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لو ال�صندوق مينحون اأعلى درجة تقييم مل�صتوى  مموِّ
اأدائه واإجنازاته

َم فيه خمتلَف جوانب عمل و اأداِء ال�صندوق وخمتلف قطاعات  رًا تقريرًا مف�صاًل َقيَّ اأ�صدَر البنُك الدويل موؤخَّ
تدخالته خالل �صنوات املرحلة الثالثة لل�صندوق االجتماعي للتنمية  (2004 – 2010) . وقد منَح البنُك الدويل 
درجة عالية لالأداء العام لل�صندوق يف تلك املرحلة وهي “ُمْر�ض جدًا” (Highly Satisfactory) ، وهي اأعلى 
ُن هذا  ُم لها الدعم. ويت�صمَّ درجة مينحها البنُك الدويل يف تقييمه ملخرجات اأيِّ بلد اأو موؤ�ص�صة اأو هيئة يقدِّ
امل�صتوى االأعلى من تقييم االأداِء وخمرجاته – كما يرُد يف تعريف البنك له –اأنَّ االأداَء كان خاليًا من اأي 
نق�ض اأو خلل يف اإجناز العمليات �صوب حتقيق االأهداف، اأو يف الفعالية، اأو يف �صلة العمل واالإجناز بطبيعة 

املوؤ�ص�صة واأهدافها.
وُي�صيف البنك يف ملخ�ض تقريره اأنَّ ال�صندوَق “معروف لدى املانحني كموؤ �ص�صة اإبداعية، وفعالة، وذات 
كفاءة يف توفري وتقدمي اخلدمات االأ�صا�صية وفقًا ل�صيا�صة ا�صتهداف جيدة. ويقوُم ال�صندوُق بتوزيع املوارد 
مبا يخدُم الفقراَء، كما ُيعَتَبُ منوذجًا للممار�صة اجليدة من حيث ال�صفافية والفاعلية والكفاءة مبا يجعُلُه 

ُز على الفقر.” يركِّ
احلكومية..  غري  واملنظمات  واملحافظات،  املركز  م�صتوى  على  احلكومية،  “الهيئات  اأنَّ  التقريُر  َوُي�صيُف 
جميعها – بدون ا�صتثناء – َتْعَتِبُ ال�صندوَق االجتماعيَّ موؤ�ص�صة ذات توجه عملي، تن�صُط على اأ�صا�ض وطني 
هًا اإىل  ُم الدعَم جلميع املديريات يف كافة اأنحاِء البالد، وت�صتهدُف املناطَق النائية ”... ُمَنوِّ عام، حيث تقدِّ
مبادرات وم�صاريع ال�صندوق يف جمال بناء القدرات، والتي تدعُم املحافظات واملديريات يف �صعيها لتطبيق 
واملالية  االإدارية  اأنظمته  خالل  من  وخا�صة  اجليد،  للحكم  “منوذجًا  ُل  ميثِّ ال�صندوَق  اأنَّ  و  الالمركزية.. 
وتطوير  تعديل  على  زتها  َوَحفَّ االأخرى  الهيئات احلكومية  على  َرْت  اأثَّ والتي  وال�صفافة..  املالئمة  واالإجرائية 

اإجراءاتها”.

ال�صندوق الجتماعي يوقع اتفاقية مع بنك التنمية الأملاين 
لدعم املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

يف 11 نوفمب 2012 ، وقع ال�صندوق االجتماعي للتنمية مع بنك التنمية االأملاين KfW اتفاقية فرعية ملنحة 
مببلغ 6 ماليني يورو لل�صندوق االجتماعي تهدف اإىل دعم قطاع و برامج املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر وتو�صيع 
قام  البامج.  لتلك  االأ�صغر  التمويل  املمار�صات يف  واأف�صل  العمل  وزيادة فر�ض  اليمن  املالية يف  اخلدمات 
عبداهلل  املهند�ض  للتنمية  االجتماعي  لل�صندوق  التنفيذي  املدير  باأعمال  القائم  االتفاقية  على  بالتوقيع 
ال�صندوق  باأن  الذكر  يجدر  �صونفيلد.  ال�صيدبريند  ب�صنعاء  االأملاين  التنمية  بنك  مكتب  ومدير  الديلمي 
االجتماعي قد بداأ يف الن�صف الثاين من العام 2011 برتكيز الكثري من عملياته على تنويع املكون االقت�صادي 
من اأجل دعم الفئات امل�صتهدفة لتمكينها من زيادة الدخل وحت�صني م�صتوى املعي�صة واال�صتجابة للتحديات 

االقت�صادية واالجتماعية.

ال�صندوُق  ظلَّ   ،1997 عام  تاأ�صي�صه  منذ 
االجتماعي للتنمية يعمُل يف بيئة ات�صمت بالتغريرُّ 
الذي  االأمر  وعامليًا،  وطنيًا  الثبات،  وعدم 
ل  و�صكَّ ال�صندوق  ن�صاط  على  انعكا�صاته  وجد 

توجهاته.
للحماية  اآلية  كونه  من  ال�صندوُق  َر  تطوَّ لقد 
التحتية  البنية  على  ز  تركِّ االجتماعية، 
تنموية  موؤ�ص�صة  اإىل  االأ�صا�صية،  االجتماعية 
للمجتمعات...  االأولوية  لالحتياجات  ت�صتجيُب 
كما ظل ي�صاهم يف الت�صدي للتحديات الوطنية 
وزيادة  عه  تو�صرُّ موا�صاًل  التنموي،  املجال  يف 
ومناطق  حمافظات  عموم  تغطي  التي  اأن�صطته 
نه من اال�صتجابة الأولويات  اجلمهورية، مبا ميكِّ
اخلدمات  توفري  على  الرتكيز  مع   – التنمية 
حيث  والنائية،  الريفية  للمناطق  االأ�صا�صية 
يوا�صُل ال�صندوق دعم بناء القدرات للموؤ�ص�صات 
واالأفراد، وتعزيز املمار�صات الدميقراطية  من 
خالل ت�صجيع النا�ض على امل�صاركة يف االأن�صطة 
حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  ودعم  التنموية، 

الالمركزية يف البالد.
العاملي  لالرتفاع  وا�صتجابة   ،2008 عام  ومنذ 
ال�صندوُق  ينفُذ  الغذائية،  املواد  اأ�صعار  يف 
ل�صبكة  كرافٍد  العمل  مقابل  النقد  برنامَج 
االأمان االجتماعي، يهدُف اإىل م�صاعدة الفئات 
االأوقات  يف  وخ�صو�صًا   – وال�صعيفة  الفقرية 

ال�صعبة وظروف االأزمات.
َن  متكَّ  ،2011 عام  اأحداث  خالل  وحتى 
اأن�صطته  تنفيذ  يف  اال�صتمرار  من  ال�صندوُق 
اإجمايل  )من  مديريات   310 يف  وبراجمه 
وقد   .)330 البالغ  اجلمهورية  مديريات 
لل�صندوق،  املحلية  املجتمعات  دعُم  اأ�صهَم 
النا�ض  احتياجات  ي  تلبِّ الت  تدخرُّ وتنفيذ  ي  وتبنِّ
اأ�صهمت  العوامل...  من  وغريها  احلقيقية، 
الظروف  تلك  مع  ال�صندوق  اأن�صطة  تكييف  يف 
ليتمكن من موا�صلة تنفيذ املهام املناطة به على 

ال�صعيدين: املحلي والوطني.
وما كان االأداء العايل والفعال لل�صندوق، والثقة 
واملمولون،  احلكومة  له  منحتها  التي  العالية 
وال�صفافة  املو�صوعية  ال�صيا�صات  لوال  ليتحققا 
متويل  يف  يتَّبعها  التي  واملرونة  لل�صندوق، 

امل�صاريع.. وكذا تفاين كوادره وموظفيه.
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صرات

9,0002,721عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

 عدد التالميذ امل�صتفيدين من مدار�ض التعليم االأ�صا�ض التي دعمها ال�صندوُق، وذلك بح�صب الفئات التالية

201,60083,440ذكور

158,40064,900اإناث

5,0001,824االأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة

بهم ال�صندوق بح�صب النوع االجتماعي �صات الذين َدرَّ �صني واملدرِّ عدد املدرِّ

100180ذكور

100590اإناث

بها ال�صندوُق بح�صب النوع االجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

782438ذكور

600313اإناث

بلغ عدد امل�صاريع املوافق عليها يف القطاع خالل الربع 112 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 
7.8 مليون دوالر، �صي�صتفيد منها حوايل 83 األف �صخ�ض )51 % اإناث(.

وبذلك ي�صل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�ض ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية عام 
2012( اإىل 5,032 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارب 690.3 مليون دوالر، ويتوقع اأن ي�صتفيد 

من هذه امل�صاريع تراكميًا نحو 2.8 مليون �صخ�ض )45 % اإناث(.
برنامج حمو الأمية وتعليم الكبار 

املدرب  دليل  واملكون من جزئني  الكبار  تعليم  تدريب موجهي  دليل  اإعداد  من  االنتهاء  مت 
ودليل املتدرب وعقد الدورة التجريبية للدليل ملدة 12 يوم خالل الفرتة من 2012/12/8م 
حمافظات  من  اختيارهم  مت  الكبار  لتعليم  املركزين  املوجهني  من   )16( عدد  ح�صرها 
طباعته  قبل  الدليل  اإثراء  و  مراجعة  اإىل  الدورة  وهدفت  و�صنعاء  واالمانة  واب  احلديدة 

ب�صورة نهائية .
كما جرى تنفيذ حملتي توعية �صحية وبيئية بيت النخيف و بيت ال�صيد/مديرية بني ح�صي�ض 
/حمافظة �صنعاء ملدة �صت ايام يف كل قرية ح�صرها حوايل 119 من دار�صات ف�صول حمو 

االأمية والن�صاء والفتيات الريفيات �صملت احلملة عددمن االن�صطة كالندوات واملحا�صرات 
والزيارات املنزلية وعر�ض االفالم والتطبيق العملي يف جمال الرعاية ال�صحية واالمرا�ض 
املعدية والوقاية منها ، �صوؤ التغذية والتغذية ال�صليمة ل اأ ملهات واالطفال واملراهقني وامل�صنني 
،النظافة العامة والنظافة ال�صخ�صية ، املياه وطرق معاجلتها وا�صتخدامها ،التخل�ض من 
النفايات بطريقة �صليمة وحتويل النفايات املنزلية اإىل  �صماد ع�صوي وغريها من املوا �صيع 

ذات العالقة .
و مت تنفيذ دورتني تدريبينت يف جمال اال�صعافات االأولية واالمرا�ض املعدية والوقاية منها 
ملعلمات حمو االأمية وطالبات الثانوية يف مركز عائ�صة لتعليم وتدريب املراأة -بيت النخيف 
ومركز الزهراء -بيت ال�صيد مبديرية بني ح�صي�ض ح�صرها 46 معلمة وطالبةوذلك خالل 

الفرتة من 22 - 27 / 12 / 2012 م.
بناء مركزتنمية  االإن�صائية مب�صروع  االعمال  اإ�صتكمال  مناق�صة  تر�صية  و  اإنزال  كما جرى 

الطفولة املبكرة – حي ار�صالن-مديرية الثورة -اأمانة العا�صمة.

