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 . انتؼبيف خغخ اػذاد يف ادلشبركني امسبء

 مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني الصندوق االجتماعي للتنميت وبمساندة   سبتمبر /إعداد فرٌق المدٌرٌة  
 النمائي برنامج األمم ا بتمويل االتحاد األوروبي عبر                                                         

 رقم التلفون الصفة االسم م

 333038344 مدٌر عام مدٌرٌة لودر محمد عبدهللا عمر باهرموز  1

 335131138 أمٌن عام المجلس المحلً عوض علً عوض عبدا هلل 2

 336035031 رئٌس لجنة التخطٌط قاسم احمد الساحلً 3

 333010520 الخدماترئٌس لجنة  صالح احمد مكسح 4

 334360336 رئٌس لجنة الشئون االجتماعٌة صالح علً محسن النخعً 5

 336801863 مدٌر أدارة التربٌة والتعلٌم ناصر عوض موسى 6

 333344133 مدٌر أدارة الصحة والسكان محمد عبدا هلل مزاحم 3

 333854813 مدٌر الوحدة المحاسبٌة علً قاسم ملهم 0

 333355350 مدٌر أدارة المالٌة حفٌظالخضر محمد  1

 --- مدٌر امن لودر الخضر محمد حمصان 18

 336632180 مدٌر أدارة الزراعة جمال عمر عبدا هلل الزبٌدي 11

 334134381 مدٌر أدارة التجارة والصناعة احمد خٌران سالم 12

 335488413 نائب مدٌر أدارة الكهرباء فهٌم علً احمد الصفحه 13

 733968683 مدٌر أدارة الشباب والرٌاضة جالل احمد فضل 14

 --- مدٌر صندوق الرعاٌة االجتماعٌة علوي ناصر الكونً 15

 733958809 مدٌر أدارة المٌاه إبراهٌم صالح عبدا هلل 16

 771365395 مدٌر أدارة األعالم جهاد عبدا هلل حفٌظ 13

 736781105 الخاصممثل القطاع  علً احمد عبدالرب الجعدنً 10

 774787124 منسق المدٌرٌة محمد احمد القفٌش 11

 736632108 الدائرة الفنٌة عبدا هلل حسٌن الخضر 28

 ---- مدٌر مكتب المدٌر العام عبد ربه احمد جعفر 21

 735314717 اتحاد نساء الٌمن فاطمة سعٌد ناصر الكور 22

 733576922 منظمات مجتمع مدنً صالح احمد الدوح 23

 ---- منظمات مجتمع مدنً صالح الخضر الصاد 24

 ----- ناشط شبابً مصطفى عمر محمد لجدل 25

 734772680 مدٌر ادارة االشغال محمد حسٌن صالح الجٌالنً 26

 734491492 عمٌد كلٌة لودر د/ عبدالناصر احمد مفتاح 23

 SFD 338381338مشرف برنامج التمكٌن بالمدٌرٌة جمال محمد سالم  20

 SFD   331811848استشاري مجتمعً   لطفً الٌاس  21

 SFD 338068305استشاري تدرٌب ودعم مؤسسً  محمد سٌف احمد علً 38

 SFD 333441312ضابط برنامج التمكٌن من اجل التنمٌة المحلٌة  طارق درهم الحكٌمً 31

 SFD 331408155ضابط برنامج التمكٌن من اجل التنمٌة المحلٌة   مٌثاق فضل العروبة 32



 

 شكز و تمذَز
ممثل ونحن ممتنون لصندوق االجتماعً للتنمٌة  كر للصندوق االجتماعً للتنمٌةنتقدم بالش    

االتحاد االوروبً وبالشراكة مع برنامج االمم بتموٌل من  ولتمكٌن من اجل التنمٌة ببرنامج ا

القدرة على الصمود فً الرٌف الٌمنً لتفعٌل مشروع تعزٌز لدعمهم ورعاٌتهم   المتحدة االنمائً

تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة للمجالس تعاون القرى ضمن المشروع، وورش مجالس تعاون القرى و

العمل وجمع البٌانات الالزمة وتحلٌل وضع القرٌة وأعداد خطة الصمود المجتمعً للقرى وتنفٌذ 

 .للمدٌرٌة تعافً رٌر تنموي  وخطةمبادرات ذاتٌة وتنفٌذ مبادرات مجتمعٌة والخروج بتق

ً انجاح هذا العمل التنموي ونخص فرٌق العمل كما نتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من ساهم ف    

، ونحن اٌضا نشعر باالمتنان للجمٌع واولٌك الذٌن اعانونا والذٌن قدموا لنا االرشادات المٌدانً

 . اثناء العمل فً المشروع وتنفٌذ المبادرات المجتمعٌة

رجاالً و نساًء و الذٌن لودر كما نتقدم بالشكر و التقدٌر الى جمٌع االهالً من ابناء قرى  مدٌرٌة 

 تعاونوا بشكل كبٌر و كان لهم الدور البارز فً انجاح هذا العمل .

 

 

 لودربمدٌرٌة مدٌر ادارة المشاركة المجتمعٌة                                                          

   محمد احمد القفٌش                                                   

 

 

 

 

 

 



 ادلمذيخ

ظللل الصللراعات الحالٌللة وعللدم اسللتقرار الوضللع االقتصللادي   فللًتمثللل المرحلللة التللً تعٌشللها الللٌمن   
بشلكل خلاص وقلد للودر واالجتماعً مرحلة صعبة أثرت سللبا عللى اللٌمن بشلكل علام وعللى مدٌرٌلة 

 .مدٌرٌة بال ات ظهر هذا التأثٌر بشكل عام على كل جوانب الحٌاة للمجتمع

نظللرا لهللذظ الظللروف كللان لزامللاً علللى المجتمللع التفكٌللر بطرٌقللة مختلفللة لمواجهللة الصللعوبات التللً    
ٌواجها المجتمع والبحث عن اسالٌب ووسائل بدٌلة تساعدهم على مواجهة وامتصاص هذظ الصدمات، 

تعزٌللز القللدرة علللى الصللمود فللً الرٌللف الٌمنللً الممللول مللن االتحللاد االوروبللً  وبللذلك كللان لمشللروع
بالشلراكة مللع برنلامج االمللم المتحللدة االنملائً عبللر برنلامج التمكللٌن فللً الصلندوق االجتمللاعً للتنمٌللة 
الللدور الرائللد فللً تفعٌللل وتحفٌللز المجتمعللات المحلٌللة  ومجللالس تعللاون القللرى للعمللل علللى تحدٌللد 

ع وسللبل تنفٌللذها التللً تسللاعدهم علللى التكٌللف وامتصللاص الصللدمات والبحللث عللن احتٌاجللات المجتملل
الموارد الالزمة وما ٌستطٌع المجتمع تقدٌمه وما ٌحتاج الٌه من دعلم ملن جهلات أخلرى تسلاعدظ عللى 

 التنفٌذ للتدخالت والمبادرات. 

فنلً ومسلاندة ملن ملن قبلل فرٌلق المدٌرٌلة  بلدعم للودر تم العملل عللى اعلداد خطلة التعلافً لمدٌرٌلة  
الصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع عدن ولذي ٌعطلً وصلفاً عاملاً للوضلع اللراهن فلً المدٌرٌلة وٌلقلً 
الضللوء علللى مسللتوى الخللدمات و البنٌللة التحتٌللة فللً المدٌرٌللة، وكللذلك ٌعطللً صللورة واضللحة عللن 

ٌلة والتلً الوضع االقتصادي للمجتمعلات المحلٌلة عللى مسلتوى المدٌرٌلة، كملا ٌعطلً ممشلرات لمدٌر
تمكللن قٌللادة المدٌرٌللة فللً اتخللاذ القللرار واتخللاذ االجللراءات العملٌللة فللً تنفٌللذ مخرجللات خطللة التعللافً 

 للمدٌرٌة.

فللً اثنللاء اعللداد الخطللة تللم تحلٌللل الوضللع الللراهن للمدٌرٌللة باالعتمللاد علللى البٌانللات والمعلومللات    
رافٌة والممشرات الزراعٌة والخدمٌلة المتوفرة عن المدٌرٌة المتمثلة فً الممشرات السكانٌة والدٌموغ

اٌضللاً تللم االسللتناد علللى البٌانللات والمعلومللات الكمٌللة والنوعٌللة التللً تللم ووممشللرات الفقللر وغٌرهللا، 
وخللالل عملٌللة النللزول المٌللدانً علللى مسللتوى  )مجللالس تعللاون القللرى  جمعهللا مللن االطللر المجتمعٌللة

حللول المللوارد لللودر لٌمنللً  فللً مدٌرٌللة المدٌرٌللة خللالل تنفٌللذ برنللامج تعزٌللز الصللمود فللً الرٌللف ا
الصلحة االجتماعٌة وحول الخدمات والبنى التحتٌة والمتمثللة بلالتعلٌم والطبٌعٌة والموارد االقتصادٌة و

و الطللرق والمٌللاظ والصللرف الصللحً واالتصللاالت والكهربللاء، كمللا تللم اسللتخدام عللد مللن ادوات جمللع 
والخارطة، والتً مثلت مصدر مهلم للبٌانلات عنلد البٌانات ومنها خرٌطة الموارد والخدمات والفرص 

اعللداد خطللة التعللافً للمدٌرٌللة كللل القطاعللات االجتماعٌللة والبشللرٌة واالقتصللادٌة والبنللى التحتٌللة ومللا 
 تضرر اثناء الحرب منها سواء بشكل مباشر او غٌر مباشر.

قلدرة المجتملع عللى انها جاءت فً الوقلت المناسلب ملن اجلل تعزٌلز الخطة االنعاشٌة تكمن اهمٌة     
تدرٌجٌا من خالل تنفٌذ خطة التعافً عن لودر الصمود واعادة التعافً للمجتمعات المحلٌة فً مدٌرٌة 

 طرٌق المبادرات الذاتٌة والمجتمعٌة والمدعومة من المنظمات الداعمة.

