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جمل�ُس اإدارة ال�صندوق االجتماعي ي�صيُد بدور ال�صندوق يف التنمية

ال�صندوق االجتماعي وبنك التنمية االأملاين يوقعان على اتفاقية 
منحة مببلغ 10 ماليني يورو

َعَقَد جمل�ُس اإدارة ال�صندوق الجتماعي للتنمية اجتماعًا يوم الثنني 16 يونيو 2014 برئا�صة الأخ حممد �صامل 
با�صندوة، رئي�س جمل�س الوزراء/رئي�س جمل�س الإدارة، ناق�َس فيه واأقرَّ البياَن املايل لل�صندوق لل�صنة املنتهية 
يف31  دي�صمرب 2013، وتقريَر مدقق احل�صابات امل�صتقل عليه، وذلك على �صوِء املالحظات املقدمة عليه من 

اأع�صاء جمل�س الإدارة.

دي�صمرب   31 حتى  الجتماعي  لل�صندوق  وال�صتخدامات  للموارد  الرتاكمي  الإجمايل  اأنَّ  املايل  البياُن  واأو�صَح 
310.22 مليار ريال )1.44 مليار دولر(، فيما بلغت ال�صتخدامات  2013 بلغت يف اجلانب املتعلق باملوارد 
292.62 مليار ريال )1.36 مليار دولر(. واأ�صاَر تقريُر مراقب احل�صابات امل�صتقل اإىل اأن البياَن املايل يعر�ُس 
ب�صكل عادل يف جميع النواحي اجلوهرية اأر�صدة اأموال ال�صندوق، واأن ال�صندوق يحتفُظ ب�صجالت حما�صبية 

منتظمة، ومل يتبني خمالفة ال�صندوق لأحكام قانون اإن�صائه.

ن فح�س وتقييم ُنُظم الرقابة  وا�صتعر�َس جمل�ُس اإدارة ال�صندوق تقريَر املراجعة الإداريَّ لعام 2013، واملت�صمِّ
الداخلية لل�صندوق وفروعه يف املحافظات، والهادف اإىل حتديد مدى وطبيعة وتوقيت اإجراءات املراجعة.

يتَّبعه  الذي  وال�صفاف  ال�صليم  والنهج  لل�صندوق،  التنفيذية  الإدارة  لأداِء  العايل  تقديره  الإدارة  َل جمل�ُس  َو�َصجَّ
الأ�صقاِء والأ�صدقاِء لهذا  ُم�صيدًا بدعم  التي ميولها...  الت�صميم والتنفيذ ملجمل امل�صاريع  ال�صندوق يف عملية 

الإطار املوؤ�ص�صي الذي �صاهم بدور م�صهود يف م�صرية التنمية والتخفيف من الفقر.

برنامج  لتنفيذ  التهيئة  عملية  الجتماعي  ال�صندوُق  وا�صَل 
�صنوات  خم�س  ملدة  املمتد  والوليد  لالأم  ال�صحية  الق�صائم 
 20 اإىل  ي�صُل  الدويل  البنك  من  بتمويل   )2014-2019(

مليون دولر.

خدمات  اإىل  الو�صول  معدلت  زيادة  اإىل  الربنامُج  ويهدُف 
واملواليد،  الأمهات  ِقَبل  من  الولدة  وحديثي  الأمومة 
وال�صتخدام الأمثل لهذه اخلدمات، مما �صي�صاهم يف التقليل 
32 مديرية خمتارة  من وفيات الأمهات والأطفال، وذلك يف 
�صنعاء،  العا�صمة،  )اأمانة  ُم�صتهَدَفة  حمافظات  خم�س  من 
اأكرث  اإىل  الو�صوُل  يتمُّ  بحيث  احلديدة(،  ح�صرموت،  تعز، 
األف   315 وتوزيع حوايل  ال�صكان،  ن�صمة من  مليون   3.6 من 
تقدمي  فرتة  ترتاوُح  التي  املديريات  هذه  يف  �صحية  ق�صيمة 
ثالث  اإىل  ثالث  بني  ال�صحية  الق�صائم  عرب  فيها  اخلدمات 
اأنَّ املرحلة التجريبية للربنامج-- التي  �صنوات ون�صف. على 
)�صنعاء(  مناخة  هما  مديريتـنَْي،  اأ�صهر--تغطي   6 ت�صتغرق 

وال�صمايتني )تعز(.
و�صريكز الربنامج على توزيع ق�صائم/كوبونات �صحية جمانية 
املرافق  اإىل  و�صولهن  ت�صهيل  اأجل  من  الفقريات  لالأمهات 
متكاملة  حزمة  مواليدهن--على  للح�صول--مع  ال�صحية 
تت�صمن  اأْن  على  ال�صندوُق  حر�س  ال�صحية،  اخلدمات  من 
الولدة،  بعد  ما  وخدمات  الطبيعية،  والولدة  احلامل،  رعاية 

بالإ�صافة اإىل خدمات تنظيم الأ�صرة، والإحالة.

الفرتة  الجتماعي--خالل  ال�صندوَق  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدُر 
التح�صريية للربنامج )التي بداأْت اأوائل العام اجلاري(--قد 
وو�صع  مة،  امل�صمَّ ال�صحية  الق�صائم  اإعداد م�صودة  انتهى من 
و�صع  وكذا   ،)2014/2015( الأوىل  لل�صنة  الربنامج  خطة 
طاقم  وتدريب  للربنامج،  الداعمة  والأنظمة  ال�صرتاتيجيات 
العمل حول دليل العمليات واآليات واإجراءات العمل، وتاأ�صي�س 
املحافظتـنَْي  يف  الفرعية  واملكاتب  للربنامج  الرئي�صي  املكتب 
هذه  يف  العمل  طاقم  توظيف  ا�صتكمال  مع  املذكورتـنَْي-- 
زتا على التغطية  املكاتب. كما نفذ ال�صندوُق ور�صتـَْي عمل ركَّ
والتو�صع يف املحافظتني )بالتن�صيق والتعاون مع مكتبـَْي ال�صحة 
العامة وال�صكان(، وكذا اإعداد خطة التغطية والتو�صع يف هذه 
والبدء  ال�صحية،  للمرافق  الأ�صا�صي  امل�صح  وتنفيذ  املرحلة، 
ال�صحية  التغطية  خطط  واإعداد  الق�صائم،  موزعي  باختيار 

والتو�صع للربنامج يف املحافظات اخلم�س املُ�صتهَدَفة.
نقلة  ُل  ميثِّ الجتماعي  لل�صندوق  اجلديد  التدخل  هذا  ولعل 
وامل�صتفيدات،  للم�صتفيدين  خدمات  تقدمي  حيث  من  نوعية 
يف  ُي�صتخَدُم  قد  نظام  لتاأ�صي�س  يهيئ  مما  مبا�صرة،  وب�صورة 
تقدمي خدمات ممثلة يف امل�صتقبل من ِقَبل جهات معنية اأخرى.

بقيمة 10  ملنحة  اتفاقية  الأملاين على  التنمية  بنك  مع   2014 مايو   20 يف  للتنمية  الجتماعي  ال�صندوق  وقع 
ماليني يورو لدعم برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة )النقد مقابل العمل( لتنفيذ م�صاريع التنمية الريفية وخلق 

فر�س عمل.
التنفيذي  ال�صعدي، واملدير  الدكتور حممد  الدويل،  والتعاون  التخطيط  َع التفاقية كلٌّ من معايل وزير  وقَّ وقد 

لل�صندوق الجتماعي للتنمية، الأخ عبد اهلل الديلمي، والقائم باأعمال ال�صفري الأملاين يف اليمن.
واأ�صاد الديلمي با�صتمرار دعم بنك التنمية الأملاين لل�صندوق الجتماعي واحلكومة اليمنية من اأجل ال�صتمرار 

يف تقدمي برامج الطوارئ للفقراء.

30% من متويل املرحلة الرابعة )2015-2011(  اجلدير بالذكر اأن ال�صندوق الجتماعي للتنمية خ�ص�س 
واملقدر مببلغ 1.1 مليار دولر لربنامج الأ�صغال كثيفة العمالة، والتي تواجه حاليًا فجوًة متويليًة تقدر بحوايل 

48 مليون دولر.
وقد اأثبت تقييم الأثر لربنامج النقد مقابل العمل )يف اإطار برنامج الأ�صغال كثيفة العمالة( اأن م�صاريَع الربنامج 
من  وغريها  الأعمال...  يف  الن�صاء  اإ�صراك  اإىل  بالإ�صافة  املوؤقتة،  العمل  اأيام  عدد  زيادة  يف  اإيجابية  اآثار  لها 
وتوفري  ال�صعرات احلرارية،  ا�صتهالك  وزيادة  الديون،  �صداد  على  الأ�صر  قدرة  مثل  الأخرى،  املعي�صية  الفوائد 

البنية التحتية التي ت�صتفيُد منها املجتمعاُت الفقرية.

يف الن�صف الثاين من عام 2013 قامت وحدة املراقبة والتقييم يف ال�صندوق الجتماعي للتنمية بتقدمي الدعم 
لربنامج الأ�صغال كثيفة العمالة لأمتتة نظام ا�صتهداف املجتمعات واختيار العينات لأغرا�س التحقق.

التحتية  البنية  تطوير  يف  امل�صاهمة  طريق  عن  للفقراء  عمل  فر�س  بتوفري  العمل  مقابل  النقد  برنامج  يقوم 
املحلية والأ�صول الإنتاجية لالأفراد مثل اإعادة تاأهيل املدرجات الزراعية، واحلفاظ على الرتبة من الجنراف، 
واإن�صاء وترميم قنوات الري، والطرق الريفية، وخزانات جتميع مياه الأمطار، بالإ�صافة اإىل غريها من امل�صاريع 

الإمنائية.
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – املوؤ�صر
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(2015(

عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

4,853الف�صوُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

1,983الف�صوُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90006,818الإجمايل

عدد التالميذ امل�صتفيدين من الف�صول اجلديدة 
التي �صيَّدها ال�صندوُق ح�صب الفئات التالية

102,502   201,600اأولد

90,898  158,400بنات

5,0004,811الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�صة

�صات يف التعليم النظامي  �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
بهم ال�صندوق بح�صب النوع الجتماعي  الذين َدرَّ

)ذكور/اإناث(

100147ذكور

100208اإناث

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
بهن ال�صندوق 1,0001635اإناثَدرَّ

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
200236اإناثمت تاأهيلهن

بها ال�صندوُق  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
بح�صب النوع الجتماعي )ذكور/اإناث(

782617ذكور

600209اإناث

تبلُغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   5،292 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  العدُد  َل  َو�صَ
َُّع للم�صتفيدين املبا�صرين 2.8  حوايل 762 مليون دولر، بينما جتاوَز العدُد املُتوقـ
هذه  عن  املتولِّدة  العمل  ُفَر�س  وعدد  الإناث(،  من  منهم   %  46( �صخ�س  مليون 
امل�صاريع تقارُب 25 مليون يوم عمل. ومن تلك امل�صاريع، متَّ اإجناُز 4،512 م�صروعًا 

بكلفة تتجاوُز 538.4 مليون دولر.

النقد مقابل اخلدمات االجتماعية يف التعليم
يهدُف هذا الربنامُج اإىل خلق ُفَر�س عمل موؤقتة حلوايل 1،150 �صابًا و�صابة من 
َحَملة ال�صهادات اجلامعية اأو الدبلوم اأو الثانوية من خالل تطوير وتعزيز مهاراتهم 
وكفاءاتهم للعمل كمعلمني ومي�صرين للتعليم الأ�صا�صي وحمو الأمية وتعليم الكبار، 
وامل�صاهمة يف ت�صهيل الو�صول اإىل خدمات التعليم يف املجتمعات امل�صتهدفة.. حيث 

�صيتم اإتاحة ما يقارب 750 األف يوم عمل.

حمافظات  ع�صر  يف  مديرية   35 يف  ميداين  م�صح  تنفيذ  مت  الثاين  الربع  وخالل 
حجة(،  �صقطرى،  ال�صالع،  حلج،  رمية،  احلديدة،  تعز،  اإب،  املحويت،  )�صنعاء، 
متهيدًا  باملعلمني  العجز  وحتديد  املديريات،  هذه  يف  التعليمية  املرافق  وا�صتهدَف 
وغري  النظامي  التعليم  يف  ومي�صرين  كمعلمني  العاطلني/ات  ال�صباب  لتوظيف 

النظامي.

