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 قاالستثمار و المنصرف التراكمي للصندو

 حسب المحافظات م31/3/2003حتى 
 )$(املنصرف )$(االلتزمات عدد املشاريع احملافظة

 13,827,343 23,189,354 281 امانة العاصمه
 8,904,406 16,012,880 255 صنعاء
 6,229,976 9,075,687 98 عدن
 11,526,084 18,374,613 275 تعز

 12,905,006 19,553,709 247 احلديده
 4,112,752 6,277,495 99 حلج
 7,550,363 12,797,036 184 اب
 3,795,840 5,333,541 75 ابني
 8,348,242 13,889,361 214 ذمار
 2,883,982 4,538,526 78 شبوه
 6,261,736 11,724,106 178 حجة
 3,818,428 7,181,228 82 البيضأ

 9,029,302 13,752,203 209 حضرموت
 2,743,003 5,628,522 85 صعده
 1,518,732 2,519,393 37 اجلوف
 2,263,681 3,413,285 51 الضالع
 5,342,131 9,768,148 119 احملويت
 1,956,382 2,380,811 40 املهره
 8,458,851 12,601,288 196 عمران
 1,478,171 2,756,080 40 مارب

 1,450,153 2,479,546 91 أكثر من حمافظة
 124,404,563 203,246,811 2,934 االمجايل

 

 

 
 
 
 

، وهو العام السادس منذ أن تأسس الصندوق االجتماعي 2003مع حلول عام    
للتنمية، ميكن القول بثقة إن الصندوق استطاع مراكمة الكثري من النجاحـات          

 .واإلجنازات يف إطار العملية التنموية اجلارية على الصعيد الوطين
 

ريصاً علـى   ظل ح يف تنفيذ عدد كبري من املشروعات،       ومتثلت تلك النجاحات    
ويف .  وفري مقومات تشغيلها واستدامتها   والسعي لت  باستمرار   ا وتطوره هاارتقائ

هذا السياق، برز دور الصندوق كمؤسسة تنموية وطنية تقوم بعمل مهين على            
درجة رفيعة من الكفاءة، وتسهم يف تعزيز ثقة املواطن بقـدرة الدولـة علـى               

 للفئات الفقرية واحملرومة على وجـه       الوصول إىل املناطق النائية وتوفري اخلدمة     
 .اخلصوص

 
اليت ، والتجربة قدرته على التجديد واالبتكار والتعلم من الصندوق ثبتأو

 يف االخنفاض النسيب يف كلفة – على سبيل املثال، ال احلصر – ا جتلياتجد
يم تقي"و " االستهداف"املباين املدرسية ، ويف إبراز عدد من املفاهيم التنموية مثل

كما أسهم الصندوق، بقوة املثل الذي يقدمه، يف حتفيز اجلهات .. وغريها" األثر
 .التنموية األخرى على املنافسة وحتسني األداء

 
وإذا كان الصندوق يواصل عمله يف تنفيذ تشكيلة واسعة من املشـروعات يف             

 – يف نفس الوقت     –خمتلف القطاعات ويف كل أحناء البالد، فإنه يسعى جاهداً          
 شركائه قدراتدعم   يف إىل البناء والتطوير املؤسسي، سواء يف بنيته الداخلية أو        

خاص وافراد، حماوالً بذلك     جهات حكومية ومنظمات غريحكومية وقطاع    من  
 .أن يقَدم جتربة ميكن أن تكون منوذجاً حيتذي به اآلخرون

 
 واألعوام  )2003(وسيواصل الصندوق، خالل العام األخري من مرحلته الثانية         

الالحقة بذْل اجلهود احلثيثة واملتواصلة لتعزيز دوره كنواة ملؤسسة تنموية ذات           
طابع أكثر ديناميكيةً ، تتمتع ببنية مؤسسية حديثة ومتطورة، وتعمل بكفـاءة            

خارجي  دعم تشكل مركز جذٍب الستقطاب   لوشفافية وشعور عال باملسؤولية،     
التنموية يف البالد، حبيث يكون هذا املركـز         للعملية   واملاحنون املمولونيقدمه  

كما أن الصندوق لن     .قادراً على التوسع أكثر الستيعاب املزيد من هذا الدعم        
يألو جهداً يف العمل على تطوير مستوى أدائه يف إجناز املشاريع،  وجتسيد منوذج   
طيب يبِرز القدرة على إشراك اتمع، وإذكـاء روح التحـدي والتنـافس             

