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 2015 جمل�س اإدارة ال�صندوق االجتماعي يقر موازنة ال�صندوق لعام 
مببلغ يقارُب 131 مليون دوالر

َجَرى يوم الثالثاء 23 دي�صمرب2014 ب�صنعاء التوقيُع على اتفاقية �صراكة وتفاهم بني وزارة الإدارة املحلية وال�صندوق الجتماعي للتنمية لدعم التوجهات نحو التنمية املحلية املتكاملة وفقًا 
ملخرجات موؤمتر احلوار الوطني.

ويف فعالية التوقيع، اأكد وزير الإدارة املحلية عبد الرقيب �صيف فتح اأن التفاقية تهدف اإىل تعزيز ال�صراكة بني الوزارة وال�صندوق لتنفيِذ برامَج تخدُم م�صاريَع التنمية املحلية عن طريق ح�صد 
املوارد الب�صرية والطبيعية واملادية، منوهًا اإىل اأن التكلفة التقديرية للخطة خالل اخلم�س ال�صنوات القادمة تبلغ 197 مليون دولر لتنفيذ برنامج التنمية املحلية يف 80 مديرية، بالإ�صافة اإىل 
وجوِد برامَج حاليٍة لرفع قدرات 40 مديرية بالتعاون بني الوزارة وال�صندوق، ف�صاًل عن 14 مديرية اأخرى يتم متويلها من �صركاء تنمية اآخرين. واأ�صاَف الوزيُر اأن توقيع التفاقية من �صاأنه دعم 
جهود الوزارة لتطوير القدرات املوؤ�ص�صية للوزارة، وتعزيز امل�صاركة املجتمعية بتح�صني العالقة بني املجتمع وال�صلطة املحلية، واإعطاء املجتمعات املحلية حقها يف التخطيط لحتياجاتها وترتيب 

اأولوياتها التنموية.
واأ�صاَد الأُخ الوزيُر بجهود ال�صندوق الجتماعي للتنمية باعتباره �صريكًا فاعاًل للوزارة، حيث ا�صتطاع تقدمي جتربة ناجحة يف دعم القدرات وتنفيذ الربامج وامل�صاريع التنموية.

بدوره، اأ�صار املدير التنفيذي لل�صندوق الجتماعي للتنمية عبد اهلل علي الديلمي اأن خمرجات موؤمتر احلوار الوطني �صتفتح اآفاقًا جديدة للتنمية يف اليمن، والتي لن تتحقق اإل بت�صافر جهود 
اجلميع.. ُم�صيدًا يف الإطار ذاته بجهود الوزارة يف دعم التنمية املحلية التي �صيكوُن ال�صندوق داعمًا وم�صاندًا اأ�صا�صيًا لها، مبا ي�صمن تفعيل دور اأجهزة ال�صلطة املحلية يف حتقيق تنمية حملية 

متكاملة وم�صتدامة.

يوا�صُل ال�صندوُق الجتماعي للتنمية تنفيذ مهام املرحلة 
مًا ملمو�صًا  قًا تقدُّ الرابعة من عملياته )2011- 15(، حُمقِّ
يف تنفيذ امل�صاريع، وذلك بالرغم من عدم كفاية التمويل 
ب�صورة  للمرحلة  الالزمة  التمويالت  و�صول  وعدم  املتاح، 

كاملة.

القليلة  ال�صنوات  مدى  ال�صندوق--على  اأثبت  وقد 
املا�صية--حتليه باملرونة والقابلية على التكيُّف على الرغم 
من الظروف الأمنية ال�صعبة، وعدم وجود التمويل الكايف، 
ال�صندوق  ملوا�صلة  املُعيقة  الرئي�صة  العقبة  ُل  ميثِّ والذي 

م�صاعيه لإجناز مهام املرحلة.

بالإجنازات  حافل  �صجل  مبراكمة  ال�صندوُق  يتميُز  واإْذ 
والنجاحات، فاإنَّه يعمُل على ر�صد واإدارة املخاطر للتغلب 
على ال�صعاب، وذلك بالعمل والتن�صيق والتعاُون مع �صركائه 
يف التنمية على م�صتوى املجتمعات واملناطق )كاملجتمعات 
وكذلك  املحليني...(،  وال�صت�صاريني  املحلية،  وال�صلطات 
من خالل احلفاظ على م�صداقيته وحياديته، وتعزيزهما.

حمافظة  على  ُتربهُن  كثريٌة  اأدلٌة  هناك  كانت  واذا 
املرونة  فاإنَّ  الأداء،  يف  امللحوظة  فعاليته  على  ال�صندوق 
التي يتمتُع بها �صاعدته على ال�صتمرار يف العمل والعطاء 
لبلوغ اأهدافه الأ�صا�صية املتمثلة يف حت�صني ُفَر�س احل�صول 
الظروف  يف  لها  النا�س  حاجة  ت�صتد  التي  اخلدمات  على 
الراهنة، مبا يعود بالفائدة على الفئات الفقرية وال�صعيفة 
يعاين  التي  الكبرية  التمويلية  الفجوة  املجتمع--رغم  يف 
منها ال�صندوق، والتحديات التي يواجهها يف ظل الأو�صاع 

ال�صعبة التي مترُّ بها البالُد.

االإدارة املحلية وال�صندوق االجتماعي يوقعان اتفاقية لدعم التنمية املحلية يف �صوء خمرجات احلوار 
الوطني

َعَقَد جمل�ُس اإدارة ال�صندوق الجتماعي للتنمية اجتماعني يف �صنعاء وعدن يف 02 و29 دي�صمرب 2014، برئا�صة الخ/ 
خالد حمفوظ بحاح، رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س الإدارة.

2011-( ال�صندوق  عمليات  من  الرابعة  املرحلة  وخمرجاِت  اأهداَف  الأول  الجتماع  يف  الإدارة  جمل�ُس  ا�صتعر�َس 
2015(، ووقف امام النجاحات والإجنازات التي حققها ال�صندوق خالل الفرتة املنق�صية من هذه املرحلة، ومنها 
زيادة فر�س ح�صول الفئات الفقرية على اخلدمات الأ�صا�صية، وتعزيز الفر�س القت�صادية، واحلد من تعر�س الفقراء 
لل�صدمات التي توؤثر �صلبًا على ظروفهم املعي�صية. كما تطرَق الجتماُع اىل الفجوة التمويلية التي يعاين منها ال�صندوق 
 ،2015 لعام  ال�صندوق  ميزانية  م�صروع  على  الإدارة  واطلع جمل�س  الالزمة.  املوارد  بح�صد  ومقرتحات  الجتماعي، 

وامل�صاريع التي ينوي تنفيذها يف جميع اأنحاء البالد.

وقد اأقرَّ جمل�ُس الإدارة املوازنة يف الجتماع الذي عقده يف عدن مببلغ اإجمايل قدره 27.4 مليار ريال )حوايل 131 
مليون دولر( . وتهدف هذه امل�صاريع اإىل امل�صاهمة يف التخفيف من الفقر يف املناطق التي تـُنفـَّذ فيها عرب توفري فر�س 
عمل ومكافحة البطالة، ف�صاًل عن امل�صاهمة يف حت�صني الأو�صاع املعي�صية للمجتمعات الأ�صد فقرًا، وكذا حتقيق الأمن 
الغذائي. واطلع املجل�س على ن�صاط ال�صندوق يف حمافظات عدن وحلج واأبني وال�صالع، وامل�صاريع املزمع تنفيذها يف 

املحافظات الأربع خالل العام املقبل، على م�صتوى كافة مديرياتها البالغ عددها 43 مديرية.
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

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

عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

5,622الف�صوُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

2,700الف�صوُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90008,322الإجمايل

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

201,600119,186اأولد

158,400105,694بنات

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

)ذكور/اإناث(

100189ذكور

100218اإناث

�صني يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
بهن ال�صندوق َدرَّ

ذكور
1,000

29

1,967اإناث

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
200236اإناثمت تاأهيلهن

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

782621ذكور

600431اإناث

متت املوافقة خالل الربع على 8 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز 4.8 مليون دولر، 
ُل العدُد الرتاُكميُّ  تتولد عنها فر�س عمل تقارُب 280 األف يوم عمل. وبذلك، َي�صَ
مليون   763.6 حوايل  تبلُغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   5,282 اإىل  القطاع  مل�صاريع 
�صخ�س  مليون   2.81 املبا�صرين  للم�صتفيدين  َُّع  املُتوقـ العدُد  يتجاوُز  بينما  دولر، 
)46 % منهم من الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه امل�صاريع تتجاوُز 
4,662 م�صروعًا بكلفة تقارُب  25 مليون يوم عمل. ومن تلك امل�صاريع، متَّ اإجناُز 

557 مليون دولر.

برنامج حمو االأمية وتعليم الكبار
مت النتهاء من ت�صميم و�صف واإخراج منهاج املهارات احلياتية لدار�صات ف�صول 

اليدوية  والأ�صغال  والتف�صيل،  )اخلياطة  كتب  اأربعة  من  واملكون  الأمية  حمو 
والتلفزيوين(.  الفوتوغرايف  والت�صوير  احلناء،  ونق�س  التجميل  وفن  والتطريز، 
ويتم الآن اإعداد املناق�صات لطبع الكتب. كما مت النتهاء من اإعداد دليل التغذية 
ودليل  نظري  دليل  من  واملكون  الأمية  حمو  ف�صول  لدار�صات  الإجنابية  وال�صحة 

تطبيقي يحتوي على عدد من الر�صوم التو�صيحية.

وجرى عقد ور�صتي عمل ملناق�صة واإثراء موا�صيع دليل التغذية وال�صحة الإجنابية، 
خالل  وذلك  الإجنابية،  ال�صحة  يف  واأطباء  الأغذية  خمت�صي  من   20 ح�صرهما 
 22 الفرتة  خالل  تدريبية  دورات  ثالث  تنفيذ  كذلك  ومت   .2014 دي�صمرب  �صهر 
حمافظات  من  وم�صاركة  م�صاركًا   78 فيها  �صارك   ،2014 دي�صمرب  نوفمرب-11 
اإب، ذمار، عمران، اجلوف، ماأرب، املحويت،  اأمانة العا�صمة، احلديدة،  �صنعاء، 

رو�صة �صيحوت - املهرة
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ال�صحة

و�صل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 717 م�صروعًا وكلفتها التقديرية حوايل 38 مليون 
ا�صتفادة  منها  ي�صتفيد  اأن  ع  َوُيَتَوقَّ عمل،  يوم  األف   860 تقارب  عمل  ُفَر�س  عنها  تتولد  دولر، 
مبا�صرة قرابة 185 األف �صخ�س )39% من الإناث(. وقد مت اإجناُز 649 م�صروعًا بكلفة 28 

مليون دولر تقريبًا.

الرعاية ال�صحية االأولية
مت النتهاء من ترميم وجتهيز الوحدة ال�صحية يف عرب عثمان )مديرية خنفر، حمافظة اأبني(، 
ال�صحية  الرعاية  يف  عاماًل  لـ22  ال�صحي  التثقيف  يف  تدريب  تنفيذ  م�صروع  اإجناز  مت  كما 
املركز  بناء وجتهيز  اإغالق م�صروع  6 مديريات يف حمافظة �صعدة. وجرى  الأولية، وذلك يف 
ال�صحي يف وادي اأريد )اجلبني، رمية(، وذلك بعد ا�صتكمال جميع التجهيزات. ويف حمافظة 
تعز،  �صحية يف حمافظة  مرافق  الطبية خلم�صة  التجهيزات  بتوريد  ال�صندوُق  قاَم  احلديدة، 
بالوحدة  اخلا�س  املكتبي  الأثاث  توريد  وكذا  احلايل(،  )مديرية  ال�صحي  املغرتبني  وملركز 

ال�صحية يف قرية احلما�صية )اللَُّحيَّة(.

ال�صحة االإجنابية
مت اإجناز تدريب 40 قابلة جمتمع على الرعاية املجتمعية ل�صحة الأم والوليد يف 3 مديريات 
20 مدربة من القابالت يف جمال الرعاية املجتمعية  يف حمافظة �صعدة.. ف�صاًل عن تدريب 
ل�صحة الأم والوليد )يف حمافظتـَْي املحويت و�صنعاء(. كما جرى ا�صتالم مبنى مركز طوارئ 
وتاأثيث  وجتهيز  وترميم  تاأهيل  اإعادة  ومت  )احلديدة(،  اخلوخة  مديرية  يف  الأ�صا�صية  التوليد 
م�صت�صفى ال�صهيد حمنف )لودر، مديرية لودر، حمافظة اأبني(، وكذا ال�صتالم النهائي ل�صيارة 
ومت  حجة(.  حمافظة  العام،  حر�س  )م�صت�صفى  ال�صاملة  التوليدية  للطوارئ  التابعة  الإ�صعاف 
جتهيزات  توريد  مع  ال�صويدي  اليمني  امل�صت�صفى  ملبنى  كهربائي  م�صعد  وتركيب  توريد  كذلك 

اإىل مركَزْي  الطبية  التجهيزات  امل�صت�صفى، وكذا توريد  التوليدية يف  اإىل ق�صم الطوارئ  طبية 
الطوارئ التوليدية الأ�صا�صية يف مديريتـَْي اخلوخة واجلراحي )احلديدة(.

ال�صحة النف�صية
جميع  ا�صتكمال  بعد  ذمار  بجامعة  والرتبوي  النف�صي  الإر�صاد  مركز  وتاأثيث  جتهيز  اإجناز  مت 

الأثاث املكتبي والإلكرتونيات والكتب واملقايي�س النف�صية.

ويف اإطار م�صروع تعزيز ال�صحة النف�صية املدر�صية، مت جتهيز غرف الأخ�صائيني الجتماعيني 
اإعداد  القاهرة )تعز(، كما مت  10 مدار�س م�صتهدفة يف مديرية  املنا�صب يف  بالأثاث املكتبي 
دليل الإر�صاد النف�صي لالأخ�صائيني الجتماعيني العاملني يف املدار�س.. بالإ�صافة اإىل توريد 30 
جهاز حا�صوب مع الطابعات اإىل 30 مدر�صة م�صتهدفة يف اإطار امل�صروع املذكور )10 مدار�س يف 

حمافظة احلديدة، و20 مدر�صة يف حمافظة رمية(.

