
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

مــشـــاريـع ومــبــادرات 

نحو تنمية مستدامة
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نبذة

صــدرت بأمــٍر ســاٍم مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ُ
مبــادرة ســعودية اســتراتيجية ا

بــن عبدالعزيــز آل ســعود نتعــاون مــن خاللهــا مــع الحكومــة اليمنيــة وشــركاء التنميــة علــى تقديم 
الدعــم االقتصــادي والتنمــوي، تطويــًرا للبنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية، بمــا يخلــق تنــوع 
فــي فــرص العمــل، ويبنــي الســالم، فــي إطــار إســهامات نوعيــة لتحقيــق التعافــي االقتصــادي 

واالزدهــار فــي اليمــن عبــر التنميــة المســتدامة.

فمــن خــالل مشــاريعنا ومبادراتنــا وبرامجنــا التنمويــة، نتكاتــف لتحقيــق نتائــج ملموســة تحّســن 
فــرص العيــش فــي المحافظــات اليمنيــة.

تســاهم مشــاريعنا وبرامجنــا فــي ترســيخ التضامــن بيــن المجتمعــات المحليــة فــي اليمــن، نصــل 
إليهــم عبــر الحــدود المشــتركة، لنقــوم برصــد االحتياجــات ودراســتها، فنرتــب األولويــات، البتــكار 

حلــول تتناســب مــع ظــروف المنطقــة وأهاليهــا، لتصبــح ذات أثــر مباشــر علــى حيــاة الفــرد.

محمد بن سعيد آل جابر

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية 
المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

ح أطفال اليمن
ّ
نعمل من أجل أن يتسل

 بالكتاب وليس البندقية.
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نطاق أعمالنا

ندعــم القطاعــات الحيويــة والرئيســية، كالصحــة، والتعليــم، والطاقــة، والنقــل، والميــاه، والزراعــة 
والثــروة الســمكية، وبنــاء قــدرات المؤسســات الحكوميــة.

نتبنــى أفضــل ممارســات التنميــة واإلعمــار والريــادة الفكريــة بمجــال التنميــة المســتدامة فــي 
اليمــن، عبــر تنفيــذ المشــاريع مــن خــالل مكاتبنــا فــي اليمــن، وعبــر التعــاون مــع الحكومــة اليمنيــة 
ا للعالقة التاريخيــة والثقافية 

ً
والســلطات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والدولــي، تعزيــز

والجغرافيــة التــي تربــط المملكــة العربيــة الســعودية بالجمهوريــة اليمنيــة.

المؤسسات 
الحكومية

الزراعة والثروة 
السمكية

الطاقة

المياه

البرامج 
التنموية

النقل

التعليم

الصحة
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محطات هامة
فــــي تنمـيــــــــة
وإعـمار اليـمن
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     أحصد اآلن 250 كجم من محصول الطماطم عبر الزراعة
     بالبيت المحمي، بزيادة 50% عن اإلنتاج السابق

مــع تعزيــز اســتخدام التقنيــات والنظــم الزراعيــة الحديثــة، 
مكــن المــزارع فــي عمــران األرض.

ُ
ن

نعمــل علــى تعزيــز قطــاع الزراعــة وتمكيــن المزارعيــن 
الذاتــي،  االكتفــاء  تحقيــق  فــي  يســاهم  بمــا 
خــال  مــن  المســتدام،  الغذائــي  اإلنتــاج  وتحفيــز 
عــدة مشــاريع تتضمــن الزراعــة بالبيــوت المحميــة، 
الزراعــة  ودعــم زراعــة القمــح، وتوزيــع مدخــات 

كالحراثــات. الثقيلــة  ومعداتهــا 

تعزيز اإلنتاج الغذائي المستدام
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في األعماق أرزاق

كفــاءة  يرفــع  المناخيــة،  األزمــات  لمواجهــة  فنيــة  واستشــارات  تنمويــة  حلــول  توفيــر 
العمــل ويوفــر الجهــد والوقــت علــى الصياديــن، ويقــدم فــرص عمــل تســهم فــي تمكيــن 
المجتمعــات، وهــذا مــا حققتــه مشــاريع توفيــر قــوارب الصيــد المطــورة، التــي رفعــت مــن 
جــودة ومعــدل اإلنتــاج الســمكي فــي عــدة محافظــات يمنيــة، بمــا يمنــح مصــادر دخــل 

