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ي إطــار شــبكة االأمــان االجتماعــي لُيســهَم 
ن رئيــس �ف ــَس الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة عــام 1997 كمكــوِّ تأسَّ

ي تنفيــذ خطــط الدولــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للتخفيــف مــن الفقــر، وتحقيــق أهــداف 
بفعاليــة �ف

ــة،  ــة واالقتصادي ــادة فــرص الحصــول عــى الخدمــات االأساســية االجتماعي ــاد، مــن خــال زي ي الب
ــة �ف التنمي

وتعزيــز الفــرص االقتصاديــة، والحــد مــن ضعــف ومعانــاة الفقــراء.

ويســعى الصنــدوُق لتنفيــذ أهدافــه مــن خــال أربعــة برامــج رئيســية، وهــي: التنميــة المجتمعيــة والمحليــة، 
ة واالأصغــر، واالأشــغال كثيفــة العمالــة. وبنــاء القــدرات، وتنميــة المنشــآت الصغــري

ي كافــة أنحــاء البــاد، مع 
وقــد أصبــح الصنــدوق االجتماعــي مؤسســة تنمويــة فاعلــة ورئيســية، تنفــذ عملياتهــا �ف

ي 13 قطاعــاً وبرنامجــاً رئيســياً، 
ة، حيــث يرصــُد الصنــدوُق اســتثماراته �ف ــة للمجتمعــات الفقــري إعطــاء االأولوي

ي المجتمعــات االأشــد فقــراً. ومنــذ إنشــائه، ظــلَّ 
يســتجيُب الصنــدوُق مــن خالهــا لاحتياجــات االأكــرث إلحاحــاً �ف

اتيجيات  اتيجيات الحكومــة، مثــل االســرت ي برامــج واســرت
الصنــدوُق يشــكُِّل إحــدى االأدوات التنفيذيــة الهامــة �ف

، والتمويــل االأصغــر. كمــا عمــل الصنــدوق عــى تطويــر سياســات تتســم  ي
الوطنيــة للميــاه، واالأمــن الغــذا�أ

ي 
ي التمويــل والظــروف غــري المســتقرة �ف

نــه مــن تكييــف تدخاتــه وأنشــطته مــع النقــص الحــاد �ف بالمرونــة وتمكِّ
ة. البــاد لمواصلــة تقديــم الدعــم للفئــات الفقــري

وعــاً بكلفــة تعاقديــة تقــارُب 785  ة 2011–2015 اســتكمَل الصنــدوُق تنفيــَذ وإنجــاَز 4,638 م�ث وخــال الفــرت
ــرَْت المشــاريُع المنجــزة أكــرث مــن 25.1 مليــون فرصــة عمــل مؤقتــة، و12,224 فصــاً  مليــون دوالر ، وقــد َوفَّ
اً طوليــاً مــن الطــرق  دراســياً (منهــا 9,128 فصــاً جديــداً و3,096 فصــاً مرممــاً)، كمــا تــم إنجــاز 1,168 كيلومــرت
ف مــرت مكعــب مــن ميــاه الــري  ب وأكــرث مــن 7 مايــ�ي الريفيــة، وتوفــري حــوالي 4.8 مليــون م3 مــن ميــاه الــ�ث
للزراعــة، واســتكمال إنجــاز أكــرث مــن 56,600 ســقاية خاصــة بســعة إجماليــة تقــارب 2.7 مليــون مــرت مكعــب، 

وتمويــل أكــرث مــن 320,600 قــرض بقيمــة إجماليــة 58 مليــار ريــال (حــوالي 200 مليــون دوالر).

مجلُس إدارة الصندوق

ُن مجلــُس إدارة الصنــدوق مــن 14 عضــواً برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء، وعضويــة كل من وزير الشــؤون  يتكــوَّ
ــة،  دارة المحلي ، واالإ ــدولي دارة)، ووزراء التخطيــط والتعــاون ال ــاً لرئيــس مجلــس االإ ــة والعمــل (نائب االجتماعي
ــة،  ــري الحكومي ــات غ ف للمنظم

ْ ــ�ي َل ، وممثِّ ي
ــىف ــب المه ي والتدري

ــىف ــم الف ــم، والتعلي ــة والتعلي بي ــة، والرت والمالي
ة، والمديــر التنفيــذي للصندوق  ، وعضــو مــن ذوي الخــرب ي

ف للقطــاع الخــاص، وممثِّــل للقطــاع المــر�ف
ْ َلــ�ي وممثِّ

ر المجلــس). (ُمَقــرِّ

ي سطور
الصندوُق االجتماعي للتنمية �ف
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كلمة المدير التنفيذي

ــدوق  ــاد والصن ــخ الب ي تاري
ــب �ف ــام االأصع ــو الع ــذا ه ه

بالطبــع. فبعــد خمــس ســنوات مــن عــدم االســتقرار 
, وانعكاســات ذلــك عــى تمويــل وتنفيــذ  ي

الســياسي واالأمــىف
ي 

ــتمرة �ف ــوة مس ــة وفج ــورة أزم ي ص
ــدوق �ف ــات الصن عملي

ــدوق  ــات الصن ــن عملي ــة م ــة الرابع ــة المرحل ــل خط تموي
الممتــدة مــن 2011-2015، واجــه الصندوق صدمة شــاملة 
وعميقــة هــددت بقــاءه كمؤسســة، فضــاً عــن اســتمرارية 
مشــاريعه وبرامجــه الواســعة المتنوعــة والمعتمــدة أساســاً 
عــى التمويــل الخارجــي الــذي توقــف معظمــه كمــا توقــف 

التمويــل الحكومــي أيضــاً.

ــه الســابقة نهجــاً  ة عمل لقــد اعتمــد الصنــدوق طــول فــرت
هادفــاً إل ت�يــع اســتخدام المنــح والقــروض بالدخــول 
ــقف  ــت س ــدات تح ــات والتعاق ام ف ي االلرت

ــع �ف ــكل واس وبش
ة تدفقهــا  ــري ــغ المتفــق عليهــا بغــض النظــر عــن وت المبال
نجاز عــى االأرض،  ة االإ الفعــىي الــذي كان يتمــاسث مــع وتــري
امــات  ف االأمــر الــذي وضــع الصنــدوق فجــأة أمــام الرت
واســتحقاقات تفــوق مــا كان بحوزتــه مــن مصــادر ماليــة، 
ي ظــروف حــرب عنيفــة وشــاملة، فــكان عليه – مــرة 

و�ف
ــب أعمــق وأشــد  ــة متعــددة الجوان ــر أزم أخــرى – أن يدي

ي 2011.
ــدث �ف ــا ح مم

الواعــي  وتعاملــه  الصنــدوق  فعــل  رد  شــكل  ولقــد 
ــف،  ــاء والتكي ــة للبق ق ــة م�ث ــة قص ــع االأزم ــؤول م والمس
نجــاح  عــن  يقــل  ال  مــا  ف  والتمــري الــدروس  مــن  فيهــا 
دارة  ــن الإ ــر آم ف مق ــ�ي ــداًء بتأم ــه نفســها, فابت ف عمليات ــري وتم
ــات التواصــل  ــه عملي ُــدار من ــز طــوارئ تـ ــدوق كمرك الصن
، مــروراً بتطويــر منظومــة إجــراءات  ف مــع الفــروع والممولــ�ي
امــات واالســتحقاقات والمــوارد  ف مفصلــة للتعامــل مــع االلرت
ــارص مصفوفــة  ه مــن عن ي وغــري

ــدا�ف ــة والعمــل المي ي الب�ث
وخطــة  رؤيــة  وثيقــة  بإنتــاج  وانتهــاًء  المخاطــر،  إدارة 
الســتجابة الصنــدوق لمرحلــة الحــرب ومــا بعدهــا. صــب 
ي والمــالي جهــوداً ذهنيــة وعمليــة 

داري والفــىف الــكادر االإ
نــت الصنــدوق مــن امتصــاص الصدمــة والحفــاظ عــى  مكَّ
ــا  ــوا القضاي ــن جعل ــه مم ــه وممولي كائ ــة �ث وجــوده وطمأن
ــوق  ــرب ف ــل الح ي ظ

ــة �ف ــانية الضاغط نس ــة واالإ االجتماعي
االعتبــارات االأخــرى بعــدم توقفهــم عــن التمويــل. وبهــذا 
اســتمر وصــول دفعــات القــروض والمنــح مــن بعــض 
ــن الصنــدوق مــن تعزيــز حالــة  ممــولي الصنــدوق، ممــا مكَّ
ــه كذلــك مــن رفــع عــدد مشــاريعه  البقــاء والتكيــف ومكن
ي اســتؤنفت رغــم حالــة الحــرب إل مــا يزيــد عــن 192 

الــىت

ــاً  وع ــاَز 625 م�ث ــدوُق إنج ــتكمَل الصن ــا اس ــاً، كم وع م�ث
بتكلفــة تعاقديــة تقــارُب 102 مليــون دوالر، وقــارَب الرُف 
58 مليــون دوالر. بينمــا حققــت المشــاريع المنجــزة أكــرث 

ــوم عمــل. ف ي ــ�ي ــن 4 ماي م

ممــولي  لبعــض  المشــكور  والتعــاون  التفهــم  إن 
ي 

نمــا�أ االإ المتحــدة  االأمــم  برنامــج  ومنهــم  الصنــدوق 
والبنــك   ، ي العــر�ب والصنــدوق  االألمانيــة،  والحكومــة 
ضافــة إل الحكومــة  ــة، باالإ ســامي، والحكومــة الهولندي االإ
تقديــم  ي 

�ف الصنــدوق  اســتمرار  إل  أدى  يطانيــة...  الرب
ــاريع  ــال مش ــن خ ــاً م ــة، وخصوص ــاعدة االجتماعي المس
ي إطــار مــا 

النقــد مقابــل العمــل، ولــو بصــورة محــدودة و�ف
ــروف  ي ظ

ــتثنائية �ف ــطة االس ــوارد. وأن االأنش ــن الم ــر م توف
الحــرب المدمــرة وتوقــف الحيــاة االقتصاديــة وفقــدان 
مصــادر الدخــل وأســباب المعيشــة قــد مثلــت بقعــاً مــن 
ــَن – وبا شــك – من الحالــة  االأمــل والضــوء الــذي َحسَّ
عــدة  ي 

�ف المحتاجــة  االأ�  الآالف  والمعنويــة  المعيشــية 
محافظــات. 

ي 
كمــا أن وثيقــة رؤيــة الصنــدوق وخطتــه للمســاهمة �ف

ي 
ــىت ــا، وال ــا بعده ــرب وم ــة الح ي مرحل

ــة �ف ــود الوطني الجه
ي صياغتهــا منــذ االأســابيع االأول 

عــت كــوادر الصنــدوق �ف �ث
ــري  ــل والتفك ــى روح االأم ــاً ع اً قوي ــري ــدُّ تعب َ ــرب, تـُعـ للح
ــكاد هــذه الوثيقــة تكــون  ــك الظــروف. وت ي أحل

ي �ف يجــا�ب االإ
حــىت  ي 

الوطــىف المســتوى  عــى  نوعهــا  مــن  الوحيــدة 
ــوادر  ــادات وك ــه أن قي ــارة إلي ش ــب االإ ــا يج ــه. ومم تاريخ
ة مــن الــوالء وااللتفــاف  ــدوا درجــة كبــري الصنــدوق قــد أب
حــول مؤسســتهم وتحملــوا الكثــري مــن المخاطــر وبذلــوا 
ــف  ــاء والتكي ــة البق ــاغ قص ــذي ص ــد ال ــن الجه ــري م الكث
واالســتمرارية، وخصوصــاً أولئــك الذيــن تحملــوا المخاطــر 
وهــم يجهــزون المقــرات البديلــة تحــت القصــف أو الذيــن 
ي 

ــم �ف ــم والأ�ه ــول له ــل المجه ي ظ
ــدان �ف ــوا إل المي نزل

ــان.  ــكر واالمتن ــه الش ــد هللا أوج ــم بع ــدن، فإليه الم

ومــن  التحــدي  مــن  الكثــري  أمامنــا  مــازال  وبالتأكيــد 
ــد مــن  ي ال ب

ــىت ة القادمــة، وال ي الفــرت
المخاطــر المتنوعــة �ف

الــروح والعزيمــة. اجتيازهــا بنفــس 

 عبد هللا علي الديلمي
المدير التنفيذي
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ــُع  وعــاً جديــداً، بكلفــة تقديريــة تقــارُب 9.6 مليــون دوالر، يَُتَوقَّ ر الصنــدوُق 52 م�ث خــال عــام 2015، طــوَّ
ي 

أْن تخــدَم قرابــة مليــون مســتفيد مبــا�ث (حــوالي %52 منهــم إنــاث). وخــال العــام، اســتمر الصنــدوق �ف
ي اســُتكِمل إنجازُهــا 

ي أعــوام ســابقة. و بلــغ عــدد المشــاريع الــىت
ي كان قــد بــدأ تطويرهــا �ف

تنفيــذ المشــاريع الــىت
وعــاً بتكلفــة تعاقديــة تقــارُب 102.9 مليــون دوالر. وبلــغ الــرُف خــال العــام حــوالي 57.83 مليــون  630 م�ث

دوالر، كمــا وصــل عــدد فــرص العمــل المنشــأة إل أكــرث مــن 2.33 مليــون يــوم عمــل.

ُر  وعــاً بتكلفــة بلغــت حــوالي 621.9 مليــون دوالر. َويَُقــدَّ وخــال المرحلــة الرابعــة، أنجــز الصنــدوُق 4,638 م�ث
نــاث %54 منهــم). كمــا ســاهمت  عــدُد المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع بحــوالي 7.1 مليــون فــرد (تشــكل االإ

ي توفــري حــوالي 25.1 مليــون يــوم/ فرصــة عمــل مؤقتــة.
مشــاريع الصنــدوق المنجــزة خــال هــذه المرحلــة �ف

وعــاً بكلفــة تقديريــة تقــارب 2.1 مليــار دوالر، تــم إنجــاز  َر الصنــدوُق 14,781 م�ث تراكميــاً (1997–2015)، َطــوَّ
وعــاً منهــا بكلفــة تعاقديــة تقــارب 1.3 مليــار دوالر*. 12,920 م�ث

َُّص القطاعات ُملخـ

ــام،  ــال الع ــدوق خ ــتثمارات الصن ــت اس انخفض
ي 

ــتمرار �ف ــدٍة أو االس ــاريَع جدي ــر مش ي تطوي
ــواًء �ف س

ــك نتيجــة  امــج القائمــة، وذل ــذ المشــاريع والرب تنفي
ي تمــر بهــا اليمــن منــذ مــارس 2015، 

لاأحــداث الــىت
ممــا أدى إل توقــف تدفــق المــوارد الماليــة مــن عدد 
ــم  ي يت

ــىت ف إل المشــاريع ال ف الرئيســي�ي ــ�ي ــن الممول م
ي اليمــن، ومنهــا الصنــدوق االجتماعــي.  

تمويلهــا �ف

بعــدد  عملياتــه  تنفيــذ  ي 
�ف الصنــدوق  واســتمر 

ــات  ــب أولوي ــت بحس ه ــوارد، ُوجِّ ــن الم ــدود م مح
الظــروف المســتجدة، وأيضــاً بحســب مــا تنــص 

عليــه االتفاقيــات مــع مصــادر التمويــل.

ــام  ــاُت الع ام ف ــْت الرت ــم، بلَغ ــص التعلي ــا يخ وفيم
ف عــى تنفيــذ  كــري فيــه حــوالي %1. وقــد تــم الرت
وع المعرفــة القرائيــة المهنيــة الــذي يهــدُف إل  مــ�ث
ف أوســاط النســاِء  التخفيــف مــن الفقــر، وخاصــًة بــ�ي
وســكان المناطــق الريفيــة، ويســعى إل تزويــد هــذه 
ــة  ــات الازم ــة والتموي ــارات المائم ــات بالمه الفئ
هــم بأنفســهم – مع  لتمكينهــم مــن تحقيــق نموِّ
ف عــى إتقــان القــراءة والكتابــة، واكتســاب  كــري الرت

احتياجــات  نحــو  َهــة  الُمَوجَّ المهنيــة  المهــارات 
ــة. ــوج إل الخدمــات المالي ــمَّ الول ــْن ثَ الســوق، َوِم

ي واصــَل 
صحــاح البيــ�ئ ي قطاَعــْي الميــاه واالإ

و�ف
ــاد  ــة لحص ــة التقليدي ــه باالأنظم ــدوُق اهتمام الصن
ميــاه االأمطــار، وحمــات التوعيــة الصحيــة والبيئية. 
وقــد أدى انعــداُم التمويــل إل عــدم تخصيــص 

. ف ــ�ي ــن القطاع ــات لهذي ام ف ــة الرت أي

نامــج  ــم الدعــم لرب ي تقدي
ــدوُق �ف كمــا اســتمرَّ الصن

ــذي حظــي باهتمــام  ــة ال ــة العمال االئشــغال كثيف
ي 

خــاص نتيجــة لاأوضــاع االقتصاديــة الصعبــة الــىت
 َ

ــرث ــُج أك نام ــتهدُف الرب ــث يس ــن، حي ــا اليم ــر به تم
االأ� واالأفــراد فقــراً، والذيــن تأثــروا بهــذه الأوضــاع، 
كســابهم مهــارات  وأيضــاً االهتمــام بفئــة الشــباب الإ
ــج  ي برنام

ــات �ف ام ف ــبة االلرت ــغ نس ــل. وتبل ــاء العم أثن
ــات  ام ف ــالي الرت ــن إجم ــل %58 م ــل العم ــد مقاب النق

العــام.

َُّص التقرير ُملخـ

دارية أو الدراسات أو أنشطة المراقبة والتقييم *   ال تتضمن مساهمة المستفيدين أو النفقات االإ



التقرير السنوي 2015

7

ي قطــاع الصحة – الــذي كان نصيبــه 
ــزْت التدخــاُت �ف وركَّ

ف الحصــول عــى  %8 مــن اســتثمار العام – عــى تحســ�ي
ــة  نجابي ــة، ودعــم الصحــة االإ ــة االأولي الخدمــات الصحي
المتوســطة  الصحيــة  الكــوادر  تدريــب  خــال  مــن 

ــاث).  ن ــاً االإ (وخصوص

ي 
نشــاطه – وبصورة محــدودة – �ف الصنــدوُق  وواصــَل 

اســتهداف الفئــات ذات االحتياجــات الخاصــة، والــذي 
العاملــة  والجمعيــات  المؤسســات  دعــم  إل  يهــدف 
ي 

ي تدعــم برامــج التأهيــل المجتمعــي �ف
معهــا أو تلــك الــىت

المناطــق الريفيــة. وأدى انعــداُم التمويــل إل عــدم 
امات لهذا القطاع. ف تخصيص أية الرت

ي بــذل الجهــود، خــال العــام، 
واســتمر الصنــدوُق �ف

ي اســتمرَّْت 
ــىت ــة، وال ــة الريفي ــق التنمي ي تحقي

ســهام �ف لاإ
ــل  ــدرات وتموي ــاِء ق ي بن

ــات �ف ــض التدخ ــتكمال بع الس
، وتأهيــل المســاقط المائيــة  ف ف الريفيــ�ي صغــار المنتجــ�ي

ــتثمارات). ــن االس ــاف (%1 م ي االأري
ــة �ف الفرعي

وعمــل الصنــدوُق، مــن خال قطاَعــْي التدريــب والدعم 
، عــى مواصلــة اهتمامــه بدعم قــدرات االأطر  المؤســسي
ف مســتوى مشــاركتها  المجتمعيــة بهــدف تفعيــل وتحســ�ي
خــال  مــن  وذلــك  التنميــة،  وعــات  وم�ث برامــج  ي 

�ف
ــع  ــية، م ــة والمؤسس ي ــدرات الب�ث ــة الق ــب وتنمي التدري
ف – بصفــة خاصة – عــى بنــاِء تكوينــات محليــة،  كري الرت
ي تنميــة مجتمعاتهــا، وذلــك مــن 

هــا للمســاهمة �ف ف وتحفري

ف للتنميــة المحليــة“،  خــال برنامَجــْي ”روافــد“ و“التمكــ�ي
خاصــة وأن الصنــدوق تمكــن مــن الحصــول عــى مــوارد 
لهــذا النــوع مــن التدخــات. وقــد رُِصــَد مــا نســبته 5% 
. كمــا واصــل  امــات لقطــاع الدعــم المؤســ�ي ف مــن االلرت
ي 

برنامــج التدخــل المتكامــل اســتكمال المشــاريع الــىت
ــذ  َ تنفي ْ ــرب ــاد َع ي الب

ــراً �ف ــد فق ــق االأش ــتهدف المناط تس
ــدوق  ــروع الصن ــة متنوعــة مــن خــال ف تدخــات تنموي
ي 

ــل �ف ــف المحافظــات. وتســبب انعــداُم التموي ي مختل
�ف

نامــج. امــات لهــذا الرب ف ــة الرت عــدم تخصيــص أي

ــة  ــود حماي ــم جه ي دع
ــاهمته �ف ــدوُق مس ــَل الصن َوَواَص

ــة ذات  ــع االئثري ــة والمواق ــم التاريخي ــاذ المعال وإنق
اثيــة العاليــة، وبنــاء  القيمــة الثقافيــة والجماليــة والرت
ي 

ي �ف
ــىف ــىي والوط ــتوى المح ــى المس ف ع ــ�ي ــدرات العامل ق

وع الجامــع  ي تنفيــذ مــ�ث
هــذا المجــال، حيــث اســتمر �ف

الكبــري الــذي توفــرت لــه مخصصــات، بينمــا جــرى 
اســتكمال تنفيــذ بعــض المشــاريع االأخــرى. وتبلــغ حصة 
ــا يقــارب %19 مــن اســتثمارات  ي م

ــا�ف اث الثق ــرت قطــاع ال
ــام 2015. ــدوق ع الصن

ومؤسســات  برامــج  دعــم  ي 
�ف الصنــدوُق  واســتمرَّ 

تطويــر  مــن  لتمكينهــا  الصغــ�ي واالأصغــر  التمويــل 
ف الخدمــات الماليــة  عملهــا، وتوســيع خدماتهــا، وتحســ�ي
ــرَص عمــل.  ي تقّدمهــا بهــدف خلــق ُف

ــة الــىت وغــري المالي
وُحظــي قطــاع خدمــات تنميــة االأعمــال بنســبة %13 مــن 

ــام. ــتثمارات الع ــالي اس إجم
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االستهداف وتوزيع المخصصات خالل المرحلة الرابعة

ــي  ــدوق االجتماع ــات الصن ــات وتدخ ي عملي
ة �ف ــري ــق الفق ــات والمناط ــراء والتجمع ــتهداف للفق ــة االس سياس

للتنميــة هــي سياســة ثابتــة يتــم تنفيذهــا بطــرق مختلفــة حــىت يضمــن الصنــدوق توجيــه مــوارده إل الفئــات 
ة والمناطــق االأكــرث احتياجــاً للخدمــات. الفقــري

ي صاحبــت المرحلــة الرابعــة (2011–
ي مــرت وتمــر بهــا البــاد والــىت

وبالرغــم مــن الظــروف والصعوبــات الــىت
وعــاً بتكلفــة بلغــت حــوالي 622 مليــون  2015)، إال أنَّ الصنــدوق تمكــن خالهــا مــن إنجــاز حــوالي 4,638 م�ث
ــم الموافقــة عليهــا خــال  ة المذكــورة مــن مشــاريع ت ــم إنجازهــا خــال الفــرت وعــاً ت دوالر منهــا 2,490 م�ث
ف دوالر. وســيتم تحليــل االســتهداف لهــذه المشــاريع. ة المذكــورة، وبتكلفــة بلغــت حــوالي 306 مايــ�ي الفــرت

ي المرحلة الرابعة
االستهداف �ف

ي
االستهداف الجغرا�ف

الرابعــة مــن عمليــات  المرحلــة  ي إطــار موازنــة 
�ف

ــن  ــص جــزء م ــم تخصي ــدوق (2011–2015) ت الصن
ــراء  ــدد الفق ــاً لع ــدوق وفق ــة للصن ــوارد المتاح الم
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، والســكان الذيــن 
ــوال  ي أح

ــد�ف ــات وت ــتوى الخدم ي مس
ــد�ف ــرون بت يتأث

عــى  ثُــمَّ  المحافظــة،  مســتوى  عــى  المعيشــة 
ات  ــؤ�ث ــات وم ــتخدام بيان ــة، باس ــتوى المديري مس
االأ�ة  انيــة  ف مري ومســوح   2004 ديســمرب  تعــداد 
ي إطــار هــذه المخصصــات 

لعــام2005/2006 و�ف
التجمعــات  اســتهداف  عــى  الصنــدوق  يعمــل 

للخدمــات  احتياجــاً  واالأكــرث  ة  الفقــري الســكانية 
ي عــدة قطاعــات 

االأساســية مــن خــال تدخاتــه �ف
رئيســية أهمهــا قطاعــات التعليــم والصحــة والميــاه 
والتدخــل  والزراعــة  الريفيــة  والطــرق  والبيئــة 
المتكامــل ومشــاريع برنامــج االأشــغال كثيفــة العمالــة 

وبرنامــج شــحة الميــاه.

ــن  ــوع م ــذا الن ي ه
ــزة �ف ــاريع المنج ــدد المش ــغ ع بل

ــت  ــة بلغ ــاً بتكلف وع ــوالي 1,167 م�ث ــتهداف ح االس
إجمــالي  مــن   73% وبنســبة  دوالر،  مليــون   223

االســتثمار (الجــدول رقــم 1 ).

االستهداف القطاعي

إل  للوصــول  ة  كبــري جهــوداً  الصنــدوق  يبــذُل 
ة، حيــث يســتثمُر مــوارَد  المجتمعــات النائيــة والفقــري
ي تــم تحديدهــا 

أخــرى تُضــاُف إل المخصصــات الــىت
. وقــد  ي

ي إطــار االســتهداف الجغــرا�ف
للمديريــات �ف

ي هــذا الصــدد، منهــا 
تــمَّ تطويــُر عــدة برامــَج �ف

ــات المتكاملــة واالأشــغال كثيفــة العمالــة،  التدخُّ
ي التحــاق 

فضــاً عــن برامــَج تهــدُف إل َســدِّ الفجــوة �ف
، وإدخــال التكنولوجيا  ي التعليــم االأســاسي

الفتيــات �ف
ــق  ي المناط

ــار �ف ــاه االأمط ــع مي ــدارس، وتجمي ي الم
�ف

ي مــن شــح الميــاه. كمــا يشــمُل هــذا 
ي تعــا�ف

الــىت
ي مجــال 

ــَج وتدخــاٍت �ف ــوُع مــن االســتهداف برام الن
، والتمويــل الصغــري واالأصغــر، وبنــاء  ي

اث الثقــا�ف الــرت
ــدرات. الق

مــن  عــدداً  وأنجــز  الصنــدوق  اســتكمل  وقــد 
المشــاريع القطاعيــة بلــغ عددهــا إجمــاالً حــوالي  
وعــاً بتكلفــة إجماليــة بلغــت حــوالي 80  1,199م�ث
مليــون دوالر (26 % مــن إجمــالي حجــم االســتثمار).
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االستهداف االجتماعي

ــز— بشــكل خــاص— هــذا النــوُع مــن االســتهداف يركِّ
عــى فئــات معينــة مــن الســكان معرضــة وتتعــرض 
ي مــن أوضــاع 

هــا، وتعــا�ف للمعانــاة أكــرث مــن غري
ف ذويهــا بســبب الجهــل  ــ�ي ــة حــىت ب ــة صعب اجتماعي
وبعــض التقاليــد الموروثــة، مثــل ذوي االحتياجــات 
عاقــة،  الخاصــة (بمــن فيهــم االأشــخاص ذوو االإ

ــات  ــر، والفئ ــون للخط ــال المعرض ــاء واالأطف والنس
ف ونــزالِء  االأَْوَل بالرعايــة اجتماعيــاً مثــل المهمشــ�ي

ونزيــات الســجون).

وقــد اســتهدف الصنــدوق هــذه الفئــات بحــوالي 
ف دوالر (أنظــر  وعــاً بلغــت تكلفتهــا 3 مايــ�ي 124 م�ث

ــم 1). ــق رق ــدول المرف الج

ة 2011–2015 حسب نوع االستهداف الجدول 1: المشاريع المنجزة خالل الف�ت

نوع االستهداف 

االستثمار للمشاريع المنجزةعدد المشاريع المنجزة

نسبة (%)المبلغ (مليون دوالر)نسبة (%)عدد

ي
11674722373االستهداف الجغرا�ف

1199488026االستهداف القطاعي 

124531االستهداف االجتماعي

جمالي 2490100306100االإ

ي
تحليل االستهداف الجغرا�ف

ــه لمشــاريع  مــن خــال تحليــل االســتثمار الُمَوجَّ
ي 

�ف الصنــدوق  لتدخــات  ي 
الجغــرا�ف االســتهداف 

الرابعــة (-2015 2011) (بحســب مــؤ�ث  المرحلــة 
ي مســتوى المعيشــة) 

فقــر القريــة، والــذي يعكس تد�ف
ي عــى مســتوى 

توزعــت مشــاريُع االســتهداف الجغــرا�ف
ي المناطق 

مناطــق التدخــل وفقــاً لدرجة االســتهداف �ف
يــة والريفيــة بحســب مــؤ�ث فقــر القريــة  الحرف
(قــرى، مــدن) والمصنفــة إل أربــع مجموعــات عــى 

ي 1).
ــا�ف ــم البي ــالي (الرس ــو الت النح

الفئــة االئول: درجــة مــؤ�ث الفقــر 1 (الفئــة االأحســن 
ــا  ــة فيه ــر القري ي يقــع مــؤ�ث فق

ــىت حــاالً نســبياً) وال
ي هــذه 

0-25 %. بلــغ عــدد المشــاريع المنجــزة �ف ف بــ�ي
وعــاً، بتكلفــة تقــارُب 24 مليــون دوالر  الفئــة 107 م�ث
(بنســبة 11 % مــن إجمــالي اســتثمار االســتهداف 

ــون دوالر). ــغ 223 ملي ي البال
الجغــرا�ف

الفئــة الثانيــة: درجــة مــؤ�ث الفقــر 2 (وهــي الفئــة 
ي يقــع مــؤ�ث 

التاليــة للفئــة االأحســن حــاالً) والــىت
ــاريع  ــدد المش ــغ ع ف 26-50 %. بل ــ�ي ــا ب ــر فيه الفق
وعــاَ بكلفــة 29  ي هــذه الفئــة 143 م�ث

المنجــزة �ف
مليــون دوالر ( %13 مــن إجمــالي تكلفــة مشــاريع 

.( ي
الجغــرا�ف االســتهداف 

الفئــة الثالثــة: درجــة مــؤ�ث الفقــر 3 (وتُعتــرب فئــة 
ف 75-51 %.  ة) يقــع مــؤ�ث الفقــر فيهــا بــ�ي فقــري
ــة إل  ي هــذه الفئ

ــدُد المشــاريع المنجــزة �ف ــَل ع َوَص
ــون دوالر (27  % مــن  وعــاً بتكلفــة 59  ملي 334 م�ث

.( ي
ــرا�ف ــتهداف الجغ ي االس

ــتثمار �ف ــالي االس إجم
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الفئــة الرابعــة: درجــة مــؤ�ث الفقــر 4 (االأكــرث فقــراً 
اوح  واحتياجــاً) ومــؤ�ث الفقــر فيهــا هــو االأعــى يــرت
ي 

ــىت ــغ عــدد المشــاريع المنجــزة ال ف 76-%100 بل ــ�ي ب

ــة 111  ــاَ بتكلف وع ــة 583 م�ث ــذه الفئ ــتهدفت ه اس
ــالي االســتثمار). ــن إجم ــون دوالر (50  % م ملي

ي )1(
الرسم البيا�ن

ممــا ســبق نســتنتج أن  170مليــون دوالر (76%) 
ــم  ي ت

ــرا�ف ــتهداف الجغ ــتثمار لاس ــم االس ــن حج م
ــة  ف الثالث ــ�ي ي الفئت

ــع �ف ي تق
ــىت ــق ال ــه للمناط تخصيص

ــر فيهمــا 50%  ف يتجــاوز مــؤ�ث الفق ــ�ي والرابعــة اللت

ف أن  ي حــ�ي
ــراً واحتياجــاً(، �ف ف االأكــرث فق ــ�ي ي الفئت

(أي �ف
ي 

53 مليــون دوالر (%24) كان نصيــب المناطــق �ف
ف االأول والثانيــة  مــن حجــم االســتثمار الــكىي  الفئتــ�ي

. ي
ــرا�ف ــتهداف الجغ لاس

ي )2(
الرسم البيا�ن
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التعلـــــــيم
بيــة  ي المســاهمة بدعــم ومســاندة جهــود وزارة الرت

ي قطــاع التعليــم �ف
تتمثــل رؤيــة الصنــدوق لــدوره �ف

والتعليــم لتحقيــق االأهــداف العالميــة المعلنــة بخصــوص التعليــم للجميــع وأهــداف االألفيــة 
ف  ، توســيع وتحســ�ي ف ف الجنســ�ي ، تعزيــز المســاواة بــ�ي ي

نمائيــة المتعلقــة بتعميــم التعليــم االبتــدا�أ االإ
ــاث.  ن ــار، خاصــة لاإ ــم الكب ــة وتعلي ف الوصــول إل محــو االأمي ــل المــدرسي وتحســ�ي ــم قب التعلي

11
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ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ــاريع  ــة مش ــى ثاث ــة ع ــام الموافق ــال الع ــم خ ت
بتكلفــة تقديريــة تقــارُب 92 ألــف دوالر، تهــدف 
ي لمدربــات مناهــج محــو  إل إعــداد دليــل تدريــىب
ــو  ــول مح ــات فص ــوية لدارس ــة النس ــة الحرفي االأمي
ــاص  ــة الخ ــارات الحياتي ــل المه ــة دلي ــة، طباع االأمي
نجابيــة وتغذيــة االأم والطفــل، وتدريــب  بالصحــة االإ
ــوية  ــة النس ــارات الحرفي ــل المه ــى دلي ــات ع مدرب
ــة –  نجابي ــة االإ ــة والصح ــي للتغذي ــل التطبيق والدلي
وعــاً بتكلفــة  محافظــة إب. كمــا تــم إنجــاز 139 م�ث
ــون دوالر، يســتفيد منهــا  ــة حــوالي 26.5 ملي تعاقدي

ــم  ــخص (%56 منه ــف ش ــن 57 ال ــرث م ًة أك ــا�ث مب
المشــاريع  هــذه  عكســت   .(2 (الجــدول  إنــاث) 
ات  المــؤ�ث إل  للوصــول  الصنــدوق  توجهــات 
ــاء  ــة الرابعــة مــن خــال بن ي المرحل

ــا �ف المخطــط له
ــث روضــة  ــاء وتأثي ــم 846 فصــاً دراســياً، وبن وترمي
أطفــال والدعــم المؤســ�ي لخمــس ريــاض أطفــال 
وتدريب/تأهيــل حــوالي 1200 مــن معلمــي المــدارس 
ومحــو  المجتمعــي  التعليــم  وفصــول  النظاميــة 
داريــة  االأميــة وتعليــم الكبــار وكذلــك الكــوادر االإ

. ف بويــ�ي ف الرت والموجهــ�ي

ات قطاع التعليم الجدول 2: مؤ�ش

2011–20152015البيان
ي تمت الموافقة عليها

31,699عدد المشاريع ال�ت

ي تمت الموافقة عليها
91,968370,723,894التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

1391,252عدد المشاريع الُمنَجزَة

26,457,737214,390,884التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

15,412,017224,007,487المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة  57,118549,833المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 5649نسبة المستفيدات من االإ

451,3124,418,497العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلــة الرابعــة، فقــد خطــط  وفقــا لمــؤ�ث
الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة لبنــاء وترميــم  9,000 
ــات  ــول إل خدم ــرص الوص ــادة ف ــل دراسي لزي فص
ي المناطــق المســتهدفة، وكــذا تدريــب و 

التعليــم �ف
ــي  ــم النظام ــي/ات التعلي ــن معلم ــل 1,400 م تأهي
بويــة  الرت الكــوادر  مــن  و1,382  النظامــي،  وغــري 

ــة. داري واالإ

ات تــم خــال  مــن أجــل تحقيــق هــذه المــؤ�ث
ي تنفيــذ 

ة 2011–2015 تطويــر واالســتمرار �ف الفــرت
وعــاً بتكلفــة تقديريــة 396.4 مليــون دوالر  1,835 م�ث
(منهــا 1,699 تمــت الموافقــة عليهــا خــال المرحلــة 
الرابعــة بكلفــة تقديريــة 370.7 مليــون دوالر)، وتــم 
مليــون   214.4 بتكلفــة  وعــاً  م�ث  1,252 اســتكمال 

دوالر.

ف  تحســ�ي مجــال  المذكــورة  المشــاريع  وشــملت 
ي 

وتطويــر البنيــة التحتيــة لعــدد مــن المــدارس �ف
مختلــف محافظــات الجمهوريــة وريــاض االأطفــال، 
بتكلفــة  وعــاً  م�ث  1,479 الصنــدوق  طــّور  حيــث 
تقديريــة 349.2 مليــون دوالر، وذلــك لبنــاء وترميــم 
وتأثيــث 12,224 فصــاً دراســياً (منهــا 9,128 فصــاً 
جديــداً و3,096 فصــاً مرممــاً)، مــن المتوقــع أن 
365,120  طالبــاً وطالبــة (48%  يســتفيد منهــا حــوالي
ف وتأثيــث20   منهــم إنــاث)، وكذلــك بنــاء وتجهــري
ي 

ــرة �ف ــة المبك ــة الطفول ــز تنمي ــال ومرك ــة أطف روض
مــوت، عــدن ،  أمانــة العاصمــة ومحافظــات حرف
ف  ــ�ي ــع وتحس ــز، الضال ــة ، تع ــرة، حج ــج ، المه لح
ــدة  ي الحدي

ــال �ف ــاض أطف ــت ري ــة لس ــة التحتي البني
ف ثمــان ريــاض  وإب والبيضــاء وذمــار وتأثيــث وتجهــري

مــوت والمهــرة. ي حرف
أطفــال �ف
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بيــة والتعليــم  ي مجــال الدعــم المؤســ�ي لمكاتــب الرت
و�ف

وتعزيــز ال مركزيــة الخدمــات التعليميــة تــم تطويــر 78 
وعــاً بتكلفــة تقديريــة 1.6 مليــون دوالر لبنــاء وتأثيــث  م�ث
ي 18 محافظــة، 

ف 70 مكتــب تربيــة وتعليــم �ف وتجهــري
ــة  بي ــب الرت فضــاً عــن ترميــم وتأثيــث خمســة مــن مكات
اعــات المســلحة  ف رت مــن جــراء الرف ــرف ي ت

ــىت ــم ال والتعلي
المســتهدفة  المديريــات  ي 

�ف إليهــا  ف  الاجئــ�ي نــزوح  أو 
ف وتعــز. ــ�ي بمحافظــات لحــج وأب

ي مجــال بنــاء القــدرات، فقــد تــم تطويــر128 
أمــا �ف

منهــا  دوالر،  مليــون   2.3 تقديريــة  بتكلفــة  وعــاً،  م�ث
قيــد  تــزال  ال  وعــاً  م�ث و23  منجــزة  مشــاريع   105
التنفيــذ. وتهــدف هــذه المشــاريع إل تدريــب 7,168 
ف للمــدارس ومكاتــب  داريــة والموجهــ�ي مــن الكــوادر االإ
ي فصــول 

ف والمعلمــات �ف بيــة والتعليــم والمعلمــ�ي الرت
التعليــم النظامــي وغــري النظامــي،  وميــ�ات الفصــول 
الطابيــة،  والجماعــات  والتكوينــات   ، المجتمعيــة 
ومجالــس االآبــاء واالأمهــات وكذلــك مدربــات مراكــز محــو 
ي المناطــق 

االأميــة والشــخصيات االجتماعيــة المؤثــرة �ف
ي الريــف.

