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حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عهــد الملــك عبدالعزيــز آل 
ســعود - طّيــب اللــه ثــراه – حتــى عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن 
اليمــن الشــقيق علــى كافــة  اللــه – علــى دعــم  ســلمان - حفظهمــا 
المســارات: السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة واإلنســانية، وال ســيما 
المنطقــة  فــي  الريــادي  دورهــا  مــن   

ً
انطالقــا التنمويــة،  المســارات 

 لمســؤولياتها ؛ فكانــت ولــم تــزل ُمســتمّرة فــي 
ً
والعالــم واستشــعارا

دعــم الــدول الناميــة بوجــه عــام، وتقديــم نمــوذج تنمــوي يلبــي حاجــات 
جمهوريــة اليمــن الشــقيقة بوجــه خــاص، وذلــك بتقديــم نمــوذج تنموي 
 مســتداما لهــا وألجيالهــا 

ً
يلبــي حاجــات اليمــن الشــقيق ويحقــق نمــوا

القادمة، إذ ســاندت أيدي العطاء والبناء الســعودية األشــقاء اليمنيين 
فــي شــتى مناحــي الحيــاة.

 لدعم المملكة العربية الســعودية المقدم إلى الجمهورية 
ً
واســتمرارا

لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  انطلــق  عقــود  منــذ  الشــقيقة  اليمنيــة 
 فــي تقديــم الدعــم االقتصــادي 

ً
 نوعيــا

ً
وإعمــار اليمــن وصفــه برنامجــا

والتنمــوي يعمــل وفــق أســس راســخة ووفــق أعلــى المعاييــر الدوليــة 
التنمويــة، وُيعنــى باإلســهام فــي تنميــة اإلنســان وإعمــار المــكان، فــي 
تناغــم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر المقــررة مــن 

األمــم المتحــدة.

كلمة المشرف العام
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وتعــزز المملكــة العربيــة الســعودية دعمهــا المقــّدم إلــى اليمــن عبــر 
 علــى تحقيــق الفاعليــة 

ً
تنفيــذه بأفضــل الممارســات التنمويــة، حرصــا

واالســتدامة، إذ تأتــي المشــروعات والمبــادرات التنمويــة بعــد دراســة 
وتقييــم ميدانــي بتعــاون مــع الحكومــة اليمنيــة والســلطات المحليــة 
 ألفضــل النتائــج وألثــر مســتدام.

ً
ومنظمــات المجتمــع المدنــي تحقيقــا

ويأتــي هــذا التقريــر إلعطــاء لمحــة عــن البرنامــج الســعودي لتنميــة 
التــي  المتنوعــة  والقطاعــات  وبرامجــه  ومشــروعاته  اليمــن  وإعمــار 
يقــوم عليهــا كفــاءات ســعودية مختصــة تعمل برؤيــة وطموح للنهوض 
التنمويــة  إلــى توحيــد الجهــود  البرنامــج  باليمــن الشــقيق؛ ويســعى 
 للتعــاون 

ً
فــي اليمــن مــع شــركاء التنميــة والجهــات المعنيــة، تحقيقــا

 إلحــداث 
ً
المشــترك الفاعــل بالتنســيق مــع الحكومــة اليمنيــة، وســعيا

أثــر ملمــوس والخــروج بأفضــل النتائــج التــي تصــب فــي مصلحــة األشــقاء 
اليمنييــن واليمــن ككل.

المشرف العام 
محمد بن سعيد آل جابر
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يعتبــر البرنامــج ركيــزة أساســية فــي تحقيــق اســتراتيجية المملكــة فــي 
اليمــن، والتــزام المملكــة بدعــم تنميــة اليمــن. صــدر المرســوم الملكــي 
الالزمــة  االحتياجــات  لتوفيــر  األنشــطة وذلــك  لبــدء  عــام ٢٠1٨م  فــي 
التنمويــة إلعــادة اإلســتقرار وتعزيــز األمــن فــي المحافظــات اليمنيــة، 
وغيــر  مباشــرة  عمــل  فــرص  وخلــق  االساســية،  الخدمــات  ولتوفيــر 
مباشــرة، مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع صغيــرة وكبيــرة ومبــادرات تنمويــة 

لعــدة قطاعــات.

واليــوم يحتــل البرنامــج مرتبــة متقدمــة ومؤثــرة فــي مجــال التنميــة 

البرنامــج  ويعــد  ملموســة،  نجاحــات   
ً
محققــا اليمــن  فــي  واإلعمــار 

 التــي لــم تتوقــف مشــاريعها ومبادراتهــا منــذ 
ً
الجهــة الوحيــدة عالميــا

بــدء أعمالــه عــام ٢٠1٨م. وتواجــد مكاتبــه فــي الداخــل اليمنــي رغــم 
 لمســيرة العطــاء مــن 

ً
المخاطــر والتحديــات المختلفــة، وذلــك اســتمرارا

المملكــة تجــاه الشــعب اليمنــي الشــقيق.

لمحة عن البرنامج
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الفصل األول

تنمية برؤية
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رؤية المملكة ٢٠3٠

تتســق أهــداف البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن مــع رؤيــة المملكــة 
٢٠3٠، مــن أجــل إحــداث تنميــة شــاملة فــي المســارات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة والسياســية وغيرهــا مــن المســارات، ضمــن حلقــة مــن الدعــم الــذي 
االســتقرار  تعزيــز جهــود  فــي عمليــة  الفعــال  والتكامــل  الشــمولية  يحقــق 

والســالم.

 كعمــق 
ً
 رياديــا

ً
المملكــة هــي العمــق العربــي واإلســالمي، حيــث تلعــب دورا

وســند لألمتيــن العربيــة واإلســالمية فقــد عــززت دورهــا التنمــوي عبــر البرنامــج 
 
ً
وفنيــا  

ً
مؤسســيا  

ً
دعمــا يقــدم  الــذي  اليمــن،  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي 

بمــا يشــمل  اليمنيــة  الدولــة  بنــاء قــدرات ومؤسســات  أجــل   مــن 
ً
ولوجســتيا

 لجهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي االنتقــال مــن 
ً
الحكومــة، اســتكماال

مرحلــة اإلغاثــة إلــى التنميــة بكفــاءة وفاعليــة.

يوّحــد البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن جهــوده مــع شــركاء التنميــة 
فــي اليمــن، وينّســق أعمالــه مــع الحكومــة اليمنيــة والســلطات المحليــة، كمــا 
يعمــل البرنامــج علــى إشــراك المجتمــع المدنــي فــي مشــاريعه ومبادراتــه 
 إلــى خلــق تنميــة شــاملة ومســتدامة، وتحقيــق أفضــل النتائــج 

ً
التنمويــة، ســعيا

التــي تصــب فــي مصلحــة اســتقرار وأمــن الجمهوريــة اليمنيــة، والــذي ينعكــس 
علــى االســتقرار فــي المملكــة والمنطقــة.

ينتهج البرنامج الســعودي لتنمية وإعمار اليمن أفضل الممارســات والمعايير 
لتنفيــذ المشــاريع بجــودة وفاعليــة مــع الشــركاء مــن القطــاع الخــاص بإشــراف 
مكاتــب البرنامــج الموزعــة فــي المحافظــات اليمنيــة، والتــي أتاحــت معرفــة 
أثــر وانعكاســات المشــاريع والبرامــج والمبــادرات التنمويــة، وكذلــك األنشــطة 

االتصاليــة علــى األرض.

٠1
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ــذ البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن ٢٢٤ 
ّ

منــذ نشــأته حتــى اآلن، نف
مشــاريع ومبادرات تنموية في مختلف القطاعات من خالل كفاءات ســعودية 
مــن الشــابات والشــباب الســعوديين؛ مــن أجــل تعزيــز المســاهمة فــي تحســين 
مســتوى العيــش والمعيشــة فــي اليمــن التــي مــن شــأنها تعزيــز التســامح 
الحركــة االقتصاديــة   علــى ازدهــار وانتعــاش 

ً
إيجابــا والســالم ممــا ينعكــس 

واإلنتاجيــة ورفــع كفاءتهــا، مــن خــالل تعزيــز الشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة 
والقــــطاع الــــخاص عبــــر ممــارســــات تـنـــموية حــــديثة ومــــحفزة مــن منطلــق 
» مرتكــزات الرؤيــة: العمــق العربــي واإلســالمي«، وترســيخ مكانــة وموقــع 

المملكــة العربيــة الســعودية فــي المنطقــة والعالــم.
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المنظومة االستراتيجية للبرنامج ٠٢



1٠

ح أطفال 
ّ
“نعمل من أجل أن يتسل

اليمن بالكتاب وليس البندقية.”



11

الفصل الثاني

طريق التنمية



1٢
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السالم
Peace

الحرب
War

المساعدات اإلنسانية 
واإلغاثية

Humanitarian and
Relief Assistance 

مكافحة اإلرهاب / مكافحة المخدرات
Counter-Terrorism / Counter-Narcotics

التعافي )المبكر(
)Early( Recovery

التنمية واإلعمار
 Development & Reconstruction

 

تعتبــر التنميــة واإلعمــار ركائــز ضروريــة إلرســاء الســالم الدائــم، وتجــاوز آثــار 
الحــروب والنزاعــات، وتهيئــة األرض واإلنســان، لذلــك فــإن العمــل علــى تنميــة 

 ينعــم بالســالم واالزدهــار.
ً
وإعمــار اليمــن ســيخلق مســتقبال

تســعى المملكــة وقيادتهــا لتأميــن احتياجــات األشــقاء اليمنييــن مــن خــالل 
القطاعــات  شــتى  فــي  التنمويــة  والبرامــج  والمبــادرات  المشــاريع  تقديــم 

الحيويــة.

السالم واإلستقرار أساس التنمية 
المستدامة في اليمن

٠1
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يدعــم البرنامــج القطاعــات الحيويــة، كالصحــة، والتعليــم، والطاقــة، والنقــل، 
يقــوم  كذلــك  التنمويــة  والبرامــج  الســمكية،  والثــروة  والزراعــة  والميــاه، 
البرنامــج بإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة و قــدرات المؤسســات الحكوميــة اليمنيــة.