مدر�صة البالد- قرية البالد- �صاه - ح�صرموت
مدر�صة البالد- قرية البالد- �صاه - ح�صرموت
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املوروث الثقايف

متت املوافقة على 4 م�صاريع بكلفة تقديرية تتجاوز 2.4 مليون دوالر، يتولد عنها فر�ض 
عمل موؤقتة تبلغ 74,500 يوم عمل. وبذلك ي�صل العدُد الرتاكمي للم�صاريع )من 1997 
– وحتى نهاية عام 2012(اإىل 269 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوز58.8  مليون دوالر، 

ويتوقع اأن ينجم عنها تراكميًا نحو 2.3 مليون يوم عمل.
م�صروع املرحلة اخلام�صة لرتميم م�صجد ومدر�صة الأ�صرفية بتعز 

مت  حيث  امل�صروع،  مكونات  جميع  يف  العمل  ا�صتمر   ،   2012 عام  من  االخري  الربع  خالل 
ال�صرقية  والقباب  وال�صمالية  اجلنوبية  اجلدران  يف  الق�صا�ض  ترميم  اعمال  من  االنتهاء 
واملفاتيح يف جميع  للموا�صري  الكهربائية  التمديدات  االنتهاء من جميع  كما مت  القبو.  ويف 
اأجزاء املبنى عدا قاعة ال�صالة. ومت تنظيف االأ�صرحة والبهو  واأكرث من 50 % من التنظيف 
الكيميائي بالتوازي مع ا�صتمرار التنظيف والتثبيت يف القبة املتو�صطة وجدرانها يف قاعة 
عن  درا�صية  كحالة  امل�صروع  عن  عمل  بورقة  امل�صروع  ُعر�ض   .% 65 من  الأكرث  ال�صالة 
م�صاريع  مراحل  يف  املحيط  املجتمع  وم�صاركة  تاأهيل  واإعادة  والرتميم  االإنقاذ  جمهودات 
املوروث الثقايف املتعددة، وذلك من فعاليات املوؤمتر واملعر�ض الثالث للحفاظ املعماري – 

دبي للفرتة 19 – 17 دي�صمب 2012 م.
م�صروع ترميم اجلامع الكبري �صبام كوكبان 

مت االنتهاء من جميع اأعمال جامع الن�صاء امللحق باجلامع. ويتوا�صل تنفيذ اأعمال الت�صطيب 
للم�صندقات  االإن�صائي  الرتميم  يتوا�صل  كما  للجامع.  التابعة  الثلث  �صم�صرة  مبنى  يف 

واالأخ�صاب التي يف خمزن امل�صروع.
م�صروع ترميم دار العز 

مت اإعداد ومراجعة املقرتح املعد من قبل ا�صت�صاري امل�صروع واملوافقة عليه من قبل ال�صلطة 

املحلية للمرحلة املقبلة لتاأمني املوقع و�صالمة الزوار والبدء بتاأ�صي�ض وت�صغيل مبنى دار العز 
اأثرية-هند�صية-   ( ملا مت جمعه  العلمية  املراجعة  اإنهاء  ويجري  واملنطقة.  للمدينة  كمزار 
تاريخية- توثقية( من مواد خالل فرتة عمل امل�صروع مع درا�صة حتليلية وتو�صيف لها قبل 
الق�صا�ض  اأعمال  ت�صتمر  كما  كتاب.  يف  الإخراجها  متهيدًا  النهائية  ب�صورتها  اعتمادها 
ل�صطوح وجدران م�صجد النجمية التابع للق�صر مع موا�صلة ترميم ق�صا�ض البكة واملوا�صئ 

القدمية فيه.
ترميم م�صجد الأ�صاعر املرحلة الثانية

مت االنتهاء من اأعمال احلفريات واملج�صات االأثرية والتوثيق يف اجلهة ال�صمالية واجلنوبية 
للجامع، مع  اإجناز تنفيذ قنوات لت�صريف مياه االأمطار اإىل املجاري العامة موقع احلفريات 

يف اجلهة اجلنوبية وال�صمالية لتجنب حدوث اأ�صرار األ�صا�صات اجلامع.
م�صروع دعم اأعمال توثيق و �صيانة املخطوطات يف دار 

املخطوطات ب�صنعاء - املرحلة الثالثة
مت خالل هذا الربع اإجناز م�صروع توثيق املخطوطات، حيث مت خالل فرتة امل�صروع توثيق 
16,087 خمطوطا توثيقا يدويا و 14,224 خمطوطا توثيقًا اإليكرتونيًا، كما مت توثيق 10,116 

 11,000 لـ  اأولية  �صيانة  اأعمال  تنفيذ  اإىل  باالإ�صافة  الفوتوغرايف  بالت�صوير  خمطوطا 
خمطوط وتوثيق 5,000 عالمة مائية.

م�صروع تدعيم بع�ض ق�صور مدينة ترمي التاريخية
انتهى العمل ب�صكل كامل يف م�صروع تدعيم خم�صة من ق�صور مدينة ترمي التاريخية حيث 
الرتميمات  بع�ض  اإجراء  و  االإن�صائية  ال�صروخ  ومعاجلة  التدعيم  اعمال  التدخالت  �صملت 

ال�صرورية واإزالة االأخطار التي تهددها بهدف اإنقاذ تلك الق�صور من االنهيار.
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100180ذكور

100590اإناث

بها ال�صندوُق بح�صب النوع االجتماعي عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ

782438ذكور

600313اإناث

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف

املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�صرات

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510124البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف االآثار، مهند�صون( 19066معماريون، متخ�صِّ

5021املواقُع واملعامُل االأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

اإعادة تاأهيل م�صجد النجمية - جبلة - اإب
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

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

واملوؤ�ص�صات احلكومية... باالإ�صافةاإىل كوادر ال�صندوق.
ي�صتفيد  دوالر،   323,191 تقديرية  بكلفة  م�صاريع   8 على  املوافقة  التدريب، متت  قطاع  يف 
منها مبا�صرًة حوايل 1,992�صخ�ض )45  %اإناث( لي�صُل العدُد االإجمايل الرتاكمي مل�صاريع 
القطاع اإىل 945 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 23.6 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة 

مبا�صرة 168 األف �صخ�ض ) 44 %اإناث(.
321,151 دوالر،  7 م�صاريع بكلفة تقديرية تقارُب  ُووِفَق على  املوؤ�ص�صي،  و يف قطاع الدعم 
العدُد  ي�صُل  وبذلك،  اإناث(.   % 76  ( �صخ�ض   5,696 من  اأكرث  مبا�صرًة  منها  ي�صتفيد 
االإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع  اإىل 627 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 27.9 مليون 

دوالر، ي�صتفيُد منها ا�صتفادة مبا�صرة حوايل 666 األف �صخ�ض ) 58 % اإناث(.
وكانت اأن�صطة كل قطاع فرعي خالل هذا الربع كالتايل:

منظمات غري حكومية
150 مدربًا من منظمات املجتمع املدين يف تطوير قدرات اجلمعيات  التدريب: مت تدريب 
واملوؤ�ص�صات االأهلية قامت بها فروع حجة وتعز واملكال وعمران وذمار وعدن. وا�صت�صافت 
ومركز  جمعية  ع�صرة  خم�ض  تدريب  واإب  وتعز  واملهرة  وح�صرموت  عدن  حمافظات  يف 
تنموي يف جماالت االإدارة والت�صويق واملحا�صبة وكتابة التقارير وطلبات التمويل والتخطيط 
اال�صرتاتيجي واخلياطة والنحت على اخل�صب والكوافري. وا�صت�صافت حمافظة اإب تدريب 
للجمعيات وفق دليل ت�صنيف اجلمعيات  اإعداد درا�صات  26 ( يف  مدربني/ات )وعددهم 
 51 بتدريب  فرع عدن  وقام  التوعوية.  درا�صات جلمعيات يف احلمالت   5 وتنفيذ  موؤ�ص�صيًا 

من�صقًا للدورات والور�ض.
املنظمات  نفذت دورات يف جمال حتليل قدرات  تعز و�صعدة وعمران فقد  اأما حمافظات 
املحلية وتطبيق ميداين ا�صتهدف 170 ع�صوًا من جمعيات خمتلفة فيها، بينما ا�صتفاد 106 
على  بالتدريب  وحجة  وعمران  و�صعدة  عمران  حمافظات  تتبع  جمعيات  اربع  من  ع�صوًا 

احلقيبة التدريبية.
دعم م�ؤ �س�سي: مت توريد اأثاث وجتهيزات الحدى ع�صرة جمعية ومنظمة هي جمعية احلياة 
وحماية  النظافة  اأ�صدقاء  ، جمعية   �صعدة(   ( اليمن  عمال  احتاد  فرع   ، )تعز(  الن�صوية 
االجتماعية  اخلريية  توجان  جمعية  )اإب(،  االجتماعية  الن�صوية  �صباأ  وموؤ�ص�صة  البيئة 
بالقبيطة وجمعية اأبناء املالح اخلريية )حلج(، فرعي احتاد ن�صاء اليمن )ال�صالع وحلج( 

وجمعية املنرية وجمعية كنوز اجلنة باحلديدة )احلديدة(.

املجتمعات املحلية
�صملت 214 ن�صاطًا لدرا�صة وتقييم و�صع  وحتديد احتياجات املجتمع بامل�صاركة مل�صاريع خطة 
كما�صملت  و�صنعاء وحجة.  وعمران  وتعز  واملكال  واإب  ذمار  لفروع   2013 للعام  ال�صندوق 
ت�صكيل وتدريب 295 جلنة م�صتفيدين من م�صاريع الطرق واملياه وال�صحة والتعليم من خطة 

ال�صندوق للعام 2012 م.

