
البرامج التنموية
مبادرات فاعلة 

وشــــــامـــلــة 
للجميع



عنى البرامج التنموية ببناء قدرات المجتمعات المحلية في 
ُ
ت

مختلــف المجــاالت، وتقديــم الدعــم التدريبــي واالستشــاري 
والتأهيلــي للكــوادر العاملــة فــي القطاعــات الحيويــة.

وقـــــد جــاءت هــذه البرامــج التنمويــة كأحد أهم المســتهدفات 
عنــى 

ُ
فــي الـــبرنامج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن التــي ت

بإحــداث تغّيــر إيجابــي فــي حيــاة المجتمعــات اليمنيــة، والذيــن 
ــدور المحــوري فــي تقييــم االحتياجــات ومعرفــة  يشــكلون ال
المــوارد المتاحــة حيــث تســاهم هــذه المبــادرات والبرامــج في 
دعم التنمية و اإلعمار بمشــاريع وأنشــطة متـــرابطة تنــمـــوية 

وتـعـــزز دور المجتمعــات المحلية.

وحققــت هــذه البرامــج والمبــادرات التنمويــة أرقاًمــا بارزة في 
مجــاالت تمكيــن المــرأة ودعــم الشــباب واألطفــال، باعتبارهــا 
ا رئيًســا لتفعيــل أفضــل تقنيــات الممارســات المتخصصــة، 

ً
معــزز

بمــا يعــزز النمــو المســتدام والشــامل، إذ إن اإلســتثمار فــي 
رأس المــال البشــري مــن خــال تقديــم فــرص تمكينيــة ال يحــّد 
مــن نســبة البطالــة فحســب، بــل يســاهم فــي تنامــي فــرص 
ــرات والمعــارف وتشــاركها، األمــر  العمــل مــن خــال نقــل الخب

الــذي يعــد مــن ممكنــات التنميــة.

إلــى  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  ويهــدف 
تحســين المســتوى المعيشــي للشــعب اليمنــي وخلــق تنميــة 

مســتدامة لمســاعدة شــعبها الشــقيق 

الــبــرامـج الـتـنموية
مبادرات فاعلة رائدة ومتنوعة للجميع
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مــــــــــبـــــــادرة 
تــــنــــمــــويـــة
مـســتــدامة

١٣



التمكين االقتصادي

ضمــان  هــي  اليمنيــة  المــرأة 
ــراده  ــاعي بيــن أفـــ التماســك االجتــــمـــ
و صــــمام األمــان إلســتقرار المجتمــع، 
مـــجال  فــي  الدعــم  علــى  يترتــب  إذ 
آثــاٌر  للمــرأة  االقـتـــصادي  التـمـــكين 
اجتماعيــة  فوائــد  وتخلــق  إيجابيــة، 
المجتمــع،  أفــراد  لجميــع  مســتدامة 
وتــــــــزداد أهـــمـــيــــــة تـــمــــكين المــرأة 
 فــي أوقــات األزمــات، وذلــك 

ً
اقتصاديــا

للتــخـــــفيف مــــن الـمــعــــاناة اإلنســانية  
والـــحـــّد مــــن الــتــدهـــور اإلقـتــــصادي 

و تعزيز بناء السام واألمن.

االقتصــادي  التمكيــن  برامــج  وتأتــي 
رئيًســا  إســهاًما  لتســاهم  للســيدات 
أن  حـيـــــث  الــســـــام،  تحقيــق  فــي 
الـــعـــــاقة بيــن التمكيــن االقتصــادي 
تنشــأ  الســام  بنــاء  للنســاء وعمليــة 

مــن أهميــة دور النســاء فــي التأثيــر 
فــي األســرة علــى نحــو يســهم فــي 
جيــل  لتنشــئة  مائــم  منــاخ  توفيــر 
خــاٍل مــن األحقــاد المجتمعيــة، وهــو 
التــمـــكين  دور  أهميــة  يعكــس  مــا 
االقـــتـــصــــــادي للــــمرأة فــي صــــناعة 
ــمجتمع  ــتوى الــ ــام علــى مـســــ الـــسـ

عموًمــا.  والوطــن  المحلــي 

ــواجه الـــنـــــساء فــي اليمــن عــدًدا  وتــــ
كــــــبيًرا مـــــن التــحديـــــات والــــصعوبات 
أثــرت  والتــي  األزمــة،  عـــن  الــنــــاجمة 
فــي كــــل جـــــانب مــن جـــــوانب حياتهــن، 
علــى  الــــمــــــرأة  وضـــــع  أن  حـــيــــــث 
المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي 
 يعيــش فيــه المجتمــع 

ً
يعــد مقياســا

وهــي تؤثــر عليــه وتتأثــر بــه.  