المؤسسات
 الحكومية

الزراعة والثروة 
السمكية

الطاقة

المياه

البرامج 
التنموية

النقل

التعليم

الصحة

نطاق عمل البرنامج ٠٢
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شركاء النجاح

المشاريع والمبادرات

كيف نعمل

السلطة المحلية

منظمات 
المجتمع المدني

األعيان 
والمشايخ

التحقق 
الميداني

التقارير 
الدولية

دراسة
اإلحتياج

آلية عمل البرنامج ٠3

 صندوق نظافة
 وتحسين مدينة

عدن
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مكاتبنا في اليمن:

ــاح عــدة مكاتــب داخــل المحافظــات اليمنيــة، ويعمــل بهــا  قــام البرنامــج بافتت
نخبــة مــن المهندســين الســعوديين واليمنييــن ومختصــي التنميــة، يقومــون 
بدراســة االحتيــاج والتحقــق منــه و اإلشــراف علــى تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة 
عاليــة  بجــودة  تنفيذهــا  بهــدف  األولــى،  المراحــل  منــذ   

ً
ميدانيــا المشــاريع 

تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، ومــن ضمــن خطــط البرنامــج إنشــاء مكاتــب فــي 
محافظتــي صنعــاء والحديــدة حــال التوصــل إلــى اتفــاق سياســي وحــل الصــراع 

بيــن األطــراف اليمنيــة.

المكاتب الحالية

المكاتب المستقبلية
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التنسيق مع السلطات المحليةدراسة وتحديد االحتياج 

اإلشراف المباشر على تنفيذ مشاريع البرنامج ومبادراته

بناء القدرات المحلية اليمنية
 إلدارة المشاريع

رفع التقارير الدورية
عن تنفيذ المشاريع
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التمويل والتنفيذ المباشر:

يقوم البرنامج بتمويل وتنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية وفق أعلى 
المعايير الدولية، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠3٠. 



٢٠
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بناء القدرات و تقوية المؤسسات:

بناء قدرات السلطات 
والمجتمعات المحلية

بناء قدرات 
البنك المركزي

بناء قدرات 
قطاع الطاقة

بناء قدرات
 الوزارات الحكومية

بناء القدرات 
اللوجستية

بناء القدرات
 التعليمية



٢٢

بناء قدرات القطاع الخاص

بناء قدرات الحرفيين وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتناهية الصغر

بناء قدرات 
الشباب والمرأة

بناء القدرات 
الصحية

بناء قدرات 
المزارعين والصيادين
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تمويل مؤسسات المجتمع المدني:

مشروع دعم سبل العيش
محافظة عدن وضواحيها ) لحج – أبين – الضالع(

برنامج سبأ للتمكين االقتصادي للسيدات 
محافظة مأرب

بالتعــاون مــع مؤسســة فتيــات مــأرب ، يجــري تنفيــذ برنامــج 
 
ً
اجتماعيــا اليمنيــة  المــرأة  مشــاركة  فــرص  لزيــادة  يهــدف 
 فــي المجتمــع اليمنــي، حيــث يســتهدف 

ُ
 وثقافيــا

ُ
واقتصاديــا

المشــاريع  وإدارة  التســويق  مجــال  فــي  ســيدة   6٠ تأهيــل 
مــأرب. محافظــة  فــي  األعمــال  وريــادة 

واألصغــر،  الصغيــرة  المنشــآت  تنميــة  وكالــة  مــع  بالشــراكة 
يجــري تنفيــذ برنامــج دعــم ســبل العيــش للمجتمعــات المتضــررة 
مــن خــالل تدريــب 1415 مســتفيد، وتقديــم منــح عينيــة محوكمــة 

فــي قطــاع األمــن الغذائــي.
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اإلصحاح البيئي )عدن أجمل( 
محافظة عدن

حـــملة الـبـرنــــامج الـســـعودي لـــتنمية وإعمــار الـــيمن لإلصــالح 
إلزالــة  عــدن  فــي  النظافــة  صنــدوق  مــع  بالتعــاون  البيئــي 
 3٠٠ النفايــات والمخلفــات، واإلصحــاح البيئــي، بالتعــاون مــع 

تألقهــا. لعــدن  يعيــدون  متطــوع 

معمل حرفة  
محافظة سقطرى

بالتعــاون مــع جمعيــة المــرأة الســاحلية ، بــدأ  العمــل علــى 
معمــل حرفــة، والــذي يهدف إلى زيادة المشــاركة االقتصادية 
للمــرأة اليمنيــة فــي  التعافــي االقتصــادي، مــن خــالل خلــق 
 عبــر 

ً
بيئــة مناســبة للســيدات تعــزز مــن مســاهمتهن اقتصاديــا

ورش تدريبيــة ومعــدات وأدوات حرفيــة لبنــاء قدراتهــن الفنيــة 
والحرفيــة.
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الشراكات: 

المشاركة البناءة والفاعلة:

 صندوق نظافة
 وتحسين مدينة

عدن

الجهات اليمنيةالجهات الدولية واإلقليمية

الجهات الوطنية

تعزيز التعاون في دراسة / تصميم/ تنفيذ/ متابعة المشاريع 
والمبادرات وفق أفضل الممارسات

مواءمة معايير التنمية الدولية في المشاريع والبرامج المنفذة 

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ابراز جهود المملكة امام المجتمع اليمني والدولي

المساهمة في توحيد الجهود الدولية لرفع قدرات الحكومة 
اليمنية ومؤسسات المجتمع المدني
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 وشابة من السعوديين
ً
تأهيل أكثر من 14٠ شابا

من مختلف الجهات السعودية

الدعم المؤسسي:

ورش عمل االستقرار:

دعم األمن وجهود 
تعزير االستقرار 

والسالم

بناء قدرات 
مؤسسات

الدولة و حوكمتها

تقديم 
الدعم الفني 
واللوجستي

June ٢٠٢1 يونيو
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الفصل الثالث

إنجازات التنمية واإلعمار
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 فــي مجــال التنميــة 
ً

 مســاهمة
ً
يعــد البرنامــج أكبــر منظمــة غيــر أمميــة عالميــا

 إلــى ترتيــب منصــة التتبــع المالــي التابعــة لألمــم المتحــدة 
ً
فــي اليمــن  اســتنادا

ــادرات التــي تســاهم فــي دفــع عجلــة  ــر جملــة مــن المشــاريع والمب )FTS(، عب
التنمويــة  الرائــد فــي ســياق الجهــود  الــدور الســعودي  التنميــة وتعميــق 

لليمــن.

ويســتمر البرنامــج فــي دوره الفعــال والمؤثــر الــذي تدركــه كافــة األطــراف 
الدوليــة المعنيــة بالمجــال التنمــوي إلــى جانــب كونــه قاعــدة )منصــة( وطنيــة 
تقــود عمليــة التنميــة  فــي اليمــن عبــر أعلــى المعاييــر الدوليــة والتكيــف 
مــع التغييــرات الســريعة السياســية واالقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي الوســط 

اليمنــي.

المساعدات السعودية الدولية:

اإلنجاز والمستقبل ٠1
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المساعدات الدولية لليمن عبر الجهات المختلفة:

يـحـــتـــل
المرتبة

المصدر: تقرير منصة التتبع المالي لألمم )UNFTS( لعام ٢٠٢١م

كأكبر المانحين الدوليين
بين المنظمات غير األممية
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عمــل البرنامــج علــى إنجــازات كبيــرة منــذ تأسيســه وذلــك خــالل الفتــرة مــا بيــن 
)٢٠1٨-٢٠٢٢م(، حيــث عالــج عبرهــا العديــد مــن التحديــات التــي كانــت تواجــه 
التنميــة فــي اليمــن، وســاهم فــي وضــع بصمــة وتحقيــق أثــر واضــح علــى 
الصعيديــن المحلــي اليمنــي والعالمــي، و كان لــه أثــر فــي ريــادة المملكــة 
 فــي الدعــم 

ً
للتنميــة فــي اليمــن، وتقــدم المملكــة لتصبــح األولــى عالميــا

التنمــوي لليمــن.

14.6M
مستفيد

مشـــروع 
14ومبادرة

محافظة

قطـاعات 8
تنمــويــة

منجزات وشواهد ٠٢

قيمة المشاريع 

والــمبـــادرات

٢٢4

$917,٢17,٢٠٠
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“الهدف من البرنامج منح اليمنيين فرصة 
حياة أفضل وتحقيق استراتيجية إعادة 

”
ً
 مستقرا

ً
األمل وإعمار اليمن آمنا
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محطات هامة فـي تنمـيـة وإعـمار اليـمن ٠3



34



35

الفصل الرابع

المشاريع والمبادرات



36



37

الطاقة البرامج
التنموية

المياهالتعليم النقلالصحة الزراعة
والثروة السمكية

مؤسسات
الحكومة

31185٢113338٢9 1٢

مشـــروع ومبادرة٢٢4
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3
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مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن حسب القطاعات: 

عدد المشاريع

15٠

القطاع

المجموع

عدد المبادرات

74

531,879,3٠٢$الطاقة ٢63٢9

المباني
٢1,1٢4,189$الحكومية 11٠11

1٠٠,516,843$النقل ٢61٢38

19,٢64,7٠7$المياه 171633

الزراعة والثروة 
71118 ٢,796,436$السمكية

65,794,697$التعليم 41115٢

البرامج 
٠1٢1٢ 1٠,818,4٢7$التنموية

المجموع

٢٢4

التكلفة بالدوالر األمريكي

$917,٢17,٢٠٠

165,٠٢٢,594$الصحة ٢٢931
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ما هي أهداف التنمية المستدامة؟

أهــداف التنميــة المســتدامة هــي دعــوة عالميــة للعمــل من أجــل القضاء على 
الفقــر وحمايــة كوكــب األرض وضمــان تمتــع جميع الناس بالســالم واالزدهار.