حمو االأمية املهنية القرائية
وا�صَل ال�صندوُق الجتماعي للتنمية الإعداَد للبدء يف تنفيذ م�صروع املعرفة القرائية 
املهنية )لالإ�صهام يف مكافحة الفقر(، وذلك يف حمافظات احُلديدة وحلج و�صنعاء 
بني  وخا�صًة  الفقر،  من  التخفيف  امل�صاهمة يف  اإىل  امل�صروُع  ويهدُف  وح�صرموت. 
التعليم  وذلك من خالل احل�صول على  الريفية..  املناطق  و�صكان  الن�صاِء  اأو�صاط 
العاملة،  املراأة  وتدريب  لل�صباب،  املهني  والتدريب  النظامي(،  )غري  الأ�صا�صي 
وت�صهيل احل�صول على التمويل الأ�صغر، والدعم املوؤ�ص�صي وبناء القدرات، وخدمات 
تزويد  اإىل  امل�صروُع  وي�صعى  امل�صروع.  تنفيذ  دعم  ف�صاًل عن  مراجعة احل�صابات.. 
هم  منوِّ حتقيق  من  لتمكينهم  الالزمة  والتمويالت  املالئمة  باملهارات  الفئات  هذه 
املهنية  املهارات  واكت�صاب  والكتابة،  القراءة  اإتقان  امل�صروُع على  ُز  ويركِّ باأنف�صهم. 
َهة نحو احتياجات ال�صوق.. َوِمْن َثمَّ الولوج اإىل اخلدمات املالية بغر�س ت�صهيل  املَُوجَّ
اإدماج الفئات املُ�صتهَدَفة يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية على امل�صتويني 

املحلي والوطني.

امل�صروع  بتنفيذ  للبدِء  التح�صري  لعملية  الأ�صا�صية  اخلطوات  من  النتهاُء  متَّ  وقد 
من حيث جتهيز وتاأثيث مقر الربنامج، وتوظيف مدير الربنامج ونائبه وامل�صاعد 

الإداري وخمت�صني يف تقنية املعلومات واملتابعة والتقييم.
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ال�صحة

 102.8 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   1،230 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  العدُد  و�صَل 
َُّع للم�صتفيدين املبا�صرين قرابة 8 ماليني �صخ�س )64 %  مليون دولر، بينما بلَغ العدُد املُتوقـ
من الإناث(، وعدد ُفَر�س العمل املتولِّدة عن هذه امل�صاريع حوايل 2.3 مليون يوم عمل. وقد متَّ 

ا�صتكماُل واإجناُز 1،073 م�صروعًا، تبلُغ كلفتها حوايل 69.5 مليون دولر.

جمال  يف  ة  َوَحجَّ وعمران  �صعدة  حمافظات  من  وطبيبة  طبيبًا   16 تدريب  مت  الربع،  وخالل 
IMCI. اأما يف حمافظة احلديدة )ويف اإطار منحة الحتاد  الرعاية التكاُملية ل�صحة الطفل  
الأوروبي(، فقد متَّ ت�صليُم العربات اخلا�صة بالعيادات املتنقلة لدعم ال�صحة الإجنابية، وذلك 
ملكتب ال�صحة )يف مديرية اللحية(. كما متَّ توريُد التجهيزات الطبية اخلا�صة مبركز الطوارئ 

التوليدية الأ�صا�صية، وكذا جتهيزات طبية للوحدة ال�صحية يف قرية احلما�صية )يف املديرية(.

ويف حمافظة حجة، يف اإطار الرعاية ال�صحية الأولية، متَّ اإجناُز م�صروع لتدريب عاملني �صحيني 
لأعمال  البتدائي  ال�صتالم  كذلك  وجرى  مديريات.   10 يف  ال�صحي  التثقيف  اأن�صطة  �صمن 
البناِء )مع توريد �صيارة اإ�صعاف( ملركز الطوارئ التوليدية ال�صاملة يف م�صت�صفى َحَر�س العام 

)مديرية حر�س(.

و12  اأطباء  ل�صتة  الولدة  وحديثي  ج  اخُلدَّ رعاية  جمال  يف  تدريبيتني  دورتني  ال�صندوُق  ونفذ 
ممر�صًا من م�صت�صفى َحَر�س وامل�صت�صفى اجلمهوري )مدينة حجة(. 

د ال�صندوُق اأثاثًا طبيًا وجتهيزات طبية لثالث وحدات �صحية )يف ربوع  ويف حمافظة ذمار، ورَّ
اللكرتونية   التجهيزات  توريد  مت  كما  العايل(.  و�صاب  مديرية  ال�صابرة،  الناحية،  ال�صايلة، 
تعزيز  برنامج  اإطار  يف  وذلك  ذمار،  جامعة  يف  والنف�صي  الرتبوي  الإر�صاد  مبركز  اخلا�صة 
خدمات ال�صحة النف�صية القائمة. كما مت النتهاُء من تنفيذ مرحلتـَْي التهيئة واختبارات القبول 
املناطق املحرومة يف  ل�صد احتياجات  اإىل فنيي متري�س  ثانوية  تاأهيل طالب  اإطار م�صروع  يف 

املحافظة.

اأما يف حمافظة رمية، فقد مت توريد جتهيزات طبية ملركز الرعاية ال�صحية الأولية يف وادي 
اربد )مديرية اجلبني(.

الق�صائُم ال�صحية والتدخالُت التغذوية
والطفولة،  لالأمومة  ال�صحية  الق�صائم  برنامج  لتنفيذ  والإعداد  التهيئة  ال�صندوُق  وا�صَل 
املناطق  الن�صاء يف  تاأمني ح�صول  اإىل  الأول  الربنامُج  ويهدُف  املتكاملة.  التغذوية  والتدخالت 
ي�صعى  بينما  الولدة..  وبعد  احلمل  اأثناء  للرعاية  منتظمة  نوعية  خدمات  على  امل�صتهدفة 
ال�صندوُق من خالل التدخالت التغذوية اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى الأمهات والآباء يف طرق 
وربطهم  التغذية  �صوِء  من  يعانون  الذين  لالأطفال  الإحالة  خدمات  وتقدمي  الأطفال،  تغذية 

باخلدمات املتوفرة.

موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

10088عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

5068عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 2,0001,786عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 240235عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تدريبـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

1,1251,212ذكور

750720اإناث

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تاأهيلـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

300166ذكور

300188اإناث

دورة تدريبية يف جمال الرعاية املنزلية ل�صحة االأم والوليد-ذمار
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احلماية االجتماعية

يونيو  �صهر  نهاية   -  1997( القطاُع  َرها  َطوَّ التي  للم�صاريع  الرتاُكميُّ  الإجمايل  العدُد  ي�صُل 
ُع اأْن ي�صتفيَد منها  2014( اإىل 717 م�صروعًا )بكلفة تقديرية تقارُب 38 مليون دولر(، ُيتوقَّ
حوايل 185 األف �صخ�س )39% منهم من الإناث(، وتتولَُّد عنها ُفَر�ُس عمٍل تبلُغ حوايل 859 
األف يوم عمل. ومن تلك امل�صاريع اأُجِنَز 629 م�صروعًا )بكلفة فعلية تتجاوُز 27 مليون دولر(..

برنامج الرتبية ال�صاملة والتعليم اخلا�س
مت )خالل الفرتة 26 اأبريل- 1 مايو 2014( تنفيذ دورة تدريبية حول تعليم �صعاف الب�صر 
مدينة  يف  ال�صاملة  الرتبية  مدار�س  من   7 يف  معلمًا/ة   30 ا�صتهدفت  معهم،  التعامل  وكيفية 
�صعدة )حمافظة �صعدة(. وخالل الفرتة 29 مار�س- 3 اأبريل 2014، جرى تنفيذ دورة اأخرى 
ال�صاملة يف مديرية عب�س  الرتبية  معلمي  لـ18 من  النطقي  والتدريب  التخاطب  اأ�صا�صيات  يف 
2014( دورة يف م�صح وفرز الأطفال  اأبريل   29-26 َونـُفـِّذت كذلك )خالل الفرتة  )حجة(. 
�صعاف الب�صر يف مدار�س التعليم العام ملعلمي مدار�س الرتبية ال�صاملة يف حمافظة احلديدة.

التاأهيل املجتمعي
 مت تنفيذ دورة يف العالج الطبيعي لـ8 من العاملني والعامالت يف برنامج التاأهيل املجتمعي يف 
مدينة املحاب�صة )حجة(، ودورة يف - البورتاج-  )التدخل املنزيل املبكر( لـ14 عاملة تاأهيل 
جمتمعي يف برنامج التاأهيل املجتمعي يف قعطبة )ال�صالع(، وذلك خالل الفرتة 14-20 يونيو 
2014، ودورة اأخرى يف نف�س املجال لـ19 من العاملني يف برنامج التاأهيل املجتمعي يف بالد 
التوعية  حول  عمل  ور�صة  اأُقيمت  كما   .2014 اأبريل   24-21 الفرتة  خالل  )رمية(  الطعام 
ال�صحية والبيئية لـ21 من املت�صلني املجتمعيني من الفئات الأَْوىل بالرعاية يف عب�س )حجة( 

خالل الفرتة 26 اأبريل-2 مايو 2014.

احلماية
َز الن�صاُط خالل الربع على تنظيم دورتني تدريبيتني: الأوىل )خالل الفرتة 29 مار�س- 1  تركَّ
اأبريل 2014( حول تعزيز مفاهيم العنف والإ�صاءة وال�صتغالل �صد الأطفال، والأخرى )22-

26 يونيو( يف الرعاية املوؤ�ص�صية البديلة والالحقة. ا�صتفاَد من الدورتني 24 من العاملني يف دار 
رعاية وتاأهيل الأيتام يف مدينة حجة )حجة(.

برنامج الدعم املوؤ�ص�صي
ال�صندوق و�صباط  قطاع احلماية الجتماعية  اإحداهما ملدراء فروع  اأي�صًا،  تنفيذ دورتني  مت 
يف التاأهيل املجتمعي )وذلك يف 12-15 اأبريل(، والثانية يف اجلانب الإداري واملايل لأع�صاء 

الهيئة الإدارية والرقابية يف جمعية الوحدة لرعاية املعاقني يف قعطبة )ال�صالع(.

الطفولة املبكرة
نفذ ال�صندوُق--خالل �صهر مايو--دورة تدريب للمدربني، وذلك يف ا�صتخدام دليل التدخل 
املبكر التعليمي يف مرحلة الطفولة املبكرة، وكذا ور�صة عمل ملناق�صة واإثراِء الدليل، ح�صرهما 
عدٌد من مدربي الطفولة املبكرة وممثلون عن املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف 
هذا املجال يف اأمانة العا�صمة وعدد من املحافظات. كما مت تنفيذ دورة تدريبية حول الطفولة 
لالأطفال  ريا�س   6 من  م�صاِركة   18 ا�صتهدفت  املرحلة،  هذه  يف  الطفل  تعليم  وطرق  املبكرة 

ومراكز للرتبية اخلا�صة يف مدينة عمران.

املياه واالإ�صحاح البيئي 

ي�صتمُل ن�صاُط الوحدة على قطاَعْي املياه والإ�صحاح البيئي.

قطاع املياه
الوطني  التعريف  الفقرية وفق  املحلية  للمجتمعات  اآمنة وكافية  توفري مياه  اإىل  القطاع  يهدف 
30 لرتًا يف اليوم للفرد من املياه الآمنة بزمن جلب ل  للتغطية باملياه والذي ين�س على توفر 

يزيد عن ن�صف �صاعة ذهابًا واإيابًا طوال العام. 
و�صل عدد امل�صاريع الرتاكمي منذ تاأ�صي�س ال�صندوق عام 1997 وحتى نهاية �صهر يونيو 2014 
منها  ي�صتفيَد  اأْن  ُع  َوُيَتَوقَّ دولر،  مليون   432.7 نحو  تبلغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   2,321 اإىل 

ا�صتفادًة مبا�صرًة قرابة 4.1 مليون �صخ�س، وتنجُم عنها حوايل 9 ماليني يوم عمل.

2014، متت  الثاين من عام  الربع  2011 وحتى نهاية  املياه: منذ بداية عام  برنامج �صحة 
املوافقة على متويل 374 م�صروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 118 مليون دولر، وذلك خلدمة 425 
األف ن�صمة، يقُع 67 % منهم يف فئة الفقر الرابعة )اأي الأكرث فقرًا( و 33 % يف الفئة الثالثة 
َز منها 72 م�صروعًا. )التالية مبا�صرًة للفئة ال�صابقة(. وقد بداأ العمل لتنفيذ 369 م�صروعًا، اأُجْنِ

و155 خزانًا عامًا  �صقاية خا�صة،  األف   34 التي مت تطويرها على  الربنامج  وحتتوي م�صاريُع 
َنٍة تقارُب 1.6 مليون م3، و16 كريفًا  �صَّ م�صقوفًا حل�صاد مياه الأمطار ب�صعة اإجمالية ملياٍه حُمَ

�صبكاِت  و9 م�صاريع مياه من م�صادَر جوفيٍة حتتوي على  األف م3،   95 تقارُب  اإجمالية  ب�صعة 
اأنابيَب بطوٍل اإجمايلٍّ ي�صُل اإىل حوايل 39 األف مرت... ف�صاًل عن 60 خزانًا، و78 منهاًل عامًا، 
. كما �صمل الربنامج 17 م�صروع مياه من عيون حتتوي  و3,300 تو�صيلة منزلية، َوَوْحَدَتْي �صخٍّ
األف مرت، و28 منهاًل عامًا و150 تو�صيلة   32 اإ�صالة بطول اإجمايل  16 خزانًا و�صبكات  على 

منزلية. 

