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تمَّ تاأ�سي�ُس ال�سندوق االجتماعي للتنمية بناًء على القانون رقم )10( ل�سنة 1997. ومع نهاية عام 2010، يكوُن قد 
َمرَّ على اإن�سائه ثالثة ع�سر عامًا، كما يكون قد اأنهى كذلك المرحلة الثالثة من عملياته التي بداأت عام 2004، وجرى 
تمديدها عام 2006 حتى نهاية هذا العام لتواكَب خطة التنمية االقت�سادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
لتلبية االحتياجات  المتاحة  والموارد  الجهود  للدولة.. بهدف ح�سد  العام  والبرنامَج اال�ستثماري   ،)2010–2006(

التنموية. 

خالل  من  المجتمع،  من  الفقيرة  للفئات  المعي�سية  الظروف  وتح�سين  الفقر  من  التخفيف  في  ال�سندوق  ي�سهم 
زيادة وتي�سير و�سول المجتمعات المحلية الفقيرة اإلى الخدمات االأ�سا�سية االجتماعية واالقت�سادية، وتوفير وزيادة 
فر�س العمل، وبناء قدرات ال�سركاء المحليين وتمكين المجتمعات وال�سلطة المحلية من تنفيذ المهام التنموية في 
مناطقها.. وذلك من خالل اأربعة برامج، هي: تنمية المجتمع؛ وبناء القدرات؛ وتنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر؛ 

واالأ�سغال كثيفة العمالة )النقد مقابل العمل(. 

 10,768 حوالي  التدخل  قطاعات  كل  في   2010–1997 الفترة  خالل  ال�سندوق  نفذها  التي  الم�ساريع  عدُد  بلَغ 
م�سروعًا، بتكلفة اإجمالية 1.25 مليار دوالر. كما بلغ عدد م�ساريع ال�سندوق التي تم االلتزام بها وتنفيذها خالل 
المرحلة الثالثة )2004–2010( حوالي 7,401 م�سروع با�ستثمار يقارُب 959 مليون دوالر، ح�سَل اأداُء ال�سندوق  

فيه على اأعلى تقدير من البنك الدولي وممولي ال�سندوق االآخرين. 

وبناء على نتائج تقييم هذه المرحلة، اأعدَّ ال�سندوُق - بطريقة ت�ساُركية - روؤية عمله للمرحلة الرابعة من عملياته 
)2011–2015( على اأ�سا�س تحقيق اأكبر ا�ستفادة ممكنة من التجارب والدرو�س الم�ستخل�سة من المراحل الثالث 

ال�سابقة.

لمحة عن ال�صندوق 
االجتماعي للتنمية
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ننظر بتقدير بالغ اإلى ا�سطفاف وا�ستجابة ال�سندوق االجتماعي لخطط واأولويات التنمية في 
البالد، وجهوده المتوا�سلة والحثيثة لتطوير وتو�سيع برامجه وتح�سين اآليات عمله في ا�ستهداف 

المجتمعات الفقيرة واالأ�سد فقرًا، والو�سول بالخدمات اإلى المجتمعات النائية، وقدرته على 
اال�ستجابة للتحديات الطارئة كالتغيُّرات المناخية وارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية عالميًا واالأمن 

الغذائي.. وذلك من خالل تقديمه حزمة من البرامج ت�ستجيب الحتياجات المجتمعات الفقيرة، 
وت�سهُم في تح�سين ظروفهم المعي�سية االجتماعية واالقت�سادية.

ُز القناعة بتميُّز اأداِء ال�سندوق، نتائُج التقييم الذي نفذته جهاٌت متخ�س�سة بتكليف  ومما يعزِّ
من الممولين، وبينت نتائجه اأنَّ م�ساريَع ال�سندوق اأحدثت اأثرًا ايجابيًا وا�سحًا في حياة الفئات 

الم�ستهَدفة في مختلف المجاالت، واأظهرت اأنَّ ال�سندوَق ي�سهُم بفعالية في دعم التطور الموؤ�س�سي 
وبناء القدرات على جميع الم�ستويات.

بنهاية عام 2010، يكوُن ال�سندوُق قد ا�ستكمَل بنجاح واقتدار المرحلة الثالثة من عملياته 
)2004–2010(، والتي ت�ساعفت مخرجاتها عدة مرات عما كان مخططًا لها، وفاقت كلَّ التوقعات 

كمًا ونوعًا، االأمر الذي كان مبعث ارتياح وتقدير من ممولي ال�سندوق، وحاز فيه اأداُء ال�سندوق 
على اأعلى تقدير.

اإننا نتطلع بثقة اإلى اإنجازات ال�سندوق القادمة للمرحلة الرابعة من عملياته )2011–2015( 
دين موا�سلة دعمنا له في تنفيذ مهامه.  موؤكِّ

ر د. علي محمد مجوَّ
رئي�س مجل�س الوزراء

رئي�س مجل�س اإدارة ال�سندوق

كلمة رئي�س مجل�س االإدارة
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ُج ال�سندوُق م�سيرة 13 عامًا من االأعمال المتوا�سلة والجهود الدوؤوبة، ا�ستثمَر  مع نهاية عام 2010، يتوِّ
فيها حوالي 1.2 مليار دوالر لتنفيذ نحو 10,768 م�سروعًا تنمويًا في المناطق االأ�سد فقرًا واالأكثر احتياجًا 

َر من خاللها 42 مليون يوم عمل. للخدمات في كافة اأنحاء الجمهورية، وبكلفة قليلة وجودة عالية.. َوفَّ

وقد اأ�سهَم ال�سندوُق بذلك في تحقيق اأهداف خطة التنمية االجتماعية واالقت�سادية للتخفيف من الفقر 
واأهداف التنمية االألفية واال�ستراتيجيات القطاعية.. وتو�سع فيها ببرامجه ومجاالت تدخالته، وارتاَد اآفاقًا 

َر برامَج وم�ساريَع منها برنامج  جديدة، م�ستجيبًا بذلك الحتياجات الفقراء واالأولويات التنموية الوطنية، حيث َطوَّ
االأ�سغال كثيفة العمالة، وفق مبداأ "النقد مقابل العمل".. باالإ�سافة اإلى م�سروع الزراعة المطرية وتنمية الثروة 

الحيوانية، والذي ي�ستهدُف المجتمعاِت الريفية االأ�سدَّ فقرًا للتخفيف من االآثار ال�سلبية الناجمة عن ارتفاع اأ�سعار 
الغذاء، وتوفير الحماية للفئات االأكثر فقرًا، والم�ساهمة في تعزيز االأمن الغذائي.

اإنَّ من اأبرز النجاحات التي حققها ال�سندوق، التو�سع واال�ستدامة المالية لخدمات التمويل االأ�سغر التي تتيح 
و�سول الفقراء اإليها عبر تاأ�سي�س بنك االأمل للتمويل االأ�سغر، والم�ساعدة في تاأ�سي�س بنك الُكريمي للتمويل االأ�سغر، 

والموؤ�س�سة الوطنية.. وغيرها من برامج التمويل االأ�سغر، باالإ�سافة اإلى تو�سيع الخدمات غير المالية من خالل اإن�ساء 
وكالة تنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر، وتاأ�سي�س �سبكة اليمن للتمويل االأ�سغر.

ومن اأبرز اأن�سطة عام 2010، االنتهاُء من تنفيذ عدد من درا�سات تقييم اأثر تدخالت ال�سندوق، والتي نفذها بيُت 
خبرة عالمية م�ستقل ومتخ�س�س في هذا النوع من التقييم، واأبرزْت نتائُجها جوانَب م�سيئة لالأثر الذي تحدثه م�ساريُع 

وتدخالُت ال�سندوق في حياة المجتمعات المحلية واالأ�سر المعي�سية.

وطور ال�سندوق خالل العام روؤية وخطة المرحلة الرابعة من عملياته )2011–2015(، والتي �سيوا�سُل فيها االإ�سهاَم 
في تعزيز دوره في �سبكة االأمان االجتماعي، وزيادة الخدمات االأ�سا�سية وو�سول الفئات الفقيرة اإليها، وتعزيز الفر�س 

االقت�سادية، وتخفيف تعر�س الفقراء لل�سدمات في اأحوالهم المعي�سية.

اإنَّ تحقيَق ال�سندوق لهذه االنجازات والنجاحات تم بف�سل الدعم المتوا�سل الذي يحظى به من القيادة ال�سيا�سية 
لين..  بزعامة فخامة رئي�س الجمهورية علي عبد اهلل �سالح، والحكومة برئا�سة رئي�س مجل�س الوزراء، ومختلف المموِّ

وكذا تفاني كوادر وموظفي ال�سندوق في عملهم.. فلهم جميعًا جزيل ال�سكر وعميق التقدير.

عبد الكريم اإ�صماعيل االأرحبي
المدير التنفيذي

كلمة المدير التنفيذي
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�س التقرير ُمَلخَّ

رها ال�سندوُق، خالل عام 2010،  و�سَل عدُد الم�ساريع التي طوَّ
اإلى 1,239 م�سروعًا، بكلفة تقديرية تقارُب 196.7 مليون دوالر، 

ي�ستفيد منها 1.7 مليون �سخ�س ا�ستفادة مبا�سرة )52% منهم 
اإناث(، ويتولد عنها فر�س عمل موؤقتة ت�سل اإلى 6.8 مليون يوم 

عمل تقريبًا.

وقد توا�سل ا�ستئثار م�ساريع التعليم بالن�سبة االأكبر من ا�ستثمارات 
ال�سندوق خالل العام )حوالي 37 %( كمنطلق اأ�سا�سي للتنمية 
ال�ساملة، مع اإعطاء اهتمام لتوفير فر�س متكافئة في التعليم لكال 

الجن�سين، وفي الريف والح�سر معًا.

على  التركيز  في  ال�سندوق  جهود  ا�ستمرت  المياه  قطاع  وفي 
االأنظمة التقليدية في ح�ساد مياه االأمطار، مع االهتمام بحمالت 
الدورية  البيئية  المراجعة  واإجراء  والبيئية،  ال�سحية  التوعية 
لم�ساريع ال�سندوق.. وقد بلَغ ن�سيُب قطاَعْي المياه والبيئة19 % 

من اإجمالي ا�ستثمارات ال�سندوق للعام. 

زت التدخالت في قطاع ال�سحة -الذي كان ن�سيبه 4 % من  وركَّ
الخدمات  على  الح�سول  تح�سين  -على   2010 عام  ا�ستثمارات 
الكوادر  وتدريب  االإنجابية،  ال�سحة  ودعم  االأولية،  ال�سحية 
ال�سحية المتو�سطة )وخ�سو�سًا الن�سائية( العاملة في االأرياف، 
ورفع م�ستوى اأداء المعاهد ال�سحية. وتم اإجراء مراجعة اأثر دعم 
ال�سندوق للمعاهد ال�سحية الحكومية منذ عام 2002 التي بينت 

اأثرًا ايجابيًا وا�سحًا على اأكثر من �سعيد. 

ووا�سَل ال�سندوُق ن�ساطه في تبني حقوق الفئات ذات االحتياجات 
خالل  من  وذلك  لها،  االجتماعي  الدمج  وتحقيق  الخا�سة، 
الموؤ�س�سات  ودعَم  الفئات  هذه  ت�ستهدُف  التي  الم�ساريع  تنفيذ 
% من ا�ستثمارات   1 ُد قرابة  والجمعيات العاملة معها. وتم َر�سْ

العام لهذه الم�ساريع.

تحقيق  في  لالإ�سهام  العام،  خالل  جهوده،  ال�سندوُق  ووا�سَل 
المطرية  الزراعة  م�ساريع  خالل  من  �سواء  الريفية،  التنمية 
والثروة الحيوانية )7 % من اال�ستثمارات( اأو برنامج التدخالت 

المتكاملة )1 %(.

كثيفة  االأ�سغال  لبرنامج  الدعم  تقديم  في  ال�سندوُق  ا�ستمرَّ  كما 
العمالة الذي ي�ستهدُف االأ�سر واالأفراد االأكثر تاأثرًا بارتفاع اأ�سعار 
المواد الغذائية والتقلبات المناخية )بن�سبة 10 % من ا�ستثمار 
ا�ستفاَد  كما  عمل.  يوم  ماليين   5 توفير  تراكميًا  وتم  العام(. 
ماليين   4 حوالي  الريفية  الطرق  م�ساريع  من  مبا�سرة  ا�ستفادة 
عمل..  يوم  مليون   7.4 قرابة  ووفرت  اإناث(،  )ن�سفهم  �سخ�س 

وبلغت ن�سبة القطاع 12 % من ا�ستثمارات عام 2010.

وعمل ال�سندوُق خالل العام على موا�سلة اهتمامه بدعم ال�سلطة 
المحلية، تعزيزًا لتجربة الالمركزية في البالد، كما اأولى اهتمامًا 
المجتمعية  والتكوينات  الحكومية  غير  المنظمات  قدرات  بدعم 
وم�سروعات  برامج  م�ساركتها في  م�ستوى  وتح�سين  تفعيل  بهدف 
والموؤ�س�سية  الب�سرية  القدرات  وتنمية  بالتدريب  وكذلك  التنمية، 
والدعم  التدريب  لقطاَعْي   %  3 ن�سبته  ما  ُر�سَد  تم  حيث 

الموؤ�س�سي.

وا�سَل ال�سندوُق م�ساهمته في دعم جهود حماية واإنقاذ المعالم 
والجمالية  الثقافية  القيمة  ذات  االأثرية  والمواقع  التاريخية 
المحلي  الم�ستوى  على  العاملين  قدرات  وبناء  العالية،  والتراثية 

والوطني في هذا المجال.، حيث خ�س�س ال�سندوق ما يقارب 
3 % من ا�ستثماراته عام 2010 لدعم هذه االأن�سطة.

واالأ�سغر  ال�سغير  التمويل  برامج  دعم  في  ال�سندوُق  وا�ستمر 
وم�ساعدتها على تح�سين  وانت�سارها،  لتمكينها من تطوير عملها 
المن�ساآت  وُحظيت  تقّدمها.  التي  المالية  وغير  المالية  الخدمات 
ال�سغيرة واالأ�سغر )باالإ�سافة اإلى خدمات تنمية االأعمال( بن�سبة 

3 % من اإجمالي ا�ستثمارات العام.

كما كان من اأهم اأن�سطة العام، تنفيذ م�سح تقييم االأثر لم�ساريع 
ال�سندوق، وظهور نتائجه التي اأكدت حدوث اأثر اإيجابي على كافة 
التي  القطاعات  �سعيد  على  اأو  عامة،  ب�سورة  �سواء  الم�ستويات 

�سملها الم�سح.
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بالقطاع  الخا�س  اليوم  بمنا�سبة  الدولي  البنك  اأقامه  كبير  حفل  في 
لالأداء   2010 لعام  جيل”  “جيت  جائزته  الدولي  البنك  قدم  العام، 
عامين(  كل  واحدة  مرة  تمنح  العامة)لتي  الخدمة  مجال  في  المتميز 
لل�سوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب  االأرحبي،  اإ�سماعيل  الكريم  عبد  لالأ�ستاذ 
في  الإ�سهاماته  تقديرًا  الدولي،  والتعاون  التخطيط  ووزير  االقت�سادية 

تعزيز الجهود القيادية اليمنية لعملية االإ�سالحات.

اختيار  اأنه”يتم  ال�ساأن  بهذا  اأ�سدره  بيان  في  الدولي  البنك  واأو�سح 
والم�ستدامة  الحافلة  ال�سجالت  وجود  معايير  اأ�سا�س  على  المر�سحين 
كفاءة  لتعزيز  واالبتكار  القيادة  تو�سح  التي  والبراهين  العامة  للخدمة 
المهنة  الأخالقيات  المعايير  اأعلى  واإظهار  وفعاليتها  العامة  الخدمات 
العامة  الخدمة  وموظفي  الم�ستفيدين  لظروف  وفقا  والتكّيف  والتفاني 
  ” والم�ساءلة. والنزاهة،  باالأمانة،  والملهمة  البارزة  ال�سفات  ذوي  من 
ولفت البنك الدولي اأن الجائزة جاءت تقديرًا لجهود االأرحبي الدوؤوبة 
لقيادة عمليات االإ�سالح ولكونه �سخ�سية بارزة قادت كثيرًا من برامج 
االإ�سالح الرامية اإلى الحد من الفقر، وتح�سين االإدارة والحكم، وتو�سيع 
نطاق النمو االقت�سادي في اليمن. منوها بما لدى االأرحبي من �سجل ال 
مثيل له من ال�سراحة، والنزاهة، والم�ساءلة خالل الفترة الطويلة التي 

تحمل فيها م�سئولية قيادة موؤ�س�سات الخدمة العامة”. 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  لمنطقة  الدولي  البنك  رئي�س  نائب  وعبرت 
الوزراء  رئي�س  لنائب  تهانيها  عن  البيان  في  اأختر،  �سم�ساد  اأفريقيا 
لل�سوؤون االقت�سادية على فوزه بهذه الجائزة، موؤكدة اأنه جدير بها كونه 
مثاال عظيما في المنطقة حيث يكمن التحدي المتمثل في تطوير فعالية 
في  والتجاوب  الم�ساءلة  طريق  عن  المكتملة  العامة،  ال�سيا�سات  اأطر 
كبيرة  اإمكانات  على  المنطقة  لفتح  المفتاح  هو  والذي  العامة،  االإدارة 

من اأجل التنمية
المدير التنفيذي للبنك الدولي د. ميرزا ح�سن، اأكد من جانبه اأن هذا 
التكريم يعك�س التقدير الكبير الإخال�س االأرحبي وتفانيه في اأداء المهام 
وتعزيز  الفقر  مكافحة  في  ال�سخ�سية  وم�ساهمته  بتميز  اإليه  الم�سندة 
النمو وتح�سين الحكم. وقال” اإن قيادته والتزامه لطالما كانا م�سدر 

اإلهام لنا جميعا نحن العاملين في مجال التنمية”. 

“اإن فوز مواطن يمني  له قائال:  اأختتم االأرحبي ت�سريحًا  من ناحيته، 
هو  العالم  بلدان  من  الُمتميزين  الُمر�سحين  من  كبير  عدد  بين  من 
قادرة على  كامنة  ُبقدرات  اليمن  والموؤ�س�سات في  لالأفراد  للثقة  َمبعث 
االجتماعي  ال�سندوق  المثال،  �سبيل  ذلك،على  اأثبت  كما  بتميز  االأداء 
للتنمية، وم�سروع االأ�سغال العامة واللذان يُعتبران من اأف�سل الموؤ�س�سات 
ب�سيط  باإقامة حفل  ال�سندوق االجتماعي  بادر موظفو  العالم. وقد  في 

لالحتفال بالمنا�سبة. 

االإطار  1 
االأرحبي يفوز بجائزة جيت جيل لالأداء المتميز الخا�صة بالبنك الدولي

موظفو ال�صندوق يحتفون بالمنا�صبة
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االإطار 2 
ال�صندوق يح�صل على اأعلى تقدير الأدائه في المرحلة الثالثة

االجتماعي  ال�سندوق  اأنهى   ،2010 عام  نهاية  بحلول 
النجاحات  مهدت  وقد  عملياته.  من  الثالثة  المرحلة  للتنمية 
المرحلة،  هذه  خالل  ال�سندوق  حققها  التي  واالنجازات، 
الطريَق لل�سروع في المرحلة الرابعة التي �ستبداأ عام 2011 مع 
توفر الدعم القوي الذي يح�سل عليه ال�سندوق من الجهات 

المانحة، والمجتمعات المحلية والحكومة.

وفي 30 دي�سمبر 2010، اأ�سدر البنك الدولي، باعتباره المانح 
ُم  الرئي�سي لل�سندوق، تقرير انجاز تنفيذ المرحلة، والذي ُيقيِّ
اأداء  في ذلك  بما   - الثالثة  المرحلة  اأداَء  قة  معمَّ ب�سورة  فيه 
ال�سندوق واأثره. وقد �سنف التقريُر اأداء ال�سندوَق االجتماعي 

للتنمية بالُمْر�سي للغاية.

وا�ستندت مبررات هذا الت�سنيف العالي على قدرة ال�سندوق 
الفني  التنفيذ  من  ُمْر�ٍس  م�ستوى  الإثبات   - الدوام  على   -
الثقة،  مو�سع  والتعاُقدي  المالي  االأداء  وكذلك  والموؤ�س�سي، 
بت�سميم  ال�سندوُق  ويقوُم  التنفيذ.  فترات  طوال  وذلك 

ي االحتياجات ذات االأولوية للمجتمعات المحلية،  اأن�سطته لتلبِّ
واال�ستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

حياة  ودورة  التنظيمي  هيكله  االجتماعي  ال�سندوق  طور  لقد 
الم�ساريع بطريقة مهنية عالية، وذلك خالل المراحل الثالث 
االأولى من عملياته. كما طور نظامًا حديثًا للمعلومات االإدارية، 
بجميع  يحيُط  وبحيث  ذاته،  ال�سندوق  في  ت�سميمه  جرى 
على  اأي�سًا  ال�سندوُق  ويعمُل  بالم�ساريع.  المتعلقة  الجوانب 
و�سمان  موظفيه  قدرات  بناء  في  منهجي،  ب�سكل  اال�ستثمار، 

تعلمهم الم�ستمر.

زيادة  من  االجتماعي  ال�سندوَق  الجوانُب  هذه  مكنْت  وقد 
والتي  القطاعات،  متعددة  اأن�سطته  نطاق  تو�سيع  في  فعاليته 
في  ال�سكان  ن�سف  من  اأكثر  على  المبا�سرة  بالفائدة  تعوُد 

اليمن.

توعية مجتمع القليعا - فرع العدين - اإب
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 عمليات ال�صندوق
بلغ عدد الم�ساريع في كل قطاعات التدخل التي نفذها والتزم بها ال�سندوق خالل المراحل الثالث للفترة )1997–2010( حوالي 10,768 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت 
1.25 مليار دوالر تقريبًا. وعلى الم�ستوى الجغرافي فقد تدخل ال�سندوق في كل مديريات الجمهورية، وو�سل اإلى حوالي 1,817 عزلة من اإجمالي عزل الجمهورية )البالغ 

عددها 2,117 عزلة(.

اأداء ال�صندوق خالل المرحلة الثالثة )2004–2010(
مع نهاية عام 2010، يكون ال�سندوق االجتماعي للتنمية قد اأكمل المرحلة الثالثة من عملياته التي بداأت عام 2004، والتي تمت خاللها الموافقة على وتنفيذ اأكثر من 

7,401 م�سروع بلغت تكلفتها االإجمالية حوالي 959 مليون دوالر لتح�سين الو�سول اإلى الخدمات. َوُيقدر عدد الذين تح�سن و�سول الخدمات اإليهم من هذه الم�ساريع حوالي 
14.3 مليون فرد، ت�سكل االإناث منهم تقريبًا 55 %، كما بلغ عدد فر�س العمل الموؤقتة التي وفرها ال�سندوق خالل المرحلة حوالي 32.7 مليون يوم عمل.

َل عدُد العمالِء الن�سطين في نهاية  كما قامت برامُج وموؤ�س�ساُت التمويل االأ�سغر التي يدعمها ال�سندوُق االجتماعي بتقديم قرو�س ي�سُل عدُدها اإلى 340 األف قر�س، َوَو�سَ
�سهر دي�سمبر 2010 اإلى 60 األفًا )ت�سكُل االإناُث اأكثر من ن�سفهم( لتوفير فر�س عمل دائمة الأكثر من 90,000 �سخ�س.

اآليات اال�صتهداف خالل المرحلة الثالثة
يتم توجيه موارد ال�سندوق اإلى المناطق االأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات، حيث يتم تنفيذ وتطبِيق طرق متعددة لال�ستهداف وذلك كما يلي:

 اال�صتهداف الجغرافي	
يتم تخ�سي�س جزء من موارد ال�سندوق وفقًا لعدد الفقراء الذين يعي�سون تحت خط الفقر وال�سكان الذين يتاأثرون بتدني م�ستوى الخدمات وتدني اأحوال المعي�سة على 
م�ستوى المحافظة والمديرية والذي تم الح�سول على بياناتهم من نتائج تعداد دي�سمبر 2004 وم�سوح ميزانية االأ�سرة لعام 2006-2005، ومن ثم يتم ا�ستهداف التجمعات 
ال�سكانية الفقيرة واالأكثر احتياجًا للخدمات االأ�سا�سية من خالل خم�سة قطاعات رئي�سة هي التعليم وال�سحة والمياه والبيئة والطرق الريفية. وقد بلغ عدد الم�ساريع �سمن 
هذا اال�ستهداف خالل المرحلة الثالثة 3,225 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت حوالي 507 ماليين دوالر، وبن�سبة تقارُب 53 % من اإجمالي ا�ستثمارات المرحلة الثالثة 

)2004–2010(. باالإ�سافة اإلى ذلك، تم تطوير برنامج لالأ�سغال كثيفة العمالة باتباع مبداأ النقد مقابل العمل ليتوجه اإلى المناطق االأكثر تعر�سًا للفقر.

ال�صكل 1
اال�صتثمار الذي تم االلتزام به في 

اال�صتهداف الجغرافي ح�صب فئة 
اال�صتهداف في م�صاريع ال�صندوق خالل 

المرحلة الثالثة  2004 - 2010م

توعية مجتمع القليعا - فرع العدين - اإب
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وخالل المرحلة الثالثة، �سعى ال�سندوق للو�سول اإلى المناطق والقرى االأكثر احتياجًا للخدمات، حيث تم 
تخ�سي�س ما يقارب 50 % من موارد ال�سندوق ال�ستثمارها عبر اال�ستهداف الجغرافي.

و�سمن المديريات الم�ستهَدفة بهذه االآلية، تم ت�سنيف قراها اإلى اأربع فئات با�ستخدام موؤ�سر الفقر )موؤ�سر 
تدني م�ستوى المعي�سة( ا�ستنادًا اإلى البيانات الم�ستخل�سة من التعداد العام للم�ساكن وال�سكان لعام 2004. 
وموؤ�سر الفقر هو موؤ�سر مركب يعك�س متو�سط 6 موؤ�سرات لها عالقة بالفقر، وهي: )1( ن�سبة االأمية )بين 
اأعوام فما فوق(؛ )2( معدل عدم االلتحاق بالتعليم االأ�سا�سي )ممن   10 اإلى  اأعمارهم  اأو�ساط من ت�سل 
تتراوح اأعمارهم بين 06–15 عامًا(؛ )3( ن�سبة االأ�سر التي ت�ستخدم الحطب والفحم كوقود للطهي؛ )4( 
ن�سبة االأ�سر التي ال تتوفر لها مياه �سرب ماأمونة؛ )5( ن�سبة االأ�سر التي ال تتوفر لها كهرباء؛ و)6( ن�سبة 
االأ�سر التي ال يتوفر لها �سرف �سحي منا�سب. وكلما كان موؤ�سر الفقر في منطقة معينة مرتفعًا، كلما كانت 
ال�سندوق(.     لتدخالت  ا�ستحقاقًا  اأكثر  يكونون  )وبالتالي،  اأ�سواأ  المنطقة  هذه  ل�سكان  المعي�سية  الظروف 

والفئات االأربع هي كالتالي:

ْكر اأنه يوجد في البالد اأكثر من 128 األف تجمع �سكاني يعي�سون في اإطار 40 األف مدينة وقرية،  الجدير بالذِّ
الذي يجعُل  االأمر  األف قرية..   23 اأكثر من  ن�سمة   300 ال�سكان عن  التي يقل فيها عدد  القرى  ويبلغ عدد 

التدخالت في هذه المناطق ت�سكُل تحديًا كبيرًا. 

فقر  موؤ�صر  يقع  )والتي  االأولى  الفئة 
الفئة  %(: وهي   25–0 القرية فيها بين 
ن�صبيًا، وال تخلو  اأح�صن حااًل  ُتعتبر  التي 
احتياج  ذات  وقرى  فقيرة  مناطَق  من 
بلغ  وقد  الريف.  في  وخا�صة  للخدمات، 
 87.9 الفئة  هذه  في  اال�صتثمار  حجم 
اإجمالي  من   %  17 بن�صبة  دوالر  مليون 
للمرحلة  الجغرافي  اال�صتهداف  ا�صتثمار 

الثالثة.

