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على  بناًء  للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  تاأ�صي�ُس  تمَّ 
تنفيذ  في  للم�صاهمة   1997 ل�صنة   )10( رقم  القانون 

الخطط الحكومية للتنمية االجتماعية واالقت�صادية.

وتح�صين  الفقر،  من  التخفيف  في  ال�صندوُق  ي�صاهُم 
من  المجتمع،  من  الفقيرة  للفئات  المعي�صية  الظروف 
خالل زيادة وتح�صين و�صول المجتمعات المحلية الفقيرة 
واالقت�صادية،  االجتماعية  االأ�صا�صية  الخدمات  اإلى 
ال�صركاء  قدرات  وبناء  العمل،  فر�س  وزيادة  وتوفير 
من  المحلية  وال�صلطة  المجتمعات  وتمكين  المحليين 
وذلك من خالل  مناطقها..  في  التنموية  المهام  تنفيذ 
المحلية،  والتنمية  المجتمع  تنمية  وهي:  برامج،  اأربعة 
واالأ�صغر،  ال�صغيرة  المن�صاآت  وتنمية  القدرات،  وبناء 

واالأ�صغال كثيفة العمالة )النقد مقابل العمل(.

العام  اأنهى  قد  ال�صندوُق  يكوُن   ،2011 عام  نهاية  ومع 
الرابعة من عملياته )2011–2015(  المرحلة  االأول من 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  خطة  تواكُب  التي 
الرابعة للتخفيف من الفقر )2011–2015(، والبرنامَج 
اال�صتثماري العام للدولة.. بهدف ح�صد الجهود والموارد 

المتاحة لتلبية االحتياجات التنموية. 

العام،  خالل  عادية  غير  ظروفًا  ال�صندوُق  واجه  وقد 
اأْن  ا�صتطاَع   – بها  يتمتع  التي  بالمرونة   – اأنه  غير 

من  العاجلة  لالحتياجات  لال�صتجابة  تدخالته  ه  يوجِّ
تنفيذ م�صاريَع كثيفة  موؤقتة من خالل  خلق فر�س عمل 
مقابل  والنقد  المجتمع  تنمية  برنامَجْي  �صمن  العمالة 
العمل. كما ا�صتمر برنامجا المِن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر 
ا�صتمرار  ل�صمان  دعمهما  تقديم  في  القدرات  وبناء 
واالأ�صغر،  ال�صغير  التمويل  وبرامج  موؤ�ص�صات  تمويل 

َهة لفئة ال�صباب. واأي�صًا دعم البرامج الُمَوجَّ

خالل  ال�صندوُق  َرها  طوَّ التي  الم�صاريع  عدُد  َل  َو�صَ
تبلُغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا،   1,347 اإلى   2011 عام 
تخ�صي�صها  تم  التي  تلك  اأما  دوالر.  مليون   234.5 نحو 
م�صروعًا..   617 عن  عددها  يزد  فلم  تمويلي،  لم�صدر 
التي  واالجتماعية  ال�صيا�صية  الظروف  اإلى  ذلك  ويعود 
مرت بها اليمن خالل 2011، والتي اأثـَّرت على م�صادر 
تنفيذها  توا�صَل  التي  الم�صاريع  عدد  بلغ  كما  التمويل. 
خالل العام ما يزيد عن 2,390 م�صروعًا )منها م�صاريُع 
 980 يقارب  ما  اإنجاز  وتم  �صابقة(،  اأعوام  في  َرْت  ُطوِّ
 ،)2011–1997 الفترة  )خالل  تراُكميًا  اأما  م�صروعًا. 
في  ال�صندوق  بها  التزَم  التي  الم�صاريع  عدُد  في�صُل 
بتكلفة  م�صروعًا،   12,047 حوالي  التدخل  قطاعات  كل 
اإجمالية تقارُب 1.44 مليار دوالر، تتولد عنها ُفَر�ُس عمٍل 

تة تتجاوُز 50 مليون يوم عمل. موؤقَّ

لمحة عن ال�صندوق 
االجتماعي للتنمية
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ُن مجل�ُس اإدارة ال�صندوق من 14 ع�صوًا برئا�صة رئي�س مجل�س الوزراء، وع�صوية كلٍّ من وزير ال�صوؤون  يتكوَّ
االجتماعية والعمل )نائبًا لرئي�س مجل�س االإدارة(، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، واالإدارة المحلية، 

َلْين  َلْين للمنظمات غير الحكومية، وممثِّ والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني، وممثِّ
رًا  للقطاع الخا�س، وممثِّل للقطاع الم�صرفي، وع�صو من ذوي الخبرة، والمدير التنفيذي لل�صندوق )ُمَقرِّ

للمجل�س(.

مجل�ص اإدارة ال�صندوق
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في الوقت الذي بداأ فيه ال�صندوُق االجتماعي تنفيذ عمليات مرحلته 
الرابعة )2011–2015(، األقْت االأو�صاُع ال�صيا�صية واالقت�صادية التي 
�صهدتها البالد عام 2011 بظاللها على اأداِء ال�صندوق، واأثَّرْت على 
قدرته العالية في تقديم الخدمات والمنافع للفئات الُم�صتهَدَفة، بل 

وعلى التمويالت التي كاَن يح�صُل عليها.

م�صاريعه،  تنفيذ  موا�صلة  على  ال�صندوُق  حر�َس  ذلك،  ومع 
ت�صتمُل  مخاطَر  خطة  اإعداد  خالل  من  االأو�صاع  لتلك  واال�صتجابة 
م�صتفيدًا  المخاطر،  تلك  مواجهة  َو�ُصُبل  محتملة  �صيناريوهات  على 
من مرونة �صيا�صاته لتكييف عمله للتقليل – ما اأمكن – من تداعيات 
تلك الظروف من اأجل اال�صتمرار في خدمة المجتمعات االأكثر فقرًا 
فر�س  خلق  على  زًا  مركِّ الجمهورية..  اأنحاء  كافة  في  واحتياجًا 
االأ�صغر،  والتمويل  التحتية  البنية  م�صاريع  تنفيذ  خالل  من  عمل 
واالنخراط في م�صارات عمل جديدة – كالم�صاهمة في اإعادة بناء 
رة، باالإ�صافة اإلى ا�صتك�صاف تنفيذ برامَج  وترميم المدار�س المت�صرِّ

ِلُمَواَجَهة �صوِء تغذية االأطفال.

ُتنفذ مبا�صرة  التي  الم�صاريَع  – باأنَّ  الظروف  تلك  – خالل  َن  َوَتَبيَّ
الموادَّ  َوَت�صتخِدُم  المجتمعية،  التعاقدات  وعبر  المجتمع،  مع 
المحلية.. كانت اأكثَر قدرًة على اال�صتمرار في تقديم منافعها. فعلى 
تنفيذه  العمالة )الذي يجري  كثيفة  االأ�صغال  برنامُج  المثال،  �صبيل 
م�صاريعه  ن�صبة  تتجاوز  لم  العمل«(  مقابل  »النقد  اآلية  طريق  عن 
ما  التي غالبًا   - المياه  وفي م�صاريع   ،% 1 االأزمة  توقفت خالل  التي 
ت�صتخدُم التعاقدات المجتمعية - بلغت ن�صبة الم�صاريع التي توقفت 
6 %.. ِعْلَمًا باأنَّ متو�صَط ن�صبة الم�صاريع التي توقفت ب�صبب االأو�صاع 

َل اإلى 14–23 %. ال�صعبة َو�صَ

االأولوية،  العمالة  كثيفة  اال�صغال  برنامج  م�صاريُع  اأُعطيت  وقد 
لت،  َوُموِّ عليها،  الموافقة  تمت  التي  الم�صاريع  هذه  ن�صبة  وو�صلت 
خالل الن�صف الثاني من عام 2011، اإلى 70 % من اإجمالي م�صاريع 

تاأثُّرًا  االأقلَّ  كونها  الفترة،  تلك  خالل  عليها  ُووِفَق  التي  ال�صندوق 
للم�صتفيدين  النقدية  المبالغ  لتحويل  فعالة  وو�صيلة  االأو�صاع،  بتلك 
كانوا  وقت  للفقراء--في  ُفَر�س عمل  وتوفير  المناطق،  في مختلف 
في اأَم�سِّ الحاجة اإليها، خ�صو�صًا اإثر عودة الكثير من العمال الذين 
ركود  من  البالد  �صهدته  ما  ظل  في  ُقراُهم  اإلى  اأعمالهم  فقدوا 

اقت�صادي وتدهُور لالأو�صاع االأمنية.

بلَغ حجُم ال�صرف خالل العام 132 مليون دوالر على اأكثر من 2,390 
اأنحاء اليمن وتغطي قرابة  م�صروعًا تحت التنفيذ موزعة في جميع 
تم  وقد   .)330 اإجمالي  من  مديريات  المديريات )310  من   %  94

اإنجاز 980 م�صروعًا بكلفة تزيد على 106 ماليين دوالر، وفرت 4.3 
مليون فر�صة عمل، منها اأكثر من 1.7 مليون فر�صة عمل عبر برنامج 

النقد مقابل العمل.

رها ال�صندوُق، خالل عام 2011، اإلى  َل عدُد الم�صاريع التي طوَّ َوَو�صَ
1,347 م�صروعًا، بكلفة تقديرية تقارُب 234.5 مليون دوالر، يتوقع اأن 

تخدم حوالي 1.93 مليون �صخ�س )52 % منهم اإناث(، ويتولد عنها 
فر�س عمل موؤقتة تتجاوُز 5 ماليين يوم عمل تقريبًا.

القطاُع  احتلََّّ  فقد  ال�صاملة،  للتنمية  اأ�صا�صيًا  منطلقًا  التعليم  وكون 
 ،)%  35.4( العام  خالل  ال�صندوق  التزامات  في  االأولى  المرتبة 
حيث تمَّ االهتماُم بتوفير ُفَر�ٍس متكافئٍة في التعليم لكال الجن�صين، 
التحتية في  البنية  الريف والح�صر معًا. وي�صاهم اال�صتثمار في  في 

م�صاريع التعليم في خلق فر�س العمل.

وفي قطاع المياه ا�صتمرْت جهوُد ال�صندوق في التركيز على االأنظمة 
التوعية  بحمالت  االهتمام  مع  االأمطار،  مياه  ح�صاد  في  التقليدية 
ال�صحية والبيئية. وقد بلَغ ن�صيُب قطاَعْي المياه والبيئة 27.9 % من 

اإجمالي التزامات ال�صندوق للعام. 

ملخ�ص التقرير
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كثيفة  االأ�صغال  لبرنامج  الدعم  تقديم  في  ال�صندوُق  ا�صتمرَّ  كما 
العمالة الذي ي�صتهدُف االأ�صَر واالأفراَد االأكثَر تاأثرًا باالأزمات، ومنها 
الركود االقت�صادي الذي عانت منه البالد خالل عام 2011 وارتفاع 
اأ�صعار المواد الغذائية. وتبلغ ن�صبة االلتزامات في البرنامج 17.4 % 
عت على برنامج النقد مقابل العمل  من اإجمالي التزامات العام، توزَّ
منها  ا�صتفادت  عمل،  يوم  مليون   1.7 من  اأكثر  وفر  الذي   ،)%  8(
ُتنفذ  %(––الذي   9.4( الريفية  الطرق  وقطاع  اأ�صرة..   27,318

غالبية م�صاريعه من خالل التعاقدات المجتمعية، وا�صتفاَد ا�صتفادة 
مبا�صرة من م�صاريعه حوالي 261 األف �صخ�س، ووفر اأكثر من 900 
األف يوم عمل. وقد ركز ال�صندوق – ابتداًء من الن�صف الثاني من 
النقد مقابل  المتاحة لم�صاريع برنامج  الموارد  – على توجيه  العام 

العمل.

 %  2.4 ن�صيبه  كان  ال�صحة—الذي  قطاع  في  التدخالت  زت  وركَّ
2011—على تح�صين الح�صول على الخدمات  من ا�صتثمارات عام 
ال�صحية االأولية، ودعم ال�صحة االإنجابية، وتدريب الكوادر ال�صحية 
المتو�صطة )وخ�صو�صًا الن�صائية( العاملة في االأرياف، ورفع م�صتوى 

اأداء المعاهد ال�صحية.

االحتياجات  ذات  الفئات  حقوق  تبني  في  ن�صاطه  ال�صندوُق  ووا�صَل 
تنفيذ  خالل  من  وذلك  لها،  االجتماعي  الدمج  وتحقيق  الخا�صة، 
والجمعيات  الموؤ�ص�صات  ودعَم  الفئات  هذه  ت�صتهدُف  التي  الم�صاريع 
لهذه  العام  ا�صتثمارات  من   % 1 قرابة  ُد  َر�صْ وتم  معها.  العاملة 

الم�صاريع.

ووا�صَل ال�صندوُق جهوده، خالل العام، لالإ�صهام في تحقيق التنمية 
الريفية، �صواء من خالل م�صاريع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية 
)6.2 % من اال�صتثمارات( اأو برنامج التدخالت المتكاملة )1.7 %(.

قدرات  بدعم  اهتمامه  موا�صلة  على  العام  خالل  ال�صندوُق  وعمل 
المنظمات غير الحكومية واالأطر المجتمعية بهدف تفعيل وتح�صين 
التنمية، وكذلك بالتدريب  م�صتوى م�صاركتها في برامج وم�صروعات 
َد ما ن�صبته 2 % لقطاَعْي  وتنمية القدرات الب�صرية والموؤ�ص�صية حيث ُر�صِ

التدريب والدعم الموؤ�ص�صي. 

المعالم  واإنقاذ  حماية  جهود  دعم  في  م�صاهمته  ال�صندوُق  ووا�صَل 
التاريخية والمواقع االأثرية ذات القيمة الثقافية والجمالية والتراثية 
والوطني  المحلي  الم�صتوى  على  العاملين  قدرات  وبناء  العالية، 
من   %  2.5 يقارب  ما  ال�صندوق  خ�ص�س  حيث  المجال،  هذا  في 

ا�صتثماراته عام 2011 لقطاع التراث الثقافي.

وا�صتمر ال�صندوُق في دعم برامج التمويل ال�صغير واالأ�صغر لتمكينها 
الخدمات  تح�صين  على  وم�صاعدتها  وانت�صارها،  عملها  تطوير  من 
ال�صغيرة  المن�صاآت  وُحظيت  تقّدمها.  التي  المالية  وغير  المالية 
% من   3.4 اإلى خدمات تنمية االأعمال( بن�صبة  واالأ�صغر )باالإ�صافة 

اإجمالي ا�صتثمارات العام.
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هذا النوعُ من اال�صتهداف يركُِّز—ب�صكل خا�س—على فئات معينة 
من ال�صكان، مثل ذوي االحتياجات الخا�صة )بمن فيهم االأ�صخا�س 
ذوو االإعاقة، والن�صاء واالأطفال المعر�صون للخطر، والفئات االأولى 

بالرعاية اجتماعيًا مثل المهم�صين ونزالء ونزيالت ال�صجون(. وقد 
71 م�صروعًا بلغت تكلفتها  ا�صتهدف ال�صندوق هذه الفئات بحوالي 

االإجمالية 3 ماليين دوالر خالل �صنة الخطة.

اال�صتهداف وتوزيع المخ�ص�صات
ترتكُز عملياُت وتدخالُت ال�صندوق االجتماعي للتنمية على �صيا�صة 
اال�صتهداف للمجتمعات والمناطق الفقيرة، وذلك من خالل تطبيق 
طرق مختلفة ل�صمان توجيه موارده اإلى تلك المناطق والمجتمعات.

وبالرغم من الظروف التي مرت بها البالد خالل عام 2011، وتوقف 
التمويل من جهة بع�س المانحين الداعمين لل�صندوق، مما اأثر على 
ال�صندوَق  اأنَّ  اإال  المناطق..  من  عدد  في  الم�صاريع  بع�س  تنفيذ 
اأ�صتطاع تطوير 1,347 م�صروعًا من خطة عام 2011 بتكلفة اإجمالية 
بلغت 235 مليون دوالر، حيث بلغت ن�صبة ما تم تطويره مقارنة بما 

)على   % و96  الم�صاريع(،  عدد  م�صتوى  )على   %  88 مخططًا  كان 
 245.4 البالغ  الخطة  ا�صتثمار  اإجمالي  من  االلتزامات  م�صتوى 
مليون دوالر(.  ويعمُل ال�صندوُق من خالل ثالثة اتجاهات رئي�صية 
ببرامَج  واال�صتهداف  الجغرافي،  اال�صتهداف  وهي  لال�صتهداف، 

خا�صة، واال�صتهداف االجتماعي.

اال�صتهداف الجغرافي
دي�صمبر 2004 وم�صوح ميزانية االأ�صرة لعام 2005 - 2006. وقد بلَغ 
عدُد الم�صاريع التي تم االلتزام بها في هذا اال�صتهداف خالل خطة 
 182 بلغت حوالي  تقديرية  بتكلفة  م�صروعًا   731 2011 حوالي  عام 

مليون دوالر وبن�صبة 78 % من اإجمالي اال�صتثمار )الجدول 1(.

اال�صتهداف ببرامَج خا�صة
في هذا النوع من اال�صتهداف يركز ال�صندوق على الم�صاهمة في �صد 
الفتيات  التحاق  الكبيرة في مجاالت قطاعية معينة، مثل  الفجوات 
بالتعليم االأ�صا�صي في المناطق التي يتدنى فيها التحاق االإناث ب�صكل 
كبير، وحماية و�صيانة المدرجات الزراعية التي تتعر�س لالنجراف 
تنفيِذ  في  ال�صندوق  ي�صاهم  كما  الفقيرة.  المناطق  في  وال�صيول 
للمحافظة  الثقافي  الموروث  مجال  في  مهمٍة  وتدخالٍت  م�صاريَع 
عمل  فر�س  – واإيجاد  جهة  – من  و�صيانتها  االأثرية  المعالم  على 

التقليدية التي لها �صلة بالتراث )من  لالأيدي الماهرة في الحرف 
م�صاريُع  اال�صتهداف  من  النوع  هذا  في  يدخل  كما  اأخرى(.  جهة 
برنامج تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر وبرنامج بناء القدرات. 
بتكلفة  545 م�صروعًا  اال�صتهداف  النوع من  ال�صندوق في هذا  نفذ 
اإجمالية بلغت حوالي 50 مليون دوالر )�صكلت ن�صبة 21 % من اإجمالي 

حجم ا�صتثمار الخطة(.

اال�صتهداف االجتماعي

تمَّ تخ�صي�ُس جزٍء من الموارد واالأموال المحددة للمرحلة الرابعة 
)2011 - 2015( وفقًا لعدد الفقراِء وال�صكان الذين يتاأثرون بتدني 
المحافظة،  م�صتوى  على  المعي�صة  اأحوال  وتدني  الخدمات  م�صتوى 
َوِمْن ثـَمَّ على م�صتوى المديرية، با�صتخدام بيانات وموؤ�صرات تعداد 
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لال�صتهداف  اال�صتثمار  حجم  من   %  69.8 اأنَّ  ُن  َيَتَبيَّ �صبق  مما 
التي  للمناطق  تخ�صي�صه  تم  قد  دوالر(  مليون   127( الجغرافي 
تقع في الفئتين الثالثة والرابعة )اأي االأكثر فقرًا واحتياجًا(، بينما 
% من حجم   30.2 كان ن�صيب المناطق في الفئتين االأولى والثانية 

اال�صتثمار )55 مليون دوالر( )ال�صكالن 1 و 2(.

توقف  اإلى  واأدت   ،2011 عام  البالد  بها  مرت  التي  الظروف  ورغم 
للمرحلة  الالزم  التمويل  توفير  في  اال�صتمرار  عن  الممولين  بع�س 
بتكلفة  م�صروعًا   613 وتنفيذ  تمويل  ال�صندوق  اأ�صتطاع  الرابعة، 
95.7 مليون دوالر من اإجمالي ما تم االلتزام  تقديرية بلغت حوالي 
به في خطة عام 2011. وقد كان ن�صيب اال�صتهداف الجغرافي 245 
م�صروعًا بتكلفة بلغت 66.3 مليون دوالر )69.3 % من التمويل المتوفر 
خا�صة  ببرامَج  اال�صتهداف  في  الم�صاريع  عدد  وبلغ  العام(،  خالل 
 ،)% 27 مليون دوالر )28.4  317 م�صروعًا بتكلفة  والتي تم تمويلها 

بينما بلغ عدد م�صاريع اال�صتهداف االجتماعي الممولة 51 م�صروعًا 
بتكلفة 2.2 مليون دوالر )2.3 %( )الجدول 1(.

في  الممولة  الم�صاريع  في  الجغرافي  اال�صتهداف  تحليل  ويبين 
اال�صتهداف  تمويل  حجم  من  دوالر  مليون   51.3 اأن   ،2011 خطة 
الفئتين  في  تقع  التي  للمناطق  تخ�صي�صه  تم   )%  78( الجغرافي 
الثالثة والرابعة.. بينما كاَن ن�صيُب مناطق الفئتين االأولى والثانية 
تمَّ  التي  الم�صاريَع  اأنَّ  ُيالَحُظ  كما   .)% دوالر فقط )22  مليون   15

ز  تمويلها عام 2011 ا�صتهدفت الفئة الرابعة ب�صكل اأكبر نظرًا لتركُّ
اال�صتهداف الجغرافي في القرى االأكثر فقرًا واحتياجًا في م�صاريع 
برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة وبرنامج مواجهة �صحة المياه، كما اأنَّ 
َل جهات حكومية  م�صاريَع هذين البرنامجين ال يتطلُب ت�صغيُلها تدخُّ

فيها )كما هو الحال في م�صاريع التعليم وال�صحة، مثاًل(.

نوع اال�صتهداف 
االلتزامات )مليون دوالر( عدد الم�صاريع

لةالُملتَزم بها للم�صاريع الُمَموَّ
لةالُملتَزم بها للم�صاريع الُمَموَّ

73124518266.3اال�صتهداف الجغرافي

5453175027.2اال�صتهداف ببرامَج خا�صٍة 

715132.2اال�صتهداف االجتماعي

1,34761323595.7االإجمالي

الجدول 1
الم�صاريع التي تم االلتزام بها 
ل منها  خالل عام 2011 والُمَموَّ

)ح�صب نوع اال�صتهداف(

من خالل تحليل م�صاريع ال�صندوق في اال�صتهداف الجغرافي لخطة 
م�صتوى  تدني  يعك�س  والذي  القرية،  فقر  موؤ�صر  بح�صب   2011 عام 
المعي�صة، توزعْت م�صاريُع اال�صتهداف الجغرافي على م�صتوى مناطق 
التدخل على اأربع مجموعات على النحو التالي )ال�صكالن 1 و 2(:                                                       
الفئة االأولى )االأح�صن حااًل ن�صبيًا( التي يقع موؤ�صر فقر القرية 
60 م�صروعًا،  الفئة  الم�صاريع في هذه  بلغ عدد   .%  25–0 بين  فيها 
وبلغت تكلفة هذه الم�صاريع حوالي 23 مليون دوالر وبن�صبة 12.5 % 
من اإجمالي ا�صتثمار اال�صتهداف الجغرافي البالغ 182 مليون دوالر.

الفئة الثانية )وهي الفئة التالية للفئة االأح�صن حااًل( والتي يقع 
في هذه  الم�صاريع  بلغ عدد  فقد   ،%  50–26 بين  فيها  الفقر  موؤ�صر 
الفئة 126 م�صروعَا، كما بلغت تكلفتها 32 مليون دوالر بن�صبة 18 % 

من اإجمالي تكلفة م�صاريع اال�صتهداف الجغرافي.
بين  فيها  الفقر  موؤ�صر  يقع  فقيرة(  فئة  )وتعتبر  الثالثة  الفئة 
بتكلفة  م�صروعًا   266 الفئة  هذه  في  الم�صاريع  عدد  بلغ   %  75–51

اإجمالية بلغت 64 مليون دوالر بن�صبة 35.3 % من اإجمالي اال�صتثمار 
في اال�صتهداف الجغرافي.

هو  فيها  الفقر  وموؤ�صر  واحتياجًا(  فقرًا  )االأكثر  الرابعة  الفئة 
االأعلى ) 76– 100 %( بلغ عدد الم�صاريع التي ا�صتهدفت هذه الفئة 
 %  34.5 63 مليون دوالر بن�صبة  اإجمالية بلغت  279 م�صروعَا بتكلفة 

من اإجمالي اال�صتثمار.
      

اال�صتهداف الجغرافي في م�صاريع خطة 2011 التي تم االلتزام بها 
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�صكل )1(
توزيع االإ�صتثمار لالإ�صتهداف 

الجغرافي ح�صب فئة االإ�صتهداف 
خالل خطة عام 2011

�صكل )2(
توزيع عدد الم�صاريع الم�صتهدفة 

جغرافيًا ح�صب فئة االإ�صتهداف 
خالل خطة عام 2011 )0-25(
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تتمثَُّل روؤية ال�صندوق لدوره في قطاع التعليم في دعم وم�صاندة جهود وزارة التربية والتعليم 
في تنفيذ االإ�صتراتيجية الوطنية لتطوير التعليم االأ�صا�صي والثانوي، واإ�صتراتيجية محو االأمية 

واأهداف االألفية االإنمائية واالأهداف العالمية المعلنة بخ�صو�س توفير تعليم جيد للجميع.
التعليم
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َر ال�صندوُق 430 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تقارُب 83  خالل عام 2011، طوَّ
مليون دوالر. و�صتعوُد هذه الم�صروعاُت بفائدة مبا�صرة على حوالي 187 األف 
�صخ�س، منهم 102,080 طالبًا وطالبة. اأما تراكميًا، فقد بلغ عدد الم�صاريع 
4,682 م�صروعًا، بكلفة تقديرية تتجاوُز 596.3 مليون دوالر. ويبلغ اإجمالي 

عدد الف�صول الدرا�صية )الجديدة، والُمَعاد تاأهيلها، والُم�صتكملة( في هذه 
 3,870 28,250 ف�صاًل.. من هذه الم�صروعات، تم اإنجاز  الم�صاريع حوالي 

تحت  م�صاريع  و607  ف�صاًل(،   24,642 فيها  الف�صول  عدُد  )يبلغ  م�صروعًا 
التنفيذ )ي�صل عدد الف�صول فيها اإلى 2,884 ف�صاًل(.. باالإ�صافة اإلى 205 
ُع اأْن ي�صل  م�صاريع تم تطويرها وجاهزة للدخول في مرحلة التنفيذ )ُيتوقَّ
عدُد الف�صول فيها اإلى 920(. وي�صتفيُد من هذه الم�صاريع ا�صتفادًة مبا�صرًة 

نطاٌق �صكاني لقرابة 2.6 مليون �صخ�س – 52 % منهم اإناث )الجدول 2(.

الجدول 2
 موؤ�صرات قطاع التعليم

تراكمي )1997–2011( 2011 البيان

4,682 430 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

596,331 83,042 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

3,870 250* الم�صاريع الُمنَجَزة

 446,686  47,572 المن�صرف )األف دوالر(

2,600 187 الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

52 45 ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

19,178 2,514 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

يهدف هذا البرنامج اإلى الم�صاهمة في توفير فر�س تعليمية متكافئة للذكور 
جديدة  مدر�صية  مباٍن  اإن�صاء  خالل  من  وذلك  والح�صر،  والريف  واالإناث 
بع�س  ترميم  المدر�صي،  التعليم  �صن  في  االأطفال  ا�صتيعاب  دائرة  لتو�صيع 
المن�صاآت التربوية واإعادة تاأهيلها وتح�صين البيئة التعليمية لت�صبح محفزة 
اإ�صافة  المدر�صي،  واال�صتقرار  لاللتحاق  وم�صجعة  التالميذ  لنمو  وداعمة 
من  التخفيف  بغر�س  قائمة  لموؤ�ص�صات  خدمية  ومرافق  درا�صية  ف�صول 

التزاحم اأو ا�صتيعاب �صعب خارج المبنى المدر�صي، وتاأثيث وتجهيز المباني 
نها من اأداء دورها وا�صتقرار العملية التعليمية والتربوية.  المدر�صية بما يمكِّ
َر قطاع التعليم في مجال البنية التحتية 342 م�صروعًا،  خالل عام 2011، َطوَّ
بتكلفة تقديرية تقارُب 77 مليون دوالر. و�صملت هذه الم�صاريُع اإن�صاَء 2,359 
من  و�َصَي�صتفيُد  ف�صاًل.   193 وا�صتكمال  وترميم  جديدًا،  درا�صيًا  ف�صاًل 

الم�صاريع حوالي 171,340 تلميذًا وتلميذة )46 % منهم اإناث(.

تلخ�صت توجهات 2011 لم�صاريع قطاع التعليم وتبلورت تدخالته في توفير 
فر�س متكافئة للذكور واالإناث والريف والح�صر لرفع معدالت االلتحاق في 
التعليم، وت�صييق الفجوة بين الذكور واالإناث في االلتحاق بالتعليم االأ�صا�صي 
دعم  خالل  من  التعليمية  العملية  وتجويد  الريفية،  المناطق  في  والثانوي 
الموهوبين  رعاية  وبرامج  االأطفال  وريا�س  المدر�صي  قبل  التعليم  برامج 
المعنية  للقطاعات  والموؤ�ص�صي  االإداري  البناء  وتطوير  وتنمية  والمبدعين، 
االأمية  ومحو  النظامي  التعليم غير  برامج  واإيالء  والتعليم،  التربية  بوزارة 

وتعليم الكبار اهتمامًا خا�صًا.

وا�صتجابة لالحتياجات الطارئة للمدار�س التي ت�صررت من االأزمة، وبهدف 
الم�صاهمة في ا�صتمرار العملية التعليمية، فقد طور ال�صندوق خالل العام 
للمدار�س  التحتية  البنية  دعم  اإلى  يهدف  االألماني  االعمار  لبنك  مقترحًا 
واالأمهات  االآباء  ومجال�س  واالإدارية  التعليمية  الكوادر  وتدريب  المت�صررة 

على اإدارة التعليم في ظل الطوارئ.

توفير فر�ص متكافئة في التعليم
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عمل القطاع بتراُبط وثيق مع جهاز محو االأمية وتعليم الكبار ومكاتبه 
بتكلفة  العام  خالل  م�صروعًا   35 تطوير  تم  حيث  المحافظات،  في 
1,438 من  32 م�صروعا لبناء قدرات  569,347 دوالرًا، منها  تقديرية 
الكبار  وتعليم  االأمية  محو  ومعلمات  ومعلمي  والفنية  االإدارية  الكوادر 
دورات  االأن�صطة  و�صملت  امراأة.   1146 منهم  محافظات،  عدة  في 
تدريبية للمعلمين والمي�صرين )من كال الجن�صين( في مراكز و�صفوف 

محو االأمية وتعليم الكبار على مهارات تعليم الكبار، واإعداد الو�صائل 
وغيرها  اليدوية،  واالأ�صغال  والحرف  الحياتية،  والمهارات  التعليمية، 
ب  للمدرِّ دليل  الإعداد  م�صاريع  ثالثة  كذلك  رْت  َوُطوِّ المهارات.  من 
الكبار،  وتعليم  االأمية  التربويين في مجال محو  للموجهين  والمتدرب 
وعقد ر�صة عمل لتطوير اأدوات القيا�س والتقويم لبرامج محو االأمية، 

وتجهيز وتاأثيث مكاتب محو اأمية في مختلف المحافظات.

تعليم الفتاة في الريف

االلتحاق  فجوة  فيها  تزيد  التي  المناطق  البرنامج  هذا  ي�صتهدف 
اأن�صطة  تقديم  خالل  من   ،%  90 عن  واالإناث  الذكور  بين  بالتعليم 
ومنا�صرة  الفتاة  تعليم  بدعم  الم�صاركة  في  المجتمع  دور  تعزز من 
الريفية  الفتاة  احتياجات  االعتبار  بعين  وتاأخذ  التعليم،  في  حقها 
من البنية التحتية واأ�صاليب التعليم المالئمة والق�صايا ذات ال�صلة 
بناء  التحتية،  البنية  البرنامج  اأن�صطة  وت�صمل  اليومية.  بالحياة 
تكوينات مجتمعية.   تاأ�صي�س  المجتمعية،  والتعبئة  التوعية  القدرات، 
خالل العام تم تطوير 21 م�صروعا، تركزت اأن�صطتها في تاأ�صي�س 6 
مراكز مجتمعية لتنمية الفتيات الريفيات في مديرية مقبنة/ تعز، 
رة  ودمت/ال�صالع، وال�صخنة وبيت الفقيه/الحديدة، وتدريب 34 مي�صِّ
على اأ�صاليب التعليم المجتمعي والتعلم الن�صط والمهارات الحياتية، 

الجودة التعليمية

بلغت  اإجمالية  بتكلفة  م�صاريع  اأربعة  تطوير  تم  الموهوبين:  تعليم 
والم�صابقات  واالأن�صطة  الفعاليات  دعم  اإلى  هدفت  دوالرًا،   177,850

)عبر  للموهوبين  الوطني  بالبرنامج  والتعريف  الموهوبين،  للطلبة 
من  العامة  الثانوية  خريجي  وتاأهيل  وتدريب  توعوية(،  وقنوات  اأن�صطة 
اأمانة  من  كل  في  والحا�صوب  االنجليزية  اللغة  في  الموهوبين  الطلبة 
تقييم  اإلى  الم�صاريع  اأحد  هدف  كما  وتعز.  عدن  ومحافظتي  العا�صمة 
م�صار برنامج الموهوبين وو�صع روؤية اإ�صتراتيجية للعمل وفقًا لمخرجات 

التقييم. ي�صتفيد من هذه الم�صاريع حوالي 1,296 طالبًا وطالبة.
مدار�ص تجويد التعليم: وا�صَل ال�صندوُق دعمه لمدار�س تجويد التعليم 
دوالرًا،   547,964 تقديرية   وبتكلفة  م�صاريع   7 بتطوير  العام  خالل 
هدفت اأربعة منها اإلى تعزيز البنية التحتية لبع�س من مدار�س الجودة 
وتجهيز  ببناء  وذلك  العا�صمة  واأمانة  واإب  تعز  من  كل  في  التعليمية 
�صاالت للكمبيوتر. وتركزت اأن�صطة الم�صاريع الثالثة االأخرى في تطوير 
قاعدة البيانات االإدارية، والتحليل الموؤ�ص�صي لمدار�س تجويد التعليم - 
تنفيذية  وخطة  روؤية  واإعداد  »دروب«،  برنامج  وتقييم  الثانية،  المرحلة 

م�صتقبلية بناء على نتائج التقييم.