٣



يهـــــدف مـــشـــروع سبأ إلى التمكين 
ــتمام بالمــرأة،  ــصادي واالهــ االقـــتـــ
وتنـــمـــــية مــهــــاراتها، لـــتـــحــســـيــــــن 
الـــوضـــــع الـــمـــــعيشي، ويـــعـــــد أول 
برنـــــامج لتمــكـــــين الــمـرأة اقتـــصادًيا 
ــافظة  ــامج فــي محـــ ينفــذه الـبــــرنــــــ
مــأرب، ومــن منطلــق الـمـــــساهمة 
فــي تحـــقـــيق التنميــة الـــــمستدامة 

برنامج سبأ 
للتمكين االقتصادي
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ا مــــن أهــمــــية تمكيــن المــرأة اليمنيــة وقــع 
ً

انــطــــاق
الــبــرنامج الــســعــودي لــتــنــمية وإعــمــار الــيــمــن مذكرة 

تعــاون مشــترك مــع مؤسســة فتيــات مــأرب 

فــي الــــيـــمــــــــن بـــــــادر الـــــبــــرنــــــــامج 
الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن 
فــي تـــمــــــويل مــــــشاريع سـيـــــدات 
ــة  ــعاون مــع مؤسســ األعمــال، بالتــــ
فتيات مــــأرب، للمســاهمة في رفع 
خــال  مــن  اليمنيــة  المــرأة  قــدرات 
االسثتمــــــار فــي إمـــــكانيات المــرأة 

وقدراتهــا.

6060
تمكين 

سيدة أعمال

أول حاضنة أعمال مستدامة

آليات عمل وتفكير جديدة في 
أداء المشاريع للنساء اليمنيات

فى إيجاد وثيقة وطنية تساند 
وتدعم المشاريع الرائدة للنساء

في التنمية االجتماعية واحتواء 
الطاقات والكفاءات 

إنشاء

خلق

المساهمة

المساهمة



التراث الغير مادي

لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  يحــرص 
علــى  الحفــاظ  فــي  اليمــن  وإعمــار 
عـــبر  وذلـــك   ، الـمـــادي  غيــر  الـتـــراث 
تــم  الــذي  حرفــة  معمــل  مشــروع 
مــن  الثانــي  الربــع  فــي  افتتاحــه 

تهيئــة  إلــى  يهــدف  والــذي  2021م 
الظــروف والمــوارد المناســبة للحــرف  
اإلقـتـــصادية  الــمــشــــاركة  وتـــفــــعيل 
فــي  الــذاتـــي  االكــتـــــفاء  وتــحـــــقيق 

التاليــة: المجــاالت 

ونسج خيوط من 
صوف المواشي

المنوفة اليدوية الخاصة 
بتلطيف الهواء

حبال سعف النخيل التي تساهم 
في تسلق األشجار لحصد التمور

المطايب واألطباق المتعددة 
األستعماالت

التطريز السقطري

خزف توره لحفظ التمور

الشنط والقبعات واألكياس 
والمكانس اليدوية من الخزف

الحصير الخاص بالجلوس وغيره 
من سعف النخيل

غزل

حياكة

حياكة

نسج

تشكيل

خياطة

حياكة

حياكة
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للمشاهدة أمسح الرمز

معمل حرفة
سيدات أعمال في سقطرى تم دعمهن بمشروع 

معمل حرفة عبر تمكينهن وتدربيهن في
الحرف اليدوية والخياطة والتطريز



بـــــناء  علــى  الــمـــشــــروع  يــعـــمـــل 
قــدرات وإمــكــانــــــات النــســـــاء فــي 
ــال  ــال الخياطــة والتطريــز ومـجـ مــجــ
وربـــطـــهـــــم  الـــــيـدويــــــــة،  الـــحــــرف 
يـــهدف  حيــث  الــمحــــلية  بالــســـوق 
إلــى تهيئــة الــــــظروف والـــمــــــوارد 
الـــــــوضــــع  لتــحــســــيـــــن  الــمـــناسبة 

مشروع معمل

حرفة النسائي
أثبتت المرأة اليمنية 

قابليتها للتعلم واإلنخراط في سوق العمل 
متى مــــا توفرت لـــــديها الــــــموارد المناسبة 

اليمــنــــية،  للــــمــــــرأة  الـــمـــعيــــشي 
لتحـقـــيق اإلكتفــاء الذاتــي وتفعيــل 
المــشـــاركـــة اإلقــتــــصادية للــمـــرأة 
ــاء  ــصادي، بن ــافي االقــتـ فــي التــعــ
قــدراتـهـا من  في حـياكة الـمـابس 
والـــحــــرف الــيــدويـــة و االسـتفـــادة 
مـــن إمـكـانيــــات وقــــــدرات السيدات 
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االستـــفادة من إمكانيات وقــــــدرات 
السيدات ومهارتهن

االسـتثمار في رأس المال البشري 
من خال بناء القدرات

المساهمة في الحفاظ على التراث 
الغير مادي

مستفيد مباشر 
وغير مباشر

الـــمـــساهــمـــة في تــمــكـــين المرأة 
اليمنية اقتصادًيا

تهيئة الظروف والموارد المناسبة 
لتــحــسين الوضع المعيشي للمرأة 

اليمنية



يعمــل البرنامــج على دعــم قطاعات 
األمــن  لتعزيــز  وهامــة  أساســية 
الزراعــة  قطــاع  مثــل:  الغذائــي، 
والثــروة الســمكية وقطــاع الميــاه 
,والبرامــج التنمويــة، وذلــك مــن أجل 
تحســين ســبل العيــش والمعيشــة، 
ومــن أبــرز هــذه المشــاريع الداعمــة 

مشروع دعم سبل العيش 
والمعيشة للمجتمعات المتضررة

والنــظــــم  الــــريـــــفي  للــــصـــــمــــــود 
الغــــذائيـــة المــــســــتدامة : مشروع 
دعــــــم ســــبل العيــش للمجتمعــات 
المتـضـــــررة بالشـــراكة مــع وكـــــالة 
تـنــــمــــيــــــة الصـــــغـيـــــرة واألصـــغــــــر 
)SMEPS(، ويــهـــدف المشــروع إلــى 
ــادة ســبل الــعـــيش للســكان  استــــعـ

