
 الجمهورية اليمنية

 السلطة المحلية لمديرية الوضيع

 

 

 

 مدٌرٌة          خطة تعافً 

 ابٌن -الوضٌع

 

 

 

 
 



 

 

2 

2 

 

 

ث ارتفعت أسعار بشكل سليب على أداء اخلدمات األساسية وعلى معيشة اجملتمعات احمللية؛ حي أثرتحوايل أربعة أعوام وقد  اليمن بظروف استثنائية منذ دتر
 فرص العمل يف ظل تدين اإلمكاانت ادلالية وادلادية والفنية للجهات احلكومية وانعكاس ذلك على أدائها. تدنتو ادلواد األساسية والوقود 

سعيًا لتوفَت مقومات احلياة  على تنفيذ بعض التدخالت وتقدًن ادلساعدات للمجتمعات احمللية االنسانية واإلغاثة التنمويرلموعة من شركاء العمل  تعمل لقد
ابحلد األدىن من مهامها جتاه اجملتمع؛ وقد كان من أىم تلك التدخالت مشروع التمكُت  -األقل لىع -الكرؽلة ذلم، واحلفاظ على ىياكل ادلؤسسات العامة لتقوم

 ذه الصندوق االجتماعي للتنمية ابلتنسيق مع السلطة احمللية.اجملتمعي وتعزيز الصمود ضمن برانمج التمكُت من أجل التنمية احمللية والذي يقوم على تنفي

روح العمل  إحياءو  ،وإعداد خطط الصمود اجملتمعي ،األطر اجملتمعية تشكيل وإحدى ادلديرايت اليت استهدفها ادلشروع؛ ومن أبرز نتائج الوضيعمديرية  تعترب
يف تنفيذ   يبدا سوف  . كما أن العمل      سلتلف القطاعات تصل تكلفتها اإلمجالية ألكثر منمبادرة ذاتية يف  40من  أكثرالتشاركي الطوعي؛ حيث مت تنفيذ 

 ادلبادرات ادلدعومة.

ء التحتية من آاثر جرا والبنيةإعداد خطة التعايف للمديرية من أىم نتائج ادلشروع حيث مشلت إطارًا حتلياًل دلا تعرضت لو اجملاالت االجتماعية واالقتصادية  يعترب
غلعلها  مباالسلطة احمللية  أداءيف  حتسناً  عنها سينتجقطاعية   األحداث اليت دتر هبا اليمن، كما خلصت إىل بلورة تلك االحتياجات يف صورة تدخالت برارلية

يعزز من قدرهتم على الصمود  مبا -ةخصوصًا لدى األسر الفقَتة وادلعدم -ابإلضافة إىل حتسُت اخلدمات األساسية وأتمُت سبل العيش ،قادرة على أداء مهامها
 .ينسجم مع متطلبات السياق اإلنساين واحلماية االجتماعية مبامن مشاركتهم اجملتمعية، و  ويعزز

ار دعمهم حىت استمر  متمنُتجلميع الشركاء الذين أسهموا يف الوصول ذلذه النتائج الباىرة،  اجلزيلاألخَت فإننا يف السلطة احمللية ابدلديرية نتقدم ابلشكر  يف
 .حتقيق مجيع النتائج ادلرجوة من ىذه اخلطة

 

 عام مديرية الوضيع مدير
 اجمللس احمللي رئيس

 عبادي دمحم علي قاسم
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 وتمدير شكر

 

 

 

 الوضيعنتسيب السلطة احمللية مبديرية ونيابة عن مجيع م ابمسي

مت ادلساندة والدعم سواًء للسلطة احمللية أو اجملتمع احمللي من جلميع اجلهات اليت قد ومجيل االمتنان جبزيل الشكر والتقدير أتقدم
ابلشراكة  ورويالتمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود ادلمول من ادلعونة اإلنسانية لالحتاد األ شروعدل ىمتنفيذو  دتويلهمخالل 

 للتنمية. لألمم ادلتحدة والذي قام بتنفيذه الصندوق االجتماعي ائياإلظلمع الربانمج 

الربانمج واالستشاريُت الذين بذلوا  بطوالقائمُت على برانمج التمكُت مبا فيهم ضا عدنر موصول لفرع الصندوق مبحافظة الشك كما
ومل يبخلوا أبي  ،ادلديرية اخلربات وادلهارات فريقو وأكسبوا رلالس تعاون القرى  ،جهودًا رائعة ومتواصلة يف مجيع مراحل التنفيذ

 من أجل جودة العمل. رشاداتإو  جيهاتتو 

 ذلم كل التوفيق والنجاح يف مجيع أعماذلم نرجو

 

 عيدروس عبدهللا دمحم
 ير ادلشاركة اجملتمعيةمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

4 

 الوضيع معلومات أساسية عن مديرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(كم  120حوالً )العاصمة زنجبار   عنوتبعد   أبٌنتمع مدٌرٌة الوضٌع فً محافظة   
 

ومن الغرب مدٌرٌة لودر   مودٌةرٌة خنفر  ومن الشرق مدٌرٌة مدٌرٌة لودر  ومن الجنوب  منطمة الخبر  مدٌتحٌط بها من الشمال  
ها البعٌدة امترامٌة األطراف تعانً من وعورة الطرق فً كثٌر من مناطمها ولر  ٌةلر 240 حٌث تتكون المدٌرٌة من  أمصرةمنطمة 

فمر  .الشدة  وأكثر من نصف سكان المدٌرٌة ٌعانون من  
ضعٌفة ال تلبً احتٌاجات الموطنٌن االبنٌة التحتٌة فٌه حٌت انمدٌرٌة الوضٌع  إحدى مدٌرٌات ابٌن النائٌة   

 ألٌهاوٌستغرق الوصول  كم 120أبٌن وٌمع مركز المدٌرٌة فً منطمة الوضٌع  )) السوق (( والتً تبعد عن عاصمة المحافظة 
الوضٌع  . –العرلوب   –رة  شم –  أبٌن –حوالً ساعتٌن  عبر طرٌك عدن   

بارد  شتاء والحار صٌفا .الوتتمٌز بمناخها   
  2(( كم  920)وٌبلغ مساحتها   ) 

 34125عدد سكانها 17024ٌبلغ حٌت   م2001إسماطات السكانٌة لعام % حسب  6وفما إلحصائٌات فمد تزاٌد السكان بنسبة  
مسكن وٌصل متوسط حجم  4910وعدد المساكن   أسرة 5800 راألسوٌبلغ عدد   إناث 17101ذكور و  17024منهمنسمة 
% .2,5وٌبلغ معدل النمو السكانً  أفراد 6  األسرة  

منازل  وجبل حصٌن الذي توجد فٌه ألفضلًحصن السلطان ناصر هً  وأهمهاوالتارٌخٌة  األثرٌةوتعتبر المدٌرٌة غنٌة بالمناطك 
فً  األثرٌةالموالع  أهمو هً  من ك الى اعلى الجبل  تعود الى  العصور المدٌمة  المرون المدٌمة وبئر واق الذي ٌوجد بداخلها نف

 المدٌرٌة  .
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 التعافيخطة  ممدمة
من أجل التنمية  تنفيذه ضمن برانمج التمكُت مت والذي -كأحد سلرجات مشروع التمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود  الوضيعخطة التعايف مبديرية  أتيت

وهتدف اخلطة بشكل عام إىل  -احمللية بتمويل ادلنحة اإلنسانية لالحتاد األوروي ابلشراكة مع برانمج األمم ادلتحدة اإلظلائي وينفذه الصندوق االجتماعي للتنمية
 .االجتماعية احلمايةو ق اإلنساين اخلدمات األساسية وأتمُت سبل العيش مبا يعزز القدرة على الصمود وينسجم مع متطلبات السيا حتسُت

 تكونأداء السلطة احمللية يف أدائها دلهامها اإلشرافية والتنفيذية حبيث  يزتعز  إىلمن خالذلا  وتسعى(، 2021 -2019اإلطار الزمٍت للخطة ثالثة أعوام ) ؽلتد
مشاركتهم  زتعزي خالل منضعفًا  األشدو  الفقَتةلوصول إىل الفئات اإلنساين. وتستهدف اخلطة ا العملمع شركاء  ىابفاعلية يف تنفيذ ادلشاركةعلى  قادرة

 .تهاعلى األصول الزراعية لصغار احلائزين وتنمي واحلفاظذلم،  مناسبةٍ  عيشٍ  سبلن  اجملتمعية وأتمُتن 
وادلعدمُت  الفقراء استفادة يضمن ،مباعاتسلتلف القطا يفاألطر ادلؤسسية  وتفعيل-عموماً  للسكان -األساسية اخلدماتأىم توجهات اخلطة معاودة تقدًن  من

احلصول على مياه  ،وصوذلم للسوق استمراريةتيسَت حصول األىايل على اخلدمات يف مركز ادلديرية و  واستدامتهما،والصحية  يميةاخلدمات التعل حتسُت ؛منها
 الفقراء. ابإلضافة إىل حتسُت أنظمة الصرف الصحي واإلانرة يف مساكن ،مأمونة ومتوسطة األمان

 

إىل ىذه  وصوالً مركزة على مستوى قرى ادلديرية؛ حيث اللبنات األوىل  رلتمعيةٍ  عن مشاركةٍ  نتجَ  زلددٍ  واستهدافٍ  متُتٍ  إىل حتليلٍ  التعايف احتياجات حتديد يستند
)فريق ادلديرية( مت تشكيل فريق من السلطة احمللية  قدف ،احمللية وتنظيم وبناء القدرات اجملتمعية السلطة مساندةالعمل على زلوري  خاللاخلطة اليت أتت من 

مت  رللس قروي 40 يف ادلديرية رلتمععلى ادلستوى اجملتمعي أتطَت  مت حُتاألضرار اليت خلفتها احلرب. يف  حصرادلصادر الثانوية، و  جبمعمث قيامو  ومن وتدريبية
لى ي وسوف )مبادرات ذاتية، مبادرات مدعومة، مشاريع(، ألولوايهتا اً وحتديد القرى لوضع ليالً حت ادلتضمنةإبعداد خطط الصمود اجملتمعي  تحبيث قام تدريبيها

فريق  هحتليل الوضع على مستوى ادلديرية الذي قام إبعداد نتائجلذلك  أضف ،عزلة على حدة. كلمستوى   علىتقرير  وإعدادتنموية  جلنةذلك تشكيل 
 نمية.ادلديرية مبساندة الصندوق االجتماعي للت

وادلوارد البشرية  لعلى رفع مستوى أدائها وحتسُت بنيتها ادلؤسسية خصوصًا فيما يتعلق ببيئة العم -مبساندة الشركاء الداعمُت -ريةالسلطة احمللية ابدلدي ستعمل
سيق واالتصال هبدف تعبئة ادلوارد دلختلف ستقوم حبزمة من أنشطة التن أهنا كماتقدًن بعض اخلدمات األساسية،   معاودةوالتشغيلية؛ حبيث تصبح قادرة على 

 اجلهات للًتويج ومن مث احلصول على دتويالت كافية لتنفيذ اخلطة.
 

ضابط فعال يف  ىو -اجملتمع يف رلالس تعاون قروية يمخالل تنظ من -حتليل الوضع وحتديد االحتياجات منهجية التخطيط القاعدي وادلشاركة اجملتمعية يف إن
ذه األطر اجملتمعية من خالل قيامها ذلخربات  سوف تضاف للوصول جلودة ادلخرجات. و  اجملتمعية؛ كما يعترب ضامناً  وادلساءلةدليدانية والرقابة عملية التنفيذ ا

 استالماريع و تتعلق إبعداد مقًتحات ادلش فيها أنظمةً  طبقست حيت االجتماعي للتنمية وقبتنفيذ تدخالت شلولة جزئيًا )مبادرات مدعومة( من قبل الصند
 الدفعات ادلالية وإخالئها والتوثيق وإعداد تقارير اإلصلاز.