محو االأمية وتعليم الكبار

وا�صتفاد من هذا التدريب 425 �صخ�صًا في الفئة العمرية من )8 – 14( 
�صنة، وكذا تدريب 47 مي�صرًا/مي�صرة من مديرية مقبنة  وال�صخنة على 
مجال�س  اأع�صاء  من   106 وتدريب  الم�صتويات،  متعدد  الف�صل  اإدارة 
االآباء واالأمهات )منهم 49 اإناث( على دليل الم�صاركة المجتمعية ودليل 
حقوق  على  واالأمهات  االآباء  من   70 وتدريب  واالأمهات،  االآباء  مجال�س 
الطالبية،  التكوينات  دليل  على  وفتاة  فتى   390 تدريب  وكذا  الطفل، 
وحقوق الطفل، والر�صم والنحت واالأ�صغال اليدوية واالإ�صعافات االأولية. 
كما تم تدريب 24 �صخ�صًا في الدعم والمنا�صرة لتعليم الفتاة في الريف 
وتنفيذ حمالت توعية مجتمعية باأهمية تعليم الفتاة. كما تم خالل العام 

تطوير الدليل االإجرائي لتاأ�صي�س وفتح مراكز التعليم المجتمعي. 

دعم  خالل  من  خا�صًا  اهتمامًا  التعليمية  الجودة  ال�صندوق  يولي 
رعاية  وبرامج  االأطفال  وريا�س  المدر�صي  قبل  التعليم  برامج 
نوعية  تطوير  �صعيد  على  جديدة  مقاربات  وتجريب  الموهوبين، 
عدة  واختبار  والتعلم،  التعليم  في  جديدة  تقنيات  واإدخال  التعليم، 
مفاهيَم واأ�صاليَب وتطبيقاٍت جديدٍة في ممار�صات العملية التعليمية 
َر ال�صندوُق خالل العام 18 م�صروعًا بتكلفة  وبناء القدرات. وقد َطوَّ
تقديرية تبلغ 1.8  مليون دوالر، يتوقع اأن ي�صتفيد منها 8,705 طالب 

وطالبات )67 % اإناث(. وتوزعت الم�صاريع على النحو التالي:
ثالثة  م�صاريع،   7 تطوير  االأطفال:تم  وريا�ص  التمهيدي  التعليم 
حجة،  مدينة  في  اأطفال  ريا�س  ثالث  وتجهيز  وتاأثيث  لبناء  منها 
لتاأثيث  واثنان  طالبة،   457 و  طالبًا   558 منها  ي�صتفيد  اأن  يتوقع 
وتجهيز رو�صتي اأطفال في محافظة ح�صرموت وتزويدهما باالألعاب 
االأطفال  ريا�س  من  مربية   50 لتدريب  واثنان  التعليمية،  واالأدوات 
بمحافظات المهرة و�صبوة وح�صرموت على مهارات واأ�صاليب تعليم 
اأطفال الريا�س وا�صتخدام الو�صائل التعليمية واإدارة ال�صف والتعلم 

باللعب.



17 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2011

االأهداف  اإلى  الو�صول  الممكن  من  اأنه  يظن  من  يخطئ 
والمدر�س  المبنى  توفير  بمجرد  للتعليم  المعلنة  العالمية 
في  تغيير  حدوث  في  تتج�صد  اإنها  بل  المدر�صي،  والكتاب 
واأ�صلوب  �صلوكه  على  ذلك  وانعكا�س  الطالب  تفكير  طريقة 
مجال  في  مختلفة  حياتية  مهارات  الكت�صابه  نتيجة  حياته 
والتحفيز  واالت�صال  التفكير  اأ�صاليب  مثل  الب�صرية  التنمية 

واالإنتاج.
واإيمانًا بتلك الحقيقة التنموية، قام ال�صندوق باإعداد ون�صر 
دليل المهارات الحياتية للمراأة الريفية الذي تم على اأ�صا�س 
درا�صة ميدانية لتحديد االحتياجات من المهارات الحياتية 
الدرا�صة  وخرجت  الجمهورية.  في  مختارٍة  مناطَق  في 
بتحديد ثالثة احتياجات اأ�صا�صية هي المهارات االجتماعية 
والبيئية  ال�صحية  والمهارات  مهارات(   6( وال�صخ�صية 
المنزلية )8  االقت�صادية  الم�صاريع  ومهارات  مهارة(   20(

مهارات(. وقد تلى ذلك تدريب مكثف الإعداد مدربات على 
ا�صتخدام الدليل، ليتم الحقًا اختيار مجموعة منهن لتدريب 
المراأة  الإك�صاب  االأمية  ومحو  المجتمعي  التعليم  معلمات 
الريفية مهارات تجعلها قادرة على مواجهة بع�س متطلبات 
التي  الم�صاريع  من  عدد  بتطوير  ال�صندوق  ويقوم  الحياة. 
تنفذها فروعه باال�صتعانة بمعلمات محو االأمية في المناطق 
المختلفة  الحياتية  المهارات  تلك  لتدريبهن على  المختارة 
في 112 قرية تقع �صمن 87 مديرية في 11 محافظة ريفية 
فقيرة. كما يحر�س على اإ�صراك عدد من االأُطر المحلية من 
اأجل االإ�صراف المبا�صر واال�صتفادة من التجربة مثل جهاز 
واللجان  المحلية،  والمجال�س  الكبار،  وتعليم  االأمية  محو 

التنموية المجتمعية، ومجال�س االآباء واالأمهات.

الإدارات  الموؤ�ص�صي  الدعم  تقديم  في  جهوده  ال�صندوُق  وا�صَل 
ومكاتب وزارة التربية والتعليم في المحافظات، حيث تم تطوير 
12 م�صروعًا خالل العام بتكلفة تقديرية 2.6  مليون دوالر تهدُف 

للتربية والتعليم في عدد من  9 مكاتب  اإلى بناء وتاأثيث وتجهيز 
وتحقيق  التحتية،  البنية  تح�صين  بهدف  محافظات   6 مديريات 
�صهولة  وبالتالي  المكاتب،  هذه  في  الوظيفي  للكادر  اال�صتقرار 

ت�صرف  التي  التعليمية  والمن�صاآت  المكاتب  هذه  بين  ل  التوا�صُ
وتجهيز  تاأثيث  بين  الم�صاريع  بقية  وتنوعت  المكاتب..  عليها 
المركز الوطني للقيا�س والتقويم التربوي ومراكز م�صادر التعليم 
للمعامل  االإر�صادي  الدليل  وتطوير  وعدن،  العا�صمة  اأمانة  في 

المدر�صية – الجزء الثاني.

االإطار 1
- المراأة الريفية 

والمهارات الحياتية 

تنحدر �صامية من اأ�صرة فقيرة في قرية َكِر�س )عزلة كر�س، 
اأطفال،  اأم لخم�صة  القبَّيطة، محافظة لحج( وهي  مديرية 
ثالثة منهم يعانون من مر�س وراثي. رغم ظروفها، اإال اإنها 
اأفتتح  الذي  الكبار  وتعليم  االأمية  محو  ف�صل  في  انخرطت 
في قريتها منذ 2009. وهي االآن في ف�صل المتابعة م�صممة 
على اال�صتمرار في الدرا�صة خا�صًة بعد اأن اأ�صاف ال�صندوق 
االجتماعي مادة المهارات الحياتية كاأحد االأن�صطة العملية 
لح�صور  ب�صغف  �صامية  واظبت  والفقر.  االأمية  لمكافحة 
جل�صات المهارات الحياتية التي خ�ص�صت لها معلمة محو 
االأمية ثالث �صاعات في االأ�صبوع لتتعلم المهارات الجديدة 
بيت.  اليومية كربة  �صت�صاعدها في حياتها  والتي  والمفيدة 
بع�س  اأن  تالحظ  اأخريات  ون�صاء  �صامية  كانت  ذاك،  قبل 
باأ�صعار  قريتها  لن�صاء  البخور  يبعن  )الدالالت(  الن�صاء 
المنتج غير ذي جودة »كله �صكر وماله ريحة«  كبيرة بينما 

كما تقول �صامية، ويقمن بجلبه من محافظات اأخرى.
المهارات  درو�س  من  اال�صتفادة  في  �صامية  راأت  عندئٍذ 

الحياتية الفر�صة الذهبية لتطبيق الطريقة التي تعلمتها 

البخور  ب�صناعة  والخا�صة  الحياتية  المهارات  جل�صة  من 
والعطور المنزلية بغر�س تقديم منتج اأف�صل والح�صول على 
دخل لم�صاعدة اأ�صرتها. وبالفعل طلبت �صامية من زوجها اأن 
يح�صر لها المواد من محافظة عدن، واأنتجت بخورًا قامت 
في  الأمها  اأر�صلته  االآخر  والجزء  قريتها  في  منه  جزء  ببيع 
ب�صيطة،  بخ�صارة  بعت  »�صحيح  هناك.  لتبيعه  اأخرى  قرية 
اأن يطلع بهذا الجودة واالإقبال، والمرة  اأتوقع  لكن ما كنت 
الثانية �صاأبيع ب�صعر اأعلى. وكمان ا�صتريت مواد من مدينة 
الراهدة الأطبق �صناعة العطور المنزلية اللي تعلمتها« تقول 
االأولية  االإ�صعافات  جل�صات  من  �صامية  ا�صتفادت  �صامية. 
وقامت بتجبير ك�صور اأحد اأبناء اأخوتها. طموح �صامية غير 
محدود وهي ت�صعى لال�صتفادة من كل ما تتعلمه، لذا فهي 
تخطط لتطبيق مهارات �صناعة �صل�صة الطماطم والجبن 
في حالة »رجعت الكهرباء ت�صتغل زي االأول«. ال يقف طموح 
�صامية هنا، بل اأنها ال تزال تحلم بالمزيد، وتتمنى اأن تتعلم 

مهارات جديدة في مجال التدبير المنزلي والطبخ.

طموح �صامية 

الدعم الموؤ�ص�صي
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تتمثل روؤية ال�صندوق االجتماعي للتنمية في هذا القطاع في م�صاندة الجهود التي تبذلها وزارة 
ال�صحة العامة وال�صكان لرفع ن�صبة تغطية الخدمات ال�صحية االأ�صا�صية، وتعزيز اأداء النظام 

ال�صحي واإدارة الموارد الب�صرية، من اأجل الم�صاهمة في تحقيق اأهداف التنمية االألفية المتعلقة 
بالجانب ال�صحي والموؤمل تحقيقها بحلول عام 2015.

ال�صحة
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التوجهات  من  منطلقة  والغايات،  االأهداف  من  جملة   2011 الُت  تدخُّ نْت  ت�صمَّ
المدى  متو�صطة  والروؤية  ال�صندوق  عمليات  من  الرابعة  للمرحلة  العامة 
)2011–2015(، وا�صتمر ال�صندوق خالل العام في ا�صتهداف المناطق الفقيرة 
 96 تطوير  تم  وقد  االأ�صا�صية.  الخدمات  من  حظًا  االأقل  والفئات  والمحرومة، 
في  اال�صتمرار  اإلى  باالإ�صافة  دوالر،  مليون   5.6 تقارُب  تقديرية  بتكلفة  م�صروعًا 

الجدول 3
 موؤ�صرات قطاع ال�صحة

تراكمي )1997–2011( 2011 البيان

1,049 96 عدد المشاريع التي تم تطويرها

130,677 5,588 التكلفة التقديرية )ألف دوالر(

862 105* المشاريع المنجزة

62,096 7,115 المنصرف )ألف دوالر(

2,417 383 المستفيدون المباشرون )باآلالف( – تقديري

48 56 نسبة المستفيدات من اإلناث )%(

4,724 101 العمالة التقديرية المؤقتة )ألف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

يهدف البرنامج اإلى الم�صاهمة في تو�صعة التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية االأولية، 
البنية  تح�صين  خالل  من  وذلك  قدراتهم..  وبناء  الخدمات،  مقدمي  عدد  وزيادة 
والتاأهيل  والتدريب  والمحرومة،  الفقيرة  المناطق  في  ال�صحية  للمرافق  التحتية 
للكوادر ال�صحية الو�صطية قبل واأثناء الخدمة. وقد تم – خالل العام – تطوير 30 
70  األف �صخ�س  2.4 مليون دوالر، يتوقع اأن ي�صتفيد منها  م�صروعا وبتكلفة تقديرية 

)51 % اإناث(.
�صهولة الو�صول اإلى خدمات الرعاية ال�صحية االأولية: تم تطوير 14 م�صروعًا بتكلفة 
تقديرية 1.4 مليون دوالر، ت�صتهدُف بناَء وتجهيَز وتاأثيَث 8 وحدات ومركزين �صحيين 
وتاأثيث  واإب..  و�صنعاء  وال�صالع  وحجة  وح�صرموت  وتعز  الحديدة  محافظات  في 

وتجهيز اأربع وحدات �صحية في محافظات لحج وذمار وعمران.
م�صاريع  اأربعة  القطاع  طور  االأولية:  ال�صحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  عدد  زيادة 
ا�صتهدفت تدريَب وتاأهيَل 137 طالبًا و 48  طالبة في تخ�ص�س م�صاعد طبي، وتمري�س 

وتركزت تدخالت ال�صندوق في 4 برامج رئي�صة، وهي تو�صيع وتح�صين التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية، ودعم خدمات االأمومة والطفولة، وتح�صين التعليم ال�صحي 
الو�صطي، وتح�صين الو�صول اإلى خدمات الرعاية ال�صحية النف�صية.. باالإ�صافة اإلى الدعم الموؤ�ص�صي لوزارة ال�صحة العامة وال�صكان ومكاتبها في المحافظات.

برنامج الرعاية ال�صحية االأولية

من  الم�صتفيدين  عدد  ر  َوُيقدَّ ال�صابقة.  االأعوام  من  الم�صاريع  تنفيذ 
 .%  56 األف �صخ�س، ن�صبة االإناث منهم   383 هذه الم�صاريع بحوالي 
اأما تراُكميًا، في�صُل عدُد الم�صاريع اإلى 1,049 م�صروعًا بكلفة تقديرية 
تبلغ 130.7 مليون دوالر تقريبًا – تخدُم نطاقًا �صكانيًا الأكثر من 2.4 

مليون �صخ�س، ن�صبة االإناث منهم 48 % )الجدول 3(.

عام، ومختبرات ل�صد احتياجات مرافق الرعاية ال�صحية االأولية في محافظات ذمار 
والبي�صاء وتعز والمهرة.

م�صروعًا،   12 تطوير  تم  االأولية:  ال�صحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  قدرات  تعزيز 
هدفت 10 منها اإلى تعزيز مهارات ومعارف 254 )158 ذكور، 96 اإناث( من الكوادر 
وذمار  تعز  محافظات  من  الو�صطية  ال�صحية  الكوادر  من  وم�صاعديهم  الطبية 
ل�صحة  التكاملية  الرعاية  مجال  في  وذلك  والمحويت،  و�صنعاء  وحجة  والبي�صاء 
الطفل. كما هدف م�صروعان اإلى تح�صين العمل الموؤ�ص�صي في بع�س مرافق الرعاية 
 38 لتدريب  م�صروع  تطوير  تم  حيث  وح�صرموت،  اإب  بمحافظتـَْي  االأولية  ال�صحة 
عاماًل/ة �صحيًا وفقًا للحزم التدريبية لبرنامج الجودة في مرافق الرعاية ال�صحية 
ح�صرموت  محافظات  من  مدربًا/ة   20 لتدريب  وم�صروع  اإب(،  )محافظة  االأولية 

و�صبوة والمهرة في مجال جودة الخدمات ال�صحية.
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العامة  ال�صحة  وزارة  مع  ال�صراكة  تعزيز  اإلى  ال�صندوق  ي�صعى 
في  التنموية  االألفية  اأهداف  يحقق  بما  ال�صركاء  وبقية  وال�صكان 
ال�صحة  قطاع  م�صاريع  خطة  نوِق�َصْت  االإطار،  هذا  وفي  القطاع. 
بال�صندوق لعام 2011 مع قطاع التخطيط بوزارة ال�صحة.. كما تمت 

الم�صاركة في اأن�صطة فريق التن�صيق القطاعي للعمل على المحددات 
الخا�صة  العمل  ور�صة  في  الم�صاركة  وكذلك  لل�صحة..  االجتماعية 

باإقرار االإ�صتراتيجية الوطنية لل�صحة االإنجابية )2011 - 2015(.

برنامج ال�صحة االإنجابية

الوالدة  حاالت  عدد  زيادة  في  الم�صاهمة  اإلى  البرنامُج  هذا  يهدُف 
تحت اإ�صراف طبي، وخف�س وفيات االأمهات واالأطفال حديثي الوالدة 
وال�صاملة  االأ�صا�صية  التوليد  طوارئ  اأق�صام  وتجهيز  بناء  خالل  من 
في  االإنجابية  ال�صحة  خدمات  وتعزيز  والطفولة،  االأمومة  ومراكز 
مجال  في  للفتيات  داخلية  درا�صية  منح  وتقديم  ال�صحية،  المراكز 
الخدمات  مي  مقدِّ وتاأهيل  تدريب  وكذا  ال�صحي،  واالإر�صاد  القبالة 
م�صروعًا،   39 تطوير  تم   ،2011 عام  خالل  الخدمة.  واأثناء  قبل 
الو�صول  لتح�صين  وذلك  دوالر،  مليون   2.5 التقديرية  تكلفتها  تبلغ 
والطفل،  االأم  �صحة  وخدمة  الطارئة،  التوليد  رعاية  خدمات  اإلى 
اأن ي�صتفيد من هذه  وبناء قدرات وتدريب قابالت المجتمع. وُيتوقع 

الم�صاريع 71,833 امراأة، و7,583 طفاًل.
 7 تطوير  تم  االإنجابية:  ال�صحة  خدمات  اإلى  الو�صول  �صهولة 
ي�صتفيد  اأن  يتوقع  دوالر،  مليونـَْي  نحو  تبلغ  تقديرية  بتكلفة  م�صاريع 
وتجهيز  بناء  الم�صاريع  هذه  وت�صمل  وطفاًل.  امراأة   73,449 منها 
وتاأثيث اق�صام طوارئ توليدية اأ�صا�صية و�صاملة، ومراكز �صحية، في 

7 محافظات.

زيادة الوالدات تحت اإ�صراف طبي: يركز هذا المكون على تدريب 
القابالت قبل واأثناء الخدمة من خالل تقديم منح في مجال القبالة 
المقدمة  الخدمات  تح�صين  بهدف  المحافظات  كل  من  للطالبات 
لالأمهات وحديثي الوالدة، وتقديم الدعم الفني للقابالت والتثقيف 
تقديرية  بتكلفة  م�صروعًا   32 تطوير  تم  العام،  وخالل  ال�صحي. 
534,494 دوالرًا، ا�صتهدفت تدريب 24 مدربة )من محافظة ذمار( 

قابلة مجتمع )من عدة محافظات( في   573 و   ، القبالة  في مجال 
التوعية  مجال  وفي  والوليد.  االأم  ل�صحة  المنزلية  الرعاية  مجال 
ر م�صروٌع للتثقيف ال�صحي لـ5,350 طالبة حول مر�س  ال�صحية، ُطوِّ
�صالة  مديرية  مدار�س  في  الثانوية  لطالبات  اللقاح  واأهمية  الكزاز 

)تعز(.
الطفولة  خدمات  تعزيز  اإطار  في  المواليد:  �صحة  برنامج 
والم�صاهمة في خف�س وفيات االأطفال حديثي الوالدة، تم خالل العام 
تطوير 4 م�صاريع بتكلفة تقديرية 64,643 دوالرًا، هدفت اإلى تدريب 
العناية  مجال  في  والم�صاعدة  االأ�صا�صية  الطبية  الكوادر  من   46

والبي�صاء  ذمار  محافظات  من  الوالدة  وحديثي  ج  الُخدَّ باالأطفال 
وحجة.

برنامج ال�صحة النف�صية
خدمات  وتح�صين  تو�صيع  في  الم�صاهمة  اإلى  البرنامج  هذا  يهدف 
لل�صحة  الوطنية  االإ�صتراتيجية  لتوجهات  وفقًا  النف�صية  ال�صحة 
النف�صية، وذلك من خالل تعزيز خدمات الرعاية ال�صحية النف�صية 
القائمة، وبناِء مراكَز لل�صحة النف�صية، والتوعية وبناء القدرات. تم 
400,651 دوالرًا،  تقديرية  بتكلفة  20 م�صروعا،  تطوير  العام  خالل 

يتوقع اأن ي�صتفيد منها 13 األف �صخ�س )منهم 26 % اإناث(.
�صهولة الو�صول اإلى خدمات ال�صحة النف�صية: تم تطوير خم�صة 
ودور  النف�صية  ال�صحة  ومدار�س  االإر�صاد  مراكز  لتزويد  م�صاريع 
عيادة  وتجهيز  وتاأثيث  النف�صية،  والمقايي�س  باالختبارات  االأحداث 
وتاأثيث  اإب(،  )محافظة  اإب  مدينة  في  الثورة  بم�صت�صفى  نف�صية 
ذمار  لجامعة  النف�صية  والرعاية  التربوي  االإر�صاد  مركز  وتجهيز 
النف�صية  لتعزيز ال�صحة  )مدينة ذمار(. كما تم تطوير م�صروعين 
وتجهيز  تاأثيث  خالل  من  والحديدة  اإب  مدينتـَْي  في  المدر�صية 
ذات  الوزارات  مع  عمل  ور�س  وعقد  لل�صحة،  زة  المعزِّ المدار�س 
لمناق�صة  المدار�س  ومدراء  المدر�صية  النف�صية  بال�صحة  العالقة 
اأهمية دور االأخ�صائيين النف�صيين في كل المدار�س لتفعيل االإر�صاد 
النف�صي في مرحلتـَْي الطفولة والمراهقة، وتعزيز ال�صحة النف�صية 

م�صروع  تطوير  تم  كما  النف�صية.  بال�صحة  الوعي  ورفع  المدر�صية، 
لتدريب 25 �صخ�صًا كفريق وطني في مجال اإعادة التاأهيل النف�صي 
 25 لتدريب  وم�صروع  محافظة(،  من  )اأكثر  االأزمات  ل�صحايا 
اأخ�صائيًا اجتماعيًا في مجال االإر�صاد النف�صي في مديريتـَْي المكال 

وغيل باوزير )ح�صرموت(.
َرْت  ُطوِّ االأولية:  ال�صحية  بالرعاية  النف�صية  ال�صحة  دمج 
طبيبًا   340 قدرات  وبناء  كفاءة  لرفع  منها   9 هدفت  م�صاريع،   10

االأولية  ال�صحية  الرعاية  اإناث( من مراكز   % وم�صاعدًا طبيًا )31 
المر�س،  واإدارة  الت�صخي�س،  في عدة محافظات، وذلك في مجال 
م�صروٌع  واخت�سَّ  والعالج.  الم�صورة  وتقديم  المر�صية،  واالأعرا�س 
خدمات  تقديم  مجال  في  وطنيين  بين  كمدرِّ �صخ�صًا   50 باإعداد 

ال�صحة النف�صية في اإطار الرعاية ال�صحية االأولية. 
م�صروع  تطوير  تم  النف�صية:  الرعاية  مجال  في  اأدلة  تطوير 
للممر�صين  النف�صية  الرعاية  مجال  في  تدريبية  حزم  الإعداد 
في مجال  تدريبية  الإعداد حزم  وم�صروع  النف�صيين،  واالأخ�صائيين 

االإر�صاد النف�صي لالأخ�صائيين االجتماعيين.

تعزيز ال�صراكات
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االإطار 2
م�صروع تح�صين جودة الخدمات 
ال�صحية... نحو خدمة متكاملة

 

جودة  تدنِّي  من  الحكومية  ال�صحية  المراكز  من  عدٌد  يعاني 
الدوائي  االإمداد  و�صعف  فيها،  مة  الُمقدَّ ال�صحية  الخدمات 
وكفاءات الكوادر ال�صحية، وكذا عدم توفر بع�س التجهيزات 
ال�صحية  الخدمات  تقديم  من  نها  يمكِّ ال  مما  االأ�صا�صية، 
َدة في اأدلة وزارة ال�صحة وبالجودة المنا�صبة. وكنتيجة  الُمَحدَّ
لطلب  والمترددين  الم�صتفيدين  ر�صا  ُق  تحقِّ ال  فاإنها  لذلك، 
ال�صحية  الخدمات  طلب  عن  عزوفهم  في  ُب  وتت�صبَّ الخدمة، 

مة في هذه المراكز ال�صحية. المقدَّ

للتنمية  ال�صندوُق االجتماعي  بادَر  وفي محافظة ح�صرموت، 
– بالتعاون مع الوكالة االألمانية للتعاون الدولي )GIZ( – اإلى 
تو�صيع برنامج جودة الخدمات ال�صحية، من خالل ا�صتهداف 
خم�صة مراكز �صحية في مديريات �صاحل ح�صرموت بالتن�صيق 
اليمني  بالبرنامج  ممثلًة  وال�صكان  العامة  ال�صحة  وزارة  مع 
في  ال�صحة  ومكتب   )RHP-YG( االإنجابية  لل�صحة  االألماني 
المكال. ويهدُف الم�صروُع اإلى تح�صين م�صتوى الجودة واالأداء 
من  المرافق  تلك  في  االأولية  ال�صحية  الرعاية  خدمات  في 
الم�صتهدفة،  المرافق  في  ال�صحيين  العاملين  تدريب  خالل 
في  ال�صحية  للخدمات  الترويج  وكذا  التجهيزات،  وا�صتكمال 

المجتمع.

وهنا يتحدث عو�س العّماري، مدير مركز 30 نوفمبر ال�صحي 
في حي الدي�س )مدينة المكال(، وا�صفًا خدمات المركز باأنها 

ل  تدخُّ قبل  اأنه  ويقول  المنطقة،  في  �صخ�س  األف   18 تغطي 
المترددين على  2010 كان متو�صط عدد  يونيو  ال�صندوق في 
المركز ي�صل اإلى 40 �صخ�صًا، وبعد ثمانية اأ�صهر من التدخل 
و�صل العدد اإلى 80 �صخ�صًا، لي�صل في بداية نوفمبر 2011 اإلى 
هذا  خارج  من  العالج  لتلقـِّي  مر�صى  �صخ�صًا. وياأتي   250
الحي، وي�صيف اأي�صًا اأن المركز اأ�صبح يغطي خدمات جديدة 
االأم  االإنجابية و�صحة  ال�صحة  وو�صائل  ال�صحي  التثقيف  مثل 

والطفل والترويج لخدمات المركز.
تقول  المكال(،  )في  روكب  بمنطقة  ال�صحي  المركز  وفي 
اأفاد  المركز  تبناه  الذي  المعلومات  نظام  اأنَّ  اإدارية  موظفة 
التي  واالأدوات  واللقاحات  االأدوية  معرفة  في  االإداري  الكادر 
احتياج  بح�صب  محددة  فترة  خالل  المركز  اإليها  يحتاج 
المترددين على المركز، كما يعقد الموظفون اجتماعات دورية 
لمناق�صة م�صاكل المركز ومتابعة حلِّها من ِقَبل مكتب ال�صحة 

وال�صكان اأو المجل�س المحلي.
المركز  اأن  بامن�صور، في�صيف  المركز عمر �صالح  اأما مدير 
 ،%  80 تقارب  ن  تح�صُّ وبن�صبة  الأعماله  كبيرًا  تنظيمًا  �صهد 
اأن�صطتهم  الموظفون قادرين على تخطيط وتنفيذ  حيث �صار 
بنظام ور�صا، باالإ�صافة اإلى فهمهم للق�صايا ال�صحية ل�صكان 
لمتابعة  المر�صى  ملفات  بتفعيل  المركز  بداأ  المنطقة، كما 

الو�صع ال�صحي للمترددين.
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تتمثل روؤية ال�صندوق في قطاع ذوي االحتياجات الخا�صة 
في تعزيز الدمج االجتماعي والحقوق والفر�س المتكافئة 

لالأطفال ذوي االإعاقة والمعر�صين لالإ�صاءة.
الفئات ذات 

االحتياجات الخا�صة
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التحتية  البنية  دعم  – في  العام  – خالل  القطاع  اأن�صطة  تركزت 
لذوي  المقدمة  وال�صحية  التعليمية  الخدمات  نوعية  وتح�صين 
االحتياجات الخا�صة ، واالمتداد الريفي بالخدمات ، وبناء قدرات 
مقدمي الخدمات، مع تو�صعة في تاأ�صي�س الخدمة التعليمية المقدمة 
االإعاقة  ذوي  من  جديدة  �صرائح  وا�صتهداف   ، الب�صر  ل�صعاف 
ووا�صل   . تعلم  �صعوبات  من  يعانون  والذين  التوحديين  كاالأطفال 
واال�صتراتيجيات  ال�صيا�صات  وتطوير  دعم  العام  خالل  ال�صندوق 

الجدول 4
 موؤ�صرات الفئات ذات 
االحتياجات الخا�صة

تراكمي )1997–2011( 2011 البيان

630 71 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

72,576 2,935 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

508 60* الم�صاريع الُمنَجَزة

 26,017  2,019 المن�صرف )األف دوالر( 

870 22 الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

56 50 ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

2,173 45 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011 

التعليم ال�صامل والخا�ص

ذوي  من  الم�صتهدفين  االأطفال  دمج  اإلى  البرنامُج  هذا  يهدُف 
جهود  ال�صندوق  ويدعم  العام.  التعليم  في  الخا�صة  االحتياجات 
وذلك  والخا�س،  ال�صامل  التعليم  مجال  في  والتعليم  التربية  وزارة 
من خالل تقديم الدعم الموؤ�ص�صي الإدارات التربية ال�صاملة في عدة 
محافظات، واإن�صاء ف�صول، واإعادة تاأهيل وتاأثيث وتجهيز المدار�س 
الكوادر،  وتدريب  تعليميٍة،  م�صادَر  وحدات  وتاأ�صي�س  الدامجة، 
خالل  تم  وقد  التعليمية.  واالأدوات  بالو�صائل  المدار�س  وتزويد 

تقديرية  بتكلفة  البرنامج،  اأن�صطة  لدعم  م�صروعًا   23 تطوير  العام 
 5 و  ال�صامل،  التعليم  لدعم  م�صروعًا   17 منها  دوالرات،    704,607
الدمج  برنامج  لتقييم  وم�صروع  الخا�س،  التعليم  لدعم  م�صاريع 
التعليمي لجمعية االأمان لرعاية الكفيفات )اأمانة العا�صمة(. ويتوقع 
التحتية،  البنية  – التي توزعت على  الم�صاريع  ي�صتفيد من هذه  اأن 

وبناء القدرات – 6,140 �صخ�صًا من الجن�صين )50 % اإناث(.

المبنية على النهج الت�صاركي والحقوقي.  وقد تم تطوير 71 م�صروعًا 
اأن  المتوقع  ومن  دوالر،  مليون   2.9 من  اأكثر  بلغت  تقديرية  بتكلفة 
بلغ  تراكميًا،  الجن�صين.  من  �صخ�س  األف   22 حوالي  منها  ي�صتفيد 
مليون   72.6 تقارُب  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   630 الم�صاريع  عدُد 
 870 لحوالي  �صكانيًا  نطاقًا  الم�صاريع  هذه  تخدَم  اأْن  وُيتوقع  دوالر، 

األف �صخ�س – ن�صبة االإناث منهم 56 % )الجدول 4(.
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الحكومية  للموؤ�ص�صات  الموؤ�ص�صي  الدعم  توفير  اإلى  ُن  المكوِّ هذا  يهدُف 
والمنظمات غير الحكومية لتطوير اأدائها وتقديم اأف�صل الخدمات لذوي 
قدراتها  وبناء  الموؤ�ص�صات  هذه  تاأهيل  خالل  من  الخا�صة  االحتياجات 
الموؤ�ص�صية والفنية. خالل العام، تم تطوير �صبعة م�صاريع تهدف اإلى توفير 
ذوي  االأ�صخا�س  مع  العاملة  الجمعيات  من  لجمعيتين  الموؤ�ص�صي  الدعم 
االإعاقة في محافظتـَْي �صعدة واإب، وتوفير التدريب االإداري والمالي لـ38 
المدار�س  الب�صري في  ال�صعف  برنامج  تعزيز  اأع�صائها، ف�صاًل عن  من 
– بالتعاون مع وزارة ال�صحة – وتزويد البرنامج الوطني لمكافحة العمى 

باالأثاث والتجهيزات الالزمة. وفي اإطار دعم ال�صيا�صات واال�صتراتيجيات 
عمل  خطة  وطباعة  اإعداد  تم  االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�س  نحو  هة  الُمَوجَّ
دعٌم  َم  ُقدِّ كما  االإعاقة.  ذوي  لالأ�صخا�س  الوطنية  االإ�صتراتيجية  لدعم 
للمجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة في تطوير برنامج لدمج اأن�صطة الخطة 
في  القطاعية  الخطط  �صمن  وال�صباب  الطفولة  الإ�صتراتيجية  التنفيذية 
الوزارات المعنية، وتطوير نظام لمتابعة ور�صد م�صتوى وجودة تنفيذها، 
وتدريب 25 من العاملين بالمجل�س والوزارات القطاعية على هذا النظام، 

والتقييم والمتابعة لموؤ�صرات االإ�صتراتيجية الوطنية للطفولة وال�صباب.