ال ننسلى  واخٌرا فرٌق المدٌرٌة ٌثمن هذظ  الجهود لكافة االطراف المساهمة فلً نجلاح هلذا العملل و  
االتحللاد ان نتقللدم بالشللكر و التقللدٌر لبرنللامج تعزٌللز القللدرة علللى الصللمود والجهللات الممولللة للبرنللامج 



و جمٌلل العرفلان و جزٌلل والثنلاء للصلندوق  االوروبً بالشلراكة ملع برنلامج االملم المتحلدة االنملائً
االجتماعً للتنمٌة فلرع علدن، و ضعضلاء فرٌقله الفنلً و اعضلاء الفلرق المٌدانٌلة و وكلذلك  اعضلاء 

 المجتمع المحلً الذٌن بجهودهم كان هذا العمل التنموي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لودر مدٌرٌة مدٌر عام 
                                                

 محمد عبدهللا عمر باهرموز                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتؼزَف خبغخ انتؼبيف                                      
ٌتمثل الهدف العام لتحلٌل الصدمات والتخطٌط للتعافً فً دراسة وتقٌٌم الوضع الممسسً والمجتمعً    

للمدٌرٌة  وتحدٌد االحتٌاجات والتدخالت ذات االولوٌة بما ٌسهم فً مساندة السلطة المحلٌة وتحسٌن معٌشة 

  -المجتمع المحلً  وٌنبثق منه هدفٌن رئٌسٌن هما:
 م .7112االقتصادي واالجتماعً والخدمات االساسٌة للمدٌرٌة للعام تحلٌل الوضع الممسسً و .1

 تحدٌد االحتٌاجات والتدخالت القطاعٌة بما ٌحسن االداء الممسسلً والوضلع المعٌشلً للمجتملع المحللً .2

     انغزَمخ واالسهىة   :

التشلاركٌة لفرٌللق اعتملد فلً تنفٌلذ اعلداد تقرٌلر الوضلع اللراهن للمدٌرٌلة واعلداد خطلة التعلافً عللى الجهلود    

اقتصلللر دور االستشلللارٌٌن لصلللندوق االجتملللاعً للتنمٌلللة عللللى مهلللام االسلللناد الفنلللً وتوجٌللله عملللل  المدٌرٌلللة

 خطة التعافً .المتمثلة فً التقرٌر التحلٌلً للوضع ومن ثم  للوصول الى التنمٌةالمجموعات 

  :   الػذاد وانتهُئخ ا

ة النماذج الوصفٌة واالحصائٌة ،التجمٌعٌة والتحلٌلٌ فقد تم اعداد ضغراض التحلٌل والتخطٌط   

الخاصة بتحلٌل وضع المدٌرٌة، باإلضافة  لنماذج مصفوفة الخطة على مستوى كل مجال بكلل 

 قطاع على حدظ.

الهٌئة االدارٌلة للمجللس المحللً : وٌتكون منفرٌق المدٌرٌة برئاسة مدٌر عام المدٌرٌة  تشكٌل 

ممثللل عللن  –ممثللل عللن منظمللات المجتمللع المللدنً  –االجهللزة التنفٌذٌللة  –ادارات الللدٌوان  –

 الخاص  القطاع

. برنللامج التنمٌللة 7. االطللر الممسسللٌة، 1توزٌللع فرٌللق المدٌرٌللة الللى أربللع مجموعللات عمللل :  

  . برنامج البنٌة التحتٌة ) الخدمات االساسٌة   .4. برنامج التنمٌة االقتصادٌة ، 3جتماعٌة اال

 

 

 

 

 

 

 



  و     :0222خغىاد حتهُم انىضغ انزاهٍ نهًذَزَخ 

 عرض النماذج وشرح كٌفٌة تعبئتها. 

)  قٌام كل مجموعة بتعبئة النماذج من المعنٌٌن بكل برنامج مستعٌنٌن بمصادر بٌانلات متنوعلة 

ثانوٌللة   هللً: خطللط الصللمود للقللرى المسللتهدفة، تقللارٌر تحلٌللل الوضللع الللراهن   –أساسللٌة 

م  ومسل  االسلرة وغٌرهلا ملن المصلادر، 7114م، المصادر الثانوٌة ) التعداد السلكانً 7112

 استمارات حصر االضرار.

ى أمللا النسللبة للقللرى غٌللر المسللتهدفة مللن مشللروع تعزٌللز قللدرة الصللمود فقللد تللم الحصللول عللل 

 بٌاناتها من المعنٌٌن فً االجهزة التنفٌذٌة والمصادر الثانوٌة .

تنفٌلللذ ورش عملللل للمجموعلللات االربلللع السلللتخالص و نقلللاط القلللوة و الضلللعف و المهلللددات و  

 و االضزار نكم بزَبيج عهى حذة . الفرص و تحدٌد المشاكل

 اػذاد خغخ انتؼبيف :اخزاءاد 
 من خالل فرٌق المدٌرٌة والمجموعات المشكلة منه لكل قطاع تم التالً: 

 نقاط القوة و الضعف و المهددات و الفرص و تحدٌد المشلاكل و االضلرار استعراض ومناقشة 

 على حدة . والفجوات التً لحقت بكل قطاع 

 تجهٌز نماذج مصفوفات خطة التعافً . 

م،  7115الراهن وتقدٌم االضرار بالمقارنة بالوضلع قبلل اعداد مصفوفة تحلٌل وتقٌٌم الوضع  

للتعرف على االضرار والصدمات التً لحقت بكل برنامج على حدة وتحدٌد أسبابها وتأثٌراتها 

 المباشرة وغٌر المباشرة، من خالل:

تقٌلٌم ومقارنللة الوضلع مللن خلالل االصللول الثابتللة والمتيٌلرة ) مبللانً، تجهٌلزات، كللادر ونللوع  

 خدمات، ....... الخ  .اجتماعً 

تقٌللٌم المشللارٌع المتضللررة ومقارنللة وضللعها الحللالً بالسللابق، ومعرفللة الصللدمة التللً حللدثت  

 وتحدٌد أسبابها و تأثٌرها على المجتمع.

 توضٌ  الٌة التكٌف التً انتهجها المجتمع للتعامل مع الصدمة وتأثٌراتها. 

 لمتوقعة.ملخص الصدمات والهدف من الخطة والنتائج والمخرجات ا 

ً بها ) المشارٌع وحلول التعافً،   اعداد مصفوفة خطة التعافً على مستوى كل برنامج موضحا

 متطلبات التنفٌذ، التكالٌف المالٌة، اعداد المستفٌدٌن، النتائج / المخرجات المتوقعة  .

 اعداد مصفوفة المتابعة . 



 لمجاالت الرئٌسٌة للتدخالت.اعداد ملخص للتكالٌف التقدٌرٌة للخطة على مستوى القطاعات وا 

تسلٌم الخطة من قبل السلطة المحلٌة بالمدٌرٌة لفرٌق الصلندوق االجتملاعً للتنمٌلة لمراجعتهلا  

 وابداء المالحظات حولها ومناقشتها معهم .

عقد ورشة نهائٌة ملع السللطة المحلٌلة بالمدٌرٌلة السلتعراض الخطلة بشلكلها النهلائً واقرارهلا  

 من قبلهم.

هائٌة ملع فرٌلق السللطة المحلٌلة بالمحافظلة السلتعراض الخطلة واثراءهلا وملن ثلم عقد ورشة ن 

 اقرارها بصٌيتها النهائٌة .

 التجهٌز والترتٌب لعقد ورشة التسوٌق للخطة بمشاركة المحلٌٌن والدولٌٌن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و0222يهخض انىضغ انزاهٍ 

 ادلؼهىيبد االسبسُخ :
 :نىدر َجذح ػٍ يذَزَخ  

 
تقع مدٌرٌة لودر فً الجهة الشمالٌة لعاصمة المحافظة ابلٌن ، ٌحلدها ملن الشلمال م / مكٌلراس محافظلة 

 البٌضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء وملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن الجنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوب 

م / الوضٌع ومن الشرق م / جٌشان وم / مودٌة  ومن اليرب م / سباح و م/ خنفلر وتبعلد علن مركلز المحافظلة 

 كٌلو. 111

 

 :ػذد انسكبٌ وادلسبكٍ   
 .  مسكن  73111نسمة وٌبلغ عدد مساكنها  133437وٌبلغ عدد سكانها 

   
 

  : انشراػٍ انُشبط 
    

 انًجبل فً% (  85) ٌقبرة يب ٌعًم حٍث انًذٌزٌت فً انسبئذ هى انزراعً انُشبط ٌعخبز حٍث   

 انٍذوٌت وانحزف واألعًبل انخجبرة يٍ انًخخهفت انًجبالث فً حعًم انسكبٌ يٍ َسبت وجىد يع انزراعً

ومن أهم ,  عذٌذة اقخصبدٌت أشغبل ٌخىاجذ ويسبحخهب عذٌ بًحبفظت ٌزبطهب انذي انًذٌزٌت يىقع وبحكى
تمتاز مدٌرٌة لودر بموقع السمات الرئٌسة للمدٌرٌة خصوبة أراضٌها وتنوع مناخها ، 

بالية حٌت تعتبر السلة  أهمٌةاستراتٌجً هام تجارٌا لتوسطها لمحافظة ابٌن والبٌضاء وشبوة وكذا لها 
 افٌها وكذ الماهرةللمحافظة لتنوع ثروتها الزراعٌة والحٌوانٌة وتوفر العمالة الماهرة وغٌر  اليذائٌة

 .  مناخها البارد شتاء والمعتدل صٌفا
 

 : وانُحهٍ  اإلَتبج احلُىاٍَ 
 

فللً  الثللروة الحٌوانٌللةعللدد حٌللث ان نووىدر تشللكل الثللروة الحٌوانٌللة مللورد اقتصللادي هللام لسللكان مدٌرٌللة  

   خالٌا .  1311  رأس ، وعدد خالٌا النحل )  51,111المدٌرٌة ) 

 ادلُتدبد انُذوَخ :  

نكثبفت َظزا نطبٍعت انًذٌزٌت وقهت انًزاعً فٍهب و حهخى بعض فئبث انًجخًع ببنزعً حٍث اٌ  كثٍزاً يٍ 

 و انًبعز و األبقبر يٍ عذد ذٌزٌتانً فً حزبىاالسز حعخًذ عهى انثزوة انحٍىاٍَت فً انًعٍشت حٍث  

وتمتلك المدٌرٌة ثروة حٌوانٌة كبٌرة حٌت ٌقدر عدد االغنام وَحم انذواجٍ  و انضبٌ وانجًبل
 . الف راس 33111الف راس واالبل  33111الف راس واالبقار  66111

 . 
 