�صلطة حملية
عمل  ور�صة  وتنفيذ  ح�صرموت،  مبحافظة  َحجر  مديرية  ديوان  موظفي  من   30 تدريب  مت 
لالإعداد لتنفيذ التحليل املوؤ�ص�صي يف عدد من مديريات حمافظتي احلديدة ورمية، وكذا 
تنفيذ دورة تدريبية لال�صت�صاريني املكلفني بتنفيذ املرحلة االأوىل من امل�صح امليداين لل�صلطة 
املحلية يف اإدارة النفقات العامة يف 299 مديرية �صمن 19 حمافظة، باالإ�صافة اإىل تنفيذ 
اإليها  امل�صار  واملحافظات  املديريات  يف  املحلية  لل�صلطة  امليداين  امل�صح  من  االأوىل  املرحلة 
اأعاله. كما ا�صتكمل ال�صندوق اإجراءات توريد االأجهزة واملعدات لكل من ديوان مديريتي 

بالد الطعام وك�صمة مبحافظة رمية وديوان حمافظة  �صعدة.

قطاع خا�ض )اأفراد(
واحلديدة  ذمار  فروع  من  ومقاولني  وفنيني  ومدربني  ا�صت�صاريني  بتدريب  ال�صندوق  قام 
النظام  ات يف  ا�صت�صاريني/  تدريب  اإىل  باالإ�صافة  و�صنعاء..  وحجة  وتعز  واملكال  وعمران 
املحا�صبي املب�صط للجمعيات واالإ�صراف على م�صاريع الطرق والتعليم   وامل�صاركة املجتمعية 
والتعاقدات  امل�صتفيدين  جلان  وتدريب  وت�صكيل   )  PRA  ( بامل�صاركة  ال�صريع  والبحث 
يف  مدربني  وتدريب  العمل  مقابل  والنقد  والتعاقدية  التنفيذية  واالأ�صاليب  املجتمعية 

التعاقدات املجتمعية. وبلغاإجمايل عدد امل�صتهدفني /ات امل�صار اإليهم اأعاله 572 فردًا.

برنامج التمكني للتنمية املحلية
على �صعيد االأن�صطة على م�صتوى املجتمع، مت تنفيذ 33 دورة تدريبية موقعية على الرقابة 
وامل�صاءلة املجتمعية للجان التنمية مبديريتي �صرعب الرونة واملوا�صط مبحافظة تعز ا�صتفاد 
منها 510 �صخ�صًا ) 153 اإناث(. كما مت تدريب ومتكني موقعي لـ 13 جلنة تنموية يف مديرية 

برنامج التمكني للتنمية املحلية مبحافظة اإب
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تنموية مبديرية اجلعفرية  15 جلنة  و  )اإب(  ال�صعر  تنموية يف مديرية  8 جلان  و  ال�صبة 
)رمية( وبلغ اإجمايل املتدربني 607  ا�صخا�ض )منهم  270 اإناث(.

مناخة  مبديرية  ن�صاط  تنفيذ  مت  فقد  القرى،  يف  الذاتية  املبادرات  بتحفيز  يت�صل  ما  اأما 
مبحافظة �صنعاء وبلغ اإجمايل امل�صتهدفني منه 1420 �صخ�صًا ) 701 اإناث(.

علي  عيال  ووادي  القا�صي  بيت  غيل  يف  االأن�صطة  هذه  مثل  يف  التنموية  اللجنة  تاأهيل  ومت 
يف  البدء  ومت  اإناث(.   7 )منهم   ع�صوًا   14 امل�صتهدفني  اإجمايل  وبلغ  )عمران(  م�صور  يف 
جتهيز م�صاهمات االأهايل يف م�صروع دعم املبادرات الذاتية لالأطر الفاعلة مبديرية ثالء 
�صخ�صًا،   112 القرى  تعاون  جمال�ض  اأع�صاء  من  امل�صتهدفني  اإجمايل  بلغ  كما  )عمران(. 
منهم) 56  ن�صاء(. وبذلك يكون اإجمايل امل�صتهدفني االأفراد �صمن )االأن�صطة على م�صتوى 

املجتمع) 2663  �صخ�صًا (منهم 1187 اإناث(.
اأما على م�صتوى ال�صلطة املحلية، فقد جرت دورات تدريبية ا�صتفاد منها 112 من اأع�صاء 
املجال�ض املحلية يف مديريات املوا�صط و�صرعب الرونة )تعز( و ثالء وحبور ظليمة )عمران( 
وملحان )املحويت( واملقاطرة )حلج(، باال�صافة اإىل تدريب 78 من اأع�صاء ال�صلطة املحلية 
مديريات  من  لكل  التقريرالتنموي  واإعداد  التمكني  برنامج  اآليات  على  ن�صاء(   2 )بينهم 

ال�صعر وال�صبة ) اإب( ومزهر )رمية(.
وا�صتهدفت  )تعز(.  و�صامع  )حلج(  املقاطرة  املديريات  لفرق  اأخرى  دورات  متت  كما 
الدورات 31 �صخ�صًا ) 3 اإناث( يف اإعداد التقرير التنموي ملديريات تنب )حلج( وال�صودة 
)عمران( وحيفان )تعز(. وعقدت دورة معززة بالتطبيق املوقعي يف التمكني الأع�صاء فريق 
�ص�صي  املوؤ  التحليل  درا�صة  خمرجات  ومناق�صة  عر�ض  مع  )البي�صاء(  مكريا�ض  مديرية 

للمديرية وبلغ اإجمايل امل�صتهدفني 47�صخ�صًا.

ونفذ ال�صندوق التحليل املوؤ �ص�صي لل�صلطة املحلية لكل من مديريات ر�صد )اأبني( والقبيطة 
وامل�صيمري )حلج( وال�صالع ) 15 �صخ�صًا(، باال�صافة اىل ديوان حمافظة تعز ومديريات 
  70( باملهرة  وح�صوين  بح�صرموت  َحْجر  و  �صخ�صًا(   92( بحجة  وحر�ض  ال�صمايتني 
لل�صت�صاريني �صمن  تدريبية  دورات  اأخرى، متثلت يف عقد  اأن�صطة  تنفيذ  �صخ�صًا( كما مت 

برنامج التمكني يف جماالت تعزيز القدرات )فروع تعز وعدن وحجة( وامل�صاركة املجتمعية
واالآلية  املجتمعي  البحث  ومنهجية  واأ�ص�ض   P.R.A االأطر  ومدربي  وذمار(  عمران  )فرعي 
 184 اال�صت�صاريني  من  للم�صتفيدين  االإجمايل  العدد  وبلغ  تعز(.  )فرع  للتمكني  التنفيذية 

�صخ�صًا )منهم 77 اإناث(.

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
10 اإناث  �صملت اأهم االأن�صطة البدء يف تدريب مدربني خلم�صة و ع�صرين �صخ�صا )منهم 
 7 من  روافد  برنامج  خريجي  �صخ�صًا   438 مع  التوا�صل  ومت   . البنامج  خمرجات  من 
حمافظات من اأجل تقييم ا�صتفادتهم من دورات البنامج.. وكذا الرتويج لع�صرين خريجًا 
وت�صليم قاعدة بياناتهم اإىل بع�ض اجلهات التنموية يف اجلمهورية لال�صتفادة من جهودهم 
ومعارفهم. كما متت متابعة 30 مبادرة ذاتية �صبابية ُنفذت يف عدة مديريات يف ح�صرموت 
300 منا�صر/ة  اال�صتهداف من خالل ح�صر  البدء يف  باال�صافة اىل  اإب..  و  وتعز وحجة 
للبنامج  االلكرتوين  املوقع  اإطالق  مت  كما  ال�صالع..   ، ،اأبني  حلج  حمافظات  من  جدد 
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موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صرات

عدد املتطوعني ال�صباب الذين مت تدريبهم

2500344ذكور

1500311اإناث

بوا 1,065-اأع�صاُء ال�صلطة املحلية الذين ُدرِّ

10002,400اأفراد / ا�صت�صاريون / مقاولون / اآخرون، مت تدريبهم

9039املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

4015اجلهاُت احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9017ال�صلطاُت املحلية التي دعمها ال�صندوُق

2,5001,022املنظماُت املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق

متت املوافقة على 3 م�صاريع يف القطاعني بكلفة تقديرية تقارُب0.41  مليون دوالر، ي�صتفيُد 
منها حوايل  169 األف �صخ�ض )88 % منهم اإناث( – مبا يو�صُل العدَد االإجمايل الرتاكمي 
دوالر(،  مليون   93.7 تقارُب  تقديرية  )بكلفة  م�صروعًا   1,143 اإىل  ال�صحة  قطاع  مل�صاريع 
بلغ عدُد  اإناث(. ويف احلماية االجتماعية،  وي�صتفيد منها نحو  7.6مليون �صخ�ض )63 % 
منها  ي�صتفيُد  دوالر،  مليون   35.9 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   675 تراكميًا  امل�صاريع 

حوايل  183 األف �صخ�ض – ن�صبة االإناث منهم 39 % .

قطاع ال�صحة
تعزيز ال�صراكة

يحقق  مبا  ال�صركاء  وبقية  وال�صكان  العامة  ال�صحة  وزارة  مع  ال�صراكة  تعزيز  اإطار  يف 
الت�صاورية  الور�ض  يف  االجتماعي  ال�صندوق  �صارك  القطاع،  يف  التنموية  االألفية  اأهداف 

والتخطيطية اخلا�صة ببامج البطائق ال�صحية لالأمومة املاأمونة والتدخل الغذائي املتكامل 
ال�صندوق  و�صينفذها  الدويل  البنك  �صيمولها  والتي  امل�صروطة  النقدية  التحويالت  وكذا 

االجتماعي للتنمية بال�صراكة مع وزارة ال�صحة العامة وال�صكان.
كما �صارك قطاع ال�صحة يف الور�صة الت�صاورية والتخطيطية لتعزيز النتائج وجانب امل�صاءلة 

يف �صحة االأمهات واالأطفال.
ال�صحة  ببنامج  املتعلقة  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  مكون  خطط  ا�صتكمال  مت  كما 
االإجنابية وال�صكان- RHPP-2( 2 ( الذي ي�صتهدف حمافظات املحويت وحجة والبي�صاء، 

بالتن�صيق مع اإدارة البنامج ومكاتب ال�صحة باملحافظات املعنية.
حت�صني الو�صول اإىل مرافق الرعاية ال�صحية

خف�ض وفيات الأمهات وامل�اليد:
والوليدية  التوليدية  الطوارئ  لتعزيز  دوالر   351,075 تقديرية  بتكلفة  م�صروع  تطوير  مت 

ال�صاملة يف م�صت�صفى عمران العام - حمافظة عمران.

