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جمل�س اإدارة ال�صندوق ي�صيد بدور ال�صندوق يف دعم 
احلكومة يف جهود مكافحة الفقر

اأقر جمل�س ادارة ال�سندوق الجتماعي للتنمية يف اجتماعه املنعقد يف 10 مار�س 2013، برئا�سة الأخ حممد �سامل 
با�سندوة، رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س الإدارة ، اخلطة ال�سنوية لل�سندوق للعام اجلاري )2013( واملت�سمنة 
تنفيذ 1،623 م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 310 ماليني دولر. وتتوزع امل�ساريع التي تغطي كافة املحافظات على 13 
 215.8 الرئي�سية لل�سندوق، وهي تنمية املجتمع )907 م�ساريع بكلفة  الأربعة  اإطار الربامج  قطاعًا وبرناجمًا يف 
مليون دولر(، والأ�سغال كثيفة العمالة )239 م�سروعًا بكلفة 65.5 مليون دولر(، وبناء القدرات والدعم املوؤ�س�سي 
مليون   8.5 بكلفة  م�سروعًا   32( والأ�سغر  ال�سغرية  املن�ساآت  وتنمية  دولر،  مليون   20.2 بتكلفة  م�سروعًا   445(
دولر(. وترتكز اأبرز توجهات خطة ال�سندوق الجتماعي للتنمية لعام 2013 على امل�ساهمة يف تعزيز دوره كجزء 
من منظومة �سبكة الأمان الجتماعي، وزيادة املحتوى الت�سغيلي للم�ساريع، مبا يكفل ت�سغيل العمالة غري املاهرة يف 
التعليم  لتطوير  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  امل�ساهمة يف حتقيق  وكذا  العمالة..  كثيفة  الأ�سغال  برنامج  م�ساريع 
الأ�سا�سي والثانوي.. اإ�سافة اإىل توفري م�ساريع املياه لل�سكان ، والتو�سع يف تنفيذ حمالت التوعية ال�سحية والبيئية.. 

ف�ساًل عن م�ساهمة ال�سندوق يف اإيجاد بيئة مالئمة لتوفري اخلدمات املالية وغري املالية للفئات املُ�ستهَدفة.
�ساهمْت خالل عامي  ال�سندوق  اأنَّ م�ساريَع  اأكد  والذي   ،2012 لعام  ال�سندوق  اإجناز  تقرير  وا�ستعر�س الجتماع 
 2.6 توفري  2,721 ف�ساًل درا�سيًا، وكذا  وتوفري  يومي موؤقتة،  14.6 مليون فر�سة عمل  توفري  2011 و 2012يف 
مليون مرت مكعب ملياه ال�سرب و3 ماليني مرت مكعب ملياه الزراعة، اإ�سافة اإىل حت�سني ور�سف وتاأهيل 670 كم من 
الطرق الريفية. واأ�ساد الجتماع بالنجاحات التي حققها ال�سندوق، ودوره احليوي يف مكافحة الفقر عرب توفري فر�س 
هًا باأداء الإدارة التنفيذية لل�سندوق وجهود كل العاملني فيه لتحقيق دوره التنموي الفاعل يف حت�سني  عمل كبرية.. منوِّ
احلالة املعي�سية للمجتمعات الفقرية. وكاَن جمل�ُس الإدارة قد عقَد اجتماعًا ا�ستثنائيًا يف 3 فرباير 2013 برئا�سة 
رئي�س الوزراء ورئي�س املجل�س، ا�ستمَع فيه اإىل اإي�ساحات اللجنة املكلَّفة باختيار اخلرباء املحليني والأجانب املر�سحني 

ْت بالت�ساُور مع املمولني. للم�ساعدة يف عملية اختيار مدير تنفيذي جديد لل�سندوق وفق ال�سروط املرجعية التي اأُِعدَّ

�صبكة اليمن تكرم ال�صندوق 
الجتماعي

قامت �سبكة اليمن للتمويل الأ�سغر بتكرمي ال�سندوق الجتماعي 
للتنمية بدرع ال�سبكة تقديرًا جلهوده الكبرية يف دعم وم�ساندة 
اللقاء  يف  وذلك  اليمن،  يف  الأ�سغر  التمويل  وبرامج  موؤ�س�سات 
الأخ  ح�سره  والذي  والربامج،  املوؤ�س�سات  لهذه  الثاين  ال�سنوي 
وزير التخطيط والتعاون الدويل ونائبة ال�سفري الهولندي. وقد 
اأ�ساد الوزير خالل الفعالية بجهود ال�سندوق، وعربرّ عن �سعادته 
ال�سغرية  امل�ساريع  يف  جناح  ق�س�س  من  �سمعه  ملا  واإعجابه 
والأ�سغر  للم�ساهمة يف دعم الأ�سر الفقرية يف البالد، وحتقيق 
والأ�سغر  ال�سغرية  امل�سروعات  معتربًا  القت�سادي،  التقدم 
لت�سبح  الأمام  اإىل  بها  والدفع  تكرارها  ميكن  ناجحًة  جتارَب 
الوطني  الوفاق  حكومة  دعم  على  واأكد  وحتول.  تغيري  عامل 

للم�ساريع ال�سغرية وموؤ�س�سات التمويل الأ�سغر.
اأن  اإىل  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اأ�سارْت  جهتها،  من 
م�ساركًا   547 منها  ا�ستفاد  تدريبية،  دورة   25 نفذت  ال�سبكة 
خالل العام املا�سي بدعم كامل من ال�سندوق الجتماعي من 
اأجل زيادة فعالية و كفاءة اأ�سحاب الأعمال ال�سغرية و الأ�سغر.

يحر�ُس ال�سندوُق الجتماعي على موا�سلة ن�ساطه وتطوير 
اأدائه يف ظل املتغريات وامل�ستجدات التي تطراأ على ال�ساحة 
فقد  عمله،  بها  يتـَّ�سُم  التي  املرونة  من  م�ستفيدًا  الوطنية، 
للظروف  ال�ستجابة  على  قدرته  على  ال�سندوُق  برهَن 
ال�سندوُق  قاَم  فقد  ومنا�سبة.  موقف  من  اأكرث  يف  الطارئة 
العون  يِد  مدَّ  لت�سمَل  عمله  م�ساحة  بتو�سيع   2008 عام 
للمت�سررين من ال�سيول التي اجتاحت حمافظَتْي ح�سرموت 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اأزمة  ملواجهة  وكذا  اآنذاك..  واملهرة 
2008. و ا�ستمرت عملياته  2007–اأوائل  اأواخر  الغذائية 
يف عام 2011 مل�ساعدة النا�س واملجتمعات، وتخفيف وطاأة 

تداعيات تلك الأحداث من على كاهلهم.
يف   2013 فرباير  اأوائل  ال�سندوُق  �سرَع  امل�سار،  ذات  ويف 
جنمت  التي  التداعيات  لتجاُوز  �سة  خم�سَّ تدخالت  تنفيذ 
ولأنَّ  واأبني.  وحلج  عدن  حمافظات  يف  املواجهات  عن 
زتا با�ستمرار ثقة املمولني بال�سندوق  التجربة واملمار�سة عزَّ
لينفَذ  لل�سندوق  متويالت  تخ�سي�َس  منهم  عدٌد  َر  قرَّ فقد 
م�ساريَع ُت�سهُم يف جتاُوز تداعيات املواجهات والدمار الذي 
حلق بالبنية التحتية واخلدمات الأ�سا�سية يف هذه املناطق. 
ال�سندوُق  �سرَع   ،2011 عام  نهاية  فمنذ  الأرقام،  وبلغة 
اأبني  حمافظة  يف  متنوعًا  م�سروعًا   117 حوايل  تنفيذ  يف 
جمالت  ت�سمُل  دولر،  مليون   25 تقارُب  تقديرية  بكلفة 
العمل،  مقابل  والنقد  والتعليم،  البيئي،  والإ�سحاح  املياه 
َع ال�سندوُق مع بنك  والتدريب، وال�سحة والزراعة... وقد َوقَّ
التنمية الأملاين يف 19 دي�سمرب 2012 على اتفاقية، يح�سل 
مبوجبها على 12 مليون يورو )حوايل 15.6 مليون دولر( 
لتنفيذ 38 م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ حوايل 12.4 مليون 
ُتعيُد تاأهيَل البنية التحتية لقطاَعْي املياه والإ�سحاح  دولر، 
البيئي يف زجنبار وجعار والكود )اأبني( مبا يخدُم اأكرث من 
308 اآلف �سخ�س. ويتمثَُّل الهدُف الرئي�سي من هذه املنحة 
ما  اإىل  رة  املت�سرِّ ال�سحي  وال�سرف  املياه  اأنظمة  اإعادة  يف 
حر�ُس  هو  النظَر،  يلفُت  وما  املواجهات.  قبل  عليه  كانت 
ال�سندوق على تن�سيط �سغار املقاولني واملتعهدين املحليني، 
واأي�سًا ت�سغيل عمالة من اأبناء املنطقة. ومل يكتِف ال�سندوق 
للتمويل  الحتاد  برنامج  اإن�ساء  لدعم  وبادَر  بل  بذلك، 
لالإقرا�س  اأبني  برنامج  حمل  ليحل  الإ�سالمي  الأ�سغر 
خدماته  وتقدمي  ن�ساطه،  معاودة  على  مل�ساعدته  والدخار 
للفقراء اأ�سحاب امل�ساريع والأعمال ال�سغرية الذين هم يف 

حاجة ما�سة لهذه اخلدمات.
لل�سندوق  املانحني  نظرة  يف  تتج�سد  هذا  دللت  ولعل 
على  قادر  حقيقي،  تغيري  وعامل  تنموية،  مينية  كموؤ�س�سة 
من  جديدة  نوعيات  غور  و�سرب  ن�ساطه،  اإيقاع  �سبط 
احتياجات  �س  وتلمُّ اأدائه،  مب�ستوى  والرتقاء  الت،  التدخُّ
يف  منه  ة––اإ�سهامًا  واملتغريِّ املختلفة  الظروف  يف  النا�س 

تغيري حياتهم نحو الأف�سل.



2ال�صندوق الجتماعي للتنمية

اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�سر

9,0003,113عدد الف�سول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�ستفيدين من مدار�س التعليم الأ�سا�س التي دعمها ال�سندوُق، وذلك بح�سب الفئات التالية

201,60090,424ذكور

158,40078,988اإناث

5,0002,151الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�سة

بهم ال�سندوق بح�سب النوع الجتماعي �سات الذين َدرَّ �سني واملدرِّ عدد املدرِّ

100180ذكور

100664اإناث

بها ال�سندوُق بح�سب النوع الجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

782520ذكور

600325اإناث

مت، خالل الربع، املوافقة على 56 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارب 11.6 مليون دولر، ي�ستفيُد 
العدد  يبلُغ  وبذلك  الإناث(..  من   % األف �سخ�س )51   14 منها ا�ستفادة مبا�سرة نحو 
الإجمايل الرتاكمي للم�ساريع  5,083م�سروعًا بكلفة تقديرية تتجاوز  702.4مليون دولر، 

وي�ستف�سُد منها مبا�سرًة 2.8 مليون �سخ�س )45 % اناث(.
برنامج حمو الأمية وتعليم الكبار 

مت )خالل الفرتة 4-14 مار�س 2013( تنفيذ دورة تدريبية يف جمال تدريب مدربات على 
حمو  ملعلمات  احلرفية  الأمية  حمو  منهاج  اإعداد  ل�ست�ساريات  التدريب  ومهارات  اأ�ساليب 
الأمية وتعليم الكبار. كما مت النتهاء من اإعداد ومراجعة دليل تدريب موجهي حمو الأمية 

وتعليم الكبار.
برنامج اجلودة التعليمية )رعاية املوهوبني(

املوهوبني  الطلبة  من   147 تاأهيل  ا�ستمر  املوهوبني،  لرعاية  الوطني  الربنامج  اإطار  يف 

خريجي الثانوية العامة يف اللغة الجنليزية يف اأمانة العا�سمة وحمافظَتْي تعز وعدن. ومتيز 
الربع بح�سول الطلبة املوهوبني على املركز الثالث على م�ستوى الوطن العربي يف البطولة 

ال�ساد�سة العربية املفتوحة للروبوت )مار�س 2013(
الدعم املوؤ�ص�صي لوزارة الرتبية والتعليم

مت يف 9 مار�س 2013 عقد ور�سة نقا�س يف اأمانة العا�سمة  لل�سروط املرجعية للكادر التعليمي 
والإداري لثانوية عبد النا�سر النموذجية بح�سور عدد من امل�ساركني  من قطاعات ومكاتب 
واإقرار  مناق�سة  مت  حيث  الوزارة   خارج  من   املهتمني  من  وكذا  والتعليم   الرتبية  وزارة 
ال�سروط املرجعية للكوادر الرئي�سية التي مت اإنزالها لحقا عرب اإعالن مناف�سة. كما جرى 
مركز  اإن�ساء  مب�سروع  املدنية  العمال  بتنفيذ  العمل  ل�ستكمال  املوقع   وت�سليم  عقد  توقيع 
عبد  ثانوية  وجتهيز  تاأثيث  اأعمال  وا�سُتْكِملت  العا�سمة.  اأمانة   – املبكرة  الطفولة  تنمية 

النا�سر )اأمانة العا�سمة(.

