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 متَّ تاأ�صي���ُص ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة مبوج��ب القان��ون رق��م 10 لع��ام 1997 لتعزي��ز �ص��بكة االأم��ان
 االجتماع��ي يف الب��اد, واالإ�ص��هام يف التخفي��ف م��ن الفق��ر, وحتقي��ق اأهداف التنمية يف الب��اد, وكذا يف زيادة
 فر�ص احل�صول على اخلدمات االأ�صا�صية االجتماعية واالقت�صادية, وتعزيز الفر�ص االقت�صادية, واحلد من
 �صعف ومعاناة الفقراء. وقد اأ�صبح ال�صندوق االجتماعي موؤ�ص�ص��ة تنموية فاعلة ورئي�ص��ية, تنفذ عملياتها يف
 كاف��ة اأنح��اء الب��اد, م��ع اإعطاء االأولوية للمجتمعات الفقرية.. وتر�صُد ا�ص��تثماراتها يف العديد من القطاعات
 والربامج التي ت�صتمُل على التعليم, وال�صحة, واملياه, واالإ�صحاح البيئي, والزراعة والتنمية الريفية, والطرق
 الريفية, وتنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر, واحلماية االجتماعية, وبرنامج االأ�صغال كثيفة العمالة, والرتاث

الثقايف, والتدخات املتكاملة, وتدريب وبناء قدرات املوؤ�ص�ص��ات ال�ص��ريكة لل�صندوق يف التنمية.

 وي�ص��عى ال�صن��دوُق لتنفي��ذ اأهداف��ه م��ن خ��ال اأربع��ة برام��ج رئي�ص��ية, وهي: التنمي��ة املجتمعية واملحلي��ة, وبناء
القدرات, وتنمية املن�ص��اآت ال�صغرية واالأ�صغر, واالأ�ص��غال كثيفة العمالة )النقد مقابل العمل(.

وم��ع نهاي��ة ع��ام 2013, يك��وُن ال�صن��دوُق ق��د اأنه��ى الع��ام الثال��ث م��ن املرحلة الرابع��ة من عمليات��ه )2011-
 2015(, ق��اَم ال�صن��دوُق - خ��ال االأع��وام الثاث��ة االأوىل منه��ا )2011-2013( - بتطوي��ر حوايل 4,139

م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة اإجمالي��ة تق��ارُب 793 ملي��ون دوالر.

ُل ال�صن��دوُق اإح��دى االأدوات التنفيذي��ة الهام��ة يف برنام��ج احلكوم��ة االنتق��ايل لا�ص��تقرار والتنمي��ة  وي�ص��كِّ
 )2012-2016(, وي�ص��عى ال�صن��دوُق بجدي��ة للم�ص��اهمة اأي�ص��ًا يف تنفي��ذ اإط��ار امل�ص��وؤولية امل�ص��رتكة ب��ن
 احلكومة اليمنية واملانحن, واال�صرتاتيجية الوطنية للمياه, واال�صرتاتيجية الوطنية لاأمن الغذائي, واخلطة

الوطني��ة لت�ص��غيل ال�ص��باب )2016-2014(.

��ة عل��ى امل�ص��تويات ه��ات الهامَّ  وف�ص��ًا ع��ن ذل��ك, ُينتَظ��ُر اأْن ين�ص��اأ ع��ن موؤمت��ر احل��وار الوطن��ي ع��دٌد م��ن املَُوجِّ
ة اال�ص��رتاتيجيات واخلطط- مبا فيها ما  ال�صيا�ص��ية والتنموية واالإدارية, والتي �صتنعك���ُص بال�صرورة على كافَّ

يخ���ص ال�صندوق.

جمل�س اإدارة ال�شندوقال�شندوق الجتماعي للتنمية يف �شطور

ُن جمل���ُص اإدارة ال�صن��دوق م��ن 14 ع�ص��وًا برئا�ص��ة رئي���ص جمل���ص ال��وزراء, وع�صوي��ة كلٍّ م��ن وزي��ر ال�ص��وؤون  يتك��وَّ
 االجتماعي��ة والعم��ل )نائب��ًا لرئي���ص جمل���ص االإدارة(, ووزراء التخطي��ط والتع��اون ال��دويل, واالإدارة املحلي��ة,
َلْن للقطاع َلْن للمنظمات غري احلكومية, وممثِّ  واملالية, والرتبية والتعليم, والتعليم الفني والتدريب املهني, وممثِّ

را للمجل���ص(. ��ل للقط��اع امل�ص��ريف, وع�ص��و م��ن ذوي اخلربة, واملدير التنفي��ذي لل�صندوق )ُمَقرِّ اخلا���ص, وممثِّ

اجتماعاُت جمل�س الإدارة
 َعَق��َد جمل���ُص اإدارة ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة, خ��ال ع��ام 2013, ثاث��ة اجتماع��ات برئا�ص��ة رئي���ص جمل���ص
 الوزراء/رئي�ص جمل�ص االإدارة, حممد �صامل با�صندوة, واجتماعًا رابعًا برئا�صة نائب رئي�ص املجل�ص/وزير ال�صئون
��د.. وذل��ك يف 3 فرباي��ر و10 مار���ص و8 يولي��و و25 نوفم��رب 2013.  االجتماعي��ة والعم��ل, د. اأم��ة ال��رزاق عل��ي ُحمَّ
 مت��ت يف ه��ذه االجتماع��ات مناق�ص��ة واإق��رار االإج��راءات اخلا�صة برت�ص��يح واختيار مدير تنفي��ذي لل�صندوق, وكذا
 اخلط��ة ال�ص��نوية لل�صن��دوق لع��ام 2013, وم�ص��روع موازن��ة ع��ام 2014, ف�ص��ا ع��ن تقري��ر ُمراج��ع ح�ص��ابات

ال�صن��دوق لع��ام 2013.. كم��ا نوِق���َص دلي��ُل امل��وارد الب�ص��رية لل�صن��دوق, وم�ص��روع حتدي��ث �ُص��لَّم االأج��ور.
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ن رئي���ص يف اإط��ار ���َص كمك��وِّ   اإذا كان ال�صن��دوُق االجتماع��ي ق��د تاأ�صَّ
 �ص��بكة االأم��ان االجتماع��ي, ُي�ص��هُم بفعالي��ة يف تنفي��ذ خط��ط الدول��ة
فمم��ا الفق��ر,  م��ن  والتخفي��ف  واالجتماعي��ة  االقت�صادي��ة   للتنمي��ة 
 ُيث��رُي االإعج��اَب ق��درُة ال�صن��دوق عل��ى ا�ص��تيعاب التموي��ات الداخلي��ة
 واخلارجي��ة واعتم��اده �صيا�ص��ة ا�ص��تهداف وا�صح��ة لتخ�صي���ص تل��ك
 التموي��ات بكف��اءة و�ص��فافية خلدم��ة الفئ��ات الفق��رية واملجتمع��ات

املحتاج��ة... وه��و م��ا َنُح��ثُّ ال�صن��دوَق عل��ى تعزي��زه.

للق��درة اأي�ص��ًا  بتقدي��ر  الوطني-ننظ��ُر  الوف��اق   ونح��ن- يف حكوم��ة 
 الت��ي بره��ن عليه��ا ال�صن��دوُق عملي��ًا يف م��ا يتعل��ق بتط��وُّره امل�ص��تمر,
 وتكيي��ف ن�ص��اطه م��ع امل�ص��تجدات الت��ي ت�ص��هدها ال�ص��احة الوطني��ة
 عل��ى خمتل��ف امل�ص��تويات, �ص��واء اأثن��اء اأح��داث ع��ام 2011 اأو يف م��ا

 يت�ص��ل بالتط��وُّرات االأخ��رية, وبال��ذات عل��ى م�ص��توى حت��وُّل الب��اد من ال�ص��كل املرك��زي للدولة اإىل الو�ص��ع “االحتادي"
 الامرك��زي القائ��م عل��ى االأقالي��م, ومب��ادرة ال�صندوق الإعداد مامَح عامٍة ملرحلة جديدة من عملياته ت�ص��توعب تلك

التط��وٌّرات.

ُل كث��ريًا عل��ى دور ال�صن��دوق يف رف��د اجله��ود الوطني��ة الرامي��ة اإىل مكافح��ة الفق��ر, وامل�ص��اهمة بفعالي��ة يف  اإنن��ا نع��وِّ
 تنفي��ذ الربنام��ج املرحل��ي لا�ص��تقرار والتنمي��ة )2014-2016(, واال�ص��رتاتيجية الوطنية لاأم��ن الغذائي, واخلطة

الوطنية لت�ص��غيل ال�ص��باب.

 وندع��و املوؤ�ص�ص��ات التنموي��ة االأخ��رى يف الباد لا�ص��تفادة م��ن جتربة ال�صندوق, واالرتق��اِء بعملها لتحقيق املخرجات
التنموية ملوؤمتر احلوار الوطني ال�صامل.

 كم��ا ندع��و االأجه��زة االإعامي��ة اإىل ت�ص��ليط ال�ص��وء عل��ى اأن�ص��طة وجناح��ات ال�صن��دوق كج��زٍء م��ن اجله��د الوطن��ي
الرام��ي اإىل حتقي��ق التنمي��ة, ومكافح��ة الفق��ر وحت�ص��ن االأح��وال املعي�ص��ية للفق��راء.

           حممد �سامل با�سندوة
رئي�س جمل�س الوزراء،

رئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق

كلمة املدير التنفيذيكلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ل��ع عل��ى التقري��ر اأنَّ ال�صن��دوَق وا�ص��َل اإ�ص��هاماته يف ��ُد للُمطَّ  يتاأكَّ
 حتقي��ق اأه��داف اخلطة الوطنية للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
 للتخفي��ف م��ن الفق��ر, وتنفيذ االإ�ص��رتاتيجيات القطاعي��ة, وتعزيز
 دوره يف �ص��بكة االأم��ان االجتماع��ي, وزي��ادة اخلدم��ات االأ�صا�ص��ية
 وو�ص��ول الفئ��ات الفق��رية اإليه��ا, وتعزي��ز الفر���ص االقت�صادي��ة,

وتخفي��ف معان��اة الفق��راء, وحت�ص��ن اأحواله��م املعي�ص��ية.
2013 لع��ام  االجتماع��ي  لل�صن��دوق  ال�ص��نويُّ  التقري��ُر   ُ  وُيَب��نِّ
 اأنَّ ال�ص��رف عل��ى امل�ص��اريع والربام��ج بل��َغ م�ص��توى قيا�ص��يًا غ��رَي
 م�ص��بوق يف تاري��خ ال�صن��دوق, حي��ث و�ص��َل اإىل ح��وايل 234 مليون
��ُر عل��ى ات�ص��اع ن�ص��اط ال�صن��دوق وامت��داد  دوالر, االأم��ر ال��ذي يوؤ�صِّ

ات��ه يف اأك��ر املناط��ق فق��رًا واحتياج��ًا للخدم��ات يف كاف��ة اأنح��اء اجلمهوري��ة. نط��اق تدخُّ
 ويف م�ص��اعيه لبل��وغ ه��ذه االأه��داف, حر���َص ال�صندوُق--م��ن خ��ال برنامج التمك��ن للتنمي��ة املحلية--على تعبئة
 املجتمع��ات املحلي��ة, وحماول��ة حتري��ك مكام��ن الق��وة فيه��ا, واإ�ص��راكها بعم��ق يف خمتل��ف مراح��ل تنفي��ذ امل�ص��اريع
 والربامج, وبتغطية كاملة من هذه املجتمعات.. وكذا اإحياء روح املبادرة الذاتية واالعتماد على نف�صها ومواردها
��ُد عل��ى اأهمي��ة عدم اإغفال هذا "املخ��زون الواعد للتنمية"... فاملجتمع��ات اليمنية لها  وقدراته��ا, االأم��ر ال��ذي يوؤكِّ

اإرٌث م��ن روح املب��ادرة والتع��اُون, ولي�ص��ت جم��رد متلقي��ة �ص��لبية للم�ص��اعدات.
 وخ��ال الع��ام اأي�ص��ًا, ارت��اَد ال�صن��دوُق اآفاق��ًا جدي��دة, م�ص��تجيبًا الحتياج��ات الفئات الفق��رية واالأولوي��ات التنموية
 الوطنية, حيث بداأَ ال�صندوُق التح�صرَي لتنفيذ م�صروع ت�صغيل ال�صباب لتقدمي خدمات التعليم, واالإعداَد لتنفيذ
َهة نحو احتياجات  م�ص��روع املعرفة القرائية املهنية الذي يهدُف اإىل اكت�ص��اب املُ�ص��تهَدفن للمهارات املهنية املَُوجَّ
 ال�ص��وق, وك��ذا التهيئ��ة لتنفي��ذ م�ص��اريَع اأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة متو�ص��طة وطويل��ة املدى مبا ي�ص��اعُد على توفري �ُص��ُبل

معي�ص��ة اأكر ا�ص��تدامة للمجتمعات املحلية.
 و�ص��رع ال�صن��دوُق كذل��ك يف التح�ص��ري لتنفي��ذ م�ص��روع النق��د مقابل خدمات اجتماعي��ة يف التعليم خللق مزيد من
 فر�ص العمل بن اأو�ص��اط ال�ص��باب خا�صة, واالإعداد لتنفيذ برنامج الق�ص��ائم ال�صحية لاأمومة والطفولة, والذي
 يه��دُف اإىل تاأم��ن ح�ص��ول الن�ص��اء يف املناط��ق امل�ص��تهدفة عل��ى خدمات نوعي��ة للرعاية اأثناء احلم��ل وبعد الوالدة.
, خ��ال الع��ام, ت�صمي��ُم التدخ��ات التغذوي��ة املتكامل��ة التي ت�ص��تهدُف املناط��َق االأكر تاأثُّ��رًا بانعدام االأمن  كم��ا متَّ

الغذائ��ي, ف�صًا عن التحويات النقدية امل�ص��روطة.
َر ال�صن��دوُق اأواخ��ر ع��ام 2013  ويف �ص��عيه ملواكب��ة امل�ص��تجدات عل��ى ال�صعي��د ال�صيا�ص��ي واالإداري واملعي�ص��ي, َط��وَّ
 املامح العامة االأولية للمرحلة اخلام�ص��ة من عملياته )2016- 2020(, والتي �صت�ص��توعُب التغريات الوطنية,

ومنها خمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�ص��امل على امل�ص��تويات ال�صيا�ص��ية والتنموية واالإدارية.
 اإنَّ �ِص��ِجلَّ ال�صن��دوق احلاف��ل به��ذه املنج��زات والنجاحات ما كان ليتحقق ل��وال الدعم املتوا�صل الذي ُحظي به من
ل��ن الداعمن لل�صندوق.. وك��ذا تفاين كوادر  القي��ادة ال�صيا�ص��ية للب��اد, وحكوم��ة الوف��اق الوطن��ي, وخمتلف املموِّ

ان لهم جميعًا. وموظفي ال�صندوق يف عملهم.. فال�ص��كر والتقدير ُم�ص��تَحقَّ
عبد اهلل علي الديلمي

املدير التنفيذي لل�شندوق
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ره��ا ال�صن��دوُق خ��ال ع��ام 2013 اإىل 1,438 م�ص��روعًا,  ��َل ع��دُد امل�ص��اريع الت��ي طوَّ َو�صَ
ُع اأْن تخدَم  بكلفة تقديرية تقارُب331 مليون دوالر )ت�صمُل م�صاهمة امل�صتفيدين(, ُيَتَوقَّ
2.5 ملي��ون م�ص��تفيد مبا�ص��ر )55 % منه��م  نطاق��ًا جغرافي��ًا يق��ارُب ع��دُد �ص��كانه 
ت��ة تتج��اوُز 10.6 ملي��ون ي��وم عم��ل. وق��د متَّ اإجناُز  ��ُد عنه��ا ُفَر���ُص َعَم��ٍل ُموؤَقَّ اإن��اث(, ويتولَّ
1,174 م�ص��روعا بتكلف��ة تق��ارُب 148 ملي��ون دوالر )امل�ص��اريع املُْنَج��َزة خ��ال 2013 
ت�ص��مُل م�ص��اريَع م��ن الع��ام ذات��ه, وم�ص��اريَع م��ن �ص��نوات �ص��ابقة(. وبل��غ ال�ص��رُف ح��وايل 

دوالر. ملي��ون   234

اأم��ا تراُكمي��ًا )خ��ال الف��رتة 1997-نهاي��ة 2013(, في�صُل عدُد امل�ص��اريع التي طورها 
ال�صن��دوُق يف كل قطاع��ات التدخ��ل اإىل ح��وايل14,042 م�ص��روعًا, بتكلف��ة تقديري��ة 
ت��ة تتج��اوُز 64 ملي��ون ي��وم  اإجمالي��ة تق��ارُب ملي��اَرْي دوالر, وتتول��د عنه��ا ُفَر���ُص عم��ٍل موؤقَّ
عم��ل. م��ن ه��ذه امل�ص��روعات, متَّ اإجن��اُز 11,101بكلف��ة تبل��ُغ ح��وايل 1.3 ملي��ار دوالر. 

وو�ص��َل اإجم��ايل املبال��غ املن�صرف��ة تراُكمي��ًا اإىل ح��وايل 1.4 ملي��ار دوالر.

�س القطاعات ُملَخَّ
كون التعليم منطلقًا اأ�صا�ص��يًا للتنمية ال�ص��املة, والأنَّ اال�ص��تثماَر يف بنيته التحتية ي�ص��اهُم 
يف خل��ق فر���ص عم��ل.. فق��د بلَغْت التزاماُت العام فيه ح��وايل 21.4% حيث متَّ االهتماُم 
بتوف��ري ُفَر���صٍ متكافئ��ٍة يف التعلي��م ل��كا اجلن�ص��ن, ويف الري��ف واحل�ص��ر مع��ًا. وخ��ال 
العام, بداأَ ال�صندوُق التح�صرَي لتنفيذ م�ص��روع ت�ص��غيل ال�ص��باب لتقدمي خدمات التعليم 
��ُر له��ا ال��كادُر التعليم��يُّ ال��كايف, ويه��دُف امل�ص��روُع اإىل خلق ُفَر�ص  يف املناط��ق الت��ي ال يتوفَّ
عمل للن�صاِء وال�صبان املتعلمن--مع ت�صهيل الو�صول اإىل خدمات التعليم يف املجتمعات 
الفق��رية... كم��ا �َص��َرَع ال�صن��دوُق باالإعداد لتنفيذ م�ص��روع املعرف��ة القرائية املهنية الذي 
يه��دُف اإىل التخفي��ف م��ن الفق��ر, وخا�صًة بن اأو�ص��اط الن�ص��اِء و�ص��كان املناط��ق الريفية, 
وي�ص��عى اإىل تزوي��د ه��ذه الفئ��ات بامله��ارات املائم��ة والتموي��ات الازم��ة لتمكينه��م م��ن 
هم باأنف�ص��هم--مع الرتكيز على اإتقان القراءة والكتابة, واكت�ص��اب املهارات  حتقيق منوِّ

َه��ة نح��و احتياج��ات ال�ص��وق, َوِمْن َثمَّ الول��وج اإىل اخلدمات املالية. املهني��ة املَُوجَّ

ويف قطاَع��ْي املي��اه واالإ�صح��اح البيئ��ي وا�ص��َل ال�صن��دوُق اهتمام��ه باالأنظم��ة التقليدي��ة 
حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار, وحم��ات التوعي��ة ال�صحي��ة والبيئي��ة. وق��د بل��َغ ن�صي��ُب هذي��ن 

القطاَع��ْن 32.3% م��ن اإجم��ايل التزام��ات ال�صن��دوق للع��ام.

كما ا�ص��تمرَّ ال�صندوُق يف تقدمي الدعم لربنامج االأ�ص��غال كثيفة العمالة الذي ي�ص��تهدُف 
اأكَر االأ�صر واالأفراد  فقرًا, والذين تاأثروا باالأو�صاع االقت�صادية ال�صعبة. وقد متَّ البدُء 
يف االإع��داد لتنفي��ذ م�ص��اريَع �صت�ص��تفيُد منه��ا املجتمع��اُت املحلي��ة مل��دة 3- 5 �ص��نوات, مب��ا 
ي اإىل اإح��داث تغي��ري- عل��ى امل��دى املتو�ص��ط والبعيد - يف حي��اة املجتمعات من خال  ي��وؤدِّ
توف��ري �ُص��ُبل معي�ص��ة اأك��ر ا�ص��تدامة وثبات��اً. كم��ا �ص��مَل ه��ذا الربنام��ُج فئ��اٍت يف املجتم��ع, 
مث��ل خريج��ي التعلي��م الثان��وي واجلامع��ي م��ن خ��ال برنام��ج النق��د مقاب��ل اخلدم��ات 
االجتماعية, وبرامج ت�ص��تهدُف ال�ص��باَب الإك�ص��ابهم مهارات يف التعليم وال�صحة, واأي�صًا 
اأثن��اء العم��ل. وتبل��غ ن�ص��بة االلتزام��ات يف الربنام��ج 26% م��ن اإجم��ايل التزام��ات العام, 
عت على برنامج النقد مقابل العمل )20.3%(, وقطاع الطرق الريفية )%5.7(. توزَّ

��زْت التدخ��اُت يف قط��اع ال�صح��ة- ال��ذي كان ن�صيب��ه 2.7% م��ن ا�ص��تثمارات  وركَّ
ع��ام 2013- عل��ى حت�ص��ن احل�ص��ول عل��ى اخلدم��ات ال�صحي��ة االأولي��ة, ودع��م ال�صح��ة 
االإجنابي��ة م��ن خ��ال تدري��ب الك��وادر ال�صحي��ة املتو�ص��طة )وخ�صو�ص��ًا االإن��اث(, ورف��ع 
م�ص��توى اأداِء املعاه��د ال�صحي��ة. كم��ا ب��داأَ ال�صن��دوُق يف االإع��داد لتنفي��ذ برام��َج للتغذي��ة, 
ت�ص��تهدُف املديري��ات االأك��ر تاأثُّ��رًا بانع��دام االأم��ن الغذائي يف الب��اد.. ف�صًا عن تقدمي 

خدم��ات نوعي��ة للن�ص��اِء يف الرعاي��ة اأثن��اء احلم��ل وبع��د ال��والدة.

ووا�ص��َل ال�صن��دوُق ن�ص��اطه يف تبن��ي حق��وق الفئ��ات ذات االحتياج��ات اخلا�ص��ة, وحتقي��ق 
الدم��ج االجتماع��ي له��ا, وذل��ك م��ن خ��ال تنفي��ذ امل�ص��اريع الت��ي ت�ص��تهدُف ه��ذه الفئ��ات 
ودع��م املوؤ�ص�ص��ات واجلمعي��ات العامل��ة معه��ا. كم��ا اأوىل ال�صن��دوُق اهتمام��ًا خا�ص��ًا لتلك 
��ُد قراب��ة 0.5% م��ن  الفئ��ات يف االأري��اف م��ن خ��ال برام��ج التاأهي��ل املجتمع��ي. َومَتَّ َر�صْ

ا�ص��تثمارات الع��ام لهذه امل�ص��اريع.

ووا�ص��َل ال�صن��دوُق جه��وده, خ��ال العام, لاإ�ص��هام يف حتقيق التنمي��ة الريفية من خال 
ْت  م�ص��اريع الزراع��ة املطري��ة وال��روة احليواني��ة )6% من اال�ص��تثمارات(, والتي ا�ص��تمرَّ
يف بن��اِء ق��درات ومتوي��ل �صغ��ار املنتج��ن الريفي��ن, وتاأهي��ل امل�ص��اقط املائي��ة الفرعي��ة يف 
االأري��اف... باالإ�صاف��ة اإىل برنام��ج التدخ��ل املتكام��ل )3%( ال��ذي وا�ص��َل ا�ص��تهداَف 
املناط��ق االأ�ص��د فق��رًا يف الب��اد َع��رْبَ تنفي��ذ تدخ��ات تنموي��ة متنوع��ة م��ن خ��ال ف��روع 

ال�صن��دوق يف خمتل��ف املحافظ��ات.

وعم��ل ال�صن��دوُق, م��ن خال قطاَعْي التدريب والدعم املوؤ�ص�ص��ي, على موا�صلة اهتمامه 
بدعم قدرات املنظمات غري احلكومية واالأطر املجتمعية بهدف تفعيل وحت�صن م�صتوى 
م�ص��اركتها يف برام��ج وم�ص��روعات التنمي��ة, وذل��ك م��ن خ��ال التدري��ب وتنمي��ة الق��درات 
الب�صرية واملوؤ�ص�صية.. مع الرتكيز-ب�صفة خا�صة- على بناِء تكوينات حملية, وحتفيزها 
للم�صاهمة يف تنمية جمتمعاتها, وذلك من خال برناجَمْي " روافد" و"التمكن للتنمية 

��َد م��ا ن�ص��بته 2.1% للقطاَع��ْن. املحلي��ة". وق��د ُر�صِ

��َل ال�صن��دوُق م�ص��اهمته يف دع��م جه��ود حماي��ة واإنق��اذ املع��امل التاريخي��ة واملواق��ع  َوَوا�صَ
االأثري��ة ذات القيم��ة الثقافي��ة واجلمالي��ة والرتاثي��ة العالي��ة, وبن��اء ق��درات العاملن على 
���صَ ال�صن��دوُق م��ا يق��ارب %1.7  امل�ص��توى املحل��ي والوطن��ي يف ه��ذا املج��ال, حي��ث َخ�صَّ

م��ن ا�ص��تثماراته ع��ام 2013 لقط��اع ال��رتاث الثق��ايف.

وا�ص��تمرَّ ال�صن��دوُق يف دع��م برام��ج وموؤ�ص�ص��ات التموي��ل ال�صغ��ري واالأ�صغ��ر لتمكينها من 
تطوي��ر عمله��ا, وتو�ص��يع خدماته��ا, وحت�ص��ن اخلدم��ات املالي��ة وغ��ري املالي��ة الت��ي تقّدمها 
به��دف خل��ق ُفَر���ص عم��ل. وُحظي��ْت تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر, باالإ�صاف��ة اإىل 
َزْت خال العام على م�صاريَع ت�صتهدُف ال�صباَب والن�صاَء,  خدمات تنمية االأعمال التي َركَّ

بن�ص��بة 4.5% من اإجمايل ا�ص��تثمارات العام.

�س التقرير  مراحل عمليات ال�شندوقُملخَّ

2000 -1997

2003 -2001

2010 -2004

2015 -2011* 1
2

3

4

  
التمويل )مليون دوالر ( : 90

عدد امل�صاريع : 1615
 اإجمايل عدد امل�صتفيدين ذكور \ اإناث )مليون 

�صخ�ص ( :2.5
 عدد فر�ص العمل املوؤقتة :  2.9 مليون يوم

عمل
عدد املمولن : 6

 عدد فروع ال�صندوق : 5

 
التمويل )مليون دوالر ( : 200

عدد امل�صاريع : 2014
 اإجمايل عدد امل�صتفيدين ذكور \ اإناث 

)مليون �صخ�ص (:4.2
 عدد فر�ص العمل املوؤقتة :  7.3 مليون

يوم عمل
عدد املمولن : 8

عدد فروع ال�صندوق : 7

 
التمويل )مليون دوالر ( : 960

عدد امل�صاريع : 6774
 اإجمايل عدد امل�صتفيدين ذكور \ اإناث 

)مليون �صخ�ص ( :13.8
 عدد فر�ص العمل املوؤقتة :  31.8 مليون

يوم  عمل
عدد املمولن : 16

عدد فروع ال�صندوق : 9

 
التمويل )مليون دوالر ( : 1,126

عدد امل�صاريع : 8800
 اإجمايل عدد امل�صتفيدين ذكور \ اإناث 

)مليون �صخ�ص (:6.5
 عدد فر�ص العمل املوؤقتة:  25 مليون يوم

عمل
عدد املمولن : 14

عدد فروع ال�صندوق : 9
* االأرقام تو�صح ما مت  يف املرحله الرابعة حتى نهاية عام 2013
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 ال�شتهداف وتوزيع املخ�ش�شات

يعم��ُل ال�صن��دوُق االجتماع��ي للتنمي��ة--يف تنفي��ذ تدخاته--عل��ى ا�ص��تهداف املجتمع��ات واملناط��ق الفقرية, وخا�ص��ة يف املناطق 
الريفي��ة النائي��ة م��ن خ��ال تطبي��ق طرق خمتلفة ل�صمان توجيه املوارد الت��ي يح�صُل عليها اإىل تلك املناطق واملجتمعات.

يت��مُّ تنفي��ُذ م�ص��اريع وبرام��ج ال�صن��دوق االجتماع��ي م��ن خ��ال �ص��بع وح��دات قطاعي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل برنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة 
العمالة )الذي ي�صمُل برنامَج النقد مقابل العمل وقطاع الطرق(. وت�صتمُل القطاعات على التعليم, واملياه, وال�صرف ال�صحي, 
وال�صح��ة, والفئ��ات ذات االحتياج��ات اخلا�ص��ة, والزراع��ة, والتدري��ب, والدع��م املوؤ�ص�ص��ي, وال��رتاث الثق��ايف, وتنمي��ة املن�ص��اآت 

ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر... باالإ�صاف��ة اإىل برنام��ج التدخ��ل املتكامل.
ره��ا ال�صن��دوُق خ��ال ع��ام 2013 اإىل 1,438 م�ص��روعًا, بكلف��ة تقديري��ة تق��ارُب 330.1 ملي��ون  ��َل ع��دُد امل�ص��اريع الت��ي طوَّ َو�صَ

دوالر--ت�ص��مُل م�صاهمة امل�صتفيدين )اجلدول 1(.

ال�شتهداف عام 2013
��ُه ال�صن��دوُق امل��وارَد املالي��ة الت��ي يح�ص��ُل عليه��ا  يف اإط��ار برناجم�َ��ْي التنمي��ة املجتمعي��ة واملحلي��ة واالأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة, ُيَوجِّ
بناًء على عدٍد من املوؤ�ص��رات املرتبطة بامل�ص��توى املعي�ص��ي على م�ص��توى املجتمع املحلي, وذات الطابع االجتماعي واالقت�صادي, 
ِبُع ال�صندوُق م�ص��اَرْين  لا�ص��تهداف,  وكذلك املوؤ�ص��رات املتعلقة بعدم احل�صول على اخلدمات االأ�صا�ص��ية. ويف هذا ال�ص��ياق, َيتَّ
��ب يت�ص��ُل بامل�ص��توى  ���صُ امل��وارَد للمديري��ات يف كلِّ حمافظ��ة با�ص��تخدام موؤ�ص��ر مركَّ وهم��ا اال�ص��تهداف اجلغ��رايف )ال��ذي ُيَخ�صِّ
املعي�ص��ي للُم�ص��تهَدفن يف تل��ك املديري��ات(, واال�ص��تهداف بربام��َج خا�صٍة )ويت��مُّ من خاله تخ�صي�ُص املوارد للم�ص��روعات التي 

��ي االحتي��اَج خلدم��ات قطاعية حمددة(. تلبِّ

ال�شتهداُف يف برنامج التنمية املجتمعية واملحلية
يت��مُّ ا�ص��تخداُم جمموع��ة م��ن اآلي��ات اال�ص��تهداف يف ه��ذا الربنام��ج, والت��ي تتعل��ُق بامل�ص��اريع الت��ي ينفذه��ا ال�صن��دوُق يف خمتل��ف 

. , واال�ص��تهداَف القطاعي بربام��َج خا�صٍة, واال�ص��تهداَف االجتماعيَّ القطاع��ات. وت�ص��مُل ه��ذه االآلي��اُت اال�ص��تهداَف اجلغ��رايفَّ
ففي اال�صتهداف اجلغرايف, يتمُّ تخ�صي�ُص جزٍء من موارد ال�صندوق للمحافظات, َوِمْن ث�َمَّ للمديريات يف كلِّ حمافظة, وذلك 
ُن هذا املوؤ�صُر من عن�صرين, وهما ن�صبة الفقراِء )وفقًا  ب يعك�ُص م�صتوى الدخل للفئات املُ�ْصَتهَدفة. ويتكوَّ ر مركَّ بناًء على ُموؤَ�صِّ
مل�ص��ح ميزاني��ة االأ�ص��رة لع��ام 2006/2005(, وموؤ�ص��ر مرك��ب اآخ��ر يقي���ُص درج��ة احلرم��ان من ع��دد من اخلدم��ات االجتماعية 
�ُص  واالقت�صادي��ة )وفق��ًا لبيان��ات التع��داد العام لل�ص��كان وامل�ص��اكن لعام 2004.) اأما على م�ص��توى الُع��َزل يف املديريات, َفُتَخ�صَّ

ق من احتياجات املُ�صتهَدفن يف هذه الُعَزل. املوارُد بناًء على نتائج الزيارات امليدانية الت�صاُركية التي يتمُّ من خالها التحقُّ
بل��َغ ع��دُد امل�ص��اريع يف ه��ذا الن��وع م��ن اال�ص��تهداف خ��ال الع��ام 745 م�ص��روعًا بتكلف��ة تق��ارُب 237.7 ملي��ون دوالر--اأي 

بن�ص��بة 72% م��ن اإجم��ايل اال�ص��تثمار )اجل��دول 1(.

مة, والتي  اأم��ا يف اال�ص��تهداف القطاع��ي )بربام��َج خا�ص��ٍة(, في�ص��َعى ال�صن��دوُق اإىل �َص��دِّ الفج��وة يف اخلدمات االجتماعية املُق�َ��دَّ
ُع املخ�ص�صاُت من خاله باآلية اال�صتهداف اجلغرايف. ال يتمُّ تغطيتها عن طريق اأ�صلوب اال�صتجابة للطلب الذي ُتَوزَّ

ها هما برناجما مواجهة �ُص��حِّ املياه )يف قطاع( وال�صرف ال�صحي التام بقيادة  وثمة عدٌد من الربامج يف كلِّ قطاع, ولكن اأهمَّ
املجتمع )يف قطاع�َْي املياه وال�صرف ال�صحي على التوايل(, وبرامج اجلودة التعليمية وتعليم البنات يف املناطق الريفية وحمو 
م ل��وزارة الرتبية والتعليم )يف قط��اع التعليم(؛ وبرنامج الزراع��ة املطرية والروة  االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار والدع��م املوؤ�ص�ص��ي املُق��دَّ
احليواني��ة )�صم��ن الزراع��ة والتنمي��ة الريفي��ة(. ول��كلِّ برنامج من هذه الربامج اخلا�صة معايري لاأهلية ومنهجية لا�ص��تهداف 

خا�صة به, وذلك يف اإطار ميزانية القطاع املعني.
وخ��ال الع��ام, نف��ذ ال�صن��دوق ع��ددًا م��ن امل�ص��اريع القطاعي��ة بل��غ عدده��ا ح��وايل 644 م�ص��روعًا بتكلف��ة تق��ارُب 90.6 ملي��ون 

دوالر )27% م��ن اإجم��ايل حج��م ا�ص��تثمار اخلطة للعام(.

��ُز ال�صندوُق-ب�ص��كل خا�ص-عل��ى الفئ��ات ذات االحتياج��ات اخلا�ص��ة, بحي��ث  وم��ن خ��ال اال�ص��تهداف االجتماع��ي, يركِّ
حت�ص��ُل ه��ذه الفئ��اُت عل��ى م��وارَد مالي��ٍة خا�ص��ٍة به��ا دون احلاج��ة الأْن "تتناف���َص" عل��ى امل��وارد م��ع املجموع��ات االأخ��رى التي 
حت�ص��ُل عل��ى خم�ص�صاته��ا ع��ن طري��ق النوَع��ْن ال�صابق�َ��ْن م��ن اآلي��ات اال�ص��تهداف. وت�ص��مُل ه��ذه الفئ��اُت االأ�ص��خا�َص ذوي 

االإعاق��ة, واالأيت��ام, واجلانح��ن, واأطف��ال ال�ص��وارع, واالأطف��ال العامل��ن,  واملهم�ص��ن...
وقد ا�صتهدف ال�صندوق هذه الفئات بحوايل 49 م�صروعًا بلغت تكلفتها قرابة 1.8 مليون دوالر.

ال�شتهداُف يف برنامج الأ�شغال كثيفة العمالة

مت ت�صمي��ُم ه��ذا الربنام��ج لا�ص��تجابة الزم��ة الغ��ذاء الت��ي اجتاح��ت الع��امل ع��ام 2008, حي��ث ي�ص��عى لتحقي��ق هدف��ن رئي�ص��ن: 
االول توف��رُي دخ��ل للم�ص��تفيدين م��ن االأج��ور الت��ي يح�صل��ون عليه��ا م��ن عمله��م يف م�ص��اريع الربنام��ج, وذل��ك م��ن اأج��ل تخفي��ف 
امل�صاعب يف اال�صتهاك وحت�صن االأمن الغذائي.. بينما يتمثَُّل الهدُف الثاين يف حت�صن ظروف املجتمع من خال توفري البنية 
التحتي��ة االأ�صا�ص��ية واالأ�ص��ول املجتمعي��ة. كم��ا اإنَّ الربنام��َج ي�ص��تهدُف االأ�ص��ر الت��ي تعاين من انع��دام االأمن الغذائ��ي. ويف ما يتعلُق 
ب�صيا�صة اال�صتهداف يف الربنامج, فاإنَّ املوارَد يتم تخ�صي�صها لكل حمافظة با�صتخدام معدل الفقر الوطني )ن�صبة الفقراء يف 
كل حمافظة( با�ص��تخدام م�ص��ح ميزانية االأ�ص��رة لعام 2005. ويف املحافظات, يتم ترتيب املديريات وفقًا لعدد القرى الفقرية 
ُد حج��ُم التدخ��ات وفق��ًا  يف كل مديري��ة, وبالت��ايل ف��اإنَّ الربنام��َج ي�ص��تهدُف املديرياِت/الُع��َزَل والق��رى االأك��َر فق��رًا, حي��ث يتح��دَّ
حلجم ال�صكان يف كلٍّ من هذه الوحدات االإدارية. وباالإ�صافة اإىل ا�صتهداف الربنامج للمناطق الريفية, يتمُّ اأي�صًا تطويُر برامَج 
ال  فرعي��ٍة خا�ص��ٍة ت�ص��تهدُف ال�ص��باَب ويج��ري تنفيذه��ا يف املناط��ق احل�صري��ة و�ص��به احل�صري��ة, حيث يكوُن امل�ص��تهَدفون ه��م الُعمَّ

غ��ري امَلَهَرة, ولي���ص املجتمعات الفقرية.

اجلدول )1(
رة عام  توزيع امل�صاريع امل�ُط�َوَّ

2013 ح�صب نوع اال�صتهداف

ال�شتثمار  عدد امل�شاريع
اجتاه تخ�شي�س املوارد

ن�صبة)%(  املبلغ )مليون دوالر (  ن�صبة)%(  عدد

72 238 52 745  جغرايف* 

27 91 45 644    قطاعي * *

1 2 3 49    اإجتماعي * * *

%100 331 %100 1,438  الإجمايل

*اال�صتهداف اجلغرايف ي�صمُل برناجم�َْي التنمية املجتمعية واملحلية, واالأ�صغال كثيفة العمالة
* * اال�صتهداُف القطاعي ي�صتمُل على الربامِج اخلا�صة يف اإطار برناجم�َْي التنمية املجتمعية واملحلية واالأ�صغال كثيفة العمالة, وكذلك م�صاريع بناِء القدرات وتنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

ُز على الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة * * * اال�صتهداُف االجتماعي يركِّ
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  التــعليـم

 تتمث��ل روؤي��ة ال�صن��دوق ل��دوره يف قط��اع التعلي��م يف دع��م وم�ص��اندة جه��ود وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف تنفي��ذ
 اال�ص��رتاتيجيات الوطني��ة للتعلي��م االأ�صا�ص��ي والتعلي��م الثان��وي و حم��و االأمي��ة و تعلي��م الكب��ار , واأه��داف االألفي��ة

االإمنائي��ة واالأه��داف العاملي��ة املعلن��ة بخ�صو���ص توف��ري تعلي��م جي��د للجمي��ع.

التقدم خال االأعوام 2011–2013 من
 املرحلة الرابعة )2011–2015(

  توفري فر�ص متكافئة يف التعليم
)تو�صيع وحت�صن البنية التحتية(

حت�صن نوعية التعليم
تعليم الفتاة يف الريف

حمو االأمية وتعليم الكبار 
الدعم املوؤ�ص�صي

م�صروع املعرفة القرائية واملهنية
النقد مقابل خدمات اجتماعية

املحتويات



َر ال�صن��دوُق 309 م�ص��اريع, بتكلف��ة تقديري��ة 70.7 ملي��ون دوالر )اجل��دول 2(, منه��ا 10 م�ص��اريع منج��زة  خ��ال ع��ام 2013, َط��وَّ
و299 قي��د التنفي��ذ. وتت�صم��ُن ه��ذه امل�ص��اريُع بن��اَء وترمي��َم وتاأثي��َث ح��وايل 1,995 ف�ص��ًا درا�ص��يًا و2,450  مرفق��ًا تعليمي��ًا, وم��ن 

املتوق��ع اأن ي�ص��تفيد منه��ا75,496  طالب��ًا وطالب��ة )53% منه��م اإن��اث(.

 وق��د عك�ص��ت ه��ذه امل�ص��اريُع توجه��اِت ال�صن��دوق للو�ص��ول اإىل املوؤ�ص��رات املخط��ط له��ا يف املرحل��ة  الرابع��ة م��ن خ��ال توف��ري فر���ص
 مت�ص��اوية للذك��ور واالإن��اث للو�ص��ول خلدم��ات التعلي��م االأ�صا�ص��ي والثان��وي م��ن خ��ال حت�ص��ن وتو�ص��يع البني��ة التحتية للتعلي��م يف الريف
 واحل�صر, وت�صييق الفجوة بن الذكور واالإناث يف االلتحاق بالتعليم االأ�صا�صي والثانوي يف املناطق الريفية, وجتويد العملية التعليمية
 ع��رب دع��م برام��ج التعلي��م قب��ل املدر�ص��ي وريا���ص االأطف��ال وبرام��ج رعاي��ة املوهوب��ن واملبدع��ن, ودع��م ال مركزي��ة اخلدم��ات التعليمية
وتطوير البنية التحتية ملكاتب الرتبية والتعليم يف املديريات, وتو�صيع دائرة التعليم غري النظامي واأن�صطة حمو االأمية وتعليم الكبار.

موؤ�صرات قطاع التعليم 

اجلدول )2(

التقدم يف موؤ�شرات املرحلة الرابعة  )2011–2015(

��َط ال�صن��دوُق االجتماع��ي للتنمي��ة لبن��اِء وترمي��م 9,000 ف�ص��ل درا�ص��ي لزي��ادة فر���ص  وفق��ًا ملوؤ�ص��رات املرحل��ة الرابع��ة, فق��د خطَّ
َر القط��اُع 1,442  م�ص��روعًا خ��ال الف��رتة  الو�ص��ول خلدم��ات التعلي��م يف املناط��ق امل�ص��تهدفة. وم��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذا اله��دف, َط��وَّ
2011-2013 بتكلف��ة تقديري��ة 344 ملي��ون دوالر, ويبل��غ اإجم��ايل ع��دد الف�ص��ول الدرا�ص��ية )اجلدي��دة, واملرمم��ة, واملُ�ص��تكملة( يف 
ه��ذه امل�ص��اريع  12,532  ف�ص��ًا درا�ص��يًا )منه��ا 5,202 ف�ص��ل درا�ص��ي متَّ االنته��اُء م��ن االأعم��ال املدني��ة فيه��ا, َو�ُصل�ِّ��َمْت اإىل وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م, بينم��ا م��ا ت��زاُل 7,330 قي��د التنفي��ذ(. َومن املتوقع اأن ي�ص��تفيد من هذه الف�صول ح��وايل 501,280 طالبًا وطالبة 

)منه��م 48% من االإناث(.

اأم��ا يف جم��ال بن��اِء الق��درات, فق��د خط��ط ال�صن��دوق لتدري��ب 200 م��ن معلم��ي التعلي��م االأ�صا�ص��ي و1,000  م��ن معلم��ي حم��و االأمي��ة 
َر ال�صن��دوُق 123 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديرية1.9  ملي��ون دوالر, منها  وتعلي��م الكب��ار و1,382 م��ن الك��وادر االإداري��ة الرتبوي��ة. وق��د َط��وَّ
77 م�ص��روعًا منج��زًا. وته��دُف ه��ذه امل�ص��اريُع لتدري��ب 6,643 �ص��خ�صًا )معلم��ن ومعلم��ات, اإداري��ن واإداري��ات, موجه��ن, مي�ص��رات 
ف�ص��ول التعلي��م املجتمع��ي, مدربات/معلم��ات مراك��ز حم��و االأمية والتدريب الن�ص��وي, فتي��ات ريفيات, تكوينات طابية, جمال���ص اآباء 

واأمه��ات, وقادة املجتمع(.

وق��د متَّ االنته��اُء فعلي��ًا م��ن تدري��ب 2,905 م��ن مربي��ي ريا���ص االأطف��ال ومعلم��ي التعليم النظام��ي وغري النظام��ي, و826 من الكوادر 
االإدارية واملوجهن, و555 �صخ�صًا من كيانات طابية وجمتمعية وجمال�ص اآباء واأمهات.