المســتهدفة بتعليــم الفتــاة �ف

االئنشطة المنجزة خالل العام 2015

ف  تنوعــت أنشــطة مشــاريع قطــاع التعليم لتشــمل تحســ�ي
وتوســيع البنيــة التحتيــة وتســهيل الوصــول للتعليــم 
ــل المــدرسي  ــا قب ــم م ــال والتعلي ــاض االأطف العــام وري
والبنــاء المؤســ�ي وتوســيع دائــرة التعليــم غــري النظامــي 

ــول  ــادة وص ــار وزي ــم الكب ــة وتعلي ــو االأمي ــطة مح وأنش
ــق عمــل  ــاء قــدرات فري ــة إل التعليــم وبن ــاة الريفي الفت
ــة  ــة المهني ــو االأمي ف ومح ــ�ي ــم الموهوب ــدوق وتعلي الصن

ــار وخاصــة للنســاء والشــباب. ــم الكب ــة وتعلي والقرائي

رة والجاري تنفيذها والمنجزة خالل عام 2015 والمرحلة الرابعة )2015-2011( الجدول 3: بالمشاريع المطوَّ

2015مؤ�ش النتائج
المرحلة الرابعة 

)تراكميا(
ات المرحلة  مؤ�ش

الرابعة

عدد الفصول الدراسية

6916,314جديد

9,000 1492,843مرمم

8409,157االإجمالي

عدد الطالب المستفيدين
14,373138,908201,600أوالد

13,267116,178158,400بنات

ي التعليم النظامي اللذين تم 
ف �ف عدد المعلم�ي

تدريبهم

43232100ذكور

8226100إناث

ي التعليم غ�ي النظامي الذين تم 
ف �ف عدد المعلم�ي

تدريبهم

130ذكور
1,000

7162,672إناث

ي تم 
ي التعليم غ�ي النظامي الال�ت

عدد المعلمات �ف
تأهيلهن

175411200إناث

بوية اللذين تم  دارية وال�ت عدد الكوادر االإ
تدريبهم

128749782ذكور

129560600إناث
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أ. البنية التحتية 

بنــاء وتأثيــث 691 فصــاً دراســياً جديــداً، وكذلــك ترميــم – 
ــة،  ي 20 محافظ

ــياً، �ف ــاً دراس ــل 149 فص ــادة تأهي وإع
مــن المتوقــع أن يســتفيد منهــا 27,640 مــن طــاب 

ــاث. ــم إن ــتهدفة، %48 منه ــدارس المس الم

ــه –  ــة مريم ــال بمنطق ــة أطف ف روض ــري ــث وتجه ــاء، تأثي بن
ف  وتحســ�ي مــوت  حرف محافظــة  ســيئون،  بمديريــة 
ــاض  ف خمــس ري ــث وتجهــري ــة وتأثي الفضــاءات الخارجي
مــوت.  ي  المهــرة وحرف

ي كل مــن محافظــىت
أطفــال �ف

ي مديريــة – 
ف مكتــب تربيــة وتعليــم �ف بنــاء و تأثيــث و تجهــري

ي مديريــة الحــوك 
أســلم محافظــة حجــة ، وآخــر �ف

بيــة  ، مدينــة الحديــدة ، وكذلــك ترميــم مكتــب الرت
ــة  ف ، محافظ ــ�ب ــة ت ، مديري ــرب ــة ص ــم ، منطق والتعلي

ــج.  لح

عبــس –  مدينــة  ي 
�ف بيــة  الرت كليــة  طالبــات  ســكن  بنــاء 

ــتيعابية  ــة اس ــة) بطاق ــة حج ــس، محافظ ــة عب (مديري
ــة. طالب لـــ400 

ب. بناء القدرات

ــار –  تدريــب 103 مــن موجهــي محــو االأميــة وتعليــم الكب
ــى  ــاث) ع ن ــن االإ ــم م ــات (45 منه ــدة محافظ ــن ع م
ف  ــ�ي ــداد مدرب ــة وإع ــة المهني ــي للتنمي ــل المرجع الدلي

ــل .  ــى الدلي ــب ع للتدري

ــن معلمــي الفصــول المجمعــة وميــ�ي/–  ــب 58 م تدري
ــت  ــات بي ــن مديري ــم المجتمعــي م ات فصــول التعلي
ــدة،  ــة الحدي ــخنة بمحافظ ــة والس ــه، المنصوري الفقي
مديريــة مقبنــة بمحافظــة تعــز ، مديريــة وصــاب 
بمحافظــة ذمــار ، مديريــة مســورة بمحافظــة البيضــاء، 
ومديريــة دمــت بالضالــع عــى إدارة الفصــل المتعــدد 
اتيجيات طــرق  المســتويات وترتيبــه وتنظيمــه واســرت
الــدراسي  والتخطيــط  النشــط  التعلــم  وأســاليب 

والتقويــم.

وتعليــم –  االأميــة  محــو  معلمــات  مــن   470 تدريــب 
الكبــار عــى  دليــل المهــارات الحياتيــة للمــرأة الريفيــة 
)، وتدريــب 241 عــى المشــاركة  (النظــري والعمــىي
الفعــال  المعلــم والتعلــم  المجتمعيــة وخصائــص 
وطرائــق وأســاليب التدريــس وكذلــك عــى دليــل دليــل 

الوســائل واالأنشــطة التعليميــة.

تأهيــل 175 مــن معلمــات محــو االأميــة مــن محافظــات – 
ف كمدربــات للمهــارات  ذمــار، البيضــاء ، الضالــع ، أبــ�ي

والتفصيــل،   الخياطــة  مجــال  ي 
�ف الحرفيــة  النســوية 

التجميــل واالقتصــاد  اليدويــة والتطريــز،  االأشــغال 
 . لي

ف ــرف الم

تدريــب 120 عضــو مــن أعضــاء مجالــس االآبــاء واالأمهــات – 
ــة  ــة ومديري ــة مقبن (%34) منهــم أمهــات،  مــن مديري
الائحــة  تفاصيــل  عــى  تعــز  محافظــة   – مــوزع 

التنظيميــة لمجالــس االآبــاء واالأمهــات.

ي – 
تدريــب  242 مــن الطــاب والطالبــات مــن مديريــىت

مقبنــة ومــوزع عــى أســس الرســم والنحــت واالأشــغال 
ــة. ــعافات االأولي س ــة واالإ اليدوي

ــة –  ــال اللغ ي مج
ف �ف ــ�ي ــاب الموهوب ــن الط ــل 150 م تأهي

ــز  ــات تع ــن محافظ ــوب  م ــم الحاس ــة وتعلي ي ف نجلري االإ
ــة  ــة العاصم ــدن وأمان وع

والمشــاركة –  الفتــاة  تعليــم  إدارات  مــن   58 تدريــب 
ــى  ــاء ع ــدة وصنع ــات الحدي ــن محافظ ــة م المجتمعي
ــك  ــم وكذل ــة والتقيي اتيجي والمتابع ــرت ــط االس التخطي
ي مراكــز محــو االأميــة حــول 

�ف تدريــب 96 مــن مــ�ث
اف. �ث واالإ التخطيــط 

ف عــى دليــل –  تدريــب 25 استشــارية كمدربــات مدربــ�ي
 ( المهــارات الحياتيــة الريفيــة (النظــري والعمــىي

ج. المناهج واالئدلة المطورة

طباعــة منهــاج المهــارات الحرفيــة النســوية لدارســات 
فصــول ومراكــز التدريــب النســوي لمحــو االأميــة وتعليــم 
الكبــار (الخياطــة والتفصيــل ، االأشــغال اليدويــة والتطريــز 

ي ، 
ي والتلفزيــو�ف

، فــن التجميــل ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
.( لي

ف ــرف ــاد الم االقتص
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د. االئنشطة قيد التنفيذ

بلــغ عــدد المشــاريع قيــد التنفيــذ حــىت 31 ديســمرب 2015 حــوالي 
ــا  (340)  ــون دوالر، منه ــة 121.4 ملي ــة تقديري ــاً بتكلف وع 462 م�ث
ــون دوالر،  ــة ( 57.8) ملي ــا بتكلف ــود فيه ــع عق ــم توقي ــا ت وع م�ث
ــا 100%،  ــادي فيه ــاز الم نج ــبة االإ ــت نس ــا بلغ وع ــا 131 م�ث منه
وعــاً،  ي هــذه المشــاريع باســتثناء 23 م�ث

وقــد توقــف العمــل �ف

وذلــك بســبب توقــف التمويــل الــذي مثــل العائــق االأكــرب وانعــدام 
ي أو 

المشــتقات النفطيــة وتعــرض بعــض المشــاريع للتدمــري الجــز�أ
. ي

، والوضــع االأمــىف ــكىي ال

وع المعرفة القرائية والمهنية م�ش
وع المعرفــة المهنيــة والقرائيــة لمكافحــة الفقــر مدتــه خمــس  مــ�ث
ــة واالأوبــك  ســامي للتنمي ك مــن البنــك االإ ســنوات بتمويــل مشــرت
وُع  والحكومــة اليمنيــة، بإجمــالي 21.4 مليــون دوالر. ويهــدُف الم�ث
ي 

ف الشــباب والنســاِء �ف إل التخفيــف مــن الفقــر، وخاصــة بــ�ي
المناطــق المســتهدفة مــن محافظــات الحديــدة، لحــج، صنعــاء، 
مدينــة المــكا، وذلــك مــن خــال تزويــد هــذه الفئــات بالمهــارات 
المائمــة والتمويــات الازمــة لتمكينهــم مــن تحقيــق نموهــم  
ف إل  ــ�ي ــال المت�ب ــادة االأطف ــى إع وُع ع ــ�ث ــز الم ــهم ويرك بأنفس
ــة، وإكســاب  ف وإتقــان القــراءة والكتاب مدارســهم وغــري الملتحقــ�ي
ف عــن العمــل والنســاء العامــات المهــارات  الشــباب العاطلــ�ي
َهــة نحــو احتياجــات الســوق َوِمــن ثــم الولــوج إل  المهنيــة الموجَّ
ي 

الخدمــات الماليــة بغــرض تســهيل إدمــاج الفئــات المســتهدفة �ف
ف المحــىي  عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عــى المســتوي�ي

. ي
ــىف والوط

وع ي تنفيذ أنشطة الم�ش
التقدم المحرز �ف

ــرة  ــع مذك ــج، وتوقي نام ــات خــاص بالرب ــر نظــام معلوم ــم تطوي ت
وع، وعقــد لقــاءات  ي المــ�ث

ف �ف كاء الرئيســي�ي تفاهــم مــع الــ�ث
تنســيقية وتشــاورية عــى المســتوى المركــزي، واالتفــاق عــى 
اتيجيات والمبــادئ العامــة للتنفيــذ، وكــذا عقــد  السياســات واالســرت
ف عــى مســتوى  كاء الرئيســي�ي لقــاءات واجتماعــات مــع ممثــىي الــ�ث
ي لقاعــدة البيانات  المحافظــة والمديريــة. كمــا تــم تنفيــذ فرز مكتــىب
االإحصائيــة للجهــاز المركــزي لاإحصــاء واختيــار 17 مديريــة (وفــق 

ــن العمــل،  ف ع ــ�ي ــدد العاطل ــة، وع ــر، ونســبة االأمي ات الفق مــؤ�ث
ف بالتعليــم االأســاسي مــن االأطفــال، وكذلــك  ونســبة غــري الملتحقــ�ي
ــرى  ). وج ي

ــرا�ف ــع الجغ ــكانية والتوزي ــة الس ــري الكثاف ــب معاي بحس
ي المعاهــد الفنيــة 

كذلــك تقييــم جــودة الخدمــات المقدمــة �ف
ي المناطــق المســتهدفة 

ــة �ف ــذ 3 دراســات جوهري ــة، وتنفي والمهني
ــن  ــتهدفة م ــات المس ــو إل الفئ ــل ال ــن أج وع م ــ�ث ــطة الم بأنش
االأطفــال والشــباب والنســاء العامــات، حيــث تــم تنفيــذ دراســات 
ف عــى  كــري مجتمعيــة لـــ96 قريــة مــن المناطــق المســتهدفة، مــع الرت
ي الفئــة العمريــة 

ف بالتعليــم �ف ف وغــري الملتحقــ�ي االأطفــال المت�بــ�ي
9–15 عامــاً، والخــروج بقاعــدة بيانــات للفئــة العمريــة المســتهدفة 
ف بالتعليــم، فضــاً  ف و غــري الملتحقــ�ي مــن االأطفــال المت�بــ�ي
ــات  ــول معوق ــة ح ــذه الفئ ــزة له ــات بؤريةمرك ــذ مقاب ــن تنفي ع

ــن المدرســة. ــم أو أســباب ت�بهــم م التحاقهــم بالتعلي

ي 17 مديرية مــن محافظات 
ِّــذت أيضاً دراســة لســوق العمــل �ف َونـُفـ

مــوت، صنعــاء، لحــج لمعرفــة مهــارات واحتياجات  الحديــدة، حرف
ي يفكــرون فيهــا، حيــث 

ة الــىت ات الشــباب والمشــاريع الصغــري وخــرب
ــع شــباب ونســاء عامــات،  ــة م ــة فردي ــف مقابل ــذ 12 أل ــم تنفي ت
ي نفــس المناطــق، ونتــج 

ي 100 مجموعــة بؤريــة �ف
ومقابــات مركــزة �ف

ي عــ�ث ألــف مــن الشــباب 
عــن هــذه الدراســة قاعــدة بيانــات الثــىف

والنســاء العامــات تمكــّن مــن الوصــول إل الفئــة المســتهدفة 
واتخــاذ القــرار المناســب.

 تدريب معلمات ضمن برنامج المعرفة القرائية
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وتــم خــال العــام تحديــد الفئــة المســتهدفة مــن الشــباب 
والنســاء العامــات، وذلــك باختيــار 4000 مســتهدف/ة مــن كلٍّ مــن 
ف مــن قاعــدة البيانــات وفقــاً للمعايــري المقــرة. كمــا تــم فــرز  الفئتــ�ي
ف  ف مــن كلٍّ مــن المجموعتــ�ي قوائــم الدفعــة االأول مــن المســتهدف�ي
ــاء  ــن النس ــباب و1,325 م ــن الش ــع (2,806 م ــات االأرب ي المحافظ

�ف
ف 16-30 عامــاً)، وذلــك  بــ�ي اوح أعمارهــم  تــرت العامــات ممــن 
ــراع  ــرب وال ــراً للح ــل. ونظ ــب والتأهي ــد التدري ــاق بمعاه لالتح
المســلح الــذي عصــف باليمــن، بــدأ التدريــب أواخــر شــهر يونيــو 

ــوت. م ــدة وحرف ــْي الحدي َ ي محافظتـ
2015 �ف

تيبــات المؤسســية، تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات لثمانيــة  ي اطــار الرت
و�ف

آالف مــن الشــباب والنســاء العامــات شــملت بيانــات كل مســتهدف 
ــارات ومقابــات تنافســية  مــن جميــع النواحــي،  وكــذا إجــراء اختب
ف  ــ�ي ف ميداني ــق�ي ف منس ــ�ي ــار وتعي ــاث الختي ن ــور واالإ ــن الذك لـــ42 م
ي المحافظــات المســتهدفة. كمــا تــم التنســيق مــع 

للتدريــب �ف
ي لوضــع النمــاذج الخاصــة 

ي والتدريــب المهــىف
وزارة التعليــم الفــىف

ي المعاهــد المهنيــة والتفتيــش والتوجيــه، 
بتقييــم تطبيــق الجــودة �ف

ي إل مدينــة المــكا ومحافظــة الحديــدة 
ول الميــدا�ف ف فضــاً عــن الــرف

ف والمتدربــات. اف واللقــاء مــع المتدربــ�ي �ث للتقييــم والتوجيــه واالإ

ــل  ــن العم ف ع ــ�ي ــباب العاطل ــن الش ــع م ــب مجامي ــم تدري ــا ت كم
ي 

�ف التدريبيــة  بالــدورات  التحقــوا  الذيــن  العامــات  والنســاء 
مــوت، بلــغ عددهم 656 شــخصاً (241  محافظتــَـْي الحديــدة وحرف
ــم 529  ــة)، أت ــرأة عامل ــاث، و203 ام ن ــن االإ ــور، و212 م ــن الذك م
ي والزراعــي بنجــاح، حيــث اكتســبوا الكثــري 

منهــم تدريبهــم المهــىف
مــن المعــارف والمهــارات المهنيــة والحرفيــة بمــا يجعلهــم قادريــن 
عــى اللحــاق بســوق العمــل. وتــم التعاقــد مــع 5 معاهــد ومراكــز 
ــرث  ــة أك ــاالت التدريبي ــملت المج ــب، وش ــذ التدري ــة لتنفي تدريبي
مــن 16 مجــاالً مهنيــاً وتقنيــاً وزراعيــاً، وهــي اســتخدام الحاســوب 
الحلويــات  وصناعــة  ي“،  ف /إنجلــري ي ”عر�ب والطباعــة  نــت،  نرت واالإ
والمعجنــات والمثلجــات القشــدية، وتربيــة النحــل وإنتــاج العســل 
واللحــام،  النجــارة،  عــن  فضــاً   ،( ف الجنســ�ي مــن  ف  (للمتدربــ�ي
وميكانيــك ســيارات، وتمديــدات كهربائيــة، وصيانــة الموبايــل، 
وتربيــة ورعايــة الماشــية، وإنتــاج وتســويق الفــل والــكاذي، والميكنة 
ســعافات  ف العرائــس، واالإ ــة، وكذلــك فــن التجميــل وتجهــري الزراعي
االأوليــة والمجارحــة والتمريــض وصناعــة البخــور والعطــور والحنــاء 

ــة. ــل والخياط والتفصي

ي التعليم
وع النقد مقابل الخدمات االجتماعية �ف م�ش

ــوالي 1150  ــة لح ــل مؤقت ــرَص عم ــق ُف ــج لخل نام ــذا الرب ــدف ه يه
الثانويــة أو  شــاباً وشــابة مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة أو 
الدبلــوم مــن خــال تطويــر وتعزيــز مهاراتهــم وكفاءاتهــم للعمــل 
ــم  ــة وتعلي ــو االأمي ــاسي ومح ــم االأس ف ومي�يــن للتعلي ــ�ي كمعلم
ي تســهيل الوصــول إل خدمــات التعليــم 

الكبــار والمســاهمة �ف
ــا  ــة م ــع إتاح ــن المتوق ــث كان م ــتهدفة. حي ــات المس ي المجتمع

�ف
ــل.   ــوم عم ــف ي ــن 750 أل ــارب م يق

ي 37 
وقــد تــم االنتهــاء مــن اختيــار المناطــق المؤهلــة والشــباب �ف

ف  ي والتشــاور مــع مختلــف المعنيــ�ي
منطقــة مــن خــال مســح ميــدا�ف

كاء عــى عــدة مســتويات، وفقــا لذلــك تــم اختيــار 1,500  مــن الــ�ث
ــل  ــب والتأهي ــد التدري ــم بع ــن خدماته ــتفيد م ــباب لتس ــن الش م
ــن  ــة. ولك ــد لحــوالي 331 مدرســة ريفي واســتكمال إجــراءات التعاق

توقفــت االأنشــطة نتيجــة توقــف التمويــل.

ي العسل - برنامج المعرفة القرائية
 شباب من المكا يتدربون عى جىف



17

التقرير السنوي 2015

ن ونساء عامالت أنشطة تدريبية عديدة ومتنوعة لمساعدة شباب عاطل�ي

الأربعــة،  أم  عامــاُ،   41) المحمــدي  جواهــر عبــد هللا 
متخرجــة  مــن قســم الحلويــات والمعجنــات والكيــك مــن 
ــة   ي مدين

ــري �ف ــي فق ي ح
ــكن �ف ــوت وتس م ــاء حرف ــد نم معه

ــكا): الم

ي عــدد من 
، وعملــُت �ن ي

بيــة أبنــا�ئ ي ل�ت
ي حيــا�ت

اً �ن ”كافحــُت كثــ�ي
المــدارس االئهليــة مقابــل أجــور زهيــدة. وبعــد 18 ســنة من 
ــ�ي  ــدت نف ــدارس ووج ــذه الم ي ه

ــىن ــم تنصف ــة، ل الخدم
ة. انضممــُت مــع  بــدون عمــل أمــام مســئوليات أ�يــة كبــ�ي
ي تصنيــع الحلويــات 

ي أول مجموعــة تدريبيــة �ن
نســاء الحــي �ن

ي تصنيــع 
وأنــواع المعجنــات. بعــد التدريــب، بــدأُت �ن

الخاصــة  والمعجنــات  الحلويــات  مــن  متعــددة  أنــواع 
ــج  وي ــع وال�ت ــروت عمــل والبي ــة ك ــل وطباع بالمناســبات، ب

عــ�ب الفيســبوك واالنســتجرام“.

يعيــش عبــد هللا حســن إبراهيــم القديمــي (27 عامــاً 
ي أ�ة 

مــن  قريــة المحصــام، مديريــة باجــل، الحديــدة) �ف
مكونــة مــن أربعــة أخــوة ذكــور وأم وأب وزوجــة، حاصــل 
ــَظ مــن  عــى بكالوريــوس مــن جامعــة الحديــدة، ولــم يُْح

قبــل بفرصــة عمــل توفــر لــه دخــاً كافيــاً ومنتظمــاً.

ي مجــال تربيــة 
تهــا �ن ي ح�ن

اً مــن الــدورة الــىت ”اســتفدُت كثــ�ي
ــاً  ــب تمام ــذي يناس ــدي، وال ــل البل ــاج العس ــل وإنت النح
ي 

ي ومهــارا�ت
ي أعيــش فيهــا، وبــدأُت أســتثمر معــار�ن

ي الــىت
بيئــىت

ي مجــال 
وع صغــ�ي �ن ي الــدورة بإنشــاء مــرش

ي اكتســبتها �ن
الــىت

اء ثالثــة عيــدان نحــل  تربيــة النحــل، وذلــك مــن خــالل �ش
ــة  ــدأ مرحل ــا تب ــي عندم وع ــيع  مرش ــط لتوس ــدي، وأخط بل

قــراض“. باالإ

ــدي (مــن أ�ة متوســطة الحــال):  ــالم الجعي ــجان س أش
))اســتطعت أْن أقنــع زوجــي بالســماح لي بااللتحــاق بــدورة 
ــدرار  ــُت بهال ــا حلم ــة طالم ــك حرف ــس الئمتل ن العرائ ــ�ي تجه
الدخــل. أتقنــُت أساســيات فــن التجميــل، وعرفــت الكثــ�ي 
ي 

ا �ن ي كنــُت أجهلهــا، واســتفدُت كثــ�ي
عــن أ�ار الجمــال الــىت

ي نجــاح هــذا العمــل 
هــذا الــدورة. وأشــكر كل مــن ســاهم �ن

ي للنســاء 
ي بيــىت

وفتــح لنــا بــاب الــرزق. وحاليــا انــا أعمــل  �ن
ة وقــص  وصبــغ الشــعر و  ي تنظيــف البــرش

ن �ن ي يرغــ�ب
الــال�ت

ــالً  ــح لي مح ــاَء هللا أْن افت ــىن إْن ش ــس. وأتم ن العرائ ــ�ي تجه
ن العرائــس((. خاصــاً بتجهــ�ي

صينيــة ســعيد مرعــي (مــن أ�ة ذات دخــل محــدود 
وجــة وزوجهــا يعمــل باالأجــر اليومــي، لديهــا 6 أطفــال):  ف مرت
، والحمــد هلل  ”اســتفدُت مــن هــذه الــدورة الكثــ�ي والكثــ�ي
ي كان الصنــدوق 

يت مكينــة خياطــة بالمســتحقات الــىت اشــ�ت
. االآن ُفتحــت لي أبــواب رزق جديــدة، وبــدأت  ي

يعطيــىن
ــة  ي تلبي

ــاس، وقــدرُت أســاعد زوجــي �ن ــط المالبــس للن أخي
“. ــالي ــات أطف ــت ومتطلب ــات البي احتياج

ي الماديــة لــم تســمح 
ناجــي خميــس مفتــاح: ”ظــروف أ��ت

ــر  ــال باالئج ــدة أعم ي ع
ــت �ن ــد عمل ، وق ي

ــىت ــال دراس لي بإكم
، وجــاءت لي الفرصــة  ي

اليومــي مــن أجــل مســاعدة أ��ت
ــال  ــت. وفع ن ــوب واالن�ت ــى الحاس ــب ع ي التدري

ــة �ن الثمين
، حيــث فتحــْت لي المجــال  ي

ي حيــا�ت
اســتفدُت منهــا الكثــ�ي �ن

ــة  ي مقهــى نــت. وأشــكر كل مــن فكــر ببطال
ــأن اشــتغل �ن ب

ــم. ”. ــر قدراته ــباب وتطوي الش

ي مــن كليــة 
ف (19 عامــاً، المســتوى الثــا�ف محمــد عــلي حســ�ي

يعــة والقانــون، قريــة شــجينة، مديريــة الســخنة،  ال�ث
الحديــدة، وهــي واحــدة مــن أكــرث المناطــق فقــراً وانتشــاراً 
ي قســم صيانــة الموبايــل، حيــث كنــُت 

لاأميــة): ”تدربــُت �ن
ء  ي

ي هــذا المجــال. االآن أقــدر أغــ�ي أي �ش
ال أعــرف شــيئاً �ن

ــوع  ي أي ن
ي الجــوال، كمــا أســتطيع تشــخيص أي عطــل �ن

�ن
ــة  ــذه المهن ــة ه ــارعُت إل ممارس ــد س ــواالت. وق ــن الج م

ي للمجتمــع“.
ــا�ت ــم خدم ي وتقدي

ــىت ي قري
المنعدمــة �ن

أبنــاء  مــن  عامــاً،   23) عبــدهللا  عبــده ســيف  محمــد 
ــات  ــر مديري ــدى أفق ــل، إح ــة باج ــال بمديري ــة العم مدين
ــن 5  ــة م ي أ�ة مكون

ــش �ف ــا، يعي ــدة أيض ــة الحدي محافظ
ذكــور و3 إنــاث، أبــوه جنــدي متقاعــد. لــم يتمكــن محمــد 
ــة تعليمــه  دي مــن مواصل ي المــرت

بســبب الوضــع المعيــ�ث
الجامعــي، كمــا أنــه لــم يجــد فرصــة عمــل يســتطيع بهــا 
مســاعدة نفســه ووالــده لعــدم امتاكــه مهنــة تؤهلــه 

ــل.  ــوق العم ــول س لدخ

دورة  ي 
�ن بفاعليــة  والمشــاركة  الحضــور  عــى  ”حرصــُت 

نُت وحققــُت أعــى الدرجــات،  التمديــدات الكهربائيــة، فتمــ�ي
ــاعدة  ــا مس ــن خالله ــتطيع م ــة أس ــك مهن ــُت أمتل وأصبح
وكذلــك  كهربائيــاً  أكــون  ان  يتمــىن  كان  الــذي  والــدي 

ي مــن خاللــه“.
أســتطيع تطويــر ذا�ت

االطار )1(
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الصحة
ي تبذلهــا وزارة الصحــة 

ي مســاندة الجهــود الــىت
ي هــذا القطــاع �ف

تتمثــل رؤيــة الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة �ف
العامــة والســكان لرفــع نســبة تغطيــة الخدمــات الصحيــة االأساســية، وخدمــات االأمومــة والطفولــة وتعزيــز 
ــة  ــة االألفي ــداف التنمي ــق أه ي تحقي

ــاهمة �ف ــل المس ــن أج ــة، م ي ــوارد الب�ث ــي وإدارة الم ــام الصح أداء النظ
المتعلقــة بالجانــب الصحــي.
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ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلــة الرابعــة، فقــد خطــط الصندوق  وفقــا لمــؤ�ث
ف  وتجهــري وتأثيــث  لبناء/ترميــم  للتنميــة  االجتماعــي 
100 مرفــق صحــي لزيــادة فــرص الوصــول لخدمــات 
ي 

الرعايــة الصحيــة االأوليــة، وخدمــات االأم والوليــد �ف
ف 50 مرفقــاً صحيــاً  المناطــق المســتهدفة وتأثيــث وتجهــري
وتدريــب3,875  مــن الكــوادر الصحيــة الوســطية وقابــات 
المجتمــع وتأهيــل 840  قابلــة مجتمــع وكادر صحــي مــن 

ــتهدفة.  ــق المس المناط

ــدوق  ــور الصن ــداف، ط ــذه االأه ــق ه ــل تحقي ــن أج وم
ــة  ــة تقديري ــاً بتكلف وع ــورة 467 م�ث ة المذك ــرت ــال الف خ
وعــاً منجــزاً بتكلفــة  53.4 مليــون دوالر، منهــا 365 م�ث
ًة  مبــا�ث منهــا  يســتفيد  مليــون دوالر،  تعاقديــة 26.5 

حــوالي 1.8 مليــون شــخص (%64 منهــم نســاء).

ــل  ــادة تأهي ــم وإع ــاء وترمي وتهــدف هــذه المشــاريع لبن
ف 60 وحــدة صحيــة و31 مركــز صحــي  وتأثيــث وتجهــري
ومستشــفى و10 مراكــز أمومــة وطفولــة و30 مركــز طوارئ 
ي 

توليــد أساســية و23 مركــز طــوارئ توليــد شــاملة و�ف
ــب  ــة إل تدري ضاف ــة، باالإ ــات الجمهوري ــف محافظ مختل
وتأهيــل 2,655 قابلــة مجتمــع مــن المناطــق المســتهدفة. 
ــل 3,406  ــب وتأهي ــاً  بتدري ــاريع أيض ــت المش ــا هدف كم
ــاء ومســاعديهم  ــة الوســطية واالأطب ــوادر الصحي مــن الك
مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة االأوليــة.  ويوضــح الجــدول 

ــاً:  ــج تراكمي ي مــؤ�ث النتائ
ــالي التقــدم المحــرز �ف الت

ات قطاع الصحة الجدول 4: مؤ�ش

2011–20152015البيان

ي تمت الموافقة عليها
6467عدد المشاريع ال�ت

ي تمت الموافقة عليها 
التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت
)دوالر(

309,00053,364,415

20365عدد المشاريع الُمنَجزَة

1,100,87826,473,807التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

2,700,08026,008,262المنرصف )دوالر(

ون من المشاريع المنجزة  26,1241,758,286المستفيدون المبا�ش

5064نسبة المستفيدات )%(

10,262425,072العمالة المؤقتة الفعلية )يوم عمل(

االئنشطة المنجزة خالل العام 2015

ــة  ــاريع بتكلف ــتة مش ــر س ــم تطوي ــام 2015، ت ــال ع خ
منهــا  أربعــة  هدفــت  دوالر،  آالف   309 تقديريــة 
لحــج  محافظــة  ي 

�ف والســكان  الصحــة  مكتــب  لدعــم 
نجابيــة  االإ للصحــة  متنقلــة  عيــادة  مجهــزة:  بعربــات 
ســعاف لمستشــفى الوهــط، وللتمويــن  والطــوارئ واالإ
ي 

ــا�أ ــد كهرب ــة، ومول نجابي ــة االإ ــتودع الصح اف لمس �ث واالإ
ــة  ــب الصح ــة لمكت دارة العام ــاإ ــة ل ــتودعات الطبي للمس
وعــان لدعــم  ي المحافظــة، بينمــا هــدف م�ث

والســكان �ف
بســيارة  تعــز  محافظــة  ي 

�ف والســكان  الصحــة  مكتــب 
إســعاف لوحــدة الطــوارئ وتوريــد مولــدات كهربائيــة لـــ6 

مرافــق صحيــة. 

بتكلفــة  وعــاً  م�ث  20 إنجــاز  العــام  خــال  تــم  كمــا 
اســتفادة  منهــا  يســتفيد  مليــون دوالر،   1.1 تعاقديــة 
ــت  ــاث)، هدف ــم إن ــخصاً (%50 منه ة 26,124 ش ــا�ث مب
ف البنيــة التحتيــة لســتة مرافــق  ســتة منهــا إل تحســ�ي
تدريــب  إل  المشــاريع  بقيــة  بينمــا هدفــت  صحيــة، 
ي مجــال الرعايــة التكامليــة لصحــة الطفــل 

كــوادر صحيــة �ف
دارة الصحيــة للفــرق  ليــة لــاأم والوليــد واالإ ف والرعايــة المرف
الصحيــة وإعــادة التأهيــل النفــ�ي لضحايــا االأزمــات 

ي الــوالدة.
ورعايــة الخــدج وحديــىث
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ات القطاع ي إنجاز مؤ�ش
م �ن الجدول 5: التقدُّ

ات النتائج 2015مؤ�ش
المرحلة 
الرابعة 
)المنجز(

ات المرحلة  مؤ�ش
الرابعة )المخطط(

ي تم بناؤها / ترميمها 
4100100عدد المرافق الصحية ال�ت

فها ي تم تأثيثها وتجه�ي
66950عدد المرافق الصحية ال�ت

ي تم تأهيلهن 
0255240عدد قابالت المجتمع الال�ت

ي تم تدريبهن 
422,0782000عدد قابالت المجتمع الال�ت

ي تم تأهيلها 
عدد الكوادر الصحية ال�ت

60266300ذكور

32220300إناث

ي تم تدريبها
عدد الكوادر الصحية ال�ت

10714681125ذكور

50876750إناث

امج والقطاعات الفرعية خالل 2015 المشاريع المنجزة بحسب ال�ب

أ- البنية التحتية

ف البنيــة التحتيــة لخدمات  تــم إنجــاز ســتة مشــاريع لتحســ�ي
الرعايــة الصحيــة االأوليــة، بتكلفــة تعاقديــة 530,780 دوالر، 
ي 

مــن المتوقــع أن يســتفيد منهــا25,743 مــن الســكان �ف
المناطــق المســتهدفة ، 50 %  منهــم إنــاث ، تضمنــت 

ــة: هــذه المشــاريع التدخــات التالي

ــة ،  ــة النخل ي قري
ــة �ف ف وحــدة صحي ــري ــث وتجه ــاء وتأثي - بن

ــاء  ــة صنع ــة – محافظ ــة الخارجي ــة الحيم مديري

- بنــاء الوحــدة الصحيــة بمنطقــة الحماســية– مديريــة 
باالأثــاث  تزويدهــا  مــع   ، الحديــدة  محافظــة  اللحيــة– 
ــة  ــدة الصحي ــغيلها  والوح ــة لتش ات الازم ف ــري ــه التجه وكاف
تقــدم خدمــات رعايــة الحوامــل وتنظيــم االأ�ة وتطعيــم 
االأوليــة  ســعافات  واالإ للنســاء  والمعاينــة  الكــزاز  ضــد 
للنســاء واالأطفــال حيــث مــن المتوقــع أن تخــدم الوحــدة 

الصحيــة3 – 4 آالف نســمة.

 - أشــعوب  بالربــاط  الصحــي  المركــز  مرافــق  ترميــم   -
ــة  ــة - محافظــة تعــز ، وإضافــة محرقــة طبي ــة مقبن مديري
ي وتزويــد المركــز باالأثــاث والمعــدات واالأدوات 

وخــزان أر�ف
يخــدم   الصحــي  والمركــز  للتشــغيل   الازمــة  الطبيــة 
ــة ، وتتضمــن هــذه  ي 16 قري

حــوالي 16741 مــن الســكان �ف
الخدمــات (المعاينــة بأنواعهــا للرجــال والنســاء واالأطفــال ، 
نجابيــة  بــر والمجارحــة ، الصحــة االإ ب االإ التطعيمــات ، رصف
ــي  ــف الصح ــة ، التثقي ــوالدة الطبيعي ــم االأ�ة ، ال وتنظي
ــة  ــة المجتمعي ــة لصحــة الطفــل ، الرعاي ــة التكاملي ، الرعاي

ــعة). ي واالأش ــرب ــخيص المخ ــات التش ،خدم

-   ترميــم مبــىف ورشــة الصيانــة المركزيــة - مكتــب الصحــة 
ي  والســكان – محافظــة تعــز وتزويدهــا باالأثــاث المكتــىب
ــة الازمــة  ــة، والميكانيكي وني لكرت ــة، االإ والمعــدات الكهربائي
ونيــة  لكرت االإ واالأجهــزة  والمعــدات  االأدوات  صيانــة  ي 

�ف
الصحيــة  بالمرافــق  الخاصــة  الكهربائيــة  والمولــدات 
بأعمــال  ف  المختصــ�ي وتدريــب  بالمحافظــة،  المختلفــة 

ي هــذه المرافــق. 
الصيانــة �ف

ي قريــة النخلــة –مديريــة الحيمــة 
- بنــاء الوحــدة الصحيــة �ف

الداخليــة- محافظــة صنعــاء, مكونــة مــن أربــع غــرف، مــع 
ات الازمــة لتشــغيلها. وتقــدم  ف تزويدهــا بكافــة التجهــري
ف والمعاينــة  نجابيــة والتحصــ�ي الوحــدة خدمــات الصحــة االإ

لحــوالي 4122 مــن ســكان 11 قريــة مجــاورة. 