َع ال�صندوُق اتفاقية مع بنك  التدخالت الطارئة يف حمافظة اأبني: يف 19 دي�صمرب 2012 َوقَّ
دولر(  مليون   15.6 يعادل  )ما  يورو  مليون   12 مبلغ  ال�صندوق  تق�صي مبنح  الأملاين  التنمية 
جراء  رت  ت�صرَّ والتي  اأبني،  حمافظة  يف  ال�صحي  وال�صرف  املياه  مرافق  تاأهيل  اإعادة  لتمويل 

املواجهات امل�صلحة.

تقديرية  بتكلفة  املياه  م�صروعًا يف قطاع   38 املنحة  ُل من هذه  �َصُتَموَّ التي  امل�صاريع  ويبلُغ عدُد 
بتكلفة  البيئي  الإ�صحاح  قطاع  م�صاريع يف  و5  �صخ�س،  األف   221 دولر خلدمة  مليون   13.1

تقديرية 2.5 مليون دولر خلدمة حوايل 88.5 األف �صخ�س.

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5002,389اأولد

2,5002,422بنات
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لة من هذه املنحة، والعمُل جاٍر يف  وقد متت املوافقة حتى نهاية �صبتمرب على جميع امل�صاريع املَُموَّ
تنفيذها. وجتدُر الإ�صارة اإىل اأنَّ كلَّ العمالة التي تنفُذ امل�صاريَع ُهْم من اأهايل مناطق امل�صاريع، 
حيث و�صَل عدُدها حتى نهاية الربع اإىل قرابة 156 األف يوم عمل... الأمر الذي ي�صاعُد الأهايل 

على مواجهة اأعباِء املعي�صة.

قطاع االإ�صحاح البيئي
 يهدُف هذا القطاُع اإىل تقدمي خدمات الإ�صحاح البيئي الأ�صا�صية كال�صرف ال�صحي واإدارة 
اإىل  القطاع  هذا  يهدف  كما  اخلدمات.  لهذه  واحتياجًا  فقرًا  الأكرث  للفئات  ال�صلبة  املخلفات 

التكاُمل مع قطاع املياه وقطاعات ال�صندوق الأخرى من اأجل تعظيم اأثر تدخالت ال�صندوق يف 
حت�صني الو�صع ال�صحي والبيئي والقت�صادي للمجتمعات امل�صتهدفة.

بكلفة  م�صروع   400 اإىل  القطاع  م�صاريع  عدُد  و�صل  حيث   ،)2014 يونيو   -1997( تراُكميًا 
�صخ�س  مليون   3.5 من  اأكرُث  منها  ي�صتفيَد  اأْن  ويتوقُع  دولر،  مليون   45.1 نحو  تبلغ  تقديرية 

)ن�صفهم تقريبًا من الإناث(، وتنجُم عنها حوايل 1.4 مليون يوم عمل.

وخالل الربع متَّ اإجناُز 158 حملة توعية، واإعالن 75 قرية خالية من ال�صرف املك�صوف.
ويف ما يخ�س م�صروع البنية التحتية ملدينة �صبام ح�صرموت، والذي ي�صتمُل على توفري خدمات 

جديدة، كلها حتت الأر�س، فقد و�صلت ن�صبة الإجناز الرتاكمية يف امل�صروع اإىل %85.5
موؤ�صراُت  قطاع املياه

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

نة 516,000494,123احل�صول على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,790,0001,862,456حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,510,0001,453,947حجم املياه غري املح�صَّ

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر
احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأفراد الذين متَّ تزويدهم 

ٍن 200,000174,142بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

170440عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

الزراعة والتنمية الريفية

بلَغ العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع قطاع الزراعة 488 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 58.6 
مليون دولر، ي�صتفيُد منها اأكرث من 577 األف �صخ�س )46 % من الإناث(، وتتولد عنها اأكرُث 
من 1.5 مليون فر�صة عمل.. بينما و�صَل عدُد امل�صاريع املُنَجَزة 279 م�صروعًا بكلفة تقارُب 14 

مليون دولر.

احلواجز املائية
مت اجناز حاجَزْين مائيني للري يف �صنعاء واجلوف بكلفة اإجمالية تزيد على 426 األف دولر، 

زراعية  م�صاحة  لري  مكعب  مرت   113,000 الري  لغر�س  املخزونة  املياه  كمية  فيهما  بلغت 
مقدارها 51 هكتارًا، ي�صتفيُد منها حوايل 2,500 �صخ�س.

امل�صاقط املائية
19 خزانًا يف مناطق الزراعة املطرية مبحافظة حجة، بلغت فيها ال�صعة التخزينية  مت اإجناز 
الإجمالية حوايل 10,700 مرت مكعب )كلها للري التكميلي و�صقي احليوانات(. كما مت اجناز 3 

اأحد حواجز املياه التي يدعمها ال�صندوق االجتماعي- عمران  
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موؤ�صراُت املياه للتنمية الزراعية  
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 – 2015)املوؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احليوانية ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
2,242,769              3,000,000 ) مرت مكعب(

2000659امل�صاحة الإجمالية امل�صمولة بالري )هكتار (

امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت اإعادة 
60055تاأهيلها )هكتار (

خزانات للري التكميلي اأي�صًا ملجموعات منتجي البذور مبحافظة املحويت ب�صعة تخزينية 654 
مرتًا مكعبًا. ويف مديرية القبيطة )حمافظة حلج(، مت اجناز 6 خزانات للري التكميلي ب�صعة 
تخزينية 1,400 مرت مكعب �صمن م�صروع تاأهيل امل�صقط املائي الفرعي لوادي عريمي. كما مت 
لوادي  الفرعي  تاأهيل امل�صقط  للري يف بني �صعد )املحويت( �صمن م�صروع  3 خزانات  اجناز 

القعامي�س، ب�صعة تخزينية 1,200 مرت مكعب.

وجرى كذلك تنفيذ 11,450 مرتًا طوليًا من �صال�صَل حجريٍة لتاأهيل مراٍع طبيعية يف مديرية 
بامل�صاقط  الزراعية  املدرجات  من  مربعًا  مرتًا   41,388 تاأهيل  وكذا  )احلديدة(،  احُلجيلة 
املائية لوادي عريمي )القبيطة، حلج( ووادي القعامي�س )بني �صعد، املحويت(. كما مت تنفيذ 
3,010 اأمتار مكعبة من جدران احلماية يف وادي امل�صاربة ووادي مامر )طور الباحة، حلج(، 
كذلك  ال�صندوُق  وقاَم  هكتارًا.   278 حمايتها  مت  التي  الزراعية  الأرا�صي  م�صاحة  فيها  بلغت 
بتاأهيل عدد من مداخل قنوات الري ال�صيلي يف وادي معادن ووادي الرجاع )طور الباحة(، حيث 
بلغ عدد القنوات التي مت اإن�صاوؤها 19 قناة للري ال�صيلي بلغت فيها م�صاحة الأرا�صي امل�صتفيدة 

من الري ال�صيلي 393 هكتارًا. 
  

م�صروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
يقوُم ال�صندوُق الجتماعي بتنفيذ املكونني الأول والثاين من هذا امل�صروع، وذلك يف 23 مديرية 

ُم�صتهَدفة يف خم�س حمافظات )حجة، املحويت، �صنعاء، احلديدة، حلج (.

لل�صندوق  اأوكلت  التي  الأعمال  املطرية، وحتديدًا  الزراعة  الهيكلة اجلديدة مل�صروع  اإطار  ويف 
الرثوة  )تطوير  والثاين  للبذور(  املح�صنة  )الإدارة  الأول  املكونني  يف  للتنمية  الجتماعي 

احليوانية(، مت تنفيذ عدة اأن�صطة.

ففي املكون الأول، يجري الهتمام بتح�صني م�صتوى وعمليات اإدارة البذور بالعتماد على املُزارع، 
واإدخال وتوريد تقنيات خا�صة بجمعيات منتجي البذور، وكذا الهتمام بتوفري خمازن جلمعيات 
منتجي البذور، حيث يتمُّ بناُء خمازَن يف املحافظات اخلم�س امل�صتهدفة ب�صعة تخزينية اإجمالية 
تبلُغ 500 طن. كما يجري بناُء 18 خزانًا للري التكميلي ملجموعات منتجي البذور يف حمافظة 

املحويت ب�صعة تخزينية اإجمالية 945 مرتًا مكعبًا.

اأما يف املكون الثاين، واخلا�س بتطوير الرثوة احليوانية )تربية املوا�صي وال�صحة احليوانية(، 
فقد مت تاأهيل عمال ال�صحة القرويني من اأبناء مناطق الزراعة املطرية، وتاأهيل فنيي بيطرة و 
توزيع 38 حقيبة بيطرية عليهم، والإعداد لتنفيذ تدريب تن�صيطي ي�صتهدف 119 عامل �صحة 
وبناء  تدريب  لتنفيذ  وكذا  الرثوة احليوانية،  ور�س عمل يف   6 وتنفيذ  بيطريًا  فنيًا  و18  قرويًا 
قدرات 80 عامل/ة �صحة قرويًا/ة من اأبناء مناطق م�صروع الزراعة املطرية. ومت كذلك تخريج 
73 عامل/ة �صحة حيوانية وت�صليمهم ت�صاريح و�صهادات ملزاولة املهنة، ف�صاًل عن تزويدهم 
كما  مناطقهم.  يف  البيطرية  اخلدمة  تقدمي  من  ليتمكنوا  الأدوية  من  وكمية  بيطرية  بحقائب 
تخرج 9 طالب من املعهد البيطري الزراعي لي�صل عدد الفنيني البيطريني من مناطق م�صروع 

الزراعة املطرية، والذين يعملون يف مناطقهم، اإىل 27.

برنامج االإقرا�س واالدخار
بالتعاون والتن�صيق بني وحدة الزراعة ووحدة تنمية املن�صاآت، مت تطوير برنامج جتريبي لالقرا�س 
والدخار للعمل يف مناطق م�صروع الزراعة للم�صاهمة يف التخفيف من الفقر وحت�صني الإنتاج 
الزراعي وغري الزراعي.. وذلك من خالل متكني املجتمعات املحلية، وخ�صو�صًا الأ�صر الفقرية 
من الن�صاء والرجال، وحتفيزها لتنظيم نف�صها يف جماميع الدخار والإقرا�س، واحل�صول على 
منافع مبا�صرة من خالل تنفيذ امل�صاريع ال�صغرية املدرة للدخل وحتقيق الإنتاجية ودعم الأ�صر 

الزراعية وغري الزراعية لزيادة املخرجات.

وخالل الربع، مت تهيئة وحتفيز 223 جمتمعًا حمليًا، وت�صكيل 225 جمموعة ادخار واإقرا�س، 
يبلغ عدد اأع�صائها حوايل 6,000 ع�صو )من كال اجلن�صني(. وو�صَل اإجمايل مدخرات اأع�صاء 
111 جمموعة من هذه املجموعات )خالل �صهري مايو ويونيو 2014( قرابة 4.7 مليون ريال. 

الت�صال  ومهارات  للربنامج،  الت�صغيلية  الإجراءات  يف  ميدانيًا  ا�صت�صاريًا   17 تدريُب  متَّ  كما 
والتوا�صل، واملهارات الإدارية واملالية، واإعداد  التقارير. وقاَم ال�صت�صاريون بتدريب 900 من 
قياديي وقياديات املجموعات، وذلك يف كيفية التعامل مع ال�صجالت املالية وال�صتمارات ودفاتر 

الأع�صاء اخلا�صة باملدخرات والقرو�س.

ملعرفة  وتقييم  مراقبة  واأن�صطة  لال�صت�صاريني،  امليدانية  الأعمال  متابعة  اأي�صًا  الربُع  َو�َصِهَد 
املجاميع الن�صطة وغري الن�صطة، ف�صاًل عن قيا�س اأثر الربنامج يف املجتمعات املحلية امل�صتهدفة.

م�صروع الدجاج الالحم - بني مطر, �صنعاء 
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

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

احلكومية... الخ، والذين ترتبط اأن�صطتهم بالتخفيف من الفقر والتنمية املحلية.
يف قطاع الدعم املوؤ�ص�صي، ُووِفَق على 4 م�صاريع بكلفة تقديرية تقارب 1.8 مليون دولر. وبذلك، 
ي�صُل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع اإىل 650 م�صروعًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 3.2 

مليون دولر
 كما مت اعتماد م�صروع واحد يف قطاع التدخل املتكامل بتكلفة تقديرية تقارب 67,072 دولرًا، 

ي�صتفيد منه مبا�صرة حوايل 370 �صخ�صًا )23 % اإناث(.