طحن الحناء، حٌاكة المعلاوز، المجلامر ) اعلداد البخلور   ، صلناعة الخلزف  :تحدد أنواع  المنتجات الٌدوٌة    

 المكانس .  –الجعاب  –من أشجار النخٌل مثل المسارف 
 

 : نىدر  األَشغــخ االلتظبدَخ انتٍ ميبرسهب انسكبٌ يف يذَزَخ 
 

تربٌلة  -الرعلً   -أنشلطة أخلرى مثلل: صلناعة العشلار  -الحلرف الٌدوٌلة   -الزراعلة  -الوظلائف الحكومٌلة    

 النحل.
 

 :  احلزف وادلهٍ 
 

  ٌنمهندسٌن اكترونٌ –تجارة  –كهربائٌٌن  –بناٌن  –حدادظ خبازٌن  –صٌادلة  –سباكة  –خٌاطة  –النجارة 

 : االسىاق 
 

تعود االنسان الٌمنً على حب العمل فً التجلارة وهلو ملا ٌفسلر انتشلار االسلواق  التلً تعكلس طبٌعلة الحٌلاة    

لبٌع بعض االسواق االسبوعٌة والٌومٌة و التً تكون ساحة لودر و ٌوجد فً مدٌرٌة  ،والتسوق لدى المواطنٌن 

الحبوب و الحللوى و و ه الخضروات و الفواك مختلف السلع و المنتجات الزراعٌة  و السلع اليذائٌة مثل وشراء

مثلل المالبلس و   و اليٌلر غذائٌلة ا ،غٌرهلالعصلائر و المشلروبات اليازٌلة و االسلماك و االلبلان و البسلكوٌت و

، حٌلث توجلد محلالت ملواد غذائٌلة  تبٌلع بالجمللة و غٌرهلااسلطوانات اليلاز وملواد البنلاء واالدوات المنزلٌة و 

) ٌومً   ٌتم فٌه بٌلع المواشلً وغٌرهلا ملن الملواد اليذائٌلة  لودر الشعبً المدٌرٌة سوق فً التجزئة كما ٌوجد 

  . واليٌر غذائٌة 
 

  -انجُُخ انتحتُخ )) اخلذيبد االسبسُخ (( :
  -ادلُبِ وانظزف انظحٍ :

  -ادلُبِ :
 

مٌللاظ الشللرب عصللب الحٌللاة و العامللل الرئٌسللً فللً أي نشللاط انسللانً فلقللد بنٌللت اغلللب الحضللارات بجللوار      

االودٌلة مسلتخدماً الطبٌعلة ومسلخرها فلً ومصادر المٌاظ حٌث ان الشعب الٌمنً القدٌم بنى حضارته فً الجبال 

ت لٌس فقط فً الجانب الحٌاتً بل توفٌر حاجته من المٌاظ و نظراً لما لمٌاظ الشرب من اثر مباشر على المجتمعا

ٌصل اثرظ اللى المسلتوى التعلٌملً و االجتملاعً و الثقلافً ، فكلملا تٌسلر الوصلول لعصلب الحٌلاة) المٌلاظ   زاد 

االقبال على التعلٌم و خاصاً بٌن النساء كما ان مستوى الصحة فً المجتمعات له عالقة وثٌقة بتوفر المٌاظ النقٌة 

عنلد  فاضسلاسالعنصلر االساسلً للنظافلة هلو المٌلاظ و تتعلدد اسلتخداماته بمسلتوى تلوفرظ و الصالحة لالستخدام ف

ٌوجد االهالً هو لشربهم وسقً مواشٌهم و من ثم الزراعة و االستخدامات المنزلٌة و فً االخٌر النظافة ، حٌث 

   مشروع مٌاظ اهلً . 171فً المدٌرٌة مشروع مٌاظ عام ) حكومً   وعدد ) 

 

 

 

 

 



  -انظزف انظحٍ :
  

من %   61)  نسبةالخاطئة حٌث  ٌتعرض السكان للمخاطر الصحٌة والبٌئٌة نتٌجة اسالٌب الصرف الصحً   

  مسلكن ال تتلوفر بهلا % 11منلازلهم وفلً مجلاري السلٌول بةضلافة ) مساكن  ٌقومون بالتصرٌف الى جلوار ال

 .حمامات

انتشارها وفً مقدمتها الكولٌرا والمالرٌا وحمى الضنك، كما وهو ما ٌفسر تعاظم االصابة باضمراض واالوبئة و

 ان ذلك ٌرفع من احتماالت تلوث مصادر المٌاظ  

 : انكهزثبء
 

تعتبر الكهرباء من الخدمات التً  تقاس بها مدى تقدم المجتمعات فً العصر الحدٌث وذلك لما لها من أهمٌة     

تسللهٌل سللبل المعٌشللة وتحسللٌن االوضللاع االقتصللادٌة لالسللر فبللرغم انهللا لللٌس مللن االحتٌاجللات االساسللٌة لبقللاء 

از والرادٌلو  التلً تلتم عبرهلا لمختلفة )التلفعالم اسائل االيذاء اال انها وسٌلة مهمة لوصول واالنسان كالماء وال

التوعٌة الصحٌة والبٌئٌة والوطنٌة، كما انها وسٌلة لتسهٌل سبل المعٌشة فعبرها تعملل االالت التلً تضلخ المٌلاظ 

 ... الحدادة وكز المدٌرٌة من الخٌاطة والنجارة وتعتمد بعض الصناعات والمهن والحرف البسٌطة فً قرى مرا

ونسللبة المسللاكن التللً تسللتخدم الطاقللة والوسللائل  %   65 )التيطٌللة فللً الكهربللاء العمللومً  ونحوهللا، ونسللبة

 %  .35)  والطاقة الشمسٌة  االضاءة التقلٌدٌة

  -انغزق :
 

 .  كم  711توجد فً المدٌرٌة طرق اسفلتٌة بطول    

 :  االتظبالد وانربَذ 
 

االتصلاالت وخاصلة النقلال    بشكل كبٌر جدا حٌث ان قطلاعتقدمت االتصاالت والبرٌد فً الجمهورٌة الٌمنٌة     

وانتشلارها   خلط  3211وعدد خطوط الهاتف الثابت فً المدٌرٌة )    اظهر طفرة بسبب تعدد الشبكات )السٌار

رغم ان توجد مشاكل فً قطاع االتصاالت تتمثل فً ضعف التيطٌة فلً بعلض المنلاطق وتحتلاج اللى مقوٌلات، 

     لودر  ) دٌنة روع للبرٌد فً ماما البرٌد فهناك ف

 : انتًُُخ االختًبػُخ  :اخلذيبد 

  انتؼهُى :
 درجة علٌها ٌعتمد التً الممشرات اهم من ٌعتبر كما مواطن لكل حق االساسً التعلٌم وبخاصة التعلٌم ٌعتبر      

 التلً االجتماعٌلة االنتاجٌلة الجوهرٌة المحددات الهم واحد ٌعتبر كما مجتمع ضي واالجتماعً االقتصادي التقدم

 من والخروج لتجاوز الالزمة والمهارات والمعارف االجتماعٌة التوجهات المجتمع افراد اكساب فً علٌها ٌعول

 5مللدارس ثانوٌللة و 3مدرسللة اساسللٌة و 42مرفللق تعلٌمللً مللنهم  113وتوجللد فللً المدٌرٌللة عللدد ، الفقللر دائللرة

 . رٌاض اطفال 7مدارس اساسً ثانوي و

 
 
 
 



 ى األيُخ وتؼهُى انكجبر : حم
 

مركلز   15 )   تشٌر نتائج الدراسة فً تقرٌر تحلٌل الوضلع اللراهن للمدٌرٌلة أن علدد مراكلز محلو اضمٌلة     

موقع   كما تشٌر نتائج الدراسة أن مواقع هذظ المراكز ودارسه دارس   341)   وعدد الدارسٌن فً هذظ المراكز

  .  معلمة متعاقدة   71 ) عدد العاملٌن فً هذظ المراكزمدارس ،  فً منازل أو مساجد و

 انظحخ :
 

ٌعتبر الوضع الصحً المقٌاس التً ٌقاس بها تطور الجانب االجتماعً و كم ان للصحة تأثٌرات مباشرة على    

وى النمو االقتصادي و االجتماعً تتمثل بزٌادة االنتاج الناتج عن مجتمع صحٌ  البنٌة وهو االنعكاس عن مست

 .الوعً و التعلٌم للمجتمع

فالمجتمع االكثر تعلم هو االكثر وعً بطرق المحافظة على صحته فعالقة الجانب الصحً بمختلف الخدمات    

لهذا حرص برنامج التمكٌن على االخذ بمجموعة هامة من الممشرات فً هذا التقرٌر لتكوٌن  .عالقة قوٌة جدا

مراكز  3مرفق صحً منهم مستشفى عام و 31فٌوجد فً المدٌرٌة ، انات متكاملة فً المجال الصحً قاعدة بٌ

 . وحدة صحٌة 76صحٌة و

 انزػبَخ االختًبػُخ :

 انفمزاء : .2

ثر المجتمع المحلً بفئاتله المختلفلة جلراء احلداث الصلراع القلائم خصوصلاً ملنهم الفئلات االشلد فقلراً و تألقد     

الذٌن كانوا ٌستفٌدون من حاالت الضمان االجتماعً حٌث توقف صرف المعونات النقدٌة من صلندوق الرعاٌلة 

تفٌد حالٌللاً معظمهللم  مللن   ارة مللن اسللر الشللهداء و ٌسلل 111   حالللة منللذ حللوالً عللامٌن  وعللدد ) 3411عللن ) 

توزٌعات االعانة اليذائٌة الشهرٌة و نتٌجة لتردي االوضاع المعٌشٌة و توقلف صلرف مرتبلات ملوظفً القطلاع  

العسكري لعدة اشهر وتدنً فرص العمل فقد ازدادت شرٌحة الفقراء و صارت كثٌر من تلك االسر معدمة و هو 

أشلكال المسلاعدة و خصوصلاً أولئلك االسلر و االفلراد االشلد ما ٌرفع معدالت االسر ممن هلم بحاجلة لشلكل ملن 