 50-26 فقر  موؤ�صر  )ذات  الثانية  الفئة 
%(: َوُيعتَبُر و�صُع االأ�صر فيها اأدنى حااًل 
ن�صبة  وبلغت  ال�صابقة،  المجموعة  من 
 125.9 بمبلغ  وذلك   ،%  25 عليها  االإنفاق 

مليون دوالر.

الفئة الثالثة 
فئات  وهي   :)% الفقر:75-51  )موؤ�صر 
فيها  اال�صتثمار  وبلغ  للخدمات،  محتاجة 
من   %35 وبن�صبة  دوالر،  مليون   175.3

اإجمالي الموارد.

الفئة الرابعة )76-100 %(: وهي الفئة 
وقد  للخدمات.  واحتياجًا  فقرًا  االأكثر 
الفئة  هذه  ل�صالح  اال�صتثمار  حجم  بلغ 
117.4 مليون دوالر، �صكل ن�صبة 23 % من 

اإجمالي اال�صتثمار. 
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 اال�صتهداف القطاعي والبرامج الخا�صة	

يتم بموجب هذا النوع من اال�ستهداف توجيُه موارَد اإ�سافية لت�سميم وتنفيذ برامَج وم�ساريَع تعالُج م�سكالٍت تعاني منها تجمعاٌت وفئاٌت �سكانية معينة كانت 
قد ا�ستـُهِدفت جغرافيًا اأي�سًا.. وذلك للم�ساهمة في التخفيف من اآثار التحديات القطاعية مثل �سح المياه )وخا�سة في المناطق الريفية التي تعتمد في ال�سرب 
على مياه االأمطار(، والتحاق الفتيات بالتعليم االأ�سا�سي )في المناطق التي يتدنى فيها التحاق االإناث( وحماية اأو تنفيذ برامَج خا�سٍة ت�ستهدف المناطق االأكثر 

فقرًا بتدخالت متكاملة.

باالإ�سافة اإلى ذلك، فان ال�سندوق يخ�س�س جزءًا من موارده لتنفيذ م�ساريَع وبرامَج في مجال الموروث الثقافي للمحافظة على المعالم االأثرية و�سيانتها 
�سغار  على  يركز  الذي  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  برنامج  وكذا  اأخرى(..  جهة  )من  الماهرة  التقليدية  لالأيدي  عمل  فر�س  واإيجاد   - جهة  من   -
الم�ستثمرين، ويبلغ متو�سط القر�س فيه 200 دوالر، االأمر الذي يعك�ُس و�سوَل الخدمات المالية اإلى الفئات الفقيرة باالإ�سافة اإلى برنامج بناء القدرات الذي 

ي�ستهدف بناء القدرات الموؤ�س�سية والتنظيمية والفنية لجهات واأفراد.

بلغ عدُد الم�ساريع التي نفذها ال�سندوُق في هذا النوع من اال�ستهداف 3,778 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت حوالي 434 مليون دوالر، �سكلت ن�سبة 45% من 
اإجمالي حجم ا�ستثمار المرحلة الثالثة.

 اال�صتهداف االجتماعي	

يركز هذا النمط من اال�ستهداف—ب�سكل خا�س—على الفئات ذات االحتياجات الخا�سة، وذلك حتى ال تناف�َسها الفئاُت المجتمعية االأخرى على المخ�س�سات 
�سون للخطر، والمهم�سون اجتماعيًا، ونزالُء ونزيالُت  الجغرافية. ويندرُج في اإطار ذوي االحتياجات الخا�سة االأ�سخا�ُس ذوو االإعاقة، والن�ساُء واالأطفاُل المعرَّ

ال�سجون(... وقد ا�ستهدف ال�سندوق هذه الفئات بحوالي 398 م�سروعًا بلغت تكلفتها االإجمالية 18.9 مليون دوالر على مدار �سنوات المرحلة الثالثة.

توزيع الم�صاريع في عام 2010
َل ال�سرُف اإلى حوالي 161 مليون دوالر بزيادة تبلُغ ن�سبتها نحو 15% عما  تم االلتزام خالل العام بـ1,239 م�سروعًا بتكلفة بلغت 196.7 مليون دوالر. َوَو�سَ

َن وتطوَر االأداِء، و�سرعة تنفيذ واإنجاز الم�ساريع. كان الو�سُع عليه العام الما�سي )139 مليون دوالر(. وهذا يعك�ُس تح�سُّ

 اال�صتهداف الجغرافي خالل عام 2010	

بلغ اإجمالي اال�ستثمار لال�ستهداف الجغرافي في خطة عام 2010 حوالي 99 مليون دوالر. ووفقًا للفئات الم�سار اإليها �سابقًا، تم توزيع هذا اال�ستثمار كالتالي:

ُه للفئة  َل اال�ستثماُر الُمَوجَّ ه للفئة االأولى حوالي 19 مليون دوالر )بن�سبة 19 %(، وللفئة الثانـية قرابة 25 مليون دوالر )25 %(، بينما َو�سَ اال�ستثمار الُمَوجَّ
الثالثة اإلى نحو 29 مليون دوالر )29 %(. وبلغ في الفئة الرابعة 26 مليون دوالر تقريبًا )26 %(. 

ال�صكل 2
 اال�صتثمار الذي تم االلتزام به في اال�صتهداف 

الجغرافي ح�صب فئة اال�صتهداف في م�صاريع 
ال�صندوق خالل عام 2010م
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موؤ�صرات م�صاريع قطاع التعليم
تراكمي )1997–2010( 2010 البيان

4,261 323 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها
547,936 72,512 التكلفة التقديرية )األف دوالر(
3,514 * 356 الم�ساريع المنجزة

399,121 63,912 المن�سرف )األف دوال ر(
2,435 143 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(

45 45 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(
19,565 2,033 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

التعليم
تتمثل روؤية ال�صندوق لدوره في قطاع التعليم في دعم وم�صاندة جهود وزارة التربية 

والتعليم في تنفيذ اال�صتراتيجية الوطنية لتطوير التعليم االأ�صا�صي والثانوي، 
واالأهداف العالمية المعلنة بخ�صو�س التعليم للجميع.
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الجدول 1

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

موؤ�صرات م�صاريع قطاع التعليم
تراكمي )1997–2010( 2010 البيان

4,261 323 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها
547,936 72,512 التكلفة التقديرية )األف دوالر(
3,514 * 356 الم�ساريع المنجزة

399,121 63,912 المن�سرف )األف دوال ر(
2,435 143 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(

45 45 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(
19,565 2,033 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

توفير فر�س متكافئة في التعليم
اإلى الم�ساهمة  يهدُف ال�سندوُق من خالل تدخالته في قطاع التعليم  
في توفير فر�س تعليمية متكافئة للذكور واالإناث، وفي الريف والح�سر، 
وت�سييق فجوة االلتحاق بالتعليم االأ�سا�سي والثانوي بين االأوالد والبنات.. 
ا�ستيعاب  دائرة  لتو�سيع  جديدة  مدر�سية  مباٍن  اإن�ساء  خالل  من  وذلك 
االأطفال في �سن التعليم المدر�سي، وكذا ترميم بع�س المن�ساآت التربوية 
واإعادة تاأهيلها، وتح�سين البيئة التعليمية لت�سبح محفزة وداعمة لنمو 
التالميذ وم�سجعة لاللتحاق واال�ستقرار المدر�سي.. ف�ساًل عن اإ�سافة 
التخفيف من  بغر�س  قائمٍة  لموؤ�س�ساٍت  ف�سوٍل درا�سيٍة ومرافَق خدميٍة 
وتجهيز   وتاأثيث  المدر�سي،  المبنى  خارج  �ُسَعب  ا�ستيعاب  اأو  التزاُحم، 
المباني المدر�سية بما يمكنها من اأداء دورها وا�ستقرار العملية التعليمية 

والتربوية. 

 258 التحتية  البنية  مجال  في  التعليم  قطاُع  َر  َطوَّ  ،2010 عام  وخالل 
م�سروعًا، بتكلفة تقديرية تقارُب 61 مليون دوالر. و�سملت هذه الم�ساريُع 
ف�ساًل.   170 وا�ستكمال  وترميم  جديدًا،  درا�سيًا  ف�ساًل   1,936 اإن�ساَء 
َوَي�ستفيُد من الم�ساريع حوالي110,194  تلميذًا وتلميذة )39 % منهم 
اإناث(. َوتَراُكميًا، و�سل عدد الف�سول الدرا�سية التي �سيدها ال�سندوق 

اإلى اأكثر من 27 األف ف�سل درا�سي.

يتدنى  التي  المناطق  في  توعية  حمالت  تنفيذ  العام،  خالل  تم،  كما 
للتكوينات  االإر�سادي  الدليل  ا�ستكمال تطوير  الفتاة، وجرى  تعليم  فيها 
الطالبية، وتنقيح وطباعة دليل المهارات الحياتية، وتدريب 231 معلمة 
على ا�ستخدام الدليل في 11 محافظة ُينفذ فيها برنامج تعليم الفتاة. 
َب كذلك 60 معلمًا ومعلمة على الو�سائل التربوية البديلة للعنف في  ُدرِّ َوَ

المدار�س، و60 اآخرين على اإدارة الف�سل متعدد الم�ستويات.

َر ال�سندوُق، خالل العام، 323 م�سروعًا  خالل عام 2010، وا�سَل قطاُع التعليم ا�ستئثاره بالن�سيب االأوفر من اإجمالي ا�ستثمارات ال�سندوق. فقد طوَّ
بتكلفة تقديرية تبلُغ  72.5مليون دوالر. وتعوُد هذه الم�سروعاُت بفائدة مبا�سرة على حوالي 143,332 �سخ�سًا )45% منهم من االإناث(.

اأما تراكميًا، فقد بلغ عدد الم�ساريع 4,261 م�سروعًا، بكلفة تقديرية ت�سل اإلى قرابة 548 مليون دوالر. وي�ستفيُد من هذه الم�ساريع ا�ستفادًة مبا�سرًة 
اأكثر من 2.4 مليون �سخ�س )45 % منهم اإناث( – )الجدول 1(.

في  تدخالته،  وتبلورت  القطاع،  لم�ساريع   2010 عمل  خطة  تلخ�ست 
والريف والح�سر، لرفع معدالت  واالإناث،  للذكور  توفير فر�س متكافئة 
االلتحاق وزيادة عدد الملتحقين والملتحقات في التعليم.. باالإ�سافة اإلى 
المدر�سي  قبل  التعليم  برامج  دعم  خالل  من  التعليمية  العملية  تجويد 
اإيالء  وكذا  والمبدعين..  الموهوبين  رعاية  وبرامج  االأطفال،  وريا�س 

برامج التعليم غير النظامي ومحو االأمية وتعليم الكبار اهتمامًا خا�سًا، 
بوزارة  المعنية  للقطاعات  والموؤ�س�سي  االإداري  البناء  وتطوير  وتنمية 
خالل  من  والمديريات  المحافظات  في  ومكاتبها  والتعليم  التربية 
الموؤ�س�سي، وتعزيز ال مركزية الخدمات  االأ�سا�سية والدعم  البنية  دعم 

التعليمية.
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يولي ال�سندوُق الجودة التعليمية اهتمامًا خا�سًا من خالل دعم 
رعاية  وبرامج  االأطفال،  وريا�س  المدر�سي  قبل  التعليم  برامج 
�سعيد  على  جديدة  مقاربات  وتجريب  والمبدعين،  الموهوبين 
تطوير نوعية التعليم، واإدخال تقنيات جديدة في التعليم والتعلم، 
وتطبيقاٍت جديدة في ممار�سات  واأ�ساليَب  واختبار عدة مفاهيَم 

العملية التعليمية وبناء القدرات.
خالل العام، طور القطاع 10 م�ساريع لدعم التعليم قبل المدر�سي: 
منها 8 م�ساريع بناء وتاأثيث وتجهيز ريا�س اأطفال في محافظات 
عدن ولحج وح�سرموت )ا�ستفاد منها حوالي 950 تلميذًا و1,710 
على  اأطفال  مربية   60 وتاأهيل  لتدريب  وم�سروعان  تلميذات(، 

اإدارة ال�سف والتعلم باللعب في مدن ذمار وتعز والبي�ساء. 

6 م�ساريع  وفي مجال تعليم الموهوبين طور القطاع خالل العام 
المدار�س  لتزويد  دوالر   631,300 حوالي  تقديرية  بتكلفة 
الحا�سنة للطلبة الموهوبين باالأدوات والمواد الالزمة للم�ساغل، 
والكتب والمراجع العلمية واالأدبية والمعامل التطبيقية.. باالإ�سافة 
ودعم  للبرنامج،  الفني  والفريق  المعلمين  وتاأهيل  تدريب  اإلى 
للموهوبين.  الوطني  للبرنامج  التنفيذية  واالأن�سطة  الم�سارات 
ا�ستفاد من هذا الدعم حوالي1,975  طالبًا، و5,850 طالبة و68 

معلمًا و97 معلمة.
بتزويدها  التعليم  تجويد  لمدار�س  دعمه  ال�سندوُق  وا�سَل  كما   

بمقاعَد فرديٍة تدعُم منهجية التعلم الن�سط.. وكذلك من خالل 
والمعلمين  والفنية،  االإدارية  للكوادر  تدريبية  دورة   19 تنفيذ 
ومربيات  ومربيي  االجتماعيين،  والمر�سدين  والمعلمات، 
االآباء  ومجال�س  “ُدُروب”،  �سبكة  ومديري  االأولى،  ال�سفوف 
واالأمهات بمدار�س تجويد التعليم.. وذلك في عدة مجاالت، منها 
تعليم مهارات القراءة والكتابة لطلبة ال�سفوف االأولى، والتعليم 
وال�سلوكية  النف�سية  والخ�سائ�س  الطفل،  وحقوق  التفاعلي، 
والبدائل التربوية للعقاب المدر�سي، واإن�ساء �سفحات ويكيبيديا، 
باالإ�سافة  االنترنت..  �سبكة  عبر  اإقليمية  درو�س  في  والم�ساركة 
اإلى اإنتاج م�ساريع تعليمية في المحاور الثالثة )�سعوبات التعلم، 
التعليم(.  في  التكنولوجيا  وا�ستخدام  المتفوقون،  و  الموهوبون 

ا�ستفاد من هذه الدورات 461 م�ساركًا )79 ٪ منهم اإناث(.
كما �سارَك معلمون ومعلمات في اإنتاج ق�س�س تعا�سدية، و�ساركوا 
في حلقتين درا�سيتين اإقليميتين باال�ستراك مع معلمين من ُعَمان، 

وم�سر، ولبنان، وقطر.

دعم تجويد التعليم

مجموعة الموهوبين والمبدعين �صمن برنامج "دروب " لجودة التعليم. مدر�صة ال�صالم - امانة العا�صمة
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عمَل القطاُع، بتراُبط وثيق مع جهاز محو االأمية وتعليم الكبار، على تنفيذ 14 م�سروعًا خالل العام 
تركزت في بناء قدرات الكوادر االإدارية ومعلمي ومعلمات محو االأمية، وتطوير لوائح واأدلة، ودعم 
موؤ�س�سي.. حيث تم تنفيذ 3 ور�س عمل، ومراجعة واإقرار الالئحة التنظيمية الخا�سة بالتوجيه الفني 
لمحو االأمية وتعليم الكبار، ودليل تدريب معلمي ومعلمات محو االأمية وتعليم الكبار.. باالإ�سافة اإلى 
تنفيذ دورة تدريبية حول التخطيط اال�ستراتيجي واإعداد الخطط التنفيذية لـ35 من مديري عموم 

محو االأمية وتعليم الكبار في الجهاز ومكاتبه في 21 محافظة.

كما تم اأي�سًا خالل العام اإجراء درا�سة ميدانية لتحديد االحتياجات لدعم مراكز التدريب الن�سوي 
العا�سمة ومحافظات �سنعاء والحديدة وتعز، وتنفيذ درا�سة  اأمانة  االأمية في  التابعة لجهاز محو 
ميدانية في 22 مديرية بمحافظة الحديدة لتقييم اأثر تدريب معلمي ومعلمات محو االأمية وتعليم 
معلمي  من   326 فيها  �سارك  التعليمية،  الو�سائل  واإعداد  الكبار  تعليم  مهارات  مجال  في  الكبار 
االأمية..  محو  مكاتب  ومدراء  الكبار  وتعليم  االأمية  محو  ف�سول  وموجهي  ودار�سات  ومعلمات 
لمعلمي �سفوف محو  التعليمية  واالأن�سطة  الو�سائل  كتيب  ن�سخة من   2,000 اإلى طباعة  باالإ�سافة 

االأمية وتعليم الكبار .

الكبار  تدري�س  اأ�ساليب وطرق  على  اإناث(  منهم   % االأمية )73  معلمي محو  486 من  َب  ُدرِّ كما 
واإعداد الو�سائل التعليمية.

االهتمام ببرامج محو االأمية وتعليم الكبار 
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 وا�سَل ال�سندوُق جهوده في تقديم الدعم الموؤ�س�سي الإدارات ومكاتب وزارة التربية والتعليم في المديريات والمحافظات من خالل 
تنفيذ 26 م�سروعًا تهدُف اإلى بناء وتاأثيث وتجهيز 19 مكتب تربية وتعليم على م�ستوى المديرية، وذلك بغر�س تحقيق اال�ستقرار 

ل بين هذه المكاتب والمن�ساآت التعليمية التي ت�سرف عليها المكاتب. للكادر الوظيفي في هذه المكاتب، وبالتالي �سهولة التوا�سُ
وتنوعت بقية الم�ساريع بين بناء مركز تنمية الطفولة المبكرة، و دعم االإدارة العامة للخارطة المدر�سية بوزارة التربية والتعليم في 
بناء قاعدة بيانات وتزويدها بنظام المعلومات الجغرافي الحديث، ومركز اإنتاج الو�سائل التعليمية بمحافظة اإب، وتدريب 211 من 

كوادر مكاتب التربية والتعليم.

اأ�صماء  مدر�صة  داخل  من  �صهادات   3 هذه 
للبنات عن االأثر الكبير لهذا التدخل الهام

 
ي�سعى اإلى تطور ونه�سة مجتمعه ولن يتم هذا التطور اإال  “جميعنا 
بالعلم للمراأة والرجل على حٍد �سواء، لكن تعليم الفتاة في مديريتنا 
عانى �سعوبات وواجه العديد من المنغ�سات تجاه التعليم المختلط 

للذكور واالإناث في مدر�سة واحدة.

للبنات. وقد  واأ�سرهن وجود مدر�سة خا�سة  البنات  وكان حلم كل 
تحقق هذا الحلم وهلل الحمد بعد عناء طويل..

فقد بداأ �سعاع اأمل ي�سق طريقه عبر تلك ال�سحراء.. فمن ال�سفر، 
تعالى  اهلل  بعد  الف�سل  وكان  �سغيرة،  اأ�سا�سية  مدر�سة  ظهور  بداأ 
لل�سندوق االجتماعي للتنمية.. وبداأ الحلم يكبر ويكبر حتى اأ�سبح 
افتتح  اأن  اإلى  تو�سعه  الحلم  ووا�سل  االإعدادي..  يليه  االبتدائي 
الق�سم الثانوي الذي ما زال في بدايته.. وهكذا اأ�سبحت المدر�سة 
ت�سم المراحل االبتدائية واالإعدادية والثانوية.. وباإذن اهلل تعالى 
تكتمل م�سيرتها بكل نجاح اإلى اأن تثبت اأقدامها في مجال التعليم.”

االأ�صتاذة/ رم�صانة عبد اهلل اإبراهيم زهيري
مديرة المدر�صة 

الالمركزية االإدارية في التعليم والدعم الموؤ�ص�صي

االإطار  3 
اأ�صماء َوفـُلة... بين االأم�س واليوم! 

في ُعزلة الرامية العليا )مديرية ال�سخنة، محافظة الحديدة(، كانت “مدر�سة الثورة” المختلطة مزدحمة بالطالب والطالبات، 
ب اأعداد كبيرة من الفتيات ب�سبب االختالط ، وبالذات بعد ال�سف الثالث االبتدائي. االأمر الذي ت�سبب في ت�سرُّ

والمرمادة،  والنهاري،  والجاوي،  �سعونة، و�سيف عبده،  اأي�سًا )مثل  القرى  للعديد من  المنطقة مركز جذب  والأن  ال�سبب،  ولهذا 
والمع�سيات، والم�سبار، وال�سعوب، والجروب...(، فقد قرر ال�سندوق االجتماعي التدخل لبناء مدر�سة اأ�سماء للبنات مع التجهيز 
ب الفتيات من التعليم، ورفع معدالت التحاق البنات بالتعليم،  والتاأثيث والمرافق المختلفة، وذلك بهدف االإ�سهام في الحد من ت�سرُّ
الثانوية  من  مخرجات  واإيجاد  تعليمهن،  لموا�سلة  العودة  من  المنقطعات  وتمكين  الثانوي،  الم�ستوى  حتى  للدرا�سة  وموا�سلتهن 

العامة.. وبالتالي تح�سين الو�سع التعليمي في المنطقة عمومًا..
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“ كان تعليم الفتاة ذا م�ستوى متدنٍّ جدًا، وكان يوجد عدد قليل من الفتيات المتعلمات..

التلميذات، و�سار م�ستوى تعليم الفتاة مرتفعًا..  اأ�سبح لدينا عدد كبير من  اأن تم ف�سل البنات وبناء مدر�سة خا�سة بهن من قبل ال�سندوق االجتماعي،  ولكن بعد 
حتى التلميذات والطالبات الالتي لم يوا�سلن التعليم اأ�سبحن اليوم في االإعدادية والثانوية، واأ�سبحن اليوم ياأتين للمدر�سة وي�سجلن اأ�سماءهن الإكمال تعليمهن حتى 

تخرجهن.. وبعون اهلل تعالى �سار االإقبال على المدر�سة كبيرًا حتى من القرى المجاورة..

وكان لل�سندوق االجتماعي الف�سل بعد اهلل في اإن�ساء هذا ال�سرح العلمي الذي �سيظل منهاًل لكل من يريد رفعة نف�سه”.

فاطمة يحيى محمد �صالع
رئي�س مجل�س االأمهات في المدر�صة

“لقد در�سُت في مدر�سة الثورة من ال�سف االأول.. وحينها �سمحت لي اأ�سرتي 
بالدرا�سة بقولهم: “حتى  االبتدائية وب�س”!

لي  ف�سمحت  للبنات  اأ�سماء  مدر�سة  بناء  تم  الرابع،  لل�سف  و�سلت  وعندما 
اأ�سرتي باإكمال الدار�سة حتى ال�سف ال�ساد�س.. ولما اأكملُت المرحلة االإعدادية، 
واجهُت رف�س االأ�سرة في اإكمال الدرا�سة في ثانوية الثورة المختلطة، وحاولت 
رغبة  البيت تحت  في  وجل�سُت  فا�ست�سلمُت  دون جدوى..  لكن  الو�سائل،  ب�ستى 

واإلحاح الجميع.. وظل الياأ�س يراودني من اإكمال تعليمي.
وعندما �سمعت عن افتتاح المرحلة الثانوية في مدر�سة اأ�سماء، �سعرت بال�سعادة 
د طموحي باأْن اآخذ اأعلى ال�سهادات،  وبداأ االأمل يراودني الإكمال تعليمي َوَتَجدُّ

واأنال اأعلى المنا�سب..

اأما زميلتي و�سيلة، التي تبلغ من العمر 19 �سنة، فلم تكن تتوقع بعد هذا العمر 
الثورة المختلطة..  اأن تدر�س في مدر�سة  اأهلها  اأن تدر�س نهائيًا ب�سبب رف�س 
وبداأت م�سوارها  بالمدر�سة،  و�سيلة  التحقت  للبنات،  اأ�سماء  وبعد فتح مدر�سة 
التعليمي وهي بهذا ال�سن.. ولم تخجل من درا�ستها في ال�سف االأول االأ�سا�سي 
َدة.. وهي االآن في ال�سف التا�سع،  في هذا العمر، فطلب العلم لي�س له �سن ُمَحدَّ

�سة في مدر�سة اأ�سماء.. وتطمح اأن تكون ُمَدرِّ

لقد فتحت المدر�سة الخا�سة بالبنات، التي تبناها وبناها ال�سندوُق االجتماعي، 
طريَق اأمٍل وا�سحًا ومنيرًا لكثير من فتيات المنطقة لُيكملن تعليمهن.

الطالبة: فلة اأحمد ح�صين
ال�صف التا�صع

فلة وزميالتها .. نظرات اإنهماك واأمل !
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الصحـة
تتمثل روؤية ال�صندوق االجتماعي في هذا القطاع في م�صاندة الجهود التي تبذلها وزارة ال�صحة العامة 

وال�صكان لرفع ن�صبة التغطية بالخدمات ال�صحية االأ�صا�صية، وتعزيز اأداء النظام ال�صحي واإدارة 
الموارد الب�صرية.. وذلك من اأجل الم�صاهمة في تحقيق مرامي التنمية االألفية المتعلقة بالجانب 

ال�صحي، والموؤمل تحقيقها بحلول عام 2015. 
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* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

الجدول 2

اإلى  تهدف  رئي�سة  برامج  لدعم  الوزارة  مع  بال�سراكة  ال�سندوق  في  ال�سحة  م�ساريع قطاع  تطوير  يتم 
تو�سيع وتح�سين الو�سول اإلى خدمات الرعاية ال�سحية االأولية، وتح�سين نوعية التعليم ال�سحي الو�سطي، 

وتو�سعة وتح�سين خدمات ال�سحة االإنجابية، وتوفير خدمات الرعاية ال�سحية النف�سية.

ال�سحة  وزارة  مع  ال�سراكة  تقوية  في  تدخالته،  وتبلورت  ال�سحة،  قطاع  في   2010 خطة  تركزت  وقد 
التغطية  وتح�سين  تو�سيع  عن  ف�ساًل  القطاع..  في  ال�سركاء  بقية  مع  وكذا  المحافظات،  في  ومكاتبها 
الو�سطي،  ال�سحي  التعليم  وتح�سين  والطفولة،  االأمومة  خدمات  ودعم  ال�سحية،  الرعاية  بخدمات 

وتح�سين الو�سول اإلى خدمات الرعاية ال�سحية النف�سية.

االأربعة  البرامج  على  موزعة  دوالر،  ماليين   8 تجاوزت  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   83 تطوير  تم  وقد 
)ن�سبة  �سخ�سًا   296,415 حوالي  الم�ساريع  هذه  من  المبا�سرين  الم�ستفيدين  عدد  ر  َوُيقدَّ الرئي�سية. 

االإناث منهم حوالي 65 %(-)الجدول 2(.