برنامج التمكني للتنمية املحلية
 اأواًل: على م�صتوى املجتمع

 �صملت الأن�صطة ما يلي :
 ت�صكيل جمال�س تعاون القرى واختيار مندوبني ومندوبات القرى، وحتفيزهم على تنفيذ 	 

اإىل  اإ�صافة  مب�صط  تقرير  وكتابة  قراهم  اأو�صاع  حتليل  على  وتدريبهم  ذاتية  مبادرات 
ال�صافل  و�صاب  مديريات  يف  ذلك  وكان  عام.  خالل  مزمنة  م�صتقبلية   خلطط  اإعدادهم 
)املحويت(/املرحلة  ُجم  والرُّ )اإب(  والقفر  )ح�صرموت(  وال�صليعة  ذمار(  )حمافظة 
الذاتية  املبادرات  حتفيز  تنفيذ  مت  عدن،  فرع  ويف  )حجة(.  عب�س  مديرية  الأوىل،وكذا 
د )حلج(. كما بلغ عدد جمال�س تعاون القرى  وتنظيم املجتمع يف مديريتـَْي طور الباحة وُر�صُ
خالل الربع الثاين 530 يف املديريات �صالفة الذكر... وا�صتطاع املجتمع يف هذه املديريات 

تنفيذ 1,525 مبادرة ذاتية اأثناء تواجد الفرق بتكلفة تقديرية تتجاوُز 148 مليون ريال.
تدريب الأطر املجتمعية التنموية )مندوبني/ات( على حتليل الو�صع التنموي للعزل واختيار 	 

جلان تنموية يف عزل مديرية  املالجم  - حمافظة البي�صاء وكذا مديرية ال�صمايتني  من 
حمافظة تعز، ومديرية عب�س من حمافظة حجة، ومديرية ال�صليعة من حمافظة ح�صرموت  
لـ) 39( جلنة تنمية عزلة ، حيث مت  تدريب 812 مندوبًا و مندوبة على حتليل الأو�صاع 
التنموية لعزلهم واخلروج بتقرير تنموي لكل عزلة  و جلنه تنموية قوامها )5( اأع�صاء على 
م�صتوى كل عزلة، وكذا تدريب الأطر )اأع�صاء جمال�س تعاون القرى ( يف مديريات �صامع 
واملخاء من حمافظة تعز وح�صوين  من املهرة، واللحية من احلديدة، ومزهر من رمية، 
وبني �صعد من املحويت، والطيال من �صنعاء دربوا على موا�صيع تنموية خمتلفة كالتنمية 
احل�صا�صة للنزاعات ومهارات اإدارية. وي�صارك يف العمل امليداين اأع�صاُء ال�صلطة املحلية، 
التوا�صل  مهارات  يكت�صبوا  حتى  القرى  م�صتوى  على  ي�صاركون  املحلي  املجل�س  فاأع�صاء 
التنموية،  لأدوارهم  تفعياًل  جمتمعاتهم  وبني  بينهم  فيما  املجتمعية  امل�صاركة  ومنهجية 

وي�صارك  فريق املديرية على م�صتوى حتليل و�صع العزل واإعداد التقرير واخلطة  التنموية 
للمديرية .

وت�صمنت اأهم املخرجات والإجنازات ما يلي: 
حتفيز املبادرات الذاتية وتنظيم املجتمع املحلي تنموياً: ت�صكيل جمال�س تعاون القرى يف 7 
مديريات تتبع 6 حمافظات، وبلغ  العدد الإجمايل للمجال�س امل�صكلة  530 جمل�صًا، واإجمايل 

اأع�صاء / ع�صوات املجال�س 4,354 �صخ�صًا )منهم 2,154 من الإناث(.
م�صاندة  )حتليل الو�صع التنموي للعزل(: مت ا�صتهداف 39 عزلة/مركزًا، و39 جلنة تنموية 
يف تعز، ح�صرموت، حجة، وبلغ اإجمايل من مت تدريبهم على حتليل الو�صع التنموي من اأع�صاء 

هذه اللجان 812 �صخ�صًا )منهم 402 من الإناث(.
واكت�صاب مهارات: متَّ  للنزاعات  التنمية احل�صا�صة  التنموية على  املجتمعية  االأطر   تدريب 
ا�صتهداُف الأطر املجتمعية يف 6 مديريات تتبع حمافظات تعز وح�صرموت واحلديدة واملحويت. 
تدريب يف  امراأة( على   286 �صخ�صًا، منهم   778 الأطر )وعددهم  اأع�صاُء يف هذه  وح�صَل 
التعبئة  مهارات  على   ورمية  �صنعاء  يف  �صخ�صًا   38 َب  ُدرِّ كما  للنزاعات،  احل�صا�صة   التنمية 

املجتمعية وكتابة املحا�صر.

ثانياً: على م�صتوى ال�صلطة املحلية
ت�صمنت الأن�صطة على م�صتوى املديرية تدريبًا على اآلية ومنهجية برنامج التمكني وعلى منهجية 
التخطيط التنموي لل�صلطة املحلية والأطر املجتمعية التنموية ومنظمات املجتمع املدين و�صول 
بها  اإىل مراحل متقدمه من التمكني املجتمعي واملوؤ�ص�صي جت�صيدا لأهداف الالمركزية الإدارية 
واملالية... اإ�صافة اإىل بناء القدرات يف املهارات الإدارية واليات املتابعة وتدريب يف اآلية املتابعة  

للمديريات املتقدمة يف تنفيذ الربنامج. وت�صمنْت املخرجاُت والإجنازاُت ما يلي:

اأ .  على م�صتوى املديرية:
التدريب : مت ا�صتهداف 30 مديرية يف حمافظات تتبع فروع ذمار ، تعز ، اإب ، املكال ، عدن 
، احلديدة ، �صنعاء ، حجة، وتدريب م�صتهدفني من ال�صلطة املحلية ومنظمات املجتمع املدين  
الكمبيوتر  مهارات   ، التنموي  والتقرير  اخلطة  حتديث   ، التنموية  اخلطة  اإعداد  مكونات  يف 
للم�صاريع  متويل  عن  والبحث  اخلطط  ت�صويق   ، واملتابعة  الإ�صراف  مهارات   ، املحلية  لل�صلطة 
على  اأي�صا  وتدريب  واأ�صا�صية...  اإدارية  مهارات   ، التمكني  اآلية   ، التنموية  اخلطة  اإعداد   ،
هيئات  واأع�صاء  املحلي  املجل�س  اأع�صاء  التدريب  من  وا�صتفاد  واملزايدات  املناق�صات  قانون 
اإدارية واأجهزة تنفيذية، ومن�صقو الُعَزل واأع�صاُء منظمات جمتمع مدين. وبلغ العدد الإجمايل 

للم�صتهدفني من التدريب يف املكونات اأعاله 903 اأ�صخا�س )منهم 46 امراأة(.

الدعم املوؤ�ص�صي ) اأجهزة ومعدات ( : مت توفري الدعم لل�صلطة  املحلية يف كل من ال�صمايتني، 
موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015(املوؤ�صر
1,5003,702عدُد جمال�س القرى التي متار�س اأعمالها بفعالية

عدُد املتطوعني ال�صباب الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
جماالت خمتلفة )ح�صب النوع االجتماعي(

2,500777ذكور

1,500681اإناث

عدُد اأع�صاِء ال�صلطة املحلية الذين درَّبهم ال�صندوُق يف اإطار برنامج 
1,5004,868التمكني للتنمية املحلية

عدُد االأفراد واال�صت�صاريني واملقاولني الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
3,0005,401مهارات حتفيز امل�صاركة املجتمعية

9055عدُد املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9050عدُد ال�صلطات املحلية التي دعمها ال�صندوُق

عات املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق 2,5001,778عدُد التجمُّ
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امل�صراخ، املوا�صط، �صرعب الرونة مبحافظة تعز، ومديرية القطن يف ح�صرموت. 

ثالثاً: اأن�صطة اأخرى يف اإطار برنامج التمكني
الأطر  ومدربي  التمكني  وفرق  ا�صت�صاريني  لتدريب  متنوعة  ور�صة   16 الأن�صطة  هذه  �صملت 
ا�صتهدفت فروع ذمار، تعز، اإب، احلديدة، �صنعاء، احلديدة، وعدن )بح�صب احتياج كل فرع( 
يف مكونات التمكني والآلية امليدانية للتمكني ، التهيئة للنزول امليداين ، تفعيل دعم املبادرات 
املجتمعية ، اإعداد اخلطط التنموية للمحليات ، حتليل و�صع العزل وحتليل موؤ�ص�صي، املهارات 
 304 التدريب  من  امل�صتفيدين  اإجمايل  وبلغ  احل�صا�صة.  التنمية  النزاعات،  وحل  الإدارية 

اأ�صخا�س )منهم 95 امراأة(.

 منظمات حكومية وغري حكومية
دعم  جمال  يف  الأولوية  ذات  الأن�صطة  لتنفيذ  املحلية  الإدارة  وزارة  "م�صاندة  م�صروع  �صمن 
الالمركزية والتنمية املحلية"، مت عقد ور�صة حتليلية �صارك فيها حوايل 45 كادرًا من كوادر 
على  وي�صرف  يتابع  حموريًا  فريقًا  ي�صكلوا  كي  منهم  جمموعة  لختيار  املحلية  الإدارة  وزارة 
املجال  قدرات يف  "بناء  م�صروع  و�صمن  العامة.  النفقات  دورة  العالقة مبجال  ذات  الأن�صطة 
5 دورات  نفذ فرُع حجة   ،)2013 ِل�ِصتِّ جمعيات من حمافظة حجة" )لعام  واملايل  الإداري 

خلم�س جمعيات، وا�صتفاد من التدريب 160 �صخ�صًا )منهم 80 امراأة(.

ا�صت�صاريون )اأفراد(
ور�صة  وكذا  القطاعات،  م�صاريع  على  م�صرفًا  فنيًا   30 لثالثني  تدريبية  دورة  حجة  فرع  نفذ 
مت  التي  بالإجراءات  العاملني  ال�صت�صاريني  لتعريف  الطرق  لقطاع  مهند�صًا  لـ24  تدريبية 

حتديثها يف القطاع.

طلبة جامعيون )برنامج روافد(
�صملت اأهمُّ الأن�صطة عمل ال�صتهداف الأويل والإعالن عن الربنامج لالنت�صاب اإليه ممن تنطبق 
43 من الإناث( يف  96 �صخ�صًا )منهم  َب  ُدرِّ فيهم �صروط الربنامج من حمافظة رمية. كما 
متابعة وتنفيذ طلبات وزارة التخطيط والتعاون الدويل حول خطة ت�صغيل ال�صباب وتعبئة وثائق 
امل�صاريع املقدمة من ال�صندوق الجتماعي للتنمية �صمن وحدة التدريب ووكالة تنمية املن�صات 
ال�صغرية والأ�صغر وبرنامج الأ�صغال كثيفة العمالة. كما �صملت موا�صيُع التدريب عر�َس كل ما 

يتم اإجنازه يف الربنامج على املوقع الإلكرتوين اخلا�س  بربنامج روافد 
www.rawfd-sfd.com وكذا على �صفحة الربنامج يف الفي�س بوك )ملتقى �صباب روافد 
يف  مديريات  عدة  يف  تنفيذها  مت  �صبابية  ذاتية  مبادرة   15 متابعة  كذلك  وجرى  التنموي(. 

حمافظات البي�صاء وتعز وحجة واإب وال�صالع وعمران. 

برنامج التدخل املتكامل
التدخالت الزراعية واالقت�صادية: مت تخرج 11 متدربة و48 متدربًا كعمال لل�صحة احليوانية، 

وذلك يف عزل برنامج التدخل املتكامل، وهي: بني على )املحويت(، وادعة )عمران(، املتينة 
)احلديدة(، بني ن�صر )حجة(، الثلوث )ذمار(، بني اأ�صعد )اإب(، ميفع بروم )ح�صرموت(، 
القحيفة )تعز(، وَكِر�س )حلج(.. وذلك بهدف تقدمي خدمة معاجلة احليوانات يف عزلهم بعد 
َبْت ملدة �صهر 12 امراأة من فرَعْي احلديدة وحجة كمدربات يف جمال احلرف  التخرج. كما ُدرِّ
اليدوية )التطريز، والعزف، والر�صم على الفخار(. وجرى كذلك تنفيذ م�صروع ي�صهم يف متكني 
الن�صاء العامالت يف جمال اإنتاج وبيع امللح  من خالل حفر اأو اأحوا�س ت�صريب  يف �صاحل منطقة 
من  مكعب  4,000 مرت  بحفر  وذلك  الأحوا�س  بتو�صع  الربنامج  قام  ميفع  ح�صرموت  حيث 
اأحوا�س الرت�صيب لت�صمل عدد اأكرث من الن�صاء ولزيادة الكميات املنتجة للن�صاء الالتي يعملن 
من ال�صابق،  وبالتايل حت�صني و�صعهن املعي�صي، حيث ا�صتفاد من امل�صروع 298 اأ�صرة. كما مت 
تدريب جمموعة من الن�صاء وجلنة التنمية على اآلية الت�صويق املنا�صبة التي ت�صهم يف بيع امللح 

بكميات كبرية.

