
 جناحات كبرية للمنشآت الصغرية
 

)) أحالم تتحقق((، رئیس مجلس الوزراء، وتحت شعار   ب رعایة األخ ع بد الق ادر ع بد الرحم ن باجم ال            
، " أی ام المنش آت الصغیرة   "2004 أغس طس  25–21نظ م الص ندوق االجتماع ي للتنم یة خ الل الف ترة            

 مؤسسة متخصصة في تقدیم خدمات التمویل  14وذلك في حدیقة السبعین بصنعاء، والتي شاركت فیھا         
 .األصغر

  
علوي صالح السالمي، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر    /یات األخ وق د ش ارك ف ي حف ل افت تاح الفعال          

 أھمیة قطاع المنشآت الصغیرة كونھ من أدركت الحكومة الیمنیة    أن إلى فیھا   أشارالمال یة، وألق ى كلم ة       
في عملیة التنمیة من خالل استیعابھ ألعداد كبیرة من      —بش كل كب یر   — تس ھم  أنالقطاع ات الت ي ُیمِك ن       

ل لب نًة ھام ًة لبناء المنشآت الكبیرة وجزءًا مھمًا في اإلستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من        العمال ة، كم ا یم ثِّ     
 الحكوم ة الیمن یة ستس عى ل زیادة االھ تمام بھ ذا القط اع م ن خالل البرامج الخاصة،           أن: " وق ال .. الفق ر 

لمشاركة عدد كبیر ،  ُمَعبِّرًا عن سعادتھ   "والعم ل عل ى تھی ئة الم ناخ المناس ب ل نمو المنش آت الص غیرة               
ف ي الفعال یة، وبذل   ) الت ي نش أت بدع م م ن الص ندوق االجتماع ي للتنم یة        (م ن ب رامج ال تمویل األص غر         
في ختام —َوَع بَّر . مؤكِّ دًا اس تمرار دع م الحكوم ة للمنش آت الص غیرة       ... القائمی ن عل یھا جھ ودًا مض نیة       

   .ھذه الفعالیةعن تقدیره لمبادرة الصندوق االجتماعي للتنمیة إلقامة —كلمتھ
ع  بد الك  ریم إس  ماعیل األرحب  ي، وزی  ر الش  ؤون االجتماع  یة والعم  ل والمدی  ر التنف  یذي  / كم  ا ألق  ى األخ

أولى المنشآت الصغیرة —1998وم نذ بدء نشاطھ عام   —للص ندوق، كلم ة ن وه ف یھا إل ى إن الص ندوق            
م یكن ھناك أي برنامج اھ تمامًا خاص ًا م ن خ الل ب رنامجھ المخصَّ ص لتنم یة ھ ذه المنش آت ف ي وق ت ل               

 حی ث رك ز الص ندوق تدخالت ھ عل ى رف ع الق درات المحل یة ل تقدیم الخدم ات المالیة،                 ،یھ تم بھ ذا القط اع     
، وكذا المساھمة في زیادة الفھم للقطاع )كالخدمات االستشاریة، وخدمات تنمیة األعمال( وغ یر المال یة  

د عل ى مجموع ة م ن السیاس ات، أھمھا      الص ندوق أع تم  أن إل ى  وأش ار . م ن خ الل الدراس ات والمس وح       
االل تزام بأفض ل الممارس ات الُمَج رَّبة والمع روفة عالم یًا ف ي ھ ذا المج ال، والق یام بالمش اریع التجریبیة             

 . بغرض التعلم لتحسین نوعیة التدخالت وزیادة فعالیتھا
  

شادت بدعم الصندوق وألق ى مم ثلو ع دد م ن ب رامج ال تمویل األص غر المشاِركة في الفعالیات كلماٍت، أ               
واإلج راءات الس ھلة والمبسطة التي یتَّبعھا في تقدیم دعمھ وخدماتھ للبرامج، َوَدَعْت إلى المساعدة على    

ع دم الوع ي بطبیعة ھذه البرامج، وعدم وعي   : التغل ب عل ى الص عاب الت ي تجاب ھ ھ ذه ال برامج، وم نھا            
  ... دةبعض المقترضین بأھمیة السداد للقروض في المواعید المحد

)2البقیة ص  (  
 

 صندوق یعقد االجتماعین الثالث والرابعمجلس إدارة ال
 2004لعام  

عق    د مجل    س إدارة الص    ندوق االجتماع    ي للتنم    یة اج    تماعھ    
 برئاس   ة 2004 یول   یو 04ال   دوري الثال   ث للع   ام الج   اري ف   ي  

ع بد الق ادر ع بد الرحم ن باجم ال، رئیس مجلس الوزراء           / األخ
ون   اقش االج    تماع، واق    ر،  . ورئ   یس مجل    س إدارة الص    ندوق 

" المرحلة الثالثة–یة مش روع الصندوق االجتماعي للتنمیة    اتفاق  "
كم  ا َق  دََّم . والص  ندوق) الب  نك الدول  ي(بی  ن ھی  ئة التنم  یة الدول  یة 

ع     بد الك     ریم إس     ماعیل األرحب     ي، وزی     ر الش     ؤون      / األخ
المدی    ر / االجتماع    یة والعم    ل ونائ    ب رئ    یس مجل    س اإلدارة  
الدنا ف  ي التنف  یذي للص  ندوق، عرض  ًا ع  ن المش  اركة الفعال  ة ل  ب  

المؤتم  ر الدول  ي ح  ول ال  تعلُّم م  ن ال  تجارب العالم  یة ف  ي مج  ال    
بجمھوری  ة " ش  نغھاي"مكافح  ة الفق  ر، وال  ذي انعق  د ف  ي مدی  نة   

، بتنظ   یم م   ن الب   نك   )2004 م   ایو 27–26(الص   ین الش   عبیة  
 دول  ة 120 م  ندوب م  ن أك  ثر م  ن   1,200الدول  ي، وبمش  اركة  

 .ومنظمة دولیة
عھ ال  رابع ف  ي األول م  ن ش  ھر   كم  ا عق  د مجل  س اإلدارة اج  تما  

عل   وي ص   الح الس   المي، نائ   ب  /  برئاس   ة األخ2004س   بتمبر 
رئ   یس ال   وزراء ووزی   ر المال   یة، حی   ث ن   اقش المجل   س واق   ر  

13,041 الت  ي ت  تجاوز قیم  تھا   2005موازن  ة الص  ندوق لع  ام   
أن  ومن المخطط).  ملیون دوالر71حوالي (ملیون ریال یمني 

روعًا خ   الل الع   ام الق   ادم،  مش   1,148ی   نفذ الص   ندوق حوال   ي 
بحی  ث تغط  ي مخ  تلف المحافظ  ات، وتش  مل جم  یع القطاع  ات        

ون  اقش االج  تماع أیض  ًا . وال  برامج الت  ي ی  تدخل ف  یھا الص  ندوق 
 م  ن 2008–2005الجوان  ب الم  تعلقة ب  الموارد المال  یة للف  ترة     

 .     المرحلة الثالثة من عملیات الصندوق

 

 
 
 
 

أدرك الص ندوق االجتماع ي للتنم یة، ومنذ وقت مبكر، األھمیة          
ص  غر الت  ي ی  نطوي عل  یھا قط  اع تنم  یة المنش  آت الص  غیرة واأل

م  ن حی  ث قدرت  ھ عل  ى ج  ذب قطاع  ات واس  عة م  ن الش  رائح          
الفق یرة ف ي المجتمع، ومساعدة ھذه الشرائح على إیجاد مصدر          

 أو تحس  ین دخلھ  ا، وخل  ق فـُ  َرص عم  ل، وبالتال  ي       لھ  ا،دخ  ل
تحق یق تحس ن ف ي مس توى الح یاة المعیش یة للمستفیدین من ھذا                

ذا القطاع وتتم یز ُف َرص العم ل الم تولدة ع ن أنشطة ھ            .القط اع 
بأعدادھ ا الكب یرة، وبكلف تھا االس تثماریة الضئیلة، بالمقارنة مع          

 .القطاعات والمجاالت األخرى
 

، أول   ى 1998وھك  ذا، ل  دى ب  دء التنف   یذ الفعل  ي لعمل  یاتھ ع  ام       
الص ندوق قط اع ال تمویل األص غر في البالد اھتمامًا عكس ھذا        

 في ف ي الوق ت ال ذي ل م تك ن توج د أی ة ب رامج تعمل         —اإلدراك
ھ ذا المج ال، ب ل ول م تكن تتوفر أیة معلومات أو بیانات تساعد             

 .  على تخطیط وتنفیذ التدخل في ھذا اإلطار
 

 قائم  ة ال  بلدان الت  ي احتل  ت موقعھ ا ف  ي وبذل ك، تك  ون الیم  ن ق  د  
ھ ذا ال نوع م ن النش اط االقتص ادي واالجتماع ي، وھو             ب اھتم ت 

مجموع  ة "م  ا وج  د تعب  یرًا لھ ف  ي الق  رار ال  ذي اتخذت  ھ قم  ة           
والت   ي ح   رص فخام   ة األخ عل   ي ع   بد اهللا ص   الح،  –"الثمان   ي

والت  ي –ا عل  ى حض  ورھا والمش  اركة ف  یھ   ،رئ  یس الجمھوری  ة 
 مواص  لة دع  م العمل  یة الت  نمویة ف  ي الجمھوری  ة الیمن  یة،  أق  رت

  .وعلى وجھ الخصوص في مجال التمویل األصغر
 

وق  د ش  جع ھ  ذا الق  راُر الیم  َن عل  ى وض  ع إس  تراتیجیة خاص  ة      
، تبنـَّى الصندوق إعدادھا،   واألصغر م یة المنش آت الص غیرة     بتن

 مل   یون 137وت   بلغ كلف   ة المش   اریع وال   برامج الت   ي تتض   منھا  
دوالر، بی   نما تم   تد ف   ترة ال   برنامج التنف   یذي لھ   ا إل   ى خم   س      

 .     سنوات
 

 االفتتاحيــة

3092004 
 ــــــــــــالةالعم المستفیـــــــــــــــــــدون

 مباشرون غیر مباشرین المؤقتة
 عالقطا

 البیئة 3,554,091 54,503 411,959

 التدخل المتكامل 36,098 1,245 74,103

 التدریب 19,859 101,519 61,632

 التعلیم 1,208,071 185,496 6,676,243

 الدعم المؤسسي 444,174 396,941 165,991

 الصحة 1,564,727 382,311 659,132

 الطرق 1,068,836 1,064,936 1,006,277

الفئات ذات االحتیاجات  146,006 85,109 430,583
 الخاصة

 القروض متناھیة الصغر 58,631 299,781 13,149

 المنشآت الصغیرة 1,480 17,015 14,443

 الموروث الثقافي 271,183 76,258 604,584

 المیاه 1,823,938 162,488 1,973,252

 ياإلجمال 10,197,094 2,827,602 12,091,348
 

 2004 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونالمستفیــ
   نومباشر غیر مباشرین