املخطط للمرحلة الرابعة 2013 2012 2011 موؤ�شرات النتائج 

9,000 5,202 2,706 1,602  عدد الف�صول املنجزة ) اجلديدة \ املرممة (

9,000 5,448 3,301 1,870  عدد املرافق التعليمية ) اجلديدة \ املرممة (

201,600 76,843 55,146 32,132  اأولد
 عدد الطاب امل�صتفيدين

158,400 62,517 39,934 23,268 بنات

100 147 147 51  ع��دد املعلم��ن يف التعلي��م النظام��ي الت��ي ذكور
100 مت تدريبه��م 118 118 82 اإناث

1,000 1,391 466 310 ذكور  ع��دد املعلم��ن يف التعلي��م  غ��ري النظام��ي
200  الت��ي مت تاأهيله��م 148 68 20 اإناث

782 459 331 80 ذكور  ع��دد الك��وادر االإداري��ة والرتبوي��ة الذي��ن مت
600 تدريبهم 185 134 57 اإناث

توفري فر�س متكافئة يف التعليم  )تو�شيع وحت�شني البنية التحتية(

 يه��دف ه��ذا الربنام��ج اإىل امل�ص��اهمة يف توف��ري فر���ص تعليمي��ة متكافئة للذكور واالإناث معًا, ويف الريف واحل�صر على َحدٍّ �ص��واء,
 لرف��ع مع��دالت االلتح��اق بالتعلي��م االأ�صا�ص��ي والثان��وي, وذل��ك م��ن خ��ال اإن�ص��اء مب��اٍن مدر�ص��ية جدي��دة لتو�ص��يع دائ��رة ا�ص��تيعاب
 االأطفال يف �ص��ن التعليم املدر�ص��ي, وترميم املن�ص��اآت الرتبوية واإعادة تاأهيلها, وحت�ص��ن البيئة التعليمية.. باالإ�صافة اإىل تاأثيث

نها من اأداء دورها وا�ص��تقرار العملي��ة التعليمية والرتبوية. وجتهي��ز املب��اين املدر�ص��ية مب��ا ميكِّ

 خ��ال ع��ام 2013, متَّ االنته��اُء م��ن االأعم��ال االإن�ص��ائية ل���276  مدر�ص��ة م��ن خمتل��ف حمافظ��ات اجلمهوري��ة, و�ُص��لِّمت اإىل
 وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بتكلف��ة اإجمالي��ة بلغ��ت ح��وايل 52.8 ملي��ون دوالر, ت�ص��مل 2,504 ف�ص��ًا درا�ص��يًا, وكذل��ك 2,783
 مرفق��ًا تعليمي��ًا. وُيتوق��ُع اأْن ي�ص��تفيَد م��ن الف�ص��ول اجلدي��دة ح��وايل 58,840 األف طال��ب وطالبة )49%منهم اإن��اث(, بينما بلغ

ع��دُد امل�ص��تفيدين م��ن الف�ص��ول املرمم��ة ح��وايل 41,320 األ��ف طال��ب وطالب��ة )59% منه��م بن��ات(.

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

5,313

765,056,053

4,325

567,539,323

2,829,995

45.6

25,108,932

309

70,747,392

337

70,910,279

91,798

56

1,652,835

 تراكمي ) 1997 - 2013 (2013البيان 

 رو�شة احلامي - ح�شرموت
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حمو الأمية وتعليم الكبار حت�شني نوعية التعليم

 تعليم الفتاة يف الريف الدعم املوؤ�ش�شي

ُن عل��ى التعلي��م النوع��ي واجل��ودة التعليمي��ة, مب��ا يف ذل��ك خ��ال املرحل��ة قب��ل املدر�ص��ية ويف ريا���ص االأطف��ال, وبرام��ج ��ُز ه��ذا املك��وِّ  يركِّ
 رعاي��ة املوهوب��ن واملتفوق��ن, وجتري��ب اأ�ص��اليب اإبتكاري��ة الإدخ��ال تقني��ات جدي��دة يف التعلي��م, وك��ذا تق��دمي الدع��م للتطوي��ر املهن��ي

. للمعلمن

 مت االنته��اء م��ن بن��اء رو�صَت��ْي اأطف��ال يف حمافظَت��ْي حل��ج وع��دن, َو�ُص��لِّمتا لوزارة الرتبي��ة والتعليم, وتتكون كل رو�ص��ة من 6 ف�صول و6
 حمامات وغرفة اإدارية وخمزن وغرفة معلمن وغرفة اأن�ص��طة وغرفة �صحة مدر�ص��ية.. حيث يتوقع اأن ي�ص��تفيد من هاَتْن الرو�صَتْن
َب��ْت 60 معلم��ة م��ن ريا���ص االأطف��ال )م��ن حمافظ��ات ال�صال��ع و�ص��بوة وامله��رة  308 اأطف��ال )46%منه��م م��ن االإن��اث(. كم��ا ُدرِّ
 وح�صرم��وت( عل��ى كيفي��ة التعام��ل م��ع اأطف��ال الفئ��ة العمري��ة 4-6 �ص��نوات, والتعل��م م��ن خ��ال اللع��ب, وا�ص��تخدام م�ص��رح العرائ���ص,
 واالإدارة ال�صفي��ة. وج��رى اأي�ص��ا تاأهي��ُل 187 م��ن خريج��ي املدار���ص الثانوي��ة )117 م��ن االإن��اث( يف اأمان��ة العا�صم��ة وحمافظَت��ْي تعز

وع��دن, وذل��ك يف اللغة االجنليزية واحلا�ص��وب.

َم ال�صن��دوُق دعم��ًا ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م لو�ص��ع روؤي��ة اإ�ص��رتاتيجية لتح�ص��ن نوعية التعليم باعتم��اد معايرَي وموؤ�ص��راٍت وا�صحٍة  َوَق��دَّ
 قابل��ٍة للقيا���ص, وذل��ك ع��ن طري��ق التعاُق��د م��ع خ��رباء لتقدمي الدعم الفني ل��كادر الوزارة, وتنفيذ ور�ص��ة عمل لر�ص��م اخلطوط العامة

مل�ص��ودة وثيقة الروؤية.

 كم��ا مت اإ�ص��راك االأطف��ال واملعلم��ن واالأ�ص��ر يف عملي��ة و�ص��ع روؤي��ة جل��ودة التعليم من خال �صل�ص��لة من االأن�ص��طة يف 9 حمافظات. كما
َب ال�صن��دوُق موظف��ن م��ن ال��وزارة و�صب��اَط التعلي��م يف ال�صن��دوق االجتماعي على املعايري الدولية مل�ص��اركة االأطفال, وممار�ص��ات  َدرَّ

واأخاقيات جمع البيانات لتنفيذ اأن�صطة حمددة, واإ�صراك االأطفال واملعلمن يف جمع وتنظيم البيانات.

 ي��ويل ال�صن��دوُق برام��َج التعلي��م غ��ري النظام��ي وحمو االأمية وتعليم الكبار اهتماما خا�صا من خال دعم عدة ن�ص��اطات يف جمال
 البني��ة التحتي��ة وبن��اء الق��درات لتو�ص��يع دائرة اال�ص��تيعاب, وتطوير وحتديث برامج التدريب واملناه��ج واالأدلة, حيث يعمُل القطاُع

برتاُب��ط وثي��ق م��ع جه��از حم��و االأمي��ة وتعليم الكب��ار ومكاتب��ه يف املحافظات.

 وق��د مت االنته��اء م��ن تنفي��ذ 21 م�ص��روعًا بتكلف��ة اإجمالي��ة بلغ��ت ح��وايل 206 اآالف دوالر, هدف��ت اإىل تاأثي��ث وجتهي��ز مكت��ب
 حم��و االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار يف حمافظ��ة حل��ج, واإع��داد وطباع��ة دلي��ل تطوي��ر امله��ارات املهني��ة ملوجه��ي حم��و االأمي��ة وتعلي��م الكبار
��ذت دورات تدريبي��ة ا�ص��تفاَد منه��ا 1,504 �ص��خ�صا )منه��م1,265  م��ن االإن��اث(, وذل��ك يف  )دلي��ل امل��درب واملت��درب(. كم��ا ُنفِّ
 القي��ادة الرتبوي��ة واالإدارة الفاعل��ة, واالإر�ص��اد والتوجي��ه الرتب��وي, والتحلي��ل االإح�صائ��ي املتق��دم, ومه��ارات تعليم الكب��ار, واإعداد

الو�ص��ائل التعليمي��ة, ودلي��ل امله��ارات احلياتي��ة, واالقت�ص��اد املن��زيل واخلياطة واحل��رف اليدوية.

 وم��ا ي��زاُل 22 م�ص��روعًا قي��د التنفي��ذ بتكلف��ة تقديري��ة بلغ��ت ح��وايل  648 األ��ف دوالر, ته��دُف اإىل ترمي��م وتاأثي��ث وجتهي��ز االإدارة
 العام��ة ملح��و االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار يف مدين��ة جع��ار )حمافظ��ة اأب��ن(, ومرك��ز حم��و االأمي��ة والتدري��ب الن�ص��وي يف مدين��ة ع��دن,
 وتاأثي��ث االإدارة العام��ة ملح��و االأمي��ة يف مدين��ة عت��ق )�ص��بوة(, وتدري��ب 269 م��ن املوجه��ن والك��وادر االإداري��ة والفني��ة ملكاتب حمو
 االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار عل��ى  االإدارة احلديث��ة والتخطي��ط م��ن منظ��ور الن��وع االجتماع��ي, والدلي��ل املرجع��ي للتنمية املهني��ة, وكتابة
 التقاري��ر... ف�ص��ًا ع��ن تدري��ب 525 م��ن معلم��ي ومي�ص��ري حم��و االأمي��ة وتعلي��م كب��ار, وكذل��ك مدرب��ات امله��ارات الن�ص��وية )م��ن
 حمافظ��ات  تع��ز واأب��ن وح�صرم��وت والبي�ص��اء واإب واأمان��ة العا�صم��ة( عل��ى مه��ارات تعلي��م الكب��ار واإع��داد الو�ص��ائل التعليمي��ة,
 وامله��ارات احلياتي��ة, واالقت�ص��اد املن��زيل, واخلياط��ة, واحل��رف اليدوي��ة... باالإ�صاف��ة اإىل دع��م جتريب وطباعة مناه��ج املهارات
 احلرفي��ة الن�ص��وية لدار�ص��ات حم��و االأمي��ة ومراك��ز التدري��ب الن�ص��وي, وكذل��ك طباع��ة دلي��ل تطوي��ر امله��ارات املهني��ة ملوجه��ي حمو

االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار )دلي��ل امل��درب واملتدرب(.

 وا�ص��َل ال�صن��دوُق جه��وده يف تنمي��ة وتطوي��ر البن��اء االإداري واملوؤ�ص�ص��ي للقطاع��ات املعني��ة يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ومكاتبه��ا يف
املحافظات واملديريات, وذلك من خال دعم حموَري البنية التحتية والبناء املوؤ�ص�صي, وتعزيز ال مركزية اخلدمات التعليمية.

 وخ��ال ع��ام 2013, متَّ اإجن��اُز 22 م�ص��روعًا بتكلف��ة تتج��اوُز 3.3 ملي��ون دوالر, هدف��ت اإىل بن��اِء وترمي��م وتاأثي��ث وجتهي��ز 19
 مكتبًا للرتبية والتعليم يف حمافظات �صنعاء واملحويت و�صعدة وحجة واحلديدة و�ص��بوة وتعز وذمار واأبن وعمران.. ف�صًا عن
 جتهي��ز االإدارة العام��ة لامتحان��ات وفروعه��ا يف حمافظ��ات تع��ز وحل��ج و�صنع��اء وح�صرموت, وكذلك تاأثي��ث وجتهيز 10 مكاتَب

للرتبية والتعليم يف حمافظت�َ��ْي عمران و�صعدة.

 وثم��ة 9 م�ص��اريع اأخ��رى م��ا ت��زال قي��د التنفي��ذ بتكلف��ة تقديري��ة 1.8  ملي��ون دوالر, وته��دف لبن��اِء وترمي��م وتاأثي��ث وجتهي��ز 7
 مكات��ب تربي��ة يف حمافظ��ات حل��ج وح�صرم��وت وامله��رة و�صع��دة... ف�ص��ا ع��ن تدري��ب 315 م��ن الك��وادر التعليمي��ة )م��ن كا

اجلن�ص��ن( يف حمافظت�َ��ْي �صع��دة وعم��ران, وذل��ك يف جم��االت التخطي��ط والر�ص��د والتقيي��م.

 باالإ�صاف��ة اإىل اإعط��اء فر���ص متكافئ��ة للذك��ور واالإن��اث لالتح��اق بالتعلي��م م��ن خ��ال برنامج تو�ص��يع التعليم االأ�صا�ص��ي والثان��وي, فاإنَّ
 ال�صن��دوَق ُيعط��ي اهتمام��ًا خا�ص��ًا لتعلي��م الفت��اة م��ن خ��ال ا�ص��تهداف املناطق الت��ي يتدنَّى فيها التح��اُق البنات باملدار���ص, وميكُن اأْن
 تك��وَن يف التعلي��م االأ�صا�ص��ي اأق��لَّ م��ن 20%. وي�ص��تهدُف برنام��ُج تعلي��م الفت��اة يف املناط��ق الريفي��ة اأك��َر م��ن 37 قري��ة يف 24 ُعْزلة من
 �صبع حمافظات )عمران وال�صالع واحلديدة و�صعدة وتعز وذمار والبي�صاء(, وهو يهدُف اإىل تعزيز م�صاركة املجتمع املحلي يف دعم
 ومنا�ص��رة ح��ق الفتي��ات يف التعلي��م. وي�ص��هُم الربنام��ُج اأي�ص��ًا يف دعم جه��ود وزارة الرتبية والتعليم الرامي��ة اإىل زيادة التحاق الفتيات

بالتعليم.

 خ��ال ع��ام 2013, متَّ االنته��اُء م��ن تنفي��ذ 11 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة بلغ��ت ح��وايل  58,562 دوالر, هدف��ت اإىل تاأ�صي���ص 3
 مراك��ز تعلي��م جمتمع��ي يف مناط��َق ريفي��ٍة يف حمافظت�َ��ْي تع��ز واحلدي��دة, ا�ص��تفادْت منه��ا 230 فت��اة. كم��ا متَّ تنفي��ُذ 3 حم��ات توعي��ة
 يف مناط��ق التدخ��ل يف هات��ن املحافظت��ن, والت��ي ته��دُف اإىل رف��ع الوعي املجتمعي حول اأهمية تعلي��م الفتيات.. ف�صًا عن تنفيذ عدد
 من الدورات التدريبية التي ا�ص��تهدفت حوايل 625 �ص��خ�صًا )من كا اجلن�ص��ن( من جمال���ص االآباء واالأمهات والتكوينات الطابية
 عل��ى الئح��ة جمال���ص االآب��اء واالأمه��ات, ومنا�ص��رة تعلي��م الفت��اة, وحق��وق الطف��ل, والر�ص��م, والنح��ت, والتدب��ري املن��زيل, واالإ�ص��عافات

 االأولي��ة, والتجميل.

 وم��ا ي��زاُل 13 م�ص��روعًا قي��د التنفي��ذ بتكلف��ة تقديري��ة بلغ��ت ح��وايل 201 األ��ف دوالر, ته��دُف اإىل دع��م البني��ة التحتي��ة لثماني��ة مراك��َز
 لتعلي��م الفت��اة, وتدري��ب 47 م��ن الك��وادر االإداري��ة م��ن اإدارات تعلي��م الفت��اة وامل�ص��اركة املجتمعي��ة يف حمافظت�َ��ْي حل��ج و�صنع��اء عل��ى
 التخطي��ط اال�ص��رتاتيجي, واملتابع��ة والتقيي��م, وامله��ارات االإداري��ة, وكتاب��ة التقاري��ر.. وكذل��ك تدري��ب 49 م��ن مي�ص��رات التعلي��م
ُّ��م الن�ص��ط, ودلي��ل امله��ارات احلياتي��ة, واإع��ادة تدوي��ر املخلف��ات, وال�صناع��ات  املجتمع��ي عل��ى اإدارة الف�ص��ل متع��دد امل�ص��تويات, والتعل�

الغذائي��ة, واالقت�ص��اد املن��زيل, وموا�صي��َعَ اأخ��رى.
 مدر�شة زيد املو�شكي - تعز
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  م�شروع املعرفة القرائية واملهنية

  النقد مقابل خدمات اجتماعية

 يه��دُف ه��ذا الربنام��ُج خلل��ق ُفَر���ص عم��ل موؤقت��ة حل��وايل 1,150 �ص��ابًا و�ص��ابة م��ن َحَمل��ة ال�ص��هادات اجلامعي��ة اأو الثانوي��ة اأو الدبل��وم
 م��ن خ��ال تطوي��ر وتعزي��ز مهاراته��م وكفاءاتهم للعمل كمعلمن ومي�ص��رين للتعليم االأ�صا�ص��ي وحمو االأمية وتعليم الكبار وامل�ص��اهمة يف

ت�ص��هيل الو�ص��ول اإىل خدم��ات التعلي��م يف املجتمع��ات امل�ص��تهدفة.. حي��ث �ص��يتم اإتاح��ة م��ا يق��ارب 750 األ��ف ي��وم عمل.

 و�ص��يعمُل ال�صندوُق على اال�ص��تفادة من خدمات هوؤالء ال�ص��باب يف تو�ص��يع برنامج تعليم الفتاة يف الريف , وتقدمي الدعم الفني لهم
 م��ن خ��ال موجه��ن/ات موؤهل��ن طيل��ة ف��رتة عمله��م, و�ص��يتم اختياره��م وفق��ًا ملعايرَي وا�صحٍة و�ص��فافٍة ومتف��ق عليها م��ع وزارة الرتبية

والتعليم.

    مدر�شة ال�شلبة... رمز لإرادة قهر ال�شعاب واملعوقات

 »ال�صلب��ة« ه��ي اأك��رب ق��رى وادي عب��دان الواقع يف مديرية ن�صاب, حمافظة �ص��بوة.. ويبلغ عدد �ص��كانها
 ح��وايل 10 اآالف ن�ص��مة. توج��د يف القري��ة مدر�ص��ة اأ�صا�ص��ية/ثانوية خمتلط��ة, وه��ي مدر�ص��ة ال�صلب��ة
 الت��ي مت بناوؤُه��ا ع��ام 1969, وكان ع��دُد الط��اب امللتحق��ن به��ا ي�ص��ُل اإىل 360 طالب��ًا و285 طالب��ة.
 وب�ص��بب ِقَدم املبنى, وعدم �صيانته بانتظام, اأ�صبحت البنية التحتية للمدر�ص��ة متهالكة وغري حمفزة,
ى  كما اأن عدم توفر الف�صول الكافية فيها َمثَّل حتديًا اللتحاق كثري من الطاب, وخا�صة الفتيات, واأدَّ

ب العدي��د م��ن الط��اب والطالب��ات م��ن الدرا�ص��ة. -يف نف���ص الوق��ت- اإىل ت�ص��رُّ

ن��ة م��ن 12 ف�ص��ًا درا�ص��يًا, وغرف��ة  يف ع��ام 2012, ق��ام ال�صن��دوق االجتماع��ي ببن��اء مدر�ص��ة ُمكوَّ
ام��ات  الإدارة املدر�ص��ة, وم�ص��تودع, وغرف��ة للمدر�ص��ن, ومعم��ل اأ�صا�ص��ي, ومكتب��ة.. باالإ�صاف��ة اإىل 8 َحمَّ
 َو�ُص��ور. وبالرغ��م م��ن اأنَّ املنطق��ة ُتَع��دُّ م��ن مناط��ق التوت��ر, اإال اأنَّ اأهمية م�ص��روع املدر�ص��ة دفعت بوجهاِء
��د بتاأم��ن احلماي��ة الازم��ة للمق��اول والعم��ال لتنفي��ذ االأعم��ال واإجناز بناِء املدر�ص��ة.  القبائ��ل اإىل التعهُّ
 وب�ص��بب الظ��روف الثقافي��ة يف املجتم��ع, والع��ادات والتقالي��د, فقد متَّ تخ�صي�ُص املدر�ص��ة للفتيات فقط
 الإتاح��ة الفر�ص��ة له��ن ملوا�صل��ة التعلي��م الثان��وي, حيث َبَل��َغ عدُد الطالب��ات امللتحقات يف العام الدرا�ص��ي

2014/2013 قراب��ة 390 طالب��ة.

َث من��دوُب مدي��ر مكتب الرتبي��ة والتعليم يف  ويف ن��زول مي��داين لفري��ق م��ن ال�صن��دوق االجتماع��ي, حت��دَّ
املديرية, قائًا:

 ))لق��د مت اإجن��از امل�ص��روع يف وق��ت منا�ص��ب رغ��م امل�ص��اكل املحيط��ة ب��ه, و�ص��اهمت يف التخفي��ف م��ن
معان��اة الطالب��ات... ف�ص��كرًا لك��م((.

ومن جهته, قال رئي�ص جلنة امل�صتفيدين من امل�صروع:
 ))ن�ص��كُر اإدارة ال�صن��دوق االجتماع��ي عل��ى كل م��ا بذل��وه الإجن��از امل�ص��روع.. وه��ذا اأف�ص��ل اإجن��از يف
 املديري��ة, ونح��ن بحاج��ة اإىل م�ص��اريَع اأخ��رى, وم�ص��تعدون لتق��دمي كل الت�ص��هيات. اهلل يوفقك��م يف

جمي��ع اأعمالك��م م��ا دمت��م تخفف��ون م��ن معان��اة االأه��ايل((.

الإطار 1

 ب��داأَ ال�صن��دوُق االجتماع��ي للتنمي��ة االإع��داَد لتنفي��ذ م�ص��روع املعرف��ة القرائي��ة املهني��ة )لاإ�ص��هام يف مكافح��ة الفق��ر(, وذل��ك يف
 حمافظات احُلديدة وحلج و�صنعاء. ويهدُف امل�ص��روُع اإىل التخفيف من الفقر, وخا�صًة بن اأو�ص��اط الن�ص��اِء و�ص��كان املناطق الريفية,
ُز امل�ص��روُع على هم باأنف�ص��هم. ويركِّ  وي�ص��عى اإىل تزوي��د ه��ذه الفئ��ات بامله��ارات املائم��ة والتموي��ات الازم��ة لتمكينه��م م��ن حتقيق منوِّ
َهة نحو احتياجات ال�صوق.. َوِمْن َثمَّ الولوج اإىل اخلدمات املالية بغر�ص ت�صهيل  اإتقان القراءة والكتابة, واكت�صاب املهارات املهنية املَُوجَّ
 اإدم��اج الفئ��ات املُ�ص��تهَدَفة يف عملي��ة التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة عل��ى امل�ص��توين املحل��ي والوطن��ي. وي�ص��تمُل امل�ص��روُع عل��ى تعلي��م

االأطف��ال خ��ارج املدار���ص, وتدري��ب اليافع��ن وال�ص��باب والن�ص��اِء الريفي��ات اأي�ص��ًا, وكذا التموي��ل االأ�صغر, والدعم املوؤ�ص�ص��ي.

مدر�شة املزرق اغلبية طالبها من النازحني - حر�س
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 ال�سحة

 تتمث��ل روؤي��ة ال�شن��دوق الجتماع��ي للتنمي��ة يف ه��ذا القط��اع يف م�ش��اندة اجله��ود الت��ي تبذله��ا وزارة ال�شح��ة
 العامة وال�شكان لرفع ن�شبة تغطية اخلدمات ال�شحية الأ�شا�شية، وتعزيز اأداء النظام ال�شحي واإدارة املوارد

الب�شرية

التقدم يف موؤ�صرات املرحلة الرابعة
)2015–2011(

برنامج الرعاية ال�صحية االأولية
برنامج ال�صحة االإجنابية

برنامج ال�صحة النف�صية
البناء املوؤ�ص�صي

الق�صائم ال�صحية لاأمومة والطفولة
 التدخات التغذوية املتكاملة

والتحويات النقدية امل�صروطة

املحتويات



 ا�ص��تمرَّ ال�صن��دوُق خ��ال ع��ام 2013 يف ا�ص��تهداف املناط��ق الفق��رية واملحروم��ة, والفئ��ات االأق��لِّ حظ��ًا م��ن حي��ث احل�ص��ول عل��ى
اخلدم��ات االأ�صا�ص��ية.

ر ع��دد امل�ص��تفيدين م��ن ه��ذه امل�ص��اريع باأك��َر م��ن  وق��د مت تطوي��ر 93 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة تق��ارُب 8.9 ملي��ون دوالر. َوُيق��دَّ
 500,600 �ص��خ�ص )ن�ص��بة االإن��اث منه��م 74%(... وبذل��ك, ي�ص��ُل الع��دُد االإجم��ايل الرتاكم��ي مل�ص��اريع قط��اع ال�صح��ة اإىل 1,228

م�ص��روعًا بكلف��ة تقديري��ة تق��ارُب 101.7 ملي��ون دوالر, وي�ص��تفيد منه��ا نح��و 8 ماي��ن �ص��خ�ص )64% اإن��اث( )اجل��دول 3(.

موؤ�صرات قطاع ال�صحة

اجلدول )3(

برنامج الرعاية ال�شحية الأوليةالتقدم يف موؤ�شرات املرحلة الرابعة  )2011–2015(

 ق��اَم ال�صن��دوُق خ��ال الف��رتة 2011- 2013 بتطوي��ر 471 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة تتج��اوُز 49 ملي��ون دوالر,  منه��ا 267
 م�ص��روعًا منج��زًا. ومم��ا ت�صمنت��ه ه��ذه امل�ص��اريع بن��اُء وتاأثي��ُث وجتهي��ُز 46 وح��دة �صحي��ة, و12 مرك��زًا �صحي��ًا, و9 مراك��ز اأموم��ة
 وطفول��ة, و15 مرك��ز ط��وارئ تولي��د اأ�صا�ص��ية, و10 مراك��ز ط��وارئ تولي��د �ص��املة.. ف�ص��ًا ع��ن اإع��ادة تاأهي��ل 17 مرك��زًا لط��وارئ
 التوليد االأ�صا�صية وال�صاملة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية. كما مت تزويد 37 مرفقًا �صحيًا بالتجهيزات واالأثاث الازمة لت�صغيل

تل��ك املرافق وحت�ص��ن خدماتها.
 ويف جم��ال التدري��ب والتاأهي��ل , فق��د مت خ��ال ال�ص��نوات الث��اث تاأهي��ل 235 قابل��ة جمتم��ع, وتاأهي��ل 300 م��ن الك��وادر ال�صحي��ة
 الو�ص��طية, وتدري��ب  1,456 قابل��ة جمتم��ع يف جم��ال الرعاي��ة املنزلي��ة ل��اأم والولي��د , وتدري��ب 1,454 م��ن االأطب��اء وم�ص��اعديهم يف

جم��ال الرعاية التكاملية ل�صحة الطفل.

 يه��دف الربنام��ج اإىل امل�ص��اهمة يف تو�ص��عة التغطي��ة بخدم��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة االأولي��ة, وزي��ادة ع��دد مقدم��ي اخلدم��ات, وبن��اء
 قدراتهم.. وذلك من خال حت�صن البنية التحتية للمرافق ال�صحية يف املناطق الفقرية واملحرومة, والتدريب والتاأهيل للكوادر

 ال�صحية الو�ص��طية قبل واأثناء اخلدمة.
 وق��د مت -  خ��ال الع��ام -  تطوي��ر37 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة 2.4 ملي��ون دوالر, يتوق��ع اأن ي�ص��تفيد منه��ا 61 األ��ف �ص��خ�ص

اإن��اث(.  %51(

 �ص��هولة الو�صول اإىل خدمات الرعاية ال�صحية االأولية : ا�ص��تهدفت م�ص��اريُع هذا القطاع الفرعي بناَء وجتهيَز وتاأثيَث 7 وحدات
 ومركز �صحي يف حمافظات احلديدة, تعز, ح�صرموت, حلج, اأبن .. كما مت تاأثيث وجتهيز ثاثة م�صت�صفيات ) اأق�صام طوارئ

التوليد ال�صاملة ( يف حمافظات اأبن واالأمانة ومركز االأمومة والطفولة يف �صبوة.
 زي��ادة ع��دد مقدم��ي خدم��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة االأولي��ة: متَّ تطوي��ُر م�ص��اريَع لتاأهي��ل 69 طالب��ًا و31 طالب��ة يف تخ�ص���ص م�ص��اعد
 طب��ي, ومتري���ص ع��ام, وخمت��ربات ل�ص��د احتياج��ات املجتمع ومراف��ق الرعاية ال�صحي��ة االأولية يف حمافظات عم��ران وح�صرموت

وم��اأرب واإب وذمار واملهرة و�صنعاء.

 تعزي��ز ق��درات مقدم��ي خدم��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة االأولي��ة: هدف��ت امل�ص��اريُع اإىل تعزي��ز مه��ارات ومع��ارف 572 م��ن الك��وادر
 الطبي��ة وم�ص��اعديهم م��ن الك��وادر ال�صحي��ة الو�ص��طية )237 منه��م م��ن االإن��اث( م��ن 12 حمافظ��ة, وذل��ك يف جم��ال الرعاي��ة
 التكاملي��ة ل�صح��ة الطف��ل. كم��ا هدف��ت امل�ص��اريُع اإىل تدري��ب 67 م��ن العامل��ن ال�صحي��ن يف الرعاي��ة ال�صحي��ة االأولي��ة يف جم��ال
 التثقيف ال�صحي من حمافظتي حجة و�صعدة, وكذلك اإىل حت�صن اخلدمات ال�صحية املقدمة يف بع�ص مرافق الرعاية ال�صحة
مي اخلدمات  االأولي��ة مبحافظ��ات �ص��بوة وذم��ار واإب وح�صرم��وت وال�صال��ع م��ن خال ا�ص��تكمال جتهيز ه��ذه املرافق وتدري��ب مقدِّ
 وفقًا للُحَزم التدريبية لربنامج اجلودة يف مرافق الرعاية ال�صحية االأولية )حمافظة اإب(. ويتمُّ اأي�صًا من خال م�ص��روع واحد

طباع��ة اأدبي��ات الرعاي��ة التكاملي��ة ل�صحة الطفل, وتوريد اأجهزة قيا���ص �ص��رعة التنف���ص لاأطفال.

االإجمايل الُكلِّي االإجمايل 2013 2102 2011  موؤ�صرات النتائج

76 76 15 20 41  عدد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها / ترميمها

32 32 15 3 14  عدد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها وجتهيزها

235 235 0 20 215 عدد قابات املجتمع الاتي مت تاأهيلهن

1,456 1,456 726 202 528
 ع��دد قاب��ات املجتم��ع الات��ي مت تدريبه��ن يف الرعاي��ة املنزلي��ة

لاأم والوليد

300
142 0 52 90 ذكور  ع��دد الك��وادر ال�صحي��ة الو�ص��طية الت��ي مت

هيلها 158 تاأ 40 58 60 اإناث

1,454
925 538 161 226 ذكور  ع��دد الك��وادر ال�صحي��ة الت��ي مت تدريبه��ا يف

529الرعاية التكاملية ل�صحة الطفل 296 97 136 اإناث

 وترتك��ز تدخ��ات ال�صن��دوق يف 5 برام��ج رئي�ص��ة, وه��ي تو�ص��يع وحت�ص��ن التغطي��ة بخدم��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة, ودع��م خدم��ات
 االأموم��ة والطفول��ة, وحت�ص��ن التعلي��م ال�صح��ي الو�ص��طي, وحت�ص��ن الو�ص��ول اإىل خدمات الرعاي��ة ال�صحية النف�ص��ية.. باالإ�صافة

اإىل الدع��م املوؤ�ص�ص��ي ل��وزارة ال�صح��ة العام��ة وال�ص��كان ومكاتبه��ا يف املحافظات.

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

1,228

101,671,158

1,024

        73,364,783

7,970,956

64

2,271,042

93

8,846,144

110

6,257,151

500,611

74

135,371

 تراكمي ) 1997 - 2013 (2013البيان 

الوحدة ال�شحية -بيت الب�شاري- املحويت
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برنامج ال�شحة الإجنابية

 يه��دُف ه��ذا الربنام��ُج اإىل امل�ص��اهمة يف زي��ادة ع��دد ح��االت ال��والدة حت��ت اإ�ص��راف طب��ي, وخف���ص وفي��ات االأمه��ات واالأطف��ال حديث��ي
 ال��والدة م��ن خ��ال بن��اء وجتهي��ز اأق�ص��ام ط��وارئ التولي��د االأ�صا�ص��ية وال�ص��املة ومراك��ز االأموم��ة والطفول��ة, وتعزي��ز خدم��ات ال�صح��ة
 االإجنابي��ة يف املراك��ز ال�صحي��ة, وتق��دمي من��ح درا�ص��ية داخلي��ة للفتي��ات يف جم��ال القبال��ة واالإر�ص��اد ال�صح��ي, وك��ذا تدري��ب وتاأهي��ل

م��ي اخلدم��ات قب��ل واأثن��اء اخلدمة. مقدِّ

 خ��ال ع��ام 2013, مت تطوي��ر 35 م�ص��روعًا, تبل��غ تكلفته��ا التقديري��ة 5.5 ملي��ون دوالر, وذل��ك لتح�ص��ن الو�ص��ول اإىل خدم��ات
 رعاي��ة التولي��د الطارئ��ة, وخدم��ة �صح��ة االأم والطف��ل, وبن��اء ق��درات وتدري��ب قاب��ات املجتم��ع. وُيتوق��ع اأْن ي�ص��تفيَد م��ن ه��ذه امل�ص��اريع

ح��وايل 248 األ��ف ام��راأة واأك��ُر م��ن 174 األ��ف طف��ل.

247,385 ام��راأة, اأن ي�ص��تفيد م��ن م�ص��اريع ه��ذا القط��اع الفرع��ي   �ص��هولة الو�ص��ول اإىل خدم��ات ال�صح��ة االإجنابي��ة: يتوق��ع 
 و174,042  طفًا. وت�ص��مُل هذه امل�ص��اريُع بناَء وجتهيَز وتاأثيَث مركز اأمومة وطفولة مبحافظة �ص��بوة, وق�ص��مي طوارئ توليد �ص��املة

 باأمان��ة العا�صم��ة وحمافظ��ة اأب��ن وق�ص��م ط��وارئ تولي��د اأ�صا�ص��ية مبحافظ��ة البي�ص��اء.

 زي��ادة ال��والدات حت��ت اإ�ص��راف طب��ي: يرك��ُز ه��ذا املك��وُن عل��ى تدري��ب القاب��ات قب��ل واأثن��اء اخلدم��ة م��ن خ��ال تق��دمي من��ح يف جم��ال
 القبال��ة للطالب��ات م��ن كل املحافظ��ات به��دف حت�ص��ن اخلدم��ات املقدم��ة لاأمه��ات وحديث��ي ال��والدة, وتق��دمي الدعم الفن��ي للقابات

والتثقي��ف ال�صحي.
 وخ��ال الع��ام, ا�ص��تهدفت امل�ص��اريُع يف ه��ذا اجلان��ب تاأهي��َل 30 فت��اة م��ن خريج��ات الثانوي��ة العام��ة للح�ص��ول عل��ى بكالوريو���ص قبال��ة
 ويعمل��َن كم�ص��رفات قبال��ة, و120 فت��اة كقاب��ات جمتم��ع, وك��ذا تدري��ب 458 قابل��ة جمتمع )م��ن عدة حمافظات( يف جم��ال الرعاية

املنزلية ل�صحة االأم والوليد.

برنامج ال�شحة النف�شية

 يه��دف ه��ذا الربنام��ج اإىل امل�ص��اهمة يف تو�ص��يع وحت�ص��ن خدم��ات ال�صح��ة النف�ص��ية وفق��ا لتوجه��ات االإ�ص��رتاتيجية الوطني��ة لل�صح��ة
النف�صية, وذلك من خال تعزيز خدمات الرعاية ال�صحية النف�صية القائمة, وبناِء مراكَز لل�صحة النف�صية, والتوعية وبناء القدرات.
 مت خ��ال الع��ام تطوي��ر 14 م�ص��روعًا, بتكلف��ة تقديري��ة 560,291 األ��ف دوالر, يتوق��ع اأن ي�ص��تفيد منه��ا 15 األ��ف �ص��خ�ص )منه��م

36% اإناث(.

 �ص��هولة الو�ص��ول اإىل خدم��ات ال�صح��ة النف�ص��ية: مت تطوي��ر ع�ص��رة م�ص��اريع, ه��دف اأحده��ا لبن��اء وجتهي��ز مرك��ز االإر�ص��اد النف�ص��ي
 والرتبوي بجامعة اإب, بينما هدفت امل�صاريع الت�صعة االأخرى اإىل تعزيز ال�صحة النف�صية يف عدة مدار�ص مبحافظات حجة , رميه ,
زة لل�صحة, وتدريب االأخ�صائين/ات االجتماعين عقد ور�ص عمل  احلديدة , حلج , ذمار , من خال تاأثيث وجتهيز املدار�ص املعزِّ
 مع الوزارات ذات العاقة بال�صحة النف�ص��ية املدر�ص��ية ومدراء املدار���ص ملناق�ص��ة اأهمية دور االأخ�صائين النف�ص��ين يف كل املدار���ص

  لتفعيل االإر�ص��اد النف�ص��ي يف مرحلت�َ��ْي الطفولة واملراهقة, وتعزيز ال�صحة النف�ص��ية املدر�ص��ية, ورفع الوعي بال�صحة النف�ص��ية.

َرْت 4 م�ص��اريع, هدف��ت ثاث��ة منه��ا لرف��ع كف��اءة وبن��اء ق��درات 145 طبيب��ًا  دم��ج ال�صح��ة النف�ص��ية بالرعاي��ة ال�صحي��ة االأولي��ة: ُط��وِّ
 وم�ص��اعدًا طبيًا )34% اإناث( من مراكز الرعاية ال�صحية االأولية يف عدة حمافظات, وذلك يف جمال الت�ص��خي�ص, واإدارة املر�ص,
ب��ن وطني��ن يف جم��ال تق��دمي خدم��ات  واالأعرا���ص املر�صي��ة, وتق��دمي امل�ص��ورة والع��اج. واخت���صَّ م�ص��روٌع باإع��داد 50 �ص��خ�صا كمدرِّ

ال�صح��ة النف�ص��ية يف اإط��ار الرعاية ال�صحية االأولية.

البناء املوؤ�ش�شي

 يه��دف ه��ذا الربنام��ج اإىل تعزي��ز الق��درات االإداري��ة واملوؤ�ص�ص��ية ل��وزارة ال�صح��ة ومكاتبها يف املحافظات من خ��ال دعم جوانب
 االإدارة ال�صحي��ة والتخطي��ط ال�صح��ي, ودع��م النظ��م ال�صحي��ة كنظم املعلوم��ات ال�صحية واخلارطة ال�صحية واملوارد الب�ص��رية
 ال�صحي��ة, وتعزي��ز المركزي��ة اخلدم��ات ال�صحي��ة, وذل��ك يف ظ��ل وج��ود روؤي��ة وا�صح��ة ل��وزارة ال�صح��ة يف ه��ذه اجلوان��ب وحت��ت

اإط��ار اال�ص��رتاتيجية ال�صحية الوطنية.
 ويف ه��ذا االإط��ار, نوِق�َص��ْت خط��ة م�ص��اريع قط��اع ال�صح��ة بال�صن��دوق لع��ام 2013 م��ع قط��اع التخطي��ط ب��وزارة ال�صح��ة.. كم��ا
 مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل ثاث��ة م�ص��اريع لتاأ�صي���ص نظ��ام معلوم��ات الك��رتوين لل�صح��ة االإجنابي��ة وال�ص��كان والرعاي��ة ال�صحي��ة
 االأولي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل امل�ص��اَرَكة يف اأن�ص��طة فري��ق التن�ص��يق القطاع��ي للعم��ل عل��ى املح��ددات االجتماعي��ة لل�صح��ة. كم��ا ق��اَم
 ال�صن��دوُق برتمي��م وتاأثي��ث وجتهي��ز مكت��ب ال�صح��ة يف حمافظ��ة اأبن, وك��ذا دعم الوزارة لتطوي��ر االإ�ص��رتاتيجية الوطنية لتنمية

ال�صحي��ة. الب�ص��رية  امل��وارد 

الق�شائم ال�شحية لالأمومة والطفولة

 ب��داأ ال�صن��دوُق يف االإع��داد لتنفي��ذ برنام��ج الق�ص��ائم ال�صحي��ة لاأموم��ة والطفول��ة, وال��ذي يه��دُف اإىل تاأم��ن ح�ص��ول الن�ص��اء يف
املناط��ق امل�ص��تهدفة--وب�صورة منتظمة--عل��ى خدم��ات نوعي��ة للرعاي��ة اأثن��اء احلمل وبع��د الوالدة.

 كم��ا ي��ويل ال�صن��دوُق اهتمام��ًا متزاي��دًا يف جان��ب التغذي��ة, حيث تدلُّ موؤ�ص��راُت امل�ص��وحات الوطنية وتقاريُر املنظم��ات العاملية اإىل
 اأنَّ مع��دالت �ص��وء التغذي��ة ل��دى اأطف��ال اليم��ن ُتَع��دُّ من االأعل��ى يف العامل. وقد اأدرَج ال�صندوُق هذا املج��ال �صمن تدخاته يف اإطار
 ا�ص��تجابته لتداعي��ات اأح��داث 2011, وذل��ك م��ن خ��ال تنفي��ذ م�ص��روعن: االأوُل يه��دُف اإىل رف��ع م�ص��توى الوع��ي ل��دى االأمه��ات
 واالآباء يف طرق تغذية االأطفال, بينما يهدُف امل�صروُع الثاين اإىل تقدمي خدمات االإحالة لاأطفال الذين يعانون من �صوء التغذية

وربطه��م باخلدمات املتوفرة.
ُم اأح��ُد ه��ذه امل�ص��اريع اأي�ص��ًا حاف��َزًا مالي��ًا مبا�ص��رًا لاأ�ص��ر االأك��ر فق��رًا الت��ي ت�ص��تهَدفها اأن�ص��طة التوعي��ة. وي�ص��تهدُف ه��ذا  و�ص��يقدِّ

الربنام��ج--يف البدء--حمافظ��ة احلدي��دة الت��ي ُتَع��دُّ موؤ�ص��راُتها ه��ي االأعل��ى م��ن حي��ث �ص��وء تغذي��ة االأطف��ال يف اليم��ن.

 املعهد ال�صحي - متنة - �صنعاء
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التدخالت التغذوية املتكاملة والتحويالت النقدية امل�شروطة

اُت ال�صندوق االجتماعي للتنمية يف جمال التغذية اإىل توفري �ص��بكة اأمان يف اإطار برنامج النقد مقابل العمل ملتطوعي  تهدُف تدخُّ
 ال�صحة املجتمعية امل�صتهَدفن الذين ينفذون اأن�صطة يف املجتمعات املحلية على م�صتوى املديريات والُعَزل. ويف هذا ال�صياق, فقد متَّ
ُم جملة من اخلدمات, ت�ص��مُل عملية الفرز  ت�صميُم م�ص��اريع التدخات التغذوية املتكاملة والتحويات النقدية امل�ص��روطة بحيث تقدِّ
 والت�ص��اُور واالإحال��ة, وذل��ك م��ن خ��ال متطوع��ي ال�صح��ة املجتمعي��ة.. وه��ي اخلدم��اُت الت��ي ت�ص��تهدُف االأطفاَل دون �ص��ن اخلام�ص��ة يف

حمافظة احلديدة, والذين يعانون من �ص��وِء التغذية.
 ويف تنفي��ذه لهذي��ن الربناجم��ن, يحر���ُص ال�صن��دوُق االجتماع��ي عل��ى التن�ص��يق والعم��ل امل�ص��رتك م��ع وزارة ال�صحة العامة وال�ص��كان,
 �ص��واًء يف جان��ب اال�ص��تهداف اجلغ��رايف, اأو الف��رتة الزمني��ة الازم��ة لتنفي��ذ الربناجم��ن, اأو املواءم��ة ب��ن العر���ص والطل��ب.. وذل��ك

َعة ب��ن ال�صندوق والوزارة. ا�ص��تنادًا اإىل مذك��رة التفاه��م املَُوقَّ
 وت�ص��تمُل خدماُت التغذية املتكاملة على القيد والفرز االأويل حلاالت �ص��وء التغذية احلاد, وتوفري و�ص��ائل النقل اإىل املرافق ال�صحية
��ي الع��اج, والتوعي��ة يف جم��ال التغذي��ة )�ص��هريًا( الأمه��ات االأطف��ال امل�ص��تهدفن )دون اخلام�ص��ة م��ن العم��ر(, وكذل��ك التوعي��ة  لتلقِّ

التغذوي��ة للن�ص��اء احلوام��ل, وت�ص��جيع الر�صاع��ة الطبيعية والرتوي��ج لها, والتوعية التغذوية املجتمعي��ة والتثقيف ال�صحي.

ز لتقدمي خدمات �شحية متنوعة هَّ من غرفة يتيمة اآيلة لل�شقوط اإىل مبنى متكامل وجُمَ

 ))قب��ل قي��ام ال�صن��دوق االجتماعي��ة للتنمي��ة بت�ص��ييد مبن��ى متكام��ل للوح��دة ال�صحي��ة يف قري��ة بدي��ر ح�ص��ن
ُم فيه��ا كلَّ اخلدم��ات  )الدريهم��ي, احُلدي��دة(, كان يوج��د لدين��ا غرف��ة واح��دة داخ��ل م�ص��جد القري��ة, نق��دِّ
 ال�صحية )رعاية حوامل, تنظيم االأ�صرة, التطعيم...(. ومل يكن يوجد يف هذه الغرفة اأي اأثاث �صوى �صرير
ي��ق امل��كان وازدحام��ه, مل يك��ن ثم��ة وج��ود الأي �ص��كل م��ن اأ�ص��كال  ق��دمي ن�ص��تخدمه للك�ص��ف االأوَّيل.. ونتيج��ة �صِ
دات عل��ى الوحدة/الغرف��ة )ب�ص��كل ع��ام(..  اخل�صو�صي��ة للحوام��ل )عل��ى وج��ه اخل�صو���ص(, والن�ص��اِء امل��رتدِّ
 كم��ا مل نك��ن ن�ص��تطيع التولي��د داخل الغرفة, ون�صطر للذه��اب اإىل املنازل..وبالتايل, فاإنَّ هذا الو�صع مل يكن

ُد كث��ريًا عل��ى الوحدة/الغرفة! ع املر�ص��ى واحلوام��ل واالأطف��ال عل��ى الرتدُّ ي�ص��جِّ
 عندما �صارت الغرفة اآيلة اإىل ال�ص��قوط على روؤو���ص مرتاديها والعاملن فيها, مت االنتقال اإىل غرفة يف بيت

م�صئولة الوحدة يف القرية..