موؤ�صرات قطاع ال�صحة

تراكمي )1997–2010( 2010 البيان

953 83 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها
81,213 8,112 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

740 * 82 الم�ساريع المنجزة
54,981 10,684 المن�سرف )األف دوالر(
9217 296 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(
45 65 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(

1,957 229 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(
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هذا  يهدف  الخدمات:  مقدمي  ومهارات  قدرات  تعزيز 
الرعاية  خدمات  مقدمي  وقدرات  كفاءة  تعزيز  الى  المكون 
ويعمُل  الخدمة.  اأثناء  التدريب  خالل  من  االأولية  ال�سحية 
ال�سحية  الكوادر  من  المخرجات  جودة  تح�سين  على  ال�سندوُق 

بالرقابة والمتابعة الم�ستمرة.
دوالر،  مليون  من  اكثر  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   38 تطوير  تم 

واإجمالي م�ستفيدين )متدربين ومتدربات( 1,040 �سخ�س 
كادرًا   358 تدريب  م�ساريع   7 ا�ستهدفت  حيث  اإناث(،   %  68(
من  الطفل  ل�سحة  التكاملية  الرعاية  على  م�ساعدًا  �سحيًا 

محافظات تعز والمحويت والبي�ساء وحجة و�سبوة.
اال�ست�ساريين  من   20 لتدريب  م�سروعًا  كذلك  ال�سندوُق  َر  َوطوَّ
درا�سة  اآليات  في  الجن�سين(  كال  )من  لل�سندوق  ال�سحيين 
م�سوؤولي  تدريب  وم�سروع  ال�سحية،  االحتياجات  وتحديد 
على  عمران(  )محافظة  ال�سحة  مكاتب  في  ال�سحي  التثقيف 
اأ�ساليب التوعية والتثقيف ال�سحي، وم�سروع لتدريب كوادر طبية 
في  واالإحالة  الحركية  لالإعاقة  المبكر  االكت�ساف  على  وم�ساعدة 

عدة مديريات ريفية )محافظة تعز(.
كما تمَّ تطويُر م�سروع »مراجعة وتحديث منهج قابالت المجتمع 

واإعداد الدليل المرجعي«، الذي �سيتم تنفيذه بالتن�سيق مع وزارة 
ال�سحة والمعاهد ال�سحية وبقية ال�سركاء بما ي�سمن اال�ستجابة 
االأمهات  ب�سحة  يتعلق  ما  في  الوطنية  ال�سحية  لالأولويات 

والمواليد.

زيادة الوالدات تحت اإ�صراف طبي: يركز هذا المكون على 
مجال  في  منح  وتقديم  للقابالت،  الخدمة  واأثناء  قبل  التدريب 
الخدمات  تح�سين  بهدف  المحافظات  كل  من  للطالبات  القبالة 

المقدمة لالأمهات وحديثي الوالدة. 
 15 502 قابلة مجتمع )من  24 م�سروعًا لتدريب  وقد تم تطوير 
محافظة( في الرعاية المنزلية ل�سحة االأم والوليد، و3 م�ساريع 
اأي�سًا(  عدة محافظات  )من  مجتمع  قابالت  مدربة   72 لتدريب 
على برنامج الرعاية المنزلية ل�سحة االأم والوليد.. باالإ�سافة اإلى 
محافظة  )من  العامة  الثانوية  خريجات  من   20 لتاأهيل  م�سروع 

عمران( لي�سبحن قابالت فنيات.
كما تم تطوير م�سروع لتوفير م�ستلزمات تدريبية لدورات الرعاية 
ي�سهل تدريب  بما  ال�سندوق  والوليد لفروع  االأم  المنزلية ل�سحة 

القابالت على البرنامج.

مرافق  اإلى  الو�سول  لتح�سين  م�سروعًا   23 ر  ُطوِّ العام،  خالل 
بتكلفة  والطفولة  االأمومة  ومرافق  االأولية  ال�سحية  الرعاية 
حوالي  م�ستفيدين  واإجمالي  دوالر،  مليون   5.9 تتجاوُز  تقديرية 

285 األف �سخ�س )64 % اإناث( كما يلي: 

االأولية:  ال�صحية  الرعاية  مرافق  اإلى  الو�صول  زيادة 
دوالر  مليون   2.5 تقارُب  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   19 تطوير  تم 
 % 159 الف �سخ�س )50  واإجمالي م�ستفيدين يقارُب عددهم 
اإناث(. وقد ا�ستهدفْت هذه الم�ساريُع بناَء وتجهيَز وتاأثيَث وحداٍت 
ومراكَز �سحيٍة في 7 محافظات، وتنفيذ برنامج تح�سين الجودة 
في خم�سة مرافق �سحية من مديريات �ساحل ح�سرموت بالتعاون 
االلمانية  والمنظمة  ح�سرموت  محافظة  في  ال�سحة  مكتب  مع 

.)GTZ( للتعاون الفني

في  م�ساريع   4 تنفيذ  تم  والر�صع:  االأمهات  وفيات  خف�س 
جانب البنية التحتية لخدمات ال�سحة االإنجابية بتكلفة تقديرية 
3.4 مليون دوالر، ويقدر عدد الم�ستفيدين منها حوالي 126 األف 

دعم  الم�ساريع  هذه  وت�سمل  اإناث(.   %  82.5 )منهم  �سخ�س 
التوليد  طوارئ  الأق�سام  وتاأثيث(  )بناء/تجهيز  التحتية  البنية 
من  عدد  في  والطفولة  االأمومة  ومراكز  وال�ساملة،  االأ�سا�سية 

المحافظات والم�ست�سفيات والمراكز ال�سحية.

زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية االأولية: 
وطالبة  طالبًا   80 لتاأهيل  م�ساريع   3 تطوير  العام  خالل  تم 
كم�ساعدي اأطباء ل�سد احتياجات مرافق الرعاية ال�سحية االأولية 
تخ�س�س  في  طالبة  و20  والبي�ساء(،  ذمار  محافظتي  )في 

تمري�س مهني )مديرية َخِمر- محافظة عمران(.

َر ال�سندوُق م�سروَع بناِء وتجهيز المركز الوطني لتدريب  كما طوَّ
القابالت والممر�سات )المعال، عدن(. 

وجرى اأي�سًا تقييُم دعم ال�سندوق االجتماعي للمعاهد ال�سحية 
تو�سياٍت  التقييم  وثيقة  وت�سمنت   ،2002 عام  منذ  الحكومية 
َوُعِر�ست  اأدناه(،   4 االإطار  )اأنظر  الدعم  هذا  تطوير  لكيفية 

النتائُج في ور�سة عمل تم تنظيمها برعاية وزارة ال�سحة.

تح�صين الو�صول اإلى مرافق الرعاية ال�صحية

تجويد خدمات الرعاية ال�صحية االأولية
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تح�صين الو�صول لخدمات ال�صحة النف�صية

المدر�سية  النف�سية  ال�سحة  لتعزيز  م�سروعًا  ال�سندوُق  َر  َطوَّ
ذات  الوزارات  مع  ور�س عمل  العا�سمة من خالل عقد  اأمانة  في 
االأخ�سائيين  دور  اأهمية  لمناق�سة  المدار�س  ومدراء  العالقة 
في مرحلتي  النف�سي  االر�ساد  لتفعيل  المدار�س  كل  في  النف�سيين 
الطفولة والمراهقة، وكذا طرق تعزيز ال�سحة النف�سية المدر�سية 

ورفع الوعي بال�سحة النف�سية واالر�ساد النف�سي في المدار�س.
كادرًا  و92  عموم  طبيب   78 لتدريب  م�ساريع   5 تطوير  تم  كما 
اأمانة العا�سمة ومحافظات البي�ساء وذمار  �سحيًا م�ساعدًا )من 

والحديدة وريمة( على الرعاية النف�سية.

في  الوطني  الدليل  وطباعة  “اإخراج  م�سروَع  ال�سندوُق  َر  َطوَّ كما 
الطب النف�سي للعاملين في الرعاية ال�سحية االأولية”، الذي اأعده 
النف�سية  لالأمرا�س  العالمي  الت�سنيف  على  بناًء  وطنيون  خبراُء 
المعتمد من منظمة ال�سحة العالمية، وتمت مناق�سته ومراجعته 
ذات  والجهات  وال�سكان  العامة  ال�سحة  وزارة  في  المعنيين  مع 

العالقة.. وقد تم اإقراره من الوزارة.

 

تعزيز ال�صراكة والبناء الموؤ�ص�صي

نفذ ال�سندوُق عددًا من االأن�سطة في اطار تعزيز ال�سراكة والبناء الموؤ�س�سي لوزارة ال�سحة العامة وال�سكان، منها ما يلي:
 لال�ستراتيجية 	 وفقًا  االأولوية  ذات  ال�سحية  النظم  بع�س  دعم  خالل  من  ال�سحية  النظم  تعزيز  جانب  في  م�ساريع   4 تطوير 

ال�سحية الوطنية، ومراجعة اإ�سالح القطاع ال�سحي.. وهذه االنظمة هي: نظام المديريات ال�سحية، والتعليم المهني الم�ستمر، 
والخارطة ال�سحية، وتو�سيع تطبيق نظام الموارد ال�سحية الب�سرية.

 اإعداد اال�ستراتيجية الوطنية للقابالت، والتي �سيتم ت�سمينها كمكون رئي�سي في اال�ستراتيجية الوطنية لل�سحة 	 الم�ساركة في 
االإنجابية )2011–2015(.

 للبرنامج في جميع 	 االإدارية  الكوادر  تدريب  النف�سية من خالل  لل�سحة  الوطني  البرنامج  م�سروع  لتطوير  ال�سحة  وزارة  دعم 
المحافظات بهدف تعزيز قدراتهم في جوانب االإدارة والتخطيط واإعداد طلبات التمويل.

 الم�ساركة في اللقاء الت�ساوري المو�سع لبناء االإجماع على اال�ستراتيجية الوطنية ال�سحية )2025-2010(، وور�س العمل الخا�سة 	
بتطوير اال�ستراتيجية الوطنية لل�سحة االإنجابية، واأن�سطة فريق التن�سيق القطاعي للعمل على المحددات االجتماعية لل�سحة.

معهد نا�صر للعلوم ال�صحية - عدن
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ي�ستهدُف  الذي  التدريب  من  االأكبَر  الجزَء  اإنَّ 
اليمن،  في  الطبيين  والم�ساعدين  الممر�سين 
حكوميًا  �سحيًا  معهدًا   21 ِقَبل  من  تقديمه  يتم 
ال�سندوُق  دعَم  وقد  خا�سًا.  �سحيًا  معهدًا  و45 
ال�سحية  المعاهد  با�ستمرار  للتنمية  االجتماعي 

الحكومية على مدى ال�سنوات الع�سر الما�سية.
تقييم  تم   ،2010 وبداية   2009 عام  اأواخر  وفي 
دعم ال�سندوق لهذه المعاهد ال�ستخال�س الدرو�س 
الم�ستفادة من هذا الدعم، والتخطيط لطرق اأكثر 
فعالية لتمكين المعاهد ال�سحية من الم�ساهمة في 

تلبية االحتياجات ال�سحية لل�سكان في البالد.
ظلَّ  الذي  للدعم  مراجعة  التقييُم  ويت�سمُن 
الحكومية  ال�سحية  للمعاهد  مه  يقدِّ ال�سندوُق 
للعمل  وتو�سيات   ،2009–2002 الفترة  خالل 
اإلى  التقييُم  وي�ستنُد  المجال.  هذا  في  الم�ستقبلي 
عام  ومطلع   2009 عام  نهاية  في  ُجِمَعْت  اأدلة 
والبيانات  والوثائق  المقابالت  خالل  من   2010

االإح�سائية.
بدون  اأنه  ُن  تبيِّ ادلة  اإلى  المراجعة  تو�سلت  وقد 
للمعاهد  االجتماعي  ال�سندوق  مه  قدَّ الذي  الدعم 
التدريب  م�ستوى  لكان   ،2002 عام  منذ  ال�سحية 
متدنيًا  الطبيين  الم�ساعدين  وتدريب  التمري�سي 
المعاهُد  ولكانت  والنوعية،  الكمية  الناحيتين  من 
القوى  احتياجات  توفير  على  قدرة  اأقلَّ  ال�سحية  
من  جوانَب  اأنَّ  اال  البالد.  في  ال�سحية  العاملة 
ب�سورة  تنفيذها  تم  ال�سندوق  مه  قدَّ الذي  الدعم 
اأكبر من جوانَب اخرى، وبالتالي كان لها اأثر اأكبر. 
في  ال�سندوق  لدعم  المحدوُد  االأثُر  يكوُن  وربما 
بع�س المجاالت/المناطق عائدًا اإلى عدم تكامل اأو 
دمج ا�ستراتيجية المعاهد ال�سحية مع ا�ستراتيجية 
القدرات  و�سعف  وال�سكان،  العامة  ال�سحة  وزارة 
المعاهد  ارتباط  وكذا  المعاهد،  لهذه  االإدارية 

بالخدمات ال�سحية على جميع الم�ستويات.

االإطار 4  
مراجعة دعم ال�صندوق للمعاهد ال�صحية

الحكومية )2002–2009(
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مها ال�سندوُق للمعاهد ال�سحية الحكومية في ما يلي: تتمثُل اأنواُع الدعم الرئي�سية التي قدَّ

 المباني: خم�سة معاهد �سحية جديدة، وف�سول درا�سية، وم�ساكن داخلية للطلبة.	
 االأثاث والمعدات واالجهزة والكتب.	
 َحَملة 	 من  للمعلمين  مالية  اعانات  وتقديم  التدري�س،  طرق  في  دورات  �سين:  المدرِّ وموؤهالت  التدري�س  مهارات  رفع 

�سهادات الدبلوم للح�سول على درجة البكالوريو�س، وتح�سين المناهج الدرا�سية.
 دعم الطالب ماليًا: 2,700 طالب من المناطق ذات االأولوية ا�ستلموا مخ�س�ساٍت تبلُغ 100 دوالر �سهريا.	
 ا�سكال اخرى من الدعم: تمويالت مبا�سرة، معظمها في ِقبالة المجتمع، ودعم تطوير ا�ستراتيجية المعاهد ال�سحية 	

لفترة 2006–2010.
ما هو الأثر؟
 ثمة اأدلة را�سخة، تم ا�ستنباطها من م�سادر مختلفة، تقوُد اإلى ا�ستنتاج يقيني بما يلي:	
 واأعماٍل في مجال الخدمات 	 اأعداد الخريجين، ومعظمهم ح�سلوا على وظائَف  اإلى زيادة كبيرة في  الدعم  اأدى هذا 

ال�سحية، والعديد منهم ح�سلوا على تلك الوظائف واالعمال في المناطق الريفية الفقيرة. وهذا االمر ي�سير اإلى اأنه 
لوال دعم ال�سندوق االجتماعي، لكان عدد الطالب الذين يتخرجون كل عام ن�سف عدد المتخرجين فعليًا االآن، ولكاَن 

جين من المناطق الريفية الفقيرة اأقل بكثير. عدد المتخرِّ
 م�سارات 	  5 في  المناهج  تح�سين  خالل  من  االأول  المقام  في  والتح�سيل،  التدري�س  نوعية  تح�سين  على  الدعُم  عمَل 

ى الدعُم اإلى تح�سين مهارات التدري�س للعديد من معلمي المعاهد ال�سحية، وتطوير معرفة المعلمين  تدري�سية.. كما اأدَّ
بموا�سيع المناهج من خالل تمويل درا�سة 120 معلمًا من َحَملة الدبلوم للح�سول على �سهادات البكالوريو�س، وكذلك 

من خالل توفير بع�س المعدات واالجهزة والو�سائل الم�ساِعدة على التدري�س.
 اأي�سًا تموياًل مبا�سرًا للمعاهد ال�سحية لتنظيم دورات تدريبية لقابالت المجتمع، والتي �ساركت فيها 	 َم ال�سندوُق  َقدَّ

العديد من الطالبات من المناطق االأكثر فقرًا، والالتي �َسَيُعْدَن اإلى هذه المناطق حيث �سي�ساعْدَن على خف�س معدل 
وفيات االأمهات واالأطفال )الهدفان الرابع والخام�س من اأهداف التنمية االألفية(.

مه ال�سندوُق جاَء في وقت لم تكن فيه  كما اأنَّ الدعَم الذي قدَّ
المعاهُد ال�سحية �سمن اأولويات الوزارات الثالث الرئي�سية 
ال�سحة،  وزارات  )وهي  ال�سحية  المعاهد  بت�سغيل  المعنية 
الذي  الوقت  في  وكذلك  المدنية(،  والخدمة  والمالية، 
اأ�سبحت فيه هذه المعاهُد م�ستقلة عن وزارة ال�سحة العامة 

وال�سكان. فقد عمَل دعُم ال�سندوق االجتماعي على حماية 
ي والتراجع، وحافظ  التردِّ المعاهد ال�سحية من مزيد من 
على الروح المعنوية للمعاهد والعاملين فيها والطالب.. بل 
ال�سحية  المعاهد  حالة  فكانت  اأدائها.  تح�سين  اإلى  ى  واأدَّ

�ستكون اأ�سواأ بكثير اإْن لم تح�سْل على دعم ال�سندوق.

نتائج المراجعة 
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الفئات ذات 
االحتياجات الخاصة

ركز ال�صندوق في عمله مع الفئات ذات االحتياجات الخا�صة على دعم الجهود 
الحكومية وغير الحكومية والمبادرات المجتمعية الرامية اإلى تقديم الحماية 

االجتماعية لهذه الفئات.



29 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2010

الجدول 3

* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

برامج  دعم  على  القطاع  في   2010 خطة  توجهات  تلخ�ست 
�سعاف  تعليم  برامج  وتو�سعة  ال�ساملة،  والتربية  الدامج  التعليم 
الب�سر ،والتركيز على ا�ستيعاب �سرائح جديدة ك�سعوبات التعلم 
الحكومية  الموؤ�س�سات  قدرات  بناء  اإلى  باالإ�سافة  ديين..  والتوحُّ
الحكومية،  غير  والمنظمات  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  ومنظمات 
)الوقائي  المبكر  والتدخل  االكت�ساف  برامج  على  والتركيز 
واالمتداد  المجتمعي،  التاأهيل  وبرامج  والتعليمي(  والعالجي 
ودعم  الحماية  برامج  تعزيز  وكذا  االأرياف،  اإلى  بالخدمات 

ال�سيا�سات والتوجهات الرامية لتح�سين الخدمات لالأطفال ذوي 
االحتياجات الخا�سة.. ف�ساًل عن التن�سيق والتكامل مع ال�سركاء 

وعقد �سراكات مع المنظمات الدولية في اليمن وخارجها.

مليون   1.7 بلغت  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   61 تطوير  تم  وقد 
دوالر، ومن المتوقع اأن ي�ستفيد منها حوالي 15 األف �سخ�س من 

الجن�سين - )الجدول 3(.

موؤ�صرات الفئات ذات االحتياجات الخا�صة

تراكمي )1997–2010( 2010 البيان
561 61 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها

30,641 1,660 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

438 الم�ساريع المنجزة 58 *

23,998 2,330 المن�سرف )األف دوالر(

238 15 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(

29 30 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(

772 27 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

مركز النور لرعاية  المعاقين - المكال - ح�صرموت
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وا�سل القطاع خالل 2010 دعمه لالمتداد الخدمي اإلى االأرياف، 
حيث تمت الموافقة على م�سروعين: يهدف االأول اإلى دعم جمعية 
رعاية وتاأهيل المكفوفين في محافظة عمران لالمتداد بخدماتها 
من  بالمحافظة،وذلك  ال�سود  مديرية  اإلى  للمكفوفين  التعليمية 
مدار�س   6 ومعلمي  الجمعية  في  العاملين  من   40 تدريب  خالل 
وفن  المكفوفين،  تعليم  وطرق  اأ�ساليب  حول  المديرية  في  عامة 
الحركة والتنقل، ومفاهيم الدمج والتخطيط له.. وكذلك تزويد 

هذه المدار�س بالو�سائل التعليمية الم�ساندة للمكفوفين.

التعليمي  االمتداد  برنامج  تعزيز  اإلى  الثاني  الم�سروُع  وهدَف 
وتاأثيث ثالثة ف�سول مع  بناء  اإب عبر  اإلى مديريات ريف  لل�سم 

المرفقات و بناء غرفة م�سادر وتاأثيثها وتجهيزها.

لجنة  اأع�ساء  قدرات  بناء  ا�ستهدف  م�سروعًا  القطاع  طور  كما 
التاأهيل المجتمعي بمدينة معبر في محافظة ذمار وتجهيز وتاأثيث 

مقرها.

َر القطاُع خالل العام 20 م�سروعًا، 14 منها هدفت اإلى تعزيز  َطوَّ
وتاأ�سي�س  ال�ساملة  التربية  مدار�س  في  القائمة  الدمج  برامج 
التركيز على دعم  مع  منها،  في عدد  الب�سري  ال�سعف  خدمات 
واالأخ�سائيين  المعلمين  وتدريب  المدار�س  لهذه  التحتية  البنية 
وطرق  واآلياته،  الدمج  مفاهيم  حول  واالإداريين  االجتماعيين 
الم�سادر،  غرف  وتوظيف  التعليمية،  الو�سائل  واإعداد  التدري�س 
الم�ساريُع  وا�ستهدفت  النطقية.  والمعالجة  التعلم،  و�سعوبات 
الحركية  االإعاقة  ذوي  من  وطفلة  طفاًل   1,344 ودمَج  تاأهيَل 
وتدريب  ديين،  والتوحُّ الب�سري  وال�سعف  والذهنية،  وال�سمعية 
366 معلمًا واأخ�سائيًا اجتماعيًا واإداريًا واأمهات اأطفال من ذوي 
الخا�سة،  للتربية  ومركزًا  20 جمعية غير حكومية  االإعاقة )من 

و76 مدر�سة في اأمانة العا�سمة و13 محافظة(.

التربية  خدمات  تعزيز  اإلى  االأخرى  ال�ستة  الم�ساريُع  وهدفت 
وقد  الخا�سة.  التربية  ومراكز  الجمعيات  تقدمها  التي  الخا�سة 
تنوعت اأن�سطة هذه الم�ساريع بين تاأثيث وتجهيز المبنى الجديد 
الحديدة،  محافظة  في  الذهنية  االإعاقة  ذوي  تاأهيل  لمركز 
االإعاقة  ذوي  االأطفال  مع  العمل  كيفية  حول  معلمًا   20 وتدريب 
م�سابين  اأطفال   10 تدريب  اإلى  باالإ�سافة  وال�سمعية،  الذهنية 
المهارات  على  �سبوة  محافظة  في  واأمهاتهم  الدماغي  بال�سلل 
المالذ  بجمعية  العاملين  من   8 وتدريب  والتعليمية،  الحياتية 
والبرامج  التوحديين  االأطفال  مع  العمل  حول  ذمار  بمحافظة 

التعليمية والحياتية الموجهة لهذه الفئة.

التربية ال�صاملة والخا�صة

طبيبًا   45 تدريب  اإلى  هدفت  م�ساريع   7 على  الموافقة  تمت 
العاملين  من   80 وتدريب  لالأطفال،  النمائي  التاأخر  في  ومعلمًا 
في مجال الطفولة واالإعاقة حول تنمية الطفولة المبكرة والتدخل 
المبكر )برنامج البورتج( ، وتزويد م�ست�سفى خليفة )في التربة، 
لتقديم  الالزمة  الطبية  واالأدوات  بالتجهيزات  تعز(  محافظة 
في  االأطفال  اأطباء  وتدريب  لالإعاقة،  المبكر  االكت�ساف  خدمات 
الم�ست�سفى حول االكت�ساف المبكر والت�سخي�س الوظيفي العالجي 

للدليل  عملية  اأدلة  اإعداد  اإلى  باالإ�سافة  المختلفة..  لالإعاقات 
المرجعي في االكت�ساف المبكر لالإعاقة وتدريب مدربين وطنيين 
عليه. كما تم دعم التعليم قبل المدر�سي في 4 ريا�س اأطفال عامة 
محافظتي  في  جمعيات  لثالث  تابعة  ريا�س  و3  المكال  بمدينة 
عدن وذمار، وذلك من خالل تاأثيث وتجهيز 10 ف�سول وتزويدها 
تعديل  46 معلمة في  تدريب  وكذا  المنا�سبة،  التعليمية  بالو�سائل 

�سلوك االأطفال ذوي الن�ساط الزائد.

تنمية الطفولة المبكرة

التاأهيل المجتمعي واالمتداد بالخدمات اإلى االأرياف
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تم تطوير 12 م�سروعًا هدفت اإلى تعزيز دور االإتحاد الوطني لجمعيات 
المعاقين اليمنيين وفروعه، وذلك من خالل تاأثيث وتجهيز فروع االإتحاد 
والتدريب  التاأهيل  مركز  خدمات  وتعزيز  المحافظات،  من  عدد  في 
وتدريب  ح�سرموت(،  �سيئون،  )في  الخا�سة  االحتياجات  لذوي  المهني 
ف�ساًل  االإ�سارة..  ولغة  التدريبية،  والبرامج  الخطط  اإعداد  في  كوادره 
بالو�سائل  وتزويدها  المكال،  بمدينة  للطفل  العامة  المكتبة  تاأهيل  عن 
التعامل  كيفية  حول  بالمكتبة  االإداريين  توعية  اإلى  باالإ�سافة  الم�ساعدة 
من  االإعاقة  ذوي  االأطفال  لتمكين  وذلك  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  مع 

اال�ستفادة من المكتبة ومحتوياتها.

وفي نف�س الم�سار، تم التعاقد مع خبراء دوليين الإجراء تحليل موؤ�س�سي 
لجمعيات  الوطني  واالتحاد  المعاقين  وتاأهيل  رعاية  ل�سندوق  معمق 
يخدم  بما  الموؤ�س�ستين،  الأداء  تطويرية  روؤية  لو�سع  تمهيدًا  المعاقين 
اال�ستهداف الجيد ل�سريحة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وي�ساهم في ديمومة 

الخدمات المقدمة لهم.   

لالإعاقة،  الوطنية  لال�ستراتيجية  االأولية  الم�سودة  من  االنتهاء  تم  كما 
وتمت مناق�ستها في ور�ستي عمل في اأمانة العا�سمة ومحافظة عدن.

الدعم الموؤ�ص�صي

حمايـة االأطفال

نفذ القطاع خالل العام 19 م�سروعًا ا�ستهدفت حماية االأطفال المعر�سين 
والتدريب  والم�ساندة  الدعم  تقديم  خالل  من  وذلك  والعنف،  لالإ�ساءة 
للعاملين معهم وتح�سين بيئتهم والخدمات المقدمة لهم. وتركز اأن�سطة 

هذا المكون في تح�سين البنية التحتية، والتدريب، والتوعية.

باأمانة  المركزي  وال�سجن  اليمن  ن�ساء  اتحاد  مع  بالتعاون   - تم  فقد 
العا�سمة - اإعادة تاأهيل ق�سم االأحداث )من 16–18 �سنة( في ال�سجن، 
برنامج  تاأ�سي�س  اإلى دعم  باالإ�سافة  48 حدثًا..  ي�ستهدف حوالي  والذي 
اأمانة  في  للجانحات  االأمل  دار  الجانحات في  للفتيات  الالحقة  الرعاية 
الدار  في  وكوافير  حلويات  معملي  وتاأثيث  تجهيز  خالل  من  العا�سمة 
وتاأهيل 40 من فتيات الدار في مجالي التجميل و�سنع الحلويات.. وكذا 
بمحافظة  مديريات   4 في  االجتماعية  المراقبة  مكتب  وتجهيز  تاأثيث 
عدن، وبناء وا�ستكمال تجهيز وتاأثيث مركز للحماية االجتماعية الموؤقتة 

للطفولة في حر�س )محافظة حجة(.

وتم تدريب معلمين، واأخ�سائيين اجتماعيين ونف�سيين، واأطفال واأحداث 
واأيتام، ومجال�س اآباء واأمهات، واأئمة وخطباء م�ساجد، واأع�ساء مجال�س 
وزارات  وممثلي  االأطفال،  برلمان  واأع�ساء  طالبية  ومجال�س  محلية 

وجمعيات عاملة في ق�سايا االأطفال.. وذلك في مجاالت �سملت االأ�ساليب 
الرعاية  ومفاهيم  االجتماعية،  والمراقبة  للعقاب،  البديلة  التربوية 
مع  والتعامل  اليتيم،  اأو  للحدث  النف�سية  والجوانب  والالحقة،  البديلة 
واإعادة  الحدث،  الطفل  وحقوق  االحتجازية،  غير  والتدابير  الحدث، 
م�سكالت  مع  والتعامل  والنزاعات،  الحرب  ل�سحايا  النف�سي  التاأهيل 

الطالب ال�سلوكية.