 ذكور 374,551 43,760

 إناث 356,781 121,784

  اإلجمالي  731,332  165,544

 
3092004 

 المحافظة عدد المشاریع  )بالدوالر(ت االلتزاما )بالدوالر( التعاقدات
 إب 337 25,906,208 15,926,349

 أبین 98 6,975,359 5,680,354
 البیضاء 109 9,113,314 7,652,431

 الجوف 73 5,180,784 2,784,222
 الحدیدة 366 29,925,815 23,876,897

 الضالع 65 5,261,639 3,775,053
 المحویت 134 11,149,807 9,924,181

 المھرة 40 2,380,811 2,307,955
 أمانة العاصمة 388 35,596,650 28,758,872

 أكثر من محافظة 212 9,052,428 6,436,289
 تعز 441 31,568,195 23,157,885
 حجة 256 18,644,012 16,284,851
 حضرموت 272 17,622,355 13,009,957
 ذمار 304 19,418,448 15,443,458

 شبوة 122 7,185,726 5,265,212
 صعدة 103 7,372,423 5,893,340

 صنعاء 310 19,833,899 15,010,986
 عدن 130 11,642,927 11,324,121
 عمران 255 17,780,547 15,872,463

 لحج 132 9,142,157 6,377,666
 مأرب 61 5,631,564 2,324,432

 اإلجمالـي 4,208 306,385,066 237,086,972
 

3092004 
 التعاقدات

 )بالدوالر(
االلتزامات 

 )بالدوالر(
عدد 

 القطاع الرئیسي المشاریع

 البیئة 103 12,996,692 8,837,947
 التدخل المتكامل 37 1,819,396 1,979,421
 التدریب 213 3,506,538 3,588,864

 التعلیم 2,056 165,091,869 127,536,897
 الدعم المؤسسي 251 7,064,430 4,476,190

 الصحة 334 22,045,316 19,058,951
 الطرق 140 14,691,275 12,107,041

الفئات ذات االحتیاجات  217 14,792,148 11,069,531
 الخاصة

 القروض متناھیة الصغر 70 6,242,949 4,888,914
 المنشآت الصغیرة 11 1,405,018 1,331,576
 الموروث الثقافي 82 12,377,755 7,385,670

 المیاه 694 44,351,682 34,825,970

 اإلجمالي 4,208 306,385,066 237,086,972
 

3092004 

 اعــــــــطالق عدد المشاریع )بالدوالر(االستثمار 

 البیئة 60 7,195,203
 التدخل المتكامل 14 715,375

 التدریب 149 2,052,673
 التعلیم 1,292 90,569,623

 الدعم المؤسسي 156 2,975,690

 الصحة 242 14,607,300

 الطرق 61 6,310,190

 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة 109 7,068,982

 القروض متناھیة الصغر 42 3,317,500

 المنشآت الصغیرة 4 39,107

 الموروث الثقافي 19 1,148,195

 المیاه 398 24,155,232
 اإلجمالي 2,546 160,155,068

 

 الصندوق االجتماعي للتنمية
15485 

– 
 

 670 449  (1-967):    فاكس669/8 449  (1-967): تلفون
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الص   نـــــــــــــــــــــــدوق
االجتماع                                    ي
للتنم                                          یــة
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 تنویـــــــــــــھ

 

، الت ي تص در أس بوعیًا ف ي ص نعاء باللغة      "یم ن أوب زرفور  "س قط س ھوًا اس م ج ریدة      
االنجل یزیة، م  ن قائم  ة الص حف والمج  الت الت  ي اس تحقت الش  كر وال  تقدیر لجھودھ  ا    
اإلعالم   یة واإلبداع   یة ف   ي تغط   یة دور ومش   اركة الص   ندوق ف   ي المؤتم   ر الدول   ي   

ر، والت ي ُنِش َرت أسماؤھا في العدد الماضي من       الخ اص ب تعزیز جھ ود مكافح ة الفق          
 .  لذا، وجب التنویھ. النشرة

 ...للقراءفمعذرة للصحیفة و
 

http://www.sfd-yemen.org
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 أخـبــــــار
 

 طویر المنشآت الصغیرة واألصغرإستراتیجیة ت ♦
أثم رت مش اركة فخام ة األخ الرئ یس علي عبد اهللا صالح، رئیس الجمھوریة، في             

، سلس لة ن تائج ایجابیة مثمرة، من ضمنھا حصول   "مجموع ة الثمان ي   "اج تماعات   
، وف  ي مج  ال  )عموم  ًا(بالدن  ا عل  ى مس  اعدات لدع  م العمل  یة الت  نمویة ف  ي الیم  ن      

 ). جھ الخصوصعلى و(التمویل األصغر 
/24وفي ھذا اإلطار، ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعھ الدوري المنعقد بتاریخ        

، برئاس  ة األخ عل  وي ص  الح الس  المي، نائ  ب رئ  یس مجل  س ال  وزراء        8/2004
، والت ي تب  نـَّى  "اإلس  تراتیجیة الوطن یة لتنم یة المنش  آت الص غیرة   "ووزی ر المال یة،   

 . الصندوق إعدادھا
 إس ماعیل األرحب ي، المدی ر التنفیذي للصندوق، أن      مبد الك ری  ع  / وق د أوض ح األخ    

ال  برنامج التنف  یذي لھ  ذه اإلس  تراتیجیة سیس  تمر لم  دة خم  س س  نوات وب  تكلفة ت  بلغ     
 .  ملیون دوالر137

وترك ز اإلس تراتیجیة عل ى الجوان ب المتص لة بالتخف یف م ن الفقر، وتوفیر ُفَرص           
 .  یة والریفیةوذلك في كل من المناطق الحضر.. عمل مستدامة

 
 إلى الصندوق" تنمیة المجتمعات المحلیة"نقل  ♦

، تم في 2004الص ادر ف ي ش ھر اب ریل     " 91"تنف یذًا لق رار مجل س ال وزراء رق م          
برنامج تنمیة المجتمعات " التوق یع عل ى مذك رة تف اھم انتقال           2004 أغس طس    17

یس  ھ ع  ام  م  نذ تأس–وك  ان ال  برنامج . إل  ى الص  ندوق االجتماع  ي للتنم  یة  " المحل  یة
ی  ـُدار م  ن ِق  َبل وزارة التخط  یط وال  تعاون الدول  ي ب  تمویل م  ن ك  ل م  ن          –1999

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة الیمنیة
وبموج ب المذك رة، یق وم الص ندوق ب إدارة وتنفیذ األنشطة المتعلقة بھذا البرنامج،          

ذا المراق  بة وتطب  یق أفض  ل الممارس  ات ف  ي ھ  ذا المج  ال، وتقی  یم االحت  یاجات، وك   
 . التي یـَُنفـَّذ فیھا البرنامجبعد التقییم وذلك في المحافظات الخمس .. والتقییم

َوقَّ  َع االتفاق  یة األخ  وان ع  بد الك  ریم األرحب  ي، المدی  ر التنف  یذي للص  ندوق، ویح  ي  
ج  یمس / الم  توكل، الق  ائم بأعم  ال نائ  ب وزی  ر التخط  یط وال  تعاون الدول  ي، والس  ید

 . م لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الیمنرولي، الممثل المقی
 

 2004الثاني للصندوق لعام  االجتماع الدوري ♦
 أغس  طس 17–14ُعِق  َد االج  تماع ال  دوري الع  ام الثان  ي للص  ندوق خ  الل الف  ترة       

ع بد الك ریم األرحبي، المدیر   / ف ي المق ر الرئیس ي للص ندوق، برئاس ة األخ         2004
الوح    دات المختص    ة وم    دراء ف    روعالتنف    یذي للص    ندوق، ومش    اركة رؤس    اء 

ن اقش االجتماع   . الص ندوق ف ي المحافظ ات وك وادر الص ندوق ف ي اإلدارة العام ة              
نش  اط الص  ندوق ف  ي مخ  تلف القطاع  ات خ  الل الف  ترة الت  ي انقض  ت م  نذ انعق  اد         
اج تماعھ األول، والس بل الكف یلة بتحق یق م زید من التطور ألداء وكفاءة الصندوق               

كم ا جرى نقاش مستفیض لقضایا ھامة محددة، مثل   . نمویةف ي تنف یذ المش اریع الت        
مس   اھمة المج    تمع ف    ي مش    اریع التعل    یم، ودورة ح    یاة المش    اریع الت    ي ی    نفذھا  
الص  ندوق، وتعزی  ز دور ال  رقابة عل  ى الج  ودة ف  ي تنف  یذ المش  روعات، وتحدی  د         
الطاق    ة االس    تیعابیة لض    باط المش    اریع وتدری    بھم، وم    تابعة وتقی    یم وتدری    ب     

یین، وتطوی ر العالق ة م ع المج الس المحل یة وتنظ یم دورات تدریب یة لھا                 االستش ار 
وتع ریفھا بسیاس ات ومعای یر الص ندوق ف ي اخت یار المش اریع، وك ذا السیاسة التي             

ین    تھجھا الص    ندوق ف    ي اس    تھداف الم    ناطق النائ    یة واألك    ثر فق    رًا واحت    یاجًا،     
 .وغیرھا من المواضیع

 
 ن الدبلوماسیین وممثلي الممولینالمدیر التنفیذي یلتقي عددًا م ♦

ال تقى األخ ع بد الك ریم إس ماعیل األرحب ي، المدیر التنفیذي للصندوق، بمكتبھ في               
المق ر الرئیس للصندوق، بعدد من السفراء المعتمدین لدى بالدنا، من بینھم سعادة             

ن كما التقى بعدد من ممثلي الممولین الداعمی. الس فیر الیاباني وسعادة سفیر ھولندا  
للص  ندوق، وم  نھم ف  ریق عم  ل الب  نك الدول  ي المخ  تص بب  ناء الق  درات الداخل  یة         

، وبع  ثة االتح  اد األوروب  ي،   (KFW)للص  ندوق، وبع  ثة ب  نك اإلعم  ار األلمان  ي     
 ...وممثل منظمة الیونیسیف

م ن جھ ة أخ رى، ال تقى األخ المدی ر التنفیذي بمدیر مكتب منظمة الصحة العالمیة         
 .الجمھوریة الیمنیةفي 

 
 
 

 

2004 
 مقترضون مدخرون األرقام التراكمیة )نشطون( عدد العمالء 

مبالغ  منطقة العمل
 القروض

 ملیون(
 )ریال

عدد 
 لقروضا

محفظة 
القروض 

في 
 المخاطرة

محفظة 
القروض 

النساء  )الف ریال(
النساء  اإلجمالي (%)