 االسـتراتيجيات التنمويـة علـى        تنفيذ بادرة، ولعب دور إجيايب وفعال يف     وامل
، سعياً إلحداث حتسن نسيب ملموس يف الظـروف املعيشـية           املستوى الوطين 
 .للفئات الفقرية

 

                        نشرة الصندوق االجتماعي للتنميةنشرة الصندوق االجتماعي للتنمية                          
 م2003مارس -يناير - ونعشرالالواحد والعدد       

  حسب القطاعاتم31/3/2003حتى   والمنصرف التراكمياالستثمارحجم 

 )$(املنصرف )$(ماتاااللتز عدد املشاريع القطاع الرئيسي
 66,234,832 107,517,195 1458 التعليم
 12,209,076 16,858,275 275 الصحة

 20,939,855 32,631,829 528 املياه
 5,202,659 9,543,592 78 البيئة

 1,975,410 5,265,195 33 املوروث الثقايف
 5,643,399 11,172,667 99 الطرق

 2,644,398 4,010,301 39 القروض  االصغر
 9,372 139,706 3 ت الصغريةآاملنش

 5,988,601 10,022,587 137 الفئات  اخلاصه
 502,222 1,044,153 18 التدخل املتكامل

 1,111,830 1,718,141 120 التدريب
 1,942,909 3,323,171 146 الدعم مؤسسي

 124,404,563 203,246,811 2,934 االمجايل
 ب القطاعاتــحس م31/3/2003حتى عدد المستفيدين وفرص العمل 

 عماله متوقعة
 

 نواملستفيد
 العمالة الدائمة

 
 العمالة املؤقتة

 
 غري املباشرين

 
 املباشرون

 

 
 القطاع
 

 التعليم 956,913 141,922 4,450,933 10,794
 ةالصح 1,324,866 197,543 553,303 2,709
 المياه 1,435,024 113,474 1,485,426 641

 البيئة 1,051,360 79,005 293,696 1,418
 الموروث الثقافي 181,190 66,560 267,614 36

 الطرق 890,187 837,658 759,187 22,713
القروض   23,413 129,057 7,913 387

 ت الصغيرةآالمنش 100 - 12,130 - االصغر
 الفئات   الخاصه 74,197 67,871 303,935 820
 التدخل المتكامل 48,227 113,223 41,932 36
 التدريب 9,603 91,738 27,255 181
 الدعم المؤسسي 157,586 42,703 63,658 158

 االجمالي 6,152,666 1,880,754 8,266,982 39,893
 

 * م31/3/2003المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى 
)$(املنصرف  )$(تزامات االل   القــطاع عدد املشاريع 

 التعليم 814 47,411,528 44,684,126
 الصحة 168 8,830,026 8,332,299
 المياه 259 15,123,568 14,947,325
 البيئة 35 3,726,491 3,835,074
 الموروث الثقافي 6 615,480 598,171

 الطرق 27 2,494,236 2,786,306
 روض  االصغرالق 23 1,356,002 1,044,850
 الفئات   الخاصه 25 2,005,364 1,721,311

 التدخل المتكامل 5 110,813 93,658
 التدريب 90 1,113,264 959,317

 الدعم المؤسسي 77 1,132,430 1,094,208
 صغيرةالالمنشأت  1 12,706 8,383

 االجمالي 1,530 83,931,908 80,105,029
 .منجزة ومل تقفل ماليا بعد*

 الصـندوق االجتمـاعي للتنمـية
 فج عطان

 )967-1(670 449 : فاكس )          967-1( 669 449 8/ :تلفون 
 sfd@sfd-yemen.org              :  بريد إلكـــتروين

 www.sfd-yemen.org:    العنوان على الشبكة العاملية 

 م2003لس إدارة  الصندوق لعام جم تجتماعاا
عقد جملس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية االجتماعني  األول والثاين  لعام 

س رئي/ عبد القادر بامجال رئيس جملس الوزراء/  برئاسة األخ األستاذم2003
وكانت .  م 1/2/2003االجتماع األول يوم السبت املوافق  وقد عقد. الس 

 خطة عمل الصندوق لعام،خالل االجتماع أهم املواضيع اليت متت مناقشتها
   .رفع صالحية إقرار وإنزال املشاريع للمناقصاتو   م2003

 698  مليون دوالر لتمويل حوايل43وقد مت إقرار اخلطة اليت خصص هلا مبلغ 
مشروعاً فقط نظراً الستنفاد موارد الصندوق ، مع التأكيد على استمرار 
السعي لدى املمولني لتوفري التمويل للعام اجلاري والذي ميثل السنة  األخرية 
للمرحلة الثانية من عمليات الصندوق  وحبيث ميكن مواجهة االحتياج املتزايد 