البناء املوؤ�ص�صي
5 مراكز �صحية يف مدينة حجة و4 مديريات )حمافظة  مت تنفيذ برنامج حت�صني اجلودة يف 
حمافظة  يف  مديريات  خم�س  يف  �صحية  مرافق   5 يف  اجلودة  ُحَزم  تنفيذ  عن  ف�صاًل  حجة(، 
ال�صالع. كما مت تنفيذ برنامج تدريبي لـ75 موظفًا من مكاتب ال�صحة وفروعها )يف 5 مديريات 
مبحافظة �صعدة، و10 مديريات مبحافظة عمران(، وذلك يف جمال الإدارة ال�صحية. ونفذ 
املوارد  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية  م�صودة  لتطوير  عمل  ور�س  عدة  الجتماعي  ال�صندوق 
كما مت  الوزراء.  ِقَبل جمل�س  اعتمادها من  ومتابعة  وال�صكان،  العامة  ال�صحة  لوزارة  الب�صرية 
ال�صتالم والتوريد والرتكيب للتجهيزات والأثاث للمرافق ال�صحية الداخلة يف برنامج اجلودة، 
وكذا توريد الأثاث املكتبي اخلا�س مبركز التدريب واملهارات مبكتب ال�صحة وال�صكان، وكذلك 

ترميم وتاأثيث وجتهيز مكتب ال�صحة وال�صكان )الإدارة العامة، حمافظة اأبني(.

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

10093عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

5062عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 2,0002,036عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 240255عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

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

300206ذكور

300168اإناث

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

1,1251,356ذكور

750811اإناث

اأبني، ال�صالع، وتعز... وذلك حول دليل التنمية املهنية ملوجهي حمو الأمية  حلج، 
وتعليم الكبار. وهدفت هذه الدورات اإىل اإعداد مدربني لتدريب م�صريف وموجهي 
حمو الأمية ورفد نظام ال�صندوق بهذا النوع من اخلربات ال�صت�صارية، والتي تعترب 

نادرة.

ويف اإطار برنامج حمو الأمية املهنية والقرائية الذي ي�صتهدف 17 مديرية يف مدينة 
مت  فقد  و�صنعاء(،  واحلديدة  )حلج  اأخرى  حمافظات  و3  )ح�صرموت(  املكال 
النتهاء من تنفيذ درا�صة حول حتديد الحتياجات من �صوق العمل يف هذه املديريات 
لروؤ�صاء فرق  الأ�صغر. كما مت عقد ور�صة عمل  للتمويل  اليمن  والتي نفذتها �صبكة 

متخ�ص�صني  وا�صت�صارية  ا�صت�صاريًا   13 ح�صرها  واحد  يوم  ملدة  املجتمعي  امل�صح 
ميداين،  عمل  فريق   21 ت�صكيل  وجرى  امليدانية.  وامل�صوح  املجتمعية  امل�صاركة  يف 
َوُبِدَئ يف تنفيذ الدرا�صة املجتمعية يف95 قرية يف 17 مديرية يف املحافظات الأربع 
ما  يف  واملعلومات  البيانات  جمع  اإىل  الدرا�صة  وتهدف  الربنامج.  من  امل�صتهدفة 
يتعلق بهذه املديريات، خ�صو�صًا يف جمال التعليم، وكذلك جلمع البيانات حول فئة 
الأطفال من ذوي الأعمار املرتاوحة بني 9-15 �صنة من املت�صربني وغري امللتحقني 

بالتعليم.
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احلماية االجتماعية

و�صل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 717 م�صروعًا وكلفتها التقديرية حوايل 38 مليون 
ع اأن ي�صتفيد منها ا�صتفادة مبا�صرة قرابة 185 األف �صخ�س )39% من الإناث(،  دولر، َوُيَتَوقَّ
وتتولد عنها ُفَر�س عمل تقارب 864 األف يوم عمل. وقد مت اإجناُز 661 من هذه امل�صاريع، بكلفة 

28.6 مليون دولر تقريبًا.

الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�س
مت خالل الربع اإجناز 8 م�صاريع ا�صتهدفت دمج وتاأهيل 727 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة 
من خالل تاأ�صي�س خدمات للطالب ذوي ال�صعف الب�صري يف املدار�س يف حمافظتي احلديدة 
ومعهد �صناعي وجمعيتي  �صاملة  تربية  28 مدر�صة  ومعلمة من  معلمًا   276 وتدريب  و�صعدة، 
�صمل  حيث  والبي�صاء..  وذمار  وعدن  وحجة  و�صعدة  وعمران  احلديدة  حمافظات  يف  اإعاقة 
الإعاقة  ذوي  تعليم  واأ�صاليب  وطرق  الأ�صري،  والإر�صاد  الب�صر،  �صعاف  وفرَز  م�صَح  التدريُب 
التحليل  واختبارات  احلوا�س،  وتنمية  ال�صمعية،  الإعاقة  وذوي  الب�صر  و�صعاف  الب�صرية 
واإعداد اخلطط الرتبوية  التعلم،  التوحديني، و�صعوبات  تيت�س( لالأطفال  ال�صلوكي )لوفا�س + 
الفردية، واآلية الدمج، واملعاجلة النطقية.. وكذا اإعداد واإنتاج الو�صائل التعليمية لذوي الإعاقة 
التوحديني  الأطفال  مع  عاملتني  ف�صول يف جمعيتني   8 تزويد  ف�صاًل عن  املحلية..  البيئة  من 
والو�صائل  والألعاب  الالزمة  والتجهيزات  بالأثاث  عدن  حمافظة  يف  الب�صري  ال�صعف  وذوي 
يف  مدار�س  اأربع  يف  تعليمية  م�صادر  غرف   4 وتاأثيث  جتهيز  وكذا  املتخ�ص�صة،  التعليمية 
باملُعينات  �صعدة  حمافظة  يف  مدار�س   7 تزويد  وكذلك  وعمران..  ذمارو�صعدة  حمافظات 
خا�صة  تعليمية  وو�صائل  مكربة،  )عد�صات  الب�صر  ل�صعاف  املتخ�ص�صة  التعليمية  والو�صائل 
ب�صعاف الب�صر، وو�صائل قيا�س الب�صر(.. وكذلك تزويد 7 مدار�س يف حمافظة حجة بالو�صائل 

التعليمية اخلا�صة ب�صعوبات التعلم.

الب�صر منهم  لـ203 طالب يف مدار�س �صعدة وتزويد �صعاف  اإجراء فحو�صات طبية  كما مت 
ذوي  الأطفال  مع  املعلمني  لأداء  قـَبـْلي  تقييم  اإجراء  ف�صاًل عن  الالزمة..  الب�صرية  باملُعينات 
ال�صعوبات التعليمية يف 7 مدار�س يف حمافظة حجة، ثم تقييم لحق للوقوف على اأثر التدريب 
على اأداء املعلم. ومت توعية 30 من مدراء املدار�س وموجهي ال�صفوف الأ�صا�صية الأوىل وموجهي 

اإىل  بالإ�صافة  التعلم..  �صعوبات  حول  الجتماعية  واخلدمة  والريا�صيات  العربية  اللغة  مواد 
تزويد 4 مدار�س تربية �صاملة يف حمافظة احلديدة بالأدوات الريا�صية.

برنامج التاأهيل املجتمعي
مت اإجناز م�صروع هدف اإىل تعزيز خدمات التاأهيل املجتمعي يف قرية الفيو�س )مديرية تنب، 
املختلفة،  الإعاقات  ذوي  من  وطفلة  طفاًل   311 وتعليم  تاأهيل  وا�صتهدف  حلج(،  حمافظة 
وذلك من خاللرتميم اإحدى غرف الوحدة ال�صحية يف القرية لت�صبح موؤهلة ومنا�صبة لتقدمي 
الطبيعي  العالج  مبعدات  الغرفة  هذه  وتزويد  الإعاقة،  ذوي  لالأطفال  الطبيعي  العالج  خدمة 
ال�صرورية والو�صائل التعليمية.. ف�صاًل عن تدريب 15 من عامالت جلنة التاأهيل املجتمعي يف 
امل�صح الب�صري،وال�صعف الب�صري، والتقييم والت�صخي�س، واملعاجلة النطقية، واإعداد اخلطط 

الفردية.

برنامج احلماية
مت اإجناز م�صروعني هدفا اإىل توفري توعية قانونية واإر�صاد نف�صي لـ30 طفاًل حدثًا ُموَدَعَا يف 
ال�صجن حول حقوق  واإداريًاً يف  اأخ�صائيًا   25 تدريب  تعز، وكذلك  املركزي مبحافظة  ال�صجن 
واجتماعيًا..  نف�صيًا  ودعمهم  الأحداث  م�صكالت  مع  التعامل  وكيفية  الأحداث،  وقانون  الطفل 
بالإ�صافة اإىل تاأ�صي�س برنامج الدمج املجتمعي للفئات الأوىل بالرعاية يف مديرية عب�س )حجة( 
امل�صاجد حول حقوق  واأئمة  املدار�س  ومدراء  املحلي  املجل�س  اأع�صاِء  60 من  توعية  من خالل 
الفئات الأوىل بالرعاية )ول�صيما التعليمية منها(، والت�صال والتوا�صل، تدريب الآباء والأمهات 
فئات  وت�صكيل فريق مت�صلني اجتماعيني منهم ومن  بالذات،  والعناية  ال�صخ�صية  النظافة  يف 

املجتمع الأخرى.

برنامج الدعم املوؤ�ص�صي
مت اإجناز م�صروع، هدف اإىل تدريب 61 من موظفي القطاع وا�صت�صارييه يف التاأهيل املجتمعي 

والرتبية ال�صاملة والدمج.

املياه واالإ�صحاح البيئي 

ا�صتملت الأن�صطة يف قطاَعْي املياه والإ�صحاح البيئي على ما يلي:

قطاع املياه
نظرًا لظروف التمويالت املحدودة لدى ال�صندوق ، فاإنه مل تتم املوافقة خالل هذا الربع اإل على 
م�صروع واحد يف قطاع املياه بكلفة تقديرية تقارُب 217 األف دولر )ي�صاهُم ال�صندوق مببلغ 77 

األف دولر منها تقريبًا(.

�صهر  نهاية  وحتى   1997 عام  )منذ  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  الإجمايلُّ  العدُد  َل  َو�صَ وبذلك 
429 مليون دولر) �صاملة  2,297 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ حوايل  اإىل   )2014 دي�صمرب 
ا�صتفادًة  منها  ي�صتفيَد  اأْن  ُع  َوُيَتَوقَّ تقريبًا(،  دولر  مليون   218.6 البالغة  امل�صتفيدين  م�صاهمة 

ر  مبا�صرًة قرابة 4.14 مليون �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، وتنجُم عنها فر�س عمل موؤقتة ُتقدَّ
بحوايل 9 ماليني يوم عمل. وقد مت اإجناز 1,759 م�صروعًا بكلفة بلغت 135.44 مليون دولر 

)وهي م�صاهمة ال�صندوق فقط(.

 14 على  حتتوي  م�صروعًا   11 اإجناز  مت  م�صقوفة(:  عامة  )خزانات  االأمطار  مياه  ح�صاد 
1,862 مرتًا، و4 مناهل  واأنابيب بطول  16,375 مرتًا مكعبًا،  ب�صعة تخزينية قدرها  خزانًا، 
عامة، و14 حو�س تر�صيب، و4 اأحوا�س ل�صرب احليوانات )وذلك مب�صاهمة من ال�صندوق بلغت 

1.57 مليون دولر خلدمة 6,502 �صخ�س(.

 27 اإجناز  الربع  خالل  مت  منزلية(:  )خزانات  املنازل  اأ�صطح  من  االأمطار  مياه  ح�صاد 

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

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

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5002673اأولد

2,5002806بنات
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موؤ�صراُت  قطاع املياه

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

نة 516,000581,385احل�صول على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,790,0002,192,465حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,510,0001,825,847حجم املياه غري املح�صَّ

م�صروعًا حتتوي على 4,208 خزانات ب�صعة اإجمالية قدرها 178,237 مرتًا مكعبًا، ومب�صاهمة 
من ال�صندوق بلغت 4.3 مليون دولر خلدمة 34,025 �صخ�صًا، بينما بلغت م�صاهمة املجتمع 

املحلي التقديرية بحدود 10.7 مليون دولر.

ح�صاد مياه االأمطار)خزانات عامة  مك�صوفة(: مت اإجناز م�صروعني يف هذا الربع يحتويان 
على خم�صة كرفانات و�صد وب�صعة تخزينية قدرها 233,576 مرتًا مكعبًا، وذلك مب�صاهمة من 

ال�صندوق بلغت 917 األف دولر خلدمة 6,670 �صخ�صًا.

املياه ال�صطحية: تعتمد هذه امل�صاريع على مياه العيون، حيث يتم جتميعها يف خزانات مغلقة، 
وِمْن َثمَّ نقلها عرب اأنابيب )غالبًا بالن�صياب الطبيعي( اإىل امل�صتفيدين.

مت خالل هذا الربع اإجناز 4 م�صاريع حتتوي على 5 خزانات، و3 مناهل عامة، و470 تو�صيلة 
منزلية، واأنابيب بطول اإجمايل ي�صل اإىل 85,000 مرت، وبكلفة بلغت 2.1 مليون دولر خلدمة 
املنجزة، م�صروع مياه عيهفت )منطقة موري،  امل�صاريع  اأهم هذه  12,804 م�صتفيدين. ومن 
حديبو، اأرخبيل �صقطرى(، والذي يخدم منطقة موري كاملة )واملمتدة من قرية قا�صب وحتى 
قرية �صلمهو، مبا يف ذلك منطقة مطار حديبو(، وكذا كل الوحدات الع�صكرية املتواجدة قرب 

املطار ويف منطقة موري. وقد بلغت تكلفة هذا امل�صروع 1.73 مليون دولر.

5،000 مرت،  اأنابيب بطول  املياه اجلوفية: مت خالل الربع اإجناز م�صروع واحد يحتوي على 
وبتكلفة بلغت 20،127 دولرًا خلدمة 4،025 م�صتفيدًا.