 اإلجمالي (%)
 م البرنامج

 1 برنامج الحدیدة 985 88 0 0 8,627 %0 6,468 337 الحدیدة، باجل

 2 برنامج حیس  917 92 2,009 89 30,609 %1 3,272 94 حیس، الخوخة، زبید، جبل رأس

 3 برنامج وادي حضرموت  424 15 0 0 29,510 %8 892 64 وادي حضرموت

 4 برنامج دارسعد 1,591 91 2,637 88 35,201 %1 2,538 85 دار سعد، البریقة

 5 برنامج المعال  894 100 1,253 100 16,740 %0 1,626 54 المعال، التواھي، خور مكسر، كریتر

 6 برنامج آزال 1,296 65 1,042 100 30,872 %12 2,714 107 أمانة العاصمة

 7 برنامج الشیخ عثمان 1,046 75 1,609 78 17,995 %0 1,504 40 الشیخ عثمان
، األمانة، تعز، إب، القاعدة، ذمار، یریم

 8 المؤسسة الوطنیة للتمویل االصغر 3,356 100 7,880 100 73,552 %0 5,856 167 عبس

 9 برنامج بیت الفقیھ 554 72 688 85 7,431 %0 766 14 بیت الفقیھ، المنصوریة

 10 *مشروع القروض الصغیرة سوفد 1,595 100 0 0 14,382 م.غ 2,789 61 ة العاصمةأمان

 11 * شركة األوائل للتمویل االصغر 1,663 100 0 0 19,341 م.غ 3,322 88 تعز

 12 برنامج أبین لإلدخارواإلقراض  494 100 984 100 6,007 %0 754 11 أبین

 13 مشاریع مدرة للدخل  م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ 6,895 260 مناطق مختلفة

صندوق تمویل الصناعات والمنشآت  899 2 0 0 414,213 م.غ م.غ م.غ األمانة، تعز، عدن، الحدیدة، المكال
 الصغیرة 
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   اإلجمالي 15,714 - 18.102 - 704,479 - 39,396 1,381 
 

 .م یعني غیر متوفر.غ
 .االرقام التراكمیة منذ بدء دعم الصندوق* 
 

  حسب احملافظات2004حجم استثمار الصندوق خالل الربع الثالث من عام  
 

التوزیع 
 المحافظة عدد المشاریع )بالدوالر(االلتزامات  (%)

 إب 41 3,629,371 18.47

 أبین 12 1,031,161 5.250

 البیضاء 4 175,398 0.890

 الجوف 1 5,000 0.030

 الحدیدة 11 1,091,500 5.550

 الضالع 7 403,483 2.050

 المحویت 4 215,600 1.100

 أمانة العاصمة 29 2,301,755 11.71

 أكثر من محافظة 26 1,387,661 7.060

 تعز 35 2,916,386 14.84

 حجة 2 204,960 1.040

 حضرموت 18 1,395,223 7.100

 ذمار 13 424,820 2.160

 شبوة 10 863,438 4.390

 صعدة 4 350,896 1.790

 صنعاء 10 874,556 4.450

 عدن 12 838,690 4.270

 عمران 8 401,728 2.040

 لحج 13 1,050,262 5.340

 مأرب 2 90,500 0.460

 اإلجمالي 262 19,652,388 100.00
 

  على مستوى القطاعات2004 الثالث للعام توزيع االستثمار خالل الربع

المنشآت الصغیرة
3%

القروض المتناھیة 
الصغر
4%

الثقافي الموروث 
0%

الفئات ذات 
االحتیاجات الخاصة

8%

الطرق
4% الصحة

4%

الدعم المؤسسي
3%

البیئة
4%

التدریب
4%

التدخل المتكامل
0%

التعلیم
53%

المیاه
13%

 
 

2004 

 العمـــــالة المستفــیــدون
 مباشرون غیر مباشرین المؤقتة

 القطاع

 البیئة 253,961 4,968 24,806
 كاملالتدخل المت 24 72 420

 التدریب 3,864 60 16,943
 التعلیم 33,844 835 395,679

 الدعم المؤسسي 273,887 100 21,681
 الصحة 28,316 71,536 22,837
 الطرق 37,829 56,604 53,802
 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة 12,886 479 52,944

 القروض متناھیة الصغر 7,638 26,352 496
 صغیرةالمنشآت ال 250 0 516

 الموروث الثقافي 0 0 1
 المیاه 78,833 4,538 119,278
 اإلجمالي 731,332 165,544 709,403

 

 )بقية من الصفحة األولى(
 

ف    ت الفعال    یة إل    ى تع    ریف الجھ    ات المحل    یة المس    ؤولة والم    نظمات  وھد
المخ  تلفة، وك  ذا المج  تمع عموم  ًا، عل  ى ال  تمویل األص  غر والخدم  ات الت  ي      

كم ا ك ان م ن أھ م أھدافھ ا، ال ترویج للمش اریع الص غیرة وأصحابھا                 . یقدمھ ا 
وال  ترویج ل  روح االس  تثمار والم  بادرة، ب  دء الح  وار ح  ول ال  تمویل األص  غر 

 ف ي التنم یة ودور الجھ ات المخ تلفة ف ي دع م تقدیمھ لخدماتھ، تشجیع          ودوره
روح الت نافس ف ي مش اریع التمویل األصغر من خالل عرض أفضل تجربة          
لمشروع نموذجي ممول من قبل الصندوق، تسویق منتجات العمالء، تكریم         
العم الء المتمیزی ن، تك ریم الموظفی ن المتمیزی ن ف ي البرامج، وكذلك تكریم             

 .  الشخصیات االجتماعیة التي تدعم برامج التمویل األصغربعض
 

الت  ي أقیم  ت فعال  یاتھا عل  ى فترتی  ن     —"أی  ام المنش  آت الص  غیرة  "وتخلل  ت 
ن  دوات —ط  وال األی  ام الخمس  ة الت  ي انعق  دت خاللھ  ا   ) ص  باحیة ومس  ائیة (

ومحاض رات تناولت مختلف جوانب أنشطة ھذا القطاع وآفاق تطور برامج           
ناقشت أیضًا القضایا المتعلقة بالشراكة في التنمیة، كیفیة ال تمویل األص غر و    

محارب   ة الفق   ر، نظ   ام المعلوم   ات اآلل   ي، ال   تمویل األص   غر ف   ي الیم   ن،        
 .ومنھجیات اإلقراض

  
كم  ا ألِقَی  ت قص  ائُد ش  عریة، َوقـُدَِّم  ت ع  روض تمثیل  یة مزج  ت بی  ن الجان  ب    

اإلسھام في تحسین الترفیھ ي والتثقیف ي ال توعوي بھ ذه البرامج وأھمیتھا في        
المس توى المعیش ي لش رائح واس عة م ن الف ئات الفق یرة ف ي المج تمع الیمني،            
وك ذا محاول ة تغی یر ال نظرة الخاط ئة لدى البعض والمتمثلة في االعتقاد بان            
ھ  ذه األنش  طة مج  رد مص  در للِھ  َبات والِم  َنح، وتوع  یة ال  ناس باإلج  راءات      

. الس   تفادة م   ن ھ   ذه ال   برامجالص  حیحة والمعای   یر المح   ددة المعم   ول بھ  ا ل  
وظل ت الف رق الموس یقیة وف رق ال رقص الش عبي القادم ة من عدة محافظات           

 .تقدِّم عروضھا التي حازت على إقبال وإعجاب الزوار
  

وق ام عدد من العمالء المتمیزین لبرامج التمویل األصغر بعرض نماذج من    
ة والِحَرفیة من ال تحف، والمش غوالت ال یدوی     : م ثل (المن تجات الت ي أبدعوھ ا       

المالب  س النس  ائیة والرجال  یة، وم  واد الزی  نة التقل  یدیة كال  بخور والعط  ور،       
، س  واء للع   رض أو للب   یع  )وبع  ض المن   تجات الغذائ   یة كالعس  ل وم   ا ش   ابھ  

كما جرى تخصیص مساحة في     ... المباش ر، وذل ك بغ رض تقدی م الدع م لھم          
 .معرض التسوُّق للبرامج لتمكینھا من التعریف بخدماتھا

  
وش ھدت الفعال یات والمنتجات المعروضة إقباًال واسعًا وإعجابًا ملحوظًا من         

والتي ) من مختلف األعمار، ومن كال الجنسین(مخ تلف الشرائح المجتمعیة   
 .زارت الخیام واألجنحة والقاعات التي احتضنت ممثلي المنشآت والبرامج

 
* * * * * * * * * * 

 جمع  یة م  ن ش  ركاء الص  ندوق   14" ة المنش  آت الص  غیر أی  ام"ش  اركت ف  ي  
العاملی   ن ف   ي مج   ال تقدی   م خدم   ات ال   تمویل األص   غر ف   ي مخ   تلف أنح   اء    

 :الجمھوریة، وھي
 عدن، جمعیة - جمعیة الوفاء التنمویةالمؤسس ة الوطن یة للتمویل األصغر،    

 جمع  یة ، ش ركة األوائ  ل لل تمویل األص  غر،  )الحدی  دة( ح یس  -تنم یة األس  رة 
المعال، جمعیة تنمیة   -جمعیة المرأة العدنیة    ص نعاء،  -(SOFD)" س وفد "

-، جمع  یة ال  ثریا الخ  یریة الت  نمویة)الحدی  دة( بی  ت الفق  یھ -الم  رأة الخ  یریة
 ص  نعاء، جمع  یة النھض  ة  -)SOUL" (س  ول"، جمع  یة )ع  دن(دار س  عد 

 ص   ندوق تموی   ل الص   ناعات   حض   رموت،-االجتماع   یة الثقاف   یة الخ   یریة 
- اتح  اد نس  اء الیم  ن، ف  رع أبی  ن- اتح  اد نس  اء الیم  ن،(SEDF)الص  غیرة 

  . وجمعیة اإلصالح االجتماعي الخیریةفرع الحدیدة،
 

 ب   رنامجًا متخصص   ًا ف   ي ال   تمویل األص   غر ف   ي   14 َم   ثََّل ھ   ذه الجمع   یات 
 :الفعالیات، كلھا تتلقى دعمًا من الصندوق االجتماعي وھي

ن  الش  یخ ع  ثما-لل  تمویل األص  غر، ب  رنامج االدخ  ار واإلق  راض ) أ(ب  رنامج 
، ب  رنامج الق  روض )الحدی  دة( ح  یس -، ب  رنامج االدخ  ار واإلق  راض)ع دن (

 ص   نعاء، ب   رنامج الم   رأة  - تع   ز، ب   رنامج الق   روض الص   غیرة  -الص   غیرة
، برنامج بیت الفقیھ لإلقراض واالدخار      )عدن( المعال   -لإلق راض واالدخ ار   

، برنامج )عدن( دار سعد -، برنامج تنمیة األنشطة المدرة للدخل )الحدی دة (
ص  نعاء لإلق  راض، ب  رنامج وادي حض  رموت لل  تمویل واالدخ  ار، ص  ندوق   
تموی ل الص ناعات الص غیرة، مشروع المساعدة الذاتیة لالدخار واإلقراض           