تعزيز األمن الغذائي

مساعدة أصحاب الحيازات 
الصغيرة على زيادة دخلهم

رفع المستوى المعيشي 
للمستفيدين

استعادة سبل كسب العيش 
للفئات المستهدفة

١.545
صغار المنتجين

٩.2٧0
مستفيدين غير مباشرين

١٣.08١
فرصة عمل

المــتضـــررين فــي ثـــــاثة مــكــــونات 
الحــــيوانية  والـــثـــــروة  )الـــزراعـــــة 
خــــال  الـــسمـــكــــية( مــــن  والثـــروة 
تلــــبية االحتياجــات الضروريــة علــى 
المـــدى الـقــصــــير وبنــاء قدراتهــم 
ــتمرار علــى  ــود واالســـ علــى الصــمـ
المــدى الطــــــويل. مــن خــــال تنفيــذ 
تــــــدخات سريعـــــة للســكان وتزويــد 
األســـــر والمـــجتــمعـــــات المتضــررة 
بالــمـــهــــــارات الــفـــنــيـــــة والــــــدعم 
الـــمــــــادي وتمكينهــم لاســتفادة 

المتاحــة  الــمـــوارد  مــــــن  الـــمـــــثلى 
تـــــوفير  علــى  قـــدراتـــــهم  وتعزيــز 
المستـــلزمات األساسية، ومساعدة 
أصـــــحـــــاب الــحــــيازات الصغيــرة علــى 
زيــــــادة دخلـــهــــــم وتــحـــسين ســبل 
ــاء نظــم غذائيــة  ــهم لبــنــــ معــيشــتــ
مـــســـتـــــدامة، والــنـــهــــوض باألمــن 
الغذائــي، باإلضــــــافة إلــى تخفيــف 
البطــــــالة وخـــــلق فرص عمل جديدة 
للرجــــال والنســــــاء فــي المجتمعــات 

المســتهدفة

٧



يســعى البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن 
إلــى المســاهمة فــي جعــل المجتمعــات المتضــررة 
المخاطــر  إدارة  علــى  قــدرة  أكثــر  األزمــات  مــن 
والصدمــات لزيــادة المرونــة واالعتمــاد علــى الــذات 

 ٪8٣
زيادة في وفرة 

وكفاءة استخدام 
المياه

٪68
 زيادة في دخل 

الصيادين

 ٪60
زيادة توفير في 

كمية الوقود

8

 ٪٩0
يستخدمون التقنيات 

الحديثة لتحسين 
انتاجيتهم

 ٪45
تقليل التالف 
من المحصول

 ٪١١2
زيادة في 
صافي الربح



٩

استدامة مشروع الطاقة المتجددة
لتــــحـــسـين جـودة الحياة في الـيمن

اإلستدامة الفنية 
المتمثلة و الشاملة للتالي

اإلعتماد على الطاقة المتجددة

نقل المعرفة المكتسبة من 
المشاريع السابقة

التدريب على صيانة األلواح 
والمنظومات الشمسية المركبة 

وطريقة االستخدام األمثل

جزء من إيرادات المشروع 
ًالمحصلة تعود للصيانة وقطع 

الغيار مستقبا

قنوات التواصل المستمرة بين 
اللجان المجتمعية 

و مؤسسة صلة

الزيارات الدورية لمراقبة
وتقييم المشروع

الصيانة الدورية لألدوات وقطع 
الغيار

حمات التوعية للترشيد في 
استهاك المياه
)األثر العكسي(

جودة
 القطع واأللواح

والمعايير 

التنسيق 
مع السلطة 

المحلية

فتح فرص عمل
ألبناء المناطق المستفيدة 
براتب شهري من إيرادات 
المشروع المحصلة من 

اللجان المجتمعية توثيق
 أرضية المشروع 

تصميم 
األسوار



ــة مســاهمة  ــار اتــــفــــاقـــيــ فــي إطــــ
ثـــــاثية بـــــين الـبــــرنامج الســعودي 
ــرنامج  ــمن وبــ ــمية واعمــار الــيــ لتـــنـــ
الخليــج العربــي للتنميــة ومؤسســة 
صلــة للتنميــة، تنفــذ مؤسســة صلــة 
للتنميــة مشــروع اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة لتحســيــــن جــــودة الحيــاة 
فــي اليــمـــــن، والــذي يسـتــهـــــدف 
محافظــات حضرمــوت وأبـــيــــن ولحــج 

وتعــز والحديــدة 

مشــروع اســتخدام الطاقة المتجددة 
لتحســين جــودة الحيــاة فــي اليمن

بــــهــــدف االستـــجــــابة لــلـــحــــد مــــن 
مـــعـــانـــــاة الـــفـــئــــات األكثــر ضــــعفــــا 
وتــــعزيز الــــصمود الريفي وتحسين 
الميــاه  خـــدمــــات  الــى  وصـــــولها 
النـــــظيفة وتحســين ســبل العيــش 
للـمــــزارعين  مـــســـتــــدام  بـــــشــــــكل 
ورفـــــع قـــــدرات الـــمــــرافق الـصــحية 
والتعليميــة وتـــــوفير ظــروف حيــاة 
كريــــمة لألســر التــي تعانــي مــن أثــر 
النــزاع فــي محافظة تعــز والحديدة