م اخلدمات ب�ص��كل  اأم��ا االآن, وبع��د بن��اِء الوح��دة ال�صحي��ة م��ن ِقَب��ل ال�صن��دوق االجتماعي, فق��د اأ�صبحُت اأقدِّ
اأف�صل, وبخ�صو�صية اأكر, الأنه يوجد غرف م�ص��تقلة لكل ن�ص��اط...

دي��ن على الوح��دة, اأو من حيث  كم��ا زاد االإقب��ال عل��ى الوح��دة ال�صحي��ة, �ص��واًء م��ن حي��ث ع��دد املر�صى املرتدِّ
 اأع��داد الباحث��ات ع��ن )وال�ص��اعيات اإىل( خدم��ات ال�صح��ة االإجنابي��ة اأو تغذي��ة احلوامل, ب��ل ومن حيث عدد
ُر  االأطف��ال الذي��ن حُت�صره��م اأمهاته��م يومي��ًا اإىل الوح��دة.. فق��د ازدادت ه��ذه االأع��داد ب�ص��كل كبري. كم��ا تتوفَّ

االآن االأدوات واالأث��اث, ول��كل غرف��ة داخ��ل الوح��دة.
��د كهربائ��ي, مم��ا �ص��اعد كث��ريًا عل��ى حت�ص��ن وا�ص��تمرارية العم��ل يف الوح��دة  كم��ا ق��اَم ال�صن��دوُق بتوف��ري مولِّ
 ال�صحي��ة.. ب��ل و�ص��اهم يف اأن اأق��وم بالتولي��د داخ��ل الوح��دة, مما �ص��اعد اأي�صًا على زيادة االإقب��ال اأكر فاأكر

على الوحدة..

وجممل هذه الت�صهيات �صاعدتني على اأْن اأقوم باالإر�صاد والتثقيف ال�صحي )ف�ردي/جم�اعي(, وتطعيم
 احلوامل واالأطفال ب�صكل يومي. واأقوم اأي�صًا برتكيب اللولب اخلا�ص مبنع احلمل يف الوحدة ال�صحية.

��ن م��ن عق��د اجتم��اع دوري للتطعي��م وال��كادر ال�صح��ي جلمي��ع  وق��د �ص��اعَد بن��اُء الوح��دة ال�صحي��ة عل��ى التمكُّ
الوح��دات التابع��ة ملديري��ة الدريهم��ي, وعم��ل دورات ق�ص��رية ع��ن التغذي��ة يف الوح��دة ال�صحي��ة..

 وبذل��ك, اأ�صب��ح عمل��ي مكتم��ًا تقريب��ًا, و�ص��ارت خمرجات��ه اأف�ص��ل ونتائج��ه ملمو�ص��ة, االأم��ر ال��ذي �ص��اعدين
عل��ى اأْن اأجن��ح كقابل��ة, لي���ص يف الوح��دة ال�صحي��ة فح�ص��ب, بل وفى قريت��ي كلها((.

القابلة/ جناة عاي�ص
)الوحدة ال�صحية - قرية بدير ح�صن, الدريهمي, احُلديدة(
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 الفئات ذات االحتياجات اخلا�سة

 تتمث��ل روؤي��ة ال�شن��دوق يف قط��اع ذوي الحتياج��ات اخلا�ش��ة يف تعزي��ز الدم��ج الجتماع��ي واحلق��وق والفر�س
املتكافئ��ة لالأطف��ال ذوي الإعاقة املعر�شني لالإ�ش��اءة.

التعليم ال�صامل واخلا�ص

 تنمية الطفولة املبكرة

 التاأهيل املجتمعي

 الدعم املوؤ�ص�صي

 حماية الطفل

املحتويات



 ترك��زت اأن�ص��طة القط��اع- خ��ال الع��ام- يف دع��م البني��ة التحتي��ة وحت�ص��ن نوعي��ة اخلدم��ات التعليمي��ة وال�صحي��ة املقدم��ة ل��ذوي
 االحتياج��ات اخلا�ص��ة, ودع��م وتطوي��ر ال�صيا�ص��ات واال�ص��رتاتيجيات املبني��ة عل��ى النه��ج الت�ص��اُركي واحلقوق��ي, وبن��اء ق��درات مقدم��ي
دين, واالأطفال ذوي �صعوبات التعلُّم...  اخلدمات, مع التو�صع يف تاأ�صي�ص اخلدمة التعليمية املقدمة ل�صعاف الب�صر, واالأطفال التوحُّ
 وك��ذا دع��م برام��ج ت�ص��جيل املوالي��د, وبن��اء ق��درات مقدمي خدمات االكت�ص��اف املبكر وط��رق التدخل, ودعم وتاأ�صي���ص خدمات التاأهيل

املرتك��ز عل��ى املجتمع.
1,660  ومت خ��ال ع��ام 2013 تطوي��ر 47 م�ص��روعًا بتكلف��ة تقديري��ة بلغ��ت ح��وايل 1.8 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيد منه��ا ح��وايل 

.)4 )اجل��دول  االإن��اث(  م��ن   %48( �ص��خ�صًاَ 

موؤ�صرات الفئات ذات
 االحتياجات اخلا�صة

اجلدول )4(

 التعليم ال�شامل واخلا�س

 يه��دُف ال�صن��دوُق- م��ن خ��ال ه��ذا الربنام��ج- اإىل امل�ص��اهمة يف دم��ج االأطف��ال ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف التعلي��م الع��ام, ودع��م
 تعليم وتاأهيل االأطفال يف مراكز الرتبية اخلا�صة.. كما يدعُم ال�صندوُق جهود وزارتي الرتبية والتعليم وال�صئون االجتماعية والعمل
 يف جمال التعليم ال�صامل واخلا�ص, وذلك من خال تقدمي الدعم املوؤ�ص�صي الإدارات الرتبية ال�صاملة واجلمعيات العاملة يف االإعاقة
 ومراك��ز الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف ع��دة حمافظ��ات, واإن�ص��اء ف�ص��ول, واإع��ادة تاأهي��ل وتاأثي��ث وجتهي��ز املدار���ص الداجم��ة, وتاأ�صي���ص غ��رف

م�ص��ادر تعليمي��ة, وتدري��ب الك��وادر, وتزويد هذه املدار���ص واملراكز واجلمعيات بالو�ص��ائل واالأدوات التعليمية.

 وق��د مت خ��ال الع��ام تطوي��ر 16 م�ص��روعًا لدع��م اأن�ص��طة الربنام��ج, منه��ا 9 م�ص��اريع لدعم التعليم ال�ص��امل, 7 م�ص��اريع لدعم التعليم
 اخلا���ص. ويتوق��ع اأن ي�ص��تفيد م��ن ه��ذه امل�ص��اريع 4,323 �ص��خ�صًا من اجلن�ص��ن )41% اإن��اث(. كما يتوقع اأن يت��م دمج 1,881 طفًا
 يف 36 مدر�صة حكومية يف عدة حمافظات. وقد توزعت االأن�صطة على البنية التحتية, والتدريب, والتوعية.. حيث متَّ بناُء 3 ف�صول
 درا�ص��ية وتاأثيثه��ا وجتهيزه��ا , و4 حمام��ات لتمك��ن االأطف��ال ذوي االإعاق��ة من ا�ص��تخدامها, و4 ممرات ومنحدرات لاأ�ص��خا�ص ذوي
 االإعاقة, وبناء 3 غرف م�صادر تعلم وجتهيز وتاأثيث 23 غرفة اأخرى, وتاأثيث وجتهيز 6 ف�صول للتعليم التمهيدي وريا�ص االأطفال,

وتوفري الو�صائل واالأدوات التعليمية  ل�صبع جمعيات ومراكز تربية خا�صة.
ه��ن واملعلم��ن واالأخ�صائي��ن واالإداري��ن يف جم��االت متع��ددة, منه��ا ط��رق تعليم هذه  ويف التدري��ب, مت بن��اء ق��درات 1,811 م��ن املَُوجِّ

الفئات وخ�صائ�ص ذوي االإعاقة وتعديل ال�صلوك والدمج...
 اأم��ا يف جم��ال التوعي��ة, فق��د ُنف��ذت 5 حم��ات توعي��ة ا�ص��تهدفت 1,180 �ص��خ�صًا ح��ول مفاهي��م االإعاق��ة واأنواعه��ا ومفاهي��م الدم��ج

والتعليم ال�صامل.

 �ص��عى ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة اإىل االهتم��ام مبرحل��ة الطفول��ة املبك��رة نظ��را الأهميته��ا يف تط��ور الطف��ل ومن��وه متع��دد
 االجتاه��ات, ويف ت�ص��كيل �ص��خ�صيته, وذل��ك م��ن خ��ال ع��دد م��ن االأن�ص��طة املتنوع��ة التي تنظ��ر للطفولة املبكرة م��ن زوايا خدمية

متع��ددة )تربوي��ا, و�صحي��ا, ونف�ص��يا(.
��ع اأن ي�ص��تفيد منه��ا 398  م��ن اجلن�ص��ن )منه��م 227 طف��ا/ة(. وق��د  وق��د مت��ت املوافق��ة عل��ى 8 م�ص��اريع خ��ال الع��ام, ُيتوقَّ
 هدف��ت امل�ص��اريع اإىل توف��ري تدري��ب متق��دم لثاث��ن �ص��خ�صا م��ن الك��وادر الوطنية يف النهج ال�ص��مويل التكامل��ي للطفولة املبكرة,
 وتدري��ب 12 معلم��ة يف التدخ��ل املبك��ر لتعدي��ل ال�ص��لوك واالكت�ص��اف املبكر وط��رق الوقاية واإعداد الو�ص��ائل التعليمية.. ف�صا عن
 تدري��ب 78 عام��ا يف مراك��ز الرتبي��ة اخلا�ص��ة والتدخ��ل املبك��ر وجمعي��ات االإعاق��ة يف اأمانة العا�صمة وحمافظ��ات عدن وعمران
 واإب يف الع��اج الطبيع��ي والوظيف��ي واالإر�ص��اد االأ�ص��ري, وامله��ارات احلياتي��ة, وط��رق تعلي��م ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة... ف�صًا
 ع��ن تزوي��د مرك��ز متخ�ص���ص مبحافظ��ة عم��ران بالتجهيزات االإدارية واملكتبية الازمة. كما هدفت امل�ص��روعاُت اإىل تدريب 21
 �ص��خ�صًا م��ن جمعيت��ن ومرك��ز تربي��ة خا�ص��ة يف حمافظ��ة ع��دن يف ع��دة جم��االت.. باالإ�صاف��ة اإىل تاأ�صي���ص خدم��ات التدخ��ل
  املبك��ر )العاجي��ة والوقائي��ة, واإع��ادة التاأهي��ل( يف مراك��ز �صحي��ة وم�صت�ص��فى عام واأربع جمعيات يف حمافظ��ة عمران من خال
 تزوي��د املراك��ز ال�صحي��ة مبع��دات وو�ص��ائل االكت�ص��اف املبك��ر وتزوي��د اجلمعي��ات باأجه��زة حا�ص��وب و تدري��ب 42 طبيب��ا وعام��ا
 �صحي��ا ومعلم��ا واأخ�صائي��ا يف االكت�ص��اف املبك��ر والتدخ��ل التعليم��ي وال�صح��ي وحف��ظ ال�ص��جات والتحلي��ل االإح�صائ��ي, وتنفي��ذ
 حمات توعية للمدار�ص واجلمعيات واملجتمع يف نطاقها اجلغرايف حول اأهمية االكت�صاف املبكر لاإعاقة.. باالإ�صافة اإىل تاأثيث
 وجتهيز ق�صَمْي تدخل مبكر: اأحدهما يف موؤ�ص�صة »احلق يف احلياة« الأطفال ال�صلل الدماغي, واالآخر يف مركز اليمن للتوحد )يف

اأمان��ة العا�صم��ة(, والذي مت تزويده اأي�صا بالو�ص��ائل التعليمية.

التاأهيل املجتمعي

 ه��ذا الربنام��ج يه��دف اإىل الو�ص��ول اإىل ع��دد اأك��رب من االأطفال ذوي االإعاقة, ومتكينهم م��ن احل�صول على اخلدمات والفر�ص,
واأن ي�صبحوا اأع�صاء ن�صطن يف جمتمعهم, وحتفيز املجتمع املحلي على م�صاعدتهم.

 وق��د وا�ص��َل القط��اُع - ع��ام 2013- دعم��ه الأن�ص��طة التاأهي��ل املجتمع��ي م��ن خ��ال تنفي��ذ 7 م�ص��اريع ا�ص��تهدفت 5,011
 �ص��خ�صًا: هدفت اأربعة منها اإىل حت�ص��ن وتعزيز خدمات التاأهيل املجتمعي يف مدينة عب���ص )مبحافظة حجة(, وعزلة العزاعز
 مبديري��ة ال�ص��مايتن )تع��ز( ومديري��ات ري��دة وخم��ر )عم��ران( ورداع وجه��ران )ذم��ار( والبي�ص��اء... بينم��ا هدف��ت امل�ص��اريُع
 الثاث��ة االأخ��رى اإىل تاأ�صي���ص خدم��ات التاأهي��ل املجتمع��ي يف مدين��ة البي�ص��اء, ومديري��ات قعطب��ة )ال�صال��ع(, واملوا�ص��ط وقد���ص
 )تع��ز(.. وذل��ك م��ن خ��ال اإج��راء م�ص��وحات وفحو�ص��ات طبي��ة ت�ص��خي�صية لاأطف��ال ذوي االإعاق��ة, وك��ذا تاأهي��ل 298 م��ن اأ�ص��ر
 االأطف��ال ذوي االإعاق��ة ع��رب عامل��ي التاأهي��ل, وتوعي��ة 2,156 ح��ول االإعاق��ة, وتاأهي��ل 2,775 طف��ًا/ة, وتدري��ب 80 م��ن عامل��ي
 التاأهي��ل واللج��ان املجتمعي��ة.. ف�ص��ًا ع��ن تزوي��د االأطفال بكرا���ٍص متخ�ص�صة لذوي ال�ص��لل الدماغي ومعينات ب�صرية و�ص��معية,
 وتاأثي��ث غ��رف التاأهي��ل املجتمع��ي, وتزويده��ا بالتجهيزات املكتبية واالأدوات والو�ص��ائل الازمة لتقدمي خدم��ات العاج الطبيعي

وبرام��ج التاأهي��ل لاأطف��ال ذوي االإعاقة.

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

727

38,224,608

613

29,993,576

184,699  

39

868,237

47

1,751,235

67

2,446,852

1,661

48

40,219
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الدعم املوؤ�ش�شي

حماية الطفل

 يه��دف ه��ذا املك��ون اإىل توف��ري الدع��م املوؤ�ص�ص��ي للموؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة لتطوي��ر اأدائه��ا وتق��دمي اأف�ص��ل
اخلدم��ات ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة م��ن خ��ال تاأهي��ل ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات وبن��اء قدراته��ا املوؤ�ص�ص��ية والفني��ة.

 خ��ال الع��ام مت تطوي��ر م�ص��روعن: ه��دف االأول اإىل توعي��ة 30 م��ن اأع�ص��اء املجال���ص املحلي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة وغ��ري احلكومية
 حول حقوق االأ�ص��خا�ص ذوي االإعاقة يف القوانن والت�ص��ريعات الدولية واملحلية وال�ص��ريعة االإ�ص��امية )حمافظة ذمار( , بينما هدف

الثاين اإىل تدريب 27 عامًا يف 9 جمعيات يف حمافظة اإب حول االإعاقة واالت�صال والتوا�صل وح�صد التمويل.

 يه��دف الربنام��ج اإىل امل�ص��اهمة يف حت�ص��ن نوعي��ة احلي��اة لاأطف��ال الذي��ن تعر�ص��وا ل�ص��وء املعامل��ة )االأيت��ام, واالأح��داث, واأطف��ال
 ال�ص��وارع, واالأطف��ال العامل��ون, واالأطف��ال يف خميم��ات النازح��ن, واالأطف��ال املعر�ص��ن للتهري��ب(, وك��ذا الفئ��ات ال�ص��كانية ال�صعيف��ة
مثل امل�صنن والفئات املهم�صة.. وذلك من خال حت�صن البنية التحتية للمراكز التي تقدم اخلدمات لهذه الفئات, ودعم براجمها.
 مت تطوي��ر 8 م�ص��اريع ا�ص��تهدفت 303 اأ�ص��خا�ص, ورك��زت عل��ى دع��م البني��ة التحتي��ة والتدري��ب والتوعي��ة.. وذل��ك م��ن خ��ال تدري��ب
 14 م��ن العامل��ن ب��دار االأيت��ام يف مدين��ة حج��ة )حمافظ��ة حج��ة( يف جوان��َب ذات �صل��ة بحماي��ة الطف��ل.. ف�صًا ع��ن توعية 86 طفًا
 ح��ول حق��وق الطف��ل وواجبات��ه, وك��ذا تنفي��ذ تقيي��م وحتلي��ل موؤ�ص�ص��ي وفن��ي لربنام��ج الرعاي��ة البديل��ة والاحق��ة يف موؤ�ص�ص��ة ال�صال��ح
 االجتماعي��ة للتنمي��ة, وتدري��ب 18 �ص��خ�صًا م��ن كوادره��ا.. باالإ�صاف��ة اإىل تاأ�صي���ص خدم��ات برنام��ج الت�ص��جيل االآيل لاأطف��ال املواليد
 يف ال�صال��ع, وتزوي��د ف��رع اإدارة ت�ص��جيل املوالي��د يف املحافظ��ة بالتجهي��زات واالأث��اث الازم��ن للربنام��ج. كم��ا متَّ تدري��ب عامل��ي داٍر
 لرعاية االأيتام يف مدينة القاعدة )مديرية ذي ال�صفال, حمافظة اإب( يف عدة جماالت- مع تزويد الدار باالألعاب اخلارجية.. ف�صًا
 ع��ن تدري��ب 20 م��ن عامل��ي مراك��ز الرعاي��ة االجتماعي��ة مبديري��ة املظف��ر )تع��ز( و55 عامًا يف مرك��ز احلوار احلقوق��ي مبحافظات
ذت  تع��ز والبي�ص��اء وذم��ار ح��ول حق��وق الطف��ل وت�ص��خي�ص امل�ص��كات واال�صطراب��ات ال�ص��لوكية لدى االأطف��ال وجماالت اأخرى. كم��ا ُنفِّ

اأن�ص��طة دعم نف�ص��ي الأربعن طفًا وطفلة.

اأمين... من فقدان التزان اإىل القدرة على احلركة والوقوف

 ا�ص��تفاد ع��دد م��ن االأطف��ال املعاق��ن م��ن ذوي ال�ص��لل الدماغ��ي م��ن تدريب��ات الع��اج الطبيع��ي
 الت��ي تلقاه��ا العامل��ون والعام��ات يف »جمعية املاذ« )ذمار( ع��رب ال�صندوق االجتماعي. ومن

هوؤالء, الطفل اأمين ذو ال�ص��نوات اخلم���ص.

 مت ت�ص��جيل اأمي��ن يف جمعي��ة امل��اذ قب��ل ع��ام, حي��ث كان م�صاب��ًا بحال��ة �ص��لل دماغ��ي كل��ي عن��د
 دخول��ه اجلمعي��ة. كان الطف��ل يع��اين م��ن ع��دم ات��زان, وال ي�ص��تطيع احلرك��ة اأو الوق��وف, وال

يعتم��د عل��ى نف�ص��ه يف االأكل وال�ص��رب والنظاف��ة...

 مت تاأهي��ل الطف��ل اأمي��ن بوا�ص��طة الع��اج الطبيع��ي والع��اج الوظيف��ي حت��ى اأ�صب��ح ق��ادرًا عل��ى
��نت كث��ريًا, وب��داأ يق��ُف  ال�ص��يطرة عل��ى توازن��ه. تق��وُل وال��دة الطف��ل واأخ��وه اأنَّ حال��ة اأمي��ن حت�صَّ
ُك رقبت��ه ويرف��ُع يدي��ه,  وي�ص��تخدمهما ل��اأكل والكتاب��ة واالإم�ص��اك باالأ�ص��ياء,  مبف��رده, ويح��رِّ

 والنظاف��ة .

الإطار 3

اأحد ف�شول ال�شلل الدماغي يف مركز التدخل املبكر- عدن
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 املياه واالإ�سحاح البيئي

 ت�ش��هُم تدخ��الُت ال�شن��دوق، يف قط��اع املي��اه، يف زي��ادة التغطي��ة بخدم��ة املي��اه يف التجمع��ات الأك��ر احتياج��ا
دة )كمي��اه الأمط��ار ومي��اه العي��ون(، وكذل��ك  م��ن خ��الل دع��م م�ش��اريع مي��اه تعتم��ُد عل��ى م�ش��ادر مي��اه متج��دِّ
 م�ش��اريع مي��اه تعتم��د عل��ى املي��اه اجلوفي��ة يف املناط��ق غ��ري ال�شاحل��ة حل�ش��اد مي��اه الأمط��ار ول تتوف��ر فيه��ا

مي��اه �ش��طحية.
��ُز ال�شن��دوُق عل��ى تنفي��ذ حم��الت توعي��ة �شحي��ة يف كل جتم��ع �ش��مله  اأم��ا يف قط��اع الإ�شح��اح البيئ��ي، فريكِّ
 م�شروع مياه حيث يتم اإي�شال ثالث ر�شائل هي اأهمية ال�شرف ال�شحي وغ�شل اليدين ومعاجلة املياه عند

 نقطة ال�ش��تخدام.

 قطاع املياه

  قطاع اال�صحاح البيئي

املحتويات



 بل��َغ ع��دُد امل�ص��اريع الت��ي متَّ االلت��زاُم به��ا خ��ال الع��ام يف قط��اع املي��اه 259 م�ص��روعًا بكلفة تقديرية تق��ارُب 105.7 ملي��ون دوالر )تبلغ
��ُع اأْن ي�ص��تفيَد منه��ا ح��وايل 505 اآالف �ص��خ�ص )%50  م�ص��اهمة ال�صن��دوق فيه��ا ح��وايل 46 ملي��ون دوالر, اأي بن�ص��بة 44%(, ُيَتَوقَّ
 منه��م م��ن االإن��اث(. َوُيْع��َزى ارتف��اع م�ص��اهمة املجتمع��ات املحلي��ة يف قطاع املياه اإىل الن�ص��بة الكبرية مل�ص��اريع ح�صاد مي��اه االأمطار من

اأ�ص��طح املنازل, والتي ت�صُل م�ص��اهماُت امل�ص��تفيدين فيها اإىل %70.

��ُع اأْن ي�ص��تفيَد منه��ا  اأم��ا م�ص��اريُع االإ�صح��اح البيئ��ي, فق��د بل��َغ عدُده��ا49  م�ص��روعًا بكلف��ة تقديري��ة تبل��غ ح��وايل 1.2 ملي��ون دوالر, ُيَتَوقَّ
 ح��وايل 349,500 �ص��خ�ص )ن�صفه��م اإن��اث(. تراُكمي��ًا, ي�ص��ُل ع��دُد م�ص��اريع قط��اع املي��اه اإىل 2,324 م�ص��روعا بكلف��ة تقديري��ة ت�صل
 اإىل حوايل 430.2 مليون دوالر, ي�صتفيُد منها اأكُر من 4 ماين �صخ�ص )50% من االإناث(.. ويبلُغ عدُد م�صاريع االإ�صحاح البيئي

393 م�ص��روعًا بكلف��ة تقديري��ة تق��ارُب 44.8 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منها نحو3.5 مليون �ص��خ�ص )ن�صفهم اأي�صًا اإناث(
 )اجلدول 5(.

��َز القط��اُع يف توجهات��ه عل��ى تنفي��ذ م�ص��اريَع قليل��ة الكلف��ة لتوف��ري خدم��ة املي��اه للفئ��ات االأك��ر فق��را بح�ص��ب تعري��ف التغطي��ة  َركَّ
 باملياه املتفق عليه بن جميع اجلهات العاملة يف القطاع, مع اإعطاء اهتمام مل�صاركة املجتمع وا�صتخدام معارفه وخرباته املحلية

التقليدية.

 ي�ص��مُل القط��اُع �ص��تة قطاع��ات فرعي��ة ه��ي: ح�ص��اد مي��اه االأمط��ار )خزان��ات عام��ة م�ص��قوفة(, وح�ص��اد مي��اه االأمط��ار )خزان��ات
عامة مك�ص��وفة(, وح�صاد مياه االأمطار من االأ�ص��طح, ومياه �ص��طحية )عيون وخزانات مياه(, ومياه جوفية, والتدريب والتوعية.

 ي�ص��تمُل ح�صاد مياه االأمطار على خزانات عامة م�ص��قوفة ومك�ص��وفة. ففي اخلزانات العامة امل�ص��قوفة, متت املوافقة على متويل
 47 م�ص��روعًا, ت�ص��مل 59 برك��ة م�ص��قوفة, ب�ص��عة اإجمالي��ة ت�ص��ُل اإىل 83,296 م��رتًا مكعب��ًا, كم��ا ت�ص��مُل 56 حو���صَ تر�ص��يٍب و18
 حو�ص��ًا ل�ص��رب احليوان��ات.. باالإ�صاف��ة اإىل �ص��بكات مي��اه بط��ول اإجم��ايل 9,150 م��رتًا, و26 منه��ًا عام��ًا خلدم��ة 32,162
 م�ص��تفيدًا. اأم��ا يف اخلزان��ات العام��ة املك�ص��وفة, فق��د مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل 3 م�ص��اريع, ت�ص��مل 12 كريفًا ب�ص��عة 40,000 مرت

مكع��ب خلدم��ة 1,694 م�ص��تفيدًا.

 ويف ح�ص��اد مي��اه االأمط��ار م��ن اأ�ص��طح املن��ازل, مت��ت املوافقة على متويل 147 م�ص��روعًا, ت�ص��مُل 26,144 �ص��قاية )خزانًا( ب�ص��عة
اإجمالية ت�صل اإىل 1.1 مليون مرت مكعب خلدمة 235 األف م�صتفيد.

 اأم��ا م�ص��اريع املي��اه ال�ص��طحية, فه��ي تعتم��ُد عل��ى مي��اه العي��ون واملي��اه اجلاري��ة يف الودي��ان واملي��اه املتجمع��ة يف امل�ص��طحات املائي��ة
��َنة للمجتمع��ات املُ�ص��تهَدفة. وق��د مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل 11 �صَّ  كال�ص��دود وغريه��ا م��ن املن�ص��اآت املائي��ة, وذل��ك لتوف��ري مي��اه حُمَ
م�ص��روعًا لتزوي��د 7,135 �ص��خ�صًا مبي��اه حم�ص��نة ع��رب �ص��بكات مي��اه بط��ول اإجم��ايل25,232  م��رتًا, �ص��ملْت 13 منه��ًا عام��ًا.

ادات يف الغال��ب. وق��د مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل 43  ويف املي��اه اجلوفي��ة, يت��م تزوي��ُد ال�ص��كان باملي��اه ع��رب تو�صي��ات منزلي��ة وع��دَّ
 م�ص��روعًا لتزوي��د 227 األ��ف ن�ص��مة مبي��اه حم�ص��نة ع��رب �ص��بكات مي��اه بط��ول اإجم��ايل 439,317 م��رتًا, �ص��ملْت 6,414 تو�صيل��ة

منزلي��ة و351 منه��ًا عام��ًا.

 وا�ص��تملت اأن�ص��طة الع��ام كذل��ك عل��ى التدري��ب والتوعي��ة, حي��ث مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل 6 م�ص��اريع: اأحده��ا يه��دف اإىل تطوي��ر
 �صيا�ص��ة وطني��ة حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار, وم�ص��روعان يهدف��ان لرف��ع ق��درات �صب��اط م�ص��اريع املي��اه والبيئ��ة يف جم��االت التدري��ب
 واالت�ص��ال والتوا�ص��ل, كم��ا يه��دُف م�ص��روٌع اإىل تعري��ف اال�صت�ص��ارين بال�صيا�ص��ات اجلدي��دة لقط��اع املي��اه وتب��ادل اخل��ربات فيم��ا
 بينه��م.. بينم��ا ه��دَف م�ص��روعان اآخ��ران اإىل اإع��داد الت�صامي��م والكلف��ة التقديري��ة جلمي��ع م�ص��اريع املي��اه الت��ي ينفذه��ا فرع��ا

ال�صن��دوق يف حمافظت�َ��ْي حج��ة واحلدي��دة.

اجلدول )5(

موؤ�صرات قطاَعْي املياه  
واالإ�صحاح البيئي 

قطاع امل�ياه

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

393

44,768,937

277

30,736,550

3,479,872

50

1,393,075

2,324

430,185,630

1,611

144,043,111

4,107,822

50

8,972,700

259

105,697,419

133

27,629,637

504,982

50

1,585,087

49

1,153,164

45

5,985,706

349,456

50

15,583

البيان 
 الإ�شحاح البيئياملياه

20132013
 تراكمي

) 2013 - 1997 ( 
 تراكمي

) 2013 - 1997 ( 

 يق��وُم ال�صن��دوُق- خ��ال املرحل��ة الرابع��ة - بتوجي��ه املزيد من املوارد للم�ص��اهمة يف معاجلة ق�صية �ص��حة املياه يف اأكر املجتمعات
 احتياج��ًا للمي��اه, وذل��ك ا�ص��تنادًا اإىل موؤ�ص��رات تع��داد 2004, والت��ي تنطب��ق عليه��ا 3 موؤ�ص��رات تتمث��ل يف و�ص��ول ن�ص��بة امل�ص��اكن
 غ��ري املو�صل��ة باملي��اه اإىل 100%, وموؤ�ص��ر الفق��ر )ت��دين م�ص��توى اخلدم��ات( اأك��رب م��ن 50%, وع��دد ال�ص��كان ال يق��لُّ ع��ن 300
���صَ ال�صندوُق 100  ن�ص��مة. وق��د روع��ي يف اختي��ار ه��ذه املوؤ�ص��رات اأن ت�ص��تفيد كل حمافظ��ات اجلمهوري��ة من الربنام��ج. وقد َخ�صَّ

ملي��ون دوالر له��ذا الربنام��ج ال��ذي ي�ص��تهدُف املجتمع��ات االأك��ر فق��رًا )الواقع��ة يف الفئت��ن الثالث��ة والرابع��ة يف موؤ�ص��ر الفقر(.
 وخ��ال الف��رتة 2011 - 2013, مت��ت املوافق��ة عل��ى متوي��ل 367 م�ص��روعًا بكف��ة تقديري��ة تتج��اوُز 116 ملي��ون دوالر )تبل��ُغ
��ع اأْن ي�ص��تفيَد منه��ا ح��وايل 425 األ��ف �ص��خ�ص, يق��ُع 71% منه��م يف فئ��ة الفقر  م�ص��اهمة ال�صن��دوق فيه��ا 49 ملي��ون دوالر(, وُيتوقَّ

��َز منه��ا 64. الرابع��ة )اأي االأك��ر فق��رًا( و29% يف الفئ��ة الثالث��ة. ويج��ري العم��ُل لتنفي��ذ 303 م�ص��اريع, اأُجْنِ

 خزانات عامة - تعز

برنامج مواجهة �شحة املياه
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قطاع الإ�شحاح البيئي

��ُز ه��ذا القط��اُع عل��ى ح��لِّ م�ص��اكل التل��وث احل��ادة يف املجتمع��ات الفق��رية.. وع��ادًة م��ا تك��وُن احلل��وُل له��ا ب�ص��يطة, وقليل��ة التكلف��ة,  يركِّ
��ُز باال�ص��تدامة وباأ�ص��عار معقول��ة. ويت��مُّ اللج��وُء اإىل خي��ارات ال�ص��رف ال�صح��ي الت��ي تتنا�ص��ُب م��ع ن��درة املي��اه يف الب��اد, ومنه��ا  وتتميَّ
 املراحي���ص اجلاف��ة التقليدي��ة واأنابي��ب املج��اري �صغ��رية االأقط��ار امل�ص��بوقة بخزان��ات حتلي��ل. ويف م��ا يتعل��ق مبحط��ات معاجل��ة مي��اه
 ال�صرف ال�صحي, فاإنَّ ال�صندوَق يلجاأ اإىل املعاجلة الطبيعية مثل اأحوا�ص االأك�صدة وتقنيات املعاجلة الاهوائية, حيث ال ُت�صتخَدُم

االآالت واملع��دات اإال يف اأدن��ى احل��دود.
 َوُتَع��دُّ حم��اُت التوعي��ة ال�صحي��ة ه��ي االأك��ر فعالي��ة م��ن حي��ث التكلفة, وهي ت�صاحب عادة كل م�ص��روع من م�ص��اريع املياه. َوُي�ص��تخَدُم
 منه��ج ال�ص��رف ال�صح��ي الكام��ل بقي��ادة املجتمع لتنفيذ هذه احلمات, وتوؤدي اإىل ارتفاع التغطية بال�صرف ال�صحي من 19% اإىل

45% )يف املتو�ص��ط(   وبكلف��ة ال تزي��د عل��ى 1,000 دوالر )يف املتو�ص��ط اأي�ص��ًا( للمجتم��ع املحل��ي الواح��د.

 م��ن اأه��م م�ص��اريع الع��ام, تنفي��ذ حم��ات توعي��ة �صحي��ة يف منطق��ة ال�صح��ي يف احلدي��دة بتكلف��ة تقديري��ة ت�ص��ل اإىل 7,952 دوالر,
وذل��ك خلل��ق الطل��ب لبن��اء حمام��ات يف مناط��ق برنام��ج النق��د مقاب��ل العم��ل.

 وق��د متَّ اإجن��اُز 225 حمل��ة توعي��ة �صحي��ة م��ا يرف��ع الع��دد الرتاكم��ي للحم��ات املنج��زة خ��ال ال�ص��نوات الث��اث االأوىل م��ن املرحل��ة
الرابع��ة )2011-2015( اإىل 614.

��ْت املوافق��ة عل��ى 79 م�ص��روعًا, ا�ص��تملت عل��ى م�ص��اريَع ته��دُف لتنفي��ذ 823 حمل��ة توعي��ة �صحي��ة وبيئي��ة  يف التدري��ب والتوعي��ة, متَّ
 ت�ص��تهدف توعية �ص��كان 823 قرية وحملة يبلُغ عددهم 274,000 �ص��خ�ص.. ف�صًا عن م�ص��اريَع هدفت لرفع قدرات اال�صت�ص��ارين
 )من كا اجلن�ص��ن( يف تنفيذ حمات التوعية ال�صحية والبيئية, وكذا تعريف ال�ص��لطة املحلية يف حمافظة عمران مبنهج ال�صرف

ال�صح��ي الكامل بقيادة املجتمع.

 ويف جان��ب تاأهي��ل ال�ص��ركاِء, واف��َق ال�صن��دوُق عل��ى دع��م وزارة املي��اه والبيئ��ة يف تطوي��ر �صيا�ص��ة وطني��ة حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار, ونف��ذ
 دورة تدريبي��ة لك��وادر الهيئ��ة العام��ة مل�ص��اريع املي��اه واالإ�صح��اح األبيئيي يف املناط��ق الريفية.. كما قام بتاأهيل اأربعة ا�صت�ص��ارين يف كل

ف��رع م��ن ف��روع ال�صن��دوق لي�صبح��وا قادرين على تدريب ا�صت�ص��ارين وا�صت�ص��اريات عل��ى تنفيذ حمات التوعي��ة ال�صحية والبيئية.

 يهدُف الربنامُج اإىل اإعادة اأنظمة املياه وال�صرف ال�صحي التي ت�صررت اأثناء املواجهات امل�صلحة باملحافظة اإىل ما كانت عليه
 قب��ل ه��ذه املواجه��ات, وذل��ك باال�ص��تفادة م��ن االتفاقي��ة الت��ي وقعه��ا ال�صن��دوُق يف 19 دي�ص��مرب 2012 م��ع بن��ك التنمي��ة االأمل��اين,
 والت��ي تق�ص��ي مبن��ح ال�صن��دوق مبل��غ 12 ملي��ون ي��ورو )م��ا يع��ادل 15.8 ملي��ون دوالر( الإع��ادة تاأهي��ل اأنظم��ة املي��اه وال�ص��رف
 ال�صحي يف مديريَتْي جعار وزجنبار- على اأْن ُي�صتفاَد من اأي مبلغ يتبقى من هذه املنحة يف مديرياٍت ومناطَق اأخرى باملحافظة.

وق��د ب��داأ التنفي��ُذ الفعل��يُّ يف املي��دان اأوائ��ل فرباي��ر 2013 م��ن خال ت�صفية �ص��بكات املج��اري يف زجنبار وجع��ار والكود.
 يحت��وي الربنام��ج عل��ى 43 م�ص��روعًا للمي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي, منه��ا 7 م�ص��اريع يف املناط��ق احل�صري��ة و36 م�ص��روعًا يف
 املناط��ق الريفي��ة. وق��د متَّ اإجن��اُز كاف��ة االأعم��ال العاجل��ة الإع��ادة ت�ص��غيل منظوم��ات املي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي يف مديري��ات جع��ار
 وزجنبار والكود... ما جعَل »ال�صندوق االجتماعي للتنمية هو ال�صريك الرئي�صي لل�صلطة املحلية يف املحافظة« يف اأعقاب اأحداث

ع��ام 2011- ح�ص��ب ت�صري��ح ملحاف��ظ املحافظ��ة, وممثلي ال�ص��لطة املحلي��ة االآخرين.

ي��ات, اإال اأن العم��ل م��ا زال يف تق��دم, فق��د بل��غ جمم��وع امل�صروف��ات 1.7 ملي��ون دوالر, وي�ص��ل ع��دد اأي��ام  وعل��ى الرغ��م م��ن التحدِّ
العم��ل املن�ص��اأة حت��ى الي��وم اإىل 39,940 ي��وم عم��ل, وكله��م م��ن اأهايل مناطق امل�ص��اريع. وق��د مت خال العام:

 تنظي��ف جمي��ع �ص��بكات ال�ص��رف ال�صح��ي يف امل��دن الث��اث زجنب��ار وجع��ار والك��ود م��ن االن�ص��دادات, وه��ذا ت�صم��ن تنظيف 37
ك��م من �ص��بكات ال�صرف ال�صح��ي والقنوات املفتوحة.

توفري حمطة موؤقتة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي تتاألف من حو�صن ملدينة زجنبار.
اإعادة تركيب 288 غطاًء خر�صانيًا.

اإ�صاح 230 منهًا, مبا يف ذلك تليي�ص املناهل من الداخل وتعديل م�صتوى الغطاء.
 تركي��ب 346 غط��اًء م��ن احلدي��د امل��رن ملناه��ل فق��دت اأغطيته��ا. واالأغطي��ة اجلدي��دة م�صمم��ة بحي��ث ي�صعب ف�ص��ل الغطاء عن

تًا مبف�صل. االإط��ار كونه ُمَثبَّ
 االأعم��ال املدني��ة الإع��ادة تاأهي��ل م�صخ��ة رف��ع جم��اري الك��ود, مب��ا يف ذل��ك ا�ص��تبدال 24 م��رتًا م��ن خ��ط ال�ص��خ وتوري��د وت�ص��غيل

املول��دات االحتياطية.
 تركي��ب 7.4 ك��م م��ن �ص��بكات ال�ص��رف ال�صح��ي م��ع املناه��ل الازمة وغرف التفتي���ص يف عدة مواقع من زجنب��ار وجعار والكود,

ليحل حمل املجاري التالفة واملجاري املدفونة حتت املباين.
 جمي��ع االأعم��ال املدني��ة الإع��ادة تاأهي��ل مب��اين املول��دات واملراقب��ة وغرف��ة املعاجل��ة بالكل��ور واالأعم��ال الكهربائي��ة يف حق��ل بئ��ر

»الروا«.
اإعادة تاأهيل وت�صغيل ثاثة اآبار يف حقل اآبار »الروى«.

 رب��ط حق��ل اآب��ار »ال��روى« اإىل املول��دات االحتياطي��ة يف جع��ار كاإج��راء موؤق��ت حت��ى يت��م توف��ري وت�ص��غيل مول��د »ال��روى« االحتياط��ي
)وال��ذي هو يف مرحل��ة التوريد(.

��ذة م��ن ِقَب��ل ال�صن��دوق, حي��ث اخت��ري 27 م�ص��روعًا  متَّ االنته��اُء م��ن املراجع��ة البيئي��ة اأوا�ص��ط الع��ام, والت��ي ُتَع��دُّ ال�ص��ابعة املنفَّ
  ع�ص��وائيًا م��ن قائم��ة م�ص��اريع ال�صن��دوق للمرحل��ة الرابع��ة, وذل��ك يف 6 حمافظ��ات )ه��ي اأمان��ة العا�صمة وعدن وتع��ز واإب وحلج
 وعم��ران(. وم��ن اأه��م النتائ��ج الت��ي خرج��ت به��ا املراجع��ة ه��ي اأنَّ 26 م�ص��روعًا مت ت�صنيفه��ا يف الفئ��ة ب »B« )اأي ذات اأثر بيئي
 ب�ص��يط وحم��دود, ميك��ن معاجلت��ه ب�ص��هولة( وم�ص��روع واح��د فق��ط يف الفئ��ة اأ »A« )اأي ذات اآث��ار بيئي��ة كب��رية بحاج��ة اإىل درا�ص��ة
َدْت نتائُج املراجعة على �صرورة التخل�ص من بقايا مواد البناِء ب�صورة �صحيحة,  م�ص��تفي�صة لقيا�ص��ها والتعاُمل معها(. كما اأكَّ

واإي��اء احلمامات املدر�ص��ية مزي��دًا من االهتمام. حمطة معاجلة جماري الرجم - املحويت

برنامج املياه وال�شرف ال�شحي يف حمافظة اأبني

املراجعة البيئية

املحتويات

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 
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 ال�شرف ال�شحي الكامل... َخْف�ٌس لأمرا�س الأطفال وخ�شو�شية للن�شاِء
وراحة للرجال

 ال�ص��رم ه��ي قري��ة �صغ��رية يبل��غ ع��دد �ص��كانها 2,578 يعي�ص��ون يف 554 من��زاًل. تق��ُع القري��ة يف

 مديري��ة امل�ص��راخ )تع��ز( وق��د مت ا�ص��تهدافها مب�ص��روع حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار م��ن اأ�ص��طح املن��ازل ال��ذي

 ا�ص��تكمل يف االأول م��ن �ص��بتمرب 2009. كم��ا مت اإ�ص��عال ال�ص��رف ال�صح��ي الكام��ل بقي��ادة املجتم��ع يف

 الواح��د والع�ص��رين م��ن فرباي��ر 2011 واإغ��اق متابع��ة االإ�ص��عال يف التا�ص��ع والع�ص��رين م��ن �ص��بتمرب

.2013

 ت�ُ��ظهر البيان��ات الت��ي مت جمعه��ا قب��ل اإط��اق ال�ص��رف ال�صح��ي الكام��ل بقي��ادة املجتم��ع اأن 293

 من��زاًل فق��ط كان لديه��م خدم��ات ال�ص��رف ال�صح��ي املائم��ة, و45 من��زاًل ب��دون مراحي���ص, و216

 من��زاًل لديه��م مراحي���ص ولك��ن يتم الت�صريف اإىل بيارات مك�ص��وفة واىل الع��راء. كانت تغطية ال�صرف

ال�صح��ي 53%, وكان هن��اك مم��ر مغل��ق بالقمام��ة املرتاكم��ة ُي�ص��تخَدم لق�ص��اِء احلاج��ة لع��دة �ص��نوات.

 بع��د اإ�ص��عال ال�ص��رف ال�صح��ي الكام��ل بقي��ادة املجتم��ع ومتابعته لثاثة اأ�ص��هر تبن من خ��ال البيانات

 الت��ي مت جمعه��ا اأن املن��ازل الت��ي لديه��ا �ص��رف �صح��ي منا�ص��ب ارتف��ع عدده��ا م��ن 293 اإىل 470 اأي

 بزي��ادة 60%( واملن��ازل الت��ي متتل��ك مراحي���ص وت�ص��رف اإىل الع��راء انخف�ص��ت م��ن 216 اإىل 69

)%67 )تخفي���ص   15 اإىل   45 م��ن  انخف�ص��ت  مراحي���ص  دون  م��ن  واملن��ازل   )%68  )تخفي���ص 

 وك��ذا زي��ادة تغطي��ة خدم��ات ال�ص��رف ال�صح��ي م��ن 53% اإىل 85% )بزي��ادة 32%( ف�ص��ا ع��ن

ذل��ك اأ�صب��ح املم��ر ال��ذي كان ي�ص��تخدم لق�ص��اء احلاج��ة مفتوحا ومنا�ص��با للم��رور عربه.

الإطار 4

م�شروع البنية التحتية ملدينة �شبام - ح�شرموت

 عان��ت مدين��ة �ص��بام التاريخي��ة )ح�صرم��وت( م��ن �ص��وء حال��ة البني��ة التحتي��ة, االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ا�ص��تمرار ت�ص��ربات �صبكت�َ��ْي املي��اه
 وال�صرف ال�صحي اإىل اأ�صا�صات املباين الطينية, مما �صكل خطرًا حقيقيًا على املدينة. وقد بداأ تنفيذ امل�صروع عام 2009 مب�صاركة
 الوكال��ة االأملاني��ة للتع��اون ال��دويل )GIZ(. ويف الوق��ت احل��ايل, يق��وُم ال�صن��دوُق االجتماع��ي بال��دور االأ�صا���ص يف تنفي��ذ امل�ص��روع يف
 املدينة, ويهدُف اإىل تنفيذ جميع اخلدمات لكلِّ املدينة للمحافظة على املباين الطينية والبيئة املحيطة بها. وكلُّ هذه اخلدمات متتدُّ
بة.  حت��ت االأر���ص. ونظ��رًا حل�صا�ص��ية مب��اين ه��ذه املدين��ة التاريخي��ة, ف��اإنَّ التنفيذ يت��م يدويًا عن طري��ق عمالة حملية ذات خ��ربة ومدرَّ
, واملي��اه, والكهرب��اء واالإن��ارة, واالت�ص��االت, والتو�صي��ات املنزلي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل ر�صف ن��اُت امل�ص��روِع ال�ص��رَف ال�صح��يَّ  وت�ص��مُل مكوِّ

ال�ص��وارع وت�صري��ف مي��اه االأمط��ار. وق��د و�صل��ت ن�ص��بة االإجناز للم�ص��روع ككل اإىل قراب��ة 76% )وذلك حتى نهاي��ة عام 2013(.

