمبيوتر لتجهيز املالب�ض )والتي اأدِخلت الأول مرة يف مركز التدريب الن�صوي ملحو االأمية(. ويف ختام الدورة حث مدير عام املركز امل�صاِركات على اال�صتفادة من خمرجات 

ة للدخل الدورة، والتطبيق العملي ملا تلقينه من معلومات يف تدريب الن�صاء من حمافظات عدن وحلج واأبني على كافة االأن�صطة التي تدخل يف اإطار امل�صاريع ال�صغرية املُِدرَّ