المســتفيدين.   للصياديــن  مســتدامة 

ال ينســى مختصونــا بهجــة الصياديــن بعــد تعويضهــم عــن قواربهــم التــي دمرتها األعاصير 
لــه، وتســاهم فــي رفــع 

ّ
بقــوارب حديثــة، تعيدهــم إلــى ممارســة عملهــم الــذي طــال تعط

معــدل اإلنتــاج الغذائــي، لقــد أخبرونــا بــأن أســماكهم أصبحــت تصــل إلــى األســواق طازجــة 
لتحقــق اســتفادة للجميــع.
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تأتــي حلولنــا بتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، تؤمــن المهــن، 
وتــوّرد اآلليــات المناســبة لتنفيــذ أعمالهــا علــى أكمــل وجــه، ففــي 
المنشــآت الصحيــة التــي أنشــأناها علــى ســبيل المثــال، دّربنــا كــوادر 
التــي  المتطــورة  الطبيــة  المراكــز الصحيــة علــى اســتخدام األجهــزة 
المشــاريع  مــن  األطــراف  جميــع  تســتفيد  وهكــذا،  البرنامــج،  وفرهــا 
الصحيــة، حيــث تخلــق هــذه المشــاريع الوظائــف التــي تســتثمر وتبنــي 
علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  الشــاملة  التنميــة  يحقــق  بمــا  القــدرات، 

الجميــع، علــى المركــز الطبــي، وكــوادر قطــاع الصحــة، والمريــض 
الــذي يســتفيد مــن جــودة الخدمــات المقدمــة.

تعزيز جودة الحياة
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تعزيز كفاءة واستمرار الطاقة
نجحــت منــح المشــتقات النفطيــة المقّدمــة مــن المملكــة العربية الســعودية 
عبــر البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن، فــي تشــغيل ٨0 محطــة 
كهربائيــة فــي المحافظــات اليمنيــة، وال يقتصــر الدعــم المقــّدم علــى هــذه 
المولــدات والمحــوالت  توفيــر  الطاقــة  يتضمــن دعــم قطــاع  المنــح، حيــث 
وإنشــاء المحطــات، إســهاًما فــي تكامــل األعمــال فــي ســبيل تحســين القدرة 
التشــغيلية، بمــا يحّســن المســتوى المعيشــي للمواطنيــن.
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م
ّ
نعزيز فرص التعليم والتعل

مشــرق  تصــّور  رســم  علــى  تســاعد  بيئــة  نخلــق 
وتأثيــث  إنشــاء  تشــمل  مشــاريعنا  للمســتقبل، 
والمناهــج  بالمســتلزمات  وتجهيزهــا  المــدارس، 
النقــل  وســائل  تأميــن  جانــب  إلــى  المدرســية، 

اآلمنــة. المدرســي 

لمشــاريع قطــاع التعليــم إســهامات فــي تحقيــق 
تكافــؤ فــرص التعليــم للذكــور واإلنــاث، وحتــى في 
مشــاريع التعليــم الصغيــرة تخلــق أثــًرا كبيــًرا، حيــث 
ــن وصــول إحــدى حافــات البرنامــج إلــى قريــة 

ّ
مك

يمنيــة مــن حصــول فتيــات القريــة علــى فــرص 
تعليميــة بعــد توفيــر وســيلة نقــل آمنة تشــّجع 
للمــدارس  بناتهــن  ارتيــاد  علــى  األهالــي 
البعيــدة، كانــت هــذه الحافلــة ســبًبا لتلقــي 
للتعليــم ألول مــرة  القريــة  إحــدى فتيــات 

ــا. بعمــر 12 عاًم
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تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة
ألن المــوارد الطبيعيــة للطاقــة مثــل الطاقــة الشمســية تتجــدد 
تلقائًيــا وتحافــظ علــى البيئــة مــن تلــوث الغــاف الجــوي مــن خــال 
تطبيقهــا لترشــيد اســتهاك الطاقــة، لذلــك يتــم اســتخدامها فــي 
مشــاريعنا التــي تضــخ اآلبــار، وفــي مشــاريع إنــارة الطــرق اليمنيــة 
التــي تعــزز األمــن، وحتــى فــي المشــاريع الزراعيــة، إذ أن الطاقــة 

تســاعد  اقتصاديــة  تقنيــة  الشمســية 
علــى اســتدامة األثــر.
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رفع مستوى الصحة البيئية