 102 اإىل  الربنامج  هذا  يف  املنجزة  امل�صاريع  اإجمايل  و�صل  املياه:  �صحة  مواجهة  برنامج 
م�صروع بكلفة اإجمالية تقارُب 13 مليون دولر )وهي م�صاهمة ال�صندوق فقط(، وذلك خلدمة 

112 األف �صخ�س. وتندرج هذه امل�صاريع �صمن قطاع املياه.

نوفمرب   12 يف  الوحدة  �صاركْت  والنظافة:  البيئي  واالإ�صحاح  املياه  فعاليات  يف  امل�صاركة 
2014 يف ور�صة تبادل اخلربات بني املنظمات واجلهات التي نفذت م�صاريع مياه و�صرف �صحي 
وال�صرف  املياه  م�صاريع  عن  عر�س  تقدمي  طريق  عن  وذلك  الهولندية،  احلكومة  من  بتمويل 
ال�صحي التي نفذها ال�صندوق بتمويل من احلكومة الهولندية. كما �صارك ممثلون عن اأهايل 

بع�س امل�صاريع لطرح جتربتهم وخربتهم اأثناء تنفيذ تلك امل�صاريع.
ُل وحدة املياه اأي�صًا م�صاركتها يف اجتماعات جمموعة املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة  وُتوا�صِ
اإجنازات  ال�صهرية حول  بالتقارير  املجموعة  من�صق  توايف  كما  �صهريًا(،  تنعقد  )التي  "وا�س" 

ال�صندوق يف هذا املجال.

توقيع اتفاقية منحة احلكومة الهولندية الثانية لقطاعي املياه واالإ�صحاح البيئي: يف 
والإ�صحاح  املياه  لقطاَعْي  الثانية  املنحة  اتفاقية  توقيع  نوفمرب   13 يف  جرى  متوا�صع  اجتماع 
على  ال�صندوق مبوجبها  يح�صل  والتي  الدرك جريولد،  ال�صيد/  الهولندي  ال�صفري  مع  البيئي 

مبلغ 3.64 مليون دولر لتنفيذ 38 م�صروعًا خالل فرتة 25 �صهرًا. اجلدير بالذكر اأن املنحة 
ل�صمان  امل�صاريع  مراحل  جميع  يف  املراأة  م�صاركة  نفقات  تغطية  ت�صمنت  امل�صاريع  وموازنة 

خمرجات تلبي متطلبات املراأة باعتبارها امل�صوؤولة عن جلب املياهي

قطاع الإ�صحاح البيئي
ُع اأْن ي�صتفيَد منها  متت املوافقة على 11 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 308 اآلف دولر، ُيَتَوقَّ
حوايل 100 األف �صخ�س )49% منهم من الإناث(. وبذلك و�صل عدُد م�صاريع القطاع تراُكميًا 
اإىل 412 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 46 مليون دولر، ويتوقُع اأْن ي�صتفيَد من هذه امل�صاريع 
نحو 3.62 مليون �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، وتنجُم عنها حوايل 1.4 مليون يوم عمل. وقد 

مت اإجناز 329 م�صروعًا بكلفة ت�صُل اإىل 24 مليون دولر تقريبًا.

خلدمة  دولر  األف   150 بلغت  تعاقدية  بكلفة  واحد  م�صروع  اإجناز  مت  العادمة:  املياه  اإدارة 
1,870مرتًا، و102 غرفة  3,210 م�صتفيدين. يحتوي امل�صروع على خطوٍط للمجاري بطول  

تفتي�س، و180 تو�صيلة منزلية.

منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع/ حمالت التوعية ال�صحية: مت خالل الربع 
ن، واإعالن  �صَّ تنفيذ 17 حملة توعية، نتجت عنها ح�صول 1,242 �صخ�صًا على �صرف �صحي حُمَ
18 جتمعًا خاليًا من ال�صرف املك�صوف. وبذلك، ي�صُل اإجمايل اإجناز ال�صندوق خالل املرحلة 
 127,728 عنها ح�صول  توعية، جنم  845 حملة  اإىل   )2014-2011 للفرتة  )اأي  الرابعة 

ن ، واإعالن 981 جتمعًا خاليًا من ال�صرف املك�صوف. �صَّ �صخ�صًا على �صرف �صحي حُمَ
اأمانة  يف  مدار�س   8 يف  والنظافة  البيئي  والإ�صحاح  للمياه  جتريبيًا  م�صروعًا  الوحدة  وتنفذ 
36 ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية من فرع ال�صندوق  العا�صمة وحمافظة �صنعاء، وقد قامت بتدريب 

يف �صنعاء لال�صتعانة بهم يف تنفيذ هذا امل�صروع.

التنمية  بنك  منحة  من  املمولة  امل�صاريع  جميع  اأبني:  يف  ال�صحي  وال�صرف  املياه  برنامج 
و5  مياه  م�صروع   38 وعددها  دولر(،  مليون   15.6 يعادل  ما  اأي  يورو،  مليون   12( الأملاين 
م�صاريع �صرف �صحي، هي الآن حتت التنفيذ، حيث بلغ ال�صرف على هذه امل�صاريع مبلغ 6.9 

مليون دولر بنهاية هذا العام.

للم�صروع حتى نهاية  و�صل الإجناز الرتاُكمي  التحتية )�صبام/ح�صرموت(:  البنية  م�صروع 
دي�صمرب 2014 اإىل %90.3.

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

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

ٍن 200,000196,938بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

1701036عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف
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موؤ�صراُت املياه للتنمية الزراعية  
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 دي�صمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احليوانية ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
3,000,0003,454,718 ) مرت مكعب(

2000890امل�صاحة الإجمالية امل�صمولة بالري )هكتار (

امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت اإعادة 
600140تاأهيلها )هكتار (

ر التمويل، فقد متت املوافقة-خالل الربع-على م�صروع واحد فقط بكلفة تقديرية  نظرًا لعدم توفُّ
تقديرية  بكلفة   469 اإىل  للم�صاريع  الرتاُكمي  العدد  ل  ُيو�صِ الذي  الأمر  دولر،   5,100 تقارب 
474,300 �صخ�س )46% منهم  مبا�صرة  ا�صتفادة  ي�صتفيُد منها  مليون دولر،   58.7 تقارُب 
من الإناث(، وتتولد عنها فر�س عمل تبلغ حوايل 1.5 مليون يوم عمل. من هذه امل�صروعات، مت 

اإجناُز 322 م�صروعًا بكلفة تتجاوُز 19.4 مليون دولر.

م�صروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
5 حمافظات )حجة واملحويت واحلديدة وحلج و�صنعاء(، حيث مت اختيار  امل�صروُع يف  َُّذ  يـُنـَفـ
23 مديرية بناء على موؤ�صر الفقر واعتماد ال�صكان على الزراعة املطرية.. وُيتوقع اأْن ي�صَل عدُد 
امل�صتهدفني اإىل 100 الف اأ�صرة.. حيث يهدف امل�صروع اإىل التخفيف من الفقر وحت�صني اإدارة 
امل�صادر الطبيعية وذلك من خالل امل�صاهمة يف التخفيف من حدة الفقر من خالل م�صاعدة 
املنتجني الريفيني الفقراء على حت�صني منتجاتهم وحماية موجوداتهم وحت�صني اإدارة امل�صادر 
الطبيعية يف املناطق الريفية.. وكذلك عرب متكني املزارعني من تقوية وحت�صني اأنظمة عمليات 

الإنتاج الزراعي واحليواين واأنظمة الت�صويق التقليدية، واحلفاظ على الرتبة وح�صاد املياه.
وقد مت اإغالق امل�صروع يف 30 �صبتمرب 2014 بعد ا�صتكمال تنفيذ جميع اأن�صطته. 

امل�صاقط املائية )�صمن م�صروع الزراعة املطرية(
الزراعة  مناطق  كل  على  توزعت  املياه،  م�صاقط  تاأهيل  الأن�صطة يف جمال  اإجناز عدد من  مت 

املطرية.. ف�صاًل عن تدريب 25 من �صباط امل�صاريع على الإدارة املتكاملة للم�صاقط املائية.
تكوين املجموعات االإنتاجية وبناء قدراتها

ُمْر�ٍس،  ب�صكل  بناء قدراتها  وا�صتكمال  تكوين املجموعات  والثاين من  الأول  امل�صتوى  اإجناز  مت 
اإنتاجية بني املجموعات متنوعة الأن�صطة )ت�صتيل،  28 جمموعة  ففي حجة مت تكوين وتدريب 
خ�صار، اإنتاج وت�صويق النحل وم�صتقاته، اإنتاج دواجن...( وكذا تكوين وتدريب 300 جمموعة 
اإنتاجية يف امل�صتوى املحلي... لي�صل بذلك عدد املجموعات املكونة واملدربة بني املجتمعات يف 

امل�صتوى  يف  اإنتاجية  جمموعة  و2,264  اإنتاجية  جمموعة   80 اإىل  اخلم�س  املحافظات  جميع 
املحلي.. حيث مت تقدمي الدعم الفني واملايل جلميع تلك املجموعات ح�صب اأن�صطتها الإنتاجية.
لل�صندوق  اأوكلت  التي  الأعمال  املطرية، وحتديدًا  الزراعة  الهيكلة اجلديدة مل�صروع  اإطار  ويف 
املكون  فقد مت يف  املطرية،  الزراعة  م�صروع  من  والثاين  الأول  املكونني  للتنمية يف  الجتماعي 
الأول( الإدارة املح�صنة للبذور( حت�صني م�صتوى وعمليات اإدارة البذور بالعتماد على املزارع. 
ويف جمال التقنيات اخلا�صة بجمعيات منتجي البذور، مت توريد وت�صليم 5 حراثات مع املحاريث 
البذور،  ومعاملة  لتنظيف  درا�س(  )موبايل+  اآلت   5 وت�صليم  توريد  وكذلك  البذور،  جلمعيات 
ف�صاًل عن توريد مواد ومعدات زراعية )الأغطية ال�صراعية، اأكيا�س البذور، القواعد اخل�صبية، 

املبيدات...(، وكذا توريد الأثاث املكتبي اخلا�س مببنى الإدارة للجمعيات اخلم�س.
اأما يف جمال املخازن اخلا�صة بجمعيات منتجي البذور، فقد و�صلت ال�صعة التخزينية الإجمالية 
للمخازن التي مت بناوؤها يف حمافظات احلديدة وحلج وحجة واملحويت و�صنعاء اإىل 500 طن. 
كما مت اإجناز بناء 15 خزانًا للري التكميلي ملجموعات منتجي البذور يف حمافظة املحويت ب�صعة 

تخزينية اإجمالية تبلغ 3,905 اأمتار مكعبة.

ويف اطار التن�صيق والتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية الأطباء البيطريني لتنفيذ املكون الثاين 
اخلا�س بتطوير الرثوة احليوانية )تربية املوا�صي واخلدمات ال�صحية(، فقد مت تدريب وتاأهيل 
192 عامَل �صحة حيوانية قرويَا. وتاأهيل 33 فنيًا بيطريًا، وكذا تزويد عمال ال�صحة القرويني 
والفنيني البيطريني بحقائب بيطرية واأدوية ليتمكنوا من خالل هذا الدعم بالبدء باأن�صطتهم 
وتقدمي اخلدمة البيطرية ملجتمعاتهم، لي�صبح اإجمايل عمال ال�صحة والفنيني البيطرين 225. 

وقد ا�صتفاد من خدمات عمال ال�صحة القرويني اأكرث من 51,320 مربي ثروة حيوانية.

احلواجز املائية
 مت خالل هذا الربع اإجناز 5 حواجز مائية  للري توزعت على حمافظات اإب و�صنعاء وال�صالع 
لري  مكعبًا  مرتًا   922,570 حوايل  الري  لغر�س  املخزونة  املياه  كمية  فيها  بلغت  والبي�صاء، 

م�صاحة زراعية مقدارها 108 هكتارات.

الزراعة والتنمية الريفية

من اأن�صطة الزراعة املطرية - حجة 
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

تهدُف التدخالُت يف قطاَعْي التدريب والدعم املوؤ�ص�صي اإىل تقدمي اخلدمات من خالل التدريب 
املجتمعية،  واللجان  ال�صت�صاريني،  من  ال�صندوق  ل�صركاء  واملوؤ�ص�صية  الب�صرية  القدرات  وبناء 
واملوؤ�ص�صات  احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�صغار 
املحلية  التنمية  يف  املتمثلة  ال�صندوق  باأهداف  اأن�صطتهم  ترتبط  والذين  الخ،  احلكومية... 

والتخفيف من الفقر.

يف قطاع التدريب، و�صَل العدُد الإجمايل الرتاكمي للم�صاريع )اأي منذ تاأ�صي�س ال�صندوق عام 
29.1 مليون دولر،  1،075 بكلفة تقديرية تقارُب  2014( اإىل  1997 وحتى نهاية دي�صمرب 
ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها حوايل 202 األف �صخ�س )40% منهم من الإناث(، وتتولد عنها قرابة 

426 األف يوم عمل. وقد مت اإجناز 911 م�صروعًا بكلفة تبلغ حوايل 15.2 مليون دولر.
وبلغ العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع الدعم املوؤ�ص�صي 677 بكلفة تقديرية تقارُب 40.7 
مليون دولر، ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها نحو 744 األف �صخ�س )47% منهم من الإناث(، وتتولد 
عنها قرابة 917 األف يوم عمل. وقد مت اإجناز 595 م�صروعًا بكلفة تتجاوُز 20.6 مليون دولر.