التدخالت يف التعليم: متَّ بناُء َمَرافَق )�صكن معلمني، غرفة اإدارة، خزان ح�صاد مياه، �صور( 
جملي،  )بني  ال�صالم  ملدر�صة  �صور  بناء  وكذلك  اخلباط(،  )بيت  البوالغ  يف  ال�صفاء  ملدر�صة 
عمران(. كما متت اإ�صافة �صتة ف�صول درا�صية و�صكن و4 حمامات ومعمل وخزان و�صور، وذلك 
ملدر�صة "اأبو مو�صى الأ�صعري" يف عزلة بني �صعد. وُنفذت دورتان ملدة 12 يومًا يف جمال العنف 
واجلحيلة  القيفي  وادي  منطقة  يف  معلمًا   32 ا�صتهدفتا  النف�صي،  الدعم  ويف  الأطفال،  �صد 

)كر�س، حلج(.

 التدخالت يف حمو االأمية والتعليم املجتمعي: مت فتح 24 ف�صاًل تعليميًا ملحو الأمية للن�صاء 
بعزلة وادعة )بني �صرمي، عمران(، و26 ف�صاًل يف بني اأ�صعد )حزم الُعدين، اإب(  ي�صتفيد 
منها 602 دار�صة. كما تدريب 23 مي�صرة يف منطقة بني اأ�صعد لتمكينهن من فتح ف�صول حمو 

الأمية.. وكذا تدريب 15 �صخ�صًا من الأهايل كفريق توعية بالتعليم.
 التدخالت يف ال�صحة: بناء وجتهيز وحدة �صحية- احلياجي-القحيفة-مقبنة- حيث �صتقدم 
اخلدمة ال�صحية حلوايل 5200 ن�صمة. كما يجري جتهيز وتاأثيث املركز ال�صحي مبيفع - بروم 
ميفع - ح�صرموت. وجرى كذلك تنفيذ زيارات املتابعة لربنامج املدار�س املعززة لل�صحة يف  
مناطق الربنامج. ولتي خرجنا منها بعدد من الدرو�س امل�صتفادة ت�صاعد يف اإعداد دليل اإر�صادي 

للربنامج. كما مت ت�صكيل فرق التوعية ال�صحية.
التدخالت يف املياه: مت تنفيذ 5 خزانات ح�صاد مياه اأمطار يف 5 قرى )عزلة وادعة(، وكذلك 
اجناز بناء حاجز مياه ل�صرب احليوانات وال�صتخدامات املنزلية ب�صعة 15,000 مرت مكعب يف 
منطقة فرى الأعلى الدميمات اجلحيله/كر�س/ القبيطة/حلج . ي�صهم امل�صروع يف تغذية الآبار 
اإنتاج  الفرد من خالل رفع م�صتوى  القريبة من احلاجز، ويف حت�صني م�صتوى دخل  ال�صطحية 

الفرد من الرثوة احليوانية والتو�صع يف م�صاحة الأرا�صي الزراعية.
 بناء القدرات: مت خالل الفرتة 25-31 مايو 2014 تنفيذ دورة تدريبية ملدة 6 اأيام يف جمال 

اإدارة امل�صاريع لـ23 �صابطًا من وحدات التدريب والزراعة واملوروث الثقايف يف ال�صندوق.

اإحدى الدورات التدريبية التابعة لربنامج روافد 
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الرتاث الثقايف

 20 تقارُب  تقديرية  بكلفة  واحد  العام--على م�صروع  الثاين من  الربع  املوافقة--خالل  متت 
األف دولر. وبذلك، ي�صُل العدُد الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع اإىل 283 م�صروعًا وكلفتها التقديرية 

حوايل 63.3 مليون دولر، تتولد عنها ُفَر�س عمل تقارب 2.5 مليون يوم عمل.

ترميم اجلامع الكبري/�صنعاء
مت اإكمال كافة الأعمال يف اأروقة اجلناح ال�صمايل الذي متثل م�صاحته نحو 30 % من م�صاحة 
امليداين  والتوثيق  الدرا�صات  اأعمال   2010 عام  بداأ  الذي  العمل  �صمل  حيث  ال�صالة،  اأروقة 
واأعمال الرتميم ال�صقوف اخل�صبية واملعاجلات الإن�صائية للجدران والعقود والتيجان والأعمدة 
مبواد  اجلدران  بقية  اإك�صاء  واإعادة  عنها  الك�صف  مت  التي  القدمية  الإك�صاء  طبقات  وترميم 
ذات موا�صفات على غرار الطبقات القدمية. و�صمل التدخل عمل التمديدات الأر�صية ل�صبكة 
الكهرباء، وتركيب وحدات الإ�صاءة واأنظمة ال�صوتيات، وعمل التاأ�صي�س لأنظمة الإنذار املبكر. 
ورغم تعقيدات وتدهور احلالة التي ُوِجَدت عليها هذه اأروقة هذا اجلناح، اإل اأن فرق العمل يف 
امل�صروع ا�صتطاعت اأن تنجز اأعمالها وفق الربنامج املو�صوع لها. ومت يف 26 يونيو 2014 افتتاح 

هذه الأجزاء للم�صلني بح�صور عدد من امل�صئولني وممثلني عن ال�صندوق الجتماعي.

ترميم اجلامع الكبري/�صبام )كوكبان(
لطبقات  امل�صاحبة  والنقو�س  الزخارف  واإظهار  ك�صف  اأعمال  ال�صرقي  اجلناح  يف  انتهت 
ا�صتكملت  الربع،  هذا  وخالل  جدرانه.  من  واأجزاء  اجلناح  هذا  اأعمدة  يف  الأ�صلية  اجل�س 
اأعمال ك�صف واإظهار الزخارف والنقو�س التي على طبقات اجل�س الأ�صلية. كما مت البدء يف 

اأعمال توثيق وترتيب القطع الفخارية التي مت العثور عليها خالل تنفيذ املج�صات الأثرية التي 
ينفذها امل�صروع، وا�صُتكمل بع�صها ليتم من خاللها التاأكد من منا�صيب اأر�صيات اأروقة اجلامع 
مت  كما  اجلامع.  عن  التاريخية  املعلومات  بع�س  والتاأكد  الت�صحيح  لأغرا�س  وكذلك  الأ�صلية 
تثبيت امل�صندقة اخل�صبية املراد فكها يف الرواق ال�صمايل، وتوثيقها هند�صيًا وفوتوغرافيًا، ثم 
اأي�صًا اأعمال ترميم الأخ�صاب  فتح جزء من ال�صقف لغر�س فكها واإنزالها للرتميم. وتوا�صلت 

املزخرفة املتاآكلة واملخزنة يف م�صتودع اجلامع والور�صة التي مت اإنزالها م�صبقًا.

ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية/تعز )املرحلة ال�صاد�صة واالأخرية(
مت النتهاء من جميع اأعمال الرتميم الدقيق للر�صومات اجلدارية امللونة والزخارف اجل�صية 
ومت  ال�صوتيات،  ونظام  الداخلية  بالإ�صاءة  جتهيزها  مع  ال�صالة  قاعة  يف  الأثرية  والأخ�صاب 
اأعمال الرتميم  اأخرى، توا�صلت  2014. من ناحية  27 يونيو  افتتاح قاعة ال�صالة ر�صميًا يف 
امليكانيكي  التنظيف  من  النتهاء  بعد  املفتوح  والبهو  الأ�صرحة  يف  عالية  بوترية  ال�صاملة 
والزخارف اجل�صية. ومت  وللنقو�س  امللونة  للر�صومات اجلدارية  والتقوية  والتثبيت  والكيميائي 
البدء يف اإعادة الروت�صة لهذه القباب، وذلك على اأ�صا�س التكاملية والتوازن والتزان مع اأعمال 
الرتميم لالأخ�صاب الأثرية والأحجار يف املدخل اجلنوبي، وذلك على اأ�صا�س التكاملية والتوازن 

والتزان.

ترميم جامع االأ�صاعر )املرحلة الثانية(
جدران  يف  التالفة  البناء  مكونات  ل�صتبدال  الفل�س  باأعمال  ال�صمالية  الواجهة  ترميم  اأ�صتمر 

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 – 2015 (املوؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510525البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 190217معماريون، متخ�صِّ

5036املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

ترميم مدر�صة الفوز للبنات - زبيد, احلديدة 
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موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(  )2011 – 2015(
امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج يف املناطق الريفية 

-90,000)امل�صاريع بعيدة املدى(

امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج )امل�صاريع ق�صرية 
املدى( - ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

900,000540,450ريف

416,900242,811ح�صر

783,261-الإجمايل

- 2.625 مليونفر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج يف املناطق الريفية )امل�صاريع بعيدة املدى(

فر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج )امل�صاريع ق�صرية املدى( 
- ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

7,297,434 13.13مليونريف

1,666,961 2.64 مليونح�صر

8,964,395الإجمايل

260,000امل�صتفيدون غري املبا�صرين: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الأ�صول املعي�صية  املجتمعية

4,9803,081الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار(

ن�صبة املوارد املالية التي متَّ دفعها كاأجور )%(
6073

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة

ي�صمُّ برنامُج الأ�صغال كثيفة العمالة كاًل من برنامج النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل

النقد مقابل العمل لالأ�صر امل�صتهدفة بغر�س �صد  اأمان  اإىل توفري �صبكة  يهدف هذا الربنامج 
الإنتاجية  الأ�صول  وزيادة  الزراعية،  املوا�صم  وركود  ال�صدمات  خالل  ال�صتهالكية  فجوتها 
للمجتمعات املحلية والأ�صر يف الوقت ذاته، كما اأنه يهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى املجتمعات 
املحلية امل�صتهدفة حول خماطر �صوء التغذية واأ�صرار القات، وبناء القدرات وتعزيز املهارات 

للتعامل مع ال�صدمات يف امل�صتقبل.
لتنفيذ  امل�صتهدفة  املحلية  للمجتمعات  م�صروطة  م�صاعدات  تقدمي  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
املدرجات  تاأهيل  اإعادة  املياه،  ح�صاد  الري،  جمالت  يف  وم�صاريع  العمالة  كثيفة  الأعمال 
الزراعية، حت�صني الأرا�صي الزراعية، �صيانة وحت�صني طرق الو�صول للقرية، وحت�صني م�صادر 

كما  لكل جمتمع.  الأولوية  ذات  الحتياجات  اأ�صا�س  على  املائية  امل�صاقط  واإدارة  ال�صرب،  مياه 
تتحقق اأهداف الربنامج اأي�صا - من خالل توفري ال�صلع - عن طريق توفري اخلدمات التدريبية 
وبناء  للتنمية  لل�صندوق الجتماعي  ال�صنوية  الت�صغيلية  واأن�صطة تطوير اخلطط  وال�صت�صارية، 
اأن�صطة  واإدارة  الت�صاركي  التخطيط  جمال  يف  املختارة  واملجتمعات  املحلية  ال�صلطات  قدرات 

التنمية.
التقدم املحرز حتى 30 يونيو 2014

تقدر  494 م�صروعًا  بتطوير  الربنامج  قام   ،2014 يونيو  نهاية  2011 وحتى  بداية عام  منذ 
262 م�صروعًا من تلك امل�صاريع بتكلفة  تكلفتها مببلغ 122 مليون دولر. ويجري حاليا تنفيذ 
تقدر مببلغ 72 مليون دولر تقريبًا، توّلد منها نحو 8.9 مليون يوم عمل، وا�صتفاد 783,261 
�صخ�صًا من امل�صاعدات النقدية ب�صكل مبا�صر، يف حني بلغ عدد امل�صتفيدين غري املبا�صرين )اأي 
بلغ عدد فر�س  �صخ�س.  مليون  يقارب  ما  املجتمع(  معي�صة  اأ�صول  امل�صتفيدين من  الأ�صخا�س 
يوم عمل، يف حني  8.9 مليون  العمل  امل�صاعدة من خالل  برنامج  اإطار  توّلدت يف  التي  العمل 

بلغت امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي الزراعية واملدرجات التي مت ا�صت�صالحها 3,081 هكتارًا.

الزاوية  ترميم  اأي�صًا  العمل  �صمل  كما  فيها.  الرابطة  املادة  فقدت  التي  الواجهة  هذه  وفحول 
الغربية ال�صمالية والنوافذ الدائرية.