 الحدی دة، وب رنامج تنم  یة   -، مش روع تنم یة األنش طة الم  درة للدخ ل    )أبی ن (
 ).صنعاء(المشروعات الصغیرة والحرفیة 
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التعلیم "، " بالتربیة والتعلیمالتنمیة وعالقتھا" ح ول مفاھ یم     عم ل  ْيـَعق د ورش ت    -  
ھدفت الورشتان إلى   ". المشاركة المجتمعیة " و ،"التعل یم المجتمع ي   " ،"وال تعلُّم 
، ن المع ارف األساس یة ع ن ماھ یة التنمیة وركائزھا الرئیسیة      ی المش ارك  إكس اب 

على وجھ  (التعلیمفي و) عمومًا (أھم یة المش اركة ف ي عملیة التنمیة      ب وتع ریفھم 
 أھ   م م   نطلقات التعل   یم المجتمع   ي كم   ا رك   زت الورش   تان عل  ى ). الخص  وص 

) یول  یو31 – 28(  الورش  تان خ  الل الفترتی  ن تانعق  د .والمش  اركة المجتمع  یة 
 م  ن ض  باط  42م  دراء الف  روع،   ھماش  ارك ف  ی ، و2004 ) أغس  طس4 – 1(و
 التعل  یم ْيـَ   الص  ندوق وم  ن وحدت ف  روع التعل  یم م  ن جم  یع   ي قط  اعستش  اریاو

 .)GTZ(التعاون الفني األلماني منظمة كذا  و،والحمایة االجتماعیة
 ح   ول  )2004  أغس   طس 17–7 خ   الل الف   ترة   (ورش   ة عم   ل تدریب   یة   عق   د  -

بناء الثقة بین ، ھدفت إلى  "المش اركة المجتمع یة لدع م تعل یم الف تاة ف ي ال ریف             "
ف  يلمدرس  ة رس  م خارط  ة ا، أھ  م القض  ایا داخ  ل المدرس  ة، مناقش  ة المش  اركین

 : كما تمت مناقشة .المجتمع المحلي
 المعن  یة بقض  یة تعل  یم الف  تاة ف  ي المج  تمع      تحدی  د وإش  راك األط  راف   )1

 .المحلي
 .التواصل اإلنساني )2
 . القیادة واإلدارة،مھارات عقد االجتماعاتتطویر  )3
 .كتابة التقاریر )4
 . وبناء الفریقالجماعيمھارات العمل تعزیز  ،المشاركة المجتمعیة )5
 .في تنفیذ مھامھممھارات االستشاریین یر  تطو )6

 مدی  ر ع  ام األنش  طة المدرس  یة ب  وزارة    الت  ي ق  دَّم ف  یھا  (ورش  ةال ش  ارك ف  ي  
") واقعھا ومتطلبات رعایتھا:األنشطة المدرسیة" حول الترب یة والتعلیم ورقة  

،محافظ   اتال  مخ  تلف  م  ن استش  اریًا للمش  اركة المجتمع  یة لدع   م التعل  یم     28
،الحمای  ة االجتماع  یة و التعل  یم تـَ  ْين ض  باط مش  اریع وحد  م  3ض  افة إل  ى باإل

 .GTZ منظمة وممثل
خلق وتعزیز إحساس و،المشاركة المجتمعیة خ مبدأیترس  بھ دف المس اھمة ف ي        -

8تأسیس ت م  .. .رب ط المدرس ة بالمج تمع المحل ي    ، و للمش روع  بملكی تھ  المج تمع 
 األرب  ع الُع َزل ف  ي م دارس   8آلب  اء واألمھ ات ولج  ان المس تفیدین ف  ي   لمج الس  

" الس   ودة"ل َزُع   :  وھ   ي،"ب   رنامج تعل   یم الف   تاة ف   ي ال   ریف "المس   تھدفة م   ن 
" ح   یدان"و ،)الحدی  دة ("  العل   یاةالرام  ی " ،)الض   الع(" المحراب  ي " ،)عم  ران (
 ).صعدة(

 فرق محلیة تطوعیة للمشاركة في دعم تعلیم الفتیات في الریف على               4تشكیل   -
 األربع المستھدفة من برنامج تعلیم            في المحافظات    ، وذلك  مستوى المحافظة  
وفق معاییر محددة تم      ) صعدةو ،الحدیدة،  الضالع،  عمران(الفتاة في الریف      

ل ضابط البرنامج وخبیر المشاركة المجتمعیة واستشاري                   َبتصنیفھا من قِ      
 .المشاركة المجتمعیة في التعلیم

، شارك فیھا   عشرة أیام   لمدة تنظیم زیارة میدانیة إلى مصر خالل شھر سبتمبر        -
ھدفت . والفروع التعلیم     مشاریع من وحدة    ضباط    و   الصندوق  فروعمدیرو   

، تطویر  التعلیم المجتمعي    مجال التعرف على تجارب مختلفة في      الزیارة إلى    
 التحلیل المنھجي والعمیق          في  خصوصًاو(مھارات التخطیط االستراتیجي          

مع قى المشاركون      والت. ) واالختیار الدقیق ألولویات التدخالت           ،للمشكالت
،فالیونیسی منظمة ،"المجلس القومي للطفولة واألمومة    "مسؤولین في كل من   

، باإلضافة إلى القیام      العالمیة "كیر"منظمة  المصریة،  وزارة التربیة والتعلیم     
 وعلى    تجارب تعلیم الفتاة بشكل مباشر،             لالطِّالع على          زیارات میدانیة   ب

، مشروع الزبالین بالمقطم   ،)اإلسكندریة (مشروع الحمایة االجتماعیة لألطفال   
 ".كاریتاس"ھیئة و ،مشروع العمل مع الفئات الخاصة
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ان الخدم   ات بالمج   الس المحل   یة والباحثی   ن    لج    ن   دوة تعریف   یة ألعض   اء تعق   د
المحلیی ن ف ي ك ل م ن محافظَت ْي ذم ار والبیض اء، والباحثین المركزیین في ذمار،            

ھم بماھ  یة أس  س ومعای  یر الخارط  ة المدرس  یة وأھمی  تھا وض  رورة     وذل  ك ل  تعریف 
اللتین  تك اتف الجھ ود م ن أج ل إنجاح مشروع الخارطة المدرسیة في المحافظتین    

ونظ   ام للمعلوم   ات  ) م   ع ملحقاتھ   ا ( حاس   وب أربع   ة أجھ   زة ُورَِّد إل   یھما أیض   ًا  
ا رؤساُء أقسام  أیام شارك فیھ7كم ا ُعِقَدت دورة تدریبیة لمدة      ). GIS(الجغراف یة   

الخارط ة المدرس یة م ن كاف ة مدی ریات المحافظتین، والباحثون من اإلدارة العامة           
لخارط  ة المدرس  یة ب  وزارة الترب  یة والتعل  یم، َركَّ  َز التدری  ب خاللھ  ا عل  ى كیف  یة     ل

وتم  . ال تعامل م ع الب یانات والمعلومات واستخدام وقراءة الخرائط وكتابة التقاریر    
تحدی  د المواق  ع الجغراف  یة   " تدریبیتی  ن منفص  لتین ف  ي مج  ال    أیض  ًا عق  د دورتی  ن  

GPSتم فیھما تدریب الباحثین على استخدام جھاز       ،")GPS( للمنش آت التعلیمیة  
 وكیف  یة عم  ل اإلس  قاطات، وأخ  ذ اإلحداث  یات، وعكس  ھا عل  ى جھ  از الكمب  یوتر     ،

ات باإلض  افة إل  ى دع  م ادارة الخارط  ة المدرس  یة بالتجھ  یز   .. GISوذل  ك ف  ي ال  ـ  
”GPS“، وأجھ  زة نظ  ام ”GIS“الالزم  ة كأجھ  زة الحاس  وب وملحقاتھ  ا، أنظم  ة 

 .GISوتم ادخال بیانات محافظة ذمار إلى جھاز الحاسوب باستخدام نظام 

 في مجال       متخصصین في العمل االجتماعي، وذلك              ناستشارییتدریب    •
 .التفعیل المجتمعي

 

 :تم تنفیذ  الدورات التدریبیة التالیة للمجتمعات المحلیةو
 

" أحور" امرأة في آلیات إعداد الحدائق المنزلیة من مدیریتي                  30تدریب    •
سیقمن بتدریب بقیة نساء المجتمع المحلي بإشراف              ، واللواتي     "اللحیة"و

 .المدربة میدانیُا
 متدربًا، واإلشراف      15االنتھاء من الدورة التدریبیة للنحالین، وتدریب                  •

والمتابعة لمدة ستة أشھر، ومتابعة تدریب بقیة أفراد المجتمع المحلي من                  
 ".أحور"النحالین من قبل المتدربین وبإشراف المدرب في منطقة 

وأتضح من  .  متدربًا من المزارعین في منطقتي أحور واللحیة           30تدریب   •
 دورة تدریبیة مكثفة في مجال الوقایة من               إلىنتائج التدریب أنھم بحاجة         

 استخدام المبیدات الحشریة بطریقة علمیة                         لیةآو ،اآلفات الزراعیة    
 .نمنطقتیالالمرض في  وصحیحة بحسب نوع

 محو األمیة م ن المدرب ات الع امالت في مجال   " 23"تنف یذ دورة تدریب یة ل ـ      •
 على أسالیب تعلیم محو األمیة بالطریقة   ، وذلك ف ي م ناطق ال تدخل المتكامل      

التول یدیة، والتي تمثل أحد األسالیب الحدیثة لتعلیم الكبار في كثیر من الدول         
ترك  ز عل  ى التغی  یر االجتماع  ي ب  القدر ال  ذي ترك  ز ف  یھ   والعرب  یة وغ  یرھا، 

 .ألمیة األبجدیةعلى محو ا
محافظة " (أحور"معلمة محو أمیة في منطقة        " 13"تنفیذ دورة تدریبیة لـ        •

حول أسالیب تعلیم الكبار، وعمل جدول متابعة للمعلمات في ھذه                     ) أبین
 .المناطق

متدربة من المولدات الشعبیات في قرى               " 15"تنفیذ دورة تدریبیة لـ              •
" اللحیة"في مدیریة       ) ح دیر راج      / دیر الردیني      / دیر موسى      /العولة(

مركز العولة    "ُعِقَدت الدورة لمدة ستة أسابیع في                   و. بمحافظة الحدیدة   
 . ورعایة األم الحاملة وركزت على مھارات القبال،"للخدمات االجتماعیة

متدربة من المولدات الشعبیات في منطقة              " 15"تنفیذ دورة تدریبیة لـ            •
ةعلى مھارات القبال       ، والتي ركزت            )محافظة عمران   (غشم    /النائف    