برنامج التمكني للتنمية املحلية 
اأوال: على م�صتوى املجتمع

واختيار  القرى  تعاون  جمال�س  ت�صكيل   2014 الرابع  الربع  خالل  املنفذة  الأن�صطة  �صملت   
مندوبني ومندوبات،   وتدريبهم على موا�صيع تنموية يف العمل اجلماعي وملحات حول مهارات  
حتليل اأو�صاع قراهم وكتابة تقرير مب�صط  عن قراهم يعك�س الو�صع التنموي والتعاوين اأي�صا 
اإعدادهم خلطط مبادرات جمتمعية  م�صتقبلية  مزمنة خالل عام  وكان ذلك  اإىل  اإ�صافة   ،
يف مديرية اجلبني من حمافظة رميه  والرجم وذيبني  كما ا�صتطاعت  تلك املجال�س حتريك 
350 مبادرة ذاتية اأثناء تواُجد  مواطنيها ومب�صاندة من الفرق ال�صت�صارية لل�صندوق لتنفيذ 
يف  امل�صتقبلية  املبادرات  عدد  بلغ  حني  يف  ريال،  مليون   28.8 تتجاوُز  تقديرية  بتكلفة  الِفَرق 
يف  املجتمعية  امل�صاركة  وتتج�صد  التنموية.  املجالت  خمتلف  يف  مبادرة   450 املجال�س  خطط 
هذه املرحلة من خالل امل�صاركة التفاعلية ملجال�س تعاون القرى واأع�صاء املجال�س املحلية كون 
اجلميع هم  املعنيني اأي�صا يف حتقيق تنمية حملية نابعة من املجتمع ومن خالل اإك�صابهم معارف 

ومهارات العمل الطوعي والتعاوين.  
التنموية  املجتمعية  الأطر  تدريب  مت  املركز(..  )العزلة/  املجتمع  م�صتوى  على  العمل  �صمن   
للعزل  التنموي  الو�صع  حتليل  على  اأع�صاوؤها  تدرب  تنموية  جلنه   55 على  )مندوبني/ات( 
الباحة )حلج(، و�صاب  ُطور  اإب(،  الَقْفر )حمافظة  تنموية يف عزل مديريات  واختيار جلان 
التنموية  الأو�صاع  حتليل  على  التدريُب  وركز  )عمران(..  وخارف  ذيبني  )ذمار(،  ال�صافل 
كل  م�صتوى  على  اأع�صاء   5 قوامها  تنموية  جلنه  و  عزلة  لكل  تنموي  بتقرير  واخلروج  لعزلهم 
واأع�صاء  ومندوبات  )مندوبني  املجتمعية  لالأطر  العمل  اأثناء  تدريب  تقدمي  مت  وكما  عزلة. 
جمال�س تعاون القرى( يف "الَقْفر" على موا�صيَع تنمويٍة خمتلفٍة كالتنمية احل�صا�صة للنزاعات 

امليداين  العمل  يف  وي�صارك  عزل(.  )قرى/  املجتمع  م�صتوى  على  وجمتمعية  اإدارية  ومهارات 
اأع�صاء ال�صلطة املحلية، على م�صتوى القرى حتى يكت�صبوا مهارات التوا�صل ومنهجية امل�صاركة 
املجتمعية فيما بينهم وبني جمتمعاتهم تفعياًل لأدوارهم التنموية، وي�صارك فريق املديرية على 
مهارات  واكت�صابهم  للمديرية  التنموية  واخلطة  التقرير  واإعداد  العزل  و�صع  حتليل  م�صتوى 

التخطيط التنموي األت�صاركي اأي�صًا.

ثانياً: املبادرات املجتمعية التنموية املدعومة
يف  ا�صتمراريتها  خالل  من  ملحوظا  تنمويا  تفاعال  التنموية  املجتمعية  الأطر  اأظهرت  ما  بعد 
املجتمعية  الأطر  بني  املجتمعية  لل�صراكة  تفعيال  الذاتية  املبادرات  من  ال�صنوية  خطتها  تنفيذ 
وال�صلطة املحلية مبا يحقق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف املديرية  يقوم ال�صندوق الجتماعية 
اأخرى،  واأن�صطة  التدريب  ت�صمل  جمالت  ويف  حمددة،  معايري  وفق  الأطر  تلك  بدعم  للتنمية 

وعلى النحو التايل:  
 يف تعز: مت ا�صتكمال دورات تدريبية يف الإ�صعافات الأولية يف مديريات و�صرعب الرونة عدد 
79 متدربًا/ة، ويف  حمافظة اإب تدريب مي�صرات حمو الأمية وتدريب ن�صاء على  امل�صتهدفني 
اخلياطة والتطريز والأ�صغال اليدوية عدد امل�صتهدفات 137، وبلغ ن�صبة الإجناز يف تعز 90%.

 + مياه  ح�صاد  م�صاريع  اأن�صطة   2( مدنية  اأعمال  مكونات   3 تنفيذ  ا�صتكمال  مت  عمران:  يف   
ا�صتكمال ر�صف طريق اإىل قرية العجر يف عزلة بني عيذ( مديرية حبور �صليمه.

يف  امل�صتهدفة  املدار�س  يف  للمعلمني(  �صكنية  مرافق   6 )تاأثيث  الثاين  املكون  تنفيذ  ا�صتكمال 
امل�صروع )وعددها 6 اأي�صًا(، وذلك من خالل توريد الأثاث لهذه املدار�س، وا�صتكمال تنفيذ 7 
مكونات اأعمال مدنية )5 م�صاريع من اأن�صطة املبادرات الذاتية يف جمال ح�صاد مياه + ر�صف 
طريقني فرعيني + ترميم وتاأهيل مبنى ال�صم�صرة القدمي مبركز املديرية + تاأهيل قاعة اأن�صطة 
مدر�صية ملدر�صة عائ�صة الأ�صا�صية الثانوية للبنات(.. ف�صاًل عن ا�صتكمال تنفيذ املكون الثاين 

)تاأثيث 5 مرافق �صكنية للمعلمني( يف مديرية ال�صودة.

ثالثاً :على م�صتوى ال�صلطة املحلية باملديريات
ت�صمنت الأن�صطة على م�صتوى املديرية تدريبا على منهجية التخطيط التنموي لل�صلطة املحلية 
والأطر املجتمعية التنموية ومنظمات املجتمع املدين و�صول بها اإىل مراحل متقدمه من التمكني 
من اأدل التنمية املحلية  جت�صيدًا لأهداف الالمركزية الإدارية واملالية، اإ�صافة اإىل  بناء القدرات 
يف املهارات الإدارية واآليات املتابعة وتدريب ال�صلطة املحلية  باملديريات على قانون املناق�صات 
واملزايدات، حتى تتمكن املديريات املر�صحة من ِقَبل الفروع من تنفيذ م�صاريَع تنمويٍة عربها 
اإناث( يف   3 67 )منهم  )ومن واقع اخلطة الت�صاركية(، حيث تدرب على التخطيط التنموي 
مديريتـَْي القفر )اإب( وال�صمايتني )تعز(. كما تدرب على املناق�صات واملزايدات 78 )منهم 3 

اإناث( يف القطن وال�صليعة وغيل باوزير )ح�صرموت( َوَم�ْصَور )عمران(.

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

3973 1,500عدُد جمال�س القرى التي متار�س اأعمالها بفعالية

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

2,500887ذكور

1,500702اإناث

عدُد اأع�صاِء ال�صلطة املحلية الذين درَّبهم ال�صندوُق يف اإطار برنامج 
1,5004868التمكني للتنمية املحلية

عدُد االأفراد واال�صت�صاريني واملقاولني الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
3,0006242مهارات حتفيز امل�صاركة املجتمعية

9055عدُد املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9050عدُد ال�صلطات املحلية التي دعمها ال�صندوُق

عات املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق 2,5001805عدُد التجمُّ
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طابعات  و3  كمبيوتر  اأجهزة   3 بثالثة  ال�صليعة  مديرية  ديوان  دعم  مت  املوؤ�ص�صي،  الدعم  ويف 
وملحقاتها.

رابعاً: على م�صتوى املحافظة
املجتمعية  املبادرات  لتنفيذ  ال�صراكة  وثيقة  وتوقيع  باملحافظ  اللتقاء  مت  تعز،  حمافظة  يف 
على  املجتمعية  املبادرات  دعم  وبرنامج  التمكني  برنامج  عر�س  وكذا  املحافظة  مع  بال�صراكة 
اأع�صاء املجل�س املحلي باملحافظة. ويف فرع املكال، مت الجتماع بلجنة اخلطة واملوازنة، وكذا 
عقد ور�س عمل ولقاءات حول خمرجات برنامج التمكني واخلطط التنموية. ويف فرع ذمار، مت 
عقد ور�صة بح�صور مدير عام مكتب التخطيط باملحافظة ملناق�صة املعايري والآلية املتبعة لإعداد 

اخلطة التنموية.

خام�صاً: اأن�صطة اأخرى
عمل  ور�س  وعقد  ا�صت�صاريني،  تدريب  ت�صمل  التمكني  برنامج  �صمن  اأخرى  اأن�صطة  تنفيذ  مت 
لتدريب 199 ا�صت�صاريًا )منهم 83 من الإناث( على الآلية امليدانية لربنامج التمكني، وذلك يف 

فروع احلديدة وذمار وحجة وعمران وتعز واإب وعمران و�صنعاء.

برنامج روافد 
الذاتية  ال�صباب  مببادرات  م�صفوفة  جتهيز  الربع  خالل  الفرعي  القطاع  هذا  اأن�صطة  �صملت 
الربنامج  دليل  التاأييد كملحق �صمن  وك�صب  املنا�صرة  واعتماد مو�صوع  التقديرية،  الكلفة  مع 
التدريبي، وح�صور الجتماع اخلا�س باللجنة ال�صت�صارية مل�صروع تاأهيل وتدريب ال�صباب اليمني 
للح�صول على العمل الالئق.. وكذا تدريب مدربني للربنامج، �صمل 33 �صخ�صًا )21 منهم من 
الإناث(، بالإ�صافة اإىل متابعة 50 مبادرة ذاتية �صبابية مت تنفيذها يف عدة مديريات يف 10 
حمافظات. كما مت ن�صر كل ما يتم اإجنازه يف الربنامج على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بربنامج 
تطوير  يف  ت�صهم  مقرتحات  عدة  تقدمُي  اأي�صُا  ومتَّ   .)www.rawfd-sfd.com( روافد 
التجارب،  بع�س  عن  والبحث  اقت�صاديًا،  ال�صباب  متكني  كيفية  حول  مقرتح  منها  الربنامج، 
والتوا�صل مع وحدة املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر ملعرفة جتربتهم واملنظمات يف ما يخ�س متكني 
ال�صباب اقت�صاديًا... ف�صاًل عن ال�صعي واملتابعة مع وحدة املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر لتنفيذ 
مبادة  خا�س  مقرتح  تقدمي  مت  كما  اجلامعات.  خريجي  اأوائل  وتدريب  تاأهيل  م�صروع  مقرتح 
اإدارة  مو�صوع  لتعميم  اآخر  ومقرتح  روافد،  برنامج  يف  ال�صباب  قدرات  بناء  ب�صل�صلة  للتعريف 

املخاطر يف م�صاريع ال�صندوق الجتماعي للتنمية.

برنامج دعم منظمات املجتمع املدين 
 . 2014م   /11  / 4 التنفيذ يف  اإىل حيز  الدويل ودخل  البنك  الربنامج ممول من قبل  هذا 

وهو برنامج وطني مدته 4 �صنوات. ويهدف يف واحد من مكوناته اإىل بناء قدرات حوايل 300 
منظمة من منظمات املجتمع املدين يف جميع املحافظات وذلك يف موا�صيع امل�صائلة املجتمعية 
التناف�س،  اأ�صا�س  وعلى  التدريب،  موا�صيع  اإكمال  وبعد  اأخرى.  �صرورية  تدريبية  وموا�صيع 
املوا�صيع  بت�صمني هذه  اإر�صادات  مع  املنظمات منحًا �صغرية  85 منظمة من جمموع  �صت�صلم 
والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  دعم  على  الربنامج  يف  الثاين  املكون  يركز  و  اأن�صطتها.  يف 
ت�صجيل  نظام  وو�صع  املدين  املجتمع  ملنظمات  بيانات  قاعدة  لو�صع  املحافظات  يف  ومكاتبها 
وقطاع  احلكومة  بني  ات�صال  اإ�صرتاتيجية  الربنامج  ينتج  �صوف  لذلك  وبالإ�صافة  مركزي.  ل 

منظمات املجتمع املدين.

واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  قانون  اإ�صالحات  يف  للم�صاركة  حملي  خبري  اختيار  مت  الربع  وخالل 
 23-25 من  الفرتة  يف  �صنعاء  يف  املوؤ�ص�صي  التحليل  ل�صت�صاريي  عمل  ور�صة  وعقد  الأهلية، 
ال�صئون  وزارة  ديوان  املوؤ�ص�صي يف  للتحليل  ا�صت�صاريني/ات   8 مع  التعاقد  وكذا   ،12/2014/

الجتماعية والعمل واملكاتب املُ�صاِعَدة.

برنامج التدخل املتكامل 
و�صَل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع الربنامج اإىل 350 بكلفة تقديرية تتجاوز 32.2 مليون 
دولر، ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها حوايل 323،300 �صخ�س )51% منهم من الإناث(، وتتولد عنها 
قرابة 803 اآلف يوم عمل. وقد مت اإجناز 228 م�صروعًا بكلفة تبلغ حوايل 13.2 مليون دولر.

من  ومتدربة  متدربًا  لـ26  القيم  �صل�صلة  منهجية  يف  الأخرية  الدورة  تنفيذ  مت  الربع،  وخالل 
املناطق  خمتلف  يف  احليوانية  ال�صحة  عمال  ملتابعة  زيارات   3 وعمل  ال�صندوق،   �صباط 
امل�صتهدفة للربنامج، وكذا تنفيذ حملة التوعية )مرحلة التحفيز( لربنامج ال�صرف ال�صحي 
ووادي  رمية(  )اخل�صم،  واملغربة  ال�صجاع  وجبل  حجة(  )العتنة،  واملحجبية  �صعفان  قرى  يف 
امل�صح امليداين يف برنامج ال�صرف ال�صحي  حمنية )بني معان�س، ذمار(.. ف�صاًل عن تنفيذ 
يف قرى الذنبة واجللوب وال�صويعة والفقه )عزلة اأ�صاودة، ماوية، تعز(. كما جرى تاأهيل 105 
�صباب من عزلة القحيفة يف املعهد التقني ال�صناعي يف اأربعه جمالت )كهرباء مباٍن، كهرباء 
�صيارات، تكييف وتربيد، ميكانيكي �صيارات( لتمكنهم من احل�صول على فر�س يف �صوق العمل. 
احل�صر  يف  املحلية  التنمية  لربنامج  التح�صريية  املرحلة  مل�صروع  الأوىل  العمل  ور�صة  وُعقدت 
الفقر  النهائية جليوب  الزيارة  تنفيذ  اإىل  بالإ�صافة  ا�صت�صاريًا،   26 الفقر( ح�صرها  )جيوب 
)يف 5 مناطق( يف اأمانة العا�صمة مب�صاركة اأع�صاء من الوحدة التنفيذية. وجرى كذلك تنفيذ 
درا�صة التحليل املوؤ�ص�صي للوحدة التنفيذية لتاأهيل مناطق ذوي الدخل املحدود، والنتهاء من 
طباعة دليل اخلطوط الإر�صادية لالأخ�صائيني الجتماعيني يف مناطق برنامج التدخل املتكامل.