من جهة ثانية، ويف منطقة الربكة ال�صرقية، مت اإزالة البالط يف موقع الربكة ال�صرقية )�صابقًا(، 
والبدء بت�صوية اأر�صية الربكة وحتويلها اإىل �صوح ميكن ال�صتفادة منه لل�صالة. كما مت ترميم 
بع�س الواجهات واجلدران املحيطة واملطلة على �صاحة الربكة )�صابقًا(. ويف ال�صاحة اجلنوبية 
لغر�س  اخلارج  من  اجلنوبية  الواجهة  جدران  اأ�صا�صات  حول  حفر  اأعمال  تنفيذ  مت  للجامع، 

ا�صتكمال ترميم هذه اجلدران واإعادة بناء اجلدار ال�صاند.

اأينما وجدت  امل�صتحدثة  الأ�صقف  اإزالة  فاإن عملية  الأ�صقف اخل�صبية  ترميم  لأعمال  وبالن�صبة 
م�صتمرة بالتزامن مع جتهيز وتهيئة اجل�صور والعوار�س والألواح اخل�صبية لإعادة الت�صقيف بها 
وفق الطريقة التقليدية املتبعة يف اأ�صقف اجلامع )مبا يف ذلك تنفيذ الطبقات العازلة با�صتخدام 
مادة النورة(. كما مت توريد املولد الكهربائي للم�صروع بعد النتهاء من جتهيز غرفة خا�صة به.

               

م�صروع توثيق واإنقاذ جامع ال�صاذيل)املخا, تعز(
تاريخية  اأهمية   و�صريحه  )1418م(  821هـ  عام  املتوفى  "ال�صاذيل"  ال�صيخ  جامع  ميتلك 
امل�صجد  وبنية  املنارة  وخ�صو�صًا  وحماية،  اإنقاذ  اإىل  ما�صة  بحاجة  وهو  كبريتني،  ومعمارية 
مزارات  اأ�صهر  ومن  امَلخا،  مدينة  يف  وتاريخي  اأثري  معلم  اأهم  امل�صجد  ُيعترب  حيث  الأ�صلي، 
ال�صوفية يف اجلزيرة العربية. وقد مت توثيق املبنى وملحقاته، وتركيب ال�صقالت، والبدء بعمل 
جم�صات اأثرية واإن�صائية لتقييم احلالة الإن�صائية. كما مت البدء باأعمال الرتميم الفعلي لأعلى 

املنارة.

م�صروع اإعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري
مت جتهيز مقر امل�صروع يف ق�صم العمارة )كلية الهند�صة، جامعة �صنعاء(. كما مت تنفيذ املرحلة 
ِقَبل  من  اليمنية  اجلامعات  يف  �س  ُتَدرَّ التي  الدرا�صية  املواد  جتميع  وهي  امل�صروع،  من  الأوىل 
اخلبري الوطني وم�صاعده ليتم مراجعة ذلك وتقييمه مع اخلبري الدويل بامل�صاركة مع  مركز 
 )ICCROM ( اآثار ال�صارقة التابع للمجل�س الدويل لدرا�صة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية

وبالتن�صيق مع وزارة التعليم العايل.
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تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

اأن�صطة  9 م�صاريع لتمويل  قامت وحدة تنمية املن�صاآت ال�صغرية وال�صغر خالل الربع بتطوير 
قطاعاتها الثالثة: املن�صاآت ال�صغرية، واملن�صاآت الأ�صغر، وخدمات تنمية الأعمال )اخلدمات 
6.8 مليون دولر )ما يعادل حوايل  غري املالية(، حيث بلغ اإجمايل اللتزامات لتلك امل�صاريع 
1.5 مليار ريال ميني(. كما بلغ اإجمايل ال�صتخدامات للقرو�س واملنح والدعم الفني ما يقارب 
وموؤ�ص�صة  ح�صرموت  برنامج  من  كل  لتمويل  ريال(  مليون   963.6 )حوايل  دولر  مليون   4.5
عدن للتمويل الأ�صغر، وبرنامج مناء للتمويل الأ�صغر، وبرنامج اآزال للتمويل ال�صغري والأ�صغر 
الإ�صالمي، وبرنامج الحتاد للتمويل الأ�صغر، ووكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر، و�صبكة 
اليمن للتمويل الأ�صغر، وبنك الأمل للتمويل الأ�صغر، و�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر، واملوؤ�ص�صة 
اليمن،  يف  والأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  موؤمتر  دعم  اىل  بال�صافة  الأ�صغر..  للتمويل  الوطنية 
طلب  تزايد  وكذلك  والأ�صغر،  ال�صغري  التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  اأن�صطة  تو�صع  نتيجة  وذلك 
اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية والأ�صغر على اخلدمات املالية وغري املالية التي ي�صعى ال�صندوق 

ل�صتمرارها.

)حتى  والأ�صغر  ال�صغري  التمويل  وموؤ�ص�صات  لربامج  الن�صطة  القرو�س  حمفظة  حجُم  َل  َو�صَ
30 يونيو 2014( اإىل ما يقارب 12.7 مليار ريال )حوايل 59 مليون دولر(، بينما بلَغ عدُد 
 116,188 والأ�صغر  ال�صغري  التمويل  وبرامج  وموؤ�ص�صات  بنوك  من  واملقرت�صني  املقرت�صات 
خرين الن�صطني 495,940 مدخرًا  مقرت�صًا ن�صطًا ) 66% منهم من الإناث(، كما بلغ عدد املدَّ

ومدخرة.

تطوير االأنظمة االآلية
وا�صلت الوحدة تقدمي الدعم الفني ملوؤ�ص�صات وبرامج التمويل الأ�صغر من خالل تطوير نظام 
املحا�صبي(  الب�صرية،  املوارد  )القرو�س،  الآلية  الأنظمة  ربط  اختبار  وا�صتكمال  القرو�س، 
والحتاد.  اأزال  لربناجمـَْي  الب�صرية  املوارد  ونظام  املايل  النظام  تفعيل  وكذا  عدن،  ملوؤ�ص�صه 
و�صمن م�صروع التعاون بني ال�صندوق وبنك الإعمار الأملاين ب�صاأن تقدمي الدعم الفني لوحدة 
املن�صاآت يف جمال تطوير الأنظمة الآلية االثالثة لتلك الربامج، قام ا�صت�صاري خمت�س بالطالع 
واإنت�صار خدمات تلك املوؤ�ص�صات لعدد  على تلك الأنظمة بهدف تطويرها لتواكب عملية تو�صع 
اأكرب من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية والأ�صغر، حيث مت تنفيذ زيارات ميدانية اإىل موؤ�ص�صات 
التمويل الأ�صغر )عدن، مناء، الوطنية، اآزال، الحتاد( جلمع املعلومات والبيانات واملقرتحات.

تطوير نظام الوحدة
ل�صباط  �صالحيات  لإعطاء  للوحدة  القرو�س  نظام  واجهات  وت�صميم  تطوير  اإعادة  مت 
امل�صاريع باإدخال التفاقيات، كما اأ�صيفت اآلية نظام القرو�س بامل�صاركة واعتماد ثالث مراحل 
�صاأنها  من  جديدة  تقارير  اإ�صافة  كذلك  وجرى  الإ�صدار(.  املراجعة،  )الإدخال،  لالتفاقيات 
متابعة حمفظة الوحدة اأوًل باأول. وطور ال�صندوق نظام “ويب” لعر�س الر�صوم البيانية لأداء 
املوؤ�ص�صات والوحدة وعملية التحليل املايل )�صيب(، وذلك بغر�س ت�صهيل عملية حتليل حمفظة 
والأداء  الجتاهات  قراءة  ت�صهيل  �صاأنه  من  مبا  للموؤ�ص�صات،  املايل  والتحليل  الوحدة  قرو�س 

والنحرافات واملقارنة بني املوؤ�ص�صات.

امل�صادقات امليدانية ملحفظة قرو�س برنامج اآزال
 مت امل�صادقات امليدانية على عينة من حمفظة القرو�س الن�صطة لربنامج اأزال للتمويل ال�صغري 
والأ�صغر الإ�صالمي من خالل فريق ميداين متخ�ص�س، وذلك بهدف التحقق من ا�صتفادة الفئة 
امل�صتهدفة من القرو�س والتمويالت واخلدمات املالية الأخرى التي يقدمها الربنامج. كما مت 

التحقق من �صالمة الإجراءات وال�صيا�صات التي يتبعها الربنامج يف تقدمي تلك اخلدمات.

اخلدمات غري املالية )خدمات االأعمال الأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واالأ�صغر(
مت  حيث  والأ�صغر،  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  وكالة  ومتويل  بدعم  الربع  خالل  الوحدة  قامت 
يعادل  ريال )ما  مليون   55.2 اإجمايل متويالتها  وبلَغ  الوكالة.  بالتعاون مع  3 م�صاريع  تطوير 
257,000 دولر( لتمكينها من تنفيذ اأن�صطتها وم�صاريعها يف املركز الرئي�صي وفروعها يف عدن 

واملكال يف جمال تنمية خدمات الأعمال.

وقد نفذت الوكالة خالل الربع عدة اأن�صطة �صمن تدخالتها كالتايل:

تطوير اإنتاجية النب اليمني وت�صويقه: اأقيمت يف حممية ُبَرع مبحافظة احلديدة 5 دورات 
متخ�ص�صة يف املمار�صات ال�صليمة لإدارة حم�صول النُبِّ لـ150 من مزارعي النب يف قرى القعد 
اإدارة املح�صول  املزارعني يف  اإىل رفع كفاءة  الدورات  والجور وع�صر وعيون وعبا�س. تهدف 
اإدارة حم�صول النب الذي  لزيادة النتاجية وبجودة عالية. كما مت خالل الدورات توزيع دليل 
اعدته الوكالة بناًء على اأف�صل املمار�صات العاملية، حيث ُيعترب هذا الدليل الأول من نوعه باللغة 
)وادي  للنب  الن�صائية  كادر جمعية طالوق  من  16 ع�صوًا  تدريب  اأخرى مت  العربية. من جهة 
كاإحدى  التدريب  ياأتي  اإيدج”.  “بزن�س  برامج  من  متنوعة  برامج  يف  تعز(  امل�صراخ،  طالوق، 

ومتثلت اأهمُّ ان�صطة الربع يف عقد 9 ور�س عمل ا�صتهدفت امل�صاعدين الفنيني، و�صباط امل�صاريع، 
ومهند�صني ا�صت�صاريني، ومهند�صني فنيني.. وذلك حول اآليات الربنامج جمتمعيًا وفنيًا وماليًا، 
واآلية املتابعة الفنية يف م�صاريع الربنامج، واآلية تنفيذ الدرا�صات املجتمعية للمناطق امل�صتهدفة. 
التوعية مبخاطر  14 دورة تدريبية ل�صت�صاريني وا�صت�صاريات.. وذلك يف جمال  كما مت تنفيذ 

�صوء التغذية واأ�صرار القات، و�صحة احليوان والنتاج احليواين، وال�صناعات الغذائية.

وجرى كذلك تنفيذ زيارة ميدانية مل�صئويل الربنامج يف الفروع، حيث متت زيارة م�صروع بناء 
حواجز تر�صيب وتهدئة وبناء حمايات ور�صف م�صارف ال�صيول داخل مدينة ترمي )ح�صرموت( 
من اأجل تبادل اخلربات وال�صتفادة من جتربة فرع املكال يف تفعيل الإدارة امليدانية للم�صاريع.

الطرق
خالل الفرتة املذكورة اعاله، متت املوافقة على 185 م�صروعًا تقدر تكلفتها مببلغ 58 مليون 

دولر. تندرج هذه امل�صاريع حتت قطاعني فرعيني هما: الطرق الريفية ور�صف ال�صوراع.
الطرق الريفية: مت تاأهيل وحت�صني 842.4 كم من الطرق الريفية، تولد منها 189,159 يوم 
عمل، وتوفري فر�س اأف�صل للو�صول اإىل اأقرب قرية/�صوق حلوايل 330,410 ن�صمة. عالوة على 

ذلك، مت خلق 557,955 يوم عمل من امل�صاريع التي حتت التنفيذ.
257,075 يوم عمل من  اأ�صغال كثيفة العمالة يف املدن(: مت توليد  ر�صف ال�صوارع )اأن�صطة 

امل�صاريع املنجزة والتي حتت التنفيذ.
وكان من اهم ان�صطة الربع عقد دورة تدريبية يف معهد متخ�ص�س )اواخر �صهر مار�س 2014( 
ل�صباط قطاع الطرق يف جمال ت�صميم واإخراج الطرق والأعمال امل�صاحية، وا�صتخدام الأجهزة 
امل�صاحية.. وكذا عقد ور�صة تدريبية )اوا�صط �صهر يونيو 2014( يف مدينة اإب ل�صباط قطاع 
الطرق من اأجل تفعيل الإدارة امليدانية للم�صاريع وتقلي�س الفرتات الزمنية لتنفيذ امل�صاريع... 
ف�صاًل عن تنفيذ ور�صة عمل ا�صتهدفت 18 ا�صت�صاريًا يف فرع حجة حول جودة التنفيذ يف امليدان.