ــرب  ــة ع ــة بمنطق ــدة الصحي ــث الوح ف وتأثي ــري ــادة تجه - إع
ي تــم 

ف والــىت ق مديريــة خنفــر محافظــة أبــ�ي عثمــان �ث
ــدوق االجتماعــي ونهبــت معداتهــا  ــل الصن بناءهــا مــن قب
ي عصفــت بالمحافظــة، وذلــك لتتمكن 

بســبب االأحــداث الــىت
ــن  ــوالي 2500 م ــا لح ــم خدماته ــادة تقدي ــن إع ــدة م الوح

ــرى أخــرى مجــاورة.  ــة وســت ق ســكان المنطق

ي 
ــدارس �ف ــ�ث م ي ع

ــي �ف ي االجتماع
ــا�أ ــة االأخص ف غرف ــري - تجه

َــْي عبــس وحجــة باالأثــاث الــازم.  مدينتـ
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ب. بناء القدرات

ــف  ــت 465 أل ــة بلغ ــة تعاقدي ــاريع بتكلف ــة مش ــاز ثماني ــم إنج ت
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــدد مقدم ــادة ع ــت لزي دوالر، هدف

ــم. ــم ومعارفه ــز قدراته ــة وتعزي االأولي

ف  ف كمدرب�ي ف النفســي�ي وقــد تــم تدريــب 25 مــن االأطبــاء واالأخصائيــ�ي
ي مجــال إعــادة التأهيــل النفــ�ي لضحايــا االأزمــات، مــن 

ف �ف وطنيــ�ي
ــب  ــدف التدري ــدة. ويه ــار وصع ــدة وذم ــة والحدي ــة العاصم أمان
لتقديــم خدمــات الدعــم النفــ�ي للحــاالت المصابــة بالصدمــات 
اعــات المســلحة. وتــم كذلــك  ف النفســية مــن أثــر العنــف والرف
ي مستشــفى 

ف �ف تدريــب 5 أطبــاء (مــن بينهــم طبيبتــان) مــن العاملــ�ي
حــرض العــام وهيئــة المستشــفى الجمهــوري بمدينــة حجــة، 
ــب  ــن تدري ــاً ع ــوالدة، فض ي ال

ــىث ــدج وحدي ــة الخ ي رعاي
ــك �ف وذل

16 مــن أطبــاء العمــوم مــن 7 مديريــات (ومدينــة إب) بمحافظــة 
ــات النفســية  إب عــى الصحــة النفســية والتعــرف عــى االضطراب
والجســدية وطــرق معالجتهــا، واالإحالــة إل المراكــز المتخصصــة، 

ــع. ــة االأ�ة والمجتم وتوعي

ــة بمحافظــة  ــة العام ــة الثانوي ــل 35 مــن حمل ــك تأهي وجــرى كذل
ي 

نامــج دبلــوم لمــدة ثــاث ســنوات �ف نــاث) برب المهــرة (17 مــن االإ
ــذا  ــب، وك ــاعد طبي ات ومس ــرب ي والمخت

ــىف ــض المه ــال التمري مج
ــنة  ــوم س ــة الدبل ــن حمل ــاث) م ن ــن االإ ــع 40 (15 م ــل وترفي تأهي
تمريــض بعــد الشــهادة االأساســية إل دبلــوم ثــاث ســنوات 
ي 

ف �ف ف الفنيــ�ي تمريــض متوســط، وتــم إعطــاء االأولويــة للعاملــ�ي
ي مدينــة تعــز كونهــا مرافــق إحالــة 

الرئيســية �ف المستشــفيات 
ــة. ــز الصحي ــم المراك ــة، ث ــوادر تمريضي ــرب إل ك ــة أك وبحاج

ي محافظتــَـْي 
ووفــر الصنــدوق أيضــاً تدريبــاً لـــ42 قابلــة مجتمــع �ف

شــبوة وإب، حيــث تركــز التدريــب عــى الرعايــة المجتمعيــة 
لصحــة االأم والوليــد، والتعامــل مــع وإســعاف الحــاالت الطارئــة 
إل  ضافــة  باالإ المواليــد،  ورعايــة  الوليــدي  نعــاش  واالإ للــوالدة 
ــة  لي ف ــارات المرف ــل الزي ــة لعم ــارات الازم ــات المه إكســاب المتدرب
ي ســن 

ــات �ف ــال والفتي ــات واالأطف ــة لاأمه ــة الصحي ــم الرعاي لتقدي
نجــاب. كمــا تــم تزويــد المتدربــات بحقيبــة تحتــوي عــى أدوات  االإ

بــت 20 قابلــة مجتمــع مــن أمانــة  ات إنعــاش الوليــد. َوُدرِّ ف وتجهــري
والجــوف  والمحويــت  مــأرب وصنعــاء  العاصمــة ومحافظــات 
كمدربــات عــى برنامــج الرعايــة المجتمعيــة لصحــة االأم والوليــد. 
ــاً  ــم أيض ــة. وت ــارات ٌميداني ٌّ وزي ــىي ــٌق عم ــَب تطبي ــَل التدري تخل
ي مستشــفى حــرض العــام 

تدريــب 12 مــن الممرضــات العامــات �ف
ــة الخــدج  ي رعاي

والمستشــفى الجمهــوري بمدينــة حجــة، وذلــك �ف
ــوالدة. ي ال

ــىث وحدي

ــن 10  ــاث) م ن ــن االإ ــم م ــاً (29 منه ــاً صحي ــك 48 عام َوُدرِّب كذل
التكامليــة  الرعايــة  برنامــج  مديريــات بمحافظــة صعــدة عــى 
صابــة والوفيــات  لصحــة الطفــل، والــذي يهتــم بخفــض نســبة االإ
ف االأطفــال دون ســن الخامســة... فضــاً عــن تدريــب 24 مــن  ــ�ي ب
ــة  ــز الصحي ي المراك

ــة �ف ــة االأولي ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم مقدم
ي 

ي 10 مديريــات بالمحافظــة، وذلــك �ف
والمستشــفيات الريفيــة �ف

ف  مجــال التثقيــف الصحــي. ويهــدف التدريــب إل تزويــد العاملــ�ي
ــري  ــة لتغي ــارات التثقيفي ــات والمه ــارف والمعلوم ف بالمع ــ�ي الصحي
الســلوكيات الخاطئــة للوقايــة مــن االأمــراض وتعزيــز الصحــة 

ــة.  العام

ف  كمــا درب الصنــدوق 50 مــن المديريــن والــوكاء واالأخصائيــ�ي
ي 

ــىت ي مدين
ــدارس �ف ي 10 م

ــاث) �ف ن ــن االإ ــم م ف (17 منه ــ�ي االجتماعي
ي تعزيــز الصحــة النفســية المدرســية 

حجــة وعبــس، وذلــك �ف
ــا  ــي. كم ــ�ي واالجتماع ــوي والنف ب ــم الرت ــات الدع ــم خدم وتقدي
ــب الصحــة والســكان  ــل 49 مــن موظفــي مكات ــب وتأهي ــم تدري ت
ــتة  ــدة س ــران لم ــة عم ــات بمحافظ ي 9 مديري

ــاث) �ف ن ــن االإ (12 م
ــد  ــب إل تزوي ــدف التدري ــة. ويه دارة الصحي ي االإ

ــك �ف ــهر، وذل أش
ف االأداء  داريــة الازمــة لتحســ�ي ف بالمعــارف والمهــارات االإ المشــارك�ي

ي الخدمــات الصحيــة.
�ف
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ــة،  ي ــة للمــوارد الب�ث اتيجية الوطني ــر االســرت ــم خــال العــام دعــم وزارة الصحــة العامــة والســكان بتطوي ت
ــة  ف العربي ــ�ي ــا باللغت ــا وطباعته ــم إعداده كاء, وت ــ�ث ــع ال ــا جمي ه ــل حرف ــة عم ي ورش

ــهارها �ف ــم إش ي ت
ــىت وال

ــة. ي ف نجلري واالإ

االئنشطة قيد التنفيذ
بلــغ عــدد المشــاريع قيــد التنفيــذ منــذ عــام 2011 حــىت نهايــة 2015 حــوالي 106 مشــاريع بتكلفــة تقديريــة 27 
وعــاً بلغــت  وعــاً تــم توقيــع عقــود عليهــا بتكلفــة 18 مليــون دوالر (منهــا 25 م�ث مليــون دوالر، منهــا 84 م�ث
ــك  ــة المشــاريع باســتثناء 8 مشــاريع، وذل ي بقي

ــف العمــل �ف ــد توق ــا %100). وق ــادي فيه نجــاز الم نســبة االإ
  . بســبب توقــف التمويــل الــذي مثــل العائــق االأكــرب

الجدول 6: بالمشاريع تحت التنفيذ والمنجزة خال 2015 وخال المرحلة الرابعة (2015-2011)

امج  القطاعات/ ال�ب
الفرعية

مشاريع تم تطويرها 
ي 2015

�ف
مشاريع منجزة خالل 

2015
مشاريع تحت التنفيذ إل 

نهاية 2015
المشاريع المنجزة 2011 – 

2015

عدد 
التكلفة 

التقديرية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة 

التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة 

التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة التعاقدية 

)دوالر(

977,413 16 594,467 7 137,914 3 50,000 1 البناء المؤسسي 

1,053,036 6 365,909 2 0 0   التعليم الصحي 

115,977 1 1,405,943 4 0 0   الرعاية الصحية الثانوية

9,153,272 136 4,344,230 37 882,601 12 114,000 2 الرعاية الصحية االولية

571,588 39 69,321 14 44,206 3   الصحة النفسية 

14,278,045 167 42,895397,290,218 3 145,000 3 الصحة االنجابية

45,923 3 6,160 1 15,589 1   صحة المواليد 

تأهيل كوادر الصندوق 
االجتماعي

   0 0 0 0 5 437,424

النقد مقابل الخدمة 
االجتماعية

   0 0 4 3,815,214 1 4,512

جمالي 6309,000221,123,20510818,073,82637426,637,190االإ

برنامج القسائم الصحية لالئمومة والطفولة
مــوت  ــدة وحرف ــة محافظــات تعــز وصنعــاء والحدي ــة لاأمومــة والطفول يســتهدُف برنامــُج القســائم الصحي
ي هــذه المناطــق 

ي أمانــة العاصمــة، ويهــدُف إل تزويــد النســاء  – بمــن فيهــن النازحــات – �ف
ة �ف واالأحيــاء الفقــري

ي 
ــىث ــة االأطفــال حدي ــة، ورعاي ــة للحصــول عــى خدمــات االأمومــة االآمن وبصــورة منتظمــة  بالقســائم الصحي

الــوالدة، وخدمــات تنظيــم االأ�ة.

قامة  كمــا ستســتفيُد النســاُء الحوامــُل مــن مبالــَغ نقديــٍة لتغطيــة تكاليــف االنتقــال (المواصــات) والطعــام واالإ
ــات  ــة مضاعف ــك أي ــة كذل ــوالدة، ولتغطي ــاء ال ــا إل المستشــفى أثن ــم إدخاله ي يت

ــىت ــرأة ال ــق واحــد للم ِلُمراف
تحــدث للمــرأة أثنــاء الحمــل، ولــام ومولودهــا أثنــاء الوضــع أو بعــد الــوالدة. وســيتم أيضــاً توفــري قســائم 

صحيــة لعــاج النواســري الوالديــة.
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َّذة تراُكمياً ح�ت نهاية عام 2015 وع الُمَنفـ أنشطة الم�ش

تيبــات المؤسســية،  وع، مــن أهمهــا الرت يــة للمــ�ث تــم تنفيــذ العديــد مــن االأنشــطة خــال المرحلــة التحضري
جهــات العمــل، واختيــار مناطــق العمــل  اتيجيات وموِّ وع، وتطويــر اســرت وبنــاء قــدرات موظفــي المــ�ث
جغرافيــاً، وتوزيــع القســائم، واختيــار وتدريــب مقدمــي الخدمــات الصحيــة،  والتســويق االجتماعــي، وإنشــاء 

ــم. ــة والتقيي وع، والمراقب نظــام إدارة المعلومــات الخــاص بالمــ�ث

ــة  ــْي مناخ َ ــتهَدفة ومديريتـ ــات المس ي المحافظ
وع �ف ــ�ث ــي للم ــذ التدريج ــداد للتنفي ع ي االإ

ــدء �ف ــم الب ــد ت وق
ف عمليــة اختيــار وتدريــب 71 موزِّعــاً  ف المذكورتــ�ي ي المديريتــ�ي

ف (تعــز)، وتــم �ف (محافظــة صنعــاء) والشــمايت�ي
ــة. .  ي المجتمعــات المحلي

ــة �ف ــع القســائم  الصحي ــل وتوزي ــك لتســهيل التواُص ــاث) ، وذل ــاً (%87 إن ف ْ وُم�ث
ي تنفيــذ 

، والذيــن سيشــاركون �ف ف ي المديريتــ�ي
مــي الخدمــات الصحيــة �ف كمــا تــم اختيــار وتدريــب 59 مــن مقدِّ

نامــج. وقــد تــم تصميــم وطباعــة وتوزيــع 7 آالف قســيمة صحيــة. غــري أنَّ هــذه االأنشــطة توقفــت بســبب  الرب
توقــف التمويــل مــن قبــل الممــول.

وطة )2013–2017( التدخالت التغذوية المتكاملة والتحويالت النقدية الم�ش

تــمَّ تصميــُم مشــاريع التدخــات التغذويــة المتكاملــة والتحويات 
ُم جملــة مــن الخدمــات، وذلــك  وطــة بحيــث تقــدِّ النقديــة الم�ث
ــاَل  ــتهدُف االأطف ــة، وتس ــة المجتمعي ــي الصح ــال متطوع ــن خ م
ي محافظــة 

دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن ســوِء التغذيــة �ف
ي اليمــن مــن حيــث ســوء 

ــا االأعــى �ف اتُه ــُذ مؤ�ث ي تَُع
الحديــدة الــىت

تغذيــة االأطفــال.

ة  ُم حوافــَز ماليــًة مبــا�ث وع بحيــث يقــدِّ وقــد تــم تصميــم المــ�ث
للفئــات المســتهَدفة لتشــجيعها عــى اســتمرار االســتفادة مــن 
ــة  ــال تغذي ي مج

ــات �ف ــن التدخ ــاً، وم ــة، عموم ــات الصحي الخدم
ــوص.  ــه الخص ــى وج ات – ع ــل الفقري ــاء الحوام ــال والنس االأطف

ــة.  ــة بالتغذي ــات المتصل ف الممارس ــ�ي وع إل تحس ــ�ث ــدف الم ويه
ولبلــوغ هــذا الهــدف، ســيتم تنفيــذ العديــد مــن االأنشــطة، 
ف بســوء  منهــا الكشــف عــن االأطفــال دون ســن الخامســة والمصابــ�ي
ــة  ــم إحال ــات. ويت ــل والمرضع ــك الحوام ــاد، وكذل ــة الح التغذي
ودعــم جميــع حــاالت ســوء التغذيــة المســتهدفة إل المرافــق 
ي مجــال 

الصحيــة لتلقــي العــاج، والقيــام بأنشــطة التوعيــة �ف
التغذيــة الأمهــات االأطفــال ، فضــاً عــن تقديــم مســاعدات نقديــة 
ــة. ــة والصحي ــطة التغذوي ي االأنش

ــاركة �ف ــة بالمش وط ــة م�ث إضافي

ــق  ي المناط
ات �ف ــري ــاء الفق ــن النس وُع 4,800 م ــ�ث ــتهدُف الم ويس

ــدوق  ــتفيدات صن ــن مس ــن م ــم اختياره ي يت
ــا�ت ــتهدفة، وال المس

َط أن يكــون لديهــن أطفــال دون الثانيــة  الرعايــة االجتماعيــة، ويُشــرت
مــن العمــر ويشــتملن عــى امــرأة حامــل.

ــات  ــطة والفعالي ــن االأنش ــد م ــتكمال العدي ــاز واس ــم إنج ــد ت وق
ي إطــار كلٍّ مــن التدخــات التغذويــة المتكاملــة والتحويــات 

�ف

تيبــات المؤسســية، وبنــاء القــدرات  وطــة، ومنهــا الرت النقديــة الم�ث
ــة. ــطة الميداني ــن االأنش ــدد م ــتهَدفة  وع ــد االأ� المس ، وتحدي

إجمــاالً، تــم عقــد لقــاءات واجتماعــات مــع كافــة االأطــراف 
ي 

�ف ة  الخــرب ذات  وبالجهــات  وبالتغذيــة،  ف  وعــ�ي بالم�ث المعنيــة 
ــدوق  ــب الصحــة، وصن ي شــملت مكات

ــىت ــة، وال ــات النقدي التحوي
الرعايــة االجتماعيــة والمنظمــات غــري الحكوميــة المحليــة والدوليــة 

ــل. ــذا الحق ي ه
ــة �ف العامل
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الفئات ذات االحتياجات الخاصة
ي تعزيــز الدمــج االجتماعــي والحقــوق والفــرص 

ي قطــاع ذوي االحتياجــات الخاصــة �ف
ــُل رؤيــة الصنــدوق �ف تَتمثَّ

ســاءة. ف لاإ عاقــة المعرضــ�ي المتكافئــة لاأطفــال ذوي االإ
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كاء  ــ�ث ــع ال ــع جمي ــاع م ــذا القط ي ه
ــدوق �ف ــل الصن يعم

ي تعزيــز الدمــج 
ي المســاهمة �ف

لتحقيــق رؤيتــه المتمثلــة �ف
ــة لاأطفــال ذوي  االجتماعــي والحقــوق والفــرص المتكافئ
لاأهــداف  وتحقيقــاً  ســاءة  لاإ ف  والمعرضــ�ي عاقــة  االإ

نمائية لاألفية. االإ

ويهــدف الصنــدوق – مــن خــال برامجــه المختلفــة – إل 
عاقــة  االإ االأطفــال ذوي  مــن  أكــرب  إل عــدد  الوصــول 
ف نوعيــة  ي تحســ�ي

ســاءة، والمســاهمة �ف ف لاإ والمعرضــ�ي
ســاءة،  ف لاإ عاقــة والمعرضــ�ي الحيــاة لاأطفــال ذوي االإ
ات  والخــرب القــدرات  وتنميــة  تطويــر  ي 

�ف والمشــاركة 
لقضايــا  التحســس  زيــادة  عــى  والعمــل  المحليــة، 

ساءة. ف لاإ عاقة والمعرض�ي االأطفال ذوي االإ

ي تدخاتــه خــال 
�ف الصنــدوق  ركــز  ذلــك،  إطــار  ي 

و�ف
اتيجيات  المرحلــة الرابعــة عــى تطويــر السياســات واالســرت
ــة  ، ودعــم البني ي

المبنيــة عــى النهــج التشــاركي والحقــو�ت
ف نوعيــة الخدمــات التعليميــة والصحيــة  التحتيــة وتحســ�ي
المقدمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة وبنــاء قــدرات 
التأهيــل  برامــج  تأســيس  ي 

�ف التوســع  مــع  مقدميهــا، 
لضعــاف  المقدمــة  التعليميــة  والخدمــة  المجتمعــي 
، واالأطفــال ذوي صعوبــات  ف ديــ�ي البــر، واالأطفــال التوحُّ
ــد،  ــجيل الموالي ــج تس ــم برام ــى دع ــاوة ع ــم، ع التعلُّ
وبنــاء قــدرات مقدمــي خدمــات االكتشــاف المبكــر وطرق 

ــل. التدخ

ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف القطــاع، تــم خــال 2011-
بتكلفــة تقديريــة تتجــاوُز  وعــاً  2015 تطويــر 271 م�ث
ــتفيد  ــاً يس وع ــاز 236 م�ث ــم إنج ــون دوالر. وت 15.5 ملي

ة حــوالي 20 ألــف شــخص (%43 منهــم مــن  منهــا مبــا�ث
نــاث)، وتولــد حــوالي 332 ألــف فرصــة عمــل (الجــدول  االإ

.(7

ات قطاع الفئات ذات االحتياجات الخاصة الجدول 7: مؤ�ش

2011–20152015البيان

ي تم تطويرها
0271عدد المشاريع ال�ت

ي تم 
التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

تطويرها )دوالر(
015,545,011

22236عدد المشاريع الُمنَجزَة

التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة 
)دوالر(

1,343,8589,764,969

122,1896,733,249المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع  المستفيدون المبا�ش
المنجزة 

76319,959

4943نسبة المستفيدات )%(

16,994331,940العمالة المؤقتة الفعلية )يوم عمل(

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلــة الرابعــة فقــد خطــط الصنــدوق  وفقــاً لمــؤ�ث
ــة خــال هــذه  ي المــدارس الحكومي

لدمــج 5000 طفــل �ف
المرحلــة الرابعــة، وحــىت نهايــة ديســمرب 2015 تــم دمــج 

نــاث). 6877 طفــاً (3,654 منهــم مــن االإ
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ي دمج االئطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 الجدول 8: التقدم �ن

2015مؤ�ش النتائج

المنجز 
تراكمياً 
-2011(
)2015

ات  مؤ�ش
المرحلة 

الرابعة 

ي المدارس 
أطفال ذوو احتياجات خاصة أدمجوا �ف

العامة

4343,2232500ذكور

4353,6542500إناث

جمالي 8696,8775,000االإ

امج والقطاعات الفرعية المشاريع المنجزة خالل 2015 حسب ال�ب

ي 4 
وعــاً بتكلفــة تعاقديــة بلغــت حــوالي 1.3 مليــون دوالر(الجــدول 5)، تنوعــت أنشــطتها �ف تــم إنجــاز22 م�ث

: قطاعــات فرعيــة عــى النحــو التــالي

أ. التعليم الشامل والخاص
ي دمج االأطفال 

نامج إل المســاهمة �ف يهــدف هــذا الرب
ي التعليــم العــام عاوة 

ذوي االحتياجــات الخاصــة �ف
ــز  ف بمراك ــال الملتحقــ�ي ــل االأطف ــم وتأهي عــى تعلي
بيــة  ي الرت

بيــة الخاصــة وذلــك بدعــم جهــود وزار�ت الرت
والتعليــم والشــئون االجتماعيــة والعمــل وذلــك مــن 
ــة  بي دارات الرت ــ�ي الإ ــم المؤس ــم الدع ــال تقدي خ
ــز  ــة ومراك عاق ي االإ

ــة �ف ــات العامل ــاملة والجمعي الش
وإنشــاء  محافظــات،  عــدة  ي 

�ف الخاصــة  بيــة  الرت
ف المــدارس  فصــول، وإعــادة تأهيــل وتأثيــث وتجهــري
تعليميــة،  مصــادر  غــرف  وتأســيس  الدامجــة، 
وتدريــب الكــوادر، وتزويــد هــذه المــدارس والمراكــز 

ــة. ــائل واالأدوات التعليمي ــات بالوس والجمعي

وقــد تــم خــال 2015 إنجــاز 10 مشــاريع هدفــت 
نــاث)  إل تأهيــل ودمــج 869 طالبــاً (435 مــن االإ
ــة  ــة والحركي عاقــات الســمعية والبري مــن ذوي االإ
ي المــدارس 

والذهنيــة وذوي الصعوبــات التعليميــة �ف
ــة مــن خــال االأنشــطة التاليــة: الحكومي

ب. البنية التحتية 
غــرف مصــادر –  دراســياً, و5  بنــاء 15 فصــاً 

تعليميــة, و8 حمامــات, و5 تســهيات هندســية, 
ف 19 فصــاً و12 غرفــة مصــادر  وتأثيــث وتجهــري
ي محافظــات تعز, 

ي 14 مدرســة تربيــة شــاملة �ف
�ف

إب, الحديــدة, ذمــار, البيضــاء, حجــة, وعمــران.

ة –  ي عزلــة الزكــري
ي تربيــة شــاملة �ف

تزويــد مدرســىت
ــائل  ــز بوس ــة تع ف بمحافظ ــمايت�ي ــة الش بمديري
تعليميــة متخصصــة, و كذلــك تزويــد 5 مدارس 

ي محافظــة الحديــدة بــأدوات رياضيــة.
�ف

ج. التدريب 
اجتماعيــاً –  وأخصائيــاً  معلمــاً   262 تدريــب 

ي 25 
وإداريــاً تربويــاً وعامــل تأهيــل مجتمعــي �ف

ي ومركــز تربيــة 
مدرســة حكوميــة  ومعهــد مهــىف

ي محافظــات  تعــز , إب, الحديــدة,  
خاصــة �ف

ذمــار, البيضــاء, حجــة, و عمــران عــى آليــة 
المعالجــة   , التشــخيصي التقييــم  الدمــج, 
عاقــة  النطقيــة, طــرق وأســاليب تعليــم ذوي االإ
بوية  الســمعية والبريــة, وإعــداد الخطــط الرت
والمهــارات  الفــردي,  والتخطيــط  والفرديــة، 

ــة. الحياتي

تدريــب 56 موجهــاً تربويــاً وموجه تربية شــاملة – 
ي عبــس والمحابشــة 

ــىت ــة حجــة ومديري ي مدين
�ف

بمحافظــة حجــة عــى طــرق وأســاليب تعليــم 
عاقــة, والدمــج وآلياتــه، وتوظيــف غــرف  ذوي االإ

المصــادر.

تدريــب 82 معلمــاً وأخصائيــاً اجتماعيــاً وموجهاً – 
مدينــة  ي 

�ف حكوميــة  مــدارس   7 مــن  تربويــاً 
حجــة عــى تقييــم وتشــخيص ذوي صعوبــات 
العاجيــة,  امــج  والرب وتعليمهــم،  التعلــم 
ــك  ــادر، وكذل ــرف المص ــتخدام غ ــة اس وكيفي
إجــراء تقييــم قـَبــْـل وبعــد التدريب حــول أداء 
المعلــم والطــاب ذوي الصعوبــات التعليميــة 
ــة  ــائل التعليمي ــدارس بالوس ــذه الم ــد ه وتزوي

ــة. ــات التعليمي ــذوي الصعوب ــة ب الخاص

إجــراء فحوصــات ســمعية لـــ 56 طالبــاً وطالبــة – 
ــة  ة بديري ــري ــة الزك ي عزل

ــج �ف ــدارس الدم ــن م م
ف بمحافظــة تعــز. الشــمايت�ي
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د. التوعية 

, مجالــس آبــاء وأمهــات, خطبــاء  ف توعيــة 38 تجمعــاً محليــاً (معلمــ�ي
ــي  ــل المجتمع ــة التأهي ــة ولجن ــة وطابي ــس محلي ــاجد, مجال مس
ــس  ــة عب ــز, ومديري ــة تع ف بمحافظ ــمايت�ي ــة الش ي مديري

) �ف ــالي وأه
بمحافظــة حجــة, وريديــة بمحافظــة عمــران، وذلــك حــول مفاهيم 

بيــة الشــاملة والدمــج. الرت

ي 
بيــة �ف ف بمكاتــب الرت ف تربويــ�ي توعيــة مــدراء مــدارس وموجهــ�ي

مدينــة حجــة بمحافظــة حجــة حــول ذوي الصعوبــات التعليميــة 

وتعليمهــم.

ي إطــار االأنشــطة المتصلــة بالمناهــج واالأدلــة، فقــد تــم تكييــف 
و�ف

بويــة لــذوي الصعوبــات  االختبــارات التقويميــة والكشــفية الرت
التعليميــة مــع البيئــة اليمنيــة، وبمــا يتــاَءم مــع المنهــج الــدراسي 
ــة  بي ــة ومــدارس الرت بيــة الخاص ي مراكــز الرت

ــا �ف ، وتجربته ي
اليمــىف

ــم. ــة والتعلي بي ــل وزارة الرت ــن قب الشــاملة، وإقرارهــا م

ه. التأهيل المجتمعي

اتيجية تهــدف  ــل المرتكــز عــى المجتمــع هــو اســرت إعــادة التأهي
ــي  ــج االجتماع ــرص والدم ــؤ الف ــق تكاف ــل وتحقي ــادة التأهي إل إع
ي المجتمــع, ويتــم 

عاقــة �ف وشــمول جميــع االأشــخاص ذوي االإ
عاقــة  تنفيذهــا مــن خــال تضافــر جهــود االأشــخاص ذوي االإ
أنفســهم وأ�هــم والمنظمــات والمجتمعــات. ويهــدف الصندوق 
ي 

عاقــة �ف نامــج إل الوصــول إل االأطفــال ذوي االإ مــن هــذا الرب
االأريــاف وتمكينهــم مــن الحصــول عــى الخدمــات والفــرص، مــن 

ــة. ــق الريفي ي المناط
ــي �ف ــل مجتمع ــج تأهي ــيس برام ــال تأس خ

ي عــام 2015 دعمــه الأنشــطة التأهيــل 
وقــد واصــل القطــاع �ف

إل  االأول  هــدف   : ف وعــ�ي م�ث إنجــاز  خــال  مــن  المجتمعــي 
ــج  ي إطــار برنام

ــل المجتمعــي �ف ــات التأهي ــز خدم ف وتعزي تحســ�ي
ي مدينــة رداع (محافظــة البيضــاء), 

التأهيــل المجتمعــي القائــم �ف

ف هــدف االآخــر إل تأســيس خدمــات التأهيــل المجتمعــي  ي حــ�ي
�ف

ــال  ــن خ ــك م ــة)، وذل ــة ريم ــام (محافظ ــاد الطع ــة ب ي مديري
�ف

ــال ذوي  ــخيصية لاأطف ــة تش ــات طبي ــوحات وفحوص ــراء مس إج
عاقــة  االإ تأهيــل 143 مــن أ� االأطفــال ذوي  عاقــة، وكــذا  االإ
عاقــة، وتأهيــل 180  عــرب عامــىي التأهيــل، وتوعيــة 520 حــول االإ
طفــاً/ة، وتدريــب 48 مــن عامــىي التأهيــل واللجــان المجتمعيــة 
ي 

ــا�أ ــر النم ــر, والتأخ ــاف المبك ــي واالكتش ــل المجتمع ــى التأهي ع
ضافــة  ايــل وتعليــم الكفيــف.. باالإ والمحاســبة وفــن الحركــة والرب
بالوســائل  وتزويدهــا  الروضــة  فصــىي  ف  وتجهــري تأثيــث  إل 
التعليميــة المتخصصــة، وتأثيــث غرفــة التأهيــل المجتمعــي، 
الازمــة  المكتبيــة واالأدوات والوســائل  ات  ف بالتجهــري وتزويدهــا 
ــال  ــل لاأطف ــج التأهي ــي وبرام ــاج الطبيع ــات الع ــم خدم لتقدي

عاقــة. ذوي االإ

ي غرفة المصادر
كفيفة تتعلم القراءة �ف
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و. تنمية الطفولة المبكرة

نامــج عــى تنميــة الطفــل  ي هــذا الرب
يركــز الصنــدوق �ف

مــن (0-8 ســنوات)عرب عــدد مــن االأنشــطة المتعــددة 
ي تنظــر للطفولــة المبكــرة مــن زوايــا خدميــة 

الــىت
متعــددة (تربويــاً، صحيــاً، نفســياً) مســتفيداً مــن 
قــدرة وإمكانيــة الصنــدوق القطاعيــة المتعــددة, تــم 
إنجــاز5 مشــاريع اســتهدفت 3,689 طفــاً وطفلــة 

ــة : مــن خــال االأنشــطة التالي

ي 11 
تأســيس خدمــات االكتشــاف والتدخــل المبكــر �ف

ــة تعــز (محافظــة  ي مدين
ــاً �ف ــزاً صحي مستشــفى ومرك

ي مدينــة عمــران (محافظــة عمــران).
تعــز) و�ف

 تدريــب 78 طبيــب ومســاعد طبيــب وأخصائيــاً مــن 
11 مستشــفى عامــاً ومرفقــاً صحيــاً، و5 جمعيــات 
ــال  ي مج

ــك �ف ــران، وذل ــز وعم ــْي تع َ ي مدينتـ
ــة �ف إعاق

عاقــات, والتشــخيص الوظيفــي  االكتشــاف المبكــر لاإ

وحفــظ  البيانــات  وتحليــل  والعــاج,  والرعايــة 
الســجات.

ــز  ي 10 مراك
ــر �ف ــاف مبك ــرف اكتش ف غ ــري ــث وتجه تأثي

االكتشــاف  بــأدوات ومعــدات  هــا  ف صحيــة وتجهري
المبكــر.

النــور  معهــد  ي 
�ف وأخصائيــاً  معلمــاً   21 تدريــب 

ي محافظتـَْي عدن 
ف �ف ف وجمعيتــَـْي المكفوف�ي للمكفوف�ي

ولحــج، وذلــك عــى التدخــل المبكــر لاأطفــال ذوي 
ــتهدفة  ــات المس ــد المؤسس ــة وتزوي ــة البري عاق االإ
ة). بلوحــات قيــاس ومعينــات بريــة (عدســات مكــرب

ي االكتشــاف 
طباعــة دليلـَــْي المتــدرب والمــدرب �ف

عاقــة، وتوزيعهمــا عــى 110 مراكــز صحيــة  المبكــر لاإ
ــة. ــوم الجمهوري ي عم

�ف

ز. الحماية

ف نوعيــة  ي تحســ�ي
نامــج إل المســاهمة �ف يهــدف الرب

(االأيتــام,  ســاءة  لاإ ف  المعرضــ�ي لاأطفــال  الحيــاة 
االأحــداث, أطفــال الشــوارع, االأطفــال العاملــون، 
بــون,  , االأطفــال المهرَّ ف ي مخيمــات النازحــ�ي

االأطفــال �ف
المســنون، والفئــات االأَْول بالرعايــة... وذلــك مــن 
ي تقــدم 

ــىت ــز ال ــة للمراك ــة التحتي ف البني خــال تحســ�ي
ــز  ــات، ودعــم برامجهــا، وتعزي الخدمــات لهــذه الفئ
قــدرة الجهــات العاملــة معهــا لحمايــة االأطفــال، 
الحمايــة  توفــر  ي 

الــىت واالآليــات  النظــم  ووضــع 
لاأطفــال، وذلــك مــن خــال التدخــات التاليــة:

ف وتأثيــث مركــز الحمايــة –  بنــاء واســتكمال تجهــري
ــة حــرض  ي مدين

ــة �ف ــة للطفول ــة المؤقت االجتماعي
بمحافظــة حجــة، والــذي اســتهدف 800 مــن 
ي خــاف مــع 

ف واالأطفــال �ف بــ�ي االأطفــال المهرَّ
ف  عاملــ�ي وأطفــال  شــوارع  وأطفــال  القانــون 

. ف وأطفــال معنَّفــ�ي

ــل –  ــون وطف ــع القان ــاف م ي خ
ــاً �ف ــة 77 طف توعي

رشــاد  ف وحقــوق الطفــل واالإ ــ�ي شــارع حــول قوان
ــة. ــارات الحياتي ــى المه ــم ع ، وتدريبه ــ�ي النف

ــزاع –  ي ن
ــال �ف ــع االأطف ف م ــ�ي ــن العامل ــب 25 م تدري

مدينــة  ي 
�ف المركــزي  الســجن  ي 

�ف القانــون  مــع 
تعــز عــى قانــون الحــدث, ومشــكاتهم وكيفيــة 

ــا. ــل معه التعام

الحمايــة –  مركــز  ي 
�ف ف  العاملــ�ي مــن   134 تدريــب 

االجتماعيــة المؤقتــة للطفولــة ومكتــب الشــئون 
ي 

�ف المحــىي  والمجلــس  والعمــل  االجتماعيــة 
ي مدينــة 

مدينــة حــرض ودار رعايــة االأيتــام �ف
مديريــة  ي 

�ف االآمنــة  الطفولــة  ومركــز  حجــة 
المظفــر بمحافظــة تعــز عــى الحمايــة والتأهيــل 
دمــاج  , واقتفــاء أثــر االأطفــال، وإعــادة االإ النفــ�ي
االجتماعــي, وتنميــة المهــارات الحياتيــة لاأطفال, 
ــة  ــز الرعاي ــة لمراك داري ــف االإ ــيات الوظائ وأساس
، وتنفيــذ  ي

رشــاد المهــىف االجتماعيــة, ودليــل االإ
رشــاد  االإ برنامــج  وتقييــم  متابعــة  جلســات 

... ي
المهــىف

مديريــات –  ي 
�ف الشــوارع  الأطفــال  ي 

ميــدا�ف مســح 
(تعــز). والمظفــر  والقاهــرة  صالــة 

ــر –  ــة المظف ــة بمديري ــة االآمن ــز الطفول ــد مرك تزوي
ات. ف ــري ــاث والتجه ــض االأث ببع
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وضع تنفيذ المشاريع ميدانياً خالل عام 2015

ــذ, كان  ــت التنفي ــاً تح وع ــاك 38 م�ث ــام 2015، كان هن ــال الع خ
 , ي

ي تعــرث تنفيذهــا ثــم الوضــع االأمــىف
التمويــل هــو العائــق االأهــم �ف

ــطة  ــاز االأنش ــم إنج ــطتها, و4 ت ــة أنش ــتكمال كاف ــم اس ــا 11 ت منه
ــل والظــروف  ــر التموي ــدم توف ــا نتيجــة ع ــا وإغاقه الرئيســية فيه

ف المذكوَريْــن), فضــاً عــن  االأمنيــة, و23 منهــا متوقــف (للســبب�ي
ــم يتــم تطويرهــا نتيجــة عــدم  ي خطــة القطــاع ل

مشــاريع2015 �ف
ــل. ــر التموي توف

ها الصندوق واقعاً أمنية ص�ي

ــل صغــار  ــىي مث ــون لي مدرســة مث ــأن تك ــم ب ــا أحل ــذ صغــري وان من
ي كنــت أتســال كيــف ذلــك وانــا فاقــد للســمع ومدينــة 

ي . لكنــىف
حــار�ت

ف ســمعياً  خمــر كاملــًة ليــس فيهــا مدرســة بــل فصــل واحــد للمعاقــ�ي
ي 

ــىت ــي أخ ــت ومع ــأس كن ــاء والي ف الرج ــ�ي ــة وب ــم واالأمني ف الحل ــ�ي . وب
الصغــرى وأخــي االأكــرب الذيــن يعانــون فقدان الســمع مثىي مســتمرين 
ــا  ــة  لنتعلم مثلن ي المدرس

ــجلنا �ف ــأن يس ــداي ب ــى وال ــط ع ي الضغ
�ف

نــا ممــن خلــق هللا . لتكلــل جهودنــا بالنجــاح فــكان تســجيلنا  مثــل غري
ي لــم يؤهــل كادرهــا عــى مــا نحتــاج إليــه مــن 

ي إحــدى المــدارس الــىت
�ف

وســائط وطرائــق لنقــل المعلومــة إلينــا لتســتمر معاناتنــا مــع كتــاب ال 
ف . نفهــم محتــواه لســن�ي

ي هــذه الحلكــة مــن المعانــاة يشــعل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة 
و�ف

ي الســام 
مشــعل النــور االأول مــن خــال بنــاء فصــول للصم بمدرســىت

ف والشــيماء للبنــات فكانــت الفرحــة االأول لتتــوال أفراحنــا  للبنــ�ي
ــه  ــيد ب ــذي ش ــر ال ــد الحج ــف عن ــم يتوق ــذي ل بعطــاء الصندوق  ال
ي التأثيــث لغــرف المصــادر والفصــول و تأهيــل 

فصولنــا بــل أســتمر �ف
شــارة والتدريبــات النطقيــة وأســاليب  ي لغــة االإ

ف والمعلمــات �ف المعلمــ�ي
ي 

هــا ممــا كنــا نرقبــه يومــاً بعــد أخــر مــن حــراك �ف تعليــم الصــم وغري
ي حصولنــا عــى حقنــا 

نســان والمــكان ومعنــا حلمنــا البســيط �ف بنــاء االإ
نــا بقيــام  ي التعليــم الــذي قوينــاه بالصــرب ليكــون أمنيــة فتــوج صرب

�ف
ي شــملت مدارس 

الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة بحملتــه التوعويــة الــىت
ات إل  ــه أن ينقــل مــا أكتســبه مــن خــرب الدمــج بمــا فيهــا مــن كادر ل
فصولنــا ومــدارس عامــة حــق لهــا أن تعــرف مــن هــو المعــاق وتتقبلــه 
اماتهــا تجــاه مســتهدفيها وأوليــاء  ف ي بالرت

وجمعيــة وجــب عليهــا أن تــو�ف

أمــور وأصدقــاء مــن طــاب المــدارس لتخــط القلــوب قبــل االأقــام 
ف الجهــات  ــ�ي ــوزع المهــام ب ي مــدارس الدمــج ولتت

ــا �ف جــدول حصصن
ي التعليــم الــذي 

المعنيــة معلنــًة البدايــة الحقيقــة لوصولنــا لحقنــا �ف
حلمنــا بــه ونمينــاه .