احد ف�صول حمو المية - عمران
مدر�صة البالد- قرية البالد- �صاه - ح�صرموت
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املوروث الثقايف

متت املوافقة خالل الربع على 9 م�ساريع بكلفة تقديرية تقارُب 0.8 مليون دولر، تبلغ 
العمالة املوؤقتة املتولدة عنها حوايل 31 األف يوم/عمل. وبذلك ي�سُل العدُد الإجمايل 

للم�ساريع اإىل 277 م�سروعًا بكلفة تقديرية اإجمالية تزيد على  58.3مليون دولر.
ترميم م�صجد ومدر�صة الأ�صرفية/تعز )املرحلتان اخلام�صة 

وال�صاد�صة( 
امليدانية،  بالإدارة  املبا�سر  التنفيذ  اأعمال  يخ�س  ما  يف  اخلام�سة  املرحلة  من  النتهاُء  متَّ 
للر�سومات  الدقيق  الرتميم  اأعماُل  اإل  املرحلة  هذه  من  يتبقَّ  ومل  الزخارف..  وترميم 
اجلدارية امللونة والزخارف اجل�سية. كما متَّ البدُء يف املرحلة ال�ساد�سة )والأخرية( من 
امل�سروع، حيث مت النتهاء من اأعمال ترميم الق�سا�س للجدران والقباب ويف القبو، وكذا 
من التنظيف امليكانيكي للنقو�س والزخارف امللونة لالأ�سرحة والبهو واأكرث من 70 % من 
التنظيف الكيميائي بالتوازي مع ا�ستمرار التنظيف والتثبيت يف القبة املتو�سطة وجدرانها 
فني  واإ�سراف  وبدعم  املحلي  الفريق  بوا�سطة  وذلك  يف قاعة ال�سالة لأكرث من 75 %، 
ومتَّ  والزخارف،  للر�سومات  اليدوي  التوثيق  على  الرتميم  فريق  تدريب  مت  كما  اإيطايل، 
ت�سميُم النماذج الأخرية لتغطية وحدات الإ�ساءة لقاعة ال�سالة والأ�سرحة. كما متَّ البدُء 
برتميم العنا�سر اخل�سبية يف املبنى وملحقاته بوا�سطة فريق حملي مكون من 7 اأ�سخا�س مت 

تدريبهم نظريًا وعمليًا من قبل متخ�س�سني اإيطاليني.
الأخ�ساب  وترميم  �سيانة  يف  املكثف  التدريبي  الربنامج  من  النتهاُء  مت  اآخر،  جانب  من 
 27 الفرتة  الأوىل خالل  تعز على مرحلتني:  الأ�سرفية يف  اأقيم يف مدر�سة  والذي  الأثرية، 
نوفمرب – 13 مار�س 2012، والثانية 15 يناير – 7 مار�س 2013. وقد مت تدريب 12 خمت�سًا 
من فروع الهيئة العامة لالآثار وجامعة عدن، وكذلك فنيني �سباب، وذلك على جميع تقنيات 

�سيانة وترميم الأخ�ساب الأثرية املزخرفة وامللونة، حيث �سمَل التدريُب جانبًا نظريًا معمقًا، 
تبعه تدريٌب عمليٌّ على قطع خ�سبية اأثرية تابعة للمدر�سة. وقد توىل اأعماَل التدريب خرباُء 
ايطاليون متخ�س�سون تابعون ملعهد فينيتو اليطايل للرتاث الثقايف. ويتم ال�ستفادة حاليًا 

من خمرجات التدريب بتوظيف تلك القدرات يف ترميم العنا�سر اخل�سبية يف املدر�سة.
م�صروع ترميم اجلامع الكبري/�صنعاء

الأثرية  املج�سات  اأعمال  توا�سلت  بوترية جيدة، حيث  امل�سروع  الرتميم يف  اأعمال  تتوا�سل 
والإن�سائية داخل اجلامع ويف �سقفه كما مت فتح جم�سات جديدة بجانب ال�سخرة امللملمة 
وحول  داخل  70 جم�سًا  نحو  اإىل  الآن  اإىل  امل�سروع  بدء  منذ  الأثرية  املج�سات  لي�سل عدد 
اجلامع وما يقارب من 25 جم�سًا يف �سقف اجلامع. كما مت اأجناز التوثيق املعماري لبع�س 
التاريخية  الدرا�سات  اإ�سناد  لغر�س  امل�ساحي  التوثيق  ذلك  يف  مبا  اجلامع  داخل  املواقع 
التوثيق بالفيديو ملختلف مراحل العمل يف امل�سروع. ومت كذلك اإجناز  اإىل جانب  التي تتم 
الغربي كما  اأروقة اجلناح  ال�سمايل وبع�س  اأروقة اجلناح  ال�سقوف اخل�سبية ملعظم  ترميم 
اأجنزت معظم اأعمال الرتميم الالزمة للقباب التي تعلو املحراب.. ف�ساًل عن اإنهاء اأعمال 
اإنذار  اأعمال التمديدات التاأ�سي�سية الكهربائية واأنظمة  اإنهاء  التك�سيات اجل�سية، وكذلك 

احلريق يف املكتبتني اجلنوبيتني.
ال�سقوف  معاجلة  لغر�س  اجلامع  من  الغربية  املنطقة  �سطح  وفتح  الرتميم  اأعمال  واأثناء 
 650 اخل�سبية، مت اكت�ساف جمموعة من الرقوق القدمية معظمها قراآنية تقدر باأكرث من 
قطعة رقية وورقية تعود اإىل الفرتة املبكرة للم�ساحف القراآنية التي ُكتبت باخلط الكويف 
واحلجازي وغريه من اخلطوط املبكرة وغري املنقوطة وتعترب هذه ثروة يف جمال املعرفة 
ملالمح امل�ساحف املبكرة والنادرة، وك�سفًا علميًا غري اعتيادي .وقد مت اإيداعها يف مكتبة 

املخطوطات )يف اجلامع( التابعة لوزارة الأوقاف.

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�سر

9,0003,113عدد الف�سول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�ستفيدين من مدار�س التعليم الأ�سا�س التي دعمها ال�سندوُق، وذلك بح�سب الفئات التالية

201,60090,424ذكور

158,40078,988اإناث

5,0002,151الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�سة

بهم ال�سندوق بح�سب النوع الجتماعي �سات الذين َدرَّ �سني واملدرِّ عدد املدرِّ

100180ذكور

100664اإناث

بها ال�سندوُق بح�سب النوع الجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

782520ذكور

600325اإناث

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف

املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�سر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�سبوا مهارات 510355البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�سبوا مهارات )مهند�سون 
�سون يف الآثار، مهند�سون( 19096معماريون، متخ�سِّ

5021املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

ترميم جامع ال�صرفية -تعز
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

خالل  من  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املوؤ�س�سي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  يف  التدخالُت  تهدُف 
التدريب وبناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية ل�سركاء ال�سندوق من ال�ست�ساريني، واللجان 
احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�سلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�سغار  املجتمعية، 
والتنمية  الفقر  من  بالتخفيف  اأن�سطتهم  ترتبط  والذين  الخ،  احلكومية...  واملوؤ�س�سات 

املحلية.
يف قطاع التدريب، متت املوافقة على 63 م�سروعًا بكلفة تقديرية 2.2 مليون دولر، ي�ستفيد 
الإجمايل  العدُد  ي�سُل  وبذلك،  اإناث(.   %36( �سخ�س  األف   13 حوايل  مبا�سرًة  منها 
دولر،  مليون   26.8 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�سروعًا   1,023 اإىل  القطاع  مل�ساريع  الرتاكمي 
قطاع  ويف  اإناث(.   %  40  ( �سخ�س  حوايل 185 األف  مبا�سرة  ا�ستفادة  منها  ي�ستفيُد 
ي�ستفيد  دولر،  األف   355 تقارُب  تقديرية  بكلفة  م�سروعًا   14 على  ُووِفَق  املوؤ�س�سي،  الدعم 
منها مبا�سرًة حوايل األف �سخ�س )28% اإناث(. وبذلك، ي�سُل العدُد الإجمايل الرتاكمي 
مل�ساريع القطاع اإىل 642 م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 28.3 مليون دولر، ي�ستفيُد منها 

ا�ستفادة مبا�سرة اأكرث من 670 األف �سخ�س )46 % اإناث(.

منظمات غري حكومية
تدريٌب  ذ  ُنفِّ كما  وعمران.  �سعدة  مبحافظتـَْي  جمعية   12 ا�ستهدف  تدريب  تنفيذ  مت 
امل�ساريع،  واإدارة  املب�سط،  املحا�سبي  والنظام  والإدارة،  التنموي  العمل  اأ�سا�سيات  يف 
والأر�سفة  التمويل،  وتدبري  الإدارية،  واملهارات  ال�سرتاتيجي،  والتخطيط  واخلياطة، 
حديثي  املهند�سني  من  جديدة  دفعة  تدريب  اإىل  بالإ�سافة  وذلك  للمكتبات..  والت�سنيف 
التخرج )التابعني للنقابة العامة للمهند�سني باأمانة العا�سمة( لتهيئتهم ل�سوق العمل. كما 
ا�ستفادت بع�س اجلمعيات واملراكز واملوؤ�س�سات يف عدد من املحافظات من الدعم املوؤ�س�سي 
مدربي  وتقييم  وامل�ستويات  القدرات  لتحديد  درا�سات  وتنفيذ  توفري جتهيزات  �سمل  الذي 
اجلمعيات. وبذلك يكون اإجمايل اجلمعيات واملراكز واملوؤ�س�سات والحتادات امل�ستفيدة من 
ن�ساطي التدريب والدعم املوؤ�س�سي 57 منظمة تتوزع يف اأمانة العا�سمة وحمافظات �سنعاء 

واملحويت وماأرب واإب وحلج وال�سالع واأبني وح�سرموت )مبا فيها جزيرة �سقطرى(.

برنامج التمكني للتنمية - مبادرات تنموية - تعز

وجرى كذلك اإ�سراك املتدربني اجلدد الذين بداأ تاأهيلهم يف اأعمال التنظيف اجلاف ليتم 
اإ�سافتهم لفريق العمل املحلي. و�سمن الأن�سطة التدريبية التي ينتهجها  يف نهاية املطاف 
امل�سروع، ومتا�سيًا مع اأهداف ال�سندوق الجتماعي للتنمية الرامية لتاأهيل الكوادر اليمنية 
يف جمالت الرتميم وال�سيانة، جتري حاليًا موا�سلة لدورات تدريبية �سابقة من خالل عقد 
دورة ت�ستمر من 15 يناير 2013 حتى منت�سف مايو 2013، وت�ستهدف 30 م�ساركًا وم�ساركة 
بعد مفا�سلة.  اختيارهم  والفنون اجلميلة، مت  والعمارة  الآثار  الخت�سا�سات يف  من ذوي 
و�سيتم اختياُر اأف�سل 15 م�ساركًا للعمل وامل�ساركة يف اأعمال ترميم ال�سقوف اخل�سبية بعد 
اآخرين  – �سمن  جتاوز الدورة بجانبيها النظري والعملي/التطبيقي. وي�سارُك يف الدورة 
– كوادُر من املتحَفنْي الوطني واحلربي. وتتم الدورة بالتعاون مع املعهد اليطايل فينيتو 

للحفاظ والرتميم.
م�صروع ترميم اجلامع الكبري يف �صبام/كوكبان

من  وذلك  طيبة،  بوترية  اخل�سبية  للم�سندقات  الراهنة  للحالة  التوثيق  اأعمال  توا�سلت 
النواحي املعمارية والإن�سائية، مع ا�ستخدام الت�سوير الفوتوغرايف بح�سب تو�سيات خبرية 
الرتميم لت�سبق اأعمال تنظيف الألوان، حيث بداأ تكويُن الفريق املتخ�س�س لأعمال التنظيف 
لالألوان بالتن�سيق مع اخلبرية. كما مت اإنهاء اإعداد وجتهيز كافة وثائق التعاقد مع ال�سركة 
التدعيم  ت�سميم  عليها  �سيبنى  التي  الزلزالية  الدرا�سة  بتنفيذ  املخت�سة  ال�ست�سارية 
الإن�سائي ملبنى اجلامع. وجرى كذلك اختيار خبري بيئي حملي بالتن�سيق مع اخلبرية للقيام 
مبهام مراقبة الو�سع البيئي للجامع وت�سجيل التغيريات البيئية التي حتدث له يف الأوقات 
والف�سول املختلفة. ومت اأي�سًا افتتاُح جامع الن�ساِء التابع للجامع الكبري بعد اإكمال اأعمال 
مالئمٌة  مكاتُب  َزْت  ُجهِّ كما  املدينة.  يف  الأوقاف  لهيئة  وت�سليمه  والتاأثيث  والتاأهيل  البناء 

لفريق امل�سروع، ف�ساًل عن خمازَن، وذلك يف مبنى �سم�سرة الثلث التابعة للجامع.
م�صروع ترميم دار العز يف ِجْبلة/اإب )ق�صر ال�صيدة بنت اأحمد 

ال�صليحي(
اعتمدْت ال�سلطة املحلية مقرتَح ت�سغيل املوقع كمزار متحفي خالل الفرتة املقبلة، مبا يف ذلك 
ا�سرتاطات ال�سالمة والت�سغيل. وقد بداأ تاأهيُل املبنى ومرافقه للعمل يف هذا الجتاه، ومبا 
ميكنه من ا�ستقبال الزوار املحليني والأجانب ب�سكل منا�سب )من حيث اإزالة التدعيمات، 
ورفع كل املخلفات، مع تنفيذ بع�س الأعمال املكملة(. وبداأ كذلك العمُل يف ر�سف وحت�سني 

املنطقة املحاذية للق�سر من اجلهة ال�سرقية.
ترميم م�صجد الأ�صاعر/زبيد )احُلديدة(

للجامع  القدمية  املنارة  اكت�ساف  امل�سروع، حيث مت  والرتميم يف  ال�سيانة  اأعماُل  تتوا�سُل 
اأثناء اأعمال الك�سف الأثري.