ومة يف متويل مشاريع الصندوق  ملشاريع الصندوق ، وضرورة رفع مسامهة احلك
وفيما خيص رفع سقف صالحية إقرار وإنزال املشاريع .  م2004اعتباراً من عام 

للمناقصات ، وافق الس على رفع سقف صالحية إدارة الصندوق يف إقرار 
  .وإنزال املشاريع للمناقصات على املستوى الوطين إىل مخسمائة ألف دوالر

 م24/3/2002يوم اإلثنني املوافق يف لس اإلدارة  االجتماع الثاين وعقد 
 وإقرار البيانات املالية للصندوق للسنة املالية املنتهية يف ملناقشةوالذي خصص 

  الدعوة الختيار مراجع حسابات للصندوق للسنة املاليةو  م2002 / 12 / 31
  .  م2003

الس إدارة الصندوق م ، كما فوض 2002وقد مت إقرار البيانات املالية لعام 
 م وذلك من ضمن قائمة 2003الختيار وتعيني مراجع حسابات للعام املايل 

 .مراجعي احلسابات املعتمدين

 االفتتاحيــــة

4 
 ونالعشر  الواحد و العدد–نشرة الصندوق االجتماعي للتنمية 

 أخبــــــــار 
قام نائب رئيس البنك االسالمي بزيارة اىل مقر   :زيارة البنك االسالمي •

حيث قام باالطالع على نشاطات ) م8/1/2003(دوق يوم االربعاء املوافق الصن
  .الصندوق والتوقيع على مذكرة تفاهم حول استخدام التمويل املقدم من البنك

ادمون هال /قام سعادة السفري االمريكي السيد: زيارة السفري االمريكي •
ا يلتقحيث ا  )م3/2/2003( بتاريخ والسيده حرمه بزيارة اىل مقر الصندوق

و مدراء الوحدات التنفيذية ومت خالل االجتماع    باملدير التنفيذي للصندوق 
اطالع السفري على سري اعمال و انشطة الصندوق و كذا مناقشة مشروع انشاء 

  .متحف مأرب و املزمع تنفيذه من قبل الصندوق مبنحة من احلكومة االمريكية
 منظمة  معون الثانيةاتوقيع اتفاقية التع عم  : البنغاليةاشآمنظمة مدير زيارة  •

آشا البنغالية قام السيد حممد شفيق احلق شودري املدير التنفيذي للمنظمة 
 بتاريخ املتخصصة يف جمال التمويل االصغر بزيارة للصندوق االجتماعي للتنمية

بزيارة عدد من برامج  خالهلا  وقد قام السيد شودري . ) 25-28/1/2003(
االصغر يف عدن وتعز وإب، كما قام يف ورشة العمل اليت عقدت يوم التمويل 

 مبناقشة موضوع التمويل االصغر وعرض جتربة منظمة آشا يف هذا م27/1/2003
  .اال

بتاريخ   قام االخ املدير التنفيذي:اتفاقية مع برنامج االمم املتحدة توقيع •
مم املتحدة االمنائي سيقوم  بتوقيع اتفاقية للتعاون مع برنامج اال م24/2/2003

 يف دعم املرحلة الثانية من برنامج يف بتمويل جانب االقراضمبوجبه الصندوق 
  .امليكروستارت

 خالل الربع األول مت:برنامج تدريب كوادر صحية حملافطيت مارب وصنعاء •
و السفارة  و الصحة  التخطيط ـى من وزارتالتوقيع مع كلٍٍٍ م2003عام من 

ما يزيد عن أثىن شروع تدريب كوادر صحية يف  اتفاقية متويل مللى عاالمريكية
عشر ختصصا من التخصصات الطبية والصحية على مستوى الدبلوم العام بعد 

 مستشفى الرئيس  منهم يف كل بعد خترجون الدارس يعمل  ويتوقع أن.الثانوية
  . يف حمافظة مأرب ومستشفى جحانه خوالن اجلدعانومركز مدغل

اإلستعانة خببري إقليمي قام الصندوق ب : ملشاريع الصندوقئيةيبة مراجع  •
 صندوق املختلفة المشاريعمراجعة بيئية لعينة عشوائية من  إلجراءمتخصص 

  .   املشاريعرصد اآلثار البيئية الناجتة عن تنفيذ وتشغيل هذهدف 
 ن العامخالل الربع األول م :تقييم اثر تدخالت الصندوقاالعمال امليدانية ل •