ال�صحةواحلماية الإجتماعية
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موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2015 – 2011)املوؤ�صر

بها ال�صندوُق الو�صوُل اإىل اخلدمات ال�صحية: عدد الكوادر ال�صحية التي َدرَّ
1,450569ذكور

1,4501,326اإناث

80073عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو جرى جتهيزها

برنامج التعليم ال�صحي الو�صطي
ال�صحية،  واملعاهد  وال�صكان  العامة  ال�صحة  وزارة  وبال�صراكة مع  البنامج،  اإطار هذا  يف 
مت مراجعة وتطوير الو�صف الوظيفي واملنهج التعليمي لقابالت املجتمع نظام ثالث �صنوات 
وزارة  من  قرار  فيه  �صي�صدر  حيث  للتنمية،  االجتماعي  ال�صندوق  من  ومايل  فني  بدعم 

ال�صحة لبدء تطبيقه يف برامج تاأهيل قابالت املجتمع اإبتداًء من عام 2013 م.

قطاع احلماية الجتماعية
برنامج الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�ض

من  معلمًا   25 لـ  م   2012/11/14-10 الفرتة  خالل  دورة  تنفيذ  مت  البنامج  هذا  اإطار  يف 
معلمي مدار�ض الرتبية ال�صاملة يف مديرية عمران واإعداد الو�صائل التعليمية لذوي االإعاقة 

ال�صمعية ملعلمي مدار�ض الرتبية ال�صاملة.
تنمية الطفولة املبكرة

يهدف هذا البنامج اإىل دعم برامج تنمية الطفولة املبكرة وال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات 
الوطنية املوجهة للفئة العمرية ) 0 -9 �صنوات(. ويف هذا امل�صار مت خالل

التاأهيل  عاملي  ا�صتهدفتا  تدريبتني  دورتني  تنفيذ   2012/11/15-10 و   2012/10/8-2  
املجتمعي يف مدينة ثالء حول برنامج »البورتاج «، والتاأخر النمائي للطفل.

احلماية
االجتماعية  الرعاية  ومراكز  ال�صجون  اإ�صالحية  خدمات  حت�صني  اإىل  البنامج  يهدف 
وحت�صني اخلدمات للفئات االأوىل بالرعاية و تطوير خدمات مراكز الطفولة االآمنة ودعم 
ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات والبامج املوجهة لالأطفال يف ظروف �صعبة. وقد متت املوافقة 

على م�صروعني هدفا  اإىل تنفيذ التدخالت التالية:
يف اطار الرعاية الالحقة، مت تدريب 20 فتاة يتيمة على املهارات احلرفية واإدارة امل�صاريع 
الطفولة  اجتماعيًا يف مركز  وم�صرفًا  اخ�صائيًا   30 تدريب  وكذا  تعز،  ال�صغرية مبحافظة 
وتزويد  ال�صوارع  الأطفال  اال�صتقطاب  وبرامج  الفعال  الرتبوي  اال�صراف  على  بتعز  االآمنة  

املركز ببع�ض ا الأثاث واجهزة الكمبيوتر.
توعية  ومت  واملظفر،  والقاهرة  �صالة  مديريات  ال�صوارع يف  الأطفال  ميداين  م�صح  ُنفذ  كما 
حول   املديريات  هذه  يف  امل�صاجد  وائمة  احلارات  وعقال  االأمور  واأولياء  املدار�ض  طالب 
اأطفال ال�صوارع. وجرى كذلك تدريب 47 طفاًل ) 14 - 16 �صنة( يف مركز الطفولة ا الآ منة 

بتعز على املهارات احلياتية وحقوق الطفل.
ال�صوؤون  جلان  روؤ�صاء  املحلية،  املجال�ض  اأع�صاء  ا�صتهدفت  توعية  حمالت   3 تنفيذ  مت  كما 
وبرملان  املنتخبة  الطالبية  املجال�ض  امل�صاجد،  اأئمة  االأ�صر،  االأطفال،  والعمل،  االجتماعية 

االأطفال يف املدار�ض مبحافظة عمران على حقوق الطفل.
التاأهيل املجتمعي

اأكب من االأطفال ذوي االإعاقة ومتكينهم من  هذا البنامج يهدف اإىل الو�صول اإىل عدد 
وحتفيز  جمتمعهم،  يف  ن�صطني  ي�صبحوااأع�صاء  واأن  والفر�ض،  اخلدمات  على  احل�صول 
املجتمع املحلي على تي�صري العقبات التي حتول دون م�صاركتهم، ويف هذا امل�صار مت تطوير 
م�صروع هدف اإىل تنفيذ 20 درا�صة تقييمية ملوؤ �ص�صات وخدمات االعاقة القائمة يف مديريات 
دورة  الفرتة  2012/11/29-24  خالل  ُنفذت  كما  اإب.  مبحافظة  وامل�صنة  الظهار   ، جبلة 
احليمة  املجتمعي مبديرية  التاأهيل  مدر�صتني وجلنة  ومعلمي  واخ�صائيي  للمدراء  تدريبية 

الداخلية على مفاهيم الدمج واالإعاقة وت�صنيفها.

الك�صف عن �صعف الب�صر والعمى يف قرية اخلزنة - عب�ض - حجة



الن�صرة الربعية - العدد 60 : اكتوبر - دي�صمرب  2012 7

موؤ�صراُت املياه و ال�صحاح البيئي
املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صرات

نة 60,00039,193االأ�َصر املعي�صية امل�صتفيدة من م�صادر املياه املح�صَّ

نة املخزونة/مرت مكعَّب 1,100,000859,147حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة / مرت مكعَّب 260,0001,192,907حجم املياه غري املح�صَّ

احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد االأ�َض املعي�صية التي 
نًا 43,0008,173ت�صتخدُم �صرفًا �صحيًا حم�صَّ

26166املجتمعاُت املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

478-القرى التي ي�صتهدفها نهُج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع

املياه والإ�صحاح البيئي

بلغ عدد امل�صاريع املوافق عليها يف قطاَعْي املياه واالإ�صحاح البيئي خالل الربع 34 م�صروعًا 
بكلفة تقديرية تقارُب11.7  مليون دوالر، �صي�صتفيد منها حوايل 266 األف �صخ�ض. وبذلك 
�صهر  نهاية  وحتى   1997 عام  ال�صندوق  تاأ�صي�ض  )منذ  للم�صاريع  الرتاكمي  العدُد  ي�صل 
دي�صمب 2012 م ( اإىل 2439 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 371 مليون دوالر، ي�صتفيد 

منها اأكرث من 6.8 مليون �صخ�ض.

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

الوطني للتغطية باملياه.
دوالر  مليون   7.1 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  م�صروعا   25 على  املوافقة  متت  الربع  هذا  وخالل 
اإجمالية  1,660 �صقاية خا�صة ب�صعة  األف ن�صمة. وت�صتمل هذه امل�صاريع على   29.4 خلدمة  
قدرها 67,292 م 3و 11 خزانا عاما م�صقوفا لتجميع مياه االأمطار ب�صعة 16,438 م 3 وخم�صة 
كرفانات ب�صعة 15,500 م 3 ، وخم�صة خزانات لتجميع مياه العيون اجلارية، و اأنابيب لتقريب 

اخلدمة بطول اإجمايل 23,941 م  و 300  تو�صيلة منزلية.
و قد بداأ برنامج �صحة املياه يف عام 2011 م، وحتى نهاية عام 2012 م متت املوافقة على 
متويل 264 م�صروعا بكلفة تقديرية بلغت 31 مليون دوالر وذلك خلدمة 267 األف ن�صمة يقع  
 179 25 % يف الفئة الثالثة، وقد بداأ العمل الفعلي يف  75 % منهم يف فئة الفقر الرابعة و 

م�صروع اأجنز منها 8 م�صاريع بينما 77 م�صروع ما زالت يف مرحلة املوافق عليها. وحتتوي 

م�صاريع البنامج على 127 خزان حل�صاد مياه االأمطار ب�صعة اإجمالية 154,500 م 3، و 25 
كريفًا ب�صعة اإجمالية 94,500 م 3، و 20,422 �صقاية خا�صة ب�صعة اإجمالية 913,860 م 3، و  
اأنابيب بطول اإجمايل  30,240م لتقريب اخلدمة للم�صتفيدين، وقد مت منذ بداية املرحلة 

التعاقد مببلغ 9.1 مليون دوالر �صرف منها مبلغ 5.6 مليون دوالر.

قطاع الإ�صحاح البيئي
و  ال�صحي  كال�صرف  االأ�صا�صية  البيئي  االإ�صحاح  خدمات  تقدمي  اإىل  القطاُع  هذا  يهدُف 

اإدارة املخلفات ال�صلبة للفئات االأكرث فقرا واحتياجا لهذه اخلدمات.
كما يهدف هذا القطاع اإىل التكامل مع قطاع املياه وقطاعات ال�صندوق االأخرى من اأجل 
تعظيم اأثر تدخالت ال�صندوق يف حت�صني الو�صع ال�صحي والبيئي واالإقت�صادي للمجتمعات 
بتكلفة  العادمة  املياه  اإدارة  م�صاريع يف   9 على  املوافقة  الربع متت  هذا  امل�صتهدفة.وخالل 
التو�صع يف  متطلبات  وملواجهة  ن�صمة.  األف   61.6 ت�صتهدف  دوالر  مليون   4.6 بلغت  اإجمالية 
تنفيذ حمالت التوعية ال�صحية والبيئية، مت خالل هذا الربع تدريب وتاأهيل 30 ا�صت�صاريًا/ة 
من حمافظة �صعدة لتنفيذ حمالت التوعية مبنهج ال�صرف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع. 
وخالل الربع مت تنفيذ واإجناز اأكرث من 130 حملة توعية منها 89 حملة يف فرع ذمار، وكذلك 

مت اإعالن 37 قرية وحملة يف كٍل من ذمار و �صنعاء وحلج خالية من ال�صرف املك�صوف.
ن�صبة االإجناز  التحتية ملدينة �صبام ح�صرموت، فقد و �صلت  البنية  ويف ما يخ�ض م�صروع 
خالل هذا الربع اإىل 8.54 % ، وبذلك تكون ن�صبة االإجناز الرتاكمية يف امل�صروع 56.04 %  .

حاجز مياه بالقرب من الهجرين - املكال
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الزراعة والتنمية الريفية

بلغ عدد امل�صاريع املوافق عليها يف القطاع خالل الربع 13 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 
مليون دوالر، �صي�صتفيد منها اأكرث من 9 اآالف �صخ�ض )36 % اإناث(. وبذلك ي�صل العدُد 
الرتاكمي للم�صاريع )منذ تاأ�صي�ض ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية عام 2012 ( اإىل 414 
امل�صاريع  هذه  من  ي�صتفيد  اأن  ويتوقع  دوالر،  مليون   42.9 تقارب  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا 

تراكميًا نحو 7.6 مليون �صخ�ض ) 49 % اإناث(.