توعوي  مل�سق  و1,000  كتيب   500 طباعة  تمت  التوعيـة،  مجال  وفي 
حول مخاطر تهريب االأطفال والجزاءات القانونية على جرائم ا�ستغالل 
توعية  حلقات  تعز(  محافظة  )في  اأي�سًا  َوُعقدت  وتهريبهم..  االأطفال 
اإب(  جامعة  )في  وجرى  الطفل،  وحقوق  المواليد  ت�سجيل  اأهمية   حول 
3,300 طالب وطالبة  اأكثر من  منها  ا�ستفاد  توعوية  تنظيم محا�سرات 
لت�سعين  توعوية  ور�س  ُعقدت  كما  االأقارب.  وزواج  الوراثية  االإعاقة  حول 
من اأع�ساء المجال�س المحلية في اأمانة العا�سمة ومحافظتي عدن وتعز 

حول حقوق الطفل.

تطوير ال�صراكات

حكومية  غير  )منظمة   CBM منظمة  مع  االجتماعي  ال�سندوق  نظم 
العمل  ور�سة  الخا�سة(  االحتياجات  ذات  الفئات  برعاية  تعنى  دولية 
التخطيطية الثانية الأف�سل الممار�سات في مجال االإعاقة )في محافظة 
وفريق  المنظمة  خبراء  زيارات  نتائج  عر�س  اإلى  هدفت  والتي  اإب(، 

واالقت�سادية  وال�سحية  التعليمية  للخدمات  التقييمية  ال�سندوق 
واالجتماعية المقدمة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة في المحافظة. كما هدفت 
اأف�سل ممار�سات االإعاقة في اليمن،  اإلى الخروج بخطة م�سروع  الور�سة 

والذي �سيتم تنفيذه عام 2011 بالتعاون بين ال�سندوق والمنظمة.
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االإطار 5    
ا�صراقات اأمل في حياة االأ�صخا�س ذوي االإعاقة في حجة

 كانت نظرة المجتمع لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة في مدينة عب�س 
اأنهم ال  اإليهم على  ُينظر  )محافظة حجة( قا�سرة، حيث كان 
يمكن اأن ي�ساركوا في اأي عمل فاعل في المجتمع، وال ي�ستطيعون 
اأي ن�ساط.. ولتغيير هذه النظرة، لعبت لجنة التاأهيل  ممار�سة 
المجتمعي دورًا كبيرًا لن�سر الوعي بين اأفراد المجتمع والتعريف 
كغيرها من  كريمة  تحيا حياة  اأن  في  الحق  لها  الفئة  باأن هذه 
اأفراد المجتمع.. فلها الحق في التعليم وغيره من �سئون الحياة.
حيث  للتنمية،  االجتماعي  لل�سندوق  ذلك  في  الف�سل  ويعود 
حر  بانتخاب  نف�سه  المجتمع  من  اللجنة  هذه  تاأ�سي�س  دعم 
َبها على الوظائف االإدارية والمالية المحا�سبية،  ومبا�سر.. ثم َدرَّ
والتاأهيل  االإعاقة  مفاهيم  على  اللجنة  في  العاملين  َب  َدرَّ كما 

المجتمعي.. وتم تزويُد مقر اللجنة بكامل االأثاث والتجهيزات 
الالزمة لت�سيير اأعمالها، وتنفيذ م�سح ميداني للمدينة لالفراد 
ال  البيوت  في  مخفية  كانت  حاالت  اأظهر  الذي  االعاقات  ذوي 
 227 )منهم  حالة   661 االإعاقة  ذوي  عدد  بلغ  تغادرها، حيث 
الجهود  ت�سافر  اإلى  يدعو  الذي  االأمر  �سنة(..   18 �سن  دون 
تاأهيل وحماية لهوؤالء االأطفال.. وهو ما �سيتم  لتقديم خدمات 
هوؤالء  لي�سبح  المجتمعي  التاأهيل  برنامج  خالل  من  تنفيذه 

اأفرادًا فاعلين في المجتمع وموؤثرين فيه.

 هادي اإبراهيم الحكمي
مدير لجنة التاأهيل المجتمعي )عب�س، حجة(

اإلحاقها  والداها  حاول  عامًا   11 العمر  من  تبلغ  التي  الطفلة 
قريناتها  مثل  التعليم  من  اأمكن  ما  على  لتح�سل  بالمدر�سة 
اإعاقة  من  تعاني  اأنها  فاطمة  م�سكلة  كانت  ولكن  بالمدر�سة.. 

�سمعية �سديدة.
اأبواها  خاللها  �سعر  العام،  ون�سف  عامًا  الو�سُع  هذا  ا�ستمر 
وتعوُد منها دون  المدر�سة  اإلى  ابنتهما تذهب  الأن  �سديد  بياأ�س 

ن ي�سجعهما. فائدة ُتذكر اأو تح�سُّ
فاطمة؟  اأ�سبحت  فاأين  االآن،  اأما  الما�سي..  العام  كان  هذا 

وكيف نجدها؟
)مدينة  الر�سيد  هارون  مدر�سة  في  تعليمها  تتلقى  االآن  اإنها 
مع  للتعامل  المنا�سب  التدريب  تلقين  معلمات  يد  على  حجة( 
اأو  �سديدة  االإعاقة  درجة  كانت  �سواء  فاطمة،  كحالة  حاالت 
متو�سطة.. لذا نحن اليوم نجُد م�ستوى التح�سيل التعليمي لهذه 

الطفلة يتح�سن، وهي تكت�سُب معارَف 
المحيط  المجتمع  مع  والتوا�سل  لالت�سال  جديدًة  ومهاراٍت 
الو�سائل  با�ستخدام  تدر�س  وهي  الكبيرة  المتعة  وتجد  بها.. 

واالألعاب الموجودة في غرفة الم�سادر.
للطفلة،  م�سرقًا  م�ستقباًل  يتوقعون  ومعلماتها  الطفلة  والدا 
خا�سة واأنها تتمتع بمواهَب متعددٍة كالر�سم والزخرفة.. ونتوقع 
تنميتها من خالل المتابعة الم�ستمرة والرعاية الجادة لها من 

معلماتها ووالديها والمجتمع.

ابت�صام مبارك
معلمة غرفة الم�صادر، مدر�صة هارون الر�صيد 

)مدينة حجة(

التاأهيل المجتمعي

ا�صراقة اأمل في حياة فاطمة
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 كانت المحافظة تفتقر اإلى اأب�سط خدمات 
قيادات  بع�س  اإن  بل  ال�ساملة،  التربية 
على  يكونوا  لم  بالمحافظة  التربية  مكتب 
 - ال�ساملة  التربية  بمفهوم  تامة  دراية 

ناهيك عن اأهميتها ومهامها.
ال�سندوق  تدخل  قبل  كان  ذلك  كل 
ال�سندوق  دعم  بعد  اأما  االجتماعي.. 
اأ�سبح  ال�ساملة،  التربية  اإدارة  الأن�سطة 
ميدانيًا  وعماًل  قواًل،  ال  فعاًل  وجودها 
االإدارة  عززت  فقد  ورق.  على  ا�سمًا  ال 
منها  مدر�سة،   12 في  Kوتو�سعت  دورها 
5 مدار�س يدعمها ال�سندوق. وقد اأ�سهمت 
على  م�ساعدتنا  في  ال�سندوق  تدخالت 
ذوي  االأطفال  اأمور  اأولياء  نظرة  تغيير 
التعليمي  اأبنائهم  م�ستقبل  نحو  االإعاقة 

طالما هناك مبادرات �سادقة للدمج في 

التي  االنجازات  ومن  العادية.  المدار�س 
قدمها ال�سندوق لالإدارة تنفيذ م�سح اأولي 
دقيقة  بيانات  قاعدة  توفير  اإلى  اأف�سى 
مدار�س  محيط  في  االإعاقات  ذوي  عن 
التربية ال�ساملة بالمديرية، ت�سكل مرجعية 
�سواء  وغيره..  الخطط  بناء  في  اأ�سا�سية 

لالإدارة اأو الجهات ذات العالقة.
ذوو  يح�سل  اأن  هو  االإدارة  وطموح 
في  حقهم  على  الخا�سة  االحتياجات 
يتعامل  كيف  المجتمع  ويفهم  التعليم، 
معهم ك�سريحة لها وجودها وحقها في كل 

مناحي الحياة.

نبيلة ح�صين المغنج
مدير اإدارة التربية ال�صاملة 

)حجة(

التربية ال�صاملة.. بين الواقع والطموح
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المياه والبيئة
ت�صهم تدخالت ال�صندوق في زيادة التغطية بخدمة المياه في التجتمعات االأكثر احتياجا من خالل 

دعم م�صاريع مياه تعتمد على م�صادر مياه متجددة كمياه االأمطار. وتندرُج تحت قطاع البيئة م�صاريُع 
اإدارة المياه العادمة، واإدارة المخلفات ال�صلبة، والحفاظ على المياه والتربة.. باالإ�صافة اإلى 

التدريب، والتوعية ال�صحية والبيئية، والبناء الموؤ�ص�صي.
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* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

الجدول 4

بلَغ عدُد الم�ساريع التي تم االلتزام بها خالل العام في قطاع المياه 144 م�سروعًا بتكلفة تقديرية 
ت�سُل اإلى 33.4 مليون دوالر، بينما بلغ عدد م�ساريع البيئة 27 م�سروعًاً بتكلفة تقديرية تبلغ    3.7 
مليون دوالر. وبذلك، ي�سل عدُد م�ساريع قطاَعْي المياه والبيئة التي تمت الموافقة عليها خالل 

عام 2010 اإلى 171 م�سروعًا، وبتكلفة بلغت حوالي 37 مليون دوالر )الجدول 4(.

موؤ�صرات م�صاريع قطاَعْي المياه والبيئة 

البيــان
البيئةالمياه

تراكمي )1997– 2010(2010تراكمي )1997–2010(2010

1441,60427251عدد الم�ساريع التي تم تطويرها

33,384180,1473,67742,919التكلفة التقديرية )األف دوالر(

24187 * 1831,141*الم�ساريع المنجزة

19,83487,7672,79318,996المن�سرف )األف دوالر(

2172,9461602,695الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(

50505048ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(

5915,298461,308العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

َز القطاُع في توجهاته على تنفيذ م�ساريَع  َركَّ
للفئات  المياه  خدمة  لتوفير  الكلفة  قليلة 
التغطية  تعريف  )بح�سب  فقرًا  االأكثر 
الجهات  جميع  بين  عليه  المتفق  بالمياه 
اهتمام  اإعطاء  مع  القطاع(،  في  العاملة 
معارفه  وا�ستخدام  المجتمع  لم�ساركة 
وخبراته المحلية التقليدية. ويغطي القطاُع 
العامة،  )الخزانات  االأمطار  مياه  ح�ساَد 
المو�سلة  والمياه  الخا�سة(،  وال�سقايات 
وتدريب  ال�سغيرة،  وال�سدوَد  باأنابيَب، 

وتاأهيل ال�سركاء.
وقد ركزت توجهات خطة 2010م في قطاع 
ال�سكان  تزويد  في  الم�ساهمة  على  المياه 
بخدمة المياه بهدف الم�ساعدة في تحقيق 
ا�ستهداف  وتح�سين  الوطنية،  االأهداف 
ومتابعة  للمياه،  احتياجًا  االأكثر  المناطق 

وتقييم الم�ساريع التجريبية التي نفذت في 
وممنهج  منظم  ب�سكل  الما�سية  ال�سنوات 
يثبت  لل�سركاء  وا�سحًا  دلياًل  تعطي  بحيث 
لتبنيها  دعمهم  ي�سمن  وبالتالي  جدواها، 
اإلى  باالإ�سافة  تنفيذها..  في  والتو�سع 
تحقيقه  يمكن  ما  اإلى  ال�سركاء  انتباه  لفت 
المختلفة  المياه  تقنيات ح�ساد  با�ستخدام 
في حل الكثير من الم�ساكل التي تعاني منها 
المجاري  �سبكات  كطفح  الرئي�سية  المدن 
المياه  تغذية  وق�سور  االأمطار،  موا�سم  في 
ال�سوارع  ور�سف  �سفلتة  ب�سبب  الجوفية 
على  الحفاظ  بدون  العامة  وال�ساحات 
م�ستوى التغذية لالأحوا�س التي تتزود منها 

هذه المدن بالمياه.

قطاع المـياه
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تمت الموافقة على تمويل 12 م�سروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 3.4 
66,495 �سخ�سًا بمياه مح�سنة عبر �سبكات  مليون دوالر لتزويد 
مياه بطول اإجمالي 94,936 مترًا، �سملْت  2,125 تو�سيلة منزلية 
و7 مناهل عامة. وقد و�سل اإجمالي الم�سروعات المنفذة تراكميًا 

اإلى 241 م�سروعًا، بتكلفة تقديرية بلغت 23 مليون دوالر، وطول 
اإجمالي حوالى 1.3 مليون متر واأكثر من 432 منهاًل عامًا ي�ستفيد 

منها اأكثر من مليون �سخ�س.

نموذج من �صقايات تجميع مياه االأمطار من اأ�صطح المنازل - البي�صاء 

ح�صاد مياه االأمطار-الخزانات العامة
االأمطار،  مياه  لح�ساد  م�سروعًا   37 تمويل  على  الموافقة  تمت 
بركة  و62  مك�سوفتان،  بركتان  منها  مائية  من�ساأة   70 ت�سمل 
م�سقوفة، و6 كرفانات.. ب�سعة اإجمالية لهذه المن�ساآت ت�سل اإلى 
�سرب  واأحو�س  تر�سيب  اأحوا�س  من  ملحقاتها  مع  م3.   89,782
الحيونات، باالإ�سافة اإلى �سبكات مياه بطول اإجمالي7,466  مترًا 

و21 منهاًل لخدمة 28,641 م�ستفيدًا.  لي�سل عدد م�ساريع هذا 
 51.7 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  م�سروعًا   745 اإلى  تراكميًا  القطاع 
مليون دوالر، و�سعة اإجمالية بلغت 1.2 مليون م3  لخدمة اأكثر من 

مليون م�ستفيد.

ح�صاد مياه االأمطار – ال�صقايات الخا�صة 
تمت الموافقة على تمويل 79 م�سروعًا لح�ساد مياه االأمطار من 
اإجمالية  ب�سعة  )خزانًا(  �سقاية   6,539 ت�سمل  المباني،  اأ�سطح 
 88,140 لخدمة  378,242م3  اإلى   ت�سل  الخزانات  لهذه 
اإلى   2010 عام  في  تم  الذي  االأثر  تقييم  اأ�سار  وقد  م�ستفيدًا. 
باعتبارها  و�سيلة منا�سبة  ال�سقايات  ال�سندوق في  اهمية تدخل 
م�ساريع  عدد  اإجمالي  لي�سل  الريفية،  لال�سر  المياه  لتوفير 

اأكثر  بلغت  اإجمالية  بتكلفة  399 م�سروعًا  اإلى  تراكميًا  ال�سقايات 
من 89 مليون دوالر ا�ستفاد منها حوالى 360 األف �سخ�س، وقد 
بلغت م�ساهمة الم�ستفيدين في هذا النوع من الم�ساريع اأكثر من 
65 %. وقد و�سل عدد ال�سقايات المنفذة تراكميًا اإلى 31,730 

�سقاية خا�سة.

المياه المو�صلة باأنابيب
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ُتعد محافظة البي�ساء من اأفقر محافظات اليمن مائيًا نظرًا 
جوف  اإلى  المياه  تغلغل  تمنع  التي  ال�سماء  ال�سخور  لوجود 
الإن�ساء  مالئمة  المنطقة  جعلت  الخا�سية  هذه  اأن  اإال  االأر�س 
كثير  نفذت  وقد  فيها.  بالمياه  واالحتفاظ  المائية  الحواجز 
االأهالي  اأن  اإال  الناجحة  الحواجز  من  العديد  الجهات  من 
وقفوا ينظرون اإليها ل�سنين ويتمنون قطرة الماء في منازلهم 
نظرًا لبعد مواقع ال�سدود وانخفا�سها عن قراهم مما يتطلب 

م�سخات لرفع المياه.

بم�ساريع  خا�سة  �سيا�سة  ال�سندوق  طور   2008 عام  خالل 
فتح  مما  والتوزيع(  لل�سخ  اآالت  )با�ستخدام  الممكننة  المياه 
خدمة  تح�سين  في  للم�ساهمة  ذمار  فرع  اأمام  وا�سعًا  الباب 
الحواجز،  هذه  من  باال�ستفادة  البي�ساء  محافظة  في  المياه 
فنفذ عدد من الم�ساريع التي ت�ستحق الوقوف عندها والتعلم 
مجاري  م�سروع  الفرع  نفذ  كما  بها.  الفروع  وتعريف  منها 
تجريبي في الخف والحيكل/ ذي ناعم ا�ستخدمت فيه تقنية 
المفاعالت الالهوائية في معالجة المجاري. وقد نفذت وحدة 
المياه زيارة تعليمية ميدانية �سارك فيها جميع مدراء الفروع 
و�سباط المياه في كافة الفروع، حيث زاروا م�سروع مياه رزيقة 
ذي   / والحيكل  الخف  مجاري  وم�سروع  غ�سام/المالجم  اآل 

ناعم واطلعوا على مكونات الم�سروعين.

رزيقة  مياه  م�سروع  مّثل  فقد  المياه،  م�سروع  على  وبالتركيز 
اآل غ�سام  اأحد اأحدث م�ساريع ال�سندوق االجتماعي الفريدة 
وانفتاحه  ال�سندوق  �سيا�سات  والمعبرة عن مرونة  نوعها  من 
م�سروعًا  اأ�سحى  اإنه  بل  المخل�سة.  المحلية  المبادرات  على 
نموذجيًا ا�ستدعى الفريق الزائر للم�سروع للتعلم منه وليغدو 
مدى  ودرا�سة  وت�سغيله  عمله  اآلية  تقييم  ي�ستحق  نموذجًا 

اال�ستفادة منه في تنفيذ م�ساريع المياه الم�ستقبلية.

يتكون الم�سروع من بئر يدوية اأ�سفل حاجز اآل غ�سام وم�سخة 
تقوم ب�سخ المياه من البئر اإلى خزان برجي على مرتفع جبلي 
القابعة  اآل غ�سام  اإلى جميع منازل وقرى عزلة  و�سبكة توزيع 
اأ�سفل الجبل )ذات 6,300 ن�سمة( وتو�سيالت منزلية ووحدة 
واإ�سدار  الم�سروع  اإدارة  في  الكمبيوتر  على  تعتمد  م�سروع 

فواتير اال�ستهالك.

تفّرد هذا الم�سروع اأواًل في كونه ثاني م�سروع ينفذه ال�سندوق 
من  مبا�سرة  تتغذى  تر�سيحية  بئر  من  مح�سنة  مياه  لتوفير 
مكونات  ت�سغيل  اآلية  في  وثانيًا  الزراعة  وزارة  نفذته  حاجز 
ق�سيرة  ر�سالة  اإال  تتطلب  ال  اإلكترونية  بطريقة  الم�سروع 
الم�سروع  ت�سغيل  لجنة  برئي�س  الخا�س  المحمول  الهاتف  من 
يقول  االبتكار.  ذلك  �ساحب  وهو  بحران”  “نا�سر  المواطن 
يهوى  اأنه  مجتمعه  تنمية  في  الن�سط  القروي  وهو  نا�سر 
االبتكارات  من  عدد  وله  وااللكترونية  الكهربائية  الهند�سة 
فعل  كما  المجتمع  لتطوير  يتبناها  من  تنتظر  التي  المفيدة 
اأع�ساء  لروؤيته  بال�سعادة  نا�سر   �سعر  ابتكاره.  مع  ال�سندوق 
بعث  حينما  وا�ستغرابًا  ابتهاجًا  يهللون  وهم  ال�سندوق  فريق 
نا�سر بر�سالة تليفونية ق�سيرة من منزله وراأوا �سمام اأنبوب 
الخزان البرجي يفتح من تلقاء نف�سه تبع ذلك ت�سغيل م�سخة 
�سفط المياه من ال�سد اإلى الخزان، ثم اإيقاف ت�سغيل الم�سخة 
نا�سر.  من  مماثلة  ر�سالة  بعد  امتالئه  بعد  ال�سمام  واإغالق 
وزاد من ذهول الفريق اأن اأخبرهم نا�سر باأنه يمكن التحكم 
بتعبئة الخزان وفتح �سبكة الري بذات الطريقة وهو في مدينة 

�سنعاء اأو عدن اأو اأية منطقة في اليمن.

في هذا ال�سدد، يفيد رئي�س وحدة المياه بال�سندوق باأن هذه 
التقنية الب�سيطة يمكنها الحد من هدر المياه في حال انك�سار 
وفا�س  مفتوحًا  ال�سماَم  الم�سغُل  ن�سي  اإذا  اأو  االأنابيب  اأحد 
الخزان الأن نا�سر ابتكر مقيا�سًا لم�ستوى المياه داخل الخزان 
يمكن اأن يراقبه الم�سغل عن بعد وهو في بيته، كما اإنها توفر 
ويلبي  البعيد  الخزان  موقع  اإلى  الذهاب  في  الم�سغل  جهد 
طلب القرية للمياه في غ�سون دقائق قليلة - ولو كان ذلك في 
اأن عملية التعلم من  اأهمية هو  منت�سف الليل. التطور االأكثر 
مياه  هيئة  اطلعت  ثمارها، حيث  باإ�سقاط  بداأت  قد  الم�سروع 
يدوية  اآبار  تنفيذ  في  وبداأت  الم�سروع  عمل  �سير  على  الريف 
بداأ  كما  المحافظة.  مناطق  من  عدد  في  مماثلة  تر�سيحية 
وال�سرف  للمياه  المحلية  الموؤ�س�سة  من  بم�ساهمة  ال�سندوق 
لالإ�ستفادة  م�سابه  مياه  م�سروع  بتنفيذ  بالبي�ساء  ال�سحي 
ية” و “الخوعة” اللذين نفذا من قبل  من حاجزي مياه “الدِّ
و  )اآل ح�سن  لثالث عزل  مياه مح�سنة  لتوفير  الزراعة  وزارة 

ال�سادة وذاهبة( بعدد �سكان يتجاوز 8,800 ن�سمة.

االإطار 6  
م�صروع مياه رزيقة اآل غ�صام يفتح اآفاقًا وا�صعة 

في م�صاريع ال�صرب في اليمن
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تدريب وتاأهيل ال�صركاء

تم خالل العام و�سع الترتيبات الالزمة للبدء بتنفيذ البرنامج الخا�س بال�سندوق لمواجهة �سحة المياه في عموم الجمهورية خالل الفترة 
وفقًا  البرنامج  الجمهورية من هذا  لتوزيع مخ�س�سات مديريات  ور�سة عمل  الوحدة  100 مليون دوالر، حيث نظمت  وبمبلغ   2011-2014
لموؤ�سرات فقر المياه والفقر العام لقرى الجمهورية ح�سب التعداد ال�سكاني لعام 2004م وكذا م�سح ميزانية االأ�سرة لعام 2005. كما تم خالل 
الور�سة مناق�سة واإقرار الخطط التف�سيلية لكل فرع لتنفيذ مخ�س�ساته من البرنامج وبما ي�سمن تنفيذ البرنامج خالل فترة البرنامج. وتمت 

مناق�سة وتعديل واإقرار اآلية ا�ستهداف و تنفيذ م�سروعات البرنامج الخا�س.

وفي اإطار تدريب وفرز اال�ست�ساريين في القطاعات الفرعية للمياه والبيئة، قامت فروع عدن وعمران وحجة بتنفيذ 3 دورات تدريبية لتاأهيل 
ا�ست�ساريين في ح�ساد مياه االأمطار، كما قاَم كلٌّ من فروع عمران والحديدة وتعز واإب بتنفيذ دورة لتاأهيل ا�ست�ساريين في الت�سميم واالإ�سراف 

على م�ساريع المياه الممكننة. 

ونظرا الأهمية الدور الذي يقوم به الم�سرف الفني في الموقع واأثره في نجاح اأو ف�سل الم�سروع، قامت الوحدة باإعداد المادة التدريبية وتدريب 
فنيي اإ�سراف في ح�ساد مياه االأمطار والمياه الممكننة في كل من فروع عمران وتعز والمكال وعدن واإب دورة تدريبية لغر�س فرز االكفاء 

منهم للغ�سراف على م�ساريع ال�سندوق.

تطوير ال�صيا�صات 

تم خالل هذا العام تطوير روؤية القطاع للمرحلة الرابعة لل�سندوق )2011–15(، وكان اأهم محور �سملته الروؤية هو اال�ستهداف الذي �سيكون 
خالل المرحلة الرابعة موجهًا نحو التجمعات ال�سكانية االأكثر احتياجا للمياه بناًء على الموؤ�سرات والبيانات التي ا�ستخل�سها ال�سندوق من 

نتائج تعداد عام 2004.

خزان بيت فارع  ـ  بالد جنب  ـ  عمران
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المخلفات  واإدارة  العادمة،  المياه  اإدارة  القطاع  اأن�سطة  ت�سمُل 
ال�سلبة والتوعية المجتمعية، وتدريب وتاأهيل اال�ست�ساريين.
م�صروع البنية التحتية لمدينة �صبام ح�صرموت: 

موؤ�س�سة  مع  ال�سندوق  تمويله  في  ي�سترك  الذي  الم�سروع  يعمل 
الدعم الفني االألمانية )GTZ( على تنفيذ بنية تحتية متكاملة 
والكهرباء،  والهاتف  والمياه  المجاري  �سبكة  ت�سمل  للمدينة، 
ولهذا  االأمطار.  مياه  وت�سريف  ال�سوارع  ر�سف  اإلى  باالإ�سافة 

ونظرًا  الم�سروع.  لتنفيذ  خا�سة  وحدة  تاأ�سي�س  تم  فقد  الغر�س 
التنفيذ يتم يدويًا  فاإنَّ  التاريخية،  المدينة  لح�سا�سية مباني هذه 
متو�سط  و�سل  وقد  بة.  ومدرَّ ذات خبرة  عمالة محلية  عن طريق 
واالإنارة  والكهرباء  والمياه  المجاري  �سبكات  في  االإنجاز  ن�سبة 
لجميع   %  12.3 اإلى  المنزلية  وال�سباكة  والر�سف  والهاتف 
خا�س  م�سروع  على  الموافقة  تمت  اآخر،  جانب  من  المكونات. 

بترميم وتاأهيل �سور مدينة �سبام ح�سرموت.

قطاع البيئة

المياه  اإدارة  في  م�ساريع  اأربعة  على  العام  خالل  الموافقة  تمت 
هذه  احتوت  وقد  ن�سمة.  األف   33,188 حوالي  لخدمة  العادمة، 
مترًا    34,150 بطول   مجاٍر  خطوط  مكوناتها  في  الم�ساريع 

و977  منهاًل، وكذلك 1,300 تو�سيلة منزلية. وبهذا ي�سل العدد 
التراكمي لم�ساريع اإدارة المياه العادمة اإلى 85 م�سروعًا، بتكلفة 

تقديرية بلغت 26.6 مليون دوالر تقريبًا. 

نظافة  م�سروع  لتجهيز  واحد  م�سروع  تمويل  على  الموافقة  تمت 
مدينة باجل باآليات ومعدات ومخزن، فيما و�سل عدد  الم�ساريع 

تراكميًا في اإدارة المخلفات ال�سلبة اإلى 42 م�سروعًا بتكلفة 

اإجمالية بلغت 5.5 مليون دوالر تقريبًا هدفت في مجملها اإلى بناء 
لبع�س  ال�سلبة  المخلفات  واإدارة  نظافة  م�ساريع  ودعم  الم�سالخ 

المدن الرئي�سية والثانوية. 

م�صروع البنية التحتية لمدينة �صبام - ح�صرموت

اإدارة المياه العادمة

اإدارة المخلفات ال�صلبة
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تم تطويُر وتعديل معايير خا�سة للتدخل في القطاعات الفرعية للبيئة �سملت ال�سرف ال�سحي والم�سالخ والحمامات العامة وت�سجير المدار�س 
والمخلفات ال�سلبة.  