 ) المصدر : صندوق الرعاٌة االجتماعٌة فً المدٌرٌة  . تضرراً و صاروا ال ٌمتلكون رصٌد انتمائً .
  م ان عللدد حللاالت الضللمان االجتمللاعً بحسللب  7112تشللٌر نتللائج تحلٌللل الوضللع الللراهن للمدٌرٌللة  )     

وتشٌر  ة من اسر الشهداء   أسر111  حالة فً المدٌرٌة وعدد ) 3411االجتماعٌة )احصائٌة صندوق الرعاٌة 

أعوام بدون استالم ما ٌخصها من استحقاقات مالٌة  وقد تم تسلٌم  3دة منفس الدراسة إال أن هذظ الحاالت ظلت ل

 .  الٌونٌسفأشهر ممخرا بدعم من منظمة  3حالة مستحقاتها لفترة   3411 ) عدد

 انمغبع اخلبص وانؼبو وانذور يف تمذَى اخلذيبد :  .0
 

 .  دباغة الجلود مصنع ٌوجد فً المدٌرٌة    

 

 انجُىن ويؤسسبد انتًىَم االطغز  :  .3
 

 .  لودر صرافة العمقً ) –  لودر صرافة الكرٌمً ) رافة منها )محالت الصلودر ٌوجد فً مدٌرٌة   

 



 انُشوذ وحزكخ انُبسحني )) يُبعك انُشوذ (( . 
 :  انُبسحني إىل داخم ادلذَزَخ

 

 أسرة  751داخل المدٌرٌة هً  تشٌر نتائج تحلٌل الوضع فً المدٌرٌة إلى أن اجمالً عدد  االسر النازحة إلى     

 انسهغخ احملهُخ االعبر ادلؤسسٍ : 
 انسهغخ احملهُخ :

  

 والمصلال  اللوزارات مكاتب وفروع المنتخب المحلً والمجلس المدٌرٌة عام مدٌر من المحلٌة السلطة تتكون   

 : التالً النحو علً وهً الممسسٌة االطر تشكل والتً المدٌرٌة فً المتواجدة

 وٌمارسون المدٌرٌة فً االنتخابٌة المحلٌة الدوائر ٌمثلون منتخب عضو   71 ) من وٌتكون المحلً المجلس    

 و التخطٌط لجنة هً لجان ثالثة منهم تشكل و م   7111 ) لسنة   14 ) رقم المحلٌة السلطة قانون وفق مهامهم

ٌستند الدور الرئٌس للسلطة المحلٌة و القلائم ،    االجتماعٌة الشمن لجنة و الخدمات لجنة و المالٌة و التنمٌة

الشعبٌة فً اتخلاذ القلرار و ادارة على مبدأ الالمركزٌة االدارٌة و المالٌة على اساس توسٌع المشاركة 

الشللأن المحلللً بهللدف تحقٌللق التنمٌللة االقتصللادٌة و االجتماعٌللة و الثقافٌللة فللً المدٌرٌللة ، مللن خللالل 

ممارسلة المهلام الموكللة لمختللف مكونلات السللطة المحلٌلة بالمدٌرٌلة و عللى راسلها المجلالس المحلٌللة 

 المنتخبة.

تقللوم الهٌئللة االدارٌللة بتسللٌٌر الشللمون الروتٌنٌللة المحلٌللة أبرزهللا تنسللٌق جهللود الجهللات التللً تقللدم   

مسللاعدات للنللازحٌن و المتضللررٌن ، و الرقابللة علللى ادائهللم و حللل مشللاكل المللواطنٌن ، كمللا تمللارس 

بعللض مهللام المجلللس المحلللً المنتخللب بحسللب مللا خولتهللا التشللرٌعات . ولقللد أضللر توقللف صللرف 

ات المالٌة بتنفٌذ الوظائف و المهلام االدارٌلة للسللطة المحلٌلة و قٌلام المجللس المحللً بوظائفله الموازن

فً المتابعة و الرقابة و اقرار الخطلط و التقلارٌر و كلذا انتظلام اجتماعاتله و التلً ٌعلانً بلدورظ منهلا 

  المكتب التنفٌذي ما اثر على ادائه لوظائف التخطٌط و التنفٌذ و التحفٌز . 

ً قدرة السلطة المحلٌة على تحصٌل الموارد المالٌة المحلٌة و تناقصت بمعلدل ٌصلل    كما تأثرت اٌضا

عمللا كانللت علٌلله، مللا أدى الللى توقللف مشللارٌع البرنللامج االسللتثماري التنمللوي حٌللث  %  111 )  الللى

  تعتبر المصدر الرئٌسً لتموٌله.

ل الصٌانة ، و على الرغم من ذلك اال انها تمتلك السلطة المحلٌة مبنى حكومً بعض مرافقه  ضعما   

لم تستفد من مساحات العمل المتوفرة بله التلً ملن الممكلن أن تسلتوعب جمٌلع المكونلات و ذللك نظلراً 

لكونه ال ٌحتوي على أثاث أو تجهٌزات ، و قد تسبب علدم تلوفر مسلاحات العملل للبعض االدارات فلً 

ر تمارس مهامها به و تحتفظ بوثائقهلا فٌله . للذا فقٌلادة تدنً ادائها حٌث لٌس لدٌها مكان محدد و مستق

المدٌرٌللة و المجلللس المحلللً ٌفتقللدون ضدوار المسللاندة التللً ٌنبيللً أن تقللدمها لهللم ادارات الللدٌوان و 

االجهزة التنفٌذٌة و التً ستسهم فً تحسٌن القٌام بوظائف التخطٌط و الرقابة و اتخلاذ القلرار ، و ملن 

انات والمعلومات بصورة منتظمة ومفٌدة وهو ما ال ٌمكن أن تحقٌقه اال بتوفر بٌئة أهمها تزوٌدهم بالبٌ

  عمل ممسسٌة جٌدة.



لقد استفادت المكونات الخدمٌة للسلطة المحلٌلة ملن مسلاندة الصلندوق االجتملاعً للتنمٌلة لهلا حٌلث تلم 

ى الصلمود فلً الرٌلف تنفٌذ  برنامج  التمكٌن ملن اجلل التنمٌلة المحلٌلة  )) مشلروع تعزٌلز القلدرة علل

الٌمنً      كما استفادت فً اكسابها و االطر المجتمعٌة ضسالٌب جمع البٌانات و تحدٌد االحتٌاجات و 

  مجللس تعلاون  31) تشلكٌل ن الذي كانت أهم مخرجاتله التخطٌط بالمشاركة من خالل برنامج التمكٌ

مستوى  الخلدمً و الملوارد المجتمعٌلة  القرى ، كل ذلك وفر للسلطة المحلٌة قاعدة بٌانات شاملة على

ً فً اعداد تحلٌل الوضع   م . 7112المحلٌة بمختلف قطاعاتها والتً كانت تحدٌثاتها مصدراً رئٌسٌا

  -اػضبء اذلُئخ االدارَخ نهًدهس احملهٍ ثبدلذَزَخ :
 

اجتماعاتهلا الدورٌلة نصلف شلهرٌة تعتبر الهٌئة االدارٌة هً المحرك الرئٌسً لنشاط السلطة المحلٌلة و تعقلد    

سلها الملدٌر العلام و اوهً تقوم بةعداد مشارٌع البرامج للمجلس و تتابع تنفٌذ القلرارات و اداء المناقصلات و ٌتر

 .تضم فً عضوٌتها االمٌن العام و رمساء اللجان الثالثة المذكورة

 اداراد دَىاٌ ادلذَزَخ :
  

+  ادارات بخملس المحلٌلة السللطة قانون حددها وقد القانون بحسب ةمباشر المحلً المجلس تتبع ادارات وهً  

، المتابعلة و الفنٌلة السلكرتارٌة إدارة، المدٌرٌلة علام ملدٌر مكتلب إدارة: ) هلً و المدٌرٌة عام مدٌر مكتب ادارة

،  اإلدارٌة و المالٌة ونمالش إدارة،  المالٌة الموارد تحصٌل رقابة إدارة،  التوثٌق و اإلحصاء و المعلومات إدارة

  . الزكوٌة الواجبات تحصٌل إدارة

 :احملهٍ اجملهس
 وٌمارسلون المدٌرٌة فً االنتخابٌة المحلٌة الدوائر ٌمثلون منتخب عضو   71 ) من وٌتكون المحلً المجلس    

 التخطلٌط  لجنلة هلً لجلان ثالثة منهم تشكل و م   7111 ) لسنة   14 ) رقم المحلٌة السلطة قانون وفق مهامهم

لس المحلً فلً المدٌرٌلة ملن ) ٌتكون المجو . االجتماعٌة الشمن لجنة و الخدمات لجنة و المالٌة و التنمٌة و

لقد عملت تأثٌرات االزمة على استمرار التمدٌد للمجلالس المحلٌلة الحالٌلة ، كملا ، عضوا منتخبا   71

بلدورها بلاقتراح البلرامج و الخطلط و الموازنلات عملت على الحد من قدرة السلطة المحلٌلة فلً القٌلام 

االستثمارٌة نتٌجة توقلف االعتملادات المالٌلة لتنفٌلذ المشلارٌع فتوقلف تنفٌلذ جمٌلع المشلارٌع المخططلة 

سللواًء الجدٌللدة أو تلللك االخللرى قٌللد التنفٌللذ مللا أربللك عملٌللة التنمٌللة المجتمعٌللة ناهٌللك عمللا أحدثلله مللن 

كثٌلر ملن ابنلاء المدٌرٌلة لفلرص عملل كانلت هلذظ  المشلارٌع توفرهلا اضرار على المقاولٌن و فقلدان ال

 لهم.

 االخهشح انتُفُذَخ :
 

  فللرع مللن فللروع االجهللزة التنفٌذٌللة بالمدٌرٌللة تشللكل مجموعهللا المكتللب التنفٌللذي  11تتللألف المدٌرٌللة مللن )    

 بالمدٌرٌة و تمثل فروع االدارة العامة المتواجدة فً المدٌرٌة . 