على مقارنة اإلصلاز ابدلؤشرات احملددة يف  -حبسب خطة التدخالت -جهة أخرى فإن السلطة احمللية من خالل ادلكوانت ادلؤسسية ادلعنية هبا ستعمل دورايً  من
التنفيذ وادلتابعة  خططمراعاة أن يتم تطوير إطار ادلتابعة ابالستفادة من  معت ومن مث سلاطبة اجلهات ادلنفذة. إطار ادلتابعة اخلاص ابخلطة، وحتديد االضلرافا

 .ةالداعماجلهات  التدخالت اليت تقدمها ووثيقةوالتقييم 
 

متطلبات السياق اإلنساين، لذا فقد وضعت  التنمية ادلستدامة ابدلديرية واليت تراعي يف مضامينها عجلة دورانخطة التعايف إحدى مداخل إعادة  تعترب
 يتوفر حبيثفيهم النساء؛  مباومت الًتكيز على حتقيق أىداف احلماية االجتماعية للفئات الفقَتة واألفقر واألشد ضعفاً  ااالحتياجات اإلنسانية يف رأس ىرم أولوايهت

وصوذلم للخدمات األساسية يف  وتيسَت تنميتهاو  عليها احلفاظو  أصوذلمبعض  استعادةشتهم و يف حتسُت معي يساعدالضرورية، مبا  احتياجاهتمذلم قدرًا مناسبًا من 
 للتمكُت اجملتمعي. احلقيقي ادلفهومإطار 
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 وتحليل   تمييم .1
 الجانب االلتصادي

 والسوق والعمالة احمللي االقتصاد
 االقتصادي احلاد التدىور
بنسبة  اإلمجايلفقد اطلفض الناتج احمللي  2018إىل التدمَت حيث يواجو حتداًي ماليًا استثنائيًا يف  -زمةل األادلتعثر أصاًل من قب -االقتصاد اليمٍت بتعرض
دوالر أمريكي للفرد(. وال تزال حالة االقتصاد الكلي  18180مليار دوالر أمريكي ) 32.5أي ما يعادل خسارة تبلغ  -2017و 2015% بُت عامي 41.8

ر.ي/دوالر أمريكي  730إىل  2017ر.ي/دوالر أمريكي يف ديسمرب  390% يف زلالت الصرافة من 39ض سعر الرايل اليمٍت بنسبة يف اليمن تتدىور. اطلف
 .2015% ابدلقارنة مع 240من  كثر. وابطلفاض قدره أ2018يف أكتوبر 

 ذلك ساىمكما   مريكي،ادلدفوعة قيمتها ابلدوالر األ داتأن اليمن يعتمد بشكل كبَت على الوار  حيثالرايل اليمٍت من تقويض االقتصاد؛  اطلفاض ضاعف
 الوقود والسلع األساسية. ألسعاراالرتفاع األخَت  يف -بشكل كبَت -اطلفاضو
 وسبل العيش العمالة

% فقط 43ملة ابدلديرية العمل وفقدان الكثَتين ألعماذلم؛ ودتثل القوى العا فرص شحةأسباب  أىم 2011استقرار الوضع االقتصادي للبالد منذ  عدم ؽلثل
% مزارعون معظمهم من 25من الفئة الناشطة اقتصادايً، وغالبيتهم يقومون مبزاولة مهٍن ذات مردود اقتصادي بسيط وتتصف بعدم الثبات واالستمرارية؛ حيث 

 منخرطُت يف السلك العسكري  % 8و % عمالة مؤقتة ابألجر اليومي10وصغار احلائزين، 
لدى معظم العمالة سبباً ىاماً يف ضعف ادلردود االقتصادي ألعماذلم وصعوبة حصوذلم على فرص خالقة للعمل؛ حيث ال  وادلهارىالتعليمي  تدين ادلستوى يعترب

 %.9%، وخرغلي الثانوية العامة 1%، وخرغلي اجلامعة 1.4تتجاوز نسبة خرغلي ادلعاىد ادلهنية والتقنية 
ىذه ادلعاانة حرماهنم من احلصول على عدد من اخلدمات  ويفاقم م؛احلالة ادلعيشية وضعف وعاء أصوذل تدينمن %( 70) ادلديريةمن نصف أسر  كثرأ تعاين

الفقر توقف  تأن من أسباب ارتفاع معدال كما. حتياجاتاال ىذهيؤشر على اتساع فجوة  ما% 71 إىل ابدلديرية األساسيةتدين اخلدمات  مؤشرحيث يصل 
 يف أسعار ادلواد األساسية. دلضطرد، ، واالرتفاع ا2015 يفمان االجتماعي منذ بداية احلرب صرف االعاانت ادلالية للض

 للسوق الوصول
ذلك االرتفاع ادلضطرد يف  ويضاعف ،ادلستمر إيل السوق لتوفَت احتياجاهتم أو شلارسة النشاط االقتصادي الوصولضعف مقدرهتا على  من األسر معظم تعاين

 مع)مركز ادلديرية(  ىرب توفر معظم االحتياجات يف سوق الكالنشاط االقتصادي و  ًتكزل ابإلضافة -والدواء الغذاء -اجات األساسية لألسرةواالحتي وادأسعار ادل
 ابإلضافة إىل ارتفاع تكاليف التنقل خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود. ،وجود أسواق أخرى بديلة يف ادلديرية عدم

 
 االنتاج الزراعي

 نبايتال اإلنتاج
% من األسر على زراعة األرض كمورد رئيسي 25وتعتمد  رئيسية،يف الزرعة ادلومسية اليت تعتمد على مياه األمطار بدرجة  الوضيع معظم سكان مديرية بعمل

الزراعية  اتيف أجزاء بسيطة من ادلساحوتنتج ىذه األنواع بكميات قليلة نظرًا لزراعتها  ؛ والدخناحلبوب أبرز احملاصيل وأعلها الذرة الرفيعة  تعتربلدخلها. و 
 والفواكو متل  احلبحب بعض اخلضروات  تزرعوال تعمد إىل تسويقها وبيعها. كما  كهاواعتمادىا بشكل رئيسي على مياه األمطار لذا فإن األسر تستهل

 . % عما كانت عليو 23اعية اليت قد اطلفضت بنسبة عدم توفر محاايت ومصدات للسيول يعمل على ارتفاع األراضي ادلنجرفة وتناقص ادلساحات الزر  إن
يف مواسم شحة األمطار وحرمان البعض منهم من ريها من اآلابر نظرًا  همأراضي ري   علىادلزارعون من تدين كمية وجودة زلاصيلهم نتيجة عدم قدرهتم  يعاين

يف حُت أن ادلركز اإلرشادي  حات،أسعار ادلبيدات واللقا وارتفاعالزراعية،  اآلفات بعض وانتشاروجود أي حواجز مائية،  لعدمالرتفاع أسعار الوقود، ابإلضافة 
 ادلزارعُت. صغارمعدات أو مستلزمات لدعم  أيمتوقف عن تقدًن خدماتو وال تتوفر بو 

 احليواين االنتاج
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م ادلزارعون بتدين مهارهتم أبساليب رعاية وتربية ادلاشية؛ وقد اضطر بل إن كثَتًا من األسر فقدت أصوذلا من ادلاشية؛ يتس تناقصها،مري ادلاشية من  صغار يعاين
م استطاعتهم توفَت صغار احلائزين إىل بيع ماشيتهم دلواجهة الظروف ادلعيشية الصعبة وخاصة لتوفَت الغذاء والعالج ألفراد األسرة، والبعض منهم نتيجة لعد

 األعالف والعالج للماشية.
رشادي الزراعي وعدم توفر أي مستلزمات أو عالجات أو أدوات بيطرية بو يزيد من تفشي بعض األمراض البكتَتية والفَتوسية توقف خدمات ادلركز اال إن

 وابلتايل ارتفاع معدل نفوق ادلاشية؛.
 النحل وانتاج العسل تربية

  2015 قبل عام% عما كانت عليو 40التناقص اىل بشكل ملحوظ حيت وصلت نسبة  خالل السنوات ادلاضيةتناقصت اعداد خالاي النحل يف ادلديرية 
 

 البنى لتحتٌة

 الطرق
ثة ثالحيت يوجد يف ادلديرية ، ومنها تتفرع طرٌق فرعية إىل القرى واحملالت، تتفاوت أطواذلا وأنواعها،  7ادلديرية  مراكزعدد الطرق الرئيسية على مستوى  تبلغ

  حوايل  ديريةابدل ًتابيةبلغ أطوال الطرق الرئيسية الكم. كما ت65بطول حوايل  أشحطةن البطان وطريق الوضيع وطريق عزاطرق اسفلتية ىي طريق اخلديره 
 .كم  60والطرق الردميو  كم، وتغلب عليها الوعورة  150

وذلك  ؛وتوفَت احتياجاهتم اخلدمات على لحصولل سوقلوا ادلديرية مركز ىلإ الوصول يف االىايل معاانةارتفعت  وابلتايل وعورهتا، وازدادت الطرق تتدىور  لقد
 معظمكما أن   ق،وصيانة وترميم الطر  تحسُتل ادلالية ادلخصصات تتوقف حيثأعمال الًتميم والصيانة  توقفوالسيول، و  مطاربسبب تقطع الطريق نتيجة األ

موسم األمطار  اللالسيول، وخ لتصريف عبارات أوه ساند نجدرا اهب توجداليت يوجد هبا كثافة تنقل وتعترب نقاط ربط مبركز ادلديرية ال  ًتابيةال الرئيسةالطرق 
 .عن مركز ادلديرية  ادلديريةتنقطع كثَت من قرى 

 الكهرابء
جزء كبَت من  ةالشبكة احلكومي تغطيبعد أن كانت  % 60بنسبة  2015منذ  مساكن ادلديرية  مجيععن  الكهرابء احلكومية خدمة يلصاعات تو ست صتناق

 يستخدمون الوسائل التقليدية ألغراض اإلانرة.   ساكنادل حيت ان غالبيةجلأ السكان للحصول على الكهرابء من مصادر بديلة  الذ ؛ادلساكن
 والبيئة ادلياه

 الشرب مياه
الوايتات من مديرية وذالك عرب شراء  حتتاجو من مياه الشرب ماعلى  احلصولعلى مصادر غَت مأمونة يف  عيالوض% من مساكن مديرية 80من  كثرأ تعتمد

  ومتهالكةاىلية اال ان ىذي الشبكات تتغذى من اابر شبو ماحلة ع مياه ير اعرب شبكة مشادلياه % من ادلساكن تصلها 20 ونسبة، لودر اجملاورة 
ادلالية على ء اىل زايدة االعبا ادلساكن% من 90غطي حوايل ي يفًتض ان نكا  والديره الوضيع صوادلسمى مشروع ام ع ادلياه ابدلديريةو مشر  توقف ادى قدو 

 . من مياه الشرب جاهتمااحتي لتغطية يالواد وسائلةوالغيول  اآلابرعلى  يعتمدون صارواالسكان   معظملذا فإن  ؛االسر بشكل كبَت
وبدون  مكشوفةمياىهم  مصادرمن  الكثَت أنوالغيول. كما  ابراآل مياه شحة منغالبية السكان على الوسائل التقليدية يف جلب ادلياه دلساكنهم، ويعانون  يعتمد

 .السيولقبل  من والطمر لالصلراف معرضةمحاايت لذا فهي 
 الصحي الصرف

 ويقومونادلساكن بيارات  من% 40لدى  . فال تتوفرادلناسب الصحي للصرفيفتقرون  ها% من90ادلديرية حيث أن  مبساكنوضع الصرف الصحي  يتدىن
 محام يوجد الالفئة األكثر عرضة للمخاطر حيث  ىم% من ادلساكن 12رلاري السيول، ومن جهة أخرى صلد أن  وإىلازذلم بتصريف اجملاري إىل جوار من

 حاجتهم يف العراء. ويقضون مبساكنهم
 

 االتصاالت
يجة لعدم وجود النفقات ربع سنوات ونتتوقفت مجيع اخلطوط الثابتة الكًت من اهتدم مبناىا كليا و حيت  %  100تدىورت خدمة االتصاالت يف ادلديرية بنسبة 

 ونفقات التشغيل مل تستطع ادارة االتصاالت اصالح ما خربتو احلروبالتشغيلية 
 

 الخدمات المجتمعٌة
 التعليم
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 العام التعليم
طالبة  3194بة منهم طالب وطال 7971 عدد -الرمسية حصاءاتاإلحبسب  -2018خالل العام  الوضيعطالب والطالبات مبدارس مديرية امجايل ال بلغ