ال�صرف ال�صحي التام بقيادة المجتمع 
بقيادة  التام  ال�سحي  ال�سرف  منهج  تنفيذ  ال�سندوُق  يوا�سُل 
للمناطق  ال�سحي  ال�سرف  تح�سين  ي�ستهدُف  والذي  المجتمع، 
قرية   20 باإعالن  االحتفال  العام  هذا  خالل  تم  وقد  الريفية. 
وذمار  المحويت  محافظات  في  ال�سحي  ال�سرف  في  نموذجية 
وعمران وتعز. والإيجاد بدائَل فعالة وقليلة الكلفة للتو�سع في تنفيذ 
قادة  طريق  عن  التنفيذ  بتجربة  البدء  العام  خالل  تم  المنهج، 
واإب  تعز  محافظات  في  لقراهم  المجاورة  القرى  في  المجتمع 

وعمران، وبمعدل ع�سر قرى في كل محافظة.  

مر�س  حول  ور�سة  بتنظيم  العام  اأوائل  ال�سندوُق  قاَم  كما 
جميع  ا�ستهدفت  انت�ساره..  من  الحد  واإجراءات  البلهار�سيا، 
تعريف  تم  حيث  ال�سندوق،  في  والبيئة  المياه  م�ساريع  �سباط 
ال�سباط بالمر�س ومخاطره ال�سحية والعوامل البيئية وال�سلوكية 
حجم  على  التعرف  اإلى  باالإ�سافة  انت�ساره..  على  الم�ساعدة 
الواجب  االإجراءات  الور�سة  ناق�ست  كما  اليمن.  في  الم�سكلة 
اتخاذها في تدخالت ال�سندوق لمنع من انت�سار المر�س، �سواًء 

عند ت�سميم اأو تنفيذ البرك المك�سوفة اأو ال�سدود ال�سغيرة.

اإحدى مراحل تطبيق منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة المجتمع. 
قرية عميقة - �صبر الموادم - تعز

التدريب والتوعية
والتوعية  التدريب  لغر�س  م�سروعًا   20 على  الموافقة  تمت 
تدريب  وكذا  وبيئية،  �سحية  توعية  حملة   144 تنفيذ  اإلى  تهدف 
البيئية المحدثة الخا�سة  �سباط وا�ست�ساريين على خطة االإدارة 

بال�سندوق، ومتابعة وتقييم م�ساريع ال�سرف ال�سحي التجريبية 
التي نفذت في بع�س المحافظات، لي�سل عدد الم�ساريع تراكميًا 

في مجال التدريب والتوعية اإلى 85 م�سروعًا.

تطوير ال�صيا�صات 
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االإطار 7  
فكرة �صغيرة تنت�صل طرقوة من الغرق في الم�صتنقع العتيق

“لم ت�سلنا �سفينة النجاة لتنقذ قرية طرقوة من الغرق المتكرر 
اإال بعد �ست ع�سرة �سنة من اال�ستغاثات وكان قبطانها ال�سندوق 
فقير  اهلل  عبد  عمر  االأخ  ي�سف  هكذا  للتنمية.”   االجتماعي 
قرية  عن  المحلي  المجل�س  وع�سو  الم�ستفيدين  لجنة  )رئي�س 
طرقوة اإحدى قرى مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة( تدخل 
ال�سندوق النقاذ القرية المنخف�سة التي عادًة ما ي�سفها الجوار 
اإذ ما تلبث االأمطار الهاطلة عليها اأن تحيلها  بـ”القرية الغارقة”، 
بع�س  ويجبر  بيوتها  ويدخل  اأحيائها  في  يركد  وا�سع  م�ستنقٍع  اإلى 
في  اأقاربهم  بيوت  في  الأيام  والعي�س  بيوتهم  هجر  على  اأهلها 
ديارهم.  داخل  من  المياه  ي�سرفوا  اأن  اإلى  اإرتفاعًا  اأكثر  مناطق 
وبعد عودتهم لها يحظر على �سكانها االأربعة اآالف ن�سمة الخروج 
الم�ستنقع  اإال لل�سرورة الق�سوى ب�سبب ركود  من بيوتهم الأ�سابيع 
مياه  قريبة ت�سرف  �سائلة  فبالرغم من وجود  القرية.  اأحياء  في 
االأمطار المارة فيها اإلى وادي زبيد، اإال اأن و�سط القرية التي تبعد 
م�سافة 150 مترًا عن ال�سائلة ال يعلو عن �سطح ال�سائلة اإال بفارق 

70 �سم فقط.

يقول عبد اهلل اأنه خالل تلك االأعوام ا�ستجابت موؤ�س�ستان تنمويتان 
المقترحة  طريقتهما  جدوى  لعدم  ان�سحبتا  لكنهما  لال�ستغاثة 
ال�سندوق  “وبداأ  المنطقة،  انخفا�س  �سدة  ب�سبب  للتدخل 
االجتماعي العمل في حل الم�سكلة بعد 8 اأ�سهر من ت�سليم المجتمع 
جيدًا  االأمر  در�س  الذي  بالحديدة  ال�سندوق  فرع  اإلى  لطلبهم 
�ساحة  ور�سف  قلياًل  البيوت  ومداخل  ال�سوارع  م�ستوى  رفع  وقرر 
مركز القرية باالأحجار ب�سكل مائل نحو المجرى واإن�ساء خزانين 
المجرى  من  المنخف�سة  المنطقة  في  االأر�س  تحت  مجاورين 
المت�سا�س كل مياه االأمطار، ليقوم الخزان االأول با�ستقبال المياه 
ما  اإذا  حتى  قاعه  في  تتر�سب  التي  واالأحجار  باالأتربة  المخلوطة 
امتالأ، بداأت المياه تفي�س اإلى الخزان المجاور، ومنه اإلى اأنبوب 
�سخم ينقل تلك المياه اإلى مجرى ال�سائلة وتت�سرف مياه االأمطار 

ال�سندوق  اأن�ساأ  كما  االأمطار.  توقف  من  دقائق   10 خالل  تمامًا 
�سفـَّين من الحجر يحددان م�سار المياه داخل اأحياء القرية تعهد 
م�سار  ل�سمان  وراءها  البناء  بعدم  عليها  المطلة  البيوت  مالك 
�سل�س للمياه من جميع االأحياء. لقد كانت فكرة هذا الحل اأكثر من 

رائعة لم يتطرق لها االآخرون من قبل.”

من  طيني  دار  وبناء  داره  هجر  قرر  الم�سكلة  تلك  �سحايا  اأحد 
غرفتين الأع�ساء اأ�سرته الع�سرة في مكان مرتفع بعيدًا عن القرية، 
اأو  بالمالريا  ي�سابون  ال�سغار  خا�سًة  اأبنائه  روؤية  تحمله  لعدم 
خ�سائر  اإلى  باالإ�سافة  االأمطار  مو�سم  حل  كلما  البرد  اأمرا�س 
اقت�سادية في االأثاث والغذاء جراء البلل. ي�سير الحاج علي اأحمد 
ويظل  بيته  داخل  �سم   80 اإلى  يرتفع  المياه  م�ستوى  اأن  اأحجف 
عن  يعجزون  ثم  الأيام  الدار  خارج  اإلى  المياه  ي�سرفون  واأ�سرته 
 10 لفترة  للمدر�سة  والذهاب  والعمل  حوائجهم  لق�ساء  الخروج 
عندما  الحيوانات  بروث  المختلط  الم�ستنقع  اأخو�س  “كنت  اأيام 

اأ�سطر للخروج. كان ذلك هو و�سعنا لع�سرات ال�سنين.”

وزارة  فرقة  اأن  اإلى  ي�سير  اأحجف  اهلل  عبد  �سالم  القرية  عاقل 
ال�سحة لر�س المبيدات �سد البعو�س لم تجد اأية حالة مالريا في 
القرية بعد انجاز الم�سروع. كما اأكد اأن 80 % من بيوت القرية 

الـ370 ا�ستفادت ب�سكل مبا�سر من الم�سروع. 
وعن فوائد الم�سروع االأخرى، يعود رئي�س لجنة الم�ستفيدين ليوؤكد 
“وب�سبب  واقت�ساديًا.  وتعليميًا  وبيئيًا  �سحيًا  القرويين  ا�ستفادة 
تقدمنا  بال�سندوق،  ثقتنا  وقوة  تنموي  مرفق  اأي  من  قريتنا  خلو 
بطلب م�سروع مياه �سرب ممكننة، وتمت الموافقة عليه وو�سعه في 
خطة عام 2010 خالل وقت ق�سير، مما حدا بنا اإلى اال�ستراك 
في القرية في حفر بئر المياه وتم اختبار مالءمته للم�سروع بنجاح 
كعالمة على جديتنا في ت�سهيل وانجاح م�سعى ال�سندوق القادم.”
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الزراعة والتنمية 
الريفية

ينفُذ ال�صندوُق م�صاريع انتاجية زراعية وحيوانية في 23 
مديرية �صمن 5 محافظات تعتمد على االأمطار بهدف تمكين 
�صغار المزارعين في المناطق الُم�صتهَدفة من تطوير وتنويع 

وت�صويق منتجاتهم.
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* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

والتنمية  بالزراعة  المتعلقة  والفعاليات  االأن�سطة  في  يندرج 
التدخل  وبرنامج  الزراعة،  قطاع   - رئي�ٍس  ب�سكٍل   - الريفية 
للم�ساهمة في  الم�ساريع فئات فقيرة  المتكامل. وا�ستهدفت 
ذات  م�ساريع  تمويل  خالل  من  المعي�سية  اأحوالها  تح�سين 
قدرات  بناء  وكذا  تحتية  بنية  وم�ساريع  اقت�سادي  طابع 

الم�ستهدفين .

م�سروعا   121 على  الموافقة   2010 العام  خالل  تم  وقد 
دوالر  مليون   12.8 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  الزراعة  قطاع  في 
تقريبًا، فيما بلغت الم�ساريع الموافق عليها في قطاع التدخل 
المتكامل 36 م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت 2.4 مليون دوالر 

تقريبًا )الجدول 5(.

موؤ�صرات م�صاريع الزراعة والتنمية الريفية

التدخل المتكامل الزراعة
تراكمي البيان 2010 تراكمي  2010

203 36 247 121 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها
13,801 2,400 19,396 12,833 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

111   * 22 68   * 35 الم�ساريع المنجزة
10,073 1,641 4,189 2,191 المن�سرف )األف دوالر(

299 23 417 215 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(
32 34 35 50 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(
403 63 461 23 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

الجدول 5

تدريب اإحدى المجموعات االإنتاجية على البيطرة - خبت النويرة - المحويت
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قطاع الزراعة
يندرج �سمن هذا القطاع برامُج ت�سمل مكون االنتاج الريفي والمياه للتنمية الزراعية.

مكون االإنتاج الريفي في م�صروع الزراعة المطرية وتنمية الثروة الحيوانية

وي�ستمُل م�سروُع الزراعة المطرية والثرة الحيوانية على 3 مكونات 
الحيوانية  الثروة  وتطوير  البذور،  تح�سين  اإدارة  ُن  تت�سمَّ رئي�سة، 
ُت�ْسرُف  الريفي..  االإنتاج  وتنمية  البيطرية،  الخدمات  وتح�سين 
تنفيذ  على  لها،  التابعة  والموؤ�س�سات  والري،  الزراعة  وزارة 
المكّونين االأول والثاني، بينما يتولى ال�سندوُق االجتماعي تنفيذ 
المكون الثالث في 23 مديرية َتْتَبُع 5 محافظات منها 4 مديريات 
والحديدة  حجة  من  كلٍّ  في  و5  ولحج،  المحويت  من  كلٍّ  في 

و�سنعاء. 

يتمثُل الهدُف التنمويُّ للبرنامج في االإ�سهام في تنمية المجتمعات 
المعي�سية  م�ستوياتها  تح�سين  من  وتمكينها  الفقيرة،  المحلية 
اإدارة  وتح�سين  الريفية  المناطق  في  الفقر  من  والتخفيف 
القدرات  لبناء  قنوات  عدة  خالل  من  وذلك  الطبيعية،  الموارد 
ودعم الم�سروعات االإنتاجية، وتح�سين االإنتاج الزراعي )ب�سقيه 
النباتي والحيواني( في مناطق الزراعة المطرية، وتطوير اأنظمة 
مجموعات  في  المزارعين  �سغار  وتنظيم  التقليدية،  الزراعة 
�سغاَر  الم�سروُع  وي�ستهدُف  اإنتاجية.  اقت�سادية  اأن�سطة  لتطوير 
الريفية  المناطق  في  ون�ساء(  رجال  )من  المزارعين/المنتجين 
على  الزراعة  في  المعتمَدة  المناطق  ذلك  في  بما  المطرية، 
تلك  �سكان  عدد  يبلُغ  )حيث  والغيول..  والعيون  بال�سيول  الري 
المحافظات 5.7 مليون ن�سمة، وت�سُل م�ساحة االأرا�سي المزروعة 
فيها اإلى 88,000 هكتار، بينما يتجاوُز عدُد االأغنام واالأبقار في 

تلك المحافظات 4.5 مليون راأ�س(.

12 مديرية جديدة �سمن  اإلى  البرنامج  تو�سع   ،2010 عام  وفي 
مجتمعًا   138 واإقرار  اإختيار  وتم   الخم�س  البرنامج  محافظات 
محليًا يتم العمل حاليًا فيها. كما تم اإناطة م�ساريع البرنامج اإلى 

فروع ال�سندوق بداًل من المركز الرئي�سي.

اإجمالي   بلغ  المجموعات،  تكوين  مرحلة  ا�ستكمال  �سياق  وفي 
المديريات  في   2010 عام  خالل   تكوينها  تم  التي  المجموعات 
الجديدة  اإلى  1577  مجموعة منتجين ومنتجات ريفيين )406 
و458   ، حجة  محافظة  في  ريفيين  ات   منتجين/  مجموعات 
محافظة  في  مجموعة   218 و  الحديدة  محافظة  في  مجموعة 
في  مجموعة  و258  �سنعاء،  محافظة  في  مجموعة  و237  لحج، 
محافظة المحويت.. باالإ�سافة اإلى 165  لجنة منتجين/منتجات 

في 165 مجتمعًا محليًا.

لتنفيذ  للمجموعات  المالي  الدعم  اإطار  وفي   ، ال�سدد  هذا  في 
م�ساريعها االإنتاجية ،  وحتى نهاية عام  2010 تم ت�سكيل 2183 
مجموعة، وقد مول البرنامج 923 مجموعة منتجين/ ات منها في 
مجاالت اقت�سادية عدة �سملت الثروة الحيوانية )اإنتاج وت�سمين( 
اليدوية  والحرف  الغذائية  وال�سناعات  والنحل  والدواجن  
والحفاظ على التربة والمياه  والتقنيات الحديثة وتح�سين البذور 
ا�ست�سالح  البيطرة،  والعنب،   والبن  وانتاج وت�سويق الخ�سروات 

مدرجات وزراعة الزيتون. 

وفي مجال تدريب وبناء القدرات نفذ البرنامج 20 دورة تدريبية 
الزراعية  المحا�سيل  بع�س  واإنتاج  وزراعة  البيطرة،  في مجاالت 
مثل الزيتون، كما ت�سمنت اأي�سًا بناء القدرات التنظيمية والفنية 
لمجاميع االنتاج الريفي التي تم ت�سكيلها وتقديم الم�سورة الفنية 

الم�ستمرة لها.
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الجدول 6

المجموعات االإنتاجية التي تم ت�صكيلها وتمويلها �صمن برنامج الزراعة المطرية

عدد المديرياتالمحافظة
عدد عدد المجموعات الممولة

المجموعات 
التي تم ت�سكيلها االإجمالياأخرىزراعةنحلثروة حيوانية

5168593716280401حجه
516145812226398الحديدة

4143301021204693لحج
56515924113284�سنعاء

45517199100407المحويت
2359216683829232183االإجمالي

فقد  والري(،  الزراعة  وزارة  قبل  من  تنفيذها  يتم  )والذي  للم�سروع  والثاني  االأول  المكونين  مع  الم�سترك  الفني   بالتن�سيق  يتعلق  وفيما 
فنيي  تدريب  برنامج  تنفيذ  بتمويل  الخا�سة  االإجراءات  ا�ستكمال  ويجري حاليًا   ،  ) االأول  المكون   ( بذور  64 مجموعة  لتكوين  التمويل  تم 
الرعاية ال�سحية بيطرية ل�سبعين رجاًل وامراأة من مناطق عمل المكونين االأول والثاني يتم تر�سيحهم من قبل لجان المنتجين الريفيين في 

المجتمعات الم�ستهدفة للمكون الثالث من الم�سروع.

المياه للتنمية الزراعية

الفرعي  القطاع  هذا  في  تنفيذها  تم  التي  الم�ساريع  عدد  و�سل 
اإلى  و�سلت  تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا،   60 اإلى   2010 عام  خالل 
توفير  اإلى  بها  قام  التي  التدخالت  وتهدف  دوالر.  مليون   9.5
االنجرافات  من  الزراعية  االأرا�سي  وحماية  التكميلي  الري  مياه 
القات  زراعة  اإحالل  وتجريب  الري  اأنظمة  بع�س  اإلى  باالإ�سافة 
اإعداد  على  اأي�سا  التركيز  تم  كما  المختارة.  المناطق  بع�س  فى 
مياه  من  الري  �سبكات  في  الم�ستقبلية  للتدخالت  الدرا�سات 
ال�سدود المنفذة، و الم�ساهمة في تحديث قاعدة بيانات ال�سدود 
مجال  فى  وطنية  مائية  خارطة  الإعداد  الوطني  البرنامج  �سمن 
ذات  المائية  الم�ساقط  في  التدخالت  ازداوجية  لمنع  ال�سدود 
البيئية  التاأثيرات  من  وللتقليل  المحدودة  ال�ساكبة  الم�ساحات 
ال�سلبية في اأ�سفل الم�ساقط المائية. باالإ�سافة اإلى اال�ستمرار في 
اآليات  تجريب وحدات الغاز الحيوي على م�ستوى القرية وخا�سة 
ال�سيانة المجتمعية. ولهذا الغر�س يتم التدخل في منطقتين في 

اإب والتي تتميز بتوفر المياه ودرجة الحرارة المنا�سبة  محافظة 
هذه  تبنى  في  االهالى  ورغبة  الحيوانية  الثروة  اإلى  باالإ�سافة 

التقنية.
وقد ا�ستملت هذه التدخالت على 3 م�ساريع ري من مياه �سطحية 
الري،  واأنظمة  المائية  الم�ساقط  الإدارة  م�سروعًا  و13   ، وجوفية 

و19 م�سروعًا الإن�ساء �سدود �سغيرة متعددة االأغرا�س.

االأول  هدف  ن�ساطين  على  والتوعية  التدريب  مكون  ا�ستمل  فيما 
اأنظمة  الم�ساريع على ت�سميم  اال�ست�ساريين و�سباط  اإلى تدريب 
مياه الري ، واالآخر اإلى التن�سيق مع قطاع الري في وزارة الزراعة 
الزراعية  للتنمية  بالمياه  الخا�سة  التدخالت  تح�سين  بهدف 

وبرنامج االأ�سغال كثيفة العمالة في مناطق الم�ساقط المائية.

التوعية باأ�صرار القات

وفي مكون اإحالل زراعة القات، تم تنفيذ م�سروع بال�سراكة مع مكتب البنك الدولي في �سنعاء يهدف اإلى اإعداد ا�ستراتيجية ات�سال وطنية 
للتوعية باأ�سرار القات وتقليل الطلب عليه.
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تعتبر المدرجات اأحد اأهم مميزات الزراعة في اليمن حيث 
قال اأحد الموؤرخين “اإن اليمنيين ا�ستجابوا لتحدي الطبيعة 
م�سدرًا  لتكون  المدرجات  ببناء  ال�ساهقة  الجبال  فطوعوا 
الن�ساط  الزراعي  الن�ساط  ويعد  الغذائي”.  الأمنهم  هامًا 
اال�سا�سي لليمنيين في تح�سين م�ستواهم المعي�سي باالإ�سافة 
على  والمحافظة  الح�ساري  التراث  هذا  على  الحفاظ  اإلى 
البيئة وبالرغم من الجهودالكبيرة التي تبذل من المزارعين  
لحماية هذه المدرجات من التدهور واالنهيار اال ان جهودهم 
االخرى  والعوامل  المحدودة  امكانيتهم  تظل �سعيفة في ظل 
)طبيعية –اقت�سادية –اجتماعية(. لذا فقد راأى ال�سندوق 
فنية  منظومة  على  يرتكز  تجريبي  م�سروع  بتنفيذ  يقوم  ان 
متكاملة ل�سيانة واعادة تاأهيل المدرجات) جدران مدرجات 
(في  ت�سجير  التكميلي،  للري  مياه  خزانات  تهدئة،  ،حواجز 
مناطق الزراعة المطرية التي لها  اأولوية و هي من المناطق 
�سئياًل  قدرًا  اإال  تملك  ال  عادة  والتي  فقرًا  االكثر   الريفية 
للمخاطر  المعر�سة  المناطق  من  اي�سًا  وكذلك  الموارد  من 
االأ�سا�سية  البنية  اإلى  تفتقر  التي  النائية  والمناطق  والكوارث 
بناء قدراتها  اإلى  اي�سُا بحاجة  والتي  والخدمات االجتماعية 
امكانيات  و  لظروف  االخرى  بالجوانب  االخذ  مراعاة  مع 

االهالي المتوفرة والعوامل االخرى .

واختيار  بدرا�سة  ال�سندوق  به  يقوم  الذي  التدخل  بداأ  وقد 
بمحافظتي  وبرع  القبيطة  مديرتي  في  تجريبين  موقعين 
ودرا�سة  بتحديد  بعدها  ال�سندوق  وقام  والحديدة،  لحج 
ذلك  وعقب  الم�ستهدفة،  المجتمعات  مع  التدخالت  طبيعة 
تم البدء في تنفيذ اأعمال وتدخالت متعددة ومتنوعة قام بها 
لجدران  اإن�سائية  اأعمال  على  ا�ستملت  اأنف�سهم  الم�ستفيدين 
المياه وجدران الحماية  وكذا حواجز  المدرجات وم�سارف 
الم�ستفيدين  بم�ساعدة  بعدها  ال�سندوق  ليقوم  التهدئة، 
الزراعي  التكامل  نظام  الإدراج  المالئمة  البيئة  تهيئة  على 
تنفيذ  وكذا  النباتي،  الغطاء  وا�ستعادة  لمعالجة  )حراجي( 

حمالت للتوعية واالإر�ساد بين اأو�ساط المزارعين. 
الم�ستفيدين  اإفادة  وبح�سب  العمليات  جميع  نفذت  وقد 
اأنف�سهم بطرق تقليدية وب�سورة ممتازة تفي بالغر�س المتوقع 
منها باإ�سراف مهند�سين من ذوي الخبرة، واأ�سهم في اإنجاح 
للم�سروع  الم�ستفيدين  عند  الكبير  الحما�س  التجربة  هذه 
كما  المطلوبة.  الم�ساهمات  بقية  ال�ستكمال  كبير  وا�ستعداد 
يقوم ال�سندوق وب�سكل متوا�سل بتوفيرالدعم الفني للم�سروع.

االإطار 8  
االإدارة المتكاملة ل�صيانة المدرجات الزراعية 

)في اأكثر من محافظة(

حماية االأرا�صي وتاأهيل نظام الري ال�صيلي لقرى نا�صر التبة - العين - �صبوة
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وهو برنامٌج تنمويٌّ متعدُد التدخالت، ي�سعى اإلى تح�سين االأو�ساع 
قدرة  وتعزيز  فقرًا  االأكثر  المناطق  في  واالجتماعية  االقت�سادية 
يهدف  كما  مناطقها  لتنمية  المبادرة  على  المحلية  المجتمعات 
تخطيط  في  المحلية  ال�سلطة  اإ�سراك  في  االإ�سهام  اإلى  البرنامج 

وتنفيذ واإدارة الم�سروعات التنموية  في المناطق االأ�سد فقرًا.

مناطق   4 في   )2005-2001( االأولى  المرحلة  تنفيذ  بداأ 
نتائج  �سوء  وعلى   ،2005 عام  البرنامج  َم  ُقيِّ ثم  بالجمهورية، 
التقييم اثبتت التجربة نجاحها ، تم االنتقال اإلى المرحلة الثانية 
فيها  الم�ستهَدفين  عدُد  ي�سل  مناطق،   8 تغطي  والتي  للبرنامج، 

اإلى 63,000 �سخ�س.

فروع  عبر  البرنامج  بتنفيذ   2010 عام  خالل  البدء  تم   كما   
محافظات  في  جديدة  )عزل(  مناطق  ت�سع  باختيار  ال�سندوق 
الحديدة، اإب، ذمار، تعز، المحويت، لحج، عمران، ح�سرموت، 
 71,389 اإلى  العزل  هذه  في  الم�ستهدفين  عدد  وي�سل  وحجه. 

م�ستفيدًا.

المجتمعات  قدرات  بناء  ت�سمل  اأن�سطة  بتنفيذ  البرنامج  ويقوم 
الم�ستهدفة في مجاالت اقت�سادية وزراعية تتالءم مع طبيعة كل 
مجتمع  بهدف تنمية الدخل وتح�سين م�ستوى معي�ستها حيث قام 
 17.6 بلغت  تقديرية  بتكلفة  3 م�ساريع  بتنفيذ   2010 خالل عام 
والزراعية  االأن�سطة االقت�سادية  األف دوالر، لي�سل عدد م�ساريع 
تراكميا اإلى 24 م�سروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 402.7 األف دوالر، 

وا�ستفاد منها اأكثر من 11 األف �سخ�س..

كما ينفذ البرنامج اأن�سطة تعليمية تهدف اإلى رفع وعي المجتمع 
باأهميته وتوفير البنية التحتية والتدريب لتجويد العملية التعليمية. 
واإتاحة الفر�سة للذين لم تتح لهم فر�س االلتحاق من خالل دعم 
ف�سول التعليم المجتمعي ومحو االأمية من خالل تاأهيل المعلمين 
الم�ساريع  عدد  بلغ  وقد  الداعمة  التعليمية  الم�سادر  وتوفير 
اإلى  13 م�سروعًا، هدفت في مجملها  التعليم  المنفذة في مجال 
بناء قدرات المعلمين واالإدارات التعليمية لي�سل اإجمالي م�ساريع 
التعليم اإلى 61 م�سروعًا، بلغت كلفتها االإجمالية 4.4 مليون دوالر.

كما يركز البرنامج على توفير البنية التحتية من مباني وتدريب 
للكوادر ال�سحية وتفعيل الخدمات ال�سحية القائمة باالإ�سافة اإلى  
ت�سكيل فرق طوعية من المجتمع لمتابعة اأن�سطة التوعية ال�سحية 
يركز  والتي  التغذية  �سوء  من  االأطفال  حماية  فيها  بما  والبيئية 
عليها البرنامج ب�سورة رئي�سية. وقد نفذ البرنامج م�سروع واحد 
خالل العام 2010، لي�سل اإجمالي م�ساريع ال�سحة 23 م�سروعًا 

بتكلفة اإجمالية و�سلت اإلى 800 األف دوالر.

تو�سيالت  خالل  من  م�ساريَع  البرنامج  ينفذ  المياه  مجال  وفي 
الم�ستهدفة..  المناطق  طبيعة  بح�سب  مياه  ح�ساد  اأو  منزلية 
كما يجري بناء قدرات المجتمع لت�سغيل و�سيانة هذه الم�ساريع. 
وخالل العام تمت الموافقة على 4 م�ساريع مياه، بتكلفة اإجمالية 
و�سلت 1.7 مليون دوالر، لي�سل عدد م�ساريع المياه المنفذة اإلى 
تم  وقد  دوالر.  مليون   6.4 االإجمالية  تكلفتها  بلغت  34 م�سروعًا، 
 / الباحة  )طور  عراعرة  مياه  ا�ستكمال  تم   2010 العام  خالل 
لحج( وم�سروعين في عزلة بني معان�س )و�ساب ال�سافل/ ذمار(.