 

 

 



 االدارٌ انؼبو نهسهغخ احملهُخ يف ادلذَزَخ )) انفؼهٍ (( .اذلُكم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يذَز ػبو ادلذَزَخ

 دَىاٌ ػبو ادلذَزَخ

 اذلُئخ االدارَخ نهًدهس احملهٍ
 االيني انؼبو نهًدهس احملهٍ

 حمسٍ انكُهخ
 ادلكتت انتُفُذٌ

ادارح 
 ادلؼهىيبد و

 االحظبء

جلُخ انتخغُظ 
 وانتًُُخ وادلبنُخ

انهدُخ 
 االختًبػُخ

جلُخ 
 اخلذيبد

 فزوع االخهشح انتُفُذَخ ثبدلذَزَخ

ادارح حتظُم 
انىاخجبد 

 انشكىَخ

ادارح رلبثخ 
حتظُم ادلىارد 

 ادلبنُخ

ادارح 
انسكزتبرَخ 

 انفُُخ و
 ادلتبثؼخ

ادارح يكتت 
 ادلذَز انؼبو

انشؤوٌ ادارح 
 ادلبنُخ واالدارَخ



 
 خالطخ خغظ انظًىد اجملتًؼٍ

 
 بشلكل أثلرت التلً الصلدمات من العدٌد عامٌن من أكثر مدى وعلىلودر  بمدٌرٌة المحلً المجتمع واجه لقد

 عللى سللباً  أثلرت قلد الصلدمات هلذظ أن كملا واالقتصلادٌة، االجتماعٌلة معٌشلته أحلوال على مباشر وغٌر مباشر

 : التالً الصدمات تلك أبرز ومن إلٌها، وصوله أو إلٌه اضساسٌة الخدمات وصول

 أجهلزة -محلٌلة ادارة -ادارٌلة هٌئلة -محللً مجللس) عام بشكل المحلٌة والسلطة الممسسً اضداء ضعف 

 تنفٌللذ فللً االسللتمرار وتعثللر وتوقللف المحلٌللة االٌللرادات وتللدنً الحكومٌللة االعتمللادات وتوقللف  تنفٌذٌللة

 .بالمدٌرٌة االستثماري البرنامج مشارٌع

 والمعلدمٌن  فقلراً  واضشلد الفقلراء نسلبة وارتفلاع عام بشكل المدٌرٌة فً للسكان المعٌشً الوضع تدهور 

، كملا علامٌن  منلذ حاللة   3411)    علن الرعاٌلة صلندوق ملن المقدملة النقدٌلة االعانلات توقفلت حٌث

 اسرة نازحة )         شخص   فلً ظلروف 751  من اسر الشهداء، وتعٌش عدد ) 111تعٌش عدد ) 

 .انسانٌة صعبة جدا

 واضثلاث للمبلانً الصلٌانة أعملال توقفلت وكلذا التعلٌمٌلة  المرافلق فلً والخدمً الممسسً اضداء قصور 

 .المدرسٌة المبانً مشارٌع تنفٌذ استكمال وتوقف المدرسً

 تقلدٌم فً صعوبة الرٌفً المستشفى ٌواجه حٌث الصحٌة  المرافق فً والخدمً الممسسً اضداء قصور 

 تقلدٌم اسلتمرار فلً صلعوبة الصلحٌة الوحلدات بعلض مواجهة الى باإلضافة المترددٌن، لجمٌع خدماتهم

 . بها المتوفرة والتجهٌزات للمبنى الحالً الوضع فً خدماتها

 قام حٌث االقتصادي  نشاطهم استمرار فرص وانخفاض المزارعٌن، فقراء لدى اضصول وعاء انكماش 

 شلحة ظلل وفلً زراعتهلا تكلالٌف مواجهلة لعدم استطاعتهم نظراً  الزراعٌة المساحات بخفض منهم عدد

 اللبعض اضلطر فقلد تناقص فً الحٌوانٌة الثروة مالكً صيار حٌازة معدل أن كما مناطقهم، فً المطار

 الفقٌلرة اضسر فةن عامة وكحالة أسرهم، لدى اليذاء احتٌاجات لسد منه جزء أو ٌملكون ما بٌع إلى منهم

 اسللتمرار تكللالٌف تحمللل علللى القللدرة لللدٌهم تعللد لللم والحٌللوانً الزراعللً المسللتوى علللى الحللائزٌن مللن

 وتدعمهم تساندهم جهات أي وجود عدم وكذا النفطٌة، المشتقات أسعار ارتفاع نتٌجة االقتصادي نشاطهم

 . والبٌطرٌة الحقلٌة الخدمات بعض توفٌر فً

 ملن أكثلر منلذ ان تهالك شبكة المٌلاظ فلً اغللب القلرى  حٌث آمنة، مٌاظ على بعض السكان حصول عدم 

 علللى للحصللول السللكان وتوجلله الشللبكات، مللن وأجللزاء كالمضللخات مكوناتهللا مللن الكثٌللر وتلللف عللامٌن

 .آمنه غٌر مصادر تعتبر معظمها التً اآلبار من احتٌاجاتهم

  التنقلل عنلد  السلكان معانلاة وارتفلاع الداخلٌة منها خصوصاً  المدٌرٌة فً الطرق شبكة تدنً فً خدمات 

 . وتحسٌنها الطرق هذظ صٌانة فً الحكومً وقصور الدوربسبب الرمال الموجودة فً الطرق 

 المدٌونٌة و تراكمالحرب الدائرة فً البالد  نتٌجة توقفت والتً العامة الكهرباء خدمة من السكان حرمان 

 .بالسداد المشتركٌن وإلزام ضبط فً لدورها المحلٌة السلطة أداء ضعف ظل فً المشتركٌن لدى



توقٌع االتفاقٌة 
معععععع السععععععلطة 
المحلٌعععععة فعععععً 
المحافظعععععععععععععععة 
والمدٌرٌعععععععععععععة 
وتشععكٌل فرٌععق 
المدٌرٌعععععععععععععععععة 
وتدرٌبعععه علعععى 
الٌعععععة برنعععععامج 
 التمكٌن 

 

جمععع المصععادر الثانوٌععة 
والنعععزول المٌعععدانً العععى 
القععععععععرد المسععععععععتهدفه 
وتشععععععععكٌل المجععععععععالس 
وتحلٌععل الوضععع واعععداد 
خطعععععععععععععط الصعععععععععععععمود 
المجتمعععععععععً وحصععععععععر 
 االضرار 

تقٌٌم 
قدرات 
السلطة 

ةالمحلٌ  

 

اعداد التقرٌر التنموي 
للمدٌرٌعععععععة  وتقٌعععععععٌم 
الوضععع قطاعٌععا علععى 
 مستود المدٌرٌة 

اععععععععععععداد 
خطعععععععععععععة 
التععععععععافً 

قطاعٌعععععععا  
للمدٌرٌععععة 

واقرارها  
معععن قبعععل 
المجلععععس 
 المحلً 

تشكٌل فرٌق 
المحافظعععععععععة  
لالقععععععععععععععرار 
وتسععععععععععوٌق 
الخطععة لعععدد 
المنظمععععععععات 
التععععً تعمععععل 
 فً المافظة 

اقععععععععرار خطععععععععة 
التععععععععافً معععععععن 
 فرٌق المحافظة 

 
 

 .نىدردلذَزَخ  خغخ انتؼبيف اد رسى ختغُغٍ خلغىاد وػًهُخ اػذ
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 نىدر دلذَزَخ  خغخ انتؼبيف خغىاد وػًهُخ اػذاد 
 

 

 

 والمدٌرٌة وتشكٌل فرٌق المحافظة وتدرٌبه  مع السلطة المحلٌة فً المحافظة  توقٌع اتفاقٌة  
  .على الٌة التمكٌن من اجل التنمٌة المحلٌة 

  مجلس     31))  عدد مجالس تعاون القرى تشكٌل نزول مٌدانً للقرى و جمع المصادر الثانوٌة وال 
الوضع وجمع البٌانات الالزمة وتنفٌذ قرٌة ، وتنفٌذ دورات تدرٌبٌه وورش عمل وتحلٌل  تعاون

 االضرار   . رمبادرات ذاتٌة واعداد خطط الصمود المجتمعً وحص
 . تقٌٌم قدرات السلطة المحلٌة  
 .على مستوى المدٌرٌة  اعداد التقرٌر التنموي للمدٌرٌة و تقٌٌم الوضع قطاعٌا  
 لً بالمدٌرٌة .اعداد خطة التعافً قطاعٌا  للمدٌرٌة واقرارها  من المجلس المح 
 .تعمل فً المحافظة  ر وتسوٌق الخطة لدى المنظمات التً إلقرا تشكٌل فرٌق المحافظة  
 من قبل فرٌق المحافظة . وتسوٌقها  اقرار خطة التعافً  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خغخ انتؼبيف لغبػُب
 :  نىدر ذف انؼبو خلغخ انتؼبيف دلذَزَخ اذل

 

 وصوله ومعاودة معٌشته نٌوتحس استقرار ودعم ذاته علىلودر  بمدٌرٌة المحلً المجتمع اعتماد قدرة تعزٌز   

 .      لدورها المحلٌة السلطة واستعادة اضساسٌة، للخدمات

 انُتبئح وادلخزخبد :
 1 :اضساسٌة الخدمات بتقدٌم الصلة ذات المهام ضداء المحلٌة للسلطة الممسسٌة القدرات استعادة النتٌجة. 

o بالمدٌرٌة المحلٌة للسلطة الممسسٌة اضطر تأهٌل: 1.1 المخرج 

 واالعتملاد الصمود على القدرة لتحسٌن المنتجة واضصول المحلٌة المجتمعات معٌشة تحسٌن: 2 النتٌجة 

 .اقتصادٌاً  الذات على

o واالقتصادٌة االجتماعٌة الخدمات تقدٌم استمرارٌة: 2.1 المخرج. 

o اعلادة عللى ٌركلز اللذي العمل مقابل النقد خالل من العٌش كسب فرص استقرار: 2.2 المخرج 

 .المجتمعٌة اضصول وتحسٌن وتشيٌل تأهٌل

o الصمود على قدرتهم من ٌعزز بما فقراً  اضشد الفئات معٌشة تحسٌن: 2.3 المخرج. 

o منها واالستفادة االساسٌة للخدمات الوصول تسهٌل: 2.4 المخرج. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 و0202 -0222انتؼبيف  لغبػُب يظفىفخ خغخ 
 