 ومدرستُت بنات ومدرستُت بنُت. سلتلطة،منها مدرسة  51يتوزعون على 
ادلرافق التعليمية من تواضع خدماهتا لذا فإن معدالت عدم االلتحاق والتسرب مرشحة لالرتفاع رغم  تعاين.1معلم ومعلمة 645اثنوية، يعمل هبا  امنه 6 

اىل  ادلعلمُتانتقال ابإلضافة إىل أن استمرار  ، للجنسُت% 9التسرب  معدلو  2%2عدل عدم التحاق اجلنسُت م بلغحيث  -حالياً  -ظهورىا بنسب مرضية
بب سيؤدي إىل نشوء جيل من األطفال األميُت يف حال عدم اختاذ تدابَت مناسبة على ادلدى الطويل حيث ستتأثر تنمية وتقدم البالد أبسرىا بس مديرايت اخرى

 غَت ادلتعلمُت وأشباه األميُت،  األعداد الكبَتة من
 كما%،  9األساسية؛ حيث أن معدل التحاقهن ابلتعليم الثانوي ال يتجاوز  ادلرحلةبعد  أكثر وتتناقصاألوىل،  الصفوفبعد  الفتياتمن  كثَتٍ  أعداد تتناقص
 التغذية توزيعك  مناسبةتعليمية  وافزالفئتُت وأسرعلا حتتاجان حل كثَت من الطالب الفقراء إىل ترك مقاعد الدراسة للعمل ومساعدة أسرىم، لذا فإن ىاتُت  يضطر

 ادلدرسية. واحلقائب
التشغيلية وعدم كفايتها دلواجهة نفقات زايرات ادلتابعة والتقييم ادليدانية،  النفقات سلصصات تناقصالتعليمية تواجو رلموعة من التحدايت أعلها:  العملية إن
الًتبويُت. وعدم توفر أي خربة لديهم فيما ؼلص التعليم أثناء الطوارئ  اريُتبرامج تدريب ادلعلمُت واالخصائيُت واإلد توقفايرات، تباعد تنفيذ تلك الز  لتايلواب

 الشديد يف الكتب وادلناىج التعليمية، وتوقف صرف أي مستلزمات أو وسائل تعليمية للمدارس. النقصواألزمات، 
جراء توقف الصيانة والًتميم منذ أكثر  مبانيها بعض تدىورد يف ادلقاعد الدراسية وأاثث اإلدارة ادلدرسية، ابإلضافة إىل الشدي التقصمجيع ادلدارس من   تعاين
ور، تكتمل مكوانت مبانيها )س ملادلباين ادلدرسية  بعضإىل وجود مصدر مستمر للمياه ليتم استخدام دورات ادلياه هبا بطريقة سليمة كما أن  وتفتقرأعوام،  4من 

 خزان أرضي، دورات مياه(.
 

 األمية زلو
 دتوذلاعقود ادلعلمات اليت كانت  مراكز زلو االمية اخلمسة عن العمل وذالك بسبب توقف سنوات، حيث توقفت 4حوايل  منذ األمية حملويوجد أي نشاط  ال

 . ة لتوقف ، وذلك منذ اندالع األزمة، ابإلضافوهنب االاثث  داعمة جهات
 

 الصحة
أساسية   خدمات ةالصحي ادلرافق قدمتو كز ادلديرية، . ا ر م ة موزعة علىصحيوحدات  7 مركز صحي واحد ة منها مستشفى وصحيمرافق  9ابدلديرية  توجد

 ةالصحياال انو ونتيجة للحرب مت هنب معظم الوحدات  الطفل حةوالتغذية وتنظيم االسرة ورعاية احلوامل وص التحصُتك
لة تقدمة حيت كانت الوزارة شلثة الصحياال اهنا غَت كافية وال توازي ما كانت وزارة  ةالصحي ية بتقدًن بعض االحتياجات للمرافقعدة منظمات دول قامت قدو  

ادلنظمات اليت  ر الطيب ابلدورات احملتاج ذلا بشكل دوري ومنوالثالجات الدوائية وأتىيل الكادابحملافظ تقوم ببنا ادلرافق وترميمها وتقدًن االدوية  ةالصحي مبكتب
 برامج التغذية ومنظمة االنقاذ الدولية وكذا اذلجرة الدولية  نظمةم حالياة الصحيدعمت ادلرافق 

واىل زلافظة عدن بشكل كبَت خالل الفًتة  معدل إحالة ادلرضى إىل ادلرافق الصحية مبركز احملافظة يرتفع حيثأداء اخلدمات الصحية ابلضعف عموماً؛  يتسمو 
وتوقف برامج التدريب والتأىيل  على أي حتفيز الكادر وعدم حصول كل عاميتضح ذلك من خالل اطلفاض عدد ادلًتددين على ادلرافق الصحية  ، و ادلاضية

 أن التوظيف اجلديد متوقف وابلتايل استمرار النقص يف كما ،خصوصًا للكادر الصحي النسوي )قابالت، مقدمات خدمات ادلشورة والصحة اإلصلابية، ...(
 .كمية األدوية اليت يتم تزويد ادلرافق هبا وعدم كفايتها  قلةو  ، ،تشغيل الوحدة الصحية ادلغلقة لعدم -أيضاً  -أدى ما وىو الكادر الفٍت وعدم كفاية ادلوجود

هبا تلوث مياه الشرب وتصريف  صابة% من إمجايل ادلًتددين على ادلرافق الصحية ويرفع من معدالت اال70حيث ؽلثلون  -اإلسهاماتأىايل ادلديرية من  يعاين
سوء التغذية لدى األطفال واألمهات احلوامل مرتفع وؽلثل األطفال  معدالتادلخلفات اآلدمية بصورة غَت مناسبة، ابإلضافة لتدين مستوى النظافة. كما أن 

 %.20ادلالراي فيمثلون  مرضى،أما  % من ادلًتددين30بنوعيو  سوء التغذية منالذين يعاون 
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كما أهنا تفتقر لتوفر األاثث والتجهيزات ادلناسبة،   اين،مجيع ادلرافق الصحية من تدين مبالغ النفقات التشغيلية، وعدم توفر سلصصات لًتميم وصيانة ادلب عاينت
 -وادلساندة )التخطيط شراقيةاإلمهارات الكادر يف تنفيذ وظائف اإلدارة  لضعف ابإلضافةوالبعض مل تكتمل بو بعض ادلكوانت )سور، زلرقة، خزان أرضي(.

 البياانت واالحصاءات(. اعدإدارة قو  -احلفظ واألرشفة -التقييم -ادلتابعة
 

 الشباب والرايضة
الك نتيجة لنهبها يوجد يف ادلديرية مبٌت للنادي الوحيد ادلعًتف بو اال ان ىذا ادلبٌت خايل من مجيع األاثث والتجهيزات وادلعدات واالدوات الرايضية وذ

 ،% 70اثناء احلرب حيت تدىورت حالة النادي بنسبة 
 الزراعة

وادللفت للنظر ان سكان ادلديرية وذالك الن ادلديرية تعترب من ادلديرايت الزراعية وخصوصا يف موسم االمطار اال انو  ألغلبدتثل الزراعة العمود الفقري 
 اآلفاتوانتشار  ادلياه وارتفاع اسعار ادلشتقات النفطية وارتفاع اسعار البدور واالمسدة مستمر يف ادلديرية وذالك يعود لشحة صاحملايل الزراعية يف تناق

 يريةالزراعية يف الفًتة االخَتة ويعترب عدم وجود مركز ارشادي يف ادلديرية من اىم االسباب ادلؤدية اىل تناقص ادلساحات الزراعية يف ادلد
 

 االجتماعية الرعاية
 الفقر تقييم

 ؛1فئات 4وتتوزع األسر ابدلديرية إىل  ابدلديرية، ألف فرد 22%، وقد أتثر بو أكثر من 71مستوى اخلدمات ابدلديرية )مؤشر فقر اخلدمات(  دينتمؤشر   بلغ
ة % من األسر على الزراعة وتربي25 تعتمد% لألسر ادليسورة. 6% ونسبة 39% منها أسر فقَتة وأفقر، بينما مثلت األسر متوسطة الدخل 56حيث 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السلطة احمللية
 

هتدمت مبانيها كليا  حتاول السلطة احمللية شلارسة مهامها رغم الصعوابت الكبَتة اليت تواجهها حيت ال يوجد لديها مبٌت خاص هبا حيت وخالل السنوات السابقة
لية ادلتكررة على ادلديرية وانتقلت لتمارس مهامها يف مكتب الًتبية والتعليم لفًتة وجيزة اال وبسبب ضيق مباين الًتبية اضطرت السلطة احملمن جراء احلروب 

 دلمارسة مهامها يف ادلنازل وقد مت اعتماد مبالغ لبناء مقر للسلطة احمللية اال ان ىذا ادلشروع تعًت نتيجة للحرب قبل االخَتة 
ة مكتوفة االيدي اد من سوء شلارسة عمل السلطة احمللية يف ادلديرية توقف النفقات التشغيلية عليها وكذا الربامج االستثمارية حيت اصبحت السلطة احملليوشلا ز 

 يف تسيَت عملها يف ادلديرية
 

 االمن
 .اعوام قبل ارىابية عناصر قبل من  مبناىا هتدم رغم ذلك يف مرةمست تزال وال ابدلديرية احمللية السلطة إطار ضمن مبهامها ابدلديرية األمن إدارة تقوم

 
 حوال ادلدنية والسجل ادلديناال
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لتهدم مبٌت االمن يف على الرغم من اعلية ىذا اجلهاز يف ادلديرية اال انو ال ػلظى ابي اىتمام من قبل الدولة حيت كان ؽلارس اعمالو يف مبٌت االمن ونتيجة 
عمل اجلهاز اىل اثنوية الفاروق حيت ؽلارس مهامة يف حدودة الدنيا بصرف شهائد ادليالد اما البطائق الشخصية يضطر االىايل اىل التوجو  ادلديرية مؤخرا انتقل

 دلديرية لودر او مركز ادلديرية زصلبار.
 

 مركز االسرة ادلنتجة
م اال انو ونتيجة حلرب القاعدة تعًت استكمال اتتيث  ادلبٌت وجتهيزه وتوفَت موازنة 2011يوجد للمركز مبٌت مت انشاءه من قبل السلطة احمللية ابدلديرية قبل عام 

 تشغيلية لو دلمارسة أعمالة
 

 القضاء
 ابلكامل اثناء احلروب السابقة  والنيابة  احملكمة  ادلديرية وذالك بعد ان دمر مبٌتتوقف عمل القضاء يف
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% يعتمدون 8 ن% منهم يعتمدون على شلارسة بعض احلرف وادلهن واليت يف غالبيتها عمالة مؤقتة ابألجر اليومي، كما أ10و ،احليواانت كمورد دخل رئيسي
 .على مرتبات الدولة

م ادلعيشية سوًء خاصًة فيما يتعلق بتوفَت الغذاء األصول لدى األسر الفقَتة واألفقر ما زاد من ظروفه وعاءاحلايل  النزاعأضعف  لقد الضمان االجتماعي حاالت
 -2014الرمسية حىت  اءاتاالحص حسب -ىذه األسر، وقد بلغت مناخلاصة ابلضمان االجتماعي  اليةلإلعاانت ادل حقةادلست احلاالت غالبية وتعتربـ  والدواء

مشروع احلواالت النقدية  خالل تنفيذ من بتمويلهاامت منظمة اليونسف ق ومؤخراً سنوات،  3حوايل  منذاإلعاانت  ىذهحالة،. وقد توقف صرف  3510 عدد
 رف ادلبالغ فية حسب افادة القائمُت على العصل يتم صاخر ف الفصلويعترب ىذا  الطارئة

 االحتياجات اخلاصة ذوي
 % إانث( 41) فرد 517إمجايل ذوي االحتياجات اخلاصة عدد  بلغ

عيشي والصحي والنفسي؛ وغالبيتهم ال ػلصلون على الرعاية والصحية والنفسية ادلناسبة. كما أن حالة اإلعاقة لدى كثَت ادل هاوضع تدينىذه الفئة من  وتعاين
 منهم تتدىور نتيجة عدم استطاعة أسرىم حتمل نفقات العالج.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 تمدٌم الخدمات

 القطاع العام يف تقدًن اخلدمات دور  
سنوات، وتدىن دوره يف تقدًن اخلدمات إىل حدوده الدنيا؛ حيث بلغ مؤشر  3منذ أكثر من  بالدجراء األزمة اليت تعصف ابلأتثر القطاع العام بشكل كبَت  لقد

أن  كماتدين النفقات التشغيلية، وتوقف تنفيذ خطة التنمية )الربانمج االستثماري(،  ب ذلك %، ومن أىم أسبا71تدين مستوى اخلدمات )فقر اخلدمات( 
وتعاين خدمات التعليم والصحة من قصور ابلغ يف أدائها  ،1يف ادلديرية مثل الكهرابء ومشاريع مياه الشرب جزئيااحلكومية توقفت عن العمل ت بعض اخلدما

 دلهامها.
من حيث حتديد مناطق وفئات  تنفذ تدخالهتا ابدلديرية اليتابحملافظة على تنسيق جهود اجلهات اإلنسانية  اإلشراقيةالسلطة احمللية ابلتعاون مع اجلهات  وتعمل

 وأولوايت االستهداف، وتوفَت الظروف ادلناسبة للتنفيذ.
 