وتقتضــي هــذه األهــداف الســبعة عشــر العمــل بــروح الشــراكة التخــاذ الخيــارات 
الصحيحــة لتحســين جــودة الحيــاة، بطريقــة مســتدامة، لألجيــال القادمــة.
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الطاقة

التعليم

المياه

النقل

الصحة

مؤسسات 
الحكومة

الزراعة 
والثروة 
السمكية

البرامج 
التنموية

تقليل معدل انقطاع التيار الكهربائي.	 

رفع القدرة التشغيلية للمرافق الحيوية والحكومية والتجارية.	 

تعزيز األمن ومعايير السالمة ورفع جودة الحياة. 	 

تعزيز قدرات الكوادر الفنية في إدارة موارد الطاقة.	 

توفير المياه الصالحة للشرب.	 
تحقيق األمن المائي. 	 
المساهمة في وصول المياه اآلمنة والنظيفة بتكلفة يسيرة لسكان 	 

المحافظات والمناطق النائية والريفية. 
الحد من انتشار أمراض السل والمالريا واألمراض المدارية، ومكافحة التهاب 	 

الكبد الوبائي، واألمراض المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى.

 زيادة الطاقة االستيعابية للمرافق والمنشآت الصحية.	 
 تحسن أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة.	 
دعم المراكز الخاصة بالصحة اإلنجابية واألمومة والطفولة 	 

لإلسهام في تقليل نسب وفيات الحمل والوالدة.

تحقيق األمن واالستقرار للشعب اليمني.	 
تعزيز قدرات مؤسسات الدولة.	 
خفض معدل الجريمة والحد من تهريب الممنوعات والمخدرات.	 
المساهمة في خلق بيئة جاذبة لإلستثمارات والمستثمرين من الخارج.	 

تعزيز جودة الحياة الصحية والبيئية.	 
تعزيز المسؤولية المجتمعية.	 
تعزيز النمو المستدام والشامل وتوفير العمل الالئق للجميع.	 
تمكين الموارد البشرية للجنسين.	 
تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.	 

المساهمة في تحقيق الوصول الشامل للتعليم المجاني.	 
زيادة معدل االلتحاق بالتعليم .	 
تحقيق تكافؤ فرص التعليم للجنسين.	 
المساهمة في تحسين البيئة المدرسية.	 
المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للطالب مما يؤدي 	 

إلى إزدياد معدل اإللتحاق بالتعليم. 

المساهمة في زيادة معدل األمن الغذائي.	 
تحسين ورفع كفاءة اإلنتاج الزراعي.	 
تحسين ورفع كفاءة اإلنتاج السمكي.	 

المساهمة في تطوير البنية التحتية.	 

دعم الحركة االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.	 

أهداف التنمية المستدامة و ارتباط قطاعات البرنامج بها:
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قطاع الطاقة

محافظة المهرة:

محافظة سقطرى:

محافظة عدن:

محافظة مأرب:

المشاريع:
إعادة تأهيل محطة كهرباء الغيضة

زيادة القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية لمحطة كهرباء الغيضة
توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل غرفتي العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة

توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الغيضة
 تأهيل شبكة كهرباء حي السادة وحي السوق في مديرية الغيضة

المبادرات:
توفير مشتقات نفطية )ديزل( للتشغيل اليومي لمحطات الكهرباء

المشاريع: 
إنشاء محطتي طاقة كهربائية لحديبو وقلنسية

دعم محطة كهرباء سقطرى بحديبو بمولد كهربائي كاتم للصوت وزيوت وفالتر ومواد إعادة 
ربط المحطة بالشبكة 

توفير الطاقة الكهربائية لمطار سقطرى الدولي
ربط مبنى األمومة والطفولة بحديبو بالكهرباء العامة

منظومة خزانات الوقود المؤقتة )توريد وتركيب ٥ خزانات ديزل بسعة ٥٠٠ ألف لتر موصلة 
بمضخات للتعبئة والتفريغ(

إنشاء 1٠ خزانات وقود بحجم إجمالي 1٠٠٠ طن )المرحلة األولى( 
توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل مركز نوجد الصحي

المبادرات:
توفير مشتقات نفطية )ديزل( للتشغيل اليومي لمحطات الكهرباء

المشاريع: 
إنارة شوارع عدن بـ٥٠٠ عمود مزدوج ومفرد لإلنارة مع وحدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية

توفير الطاقة الكهربائية لمطار عدن الدولي
إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء

إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية 
إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض  

المشاريع: 
إنارة شوارع مأرب بـ 1٠٠ عمود مفرد و ٢٦٤ عمود مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية

٢9
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادراتمشروع ٢63
تكلفة المشـاريع والمبادارات $531,879,3٠٢



44

تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة حجة:

محافظة صعدة:

محافظة الجوف:

جزيرة ميون:

عدة محافظات:

المشاريع: 
إنارة شوارع حجة بـ٥٠ عمود إنارة مفرد يعمل بالطاقة الشمسية

دعم شبكة الكهرباء بـ ٥ مولدات كهربائية وفالتر لبعض المولدات الحالية
بناء ثالث غرف للمولدات بجميع مشتمالتها في مديرتي ميدي وحيران

المشاريع: 
توفير الطاقة الكهربائية لمنفذ البقع البري

إنارة منفذ البقع البري بـ1٧٦ عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

المشاريع: 
دعم شبكة الكهرباء بـ٨ محوالت كهربائية، لوحة توزيع، وكيبل كهربائي

إنارة شوارع الجوف بـ٩٤ عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

المشاريع: 
توفير الطاقة الكهربائية لجزيرة ميون

المبادرات: 
توفير مشتقات نفطية )ديزل ومازوت( للتشغيل اليومي لـ ٨٠ محطة كهرباء

قيد الدراسةمتوقفقيد التنفيذمكتمل
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عبــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  المقّدمــة  النفطيــة  المشــتقات  نجحــت منــح 
الموانــئ اليمنيــة، فــي تشــغيل 64 محطــة حيويــة فــي اليمــن، ولــم يقتصــر الدعــم 
المقــّدم علــى هــذه المنــح، بــل تضمــن توفيــر المولــدات والمحــوالت وإنشــاء المحطــات، 
إســهاًما فــي تكامــل األعمــال فــي ســبيل تحســين القــدرة التشــغيلية، ممــا حّســن 

المســتوى المعيشــي فــي عــدة محافظــات.

نرفع من كفاءة الطاقة
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منحة المشتقات 
النفطية السعودية

منحة المشتقات النفطية السعودية:

نقطة تحول واعدة لتحفيز التعافي االقتصادي في اليمن.

مليون دوالر
4٢٢
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منحة المشتقات 
النفطية السعودية

الحد من التدهور 
في سعر صرف 
الريال اليمني 
وأسعار الوقود

9,837,٠44
مستفيد
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محطة كهرباء الغيضة، محافظة المهرة:

تنفيذ األعمال المدنية والكهربائية في محطة توليد الكهرباء

وصف المشروع

أهداف المشروع

تركيب 1٠ مولدات ســعة 1 ميقا وات لكل مولد و ٥ محوالت رفع جهد ســعة 
3 ميقــا وات لــكل محــول و 3 وحــدات ربــط حلقــي ولوحــة قواطــع كهربائيــة 
مــن 11 خليــة، مــع بنــاء قواعــد لجميــع التوريــدات المذكــورة ومجــرى كابــالت 
يتضمــن توريــد الكابــالت والنهايــات الطرفيــة، كذلــك عمــل شــبكة تأريــض لهــم 

وترميــم غرفــة اللوحــات الرئيســية وتكييفهــا

رفع قدرات توليد الكهرباء بموثوقية عالية وبتكلفة اقتصادية

15٠,618
مستفيد

األثر التنموي

المساهمة في تحسين أداء 
قطاع الطاقة ورفع جودة 

الخدمات المقدمة

المساهمة في رفع القدرة 
التشغيلية للمرافق
 الحكومية والحيوية

المساهمة في رفع القدرة 
التشغيلية للمناطق السكنية

المساهمة في رفع كفاءة 
الحصول على خدمات الكهرباء

خلق فرص عمل المساهمة في رفع جودة الحياة

مكتمل



5٠
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قطاع النقل

38
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادرةمشروع ٢61٢
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:

محافظة سقطرى:

محافظة عدن:

المشاريع:
 اعادة تاهيل مطار الغيضة

 )RNAV( تزويد مطار الغيضة بالنظام المالحي 
توفير نظام اتصاالت لبرج المراقبة الجوية

إعادة تأهيل ميناء نشطون
 تزويد ميناء نشطون بأجهزة مالحة بحرية

إعادة تأهيل منفذ شحن
إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة الغيضة

المبادرات:
دعم مطار الغيضة بسيارة إسعاف 

دعم مطار الغيضة بعربة إطفاء 
دعم ميناء نشطون برافعة ثابتة 3٠ طن 

دعم ميناء نشطون برافعة شوكية

المشاريع:
إعادة تأهيل الطرق الداخلية بحديبو

إنشاء مبنى إدارة ميناء سقطرى
المبادرات:

دعم ميناء سقطرى برافعة ثابتة 3٠ طن
دعم ميناء سقطرى برافعة شوكية
دعم مطار سقطرى بسيارة إسعاف

دعم جزيرة أرخبيل سقطرى بوسيلتي نقل عام

المشاريع:
التدخل العاجل إلعادة تشغيل مطار عدن الدولي

إعادة تأهيل طريق التسعين 
إعادة تأهيل طريق ساحل أبين 

إعادة تأهيل طريق شاهيناز  
إعادة تأهيل طريق كالتكس - الحسوة 

إعادة تأهيل مطار عدن
تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به

تطوير مطار عدن الدولي )المرحلة الثانية(
تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية 

تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالحة واالتصاالت في مطار عدن الدولي
المبادرات:

دعم مطار عدن الدولي بعربة إطفاء
دعم مطار عدن الدولي بوسيلتي نقل آمنة  للركاب

توفير مواد إطفاء الحريق لمطار عدن الدولي

$1٠٠,516,843
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تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة مأرب:

محافظة حضرموت:

محافظة الجوف:

محافظة صعدة:

محافظة لحج:

المشاريع:
توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر )غويربان - الضويبي(

توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر )الضويبي - العبر(
مطار مأرب الدولي

المبادرات:
توريد سيارة إسعاف مع التجهيزات والمعدات اإلسعافية لمطار سيئون 

المشاريع:
سفلتة الشوارع الرئيسية بمديرية الحزم

المشاريع:
إعادة تأهيل منفذ البقع البري

المشاريع:
إعادة تأهيل طريق هيجة العبد

قيد الدراسةقيد الدراسة لبدء التنفيذمتوقفقيد التنفيذمكتمل
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محافظة تعز:

قطاع النقل

38
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادرةمشروع ٢61٢
تكلفة المشـاريع والمبادارات $1٠٠,516,843

المشاريع:
مشروع تنفيذ طريق تعز - المخا

قيد الدراسةقيد الدراسة لبدء التنفيذمتوقفقيد التنفيذمكتمل
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تكلفة المشـاريع والمبادارات

المشاريع:
مشروع تنفيذ طريق تعز - المخا

قيد الدراسة

طريق هيجة العبد في محافظة لحج
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نحــرص علــى تأميــن مواصفــات الســالمة العالميــة التــي تتوافــق مــع اشــتراطات أنظمة 
المالحــة الدوليــة، وتوريــد معــدات ثقيلــة مخصصــة لشــق الطــرق ومســاعدة األهالــي 
فــي األزمــات المداريــة، وتوزيــع أدوات الطــوارئ كعربــات اإلســعاف واإلطفــاء والنقــل 
وغيرهــا علــى مؤسســات الدولــة اليمنيــة، كمــا نعيــد تأهيــل المطــارات والموانــئ 

والمنافــذ البريــة والبحريــة لتعزيــز األمــن واالســتقرار.

 
ً

السالمة أوال
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إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، محافظة عدن:

 مــن 
ً
 هامــا

ً
اليمنيــة رافــدا إعــادة تأهيــل وتطويــر المطــارات  مثــل مشــاريع 

ُ
ت

 فــي تحريــك عجلــة التنميــة فــي 
ً
 أساســيا

ً
روافــد االقتصــاد اليمنــي، ومســاهما

المطــارات وجــودة  رفــع مســتوى وكفــاءة  خــالل  مــن  اليمنيــة  المحافظــات 
الخدمــات المقدمــة للمســافرين و خدمــات الشــحن واالشــركات العاملــة فــي 
التدخــل غيــر متوافــق مــع أنظمــة  مجــال الطيــران. يعتبــر مطــار عــدن قبــل 
منظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة )ICAO( وهــو بحاجــة إلعــادة تأهيــل المباني 

الرئيســية والمرافــق المحيطــة بهــا.

قيد التنفيذ
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رفع قدرة الطاقة 
الكهربائية

إعادة تأهيل صاالت المسافرين 
ومرافقها

تركيب نظام الحرائق
واإلنذار المبكر

إعادة تأهيل 
وإنارة المدرج

إعادة تأهيل 
منطقة الشحن

عربة
إطفاء

القدرة اإلستيعابة السنوية للمطار

وسائل نقل للمسافرين

األثر التنموي

المساهمة في 
تحسين البنية التحتية 

لقطاع النقل الجوي

المساهمة في 
تحسين الخدمات 

األساسية

المساهمة في تسهيل 
وصول المساعادات 

اإلنسانية

المساهمة في زيادة 
حركة نقل الركاب وشحن 

البضائع

المساهمة في 
إنعاش الحركة 

االقتصادية 

خلق فرص العمل 
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إعادة تأهيل طريق العبر، محافظة مأرب:

بيــن  يربــط  دولــي  العبــر وهــو طريــق  تأهيــل طريــق  علــى  البرنامــج  يعمــل 
 متهالــك ممــا تســبب فــي 

ً
محافظــة مــأرب إلــى مثلــث العبــر. الطريــق حاليــا

حصــد األرواح و إتــالف الممتلــكات وأضــرار عامــة فــي المركبــات، وال يحتــوي 
علــى أكتــاف تمكــن الســائقين مــن ســهولة الحركــة أو التوقف الطــارئ، وكذلك 
تأهيــل  إعــادة  حيــث ســيتم  تحذيريــة.  أو  إرشــادية  علــى عالمــات  يحتــوي  ال 
ورفــع كفــاءة الطريــق بإصــالح طبقــات الرصــف لكامــل المســار وإعــادة الرصــف 
حســب المواصفــات القياســية مــع توســيع الطريــق لدعــم الحركــة االقتصاديــة 

واإلنســانية. واالجتماعيــة 

قيد التنفيذ
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أعمال إعادة التأهيل

األثر التنموي

رفع كفاءة
 الطريق

المساهمة في تعزيز الحركة االقتصادية 
واالجتماعية واإلنسانية عن طريق إصالح 

األضرار الناتجة عن تهالك الطريق

المساهمة في توسيع نطاق النقل 
العام.

المساهمة في رفع مستوى وكفاءة 
الطرق وجودة الخدمات المقدمة.

المساهمة في تحسين البنية التحتية 
لقطاع النقل

توسعة
 الطريق

 

المساهمة في رفع معدل السالمة 
للطرق وخفض نسبة الحوادث.

خلق فرص عمل 

طول الطريق
ً
مستفيد سنويا

1٢9٢٢,999,68٠ كم

تركيب عالمات مرور إرشادية 
وتحذيرية حسب المواصفات الدولية 
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إعادة تأهيل شبكة الطرق الحيوية، محافظة عدن:

يعمــل البرنامــج علــى مشــاريع إعــادة تأهيــل الطــرق الحيويــة فــي المحافظــة، 
حيــث أن الطــرق تعانــي مــن انهيــارات جزئيــة ، و ســوء فــي طبقــات الرصــف 
الحاليــة، و تلــف األرصفــة ومســارات المشــاة، ممــا أدى إلــى إعاقــة الحركــة 

المروريــة وزيــادة االزدحامــات. 

كالتكــس-  طريــق  وهمــا  رئيســين  طريقيــن  تأهيــل  إعــادة  مــن  االنتهــاء  تــم 
الحســوة وطريــق شــاهيناز، ويجــري العمــل علــى تأهيــل طريقيــن رئيســين 

التســعين.   أبيــن وطريــق  آخريــن وهمــا طريــق ســاحل 

مكتمل
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األثر التنموي

المساهمة في 
سالسة الحركة 

المرورية

المساهمة في 
تعزيز األمن والحد

 من الحوادث

المساهمة في 
تعزيز استخدام 
الطاقة النظيفة

المساهمة في 
تسهيل عبور 

المشاة

المساهمة في
تحسين المظهر 

الحضري

أعمال إعادة التأهيل

رفع كفاءة
 الطريق

إعادة الرصف
 بمواصفات عالية

إنارة جزئية بالطاقة 
الشمسية

خلق فرص عمل 
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 إعادة تأهيل مطار الغيضة، محافظة المهرة:

تــم االنتهــاء مــن إعــادة تأهيــل مطــار الغيضــة و تزويــده بالنظــام المالحــي 
ــا مــع أنظمــة منظمــة 

ً
)RNAV( و أنظمــة االتصــاالت لبــرج المطــار، ليصبــح متوافق

الطيــران المدنــي الــــدولي )ICAO( و االشـــتراطات الـدولـــية وكذلــك تــم رفــع 
القدرة االســتيعابية للمطار ورفع كفاءة و جودة الخدمات المقدمة لشــركات 
الطيــران والمســافرين ممــا أدى إلــى زيــادة الحركــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

واإلنســانية.

مكتمل
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أعمال إعادة التأهيل

األثر التنموي

تطوير المباني 
والصاالت والوحدات

تجهيز أنظمة المالحة
واالتصاالت والسالمة

المساهمة في تعزيز 
الحركة االقتصادية 

واالجتماعية واإلنسانية

تأهيل جزئي للمدرج 
وإنارته 

تنفيذ إجراءات واختبارات 
الفحص الجوي والسالمة

المساهمة في توسيع نطاق 
النقل العام

تأهيل برج المراقبة

توفير سيارات إسعاف
وعربات إطفاء

المساهمة في تحسين 
البنية التحتية لقطاع النقل

المساهمة في رفع مستوى 
كفاءة وجودة المطارات 

3٠٠,٠٠٠ً
مسافر سنويا

المساهمة في تحسين الخدمات 
المقدمة للمسافرين والشركات 

العاملة في مجال الطيران

خلق فرص عمل 
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ميناء سقطرى، محافظة أرخبيل سقطرى:

71,٠٠٢

األثر التنموي

المساهمة في رفع 
كفاءة وفاعلية إدارة 

الميناء

المساهمة في 
تعزيز الخدمات 

اللوجستية للميناء

خلق فرص عمل

المساهمة في 
زيادة حركة شحن 

البضائع

مكتمل

 إنشاء مبنى إلدارة 
الميناء ومرافقه 

رافعات شوكية 
لنقل البضائع

المساهمة في تعزيز 
الحركة االقتصادية 

والتجارية
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قطاع الصحة

31
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادراتمشروع ٢٢9
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:
المشاريع: 

إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية
إنشاء مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الغيضة

إنشاء غرفتي العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة
 تجهيز غرفتي العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة بـ13٤ جهاز ومعدات وأدوات طبية

تجهيز مركز الكلى بمستشفى الغيضة بـ٨3 جهاز ومعدات وأدوات طبية

محافظة سقطرى:

المشاريع: 
إعادة تأهيل مركز عمدهن الصحي

تجهيز مركز عمدهن الصحي  )٢٦ جهاز طبي(
إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي

تجهيز مركز نوجد الصحي )٤٨ جهاز طبي(
تجهيز مبنى األمومة والطفولة بحديبو )٧٥ معدة وجهاز طبي وسيارة خدمات للمركز(

المبادرات: 
دعم مركز عمدهن الصحي بسيارة إسعاف مجهزة

دعم مركز نوجد الصحي بسيارة إسعاف مجهزة
دعم مبنى األمومة والطفولة بسيارة إسعاف مجهزة