تنمية الطفولة المبكرة
متعدد  ونموه  الطفل  تطور  في  المبكرة مرحلة هامة جدًا  الطفولة  ُتعتَبُر 
مراحل  جميع  خالل  وتعلمه  �صخ�صيته  ت�صكيل  في  وت�صاعد  االتجاهات، 
العمر، وتعوي�س المتاأخر، واكت�صاف من لديه احتياجات خا�صة، والتدخل 
المبكر ب�صاأنه. ومن هذا المنطلق �صعى ال�صندوق االجتماعي اإلى االهتمام 
بمرحلة الطفولة المبكرة من خالل عدد من االأن�صطة التي تنظر للطفولة 
المبكرة من زوايا خدمية متعددة )تربويًا، �صحيًا، نف�صيًا( م�صتفيدًا من 
قدرة واإمكانية ال�صندوق القطاعية المتعددة. وقد تمت الموافقة – خالل 
دوالرًا،   670,691 تقديرية  بتكلفة  العام،  خالل  م�صاريع   8 – على  العام 
يتوقع اأن ي�صتفيد منها 1,773  �صخ�صًا من الجن�صين. وقد هدفت الم�صاريع 
�صنعاء،  جامعة  في  المبكرة  الطفولة  لتنمية  مركز  وتجهيز  بناء  اإلى 
في  والتاأهيلية(  والوقائية  )العالجية  المبكر  التدخل  خدمات  وتاأ�صي�س 
ح�صرموت(،  )محافظة  المكال  مدينة  في  وم�صت�صفى  �صحية  مراكز   5

اال�صطناعية  االأطراف  مركز  في  لالأطفال  ق�صم  وتجهيز  تاأهيل  واإعادة 
والعالج الطبيعي في محافظة عدن، وكذا تعزيز خدمات التدخل المبكر 
لتاأهيل االأطفال في عدد من الجمعيات، وتدريب 71 من معلمات ومعلمي 
لالأطفال  تمهيدي  تعليم  ف�صول  تاأ�صي�س  عن  ف�صاًل  االأطفال،  ريا�س 
الم�صابين بال�صلل الدماغي، ودعم التعليم التمهيدي للمكفوفين و�صعاف 
ذت  الب�صر لجمعية رعاية وتاأهيل للمكفوفين )محافظة الحديدة(. كما ُنفِّ
اأن�صطة لمكافحة العمى في قرية الخزنة بمديرية عب�س )محافظة حجة( 
وذلك عن طريق تزويد اأطفال القرية بفيتامين »اأ« و«ب« ) B+A(، وتزويد 
لالإعاقة  المبكر  االكت�صاف  واأدوات  معدات  ببع�س  فيها  ال�صحي  المركز 
في  ال�صحيين  والعاملين  الممر�صين  من   4 و  طبيب  وتدريب  الب�صرية، 
المركز في ق�صايا االكت�صاف المبكر لالإعاقة الب�صرية وتوعية المجتمع 

حول االإعاقة الب�صرية.

التاأهيل المجتمعي
اإطار  داخل  اإ�صتراتيجية  هو  المجتمع”  على  المرتكز  التاأهيل  “اإعادة 
التنمية المجتمعية عمومًا، وذلك في �صبيل اإعادة التاأهيل وتحقيق تكافوؤ 
في  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  جميع  و�صمول  االجتماعي  والدمج  الفر�س 
المجتمع.. ويتم تنفيذها من خالل ت�صافر جهود االأ�صخا�س ذوي االإعاقة 
اإلى  البرنامُج  هذا  ويهدُف  والمجتمعات.  والمنظمات  واأ�صرهم  اأنف�صهم 
الو�صول اإلى عدد اأكبر من االأطفال ذوي االإعاقة وتمكينهم من الح�صول 
مجتمعهم،  في  ن�صطين  اأع�صاء  ي�صبحوا  واأن  والفر�س،  الخدمات  على 
وتحفيز المجتمع المحلي على تي�صير العقبات التي تُحوُل دون م�صاركتهم. 
وقد وا�صل القطاع عام 2011 دعمه الأن�صطة التاأهيل المجتمعي من خالل 
تقدر  بتكلفة  االإعاقة  طفاًل من ذوي   2,674 ت�صتهدف  م�صاريع   10 تنفيذ 
بـ363,562 دوالرًا. تهدف �صتة م�صاريع الإن�صاء خدمات التاأهيل المجتمعي 
المحاب�صة  ومديريات  وعدن  ويريم  ثال  مدن  في  المعوقين  لالأطفال 
)حجة(، وبالد الطعام )ريمة(، وقلن�صيه )ح�صرموت(، وذلك من خالل 
ت�صكيل 6 لجان مجتمعية في مناطق البرنامج ممثلة من اأع�صاء المجال�س 
المحلية ومكاتب التربية والتعليم وال�صئون االجتماعية وال�صحة والتدريب 
االإعاقة  ذوي  واالأ�صخا�س  االعتبارية  وال�صخ�صيات  والمعلمين  المهني 

التابعة  المجتمعي  التاأهيل  مراكز  وتجهيز  تاأثيث  عن  ف�صاًل  واأ�صرهم.. 
الدعم  وتقديم  الالزمة،  المكتبية  والتجهيزات  باالأثاث  الم�صاريع  لهذه 
المجتمعية،  اللجان  اأع�صاء  من  لـ295  والموؤ�ص�صي  والتقني  اللوج�صتي 
ذات  المفاهيم  على  المجتمعيين  والعاملين  واالأ�صر  المجتمعات  وتوعية 
الم�صاريُع  وهدفْت  المجتمع.  على  المرتكز  والتاأهيل  باالإعاقة  ال�صلة 
القائمة  المجتمعي  التاأهيل  وتعزيز خدمات  تح�صين  اإلى  االأخرى  االأربعة 
رداع  ومدينة  اإب(  )محافظة  ال�صفال  وذي  القاعدة  مدينة  من  كل  في  
 91 تدريب  خالل  من  )�صنعاء(  الداخلية  الحيمة  ومديرية  )البي�صاء(، 
والعاملين  االأطباء  وم�صاعدي  التاأهيل  وعاملي/ات  المدار�س  معلمي  من 
النمائي، والتدخل المبكر، وطرق تعليم االأطفال  التاأخر  ال�صحيين حول 
وتاأثيث وتجهيز غرف  بناء  الب�صرية والذهنية.. وكذا عبر  االإعاقة  ذوي 
َدْمَج  ا�صتهدفْت  مدر�صتين،  في  هند�صية  وت�صهيالت  وف�صول  م�صادر 
وال�صعوبات  والذهنية  وال�صمعية  الب�صرية  االإعاقة  ذوي  من  طفاًل   49

التعليمية.. ف�صاًل عن تجهيز وتاأثيث ف�صَلْي رو�صة ا�صتهدفا 17 طفاًل من 
ذوي االإعاقة الب�صرية والذهنية.

الدعم الموؤ�ص�صي
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االإطار 3
بم�صاندة مجتمعهما، ن�صـــرين 

واأمــــين في تح�صن م�صتمر

 

الحياة  نوعية  تح�صين  في  الم�صاهمة  اإلى  البرنامُج  يهدُف 
واالأحداث،  )االأيتام،  المعاملة  ل�صوء  تعر�صوا  الذين  لالأطفال 
مخيمات  في  واالأطفال  العاملون،  واالأطفال  ال�صوارع،  واأطفال 
ال�صعيفة  ال�صكانية  والفئات  بون(،  المهرَّ واالأطفال  النازحين، 
البنية  تح�صين  خالل  من  المهم�صة(،  والفئات  الم�صنين  )مثل 
ودعم  الفئات،  لهذه  الخدمات  تقدم  التي  للمراكز  التحتية 
برامجها، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة لحماية االأطفال، وو�صع 
النظم واالآليات التي توفر الحماية لالأطفال على المدى الطويل. 
بـ938,138  ُتقدر  بتكلفة  م�صروعًا   23 تطوير  تم  العام،  وخالل 
لتنفيذ  االإناث(  من   %  51( �صخ�صًا   5,732 ت�صتهدف  دوالرًا، 
ففي  والتوعية..  والتدريب  التحتية  البنية  م�صتوى  على  تدخالت 
لقيد  االآلي  االإ�صدار  نظام  تاأ�صي�س  دعم  تم  االأول،  الم�صتوى 
وت�صجيل المواليد في عدد من المديريات، وبناء وتجهيز وتاأثيث 
في  المركزي  ال�صجن  في  لالأحداث  االجتماعي  التوجيه  ق�صم 

النف�صي  التاأهيل  اإعادة  وحدة  وتجهيز  وتاأثيث  عمران،  محافظة 
لجمعية اأ�صدقاء الطفولة في مدينة اإب. وفي مجال بناِء القدرات 
التعاُمل مع  كيفية  الم�صاريُع جوانَب عديدة في  ت  والتوعية، غطَّ
االأطفال، وحقوق الطفل في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.. 
كما تم تدريب 30 يتيمة وعاملة في دار اليتيمات بمحافظة تعز 
في مجال بناء الذات، ف�صاًل عن تدريب 40 اأخ�صائيًا اجتماعيًا 
من العاملين في مخيمات النازحين بالمزرق في مديرية حر�س 
)حجة(، وفي 5 مدار�س محيطة بها، حول اأ�صاليب وطرق الدعم 
النف�صي لالأطفال في ظروف �صعبة. وهدفت الم�صاريُع اأي�صًا اإلى 
االأطفال،  تهريب  ق�صية  ُمل�صق حول  و1,000  كتيب   100 طباعة 
وتنفيذ حمالت توعية حول عمالة االأطفال، باالإ�صافة اإلى تقييم 
)في  االإن�صانية  للتنمية  الرحمة  بموؤ�ص�صة  االأيتام  رعاية  برنامج 
ت�صتند  للبرنامج،  تطويرية  عمل  روؤية  واإعداد  العا�صمة(،  اأمانة 

اإلى نتائج وتو�صيات التقييم.

ن�صرين
المرتكز  التاأهيل  للتنمية برنامج  �َس ال�صندوُق االجتماعي  اأ�صَّ
اإب،  بمحافظة  القاعدة  مدينة  في    )CBR( المجتمع  على 
قدراتها  وبناء  الم�صروع  الإدارة  مجتمعية  لجنة  ت�صكيل  عبر 
واالإعاقة.  باالإدارة  المت�صلة  المجاالت  والفنية في  الموؤ�ص�صية 
الالزمة،  والتجهيزات  باالأثاث  البرنامج  تزويد مركز  تم  كما 
المدينة،  في  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  لح�صر  م�صح  واإجراء 
وكذا تدريب 24 �صابًا و�صابة من المجتمع في اإجراء الم�صوحات 
والتدخل  لالإعاقة  المبكر  واالكت�صاف  الطبيعي  والعالج 
ُل على هوؤالء في م�صاندة االأ�صر في  التعليمي المبكر، حيث ُيَعوَّ
االخت�صا�صية.  الطبية  البرامج  وفق  اأطفالهم  لتاأهيل  البيوت 
االأطفال  110حاالت من  لـ  منزلية  زيارات  البرنامج  نفذ  وقد 
التاأكد  – 10�صنوات، تم خاللها  االإعاقة من عمر �صهر  ذوي 
الحاالت  هذه  من  لعدد  الطبيعي  العالج  تمارين  اإجراء  من 
العالج  جل�صاُت  اأحدثت  وقد  تطبيقها.  على  االأ�صر  وم�صاعدة 
تح�صنًا ملحوظًا في حاالتهم. وكانت من هوؤالء الطفلة ن�صرين 
عالج  جل�صة   25 تلقت  التي  �صهرًا(   14( �صعيد  اأحمد  علي 
تتحرك،  ما  لحم..  قطعة  بنتي  “كانت  جدتها:  طبيعي.تقول 
وال تحرك راأ�صها، وال تاكل، وال ت�صرب اإال بالكاد. و لّما زارتنا 
عاملة التاأهيل وعملت لها تمارين وريا�صة، بدت تحرك راأ�صها 
قبل  من  مكانه  على  تح�صنت  اأنها  وح�صينا  والي�صار..  لليمين 

كثير والحمد هلل".

اأمـــــــين
العا�صمة.  باأمانة  الحياة«  في  »الحق  موؤ�ص�صة  في  معلِّمة  "اأنا 
الدماغ  في  �صمور  من  يعانون  اأطفااًل  الموؤ�ص�صة  ت�صتقبل 
النطق،  في  ا�صطرابات  منها  عديدة  ا�صطرابات  لهم  ي�صبب 
اإلى مهارات تقييم اال�صطرابات النطقية وطرق  اأفتقر  وكنت 
م�صاعدة  ا�صتطيع  اأكن  ولم  بها،  المتعلقة  والم�صاكل  عالجها 
الم�صاركة في  لي فر�صة  اأتيحت  اأن  اإلى  ب�صكل جيد،  االأطفال 
ال�صندوق  من  بدعم  النطقية  المعالجة  في  تدريبية  دورة 
الالزمة  المهارات  اأك�صبتني  الدورة  هذه  للتنمية.  االجتماعي 
في هذا المجال، وعززت قدراتي  في مجال عملي، واأ�صبحت 
م�صاكل  من  يعانون  الذين  االأطفال  مع  التعامل  على  قادرة 
التحق  الذي  اأمين  الطفل  كحالة  وجدارة  ثقة  بكل  النطق  في 
وكانت  النطق،  منها  م�صاكل  عدة  من  يعاني  وكان  بالموؤ�ص�صة 
اأمه تظنه اأخر�َس ال ي�صتطيع اأن يعبر عن احتياجاته اليومية، 
نف�صية  على  �صلبًا  انعك�س  وهذا  ومنعزاًل،  انطوائيًا  جعله  مما 
اأْن  ا�صتطعُت  له  معاينتي  عند  والدته.  وباالأخ�س   – اأ�صرته 
�س حالته باأنها حالة ا�صطراب في النطق ولي�س خر�صًا،  اأ�صخِّ
واأخ�صعته لجل�صات معالجة نطقية اأ�صتطاع خاللها التعبير عن 
ذاته والتفاُعل اجتماعيًا من خالل التوا�صل مع االآخرين، االأمر 
الذي اأدخل الفرحة وال�صرور اإلى قلب والدته التي عجزْت عن 

ال�صكر والتقدير".
�َصة( )ُمَدرِّ

حماية الطفل
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المياه والبيئة
ت�صهُم تدخالُت ال�صندوق – في قطاع المياه – في زيادة التغطية بخدمة المياه في التجمعات االأكثر 
دة كمياه االأمطار و م�صاريع المياه  احتياجًا من خالل دعم م�صاريع مياه تعتمُد على م�صادر مياه متجدِّ

التي تعتمد على المياه الجوفية في المناطق غير ال�صالحة لح�صاد مياه االأمطار وال تتوفر فيها مياه 
�صطحية. كما ت�صهم تدخالت ال�صندوق – في قطاع البيئة – في زيادة التغطية بخدمة ال�صرف 

ال�صحي في التجمعات االأكثر اإحتياجا من خالل تنفيذ م�صاريع مجاٍر وتنفيذ حمالت توعية �صحية تركز 
على  ال�صرف ال�صحي وغ�صل االأيدي ومعالجة المياه عند نقطة االإ�صتخدام.  
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بلَغ عدُد الم�صاريع التي تم االلتزام بها خالل العام في قطاع المياه 
بينما  دوالر،  مليون   63.6 اإلى  ت�صُل  تقديرية  بتكلفة  م�صروعًا   222

بلغ عدد م�صاريع البيئة 50 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 1.8 مليون 
تمت  التي  والبيئة  المياه  قطاَعْي  م�صاريع  عدُد  َل  َو�صَ وبذلك  دوالر. 
الموافقة عليها اإلى 272 م�صروعًا، وبتكلفة بلغت 65.4 مليون دوالر. 

الجدول 5
 موؤ�صرات قطاَعْي 

المياه والبيئة

 

البيــان
 البيئةالمياه

تراكمي )1997– 2011(2011تراكمي )1997–2011(2011

2221,81150293عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

27,008   63,566196,3051,842التكلفة التقديرية )األف دوالر(

1,39423211*215الم�صاريع الُمنَجَزة

2,70921,705 12,699100,464المن�صرف )األف دوالر(

2953,1503852,659الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

51545151ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

9926,44338904العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

قطاع المـياه
َز القطاُع في تدخالته على تنفيذ م�صاريَع قليلة الكلفة لتوفير خدمة  َركَّ
المياه للفئات االأكثر فقرًا )بح�صب تعريف التغطية بالمياه المتفق عليه 
لم�صاركة  اهتمام  اإعطاء  مع  القطاع(،  في  العاملة  الجهات  جميع  بين 
المجتمع وا�صتخدام معارفه وخبراته المحلية التقليدية. وي�صمل القطاُع 
العامة(،  االأمطار )الخزانات  اأربعة قطاعات فرعية هي : ح�صاد مياه 
والمياه  الخا�صة(،  )ال�صقايات  االأ�صطح  من  االأمطار  مياه  وح�صاد 

المو�صلة باأنابيَب، والتدريب والتوعية.

القطاُع  هذا  يهدُف  العامة(:  )الخزانات  االأمطار  مياه  ح�صاد   -
المناطق  في  خا�صة   – للم�صتفيدين  نة  ُمَح�صَّ مياه  توفير  اإلى  الفرعي 
لتزويد  الوحيد  الخيار  هو  االأمطار  مياه  ح�صاد  خيار  حيث  الجبلية، 
خزانات  تنفيذ  طريق  عن  وذلك  الكلفة،  ورخي�صة  اآمنة  بمياه  ال�صكان 
الم�صاحات  من  االأمطار  مياَه  لتح�صَد  كبيرة،  وب�صعات  م�صقوفة،  عامة 
ال�صاكبة النظيفة خالل ال�صيف، وتخزينها لال�صتفادة منها خالل ف�صل 
لح�صاد  م�صروعًا   60 تمويل  على  الموافقة  تمت  العام،  وخالل  ال�صتاء. 
مياه االأمطار، ت�صمل 109 من�صاآت مائية، منها �صقف بركتين مك�صوفتين 
ب�صعة   – كريفًا  و27  م�صقوفة،  بركة   80 واإن�صاء  �صابقًا،  تنفيذهما  تم 
جغرافي  نطاق  لخدمة  م3   209,616 اإلى  ت�صل  المن�صاآت  لهذه  اإجمالية 
ي�صكن فيه47,491 م�صتفيدًا... وتحتوي هذه الم�صاريع عادة على مكونات 
ت�صاعد على تح�صين نوعية المياه كاأحوا�س حجز الرمال والمواد العالقة، 

التجمعات  مواقع  اإلى  المياه  نقل  واأنابيب  الحيوانات،  �صرب  واأحوا�س 
ال�صكانية. 

يهدُف  الخا�صة(:  )ال�صقايات  االأ�صطح  من  االأمطار  مياه  ح�صاد   -
اليمني  الريف  ل�صكان  وخا�صة  للم�صتفيدين،  نة  ُمَح�صَّ مياه  توفير  اإلى 
اأ�صطح منازل  في المناطق الجبلية، حيث يتم ح�صاد مياه االأمطار من 
لال�صتفادة  وذلك  منازلهم،  ُقرب  خزانات  في  وتخزينها  الم�صتفيدين 
منها في ف�صل ال�صتاء. وتتراوُح اأحجاُم هذه الخزانات بين 20–90 م3. 
مياه  129 م�صروعًا لح�صاد  تمويل  الموافقة على  تمت   ،2011 وفي عام 
االأمطار من االأ�صطح، ت�صمل 17,190 �صقاية )خزانًا( ب�صعة اإجمالية لهذه 
المن�صاآت ت�صل اإلى 876,844 م3 لخدمة 164,000 م�صتفيد. وت�صتمُل هذه 
 1,000 ُر  يوفِّ االأول  تعز:  مدينة  في  تجريبيين  م�صروَعْين  على  الم�صاريُع 
مياه  لح�صاد  الترويج  بهدف  وذلك  م3،   35,000 اإجمالية  ب�صعة  �صقاية 
من  الأكثر  الم�صتمرة  المياه  �صحة  من  للتخفيف  م�صاعد  كبديل  االأمطار 
من  االأمطار  مياه  ح�صاد  في  للتدخل  ب�صيا�صة  الخروج  وكذا   ، عقود   3
االأ�صطح في المناطق الح�صرية.. والم�صروع الثاني عبارة عن 5 خزانات 
لح�صاد مياه االأمطار من بع�س اأ�صطح مباني جامعة تعز، وب�صعة اإجمالية 
هذا  يكوَن  اأْن  ويتوقُع  ال�صتاء.  ف�صل  خالل  منها  لال�صتفادة  م3   5,700

ُن جدوى توفير المياه لمن�صاآتها  الم�صروُع نموذجًا للجهات الحكومية يبيِّ
من خالل ح�صاد مياه االأمطار.    

تراُكميًا، و�صل عدد م�صاريع قطاع المياه اإلى 1,811 م�صروعًا بكلفة 
الم�صاريع  هذه  من  وي�صتفيُد  دوالر..  مليون   196.3 تتجاوُز  تقديرية 
قطاع  وفي  االإناث..  من  منهم   %  54 – �صخ�س  مليون   3.2 حوالي 
البيئة، 293 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارب 27 مليون دوالر ي�صتفيُد 
منها نحو 2.7 مليون �صخ�س – 51 % منهم من االإناث )الجدول 5(.
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االإطار 4
ال�صقايات الخا�صة 

لبني غليفان

 

– من خالل  لة باأنابيب: يهدُف ال�صندوُق  - المياه المو�صَ
مو�صلًة  نة  الُمَح�صَّ المياه  توفير  اإلى   – الفرعي  القطاع  هذا 
اإلى  الحاالت  بع�س  وفي  ال�صكان  التجمع  اأقرب مكان من  اإلى 
المنازل من م�صادر مياه اإما �صطحية اأو جوفية. وخالل العام، 
تمت الموافقة على تمويل 21 م�صروعًا لتزويد 33,052 �صخ�صًا 
بمياه مح�صنة عبر �صبكات مياه بطول اإجمالي 125,762 مترًا، 
هذه  وت�صمُل  عامًا.  منهاًل  و12  منزلية  تو�صيلة   2,747 �صملْت 
الم�صاريُع 4 م�صاريع مميزة في محافظة البي�صاء، كونها تخدم 
عددًا من الُعَزل. وبهذا ي�صُل عدُد الم�صتفيدين اإلى اأكثر من 
من  بكثير  اأعلى  رقم  )وهو  الواحد  للم�صروع  ن�صمة   10,000

وكونها  الواحد(  للم�صروع  م�صتفيد   800 حوالي  وهو  المعدل، 
اأي�صًا تعتمُد على م�صدر اآمن، وهو اآبار يدوية تتغذى مبا�صرة 

من �صدود قائمة. 

اإلى  الفرعي  القطاُع  هذا  يهدُف  والتوعية:  التدريب   -
وتح�صين  الم�صاريع  اإنجاز  على  ي�صاعد  وبما  ال�صركاء،  تاأهيل 
م�صروعًا   14 تمويل  على  ُووِفَق   ،2011 عام  وفي  مخرجاتها. 
وا�صت�صارية، وذلك في مجال  ا�صت�صاريًا   650 تاأهيَل  ت�صتهدُف 
رفع  وكذلك  المياه،  لم�صاريع  والت�صاميم  الدرا�صات  اإعداد 
تنفيذ  على  لالإ�صراف  الالزمة  والفنية  االإدارية  المهارات 
م�صاريع القطاع. وقد تركزت اأغلب هذه الم�صاريع على تعريف 
كل  في  ال�صندوق  و�صيا�صات  المياه  بقطاع  اال�صت�صاريين 

وفروع  اال�صت�صاريين  بين  الخبرات  تبادل  وكذا  فرعي،  قطاع 
ال�صندوق في المحافظات، وبما ي�صهم في تح�صين التدخالت 

م�صتقباًل .
اإطار  – في  يجري  المياه:   قطاع  في  الخا�صة  البرامج   -
قطاع المياه – تنفيذ برنامجين: االأول هو برنامج ال�صقايات 
2009، وقد �صارف  الخا�صة، والذي بداأ تنفيذه منت�صف عام 
على االنتهاء وا�صتكمال م�صاريعه بحلول نهاية هذا العام، حيث 
بلَغ عدُد م�صاريع البرنامج 265 م�صروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 
 22,300 15 مليون دوالر. احتوْت مكوناُت هذه الم�صاريع على 

ن�صمة  األف   215 1,018,600 م3 لخدمة  اإجمالية  ب�صعة  �صقاية 
بمياه مح�صنة قريبة من المنازل.

بمبلغ  المياه  �صحة  مواجهة  برنامج  فهو  الثاني  البرنامج  اأما 
الرابعة  المرحلة   مع  تنفيذه  ويتزامن  دوالر،  مليون   100

لل�صندوق. وخالل هذا العام، تمت الموافقة على تمويل 119 
الفرعية  القطاعات  تحت  تندرج  الم�صاريع  )هذه  م�صروعًا 
دوالر،  مليون   14 تقديرية  بكلفة  منها(  جزء  وهي  ال�صابقة، 
الفئة  في  منهم   %  70 يقع  ن�صمة،  األف   124.5 لخدمة  وذلك 
الفقيرة  الفئة  في   % و30  الرابعة(  )المجموعة  فقرًا  االأكثر 
اإلى  ال�صندوُق  يطمح  ذلك  ومع  الثالثة(.  )المجموعة  اأي�صًا 
تح�صين اال�صتهداف اأكثر، وذلك بهدف الو�صول اإلى مزيد من 

القرى االأكثر فقرًا واحتياجًا للمياه.

منطقة  في  ن�صمة  الـ575  ذو  غليفان  بني  قرى  تجمع  يقع 
بني  عزلة  �صمن  الموارد  وفقيرة  الت�صاري�س  �صعبة  جغرافية 
محافظة  مديريات  اأفقر  اإحدى  "ال�صود"،  اأ�صفل  الحارث 
)المفتاح  رئي�صية  قرى  ثالث  من  يتكوُن  وهو  عمران.. 
والخزوع والقهد(. ب�صبب موقعها الجبلي، كان م�صدر المياه 
اأهل  قام  وقد  االأمطار.  مياه  ح�صاد  هو  المنطقة  في  الوحيد 
ِبَرك خا�صة )22 بركة( لتغطية  الِقَدم بعمل  تلك القرى منذ 
احتياجهم من المياه خالل مو�صم االأمطار رغم تلوثها ب�صبب 
واأطفال  المنازل. وتذهب ن�صاء  كونها مك�صوفة وموقعها جوار 
وحيوانات تلك القرى اأغلب اأيام ال�صنة في رحالت اإلى االأودية 
البعيدة لجلب القليل من المياه ل�صد رمقهم.. وي�صتغرق زمن 

الجلب )ذهابًا و اإيابًا( حوالي 3 �صاعات.

ونتيجة لما يعانيه النا�س من �صحة في المياه والعناء والجهد 
للح�صول عليها، بادر ال�صندوق االجتماعي للتنمية في درا�صة 

المنطقة وطرح خيارات لحل م�صكلتهم.. وقد اختاَر المجتمُع 
اإجمالية  ب�صعة  خا�صة  �صقاية   54 تنفيذ  الخيارات  هذه  من 

3,400م3.

وال�صندوق  المجتمع  بين  بال�صراكة  الم�صروع  تنفيذ  وبداأ 
والحديد  االأ�صمنت  بتوفير  ال�صندوُق  قاَم  حيث  االجتماعي، 
بتنفيذ  الن�صاء(  االأهالي )ومن �صمنهم  قام  بينما  واالأنابيب، 

االأعمال بالمواد والعمالة المتوفرة.

كامل  ا�صتكمال  تم  عام،  من  اأكثر  مرور  وبعد  النهاية،  وفي 
االأمطار.  بمياه  ال�صقايات  وامتالأت  المنطقة،  في  ال�صقايات 
وكانت اآراُء النا�س اإيجابية، وتفيد باأن هذا هو "م�صروع العمر" 
والفتيات  االأطفال  و�صيتفرغ  الن�صاء،  عبره  �صيريحون  الذي 
للتعليم.. وي�صعرون بتح�صن ملمو�س في حياتهم، وباالطمئنان 

على م�صتقبلهم.
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ركز قطاع البيئة على التكامل مع قطاع المياه من خالل تنفيذ حمالت التوعية ال�صحية 
والبيئة الإي�صال ثالث ر�صائل �صحية هي ال�صرف ال�صحي وغ�صل اليدين ومعالجة المياه 
عند نقطة االإ�صتخدام، وذلك لم�صاعدة المجتمعات الفقيرة على الو�صول اإلى حياة خالية 
اإدارة المياه العادمة والمخلفات  اأن�صطة القطاع  من االأمرا�س المرتبطة بالمياه. ت�صمُل 

ال�صلبة، والتدريب والتوعية.
- اإدارة المياه العادمة: يهدُف هذا القطاُع الفرعي اإلى حلِّ م�صكلة ال�صرف ال�صحي 
تنفيذ خطوط مجاٍر ومحطات  فقرًا من خالل  االأكثر  ال�صكانية  عات  التجمُّ لدى  ة  الُمِلحَّ
معالجة طبيعية، واإعادة ا�صتخدام المياه المعاَلجة )اأينما اأمكن ذلك(. وقد تمت الموافقة 
خالل العام على ثالثة م�صاريع في اإدارة المياه العادمة لخدمة حوالي 11,115 ن�صمة. وقد 
احتوْت هذه الم�صاريُع في مكوناتها خطوَط مجاٍر بطول 15,517 مترًا و926 منهاًل وغرفة 

تفتي�س، وكذلك 981 تو�صيلة منزلية.
- اإدارة المخلفات ال�صلبة: يهدُف هذا القطاُع الفرعي اإلى حلِّ م�صكلة التلوُّث البيئي 
عات االأكثر فقرًا، والناتجة عن �صوِء ت�صريف النفايات البلدية والطبية  ة لدى التجمُّ الُمِلحَّ
من خالل اإيجاد نظام فرز وجمع ونقل ومعالجة هذه النفايات، واإعادة ما يْمِكُن ا�صتخدامه 
الحيوي  الغاز  اإنتاج  اإن�صاُء وحدات  – منها  اأن�صطة كثيرة  االإطار  منها. وتندرُج في هذا 
)بيوجاز(، والم�صالخ النموذجية. وفي عام 2011، تم االلتزام بم�صروع واحد، هو اإن�صاء 
وتجهيز م�صلخ مدينة يريم لتقديم خدمة الذباحة ال�صحية واالآمنة، والتخل�س من مخلفات 

الذباحة بطريقة بيئية �صليمة.
القطاَع  هذا  فاإنَّ  ال�صركاِء،  قدرات  ورفع  تدريب  اإلى  اإ�صافة  والتوعية:  التدريب   -
�صحية  حياة  اإلى  للو�صول  المياه  قطاع  الت  تدخُّ مع  التكاُمل  اإلى  اأي�صًا  يهدُف  الفرعيَّ 
ال�صحية  التوعية  حمالُت  َوُتعتَبُر  بالمياه.  المرتبطة  االأمرا�س  من  خالية  للم�صتفيدين، 
نات هذا الجانب، اإذ يتمُّ من خاللها اإي�صاُل ثالث ر�صائَل �صحيٍة،  والبيئية من اأهمِّ مكوِّ
ى  وهي اأهمية ال�صرف ال�صحي ال�صليم، وغ�صل االأيدي، ومعالجة المياه في المنازل. ويتبنَّ

ال�صندوُق منهَج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة المجتمع في تنفيذ هذه الحمالت.
 44 منها  والتوعية،  التدريب  قطاع  في  م�صروعًا   52 بحوالي  االلتزام  تم  العام،  وخالل 

اأن  ع  َوُيتوقَّ قرية،   915 توعية  ت�صتهدف  وبيئية  توعية �صحية  915 حملة  لتنفيذ  م�صروعًا 
23 قرية نموذجية  باإعالن  اآخر، تم االحتفال  ن�صمة. من جانب   313,500 ي�صتفيد منها 
في ال�صرف ال�صحي تتوزع في بع�س مديريات محافظات المحويت وذمار وعمران وتعز. 
والإيجاد بدائَل فعالٍة وقليلة الكلفة للتو�صع في تنفيذ هذه الحمالت، تم التعاقد مع 24 قائدًا 
وقائدة طبيعية من القرى التي �صبق واأعلنت خالية من ال�صرف المك�صوف لتنفيذ حمالت 

توعية في القرى المجاورة لقراهم.. وكانت النتائُج م�صجعًة. 
ال�صندوق  فروع  في  م�صاريع  و�صباط  ال�صت�صاريين  تدريبية  دورات  اأربع  تنفيذ  تم  كما 
اأدوات  تطبيُق  الميداني  التدريب  خالل  تم  حيث  التوعية،  حمالت  تنفيذ  مجال  في 
منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة المجتمع في 31 قرية. كما تم تدريب ا�صت�صاريين 
ب باالإ�صراف على تنفيذ  وا�صت�صاريات من الهالل االأحمر اليمني، ومن َثمَّ قاَم الفريُق الُمَدرَّ
10 حمالت توعية.. ف�صاًل عن تدريب بع�س كوادر الهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة 

العامة لمياه الريف. َوُنفذت اأي�صًا ور�صة تعريفية بالمنهج لعاملين ميدانيين في منظمة 
نات المياه واالإ�صحاح البيئي والنظافة )WASH( في  "كير" مع تدريبهم على تنفيذ مكوِّ

المدار�س.

م�صروع البنية التحتية لمدينة �صبام ح�صرموت: عانت مدينة �صبام من �صوء حالة 
البنية التحتية، االأمر الذي اأدى اإلى ا�صتمرار ت�صربات �صبكتـَْي المياه وال�صرف ال�صحي 
التاريخية.  المدينة  هذه  على  حقيقيًا  خطرًا  �صكل  مما  الطينية،  المباني  اأ�صا�صات  اإلى 
 – )GIZ( وقد بداأ تنفيذ الم�صروع عام 2009 بم�صاركة الوكالة االألمانية للتعاون الدولي
والتي ان�صحبْت ب�صبب االأو�صاع ال�صيا�صية في البالد. وفي الوقت الحالي، يقوُم ال�صندوُق 
جميع  تنفيذ  اإلى  ويهدف  المدينة،  في  الم�صروع  تنفيذ  في  االأ�صا�س  بالدور  االجتماعي 
الخدمات لكلِّ المدينة للمحافظة على المباني الطينية والبيئة المحيطة بها. وكلُّ هذه 
، والمياه، والكهرباء  ناُت الم�صروِع ال�صرَف ال�صحيَّ الخدمات تحت االأر�س. وت�صمُل مكوِّ
ن�صبة  و�صلت  العام،  وبنهاية  المنزلية.  والتو�صيالت  والر�صف،  واالت�صاالت،  واالإنارة، 

االإنجاز التراكمية الكلية اإلى 40 %.

االإطار 5
خنة...  امات ال�صُّ حمَّ

مظهٌر جديٌد الئق

 

قطاع البيئة

تقع مدينة ال�صخنة على �صفح جبل ُبَرع على بعد 63 كم 
 50 يقارب  ما  ويزورها  الحديدة،  �صرق مدينة  جنوب 
األف زائر محلي وعربي في العام، قا�صدين حمامات 
الكبريتية  بمياهها  الطبيعي  لال�صت�صفاء  "ال�صخنة" 
العالجية  الحمامات  اأهم  من  ُتعتبر  والتي  ال�صاخنة، 

في اليمن التي اأقيمت قبل �صتين عامًا.
ُيفرغ ما ي�صل اإلى 60 – 80 مترًا مكعبًا يوميًا من مياه 
الحمامات الم�صتخدمة لي�صّرف اإلى �صاقية مك�صوفة 
بعر�س 1.5 متر يزداد في بع�س المناطق، وتمرُّ اأمام 
وادي  اإلى  المياه  ت�صل  اأْن  اإلى  المواطنين،  منازل 
وي�صبح  الجبال  اأ�صفل  يقع  مت�صع  واٍد  وهو  المالح، 
وينعدُم  المنطقة.  �صكان  عن  وبعيدًا  اآمنًا  الت�صريف 
م�صتنقعات  ي�صكل  مما  المناطق  من  كثير  في  الميوُل 

الروائح  منها  وتنبعث  البعو�س  فيها  يتوالد  كبيرة 
الكريهة.