وبهــذا فقــد أخــذ الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة عــى عاتقــه أن يصــري 
ي 

ــىت ــا ال ــه شــكر أصابعن ــاً ملموســاً اســتحق علي ــاً تعليمي ــة واقع االأمني
ــل  . ــان والعرفــان بالجمي شــارة  أنهاراً مــن االمتن تفيــض باالإ

الطالب / محمد إبراهيم دحان عاطف

االطار 2
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ي
صحاح البي�ئ المياه واالإ

ي التجمعــات االأكــرث احتياجا 
ي زيــادة التغطيــة بخدمــة الميــاه �ف

ي قطــاع الميــاه، �ف
تســهُم تدخــاُت الصنــدوق، �ف

دة (كميــاه االأمطــار وميــاه العيــون)، وكذلــك  مــن خــال دعــم مشــاريع ميــاه تعتمــُد عــى مصــادر ميــاه متجــدِّ
ي المناطــق غــري الصالحــة لحصــاد ميــاه االأمطــار وال تتوفــر فيهــا 

مشــاريع ميــاه تعتمــد عــى الميــاه الجوفيــة �ف
ــطحية. مياه س

ي كل تجمــع شــمله 
ــة �ف ــة صحي ــذ حمــات توعي ــدوُق عــى تنفي ــُز الصن كِّ ، فري ي

ــىأ ي قطــاع االإصحــاح البي
ــا �ف أم

وع ميــاه حيــث يتــم إيصــال ثــاث رســائل هــي أهميــة الــرف الصحــي وغســل اليديــن ومعالجــة الميــاه  مــ�ث
عنــد نقطــة االســتخدام. 
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ي تنفيذ وتطوير المشاريع خالل 2015
التقدم �ف

ي قطاعــي الميــاه واالإصحــاح 
ي 2015 �ف

ركــزت التدخــات �ف
ــذ  ــق هــذه االأهــداف مــن خــال تنفي ي عــى تحقي

ــىأ البي
ي تزويــد الســكان بخدمــة الميــاه 

مشــاريع تســاهم �ف
االأهــداف  تحقيــق  ي 

�ف المســاعدة  بهــدف  المحســنة 
ي رفــع مســتوى التغطيــة 

الوطنيــة، وتســاهم أيضــاً �ف
ــق  ــكان المناط ــة س ــال توعي ــن خ ــي م ــرف الصح بال

ــذ  ــال تنفي ــن خ ــي وم ــرف الصح ــة ال ــة بأهمي الريفي
مشــاريع رصف صحــي. كمــا تــم االســتمرار خــال العــام 
ي تأهيــل وإعــادة تشــغيل مشــاريع الميــاه والــرف 

�ف
ة  ــري ــداث االأخ ــن االأح رة م ــرف ــق المت ي المناط

ــي �ف الصح
ف (حيثمــا  ، ومســاعدة ودعــم النازحــ�ي ي الريــف والحــرف

�ف
ــة). ــات الازم ــرت التموي ــا توف ــىت م ــن، وم أمك

قطاع المياه 
ة ,  ي المناطــق الريفيــة الفقــري

 تســعى الوحــدة مــن خــال هــذا القطــاع لتوفــري ميــاه محســنة للمســتفيدين وخاصــة �ف
. ** ي

ي الريــف اليمــىف
وفقــاً لتعريــف التغطيــة بالميــاه �ف

ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ي إنجاز المشاريع لقطاع المياه يوضحه الجدول رقم (10)
التقدم �ف

ات قطاع المياه الجدول 10: مؤ�ش

2011–20152015 البيان

ي تم تطويرها
01,113عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
0326,382,931التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

147735عدد المشاريع الُمنَجزَة

21,849,20680,619,353التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

4,919,73688,476,594المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة  190,566866,716المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 4950نسبة المستفيدات من االإ

1,179,2984,333,846العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

الجدول 11: مؤ�ش نتائج مشاريع قطاع المياة

2015مؤ�ش النتائج
خالل المرحلة 

الرابعة
ات المرحلة  مؤ�ش
الرابعة )المخطَّط(

186,799774,251646,000عدد المستفيدين من المياه المحسنة 

693,5962,909,0242,240,000حجم المياه المحسنة )م�ت مكعب(

13,2551,839,1021,690,000حجم المياه غ�ي المحسنة )م�ت مكعب(

** - التعريــف الوطــىفي للتغطيــة بالميــاه �في الريــف هــو ” توفــر 30 لــرت للفــرد �في اليــوم مــن الميــاه المحســنة بزمــن جلــب ال يزيــد عــن نصــف ســاعة ذهابــا وإيابــا طــوال العــام“. والميــاه 
ي يتبعهــا فلــرت حصــوي �يــع. 

ك الــىت ي خزانــات مســقوفه وميــاه العيــون واالآبــار المغلقــة وميــاه الســدود أو الــرب
المحســنة تشــمل: ميــاه االأمطــار المجمعــة �ف

ات المرحلــة الرابعــة  يوضحــه  ي تحقيــق مــؤ�ث
   التقــدم �ف

الجــدول 11, ومــن الجــدول يتضــح التقــدم الكبــري 
ات الميــاه حيــث تحقــق المخطــط وزيــادة  لجميــع مــؤ�ث

ي مــر بهــا الصنــدوق والبــاد خــال 
, رغــم الظــروف الــىت
ة 2015-2011. ــرت الف
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المشاريع بحسب القطاعات الفرعية 

ي المشاريع لكل قطاع فرعي  
نجاز �ن الجدول رقم 12 مستوى االإ

امج الفرعية القطاعات/ ال�ب

ي 
ي تم  تطويرها �ف

ال�ت
عام 2015

ي 
ي تم انجازها �ف

ال�ت
عام 2015

مشاريع تحت التنفيذ إل 
نهاية 2015

المشاريع المنجزة 2011-
2015

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية

التكلفة التعاقديةعدد 
عدد 

المشاريع
التكلفة التعاقدية

حصاد مياه االئمطار – خزانات عامة 
مسقوفة

0025 4,539,75579 15,091,074133 18,404,509

حصاد مياه االئمطار – خزانات عامة  
مكشوفة

001 49,99513 604,34915 1,304,597

47,610,926 31,699,878469 15,225,919213 00107حصاد مياه االئمطار من أسطح المنازل

3,915,311 16,190,05625 1,755,10152 0010مياه جوفية

6,100,286 3,365,12449 404,43720 004مياه سطحية من العيون

299,516 280,66028 00005تدريب و توعية )مياه(

3,156,228 00000017سدود

ــبة  ــا بالنس ــع مخرجاته ــة م ــة التالي ــات الفرعي ــمل القطاع ــاه يش ــاع المي ــح أن قط ــاه يتض ــدول أع ــن الج وم
ة 2015-2011: ــرت ــال الف ــزة خ ــاريع المنج للمش

عامــة . 1 (خزانــات  االأمطــار  ميــاه  حصــاد 
ــوي  ــاً تحت وع ــاز 133 م�ث ــم إنج ــقوفة): ت مس
قدرهــا  تخزينيــة  بســعة  خزانــاً,   197 عــى 
اً مكعبــاً، و77 منهــاً عامــاً، و188  224,150 مــرت
اً طوليــاً مــن  حــوض ترســيب، و26،575 مــرت

الخدمــة. لتقريــب  االأنابيــب 

حصــاد ميــاه االأمطــار مــن أســطح المنــازل: . 2
وعــاً تحتــوي  ة إنجــاز 469 م�ث تــم خــال الفــرت
ــا  ــة قدره ــعة إجمالي ــات بس ــى 56,606 خزان ع

ــاً. اً مكعب ــرت 2,684,874 م

حصــاد ميــاه االأمطــار (خزانــات عامــة مكشــوفة . 3
ــمل 5  ــاً تش وع ــاز 32 م�ث ــم إنج ــدود ): ت + س
ــدود,  ــل 3 س ــداً، وتأهي ــاء 14 س ــَرك،    وإنش ِب
ــاً بســعة  ــاً، وتوســعة 27 كريف وإنشــاء 16 كريف

ــرت مكعــب. ــة قدرهــا 1,839,102 م كلي

ــذه . 4 ــد ه ــون: تعتم ــن العي ــطحية م ــاه الس المي

المشــاريع عــى ميــاه العيــون، حيــث يتــم 
ــْن ثَــمَّ نقلهــا  ي خزانــات مغلقــة، وِم

تجميعهــا �ف
ــي) إل  ــياب الطبيع ــاً باالنس ــب (غالب ــرب أنابي ع
ــاز  ة إنج ــرت ــال الف ــم خ ــد ت ــتفيدين، وق المس
ــاً  ــاً عام ــاً و47 منه ــاً تحــوي 74خزان وع 49 م�ث
ليــة وشــبكات توزيــع ميــاه  ف و1،871 توصيلــة مرف
اً وخمــس وحــدات  بطــول إجمــالي  201,773 مــرت

ضــخ.

الميــاه الجوفيــة: تعتمــد هــذه المشــاريع عــى . 5
ــات  ــد التجمع وي ف ــدر لرت ــة كمص ــاه الجوفي المي
ي المناطــق 

الســكانية بالميــاه وهــي غالبــا تقــع �ف
يــط الســاحىي حيــث اليصلــح  المنبســطة كال�ث
العيــون  تتوفــر  وال  االأمطــار  ميــاه  حصــاد 
وعــاً  ة إنجــاز 25 م�ث والغيــول. تــم خــال الفــرت
تحــوي 10 وحــدات ضــخ , وأنابيــب ميــاه بطــول 
اً و17 خزانــاً و16,579 توصيلــة  256,541 مــرت

ــة.  لي ف مرف
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كاء   التواصل والتنسيق مع ال�ش

اجتماعــات  ي 
�ف مشــاركتها  الميــاه  وحــدة  تُواِصــُل 

مجموعــة الميــاه والــرف الصحــي والنظافــة ”واش“ 
ي منســق المجموعــة 

ي تنعقــد شــهرياً) ، كمــا تــوا�ف
(الــىت

ي 
بالتقاريــر الشــهرية حــول إنجــازات الصنــدوق �ف

ــيقية  ــا التنس ــل اجتماعاته ــا تواص ــال, كم ــذا المج ه
الميــاه  قطــاع  ي 

�ف ف  العاملــ�ي كاء  الــ�ث كافــة  مــع 
ــر.   ــب االأم ــا تطل ــرف الصحــي حيثم وال

ي
صحاح البي�ئ قطاع االإ

تســعى الوحــدة مــن خــال هــذا القطــاع إل توفــري 
خدمــة الــرف الصحــي للمســتفيدين، عــرب شــبكات 
لميــاه  المعالجــة  ومحطــات  الصحــي  الــرف 

ف للمجتمعات  الــرف الصحــي, وكذلــك عــرب التحفــري
المحليــة الريفيــة مــن خــال منهــج الــرف الصحــي 

ــادة المجتمــع.  ــام بقي الت

ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ي تطوير وتنفيذ وانجاز المشاريع  يوضحه الجدول رقم (13)
  التقدم �ف

ي
صحاح البيىئ ات قطاع االإ الجدول 13: مؤ�ش

2011–20152015 البيان

ي تم تطويرها
2220عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
41,55820,427,908التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

33171عدد المشاريع الُمنَجزَة

2,562,4319,915,673التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

966,58415,199,114المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة  244,7961,185,880المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 5151نسبة المستفيدات من االإ

16,945137,626العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلــة الرابعــة لهــذا  ي تحقيــق مــؤ�ث
التقــدم �ف

القطــاع يوضحــه الجــدول (14) أدنــاه , ومــن الجدول 
ات االإصحــاح  ــع مــؤ�ث ــري لجمي يتضــح التقــدم الكب
ي مــؤ�ث ”عــدد 

ي حيــث فــاق مــا تــم تحقيقــه �ف
البيــىأ

المســتفيدين مــن خدمــة الــرف الصحــي“ الهــدف 

المخطــط لهــا. وبشــكل عــام، يُاَحــظ أنــه رغــم 
ــال  ــاد خ ــدوق والب ــا الصن ــر به ي م

ــىت ــروف ال الظ
ة 2011-2015م تمكــن الصنــدوق مــن تحقيــق  الفــرت

ــة الرابعــة بــل وتجاوزهــا.  أهــداف المرحل

الجدول 14

2015مؤ�ش النتائج
تراكمي

2015-2011

ات المرحلة  مؤ�ش
الرابعة )المخطَّط(

51,780299,856265,000عدد المستفيدين من خدمة الرصف الصحي

عدد التجمعات الخالية من الرصف 
المكشوف

239961240
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المشاريع بحسب ا لقطاعات الفرعية  

ي المشاريع بحسب القطاعات الفرعية. 
نجاز �ف الجدول 15 يوضح مستوى االإ

امج الفرعية القطاعات/ ال�ب

ي 
ي تم تطويرها �ف

ال�ت
عام 2015

ي 
ي تم إنجازها �ف

ال�ت
عام 2015

مشاريع تحت 
التنفيذ

إل نهاية 2015

المشاريع المنجزة

2015-2011

عدد   
التكلفة 

التقديرية
عدد 

التكلفة 
التعاقدية

عدد 
التكلفة 

التعاقدية
عدد 

التكلفة 
التعاقدية

001121,781111653213334,358إدارة المخلفات الصلبة
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بة 235,00061,186,934 001407,8922الحفاظ عل المياه وال�ت

ــة مــع مخرجاتهــا  ــة التالي ي يشــمل القطاعــات الفرعي
ــىئ صحــاح البي ومــن الجــدول أعــاله يتضــح أن قطــاع االإ

ة 2015-2011:  ــ�ت ــالل الف ــزة خ ــاريع المنج ــبة للمش بالنس

وعــاً  ــاه العادمــة: تــم إنجــاز 21 م�ث 1 - إدارة المي
تحتــوي عــى خطــوٍط للمجــاري بطــول 117,287 
ــل و5,557  ــش و2،814 منه ــة تفتي اً و3,820 غرف ــرت م

ــة. لي ف ــة مرف توصيل

2 - إدارة المخلفــات الصلبــة: تــم إنجــاز ثاثــة 
مشــاريع، شــملت إنشــاء مســلخ لمدينــة يريــم، 
ف صالــة  وتأهيــل مســلخ مدينــة حجــة، وبنــاء وتجهــري

بالعيص-المســيلة-المهرة. للصياديــن  الحــراج 

ة  ــرت 3 - التدريــب والتوعيــة: وقــد تــم خــال الف
وعــاً أغلبهــا مشــاريع حمــات توعيــة  إنجــاز 141 م�ث
التــام بقيــادة  الــرف الصحــي  صحيــة بمنهــج 

 2,630 المشــاريع  هــذه  شــملت  وقــد  المجتمــع 
ــاً  ــم إعــان 961 تجمعــاً خالي ــة، وقــد ت ــة توعي حمل

ــوف.  ــرف المكش ــن ال م

بــة: وقــد تــم إنجــاز  4 - الحفــاظ عــل الميــاه وال�ت
ي 

ي هــذا القطــاع شــملت المســاهمة �ف
ســتة مشــاريع �ف

ــأرب،  ــة م ي مدين
ــجري �ف ــوق وتش ــة الس ــاء حديق إنش

ي المشــهد 
ي إنشــاء خمــس حدائــق �ف

والمســاهمة �ف
قيــة  ال�ث والروضــة  العمــال  ومدينــة  والمراونــة 
ــة مشــاريع  ــة العاصمــة)، وثاث ي أمان

والحشيشــية (�ف
ي كٍل مــن حــرض والجــوف 

ي الزراعيــة �ف
لحمايــة االأرا�ف
ــوت. م وحرف

موت( وع البنية التحتية )شبام/حرصف م�ش

تحتيــة  بنيــة  إيجــاد  إل  وع  المــ�ث هــذا  يهــدف 
مــوت التاريخيــه تزيــل  متكاملــة لمدينــة شــبام حرف
الكهربــاء  شــبكات  عــن  الناتجــه  التشــوهات  كل 
ــاه  ــك شــبكة المي ــواء وكذل ي اله

ــة �ف ــف المعلق والهات
ويحتــوي  والســاحات.  الشــوارع  ي 

�ف المكشــوفة 
ــي  ــرف الصح ــاه وال ــبكات المي ــى ش وع ع ــ�ث الم

والكهربــاء والهاتــف كلهــا تحــت االأرض كمــا يحتــوي 
عــى رصــف بالحجــارة للشــوارع والســاحات ونظــام 
نجــاز  االإ وصــل  وقــد  االأمطــار.  ميــاه  لتريــف 
ــمرب 2015 إل  ــة ديس ــىت نهاي وع ح ــ�ث ــي للم اُكم الرت

نســبة 96%.

وضع تنفيذ المشاريع ميدانيا

ــع  ي مــرت بهــا البــاد منــذ مطل
ــىت  نظــراً لاأوضــاع ال

2015 م ، وكذلــك توقــف كثــري مــن التمويــات 
ــال  ــة خ ــت وخاص ــة توقف ــال الميداني ــإن االأعم ,ف
ة مــن إبريــل وحــىت يوليــو 2015- م , وقــد تــم  الفــرت
ــاً  ــاً ميداني ــاريع ميداني ــض المش ــذ بع ــاودة تنفي مع
خاصــة الممولــة مــن المنحــة الهولنديــة الثانيــة 
ــاه واالإصحــاح  ــاً, ومشــاريع المي وع وعددهــا 36 م�ث
ف الممولــة مــن الحكومــة  ي محافظــة أبــ�ي

ي �ف
البيــىأ

ــا  ــة، بينم ي للتنمي
ــا�ف ــدوق االألم ــرب الصن ــة ع االلماني

ي أواخــر 2015 
توقفــت المشــاريع االأخــرى، كمــا تــم �ف

ي  العــر�ب الصنــدوق  لمشــاريع  االأعمــال  اســتئناف 
الممولــة  المشــاريع  وكذلــك  الرابعــة،  للمرحلــة 
يطانيــة للمرحلــة الرابعــة، عــدا  مــن المنحــة الرب
ــق  ــض المناط ــراع كبع ــق ال ي مناط

ــد �ف ي توج
ــىت ال

ي تعــز وصعــدة.
بمحافظــىت
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خزانات حصاد مياه االئمطار من عل االئسطح لتجمع قرى المشعب - وصاب السافل

يمكــن الوصــول إل تجمــع قــرى المشــعب (مديريــة 
وصــاب الســافل بذمــار) مــن طريــق الكيلــو 16 مــن 
ــق  ــال طري ــن خ ــم م ــه ث ــت الفقي ــو بي ــدة نح الحدي
ف المنطقــة بوعــورة  افــة. وتتمــري جبــىي عــرب منطقــة الم�ث
ــة الوصــول ســوى  ــس وبعــض المحــات صعب التضاري
عــرب ممــر ضيــق للمشــاة والحيوانــات. وتطــل المنطقــة 
عــى وادي االأخضــوري الــذي يشــتهر بمــزارع المــوز. 
تمتــد المدرجــات الزراعيــة أمــام المشــهد ممتلئــة بأكــواز 
الــذرة تعكــس العمــل الشــاق الــذي يبذلــة الســكان 
المحليــون. يبلــغ عــدد ســكان القريــة 910 شــخص 
يعتمــدون عــى جلــب المــاء عــى رؤوس النســاء وعــى 
ظهــور الــدواب مــن مصــادر الميــاه البعيــدة حيــث 
تســتغرق الرحلــة لجلبهــا منهــا حــوالي 4 ســاعات ذهابــاً 
وإيابــاً. ومــع ذلــك، فهــذه المصــادر المائيــة ليســت 

ب. ــ�ث ــة لل آمن

ي انتشــار االأمــراض المتعلقــة بالميــاه، 
تســببت االأوضــاع �ف

للفتيــات،  الســيما  بالتعليــم،  االلتحــاق  وانخفــاض 
مــع  المــاء  ي جلــب 

�ف المــرأة  كامــل وقــت  وانشــغال 
ــة  ــل جــدا مــن الوقــت المخصــص لاأطفــال والرعاي قلي

ليــة. ف المرف

ي 
أســفرت الحــرب الحاليــة عــن انخفــاض فــرص العمــل �ف

يــة، ممــا أدى إل نــزوح بعــض االأ� إل  المناطــق الحرف
المناطــق الريفيــة االأمــر الــذي نتــج عنــه زيــادة الضغــط 

عــى مصــادر الميــاه المحــدودة جــداً.

ات القريــة تطابقــت مــع معايــري برنامــج مواجهــة  مــؤ�ث
ي قائمــة القــرى المســتهدفه 

شــحة الميــاه لذلــك ظهــرت �ف
ــع  ــة المجتم ــج تعبئ ــفت نتائ ــج. وكش نام ــل الرب ــن قب م
تفضيلــه لحصــاد ميــاه االأمطــار مــن االأســطح ”الســقايات 

الخاصــة“.

هــذا  للتنميــة  االجتماعــي  الصنــدوق  دعــم  وقــد 
ي بنــاء 130 ســقاية تجميــع ميــاه االأمطــار مــن 

المجتمــع �ف
االأســطح بســعة إجماليــة 5,200 م3 وتــم اســتخدام 

مــواد وتقنيــات محليــة.

وعنــد ُســؤال بعــض أفــراد المجتمــع عــن آرائهــم بعــد 
: ــالي وع، كانــت إجاباتهــم كالت االنتهــاء مــن المــ�ث

ــذ  ــا من وع هن ــ�ث ــذا أول م ــف: ”ه ــد يوس ــود محم حم
”. ــ�ي ــت نف عرف

ــن  ــم أك ــدم( : ”ل ــ�ي مع ــعب )فق ــد المش ــد قائ أحم
ي  ــري ــل غ ي مث ــة �ب ي الخاص

ــقايىت ــأمتلك س ي س
ــىف ــد أن أعتق

ــة”. ي القري
ــاس �ف ــن الن م

حماِحــم صالــح أحمــد )إمــرأة(: ”إعتدنــا نحــن النســاء 
عــى جلــب الميــاه مــن مصــادر بعيــدة جــدا، واالآن 

ــازل”. ــوار المن ــاه بج المي

ي أمتلــك 
محمــد ســالم المنصــوري: ”أشــعر وكأنــىف

االأرض”. كنــوز 

ــبء  ــن ع ــالي م ــاح أطف ــحاق: ”االآن ارت ــلي إس ــد ع أحم
جلــب الميــاه، وصــار بإمكانهــم الذهــاب إل  المدرســة”.

االطار 3
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الزراعة والتنمية الريفية
ي التخفيــف مــن الفقــر، وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدة 

ســهام �ف يهتــم الصنــدوُق بالتنميــة الريفيــة لاإ
ــيد  ــا وترش ف جودته ــ�ي ــة وتحس نتاجي ــادة االإ ــة لزي ــات المائم ــ�ث التقني ــز ن ــدف إل تعزي ــات، ته تدخ
ــف)،  ــراء الري ــة فق ــي (وخاص ــال الزراع ي المج

ف �ف ــ�ي ــل العامل ف دخ ــ�ي ــة، وتحس ــاه للزراع ــتهاك المي اس
ــة،  وة الحيواني ــرث ــات ال ــول لخدم ــة للوص ــة الريفي ــات المحلي ــدرات المجتمع ــة ق ــاء وتقوي ــذا بن وك
ضافــة ال التنســيق والتعــاون مــع الســلطة المحليــة والجهــات االأخــرى ذات العاقــة، فضــاً عــن  باالإ

ــة. ــة التنموي ي العملي
ــا �ف ــرأة وإدماجه ــز مشــاركة الم تعزي
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الريفيــة  والتنميــة  الزراعــة  قطــع  أهــداف  تدعــم 
اتيجية الوطنيــة للزراعــة، وكــذا  االأهــداف الوطنيــة لاســرت
ــا عــى حصــاد  ف ركزت ، واللتــ�ي ي

اتيجية االأمــن الغــذا�أ اســرت
ميــاه االأمطــار للتغلــب عــى شــحة الميــاه وتغذيــة المياه 

الجوفيــة، رفــع إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة، وتخفيــف 
المناخيــة،  ات  التغــري وتأثــري  للقــات،  ي  الســلىب االأثــر 
ــة  ف إنتاجي ي الزراعــة وتحســ�ي

ف �ف ــ�ي ف دخــل العامل وتحســ�ي
ــواق. ــول لاأس ــذور والوص الب

ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ات قطاع الزراعة والتنمية الريفية الجدول رقم 16: مؤ�ش

2011–20152015 البيان

ي تم تطويرها
1138عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
70,00022,501,956التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

34282عدد المشاريع الُمنَجزَة

7,297,30824,609,133التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

1,114,28431,050,226المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة  86,272268,102المستفيدون المبا�ش

4948نسبة المستفيدات )%(

298,864555,909العمالة المؤقتة الفعلية )يوم عمل(

وة الحيوانية وع الزراعة المطرية وال�ش أوالً: م�ش
ــات  ــن محافظ ــة ضم ي 23 مديري

وع �ف ــ�ث ــذ الم ــم تنفي ت
حجــة والمحويــت والحديــدة ولحــج وصنعــاء، تــم 
ات الفقــر ودرجــة اعتمــاد  اختيارهــا بنــاًء عــى مــؤ�ث
المطريــة. ويُتوقــع أن يصــل  الزراعــة  الســكان عــى 
وع  ف إل 100 ألــف أ�ة. يهــدف المــ�ث عــدد المســتهدف�ي
ف  وتحســ�ي الفقــر  مــن  التخفيــف  ي 

�ف المســاهمة  إل 
إدارة المــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن خــال مســاعدة 

ــم  ف منتجاته ــ�ي ــى تحس ــراء ع ف الفق ــ�ي ف الريفي ــ�ي المنتج
ف أنظمــة عمليــات  وزيــادة موجوداتهــم، وتقويــة وتحســ�ي
ي وأنظمــة التســويق التقليديــة 

نتــاج الزراعــي والحيــوا�ف االإ
بــة وحصــاد  ي مناطقهــم، وكــذا والحفــاظ عــى الرت

�ف
ــة  ي نهاي

وع �ف ــ�ث ــاق الم ــم إغ ــد ت ــار. وق ــاه االأمط المي
أنشــطته  تنفيــذ جميــع  اســتكمال  بعــد  مــارس2015 

ــرة. المق

ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

امج  المشاريع بحسب ال�ب

ي تنفيــذ بعــض المشــاريع 
نطــرا للفجــوة التمويليــة لــم يســتطع قطــاع الزراعــة تطويــر الخطــة ولكــن تــم االســتمرار �ف

: بحســب الجــدول التــالي

وة الحيوانية وع الزراعة المطرية والرث ات أداء م�ث الجدول رقم 17: مؤ�ث

امج الفرعية القطاعات/ ال�ب

منجزة خالل 2015مطورة خالل 2015
تحت التنفيذ

ح�ت نهاية 2015

المشاريع المنجزة

2015-2011

التكلفة التعاقديةعدد التكلفة التعاقديةعدد التكلفة التعاقديةعدد التكلفة التقديريةعدد 

17000035735800410321924424829125225623الزراعة
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أ. المساقط المائية

وع  ي لمــ�ث
ي محافظــة حجــة، تــم االســتام النهــا�أ

�ف
الصوفــة  مجتمــع  ي 

�ف الحيوانــات  ســقي  خــزان 
ي 

بمديريــة مســتبا. وتــم كذلــك االســتام النهــا�أ
وع خــزان حصــاد ميــاه لســقي الحيوانــات  لمــ�ث
ي 

ي منطقــة المعلقــة. كمــا تــم االســتام النهــا�أ
�ف

ي 
�ف ال�بــة  لمجتمــع  الحيوانــات  ســقي  لخــزان 

ي 
ان المحــرق، وكذلــك االســتام النهــا�أ مديريــة خــري

ي 
ف البنيــة التحتيــة لســوق جاجــل �ف وع تحســ�ي لمــ�ث

مديريــة المغربــة.

ي محافظــة المحويــت، تــم اســتام 18 خزانــاً 
و�ف

ي لــوادي 
وع إعــادة تأهيــل المســقط المــا�أ لمــ�ث

التخزينيــة  ســعتها  الثانيــة)،  (المرحلــة  مجــرب 
االإجماليــة 1,450 م3. كمــا تــم اســتكمال تنفيــذ 
ــت بســعة  ي المحوي

ــات �ف ب الحيوان ــ�ث ــات ل 6 خزان

تخزينيــة 3,049 م3. كمــا تــم اســتكمال تنفيــذ 
ي اعتــام /الرجــم /

ف �ف خــزان للــري التكميــىي للــ�ب
ــغ 973 م3. ــة تبل ــعة إجمالي ــك بس ــت وذل المحوي

بــرع  مديريــة  ي 
�ف تــم  الحديــدة،  محافظــة  ي 

و�ف
ف لســقي الحيوانــات بســعة إجماليــة  اســتام خزانــ�ي
ي مديريــة الحجيلــة تــم اســتام 5 

512 م3، و�ف
ــة  ــات بســعة تخزيني ــات أيضــاً لســقي الحيوان خزان
ــذ  ــاء مــن تنفي ــم االنته ــا ت ــارب 1,068 م3. كم تق
ي 

ف �ف ــ�ب ــي لل يضاح ــل االإ ــىي للحق ــري التكمي ــزان لل خ
الرجمــة /بــرع وذلــك بســعة إجماليــة 280 م3.

ف  أيضــا تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ حاجزيــن تحويليــ�ي
المرويــة  المســاحة  بلغــت  الحجيلــة  مديريــة  ي 

�ف
حــوالي 120 هكتــاراً.

نتاجية ب. المجموعات االإ

ي تــم تكوينهــا 
نتاجيــة الــىت بلــغ عــدد المجموعــات االإ

وع 2,221 (منهــا 44%  ة تنفيــذ المــ�ث خــال فــرت
ف المجتمعــات (منهــا 18 مجموعــة  نســائية)، و80 بــ�ي
نســائية و39 مختلطــة و23 مجموعــة رجــال)، وكــذا 
انتــاج بــذور و221 بيطريــة. وقــد  70 مجموعــة 
أظهــرت نتائــج المتابعــة أن غالبيــة المجموعــات مــا 

ــة. زالــت تمــارس عملهــا رغــم الظــروف الراهن

ي 
ة االســتام النهــا�أ كمــا تــم خــال هــذه الفــرت

ــي  ــات منتج ــة بجمعي ــذور الخاص ــازن ب ــة مخ لثاث
ي مطــر إجمــالي 

ي الرجــم والمنصوريــة وبــىف
البــذور �ف

ــاً. ــة 250 طن ــعتها التخزيني س

ي سعد - المحويت
تنفيذ خزان االقسام- القعاميص مديرية خميس بىف
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ثانياً: المياه للزراعة

حواجــز  أربعــة  إنجــاز   2015 عــام  خــال  تــم 
ي عمــران وصنعــاء بلــغ إجمــالي 

ي محافظــىت
ميــاه �ف

ــت  ــب، وبلغ ــرت مكع ــة 314,300 م ــعتها التخزيني س
المســاحات المســتفيدة مــن الــري 287 هكتــار وعــدد 
المســتفيدين 9,758 وبتكلفــه قدرهــا 937,822 دوالراً.

ي 
: تــم إنشــاء جــدران لحمايــة االأرا�ف ي

حمايــة االأرا�ف

ي منطقــة ثيــب والســيح (حريــب، مــأرب)، 
الزراعيــة �ف

ــم  ي ت
ــىت ــة ال ــاحات الزراعي ــالي المس ــغ إجم ــث بل حي

جــدران  إنشــاء  تــم  كمــا  هكتــاراً.   128 حمايتهــا 
ــه  ي الصالب

ى �ف ي وادي معــ�ث
ــة �ف ــة أراٍض زراعي لحماي

مســاحة  بلغــت  مــأرب)،  حريــب،  (القحيطــة، 
ــاراً. ــا 50 هكت ــم حمايته ي ت

ــىت ي ال
االأرا�ف

ات المرحلة الرابعة وخالل عام 2015 ي تحقيق مؤ�ش
الجدول 18: ملخص عن التقدم �ن

المنفذ خالل 2015المؤ�ش
المستهدفالمرحلة الرابعة

ي 
السعة التخزينية للمياه المستخدمة �ف

ب )م�ت مكعب( 314,3003,686,0183,000,000الزراعة وال�ش

ي المروية من مصادر المياه 
مساحة االئرا�ف

2879982,000)هكتار(

ي والمدرجات المؤهلة 
مساحة االئرا�ف

178318600)هكتار(

ومــا يــزال 17 حاجــزاً تحــت التنفيــذ (لــم يتســنَّ 
ــة  ــة) بتكلف ــراع الراهن ــروف ال ــبب ظ ــا بس إنجازه
وتبلــغ  دوالر،  مليــون  نحــو4.51  تبلــغ  فعليــة 
ــب  ــرت مكع ــون م ــوالي 2.9 ملي ــة ح ــعتها التخزيني س
بميــاه  الــري  مــن  المســتفيدة  ي 

االأرا�ف ومســاحة 
هــذه الحواجــز863 هكتــاراً. كمــا يســتفيد مــن هــذه 
ب  الحواجــز 34,161 مزارعــاً، ومنهــا 3 حواجــز للــ�ث

ســعتها التخزينيــة 260 ألــف مــرت مكعــب. ومــا يــزال 
ي انتظــار التمويــل للبــدء 

6 مشــاريع موافــق عليهــا �ف
ي تنفيذهــا (بكلفــة تقديريــة تزيــد عــى 2.1 مليــون 

�ف
دوالر)، حيــث تتجــاوز ســعتها التخزينيــة االإجماليــة 
ــة  ــاحة الزراعي ــغ المس ــب، وتبل ــرت مكع ــف م 575 أل
المســتفيدين  وعــدد  هكتــاراً،   289 المســتفيدة 

ف 11,856 شــخصاً. المتوقعــ�ي

بركة مياه من أجل الزراعة قيد االنشاء - مديرية جبل راس
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ة من النســاء  نامــج االأَُ� الريفيــة الفقــري يســتهدف الرب
ي نفــس الـــمديريات الســابقة ويهــدف إل 

والرجــال �ف
تشــجيع عمليــة االدخــار واســتثمار المدخــرات ذاتيــاً، 
نامــج  ف المجتمعــات الريفيــة. ويعمــل الرب وتحفــري
ــا  ــرات وتوظيفه ــع المدخ ــة تجمي ــز سياس ــرب تعزي ع
التمويــل  ومؤسســات  بنــوك  لــدى  كضمانــات 
وعــات مجموعــات  االأصغــر مــن أجــل تنفيــذ م�ث
قــراض الرســمية وغــري الرســمية، فضــاً  االدخــار واالإ
ــادة  ــدة لتلــك االأ� وزي عــن إدخــال ســلوكيات جدي
للنهــوض  نتاجيــة  االإ العمليــة  ي 

�ف المــرأة  مشــاركة 
ــادي. ــي واالقتص ــع الزراع بالواق

ــراض،  ــار وإق ــة ادخ ــن 202 مجموع ــم تكوي ــد ت وق
. ف بلــغ إجمــالي عــدد أعضائهــا 6 آالف من كا الجنســ�ي

خــال هــذا العــام، تــم متابعــة المجموعــات مكتبياً 
وميدانيــاً، حيــث مــا زالــت غالبيــة المجموعــات 
ــغ االدخــار  ــة. وقــد بل تعمــل رغــم الظــروف الحالي
 . ي

ــىف ــال يم ــون ري ــوالي 10.8 ملي ــة ح لـــ161 مجموع
ــة  ــْي حج َ ي محافظتـ

ــات �ف ــد المجموع ــم تزوي ــا ت كم
ــم  ــدوق خــاص لادخــار، وت ــة صن ــت بمائ والمحوي
ف 50 صنــدوق ســيتم توزيعهــا لمجموعــات  تجهــري

ــدة. َــْي صنعــاء والحدي محافظتـ

ي 
وقــد بــادر العديــد مــن أعضــاء المجموعــات ذاتيــاً �ف

ة  نامــج وتمويــل مشــاريع صغــري ي إدارة الرب
المشــاركة �ف

ــل  ــرة بالعس وع المتاج ــ�ث ــا م ــا، ومنه ــن مدخراته م
لمجموعــة الســام (قريــة حجــب، مديريــة الخبــت) 
ات توعيــة بفكــرة االدخــار  وع إصــدار نــ�ث ومــ�ث
ي قامــت بهــا 

ي أوســاط المجتمعــات الــىت
قــراض �ف واالإ

ــت. ي المحوي
ــة �ف مجموعــة التنمي

ي مجــال تدريــب المجموعــات، تــم عقــد دورة 
و�ف

ي 
ــات �ف ــادات المجموع ــن قي ــا 32 م ه ــة حرف تدريبي

مديريــة بــاد الــروس – محافظــة صنعــاء. كمــا تــم 
ي ثــاث مديريــات 

تنفيــذ ثــاث دورات تدريبيــة �ف
ــة  ــة والمنصوري ــدة (هــي اللحي مــن محافظــة الحدي
قيــادة  مــن  شــخصاً   96 فيهــا  شــارك  وبــرع)، 
.( ف قــراض واالدخــار (مــن كا الجنســ�ي مجموعــات االإ

ــد مــن االأنشــطة  ــم إنجــاز العدي إضافــة إل ذلــك ت
المجموعــات  أداء  وتقييــم  بمتابعــة  المتعلقــة 
مــن خــال التواصــل مــع قيــادات المجموعــات 
ف وكــذا الزيــارات  ف االستشــاري�ي ف والمتابعــ�ي والمنســق�ي

ــدوق. ــاط الصن ــل ضب ــن قب ــة م الميداني

االدخــار  صناديــق  وتوريــد  اســتام  تــم  كمــا 
قــراض  قــراض الخاصــة بمجموعــات االدخــار واالإ واالإ
لمحافظــة حجــة والحديــدة، والعمــل االآن جــاٍر 
ــات  ــة بمجموع ــق الخاص ــد الصنادي ــتام وتوري الس

صنعــاء. محافظــة 

رابعاً: برنامج النحل
نظــرا النعــدام التمويــل، فقــد تــم االكتفــاء بتنفيــذ 
بعــض الــدورات التدريبيــة، حيــث تــم تدريــب 
ــن (إب)  ــة حــزم العدي ي مديري

ــة �ف 538 نحــاالً ونحال
بتكلفــة إجماليــة 36,287 دوالر. وكــذا تــم تنفيــذ 

ــة  ي تربي
ف �ف ــ�ي ــب مدرب ــال تدري ي مج

ــة �ف دورة تدريبي
النحــل لعــدد 20 مــن خريجــي كليــة الزراعــة جامعــة 

ــرع. ــدى الف ف ل ــاري�ي ــم كاستش ــتفادة منه إب لاس

قراض واالدخار ثالثاً: برنامج االإ
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االطار 4

ــات  ــي طلب ــم وتغط ــاج الالح ــعار الدج ــض أس ــائية تخّف ــة نس مجموع
ــرب ــاء الح ــات أثن ــس مديري خم

ــن  ي تحتض
ــىت ــائية ال ي النس

ــىف ــاق الوط ــة الوف مجموع
22 عضــوة مــن عزلــة وكيــة مديريــة المغربــة (حجــة) 
ــم.  ــاج الاح ــاج الدج وع إنت ــ�ث ــذ م ي تنفي

ــتمر �ف تس
ــام  ــف ع ي منتص

ــاً �ف ــاج فعلي نت ــة االإ ــدأت المجموع ب
نتاجيــة  2014، بعــد أن دعمهــا الصنــدوق بالــدورة االإ
االأول. حققــت هــذه المجموعــة نجاحــاً منقطــع 
وعهــا قــد  ة أنشــطة م�ث , حيــث لوحــظ أن وتــري النظــري
ــدورات  زادت رغــم الحــرب واالأزمــات. وقــد زادت ال
نتاجيــة للمجموعــة بســبب زيــادة الطلــب عــى  االإ
الدجــاج الاحــم مــن الســوق ولصعوبــة وصــول 
ال  المنطقــة.    خــارج  مــن  المنافســة  المنتجــات 
تخــدم هــذه المشــاريع مديريــة المغربــة فقــط بــل 
إنهــا تغطــي المديريــات المجــاورة لهــا مثــل مديريــة 
كحــان عفــار و الجميمــة (حجــة)  والســود والســودة 

ــران) . (عم

نتاجيــة  10 دورات، وبلغــت  وقــد بلغــت الــدورات االإ
ي  صنــدوق 

مدخــرات المجموعــة النقديــة المتوفــرة �ف
المدخــرات (غــري الخمســة آالف صــوص الجــاري 
ــال  أعــدت  ف ري ــ�ي ــن) االآن حــوالي خمســة ماي تربيته
وع جديــد جــاري التحضــري لــه  ي مــ�ث

االآن للدخــول �ف
وهــو عبــارة  عــن محطــة غــاز للمنطقــة.