موؤ�صراُت قطاع الطرق
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2014(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 – 2015(املوؤ�صر

الو�صول اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,300783.3حت�صينها )كم(
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الأدوات التي تقدمها الوكالة لرفع الكفاءة يف اإدارة اجلمعية كي ت�صتطيع م�صتقباًل التعامل مع 
عمالئها يف اخلارج بكفاءة عالية.

اإحدى  الزمالة اخلليجية  �صهادة  تعترب  القانونية:  املراجعة  الزمالة اخلليجية يف  برنامج 
عليها  للحا�صلني  كبرية  ابوابًا  تفتح  والتي  القليمي،  امل�صتوى  على  املحا�صبية  ال�صهادات  اأهم 
للعمل يف اأية دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي. وقد مت الرتويج للدورة التدريبية وا�صتالم 
50 �صرية ذاتية مت اإدخالها يف نظام امل�صروع. كما جرى اإعداد مقابالت مع املتقدمني، حيث 
بالتعاون مع  اليمن  لأول مرة يف  اأقيمت  التي  الدورة  25 حما�صبًا وحما�صبة حل�صور  مت قبول 
لالإمتحان  م  تقدَّ الدورة،  اإنتهاِء  بعد  الربنامج(.  وال�صت�صارات )�صريك  للتدريب  �صيدز  معهد 
19 حما�صبًا وحما�صبتان بح�صور ممثلني من هيئة املحا�صبة واملراجعة لدول جمل�س  النهائي 

التعاون اخلليجي.

دورات  تنفيذ  يف  ال�صندوق  بداأ  املعلومات:  تقنية  يف  العمالة  من  ال�صوق  احتياج  م�صروع 
تقنية املعلومات يف جمال قواعد البيانات )للتاأهيل لل�صوق املحلية(، وذلك بهدف بناء وتطوير 
قدرات جمموعة من ال�صباب يف حزمة تدريبية متخ�ص�صة يف تقنية املعلومات، مرتبطة بال�صوق 
املحلية، وكذلك رفد ال�صوق بكوادر موؤهلة يف ا�صتخدام قواعد البيانات. وتقوم الوكالة بدعم 
الدورات بن�صبة 80%. ومت تنفيذ التدريب )الذي ح�صره 15 طالبًا وطالبة من خريجي ق�صم 
نظم املعلومات( بالتعاون مع القطاع اخلا�س )مراكز تدريب متخ�ص�صة يف تقنية املعلومات(.. 
كما مت اختتام دورتني يف تقنية املعلومات يف جمال قواعد البيانات )حملية( وبرجمة )دولية( 

لـ29 متدربًا ومتدربة.

 50 تدريب  مت  اخل�صار:  زراعة  لتطوير  احلديثة  الزراعية  املدخالت  توطني  م�صروع 
كما  املحمية.  البيوت  وزراعة  تركيب  جمال  يف  ذمار(  )حمافظة  جهران  مديرية  يف  مزارعًا 
متَّ-خالل التدريب-عمُل بيتيني حمميني لتعريف املزارعني على هذه التقنية ب�صكل عملي. من 
اإي�صاحية )�صتالت، �صبكات ري، ومال�س و�صا�س زراعي(  يف  4 حقول  اإعداُد  جهة اأخرى، متَّ 
يف  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  ثقافة  لن�صر  وذلك  مزارعني،  لأربعة  )�صنعاء(  الرو�س  بالد 
مديريتـَْي  يف  زراعيني  مهند�صني  و5  مزارعًا  لـ38  احلقلي  اليوم  تنظيُم  كذلك  ومتَّ  املنطقة. 
ْت التقنيات احلديثة يف البيوت املحمية، وذلك لإر�صاد  �صيئون وترمي )ح�صرموت(، حيث ُعِر�صَ
وزراعة  البيوت،  هذه  داخل  التكاليف  قلة  مع  الإنتاجية  حجم  زيادة  كيفية  حول  املزارعني 
حم�صول اخليار لأول مرة يف وادي ح�صرموت. وخالل الأيام احلقلية مت ا�صتخال�ُس عدد من 
الدرو�س امل�صتفادة، منها : جناح زراعة اخليار يف ال�صيف بعد ف�صل املزارعني يف زراعته من 
عدة �صنوات م�صت.. وكذلك حتديد توقيت زمني يتنا�صب مع مناخ وادي ح�صرموت لزراعة 
هذا املح�صول، بالإ�صافة اىل زراعة �صنف اآخر من حم�صول الطماطم كتجربة داخل البيوت 

املحمية.
كما �صاركْت الوكالة يف املهرجان الزراعي الثاين الذي اأُقيم يف كلية الزراعة بجامعة �صنعاء، 
اإنتاجية  وذلك بثالثة م�صاريع )املدخالت الزراعية احلديثة لتطوير زراعة اخل�صار، وتطوير 

النب وت�صويقه، وتطوير ت�صدير ال�صالت(.

بناء قدرات اجلمعيات ال�صمكية وال�صيادين: بعد الإنتهاِء من م�صروع بناء قدرات اجلمعيات 
للغاز  اليمنية  ال�صركة  من  ل  واملَُموَّ التكميلية(،  )املرحلة  �صبوة  ب�صاحل  وال�صيادين  ال�صمكية 
لتقدمي  علي  وبري  عرقة  منطقة  يف  للمحركات  �صيانة  ور�صتـَْي  بفتح  ال�صركة  قامت  امل�صال، 
الوكالة--اأواخر  وقامت  البحرية.  القوارب  و�صيانة  البحرية  للمحركات  ال�صيانة  خدمات 
يونيو--بتدريب 9 مهند�صني يف هذه املجالت، حيث �صيتم التعاقد مع املهند�صني للعمل يف هذه 

الور�س، وتقدمي خدمات ال�صيانة املختلفة لل�صيادين يف املنطقة.

م�صروع ريادة �صباب االأعمال: مت تنفيذ ور�صة تن�صيطية ملدة 4 اأيام ملدر�صي برنامج مبادرة، 
ح�صرها 25 من مدر�صي الربنامج من 8 جامعات )احلديدة، تعز، عدن، ح�صرموت، �صنعاء، 
العلوم احلديثة، والعلوم والتكنولوجيا يف عدن و�صنعاء( وممثلو البنوك )الت�صامن، الكرميي(. 
مت خالل الور�صة مراجعة املنهج مع املدر�صني يف �صوِء جتربتهم، واإ�صافة التعديالت بناًء على 
التعديالت  بعد--بعك�س  ما  الدولية--يف  العمل  منظمة  خرباُء  يقوَم  اأْن  تو�صياتهم--على 
احلديدة  جامعتـَْي  اىل  النزول  مت  كما  الربنامج.  من  اليمنية  الن�صخه  واإخراج  املنهج  على 
اأدائهم،  تطوير  اأجل  من  واملدر�صني  اجلامعات  لداء  والتقييم  املتابعة  بهدف  وح�صرموت 
بهدف تطوير خططهم  لل�صباب  ومر�صدين  للربنامج م�صتقباًل،  واعتمادهم كمدربني وطنيني 

جامعتـَْي  يف  الربنامج  تنفيذ  ملتابعة  ميدانية  زيارة  تنفيذ  اأي�صًا  وجرى  الريادية.  وم�صاريعهم 
العلوم والتكنولوجيا والعلوم احلديثة ملتابعة وتقييم تنفيذ الربنامج، حيث كانت اجلامعة الأوىل 
قد اأقرت م�صروع “مبادرة” كمادة اأ�صا�صية بينما مت يف اجلامعة الأخرى ال�صتماع اىل عرو�س 

ال�صباب عن م�صاريعهم، والتي متيزت بكونها م�صاريع جماعية اأكرث منها فردية.

تطوير ت�صدير قطاع ال�صالت احلرفية: اأقيمت يف مديرية التحيتا )احلديدة( خالل الفرتة 
29-14 مايو 2014 ثالث دورات تدريبية لـ110 ِحَرفيات، ركزت على تطبيق املعايري املطلوبة 
من ِقَبل التجار الأجانب مع مراعاة اجلودة العالية والت�صطيبات النهائية بالحجام. ياأتي هذا 
اأملانيا، حيث مت ا�صتالم طلبيات  التدريب بعد م�صاركة الوكالة يف معر�س احلرف اليدوية يف 
للبدِء بالنتاج بح�صب املوا�صفات املطلوبة من  تاأهيل احِلَرفيات  األف �صلة. ويجري الآن  بـ15 

ال�صركات امل�صتوِردة.

مع  مت--بالتعاون  امل�صافة:  القيم  �صل�صلة  حتليل  يف  و�صركائها  للوكالة  املوؤ�ص�صي  البناء 
عدة جهات )منها وزارة ال�صناعة والتجارة، وال�صندوق الجتماعي للتنمية، وممثلو القطاع 
اخلا�س--اختيار 5 قطاعات حيوية )الدواجن، م�صتقات احلليب، �صيانة ال�صيارات، الثاث، 
املطاعم( لإعداد درا�صات �صال�صل القيم للتعرف على كيفية تن�صيط هذه القطاعات، حيث مت 
ا�صتهداف 6 مدن رئي�صية )عدن، �صنعاء، املكال، احلديدة، تعز، ذمار(. وقد مت النتهاُء من 
ْت نتائجها للجهات املانحة )ال�صندوق الجتماعي و�صندوق الفر�س  َوُعِر�صَ كافة الدرا�صات، 
للقطاعات  �صنوات  خلم�س  ا�صرتاتيجية  خطة  ا�صتالم  مت  اأخرى،  جهة  من  القت�صادية(. 

امل�صتهدفة.

ال�صريكة  املعاهد  اأداء  مبتابعة  الوكالة  تقوم  امل�صروع،  لأن�صطة  تتابعًا  اإيدج:  بيزن�س  م�صروع 
بيزن�س  مرة--لدورات  التن�صيق--ولأول  مت  كما  امل�صروع.  على  ر�صميًا  امل�صرفة  اجلهة  كونها 
باللغة  للطالب  كاماًل  املنهج  توفري  مت  حيث  متخ�ص�س،  معهد  عرب  الجنليزية  باللغة  ايدج 
اإدخال  106 متدربني يف �صنعاء واحلديدة، والتاأكد من  الجنليزية. كما مت متابعة �صهادات 

كافة بياناتهم. من جهة اأخرى، تقوم اإدارة امل�صروع بتقييم اأثر التدريب اخلا�س بالربنامج.

الأعمال،  لتنمية  اليمنية  اجلمعية  مع  بالتعاون  ال�صغرية:  للمن�صاآت  الثاين  املوؤمتر  دعم 
القادم.  نوفمرب  يف  اإقامته  املزمع  ال�صغرية  للمن�صاآت  الثاين  املوؤمتر  بدعم  الوكالة  �صتقوم 
ال�صني  اإىل  بال�صفر  ووفد من اجلمعية  امل�صروع  قام �صابط  للموؤمتر،  للرتتيب  اأولية  وكخطوة 
انتاجيًا  63 خطًا  التعرف على  ال�صناعية، مت خالله  النتاج  حل�صور معر�س خا�س بخطوط 

عة للم�صاركة يف املوؤمتر. والتن�صيق مع ال�صركات امل�صنِّ

�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
نفذت ال�صبكة عدة اأن�صطة خالل الربع الثاين، من اأهمها:

برنامج مبادئ التمويل االأ�صغر: اأقامت ال�صبكة خالل الفرتة 10-15 مايو 2014 الدورة 
ا�صتهدف  الذي  الأ�صغر(  التمويل  )مبادئ  اجلديد  التدريبي  لربناجمها  الأوىل  التدريبية 
م�صوؤويل الإقرا�س اجلدد ب�صكل خا�س. وقد قامت ال�صبكة--بدعم من ال�صندوق الجتماعي 
للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية--باإعداد وتطوير هذا الربنامج. و�صارك يف الدورة 
ح�صرموت،  مناء،  )عدن،  الأً�صغر  التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  معظم  ميثلون  �صخ�صًا   16

الت�صامن، الحتاد، الريان، �صركة الغاز(.

دورة املحا�صبة لغري املحا�صبني: مت تنفيذ دورة تدريبية يف جمال “املحا�صبة لغري املحا�صبني” 
التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  عن  ممثاًل   14 فيها  �صارك   ،2014 يونيو   12-9 الفرتة  خالل 

الأ�صغر )بنك الأمل، الوطنية، مناء، ح�صرموت، عدن، و�صبكة اليمن  للتمويل الأ�صغر(.