ورعایة األم الحامل، وباالعتماد على المنھج الُمَعدِّ من وزارة الصحة                         
 . العامة والسكان

ربع "م ن معلم ات مح و األمیة في منطقة       " 23"ت م افت تاح فص ل تأھیل ي ل ـ            •
لیلعبنمن الفتیات الراغبات في التعلم ) الحدیدة" /للح یة ا"مدی ریة   ( "ال دوس 

 تعلمن وأنة وتعل یم الك بار ف ي الم نطقة، واللواتي سبق     دورًا ف ي مح و األم ی    
ض  من مش  اریع ب  رنامج   (ف  ي فص  ول مح  و األم  یة ف  ي الم  نطقة المذك  ورة      

 .)التدخل المتكامل
 

 :برنامجالكما تم القیام بتنفیذ األنشطة التالیة في نطاق 
 

تنظیم زیارة لبعض أعضاء لجان التنمیة ومجموعة من القیادات النسویة                    •
ت الصغیرة الذي نظمھ الصندوق               آ التدخل لمعرض المنش          في مناطق   

لمنتجات بعض الجمعیات التي تنفذ مشروعات إقراض بھدف التعرف على           
بعض األنشطة وبعض التجارب المشابھة لواقع ھذه المناطق لالستفادة                      

 . منھا
القیام بنزول میداني لبعض أعضاء لجنة التنمیة ومعلمات محو األمیة                           •

 .إلقراض في المناطق األربع لبرنامج التدخل المتكامللزیارة مشاریع ا
استكمال تنفیذ المرحلة األولى من عمل برنامج التوعیة الصحیة والبیئیة                    •

 .  وعمل التقییم األولى للبرنامج التنفیذي،"أحور" و"اللحیة"ي تفي منطق
 

 وحدة المياه والبيئة
 

 املـــياهقطاع 
 

 

ص   اد م  یاه األمط   ار ف  ي عزلت   ي ع   بس   عل  ى أث   ر ال  تجربة ال   ناجحة لمش  روع ح   
ع حصاد ت م تعم یم آل یة ال تجربة على جمیع مشاری          ) المحوی ت / الخب ت (والعماری ة   

 ب  تزوید المس  تفیدین ب  المواد غ  یر    ھ  ذا المش  روع وق  د ق  ام الص  ندوق ف  ي    . الم  یاه
.  ق ام المس تفیدون بقط ع ونقل األحجار وتنفیذ جمیع األعمال     بی نما الم توفرة لدیھ م،     

.  أربع بركباستثناء كلھا مسقوفة ، بركة22ذه التجربة ترمیم وتنفیذ وق د ت م ف ي ھ        
 مم  ا رف  ع  ،ویع  ود س  ر نج  اح ال  تجربة إل  ى أن ك  ل ب  ركة تخ  دم ق  ریة واح  دة فق  ط     

 بلغ ت حوال  ي  والت  يل جم  ع وتنف یذ مس  اھمة المس تفیدین،   ھََّس   َوبالِمْلك  یةاإلحس اس  
م   یاه وبع   ض   ش   ارك ف   یھا ض   باط مش   اریع ال  عم   ل ورش   ة كم   ا ُنظَِّم   ت%.52

لعوا ف یھا عل ى س  یر   ـَّلمش روع اط   ا  إل  ى حی ث ق اموا ب زیارة میدان یة    االستش اریین، 
 . واجتمعوا بالمستفیدین لمعرفة كیفیة جمع وتنفیذ المساھمة،تنفیذال
 

2.6وااللتزامات حوالي   ًا، مشروع 40 خالل ھذا الربع     ف ي القط اع   بل غ ع دد المش اریع       
694 إلى ح تى نھای ة ھذا الربع    ع دد مش اریع الم یاه    ، فیص ل  أم ا تراكم یاً    .مل یون دوالر  

مل  یون  44.4إل  ى  ق  رابة  الص  ندوق اإلجمال  یة ف  ي القط  اع  تال  تزاماوتص  ل مش  روعًا، 
 .دوالر

 

 قطـــاع البيئة
 

االقتص   ادیةالط   رق "دت دورة تدریب   یة بع   نوان ِق    ُع، األوروب   ي االتح   ادب   تمویل م   ن
وق د ش ملت الدورة الجانب النظري    . تش اریاً اس 24ش ارك ف یھا     " لمعالج ة الم یاه العادم ة     

، "صنعاء"،  "عمران"،  "حجة"  في معالجةال محطات    إلى  حیث قاموا بزیارة   ،والعمل ي 
وتج  در اإلش  ارة إل  ى أن  . وق  د اس  تمرت ال  دورة لم  دة ثالث  ة أس  ابیع  . "ع  دن"، و"ذم  ار"

 ال   ذي  األم  ر ، المحلیی  ن االستش   اریین ل  دى   ك  ان موج  وداً   ش   دیدًاال  دورة لب  ت احت  یاجاً   
 .سینعكس بشكل إیجابي على تدخالت الصندوق في ھذا القطاع مستقبًال

 
خ  الل ) المواف  ق عل یھا، والت  ي یج ري تنف  یذھا، والم نجزة   ( یص ل ع دد مش  اریع القط اع   

ھذا .  دوالرمل یون  0.9بلغ ت ال تزامات الص ندوق ق رابة       مش روعًا، وق د  13إل ى  ال ربع  
.مشاریع 103ط اع ح تى نھای ة ھذا الربع        وق د بل غ الع دد التراكم ي للمش روعات ف ي الق            
13في قطاع البیئة إلى حوالي    ) التراكمیة(وبذل ك تص ل ال تزامات الص ندوق اإلجمال یة           

 . دوالرملیون 
 

  واألصغر المنشآت الصغيرة تنميةوحدة
 :أھمھا  من،األنشطة عددًانفذت الوحدة خالل الربع 

 
 دعم صندوق تمویل الصناعات والمنشآت الصغیرة

 

صندوق تنمیة الصناعات      " اتفاقیة تمویل، حصل            2004 اغسطس      22قَِّعت في      ُو
وھذا ھو القرض     .  ملیون ریال    90بموجبھا على قرض بمبلغ         " والمنشآت الصغیرة  

الثاني الذي یاتي في اطار الدعم الفني الذي یقدمھ الصندوق االجتماعي لصندوق                             
" 899"م   2004 سبتمبر      وقد بلغ عدد القروض النشطة حتى نھایة شھر                  . التمویل

 .قرضًا
 

 توقیع اتفاقیات
 

توقیع على عدد من االتفاقیات یقدم الصندوق بموجبھا التمویل لعدد من الجھات                     التم  
التي تقدم خدمات التمویل الصغیر واالصغر وذلك لدعم قدراتھا في ھذا لمجال، كما                      

 :یلي
 ملیون  17بمبلغ  ) الحدیدة-بیت الفقیھ " (الجمعیة الخیریة لتنمیة المرأة    "اتفاقیة مع       -

 .ریال
 . ملیون ریال61.5بمبلغ " المؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر"اتفاقیة مع  -
 . ملیون ریال26.5بمبلغ ) فرع أبین" (اتحاد نساء الیمن"اتفاقیة مع  -

 
 رات تدریبیة وورش عملدو

ة وورش  نظم الصندوق، خالل الربع الثالث من ھذا العام، عددًا من الدورات التدریبی                 
 :العمل على النحو التالي

3 أقیمت الدورة خالل الفترة من           :دورة إدارة المتأخرات وتحدید أسعار الفائدة          •
 برنامجًا من برامج التمویل األصغر          14، وشارك فیھا مدیرو        5/7/2004إلى  

الشبكة العربیة للتمویل     "وقد تم تنظیم الدورة بالتعاون مع             . وبعض المحاسبین  
 ").بلسنا" ("األصغر

 
 مشاركًا  29 ُعِقَدت الدورة التي شارك فیھا           :الدورة التدریبیة في التحلیل المالي        •

وقد تم عمل    .  في صنعاء    21/7/2004 -17 برنامجًا خالل الفترة من           14من   
دراسة میدانیة لنتائج الدورة، َوُوِجَد أن معظم البرامج استفادت من الدورة وبدأت             

 .یھا میدانیًافي تطبیق المعارف التي حصلت عل
 
م ورشة عمل شركاء         22/7/2004ُعِقَدت في      :ورشة عمل شركاء الصندوق         •

الصندوق في مجال التمویل األصغر، حیث تم مناقشة التطور في تنفیذ خطط                       
 برنامجًا  13 مشاركًا من     27حضر الورشة    . ، ودور مجالس اإلدارة    2004عام  

 . للتمویل األصغر
 
في : الجمعیات الحرفیة والمھنیة في تعز         المشروع التجریبي لتدریب أعضاء            •

إطار المشروع، تم تنفیذ عدد من الدورات التدریبیة ألعضاء الجمعیات الحرفیة               
المیكانیك، اللحام، الكھرباء، الحالقة، الكوافیر،            : المھنیة في المجاالت التالیة        

 .وغیرھا... التصنیع الغذائي، الخیاطة، التطریز
 

 أخبـــار الوحــدات

 وحدة التعليم
عل یھا خالل ھذا  بل غ ع دد المش اریع الم نجزة والت ي دخل ت م رحلة التنف یذ والمواف ـَق                  

.  مشروعًا2,056 مش روع، وبذل ك یك ون العدد التراكمي لھذه المشاریع       100ال ربع   
 مل  یون دوالر أمریك  ي، 10.2وبلغ  ت ال  تزامات الص  ندوق خ  الل ھ  ذا ال  ربع حوال  ي  

165.1وبذل  ك تص  ل ال  تزامات الص  ندوق اإلجمال  یة ف  ي قط  اع التعل  یم إل  ى حوال  ي      
بالغ ال تعاقدیة عل ى األعم ال حتى نھایة ھذا الربع         كم ا بل غ إجمال ي الم        . مل یون دوالر  

 . ملیون دوالر تقریبًا127.5
 
 تحسین المنشآت التعلیمیة. 1

 یولیو 14–12قط اع المش اریع، ت م ف ي الف ترة         / بال تعاون م ع وزارة الترب یة والتعل یم        
 تنف  یذ ورش  ة عم  ل لمناقش  ة األس  س والمعای  یر الھندس  یة واألنم  اط والتص  امیم  2004
ة المق   ترحة م   ن ق   بل القط   اع بھ   دف إح   داث نقل   ة نوع   یة ف   ي مج   ال األبن   یة  الجدی  د 

المدرس یة م ن حی ث اس تیعاب متطل بات الم ناھج التعلیم یة الحدی ثة واألنشطة الصفیة                  
والالص فیة المص احبة، وأیض ًا المالئم ة لألنم اط البنائیة التقلیدیة المتعددة والمرتبطة       