م�شروع البنية التحتية ملدينة �شبام ح�شرموت

املحتويات

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 
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الزراعة والتنمية الريفية

 يندرُج يف ان�ص��طة وحدة الزراعة والتنمية الريفية-ب�ص��كٍل رئي���ٍص-قطاُع الزراعة )الذي ي�ص��مُل م�ص��روع الزراعة
 املطري��ة وال��روة احليواني��ة وبرنام��ج املي��اه للتنمي��ة الزراعي��ة( وبرنام��ُج التدخ��ل املتكام��ل. فم��ن خ��ال م�ص��روع
 الزراعة املطرية والروة احليوانية, يقوُم ال�صندوُق بدعم جمموعات املنِتجات واملنتجن الريفين. كما يدعُم
��ل املتكام��ل را���ص امل��ال الب�ص��ري واالجتماع��ي يف املناط��ق الت��ي ي�ص��تهدُفها. وته��دُف جممُل ان�ص��طة  برنام��ُج التدخُّ
 ه��ذا القط��اع اإىل زي��ادة اإنتاجي��ة ودخ��ل املزارع��ن الفق��راء م��ن خ��ال دع��م اأن�ص��طتهم الزراعي��ة لتمكينه��م م��ن
 حتدي��ث وتنوي��ع اإنتاجه��م الزراع��ي واحلي��واين. وق��د ا�ص��تهدفْت م�ص��اريُع الزراع��ة والتنمي��ة الريفي��ة فئ��اٍت ريفي��ًة
 فق��ريًة للم�ص��اهمة يف حت�ص��ن اأحواله��ا املعي�ص��ية م��ن خ��ال متوي��ل م�ص��اريَع ذاِت طاب��ع اقت�ص��ادي وم�ص��اريِع بني��ٍة

حتتي��ٍة, وك��ذا بن��اء ق��درات امل�ص��تهدفن, وتق��دمي الدع��م التنم��وي ملختل��ف ال�ص��رائح.

 م�صروع الزراعة املطرية والروة احليوانية

 املياه للتنمية الزراعية

 برنامج التدخل املتكامل

املحتويات



 متَّ خ��ال ع��ام 2013 املوافق��ة عل��ى 105 م�ص��اريع يف قط��اع الزراع��ة بتكلف��ة تقديري��ة تق��ارُب 19.3 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا
 مبا�ص��رًة نح��و 298 األ��ف �ص��خ�ص )44% منه��م م��ن االإن��اث(.. فيم��ا بل��َغ ع��دُد امل�ص��اريع املواَف��ق عليه��ا يف قط��اع التدخ��ل املتكام��ل 62
 م�ص��روعا بتكلف��ة تتج��اوُز 9 ماي��ن دوالر. تراُكمي��ًا, ي�ص��تفيُد منه��ا ا�ص��تفادة مبا�ص��رة ح��وايل 73,400 �ص��خ�ص )51% اإن��اث(.
 تراُكمي��ا, بل��غ ع��دُد امل�ص��اريع يف الزراع��ة 506 بكلف��ة تقديري��ة اإجمالي��ة تتج��اوُز 61 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا ح��وايل845  األ��ف
 �ص��خ�ص )47% اإن��اث(.. ويف التدخ��ل املتكام��ل 354 م�ص��روعًا بكلف��ة تقديري��ة اإجمالي��ة تتج��اوُز 32.3 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا

نح��و 324,615 األ��ف �ص��خ�ص - منه��م 51% اإن��اث )اجل��دول 6(.

 موؤ�صرات الزراعة
 والتنمية الريفية

اجلدول )6(

م�شروع الزراعة املطرية والروة احليوانية

 ينف��ذ ال�صن��دوُق م�ص��اريَع زراعي��ة وحيواني��ة اإنتاجي��ة يف 23 مديري��ة �صم��ن 5 حمافظ��ات )املحوي��ت, وحل��ج, وحج��ة, واحلدي��دة,
و�صنع��اء( تعتم��ُد عل��ى االأمط��ار به��دف متك��ن املزارع��ن يف املناط��ق امل�ص��تهَدفة م��ن تطوير وتنوي��ع وت�ص��ويق منتجاتهم.

- خ��ال ع��ام 2013- اال�ص��تمراُر يف دع��م املجموع��ات االإنتاجي��ة الزراعي��ة, وبن��اِء قدراته��ا, باالإ�صاف��ة اإىل  ويف ه��ذا امل�ص��روع, متَّ
حت�ص��ن امل�ص��اقط املائي��ة م��ن خ��ال تاأهي��ل االأرا�ص��ي واملدرج��ات الزراعية, وحت�ص��ن اأنظمة املي��اه للزراعة والري.

ل��ة مب�ص��روع الزراع��ة املطري��ة(, ق��اَم ثَّ  ويف اإط��ار التن�ص��يق والتع��اون ب��ن ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة ووزارة الزراع��ة وال��ري )مُمَ
 ال�صندوُق خال العام مب�ص��اندة جمموعات منتجي البذور وال�ص��لطات املحلية ومكاتب الزراعة ومكاتب ال�ص��وؤون االجتماعية والعمل
 لتاأ�صي���ص خم���ص جمعيات ملنتجي البذور يف املحافظات اخلم���ص امل�ص��تهدفة, وذلك بهدف تنظيم عمل وجهود منتجي البذور لتح�ص��ن

االإنتاج.

 متَّ اال�ص��تمراُر خ��ال الع��ام يف تطوي��ر ق��درات جمموع��ات املنِتج��ات واملنتج��ن الريفي��ن يف املج��االت الفني��ة واالإداري��ة. كم��ا متَّ
اإجن��اُز امل�ص��توى االأول والث��اين م��ن تكوي��ن املجموع��ات وبن��اء قدراته��ا )اجلدول 8(.

 وج��رى كذل��ك تدري��ُب 78 مي�ص��رًا ومي�ص��رة و 98 دار�ص��ة م��ن اأبن��اء وبن��ات مناطق الزراع��ة املطرية على خ�صائ���ص تعليم الكبار
مهارات القراءة والكتابة واحل�صاب الأع�صاء جمموعات املنتجن الريفين.

 وخ��ال الع��ام, ُنف�ِّ��َذْت دورت��ان تدريبيت��ان للمزارع��ن يف تنمي��ة وتطوي��ر زراعة الل��وز يف مديرية بني مطر )�صنعاء(, كما ُنف�ِّ��َذْت
حملٌة للتح�صن ملعاجلة اأمرا�ص احليوانات يف املناطق املُ�ْصت�َْهَدف�َة.

 اأم��ا يف م�ص��اريع دع��م تربي��ة النح��ل, ال��ذي يه��دُف اإىل حت�ص��ن املنتج��ات النحلي��ة وا�ص��تغال ال��روة النحلي��ة لتح�ص��ن دخ��ل
 النحال��ن املحلي��ن ع��ن طري��ق بن��اء قدراته��م وتعريفه��م باملنتج��ات الع�ص��لية وغ��ري الع�ص��لية, فق��د متَّ خ��ال الع��ام تدري��ُب 47
 ا�صت�ص��اريًا وا�صت�ص��ارية يف اجلوان��ب الفني��ة لعملي��ة تربي��ة النح��ل, واجلم��ع بن الط��رق التقليدية واحلديث��ة. ومت اأي�صا تدريب 46
 نح��اال م��ن مديري��ات يف حمافظَت��ْي احُلدي��دة وتع��ز عل��ى منتج��ات النح��ل غ��ري الع�ص��لية. وق��د لوح��ظ ح��دوث تغ��ريُّ اإيجاب��ي كب��ري
يف اجتاه��ات النحال��ن لتقبُّ��ل اخلاي��ا احلديث��ة, واإج��راء العملي��ات الفنية املائمة, مما عك���ص اأثره يف حت�ص��ن الدخل واالإنتاج.

َّذ امل�ُن�َف� ر املُوؤَ�شِّ

23 عدد املديريات املُ�ْصت�َْهَدف�َة

230 عدد املجتمعات

2,161 عدد املجموعات املكونة )تربية ماعز واأغنام ونحل ودواجن(

70 عدد جمموعات منتجي البذور

45 ن�صبة ا�صتفادة الن�صاء من امل�صروع )%(

1,951 عدد جمموعات املنتجن التي متار�ص مهامها

راُت م�صروع الزراعة ُموؤَ�صِّ
 املطرية والروة احليوانية

 عام 2013

 املجموعاُت االنتاجية الريفية 
بها  لها ودرَّ التي �صكلها وموَّ

ال�صندوُق االجتماعي

اجلدول )7(

اجلدول )8(

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

354

32,303,816

199

15,910,317

324,615

51

810,404

506

61,107,730

213

26,005,231

844,778

47

1,611,498

105

19,318,386

64

11,019,464

297,821

44

656,490

62

9,003,241

28

3,166,526

73,384

51

207,852

البيان 
ُّل املتكاملالزراعة التدخ�

20132013
 تراكمي

) 2013 - 1997 ( 
 تراكمي

) 2013 - 1997 ( 

املجموعات التي متَّ متويلها املجموعات التي متَّ ت�شكيلها وتدريبها
امل�شتوى املجتمعي

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

642 309 249 633 229 - - - 1,485 653 يف املجتمع الواحد

32 34 - - - 32 52 - - - بن املجتمعات

674 343 249 633 229 32 52 0 1,485 653 االإجمايل

2,128 2,222 االإجمايل الكلي

دعم وبناء قدرات املجموعات الإنتاجية

املحتويات
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املياه للتنمية الزراعيةالدارة املتكاملة للم�شاقط املائية

 يف ه��ذا الع��ام مت االجن��از الكام��ل مل�ص��روع االإدارة املتكامل��ة ل�صيان��ة املدرج��ات الزراعي��ة يف وادي اأدمي )مديري��ة املقاطرة, حمافظة
 حل��ج(, حي��ث مت تنفي��ذ اأن�ص��طة متع��ددة يف ه��ذا امل�ص��روع, منه��ا ا�ص��ت�صاح املدرج��ات الزراعي��ة )23,980 م��رتا طولي��ا(, وحماي��ة
 �صف��اف الودي��ان )8,857 م��رتا مكعب��ا(, واإع��ادة قن��وات ال��ري ال�ص��يلي, واإقام��ة حواج��ز التهدئة يف امل�ص��يات املائي��ة )2,858 مرتًا
��اُت دورًا اإيجابي��ًا يف حت�ص��ن  مكعب��ًا(, وحماي��ة م�ص��ادر املي��اه, وح�ص��اد مي��اه االأمط��ار )695 م��رتا مكعب��ا(. وق��د لعب��ت التدخُّ

الظ��روف املعي�ص��ية للم�ص��تهدفن والعاطلن.

متت املوافقة على 16 م�صروعًا بكلفة تقديرية بلغت 4 ماين دوالر يف جماالت ال�صدود والرتبة واملياه والري.

 فف��ي ال�ش��دود، مت��ت املوافق��ة عل��ى تنفي��ذ 9 م�ص��اريع بتكلف��ة تقديري��ة 2.8 ملي��ون دوالر, ت�ص��تهدف 27.5 األ��ف �ص��خ�ص, بلغ��ت
 فيه��ا ال�ص��عة التخزيني��ة 7.1 ملي��ون م��رت مكع��ب ت��روي 508 هكت��ارات م��ن االأرا�ص��ي الزراعي��ة. وخ��ال الع��ام اأي�ص��ًا, مت اإجن��از
 13 م�ص��روعًا بكلف��ة 2.8 ملي��ون دوالر, ا�ص��تفاد منه��ا 19,599 ف��ردًا, وبل��غ فيه��ا اإجم��ايل ال�ص��عة التخزيني��ة 1.1 ملي��ون
 م��رت مكع��ب, وامل�ص��احات امل�ص��تفيدة م��ن ال��ري 427 هكت��ارًا... فيم��ا ال ي��زال 37 م�ص��روعًا حت��ت التنفي��ذ بكلف��ة تقديري��ة 8.6
��ُع اأْن ي�ص��تفيَد منه��ا 71,072 ف��ردًا, وت�ص��ُل ال�ص��عة التخزيني��ة فيه��ا اإىل 5.4 ملي��ون م��رت مكع��ب, وامل�ص��احات  ملي��ون دوالر, ُيَتَوقَّ

امل�ص��تفيدة م��ن ال��ري 5,533 هكت��ارًا.
 ويف الرتب��ة واملي��اه وال��ري، مت��ت املوافق��ة عل��ى 7 م�ص��اريع )3 منه��ا يف جم��ال التن��وع احليوي ومواجهة التغ��ريات املناخية, و4 يف

جم��ال ال��ري ال�ص��يلي وحماي��ة االأرا�ص��ي( بتكلف��ة تقديري��ة 1.3 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيد منه��ا 9,805 اأف��راد.

 ويف م�ص��روع خزان��ات ال��ري التكميل��ي يف مديري��ة املقاط��رة )حل��ج(, متَّ اإجن��اُز 3 خزان��ات خا�ص��ة لثاث��ة مزارع��ن ب�ص��عة 250 م��رتًا
ُر ب�2,600 مرت مكع��ب. وقد و�صلت  مكعب��ًا. كم��ا يت��مُّ العم��ُل حالي��ًا عل��ى اإجن��از 4 خزان��ات جماعية للري التكميلي ب�ص��عة اإجمالية ُتق�َ��دَّ

ن�ص��به االجن��از حلوايل %90.
    ويف اإع��ادة تاأهي��ل امل�ص��قط الفرع��ي ل��وادي ع��ريمي )القبيط��ة, حل��ج(, يج��ري العم��ل حالي��ا عل��ى تنفي��ذ ع��دد م��ن   املكون��ات, وه��ي
خزان��ات ح�ص��اد مي��اه االأمط��ار, واإع��ادة ا�ص��ت�صاح مدرج��ات زراعي��ة, وحواج��ز تهدئ��ة وتر�ص��يب, وحماي��ة العي��ون والغي��ول واالآب��ار.

    ويف م�ص��روع احلف��اظ عل��ى الرتب��ة واملي��اه يف الفواه��ة )مديري��ة جب��ل راأ���ص, احلدي��دة(, و�صل��ت ن�ص��بة االجن��از يف اإع��ادة ا�ص��ت�صاح
 املدرج��ات الزراعي��ة وحواج��ز التهدئ��ة وتطوي��ر املراع��ي اإىل 98%. وقد مت اإعادة تاأهيل 4,589 م��رتًا طوليًا من املدرجات الزراعية,
ئ��ات ال�ص��يول, و100 م��رت مكع��ب م��ن »االأقوا���ص الهالي��ة« يف مناط��ق املراع��ي بغر���ص اال�ص��تفادة م��ن  و170 م��رتًا مكعب��ًا م��ن مهدِّ

ح�صاد مي��اه االأمطار.
ُر ب���233 هكت��ارًا م��ن االأرا�ص��ي الزراعي��ة يف وادي الفواه��ة, و15 برك��ة  ومت كذل��ك اإجن��از 55 قن��اة ري �ص��يلي مل�ص��احة مروي��ة ُتَق��دَّ

ُر ب�1,260 مرتًا مكعبًا. ل�صرب احليوانات يف مناطق املراعي الطبيعية ب�صعة تخزينية ُتَقدَّ

خمرجات م�شروع الزراعة املطرية )البنية التحتية(

تراكمي عام 2013 املوؤ�شر

144,160 64,378 تاأهيل مدرجات زراعية )مرت مربع(

210 22 خزانات ري تكميلي )عدد(

28,585 3,660 �صعة خزانات الري التكميلي )مرت مكعب(

34 4 قنوات الري )عدد(

377 217 امل�صاحات املروية )هكتار(

24,969 14,840 جدران حماية من ال�صيول )مرت مكعب(

8.5 2 م�صاحات ت�صجري حراجي )هكتار(

215 30 حماية اأرا�ٍص )هكتار(

10,460 9,500 توريد �صتات )ُبن(

300 - توريد ف�صائل نخيل

امل�شاحة املروية )هكتار( ال�شعة التخزينية )م3( عدد امل�شاريع حالة امل�شاريع

427 1,082,654 13 املُْنَجَزة عام 2013

637.8 9,992,340 107 املنجزة تراُكميًا

5,533 5,392,684 37 حتت التنفيذ

516 1,257,264 11 املواف�َق عليها

موؤ�شرات املياه للتنمية الزراعية )ال�شدود( عام 2013 وتراُكمياً

الزراعة املطرية - اأرحب
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 ))قاَم ال�شندوُق بتنظيمنا ثم تدريبنا ثم دعمنا مبا�شرة.. فتكاثر ما
لدينا من قطعان ال�شان((

 قال��ت احلاج��ة فاطم��ة عب��د اهلل  ن��ور, ع�ص��و جمموع��ة الن�ص��ر يف جمتم��ع املرق��ب )حمافظ��ة حج��ة(

 عندم��ا راأت قطي��ع جمموع��ة االحت��اد يف جمتم��ع الدهي���ص االأ�ص��فل )عزل��ة م�ص��روح, مديري��ة خ��ريان

 املحرق باملحافظة(: »م�ص��تحيل اأن يكون هذا القطيع ملجموعة واحدة... عدده كبري! وكيف و�صل اإىل

هذا امل�ص��توى؟!«.

وكانت احلاجة فاطمة قد ُنِقلت اإىل هذا املجتمع بهدف تبادل اخلربات بن املجموعات.

 اأجابه��ا ح�ص��ن حمم��د �ص��وعي, رئي���ص املجموع��ة: ))ال يوج��د م�ص��تحيل! كن��ا م��ن قب��ل نعم��ل منفردي��ن,

 منتلك القليل من روؤو�ص ال�صان.. نرعاها باالأ�صاليب التقليدية, وما نح�صل عليه ال يلبي احتياجاتنا,

 مم��ا ا�صطرن��ا اإىل البح��ث ع��ن العم��ل خ��ارج املنطق��ة يف جم��االت اأخرى ونح��ن نرى حيازاتن��ا ال تزيد,

وت�ص��كل تربيته��ا عبئ��ا علين��ا مل��ا تاأخذه م��ن وقت وجهد ومال دون اأن حتق��ق الفائدة املرجوة.

 وعندم��ا ج��اء ال�صن��دوق, ق��اَم بتنظيمن��ا يف جمموع��ات, حي��ث كن��ا جمموع��ة م��ن خم�ص��ة اأ�ص��خا�ص,

 دف��ع كلٌّ واح��د من��ا مم��ا لدي��ه م��ن روؤو���ص اأمه��ات ال�ص��ان, حت��ى و�صل حجم امل�ص��روع اإىل 30 راأ�ص��ًا. يف

 البداي��ة مل يق��دم لن��ا ال�صن��دوق �ص��وى امل�ص��ارب واملعال��ف والعاج��ات واالأع��اف املرك��زة الت��ي مل نك��ن

َبَنا على كيفية اإدارة  نعرف كيف جُتمع وُت�صتخَدم.. فقاَم ال�صندوق بتدريبنا عليها, اإ�صافة اإىل اأنه َدرَّ

 املجموع��ة, وكي��ف نق��وم بعملي��ة الرتبي��ة باالأ�ص��اليب احلديث��ة الت��ي كن��ا نفتق��ر اإليه��ا... وكم��ا ت�ص��اهدون

 اليوم, بعد اأن اأ�صاف لنا ال�صندوق خم�ص��ة روؤو���ص, وتكاثرت االأمهات, اأ�صبح عددها ما يقارب �ص��تن

 راأ�ص��ا... اأم��ا مواليده��ا, فتتج��اوز الثاث��ن. وال�ص��ر يف ه��ذا النج��اح ه��و العم��ل ب�ص��كل َجَماع��ي, حي��ث

 اأ�صبح اأي �ص��خ�ص منا يقوم بالعمل اأثناء ان�ص��غال االآخرين, اإ�صافة اإىل اأننا عندما دفع كل واحد منا

 امل�ص��اهمة للمجموعة, ن�ص��يناها, حيث اأ�صبحت للمجموعة كلها.. وبالتايل, تكاثر القطيع, وزاد راأ���ص

مالن��ا. ونح��ن ناأم��ل اأن ي��زداد القطي��ع وي��زداد.. حتى يخرج كل منا براأ���ص م��ال حلاله((.

 برنامج التدخل املتكاملالإطار 5

 ي�ص��تمرُّ الربنام��ُج يف ا�ص��تهداف املناط��ق االأ�ص��دِّ فق��رًا, حي��ث يعم��ُل الربنام��ُج- م��ن خ��ال ف��روع ال�صن��دوق يف املحافظ��ات- عل��ى
��ُز التدخ��اُت عل��ى االأن�ص��طة  ا�ص��تهداف 364 قري��ة �صم��ن 26 عزل��ة يف معظ��م حمافظ��ات اجلمهوري��ة )اجل��دول 9(. وتركِّ
 االقت�صادي��ة واملي��اه والط��رق وال�صح��ة والتعلي��م وبرام��ج التوعي��ة )وف��ق اخلطة املجتمعي��ة, واأولوية احتياج املجتم��ع(. كما وا�صَل
ة,  الربنامُج تنفيَذ عدد من التدخات التي ُت�صهُم يف توفري فر�ص عمل موؤقتة, واأ�صبَح اأكَر ا�صتجابة لاحتياجات التنموية املُِلحَّ

��ُن و�ص��وَل الفقراِء اإىل اخلدمات االأ�صا�ص��ية. ��ُف م��ن ت��دينِّ الو�صع املعي�ص��ي يف املناطق املُ�ْصت�َْهَدف�َ��ة ويح�صِّ مب��ا يخفِّ

  وخ��ال الف��رتة 2011-2013 م��ن املرحل��ة الرابع��ة م��ن عملي��ات ال�صن��دوق )2011- 2015(, و�ص��َل ع��دُد امل�ص��اريع الت��ي
مت االلت��زام به��ا اإىل 146 م�ص��روعًا بتكلف��ة بلغ��ت 18 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا مبا�ص��رة ح��وايل 170,700 �ص��خ�صًا.

 متَّ الرتكي��ز عل��ى رف��ع م�ص��توى الوع��ي حل��وايل 691 مربي��ًا لل��روة احليواني��ة يف كيفي��ة الرتبي��ة اجلي��دة للحيوان��ات, والتعامل مع
 امل�ص��كات ال�صحي��ة والوقاي��ة م��ن االأمرا���ص, وحت�ص��ن اجل��دوى االقت�صادي��ة لل��روة احليواني��ة.. ف�ص��ًا عن تدري��ب 70 عامًا
 يف جم��ال ال�صح��ة احليواني��ة به��دف توف��ري اخلدم��ة البيطري��ة يف املناط��ق الريفية امل�ص��تهدفة, وك��ذا تدري��ب 325 مزارعًا على
 املع��ارف وامله��ارات احلديث��ة يف املج��ال الزراع��ي وكيفي��ة اإدخال اأ�صناف زراعية ذات قيمة اقت�صادي��ة وغذائية.. باالإ�صافة اإىل
 تدري��ب 70 نح��ااًل عل��ى املع��ارف وامله��ارات االأ�صا�ص��ية يف تربي��ة النح��ل, وتدري��ب مدرب��ن يف جم��ال احلياك��ة. كم��ا ب��داأ تنفي��ُذ
نهم من احل�صول على فر�ص عمل يفة, تعز( يف جماالت فنية متكِّ  م�ص��روع لبناء قدرات جمموعة من ال�ص��باب )يف عزله القحِّ

ثابت��ة. وب��داأ اأي�ص��ًا تدري��ُب فريق الربنامج على منهجية �صل�ص��لة الِقَيم.

ات   خُمرجاُت برنامج التدخُّ
املتكاملة )حتى نهاية عام 2013(

اجلدول )9(

بناُء القدرات يف الأن�شطة الزراعية والقت�شادية

املنجز املوؤ�شر

26 عدد الُعَزل امل�صتهدفة

364 عدد القرى امل�صتهدفة

اناث ذكور عدد اع�صاء اللجان التنموية التي
 مت ان�صاوؤها وتدريبها

196 317

513 اإجمايل عدد اع�صاء اللجان التنموية امل�صتفيدين
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 ويف تنظي��م املجتم��ع وبن��اء الق��درات، يج��ري تعزي��ُز بن��اِء راأ���ص امل��ال االجتماع��ي م��ن خ��ال تنظيم املجتم��ع يف تكوين��ات جمتمعية, وكذا
 تكوي��ن وتدري��ب كيان��ات جمتمعي��ة يف جم��االت خمتلف��ة )مث��ل اإدارة تنفي��ذ وت�ص��غيل امل�ص��روعات, جمال���ص االآب��اء واالأمه��ات, جمموع��ات
 الزراعة والتمكن االقت�صادي, اللجان ال�صحية...(. اأما يف التدخات التي ت�ص��تهدُف ال�ش��لطة املحلية, فقد متَّ تدريُب اأع�صاِء ال�ص��لطة

املحلي��ة عل��ى اآلي��ة التعاقدات املجتمعية يف �ص��ت مديريات.

 ويف التدخ��الت يف التعلي��م وحم��و الأمي��ة والتعلي��م املجتمع��ي, نف��ذ الربنام��ُج العدي��َد م��ن االأن�ص��طة التعليمي��ة يف خمتل��ف املناط��ق
 وفق اأولوية احتياجات املجتمع... منها اإن�ص��اُء وتاأثيُث 45 ف�صًا درا�ص��يًا, وتدريب 22 معلمًا يف طرق التدري���ص احلديثة والدعم النف�ص��ي
 والرتبوي, وتاأهيل 20 معلمة ريفية.. وكذا املوافقة على بناِء قدرات الكادر التعليمي يف خمتلف مناطق الربنامج. كما مت ت�صكيل وتدريب
َم الربنام��ُج اأثاث��ًا مكتبي��ًا ملكت��ب حمو االأمية يف مديري��ة حزم الُعدين )حمافظ��ة اإب(. وجرى كذلك  35 جمل�ص��ًا لاآب��اء واالأمه��ات. كم��ا َق��دَّ
 افتت��اُح 14 ف�ص��ًا تعليمي��ًا جمتمعي��ًا يف ُعزل��ة وادع��ة )عم��ران( ي�ص��تفيُد منه��ا 220 فت��اة, باالإ�صاف��ة اإىل افتت��اح 180 ف�ص��ًا ملح��و
ُم درو�صًا يف القراءة والكتابة واملهارات احلياتية والتوعية ب�صحة االأم والطفل والتغذية.. ي�صتفيُد من هذه  االأمية يف خمتلف املناطق, تقدِّ
��زت عل��ى ب��ة يف جم��ال حم��و االأمي��ة, ف�ص��ًا ع��ن تنفي��ذ دورات تدريبي��ة, ركَّ  الف�ص��ول اأك��ُر م��ن 3,875 دار�ص��ًة. ومت اأي�ص��ًا تدري��ُب 79 مدرِّ

حم��و االأمي��ة وتعلي��م الكب��ار, والتوعية باأهمية حمو االأمية وتعلي��م الفتاة والتعليم املجتمعي.

 ويف التدخ��ات يف املي��اه والإ�شح��اح البيئ��ي, مت تنفي��ذ 1,220 �ص��قاية حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار م��ن اأ�ص��طح املن��ازل, بق��درة تخزيني��ة
 تق��ارُب 58 األ��ف م��رت مكع��ب. كم��ا متَّ الب��دُء بتنفيذ م�ص��روع ل�ص��بكة مي��اه منزلية بطول 48,500 مرت, ت�ص��تفيُد منها 1,560 اأ�ص��رة. وجرى
يفة )تعز(..  اأي�ص��ًا تاأهي��ُل 64 بئ��رًا ملي��اه ال�ص��رب, وتنفي��ذ 4 خزان��ات للمي��اه )من مادة "فرو�ص��منت" االقت�صادية( الأربع مدار���ص يف القحِّ

 كم��ا متَّ تنفي��ذ منه��ج ال�ص��رف ال�صح��ي الت��ام بقي��ادة املجتم��ع يف جمي��ع ق��رى عزلت�َ��ْي وادع��ة حا�ص��د )عم��ران( واملتين��ة )احلدي��دة(
قري��ة.  29 وعدده��ا 

 اأم��ا يف التدخ��الت يف ال�شح��ة والفئ��ات ذات الحتياج��ات اخلا�ش��ة, فق��د وا�ص��َل ال�صن��دوُق تنفي��َذ برام��َج توعي��ة �صحي��ة وبيئي��ة
ع��ون حملي��ون )ام��راأة ورج��ل ل��كلِّ 20 من��زاًل( يق��وُم ال�صن��دوُق ��ُز عل��ى تغذي��ة االأم والطف��ل ورعاي��ة االأم احلام��ل, ينفذه��ا متطوِّ  تركِّ
َب ال�صن��دوُق 60 قابل��ة جمتم��ع و35 مول�ِّ��دة �ص��عبية عل��ى امله��ارات ال�صحيح��ة يف التولي��د. َومَتَّ اأي�ص��ًا تنفي��ُذ  بتدريبه��م اأواًل. كم��ا َدرَّ
ذت كذلك دورة تدريبية  دورة تدريبية الإعداد خطة تفعيل اخلدمات ال�صحية والتوعية ال�صحية والبيئية يف امل�صاريج )حلج(.. َوُنفِّ
 ملتطوعي برنامج التاأهيل املجتمعي والقابات يف عزلة العتنة )حر�ص, حجة( يف االكت�صاف والتدخل املبكر للتاأخر النمائي. كما متَّ

زة لل�صحة يف 7 مدار���َص من �ص��بع مناطَق ُم�ص��تهَدفة )كمرحلة جتريبية(. ت�ص��كيُل ِفَرق املدار���ص املعزِّ

 ويف التدخ��الت يف الط��رق الريفي��ة، يج��ري تاأهي��ُل وحت�ص��ُن 17 كيلوم��رتًا م��ن الط��رق الريفي��ة يف مناط��ق َكِر���ص )حل��ج(, وبن��ي
 اأ�ص��عد )اب(, واالثل��وث )ذم��ار(. ويف جان��ب التفعي��ل املجتمع��ي وبن��اء الق��درات �صب��اط الربنام��ج وتب��ادل اخل��ربات, يتوا�ص��ُل تنفيُذ
 خط��ة التفعي��ل املجتمع��ي يف منطق��ة بن��ي معان���ص )و�ص��اب ال�ص��افل, ذم��ار( متهيدًا لتعميمها عل��ى جميع مناط��ق الربنامج, وذلك من
 خ��ال الن��زول املي��داين لفري��ق الربنام��ج و�صب��اط الف��روع. وق��د ُنف��ذت ور�ص��ة عم��ل وزي��ارة ميداني��ة ل�صب��اط الربنام��ج يف الف��روع

ملناق�ص��ة �ص��ري اأن�ص��طة الربنام��ج, وتب��اُدل اخلربات.

لقاء مع جمتمع بني ا�شعد -اإب
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 برنامج التمكني للتنمية املحلية

 منظمات حكومية

 منظمات غري حكومية

 ال�شلطة املحلية

 جتمعات حملية

 ا�شت�شاريون ) اأفراد(

الطلبة اجلامعيون ) برنامج روافد(

التدريب والدعم امل�ؤ�س�سي

 ته��دُف التدخ��اُت يف قطاَع��ْي التدري��ب والدع��م املوؤ�ص�ص��ي اإىل تق��دمي اخلدم��ات م��ن خ��ال التدري��ب وبن��اء
 الق��درات الب�ص��رية واملوؤ�ص�ص��ية  ل�ص��ركاء ال�صن��دوق م��ن اال�صت�ص��ارين, واللج��ان املجتمعي��ة, و�صغ��ار املقاول��ن,
 والفنين, وال�صلطات املحلية, واملنظمات غري احلكومية, واملوؤ�ص�صات احلكومية... الخ والذين ترتبط اأن�صطتهم
 بالتخفي��ف م��ن الفق��ر والتنمي��ة املحلي��ة . و�ص��يتم اإجن��از ذل��ك م��ن خ��ال اال�ص��تمرار يف متت��ن اخل��ربة املكت�ص��بة
 والتعل��م الت�ص��اركي, وك��ذا تب��ادل امله��ارات وخا�صة يف جم��االت تخفيف الفقر ودعم اجله��ود املف�صية اإىل احلكم

الر�ص��يد وتعزي��ز الامركزي��ة و تفعي��ل التنمي��ة املحلي��ة يف اإط��ار االإ�ص��رتاجتية الوطني��ة للحك��م املحلي.

املحتويات



َرَه��ا ال�صن��دوُق يف القطاع��ن 181 م�ص��روعًا بتكلف��ة بلغ��ت ح��وايل 7 ماي��ن دوالر.  وخ��ال ع��ام 2013, بل��غ ع��دد امل�ص��اريع الت��ي َطوَّ
َر ال�صن��دوُق 144 م�ص��روعًا بتكلف��ة جت��اوزت 5.7 ملي��ون دوالر, ويف الدع��م املوؤ�ص�ص��ي 37 م�ص��روعًا بتكلف��ة  فف��ي قط��اع التدري��ب, َط��وَّ
 تزي��د عل��ى 1.2 ملي��ون دوالر. وتراُكمي��ًا, ط��ور القط��اع االأول 1,104 م�ص��اريع )بتكلف��ة تقديري��ة تتج��اوُز 30 ملي��ون دوالر(, بينم��ا

َر القط��اُع الث��اين 665 م�ص��روعًا )تبل��ُغ كلفته��ا التقديري��ة ح��وايل 29.7 ملي��ون دوالر( اجل��دول )9(. َط��وَّ

 عل��ى م�ش��توى املجتم��ع �ص��ملت االأن�ص��طة ت�ص��كيل وتدري��ب ومتك��ن موقع��ي للج��ان تنموي��ة وتدري��ب مندوبن ومندوب��ات على حتليل
 الو�ص��ع التنم��وي للع��زل م��ع تنفي��ذ ن��زول مي��داين الإج��راء ه��ذا التحليل وكذا حتفي��ز املبادرات الذاتية, وت�ص��كيل وتدريب جمال���ص
  الق��رى وحتدي��ث اخلط��ط الذاتي��ة وتنفي��ذ دورات  تدريبي��ة الأط��ر جمتمعية يف جماالت خمتلفة من �صمنه��ا التفاو�ص وحل النزاع

واإعداد اخلطة التنموية الرباجمية اإ�صافة اإىل اأن�ص��طة اأخرى ذات عاقة )ور���ص, اجتماعات, حت�صريات(.
ن��ْت املخرج��اُت حتفي��َز املب��ادرات الذاتي��ة م��ن خ��ال ا�ص��تهداف 1,504 جمال���ص  وم��ن خ��ال ا�ص��تهداف 13 حمافظ��ة, ت�صمَّ
 تع��اون قري��ة و12,350 ف��ردًا )منه��م 6,051 م��ن االإن��اث(.. وحتلي��ل الو�ص��ع التنم��وي للع��زل )حي��ث مت ا�ص��تهداف 218 جلن��ة
 عزل��ة وتدري��ب 4,370 ف��ردًا منه��م 2,091 اإن��اث(. كم��ا مت تدري��ب االأط��ر املجتمعي��ة التنموي��ة على التنمية احل�صا�ص��ة للنزاعات
 يف 6 حمافظ��ات. ومتَّ ا�ص��تهداُف 115 جلن��ة عزل��ة وتدري��ب 3,084 ف��ردًا )منه��م 1,334 اإن��اث(.. ف�ص��ًا ع��ن مك��ون الرقاب��ة
 وامل�ص��اءلة املجتمعي��ة حي��ث مت ا�ص��تهداف 4 حمافظ��ات و�ص��مل التدري��ب 124 جمل���ص حمل��ي و2,044 ف��ردًا م��ن اأع�ص��اء

 اللج��ان التنموي��ة منه��م 591 اإن��اث, اإ�صاف��ة اإىل تنفيذ 76 درا�ص��ة تطبيقية.

 عل��ى م�ش��توى ال�ش��لطة املحلي��ة �ص��ملت االأن�ص��طة تدريب��ًا عل��ى اآلي��ة برنام��ج التمك��ن والتخطي��ط بامل�ص��اركة لف��رق املديري��ات
 واأع�ص��اء املجل���ص املحل��ي يف مديري��ات خمتلف��ة وحتلي��ل الو�ص��ع ودرا�ص��ات التحلي��ل املوؤ�ص�ص��ي )ن��زول مي��داين, متابع��ة, تدري��ب(
 وحتفي��ز املب��ادرات الذاتي��ة )ور���ص, اجتماع��ات, حت�ص��ريات(, واإع��داد التقري��ر التنم��وي واخلط��ة التنموي��ة )تدريب,اإع��داد,
 طباع��ة( ودورات تدريبي��ة يف امله��ارات االإداري��ة والتعاق��دات املجتمعي��ة.. واإع��داد اخلط��ط الرباجمي��ة وتوري��د االأث��اث لل�ص��لطات

املحلية.

 وت�صمنت املخرجاُت تدريَب اأع�صاء ال�صلطة املحلية على اآلية الربنامج واإعداد التقرير واخلطة التنموية وت�صويقها. وبلغ العدد
 االإجم��ايل للم�ص��تهدفن 2,099 متدرب��ًا منه��م 84 اإن��اث. ويف جم��ال الدعم املوؤ�ص�ص��ي, متَّ توفرُي جتهي��زات الأربع حمافظات. ويف

حمافظة تعز متَّ تدريُب 28 �صخ�صًا )من �صمنهم 5 اإناث( على اآلية برنامج التمكن.

موؤ�صرات التدريب 
والدعم املوؤ�ص�صي

اجلدول )10(

برنامج التمكني للتنمية املحلية

 يه��دُف برنام��ُج التمك��ن للتنمي��ة املحلي��ة اإىل م�ص��اعدة املجتمع��ات لتحقي��ق التنمي��ة امل�ص��تدامة ع��ن طري��ق ت�ص��هيل وزي��ادة التع��اون بن
ن��ًا رئي�ص��يًا يف املرحلة  املجتمع��ات املحلي��ة, يف اإط��ار الُع��َزل واملراك��ز, و�صم��ن املديري��ات, وك��ذا املحافظ��ات. وق��د اأ�صب��َح الربنام��ُج ُمكوِّ
 الرابع��ة م��ن عملي��ات ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة, انطاق��ًا م��ن اإدراك فعالي��ة واأهمي��ة الربنام��ج. كما ي�ص��َعى الربنام��ُج اإىل متكن
��رات ه��ات واملوؤَ�صِّ  ال�ص��لطة املحلي��ة م��ن اإع��داد خط��ط تنموي��ة مب�ص��اركة املجتم��ع, ومب��ا ين�ص��جُم م��ع امل��وارد املحلي��ة املتاح��ة, وك��ذا التوجُّ

��ة عل��ى احتياج��ات واأولوي��ات املجتمع��ات املحلية. الوطني��ة, باالإ�صاف��ة اإىل كونه��ا مبنيَّ

ناُت الرئي�صيُة للربنامج تتمثُل يف ا�صتهداف املجتمع وال�صلطة املحلية يف املحافظات املختلفة. واملكوِّ
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 منظمات غري حكومية

 ال�شلطة املحلية

 جتمعات حملية

ا�شت�شاريون )اأفراد(
 تنوع��ْت جم��االُت التدري��ب والدع��م املوؤ�ص�ص��ي يف ه��ذا القط��اع وفق��ًا ال�ص��تهداف كلِّ منظم��ة, اأو ع��دد من املنظم��ات يف حمافظة واحدة
 اأو اأكر, حيث جرى تطويُر 20 م�ص��روعًا يف قطاع التدريب و4 م�ص��اريع للدعم املوؤ�ص�ص��ي من خال امل�ص��اريع املُْعَتَمَدة �صمن اخلطة.
 وبلَغ عدُد امل�ص��اريع يف كا القطاَعْن 23 م�ص��روعًا ا�ص��تهدفْت بناَء قدرات العاملن والعامات يف منظمات اأهلية واحتادات ومراكز
 ن�ص��وية يف جم��االت خمتلف��ة م��ن �صمنه��ا )املج��ال االإداري وامل��ايل واملحا�ص��بي, والكواف��ري, واخلياط��ة, واإع��ادة التاأهي��ل( اإ�صاف��ة اإىل

الدع��م املوؤ�ص�ص��ي ال�ص��روري املتمث��ل يف التجهيزات واملعدات ال�صرورية وبح�ص��ب االحتياج.
وقد ا�صتفاَد من هذه التدخات 85 منظمة واحتادًا ومركزًا يف معظم حمافظات اجلمهورية .

 مت تطوي��ر 30 م�ص��روعًا تدريبي��ًا, و18 م�ص��روعًا للدع��م املوؤ�ص�ص��ي ت�ص��تهدف ال�ص��لطة املحلي��ة. وبل��غ الع��دد االإجمايل للم�ص��اريع يف هذا
القطاع الفرعي 48 م�صروعًا, حيث �صملت مكونات التدخل ما يلي:

 م�ص��اندة ال�ص��لطة املحلي��ة عل��ى التخطي��ط بامل�ص��اركة وتنظي��م املجتم��ع يف مديري��ات م�ص��تهدفة تتب��ع ع��ددًا م��ن املحافظ��ات )اإب,
 اأب��ن , البي�ص��اء, احلدي��دة, ذم��ار, �صنع��اء, املحوي��ت, عم��ران, رمي��ة, حل��ج, احلدي��دة, حج��ة( وتدري��ب ال�ص��لطة املحلي��ة  يف ع��دد من
 املديري��ات امل�ص��تهدفة يف كل م��ن حمافظ��ة اإب, رمي��ة, ح�صرم��وت, املحويت وحتفي��ز املبادرات الذاتية وتنظي��م املجتمع املحلي تنمويا
 مبديرية �صباح /اأبن ومديرية ذيبن - عمران وكذا تطوير موؤ�ص�صي لل�صلطة املحلية لعدد من املديريات تتبع حمافظات تعز , حجة,
 احلدي��دة, ح�صرم��وت, وحتلي��ل موؤ�ص�ص��ي ملديري��ات تتبع حمافظات ذمار, البي�ص��اء , اإب, عمران, احلديدة, رمية, �صنعاء, املحويت,
 اأبن, حلج, حجة... هذا باالإ�صافة اإىل تدخات ت�صتهدف بناء قدرات كادر االإدارة العامة لتنمية املراأة مبديريات وديوان حمافظة
 اإب وم�صاندة ال�صلطة املحلية مبحافظة عمران على االإ�صراف واملتابعة لربنامج التمكن وتدريب ا�صت�صارين وجتهيز مركز التدريب
 واملعلوم��ات لل�ص��لطة املحلي��ة مبحافظ��ة عم��ران و تدري��ب كادر االإدارة العام��ة لتنمي��ة امل��راأة بدي��وان املحافظ��ة واملديري��ات  يف كل م��ن

حمافظت��ي احلديدة ورمية.

الذاتي��ة املب��ادرات  حتفي��َز  اال�ص��تهداُف  و�ص��مَل  املوؤ�ص�ص��ي(.  الدع��م  يف  و5  التدري��ب,  يف   34( م�ص��روعًا   39 تطوي��ُر   متَّ 
 وتنظي��م املجتم��ع املحل��ي تنموي��ًا يف مديري��ات تتب��ع 10 حمافظ��ات, ودرا�ص��اٍت الأولوي��ات االحتي��اج مل�ص��اريع خط��ة 2014 لثم��اين
 حمافظ��ات, وت�ص��كيَل وتدري��َب جل��ان امل�ص��تفيدين وجل��ان جمتمعية وجلان تعاقدات الأكر م��ن 8 حمافظات, ف�صًا عن تدخاٍت
 اأخ��رى ت�ص��مُل تدريب��ًا ومتكين��ًا موقعي��ًا ملديريت��ن يف حمافظ��ة تع��ز, ودع��م املب��ادرات املجتمعية لاأط��ر الفاعل��ة يف مديريات تتبع

حمافظ��ات ح�صرم��وت وعم��ران واإب.

 وباالإ�صاف��ة اإىل االأن�ص��طة ال��وارد ذكره��ا �صم��ن اأن�ص��طة برنامج التمكن )اأعاه( يف ما يخ�صُّ حتفي��َز املبادرات الذاتية وتنظيَم
��ة, وت�ص��كيل 15 جلن��ة م�ص��تفيدين ة ُق��رى يف حمافظ��ة َحجَّ  املجتم��ع املحل��ي تنموي��ًا, فق��د متَّ تنفي��ُذ 11 درا�ص��ة ميداني��ة ِلِع��دَّ
 مل�ص��اريع 2013 يف ف��رع حج��ة.  ويف ف��رع ع��دن مت ت�ص��كيل وتدري��ب جل��ان جمتمعي��ة مل�ص��اريع الط��رق واملي��اه باآلي��ة التعاق��دات
 املجتمعي��ة ون��زوَل ِف��َرٍق ميداني��ة لت�ص��كيل ح��وايل 53 جلن��ة جمتمعي��ة لقطاع��ات التعليم واملي��اه والزراعة, وت�ص��كيل وتدريب 101
 جلن��ة جمتمعي��ة مل�ص��اريع الط��رق واملي��اه, منه��ا 19 جلن��ة باآلية التعاق��دات املجتمعية وت�ص��كيل وتدريب 9 جلان جمتمعية مل�ص��اريع
 موافق عليها )فرع املكا(, وت�ص��كيل وتدريب 30 جلنة م�ص��تفيدين مل�ص��اريع 2013, وكذا ت�ص��كيل 8 جلان م�ص��تفيدين مل�ص��اريع

التعاق��دات املجتمعي��ة )فرع ذمار(.