 اوال: لغبع انسهغخ احملهُخ :

 . تؼشَش اداء االدارح احملهُخ نهمُبو مبهبيهب -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

عادة ترمٌم وتأهٌل مبنى السلطة المحلٌة ا 1
 34المهدم جزئٌا من تشققات ونوافذ عدد 

والبوابة الرئٌسة واصالح  75وابواب عدد 
والصرف الصحً والكهرباء شبكة المٌاظ 
 تبالثاوالهاتف 

 

م7114 طارئ 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 االثاث المنهوبة من مبنى السلطة توفٌر 2
كرسً دوار عدد : ) ًتالمحلٌة المتمثل باال

طاوالت خشب  -34كرسً عادي عدد   5
 -7دوالٌب حدٌدٌة فردتٌن عدد 3عدد 

مستدٌرة   -طاولة6دوالٌب خشب عدد 
غرف  -حرف ال لالجتماعات عدد واحدة

   . 7استقبال عدد 

م7114 طارئ 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

نى السلطة توفٌر التجهٌزات الفنٌة لمب 3
الة تصوٌر )تً : االالمحلً على النحو 

 عدد واحدة
 جهاز كمبٌوتر عدد ثالثة مع الطابعات

 17تلفون تابت عدد  -   7) فاكس عدد 
مراوح  - 7ثالجة عدد  -13مكٌفات عدد 
د منظومة طاقة شمسٌة عد -13سقف عدد

 واحدة

م7114 طارئ 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7114 طارئ 4 توفٌر منظومة طاقة شمسٌة عدد واحدة 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

سلطة عمل دورات تدرٌبٌة لموظفً ال 5
 الحاسوبتٌة : )المحلٌة فً المجاالت اال

 المهارات الفنٌة لتحصٌل الموارد المالٌة 
دورات متكاملة فً التخطٌط والمتابعة 

 والتقٌٌم والحفظ واالرشفة

م7171 طوٌل 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

  



الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

توظٌف كادر وظٌفً لعدد تسعة فً  6
 التخصصات االتٌة
 احصاء وتخطٌط
 نظم المعلومات

 السكرتارٌة الفنٌة والموارد المالٌة
 مهندس مدنً وتخطٌط المدن الحضرٌة

 . شئون الموظفٌن

م7171 طوٌل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

وفٌر نفقات تشيٌلٌة لتسٌٌر اعمال السلطة ت 2
 المحلٌة

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 3  لإلدارةتوفٌر اٌجار لمدة ستة  3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

مكتبٌة لمبنى التجارة  ثوفٌر اثات 4
 م7115اعة التالف جراء الحرب نوالص

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 17وافذ التالفة وعددها ناصالح ال 11
 11االبواب التالفة وعددها 

 الحرب نتجة عالناالتشققات 
 3مراوح سقف عدد 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

وكراسً دوار عدد  16كراسً عادي عدد  11
دوالٌب حدٌد  3وطاوالت خشبً عدد  7

اما التجهٌزات فهً اجهزة  3فردتٌن عد 
 7عد  كمبٌوتر عد واحد والة تصوٌر

 3وفاكس عد واحد وجهاز تلفون عد 
واالت حاسبة عد عشر منظومة طاقة 

 5شمسٌة ومكٌفات عادي عد 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورات تدرٌبٌة للكادر فً االدارة  17
دورة فً الحاسوب ودورة فً النظام 
المحاسبً ودورة فً تحصٌل موارد 

 المالٌةالمدٌرٌة ودورة فً االوعٌة 

م7171 طوٌل 17 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر نفقات تشيٌلٌة لتسٌٌر اعمال االدارة 13
 

م7171 طوٌل 13 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 



 : احتبد َسبء انًٍُ : لغبع ثبَُأ

 . دور احتبد َسبء انًٍُ يف ادلذَزَخ تؼشَش  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

 ترمٌم وتأهٌل مبنى اتحاد نساء الٌمن 1
 

م7171 طوٌل 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 وفٌر االثاث والتجهٌزات التالفة وهً 7
اآلتٌة دوالب حدٌد فتحتٌن عدد واحد  

كرسً  51وكراسً عادي عدد 
وطاوالت         5) وطاوالت عدد 

 عدد أتنٌن
أما التجهٌزات الفنٌة وأدوات العمل فهً 
آلة تصوٌر عدد واحدة وأجهزة كمبٌوتر 
عدد عشرة وآلة كوفٌر كبٌرة وصفٌرظ 

عدد ثمان ومكائن خٌاطة عادي 
وزجزاج عدد عشر ومكائن أنتاج كبٌرة 

 وتطرٌز عدد خمس.

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 انشؤوٌ االختًبػُخ  :: لغبع نثأثب

 . نهًستفُذٍَ يٍ انضًبٌ االختًبػٍ وادلؼبلني حتسني ادلستىي ادلؼُشٍ  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

صرف مستحقات المستفٌدٌن لعام  1
 م 7112م و7116م و7115

م7114 طارئ 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر رموس اغنام للمستفٌدٌن تعوٌضا  7
 عما فقدوة فً عام الحرب

م7114 طارئ 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7114 طارئ 3 توفٌر اثاث لمبنى صندوق الرعاٌة 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر سلل غذائٌة لجمٌع المستفٌدٌن لمدة  4
 ستة اشهر

م7114 طارئ 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر تجهٌزات فنٌة لصندوق الرعاٌة  5
 االجتماعٌة

م7114 طارئ 5 بحاجة  
الى 

 تموٌل

  

عمل دورات تدرٌبٌة لموظفً صندوق  6
 . الرعاٌة

م7114 طارئ 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر منظومة طاقة شمسٌة للمبنى  2
 

م7114 طارئ 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

شاب من 111عمل دورات تدرٌبٌة لعدد  3
المستفٌدٌن فً مجال المشارٌع الصيٌرة 

 . وتقدٌم من  لهم

م7114 طارئ 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7114 طارئ 4 توفٌر اٌجار لمكتب صندوق الرعاٌة 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

تدرٌبٌة فً مجال صٌانة  رة عمل دو 11
وتركٌب اجهزة ومعدات تولٌد الطاقة 

شاب  من خرٌجً  61لعدد  الشمسٌة
 الثانوٌة العامة

م7114 طارئ 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورة تدرٌبٌة فً مجال صٌانة  11
شاب   61لعدد اجهزة التبرٌد والتكٌف  

 من خرٌجً الثانوٌة العامة

م7114 طارئ 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورة تدرٌبٌة فً مجال صٌانة  17
شاب  من  61لعدد االجهزة اإللكترونٌة 

 خرٌجً الثانوٌة العامة

م7114 طارئ 17 بحاجة الى  
 تموٌل

  

  



الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

 عمل دورة تدرٌبٌة فً مجال السباكة 13
شاب  من خرٌجً الثانوٌة  61لعدد 
 ة .العام

م7114 طارئ 13 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورة تدرٌبٌة فً مجال صٌانة  14
 اجهزة االتصاالت

شاب  من خرٌجً الثانوٌة  61لعدد 
 . العامة

م7114 طارئ 14 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورة تدرٌبٌة فً مجال تجهٌز  15
شابة  من  61لعدد  وتسرٌ  العرائس

 . خرٌجً الثانوٌة العامة

م7114 طارئ 15 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل دورات تدرٌبٌة للهٌئة االدارٌة  16
ومنظمات المجتمع المدنً فً مجال 

 . االدارة والتخطٌط

م7114 طارئ 16 بحاجة الى  

 تموٌل

  

م7114 طارئ 13 ترمٌم وتأهٌل وتأثٌث معهد المعاقٌن  12 بحاجة الى  

 تموٌل

  

تدرٌب اخصائٌٌن للتعامل مع ذوي  13
 االحتٌاجات الخاصة

م7171 طوٌل 14 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  انؼبو : لغبع انتؼهُى راثؼأ

 . رفغ يستىي اداء اخلذيبد انتؼهًُُخ  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

توفٌر المقاعد فً المدارس التً تعانً  1
 من نقص 

م7113 طارئ 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر منظومة طاقة شمسٌة لتشيٌل  2
 غرف المصادر التعلٌمٌة

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

انشاء خزانات حصاد امطار فً  3
 المدارس

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل لعدد ٌوم  111111توفٌر عدد  4
معلم ومعلمة شاب وشابة ) تعلٌم  1111
 محو امٌة   . –عام 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 5 صٌانة دورات المٌاظ بالمدارس 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عادة بناء وتأهٌل مدرسة عثمان بن  6
عفان المهدمة كلٌا فً حرب عام 

م فً منطقة ترظ الحضن مكونة 7115
عشرة فصول وغرفتٌن لإلدارة من 

حمامات وسور  4وقاعة أنشطة و
 وبوابة ومخزن

م7171 طوٌل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

ترمٌم وتأهٌل مدرسة أبو بكر الصدٌق 2 2
م 7115المهدمة جزئٌا من حرب عام 

وبناء الفصول المدمرة وعددها أتنٌن 
 واحد كلً وواحد جزئً

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

أعادة ترمٌم وتأهٌل  مدرسة الشهٌد  3
عوض موسى وبناء الفصول والجدران 
 المهدمة عدد فصل كلً وفصل جزئً 

م7171 طوٌل 3 تحت  
 التنفٌذ 

الصندوق  % 58

 االجتماعً للتنمٌة

أعادة ترمٌم وتأهٌل مدرسة الجعري  4
 . مهٌدان عدد فصلٌن تهدم  جزئً

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 أعادة ترمٌم وتأهٌل مدرسة العرقوب 11
 عدد الفصول المهدمة جزئٌا أربعة

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

أعادة ترمٌم وتأهٌل ثانوٌة الحضن من  11
  11بناء السور وتوفٌر نوافذ عدد 

 .وبوابة خارجٌة 11وأبواب عدد 
 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  



الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

أعادة ترمٌم وتأهٌل مدرسة العبر عدد  17
 تهدمت جزئٌا 3الفصول 

م7171 طوٌل 17 بحاجة الى  
 تموٌل

  

أعادة ترمٌم وتأهٌل مدرسة الصعٌد عدد  13
 الفصول ثالثة فصول تهدم جزئً 

م7171 طوٌل 13 بحاجة الى  
 تموٌل

  