داري  ويقــول طــارق نارص حســن المســئول المــالي واالإ
ي الظــروف 

وع عــن � النجــاح خصوصــا �ف للمــ�ث
ــة: الراهن

اء منظومــة  وع أكــرب مشــكلة واجههــا بــ�ث حــل المــ�ث
ضــاءة وتدفئــة  كهربائيــة تعمــل بالطاقــة الشمســية لاإ
الدجــاج للتغلــب عــى مشــكلة انطفــاء الكهربــاء 
ــك  ــازم لذل ــود ال ــعار الوق ــاع أس ــام وارتف ــكل ت بش
وع  ــ�ث ي الم

ــغيلية �ف ــف التش ــك التكالي ــض بذل لتنخف
بشــكل عــام. 

ــج  وع منت ــ�ث ــر الم ــم وف ــاً: ”ث ــارق أيض ــف ط  يضي
الدجــاج بشــكل مســتمر وكــ� احتــكار التجــار الذيــن 
كانــوا يأتــون بهــا مــن خــارج المنطقــة بل وتــم تغطية 
ــد أن  ــة بع ــاورة خاص ــات مج ــن 4 مديري ــات م طلب
ــال  ــن (1500) ري ــة م ــعر الدجاج ــض س ــث انخف حي
إل (1000–1200) ريــال ،  وبجــودة عاليــة مقارنــة 
نتــاج  االإ أســلوب  والســبب  المنافســة  بالمنتجــات 
ــدوق  ــه الصن ــا علي ــذي دربن ــور ال ــث والمتط الحدي

ــي. االجتماع

ــا  ــة ”حصلن ي المجموع
ــوة �ف ــار عض ــة نص ــول آمن وتق

ي 
�ف وع ســاعدتنا  المــ�ث مــن  عــى مكاســب جيــدة 

ي الظــروف الصعبــة الراهنــة 
معيشــتنا خصوصــا �ف

للبــاد. واالأهــم مــن ذلــك اســتطعنا تكويــن مدخــرات 
ي تحقيــق طموحنــا مــن خــال 

وع ستســاهم  �ف للمــ�ث
ف  ــالي تحســ�ي ــر أنشــطة أخــرى وبالت ي تطوي

الدخــول �ف
“. ي

ــ�ث ــا المعي وضعن

مجموعة انتاجية ريفية من المحويت
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التدريب والدعم المؤسسي
ــب  ــال التدري ــن خ ــات م ــم الخدم ــ�ي إل تقدي ــم المؤس ــب والدع ــْي التدري ي قطاَع

ــاُت �ف ــدُف التدخ  ته
ــة، وصغــار  ، واللجــان المجتمعي ف كاء الصنــدوق مــن االستشــاري�ي ــة والمؤسســية لــ�ث ي ــاء القــدرات الب�ث وبن
ــخ،  ــة... ال ــة، والمؤسســات الحكومي ــة، والمنظمــات غــري الحكومي ، والســلطات المحلي ف ــ�ي ، والفني ف ــ�ي المقاول

ــر. ــن الفق ــف م ــة والتخفي ــة المحلي ي التنمي
ــة �ف ــدوق المتمثل ــط أنشــطتهم بأهــداف الصن ــن ترتب والذي

ويشتمل القطاع عل التدريب والدعم المؤسسي والتدخل المتكامل.
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ي المشاريع خالل 2015
التقدم �ف

نظــراً لغيــاب التمويــل خــال العــام، تــم تطويــر ثاثــة 
ــدول  ــ�ي (الج ــم المؤس ــال الدع ي مج

ــط �ف ــاريع فق مش
ات مجالــس  ي مــؤ�ث

19). وحــدث  خــال العــام تقــدم �ف
ــم  ــن ت ف الذي ــ�ي ف والمقاول ــاري�ي ــكلة واالستش ــرى المش الق

برنامــج  المســتهدفة  مــن  والقــرى  والعــزل  تدريبهــم 
ي تــم تشــكيلها 

التدخــل المتكامــل واللجــان التنمويــة الــىت
ــا. ــب أفراده وتدري

ات التدريب والدعم المؤس�ي الجدول 19: مؤ�ش

المؤ�ش
الدعم المؤسسيالتدريب

20152015-201120152015-2011

ي تم تطويرها
04413220عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
016,005,120473,74424,033,418التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

5833715155عدد المشاريع الُمنَجزَة

1,786,6247,997,5381,263,8078,847,655التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

6,748,6658,603,160490,9785,161,318المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة–علي 17,60474,1019,39875,065المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 45414832نسبة المستفيدات من االإ

293,321432,39415,619110,915العمالة الفعلية المؤقتة للمشاريع المنجزة )يوم عمل(

 

ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
الجدول )20(: التقدم �ن

ات المرحلة تراكمي )2011-2015(2015مؤ�ش النتائج مؤ�ش
الرابعة )المخطَّط(

1039831500عدد مجالس القرى / تعاون القرى

ي مجاالت
ف الشباب الذين دربهم الصندوق �ف عدد المتطوع�ي

 مختلفة )حسب النوع االجتماعي(
08872500ذكور

07021500إناث

ي إطار برنامج
عدد أعضاء السلطة المحلية الذين دربهم الصندوق �ف

ف للتنميةالمحلية  التمك�ي
048681500

ف الذين دربهم الصندوق ف والمقاول�ي 20464463000عدد االئفراد واالستشاري�ي

ي دعمها الصندوق
05590عدد المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

ي دعمها الصندوق
05090عدد السلطات المحلية ال�ت

ي دعمها الصندوق
018322500عدد التجمعات المحلية ال�ت

27-26عدد الُعَزل المستهدفة-تدخل متكامل

464-364عدد القرى المستهدفة-تدخل متكامل

ي تم إنشاؤها وتدريبها-تدخل متكامل
162-150عدد أعضاء اللجان التنموية ال�ت

ي المجاالت التعليمية الفنية والزراعية
1602-1440االئفراد الذين تم تدريبهم �ف
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ات أداء قطاع التدريب والدعم المؤس�ي  الجدول )21(:مؤ�ش

القطاع

ي تم تطويرها 
المشاريع ال�ت

ي عام 2015
�ف

ي 
ي تم إنجازها �ف

المشاريع ال�ت
عام 2015

مشاريع تحت التنفيذ إل نهاية 
2015

ة  المشاريع المنجزة للف�ت
)2015-2011(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 

)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 

)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة التقديرية 
)مساهمة 

الصندوق( – دوالر

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 

)دوالر(

00601,885,8481075,284,4363628,945,369التدريب

3473,744191,335,5247815,247,3841759,566,592الدعم المؤسسي
00293,623,913899,668,2281449,193,030التدخل المتكامل

وضع تنفيذ المشاريع ميدانيا

ف من اجل التنمية المحلية  برنامج التمك�ي
ي التخطيط 

ف الســلطات المحلية مــن تبــىف نامــج عــى تمكــ�ي يعمــل الرب
كمــا  المتاحــة.  المحليــة  المــوارد  مــع  يتــاءم  بمــا   ، التشــاركي
ــم  ــة ويدع ــلطات المحلي ــات والس ف المجتمع ــ�ي ــات ب ــزز العاق  يع

  . ــىي ــي المح ــال االجتماع ــن رأس الم ــتفادة م االس

ــة ) مجالــس تعــاون  ي عــام 2015 فقــط، قامــت االأطــر المجتمعي
�ف

ي دعــم الصنــدوق تشــكيلها 
القــرى و  اللجــان التنمويــة للعــزل) الــىت

ي 34 مديريــة  و11 محافظة 
 وتدريبهــا، بتنفيــذ 1,998 مبــادرة ذاتيــة �ف

ف مــن أجــل التنميــة المحليــة،  وبكلفــة  ُــنفذ فيهــا برنامــج التمكــ�ي يـ
ي تنفيــذ مبــادرات 

تقــارب 155.3 مليــون ريــال.  وتركــز أداؤهــا �ف
ذاتيــة بجهــود ذاتيــة بــدون تمويــل مــن الصنــدوق  اســتجابت 
ــاد  ــه الب ي من

ــا�ف ــذي تع ــراع ال ــانية لل نس ــار االإ ــال لاآث ــكل فع بش
ــز  ــاس  وتعزي ــي للن ــاع حقيق ــق انتف وســاهمت بشــكل فعــال تحقي
ــا  ي قامــت به

ــىت ــرز االأدوار ال ــل. وكانــت أب ــاون والتكاف ــم التع قي
ــيق  ــتقبالهم  والتنس ف واس ــ�ي ــر النازح ــة ح ــر المجتمعي ــك االأط تل
لتوفــري متطلباتهــم.  وقــد دعمــت مجالــس تعــاون القــرى واللجــان 
ــة  غــري القــادرة  ــة والمحلي ي مســاعدة المنظمــات الدولي

ــة �ف التنموي
نســانية الملحــة  عــى الوصــول االآمــن واالســتجابة لاحتياجــات االإ
ي ظــل  العراقيــل االأمنيــة 

ف مــن مناطــق الحــرب �ف ف القادمــ�ي للنازحــ�ي
ــة.  ــات الدولي ــا المنظم ي تواجهه

ــىت ال

ــل  ــة مث ــة نوعي ــادرات ذاتي ــذ مب ــال تنفي ــن خ ــا م ــىي أدواره وتتج
ــواء  ي ــز االإ ــة مراك ي تهيئ

ــاعدة �ف ، والمس ف ــ�ي ــر النازح ــجيل  وح تس
ــال  ــم س ــوا بتقدي ــا قام ــم، كم ــانية له نس ــات االإ ــع المعون وتوزي
ف  ف والنازحــ�ي ــة  لهــم، واســتقبال ومعالجــة المــر�ف المقيمــ�ي غذائي
ف واالأ� المعدمــة، ورصف  وإعــداد قاعــدة بيانــات عــن النازحــ�ي
ــة لهــم، وكــذا أعــاف لمواشــيهم وصفائــح وقطــارات  ــغ مالي  مبال

ــادرات  ــذ مب ــرى بتنفي ــاون الق ــس تع ــت مجال ب. وقام ــ�ث ــاه ال مي
 ذاتيــة مســتدامة مثــل صيانــة الطــرق وعمــل حمايــة لبعــض 
ــي  ــف الصح ي التثقي

ــد دورات �ف ــة وعق ــو االأمي ــول مح ــار وفص االآب
ســعافات االأوليــة. جــاء تنفيــذ هــذه المبــادرات بالتنســيق   واالإ
ي  

المــد�ف المجتمــع  المحليــة ومنظمــات  الســلطة  مــع  والعمــل 
والقيــادات  االجتماعيــة.  

ــة  ــة بمنطق ــان التنموي ــادرت  اللج ــابيا، ب ــار تش ــة إعص ي مواجه
و�ف

مــوت بالتنســيق مــع ممثــىي منظمــه  اليونيســيف  ميفــع بحرف
ار  ــاء الأرصف ــال االإحص ــت بأعم ــدوق،  وقام ــب بالصن ــاع التدري وقط
العيــادات  نامــج  منطقته- كمتطلــب  لرب ي 

�ف كاً   – رة  المتــرف االأ� 
المتنقلــة الــذي نفذتــه منظمــة اليونيســيف بالتعــاون مــع مؤسســة 
ــابيا).  ــار (تش ــن  إعص ــن  م ري ــة  للمترف ــوية االجتماعي ــل النس االأم
وكانــت اللجنــة همــزة الوصــل للمجتمــع المحــىي والمتحــدث 
الرســمي لــه أمــام  الجهــات والمنظمــات الداعمــة، إل جانــب 
ي إدارة هــذه االأزمــات وتحديد المشــكات 

داري �ف الــدور القيــادي واالإ
ي  تعانيهــا هــذه المناطــق، وتقديمهــا للجهــات الداعمــة بشــكل 

الــىت
ــتيت  ــن تش ــري م ــر الكث ــذي وف ــر ال ــام، االأم ــة االأرق ــي بلغ منهج
ــز  ــد مراك ــاً بتحدي ــان أيض ــت اللج ــت. وقام ــال والوق ــد  والم الجه
ف الوافديــن إل مناطقهــم،  وتســهيل  إيــواء ومخيمــات للنازحــ�ي
ــىي  ف وفاع ــ�ي ــع الداعم ــيق م ــع التنس ــم م ــات إليه ــول الخدم  وص
ف  ي تقديــم االأغذيــة والمابــس واالأدويــة،  وإشــعار  النازحــ�ي

الخــري �ف
ــات  ــال) وخدم ــاء + أطف ــم (نس ــات التطعي ــم خدم ــع تقدي بمواق
ــم  ــال  تواجــد طواق ي  خ ــص المخــرب ــة والمعالجــة والفح المعاين
ي اليــوم الواحــد 86 

العيــادات المتنقلــة  وبلغــت حــاالت المعاينــة �ف
ــة.   ــاً  وطفل ــو 60 طف ــم نح ــة، وتطعي حال
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التدريــــــب والتأهيل

اســتهدفت هــذه االأنشــطة مديريــات مختلفــة بحســب االحتيــاج، 
ي المجالــس المحليــة. وركــزت عــى آليــة 

واســتفاد منهــا أعضــاء �ف
ــة  ــلطة المحلي ــوي للس ــط التنم ف والتخطي ــ�ي ــج التمك ــات برنام  ومنهجي
،  تجســيدا  ي

واالأطــر المجتمعيــة التنمويــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ف
ــة.   ــة والمالي داري ــة االإ ــداف الامركزي الأه

ــة  داري ي المهــارات االإ
ــاء القــدرات �ف واشــتملت هــذه االأنشــطة عــى بن

وآليــات المتابعــة وتدريــب الســلطة المحليــة بالمديريــات  عــى قانــون 
اعــات وورشــة تبــادل  ف المناقصــات والمزايــدات والتنميــة الحساســة للرف
ســامع  والمخــاء وحيفــان،  بمديريــات  العــزل  لمنســقي  ات  الخــرب
ــب  ــم تدري ــة أخــرى، ت ــن ناحي ــاث). م اســتهدف 45 منســقا (%55 إن
ف عــى المشــاركة المجتمعيــة  ي مراكــز النازحــ�ي

ف �ف ف والمتطوعــ�ي  المقاولــ�ي
ســعافات االأوليــة. كمــا  عقــدت ورش عمــل  وأعمــال الخــوص واالإ
ي ذلــك الــدورات المتعلقــة 

ودورات تدريبيــة متنوعــة أخــرى بمــا �ف
بالبحــث ال�يــع بالمشــاركة والتثقيــف الصحــي وكــذا حمــات التوعيــة 
ي 

ــىت ار الســيول واالأعاصــري ال ــع أرصف ــل م ــة للتعام والســامة المجتمعي
ضافــة إل  مــوت، باالإ بــت المناطــق القريبــة  مــن ســواحل حرف رصف
ف وتقييــم  الدعــم النفــ�ي وتنفيــذ المســوح الميدانيــة وحــر النازحــ�ي

ــواء.   ي ــز االإ ــات ومراك ار وإدارة  المخيم االأرصف

برنامج روافد
نامــج خريجــي الجامعــات مــن المناطــق الريفيــة حــىت  يؤهــل الرب
نامــج  ي مناطقهــم.  وينفــذ الرب

يصبحــوا منــارصون للتنميــة االجتماعيــة �ف
أنشــطة متعــددة بعضهــا ذات عاقــة باالأشــغال كثيفــة العمالــة وزيــادة 

فــرص العمــل.  

ــاث)،  ــاً (18 إن ــب 28 مدرب ــج بتدري نام ــام الرب ــام، ق ــذا الع ــال ه خ
ي قضايــا التنميــة لـــ23 شــخصاً (إنــاث)  مــن محافظــة 

ومنارصيــن جــدد �ف
مــأرب.  

ي مختلــف المحافظــات العديــد مــن 
نامــج �ف كمــا نفــذ خريجــو الرب

ــة  ي دعــم جهــود  محــو االأمي
ــة تمثلــت �ف ــة الميداني ــادرات التطوعي المب

ــق  ــض المراف ي  بع
ــغيله �ف ــادة تش ــف وإع ــاث التال ــض االأث ــاح بع وإص

ــض  ــل بع ــادة تأهي ــة وإع ــز الصحي ــدات للمراك اء مع ــة، و�ث الحكومي
ــة  ــة الصحي ــف والتوعي ــجري  والتنظي ــات التش ــة، وحم ــرق الريفي الط
ع بالــدم ومســاعدة الفقــراء  وإنشــاء جمعيــات شــبابية جديــدة والتــرب

  . ف ــ�ي والنازح

ــام بمســاعدة  ــا القي ي مناطقهــم منه
ــة �ف ــال تطوعي ــوا أيضــاً بأعم وقام

غاثيــة  ي بيوتهــم، ومســاعدة  عــدد مــن الجهــات االإ
ف وإيوائهــم �ف النازحــ�ي

ف ومناطــق  ، وكذلــك حــر النازحــ�ي ف ي توزيــع الســلة الغذائيــة للنازحــ�ي
�ف

ي تأثــرت بالحــرب وإرســال عــدد 
وح وكذلــك  أســماء المؤسســات الــىت ف الــرف

مــن الصــور الفوتوغرافيــة التوضيحيــة.  

نامــج لخريجيــه الحصــول عــى فــرص  وأتــاح التدريــب الــذي وفــره الرب
عمــل، فمنــذ بدايــة عــام 2015، حصــل  أكــرث مــن 615 شــخصا (231 
ة مــع عــدد  إنــاث) مــن خريجــي برنامــج روافــد عــى فــرص عمــل قصــري
ي اليمــن. 

ي المحليــة والدوليــة العاملــة �ف
مــن  منظمــات المجتمــع المــد�ف

وحصــل 202 خريجــاً (87 إنــاث)  عــى فــرص عمــل طويلــة مثــل تلــك 
الجهــات.  

ف مجتمعي لتنفيذ مبادرات ذاتية بمحافظة ذمار - وصاب تفاعل تمك�ي

ي ريمة
رصف طريق مشاة �ف
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منظمات غ�ي حكومية
ــن ويعــزز الصنــدوُق قــدراِت المنظمــات غــري الحكوميــة  يحسِّ
ي مــن أجــل تمكينهــا مــن تقديــم 

ومنظمــات المجتمــع المــد�ف
ــة ي ظــل الظــروف الحالي

ــة للمســتفيدين ال ســيما �ف ــات فعال خدم

ــن  ــة م ــودة االأولي ــدار المس ــذة إص ــطة المنف ــملت االأنش ــد ش وق
، ومراجعــة  ي

االأداة الوطنيــة لتقييــم منظمــات المجتمــع المــد�ف

، وإعــداد قاعــدة بيانــات  ي
دراســة حالــة منظمــات المجتمــع المــد�ف

ــع  ــم رف ي ت
ــىت ــة ال ــري الحكومي ــات غ ــاريع المنظم ــر مش ــع أث لتتب

، مــع متابعــة مــدى  قدرتهــا، وكذلــك مشــاريع الدعــم المؤســ�ي
ي تــم دعمهــا مــن قبــل 

اســتدامة واســتمرارية المنظمــات الــىت
الصندوق. 

برنامج التدخل المتكامل
ــراء  ــية للفق ــروف المعيش ف الظ ــ�ي ــج إل تحس نام ــذا الرب ــدف ه يه
ف الخدمــات االأساســية وزيــادة فــرص الوصــول   مــن خــال تحســ�ي
ــات  ف المجتمع ــ�ي ــم وتمك ــذا تنظي ــات، وك ــذه الخدم ــل ه إل مث

ي التنميــة المحليــة بجهــود ذاتيــة وكــذا 
المحليــة مــن المســاهمة �ف

ي أوســاط المجتمعــات المهمشــة 
تعزيــز دور الســلطات المحليــة �ف

واالأكــرث فقــراً. 

ات برنامج التدخل المتكامل الجدول 22: مؤ�ش

2011 – 20152015المؤ�ش

ي تم تطويرها
0227عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
023,853,936التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

28138عدد المشاريع الُمنَجزَة

3,585,7799,045,743التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

117,2408,368,726المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة – فعلي 24,403103,200المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 5151نسبة المستفيدات من االإ

134,967272,405العمالة الفعلية المؤقتة للمشاريع المنجزة )يوم عمل(

المــدارس  إعــداد دليــل  نامــج   مــن  الرب انتهــى  العــام،  خــال 
ف  ف االجتماعيــ�ي المعــززة للصحــة وإعــداد وطباعــة دليــل االأخصائيــ�ي
ي 

نامــج، وكــذا المشــاركة �ف ــة التابعــة  للرب ــة التنفيذي وتحديــث االأدل
ــن  ــاً ع ــاء،  فض ي صنع

ــوث �ف ــن التل ــف م وع التخفي ــ�ث ــر م تطوي
إعــداد تقريــر عــن آثــار االأزمــة عــى المناطــق الريفيــة المســتهدفة، 
ــل  ــذ حق ــذا تنفي ــة)، وك ً (حج ــ�ث ي نُ

ــىف ي ب
ــري �ف ــبكة ال ــذ ش وتنفي

ي منطقــة الُمتينــة مديريــة الُتحيتــا    
إيضاحــي لزراعــة النخيــل �ف

(الحديــدة) واالســتعانة بالمبــادرات الذاتيــة لتلييــس وبنــاء ســقوف 
ي عزلــة  االثلوث/وصــاب 

لبعــض الســقايات الخاصــة لخمــس قــرى �ف
ي ســعد مديريــة حــزم  العديــن/ أب وكــذا 

العــالي ذمــار وعزلــة بــىف
ي 

ــاه �ف ــات لحصــاد المي ب وخزان ــ�ث ــاه ال ــار ســطحية لمي ــل آب تأهي
 . وصــاب العــالي

ي 
ف فصــول دراســية �ف كمــا شــملت االأنشــطة أيضــا بنــاء وتجهــري

نامــج وفتــح 23 فصــاً للتعليــم المجتمعــي  عــدد مــن مناطــق الرب
المــكا  ي 

�ف وميفــع  (الحديــدة)  والمتينــة  (عمــران)  وادعــة  ي 
�ف

ي 45 قريــة 
مــوت) و تنفيــذ برنامــج الــرف الصحــي التــام �ف (حرف

ــا  ــل دوره ــات، وتفعي ــاء وأمه ــس آب ــب 35 مجل ــكيل وتدري و تش
ي 

ف العمليــة التعليميــة وتدريــب 120 نحــاالً �ف ي تحســ�ي
المجتمعــي �ف

ــة  ي تربي
ــارات االأساســية �ف ــف المناطــق عــى المعــارف والمه مختل

بيــة  النحــل وإنتــاج العســل، ودعمهــم ببعــض االأدوات الازمــة لرت
النحــل وبعــض الخايــا الحديثــة و تنفيــذ شــق (يــدوى) وتأهيــل 
ف طريــق خميــس القوع– معينــة (تجمــع الــزرم، االثلــوث،  وتحســ�ي
ــث  ــاء وتأثي ات و بن ــرت ــتة كيلوم ــول س ــار) بط ، ذم ــالي ــاب الع وص
ي المدابــر (ُكَعيدنــة، حجــة) وتدريــب 180 شــخص 

وحــدة صحيــة �ف
ي منطقــة 

ــوان �ف ــة الحي ــوان وتغذي ــاث) عــى صحــة الحي (   %50 إن
ي  كــِرش (القبيطــة، تعــز) و تنفيــذ برنامــج المــدارس التجريــىب
للصحــة مــن خــال ( تشــكيل وتدريــب الفــرق المدرســية وتنفيــذ 
عــدد مــن االأنشــطة البيئيــة والصحيــة و  تنفيــذ حمــات التثقيــف 
ي المــدارس المســتهدفة وتعزيــز دور مشــاركة المجتمــع 

الصحــي �ف
ي والصحــي داخلهــا وخارجهــا)  . وبعــد 

وتفعيــل دور المــدارس البيــىأ
ــة  ــل تعريفي ــاث ورش عم ــذ ث ــم أولي وتنفي ــل تقيي ــم عم ــك ت ذل
ي الحــرف مــع أعضــاء الســلطة  المحليــة 

نامــج التنميــة المحليــة �ف برب
ــة العاصمــة.   ي الحــارث بأمان

ــىف ف وب ف ومعــ�ي ــات الســبع�ي ي مديري
�ف
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الجوانب االقتصادية
االأنشــطة  مــن  عــدد  تنفيــذ  ي 

�ف نامــج  الرب اســتمر 
ي عــدد مــن المناطــق شــملت تأهيــل 

االقتصاديــة �ف
وع الــذي بــدأ  القنــوات الزراعيــة ويعتــرب هــذا    المــ�ث
ي 

ــرت �ف ي أث
ــىت ي أحــد أهــم المشــاريع ال

العــام المــا�ف
ــادة  ــع وزي ف وعملــت عــى  تنوي ــاة صغــار المزارعــ�ي حي
الزراعيــة. وقــد قامــت لجنــة  إنتاجيــة المحاصيــل 
ي 

التشــغيل والصيانــة بصيانــة القنــوات بطــول   8 كــم �ف
ي مجتمعي 

مناطــق ردفــان وباتيــس والحيلــة وبجهــد ذا�ت

ي أســعد 
ــىف ي ب

ــة �ف ي الزراعي
ــة المدرجــات واالأرا�ف وصيان

ــدم.  ــات والته ــن االنجراف ــا م ــرض حمايته ــك بغ وذل
ي 

ي مجــال الصحــة الحيوانيــة �ف
كمــا تــم التدخــل �ف

ي مجــال 
نامــج    حيــث قــام العاملــون �ف مناطــق الرب

صحــة الحيــوان بتقديــم الخدمــة البيطريــة خــال 
ــام  ف (أبقار-أغن ــ�ي ــا ب ــاً م ــر لـــ4,518 حيوان ة التقري ــرت ف
ــة  نتاجي ــول االإ ــى االأص ــاظ ع ــل الحف ــن اج ــان) م -ض

ــتهدفة ــق المس ي المناط
ــة    �ف وة الحيواني ــرث ــن ال م

المشاركة المجتمعية
تم تنفيذ أنشطة تدعم قضايا عامة تخص المشاركة المجتمعية، كانت من أهمها: 

ي عــن العمل 
• إعــداد وتطويــر أدلــة ومــواد تدريبيــة �ف

المجتمعــي بمشــاركة المجتمــع مثــل  دليــل التوعيــة 
المجتمعيــة والميدانيــة ودليــل التفعيــل المجتمعــي 
وتنظيــم المجتمــع المحــىي ومراجعــة دليــل العمــل 
ــل االتصــال  ــة ودلي ي المشــاركة المجتمعي

ي �ف
ــدا�ف المي

ي إطــار التنميــة.  
التنمــوي �ف

عمــل  موجهــات  وإخــراج  تدخــل  آليــة  وضــع   •
ي 

�ف المحليــة  المجتمعــات  مــع  للعمــل  ميدانيــة 
المســتدامة.   التنميــة  لتحقيــق  يــة  الحرف المناطــق 

ك مــع  المشــرت للعمــل  آليــة  • تصميــم وإعــداد 
ي الحــرف لتحقيــق التعاضــد 

المجتمعــات المحليــة �ف
المجتمعــي مــع الجهــات الرســمية بشــكل مســتدام 

ــال.   وفع

• إعــداد وتصميــم الوســائل التوعويــة والرســائل 
ي 

الميــدا�ف للعمــل  موجهــات  وإعــداد  التعريفيــة 

الخاصــة  للدراســات  ونيــة   الكرت أرشــفة  وأنظمــة 
بالبحــث ال�يــع وأرشــفة عــدد مــن دراســات البحث 
ال�يــع بالمشــاركة  وتقاريــر مراقبــة الجــودة   وتوفــري 
غاثيــة  ف واالأنشــطة االإ دراســات إحصائيــة عــن النازحــ�ي
ي تنفيــذ االآليــة المجتمعيــة 

ومســاندة فــرع صنعــاء �ف
ي الناجــم عــن تراكــم 

ي  معالجــة التلــوث البيــىأ
�ف

ــة.   ــة العاصم ي أمان
ــة �ف ــد القمام ــات وتزاي المخلف

ي ذمــار،  تــم عمــل نظــام أرشــفة للدراســات 
• و�ف

الخاصــة بالبحــث ال�يــع وكذلــك تشــكيل اللجــان 
ونيــة  لكرت المجتمعيــة، وذلــك مــن خــال االأرشــفة االإ
ف  ي نظــام أكســس، وتكويــن مركــز للدراســات تــ�ث

�ف
ي الفــرع، حيــث   تــم أرشــفة 

عليــه وحــدة التدريــب �ف
375 دراســة   منهــا 264 دراســة بمحافظــة ذمــار و111 
بمحافظــة البيضــاء  .   كمــا عملــت لجــان التعاقــدات 
ي منطقــة جبــل 

ب �ف ك المائيــة للــ�ث عــى تنظيــف الــرب
  . ف ق للنازحــ�ي الــ�ث

ي عمر قرية الروحاء
ي عزلة بىف

مبادرة ذاتيه �ف
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ريهام من طالبة إىل عضو مجلس تعاون قرية ومعلمة محو أمية

ــات  ــن ذوي الفئ ــر وم ــل العم ي مقتب
ــاة �ف ــام فت ريه

قريــة  تعــاون  بمجلــس  وعضــوة  بالرعايــة  االأَْول 
ــز.   ــة خدير/تع ــدو مديري ــر الب ــة خدي ية عزل ــجري س
لــم يمــض عــى انتخابهــا ســوى شــهر حــىت بــدأت 
ــل  ــح فص ي فت

ــد �ف ــا تتجس ــا به ــة مجتمعه ــار ثق ثم
ــت  ع ــام ”ترب ــول ريه ــة. تق ــاء القري ــة لنس ــو أمي مح
ــد  ــ�ي بع ــة بنف ــاء القري ــم نس ــبورة الأعل اء س ــ�ث ب
ي إفــادة النــاس“ ريهــام حائــزة 

ي �ف
شــعوري بمســئوليىت

عــى مســتوى جيــد مــن التعليــم فهــي تــدرس 
ــتها  ــال دراس ــوي إكم ــوي وتن ي الثان

ــا�ف ــف الث ي الص
�ف

ــواً  ــح عض ــو أن تصب ــم وه ــدف أه ــة إل ه ضاف باالإ
ــون  ي عي

ــرح �ف ــمة والف ــم البس ــا ورس ي قريته
ــاً �ف فاع

النــاس. تســتطرد ريهــام قائلــة ”تعلمــت مــن برنامــج 
نســان هــو  ف مــن أجــل التنميــة المحليــة أن االإ التمكــ�ي

الحقيقــي.“ التنمية وصانعهــا  أســاس 

طار )6( االإ

ية فتيات ”روافد“ يواجهن الحرب بمؤسسة خ�ي

ي مــع برنامــج روافــد كانــت بدايــة إلهــام 
”قصــىت

م فريــق الصندوق  . فعندمــا قدَّ ي مثــري
واكتشــاف ذا�ت

ــة  ي كلي
ــج �ف نام ــن الرب ــة ع ــه التعريفي ــي كلمت االجتماع

اً للمشــاركة فيــه  بيــة حيــث أدرس، تحمســت كثــري الرت
ــع  ــرر الأض ــن تتك ــة ل ــيكون فرص ــه س ــعوري بأن لش
. كان مــا ســمعته مــن الفريــق عــن التطــوع  ي

بصمــىت
ي الثقــة لتعبئــة 

والمبــادرات الشــبابية الذاتيــة منحــىف
ــت  ــج، وكان نام ي الرب

ــب �ف ــاب للتدري ــتمارة االنتس اس
ف العــدد الكبــري  ي أكــرب بعــد اختيــاري مــن بــ�ي

ســعاد�ت
. ف ــ�ي للمتقدم

ي حــىت آمنــت 
نامــج توقعــا�ت ي مــن الرب

فاقــت اســتفاد�ت
االأعمــال  عــرب  والتطويــر  التغيــري  عــى  ي 

بقــدر�ت
التطوعيــة والمبــادرات الذاتيــة.

ي 
ــىت ــت إل قري ي رجع ــىب ــج التدري نام ــاء الرب ــد انته بع

ــات  ــج وأخري نام ي الرب
ــات �ف ــع زمي ــوم م ــوق الأق بش

ي حشــد وتوعيــة مجتمعــي 
ي وهــىف بتنفيــذ أول تجــار�ب

ف الذيــن  بأهميــة تقديــم مســاعدات بســيطة للنازحــ�ي
ــا،  ــاورة إل منطقتن ــرب المج ــق الح ــن مناط ــروا م ف
ــا بعــض المســاعدات االأساســية  والحمــد هللا جمعن
ــة  غاثي ــات االإ ــل وصــول بعــض المنظم ف قب للنازحــ�ي

إل المنطقــة. ثــم قمنــا ببــدء تأســيس فــرع لمؤسســة 
ي المنطقــة وجمعنــا، بتكاتــف 

يــة �ف احــم الخري الرت
المجتمــع نســاء ورجــاالً، مــواد غذائيــة ومابــس 
هــا لعــدد مــن االأ�  نظيفــة ومبالــغ ماليــة وغري

ــة. النازح

ف االأغنيــاء  أصبــح فــرع المؤسســة همــزة الوصــل بــ�ي
لتخفيــف  أعمالهــا  وزادت  المنطقــة  ي 

�ف والفقــراء 
ريــن مــن الــراع  ف المترف ــاة الفقــراء والنازحــ�ي معان
ــة  ي المؤسس

ــل �ف ــاد. واالآن نعم ــف بالب ــذي يعص ال
نقــدم 20,000 ريــال كمســاعدة دائمــة لــكل مصــاب 
بــأي مــن االأمــراض المزمنــة (ال�طــان والفشــل 
ــد) نجمعهــا أفــراد المجتمــع. ــوي وأمــراض الكب الكل

ــل،  ــدون أي مقاب ــة وب ــة كمتطوع ي المؤسس
ــل �ف أعم

وكل مــا أتطلــع إليــه هــو التخفيــف عــن معانــاة 
ــول  ــد وص . وبع ــري ــن الخ ــري م ــو باليس ــر�ف ول الم
غاثيــة إل المنطقــة، اســتفدت  بعــض المنظمــات االإ
ي برنامــج روافــد لتســهيل 

ي ممــا تدربنــا عليــه �ف
وزميــا�ت

ــع المســاعدات  ــات وتوزي ــم المعلوم ــا وتقدي مهامه
. ف ــ�ي ــة للنازح غاثي االإ

                                                                   ذكرى محمد حويتم

                مديرية قعطبة – محافظة الضالع

االطار )5(
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ي
التـــراث الثقا�ف

ع  ــوِّ ي والمتن
ي الغــىف

اث الثقــا�ف ــرت ــة للحفــاظ عــى ال ي الجهــود الوطني
ي �ف

اث الثقــا�ف ــرت تســاهم أنشــطة قطــاع ال
ــة  ــة والمعماري ــة والتاريخي ــم االأثري ف بالقي ــ�ي ــول) الغني ــت والمنق ــادي (الثاب ــادي والام ــقيه الم د بش ــدَّ والُمَه
ــيط  ــم تنش ــه، ويدع ــن وهويت ــراث اليم ــظ ت ــة االأمر – حف ي نهاي

ــدم – �ف ــا يخ ــك بم ة، وذل ف ــري ــة المتم والفني
ي هــذا المجــال.

ــة �ف ــدرات الوطني ــل الق ــاء وتأهي ــل وبن ــرص العم ــري ف الســياحة وتوف
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وع واحد بكلفة تقديرية تبلغ 1.77 مليون دوالر. تم خال العام 2015 الموافقة عى م�ث

ي تنفيذ وتطوير المشاريع
التقدم �ف

ي
اث الثقا�ف ات قطاع ال�ت الجدول 23: مؤ�ش

2011–20152015 البيان

ي تم تطويرها
1109عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
1,770,00030,626,860التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

974عدد المشاريع الُمنَجزَة

3,137,82316,133,931التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

1,244,83616,427,199المنرصف )دوالر( للمشاريع المنجزة

73,778622,079العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
التقدم �ف

ات المرحلة الرابعة ي تحقيق مؤ�ش
الجدول 24 ملخص عن التقدم �ف

2015مؤ�ش النتائج
تراكمي 

)2015-2011(

ات المرحلة  مؤ�ش
الرابعة )المخطَّط(

6431,274510عمال مهرة/ المهارات المكتسبة

) ف ف آثار/ معماري�ي ف / أخصائي�ي ف / مهارات مكتسبة )مهندس�ي ف مدرب�ي 16269190فني�ي

ي تم توثيقها/ حفظها/ إنقاذها
115050المواقع والمعالم االأثرية ال�ت

الجدول 25 المشاريع المطورة والجاري تنفيذها والمنجزة

ي عام 2015
ي تم تطويرها �ف

ي عام 2015ال�ت
ي تم انجازها �ف

مشاريع تحت التنفيذ إىل نهاية ال�ت
المشاريع المنجزة 20152015-2011

عدد  
عدد التكلفة التقديريةالمشاريع  

عدد التكلفة التعاقديةالمشاريع
عدد التكلفة التعاقديةالمشاريع

التكلفة التعاقديةالمشاريع

11,770,00093,142,449442,193,12497516,114,421

ــع  ــم الجام وع ترمي ــرش ــتثناء م ــاع باس ــاريع القط ــم مش ــت معظ ــداث توقف ــراء االأح ــات ج ــف التموي ــبب توق بس
ميــم  الكبــ�ي بصنعــاء الــذي تــم الموافقــة خــال هــذا العــام عــل تمويــل المرحلــة الخامســة منــه ضمــن برنامــج ال�ت
نمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، االأمــر الــذي يفــر عــدم اعتمــاد  ي لاإ الشــامل الممــول مــن قبــل الصنــدوق العــر�ب

أيــة مشــاريع أخــرى خــال العــام.
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المشاريع المنجزة

ترميم وصيانة الجامع الكب�ي )صنعاء( - المرحلة الخامسة

ــتقرة  ــري المس ــة غ ــية واالأمني ــاع السياس ــن االأوض ــم م ــى الرغ ع
ة مختلفــة عــن الســنوات الماضية  وع بوتــري تواصلــت أعمــال المــ�ث
وتأقلمــاً مــع هــذه االأوضــاع تمــت إعــادة ترتيــب االأولويــات 
التمويــات  توفــر  بحســب  العمــل  وحجــم  أوقــات  وتكييــف 
بالدرجــة االأساســية ثــم االأمنيــة بالدرجــة الثانيــة وبحكــم االأهميــة 
ي والتاريخــي لكونــه أحــد 

ي والثقــا�ف
االســتثنائية لهــذا الــرح الديــىف

ســامية بــكل مــا يحملــه مــن قيــم أثريــة  أقــدم المســاجد االإ
ــال  ــذ االأعم ــري تنفي ــه يج ــة فإن ــة عالي ــة ومعماري ــة وفني وتاريخي
ي تتعــزز 

ي يمثلهــا والــىت
فيــه بمــا يتناســب مــع مجموعــة القيــم الــىت

يومــاً بعــد يــوم مــع مــا يتــم العثــور والكشــف عليــه تباعــاً أثنــاء 
ميــم مــن مخطوطــات وزخــارف وُلقــى أُثريــة االأمــر الــذي يؤكــد  الرت
ي 

ــم عــى المســتوى الوطــىف ــم العظي ــة هــذا المعل ويرســخ أهمي
ســامي والعالمــي ممــا يوجــب تخطيــط وتنفيــذ أعمــال الحفاظ  واالإ
عليــه بحــرص وعنايــة لضمــان الحفــاظ عــى أصالتــه، مــن جهــة، 

ــه. ــة ضمــان اســتدامة تشــغيله وبقائ ومــن جهــة ثاني

ــبب  ار بس ــن االأرصف ــة م ات مختلف ــرت ــال ف ــع خ ــا�ف الجام ــد ع وق
ضافــات غــري المائمــة  االأمطــار الغزيــرة والســيول والتدخــات واالإ

ــه ومحيطــه.  ــىف وملحقات للمب

ــق  ــا يتف ــم وبم ــذا المعل ــع ه ــل م ــر للتعام ــج المق ــق المنه ووف
ي تراعــي 

اطات الحفــاظ الــىت مــع االأســس والمعايــري الدوليــة واشــرت
خصوصيــة المبــىف ووظيفتــه المســتمرة وفقــاً لاأســس والمعايــري 
دارة الميدانية  وع يتــم وفــق آليــة االإ الدوليــة. كمــا أن تنفيــذ المــ�ث
ات  وعقــد اتفاقيــات تعــاون مــع معاهــد دوليــة واالســتعانة بخــرب
ــوادر  ــر قــدرات الك ــوازي مــع تطوي ــة بالت ــة ودولي ــارات محلي ومه
ي وصلــت 

المحليــة عــرب برامــج التدريــب النظريــة والتطبيقيــة والــىت
ات  ــا خــال الفــرت ــة عمله ــة عــى مواصل إل مســتوى اكســبها الثق

ات الدوليــة. االضطراريــة لســفر الخــرب

ي ُوجــدت خــال العــام 
ورغــم التعقيــدات والمشــاكل الفنيــة الــىت

ومــا مــرت وتمــر بهــا البــاد مــن أوضــاع غــري مســتقرة، إال أنــه تــم 
التغلــب عــى الكثــري منهــا.