 مت اعتم��اد 41 م�ص��روعًا للتدري��ب, ت�ص��تمُل عل��ى تدري��ب ا�صت�ص��ارين م��ن كا اجلن�ص��ن يف اأ�ص��اليب البح��ث املجتمع��ي واآلي��ة تقيي��م
 الو�صع وحتديد اأولويات االحتياج بامل�صاركة للفروع واملقر الرئي�صي, و تدريب مهند�صن وفنين على اآلية االإ�صراف على امل�صاريع
 و�صب��ط اجل��ودة.. وك��ذا تدري��ب حما�ص��بن وا�صت�ص��ارين عل��ى اآلي��ة التعاق��دات املجتمعي��ة والنظ��ام املحا�ص��بي املوح��د, وتدري��ب
 ا�صت�ص��ارين لربنام��ج التمك��ن, وتدري��ب مقاول��ن يف جم��ال التعاق��دات املجتمعي��ة, وتدري��ب مدرب��ن يف جم��االت خمتلف��ة وح�ص��ب
 احتي��اج كل ف��رع و تدري��ب من�ص��قن لل��دورات والور���ص التدريبي��ة. ه��ذا باالإ�صاف��ة اإىل برنام��ج تدريب��ي مع��ريف وتطبيقي ملهند�ص��ن
 حديثي التخرج لتهيئتهم ل�ص��وق العمل وتدريب ا�صت�ص��ارين وتطوير دليل تدريبي وموجهات ميدانية يف جمال التنمية احل�صا�ص��ة

للنزاع��ات واإع��داد دلي��ل وتدري��ب مدرب��ن يف جم��ال املناق�ص��ات واملزاي��دات للمديريات امل�ص��تهدفة يف برنامج التمكن.

 و�ص��ملت االأن�ص��طة املنجزة تاأهيل ا�صت�ص��ارين يف بع�ص فروع ال�صندوق يف جماالت ت�ص��مل البحث ال�ص��ريع بامل�ص��اركة واأ�صا�ص��يات
 البح��ث املجتمع��ي وت�ص��كيل جل��ان جمتمعي��ة وتدري��ب اال�صت�ص��ارين عل��ى ا�ص��تمارة حتدي��د الق��درات املوؤ�ص�ص��ية للمنظم��ات غ��ري
 احلكومي��ة وتدري��ب مدرب��ن يف جم��ال تقيي��م الق��درات التنظيمي��ة واملوؤ�ص�ص��ية للجمعي��ات واملوؤ�ص�ص��ات االأهلي��ة, وتدري��ب مدرب��ن
 ومهند�ص��ن يف جم��ال التعاق��دات املجتمعي��ة, تاأهي��َل مهند�ص��ن لاإ�ص��راف و�صب��ط اجل��ودة, وك��ذا مهند�ص��ن وحما�ص��بن باالآلي��ة
 اجلديدة لقطاع املياه ومهند�صن حديثي التخرج وتدريب مدربن يف ك�صب التاأييد واملنا�صرة وتقنيات واأ�صاليب التدريب وتاأهيل

ا�صت�ص��ارين يف جم��ال التوري��دات. وبل��غ اإجم��ايل م��ن مت تدريبه��م 1,302 ف��رد )منه��م 317 م��ن االإن��اث(.

 منظمات حكومية

متَّ تطويُر 15 م�صروعًا لهذا القطاع الفرعي, من �صمنها 7 م�صاريع تدريب و8 م�صاريع دعم موؤ�ص�صي.
 وت�ص��تهدف التدخات تدريب قيادات ال�ص��لطة املحلية يف مفاهيم التنمية واجلوانب القانونية واالإدارية مبحافظة �صعدة وتدريب
 موظف��ي الهيئ��ة العام��ة مل�ص��اريع مي��اه الريف وفروعها يف منهجية البحث ال�ص��ريع بامل�ص��اركة وتدريب �صب��اط ال�صندوق املعنين يف
 مهارات تقدمي التدريب الفعال وتدريب �صباط وا�صت�ص��ارين على منهجية حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية وفق االجتاهات
 احلديثة وحتليل موؤ�ص�صي للمعهد الوطني للعلوم االإدارية, وتدريب �صباط وا�صت�صارين وتطوير دليل تدريبي يف التحفيز املجتمعي
 والتوعي��ة الرباجمي��ة, وبن��اء ق��درات �صب��اط امل�ص��اريع يف املهارات االإدارية )احلديدة(, ودعم موؤ�ص�ص��ي الإدارَتْي اجلمعيات واملراأة
 يف مكتب ال�صئون االجتماعية والعمل )تعز(, وتنفيذ درا�صة تطوير موؤ�ص�صي ملكتب اخلدمة املدنية مبحافظة اإب.. ف�صًا عن دعم
 املكتبة الرقمية التابعة للمركز الوطني للمعلومات )اأمانة العا�صمة(, وتدريب مدربن, وتقدمي دعم موؤ�ص�صي للمركز النموذجي
 لتنمي��ة املجتم��ع واالأ�ص��ر املنتج��ة )اأمان��ة العا�صم��ة(, وم�ص��اندة وزارة االإدارة املحلي��ة لتنفي��ذ االأن�ص��طة ذات االأولوي��ة يف جمال دعم

الامركزية والتنمية املحلية.
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الطلبة اجلامعيون )برنامج روافد(

 مت تطوي��ر 4 م�ص��اريع تدري��ب ت�ص��تهدف تاأهي��ل خريج��ن جامعي��ن ملنا�ص��رة الق�صاي��ا التنموي��ة يف الري��ف �صم��ن برنام��ج رواف��د لع��ام
 2013 ملحافظ��ات اإب, البي�ص��اء, ذم��ار, تع��ز. كم��ا مت خ��ال الع��ام تدري��ب �ص��باب م��ن حمافظ��ات احلدي��دة, ذم��ار, حج��ة, ال�صال��ع
 والبي�ص��اء بل��غ عدده��م االإجم��ايل 472 )منه��م 245 م��ن االإن��اث(. وج��رى اأي�ص��ًا تعدي��ل مو�صوع��ات )دم��ج الن��وع االجتماع��ي يف
 التنمي��ة - ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة - التنمي��ة احل�صا�ص��ة للنزاع��ات - ال�ص��لطة املحلي��ة(, وا�ص��تكمال جتهي��ز دلي��ل امل��درب اخلا���ص
 مبو�صوع��ات برنام��ج رواف��د, والتوا�ص��ل م��ع 438 �ص��خ�صا م��ن خمرج��ات الربنام��ج يف 9 حمافظ��ات ملعرف��ة م��دى ا�ص��تفادتهم م��ن
 ال��دورات التدريبي��ة �صم��ن الربنام��ج يف احل�ص��ول عل��ى فر���ص عم��ل يف خمتل��ف القطاع��ات, وم��ا ه��ي ال��دورات الت��ي ح�صل��وا عليه��ا
 كامل��ة, وم��ا ه��ي االأعم��ال الطوعي��ة واملب��ادرات الذاتي��ة الت��ي نفذوه��ا يف مناطقه��م.. كم��ا مت الرتوي��ج لع�ص��رة اأ�ص��خا�ص م��ن خمرجات
 الربنام��ج, وت�ص��ليم قاع��دة بياناته��م اإىل موؤمت��ر احل��وار الوطن��ي للعم��ل كمي�ص��رين, ومتابع��ة 40 مب��ادرة ذاتي��ة �ص��بابية مت تنفيذها يف
 جزي��رة �ص��قطرى وع��دة مديري��ات يف 9 حمافظ��ات.. ف�ص��ا ع��ن حتدي��ث الربو�ص��ور اخلا���ص بالربنام��ج, ومراجعة وت�صحي��ح الكتيب

التعريف��ي باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزية.

 ومت كذل��ك تنقي��ح امل��ادة التدريبي��ة اخلا�ص��ة بربنام��ج رواف��د, وك��ذا دلي��ل امل��درب, وك��ذا ت�صمي��م اآلي��ة معين��ة تو�ص��ح كيفي��ة تدري��ب
 مو�صوع التنمية احل�صا�ص��ة للنزاعات �صمن دليل املدرب اخلا�ص باملفاهيم والق�صايا التنموية االأ�صا�ص��ية, وعر�ص كل ما يتم اإجنازه
 يف الربنام��ج عل��ى املوق��ع االإلك��رتوين اخلا���ص                                                     مب��ا يف ذل��ك عملي��ة ح�ص��ر املنت�ص��بن اجل��دد للربنام��ج

  م��ن حمافظَت��ْي البي�صاء وعم��ران  بربنامج روافد.

 م�شروع حتفيز املبادرات الذاتية وتنظيم املجتمع املحلي تنموياً

 قري��ة ج��وة ب��ن مهن��اأ كغريه��ا من قرى مديرية القطن )حمافظ��ة ح�صرموت( تعاين من االتكالية واالعتماد
 على الغري و عدم اإدراكها مبواردها  و اإمكانياتها �صواء كانت ب�صرية اأو مادية و كذلك عدم وجود االأ�صخا�ص
 القادري��ن عل��ى حتفي��ز املجتم��ع عل��ى العمل اجلماعي  فاالأهايل غ��ري قادرين على االجتماع لعمل اأية مبادرة
 ذاتية بالرغم من اأنهم ياحظون ليل نهار العديد من املظاهر ال�ص��لبية املوجودة يف القرية .. منها مقربة
 القري��ة الت��ي  هدم��ت بفع��ل اأمط��ار و�ص��يول ع��ام 2008 املدم��رة, حي��ث طم��رت ال�ص��يول م��ا يق��رب م��ن ن���ص
 املقربة وجرفت جزء من االأعمدة واالأ�صاك  التي ت�صور بها املقربة وحتميها من دخول احليوانات و خا�صة
 الثعال��ب الت��ي تنب���ص القب��ور؛ وال�ص��يارات الت��ي تنته��ك حرم��ة االأم��وات , و كلم��ا ت��ويف اح��د اأبن��اء القرية يعقد
 االأهايل العزم  و النية على االجتماع و ت�صوير املقربة يف اقرب وقت ومتر ال�صنن ومل يحرك االأهايل �صاكنا
  يف �ص��ل وج��ود االأ�ص��اك واالأعم��دة  مرمي��ة يف الرم��ال و الت��ي ب��داأت يف الت��اآكل  بفعل ال�صداأ ومرور ال�ص��نن,
 وذات ي��وم م��ن اأي��ام �صي��ف ع��ام 2013 �صح��ا اأه��ايل القري��ة عل��ى اأنا���ص اأتوه��م يلب�ص��ون ثي��اب زرق كت��ب
 عليه��ا ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة برنام��ج التمك��ن م��ن اأجل التنمية مل يطلبوا منهم اأم��وااًل وال  طعامًا و
 اإمنا جاءوا ي�ص��تنه�صون الهمم و يوقظون ال�صمائر وينف�صون الغبار عن تراث االآباء و االأجداد  يحفزونهم
 و ي�ص��جعونهم عل��ى العم��ل التع��اوين خلدم��ة املجتم��ع و ت��رك االإتكالي��ة و االعتم��اد عل��ى الغ��ري ول��و يف اب�ص��ط
 االأم��ور.. هن��ا التق��ى �ص��وت ال�صم��ري ورغب��ة االأهايل يف اإعادة ت�ص��وير املقربة مع دعوة التحفي��ز التي اأطلقها
 ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة م��ن خ��ال برنامج التمك��ن ومت االتفاق على موعد املب��ادرة مع رجال القرية
 بع��د �ص��اة الع�ص��ر م��ن الي��وم الث��اين حي��ث ح�ص��ر كل الرج��ال وال�ص��باب املتواجدي��ن يف القري��ة و مت تق�ص��يم
 الرج��ال وال�ص��باب اإىل جمموعت��ن املجموع��ة االأوىل مهمته��ا احلف��ر ون�ص��ب االأعم��دة  واملجموع��ة الثاني��ة
 مهمتها مد االأ�ص��اك ال�ص��ائكة على االأعمدة كما مت ت�صفية املقربة من اأ�ص��جار ال�صي�ص��بان املوجود بداخلها
 وكان العمل يجري بروح احلما�ص واالألفة واملحبة بن االأهايل اأنف�صهم  واالأهايل والفريق اال�صت�صاري و كان
 يوم��ًا رائع��ًا تت��وق اإلي��ه النفو���ص  لي���ص الن اأه��ايل القري��ة هزم��وا الت��واكل و الامباالة و لكن كون��ه كان باكورة
 اإحياء املبادرات الذاتية يف القرية , حيث اتفق االأهايل مع جمل���ص تعاون القرية على القيام مببادرة ثانية
 يف اليوم التايل وهي ردم احلفر وت�صوية االأر�صية حول م�صجد القرية مما يعطي موؤ�صرًا بنجاح التمكن يف

حتفي��ز املبادرات الذاتية.

الإطار 6

منا�شرو التنمية �شمن برنامج »روافد«

www.rawfd-sfd.com

املحتويات

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

61 60



 الرتاث الثقايف

 ته��دُف اأن�ش��طة قط��اع ال��رتاث الثق��ايف اإىل  الإ�ش��هام يف اجله��ود الوطني��ة للحف��اظ عل��ى ال��رتاث الثق��ايف الغن��ي
د( يف البالد، وهذا يعني املحافظة على جوانب الرتاث امللمو�س وغري امللمو�س الغني بالقيم ع )واملَُهدَّ  واملتنوِّ
التاريخية والفنية واملعمارية واحل�شرية واجلمالية مبا ي�شهُم يف احلفاظ على هذا املكتنز الوطني الغني-
 م��ن جهة-ومب��ا يعم��ُل عل��ى تن�ش��يط ال�ش��ياحة وتوف��ري فر���س العم��ل ويحق��ق بن��اء القدرات الوطني��ة وتاأهيلها

يف هذا املجال.

  ترميم اجلامع الكبري/�شنعاء

 ترميم اجلامع الكبري / �شبام -كوكبان

 ترميم م�شجد ومدر�شة الأ�شرفية واإعادة

 تاأهيل املتحف الوطني / تعز

  ترميم م�شجد الأ�شاعر / زبيد

 م�شروع ر�شف �شوارع مدينة زبيد

تدعيُم وترميُم مدر�شة املن�شورية /جنب

 دعم مكتبة الأحقاف /  ترمي

تدخالت متنوعة

املحتويات



متت املوافقة, خال العام, على 20 م�صروعًا بالتزام و�صل اإىل حوايل 8.5 مليون دوالر. اأما تراكميًا, فقد بلَغ عدُد امل�صاريع التي 
َرْت 284 بكلفة تقديرية اإجمالية تقارُب 6.62 مليون دوالر, وينجُم عنها حوايل 5.2 مليون فر�صة عمل )اجلدول 10(. ُطوِّ

موؤ�صرات قطاع 
الرتاث الثقايف

اجلدول )11(

ترميم اجلامع الكبري )�شنعاء(

ترميم اجلامع الكبري/ �شبام -كوكبان )املحويت(

ترميم م�شجد ومدر�شة الأ�شرفية واإعادة تاأهيل املتحف الوطني )تعز(

 ُيعت��رُب اجلام��ُع الكب��رُي يف �صنع��اء اأح��َد اأه��مِّ املع��امل االإ�ص��امية يف اليم��ن والعامل االإ�ص��امي ِلِقَدِمِه التاريخي وملا يحمله م��ن ِقَيٍم اأثرية
 وفني��ة ومعماري��ة, ع��اوًة عل��ى اأنَّ بن��اَءُه متَّ بن��اءًا عل��ى تعليم��ات مبا�ص��رة من النبي الكرمي حمم��د )�صلى اهلل عليه واآله و�ص��لم(.. وزاَد
 من قيمته ما يحوي من خمطوطات ورقوق قراآنية تتك�صف يومًا بعد يوم اأثناء اأعمال الرتميم. فقد ك�صفْت اأعماُل الرتميم عن حالة
 حفاظية متدهورة يف بع�ص املواقع, اإ�صافًة اإىل اكت�صاف عديد من العنا�صر املعمارية والزخارف التي مل تكن منظورة و كانت مغطاة
َذْت على مرِّ ال�صنن. والأهمية هذا امَلْعَلم, حتتََّم التعاطي معه وفق املعايري الدولية  بطبقات متعددة من التك�صيات والدهانات التي ُنفِّ

للحفاظ باال�صتعانة بذوي اخلربات والتخ�ص�صات املحلية والدولية.

 فق��د توا�صل��ت اأعم��اُل الرتميم-خ��ال العام-ب�ص��كل طبيع��ي لت�ص��تهدَف املواق��َع املخطَط اإنهاوؤُه��ا, ومبا يكفُل احلف��اَظ على خ�صو�صية
 اجلامع بالن�ص��بة للمجتمع من حيث �صرورة اإبقاِء اجلامع مفتوحًا للم�صلن طيلة فرتة امل�ص��روع. وخال هذا العام, متَّ فتُح االأجزاِء
 الت��ي ا�ص��توفيت فيه��ا اأعم��اُل الدرا�ص��ات امليداني��ة م��ن تنقي��ب اأث��ري وتوثي��ق معماري, والت��ي ُتَعدُّ من اأك��ر االأجزاِء تعقي��دًا وثراًء, حيث

��زة لهذه االأجزاء مبا حتمله من ِقَيم ومبا يتما�ص��ى واملعايري الدولية. روع��ي يف الرتمي��م احلف��اُظ عل��ى العنا�ص��ر املميِّ

 كم��ا توا�ص��َل العم��ُل يف ترمي��م ال�ص��قوف اخل�ص��بية املزخرف��ة, ويف املعاجل��ات االإن�ص��ائية للج��دران والعق��ود والتيج��ان واالأعم��دة, مبا يف
 ذلك اأعمال التك�ص��يات والكهرباء وال�صوتيات. ومن اجلدير ذكره اأنه, وخال اأعمال ترميم االأ�ص��قف اخل�ص��بية املزخرفة, متَّ العثوُر

عل��ى 650 قطع��ة رقي��ة تع��وُد اإىل الف��رتة املبك��رة للم�صاح��ف القراآني��ة الت��ي ُكتب��ت باخلط��وط املبك��رة وتعترب ثروة يف جم��ال املعرفة.

 وبالت��وازي م��ع ذل��ك, و�صم��ن اهتم��ام ال�صن��دوق بتدري��ب وتاأهي��ل الك��وادر اليمني��ة, مت عق��د دورة تدريبي��ة ا�ص��تهدفت 30 م�ص��اركًا
 وم�ص��اركة م��ن خريج��ي االآث��ار والعم��ارة والفن��ون اجلميل��ة مم��ن مت اختياره��م مبفا�صل��ة ومناف�ص��ة, ومت اإر�ص��ال خم�ص��ة م��ن املرمم��ن
)IVBC( لتلقي دورات نوعية مكثفة, وذلك بالتعاون والتن�صيق مع معهد فينيتو للرتاث الثقايف )اليمنين اإىل اإيطاليا )كدفعة اأوىل 

يف اإيطالي��ا.

 ُيعت��رب جام��ُع �ص��بام كوكب��ان واح��دًا م��ن اأه��م اجلوام��ع ذات القيم��ة االأثري��ة واملعماري��ة الهام��ة يف اليم��ن, وال��ذي يع��ود بن��اوؤه اإىل
 الق��رن الثال��ث الهج��ري يف العه��د اليعف��ري )العا�ص��ر املي��ادي(, ويتمي��ز باأ�ص��قفه ذات امل�صندق��ات اخل�ص��بية املنحوت��ة وامللون��ة.
 يتوا�صُل العمُل يف م�ص��روع ترميم جامع �ص��بام/كوكبان يف جوانب ترميم م�صندقات االأ�ص��قف اخل�ص��بية املزخرفة اإن�ص��ائيًا بعد
 توثيق حالتها الراهنة بالر�صم والت�صوير الفوتوغرايف متهيدًا لبدِء مراحل ترميم االألوان الحقًا. و�صمَل ذلك ترميَم االأخ�صاب
 والعوار���ص املزخرف��ة املتاآكل��ة الت��ي �ص��بق اإنزاله��ا. وبه��ذا تكتم��ل اأعم��ال الرتمي��م االإن�ص��ائية لاأخ�ص��اب وامل�صندق��ات يف ال��رواق
 ال�ص��رقي. وم��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن��ه وخ��ال اأعمال املج�ص��ات التجريبية يف ج��دران وجتاويب هذا الرواق تك�ص��فت زخارف ج�صية
 قدمي��ة كان��ت مدفون��ة بالتابي���ص من��ذ اأزم��ان بعي��دة, مما تطلب تو�ص��يع هذه املج�ص��ات لك�ص��ف كامل هذه الزخ��ارف, ومن ثم مت

توثيقه��ا وتنظيفه��ا وترميم م��ا يلزم منها.

  ُتعت��رَبُ مدر�ص��ة وم�ص��جد االأ�ص��رفية م��ن اأه��م املع��امل التاريخي��ة, لي���ص يف اليم��ن وح�ص��ب, ب��ل ويف الع��امل االإ�ص��امي, حي��ث ي�ص��ل
 عمره��ا اإىل 635 �ص��نة. وق��د ا�ص��تمرت اأعم��اُل الرتمي��م ال�ص��امل من��ذ ع��ام 2005 ِل�ِص��تِّ مراح��َل متتالي��ٍة, ويف ع��ام 2013, ويف
 اإط��ار املرحل��ة اخلام�ص��ة م��ن امل�ص��روع, مت موا�صل��ة اأعم��ال الرتمي��م الدقيق للر�ص��ومات اجلداري��ة امللونة والزخ��ارف اجل�صية يف
 قاع��ة ال�ص��اة واالأ�صرح��ة, كم��ا مت ترمي��م االأخ�ص��اب االأثرية يف البوابة الغربية وبوابة قاعة ال�صاة واأك�ص��اك االأ�صرحة, عاوًة
 على ترميم االأحجار يف البوابة اجلنوبية ومداخل املنارتن. وجتدُر االإ�صارة اإىل اأنَّ اأعماَل الرتميم تتمُّ بوا�صطة ِفَرٍق حملية مت

تاأهي��ل معظمه��ا وتدريبه��ا حمليًا وخارجيًا �صمن اأن�ص��طة امل�ص��روع, وحتت اإ�ص��راف مرمم��ن من معهد فينيتو.

 كم��ا نف��ذ ال�صن��دوُق مرحلت��ن م��ن م�ص��روع اإع��ادة تاأهي��ل املتح��ف الوطن��ي يف تع��ز: االأوىل ا�ص��تمرت م��ن يناي��ر  2009 وحت��ى
 فرباي��ر 2011 ومت خاله��ا اإنق��اذ مبن��ى املتح��ف ال��ذي كان عل��ى و�ص��ك ال�ص��قوط حي��ث كان��ت اجل��دران الداخلي��ة )القواط��ع(
 منف�صل��ة ع��ن اجل��دران الرئي�ص��ية اخلارجي��ة وق��د انف�صل��ت يف بع���ص االأماك��ن ع��ن بع�صه��ا مبق��دار 25 �ص��م و مت تدعي��م املبن��ى
 م��ن االأ�ص��فل اإىل االأعل��ى وتاأم��ن جمي��ع العنا�ص��ر االإن�ص��ائية م��ن ال�ص��قوط .. وخال املرحل��ة الثانية التي ب��داأت يف يناير 2013م
 والت��ي مازال��ت م�ص��تمرة وم��ن املتوق��ع اأن تنته��ي يف يوني��و 2014م مت ا�ص��تبدال جمي��ع االأ�ص��قف اخل�ص��بية ومت اإع��ادة بن��اء جمي��ع
 اجلدران املبنية باالأحجار يف اأ�صا�ص املبنى والتي كانت قد انف�صلت وت�صققت.. كما مت ترميم اجلدران الداخلية واإزالة التابي�ص

اجل�صي��ة وعادته��ا م��ن جدي��د وترمي��م القمريات و النواف��ذ واالأبواب وجميع االأعم��ال الداخلية.

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية )دوالر(

امل�صاريع املنجزة*

املن�صرف )دوالر(

العمالة التقديرية املوؤقتة )يوم عمل(

284

62,570,600

214

48,919,052

2,480,055

20

5,752,300

14

4,911,353

275,158

البيان 
 تراكمي ) 1997 - 2013 (2013
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تدعيُم وترميُم املدر�شة املن�شورية/ املرحلة الثانية )جنب، ال�شالع(ترميُم م�شجد الأ�شاعر )املرحلة الثانية(

م�شروع ر�شف �شوارع مدينة زبيد التاريخية

دعم مكتبة الأحقاف/ املرحلة الثانية )ترمي، ح�شرموت(

 ُيعت��رب جام��ُع االأ�ص��اعر مبدين��ة زبي��د التاريخي��ة واح��دًا م��ن اأق��دم واأه��م املع��امل االأثري��ة واملعماري��ة االإ�ص��امية يف اليمن, والذي اأ�ص�ص��ه
 ال�صحابي اأبو مو�ص��ى االأ�ص��عري يف العام الثامن للهجرة )القرن ال�ص��ابع امليادي(. وقد تعر�ص املبنى ومرفقاته للزحف العمراين,
 وت�ص��رر ب�ص��كل كب��ري.. وه��و ال�ص��بب ال��ذي ا�ص��تدعى التدخ��ل الإنق��اذ ه��ذا امَلْعَلم االأث��ري الهام. وق��د توا�صلت خال ع��ام 2013 اأعماُل
رة ب�ص��بب  اله��امِّ ومرافق��ه وتناول��ت ه��ذه االأعم��ال ترمي��م الفح��ول واجلدران واحلوائ��ط املتهالكة واأ�صا�ص��اتها وكذلك اجلدران املت�صرِّ
 املي��اه مب��ا يف ذل��ك اأعم��ال ترمي��م عق��ود بع���ص اأروقة امل�ص��جد كم��ا توا�صلت اأعم��ال اإزالة الت�ص��وهات واملباين املخالف��ة للطابع املعماري
 للم�ص��جد, وبالت��وازي م��ع ذل��ك اأي�ص��ًا توا�صل��ت اأعم��ال ترميم عقود بع�ص واجهات امل�ص��جد. ويجدر ذكر اأن��ه- وخال العمل جوار هذه
 االأ�صا�صات- مت العثور على بع�ص بقايا من الفخار اأو الباط املطلي بطبقات لونية رقيقة يعتقد باأنها تعود اإىل فرتة الدولة الر�صولية,
 ومتَّ اأي�صًا خال اأعمال ترميم اجلدران الك�صف عن املئذنة القدمية التي وجدت خلف جدران املئذنة امل�صتحدثة من الناحية الغربية
 والتي هي عبارة عن عمود مربع ال�ص��كل حماط بثمانية اأعمدة اأ�ص��طوانية ال�ص��كل يف كل ركن من اأركانها. كما متَّ الك�ص��ُف من خال
��ُل عل��ى وج��ود نظ��ام قن��وات مائ��ي  لتزوي��د مطاه��ري امل�ص��جد ��ات االأثري��ة ع��ن ع��دد م��ن  ال�ص��واقي والقن��وات القدمي��ة, مم��ا يدلِّ  املج�صَّ
ى  باملي��اه م��ن االآب��ار القريب��ة, ووج��د كذل��ك م��ن خال بع�ص املج�ص��ات على اجل��دران بع�ص العمات الت��ي تعود للفرتة العثمانية َوُت�َص��مَّ
َزْت امل�صكوكات العثمانية بنق�ص الطغراء, والطغراء عبارة عن ن�صو�ص كتابية ت�صم اأ�صم ال�صلطان وا�صم اأبيه  )الطغراء(, حيث متيَّ
 ولقبه بطريقة فنية معينة, وقيَل اأنَّ اأ�صَل كلمة »طغراء« كلمة تتارية حتتوى على ا�صم ال�صلطان احلاكم ولقبه, واأنَّ اأوَل َمْن اأ�صتعملها

كان ال�ص��لطان الثال��ث يف الدول��ة العثمانية مراد االأول.

ى بعامري��ة ُج��َن( اأح��د اأه��م املع��امل املعماري��ة التاريخي��ة للدول��ة الطاهرية التي اأ�ص�ص��ها  ُتع��د مدر�ص��ة املن�صوري��ة يف ُج��َن )اأو م��ا ُت�َص��مَّ
 املل��ك املن�ص��ور عب��د الوه��اب ب��ن داوود معو�ص��ة �ص��نة )866-894ه���( املواف��ق )1462-1489م(. وق��د مت- خ��ال املرحل��ة االأوىل
ب مياه االأمط��ار واملج��اري اإليها نتيجة جريانه��ا بجوارها  م��ن التدخ��ل- تنفي��ذ اأعم��ال معاجل��ة لاأ�صا�ص��ات الت��ي ت�صررت ب�ص��بب ت�ص��رُّ
َبًة لها ن�ص��بًا مرتفعة م��ن الرطوبة واالأماح ال�صارة الت��ي عملت على تفتيت  وتغلغله��ا اإىل عم��ق الرتب��ة املحيط��ة به��ذه االأ�صا�ص��ات, ُم�ص��بِّ
 االأحج��ار وتاآكله��ا, وبالت��ايل اأدت اإىل ت�ص��ققات وت�صدع��ات يف املبن��ى, مما اأ�ص��تدعى فل���ص واإزالة االأحجار التالفة وا�ص��تبدالها باأخرى
 مطابق��ة له��ا م��ن حي��ث املوا�صف��ات. كم��ا مت تنفي��ذ اأعمال فل���ص مل�ص��احات مت�ص��ررة يف بع�ص ج��دران الواجهات, وكذل��ك اإعادة ترميم
 االأ�ص��قف اخل�ص��بية التقليدية املتاآكلة بنف���ص املواد االأ�صلية والتقنية التقليدية, ومن ثم مت تنفيذ اأعمال التابي���ص بالق�صا�ص البلدي
 لاأ�ص��قف والواجه��ات- مب��ا يف ذل��ك تنفي��ذ اأعم��ال تثبي��ت اأولي��ة للزخ��ارف اجل�صي��ة املهرتئ��ة يف قب��اب امل�صل��ى الت��ي  ت�ص��ررت بفع��ل
 الرطوب��ة الناجت��ة ع��ن ت�ص��رب مي��اه االأمط��ار اإليه��ا م��ن خ��ال ال�ص��قوق الت��ي يف اأ�ص��طح ه��ذه القب��اب. ولتحيي��د اأ�ص��رار مي��اه املج��اري
 واالأمطار مت تنفيذ اأعمال حماية كاملة للمبنى من جميع االجتاهات بربط وحتويل الت�صريف ال�ص��طحي اإىل �ص��بكة ت�صريف خا�صة

مت ربطه��ا بال�ص��بكة العامة.

 جت��ري اأعم��ال ر�ص��ف ال�ص��وارع يف مدين��ة زبي��د التاريخي��ة يف ث��اث مناط��ق )ومب�ص��احة اإجمالي��ة ت�ص��ل اإىل نح��و 31 ال��ف م2(,
 وتهدُف هذه االأعماُل اإىل حماية البنية التحتية, والت�صريف ال�ص��طحي, وخدمة حركة املرور وامل�ص��اة, ورفع  م�ص��توى الفراغات. وقد
م��ت مبوا�صف��ات خا�ص��ة معتم��دة م��ن الهيئ��ة العام��ة للمحافظ��ة عل��ى امل��دن التاريخي��ة وخ��رباء منظم��ة اليون�ص��كو, وباأحج��ار عالية مِّ  �صُ
 اجل��ودة وال�صاب��ة. ويج��ري حالي��ًا تنفي��ذ اأعم��ال الر�ص��ف واالأعم��ال املرافق��ة واملتمثل��ة يف حماي��ة ودع��م بع���ص االأ�صا�ص��ات واجلدران
 باالإ�صافة اإىل اأعمال التمديدات للكابات الكهربائية االأر�صية. كما مت االنتهاء من اأعمال الر�صف للم�صرح املفتوح يف �صاحة القلعة
 والت��ي تعت��رب اأه��م املتنف�ص��ات احليوي��ة ملدين��ة زبيد التاريخية والتي ميكن ا�ص��تخدامها للفعاليات الثقافي��ة واالجتماعية واالقت�صادية.

وق��د مت اإجن��از م��ا ن�ص��بته 30% م��ن اأعم��ال الر�ص��ف للمدين��ة.

  ُتعت��رب مكتب��ة االأحق��اف يف ت��رمي م��ن اأه��م مراكز حف��ظ و�صيانة املخطوطات يف اليمن, حيث حتتوي املكتبة على ما يزيد عن 3,000
 خمط��وط ت�ص��م 6,000 عن��وان. ومتَّ العم��ُل الإيج��اد م�ص��احة يف املكتب��ة, تك��وُن كافي��ًة لتنفي��ذ اأعم��ال ال�صيان��ة والرتميم. كم��ا متَّ توريُد

عدد من التجهيزات للمكتبة )كامريا فوتوغرافية, ومواد لتجليد وحفظ املخطوطات, وجتهيزات مكتبية اأخرى(.

  ر�شف وحت�شني �شاحة القلعة - زبيد

املدر�شة املن�شورية - جنب
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جتهيُز وترميُم دار املخطوطات بفريق وطني ُمَدرَّب

 ُيعت��رُب داُر املخطوط��ات يف �صنع��اء القدمي��ة اأه��مَّ املراك��ز اليمني��ة للمخطوط��ات, وقد اأن�ص��ئ
 ال��داُر يف ثمانيني��ات الق��رن الع�ص��رين لي�ص��مَّ ع��ددًا م��ن الرق��وق القراآني��ة واملخطوطات التي
 اكت�ِص��فت اإث��ر �ص��قوط اإح��دى امل�صندق��ات اخل�ص��بية ل�ص��قف اجلام��ع الكب��ري بتاأث��ري االأمطار.
 يحت��وي ال��دار عل��ى م��ا يزي��د ع��ن 16 األ��ف خمطوط ت�ص��مل ن�ص��خًا م��ن القراآن الك��رمي وعلوم
 الفق��ه واللغ��ة والط��ب وغ��ريه. وق��د ق��ام ال��دار بتنفي��ذ اأن�ص��طة عدي��دة يف التوثي��ق والرتمي��م
 من��ذ اإن�ص��ائه اإىل بداي��ة ت�ص��عينيات الق��رن املا�ص��ي, حي��ث تعر���ص ال��داُر بعده��ا للتده��ور
 االإداري والفن��ي, وتوقف��ت اأن�ص��طة ال�صيان��ة والتوثي��ق في��ه... ويف الوق��ت ال��ذي اأ�ص��تمر تدفق
 املخطوط��ات اإىل ال��دار, اإال اأن��ه ظ��ل يع��اين م��ن �ص��حة التجهي��زات واخل��ربات الفني��ة املدربة
للقي��ام باأعم��ال التوثي��ق وال�صيان��ة والرتميم, وظل��ت الرقوق واملخطوطات حبي�ص��ة االأدراج.

 ونظ��رًا مل��ا حتمل��ه ه��ذه املخطوط��ات م��ن ِقَي��م علمي��ة وفني��ة وتاريخي��ة, فق��د �ص��رع ال�صن��دوق
 االجتماع��ي يف تنفي��ذ عملي��ات هام��ة لتح�ص��ن و�ص��ع ال��دار, ا�ص��تملت عل��ى تعزي��ز احلال��ة
 االإن�ص��ائية ملبن��ى ال��دار, ت��اه اإط��اق عملي��ة وا�ص��عة للتوثي��ق وال�صيان��ة والرتمي��م. ويف ع��ام
 2009 مت توقي��ع اتفاقي��ة ب��ن ال�صن��دوق وقط��اع املخطوط��ات ب��وزارة الثقاف��ة )بالتن�ص��يق
 مع جامعة �صنعاء(, حيث قامت اجلامعة برت�ص��يح كوادَر من اخلريجن وم�ص��رفن علمين
 للقي��ام باأعم��ال التوثي��ق وال�صيان��ة والرتمي��م. وق��ام ال�صن��دوق بتوف��ري كاف��ة التجهي��زات
 الازم��ة م��ن اأجه��زة ومع��دات )اأجه��زة كمبيوت��ر, كام��ريات رقمي��ة, طابع��ات, اأث��اث, م��واد
 ترمي��م( باالإ�صاف��ة اإىل اأج��ور 60 خمت�ص��ًا جامعي��ًا )بينه��م 45 فت��اة(, والذي��ن مت اأي�ص��ًا
 تدريبه��م عل��ى ي��د خب��ري ترمي��م دويل. كم��ا مت جتهي��ز معم��ل الرتمي��م باملع��دات وامل��واد
 الازمة. واأخريًا, ولتوفري حماية اأكر للمخطوطات من احلريق اأو ال�صرقة, قاَم ال�صندوُق
 با�ص��تبدال �ص��بكة الكهرب��اء القدمي��ة املهرتئ��ة ب�ص��بكة حديث��ة, وك��ذا تركي��ب نظ��ام مكافح��ة
 احلري��ق وكام��ريات مراقب��ة. وخ��ال ه��ذه العملي��ات, مت فهر�ص��ة وتوثي��ق اأغل��ب خمطوط��ات
 ال��دار توثيق��ًا يدوي��ًا واليكرتوني��ًا )مب��ا فيه��ا الت�صوي��ر الفوتوغ��رايف(. كم��ا متَّ اأي�ص��ًا تنفي��ُذ
 اأعم��ال �صيان��ة وترمي��م لع��دد كب��ري م��ن املخطوط��ات م��ع ا�ص��تمرار برنام��ج التدري��ب لفري��ق

الرتمي��م ال��ذي اأ�صب��ح ق��ادرًا عل��ى تنفي��ذ اأعم��ال ترمي��م ناجح��ة.

تدخالت متنوعة

 ثالء: متَّ االنتهاُء من اأعمال املرحلة االأوىل مل�ص��روع حماية وترميم املن�ص��اآت الدفاعية يف بوابة ح�صن ثاء التاريخي, واملتمثلة يف الك�ص��ف
 والتق�ص��ي االأث��ري والرتمي��م لقن��وات ا ملي��اه التاريخي��ة املكت�ص��فة اأ�ص��فل احل�ص��ن, باالإ�صاف��ة اإىل اكت�ص��اف وترمي��م بع���ص اجل��دران اخلا�صة
ر- يف مرحلته االأوىل - نحو 21,092 فر�صة عمل موؤقتة. ْكر اأنَّ هذا امل�صروَع وفَّ باملن�صاآت الدفاعية للبوابة االأ�صلية للح�صن. وجدير بالذِّ

م��ه ال�صن��دوُق للهيئ��ة العام��ة لاآث��ار لارتق��اء بالعمل االأث��ري, مت-بالتعاون مع املعه��د االأملاين لاآثار- ويف اإط��ار الدع��م املوؤ�ص�ص��ي ال��ذي يقدِّ
 تنفي��ذ برنام��ج تدريب��ي م��ن ِقَب��ل خ��رباء املعهد لتعزيز ق��درات كوادر الهيئة يف جمال العمل االأثري, حيث ا�ص��تهدَف الربنامُج 45 اأخ�صائيًا

اآثاري��ًا م��ن ك��وادر الهيئ��ة. وقد اأ�ص��تمَل الربنامُج على عدد من الدورات التدريبي��ة يف املجاالت املختلفة للعمل االآثاري.

 ر�شف �شوارع �شعدة

الإطار 7
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برنامج االأ�سغال كثيفة العمالة
 ي�ش��تهدُف برنام��ُج الأ�ش��غال كثيف��ة العمال��ة املجتمع��ات املحلي��ة الفق��رية، ويهدُف اإىل ا�ش��تفادة ه��ذه املجتمعات
 بطريقة مزدوجة: توفري دخل من اأجور العمل يف م�شاريع الربنامج حلماية الأ�شر الفقرية �شد ال�شدمات،

وتوفري الأ�شول املجتمعية التي من �شاأنها اأن تولد منافع م�شتقبلية.

 برنامج النقد مقابل العمل

 قطاع الطرق

املحتويات



َيْنَدِرُج يف اإطار الأ�شغال كثيفة العمالة برنامُج النقد مقابل العمل، وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل

عات العمالة غ��ري املاهرة يف املناط��ق احل�صرية, وذلك  ت�ص��تهدُف م�ص��اريُع النق��د مقاب��ل العم��ل املناط��َق الريفي��ة �ص��ديدة الفق��ر, وجتمُّ
 لتوفري فر�ص عمل موؤقتة للفقراء يف املناطق الفقرية املتاأثرة بظروف االقت�صادية ال�صعبة والتغريات املناخية )وعلى وجه اخل�صو�ص
 اجلف��اف(, وارتف��اع اأ�ص��عار الغ��ذاء والبطال��ة.. حي��ث يعم��ل الربنام��ج م��ع املجتم��ع امل�ص��تفيد ب�ص��كل مبا�ص��ر يف كاف��ة مراح��ل امل�ص��روع
 واالأن�صطة التي يفرز املجتمع اأهميتها خلدمته وعادة ما تكون هذه امل�صاريع ذات تقنية ب�صيطة وعمالة كثيفة ال تقل ن�صبة االأجور فيها

ع��ن 60% م��ن الكلف��ة االإجمالي��ة للم�ص��اريع.

 وق��د ب��داأ العم��ُل يف برنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة )النق��د مقاب��ل العم��ل( ع��ام 2008 يف اأ�ص��د املناط��ق الريفي��ة فق��رُا, به��دف
 تعزي��ز دور ال�صن��دوق كمك��ون يف �ص��بكة االأم��ان االجتماع��ي ع��ن طري��ق مب��داأ االأج��ر مقاب��ل العم��ل لاإ�ص��هام يف �ص��د فجوة اال�ص��تهاك
 لاأ�ص��ر واملجتمع��ات الفق��رية اأثن��اء ال�صدم��ات والتغ��ريات املناخي��ة وركود املوا�ص��م الزراعية, كما ي�ص��عى اإىل زيادة االأ�ص��ول االإنتاجية

 للمجتمع��ات املحلي��ة امل�ص��تهدفة مب��ا ي�ص��اعدها يف مواجه��ة ال�صدم��ات امل�ص��تقبلية.

 وتتن��وع تدخ��ات برنام��ج النق��د مقاب��ل العم��ل م��ا ب��ن اإن�ص��اء وتاأهي��ل املدرج��ات الزراعي��ة, وا�ص��ت�صاح وحماي��ة االأرا�ص��ي الزراعي��ة,
 واإدارة امل�ص��اقط املائي��ة, وحت�ص��ن الط��رق الريفي��ة, وحماي��ة وتاأهي��ل قن��وات ال��ري, وزي��ادة الغط��اء النبات��ي, وخزان��ات ح�ص��اد مي��اه

االأمط��ار, وحماي��ة م�ص��ادر مي��اه ال�ص��رب, وحف��ر االآب��ار ال�ص��طحية, واإن�ص��اء احلدائ��ق املنزلي��ة... ال��خ.

 مت��ت املوافق��ة يف ع��ام 2013 عل��ى 237 م�ص��روعا بكلف��ة تقديري��ة تتج��اوُز 67.5 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيد منه��ا ح��وايل 401,600
.ن�ص��مة )50% منه��م م��ن االإن��اث(, وتتول��د منه��ا ح��وايل 5 ماي��ن فر�ص��ة عم��ل )منه��ا قراب��ة ملي��ون للن�ص��اء(

ُر باأك��ر م��ن 152.8 ملي��ون دوالر,  وبذل��ك يبل��ُغ الع��دُد الرتاكم��يُّ مل�ص��اريع النق��د مقاب��ل العم��ل 748 م�ص��روعا بكلف��ة اإجمالي��ة ُتَق��دَّ
��ُع اأْن ي�ص��تفيَد منه��ا 2.1 ملي��ون ن�ص��مة تقريب��ا )49% م��ن االإن��اث(, َوَتخل��ُق  ُي�ص��تهَدُف منه��ا ح��وايل 141,186 اأ�ص��رة.. بينم��ا ُيتَوقَّ
ُر اأنَّ الربنام��َج  ُفَر���َص عم��ٍل يتج��اوُز عدُده��ا االإجم��ايل قراب��ة 11 ملي��ون ي��وم عم��ل )منه��ا ح��وايل 2 ملي��ون خم�ص�ص��ة للن�ص��اء(. َوُيَق��دَّ
ُر عددهم بح��وايل 10 ماين  ا�ص��تهدَف ح��وايل 11% م��ن ال�ص��كان الذي��ن يعان��ون م��ن انع��دام االأم��ن الغذائ��ي يف اليم��ن, والذي��ن ُيَق��دَّ

 �صخ�ص.
 متَّ تنفيُذ عدة دورات تدريبية يف فروع ال�صندوق الت�ص��عة يف املحافظات, وذلك يف جماالت مثل اآلية العمل يف الربنامج, واآلية
 االإ�صراف على امل�صاريع التي ت�ُن�َف�َُّذ يف اإطاره, واآلية اال�صتهداف, والنماذج املحا�صبية, واملتابعة املجتمعية , واإعداد الدرا�صات
 االقت�صادية واالجتماعية للمناطق امل�ص��تهدفة مب�ص��اريَع طويلِة املدى, والتخطيط اال�ص��رتاتيجي, التوعية مبخاطر �ص��وء التغذية
 واأ�ص��رار الق��ات اإدارة امل�ص��اقط املائي��ة... وق��د ا�ص��تفاَد م��ن ه��ذه ال��دورات مهند�ص��ون, وا�صت�ص��اريون, وا�صت�ص��اريون جمتمعي��ون,

و�صباُط م�صاريَع, وحما�صبون )من ِكا اجلن�َصْن(.
 كم��ا اأُقيم��ْت العدي��ُد م��ن ور���ص العم��ل الت��ي ا�ص��تهدفت م�ص��وؤويل الربنام��ج يف الف��روع, ومهند�ص��ي م�ص��اريع 2013, وا�صت�ص��اريي
 املتابع��ة املجتمعي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل املحا�ص��بين املالي��ن.. وذلك بهدف عر�ص الدرو���ص امل�ص��تفادة من التجرب��ة الهندية, وكيفية
 تطوي��ر وت�ص��هيل اآلي��ة اال�ص��تهداف, باالإ�صاف��ة اإىل تو�صي��ح عملي��ة االإ�ص��راف, والنم��اذج املطلوب��ة, وف��ن التعام��ل م��ع املجتمع��ات

امل�ص��تهدفة, وك��ذا تو�صي��ح اآلي��ة املتابع��ة وكيفي��ة تنفيذها مع املجتمعات امل�ص��تفيدة.