التدخل المتكامل

التو�صع في البرنامج

 في عام 2010 تم  انجاز المرحلة التح�سيرية  لتو�سيع البرنامج وتنفيذ التو�سع عبر فروع ال�سندوق، حيث تم اختيار ت�سع عزل وعمل درا�سات 
تحديد االحتياجات وت�سكيل وتدريب اللجان التنموية واإعداد الخطط التنموية للمناطق الم�ستهدفة.. وكذا البدء بتطوير الم�ساريع وفق الخطة 

التنموية واأولوية المجتمعات الم�ستهدفة.
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التدريب والدعم 
المؤسسي

ت�صعى برامج هذين القطاعين اإلى تعزيز قدرات �صركاء 
ال�صندوق من موؤ�ص�صات حكومية ومنظمات غير حكومية 

و�صلطات محلية ومجتمعات محلية واأفراد .. وذلك للم�صاهمة 
في تنفيذ  م�صاريع تنمية م�صتدامة. 
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* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

الجدول 7

خالل عام 2010، بلَغ عدُد الم�ساريع التي تم تطويرها 148 
م�سروعًا. وبلغت التكلفة التقديرية للم�ساريع حوالي 5.2 مليون 
دوالر، موزعة بين قطاعي التدريب )89 م�سروعًا، بتكلفة 3.1 
 2.0 بتكلفة  م�سروعًا   59( الموؤ�س�سي  والدعم  دوالر(  مليون 

القطاع  742 م�سروعًا في  تم تطوير  تراكميًا،  مليون دوالر(. 
االول، بكلفة تقديرية تقارُب 16 مليون دوالر، بينما و�سل عدد 
با�ستثمار  م�سروعًا   534 اإلى  الثاني  القطاع  في  الم�سروعات 

يبلغ نحو 25.5 مليون دوالر )الجدول 7(.

 

موؤ�صرات م�صاريع التدريب والدعم الموؤ�ص�صي

الدعم الموؤ�س�سي التدريب
البيان

تراكمي 
)2010–1997( 2010 تراكمي 

) 2010–1997( 2010

534 59 724 89 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها
25,532 2,039 15,951 3,137 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

452 * 38 616 * 74 الم�ساريع المنجزة
19,925 2,422 11,039 1,640 المن�سرف )األف دوالر(

1,282,000 14,000 143,000 16,000 الم�ستفيدون المبا�سرون 
24 29 31 36 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(
655 38 255 42 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

ركزْت م�ساريُع العام على المجاالت والق�سايا المتعلقة ببناء 
والفئات  الجهات  لمختلف  والموؤ�س�سية  الب�سرية  القدرات 
ف�ساًل  التدريب،  في  اال�ستمراَر  التدخل  و�سمَل  الم�ستهدفة. 
ت�سهم  متعددة  مجاالت  في  المحلية  ال�سلطة  قدرات  رفع  عن 

واال�ستمرار  المحلية.  للتنمية  التخطيط  عمليات  تح�سين  في 
لدواوين  الموؤ�س�سي  والتطوير  التحليل  درا�سات  تنفيذ  في 
وتو�سيع  المحلية،  المجتمعات  وتمكين  وتفعيل  المحافظات، 

وتطوير برنامج منا�سري التنمية الريفيين  )روافد(.

تدريب متطوعي محافظة الجوف على اأن�صطة تنموية
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و�سملت القطاعات الفرعية الم�ستهدفة  والدعم البرامجي ما يلي :

دعم الجهات الحكومية
�سملْت التدخالُت خالل العام  على م�ساريَع جديدة  في مجال  الدعم الموؤ�س�سي المتمثل في توفير المباني واالأجهزة والمعدات واالأنظمة 
اللوائح  اإعداد  الموؤ�س�سي  التحليل  ودرا�سات  والجغرافية،  االإدارية  المعلومات  نظم  في  القدرات  ورفَع  والتاأهيَل  التدريَب  واأي�سًا  ال�سرورية، 
البيانات.  جمع  واآليات  والتوثيق،  والفهر�سة  االأر�سفة  اإلى  باالإ�سافة  التقارير..  واإعداد  اال�ستراتيجي،  والتخطيط  التنظيمية،  والهياكل 

وا�ستهدفْت هذه التدخالُت جهاٍت وفروعًا حكومية عديدة، من اأهمها:

-  �سندوق الرعاية االجتماعية وفروعه في المحافظات، والذي تم من خالله موا�سلة تقديم الدعم ل�سندوق الرعاية وبناء قدراته 
لتح�سين م�ستوى الخدمات التي يقدمها لم�ستهدفيه. وخالل العام، تم دعم �سندوق الرعاية لتطوير نظام االأر�سفة والتوثيق من 

خالل توفير التجهيزات ال�سرورية الأر�سيف ال�سندوق، وتدريب المخت�سين على طرق واآليات االأر�سفة بح�سب نظامه الداخلي.

-  دعم مركزين لالأ�سر المنتجة في حيفان )تعز( ومدينة يريم )اإب( لرفع قدراها التنظيمية والفنية. وتهدف هذه المراكز اإلى 
م�ساعدة االأ�سر الفقيرة في االعتماد على نف�سها من خالل العمل الذي يتنا�سب مع قدراتها، وا�ستهداف اأكبر عدد من االأ�سر في 

االعتماد على الذات، وتح�سين م�ستواها  المعي�سي.

-  دعم بناء مقر مكتبة عامة  في مديرية غيل باوزير )ح�سرموت(  وكذا دعم  المكتبة العامة للكتب والمخطوطات بمدينة جبلة  
والمكتبة العامة في مدينة البي�ساء بالتجهيزات واالثاث وتدريب االإداريين .

-  دعم الهيئة العامة لالأرا�سي والم�ساحة والتخطيط العمراني  في تقديم التجهيزات والمعدات الخا�سة  بنظام الت�سجيل العقاري 
العيني، ونظام المعلومات الجغرافية الموزع وتدريب عدد من موظفيه.

-  دعم عدد من درا�سات التحليل الموؤ�س�سي  لكل من لجان التحكيم  العمالية  بقطاع عالقات العمل بوزارة ال�سئون االجتماعية 
واالإدارة العامة لالإ�سحاح البيئي  بوزارة اال�سغال العامة وفروعها بمحافظات اأمانة العا�سمة عمران وذمار، والوحدات التنظيمية 

ذات ال�سلة ببرمجة الم�سروعات والمتابعة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

-  دعم تاثيث وتجهيز  4 محاكم تجارية في كل من محافظات عدن – �سنعاء – تعز  - المكال كان قد �سبق اإن�ساوؤها بدعم من 
ال�سندوق. وتنفيذ م�سروع دعم موؤ�س�سي للهيئة العامة لحماية البيئة  محافظة الحديدة ،ومركز التوعية البيئية محافظة  تعز. 

للمعلمين والطالب وكذا تعزيز  الداخلي  ال�سكن  تاثيث  الذي ت�سمن  ال�سناعي بخمر / محافظة عمران   التقني  المعهد  - دعم 
متطلبات التدريب في ور�ستي ميكانيك ال�سيارات والكهرباء  وتدريب المدربين في ا�ستخدام التجهيزات الجديدة  للور�س . وتدريب 

كادر الهيئة العامة الأ�سر ال�سهداء في مجال قواعد البيانات.

دعم منظمات المجتمع المدني

ت�سعى  وحدة التدريب والدعم الموؤ�س�سي اإلى موا�سلة العمل على 
تح�سين قدرات المنظمات غير الحكومية لتمكينها من الم�ساهمة  
ب�سكل فاعل  في عملية التنمية  بحيث تتمكن من تقديم خدماتها 
بكفاءة وفعالية ،  تميز العمل هذا العام بدعم  جمعيات اأهليه- 
الموؤ�س�سي  والدعم  التدريب  من  وا�ستفاد   . ونقابات  موؤ�س�سات- 
ما يقارب  53 منظمة غير حكوميه في 13 محافظة. وقد ت�سدر 
وماليه  اإدارية  تدريبيه  حقيبة  اإعداد  العام  لهذا  الوحدة  عمل 
اإلى  االأدلة  وتهدف  الجمعيات.  تلك  احتياج  على  مبنية  متكامله 
والموؤ�س�سات  الجمعيات  اإدارة  في  والعاملين  الممار�سين  تزويد 

عن  النظر  بغ�س  الحديثة  والمالية  االإدارية  بالمهارات  االأهلية 
تزويدهم   اإعدادها  في  روعي  حيث  وموؤهالتهم،   تخ�س�ساتهم 
اأ�س�س  وفق  االأدلة  محتويات  لتطبيق  ال�سهلة  العملية  بالخطوات 
�سليمة ومب�سطة. و�سملت التدخالت اأي�سًا تقديم الدعم الموؤ�س�سي 
تدريبيه-   قاعات  بتجهيز  يتعلق  فيما  حكومية  غير  منظمة  لـ24 
ودعم ور�س التدريب الحرفي والتجهيزات واالثاث االداري، وكذا 
تقديم الدعم في جانب التدريب  لعدد) 29( منظمة غير حكومية 
االدارية،  والمهارات  الحرفية،  التدريبية  المهارات  تطوير  في 

والعمل المحا�سبي.  
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على م�صتوى ال�صلطة المحلية

الدعم البرامجي
تعمل الوحدة �سمن القطاعات الرئي�سية على دعم برامج نوعية 
التنمية  اجل  من  التمكين  برنامج  2010م  للعام  ابرزها  كان 
المحلية الذي  �سغل حيزًا  كبيرًا على الم�ستوى المركزي والفروع، 

ينفذ  الذي  )روافد(  الريفيين  التنمية  منا�سري  برنامج   يليه 
اأكبر عدد من  اإلى  بناء على روؤية ا�ستراتيجية ت�ستهدف الو�سول 

ال�سباب الخريجين الجامعيين .  

برنامج التمكين من اأجل التنمية المحلية
واإعطائهم  المحلية  المجتمعات  تمكين  على  يركز  .البرنامج 
الدور االأ�سا�سي في تقييم اأو�ساعهم ،واإيجاد اآليات تمكن اأع�ساء 
المجتمع في القرى والعزل  من اال�ستراك في عمليات التخطيط ،  
وكذلك اإيجاد اآليات تمكنهم من الم�ساركة بفاعلية في مناق�ستها 
ا�ستجابة  اأكثر  التنموية  الخطط  لجعل  الر�سمية  االأطر  داخل 

وتالوؤمًا مع اأو�ساع النا�س واحتياجاتهم الحقيقية.  

17 مديرية في  2007 في  تاأ�سي�سه عام  البرنامج منذ  وقد عمل 
مجال�س  وع�سوات  اع�ساء  عدد  وو�سل  محافظات.  ت�سع  نطاق 
األف   19 من  اأكثر  اإلى  قرية   1993 في  المنتخبين  القرى  تعاون 
ع�سو )بلغت ن�سبة االإناث حوالى 49 %(، فيما بلغ عدد اأع�ساء 
168 عزلة دخل  وع�سوات اللجان التنموية للعزل المنتخبين في 

فيها البرنامج اأكثر من 3800 )منهم 39 % من االإناث(. 

وقد تم خالل العام 2010 تنفيذ المكونات التالية �سمن برنامج 
التمكين:  على الم�صتوى المركزي

 إدارة النفقات العامة

الو�سع  لتحديد  المركزي  الم�ستوى  على  ميدانية  درا�سة  نفذت 
الجوانب  مختلف  من  للمحليات  العامة  النفقات  الإدارة  الراهن 
ا�ستهدفت �سبع جهات معنية بالمو�سوع  هي وزارة المالية ووزارة 
للرقابة  المركزي  والجهاز  التخطيط  ووزارة  المدنية  الخدمة 
باالإ�سافة  المناق�سات  الف�ساد ولجنة  والمحا�سبة وهيئة مكافحة 
للم�سح  ا�ستمارة  اإعداد  جانب  اإلى   ، المحلية  االإدارة  وزارة  اإلى 

النفقات  باإدارة  ال�سلة  ذات  الجوانب  في  للمديريات  الميداني 
العامة .. وذلك بغر�س اإيجاد معايير ت�سنيف للمديريات الموؤهلة 
المحليات  لتاأهيل  موحدة  اآلية  واإيجاد   ، العامة  النفقات  الإدارة 
النفقات   اإدارة  �سالحيات  نقل  مراحل  و�سبط  الجانب  هذا  في 
برنامج  من  الثالثة  للمرحلة  تاأهيلها  بغر�س  وهذا   ، للمديريات 

التمكين الذي يمكنها من التنفيذ .

1 - دعم دواوين المحافظات والمديريات

 تم اإعداد درا�سات التحليل الموؤ�س�سي لكل من دواوين محافظات 
المهرة والمحويت ، ومديريات كل من ))م�سور/عمران- �سرعب 
الرونة والموا�سط/تعز- دوعن/ح�سرموت- ح�سوين/المهرة( .

 
 كما تم  تنفيذ  ) 3 ( ور�س تدريبية في مجال موجهات التخطيط 
ـ ماأرب (  ـ المهرة  اال�ستراتيجي لدواوين محافظات :) البي�ساء 

والتي ا�ستهدفت قيادات وكوادر ال�سلطة المحلية .

2 - دعم المجالس المحلية

هي  مديريات   4 عدد  في  محلية  �سلطة  ع�سو   230 تدريب  تم 
ملحان/ الموا�سط/تعز-  حبي�س/اب-  ح�سوين/المهرة-  

الم�ساركة   ( منها  المجاالت  من  عدد  في  وذلك  المحويت 
المجتمعية واآليات التخطيط الت�ساركي – اإعداد و�سياغة الخطط 

التنموية على م�ستوى المديرية – واإعداد التقارير التنموية (. 
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على م�صتوى المجتمع

 340 اإلى جانب  المحلي،  المجل�س   105 من اع�ساء  تم  تدريب 
 5 في  القرى  تعاون  ومجال�س  العزل  تنمية  لجان  من  /ة  ع�سوًا 
الداخلية  الطعام +م�سور+الم�سراخ+الحيمة  مديريات هي )بالد 
– دور   المجتمعية   المراقبة  منهجية   ( على  وذلك   ) +�سعفان 
 - الم�سكالت  تحليل     - م�ساركتها  واهمية  المجتمعية   االطر 

اآليات جمع البيانات والمعلومات عن الم�ساريع المتعثرة- �سياغة 
 - التاأييد   ك�سب  ر�سائل  و�سياغة   - المتعثرة  للم�ساريع  التقارير 
توزيع المهام بين اع�ساء المجال�س المحلية واالطر المجتمعية  (  
الجهات  التي تم مناق�ستها مع  المتعثرة  الم�ساريع  بلغ عدد  حيث 

المعنية على اثر هذا التدريب ما يقارب 30 م�سروعًا.

1 - دعم مجالس تعاون القرى

تعاون  مجال�س  وت�سكيل  ذاتية  لمبادرات  المجتمع  تحفيز  تم 
ذات  مبادرات  وتفعيل  رعاية  بغر�س  مديريات   لثالث  القرى  
طابع مجتمعي اهلي تعاوني وذلك في  كال من )�سرعب الرونة + 
الموا�سط/تعز- حبور ظليمة /عمران( حيث و�سل عدد مجال�س 
تعاون القرى الم�سكلة اإلى )287( مجل�س تعاون قرية، نفذت  تلك 
طرق  و�سق  بين)ر�سف  تنوعت  )150(مبادرة  حوالي  المجال�س 

حمالت   – قديمة  برك  تاأهيل  اإعادة   – القرى  لمداخل  فرعية 
 – المخالفة   لالأهالي في حالة  القرى وعمل مراقيم  نظافة في 
– اإن�ساء  اأمية  – فتح ف�سول محو  واأمهات  اآباء  ت�سكيل مجال�س 
�سناديق تكافل– حمالت ت�سجير للمدار�س – حمالت توعية في 

مجال ال�سحة من قبل قابالت من اأبناء المنطقة  ( . 

2 - دعم لجان تنمية العزل

هي لجان تنموية على م�ستوى العزل  يتم ت�سكيلها عقب االنتهاء 
من اإنتخاب مجال�س تعاون القرى من خالل المندوبين الممثلين 
للقرى بغر�س الم�ساركة المجتمعية في تحديد احتياجات العزل 
تم  تنموية  لجنة    71 اثرها  وت�سكل على  التنموية   الم�ساريع  من 

اإ�ستهدافها بعد الت�سكيل  ببرامج تدريبية في عدد من الموا�سيع 
اإدارة   – التفاو�س  وتقنيات  النزاعات  )اإدارة  منها  التنموية 

االجتماعات وعمل المحا�سر – العمل التطوعي والتعاوني.

3 - الدعم في مجال المساءلة والمراقبة المجتمعية
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اإن توفر المادة اأو الموارد الطبيعية مهما كان حجمها 
ال يمكن ان تطلق تنمية اقت�سادية اأو اجتماعية من اأي 
نوع ما لم يكن العن�سر االإن�ساني هو وحده القادر على 
انه  اإعتبار  باالإن�سان على  اإطالقها. فالتنمية مرتبطة 
اأداتها وغايتها. والدول التي تهمل عن�سرها الب�سري 
ُتعد  اإذ  فيها،  تنمية  اأي  لتحقيق  فر�سة  اية  تملك  ال 
التنمية الب�سرية اأحد ثالثة محركات اأ�سا�سية للتنمية 
حياة  دورة  يتاأمل  ومن  لال�ستمرار.  قابلة  الحقيقية 
المتعددة  وبرامجه  االجتماعي  ال�سندوق  م�ساريع 
على  والعمل  الب�سري  العن�سر  قدرات  بناء  اأن  يدرك 
ال�سندوق  غاية  هو  التنمية  قطب  نحو  توحيدها 

الق�سوى ور�سالته االأ�سمى.

اإلى  احيانا  يعود  اأي مجتمع  ايجابية  والخلل في عدم 
عدم ادراكه بقواه وقدراته الداخلية، اأو عدم اكت�سافه 
باإيجاد  الداخل  من  يبداأ  ما  عادة  والتغيير  لها.. 
الفرد  يمتلكها  قدرات جبارة  هناك  باأن  ذاتية  قناعة 

والمجتمع.

.. هذا ما �سعى اإليه برنامج التمكين الذي بدت بوادره 
في بع�س المديريات، وذلك بت�سكيل اللجان التنموية 
بالعملية  للدفع  المجتمع  من  القرى  تعاون  ومجال�س 
التنموية، واكت�ساف الفر�س والموارد المتاحة، َوُح�سن 

ا�ستغاللها..

مديرية  �سحت  الما�سية،  القليلة  الفترة  فخالل 
�سرعب الرونة )محافظة تعز( على اأ�سوات المفار�س 
المهاجل  واأ�سوات  االأ�سم،  ال�سخر  تنحت  والمعاول 
الغبار ترتفع هنا وهناك  ال�سماء، و�سحب  ت�سق عنان 
المنطقة  واأ�سبحت  المجتمعية..  التنمية  يوم  معلنًة 

فهذه طريق  ن�سطة:  نحل  وخلية  مفتوحة،  ور�سة عمل 
وهذه  ُت�سور،  مقبرة  وهذه  ُتر�سف..  واأخرى  ُت�سق، 
جهود  بفعل  يعمل،  وذاك  يبني،  هذا  ُتنظف..  بئر 
طواًل  االأر�س  جابوا  الذين  واال�ست�ساريين  الم�سرفين 
اإدارتهم  وحنكة  تعاملهم  وح�سن  باأخالقهم  وعر�سًا 
ثقته  وتجديد  قادته،  وتفعيل  المجتمع،  مع  للعمل 
العمل  في  والتناُف�س  التعاُون  روح  اإعادة  على  بقدرته 

الخيري التطوعي.

اأعي�س  الذي  في مجتمعي  الظن  اأ�ساأُت  قد  اأكوُن  ربما 
اأني  هو  ال�سلبية  قناعتي  وغيَّر  نظري  لفت  وما  فيه.. 
)عزلة  دهن  قرية  تعاون  مجل�س  اأع�ساء  وزمالئي 
اإحدى  في  للم�ساركة  النا�س  دعونا  االج�سوب( 
ونظرًا  خطتنا..  �سمن  كانت  التي  الذاتية  المبادرات 
االمتحانات  بلجان   - الزمالء  وبع�س   - الن�سغالي 

ل تنفيذها. لل�سهادة االأ�سا�سية، فقد اأجِّ

لكننا عندما عدنا، وجْدنا النا�َس قد �سبقونا بالعمل.. 
حيث با�سروا تنفيذ العمل باكرًا رغم تاأخرنا.. فبداًل 
من قيامنا نحن بتحفيز النا�س، وجْدنا النا�َس هم من 
اإْن دلَّ على �سيء،  يحفزوننا، ويدعوننا للعمل.. وهذا 
فاإنما يدل على فاعلية المجتمع وايجابيته وحبه للعمل 
التعاوني والخيري.. وعلى اأنَّ المجتمَع ال ينق�سه �سوى 

التوجيه والت�سجيع واإثارة النف�س في عمل الخير!

بقلم اأ/ عبد اهلل قائد �صعيد
ع�صو اللجنة التنموية

عزلة االج�صوب، �صرعب الرونة، تعز

االإطار 9  
 رجال التمكين يثيرون غبار التنمية في �صرعب الرونة!
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اليمن   م�ستوى  على  لل�سباب  االول  الوطني  البرنامج  وهو 
الريفية  المناطق  ابناء  من  الخريجين   ي�ستهدف  الذي 
كمرحلة  2004م   العام  في  به  العمل  بداأ  قد  كان  حيث  
ال�ستهداف  الوطني  الطابع  ليعطى  البرنامج  وتو�سع  اولى 
من  وتمكينهم  الخريجين  ال�سباب  من  ممكن  عدد  اكبر 
الريفية  التنموية   الم�سكالت  وتحديد  تحليل  مهارات 
القيام  على  وتحفيزهم  الطوعي  للعمل  تاهيلهم  بغر�س 
بالمبادرات الذاتية و�سط مجتمعاتهم  ال�ستغالل طاقاتهم 
في  للم�ساهمة  وتوجيههم  واأوقاتهم  معارفهم  واإ�ستثمار 

عملية التنمية المحلية . 

2009م   العام   في  تم  الذي  البرنامج  تقييم  اأظهر  كما 
خا�س  ب�سكل  ال�سندوق  على  لمخرجاته  اثرًا   هناك  اأن 
االت�سال من  ا�ستراتيجية  تت�سمنه  الذي  بالتحدي   ربطًا 
يلعبه   الذي  الدور  بطبيعة  التوعية    ( وهو  التغيير   اجل 
بالجهات  وعالقته  اليمن  في  التنمية  في  ال�سندوق  
النتائج  التنمية ( . تم على اثر هذه  االخرى الفاعلة في 
مجتمعًة و�سع ا�ستراتيجية اإ�ستهداف ت�سل اإلى ما يقارب 
تو�سع  موا�سلة  خالل  من  �سنويًا  �ساب/ة   3000 من  

البرنامج  اإنطالقًا من العام 2010م . 

في  تدريبية  دورة    24 تنفيذ   2010 العام  خالل  تم   
التنمية  وم�سكالت  ق�سايا  حول   التا�سي�سية  المو�سوعات 
الريفية اإلى جانب برنامج محو امية مكثف في ا�ستخدام 
الحا�سوب  مدته 16 يومًا اإ�ستفاد منها 628 بينهم  297 
دورات    10 تنفيذ   تم  كما  المحافظات.  كافة  من  �سابة 
تدريبية تخ�س�سية في منهجية البحث ال�سريع بالم�ساركة  
ابناء  من  لـ236  والمتابعة  التن�سيق  لجان  ت�سكيل  واآلية 
– ابين  – ال�سالع  – لحج  – �سبوة  المهرة  محافظات  

– ريمة. 

وتم اأي�سًا، الترويج ال�ستثمار مخرجات هذا البرنامج لدى 
بع�س الجهات العاملة في الميدان مما ادى اإلى ح�سول ما 
يقارب 220 متدربًا/ة على فر�سة عمل موؤقتة، باالإ�سافة 
تنموية   �سابًا/ة على وظائف لدى جهات   23 اإلى ح�سول 

كمن�سقين لبرامج في محافظات مختلفة.

تدريب متطوعين من �صبوة �صمن برنامج روافد

برنامج منا�صري  التنمية الريفيين )روافد(



55 ال�صندوق االجتماعي للتنمية
التقرير ال�صنوي 2010

"روافد"،  برنامج  في  المتميزين  من  مجموعة  من  بمبادرة 
�سنعاء..  ومقرها   2010 عام  خالل  جمعية  اأول  ت�سكيل  تم 
واإدارة  الوحدة  وتوجيهات  بخبرات  م�ستعينة  باالقتراع   تمت 
قاعدة  با�ستخدام  ت�سهيالت  على   ح�سلت  كما   ، البرنامج 
بيانات كافة الخريجين في هذا البرنامج، وانطلقت للتوا�سل 
بين  الت�سبيك  و�سرورة  الجمعية  باأهمية  وتعريفهم  معهم 
يتم  المحافظات  في  فرعية  لجان  خالل  من  المحافظات 
ال�سباب  وق�سايا  الطوعي  بالعمل  المهتمين  من  ت�سكيلها 
على  الطوعي  ال�سباب  من  وطنية  �سبكة  م�ستقباًل  لت�سبح 
م�ستوى الجمهورية. وقد �سممت الجمعية عددًا من الم�ساريع 
الهادفة، وت�سعى للح�سول على الدعم، حيث تقدمت الجمعية 
في م�سابقة الختيارها ك�سريك تنفيذي �سمن مناق�سة تنموية، 
ال�ساحة  على  الرائدة  الجمعيات  من  عدد  مع  فيها  تناف�ست 
اليمنية، حيث و�سلت اإلى مرحلة الت�سفية االأخيرة. وما ميزها 
وانت�سارها  الطوعي،  طابعها  هو  المرحلة  هذه  اإلى  بالو�سول 
في كافة المحافظات، وثقة الجهات ال�سريكة بمخرجات عمل 

ال�سندوق االجتماعي للتنمية.

عينة من المبادرات المكتوبة التي تقدم بها خريجو 
البرنامج

ولدتني  التي  واأمي  االأمية،  من  عام  ب�سكل  قريتي  "تعاني 
االأمية  من  كثيرا  عانين  اللواتي  االأمهات  من  واحدة  تعتبر 
يتطلبه  ما  بكل  واأتكفل  اأنا  �ساأقوم  وجل  عز  اهلل  باإذن  ولكن 
العمل من اجل اأن اعلم اأمي ومن لديها الرغبة في التعلم من 
في  الزائدة  االأمية  تقلي�س  ن�ستطيع  حتى  منزلنا  في  الكبار 

منطقتي بقدر الم�ستطاع"
منى يحيى �صالح الريا�صي، حجة

اأفراد  وكل  واالأمهات  االآباء  توعية  في  جاهدا  �ساأعمل   "
الحقوق  وتو�سيح  االأطفال  مع  التعامل  بكيفية  المجتمع 
خالل  من  الراقية  التربية  وطرق  تجاههم  علينا  الواجبة 

التعامل االأمثل الذي يليق باالإن�سان.
كما �سنقوم جاهدين بعمل حملة توعية في المدار�س وتو�سيح 

حقوق الطفل ليكون اأكثر و�سوحا لمن لم يعرف بعد".

بكر اأحمد غالب �صحطرة، اب 

االإطار 10  
جمعية ال�صباب الريفي للتطوع التنموي
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في مجال رفع كفاءة الموارد الب�سرية ا�ستمر ال�سندوق في تدريب 
اأفراد في مجال م�ساركة المجتمع وفي المجاالت الفنية للم�ساهمة 
في تنفيذ م�ساريعه ورفع جودتها باالإ�سافة اإلى توفير كوادر تنموية 

المتدربين  عدد  و�سل  وقد  العاملة  الجهات  جميع  منها  ت�ستفيد 
خالل العام 2010 اإلى 2355 �سخ�سًا. 