م�صروع تدريب ال�صلطة املحلية - رميه 
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الرتاث الثقايف

تتولد عنها  مليون دولر،   1.6 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  8 م�صاريع  املوافقة على  الربع  مت خالل 
فر�س عمل تقارب 34 األف يوم عمل. وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع الربنامج 
اإىل 284 بكلفة تقديرية تتجاوُز 64.2 مليون دولر، ي�صتفيُد منها اأكرُث من 371 األف �صخ�س 
)48% منهم من الإناث(، وتتولد عنها اأكرث من 2.5 مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ 

اإجناُز 228 م�صروعًا بكلفة تقارُب 37.5 مليون دولر.

ترميم اجلامع الكبري )�صنعاء(
توا�صلت اأعمال الرتميم يف امل�صروع مع تواُجد تدريجي لأع�صاء الفريق الإيطايل، وكذا رئي�س 
فريق العمل ورئي�س خرباء الرتميم/ مدير معهد فينيتو، وذلك لتفقد �صري العمل يف امل�صروع. 
ك�صفها  مت  التي  الغربي  اجلناح  اأروقة  جدران  توثيق  اأعمال  موا�صلة  الربع  هذا  خالل  مت  وقد 
موؤخرًا )مبا يف ذلك توثيق الأ�صرطة الكتابية اخل�صبية(، وموا�صلة اأعمال املج�صات الإن�صائية 
والأثرية داخل اجلامع )مبا يف ذلك املج�صات املختارة يف ال�صطح لأغرا�س معاجلة امل�صندقات 
واأر�صفة  والتوثيق،  الت�صنيف  الروتينية )مثل مهام  املكتبية  الأعمال  اخل�صبية(، وكذا موا�صلة 
واإدخال البيانات اليومية املح�صلة من املوقع اإىل احلا�صوب اأوًل باأول اإىل جانب اأعمال تنظيف 
املعثورات(. كما توا�صلت اأعمال توثيق الزخارف اجل�صية اجلدارية التي يتم الك�صف عنها على 
جدران املنارة ال�صرقية، بالإ�صافة اإىل اأعمال ترميم الأ�صقف وامل�صندقات اخل�صبية )مبا يف 
لها(،  احلاملة  واجلدران  ال�صيئة،  احلالة  ذات  لل�صقوف  امل�صاحبة  الإن�صائية  املعاجلات  ذلك 
تقوية  كما مت  الرتميم.  اأعمال  فيها  انتهت  التي  ال�صطح  املناطق يف  لبع�س  الق�صا�س  واأعمال 
الكتابية  الأ�صرطة  بع�س  اإ�صتكمال  )مع  فتحها  مت  التي  اخل�صبية  ال�صقف  عنا�صر  كل  وتدعيم 
موا�صلة  ومع  وال�صرقية.  الغربية  املنارتني  وجدران  زخارف  وتقوية  ك�صف  وجرى  املفقودة(، 
التمديدات  اأعمال  تنفيذ  بداأ  امل�صروع،  موقع  يف  حمليًا  الإ�صاءة  وحدات  اأغطية  و�صنع  اإنتاج 
الكهربائية لأروقة اجلناح الغربي.. كما بداأْت اأعماُل جتهيز اأر�صية املكتبة اجلنوبية )من موادَّ 
عازلٍة، وهيكل اإن�صائي معدين، لت�صتوعب اأحمال الكم الكبري من الكتب واملخطوطات اخلا�صة 
باجلامع(. وتوا�صَل تدريُب عدد من كوادر الهيئة العامة لالآثار �صمن فريقـَْي التنقيب الأثري 

واجلداريات.

ترميم اجلامع الكبري )�صبام/ كوكبان(
امليازيب  تركيب  ذلك  يف  )مبا  بالكامل  ال�صرقي  الرواق  ل�صقف  الق�صا�س  اأعمال  اإنهاء  مت 
زخارفها  منط  بنف�س  ال�صوح  على  املطلة  ال�صرقي  الرواق  جتاويب  بناُء  وا�صُتكِمَل  اخل�صبية(، 
عمل  وكذا  الرواق،  هذا  واأ�صقف  لأعمدة  احلديدية  الدعائم  فك  ومتَّ  الأ�صلية،  الياجورية 
َل  التمديدات الكهربائية الالزمة لإنارة هذا الرواق متهيدًا لفتتاحه واإعادة ت�صغيله. كما توا�صَ
تنفيذ جم�صات اإن�صائية واأثرية لأخذ مزيد من املعلومات عن م�صببات الأ�صرار يف اجلامع، وكذا 
لل�صقوط يف  الآيلة  توثيق امل�صندقات  بناء اجلامع. وجرى  تاريخ  اأثرية جديدة عن  اأدلة  جلمع 

اجلناح ال�صمايل، ومن ثـَمَّ نقلها اإىل الور�صة لغر�س ترميمها.

ترميم واإنقاذ جامع االأ�صاعر )مدينة زبيد التاريخية، احلديدة(
توا�صل ترميم الواجهتني الغربية وال�صمالية بتنفيذ اأعمال الفل�س والإعادة لالأجزاء املت�صررة 
الطيور،  وخملفات  الأتربة  من  ال�صمالية  الواجهة  نوافذ  وترميَم  تنظيَف  وكذا  جدرانها،  من 
ف�صاًل عن اأعمال توثيق وحفظ كل ما ُيعثـَر عليه من ُلقى اأثرية اأثناء اأعمال الرتميم اأو احلفر 

جوار اأ�صا�صات املبنى لأغرا�س الك�صف والتدعيم.
كما  مت ا�صتبدال كل ما هو تالف من اجل�صور والعنا�صر والفر�صات والب�صط اخل�صبية احلاملة 
للمداخل ودعائم العقود وقوائم ال�صالمل باأخ�صاب جديدة بعد معاجلتها كيميائيًا �صد ح�صرة 

العنا�صر  اإزالة  الياجور )مع  املبنية من  املداخل  اأكتاف  بناء  واإعادة  الأر�صة، ف�صاًل عن فل�س 
اخلزائن  اإىل  اإ�صافًة  اجلامع،  واجهات  بع�س  على  الإ�صمنت  كطبقات  امل�صوهة  امل�صتحدثة 
تنفيذها  واإعادة  العمل  مناطق  يف  ومتهالكة  مهرتئة  اأر�صيات  اأية  اإزالة  وكذلك  امل�صتحدثة(، 
اجلديدة  املوا�صئ  اأعمال  كافة  اإكمال  اأي�صًا  ومت  بالأ�صل(.  عليه  كانت  )كما  النورة  مبادة 
اخلارجية، بالإ�صافة اإىل فك ال�صقف امل�صتحدث يف اجلناح الغربي )مع تخزين الأخ�صاب امللونة 
يف م�صتودع قرب اجلامع بح�صب الرتقيم والتوثيق(، والنتهاء من اأعمال فل�س واإعادة املنطقة 

املت�صررة للجدران احلاملة للج�صور اخل�صبية لهذا ال�صقف.
عمق  وعلى  اجلنوبي،  املئذنة  جدار  لأ�صا�صات  املياه  ت�صرب  اأ�صباب  لتتبع  احلفر  اأعمال  واأثناء 

مرتين، مت الك�صف عن حمراب �صغري قدمي للم�صجد مبني من الياجور اأ�صفل جدار املئذنة.

ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية )تعز(/ املرحلة اخلام�صة
الرتميم  اأعمال  من  مراحل  عدة  تنفيذ  بعد  الهام  والأثر  امَلْعَلم  هذا  افتتاح  الربع  خالل  مت 
الفني الدقيق من ِقَبل ال�صندوق الجتماعي بالتعاون مع معهد فينيتو للرتاث الثقايف باإيطاليا 
)IVBC( ومب�صاركة نحو 66 من الكوادر واملهارت الفنية الوطنية التي مت تدريبها على مدى 

ع�صرة اأعوام  من العمل يف امل�صروع الذي وفر نحو 136 األف يوم عمل )فرد/ يوم(.

ر�صف �صوارع مدينة زبيد التاريخية )احلديدة ( 
كون مدينة زبيد التاريخية اإحدى املدن اليمنية الثالث امل�صجلة يف قائمة مدن الرتاث العاملي، 
فقد تبنى ال�صندوق الجتماعي تنفيذ برنامج كبري لر�صف وحت�صني ميادين و�صاحات و�صوارع 

املدينة الرئي�صية.
ومع نهاية هذا الربع، بلغ اإجمايل امل�صاحة الرتاكمية التي مت ر�صفها 46 األف مرت مربع )اأي 

21% من اإجمايل امل�صاحة املُْزَمع ر�صفها، والتي تبلغ 220 األف مرت مربع(.

كتالوج مقتنيات املتحف الوطني ب�صنعاء من امل�صكوكات االإ�صالمية
خالل  ال�صندوق  ت�صلم   ،)CIFAS( الجتماعية  والعلوم  لالآثار  الفرن�صي  املعهد  مع  بالتعاون 
هذا الربع كتاب /كتالوج عن امل�صكوكات اليمنية الإ�صالمية ، وهو الآن يف حوزة املتحف الوطني 
ب�صنعاء، وقد مّول ال�صندوُق طباعته بعد اأن مت ترجمته. َوُيَعدُّ هذا الكتاُب اإ�صافًة هامة للمكتبة 
اليمنية، حيث يعر�س امل�صكوكات وتاريخ �صكها وتداولها يف �صنعاء خالل الفرتة بني القرنني 

الأول وال�صاد�س الهجري.

اإنقاذ وتدعيم املتحف الوطني )تعز(
ا�صُتكِملت اأعمال الرتميم واإعادة التاأهيل التي نفذت لهذا املعلم الهام، والتي �صملت كلَّ مكونات 
وجب�صية  طينية  وتالبي�س  واأ�صقف  واأر�صيات  وخارجية  داخلية  وجدران  واجهات  من  املبنى 
)مبا يف ذلك اإ�صالح وترميم وا�صتبدال العنا�صر اخل�صبية للمبنى من نوافذ واأبواب، واأعمال 

الكهرباء وال�صباكة، واأعمال الق�صا�س لل�صالمل واملرافق ال�صحية(.

م�صروع جتريبي الإدرار الدخل لالأ�صر الفقرية من خالل املطبخ اليمني التقليدي
اإ�صهامًا منه يف خلق فر�س عمل ملحاربة الفقر، ومن خالل املُنتج الثقايف، اأجنز ال�صندوق خالل 
هذا الربع م�صروعًا تبنى فيه تدريب اأكرث من 60 امراأة على تعلُّم ِحْرفة اإنتاج مواد غذائية من 
املطبخ اليمني التقليدي، مبا ُيِدرُّ دخاًل وي�صهم يف حت�صني الظروف املعي�صية ل�صريحة من الن�صوة 
اللواتي ي�صعب عليهن العمل خارج منازلهن.. حيث مت تدريب املُ�صتهَدفات على حت�صني اجلودة 
ِكن اأن توفر  ، والتغليف ، والنظافة، ومهارات الت�صويق واملناف�صة. ومت كذلك تعريفهن بجهات مُيْ

قرو�صًا مي�صرة ملن يرغنب يف فتح م�صاريَع خا�صٍة بهن.

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

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510631البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 190253معماريون، متخ�صِّ

5039املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها
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لتمويل  م�صاريع   3 بتطوير  الرابع  الربع  والأ�صغر خالل  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  قامت وحدة 
 2.4 على  يزيد  ما  امل�صاريع  تلك  التزامات  اإجمايل  بلغ  حيث  الأ�صغر،  املن�صاآت  قطاع  اأن�صطة 
مليار دولر) ما يزيد على ن�صف مليار ريال(، كما بلغ اإجمايل متويل حمفظتـَْي قرو�س موؤ�ص�صة 
عدن وبرنامج الحتاد للتمويل الأ�صغر 315 مليون ريال )حوايل 1.5 مليون دولر(، بينما و�صل 
للتمويل  اليمن  و�صبكة  والأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  لوكالة  الفني  والدعم  املنح  اإجمايل 
الأ�صغر وموؤ�ص�صة مناء للتمويل الأ�صغر اإىل 65.3 مليون ريال )303,710 دولر(، وذلك نتيجة 

تو�صع اأن�صطة تلك الربامج ومقدمي اخلدمات غري املالية والتدريب.

 31 و�صل حجم حمفظة القرو�س الن�صطة لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى 
دي�صمرب 2014 ما يقارب  مليار ريال )حوايل مليون دولر(, و�صل عدد املقرت�صات واملقرت�صني 
من بنوك وموؤ�ص�صات وبرامج التمويل ال�صغري والأ�صغر اإىل مقرت�صًا ن�صطًا )من كال اجلن�صني(، 

خرين الن�صطني  مدخرًا ومدخرة كما بلغ عدد املدَّ

 جلنة ت�صيري الإدخال خدمات التاأمني االأ�صغر: قام ال�صندوق الجتماعي للتنمية وبالتعاون 
ت�صيري خا�صة  تكوين جلنة  2014 بهدف  دي�صمرب   12 ور�صة عمل يف  بعقد  الدويل  البنك  مع 
ور�صة  بعد  الور�صة جاءت  باأن هذه  اليمن.. علمًا  الأ�صغر يف  للتمويل  التاأمني  باإدخال خدمات 

موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

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

-90,000)امل�صاريع بعيدة املدى(

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

900,000580,692ريف

416,900303,992ح�صر

884,684-الإجمايل

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

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

8,105,647 13.13مليونريف

1,661,105 2.64 مليونح�صر

9,766,754الإجمايل

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

4,9803,355الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار(

ن�صبة املوارد املالية التي متَّ دفعها كاأجور )%(
60%73%

موؤ�صراُت قطاع الطرق
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 31 دي�صمرب 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

الو�صول اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,300998حت�صينها )كم(

تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

ت�صتمُل اأن�صطة هذا الربنامج على م�صاريع برنامج النقد مقابل العمل، وقطاع الطرق.
 