 الورش ة ع ددًا كب یرًا م ن ممثل ي الجھات        وق د ض مت   . بالم ناخات المخ تلفة ف ي بالدن ا       
وق  د . ذات العالق  ة والمھتمی  ن م  ن جم  یع المحافظ  ات، والذی  ن أث  روا الورش  ة ب  آرائھم

خ  رج المش  اركون بع  دد م  ن التوص  یات الت  ي ُض  مَّْت إل  ى أدب  یات ووث  ائق الورش  ة،     
مل زمة لجمیع الجھات العاملة في   —بع د إق رارھا م ن ِق َبل ق یادة ال وزارة           —وس تكون 

یأتي ھذا النشاط في إطار مشروع تحسین المنشآت التعلیمیة   . ل األبنیة المدرسیة  مج ا 
والھ ادف إل ى وض ع األس س والمعاییر الھندسیة     (الُمَوقَّ ع م ع وزارة الترب یة والتعل یم         

المالئم   ة، وتعم   یمھا عل   ى جم   یع المؤسس   ات العامل   ة ف   ي مج   ال تنف   یذ المنش   آت        
 ).التعلیمیة

قطاع المشاریع بعدد /ار تجھ یز اإلدارة العام ة للمش اریع    كم ا ت م أیض ًا ف ي ھ ذا اإلط         
م  ن أجھ  زة الحاس  وب والتجھ  یزات األخ  رى الت  ي س  وف تس  اعد العاملی  ن ف  ي ھ  ذه        

18ویجري حالیًا اإلعداد لبرنامج تدریبي یضم     . اإلدارة عل ى تسھیل وتحسین أدائھم     
ر المتعلقة بعملھم، ك ادرًا ھندس یًا ف ي اإلدارة لتدری بھم عل ى اس تخدام ب رامج الكمب یوت          

والت ي ستساعدھم على تحسین أدائھم ورفع كفاءاتھم في مجال أعمالھم المختلفة، مما      
 . سینعكس إیجابًا على نوعیة المنشآت التعلیمیة التي یقومون بتنفیذھا

 

 إنشاء مكاتب التربیة والتعلیم بالمدیریات. 2
 إلنشاء سبعة مكاتب للتربیة ت م خالل الربع الثالث من ھذا العام إنزال سبع مناقصات       

مذیخ  رة  / القف  ر/ ، الس  دة)محافظ  ة تع  ز (المواس  ط  / والتعل  یم ف  ي مدی  ریات القاھ  رة   
ویج ري حال یًا االن تھاء م ن إجراءات     ). محافظ ة لح ج   (القب یطة   / ، تب ن  )محافظ ة إب  (

 . الترسیة للبدء في التنفیذ
 

 إنشاء ریاض األطفال. 3
 فصول مع       3نمط    (فیذ روضتي أطفال          تم خالل ھذا الربع مناقشة وإقرار تن                  

6نمط  (محافظة إب، وروضة أطفال       " / الظھرة"و" المشنة"بمدیریتي  ) الملحقات
ویجري حالیًا االنتھاء    . محافظة عدن / بمدیریة الشیخ عثمان   ) فصول مع الملحقات   

  .من إعداد المخططات الھندسیة وجداول الكمیات ووثائق المناقصة األخرى
 طني للتقویم والقیاس التربويإنشاء مركز و. 4

تم ت الموافق ة عل ى تأس یس مؤسس ة ت ربویة متخصص ة تخدم احتیاجات الوزارة في                   
جوان ب االمتحانات والقیاس والتقویم التربوي بطریقة مھنیة تعكس أحدث التطورات   

وق   د تم   ت الموافق   ة عل   ى اس   تقدام خب   یر  . ال   نظریة والتطبیق   یة ف   ي ھ   ذه المج   االت 
وزارة عل   ى وض   ع ھیكل   یة المرك   ز، وت   زویده بالتجھ   یزات متخص  ص لمس   اعدة ال    

 مج  ال ال  تقویم والق  یاس ي، وتدری  ب الك  وادر ال  تربویة ف  ةوالمع  دات واألث  اث الالزم  
ویھ دف ھ ذا المش روع إل ى تحس ین م نظومة ال تقویم والق یاس ال تربوي في                .ال تربوي 

واألبح   اث اإلط   ار الع   ام لل   نظام ال   تربوي والتعلیم   ي، واس   تثمار ن   تائج الدراس   ات    
، بم  ا یحق  ق ال  تطور النوع  ي للعمل  یة  سال  تربویة والمیدان  یة ف  ي مج  ال ال  تقویم والق  یا 

 .التعلیمیة والتربویة
 

 دعم الموھوبین والمتفوقین. 5
 تمت الموافقة على تمویل المشروع، وذلك للتحضیر واإلعداد لبرامج تحقق الدعم 

وزارة التربیة والتعلیم من خالل    للموھوبی ن والمتفوقی ن، وال بدء في تنفیذھا بمساعدة          
اس تقدام خ برة إقلیم یة للمس اعدة على وضع نظام مؤسسي متكامل لرعایة الموھوبین       

 .والمتفوقین
 

  برنامج تعلیم الفتاة في الریف. 6
مدارس  8موافق ة لج نة المش اریع عل ى ب ناء وترم یم وإض افة فص ول دراس یة في                  -

ن والضالع، وثالث مدارس في كل      مدرستان في محافظَتْي عمرا    (ب نات بالخاص ة   
 ). من محافظَتْي صعدة والحدیدة

 للتعرف أیام، وذلك 8 استغرقت   المش اركة ف ي زی ارة میدان یة إل ى دول ة بنجالدش             -
 غ   یر والتعل   یم، التعل   یم المجتمع   يت ف   ي مج   اال"ب   راك"عل   ى أنش   طة م   نظمة  

 .  وأنشطة الشباب التعلیمیة، والصحة،نظاميال
 

63



 
 
 

      
 
 

 

4
2004 سبتمرب –يوليو :: العدد السابع والعشـرون  

  

2004 سبتمرب –يوليو :: العدد السابع والعشـرون 

  
 رف ع كف اءة وخ برات أعض اء ووحدات       مواص لة مش اریع تناول ت موض وعاتھا     •

المج   الس المحل   یة ح   ول مفھ   وم وتطب   یقات التنم   یة بالمش   اركة، ودورة ح   یاة   
لمساعدتھا   مع المجتمعات المحلیة   العمل  وطرق وتع ریفھم بأسالیب  المش روع،   

 .احتیاجاتھا الحقیقیة من المشاریع والخدمات التنمویة ید ومعرفةعلى تحد
 

 تع  ز وعم  ران، ھدف  ت إل  ى ب  ناء  البیض اء، مش روعات ت  م تنف  یذھا ف  ي ذم  ار،  4 •
ق   درات ع   دد م   ن االستش   اریین وص   غار المقاولی   ن الذی   ن یعمل   ون ف   ي تنف   یذ  
مش  اریع الص  ندوق واإلش  راف عل  یھا، وك  ذا تحس  ین مع  ارفھم وتع  ریفھم بآل  یة    

   . مل الصندوق وإجراءاتھ التنفیذیةع
مش  روعات ف  ي وض  ع الدراس  ات األول  یة والتش  خیص المیدان  ي لالحت  یاجات   4 •

والمش كالت الخاص ة بالمجتمعات المستھدفة، للخروج بنتائج واقعیة، وذلك في        
إط    ار ح    رص الص    ندوق عل    ى ت    زوید الف    رق المیدان    یة م    ن االستش    اریین  

وع بأس س وتطبیقات العمل مع المجتمعات   واالستش اریات والعاملی ن ل دى الف ر       
 بك   ل أدوات   ھ  (PRA)بالمش   اركة، وآل   یة  تنف   یذ  البح   ث الریف   ي بالمش   اركة     

 .وتقنیاتھ
 

في ) لج ان المس تفیدین  (مش روعان ف ي ب ناء ق درات أعض اء اللج ان المجتمع یة            •
 .الجوانب المالیة واإلداریة والتنظیمیة

 

إل   ى جان   ب  ( الفنیی   ن مش   روع تدریب   ي، ھ   دف إل   ى رف   ع وتحس   ین مھ   ارات    •
ف  ي مج  ال اإلش  راف الفن  ي  ) االستش  اریین والفن  ي المق  یم ف  ي م  نطقة المش  روع 

 .على مشاریع الصندوق
 

من خالل بناء قدرات إدارة ) ف ي قعط بة   (مش روع لدع م مرك ز األس ر المن تجة            •
المرك  ز إداری  ًا ومال  یًا وتس  ویقیًا، تدری  ب مدرب  ات المرك  ز وإكس  ابھن مھ  ارات   

 .واألشغال  الیدویةفي   الخیاطة 
 

یتواصل . ب رنامج تدریبي في مجال بناء قدرات النحالین لتطویر الثروة النحلیة            •
9ھ ذا ال برنامج للس نة الثان یة، حی ث ت م م ن قبل تنفیذ تدریب موقعي من خالل               

وسیتواص   ل ھ   ذا الع   ام، .  محافظ   ات5 نح   اًال ف   ي 480س   تفاد م   نھا ا دورات،
 .   محافظات4 لمائَتي نحال في  دورات8وحتى شھر دیسمبر، تنفیذ 

 

لس بع جھ ات غیر حكومیة  ف ي الجوان ب المؤسس یة     مش روع للتدری ب الموقع ي    •
لتنم   یة قدراتھ   ا اإلداری   ة والمال   یة، دعمھ   ا بالس   جالت لتنظ   یم عملھ   ا المال   ي    
واإلداري والتس ویقي، تدری ب لق یادات الجمع یات عل ى كیف یة تحدید الفجوة في                

ات ص  غیرة ت  در دخ  ًال للجمع  یات، تدری  ب ف  ي   الس  وق المحل  یة لعم  ل مش  روع 
إقام   ة مش   روعات إنتاج   یة  ص   غیرة م   درة للدخ   ل، وتدری   ب للحص   ول عل   ى  

    ...تمویل، و الترویج ألھمیة العمل الطوعي
 

مش روع تم ثل في ورشة عمل حول زراعة وتسویق محصول البن للمختصین           •
نتاج وتسویق والمزارعی ن وصناع القرار الستعراض ومناقشة واقع زراعة وإ   

الب   ن،  والخ   روج بتص   ورات عمل   یة لتذل   یل م   ا أمك   ن م   ن تل   ك الص   عوبات     
 .والتحدیات

 

مش  روع واح  د ف  ي مج  ال إع  داد مدرب  ات استش  اریات للص  ندوق ف  ي أربع  ة           •
لنس اء یعمل ن بشكل   ) الخ یاطة، ال زھور، أعم ال ال نفایات، وال تطریز         (مج االت   

ة أو خاص  ة، ولدیھ  ن ح  ر ف  ي مھ  نة الخ  یاطة دون أي ارت  باط بوظ  ائف حكوم  ی 
 .  االستعداد التام للتدریب في المناطق الریفیة

 