مهرجان ال�صحب الثالث ملبادرة االإدخار ال�صبابي: اأقامت ال�صبكة يف 5 يونيو 2014 بالتعاون 
مع بنك الأمل للتمويل الأ�صغر وم�صرف الكرميي للتمويل الأ�صغر الإ�صالمي مهرجان ال�صحب 
الثالث ملبادرة الإدخار ال�صبابي من عمر 16-30 �صنة يف حديقة ال�صبعني  ب�صنعاء، والذي مت 
فيه توزيع اجلوائز على 74 فائزًا من املدخرين واملدخرات ال�صباب من كل اأنحاء اجلمهورية 
ومن كال امل�صرفني بالت�صاوي. هذه املبادرة اأُقيمت بدعم من الوكالة الأملانية للتنمية ومنظمة 
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“�صلتك”، حيث ت�صتهدف 20,000 �صاب من حيث تعزيز التثقيف املايل لدى ال�صباب وال�صابات 
العمرية  الفئة  يف  ال�صباب  وخ�صائ�س  احتياجات  تراعي  اإدخارية  ح�صابات  لفتح  وت�صجيعهم 

املذكورة.

جملة التمويل االأ�صغر: �صدرت عن ال�صبكة يف نهاية مايو 2014 اأول جملة ربعية يف اليمن 
ُتعنى ب�صوؤون التمويل الأ�صغر، وتهدف للرتويج لر�صالة التمويل الأ�صغر وتبادل املعلومات بني 

الالعبني املختلفني يف القطاع.

موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر يونيو 2014 م

الربنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�س 
)مليون 

ريال(

حمفظة 
القرو�س 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
املوظفني

عدد م�صئويل 
منطقة العملالقرو�س

مدخرونمقرت�صون
عدد 

القرو�س

مبالغ 
القرو�س
)مليون 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

39,7484476,8602,6300.22100,0267,109255131 بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

15,8809126,0017187.71124,9466,12913573الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

11,9459211,282820060,9943,4377842موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

خور مك�صر، كريرت - عدن ، حلج، 
ال�صالع

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب10,258503,0157043.2071,1366,02011579برنامج مناء للتمويل الأ�صغر4

5
برنامج  الت�صامن للتمويل 

9,4783201,6151.6535,6757,97612261الأ�صغر
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

8,0943371,3762,4230.413,4496,0917765الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج اآزال للتمويل ال�صغري 

اأمانة العا�صمة- املحويت5,1492802,208522,10416,78412621والأ�صغر الإ�صالمي 

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

4,959364,4106068.0517,8801,6365229واملن�صاآت ال�صغرية

اأمانة العا�صمة، تعز، عدن، املكال، 
احلديدة، اإب، يرمي، ذمار، البي�صاء، 

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

4,735632,9963896.4643,9142,2167029برنامج ح�صرموت للتمويل الأ�صغر9
ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم ( 

املهرة ، �صبوة

10
برنامج الحتاد للتمويل 

3,0051000351045,9602,0308132الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

1,4918204919.7259,2922,0703113�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر11
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

12
املوؤ�ص�صة الجتماعية للتنمية 

اأمانة العا�صمة1,4466601802.717,5291,7232412امل�صتدامة

مناطق خمتلفة67,4951,690م�صاريع مدرة للدخل13

116,188495,94012,693680,40064,9111,166587اإلجمالي



14ال�صندوق االجتماعي للتنمية

عدد امل�صاريع وامل�صتفيدين والتكلفة التقديرية وفر�س العمل للربع الثاين 2014 ) ح�صب القطاع (

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
) دولر( 

امل�صتفيدون املبا�صرون
العمالة املوؤقتة

ن�صبة الإناث )%( الإجمايل
167,07267,07237023215التدخل املتكامل

43,306 --41,708,8021,708,802الدعم املوؤ�ص�صي

3562,300548,9003,8855321,291الطرق

66,548,4566,548,45610,04458842املن�صاآت الأ�صغر

200 --120,00020,000املوروث الثقايف

234,864,9084,864,90827,55749466,332النقد مقابل العمل

3264,860264,8601,28124267خدمات الأعمال

4114,036,39814,022,99843,13750532,453الجمايل

عدد امل�صاريع وحجم اإ�صتثمار ال�صندوق للربع الثاين 2014 ) ح�صب املحافظة(

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر(

م�صاهمة 
ال�صندوق 
التقديرية 

)دولر(

توزيع ال�صتثمار 
على املحافظات 

)%(

52,639,0342,639,03418.8أبني

116,550,6396,550,63946.7اأكرث من حمافظة

167,07267,0720.5اأمانة العا�صمة

92,722,5002,713,70019.4تعز

152,057,1532,052,55314.7حجة

4114,036,39814,022,998100.0الجمايل

ن�صبة توزيع ال�صتثمار يف ال�صندوق للربع الثاين 2014 

% 34.7

% 4

% 1.9

% 12.2

% 46.7

النقد مقابل 
العمل 

الدعم املوؤ�ص�صي  الطرق

خدمات الأعمال

املن�صاآت االأ�صغر
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العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع 
الثاين  2014 )ح�صب املحافظة (

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر (

م�صاهمة ال�صندوق 
التقديرية )دولر (

1,392198,274,793164,746,628اب

33063,123,88751,246,728ابني

1,374109,509,914107,728,411اأكرث من حمافظة

712107,122,884101,674,009المانه

31439,699,80935,698,161البي�صاء

16219,830,75818,897,085اجلوف

1,246179,014,628173,366,616احلديده

29849,538,82043,108,672ال�صالع

44664,387,71656,394,914املحويت

1088,506,6008,005,719املهره

1,806276,653,963202,933,798تعز

1,185165,939,574148,491,842حجة

73083,514,07480,648,058ح�صرموت

980130,942,969103,166,232ذمار

36056,087,62134,932,398رميه

30132,549,06731,254,149�صبوه

35055,020,13953,975,833�صعده

54268,876,91864,334,948�صنعاء

33148,789,36846,243,112عدن

928123,741,682109,730,863عمران

724115,542,07586,408,023حلج

13011,891,49711,234,150مارب

14,7492,008,558,7581,734,220,350الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية الربع الثاين  2014 ) ح�صب القطاع (

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

31422,873,359البيئة

21512,377,400التدخل املتكامل

88014,148,873التدريب

4,512538,443,425التعليم

59521,374,672الدعم املوؤ�ص�صي

27913,858,229الزراعة

1,07369,492,749ال�صحة

663132,064,582الطرق

62927,271,927الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة

16225,717,139املن�صاآت الأ�صغر

327,760,335املن�صاآت ال�صغرية

22135,666,090املوروث الثقايف

1,687123,065,017املياه

46070,751,230النقد مقابل العمل

527,033,148خدمات الأعمال

11,7741,121,898,175الإجمايل

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة  حتى نهاية الربع الثاين  2014)ح�صب القطاع (  

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
املتعاقد )دولر () دولر( 

العمالة املوؤقتةامل�صتفيدون غري املبا�صرينامل�صتفيدون املبا�صرون
اإناثذكوراإناثذكور

40045,055,80937,221,0801,757,7361,754,427208,916206,1211,378,567البيئة 

35332,294,73120,129,260158,021166,125111,048114,631804,562التدخل املتكامل

1,09830,106,00421,285,413122,02581,528419,006451,137446,909التدريب

5,292761,932,246636,001,3211,528,3081,283,4291,944,4501,669,27224,843,352التعليم

66831,118,63824,917,182366,731319,778323,506287,676747,772الدعم املوؤ�ص�صي

48858,564,55940,610,744298,133258,926460,713372,3291,527,939الزراعة

1,230102,848,12984,773,9272,870,2805,118,562858,9951,495,1222,296,874ال�صحة

854194,634,578178,351,6422,242,2732,215,513844,275834,7009,150,403الطرق

الفئات ذات 
71737,877,07431,913,172االحتياجات اخلا�صة

112,07072,54968,48252,431858,662

19545,994,25237,427,28882,651356,531487,7081,427,428161,151املن�صاآت االأ�صغر

338,982,0317,890,33518,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28363,333,21654,560,262175,784164,90360,80669,3932,498,795املوروث الثقايف

2,311430,432,931197,456,3892,039,5962,056,470159,117139,7238,965,148املياه

753152,795,124147,537,797581,939562,393896,581948,99112,620,480النقد مقابل العمل

7412,589,43512,237,75662,90826,12282,81763,9193,284خدمات االأعمال

14,7492,008,558,7581,532,313,56966,321,726االإجمايل
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ُيَعدُّ برنامُج النقد مقابل العمل اأحد الربامج الفاعلة لل�صندوق الجتماعي للتنمية، ويهدف اإىل امل�صاهمة يف حماربة الفقر و البطالة عرب توفري فر�س عمل موؤقتة للمجتمعات  
لغر�س الدفع بعجلة التنمية خ�صو�صاً يف املجتمعات الأ�صد فقرًا.

واأو�صحت الأخت اأمل فوؤاد احلب�صي، املن�صقة املجتمعية يف برنامج النقد مقابل العمل يف فرع ال�صندوق يف ح�صرموت، اأن الربنامج ومنذ ن�صاأته يف �صنواته اخلم�س املن�صرمة 
ك�صف عن كثرٍي من ن�صمات اخلري والعطاء  لكثري من القرى املنت�صرة على نطاق وا�صع ويف م�صاحات �صا�صعة �صمت حمافظات ح�صرموت و�صبوة واملهرة عرب تنفيذ عدد كبري من 

التدخالت املتنوعة والب�صيطة و ذات العائد النقدي املبا�صر ، حيث تنوعت التدخالت بح�صب تنوع واختالف البيئات واملواقع، وكذا وفقًا لرغبة الأهايل امل�صتفيدين من م�صاريع 
الربنامج.

وت�صيف احلب�صي قائلة:
كان الربنامج وما يزال يعتمد على عن�صرين اأ�صا�صيني، هما: فريق عمل الربنامج واملتمثل يف كادر موؤهل قادر على ا�صتيعاب مبالغ املانحني املخ�ص�صة للربنامج عرب مراحل 
عدة  و العمل على تو�صيلها اإىل اأ�صد النا�س فقرًا... والعن�صر الآخر هو املجتمعات امل�صتهدفة التواقة اإىل العمل اجلماعي واإبراز روح املبادرات الذاتية. وا�صتعر�صت املن�صقة 

دور املراأة يف امل�صاركة بفاعلية مثلما �صارك الرجال بفاعلية كبرية يف مراحل تنفيذ م�صاريع برنامج النقد مقابل العمل، م�صرية اإىل اأنه كان للمراأة دورها البارز وامللمو�س يف كل 
مراحل وخطوات امل�صروع من خالل:

-  اإعطاء املعلومات املجتمعية عند جمع البيانات عرب ال�صوؤال املبا�صر اأو عرب النزول امليداين اإىل البيوت، وقد كفل لها الربنامج حق اإبداء الراأي وامل�صورة والتحقق من املعلومة.
-  تنفيذ امل�صاريع، حيث كفل لها الربنامُج امل�صاركة يف مراحل تنفيذ امل�صروع، ومبا يتنا�صب مع طبيعتها كامراأة، والعادات والتقاليد، ومراعاة وقت عملها، وكذا الأجور 

امل�صتحقة لها... حيث ُيقدر عدد الن�صاء اللواتي عملن يف م�صاريع برنامج النقد مقابل العمل بحوايل 4 اآلف امراأة )حتى نهاية عام 2013( ومت �صرف مبلغ 139 مليون ريال 
ميني تقريبًا كم�صتحقات مبا�صرة لهاته الن�صاء العامالت.

-  الإ�صراف على �صري العمل من حيث طبيعة العمل الن�صوي يف امل�صروع، وحت�صري العامالت خالل فرتة التنفيذ.
وتوا�صل املن�صقة اأمل احلب�صي حديثها، فتقول:

حقيقة قد مل�صنا من خالل التجربة ال�صابقة خالل ال�صنوات اخلم�س املن�صرمة ، والتي هي عمر برنامج النقد مقابل العمل ، مل�صنا اأن العائد النقدي الذي يتم دفعه للن�صاء 
العامالت يتم �صرفه بال�صورة ال�صحيحة والجتاه املطلوب لتحقيق الهدف الأ�صا�صي للربنامج ، حيث مت �صرف العائد النقدي على �صراء اأ�صول اإنتاجية ب�صيطة كمكينة خياطه 

اأو ثروة حيوانية اأو اأدوات تطريز وغريها... والتي �صوف ت�صاهم يف اإعالة هذه الأ�صر بعد توقف امل�صروع يف هذه املجتمعات.
كما يحظى النوع الجتماعي بالعناية الالزمة من قبل اإدارة الربنامج، وخ�صو�صًا ربات الأ�صر، حيث يحظني بالتوعية الكاملة، بالذات يف الأوجه ال�صحيحة لإنفاق املبالغ 
امل�صتحقة التي يح�صلن عليها لرفع امل�صتوى املعي�صي لالأ�صرة بعد النتهاِء من تدخل الربنامج يف تلك املجتمعات، وكذا التوعية يف اجلانب ال�صحي ، وبالذات يف ما يتعلق  

مبخاطر �صوء التغذية وفوائد الر�صاعة الطبيعية.

الفقريات للن�صاِء  وعطاٍء  خري  ن�صماُت  واملهرة..  و�صبوة  ح�صرموت  يف  العمل  مقابل  النقد  برنامُج 