محافظة عدن:

المشاريع: 
تجهيز مختبر الدم بمستشفى عدن الجمهوري 
تجهيز مركز الكلى بمستشفى عدن الجمهوري

تشغيل مستشفى عدن العام

$165,٠٢٢,594
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تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة مأرب:

المشاريع: 
دعم مستشفى كرا العام في مديرية الوادي )٢٤ جهاز طبي(

دعم مستشفى هيئة مأرب العام في مدينة مأرب )13 جهاز طبي(
دعم مستشفى ٢٦ سبتمبر في مديرية الجوبة )٢٧ جهاز طبي(

المبادرات: 
دعم مستشفى ٢٦ سبتمبر في مديرية الجوبة بسيارة إسعاف مجهزة
دعم مستشفى كرا العام في مديرية الوادي بسيارة إسعاف مجهزة

دعم مستشفى هيئة مأرب العام في مدينة مأرب بسيارة إسعاف مجهزة

محافظة حجة:

المشاريع: 
تأثيث وتجهيز المركز الصحي بجزيرة الفشت )1٤٠ جهاز ومعدة طبية(

المبادرات: 
دعم المستشفى الميداني بسيارة إسعاف مجهزة

محافظة حضرموت:

المبادرات: 
دعم محافظة حضرموت بـ٥ سيارات إسعاف مجهزة

إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت

قيد الطرحقيد التنفيذمكتمل



69

قطاع الصحة

قيد التصميمقيد الطرحقيد التنفيذمكتمل

محافظة أبين:

 المشاريع:
مستشفى ريفي

محافظة تعز:

 المشاريع:
مستشفى ريفي

إنشاء مركز لعالج األورام 

محافظة الجوف:

المبادرات: 
دعم محافظة الجوف بـ3 سيارات إسعاف مجهزة

المشاريع:
مستشفى ريفي

محافظة لحج:



7٠

قيد التصميم

أحد غرف العمليات بمستشفى الغيضة، محافظة المهرة
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نعزز جودة الحياة والصحة الجيدة
تأتــي حلولنــا بتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، تؤمــن المهــن، وتــوّرد 
اآلليــات المناســبة لتنفيــذ أعمالهــا علــى أكمــل وجــه، ففــي المنشــآت الصحيــة 
التي أنشــأناها على ســبيل المثال، دّربنا كوادر المراكز الصحية على اســتخدام 
جميــع  تســتفيد  وهكــذا  البرنامــج،  وفرهــا  التــي  المتطــورة  الطبيــة  األجهــزة 
األطــراف مــن المشــاريع الصحيــة التــي تخلــق هــذه المشــاريع الوظائــف التــي 
تســتثمر وتبنــي القــدرات، بمــا يحقــق التنميــة الشــاملة التــي تعــود بالنفــع على 
الجميــع، علــى المركــز الطبــي، وكــوادر قطــاع الصحــة، والمريــض الــذي يســتفيد 

مــن جــودة الخدمــات المقدمــة.
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أهداف المشروع

المساهمة في تعزيز 
الصحة الجيدة والرفاه

المساهمة في تحسين أداء 
القطاع الصحي ورفع جودة 

الخدمات المقدمة

المساهمة في تمكين سكان المحافظات المجاورة 
في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة

مساحة خدمات المستشفىمساحة المستشفى

٢٠٠٠ م15,٠٠٠٢ م٢

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمة، محافظة المهرة:

ــر مربــع، تحتــوي علــى مشــاريع تعليميــة  تشــغل المدينــة مســاحة مليــون مت
بوجــود كليــات متنوعــة )الهندســة، الزراعــة، الطــب( باإلضافــة إلــى مستشــفى 
طبــي متكامــل بســعة 11٠ ســرير وبكامــل تجهيزاتــه الطبيــة ومشــاريع إســكان 

متنوعــة و جامــع للمصليــن. 

حضانات لألطفال  عمليات
حديثي الوالدة

عيادات 
النساء والوالدة

عيادات 
األطفال

عيادات 
الباطنية

عيادات 
األسنان

عناية 
مركزة

أجنحة 
الوالدة

قسم أشعة متكامل 
بأحدث األجهزة

مهبط الطائرات المروحية 
لإلخالء الطبي

أعمال المشروع

قيد التنفيذ
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تجهيز كلية الصيدلة بجامعة عدن، محافظة عدن:

أهداف المشروع

المساهمة في 
تعزيز البيئة 

التعليمية والتدريبة

توفير األجهزة المتخصصة ذات 
التقنيات العالية في مجال 

الصيدلة والبحث الجنائي

المساهمة في 
توفير التعليم الجيد

المساهمة في تأهيل الكفاءات 
لسوق العمل المحلي في 

مجاالت علوم الدواء

تعزيز األبحاث المتعلقة 
بالصيدلة والبحث 

الجنائي

يكتســب مشــروع تجهيــز مبانــي ومعامــل كليــة الصيدلــة ومختبــر البحــث 
الجنائــي بكليــة الحقــوق بجامعــة عــدن بمكوناتــه المختلفــة أهميــة كبيــرة 
 لإلشــكاليات المتعلقــة بتعثــر البرامــج التعليميــة 

ً
 شــامال

ً
كونــه ســيقدم حــال

التــي ظلــت منــذ انشــائها تفتقــر للتجهيــزات المطلوبــة  بكليــة الصيدلــة 
لتنفيــذ برامجهــا التعليميــة وتســببت فــي نــدرة المتخصصيــن فــي مجــال 

الــدواء.

قيد التنفيذ
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إدارة وتشغيل مستشفى عدن العام 

إســهاًما فــي تعزيــز الصحــة الجيــدة والرفــاه وتحســين أداء القطــاع الصحــي  
ورفع جودة الخدمـــات المقـــدمة فـي عـدن 

قيد التنفيذ

438,٠٠٠
مستفيد سنوًيا مليون ريال سعودي

العيون

يقام على مساحة 
٢٠ ألف متر مربع

الباطنية

5 محوالت لنظام 
الطاقة الكهربائية

األسنان

٢7٠
سرير

العظام

٢187 جهاز 
ومعدة طبية

الجلدية

14 عيادة نوعية 
ومختلفة

األنف 

األطفال

5 مولدات كهربائية 
بنظام لوحات تزامني

الصحة االنجابية

عيادات المستشفى

88,143,٢٢1.6
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قطاع التعليم

5٢
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادرةمشروع 4111
تكلفة المشـاريع والمبادارات

 المشاريع:محافظة المهرة:
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية نشطون 
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية المسيلة 
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية حصوين 

إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية حوف 
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بحي االتصاالت بمديرية الغيضة 
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بحي الجامعة بمديرية الغيضة 

إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية سيحوت 
إنشاء وتجهيز مدرسة 1٢ فصل بمديرية قشن

المبادرات: 
دعم المدارس بـ 1٢ وسيلة نقل آمنة لنقل الطالب والكادر اإلداري والتعليمي

توفير ٦٠٠٠ طاولة مدرسية مزدوجة
طباعة 1٩٠،٤٠٠ ألف كتاب مدرسي للمرحلة االبتدائية 

طباعة 1٤٨،٢٦3 ألف كتاب مدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
طاوالت مدرسية مزدوجة وأثاث مدرسي متنوع بعدد ٤٦3٦ قطعة

محافظة سقطرى:
 المشاريع: 

إنشاء وتجهيز مدرسة سرهن مكونة من 1٢ فصل  بمديرية حديبو 
إنشاء وتجهيز مدرسة قلنسية مكونة من 1٢ فصل بمديرية قلنسية 

إنشاء وتجهيز مدرسة علي بن أبي طالب مكونة من ٩ فصول بمديرية ديحمض 
إنشاء وتجهيز مدرسة معاذ بن جبل مكونة من ٩ فصول بقرية قاضب بمديرية حديبو

إنشاء وتجهيز المعهد التقني
إنشاء   وتجهيز   كلية   التربية    بمديرية حديبو

المبادرات: 
توفير ٢٠٠٠ طاولة مدرسية مزدوجة

دعم المدارس بـ ٨ وسائل نقل مدرسية لنقل الطالب والكادر اإلداري والتعليمي
طباعة ٢1٠،1٨٩ ألف كتاب مدرسي للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية

محافظة عدن:

 المشاريع: 
إنشاء وتجهيز مدرسة الحرم الجامعي مكونة من 1٢ فصل بمديرية البريقة

إنشاء وتجهيز مدرسة بئر فضل مكونة من 1٢ فصل بمديرية بئر فضل 
إنشاء وتجهيز مدرسة لطفي أمان مكونة من 1٢ فصل  بمديرية صيرة

تجهيز كلية الصيدلة بجامعة عدن
تأهيل وتجهيز المعهد التقني

إنشاء وتجهيز مدرسة دار سعد مكونة من 1٢ فصل بمديرية دار سعد
إنشاء مركز لتأهيل األطفال المعاقين 

المبادرات: 
دعم جامعة عدن بوسيلتي نقل آمنة للطالب والطالبات

$65,794,697 
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تكلفة المشـاريع والمبادارات
محافظة مأرب:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مركز للموهوبين  بمديرية مأرب

تطوير جامعة سبأ بمديرية مأرب
المبادرات:

دعم طالبات جامعة إقليم سبأ بـ٤ وسائل نقل آمنة للطالبات

محافظة حضرموت:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة ٩ فصول بمديرية المكال

إنشاء وتجهيز مدرسة ٩ فصول بمديرية سيئون

محافظة حجة:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة علي بن أبي طالب االبتدائية مكونة من ٩ فصول بمديرية ميدي

إنشاء وتجهيز مدرسة مجمع الملك فيصل بن عبدالعزيز التعليمي مكونة من 1٢ فصل
 بمديرية حيران

محافظة الجوف:

 المشاريع:
تأهيل وتطوير مدرسة أم المؤمنين بمديرية الحزم

تأهيل وتطوير مدرسة الحزم الحجري بمديرية الحزم
تأهيل وتطوير مدرسة الروضة بمديرية الخلق 