 55 نفذت األعمال امليدانية  للمسح الكمي ملسح تقييم األثر حيث قام م2003
 يف خمتلف مناطق اً مشروع)198( و أسرة معيشية) 4070( بزيارة اًباحث

اما  .   فرباير8 يناير وحىت 5  وقد استمرت األعمال امليدانية من .اجلمهورية
 يناير واستمرت اىل اية 15خ فيما خيص الدراسة النوعية فقد بدأت يف تاري

 مقابلة متعمقة ومن 20 دراسة بؤرية و40 اجراء خالل الزيارة امليدانية مت .فرباير
 علما بان عملية ،املتوقع ان يبدأ اجلزء الثاين من الدراسة النوعية يف منتصف ابريل

ر  يف اية شها وترميزها وجتهيزها للتحليل سيتم االنتهاء منه البياناتإدخال
  .ابريل

 قامت بعثة من :مراجعة وسيطة للمنحة االوربية املقدمة للصندوق االجتماعي •
االحتاد االوريب باجراء مراجعة وسيطة لعمليات الصندوق املمولة من املنحة املقدمة 

 مليون 11.6  يقوم الصندوق بادارة، مليون يورو15من االحتاد االوريب والبالغة 
 متول من هذه املنحة اً مشروع42عمال التقييم زيارة وقد مت خالل ا.   منهاويور

مقابلة عدد من العاملني يف الصندوق يف االدارة مت اختيارها عشوائيا وكذلك 
ويف اية الزيارة قامت البعثة بعرض اويل لنتائج التقييم حضره .  العامة والفروع

تري االول يف ممثل مكتب االحتاد االوريب بصنعاء والسفرية الربيطانية والسكر
 يف البنك الدويل ومسئول الربامج التنمويةالسفارة اهلولندية ومسئول قطاع التعليم 

 . ومدير عام التعاون الدويل بوزارة التخطيط والتنميةبالسفارة االمريكية

 

الم          دير 
التنفي      ذي 
يتح         دث 

 ف                   ي
احتم        اع 
ع        رض 
نت              ائج 
تقي               يم 
البعث            ة 

 االوربية
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 التمريض اا عدموية لكل التخصصات على مستوى الدبلوم العام بعد الثان
 التاسع  املستوى اإلعدادية او شهادة ااء املرحلةقبالة واليت تتطلبالاملتوسط و

 على عدد من املعاهد يف من التعليم األساسي كحد أدىن وهم موزعون
 مستشفى  يف كل من-بعد خترجهم– ون الدارس يعمل ويتوقع أن.اجلمهورية 

  .حمافظة مأرب ومستشفى جحانه خوالنالرئيس ومركز مدغل يف 
    :الفئات ذات االحتياجات اخلاصة

 : منها دوالر الف676.5 بكلفة إمجالية اً مشروع12التعاقد على مت 
اقامة دورات تدريبية يف السكرتارية والكمبيوتر جلمعية اخليوس ومجعية  •

 .ن مع الفئات املهمشة ال تعمنياملرياد واللت
 لليتيمات ةيف السكرتارية والكمبيوتر لكل من دار الرمحاقامة دورات تدريبية  •

يف ) القاصرات(، ودار التوجيه االجتماعي للفتيات واليت تعمل مع الفتيات 
  .خالف مع القانون 

تنفيذ دورة تدريب إلعداد مدربني يف جمال فن احلركة للمكفوفني وحتديداً يف             •
 مع مجعية املكفـوفني     الهوقع الصندوق عقد متوي   وتوجهات احلركة واالهتداء    

 - 3/2/2003( وقد نفذ هذا التدريب الذي أستمر مـدة شـهرين            .باألمانة
 و اسـتهدف    ،خبري يف هذا اال استقدمه الصندوق من اهلنـد        ) 3/4/2003

 من العاملني مع املكفوفني يف عدد من مراكز ومجعيات املكفوفني           10التدريب  
 وقد ارتكز التدريب على     .موت و إب  يف األمانة وحمافظة عدن و املكال وحضر      

قـة  إعداد املدربني وتدريبهم على تأهيل املكفوفني ومتكينهم من التحرك بطري         
 .صحيحة وسليمة وتوجيه حركام 

أساليب ومنهجيات مجع التربعات "نفيذ ومتويل دورتني تدريبيتني حولت •
 الفئات  ومجعية عاملة معاً مركز24 من اً شخص44لعدد " والتمويل للمشاريع