 تقدًن اخلدمات يف اخلاص القطاع دور  
 توفَت وقود الطهي ادلنزيل و  رة السلع االستهالكية بشكل كبَتاخلاص فيما يتعلق بتقدًن اخلدمات؛ حيث أن نشاطو يًتكز على جانب جتا القطاع نشاطيؤثر  ال
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 النازحون

مستقرين يف خارجها قبل اندالع  كانواقرى. ومجيعهم من أبنائها الذي  ال بعضيتوزعون على  فرد 1800 أسرة( 300عدد األسر النازحة إىل ادلديرية عدد  يبلغ
 ة.األزمة، وقد استفادوا من ادلساعدات اليت قدمتها ادلنظمات االنسانية يف ادلديرية وأعلها يف جانيب الغذاء الصح

 

 السلطة المحلٌة

وتشمل ىذه ادلكوانت ادلدير العام واألمُت العام  ،عضو( 18) ادلنتخبمكون تنظيمي ابإلضافة إىل اجمللس احمللي   من  ة الوضيعالسلطة احمللية مبديري تتكون
 % متعاقدين ومتطوعُت.18منهم  صشخ 73التنفيذي. يبلغ عدد الكادر اإلداري  للجهازإدارة   إدارات ابلديوان و 5ادلتخصصة، و واللجان
%؛  70 ادلوارد ادلشًتكة بنسبة  -أيضاً  -، كما اطلفضت2013% مقارنة دلا كانت عليو يف  60 بنسبة  2017ادلوارد احمللية للسلطة احمللية يف  اطلفضت

ين أدائها يف تنفيذ الربانمج االستثماري )خطة ادلشاريع التنموية( عدٍد من األوعية اإليرادية احمللية ما نتج عنو تد يلوتعاين السلطة احمللية ضعفًا يف كفاءة حتص
 الذي توقف بشكل كلي يف العام ادلاضي.

ابإلضافة إىل التناقص  يل ادلركزي؛ حيث توقف الدعم ادلا2013% عما كانت عليو يف  50بنسبة  2017استخدامات السلطة احمللية )النفقات(  اطلفضت
التشغيلية ما أدى لضعف شلارسة السلطة احمللية لوظائف التخطيط والرقابة وادلتابعة، فتوقف كاًل من اجتماعات اجمللس احمللي  ادلستمر يف سلصصات النفقات

 سنوات. 8.كما توقفت مجيع برامج التدريب والتأىيل للكادر منذ أكثر من  )ادلنتخب(، واذليئة اإلدارية وادلكتب التنفيذي
لوجود  تفتقر%( 67% من مكوانهتا غَت فاعلة، كما أن ثلثيها )40 حيث ،ما أدى لتدين أدائها بشكل عام د؛اث الٍت دتر هبا البالالسلطة احمللية ابألحد أتثرت

 سدتار  ةايت وادارة الصحفتمارس عملها يف احدى الثانو  الًتبية ةإدار  أما ، حيث مل يتم ترميمو بعد استهدافو تدىور مناأل إدارة مبنيي . كما أن عمل. تمساحا
 مباين مكوانت السلطة احمللية ال يتوفر لديها  مجيعأن  كما. عملها يف مستشفى ادلديرية

مت تشكيل الفريق وتدريبو على منهجية ادلشاركة  حيثتنفيذ مراحل وخطوات إعداد خطة التعايف  تيسَت يفساىم تشكيل فريق من السلطة احمللية ابدلديرية  لقد
اخلطة جملموعة الشركاء من ادلاضلُت والداعمُت، وكذا عملية حتديث وتطوير احملتوى  تسويقعداد خطة التعايف، ويناط هبذا الفريق القيام باجملتمعية وحتليل الوضع وإ

 من حيث حتليل وتقييم الوضع وحتديد االحتياجات.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 .عليها يف ادلديريةادلًتتبة  واآلاثرجدول الصدمات 
 اآلثار المترتبة الصدمة المطاع ترتبةاآلثار الم الصدمة المطاع

 السلطة

 المحلٌة

وتجهٌزات مكتب مبنى  أثاثنهب  التعلٌم اعالة عمل السلطة المحلٌة تعتر مشروع بناء المجمع الحكومً

 ./. 100بنسبة  التربٌة أدارة

اإلداري فً العمل  أعالة

 أدارة التربٌة

بنسبة تولف الموازنة التشغٌلٌة واالستثمارٌة 

60 ./. 

المدارس  أنشاءتعتر بعض مشارٌع  تولف المشارٌع الممولة 

 فً المدٌرٌة

 التدرٌس فً العراء

تولف التدرٌب والتأهٌل ألعضاء السلطة 

 ./. 70بنسبة  المحلٌة

نمص الكادر التعلٌمً وخصوصا فً  ضعف فً اداء المهام الموكلة 

 ./. 30بنسبة  المواد العلمٌة

 تدنً المستوى التعلٌمً

اتحاد 

نساء 

 الٌمن

 100بنسبة  نهب أثاث مبنى األسرة المنتجة

./. 

 تدهور وضع المراءة فً المدٌرٌة

 وتولف عمل المشغل

 100بنسبة  نمص الكتاب المدرسً

./. 

 التعلٌمً المستوى تدنً

 100بنسبة تشغٌلٌة الموازنة الاعتماد  تولف

./. 

تولف جمٌع االنشطة النسوٌة فً 

 المدٌرٌة

المختبرات العلمٌة فً غٌاب 

 ./. 70بنسبة  المدارس

 التعلٌمً المستوى تدنً

 تخرٌب دورات المٌاه فً المدارس تولف عمل المشغل التولف عن التعالد مع المدربات 

 ./. 90بنسبة 

تسرب بعض الطالب عن 

 الدراسة وخصوصا البنات

 ./. 100بنسبة  المضاء مبنى تهدم المضاء

 

 

 المدٌرٌة فً المضاء عمل أعالة

 وتعطٌل مصالح الناس

الضمان 

 االجتماعً

تولف صرف مستحمات األسر 

 ./. 100المشمولة بنسبة 

اضطرار األسر لبٌع أصولها 

 والى الدٌن

تعطل الكثٌر من الوحدات الصحٌة عن  ./. 40تنالص  توفر الكادر الصحً بنسبة  الصحة

 تمدٌم الخدمات الصحٌة

 ارتفاع معدل الفمرتولف صرف المروض المٌسرة 
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بنسبة  االت الضمان االجتماعًلح

100 ./. 

الشباب  أعالة العمل فً اإلدارة  ./. 100تنالص مساحة العمل بنسبة 

 والرٌاضة

 100بنسبة  تعطل عمل مبنى النادي

./. 

ضٌاع غالبٌة الشباب 

وانخراطهم فً جهات 

 مجهولة

عن تمدٌم  المنهوبة لوحدة الصحٌةتولف ا ./. 40بنسبة بعض الوحدات الصحٌة  نهب أثاث

 الخدمات

المضاء على الملعب الوحٌد فً 

 المدٌرٌة

ضٌاع الشباب وتعاطٌهم 

 من المواد المخدرة الكثٌر

مستشفى االمومة فً كز مرتعتر استكمال 

 ./.100بنسبة  المدٌرٌة

نهب جمٌع االثاث والمستلزمات  ازدٌاد حاالت الوفٌات وخصوصا الحوامل

 من النادي الرٌاضٌة

 الشباب غالبٌة ضٌاع

 جهات فً وانخراطهم

 مجهولة

 فً المدٌرٌة األطباءتعتر استكمال بناء سكن 

 ./. 80بنسبة 

    عدم استمرار الكادر الصحً فً المدٌرٌة

وزٌادة  ارتفاع سعر االسعاف الخاص نهب سٌارة االسعاف الخاصة بالمستشفى

 االعباء المالٌة على المرضى

   

 50بنسبة  لص كمٌة االدوٌة المسلمة للمدٌرٌةتنا

./. 

    زٌادة معاناة المرضى 

    تواللماحااتالف االدوٌة  ./. 40بنسبة  االنمطاع للكهرباءزٌادة ساعات 

تنالص المساحة المزروعة وتنالص  ./. 25انجراف االراضً الزراعٌة بنسبة  الزراعة

 االنتاجٌة الزراعٌة

مات النفطٌة ارتفاع اسعار المشت 

 ./ 100بنسبة 

 الزراعٌة االنتاجٌة تنالص

تولف دعم األعالف المركزة بنسبة  الزراعٌة االنتاجٌة تنالص % 23تنالص المساحة المزروعة بنسبة 

90 ./. 

 االمراض انتشار

كمٌة الثروة الحٌوانٌة فً تنالص الثروة  الزراعٌة االنتاجٌة تنالص % 100ارتفاع اسعار البدور واألسمدة بنسبة 

 ./. 60المدٌرٌة بنسبة 

هجرة الكثٌر من مربً 

 المواشً الى المدٌنة
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ارتفاع اجور العمال العاملٌن فً الزراعة بنسبة 

100 ./. 

انتشار االمراض الوبائٌة المعدٌة  الحٌوانٌة الزراعٌة االنتاجٌة تنالص

متل الذبابة الحلزونٌة والجدري 

 والطاعون واالجهاد المعدي

نالص فً الكمٌة للثروة ت

 الحٌوانٌة

تنالص الكمٌة االنتاجٌة للمحاصٌل الزراعٌة 

 ./. 25بنسبة 

عدم وجود مركز بٌطري فً  تدنً المستوي المعٌشً للمزارعٌن

 المدٌرٌة

 انتشار االمراض 

انتشار االمراض بٌن النحل متل  تربٌة النحل تزاٌد االراضً الغٌر صالحة للزراعة ./. 100غٌاب تأهٌل الكادر الزراعً بنسبة 

 واإلسهامات ةالمملة والذبابٌ

لخالٌا  الكمٌة فً تنالص

 النحل

عزوف غالبٌة المزارعٌن للعمل فً  ./. 90تولف دعم للمزارعٌن بنسبة 

 المجال الزراعً

 االمراض انتشار تأثر النحل بسبب المبٌدات الحشرٌة

 االنتاجٌة تنالص % 60ارتفاع أسعار السكر بنسبة   

 تعتر انجاز مشارٌع الطرق المعتمدة الطرق زٌادة االعباء المالٌة على االسر ./. 40تنالص ساعات توصٌل الكهرباء بنسبة  الكهرباء

 ./. 100بنسبة 

صعوبة التنمل وزٌادة أسعار 

 األجور

مٌاه 

 الشرب

  ./.90بنسبة تخرب الشبكة الرئٌسٌة للمدٌرٌة 

 زٌادة أسعار الوٌتات

الموجودة هور فً بعض الطرق تد

 % 30بنسبة 

 أسعار وزٌادة التنمل صعوبة

 األجور

بنسبة تعتر استكمال بالً توصٌالت الشبكة للمرى 

100 ./. 