فية  ميــم مســجد ومدرســة االأ�ش ة ل�ت المرحلــة السادســة واالأخــ�ي

تعز( (

ي  والشــعىب الرســمي  االفتتــاح   2015 ينايــر  شــهر  أواخــر  تــم 
تعــز  محافظــة  بمحافــظ  متمثــل  رســمي  بحضــور  وع  للمــ�ث
ــال  ــة ورج ــب التنفيذي ــدراء المكات ــىي وم ــس المح ــاء المجل وأعض
ــدء  ــم الب ــا ت ة. كم ــري ــعبية كب ــاركة ش ف وبمش ــ�ي ــال والمهتم االأعم
بتنفيــذ بعــض الماحظــات المتبقيــة، لكــنَّ العمــَل توقــف بســبب 
قيــة قــد  الحــرب والــراع المســلح. كمــا أن جــزءاً مــن المنــارة ال�ث

ــباب. ــس االأس ر لنف ــرف ت

وع توثيق وإنقاذ جامع الشاذىلي )المخا، تعز( مرش

ــجد  ــدران المس ــارة ولج ــم للمن مي ــاذ والرت نق ــال االإ ــتمرت أعم اس
االأصــىي حــىت نهايــة شــهر مايــو، حيــث تــم االنتهــاء مــن ترميــم 
، كمــا  ي والشــمالي االأجــزاء العلويــة مــن المنــارة والجداريــن الغــر�ب
فــات  ي �ث

ي ترميــم العنــارص الخشــبية المتبقيــة �ف
اســتمر العمــل �ف

شــارة إل أن كل االأعمال  ف المفقــود منهــا، وتجــدر االإ المنــارة وتجهــري
ــم  وع ترمي ــ�ث ي م

ــا �ف ــم تدريبه ــة ت ــوادر وطني ــا بك ــم تنفيذه يت
وع وبشــكل  ي تعــز وتوقــف المــ�ث

فيــة �ف مســجد ومدرســة االأ�ث
كامــل بســبب الــراع المســلح.

وع ترميم جامع االأشاعر )مدينة زبيد، الحديدة( مرش

ي تمــر بهــا البلــد ولشــحة التمويــل فقــد اقتــر 
نظــراً للظــروف الــىت

ــة  ــل المفتوح ــود العم ــاء بن ــى إنه ــام 2015 ع ــال ع ــل خ العم
وع. غــاق االآمــن للمــ�ث للوصــول إل االإ

اث المعماري وع إعداد مناهج الحفاظ عل ال�ت مرش

ف مــا تــم جمعــه مــن المقــررات الدراســية  تمــت المقارنــة بــ�ي
ي 

�ف ي 
والعمــرا�ف المعمــاري  اث  الــرت عــى  بالحفــاظ  المتعلقــة 

تــم  ي 
الــىت والدوليــة  العربيــة  والمنطقــة  اليمنيــة  الجامعــات 

ي وضــع المســودة 
ي المرحلــة الســابقة وتقيمهــا والبــدء �ف

تجميعهــا �ف
االأوليــة لمنهــج الحفــاظ. بالتنســيق مــع مركــز آثــار/ الشــارقة 
التابــع لـــلمجلس الــدولي لدراســة حفــظ وترميــم الممتلــكات 
العمــل توقــف بســبب االأوضــاع  الثقافيــة (ICCROM). ولكــن 
اء االأجانــب مــن القــدوم للبــاد، وكــذا  االأمنيــة وعــدم تمكــن الخــرب

شــحة التمويــات.
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برنامج االأشغال كثيفة العمالة
ــذه  ــتفادة ه ــدُف إل اس ة، ويه ــري ــة الفق ــات المحلي ــة المجتمع ــة العمال ــغال كثيف ــُج االأش ــتهدُف برنام يس
ة  نامــج لحمايــة االأ� الفقــري ي مشــاريع الرب

المجتمعــات بطريقــة مزدوجــة: توفــري دخــل مــن أجــور العمــل �ف
ي إطــار 

ي مــن شــأنها أن تولــد منافــع مســتقبلية. َويَْنــَدِرُج �ف
ضــد الصدمــات، وتوفــري االأصــول المجتمعيــة الــىت

ــل العمــل، وقطــاع الطــرق. ــة برنامــُج النقــد مقاب االأشــغال كثيفــة العمال
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تســتهدُف مشــاريُع النقــد مقابــل العمــل المناطــَق الريفية شــديدة 
يــة،  ي المناطــق الحرف

عــات العمالــة غــري الماهــرة �ف الفقــر، وتجمُّ
ة  ــري ــق الفق ي المناط

ــراء �ف ــة للفق ــل مؤقت ــرص عم ــري ف ــك لتوف وذل
ــة - كالجفــاف  ات المناخي ــة والتغــري ــر بالصدمــات االقتصادي المتأث
ــع  ــج م نام ــل الرب ــث يعم ــة. حي ــذاء والبطال ــعار الغ ــاع أس - وارتف
ي 

وع �ف ــة مراحــل المــ�ث ي كاف
ــا�ث �ف ــع المســتفيد بشــكل مب المجتم

ــون هــذه  ــه، وتك ــا لخدمت ــع أهميته ــرز المجتم ي يف
ــىت االأنشــطة ال

التدخــات عــادًة ذات تقنيــة بســيطة وعمالــة كثيفــة ال تقــل نســبة 

االأجــور فيهــا عــن %60 مــن الكلفــة االإجماليــة للمشــاريع.

ف إنشــاء  تتنــوع تدخــات برنامــج النقــد مقابــل العمــل مــا بــ�ي
ي 

االأرا�ف وحمايــة  واســتصاح  الزراعيــة،  المدرجــات  وتأهيــل 
ــة،  ــرق الريفي ف الط ــ�ي ــة، وتحس ــاقط المائي ــة، وإدارة المس الزراعي
، وخزانــات  ي

وحمايــة وتأهيــل قنــوات الــري، وزيــادة الغطــاء النبــا�ت
ــر  ب، وحف ــ�ث ــاه ال ــادر مي ــة مص ــار، وحماي ــاه االأمط ــاد مي حص
ف  ليــة، وتحســ�ي ف االآبــار الســطحية، وإنشــاء حدائــق غذائيــة مرف

ــخ. ، ال ي
ــىأ ــي والبي ــع الصح الوض

ات برنامج النقد مقابل العمل الجدول 26: مؤ�ش
2011 – 2015عام 2015المؤ�ش

ي تم تطويرها
33567عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
5,592,146136,595,504التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

77561عدد المشاريع المنجزة 

17,582,245108,480,464التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

17,486,366108,284,317المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة – فعلي  118,543828,514المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%(  5049نسبة المستفيدات من االإ

ف دوالر. وبلــغ عــدد المشــاريع المنجــزة خــال العــام 66  وعــاً بكلفــة تقديريــة تقــارب 6 مايــ�ي ي عــام 2015 عــى 36 م�ث
تمــت الموافقــة �ف

وعــاً، بينمــا بلــغ عــدد االأ� المســتفيدة أكــرث مــن 26,700 أ�ة، وتولــدت أكــرث مــن 1.5 مليــون فرصــة عمــل، وبلــغ عــدد المســتفيدين  م�ث
وعــاً، وبلــغ  يــن مــن االأجــور حــوالي 173,600 شــخص. أمــا خــال المرحلــة الرابعــة، فقــد بلــغ عــدد المشــاريع المنجــزة 521 م�ث المبا�ث
يــن مــن االأجــور حــوالي  عــدد االأ� المســتفيدة 162,810 وتولــدت قرابــة 11.1 مليــون فرصــة عمــل، بينمــا بلــغ عــدد المســتفيدين المبا�ث

1.1 مليــون مســتفيد.

ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي تحقيق مؤ�ش
الجدول 27: الُمنَجز عام 2015 والتقدم �ف

2015المؤ�ش
ي المرحلة 

الُمنَجز �ف
الرابعة

المخطط 
للمرحلة الرابعة

77561عدد المشاريع المنجزة

1,086,16710,852,92115,770,000عدد أيام العمل

ين من االأجور  166,9931,058,2831,316,000عدد المستفيدين المبا�ش

25,691162,812202,461عدد االأ� المستفيدة

برنامج النقد مقابل العمل



التقرير السنوي لعام 2015

54

نامج الجدول 28: توزيع تدخالت ال�ب

خال عام 2015
ي المرحلة الرابعة

المنجزة �ف
تحت التنفيذالمنجزة المطورة

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 

(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 

(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 

(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 

(دوالر)

335,592,1467717,582,24522754,297,437561108,480,464

الجدول 29: مخرجات برنامج النقد مقابل العمل للمرحلة الرابعة )2011 – 2015(

المخرجاتالتدخل
ي الزراعية المستصلحة (هكتار) 

4,441مساحة االأرا�ف
ب (مرت مكعب) 314,444سعة المياه المتوفرة لل�ث

ي تمت حمايتها/تحسينها/إعادة تأهيلها (كم)
235طول الطرق الريفية الىت

ي تمت حمايتها وإعادة تأهيلها
1,043عدد االآبار الىت

ي تمت حمايتها
4,207عدد المساكن المهددة من السيول، والىت

ي تم بناؤها
17,308عدد الحمامات الىت

( ي تمَّ تشييدها (مرت طولي
16,659طول قنوات الري الىت

لية للغذاء ف 2,159عدد الحدائق المرف
1,056عدد السقايات الخاصة لحصاد مياه االأمطار

ي اعى المساقط المائية والوديان
19,352زراعة اشجار �ف

43تاهيل المراعي (هكتار)
ف الطرق (مرت مربع) 300,140مساحة رصف وتحس�ي

نامج النقد مقابل العمل )2015-2008( اكمية ل�ب الجدول 30: المخرجات ال�ت

المخرجاتالتدخل

ي تمت حمايتها واستصاحها (هكتار)
ي والمدرجات الزراعية الىت

10,047مساحة االأرا�ف

447,876السعة االستيعابية لخزانات حصاد مياه االأمطار (م3)

ي تمت حمايتها/تحسينها/إعادة تأهيلها (كم)
464طول الطرق الريفية الىت

ي تمت حمايتها وإعادة تأهيلها
1,423عدد االآبار الىت

ي تمت حمايتها
5,040عدد المساكن المهددة من السيول، والىت

ي تم بناؤها
17,308عدد الحمامات الىت

( ي تمَّ تشييدها (مرت طولي
25,382طول قنوات الري الىت

لية للغذاء ف 2,159عدد الحدائق المرف

ف الطرق (م2) 440,402مساحة رصف وتحس�ي

1,056عدد السقايات الخاصة لحصاد مياه االأمطار

43تاهيل مراٍع (هكتار)



التقرير السنوي لعام 2015

55

االأنشطة والفعاليات خال العام 2015
فــروع  ي 

�ف التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  تنفيــذ  تــم 
ي كل مــن المــكا، إب، تعــز، الحديــدة، وعمــران، 

الصنــدوق �ف
ف  ي المجــاالت ذات الصلــة مثــل تدريــب المدربــ�ي

وذلــك �ف
الدراســات  تنفيــذ  وآليــة  الحياتيــة،  المهــارات  مجــال  ي 

�ف
االأعمــال  وبرمجــة  االأداء  ومراجعــة  والفنيــة،  المجتمعيــة 
ــة  ــة المالي ــات التصفي ــع عملي ــة وت�ي ــدة المتاح ــع االأرص م
نقــاط  ف  وتحســ�ي المشــاريع  ي 

�ف االأداء  وتقييــم  والفنيــة، 
ــة.  دارة الميداني ــة االإ اف عــى المشــاريع بآلي �ث الضعــف، واالإ
ــات.  ار الق ــة وأرصف ــة بمخاطــر ســوء التغذي ــة إل التوعي إضاف
ي الفــروع 

نامــج �ف وقــد اســتفاد مــن هــذه الــدورات مســؤولي الرب
ــون واستشــاريون  ومهندســون واستشــاريون ومحاســبون مالي

.( ف مجتمعيــون (مــن كا الجنســ�ي

ــة  ــاء المجالــس المحلي أقيمــت أيضــاً ورشــة مــع رؤســاء وأمن
بغــرض  ســقطرى  أرخبيــل  ي 

�ف داريــة  االإ الهيئــات  وأعضــاء 
نامــج وآليــة ترشــيح  اطات الرب التوعيــة بأهــداف ومعايــري واشــرت
المناطــق المســتهدفة واختيــار االأصــول المجتمعيــة، كمــا 
ــض  ي بع

ــة �ف ــان المجتمعي ــع اللج ــورش م ــض ال ــدت بع عق
ــج  نام ــات الرب ــف بآلي ــرض التعري ــران بغ ــرع عم ــاريع بف المش
ضافــة إل ورشــة أخرى  وواجبــات وحقــوق وأدوار كل جهــة، باالإ
ــات  ــدرات منظم ــاء ق ــت إل بن ــدن وهدف ــرع ع ي ف

ــدت �ف عق
، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بتدريــب الشــباب  ي

المجتمــع المــد�ف
ي 

ــىت ي مشــاريع تشــغيل الشــباب ال
ــة �ف ــارات الحياتي عــى المه

ــدة محافظــات. ي ع
ــم تدشــينها مؤخــراً �ف ت

نامج والتحديثات أثر ال�ب

نامــُج عــى المجتمعــات  ــَل االأثــر الرئيــُس الــذي أحدثــه الرب تمثَّ
بأنهــم  المســتفيدين  مــن   95% إفــادة  ي 

�ف المســتهدفة 

اِء الغــذاِء وتســديد الديــون. ي �ث
نامــج �ف اســتخدموا أجــوَر الرب

ــدت  نامــُج، فقــد تجسَّ ي شــهدها الرب
أمــا التحديثــات الــىت

ي داخــل المجتمعــات المســتفيدة، 
الــذا�ت الفــرز  ي دعــم 

�ف
ف  ــ�ي ــج، وتدش نام ي الرب

ــتهداف �ف ــة االس ــر آلي ــث وتطوي وتحدي
ف  ي عــدد مــن الفــروع، وتدشــ�ي

ــة �ف مشــاركة الســلطات المحلي
ي عمليــات 

اكهــا �ف ي وإ�ث
العمــل مــع منظمــات المجتمــع المــد�ف

التدريــب، وتعزيــز آليــة الشــكاوي. وجــرى كذلــك رصف أجــور 
ــة. ــات المرفي ــي الخدم م َ ُمقدِّ ْ ــرب ــاريع َع ــن المش %85 م

الدروُس الُمستفادة والتحديات 

ــه  ــات عمل ــف آلي ــام 2015 بتكيي ــة ع ــذ بداي ــج من نام ــدأ الرب ب
ــك  ــاً، وذل ــة حالي ــة الصعب ــروف االأمني ــع الظ ــب م ــا يتناس بم
ــاريع  ــع المش ي مواق

ــة �ف ــة المقيم دارة الميداني ــال االإ ــن خ م
بصــورة دائمــة، ممــا أدى إل تقليــل مخاطــر التنقــل مــن وإل 

ــا. ــودة مخرجاته ف ج ــ�ي ــاريع وتحس ــع المش مواق

ــص  ــإنَّ تقل ــج، ف نام ــام الرب ــة أم ــات الماثل ــم التحدي ــا أه أم
نامــج منــذ نهايــة عــام 2014 شــكل تحديــاً  المــوارد الماليــة للرب
حقيقيــاً يصعــب معــه االســتجابة لاأوضــاع الراهنــة بالصــورة 
المطلوبــة. ومــن جانــٍب آخــر، فــإن انعــدام المشــتقات 
ــك  ــاع أســعارها بعــد ذل ــام 2015 وارتف ــة ع ي بداي

ــة �ف النفطي
ضافــة  ــاً عــى تكلفــة تنفيــذ المشــاريع، باالإ ــاً إضافي شــكل عبئ
ي بعــض المناطــق، االأمــر الــذي 

ي �ف
إل ضعــف الجانــب االأمــىف

أثــر بشــكل مبــا�ث عــى إمكانيــة الوصــول إل هــذه المناطــق 
ي نطــاق الراعــات.

كونهــا واقعــة �ف

ف - سقطرى ي تكريب النخيل - �ه�ي
ي زراعية �ف

تأهيل آبار واستصاح أرا�ف
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ي جزيرة كمران
حصاد المياه وتأهيل خور ترصيف مياه االأمطار �ف

ي 
جزيــرة كمــران هــي إحــدى الجــزر اليمنيــة الواقعــة �ف

ــاً إحــدى  ي للجمهوريــة اليمنيــة وتعــد إداري الســاحل الغــر�ب
مديريــات محافظــة الحديــدة، تبلــغ مســاحتها حــوالي 108 
كيلومــرت مربــع، ويقــدر عــدد ســكانها 3,032 نســمة (بحســب 
ــي  ــق ه ــاث مناط ــن ث ــرة م ــون الجزي ــداد 2004)، وتتك تع
ي ســكان 

مدينــة كمــران، وقريــة مكــرم، وقريــة اليمــان. يعــا�ف
ف أوســاطها بســبب محدوديــة  ي الفقــر بــ�ي

الجزيــرة مــن تفــ�ث
ي تقتــر عــى الصيــد كمصــدر دخــل 

مصــادر الدخــل والــىت
ي 

ي مواســم االأمطــار واشــتداد الريــاح الــىت
، أمــا �ف رئيــ�ي

ــالي  ــإن االأه ــاد ف ــطة االصطي ــة أنش ــا ممارس ــب حينه يصع
يضطــرون للهجــرة الداخليــة إل المــدن المجــاورة بحثــاً عــن 

فــرص عمــل الكتســاب لقمــة العيــش.

عــاوة عــى وقــوع الجزيــرة تحــت خطــوط الــراع المســلح 
الــذي تشــهده البــاد منــذ مــارس 2015، فإنهــا قــد تأثــرت 
ب المنطقــة مؤخــراً، ممــا ضاعــف  بإعصــار تشــابا الــذي رصف
معانــاة أهــالي الجزيــرة، كمــا أن حصــول االأمطــار المفاجئــة 
ض أن تســتفيد منهــا الجزيــرة  ي يفــرت

ف الآخــر، والــىت مــن حــ�ي
ــكان  ــاة س ــت معان ــاه، ضاعف ــديدة للمي ــة الش ــد الحاج لس
الجزيــرة، نظــراً لتدفــق الســيول الناتجــة عــن االأمطــار 
للخطــر  المنــازل  وتعريــض  القــرى  داخــل  إل  الغزيــرة 
ي قنــاة تريــف 

بســبب تراكــم الرســوبيات والمخلفــات �ف
ي تســمى بالخــور والــذي كان 

ميــاه االأمطــار إل البحــر، والــىت
يحمــي القريــة منــذ ســنوات طويلــة، كمــا أن قيــام االأهــالي 
ــور إل  ــاط عب ــون نق ــم لتك ــة لمنازله ــردم االأجــزاء المقابل ب
ي تلــك المشــكلة، وذلــك 

الجهــة المقابلــة قــد ســاهم أيضــاً �ف
ي 

�ف تبــة عــى ذلــك والمتمثلــة  المرت بالعواقــب  لجهلهــم 
ضعــف تريــف ميــاه االأمطــار وعودتهــا إل منــازل القريــة 

بشــكل عــام.

 ، ــالي ــة لاأه ــل كارث ــار تمث ــم االأمط ــت مواس ــك أصبح وبذل
ف عــن المناطــق  حيــث يظلــون حبيــ�ي منازلهــم، منقطعــ�ي
اء احتياجاتهــم  المجــاورة لدرجــة ال تمكنهــم حــىت مــن �ث
ي 

االأساســية مــن الغــذاء، ناهيــك عــن المســتنقعات الــىت
ي تعتــرب بيئــة مائمــة 

ــة والــىت تخلفهــا الســيول داخــل القري
ــراض... ي االأم

ــ�ث ــوض وتف ــر البع لتكاث

ــعيد  ــول س ــتفيد مقب ــكلة المس ــذه المش ــور ه ــد ص وق
ــاً: ــول، قائ مقب

وع خيــالي البحــر كان ايــام الريــح والمطــر  ))انجــزو لنــا مــرش
يدخــل ويهــدم البيــوت والملوحيــة تدخــل إل الداخــل 
ــاح  ة الري ــ�ش ــد مــن ك ــن ال يروحــوا يشــتغلوا بالصي والصيادي
ي والصنــدوق مــا قرص((.

لمــدة 4 شــهور مــا يكــون معهــم �ش

وانطاقــاً مــن هدفـَــْي برنامــج االأشــغال كثيفــة العمالــة 
ــف  ي تخفي

ف �ف ــ�ي ف المتمثل ــي�ي ــل) الرئيس ــل العم ــد مقاب (النق
ة المتأثــرة باالأوضــاع الراهنــة عــرب خلــق  معانــاة االأ� الفقــري
فــرص عمــل مؤقتــة وفــق مبــدأ االأجــر مقابــل العمــل، 
ي تنفيــذ مشــاريع مفيــدة لخدمــة 

واســتثمار تلــك الفــرص �ف
حــظ  حســن  مــن  كان  فقــد  المســتهدفة،  المجتمعــات 
نامــج  نامــج ، حيــث قــام الرب الجزيــرة مطابقتهــا لمعايــري الرب
وع حصــاد الميــاه وتأهيــل خــور تريــف ميــاه  بتنفيــذ مــ�ث
االأمطــار الــذي شــمل عــدة تدخــات وأهمهــا إعــادة تأهيــل 
ــرض 4  ــط ع اً بمتوس ــرت ــول 1,776 م ــران بط ــة كم ــور قري خ
ســبات  أمتــار ومتوســط عمــق مــرت واحــد عــن طريــق إزالة الرت
والتوســعة والتعميــق مــع إضافــة 4 ممــرات للعبــور االآمــن 
للمســتفيدين والعربــات وإنشــاء 8 جســور لعبــور الســيارات 
ووســائل النقــل االأخــرى والــذي أدى إل تريــف ميــاه 
االأمطــار بصــورة آمنــة إل البحــر، وشــهد المســتفيدون بأنــه 
الموســم االأول الــذي لــم تتعــرض فيــه منازلهــم الأي تهديد 
مــن الســيول، كمــا أنهــم لــم يشــاهدوا تلــك المســتنقعات 
ي يرونهــا منــذ ســنوات طويلــة بعــد 

مــن الميــاه الراكــدة الــىت
كل موســم مــن مواســم االأمطــار.

وقــد تــم تنفيــذ كل تلــك المكونــات بواســطة االأهــالي 
ف كافــة الظــروف والمعوقــات المحيطــة بهــم حيــث  متحديــ�ي
ــرص العمــل  ــن أجــل اســتغال ف ــكل طاقاتهــم م ــوا ب عمل
ة العصيبــة لتعينهــم  ي منحــت لهــم خــال هــذه الفــرت

الــىت
عــى توفــري الغــذاء االأســاسي الأهليهــم مــن جانــب، وتوفــري 
بيئــة صحيــة آمنــة مــن جانــب آخــر وقــد وصــف المســتفيد 

ــه: ــد هللا عــىي اســتفادته بقول عب

بنــا  و�ش أكلنــا  واســتفدنا  الصنــدوق  مــع  ))اشــتغلت 
يت حمــار الأحمــل عليــه المــاء  وع واشــ�ت مــن المــرش
ي نعمــه(، كمــا أضافــت إحــدى 

واالآن الحمــد هللا نحــن �ف
وع: )الصنــدوق عــز النــاس  المســتفيدات مــن المــرش
ي محماهــم 

زوجــي تعبــان مكــر عــل القعــاده وأ�ف
ف  ي ســفارة فيــان نــروح دحــ�ي

والــدكان مــا يهــب لــك نــسش
هللا((. الحمــد 

وع  بتكلفــة إجماليــة بلغــت 258,600 دوالر، اســتهدف المــ�ث
325 أ�ة، وتوّلــد عنــه 25,125 يــوم عمــل (منهــا 2,893 
للنســاء)، َوَصاَحــَب التنفيــَذ تدريــُب 38 رب أ�ة عــى رأس 
، 3 مقلفعــي أحجــار،  ف : 15 بنائــ�ي العمــل عــى النحــو التــالي

16 قطاعــي أحجــار، و4 معلمــي تابيــس.

االطار )7(
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قطاع الطرق

ي 
ي الكبري الــذي تعا�ف

ي والجغــرا�ف
نظــراً للتشــتت الســكا�ف

ــن  ــرث م ــى أك ــوزع الســكان ع ــث يت ــا، حي ــه بادن من
ــة..  ي ي و3,426 منطقــة حرف

130 ألــف تجمــع ســكا�ف
ــه الطــرق  ــذي تلعب ــوي ال ــام والحي ــدور اله ي ال

ــأ�ت ي
ــة  ــك التجمعــات – خاصــة النائي ــط تل ي رب

ــة �ف الريفي
ُل الوصــوَل  يــة، وبمــا يســهِّ منهــا – بالمناطــق الحرف
والتعليميــة،  (الصحيــة،  االأساســية  الخدمــات  إل 
ــة  ــة االأساســية) وكــ� حاجــز العزل والســلع الغذائي
تعزيــز  إل  ضافــة  باالإ المناطــق،  تلــك  ي 

�ف والفقــر 
ــل  ــهيل نق ــق تس ــن طري ــة ع ــات االقتصادي المقوم

ــل. ــة النق ــض كلف ــة، وتخفي ــات الزراعي المنتج

الصنــدوق  ي 
�ف الطــرق  قطــاع  توجهــاُت  وتتمثــُل 

ــر  ــز توف ــرى باالأســواق ومراك ــط الق ي رب
ــي �ف االجتماع

الخدمــات االجتماعيــة، وزيــادة المحتــوى التشــغيىي 
(نســبة العمالــة) للمشــاريع، وخلــق فــرص عمــل 
ي مشــاريع الطــرق 

ــة بتقليــص دور المعــدات �ف مؤقت

واالســتخدام  ممكــن،  حــدٍّ  أقــص  إل  الريفيــة 
االأمثــل للمــوارد المحليــة المتاحــة مــع االعتمــاد 
ف جــودة  ي التنفيــذ، وتحســ�ي

عــى العمالــة اليدويــة �ف
المناطــق  عــى  ف  كــري بالرت للمشــاريع  االســتهداف 
ــر  ــوب الفق ــاً وجي ــرث احتياج ة واالأك ــري ــة الفق الريفي
ــاط  ــاءة الضب ــع كف ــذا رف ــة، وك ي ي المناطــق الحرف

�ف
ف االأداء إداريــاً وفنيــاً. ف وتحســ�ي واالستشــاري�ي

ي مراكــز 
ي مشــاريع رصــف شــوارع �ف

ومــن خــال تبــىف
ــة، يهــدف القطــاع إل  المحافظــات والمــدن الثانوي
ــة  ــا العمال ــتفيد منه ــة تس ــل مؤقت ــرص عم ــري ف توف
ي مراكــز 

غــري ماهــرة وشــبه الماهــرة المتواجــدة �ف
معالجــة  وكذلــك  والثانويــة،  الرئيســية  المــدن 
ــتهدفة  ــق المس ي المناط

ــيئة �ف ــة الس ــاع البيئي االأوض
ي غالبــاً مــا تكــون جيــوب فقــر وذات كثافــة 

والــىت
ســكانية مرتفعــة. 

ات قطاع الطرق الجدول 31: مؤ�ش

2011–20152015البيان

ي تم تطويرها
0368عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
0109,774,509التكلفة التعاقدية للمشاريع ال�ت

32274عدد المشاريع الُمنَجزَة

7,598,04976,322,291التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

1,557,15963,069,430المنرصف )دوالر( عل المشاريع المنجزة

ون من المشاريع المنجزة  84,0131,042,896المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 5050نسبة المستفيدات من االإ

261,0052,388,815العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ي تم تحسينها وحمايتها )كم(
01,168طول الطرق ال�ت

0109,774,509المساحة المرصوفة للشوارع )م�ت مربع(

ياحــظ مــن الجــدول انــه لــم يتــم تطويــر مشــاريع 
ي 

خــال العــام 2015، وذلــك يعــود إل االأوضــاع الــىت
مــرت والزالــت تمــر بهــا البــاد ومــا نتــج عنهــا مــن 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــات، إال ان ــم التموي ــف لمعظ توق

وعــاً مــن  تلــك الصعوبــات فقــد تــم انجــاز 32 م�ث
ــذ خــال  ــت تحــت التنفي ي كان

ــىت مشــاريع القطــاع ال
العــام.
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ات المرحلة الرابعة )2015-2011( ي تحقيق مؤ�ش
الجدول 32: الُمنَجز عام 2015 والتقدم �ف

المنجز خال 2015المؤ�ش
المرحلة الرابعة

المخطط للمرحلة 
الرابعة

32274عدد المشاريع المنجزة

261,0052,311,3833,000,604عدد أيام العمل

*84,0131,042,896438,000عدد المستفيدين

ي تم حمايتها وتحسينها )كم(
1701,1681,300طول الطرق ال�ت

*المخطط من الطرق الريفية فقط

ــق  وع طري ــم خــال العــام 2015 إنجــاز 32 مــ�ث ت
وع رصــف شــوارع. وبذلــك  ضافــة إل مــ�ث ريفــي، باالإ
ة  وصلــت عــدد المشــاريع المنجــزة خــال الفــرت
وع  ــا 200 مــ�ث ــاً، منه وع (2011-2015) إل 274 م�ث
ضافــة  وع رصــف شــوارع، باالإ طريــق ريفــي و70 مــ�ث

إل 4 مشــاريع تدريــب وبنــاء قــدرات. وفيمــا يخــص 
المشــاريع تحــت التنفيــذ حــىت نهايــة العــام 2015، 
وع طــرق  وع موزعــة عــى 83 مــ�ث بلغــت 100 مــ�ث

وع رصــف شــوارع. ريفيــة و17 مــ�ث

الجدول 25: توزيع تدخالت القطاع

خال 2015
ي المرحلة الرابعة

المنجزة �ف
تحت التنفيذالمنجزة المطورة

عدد 
المشاريع

التكلفة التقديرية 
(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 

(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 

(دوالر)

عدد 
المشاريع

التكلفة التعاقدية 
(دوالر)

00327,600,52110034,277,20727476,354,788

 

رصف طريف ريفية برأس النبهان االيفوع-لحج
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ة واالأصغر تنمية المنشآت الصغ�ي
ة واالأصغــر عــى تخفيــف البطالــة ورفــع مســتوى المعيشــة لمحــدودي  يســاعد برنامــج تنميــة المنشــآت الصغــري
وعــات  ي تدعــم الم�ث

امــج والمؤسســات الــىت الدخــل عــن طريــق تقديــم الخدمــات الماليــة وغــري الماليــة للرب
ف المهــارات.  ة وتحســ�ي نتاجيــة والخدميــة الصغــري االإ
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التقدم المحرز عام 2015
ي تمــر 

خــال عــام 2015، وبالرغــم مــن الظــروف الــىت
ي 

بهــا البــاد ال يــزال الصنــدوق يلعــب دوراً رئيســياً �ف
مواصلــة تقديــم دعمــه لقطاعــي الخدمــات الماليــة 
ــا  ــم خدماته ي تقدي

ــتمرار �ف ــال لاس ــات االأعم وخدم
الأصحــاب االأنشــطة المــدرة للدخــل فقــد قامــت 
لعــام  بإعــداد خطتهــا  المنشــآت  تنميــة  وحــدة 
وعــاً بتكلفــه  2015 حيــث كان مخططــاً تنفيــذ 38 م�ث
تقديريــة تزيــد عــن 17 مليــون دوالر حيــث تــم 
ي نظــام المعلومات 

إدخــال بيانــات تلــك المشــاريع �ف
وتطويرهــا إل مشــاريع تحــت االأعــداد, ونتيجــة لتلك 
االأوضــاع اســتدعت الوحــدة أخــذ الحيطــة للتقليــل 
ــل  ــات التموي ــج ومؤسس ــل برام ــرة  تموي ــن مخاط م
ــأن  ــك ب ــق ذل ــا راف ــروف كم ــذه الظ ي ه

ــر �ف االأصغ

برامــج ومؤسســات التمويــل االأصغــر قامــت بإعــادة 
ي اتخــاذ االإجــراءات الازمــة لتمويــل أصحاب 

النظــر �ف
ــتقرار  ــدم اس ــة ع ــل نتيج ــدرة للدخ ــاريع الم المش

الوضــع.

 قامــت الوحــدة خــال عام  2015بتطوير3  مشــاريع 
ــد  ــر وق ة واالأصغ ــري ــآت الصغ ــة المنش ــة تنمي لوكال
بلــغ إجمــالي التكلفــة التعاقديــة لتلــك المشــاريع 
حــوالي 1.25 مليــون دوالر, كمــا بلــغ إجمــالي المبالــغ 
ف دوالر  المنرفــة للمشــاريع المنجــزة قرابــة 8 مايــ�ي
وعاً  ووصــل إجمــالي عــدد المشــاريع المنجــزة 22 م�ث
وعــاً لقطــاع المنشــآت االأصغــر و9  (منهــا 13 م�ث

مشــاريع لقطــاع خدمــات االأعمــال).

ي المرحلة الرابعة
التقدم المحرز �ف

وصــل   (2011-2015  ) الرابعــة  المرحلــة  وخــال 
يــن للمشــاريع إل  إجمــالي عــدد المســتفيدين المبا�ث
حــوالي 277 ألــف مســتفيد (%71 إنــاث) مــن إجمــالي 
وعــاً منجــزاً بقيمــة 33.6 مليــون دوالر، ولدت  99 م�ث
أكــرث مــن 34 ألــف يــوم عمــل. ووصــل إجمــالي عــدد 
والمســتفيدات  للمســتفيدين  الموزعــة  القــروض 
ــار  ــة 58 ملي ــة إجمالي ــاً بقيم ــاً 320,611 قرض تراكمي

ريــال (مــا يعــادل 200 مليــون دوالر تقريبــاً), وذلــك 
عــى الرغــم مــن أن أزمــة عــام 2015 قد أثرت بشــكل 
ات المرحلــة الرابعــة، خاصــة  كبــري عــى بعــض مــؤ�ث
امــج  ي خطــر لرب

مــؤ�ث نســبة محفظــة القــروض �ف
ي وصلــت إل 

ومؤسســات التمويــل االأصغــر، والــىت
ــا، وإغــاق عــدد  ــن موظفيه ــ�ب عــدد م %56، وت
. ف مــن فروعهــا وتراجــع عــدد المســتفيدين النشــط�ي
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امج ومؤسسات التمويل الصغ�ي واالأصغر ح�ت نهاية شهر ديسم�ب 2015 ات محفظة القروض ل�ب الجدول 34: مؤ�ش

نامجم ال�ب

عدد العماء ) نشطون(
محفظة 
القروض 
)مليون 

ريال(

محفظة 
ي 

القروض �ف
المخاطرة 

)%(

اكمية االأرقام ال�ت

OSSFSS عدد
ف الموظف�ي

عدد 
مسئوىلي 
القروض

منطقة العمل
ضون مدخرونمق�ت

عدد 
القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 

ريال( النساء االإجماىلي
االإجماىلي)%(

1
بنك االأمل 
للتمويل 
االأصغر

37,67139122,3772,4149.51136,64713,89415293251122

أمانة العاصمة, 
أب , تعز , ذمار, 
المكا, الحديدة, 
عدن، حجة، عبس

2
مؤسسة عدن 

للتمويل 
االأصغر

13,5157310,77483310052,4025,00791207440

دار سعد، 
يقة، المعا،  الرب
التواهي، خور 
مك�، كريرت 

– عدن ، لحج, 
الضالع

3

المؤسسة 
الوطنية 
للتمويل 
االأصغر

11,5685825,29546752.80109,4097,952544011451

أمانة العاصمة 
، تعز، إب، 

القاعدة، ذمار، 
يريم، حجه 

،لحج, الحديدة, 
الضالع, عدن, 

المحويت

4

برنامج 
موت  حرصف
للتمويل 
االأصغر 

6,945294,50374634.0243,9845,24947445620
موت  حرف

(سيئون، تريم, 
السوم)

5

مؤسسة نماء 
للتمويل 
الصغ�ي 
واالأصغر

6,843303,01036953.3879,7276,986766211679
صنعاء, تعز, عدن, 

الحديدة, اب

6
برنامج أزال 

للتمويل 
االأصغر

أمانة العاصمة3,909652,55632044.0247,8793,93549338035

7

برنامج 
التضامن 
للتمويل 
االأصغر

3,87330043020.5338,6408,830717110684

أمانة العاصمة, 
تعز, الحديدة 
, عدن, اب, 

موت, عمران حرف

8

مرصف 
الكريمي 
للتمويل 
االأصغر 
سامي االإ

3,6864341,07578053.717,8508,27224228658

أمانة العاصمة, 
تعز, اب, عدن, 
الحديدة, ذمار, 
المكا, سيئون

9
برنامج االتحاد 

للتمويل 
االأصغر

3,562100028910050,3302,76754428030

ف (زنجبار,  أب�ي
خنفر, أحور), 
المكا, الشحر, 

عدن

10

كة االأوائل  �ش
للتمويل 
االأصغر

تقرير شهر 
ابريل 2015

1,5467909310081,9454,08890684121

تعز ( الكمب, 
اف,  حوض االأ�ث
الراهده, صينه, 

القاعدة )

11
مشاريع مدرة 

للدخل
مناطق مختلفة107,64120,468

93,118509,5906,741766,45487,4481,004540االإجمالي
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ة واالأصغر ات قطاع تنمية المنشآت الصغ�ي الجدول 35: مؤ�ش

2015 – 20152011البيان

ي تم تطويرها
3عدد المشاريع ال�ت

ي تم تطويرها )دوالر(
1,246,625التكلفة التقديرية للمشاريع ال�ت

2299عدد المشاريع الُمنَجزَة

7,969,56133,559,656التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

7,954,02833,544,122المنرصف )دوالر(

ون للمشاريع المنجزة  73,050276,930المستفيدون المبا�ش

ناث للمشاريع المنجزة )%( 7171نسبة المستفيدات من االإ

1,46134,480العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

ة واالأصغر )2011–2015( ات المرحلة الرابعة لقطاع تنمية المنشآت الصغ�ي ي تحقيق مؤ�ش
الجدول 36: التقدم �ف

2015مؤ�ش النتائج
ات المرحلة  مؤ�ش
الرابعة 2011 – 
2015 )المخطط(

ف حىت نهاية2015  بنسبة  ف النشط�ي ض�ي نسبة وعدد المقرت
%93 من إجمالي المخطط له

93%93,118
100  ألف مستفيد 

ف ومستفيدة نشط�ي

ضات (النشطات) %60%55%55نسبة المستفيدات المقرت

ي المناطق الريفية
ي عدد الفروع �ف

الزيادة �ف
33%26

ي خطر) نهاية 
جودة محفظة القروض (نسبة المحفظة �ف

201551%51%5%

07%0عدد المؤسسات المستدامة مالياً نهاية 2015

متوسط رصيد القرض كنسبة من إجمالي الناتج المحىي 
نهاية 2015

26%26%%150

الجدول 37: مؤ�ث اداء قطاع تنمية منشات التمويل االصغر

امج الفرعية القطاعات/ ال�ب

ي تم تطويرها عام 
عدد المشاريع ال�ت

2015
ي تم 

عدد المشاريع ال�ت
ي عام 2015

إنجازها �ف
المشاريع تحت التنفيذ 

إىل نهاية 2015
المشاريع المنجزة 2015 – 

2011

عدد 
المشاريع

التكلفة التقديرية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة 

التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة 

التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
التكلفة التعاقدية 

)دوالر(

ة واالأصغر  31,246,625227,969,5614017,718,1939933,559,656تنمية المنشآت الصغري

الماليــة  الخدمــات  تقديــم  عــى  الحاليــة  االأزمــة  أثــرت 
ــروض  ــع الق ــى توزي ــة ع ــب وخاص ــة والتدري ــري والمالي وغ
امــج  الرب تلــك  فــروع  مــن  عــدد  وتوقــف  للمســتفيدين 
ي مــدن صنعــاء 

ــا خاصــة �ف ــاً عــن أداء عمله والمؤسســات كلي
وتعــز وعــدن والحديــدة وإب, كمــا أثــرت االأزمــة أيضــاً عــى  
ــام  ــذا الع ــا ه ــط لتنفيذه ــم التخطي ــاً ت وع ــذ 38 م�ث تنفي

بتكلفــة تقديريــة تزيــد عــن 17 مليــون دوالر.