فرص الوصول الى مياه الشرب 
النظيفة في المناطق الريفية

 خدمات المرافق العامة الحيوية

اإلنتاج الزراعي وخفض تكاليف 
الزراعة

 ظروف الحياة لألسر الفقيرة 

تحسين

تحسين

دعم

تحسين

مستفيد

استخدام منظومات الطاقة الشمسية 
في مجال ضخ مياه الشرب 

استخدام منظومات الطاقة الشمسية 
في مجال الري الزراعي

استخدام منظومات الطاقة الشمسية 
في مجال المرافق التعليمية والصحية 

استخدام منظومات الطاقة الشمسية 
في مجال إنارة المساكن والمنازل

 ١١
٩ مديرية

مديريات

 8
5 مديريات

مديريات

 ١2
منظومة

٣5
منظومة

20
مرفق

١٣٣
منزل

١0

 62,54١

8,٩٣4
أسرة 

في األربع مجاالت



يهــدف البرنامــج إلــى اســتقطاب الشــباب وخصوًصــا العاطلين عن 
العمــل منهــم وربطهــم باألعمــال مــن خــال عبــر ثــاث مســارات 
مختلفــة تلبــي حاجــات مختلــف الفئــات الشــبابية، إســهاًما فــي 

دعــم الشــباب اليمنــي والتعافــي االقتصــادي 

برنامج بناء المستقبل 
للـــــشـــبــــاب الـــيـــمـــني

مستفيد

يـــســـــتهدف هــــذا الــمـــســــار 
كا الجــنســـــين مــن خـــــريجي 
الجامعات والمعاهد وكليات 
الـــمـــجـــتمع مــن الـعـاطــــــلين 
وممــن يحتاجــون إلــى دعــم 
مهــــاراتهم  لــتــــعزيز  فـــــني 
فــي عــدة مجــاالت مختلفــة 
ــريض، عاقــات  ــا : التــمــ مـــنهــ
عامــة، مســاعد طبيــب، خدمــة 

عمــاء، القبالــة، محاســب.

660

ربط الشباب اليمني في عدن
والمحافظات المحيطة بها في سوق العمل 

التدريب بهدف التوظيف

مستفيد

المسار األول 

١00
مستفيد

يـــستهــــدف حـــــديثي التـخــــرج 
تـــدريبية  دورات  بـــتــقـــديــــم 
علــى  تــــساعدهم  قــصـــــيرة، 
اإلنتـــقـــال بنجاح من التعـلـــيم 
الــعــــمل وبــدء  إلــى ســـــوق 
حـــــياتهم المهنيــة بفعاليــة 
مـــوجـــهـــــة  مــــنـــــاهج  عـــبــــر 
ومفـــــيدة بــــــناَء علــى نتائــج 
المـــــسوحات الدوريــة لســوق 

العمــل.

يستهدف هذا المسار المتسربين 
مــن التعليــم بالمهــارات المهنيــة 
أعمــال  لبــدء  الازمــة  واألدوات 
تجاريــة صغيــرة فــي مناطقهــم 
مختلفــة  مجــاالت  فــي  األصليــة 
منهــا : صيانــى وتركيــب الطاقــة 
الســيارات،  كهربــاء  الشمســية، 
حياكــة المعــاوز، تجفيــف وتغليــف 
األغذيــة، التصويــر الفوتوغرافــي، 

التكييــف والتبريــد.

مسارات العمل التوظيف الذاتي
المسار الثالث المسار الثاني 

60
مستفيد

500
مستفيد

١١



كبيــرة  إنســانية  بأزمــة  اليمــن  يمــر 
ومســــــتوى عـــــالي مـــــن الهشاشــة 
واإلحــــتــــــيـــــاج للــــــدعـــــم اإلنــــســـــاني 

والتنمــوي.

وقــد أدت األزمــة إلــى ضعــف كامــل 
والمؤسســات  األساســية  الخــــــدمات 
باإلضــــــافة الــى نقــص احتيــاج هائــل 
للخدمــات األساســية ممــا أدى إلــى 
انهيــار المؤسســات كمــا أن الوصــول 
إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية 
 ٪50 يمثــل  فهــو  للغايــة  محــدود 
فقــط مــن المرافــق الصحيــة، وفــي 
ظــل هــذه األزمــة اإلنســانية زاد النمــو 
الحضــري فــي اليمــن بمعــدل ٪4.4١ 

فــي  ذلــك  ضعــف  يقــارب  مــا  وهــو 
المنطقــة  فــي  البلــدان  مــن  عــدد 
يتطــور  لــم  ذلــك  ومــع  العربيــة، 
اإلســكان والتخطيــط الحضــري بنفــس 
الوتيــرة ممــا أدى إلــى اكتظــاظ كبيــر 
فــي المــدن الرئيســية، حيــث تعيــش 
نســبة عاليــة مــن النــاس فــي وحــدات 
المطلــوب.  المســتوى  دون  ســكنية 
أدت الزيــادة فــي تكلفــة البنــاء إلــى 
منخفضــة  بــــــناء  مـــــواد  استـــخـــــدام 
الجــودة ، وبحســب نتائــج DNA للبنــك 
مــن   ٪25 مــن  أكثــر  فــإن  الــــــدولي 
المســاكن قــد تعرضــت لبعــض أشــكال 
األضــــــرار بــســـــبب األزمــة التــي أثــرت 

١2

االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع  علــى 
بمــا فــي ذلــك قطــاع اإلســكان الــذي 
إعــادة  و  التقــدم  مــن  ال يشــهد أي 

المســاكن.  وتأهيــل  اإلعمــار 

تأهــــــيل  وإعـــــادة  بـــــــناء  يعــد  لذلــك 
ضرورًيــا  أمــًرا  اليمــن  فــي  المســاكن 
الــذي  والنمــو  التعافــي  نهــج  فــي 
يســاهم القطــاع الخــاص فــي لتحقيق 
التنميــة المســتدامة من خــال التركيز 
والصمــود  الحضريــة  التنميــة  علــى 

الحضــري. 