م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  ال�سندوق  بني  املوقعة  التفاقية  اإطار  يف 
يف  املعماري  الرتاث  على  حفاظ  مناهج  اإيجاد  دعم  اإىل  ال�سندوق  م�ساعي  ويف  الثقافة، 
من  دعوة  ومبوجب  واملتنوع،  الغني  اليمن  برتاث  لئق  م�ستوى  ذي  اليمنية  اجلامعات 
ال�سندوق... فقد و�سلت بعثة برنامج معهد الآثار )ICCROM( نهاية �سهر مار�س، 
وق�سم  �سنعاء  وجامعة  الثقافة  ووزيرة  العايل  التعليم  وزارة  مع  مو�سع  لقاء  عقد  ومت 
بني  التفاهم  مذكرة  م�سودة  اإعداد  مت  كما  اجلامعة(.  )يف  الهند�سة  كلية  يف  العمارة 

اجلهات اليمنية املعنية واملعهد.
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منظمات حكومية
نفذ فرع اإب دورة يف املهارات الإدارية ح�سرها 12 متدربا /ة من مكتب ال�سئون الجتماعية 
ال�سهداء  لأ�سر  العامة  الهيئة  ومكتب   ) واجلمعيات  والحتادات  املراأة  اإدارتي   ( والعمل 
ومكتب  اليمنية،  الثورة  ومنا�سلي  ال�سهداء  اأ�سر  ملكتب  التجهيزات  توريد  على  واأ�سرف 
ال�سئون الجتماعية والعمل . وتابع فرع عمران ال�ستالم البتدائي مل�سروع مركز التدريب 
واملعلومات مبحافظة �سعدة،  وتنفيذ اإجراءات اإعداد وتوزيع املمار�سة والتحليل والبت ملكون 
الأثاث والتجهيزات مل�سروع املركز ، ومت و�سع املوا�سفات لالأجهزة واملعدات مل�سروع املكتبة 

الرقمية التابعة للمركز الوطني للمعلومات.

املجتمعات املحلية
2012، ويف فرع  اأولية للم�ساريع املتاأخرة من عام  14 درا�سة    فرع عمران ا�ستكمل تنفيذ 
اللجان  الإجمايل لأع�ساء  العدد  وبلغ   2013 15 جلنة م�ستفيدين مل�ساريع  ت�سكيل  حجة مت 
45 فردًا من �سمنهم 51 اإناث، وكذا حتديد الحتياج لـ43 قرية �سمن مديريات حمافظة 

حجة، ويف فرع عدن مت ت�سكيل وتدريب جلان جمتمعية مل�ساريع الطرق واملياه باآلية التعاقدات 
املجتمعية )270 من الذكور، و90 من الإناث(.

�صلطة حملية
عمل  ور�سة  وتنفيذ  ح�سرموت،  مبحافظة  َحجر  مديرية  ديوان  موظفي  من   30 تدريب  مت 
لالإعداد لتنفيذ التحليل املوؤ�س�سي يف عدد من مديريات حمافظتي احلديدة ورمية، وكذا 
تنفيذ دورة تدريبية لال�ست�ساريني املكلفني بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�سح امليداين لل�سلطة 
املحلية يف اإدارة النفقات العامة يف 299 مديرية �سمن 19 حمافظة، بالإ�سافة اإىل تنفيذ 
اإليها  امل�سار  واملحافظات  املديريات  يف  املحلية  لل�سلطة  امليداين  امل�سح  من  الأوىل  املرحلة 
اأعاله. كما ا�ستكمل ال�سندوق اإجراءات توريد الأجهزة واملعدات لكل من ديوان مديريتي 

بالد الطعام وك�سمة مبحافظة رمية وديوان حمافظة  �سعدة.

قطاع خا�س )اأفراد(
املجتمعي  البحث  واأ�سا�سيات  منهجية  على  ومدربني  ا�ست�ساريني  بتدريب  ال�سندوق  قام 
ا�ستمارة  على  ال�ست�ساريني  تدريب  جمتمعية،  جلان  وت�سكيل  بامل�ساركة،  ال�سريع  والبحث 
تقييم  جمال  يف  مدربني  وتدريب  احلكومية  غري  للمنظمات  املوؤ�س�سية  القدرات  حتديد 
القدرات التنظيمية واملوؤ�س�سية للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، وتدريب مدربني ومهند�سني 
تقنيات  و  واملنا�سرة  التاأييد  ك�سب  يف  مدربني  وتدريب  املجتمعية،  التعاقدات  جمال  يف 

واأ�ساليب التدريب. وبلغ اإجمايل عدد امل�ستهدفني/ات 631 فردًا )منهم 165 من الإناث(.
برنامج التمكني للتنمية املحلية

مت خالل الربع تنفيذ الأن�سطة التالية بوا�سطة فروع ال�سندوق يف املحافظات:
اأ – على م�ستوى املجتمع: �سملت الأن�سطة ت�سكياًل وتدريبًا ومتكينًا موقعيًا للجان تنموية 
مندوبني  وتدريب  )ذمار(،  ال�سرق  وجبل  )املحويت(  ملحان  مديريَتْي  يف  عزل  عدة  يف 
ومندوبات على حتليل الو�سع التنموي للعزل ونزوًل ميدانيًا لتحليل الو�سع التنموي يف عزل 

يف مناخة )�سنعاء( و�سامع)تعز(، وكذا حتفيز املبادرات الذاتية، وت�سكيل وتدريب جمال�س 
القرى يف قرى يف مديريات الطيال )�سنعاء(، واملقاطرة )حلج(، و�سامع )تعز(، والَقْطن 
بالإ�سافة  )عمران(...  ال�سودة  و  ومزهر)رمية(،  )البي�ساء(،  ومكريا�س  )ح�سرموت(، 
دورات  وتنفيذ  )عمران(،  ظليمة  مديرية  يف  القرى  لبع�س  الذاتية  اخلطط  حتديث  اإىل 
تدريبية لأطر جمتمعية  يف عزل تتبع مديرية �سامع. وبلغ اإجمايل امل�ستهدفني الأفراد يف 

هذا امل�ستوى 5,603  اأ�سخا�س )منهم  2,518 امراأة(.

التمكني  برنامج  اآلية  على  تدريبًا  الأن�سطة  ت�سمنت  املحلية:  ال�سلطة  م�ستوى  على  ب- 
والتخطيط بامل�ساركة لفرق املديريات واأع�ساء املجل�س املحلي يف مديريات خمتلفة تتبع 5 
حمافظات.. ف�ساًل عن حتليل الو�سع ودرا�سات التحليل املوؤ�س�سي )نزول ميداين، متابعة، 
تدريب( يف 8 مديريات يف 4 حمافظات، بالإ�سافة اإىل ديوان حمافظة تعز.. وكذا حتفيز 
)ح�سرموت(  الَقْطن  مديريَتْي  يف  حت�سريات(  اجتماعات،  )ور�س،  الذاتية  املبادرات 
ومكريا�س )البي�ساء(، والتقرير التنموي واخلطة التنموية ) تدريب ،اإعداد ، طباعة( يف 
مديريات في محافظات حلج، وعمران، وتعز، وحجة.. ودورات تدريبية يف املهارات الإدارية 
الأثاث  وتوريد  وعمران،  اإب  فرَعْي  يف  الرباجمية  اخلطة  واإعداد  املجتمعية..  والتعاقدات 
لل�سلطات املحلية يف امل�سراخ واملوا�سط و�سرعب الرونة )تعز( وغيل باوزير )ح�سرموت(. 

وبلغ اإجمايل امل�ستهدفني الأفراد يف هذا امل�ستوى  1,035 �سخ�سًا )منهم 69 من الإناث(.
وال�سلطة  املجتمع  م�ستوى  على  التمكني  برنامج  ملخرجات  الكلي  الإجمايل  ي�سبح  وبذلك 

املحلية 6,638 �سخ�سًا )منهم 2,587  من الإناث(. 

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
�سملت اأهم الأن�سطة تدريب 100 �ساب/ة من حمافظة احلديدة )منهم 55 من 

الإناث(، وكذا تدريب 93 �سابًا/ة من حمافظة ذمار )منهم 46 من الإناث(. وبذلك 
يكون العدد الإجمايل للم�ستهدفني من  التدريب خالل الربع 193 �سخ�سًا )منهم 101 

من الإناث(.
كما مت تنفيذ اأن�سطة اأخرى خالل الربع من �سمنها تعديل مو�سوعات )دمج النوع الجتماعي 
يف التنمية – ذوي الحتياجات اخلا�سة – التنمية احل�سا�سة للنزاعات – ال�سلطة املحلية(، 
 438 مع  والتوا�سل  روافد،  برنامج  مبو�سوعات  اخلا�س  املدرب  دليل  جتهيز  وا�ستكمال 
الدورات  من  ا�ستفادتهم  مدى  ملعرفة  حمافظات   9 يف  الربنامج  خمرجات  من  �سخ�سًا 
مت  كما  القطاعات.  خمتلف  يف  عمل  فر�س  على  احل�سول  يف  الربنامج  �سمن  التدريبية 
موؤمتر  اإىل  بياناتهم  قاعدة  وت�سليم  الربنامج،  خمرجات  من  اأ�سخا�س  لع�سرة  الرتويج 
احلوار الوطني للعمل كمي�سرين، ومتابعة 25 مبادرة ذاتية �سبابية مت تنفيذها يف جزيرة 
�سقطرى وعدة مديريات يف 6 حمافظات.. ف�ساًل عن حتديث املطوية اخلا�سة بالربنامج.

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�سر

عدد املتطوعني ال�سباب الذين مت تدريبهم بح�سب النوع الجتماعي

2500464ذكور

1500402اإناث

بوا 1,361-اأع�ساُء ال�سلطة املحلية الذين ُدرِّ

10003,031اأفراد / ا�ست�ساريون / مقاولون / اآخرون، مت تدريبهم

9039املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�سندوُق

4015اجلهاُت احلكومية التي دعمها ال�سندوُق

9021ال�سلطاُت املحلية التي دعمها ال�سندوُق

2,5001,117املنظماُت املجتمعية التي دعمها ال�سندوُق
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موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�سر

بها ال�سندوُق بح�سب النوع الجتماعي الو�سوُل اإىل اخلدمات ال�سحية: عدد الكوادر ال�سحية التي َدرَّ
1,450722ذكور

1,4501,642اإناث

80076عدُد املرافق ال�سحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو جرى جتهيزها

ي�سمُل ن�ساُط الوحدة قطاَعْي ال�سحة واحلماية الجتماعية.
قطاع ال�صحة

0.8 مليون دولر، ي�ستفيُد منها  27 م�سروعًا بتكلفة تقديرية تقارب  مت خالل الربع تطوير 
العدُد  ي�سُل  وبهذا،   .)%  52 الإناث  )ن�سبة  �سخ�س  اآلف   4 حوايل  مبا�سرة  ا�ستفادة 
الإجمايل الرتاكمي مل�ساريع القطاع اإىل 1,170 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب  94.5  مليون 

الإناث(. دولر.، وعدُد امل�ستفيدين املبا�سرين اأكرث من  5 .7  مليون �سخ�س )64 % من 

تعزيز ال�صراكة
يف م�سعى ال�سندوق الجتماعي لتعزيز ال�سراكة مع وزارة ال�سحة العامة وال�سكان وبقية 
املجتمع  قابالت  منهج  تد�سني  ور�سة  عقد  مت  التنموية  الألفية  مرامي  يحقق  مبا  ال�سركاء 
املمول من ال�سندوق. كما �سارك ال�سندوُق يف ور�سة تد�سني التدري�س يف برامج الدبلومات 
التخ�س�سية يف الطوارئ التوليدية ال�ساملة املمول من احلكومة الهولندية وتنفيذ املجل�س 
اليمني للتخ�س�سات الطبية، والتي عقدت يف وزارة ال�سحة العامة وال�سكان. وقام �سباط 
هذا  خالل  ال�سندوق  وتوجهات  2013م  للعام  امل�ساريع  خطط  مبناق�سة  بالفروع  ال�سحة 
املوارد  تنيمة  عام  مدير  مع  كذلك  اجتماع  َوُعِقَد  باملحافظات.   ال�سحة  مكاتب  مع  العام 
بوزارة  ال�سكان  بقطاع  التدريب  اإدارة  ومدير  الب�سرية  والتنمية  التخطيط  بقطاع  الب�سرية 
كما مت  ال�سكان.  لقطاع  معلومات  برنامج  تنفيذ  اإمكانية  ملناق�سة  وال�سكان  العامة  ال�سحة 

عقد لقاء ت�ساوري مع الربنامج الأملاين للجودة ب�ساأن مناق�سة ال�سراكة يف برامج اجلودة.