تدهور فً خدمة االتصاالت بنسبة  االتصاالت

100 % 

 انمطاع المدٌرٌة عن العالم

الصرف  %100زٌادة أسعار المشتمات النفطٌة بنسبة 

 الصحً

ٌاد عدد المساكن التً ال تعتمد ازد

 %40على صرف صحً تام بنسبة 

 انتشار االمراض

    ازدٌاد صعوبة تشغٌل مشروع المٌاه ./. 40بنسبة  تعطل المعدات الخاصة بالمضخات

    انتشار االمراض %80تنالص نسبة التغطٌة للمٌاه االمنه بنسبة 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الستجابة االنسانٌة
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 ملخص خطط الصمود 1.1

بتدىور احلالة ادلعيشية والصدمات  يتعلقتنحصر يف زلورين: األول الوضيع مبديرية  القرىتعاون  رلالسفيها خطط صمود  اشًتكتفإن ادلشاكل اليت  إمجاالً 
 لألسرة نتيجة ارتفاع األسعار وشحة فرص العمل. ضروريةعنها يف صعوبة تدبَت أمور ادلعيشة من غذاء ودواء واحتياجات  الناجتة

األداء  تدينهبشاشة اخلدمات األساسية عموماً والصدمات الناجتة عنها يف تردي خدمات كالتعليم والصحة وادلياه والطرق وغَتىا يف ظل  يتعلقاحملور الثاين: ف أما
انت التشغيلية. وؽلكن استعراض أبرز ادلشكالت وآليات التكيف اجملتمعية وأىم األولوايت ادلواز وتوقف   تعيشها البالداليت زمةادلؤسسي للسلطة احمللية واأل

 الواردة يف خطط الصمود القروية كالتايل:
 للحاالت اليت تعتمد على إعاانت الضمان االجتماعي وعدد  وابإلضافة وادلعدمة،احلالة ادلعيشية لدى السكان وخصوصًا منهم األسر الفقَتة  تدىور

مدخراهتم  استنزافحوايل ثالثة أعوام يف ظل شحة فرص العمل؛ ما محل غالبية األسر إىل  منذ اإلعاانتتوقف صرف  حيثاحلكوميُت  ادلوظفُتمن 
اسة ذىب،...( يف سبيل توفَت احتياجاهتم من الغذاء والدواء. كما يضطر الطالب الفقراء لًتك مقاعد الدر  أرض،األصول اليت ؽللكوهنا )ماشية،  بيعو 

يقومون بتخفيض عدد وجباهتم ويقتصرن على  فهم لذامن الغذاء  ومناسبةاستطاعتهم أتمُت كميات مشبعة  لعدم. ابإلضافة أسرىم مساعدةمن أجل 
 بعض أنواع األغذية ذات اجلودة والتكلفة ادلنخفضة.

 استمرار مشروع احلواالت الطارئة للمستفيدين من حاالت الضمان  -: زايدة عدد األسر ادلستفيدة من توزيع السالل الغذائيةاألولوايت
 دعم صغار احلائزين من ادلزارعُت ومري احليواانت. -الصغَتة( عتنفيذ مشاريع رايدة األعمال )ادلشاري -االجتماعي

 
 لتأمُت  بديلةجلأ السكان دلصادر  الذ ،أسعار الوقود ارتفاعادلياه بسبب  مشاريعتوقفت  حيثة؛ السكان من احلصول على مياه مأمون حرمان

يف جلبها على  تعتمدو كما أن كميات ادلياه اليت حتصل عليها األسر غَت كافية   ،للتلوث معرضةو  مأمونةغَت  مصادر تعترباحتياجهم من ادلياه واليت 
 وشراء الويتاتالوسائل التقليدية 

 خالل مشاريع النقد مقابل العمل(. منتنفيذ سقاايت خاصة يف بعض القرى )و  ادلياه ادلتوقف وع: إعادة أتىيل مشر ألولوايتا 
 
 ابدلديرية وظلطية اخلدمات اليت تقدمها  ةكز الصحيا خدمات ادلر  تدىورإصابة السكان ببعض األمراض ادلتوطنة )االسهال وادلالراي( يف ظل  ترتفع

يضطر عدد من األىايل للسفر إىل مركز  لذاحتتاج األسر إىل خدمات التشخيص والعالج وإىل كادر نسائي لعالج اإلانث؛  حيثة؛ الوحدات الصحي
الطرق التقليدية يف العالج نتيجة عدم استطاعتهم توفَت  يستخدمون منهم الكثَتللحصول على اخلدمات الصحية؛ بينما وزلافظة عدن احملافظة 

 العالج خارج قراىم.تكاليف التنقل و 
 عيادات متنقلة -(عالجات توزيع ، وخصوصا الكادر النسوي أطباء بتوفَت خاصة: دعم ادلرافق الصحية مبا ػلسن من أدائها )األولوايت- 

 تدريب قابالت رلتمعيات.
 عي رغم قيام ادلزارعُت ببعض ادلبادرات اجملتمعية أسباب تدين االنتاج الزراسبب من يعترب  ان ارتفاع اسعار ادلشتقات النفطية واسعار البدور واالمسدة

  ةوعمل مصدات للسيول إال أهنا تبقى ضئيلة وغَت كافية مقارنة مع امتداد األراضي الزراعي
 محاية األراضي الزراعية بتنفيذ مصدات للسيول وإعادة أتىيل األراضي ادلنجرفة )من خالل مشاريع النقد مقابل العمل(.األولوايت :



  
 
 

 العام اذلدف التعاف ةخط

 االجتماعية احلمايةو اخلدمات األساسية وأتمُت سبل العيش مبا يعزز القدرة على الصمود وينسجم مع متطلبات السياق اإلنساين  حتسُت 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األىداف القطاع األىداف القطاع
)السلطة  ادلؤسسي

 احمللية(
حتسُت مصادر ادلياه وتسهيل احلصول على مياه مأمونة ومتوسطة  والبيئة ادلياه أغلاد رلمع حكومي مكتمل واتىيلة بكادر مؤىل وموازنة 

 األمان

االستجابة اإلنسانية للفئات األشد ضعفاً وتعزيز مشاركتهم اجملتمعية وأتمُت سبل عيش  االجتماعية الرعاية
 مناسبة ذلم

حتسُت مصادر إانرة مساكن األسر الفقَتة وادلعدمة ابستخدام  الكهرابء
 لبديلةالطاقة ا

  احلفاظ على األصول الزراعية وتنمية إنتاجيتها الزراعة
 االتصاالت

 اعادة بناء وصيانة شبكة االتصاالت وربط ادلديرية ابلعامل
 
 

 حتسُت أوضاعهن وتوفَت فرص عمل ذلن ادلراءة   حتسُت أداء اخلدمات التعليمية وضمان استمراريتها التعليم

حتسُت مصادر إانرة مساكن األسر الفقَتة وادلعدمة ابستخدام  الكهرابء حية وضمان استمراريتهاحتسُت أداء اخلدمات الص الصحة
 الطاقة البديلة

تيسَت وصول األىايل للخدمات يف مركز ادلديرية واحملافظة وأتمُت استمرارية وصوذلم  الطرق
 للسوق لتوفَت احتياجاهتم

  



 ادلوارد تعبئة

 دعم تنفيذ اخلطة وذلك من خالل عدة أنشطة ستقوم السلطة احللية هبا أبرزىا: يف ابحملافظةالعاملة يف اجملال االنساين  جلهاتا اشًتاك سيتم
التخطيط واذليئة الوطنية لتنسيق الشؤون  مكتبيضم  لقاءً  -ابلتنسيق مع الصندوق االجتماعي للتنمية -ابدلديريةالسلطة احمللية  قيادة تعقد .1

استعراض زلتوايت  يتميتم خاللو عرض أبرز نتائج مشروع التمكُت اجملتمعي وتعزيز القدرة على الصمود الذي مت تنفيذه ابدلديرية، كما  ؛االنسانية
 تنفيذ ورشة تسويقية )تروغلية( للخطة يتم دعوة اجلهات اإلنسانية العاملة ابحملافظة ذلا. مقًتحو  خطة التعايف

ك اجلهات للتعريف ابخلطة ومراحل وخطوات إعدادىا، وأبرز نتائجها وخاصة تلك ادلتعلقة بتشكيل رلالس تعاون زايرات إىل مقرات عمل تل تنفيذ .2
ة الصمود القروية، حتليل وضع ادلديرية وحتديد ألوايت االحتياجات، خطة التعايف، ابإلضافة إىل إعطاء حملة عن ادلؤشرات ادلتأثرة ابألزم خططالقرى، 

 عليو حال تنفيذ خطة التعايف.احلالية وكيف ستكون 
ة من خالل الزايرة معرفة التوجهات الرئيسية لنشاط اجلهات؛ ومن خالل ذلك يتم تسويق النشاطات ادلناسبة لتوجهاهتم ودعوهتم لزايرة السلط سيتم

، وخالل الزايرة يتم دعوهتم للورشة الًتوغلية التدخالت ضمن خطتهم للعام القادم عضاحمللية وادلديرية دلعرفة الوضع اكثر للتعرف عليو سعياً إلدراج ي
 خلطة التعايف اخلاصة ابدلديرية.

الداعمة للعمل اإلنساين ابإلضافة دلديري  اجلهاتالسلطة احمللية ابحملافظة وادلديرية  قيادةورشة التسويقية )الًتوغلية( خلطة التعايف، حتضر هبا  تنفيذ .3
ادلياه، الزراعة،...( يتم فيها التعريف  الصحة،والتعليم،  الًتبيةاذليئة الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  تخطيط،الادلكاتب التنفيذية ادلهمة ابحملافظة )

ابب للنقاش للحاضرين عن  فتحتروغلي،...( و  بروشورتقدؽلي، توزيع ملخص لوثيقة اخلطة،  عرضمن الوسائل اإليضاحية ) عددابخلطة من خالل 
 خلطة، واآلليات ادلقًتحة لتنسيق اجلهود والتواصل فيما بُت اجلهات والسلطة احمللية ابدلديرية.تنفيذ ا متوجهاهتم لدع

 ادلؤسسية وبناء القدرات لًتتيباتوا االطر

ضافة إىل توفَت األاثث ابإل فيو،العمل  ادلعنيةعملها؛ ليتسٌت لألطر ادلؤسسية دلمارسة مقر  توفراحمللية ابدلديرية وأن  السلطة يفالضروري أن ينتظم العمل  من
ة إىل تنفيذ وظائف ادلتابعة والتجهيزات والنفقات التشغيلية الضرورية إلصلاز ادلهام واليت من أعلها إعادة تفعيل اجمللس احمللي ادلنتخب وعقد اجتماعاتو، ابإلضاف

 امهم.التنفيذي، والتواصل مع شركاء العمل اإلنساين وتسهيل مه جلهازوالتقييم ألداء إدارات ا
أو  مايلتوفَت بدل  ،الوظائف اإلدارية ألداء ادلهارىيف التدريب  وتتمثل الكادرال بد من حتسُت أداء العاملُت من خالل تنفيذ حزمة من تدخالت حتفيز  كما

 .1التدرغلي لألطر ادلؤسسية غَت الفاعلة والتفعيل، لتحفيزىممادي شهري 
اليت  للتدخالتالصحة، األشغال، الزراعة،...( تساندىا إدارة مشاركة اجملتمع؛ بتطوير مقًتحات تدبَت دتويل  ،)التعليماألطر ادلؤسسية يف اجلهاز التنفيذي  ستقوم

 وتقرير حتليل الوضع ابدلديرية. ،العزل وتقاريرالصمود يف القرى،  وخطط الوضعتضمنتها اخلطة وذلك ابالستفادة من سلرجات حتليل 
قنوات التواصل مع اجلهات اإلنسانية الداعمة وابلتنسيق مع قيادة السلطة احمللية ابدلديرية الذين سيتولون مسؤولية اإلشراف  مأىىذه ادلقًتحات إحدى  ستكون

 أعضاء اجمللس احمللي ورلالس تعاون القرى. مع ابلتعاونوادلتابعة على تنفيذ التدخالت وتذليل الصعوابت 
ع بتطوير أرشيف يساند األطر ادلؤسسية ابلسلطة احمللية يف أداء وظائف التخطيط وادلتابعة والتقييم ويستجيب اجملتم اركةإداريت نظم ادلعلومات ومش ستقوم