 َوعق��د ال�صن��دوُق ور�ص��ة للتن�ص��يق م��ع حماف��ظ اأب��ن يف اجلوان��ب املت�صل��ة بالتدخ��ل يف املحافظ��ة, وور�ص��ة اأخ��رى للتن�ص��يق م��ع
 جمعية الهال االأحمر اليمني يف حمافظة اإب, وور�ص��ة تن�ص��يطية للمهند�ص��ن والفنين امل�ص��رفن على م�ص��اريع الربنامج بهدف
ق من عدالة توزيعها, ورفع م�صتوى االلتزام باآليات العمل امليداين. ويف حمافظة احلديدة, متَّ  مراجعة م�صتوى االأجور, والتحقُّ
 التن�ص��يُق مع مدراِء 3 مديريات )امليناء واحلايل واحلوك( من اأجل تنفيذ م�ص��اريع احل�صر, حيث ا�ص��ُتهِدَفت العمالة العاطلة
 ع��رب مكات��ب ه��ذه املديري��ات. كم��ا مت االجتم��اع مع هيئ��ة اأبحاث علوم البحار ورئي���ص هيئة امل�صائد ال�ص��مكية واالحتاد التعاوين

ال�ص��مكي يف املحافظ��ة. وج��رى اأي�ص��ا التن�ص��يق م��ع امل�ص��روع االأمل��اين يف تنفي��ذ بع���ص امل�ص��اريع مبديري��ة زبيد.

الدورات التدريبية وور�س العمل

خمرجات برنامج النقد مقابل العمل

الإجنازاُت الرتاُكمية لربنامج النقد مقابل العمل )حتى نهاية عام 2013(

تراُكمي )2008- نهاية 2013( عام 2013 التدخل

3,319 1,884
م�صاحة االأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت حمايتها وا�صت�صاحها )هكتار(

209,778 90,101 ال�صعة اال�صتيعابية خلزانات ح�صاد مياه االأمطار )م3(

211 36
طول الطرق الريفية التي متت حمايتها وحت�صينها/اأعيد تاأهيلها يف اإطار الربنامج 

)كم(

632 122
عدد االآبار التي متت حمايتها واإعادة تاأهيلها

827 504
عدد امل�صاكن املهددة من ال�صيول, والتي متت حمايتها

8,841 4,926
عدد احلمامات التي مت بناوؤها

9,637 1,157
طول قنوات الري التي متَّ ت�صييدها )مرت طويل(

فر�س العمل املوؤقتة
)يوم عمل/فرد(

 عدد الأ�شر
امل�شتفيدة

عدد العاملني يف م�شاريع الربنامج
عدد امل�شاريع العام

اإناث ذكور

898,711 27,428 17,597 102,515 261 2010/2008

1,255,342 22,767 18,646 88,468 74 2011

2,279,081 33,563 21,611 103,903 175 2012

5,121,599 57,428 26,616 155,055 237 2013

10,906,022 141,186 84,470 449,941 747 الإجمايل
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 حماي��ة الق��رى م��ن زح��ف الرم��ال: مت تنفي��ذ ه��ذا التدخ��ل يف قريت��ي املدني��ة والزاوي��ة مبديري��ة زبي��د )حمافظ��ة احلدي��دة(, وذل��ك
 حلماية القريتن وحماتهما ال�ص��بع من زحف الرمال على املنازل وال�ص��وارع واالأرا�صي الزراعية. وقد ا�ص��تهدَف هذا التدخُل حوايل
 761 اأ�ص��رة, وحم��ى 187 هكت��ارا م��ن االأرا�ص��ي الزراعي��ة م��ن ه��ذا الزح��ف, ومت ا�ص��تخدام 71,113 �ص��جرة حلماي��ة القريت��ن

وحماتهما.

 ا�ش��ت�شالح اأرا���ٍس زراعي��ة: مت التدخ��ل يف االأرا�ص��ي الزراعي��ة التابع��ة لق��رى دي��ر احلبيلي يف ال�ص��خنة )احلديدة(, وذلك لا�ص��تفادة
 م��ن جري��ان مي��اه ال�ص��يول وزي��ادة تغذي��ة احلو���ص املائ��ي يف املنطق��ة ع��ن طريق تنفيذ االأ�ص��وام الرتابية وحف��ر التغذية للمي��اه اجلوفية
 بالط��رق التقليدي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل زراع��ة ح��وايل 4,000 �ص��جرة لتثبي��ت االأ�ص��وام الرتابي��ة, حي��ث بل��غ اإجم��ايل م�ص��احة االأرا�ص��ي
 الزراعي��ة املروي��ة 290 هكت��ارا, ت�ص��تفيُد منه��ا 428 اأ�ص��رة فق��رية, االأم��ر ال��ذي �ص��جع امل�ص��تفيدين عل��ى زارع��ة بع���ص املحا�صي��ل
ى ذلك التدخُل اإىل رفع من�صوب املياه يف املنطقة, وهو االأمر الذي ت�صتفيُد منه  النقدية مثل ال�صم�صم وبع�ص اأنواع اخل�صار... كما اأدَّ

ح��وايل 20 بئ��را ُت�ص��تخَدُم مياُهَه��ا لل��ري وال�ص��رب.

اأمثلة على التدخالت النوعية يف الربنامج

م�شروع حماية الأرا�شي الزراعية يف ال�شريجة )حلج(.. فر�س عمل وعودة اإىل الديار

تقع قرية ال�صريجة يف مديرية القبيطة )حمافظة حلج(, وهي جماورة لقرى منطقة َكِر�ص.
 ول��ذا, ف��اإنَّ م�ص��روع حماي��ة االأرا�ص��ي الزراعي��ة م��ن االجن��راف وحت�ص��ن ور�ص��ف طري��ق خزيج��ة, ال��ذي نف��ذه ال�صن��دوُق يف اإطار
برنامج النقد مقابل العمل يغطي قرية ال�ص��ريجة وعددًا من قرى كر���ص, والتي تقع جميعها على اخلط الرابط بن عدن وتعز.
��ُر ��ُع اأن ت�ص��تفيَد مبا�ص��رًة م��ن امل�ص��روع )ال��ذي تبل��ُغ كلفت��ه التقديري��ة 554,000 دوالر( اأك��ُر م��ن 616 اأ�ص��رة. كم��ا يوفِّ  َوُيَتَوقَّ
ن��ات رئي�ص��ة, وه��ي: حماي��ة االأرا�ص��ي الزراعي��ة يف ُن م��ن 3 مكوِّ  امل�ص��روع فر���ص عم��ل تق��ارُب 60,100 ي��وم عم��ل. وه��و يتك��وَّ
دة ل��ه, وحت�ص��ن ور�ص��ف طري��ق خزيج��ة, واإن�ص��اء خزان��ات حل�ص��اد مي��اه االأمط��ار لي�ص��تخدمها االأه��ايل ب�ص��ورة  املنطق��ة املح��دَّ

جماعية.
 وقب��ل امل�ص��روع, كان��ت االأ�ص��ر امل�ص��تهدفة تع��اين الكث��رَي م��ن الظ��روف والتحدي��ات ال�صعب��ة.. وق��د ج��اَء ِذْك��ُر ه��ذه امل�صاع��ب عل��ى

ل�ص��ان امل�ص��تفيدين اأنف�ص��هم م��ن خ��ال املقاب��ات الت��ي مت اإجراوؤها معهم.
 فق��د ق��ال البع���ص: ))النا���ص كان��وا »تعبانن«... يعني هذه اجلر�ص��ة )البو�ص��ة( اللي ياأكلوها االأبقار واالأغن��ام طحنوها واأكلوها
 عيالهم((. وقال البع�ص االآخر: ))النا�ص ما في�ص معهم اأي م�صدر دخل بالقرية اإال هذا امل�صروع اللي جاء يف وقته((. وي�صيف
 اح��د امل�ص��تفيدين م��ن امل�ص��روع: ))نزلن��ا م��ن اجلب��ل لون��ه »اأي اإىل هن��ا«, وال�ص��به »ال�ص��بب« الطري��ق ع�ص��ر, وكن��ا بع��اد.. واالآن
 بع��د م��ا ت�صلح��ت الطري��ق �صرن��ا طلع��ه نزل��ه ال عن��د املرعاي��ة حقن��ا »اأي �صرن��ا نطل��ع ونن��زل ب�ص��هولة م��ن اجلب��ل حي��ث اأرا�صين��ا

الزراعية«((.
وقد مت ر�صد العديد من ق�ص�ص النجاح التي ميكن تلخي�صها يف االآتي:

 ا�ص��تفادت االأ�ص��ر امل�ص��تهدفة من جزء كبري من م�ص��تحقاتها من خال العمل يف امل�ص��روع, وذلك يف توفري الغذاء الأفراد االأ�ص��رة.
 وكان ذل��ك وا�صح��ًا م��ن اإف��ادة االأ�ص��ر نف�ص��ها, واإف��ادات اأ�صح��اب البق��االت القريب��ة م��ن املنطق��ة. وكذل��ك لوح��ظ زي��ادة جم��يء

ومغ��ادرة �ص��يارات البائع��ن للم��واد الغذائية التي ن�ص��طت اأيام تنفيذ امل�ص��روع.

 �ص��داد بع���ص الدي��ون, وا�ص��تكمال بع���ص املب��اين يف امل�ص��اكن املتوا�صع��ة )حي��ث ق��ال بع���ص امل�ص��تفيدين: »ا�ص��تفدنا, خارجنا - اأي
ْين اللي علينا«(. ْدنا - بع�ص الدَّ �ص��دَّ

 هن��اك بع���ص االأ�ص��ر الت��ي هج��رت القري��ة, وترك��ت اأرا�صيه��ا الزراعي��ة ب�ص��بب وع��ورة الطري��ق, وانتقل��ت اإىل ق��رب خ��ط الطري��ق
 ال�صريع الذي يربط حمافظت�َْي عدن وتعز, وعا�ص بع�صها بن الكهوف... ثم عادت اإىل قراها, واإىل اأرا�صيها الزراعية, وذلك

��ل برنام��ج النق��د مقاب��ل العمل الذي عمَل على حت�ص��ن ور�صف الطريق. بف�ص��ل تدخُّ

 ا�ص��تفاد امل�ص��تهدفون املبا�ص��رون وغري املبا�ص��رين من حت�ص��ن ور�صف الطريق.. وقد متثََّل ذلك يف �ص��هولة الو�صول اإىل القرية,
وانخفا���ص اأج��ور املوا�ص��ات واأجرة نقل املواد الغذائية, وو�صول املركبات ال�صغرية اإىل القرية.

 كذل��ك كان وا�صح��ًا ع��ودة الكث��ري م��ن االأ�ص��ر املقيم��ة يف امل��دن الرئي�ص��ية اإىل القرية خال اإجازة عيدي الفط��ر واالأ�صحى بعد اأن
مت حت�صن ور�صف الطريق اإىل القرية.

 احلف��اظ عل��ى االأ�ص��ول االإنتاجي��ة )مث��ل االأرا�ص��ي الزراعي��ة الت��ي ق��د كاَن بع���ُص امل�ص��تفيدين ق��د هجروه��ا قب��ل تنفيذ امل�ص��روع(,
وزي��ادة االأ�ص��ول االإنتاجي��ة )مث��ل االأغن��ام الت��ي ال ي�ص��تطيعون تربيتها ورعيه��ا اإال يف اجلبل الذي يح�ص��ُن كلَّ ما ميلكونه.

 اأحد م�صاريع النقد مقابل العمل

الإطار 8
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 نظ��را للت�ص��تت ال�ص��كاين واجلغ��رايف الكب��ري ال��ذي تع��اين من��ه بادن��ا, حيث يتوزع ال�ص��كان على اأكر م��ن 130 األف جتمع �ص��كاين و3,426
 منطق��ة ح�صري��ة.. ياأت��ي ال��دور اله��ام واحلي��وي ال��ذي تلعب��ه الط��رق الريفي��ة يف رب��ط تل��ك التجمع��ات- وخا�ص��ة النائي��ة منه��ا- باملناط��ق
ُل الو�صوَل اإىل اخلدمات االأ�صا�ص��ية )ال�صحية, والتعليمية, وال�ص��لع الغذائية االأ�صا�ص��ية( وك�ص��ر حاجز العزلة والفقر  احل�صرية, ومبا ي�ص��هِّ

يف تل��ك املناط��ق, باالإ�صاف��ة اإىل تعزي��ز املقوم��ات االقت�صادي��ة عن طريق ت�ص��هيل نقل املنتجات الزراعي��ة, وتخفي�ص كلفة النقل.
 وتتمث��ُل توجه��اُت قط��اع الط��رق يف رب��ط الق��رى باالأ�ص��واق واخلدم��ات االجتماعي��ة, وزي��ادة املحت��وى الت�ص��غيلي )ن�ص��بة العمال��ة( للم�ص��اريع,
 وخل��ق فر���ص عم��ل موؤقت��ة بتقلي���ص دور املع��دات يف م�ص��اريع الط��رق الريفي��ة اإىل اأق�ص��ى ح��دٍّ ممك��ن, واالعتم��اد عل��ى العمال��ة اليدوي��ة
 يف التنفي��ذ, وحت�ص��ن ج��ودة اال�ص��تهداف للم�ص��اريع بالرتكي��ز عل��ى املناط��ق الريفي��ة الفق��رية واالأك��ر احتياج��ا وجي��وب الفق��ر يف املناط��ق

احل�صري��ة, وك��ذا رف��ع كف��اءة ال�صب��اط واال�صت�ص��ارين وحت�ص��ن االأداء اإداري��ا وفني��ا.
 مت��ت املوافق��ة- خ��ال الع��ام- عل��ى 49 م�ص��روعا بكلف��ة اإجمالي��ة تق��ارُب 18.9 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا ح��وايل 138,230 �ص��خ�صا
ُع امل�ص��اريُع عل��ى الط��رق الريفي��ة )34 م�ص��روعا بط��ول يبل��ُغ 194   )ن�صفه��م م��ن االإن��اث(, وتتول��د منه��ا نح��و 770,200 ي��وم عم��ل. وتت��وزَّ
 ك��م(, ور�ص��ف الطرق��ات )15 م�ص��روعا, مب�ص��احة 241,790 م2(. وبالت��ايل, ف��اإنَّ االإجن��اَز الرتاُكم��يَّ للقط��اع بل��َغ 861 م�ص��روعا بكلف��ة
 تقديري��ة تق��ارُب 197.2 ملي��ون دوالر, ي�ص��تفيُد منه��ا قراب��ة 4.5 ملي��ون �ص��خ�ص )ن�صفه��م اأي�ص��ا م��ن االإن��اث(, وتتول��د عنه��ا ح��وايل 9.7

ملي��ون فر�ص��ة عم��ل.
 وت�ص��تمُل امل�ص��اريُع عل��ى �ص��قِّ واإع��ادة تاأهي��ل ط��رق ريفي��ة بط��ول 3,620 كيلوم��رتا تقريب��ا, ور�ص��ف م�ص��احات بلغ��ت ح��وايل 3 ماي��ن م��رت

مربع.

قطاع الطرق

موؤ�صرات قطاع الطرق

اجلدول )12(

 ُعِق��َدْت 58 دورة تدريبي��ة يف حمافظ��ات �صنع��اء وحج��ة وتع��ز وذم��ار وعم��ران, ا�ص��تهدفت 138 مهند�ص��ا و�صب��اط م�ص��اريع القط��اع,
 وامل�ص��اعدين.. وذلك لتعريفهم بالتوجهات وال�صيا�ص��ات اجلديدة يف قطاع الطرق, واآلية االإ�ص��راف على امل�ص��اريع, وكذا اآلية تنفيذ م�ص��اريع
 الط��رق بالتعاق��دات املجتمعي��ة.. ف�ص��ا ع��ن عق��د ور�ص��َتْي عم��ل يف الفروع واملقر الرئي�ص��ي لل�صندوق, ا�ص��تهدفت اإحداهم��ا 50 فنيا, وذلك

به��دف مناق�ص��ة امل�ص��تجدات والتوجهات اجلدي��دة يف القطاع.

الدورات التدريبية وور�س العمل

عدد امل�صاريع التي مت تطويرها

التكلفة التقديرية ) دوالر (

امل�صاريع املنجزة

املن�صرف ) دوالر (

امل�صتفيدون املبا�صرون - تقديري

ن�صبة االإناث من امل�صتفيدات )%(

العمالة املوؤقتة ) يوم عمل (

861

197,168,039

627

150,269,289

4,488,529

50

9,638,937

49

18,865,510

64

20,439,809

138,224

50

770,190

 تراكمي ) 1997 - 2013 (2013البيان 

 طريق االأكبو�ص - حيفان - تعز 
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تنمية املن�ساآت ال�سغرية واالأ�سغر
 ي�ش��عى ه��ذا الربنام��ُج اإىل تنمي��ة املن�ش��اآت ال�شغ��رية والأ�شغ��ر م��ن خ��الل اإن�ش��اِء ودع��ِم موؤ�ش�ش��اٍت وبرام��َج
 وبن��وٍك مالي��ة للتموي��ل ال�شغ��ري والأ�شغ��ر، وك��ذا ت�ش��هيل تق��دمي اخلدم��ات غ��ري املالي��ة لأ�شح��اب امل�ش��اريع

مل�ش��اعدتهم عل��ى زي��ادة دخله��م وتوف��ري فر���س عم��ل جدي��دة.

 التمويالت والدعم الفني
املبادرات والدعم املوؤ�ش�شي وبناء

  القدرات

اخلدمات غري املالية

 �شبكة اليمن للتمويل الأ�شغر

املحتويات



 ق��اَم ال�صن��دوُق بتطوي��ر وتنفي��ذ 30 م�ص��روعا ترك��زت عل��ى تق��دمي التموي��ل ودع��م قطاَع��ْي املن�ص��اآت االأ�صغ��ر وخدم��ات االأعم��ال بكلف��ة
تقديري��ة تق��ارُب 3,225 ملي��ون ري��ال مين��ي )م��ا يع��ادُل 15 ملي��ون دوالر تقريب��ًا(.

 وبل��َغ الع��دُد االإجم��ايل الرتاُكم��ي للقرو���ص 624,491 قر�ص��ًا مببل��غ اإجم��ايل ي�ص��ُل اإىل 55 ملي��ار ري��ال )256 ملي��ون دوالر(, بينم��ا بل��َغ
 حج��ُم حمفظ��ة القرو���ص ح��وايل 9.6 ملي��ار ري��ال )قراب��ة 44.6 ملي��ون دوالر( )اجل��دول 13(.

  وا�صل ال�صندوق متويل حمافظ قرو�ص موؤ�ص�ص��ات وبرامج التمويل االأ�صغر )ح�صرموت ,  مناء ,  اآزال ,  الوطنية ,  االحتاد ,
 ع��دن ,  االأوائ��ل( الت��ي بلغ��ت ح��وايل 1.8 ملي��ار ري��ال مين��ي )م��ا يع��ادل 8.4 ملي��ون دوالر( به��دف متكينه��ا م��ن موا�صل��ة تق��دمي

خدماتها املالية ب�صكل م�صتدام للفئة امل�صتهدفة من الن�صاء والرجال اأ�صحاب االأن�صطة املدرة للدخل.
َل ال�صن��دوُق وكال��ة تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر خ��ال الع��ام مببل��غ 496 ملي��ون ري��ال )م��ا يع��ادل  وخ��ال الع��ام, َم��وَّ
َل ال�صن��دوُق �ص��بكة اليم��ن للتموي��ل االأ�صغ��ر مببل��غ 82.6 ملي��ون ري��ال )م��ا يع��ادل 0.4 ملي��ون  2.3 ملي��ون دوالر(. كم��ا َم��وَّ
 دوالر(. ومتَّ اأي�ص��ًا متوي��ُل م�ص��روع تخري��ج امل�ص��تفيدين م��ن خدم��ات �صن��دوق الرعاي��ة االجتماعي��ة مببل��غ يق��ارب 17 مليون ريال
 )حوايل 79 األف دوالر(, وهو امل�ص��روع الذي يهدف اإىل تخريج 480 م�ص��تفيدًا وم�ص��تفيدة من الفقر املدقع لي�صبحوا قادرين
��َل اجلهاُز  عل��ى اإدارة م�ص��روعاتهم اخلا�ص��ة, واال�ص��تفادة م��ن خدم��ات التموي��ل االأ�صغ��ر يف حمافظ��ات ع��دن وتع��ز وحلج. َوَح�صَ
 املرك��زي لاإح�ص��اء اأي�ص��ًا عل��ى مبل��غ 14.4 ملي��ون ري��ال )قراب��ة 67 األ��ف دوالر( لتنفيذ م�ص��روع م�ص��ح القوى العامل��ة والتمويل

االأ�صغر.
 اأم��ا اإجم��ايل الدع��م الفن��ي ال��ذي قدم��ه ال�صن��دوق لربنام��ج االحت��اد وموؤ�ص�ص��ة ع��دن وبرنام��ج اآزال و�صن��دوق ال�صناع��ات, فقد
 بل��غ 128.2 ملي��ون ري��ال )ح��وايل 0.6 ملي��ون دوالر( به��دف التو�ص��ع وا�ص��تهداف منتج��ي الغ��ذاء, وكذل��ك لتطوي��ر �ص��بكة نظ��ام

القرو�ص يف املركز الرئي�ص��ي وربطها بالفروع.

التمويالت والدعم الفني

منطقة العمل
عدد 

م�صئويل 
القرو�ص

عدد 
املوظفن

االأرقام الرتاكمية حمفظة 
القرو�ص يف 

املخاطرة )%(

حمفظة 
القرو�ص 

)مليون ريال(

عدد العماء ) ن�صطون(

الربنامج 
مدخرون مقرت�صون

مبالغ القرو�ص
)مليون ريال( عدد القرو�ص االإجمايل الن�صاء 

)%( االإجمايل

اأمانة العا�صمة, اإب , تعز 
, ذمار, ح�صرموت, حجه, 

احلديدة, عدن

109 218 5,457 84,216 0.53 1,904 57,894 51 34,374
بنك االأمل للتمويل االأ�صغر

اأمانة العا�صمة , تعز, اإب, 
ذمار, يرمي, حجه ,حلج, 
احلديدة, عدن, املحويت, 

ح�صرموت, 

70 138 5,463 116,414 4.81 594 24,354 93 14,986
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل االأ�صغر

دار �صعد, الربيقة, املعا, 
التواهي, خور مك�صر, كريرت – 

عدن , حلج, ال�صالع

36 70 2,787 54,892 0 593 12,531 90 10,043
موؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر

�صنعاء, تعز, عدن, احلديدة, 
اإب

64 101 5,298 64,830 5.69 539 1,872 45 8,805
برنامج مناء للتمويل االأ�صغر

اأمانة العا�صمة, تعز, احلديدة , 
عدن, اإب, حجة, عمران, �صبوة, 

املكاء, �صيئون

46 57 6,658 31,549 1.10 1,433 0 37 8,787
برنامج الت�صامن للتمويل ال�صغري 

واالأ�صغر

اأمانة العا�صمة, تعز, اب, 
عدن, احلديدة, ذمار, املكا, 
�صيئون, رداع, يرمي, القاعدة, 
عمران, ال�صالع,حجه, حلج, 

ح�صرموت

43 52 4,119 9,226 0.4 1,854 148,619 3 5,847
م�صرف الكرميي للتمويل االأ�صغر 

االإ�صامي

اأمانة العا�صمة
 22  53 1,868 41,538 5.79 341  2,688 58  4,672

برنامج اآزال للتمويل ال�صغري واالأ�صغر 
االإ�صامي 

اأمانة العا�صمة, تعز, عدن, 
ح�صرموت, احلديدة, اإب, 

ذمار

18 114 14,735 18,919 5 1,481 0 19 3,739
�صندوق متويل ال�صناعات واملن�صاآت 

ال�صغرية

ح�صرموت )�صيئون, ترمي, 
ال�صوم, �صبام, القطن, املهرة, 

املكا(

16 36 1,134 14,492 6.98 261 3,534 39 2,720
برنامج ح�صرموت للتمويل االأ�صغر

اأبن, املكا, ال�صحر, عدن
30 79 1,800 44,592 0 360 1,800 90 2,487

برنامج االحتاد للتمويل االأ�صغر

تعز ) الكمب, حو�ص 
االأ�صراف, الراهده, �صينه, 

القاعدة (

16 32 2,018 58,799 19.78 50 0 81 1,820
�صركة االأوائل للتمويل االأ�صغر

اأمانة العا�صمة
12 24 1,723 17,529 2.71 180 0 66 1,446

املوؤ�ص�صة االجتماعية للتنمية امل�صتدامة

مناطق خمتلفة
1,690 67,495

م�صاريع مدرة للدخل

482 974 54,750 624,491 9,590 253,292 99,726
االإجمايل

موؤ�صرات برامج وموؤ�ص�صات 
التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى

 نهاية �صهر دي�صمرب 2013

اجلدول )13(

ور�صة اإر�صادية لرياديي االعمال
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وا�صَل ال�صندوُق دعمه للمبادرات اجلديدة, وتقدمي الدعم املوؤ�ص�صي وبناء القدرات لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر.

 خدم��ة الهات��ف املحم��ول: ا�ص��تمرَّ ال�صن��دوُق يف دع��م خدم��ة الهات��ف النق��ال لتطوير و�ص��ائل تق��دمي اخلدمات املالية, وذل��ك بالتعاون
 مع املجموعة اال�صت�ص��ارية مل�ص��اعدة الفقراء )CGAP( والوكالة االأمريكية للتنمية )USAID(, حيث مت عقد ور�ص��َتْي عمل لتطوير
 الت�ص��ريعات اخلا�ص��ة باخلدم��ات املالي��ة ع��ن طري��ق اإدخال خدمة الهاتف املحمول بح�صور 30 م�ص��اركًا م��ن ممثلي جهات ذات �صلة.

ومن املتوقع اأْن ت�ص��اهم خدمة الهاتف املحمول يف انت�ص��ار خدمات التمويل االأ�صغر- خا�صة يف املناطق الريفية.

 تعزي��ز البن��اِء املوؤ�ش�ش��ي: وا�ص��َل ال�صن��دوُق تق��دمَي الدع��م الفن��ي ملوؤ�ص�ص��ات وبرام��ج التموي��ل ال�صغ��ري واالأ�صغ��ر به��دف تعزي��ز البن��اِء
 املوؤ�ص�ص��ي له��ا لتح�ص��ن اأدائه��ا ورف��ع كف��اءة ق��درات ومه��ارات كوادره��ا. فق��د ق��اَم ال�صندوُق بتق��دمي دعم فن��ي لتطوير االأنظم��ة االآلية
 الثاث��ة )القرو���ص, وامل��وارد الب�ص��رية, واملحا�ص��بة(, وربطه��ا ببع�صه��ا لتخ��دم تلك الربامج. كما متَّ تقدمُي الدعم امل�ص��تمر على راأ���ص
 العم��ل لع��دد م��ن تل��ك الربام��ج  واملوؤ�ص�ص��ات لتطوي��ر نظ��ام القرو���ص )َمِع��ن(, ورب��ط نظ��ام القرو���ص ملوؤ�ص�ص��ة ع��دن للتموي��ل االأ�صغ��ر

مركزي��ًا م��ع الفروع.

 امل�شادق��اُت امليداني��ة مِلََحاف��ظ ع��دد م��ن برام��ج وموؤ�ش�ش��ات التموي��ل الأ�شغ��ر: ق��اَم ال�صن��دوُق بتنفيذ امل�صادق��ات امليدانية على عينة
 م��ن حماف��ظ وقرو���ص وادخ��ارات كلٍّ م��ن �ص��ركة االأوائل, موؤ�ص�ص��ة ع��دن, برنامج ح�صرم��وت, وبع�ص فروع املوؤ�ص�ص��ة الوطنية وبرنامج
ق من وجود القرو�ص واالدخارات لدى  االحتاد... وذلك من ِقَبل ِفَرق عمل متدربة وذات خربة. وهدفت تلك امل�صادقاُت اإىل التحقُّ
��د م��ن �صح��ة و�ص��امة اإج��راءات �ص��رف القرو���ص للفئ��ات امل�ص��تهدفة. كم��ا متَّ اأي�ص��ًا تنفي��ُذ دورة تدريبي��ة  العم��اِء والعمي��ات, والتاأكُّ
 الثنتي ع�صرة ا�صت�صارية حول الدور االإ�صرايف والرقابي الذي ي�صطلُع به ال�صندوُق جتاه برامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر من خال

املراجعة املالية وامليدانية لتلك املوؤ�ص�ص��ات.

��يٍّ لقط��اع تنمي��ة املن�ش��اآت: خ��ال الع��ام, بداأَ تنفيُذ م�ص��روع الدعم الفني لقطاع تنمية املن�ص��اآت ال�صغرية واالأ�صغر يف  تق��دمُي دع��ٍم فنِّ
 اليمن, والذي ي�صتمُل على مكوناٍت رئي�صية, منها درا�صة ال�صوق للتمويل ال�صغري واالأ�صغر يف اليمن, وتقدمي الدعم الفني للموؤ�ص�صة

الوطنية للتمويل االأ�صغر, وتدريب القيادات العليا العاملة يف جمال التمويل االأ�صغر, وتطوير نظام االإقرا�ص والتمويل االآيل.

 مراجع��ة اإ�ش��رتاتيجية وح��دة املن�ش��اآت: ق��ام ال�صن��دوُق مبراجع��ة خط��ة مكون��ات اإ�ص��رتاتيجية الوح��دة )2011-2015(, واإع��ادة
 �صياغ��ة مكوناته��ا الرئي�ص��ية )الروؤي��ة, الر�ص��الة, الغاي��ات, االأه��داف الرئي�ص��ية والفرعي��ة( للف��رتة 2014-2018, مب��ا يع��زز تطوي��ر
 خدمات التمويل االأ�صغر للو�صول اإىل اأكرب عدد ممكن من اأ�صحاب املن�صاآت االأ�صغر, وذلك وفقا الأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا
 املج��ال.. وج��رى كذل��ك مراجع��ة وحتدي��ث دلي��ل عملي��ات الوح��دة, وال��ذي ي�ص��تمل على ع��دة مكونات رئي�ص��ية تهدف اإىل تطوي��ر البناء

املوؤ�ص�ص��ي للوح��دة, وحت�ص��ن اأدائه��ا وعمله��ا مع جميع الاعب��ن يف التمويل االأ�صغر.
 ونتيج��ة للطل��ب املتزاي��د عل��ى التموي��ل ال�صغ��ري واالأ�صغ��ر, قام��ت الوح��دة -بالتع��اون م��ع بن��ك التنمي��ة االأمل��اين- باإعداد مقرتح اإن�ص��اء
 بنك جديد يف اليمن يف جمال التمويل ال�صغري واملتو�ص��ط, والذي �ص��تقوم �ص��ركة االأنظمة املالية االأملانية )LFS( بدرا�ص��ة اجلدوى

الإن�صائه.

 وا�ص��َل ال�صن��دوُق متوي��َل وكال��ة تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر مل�ص��اعدتها يف تنفي��ذ م�ص��اريعها يف جم��ال تنمي��ة خدم��ات
االأعم��ال يف ع��دة حمافظ��ات )احلدي��دة , ذم��ار ,  ح�صرم��وت ,  تع��ز ,  �صنع��اء ,  اأمان��ة العا�صم��ة , اإب(.

 م�ش��روع بيزن���س اإيدج ودبلوم اإدارة امل�ش��اريع ال�شغرية: نفذت الوكالة مع �ص��ركائها من املعاهد اخلا�صة يف حمافظتي اإب وتعز
 ندوت��ن ترويجيت��ن حت��ت عن��وان )كي��ف ت�صب��ح اأك��ر فعالي��ة(, ا�ص��تهدفتا 230 م�ص��اركًا )منه��م 71 م��ن االإن��اث( م��ن اأ�صح��اب
 امل�ص��اريع ال�صغ��رية واملتو�ص��طة ,  وخريج��ي اجلامع��ات واملعاه��د الفني��ة والتقني��ة وال�صحي��ة , وعم��اء التمويل االأ�صغ��ر واأ�صحاب
 م�ص��اريع متوي��ل ذات��ي ,  وبن��ك الت�صام��ن االإ�ص��امي وم�ص��رف الكرمي��ي وبن��ك االأم��ل واملوؤ�ص�ص��ة الوطنية. كما نف��ذت الوكالة عدة
 دورات تدريبي��ة يف جم��ال دبل��وم اإدارة امل�ص��اريع ال�صغ��رية املقول��ب م��ن برنام��ج بيزن���ص اإي��دج, يف حمافظ��ات �صنع��اء واحلدي��دة
 واإب وتع��ز.. ُم�ص��تهدفة 304 متدرب��ن م��ن خريج��ي اجلامع��ات واملعاه��د الفني��ة والتقني��ة وعم��اء التموي��ل االأ�صغ��ر واأ�صح��اب
 امل�ص��اريع اخلا�ص��ة به��دف اإك�ص��ابهم مه��ارات اإدارة امل�ص��اريع ,  �صم��ن برنام��ج التدري��ب االإداري للم�ص��روع, كم��ا نظم��ت الوكال��ة -
 بالتن�صيق مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية - ور�صة لتدريب القائمن على تقييم اأداء املدربن التي ح�صرها 8 من املقيمن املعتمدين
 من موؤ�ص�ص��ة التمويل الدولية, وهدفت اإىل التذكري مبنهجية بيزن���ص اإيدج يف تقييم املدربن, ومراجعة خطوات اإجراء التقييم,

وتعبئ��ة مناذج��ه, وتبادل اخلربات املُكت�ص��بة خ��ال الفرتة املا�صية.

 م�ش��روع قط��اع �ش��يدات الأعم��ال اليمني��ات: نف��ذت الوكال��ة ور�ص��ة تعريفي��ة ع��ن الغرف��ة التجاري��ة, ا�ص��تهدفت 150 م��ن �ص��يدات
 االأعمال اليمنيات, وتطرقت اإىل موا�صيَع اأهمها حتويل �صيدات االأعمال من القطاع غري املنظم اإىل القطاع املنظم, وتعريفهن
 بخدم��ات الغرف��ة التجاري��ة وم��ا تقدم��ه ل�ص��يدات االأعم��ال. كما مت ا�ص��ت�صافة خبرية دولي��ة يف جمال االأعمال التجارية لل�ص��يدات,
 ومت تنظيم اجتماع وندوتن تعريفيتن معها يف �صنعاء وعدن.. اإ�صافة اإىل زيارات ميدانية لعدد من �ص��يدات االأعمال اليمنيات
 يف املحافظت��ن,  كم��ا مت اأقام��ت ن��دوة تعريفي��ة ب�صنع��اء ع��ن اأهمي��ة االإج��راءات والقوان��ن ال�صريبي��ة. كم��ا نظم��ت 3 ور���ص عم��ل
 ا�ص��تهدفت بن��اء ق��درات 63 �ص��يدة, وتطوي��ر مهاراته��ن الت�ص��ويقية يف جم��ال برنام��ج بيزن���ص اإي��دج الت�ص��ويقي التاب��ع ملوؤ�ص�ص��ة

التموي��ل الدولية.

��َذ ال�صن��دوُق ث��اَث ور���ص عم��ل لرف��ع وع��ي اأك��ر م��ن 80 �صي��ادًا يف امله��رة و�ص��قطرى وامل��كا,  برنام��ج تدريب��ي لل�شيادي��ن: َنفَّ
مت ثاث دورات لتدريب مدربن, ا�ص��تهدفت 30 �صيادًا  وذل��ك يف جم��ال زي��ادة االإنت��اج ال�ص��مكي وتقلي��ل تكاليف االإنتاج. كما ُنظِّ
 من اجلمعيات ال�صمكية, وهدفت اإىل تاأهيلهم لي�صبحوا مدربن على اأجهزة كا�صف االأ�صماك وال�صتمرارية التدريب لل�صيادين
 االآخري��ن. كم��ا قام��ت الوكال��ة - بتموي��ل م��ن �ص��ركة الغ��از الطبيعي امل�ص��ال - بتدري��ب 208 من �صيادي اجلمعيات ال�ص��مكية يف 4
 مناط��ق يف حمافظ��ة �ص��بوة يف جم��االت ا�ص��تخدام جه��از GPS  و�صيان��ة واإ�ص��اح اأعط��ال حم��ركات الق��وارب البحري��ة واالإر�ص��اد
 ال�ص��مكي. يه��دف التدري��ب اإىل اإك�ص��اب ال�صيادي��ن امله��ارات الازم��ة ال�ص��تخدام جه��از ك�ص��ف املواق��ع اجلغرافية )جي بي ا���ص(

 خ��ال عمليات اال�صطياد.
 برنام��ج »تع��رف عل��ى ع��امل الأعم��ال« )KAB(: مت تنفي��ذ 13 دورة تدريبي��ة و13 ن��دوة ا�ص��تهدفت حمافظ��ات حل��ج وع��دن
 وتعز واأبن. وو�صل عدد امل�ص��اركن اإىل 446 طالبًا وطالبة وهدفت زرع الثقافة الريادية بن اأو�ص��اط ال�ص��باب اخلريجن )وكذا
 طاب ال�ص��نة االأخرية( من اجلامعات واملعاهد التقنية واملهنية, لتدريب ال�ص��باب على اإن�ص��اء واإدارة امل�ص��اريع ال�صغرية وكيفية
 عمل درا�صة جدوى للم�صاريع. كما نفذت 4 دورات تدريب مدربن يف نف�ص املجال, �صارك فيها 103 من مدر�صي املعاهد التقنية

واملهنية من  خمتلف حمافظات اجلمهورية, وهدفت اإىل تاأهيل مدربن يف منهج »كاب«.
 ويف ال�ص��ياق نف�ص��ه نف��ذت 6 دورات تدريبي��ة ق�ص��رية بالتن�ص��يق م��ع القط��اع اخلا���ص يف ع��دن وتع��ز وحل��ج, ا�ص��تهدفت 307 متدرب��ن
 من طاب ال�ص��نة االأخرية واخلريجن من معاهد التقنية واملهنية وطاب اجلامعات وكليات املجتمع وركزت على تعزيز الوعي بعامل

 االأعمال.

اخلدمات غري املالية )وكالة تنمية املن�شاآت ال�شغرية والأ�شغر(املبادرات والدعم املوؤ�ش�شي وبناء القدرات
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 كم��ا نف��ذت 3 ور���ص عم��ل تن�ص��يطية يف �صنع��اء, هدف��ت اإىل اإط��اع 68 مدرب��ا ومدرب��ة للربنام��ج )م��ن الذي��ن مت تدريبه��م خ��ال الف��رتة
ب��ن للربنام��ج, ا�ص��تهدفت  2008-2010( عل��ى حتديث��ات الربنام��ج يف جم��ال اخلو�ص��رة )Greening(. كم��ا ُعِق��َدْت دورة تدري��ب مدرِّ
 53 مدر�ص��ا من مدر�ص��ي كليات املجتمع احلكومية واخلا�صة, كما ُنفذت 9 دورات تدريبية يف حمافظات عدن واحلديدة واأبن وحلج وتعز
 ا�ص��تهدفت 362 طالب��ًا وطالب��ة الذي��ن يعت��ربون يف ال�ص��نوات االأخ��رية من الدرا�ص��ة يف اجلامع��ات واملعاهد الفنية والتقني��ة واملهنية وهدفت
 اإىل تعزي��ز الوع��ي ل��دى ال�ص��باب بع��امل االأعم��ال, وكيفي��ة الت�ص��رف بريادي��ة يف ه��ذا املج��ال, وم�ص��اعدتهم عل��ى ا�ص��تيعاب تخطيط امل�ص��اريع
 اخلا�صة الربحية وتنظيمها وت�ص��غيلها, وبالتايل تاأ�صي���ص م�ص��اريعهم اخلا�صة والدخول اإىل �ص��وق العمل. كما نفذت الوكالة مبحافظة حلج
 دورت��ن تدريبيت��ن ق�صريت��ن ل���131 طالب��ًا يف مه��ارات الثقاف��ة الريادي��ة واإدارة امل�ص��اريع, ودورة مماثل��ة يف حمافظ��ة ع��دن لتدري��ب 56

�ص��خ�صًا يف نف�ص املجال.

 تطوي��ر وحت�ش��ني املدخ��الت الزراعي��ة: نف��ذت الوكال��ة ع��ددًا م��ن امل�ص��وحات امليداني��ة, وال��دورات التدريبي��ة, وور���ص العم��ل, ودورات تاأهيل
ب��ن, باالإ�صاف��ة اإىل دع��م واإن�ص��اِء ح��وايل 60 حق��ًا زراعي��ًا اإنتاجي��ًا واإي�صاحي��ًا.. وذل��ك يف حمافظ��ات ال�صال��ع وحل��ج وذم��ار �صنع��اء  مدرِّ
 واحلدي��دة وح�صرم��وت, ا�ص��تهدف اأك��َر م��ن 1,500 م��زارع ومهند���ص زراع��ي وطال��ب وع�ص��و هيئ��ة تدري���ص بكلي��ة الزراع��ة )جامع��ة
 �صنع��اء( ,  حي��ث هدف��ت ه��ذه االأن�ص��طة اإىل تطوي��ر وحت�ص��ن املدخ��ات الزراعي��ة, وحتديد م�ص��اكل القط��اع الزراعي, وا�ص��تخدام التقنيات
 احلديث��ة للمدخ��ات الزراعي��ة, وخ�صو�ص��ًا ملحا�صي��ل ال�ص��مام واحلبح��ب )البطي��خ( والطماط��م.. وكذل��ك زي��ادة معدالت االإنت��اج الزراعي
 كمًا وحت�ص��ينه نوعًا, وخف�ص تكاليف االإنتاج, وتقليل معدالت التلف قبل احل�صاد وبعده.. وكذا تنمية مهارات املزارعن يف تطبيق الطرق

ال�ص��ليمة لت�صدي��ر منتجاته��م, وتر�ص��يد ا�ص��تخدام املي��اه, واحل��د م��ن تلف املحا�صي��ل قبل وبعد عملي��ة احل�صاد.

��الل احلرفي��ة: مت التن�ص��يق م��ع ع��دد م��ن احلرفي��ن لت�صدي��ر ال�ص��ال املُْنَتَج��ة م��ن �ص��عف النخيل اإىل جت��ار اجلملة يف  تطوي��ر ت�شدي��ر ال�شِّ
 فرن�صا والدامنرك, وذلك بهدف زيادة دخل املنتجن من احلرفين واحلرفيات الذين ي�صل عددهم اإىل 200. كما ُنف�ِّ��ذت دورة لتدريب
 مدرب��ن وحرفي��ن حملي��ن ملنتج��ات �ص��عف النخي��ل م��ن احلدي��دة و�ص��قطرى و�صنع��اء وغيمان بهدف تطوير وحت�ص��ن املنتج مبا يتنا�ص��ب مع
 احتياج��ات ال�ص��وق اخلارج��ي, حي��ث مت ا�ص��ت�صافة ا�صت�ص��ارية بريطاني��ة وحريف اأفريقي وا�صت�ص��ارية حملية خبرية يف قط��اع احلرف اليدوية
 وهدفت الدورة  - التي �صارك فيها 28 حرفية و5 حرفين - اإىل تاأهيل املدربن يف تدريب احلرفين يف جمال حت�صن املنتج امل�صنوع من
�صعف النخيل من حيث ال�صكل واجلودة العالية, واإدخال القيمة امل�صافة للمنتج كاجللود وال�صوف, وتعريفهم مبتطلبات ال�صوق اخلارجي.
��ال احلرفي��ة م��ن  كم��ا وا�صل��ت الوكال��ة متابع��ة املتدرب��ات اللوات��ي تلق��ن تدريب��ًا يف جم��ال احل��رف اليدوي��ة لتجهي��ز طلب��ات عين��ات ال�صِّ
 مديريات حمافظة احلديدة )زبيد , املراوعة , احل�صابرة  , باجل  , التحيتا( بهدف عر�صها يف املعر�ص ال�صنوي 2014 الذي �صيقام يف

فرانكف��ورت � اأملاني��ا.. وُيتوق��ع اأْن ت�ص��تفيَد م��ن امل�ص��روع 133 م�ص��تفيدة.

 م�ش��روع ا�شت�ش��اري: مت تنظي��ُم دورت��ن تدريبيت��ن, �ص��ارك فيهم��ا 48 ا�صت�ص��اريًا م��ن حمافظ��ات ع��دن و�صنع��اء واحلدي��دة, وهدفت��ا اإىل
تدري��ب وتاأهي��ل ا�صت�ص��ارين حملي��ن متخ�ص�ص��ن يف امل�ص��اريع ال�صغرية واملتو�ص��طة.

 م�ش��روع خو�ش��رة الفن��ادق: عق��دْت الوكال��ة ور�ص��تي عم��ل يف �صنع��اء وع��دن, �ص��ارك فيهم��ا 38 �ص��خ�صًا ميثل��ون اأ�صحاب الفن��ادق اخلا�صة,
 وهدفتا اإىل عر�ص نتائج الدرا�صة التي تو�صح فعالية ا�صتخدام م�صادر اأخرى بديلة للطاقة, ومعينات تر�صيد اال�صتهاك التي ت�صاعد على
 تخفي���ص التكالي��ف اال�ص��تثمارية والت�ص��غيلية للقط��اع ال�ص��ياحي وفر���ص اال�ص��تثمار اجلدي��دة يف ه��ذا املج��ال. كما نظمت  الوكالة ور�ص��ة عمل
 يف املكا  بهدف عر�ص خمرجات درا�صة جدوى خو�صرة الفنادق على الفنادق ال�صغرية واملتو�صطة با�صتخدام الطاقة البديلة, َوُمعينات
 لرت�ص��يد اال�ص��تهاك التي ت�ص��اعد على  تخفي�ص التكاليف اال�ص��تثمارية والت�ص��غيلية للقطاع ال�ص��ياحي, وفر�ص اال�ص��تثمار اجلديدة يف هذا

املج��ال. وق��د �ص��ارك يف الور�ص��ة 20 م��ن مالك��ي وممثل��ي الفن��ادق, و3 م��ن �ص��ركات الطاق��ة.