 . االحتياجات اخلاصة من خمتلف حمافظات اجلمهوريةاتذ
  

  :املتكامل التدخل
عداد وتنفيـذ    إ ومتدربة يف جمال     اً متدرب 17 شارك فيها    تنفيذ دورة تدريبية     •

برامج التوعية الصحية والبيئية وملدة ثالثة أيام وقد جاءت الـدورة التدريبيـة             
 .تضمنت الرتول امليداين على مرحلتنيكمرحلة ائية من التدريب امليداين 

دير -دير موسى -تنفيذ دورة تدريبية ميدانية للجنة التنمية احمللية لقرى العولة         •
 على  التعاقدات اتمعية واليت من       )احلديدهيف مدينة   –مديرية اللحية -(الرديين

تمعية خالهلا يسعى الربنامج إىل متابعة هذه اللجان لتنفيذ مشاريع بالتعاقدات ا
يف هذه املنطقة كجزء أساسي من التمكني الذي يستهدفه برنـامج التـدخل             

  .املتكامل
  يف أمبسطي-حناذ-فتح مركز حملو األمية والتوعية االجتماعية لقرى احملصامة        •

ومن اجلدير ذكره  .  ملتحقة 328 تضم فصال12ًبني لعدد   أ افظةحم-مديرية أحور 
 من احلاصـالت علـى       و نطقة نفسها من امل  هن   أن املعلمات يف هذه املراكز      

 الوسائل احلديثة لتعليم الكبار ومت      علىالثانوية و اإلعدادية واللوايت مت تدريبهن       
   .إمداد الفصول بكافة التجهيزات والكتب اليت حتتاجها
    وحدة المنشآت الصغيرةوحدة المنشآت الصغيرة

قام استشاري من بنك نابارد اهلندي  :تقييم برامج التمويل األصغر بعدن •
أداء برناجمي التمويل األصغر يف كل من املعال ودار سعد، وقد أوضح بتقييم 

 يف  احملدودة بأن الربناجمني قد جنحا يف حتقيق االهدافتقرير االستشاري
 مليون ريال، وقد 34 وبامجايل اً مستفيد970 ـخطتهما حيث وزعا قروضاً ل

 ـال ل مليون ري20كانت حصة منطقة دار سعد والشيخ عثمان ما يزيد عن 
 "383" ـ ل ريال مليون13، بينما كانت حصة منطقة املعال اًمستفيد"587"

كما أوضحت نتائج التقييم أمهية االستثمار بشكل أكرب يف بناء .  اًمستفيد
ها، وقد قام ئاموعات وتدريبها وتقويتها مما سيعزز دورها يف خدمة اعضا

رية للجمعيات املشاركة فريق التقييم بعقد ورش عمل ألعضاء اهليئات االدا
 يف جمال تكوين تدريب املشاركنيوإدارات الربامج واموعات مت خالهلا 

 .اموعات
 ضمن إطار مشروع انشاء برامج :تأسيس برنامج التمويل االصغر بريمي •

التمويل االصغر بإب والذي يعمل النشاء برامج التمويل يف ذمار وإب وتعز مت 
بريمي على البدء يف تكوين عدد من اموعات كنواة االتفاق مع مجعية خدجية 

 كانت الربامج م2003حىت اية شهر مارس .  لتكوين برنامج يف مدينة يرمي
 وبامجايل اً مستفيد714ل  الثالثة يف كل من إب وذمار وتعز قد قدمت قروضاً

موعة وعدد  جم170 مليون ريال، وقد بلغ عدد اموعات 14 يقارب
 . ريالماليني 4  عضواً  مدخراً وامجايل مبالغ االدخار 2,282االعضاء 

 قام فريق من الصندوق بزيارة ملنطقيت :تأسيس برنامج التمويل االصغر بأبني •
جعار وزجنبار لإلطالع على إمكانية إقامة نشاط للتمويل األصغر، وخالل 

 زياراتللقيام ب بالتنسيق مع احتاد نساء اليمن فرع أبني قام الفريقالزيارة 
 من االنشطة التدريبية وورش نفذ عدداًزيارات للمجموعات النسوية، كما 

اىل العمل لإلحتاد يف كيفية تكوين اموعات وإدارا، على أن يبادر االحتاد 
 .تكوين اموعات النسوية متهيداً الستفادا من اخلدمات يف املرحلة القادمة

 

 )*:تراكميا(م 2003 مارس   نهاية شهر  المختلفة في  وضع البرامج يبين جدول    
 روضحمفطة الق