 ومبا يسهم يف التعلم وتراكم اخلربات ادلؤسسية واجملتمعية. الشركاء،و  األطر حتتاجهالطلبات البياانت اليت 

                                                           

 



 
 التدخالت واألولوايت خطة

 
 

 2020 2019 ادلدى الًتتيب مجالربان عيالقط اذلدف القطاع
 * * طويل 1 حتسُت األداء وبيئة العمل ادلؤسسية للسلطة احمللية تعزيز أداء السلطة احمللية ألداء مهامها اإلشرافية والتنفيذية )السلطة احمللية( ادلؤسسي

  * متوسط 2 تفعيل وظائف التخطيط وادلتابعة والتقييم
اإلنسانية للفئات األشد ضعفاً وتعزيز مشاركتهم اجملتمعية وأتمُت سبل االستجابة  االجتماعية الرعاية

 عيش مناسبة ذلم
 * * طويل 1 حتسُت سبل عيش الفقراء وادلعدمُت

 * * طويل 2 رعاية الفتاة الريفية وبناء قدراهتا
  * متوسط 3 رعاية وأتىيل ذوي االحتياجات اخلاصة

 * * طويل 2 دعم ادلزارعُت  ية وتنمية إنتاجيتهااحلفاظ على األراضي الزراع الزراعة

 * * طويل 1 محاية األراضي الزراعية وتنمية زلاصيلها
 * * طويل 3 دعم صغار ادلربُت وحتسُت إنتاج ادلاشية والنحل

  * متوسط 1 ميدعم وحتفيز اإلدارة ادلدرسية والكادر التعلي حتسُت أداء اخلدمات التعليمية وضمان استمراريتها التعليم

  * متوسط 2 حتسُت ادلبٌت ادلدرسي
  * متوسط 3 توفَت األاثث والتجهيزات والوسائل التعليمية

 *  متوسط 4 حتسُت اخلدمات األساسية للمدارس
 * * طويل 5 احلوافز التعليمية لذوي الضعف من الطالب

وفَت النفقات التشغيلية واحلوافز لإلدارة والكادر ت حتسُت أداء اخلدمات الصحية وضمان استمراريتها الصحة
 الصحي

  * متوسط 1

 * * طويل 2 بيئة العمل يف ادلرافق الصحيةحتسُت 
  * متوسط 3 تغطية العجز يف الكادر الصحي



 

 

2 

 2020 2019 ادلدى الًتتيب مجالربان عيالقط اذلدف القطاع
 * * طويل 4 تدريب الكادر الصحي وادلتطوعُت اجملتمعيُت

 * * طويل 5 استكمال ادلشاريع الصحية ادلتعثرة

  * متوسط 6 مكافحة األمراض ادلستوطنة

تيسَت وصول األىايل للخدمات يف مركز ادلديرية واحملافظة وأتمُت استمرارية  الطرق
 وصوذلم للسوق لتوفَت احتياجاهتم

  * متوسط 1 صيانة الطريق اإلسفليت

محاية الطرق احلصوية الرئيسية من السيول ومعاجلة 
 أضرارىا

 *  متوسط 2

فعيل دور اجملتمع عرب رلالس القرى يف إحياء ت
ادلبادرات اجملتمعية الذاتية لتحسُت ومحاية الطرق 

 الريفية

  * متوسط 3

  * متوسط 1 تشغيل مشروع مياه الشرب حتسُت مصادر ادلياه وتسهيل احلصول على مياه مأمونة ومتوسطة األمان والبيئة ادلياه

  * متوسط 3 الشرب صيانة اخلزاانت التجميعية دلياه
 *  متوسط 2 حتسُت الوصول دلياه الشرب عرب األانبيب

  * متوسط 4 أتىيل اآلابر 

  * متوسط 5 احلد من األمراض ادلنقولة عرب مصادر ادلياه

 * * طويل 1 ادلعدمُتإانرة مساكن الفقراء و  حتسُت مصادر إانرة مساكن األسر الفقَتة وادلعدمة ابستخدام الطاقة البديلة الكهرابء

 * * طويل 1 حتسُت الصرف الصحي الريفي اعتماد موازانت لتنفيذ مشاريع يف الصرف الصحي يف ادلديرية الصرف الصحي
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 ذالتنفي إطار

 التنفيذ آلية الربانمج القطاع

 ادلؤسسي
)السلطة 

 (ليةاحمل

 لتنفيذ: مدير عام ادلديريةجهة ا  األداء وبيئة العمل ادلؤسسية للسلطة احمللية حتسُت
 وزارة السلطة احمللية 

 جهة التنفيذ: مدير عام ادلديرية  وظائف التخطيط وادلتابعة والتقييم تفعيل
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP  ًابإلضافة للموازانت التشغيلية ادلعتمدة مركزاي ، 

 الرعاية
 االجتماعية

 ذ: صندوق الرعاية ومندوب اذليئة الوطنية ابلتعاون مع أعضاء اجمللس احمللي ورلالس تعاون القرىجهة التنفي  سبل عيش الفقراء وادلعدمُت حتسُت
 ،اليونسف اجلهة ادلقًتحة للدعم: الصندوق االجتماعي للتنمية 

 لقرىجهة التنفيذ: الشؤون االجتماعية، صندوق الرعاية، ابلتعاون مع رلالس تعاون ا  الفتاة الريفية وبناء قدراهتا رعاية
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP-  

 جهة التنفيذ: الشؤون االجتماعية، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرى  وأتىيل ذوي االحتياجات اخلاصة رعاية
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF واليونسف 

 ابلتنسيق مع مكتب الزراعة ابحملافظة، وابلتعاون مع رلالس تعاون القرى ،أدارة الزراعة ابدلديريةجهة التنفيذ:   وتنمية زلاصيلها ةاألراضي الزراعي محاية الزراعة
   اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمهاSMEPS- UNDP- FAO مشروع األشغال، الصندوق ،

 االجتماعي للتنمية، الصليب األمحر الدويل، كَت
ل دوره يف خدمة ادلركز اإلرشادي الريفي وتفعي دعم

 ادلزارعُت
  :ابلتنسيق مع مكتب الزراعة ابحملافظة أدارة الزراعة ابدلديريةجهة التنفيذ ، 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمFAOالصليب األمحر الدويل ، 

 ة ابحملافظة، وابلتعاون مع رلالس تعاون القرى، ابلتنسيق مع مكتب الزراع أدارة الزراعة ابدلديريةجهة التنفيذ:   صغار ادلربُت وحتسُت إنتاج ادلاشية والنحل دعم
  :اجلهة ادلقًتحة للدعم- UNDP- FAO 
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 التنفيذ آلية الربانمج القطاع

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية  وحتفيز اإلدارة ادلدرسية والكادر التعليمي دعم التعليم
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF  الصندوق االجتماعي للتنميةو ، رعاية األطفال 

 ة التنفيذ: إدارة الًتبية ، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرىجه  ادلبٌت ادلدرسي حتسُت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF،اليونسف ، رعاية األطفال، الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت 

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية  األاثث والتجهيزات والوسائل التعليمية توفَت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF- UNFPAواليونسف ، رعاية األطفال 

 جهة التنفيذ: إدارة الًتبية، ابلتعاون صندوق الرعاية ورلالس تعاون القرى  تعليم الفتاة الريفية استمرار
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF- UNFPA ،اليونسف، رعاية األطفال 

 يذ: إدارة الًتبية، ابلتعاون صندوق الرعاية ورلالس تعاون القرىجهة التنف  التعليمية لذوي الضعف من الطالب احلوافز
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF- UNFPAاليونسف ، رعاية األطفال 

 لكادرالنفقات التشغيلية واحلوافز لإلدارة وا توفَت الصحة
 الصحي

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة 
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF االوتشاءالدولية،  ، اذلجرة 

 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  بيئة العمل يف ادلرافق الصحية حتسُت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF  ،اذلجرة الدولية، رعاية األطفال، الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت ،

 االوتشاء
 صحةجهة التنفيذ: إدارة ال  العجز يف الكادر الصحي تغطية

  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF ومنظمة االوتشاء ، اذلجرة الدولية 
 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  الكادر الصحي وادلتطوعُت اجملتمعيُت تدريب

  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF ومنظمة االوتشاء ، اذلجرة الدولية 
 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  الكادر الصحي أتىيل
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 للدعم:  اجلهة ادلقًتحةUNICEF ومنظمة االوتشاء ، اذلجرة الدولية 
 جهة التنفيذ: إدارة الصحة  األمراض ادلستوطنة مكافحة

  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF ،منظمو االوتشاء، اذلجرة الدولية، رعاية األطفال، الصليب األمحر الدويل، اذلالل األمحر 
 دارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرىجهة التنفيذ: إ  الطريق اإلسفليت صيانة الطرق

   اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمهاUNDP مشروع األشغال، الصندوق االجتماعي للتنمية، الصليب ،
 األمحر الدويل، كَت، 

لسيول ومعاجلة الطرق احلصوية الرئيسية من ا محاية
 أضرارىا

 جهة التنفيذ: إدارة األشغال ابلتعاون مع إدارة مشاركة اجملتمع، والتنسيق مع رلالس تعاون القرى 
   اجلهة ادلقًتحة للدعم: من خالل مشاريع النقد مقابل العمل اليت تدعمهاUNDP مشروع األشغال، الصندوق االجتماعي للتنمية، الصليب ،

 األمحر الدويل، كَت، 
دور اجملتمع عرب رلالس القرى يف إحياء ادلبادرات  تفعيل

 اجملتمعية الذاتية لتحسُت ومحاية الطرق الريفية
 جهة التنفيذ: إدارة األشغال ابلتنسيق مع السلطة احمللية ابحملافظة ومصلحة األشغال 
 اجلهة ادلقًتحة للدعم: دعم مركزي 

 التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظة جهة  مشاريع مياه الشرب تشغيل والبيئة ادلياه
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEF،الصندوق االجتماعي للتنمية ، أوكسفام و ، كَت، رعاية األطفال 

 إدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظةجهة التنفيذ: إدارة ادلياه و   التجميعية دلياه الشرب اخلزاانت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEFالصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغالأوكسفام، ،  ، كَت، رعاية األطفال 

 ة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع ادلؤسسة احمللية للمياه وىيئة مياه الريف ابحملافظةجهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدار   الوصول دلياه الشرب عرب األانبيب حتسُت
  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNICEFأوكسفام ، كَت، رعاية األطفال، الصندوق االجتماعي للتنمية ، 

 لقرىجهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رلالس تعاون ا   اآلابرأتىيل 
 اجلهة ادلقًتحة للدعم: الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت، رعاية األطفال 

 جهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رلالس تعاون القرى  من األمراض ادلنقولة عرب مصادر ادلياه احلد
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 التنفيذ آلية الربانمج القطاع

 صندوق االجتماعي للتنميةاجلهة ادلقًتحة للدعم:  كَت، رعاية األطفال، ال 
 جهة التنفيذ: إدارة ادلياه وإدارة مشاركة اجملتمع، ابلتنسيق مع رلالس تعاون القرى  الصرف الصحي الريفي حتسُت

 أوكسفاماجلهة ادلقًتحة للدعم: الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال، كَت، رعاية األطفال، زوا ، 
 جهة التنفيذ: صندوق الرعاية والشؤون االجتماعية واذليئة الوطنية، ابلتعاون مع رلالس تعاون القرى  وادلعدمُت مساكن الفقراء إانرة الكهرابء

  :اجلهة ادلقًتحة للدعمUNDP- UNICEF 
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 المجتمعية المتابعة وأنشطة إطار
 التحقق طرق التحقق وسائل ادلتوقعة النتائج القطاعي اذلدف

حمللية ألداء مهامها اإلشرافية أداء السلطة ا تعزيز
 والتنفيذية

 والتجهيزات الضرورية األاثثالتشغيلية و  ادلوازانتادلبٌت و  َتعمل اجمللس احمللي ابدلديرية وتوف ميظتن 
 اإلشرايف والرقاي رعلااجمللس احمللي وادلكتب التنفيذي دو  ارسؽل 
 جملتمعية وتنفيذىا وتقييمهاالشركاء فيما يتعلق بتحديد وختطيط االحتياجات ا نشطةا تيسر 