البناء املوؤ�ص�صي
التقييم  واآلية  منهجية  على  ال�سندوق  من  اإ�ست�ساريًا/ة   11 لتدريب  م�سروع  تطوير  مت 
على  امل�ساركني/ات  توزيع  يتم  و�سوف  وال�سكان،  العامة  ال�سحة  وزارة  قبل  من  املعتمدة 
م�ساريع تاأهيل الكوادر ال�سحية الو�سطية لتقييم اجلوانب الأكادميية يف العملية التعليمية.

اإعداد احلزمة التدريبية يف جمال الإدارة ال�سحية والتي �سوف ت�ستهدف  مت الإنتهاء من 
مدراء ال�سحة باملديريات واملحافظات.

زيادة الو�صول اإىل مرافق الرعاية ال�صحية الأولية
اإعادة  الأولية من خالل  ال�سحية  الرعاية  التغطية بخدمات  زيادة  اإىل  املكون  يهدف هذا 
تاأهيل الوحدات واملراكز ال�سحية القائمة، وبناء مرافق دائمة بدًل عن املوؤقتة، وجتهيزها 
وتاأثيثها، اإ�سافًة لت�سكيل وتدريب اللجان ال�سحية. وقد مت اإجناز م�سروع الوحدة ال�سحية 
بوا�سط مديرية حرف �سفيان حمافظة عمران، وم�سروع الوحدة ال�سحية بال�سافح مديرية 
اخلبت حمافظة املحويت. ومت الإنتهاء من الأعمال املدنية بالوحدة ال�سحية ببيت القريي 
باملدورة  ال�سحية  بالوحدة  املدنية  الأعمال  واإ�ستالم  �سنعاء،  حمافظة  خولن  مديرية 
بني�سان  ال�سحية  للوحدة  الطبية  والتجهيزات  الأثاث  توريد  توقيع عقد  اأب، ومت  حمافظة 
الفائز  املقاول  مع  املدنية  الأعمال  عقد  توقيع  مت  كذلك  حجه.  حمافظة  املغربة  مديرية 
َرْت 6 م�ساريع  بالعطاء بالوحدة ال�سحية باحلرورة مديرية احل�سن حمافظة �سنعاء.  َوُطوِّ

ت�سمُل 4 مراكز �سحية ووحدتني �سحيتني.

تدريب عامالت �صحيات - عمران

  ال�صحةواحلماية الإجتماعية
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خف�س وفيات الأمهات واملواليد
مت ت�سميم هذا املكون لتو�سيع وحت�سني خدمات ال�سحة الإجنابية من خالل بناء وجتهيز اأق�سام الطوارئ 

التوليدية الأ�سا�سية وال�ساملة، ومراكز الأمومة والطفولة، وجتهيز اأق�سام اخلدج وحديثي الولدة.  ويف 
هذا الطار، مت اإجناز م�سروع بناء وجتهيز مركز الطوارئ التوليد الأ�سا�سية يف مديرية دمت- حمافظة 

ال�سالع، وم�سروع بناء وجتهيز الطوارئ التوليدية ال�ساملة  مل�ست�سفى جبلة - مديرية جبلة - حمافظة اإب. 
كما مت تطوير م�سروعني لبناء مراكز اأمومة وطفولة مبحافظة تعز واآخر يف حمافظة ح�سرموت، ومت اإعادة 

م�سروعني اإىل الفروع لإ�ستكمال النواق�س.

زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية
مت الإر�ساء على املعهد العايل للعلوم ال�سحية لتنفيذ م�سروع تاأهيل طالبات )من حمافظة عمران( اإىل 

ممر�سات. وقد مت توقيع العقد والبدء بالتنفيذ، كما مت اإر�سال الدعوات اإىل 7 معاهد �سحية خا�سة 
للمناف�سة على تاأهيل 20 ممر�سة من الطالبات احلا�سالت على موؤهل الثانوية العامة من عدة مديريات 

مبحافظة حجة.

حت�صني اخلدمات املقدمة من مقدمي خدمات الرعاية 
ال�صحية الأولية

يهدف هذا املكون اإىل تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأولية من خالل التدريب اأثناء 
اخلدمة. وقد مت اإجناز م�سروع تدريب كوادر �سحية على الرعاية التكاملية ل�سحة الطفل يف مديريتي 

حيفان وال�سمايتني مبحافظة تعز. كما ُنفذت 9 دورات يف هذا النوع من الرعاية ال�سحية، ا�ستهدفت 192 
كادرًا وعاماًل �سحيًا من 6 حمافظات. وجرىكذلك تطوير 11 م�سروعًا لتدريب 210 كادرًا �سحيًا يف نف�س 

املجال يف 8 حمافظات اأخرى.

زيادة الولدات حتت اإ�صراف طبي
يركز هذا املكون على التدريب قبل واثناء اخلدمة لقابالت املجتمع، ويهدف اإىل حت�سني الرعاية ال�سحية 

الأولية لالأمهات واملواليد. وقد مت تنفيذ 13 دورة تدريبية يف الرعاية املجتمعية، ا�ستهدفت 229 قابلة 
جمتمع من مديريات يف 8 حمافظات. كما مت تطوير 21 م�سروعًا لتدريب 282 قابلة جمتمع على الرعاية 

املجتمعية ل�سحة لأم والوليد، يف عدة مديريات يف معظم حمافظات اجلمهورية، وم�سروع لتدريب مدربات 
يف الرعاية املجتمعية..

ال�صحة النف�صية
مت اإغالق م�سروع تدريب كوادر �سحية يف جمال الرعاية النف�سية يف حمافظة ذمار، ومت تنفيذ 8 دورات يف 
ال�سحة النف�سية يف 7 حمافظات. كما ُطور م�سروع بناء و جتهيز مركز الر�ساد النف�سي والرتبوي بجامعة 

َر كذلك م�سروعان لتدريب كوادَر �سحيٍة يف جمال ال�سحةالنف�سية من حمافظة تعز، وم�سروع  اإب، َوُطوِّ
لتدريب 20 اأخ�سائيًا اإجتماعيًا من مدار�س حمافظة حجة.

قطاع احلماية الجتماعية
متت املوافقة على  18م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 0.8 مليون دولر، مبا يو�سُل العدَد الإجمايل الرتاكمي 

مل�ساريع القطاع اإىل 676 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب  35.6مليون دولر. 

َر ال�سندوُق 7 م�ساريع يف هذا الربنامج، هدفت اإىل تاأ�سي�س  برنامج الرتبية ال�ساملة واخلا�سة: طوَّ

خدمات ال�سعف الب�سري يف املدار�س العامة يف مدينة �سعدة )حمافظة �سعدة( من خالل تدريب 30 
معلمًا واأخ�سائيًا يف امل�سح والفرز ل�سعاف الب�سر، واأ�ساليب الإر�ساد الأ�سري، وجمالت اأخرى.. بالإ�سافة 

اإىل جتهيز وتاأثيث 7 غرف م�سادر تعليمية يف �سبع مدار�س، وكذا تزويدها باملُِعينات والو�سائل التعليمية 
املتخ�س�سة ل�سعاف الب�سر. كما مت دعم برنامج التعليم ما قبل املدر�سي جلمعية نور لالأطفال ذوي 

ال�سعف الب�سري )مبحافظة عدن( من خالل تدريب 15 من املعلمني يف اجلمعية على اخلطط الرتبوية 
الفردية، والإر�ساد الأ�سري، واإعداد الو�سائل التعليمية.. ف�ساًل عن تزويد اجلمعية وف�سولها بالأثاث 

والتجهيزات الالزمة والو�سائل التعليمية املتخ�س�سة. وجرى اأي�سًا تدريب 15 معلمة عاملة مع الأطفال 
ديني يف اختبار التحليل ال�سلوكي، واملعاجلة.. بالإ�سافة اإىل تزويد 5 ف�سول يف "جمعية عدن لأطفال  التوحُّ

د" بالأثاث، والتجهيزات، والألعاب، والو�سائل التعليمية املتخ�س�سة. التوحُّ

كما مت تدريب 30 اإداريًا ومعلمًا واأخ�سائيًا يف مدر�سة عائ�سة )مدينة عمران، حمافظة عمران( حول 
مفاهيم الدمج، واملعاجلة النطقية، وا�ستخدام طريقة "برايل"، والت�سخي�س والتقومي ل�سعوبات التعلم، 

َب 60 اإداريًا  واخلطط الفردية، ولغة الإ�سارة. كما جرى جتهيز وتاأثيث غرفة م�سادر يف املدر�سة، َوُدرِّ
ومعلمًا واأخ�سائيًا حول مفاهيم الدمج واآلياته، والتعاُمل مع ذوي الإعاقة، والتقييم الت�سخي�س، واخلطط 

الفردية، واملعاجلة النطقية... بالإ�سافة اإىل بناء غرفة م�سادر تعليمية، وجتهيز غرفتني اأخريني، وبناء 4 
حمامات لذوي الإعاقة، و"رامبات" وممرات يف 3 مدار�س يف مديرية املحاب�سة )حجة(.. ف�ساًل عن تدريب 

65 من املوجهني الرتبويني يف 3 مديريات يف حجة على مفاهيم الدمج واآلياته، وتوظيف غرف امل�سادر، 
وطرق واأ�ساليب تعليم ذوي الإعاقة.

تنمية الطفولة املبكرة: يهدف هذا الربنامج اإىل دعم برامج تنمية الطفولة املبكرة وال�سيا�سات 
وال�سرتاتيجيات الوطنية املوجهة للفئة العمرية )0-9 �سنوات(. وقد متت املوافقة على ثمانية م�ساريع 
هدفت اإىل اإعداد 30 من العاملني يف جمال الطفولة املبكرة كمدربني وطنيني، وتقدمي الدعم املوؤ�س�سي 

والفني لـ"مركز التحدي للعالج الطبيعي"، وتاأ�سي�س خدمات الكت�ساف والتدخل املبكر يف مديرية عمران 
)عمران(. وجرى كذلك تدريب 38 من العاملني يف جمعية الطموح لذوي الإعاقة الذهنية يف مدينة اإب 
)حمافظة اإب( على الكت�ساف املبكر، و"البورتاج"، واخلطط الفردية، واملهارات احلياتية.. ف�ساًل عن 

تدريب 8 عامالت ومتطوعات يف موؤ�س�سة "خذ بيدي" يف اأمانة العا�سمة يف جمال "البورتاج".. بالإ�سافة 
اإىل تاأثيث وجتهيز ق�سم التدخل املبكر يف موؤ�س�سة "احلق يف احلياة لل�سلل الدماغي" )اأمانة العا�سمة 

اأي�سًا(، وتزويده بالو�سائل التعليمية، وتدريب العامالت فيه على الكت�ساف املبكر لالإعاقة وطرق الوقاية 
منها.

برنامج الدعم املوؤ�س�سي: يهدف اإىل تقدمي الدعم املوؤ�س�سي للموؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية لتطوير 
اأدائها لتمكينها من تنفيِذ برامَج تنمويٍة فاعلٍة وم�ستدامٍة لذوي الحتياجات اخلا�سة. وقد مت تطوير ثالثة 

م�ساريع: هدف الأول اإىل توعية 30 من املخت�سني يف املجال�س املحلية واملوؤ�س�سات احلكومية يف حمافظة 
ذمار حول ق�سايا وحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة... بينما هدف امل�سروعان الآخران اإىل تدريب 61 من 

ا�ست�ساريي ال�سندوق يف عموم حمافظات اجلمهورية كمدربني وطنيني يف التاأهيل املجتمعي، والرتبية 
ال�ساملة، والدمج، وتقنيات التدريب.

 
التاأهيل املرتكز على املجتمع: يف م�سار تبني ال�سندوق لإ�سرتاتيجية التاأهيل املرتكز على املجتمع، متت 

املوافقة على م�سروٍع، َهَدَف اإىل تاأ�سي�س خدمات التاأهيل املجتمعي يف مديرية قعطبة )ال�سالع(.