الزراعة املطرية
اليمني،  النب  انتاجية  بتح�صني  خا�صة  تدريبية  دورة  تنفيذ  مت  دولية،  بخبات  باال�صتعانة 
ا�صت�صاريًا. ويف   22 و  4 مزارعني  و  4 �صباط م�صاريع  30 م�صارك منهم  فيها عدد  �صارك 
ال�صياق نف�صه ، وخالل نف�ض ال�صهر، مت التعاقد كذلك مع خبري دويل يف جمال االقرا�ض 
ومنهجية  الت�صور  اإعداد  من  االنتهاء  ومت  واالأ�صغر،  ال�صغرية  امل�صروعات  ومتويل  الريفي 

العمل اخلا �صة بتفعيل خدمات االقرا�ض الريفي يف املناطق امل�صتهدفة من القطاع.
من  ع�صوًا   40 بتدريب  املتدربون  قام  ا�صت�صاريا/ة،   47 مع  والتعاقد  تدريب  خالل  من 
يف  املراوعة  مديرية  يف  عزل   3 من  الن�صاء  من   25 منهم  الريفية  االنتاجية  املجموعات 
جماالت البيطرة وم�صتقات االلبان. ويف اإطار التن�صيق مع مكون البذور والبيطرة مت تدريب 
كل جمموعات البذور ) 63 جمموعة( يف املحافظات امل�صتهدفة اخلم�ض وبناء قدراتها فنيًا، 
كما مت ا �صتكمال االجراءات التح�صريية والتنفيذية لتاأ �صي�ض و اإعالن 3 جمعيات بذور يف 

كل من حلج ، املحويت و �صنعاء.
الري والرتبة واملياه واملدرجات

مت تاأهيل 15000 م 2 من املدرجات الزراعية وتنفيذ 2858 م 3 حواجز تهدئة لل�صيول وبناء 
8857 م 3 من جدران حماية االأرا �صي من ال�صيول بوادي اأدمي – املقاطرة - حلج. ويجري 

التكميلي بن�صبة اإجناز  4 خزانات فردية للري  و  4 خزانات ت�صاركية  العمل االآن يف تنفيذ 
بلغت 40 %. ويف امل �صقط املائي لوادي �صرمي – رحبات – مبديرية برع حمافظة احلديدة، 
86 خزان ح�صاد مياه للري  2 من املدرجات، كما مت اجناز  25000 م  مت تاأهيل ما يقارب 
التكميلي ت �صل �صعتها التخزينية اىل 12500 م 3 بينما يجري العمل االآن يف توريد وزراعة 

7500 �صتلة اإقت�صادية وحراجية.

كما مت اجناز ما يقارب 85 % من العمل يف امل�صقط املائي يف وادي جمب مبديرية الرجم 
حمافظة املحويت ومتت زراعة ما يزيد عن 12000 �صتلة من النب و 5000 �صتلة تني �صوكي و 

اأنواع اأخرى من احلراجيات. وكذلك مت نرث 110 كجم من البذور.

وبلغ   3 م   6600 تخزينية  ب�صعة  جمب  وادي  م�صقط  يف  جديدة  خزانات   4 اجناز  مت  كما 
اإجمايل ال �صعة التخزينية للخزانات اجلديدة والبك القدمية التي مت تاأهيلها 12540 م3 و 

5000 م 3 من اأعمال ترميم املدرجات بامل�صقط.

ومت البدء يف تنفيذ امل�صقط املائي يف وادي ال �صحر يف مديرية القبيطة – حمافظة حلج 
ومت اجناز ما يقارب 18000 م 2 يف تاأهيل املدرجات الزراعية و 5000 م 3 يف تهذيب الوادي 

اإ�صافة اإىل اجناز 2400 م 3 من جدران حماية ال�صفاف من ال�صيول والفي�صانات.
ويف حمافظة حجة، مت اجناز 1400 م 2 جدران حماية من ال�صيول يف امل�صقط املائي مديرية 
املغربة وكذلك 1100 م 3 جدران حماية يف امل�صقط املائي لوادي بني عامر اأ �صلم - حجة 
كما مت اجناز 13000 م 2 من اجلدران يف امل�صقط املائي (امل�صانع – وادي الغيل) مديرية 

اأ�صلم. ويف حمافظة احلديدة مت تاأهيل 10 قنوات ري �صيلي من اإجمايل 58 .

املياه للتنمية الزراعية
مت اجناز 3 حواجز مائية يف حمافظتي اجلوف وعمران وباإجمايل �صعة تخزينية 408570 م 
3 وبتكلفة اإجمالية 794 األف دوالر. كما مت تدريب 30 ا�صت�صاريا يف جمال ت�صميم احلواجز 
الرتابية واالإ �صراف عليها يف فرع �صنعاء. ويف مديريات اللحية – برع - املن�صورية – جبل 
را �ض - احلجيلة مبحافظة احلديدة، مت تدريب وبناء قدرات 24 جمموعات انتاجية، 4 منها 
يف امل�صتوى الثاين )بني املجتمعات( يف جماالت ادارة امل�صاريع ال �صيما اجلوانب التنظيمية 

واالإدارية واملحا �صبية.

برنامج التدخل املتكامل
بلغ عدد امل�صاريع املوافق عليها يف القطاع خالل الربع 8 م�صاريع بكلفة تقديرية تزيد على 
الرتاكمي  العدُد  ي�صل  وبذلك  �صخ�ض.  األف   13 حوايل  منها  �صي�صتفيد  دوالر،  مليون   1.2

اأن ي�صتفيد  23.23 مليون دوالر، ويتوقع  293 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارب  للم�صاريع اإىل 
من هذه امل�صاريع تراكميًا نحو 294 األف �صخ�ض. 

االن�صطة الزراعية واالقت�صادية ا�صتملت على تنفيذ ور�صتي عمل لدرا�صة املوارد الطبيعية 
اأحدها ا�صتهدفت كافة مناطق برنامج التدخل املتكامل على م�صتوى الفروع  واالقت�صادية 
– كعيدنة-  12 م�صاركًا/ة، واالأخرى لعزلتي بني ن�صر  ايام ، ح�صرها  ، وذلك ملدة ثالثة 
�صبع  تنفيذ  �صملت  االأمية  وحمو  التعليم  تدخالت  – املحويتة  – ملحان  علي  بني   ، حجة 
دورات تدريبية لال�صت�صاريني/ات يف فروع ال�صندوق يف �صنعاء وعدن و اإب وعمران وذمار 

موؤ �صراُت برنامج التدخالت املتكاملة
املنجز املوؤ�صر

17عدد العزل امل�صتهدفة

246عدد القري امل�صتهدفة

91عدد املن�صات املحليه التي ان�صئت و دربت )جلان تنموية- جمتمعات حملية(

عدد االأ�صخا�ض املدربني يف التقنية، والزراعة، و التعليم، و ال�صحة ، واحلرف

508ذكور 

415اأنثى

موؤ�صراُت الزراعة املطرية والرثوة احليوانية

م�صتوى املجتمع
املجموعاُت االإنتاجية/ امل�صاريع التي مت متويلهااملجموعاُت االإنتاجية التي مت اإن�صاوؤها وتدريبها وتنظيمها

20092010201120122009201020112012

229633249484--6531,485املجتمع

36---52---بني املجتمعات

52229633249520-6531,485االجمايل
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لفرع  دورتني  الفتاة  وتعليم  االأمية  اأهمية حمو  التوعية ب  االإر�صادي حلمالت  الدليل  على 
�صنعاء. كما مت تنفيذ دورتني يف املفاهيم والطرق والو�صائل التعليمية يف جمال حمو االأمية 
ا�صتهدفتا 20 م�صاركة من فرعي تعز واملكال. ومت افتتاح 13 ف�صاًل درا�صيًا ملحو االمية بلغ 
عدد الدار�صات فيها 390 دار�صة يف التجمعات االأربعة لعزلة االثلوث و�صاب العايل )ذمار(.
التدخل  برنامج  ل�صباط  االأوىل  التن�صيقية  الور�صة  على  اقت�صرت  القدرات  بناء  اأن�صطة 
يف  اخلبات  تبادل  �صمن  اأخرى  وبرامج  للبنامج  ميدانية  زيارات  على  انطوت  املتكامل 

الفروع . كما مت تدريب خمتلف اإدارات امل�صاريع على اآلية التعاقدات املجتمعية.
و كون املياه متثل اأولوية يف االحتياج للمجتمع يتم تنفيذ ما يزيد عن 1189 �صقاية خا�صة 
م�صروع  تنفيذ  على  املوافقة  مت  كما  امل�صتهدفة  املناطق  خمتلف  يف   3 47,560م  تخزن 
مياه)�صبكة مياه منزلية( 3500 مرت طويل لـ 650 اأ�صرة وكذلك يف تاأهيل االآبار يتم تاأهيل 

64 بئر ملياه ال�صرب.

برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة

برنامج النقد مقابل العمل
متت املوافقة على 3 م�صاريع درا�صات اأولية بكلفة اجمالية تقدر 650,570 $ كما يبلغ عدد 
11,000 يوم  املوؤقتة واملتولدة منها  1,285 ن�صمة وتبلغ عدد فر�ض العمل  امل�صتفيدين منها 
بلغ  وقد  331 م�صروع،  التنفيذ يف  لالإناث. يف حني يجري  9,4778  خم�ص�صة  عمل منها 
اإجمايل  من   )76 %  ( ومتثل  (اأ�صرة   55,527( الن�صرة  تاريخ  اإىل  امل�صتفيدة  االأ�صر  عدد 
مل�صاريع  الرتاكمي  العدد  يبلغ  وبذلك  اأ�صرة   )  71,585( عددها  والبالغ  امل�صتهدفة  االأ�صر 
م�صروعًا   515 الرابعة  املرحلة  وم�صاريع  والثانية  االأوىل  املرحلة  العمل خالل  مقابل  النقد 
حوايل  منها  وت�صتفيد  اأ�صرة   123,609 ي�صتهدف  دوالر  مليون   8.5 ب  تقدر  اجمالية  بكلفة 
766,375 ن�صمة، بينما يبلغ اإجمايل فر�ض العمل املوؤقتة املتولدة منها 7,544,827 يوم عمل 

منها 1,259,320 خم�ص�صة للن�صاء.