نســاهم فــي تعزيــز دور المجتمعــات المحليــة بشــكل 
بيئــي  اصحــاح  حمــات  تنفيــذ  خــال  مــن  مســتدام 
بعــض  تعانيــه  لمــا  الوعــي،  لرفــع  أخــرى  ومبــادرات 
المناطــق اليمنيــة بســبب تكــدس المخلفــات، نعمــل 
مــن خــال عــدة حمــات لاصحــاح البيئــي فــي مختلــف 
المحافظــات، علــى تهيئــة بيئــة تكافح التلــّوث البيئي 
والبصــري والصحــي، نضّمــن فــي أنشــطتها االندمــاج 
وتطويــر  التطوعــي  العمــل  وتشــجيع  المجتمعــي 

المهــارات ودعــم المؤسســات ذات العاقــة.
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تنوع مصادر المياه النظيفة
فــي بقعــة يمنيــة شــحيحة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب، يعيــش 
ــا مــن 

ّ
اليمنيــون علــى اســتخدام ميــاه البحــر المالحــة، لكننــا تمكن

تحصيــل مصــادر ميــاه نظيفــة وصالحــة للشــرب.

تســاهم آلياتنــا فــي إيصــال اإلمــدادات الكافيــة مــن المياه التي 
تلبــي احتياجــات األهالــي، رغــم صعوبــة الوصــول نظــًرا لوعــورة 
بالطــرق  الميــاه  إيصــال  يتــم  لذلــك  الجغرافيــة،  الطبيعــة 
الموائمــة لــكل منطقــة، فــإن كانــت منطقــة وعــرة ســتصل 
ــار،  ــا مشــاريع حفــر اآلب ــر الصهاريــج، ونفذن إليهــا الُســقيا عب
الســتدامة وصــول الميــاه النظيفــة إلــى األهالــي والتــي 
تحــد مــن معانــاة جلــب الميــاه مــن قبــل النســاء واألطفــال.
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ً

السامة أوال

نحــرص علــى تطبيــق مواصفــات الســامة العالميــة التــي تتوافــق مــع اشــتراطات أنظمــة 
الماحــة الدوليــة، وتوريــد معــدات ثقيلــة مخصصــة لشــق الطــرق ومســاعدة األهالــي 
فــي األزمــات المناخيــة، وتوزيــع أدوات الطــوارئ كعربــات اإلســعاف واإلطفــاء والنقــل 
والموانــئ  المطــارات  تأهيــل  نعيــد  كمــا  اليمنيــة،  الدولــة  مؤسســات  علــى  وغيرهــا 

والمنافــذ البريــة والبحريــة لتعزيــز األمــن واالســتقرار.
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 ..
ً
اإلنسان اليمني أوال

ــن مشــاريعنا كافــة فئــات المجتمــع اليمنــي مــن اإلســهام فــي عمليــة التنميــة، بمــا 
ّ
تمك

يعــزز الحمايــة المجتمعيــة. تنميتنــا ممتــدة إلــى جميــع أنحــاء اليمــن بمختلــف مجتمعاتهــا، 
الجيــدة،  الحيــاة  تأميــن ممكنــات  عبــر  اليمنــي  اإلنســان  لتحقيــق مصلحــة  تهــدف  والتــي 
والتــي تشــمل أدوات التعليــم والصحــة والمهنــة، للمســاهمة فــي رفــع مســتوى الرفــاه 

االقتصــادي للفــرد.
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نماء وإنماء

مــع توّســع أعمالنــا فــي مختلــف القطاعــات، واســتحداث أعمالنــا فــي قطاعات تمّس حياة الشــباب 
واألطفــال والنســاء، نواصــل عقــد الشــراكات مــع الجهــات التــي تحقــق التكامــل الفعــال فــي العمل 
التنمــوي واإلنســاني، إلحــداث األثــر اإليجابــي فــي كل بقعــة يمنيــة، وتفعيــل الكفــاءات علــى 

أســاس تشــاركي يعــزز مــن الشــفافية، ويبنــي مناهــج عمــل متكاملــة.

كمــا نعمــل علــى بنــاء القــدرات وتمكيــن القطــاع الخــاص اليمنــي، عبــر إســهامات تتضمــن تأهيــل 
ــا ألفضــل الممارســات.

ً
ــا، وتدريبهــم وفق الكــوادر مهنًي

يستمر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
بالعمل من أجل التوصل إلى أفضل الحلول المرنة.