وال�صياحي  والبيئي  ال�صحي  الو�صع  ولتح�صين 
للمدينة، قاَم ال�صندوُق االجتماعي بتحفيز المجتمع 
االأجزاِء  مرفقات  ترميم  في  بالم�صاهمة  �صارع  الذي 
َع حلواًل لمعالجة  الداخلية التالفة من الحمامات، َوَو�صَ
ال�صرف  �صبكة  باإن�صاء  الم�صتخدمة  المياه  ت�صريف 
مد  عبر  فني  بنظام  بالحمامات  الخا�صة  ال�صحي 
�صبكات من االأنابيب البال�صتيكية وغرف تفتي�س، ليتم 
بعيدًا  المالح  وادي  اآمنًا في  المياه ت�صريفًا  ت�صريف 
اكت�صبت  الم�صروع،  تنفيذ  انتهاء  ومع  الم�صاكن.  عن 
وانتظره  تمناه  طالما  الئقًا  جديدًا  مظهرًا  المنطقة 

اأبناء المنطقة.
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الزراعة
ينفذ ال�صندوُق م�صاريَع زراعية وحيوانية اإنتاجية في 23 مديرية والتنمية الريفية

�صمن 5 محافظات تعتمُد على االأمطار بهدف تمكين المزارعين في 
المناطق الم�صتهَدفة من تطوير وتنويع وت�صويق منتجاتهم
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والتنمية  بالزراعة  المتعلقة  والفعاليات  االأن�صطة  في  يندرُج 
التدخل  وبرنامُج  الزراعة،  رئي�ٍس—قطاُع  الريفية—ب�صكٍل 
في  للم�صاهمة  فقيرًة  ريفية  فئاٍت  الم�صاريُع  وا�صتهدفْت  المتكامل. 
طابع  ذاِت  م�صاريَع  تمويل  خالل  من  المعي�صية  اأحوالها  تح�صين 
الم�صتهدفين،  قدرات  بناء  وكذا  تحتيٍة،  بنيٍة  وم�صاريِع  اقت�صادي 

وتقديم الدعم التنموي لمختلف ال�صرائح.
وقد تمَّ خالل عام 2011 الموافقة على 97 م�صروعًا في قطاع الزراعة 

الجدول 6
 موؤ�صرات الزراعة 
والتنمية الريفية

التدخل المتكامل الزراعة
 )1997–2011(البيان

 
2011 تراكمي )1997–2011(  2011

237 37 336 97 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

25,435 3,905 31,540 14,641 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

160 45 111 40* الم�صاريع الُمنَجَزة

11,382 1,309 7,259 3,057 المن�صرف )األف دوالر(

400 32 552 113 الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

40 51 18 47 ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

798 98 950 428 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

   * ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

قطاع الزراعة

يهدُف هذا القطاُع اإلى زيادة اإنتاجية ودخل المزارعين الفقراء من خالل اأن�صطتهم الزراعية لتمكينهم من تحديث وتنويع اإنتاجهم الزراعي 
والحيواني. ويتمُّ التركيز على حماية التربة، واإدارة تجميع المياه، واأعمال الحماية من الفي�صانات، وتح�صين نظم الري التقليدية، والحفاظ 

على المياه الجوفية، وت�صجيع زراعة المحا�صيل عالية القيمة.

ينفُذ  الحيوانية:  والثروة  المطرية  الزراعة  م�صروع 
والثروة  المطرية  الزراعة  لم�صروع  الثالَث  َن  المكوِّ ال�صندوُق 
الحيوانية في 23 مديرية في 5 محافظات )المحويت، ولحج، وحجة، 
للتنمية  المياه  في  الٍت  تدخُّ اإلى  باالإ�صافة  و�صنعاء(،  والحديدة، 
الري  خزانات  م�صاريع  تنفيذ  بداأ   ،2011 عام  وخالل  الزراعية. 
الحفاظ  م�صروع  تنفيذ  وكذا  وحجة،  لحج  محافظتـَْي  في  التكميلي 
 2,000 على المياه والتربة في الحديدة، والذي ي�صتفيُد منه حوالي 
المائية والمدرجات  الم�صاقط  ن�صمة. ويجري كذلك تنفيذ م�صاريع 
متفرقٍة من  مواقَع  وفي  الحديدة(،  �صريم )في  وادي  في  الزراعية 
من  االنتهاء  تم  حيث  )المحويت(،  مجبر  لوادي  المائي  الم�صقط 

عملية ت�صجير المواقع وزراعة ما يزيد عن 9,000 �صتلة من الزيتون 
والبن وبع�س اأنواع الحراجيات.

المنتجات  مجموعات  وتدريب  وتمويل  بت�صكيل  يتعلق  وفيما 
لْت  َوُموِّ 47 مجموعة،  ت�صكيل  العام  تم خالل  الريفيين،  والمنتجين 
الى  باال�صافة  مجموعة،   729 قدرات  بناء  وجرى  مجموعة،   567

عاماًل   70 واأي�صًا  والبن،  البذور  مجاالت  في  مزارعًا   238 تدريب 
قرويًا في �صحة الحيوان، و 143 ا�صت�صاريًا وا�صت�صارية لمتابعة هذه 
نهاية  تراُكميًا )حتى  اما  لها.  الفنية  الم�صورة  وتقديم  المجموعات 
عام 2011(، فقد تم ت�صكيُل 2,183 مجموعة، وتمويل 1,415، وذلك 

في المديريات الُم�صتهَدفة في المحافظات الخم�س )الجدول 7(.

بتكلفة تقديرية تجاوزت 14.6 مليون دوالر، فيما بلغ عدُد الم�صاريع 
الموافق عليها في قطاع التدخل المتكامل 37 م�صروعًا بتكلفة ت�صل 
اإلى 3.9 مليون دوالر تقريبًا. تراُكميًا، بلغ عدُد الم�صاريع في الزراعة 
ي�صتفيُد  دوالر،  مليون   31.5 عن  تزيد  اإجمالية  تقديرية  بكلفة   336

 237 المتكاملة  التدخالت  وفي  �صخ�س..  األف   552 حوالي  منها 
م�صروعًا بكلفة تقديرية اإجمالية تتجاوُز 25.4 مليون دوالر، ي�صتفيُد 

منها نحو 400 األف �صخ�س )الجدول 6(.
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المحافظة
عدد 

لةالمديريات عدد المجموعات عدد المجموعات الُم�صكَّ
التي تم تمويلها االإجمالياأخرىزراعةنحلثروة حيوانية

حجة
5250796111401279

5269742233398353الحديدة

44041772191693373لحج

51251325121284169صنعاء

41841202776407241المحويت

اإلجمالي
231,2324631563322,1831,415

الجدول 7
المجموعات االإنتاجية التي تم 

ت�صكيلها وتمويلها حتى نهاية 
عام 2011

االإطار 6
المجموعات االإنتاجية 

الريفية

 

ُن االإنتاج الريفي في م�صروع الزراعة المطرية اإلى تنظيم  يهدُف ُمَكوِّ
�صغار المزارعين في مجموعات لتطوير اأن�صطة اقت�صادية اإنتاجية، 
وذلك لزيادة اإنتاجيتهم، من خالل ت�صكيل وتمويل مجموعات ريفية 
النحل  كتربية  مختلفة،  مجاالت  في  ون�صوية(  )رجالية  اإنتاجية 

وت�صمين الماعز، والقيام بتدريبها ورفع قدراتها.
 27 بتمويل  ال�صندوق  قام  حجة،  بمحافظة  اأ�صلم  مديرية  ففي 
ع�صواٌت  وقالت  والماعز.  ال�صان  وت�صمين  بتربية  تهتم  مجموعة 
على  القائمة  الظهر  مجتمع  في  الن�صوية  التعاون  مجموعة  في 
يعملن  الم�صروع  ن�صاء مجتمعهن كن قبل تدخل  اأن  ال�صان  ت�صمين 
المخلفات  تدوير  لمعامل  وبيعها  المياه  قناني  عن  البحث  على 
لي�صترين بالدخل مواد غذائية اأ�صا�صية وبكميات �صئيلة مثل الدقيق 
بيعهن  اإثر  التدخل  بعد  تغيرت  اأ�صرهن  اأو�صاع  واأنَّ  والطماطم.. 

بع�س منتجاتهن لي�صتطعن �صراء مواد كافية من الغذاء.
محمد  االأخ  ي�صرح  المديرية،  ذات  في  الح�صن  مجتمع  وفي 
في  مّول   ال�صندوَق  باأنَّ  مايو«،   22« مجموعة  ع�صو  محمد،  علي 
والماعز  ال�صان  وتربية  ت�صمين  في  اإنتاجية  مجموعة   46 منطقته 
ل ال�صندوُق اأع�صاَء كل مجموعة اإنتاجية  والنحل والبيطرة. وقد اأهَّ
ال�صحية  الجوانب  في  مجال  لكل  متخ�ص�صة  ُحَزم  با�صتخدام 
الكلفة  من  تخف�س  التي  والرخي�صة  الحديثة  والتقنية  والتغذية 

والوقت.
االأُخ علي الطيب علي، ع�صو مجموعة »االتحاد«  يقوُل اإنَّ مجموعته 
نحل  خلية  ع�صرة  باثنتي  بداأ  الذي  ا�صتثمارهم  تنمية  في  م�صتمرة 
المجموعة  اأع�صاَء  اأنَّ  ا�صتفادته في  ويلخ�س   .23 اإلى  االآن  وارتفع 

باتوا االآن ي�صتطيعون اإنتاج الع�صل بمجهود اأقل وفي وقت اأقل وبجودة 
ال�صندوق،  ونزل  �صح،  الع�صل  ن�صلح  نعرف  ما  »كنا  اأف�صل،  منتج 
ن�صلحها  وكيف  التغذية  تعطى  كيف  وعلمونا  التدريبات،  واأعطونا 
للنحل.. واأعطونا االأجباح )الخاليا( الكينية التي ما كانت معروفة 
ومن  االإ�صفنج.  من  اأغطيتها  مريح،  عليها  والعمل  قبل،  من  عندنا 
فاع والطين. والعمل الذي كان ي�صتغرق مني  قبل كنا ن�صتخدم ال�صِّ
ن�س نهار اليوم ي�صتغرق �صاعة واحدة«.. واأ�صاف علي اأنه اأفاد بع�س 
اأ�صدقائه العاملين في هذا المجال خارج قريته وفي مناطق تهامة 
باأن زارهم وعر�س عليهم الطرق التي تعلمها في هذا المجال. كما 
اإن مدربي ال�صندوق عملوا على ت�صميم الخاليا الكينية وفّرازات 
القريبة  حر�س  مدينة  في  النجارة  محالت  بع�س  لدى  الع�صل 
وباقي  الم�صروع  لمجموعات  اإنتاجها  بغر�س  الم�صروع  لمنطقة 

نحالي المنطقة.
االأخ  وجد  لحج،  بمحافظة  المقاطرة  بمديرية  االأنُبْوه  مجتمع  وفي 
حمود عبد اهلل محمد، من اأع�صاء مجموعة »الوفاء«، فر�صة عمل 
لفترة  م�صاركته  بعد  بيطري  فني  وهي  منطقته  في  نادرة  اعتبرها 
مالك  اأن  حمود  يقول  الحيوانية.  ال�صحة  على  تدريب  في  �صهرين 
الحيوان الم�صاب كان ي�صافر اإلى مركز المديرية ل�صراء العالج اأو 
يتركه لمالقاة م�صيره، واالآن لم يعد الو�صع كما كان، ُم�صيفًا: »االآن 
نقوم بمعالجة حيوانات مجتمع االنبوه.. ولو لقينا �صعوبة مع حالة 
نت�صل مع المدرب. وقد دعمنا ال�صندوق اأي�صًا بمنحنا دفعتين من 

العالجات، واإذا وجد نق�س اأ�صتريه اأنا عل�صان نكمل الم�صوار.«

8 ماليين  تبلغ  تقديرية  بكلفة  م�صروعا   44 اإقرار  تم  الزراعية:  للتنمية  المياه 
دوالر، وت�صتهدف 63,043 م�صتفيدًا. ففي الري، تمت الموافقة على م�صروعين بكلفة 
تقديرية تقارب 12,159ُ دوالرًا لتدريب 61 �صخ�صًا من �صباط الم�صاريع واال�صت�صاريين 
على �صيا�صة واآلية عمل المياه للتنمية الزراعية... بينما في مجال الحفاظ على التربة 
1.7 مليون دوالر، وت�صتهدف  11 م�صروعًا بكلفة تقديرية  والمياه، تمت الموافقة على 
14,283 م�صتفيدًا. يهدُف اأحد الم�صاريع اإلى تطوير �صيا�صة التدخل في المياه والتربة، 

اأما بقية الم�صاريع فت�صتهدف تاأهيل الم�صاقط المائية عن طريق التدخالت المختلفة. 

اأما في ال�صدود ال�صغيرة، فقد تمت الموافقة على 26 م�صروعا بكلفة 6 ماليين دوالر، 
للتدريب،  وم�صروعان  لل�صدود،  م�صروعًا   23 منها  م�صتفيدًا..   32,982 وت�صتهدف 
والجوف  ماأرب  محافظات  في  ال�صدود  م�صاريع  وتتوزع  درا�صات.  الإعداد  وم�صروع 
واإيجاد  القات  زراعة  اإحالل  م�صاريع  اإطار  وفي  والبي�صاء.  واإب  و�صنعاء  و�صبوة 
 15,717 توعية حوالي  ت�صتهدُف  81,233 دوالرًا  بكلفة  5 م�صاريع  اإقرار  تم  البدائل، 

طالبًا وولي اأمر، وكذا اإنتاَج وطبَع موادَّ اإي�صاحية توعوية.
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االإطار 7
التعاقـُداُت المجتمعية .. 

منافُع عديدٌة في م�صروع واحد

 

�صراء  عقود  وادارة  اإبرام  عملية  هي  المجتمعية  التعاقداُت 
وتنفيذ اأعمال وخدمات، مع مقاولين ومقدمي خدمات وب�صائع 
والمهنيين(  ال�صيارات،  و�صائقي  ائين،  والبنَّ )كاال�صت�صاريين، 
م�صروع  الإنجاز  وذلك  العزلة،  نطاق  �صمن  ح�صريًا  يعملون 
محدد. ويقوُم المجتمُع الم�صتفيُد من الم�صروع باإبرام واإدارة 
اأو  له  كممثلين  يختارهم  َمْن  طريق  عن  وذلك  العقود،  تلك 

يعملون كلجنة مجتمعية للم�صروع.
وتركز هذه االآلية على التزام اأطراف العمل بمعايير ال�صفافية 
المجتمع  اأفراد  لكافة  الفر�صة  واإتاحة  والكفاءة  والفاعلية 

للم�صاركة واال�صتفادة من الم�صروع.
َوينتهُج ال�صندوُق هذه االآلية في كثير من الم�صاريع االإن�صائية 
االأرا�صي  وا�صت�صالح  المياه،  وح�صاد  الطرق،  برامج  �صمن 

والمدرجات الزراعية، واالإدارة الميدانية للموروث الثقافي.
مهاراٍت  الَمَهَرة  وغير  الَمَهَرة  ال  الُعمَّ من  العديُد  اكت�صَب  وقد 
اأن  اإلى  النا�صئين  المقاولين  اأعماُل  وتطورت  اإن�صائية جديدة، 
و�صل نطاق عمل بع�صهم اإلى المناف�صة في مناق�صات م�صاريع 
اكت�صَب  كما  كذلك.  ال�صندوق  ومع  المحافظة،  م�صتوى  على 

من  نتهم  َمكَّ جديدًة  وخبراٍت  معارَف  اال�صت�صاريون  الفنيون 
وجهات  مهند�صين،  ومع  ال�صندوق،  لدى  كا�صت�صاريين  العمل 
اأخرى. و�صهدت محالت مواد البناء ومالك المحاجر وعربات 
االآلية  اأوجدت  كما  وخدماتهم.  لب�صائعهم  طلب  حركة  النقل 
واأع�صاء  مقاولون  ومنهم  االأفراد،  و�صط  اجتماعيًا  تغييرًا 
مجل�س محلي وقادة مجتمع.. ومنهم من وا�صل مراحل تعليمه 

حتى يوا�صل نجاحه المهني.
االإيجابية  ونتائجها  االآلية  لهذه  ال�صندوق  اإن�صاج  �صّكل  لقد 
حافزًا قويًا النتقال التجربة اإلى جهات تنموية اأخرى مثل وحدة 
ال�صغيرة  الم�صاريع  وبع�س  العامة  االأ�صغال  بم�صروع  الطرق 
التي تديرها مجال�ُس محلية، كما بداأ بع�ُس اأفراد المجتمعات 
الم�صتفيدة في اإبرام عقود مقاولة لبناء م�صاكنهم با�صتخدام 

النظام التعاقدي.
التي ينفذها ال�صندوق  التعاقدات المجتمعية  واأثبتت م�صاريع 
اأنها االأقل تاأثرًا باأحداث عام 2011 بف�صل �صروط االآلية التي 
وعدم  محلي،  مقاول  من  اأكثر  على  التنفيذ  م�صوؤولية  توزع 

االحتياج اإلى الكثير من الوقود والنقل.

برنامج التدخل المتكامل
ي�صتمرُّ البرنامُج في ا�صتهداف المناطق االأ�صد فقرًا بتدخالت متنوعة، حيث بداأ عام 2011 با�صتهداف ت�صع عزل جديدة عبر فروع ال�صندوق 
في المحافظات )الجدول 8(. وتركزت م�صاريع العام على تدخالت في المياه والتعليم والطرق ومحو االأمية، وكذا بناء القدرات – وفق اأولوية 

احتياج المجتمع، وخطة التنمية للمناطق الم�صتهدفة.
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في مجال تنظيم المجتمع وبناء القدرات، تم ت�صكيل اللجان التنموية في مختلف 
ر عدد االأع�صاء بـ172 ع�صوًا )منهم 71 من االإناث(،  المناطق الم�صتهدفة، َوُيقدَّ
التنموية بالم�صاركة  واإدارة االأن�صطة  الواقع المجتمعي  تم تدريبهم على تحليل 
المجتمعية. كما تم ت�صكيل وتدريب اإدارة الم�صروعات المنفذة باآلية التعاقدات 
المجتمعية. وجرى كذلك تنفيذ دورات في االإدارة والعمل التنموي والمحا�صبة 
الأع�صاء الهيئة االإدارية ولجنة الرقابة في جمعية الَعَتَنة )حر�س، حجة(. وفي 
�صياق االأن�صطة التي ت�صتهدُف ال�صلطة المحلية في المديريات، تم تنفيذ 9 ور�س 
الدرا�صات  التنموية ومخرجات  الخطُط  نوق�صت خاللها  المناطق،  في مختلف 
العمل  واآلية  المتكامل  التدخل  ببرنامج  الم�صاِركين  تعريف  وتم  الميدانية، 

الت�صاُركي.
48 ف�صاًل  اإن�صاء  التعليم، فقد تمت الموافقة على  اإطار التدخالت في  اأما في 
درا�صيًا في عدد من المناطق الم�صتهدفة، َونـُفذت 9 دورات للمعلمين والمعلمات 
من عزلة الَعَتَنة ومناطَق اأخرى، وذلك حول اأجواء التعلم. وتمَّ العمُل كذلك في 
7 ُعَزل على تفعيل دور مجال�س االآباء واالأمهات، َوِفَرق التوعية، ولجان التنمية 
التحاق  بالتعليم )وخا�صة  االلتحاق  والجمعيات، بغر�س زيادة معدل  المحلية، 
)لحج(،  والم�صاريج  الَعَتَنة،  في  لمدار�َس  م�صاريَع   3 اإنجاز  تمَّ  كما  االإناث(. 
االأمية وتعليم  التدخالت في محو  ة، الحديدة(. وفي  اللَُّحيَّ والُعَبلية )الُبعجية، 
الكبار، تمت الموافقة على 8 م�صروعات في مجال محو االأمية والتوعية باأهمية 
االأولية  الدرا�صات  اإجراُء  تمَّ  كما  الم�صتهدفة،  المناطق  مختلف  في  التعليم 
لبرنامج محو االأمية والتعليم المجتمعي في 8 ُعَزل، واخُتِتمت الدورات التاأهيلية 
لمعلمات محو االأمية في عدد من المناطق. كما تم تدريب 25 معلمة من عزلة 
وادعة حا�صد )عمران(، وافُتِتح 22 ف�صاًل درا�صيًا. وجرى كذلك تنفيذ الدورة 
تم  كما  )اإب(.  اأ�صعد  بني  منطقة  في  االأمية  محو  معلمات  من  لـ24  االأ�صا�صية 

بات من مختلف المحافظات في مجال محو االأمية وتعليم الكبار. اإعداد مدرِّ

الجدول 8
 المناطق الم�صتهدفة 

خالل  عام 2011

عدد القرىالعزلةالمديريةالمحافظةم

9المتينةالتحيتاالحديدة1

17ميفعبروم ميفعحضرموت2

21كرشالقبيطةلحج3

8بني أسعدحزم العدينإب4

23بني نشركعيدنةحجة5

11بني عليملحانالمحويت6

20وادعة حاشدبني صريمعمران7

7القحيفةمقبنةتعز8

29االثلوثوصاب العاليذمار9

145االإجمالي

 وفي التدخالت في المياه، تمت الموافقة على 15 م�صروعًا في مختلف المناطق 
وتح�صين  اأمطار  مياه  م�صاريع ح�صاد   5 منها  البرنامج،  من  اال�صتهداف  حديثة 
ر �صعتها بـ3,995 م3، و10 م�صاريع الإن�صاء 1,086 �صقاية خا�صة وب�صعة  عيون ُتقدَّ

ر بـ54,300 م3 وي�صتفيد منها حوالي 54 األف ن�صمة. اإجمالية ُتقدَّ
اأما التدخالت في ال�صحة، فقد �صملت الموافقة على م�صروع تدريب 10 قابالت 
 20 لتدريب  اأخرى  مناطَق  في  وم�صروعين  تعز(،  )مقبنة،  القحيفة  في  مجتمع 
)و�صاب  االثلوث  منطقة  في  �صعبية  مولدة   24 تدريب  وم�صروع  مجتمع،  قابلة 
ال�صحية  التوعية  برنامج  من  الثانية  المرحلة  كذلك  َونـُفذت  ذمار(.  العالي، 
زت 3 وحدات �صحية في بني مبارز )القفر،  والبيئية في مختلف المناطق، كما ُجهِّ

اإب(، والُبعجية والزعلية )اللحية، الحديدة(.
ويجري كذلك تنفيذ م�صروَعْين للتاأهيل المجتمعي في ُعزلتـَْي العتنة والم�صاريج، 
حيث بداأ ت�صكيُل وتدريُب اإدارة برنامج التاأهيل المجتمعي، واختيار العامالت فيه، 

واالإعداد لتنفيذ الم�صح الخا�س بالم�صروعين، وكذا توفير التجهيزات.
لتدريب  م�صروعين  على  واالقت�صادية  الزراعية  االأن�صطة  في  الموافقة  وتمت 
مدربين في �صحة الحيوان والحرف التقليدية، وتم تنفيذ درا�صة للموارد الطبيعية 
الدرا�صة  َوُروِجَعْت  الفروع.   م�صتوى  على  البرنامج  مناطق  في  واالقت�صادية 
الخا�صة بالمياه والتربة للمناطق الم�صتهدفة. كما تم البدُء بتنفيذ م�صروع تاأهيل 
 11 تخريُج  اأي�صًا  وتمَّ  ح�صرموت(.  )المكال،  ميفع  ُعْزلة  في  الزراعية  القنوات 
طالبًا )من �صباب عزلة البعجية( من معهد �صردد الزراعي )الحديدة(، ي�صكلون 

الدفعة الثانية من طالب المعاهد الزراعية.
وفي اإطار التدخالت في الطرق، تمت الموافقة على م�صروعين لتاأهيل وتح�صين 
الحرق-البل�س  طريق  وتح�صين  وتاأهيل  ذمار(،  )االثلوث،  عرزمة-عمق  طريق 
)بني علي، المحويت(. كما يجري العمل في م�صروع تح�صين و�صق طريق المحلة-

المبرك-الر�صم-ال�صرادف )بني معان�س، و�صاب ال�صافل، ذمار( الذي تجاوزت 
ن�صبة االإنجاز فيه 45 %.
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عائ�صة خلوف، طالبة فقيرة في ال�صف ال�صاد�س تكابد  لقمة 
التعليم،  على  حري�صة  قوية  عزيمة  ذات  لكنها  البقاء  عي�س 
المرحلة  في  وطالبة  واأم،  متزوجة،  امراأة  محب  واأ�صماء 
المراأتين  كلتا  العزلة..  في  االأ�صر  اأغنى  من   – االإعدادية 
التحقن  الالئي  العمر، كانتا من  الثالث من  العقد  في بداية 

بالتعليم في �صن متاأخرة ثم توقفن منذ �صنوات.
عزلة  في  منطقتهما  المتكامل  التدخل  برنامج  دخول  بعد 
من  وا�صتفادتهما  الحديدة(   – التحيتا  )مديرية  الُمَتينة 
اأن تر�صحا نف�صيهما في لجنة التنمية لتمثيل  التوعية، قررتا 
الن�صاء، ولخدمة المنطقة.. ومن جانب اآخر، �صعرتا باأهمية 
المنطقة،  بنات  من  تعليمًا  االأعلى  كونهما  التعليم  موا�صلة 

فالتحقتا بالمدر�صة في عام 2010.
باأعمال  تطوعتا  يلي:  كما  القرية  في  ب�صماتهما  كانت  وقد 
ومحو  التعليم  اأهمية  عن  القرى  في  الم�صتمرة  التوعية 
االأمية، وت�صجيل الراغبات في التعلُّم لمحو اأميتهن، وتحفيز 
االأمهات في تعليم بناتهن واأوالدهن، االأمر الذي كان له االأثر 
واأوالدهن  بناتهن  اإلحاق  في  االأمهات  ا�صتجابة  في  الكبير 

ال�صف  في  والطالبات  الطالب  و�صل عدد  بالمدر�صة، حيث 
االأول عام 2011 اإلى 220 طالبًا وطالبة )منهم اأكثر من 150 
بالمدر�صة  للملتحقات  االإجمالي  العدد  و�صل  طالبة(، بحيث 
والتحقتا  طالبات.   210 من  اأكثر  اإلى  الم�صتويات  جميع  في 
اأحد  – بترجمة  ذاتية  – وبجهود  قامتا  ثم  تدريبية،  بدورة 
المخرجات بفتح ف�صلين تعليميين لمحو االأمية لن�صاء القرى، 
باإقناع  قامتا  كما  امراأة.   70 نحو  الدار�صات  عدد  بلغ  حيث 
)بني  قريتها  في  اأمية  محو  ف�صل  بفتح  المتعلمات  اإحدى 
اإلى  الدار�صات  المجاورة لقريتهما حيث و�صل عدد  جلمود( 
نحو 30 دار�صة. وقامتا كذلك بمطالبة مدير مدر�صة الح�صن 
بن عقامة ومدير المديرية بالمتابعة في اعتماد م�صروع لبناء 
مدر�صة ثانوية لكامل اأبناء العزلة الإكمال تعليمهم فيها. وتقوم 
المراأتان بطرح م�صاكل المراأة في المنطقة ب�صكل قوي َوُمْقِنع 
زميالتهما  ولبقية  لنف�صيهما  طلبتا  وقد  الفعاليات..  كل  في 
اأن يلتحقن في تدريب لمحو االأمية وتعليم الكبار  المتعلمات 

لتغطية تعليم ف�صول محو االمية.

االإطار 8
دْتها  اأياٍد فقيرة وثرية وحَّ

التنمية وحبُّ النا�ص
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التدريب والدعم 
الموؤ�ص�صي

ت�صعى برامُج هذين القطاعين اإلى تعزيز قدرات �صركاء ال�صندوق من 
موؤ�ص�صات حكومية، ومنظمات غير حكومية، و�صلطات محلية، ومجتمعات 

محلية، واأفراد.. وذلك للم�صاهمة في تنفيذ م�صاريع تنمية م�صتدامة.
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وعلى الرغم من الظروف واالأحداث التي �صهدها عام 2011، والتي 
�صح  حيث  من  �صواء  ال�صندوق،  واأن�صطة  تدخالت  على  �صلبًا  اأثرت 
العديد  الإنجاز  الجهود  تكثيف  تم  اأنه  اإال  االأداء..  تباطوؤ  اأو  التمويل 
من االأن�صطة والتدخالت في جوانب التدريب وبناء القدرات، والتي 
محلية،  و�صلطة  حكومية،  وغير  حكومية  منظماٌت  منها  ا�صتفادْت 
)منا�صرو  روافد  لبرنامج  ومدربون  مختلفة،  مجتمعية  ولجان 
)االأفراد(  اال�صت�صاريين  قدرات  رفع  تم  كما  الريف(..  في  التنمية 
لتاأهيلهم في مجاالت مختلفة، منها الم�صاركة المجتمعية، والتحليل 
االإ�صراف على م�صاريع ال�صندوق )مهند�صين  الموؤ�ص�صي، ومهارات 
وفنيين(، وتدريب المدربين، وتدريب �صغار المقاولين، ورفع قدرات 

الجدول 9
 موؤ�صرات التدريب
 والدعم الموؤ�ص�صي

الدعم المؤسسي التدريب
البيان

تراكمي )1997–2011( 2011 تراكمي )1997–2011 ( 2011

589 57 819 95 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

90,054 876 102,581 3,769 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

494 39 688 64* الم�صاريع الُمنَجَزة

21,682 1,757 12,222 1,183 المن�صرف )األف دوالر(

1,303 4 1,319 23 الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

51 41 44 41 ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

4,138 18 3,889 49 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

منظمات حكومية
فيما  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  الفني  الدعم  تقديم  تم 
م�صح  على  اعتمادًا   2010 لعام  الفقر  موؤ�صرات  تحديث  يخ�س 
طرق  حول  تقرير  واإعداد   ،2006  /  2005 لعامي  االأ�صرة  ميزانية 
لعدد  الموؤ�ص�صي  الدعم  م�صاريُع  لْت  َوُموِّ الفقر.  موؤ�صرات  تحديث 

من مراكز االأ�صر المنتجة في بع�س المحافظات والمديريات، منها 
وعتق  تعز(،  محافظة  )في  ال�صالم  و�صرعب  ال�صمايتين  مديريتا 
اإلى  االإدارية،  الهيئات  تدريَب  الدعُم  وي�صمُل  �صبوة(.  )محافظة 

جانب توفير المعدات الالزمة التي تخدُم اأن�صطة التدريب.

منظمات غير حكومية
الموؤ�ص�صي،  للدعم  م�صروعًا   40 و  للتدريب  م�صاريع   6 تطوير  جرى 
ونقابة  واتحادًا  ومركزًا  وجمعية  منظمة   74 حوالي  منها  ي�صتفيُد 
وموؤ�ص�صة في 13 محافظة. باالإ�صافة اإلى توفير التجهيزات ال�صرورية 
َن اال�صتهداُف تدريبًا  في الم�صاريع المعنية بالدعم الموؤ�ص�صي، ت�صمَّ

اإدارية  مجاالت  في  الحكومية  غير  للمنظمات  االإدارية  الهيئات 
ومهارية مختلفة.

 152 عليها  الموافقة  تمت  التي  الم�صاريع  عدُد  بلَغ  العام،  وخالل 
بين قطاعي  مليون دوالر، موزعة   4.7 بلغت حوالي  بتكلفة  م�صروعًا 
والدعم  تقريبًا(  دوالر  مليون   3.8 بتكلفة  م�صروعًا،   95( التدريب 
اأما  دوالر(.  مليون   0.9 تقارُب  بتكلفة  م�صروعًا،   57( الموؤ�ص�صي 
819 م�صروعًا )بكلفة تقديرية  َر في القطاع االأول  تراُكميًا، فقد ُطوِّ
م�صروعًا   589 الثاني  وفي  دوالر(،  مليون   102.6 تقارُب  اإجمالية 

)حوالي 90.1  مليون دوالر( – )الجدول 9(.

واإعداد  واإدارة  التدريب،  واأ�صاليب  تقنيات  منها  مجاالت،  عدة  في 
الم�صاريع، وتدبير التمويل، واللوائح االإدارية، والت�صويق، والمنا�صرة 
وك�صب التاأييد.. باالإ�صافة اإلى م�صروع طباعة اأدلة الحقيبة التدريبية 

الخا�صة بتطوير قدرات الجمعيات والموؤ�ص�صات االأهلية.
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تم تطوير 6 م�صاريع لتدريب حوالي 1,410 من الجامعيين الريفيين 
اإعداَد  االأول  الم�صروُع  ي�صتهدف  الجن�صين(.  )من  التخرج  حديثي 
قاعدة  لتغذية  محافظات(  عدة  )من  ُجُددًا  بات  ومدرِّ بين  مدرِّ
�صمن  التدريب  بمهام  للقيام  بهم  واال�صتعانة  بمدربين،  البيانات 
المرحلة االأولى من برنامج روافد. واخت�سَّ الم�صروُع الثاني بتاأهيل 

خريجين جامعيين كمهند�صين في مجال االإ�صراف و�صبط الجودة 
)فرع ذمار(. وت�صتهدُف الم�صاريُع االأربعة المتبقية تاأهيَل خريجين 
جامعيين لمنا�صرة ق�صايا التنمية من عدد من المديريات التي لم 

يتم ا�صتهدافها في تدخالت ال�صندوق ال�صابقة.