الور�ض والدورات التدريبية
االأوىل  ا�صتهدفت  العمل  النقد مقابل  تنفيذ دورتني تدريبينت يف جمال متابعة م�صاريع  مت 
19 مهند�ض والثانية 20 حما�صب بهدف متابعة م�صاريع النقد مقابل العمل يف الفروع فنيًا 

وماليًا. كما مت تنفيذ دورة تدريبية يف جمال تنفيذ درا�صة اقت�صادية للمناطق امل�صتهدفة 
�صنعاء  فرعا  اأقام  الفروع،  ويف  ا�صت�صاريًا.   16 و  ا�صت�صاريات   6 ا�صتهدفت  البنامج  من 
وحجة 6 دورات حول اآلية البنامج ا�صتهدفتا 122 مهند�صًا و 118 خمت�صًا جمتمعيًا منهم 
 20 9 مهند�صني بفرع تعز و  50 ا�صت�صارية، بينما ا�صتهدفت دورتان تدريبيان يف فرع تعز 

ور�ض   3 تنفيذ  كما مت  البنامج.  اآلية  و  املائية  امل�صاقط  اإدارة  اآلية  خمت�صًا جمتمعيًا على 
عمل بفروع عمران وتعز وذمار ملهند�صي امل�صاريع لتقييم الو�صع يف امل�صاريع ومعاجلة نقاط 

ال�صعف.

اخلبري الدويل للنب يف املحويت
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موؤ�صراُت قطاع الطرق
املنجز خالل عامي  2011-2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صرات

1,825323 الطول االإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو حت�صينها )كم(

موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل
املنجز خالل عامي  2011 – 2012املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صرات

300,000166,448امل�صتفيدون املبا�صرون

24,000,0002,322,173فر�ض العمل املوؤقتة املتولدة )يوم عمل(

4,980821االأرا�صي: امل�صاحة االإجمالية واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )مرت مربع(

199,738-امل�صتفيدون غري املبا�صرين من االأ�صول املعي�صية  املجتمعية

خالل الربع، متت املوافقة على 4 م�صاريع، منها 3 م�صاريع يف قطاع الطرق الريفية بطول 
9 االف �صخ�ض، ويتولد  1.1 مليون دوالر، ي�صتفيد منها  اإىل  16كم وبتكلفة تقديرية ت�صل 

2 وبتكلفة  5000 م  50,000 فر�صة عمل موؤقتة، وم�صروع ر�صف مدن مب�صاحة  عنها حوايل 
تقديرية ت�صل اإىل 335,000 دوالر، وي�صتفيد منه 3,512 �صخ�صًا، ويتولد عنه حوايل 15,250 
فر�صة عمل موؤقتة. وبالتايل فاإن االإجناز الرتاكمي لالأربعة القطاعات والقطاعات الفرعية 
بلغ 816 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 177 مليون دوالر، ي�صتفيُد منها 4.4 مليون �صخ�ض، 

وتتولد عنها 8.9 مليون فر�صة عمل. ويتوزُع هذا االإجناُز الرتاكمي كالتايل:
على م�صتوى الطرق الريفية، بلغ عدد امل�صاريع 520 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 95 مليون 

دوالر، وبطول اإجمايل 3,441 كيلومرتًا، ي�صتفيُد منها حوايل 2.3 �صخ�ض، ويتولد عنها نحو 
4.4 مليون فر�صة عمل... ويف ر�صف املدن بلغ االجناز الرتاكمي 239 م�صروعًا بكلفة 81.1 

مليون دوالر، ومب�صاحة اجمالية تقارُب 27.6 مليون مرت مربع وي�صتفيد منها 2 مليون �صخ�ض 
وتتولد عنها قرابة 4.5 فر�صة عمل.. ويف التدريب 54 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوز 778 
فر�صة   11,406 من  اأكرث  عنها  وتتولد  �صخ�صًا،   5,349 حوايل  منها  ي�صتفيُد  دوالر،  األف 
�صخ�ض،   32,300 منها  �صي�صتفيُد  دوالر،  األف   43 بكلفة  م�صاريع،   3 اجل�صور  ويف  عمل... 

وتتولد عنها اأكرث من 10,820 فر�صة عمل.

قطاع الطرق

تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

 2,576,745 يعادل  )ما  ريال  مليون   554 قدره  باإجمايل  متويل  اتفاقيات  على  التوقيع  مت 
دوالر(   948,837( ريال  مليون   204 مببلغ  الوطنية  املوؤ�ص�صة  من  كل  مع  اأمريكي(  دوالر 
وبرنامج �صنعاء لالإقرا�ض ) اآزال ( مببلغ 150 مليون ريال )697,744 دوالر( وبرنامج مناء 
التمويالت متكني  ريال )930,233 دوالر(. وكان هدف  200 مليون  االأ�صغر مببلغ  للتمويل 
تلك املوؤ�ص�صات من موا�صلة تقدمي خدماتها املالية خلدمة عدد اأكب من اأ�صحاب امل�صاريع 
 16.3 ال�صغرية واالأ�صغر.  كما قام ال�صندوق بتمويل  �صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر مببلغ 
اأن�صطتها خالل هذا الربع، حيث يعتب ال�صندوق  مليون ريال لتمكينها من تغطية نفقات 

املمول الوحيد لل�صبكة حاليًا.

ونفذ ال�صندوق امل�صادقة امليدانية لفرعي  املوؤ�ص�صة الوطنية ب�صنعاء وجلميع فروع برنامج 
مناء للتمويل ) تعز ( وقد هدفت تلك امل�صادقات اإىل التحقق من وجود العمالء و�صالمة 

و�صحة اأر�صدة القرو�ض الظاهرة يف املراكز املالية لها.
وبلغ حجم حمفظة القرو�ض القائمة للبامج واملوؤ�ص�صات العاملة يف التمويل االأ�صغر حتى 
عدد  وو�صل  دوالر(.  مليون   25.5 )حوايل    ريال  مليارات   5.846 يقارب  ما  الربع  نهاية 
82,206 مقرت�ض  اإىل  واالأ�صغر  ال�صغري  التمويل  وبرامج  وموؤ�ص�صات  بنوك  املقرت�صني من 

خرين الن�صطني األفًا. ن�صط، واملدَّ
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وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر
تدريب �سيادي اجلمعيات ال�سمكية مبحافظة احلديدة: 

نفذت الوكالة دورة تدريبية ملدة 5 اأيام للفرتة 30 - 25 نوفمب 2012 م يف جمال تدريب 
40 ع�صوًا من اجلمعيات على ا�صتخدام تقنية كا�صف االأ�صماك مع توزيع 40 جهاز كا�صف 

لهم حتملت الوكالة 60 % من تكلفتها. ونظمت الوكالة ور�صة عمل اأخرى مماثلة ملدة يوم 
ا�صتهدفت 30 �صيادًا من جمعيات اأخرى.

قامت  تعز(:  امل�سراخ   منطقة   ( للبنُ  الن�س�ية  طال�ق  جمعية  م�سنع  وت�سغيل  تركيب 
الوكالة با�صتقدام خبري اأجنبي يف جمال م�صانع حت�صري وتعليب النب حيث قام مع خبري 
حملي بتقييم امل�صنع وتركيبه وت�صغيله حيث يهدف اإىل اإنتاج بن ميني ذو موا�صفات عالية 
حيث يخدم 165 ع�صوة من اأع�صاء اجلمعية الن�صوية اإ�صافة اإىل اأنه يوفر فر�ض عمل دائمة 

الأكرث من 10 اأ�صخا�ض الذين �صيديرون امل�صنع.
تط�ير املدخالت الزراعية: يف منطقة تهامة  حمافظة احلديدة، مت تنفيذ دورة تدريبية 
لرفع  والعملية  النظرية  اجلوانب  على  وركزت  زراعيًا  مهند�صًا   13 ا�صتهدفت  اأيام   5 ملدة 
كفاءة املهند�صني يف جمال ا�صتخدام التقنيات احلديثة مل�صاتل اخل�صروات والتدريب عليها 

بهدف تقليل التكاليف وزيادة االإنتاج .
اإعداد درا�سة اجلدوى الت�س�يقية ل�سيدات الأعمال: نفذت الوكالة 3 ور�ض تدريبية الإعداد 
يومًا.   11 وملدة  الت�صويق  متخ�ص�صني يف  3 مدربني حمليني  مع  الت�صويقة  درا�صة اجلدوى 
واإ�صتهدفت الور�ض اأكرث من 68 �صيدة اأعمال لديهن م�صاريع متنوعة ) خدمية ، تعليمية ، 
طبية، ...الخ (. وقد اأكت�صبت املتدربات مهارات متنوعة يف جمال جمع املعلومات ودرا�صة 
جدوى ال�صوق و اإكت�صاب خبات يف جمال التفكري واالأبداع واالبتكار والت�صبيك وفتح م�صاريع 
التدريب وتاأثريه يف  باأهمية  الور�ض اإىل رفع الوعي لدى �صيدات االأعمال  جديدة. وهدفت 
اإجناح م�صاريعهن. وا�صرتكت الوكالة مع كل من �صيدز و �صول وبناء و اإمباكت يف تنظيم 60 
20 ور�صة متابعة ل�صيدات االأعمال لتدربيهن على برنامج )وبوت(، وقد  اإر�صادية و  جل�صة 
اإ�صتهدفت 500 �صيدة تعمل يف قطاع امل�صاريع ال�صغرية. وقد اأقيمت ور�ض املتابعة يف كل من 
حمافظات ) �صنعاء، عدن، ح�صرموت، ذمار، اأبني، احلديدة( ركزت على م�صاعدة مالكات 
والعمل على حلها  م�صاريعهن  تواجه  التي  وامل�صاكل  ال�صعوبات  التعرف على  االأعمال على 

واكت�صابهن مهارات يف التعامل مع تلك امل�صاكل وتطوير م�صاريعهن بهدف حت�صني دخلهن.
م�سروع بيزن�ض اإيدج: قامت الوكالة وبالتن�صيق مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية بتنظيم ور�صتني 
تدريبيتني يف �صنعاء، ا�صتهدفت االأوىل القائمني على التقييم الأداء املدربني اجلدد لتمكينهم 
ورفع كفاءتهم يف التقييم والتحليل. وا�صتمرت الور�صة الثانية ملدة 5 اأيام وا�صتهدفت مدراء 
املعاهد ال�صريكة يف برنامج بيزن�ض اإيدج ومدربي املنهج املعتمدين بهدف �صقل مهاراتهم 

يف جماالت البيع وحتليل االحتياجات التدريبية.
م�سروع اإغاثة نازحي حمافظة اأبني: نظمت الوكالة حفاًل ختاميًا بعدن لفريق ا الت�صال 
والتوا�صل الفعال لنازحي اأبني مبحافظة عدن ملدة يوم واحد خالل 5 دي�صمب 2011 ، ومت 
خالله عر�ض اأهم منجزات امل�صروع ومدى م�صاهمته يف تعزيز ثقافة تعاي�ض كل من املجتمع 
امل�صيف والنازحني ودوره الكبري يف ت�صهيل عملية توا�صل النازحني مع املنظمات والقطاع 
نظمت  كما  اخلا�ض.  والقطاع  الدولية  املنظمات  من  عدد  االحتفال  ح�صر  وقد  اخلا�ض 
مبدينة  فعالية  باأبني  النازحني  اإغاثة  مب�صروع  الب�صرية  املوارد  فريق  مع  بالتن�صيق  الوكالة 
عدن لتكرمي املوظفني النازحني والقطاع اخلا�ض والقطاع التدريبي يف م�صروع اإغاثة نازحي 