برنامج النقد مقابل العمل
تقديرية  بكلفة  العمل  مقابل  النقد  برنامج  يف  م�صروعًا   40 على  املوافقة  الربع  خالل  مت 
ع اأْن ي�صتفيَد منها حوايل 46 الف �صخ�س )%49 منهم من  تتجاوُز 8 ماليني دولر، ُيتوقَّ

الإناث(، وتتولد عنها فر�س عمل تربو عن 620 الف يوم عمل.

وبذلك، ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع الربنامج اإىل 803 بكلفة تقديرية تتجاوُز 
الإناث(،  منهم من  �صخ�س )%49  مليون   1.3 منها حوايل  ي�صتفيُد  دولر،  مليون   167
وتتولد عنها قرابة 14.4 مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 548 م�صروعًا 

بكلفة تقارُب 97.4 مليون دولر.

مقابل  النقد  برنامج  اطار  يف  تدريبية  دورات  عقد  على  الربع  خالل  الن�صاُط  تركز  وقد 
العمل، حيث ُعِقدت 14 دورة يف مكاتب فروع ال�صندوق مبحافظات اإب وتعز و�صبوة واملكال 

واحلديدة وعمران والبي�صاء حول اآلية ومعايري الربنامج، واأنظمة الري ال�صيلي، والنماذج 
الفوتوغرايف.  الت�صوير  واأ�صا�صيات  القات،  واأ�صرار  التغذية،  �صوء  وخماطر  املحا�صبية، 
اأع�صاء  اإىل  اإ�صافة  وا�صت�صاريني،  وفنيني  وحما�صبني  مهند�صني  الور�س  تلك  ا�صتهدفت 
اللجان الطوعية وال�صلطات املحلية يف املديريات امل�صتهدفة. ا�صتهدفت الدوراُت 105 فنيني 

ومهند�صني، و33 حما�صبًا، و34 ا�صت�صاريًا )ن�صفهم من الإناث(.

قطاع الطرق
 192,8 845 بكلفة تقديرية تتجاوُز  اإىل  و�صل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع 
4.4 مليون �صخ�س )50% منهم من الإناث(، وتتولد  مليون دولر، ي�صتفيُد منها حوايل 
عنها قرابة 9.1 مليون فر�صة عمل. وت�صتمُل امل�صاريُع على �صقِّ واإعادة تاأهيل طرق ريفية 

بطول 3,500 كيلومرت تقريبًا، ور�صف م�صاحات بلغت حوايل 3 ماليني مرت مربع.

من هذه امل�صروعات، متَّ اإجناُز 708 م�صاريع بكلفة تتجاوُز 146,8 مليون دولر.

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة
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العمل التي اأقيمت يف20 اأغ�صط�س املا�صي، والتي مت فيها مناق�صة تقرير خبري البنك الدويل 
حول اإمكانية اإدخال مثل هذه اخلدمات يف اليمن، والتي خرجت بعدة تو�صيات من اأهمها ان 
ادخال التاأمني للتمويل الأ�صغر �صيكون ناجحا اذا كان هناك جهود منظمة وخمططة ولي�صت 
مبادرات فردية تفتقر للتن�صيق والتنظيم. وقد ح�صر الور�صة ممثلون عن اأبرز �صركات التاأمني 
وموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر باليمن وبع�س املمولني الدوليني وقد مت التفاق مبدئيًا على ت�صكيل 
التمويل ال�صغر واي�صا �صندوق  التاأمني وبنوك  الفاعلة يف  ال�صركات  ابرز  الت�صيري  من  جلنة 

الرعاية الجتماعية والربيد وبع�س امل�صت�صفيات و اأي�صًا بع�س املمولني كمراقبني.
الدعم الفني لتطوير االأنظمة االآلية لربامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر: وا�صلت الوحدة 
مت  حيث  الأ�صغر،  التمويل  وموؤ�ص�صات  لربامج  الآلية  الأنظمة  لتطوير  الفني  الدعم  تقدمي 
ا�صتكمال ربط ال�صبكة املركزية ملوؤ�ص�صة مناء وبرنامج اآزال.. وبذلك اأ�صبح العمل مركزيًا على 
الأنظمة الآلية. كما مت ا�صتكمال ربط الأنظمة الآلية )نظام القرو�س والنظام املايل( ملوؤ�ص�صة 
عدن للتمويل الأ�صغر وبرنامج اآزال لنف�س الهدف. اأي�صًا مت ا�صتكمال تطوير نظام املوؤ�صرات 
ومت  واأ�صرع.  اأف�صل  ب�صكل  القرارات  اتخاذ  يف  �صي�صهم  حيث  والربامج،  للموؤ�ص�صات  البيانية 
اأي�صًا  وجرى  الآلية،  اأنظمتها  لتطوير  املوؤ�ص�صات  لكافة  الفني  الدعم  تقدمي  موا�صلة  كذلك 

حتديث موقع ال�صتعالم الئتماين على العمالء.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر
43 مليون  الوكالة مببلغ يقارُب  الرابع بتمويل  للتنمية خالل الربع  قام ال�صندوق الجتماعي 
اأن�صطتها يف املركز الرئي�صي وفرعيها يف عدن واملكال. وقد قامت الوكالة خالل  ريال لتنفيذ 
اأن�صطة يف جمال خدمات الأعمال غري املالية لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية  الربع بتنفيذ عدة 

والأ�صغر.

وامل�صاركني  للرياديني  الأول  الت�صبيكي  اللقاء  �صنعاء  حمافظة  يف  اأقيم  فر�صة:  م�صروع 
بامل�صروع، ح�صره 28 مر�صدًا ورياديًا.. حيث يعترب ن�صاط اللقاء الت�صبيكي من �صمن اأن�صطة 
�صنعاء يف  امل�صروع يف  اأع�صاء  كل  اإىل جتميع  تهدف  والتي  فر�صة،  اخلا�صة مب�صروع  املتابعة 
لقاء تعاريف يوطد عالقات التعارف بينهم لتبادل اخلربات وم�صاركة النجاحات والخفاقات 
وعر�س نتائج التقييم الن�صفي للم�صروع. ويف هذا اللقاء، مت ا�صتعرا�س نتائج التقييم الن�صفي 
التي اأعدها فريق العمل يف الأردن، و بعد ذلك بداأت اجلولت الر�صادية بجلو�س الرياديني مع 

املر�صدين �صمن خم�س جولت تعارف.

26/10/2014م احلفل اخلتامي مل�صروع فر�صة، حيث مت الأحتفال  اأُقيم يف �صنعاء يف  كما 
بتخرج 62 مر�صدًا ورياديًا بعد اإنتهاء عام اإر�صادي، مت فيه تطوير مهارات الرياديني يف جذب 
وم�صاركة  احل�صور  اأمام  مل�صاريعهم  رياديني   8 ا�صتعرا�س  احلفل  خالل  مت  وقد  امل�صتثمرين. 
بع�س املر�صدين والرياديني مبداخالتهم التي ركزت على ا�صتعرا�س جتاربهم يف امل�صروع. كما 
مر�صدًا   64 بتخرج  الحتفال  مت  وقد  للم�صروع،  اخلتامي  احلفل   30/10 بتاريخ  بعدن  اأُقيم 

ورياديًا، ومت خالل احلفل ا�صتعرا�س 7 رياديني مل�صاريعهم.     
برنامج بيزن�س اإيدج: قامت الوكالة بتحديث املواد الدعائية للربنامج )برو�صورات( واإعدادها 
وطباعتها باللغة الجنليزية وذلك للرتويج عن الربنامج ، كم قامت مبتابعة املعاهد ال�صريكة 
التي قامت بتنفيذ اأكرث من األف دورة تدريبية يف جمال الت�صويق، �صناعة واإتخاذ القرار، املوارد 

الب�صرية، املهارات النتاجية.

بعمل   2014 اأكتوبر  �صهر  خالل  الوكالة  قامت  )مبادرة(:  لل�صباب  االأعمال  ريادة  م�صروع    
قاعدة بيانات خا�صة بطالب اجلامعات الذين �صجلوا يف برنامج مبادرة )وو�صل عددهم اإىل 
1,115 طالبًا(. وو�صل عدد الذين در�صوا الربنامج اإىل 1,037 )منهم 410 طالبات( ، كم 
مت عمل قاعدة بيانات اأخرى لـ637 طالبًا )منهم 237 طالبة( الذين قدموا خطط م�صاريع، 
وقد مت منحهم �صهادات. اإ�صافة اإىل ذلك مت فرز 381 خطة عمل م�صاريع ريادية وفقًا ملعايري 
ال�صغرية  للتمويل  الت�صامن  برنامج  مع  التن�صيق  ومت  عمل.  خطة   50 اختيار  بهدف  حمددة 
والأ�صغر وم�صرف الكرميي لتمويل عدد من م�صاريع الطالب الفائزين. كما قامت الوكالة يف 
التوا�صل مع  بـ28 من مر�صدي الربنامج، حيث مت  11/2014 بالإعداد لور�صة خا�صة   /29

جميع امل�صاركني يف الور�صة.

املحا�صبة  هيئة  مع  بالتعاون  الربنامج  بتنفيذ  الوكالة  تقوم  اخلليجية:  الزمالة  برنامج 
واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي. وقد قامت الوكالة يف 16/11/2014م 
باإختيار اأف�صل 37 حما�صبًا قانونيًا )من اجمايل 65( لدخول اإمتحان الزمالة اخلليجية لأربع 

مواد )والذي مت بال�صراكة مع معهد �صيدز للتعليم(. و�صتقوم الوكالة بتحمل 80% من اإجمايل 
تكاليف الختبار.

دورات تدريبية للمحا�صبني: نظمت الوكالة 3 ثالث دورات تدريبية لـ75 حما�صبًا وحما�صبة، 
والقانون  واملراجعة  الإدارية  واملحا�صبة  التقارير  واإعداد  املالية  املحا�صبة  مواد  على  ركزت 

التجاري والزكاة ال�صريبية، حيث حتملت الوكالة 80% من ر�صوم الدورات.

 4 ودي�صمرب  نوفمرب  �صهَرْي  الوكالة خالل  نفذت  ال�صمكي:  االإر�صاد  تعريفية يف جمال  ور�س 
ور�س تعريفية يف الريدة ال�صرقية وق�صيعر والدي�س ال�صرقي واملكال وال�صحر واحلامي.. وذلك 
يف جمال الإر�صاد ال�صمكي للحفاظ على البيئة البحرية واجلودة. واعطت تلك الور�س روؤ�صاء 
اجلمعيات ال�صمكية فكرة عن امل�صروع ومت خاللها عقد حلقة نقا�س للخروج بتزكيات ت�صب يف 
م�صلحة امل�صروع وحت�صني التجريب، وكذلك رفع وعي 80 �صياد تقليدي من املتعاملني مع البيئة 
البحرية والإرتقاء بهم اإىل ال�صبل الكفيلة بحماية م�صدر رزقهم من الو�صائل واملعدات ال�صارة 
وكذلك حت�صني م�صتوى الدخل لل�صياد التقليدي وال�صتفادة من املخلفات ال�صمكية والزراعية 
الناجته من مواقع الإنزال والأ�صواق املركزية وكذلك امل�صانع ال�صمكية يف اليمن والتي ميكن 
يف  املزارع  منها  ي�صتفيد  التي  الع�صوية  والأ�صمدة  الأ�صماك  غذاء  ت�صنيع  يف  منها  الإ�صتفادة 
الع�صوية  والإ�صمدة  الغذاءال�صمكي  لإنتاج  ال�صحيحية  الطرق  وكذلك  الزراعية،  العمليات 

ب�صورة متطورة وحديثة تكون قابلة لال�صتهالك املحلي والت�صدير اأي�صًا.

مناهج تدريبية ق�صرية يف برنامج “تعرف على عامل االأعمال” )كاب(: مت عقد ور�صة خا�صة 
مب�صروع "كاب"، وذلك بهدف �صرح مراحل امل�صروع وعر�س نتائج امل�صروع وق�ص�س النجاح 
حكومية  وجامعات  اخلا�س  القطاع  �صركات  بني  توزعوا  الذين  احلا�صرون  فيها  ظهر  التي 
حمافظة  يف  هامة  و�صخ�صيات  توظيف  ومكاتب  للم�صروع  تابعني  ومتدربني  ومدربني  وخا�صة 
عدن وال�صندوق الإجتماعي للتنمية. وتلت عملية العر�س نقا�صات مفتوحة بني جميع امل�صاركني 

بهدف توليد اأفكار تخدم اجلميع، وخ�صو�صًا خريجي اجلامعات.

م�صروع تدريب مالكات امل�صاريع: قامت الوكالة با�صتئناف تنفيذ هذا امل�صروع )املرحلة الثانية( 
من خالل اإجراِء مقابالت مع 53 مدربة من حمافظات �صنعاء وعدن واأبني وح�صرموت وتعز 
واإب واحلديدة، وذلك حل�صور الدورة التدريبية اخلا�صة بالربنامج، حيث تهدف الوكالة اإىل 
تو�صيع الربنامج يف املحافظات املذكورة. وقد اأقامت الوكالة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
على  بناء  الدورات  تنفيذ  لُيعتمد  املتدربات  تاأهيل  يتم  حيث  الربنامج،  مدربات  تدريب  دورة 
املعايري املخ�ص�صة. ومت بالتعاون مع منظمة ماري �صتوب�س البدء بتدريب 62 مالكة يف حمافظة 
�صنعاء واإب، ثم نفذت الوكالة دورة تدريب 24 مدربة يف عدن واأبني واملكال وتعز واحلديدة. 
كما اأُقيمت ور�صة عمل تن�صيطية ملدربات امل�صروع املعتمدات لعامي 2011/ 2012 يف �صنعاء، 

وذلك من اأجل اطالعهن على التحديثات اجلديدة يف املنهج.
�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر

قام ال�صندوق خالل الربع بتمويل ال�صبكة مببلغ 17.6 مليون ريال )ما يعادل 81,792 دولرًا( 
كمنحة لتنفيذ اأن�صطتها.