 -ادلوازانت -التقارير
 -زلاضر االجتماعات

 توثيقية صور

 -الزايرات
 -االجتماعات

 ادلراجعة الدورية
االنسانية للفئات األشد ضعفاً وتعزيز  االستجابة

 مشاركتهم اجملتمعية وأتمُت سبل عيش مناسبة ذلم
 75 دخالت تالمن  استفادوا% من األسر واحلاالت ادلستهدفة 
 70 دعم مادي ساىم يف تعزيز قدراهتن ووفر ذلن دعمًا معنوايً  على حصلن% من الفتيات ادلستهدفات

 ونفسياً 
 وادلستلزمات والتجهيزات الضرورية قادر على تنفيذ  قرلديو ادل وتوفركيان مؤسسي مت بناء قدراتو   وجد

 غالبية النساءتدخالت تستفيد منو 

بعد  ما متابعة تقرير
 ادلشاريع تقييم -عالتوزي

 -التقدم تقرير -الصغَتة
قصص  -حالة دراسات

 توثيقية صورصلاح و 

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية
 سنت انتاجية أصوذلم، وحتالتدخالت نحل استفادوا من المري  معظماشية و ادلمري  معظمو  ُتزارعادل معظم  على األصول الزراعية وتنمية انتاجيتها احلفاظ

 دفاعاتوبناء  االراضي الزراعيةالعمل يف إعادة استصالح  منسرة استفادت من النقد العائد األ غالبية 
 )مشروع النقد مقايل العمل( داينالو لألراضي الزراعية على ضفاف 

  ادلاشية وتربية  ورعاية البستنةمن التدريب على ادلمارسات السليمة يف  استفادوا( ادلديرية  إانثغالبية
 النحل

مؤشرات  -التقارير
 -صلاح قصص -األداء

 صور توثيقية

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية
أداء اخلدمات التعليمية وضمان  حتسُت

 استمراريتها
 ومعلمي  ،ناء الطوارئوالتعليم أث ادلدرسيةو  التعليميةمن التدريب يف رلال اإلدارة  استفادوا غالبة االانث

 الصفوف وادلواد
 الالزمة عليميةادلباين ادلدرسية وتوفرت هبا ادلرافق الضرورية والوسائل الت حتسنت 
 استفادوا من مشاريع التوظيف يف حاالت الطوارئ )النقد مقابل اخلدمات( غالبية الشباب 
 600 حملو األميةول فصيف  ةامرأة ريفية التحقت ابلدراس 
 50ب الذين قدمت ذلم حوافز تعليمية استمروا ابلدراسة يف الفصول الدراسية% من الطال 

/ ربعي) دوري تقرير
 (سنوي

قصص  -حالة دراسات
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية
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 التحقق طرق التحقق وسائل ادلتوقعة النتائج القطاعي اذلدف
أداء اخلدمات الصحية وضمان  حتسُت

 استمراريتها
 50  ع التوظيف يف حاالت الطوارئ )النقد مقابل اخلدمات(استفادوا من مشاري شخص 
 17101 ( استفادوا من 49فرد )بناء مركز االمومة والطفولة% إانث 
 من ادلرافق الصحية ابدلديرية60الكوادر الصحية يف  توفرت % 
 إانث( من التدريب والتأىيل يف اجملال الصحي65فرد عامل ومتطوع رلتمعي ) 317 استفادة % 
 30ت من حاالت االصابة ابألمراض ادلتوطنة )مالراي، اسهاالت، سوء تغذية(% اطلفض 

/ ربعي) دوري تقرير
 (سنوي

 قصص-حالة دراسات
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية
وصول األىايل للخدمات يف مركز ادلديرية  تيسَت

صوذلم للسوق واحملافظة وأتمُت استمرارية و 
 لتوفَت احتياجاهتم

 100 %صيانتوالطريق االسفليت دتت  من 
 70 وصلت دلركز ادلديرية من الطريق البديلة لسائلة الوادي  ادلديرية% من قرى 
 75من الطرق الريفية ادلستهدفة حتسنت % 
 18000  وع النقد مقايل أسرة استفادت من النقد العائد من العمل يف حتسُت الطرق الريفية ابدلديرية )مشر

 العمل(

مؤشرات  -التقارير
 توثيقية صور -األداء

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 ادلراجعة الدورية
مصادر ادلياه وتسهيل احلصول على مياه  حتسُت

 مأمونة ومتوسطة األمان
 4910 ادلياه ادلتوقف وادلتعثر روعرة استفادوا من تشغيل مشأس 5800مسكن و 
 4910 امصره ىم موصلة من مشروع مياه أسرة استفادوا من تنفيذ خزاانت جتميعية بقرا 5800مسكن و

 امصره الوضيعللمنازل من مشروع مياه  أسرة استفادوا من تركيب شبكة مياه5800 الوضيع
 4910 45أسرة يشربون من مصادر مياه متوسطة األمان ويستخدمون فالتر ادلياه ) 5800مسكن و %

 %70لطاقة الشمسية يف رفع ادلياه من اآلابر( واطلفضت اصابتهم ابالسهاالت بنسبة يستخدمون ا
 4910 ( انوا% منهم ك25مسكن توفر لديها صرف صحي مناسب )يستخدمون العراء 

 

/ ربعي) دوري تقرير
 (سنوي

قصص  -حالة دراسات
 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -االجتماعات

لقاءات 
 -ابدلستفيدين

 لدوريةادلراجعة ا

مصادر إانرة مساكن األسر الفقَتة  حتسُت
 وادلعدمة ابستخدام الطاقة البديلة

 500 اإلصلاز تقارير واتفمن مساكن الفقراء وادلعدمُت تستخدم الطاقة الشمسية يف اإلانرة وشحن اذل 
قصص  -حالة دراسات

 صور توثيقية -صلاح

 -الزايرات
 -ماعاتاالجت

لقاءات 
 ابدلستفيدين
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 التعايف ادلشاركُت يف إعداد خطة قائمة
 الوضيعاحمللية مبديرية  السلطة فريق

 التلفون رقم الصفة االسم م

 734009592 مدير عام المديرية  لاسم دمحم علي عبادي  1

 735858582 مكتب المالية   حسين دمحم احمد معجم  3

 734206157 مكتب الزراعة   دمحم عبدهللا عيدروس 4

 735730165 رئيس لجنة الخدمات الخضر حسن علي عبدهللا  5

 733445971 الوبائي مكتب الترصد عوض علي ناصر حجيري  6

 734858564 مدير إدارة التربية والتعليم  ناصر احمد صالح مضوج  7

 736504439 مدير االمن  عبدهللا ناصر صالح جبران 8

 733652122 مكتب االتصاالت  صبري ناصر منصور  9

 733652122 مدير صندوق الرعاية  عبدهللا هيثم علي  11

 736891571 مدير مكتب االشغال العامة  هادي شيخ دمحم  11

  العام سكرتارية المدير ناصر الخضر دمحم  11

 730369388 مدير الخدمة المدنية  عبدالسالم صالح عبدهللا  13

 735155608 دارة الصحة العامة والسكان مدير ا ناصر صالح الهدار   عبدهللا 14
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 التلفون رقم الصفة االسم م
  لائد الحزام االمني نائب  عبدهللا علي  ناصر 15

 771410073 منسك االغاثة بالمديرية  صالح صالح عبدهللا 16

  مدير ادارة االحوال المدنية  عزيز ناصر سعيد فضل   17

 735515462  رئيسة اتحاد النساء بالمديرية  فاطمة عبدربه عبدهللا الذلمي 18

 739047899 رئيس لسم االعالم في السلطة المحلية  احمد صالح سرور   عبدهللا 19

 734577433 مدير االدارة الفنية  صالح دمحم احمد حسن   11

 738191632 مكتب النظافة  هائل علوي صالح  11

  مكتب الشباب والرياضة  هارون سالم عبدهللا سالم  11

  ناشط في منظمات المجتمع المدني  الحوزة دمحم عبدهللا  13

 734957959 مكتب المدير العام  علي  دمحم  ياسر 14

  مدير مكتب الرعاية الصحية  عبدالمادر دمحم  15

 734009592 مدير عام المديرية سكرتير  لاسم دمحم علي دمحم  16
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 ادلساند  الفريق
 التلفون رقم الصفة االسم م
 SFD 777441791برانمج التمكُت  ضابط م احلكيميطارق درى 1
 SFD  771311371 مساند الربانمج ال دمحم سامل ابشعيبمج 1
 SFD 734655191خطة التعايف  استشاري لطفي حسن اليس 3

  مكتب التخطيط مندوب هنرو سعيد النقي 
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 مصفوفة التدخالت المطاعٌة

 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدة لرى

 مالً السكانجاال

 المستفٌدٌن

   المطاع المؤسسً للسلطة المحلٌة

 54103 042  أٚجبد يجًغ يزكبيم ٔرجٓٛضِ 1 تحسٌن األداء وبٌئة العمل المؤسسٌة للسلطة المحلٌة

 54103 042 ًكبرت انزُفٛزٚخان رأصٛش 2
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 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدة لرى

 مالً السكانجاال

 المستفٌدٌن

 54103 042 توفٌر موازنة تشغٌلٌة  3

 54103 042 الوظٌفً  تأهٌل الكادر 4

 54103 042 أعادة بناء مكتب األحوال المدنٌة والسجل المدنً  5 تحسٌن األداء وبٌئة العمل لجمٌع األجهزة التنفٌذٌة

 54103 042 تجهٌز مركز لإلصدار اآللً إلصدار البطائك الشخصٌة 6

   لطاع الرعاٌة االجتماعٌة

 315 042 .دػى عهخ غزائٛخ شٓشٚخ ٔ يجبنغ يبنٛخ شٓشٚخ  1 رعاٌة وتأهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصة

ٔاالدزٛبجبد يٍ كشاعٙ ٔإطشاف صُبػٛخ ,خ رٕفٛش ػالجبد  نهذبالد انًذزبج 2

 ٔإجشاء انؼًهٛبد

042 315 

 3222 042 انًُزجخ  نألعشيكُٛخ  150رٕفٛش يكبئٍ خٛبطخ نؼذد  1 توفٌر فرص عمل مؤلتة للنساء

 3222 042 ثبنًشغم   انزؼبلذ يغ انًٕظفبد 2

 13222 042 نذٖ انذخم انًذذٔد  األعشدػى  3

 3222 042 رأْٛم ٔرجٓٛض انًشغم  أػبدح 4

 1222 042 ػًم دٔساد فٙ يجبل انخٛبطخ ٔانذشف ٔانًٍٓ 5
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 التدخالت الممترحة م البرنامج
 المستفٌدة لرى

 مالً السكانجاال

 المستفٌدٌن

 3222 042 رشيٛى يجُٗ االعشح انًُزجخ ٔرجٓٛضِ ثبالد ٔانًؼذاد 1 األسرة المنتجة

 3222 042 نإلداسح خرٕفٛش يٕاصَخ رشغٛهٛ 2

   لطاع: الزراعة

الزراعٌة باألراضً خاصةال الري لنوات  أصالح 1 حماٌة األراضً الزراعٌة وتنمٌة محاصٌلها  042 02222 

لألراضً الزراعٌة للسٌول مصدات عمل 2  042 02222 

 2522 3 بناء منشاة ري الشدفاء 3

 1522 3 بناء منشاة ري طاطه 4

 

 2222 3 ري أل منصور علً الحفرة صمغه بناء منشاة 5 

 0222 3 بناء منشاة ري النمع 6

 5222 6 بناء منشاة ري الرتاعً * الحردوب 7
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 0222 5 بناء منشاة ري اهل الجحماء 8

 4222 0 بناء حاجز مائً طاطه 

 4222 0 بناء حاجز مائً امواسطة الى البرلاء  12

 4222 4 لنمً بناء حاجز مائً ال هارش * ا 11

 4222 0 ثُبء دبجض يبئٙ ايهفج 12

 4222 02 ثُبء دبجض يبئٙ عًؼبٌ اْم ادًذ 13

 4222 02 ثُبء دبجض يبئٙ انششبد 14

 4222 02 ثُبء دبجض يبئٙ ايشاط 15

 6222 0 ػًم دفبػبد االساضٙ فٙ ٔاد٘ ضجّ نجٕ 16

 3222 1 اْم ادًذ عبنى  ػًم دفبػبد االساضٙ فٙ 17

 5222 0 اهل هدار ػًم دفبػبد االساضٙ فٙ 18

 4222 0 ضاضه اهل سعد ػًم دفبػبد االساضٙ فٙ 19

 54103 042 توفٌر مركز ارشادي زراعً 22



 