املياه والإ�صحاح البيئي

ي�ستمُل ن�ساُط الوحدة على قطاَعْي املياه والإ�سحاح البيئي.
وقد بلغ عدد امل�ساريع املوافق عليها يف القطاعني خالل الربع 191 م�سروعًا بكلفة تقديرية 
األف �سخ�س، وبذلك ي�سل العدُد   513 تقارُب   30.1مليون دولر، �سي�ستفيد منها حوايل 
 )2013 نهاية �سهر مار�س  1997 وحتى  ال�سندوق عام  تاأ�سي�س  للم�ساريع )منذ  الرتاكمي 
اإىل  2,623م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 401.1 مليون دولر، ويتوقع اأن ي�ستفيد منها 

اأكرث من  7.3 مليون �سخ�س.

قطاع املياه
يهدف القطاع اإىل توفري املياه املح�سنة والكافية للمجتمعات املحلية الفقرية وفق التعريف 
الوطني للتغطية باملياه. وخالل الربع، متت املوافقة على 159 م�سروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 
 29.3مليون دولر خلدمة 310 األف ن�سمة. وت�ستمل هذه امل�ساريع على حوايل 18 األف �سقاية 

خا�سة ب�سعة اإجمالية تقارُب 732 األف م3، و32 خزانًا عامًا م�سقوفًا لتجميع مياه الأمطار 
15 خزانًا  29و م�سروعًا ذات م�سادر مياه جوفية حتتوي على  األف م3 تقريبًا،   28 ب�سعة 
و4  منزلية،  تو�سيالت  و4,204  عامًا  منهاًل  و294  الأنابيب،  من  مرت  األف   289 وحوايل 

وحدات تنقية بالكلور )كلورة(، و8 وحدات �سخ.
برنامج �سحة املياه: منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية الربع الأول من 2013، متت املوافقة 
األف   382 41  مليون دولر، وذلك خلدمة  334 م�سروعًا بكلفة تقديرية بلغت  على متويل 
25و % يف الفئة الثالثة.  فقرًا(  الأكرث  )اأي  الرابعة  الفقر  فئة  ن�سمة يقع 75 % منهم يف 
وقد بداأ العمل الفعلي يف 236 م�سروعًا، اأجنز منها 19 م�سروعًا. وحتتوي م�ساريع الربنامج 
على حوايل 31 األف �سقاية خا�سة، و130 بركة م�سقوفة ب�سعة اإجمالية ملياه حم�سنة تقارُب 
واأربعة  م3،   94,500 تتجاوُز  حم�سنة  غري  ملياه  اإجمالية  ب�سعة  كريفًا  و16  م3،  مليون   1.5

م�ساريع مياه من م�سادر جوفية حتتوي على اأنابيب بطول اإجمايل ي�سُل اإىل 37,300 مرت.. 
ف�ساًل عن خزانني، و20 منهاًل عامًا، و3,300 تو�سيلة منزلية، ووحدة �سخ واحدة.
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موؤ�صراُت املياه و ال�صحاح البيئي
املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�سر

نة 60,00043,744الأ�َسر املعي�سية امل�ستفيدة من م�سادر املياه املح�سَّ

نة املخزونة/مرت مكعَّب 1,100,000981,429حجم املياه املح�سَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 260,0001,272,907حجم املياه غري املح�سَّ

احل�سوُل على خدمات ال�سرف ال�سحي: عدُد الأ�َسر املعي�سية التي 
نًا 43,00011,143ت�ستخدُم �سرفًا �سحيًا حم�سَّ

26173املجتمعاُت املحلية التي تخل�ست من ظاهرة ال�سرف املك�سوف

514-القرى التي ي�ستهدفها منهُج ال�سرف ال�سحي التام بقيادة املجتمع

التدخالت الطارئة يف حمافظة اأبني: يف 19 دي�سمرب 2012 وقع ال�سندوق اتفاقية مع بنك 
التنمية الأملاين تق�سي مبنح ال�سندوق مبلغ 12 مليون يورو )ما يعادل 15.6 مليون دولر( 
رت جراء املواجهات امل�سلحة يف  ملواجهة اإ�سالح اأنظمة املياه وال�سرف ال�سحي التي ت�سرَّ
ُل من هذه املنحة 28 م�سروعًا يف قطاع املياه  حمافظة اأبني. ويبلُغ عدُد امل�ساريع التي �َسُتَموَّ
بتكلفة تقديرية 12.4 مليون دولر خلدمة قرابة 220 األف �سخ�س، و  5  م�ساريع يف قطاع 
الإ�سحاح البيئي بكلفة تقديرية 2.5 مليون دولر خلدمة حوايل  88.5  األف �سخ�س. وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأن الهدف الرئي�سي للمنحة هو اإعادة اأنظمة املياه وال�سرف ال�سحي املت�سررة 
اإىل ما كانت عليه قبل تلك املواجهات. ولهذا الغر�س، مت اإعداد وتوقيع اتفاقيات ثنائية بني 
ال�سندوق وال�سلطة املحلية باملحافظة، حتدد التزامات كل طرف، كما حتدد قائمة امل�ساريع 
التي �سيتم تاأهيلها من املنحة. وقد بداأ التنفيذ الفعلي يف امليدان يف 02 فرباير2013  من 
خالل ت�سفية �سبكات املجاري يف زجنبار وجعار والكود. وقد مت خالل هذا الربع املوافقة 
على 23 م�سروعًا يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية 7.8 مليون دولر خلدمة 96 األف م�ستفيد، 

ِرَف 68 األف دولر(. ومت التعاقد مببلغ 361 األف دولر )َو�سُ

قطاع الإ�صحاح البيئي
 يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات الإ�سحاح البيئي الأ�سا�سية كال�سرف ال�سحي واإدارة 
املخلفات ال�سلبة للفئات الأكرث فقرًا واحتياجًا لهذه اخلدمات. كما يهدف هذا القطاع اإىل 
التكاُمل مع قطاع املياه وقطاعات ال�سندوق الأخرى من اأجل تعظيم اأثر تدخالت ال�سندوق 
يف حت�سني الو�سع ال�سحي والبيئي والقت�سادي للمجتمعات امل�ستهدفة. وخالل الربع، متت 
0.8 مليون دولر  اإجمالية بلغت  32 م�سروعًا )يف التدريب والتوعية( بتكلفة  املوافقة على 

ت�ستهدف 212 األف ن�سمة. 
وملواجهة متطلبات التو�سع يف تنفيذ حمالت التوعية ال�سحية والبيئية، متت املوافقة على 
ال�سرف  مبنهج  التوعية  حمالت  تنفيذ  يف  ا�ست�ساريًا/ية   180 وتاأهيل  لتدريب  م�ساريع   3
مت  كما  واإب.  وعمران  حجة  يف  ال�سندوق  فروع  يف  وذلك  املجتمع،  بقيادة  التام  ال�سحي 
7 قرى خالية من ال�سرف املك�سوف. ويف ما  80 حملة توعية، واإعالن  خالل الربع اإجناُز 
الإجناز خالل  ن�سبة  �سبام/ ح�سرموت، فقد و�سلت  التحتية ملدينة  البنية  يخ�س م�سروع 

.% 61.5 امل�سروع  يف  الرتاكمية  الإجناز  ن�سبة  تكون  وبذلك،  الربع اإىل 6.9 %. 

م�صروع حاجز مياه- مرفد - حلج
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الزراعة والتنمية الريفية

قطاع الزراعة
متت املوافقة على 34 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب2.7  مليون دولر، ي�ستفيُد منها ا�ستفادة 
موؤقتة  عمل  فر�س  عنها  وتتولد  % اإناث(،   43 210 اآلف �سخ�س )منهم  مبا�سرة نحو 
 440 اإىل  للم�ساريع  الرتاُكمي  الإجمايل  العدُد  ي�سُل  وبذلك،  عمل.  يوم  األف   56 تتجاوُز 
م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ حوايل  44.5مليون دولر، ي�ستفيُد منها مبا�سرًة اأكرث من 773 

موؤقتة. عمل  فر�سة  مليون  من  اأكرث  عنها  وتنجُم  األف �سخ�س )47 % اإناث(، 
جمموعة   64 لت  ُموِّ حيث  للمجموعات،  الفرعية  امل�سروعات  متويَل  ال�سندوُق  وا�سَل  وقد 
منتجات ومنتجني ريفيني يف مديرية خريان املحرق و 85 جمموعة يف املغربة، وجرى ت�سليم 
املح�سنة  الأمهات  وتربية  النحالة  جمال  يف  جمموعة   27 متويل  على  املوافقة  اإخطارات 
وزراعة الأعالف، وكذا البدء باإعداد اإخطارات املوافقة على متويل م�سروعات املجموعات 
 13 لت  ُموِّ يف م�ستوى بني املجتمعات  يف مديريات م�ستباأ واأ�سلم وبكيل املري )حجة(. كما 
جمموعة اإنتاج حيواين يف اللَُّحيَّة )احلديدة(. ومت كذلك متويل 13 جمموعة جديدة يف بني 
�سعد يف جمال الرثوة احليوانية وتربية النحل والدجاج الالحم )لي�سبح عدد املجموعات 
لـ15 جمموعة يف  التمويل  ا�ستكمال  املديرية(. ومت  128جمموعة يف هذه  تراكميًا  املمولة 
مديرية املحويت، و12 يف مديرية جحانة، وجمموعة واحدة يف جمتمع املرا�سب )مديرية 

بني مطر(.
 كما مت متويل وبناء قدرات 105 جمموعات يف خمتلف املديريات، وتدريب اللجان والهيئة 
املبادئ  على  املحرق  وخريان  املغربة  مديريتي  يف  املجتمعات  بني  للمجموعات  الإدارية 
ُبَرع )احلديدة(، وتدريب  الأ�سا�سية يف الإدارة.. وكذا تدريب جمموعة بني املجتمعات يف 
وتدريب  ال�سماد،  �سناعة  على  امراأة   25 تدريب  كذلك  وجرى  اللحية.  يف  جمموعات   3
َم تدريب ودعم  جمموعات بني املجتمعات يف �سناعة اجُلْب يف القبيطة واملقاطرة. كما ُقدِّ
فني ملزارعي اللوز يف 11 جمتمعًا، ف�ساًل عن متويل وبناء قدرات 10 جمموعات يف مديريتي 
ذْت  املغربة وخريان املحرق، وتدريب 425 مزارعًا )يف 70 جمموعة( يف 20 مديرية. كما ُنفِّ
حملتان اإعالميتان اإر�ساديتان يف مديريَتْي برع واحلجيلة )احلديدة(، ا�ستفاد منهما اأكرث 

من 900 اأ�سرة من املنتجات واملنتجني الريفيني. ومتت ال�ستعانة بـ 140من ال�ست�ساريني/
ات لتنفيذ مهام ميدانية يف املحافظات اخلم�س امل�ستهدفة )من حيث تنفيذ ومتويل وتدريب 

ومتابعة م�ساريع املجموعات امل�ستويني: بني املجتمعات، واملجتمع املحلي(. 

ويف اإطار م�سروع الإدارة املتكاملة لإعادة تاأهيل حو�س امل�سقط املائي لوادي جمرب )مديرية 
الرجم، حمافظة املحويت(، مت تنفيذ 3,735( % 45 م2( من اإجمايل املدرجات. كما مت 
تنفيذ 1,367( % 40 م3( من الكوا�سر )حواجز التهدئة(. وبداأ تنفيذ برنامج الت�سجري 
للمو�سم احلايل يف الرجم بال�ستالت املختلفة، ونرث وزراعة البذور يف امل�سقط، وكذا ت�سييج 
موقع ال�سريه يف بيت الع�سمي مب�ساحة 6.5 هكتار. ويف ن�ساط اخلزانات، مت اإجناز ما يقارب 
امل�سقط )48 خزانًا مبتو�سط �سعة اإجمالية  ترميم اخلزانات يف  اأعمال  80 % تقريبًا من 

 5,780م3(، وجرت كذلك تو�سعة واإن�ساء 8 خزانات مبتو�سط �سعة اإجمالية  6,870م3.