ــام،  ــذا الع ــا ه ــم تطويره ي ت
ــىت ــاريع ال ــة إل المش ضاف باالإ

بلــغ إجمــالي تمويــات الصنــدوق لقــروض كل مــن المؤسســة 
ــل االأصغــر  ــل االأصغــر وبرنامــج آزال للتموي ــة للتموي الوطني
ــل  ــة تموي ــع اتفاقي ــع توقي ــون دوالر, م ــامي  1.07 ملي س االإ

ــدره 232,721 دوالر. ــغ ,وق ــج آزال بمبل نام لرب
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ة واالأصغر:  وكالة تنمية المنشآت الصغ�ي
ــدف  ــة به ــ�ي للوكال ــم الرئي ــول والداع ــدوق المم ــزال الصن  ال ي
ي كل مــن 

اســتمرار إعمالهــا لتقديــم الخدمــات غــري الماليــة �ف
ــك  ــكا وكذل ــدن والم ي ع

ــىت ي محافظ
ــا �ف ــ�ي وفرعيه ــا الرئي مركزه

ــر توظيــف الشــباب  ي مجــال تطوي
ــذ مشــاريعها �ف اســتمرارية تنفي

ف والعســل والمحاصيــل  ضمــن مكــون ساســل القيــم لقطــاع الــ�ب
ســيدات  لتدريــب  التوســعية  المرحلــة  وكذلــك   , الموســمية 
دارة وقــد بلــغ إجمــالي ذلــك الدعــم حــوالي  ي مجــال االإ

عمــال �ف االإ
1.6 مليــون دوالر.

شبكة اليمن للتمويل االأصغر:
 يعتــرب الممــول الرئيــ�ي للشــبكة لدعــم كافــة أنشــطتها ومشــاريعها فقــد تــم تمويلهــا هــذا العــام بمبلــغ 71,144 دوالراً 

ــر المنتجــات. ــب وتطوي ي مجــال التدري
ــذ أنشــطتها �ف كمنحــة لتنفي

بنك االأمل للتمويل االأصغر: 
ي تطويــر 

ي دعــم البنــك �ف
 قــام الصنــدوق بتمويــل بنــك االأمــل بمبلــغ 22,500 دوالر يمثــل الدفعــة الثانيــة مــن مســاهمته �ف

ســكان. منتجــي التمويــل الصغــري واالإ

كة االأوائل للتمويل االأصغر:  �ش
دارية وتيسري أعمالها. ي الجوانب االإ

كة �ف كة االأوائل بمبلغ 13,887 دوالراً مقابل استشارات لل�ث قدم الصندوق دعما ل�ث

 مؤسسة نماء للتمويل االأصغر:
ي مجــال الدعايــة 

 قــام الصنــدوق بمنــح مؤسســة نمــاء بمبلــغ 7,467 دوالر مــن منحــة الحيــاة الكريمــة لدعــم  المؤسســة �ف
عــان. واالإ

المؤسسة الوطنية للتمويل االأصغر:
 مّول الصندوق محفظة قروض المؤسسة الوطنية بمبلغ 698,162 دوالر.

سامي: برنامج آزال للتمويل الصغ�ي واالأصغر االإ
ــال مــا  ســامي بمبلــغ 80 مليــون ري  قــام الصنــدوق بتمويــل محفظــة قــروض برنامــج آزال للتمويــل الصغــري واالأصغــر االإ

يعــادل 372,353 دوالراً.

ي لتطوير االأنظمة االآلية:
الدعم الف�ف

امــج ومؤسســات  ي تعزيــز البنــاء المؤســ�ي لرب
 اســتمر الصنــدوق �ف

ف أدائهــا ورفــع كفــاءة  التمويــل الصغــري واالأصغــر بهــدف تحســ�ي
ي مجــال تطويــر االأنظمــة االآليــة 

قــدرات ومهــارات كوادرهــا �ف
بحســب احتيــاج برامــج ومؤسســات التمويــل االأصغــر. وقــام 
الصنــدوق بدراســة احتياجــات المؤسســات التمويــل االأصغــر 
ــم  ــة تنظي ــل آلي ــراع مث ــة لل ــات المختلف ــن التداعي ــئة ع الناش
يــد ليســتفيد منهــا برنامــج  الســداد عــن طريــق البنــوك وفــروع الرب
ســامي وسيســتفيد أيضــاً منهــا برنامــج  آزال للتمويــل االأصغــر االإ
مــوت للتمويــل االأصغــر بتيســري إدارة ومراجعــة الســداد  حرف
يــد، كمــا تــم تصميــم آليــة أخــرى للســداد  القائــم مــع الرب

ي 
ي مــن المســتفيدين لتوثيــق وتنظيــم عمليــة التحصيــل �ف

الميــدا�ف
ــة. ــروف الراهن الظ

وقــام الصنــدوق أيضــاً بتطويــر نظــام إصــدار اتفاقيات المشــاركة 
ف نظــام  والبيــع الخاصــة بالصنــدوق بشــكل آلي كذلــك تــم تحســ�ي
ــة الأداء المؤسســات والوحــدة  ات لغــرض الرســوم البياني المــؤ�ث

وعمليــة التحليــل المــالي (ســيب).

كمــا نفــذ الصنــدوق المصادقــات الميدانيــة عــى محفظــة قــروض 
ف مــن أجــل ضمــان إيصــال  برنامــج االتحــاد للتمويــل االأصغر/أبــ�ي

تلــك الخدمــات إل الفئــة المســتهدفة.

حات والتقارير:  المق�ت

ــن  ــات م ــات والدراس ح ــن المقرت ــدد م ــذ ع ــدوق بتنفي ــام الصن ق
أجــل تقويــة عمــل برامــج ومؤسســات التمويــل االأصغــر والتغلــب 
ــة  ــاء االأزم ح باالإجــراءات أثن ــرت ــا مق ــراع، ومنه ــات ال عــى تداعي
ــر متكامــل عــن أوضــاع التمويــل  الراهنــة وبعدهــا، وإعــداد تقري
نشــاء صنــدوق ضمــان  ح الإ ي اليمــن أثنــاء 2015، ومقــرت

االأصغــر �ف
التمويــات للعمــاء، وإعــداد سياســة رســملة برامــج قــروض 
ــاء  ــل لعم ــة التكاف ــداد الئح ، وإع ــري ــل الصغ ــات التموي مؤسس

ــر. ــل االأصغ ــات التموي ــج ومؤسس برام

كاء  وقــد شــهد عــام 2015 تراُجــع نمــو محفظــة قــروض �ث
التمويــل االأصغــر إل أكــرث مــن  27مليــون دوالر, كمــا وصــل عــدد 
كاء التمويــل االأصغــر إل 93,297   ف مــن �ث ضــ�ي ضــات والمقرت المقرت
ــالي  ــغ إجم ــن 509,590, وبل خري ــدد المدَّ ــغ ع ــطاً وبل ــاً نش ض مقرت
ــغ  ــالي المبال ــغ إجم ــاً، وبل ــاً 766,454 قرض ــروض تراكمي ــدد الق ع

ف دوالر. ــ�ي ــوالي 407 ماي ــاً ح ــة تراكمي الموزع
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ــة المنشــآت  ــة تنمي ــدوق الممــول الرئيــ�ي لوكال ــرب الصن يُعت
الثانيــة  للمرحلــة  أعمالهــا  الســتمرار  واالأصغــر  ة  الصغــري
ي كل مــن مركزهــا الرئيــ�ي 

لتقديــم الخدمــات غــري الماليــة �ف
مــوت)،  ي محافظــة عــدن ومدينــة المــكا (حرف

وفرعيهــا �ف
ي مجــال تطويــر 

وكذلــك اســتمرارية متابعــة مشــاريعها �ف
ف  الــ�ب القيــم لقطــاع  الشــباب ومكــون ساســل  توظيــف 
والعســل والمحاصيــل الموســمية, وكذلــك المرحلة التوســعية 

دارة. ي مجــال االإ
لتدريــب ســيدات االأعمــال �ف

وقــد قامــت الوكالــة خــال عــام 2015 بتنفيــذ عــدة أنشــطة 
ي مجــال خدمــات تنميــة االأعمــال الأصحــاب المشــاريع 

�ف
ــذ ورش  ــام تنفي ــال الع ــم خ ــث ت ــر، حي ة واالأصغ ــري الصغ
(المــدارس  الخــاص  القطــاع  احتياجــات  لمعرفــة  عمــل 
ي 

ي مجــال اعتمــاد الطاقــة الشمســية �ف
الخاصــة) وكذلــك �ف

ــة. ــرق العام ــارة الط إن

كمــا شــهد العــام تنفيــذ دورات تدريبيــة عديــدة. ففــي إطــار 
تنظيــم  تــم   )Business Edge( إدج“  نــس  ف ب�ي وع  ”مــرش
 ، ف ف زراعيــ�ي ف اســتهدفت مهندســ�ي دورات لتدريــب مدربــ�ي
ــه مزارعــون، مــع توفــري  ) اســتفاد من ي

ــب زراعــي (تقــىف وتدري
حقــول إيضاحيــة كاملــة (شــتات وشــبكة ري وشــاش ومالــش 
زراعــي) وكذلــك حقــول إيضاحيــة جزئيــة (شــتات) وتنظيــم 

. ف ــ�ي ــىي للمتدرب ــوم حق ي

ــر االأعمــال“ )Business Aid(، فقــد  وع تطوي ي ”مــرش
أمــا �ف

تــم تنفيــذ تدخــات زراعيــة اشــتملت عــى حقــول إيضاحيــة 
ف عــى التقنيــات الحديثــة، فضــاً عــن  وتدريــب المزارعــ�ي
ورشــة لعــرض نتائــج الدراســة والبحــوث عــن البيو-ديــزل 
ــواح  ــب االأل ــى تركي ــباب ع ــب الش ــذا تدري (Bio-diesel)، وك
ــت. ن نرت ــرب االإ ــارات ع ــم االستش ــا، وتقدي ــية وصيانته الشمس

وع اســتمرارية االأعمــال“، تــم تنفيــذ ورشــة عمــل  ي ”مــرش
و�ف

رة ومجــاالت التدخــل  ة المتــرف حــول المشــاريع الصغــري
ــددة. ــاالت متع ي مج

ــرى �ف ــل أخ وورش عم

ــدي“  ــاد التقلي ــارات الصي ــر مه وع ”تطوي ــ�ث ــار م ي إط
و�ف

)، تــم توفــري دورات تدريبيــة لعــدد مــن  ف ي عــدن وأبــ�ي
(�ف

الصياديــن، ومــن ثــَـمَّ قامــت الوكالــة بتقديم دعــم للصيادين 
الذيــن أنهــوا التدريــب بأجهــزة نظــام تحديــد المواقــع 

.(GPS) الجغرافيــة 

وع ”تدريــب مالــكات المشــاريع“ (وبــت) تنفيــذ  وشــهد مــ�ث
عــدة أنشــطة خــال العــام، منهــا تدريــب مالــكات المشــاريع 
وع، وتنفيــذ ورش متابعــة  نامــج الخــاص بالمــ�ث عــى الرب

وجلســات إرشــادية.

وع ”نســاء اليمــن موجــودات“، فقــد شــهد تنفيــذ  أمــا مــ�ث
ــرأة  ــى الم ــراع ع ــر ال ــة أث ــيدات لمناقش ــل للس ــة عم ورش
ــم  ــن بالعال ــيدات اليم ــط س ــم رب ــاريعها، وت ــة ومش اليمني
ف والجهــات  ة مــع المانحــ�ي الخارجــي عــرب مناقشــة مبــا�ث

ــيدات. ــاكل الس ــمِّ مش ــة الأه المعني

ــم الورشــة  ــم تنظي ــادرة“، ت وع ”مب ــرش ــذ م ي ســياق تنفي
و�ف

ف مــع  رشــاد، وورش رابــط الرياديــ�ي االفتتاحيــة لمرحلــة االإ
. ف الموجهــ�ي

ي ظــل الــرصاع“ 
وع ”شــباب �ف وجــرى – ضمــن أنشــطة مــ�ث

ي ظــل الوضــع الراهــن 
– تنفيــذ دراســة عــن وضــع الشــباب �ف

“، تــم إعــداد  ي
وع ”منــاخ االأعمــال اليمــ�ف ي مــ�ث

ي اليمــن. و�ف
�ف

دراســة لتوفــري لمحــة عــن آراء المســتثمرين وشــعورهم تجــاه 
وع ”أثــر االأزمــة عــل  ي إطــار تنفيــذ مــ�ث

منــاخ االأعمــال. و�ف
ــار  ــد آث ــال رص ي مج

ــة �ف ــذت دراس ِّ ــاص“، نـُفـ ــاع الخ القط
االأزمــة الراهنــة عــى أنشــطة القطــاع الخــاص.

ــاء،  ــوت، صنع م ــل“ (حرف وع ”واب ــرش ــذ م ــياق تنفي ي س
و�ف

ذمــار) تــم تنظيــم معــرض زراعــي ضمــن أنشــطة المهرجــان 
وع. الخــاص بالمــ�ث

ة واالأصغر وكالة تنمية المنشآت الصغ�ي

عميل المؤسسة الوطنية للتمويل االأصغر يصنع حلويات
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قامت شبكة اليمن للتمويل الأصغر بعدة أنشطة من أهمها:

ــذي اســتمر لمــدة  قــراض وال ــل وإعــداد مســئوىلي االإ ي المخصــص لتأهي ــ�ب نامــج التدري ف ال�ب تدشــ�ي
ي مجــال 

ات المؤهلــة �ف نامــج إل زيــادة القطــاع بالخــرب . وهــدف الرب ف ف بالتعــاون مــع منظمــة جلوبــال كميونيتــري أســبوع�ي
التمويــل االأصغــر.

ي التثقيــف المــالي اســتهدف 22 متدربــاً بالتعــاون 
ف �ف ، تــم تدريــب مدربــ�ي ف بالتعــاون مــع منظمــة جلوبــال كميونيتــري

ي المناطــق الريفيــة.
. وهدفــت الــدورة إل التدريــب عــى هــذا المنهــج �ف ف مــع منظمــة جلوبــال كميونيتــري

قــراض تــم تدريبهــم لمــدة 30 يومــاً كجــزء مــن مبــادرة MENA YES وهــدف التدريــب إل  تخريــج 22 مــن مســئولي االإ
ي قطــاع التمويــل االأصغــر.

دمــج خريجــي الثانويــة �ف

ي تمــر بهــا البــاد منــذ نهايــة 2014 وأثرهــا عــى صناعــة التمويــل االأصغــر, 
ورشــة عمــل حــول االأوضــاع الــ�ت

ون هــو إغــاق عــدد مــن فروع مؤسســات  هــا عــدد مــن أعضــاء الشــبكة. وكان أبــرز مــا تطــرق إليــه الحــارصف وقــد حرف
ي نســبة 

هــا, وانخفــاض كبــري �ف ي مناطــق المواجهــات مثــل تعــز وعــدن ولحــج وغري
التمويــل االأصغــر بشــكل كامــل �ف

ي العاصمــة 
تحصيــل االأقســاط وصــل بعضهــا إل توقــف بنســبة %100 وتوقــف بعــض الفــروع الرئيســية عــن العمــل �ف

ي أنحــاء البــاد بســبب 
ة �ف ــة لمؤسســات التمويــل وأنشــطة المشــاريع الصغــري داري ي ســري االأعمــال االإ

ي �ف
شــلل جــز�أ

انعــدام الكهربــاء والمشــتقات النفطيــة وانعــدام االأمــن ونــزوح موظفــي مؤسســات التمويــل االأصغــر وعمائهــم من 
ي قامــوا بهــا 

مناطقهــم ممــا أدى إل توقــف تحصيــل أقســاطهم بشــكل كامــل. واســتعرض المشــاركون االإجــراءات الــىت
ف إل دعــم  ار ووجهــوا المانحــ�ي للتخفيــف مــن الآثــار تلــك التداعيــات. كمــا قدمــوا توصيــات مــن أجــل تقليــل االأرصف
غاثــة و القيــام بــدور  كاء مــع جهــود االإ القطــاع التصالــه المبــا�ث بالفقــراء ومعيشــتهم الســيما دعــم تعامــل الــ�ث
ي 

فعــال فيهــا مــن خــال تقديــم قــروض الطــوارئ وإعــادة تمويــل بعــض القــروض وإعــادة جدولــة القــروض والتعــا�ف
ف عــى الصمــود وإعــادة بنــاء حياتهــم. بعــد االأزمــة وتقديــم خدمــات ماليــة تســاعد العمــاء و خصوصــاً النازحــ�ي

ي مواجهــة تحديــات االأزمــة“: أقامــت 
ورشــة عمــل بعنــوان ” تعزيــز صناعــة التمويــل االأصغــر �ف

الشــبكة بالتعــاون مــع الوكالــة االألمانيــة للتعــاون الــدولي بصنعــاء ورشــة عمــل بعنــوان ” تعزيــز صناعــة التمويــل 
ي مواجهــة تحديــات االأزمــة ”هدفــت إل مناقشــة ســبل تقويــة أداء القطــاع  ومــاذا يمكــن عملــه عــى المــدى 

االأصغــر �ف
ي ظــل االأزمــة الحاليــة، وكيفيــة إنعــاش الصناعــة لتعــود إل الربحيــة عــى المــدى المتوســط.

القصــري �ف

ــج )القرض(والمتمثــل لسلســلة القيمــة المضافــة  ــر المنت حلقــة نقاشــية حــول مســودة دراســة تطوي
ي المناطــق الريفيــة. وأثــرى المشــاركون الحلقــة 

ف الفــرص االقتصاديــة �ف وع تحســ�ي لمحصــول السمســم ضمــن مــ�ث
بعــدد  مــن التوصيــات لتضمينهــا الدراســة.

ي مولهــا 
ي اليمــن“ الــىت

ف دراســة ”أثــر الحــرب واالأزمــة الحاليــة عــل قطــاع التمويــل االأصغــر �ف تدشــ�ي
ف  ضــ�ي ي تواجــه المقرت

ــىت ار ثــم المشــكات والمعوقــات ال الصنــدوق. تســتهدف الدراســة أيضــاً الوقــوف عــى االأرصف
ة والبحــث عــن الحلــول المائمــة لهــا. ومشــاريعهم الصغــري

ــة  ي مواجه
ــر �ف ــل االأصغ ــات التموي ف مؤسس ــ�ي ات ب ــ�ب ــادل الخ ــج تب ــول برنام ــل ح ــة عم ورش

ي حملتهــا 
ــىت ــات ال ــة مواجهــة التحدي ــذ آلي ي تنفي

ــة بنــك االأمــل �ف ــم تجرب ــم تقدي االأزمــات والكــوارث,  حيــث ت
ف إيجــازاً عــن تجــارب مؤسســاتهم و  االأزمــة الراهنــة وتخلــل الورشــة  نقــاش مفتــوح حيــث قــدم كل مــن المشــارك�ي

ــا. ــم مواجهته ي يت
ــىت ــات ال التحدي

ف شــبكة اليمــن للتمويــل االأصغــر والوكالــة االألمانيــة للتعاون  اتيجية بــ�ي اكــة االســ�ت مناقشــة الرش
ــف مــع الوضــع الحــالي  ــاء قــدرات المؤسســات للتكي ــا إدارة المخاطــر وبن ــة  أهمه ة المقبل ي الفــرت

ــدوىلي GIZ �ف ال
ي ظــل اســتمرار االأزمــة مــن أجــل االســتمرارية والقــدرة عــى مواجهــة التحديــات والمخاطر 

, خاصــة �ف ي
والدعــم الفـــــىف

المرتبطــة باالأزمــة.

شبكة اليمن للتمويل االأصغر
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اتيجية وخطة عمل للصندوق )2017-2016( ح اس�ت مق�ت
للمرحلــة  برؤيتــه  الخاصــة  الوثيقــة  الصنــدوق مســودة  قــدم 
ــدوق  ــاع الصن ــال اجتم ــه خ ــن عمليات ــة (2016–2020) م الخامس
َد الصنــدوق  ي ديســمرب 2014، حيــث حــدَّ

ي عّمــان �ف
ف �ف مــع المانحــ�ي

ــى  ــزت ع ي رك
ــىت ــة ال ــة الخامس ــه للمرحل ــه وبرامج ــه وأهداف رؤيت

االســتجابة نحــو (1) تحديــات اليمــن التنميــة االأكــرث إلحاحــاً؛ 
ــق بنظــام اليمــن  ــا يتعل ي فيم

ــر الحــوار الوطــىف ــج مؤتم و(ب) نتائ
دارة العامــة. المســتقبىي ذي الطابــع غــري المركــزي، واالإ

ــذ  ــري من ــكل كب ــورت بش ــة تده ــية واالأمني ــاع السياس إال أن االأوض
ــاد،  ي الب

ــرب �ف ــت الح ــارس 2015، اندلع ــذ م . فمن ف ــ�ي ــك الح ذل
ــداً. ــاً جدي ــت واقع ــكان وخلق ــن والس ــق اليم ــرت مناط ي دم

ــىت وال

ف أن هــذا الوضــع كان يســتدعي جهــوداً لتقديــم مســاعدة  ي حــ�ي
و�ف

أكــرث كثافــة واســتخدام قــدرة الصنــدوق الميدانيــة إل أقــص حــد 
ممكــن، إال أنَّ القيــوَد الماليــة حالــت دون قيــام الصنــدوق بتقديم 
ريــن والتخفيــف مــن الصدمــة الشــديدة  المســاعدة للنــاس المترف

ي ظــروف معيشــتهم.
ي كســب عيشــهم و�ف

ي أصابتهــم �ف
الــىت

يــك فعــال للجهــات الممولــة  وقــد أثبــت الصنــدوق عمليــاً أنــه �ث
ــات  ــلم وأوق ــات الس ي أوق

ــواء، و�ف ــدٍّ س ــى ح ي ع
ــىف ــعب اليم والش

مســاعدة  ي 
�ف رئيســياً  العبــاً  الصنــدوُق  وكان  كذلــك.  الــراع 

ي وجــه انعكاســات أحــداث 
ــة عــى الصمــود �ف المجتمعــات المحلي

عــى  نجــازات  االإ مــن  قــوي  ســجل  وللصنــدوق   .2011 عــام 
كاء  مــدى الســنوات الـــ18 الماضيــة، مــع شــبكة واســعة مــن الــ�ث
ــج  ام ــة والرب ــك االأنظم ، وكذل ف ــ�ي ف والموظف ــ�ي ف والمحلي ــ�ي المجتمعي

. ــالي ــع الح ــة للوض ــتجابة فعال ــر اس ــن أن توف ي يمك
ــىت ال

ي يوليــو عــام 2015 وثيقــة 
عــى هــذا الصعيــد، أعــد الصنــدوق �ف

، ركــزت عــى برنامــٍج  عــن اســتجابة الصنــدوق للوضــع الحــالي
مــن  المتبقيــة  التدخــات  ســيكيف  الرابعــة،  للمرحلــة  ٍح  مقــرت
ــدوق  ــث يعــرض الصن ، حي ــع الوضــع الحــالي ــة الرابعــة م المرحل
نامــج مــن االســتجابة لاأزمــة الحاليــة عــى المــدى  موقــف الرب

القصــري والمتوســط.

ــل  ــن أج ــر م ــن التطوي ــد م ــاً لمزي ــة الحق ــت الوثيق ــد خضع وق
اح  ــرت اتيجية واق ــرت ــداد اس ي إع

ــة �ف ات الدولي ــرب ــن الخ ــتفادة م االس
خطــط تشــمل مجموعــة مــن التدخــات لاســتجابة للظــروف 
المبكــر وإعــادة  نعــاش  الطــوارئ واالإ أثنــاء مراحــل  المختلفــة 

عمــار. االإ

ف  ة مــن النازحــ�ي وتتســم مرحلــة الطــوارئ بخدمــة أعــداد كبــري
هــم ممــن يعانــون مــن الفقــر الشــديد نتيجــة لانهيــار  وغري

االقتصــادي.

ــي  ــا تنته ــك عندم ــر، وذل ــاش المبك نع ــة االإ ي مرحل
ــأ�ت ــك ت ــد ذل بع

ــم  ــاً إل مناطقه ــودة تدريجي ــن الع ــاس م ــن الن ــات ويتمك الراع
ــرزق  ــب ال ــطة كس ــد بأنش ــن جدي ــدء م ــاطة الب ــة، أو ببس االأصلي

ــرة. ــة المدم ــة التحتي ــاء البني ــادة بن وإع

عمــار، فــإنَّ االســتثمارات ســتكون هــي  أمــا خــال مرحلــة إعــادة االإ
ــات إل  ــتعادة الخدم ــة واس ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ع ــم الإ االأضخ
ي كانــت عليهــا قبــل الــراع، أو حــىت إل مســتويات 

المســتويات الــىت
أفضــل.

كلهــا  الثــاث  للمراحــل  فــرص عمــل محــوراً  توفــري  وســيكون 
(وللســيناريوهات الثاثــة جميعهــا)، إال أنــه ســيكون ذا أهميــة 
خاصــة خــال مرحلــة الطــوارئ، حيــث ســتكون أولويــة الصنــدوق 
هــي الحصــول عــى النقــد وإيصالــه إل أيــدي أولئــك الذيــن ُهــم 

. ي
ــذا�أ ــن الغ ــدام االأم ــر انع ــة لخط ــرث عرض أك

وبنــاًء عــى ســيناريو متوســط، يطلــب الصنــدوق االجتماعــي 
ح  مقــرت لتنفيــذ  دوالر  مليــون   480 بمبلــغ  تمويــاً  للتنميــة 
ف (مــن ينايــر2016  ة تمتــد لعامــ�ي اتيجية والخطــة خــال فــرت االســرت

.(2017 ديســمرب  وحــىت 

االأداء المؤسسي للصندوق

واجــه الصنــدوق العديــد مــن التحديــات عــام 2015، منهــا التحديــات التمويليــة واالأمنيــة. ومــع ذلــك اســتطاع الحفــاظ عــى أنظمتــه، 
ــه واصــل تنفيــذ  ــات، كمــا ان ــة مــع تلــك التحدي وأيضــاً باالحتفــاظ بالكــوادر االأساســية واعــد خطــط لمواجهــة المخاطــر وتعامــل  بمرون

واســتكمال عــدد مــن المشــاريع.
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نفــذت وحــدة المراقبــة والتقييــم خــال عــام 2015 
ي 

عــدداً مــن االأنشــطة والفعاليــات، تمثلــت أهمهــا �ف
ي 

ــىت ــة ال ف مــن برامــج التغذي ــ�ي المســح القاعــدي الثن
ينفذهــا الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، وإجــراء 
اســتمرارية  بمــدى  الخــاص  المســح  واســتكمال 
استخدام/اســتفادة المجتمعــات المحليــة لمشــاريع 
االســتمرار  وكذلــك  محافظــة،   11 ي 

�ف الصنــدوق 
الصنــدوق والحكومــة  دارة  الإ توفــري معلومــات  ي 

�ف
ف عــن حالــة تنفيــذ عمليــات الصنــدوق  والمانحــ�ي
ــبب  ــه. وبس ــق أهداف ــو تحقي ــرز نح ــدم المح والتق

ي العديــد مــن المــدن 
انتشــار الراعــات المســلحة �ف

ي اليمــن منــذ مــارس 2015، فقــد واجهت 
والمناطــق �ف

ــه  ــداً واجهت ــاً جدي ــم وضع ــة والتقيي ــدة المراقب وح
ي عــى 

ف عــى مراقبــة الوضــع االأمــىف كــري مــن خــال الرت
مســتوى المديريــات، والوضــع الــذي آلــت إليــه 
ي 

ي مختلــف المناطــق الــىت
اســتثمارات الصنــدوق �ف

ــذه  ــري ه ــدى تأث ــات، وم ــك الراع ــا تل ــت به عصف
ي 

ي نفذهــا الصنــدوق �ف
االأوضــاع عــى المشــاريع الــىت

ــق. ــك المناط تل

مراقبة وضع المشاريع
رصف  بتعليــق  ف  المانحــ�ي معظــم  قيــام  بســبب 
وعــاً  التمويــات للصنــدوق، فــإنَّ حــوالي 1,680 م�ث
ي مراحــَل مختلفٍة 

توقفــت خــال العــام بينمــا كانــت �ف
ــغ عــدد  ــذ. وحــىت 31 ديســمرب 2015، بل ــن التنفي م
وعاً  ي تــَـواَصَل تنفيذهــا  نحــو 192 م�ث

المشــاريع الــىت
بكلفــة تقديريــة تصــل إل حــوالي 57.7 مليــون دوالر، 

وذلــك الأن عــدداً مــن مصــادر التمويــل ظلــت متاحــة 
ي يجري 

ي المناطــق الــىت
ي �ف ي نســىب

ويوجــد اســتقرار أمــىف
ــذه  ــت ه ــد توزع ــاريع. وق ــذه المش ــذ ه ــا تنفي فيه
ــة والتعليــم  ــاه والبيئ المشــاريع عــى قطاعــات المي

والصحــة والنقــد مقابــل العمــل.

ي المديريات
ي �ف

متابعة الوضع االأم�ف
ــروع  ــم بمتابعــة ف ــة والتقيي ــدة المراقب ــت وح قام
ــدوق  ــاع إدارة الصن ــات الط ي المحافظ

ــدوق �ف الصن
ي عــى مســتوى المديريات 

شــهرياً عــى الوضــع االأمــىف
يغطيهــا  ي 

الــىت المحافظة/المحافظــات  إطــار  ي 
�ف

ي هــذا الصــدد، 
ــة مســتجدات �ف ، وأي ي

الفــرع المعــىف
ي تحديــد إمكانيــة اســتئناف تنفيــذ 

وذلــك للمســاعدة �ف
وع  ي هــذه المديريــات أو الــ�ث

المشــاريع المتوقفــة �ف
ــدة. ــذ تدخــات جدي بتنفي

رة عل مستوى الجمهورية متابعة المشاريع المترصف
حرصــاً مــن الصنــدوق االجتماعــي عــى متابعــة 
ي تــم تنفيذهــا خــال المراحــل االأربــع 

مشــاريعه الــىت
مــن عملياتــه، قامــت وحــدة المراقبــة والتقييــم 
ي 

بجمــع البيانــات عــن جميــع مشــاريع الصنــدوق الىت
ــك  ــام 1997، وذل ــذ ع ــا من ــري تنفيذه ــرى ويج ج
ر الــذي لحــق بهــذه المشــاريع  لتقديــر مــدى الــرف
ي شــهدتها وتشــهدها 

جــراء الراعــات المســلحة الــىت
 ، ي

ر (ال يوجــد، جــز�أ البــاد، مــع إيضــاح نــوع الــرف

 ، ف أنــه، وحــىت نهايــة شــهر ديســمرب ). وقــد تبــ�ي كىي
ــن  ــذة م ــاريع المنف ــن المش ــاً م وع ر 139 م�ث ــرف ت
ي محافظــة صعــدة 

ِقَبــل الصنــدوق، كان أغلبهــا �ف
 ،(16) وعــدن   ،(26) حجــة  ثــم  وعــاً)،  (37 م�ث
وتعــز (12). وتوزعــت بقيــة المشــاريع عى أمانــة 
العاصمــة (10) والبيضــاء (8) وذمــار (6) ومــأرب (4)، 
ــام  ــات بأرق ــة المحافظ ــاريع بقي ــرت مش ــا ظه بينم

ــة. متناقص

المراقبة والتقييم



التقرير السنوي لعام 2015

69

ي 11 محافظة
مسح الحالة التشغيلية للمشاريع �ف

يهــدف مســح الحالــة التشــغيلية لمشــاريع البنيــة التحتية 
ي أنجزهــا الصنــدوق خــال المرحلــة الرابعــة (2011-

الــىت
ي توفرهــا هــذه 

2015) إل تقييــم الخدمــات والفوائــد الــىت
المشــاريع للمجتمعــات المحليــة، حيــث يتــم جمــع عــدة 
ات الســتقصاء مــدى فعاليــة تدخــات  بيانــات ومــؤ�ث
ي بدايــة العــام اســتكمل الصنــدوُق المســَح 

الصنــدوق. و�ف
ي ثــاث محافظــات، وهــي 

ي تنفيــذه �ف
الــذي كان قــد بــدأ �ف

وعــاً. مــوت وشــبوة، وشــمل 124 م�ث المهــرة وحرف

ي تنفيــذ مســح آخــر لجمــع بيانــات 
ع الصنــدوق �ف كمــا �ث

ي 8 محافظــات (ذمــار والبيضــاء 
وعــاً منجــزاً �ف 788 م�ث

ة  ) خــال الفــرت ف وتعــز وإب وعــدن ولحــج والضالــع وأبــ�ي
ــل 2015. ــر وأبري اي ف شــهري فرب ــ�ي ــدة ب الممت

ــَق  ي مناط
ــُع �ف ــا تق ــت زيارته ي تم

ــىت ــاريع ال ــم المش معظ
ريفيــٍة، حيــث تــم إجــراء مقابــات مــع فئــات مجتمعيــة 
ــارة  ــم زي ــم تت ــات (ل ف بالمعلوم ف الرئيســي�ي ــ�ي ــع الُمدل وم

االأ� المعيشــية).