اأبني هدفت الفعالية اإىل تكرمي 282 موظف وكذا 50 من�صاأة متثل القطاع التدريبي.
برنامج تعرف اإىل عامل الأعمال KAB : اأقامت الوكالة بالتن�صيق مع منظمة العمل الدولية 
وطنيني  مي�صرين   6 لتاأهيل  تدريب  دورة  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  ووزارة   )ILO(
املعاهد  م�صتوى  على  كمدربني  كوادر  بتاأهيل  املتدربون  �صيقوم  و  اأيام.   6 وملدة  للبنامج 

املهنية والتقنية لتحقيق االكتفاء الذاتي من اخلباء لبنامج كاب يف اليمن.
اأيام مت خاللها مناق�صة تعديالت الن�صخة اليمنية  ونفذت الوكالة اأي�صًا ور�صة عمل ملدة 3 

على منهج كاب التي �صيتم تنقيحها و اإخراجها يف بداية عام 2013 م.
اأقامتها  تعريفية  عمل  ور�صة  عنوان  كان  الفنادق:  يف  البديلة  الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام 
الوكالة مبحافظة عدن �صارك فيها 25 من اأ�صحاب الفنادق وجتار القطع الكهربائية املوفرة 
للطاقة والهيئة العامة لال�صتثمار ومكتب ال�صياحة. وهدفت الور�صة اإىل اإعداد درا�صة مقارنة 

بني املن�صاآت الفندقية يف ا�صتخدام م�صادر الطاقة البديلة واأ�صاليب تر�صيد اال�صتهالك.

اأيام وركزت   4 اأقامت ال�صبكة دورتني تدريبيتني يف مقرها ب�صنعاء، االأوىل ا�صتمرت ملدة 
 19 وقد ح�صرها  والتو�صع.  االنت�صار  ت�صاعد على  التي  العمالء  اأ�صاليب وطرق خدمة  على 
على  ركزت  فقد  الثانية  الدورة  اأما  االأ�صغر.  التمويل  وبرامج  موؤ�ص�صات   5 من  م�صاركًا 
التخطيط االإ�صرتاتيجي لبامج وموؤ �ص�صات التمويل االأ�صغر الذي متكنها من الو�صول لعدد 
اأكب من امل�صتفيدين واالنت�صار املدرو�ض الذي يحقق اال�صتدامة املالية لها، و اإ�صتمرار تقدمي 

تلك اخلدمات املالية ب�صكل فعال. ا�صتمرت الدورة 4 ايام وح�صرها 8 م�صاركني.
دي�صمب  وحتى  اأكتوبر  الفرتة  خالل  العمل  راأ�ض  على  تدريبية  دورات   6 ال�صبكة  نفذت  و 
2012م، وقد ا�صتهدفت 111 م�صاركًا من ع�صاء ال�صبكة تركزت على رفع املهارات االإدارية 

ودرا�صة ال�صوق و درا�صات اجلدوى االقت�صادية وتدريب املدربني وخدمة العمالء والتدقيق 
والتقييم.

�صبكة اليمن للتمويل الأ�صغر

م�صروع تاأهيل نازحي اأبني- عدن 
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اجنازات ال�صندوق خالل العام 2012
على  موزعة  دوالر  مليون   246.2 حوايل  العام  خالل  ال�صندوق  ا�صتثمارات  اإجمايل  بلغ 
َر 1,465 م�صروعًا، وبلغ عدُد امل�صاريع املنَجَزة خالل  قطاعات ال�صندوق املختلفة، حيث ُطوِّ

العام 673 م�صروعًا بكلفة جتاوزت 92.5 مليون دوالر.
امل�صاريع املنجزة خالل العام  2012

املتعاقد )دوالر(عدد امل�صاريعالقطاع

212,216,007البيئة

10477,312التدخل املتكامل

44781,377التدريب

18635,990,563التعليم

281,826,040الدعم املوؤ�ص�صي

372,891,552الزراعة

533,907,182ال�صحة

299,645,212الطرق

381,443,895الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

187,425,155املن�صاآت االأ�صغر

1996,044املن�صاآت ال�صغرية

151,255,056املوروث الثقايف

877,477,701املياه

10315,975,701النقد مقابل العمل

3225,164خدمات االأعمال

67392,533,960االإجمايل

عدد امل�صاريع وحجم الإ�صتثمار خالل العام  2012

االلتزامات )بالدوالر(عدد امل�صاريعالقطاع

565,512,069البيئة

565,381,503التدخل املتكامل

1414,818,010التدريب

37359,021,466التعليم

39952,188الدعم املوؤ�ص�صي

868,280,620الزراعة

986,401,338ال�صحة

6519,226,907الطرق

481,740,214الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

126,874,525املن�صاآت االأ�صغر

114,204,450املوروث الثقايف

29387,635,161املياه

17734,712,618النقد مقابل العمل

101,427,175خدمات االأعمال

1,465246,188,244االإجمايل

عدد امل�صتفيدين و فر�ض العمل لعام 2012

عدد القطاع
املشاريع

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة اإجمايل 

امل�صتفيدون
ن�صبة 

االإناث

56431,41452122,974البيئة

5627,84249101,850التدخل املتكامل

14135,3654169,487التدريب

373191,742521,693,800التعليم

3914,5834413,315الدعم املوؤ�ص�صي

86174,52148210,272الزراعة

98513,53973123,197ال�صحة

65243,19250730,730الطرق

485,5414223,974الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

1250,7767721,368املن�صاآت االأ�صغر

1100164,720املوروث الثقايف

293437,231501,077,932املياه

177228,393473,192,032النقد مقابل العمل

105,46124403خدمات االأعمال

14652,359,600567,546,054االإجمايل

حجم اإ�صتثمار ال�صندوق خالل عام 2012 

ن�صبة التوزيع )%(التكلفة التقديرية )دوالر(عدد امل�صاريعاملحافظة

13931,383,01912.7اإب

478,888,1533.6اأبني

475,124,1752.1اأمانة العا�صمة

151,389,2650.6البي�صاء

71,199,8240.5اجلوف

10316,286,9946.6احلديدة

317,779,0673.2ال�صالع

518,447,4793.4املحويت

14774,3900.3املهرة

18034,581,33914.0تعز

14321,386,4548.7حجة

628,240,4443.3ح�صرموت

10019,265,0087.8ذمار

467,375,2413.0رميه

182,466,6981.0�صبوه

5710,883,8684.4�صعده

405,693,0192.3�صنعاء

466,285,2662.6عدن

8014,052,1865.7عمران

12521,957,4438.9حلج

8634,5200.3ماأرب

10612,094,3924.9اأكرث من حمافظة

1,465246,188,244100.0االإجمايل
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موؤ�صرات حمفظة القرو�ض لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى نهاية �صهر دي�صمرب 2012

البنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�ض 
)مليون 
ريال(

حمفظة 
القرو�ض يف 
املخاطرة 

)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد م�صئويل عدد املوظفني
منطقة العملالقرو�ض

مدخرونمقرت�صون
عدد القرو�ض

مبالغ 
القرو�ض

)مليون ريال( الن�صاء االإجمايل
االإجمايل)%(

26,15459.844,3369560.7558,0603,05713570بنك االأمل للتمويل االأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اإب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

12,7919120,2394711.4101,4564,36311958االأ�صغر

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

ال�صالع

3
م�صروع امل�صاعدة الذاتية 

زجنبار، اأحور، املكال، ال�صحر7,926968,0002527641,8671,4475223لالدخار واالإقرا�ض - اأبني

�صنعاء، تعز، عدن، حجه، احلديدة7,160351,682363455,1103,1699568برنامج مناء للتمويل االأ�صغر4

6,666969,577299045,2171,9235022موؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر5
دار �صعد، البيقة، املعال، التواهي، 

خور مك�صر، كريرت – عدن ، حلج

5,4374407321.522,2354,3735444بنك الت�صامن للتمويل االأ�صغر6
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، املكال

7
برنامج �صنعاء لالإقرا�ض 

اأمانة العا�صمة4,927552,718344236,6601,2664823االأ�صغر اآزال

3,2248509110.7351,5341,7184725�صركة االأوائل للتمويل االأ�صغر8
تعز ) الكمب، حو�ض االأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

9
�صندوق متويل ال�صناعات 

3,0021901,5202615,97112,78411521واملن�صاآت ال�صغرية
اأمانة العا�صمة، تعز، عدن، املكال، 

احلديدة، اإب، ذمار

10
م�صرف الكرميي للتمويل 

1,829239,7945591.22,9711,2834840االأ�صغر االإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار

11
برنامج وادي ح�صرموت 

ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم(1,618323,1189313.511,8108032515للتمويل واالدخار

12
املوؤ�ص�صة االجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�صمة1,4728701663.316,6211,5972513امل�صتدامة

مناطق خمتلفة00067,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

82,206129,4645,846527,00739,473813422االإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الرابع 2012
املتعاقد )دوالر(  التكلفة التقديريةعدد امل�صاريعاملحافظة

1,298170,180,976118,052,771اب

26338,047,10622,278,815ابني

68398,437,81581,239,554االمانه

28833,119,12427,166,062البي�صاء

15618,699,53413,511,239اجلوف

1,118151,200,810119,970,428احلديده

26242,311,66426,254,468ال�صالع

40754,053,61538,542,181املحويت

1046,808,4135,179,944املهره

1,645231,037,828148,518,953تعز

1,025137,209,21787,837,447حجة

67873,964,17355,206,189ح�صرموت

878102,032,77972,445,758ذمار

35456,646,62528,873,935رميه

28728,533,75722,065,040�صبوه

31846,470,84833,270,960�صعده

51659,143,10545,594,202�صنعاء

31944,162,46229,612,809عدن

81897,390,54774,064,066عمران

65895,875,74755,963,065حلج

12210,895,4248,767,954مارب

1,25183,875,00266,894,338اأكرث من حمافظة

13,4481,680,096,5731,181,310,181االإجمايل

عدد امل�صتفيدين وفر�ض العمل خالل الربع الثاين 2012 )ح�صب القطاع(
اال�صتثمار )دوالر(عدد امل�صاريعالقطاع