 القائمة
  ريالالف

عدد 
 *املدخرين

 مبالغ القروض 
 *ريالالف 

 الربنامج *عدد املقترضني

 برنامج احلديدة 5,048 320,924 - 45,421

 برنامج حيس 1,345 41,215 604 8,131

 برنامج املراوعة 3,306 150,025 - 8,313

 برنامج العدين 334 17,926 - 2,591

  حضرموتبرنامج 326 24,915 - 8,114

 برنامج دار سعد 587 18,790 587 6,762

 برنامج املعال 383 13,290 370 4,306

 برنامج صنعاء 419 16,522 - 7,735

 برنامج إب 146 3,304 509 2,104

 برنامج تعز 234 4,052 733 2,413

 برنامج ذمار 335 7,600 610 4,518

  برامج أخرى 3,255 91,485 - -

 االمجايل 15,718 710,050 2,527 100,411
 غري متوفرة "-"

 
 م 2003  لعام  االولمشاريع الصندوق خالل الربع 

 م2003 عام من االول الربع خالل مشاريع) 112 (متويل على املوافقة مت
  .دوالر مليون) 7.6 (بلغت إمجالية بتكلفة

 )بالدوالر(م 2003 من عام االولق خالل الربع حجم استثمار الصندو

 احملافظة عدد املشاريع $االلتزامات %التوزيع 

 امانة العاصمه 19 1,356,854 18%
 صنعاء 3 64,000 1%
 عدن 1 67,450 1%
 تعز 8 641,036 8%

 احلديده 2 17,833 0.5%
 حلج 3 19,000 0.5%
 اب 11 906,390 12%
 ذمار 10 534,304 7%
 شبوه 11 490,012 6%
 حجة 13 846,894 11%
 البيضأ 4 263,238 3%

 الضالع 1 8,000 0.5%
 حضرموت 4 132,035 2%
 صعده 8 791,456 10%
 عمران 4 305,158 4%
 مارب 1 511,333 7%
 أكثر من حمافظة 9 727,592 9%

 االمجايل 112 7,682,584 100%
 
 

 

  وحدة البنية األساسيةوحدة البنية األساسية
 

 :التعليـــــم
ع الىت دخلت مرحلة التنفيذ  بلغ عدد املشاريم2003خالل الربع ااالول من عام 

 حواىل هلا وبلغت التكلفة التقديرية ،اتظافعاً موزعة على ثالث حم مشرو12
مات االمجالية للصندوق يف قطاع التعليم ا وبذلك بلغت االلتز مليون دوالر3.8

 66.5 التراكمي مليون دوالر اما املنصرف فبلغ 107.5 حىت اية هذا الربع
 . مليون دوالر

  
 :الطرق

.   الفروع   الطرق على مستوى مشاريعمت عقد ورشة عمل خاصة بضباط
 الورشة إعطاء فكرة الغرض منوكان . شاريع م ضباط 7وقد مت حضور 

 تنفيذ خاللعامة عن تنفيذ مشاريع الطرق ووضع احللول للمشاكل اليت تنتج 
 .لمشاريع  وخاصة مشاريع التنفيذ املباشر ل

لبعض امليدانية زيارات ال من القيام بعدد وكان من ضمن برنامج الورشة 
 عمران وطريق يف الصندوق مثل مشروع طريق ذيبني نفذهااليت املشاريع  

 رمية وذلك إلبداء املالحظات وعرض املشاكل اليت واجهت يفوادي دجاجة 
  .املناسبة هلامثل هذه املشاريع  وما هي احللول 

 
 :الثقافـي املـوروث

عام مت  ويف هذا ال. الثقايفاملوروثتتزايد وتتنوع املشاريع اليت يقوم ا قطاع  •
إعتماد العديد من املشاريع يف خمتلف حمافظات اجلمهورية كمشاريع جديدة 

اليت سيتم اإلستمرار يف متويلها مثل   السابقةنوعيةال وخمتلفة إضافةً إىل املشاريع
مشاريع إعادة تأهيل وتسوير مقاشم مدينة صنعاء القدمية وبقية املشاريع ذات 

 اجلامع الكبري يف صنعاء وجامع شبام األولوية مثل ترميم وحتسني كٍل من
كما مت اإلنتهاء من تطوير بعض املشاريع اجلديدة ومت إستكمال ، كوكبان 

 .الدراسات للبعض اآلخر
 دمشق القدمية واحلفاظ  حول فعاليات ندوة يف الثقايفاملوروث قطاع شارك  •