أعادة ترمٌم وتأهٌل مدرسة عوض الخد  14
ٌرظ عدد الفصول أتنٌن باإلضافة لبعض 

 الجدران

م7171 طوٌل 14 بحاجة الى  
 تموٌل

  

دعم تعلٌم الفتاة فً الرٌف فً جمٌع  15
 فً المدٌرٌة . المدارس

م7171 طوٌل 15 بحاجة الى  
 تموٌل

  

من  أعادة ترمٌم وتأهٌل ثانوٌة الخدٌرظ 16
بناء سور مع البوابة وتوفٌر النوافذ 

 واضبواب التالفة

م7171 طوٌل 16   
بحاجة الى 

 تموٌل

  

أعبدة حزيٍى وحأهٍم ثبَىٌت  انعٍٍ  عذد  12

انفصىل أحٍٍُ حهذو جزئً ببإلضبفت إنى 

 األضزار انخً نحقج ببعض انجذراٌ

م7171 طوٌل 12   
بحاجة الى 

 تموٌل

  

 

 : انتؼهُى ادلهٍُ وانتمٍُ  : لغبع خبيسأ

 . وادلهُُخ  رفغ يستىي اداء اخلذيبد انتؼهًُُخ   -اذلذف انمغبػٍ :

 

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

م7114 طارئ 1 ترمٌم وتأهٌل المعهد المهنً الخدٌرة  1 بحاجة الى  

 تموٌل

  

 

 

 



 : انتؼهُى انؼبيل ) كهُخ نىدر ( : لغبع سبدسأ

 . رفغ يستىي اداء اخلذيبد انتؼهًُُخ   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

ترمٌم وتأهٌل مبنى كلٌة لودر المتضرر  1
 م7115من حرب 

م7171 طوٌل 16 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر االثاث واالجهزة الفنٌة التالفة من  7
 جراء الحرب وهً

 4طاوالت حرف ال عدد 
 2وطاوالت خشبً عادي عد 

 كرسً 11كراسً عادي عدد 
 6كراسً دوار عدد 

اما التجهٌزات الفنً فهً اجهز 
  47كمبٌوترات  عد 
 فاكس عد واحد

 7جهاز  عرض عدد 
 2جهاز مكروسكوب عدد 
 وات 511منظومة طاقة شمسٌة 

م7171 طوٌل 12 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 

 

 



 : لغبع انظحخ    :سبثؼأ

 . رفغ يستىي اداء اخلذيبد انظحُخ  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

شاب  1511لعدد ٌوم عمل  11111توفٌر عدد  1
وشابة للعمل فً مجال التوعٌة والحد من انتشار 
الكولٌرا وتنقٌة مٌاظ الشرب وطرق الوقاٌة من 

 المالرٌا

م7113 طارئ 1 بحاجة الى  

 تموٌل

  

كادر  511ٌوم عمل لعدد  11111توفٌر عدد  2
صحً فً مختلف المرافق الصحٌة لمدة ستة 

 اشهر

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  

 تموٌل

  

تدرٌب الكادر الصحً على العمل فً ظروف  3
 الطوارى

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

4  
بناء المركز الصحً الحضن المهدم كلٌا جراء 

 م7115حرب عام 
 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 3ترمٌم التشققات الناتجة عن الحرب فً عدد 5
 مرافق صحٌة هً 

 فً المبنى  15* مستشفى بحنف العام بنسبة 
./.   31*الوحدة الصحٌة ألعٌن تضررت بنسبة 

 فً المبنى 
 ./.   11*المركز الصحً أمصرظ تضرر بنسبة 

م7171 طوٌل 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

شراء اضدوٌة اضساسٌة للمرافق الصحٌة  6
 المتضررة

 

م7171 طوٌل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

تيٌٌر اضبواب المتضررة من الحرب فً  2
 مستشفى بحنف وعددها عشرون باب ألمنٌوم

 

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر المعدات الطبٌة التالفة من جراء الحرب  3
 وهً

 أسرة فحص مرضى   -جهاز تعقٌم للعملٌات  
 أجهزة ضيط دم 

 جهاز أشعة
 مكٌنة أسنان
 مٌكروسكوب

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

  



الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

 توفٌر اضثاث التالف وهو 4
 كراسً عادي عدد عشرون 

 وكراسً مزدوج عدد خمسون
 كراسً دوار عدد عشرة

 دوالب حدٌد فردتٌن عدد ثالثة
 سبورة متنقلة عدد ثالثة

 متر ارتفاع مترٌن 3اشالف أدوٌة طول 
 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  

 تموٌل

  

توفٌر التجهٌزات الفنٌة التالفة من جراء الحرب  11
 وهً 

 أجهزة كمبٌوتر عدد خمسة
 آلة تصوٌر عدد خمس
 مكٌف عادي عدد ثالثة 

 71مكٌف مركزي عدد 
طاقة شمسٌة عدد واحدة ثالجات حفظ اضدوٌة 

 عدد ثالث

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  

 تموٌل

  

عدد عشرة خزانات مٌاظ بالستٌكٌة سعة توفٌر  11
 لتر 1511

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  

 تموٌل

 

  

 

م7171 طوٌل 17 أقامه دورات تدرٌبٌة تأهٌلٌة للعمال 17 بحاجة الى  

 تموٌل

  

ترمٌم سكن الممرضات المتضرر نتٌجة الحرب  13
. 

م7171 طوٌل 13 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 14 وحدة صحٌة تم نهب اثاتها  17عدد  ثاتٌث 14 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 15 التعاقد مع أطباء أخصائٌٌن عدد  15 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 



 : انشجبة وانزَبضخ : لغبع ثبيُأ

 .   اخلذيبد ادلمذيخ نهشجبة حتسني  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة

م7171 طوٌل 1 عادة بناء سور ملعب عرفان الرٌاضً  1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر االثاث واالدوات المنهوبة لنادي  7
 . عرفان الرٌاضً

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 : لغبع انشراػخ وانزٌ :تبسؼأ

 . حتسني االَتبج انشراػٍ واحلُىاٍَ   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة

شاب  711ٌوم عمل لعدد  7111توفٌر عدد  1
 لمدة عام

م7171 طوٌل 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

فً  51تدرٌب متطوعٌن مجتمعٌٌن عدد  7
مجال اساسٌات االرشاد الزراعً واسالٌب 

 الري الحدٌتة

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 3 توفٌر بذور محسنة للمزارعٌن 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

عمل مصدات للسٌول جبٌونات لعدد من  4
 االراضً الزراعٌة

 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

فً  71عمل دورات تدرٌبٌة للفالحٌن عدد  5
 مجال االرشاد الزراعً

 

م7171 طوٌل 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

توفٌر العالجات الخاصة باالفات الزراعٌة  6
 مزرعة 11لعدد 

م7171 طوٌل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

فت  المشتل الزراعً ودعمة بالمستلزمات  2
 التً ٌحتاجها

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  

 تموٌل

  

تنفٌد حمالت توعٌة وارشاد باهمٌة اليطاء  3
 النباتً

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  

 تموٌل

  



الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

 الجهة المنفذة 

متدرب من  31كادر بٌطري لعدد  تأهٌل 4
 خرٌجً الثانوٌة العامة

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  

 تموٌل

  

فت  المركز البٌطري فً المدٌرٌة وتوفٌر  11
 مستلزمات عملة

 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  

 تموٌل

  

توزٌع رموس  اغنام لألسر الفقٌرة لتحسٌن  11
 اسرة 511سبل عٌشهم عدد 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

دعم اسر النحالٌن بخمسة عشر عود لكل  17
 اسرة

 . اسرة 7111لعدد 

م7171 طوٌل 17 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل  . نحال 51عمل دورة تدرٌبٌة للنحالٌن لعدد  13 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 : ادلشبرَغ انظغريح واالطغز : لغبع ػبشزأ

 .ثُبء لذراد انشجبة ودػًهى التظبدَب مبشبرَغ طغريح واطغز  -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة

شاب وشابة    31تدرٌب وتأهٌل  عدد  1
 من العاملٌن فً مجال الحرف  الٌدوٌة

م7171 طوٌل 1 بحاجة الى  

 تموٌل

  

 

 

 

 

 



 : لغبع ادلُبِ     : احلبدٌ ػشز 

 احلظىل ػهً يُبِ شزة يأيىَخ .   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

أعادة تأهٌل شبكة المٌاظ الرئٌسٌة و الداخلٌة  1
 . والفرعٌة بمركز المدٌرٌة

 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 1
 تموٌل

  

 مبنى ادارة المٌاظ وتأهٌلاعادة ترمٌم  2
 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 2
 تموٌل

  

 لإلبارتورٌد وتركٌب ثالث وحدات ضخ مٌاظ  3
 الخاصة بمشروع مركز المدٌرٌة

 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 3
 تموٌل

  

ترمٌم الخزانات االرضٌة المتشققة وعددها اربعة  4
 . التابعة لمشروع مٌاظ مدٌنة لودر

 بحاجة الى م2828 طوٌل 4
 تموٌل

  

عمل صٌانة لالبار من تصفٌة وحماٌة لعدد ثالثة  5
 ابار

بحاجة الى  م2828 طوٌل 5
 تموٌل

  

طاقة شمسٌة لمشارٌع  45تورٌد وتركٌب عدد   6
 .المٌاظ االهلٌة المتضررة من الحرب 

 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 6
 تموٌل

  

لموظفً ادارة المٌاظ  تأهٌلٌةعمل دورات تدرٌبٌة  2
 .وبعض القائمٌن على المشارٌع االهلٌة 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 3
 تموٌل

  

بحاجة الى  م2828 طوٌل 0 تزوٌد ممسسة المٌاظ بمادة الدٌزل لتشيٌل المشروع 3
 تموٌل

  

 خزانات ارضٌة سعة خمسون متر مكعب اثنٌنبناء  4
 

بحاجة الى  م2828 طوٌل 1
 تموٌل

  

 

 

 

 

 



 : لغبع انغزق    :انثبٍَ ػشز 

 تسهُم انىطىل اىل االسىاق واخلذيبد انتؼهًُُخ وانظحُخ  .   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة

من  أعادة تأهٌل وصٌانة الطرٌق الدائري لودر 1
 .كٌلو 6الحفرٌات بطول 

بحاجة الى  م7171 طوٌل 1
 تموٌل

  