ال�صلطة المحلية
�صملْت  حيث  المحلية،  ال�صلطة  ت�صتهدُف  م�صروعًا   29 تطوير  تم 
بالم�صاركة،  للتخطيط  المحلية  ال�صلطة  م�صاندة  ل  التدخُّ مكوناُت 
التقارير  واإعداد  التنموي،  الو�صع  وتحليل  المجتمع،  وتنظيم 
التمكين  برنامج  �صمن  الم�صتهدفة  المديريات  من  لعدد  التنموية 
لعدد  الموؤ�ص�صي  التطوير  اإلى  باالإ�صافة  المحلية..  التنمية  اأجل  من 
فيها  يعمل  التي  والمديريات  بالمحافظات  المحلية  ال�صلطات  من 
الكوادر وتوفيَر بع�س  التدخُل تدريَب  ي�صمُل  التمكين، حيث  برنامج 
الموؤ�ص�صي  التحليل  درا�صات  تنفيذ  وكذا  ال�صرورية..  التجهيزات 
والمديريات  بالمحافظات  المحلية  ال�صلطات  دواوين  من  لعدد 

بحيث  الموؤ�ص�صي،  التطوير  تحليلية �صمن عملية  روؤية  توفير  بهدف 
ت�صكل قاعدة بيانات يمكن من خاللها تحديد التدخالت الم�صتقبلية 
قيادة  قبل  من  معالجة  اإلى  تحتاج  التي  الق�صور  جوانب  واإي�صاح 
اأع�صاِء  تدريَب  ناُت  المكوِّ ت�صمنْت  و�صركائها. كما  المحلية  ال�صلطة 
في7  للم�صاريع  والمتابعة  الرقابة  اآليات  على  المحلية  ال�صلطات 
مركز  وتجهيز  بناء  عن  ف�صاًل  محافظات،  عدة  تتبع  مديريات 
لتعزيز  �صعدة  بمحافظة  المحلية  لل�صلطة  والمعلومات  التدريب 

عمليات التخطيط واالإدارة والتنفيذ والتدريب.

تجمعات محلية )برنامج التمكين للتنمية المحلية(

تم تنفيذ العديد من اأن�صطة بناء القدرات والدعم الموؤ�ص�صي في اإطار 
برنامج التمكين للتنمية المحلية، والتي ا�صتهدفت قيادات واأع�صاء 
و�صملْت  المجتمعية.  اللجان  وع�صوات  واأع�صاء  المحلية  ال�صلطة 
االحتياج  درا�صات  وتنفيذ  ا�صت�صاريين،  تدريَب  اأي�صًا  التدخالُت 
واالأولويات لم�صاريع خطة 2012، باالإ�صافة اإلى ت�صكيل وتدريب لجان 
التعاقدات المجتمعية ولجان الم�صتفيدين للم�صاريع القائمة في عدة 
المحلي،  التاأييد  وك�صب  الوعي،  لرفع  م�صروع  عن  ف�صاًل  فروع.. 
)اإب(.  الُعدين  محمية  في  البيئي  التدهور  م�صكالت  من  للحدِّ 
م�صروعًا  و11  العزل،  تنمية  لجاَن  ت�صتهدُف  م�صاريَع   5 َرْت  ُطوِّ كما 

التدريَب  اال�صتهداُف  ي�صمُل  حيث  القرى،  تعاون  مجال�َس  ت�صتهدُف 
والتمكيَن الموقعيَّ للِّجان التنموية في عدد من المديريات، وي�صتفيُد 
ي�صمُل  كما  الجن�صين(.  �صخ�صًا )من   2,520 الموقعي  التدريب  من 
اال�صتهداُف تحفيَز المبادرات الذاتية، وت�صكيَل مجال�س تعاون القرى 
في عدة مديريات، باالإ�صافة اإلى التدريب التطبيقي للم�صاعدة على 
تنفيذ مبادرات ذاتية في كل قرية من القرى الم�صتهدفة. وقد تجاوَز 
عدُد المتدربين في االأن�صطة التي ح�صلت على تمويل وتم تنفيذها 
مناطق  مختلف  وفي  متعددة  مجاالت  في  ومتدربة  متدرب   5,200

الجمهورية.

قطاع خا�ص )اأفراد(
مكوناُت  ت�صمنْت  ،حيث  القطاع  هذا  في  م�صروعًا   29 تطوير  تم 
واال�صت�صاريين  المهند�صين  من   1,250 وتاأهيَل  تدريَب  اال�صتهداف 
والمدربين والفنيين في مجاالٍت ت�صمُل البحَث المجتمعي، ومنهجية 
البحث ال�صريع بالم�صاركة )PRA( وتطويَر درا�صات تحديد االحتياج 
لعام 2012، والتعاقدات المجتمعية، و�صبَط الجودة، وتطويَر قدرات 
والنظاَم  ال�صندوق،  عمل  واآلياِت  االأهلية،  والموؤ�ص�صات  الجمعيات 

ا�صت�صاريًا   525 حوالي  َب  ُدرِّ كما  للجمعيات.  المب�صط  المحا�صبي 
برنامج  تنفيذ  في  قدراتهم  لتعزيز  نوعيًا  تدريبًا  وا�صت�صارية 
االأ�صاليب  على  المقاولين  �صغار  من   200 كذلك  َب  َوُدرِّ التمكين، 
الفنية والتعاقدية من قبل فروع ال�صندوق في عمران وحجة وذمار 

وتعز والحديدة.

الطلبة الجامعيون )برنامج روافد(
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االإطار 9
مركز مرنع طلحة لت�صويق 

منتجات الجمعيات الحرفية 
اليمنية

 

ُعِرَفت اليمن منذ قديم الزمن با�صتغال اأهلها في العديد من 
الحرف التقليدية التي تميزت باالأ�صالة والجودة والجمال.

وقد نفذ ال�صندوق االجتماعي درا�صة عن الِحَرف اليدوية، 
قاَم على �صوء نتائجها بتاأ�صي�س مركز يعنى بتاأهيل الجمعيات 
الحرفية لتتمكن من تدريب الحرفيين على تطوير منتجاتهم 
والطرق الحديثة لت�صويقها، وذلك عبر بناِء قدرات الجمعيات 
ى الحرفيات والحرفيين بهدف تخريج 3-2  التي بدورها تتبنَّ
بما  بنف�صها  منتجاتها  وتطوير  ت�صويق  على  قادرة  جمعيات 
الو�صع  تح�صين  ويخدم  الجمعيات،  عمل  ا�صتمرارية  ي�صمن 

المعي�صي للم�صتهدفين من التدريب.
الحرف  و�صناعة  التراثية  المواقع  بين  الربط  ولغر�س 
ال�صندوق  اأعاد  التي  التراثية  المرافق  اأحد  ا�صتخدام  تم 
وبعد  القديمة.  ب�صنعاء  طلحة  مرنع  منطقة  في  ترميمها 
6 منظمات عاملة في مجال الحرف وت�صويقها  مناف�صة بين 
تحت  المركز  اإدارة  لها  لتـُ�صَند  البراءة«  »جمعية  اختيار  تم 
بت�صكيل  الجمعية  ال�صندوق، وقد قامت  اإ�صراف مبا�صر من 
القطاع  وممثلي  الجمعية  اأع�صاء  من  للمركز  اإدارة  مجل�س 

الخا�س والجمعيات ال�صريكة.
وا�صتمر المركز – خالل العام – بتقديم خدماته للجمعيات، 
وعدن  الحديدة  محافظات  من  جمعيات   9 اختيار  تم  حيث 
و�صنعاء بناء على معاييَر ت�صمُن الحيادية وال�صفافية. وقاَم 
الحرفية  الجمعيات  الأع�صاء  تدريبية  دورات  بعقد  المركُز 
قابلة  جودة  ذات  مناف�صه  منتجات  اإنتاج  بهدف  ال�صريكة 
للت�صويق. فا�صتهدفت اإحداها تدريب 10 حرفيات في حياكة 
في  دورة  عقد  تم  ثم  االأ�صواف.  وغزل  الطبيعية  االأ�صواف 
50 متدربة، وتم اختيار الن�صف منهن  الن�صيج التحقت بها 

لتدريب اآخر في التطريز والخياطة. وحاليًا تعتبر المتدربات 
م�صرفات على �صبط جودة االإنتاج والت�صطيب.

بيتنا«،  »موؤ�ص�صة  اإلى  ال�صندوق  لممثلي  ميدانية  زيارة  وفي 
�صركة  اأنَّ  ََّن  تـَبـَيـ المركز،  في  ال�صريكة  الجمعيات  اإحدى 
طلبت من المركز عمل ع�صرة نماذج الأغطية مخدات مطرزة 
يدويًا، واأنه عند موافقة ال�صركة على النماذج، فاإنها �صتطلب 
االأحوال  تح�صين  في  �صي�صهم  الذي  االأمر  قطعة،  األف   100

المعي�صية للعامالت بالموؤ�ص�صة.
ولديها  �صنة(  ال�صفياني )23  ن�صرين  المتدربة  وقد �صرحت 
دبلوم متو�صط في الخياطة وتعمل كمدربة خياطة وت�صميم، 
لعمل  ال�صوف  ون�صج  غزل  دورة  في  وتاأهلت  التحقت  اأنها 
باأن  تحدثت  كما  اأخرى.  تقليدية  ومنتجات  وُب�ُصط  اأحزمة 
اأثناء  تعلمتها  التي  مهارتها  تجويد  من  َنها  مكَّ قد  المركز 
درا�صتها الدبلوم، حيث تمكنت من ت�صميم وخياطة طرازات 
االأعرا�س  �صوق  في  تقليدية مرغوبة  بلم�صات  حديثة مطعمة 
مهارات  على  اأخريات  بتدريب  ن�صرين  تقوم  واالآن  المحلية. 
المدر�صية  واالأزياء  الن�صائية،  المالب�س  وخياطة  التف�صيل 

والتراثية اليمنية والعبايات.. الخ.
هذا، ويخطط مركز مرنع طلحة الإقامة مركز حرفي تراثي 
يمني – قطري م�صترك في الدوحة ال�صت�صافة حرف العمل 
بالتعاون  النخيل والمن�صوجات والجلود  على الخ�صب و�صعف 
الت�صويق  بعملية  �صيقوم  الذي  القطري  التراثي  المركز  مع 
دولي  خبير  مع  مباحثات  تجري  كما  قطر.  دولة  في  والبيع 
باالألمانية  الناطقة  االأوروبية  لل�صوق  تحليلية  درا�صة  الإجراء 
والطلبات  الفر�س  ال�صتك�صاف  النم�صا(  �صوي�صرا،  )األمانيا، 

المحتملة لل�صلع اليمنية لديهم.
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االإطار 10
ملخ�ص الدرا�صة النوعية 

الخا�صة بتاأثر المجتمعات 
الم�صتهدفة باأحداث عام 

على  ذلك  2011 وتبعات 
اأن�صطة ال�صندوق

 

اأ�صارت تو�صية درا�صة نوعية قام بها ال�صندوق االجتماعي 
في  التنموية  االحتياجات  حّدة  تفاقم  اإلى  للتنمية 
2011 وتاأثيرها على حياة �صكان  اليمن ب�صبب اأحداث عام 
وجهود  الخدمات  عنهم  انقطعت  الذين  والح�صر  الريف 
معظم  توقـُُّف  الو�صِع  ة  ِحدَّ في  زاَد  ومما  ن�صبيًا.  التنمية 
الم�صاريع التنموية الحكومية وغير الحكومية، وكذا توقف 

الم�صانع ال�صغيرة والور�ص وت�صريح الكثير من العمالة.
لتلك  تنفيذه  من  االجتماعي  ال�صندوق  هَدَف  وقد 
الدرا�صة النوعية اإلى التعرف على نتائج تاأثر المجتمعات 
و�صور   2011 عام  باأحداث  م�صاريعه  من  الم�صتهدفة 
على  ذلك  كل  وتبعات  االأحداث  تلك  لنتائج  مواجهتهم 
عدد  اإجمالي  بلغ  وقد  التنمية.  وجهود  ال�صندوق  اأن�صطة 
وح�صرية،  ريفية  منطقة   47 درا�صتها  تم  التي  المناطق 
جمع  وتم  محافظة.   20 �صمن  مديرية   47 على  موزعة 
االأدوات  من  مجموعة  با�صتخدام  النوعية  البيانات 
الت�صاركية من واقع الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق 
ال�صندوق الميدانية اإلى المناطق المبحوثة. وتمثلت اأبرز 

نتائج الدرا�صة في االآتي:

حدوث تاأثر وتدهور كبير في الو�صع االقت�صادي، والن�صاط ال�صياحي، 
وارتفاع االأ�صعار، وندرة الوقود، وندرة بع�س ال�صلع والخدمات و�صعف 
اإلى تزايد  اأدى  توفرها في االأ�صواق المحلية بالكميات الكافية.. مما 
والخدمات  ال�صلع  تلك  و�صول  �صعوبة  اإلى  اإ�صافًة  االحتكار،  ظاهرة 
ب�صبب غالء النقل وزيادة كلفة و�صعوبة الموا�صالت وقطع الطرقات 
الناتج عن التدهور االأمني، باالإ�صافة اإلى �صعف القوة ال�صرائية خالل 

االأحداث التي رافقها تدهور كبير في االأجور وفر�س العمل والدخل.
من  كثير  في  الفقيرة  لالأ�صر  االإنتاجية  لالأ�صول  ا�صتنزاف  ظهور 
مثل  المقتنيات  بيع  اإلى  النا�س  ا�صطر  حيث  اال�صتهداف،  مناطق 
المعي�صة  متطلبات  توفير  بهدف  الثمينة  واالأ�صياء  وال�صالح  الذهب 
معظم  في  االدخار  فر�س  انعدام  ظهر  كما  واالأ�صا�صية.  ال�صرورية 
مناطق الدرا�صة، باالإ�صافة اإلى تغير اأوجه االإنفاق بحيث اتجه االإنفاق 
لالحتياجات ال�صرورية جدًا وخا�صة توفير الغذاء، وانخف�س االإنفاق 
الحياة. كما  واأ�صا�صيات  والتعليم وغيرها من متطلبات  ال�صحة  على 
ال�صابق  في  موجودة  تكن  لم  جديدة  اإنفاق  جوانب  على  النا�س  اأتى 
الغاز  مادة  على  اإنفاقهم  وزاد  البديلة،  االإ�صاءة  مواد  على  كاالإنفاق 
كلفة  وعلى  الرئي�صية(  المدن  في  )وخا�صة  ال�صرب  ومياه  المنزلي 
في  خ�صو�صًا   – االأ�صر  بع�س  انتقال  وتكاليف  م�صكن  عن  البحث 

مناطق التوتر.
كما لوحظ زيادة االأعباء على المراأة الريفية، حيث ا�صطرت الن�صاء 
حليهن  بيع  اإلى  باالإ�صافة  زهيدة،  باأجور  المزارع  في  العمل  اإلى 
اأعباء  ذلك  اإلى  ي�صاف  المعي�صة.  متطلبات  مواجهة  في  للم�صاعدة 
توفير الحطب للوقود بداًل عن الغاز الذي لم يعد متوفرًا، واأعباء جلب 

المياه نتيجة ارتفاع اأ�صعارها وندرتها.
وااللتحاق  المدار�س  اإلى  االأبناء  اإر�صال  على  �صلبًا  الو�صع  اأثر   كما 
الطبية  الخدمات  من  واال�صتفادة  الو�صول  ن�صبة  وتدني  بالتعليم، 
االنتقال،  تكاليف  غالء  ب�صبب  االأرياف(  في  )وخا�صة  والتعليمية 

وارتفاع اأ�صعار الموا�صالت.
وبرزْت اأي�صًا ق�صية الهجرة العك�صية من الح�صر اإلى الريف في كثير 
من المناطق نتيجًة لفقدان النا�س لفر�س عملهم وم�صادر رزقهم في 
الموارد  على  ال�صغط  وزيادة  البطالة،  زيادة  اإلى  اأدى  مما  الح�صر، 
قيمة  تدني  وكذا  اأ�صاًل(،  �صحتها  )بالرغم من  الريفية  المناطق  في 
التحويالت المالية كاأحد الموارد المالية التي كانت تاأتي من المدينة 
من  زاد  الذي  االأمر  الح�صر،  في  االأعمال  النتهاء  نظرًا  الريف  اإلى 

تفاقم م�صكلة الفقر في الريف.
 وفي ما يتعلق باالإنتاج الزراعي )وخا�صة المعتِمد على الري(، فقد 
النفطية في  والم�صتقات  الديزل  ندرة وغالء  نتيجة  كبيرًا  تاأثرًا  تاأثر 
اأ�صعار  بارتفاع  االإنتاجية  تاأثرت  كما  اال�صتهداف،  مناطق  من  كثير 
المدخالت الزراعية واأجور النقل للمنتجات الزراعية، باالإ�صافة اإلى 
وبالتالي  الزراعية،  المنتجات  ت�صويق  اأثرت على  التي  الطرقات  قطع 

على تواجدها في اأ�صواق المدن الرئي�صة.
القدرة  في  كبيٌر  �صعٌف  النفطية  الم�صتقات  اأ�صعار  ارتفاَع  رافَق  وقد 
على تقديم الخدمات ال�صحية بال�صكل المطلوب في الح�صر والريف، 
اأما  والمنت�صرة.  ال�صارية  االأمرا�س  مواجهة  على  قدرتها  و�صعف 
مناطق  في  مالحظًا  كان  فقد  الخدمية،  للمباني  المبا�صر  ر  الت�صرُّ
والمباني  ال�صحية  والمراكز  المدار�س  المبا�صر مثل  والتوتر  التما�س 

الحكومية، التي تحول بع�صها اإلى ثكنات ع�صكرية.
 وعلى الرغم من بروز بع�س الظواهر االإيجابية )مثل زيادة التكاُفل 
بع�س  ن�صاط  وزيادة  اال�صتهداف،  مناطق  بع�س  في  االجتماعي 
منظمات المجتمع المدني في التعاون مع المتاأثرين باالأحداث..(، اإال 
تمثلت  �صلبية  – ظواهُر  المناطق  بع�س  – في  رافقتها  االأحداَث  اأنَّ 
وظاهرة  )التهريب(،  ال�صرعية  غير  االغتراب  ظاهرة  زيادة  في 
ال�صرقات،  وكثرة  كبير،  ب�صكل  الرئي�صية  المدن  في  ال�صالح  حمل 
االأعمار )رجااًل  الت�صوُّل من مختلف  وقطع الطرقات، وزيادة ظاهرة 
ون�صاء واأطفااًل(.. باالإ�صافة اإلى االإ�صكاليات البيئية التي تركزت في 
الح�صر ب�صبب التلوث، وتراكم القمامة، وفي�صان المجاري )وخا�صة 

البيارات(، االأمر الذي ت�صبب في انت�صار الكثير من االأمرا�س.
تدابيَر  اتباع  اإلى  المحلية  المجتمعاُت  لجاأْت  �صبق،  ما  كل  وتجاه 
وتوفير  المعي�صة،  �ُصُبل  لتدبير  بديلٍة  واقت�صادية  اجتماعية  واأ�صاليب 
على  وخا�صة  االإنفاق،  تقلي�س  في  تمثلت  البقاء،...  متطلبات 
اإلى  باالإ�صافة  الغذائية..  المكونات  من  كثير  وعلى  بل  الكماليات، 
بع�صهم  من  النا�س  واقترا�س  النقد  لتوفير  المدخرات  ا�صتخدام 
البع�س وبيع المقتنيات وبيع االأ�صول من اأر�ٍس وثروة حيوانية وغيرها 
في بع�س المناطق الريفية. وقد كان وا�صحًا في معظم مناطق العينة 
َل �صوُء  تغيير النمط الغذائي الذي كان �صائدًا قبل االأحداث، حيث َو�صَ

الحال فيه اإلى تقليل عدد ومكونات الوجبات الرئي�صية.

وقد ا�صتفاَد ال�صندوُق االجتماعي من نتائج هذه الدرا�صة، 
بتنفيذ  المتعلقة  ال�صندوق  �صيا�صات  في  ت�صمينها  وتم 
ا�صتجابة  اأكثر  لت�صبح  المختلفة  واالأن�صطة  التدخالت 

للم�صتجدات في االحتياجات التنموية.
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مندوبو عزلة �صعفان 
)�صنعاء( يحللون و�صع 

منطقتهم قبل تنفيذ 
المبادرات الذاتية  

 

برنامج التمكين من اأجل 
ن مجتمع  التنمية يمكِّ

االخما�ص - فرع العدين 
)اإب( من تحديد خريطة 

موارد منطقتهم 
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التراث الثقافي
تهدُف اأن�صطة هذا القطاع اإلى االإ�صهام في الحفاظ على االإرث الثقافي 

ع في البالد، والمحافظة على جوانب التراث الملمو�صة وغير  الغني والمتنوِّ
الملمو�صة ذات القيمة التاريخية والجمالية، وجذب ال�صياحة، واإيجاد فر�س 

عمل، واالهتمام ببناء القدرات الوطنية في هذا المجال
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5.9 مليون دوالر  اإلى  24 م�صروعًا بالتزام و�صل  تمت الموافقة على 
الم�صاريع  عدُد  بلغ  تراكميًا،  كبيرًا.  وقطاعيًا  جغرافيًا  تنوعًا  تمثل 
غير   .)10 )الجدول  دوالر  مليون   24.8 تقارُب  اإجمالية  بكلفة   266
حال  قد  البالد  بها  مرت  التي  الظروف  ظل  في  التمويل  و�صع  اأن 

م اإقرار وتنفيذ الم�صاريع – ح�صب روؤية المرحلة  دون ا�صتمرار تقدُّ
ْت تم تمويلها  الرابعة.. بل اأن 9 م�صاريع فقط من الم�صاريع التي اأِقرَّ
عوامَل  عن  ف�صاًل  ال�صندوق،  على  التمويل  تدفق  محدودية  نتيجة 

اأخرى تخ�سُّ القطاع.

الجدول 10
 موؤ�صرات قطاع التراث الثقافي

تراكمي )1997–2011( 2011 البيان

266 24 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

24,787 5,892 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

186 22* الم�صاريع المنجزة*

40,697 3,874 المن�صرف )األف دوالر(

813 226 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

ثالث  في  التاريخية  زبيد  مدينة  في  ال�صوارع  ر�صف  اأعمال  تجري 
ن�صبة  وو�صلت  30,889 م2(،  اإلى  ت�صل  اإجمالية  )وبم�صاحة  مناطق 
االإنجاز في اإحدى هذه المناطق اإلى 93 %. وتهدف هذه االأعمال اإلى 
حماية البنية التحتية، والت�صريف ال�صطحي، وخدمة حركة المرور 

بموا�صفات خا�صة  مت  مِّ الفراغات. وقد �صُ والم�صاة، ورفع  م�صتوى 
التاريخية وخبراء  المدن  للمحافظة على  العامة  الهيئة  معتمدة من 

منظمة اليون�صكو، وباأحجار عالية الجودة وال�صالبة.

رغم الظروف ال�صعبة التي مرت بها البالد خالل العام، والتي من 
اأعماُل  توا�صلْت  فقد  للبالد،  الدوليين  الخبراء  مغادرة  اآثارها  اأحد 
الترميم بكوادَر محلية موؤهلة تم تدريبها ِمْن َقْبل.. وخلقْت الم�صاريُع 

المحلية.  البيئة  من  َنْت  َح�صَّ كما  العمالة(،  )كثيفة  عمٍل  ُفَر�َس 
مْت بع�ُس الم�صاريع  وب�صبب تلك الظروف، وتوقُّف الخدمات، فقد ََقدَّ

خدماٍت لل�صكان المجاورين لها ممثلة ب�صكل اأ�صا�صي بتوفير المياه.

ر�صف مدينة زبيد التاريخية
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ترميم الجامع الكبير )�صنعاء(
بناوؤه  يعود  والذي  العالم  في  الجوامع  اأقدم  الجامع من  يعتبر هذا   
باأمر مبا�صر من الر�صول محمد )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وذلك 
وينفذ  الميالدي(.  ال�صابع  )القرن  الهجري  ال�صاد�س  العام  في 
ال�صندوُق م�صروعًا ترميميًا �صاماًل لمبنى الجامع وملحقاته بمنحة 
وم�صاهمة  واالجتماعي  االقت�صادي  لالإنماء  العربي  ال�صندوق  من 
محلية، وبتوجيه وم�صاركة واإ�صراف فني لعدد من الخبراء الدوليين 

بالبندقية  الثقافي  للتراث  فينيتو  معهد  من  وفنيين  ومرممين 
)IVBC(. وخالل هذه ال�صنة، تم االنتهاء من تنفيذ اأعمال الترميم 
والترميمات  المعالجات  وعمل  والم�صندقات،  الخ�صبي،  لل�صقف 
وا�صتمرار  ال�صرقي  الجناح  في  الج�صيات  اأعمال  وتنفيذ  االإن�صائية، 
االعمل في بقية اأجزاء الجامع. وقد عمل الم�صروع على توفير الماء 

النظيف لعموم ال�صكان واالأهالي المجاورين للم�صروع.

ترميم الجامع الكبير )�صبام كوكبان، المحويت(
القيمة  ذات  الجوامع  اأهم  من  واحدًا  كوكبان  �صبام  جامُع  ُيعتبر 
القرن  اإلى  بناوؤه  يعود  والذي  اليمن،  في  الهامة  والمعمارية  االأثرية 
ويتميز  الميالدي(،  )العا�صر  اليعفري  العهد  في  الهجري  الثالث 
باأ�صقفه ذات الم�صندقات الخ�صبية المنحوتة والملونة. وقد اأنجزت 
نهائيًا اأعماُل الك�صف االأثري عن منطقة الموا�صئ وبقايا قنوات مياه 

المباني  جميع  وهدم  للجامع،  التابع  الن�صاء  م�صلى  وبناء  وبرك، 
الت�صطيبات  اأعمال  اإنهاُء  كذلك  ويجري  الجامع.  حول  المخالفة 
الق�صا�س  اأعمال  كافة  اكتملت  كما  للجامع،  التابعة  الثلث  ل�صم�صرة 

في �صطوح ال�صم�صرة.

م�صروع ترميم 
الجامع الكبير 

التاريخي في قلب 
مدينة �صنعاء 

 

التدريب على �صنع 
الفخاريات      
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ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية في تعز )المرحلة الخام�صة(
في  والمعمارية  التاريخية  المعالم  اأهم  من  واحدًا  الم�صجُد  ُيعتبر   
)الموافق1397م(.  هـ   800 عام  اإلى  بناوؤه  ويرجع  الر�صولي،  العهد 
ال�صنة،  وينفذ ال�صندوُق فيه م�صروعًا ترميميًا �صاماًل. وخالل هذه 
فني   50 من  )اأكثر  موؤهل  محلي  فريق  بوا�صطة  االأعمال  ا�صتمرت 

 – العمل  من  االأولى  المراحل  في  اإعداده  تم  وعاماًل(  ترميم 
وبالتوا�صل الم�صتمر مع االأخ�صائيين االيطاليين.

ا�صتكمال المرحلة االأولى من م�صروع ترميم دار العز )ِجْبلة- اإب(
)القرن  ال�صليحي  اأحمد  بنت  ال�صيدة  الملكة  ق�صر  هو  العز  دار 
والمعمارية  التاريخية  المعالم  من  َوُيعتَبُر  الهجري(،  ال�صاد�س 
اإظهار  واإعادة  المبنى،  الإنقاذ  الترميم  م�صروُع  جاَء  وقد  الهامة. 
اأعمال المج�صات االأثرية  اإنهاُء كافة  اأجزاء منه وملحقاته. وقد تم 
واأ�صا�صات  ال�صخر  في  المنحوتة  المدافن  بع�س  عن  ك�صفت  التي 
وقنوات مياه، وتم عمل التوثيق االأثري لكامل المنطقة، وكذا اإكمال 

التاأهيل ببناء مدرجات زراعية لحماية هذه المنطقة  اإعادة  اأعمال 
من االإنزالقات االأر�صية وحماية الموقع. وفي م�صجد النجمية التابع 
تاأهيل مرافق  اإنهاء  ويجري  ال�صقف،  ترميم  اأعمال  انتهت  للق�صر، 
الو�صوء والحمامات القديمة التابعة له. كما تم تنفيذ درا�صة خا�صة 

عن الم�صكوكات التي تم العثور عليها.

ترميم معالم معمارية في قرية ح�صن الهجرة )مناخة، �صنعاء(
 ُتعتبر قرية الهجرة من اأهم المعالم ال�صياحية في اليمن، كونها تمثل 
وعمراني  معماري  طابع  ذات  اليمنية  للقرى  عليه  محافظًا  نموذجًا 
فريد ومرتبطًا ب�صكل مميز بمحيطه من ت�صاري�س جبلية ومدرجات 
زراعية. ولغر�س اإنقاذ اأجزاء من القرية وتح�صين الخدمات فيها، تم 
اإعتماد الم�صروع. وخالل العام، ُنظفت وُرممت بوابة القرية، ومدرج 
المدخل مع المرم الخا�س بت�صريف مياه االأمطار، كما جرى ترميم 

كافة  اإنهاء  اأي�صًا  وتم  �صورها.  واإ�صالح  القرية  في  االأثرية  البركة 
ذلك  �صاعد  وقد  والبوابة،  لل�صد  النجارة  واأعمال  الق�صا�س  اأعمال 
الزوار. كما  القرية خالل فترة تدني م�صتوى  في خلق وظائف الأهل 
هة للقرية، واإ�صالح واإعادة زراعة المدرجات  تم نقل القمامة الم�صوِّ
امات  حمَّ بناء  اإكمال  كذلك  وجرى  المنا�صبة.  بال�صتالت  الزراعية 

الجامع الكبير الواقع خارج القرية.

ترميم ق�صر دار العز ذي 
 – ملكية  360 غرفة 

جبلة )اإب(        

 

م�صروع ترميم بوابة ح�صن 
ثالء التاريخي يوفر فر�ص 

عمالة  الأبناء المدينة 
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م�صجد االأ�صاعر في مدينة زبيد )الحديدة(
 ُيعتبر جامُع االأ�صاعر بمدينة زبيد التاريخية واحدًا من اأقدم واأهم 
اأ�ص�صه  والذي  اليمن،  في  االإ�صالمية  والمعمارية  االأثرية  المعالم 
)القرن  للهجرة  الثامن  العام  في  االأ�صعري  مو�صى  اأبو  ال�صحابي 
ال�صابع الميالدي(. وقد تعر�س المبنى ومرفقاته للزحف العمراني، 
وت�صرر ب�صكل كبير.. وهو ال�صبب الذي ا�صتدعى التدخل الإنقاذ هذا 
الَمْعَلم االأثري الهام. وتم عام 2011 االنتهاُء من ترميم وتهيئة مقر 

َلْت ِفَرُق العمل من اأخ�صائيين اأثريين واأ�صاطية  اإدارة الم�صروع، َو�ُصكِّ
ُبِدئ  وقد  الم�صروع.  لتنفيذ  ماهرة  وغير  ماهرة  وعمالة  تقليديين 
َوُنفذ  للم�صجد،  المياه  دورات  بناء  اأعمال  واإنهاء  المخالفات  باإزالة 
مج�سٌّ اأثريٌّ ر�صد بع�س الموؤ�صرات والدالئل على المراحل المبكرة 

من ُعمر الجامع.

دعم توثيق و�صيانة المخطوطات )المرحلة الثالثة(
تحتوي  التي  الوطنية  المراكز  اأهم  من  ب�صنعاء  المخطوطات  دار   
من  كبيرًا  عددًا  الدار  يمتلك  حيث  المخطوطات،  نفائ�س  على 
 16,000 على  عددها  يزيد  التي  مة  والقيِّ النادرة  المخطوطات 
الكريم  القراآن  تتنوع هذه المخطوطات ما بين ن�صخ من  مخطوط. 
وموا�صيع اأخرى في �صتى علوم المعرفة. وفي هذه الفترة تم توثيق 
8,400 مخطوط توثيقًا يدويًا و4,600 مخطوط توثيقًا اإلكترونيًا، كما 

وبالتزامن  المخطوطات.  من  لمئات  وتجليد  �صيانة  اأعماُل  ذْت  ُنفِّ
العالمة  ُل  تمثِّ مائية  عالمة   1,270 اكت�صاف  تم  االأعمال،  تلك  مع 

ال�صرية )ال�صفرة( المميزة لكل �صانع )حرفي( عن االآخرين. كما 
المخطوطات  وترميم  �صيانة  في  تخ�ص�صية  تدريبية  دورة  ُعِقَدْت 
وزبيد،  وتريم  �صنعاء  في  المخطوطات  ُدور  من  مخت�صًا  لـ14 
 55 للوثائق. ويقوُم الم�صروُع بت�صغيل  اإلى المركز الوطني  باالإ�صافة 
مخت�صًا )تم تدريبهم( من خريجي الجامعة من تخ�ص�صات االآثار 

والمكتبات والتاريخ.

م�صروع اإعداد مناهج الحفاظ على التراث المعماري وترجمة كتاب عن اليمن

على  الحفاظ  مناهج  اإعداد  م�صروع  اإتفاقية  وتوقيُع  اإعداد  تم 
وزارتي  وكلٍّ من  ال�صندوق  بين  التفاهم  المعماري ومذكرة  التراث 
يتم  اأن  على   – الثقافة  ووزارة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
بالمركز  ممثلة  اليون�صكو  منظمة  مع  الحقًا  والتوا�صل  التن�صيق 
نفذ  كما   .)ICCROM( الثقافية  الممتلكات  على  للحفاظ  الدولي 
ال�صندوُق دورة تدريبية وتوعوية لـ55 اأ�صطى ومعلم بناء حول اأ�صول 
مدينة  في  والعمراني  المعماري  التراث  على  والحفاظ  الترميم 

م�صروع  اإطار  وفي  محليين.  مدربين  بوا�صطة  التاريخية  �صنعاء 
�صنعاء  اإلى  رحلة  )اليمن:  مانزوني  رنزو  كتاب  وطباعة  ترجمة 
عن  عامة  فكرة  نقل  الذي  الرحالت  اأدب  من  وهو   ،)1878–1877

جوانب  من  العديد  ووثق  خا�س،  ب�صكل  و�صنعاء  عام  ب�صكل  اليمن 
والعديد  الفترة،  تلك  في  اليمن  في  وال�صيا�صية  االجتماعية  الحياة 
من النباتات والمزروعات واالأدوات الم�صتخدمة في الحياة اليومية.. 

فقد ُبِدَئ بتوزيع 2,000 ن�صخة على الجهات ذات العالقة.