نــظـــــام  إلــى  الــــحـــــاجة  وتستـــــدعي 
للســكان  للـــســــــماح  شـــامـــــــل  دعـــــم 
المعرضيــن للخطــر بالعــودة الكريمــة 

لتحقيــق  وذلــك  مجتمعاتهــم؛  إلــى 
االســـتـــــقرار فــي المجتمعــات لدعــم 
يجــب  لــهـــذا  المـــســــــتدام،  الســام 
ببرامــج  الفرديــة  التدخــات  اســتكمال 
ونهـــــج مجتمـــــعية،تعزز من استعادة 
المؤسســات  فــي  المواطنيــن  ثقــة 
التــي تلبــي احتياجاتهــم بما في ذلك 
تقديــم الخدمــات األساســية , و يأتــي 
مشــروع المســكن المائــم ليســاهم 
يمــر  التــي  التحديــات  معالجــة  فــي 
بهــا قطــاع اإلســكان ويكــون نمــوذج 
منــه مختلــف  يســتفيد  شــامل  دعــم 
المكونــات المجتمعيــة مــن موظفــي 

قطــاع اإلســكان و األســر واألفــراد.

مشروع المسكن المائم



يعــد هــذا المشــروع األول مــن نوعــه فــي قطــاع اإلســكان 
والــذي يأتــي ضمــن أكثــر القطاعــات احتياًجــا فــي اليمــن 
وبالشــراكة مــع مؤسســة الوليــد اإلنســانية وبرنامــج األمــم 

المتحــدة للمســتوطنات البشــرية 

منزل600

ترميم

مستفيد4200

فرصة عمل١600

فرصة 200
تدريبية

إيجــاد  فــي  الـــمـشـــروع  يـــســــاهم 
حــل مســتدام لألســر ذوي الدخــل 
ا 

ً
المتــــدني لـــمــــــدينة عــدن تحســين

لظروفهــم المعيشــية والتماســك 
ذات  المديريــات  فــي  االجتماعــي 

مشروع المسكن المائم

١٣

خــال  مــن  بالمحافظــة  األولويــة 
إعــــادة تـــــأهيل المســاكن المتضررة 
وتــــرمـــيـــمـــــها عبــر مــواد صديقــة 

للبيئــة.

توفير المسكن المناسب 
لسكان محافظة

إعادة تأهيل 
المباني السكنية

المساهمة في

رفع جودة الحياة
 بناء قدرات األفراد 

المستفيدين من المشروع



٣00
مستفيد850مشارك

تصريف 

 ١١,850,000  لــــتـر 

من مياه األمطار

إزالـــــة 

 
ً
 مكعبا

ً
86.620 مترا

من المخلفات والقمامة

اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  يســاهم 
فــي تعزيــز دور المجتمعــات المحليــة بشــكل مســتدام 
مــن خــال تنفيــذ حمــات إصحــاح بيئي ومبــادرات متعددة 

لرفــع الوعــي 

رفـــعـــــت حـــمــــلة عــدن أجمــل مــن 
الـــكــــفاءة التـــشـــغـيـــلية لصنــدوق 
النــظـــافة فــي عـــدن وخـففـــت مــن 
أضــرار تجمعــات الســيول واألمطــار 
ــات أدت  لت مستنــــقـــعـــ

ّ
ــك التــي شـــ

إلنتشــار األمــراض واألوبئــة.
وكان اهتمــام حملــة عــدن أجمــل 
الــطــــــابع  اســتـــــعادة  أجـــــل  مـــــن 
الجمالــي جلًيــا، حيــن عملــت علــى 
رّي األشــجار بســيارات الرّي التابعة 
لـتنـــــمية  لـلــبـــرنــــامج الــســـــعودي 

حملة عدن أجمل

١4

مــخـــتلف  فــي  الـــيـــمن  وإعـــمـــــار 
الحملــة  حققــت  وقــد  المــــديريات 
أهـــــدافها ودورها في المشــاركة 
المـــجــــتمعية حـيـــــن هدفــت إلــى 
النــظـــــافة  تـــجـــــاه  الــــــوعي  رفـــــع 
ســــلوك  وتــغـــــيير  المجـــتـــمــــعية، 
للــقـــمامة  الــعـــــشوائي  الــــــرمي 
بالــمــــسؤولية  الـــشـــــعور  ورفـــــع 
بالتـــــعاون مــع مـــنظمات المجتمــع 
المدنــي، وبتفعيــل مبــادرة النقــد 

العمــل. مقابــل 

حققــت حملــة عــدن أجمــل للنظافــة واإلصحــاح البيئــي 
والنفايــات  المخلفــات  إزالــة  عمليــة  فــي  كبيــًرا  إنجــازا 