م  ن خ  الل تنظ  یم ث  الث  " 3–إی  داس"مش  روع واح  د ف  ي مج  ال دع  م مش  روع    •
 .دورات تدریبیة في مجاالت اإلدارة والمحاسبة للجمعیات الزراعیة

 

مش  روع واح  د ف  ي مج  ال دع  م وتدری  ب ف  رع اإلتح  اد التعاون  ي الزراع  ي ف  ي     •
 .  والجمعیات التابعة لھ" مرانع"محافظة 

 
 قطاع الدعم املؤسسي

 
 : تركزت أنشطة القطاع في ما یلي

 مشاریع في تقدیم الدعم المؤسسي لجمعیات تنمویة وخیریة في كل من أمانة         6 •
 .. العاصمة، القطن، تعز، ذمار والبیضاء

 

مشروع واحد للدعم المؤسسي للجمعیة الیمنیة للتوعیة من مخاطر وأضرار                 •
 .لمخدراتا

 

ى ـَّي تبن ت ال المكتبات العامة وذلك ضمن سلسلة     (ةدعم مكتبات عام  لمشاریع   3 •
المشاریع بناء  تشمل ھذه   و ).اتظ في عدد من المحاف    تجربة تأسیسھا الصندوق  

 وتجھیز مكتبة        ، السجن المركزي       إصالحیة لنزالء        ةوتجھیز مكتبة عام       
، ومشروع تأسیس   العاصمةفي أمانة   ) نقم (أزالطفال والشباب في مدیریة      لأل

 توفیر  ة على  الثانی  وتشتمل المرحلة   .في األمانة أیضاً    ة مدرس 17مكتبات في    
 . المكتباتوإدارة األرشفة وتدریب المختصین في مجال ،كتب إضافیة

 

 
 
 

 
 برنامج الجودة التعلیمیة. 8

 

المدارس التي وض ع مس ودة لخط ة تش تمل على معالجات لالختالالت في كافة        ت م   
ارة المدرسیة والطاقم ، ووض ع برنامج تدریبي مفصل یشمل اإلد       یش ملھا ال برنامج   

معلم  ي  لام  تحان تحدی  د المس  توىكم  ا ُنظِّ  م . التعلیم  ي واألخص  ائیین ف  ي المدرس  ة 
ومعلم ات اللغ ة اإلنجل یزیة ف ي م دارس ال تجربة تمھ یدًا الل تحاقھم بدورة اللغة في                

زید "مدارس، وھي   ال  ھذه  بتدریب المعلمین في ثالث من     َوُبِدَئ ،معھ د متخصص  
 حیث التحق )صنعاء(، عبد الخالق عزان )إب(لد بن الولید ، خا )تع ز " (الموش كي 

معلم   و ومعلم   ات اللغ   ة اإلنجل   یزیة بدورتی   ن مكثفتی   ن ف   ي اللغ   ة، وب   دأ تدری   ب    
 لیش  مل الم  دارس  14/10/2004م ویس  تمر ح  تى  14/8/2004المعلمی  ن ب  تاریخ  

" أم المؤمنی   ن"، )ع   دن" (المم   دارة"ال   ثالث المذك   ورة اع   اله، باالض   افة ال   ى    
 ).أمانة العاصمة(، مدرسة حفصة )أبین" (مجمع مدرسة الزھراء"، )دیدةالح(
 

 وحدة الموروث الثقافي والطرق الريفية 
 

 مشروعًا بكلفة تقدیریة 11بل غ ع دد المش اریع المطورة في القطاعین خالل الربع        
 مل  یون دوالر، وبذل  ك یص  ل الع  دد التراكم  ي للمش  اریع ح  تى نھای  ة       0.9تق  ارب 

 .  ملیون دوالر27.1 مشروعًا، والحجم التراكمي لالستثمار 222الربع الى 
 

 قطاع املوروث الثقايف
 

 ترمیم وصیانة جسر عامر بن عبد الوھاب §
 

في ) األساطیة(البنائین الَمَھرة التقلیدیین  تنف یذًا ل توجھات الصندوق في تفعیل دور  
لخاصة بترمیم مج ال الترم یم والص یانة والب ناء التقل یدي، فقد تم حصر المناقصة ا            

عل  ى ھ  ذا ال  نوع م  ن    ) الض  الع/ دم  ت (وص  یانة جس  ر عام  ر ب  ن ع  بد الوھ  اب      
. البنائی ن، وذل ك تالف یًا لدخولھ م في مثل ھذه األعمال من خالل مقاولین عمومیین               

 م ن ھ ؤالء البنائین من ذوي التجربة والخبرة في     6وعل ى ھ ذا األس اس ت م تأھ یل           
 أسالیب قراءة وفھم المخططات وتقدیم م ثل ھ ذه األعم ال، حی ث ت م تدری بھم عل ى             

وبع   د تحل   یل الع   روض المقدم   ة م   نھم، ت   م إرس   اء المناقص   ة عل   ى      . الع   روض
المؤھ ل فنیًا واألقل سعرًا، والذي باشر تنفیذ األعمال الموكلة لھ بتنفیذ   " األس طى "

50وقد أنجز أكثر من  . الم رحلة اإلنقاذی ة للمواض ع المھ ددة باالنھ یار ف ي الجسر            
الجدی  ر بالذك  ر أن جم  یع الم  واد المس  تخدمة ف  ي تنف  یذ ھ  ذا     .ك األعم  الم  ن تل  % 

وقد . المشروع ھي مواد محلیة، تتمثل باألحجار ومادة الطین والقضاض والقطرة         
والم  ناطق " دم  ت"م  ن أب  ناء مدی  ریة   وتدری  ب ع  دد  أس  ھم المش  روع ف  ي تش  غیل  

 .المحیطة بھا
 

 ) الجوفمحافظة(مشروع إنقاذ موقع أثري بمدینة السوداء  §
 

تم االنتھاء من تنفیذ المرحلة األولى واألساسیة من مراحل إنقاذ الموقع عبر                           
المعھد الفرنسي لآلثار بالتنسیق مع الھیئة العامة لآلثار والمتاحف، حیث تمت                     
الحفریة األثریة وأسفرت عن اكتشاف معبد فرید من نوعھ یحتوي على تعابیر                    

درة مقارنة بما تم اكتشافھ حتى اآلن في               رمزیة باألشكال والرسومات ُتعتبر نا        
اآلثار الیمنیة، وتـُثبـِت قوة العالقة الحضاریة بین حضارتي الیمن وبالد ما بین                   

 .وقد أصدر المركز الثقافي الفرنسي تقریرًا بھذا الخصوص. الرافدین
 

 قطاع الطرق الريفية
 

ة خالل الفترة عمل لمناقشة مسودة تحدیث دلیل العمل للطرق الریفی عق دت ورشة 
 وحض ر ھ ذه الورش ة ض باط مش اریع الط رق في فروع          4/10/2004-27/9م ن   

الص ندوق ، وقد تم طرح مقترحات لتحدیث آلیات العمل الخاصة بمشاریع الطرق    
م ن خ الل ال تجارب المكتب یة والمیدان یة لمش اریع الط رق الم نجزة وتحت التنفیذ ،           

لخاص بدلیل العمل والمـُعـَدِّ من ِقَبل وخ الل ھ ذه الورشة تم التطرق إلى المقترح ا       
 .خبیر دولي في مجال الطرق

 

 وحدة التدريب والدعم المؤسسي
29:  مشروعاً 49 من العام الجاري التعاقد على تنفیذ            الثالثإجماًال، شھد الربع     

 مشروعًا في قطاع الدعم             20، و   %)62(مشروعًا منھا في قطاع التدریب                
 %).38(المؤسسي 

 

 يبقطاع التدر
 : تمحورت مشروعات قطاع التدریب في المجاالت التالیة

یمثل المرحلة الذي  و،مش روع لتدری ب مدرب ات ف ي مج ال التصنیع الغذائي        •
 من 20ویتمحور النشاط الحالي في تدریب . الثان یة م ن مش روع سبق تنفیذه      

المدرب   ات م   ن عش   ر محافظ   ات ف   ي مج   ال التص   نیع الغذائ   ي باالس   تعانة    
 من  600وس تتولى المدرب ات بعد ذلك تدریب        ..  متخصص ة  بخ برات لبنان یة   
 ).  في كل محافظة60بمعدل (النساء الریفیات 

 

3 اشتملت على  دعم        ، مشاریع في مجال الدعم المؤسسي للمراكز النسویة          4 •
، ) صنعاء /الروضة(، مركز التدریب النسوي       )المحویت( األمیةمحو  لمراكز  

، )حجة(األساسي النسوي   مركز التدریب   ،  )لحج(دعم مركز األكاحلة النسوي     
 محو  ة، على حرف مثل التطریز، الخیاط         المتدرباتمن خالل تدریب      وذلك   
 .، والتدریب في المجاالت المالیة واإلداریةاألمیة

.  تعز   في محافظة     دعم مؤسسي لمركز التدریب واإلعالم الریفي            لمشروع    •
یة، في بناء قاعات تدریب إضافیة مجھزة بالوسائل الضرور                ویتمثل الدعم      

 والمعدات    األخرى   الدعم بعدد من أجھزة الحاسوب واألجھزة            إلى باإلضافة
 .ذات العالقة بطبیعة عمل المركز

مراجعة وتطویر دلیل النظام المحاسبي المبسط للجمعیات، لتوحید                لمشروع    •
 . الجمعیاتواحتیاجات وتبسیط النظام بما یتناسب، الرؤیة لدى المدربین

انات الموحدة للتعاونیات والمنظمات غیر الرسمیة،        توسیع قاعدة البی   لمشروع   •
لتوسعة شبكة المعلومات في اإلدارة العامة لتشمل ربط مختلف مكاتب                                

 ذات    ىالمحافظات بالشبكة الرئیسیة، إضافة إلى ربطھا بالجھات األخر                        
 .العالقة

 سیتم دعم     حیثالمرحلة الثالثة،     /دعم الجھاز المركزي لإلحصاء          لمشروع    •
د من األجھزة  الحدیثة وربطھا بالشبكة الجدیدة للتسریع من                            الجھاز بعد   

 .عملیات معالجة البیانات
وھو .. مشروع لتقییم برنامج تنمیة المجتمعات المحلیة، واإلشراف علیھ                        •

  .   محافظات5البرنامج الذي تم نقلھ مؤخرًا إلى الصندوق ویعمل في 
 

 وحدة الصحة والحماية االجتماعية
دة خالل الربع التعاُقد على وتنفیذ مشاریع وبرامج ودورات                أنشطة الوح   شملت

 الصحة والفئات ذات االحتیاجات الخاصة، وبرنامج التدخل            قطاَعْيفي كل من      
 .المتكامل

 

 قطاع الصحة
 

تم خالل ھذه الفترة استمرار تطویر عدد من المشاریع الصحیة  بالتفاوض                              
خرى عامة والسكان والجھات األ   والنقاش مع الجھات المعنیة في وزارة الصحة ال        