يحر�ص ال�صندوق 
على تاأهيل وت�صغيل 

كوادر وطنية في 
م�صاريع الموروث 

الثقافي         
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غيل العوار مياه متدفقة طوال العام يتم تغذيتها من الجبال 
�صبكة قنوات  المياه عبر  وتمر هذه  ب�صبام كوكبان  المحيطة 
المدينة منذ قرون عدة  ال�صخر تحت  تاريخية محفورة في 
وباأعماق ت�صل اإلى 15متر وهي بذلك تعتبر معلمًا اثريًا فريدًا 
اأن  اأم�س الحاجة لها( غير  وثروة قيمة )المدينة واأهلها في 
حفر  من  عقود  بعد  واالإهمال  الن�صيان  عالم  دخل  كله  هذا 
االآبار االرتوازية التي ت�صحب المياه ب�صكل جائر بالقرب من 
المدينة  خارج  اإلى  بيعها  ليتم  تغذيته  وم�صادر  الغيل  منابع 
مما اأدى اإلى توقف جريان الماء وتم ا�صتخدام هذه القنوات 
المنازل  من  كثير  من  العادمة  المياه  لت�صريف  التاريخية 
والبناء  داخلها،  القاذورات  اأنواع  جميع  تراكم  عن  ف�صال 

الع�صوائي على م�صاراتها وفتحات التفتي�س )الخوو(.
الحالة تال�صى ح�صور هذا  الزمن على هذه  وعبر عقود من 
يعد  ولم  المدينة،  الحالي من �صكان  الجيل  المعلم من وعي 
عرفًا  اأي�صًا  يتذكرون  الذين  ال�صن  كبار  بع�س  �صوى  يعرفه 
وقواعد تقليدية نظمت اال�صتفادة من هذا الغيل فيما م�صى.

خالل االأعوام الما�صية اأطلق ال�صندوق �صل�صلة اأعمال تهدف 
وترميمها  وم�صاراته  الغيل  هذا  معالم  واإظهار  �صيانة  اإلى 
ال�صلطة  مع  وال�صراكة  بالتن�صيق  الرئي�صية  البركة  ترميم  مع 

المحلية.
ا�صتدامة  تهدد  التي  والتهديدات  العوائق  من  كثيرا  اأن  غير 
الغيل دون اأن تفلح الجهود التي بذلت في اإزالتها وعلى راأ�صها 
الم�صخات  من  الجائر  ال�صخ  عبر  الم�صتمر  اال�صتنزاف 
البيوت  بع�س  اأحوا�س  في  دينمات  وجود  وكذلك  االرتوازية 
القناة  وتلويث   ، القناة  م�صار  على  الغيل  مياه  ت�صحب  والتي 
م�صار  معالم  وطم�س  والقمائم  المخلفات  اأنواع  بكل  والبركة 
حديدية  �صندقات  وجود  اإلى   باالإ�صافة  )الخوو(  القناة 

في  تت�صبب  مبا�صرة  البركة  بجانب  �صغيرة(  بيع  )محالت 
اإحداث تلوث مبا�صر للبركة  وت�صويه منظرها.

المجتمع،  وتحريك  لتوعية  مكثفة  حملة  اإطالق  تم  واأخيرًا 
هذا  على  الحفاظ  باأهمية  توعوية  ور�س   3 تنفيذ  تم  فقد 
المجتمع  �صرائح  كافة  منه  ت�صتفيد  مائي  كمورد  الغيل 
وكمعلم تاريخي فريد يمكن توظيفه �صياحيا واال�صتفادة منه 
اقت�صاديا . وقد ا�صتهدفت هذه الور�س كل قطاعات المجتمع 
واالأعيان  الم�صايخ  المحلية-  )ال�صلطة  كوكبان  �صبام  في 
 – المدار�س  طالب  الموؤثرة-  االجتماعية  وال�صخ�صيات 
الن�صاء( ، وقد تم طرح التهديدات )المذكورة �صابقا( التي 

يتعر�س لها الغيل  كمورد مائي ومعلم تاريخي.
اأهم ما خرجت به هذه الور�س هو تفهم المجتمع بكل  وكان 
المائية،  موارده  على  والمحافظة  الغيل  اأهمية  لمدى  فئاته 
وحلول  قرارات  اإلى  خل�س  عام  راأي  �صياغة  في  وتفاعلهم 
نابعة من المجتمع، وتم تنفيذها مبا�صرة بعد انتهاء الور�س 
التوعوية. وت�صتمُل هذه الحلول على منع بيع الماء اإلى خارج 
االهجر  منطقة  اإلى  بالقاطرات  يباع  الذي  )وخا�صة  �صبام 
واإلزام  �صبام  في  الم�صخات  ت�صغيل  وجدولة  القات(،  ل�صقي 
غيل  لبركة  الم�صوهة  ال�صندقات  واإزالة  بذلك،  اأ�صحابها 
العوار واإيجاد مكان بديل الأ�صحابها، وت�صكيل لجنة مجتمعية 
و�صع  معرفة  لمتابعة  وكذلك  القرارات،  هذه  تنفيذ  لمتابعة 
القناة من الداخل واالأ�صخا�س الذين يقع ال�صرر من منازلهم 
على القناة والرفع بذلك اإلى �صيخ المدينة واأعيانها. كما تم 
ذات  الجهات  مع  بالتن�صيق  القيام  المحلي  المجل�س  تكليف 

العالقة بال�صعي اإلى تاأهيل معلم غيل العوار �صياحيًا.

االإطار 11
وعُي مجتمٍع ي�صنُع الفرَق

 

بعدقبل
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برنامج االأ�صغال 
كثيفة العمالة

ت�صتهدُف م�صاريُع برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة المناطَق الريفية �صديدة 
عات العمالة غير الماهرة في المناطق الح�صرية، حيث  الفقر، وتجمُّ

تهدُف اإلى توفير فر�س عمل موؤقتة للتخفيف من اآثار ارتفاع اأ�صعار المواد 
االأ�صا�صية. َوَيْنَدِرُج في اإطار االأ�صغال كثيفة العمالة برنامُج النقد مقابل 

العمل، وقطاع الطرق.
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�صبكة  في  ن  كمكوِّ ال�صندوق  دور  تعزيز  اإلى  البرنامُج  هذا  يهدُف 
االأمان االجتماعي لالإ�صهام في �صد فجوة ا�صتهالك المواد اال�صا�صية 
المناخية  والتغيرات  ال�صدمات  اأثناء  الفقيرة  والمجتمعات  لالأ�صر 
االإنتاجية  االأ�صول  زيادة  اإلى   ي�صعى  كما  الزراعية،  الموا�صم  وركود 
للمجتمعات المحلية الم�صتهدفة بما ي�صاعدها في مواجهة ال�صدمات 

الم�صتقبلية.
وقد   .2008 عام  منت�صف  في  البرنامج  من  االأولى  المرحلة  ُد�صنت 
النقدي  العائد  تقديم  في  ها  اأهمُّ َل  َتَمثَّ طيبًة،  نتائَج  البرنامُج  َق  حقَّ
لالأ�صر الم�صاِركة في البرنامج، وتغطية النق�س في ا�صتهالك الغذاء، 
االأ�صر،  اقتنتها  التي  واالأ�صول  التحتية  البنية  اإلى م�صاريع  باالإ�صافة 

والتي �صت�صتمرُّ في اال�صتفادة منها بعد انتهاء فترة البرنامج. ومثلت 
ا�صتمرارية  دعم  في  وللمانحين  لل�صندوق  حافزًا  النجاحاُت  تلك 
البرنامج  الثانية من  المرحلة  تنفيذ  ال�صندوُق  بداأ  البرنامج، حيث 
عة  عام 2009، والتي ُت�صتهَدُف فيها حوالي 34,170 اأ�صرة فقيرة ُموزَّ
و180 عزلة. وقد تم خالل العام،  60 مديرية  14 محافظة   و  على 
تطوير 73 م�صروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 18.7 مليون دوالر. ت�صتفيد 
البرنامج عن  في  م�صاركة  اأ�صرة   27,318 الم�صاريع حوالي  تلك  من 

طريق توفير 1,701,140 فر�صة عمل موؤقتة )الجدول 11(.

الجدول 11 
اإنجازات برنامج النقد 

مقابل العمل

االإجمالي20092011 / 2010البيان

17173244عدد الم�صاريع )الجاري تنفيذها والمنجزة(

12.617.530.1المبالغ المن�صرفة )بماليين الدوالرات(

24,76526,45051,215عدد االأ�صر الم�صتفيدة

1,089,9481,186,3922,276,340عدد اأيام العمل المتولدة

نوعية  درا�صة  بتنفيذ  ال�صندوق  قام  البرنامج:  تقييم  نتائج 
والتي   ،)2010–2008( البرنامج  من  االأولى  المرحلة  لتقييم 
للمجتمع،  مالءمتها  ومدى  الفترة،  تلك  م�صاريع  تقييم  على  ركزت 
نتائج  واأظهرت  المرحلة.  من  الم�صتفادة  والدرو�س  البرنامج،  واأثر 
االأ�صر  اأغلب  ت�صغيل  في  وفعالية  نجاحًا  َق  البرنامج حقَّ اأن  الدرا�صة 
الفقيرة، وبن�صبة م�صاركة و�صلت اإلى 75 % من االأ�صر في المجتمعات 
التي تم ا�صتهدافها. كما اأظهرت اأنَّ البرنامَج  قد نجح في ا�صتهداف 
ق�صير  الفقر  لمواجهة  جدًا  فعالة  اأداة  َل  وَمثَّ فقرا  االكثر  المناطق 
�صراء  في  المتح�صلة  المبالغ  ا�صتخدمت  االأ�صر  تلك  واأنَّ  المدى، 

المواد الغذائية و�صداد الديون، واأن البع�س قد ا�صترى بع�س االأ�صول 
االإنتاجية )مثل االأغنام(. كما ت�صير النتائج االأولية لمتابعة البرنامج 
في عام 2011 اإلى اأن ن�صبة اإنفاق االأ�صر الم�صاركة على الغذاء تبلغ 
االأجور  بقية  تتوزع  بينما  لة،  المتح�صَّ االأجور  اإجمالي  من   %  72.2

على عدة م�صارف، اأبرزها �صداد الديون القديمة، و�صراء االأ�صول 
المنتجة )مثل الدواجن واالأغنام( واأ�صول اأخرى )مثل خاليا النحل 
)خ�صو�صًا  البرنامج  تدخالت  واأ�صهمت  الخياطة(.  وماكينات 
على  الحفاظ  في  جيد  ب�صكل  االنجراف(  من  االأرا�صي  لحماية 

الغطاء النباتي من التحطيب الجائر.

النقد مقابل العمل
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تتمثُل  الرابعة:  المرحلة  خالل  البرنامج  توجهات 
ال�صندوق  عمليات  من  الرابعة  المرحلة  خالل  البرنامج  هاُت  توجُّ
على  مبا�صٌر  تاأثيٌر  لها  تدخالٍت  في  اال�صتثمار  في   )2015–2011(
االإنتاجية  االأ�صول  وزيادة  للم�صتفيدين،  الرئي�صية  الدخل  م�صادر 
المرتبطة بالغذاء بما ي�صهم في تنميتها والحفاظ عليها كم�صاهمة 
لالأمن  الوطنية  اال�صتراتيجية  اأدوات  اإحدى  ليكون  ال�صندوق  من 
بم�صاركة  والتو�صع  للتطور  قابل  نموذج  تاأ�صي�س  في  وكذا  الغذائي.. 
ال�صلطات والمجتمعات المحلية، وتعزيز اأوجه ال�صراكة مع الجهات 

العاملة في ذات االإطار داخل ال�صندوق وخارجه.. ف�صاًل عن اإعطاء 
دور اأكبر للمجتمعات الُم�صتهَدفة في تحديد االأ�َصر الم�صاِركة واإدارة 
الم�صاريع، وكذا رفع قدرات الم�صتفيدين لتمكينهم من االنخراط في 
الورقة اال�صتراتيجية  تنفيذ  البرنامُج في  �َصُي�ْصِهُم  العمل. كما  �صوق 
العام  نهاية  بتطويرها  ُبِدَئ  التي  للتنمية  االجتماعي  لل�صندوق 
تة في كلٍّ  ُموؤَقَّ لت�صتجيَب للو�صع الراهن عن طريق خلق ُفَر�س َعَمٍل 
2012 و2013 للتخفيف من االآثار  من الريف والح�صر خالل عاَمْي 

ال�صلبية التي خلفتها اأحداث عام 2011.

فوائُد غيُر مبا�صرة: هناك موؤ�صراٌت اأولية تم جمعها من خالل 
باأنَّ  تفيد   ،2011 عام  في  الميدانية  والزيارات  المتابعة  اأن�صطة 
َق فوائَد غير مبا�صرة، منها اإك�صاب 4,972 من العمالة  البرنامَج َحقَّ
االنخراط  على  �صاعدتهم  لمهارات  الماهرة  و�صبه  الماهرة  غير 
الدول  اإلى  ال�صرعية  غير  الهجرة  من  والتخفيف  العمل،  �صوق  في 

والثانوية،  الرئي�صة  المدن  اإلى  الداخلية  الهجرة  ومن  المجاورة 
الم�صاِركة  االأ�صر  وم�صاعدة  الذاتية،  المبادرات  روح  اإحياء  وكذا 
في البرنامج على �صراء بع�س االأ�صول االإنتاجية كاالأغنام والماعز 
وخاليا النحل وماكينات الخياطة )12 % من االأجور= 1,656,000 

دوالر( ، وبناء بع�س الم�صاكن، ومواجهة نفقات الزواج.

ْت اأو�صاع عدم اال�صتقرار في اليمن  دور البرنامج عام 2011: اأدَّ
المعي�صية  اآثار �صلبية على الحالة  2011، وما خلفته من  خالل عام 
للمجتمعات الح�صرية والريفية على حدٍّ �صواء، اإلى انخفا�س فر�س 
العمل وعودة الكثيرين اإلى المناطق الريفية.. مما �صكل �صغطًا في 

زيادة الطلب على البرنامج في هذه المناطق التي يعمل فيها لتوفير 
فر�س عمل موؤقتة للتخفيف من معاناة الذين فقدوا اأعمالهم ب�صبب 
10,000 فر�صة  البرنامج، فقد قام بتوفير  االأو�صاع. وا�صتجابة من 

عمل موؤقتة زيادة عما كان مخططًا له لعام 2011.

بناء جبيونات 
للحفاظ على 

التربة الزراعية 
من االنجراف 
-جول مدرم - 

الم�صيمير -لحج
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االإطار 12
لـَمُّ �صمل اأ�صرة في حجة

 

الرئي�صة  االأهداف  �صمن  االجتماعي  اال�صتقرار  يدخُل 
تنفيذ  خالل  من  وبالذات  للتنمية،  االجتماعي  لل�صندوق 
ال�صعبة  الظروف  ظل  وفي  العمالة.  كثيفة  االأ�صغال  برنامج 
الراهنة التي تعي�صها البالُد، وقع على عاتق البرنامج �صغٌط 
كبيٌر ب�صبب عودة اأعداد كبيرة من العمال من المدن )التي 
اإلى  اأدى  الذي  االأمر  اإلى قراهم..  اإليها(  كانوا قد هاجروا 
في  م�صوؤولياته  ل  تحمُّ على  البرنامُج  فعمل  البطالة،  ازدياد 

رة. خلق فر�س عمل موؤقتة لهذه الفئة الفقيرة المت�صرِّ

ا�صتقطاب  على  البرنامج  قدرة  على  البارزة  االأمثلة  واأحد 
اأعداد متزايدة من الم�صتفيدين منه )حتى في ظل الظروف 
حميد،  قلعة  )عزلة  الطوف  قرية  في  يحدث  ما  الحالية(، 
القرويون  يعمُل  حيث  حجة(،  محافظة  ال�صغادرة،  مديرية 
يهدُف  الذي  م�صروعهم  من  الثانية  المرحلة  في  الفقراُء 
اأرا�صيهم الزراعية المنب�صطة في  تاأهيل وحماية  اإعادة  اإلى 

منطقة جبلية.

قبل  من  اعتاد  الذي  نا�صر  محمد  القرية،  هذه  �صكان  اأحد 
على العمل في بيع اأ�صياء ب�صيطة في العا�صمة �صنعاء، لكنه 
ع معاناة �صديدة ب�صبب االأو�صاع االأمنية وتدهُور  اأخذ في تجرُّ
الحالة االقت�صادية.. فبب�صاطة، قام باالن�صمام اإلى م�صروع 
االأ�صغال كثيفة العمالة في قريته، وبداأ في العمل على حماية 

االأرا�صي الزراعية التي تملكها اأ�صرته.

ْين  باإعاقة جزئية، متحم�صَّ الم�صاب  واأخوه  اأمُّ محمد،  بدت 
الخياطة  اثنتين من ماكينات  وم�صغولين وهما يعمالن على 
تح�صل  التي  االأجور  من  ب�صرائهما  قاموا  واللتين  اليدوية، 
عليها االأ�صرة من الم�صروع. تقوُل اأمُّ محمد اأنها تعمُل مع بقية 

اأفراد االأ�صرة في حماية اأرا�صيهم الزراعية، وتجلب الطعاَم 
))اأظلُّ  وت�صيف:  باالأطفال.  تعتني  كما  البيت،  اإلى  والماَء 
المنزل.  وفي  الم�صروع،  في  بالعمل  اليوم  طوال  م�صغولة 
والحقيقة اأنَّ الم�صروَع فتَح المجاَل لفر�س اقت�صادية اأخرى 
في القرية، فقد ا�صتطعنا �صراَء عنزتين، وماكينتـَْي خياطة 
ُم�صتخَدَمتـَْين.. وزاد حجُم الطعام الذي ناأكله، كما تح�صنت 
تحظى  الذي  المحدود  الفراغ  وقت  ت�صتغل  وهي  نوعيته((. 
به لخياطة اأكيا�س بال�صتيكية ب�صيطة، وتقوُم ببيعها في �صوق 

عَف �صعر التكلفة. القرية ب�صعر يبلغ �صِ

َر عن �صعادته لح�صوله  اأما ربُّ االأ�صرة، اأحمد نا�صر، فقد َعبَّ
غير  ب�صورة   – يعمُل  كان  فقد  الم�صروع..  في  عمل  على 
القرية  ب�صبب عدم قدرته، و�صكان  ال�صعودية  – في  قانونية 
بدِء  )قبل  الزراعية  مدرجاتهم  ا�صت�صالح  على  االآخرين، 
الم�صروع( بالنظر اإلى الحاجة اإلى وقت طويل للقيام بذلك 
وعدم وجود اأية موارد معي�صية لهم خالل هذا الوقت. ذات 
يوم، وهو في غربته، تلقى مكالمة هاتفية من اأمُّ محمد تطلُب 
وهو  الم�صروع.  في  للعمل  نف�صه  َل  وي�صجِّ يعوَد  اأْن  منه  فيها 
م�صتلزمات  واإيجاد  في خلق  نجَح  الم�صروَع  اأنَّ  االآن،  يعتقُد، 
اال�صتقرار االجتماعي في قريته. وقد وعد اأ�صرته اأنه – بعد 
اأنه ))بحماية  حًا  اآخر، مو�صِّ اأي مكان  – لن يعمَل في  االآن 
واإعادة تاأهيل اأرا�صينا الزراعية، تتوفر لدينا موارُد معي�صية 
كافية �صواء من الم�صروع، اأو من دخل ماكينتـَْي الخياطة، اأو 
اأكثر  ن ظروفنا  االأغنام.. بل، و�صنزيُد من دخلنا ونح�صِّ من 
�صنجنيها  التي  الزراعية  المحا�صيُل  علينا  ُه  �صتدرُّ ما  بف�صل 
كامل  ُن  �صتوؤَمِّ الموارد  هذه  كلَّ  اأنَّ  اأحمد  ويعتقُد  قريبًا((. 
احتياجات االأ�صرة، االأمر الذي لن ي�صطره – مرة اأخرى – 

ولن ي�صطر ابنه للعمل خارج القرية بعد االآن.
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بالدنا،  منه  تعاني  الذي  الكبير  والجغرافي  ال�صكاني  للت�صتت  نظرًا 
و3,624  �صكاني  تجمع  األف   130 من  اأكثر  على  ال�صكان  يتوزع  حيث 
الطرق  تلعبه  الذي  والحيوي  الهام  الدور  ياأتي  ح�صرية..  منطقة 
الريفية في ربط تلك التجمعات – وخا�صة النائية منها – بالمناطق 
ُل الو�صوَل اإلى الخدمات االأ�صا�صية )ال�صحية،  الح�صرية، وبما ي�صهِّ
والتعليمية، وال�صلع الغذائية االأ�صا�صية( وك�صر حاجز العزلة والفقر 
في تلك المناطق.. باالإ�صافة اإلى تعزيز المقومات االقت�صادية عن 

طريق ت�صهيل نقل المنتجات الزراعية، وتخفي�س كلفة النقل.
وتتمثُل توجهاُت قطاع الطرق في زيادة المحتوى الت�صغيلي للم�صاريع 
)ن�صبة العمالة(، وخلق فر�س عمل موؤقتة بتقلي�س دور المعدات في 
م�صاريع الطرق الريفية اإلى اأق�صى حد ممكن، واالعتماد على العمالة 
اليدوية في التنفيذ، وتح�صين جودة اال�صتهداف للم�صاريع بالتركيز 
في  الفقر  وجيوب  احتياجًا  واالأكثر  الفقيرة  الريفية  المناطق  على 

الجدول 12
 موؤ�صرات قطاع الطرق

تراكمي )1997–2011( 2011 البيان

754 80 عدد الم�صاريع التي تم تطويرها

157,951 22,108 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

541 *66 الم�صاريع الُمنَجَزة

116,643 15,809 المن�صرف )األف دوالر(

4,128 261 الم�صتفيدون المبا�صرون )باالآالف( – تقديري

26 50 ن�صبة الم�صتفيدات من االإناث )%(

8,192 881 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2011

وقد نفذ ال�صندوُق ور�صة عمل ل�صباط قطاع الطرق في االإدارة العامة لل�صندوق بهدف ا�صتعرا�س برنامج خا�س باإدخال البيانات المالية 
والفنية لم�صاريع التعاقدات المجتمعية، كما تم ا�صتعرا�س اآلية ا�صتخدام تطبيقات مزايا Google Earth  في تطوير م�صاريع القطاع.

قطاع الطرق
واال�صت�صاريين  ال�صباط  كفاءة  رفع  وكذا  الح�صرية..  المناطق 

وتح�صين االأداء اإداريًا وفنيًا.
م�صروعًا   80 الطرق  في قطاع  تطويرها  تم  التي  الم�صاريع  بلغ عدد 
وبالتزام بلغ 22.1 مليون دوالر. وقد تولدت عن هذه الم�صاريع 881 
األف   261 حوالي  منها  ي�صتفيَد  اأْن  وُيتوقع  موؤقتة،  عمل  فر�صة  األف 
اأعيد  التي  الطرق  طول  ويبلغ  ن�صفهم(.  االإناث  )ت�صكل  �صخ�س 
تاأهيلها وتمت حمايتها خالل العام 330 كيلومترًا طوليًا، بينما ت�صل 
الم�صاحة المر�صوفة اإلى 245,758 مترًا مربعًا. اأما تراكميًا، فقد بلغ 
مليون   158 تقارُب  اإجمالية  تقديرية  بكلفة   754 الم�صروعات  عدُد 
وي�صتفيُد  موؤقتة،  عمل  فر�صة  مليون   8.2 حوالي  عنها  ويتولد  دوالر، 
منها ا�صتفادة مبا�صرة نحو 4.1 مليون �صخ�س )منهم 26 % اإناث( 
)الجدول 12(. ويبلغ الطول االإجمالي لهذه الطرق 3,136 كيلومترًا، 

والم�صاحة المر�صوفة حوالي 2.7 مليون متر مربع.
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م�صر وع طريق بني مرجف 
- المغارب – مديرية و�صاب 

ال�صافل )ذمار(  

 

ي�صتخدم ال�صندوق عمالة 
كثيفة لتنفيذ الطرق - 
�صرعب ال�صالم  )تعز( 

 



ال�صندوق االجتماعي للتنمية54
التقرير ال�صنوي 2011

تنمية المن�صاآت 
ال�صغيرة واالأ�صغر

وا�صلت وحدة تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر متابعة ن�صاطاتها وبرامجها بوتيرة عالية لما لهذا 
حجم  بلغ  حيث  البالد،  عمت  التي  باالأحداث  تاأثر  قد  كان  واإْن  وحاجة..  خ�صو�صية  من  القطاع 
 2011 دي�صمبر  �صهر  نهاية  حتى  واالأ�صغر  ال�صغير  التمويل  وموؤ�ص�صات  لبرامج  القرو�س  محفظة 
ما يقارب 446 األف قر�س بمبلغ وقدره 29 مليار و347 مليون ريال. وو�صل عدد العمالء الن�صطين 
المقتر�صين من بنوك وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغير واالأ�صغر اإلى ما يقارب 64 األف مقتر�س، فيما 
و�صل عدد المدخرين اإلى اأكثر من 87 األف مدخر. وو�صل اإجمالي المبالغ الن�صطة لهذه القرو�س 

اإلى ما يقارب 4 مليارات ريال )الجدول 13(.
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الجدول 13
 موؤ�صرات برامج 

وموؤ�ص�صات التمويل 
ال�صغير و االأ�صغر 

حتى نهاية �صهر 
دي�صمبر 2011

البرنامجم

محفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�س 
)مليون 
ريال(

محفظة 
القرو�س 

في 
المخاطرة 

)%(

االأرقام التراكمية

منطقة العمل مدخرونمقتر�صون

الن�صاء االإجمالي
)%(

عدد االإجمالي
القرو�س

مبالغ 
القرو�س 
)مليون 
ريال(

1
بنك االأمل للتمويل 

15,9395632,7205342.535,9231,817االأ�صغر

اأمانة العا�صمة، اإب ، 
تعز ، ذمار، المكال، 

الحديدة، عدن

2
الموؤ�ص�صة الوطنية 

11,6839117,6063509.1387,6613,473للتمويل االأ�صغر

اأمانة العا�صمة ، تعز، 
اإب، القاعدة، ذمار، 

يريم، عب�س ،حجه 
،لحج، الحديدة

3
برنامج نماء للتمويل 

5,119339282261445,6562,422االأ�صغر
�صنعاء، تعز، عدن، 

حجه، الحديدة

4

م�صروع الم�صاعدة 
الذاتية لالدخار 

واالإقرا�س - اأبين
34,6611,177غ.م7,2381008,958256

زنجبار، اأحور، المكال، 
ال�صحر

5
موؤ�ص�صة عدن للتمويل 

7,5959810,513245039,0551,478االأ�صغر

دار �صعد، البريقة، 
المعال، التواهي، خور 
مك�صر، كريتر – عدن 

، لحج

6
�صركة االأوائل للتمويل 

4,90184012228.6048,7061,190االأ�صغر

تعز ) الكمب، حو�س 
االأ�صراف، الراهده، 

�صينه، القاعدة (

7
برنامج بنك الت�صامن 

3,3814305702.9216,2983,106للتمويل االأ�صغر

اأمانة العا�صمة، تعز، 
الحديدة ، عدن، اب، 

المكال

8
برنامج �صنعاء 

اأمانة العا�صمة2,691631,6931097.5130,869583لالإقرا�س )اآزال(

9

�صندوق تمويل 
ال�صناعات والمن�صاآت 

ال�صغيرة
2,4842601,218313,52510,813

اأمانة العا�صمة، 
تعز، عدن، المكال، 
الحديدة، اإب، ذمار

10
الموؤ�ص�صة االجتماعية 

783600721115,0021,025للتنمية الم�صتدامة

اأمانة العا�صمة، عدن، 
تعز، الحديدة، ذمار، 

اإب 

11

برنامج وادي 
ح�صرموت للتمويل 

واالدخار
1,424142,4737823.8910,194660

ح�صرموت )�صيئون، 
تريم، ال�صوم(

12

م�صرف الكريمي 
للتمويل االأ�صغر 

االإ�صالمي
330112,386731.4798309

اأمانة العا�صمة، عدن، 
تعز، الحديده، ذمار، 

اب

مناطق مختلفة67,4951,690-00-0م�صاريع مدرة للدخل13

63,56887,2773,853445,84329,743االإجمالي

غ .م: غير معروف
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وا�صلت الوحدة تقديم الدعم الفني في مجال تطوير نظام َمعين لالإقرا�س، 
كما قامت باإنزال النظام االآلي المحا�صبي بن�صخته النهائية وتجريبه في عدد 
االإدارية،  لل�صئون  اآلي  نظام  بناء  تم  كذلك  التمويل.  وبرامج  موؤ�ص�صات  من 
وتم تجريبه اأي�صًا وتطبيقه في عدد من البرامج. ونظرًا لالحتياج المتزايد 

التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  وم�صرفي  اإدارات  على  ت�صهل  تقييم  اأداة  لوجود 
»�صميد«  اأداة  تطوير  تم  فقد  باأعمالهم،  القيام  اليمن  في  العاملة  االأ�صغر 
لتقييم االأداء، حيث تم االأخذ بعين االعتبار المعايير الالزمة في تطوير هذه 

االأداة ووفقًا الأف�صل الممار�صات العالمية في مجال التمويل االأ�صغر.

ورغم الظروف التي مرت بها اليمن خالل العام، قامت الوحدة بتمويل عدد 
العاملة  واالأ�صغر  ال�صغير  التمويل  وموؤ�ص�صات  برامج  قرو�س  محافظ  من 
861,250,000 ريال )بما يعادل  في اليمن. وقد بلغ اإجمالي تلك التمويالت 
3,603,918 دوالرًا(. كما تم تمويل وكالة تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر 

المالية  غير  الخدمات  تقديم  ي�صهل  بما  رياالت،   269,389,008 بمبلغ 

للتمويل االأ�صغر  اليمن  المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر.. وكذا �صبكة  الأ�صحاب 
بمبلغ وقدره 75,491,010 رياالت.

الدعم  تقديم  وكذا  الجديدة،  المبادرات  دعم  في  ال�صندوُق  ا�صتمرَّ  وقد 
الموؤ�ص�صي وبناء القدرات لجميع برامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغير واال�صغر.

م�صروع تخريج الم�صتفيدين من خدمات �صندوق الرعاية االجتماعية 

وبقية  الم�صتفيدين،  الأن�صطة  الالزمة  االأ�صول  لتغطية �صراء  42 مليون ريال 

االأ�صول  وت�صليم  تدريب  من  االنتهاء  تم  كما  المختلفة.  الم�صروع  اأن�صطة 
ة للدخل. للم�صتفيدين للبدء باإدارة اأن�صطتهم االقت�صادية الُمِدرَّ

ا�صتخدام تقنية الهاتف المتحرك في خدمات التمويل االأ�صغر

االجتماعي  ال�صندوق  بين  التفاهم  وثيقة  على  التوقيع  العام  مطلع  في  تم 
لم�صاعدة  اال�صت�صارية  والمجموعة  البريدي  والتوفير  للبريد  العامة  والهيئة 
اإعداد ت�صور لخطة العمل التي من خاللها �صيتم  الفقراء )CGAP(، وكذا 
االأ�صغر.  للتمويل  المالية  الخدمات  مجال  في  النقال  الهاتف  خدمة  ت�صغيل 

التي  ال�صعوبات  تجاوز  في  كبير  دور  الخدمة  لهذه  يكون  اأن  المتوقع  ومن 
ال�صكاني.  والت�صتت  الم�صافات،  وتباُعد  لليمن،  الجغرافية  الطبيعة  ت�صببها 
االأمر الذي اأعاَق حركة ال�صيولة النقدية وتقديم الخدمات المالية المختلفة 

لكافة �صرائح المجتمع في كل المناطق.

البناء الموؤ�ص�صي لبرامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغير واالأ�صغر 

مكتب اال�صتعالم االئتماني
كثير  في  التمويل  وبرامج  موؤ�ص�صات  بين  حاليًا  القائمة  المناف�صة  ظل  في 
بيانات  قاعدة  اإيجاد  �صرورة  اإلى  التنبه  تم  الم�صتركة،  العمل  مناطق  من 
في  االأ�صغر  التمويل  لعمالء  االئتماني  التاريخ  معرفة  خاللها  من  يمكن 
اليمن، وكذلك الحد من حدوث ازدواج للعمالء. لذا، تم تطوير موقع مكتب 

اال�صتعالم االئتماني الخا�س بالوحدة، وتحديثه ببيانات العمالء وال�صمناء 
ن الموؤ�ص�صات والبرامج من  لجميع موؤ�ص�صات وبرامج التمويل االأ�صغر بما يمكِّ
قرار  اتخاذ  على  ت�صاعد  بيانات  اأي  عن  والبحث  عميل،  اأي  عن  اال�صتعالم 

التمويل للعميل.

الم�صتفيدين من خدمات  نقل  في  كبيرًا  دورًا  يلعب  اأن  ُيتوقع  الم�صروع  هذا 
لديها  فئة  اإلى  �صهرية  اإعانات  تتلقى  فئة  من  االجتماعية  الرعاية  �صندوق 
اأن�صطة ودخل م�صتمر.. حيث بلغ عدد الم�صتفيدين حوالي 500 م�صتفيد في 
بمبلغ   2011 عام  خالل  الم�صروع  تمويل  وتم  وتعز.  ولحج  عدن  محافظات 

و�صارك فيه  “االإبداع واال�صتثمار”،  2011 بعنوان  اأكتوبر  )كينيا( في �صهر 
اأكثر من 120 ممار�صًا للتمويل االأ�صغر من مختلف اأنحاء العالم. وقد اأحرز 
تنموية في  موؤ�ص�صة   60 اأكثر من  لها  تقدم  اأن  بعد  الجائزة  االأمل هذه  بنك 
اأ�ص�س بنك  ال�صندوق هو من  اأن  بالذكر  الجدير  واأفريقيا.  االأو�صط  ال�صرق 
% من راأ�س   45 االأمل مع منظمة االجفند والقطاع الخا�س، و�صاهم بن�صبة 
مال البنك. ويقوُم ال�صندوُق حاليًا – بالتعاُون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية 

)IFC( – بتقديم الدعم الفني للبنك في االإدارة المالية وتطوير الُمنَتج.