المتكدســة فــي محافظــة عــدن

في تحسين الطابع الحضري

مستوى أداء صندوق 
النظافة في عدن

في الحد من التلوث الصحي 
والبيئي والبصري

القدرات اليمنية وتعزيز 
االكتفاء الذاتي

المساهمة

رفع

المساهمة

بناء



ترميم قصر سيئون 
ُيعتبــر مشــروع ترميــم قصــر ســيئون وحمايتــه كمعلــم ومركــز ثقافــي 
 فــي إحيــاء دور القصــر كمتحــف ومركــز 

ً
فــي بيئــة حضريــة إســهاما

 للهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة 
ً
للحيــاة الثقافيــة وتحقيقــا

المســتدامة فــي جعــل المــدن شــاملة، آمنــة، مرنــة، ومســتدامة

طلب الحكومة اليمنية للمحافظة 
على األرث الثقافي اليمني 

اآلثار التاريخية في اليمن من 
األضرار الطبيعية 

حفظ وصون التراث المادي 
وغير المادي في اليمن

القدرات اليمنية  في المجال 
الثقافي

تلبية

حماية

حفظ

تأهيل

طُبعت صورته على ورقة 
األلف ريال اليمنية

يرجع 
بناءه األول إلى 
500 سنه مضت

من أكبر 
المباني الطينية 

في العالم

يعتبر كــمــتـحـف يضم قبور 
تعود إلى العـصـور الحجرية

يعرف 
بلونه األبيض 

وأقواسه وزخارفه
بداخله 45 غرفة وتماثيل 

تعود إلى العصور 
البرونزية، ومخطوطات 

تاريخية قديمة

١5



بناء وتنمية القدرات  اليمنية
تعزيز قدرات المؤسسات والمجتمعات اليمنية 

من أجل تحقيق التنمية واالزدهار

المستوى

المؤسساتي
المستوى

الــــــفـــــــنـي

برنامج بناء القدرات لموظفي 
البنك المركزي

برنامج بناء القدرات لوزارة 
التخطيط والتعاون الدولي 

برنامج دعم سبل العيش 
للمجتمعات المتضررة 

البرنامج التدريبي لمنسوبي 
المؤسسة العامة للكهرباء 

ورشة عمل لتحديد ومعالجة 
معوقات التنمية الزراعية 

تشغيل المنشأت الصحية ورفع 
كفاءتها وفعاليتها

برنامج التمكين االقتصادي 
للسيدات في محافظتي 

سقطرى ومأرب

برنامج بناء القدرات 
لوزارة المالية 

مشروع بناء المستقبل للشباب 
اليمني

برنامج تدريبي لموظفي وزارة 
الطاقة والكهرباء

التدريب على عمليات تنظيم 
وإدارة المشاريع

برنامج رفع كفاءة وفعالية
الدعم المقدم في قطاع النقل

رفع قدرات المهندسين في 
محافظة عدن في إدارة المشاريع 

و إجراء المسوحات الميدانية 
ضمن مشروع المسكن المائم

األفراد 

القطاع الخاص 
ومنظمات 

المجتمع المدني

مؤسسات 
وأجهزة الحكومة

يــــقـــــدم الـــــبرنامج الســعودي لتنمية 
وإعمــار اليمــن الدعــم فــي مجــال بناء 
وتنميــة قــدرات مؤسســات الحكوميــة 
مــع  بالتزامــن  واألفــراد  والمنظمــات 
تنفيــذ مشــاريعه ومبادراته التنموية، 

إضافــة إلــى برامــج متخصصة في بناء 
 إلــى رفــع 

ً
القــدرات وتنميتهــا، ســعيا

القــدرات والكــوادر  كفــاءة وفعاليــة 
مــجــــاالتـــهــــا  شـــتى  فــي  اليـــمـــــنية 
لـــتـــنفـــــــيـــذ األدوار الــــمنـــــوطة بــــها. 