شركاؤنا في التنمية 
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نجاح اإلنتاج الزراعي في حجة

عانــت محافظــة حجــة لوقــت طويــل مــن أزمــة اإلنتــاج الزراعــي 
التــي أدت إلــى نمــو الخضــروات وهــي تالفــة أو مســمومة، 
ممــا أثــر ســلًبا علــى الدخــل األساســي للمــزارع، حيــث يعتمــد 
 

ً
70% مــن اليمنييــن علــى الزراعــة كمصــدر دخــل، ولكــن نتيجــة
لتوزيــع البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن للبيــوت 
المحميــة المــزّودة بتقنيــات ونظــم زراعيــة، عّبــر المــزارع أحمــد 
 :

ً
مــن محافظــة حجــة عــن مــدى نجــاح مهامــه الزراعيــة قائــال

عهــا علــى األســواق وأهالــي 
ّ

“أصبحنــا نــأكل الخضــار، ونوز
ــا  القــرى ذوي الدخــل المحــدود، ليســتفيد منهــا الجميــع، أن
اآلن أبــدأ يومــي بــري الثمــار التــي نجحــت زراعتهــا وإنتاجهــا، 
ألن خــواص البيــت المحمــي تحمــي المحاصيــل مــن الفســاد 
المشــاريع  هــذه  مثــل  ألن  الميــاه”،  وتوفــر  والحشــرات، 
الزراعيــة تبنــي القــدرات وترفــع الوعــي، أوضــح أحمــد بأنــه 
يبــدأ اآلن يومــه بــري الثمــار التــي نجحــت زراعتهــا وإنتاجهــا 

داخــل البيــوت المحميــة.

قصص من أرض الميدان
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صحة عبد الرحمن في تحّسن

تدهــورت صحــة عبــد الرحمــن بســبب اإلهمــال الطبــي الــذي نتــج عنــه 
فشــل كلــوي، مــا أثــر علــى التحاقــه بالمدرســة.. ثــم تحســنت حالتــه 
بعــد تلقيــه العــالج، ولكــن عــادت صحتــه لتتدهــور عــام 2018، حيــث بــدأ 
يعانــي مــن ارتفــاع نســبة الســموم فــي الــدم، نتيجــة لعــدم تثقيفــه 
غذائًيــا وصحًيــا، ليدخــل نتيجــة لذلك في غيبوبة بعد أن توّرمت عيناه 
وقدمــاه بســبب المــرض وتوقــف أجهــزة المعالجــة عــن العمــل فــي 
محافظــة عــدن، اليــوم صحــة عبــد الرحمــن فــي تحســن بعــد أن قــام 
البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن بتوفيــر األجهــزة الطبيــة 
المتطــورة عبــر مشــروع تجهيــز قســم غســيل الكلــى بالمستشــفى 
الجمهــوري، لتعــود حالــة عبــد الرحمــن طبيعيــة مــع تلقيــه للرعايــة 

الصحيــة بهــذه األجهــزة.

نتمنى لعبد الرحمن عودته للمقاعد الدراسية بعد تحّسن صحته.

قصص من أرض الميدان
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قصص من أرض الميدان

حين حظيت بأول فرصة تعليمية

إحــدى المســتفيدات مــن مشــروع النقــل المدرســي هــي طفلــة 
يمنيــة تســكن فــي قريــة نائيــة، كانــا والداهــا غيــر قادريــن علــى 
ُبعــد ووعــورة  بســبب  آمــن،  بشــكل  للمدرســة  ارتيادهــا  ضمــان 
طــرق المنشــآت التعليميــة، حيــث تبعــد أقرب مدرســة عــن قريتها 
الحافــالت  إحــدى  مــرور  بعــد  ولكــن  كــم،   10 تفــوق  بمســافة 
المدرســية التــي وزعهــا البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار 
اليمــن علــى قريتهــا، تشــّجع والداهــا علــى منحهــا هــذه الفرصــة 
باعتبارهــا وســيلة نقــل آمنــة، لتصبــح الحافلــة ســبًبا فــي تمكيــن 
هــذه الفتــاة مــن تلقــي التعليــم ألول مــرة بعمــر 12 عاًمــا، جنًبــا 
الحافلــة أهاليهــم  الالتــي شــّجعت  القريــة  بقيــة فتيــات  إلــى 

علــى إلحــاق بناتهــم بالمــدارس.
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