يف    2014 دي�صمرب   9 يف  ال�صبكة  عقدت  الريفية:  املناطق  يف  العمل  فر�س  زيادة  م�صروع 
عدن الور�صة التعريفية الأوىل مل�صروع زيادة فر�س العمل، وذلك بال�صراكة مع منظمة مري�صي 
كورب�س، واليت ا�صتهدفت فروع موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر العاملة يف اإطار املناطق امل�صتهدفة 
من امل�صروع )عدن  وحلج واحلديدة وتعز واأبني(. وقد �صارك يف الور�صة اأكرث من 40 م�صاركًا 
من فروع هذه املوؤ�ص�صات. اجلدير بالذكر اأن امل�صروع �صي�صتمر 3 �صنوات وهو ممول من قبل 
املفو�صية الأوروبية. وركزت  الور�صة على تعريف امل�صاركني بامل�صروع الذي يهدف اإىل تقدمي 
�صل�صلة  اأداء  لتح�صني  وغريهم  واملنتجني  املزارعني  اإحتياجات  مع  تتنا�صب  متويلية  منتجات 
حتويله،  طرق  فيها  مبا  بامل�صتهلك،  وانتهاًء  املزارع  من  اإبتداًء  بال�صم�صم  اخلا�صة  القيمة 
والربط بني املزارعني واملنتجني والأ�صواق اجلديدة داخل اليمن وخارجه, و�صبل ربط خدمات 
الروابط بني حلقات  وتعزيز  م�صتوى  ورفع  امل�صروع،  امل�صتهدفة من  بالفئات  املالية  املوؤ�ص�صات 

ال�صل�صة ل�صمان ا�صتدامة اأثر امل�صروع بعد انتهائه.

ور�صة  الأ�صغر  للتمويل  اليمن  �صبكة  اأقامت  لل�صبكة:  جديدة  ا�صرتاتيجية  لتطوير  االإعداد 
2014 بال�صراكة مع الوكالة الأملانية  عمل ا�صتثنائية يف بريوت - لبنان مطلع �صهر دي�صمرب  
تطوير  اإىل  تهدف  والوكالة  ال�صبكة  بني  اللقاءات  من  �صل�صلة  �صمن  وذلك  الدويل،  للتعاون 
اخلطة الإ�صرتاتيجية اجلديدة لل�صبكة لالأعوام 2015 - 2017، اإ�صافة اإىل تو�صيح القوا�صم 
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موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر دي�صمرب 2014 م

الربنامجم

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

ريال(

حمفظة 
القرو�س 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
املوظفني

عدد م�صئويل 
منطقة العملالقرو�س

مدخرونمقرت�صون
عدد 

القرو�س

مبالغ 
القرو�س
)مليون 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

40,8194393,0532,7650.33113,4878,639276136بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

18,2428429,0628063.78133,7076,82414477الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

14,7579212,025980068,0054,1648545موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

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

4
موؤ�ص�صة مناء للتمويل ال�صغري 

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب9,964553,0186672.6776,5086,67611476والأ�صغر

5
برنامج الت�صامن للتمويل 

7,8862901,2722.6637,6138,57611889 الأ�صغر
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

7,7504478,0162,0470.516,1307,36910281الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج ح�صرموت للتمويل 

ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم(6,215404,0647457.8320,1562,0655620الأ�صغر

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

5,2062502,123322,61717,05512621واملن�صاآت ال�صغرية

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

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

اأمانة العا�صمة4,500652,8763567.8245,8432,4738235برنامج اأزال للتمويل الأ�صغر9

10
برنامج الحتاد للتمويل 

4,0361000413047,3242,2638230الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

11
�صركة الأوائل للتمويل 

1,4648105214.1859,8312,1333919الأ�صغر-
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

مناطق خمتلفة85,0243,413م�صاريع مدرة للدخل12

120,839622,11412,226726,24571,6501,224629اإلجمالي

امل�صرتكة بني توجهات ال�صبكة وتوجهات الوكالة، حيث واأن ال�صبكة بالإ�صافة اإىل البنك املركزي 
اليمني �صيكونان ال�صريكني ال�صرتاتيجيني للوكالة يف اليمن.

مع اجلمعية  بالتعاون   2014 نوفمرب   25  -  24 ال�صبكة يف  اأقامت  تبادل اخلربات:  برنامج 
اللبنانبة للتنمية )املجموعة( دورة تدريبية �صمن برنامج تبادل اخلربات حتت عنوان املوارد 
اأع�صاء  املوؤ�ص�صات  الدورة عدد من ممثلي  �صارك يف  الأ�صغر. وقد  التمويل  اإطار  الب�صرية يف 

ال�صبكة، بالإ�صافة اإىل وحدة التمكني القت�صادي يف البنك الإ�صالمي اليمني.

ور�صة تعريفية للبنوك التجارية واالإ�صالمية: اأقامت ال�صبكة يف 19 نوفمرب 2014 )بدعم 
من ال�صندوق الإجتماعي للتنمية( ور�صة تعريفية بالتمويل الأ�صغر، ا�صتهدفت القطاع البنكي 
عن  ف�صاًل  والإ�صالمية،  التجارية  البنوك  ممثلي  من  عدد  وح�صرها  والإ�صالمي،  التجاري 
ممثلي البنك املركزي اليمني، وهدفت اإىل تعريف البنوك بخدمات قطاع التمويل الأ�صغر وما 
قدمه يف اليمن منذ اأن بداأ، وكذا دعوة القطاع البنكي للم�صاهمة يف تنمية الإقت�صاد الوطني 

ودعم الفقراء من خالل ممار�صة التمويل الأ�صغر.

من  )بتمويل  ال�صبكة  قامت  واملهنية:  القرائية  االأمية  حمو  م�صروع  مع  اتفاقية  توقيع 
املمول  واملهنية  القرائية  الأمية  حمو  م�صروع  �صمن  ميدانية  درا�صة  بتنفيذ  اأي�صًا(  ال�صندوق 
من البنك الإ�صالمي للتنمية، والذي �صي�صتمر 5 �صنوات، ويرتكز تنفيذه على خمرجات عينات 
الدرا�صة التي تنفذها ال�صبكة، والتي ت�صتهدف 4 حمافظات )وهي �صنعاء وح�صرموت وحلج 
واحلديدة( حيث ت�صمل الدار�صة 12,000 ا�صتمارة بحث، بالإ�صافة اإىل 100 جمموعة نقا�س 

بوؤرية. ويهدف امل�صروع اإىل امل�صاهمة يف التخفيف من الفقر يف املناطق الريفية يف املحافظات 
املذكورة من خالل  اإتاحة الو�صول اإىل التعليم غري احلكومي, وتوفري تدريب مهني لل�صباب يف 
املناطق امل�صتهدفة، وتدريب الأمهات العامالت، وتقدمي خدمات التمويل الأ�صغر، ف�صاًل عن 
ع اأْن ي�صَل عدُد امل�صتفيدين من امل�صروع اإىل اأكرث من 8,000 م�صتفيد  بناء القدرات... َوُيَتَوقَّ

وم�صتفيدة.

 25 يف  الجتماعي  ال�صندوق  من  بدعم  ال�صبكة  نظمت  االإعالم:  لو�صائل  تعريفية  ور�صة 
�صغر لو�صائل الإعالم وال�صحفيني اليمنيني،  دي�صمرب 2014 ور�صة عمل تعريفية بالتمويل الأ
وذلك بهدف تعريف ال�صحفيني بالتمويل الأ�صغر وم�صطلحاته واأهميته واأهدافه وكيفية تقدمي 
موؤ�ص�صات وبنوك التمويل الأ�صغر للتمويالت. وقد �صارك يف الور�صة 30 �صحفيا ميثلون خمتلف 

و�صائل الإعالم امل�صموعة واملقروءة واملرئية.

الرابع  ال�صحب   2014 دي�صمرب   8 يف  ال�صبكة  اأقامت  ال�صباب:  لدى  االإدخار  ثقافة  ت�صجيع 
للتنمية  الأملانية  والوكالة  �صلتك،  )منظمة  �صركائها  مع   بالتعاون  ال�صبابي  الدخار  ملبادرة 
وهو  الإ�صالمي(،  الأ�صغر  للتمويل  الُكرميي  وم�صرف  الأ�صغر،  للتمويل  الأمل  وبنك  الدولية، 
بني  الدخار  لت�صجيع  وذلك  املدخرين،  للعمالء  عديدة  جوائز  تقدمي  فيه  يتم  الذي  ال�صحب 
اأنَّ  اىل  الإ�صارة  جتدُر  عامًا(.   30  -  16 بني  املرتاوحة  الأعمار  ذوي  )من  ال�صباب   او�صاط 
عدد املدخرين ال�صباب )من كال اجلن�َصنْي( و�صل اإىل اأكرث من 80 األف مدخر على مدى عام 

تقريبًا.
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عدد امل�صاريع وامل�صتفيدين املتوقعني والتكلفة التقديرية وفر�س العمل املقدرة 
خالل الربع الرابع 2014 )ح�صب القطاع(

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
) دولر( 

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة

ن�صبة الإناث )%( الإجمايل
11308,436308,43699,426494,780البيئة

84,822,5004,822,5001,83458279,414التعليم

2010,292,4179,787,42957,46851175,744الدعم املوؤ�ص�صي

15,1045,104603327الزراعة

32,425,3512,425,35111,86062221املن�صاآت الأ�صغر

81,623,2001,623,200142033,781املوروث الثقايف

1216,80076,800542511,447املياه

408,071,8838,071,88345,70549620,087النقد مقابل العمل

9227,765,69127,120,703217,037501,115,501*الإجمايل

عدد امل�صاريع التي متت املوافقة عليها وكلفتها التقديرية
خالل الربع الرابع 2014  )ح�صب املحافظة(

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر(

م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية 

)دولر(

توزيع ال�صتثمار 
على املحافظات 

)%(

152,073,0392,073,0397.5اإب

142,877,4202,877,42010.4اأبني

612,184,93512,184,93543.9اأكرث من حمافظة

4742,416742,4162.7اأمانة العا�صمة

1143,791143,7910.5البي�صاء

3926,358926,3583.3احلديدة

2550,260550,2602.0ال�صالع

1585,000585,0002.1املحويت

5980,199840,1993.5تعز

101,158,069701,8584.2حجة

4793,200793,2002.9ح�صرموت

3276,277276,2771.0ذمار

1232,700232,7000.8رمية

2334,666334,6661.2�صبوة

1242,200242,2000.9�صعدة

15,1045,1040.0�صنعاء

71,243,0971,194,3204.5عمران

102,240,4602,240,4608.1حلج

2176,500176,5000.6اأرخبيل �صقطرى

9227,765,69127,120,703100.0*الإجمايل

ن�صبة توزيع اال�صتثمار يف ال�صندوق للربع الرابع 2014 

1%

املن�صاآت الأ�صغر

املوروث الثقايف

البيئة

املياه

الدعم املوؤ�ص�صي

التعليم 

النقد مقابل العمل 

  *الإجمايل ي�صمل 24 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي

  *الإجمايل ي�صمل 24 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي
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العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وحتت التنفيذ واملوافق عايها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
وامل�صتفيدين املتوقعني والعمالة املوؤقتة املقدرة حتى نهاية عام 2014 )ح�صب القطاع(

عدد القطاع
امل�صاريع

التكلفة التقديرية 
) دولر( 

 م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية
)دولر(

املتعاقد )دولر (

امل�صتفيدون غري املبا�صرين املتوقعونامل�صتفيدون  املبا�صرون املتوقعون

العمالة املوؤقتة
اإناثذكوراإناثذكور

41246,135,31939,725,33337,516,5741,812,0931,804,832213,442210,6681,392,974البيئة

35032,243,79126,718,25022,398,959157,995165,289111,048114,156802,708التدخل املتكامل

1,07529,085,91429,047,31320,902,767120,84580,716430,351462,592425,458التدريب

5,282763,581,023738,811,425646,746,7281,527,7301,286,2141,918,8681,630,54125,001,235التعليم

67740,660,99638,037,98424,162,249394,944348,875326,174290,559916,525الدعم املوؤ�ص�صي

46958,677,60353,813,27041,294,928255,580218,711469,094369,9891,467,501الزراعة

1,218108,375,330105,560,92788,360,6572,858,0754,977,376864,8021,504,5102,319,300ال�صحة

845192,819,354186,655,682180,326,6182,203,2312,179,652843,899834,6009,064,918الطرق

الفئات ذات 
71737,929,64837,175,75231,496,646الحتياجات اخلا�صة

112,00572,53268,48252,431863,939

19849,369,18549,206,08339,438,24887,356370,469515,9111,511,056173,386املن�صاآت الأ�صغر

338,982,0318,981,0317,851,49018,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28464,205,21663,465,81054,887,746192,475178,57964,36669,4132,513,559الرتاث الثقايف

2,297429,287,902210,720,175212,654,8052,038,5702,055,480156,474137,1178,910,054املياه

803167,307,114166,465,032155,726,410643,320626,204952,7111,005,27914,373,706النقد مقابل العمل