 22 إىل 20  اليت عقدت يف دمشق يف الفترة من و، عليها تراثاً وطنياً وعاملياً
 م كما مت زيارة مشروع إعادة تأهيل مدينة حلب التارخيية 2003يناير 

 يف جمال تنفيذ مشاريع البنية التجربة السوريةواحملافظة عليها للتعرف على 
 . التحتية ملدينة حلب التارخيية

 
  وحدة المياه والبيئةوحدة المياه والبيئة

 
 :اهـاملي
ل هذا الربع  دخلت مرحلة التنفيذ خالمشاريع املياه الىتبلغ عدد  •

 ه الف دوالر و بذلك يكون العدد التراكمي هلذ747 مببلغ اًمشروع13
وبلغت   .مشاريع 507املشروعات حىت اية الربع االول من هذا العام

 كما بلغ  مليون دوالر31.6التزامات الصندوق اإلمجالية يف قطاع املياه 
   مليون دوالر1.8ه إمجايل املبالغ املنصرفة خالل هذا الربع يف قطاع امليا

 مليون 20.7حىت اية هذا الربع   التراكمي الصرف وبذلك يصل إمجايل
 .دوالر
 

 :قطاع البيئة
 االول اليت دخلت مرحلة التنفيذ خالل الربعاملنجزة وبلغ عدد مشاريع البيئة  •

 وبذلك يكون العدد  الف دوالر833 بتكلفة امجالية مشاريع3من هذا العام 
التزامات لغت وباًمشروع74 املشروعات حىت اية هذا الربع التراكمي هلذه

 املبالغ كما بلغ إمجايل.  دوالرماليني9 الصندوق اإلمجالية يف قطاع البيئة 
 وبذلك يصل  الف دوالر479  من هذا العاماألول املنصرفة خالل الربع

 . مليون دوالر5.1 الصرف حىت اية هذا الربع إمجايل
ع توقيع عقد خاص بإعداد التقرير البيئي السنوي لعام مت خالل هذا الرب •

راجعة بيئية لعينة مب للقيام حيث مت اإلستعانة خببري إقليمي متخصص ،م2002
ونظرا لعدم وجود خرباء حمليني يف هذا اال فقد مت . عشوائية من املشاريع

ل فترة إختيار إثنني من اإلستشاريني احملليني للعمل مع اخلبري اإلقليمي خال
 مشروعاً مت 15وقد قام الفريق بزيارة .  أيام10بقائه يف اليمن واليت استمرت 

اختيارها بشكل عشوائي من خمتلف القطاعات منها ما هو منجز ومنها ما هو 
. حتت التنفيذ موزعة يف كل من أمانة العاصمة وحمافظة عدن وحلج وتعز

  املشاريع عن تنفيذ وتشغيل هذهودف املراجعة إىل رصد اآلثار البيئية الناجتة
 ووضع مقترحات عنهاللخروج بتوصيات للتخفيف من االثار النامجة عن 

 .  لتحسني اخلطة البيئية املتبعة ملشاريع الصندوق
 
 

   وحدة التدريبوحدة التدريب
 قطاعي ى مشروعاً  موزعة عل30لربع األول من العام بلغ عدد مشاريع ا

  عدد وبلغ.  مليون دوالر1.1التدريب و الدعم املؤسسي  ، وبتكلفة إمجالية 
   . مشروعاً 28املشاريع املتعاقد عليها فعلياً خالل الربع األول من العام احلايل 

 : التدريب  قطاع
واستهدفت  . الفترة نفس خالل مت إجناز مشروعني منها)  اًمشروع  17 ( 

  :املشاريع  ما يلي
ثالثة مشاريع تستهدف تأهيل وتوعية استشاريي الصندوق التابعني لكل من  -

فروع صنعاء وذمار واحلديدة يف جمال البيئة وتقييم األثر البيئي للمشاريع املنفذة 
 .وقيد التنفيذ

 جمال التوعية  والعاملني الصحيني يفاالستشارين،  مشروعان لتدريب املرشدين -
 .الصحية والبيئية ضمن برنامج حصاد املياه يف حمافظيت احلديدة وذمار

 يف أساليب شبوة واملهرة ، حضرموتاتافظ مشروع لتأهيل املقاولني يف حم -
 .الصندوق التعاقدية والتنفيذية 

   : ثالثة مشاريع تستهدف قطاع التربية والتعليم يف جماالت خمتلفة -
كمرحلة جتريبية سيتم تعميمها  جية يف أمانة العاصمة مدارس منوذ4دعم  -1