١6



١٧

١02
سيدة مستفيدة 

من الورش التدريبية 

والخدمات االستشارية 

في مجال إدارة المشاريع 

الصغيرة والحرف اليدوية 

والحاسب اآللي

١٧
مهندس من موظفي 

قطاع اإلسكان في عدن 

في إدارة المشاريع 

و إجراء المسوحات 

الميدانية ضمن مشروع 

المسكن المائم

20
طبيب وممرض 

مستفيدين من 

التدريب على 

استخدام األجهزة 

الطبية وصيانتها 

الدورية

660
شاب وشابة 

مستفيدين 

من مشروع بناء 

المستقبل 

للشباب اليمني

200
مستفيد 

من مبادرة النقد 

مقابل العمل في 

مجال التركيبات 

الكهربائية والتبريد 

والتكييف

١٧
طبيب وممرض مستفيد 

من برنامج بناء القدرات 

في مراكز غسيل الكلى 

على تشغيل المنشأت 

الصحية ورفع كفاءتها 

وفعاليتها

١٣
دورة تدريبية استفاد منها 

45
مهندس وفني لكل دورة 

تدريبية من منسوبي وزارة 

الطاقة والكهرباء  تدريب ١5

من المختصين في 

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي

تدريب ١5

من موظفي اإلطفاء 

في 

مطار عدن

ورشة تحديد ومعالجة 

معوقات التنمية الزراعية في 

محافظة الجوف استفاد منها 

45
من موظفي مكتب الزراعة 

والري ومكتب الشؤون 

االجتماعية

أرقـــــــام في 
بناء القدرات

تنفيذ ورش تدريبية استفاد منها

5١١54١0٧٣ مهندس زراعيأطباء بيطريينمهندس مسداني مرشد ثروة حيوانية



ا مــــن أهــمــــية تمكيــن المــرأة اليمنيــة وقــع 
ً

انــطــــاق
الــبــرنامج الــســعــودي لــتــنــمية وإعــمــار الــيــمــن مذكرة 

تعــاون مشــترك مــع مؤسســة فتيــات مــأرب 

باستضافة من البرنامج السعودي 
دشــنت  اليمــن،  وإعمــار  لتنميــة 
المجموعــة التنســيقية للمســاعدة 
الفنيــة وتنميــة قــدرات المؤسســات 
اليـــمــنـــــية )TA/CDG( ورشــة عمــل 
المؤسســات  قــدرات  وتنميــة  بنــاء 
ــية، برئاســة مشــتركة بيــن  اليــــــمــــنـــ
مــجـــموعة البنك الدولي وصندوق 
النقــد الدولــي، والتــي اقيمــت فــي 
مـــــدينة الريــاض، على مدى يومين 

مــــن 1 إلــى 2 نوفمبــر.
وتعـــــد الورشــة امتــداد لدعــم وبنــاء 
قـــــدرات الـــمـــؤسســــات الـــحــكومية 

ورشة عمل بناء وتنمية 
قدرات المؤسسات اليمنية 

الــــتــــي كـــــــان آخـــــــرها برنامــج بنــاء 
الــــــقدرات الشــامل الــذي بــدأ فــي 
منتصـــف العام 2021م وتضمن بناء 
ــخطيط والتعــاون  ــرات وزارة التــ قدــــ
الدولــي اليـــمنــــية ووزارة الماليــة 
اليـــمــــنية، مــن أجــل دعــم الحكومــة 
اليـــــمنية ومؤسســاتها فــي خدمــة 
 
ً
الشعـــب اليمنــي الشــقيق، وتمكينا
للمــــؤسســــــات الحــــكوميـة اليمنية 
مـــن تشـــخيص احـــتيــاجاتها وتقييم 
قـــــــدراتــــهــــا واالطلـــــاع بـــمـــهـــامها 
األســــــــاسية والتكيــف مــع الظــروف 

المختلفــة التــي تمــر بهــا.

8
منظمات

 دولية

١0
جهات من 

الحكومة السعودية

6
جهات من 

الحكومة اليمنية

١8



االحتفاء في 
يوم اللغة المهرية..

لدعم البرنامج 
ً
 واقتصاديا

ً
تنمويا

امتداد

رفع الوعي تجاه
 الموروث الثقافي في اليمن

رفع

الموروث الثقافي والحفاظ 
عليه من اإلندثار

تنمية

أمــــــثـــلــــــة على 
كلمــات وأرقــام 
اللغة المهرية 

مــن  المهريــة فصــل  اللغــة  تــــــعــــد 
فـــــصـــــــول الــــحـــضـــــارات والثقـــــافات 
اليمـنــــية , مع انـــــها غير مكــــتوبة اال 

 حتــى اليــوم.
ً

ــا ال تــزال حيــة انــهــــ
الـــســـــعودي  الـــبــــرنــــــامج  فســعى 
لتـــنــمـــيــة وإعـــمـــار اليمن بالتنسيق 
مــع مركــز اللغة المهريةو بالتعاون 
مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربية 
)UNESCO(والـــتعــــلـــيـــم والــثقــــافة
فــي  المبــادرة  هــذه  خــال  مــن 
المــــســـــاهمة فــي إحـــيـــــاء اللــغــــة 
المـــهرية و تفعيــل الجانــب الثقافي 

١٩١٩

الـــمــــتحدثين  مــع  واالتـــصــــــالي 
مــن  عـــليـــهـــــا  والحـــفــــــاظ  باللغــة 
االنــــــدثار وتوثــــيـــق كـــــتابها وابرازها 
 , وذلــك عــن طريــق إقـــامة 

ً
اعاميــا

ملتقــى 
"مهريــت" الثقافــي والــذي يوافــق 
يوم اللــــغـــة المـــهـــرية الــســــــنوي 
2 اكتوبــر فــي "مدرســة قشــن" التي 
فــي  الســعودي  البرنامــج  نفذهــا 
دور  يبــرز  ممــا  المهــرة  محافظــة 
وجهــود البرنامــج الســعودي فــي 

الثقافــة والتعليــم. دعــم 



20

ــامج  ــن الــبرنـــــــ ــة مـــ ــم ورعــــايــــ بـــــدعـــــ
الـــســـعودي لتــنـــــمية واعمــار اليمــن 
جـــمعـــيـــــة رعــايـــــة وتأهيل المعاقين 
 بالـــمـــهــــــرة مــن خــال إقـــــامة 

ً
حــــــركيا

احـــتفــــالية اســـــبوع األشــخـــــــاص ذوي 
اإلعاقة والتي اشــتملت على أنشــطة 

احتفال أسبوع 
األشخاص ذوي اإلعاقة
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 في
ً
إسهاما
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ريــــــاضية وثـــــقافية وورش توعويــة 
الفئــات  لجميــع  مـــعنـــوي  ودـــــعم 
العمريــة مــن كا الجنســين باإلضافــة 
ــاسب مــع  ــول تتنـــ ــديم أصــ الــى تـــقـــ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة



قصة أمنة
شغف ُمطرز 

عكفــت أطــرز الذيــل الطويــل )للخــاق(
الــزي الســقطري التراثــي ومــا برحــت 
يــداي عــن محــاوالت تحســينه وتزيينــه 
التــي  الخياطــة  مكينــة  تــادة  برغــم 
لكنــي  مًعــا،  ويــداي  كاهلــي  أثقلــت 
األصلــي  الــزي  خياطــة  علــى  عزمــت 
قلــة  مــع  حتــى  ســقطرى  لنســاء 
اإلمكانيــات، فشــد مــن عزمــي البرنامج 
اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي 
وعــزز لــي شــغفي حيــن مدنــا بمكائــن 
مقــر  فــي  وحديثــة  جديــدة  خياطــة 
والجاهزيــة  االحتياجــات  بــكل  مهيــأ 
وبــات )الخــاق( المطــرز بــكل حب يخلق 
الشــغف  مــن  شاســعة  مســاحة  لــي 
العمــل  أهــوى  مــا  أكثــر  هــو  وصــار 

عليــه.

أمنة مبارك
مـــســتفيـدة من بــرنـــامج 
سبأ للتمكين االقتصادي
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قصة محمود
أخ واحد معاون 

عرفــت نفســي صيــاًدا أجــول البحــار بشــغف 
مرورًيــا  ــا 

ً
حادث لكــن  بحــب،  عليــه  المقبليــن 

فأصبحــت  مًعــا،  ومهنتــي  بقدمــي  أودى 
ا عــن الصيــد والمشــي، وبقيــت تائًهــا 

ً
عاجــز

قدمــي  أجــر  وأنــا  أســرتي  ســأعيل  كيــف 
الوحيــدة بعــكاز؟، بيــد أن العــكاز الحقيقــي 
كان أخــي حيــن شــد اللــه عضــدي بــه وصــار 
يعيل أســرتي وأســرته ســوًيا ويشــقى بقارب 
قديــم دون محــرك، ويمضــي عليــه الوقــت 
لكــن  أســرتين،  احتيــاج  يســد  مكســب  دون 
المحــركات الجديــدة المقدمــة مــن البرنامــج 
الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن للصياديــن 
ومنهــم أخــي، حولــت شــقائهم ليســر، فقــد 
ولــج البحــر بإقــدام وثقــة، وســرعة القــارب 
يصبــح  أن  علــى  ســاعدته  الجديــد  بالمحــرك 
الوافــر ومــا فــاض  بيــع الصيــد  قــادًرا علــى 

يوفــر لقمــة عيشــنا.

محمود محمد علوان
مستفيد من مشروع دعم سبل العيش

والمـــعــيـــشة للـــمــجـــتمـــعات المتضررة
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قصة فاطمة
بسالة صيادة

كيف سأطعم صغاري الستة ؟
كان هــذا الســؤال األول الــذي طــرأ فــي ذهنــي 
حين علمت بفاجعة موت زوجي العائل الوحيد 
لنــا جميًعــا، كان الخــوف عليهــم دافًعــا أولًيــا 
بــأن أمــارس المهنــة التــي كان يعملهــا زوجــي 
ا، ولــم تكــن ممارســة مهنــة الصيــد فــي 

ً
ســابق

البحر ســهلة أبًدا لكني ببســالة األمهات ولجت 
متهالــك،  ومحــرك  قديــم  بقــارب  البحــر  فــي 
وينتهــي نهــاري كلــه فــي وســط البحــر لبدائيــة 
المشــقة،  تأكلنــي  لمنزلــي  وأعــود  أملــك  مــا 
فجائنــي البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار 
حيــن  مســانًدا  نحــوي  العــون  يــد  مــد  اليمــن 
جائنــي بمحــرك جديــد للقــارب جعــل مــن عملــي 
كصيــادة  امكانياتــي  مــن  وزاد  ســريًعا  سلًســا 
وســاعدني ذلــك للعــودة لصغــاري بشــكل أبكــر 
منــه  ألطعمهــم  الصيــد  مــن  بوافــر  محملــة 
وأبيــع مــا تبقــى لتوفيــر احتياجاتهــم كاملــة.

فاطمة سالم حسين 
مستفيدة من مشروع دعم سبل العيش

والمـــعــيـــشـــة للـــمــجـــتمـــعات المـــتـضررة
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قصة يسرى
حياكة الحلم 

عــــشــــــقت صـــــوت مـــكـــيـــنـــــة الــخياطة، 
بـــــدت بـــالـــنسبة لــي كمعزوفــة تطــرب 
مــــســـامـــعـــــي، عـــنـــوانــهـــــا المثـــــابرة، 
ونغماتهــا الكفــاح، وترانيمهــا الحلــم 
الـــطـــــويل الــمـــــرجو مــن عمــر مضــى، 
 

ُ
حكــت الحلــم غــرزة غــرزة، حتــى كونــت
 مــن البرنامــج 

ً
 للخياطــة تمويــا

ً
مشــغا

اليمــن،  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي 
البرنامــج الــذي آمــن بقدراتــي ويســر 
المشــغل،  الفتتــاح  لــزم  مــا  كل  لــي 
وصاحــب النجــاح تبعــات لحقــت غيــري 
لهــن  توفــرت  الاتــي  الســيدات  مــن 

فــرص عمــل ومصــدر رزق : 

ــتفاء  ــامج فــي اإلكــ ــدني الـــبــرنـــ )ساعـــ
الــــــذاتي وتــــــوفير فـرص عـــمـــل لبعض 

األخــوات( 

يسرى
مستفيدة من مشروع 
مــــــعــــــمـــــل حــــــــرفـــــــــة 
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