برنامج الم�صاركة المجتمعية 
وتحديد  الو�سع  »تقييم  درا�سات  تطوير   2010 العام  خالل  تم 
اولويات االحتياج » من خالل تطوير اللوائح واالدلة المتعلقة بها 
كافة  م�ستوى  على  والباحثين  المدربين  مهارات  تطوير  وكذلك 
الفروع وذلك من خالل تطوير دليل »مع النا�س«  خا�س بالبحث 
بالم�ساركة  ال�سريع  البحث  منهجية  على  المعتمد  المجتمعي 
PRA، وعقد �سبع ور�س عمل مع ال�سباط القطاعيين و�سباط 

ال�سندوق  فرع  من  المجتعيين  الباحثين  من  وعينة  التدريب 
ملحقًا  ال�سباط  احتياجات  مع  متنا�سب  تقرير  هيكل  وا�سدار 
الدرا�سات  في  المطلوبة  المعلومات  يو�سح  تف�سيلي  دليل  به 
االحتياج  اأولويات  تحديُد  درا�سات  تنفيذ   وكذا  المجتمعية، 
بالم�ساركة لخطة عام  2011، كما تم ت�سكيل لجان الم�ستفيدين 

لـ169 م�سروعًا منفذًا  في  عدد من فروع ال�سندوق.

برنامج رفع كفاءة الموارد الب�صرية المحلية
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الوعي  :)رفع  م�صروع  تنفيذ  ت�صمن 
عدد  الر�سمي(  التاأييد  وك�سب  المجتمعي 
التوعوية  واالأن�سطة  الميدانية  الفعاليات  من 
المختلفة والتي �سبقتها العديد من النزوالت 
اال�ستطالعية  الموقعية  والزيارات  الميدانية 
لت�سوير اأبرز اأماكن ومواقع التلوث وم�سادره 
اللقاءات  من  عدد  عمل  رافقها  والتي 
المت�سررين  المواطنين  بع�س  مع  المتنوعة 
والمعنيين  المحلية  ال�سلطة  قيادات  ومع 
ممثلي  انتخاب  اإلى  باالإ�سافة  بالم�سكلة 
المت�سببة  اأو  المتاأثرة  القرى  من  المجتمع 
ت�سكيل فرق توعية  والتي تم فيها  التلوث  في 
والتي  القرى  تلك  م�ستوى  على  مجتمعية 
وخطباء  المدر�سين  و  )العدول  من  ت�سكلت 
واأمناء  المحلي  المجل�س  واأع�ساء  الم�ساجد 
القرى( ، والتي تالها تنفيذ عدد من الور�س 
واللقاءات  والتوعوية  والتخطيطية  التحليلية 
والمقايل  المدار�س  في  العامة  واالجتماعات 
واالأماكن  ال�سحية  والمرافق  والدواوين 
والمحا�سرات  الخطب  اإلى  باالإ�سافة  العامة 
والمهرجانات  الهادفة  العلمية  والندوات 

الجماهيرية التوعوية الحا�سدة. 

ا�ستهدف البرنامج 32 قرية متاأثرة ومت�سررة 
من التلوث عن طريق فرق التوعية المجتمعية 
الموؤثرة  الو�سائل  من  عدد  م�ستخدمًة 
والم�سموعة  المرئية  والعرو�س  واالأفالم 
الحائطية  واللوحات  والمل�سقات  المختلفة 
والمتحركة  الثابتة  والبنارات  والقما�سية 

والبرو�سورات والبو�سترات والمواد االإر�سادية 
المدر�سية  واالإذاعات  المتنوعة  والتوعوية 
المتنقلة  ال�سوت  ومكبرات  الهادفة 
الموؤثرة  الوثائقية  واالأفالم  اإلى  باالإ�سافة 
وال�سورة  المدر�سية  الكا�سيت  واأ�سرطة 
ال�سلطة  قيادات  ا�ستهدفت  والتي   ، المعبرة 
وقيادات  الم�ستهدفة  بالمديريات  المحلية 
والقيادات  والعدول  واالأعيان  المجتمع 
والقيادات  والطبية  وال�سحية  التربوية 
الكليات  اأ�ساتذة  من  االأكاديمية  والكوادر 
والمدار�س  التربية  كلية  وطالبات  وطالب 
الحكومية في المناطق الم�ستهدفة ومنظمات 
وفئات  �سرائح  وجميع  المدني  المجتمع 
عن  اأ�سفرت  والتي   ، الم�ستهدف  المجتمع 
في  حا�سدة  جماهيرية  مهرجانات  عقد 
وتمويل  بجهد  والنادرة  ال�سدة  مديريتي 
محلي ومجتمعي وطوعي فاعل باالإ�سافة اإلى 
تاأ�سي�س جمعيات محلية م�ستركة للمديريتين 
البيئة  حماية  جمعية   : االأولى  الجمعية   (
من  للحد  الن�سوية  وقاية  جمعية  والثانية   ،
ي�سم  البيئة  حماة  مجل�س  وت�سكيل  التلوث، 
وقيادات  المحلية  ال�سلطة  قيادات  كبار 
الخا�س  والقطاع  االأعمال  ورجال  المجتمع 
م�سكلة  لمناق�سة  والنادرة  ال�سدة  بمديريتي 
عاجلة  ومعالجات  حلول  وو�سع  التلوث 
باالإ�ستراك مع القيادات المجتمعية وال�سلطة 
تنفيذ  اإلى  باالإ�سافة  دمت  بمديرية  المحلية 
المجتمعية  والتبرعات  المبادرات  الكثير من 

الفاعلة للحد من التلوث .

االإطار 11
 رفع الوعي المجتمعي وك�صب التاأييد  المحلي والر�صمي 

فيما يتعلق بم�صكلة تلوث �صيل وادي بنا م/ اإب
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التراث الثقافي
تهدُف اأن�صطة هذا القطاع اإلى االإ�صهام في الحفاظ على االإرث الثقافي الغني والمتنوع 

في البالد، والمحافظة على جوانب التراث الملمو�صة وغير الملمو�صة ذات القيمة 
التاريخية والجمالية، وجذب ال�صياحة واإيجاد فر�س عمل واالهتمام ببناء القدرات 

الوطنية في هذا المجال.
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* ت�صتمُل على م�صاريَع من اأعوام �صابقة، تم اإنجازها عام 2010

الجدول 8

 252 اإلى  6.7 مليون دوالر، ليرتفع العدد التراكمي للم�ساريع في هذا القطاع  اإلى  28 م�سروعًا بالتزام و�سل  اإقرار  2010، تم  خالل عام  
م�سروعا بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 52.7  مليون دوالر )الجدول 8(. 

موؤ�صرات م�صاريع التراث الثقافي
تراكمي )1997–2010( 2010 البيان

252 28 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها

52,665 6,675 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

163  * 21 الم�ساريع المنجزة

36,823 6,030 المن�سرف )األف دوالر(

2,110 238 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

ومن اأن�سطة العام 2010 تقدم العمل في م�ساريع الترميم الكبيرة 
كالجامع الكبير )في �سنعاء( ومدر�سة االأ�سرفية )تعز( والجامع 
ح�سن  وقرية  اإب(  )جبلة،  العز  ودار  كوكبان(  )�سبام  الكبير 
المراحل  عمق  في  االآن  والعمل  �سنعاء(..  )مناخة،  الهجرة 
االإن�سائية والزخرفية، و�سيحتاج اإنجاز العمل فيها ما بين عامين 
وتنوع  االإن�سائي  و�سعها  لتعقيد  نتيجًة  اأخرى  اأعوام  اأربعة  اإلى 

وح�سا�سية القيمة التاريخية واالأثرية فيها.

توفر  عمومًا  الثقافي  الموروث  م�ساريع  اأن  هو  ذكره  المهم  اإن 
مدار�َس عملية لتخريج الكثير من المهارات والخبرات بالتدريب 
الفنيين  والعمال  االإخت�سا�سيين  من  لع�سرات  والعملي  النظري 

المهرة.

ومن االأن�سطة التي تم تنفيذها خالل العام 2010 ما يلي:

اإجتماع تن�صيقي مع وزارة الثقافة
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زبيد

الو�سع  لدعم  المتعددة  تدخالته  عبر  لل�سندوق  المكثفة  الجهود  تتوا�سل 
ومع  العالمي  التراث  قائمة  من  بالخروج  المهددة  زبيد  لمدينة  الحفاظي 
انق�ساء عام 2010 بلغت ا�ستثمارات ال�سندوق في م�ساريع التراث الثقافي 
هذه  اأهم  ولعل  دوالر   7,100,000 مايقارب  اإلى  التاريخية  المدينة  بهذه 
توفير  مع  المدينة  �سوارع  ر�سف  م�ساريع  في  تتمثل  واأكبرها  الم�ساريع 
الكابالت االأر�سية ل�سبكة كهرباء المدينة باالإ�سافة م�سروع ترميم ع�سرات 
اأعيد  التي  القرتب  بوابة  مثل  للمدينة  الهامة  المعالم  من  وعدد  المنازل 
بناوؤها وتاأهيلها وت�سغيلها كمركز لالأ�سر المنتجة واأي�سًا مبنى دار ال�سيافة 
�سهام  باب  مبنيي  وكذلك  للمخطوطات  كدار  وتجهيزه  ترميمه  تم  الذي 
المرحلة  اأعمال  تد�سين  عن  ف�ساًل  القلعة،  من  اأجزاء  اإلى  الفوز  ومدر�سة 

الثانية من ترميم م�سجد االأ�ساعر التاريخي.

اإنقاذ الجامع الكبير بمديرية حي�س

تقدمت اأعمال ترميم م�سجد حي�س االأثري الذي تبين اأنه اأحد اأهم م�ساجد 
الدولة الر�سولية وك�سفت اأعمال الترميم عن زخارف ج�سية هند�سية عالية 
الجودة ت�ساهي مثيالتها في مدر�ستي االأ�سرفية )في تعز( والعامرية )في 
رداع(، عالوًة على ن�سو�س هامة حول نفوذ الدولة الر�سولية في القرنين 

13– 16 الميالدي.

ترميم طريق ح�صن ثالء / عمران

مع قرب اإكتمال اأعمال اإعادة تاأهيل الدرج المو�سل اإلى ح�سن ثالء ال�سهير 
الذي يتمتع بجاذبية �سياحية واأهمية تاريخية عالية خ�سو�سًا لرمزيته فيما 
ع�سر  ال�ساد�س  القرن  في  اليمن  على  العثمانية  ال�سيطرة  بمقاومة  يتعلق 
كبيرة  اأثرية  من�ساأة  اإكت�ساف  العمل  نتج عن  وقد  الميالدي.  وال�سابع ع�سر 
عبارة عن من�ساآت دفاعية �سخمة تعود لع�سور ما قبل االإ�سالم وبع�سها اإلى 
الع�سور االإ�سالمية كما وجدت بع�س الدالئل الهامة التي �ستفيد الباحثين 
تعزيز  اإلى  االأ�سا�س  في  الم�سروع  ويهدف   ، وح�سنها  المدينة  تاريخ  حول 

درجة التوظيف ال�سياحي للموقع والحفاظ عليه.
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الرابعة من  للمرحلة  ال�سندوق  روؤية  تبلور   2010 العام  �سهد 
عملياته 2015-2011 وفي اإطارها الروؤية القطاعية الخا�سة 

بالتراث الثقافي.
ال�سعي  هو  جديدة  خطوط  من  الروؤية  ت�سمنته  ما  اأهم  ولعل 
اأكبر على جوانب فر�س  وتركيز  التدخالت  اثر  لتو�سيع نطاق 
العمل واإدرار الدخل على الفقراء من جوانب التراث المختلفة 
بداأت  بل  فقط  الروؤية  هذه  بلورة  ي�سهد  لم   2010 والعام 
الخطوات االأولى لتنفيذها والتن�سيق المكثف مع الجهات ذات 

العالقة لتو�سيع نطاق تاأثير التدخالت.
منحًى  ياأخذ  الثقافة  وزارة  مع  التن�سيق  بداأ  االتجاه  وفي هذا 
ال�سندوق  روؤية  لبلورة  االأولى  الخطوات  ومنذ  مت�ساعدًا 
للمرحلة الرابعة حيث توج الت�ساور مع وزارة الثقافة بمح�سر 
تفاهم حول اأهم محاورها وذلك في 2009/10/20 ، و�سبق 
ذلك وتبعه عدد من اللقاءات �سبه المنتظمة مع المعنيين في 

وزارة الثقافة زادت على ع�سرة اإجتماعات.
المدن  حماية  بقانون  للدفع  التعاون  على  التفاهم  عن  ف�ساًل 

التاريخية الذي تعثر اإ�سداره طوياًل.
وتبدو الوزارة اليوم اأكثر ا�ستعدادًا لال�ستفادة من روؤى وتجربة 
وبالذات  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  مجال  في  ال�سندوق 
لعمليات  دعمًا  تبدى  كما  التقليدية،  الحرف  الإنعا�س  مقاربته 

ال�سندوق واإ�ستعدادًا لتذليل ال�سعوبات اأمام تنفيذها.
وفي اإطار الدعم الموؤ�س�سي المقدم لوزارة الثقافة فقد وافق 
ال�سندوق على  دعم اأن�سطة التدريب وت�سميم قاعدة بيانات 
المعالم  خارطة  اإنتاج  لم�سروع   التجهيزات  بع�س  وتوفير 
والمواقع االأثرية على م�ستوى الجمهورية وقد تم انجاز المكون 

االأول من الم�سروع المتمثل بتدريب عدد 7 من مخت�سي الهيئة 
العامة لالآثار في مجال نظم المعلومات الجغرافية واال�ست�سعار 
عن بعد والذي �سيمكن المخت�سين من اإدخال بيانات و�سور و 

اإحداثيات المواقع والمعالم االأثرية على الخارطة.
وزارة  مع   2010 �سبتمبر  في  التفاهم  تم  اآخر  جانب  وفي 
مدرو�س  برنامج  اإطالق  على  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الإدراج مناهج الحفاظ العمراني والمعماري بمعايير دولية في 

التعليم الجامعي بالكليات ذات العالقة.
اأما في محور اإدرار الدخل وفر�س العمل فان التن�سيق المبكر 
مع وكالة المن�سات ال�سغيرة SMEPS قد مكن من اأحداث 
الحرفية  المنتجات  وت�سويق بع�س  اختراق وا�سح في تح�سين 
اإنعا�سها. وبالتالي  واالأمريكية  االأوربية  االأ�سواق  في  التقليدية 

لقد حدث ذلك من خالل  االأداء المميز للوكالة.) اإرجع اإلى 
الجزء الخا�س بالوكالة(.

للحفاظ على  لتناول جاد وجديد  اأ�سا�سًا  التجربة  وتتخذ هذه 
الحرف التقليدية من خالل تو�سيع الطلب عليها وت�سويقها.

وفي خط اآخر مواز يتم ت�سليط ال�سوء على ما تحدثه عمليات 
موؤقتة  عمل  فر�س  من  التاريخية  للمعالم  والترميم  التوثيق 
ا�ستثنائية  م�ستويات  اإلى  كثافتها  في  ت�سل  مهارات  وبناء 
)حوالي 90 %( في ترميم طريق ح�سن ثالء اأو ترميم دار 
المن�سات  لك�سف  االأثرية  الحفريات  تتكثف  حيث  بجبله  العز 

الكبيرة والهامة في الموقعين.
لهذه  ي�سيف  الزاوية  هذه  من  الترميم  اأعمال  اإلى  النظر  اإن 
المنظور  من  اكبر  وزنًا  التاريخية  والتدخالت  االأعمال 

االجتماعي ومن منظور بناء القدرات اأي�سًا.

�صهاريج الطويلة – كريتر عدن

اأطلق ال�سندوق مناف�سة دولية الإعداد خطة حفاظ وتو�سيف التدخالت ذات االأولوية لهذا المعلم االأثري الفريد الذي �سيد 
لحماية مدينة عدن من الفي�سانات وتوفير المياه لها )منذ الفترة ال�سبئية على االأرجح  - كون تاريخ ت�سييدها مجهول( 

ويتوقع اأن تنجز الدرا�سات وتبداأ التدخالت الالزمة خالل العام القادم.

االإطار  12
 على اأعتاب مرحلة جديدة.. تن�صيق مكثف من اجل الديمومة وتو�صيع 

المدى وح�صور متزايد لق�صايا فر�س العمل والمنافع المبا�صرة
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وخوو  قنوات  ترميم  �سيانة  من  االأولى  المرحلة  في  االنتهاء  بعد 
الغيل الموؤدية من منابع الغيل اإلى البركة وتاأمينها من عدم ت�سرب 
بتنظيف  الثانية  المرحلة  في  العمل  بداأ  قد  وكان  ملوثات،   اأية 
البركة  ترميم جدران  اأعمال  تلى ذلك  ثم  اأواًل  ومحيطها  البركة 
اإلى  باأنواعها  الملوثات  دخول  لتحييد  محيطها  منا�سيب  وتهيئة 
داخل حو�س البركة. وقد لوحظ جليًا عند تنظيف حو�س البركة 
زيادة معدل تدفق المياه اإلى حو�س البركة كما قام الم�ستفيدون 
من  )دول(  ماء  ح�س�س  لديهم  الذين  الب�ساتين  اأ�سحاب  وهم 
الحقول  اإلى  والموؤدية  البركة  من  ال�سواقي  بتنظيف  الغيل  بركة 
نتيجة  قد طمرت  كانت  اأن  بعد  بان�سياب  الماء  لجريان  وتهيئتها 

لعدم ا�ستخدامها. 
 

الدورة  اأعمال   2010 العام  من  االأخير  الربع  خالل  بداأت  كما 
المخت�سين  من   16 تدريب  ت�ستهدف  التي  المكثفة  التدريبية 
االآثاريين ومهنيي نجارة اأخ�ساب من هيئة االآثار ووزارة االأوقاف 
العنا�سر  وترميم  �سيانة  وتقنيات  مناهج  على  للتدرب  وذلك 
الخ�سبية االأثرية وقد تم االنتهاء من المرحلة االأولى من التدريب  
لتدهور  الم�سببة  والعوامل  الترميم  نظريات  على  تركزت  والتي 
في  البرنامج  ا�ستكمال  القادمة  الفترة  خالل  و�سيتم  االأخ�ساب 
الخ�سبية  العنا�سر  من  عدد  ترميم  �سيتم  حيث  العملي  التطبيق 
االأثرية كجزء من التطبيق العملي ويقوم فريق ايطالي متخ�س�س 
اال�سرفية  ومدر�سة  م�سجد  في  وذلك  والترميم  التدريب  باأعمال 

بتعز.

بعدقبل

م�صروع دعم دار المخطوطات 

حيث تحقق من خالل هذا الم�سروع اإلى جانب مكونه التدريبي توثيق وفهر�سة نحو 3000 مخطوط توثيقًا اليكترونيًا بال�سور وو�سف لمحتوى 
واأهمية كل مخطوط كما تم توفير مواد خا�سة ُجِلبت من األمانيا خ�سي�سًا لحفظ وترميم المخطوطات و�سيتم توزيع هذه المواد لكل من دار 

المخطوطات ب�سنعاء ومكتبة االأحقاف للمخطوطات بتريم.

م�صروع ترميم معالم غيل العوار 
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  االإ�صدارات

ا�سدر ال�سندوق خالل هذا العام بع�س الكتب والدرا�سات التي تعد توثيق لجوانب مهمة من التراث اليمني منها:

- كتاب فن البناء في اليمن وهو كتاب كان قد �سدر في ال�سبعينيات من القرن الما�سي لموؤلفة البروف�سور فرناندو فارندا الذي وثق 
فيه حالة ومفردات وتقنيات البناء في اأنحاء مختلفة من اليمن في تلك الفترة قبل اأن تتعر�س للت�سويه المتزايد.

- كتاب البرونز في اليمن القديم للباحثة الدكتورة عزة علي عقيل الذي تناول �سناعة البرونز في اليمن القديم وقدم ما يثبت تميز 
هذه ال�سناعة في اليمن القديم بتقنيات فريدة من نوعها من حيث الدقة وال�سماكة ، و يجدر بالذكر اأن القطع االأثرية البرونزية 

من اأندر القطع االأثرية عمومًا.

- كتاب الر�سوم ال�سخرية وا�ستيطان اليمن في ع�سور ما قبل التاريخ للباحثة الدكتورة مديحة ر�ساد والدكتور ماري لويز ايز اآن 
الذي تناول هذا النوع من الر�سوم ) المخرب�سات( التي ت�سور جوانب الحياة في ع�سور ما قبل التاريخ وع�سور اأخرى وخ�سو�سًا 
عادات ال�سيد واإ�ستئنا�س الحيوانات وغير ذلك واأ�سار هذا الكتاب كذلك اإلى ما تتعر�س اإليه كثير من هذه المواقع الهامة اليوم من 

تدمير جراء اأعمال قطع االأحجار للبناء ب�سكل خا�س.

- رحلة اإلى �سنعاء للرحالة االيطالي رينزو مانزوني الذي زار اليمن في ال�سبعينيات من القرن التا�سع ع�سر و دًون فيه اإنطباعاته 
وو�سف فيه ب�سكل مف�سل بع�س المدن وخ�سو�سًا �سنعاء وال�سخ�سيات والمناظر الطبيعية والنباتات والعادات واأرفق فيه عدد من 

ال�سور مما يعد توثيقًا مبكرًا لكثيٍر مما تغير اأو اأختفى من هذه المفردات.

للحرف  التوثيق  �سل�سلة  ثانية في  وحلقة  المدينة  بموروث  ال�سندوق  زبيد كجزء من عناية  التقليدية في  للحرف  توثيقي  كتاب   -
اليدوية اأنجر الكتاب المذكور الذي يوثق في جزاأين الحرف التقليدية المتنوعة القائمة والمندثرة في المدينة.

يجدر بالذكر اأن ال�سندوق يوزع ن�سخًا مجانيًة لعدد كبير من المكتبات العامة والجامعات والمراكز العلمية والثقافية المهتمة والجهات ذات 
العالقة، ن�سرًا للوعي والمعرفة عن اأوجه التراث الثقافي اليمني – كما يدر�س حاليًا اآلية لتي�سير االقتناء لالأ�سخا�س المهتمين يتوقع تنفيذها 

خالل الربع االأول من العام القادم.
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برنامج األشغال 
كثيفة العمالة

يقوم هذا البرنامج بتنفيذ م�صاريع النقد مقابل العمل في المناطق المتاأثرة 
بالتغيرات المناخية وارتفاع اأ�صعار المواد الغذائية في مجاالت مثل ح�صاد المياه 

والطرق الريفية وحماية المدرجات الزراعية واإدارة الم�صاقط المائية.
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تم خالل هذا العام تنفيذ 3 دورات تدريبية ا�ستهدفت 80 ا�ست�ساريًا وا�ست�سارية من كافة الفروع لتنفيذ حمالت في مجال 
التوعية بمخاطر �سوء التغذية واأ�سرار القات، ولتكوين نواة توعوية داخل المجتمعات الم�ستهدفة.  

وفي   .2006 عام  نهاية  في  البرنامج  اأن�سطة هذا  ال�سندوُق  بداأ 
2008 بداأ ال�سندوق في تنفيذ ن�سخة جديدة من البرنامج  عام 
نقدية  معونة  تقديم  اإلى  وتهدف  الريفية،  المناطق  على  تركز 
للمجتمعات االأ�سد فقرًا للتخفيف من االآثار ال�سلبية الناجمة عن 

ارتفاع اأ�سعار الغذاء وفق مبداأ “النقد مقابل العمل”.

تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   47 على  الموافقة   2010 العام  خالل  تم 
بلغت 16.3 مليون دوالر تقريبًا، ومن المتوقع اأن تحقق الم�ساريع 733 
 320 البرنامج  الممولة من  الم�ساريع  اإجمالي  بلغ  وقد  يوم عمل.  األف 
م�سروعًا بتكلفة اإجمالية بلغت حوالى 90 مليون دوالر نتج عنها توليد 5 

ماليين يوم عمل تقريبًا. 

مواجهة اأزمة الغذاء )النقد مقابل العمل(

نظرًا لما حققته المرحلة االأولى من البرنامج في ن�سخته الريفية 
م�ستوى  على  مبا�سرٍة  نتائَج  من   )2009 2008–دي�سمبر  )يوليو 
من  الم�ستفيدة  والمجتمعات  البرنامج  في  الم�ساركة  االأ�سر 
المرحلة  تنفيذ   2009 عام  نهاية  في  ال�سندوق  بداأ  اأن�سطته، 
ة حتى نهاية عام 2011، حيث يتوقع  الثانية من البرنامج، والممتدَّ

اأن يتم تمويل 182 م�سروعًا ت�ستفيد منها 26 األف اأ�سرة.
بتكلفة  م�سروعًا   168 على  الموافقة   2010 عام  خالل  تم  وقد 
تقديرية بلغت 20.1 مليون دوالر، يتوقع اأن يتولد منها مليونا يوم 

عمل تقريبًا. 

باالأن�سطة  خا�سًا  اهتمامًا  الثانية  المرحلة  في  البرنامج  اأولى 
والتدخالت التي تخدم المجتمعات بوجه عام، وكذلك التدخالت 
التي ت�ساهم في حماية وزيادة االأ�سول االإنتاجية لالأ�سر الم�ساركة 
المياه  الزراعية وم�ساريع ح�ساد  االأرا�سي  البرنامج كحماية  في 
اأهم تدخالت  ُتعتبر من  والطرق، وكذلك الم�ساقط المائية التي 
في  بالغة  اأهمية  لها من  لما  نظرًا  المرحلة  البرنامج خالل هذه 
واإعادة  باإقامة  وذلك  المختلفة،  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ 
من  التربة  على  للحفاظ  الجبال  �سفوح  في  المدرجات  تاأهيل 
االأرا�سي  وحماية  للزراعة  القابلة  الم�ساحات  وزيادة  االنجراف 

الزراعية في الوديان، وكذا ا�ستثمار مياه االأمطار بطريقة مثلى.. 
ثـَمَّ  َوِمْن  والمراعي،  الزراعة  تنمية  على  �سي�ساعد  الذي  االأمر 

تح�سن الو�سع المعي�سي واالقت�سادي في المناطق الم�ستهدفة.
في  البرنامج  اأولى  حيث  اال�ستهداف،  اآليات  ال�سندوق  طور  كما 
هذه المرحلة اهتمامًا خا�سًا بدور ال�سلطات المحلية في التعرف 
على العزل والمجتمعات االأ�سد فقرًا ومعاناًة من اأزمة ارتفاع اأ�سعار 
الغذاء، كما تم االعتماد على بع�س المجتمعات في تر�سيح االأ�سر 
الثروة  التدرج ح�سب  الأداة  وفقًا  البرنامج  في  للم�ساركة  الموؤهلة 
وتعريف الفقر عند المجتمعات الم�ستهدفة نف�سها. ويهدُف هذا 
ُن  التطويُر النوعي في اآلية اال�ستهداف اإلى تب�سيط االآلية بما يمكِّ
البرنامَج من التو�سع وزيادة التغطية تمهيدًا للمرحلة الرابعة من 
اإحدى  البرنامُج  يكوَن  اأْن  فيها  يتوقُع  والتي  ال�سندوق،  عمليات 
الغذائي  لالأمن  الوطنية  اال�ستراتيجية  لتنفيذ  الرئي�سية  االأدوات 
ُيعَطى  بحيث  التنفيذ  اآلية  تطوير  تم  كما  الحكومة.  تتبناها  الني 
االأعمال  ومتابعة  اإدارة  في  الم�ساركة  واالأ�سر  للمجتمع  اأكبُر  دوٌر 
المنجزة عبر روؤ�ساء المجموعات، باالإ�سافة اإلى تطوير نظام اآلي 
خا�س بمتابعة ومراقبة م�ساريع البرنامج في هذه المرحلة.. وتم 

ربطه بنظام المعلومات االإدارية لل�سندوق.