7916,783,51816,783,51815,542,26766,18326,41793,31768,4193,478خدمات الأعمال

68,246,569    147392,045,443,9461,771,167,5851,579,307,092*الإجمايل

امل�صاريع املُْنَجَزة خالل عام 2014 

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

472,084,742البيئة

302,358,429التدخل املتكامل

1002,872,603التدريب

34264,068,469التعليم

301,022,776الدعم املوؤ�ص�صي

1149,333,470الزراعة

826,210,273ال�صحة

8325,936,127الطرق

512,279,226الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

65,017,334املن�صاآت الأ�صغر

152,949,921املوروث الثقايف

15322,446,992املياه

19546,379,207النقد مقابل العمل

31,220,272خدمات الأعمال

1,251194,179,842الإجمايل

عدد امل�صاريع والكلفة التقديرية 
وم�صاهمة ال�صندوق التقديرية لعام 2014 ح�صب القطاع

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق 
التقديرية
) دولر( 

21552,801552,801البيئة

167,07267,072التدخل املتكامل

116,276,7436,276,743التعليم

2712,213,70511,708,717الدعم املوؤ�ص�صي

22,187,1042,187,104الزراعة

66,382,8836,382,883ال�صحة

3562,300548,900الطرق

1411,367,46011,367,460املن�صاآت الأ�صغر

1130,000130,000املن�صاآت ال�صغرية

152,876,0002,876,000املوروث الثقايف

105,144,0601,740,680املياه

12227,354,81727,354,817النقد مقابل العمل

105,743,9435,743,943خدمات الأعمال

24380,858,88876,937,120*الإجمايل

عدد امل�صاريع وحجم اال�صتثمار خالل عام 2014 ح�صب املحافظة 

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق 
التقديرية
) دولر( 

305,241,4425,241,442اإب

289,086,8759,086,875اأبني

3301,166301,166اأرخبيل �صقطرى

7849,056849,056امانة العا�صمة

63,127,6651,155,465البي�صاء

178,422,8348,422,834احلديدة

4852,760852,760ال�صالع

1585,000585,000املحويت

308,869,3618,720,561تعز

283,691,7813,230,970حجة

51,798,5531,798,553ح�صرموت

82,242,837951,657ذمار

61,426,7091,426,709رمية

71,041,8321,041,832�صبوة

71,608,3551,608,355�صعدة

15,1045,104�صنعاء

101,330,8411,282,064عمران

102,240,4602,240,460حلج

3528,136,25728,136,257اأكرث من حمافظة

24380,858,88876,937,120*الإجمايل

اإجنازات ال�صندوق خالل العام 2014 

نظرًا للنق�س احلاد يف التمويل الذي يح�صل عليه ال�صندوق الجتماعي من احلكومة اليمنية 
واملانحني اخلارجيني، قام ال�صندوق بتطوير 243 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 81 مليون 

دولر )مقارنة بعام 2013: 1،444 م�صروعًا، و332 مليون دولر(، ُيتوقع اأْن ي�صتفيد من 
م�صاريع عام 2014 ا�صتفادة مبا�صرة حوايل 477 الف �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، 

وتتولد عنها فر�س عمل تتجاوز 3.2 مليون يوم عمل.

  *الإجمايل ي�صمل 40 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي

  *الإجمايل ي�صمل 40 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي
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العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وحتت التنفيذ واملوافق عليها
والكلفة التقديرية والتعاقدية حتى نهاية عام 2014  ) ح�صب املحافظة(

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر (

م�صاهمة ال�صندوق 
 املتعاقد )دولر(التقديرية )دولر (

1,411202,336,807168,829,380157,313,977اإب

34968,419,62856,542,46944,092,330اأبني

515,934,6265,699,9215,803,298اأرخبيل �صقطرى

712107,076,051101,627,17692,249,383اأمانة العا�صمة

31240,112,16035,629,51632,477,061البي�صاء

16019,430,79418,534,39315,870,912اجلوف

1,251185,360,802179,853,074155,518,109احلديدة

29849,765,23043,588,69636,669,929ال�صالع

44162,231,57054,308,10348,845,861املحويت

1078,470,1007,970,3447,224,523املهرة

1,809280,929,492207,090,777194,489,086تعز

1,181165,822,058148,123,865130,091,566حجة

68378,622,76475,995,20362,907,042ح�صرموت

974130,181,942102,733,80599,640,937ذمار

36657,514,33036,435,82939,841,558رمية

30633,382,54832,087,63028,719,886�صبوة

35556,592,50255,548,19751,323,477�صعدة

53967,106,65762,594,07754,162,146�صنعاء

32548,333,06045,786,80439,376,388عدن

927124,511,907110,452,31199,966,318عمران

730118,593,25189,459,19982,138,411حلج

13011,891,49711,234,15010,833,807ماأرب

1,322122,824,168121,042,66589,751,086اأكرث من حمافظة

147392,045,443,9461,771,167,5851,579,307,092*الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة والكلفة التعاقدية 
حتى نهاية عام 2014 )ح�صب القطاع(

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

32923,908,512البيئة

22813,155,509التدخل املتكامل

91115,160,698التدريب

4,662556,945,889التعليم

59520,622,082الدعم املوؤ�ص�صي

32219,435,962الزراعة

1,09771,869,947ال�صحة

708146,812,456الطرق

66128,573,054الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

16427,807,550املن�صاآت الأ�صغر

327,721,490املن�صاآت ال�صغرية

22837,453,564املوروث الثقايف

1,759135,438,915املياه

54897,391,752النقد مقابل العمل

526,913,708خدمات الأعمال

12,2961,209,211,089الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وحتت التنفيذ واملوافق عايها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
وامل�صتفيدين املتوقعني والعمالة املوؤقتة املقدرة حتى نهاية عام 2014 )ح�صب القطاع(

عدد القطاع
امل�صاريع

التكلفة التقديرية 
) دولر( 

 م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية
)دولر(

املتعاقد )دولر (

امل�صتفيدون غري املبا�صرين املتوقعونامل�صتفيدون  املبا�صرون املتوقعون

العمالة املوؤقتة
اإناثذكوراإناثذكور

41246,135,31939,725,33337,516,5741,812,0931,804,832213,442210,6681,392,974البيئة

35032,243,79126,718,25022,398,959157,995165,289111,048114,156802,708التدخل املتكامل

1,07529,085,91429,047,31320,902,767120,84580,716430,351462,592425,458التدريب

5,282763,581,023738,811,425646,746,7281,527,7301,286,2141,918,8681,630,54125,001,235التعليم

67740,660,99638,037,98424,162,249394,944348,875326,174290,559916,525الدعم املوؤ�ص�صي

46958,677,60353,813,27041,294,928255,580218,711469,094369,9891,467,501الزراعة

1,218108,375,330105,560,92788,360,6572,858,0754,977,376864,8021,504,5102,319,300ال�صحة

845192,819,354186,655,682180,326,6182,203,2312,179,652843,899834,6009,064,918الطرق

الفئات ذات 
71737,929,64837,175,75231,496,646الحتياجات اخلا�صة

112,00572,53268,48252,431863,939

19849,369,18549,206,08339,438,24887,356370,469515,9111,511,056173,386املن�صاآت الأ�صغر

338,982,0318,981,0317,851,49018,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28464,205,21663,465,81054,887,746192,475178,57964,36669,4132,513,559الرتاث الثقايف

2,297429,287,902210,720,175212,654,8052,038,5702,055,480156,474137,1178,910,054املياه

803167,307,114166,465,032155,726,410643,320626,204952,7111,005,27914,373,706النقد مقابل العمل

7916,783,51816,783,51815,542,26766,18326,41793,31768,4193,478خدمات الأعمال

68,246,569    147392,045,443,9461,771,167,5851,579,307,092*الإجمايل

اإجنازات ال�صندوق تراكميًا 

  *الإجمايل ي�صمل 233 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي

  *الإجمايل ي�صمل 233 م�صروعًا مل يتوفر لها م�صدر متويلي
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يقيم عامر اأحمد ح�صني )عمره 45 عامًا( يف قرية »م�صابب« اإحدى قرى منطقة »جحاف« )حمافظة ال�صالع(، حيث يف�صل بني قريته والقرى املجاورة لها عدد من الطرق 
الوعرة التي تنطوي على خماطر كثرية ملن يجتازها، يف وقت تفتقر فيه القرية لو�صائل العي�س الب�صيط. يعول »عامر« اأ�صرة مكونة من 10 اأفراد. ورغم اأنه يعمل يف مهنة البناء، 
اإل اأنه يق�صي اأغلب اأوقاته عاطاًل، ب�صبب قلة فر�س العمل-اإْن مل نقل انعدامها يف اأحياٍن كثرية. موؤخًرا، اأدرجت قريته �صمن برنامج النقد مقابل العمل الذي ينّفذه ال�صندوق 
الجتماعي للتنمية. فبموجب هذا الإدراج، تختار كل اأ�صرة �صخ�صًا منها للم�صاركة يف اأي عمل تنموي باملحافظة اأو القرية التي يقطنها على اأن يح�صلوا مقابل ذلك على مبلغ 

مايل بقدر امل�صاركة. يقول عامر، اإنه يح�صل على مبالغ منا�صبة، ما كان ليح�صل عليها لول هذا امل�صروع، م�صرًيا اإىل اأنه ا�صرتى مواد غذائية لأ�صرته التي تواجه �صعوبات 
احلياة يف بيئته القا�صية.

ويف قرية »الريامة« الواقعة يف اأعايل �صل�صلة جحاف اجلبلية املرتفعة عن م�صتوى �صطح البحر باأكرث من 7,500 قدم )مبحافظة ال�صالع اأي�صًا(، تبدو الأو�صاع م�صابهة، حيث 
توجد اأ�صر كثرية تعاين الفقر وق�صوة احلياة. يقول عبد اهلل علي حممد )33 عامًا(، والذي يعول اأ�صرة من �صتة اأفراد: »طغى عليَّ ال�صعوُر بالياأ�س والإحباط، حيث اأجدين بال 
م�صتقبل؛ لأن الأو�صاع لدينا �صعبة، واأنا ل اأملك وظيفة اأو م�صدر دخل... وعندما دخلْت هذه الربامج قريتنا، فرحُت كثريًا بها، لأنها توّفر لنا فر�س عمل«. واأ�صاف عبد اهلل  
اإنه باملبالغ التي ح�صل عليها ال�صهر ال�صابق من ال�صندوق الجتماعي، قام ببناء مطبخ داخل بيته، لأنهم كانوا بدون مطبخ. وا�صتدرك قائال: »هذا املبلغ يعترب قلياًل بالن�صبة 

لغرينا، ولكننا نراه كبريًا«.  وبنربة ل تخلو من احلزن، اأ�صاف: »هذا املنجز )املطبخ( يعني يل الكثري، لأن اأحالمنا-نحن الفقراء-ب�صيطة«.
اأما ناجي �صعيد قا�صم، فيقول اإن له اأ�صرة كبرية، لكنه جمرد عامل ب�صيط يعمل بالأجر اليومي، ويف اأحياٍن كثرية ي�صطر لل�صفر خارج منطقته، بحًثا عن عمل يوؤّمن لأ�صرته لقمة 

العي�س، م�صريًا اإىل اأن هذا هو حال غالبية �صكان قريته »ثماد« واملنطقة عمومًا. ويرى قا�صم اأن وجود هذه الربامج يف منطقتهم فر�صة ذهبية، لأنهم من خاللها يح�صلون على 
مبالَغ تـُوؤَمـُِّن لهم احلاجات الأ�صا�صية على الأقل )بح�صب تعبريه(.

ويف منطقة »الأزارق«، التابعة ملحافظة ال�صالع كذلك، ل تبدو قراها اأح�صن حاًل من �صابقتها »جحاف«، اإن مل تكن اأكرث وعورة وق�صوة، كما يقول زيد اأحمد ح�صني، وهو �صاب 
يعمل �صائًقا ل�صيارة ميلكها اأحد اأقربائه، تنقل النا�س من القرى املجاورة اإىل مدينة ال�صالع )عا�صمة املحافظة(. وعلى الرغم من اأن غالبية املواطنني يرونه حمظوًظا بالنظر 

ملا يدره عليه عمله من مال، اإل اأنه يرى اأن مطالب احلياة بالن�صبة لأ�صرته املكونة من 13 �صخ�صًا، جميعهم اأطفال، تتخطى اأحيانًا ما يعود عليه من عمله. ح�صني ا�صتغل معرفته 
الوا�صعة بالقرى التي ت�صملها مبادرة ال�صندوق الجتماعي يف التعاون مع القائمني عليها يف نقل ما يحتاجونه اإىل اجلهات التي يق�صدونها. يقول ح�صني اإن العمل ب�صكل م�صتمر 

يرهقه كثريًا، لكنه م�صطر لتاأمني مطالب اأ�صرته، ويرى اأن العمل يف برنامج ال�صندوق الجتماعي يوّفر له يوميًا ما بني 150 و200 دولر، وهى مبالغ ميكنه ادخارها لتلبية 
الزائد من احتياجات اأ�صرته.

وحول طبيعة عمل هذا الربنامج، قال فار�س حممد �صعيد، ال�صت�صاري يف برنامج ال�صندوق الجتماعي للتنمية، اإن ال�صندوق اأطلق مبادرة النقد مقابل لتعزيز دور ال�صندوق 
يف دعم الأ�صر الفقرية، والإ�صهام يف �صد فجوة ال�صتهالك لديها، واإيجاد فر�س عمل موؤقتة، وا�صتثمار فر�س العمل التي يوّفرها الربنامج يف تنفيذ م�صاريع مفيدة خلدمة 

املجتمعات امل�صتهدفة، م�صريًا اإىل اأن املدة الزمنية للربنامج 6 اأ�صهر، بينما يبلغ عدد امل�صتفيدين منه يف حمافظة ال�صالع قرابة 3,500 اأ�صرة.
وقد بداأ تنفيذ الربنامج عام 2008، وهو الآن يعمل يف عدد من املحافظات اليمنية، منها حمافظة ال�صالع التي بداأ تنفيذ الربنامج فيها اأواخر عام 2013، ُم�صتهدفًا 126 

ُر اإح�صائياُت احلكومة َعَدَد الفقراِء يف حمافظة ال�صالع بـ224 األًفا من اإجمايل عدد �صكان املحافظة )البالغ ن�صف مليون ن�صمة(. قرية باملحافظة. وتقدِّ

العمل مقابل  النقد  يحققها  الب�صيطة  الفقراء  اأحالم  ال�صالع... 