23220,824,529البيئة

1719,556,715التدخل املتكامل

73311,809,290التدريب

3,988440,587,018التعليم

52318,046,107الدعم املوؤ�ص�صي

1486,149,633الزراعة

91562,061,030ال�صحة

563104,533,278الطرق

54525,102,484الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

15520,136,419املن�صاآت االأ�صغر

317,748,963املن�صاآت ال�صغرية

20031,128,827املوروث الثقايف

1,47898,389,827املياه

23327,962,388النقد مقابل العمل

282,185,944خدمات االأعمال

9,943886,222,451االإجمايل
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة حتى نهاية 2012

عدد القطاع الرئي�صي
امل�صاريع

  التكلفة التقديرية 
  املتعاقد )دوالر()دوالر(

امل�صتفيدون غري املبا�صرينامل�صتفيدون املبا�صرون
   العمالة املوؤقتة )فرد 

/ يوم عمل(
 اإناث ذكور  اإناث ذكور 

34744,599,08329,408,0951,678,1561,675,482201,311199,0641,396,450البيئة

29323,230,63414,113,108166,191127,00292,74098,533602,767التدخل املتكامل

96024,502,86316,937,963104,68268,383417,598450,497363,835التدريب

5,032690,278,369524,795,1891,505,2091,251,5421,975,0451,703,89523,610,852التعليم

62827,959,92623,347,192358,058311,219318,906283,076686,001الدعم املوؤ�ص�صي

41442,899,06323,663,798293,875281,692408,870365,1781,040,330الزراعة

1,14393,658,72473,866,5312,819,3864,767,2892,057,6302,692,9872,164,495ال�صحة

816177,089,477146,669,5122,194,3572,167,332845,967836,3288,908,955الطرق

67535,907,10228,509,082111,24071,77568,44952,389826,643الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

16729,400,62823,626,044133,215327,077799,6921,284,51665,326املن�صاآت االأ�صغر

328,852,0317,786,19818,33422,07159,52944,68617,816املن�صاآت ال�صغرية

26958,806,24747,901,602193,297168,66160,26168,7412,254,915املوروث الثقايف

2,096330,043,958132,166,3521,806,6721,821,237157,079137,6537,256,667املياه

51585,532,53981,223,804390,421375,923802,848850,0747,545,076النقد مقابل العمل

617,335,9287,295,71149,13421,94075,71753,0692,568خدمات االأعمال

13,4481,680,096,5731,181,310,18156,742,696االإجمايل

Row Labels
0.0%

البيئة
14.9%

المتكاملالتدخل
4.3%

والدعمالتدريب
المؤسسي

2.2%

التعليم
27.0%

الزراعة
3.6%

الصحة
1.2%

الطرق
3.8%

االحتياجاتذاتالفئات
الخاصة
0.2%

األصغرالمنشآت
6.3%

الثقافيالموروث
8.5%

المياه
25.8%

لالنقد مقاب
العمل
2.3%

ن�صبة توزيع ال�صتثمار خالل الربع الرابع 2012
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عدد امل�صاريع وال �صتثمار ون�صبة التوزيع خالل الربع الرابع لعام 2

التوزيع )%(التكلفة التقديرية )دوالر(عدد امل�صاريعاملحافظة

112,205,5697.7اإب

376,760,32023.5اأبني

2776,0002.7اأمانة العا�صمة

1156,0000.5البي�صاء

1420,0001.5اجلوف

73,206,89711.2احلديدة

3658,0502.3ال�صالع

3487,5461.7املحويت

2343,0001.2املهرة

81,622,7055.6تعز

61,095,1003.8حجة

9600,9512.1ح�صرموت

31,333,6394.6ذمار

1445,3051.6رميه

3124,5000.4�صبوه

2441,7001.5�صعده

91,441,4405.0�صنعاء

342,007,8197.0عدن

81,721,2076.0عمران

33911,8003.2حلج

171,964,8376.8اأكرث من حمافظة

20028,724,385100.0االإجمايل

عدد امل�صتفيدين وفر�ض العمل خالل الربع الرابع 2012

عدد املشاريعالقطاع
امل�صتفيدون املبا�صرون

العمالة املوؤقتة
ن�صبة االإناث )%(اإجمايل امل�صتفيدين

9148,4895084,773البيئة

812,9535032,176التدخل املتكامل

82,301424,345التدريب

11282,96451270,166التعليم

79,696453,524الدعم املوؤ�ص�صي

139,015364,325الزراعة

1168,5398860ال�صحة

49,0295049,883الطرق

200175الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

48,2435212,066املن�صاآت االأ�صغر

40074,500املوروث الثقايف

25117,04950113,818املياه

31,2853411,027النقد مقابل العمل

200569,56361660,838االإجمايل



حتت  �صعار »هكذا غريوا حياتهم« اأقيمت يف  �صنعاء – خالل الفرتة  13 – 19اأكتوبر 
اليمن  �صبكة  تنظمها  التي   » واالأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  اأ�صبوع  فعاليات»   –  2012

للتمويل االأ�صغر بتمويل من ال�صندوق االجتماعي للتنمية. وهدفت الفعالية اإىل دعم 
وغري  املالية  للخدمات  االأو�صع  والرتويج  االأ�صغر،  للتمويل  الوطنية  �صرتاتيجية  اال 
املالية التي تقدمها برامج وموؤ �ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر التي يقوم ال�صندوق 
ُل فر�صة مفتوحة للم�صتفيدين من خدمات  االجتماعي بتمويلها، ورفع قدراتها.. ومتثِّ
تلك البامج واملوؤ�ص�صات لعر�ض وبيع منتجاتهم واإبراز ق�ص�ض جناح م�صاريعهم التي 
دعمتها تلك البامج. كما �صهدت الفعالية عرو�ض اجلهات املنخرطة يف دعم اأن�صطة 
البيع املبا�صر للجمهور الزائر، وعر�ض اأفالم وثائقية عن دور ال�صندوق االجتماعي يف 
دعم قطاع التمويل ال�صغري واالأ�صغر، وجناح موؤ �ص�صات التمويل االأ�صغر يف ا�صتهداف 
الفقر وزيادة فر�ض العمل لل�صباب والن�صاء كم�صادر م�صتدامة  الإدرار الدخل. وقد بلغ 
اإجمايل القرو�ض والتمويالت املقدمة من البامج واملوؤ�ص�صات املدعومة من ال�صندوق

اأكرث من500  األف قر�ض مببلغ يفوق 35 مليار ريال حتى نهاية اأغ�صط�ض 2012

معاين  حتمل  اأفعال  وردود  اأفعال  باإظهار  النا�ض  يبادر  املجتمعات  من  العديد  يف 
هذه  تعاين  اأخرى  ناحية  ومن  االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�ض  مع  يتعاملون  حينما  ال�صفقة 
الفئة االجتماعية من عدم ح�صولها على حقوقها لتعينهم على حت�صني اأحوال حياتها 
ال�صحية اأو املعي�صية، ومنها عدم ح�صولهم على ن�صبة من فر�ض العمل ب�صبب االإعاقة. 
بالدونية  ت�صعر  االجتماعية  ال�صريحة  تلك  جعل  على  العوامل  هذه  جميع  عملت  وقد 
وعدم االحرتام ليزيدوا بذلك من �صعورهم باأنهم اأقل �صاأنًا من غريهم من املجتمع. 
ي�صت�صلم  مل  التي  احلاالت  تلك  مثل  من  بكثرٍي  ينوء  فمجتمعنا  ذلك  من  وبالرغم 
اأ�صحابها لتلك الظروف املحيطة ويعتمدون على قدراتهم لبناء �صخ�صيتهم وحياتهم 
امل�صتقلة وب�صورة مثرية للفخر واالعجاب . وكانت اأم معتز احليمي) 31 عامًا( و�صباح 
احليمي �صورة م�صرقة ل�صديقتني وحدتهما االإعاقة واالإرادة نحو قهر الفقر و �صاقتهما 

االأقدار معًا نحو التمويل االأ�صغر لتح�صني حياتهما وم�صتقبلهما.
اأ�صرتها  فقر  وقادها  الرابعة.  �صن  يف  حادث  بعد  ن�صفي  �صلل  من  معتز  اأم  تعاين 
الداخلي يف  ال�صكن  ال�صوف يف قريتها. دخلت  ال�صابعة يف حياكة  العمل يف �صن  اإىل 
تعليمهما  وتكمالن  قوية مع �صباح  للمعاقات لرتتبط هناك ب�صداقة  التحدي  جمعية 
االإعدادي والثانوي وتتدربان معًا على ع�صر مهارات مدرة للدخل مثل �صناعة الدمى 
والر�صم على الزجاج والتطريز وغريها. تزوجت اأم معتز ب�صقيق �صباح العامل باالأجر 
اليومي ليبدءوا جميعًا ق�صة كفاح واحدة نحو التغيري واحلياة االأف�صل . اإعتمادًا على 
اأن طموحهما دفعهما  اإال  دكانًا �صغريًا مبدينة �صنعاء  ال�صديقتان  مهارتهما، فتحت 
لفتح دكان للبهارات يف منطقة هامة. وهنا تقول اأم معتز »كان هذا املجال مثل ليلة 
معا  لنقرت�ض  االأ�صغر  للتمويل  الوطنية  املوؤ�ص�صة  على  �صديقة  دلتني  فقد  لنا،  القدر 
القرو�ض  تلك  ال�صديقتان  ا�صتخدمت   » ريال.  األف   300 جميعًا  بلغت  قرو�ض  ثالثة 
هما  وبينما   .» ماركت  �صوبر  اإىل»  باإرادتهما  حتواله  باأن  حتلمان  الذي  املحل  لتطوير 
�صاركة  امل  لتبديا عدم ممانعتهما يف  �ص�صة  املوؤ  ات�صااًل من  يتلقيان  بهما  اإذ  كذلك، 
من  مثل غريهما  العا�صمة  اأمانة  ال�صغرية يف  املن�صات  اأ�صبوع  منتجاتهما يف  بعر�ض 
امل�صتفيدين من خدمات موؤ�ص�صات وبرامج التمويل االأ�صغر. وعلى �صعيد ا�صتفادتهما 

رو�صة خا�صة  معتز يف  ابنها  تعليم  اأنها حاليًا حتاول  معتز  اأم  تقول  من�صاأتيهما،  من 
اأنها  كما  امل�صتقبل.  وعمادها يف  االأ�صرة  اأمل  �صمعة  كونه  تعليمه جيدًا  واال�صتثمار يف 
وزوجها و�صباح ميولون معي�صة اأخوات زوجها الثالث وتكاليف تدريبهم على مهارات 
الكمبيوتر واللغة االجنليزية قبل اأن تنجح اإحداهن يف اإيجاد فر�صة عمل كمدربة على 

ا�صتخدام الكمبيوتر يف مدر�صة اأهلية، بينما يتم البحث عن فر�ض عمل لالأخريات..

فعاليات اأ�صبوع املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر

ال�صندوق الجتماعي للتنمية
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