 م�ش��روع فر�ش��ة: ُعِق��َدْت ور�ص��ة عم��ل تعريفي��ة بامل�ص��روع ال��ذي يه��دف اإىل ت�ص��جيع رواد االأعم��ال م��ن فئ��ات ال�ص��باب لتطوي��ر اأعماله��م
 واال�ص��تفادة م��ن جتاربه��م )َوُيعت��رُب اأح��َد م�ص��اريع وزارة اخلارجي��ة الربيطاني��ة ودول الثم��اين الت��ي تهتم بدعم م�ص��روعات ال�ص��باب(.

ح�ص��ر الور�ص��ة 22 �ص��خ�صية م��ن كب��ار رجال االأعم��ال يف حمافظة �صنعاء.

 م�ش��روع اإع��داد درا�ش��ة حتليلي��ة لقط��اع املعلوم��ات: �صم��ن ه��ذا امل�ص��روع نف��ذت 3 دورات تدريبي��ة يف حمافظ��ة ع��دن, ا�ص��تهدفت 60
 �ص��خ�صًا م��ن خريج��ي الكمبيوت��ر والعامل��ن يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات واالت�ص��االت, وذل��ك تلبي��ة الحتياج��ات ال�ص��وق املحلي��ة: االأوىل
 يف تقني��ة ال�ص��بكات و�صيان��ة احلا�ص��وب  - م��ع الرتكي��ز عل��ى تنمي��ة وتاأهي��ل املتدرب��ن يف ال�ص��بكات و�صيان��ة احلا�ص��وب. وكان��ت ال��دورة
 الثاني��ة يف جم��ال تقني��ة برجم��ة املواق��ع االليكرتوني��ة. اأم��ا ال��دورة الثالث��ة, فكان��ت يف جم��ال منهجي��ة تقني��ة اأوراكل املقولب��ة, وهدف��ت
الدورة اإىل تطوير مهارات املتدربن يف ا�ص��تخدام برنامج قواعد البيانات )اأوراكل( ومتكينهم من املمار�ص��ة العملية يف اأية من�ص��اأة.

 م�ش��روع درا�ش��ة احتي��اج ال�ش��وق م��ن العمال��ة يف قط��اع الإن�ش��اء والتعم��ري: يه��دف امل�ص��روع اإىل تدري��ب وتاأهي��ل مهند�ص��ن خريج��ي
 ق�ص��م الهند�ص��ة املعماري��ة يف جم��ال برنام��ج الت�صمي��م املعم��اري )االأوت��وكاد( وبرنام��ج االإخ��راج املعم��اري. وق��د نف��ذت يف مديري��ة
 املن�ص��ورة )ع��دن( دورة تدريبي��ة ل���23 متدرب��ة, ف�ص��ًا ع��ن دورت��ن اأخري��ن يف نف���ص املج��ال. وقد ا�ص��تفاَد من التدري��ب اأكُر من 40

�ص��خ�صًا. كم��ا مت تدري��ب وتاأهي��ل 36 م��ن املهند�ص��ن املدني��ن واملعماري��ن يف ِعْل��م اإدارة امل�ص��اريع االحرتافي��ة.

�شبكة اليمن للتمويل الأ�شغر

 ا�ص��تمرَّ ال�صن��دوق يف متوي��ل �ص��بكة اليم��ن للتموي��ل االأ�صغ��ر مل�ص��اعدتها عل��ى تق��دمي الدع��م الفن��ي لربام��ج وموؤ�ص�ص��ات التموي��ل
االأ�صغ��ر يف جم��ال التدري��ب واال�صت�ص��ارات والرتوي��ج وتطوي��ر املنتج��ات.

 وق��د نف��ذت ال�ص��بكة خ��ال 2013 ع��دة اأن�ص��طة هدف��ت اإىل رف��ع كف��اءة اأداء �ص��ركائها يف جم��ال التموي��ل االأ�صغ��ر يف اليم��ن
)برام��ج وموؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر(.

 التموي��ل الريف��ي والزراع��ي: ُعق��دت ور�ص��ة عم��ل ح��ول التموي��ل الريف��ي والزراع��ي, �ص��ارك فيه��ا 25 �ص��خ�صًا م��ن موؤ�ص�ص��ات
 التموي��ل االأ�صغ��ر العامل��ة يف �صنع��اء, باالإ�صاف��ة اإىل عدد من املانحن. ومت ا�ص��تعرا�ص واق��ع التمويل الزراعي الريفي يف اليمن,
  واأه��م املعوق��ات الت��ي تق��ف اأم��ام انت�ص��اره واملتمثل��ة باملخاط��ر املرتفع��ة, وع��دم تن��وع املنتج��ات مب��ا يت��اءم م��ع البيئ��ة الريفي��ة ,

والتكلف��ة الت�ص��غيلية املرتفع��ة , و�صع��ف الثقاف��ة املالية.

 مه��ارة الت�ش��ال الفع��ال والتعام��ل م��ع العم��الء: نظم��ت ال�ص��بكة دورة تدريبي��ة يف ه��ذا املج��ال ا�ص��تفاد منه��ا 23 متدرب��ًا
 ومتدرب��ة م��ن خمتل��ف موؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر. كم��ا ُنف��ذت دورة تدريبية يف جمال »اأ�ص��اليب الرتويج ومه��ارات البيع يف بيئة

تناف�ص��ية« ,  �ص��ارك فيه��ا 22 �ص��خ�صًا )منه��م 8 م��ن االإن��اث( م��ن موظف��ي موؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر االأع�ص��اء يف ال�ص��بكة.
 وبالتع��اون م��ع موؤ�ص�ص��ة التموي��ل الدولي��ة )IFC( نظم��ت ال�ص��بكة دورة تدريبي��ة بعن��وان »احلوكم��ة املوؤ�ص�ص��ية« ح�صره��ا 24
 متدرب��ًا )منه��م 10 ن�ص��اء(, وا�ص��تهدفت جمال���ص اإدارة املوؤ�ص�ص��ات والربام��ج العامل��ة يف التموي��ل االأ�صغ��ر م��ن اأج��ل �صم��ان دور

اأك��ر فعالي��ة وتاأثريًا ملجال���ص االإدارات.
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 كم��ا اأقيم��ت دورة تدريبي��ة يف التحلي��ل امل��ايل بالتع��اون م��ع �ص��بكة �ص��نابل لتدري��ب وتاأهي��ل موظف��ي املوؤ�ص�ص��ات االأع�ص��اء العامل��ة يف
 التموي��ل االأ�صغ��ر عل��ى التحلي��ل با�ص��تخدام اأداة هيكلي��ة خا�ص��ة. وق��د �ص��ارك يف ال��دورة 24 متدرب��ا م��ن موؤ�ص�ص��ات وبرام��ج التموي��ل
 االأ�صغ��ر العامل��ة يف اليم��ن, وم��ن االأردن. وج��رى اأي�ص��ًا تنظي��ُم دورة تدريبي��ة ح��ول ف��ن التفاو���ص الفع��ال, �ص��ارك فيه��ا 24 �ص��خ�صا
 )منهم 9 ن�صاء(, وا�صتهدفت موؤ�ص�صات وبرامج التمويل االأ�صغر ,  وركزت على اجلانب النظري والعملي الإك�صاب امل�صاركن مهارات

ف��ن التفاو�ص.

 درا�ش��ة ح��ول منتج��ات التموي��ل الأ�شغ��ر الإ�ش��المية يف اليم��ن: ا�ص��تجابة للحاج��ة املتزاي��دة م��ن العم��اء واملوؤ�ص�ص��ات للمنتج��ات
  االإ�ص��امية, وللتو�ص��ع يف تق��دمي منتج��ات اإ�ص��امية اأخ��رى, مت تنفي��ذ درا�ص��ة ح��ول منتج��ات التموي��ل االأ�صغ��ر االإ�ص��امية يف اليم��ن
 بالتعاون مع مركز الهدى للتمويل االأ�صغر االإ�ص��امي, وفريق من الرقابة ال�ص��رعية يف باك�ص��تان. و�ص��ملت الدرا�ص��ة نزواًل ميدانيًا اإىل
 العديد من املحافظات, مت خاله مقابلة ممثلي موؤ�ص�ص��ات التمويل االأ�صغر )من اأع�صاء ال�ص��بكة( واجلهات احلكومية ذات العاقة

وعين��ة م��ن العم��اء احلالي��ن والعم��اء الراغب��ن يف االلتحاق بالتموي��ل االأ�صغر.

 املب��ادرة الإقليمي��ة لربنام��ج الدخ��ار ال�ش��بابي: قام��ت ال�ص��بكة - بالتع��اون م��ع الوكال��ة االأملاني��ة للتع��اون ال��دويل )GIZ(, وموؤ�ص�ص��ة
 »�صلتك« القطرية, وبنك االأمل للتمويل االأ�صغر, وم�صرف الكرميي للتمويل االأ�صغر االإ�صامي - بتد�صن املبادرة االإقليمية لربنامج
 االدخ��ار ال�ص��بابي, والت��ي ته��دف اإىل دع��م فئ��ة ال�ص��باب الت��ي ت��رتاوح اأعماره��م ب��ن 16-30 �ص��نة به��دف امل�ص��اهمة يف حم��و االأمي��ة
 املالية, وتنمية قدرات ال�ص��باب يف بناء اأ�صولهم املالية, وت�ص��جيعهم على فتح ح�ص��ابات ادخار, مما ي�ص��هل ح�صولهم على اخلدمات

املالي��ة املتنوع��ة. وكان��ت ح�صيل��ة ه��ذه املب��ادرة - حت��ى االآن - تدري��ب 20 مدرب��ًا و504 متدرب��ن يف جم��ال التعلي��م امل��ايل.

 تطوي��ر اآلي��ات متويلي��ة لتنمي��ة الإنت��اج والت�شني��ع الزراع��ي: بالتع��اون م��ع منظم��ة »�ص��بارك« الهولندي��ة, نظم��ْت ال�ص��بكة ور�ص��ة عمل
 تعريفي��ة خا�ص��ة بتموي��ل م�ص��اريع االإنت��اج والت�صني��ع الزراع��ي يف الوط��ن العرب��ي. وق��د ح�ص��َر الور�ص��ة - الت��ي متثُل املرحل��ة االأوىل من
 امل�ص��روع - اأك��ُر م��ن 20 ممث��ًا ع��ن برام��ج وموؤ�ص�ص��ات وبن��وك التموي��ل االأ�صغ��ر يف اليم��ن, وممثل��ون ع��ن ع��دة منظم��ات وجه��ات
 مانح��ة. اجلدي��ر بالذك��ر اأن ه��ذا الربنام��ج ال��ذي تتبن��اه منظمة »�ص��بارك« يتميُز بالطم��وح لتغطية الوطن العربي كام��ًا, ويهدُف اإىل
 متوي��ل املزارع��ن الفق��راِء م��ن اأج��ل اإح��داث تنمي��ة زراعي��ة يف املناطق الزراعي��ة, وخلق فر�ص عمل جديدة حتد من م�ص��كلة  الفقر يف
 املناط��ق الريفي��ة. وته��دُف املرحل��ة الثاني��ة م��ن امل�ص��روع اإىل درا�ص��ة املنتج��ات الزراعي��ة املمك��ن متوي��ل اإنتاجه��ا, والت��ي متَّ فيه��ا اإعداُد

 درا�ص��ة ميداني��ة يف خم���ص م��دن ميني��ة )ع��دن , تع��ز , احلوطة/حل��ج , امل��كا , و�ص��يئون(. ويف املرحل��ة الثالث��ة, ُتق��اُم ور�ص��ة عم��ل
 بعنوان »منتجات متويل جديدة مل�صاريع االإنتاج والت�صنيع الزراعي لل�صوق اليمني« , حيث يتمُّ الرتكيُز على اآليات جديدة الإقرا�ص

العامل��ن يف جم��ال االإنت��اج والت�صني��ع الزراع��ي يف ال�ص��وق اليمن��ي بن��اء على نتائج الدرا�ص��ة امليدانية.

 دورة »تطوي��ر املنت��ج امل��ايل«: بالتع��اون م��ع �ص��بكة التموي��ل االأ�صغ��ر للبل��دان العربي��ة )�ص��نابل(, متَّ تنظي��ُم دورة »تطوي��ر املنت��ج
 امل��ايل«, والت��ي �ص��ارك فيه��ا 22 متدرب��ًا م��ن موؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر يف اليم��ن, وكذل��ك م��ن البحري��ن وال�ص��ودان وال�ص��عودية
 ولبن��ان. وهدف��ت رف��ع ق��درات امل�ص��اركن يف عملي��ة تطوي��ر املنتج��ات املالي��ة املتنوع��ة ع��ن طري��ق تطبي��ق تقني��ات متنوع��ة لبح��وث

ال�ص��وق املوجه��ة لتلبي��ة احتياج��ات العمي��ل , وحتدي��د تكلف��ة املنت��ج وت�ص��عريه , واإج��راء اختب��ار جتريب��ي للمنتج��ات.
ب��ا  دورات عل��ى راأ���ص العم��ل ,  نظم��ت 3 دورات تدريبي��ة عل��ى راأ���ص العم��ل ملوؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر, ا�ص��تفاد منه��ا 70 متدرِّ
ب��ة, وذل��ك يف اإدارة املتاأخ��رات)يف املرك��ز التدريب��ي للموؤ�ص�ص��ة الوطني��ة(, وخدم��ة العم��اء )ملوظف��ي موؤ�ص�ص��ة ع��دن(,  ومتدرِّ

وامله��ارات القيادي��ة واأخاقي��ات العم��ل )ملوظف��ي م�ص��رف الكرمي��ي للتموي��ل االأ�صغ��ر االإ�ص��امي(.

م��ت ال�ص��بكة م��ع �ص��ركائها -   بتمويل من ال�صندوق االجتماع��ي للتنمية - الفعالية الثامنة  اي��ام املن�ش��اآت ال�شغ��رية والأ�شغ��ر: نظَّ
 الأي��ام املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر, والت��ي ا�ص��تمرت اأ�ص��بوعًا و�ص��ارك فيه��ا اأك��ر م��ن 60 عميل��ة وعمي��ًا ميثل��ون خمتل��ف برام��ج

وموؤ�ص�ص��ات التموي��ل ال�صغ��ري واالأ�صغ��ر, وجهات اأخرى.. وذلك بهدف الرتوي��ج للتمويل االأ�صغر يف اليمن.

: وقام��ت ال�ص��بكة اأي�ص��ًا بعم��ل حتلي��ل م��ايل ع��ن اأداِء 10 موؤ�ص�ص��ات وبرنام��ج للتموي��ل االأ�صغر )من اأ�ص��ل 11( لعام  حتلي��ٌل م��ايلٌّ
 2013 م��ن خ��ال مقارن��ة اأدائه��ا باإتب��اع اأف�صل املمار�ص��ات العاملية يف التمويل االأ�صغر ووفقًا ملوؤ�ص��رات ون�ص��ب هيكلية »�ص��يب«...
 حي��ث مت الرتكي��ز عل��ى اال�ص��تدامة, والربحي��ة, ون�ص��ب اإدارة االأ�ص��ول/ املطلوب��ات , ال�ص��يولة ,  والفعالي��ة, واالإنتاجي��ة , والن��وع

االجتماع��ي )اجلندر(.

 دورة اإجن��اح التموي��ل الأ�شغ��ر: بالتع��اون م��ع �ص��بكة �ص��نابل, اأقيم��ت دورة االإدارة لتح�ص��ن االأداء الت��ي �ص��ارك فيه��ا 20 �ص��خ�صًا
 ميثل��ون موؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر يف اليم��ن وم��ن دول عربي��ة, وهدف��ت اإىل متك��ن امل�ص��اركن م��ن الت��درُّب عل��ى ع��دة اأدوات
 وا�صرتاتيجيات يف جمال االإدارة لتح�صن كفاءة عمليات التمويل االأ�صغر التي يقومون بها , وزيادة فهم مدارك مدراء االإدارات
 املختلف��ة وم��دراء ف��روع موؤ�ص�ص��ات التموي��ل االأ�صغ��ر للوظائف املختلفة التي ت�ص��اهم يف جناح موؤ�ص�ص��ات التمويل االأ�صغر لتح�ص��ن

قدرته��ا عل��ى اإدارة النم��و, باالإ�صاف��ة اإىل رف��ع اإنتاجيتها وكفاءتها.

 اإع��داد م��ادة تدريبي��ة خا�ش��ة مب�ش��ئويل الإقرا���س ودورة تدري��ب مدرب��ني: قام��ت ال�ص��بكة باإع��داد امل��ادة التدريبي��ة اخلا�ص��ة
 بتهيئ��ة م�ص��ئويل االإقرا���ص )بالتع��اون م��ع الوكال��ة االأمريكي��ة للتع��اون ال��دويل(, َوَعَق��َدْت دورة الإع��داد مدرب��ن حملي��ن يف ه��ذا

املج��ال, �ص��ارك فيه��ا 7 مدرب��ن )مت اعتم��اد 3 منه��م كمدرب��ن, وراب��ع كم��درب م�ص��اعد(.

 مب��ادئ حماي��ة عم��الء التموي��ل الأ�شغ��ر: نف��ذت ال�ص��بكة دورة تدريبي��ة الأع�صائه��ا يف مدين��ة ع��دن ح�صره��ا 21 متدرب��ًا به��دف
متابعة تنفيذ مبادئ حماية عماء التمويل االأ�صغر لتعريف جميع العاملن يف تلك الربامج واملوؤ�ص�صات مببادئ حماية العماء.

 ور�ش��ة عمل يف التمويل الأ�شغر الإ�ش��كاين: نظمت ال�ص��بكة )بالتعاون مع منظمة التمويل العاملي »IFC«( ور�ص��ة عمل يف جمال
التموي��ل االأ�صغ��ر االإ�ص��كاين, �ص��ارك فيها 15 �ص��خ�صًا.

 ميث��اق �ش��لوك: ت�ص��عى ال�ص��بكة اإىل ت�ص��جيع ثقاف��ة التموي��ل االأ�صغ��ر امل�ص��وؤول ب��ن كاف��ة الاعب��ن يف القط��اع, حيث قام��ت باإعداد
ميث��اق �ص��لوك خا���ص باأع�ص��اء ال�ص��بكة, ومت��ت مراجعته واعتم��اده من ِقَبل جميع االأع�صاء خال الرب��ع االأخري من عام 2013.

 ور�صة تربيد - عدن
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مت تنفيذ العديد من االأن�صطة خال العام يف اإطار تطوير ال�صندوق موؤ�ص�صيًا.

��ُن ال�صن��دوَق م��ن احل�ص��ول عل��ى البيانات واملعلومات, وي�ص��اعده على ا�ص��تهداف  متَّ تطوي��ُر نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة مب��ا ميكِّ
 املناط��ق االأك��ر احتياج��ًا للم�ص��اريع اخلدمي��ة والتنموي��ة, فمث��ًا, ق��اَم ال�صن��دوُق-- خ��ال الع��ام-- بتطوي��ر قواع��د البيان��ات
 م��ن خ��ال رب��ط امل�ص��ح الرتب��وي ال�ص��امل لع��ام 2012/2011 ودجم��ه يف قاع��دة بيان��ات نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة اخلا���ص

بال�صن��دوق, وه��و امل�ص��ُح ال��ذي ي�ُ��َعدُّ اأح��دث امل�ص��وحات الرتبوي��ة يف الباد.

 ومت اأي�ص��ًا مراجع��ة وت�صحي��ُح اإحداثي��ات مواق��ع املدار���ص, وعم��ل اإحداثي��ات للمدار���ص اجلدي��دة الت��ي ظه��رت يف امل�ص��ح الرتبوي
 امل�ص��ار اإليه )وعددها 614 مدر�ص��ة(, وذلك وفقًا الإحداثيات القرى. كما ُجِمعت وُرت�ِّ��بت ملفاُت الدرا�ص��ات امليدانية املجتمعية

ومنهجية البحث ال�صريع بامل�صاركة ملعظم فروع ال�صندوق متهيدًا لربطها بقواعد البيانات يف نظام املعلومات اجلغرافية.

َب العدي��ُد م��ن �صب��اط امل�ص��اريع والعامل��ن املعني��ن يف ال�صن��دوق على ا�ص��تخدام نظ��ام املعلومات اجلغرافية لا�ص��تفادة  كم��ا ُدرِّ
 م��ن قواع��د البيان��ات املكاني��ة املتوف��رة يف ال�صن��دوق, واإع��داد قواع��د بيان��ات جغرافي��ة تت�ص��ُل بربنام��ج متخ�ص���ص, ف�ص��ًا ع��ن
 ت�صمي��م برنام��ج الرب��ط االآيل ب��ن اإحداثي��ات م�ص��اريع ال�صن��دوق يف نظ��ام املعلوم��ات االإداري��ة ونظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة

لتحدي��ث بيان��ات م�ص��اريع ال�صن��دوق يومي��ًا وب�ص��كل اآيل.

يعمُل ال�صندوُق على مراقبة تكلفة امل�صاريع التي يقوُم بتنفيذها, مع احلر�ص على �صمان حتقيق اجلودة.
 وق��د حدث��ت زي��ادة يف �ص��عر امل��رت املرب��ع ع��ن الع��ام املا�ص��ي )2012( مبع��دل 4.65% ب�ص��بب ارتف��اع اأ�ص��عار امل��واد والعمال��ة

)اجلدوالن 14 و15(.

ر املوؤ�ش�شي لل�شندوق  مراقبة الكلفةالتطوُّ

اجلدول )14(

اجلدول )15(

متو�صط كلفة املرت املربع مل�صاريع التعليم
 )املدار�ص( لاأعوام  2012/2013  

)بالدوالر( ح�صب عدد الطوابق

متو�صط كلفة املرت املربع مل�صاريع
 التعليم )املدار�ص( لعام 2013 

ح�صب فئات املناطق منطقة ح�صرية

منطقة �صبه ح�صرية

منطقة متو�صطة البعد

منطقة بعيدة و�صعبة

منطقة نائية و�صديدة ال�صعوبة

االإجمايل/ املتو�صط

286.28

313.16

335.17

351.64

394.79

322.00

20

109

92

47

4

272

معدل كلفة املرت املربع )دولر(عدد امل�شاريعالبيان 

من�صاآت بطابق واحد

من�صاآت بطابقن

من�صاآت بثاثة طوابق

من�صاآت باأربعة طوابق

متو�صط الكلفة

317.18

267.55

254.16

—

267.98

364.32

293.18

268.00

237.35

284.47

349.46

316.61

286.75

—

307.68

378.94

322.17

312.59

285.95

322.00

2010201120122013البيان 

* املصدر:وحدة التعاقُدات )الصندوق االجتماعي للتنمية(

حتديُث نظام املعلومات اجلغرافية
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 يه��دُف ن�ص��اُط ال�صن��دوق يف جمال�َ��ْي املراقب��ة والتقيي��م اإىل توف��ري معلوم��ات الإدارة ال�صن��دوق واحلكوم��ة واملانح��ن, وذل��ك ع��ن
 م��دى كف��اءة وفعالي��ة ال�صن��دوق. ويعتم��د جم��اال املراقب��ة والتقيي��م عل��ى م�ص��ادَر خمتلف��ٍة للبيان��ات - مب��ا يف ذل��ك نظ��ام اإدارة
 املعلوم��ات, والزي��ارات امليداني��ة, و�ص��جات امل�ص��اريع, وك��ذا البيان��ات اخلارجي��ة م��ن اجله��از املرك��زي لاإح�ص��اء وغ��ريه م��ن
ثة عن العمليات التي ينفذها ال�صندوُق, مبا ي�صمُح  املوؤ�ص�صات احلكومية. ويوفُر نظاُم املراقبة والتقييم بيانات ومعلومات حمدَّ

بالقي��ام مبراجع��ة منهجي��ة الأداء ال�صن��دوق وتنفي��ذ امل�ص��اريع والربام��ج.
 ويخ�ص��ُع ال�صن��دوُق ب�ص��كل دوري لتقيي��م داخل��ي, وك��ذا تقيي��م خارج��ي م�ص��تقل لفعالي��ة واأث��ر م�ص��اريعه وبراجم��ه عل��ى الفئ��ات

املُ�ص��تهَدفة, ويق��وُم بن�ص��ر نتائ��ج التقيي��م, ومناق�ص��تها, والتعلُّ��م منه��ا, وبالت��ايل تعزي��ز وحت�ص��ن تدخات��ه.
��َذْت وح��دة املراقب��ة والتقيي��م, خ��ال الع��ام, ع��ددا م��ن االأن�ص��طة والفعالي��ات يف جم��االت املراقب��ة والتقيي��م واالت�ص��ال  وق��د َنفَّ

واإدارة امل��وارد املالي��ة لل�صن��دوق.

 متَّ االنته��اُء م��ن تنفي��ذ الدرا�ص��ات التقييمي��ة على م�ص��روع الزراعة املطري��ة والروة احليوانية, وبرنامج االأ�ص��غال كثيفة العمالة,
 وبرنام��ج ال�ص��رف ال�صح��ي الت��ام بقي��ادة املجتم��ع. ومت ت�ص��ليم النتائ��ج لاأط��راف املعني��ة. وق��د اأُجري��ت الدرا�ص��اُت بالتعاون مع
 باحث��ن م��ن جامع��ة بركل��ي )الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة(. اأُجري��ت درا�ص��ة برنام��ج ال�ص��رف ال�صح��ي الت��ام بقي��ادة املجتم��ع
 با�صتخدام امل�صح االإلكرتوين )جمع البيانات بالهواتف الذكية( على كا امل�صتوَيْن: املجتمع املحلي واالأ�صرة, حيث كانت عملية
َل عملي��ة اإج��راء حتلي��ل ف��وري للبيان��ات مبج��رد ا�ص��تام امل�ص��وحات, وذل��ك َع��رْب  جم��ع البيان��ات فعال��ة وموثوق��ة, االأم��ر ال��ذي �َص��هَّ
َع ه��ذا النج��اُح وح��دة عل��ى موا�صل��ة جم��ع البيان��ات اإلكرتوني��ا, وذل��ك عن��د تنفي��ذ اأن�ص��طة املراقب��ة  ال�ص��بكة الا�ص��لكية. وق��د �ص��جَّ

والتقييم يف امل�ص��تقبل.

 نظ��م ال�صن��دوق اوائ��ل �ص��هر يولي��و 2013 ور�ص��ة عم��ل لعر���ص ع��دد م��ن نتائ��ج  الدرا�ص��ات التقييمي��ة لتدخ��ات ال�صندوق
 يف جم��االت املي��اه واالإ�صح��اح البيئ��ي, والزراع��ة املطري��ة وال��روة احليواني��ة, وبرنامج النق��د مقابل العم��ل.. باالإ�صافة اإىل
 عر�ص التجربة اجلديدة لوحدة املراقبة والتقييم يف جمع البيانات عرب اأجهزة الهاتف الذكية. مت خال الور�صة مناق�صة

النتائج التقييمية للتدخات املذكورة, ومناق�ص��ة اآراء وا�صتف�ص��ارات امل�ص��اركن, والرد عليها.

��ُر امل�ص��وُح الت��ي يق��وُم به��ا ال�صن��دوُق معلوم��اٍت ع��ن حال��ة امل�ص��اريع الت��ي ينفذه��ا, وا�ص��تخدامها, والفوائ��د التي تع��وُد بها  توفِّ
 عل��ى املجتم��ع. وق��د ق��اَم ال�صن��دوُق ع��ام 2013 بتحدي��ث اال�ص��تبيانات وادراجه��ا يف الهوات��ف الذكي��ة با�ص��تخدام طريق��ة
��ل )املي��اه واال�صحاح البيئي, والط��رق, وال�صح��ة, والتعليم(. وكجزء  امل�ص��ح االإلك��رتوين, وذل��ك الربع��ة م��ن قطاع��ات التدخُّ
 من خطة وحدة املراقبة والتقييم, فاإنَّ البيانات الكمية والنوعية عن حالة امل�صاريع املُنَجَزة ومدى اال�صتفادة من خدماتها
ر القي��ام بهذه  )بع��د 12-18 �ص��هرًا م��ن اإجنازه��ا(, �ص��يتمُّ جمُعه��ا اإلكرتوني��ًا با�ص��تخدام الهوات��ف الذكي��ة, حي��ث م��ن املقرَّ

العملية �صنويًا.

 �ص��يبداأ ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة ع��ام 2014 بتنفي��ذ برناجَم��ْن يف جم��ال التغذي��ة, وهم��ا التحوي��ات النقدي��ة
��ع اأْن يت��مَّ اأي�ص��ًا اإدراُج التثقي��ف والتوعية والتدري��ب يف املجال الغذائي يف  امل�ص��روطة والتدخ��ل الغذائ��ي املتكام��ل. وم��ن املَُتَوقَّ

اإط��ار امل�ص��اريع طويل��ة االأج��ل لربنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة, وذل��ك خ��ال ال�ص��نة الثاني��ة من تنفي��ذ الربنامج.
 و�ص��يتمُّ اإج��راُء تقيي��ٍم للربناجَم��ْن بالن�ص��بة لتاأث��ري اأن�ص��طة التوعية والتثقيف يف جمال التغذية لا�ص��تدالل عل��ى نتائَج ُتْظِهُر
 اأكَر اأ�ص��كال "امل�ص��روطية" فعاليًة يف تغيري ممار�ص��ات االأُ�َص��ر يف ما يتعلق بالتغذية.. وكذلك كيف �ص��تتغرُي هذه املمار�ص��اُت
ق مكا�ص��َب يف َدْخل االأ�ص��ر, ومع اال�ص��تفادة اأي�صا من التثقيف والتوعية, ولكن بدون وجود ا�ص��رتاط )للح�صول على  مع حتقُّ

حتويات نقدية(.
��ع اأْن يت��مَّ تنفي��ذ عملي��ة  ويف ع��ام 2013 ب��داأْت وح��دة املراقب��ة والتقيي��م التح�ص��رَي لتقيي��م الربناجَم��ْن, حي��ث م��ن املَُتَوقَّ

التقيي��م ع��ام 2014.

املراقبة والتقييم

درا�شات تقييم الأثر

الت ال�شندوق َن�ْشُر درا�شات تقييم اأثر تدخُّ

م�شح امل�شاريع

تقييم تدخالت ال�شندوق يف التغذية

املحتويات
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��ذت وح��دُة املراقب��ة والتقيي��م )اأواخ��ر �ص��هر اأكتوب��ر 2013( دورة تدريبي��ة يف جم��ع البيان��ات با�ص��تخدام امل�ص��ح االإلك��رتوين  نفَّ
 )"ODK "Open Data kit(, وا�ص��تخدام الهوات��ف الذكي��ة يف تنفي��ذ مث��ل هذا امل�ص��ح.. وذل��ك بهدف نقل املعارف النظرية
 والعملية يف هذه املجاالت, وكذا ا�صتخدام هذه امل�صوح يف َجْمع البيانات بكفاءة. وا�صتهدفت الدورة التدريبية عددًا من موظفي
 ال�صندوق من وحدات خمتلفة, باالإ�صافة اإىل خرباَء من �صندوق �صيانة الطرق, ومكتب “التفاُعل من اأجل التنمية“, واجلهاز

املركزي لاإح�صاء, ووكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر.
 َوُتعَت��رَبُ ه��ذه ال��دورة االأوىل م��ن نوعه��ا يف اجلمهوري��ة اليمني��ة, حي��ث اأنَّ ال�صن��دوَق االجتماعيَّ هو اأول موؤ�ص�ص��ة وطنية يف الباد

ذ بنجاح هذه التقنية اجلديدة يف جمع البيانات, والتي �صي�صعى ال�صندوُق لتو�صيع نطاقها على امل�صتوى الوطني. تنفِّ

,  متَّ اوائ��ل الع��ام الب��دُء بالتن�ص��يق والعم��ل امل�ص��رتك ب��ن فري��ق املراقب��ة والتقيي��م يف ال�صن��دوق االجتماع��ي, وخب��رٌي دويلٌّ
 واإدارة و�صب��اط م�ص��اريع وكال��ة تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر )التابع��ة لل�صن��دوق االجتماع��ي(, وذل��ك لتحدي��د
 ا�صرتاتيجيات من �صاأنها اأن متّكن من تقييم اأن�صطة وبرامج الوكالة. ومت اإعداد تقرير مف�صل, َوُو�صعْت قائمٌة بالتقييمات

املقرتح��ة بع��د اجتماع��ات وم�ص��اورات م��ع الوكال��ة, ووح��دة تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر )يف ال�صندوق(.

 ُيْعَت��رَبُ نظ��اُم اإدارة املعلوم��ات )MIS( التاب��ع لل�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة ه��و امل�ص��در الرئي�ص��ي للبيان��ات, حي��ث ُي�ْص��َتْخَدُم
م��ة اإىل احلكوم��ة واجله��ات املانح��ة. ويف اإط��ار مراجعته��ا له��ذا النظ��ام, قام��ت وح��دة املراقب��ة والتقيي��م  الإع��داد التقاري��ر املقدَّ

بتطوي��ر نظ��ام )فرع��ي( جدي��د جلع��ل عملي��ة اإدخ��ال البيانات املتعلق��ة باملخرجات يف النظ��ام اأكر ُماَءَمة للُم�ص��تخِدمن.

 تق��وُم وح��دة املراقب��ة والتقيي��م-- ب�ص��كل دوري منتظ��م-- باع��داد تقاري��َر ف�صلي��ٍة ت�ص��تمُل عل��ى حتدي��ث م�ص��تمر ع��ن اآخ��ر
 امل�ص��تجدات يف م��ا يت�ص��ل باأن�ص��طة وعملي��ات لل�صن��دوق, والتق��دم املح��رز يف العم��ل نح��و حتقي��ق اأهدافه, وكذل��ك املعوقات
م املُْح��َرز يف اإط��ار تنفي��ذ املرحل��ة احلالي��ة, ور�ص��د كيفي��ة  والتحدي��ات الت�ص��غيلية. وي�ص��مُل التقري��ُر الف�صل��ي مراقب��ة التق��دُّ
 ا�ص��تهداف م��وارد ال�صن��دوق يف خمتل��ف املناط��ق- م��ع اإج��راِء تقيي��ٍم لا�ص��تهداف ل��كلِّ برنام��ٍج عل��ى ِح��َدٍة- وك��ذا مراقب��ة
 م�ص��توى وفعالي��ة اأداِء عم��ل ال�صن��دوق, باالإ�صاف��ة اإىل ر�ص��د حال��ة امل�ص��اريع يف مراح��ل التنفي��ذ املختلف��ة واتخ��اذ التداب��ري

املنا�ص��بة حيثم��ا يل��زم... ف�ص��ًا ع��ن رف��ع تقري��ر ع��ن اأي��ة ق�صايا اأخ��رى ته��مُّ اإدارة ال�صندوق.

 لتعزي��ز اال�ص��تهداف ال��ذي ينف��ذ ال�صن��دوُق التدخ��ات عل��ى اأ�صا�ص��ه, وك��ذا لتقيي��م ه��ذا اال�ص��تهداف, اأج��رت وح��دة املراقب��ة
 والتقيي��م “مترين��ا“ با�ص��تخدام التع��داد الع��ام لل�ص��كان وامل�ص��اكن )لع��ام2004 ( وبيان��ات ع��ن االأ�ص��ول واخلدم��ات, وذل��ك
ٍب �ص��يتم ا�ص��تخدامه كقيا���ص لفقر االأ�ص��رة, وهو موؤ�ص��ر “احلرمان من الروة“, والذي �ص��يتم ا�ص��تخدامه ��ٍر ُمَركَّ  الحت�ص��اب ُموؤَ�صِّ
 لتقيي��م فعالي��ة ا�ص��تهداف ال�صن��دوق. وكان��ت وح��دة املراقب��ة والتقيي��م تر�ص��د فعالية ا�ص��تهداف اال�ص��تثمارات الت��ي يخ�ص�صها
 ال�صن��دوق لتدخات��ه ع��ن طري��ق ا�ص��تخدام موؤ�ص��ر احلرم��ان م��ن اخلدم��ات وكان��ت وح��دة املراقب��ة والتقيي��م تر�ص��د فعالي��ة
 ا�ص��تهداف اال�ص��تثمارات الت��ي يخ�ص�صه��ا ال�صن��دوق لتدخات��ه ع��ن طري��ق ا�ص��تخدام موؤ�ص��ر احلرم��ان م��ن اخلدم��ات, وال��ذي
ُن  كان ُي�صتخَدم عادة على امل�صتوى االإداري االأدنى, مثل القرى واالأحياء يف املناطق احل�صرية , ونظام البيانات اجلديد يت�صمَّ

معلوم��ات عل��ى م�ص��توى القري��ة يف املناط��ق الريفي��ة, وكذل��ك االأحي��اِء عل��ى م�ص��توى املناط��ق احل�صري��ة.
  ويت��م- بع��د ذل��ك- احت�ص��اب موؤ�ص��ر احلرم��ان م��ن ال��روة عل��ى م�ص��توى االأ�ص��رة املعي�ص��ية, َوم��ن َث��مَّ "جتميع��ه" عل��ى امل�ص��تويات
 االإداري��ة الدني��ا )مث��ل الق��رى يف املناط��ق الريفي��ة, واالأحي��اء يف املناط��ق احل�صري��ة(, ليتم- بعدئذ- حتديد متو�ص��ط   القيم لكل
 قرية وكل حي. وقد اأ�ص��فر هذا اجلهد يف تقدمي نوعن من املوؤ�ص��رات, وهما موؤ�ص��ر احلرمان من الروة وموؤ�ص��ر احلرمان من

اخلدم��ات, والل��ذان ميك��ن ا�ص��تخدامهما لتقييم فعالية اال�ص��تهداف يف ال�صندوق.

 به��دف زي��ادة الوع��ي باجله��ود الرامي��ة اإىل التخفي��ف من الفقر وا�ص��تهداف املناطق الفقرية واملحتاجة, وحتفيز امل�ص��اركة
 املجتمعي��ة يف التنمي��ة.. يق��وُم ال�صن��دوُق باإع��داد درا�ص��ة ح��االت ع��ن اأث��ر امل�ص��اريع التنموي��ة الت��ي ينفذه��ا عل��ى حت�ص��ن
 االأحوال املعي�ص��ية للم�ص��تفيدين يف املناطق امل�ص��تهدفة.. كما يعمُل ال�صندوُق على امل�ص��اهمة يف حتقيق التعلُّم املتباَدل بن

 املجتمع��ات, واإي�ص��ال ر�ص��ائَل ملتخ��ذي الق��رار يف احلكوم��ة, وكذا املمولن الداعم��ن لل�صندوق.
 كم��ا اأ�ص��دَر ال�صن��دوُق اأي�ص��ًا بيان��اٍت �صحفي��ة ع��ن اأن�ص��طته خ��ال الع��ام, ومتَّ اإنت��اُج م��واد ات�صالي��ة تفاعلي��ة, �ص��ملت
 املطبوع��ات واالنته��اَء م��ن ت�صمي��م املوق��ع االلك��رتوين لل�صن��دوق وحتديث��ه بالبيان��ات وامل�ص��تجدات عل��ى مدار الع��ام.. وكذا

حتدي��ث �صفح��ات ال�صن��دوق عل��ى املواق��ع االلكرتوني��ة التفاُعلي��ة االأخ��رى )�صفح��ات االت�ص��ال االجتماع��ي(.

تقييم خدمات وكالة تنمية املن�شاآت ال�شغرية والأ�شغرجمُع البيانات بوا�شطة الهواتف الذكية

تطوير نظام متابعة امل�شاريع يف نظام اإدارة املعلومات

التقارير الربعية

قيا�ُس ا�شتهداف الفقر
اأن�شطة الت�شال

املحتويات

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2013 

95 94



الت ال�شندوق يف الزراعة املطرية والأ�شغال كثيفة  اأثُر تدخُّ
العمالة واملياه والإ�شحاح البيئي

 خ��ال ع��ام 2013 مت ا�ص��تكمال نتائ��ج درا�ص��ات تقيي��م برام��ج الزراع��ة املطري��ة وال��روة احليواني��ة وبرنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة وتدخ��ات املي��اه
 وبرنامج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع. كما مت عر�ص النتائج على اجلهات املعنية. درا�ص��ات تقييم االأثر متت بالتعاون مع خرباء وباحثن

م��ن جامع��ة بركل��ي, كاليفورني��ا و مت متويله��ا م��ن قب��ل البن��ك ال��دويل.  اأدن��اه ملخ�ص الأه��م النتائج التي ظهرت من الدرا�ص��ات.

تقييُم م�شروع الزراعة املطرية والروة احليوانية
 م�ص��روُع الزراع��ة املطري��ة وال��روة احليواني��ة عب��ارة ع��ن برنام��ج ميت��دُّ تنفي��ذه لف��رتة خم���ص �ص��نوات, ويه��دُف اإىل حت�ص��ن االإنتاج الزراع��ي من خال
 تكوي��ن جمموع��ات اإنتاجي��ة �صغ��رية وتدريبه��ا يف مناط��َق ريفي��ٍة يف اليمن. ُيظهُر حتليُل االأثر ال�ص��امل على م�ص��توى املجتمع اأن امل�ص��اركة يف املجموعات
ى الربنام��ُج اإىل زي��ادٍة يف ِمْلكي��ة املاع��ز واالأغن��ام وخاي��ا النحل, حيث �ص��اهَم الربنام��ُج يف زيادة  يف الربنام��ج كان��ت بن�ص��بة 28% م��ن االأ�ص��ر. وق��د اأدَّ
 احتمالي��ة امت��اك االأ�ص��ر للماع��ز اأو االأغن��ام بنح��و 10 نق��اط مئوي��ة, وامت��اك خاي��ا النح��ل بنح��و 8 نق��اط مئوي��ة )باملقارن��ة مب��ا كان علي��ه احل��اُل
َز اأنواعًا من اال�ص��تثمارات الزراعية مل يكن ��ل(. وه��ذا ي��دل عل��ى اأنَّ برنام��َج الزراع��ة املطري��ة والروة احليوانية الذي ينف��ذه ال�صندوُق َعزَّ  قب��ل التدخُّ

باالإم��كان حتقيقه��ا بدون الربنامج.
 كما اأنَّ ثمة اأثرًا قويًا لتدخات امل�صروع على اجلوانب املتعلقة بالت�صامن بن اأفراد املجتمع ورغبتهم يف التعاون. يف ما يتعلق باملعارف واملمار�صات,
 جن��د اأن تدخ��ات امل�ص��روع- والت��ي ت�صمن��ت اأي�ص��ًا زي��ادة يف اخلدم��ات ال�صحي��ة البيطري��ة- كان��ت فعال��ة يف زي��ادة فر���ص احل�ص��ول عل��ى اخلدم��ات
 البيطري��ة. فق��د زاد مع��دل تطعي��م احليوان��ات, كم��ا ازداد مع��دل اأخ��ذ احليوان��ات املري�ص��ة اإىل الطبي��ب البيط��ري, بنح��و 25 نقط��ة مئوي��ة م��ن امل�ص��ح
 القاعدي )50%(. كما جند اأي�صًا اآثارًا اإيجابية على بع�ص اجلوانب املتعلقة بتمكن املراأة. فاملجموعات التي مت ت�ص��كيلها يف اإطار م�ص��روع الزراعة
رت فر�صة للن�ص��اء لاجتماع ب�صورة منتظمة بغر�ص امل�ص��اركة يف م�ص��اريَع اقت�صاديٍة م�ص��رتكٍة. ووفقًا للم�ص��ح, فقد اأعربت الن�ص��اء )اأكر  املطرية وفَّ
 من الرجال( عن تقديرهن الأ�ص��لوب بناء املجموعة اخلا�صة بامل�ص��روع.. و�ص��اعَد الربنامُج على الرفع من قدرة الن�ص��اء امل�ص��اركات على اتخاذ القرار

عموم��ًا, واحل�ص��ول عل��ى م�ص��روف بطريق��ة م�ص��تقلة, واتخاذ قرارات متعلقة بعمليات ال�ص��راء الكبرية, وبيع اأ�ص��ول من دون اللجوء ملوافقة الرجل.

يُّ لربنامج الأ�شغال كثيفة العمالة التقييُم الَكمِّ
 يه��دُف برنام��ُج االأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة- ال��ذي ينف��ذه ال�صن��دوق االجتماع��ي- اإىل تق��دمي االإغاث��ة ق�ص��رية االأج��ل وحتوي��ُل االأم��وال لاأ�ص��ر الريفي��ة
 الفق��رية م��ن خ��ال خل��ق فر���ص عم��ل موؤقت��ة يف م�ص��اريَع تع��وُد بالنف��ع عل��ى املجتمعات املحلي��ة الفقرية عل��ى املدى الطويل. وق��د كانت االأُ�َص��ُر الفقريُة-
 ب�ص��ورة عام��ة- اأك��َر ا�ص��تعدادًاً للم�ص��اركة يف الربنام��ج والعم��ل اأيام��ًا اأك��ر, واحل�ص��ول م��ن الربنام��ج عل��ى دخ��ل اأك��رب مقارن��ة باالأ�ص��ر املي�ص��ورة. وقد
 �ص��اعَد تنفيُذ الربنامج خال االأزمة التي مرت بها اليمن عام 2011 على التخفيف من االآثار ال�ص��لبية الناجمة من تدهور احلالة االقت�صادية على
 االأ�صر امل�صاركة خال تلك الفرتة. على �صبيل املثال, اأظهرْت الدرا�صة وجوَد اأثٍر كبري ذي داللة اإح�صائية مهمة للربنامج يف خف�ص متو�صط   الديون
َدة ل��دى االأ�ص��ر يف املجتمع��ات امل�ص��اركة.. ب��ل  ويف امت��اك �ص��يارات اأج��رة اأو با�ص��ات �صغ��رية رغ��م االأزم��ة الت��ي عان��ت منه��ا الب��اد ع��ام  غ��ري املُ�َص��دَّ
 2011. كم��ا �ص��اهَم الربنام��ُج يف تعزي��ز النفق��ات املنزلي��ة, حي��ث اأنَّ م��ا يق��رب م��ن 60% م��ن االأُ�َص��ر املُ�ص��اِركة اأنفقت دخلها من الربنام��ج على الغذاء
 وال��دواء, اأو �ص��داد الدي��ون. وق��د لوح��َظ اأنَّ الربنام��َج ي�صاحُب��ُه انخفا���ٌص يف ن�ص��بة االأ�ص��ر الت��ي تع��اين م��ن نق���ص ح��اد يف االأغذي��ة بن�ص��بة 6.3 نقط��ة

 مئوية... وباالإ�صافة اإىل الفوائد املبا�ص��رة لزيادة الدخل وفر�ص العمل, فقد متَّ ت�صميُم الربنامج لت�ص��ييد بنى حتتية من �ص��اأنها حتقيق فوائد طويلة
 االأم��د للمجتمع��ات املحلي��ة املُ�ص��اِركة. وب�ص��كل ع��ام, اأ�ص��ارت معظ��ُم االأُ�َص��ر )95%( باأنَّ امل�ص��روع )مثًا م�ص��روع مي��اه, طرق, اأو تاأهي��ل مدرجات( كان
 مفيدًا للمجتمع كله, كما ذكر 80% منهم اأنَّ اأ�ص��رهم ا�ص��تفادت مبا�ص��رة من امل�ص��روع. ومن اأمثلة اال�ص��تفادة التي ظهرت من خال الدرا�ص��ة هي اأنَّ
 م�ص��اريَع املياه �ص��اهمت يف خف�ص متو�ص��ط الزمن الازم جللب املاء, كما قللت من ظاهرة �ص��حة املياه يف املنطقة )التي ُنف�ِّ��ذ فيها امل�ص��روُع(, وزادت

م��ن قدرة احل�ص��ول على املاء.