 

07 

 02222 042 322عدد  توفٌر طالات شمسٌة للمزارعٌن 21

 02222 042 توفٌر بدور واسمدة للمزارعٌن 22

 54103 042 توفٌر سٌارة رش للمبٌدات 23

 02222 042 توفٌر شبكات ري للمزارعٌن 24

 02222 042 . عمل توعٌة بمخاطر األمراض الموجودة فً المنطمة 1 دعم صغار المربٌن وتحسٌن إنتاج الماشٌة والنحل

 رذسٚجٛخ دٔسِ ػًم 2

 . يُفصهخ دٔساد ػهٗاألغُبو  يشثٙ يٍ انجٛطش٘ يجبل فٙإَبس (  00)ٔ ركٕس( 00) نـ

042 13222 

 6222 042 اعشح  100ػذد  ثبألغُبودػى يشثٙ انضشٔح انذٕٛاَٛخ  3

 6222 042 مربً 122عدد  دعم مربً النحل بخالٌا نحل 4

 54103 022 فً عاصمة المدٌرٌة توفٌر مركز بٌطري 5

   لطاع: التعلٌم

 12222 022 انزؼبلذ يغ انخشٚجٍٛ انجبيؼٍٛٛ فٙ ثشَبيج َمذ يمبثم انزؼهٛى أ رٕظٛفٓى  1 

 3222 042 .  انًذٚشٚخ يذاسط فٙاإلثبء ٔاأليٓبد  نًجبنظ ذسٚجٛخر دٔساد رُفٛز 2

انصفٛخ ٔ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ  اإلداسحرذسٚت انكبدس انزؼهًٛٙ  ػهٗ طشق انزذسٚظ انذذٚضخ ٔ  3

 .دٔسح فٙ انذػى انُفغٙ ٔاالجزًبػٙ   -انذذٚضخ  

042 12222 



 

 

08 

زٛش فٙ اداسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ انًذبفظخ ٔانًذٚشٚخ ثبرجبِ رفؼٛم دٔس انشلبثخ ٔانزف 4

 .انًؼهًٍٛ انًُمطؼٍٛ  انجذائم  فٙ يذاسط انًذٚشٚخ

042 12222 

 12222 042 نجًٛغ انًذاسطرٕفٛش انكبدس انزشثٕ٘ فٙ انزخصصبد انؼهًٛخ  5

 5222 042 يذسعخ 11نؼذد انًخزجشاد  رٕفٛش يٕاد نهًخزجشاد ٔرٕفٛش طبلبد شًغٛخ نزشغٛم 6 تحسٌن المبنى المدرسً

 4222 6 يذاسط 7ػذد اعزكًبل ثُبء انًذاسط انًزؼضشح  7

 54103 042 رجٓٛض يجُٗ اداسح انزشثٛخ ثبنًغزهضيبد انخبصخ 8

 1222 4 ثُبء عكٍ داخهٙ نضبَٕٚخ انفبسٔق 9

 13222 042 ٙ يذاسط انًذٚشٚخف رٕفٛش انكزبة انًذسعٙ 12 توفٌر األثاث والتجهٌزات والوسائل التعلٌمٌة

 3222 042 عٍٛٔدفبرش ٔالالو نهذاساد عجٕسعبئم انزؼهًٛٛخ يٍ ٕانرٕفٛش  11

  نؼذد االيٛخ يذٕ فصٕل فٙ نهؼًم ٔانضبَٕٚخ انجبيؼبد ٔخشجبد نخشٚجٍٛ ػمٕد ػًم 12 استمرار تعلٌم الفتاة الرٌفٌة

30  

042 1222 

انجُبداسط ف ٔانذػى انًششٔط  فٙ يذانشٚ رفؼٛم ثشَبيج رؼهٛى انفزبح فٙ 13  042 4222 

 1222 042 يشاكض يذٕ االيٛخ ٔرفؼٛهٓب  رأصٛشاػبدح  14

 13222 042 فً جمٌع المدارس رٕفٛش خضاَبد نهًٛبِ ٔرشيٛى انذًبيبد ٔرشغٛهٓب 15 تحسٌن الخدمات االساسٌة للمدارس

 12222 042 المحورٌة رٕفٛش يُظٕيبد شًغّٛ نهًذاسط 16

   طاع: الصحةل
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 54103 042 . نهًغزشفٗ رٕفٛش انكبدس انطجٙ يٍ طجٛت يخزص ٔ لبثهخ 1 توفٌر الكادر الصحً

 54103 042 للمستشفى رٕفٛش أجٓضح طجٛخ ٔ يخزجشاد ٔ أدٔٚخ ٔ جٓبص رطؼٛى 2 تحسٌن بٌئة العمل فً المرافك الصحٌة

 02222 32     فً المدٌرٌة رٕفٛش طبلخ شًغٛخ نهًشافك  انصذٛخ 3

 54103 042 رشيٛى ٔرأْٛم يغزشفٗ انًذٚشٚخ أػبدح 4

 54103 042 يكزت انصذخ ثبنًذٚشٚخ ٔرأرٛذاػبدح رشيٛى  5

 0222 6 الوحدة الصحٌة الحردوب تأثٌث 6

 03222 62 7وعددها  تأهٌل المرافك الصحٌة 7

 522 042 .بنغ يبنٛخ شٓشٚخ دػى عهخ غزائٛخ شٓشٚخ ٔ يج 1 رفع المستوى المعٌشً لعائالت الشهداء

 522 042 .رُفٛز دٔساد فٙ انًٍٓ ٔ انذشف ٔ خٛبطخ ٔ رطشٚض ٔ انُمش ٔانكٕافٛش   2

 522 042 ٔ رشجٛؼٓى ثًجبنغ يبنٛخ نفزخ يشبسٚغ صغٛشِ ُغبء انًؼٛالد نألعش دػى ان 3

 54103 042 النادي  تأهٌلاعادة  1 تحسٌن المستوى الرٌاضً فً المدٌرٌة

 54103 042 للناديوفٌر منظومات طالة شمسٌة ت 2

 54103 042 توفٌر معدات رٌاضٌة  3

 54103 042 توفٌر بنٌة تحتٌة رٌاضٌة متل المالعب والمعدات 4
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 54103 042 ب خاص بالنادي لكرة المدم توفٌر ملع 5

 54103 042 توفٌر صالة رٌاضٌة مغلمة لكرة الطائرة والٌد 6

 54103 042 كرت اشتران توفٌر شاشة و 7

 02222 042 توفٌر فرص عمل للمستفٌدٌن من الضمان االجتماعً من خالل برنامج النمد ممابل العمل 1 لرفع المستوى المعٌشً للمستفٌدٌن من الضمان االجتماعً

 02222 042 .توفٌر سلة غذائٌة و معونات شهرٌة للمستفٌدٌن من الضمان االجتماعً  2

 0222 042 للشباب فً مجال المشارٌع الصغٌرة ةره تدرٌبتنفٌذ دو 3

 3222 042 .توفٌر فرص عمل من خالل تنفٌذ مشروع النمد ممابل العمل  4

 12222 042 .لتنفٌذ أنشطة ومشارٌع صغٌرة شاب  1222عدد دعم الشباب ذكور وإناث  5

 54103 042 لإلدارةتوفٌر موازنة تشغٌلٌة  6

 02222 042 ٌبٌة لموظفً صندوق الرعاٌةعمل دورات تدر 7

   لطاع: الطرق

 انؼًم يمبثم انُمذ ثشَبيج ػجش زضشسح فٙ انًذٚشٚخانطشق انً أصالح 1 تحسٌن طرق المدٌرٌة

 

042 02222 

 12222 32 اعزكًبل انًشبسٚغ انًزؼضشح ثبنطشٚك انجطبٌ ٔنجٕ ٔانًمطٍ ٔضبح 2

 3222 52 العمل ممابل النمد برنامج عبر ضٛغاعزصالح ٔسدو طشٚك انذًٛشخ جذشِ انٕ 3

 02222 62 انؼًم يمبثم انُمذ ثشَبيج ػجشطشلبد ثؼٛذح ػٍ يجبس٘ انغٕٛل شك  4
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 02222 122 العمل ممابل النمد برنامج عبر المتعثرةسفلتة الطرق  5

 52222 022 للمدٌرٌة عبر برنامج النمد ممابل العمل فرعٌة الداخلٌةالطرق الردم  6 

   لطاع: المٌاه والبٌئة

أيصشِ انٕضٛغ يٛبِ يزبثؼخ رشغٛم يششٔع 1 تشغٌل مشارٌع مٌاه الشرب  042 54103 

 54103 62 اعزكًبل رٕصٛم شجكخ انًٛبِ نهمشٖ انًؼزًذح فٙ انذساعخ نًششٔع أيصشِ انٕضٛغ 2

 13222 02 22عدد  ح فٙ انًذٚشٚخجذٚذجًبػٛخ ثُبء خضاَبد  3 الخزانات التجمٌعٌة لمٌاه الشرب 

 13222 122 ربط الخطوط بخزان النجد وخزان مركز المدٌرٌة لمشروع أمصره الوضٌع 4

 6222 122 لرٌة 122لعدد  بناء خزانات حصاد مٌاه االمطار للشرب 5

 54103 042 ٌةمتابعة عملٌة ضخ المٌاه من مشروع امصره الوضٌع الى لرى المدٌر 6 تحسٌن الوصول لمٌاه الشرب عبر األنابٌب

 6222 02 نجؼض انمشِٖ نضخ انًٛب اٜثبسيٍ 10ػذد رغضٚش  7 اآلبار والسماٌات الخاصة

 02222 042 ثذل يٍ انذٚضل اٜثبسيٍ  ِثئش ػبيخ ٔخبصخ  نضخ انًٛب 120دػى يُظٕيبد شًغٛخ نؼذد  8

 12222 6 حفر بئر فً مدٌنة الوضٌع فً منطمة امسجد 9

 54103 042 ػًم دٕاجض يبئٛخ فٙ اغهت يُبطك انًذٚشٚخ 12  تغذٌة المخزون الجوفً

 13222 52 انًذٚشٚخ.   ربو ثؼبصًخ صشف صذٙيششٔع ػًم  1 تحسٌن الصرف الصحً الرٌفً



 

 

22 

 13222 042 نهًؼذيٍٛ ٔانًؼٕصٍٚ  ٔثبألخصطٛخ انجٛبساد انًفزٕدخ غنز انًغبكٍ دػى 2

 ٙ خبصخ ثبنصشف انصذ نألْبنٙ ٔرٕػٛخػًم دٔساد  3

 

042 02222 

   لطاع: الكهرباء

 إنارة مساكن الفمراء والمعدمٌن

 

 54103 042 لشبكة الكهرباء انذاخهٛخرشيٛى انخطٕط  أػبدح 1

 54103 022 20ػذد  رجذٚم انًذٕالد انزبنفخ أٔاعزصالح  2

 3222 42 انكٓشثبئٙ ثبنزٛبس رٕصٛهٓب ٚزى نى انزٙ دػى يُظٕيخ طبلخ شًغٛخ نهمشٖ 3

 54103 042 رأْٛم كٕادس يٍ انًذٚشٚخ فٙ يجبل انكٓشثبء ٔرشكٛت انًُظٕيخ انشًغٛخ 4

 13222 042 انًذٚشٚخ نغٕق إَبسح  ٔرشكٛت ػًم 5

 54103 042 نٕدس ثذػى يٕنذاد كٓشثبئٛخ و/ فصم كٓشثبء انٕضٛغ ػٍ  6

 54103 022 ٔرجٓٛضِ يجُٗ يشكض االرصبالد رأْٛم أػبدح 7 صٌانة شبكة االتصاالت

 12222 42 سثظ انمشٖ انزٙ نى رصهٓب خذيخ انٓبرف انضبثذ 8
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