 ك حفرٌات 3طرٌق الحضن العولقً بطول -7 2
 

بحاجة الى  م7171 طوٌل 7
 تموٌل

  

من لودر إلى دمان حفرٌات الطرٌق -3 3
ك 15وضٌق فً الطرٌق بطول وتشققا  

 

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

4  
 75إلى مودٌة بطول  الطرٌق العام من لودر-4

 كٌلو
 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

5  
ك  75الطرٌق العام لودر البٌضاء بطول -5

 حفرٌات وتشقق
 

م7171 طوٌل 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 4العام من منطقة المشرقة إلى ترظ بطول -6 6
كٌلو تشققات وحفرٌات وطرٌق منطقة السوٌداء 

ك 5لودر   
 

م7171 طوٌل 6 الى بحاجة  
 تموٌل

  

ك 75لودر العرقوب حفرٌات بطول -2 3  
 

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

الطرٌق العام من لودر إلى الحضن ترظ -3 0
ك 11تشققات بطول   

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

ا عادة تأهٌل وصٌانة الطرٌق من التقاطع   -4 1
حتى منطقة شروان من الحفرٌات بطول  نصف 

 كٌلو

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

الطرق الفرعٌة للشوارع االتٌة تأهٌلاعادة -11 18  
متر 511شارع القطبة  بطول -  

متر 511شارع الهبوب بطول   
متر 511شارع العسل بطول -  

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

الكهرباء  ممسسةاالنارة من  تأهٌلاعادة -11 11
كٌلو 4الى المستشفى بطول   

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 



 :    ظزف انظحٍ : لغبع انانثبنث ػشز 

 حتسني خذيبد انظزف انظحٍ وانىطىل اىل طزف طحٍ تبو  .   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

خط المجاري ال غرامة بطول  تأهٌلأعادة  1
 متر فً مركز المدٌرٌة  511
 

م7171 طوٌل 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

خط المجاري أل ٌا تور فً مركز  تأهٌلأعادة  2
 متر 511المدٌرٌة بطول 

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

منهل غرف تفتٌش فً  111عدد  تأهٌلأعادة  3
 مركز المدٌرٌة

م7171 طوٌل 3 الى بحاجة  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : لغبع انكهزثبء    : ػشز انزاثغ 

 حتسني خذيخ انكهزثبء   .   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

أعادة ترمٌم وتأهٌل جدران غرف أدارة  1
 الكهرباء

 

م7171 طوٌل 1 الى بحاجة  
 تموٌل

  

 توفٌر اضثاث والتجهٌزات الفنٌة التالفة 2
 

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر خزانات وقود عدد أتنٌن  3
 

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

4  
 11توفٌر محوالت اسعافٌة عدد 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 5 توفٌر فلترات زٌت . 5 الى بحاجة  
 تموٌل

  

 توفٌر فلترات هواء 6
 

م7171 طوٌل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر فلترات دٌزل 3
 

م7171 طوٌل 2 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر زٌوت مولدات دٌزل 0
 

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 توفٌر أعمدة كهربائٌة خشب  1
 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 11 توفٌر أسالك كهربائٌة  18 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :    تظبالد : لغبع اال ػشز  بيساخل

 .   تظبالد حتسني خذيخ اال   -اذلذف انمغبػٍ :

الفترة  المدي الترتٌب التدخل البرامجً م
 الزمنٌة

حالة 
 المشروع 

نسبة 
 االنجاز 

الجهة 
 المنفذة 

أدارة االتصاالت من ترمٌم وتأهٌل مبنى  1
 التشققات وإصالح التوافد واضبواب التالفة

م7171 طوٌل 1 بحاجة الى  
 تموٌل

  

الشبكة الخارجٌة للمناطق المتضررة  تأهٌلأعادة  2
كابل ) كاضتً:خط  1471 من الحرب وهً 

خط مع العمدان  111رئٌسً فً منطقة زارظ 
   .  411كٌلو وكبٌنة خارجٌة  1.251مسافة

م7171 طوٌل 7 بحاجة الى  
 تموٌل

  

خط فً منطقة حبٌل لودر باتجاظ الثانوٌة مسافة  3
 متر خطوط  251

م7171 طوٌل 3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 4 كٌلو  7خط مسافة  111منطقة مكٌمه  4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 111خطوط منطقة تعبوب مسافة واحد كٌلو  5
 خط وكابل  

م7171 طوٌل 5 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 6 منطقة شوحط ألٌاف أتنٌن كٌلو ونصف وكابل 6 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 2 كٌلو وكابل ألٌاف منطقة  5منطقة النجدة  3 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 3 كٌلو وخطوط 2زغٌنه  0 بحاجة الى  
 تموٌل

  

خط  411كٌلو  4منطقة الحضن الشرقً مسافة  1
 + كبٌنه خارجٌة 

 

م7171 طوٌل 4 بحاجة الى  
 تموٌل

  

 111خطوط قرٌة المسحال من محطة أمصرظ  18
 خط 
 

م7171 طوٌل 11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 11 خط 111كٌلو  7خطوط الحمٌشة مسافة  11 بحاجة الى  
 تموٌل

  

من محطة الحضن مسافة  خطوط منطقة اماجل 12
 خط 71كٌلو  3

م7171 طوٌل 17 بحاجة الى  
 تموٌل

  

م7171 طوٌل 13 خط 111خطوط منطقة الجوف  13 بحاجة الى  
 تموٌل

  



 
 



 

 وانتىاطميظفىفخ انتُسُك 
 

قنوات  المخرج االطار الزمنً االدوات العملٌة بكٌف ٌتم الترتٌب والتواصل من هم و ماذا ٌفعلون شركاء التنمٌة
 النشر

تتكون من قٌادة المدٌرٌة والمكتب  السلطة المحلٌة
التنفٌذي فً المجلس المحلً والهٌئة 
االدارٌة وفروع االجهزة التنفٌذٌة 

والتخطٌط ٌمتلكون سلطة التنسٌق 
 والمتابعة مالٌا وادارٌا واتخاذ القرارات

مقابلة الجهات المتدخلة وتسهٌل مهامهم 
. 

اجتماعات المكتب 

اجتماعات -التنفٌذي 

 –المجلس المحلً 

اجتماعات الهٌئة 

 االدارٌة

تقارٌر دورٌة  بشكل مستمر

 وختامٌة

---- 

الصندوق 
 االجتماعً للتنمٌة

ممسسة حكومٌة ٌعمل فً المجال 
التنموي ٌتكون من عدة وحدات تدخل 
الصندوق فً المدٌرٌة عبر وحدة 
التدرٌب والدعم الممسسً برنامج 

 –برنامج النقل مقابل العمل  –التمكٌن 
برنامج  –الصحة والحماٌة االجتماعٌة 

 . وحدة التعلٌم –نقد مقابل العمل ال

نزول استشارٌٌن الى مجالس تعاون 
لتواصل مع القرى ومقابلتهم والتنسٌق وا

منادٌب فً مجالس تعاون القرى 
 والشخصٌات االجتماعٌة

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

طول فترة 

 المشروع

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

الموقع 
الكترونً 
الصفحة 
الرسمٌة 
للصندوق 
االجتماعً 
للتنمٌة فً 
الفٌس 
 بوك .

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً  منظمة كٌر
توزٌع المواد اليذائٌة وتنفذ برنامج النقد 

 .مقابل العمل فً عدة قرى 

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا 
المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق 

 االستهداف  

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

البرنامج االنمائً ضمم  المتحدة  دعم  UNDPمنظمة 
المبادرات المجتمعٌة وتفعٌل وتنشٌط 
مجالس تعاون القرى وتحدٌث خطط 
الصمود المجتمعً للمجالس تعاون 

 القرى

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا
المدٌرٌة رئٌس المجلس المحلً 

بالمدٌرٌة وتنسٌق ورش عمل ودورات 
فٌذٌة نالمكاتب الت لجمٌع مدراء التدرٌبٌة 

. 

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً منظمة  منظمة الٌونٌسف
توزٌع المواد اليذائٌة فً اغلب قرى 

 المدٌرٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا
المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق 

 االستهداف  
 

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 



قنوات  المخرج االطار الزمنً االدوات العملٌة بكٌف ٌتم الترتٌب والتواصل من هم و ماذا ٌفعلون التنمٌةشركاء 
 النشر

منظمة رعاٌة 
 االطفال

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً  منظمة ادراء
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

المٌدانً النزول 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

المجتمعات منظمة 
 عالمٌةال

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

المٌدانً  النزول

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً  WFPمنظمة 
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

النزول المٌدانً 

العمل  وورش

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً  منظمة الفاو
 المجال الزراعً والحٌوانً والنحلً .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل المٌاه و  منظمة انتر سوس 
 االصحاح البٌئً والصحة والتعلٌم  .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

.مناطق االستهداف  

 

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

االغاثة منظمة 
 االسالمٌة 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

 والدورات  التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة
---- 



قنوات  المخرج االطار الزمنً االدوات العملٌة بكٌف ٌتم الترتٌب والتواصل من هم و ماذا ٌفعلون شركاء التنمٌة
 النشر

وكالة المنشاة 
 الصيٌرة واالصير

جال ممنظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 تدرٌب ودعم المشارٌع الصيٌرة

 

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام ا

المدٌرٌة لتسهٌل المهمة واختٌار 

 مناطق االستهداف

النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة البحث على 
 ارضٌة مشتركة 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 المجال التنموي .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف
النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة مكافحة 
 الجوع 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 
 توزٌع المواد الغذائٌة

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف
النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً  منظمة مرسً كور 
 المجال التنموي .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف
النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً   منظمة اوكسفام

 المجال التنموي .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف
النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

الهالل االحمر 
 االماراتً 

منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تعمل فً 

 المجال التنموي .

لتواصل والتنسٌق مع مدٌر عام المدٌرٌة ا

 لتسهٌل المهمة واختٌار مناطق االستهداف
النزول المٌدانً 

وورش العمل 

والدورات  

 التدرٌبٌة

قبل واثناء وبعد 

 التدخالت

تقارٌر خطط 

 مسوحات مٌدانٌة

---- 

  
 