متوقفقيد التنفيذمكتمل قيد/إعادة الطرح قيد التصميم
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محافظة الضالع:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة الشهيد عادل قسوم مكونة من 1٢ فصل

إنشاء وتجهيز مدرسة ابو عشيم مكونة من 1٢ فصل

محافظة أبين:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة )1( مكونة من 1٢ فصل
إنشاء وتجهيز مدرسة )٢( مكونة من 1٢ فصل

قطاع التعليم

5٢
عدد المشاريع والمـبـادرات

4111
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة تعز:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة كشار مكونة من ٩ فصول بمديرية كشار 

إنشاء وتجهيز مدرسة الوحدة المشتركة مكونة من 1٢ فصل بمديرية جبل حبشي
إنشاء وتجهيز  كلية الطب

مبادرةمشروع

$65,794,697 



8٢

تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة لحج:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة الغيوض مكونة من 1٢ فصل
إنشاء وتجهيز مدرسة الحوطة مكونة من 1٢ فصل

محافظة شبوة:

عدة محافظات:

 المشاريع:
إنشاء وتجهيز مدرسة السالم مكونة من 1٢ فصل

إنشاء وتجهيز مدرسة حنيشان مكونة من 1٢ فصل

 المبادرات:
التعليم من أجل التنمية )ابتعاث الطالبات والطالب اليمنيين للدراسة خارج اليمن( 

متوقفقيد التنفيذمكتمل قيد الطرح قيد التصميم
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م
ّ
نعزز فرص التعليم والتعل

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

وســائل النقــل المدرســي اآلمنــة.
لمشــاريع قطــاع التعليــم إســهامات فــي تحقيــق تكافؤ فــرص التعليم للذكــور واإلناث، 
ــن وصــول إحــدى حافــالت 

ّ
فحتــى مشــاريع التعليــم الصغيــرة، تخلــق أثــًرا كبيــًرا، حيــث مك

البرنامــج إلــى قريــة يمنيــة مــن حصــول فتيــات القريــة علــى فــرص تعليميــة بعــد توفيــر 
وســيلة نقــل آمنــة تشــّجع األهالــي علــى ارتيــاد بناتهــن للمــدارس البعيــدة، كانــت هــذه 

الحافلــة ســبًبا اللتحــاق إحــدى فتيــات القريــة بالمدرســة ألول مــرة فــي عمــر 1٢ عاًمــا.
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منظومة التعليم :

تتضمــن معامــل  نموذجـــــية  مــدارس  فــي  األطفــال  تعليــم  البرنامــج  يدعــم 
للكيميــاء، الحاســب اآللــي، مالعــب رياضيــة لدعــم األنشــطة الالصفيــه. تمنــح 
بالرعايــة  تحيطهــم  بيئــة  فــي  والتطــور  للنمــو  فرصــة  والطالبــات  الطــالب 

واالبتــكار. والتشــجيع 

النفاذ إلى فرص التعليم والتعلم 
الجيد للجنسين

مــدرســة نــمــوذجية
 للموهوبين

ً
ومركزا

كتاًبا مدرسًيا
وتوزيعها

مشروًعا ومبادرة وسيلة نقل آمنة
تــنــمــويـــة

5٠ ٢6 548،85٢ ٢3
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األثر التنموي

المساهمة في تحقيق 
التوازن المعيشي 

واالقتصادي وتحسين 
جودة الحياة

المساهمة في تحقيق تكافؤ 
فرص التعليم للجنسين

 االستثمار في رأس 
المال البشري

المساهمة في 
تعزيز الحق في 
التعليم للجميع

المساهمة في تحسين 
البيئة المدرسية

دعم النشاطات 
الالصفيه
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مدرسة حي االتصاالت - محافظةالمهرة

مدرسة حي الجامعة - محافظة المهرةمدرسة نشطون - محافظة المهرة

مدرسة سيحوت - محافظة المهرةمدرسة المسيلة - محافظة المهرة

مدرسة حصوين - محافظة المهرة
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مدرسة قشن - محافظة المهرةمدرسة حوف - محافظة المهرة

مدرسة قلنسية -  محافظة سقطرىمدرسة سرهن - محافظة سقطرى

مدرسة معاذ بن جبل - محافظة سقطرى مدرسة علي بن أبي طالب - محافظة سقطرى
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 مدرسة بئر فضل -  محافظة عدنمدرسة لطفي أمان - محافظة عدن

مجمع الموهوبين - محافظة مأرب مدرسة الحرم الجامعي - محافظة عدن



9٠

مدرسة المكال - محافظة حضرموتمدرسة سيئون - محافظة حضرموت

مدرسة كشار - محافظة تعز
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قطاع الزراعة والثروة السمكية

18
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادراتمشاريع 711
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:

المشاريع:
دعم المزراعين بـ1٢ بيت محمي

زراعة القمح بمساحة 1٢٠ فدان ومعدة زراعية للحصاد
دعم قطاع الزراعة ببذور القمح والذرة الشامية وسماد عضوي

المبادرات:
دعم الصيادين بـ 1٠٠ قارب صيد 

دعم الصيادين بـ 1٠٠ محرك قارب
توريد معدات زراعية لعدة مديريات )٤ حراثات زراعية بملحقاتها(

اإلرشاد الزراعي في مديرية المسيلة
محافظة سقطرى:

المبادرات:
دعم الصيادين بـ 1٠٠ قارب صيد 

دعم الصيادين بـ 1٠٠ محرك قارب

محافظة عدن:

المشاريع:
دعم كلية الزراعة بجامعة عدن ببيتين محمية مبردة

مكافحة الجراد الصحراوي

$٢,796,436



9٢

قطاع الزراعة والثروة السمكية

تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة حضرموت:

المبادرات:
دعم الصيادين بـ 1٠٠ قارب صيد

دعم الصيادين بـ 1٠٠ محرك قارب

محافظة حجة:

محافظة شبوة:

المشاريع:
دعم المزراعين بـ٥ بيوت محمية مبردة بمديرية ميدي

إنشاء ورشة صيانة القوارب للصيادين بمديرية ميدي
المبادرات:

توفير حراثة زراعية لمديرية بمديرية ميدي

المبادرات:
دعم الصيادين بـ ٢٠ قارب صيد 

دعم الصيادين بـ ٢٠ محرك قارب

مكتمل
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نعّمر األرض
يحصــد المــزارع اآلن ٢5٠ كجــم مــن محصــول الطماطــم عبــر الزراعةبالبيــت المحمــي، 
الزراعيــة  والنظــم  التقنيــات  اســتخدام  تعزيــز  مــع  الســابق  اإلنتــاج  عــن  بزيــادة %5٠ 

مكــن المــزارع فــي عمــران األرض.
ُ
الحديثــة، ن

نعمــل علــى تعزيــز قطــاع الزراعــة وتمكيــن المزارعيــن بمــا يســاهم في تحقيــق االكتفاء 
الذاتــي، وتحفيــز اإلنتــاج الغذائــي المســتدام، مــن خــالل عــدة مشــاريع تتضمــن الزراعــة 
بالبيــوت المحميــة، ودعــم زراعــة القمــح، وتوزيــع مدخــالت الزراعــة ومعداتهــا الثقيلــة 

كالحراثات.
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مبادرة البيوت المحمية، محافظتي المهرة و حجة:

نطاق عمل المبادرة

محاصيل البيوت المحمية

التدريب على استخدام 
البيوت المحمية 

التدريب على العمليات الزراعية 
)الري،التسميد،مكافحة اآلفات و رعاية 

المحصول(

التدريب على التقنيات
 الزراعية الحديثة

المساعدة في حل المشاكل الفنية
)اإلشراف على المزارعين خالل 

فترة الموسم الزراعي(

باميةكوسةخيارطماطم

مكتمل
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األثر التنموي

المساهمة في دعم أحد 
أهم الروافد االقتصادية 

في اليمن

المساهمة في تخفيف 
أثر اآلفات على االقتصاد 

الزراعي

المساهمة في تعزيز األمن 
الغذائي وتحقيق االكتفاء 

الذاتي

المساهمة 
في رفع قدرات  

المزارعين

خلق فرص عمل
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قطاع المياه

33
عدد المشاريع والمـبـادرات

مبادرةمشروع 1716
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:
المشاريع:

 
ً
حفر آبار المجموعة األولى 11 بئرا

حفر آبار المجموعة الثانية 1٠ آبار 
تأهيل وتجهيز آبار المياه بـ٥ مضخات تعمل بالطاقة الشمسية

إنشاء الخط الناقل للمياه بالغيضة من وادي فوري ووادي جزع إلى مديرية الغيضة 
تأهيل وتجهيز ٧ آبار للمياه بخزانات خرسانية ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية

المبادرات:
توفير 1٥ شاحنة وصهريج لنقل المياه 
توفير 1٦ شاحنة وصهريج لنقل المياه

محافظة سقطرى:
المشاريع:

إنشاء حواجز مائية مع شبكة المياه إلى خزان حديبو 
ترميم الخطوط الداخلية لمياه سقطرى وفتح خطوط جديدة

حفر ٥ آبار في حديبو وتجهيزها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية
إنشاء خزان مياه بحديبو )٤٠٠ م3( 
إنشاء خزان مياه بحديبو )٦٠٠م3(

المبادرات:
توفير ٥ شاحنات وصهاريج لنقل المياه

محافظة عدن:
المشاريع:

إعادة تأهيل 1٠ آبار بالمضخات الغاطسة ومحركات تعمل بالطاقة الشمسية 
وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حقل المناصرة

إعادة تأهيل محطة الصرف الصحي في خورمكسر
إنشاء محطة تحلية مياه البحر المالحة لمدينة عدن وبقدرة 1٠ آالف متر مكعب

تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة 
المبادرات:

توفير 1٠ شاحنات و صهاريج لنقل المياه
توفير 3 شاحنات و صهاريج لنقل المياه محافظة مأرب:

المشاريع:
حفر ثمانية آبار وتجهيزها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية

المبادرات:
توفير 1٥ شاحنة وصهريج لنقل المياه

$19,٢64,7٠7
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قطاع المياه

تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة الجوف:

محافظة حجة:

عدة محافظات:

المشاريع:
تأهيل وتجهيز ٩ آبار للمياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية

المبادرات:
توفير 1٠ شاحنات وصهاريج لنقل المياه

المشاريع:
حفر وتجهيز بئر بجزيرة الفشت

المبادرات:
توفير ٥ شاحنات وصهاريج لنقل مياه

المبادرات:
توفير 1٦ شاحنة وصهريج لنقل مياه لمحافظة تعز

توفير 3 شاحنات وصهاريج لنقل مياه لمحافظة شبوة
توفير ٤ شاحنات وصهاريج لنقل مياه لمحافظة لحج
توفير 3 شاحنات وصهاريج لنقل مياه لمحافظة أبين

توفير ٥ شاحنات وصهاريج لنقل مياه لمحافظة الضالع
توفير شاحنتين وصهريجين لنقل المياه لمحافظة البيضاء
توفير شاحنتين وصهريجين لنقل المياه لمحافظة صعدة
توفير ٦ شاحنات وصهريج لنقل مياه لمحافظة حضرموت

قيد الدراسةإعادة الطرحقيد التنفيذمكتمل
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1٠٠

تؤمن مشاريعنا المياه النظيفة
فــي بقعــة يمنيــة شــحيحة الميــاه الصالحــة للشــرب، يعيــش اليمنيــون علــى اســتخدام 

ــا مــن تحصيــل مصــادر ميــاه نظيفــة وصالحــة للشــرب.
ّ
ميــاه البحــر المالحــة، لكننــا تمكن

تســاهم آلياتنــا فــي إيصــال اإلمــدادات الكافيــة مــن الميــاه التــي تلبــي احتياجــات 
األهالــي، رغــم صعوبــة الوصــول نظــًرا لوعــورة الطبيعــة الجغرافيــة، لذلــك يتــم إيصــال 
الميــاه بالطــرق المالئمــة لــكل منطقــة، فــإن كانــت منطقــة وعــرة ســتصل إليهــا الُســقيا 
تنفيذهــا  يتــم  اآلبــار  حفــر  مشــاريع  الجغرافيــة  البيئــة  واءمــت  وإن  الصهاريــج،  عبــر 
الســتدامة وصــول الميــاه النظيفــة إلــى األهالــي والتــي تحــد مــن معانــاة جلــب الميــاه 
مــن قبــل النســاء واألطفــال، باعتبــار ســد االحتيــاج مــن أولويــات التنميــة التــي تســعى 

إلــى تحســين جــودة المعيشــة أينمــا كانــت.



1٠1

مشروع الخط الناقل للمياه، محافظة المهرة:

تــم االنتهــاء مــن مشــروع الخــط الناقــل للميــاه لتعزيــز مصــادر الميــاه 
للجهــة الشــرقية والوســطى لمديريــة الغيضــة.

خط ناقل رئيسي من محطة فوري 
إلى محطة جزع للخزانات التوزيعية

 لسد إحتياج 
ً
من المياه يوميا

مديرية الغيضة

45٠٠ م18٠٠٠3 كيلو متر

33,3٠٠

األثر التنموي

المساهمة في توفير 
المياه الصالحة للشرب 
للجميع على حد سواء

المساهمة في ارتفاع 
معدل نقاوة المياه

المساهمة في 
تحقيق األمن المائي

المساهمة في خفض معدالت 
األمراض الناتجة عن شرب المياه 

الملوثة أو مرتفعة الملوحة

خلق فرص عمل

مكتمل



1٠٢



1٠3

منظومة المياه المتكاملة، محافظة عدن:

يعتبــر حقــل المناصــرة وحقــل بئــر ناصــر  اثنــان مــن أهــم مصــادر الميــاه فــي 
عــدن، حيــث يمــدان مليــون ونصــف مــن ســكان عــدن باحتياجهــم مــن الميــاه، 
 ألهميــة هذيــن الحقليــن فقــد عمــل البرنامــج علــى رفــع كفــاءة وطاقــة 

ً
ونظــرا

ــاج الميــاه فيهمــا. إنت

٢3٢‚11 م3

 مما سوف يؤدي إلى رفع إنتاج المياة 
الكمية في المحافظة بنسبة %15

 187.٢٠٠ً
مستفيد يوميا

األثر التنموي

المساهمة في توفير 
المياه الصالحة للشرب 
للجميع على حد سواء

المساهمة في ارتفاع 
معدل نقاوة المياه

المساهمة في تحقيق 
األمن المائي من خالل 

التنويع بين مصادر المياه

المساهمة في خفض معدالت 
األمراض الناتجة عن شرب المياه 

الملوثة أو مرتفعة الملوحة

خلق فرص عمل



1٠4
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منظومة المياه المتكاملة، محافظة سقطرى:

ــة الوصــول  ــة التــي تعانــي مــن صعوب تعــّد ســقطرى مــن المحافظــات اليمني
إلــى المــوارد المائيــة، لذلــك عمــل البرنامــج علــى توفيــر الميــاه عبــر عــدة حلــول 

مســتدامة، تتــواءم مــع الظــروف االســتوائية للمحافظــة.

 45,٠٠٠
مستفيد

األثر التنموي

المساهمة في توفير 
المياه الصالحة للشرب 
للجميع على حد سواء

المساهمة في ارتفاع 
معدل نقاوة المياه

المساهمة في تحقيق 
األمن المائي من خالل 

التنويع بين مصادر المياه

المساهمة في خفض معدالت 
األمراض الناتجة عن شرب المياه 

الملوثة أو مرتفعة الملوحة

خلق فرص عمل

كمكم

14٠٠
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منظومة المياه المتكاملة، محافظة سقطرى:
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مشروًعــــا11
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:

إنشاء مقر مكافحة اإلرهاب بمديرية الغيضة	 

محافظة سقطرى:

إنشاء مبنى إدارة النجدة بمديرية حديبو 	 
إنشاء مبنى شرطة جؤ  بمديرية حديبو 	 
إنشاء مبنى مركز شرطة قلنسية بمديرية حديبو 	 
إنشاء مبنى مركز شرطة مومي بمديرية حديبو 	 
إنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين  بمديرية حديبو 	 

قطاع المؤسسات الحكومة

محافظة عدن:

إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى )الصالة الرياضية(	 
إنشاء ساحات رياضية للشباب	 

$٢1,1٢4,189 
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تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة حجة:

ترميم وتجهيز جامع حيران الكبير بمديرية حيران	 
ترميم وتجهيز وتأثيث مبنى خفر السواحل بمديرية ميدي	 

قيد الدراسة لبدء التنفيذقيد التصميمقيد التنفيذمكتمل

عدة محافظات:

المبادرات: 
بناء قدرات مؤسسات الدولة

قيد الدراسة
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نسـاهم في تـعـزيز األمن وحمـايـة المـدنيين والمــنـشـآت في 

جميع المحافظات اليمنية من أجل إعادة األمن واالستقرار

ً
األمن أوال
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مقــر األمــن القومــي ومكافحــة اإلرهــاب بالغيضــة، 
المهــرة: محافظــة 

األثر التنموي

   المساهمة في 
تحقيق األمن واالستقرار 

للشعب اليمني

المساهمة في مكافحة 
اإلرهاب

المساهمة في 
تعزيز قدرات الحكومة 

اليمنية

المساهمة في الحد 
من التنظيمات غير 

الشرعية

المساهمة في تحسين 
البنية التحتية للمرافق 

الحكومية

المساهمة في الحد 
من التهريب و مكافحة 

المخدرات

مساحة إجمالية

أهداف المشروع

تعزيز األمن ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية اليمنية ومساعدتها 
في مكافحة اإلرهاب

مستفيد
17٠,٠٠٠ 4878 متر مربع

مكتمل
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إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى )الصالة الرياضية(،
محافظة عدن:

مشــروع إعــادة تأهيــل صالــة الشــهيد علــي أســعد مثنــى لتمكيــن الشــباب 
الرياضيــة. األنشــطة  ممارســة  وتشــجيع 

مستفيد
3,65٠

مكتمل

 مالعب من 
ً
 مربعا

ً
مترا

المطاط الصناعي
مـــــقـــــعـــــد الـــــطــــاقـــة 
االستيعابية للجماهير

مدربالعب

أعمال المشروع
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األثر التنموي

المساهمة في تحسين 
قطاع الرياضة

االستثمار في رأس 
المال البشري

المساهمة  في 
تحسين جودة الحياة

خلق فرص عمل
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مــبــادرة1٢
تكلفة المشـاريع والمبادارات

محافظة المهرة:

تدريب كادر مطار الغيضة على عربات اإلطفاء

محافظة سقطرى:

مشروع اإلصحاح البيئي
معامل حرفة لتمكين المرأة اليمنية

قطاع البرامج التنموية

$1٠,818,4٢7
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تكلفة المشـاريع والمبادارات

قطاع البرامج التنموية

محافظة عدن:

محافظة مأرب:

محافظة الجوف:

تدريب كادر مطار عدن الدولي على عربات اإلطفاء
مشروع اإلصحاح البيئي )عدن أجمل(

المسكن المالئم )ترميم ٦٠٠ وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود(
التدريب من أجل التوظيف لـ٦٦٠ شاب وشابة )المستقبل(

دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة

برنامج سبأ للتمكين االقتصادي للمرأة
مشروع اإلصحاح البيئي

ورشة عمل رفع قدرات قطاع المقاوالت
ورشة عمل معوقات التنمية الزراعية

قيد التنفيذمكتمل
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نعزز الحق في بيئة مالئمة
نســاهم فــي تعزيــز دور المجتمعــات المحليــة بشــكل مســتدام مــن خــالل تنفيــذ حمــالت 
إصحــاح بيئــي ومبــادرات متعــددة لرفــع الوعــي، لمــا تعانيــه بعــض المناطــق اليمنيــة 
مــن تكــدس المخلفــات، نعمــل مــن خــالل عــدة حمــالت لإلصحــاح البيئــي فــي مختلــف 
المحافظــات، علــى تهيئــة بيئــة تكافــح التلــّوث البيئــي والبصــري والصحــي، نضّمــن فــي 
أنشــطتها االندمــاج المجتمعــي وتشــجيع العمــل التطوعــي وتطويــر المهــارات ودعــم 