ُج بجوائَز عالميٍة بنك االأمل للتمويل االأ�صغر ُيَتوَّ

على هام�س القمة العالمية ال�صاد�صة الإنجازات التمويل االأ�صغر )والتي ُعقدت 
1,000 ممار�س من  اأكثر من  2011، و�صارك فيها  يوليو  في جنيف في �صهر 
بنك  فوز  عن  المنظمة  اللجنة  اأعلنت  العالم(،  اأنحاء  جميع  من  دولة  مائة 
التمويل االأ�صغر )منتج  ابتكار في منتجات  العالمية الأف�صل  االأمل بالجائزة 
االدخار، ومنتج االإجارة المنتهية بالتمليك، ومنتج التكافل االإ�صالمي(. كما 
تم تتويُج البنك  بجائزة االإبداع في ال�صرق االأو�صط واأفريقيا والتي تنظمها 
وترعاها منظمة Wade Hanson، وذلك اأثناء الموؤتمر الذي اأقيم في نيروبي 
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ور�ص عمل
اأقاَم ال�صندوُق ور�صة عمل ت�صتهدف �صركاءه في مجال التمويل االأ�صغر، وذلك 
لمناق�صة تداعيات الظروف التي مرت بها اليمن خالل العام، وتاأثيرها ال�صلبي 
20 م�صاركًا  على برامج وموؤ�ص�صات االإقرا�س. ركزت الور�صة )التي ح�صرها 
للتمويل االأ�صغر( على تبادل  اليمن  التمويل و�صبكة  يمثلون موؤ�ص�صات وبرامج 
 ،2011 عام  عمل  خطط  وكذلك   ،2010 لعام  االأداء  وا�صتعرا�س  الخبرات، 
الُم�صتخدمة  والمنهجيات  لالأ�صاليب  ذهني«  »ع�صف  عمل  اإلى  باالإ�صافة 
اأهمية  وكذا  خاللها،  التعامل  وكيفية  الراهنة،  الظروف  اآثار  من  للتخفيف 

ور�صة  عقد  تم  كما  الممكنة.  االحتماالت  كل  لمواجهة  طوارئ  خطط  اإعداد 
وبنوك  وموؤ�ص�صات  لبرامج  الداخلية  المراجعة  وطرق  اإجراءات  حول  عمل 
التمويل االأ�صغر، ح�صرها عدٌد من موظفي المراجعة الداخلية لتلك البرامج 
والموؤ�ص�صات والبنوك. وجرى في الور�صة تباُدل الخبرات لمعرفة المزيد من 
اختالل  اأي  ومعرفة  اكت�صاف  �صاأنها  من  التي  الرقابية  واالإجراءات  االأ�صاليب 
مالي اأو عملياتي قد تتعر�س لها برامج وموؤ�ص�صات وبنوك التمويل االأ�صغر في 

اليمن.

الم�صادقات الميدانية
نتائجها  وتنعك�ُس  الوحدة،  تنفذها  التي  الميدانية  الم�صادقاُت  ا�صتمرْت 
واأثرها االإيجابي على تعزيز الرقابة الميدانية الأداء برامج وموؤ�ص�صات التمويل 
لت فرق ميدانية تم تدريبها وتاأهيلها في مجال الم�صادقات  االأ�صغر. وقد �ُصكِّ

الميدانية، وتم النزول اإلى فروع م�صروع الم�صاعدة الذاتية لالدخار واالإقرا�س 
فروع  اإلى  وكذا  المحافظة(،  عا�صتها  التي  االأحداث  )قبل  اأبين  في محافظة 

الموؤ�ص�صة الوطنية للتمويل االأ�صغر في �صنعاء وحجة والحديدة.

واالأ�صغر،  ال�صغيرة  المن�صاآت  تنمية  وكالة  م�صاريع  تمويَل  ال�صندوُق  ُيوا�صُل 
العامة  االإدارة  في  الوكالة  عمليات  بدعم  تتعلق  م�صاريع   7 تطوير  تم  حيث 
وفروعها، وتدريب العاملين فيها، والقيام بعدة اأن�صطة وفعاليات. وفي ما يلي 

نبذة عن اأهم االأن�صطة واالأعمال التي قامت بها الوكالة:
بعقد  الوكالة  قامت  ال�صغيرة:  الم�صاريع  اإدارة  دبلوم  على  التدريب   -
تطويره  تم  الذي  ال�صغيرة  الم�صاريع  اإدارة  دبلوم  على  للتدريب  برامج  عدة 
المحا�صبة،  )الت�صويق،  مجاالت  يت�صمن  الذي  اإيدج  بزن�س  برنامج  منهج  من 
الموارد الب�صرية، مهارات اإنتاجية �صخ�صية( حيث تم تطوير تلك الدورات من 
برنامج بزن�س اإيدج من قبل مدربين معتمدين من قبل موؤ�ص�صة التمويل الدولية 
االإنتاجية  اأ�صحاب الجمعيات  194 متدربًا من  التدريب  ا�صتهدفت برامج  وقد 
ال�صمكية والزراعية والحرفية وعمالء التمويل االأ�صغر في محافظات الحديدة 
اإدارة  في  االإدارية  قدراتهم  رفع  على  التدريب  ركز  حيث  وح�صرموت،  وذمار 

م�صاريعهم.
عمل  ور�صة  الوكالة  نظمت  الم�صاريع:  �صاحبات  تدريب  منهج  مراجعة   -
لمراجعة منهج تدريب �صاحبات الم�صاريع ب�صنعاء، وذلك بم�صاركة ا�صت�صاري 
اإعداد  في  متخ�ص�صين  محليين  ا�صت�صاريين   3 مع  الدولية  العمل  منظمة 
لتدريب مدربات  االأولى  العمل  ور�صة  تم عقد  التدريبية. كما  المواد  ومراجعة 
اإلى تدريب مدربات على كيفية  لبرنامج �صاحبات الم�صاريع. وهدفت الور�صة 
ا�صتخدام وتطبيق المنهج واالأدوات الم�صاعدة داخل اليمن، حيث تم بالتعاون 

مع منظمة العمل الدولية اختيار 25 متدربة من 4 جهات �صريكة للبرنامج. 
- مدربو برنامج KAB: اأقامت الوكالة دورة تدريب المدربين لبرنامج »تعرف 
على عالم االأعمال« )كاب( بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمحافظة عدن، 
من  ومعاهد(  )جامعات  خا�صة  تعليمية  جهات  من  مدربًا   27 فيها  �صارك 
محافظات عدن وال�صالع ولحج واأبين، باالإ�صافة اإلى مندوبين من بنك االأمل 
واأقامت  ال�صغيرة.  للم�صاريع  القرو�س  وتقديم  المالي  بالجانب  خا�صة  كجهة 
العالي،  التعليم  لوزارة  عدن  بمدينة  للبرنامج  تعريفية  ور�صة  اأي�صًا  الوكالة 
الوزارة  جامعات  منهاج  �صمن  البرنامج  اإدخال  �صبل  بحث  اإطار  في  وذلك 
بمناق�صة  الوزارة  قبل  من  االأولية  بالموافقة  الور�صة  خرجت  وقد  وكلياتها. 

اإدخال البرنامج �صمن مناهج الجامعات والمعاهد. كما وا�صلت الوكالة تنفيذ 
البرنامج، حيث قامت باإعداد قاعدة بيانات لمدربي البرنامج في اأنحاء اليمن 
البرنامج  اأداء  135(، وذلك لمتابعة  العام والخا�س )وعددهم  مع القطاعين 
مع  وربطهم  اال�صت�صارية،  على خدماتهم  الح�صول  بهدف  موؤ�ص�صاتهم،  �صمن 
القطاعات الم�صتفيدة منهم، وكذلك اكت�صاف المدربين الذين لديهم اإمكانيات 
كما  اليمن.  في  البرنامج  لمدربي  وطني  فريق  اإن�صاء  بهدف  قدراتهم  لتطوير 
مدن  في  البرنامج  من  الم�صتفيدين  الطالب  بيانات  باإدخال  الوكالة  قامت 
�صنعاء وعدن ولحج وال�صالع واأبين )وعددهم 3,200 طالب( اإلى نظام تقييم 
اأثر برنامج كاب على الطالب )وهو نظام اأعدته الوكالة( لقيا�س اأثر البرنامج 
على توجهاتهم، حيث اأظهرت النتائج تغييرًا اإيجابيًا كبيرًا في توجهات الطالب 

اإلى العمل الحر كخيار مهني م�صتقبلي لهم.
َوُعِقَدْت كذلك 16 دورة تدريبية ق�صيرة لبرنامج كاب، ا�صتهدفت 480 طالبًا، 
ف�صاًل عن عقد 12 اجتماعًا تعريفيًا بالبرنامج لـ330 طالبًا بالتعاون مع القطاع 
الخا�س في محافظات عدن ولحج وال�صالع في الفئة العمرية من 18–30 �صنة 
في  درو�صًا  المتدربون  وتلقى  والمعاهدالتقنية.  والكليات  الثانوية  خريجي  من 
التثقيف الريادي، واإن�صاء الم�صاريع ال�صغيرة. وقد بحث معظم ال�صباب ب�صكل 
وكذلك  لهم،  م�صتقبلي  مهني  كخيار  الخا�س  لح�صابهم  العمل  اإمكانية  جدي 
كيفية اال�صتفادة من البرنامج للعمل ب�صكل منتج في اأي مجال �صواء في القطاع 
العام اأو القطاع الخا�س. وقدم المتدربون – عند انتهاء الدورات – عددًا من 
تح�صين  بهدف  لبيئتهم  المنا�صبة  الناجحة  ال�صغيرة  االأعمال  م�صاريع  خطط 
م�صتواهم المعي�صي والمهني، مثل افتتاح محل لالت�صاالت واالألعاب، ومحالت 

لالإنترنت، و�صبكات االألعاب بالنت، و�صناعة البخور، والكوافير لل�صيدات.
لبرنامج  تعريفية  عمل  ور�صة  الوكالة  اأقامت  طموحي:  برنامج  م�صروع   -
»طموحي« بالتعاون مع موؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر بهدف فتح اآفاق جديدة 
بح�صب  الجديدة  الم�صاريع  اأو  القائمة  م�صاريعهم  تمويل  خالل  من  لل�صباب 
احتياجاتهم التمويلية لتوفير فر�س عمل بديلة للحد من البطالة والتقليل من 

ن�صبة الفقر.

الخدمات غير المالية )وكالة تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر(
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في  بالبدء  اك�صيوتران  مركز  مع  بالتعاون  الوكالة  قامت  الجرافيك:   -
تدريب 10 من مدربي ق�صم الجرافيك ديزاين بكلية المجتمع بعدن، وذلك 
لغر�س تطوير قدراتهم التقنية في ا�صتخدام هذه البرامج، وبالتالي تطوير 

قدرات الق�صم لتخريج دفعات من الطالب المتميزين ل�صوق العمل.
المنهج  وفق   واالأجهزة  ال�صبكات  �صيانة  في  دورة  تنفيذ  تم  ال�صبكات:   -
دورتين  وكذلك  متدربًا،  ع�صر  لخم�صة   CompTIA من    المعتمد  الدولي 
هذه  ا�صتهدفت  متدربًا.  لثالثين  االلكترونية  المواقع  وبرمجة  لت�صميم 
واإعطائهم  التقنية،  مهاراتهم  لتطوير  التقنية  الكليات  خريجي  الدورات 

فر�صه للدخول اإلى �صوق العمل.
- دورات �صيانة المكيفات: في اإطار رفع قدرات اأ�صحاب الم�صاريع الفنية 
ال�صغيرة، قامت الوكالة بتنفيذ دورة تدريبية بمدينة عدن في مجال �صيانة 

المكيفات الحديثة لخم�صة ع�صر متدربًا من العاملين في هذا القطاع.
�صيانة  مجال  في  العاملين  من  �صخ�صًا   30 َب  ُدرِّ المحمول:  الهاتف   -
الهواتف المحمولة، وذلك �صمن م�صروع برنامج “طموحي” وم�صروع تطوير 

المهارات وبناء القدرات.
- م�صروع �صيانة مكائن قوارب اال�صطياد لل�صياد التقليدي: تحت �صعار 
اأقيمت ور�صة عمل تعريفية بمدينة المكال  “بناء قدرات ال�صياد التقليدي”، 
�صاحل  مديريات  في  ال�صمكية  الجمعيات  �صيادي  من   300 تدريب  بهدف 
ح�صرموت والمهرة و �صبوة. وتم التعاقد لعقد 10 دورات تدريبية لتدريب 200 
�صياد تقليدي في مهارات �صيانة واإ�صالح اأعطال المحركات البحرية. كما 
اأقيمت دورة تدريب المدربين لـع�صرة من �صيادي الجمعيات ال�صمكية حول 
ال�صيادين  تدريب  م�صروع  من  ثانية  وكمرحلة  التدريب.  واأ�صاليب  مهارات 
 .)GPS( الجغرافي  ع  التمو�صُ نظام  اأجهزة  ا�صتخدام  في  التقليديين 
ول�صمان ا�صتدامة الم�صروع، قامت الوكالة بعقد دورة تدريب مدربين على 
هذه االأجهزة في مدينة المكال )ح�صرموت( بالتن�صيق مع جمعية �صيادي 
ال�صحر التعاونية ال�صمكية، حيث ا�صتهدَف التدريُب 13 متدربًا من جمعيات 

�صمكية من مختلف المناطق ال�صاحلية للمحافظات الثالث.

قامت  المزارعين:  وتدريب  المح�صنة  المدخالت  ا�صتخدام  تطوير   -
�صارك  المزارعين،  لتدريب  بتنفيذ دورة  بالتعاون مع �صركة محلية  الوكالة 
وقد  ال�صالع.  محافظة  في  مختلفة  مديريات  في  يعملون  مزارعًا   25 فيها 
�صجع  وقد  الزراعية.  العملية  في  حديثة  وتقنيات  طرقًا  الدورة  ت�صمنت 
التي  المح�صنة  البذور  ا�صتخدام  على  المزارعين  من  عددًا  التدريب  هذا 
تتميز باإنتاجيتها العالية، ومقاومتها لالآفات الح�صرية، وقلة تكلفة زراعتها 
القيم  �صل�صلة  تحليل  م�صروع  اإطار  وفي  القديمة.  التقليدية  بالطرق  مقارنة 
ال�صالع على  الطماطم في محافظة  50 من مزارعي  تدريب  تم  الم�صافة، 
نظريًا  ال�صحيح  بال�صكل  ا�صتخدامها  وطرق  نة  الُمَح�صَّ المدخالت  اأهمية 
وعمليًا. كما تم عقد دورات تدريبية ا�صتهدفت 100 من مزارعي الطماطم 
توزيع �صتالت مح�صنة  تم  الم�صروع، حيث  اإطار هذا  في محافظة لحج في 
لكل مزارع. وجرى كذلك اختيار 15 من مزارعي الحبحب )البطيخ االأحمر( 
للم�صاركة في دورة  الحديدة(  والدريهمي )محافظة  العبا�صي  في منطقتي 
تدريبية. وقد تم افتتاح اأول م�صتل للخ�صار في مدينة الحديدة لت�صتيل بذور 
البدء  وتم  بذرة،   81,500 من  اأكثر  عددها  بلغ  والتي  المهجنة،  الحبحب 
الحبحب،  مح�صول  لزراعة  الجديدة  التقنيات  على  المزارعين  بتدريب 

باالإ�صافة اإلى دعوة 6 �صركات زراعية للم�صاركة في التدريب.
�صنعاء  جامعة  مع  بالتعاقد  الوكالة  قامت  البن،  م�صروع  تنفيذ  �صياق  وفي 
الإجراء تحليل لعينات التربة الماأخوذة من الحقول قيد الدرا�صة في المناطق 
�صنعاء(  )مناخة،  حراز  منطقتـَْي  من  كل  في  البن  لزراعة  الم�صتهدفة 
وطالوق )الم�صراخ، تعز( بغر�س ربط نتائجها مع العوامل الموؤثرة �صلبًا اأو 

اإيجابيًا على اإنتاجية البن اليمني.
-تدريب نازحين من اأبين: قامت الوكالة بتوقيع اتفاقية مع برنامج االأمم 
المتحدة االإنمائي لتنفيذ م�صروع تدريب وتاأهيل 400 �صاب من النازحين من 
محافظة اأبين، وذلك في مجاالت فنية وتقنية تهيئهم للح�صول على فر�س 

عمل اأكبر. وقد تم تحليل احتياجات النازحين كخطوة اأولى للم�صروع.
- م�صروع مركز اال�صت�صارة التقني: تم اأوائل العام افتتاح مركز اال�صت�صارة 
المن�صاآت  احتياجات  ربط  اإلى  يهدف  والذي  ال�صالع،  محافظة  في  التقني 
زراعية،  تجارية،  )�صناعية،  الخدمات  دي  بمزوِّ وال�صباب  ال�صغيرة 

اأكاديمية( في ال�صوق المحلية والخارجية.
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يقوُم ال�صندوُق بتمويل �صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر للقيام باأن�صطتها 
الم�صترك مع برنامج االأمم  بالتن�صيق والعمل  في المناطق المختلفة 
دوراٍت  ال�صبكة  نفذت  العام،  وخالل   .)UNDP( االإنمائي  المتحدة 
)مهارات  االأ�صغر  التمويل  وبرامج  موؤ�ص�صات  في  للعاملين  تدريبية 
واتخاذ  الم�صكالت،  حل  التقارير،  كتابة  ال�صوق،  درا�صة  التخطيط، 
القرار، دورة تدريب مدربين، اإدارة االأزمات واإعداد خطة الطوارئ، 
الخا�س  ل  التوا�صُ دليل  تطوير  تم  كما  الب�صرية(.  الموارد  واإدارة 
الحالي على  الو�صع  »اأثر  بعنوان  ور�صة عمل  ال�صبكة، وعقد  باأع�صاء 

التمويل االأ�صغر في اليمن«.
للموؤ�ص�صات:  والتدريبية  الفنية  االحتياجات  درا�صة  تنفيذ 
للموؤ�ص�صات  التدريبية  الفنية  االحتياجات  تقييم  لدرا�صة  متابعة 
 ،2010 عام  االأ�صغر  للتمويل  اليمن  �صبكة  نفذتها  التي  االأع�صاء 
لتحديد   2011 دي�صمبر  في  مماثلة  درا�صة  بتنفيذ  ال�صبكة  قامت 
اال�صتبيان، وحلقات  اتباع طريقة  وتم   .2012 لعام  االحتياجات  هذه 

�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
النقا�س للمدراء التنفيذيين واالإدارات العليا والو�صطى للموؤ�ص�صات، 
االأع�صاء  تقييم  على  الدرا�صة  وركزت  االإقرا�س.  وم�صوؤولي 
التدريب  جودة  حيث  من  ال�صبكة  قدمتها  التي  ال�صابقة  للتدريبات 

المقدم، والمدرب، والمواد التدريبية، والترتيبات اللوج�صتية.
الحملة  ال�صبكة  د�صنت  االأ�صغر:  بالتمويل  التعريفية  الحملة 
من  النوع  بهذا  الوعي  زيادة  بغر�س  االأ�صغر  بالتمويل  التعريفية 
التمويل، والو�صول اإلى اأكبر عدد من الم�صتفيدين، وذلك من خالل 
عدد من االأدوات الت�صويقية )كاالإعالنات في ال�صحف والتلفزيون 
واالإذاعات المحلية، وكذا اللوحات الكبيرة، وتوزيع البرو�صيورات، 
عمل  ور�س  واإقامة  االأ�صغر،  بالتمويل  التعريفية  الخيام  ون�صب 

وندوات(.

م�صرف الكريمي للتمويل االأ�صغر االإ�صالمي    
االأ�صغر  للتمويل  الكريمي  م�صرف  مع  التعاوَن  ال�صندوُق  يوا�صُل 
االإ�صالمي الذي ُيعتبر اأول بنك في اليمن في مجال التمويل االأ�صغر 
من  المالية  خدماته  يقدم  حيث  الخا�س،  القطاع  ويديره  يملكه 

خالل ع�صرة فروع موزعة في اأنحاء البالد. ومنذ اإن�صاء الم�صرف، 
و�صل عدد القرو�س الموزعة تراكميًا اإلى 678 قر�صًا بمبلغ اإجمالي 

256,173,952 ريااًل.

KAB التدريب على منهجي
وBusiness Edge يدعم 
ال�صباب في اإدارة وتطوير 

اأعمالهم   
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اإيجاد  في  ال�صباب  لم�صاعدة  االجتماعي  ال�صندوق  ي�صعى 
فر�س عمل جديدة واإدخال مجاالت عمل حديثة وغير تقليدية 
المنتجات  من  الكثير  دخول  مع  ال�صيما  المحلية  ال�صوق  اإلى 
البرنامج  هو  »طموحي«  برنامج  وكان  اإليها.  تقنيًا  المتطورة 
وتحقيق  ال�صباب  تحفيز  على  يركز  الذي  االأحدث  الريادي 
طموحهم الخا�س بالتركيز على المهارات والقدرات المتعلقة 
بالعمل الحر عبر مجموعة من الم�صاريع المترابطة من تدريب 

وا�صت�صارات ودرا�صات واإقرا�س.
 )SMEPS( افتتحت وكالة تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر
 -  2010( “طموحي”  برنامج  االجتماعي  لل�صندوق  التابعة 
2000 �صاب و�صابة  اأكثر من   2011( ونجح في تدريب ودعم 

اقت�صادية  قطاعات  ودخول  ال�صغيرة  الم�صاريع  اإدارة  على 
وت�صميم  االآلي  الحا�صب  و�صيانة  الجوال  �صيانة  مثل  جديدة 
الزراعية  الُمدخالت  وتعزيز  الجرافيكي   والت�صميم  الويب 
اأولية في محافظات  كتجربة  “طموحي”  الم�صتوردة. ويطبق 

عدن ولحج واأبين وال�صالع.
الحديثة  والبرامج  المناهج  من  �صل�صلة  البرنامج  يحوي 
التي  القيم”  “�صل�صلة  مثل  اليمن  في  نوعها  من  والفريدة 
التناف�س  من  والمتو�صطة  ال�صغيرة  الم�صاريع  اأ�صحاب  تمكن 

مواجهة  ذلك  يتطلب  حيث  والعالمي،  المحلي  الم�صتوى  على 
العقبات وا�صتغالل الفر�س التي تمنحها البيئة التي تعمل بها 

تلك الم�صاريع واالأعمال.
كما ي�صمل عددًا من المناهج ذات التوجه االإداري مثل برنامج 
منظمة  مناهج  اأحد   )KAB( االأعمال”  عالم  على  “تعرف 
الفني  التعليم  وزارة  عممته  ما  �صرعان  الذي  الدولية   العمل 
ومراكزها  لمعاهدها  الدرا�صية  الخطة  في  المهني  والتدريب 
التي  الوكالة  مع  تعاون  مذكرة  توقيعها  عند  وذلك  التعليمية 
التدريبية  والمواد  والخبراء  المدربين  تدريب  نفقات  تحملت 
وتكلفة تكييفه للبيئة اليمنية. كما تحملت الوكالة نفقات طبع 
الكتاب الخا�س بالمنهج، وتم ابتعاث فريق من الوزارة لتبادل 
الخبرات مع الدول المطبقة للبرنامج. واتفق الجانبان القيام 
البرنامج،  ل�صير  الم�صتمر  التقييم  باأعمال  م�صتركة  ب�صورة 

وتقييم اأثر البرنامج.
كما كان برنامج بزن�س اإيدج �صمن تلك المناهج الهامة، وهو 
�صل�صلة من المنتجات والخدمات التدريبية المتخ�ص�صة قامت 
موؤ�ص�صة التمويل الدولية بتطويرها الإدارة الم�صاريع ال�صغيرة. 
النواحي  اإدارة  في  المتمثلة  الجوهرية  المهارات  على  وتركز 

المالية والت�صغيل والت�صويق واإدارة الموارد الب�صرية.

االإطار 13
برنامج »طموحي«.. 

االإبداع بطعم 
طموح ال�صباب

اأحد المتدربين في برنامج طموحي ويدعى ح�صن فهمي يعمل 
ويدر�س  عدن،  مدينة  في  واالإعالن  للدعاية  �صغير  مكتب  في 
فكر  الجامعة.  في  الدعائي  والت�صميم  الجرافيكي  الفن 
ح�صن بااللتحاق بدورة ت�صميم مواقع االنترنت �صمن برنامج 
»طموحي« كون ذلك جزءًا من درا�صته االأكاديمية، ثم انه جزء 
هام يمكن اأن يحقق له قفزة نوعية في م�صتقبله المهني. تمكن 
الكترونية  مواقع  ت�صميم  من  بالبرنامج  التحاقه  قبل  ح�صن 
مكنته  الدورة  تلك  اأن  اإال  المدينة،  في  الموؤ�ص�صات  من  لعدد 
من تطوير مهاراته لت�صمل برمجة وتطوير المواقع اإلى جانب 
ت�صميم المواقع التفاعلية وغير التفاعلية. يفكر ح�صن اليوم 
لمنتجات  الترويج  بغر�س  الخا�س  الدعائي  موقعه  بطرح 
م�صروعه ال�صغير.  ويفخر بتنفيذ م�صروع التخرج للمجموعة 
ت�صميم  جهود  ح�صن  قاد  حيث  البرنامج،  في  المتدربة 
 Aden( وتطوير وجمع بيانات موقع دليل �صياحي لمدينة عدن
Panorama(. والدليل يفيد الزائر االأجنبي ويوفر المعلومات 

والخدمات ال�صياحية عن المدينة.
قال:  المتدربين  واأحد  الهند�صة  كلية  في  طالب  القادر  عبد 

المهارات  الكثير من  تعلم  للبرنامج منها  اأهداف  هناك عدة 
مديرًا  تكون  اأن  كيفية  ومعرفة  وتوظيفه  الوقت  اإدارة  في 
المحا�صبة  عن  الكثير  اأي�صا  وتعلمنا  فعالية،  اأكثر  تكون  وان 
في  فمثاًل   . المالي  والتقييم  والترويج  واالإعالن  والت�صويق 
اإدارة الوقت نتعلم كيف نح�صل على الفائدة المثلى من الوقت 
وكيف نطبق هذه االأفكار على م�صاريعنا الخا�صة وكيفية البدء 
يتحول  وبعدها  فكرة  مجرد  البداية  في  كونه  من  بالم�صروع 

االأمر اإلى م�صروع "اأي يكون م�صروعًا على اأر�س الواقع".
و�صاركه الحديث الطالب اأحمد لطفي خريج من كلية ال�صيدلة 
في  دورات  واأخذت  الدورة  هذه  في  “ا�صتركت  قال:  الذي 
من  الكثير  وا�صتفدت  والمحا�صبة  الم�صاريع  واإدارة  الت�صويق 
كما  ج..  كمروِّ وعملي  تخ�ص�صي  بين  ربطت  الأنها  درا�صتي 
تعلمُت اأي�صًا كيف اأدير وكيف اأقود فريق العمل وكيف اأتعامل 
وبالفعل  والخ�صارة.  المك�صب  اح�صب  وكيف  االأخطاء  مع 
ا�صتطعُت اأن اأجعل نف�صي قادرًا على اأن اأكون في يوٍم ما اأحد 

رجال االأعمال".

ربط التخ�ص�ص بم�صروع �صغير
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�صكل )4(
محفظة القرو�ص القائمة 

)2011–1998(
)األف الريال( 

�صكل )5(
مبالغ االدخارات

)2011–1998( 
)األف ريال( 

�صكل )3(
عدد الُمقتر�صين 

خرين الن�صطين  والُمدَّ
 )2011–1998(
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ر الموؤ�ص�صي لل�صندوق التطوُّ

المربع عن العام الما�صي )2010( بمعدل %6.15 ب�صبب 
االأو�صاع غير الم�صتقرة التي مرت بها البالد خالل عام 
االأجنبية،  العمالت  اأ�صعار �صرف  ا�صتقرار  2011، وعدم 

وارتفاع اأ�صعار الوقود )الجدوالن 14 و15(.

اجتماعات مجل�ص االإدارة

 2011 يناير   16 االإدارة اجتماعًا واحدًا في  عقَد مجل�ُس 
اإدارة  مجل�س  ورئي�س  الوزراء  مجل�س  رئي�س  برئا�صة 
فيه  ناق�س  مجور،  محمد  علي   / الدكتور  ال�صندوق، 
واأقر خطة عمل  ال�صابق،  االإدارة  مح�صر اجتماع مجل�س 

المرحلة  اإقرار  تم  كان  وقد  2011. هذا  لعام  ال�صندوق 
واأي�صًا  عملياتها،  ودليل  االجتماعي  لل�صندوق  الرابعة 

خطتها التنفيذية.

تحديث نظام المعلومات الجغرافية

المعلومات  نظام  تطوير  في  العام  خالل  اال�صتمرار  تم 
واال�صتهداف  التخطيط  عملية  لتي�صير  الجغرافية 
ربط  نظام  ت�صميُم  تمَّ  حيث  ال�صندوق،  لتدخالت 
والديموغرافية  ال�صكانية  والموؤ�صرات  للبيانات  اآلي 
 )MIS( االإدارية  المعلومات  نظام  في  واالجتماعية 
ال�صندوق  م�صاريع  ا�صتعرا�س  اإمكانية  مع  لل�صندوق 
ث اآليًا.. باالإ�صافة اإلى البدِء في ربط  وبياناتها ب�صكل ُمَحدَّ
المحلية  المجتمعات  بم�صاركة  االحتياج  درا�صات  تقارير 
)PRA( بعدٍد من مواقع القرى والعزل والمديريات التي 
تمت فيها هذه الدرا�صات – مع ال�صور الخا�صة بها. كما 

“المركز  في  الرقمية  بالخارطة  االآلي  الربط  اإنجاُز  تم 
تنفيذ عدد  وجرى كذلك  ُبعد”.  اليمني لال�صت�صعار عن 
ل�صباط  الجغرافية  المعلومات  نظم  في  الدورات  من 
تقنيات  ا�صتخدام  في  معارفهم  تطوير  بغر�س  الم�صاريع 
العملية..  المجاالت  في  منها  واال�صتفادة  النظم،  هذه 
المكانية  المواقع  تحديد  نظام  ا�صتخدام  حول  وكذا 
 ،)GPS( الجغرافي  ع  التمو�صُ نظام  اأجهزة  با�صتخدام 
والطرق المختلفة الأخذ اإحداثيات الم�صاريع وعك�صها في 

نظام المعلومات االإدارية.

مراقبة الكلفة

يقوُم  التي  الم�صاريع  تكلفة  مراقبة  على  ال�صندوُق  يعمُل 
بتنفيذها، ويوليها اأهمية خا�صة.. كما يحر�ُس—في ذات 
ينفذها.  التي  للم�صاريع  الجودة  تحقيق  الوقت—على 
وقد لوحظ، خالل عام 2011، وجود زيادة في �صعر المتر 
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2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998/97 العام

364.32 317.18 316.35 328.55 259.8 239 217.4 185.5 170.8 154.2 147.75 147.06 152.18 180.27
من�صاآت 
بطابق 

واحد

293.18 267.55 270.31 272.14 226 214 189.2 164.6 152.3 126.8 120.97 125.53 131.52 155.09 من�صاآت 
بطابقين

268.00 254.16 264.01 257.02 201.7 182 176.4 143 135.5 — — — — —
من�صاآت 

بثالثة 
طوابق

237.35 — — — — — — — — — — — — —

من�صاآت 
باأربعة 
طوابق

284.47 267.98 272.10 273.88 225.6 210 192 167 154.2 136.1 126.98 137.24 139.42 163.14
متو�صط 

الكلفة

الم�صدر: نظام المعلومات االإدارية )ال�صندوق االجتماعي للتنمية(

الجدول 14
متو�صط كلفة المتر 

المربع لم�صاريع 
التعليم )المدار�ص( 

لعام 2011 )بالدوالر(
ح�صب عدد االأدوار
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معدل كلفة المتر عدد الم�صاريعالفئة
المربع

23252.91منطقة ح�صرية

52291.88منطقة �صبه ح�صرية

42303.59منطقة متو�صطة البعد

20313.02منطقة بعيدة و�صعبة

1317.50منطقة نائية و�صديدة ال�صعوبة

138284.47االإجمالي/ المتو�صط

الم�صدر: نظام المعلومات االإدارية )ال�صندوق االجتماعي للتنمية(

الجدول 15
متو�صط كلفة المتر المربع 

لم�صاريع التعليم )المدار�ص( 
لعام 2011 )بالدوالر(

ح�صب فئات المناطق

تقوية عالقاته  بال�صندوق  الخا�صة  االت�صال  ا�صتراتيجية  ت�صتهدف 
مع كافة �صركائه عبر العديد من االأن�صطة االت�صالية التفاعلية. وقد 
اأدت التغيرات ال�صيا�صية واالجتماعية خالل العام اإلى بروز تحديات 
اأمام ال�صندوق االجتماعي، ال�صيما  تلك التي ارتبطت بتدهور ثقة 
في  التنموية  العملية  ا�صتمرار  وفي  الم�صرفي  القطاع  في  الممولين 
ظل تلك االو�صاع، مما ادى الى انخفا�س  تدفق الموارد. تبعًا لذلك، 
فقد عمد ال�صندوق اإلى التركيز في ان�صطته االت�صالية على اهمية 
الم�صتهدفة،  والمناطق  الفئات  لخدمة  ال�صندوق  عمليات  ا�صتمرار 
الى  حاجتهم  فيها  ظهرت  التي  الظروف  تلك  ظل  في  وخ�صو�صًا 
دور  اإبراز  واأي�صًا  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكثر  ال�صندوق  تدخالت 
ال�صندوق كموؤ�ص�صة تنموية مهنية، ومن اأجل ا�صتمرار تدفق الموارد 
مع خف�س وتيرة الظهور االإعالمي المحلي لي�صبح اأهم جوانبه اإبراز 

قدرة ال�صندوق على موا�صلة عملياته في جميع المناطق.

على  العام  خالل  الجديدة  االت�صالية  االأن�صطة  معظم  تركزت  وقد 
المطبوعات  با�صتخدام  توثيق  بتوفير  الممولين  مجتمع  ا�صتهداف 
تنفيذ  و�صع  تبين  الميدان  من  حاالت  ودرا�صة  والفيديو  وال�صور 
الم�صاريع. كما ركز التوثيق على ر�صد كافة التحديات التي وقفت اأمام 
تنفيذ الم�صاريع واأ�صباب قرارات ال�صركاء المحليين باال�صتمرار في 
الت ال�صندوق  التنفيذ. وخل�صت الدرا�صة اإلى عدم تاأثر بع�س تدخُّ
بتلك الظروف، بينما كانت بع�س القطاعات مالئمة لمعالجة بع�س 

تاأثيرات تلك الم�صاكل. 
كما تم، خالل العام، ا�صتكماُل اإعداد التقرير ال�صنوي لل�صندوق لعام 
2010، واإ�صدار اأربع ن�صرات ُربعية لعام 2011. و�صدر كذلك التقويم 

ال�صنوي لعام 2012 الحائطي والمكتبي.