خالل تدريب املعلمني يف جمال يف حالة جناحها على مدارس اخرى من 
 .األنشطة املدرسية وتدريب جمالس اآلباء  ومدراء املدارس واملعلمني

من خالل تدريب  املشرفني  عم أندية أنصار البيئة يف املدارس الثانويةد .2
   .ت التوعية واملفاهيم البيئيةوالطالب يف جماال

 تبادل إىل ودف الدورة تبادل اخلربات يف جمال األشغال اليدوية دورة يف  - 
               على تدريب من الصندوق حصلن سبق وانالاليتاخلربات بني املتدربات 

 اخلربات اىل متدربات جدد ميثلن عشر مناطق تعليمية يف مدارس هو ايصال هذ
 .العاصمةامانة 

  املراة يف دورات منها تستهدف7 دورة تدريبية  ، 17أربعة مشاريع تتضمن  -
لتعاوين الزراعي والتعاونيات الزراعية يف جماالت  إكثار وتطعيم أشجار ااالحتاد ا

 يف عدد التصنيع الغذائي ،املاجنو ، اقتصاديات إنتاج احلليب ، استخدام املبيدات
 .  من احملافظات 

إحداها تتعلق بالتعليم . طبيق طرق تعليمية جديدة يف حمو األمية مشروع  لت -
أما التجربة .من خالل الشعر واملوروث الشعيب وبدون اعتماد أي كتاب تعليمي

الثانية فتعاجل املشكلة األجبدية واليت تعتمد املفردات املولدة ملوضوعات نقاش م 
عليم القراءة مت إعداده من فئة الكبار  من الدارسني من خالل كتيب مبسط يف ت

 .قبل الصندوق
مشروع يتضمن دورتني تدريبيتني ملدربات يتبعن مراكز الربنامج الوطين لتنمية  -

ويستهدف املشروع متكني املتدربات من .  حمافظة14اتمع واألسر املنتجة يف 
 .يزاكتساب املهارات األساسية فيما خيص إصالح وصيانة آالت ومعدات اخلياطة والتطر

مشروع يتضمن أربع دورات تدريبية يف جمال املشاركة اتمعية وأدوار النوع  -
ويهدف املشروع إىل متكني ضباط املشاريع يف املكتب الرئيسي وفروع  .االجتماعي

الصندوق يف احملافظات من  تنفيذ الدراسات امليدانية وحتديد احتياجات املرأة ودمج 
   .  قضايا النوع االجتماعي

 : املؤسسي الدعم عقطا
 :ومشلت  املشاريع يف هذا القطاع ما يلي ) حتت التنفيذ- اًمشروع 11(  

 .) مشاريع 7( دعم مؤسسي ملنظمات غري حكومية  •
 ستة مشاريع لدعم األنشطة التدريبية الداخلية من خالل تدريب مدربني –أ 
 .توفري بعض التجهيزات واملعدات  الضروريةو
  . املرحلة الثانية من املسح امليداين للجمعيات التعاونيةمشروع واحد ميثل - ب
 .) مشاريع 4( دعم مؤسسي ملنظمات حكومية  •
عدد  خادم ملفات -تجهيزات الضرورية  مشروع واحد يهدف إىل توفري ال–أ 
 .للجهاز املركزي لإلحصاء )  1(

  من خالل توفري اجهزة ثالثة مشاريع موجهة لقطاع التربية والتعليم–ب 
    .مدرسة18 كمبيوتر لعدد 

    االجتماعيةاالجتماعية  الحمايةالحماية  وحدةوحدة
  :الصـحة

 : منها دوالر الف867 مشروعات بكلفة إمجالية 4مت التعاقد على 
 الذي تساهم يف 2003 لعاماملسامهة يف متويل توريد وسائل تنظيم األسرة  •

 من تمويل يف مقر الصندوقوقد مت التوقيع على عقد ال. متويله عدة جهات أجنبية
 من املدير التنفيذي للصندوق ووزير الصحة العامة والسكان وممثلة قبل كل

  .صندوق األمم املتحدة للسكان
شروع تدريب كوادر صحية يف حمافظة مـأرب ومديريـة جحانـة          ممتويل    •

ويهدف املشروع إىل    ،دوالر أمريكي   الف   585 مببلغ وقدره   ) صنعاء( خوالن
ما يزيد عن أثىن عشر ختصصا من التخصصات          وطالبة   يف    اً طالب 236تدريب  

 .الطبية والصحية
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