ف أنَّ اســتثمارات الصنــدوق  وبينــت نتائــُج كا المســح�ي
ًة للمجتمعــات المحليــة.  االجتماعــي توفــُر فوائــَد كبــري

يســتخدمون  زالــوا  مــا  المســتفيدين  أن   َ ف َّ تََبــ�ي كمــا 
ــة، وأنَّ  ــة التحتي ــاريع البني ــة مش ــن غالبي ــتفيدون م ويس
ي تقديــم خدماتهــا ومنافعهــا 

وعــات مســتمرة �ف هــذه الم�ث
ــاس. للن

فوفقــاً لمــا أدل بــه المبحوثــون، فــإنَّ 90–%98 مــن 
المشــاريع التعليميــة والصحيــة ومشــاريع الميــاه مــا تــزال 

ــتفيدين. ــا للمس م خدماته ــدِّ تق

البنيــة  مشــاريع  مــن  أن 83%  المبحوثــون  ذكــر  كمــا 
نامــج النقــد مقابــل العمــل مــا زالــت تقــدم  التحتيــة لرب

.(( ي
خدماتهــا بصــورة كاملــة، و%16 بشــكل جــز�أ

ــد  ــة، فق ــري الحكومي ــات غ ــم المنظم ــبة لدع ــا بالنس أم
ــا  ــت م ــا كان ــاً تمــت زيارته وع ــَد أن %78 مــن 27 م�ث ُوِج
ــا  ــتفيدين. وعندم ــات للمس ــدم الخدم ــل وتق ــزال تعم ت
ُســِئَل المبحوثــون عــن مــدى رضاهــم بدعــم الصنــدوق، 
اوُح  ف أن درجــة االرتيــاح مــن مشــاريع الصنــدوق تــرت

َّ تبــ�ي
إفــادات %89 مــن  ف ”جيــدة“ و“ممتــازة“، حســب  بــ�ي

. ف ــ�ي المبحوث

المسح القاعدي للتدخات التغذوية
المســح  لهــذا  الميدانيــة  االأعمــال  مــن  االنتهــاء  تــم 
وتحليــل النتائــج االأوليــة لــه خــال الربــع االأول مــن 
ــات  ــْي التحوي ــة برنامَج ــح فعالي ــس المس ــام. ويقي الع
وطــة والتدخــات التغذويــة المتكاملــة  النقديــة الم�ث
ــة  ــوء تغذي ــض س ــث خف ــن حي ــدة م ــة الحدي ي محافظ

�ف
ف مــن التدخــات:  االأطفــال. ويشــمل هــذا التقييــم نوعــ�ي
وطــة ويســتهدف  االأول برنامــج التحويــات النقديــة الم�ث
تقديــم  برنامــج  فهــو  ي 

الثــا�ف أمــا  مديريــات،  ثــاث 
ــة  ــات االجتماعي ــال الخدم ي مج

ــباب �ف ــل للش ــرص عم ف
المديريــات  بينهــا  ويســتهدف خمــس مديريــات مــن 
وطــة. الثــاث المســتهدفة مــن التحويــات النقديــة الم�ث

نامــج  وطــة: يوفــر الرب ــة الم�ث برنامــج التحويــات النقدي
ــة  ي محافظ

ــة �ف وط ــة الم�ث ــات النقدي ي للتحوي ــىب التجري
ف حضــور االأنشــطة  الحديــدة تحويــات نقديــة لتحفــري
بإحــاالت  ام  ف وااللــرت التدريبية/التثقيفيــة،  التغذويــة 
ط أن يكــون المســتفيدون مــن  ــرت ــة. ويُش ــز الصحي المراك
وطــة مــن ضمــن االأ�  برنامــج التحويــات النقديــة الم�ث
المســتفيدة مــن مســاعدات صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، 
، أو أمهــات  ف ي لديهــا أطفــال دون ســن العامــ�ي

والــىت

ي 
ي ثــاث مديريــات تــم اختيارهــا �ف

حوامــل، وذلــك �ف
ــد. ــه وزبي ــت الفقي ــة وبي ــي المراوع ــة، وه المحافظ

نامــج 9,000 ريــال (حوالي 30  ي الرب
تلقــت االأ� المشــاركة �ف

وطــاً بحضــور الجلســات  دوالراً) لــكل ربــع (فصــل)، م�ث
وفحــص  التغذويــة،  للتوعيــة  الشــهرية  المجتمعيــة 
ــذوي  ــىي التغ ــاج التكمي ام بالع ف ــرت ــة، واالل ــوء التغذي س
ســعاف إل المستشــفى  ي حــاالت ســوء التغذيــة، واالإ

�ف
ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــاد وس ــة الح ــوء التغذي ــاالت س لح
ف يتلقــى االأطفــال  ي حــ�ي

ضافــة إل ذلــك، و�ف الوخيــم. باالإ
التغذيــة التكميليــة، تتلقــى كل أ�ة شــهرياً مبلغــاً إضافيــاً 
ــدل  ــغ بب ــذا المبل ــم ه ــيتم دع ــال، وس ــدره 3,000 ري ق
االنتقــال. ومــن أجــل فهــم وضعيــة بــدل االنتقــال 
ــن  ــذه االأ� م ــل ه ــط   دخ ــإنَّ متوس ــياق، ف ــذا الس ي ه

�ف
ــهرياً،  ــال (150 دوالراً) ش 30000 ري ــوالي ــغ ح ــل يبل العم
وطــة زيــادة  لذلــك تشــكل التحويــات النقديــة الم�ث
ي 

بحــوالي 10-٪20 مــن هــذا الدخــل (المســح الوطــىف
تقييــم   ،2013 يونيــو  االجتماعيــة،  الحمايــة  لمراقبــة 

ــة). ــة العمال ــغال كثيف ــج االأش برنام
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ــن  ــتفيدين م ــار المس ــص واختي ــتكمال فح ــم اس ــد ت وق
ــام  ــف ع ي صي

وطــة �ف ــة الم�ث ــات النقدي ــج التحوي برنام
ي أواخــر أكتوبــر 2014، كمــا تــم 

2014، وبــدأ التدريــب �ف
ايــر  ي فرب

توزيــع الدفعــة ربــع الســنوية االأول لــاأ� �ف
.2015

برنامــج التدخــات التغذويــة المتكاملــة (يُطلــق عليــه االآن 
ى ”برنامــج توظيــف الشــباب للخدمــات االجتماعيــة  ُمَســمَّ
ي 

نامــج يمثــل تدخــاً توعويــاً �ف ي التغذيــة“): هــذا الرب
�ف

ي تســتهدف جميــع االأ� (ســواًء 
التغذيــة المصاحبــة الــىت

ــات  ــن التحوي ــتفادة م ــة لاس ــري المؤهل ــة أو غ المؤهل
ي لديهــا أطفــال مصابــون بســوء 

وطــة) الــىت النقديــة الم�ث
نامج  التغذيــة الحــاد تحــت ســن 5 أعــوام. يتــم تنفيــذ الرب
ي المديريــات 

ي محافظــة الحديــدة أيضــاً، وتحديــداً �ف
�ف

ف 
ْ ف أُخَريـَـ�ي ضافــة إل مديريتــ�ي الثــاث المذكــورة أعــاه، باالإ

ــع  ــة المجتم ــو صح ــدم متطوع ــة). ويق ــرة واللحي (الزه
ــك فحــص  ي ذل

ــا �ف المحــىي مجموعــة مــن الخدمــات، بم
ــاس  ــق قي ــة الحــاد (عــن طري االأطفــال مــن ســوء التغذي
محيــط العضــد)، ودورات التثقيــف التغذويــة الشــهرية، 

ــال. ي االنتق
ــاعدة �ف ــة االأ� والمس ومتابع

ــات  ــْي التحوي ــم برنامَج ــون تقيي ــم: يتك ــم التقيي تصمي
وطــة والتدخــات التغذويــة المتكاملــة  النقديــة الم�ث
: 1) فحــص متداخــل يقــارن تدخــات برنامــج  ف مــن جزئــ�ي

التدخــات التغذويــة المتكاملــة مــع عــدم التدخــل؛ و2) 
ــة  ــات التغذوي ــج التدخ نام ــاً برب ف مع ــ�ي نامج ــة الرب مقارن
ــغ  ــة االأ�. وبل ــل لجن ــن ِقَب ــك م ــده، وذل ــة وح المتكامل
النقديــة  التحويــات  نامــج  لرب ي 

النهــا�أ العينــة  حجــم 
ــاً  ي 93 مجتمع

ــة �ف ــرأة، 980 للمقارن ــة1,980  ام وط الم�ث
ي 94 مجتمعــاً، 

(ال يتــم التدخــل فيهــا) و1,000 للتدخــل �ف
ي ذلــك 3,371 طفــاً دون ســن الخامســة. وكان 

بمــا �ف
حجــم عينــة برنامــج التدخــات التغذويــة المتكاملــة 52 
ــه  ــا مجموع ــدون تدخــل) تشــمل م ــة (ب مجتمعــاً للمقارن
ــا  ــمل م ــل تش ــاً للتدخ ــية، و51 مجتمع 998 أ�ة معيش
مجموعــه 993 أ�ة معيشــية، بحجــم إجمــالي للعينــة 
ي ذلــك 3,481 طفــاً 

يبلــغ 1,991 أ�ة معيشــية، بمــا �ف
ــة. ــن الخامس دون س

ــن  ــات ع ــل البيان ــع وتحلي ــدي جم ــح القاع ي المس
ــم �ف ت

ســوء  عــن  والتصــورات  والهــزال،  التقــزم  معــدالت 
ــة  ــة الطبيعي ــوالدة، والرضاع ــل ال ــة قب ــة والتغذي التغذي
ــوع  ــة، وتنظيــم االأ�ة والتن ــة التكميلي الخالصــة والتغذي
يات  لية والمشــرت ف ي لاأ� والســعرات الحراريــة المرف

الغــذا�أ
ــتوى االأ�ة  ــى مس ي ع

ــذا�أ ــاج الغ نت ــاأ� واالإ ــة ل الغذائي
ومعالجــة الميــاه وصحــة الطفــل ومصــادر خدمــات 
ي المناطــق المســتهدفة. 

المشــورة الصحيــة المتوفــرة �ف
ــاص. ــر خ ي تقري

ــج �ف ــجيل النتائ ــم تس ويت

المسح المخطط لتقييم االأثر
ــر  ــم االأث ــْعدي لتقيي ــذ المســح البـَـ ــط لتنفي ــم التخطي ت
ــناٌت  ــر تََحسُّ ــل أْن تظه ــر عــام 2017. ومــن الُمَؤمَّ ي يناي

�ف
ي المقاييــس والســلوكيات المرتبطــة بتغذيــة الطفــل 

�ف
ضافــة إل ذلــك، فقد تــم تصميم  (والمذكــورة أعــاه). باالإ
أداة المســح بحيــث يمكــن استكشــاف مــدى التأثــري الــذي 
ــاأم، وحضــور الجلســات  ــه المســتوى التعليمــي ل يُحدث
وطــة (عــن  نامــج التحويــات النقديــة الم�ث التثقيفيــة لرب
داريــة  ف مــع البيانــات االإ طريــق ربــط هذيــن العاملــ�ي
كات  ــرت ــاء المش ــت للنس ــد ُطِرَح ــت ق ي كان

ــىت ــئلة ال واالأس
ــة  ــج، ونوعي نام ــطة الرب ي أنش

ــور �ف ــن الحض ــج ع نام ي الرب
�ف

ي 
التدريب/التثقيــف التوعــوي، وخدمــات المراقبــة الــىت

تلقينهــا). كمــا يمكــن اســتقصاء تأثــري الخصائــص االأ�يــة 
ي اهتمامــات االأ�ة، 

وة، ومشــاركة االأب �ف االأخــرى مثل الــرث
ــإن  ــب آخــر، ف ــن جان والمصــادر االأساســية للمشــورة. م
ــات  ــة والكمي ــعار المحلي ــة باالأس ــات الخاص ــع البيان جم
المســتهلكة مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية ســيجعل مــن 
ي الطلــب عــى المنتجــات 

ات �ف الممكــن تقديــر التغــري
الغذائيــة المختلفــة نظــراً لزيــادة الدخــل، وكذلــك تقديــر 
ة عــى أســعار المــواد  االآثــار المحتملــة غــري المبــا�ث

ــا. ــة وتوفره الغذائي
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ي االستهداف
تقييم أداء الصندوق �ف

 ٍّ ي قامــت وحــدة المراقبــة والتقييــم باســتعراٍض مكتــىب
ــة  ــل مراقب ــن أج ــة م داري ــات االإ ــام المعلوم ــات نظ لبيان
أداء االســتهداف خــال االأشــهر الســتة الماضيــة. ويســتند 
ــان  ف مــؤ�ث الحرم ــ�ي ــة ب ــل االســتهداف عــى المقارن تحلي
ي كل 

(نســبة االأ� المحرومــة مــن الخدمــات االأساســية) �ف
ــدوق، مــع المتوســط  ــث توجــد مشــاريع الصن ــة حي قري
د  محــدَّ كمعيــار  اليمنيــة  القــرى  جميــع  ي 

�ف المرجــح 
ي الوقــت 

وعــاً نشــيطاً �ف (%61.4). وشــمل التحليــل 81 م�ث
ي 

ــك �ف ــة، وذل ــق الريفي ي المناط
ــذ) �ف ــد التنفي ــن (قي الراه

إطــار برنامــج النقــد مقابــل العمــل وقطاَعــْي الميــاه 
ــي. ــرف الصح وال

وأظهــرت النتائــج أن %80 مــن مــوارد الصنــدوق وصلــت 
ــتفيداً)  ــالي 100,564 مس ــاً (بإجم ــكان حرمان ــرث الس إل أك

ي القــرى. ويشــكل هــذا ارتفاعــاً بمقــدار %20 أعــى 
�ف

مشــاريع  أن  ف 
َّ تبــ�ي وقــد  المخطــط.  االســتهداف  مــن 

ي اســتهداف القــرى 
النقــد مقابــل العمــل أكــرث فعاليــة �ف

ف (قرابــة  ي الوصــول إل المســتهدف�ي
المحرومــة (%100) و�ف

الميــاه  مــن مشــاريع   ( ف المحرومــ�ي الســكان  مــن   85٪
 18,304,189 مبلــغ  إجمــالي  فمــن  الصحــي.  والــرف 
ــتة  ــهر الس ــال االأش ــدوق خ ــتثمره الصن ــذي اس دوالراً ال
الماضيــة، ذهــب مــا يقــارب %91 مــن المبلــغ إل القــرى 
ذات مــؤ�ث حرمــان أكــرب مــن المــؤ�ث المعيــاري المذكــور 
ف اســتفادت قــرى محرومــة مــن %100 مــن  ي حــ�ي

أعــاه، �ف
التمويــل المخصــص لمشــاريع االأشــغال كثيفــة العمالــة، 
ــاه  ــل المخصــص لمشــاريع المي ــة %76 مــن التموي وقراب

ــي. ــرف الصح وال

مراقبة كلفة المشاريع
ي ينفذهــا الصندوق، 

ي ســياق مراقبــة كلفــة المشــاريع الــىت
�ف

ي ســعر المــرت 
ــظ وجــود نقــص �ف ففــي عــام 2015، يُاَح

ي (2014) بمعــدل 11.5%.
المربــع عــن العــام المــا�ف

ي 
ــىت ــدد المشــاريع ال ــة ع ــن قل ــج ع ــاض نات وهــذا االنخف

ي مناقصــات، االأمــر الــذي أدى إل حــدوث تنافــس 
نزلــت �ف

ف نظــراً لتوقــف مناقصــات المشــاريع  ف المقاولــ�ي شــديد بــ�ي
ــروف  ــبب الظ ــك بس ــرى، وذل ــات االأخ ــم الجه ي معظ

�ف
الحاليــة للبلــد، وهــذا أدى إل انخفــاض مســتوى االأســعار 

والكلفــة.

ــج عــن ارتفــاع العمــات  كمــا أن وجــود فــارق نقــدي نات
ف عــى  االأجنبيــة مقارنــة بالعملــة المحليــة شــجع المقاولــ�ي

تقديــم أســعار منخفضــة بالعمــات االأجنبيــة.

ــع  ــرت المرب ــة الم ــاض كلف ــث النخف ــبب الثال ــن الس ويكم
ي تــم قيــاس 

ي عــدد المشــاريع الــىت
ي االنخفــاض الكبــري �ف

�ف
ي 

الكلفــة بموجبهــا، إذ لــم يتعــدَّ عــدد المشــاريع الــىت
ــت  ــا كان ــاً، بينم وع ــة 11 م�ث ــاب الكلف ــا حس ــرى عليه ج
ــري  ــدد كب ــى ع ــب ع ــة تُحَس ــنوات الماضي ي الس

ــة �ف الكلف
ــدوالن 14 و15). ــات (الج ــل إل المئ ــاريع يص ــن المش م
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الجدول 38: متوسط كلفة الم�ت المربع لمشاريع التعليم )المدارس( لالأعوام 2011 – 2015 حسب عدد الطوابق )بالدوالر(

2015 2014 2013 2012 2011 البيان

296.82 380.21 378.94 349.46 364.32 منشآت بطابق واحد

286.08 324.84 322.17 316.61 293.18 ف منشآت بطابق�ي

273.66 298.76 312.59 286.75 268.00 منشآت بثاثة طوابق

- 273.13 285.95 — 237.35 منشآت بأربعة طوابق

282.09 318.75 322.00 307.68 284.47 متوسط الكلفة
المصدر: وحدة التعاقدات )الصندوق االجتماعي للتنمية)

الجدول 39: متوسط كلفة الم�ت المربع لمشاريع التعليم )المدارس( لعام 2015 حسب فئات المناطق

عدد المشاريعالفئة
معدل كلفة الم�ت 

المربع )دوالر(

ية --منطقة حرف

ية 7296.82منطقة شبه حرف

3286.08منطقة متوسطة البعد

--منطقة بعيدة وصعبة

1273.66منطقة نائية وشديدة الصعوبة

/ المتوسط 11282.09االإجماىلي

المصدر: وحدة التعاقدات )الصندوق االجتماعي للتنمية(
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ــا  ــا. كم ــل، وأوضاعه ــدوُق، ومتابعــة مصــادر التموي ــا الصن ي يحصــُل عليه
ــىت ــُم ومتابعــة اســتخدام المــوارد ال ــمَّ تنظي ت
ــل. ــات التموي اســتمرَّ العمــل بنظــام معلوم

تقديم التقارير للحكومة والجهات المانحة
يقــوُم الصنــدوُق االجتماعي – ممثَّــاً بوحــدة المراقبــة 
والتقييم – بإعــداد ورفــع تقاريــَر دوريــٍة (ُربعيــة ”فصليــة“، 
 ، ف ــ�ي ــة والمانح ــٍة للحكوم ــَر عارض ــنوية) وتقاري ــف س ونص

يتــمُّ فيهــا اطاعهــم عــى آخــر المســتجدات والتطــورات 
ي الصنــدوق عمومــاً، وتنفيــذ المشــاريع 

عــن ســري العمــل �ف
ي يدعمهــا الصنــدوُق، وحالتهــا التشــغيلية.

ــىت ال

ف مة للمانح�ي نجاز الُمقدَّ ي االإ
ف وتقارير التقدم �ف كة للممول�ي البعثات المش�ت

ي مــع ممــولي الصندوق 
تــم خــال العــام عقــد اجتمــاع فــىف

ــرب  ة 03-05 نوفم ــرت ــال الف ــان-االأردن خ ي َعمَّ
ــي �ف االجتماع

ي 
ــىت ــه مناقشــة خطــة االســتجابة وال ــمَّ في ــذي ت 2015، وال

ــك  ــن البن ــم م ــدوق وبدع ــل الصن ــن قب ــا م ــم إعداده ت
ي ظــل الــراع القائــم 

الــدولي لتتــاءم مــع احتيــاج البــاد �ف
ي اليمن. 

نســانية واالقتصاديــة �ف ونتيجــة تدهــور االأوضــاع االإ
ي ظــل أوضــاع 

ضافــة إل مناقشــة عمليــات الصنــدوق �ف باالإ
ي اليمــن.

الــراع القائــم �ف

ي 
وقــد تــم إعــداد تقريريــن خــال عــام 2105: االأول �ف

ــح  ــك لتوضي ، وذل ــة ســبتمرب ي نهاي
ي �ف

ــا�ف ــارس، والث ــة م نهاي
ــة. ــة الرابع ــات المرحل ــذ مخرج ي تنفي

ــدم �ف ــدى التق م

ف  ي التواصل مــع الممول�ي
واســتمر الصنــدوق خــال العــام �ف

عــرب وســائط التواصــل المختلفــة واســتقبال زيــارات بعــض 
نجــاز  ــوب عنهــم) لمناقشــة ســري االإ ــن ين ف (أو م ــ�ي الممول
والفــرص والتحديــات مــن المنــح والتمويــات المقدمــة مــن 

ف أو تلــك الُمزَْمــع تقديمهــا.  المانحــ�ي

تمويل المرحلة الرابعة
ي تمــر بهــا البلــد، قــرر البنــك الــدولي 

نتيجــة للظــروف الــىت
تعليــق الــرف مــن كافــة المنــح والقــروض المقدمــة 
لليمــن ومنهــا المقدمــة للصنــدوق االجتماعــي للتنميــة. كمــا 
ضافــة  ي للتنميــة للــرف باالإ

جــاء تعليــق الصنــدوق الكويــىت
اماتــه. ف إل توقــف الصنــدوق الســعودي عــن رصف بقيــة الرت

االجتماعــي  الصنــدوق  يســتطيع  لــم  لذلــك،  ونتيجــة 
، حيــث  ف اماتــه للمشــاريع والمقاولــ�ي ف يفــاء بكافــة الرت باالإ
ــل  ي ظ

ــات �ف ام ف ــك االلرت ــب لتل ــع نس ــدوق بدف ــام الصن ق
االأرصــدة المتاحــة. كمــا إن الصنــدوق جمــد كافــة عملياتــه 
ي 

ــوة �ف ــدوق فج ــه الصن ــذا يواج ــادر. وبه ــك المص ــن تل م
ــة. ــه الفعلي امات ف ــة الرت تغطي

ــى 40  ــع ع ــم التوقي ــام 2011 ت ــة ع ــة المرحل ــذ بداي ومن
إل  قيمتهــا  تصــُل   ، ف والممولــ�ي ف  المانحــ�ي مــع  اتفاقيــة 
ــة  ــاُت 30 اتفاقي ــون دوالر، وتشــمُل هــذه االتفاقي 798 ملي
المرحلــة  أنشــطة  لتمويــل  دوالر  مليــون   655 قيمتهــا 
ــون دوالر  ــا 143.3 ملي ــات قيمته الرابعــة، وأيضــا 9 اتفاقي
ي تمويــل برامــَج خاصــٍة اســتجدت بعــد أحــداث 

لتســاهم �ف

2011 (مثــل برنامــج تشــغيل الشــباب مــن خــال أنشــطة 
”النقــد مقابــل الخدمــات“، وبرنامــج محــو االأميــة القرائيــة 
ــة  ــات لصح ــري الخدم ــة، وتوف ــج التغذي ــة، وبرام والمهني
ــذ  ــة من ــإن الحكوم ــك، ف ــة إل ذل ضاف ــد). باالإ االأم والولي
مــا  مــت  نهايــة 2014 قدَّ الرابعــة وإل  المرحلــة  بدايــة 
رة  يعــادل 72 مليــون دوالر (مــن إجمــالي مســاهمتها المقــدَّ

بمبلــغ 101 مليــون دوالر).

وعــاوة عــى ذلــك، فــإنَّ المبلــَغ االإجمــالي المذكــور أعــاه 
(655 مليــون دوالر) يشــمُل مبلــغ 25 مليــون دوالر مقدمــاً 
ي 

ــا زال �ف ــو م ــة، وه ــة الدولي ــك للتنمي ــدوق االأوب ــن صن م
ف النفــاذ. لمــان للموافقــة عليــه ليدخــل حــري الرب

ي تمويــل أنشــطة 
ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك فجــوة �ف

المرحلــة الرابعــة تبلــُغ 370 مليــون دوالر، وذلــك حــىت 
الحكومــة  أن  اض  وبافــرت  ،2015 ديســمرب  شــهر  نهايــة 
ــون  ــة (101 ملي ــاه كامل ــورة أع ــاهمتها المذك ــتقدم مس س

دوالر).

مصادر التمويل وإدارتها
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أوضاع مصادر التمويل الخارجية النافذة

ي استخدام الموارد
مدى التقدم �ف

ُذِكــَر أعــاه، فحــىت نهايــة العــام، بلغــت  كمــا 
ــص  ي تخ

ــىت ــا وال ــع عليه ــم التوقي ي ت
ــىت ــادر ال المص

امــج ذات الطبيعــة الخاصة 40  المرحلــة الرابعــة والرب
اتفاقيــة قيمتهــا 798 مليــون دوالر تقريبــاً، منهــا 39 
ــة بقيمــة 773 مليــون دوالر أصبحــت نافــذة،  اتفاقي

ووصــل الســحب مــن إجمــالي تلــك االتفاقيــات الـــ40 
ضافــة إل 72 مليــون دوالر  إل 364 مليــون دوالر، باالإ
ــك إل  ــع ذل ــة*. يرج ــة اليمني ــاهمة الحكوم ــن مس م
توقــف عــدد كبــري مــن االتفاقيــات بســبب االأوضــاع 

ــة. الراهن

مصادر التمويل الجديدة

خــال العــام، تــم التوقيــع عــى، وتفعيــل، 3 
ي 

نمــا�أ اتفاقيــات مــع برنامــج االأمــم المتحــدة االإ
ي 

بإجمــالي 1.2 مليــون دوالر (كمــا هــو موضــح �ف
أدنــاه). الجــدول 

ي تمــر فيهــا البــاد، اســتمر 
ورغــم الظــروف الــىت

ف وبتنفيــذ  الصنــدوق بالتواصــل مــع غالبيــة المانحــ�ي

حصــول  اســتمرار  نتيجــة  االأنشــطة  مــن  عــدد 
ف  ــ�ي ــن الممول ــدد م ــن ع ــل م ــدوق عــى التموي الصن
والصنــدوق  االألمانيــة،  الحكومــة  لــه:  ف  الداعمــ�ي
ــة.  ــة الهولندي ــامي، والحكوم س ــك االإ ، والبن ي ــر�ب الع
قامــت  يطانيــة  الرب الحكومــة  أن  إل  ضافــة  باالإ
ــال  ــات لاأعم ام ف ــة االلرت ــاء بكاف يف ــغ لاإ ــل مبال بتحوي

المنجــزة المحملــة مــن تمويلهــم. 

ي تم التوقيع عليها عام 2015
الجدول 40: االتفاقيات ال�ت

االتفاقيةالممول
تاريخ 
التوقيع

تاريخ 
الريان 

قيمه االتفاقية 
المعدلة )دوالر(

حالة 
االتفاقية

برنامج االأمم 
ي 

نما�أ المتحدة االإ
UNDP

ف المرأة اقتصاديا وع تمك�ي نافذة   15800,000.00-09-152015-09-2015منحة م�ث

ف الشباب اقتصاديا وع تمك�ي نافذة  107,000.00 01-08-012015-08-2015منحة م�ث

وع السام ودعم االنتقال نافذة   250,000.00 25-10-252015-10-2015منحة م�ث
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الجدول 41: التمويل خالل المرحلة الرابعة )2015-2011(

كمالتاريخ النفاذتاريخ التوقيعاالتفاقيةالممول عملة االتفاقيةمبلغ االتفاقيةتاريخ االإ
قيمه االتفاقية 

بالدوالر

المسحوب من 
الممول إىل نهاية 

2015

ي االتحاد االأورو�ب

ي لدعم  منحة االتحاد االأورو�ب
القطاع الصحي(2)

3,620,5003,130,306 يورو2,785,000 2009-12-312009-12-312015-06-22

ي رقم 212- منحة االتحاد االأورو�ب
2007 / 019

2008-12-082011-07-062013-07-05
                  

 10,802,000
14,100,00014,100,000يورو

سامي  البنك االإ
للتنمية

وع  سامي لم�ث منحة البنك االإ
وع  الدعم المؤس�ي لم�ث

ف التنمية الزراعية-أب�ي
288,000288,000دينار إسامي192,000 2009-06-032009-12-312013-12-31

سامي لتوظيف  قرض البنك االإ
الشباب

25,000,0006,466,983دوالر أمريكي25,000,000 2013-03-072014-04-152018-05-01

وع  سامي لم�ث قرض البنك االإ
ف التنمية الزراعية-أب�ي

1,500,0001,500,000دينار إسامي1,000,000 2009-06-032010-03-242013-12-31

سامي  قرض ومنحة البنك االإ
وع المعرفة القرائية  لم�ث
والمهنية لمكافحة الفقر

11,260,0002,345,500دينار إسامي7,031,000 2010-05-042013-05-062015-06-30

البنك الدوىلي

ضافية  منحة البنك الدولي االإ
للمرحلة الرابعة

2013-05-042013-06-192016-12-31 16,300,000SDR25,000,0004,558,254

منحة الحكومة اليابانية الطارئة 

نامج التغذية عرب البنك الدولي لرب
2,730,000500,000دوالر أمريكي2,730,000 2012-10-122013-03-242017-04-14

منحة البنك الدولي المرحلة 
الرابعة

2010-06-282010-10-072015-12-31 38,700,000SDR58,900,08658,900,062

منحة البنك الدولي لصحة االأم 
والطفل

20,000,000500,000دوالر أمريكي20,000,000 2019-12-31 2014-02-22

ضافية الثانية لدعم  المنحة االإ
الصندوق االجتماعي للمرحلة 

الرابعة
2014-08-312014-10-162016-12-31 32,400,000SDR50,000,0005,000,000

منحة البنك الدولي لدعم 

ي
منظمات المجتمع المد�ف

2014-04-112014-08-052018-12-31 5,200,000SDR8,000,000500,000

وع صحة  منحة التحضري م�ث
االأم والوليد باستخدام القسائم

400,000400,000دوالر أمريكي400,000 2013-09-032013-09-032014-06-30

الحكومة 
االألمانية

منحة الحكومة االألمانية عرب بنك 
عادة  ي الطارئة الإ

التنمية االألما�ف
رة رقم  تأهيل المدارس المترف

471 65 2011

9,190,0008,955,516يورو7,000,000 2012-05-212012-05-212014-12-31

منحة الحكومة االألمانية عرب بنك 
ي لقطاع المنشآت 

التنمية االألما�ف
ة واالأصغر 067 66 2005 الصغري

5,850,0005,827,910يورو4,500,000 2012-11-112012-11-112015-12-31

منحة الحكومة االألمانية عرب بنك 
ي رقم 2012 67 

التنمية االألما�ف
ف ي أب�ي

نامج المياه �ف 327 لرب
15,600,00010,345,295يورو12,000,000 2012-12-192012-12-192017-12-31

منحة الحكومة االألمانية عرب بنك 
ي 691-66-2012 

التنمية االألما�ف
نامج االأشغال كثيفة العمالة لرب

9,671,3459,926,726يورو7,439,496 2012-09-122013-04-102015-09-30

منحة الحكومة االألمانية عرب بنك 
نامج االأشغال  ي لرب

التنمية االألما�ف
كثيفة العمالة - رقم: 279 65 

2013

13,400,0006,333,588يورو10,000,000 2014-05-202014-05-202016-04-20

الحكومة 
االأمريكية

ف  وع تحس�ي منحة برنامج م�ث
المعيشة الممول من وكالة 

التنمية االأمريكية لقطاع المياه
87,02282,324دوالر أمريكي87,022 2012-04-252012-04-252012-10-24

معونة السفارة االأمريكية -متحف 
ي أمانة 

مارب ومشاريع مياه �ف
العاصمة ومحافظة تعز

1,600,0001,600,000دوالر أمريكي1,600,000 2000-09-172000-09-172012-12-31

ف  وع تحس�ي منحة برنامج م�ث
المعيشة الممول من وكالة 

التنمية االأمريكية لاأشغال كثيفة 
العمالة

1,295,9831,295,983دوالر أمريكي1,295,983 2012-01-032012-01-032012-04-30
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كمالتاريخ النفاذتاريخ التوقيعاالتفاقيةالممول عملة االتفاقيةمبلغ االتفاقيةتاريخ االإ
قيمه االتفاقية 

بالدوالر

المسحوب من 
الممول إىل نهاية 

2015

الحكومة 
يطانية ال�ب

يطانية  منحة الحكومة الرب
للمرحلة الرابعة

ي100,000,000 2011-01-192011-01-192015-12-31
ليىف 159,000,000141,033,172جنيه إسرت

الحكومة 
الهولندية

المنحة الهولندية رقم 23740 
نامج االأشغال كثيفة العمالة  لرب

-المرحلة الرابعة
6,000,0006,000,000دوالر أمريكي6,000,000 2010-11-252010-11-252013-03-31

المنحة الهولندية رقم 22011 
ة  نامج المنشآت الصغري لرب
واالأصغر -المرحلة الرابعة

2,430,0002,429,716دوالر أمريكي2,430,000 2010-11-252010-11-252012-12-31

منحة الحكومة الهولندية 2 
ي تسع 

لمشاريع المياه والبيئة �ف
محافظات

3,640,0002,238,369دوالر أمريكي3,640,000 2014-11-132014-11-132016-12-31

المنحة الهولندية لدعم تعليم 
الفتاة ومحو االأمية رقم: 

SAA0118554/26489
3,947,3681,527,595دوالر أمريكي3,947,368 2014-05-282014-05-282017-12-31

منحة الحكومة الهولندية رقم 
24731 لمشاريع المياه

3,639,4843,639,484دوالر أمريكي3,639,484 2012-11-252012-11-252014-12-31

الصندوق 
السعودي 

للتنمية

منحة الصندوق السعودي 
للتنمية لدعم المرحلة الرابعة

100,000,00010,000,000ريال سعودي375,000,000 2018-12-31 2014-01-02

الصندوق 
نماء  ي لاإ العر�ب

االقتصادي 
واالجتماعي

ميم  ي لرت منحة الصندوق العر�ب
وتأهيل الجامع الكبري بصنعاء 

-المرحلة الثالثة
ي500,000 2011-03-062011-03-062017-06-30

1,800,0001,800,000دينار كويىت

ميم  ي لرت معونة الصندوق العر�ب
وتأهيل الجامع الكبري بصنعاء 

-المرحلة الرابعة
ي500,000 2014-04-202014-05-152017-06-30

1,770,000640,370دينار كويىت

نماء  ي لاإ قرض الصندوق العر�ب
ي تمويل المرحلة 

للمساهمة �ف
الرابعة

ي30,000,000 2010-10-192012-03-062016-12-31
100,000,00082,276,526دينار كويىت

دولة الكويت

منحة حكومة دولة الكويت 
عمار ي تمويل برامج االإ

سهام �ف لاإ
50,000,00010,000,000دوالر أمريكي50,000,000 2016-12-31 2013-05-28

ي للتنمية 
منحة الصندوق الكويىت

االقتصادية العربية من موارد 
صندوق الحياة الكريمة

6,000,0006,000,000دوالر أمريكي6,000,000 2012-04-172012-04-172016-12-31

 أوبك

وع  قرض االأوبك رقم 133P لم�ث
ي وتنمية المهارات

التدريب المهىف
9,100,0000دوالر أمريكي2010-01-062013-4-272016-6-309,100,000

قرض صندوق االأوبك للمرحلة 
الرابعة

25,000,0000دوالر أمريكي25,000,000   2014/04/11

1234P 18,000,00015,081,106دوالر أمريكي18,000,000 31-12-012014-04-032011-02-2009قرض صندوق االأوبك

برنامج االأمم 
ي 

نما�أ المتحدة االإ
UNDP

ف الشباب  وع UNDP لتمك�ي م�ث
اقتصاديا

107,000107,000دوالر أمريكي107,000 2015-08-012015-08-012015-12-31

وع برنامج االأمم  منحة م�ث
ف المرأة  ي لتمك�ي

نما�أ المتحدة االإ
اقتصاديا

800,000800,000دوالر أمريكي800,000 2015-09-152015-09-152015-12-31

وع  منحة برنامج UNDP م�ث
السام ودعم االنتقال

250,0007000دوالر أمريكي250,000 2015-10-252015-10-252016-03-31

ي  صندوق أبو ظ�ب
للتنمية

ي للتنمية 31-12-162015-12-162009-12-2009منحة صندوق أبو ظىب
                  

32,340,0002,345,500دوالر أمريكي33,000,000 

جماىلي 801,316,788436,863,325االإ

*قيمة االتفاقية بالدوالر قيمة تقديرية عند توقيع االتفاقية قد ترتفع أو تنخفض بسبب فوارق العملة
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امــات والمنــرصف والمنافــع خــال عــام 2015 وتراكميــاً، وخريطــة بمواقــع  ف االل�ت
ي الجمهوريــة

مشــاريع الصنــدوق �ف

نامج )مليون دوالر( فامات حسب ال�ب توزيع االل�ت

نامج ال�ب
عام 
2015

خال المرحلة الرابعة 
*)5102–1102(

تراكمي )1997–2015(

2.7633.81,675.30تنمية المجتمع والتنمية المحلية

5.6159310.40االأشغال كثيفة العمالة

0.158.489.50بناء القدرات

ة واالأصغر 1.259.389.90تنمية المنشآت الصغ�ي

** 2,165.1***9.6910.5االإجماىلي
ملحوظــة: التكاليــف تقديريــة، حيــث تعتمــُد عــى المشــاريع المواَفــق عليهــا ســنوياً، وكــذا كلفــة المصاريف 
ي 

لغــاِء بعــض المشــاريع الــ�ت فامــاُت بنســبة 5–%7 نظــراً الإ داريــة وأصــول الصنــدوق. وقــد تنخفــض االل�ت االإ
تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل.

ي تمــت الموافقــة عليهــا مــن تاريــخ 2011-1-1 
*مشــاريع المرحلــة الرابعــة يقصــد بهــا جميــع المشــاريع الــ�ت

وعــاً بتكلفــة  ة، بلــغ عــدد المشــاريع الملغيــة والمؤجلــة 289 مرش وحــ�ت 31-12-2015. وخــالل هــذه الفــ�ت
ــاً  وع ــا 1,158 مرش ــغ عدده ــد بل ة 1997 – 2015، فق ــ�ت ــالل الف ــا خ ــون دوالر، أم ــارب 63 ملي ــة تق تقديري

بتكلفــة تقديريــة تجــاوزت 165 مليــون دوالر.

**تشمُل تقديراً لمساهمات المستفيدين.

ي المبالــغ أعــاله نظــراً 
***يتلقــى الصنــدوق تمويــالت بعمــالت متعــددة. لــذا، قــد تكــون هنــاك فــوارق �ف

ي أســعار الــرصف.
للتغــ�ي �ف

نامج )مليون دوالر( * توزيع المنرصف حسب ال�ب

نامج ال�ب
عام 
2015

خال المرحلة الرابعة 
)2015–2011(

تراكمي 
)2015 – 1997(

524.11,284.2 36.2 تنمية المجتمع والتنمية المحلية

135.7257.3 10.2 االأشغال كثيفة العمالة

74.699.7 8.5 بناء القدرات*

ة واالأصغر 50.460.1 3.0 تنمية المنشآت الصغ�ي

** 57.83784.81,701.3االإجماىلي
ــد ال  ي ق

ــ�ت ــاريع، وال كة للمش ــ�ت ــات المش ــدوق والنفق ــول الصن ــة وأص داري ــف االإ ــة المصاري ــُن كلف َم *تتضَّ
ــاريع. ــى المش ــات ع فام ــن االل�ت ــر ضم تظه

ي 
ــدأت �ف ــد ب ــت ق ــن مشــاريع كان ــاً م ــا يتضمــن رصف **المنــرصف ال يخــص مشــاريع العــام فقــط، وإنم

أعــوام ســابقة.

المـُلحقات
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امات حسب القطاع )عام 2015( ف الشكل )أ(: توزيُع االل�ت

امات حسب القطاع  ف اُكمي لال�ت الشكل )ج(: التوزيُع ال�ت
)2015–1997(

�
��الموروث الثقا

%19

الصحه
%3

الزراعة
الدعم المؤس��%1

%5

التعليم
%1

البيئة
خدمات ا�عمال%0

%13

النقد مقابل العمل
%58

الصحه
%3

الزراعة
%5

الطرق
%6

الدعم المؤس��
%2

التعليم
%2

التدريب
%2

التدخل المتكامل
%2

البيئة
%1

خدمات ا��عمال
%2

النقد مقابل العمل
%17

المياة
%29

�
الموروث الثقا��

%2

ة المنشأت الصغ��
%0

الفئات ذات
 ا�حتياجات الخاصه

%1

المنشأت ا��صغر
%3

الصحه
%5 الزراعة

%3

الطرق
%9 الدعم المؤس��

%2

التعليم
%37

التدريب
%2

التدخل المتكامل
%2

البيئة
%2

النقد مقابل العمل
%9

المياة
%21

�
الموروث الثقا��

%3
ة المنشأت الصغ��

%0

الفئات ذات
 ا�حتياجات الخاصه

%2

المنشأت ا��صغر
%2

خدمات ا��عمال
%1

امات حسب القطاع للمرحلة  ف الشكل )ب(: توزيُع االل�ت
الرابعة )2011–2015(
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المحافظــة  حســب  امــات  ف االلرت توزيــُع  (د):  الشــكل 
دوالر مليــون   –  (2015 (عــام 

ــة  ــب المحافظ ــات حس ام ف ــُع االلرت ــكل (هـــ): توزي الش
دوالر مليــون   –  (2015–2011) الرابعــة  للمرحلــة 

حســب  امــات  ف لالرت اُكمــي  الرت التوزيــُع  (و):  الشــكل 
دوالر مليــون   –  (2015–1997) المحافظــة 

امــاُت ســنويا وتراُكميــا (1997–2015)  ف الشــكل (ز): االلرت
– مليــون دوالر
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ــا (1997–2015)  ــنويا وتراُكمي ــرُف س ــكل (ح): المن الش
ــون دوالر – ملي

ــاريع  ــن مش ــدة ع ــة المتول ــة المؤقت ــكل (ط): العمال الش
الصنــدوق ســنويا وتراُكميــا (1997– 2015) – مليــون يــوم 

عمــل

ون مــن مشــاريع  الشــكل (ي): المســتفيدون المبــا�ث
مليــون   –  (2015–1997) وتراُكميــا  ســنويا  الصنــدوق 

شــخص
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