المراقبة والتقييم
توفير  اإلى  والتقييم  المراقبة  مجالـَْي  في  ال�صندوق  ن�صاُط  يهدُف 
مدى  عن  وذلك  والمانحين،  والحكومة  ال�صندوق  الإدارة  معلومات 
على  والتقييم  المراقبة  مجاال  ويعتمد  ال�صندوق.  وفعالية  كفاءة 
المعلومات،  اإدارة  نظام  ذلك  في  بما  للبيانات،  مختلفٍة  م�صادَر 
والزيارات الميدانية، و�صجالت الم�صاريع، وكذا البيانات الخارجية 
الحكومية.  الموؤ�ص�صات  من  وغيره  لالح�صاء  المركزي  الجهاز  من 
عن  ثة  محدَّ ومعلومات  بيانات  والتقييم  المراقبة  نظاُم  ويوفُر 
بمراجعة  بالقيام  ي�صمح  بما  ال�صندوُق،  ينفذها  التي  العمليات 

منهجية الأداء ال�صندوق وتنفيذ الم�صاريع والبرامج.

لمخرجات  م�صتقل  خارجي  لتقييم  دوري  ب�صكل  ال�صندوُق  ويخ�صُع 
يقوُم  و  الُم�صتهَدفة،  الفئات  على  برامجه  و  م�صاريعه  واأثر  وفعالية 
تعزيز  وبالتالي  منها،  والتعلُّم  ومناق�صتها،  التقييم،  نتائج  بن�صر 

وتح�صين تدخالته.
ْين: الم�صح  وخالل عام 2011، قاَم ال�صندوُق بتنفيذ م�صَحْين ميدانيَّ
المطرية،  الزراعة  لم�صروع  الريفي  االإنتاج  ن  ُمَكوِّ لتقييم  الَبعدي 
اإلى  باالإ�صافة  العمالة..  كثيفة  االأ�صغال  لم�صروع  الَبعدي  والم�صح 

تكثيف الرقابة الميدانية على تنفيذ الم�صاريع.

ا�صتراتيجية االت�صال
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ا�صتكمَل ال�صندوُق االجتماعي – خالل العام – تقييمًا مكتبيًا ل�صيا�صة 
المالية  المخ�ص�صات  توزيع  في  ال�صندوق  يتبعها  التي  اال�صتهداف 
والم�صاريع التنموية والخدمية التي ينفذها. وي�صتخدُم التقييُم موؤ�صر 
لعام  لل�صكان  العام  التعداد  با�صتخدام  اليمن  في  قرية  كل  في  الفقر 
2004، حيث يتم ت�صنيف هذه القرى اإلى اأربع مجموعات، تمثل القرى 

والقرى  فقرًا،  االأكثر  المناطَق  منها  الرابعة  المجموعة  في  الواقعة 
حااًل  االأف�صل  هي  االأولى  المجموعة  في  لها(  المجاورة  )والمناطق 
ال�صندوق  م�صاريع  في  اال�صتهداف  اأداِء  بتقييم  ي�صمُح  وهذا  ن�صبيًا. 
وقد  م�صاريعه.  ال�صندوُق  فيها  ينفذ  التي  القرى  معرفة  خالل  من 
التنمية  برنامَجْي  اإطار  في  م�صروعًا   6,334 ومراجعة  ا�صتعرا�ُس  تم 
الو�صول  العمالة، وذلك بغر�س  واالأ�صغال كثيفة  والمحلية  المجتمعية 
كونهما  البرنامجين،  هذين  في  اال�صتهداف  الأداء  اأف�صل  فهم  اإلى 
الفقيرة  المحلية  المجتمعات  وي�صتهدفان  ال�صندوق،  برامج  اأكبر 

والمحتاجة. واأظهرْت نتائُج التقييم المكتبي تطورًا مطردًا في جانب 
اإطار  )في  والطرق  والمياه  العمل  مقابل  النقد  لم�صاريع  اال�صتهداف 
من   %  71 المثال،  �صبيل  فعلى   – العمالة(  كثيفة  االأ�صغال  برنامج 
م�صاريع البرنامج و64 % من م�صاريع الزراعة المطرية يجري تنفيذها 

في قرى المجموعة الرابعة.
ا�صتهداف  ا�صتراتيجية  ى  يتبنَّ ال�صندوَق  اأنَّ  اإلى  التقييُم  َوَخُل�َس 
برنامج  مخ�ص�صات  من   %  50 من  اأكثر  توزيع  خالل  من  �صحيحة 
على  اعتمادًا  البالد  اأنحاء  جميع  في  والمحلية  المجتمعية  التنمية 
عدد الفقراء في كل محافظة، ثم في كل مديرية.. واأنَّه ير�صُد اأي�صًا 
من  والمحتاجة  الفقيرة  القرى  ح�صة  لزيادة  خا�صٍة  لبرامَج  موارَد 
وتعزيز  القدرات  بناء  في  للم�صاعدة  وكذلك  المالية،  المخ�ص�صات 

حقوق الفئات ذات االحتياجات الخا�صة.

مراقبة االأو�صاع
تركزت  فقد   ،2011 عام  في  اليمن  بها  مرت  التي  للظروف  نظرًا 
على  الظروف  تلك  لتاأثير  الم�صتمرة  المتابعة  على  المراقبة  جهود 
 / �صهري  ن�صف  تقرير  اإ�صدار  تم  وقد  ال�صندوق.  م�صاريع  تنفيذ 
مواجهة  يتم  وكيف  التنفيذ  تحت  الم�صاريع  اأو�صاع  ير�صد  �صهري 
التحديات تواجهها. كما تم اإعداد خطة لمواجهة المخاطر، وجرت 

مراجعة م�صتمرة الإدارة المخاطر.

من   %  23–14 ن�صبة  حوالي  اأنَّ  االأو�صاع  مراقبة  تقاريُر  َنت  َوَبيَّ
الم�صاريع توقفت ب�صبب ظروف عدم اال�صتقرار التي �صهدتها البالُد 
بع�س  في  الم�صتقرة  غير  االأمنية  االأو�صاع  واأهمها  العام،  خالل 
المناطق وارتفاع اأ�صعار الوقود والمحروقات، وارتفاع اأ�صعار المواد 
ب�صكل عام.. ف�صاًل عن توقف التمويل الذي يح�صُل عليه ال�صندوُق 
 – – مع نهاية العام  من عدد من الممولين الدوليين، والذي �صاَر 

ال�صبَب الرئي�صي في توقف الم�صاريع.

تنفيذ الم�صح الثاني لتقييم م�صروع الزراعة المطرية )المكون الثالث(
منها 270 تمار�ُس اأن�صطة في المجالين المذكورين. ويهدُف الم�صُح اإلى 
اأثناء  بالو�صع  لمقارنته  الم�صتهدفة  المجتمعات  و�صع  عن  بيانات  جمع 
الم�صح القاعدي الذي تم عام 2009، وخ�صو�صًا في ما يتعلق بالمعرفة 
والممار�صات في مجال التعاُمل مع االأ�صول الحيوانية التي تمتلكها ومدى 
التغيرات التي حدثت في هذه االأ�صول. و�صي�صمُل التحليُل جوانَب اأخرى 

اأي�صًا، بما فيها ا�صتهالك الغذاء والتعاُون المجتمعي واال�صتهداف.

تنفيذ الم�صح الثاني لم�صروع االأ�صغال كثيفة العمالة

التقييُم  ويقي�ُس  المقارنة.  مناطق  في  القرى  و�صع  مع  وكذلك   ،2010

فعالية  م�صاريع النقد مقابل العمل الذي يجري تنفيذه في اإطار برنامج 
االأ�صغال كثيفة العمالة من حيث ا�صتهداف الفقر، وتوفير الحماية )على 
توفُر  حين  في  ال�صلبية،  اال�صتهالك  �صدمات  �صد  الق�صير(  المدى 
م�صاريُع البنية التحتية فوائَد للمجتمع )على المدى المتو�صط   والبعيد(.

تحليل مكتبي لفعالية اال�صتهداف في ال�صندوق

تم في هذا الم�صح جمع بيانات من 1,004 اأ�َصر معي�صية و84 قرية، 
بما في ذلك 528 اأ�صرة و44 قرية نـُفـِّذت فيها تدخالٌت في االأ�صغال 
كثيفة العمالة )في حين اأن ما تبقى هي مناطق المقارنة(. ويهدُف 
االأ�صرة  م�صتوى  على  حدث  الذي  التغيير  تقييم  اإلى  البيانات  جمُع 
عام  في  الو�صع  مع  بالمقارنة  التدخالت  لهذه  نتيجة  المعي�صية 

االأ�صر  م�صتوى  على  بيانات  بجمع  الخا�س  الثاني  الم�صح  تنفيذ  تم 
الزراعة  م�صروع  مناطق  في  الم�صتهدفة  المجتمعات  في  المعي�صية 
 2,136 زيارة  الم�صح  خالل  وتم  الريفي(.  االإنتاج  )مكون  المطرية 
ل والمقارنة، منها 1,056 اأ�صرة  اأ�صرة في 179 قرية في مناطق التدخُّ
في 88 قرية تمار�ُس اأن�صطة الزراعة المطرية في مجالين، هما تربية 
المجموعات  النحل. وي�صُل عدُد  وتربية  واالأغنام،  الماعز  وت�صمين 
349 مجموعة،  اإلى حوالي  التي تمت زيارتها  المناطق  المنتجة في 
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اإدارة التمويل

التمويل  م�صادر  اأو�صاع  متابعة  العام  خالل  جرى 
واإعداد  ممول،  لكل  المادية  والمخرجات  الممولين 
والحكومة..  للممولين  والعار�صة  الدورية  التقارير 
الخا�صة  االجراءات  ا�صتكمال  متابعة  اإلى  باالإ�صافة 
المعنية. وقد  والوزارات  النواب  بالقرو�س مع مجل�س 
من  الرابعة  للمرحلة  جديدٌة  تمويٍل  م�صادُر  توفرْت 
16(، ت�صتمُل على منحة  عمليات ال�صندوق )الجدول 
البنك الدولي )60 مليون دوالر(، ومنحتين من وزارة 
 100( الرابعة  المرحلة  لتمويل  البريطانية  التنمية 
برنامج  لتمويل  ثالثة  ومنحة  اإ�صترليني(  جنيه  مليون 
االأ�صغال كثيفة العمالة )7.5 مليون جنيه اإ�صترليني(، 
ومنحة االإتحاد االأوروبي )11.2 مليون يورو(، ومنحة 
كثيفة  االأ�صغال  برنامج  لتمويل  الهولندية  الحكومة 
العمالة )6 ماليين دوالر( وتنمية المن�صاآت ال�صغيرة 

بعثات المراجعة الخا�صة بالممولين
لقاءين  بعقد  االجتماعي  ال�صندوق  قام  العام  خالل 
كان  ان.  َعمَّ االأردنية،  العا�صمة  في  الممولين  مع 
التنمية  االأول اجتماع ال�صندوق االجتماعي مع وزارة 
 .)2011 يونيو   4-3 الفترة  )خالل  البريطانية 
الو�صع  االجتماع  تناولها  التي  الموا�صيع  اأهم  وكان 
االجتماعي،  ال�صندوق  عمليات  على  وتاأثيره  الراهن 
وكيفية  المخاطر  فيها  بما  اال�صتراتيجية  والتحديات 
تخفيفها، والدعم والتن�صيق مع المانحين. واالجتماع 

الثاني تمثل في اجتماع المراجعة الم�صتركة للمانحين 
اأهم  وكان   .)2011 دي�صمبر   21-17 الفترة  )خالل 
مناق�صة الق�صايا  االجتماع  تناولها  الذي  الموا�صيع 
في  المحرز  وتقييم التقدم  والت�صغيلية،  اال�صتراتيجية 
تحقيق اأهداف المرحلة الرابعة لل�صندوق االجتماعي 
الحالي ومناق�صة الفر�س  �صياق الو�صع  للتنمية في 
لالحتياجات  ال�صندوق  وا�صتجابة  والتحديات، 

الطارئة التي ا�صتجدت نتيجة الحداث 2011.

قر�س  عن  ف�صاًل  دوالر(،  مليون   2.43( واالأ�صغر 
�صندوق االأوبك )18 مليون دوالر(.

قر�س  بمتابعة  ال�صندوُق  قاَم  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة 
مليون   100 بمبلغ  الرابعة  للمرحلة  العربي  ال�صندوق 
َع  دوالر )حيث مازال ُيناَق�س في مجل�س النواب(، َوَوقَّ
منحة ال�صندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 6 ماليين دوالر 
وكذا  واالأ�صغر،  ال�صغيرة  المن�صاآت  تنمية  لبرنامج 
بم�صاريع  الخا�صة  االأوروبي  االتحاد  منحة  متابعة 
مقترح  اإعداد  تم  كما  دوالر(.  مليون   1.75( ال�صحة 
تمويل الإعادة اإعمار المدار�س المت�صررة لبنك التنمية 
منحة  اإغالق  تقرير  اإعداد  كذلك  وتم  االألماني. 

الحكومة الهولندية للتعليم 18959.
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اأو�صاع م�صادر التمويل
ا�صتمر ال�صندوق في ا�صتخدام كثير من الموارد المتاحة له خالل العام. 

البنك الدولي/هيئة التنمية الدولية

- منحة تمويل المرحلة الرابعة: ُوقـَّعت هذه المنحة في 28 /6 /2010، البالغة قيمتها 38,700,000 وحدة �صحب، اأي ما يعادل 60 مليون دوالر—
تم   ،2011 نهاية  ومع  االجتماعي.  ال�صندوق  عمليات  من  الرابعة  المرحلة  لتمويل  وذلك   ،2010 دي�صمبر  �صهر  في  الم�صاريع  على  تخ�صي�صها  بداأ  وقد 

تخ�صي�س 178 م�صروعًا للمنحة بتكلفة تقديرية و�صلت اإلى 19.5 مليون دوالر.

- القر�ص 4220 لتمويل م�صروع الزراعة المطرية: ي�صهم البنك الدولي وال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية )اإيفاد( في تمويل هذا الم�صروع وتبلغ 
م�صاهمة البنك الدولي في هذا الم�صروع 14 مليون وحدة �صحب )ما يعادل 20.8 مليون دوالر( منها 7 ماليين وحدة �صحب )10.4 مليون دوالر( للمكون 
 23 الثالث )التنمية الريفية( الذي يقوم ال�صندوق بتنفيذه، والمتمثل في تقديم الدعم للمزارعين في المناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية في 

مديرية موزعة على 5 محافظات. وتم ا�صتخدام القر�س لتمويل 96 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دوالر.

االإتحاد االأوروبي

- المنحة االإ�صافية 019-212 / 2007: ُوقـَّعت اتفاقية نفاذ هذه المنحة بتاريخ 06 /07 /2011، وتبلغ قيمتها 11.2 مليون يورو )ما يعادل 14.1 مليون 
دوالر(، وقد بداأ تخ�صي�صها على الم�صاريع في �صهر يوليو 2011 لتمويل 144 م�صروعًا حتى االآن بتكلفة تقديرية 15.4 مليون دوالر. 

- منحة تعزيز ودعم �صبكة االأمان االجتماعي: ُوقـَّعت هذه المنحة بتاريخ 18 /11 /2009، البالغة قيمتها 10,167,000 يورو )ما يعادل 13.9 مليون 
دوالر(، وقد بداأ تخ�صي�صها على الم�صاريع في �صهر اأبريل 2010 لتمويل 103 م�صاريع حتى االآن بتكلفة تقديرية 12.46 مليون دوالر وتكلفة تعاقدية و�صلت 

اإلى 12.2 مليون دوالر. وقد اأُغلقت المنحة بنهاية عام 2010.

- منحة دعم القطاع ال�صحي )2(: تم توقيع اتفاقية هذه المنحة في دي�صمبر 2009، وهي ت�صتهدُف محافظتي لحج والحديدة، وتبلغ قيمتها حوالي 
1.75 مليون يورو )ما يعادل 2.45 مليون دوالر(. تم تخ�صي�س م�صروعين بتكلفة تقديرية و�صلت اإلى 330 األف دوالر حتى نهاية عام 2011.

ال�صندوق ال�صعودي 9241/1

وقع ال�صندوُق ال�صعودي للتنمية في ابريل 2008 منحة بمبلغ 375 مليون ريال �صعودي )100 مليون دوالر(، ُخ�ص�صت لتمويل 636 م�صروعًا لبرنامج تنمية 
لت التكلفة التعاقدية لهذه المنحة اإلى 90.2  المجتمع للمرحلة الثالثة من عمليات ال�صندوق االجتماعي. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة للم�صاريع، َوَو�صَ

مليون دوالر.
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الحكومة البريطانية

عت هذه المنحة في اأغ�صط�س 2004، والبالغة 63.1 مليون جنيه اإ�صترليني )ما يعادل 100 مليون دوالر(،  - منحة المرحلة الثالثة: ُوقِّ
في تمويل 1,329 م�صروعًا من م�صاريع ال�صندوق للمرحلة الثالثة––ما عدا م�صاريع الموروث لثقافي.. والقيمة التعاقدية للم�صاريع نحو 

92.25 مليون دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة، وتم اإغالقها نهاية �صهر مار�س 2011.

اإ�صترليني )ما  7.5 مليون جنيه  2010، وتبلغ قيمتها  - منحة برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة: تم توقيع هذه المنحة في فبراير 
يعادل 11.4 مليون دوالر(، تم تخ�صي�س 78 م�صروعًا حتى االآن بكلفة تقديرية تبلغ 11 مليون دوالر وتكلفة تعاقدية و�صلت اإلى 10.9 مليون 

دوالر. و�صيتم اإغالقها نهاية �صهر مار�س 2012.
جنيه  مليون   100 تبلغ  منحة  اتفاقية  توقيع  تم  الرابعة،  للمرحلة  البريطانية  الحكومة  دعم  اإطار  في  الرابعة:  المرحلة  منحة   -
 64 356 م�صروعًا حتى نهاية العام بكلفة تقديرية تبلغ  2011 لتمويل  اإ�صترليني، حيث بداأ التخ�صي�س من هذه المنحة من �صهر يناير 

مليون دوالر.

الحكومة الهولندية

3.3 مليون دوالر، وتهدف اإلى تجهيز مراكز  2007، وتبلغ قيمتها  24 نوفمبر  17014: تم توقيع هذه المنحة بتاريخ  - منحة ال�صحة 
ووحدات �صحية في عدد من المحافظات من خالل تمويل 6 م�صاريع بتكلفة تقديرية 3.1 مليون دوالر. وقد اأُغلقت المنحة بنهاية فبراير 

عام 2011.
- منحة التعليم 18959: جرى التوقيع على هذه المنحة في نوفمبر 2008، وتبلغ قيمتها 15 مليون دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة 

لتمويل 116 م�صروعا بتكلفة تعاقدية و�صلت اإلى 15 مليون دوالر، وتم اإغالقها نهاية �صهر �صبتمبر 2011. 
االلتزام  تم  وقد  مليون دوالر.   8.5 قيمتها  وتبلغ   ،2007 يوليو  المنحة في  عت هذه  ُوقِّ  :15849 - منحة �صحة االأمومة والطفولة 

بالمنحة كاملة لتمويل 51 م�صروعًا.
- منحة برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة – المرحلة الرابعة: تم توقيع هذه المنحة في نوفمبر 2010، وتبلغ قيمتها 2.4 مليون 
دوالر، وبداأ التخ�صي�س لهذه المنحة للم�صاريع بداية عام 2011، فقد تم تخ�صي�س 8 م�صاريع حتى نهاية ال�صنة بتكلفة تقديرية و�صلت 

اإلى 2.2 مليون دوالر.
- منحة برنامج تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر – المرحلة الرابعة: تم توقيع هذه المنحة في نوفمبر 2010، لتمويل 
برنامج التمويل االأ�صغر وخدمات االأعمال. وتبلغ قيمتها 6 ماليين دوالر، بداأ ا�صتخدامها في �صهر دي�صمبر 2010 لتمويل 9 م�صاريع بتكلفة 

تقديرية و�صلت اإلى 1.9 مليون دوالر.
 

)KfW الحكومة االألمانية )البنك االألماني للتنمية

- المنحة الرابعة 2007 65 248: تم توقيع اتفاقية المنحة في دي�صمبر 2007 بمبلغ خم�صة ماليين يورو )7.9 مليون دوالر(، لتمويل 
189 م�صروعًا بتكلفة تقديرية 10.6 مليون دوالر، وتبلغ القيمة التعاقدية للم�صاريع نحو 8 ماليين دوالر حتى نهاية عام 2011.

- المنحة الخام�صة 2008 65 899: تم توقيع هذه المنحة في دي�صمبر 2008، وتوفر مبلغ 17.5 مليون يورو )حوالي 24.3 مليون دوالر( 
لتمويل 151 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 27.9 مليون دوالر )تغطي م�صاهماُت الحكومة والم�صتفيدين الفارَق بينها وبين قيمة المنحة(. 

وتبلغ القيمة التعاقدية للم�صاريع نحو 21.3  مليون دوالر حتى نهاية عام 2011.
- المنحة ال�صاد�صة 2009 65 038: ُوقعت المنحة في اأكتوبر 2009 بقيمة 8 ماليين يورو )11,360,000 دوالر(، وتمول 52 م�صروعًا، 

وتبلغ القيمة التعاقدية للم�صاريع نحو 7.8 مليون دوالر حتى نهاية عام 2011.
- المنحة ال�صابعة 2009 67 414: ُوقعت المنحة في دي�صمبر 2009 بقيمة 5 ماليين يورو )7.1 مليون دوالر(، وقد تم حتى نهاية العام 

االلتزام بـ11 م�صروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 6.4 مليون دوالر.
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�صندوق منظمة االأوبك للتنمية الدولية

اإجراءات القر�س ومناق�صته في مجل�س  18 مليون دوالر، وتم ا�صتكمال  1234P: تمَّ توقيُع االتفاقية في فبراير2009 بقيمة  القر�ص 
النواب واإقراره وتم طلب الدفعة االأولى من القر�س خالل العام 2011.

ال�صندوق العربي لالإنماء االقت�صادي واالجتماعي

30 مليون دينار كويتي )100 مليون دوالر(، وذلك للم�صاهمة في تمويل م�صروع  اإلى  قر�ص المرحلة الرابعة: ي�صُل مبلُغ القر�س 
ال�صندوق االجتماعي للمرحلة الرابعة في برنامَجْي التنمية المجتمعية والمحلية والمن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر وخدمات االأعمال. وقد 
وافَق مجل�ُس اإدارة ال�صندوق العربي على القر�س في �صهر اأكتوبر 2010. ويجري االآن ا�صتكماُل اإجراءات التوقيع النهائية واإقرار القر�س 

من مجل�س النواب.

حكومة �صلطنة ُعَمان

ُر مبلُغ المنحة  /2/ 2008. َوُيقدَّ  27 تم التوقيع على المنحة المقدمة من حكومة �صلطنة ُعَمان )تحت اإدارة ال�صندوق العربي( بتاريخ 
بخم�صة ماليين دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة لتمويل 57 م�صروعًا، وتم اإغالقها منت�صف عام 2011.

ال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية )اإيفاد( 

القر�ص YE-732: تم في 21 يناير 2008 توقيع القر�س الخا�س بالزراعة المطرية بمبلغ 16.4 مليون دوالر. ويهدف القر�س اإلى تمويل 
بع�س مكونات م�صروع الزراعة المطرية الذي تنفذه وحدة الزراعة والتنمية الريفية في ال�صندوق االجتماعي. وقد بلغ اإجمالي الم�صاريع 

71 م�صروعًا بتكلفة و�صلت اإلى 4.8 مليون دوالر حتى نهاية 2011.

البنك االإ�صالمي للتنمية

ل القر�ُس 80 م�صروعًا بكلفة تقديرية  قر�ص المرحلة الثالثة: تم توقيع هذا القر�س في مايو 2007 بقيمة 10 ماليين دوالر. ويموِّ
ت�صاوي قيمة المنحة، حيث بلغت القيمة التعاقدية 10.3 مليون دوالر حتى نهاية 2011.

والحكومة  االإ�صالمي  البنك  بين   2010 4 مايو  توقيع االتفاقية في  قر�ص ومنحة م�صروع محو االأمية القرائية والمهنية: تم 
اليمنية بقيمة 6.8 مليون دينار اإ�صالمي )اأي ما يعادل 10.9 مليون دوالر( كقر�س، ومبلغ 231,000 دينار اإ�صالمي ) اأي ما يعادل 370 األف 

دوالر( كمنحة. ويقوُم حاليًا ال�صندوُق االجتماعي بالتعاون مع البنك االإ�صالمي با�صتكمال االإعداد للم�صروع.

�صندوق اأبو ظبي للتنمية

اأبو ظبي« لل�صندوق االجتماعي منحة  ُم »�صندوُق  2009، يقدِّ 16 دي�صمبر  بموجب االتفاقية الموقعة مع حكومة الجمهورية اليمنية في 
قيمتها 33 مليون دوالر لبرنامَجْي تنمية المجتمع والبناء الموؤ�ص�صي. ويجري متابعة تحويل الدفعة االأولى من المنحة المذكورة بالتعاون 

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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ال�صندوق  ظل  يتبعها،  التي  الفعالة  ال�صيا�صات  بف�صل 
ت�صتخدم  التي  الموؤ�ص�صات  من  واحدة  للتنمية  االجتماعي 
وعلى  بكفاءة  عليها  تح�صُل  التي  والمخ�ص�صات  االأموال 
يواجهها  التي  التحديات  اإلى  باالإ�صافة  اأنه  على  فعال.  نحو 
– يجابه  االأحيان  بع�س  – في  فاإنه  الميدان،  في  ال�صندوق 
�صعوبات ذات �صلة ببنود بع�س االتفاقيات الخا�صة بالتمويل. 
كما اأنَّ الظروف التي مرت بها البالد عام 2011 مثلت تحديًا 

اآخر.

وقد تم في دي�صمبر 2008 التوقيع على اتفاقية منحة االتحاد 
ال�صندوق  برامج  لتمويل  يورو  مليون   11.2 البالغة  االأوروبي 
المحلية  للتنمية  والتمكين  البنات،  تعليم  في  االجتماعي 
مقابل  )النقد  العمالة  كثيفة  االأ�صغال  وبرنامج   ،)ELD(
العمل(. غير اأنَّ برنامَج تنفيذ المنحة لم يتم االتفاق والتوقيع 
عليه اإال في منت�صف 2011. وخالل �صتة اأ�صهر تمكن ال�صندوق 
من ا�صتكمال جميع العقود بالرغم من ظروف عدم اال�صتقرار 
خالل العام، والتي ترتبت عنها كثير من ال�صعوبات، بما فيها 
ونق�س  �صنعاء،  العا�صمة  في  االأوروبي  االتحاد  مكتب  اإغالق 
من  وا�صتفاد  اليورو.  قيمة  وانخفا�س  والمحروقات،  الوقود 
كثيرًا  عانوا  الذين  المحليين  المقاولين  ع�صرات  العقود  هذه 
العمل..  فر�س  توفر  عدم  حيث  من  الظروف  تلك  تاأثير  من 
الماهرة،  العمالة غير  حيث تم توفير فر�س عمل  لكثير من 

العمل  النقد مقابل  برنامج  الريفية من  االأ�صر  ا�صتفادت  كما 
عام  خالل  التدخالت  هذه  لمثل  االحتياج  اأ�صد  في  )وكانت 
2011(. وبداأ التنفيذ الفعلي للم�صاريع )والذي �صي�صتمر خالل 

العامين المقبلين اأي�صًا(.

الجدير ذكره، اأنَّ ال�صندوَق ي�صتخدُم جزءًا من مبلغ المنحة 
 250 اإن�صاء  على  �صيعمل  حيث  البنات،  لتعليم  برنامج  في 
فتاة،   18,096 منها  ي�صتفيَد  اأْن  ع  المتوقَّ من  درا�صيًا،  ف�صاًل 
والمعلمين  االجتماعيين  االأخ�صائيين  من   1,657 وتدريب 
االأ�صا�صي.  التعليم  في  اآخرين  و773  االأمية،  محو  مجال  في 
تقديم  �صيتم   ،)ELD( المحلية للتنمية  التمكين  برنامج  وفي 
والمهارات،  المعارف  ونقل  القدرات  وبناء  الموؤ�ص�صي  الدعم 
ُعْزلة..  و137  مديرية  و21  محافظة   11 ت�صتهدف  والتي 
17 �صلطة محلية )10 في بناء القدرات،  اإلى دعم  باالإ�صافة 
و7 في الدعم الموؤ�ص�صي(. وفي اإطار هذا اال�صتهداف، �صوف 
اأما  652 مجل�صًا قرويًا و127 لجنة تنمية.  يتم ت�صكيل حوالي 
المنحة من خالل  من  في�صتفيُد  العمل،  مقابل  النقد  برنامج 
 4,240 )حوالي  �صخ�صًا  لـ29,680  عمل  يوم   347,576 خلق 
اأ�صرة(. و�صيقوُم العماُل باإعادة تاأهيل 82 هكتارًا من االأرا�صي 

والمدرجات الزراعية.

االإطار 14
درا�صة حالة ال�صندوق 

االجتماعي للتنمية والقدرة 
على ا�صتيعاب الموارد–منحة 

االتحاد االأوروبي نموذجًا

الحكومة اليمنية 

ُوقعت منحة مع الحكومة اليمنية في يوليو 2006، التزمت فيها الحكومة بتوفير ما يعادل 100 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع كثيفة العمالة 
ْت المنحة لتمويل 375 م�صروعًا  �صَ في مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم توفير ما يعادل 96 مليون دوالر حتى نهاية عام 2011، َوُخ�صِّ

بكلفة تقديرية تبلغ 103.5 مليون دوالر.

)UNDP( برنامج االأمم المتحدة االإنمائي

تم توقيع منحة بقيمة 550 األف دوالر بتاريخ 07 يوليو 2008، �صاهم فيها ال�صندوق بمبلغ مماثل، وذلك لتمويل م�صروع بناء �صبكة وطنية 
للتمويل االأ�صغر في اليمن. وقد تم اإ�صتخدام المبلغ. 
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عملة القيمةالنوعاالتفاقيةالممولم
الممول

القيمة )بما يعادلها 
بالدوالر( – تقريبي

منحة البنك الدولي البنك الدولي1
60,000,000دوالر60,000,000منحةللمرحلة الرابعة

منحة الحكومة البريطانية الحكومة البريطانية2
100,000,000منحةللمرحلة الرابعة

جنيه 
155,000,000اإ�صترليني

الحكومة الهولندية3
المنحة الهولندية رقم 

22010 لبرنامج االأ�صغال 
كثيفة العمالة - المرحلة 

الرابعة
6,000,000دوالر6,000,000منحة

الحكومة الهولندية4
المنحة الهولندية رقم 

22011 لبرنامج المن�صاآت 
ال�صغيرة واالأ�صغر - 

المرحلة الرابعة
2,430,000دوالر2,430,000منحة

33,000,000دوالر33,000,000منحةمنحة �صندوق اأبو ظبي�صندوق اأبو ظبي5

18,000,000دوالر18,000,000قر�سقر�س �صندوق االأوبك�صندوق االأوبك6

قر�س ال�صندوق العربي ال�صندوق العربي7
30,000,000قر�سللمرحلة الرابعة 

دينار 
100,000,000كويتي

منحة االإتحاد االأوروبي رقم االإتحاد االأوروبي  8
2007 / 212-019

15,680,000يورو11,200,000منحة

منحة االإتحاد االأوروبي االإتحاد االأوروبي9
3,899,000يورو2,785,000منحةلدعم القطاع ال�صحي )2(

م�صاهمة الحكومة للمرحلة الحكومة اليمنية 10
110,000,000دوالر110,000,000م�صاهمةالرابعة )2011–2015(

برنامج االأ�صغال كثيفة الحكومة اليمنية 11
100,000,000دوالر100,000,000منحةالعمالة 

604,009,000اإلجمالي

الجدول 16
ملخ�ص التمويل المتاح 

ع للمرحلة  والُمَتَوقَّ
الرابعة )2015-2011( 

ل ح�صب الُمَموِّ
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المـاَلِحــق
االلتزامات والمن�صرف والمنافع خالل عام 2011 وتراكميًا، وخريطة بمواقع 

م�صاريع ال�صندوق في الجمهورية اليمنية

توزيع االلتزامات ح�صب 
البرنامج )مليون دوالر(

تراكميعام 2011البرنامج

194.61,234.9تنمية المجتمع والتنمية المحلية

164.9 22.5بناء القدرات*

38.9 7.8تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر

18.750.8االأ�صغال كثيفة العمالة

243.61,489.5االإجمالي**

*يت�صمن كلفة الم�صاريف االإدارية واأ�صول ال�صندوق
** التكاليف تقديرية

توزيع المن�صرف ح�صب 
البرنامج )مليون دوالر(

تراكميعام 2011البرنامج

90.7846.15تنمية المجتمع والتنمية المحلية

18.7139.55بناء القدرات*

5.930.75تنمية المن�صاآت ال�صغيرة و االأ�صغر 

17.526.85االأ�صغال كثيفة العمالة

132.81,043.30االإجمالي

*يت�صمن كلفة الم�صاريف االإدارية واأ�صول ال�صندوق )حوالي 5 % من االإجمالي(
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�صكل )4(
توزيُع االلتزامات ح�صب 

القطاع )عام 2011(

�صكل )5(
توزيُع االلتزامات ح�صب 

القطاع )1997–2011(
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�صكل )7(
التوزيُع التراُكمي 
لاللتزامات ح�صب 

المحافظة )1997–2011( 

�صكل )6(
توزيُع االلتزامات ح�صب 

المحافظة )عام 2011(  
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�صكل )9(
المن�صرُف �صنويًا وتراُكميًا 

)2011–1997(

�صكل )8(
االلتزاماُت �صنويًا وتراُكميًا 

 )2011–1997(
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�صكل )11(
الم�صتفيدون المبا�صرون 

من م�صاريع ال�صندوق �صنويًا 
وتراُكميًا )1997–2011(  

�صكل )10(
العمالة الموؤقتة المتولدة 

عن م�صاريع ال�صندوق �صنويًا 
وتراُكميًا )1997–2011( 



فروع ال�صندوق والمحافظة /المحافظات التي يغطيها كل فرع







ال�صندوق االجتماعي للتنمية80
التقرير ال�صنوي 2011

ال�صندوق االجتماعي للتنمية
www.sfd-yemen.org