المؤسســات ذات العالقــة.
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برنامج سبأ للتمكين االقتصادي للسيدات، محافظة مأرب:

ــع ســعادة المشــرف العــام 
ّ

ــا مــن أهميــة تمكيــن المــرأة اليمنيــة، وق
ً

انطالق
علــى البرنامــج مذكــرة تعــاون مشــترك مــع مؤسســة فتيــات مــأرب المتخصصــة 
بتنميــة المــرأة اليمنيــة و يهــدف البرنامــج إلــى دعــم وتمكيــن المــرأة اليمنيــة 

ــا. اقتصادًي

قيد التنفيذ

نطاق عمل البرنامج

إنشاء أول حاضنة
أعمال مستدامة

خلق آليات عمل
جديدة لتطوير المشاريع

الدعم المالي للمشاريع 
الصغيرة والناشئة

تأهيل وبناء قدرات رائدات 
األعمال
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األثر التنموي

خلق فرص عمل المساهمة في التنمية االجتماعية
واحتواء الطاقات والكفاءات

تمكين المرأة 
اليمنية اقتصادًيا

في مجال التسويق وإدارة المشاريع 
وريادة األعمال كمستفيدين مباشرين

خلق بيئة معرفية تساعد
على اإلبداع والعطاء

مستفيدة
6٠
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مشروع المستقبل التدريبي، محافظة عدن:

 الشباب من الجنسين 
)خريجي الجامعات والمعاهد – المتسربين من التعليم – حديثي التخرج( 

أرباب العمل )القطاع الخاص(مزودي الخدمات )المدربين( 

المستفيدين

قيد التنفيذ

نطاق عمل المشروع

تأهيل طالب الجامعات 
في برنامج االستعداد 

لسوق العمل 

التوظيف 
الذاتي لخريجي 
الثانوية العامة 

التدريب بهدف 
التوظيف لدى شركات 

القطاع الخاص

ــا العاطليــن عــن العمــل منهــم  يهــدف البرنامــج الســتقطاب الشــباب وخصوًص
وربطهــم باألعمــال مــن خــالل برامــج تحديد مســتوى وتدريــب وظيفي، وتطوير 
مهاراتهــم الالزمــة لبــدء مشــاريعهم الحــرة ودعمهــم وتوجيههــم لإلســهام 
فــي تعافــي االقتصــاد اليمنــي و يســتهدف المشــروع تحســين معيشــة أكثــر 
ــات عــدن و المحافظــات  ــا وعائالتهــم فــي مختلــف مديري مــن 66٠ شــاًبا يمنًي

المحيطــة بهــا.
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 من ذوي 
ً
األسر التي تعيل فردا

االحتياجات الخاصة

األسر ذوي الدخل المحدود

األسر التي تعيلها امرأة

النساء األرامل

المستفيدين

مشروع المسكن المالئم، محافظة عدن:

)للمســتوطنات  الموئــل  اإلنســانية وبرنامــج  الوليــد  بالشــراكة مــع مؤسســة 
البشــرية( ســيتم تنفيــذ مشــروع المســكن المالئــم لترميــم  عــدد 6٠٠ وحــدة 
4٢٠٠ مســتفيد يشــمل برامــج  لــذوي الدخــل المحــدود بمــا يقــارب  ســكنية  

مجتمعيــة وتدريبيــة لألفــراد بمحافظــة عــدن.

المساهمة في تحسين
 المباني السكنية

المساهمة في
 رفع جودة الحياة

المساهمة في تحسين المشهد 
الحضري لألحياء السكنية

المساهمة في بناء قدرات 
األفراد المستفيدين من المشروع

األثر التنموي
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معمل حرفة، محافظة أرخبيل سقطرى

أهداف المشروع

األثر التنموي

تحسين الوضع المعيشي 
للمرأة السقطرية

بناء قدرات المرأة السقطرية في 
حياكة المالبس والحرف اليدوية

المساهمة في الحد 
من البطالة

تحقيق االكتفاء 
الذاتي

ًالمساهمة في تمكين 
المرأة اليمنية اقتصاديا

تفعيل المشاركة االقتصادية 
للمرأة في التعافي االقتصادي

االستثمار في رأس المال 
البشري من خالل بناء القدرات

المساهمة في تعزيز النمو 
المستدام وتوفير العمل الالئق

ــمل  ــوق العــــ ــها للتعلــم واالنخــراط فــي ســـــ أثبتــت المــرأة الســقطرية قابليتـــ
ــة، و يهــدف هــذا المشــروع إلــى  ــوفرت لديهــا المــوارد المناسبــــــ متــى مــا تــــ
 
ً
االســتثمار التنمــوي فــي المــرأة اليمنيــة بمـــا يعــود بالنفــع عليهــا اقتصـــــــاديا
اليمنــي  المجتمــع  فــي  الدارجــة  المهــن  اســتخدام  عـــــن طريــق   

ً
واجتماعيــا

والمســاعدة فــي تطويرهــا لتكــون منتًجــا مســتداًما بالتعــاون مــع جمعيــة 
المــرأة الســاحلية.

قيد التنفيذ

مستفيدة
684
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للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

قصة المهندس عبدالكريم:
في طريقنا للـتنمية، قصة م. عبدالكريم 
 نحو 

ً
 للمضي قدما

ً
 جديدا

ً
منحتنا دافعا

تحقيق اآلمال المرجوة 

المشتقات النفطية:
دعما لتحقيق االستقرار المعيشي 

واالقتصادي للشعب اليمني قدمت 
المملكة العربية السعودية عبر البرنامج 
السعودي لتنمية واعمار اليمن منحة 

المشتقات النفطية إلى مختلف المحافظات.

مركز نوجد الصحي:
تسهيل الحصول على الرعاية الصحية 

وتطوير جودة وفاعلية الخدمات المقدمة 
عبر إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي 

في سقطرى دعًما للنظام الصحي في 
الجمهورية اليمنية.

مستفيدين من مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن: 
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للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

قصة منى ودنيا: 
المدرسة هي شغف منى ودنيا المتقد، 
يملكن حماسة التقدم في طريق التعلم 

نحو مستقبل مبهر يحدوهن األمل 
ويحفهن الطموح 

قصة عبدالرحمن:
شجاعة عبدالرحمن من عدن في مواجهة 
المرض، فلم يترك لالستسالم فرصة حتى 

ظفر بالشفاء بحمد الله 

للمشاهدة أمسح الرمز

مرضى الكلى في اليمن:
عمل البرنامج على مشروع رفع الطاقة 

التشغيلية لقسم غسيل الكلى التابع لهيئة 
مستشفى الجمهورية العام في عدن 
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للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

قصة فاطمة :
إرادة وعزيمة فاطمة  كانت دافعها األكبر 
لمواصلة تعليمها، فلم تترك لإلعاقة حجة 

لمنعها من التقدم نحو مستقبل يليق 
ببسمتها الزاهية

للمشاهدة أمسح الرمز

الحافالت :
 سخر البرنامج جهوده في قطاع التعليم 

حيث وفر حافالت تنقل الطالبات من آقاصي 
المناطق حتى يصلوا لمنبع التعلم يحدوهم 

األمل ويحفهم الطموح

مدرسة كشار:
مدرسة جديدة في كشار أصبحت مبعث أمل 
لألهالي، لتعليم آمن ومستقر ألطفالهم 
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للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

المياه في سقطرى :
دق العطش أبواب سقطرى واعتمادهم 
على طبيعة مياه األمطار لم يكن كافًيا 

لكن الجهود الفعالة التي جائت من البرنامج 
كحلول مستدامة لتهيئة ارتواء مستدام

المزارع محسن:
حكى لنا المزارع محسن الضرر الذي لحق 
بمزرعته  القديمة ومحاصيلها جراء إعصار 
لبان، وقصة انتقاله ألرض زراعية جدريدة، 

وينتظر موسم حصادها

التعليم في عدن:
 سعًيا لتعزيز فرص التعليم والتعلم في 
اليمن ٤ مدارس نموذجية جديدة ينشأها 

ويجهزها البرنامج في عدة مناطق 
في عدن 
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للمشاهدة أمسح الرمز

قصة المزارع أحمد:
يبذل المزارع أحمد  كل الجهد واإلتقان 

للحفاظ على مزرعته والرفع من انتاجيتها 
فيسقيها بالحب والماء مًعا بهمة الفالحين 

الذين وثقوا عالقة قوية مع أرضهم

للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

قصة صياد من شبوة:
كان الصيد محور اهتمامه فزاول ممارسته 
بشغف المحبين، فحقق رغبته الجلية في 

وراثة مهنة أجداده ووفر مصدر دخل يضمن 
به تيسير أمور حياته

صيادين في حضرموت:
يزاول الصيادين في حضرموت مهنتهم 

الموروثة بكل شغف دون أن يتركوا للرتابة 
فرصة للظهور في جنبات يومهم الشّيق
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للمشاهدة أمسح الرمز

قصة مستفيدة برنامج سبأ:
ُيسرى، حاكت ُحلمها لواقع، وجعلت منه 

قصة نجاح للـمرأة اليمنية من مأرب وباتت 
آسوة حسنة لمثيالتها من النساء 

في اليمن

للمشاهدة أمسح الرمز

للمشاهدة أمسح الرمز

قصة عدن أجمل:
عب في 

ّ
يستعيد أطفال عدن بهجتهم لل

بيئة نظيفة وآمنة صحًيا تقيهم وأسرهم 
من األمراض والتلّوث، فعادت ضحكاتهم تمأل 

الشوارع التي باتت نظيفة بعد حملة عدن

معمل حرفة:
سيدات أعمال في سقطرى تم دعمهن 

بمشروع معمل حرفة عبر تمكينهن 
وتدربيهن في الحرف اليدوية 

والخياطة والتطريز
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والتنمية مستمرة .....
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