 : ومن ھذه المشاریع.ذات العالقة
سرة لوزارة الصحة العامة والسكان عبر صندوق       األدعم توفیر وسائل تنظیم      •

 .دوالر 200,000بمبلغ  مم المتحدة للسكاناأل
 

حدیثي  األطفال   في رعایة    یًا تمریض  ًا كادر  20 و  ًا طبیب  15تدریب وتأھیل      •
 . لالختصاصات الطبیةيیمنالوالدة عبر المجلس ال

 

ي عبر المجلس الیمن   ي في التمریض النفس   یًا تمریض ًا كادر 20تدریب وتأھیل    •
 .لالختصاصات الطبیة

، من   داء خریجات التدریب الصحي المدعوم من الصندوق             أتقییم   اإلعداد ل   •
وسیبدأ تنفیذ   ". سول" وذلك مع جمعیة         قابالت مجتمع وعامالت صحیات،      

 .التقییم قریبًا
 من مدرسي المعاھد الصحیة العلیا وفروعھا لنیل درجة                                  40ھیل     تأ •

َتْيع بالتنسیق مع كل من جامع               م في صحة المجت         يریوس التكمیل   والبكال
 ."التكنولوجیاوالعلوم "و "صنعاء"

 من   المكال  في عادة تأھیل وتجھیز المختبر التابع للمعھد الصحي          إلمشروع   •
 .مختبربة وطالبات دبلوم فني  توفیر مستلزمات التدریب العملي لطلخالل

 

 قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلاصة
 

 الوطنیة للطفولة والشباب، شارك                اإلستراتیجیةضمن دعمھ لتطویر             •
إلىالوصول   "قلیم الشرق األوسط بعنوان            في ورشة عمل إل          الصندوق

مھا البنك الدولي في        ظالتي ن  و ،"األطفال والشباب األكثر عرضة للفقر          
ًاوقد قدم الصندوق عرض   . اركة عدد من دول الشرق األوسط      واشنطن بمش 

المراحل تصورًا عن    و اإلستراتیجیة،لما تم تحقیقھ من مراحل تجاه تطویر          
 والجھود الحكومیة المبذولة حالیًا والمخطط لھا تجاه مواجھة                         ،القادمة

وباإلضافة إلى     . تحدیات حمایة وتنمیة الطفولة والشباب في الیمن                          
 المجلس األعلى لألمومة            د شارك في الورشة كٌل من                  الصندوق، فق   

..فالیونیسی ومنظمة         ، ووزارة التخطیط والتعاون الدولي                 ،والطفولة
 . أمین العاصمة وممثل عن سفارتنا في واشنطنھا أیضًاحضرو

أقامت الوحدة ورشة عمل شارك فیھا مدراء فروع الصندوق حول                                 •
جرى  ،الصندوق االجتماعي لھ   ودعم   ،"برنامج التربیة الشاملة في الیمن     "

 استعراض ومناقشة توجھات المرحلة الثالثة لقطاعي الصحة والفئات              فیھا
 .2005الخاصة والمخرجات المتوقعة، وذلك إعدادًا لخطة العام 

 

ت أقیم،ض من أنش طة مش روع إعداد مدربین وطنیین في مجال التربیة الشاملة           •
تعل    یم "م دورة تدریب   یة ف    ي مج   ال   2004 أك    توبر 26-14ف   ي الف    ترة م   ن    

 م  ن العاملی  ن ف  ي م  دارس الترب  یة ًامدرب   وًا معلم  لعش  رین" المكفوفی ن ودمجھ  م 
،"لح   ج" ،"تع   ز" ،"أمان   ة العاص   مة" :ھ  ي و ،الش  املة ف   ي خم   س محافظ   ات 

 ھ  ذه ال  دورة ھ  ي حلق  ة م  ن سلس  لة م  ن   أنوالجدی  ر بالذك  ر  ".ع  دن" و"بی  نأ"
ع   داد ھ   ؤالء المتدربی   نإ إل   ى والرام   یة ،التدری   بات الت   ي تض   منھا المش   روع 

 .التربیة الشاملة مدربین وطنیین في مجال لیصبحوا

مم  ثلة بقط  اع التعل  یم الع  ام (ف  ي س  یاق دع  م الص  ندوق ل  وزارة الترب  یة والتعل  یم   •
في  يض من أنش طة مش روع تدریب      –  ق ام الص ندوق    )ب رنامج الترب یة الش املة     و

 األول  ى أقیم  ت ف  ي أمان  ة    :بتنف  یذ دورتی  ن تدریبیتی  ن   –  الترب  یة الش  املة مج  ال
 والثان یة ف ي محافظة عدن      ،2004 برس بتم  18-16العاص مة خ الل الف ترة م ن         

 وق  د ش  ارك ف  ي الدورتی  ن ع  دد م  ن م  دراء   .س  بتمبر 23-22خ  الل الف  ترة م  ن  
 ورؤساء المجالس المحلیة التي تقع مدارس     ، وم دراء المدارس   ،مكات ب الترب یة   

ف   ي  وكذل   ك ض   باط الف   ئات الخاص   ة  ا،الترب   یة الش   املة  ف   ي نط   اق مدی   ریاتھ 
 وتھ  دف .خ  رى العامل  ة ف  ي ذات المج  ال   وع  دد م  ن المؤسس  ات األ ،الص  ندوق

 .ن إلى التوعیة حول التربیة الشاملة لدى العاملین في ھذا المجالاالدورت

ف  ي إط  ار توجھ  ات الص  ندوق للم  رحلة التنف  یذیة الثال  ثة بش  أن العم  ل م  ع ذوي     •
االحت یاجات الخاص ة وسیاس تھ الرام یة إل ى تنف یذ وتموی ل مش اریع ترتكز على                 

دع  م جمع  یة ال  رحمة  "ض  من أنش  طة مش  روع  (لص  ندوق المج  تمع، فق  د دع  م ا 
 إب تعاث ع دد م ن العاملی ن ف ي الجمع یة للمش اركة ف ي ال دورة          )"للمعاقی ن ذھن یاً  

األردن -انت في عمَّ َدِقاإلقلیم یة العرب یة ال رابعة ف ي التأھیل المجتمعي والتي عُ           
"سیتي"مركز (( ة وقد نظم ھذه الدور  .5/10/2004 إلى   6/9خ الل الفترة من     

 ویھ  دف التدری  ب إل  ى  . مص  رف  ي)) للتدری  ب والدراس  ات ف  ي اإلعاق  ة الذھن  یة  
إكس   اب المش   اركین مھ   ارات معرف   یة وعمل   یة ح   ول التأھ   یل المرتك   ز عل   ى    

وكیف  یة ،  وكیف  یة إع  داد خط  ة ب  رنامج تأھیل  ي مرتك  ز عل  ى المج  تمع    ،المج  تمع
 المجتمع لتحریك وتفعیل إمكاناتوكذا  ،تخط یط وتنفیذ برامج للعمل مع األسرة   

 . واإلشراف والمتابعة لھذه المشاریع، لخدمة قضایا اإلعاقةيالمحل

وضمن ( اجتماعیاف ي إط ار ب رنامج رف ع الوع ي الصحي لدى الفئات المھمشة          •
، ُعِقَدت أوائل )"األنش طة الص حیة في محوى عصر بأمانة العاصمة       "مش روع   

مح  وى "ت م  ن  ص  حیا"6"ل ـ ال  دورة التنش  یطیة ) أس ابیع  3ولم  دة ( ش ھر یول  یو 
، وق  د ش  مل ب  رنامج التدری  ب المواض  یع الخاص  ة بص  حة األم والطف  ل".عص  ر

وتھ  دف ال  دورة إل  ى تطوی  ر   .  وص  حة البی  ئة ،والوقای  ة م  ن األم  راض المعدی  ة  
 وتمكینھ  ن م  ن تحس  ین المس  توى  ،ق  درات الص  حیات الم  تواجدات ف  ي المح  وى 

 تم في نھایة  وقد ".المحوى"الص حي م ن خ الل تنف یذ برنامج توعیة لألسر في             
 . والدة للمتدربات)شنط(  حقائبالدورة توزیع

 ف ي ھذا   وإنش اء مرك ز مص ادر    ،ف ي إط ار دع م ب رامج تنم یة الطفول ة الم بكرة              •
 والتي عقدت ، وب ناًء على توصیات الورشة التعریفیة للطفولة المبكرة   المج ال ،  

 ش اركت ضابطة مشاریع الفئات     ...2004 ف برایر    29بدع م م ن الص ندوق ف ي         
 خ  الل إری  تریاالخاص  ة ف  ي ال  زیارة االس  تطالعیة لمرك  ز المص  ادر ف  ي دول  ة    

 م  ن تج  ارب واالس  تفادةبھ  دف ال  تعرف ، وذل  ك 2004 س  بتمبر 17-10الف  ترة 
 .اآلخرین في دعم برامج الطفولة المبكرة

بھ  دف خل  ق ھوی  ة ثقاف  یة خاص  ة ب  الطفل الیمن  ي الموھ  وب م  ن مخ  تلف الف  ئات   •
22/8/2004 ف  ي أقیم  ت) وارع، أی  تام، أح  داثمعاقی  ن، مھمش  ین، أطف  ال الش  (

 وأس   الیب ،ف  ي ف  ن اإلع  الن   )  س   نة18 ـ 14 ( طف  الً لثالثی  ن ال  دورة التدریب  یة   
... وتنفیذھا على الفلكس الحراري   ،)فوتوش وب ( بالكمب یوتر    اإلعالن ات تص میم   

 س یقوم األطف ال بتص میم إعالن ات ی تم بعدھ ا إقامة       ، م ن التدری ب  االن تھاء وبع د   
في ھذا المشروع دمج فئات مختلفة من  وتم   .جات األطفال الفنیة  مخ ر لمع رض   

 .مستقبًال ات مھاراكتساباألطفال في عمل فني قد یساعد بعضھم في 
 

 برنامج التدخل املتكامل 
 

 الس  عي لتحس  ین األوض  اع ف  ي  إط  ار وف  ي ،ض  من أنش  طة ب  رنامج ال  تدخل الم  تكامل 
 : لة التنفیذ مرحلمشاریع التالیةا  فقد دخلتمناطق المشروع،

محافظة(تأس یس مركزی ن للح یاكة، وتدریب الكادر المحلي في منطقتي اللحیة         •
 ).محافظة أبین(وأحور ) الحدیدة

 . دعم مؤسسي لتأسیس جمعیة في منطقة اللحیة •
 . تدریب في إنتاج السماد العضوي من المخلفات الصلبة •
 . تدریب في مجال حفظ المواد الغذائیة •
 . ة الثروة الحیوانیةتدریب في مجال تربی •
 ). مذبح/ في مدینة اللیل (توسعة وترمیم مدرسة بدر الكبرى  •
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