درا�شة مقارنة لتدخالت ال�شندوق يف املياه
ُل  م�ص��اريُع املي��اه يف ال�صن��دوق ت�ص��مُّ ِب��َركًا وخزان��ات ح�ص��اد مي��اه اأمط��ار جمتمعية/عامة, وم�ص��اريع مياه باأنابي��ب, اأو �ص��قايات منزلية/خا�صة. ويتمثَّ
 الهدُف من التقييم يف درا�صة م�صاهمة ال�صندوق يف توفري املياه لاأهايل يف جمتمعات التدخل من خال امل�صاريع املجتمعية )مثل اخلزانات العامة(
 وامل�ص��اريع اخلا�صة )مثل ال�ص��قايات املنزلية(. ووجدت الدرا�ص��ة اأن ال�ص��قايات وم�ص��اريع املياه باأنابيب توفر املاء ب�ص��كل اأكرب باملقارنة بامل�ص��اريع التي
 تخدم املجتمع ككل- �صواء كانت من ال�صندوق اأو من جهات اأخرى. 60% من اأُ�َصر العينة متتلك �صقايات خا�صة بينما  74% من االأ�صر الفقرية وجد
 اأنها ت�ص��تفيد من م�ص��اريع مياه جمتمعيه /عامه. التو�ص��ع يف تنفيذ م�ص��اريع �ص��قايات �ص��اهمت يف تقلي�ص الوقت الازم جللب املاء. التقييم اظهر اأن
 83% م��ن االأ�ص��ر املعي�ص��ية ت�ص��تغرق 30 دقيق��ة اأو اق��ل جلل��ب امل��اء م��ن اق��رب م�ص��در, بينم��ا يف مو�ص��م اجلف��اف 77% م��ن االأ�ص��ر اأقرت اأنها ت�ص��تغرق
 30 دقيقة اأو اقل جللب املاء من اقرب م�صدر. اأظهرت الدرا�صة اأن املياه توفرت يف جمتمعات العينة ب�صكل عام )اأقل من 30 لرتًا للفرد الواحد(,
��ُر ق��درًا اأك��رب م��ن املي��اه باملقارنة ببقية التدخ��ات. و�صمن امل�ص��اريع املجتمعية حل�صاد  واأنَّ ال�صن��دوَق ي�ص��اهُم يف توف��ري امل��اء.. كم��ا اأنَّ ال�ص��قايات توفِّ
 مي��اه االأمط��ار, جن��ُد اأنَّ ه��ذا الن��وَع م��ن نظ��م االإدارة متا�ص��ى بق��وة م��ع موؤ�ص��رات اإدارة اجل��ودة. وكان��ت م�ص��ادُر املجتم��ع املدارة م��ن ِقَبل االأف��راد اأكَر
كفاءًة يف زيادة تواُفر املياه خال مو�صم اجلفاف, يف حن اأنَّ امل�صادَر التي ال ُيديرها اأحٌد كانت بنف�ص م�صتوى امل�صادر التي ُتدار من ِقَبل اللجان.

تقييُم برنامج ال�شرف ال�شحي التام بقيادة املجتمع
 برنام��ج ال�ص��رف ال�صح��ي الكام��ل بقي��ادة املجتم��ع ه��و برنام��ج توع��وي ب��داأه ال�صن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة ع��ام 2007 ويه��دف اإىل خل��ق اإح�صا���ص
 جماع��ي ل��دى املجتم��ع باأهمي��ة الت�ص��دي لظاه��رة ق�ص��اء احلاج��ة يف العراء والتخل�ص من ال�صرف املك�ص��وف للمخلفات عو�صًا ع��ن تقدمي املعونات اأو
 الدعم مادي. ويعمل الربنامج على ت�ص��جيع املجتمعات على جتنب ق�صاء احلاجة يف العراء وتبني �ص��بل �صحية ل�صرف املخلفات التي ال ت�صر البيئة
 اأو �صح��ة اأف��راد املجتم��ع. اله��دف م��ن الدرا�ص��ة الت��ي مت��ت لربنام��ج ال�صرف ال�صح��ي الكامل بقيادة املجتم��ع يف يونيو 2013 هو تقيي��م اثر الربنامج
 عل��ى ممار�ص��ات و�ص��لوكيات املجتم��ع ووع��ي املجتم��ع باالأم��ور املتعلق��ة بال�ص��رف ال�صح��ي. و على م�ص��توى املجتمع املحلي كان هناك حت�ص��ن يف م�ص��توى
 النظافة وانخفا�ص كبري يف عدد مواقع ق�صاء احلاجة  يف العراء يف جمتمعات التدخل مقارنة مبجتمعات املقارنة. وعلى م�صتوى االأ�صرة, كان هناك
َز الربنام��ُج اأي�صًا  اجت��اه ع��ام عل��ى م��دى عام��ن نح��و احل��د م��ن ظاه��رة ق�ص��اء احلاجة يف العراء يف ق��رى التدخل وق��رى املقارنة ب�6 نق��اط مئوية. وركَّ
 على التخفيف من حالة ت�صريف مياه املجاري املك�صوفة يف القرى. واأظهرت النتائُج اأنَّ طريقة ت�صريف املخلفات حت�صنت على مدى عامن )اأي من
 ت�صريف مك�صوف اإىل مغلق( بن�صبة 17% يف قرى التدخل.. اإال اأنَّ درجة الوعي بال�صرف ال�صحي بن قرى التدخل واملقارنة مل تكن خمتلفة, مما

يوح��ي ب��اأن املجتم��ع يع��ي االأموَر املتعلقة بال�ص��رف ال�صحي, ولكن االختاف كان من ناحية التطبيق.

الإطار 9
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 مت تنظي��ُم ومتابع��ة ا�ص��تخدام امل��وارد الت��ي يح�ص��ُل عليه��ا ال�صن��دوُق, ومتابع��ة م�ص��ادر التموي��ل, واأو�صاعه��ا. كم��ا ا�ص��تمرَّ العمل
بنظ��ام معلومات التمويل.

��ا بوح��دة املراقب��ة والتقيي��م- باإع��داد ورفع تقاريَر دوري��ٍة )ُربعية ”ف�صلية” ون�صف �ص��نوية(  يق��وُم ال�صن��دوُق االجتماع��ي- ممثَّ

 وتقاريَر عار�صٍة للحكومة واملانحن, يتمُّ فيها اطاعهم على اآخر امل�صتجدات والتطورات عن �صري العمل يف ال�صندوق عمومًا,

وتنفيذ امل�صاريع التي يدعمها ال�صندوُق, وحالتها الت�صغيلية.

 وق��د متَّ اإع��داُد تقريَرْي��ن ع��ن اجتماع��ْن لبعثت��َ��ْي مراجع��ة م�ص��رتكة للمانح��ن, ُعِق��دا يف �ص��هَرْي يوني��و ونوفم��رب 2013. كم��ا

ْت تقاري��ُر اأي�ص��ا ل��وزارة التخطي��ط والتع��اون ال��دويل, ا�ص��تملت عل��ى تقري��ر ع��ن م��دى التق��دم املُْح��َرز يف تنفي��ذ امل�ص��اريع  اأُِع��دَّ

َمْت تقاريُر اأي�ص��ا اإىل اجلهاز  يف حمافظ��ة اأب��ن, واآخ��ر ع��ن حال��ة التموي��ل لل�صن��دوق, وتقرير �ص��امل عن االحت��اد االأوروب��ي. َوُقدِّ

 التنفي��ذي للم�ص��اعدات اخلارجي��ة, باالإ�صاف��ة اإىل تقاري��ر ُربعي��ة )ف�صلي��ة( ون�ص��ف �ص��نوية متَّ رفعه��ا اإىل العدي��د م��ن اجله��ات

 املانح��ة, وه��ي: ال�صن��دوق العرب��ي لاإمن��اء االقت�ص��ادي واالجتماع��ي )قر���ص املرحل��ة الرابع��ة(, و�صن��دوق اأب��و ظب��ي للتنمي��ة

 )منح��ة(, وال�صن��دوق ال�ص��عودي للتنمي��ة “اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية” )منح��ة املرحل��ة الثالث��ة(, وال�صن��دوق الكويت��ي “دول��ة

 الكوي��ت” )قر���ص املرحل��ة الثالث��ة(, وال�صن��دوق الكويت��ي اأي�صا )املنحة اخلا�صة بتنمية املن�ص��اآت ال�صغرية واالأ�صغر(, واالحتاد

 االأوروب��ي )املنح��ة االإ�صافي��ة, ومنح��ة دع��م القط��اع ال�صح��ي(, و�صن��دوق منظم��ة االأوب��ك للتنمي��ة الدولي��ة )قر���ص(, وحكوم��ة

مملك��ة هولن��دا )منح��ة دع��م قط��اع املياه(.

 كم��ا مت اإع��داد تقاري��ر االإغ��اق ملنح��ة ال�صن��دوق ال�ص��عودي للتنمي��ة, َوِمَن��ح احلكوم��ة الهولندي��ة الث��اث )دع��م �صح��ة االأموم��ة

  والطفول��ة, وبرنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة العمالة/املرحل��ة الرابع��ة, وبرنام��ج تنمية املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغر/املرحل��ة الرابعة(.

ويق��وُم ال�صن��دوق االجتماع��ي حالي��ا باإع��داد تقري��ر االإغ��اق ملنح��ة االحت��اد االأوروبي رق��م 212-019/2007.

م املُْح��َرز يف ْت تقاري��ُر دوري��ٌة وعار�ص��ٌة ع��ن التق��دُّ  وق��د وا�ص��َل ال�صن��دوُق متابع��ة اأو�ص��اع التموي��ل, وم�ص��اهمة كل مم��ول.. َواأُِع��دَّ

 تنفي��ذ امل�ص��اريع املمول��ة م��ن ِمَنح��ة وزارة التنمي��ة الدولي��ة الربيطاني��ة )DFID(, َوِمَن��ح احلكوم��ة الهولندي��ة, ومنح��ة احلكوم��ة

االإيطالي��ة, َوِمَن��ح االحت��اد االأوروبي.

 مت خ��ال الع��ام عق��د اجتماع��ن لبعث��ات املراجع��ة امل�ص��رتكة للممول��ن: االأول خ��ال الف��رتة 22-26 يوني��و 2013. وكان��ت

 اأهم اأهداف هذا االجتماع, وما مت تناوله فيه, مناق�صة روؤية ال�صندوق االجتماعي للتنمية للمرحلة اخلام�صة وما بعدها,

ق م تنفيذ امل�صاريع )باملقارنة مع االأهداف التنموية املر�صومة لهذه امل�صاريع وموؤ�صراتها, والتحقُّ  واإجراء تقييم متعمق لتقدُّ

 م��ن ا�ص��تمرارية ارتباطه��ا بتل��ك االأه��داف(, ومراجع��ة وحت�ص��ن اإطار النتائج, وتقيي��م االأثر, واال�ص��تهداف.. واالتفاق على

�صبل حت�صن اأن�صطة املراقبة والتقييم, وكذا مناق�صة املعوقات والتحديات, وحتديد اخلطوات الازمة لتح�صن االأداء.

م يف تنفي��ذ  َوُعِق��َد االجتم��اُع الث��اين خ��ال الف��رتة م��ن 17-21 نوفم��رب 2013, حي��ث مت��ت في��ه مناق�ص��ة م��دى التق��دُّ

 املرحل��ة الرابع��ة م��ن عملي��ات ال�صن��دوق )2011- 2015(, والفج��وة التمويلي��ة مل�ص��اريع ه��ذه املرحل��ة.. ف�ص��ا ع��ن

ه��ات امل�ص��تقبلية لعم��ل ال�صن��دوق- مب��ا فيه��ا الت�ص��ورات االأولي��ة للمرحل��ة اخلام�ص��ة. التوجُّ

 كم��ا ا�ص��تملت زي��اراُت املانح��ن االأخ��رى عل��ى بعثت��ن لل�صن��دوق الكويت��ي للتنمي��ة: االأوىل يف يناي��ر 2013 بغر���ص اإغ��اق

 قر���ص املرحل��ة الثالث��ة وزي��ارة مواق��ع م�ص��اريع برنام��ج التنمي��ة املجتمعي��ة واملحلي��ة والتموي��ل االأ�صغ��ر... والثاني��ة يف اأبري��ل

2013 ملناق�ص��ة م�ص��روع اإع��ادة تاأهي��ل املناط��ق املت�ص��ررة.

 وقام��ت بعثت��ان م��ن البن��ك االإ�ص��امي للتنمي��ة يف يولي��و و�ص��بتمرب 2013 اأي�ص��ًا بزي��ارة ال�صن��دوق ملراجع��ة وثيق��ة امل�ص��روع

 اخلا�ص ب�”برنامج توظيف ال�صباب” وا�صرتاتيجيته التنفيذية, ف�صا عن تد�صن برنامج اأبن.. وكذا ملراجعة برنامج حمو

االأمية القرائية واملهنية للتخفيف من الفقر, واإعداد اال�صرتاتيجية اخلا�صة بتنفيذه.

 وباملث��ل, اأر�ص��لت اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية بعثت��ن: االأوىل يف ماي��و 2013 ال�ص��تعرا�ص منح��ة املرحل��ة الثالث��ة, ومناق�ص��ة

متوي��ل املرحل��ة الرابع��ة.. والبعث��ة الثاني��ة كانت يف اأكتوبر 2013 الإغ��اق منحة املرحلة الثالثة.

 ومت اأي�صا يف مايو 2013 عقد اجتماع م�ص��رتك ملنفذي امل�ص��اريع املمولة من منحة االأمم املتحدة.. بينما قاَم بنك التنمية

لة من  االأمل��اين )KfW( ووزارة التنمي��ة الدولي��ة الربيطاني��ة )DFID( بزيارات ميدانية لعدد من م�ص��اريع ال�صندوق املموَّ

ِقَبل هذين املانَحْن يف �صنعاء واحلديدة.

اإدارة التمويل

تقدمي التقارير للحكومة واجلهات املانحة

زياراُت بعثات املراجعة امل�شرتكة للممولني

املحتويات
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ل��ن لتموي��ل املرحل��ة الرابع��ة م��ن عملي��ات ال�صن��دوق االجتماع��ي  متَّ توف��رُي, وااللت��زام بتوف��ري, 894 ملي��ون دوالر ِم��ْن ِقَب��ل املموِّ

 للتنمي��ة, وي�ص��تمُل ه��ذا املبل��ُغ عل��ى ح��وايل 761 ملي��ون دوالر ت�ص��اهم مبا�ص��رة يف متوي��ل املرحل��ة الرابع��ة. باالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك,

 ف��اإنَّ 133 ملي��ون دوالر كان مر�ص��ودًا لتموي��ل برام��َج خا�ص��ٍة )مث��ل برنام��ج ت�ص��غيل ال�ص��باب م��ن خ��ال اأن�ص��طة -النق��د مقاب��ل

 اخلدم��ات-, وبرنام��ج حم��و االأمي��ة القرائي��ة واملهني��ة, وبرام��ج التغذي��ة, وتوف��ري اخلدم��ات ل�صح��ة االأم والولي��د(. وم��ع ذل��ك,

 ال ت��زال هن��اك فج��وة متويلي��ة تبل��ُغ 365 ملي��ون دوالر. وع��اوة عل��ى ذل��ك, ف��اإنَّ املبل��َغ االإجم��ايل املذك��ور اأع��اه )894 ملي��ون

ل��ون لتقدميه��ا, و25 ملي��ون دوالر م��ا زال��ت يف ط��ور املتابع��ة االإجرائي��ة ��ُط املَُموِّ  دوالر(, ي�ص��مُل ح��وايل 123 ملي��ون دوالر يخطِّ

لتدخ��َل حي��ز التنفيذ.

��ُر �ص��لبًا به��ذه الفج��وة التمويلي��ة, برنام��ج التنمي��ة املجتمعي��ة واملحلي��ة )تتج��اوُز الفج��وة التمويلي��ة في��ه  وم��ن الربام��ج الت��ي تتاأثَّ

 218 ملي��ون دوالر(, يف ح��ن اأنَّ ل��دى ال�صن��دوق اأك��ر م��ن 680 م�ص��روعًا يف اإط��ار الربنام��ج املذك��ور, كله��ا مهي��اأة للب��دء يف

��ر التموي��ل له��ا. كم��ا اأنَّ برناجَم��ْي بناء القدرات واالأ�ص��غال كثيفة العمال��ة يعانيان من  التنفي��ذ, ولك��ن مت تعليقه��ا ب�ص��بب ع��دم توفُّ

نان و�ص��َع التمويات بالتف�صيل(. فج��وة متويلي��ة تبل��ُغ 98 ماي��ن و48 ملي��ون دوالر - عل��ى الت��وايل )اجل��دوالن 16اأ و16ب يبيِّ

 اأم��ا عل��ى م�ص��توى القطاع��ات, ف��اإنَّ اأك��رب فج��وة متويلي��ة تتجل��ى يف قط��اَع التعلي��م )ح��وايل 160 ملي��ون دوالر(, يلي��ه برنام��ج

النق��د مقاب��ل العم��ل )نح��و 85 ملي��ون دوالر(, ث��م قط��اع املي��اه )قراب��ة 30 ملي��ون دوالر( .

 وم��ن اأج��ل �ص��دِّ ه��ذه الفج��وة, توا�صَل ال�صن��دوُق االجتماعي مع احلكومة واملانحن للح�صول عل��ى مزيد من التمويات للمرحلة

��ُع اأْن ُي�ص��هموا يف متوي��ل ه��ذه املرحل��ة مث��ل بن��ك التنمي��ة االأمل��اين )KfW( والوكال��ة االأمريكي��ة  الرابع��ة. وثم��ة مانح��ون ُيَتَوقَّ

 للتنمي��ة )IDA( ومملك��ة هولن��دا. وكان��ت البعث��ة التقييمي��ة لل�صن��دوق ال�ص��عودي للتنمي��ة ق��د عق��دْت اجتماع��اٍت م��ع ال�صن��دوق

 االجتماع��ي يف �ص��بتمرب 2013, اأ�ص��فرت ع��ن التوقي��ع عل��ى اتف��اق مبدئ��ي لتق��دمي منح��ة مببل��غ 100 ملي��ون دوالر لدع��م املرحلة

الرابعة.

اأو�شاع م�شادر التمويل
متويل املرحلة الرابعة

قر�س رقم 4220, لتمويل م�شروع الزراعة املطرية
 ي�ص��هم البن��ك ال��دويل وال�صن��دوق ال��دويل للتنمي��ة الزراعي��ة )اإيفاد( يف متويل هذا امل�ص��روع وتبلغ م�ص��اهمة البنك الدويل
 يف ه��ذا امل�ص��روع 14 ملي��ون وح��دة �ص��حب )م��ا يع��ادل 20.8 ملي��ون دوالر(, منه��ا 7 ماي��ن وح��دة �ص��حب )10.8 ملي��ون
 دوالر( للمك��ون الثال��ث )التنمي��ة الريفي��ة( ال��ذي يقوم ال�صندوق بتنفيذه, واملتمثل يف تقدمي الدعم للمزارعن يف املناطق
َعة على 5 حمافظات )وي�ص��تمُل على اإدخال منظومة حت�ص��ن واإكثار  التي تعتمد على الزراعة املطرية يف 23 مديرية ُمَوزَّ
 الب��ذور, وتق��دمي خدم��ات الرعاي��ة يف جم��ال الروة احليوانية والبيطرية, وتعزيز التنمية الريفية االإنتاجية(.. بينما تقوُم

ن�َ��ْن االأول والثاين. ل م�صوؤولية املكوِّ وزارة الزراعة بتحمُّ
 وق��د متَّ التوقي��ُع عل��ى ه��ذا امل�ص��روع يف �ص��بتمرب 2006, ومتَّ ا�ص��تخدام املنح��ة لتموي��ل 130 م�ص��روعًا بتكلف��ة تعاُقدي��ة

11.3 ملي��ون دوالر. و�صل��ت اإىل 

 منحة متويل املرحلة الرابعة
 ُوق�ّ��َعت ه��ذه املنح��ة الت��ي ت�ص��هُم يف متوي��ل املرحل��ة الرابع��ة م��ن عملي��ات ال�صن��دوق االجتماع��ي يف 28 يوني��و 2010, وتبل��ُغ
 قيمته��ا 38.7 ملي��ون وح��دة �ص��حب )م��ا يع��ادل 60 ملي��ون دوالر(. وم��ع نهاي��ة ع��ام 2013, مت تخ�صي���ص 598 م�ص��روعًا

للمنح��ة, بتكلف��ة تعاقدي��ة 55.7 ملي��ون دوالر, واملن�ص��رف 48 ملي��ون دوالر.

  منحة البنك الدويل الإ�شافية للمرحلة الرابعة

دوالر(. ملي��ون   25 يع��ادل  )م��ا  �ص��حب  وح��دة  ملي��ون   16.3 قيمته��ا  وتبل��ُغ   ,2013 ماي��و   04 يف  املنح��ة  ه��ذه   ُوق�ّ��َعت 
 وت�صاهم هذه املنحة يف توفري ُفَر�ص لل�صباب والن�صاء للح�صول على النقد مقابل العمل يف تقدمي اخلدمات االجتماعية,

وت�ص��هيل الو�ص��ول اإىل خدم��ات التعلي��م يف املجتمع��ات الفقرية.

 منحة التح�شري مل�شروع �شحة الأم والوليد با�شتخدام الق�شائم

 ُوق�ّ��َعت ه��ذه املنح��ة, الت��ي تبل��ُغ قيمُته��ا 400 األ��ف دوالر, يف 03 �ص��بتمرب 2013 لاإع��داد والتح�ص��ري مل�ص��روع �صح��ة
 االأم والولي��د با�ص��تخدام الق�ص��ائم, وال��ذي يه��دُف اإىل تاأم��ن ح�ص��ول الن�ص��اِء يف املناط��ق املُ�ص��تهدفة عل��ى خدم��ات نوعي��ة

للرعاي��ة اأثن��اء احلمل وبع��د الوالدة.

املنحة الطارئة لربنامج التغذية عرب البنك الدويل

 متَّ توقي��ُع ه��ذه املنح��ة يف 12 اأكتوب��ر 2012 )و�ص��ارت ناف��ذة يف 24 مار���ص 2013(, وتبل��ُغ قيمته��ا 2.73 ملي��ون دوالر. 
 وت�ص��اهم املنحة يف توفري �ص��بكة اأمان يف اإطار برنامج النقد مقابل العمل ملتطوعي ال�صحة املجتمعية امل�ص��تهَدفن الذين
 ينف��ذون اأن�ص��طة يف املجتمع��ات املحلي��ة عل��ى م�ص��توى املديري��ات والُع��َزل, وذل��ك يف اإط��ار التدخ��ات التغذوي��ة املتكامل��ة

والتحوي��ات النقدية امل�ص��روطة.

)TF014940 رقم(

البنك الدويل/هيئة التنمية الدولية

احلكومة اليابانية

)RY-H833 رقم( 

)TF 013573 رقم(

)H548-RY رقم)
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منحة الحتاد الأوروبي الإ�شافية رقم

 وق��د.ُوق�ّ��َعت اتفاقي��ة نف��اذ ه��ذه املنح��ة يف 6 يولي��و 2011, وتبل��ُغ قيمته��ا 2.11 ملي��ون ي��ورو )م��ا يع��ادل 1.14 ملي��ون دوالر تقريب��ًا(, 

ب��داأ تخ�صي�صه��ا عل��ى امل�ص��اريع يف �ص��هر يولي��و 2011 لتمويل 149 م�ص��روعا بتكلفة تعاُقدية و�صل��ت اإىل 15 مليون دوالر

منحة دعم القطاع ال�شحي )2(

 متَّ توقي��ُع اتفاقي��ة ثاني��ة م��ع االإحت��اد االأورب��ي يف دي�ص��مرب 2009, ت�ص��تهدُف حمافظَت��ْي حل��ج واحلدي��دة, وتبل��ُغ قيمته��ا ح��وايل 1.75

 ملي��ون ي��ورو )م��ا يع��ادل 2.45 ملي��ون دوالر(. متَّ تخ�صي���صُ 33 م�ص��روعًا بتكلف��ة تعاُقدي��ة بلغ��ت 2.4 ملي��ون دوالر حت��ى نهاي��ة

.2013 عام 

الإحتاد الأوروبي

212-019/2007

��َع ال�صن��دوُق ال�ص��عودي للتنمي��ة يف اأبري��ل 2008 منح��ة مببل��غ 375 ملي��ون ري��ال �ص��عودي )100 ملي��ون دوالر(, ُخ�ص�ص��ت لتموي��ل  َوقَّ

 666 م�ص��روعًا لربنامج تنمية املجتمع للمرحلة الثالثة من عمليات ال�صندوق االجتماعي. وقد متَّ االلتزاُم بامِلْنَحة كاملًة للم�ص��اريع,

ل��ت التكلف��ة التعاُقدي��ة له��ذه املنح��ة اإىل 101.8 ملي��ون دوالر, ومتَّ اإغاقه��ا منت�صف عام 2013. َوَو�صَ

منحة ال�شندوق ال�شعودي 9241/1

منحة املرحلة الرابعة

 يف اإط��ار دع��م احلكوم��ة الربيطاني��ة للمرحل��ة الرابع��ة, متَّ يف 19 يناي��ر 2011 توقي��ُع اتفاقية منحة تبلغ 100 مليون جنيه اإ�ص��رتليني

لتموي��ل 329,1 م�ص��روعًا بكلف��ة تعاُقدي��ة و�صل��ت اإىل 123.7 ملي��ون دوالر.

منحة برنامج الأ�شغال كثيفة العمالة - املرحلة الرابعة

 مت توقي��ع ه��ذه املنح��ة يف 25 نوفم��رب 2010, وتبل��غ قيمته��ا 6 ماي��ن دوالر, وب��داأ تخ�صي���صُ ه��ذه املنح��ة مطل��ع ع��ام 2011 لتموي��ل

 21 م�صروعًا بتكلفة تعاُقدية ت�صاوي قيمة املنحة التي اأُغِلقت نهاية مار�ص 2013.

منحة م�شاريع املياه )رقم 24731(

��ْت لتموي��ل 24 م�ص��روعًا بكلف��ة  تعاُقدي��ة تبل��ُغ �صَ ع��ت ه��ذه االتفاقي��ة يف 25 نوفم��رب 2012 مببل��غ 3.6 ملي��ون دوالر, حي��ث ُخ�صِّ  ُوقِّ

3.6 ملي��ون دوالر.

َنَُح احلكومة الربيطانية ِمِ

ِمَنُح احلكومة الهولندية

 )رقم 23740(

املنحة اخلام�شة رقم 2008 65 899

��ُر مبل��غ 17.5 ملي��ون ي��ورو )24.3  توقي��ُع ه��ذه املنح��ة يف دي�ص��مرب 2008, و�ص��ارت ناف��ذة يف 10 يوني��و 2009, حي��ث توفِّ

ملي��ون دوالر(, ومت��ول 170 م�ص��روعًا بتكلف��ة تعاُقدي��ة تبلُغ 26 ملي��ون دوالر )حتى نهاية عام 2013(..

املنحة ال�شاد�شة رقم 2009 65 038

القيم��ة تبل��ُغ  61 م�ص��روعًا, حي��ث  َل  لتم��وِّ ي��ورو )11.4 ملي��ون دوالر(  8 ماي��ن  2009 بقيم��ة  اأكتوب��ر   ُوقع��ت املنح��ة يف 

التعاُقدي��ة للم�ص��اريع نح��و 12.2 ملي��ون دوالر. وق��د متَّ متدي��ُد ه��ذه املنح��ة حت��ى نهاي��ة 2013.

املنحة ال�صابعة رقم 2009 67 414
ع��ت املنح��ة يف دي�ص��مرب 2009 بقيم��ة 5 ماي��ن ي��ورو )7.1 ملي��ون دوالر(, و�ص��ارت ناف��ذة يف 18 ماي��و 2010. وق��د مت  ُوقِّ

 حت��ى نهاي��ة ع��ام 2013 االلت��زاُم بتنفي��ذ 22 م�ص��روعًا بتكلف��ة تعاُقدي��ة ت�ص��ُل اإىل نح��و 6 ماي��ن دوالر. وق��د مت متدي��د ه��ذه

املنح��ة حتى نهاي��ة 2013.

املنحة الثامنة رقم 2011 65 471

�ص��ت الإع��ادة تاأهي��ل املدار���ص املت�ص��ررة.  ُوقع��ت املنح��ة يف ماي��و 2012 بقيم��ة 7 ماي��ن ي��ورو )9.19 ملي��ون دوالر(, وُخ�صِّ

وق��د مت حت��ى نهاي��ة الع��ام االلت��زام ب���78 م�ص��روعًا بتكلف��ة تعاقدي��ة تبل��غ 5.5 ملي��ون دوالر.

املنحة التا�شعة رقم  2012-66-691 لربنامج ال�شغال كثيفة العمالة

َع��ْت املنح��ة يف 12 �ص��بتمرب 2012 بقيم��ة 7.4 ملي��ون ي��ورو )9.6 ملي��ون دوالر(, وب��داأ نفاذه��ا يف 10 اأبري��ل 2013,  ُوقِّ

��ْت لربنام��ج االأ�ص��غال كثيف��ة العمال��ة, حي��ث متَّ االلت��زام ب���30 م�ص��روعًا بكلف��ة تعاقدي��ة ت�ص��ُل اإىل نح��و 8 ماي��ن دوالر. �صَ َوُخ�صِّ

املنحة العا�شرة رقم 2012 67 327 لربنامج املياه والإ�شحاح البيئي يف اأبني

��ْت لربنام��ج اإع��ادة تاأهي��ل �صَ  متَّ توقي��ُع املنح��ة يف 19 دي�ص��مرب 2012 بقيم��ة 12 ملي��ون ي��ورو )15.6 ملي��ون دوالر(, َوُخ�صِّ

 اأنظم��ة املي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي يف حمافظ��ة اأب��ن. وق��د متَّ حت��ى نهاي��ة العام االلتزاُم ب�43 م�ص��روعًا بقيمة تعاُقدي��ة تبلُغ نحو 6

ماين دوالر.

املنحة احلادية ع�شرة لقطاع املن�شاآت ال�شغرية والأ�شغر 2005 66 067

��ْت لقط��اع املن�ص��اآت ال�صغ��رية �صَ  ُوقع��ت املنح��ة يف 11 نوفم��رب 2012 بقيم��ة 4.5 ملي��ون ي��ورو )5.8 ملي��ون دوالر(, َوُخ�صِّ

-- حت��ى نهاي��ة العام--االلتزام باأربعة م�ص��اريع بتكلف��ة تعاُقدية ت�صُل اإىل 2.6 مليون دوالر. واالأ�صغ��ر. وق��د متَّ

)KfWاحلكومة الأملانية )بنك الإعمار الأملاين

املحتويات
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معونة ال�شفارة الأمريكية - م�شاريع مياه

�ص��ت اأ�ص��ًا لبن��اِء متح��ف م��اأرب,  كان��ت ه��ذه املنح��ة )الت��ي مت توقيعه��ا مببل��غ 1.6 ملي��ون دوالر يف 17 �ص��بتمرب 2000( ق��د ُخ�صِّ

��ر االأر���ص, والأ�ص��باب اأخ��رى--مت يف اأبري��ل 2012 اإع��ادة تخ�صي�صه��ا لتنفي��ذ م�ص��اريع مي��اه يف اأمان��ة  اإال اأنه--ونظ��رًا لع��دم توفُّ

العا�صم��ة وحمافظ��ة تع��ز. وق��د بلغ��ت الكلف��ة التعاُقدي��ة 1.6 ملي��ون دوالر )حت��ى نهاية ع��ام 2013(.

احلكومة الأمريكية

 القر�س رقم

ن��ات م�ص��روع الزراع��ة  متَّ يف 21 يناي��ر 2008 توقي��ُع القر���ص اخلا���ص بالزراع��ة املطري��ة مببل��غ 16.4 ملي��ون دوالر لتموي��ل بع���ص مكوِّ

 املطري��ة ال��ذي ينف��ذه ال�صن��دوق االجتماع��ي. اإال اأن ه��ذا القر���ص مل يب��داأ العم��ل به اإال يف 03 فرباي��ر 2010 )مع فرتة انقطاع خال

ع��ام 2011(. وق��د بل��غ اإجم��ايل امل�ص��اريع 130 بكلف��ة تعاُقدي��ة و�صل��ت اإىل 15 ملي��ون دوالر )حت��ى نهاي��ة 2013(.

�شندوق منظمة الأوبك للتنمية الدولية

YE-732

قر�س ومنحة م�شروع املعرفة القرائية واملهنية ملكافحة الفقر

7 ماي��ن دين��ار 2013(, وتبل��ُغ قيمته��ا ح��وايل  06 ماي��و  2010 )و�ص��ارا نافذي��ن يف  04 ماي��و   ُوق�ّ��َعت املنح��ة والقر���ص يف 

 اإ�ص��امي )م��ا يع��ادل 11.2 ملي��ون دوالر(, وذل��ك لتنفي��ذ م�ص��روع املعرف��ة القرائي��ة واملهني��ة ملكافح��ة الفق��ر يف حمافظ��ات احُلدي��دة

َهة نحو احتياجات ال�ص��وق. وحلج و�صنعاء, وخا�صًة بن اأو�ص��اط الن�ص��اِء و�ص��كان املناطق الريفية بهدف اإك�ص��ابهم مهارات مهنية ُمَوجَّ

قر�س ومنحة التنمية الزراعية يف ابني

 يدع��ُم البن��ك اال�ص��امي للتنمي��ة م�ص��روع التنمي��ة الزراعي��ة يف حمافظ��ة اأب��ن م��ن خ��ال تقدمي منح��ة بقيمة 288 ال��ف دوالر وقر�ص

بقيم��ة 1.5 ملي��ون دوالر.

البنك الإ�شالمي للتنمية

)YAR-086-87رقم (

منحة �شندوق اأبو ظبي للتنمية

ُم "�صن��دوُق اأب��و ظب��ي" لل�صن��دوق َع��ة م��ع حكوم��ة اجلمهوري��ة اليمني��ة يف 16 دي�ص��مرب 2009, يق��دِّ  مبوج��ب االتفاقي��ة املَُوقَّ

- حت��ى نهاي��ة الع��ام- 33 ملي��ون دوالر لتنفي��ذ م�ص��اريَع يف اإط��ار برناجَم��ْي تنمي��ة املجتم��ع والبن��اء املوؤ�ص�ص��ي. وق��د متَّ  

االلت��زاُم ب���199 م�ص��روعًا بكلف��ة تعاُقدي��ة تبل��غ نح��و 20 ملي��ون دوالر.

دولة المارات العربية املتحدة

قر�س ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية

َل 340 م�ص��روعًا بكلف��ة تعاُقدي��ة مببل��غ 50 ملي��ون  متَّ توقي��ُع ه��ذا القر���ص يف 22 فرباي��ر 2009 بقيم��ة 50 ملي��ون دوالر ليم��وِّ

دوالر. والقر�ص--ال��ذي ب��داأ نف��اذه يف 26 يناي��ر 2010-- متَّ اإغاُق��ُه نهاي��ة ع��ام 2013.
 

منحة ال�شندوق الكويتي للحياة الكرمية

�ص��ة لربنام��ج تنمي��ة املن�ص��اآت ال�صغ��رية واالأ�صغ��ر يف 17 اأبري��ل 2012, مببلغ 6 ماين  متَّ توقي��ُع اتفاقي��ة متوي��ل املنح��ة املَُخ�صَّ

دوالر. ومت االلت��زام مببل��غ 1.6 ملي��ون دوالر.

دولة الكويت

الأ�شغال كثيفة العمالة

َع��ْت ه��ذه املنح��ة م��ع احلكوم��ة اليمني��ة يف يولي��و 2006, والت��ي التزم��ت فيه��ا احلكوم��ة بتوف��ري م��ا يع��ادل 100 ملي��ون دوالر  ُوقِّ

 لتنفي��ذ م�ص��اريع كثيف��ة العمال��ة يف خمتل��ف حمافظ��ات اجلمهوري��ة. وق��د متَّ توف��رُي م��ا يع��ادل 115 ملي��ون دوالر حت��ى نهاي��ة عام

ْت املنحة لتمويل 548 م�ص��روعًا بكلفة تعاُقدية تبلغ 139.6 مليون دوالر. �صَ 2013, َوُخ�صِّ

احلكومة اليمنية

املحتويات
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املبلغ بالدوالر عملة املمول قيمة االتفاقية
نوع 

االتفاقية
االتفاقية املمول

58,900,062 وحدة سحب 
خاصة 38,700,000 منحة (H548-RY منحة متويل املرحلة الرابعة )رقم

البنك الدولي
25,000,000 دوالر  16,300,00

وحدة سحب منحة (RY-H833 منحة البنك الدولي اإلضافية للمرحلة الرابعة )رقم

400,000 دوالر 400,000.00 منحة منحة التحضير ملشروع صحة األم والوليد باستخدام القسائم

2,730,000 دوالر 2,730,000.00 منحة املنحة الطارئة للحكومة اليابانية لبرنامج التغذية )عبر البنك الدولي(
احلكومة اليابانية

14,100,000 يورو 10,802,000 منحة منحة اإلحتاد األوروبي  019-212 / 2007 اإلحتاد األوربي

2,450,000 يورو 2,785,000 منحة منحة اإلحتاد األوروبي لدعم القطاع الصحي )2)

155,000,000 جنية 
إسترليني 100,000,000 منحة منحة احلكومة البريطانية للمرحلة الرابعة

احلكومة البريطانية

100,000,000 دينار كويتي 30,000,000 قرض قرض الصندوق العربي للمرحلة الرابعة الصندوق العربي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي

1,800,000 دينار كويتي 500,000 منحة منحة الصندوق العربي لترميم وتأهيل اجلامع الكبير بصنعاء

9,190,000 يورو 7,000,000 منحة املنحة الطارئة إلعادة تأهيل املدارس املتضررة رقم 2011 65 471

احلكومة األملانية ) بنك التمنية 
األملاني (

9,671,345 يورو 7,439,496 منحة منحة لبرنامج األشغال كثيفة العمالة رقم 2012-66-691

7,200,000 يورو 4,500,000 منحة منحة لقطاع تنمية املنشآت الصغيرة واألصغر رقم 2005-66-067

15,360,000 يورو 12,000,000 منحة منحة لقطاع املياه واإلصحاح البيئي في أبني رقم2012-67-327

18,000,000 دوالر 18,000,000 قرض 1234P قرض صندوق األوبك

صندوق األوبك
9,100,000 دوالر 9,100,000.00 قرض مشروع التدريب املهني وتنمية املهارات

33,000,000 دوالر 33,000,000 منحة منحة صندوق أبو ظبي للتنمية اإلمارات العربية املتحدة

6,000,000 دوالر 6,000,000 منحة منحة لبرنامج األشغال كثيفة العمالة احلكومة الهولندية

3,639,484 دوالر 3,639,484 منحة منحة 24731 ملشاريع املياه

6,000,000 دوالر 6,000,000 منحة
منحة الصندوق الكويتي من موارد صندوق احلياة الكرمية لقطاع تنمية 

املنشآت الصغيرة واألصغر
الصندوق الكويتي

50,000,000 دوالر 50,000,000 منحة منحة حكومة دولة الكويت لإلسهام في متويل برامج اإلعمار

288,000 دوالر 288,000.00 منحة منحة للدعم املؤسسي ملشروع التنمية الزراعية – ابني

البنك اإلسالمي للتنمية
1,500,000 دوالر 1,500,000.00 منحة منحة ملشروع التنمية الزراعية – ابني

11,260,000 دوالر 11,260,000.00 قرض 
ومنحة

قرض ومنحة ملشروع املعرفة القرائية واملهنية ملكافحة الفقر

25,000,000 دوالر 25,000,000.00 منحة املنحة اإلضافية لتشغيل الشباب– عبر البنك الدولي

100,000,000 دوالر 100,000,000 منحة منحة املرحلة الرابعة الصندوق السعودي للتنمية

1,295,983 دوالر 1,295,983 منحة منحة برنامج مشروع حتسني املعيشة املمول من وكالة التنمية األمريكية

87,022احلكومة األمريكية دوالر 87,022 منحة
منحة برنامج مشروع حتسني املعيشة املمول من وكالة التنمية األمريكية 

لقطاع املياه

1,600,000 دوالر 1,600,000 منحة
معونة السفارة األمريكية - متحف مأرب ومشاريع مياه في أمانة 

العاصمة ومحافظة تعز

110,000,000 دوالر 110,000,000 منحة مساهمة لدعم املرحلة الرابعة احلكومة اليمنية

778,571,896 اإلجمالي )بالدوالر(

م�صادر متويل ن�صطة لعمليات 
ل )حتى 31  ال�صندوق ح�صب املموِّ

دي�صمرب 2013(

اجلدول )16 ب(

ما يعادل القيمة 
بالدوالر

قيمة االتفاقية 
)بعملة املمول(

نوع االتفاقية االتفاقية املمول

24,325,000 17,500,000 يورو منحة التعليم  899 65 2008

احلكومة االملانية
 )بنك التنمية االملاني(

10,672,000 8,000,000 يورو منحة التعليم  038 65 2009

7,100,000 5,000,000 يورو منحة التعليم  414 67 2009

100,000,000 100,000,000 دوالر منحة منحة الصندوق السعودي
الصندوق السعودي 

للتنمية

50,000,000 14,000,000 دينار كويتي قرض املرحلة الثالثة من عمليات 
الصندوق

الصندوق الكويتي 
للتنمية

10,805,804 7,400,000 وحدة سحب 
خاصة قرض مشروع الزراعة املطرية البنك الدولي

16,400,000 10,850,000 وحدة 
سحب خاصة قرض مشروع الزراعة املطرية

الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية

 ملخص متويل املرحلة الرابعة 
(2011-2015( حسب املَُموِّل )حتى 

ديسمبر 2013)

اجلدول )16 أ(

املحتويات
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امل�ُلحقات

االلتزامات واملن�صرف واملنافع خال عام 2013 وتراكميا, وخريطة مبواقع م�صاريع ال�صندوق يف اجلمهورية

تنمية املجتمع والتنمية املحلية

االأ�صغال كثيفة العمالة

بناء القدرات

تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

االإجمايل *

تنمية املجتمع والتنمية املحلية

االأ�صغال كثيفة العمالة

   بناء القدرات*

تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر

 االإجمايل

  1,642.0

  152.9 

  150.1

  58.0

  2,003.0

  1,099.0

  107.4

  160.0

  50.2

  1,416.6

232

67

17

15.1

331.1

147,483 

51,289

24,643

10,893

234,308

 الربنامج

 الربنامج

عام 2013

عام 2013

تراكمي

تراكمي

توزيع اللتزامات ح�شب الربنامج )مليون دولر(

توزيع املن�شرف ح�شب الربنامج )مليون دولر(

 ملحوظــة: التكالي��ُف تقديري��ة, حي��ث تعتم��ُد عل��ى امل�ص��اريع املواَف��ق عليه��ا �ص��نويًا, وك��ذا كلف��ة امل�صاري��ف االإداري��ة واأ�ص��ول ال�صن��دوق.. وق��د تنخف���ص االلتزام��اُت بن�ص��بة 5–7% نظ��رًا الإلغ��اِء

بع���ص امل�ص��اريع الت��ي متت املوافق��ة عليها من قبل.

* ت�صمل م�صاهمات امل�صتفيدين التي قد ت�صل )يف قطاع املياه(اإىل 50% واأكر

*يت�صمن كلفة امل�صاريف االإدارية واأ�صول ال�صندوق )حوايل 5% من االإجمايل(

ال�صكل )اأ(

ال�صكل  )ب(

 توزيُع اللتزامات ح�شب
 القطاع )عام 2013(

 التوزيُع الرتاُكمي لاللتزامات
22 % ح�شب القطاع )2013-1997(

% 10

% 8

% 3

% 3

% 1
% 2

% 2

% 5

% 3

النقد مقابل 
العمل

املياه 

الطرق 
املنشآت الصغيرة 

واألصغر
الفئات ذات االحتياجات 

اخلاصة 

الصحة 

املوروث الثقايف

الزراعة 

التدريب والدعم 
املؤسسي  

التدخل املتكامل 
البيئة

% 38

التعليم 

% 33

% 21

% 22

% 3

% 2

% 3% 2

% 6

% 6

النقد مقابل 
العمل

املياه  الطرق 

الزراعة

التعليم 

التدخل املتكامل
التدريب والدعم 

املؤسسي

املنشآت الصغيرة 
واألصغر

الصحة 

املوروث الثقايف

% 2

% 3
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 توزيُع االلتزامات ح�صب
 املحافظة )عام 2013(
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