ويف م�سروع الإدارة املتكاملة لإعادة تاأهيل حو�س امل�سقط املائي لوادي �سرمي )مديرية برع- 
اإجمايل  من   100% اأعمال املدرجات بن�سبة  حمافظة احلديدة(، مت النتهاء من تنفيذ 
وادي  الت�سجري يف م�سقط  برنامج  ذ  ُنفِّ 12,600 م2. كما  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة   8,900م2، 

�سرمي )رحبات، ُبَرع، احُلديدة( وذلك بالبدء بت�سجري اأكرث من ثالثة مواقع بحوايل 9,500 
93 خزانًا  اأ�سل  �ستلة منوعة. ويف اخلزانات، مت اإجناز ما يقارب 75 خزانًا )80 % من 

ب�سعة اإجمالية تقريبية   3,290م3( للري التكميلي للوادي.
اأما يف م�سروع الإدارة املتكاملة ل�سيانة املدرجات الزراعية - اأكرث من حمافظة )املرحلة 
الثانية(، فقد مت النتهاُء من تنفيذ اأعمال املدرجات بن�سبة 100 % ) 1,221م3(، وكذا 
النتهاء من تنفيذ اأعمال حواجز التهدئة بن�سبة 100 % )1،221 م3(. كما مت اجناز 4 
خزانات للري التكميلي ب�سعة اإجمالية تقريبية  360 م3  يف اجلرن )برع، احُلديدة( والرما 

يطة، حلج(. )القبِّ
ويف الأن�سطة املت�سلة بحماية الرتبة واأ�سجار النخيل )املقاطرة، حلج(، مت النتهاء من بناء 
يقة يف 3 مواقع، وهي حجري وال�سنيف واأم اخلري  جدران حماية من ال�سيول يف وادي الزرِّ

موؤ �صراُت برنامج التدخل املتكامل
املنجز املوؤ�سر

17عدد العزل امل�ستهدفة

246عدد القرى امل�ستهدفة

91عدد التكوينات املجتمعية التي اأن�سئت و دربت )جلان تنموية- اأُطر جمتمعية(

عدد الأ�سخا�س املدربني يف التقنية، والزراعة، و التعليم، و ال�سحة ، واحلرف

508ذكور 

415اأنثى

موؤ �صراُت املياه للتنمية الزراعية
املنجز خالل 2011-2013املنجز تراكميااملوؤ�سر

8210عدد ال�سدود

907 ,120 ,0601 ,799 ,7ال�سعة التخزينية لل�سدود )مرت مكعب(

موؤ�صراُت الزراعة املطرية والرثوة احليوانية

م�ستوى املجتمع
املجموعاُت الإنتاجية/ امل�ساريع التي مت متويلهااملجموعاُت الإنتاجية التي مت اإن�ساوؤها وتدريبها وتنظيمها

2009201020112012201320092010201120122013

229633249409274---6531,485املجتمع

3412----52---بني املجتمعات

522,1902296332495201,935-6531,485الجمايل
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بكمية  3,076  م3 تقريبًا و بطول اإجمايل 788 مرتًا طوليًا.
كيلومرت  اإجمايل  بطول  تقريبًا  م3   8,400 بكمية  حجري  وادي  تهذيب  من  النتهاء  مت  كما 
تنفيذ  مت  حمافظة(،  من  )اأكرث  املختلفة  الري  تقنيات  تطبيقات  م�سروع  ويف  تقريبًا. 
واحلجيلة  حلج(،  )القبيطة،  ُدر  ووادي  )�سنعاء(،  الرو�س  بالد  يف  حديث  ري  �سبكات   3
)احلديدة(. وجرى ا�ست�سالح مدرجات واإن�ساء خزانات ري يف قريتي الطرائف و�سن�سب 
ملجموعات  تكميلي  ري  خزانات   4 تنفيذ  وا�ستكمال  املحويت(،  الرجم،  امل�سعب،  )بني 
الإنتاج النباتي يف مديريتي املغربة وخريان املحرق، والإ�سراف على تنفيذ 7 خزانات اأخرى 
ذت 4 دورات  يف املديريتني.. ف�ساًل عن اإعالن 7 م�ساريع لـ9 خزانات يف املغربة. واأخريا، ُنفِّ

تدريبية يف م�ستباأ )حجة(.

برنامج التدخل املتكامل
متت املوافقة على 16 م�سروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 3.3 مليون دولر، ي�ستفيُد منها مبا�سرة 
نحو 13 األف �سخ�س )منهم 51 % اإناث(، وتتولد عنها فر�س عمل موؤقتة تبلغ حوايل 85 
األف يوم عمل. وبذلك، ي�سُل العدُد الإجمايل الرتاُكمي للم�ساريع اإىل 309 م�ساريع بكلفة 
تقديرية تتجاوُز 26.5 مليون دولر، ي�ستفيُد منها مبا�سرًة قرابة 306 اآلف �سخ�س )44 % 

اإناث(، وتنجُم عنها اأكرث من 687 األف فر�سة عمل موؤقتة.
اليدوية  احلرف  جمال  يف  مدربني/ات  تدريب  مت  والقت�سادية،  الزراعية  الأن�سطة  يف 

)حياكة ون�سيج ( لثني ع�سر 12 متدربًا ومتدربة من فرعي احلديدة وحجة. كما مت تنفيذ 
درا�سة املوارد الطبيعية والقت�سادية يف مناطق الربنامج  يف ُعَزل الثلوث )ذمار( وبني 
اأ�سعد )اإب( َوَكِر�س )حلج( والقحيفة )تعز( ووادعة )عمران(. ومت ت�سكيل 14 جمموعة 
133 نحاًل  َب  اأ�سعد، كما ُدرِّ اإنتاجية يف املجالت الإنتاجية )النباتية واحليوانية( يف بني 
ومت  الع�سل.  واإنتاج  النحل  تربية  يف  الأ�سا�سية  واملهارات  املعارف  على  والثلوث  كر�س  يف 
كذلك يف وادعة، ويف بني ن�سر )كعيدنة، حجة( تدريب 320 م�ساركًا جمتمعيًا )من الذكور 
تنفيذ  مت  الأمية،  وحمو  التعليم  يف  الت  التدخُّ ويف  احليوان.  و�سحة  رعاية  يف  والإناث( 
عدة  يف  الفتاة   وتعليم  الأمية  حمو  باأهمية  والتوعية  الأمية  حمو  يف  تدريبية  دورات  عدة 
املناطق،  والأمهات يف عدد من  لالآباء  12 جمل�سًا  وتدريب  ت�سكيل  كما جرى  حمافظات. 
ف�ساًل عن فتح 14 ف�ساًل للتعليم املجتمعي يف عزلة وادعة )250 دار�سة(.ويف ال�سحة، مت 
تدريب 29 مولدة �سعبية على املهارات ال�سحيحة لعملية التوليد، وكذا يف التثقيف ال�سحي 
لْت ِفَرق من  لالم، وذلك يف ُعْزلَتْي الثلوث )ذمار( واملتينة )التحيتا، احلديدة(. كما �ُسكِّ
الت يف  زة لل�سحة يف 8 مدار�س. اأما يف التدخُّ 96 م�ساِركًا وم�ساِركة لربنامج املدار�س املعزِّ

103 �سقايات خا�سة لعدة قرى يف عزلة وادعة..  اإن�ساء  املياه وال�سرف ال�سحي، فقد مت 
كما متت املوافقة على اإن�ساء 600 �سقاية خا�سة يف عدد من املناطق يف 4 حمافظات. َواأُجنز 

كذلك برنامج ال�سرف ال�سحي التام بقيادة املجتمع يف 83 قرية.

برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة

برنامج النقد مقابل العمل
متت املوافقة على 117 م�سروعًا بكلفة اإجمالية تقدر باأكرث من  30.6مليون دولر، موزعة 
على القطاعات الفرعية )تدخل متنوع، وح�ساد مياه، واإن�ساء وترميم مدرجات، وم�ساريع 
امل�ساريع  هذه  من  امل�ستفيدين  عدد  ويبلغ  اأرا�ٍس(.  وا�ست�سالح  اأولية،  ودرا�سات  بيئة، 
194,439 ن�سمة )27,777 اأ�سرة(، وتبلغ عدد فر�س العمل املوؤقتة واملتولدة منها حوايل 2.4 

مليون يوم عمل )منها 51,711 خم�س�سة لالإناث(.
ويجري تنفيذ 162 م�سروعًا. قد بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة 33,930 اأ�سرة، متثل 75 % من 

اإجمايل الأ�سر امل�ستهدفة والبالغ عددها  41,459  اأ�سرة.
م�سروعًا   630 اإىل   2008 منذ  العمل  مقابل  النقد  مل�ساريع  الرتاكمي  العدد  ي�سُل  وبذلك 
بكلفة اإجمالية تقدر بقرابة 116 مليون دولر،  ي�ستهدف فيها 136,989 اأ�سرة، وي�ستفيد من 
هذه امل�ساريع حوايل  958,922  ن�سمة.. بينما يبلغ اإجمايل فر�س العمل املوؤقتة املتولدة منها 

اأكرث من  9.9  مليون يوم عمل )منها حوايل 1.8 مليون خم�س�سة للن�ساء(.
الور�س والدورات التدريبية

وفنيني،  ومهند�سني،  وا�ست�ساريني،  ا�ست�ساريات  ا�ستهدفت  تدريبية  دورات  عدة  تنفيذ  مت 
عمل  واآلية  الربنامج،  ملناطق  اقت�سادية  درا�سة  تنفيذ  جمالت  على  وركزت  وحما�سبني.. 

الربنامج وا�ستهداف مناطق النقد مقابل العمل.. وكذا الآلية املحا�سبية للربنامج، واإدارة 
امل�ساقط املائية، والتوعية مبخاطر �سوء التغذية واأ�سرار القات.

كما جرى اإقامة عدد من ور�س العمل، ا�ستهدفت اإحداها مهند�سني وا�ست�ساريني جمتمعيني 
بالفروع  الربنامج  م�سئويل  ا�ستهدفت  ور�سة  وكذا  واآليته..  بالربنامج  للتعريف  وحما�سبني 
اآلية  وت�سهيل  تطوير  كيفية  وكذلك  الهندية  التجربة  من  امل�ستفادة  الدرو�س  بهدف عر�س 
ال�ستهداف... واأخرى ملهند�سي م�ساريع 2012 و2013 بهدف تقييم الو�سع وتن�سيط العمل 
وفن التعامل مع املجتمعات امل�ستهدفة.. ف�ساًل عن ور�سة تن�سيقية مع حمافظ اأبني لتن�سيق 
التدخالت يف املحافظة.. بالإ�سافة اإىل ور�سة عمل للتن�سيق مع جمعية الهالل الأحمر اليمني 
يف ما يتعلق بعملها يف منطقة امل�سيل )فرع الُعَدْين، اإب( بالتزامن مع تدخل الربنامج فيها 
على  امل�سرفني  والفنيني  للمهند�سني  تن�سيطية  ور�سة  عقد  مت  كما   ..2013 م�ساريع  �سمن 
اللتزام  م�ستوى  ورفع  توزيعها  وعدالة  الأجور،  م�ستوى  مراجعة  بهدف  الربنامج  م�ساريع 
واحلوك  واحلايل  امليناء  مديريات  مدراء  مع  كذلك  التن�سيق  ومت  امليداين.  العمل  باآليات 
)احُلديدة( من اأجل تنفيذ م�ساريع احل�سر، كما مت التن�سيق مع امل�سروع الأملاين يف تنفيذ 

بع�س امل�ساريع يف مديرية زبيد باملحافظة.

املياة للتنمية الزراعية - املدرجات الزراعية - برع - احلديدة
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موؤ�صراُت قطاع الطرق
املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�سر

1,825403 الطول الإجمايل للطرق التي مت �سقها اأو حت�سينها )كم(

موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل
املنجز خالل 2011-2013املُ�ستهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�سر

300,000245,345امل�ستفيدون املبا�سرون

24,000,0003,130,194فر�س العمل املوؤقتة املتولدة )يوم عمل(

4,9801,171الأرا�سي: امل�ساحة الإجمالية واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )مرت مربع(

294,414-امل�ستفيدون غري املبا�سرين من الأ�سول املعي�سية  املجتمعية

 قطاع الطرق
خالل الربع، متت املوافقة على 16 م�سروعًا وبتكلفة تقديرية ت�سل اإىل حوايل  6.4مليون 
دولر )منها  10م�ساريع يف الطرق الريفية بطول  48كم، ي�ستفيد منها 19,257 �سخ�سًا، 
ويتولد عنها حوايل  149,277 فر�سة عمل موؤقتة.. و 6م�ساريع ر�سف مدن مب�ساحة 118,107 

م2، ي�ستفيد منها  20,220  �سخ�سًا، ويتولد عنها حوايل  126,772فر�سة عمل موؤقتة(.
 183.6 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  بلغ  832م�سروعًا  للقطاع  الرتاكمي  الإجناز  فاإن  وبالتايل 
مليون دولر، ي�ستفيُد منها اأكرث من 4.4 مليون �سخ�س، وتتولد عنها قرابة 9.2 مليون فر�سة 
عمل. ويتوزُع هذا الإجناُز الرتاكمي كالتايل: على م�ستوى الطرق الريفية: بلغ عدد امل�ساريع 
245 م�سروعًا مب�ساحة  املدن  اإجمايل  3488.5  كيلومرت، ويف ر�سف  530 م�سروعًا بطول 

اإجمالية تزيد على 27.7 مليون مرت مربع، ويف التدريب 54 م�سروعًا، ويف اجل�سور 3 م�ساريع.

ويف ما يخ�س املتابعة امليدانية مل�ساريع القطاع، فقد متت زيارة  55  م�سروعًا خالل الربع 
الأول )موزعة ما بني م�ساريع قيد التنفيذ لالطالع على جودة الأعمال املنفذة، وم�ساريع 
من خطه 2013 لالطالع على جودة ال�ستهداف(. وبذلك يكون العدد الرتاكمي الإجمايل 

للم�ساريع التي متت زيارتها 337 م�سروعًا.
وتعز،  وحجة  �سنعاء  يف  الطرق  بقطاع  تدريبية  دورات   4 ُعِقَدْت  التدريبية:  الدورات 
ا�ستهدفت 71 مهند�سًا لتعريفهم بالتوجهات اجلديدة يف قطاع الطرق، واآلية تنفيذ م�ساريع 

القطاع بالتعاقدات املجتمعية.

تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

مت خالل الربع املوافقة على 6 م�ساريع بتكلفة تقديرية تقارُب مليويَنْ دولر، كما مت �سرف 
139.4 مليون ريال ميني )0.65 مليون دولر( لتمويل موؤ�س�سة عدن، واملوؤ�س�سة الوطنية، 
الرعاية  امل�ستفيدين من خدمات �سندوق  الأ�سغر، وم�سروع تخريج  للتمويل  اليمن  و�سبكة 
الجتماعية، و�سندوق متويل ال�سناعات واملن�ساآت ال�سغرية، وكذا تدريب 9 اأ�سخا�س من 
كوادر برامج وموؤ�س�سات التمويل الأ�سغر يف التحليل املايل وا�ستخدام اأداة هيكلية )�سيب(.
كما قاَم ال�سندوُق باإجراء امل�سادقات امليدانية لفروع املوؤ�س�سة الوطنية يف حجة واحلديدة 
وباجل وتعز والقاعدة، وجميع فروع �سركة الأوائل يف حمافظَتْي تعز واإب، حيث نفذت تلك 

امل�سادقات من خالل فرق عمل ميدانية.

وقام ال�سندوق كذلك يف مار�س 2013 – وبالتعاون مع منظمة براك/بنجالدي�س – باإجراء 
درا�سة تقييمية اأولية مل�سروع تخريج امل�ستفيدين من خدمات �سندوق الرعاية الجتماعية، 
وربطهم بربامج التمويل الأ�سغر.. ف�ساًل عن قيام ال�سندوق بتقدمي الدعم الفني لربامج 
وموؤ�س�سات التمويل الأ�سغر يف نظام القرو�س الآيل، وحتديث نظام التمويل مبا يتنا�سب مع 
التمويل الإ�سالمي لديها.. وكذا عقد اجتماع �سنوي مع جمعية النه�سة الجتماعية خالل 
وتوجهات  ح�سرموت،  وادي  لربنامج  ال�سنوي  التقرير  حول  متحور   ،2013 فرباير  �سهر 

الربنامج للفرتة القادمة يف جمال تو�سيع وتنويع منتجات الإقرا�س. 

طريق قاعدة بني م�صعود - ذمار
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وكالة تنمبة املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
م�سروع بيزن�س اإيدج: نفذت الوكالة خالل �سهر يناير وبالتن�سيق مع �سركائها من املعاهد 
يف حمافظتي اإب وتعز ندوتني ترويجيتني حتت عنوان "كيف ت�سبح اأكرث فعالية" لربنامج 
من   71 )منهم  م�ساركًا   230 ا�ستهدفتا  ال�سغرية،  امل�ساريع  اإدارة  ولدبلوم  ايدج  بيزن�س 

الإناث(.
م�سروع قطاع �سيدات الأعمال اليمنيات: اأقامت الوكالة يف يناير ور�سة تعريفية عن الغرف 
عن  تعريفية  ندوة  عن  ف�ساًل  اليمنيات..  الأعمال  �سيدات  من   150 ا�ستهدفت  التجارية، 
اليمنيات يف قطاعات  الأعمال  �سيدات  ا�ستهدفت  ال�سريبية،  والقوانني  الإجراءات  اأهمية 

الزراعة وال�سحة والتعليم.
يف  ميداين  م�سح  بعملية  الوكالة  قامت  الزراعية:  املدخالت  وحت�سني  تطوير  م�سروع 
الزراعية  املدخالت  وجتار  املزارعني  من   106 ا�ستهدف  وحلج،  ال�سالع  حمافظَتْي 
بهدف  وذلك  الزراعة..  وكلية  الزراعية  التعاونية  واجلمعيات  الزراعيني  واملر�سدين 
املناطق  للتدخالت يف  واأهم الحتياجات  الزراعي يف املحافظتني،  القطاع  حتديد م�ساكل 
امل�ستهدفة. كما نفذت الوكالة خالل يناير – مار�س م�سحني ميدانيني لتحديد التدخالت 
لتحديد  ذمار(  )حمافظة  جهران  مديرية  ملزارعي  عمل  وور�سة  الزراعية،  والحتياجات 
التدخالت، ودورة تدريب مدربني يف املدخالت الزراعية احلديثة.. ف�ساًل عن م�سح ثالث 
ملحالت املدخالت الزراعية. كما نفذت الوكالة دورة تدريبية يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة 

للمدخالت الزراعية يف منطقة بني احلارث )�سنعاء(، ا�ستهدفت 50 مزارعًا.
الزراعية  املدخالت  مب�سروع  تعريفية  عمل  ور�سة  فرباير   25 يف  كذلك  الوكالة  واأقامت 
لطالب كلية الزراعة بجامعة �سنعاء، ح�سرها 400 طالب واأع�ساء هيئة التدري�س. وركزت 
الور�سة على التقنيات الزراعية احلديثة التي نفذتها الوكالة يف ح�سرموت واحلديدة. كما 
نظمت الوكالة خالل الفرتة 6ـ27 يناير 2013 يف حمافظة احلديدة عدة دورات تدريبية 
ا�ستهدفت  واحلبحب،  ال�سمام  ملح�سويل  احلديثة  الزراعية  املدخالت  ا�ستخدام  طرق  يف 
وخف�س  ونوعًا،  كما  الإنتاج  معدلت  زيادة  من  ال�ستفادة  من  لتمكينهم  مزارعًا   120
التكاليف، وتقليل معدلت التلف قبل احل�ساد وبعده، ومعرفة ما تتطلبه الأ�سواق اخلارجية.
ويف وادي ح�سرموت، قامت الوكالة بعدة اأن�سطة يف مديريات ميفع، ووادي العني وحورة، 
تدريب  دورتي  تنفيذ  اأهمها:  ومن  مزارعًا..   590 ا�ستهدفت  وترمي.  و�سيئون،  والَقطن، 
للمزارعني يف حم�سول  واملكال لختيار مدربني  �سيئون  الزراعيني يف  للمهند�سني  مدربني 
الطماطم واحلبحب وال�سمام، وتنفيذ دورتني لتدريب فنيي م�سح وتركيب و�سيانة �سبكات 
الري يف �سيئون واملكال، و3 ور�س عمل للتقييم الأويل ملح�سول ال�سمام، و6 دورات لـ140 
مزارعًا ملح�سول ال�سمام واحلبحب يف مديريات ميفع، القطن ووادي العني، و4 دورات ملائة 
مزارع يف حم�سول الطماطم.. ف�ساًل عن دعم 24 حقاًل زراعيًا )م�ساحة كلٍّ منها فدان( 
اإن�ساء م�ستل  الت�سميد.. وكذا  الزراعي وبرنامج  وال�سا�س  واملل�س  وال�ستالت  الري  ب�سبكات 

لزراعة �ستالت الطماطم واحلبحب وال�سمام يف مديرية �سيئون.
 22 الفرتة  خالل  الوكالة  نفذت  واملكال:  و�سقطرى  املهرة  ل�سيادي  التدريبي  الربنامج 
اجلمعيات  من  �سيادًا   30 ا�ستهدفت  مدربني،  لتدريب  دورات  ثالث  مار�س   13 – يناير 
َمْت كذلك  ال�سمكية لي�سبحوا مدربني ل�سيادين اآخرين على اأجهزة كا�سف الأ�سماك.. َوُنظِّ

19 يناير–24 فرباير ثالث ور�س عمل تعريفية يف ذات املجال، ا�ستهدفت  خالل الفرتة 
80 �سيادًا، وهدفت اإىل رفع وعي ال�سيادين لزيادة الإنتاج ال�سمكي وتقليل تكاليف الإنتاج.
و13  تدريبية،  دورة   13 الوكالة  اأقامت   :)KAB( "الأعمال عامل  اإىل  "تعرف  برنامج 
وطالبة،  طالبًا   446 فيها  �سارك  واأبني،  وتعز  وعدن  حلج  حمافظات  ا�ستهدفت  ندوة، 
بهدف زرع الثقافة الريادية بني اأو�ساط ال�سباب اخلريجني من اجلامعات واملعاهد التقنية 
واملهنية، وتدريب ال�سباب على اإن�ساء واإدارة امل�ساريع ال�سغرية، وكيفية عمل درا�سة جدوى 
للم�ساريع. كما اأقامت الوكالة 4 دورات تدريب مدربني يف نف�س املجال، �سارك فيها 103 
من مدر�سي املعاهد التقنية واملهنية من خمتلف حمافظات اجلمهورية، وهدفت اإىل تاأهيل 

مدربني يف منهج "كاب".
 7 خالل  م�سر(  يف  الأمريكية  اجلامعة  مع  )بالتعاون  الوكالة  نفذت  ا�ست�ساري:  م�سروع 
عدن  حمافظات  من  ا�ست�ساريًا   48 فيهما  �سارك  تدريبيتني،  دورتني  مار�س  يناير–31 
و�سنعاء واحلديدة، وهدفتا اإىل تدريب وتاأهيل ا�ست�ساريني حمليني متخ�س�سني يف امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة، وتدريب مدربني حمليني لتقدمي الربنامج يف اليمن.
�سارك  وعدن،  �سنعاء  يف  عمل  ور�سَتْي  بعقد  الوكالة  قامت  الفنادق":  "خو�سرة  م�سروع 
فيهما 38 �سخ�سًا ميثلون اأ�سحاب الفنادق اخلا�سة، وهدفتا اإىل عر�س نتائج الدرا�سة التي 
ت�ساعد  التي  ال�ستهالك  تر�سيد  َوُمعينات  للطاقة،  بديلة  م�سادر  ا�ستخدام  فعالية  تو�سح 

على تخفي�س التكاليف ال�ستثمارية والت�سغيلية للقطاع ال�سياحي.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر
 24 فيها  �سارك  يناير،   30 والزراعي يف  الريفي  التمويل  ور�سة عمل حول  ال�سبكة  عقدت 
الدويل  البنك  اإىل  بالإ�سافة  �سنعاء،  يف  العاملة  الأ�سغر  التمويل  موؤ�س�سات  من  �سخ�سًا 
والحتاد الأوروبي وجي اآي زد ومنظمة الإغاثة الإ�سالمية.. حيث مت ا�ستعرا�س واقع التمويل 
الزراعي الريفي يف اليمن، واأهم املعوقات التي تقف اأمام انت�سار التمويل الريفي والزراعي.
والتعامل  الفعال  الت�سال  "مهارة  يف  تدريبية  دورة  ال�سبكة  اأقامت  فرباير،  �سهر  وخالل 
الأ�سغر،  التمويل  موؤ�س�سات  خمتلف  من  ومتدربة  متدربًا   23 منها  ا�ستفاد  العمالء"،  مع 
فيها  �سارك  تناف�سية"،  بيئة  يف  البيع  ومهارات  الرتويج  "اأ�ساليب  يف  دورة  اإىل  بالإ�سافة 
يف  الأع�ساء  الأ�سغر  التمويل  موؤ�س�سات  موظفي  من  الإناث(  من   8 )منهم  �سخ�سًا   22
ال�سبكة.. وكذا دورة – بالتعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( – بعنوان "احلوكمة 
املوؤ�س�سات  اإدارة  ا�ستهدفت جمال�س  ن�ساء(،   10 24 متدربًا )منهم  املوؤ�س�سية"، ح�سرها 
ملجال�س  وتاأثريًا  فعالية  اأكرث  دور  �سمان  اأجل  من  الأ�سغر  التمويل  يف  العاملة  والربامج 

الإدارات.
ذْت ال�سبكة )بالتعاون مع �سبكة �سنابل للتمويل الأ�سغر يف البلدان العربية(  ويف مار�س، نفَّ
يف  العاملة  الأع�ساء  املوؤ�س�سات  موظفي  وتاأهيل  لتدريب  املايل  التحليل  يف  تدريبية  دورة 
التمويل الأ�سغر على التحليل بهيكلية "�سيب"، �سارك فيها 24 متدربًا )مبن فيهم م�ساركون 
من موؤ�س�سات اأردنية للتمويل الأ�سغر(. كما جرى تنظيُم دورة تدريبية حول فنِّ التفاو�س 
9 ن�ساء(، وا�ستهدفْت موؤ�س�ساِت وبرامَج التمويل  24 �سخ�سًا )منهم  الفعال، �سارَك فيها 

زْت على اجلانب النظري والعملي لإك�ساب امل�ساركني مهاراِت التفاو�س. الأ�سغر،  وركَّ

م�صروع تدريب �صيانة و ا�صالح  املحركات البحرية - ح�صرموت
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موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى نهاية �صهر مار�س2013 م

الربنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�سطون(
القرو�س 
)مليون 
ريال(

حمفظة 
القرو�س يف 
املخاطرة 

)%(

الأرقام الرتاكمية

عدد م�سئويل عدد املوظفني
منطقة العملالقرو�س

مدخرونمقرت�سون
عدد القرو�س

مبالغ 
القرو�س

)مليون ريال( الن�ساء الإجمايل
الإجمايل)%(

26,9545247,3981,2900.7265,6063,66219090بنك الأمل للتمويل الأ�سغر1
اأمانة العا�سمة، اإب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن

2
املوؤ�س�سة الوطنية للتمويل 

13,6109321,6115211.69105,3194,63112462الأ�سغر

اأمانة العا�سمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�سالع

3
م�سروع امل�ساعدة الذاتية 

زجنبار، اأحور، املكال، ال�سحر6,935967,330228N.A42,2211,4675418لالدخار والإقرا�س - اأبني

�سنعاء، تعز، عدن، حجه، احلديدة6,802421,4743677.1157,0283,3639560برنامج مناء للتمويل الأ�سغر4

7,1059410,016360047,7172,0975425موؤ�س�سة عدن للتمويل الأ�سغر5
دار �سعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

خور مك�سر، كريرت – عدن ، حلج

6,5174109351.324,3484,8575146بنك الت�سامن للتمويل الأ�سغر6
اأمانة العا�سمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، املكال

7
برنامج �سنعاء لالإقرا�س 

اأمانة العا�سمة4,914492,4303243.237,7161,3954821الأ�سغر اآزال

2,907830898.7857,5881,9174724�سركة الأوائل للتمويل الأ�سغر8
تعز ) الكمب، حو�س الأ�سراف، 

الراهده، �سينه، القاعدة (

9
�سندوق متويل ال�سناعات 

3,3181701,6442417,35313,77811419واملن�ساآت ال�سغرية
اأمانة العا�سمة، تعز، عدن، املكال، 

احلديدة، اإب، ذمار

10
م�سرف الكرميي للتمويل 

2,626257,9878220.94,1601,8054840الأ�سغر الإ�سالمي
اأمانة العا�سمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار

11
برنامج وادي ح�سرموت 

ح�سرموت )�سيئون، ترمي، ال�سوم(1,698493,2199813.1312,2398422515للتمويل والدخار

12
املوؤ�س�سة الجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�سمة1,3749501673.1517,1231,6712513امل�ستدامة

مناطق خمتلفة67,4951,690م�ساريع مدرة للدخل13

84,760151,4656,845555,91343,175875433الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الول 2013
املتعاقد )دولر(  التكلفة التقديريةعدد امل�ساريعاملحافظة

1,331178,708,873123,104,695اب

30756,729,69724,401,329ابني

69198,606,41284,237,047المانه

29534,333,53427,096,511البي�ساء

15518,216,61813,743,588اجلوف

1,165161,329,482123,670,194احلديده

28145,794,66626,929,007ال�سالع

42458,156,89239,858,249املحويت

1067,396,6135,310,221املهره

1,712251,429,850160,855,667تعز

1,091148,416,58195,104,953حجة

69675,871,82756,069,201ح�سرموت

925115,512,67573,569,378ذمار

35355,804,17529,017,695رميه

29129,075,95222,751,652�سبوه

32848,120,99535,497,650�سعده

51759,074,50845,313,207�سنعاء

32645,982,65530,831,711عدن

860107,096,52078,495,261عمران

679103,232,70258,871,559حلج

12410,964,8519,092,569مارب

1,30286,053,96367,804,522اأكرث من حمافظة

13,9591,795,910,0421,231,625,867الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وال�صتثمار حتى نهاية  الربع الأول  2013
ال�ستثمار )دولر(عدد امل�ساريعالقطاع

24020,895,093البيئة

1779,843,517التدخل املتكامل

75712,236,130التدريب

4,057450,782,518التعليم

53619,989,874الدعم املوؤ�س�سي

1658,334,234الزراعة

94363,692,592ال�سحة

579108,019,678الطرق

56625,403,869الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة

15520,131,473املن�ساآت الأ�سغر

327,760,706املن�ساآت ال�سغرية

20331,541,879املوروث الثقايف

1,512101,756,595املياه

26732,776,821النقد مقابل العمل

282,132,453خدمات الأعمال

10,217915,297,432الإجمايل



14ال�صندوق الجتماعي للتنمية

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة حتى نهاية الربع الأول العام 2013

عدد القطاع الرئي�سي
امل�ساريع

  التكلفة التقديرية 
  املتعاقد )دولر()دولر(

امل�ستفيدون غري املبا�سرينامل�ستفيدون املبا�سرون
   العمالة املوؤقتة 
)فرد / يوم عمل(

 اإناث ذكور  اإناث ذكور 

38045,494,43730,575,6071,784,3461,782,554210,455207,7061,409,344البيئة

30926,539,62315,742,241172,418133,48393,30098,953687,299التدخل املتكامل

1,02326,795,53018,143,269111,64072,924418,454450,733397,535التدريب

5,083702,419,417540,459,8661,508,6651,247,3871,953,4681,684,47223,832,472التعليم

149,00000000700الدعم الفني لل�سندوق

64228,338,81823,542,927358,706311,472318,906283,076692,064الدعم املوؤ�س�سي

44044,465,85625,186,972407,211366,107401,478361,0251,036,567الزراعة

1,17094,466,13674,532,1252,734,5194,782,7332,055,6312,691,0092,174,465ال�سحة

832183,559,610151,494,1982,215,5242,188,064844,275834,7009,176,358الطرق

69336,723,48329,593,839112,10372,57368,44952,389835,404الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة

17128,638,14922,934,581131,131334,395785,4481,325,05278,189املن�ساآت الأ�سغر

328,852,0317,760,70618,33422,07159,52944,68617,816املن�ساآت ال�سغرية

27758,322,83048,854,201173,327161,66760,26668,7432,245,837املوروث الثقايف

2,242396,495,869143,795,5711,953,4521,970,475157,687138,2608,198,115املياه

602107,003,32491,383,877459,704447,988805,842853,0599,188,680النقد مقابل العمل

627,745,9287,625,88749,13421,94075,71753,0692,575خدمات الأعمال

13,9591,795,910,0421,231,625,86759,973,420الإجمايل

ن�صبة توزيع ال�صتثمار خالل الربع الول 2013

التدخل المتكامل
3%

التدريب
2%

التعليم
10%

الزراعة
2%

الطرق
5%

المنشآت األصغر
1%

المياه
59%

النقد مقابل العمل
18%
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عدد امل�صاريع وال �صتثمار ون�صبة التوزيع خالل الربع الول لعام 2013

التوزيع )%(التكلفة التقديرية )دولر(عدد امل�ساريعاملحافظة

318,194,3976.7اب

4519,118,58815.6ابني

9311,2520.3المانه

81,579,1421.3البي�ساء

280,7550.1اجلوف

4811,409,6729.3احلديده

193,483,0022.8ال�سالع

184,253,6893.5املحويت

2586,0000.5املهره

6920,536,59616.7تعز

6711,315,8299.2حجة

181,907,6541.6ح�سرموت

4813,661,32511.1ذمار

4243,1600.2رميه

4358,1950.3�سبوه

101,414,1471.2�سعده

7433,0300.4�سنعاء

71,809,0931.5عدن

4510,114,7378.2عمران

237,804,7866.4حلج

269,4270.1مارب

534,099,0963.3اأكرث من حمافظة

539122,783,572100.0الإجمايل

عدد امل�صتفيدين وفر�س العمل خالل الربع الول 2013

عدد املشاريعالقطاع
امل�ستفيدون املبا�سرون

العمالة املوؤقتة
ن�سبة الإناث )%(اإجمايل امل�ستفيدين

32211,6425011,644البيئة

1612,7085184,527التدخل املتكامل

6312,5993631,793التدريب

5613,69751249,082التعليم

100700الدعم الفني لل�سندوق

14901286,063الدعم املوؤ�س�سي

34209,6424356,261الزراعة

273,775529,955ال�سحة

1639,47750276,049الطرق

181,661488,761الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة

514,2348712,933املن�ساآت الأ�سغر

9361730,922املوروث الثقايف

158309,46850988,602املياه

89143,240511,665,245النقد مقابل العمل

1007خدمات الأعمال

539973,080493,432,544الإجمايل



مت اأوا�سط �سهر يناير 2013 يف مديريتـَْي �سامع وحيفان )تعز( تنفيذ دورتني تدريبيتني 
يف منهجية متكني ال�سلطة املحلية بامل�ساركة واآليات تنفيذها.، نفذهما برنامج التمكني 
الأوىل  الدورة  ا�ستهدفت  الجتماعي.  بال�سندوق  اخلا�س  املحلية  التنمية  اأجل  من 
20 من اأع�ساء ال�سلطة املحلية – بناَء قدرات اأع�ساء ال�سلطة  فيها  �سارك  – التي 
التنمية با�ست�سارة املجتمعات امل�ستفيدة  املحلية يف كيفية التخطيط والتنفيذ مل�ساريع 
على م�ستوى قرى وُعَزل ومراكز املديرية.. ف�ساًل عن حتفيز العمل التعاوين الطوعي، 
تنفيذه  مت  الذي  التمكني  لربنامج  امليدانية  التجارب  على  بناًء  املجتمعية،  وامل�ساركة 

خالل ال�سنوات الأربع املا�سية يف عدد من املديريات الريفية باملحافظة.
ال�سلطة املحلية، ومدراء  34 من قيادات  – التي �سارك فيها  الثانية  الدورة  وهدفت 
املكاتب التنفيذية، ومندوبي ومندوبات جلان العزل التنموية – اإىل اإك�ساب امل�ساركني 
الحتياجات  وفق  التنموية  اخلطط  اإعداد  يف  احلديثة  العلمية  الطرق  اأ�ساليَب  فيها 
الأولوية لل�سكان، وطرق ت�سويقها، حتى يتمكن امل�ساركون من اخلروج بخطة خم�سية 
تنموية للمحافظة وفق التحليالت والتقارير الأولية التي مت اإعدادها من قبل جمال�س 

تعاون القرى واللجان التنموية يف الُعَزل.

لذوي  الدمج  اإحدى مدار�س  الإر�ساد يف مدينة عمران )حمافظة عمران(  "مدر�سة 
اإل بعد ما  الإعاقة ال�سمعية، ومل يكن قد متَّ دمُج ولو طالب واحد من هذه ال�سريحة 
تعليم  واأ�ساليب  الدمج،  اآلية  املعلمني على  بتدريب  للتنمية  الجتماعي  ال�سندوق  قام 

م، ولغة الإ�سارة.. ال�سُّ
مها ال�سندوُق، فعرفُت الكثرَي من  وكنُت من امل�ساركني يف الدورات التدريبية التي نظَّ
املعلومات، واكت�سبُت العديَد من املهارات يف تعليم ذوي الإعاقة ال�سمعية، وتعرفُت على 

بع�س معلمي جمعية ذوي الإعاقة ال�سمعية.
اأ�سعر  وكنت  الأطفال،  بع�س  معنا  التدريب  يح�سر  كان  العملية،  التدريبات  وخالل 
مع  فتطوعُت  و�سعها،  اطلعنا على  زرنا اجلمعية،  وعندما  العمل معهم..  بالرغبة يف 
مل�ساعدتنا،  بحاجة  اجلمعية  اأن  وجدُت  عندما  خا�سة  فيها،  للعمل  املدر�سني  بع�س 

وكذلك لكي اأطبق ما تدربُت عليه.
مهاراتي،  فتطورْت  الداخلية،  واملدر�سة  للجمعية  تنفيذيًا  مديرًا  ْنُت  ُعيِّ فرتة،  وبعد 
واأعدُت ترتيَب العمل ح�سب البناء املوؤ�س�سي ال�سليم الذي تعلمُتُه من ال�سندوق، و�سعيُت 

مع بع�س الزمالء اإىل تنفيذ عملية الدمج يف املدار�س.
وفعاًل بداأنا من املدر�سة التي اأعمل فيها )الإر�ساد(، ومت دمج 39 طالبًا/ة. وبالتعاُون 
مع بع�س الزمالء، قمنا بتدريب بقية معلمي املدر�سة على لغة الإ�سارة، وتفعيل غرفة 
امل�سادر التي جهزها ال�سندوق، ودربناهم على ا�ستخدامها، وكذا على اإعداد اخلطط 
الرتبوية الفردية... فاأ�سبحْت املدر�سة مهياأة لتعليم الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية. 

ون�سعى حاليًا اإىل تطوير اخلدمات التعليمية يف املدر�سة واجلمعية.
التي  ال�سريحة  اأنارنا بدعمه ودوراته مل�ساعدة هذه  الذي  ال�سندوق  كله بف�سل  وهذا 

كانت مهم�سة يف املجتمع."
عمر عبد العزيز حاجب

املدير التنفيذي – جمعية ذوي الإعاقة ال�سمعية

واإعداد اخلطط  الطوعي  التعاوين  العمل  لتحفيز  دورتان 
التنموية يف مديريتني بتعز

ال�صندوق الجتماعي للتنمية

جناح جهود م�صاعدة ذوي الإعاقة ال�صمعية يف عمران
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