التدريب وور�س العمل
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فرع  مديرية  مركز  غرب  جبلية  �سل�سلة  بين  العاقبة  عزلة  تقع 
في  المنطقة  هذه  اأبناء  معظم  ويعمل  اإب..  بمحافظة  الُعدين 
والنحل..  الحيوانات  وتربية  وطين،  حجر  واأعمال  الزراعة، 
باالإ�سافة اإلى وجود عدد قليل من الجنود. ونظرًا لمعاناة عدد 
ال�سديد  الفقر  من  العزلة(  )في  �سنع  قرية  اأهالي  من  كبير 
ب�سبب عدم وجود فر�س عمل الأبناء المنطقة، فقد تم اختيارها 
الأحد م�ساريع النقد مقابل العمل التي ينفذها برنامج االأ�سغال 

كثيفة العمالة.

جمع  تم  القرية،  اإلى  ال�سندوق  ا�ست�ساريي  فريق  نزول  بعد 
االأهالي لتحديد الن�ساط المنا�سب وفق معايير البرنامج، وبما 
خدمية  فائدة  وتحقيق  الفقيرة  لالأ�سر  النقد  تقديم  ي�سمن 
اأي�سًا للمجتمع، حيث وقع اختيار البرنامج على ا�سالح و�سيانة 
الطريق لما له من اأهمية لتوفير خدمات تو�سيل المواد الغذائية 
االمطار  مياه  عن  الناجمة  ال�سيول  والأن  االأولية..  واالإ�سعافات 

تقطع الطريق باإ�ستمرار.

احتياجًا،  االأكثر  االأفراد  بت�سجيل  الم�سروع  اأن�سطة  بداأت  وقد 
االأفقر  هم  �سخ�س   200 واختير  ا�سمًا،   375 ح�سر  تم  حيث 
بعد درا�سة الم�ستوى المعي�سي لالأ�سر الم�ستفيدة، ليبداأ بعدها 
العمل.. وذلك بعد تعريف الم�ساركين بالبرنامج، وطبيعة العمل 

فيه، واالأجور، وطريقة ت�سليمها.

اأبدى عدد من  التقييم،  فريق  اأ�سئلة  على  ردودهم  وفي مجمل 
قد  النا�س  اأن  واأفادوا  بالم�سروع،  اإعجابهم  المنطقة  اأفراد 
لالأكثر  كانت  الم�ساركة  في  االأولوية  واأن  العمل،  في  �ساركوا 

المعوزات  االأرامل  من  ثالثًا  هناك  اأن  اأكدوا  كما  احتياجًا.. 
�سارك  كما  عنهن،  نيابة  الم�ساركة  مهمة  اأبنائهن  اإلى  اأوكلن 
ال�سديد  بارتياحهم  واأفادوا  المحتاجين.  االأيتام  من  عدد  فيه 
للطريقة ال�سفافة والُمْر�سية في ت�سليم المبالغ التي كانت تتم 
كان  الحليم  عبد  “المحا�سب  اأحدهم:  وقال  اأ�سبوع.  كل  نهاية 

حتى ي�سلم لنا الفكة )الرياالت الع�سرة(”.

وحيث اأن البرنامج يهدف في االأ�سا�س اإلى توفير النقد لت�سهيل 
ا�ستخدامات  عن  الفريق  �ساأل  فقد  الغذاء،  على  الح�سول 
جميع  واأفاد  البرنامج،  في  العمل  من  المتح�سلة  االأموال 
االأ�سخا�س اأنهم ا�ستخدموها في تح�سين م�ستوى العي�س وتوفير 
االأ�سياء  ب�سراء  “قمنا  اأحدهم:  ذكر  حيث  الغذائية..  المواد 
والفواكه،  والخ�سار  والبطاط�س  وال�سكر  كالبر  ال�سرورية 
فيما ذكر عدد قليل ممن تمت  وق�ساء الديون، و�سراء الغاز”.. 
مقابلتهم انهم ا�ستثمروا بع�س هذه االأجور في �سراء الموا�سي 

)كالعجول والماعز(.

وعند �سوؤال اإحدى الم�ستفيدات عن مدى ارتياحها من الم�سروع 
تو�سل  االن  “ال�سيارات  وقالت:  كثيرًا،  اأعجبها  قد  اأنه  اأفادت 
التقى  الالتي  ال�سيدات  من  مجموعة  اأبدت  كما  البيوت”.  اإلى 
عن  ْرَن  َوَعبَّ بالم�سروع،  الكبير  اإعجابهن  ال�سندوق  فريق  بهن 

امتنانهن لمن اأ�سهم كثيرًا في نجاح الم�سروع..

هذا وقد بلغت تكلفة الم�سروع حوالي 70 األف دوالر، وتجاوز ما 
تم �سرفه على الم�ستفيدين ن�سبة  75 %.

االإطار  13  
العاقبة.. في النقد مقابل العمل!
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الجدول 9

* ت�ستمُل على م�ساريَع من اأعوام �سابقة، تم اإنجازها عام 2010

قطاع الطرق

نظرًا للت�ستت ال�سكاني والجغرافي الكبير الذي تعاني منه بالدنا حيث يتوزع ال�سكان على اأكثر من 130 األف تجمع �سكاني و3,624 منطقة 
ح�سرية ياأتي الدور الهام والحيوي الذي تلعبه الطرق الريفية في ربط تلك التجمعات وخا�سة البعيدة والنائية منها بالمناطق الح�سرية وبما 

ي�سهل من و�سول الخدمات االأ�سا�سية - )الجدول 9(.

موؤ�صرات م�صاريع الطرق
تراكمي )1997–2010( 2010 البيان

678 81 عدد الم�ساريع التي تم تطويرها

135,830 23,948 التكلفة التقديرية )األف دوالر(

461 * 76 الم�ساريع المنجزة

100,834 19,493 المن�سرف )األف دوالر(

3,882 296 الم�ستفيدون المبا�سرون )باالآالف(

50 50 ن�سبة الم�ستفيدات من االإناث )%(

7,353 776 العمالة التقديرية الموؤقتة )األف يوم عمل(

بـ81 م�سروعًا، بتكلفة تقديرية  2010، تم االلتزام  وخالل العام 
بلغت 23.9 مليون دوالر. لي�سل عدد الم�ساريع الملتزم بتنفيذها 
تقديرية  بتكلفة  م�سروعًا   678 اإلى  تراكميًا  ال�سندوق  قبل  من 
135.8 مليون دوالر. وقد بلغ تراكميًا طول الطرق الريفية  بلغت 
التي تم بناوؤها وترميمها 2,801 كم، فيما بلغت م�ساحة ال�سوارع 

المر�سوفة في المدن حوالى 2.3 مليون متر مربع.
طرق ريفية: بلغ عدد الم�ساريع الملتزم بها 47 م�سروعًا، بتكلفة 
منها  الم�ستفيدين  عدد  ويبلغ  دوالر،  ماليين   10 بلغت  تقديرية 
يوم  األف   473 حوالى  الموؤقتة  العمل  وفر�س  �سخ�س،  األف   135

عمل.
بلغت  م�سروعًا،   30 تمويل  على  ال�سندوق  وافق  �سوارع:  ر�سف 
العمل  فر�س  عدد  ويبلغ  دوالر،  مليون   13.4 التقديرية  تكلفتها 
الموؤقتة حوالى 567 األف يوم عمل. كما تمت الموافقة اأي�سًا على 

م�سروع ج�سر واحد للم�ساه للحد من خطورة الخطوط ال�سريعة في 
اأمانة العا�سمة بتكلفة تقديرية بلغت 160 األف دوالر.

التدريب وور�س العمل: تم خالل العام عقد 3 ور�س عمل ل�سباط 
القطاع بهدف توحيد بنود اأعمال م�ساريع ر�سف المدن، وكذلك 

تحديث بع�س بنود اأعمال م�ساريع الطرق الريفية.

60 مهند�سًا ومحا�سبًا على  كما ُعِقدت دورتان تدريبيتان لتاأهيل 
اآليات التعاقدات المجتمعية، وكذا م�سروع لت�سكيل وتدريب لجان 
مجتمعية لم�ساريع الطرق باآلية التعاقدات المجتمعية اأي�سًا. وقد 

بلغت تكلفة هذه الم�ساريع 14 األف دوالر.

طريق ال�صريح - ال�صويحر - و�صاب العالي - ذمار
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تنمية المنشآت 
الصغيرة واألصغر

يهتم هذا البرنامج بتنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر من خالل اإن�صاء ودعم 
برامج وموؤ�ص�صات وبنوك مالية للتمويل ال�صغير واالأ�صغر، وكذا ت�صهيل تقديم 

الخدمات غير المالية الأ�صحاب تلك المن�صاآت بهدف م�صاعدتهم على زيادة 
دخلهم وتوفير فر�س عمل جديدة.
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الجدول 10

من  مزيد  بتحقيق  اهتمامه  االجتماعي  ال�سندوُق  يوا�سُل 
اأثمرت جهود  التطور في �سناعة التمويل ال�سغير واالأ�سغر. وقد 
ال�سندوق في هذا ال�سدد نتائَج ايجابية كثيرة، منها - على �سبيل 
المثال، ال الح�سر - �سدور قانون التمويل االأ�سغر، واإن�ساء بنك 
االأ�سغر..  للتمويل  اليمن  �سبكة  وتاأ�سي�س  االأ�سغر،  للتمويل  االأمل 
وكذا دخول القطاع الخا�س براأ�س ماله الوطني في هذا المجال.. 
تنمية  وكالة  خدمات  في  والتو�سع  الملحوظ  التطور  اإلى  اإ�سافة 
المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر، خا�سة في ما يتعلق ب�سل�سلة القيمة 
الملبية  الحرفية  للمنتجات  خارجية  اأ�سواق  وفتح  الم�سافة، 
لرغبات الم�ستهلكين الخارجيين، والتركيز على تنمية القطاعات 

الواعدة، وبناء الثقافة الريادية في اأو�ساط ال�سباب.

كما اأنَّ قياَم ال�سندوق بموا�سلة دعمه لموؤ�س�سات وبرامج التمويل 
ال�سغير واالأ�سغر، وتطوير قدراتها الفنية والمالية والموؤ�س�ساتية، 

اأدى اإلى التو�سع واالنت�سار في اأعمالها وخدماتها. ففي عام 2010، 
اأرتفع عدد العمالء المقتر�سين بن�سبة تتجاوُز 50 % - من 42 
األف مقتر�س ن�سط )في نهاية عام 2009( اإلى اأكثر من 66 األف 
مقتر�س ن�سط )في نهاية 2010(. وتم توزيع اأكثر من 370 األف 

قر�س منذ بداية عمل تلك الموؤ�س�سات  - )الجدول 10(. 

كما قاَم ال�سندوُق، عام 2010، بتطوير 19 م�سروعًا جديدًا، بلغ 
و�سل  وبذلك  تقريبًا.  دوالر  مليون   6.3 فيها  اال�ستثمار  اإجمالي 
)منذ  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  في  اال�ستثمار  اإجمالي 
مليون   31.3 حوالي  اإلى  العام(  نهاية  وحتى  ال�سندوق  اإن�ساء 
المن�ساآت  قطاع  تطويَر  ت�ستهدُف  م�سروعًا   328 مولت  دوالر، 

ال�سغيرة واالأ�سغر في البالد.

و�صع برامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر حتى نهاية �صهر دي�صمبر 2010

البرنامجم

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

محفظة 
القرو�س 

في 
المخاطرة 

)%(

االأرقام التراكمية
مدخرونمقتر�سون

الن�ساء االإجمالي
عدد االإجمالي)%(

القرو�س
مبالغ القرو�س
)مليون ريال(

14,7305118,5135560.1023,4241,183بنك االأمل للتمويل االأ�سغر1

13,4219318,1244121.0976,9352,915الموؤ�س�سة الوطنية للتمويل االأ�سغر2

7,198401,8642851.741,8372,078برنامج نماء للتمويل االأ�سغر3

5,7291006,521191024,030923م�سروع الم�ساعدة الذاتية لالدخار واالإقرا�س - اأبين4

5,560988,507131031,7401,109موؤ�س�سة عدن للتمويل االأ�سغر5

4,8105006073.4613,2332,414بنك الت�سامن للتمويل االأ�سغر6

4,7529001250.6041,765880�سركة االأوائل للتمويل االأ�سغر7

3462642,2131490.6524,953330برنامج �سنعاء لالإقرا�س االأ�سغر اآزال8

2,8331401,677212,1449,415�سندوق تمويل ال�سناعات والمن�ساآت ال�سغيرة9

23959001370.033,481289الموؤ�س�سة االجتماعية للتنمية الم�ستدامة10

1295322,257635.18,719536برنامج وادي ح�سرموت للتمويل واالدخار11

2340.91,088800249114م�سرف الكريمي للتمويل االأ�سغر االإ�سالمي12

00067,4951,690م�ساريع مدرة للدخل13

66,41959,087370,00523,876االإجمالي
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اأواًل: الخدمات المالية

ب�سكل  المالية  خدماتها  تقديم  في  اال�ستمرار  من  ليمكنها  واالأ�سغر  ال�سغير  التمويل  وموؤ�س�سات  برامج  من  لعدد  تمويله  ال�سندوُق  وا�سَل 
م�ستدام للفئة الم�ستهدفة من الن�ساء والرجال اأ�سحاب االأن�سطة المدرة للدخل، حيث بلغ اإجمالي تلك التمويالت خالل العام مبلغًا يقارُب 

1.2 مليار ريال )ما يعادل 5.5 مليون دوالر تقريبًا( كما يلي:

تمويل المنشآت الصغيرة

تمويل �صندوق تمويل ال�صناعات والمن�صاآت ال�صغيرة: 
الجهة  ال�سغيرة  والمن�ساآت  ال�سناعات  تمويل  �سندوق  يعتبر 
الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات مالية لفئتي الن�ساء والرجال 
اأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة من خالل فروعه المنت�سرة في  من 
الممول  هو  حاليًا  االجتماعي  ال�سندوق  ويعتبر  محافظات.  �سبع 

الرئي�سي له، حيث تم تمويله بمبلغ وقدره 640 مليون ريال )حوالي 
3 ماليين دوالر( مخ�س�سة لتغطية االحتياج التمويلي لفروعه في 
اأمانة العا�سمة وتعز واإب وذمار وعدن والمكال. ويمثل هذا المبلغ 

اإجمالي مبلغ االتفاقيات التمويلية الثالث الموقعة مع ال�سندوق.

تمويل المنشآت األصغر

الموؤ�س�سة  تمويل  تم  االأ�صغر:  للتمويل  الوطنية  الموؤ�ص�صة 
مليون   0.5 يعادل حوالي  )ما  ريال  مليون   107.5 بمبلغ  الوطنية 
دوالر(، ويمثل هذا المبلغ اإجمالي قيمة اتفاقية التمويل المبرمة 
ولحج  حجة  محافظات  في  لها  فرعًا   12 لتمويل  الموؤ�س�سة  مع 
والحديدة واأمانة العا�سمة وذمار واإب وتعز لتتمكن من ا�ستمرار 

تقديم خدماتها للفئة الم�ستهدفة.

)في  واالإقرا�س  لالدخار  الذاتية  الم�صاعدة  م�صروع 
محافظة  مديريات  من  لعدد  خدماته  الم�سروُع  ُم  يقدِّ اأبين(: 
في  المكال  مدينة  اإلى  خدماته  امتداد  اإلى  باالإ�سافة  اأبين، 
ح�سرموت. وهو ي�ستهدُف الن�ساَء بدرجة اأ�سا�سية. وقد تم تمويله 
يمثل  والذي  دوالر(،  مليون   0.7 )قرابة  ريال  مليون   150 بمبلغ 
اليمن/  ن�ساء  اتحاد  مع  الموقعة  التمويل  اتفاقيتي  مبلغ  اإجمالي 

فرع اأبين )الجهة الكفيلة للم�سروع(.

بمبلغ  الموؤ�س�سة  تمويل  تم  االأ�صغر:  للتمويل  عدن  موؤ�ص�صة 
اتفاقية  بح�سب  وذلك  دوالر(،  األف   93 )حوالي  ريال  مليون   20
في  الم�ستهدفة  الفئة  لخدمة  الموؤ�س�سة  مع  الموقعة  التمويل 

محافظتي عدن ولحج.

بمبلغ  البرنامج  َل  ُموِّ )اآزال(:  لالإقرا�س  �صنعاء  برنامج 
القر�س  اتفاقية  بح�سب  دوالر(  األف   374 )نحو  ريال  مليون   80
الموقعة مع منظمة االأم والطفل �سول )الجهة الكفيلة للبرنامج(. 
تمثل  ريال،  مليون   40 بمبلغ  تمويل  اتفاقية  على  التوقيع  تم  كما 

الدفعة الثانية من اإجمالي القر�س البالغ    120 مليون ريال.

تمويل  البرنامُج على  للتمويل االأ�صغر: ح�سَل  برنامج نماء 
بمبلغ 97 مليون ريال )قرابة 454 األف دوالر(، تم اعتماده بناًء 
على احتياجات البرنامج نتيجة التو�سع في ن�ساطه من خالل فتح 
فروع جديدة له في الحديدة واإب.. باالإ�سافة اإلى فروعه في اأمانة 
في  عليه  االتفاق  تم  ما  المبلغ  ويمثل هذا  وعدن.  وتعز  العا�سمة 
اتفاقيتي التمويل الموقعة مع جمعية االإ�سالح االجتماعي الخيرية 

)الجهة الكفيلة للبرنامج(.

َل ال�سندوُق برنامَج ح�سرموت  َموَّ برنامج وادي ح�صرموت: 
اإجمالي  يمثل  تقريبًا(،  دوالر  اآالف  ريال )206  مليون   44 بمبلغ 
االجتماعية.  النه�سة  جمعية  مع  الموقعة  التمويل  اتفاقية  مبلغ 
المالية في كل من �سيئون و�سبام وتريم  البرنامج خدماته  يقدم 

والقطن وال�سوم.

�صركة االأوائل للتمويل االأ�صغر: تم تمويل ال�سركة بمبلغ 33 
مليون ريال )حوالي 154 األف دوالر(. وهي ُتعتبر اأول �سركة تمويل 
اأ�سغر في اليمن تقدم خدماتها التمويلية لعدد من مناطق مدينة 

تعز والراهدة والقاعدة، وت�ستهدُف الن�ساَء بدرجة اأ�سا�سية.
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ثانيًا: المبادرات الجديدة

إنشاء مصرف الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي

نتيجة لجهود ال�سندوق في جذب العبين جدد لتقديم الخدمات 
على  �ساعد  فقد  واالأ�سغر،  ال�سغيرة  المن�ساآت  الأ�سحاب  المالية 
اإلى  ال�سريعة  والتحويالت  لل�سرافة  الكريمي  �سركة  تحويل 
م�ساعدة  وتم  الم�ستهدفة،  للفئة  المالية  خدماته  يقدم  م�سرف 
اإلى  باالإ�سافة  اال�ستراتيجية،  خطته  تطوير  على  الم�سرف 
واالأنظمة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  بع�س  اإعداد  في  الم�ساعدة 

المنظمة للعمل والتي �ستمكن الم�سرف من اأن ي�سل اإلى 25 األف 
مقتر�س ن�سط خالل ال�سنوات الخم�س القادمة. كما اأثمرت تلك 
ِقَبل  من  النهائية  الموافقة  على  الم�سرف  ح�سول  عن  الجهود 
ر�سمي،  ب�سكل  الجديد  ن�ساطه  لمزاولة  اليمني  المركزي  البنك 

وتحت مظلة قانون بنوك التمويل االأ�سغر.

مشروع تخريج المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية من دائرة خط الفقر

�سندوق  من  كل  مع  وبال�سراكة  االجتماعي،  ال�سندوق  يقوم 
الفقراء  لم�ساعدة  اال�ست�سارية  والمجموعة  االجتماعية  الرعاية 
)CGAP(، بتنفيذ م�سروع تجريبي ي�ستهدُف تدريَب �سريحة 
من الم�ستفيدين من خدمات �سندوق الرعاية من ذوي القدرات 
للدخل.  ة  ُمِدرَّ م�ساريَع  اإقامة  من  تمكينهم  بهدف  االقت�سادية 
 750  - �سهرًا   30 لمدة  ي�ستمر  الذي   - الم�سروُع  وي�ستهدُف 

م�ستفيدًا من محافظات عدن ولحج وتعز.

وقد قاَم فريُق الم�سروع مع ال�سركة اال�ست�سارية بعمل م�سح قاعدي 

اأثره  قيا�س  بغر�س  التدخل  قبل  للم�ستهَدفين  المعي�سية  لالأو�ساع 
الحقًا. وقد اأنجز الم�سروع اأن�سطة الم�سح القاعدي في محافظات 
 YALE وجامعة    IPAسركة� مع  بالتعاون  ولحج  وتعز  عدن 
االأمريكية. كذلك قاَم الم�سروُع بتنفيذ 33 دورة تدريبية الأكثر من 
اللة”  و”الدِّ والكوافير  الموا�سي  تربية  600 م�ستفيد في مجاالت 
والت�سويق وغيرها من االأن�سطة االقت�سادية. وبداأ الم�سروُع اأي�سًا 
تدريبهم،  تم  الذين  للم�ستفيدين  االإنتاجية  االأ�سول  توزيع  في 

ة للدخل. والمتعلقة باأن�سطة م�ساريعهم الُمِدرَّ

لم�ساعدة  اال�ست�سارية  المجموعة  مع  بال�سراكة  ال�سندوُق  قاَم   
الفقراء )CGAP( باإعداد درا�سة َوَعقـْد ور�سة عمل تعريفية 
عن كيفية ا�ستخدام تقنية الهاتف المحمول في العمليات المالية 
وتم  الريف.  في  خا�سة  المجتمع،  من  اأكبر  اأعداد  ال�ستهداف 
العمليات  اإتمام  في  التقنية  هذه  ا�ستخدام  جدوى  مناق�سة 
الم�سرفية في اليمن و في دعم قطاع التمويل ال�سغير واالأ�سغر.

وبناًء على نتائج تلك الدرا�سة والور�سة، قامت الهيئة العامة للبريد 
والتوفير البريدي بالتقدم بطلب ر�سمي للتعاون مع ال�سندوق في 
ا�ستخدام وتطبيق تلك التقنية �سمن الخدمات التي تقوم الهيئة 
ال�سندوق  بين  م�ستركة  تفاهم  تطوير مذكرة  تم  كما  بتقديمها. 

والهيئة ومنظمة “�سيجاب” لتنفيذ الم�سروع.

استخدام تقنية الهاتف النقال في خدمات التمويل األصغر
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تطوير منتج للشباب

في اإطار التعاون الم�سترك بين ال�سندوق االجتماعي والبنك االألماني 
ا�ست�ساري  مهمة  بتمويل  االألماني  البنك  قام   )KfW( للتنمية 
متخ�س�س في تطوير ا�ستراتيجيات التمويل ال�سغير واالأ�سغر، حيث 
�سركاء  مع  واللقاءات  االجتماعات  من  العديد  بعمل  اال�ست�ساري  قام 

تنمية  وحدة  با�ستراتيجية  الخروج  اإلى  اأف�ست  والتي  ال�سندوق، 
خطة  )مع  القادمة  الخم�س  لل�سنوات  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت 

عمل مف�سلة(.

مشروع دمج برامج ومؤسسات التمويل األصغر

قوية  اأ�سغر  تمويل  موؤ�س�سات  تاأ�سي�س  في  الوحدة  لروؤية  ترجمة 
الم�ساريع  اأ�سحاب  من  اأكبر  لعدد  مالية  خدمات  ُم  تقدِّ وم�ستدامة 
ال�سغيرة واالأ�سغر وفقًا الأف�سل الممار�سات في التمويل االأ�سغر، تم 
توقيع اتفاقية تعاون وتمويل م�سترك بين ال�سندوق االجتماعي و�سركة 
برامج   4 دمج  اإمكانية  حول  درا�سة  وتنفيذ  لتمويل  جرامين-جميل 

للتمويل االأ�سغر )الموؤ�س�سة الوطنية للتمويل االأ�سغر، وموؤ�س�سة عدن 
االأوائل  و�سركة  الذاتية،  للم�ساعدة  اأبين  وبرنامج  االأ�سغر،  للتمويل 
والزيارات  الدرا�سة  بتنفيذ  البدء  بالفعل  تم  وقد  االأ�سغر(.  للتمويل 

الميدانية لتلك الموؤ�س�سات.

في اإطار ال�سراكة بين كل من ال�سندوق االجتماعي والوكالة االأمريكية 
االأ�سغر،  للتمويل  عدن  وموؤ�س�سة  اليمن  في   )USAID( للتنمية 
قامت الوكالة بتمويل وكالة تنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر التابعة 

لل�سندوق لتتولى مع موؤ�س�سة عدن مهمة تطوير منتج جديد )اإقرا�س 
وتدريب وتاأهيل( ي�ستهدُف تمكيَن ال�سباب من اإدارة وتنفيذ م�ساريَع 

ة للدخل. ُمِدرَّ

ثالثًا: ا�صتراتيجية الوحدة

رابعًا: البناء الموؤ�ص�صي والتدريب
موؤ�س�سات  واأنظمة  قدرات  تطوير  العام،  خالل  ال�سندوُق،  وا�سَل 
تقديُم  العاُم  �سهدها  التي  االأن�سطة  ومن  واالأ�سغر.  ال�سغير  التمويل 
اأحد  ُيعتَبُر  للتمويل واالدخار، الذي  الدعم لبرنامج وادي ح�سرموت 
البرامج التي اأ�س�سها ال�سندوق بال�سراكة مع جمعية النه�سة الثقافية 
لتقديم  ا�ست�سارية  مع  التعاقد  تم  حيث  )ح�سرموت(،  �سيئون  في 
وانت�سار  البرنامج  اأداء  تطوير  بهدف  ميداني  فني  ودعم  تدريب 
وتريم  �سيئون  مديريات  في  والريفية  الح�سرية  المدن  في  خدماته 

والقطن - مع التركيز على جودة محفظة القرو�س.

والمن�ساآت  ال�سناعات  تمويل  ل�سندوق  مالية  منحة  ال�سندوُق  وقدم 
القرو�س،  نظام  اآلية  تطوير  بهدف  ريال  ماليين   8 بمبلغ  ال�سغيرة 
وربط �سبكة االإدارة العامة لل�سندوق بفروعه المنت�سرة في اأكثر من 
االأ�سغر  للتمويل  االأمل  بنك  تمويل  على  التوقيع  اأي�سًا  وتم  محافظة. 
الهيئات  لتعريف  ترويجية  حمالت  لتنفيذ  دوالر  األف   33.7 بمبلغ 
دعم  في  ودوره  بخدماته  والمجتمع  الحكومية  وغير  الحكومية 
الم�ساريع ال�سغيرة. كما تم تقدِيم منحة بمبلغ 51 األف دوالر لتمويل 
الدولية  التمويل  التي تديرها موؤ�س�سة  الفني  الدعم  اأن�سطة  جزء من 

)IFC( لبنك االأمل.

َم الدعُم الفنيُّ في مجال تطوير نظام َمعين لالإقرا�س )َمعين 2(  َوقـُدِّ
تطوير  اإلى  باالإ�سافة  واالأ�سغر،  ال�سغير  التمويل  وموؤ�س�سات  لبرامج 
المالية  االإدارات  م�ساعدة  اإلى  يهدف  الذي  المحا�سبي  النظام االآلي 
لبرامج وموؤ�س�سات التمويل االأ�سغر في اإدارة وتوثيق الح�سابات لديهم 
وتحليلها، وذلك وفقًا لالأ�س�س والمعايير المحا�سبية الدولية المتبعة، 

الموؤ�س�سة  من  كل  لدى  اأولى(  )كمرحلة  وتطبيقه  النظام  اإنزال  وتم 
عدن  وموؤ�س�سة  لالإقرا�س  �سنعاء  وبرنامج  االأ�سغر  للتمويل  الوطنية 
للتمويل االأ�سغر. كما تم اأخذ مرونة النظام و�سموليته بعين االعتبار 
من  م  الم�سمَّ )النظام  لالإقرا�س  معين  بنظام  م�ستقباًل  ربطه  ليتم 

ال�سندوق الإدارة محفظة القرو�س(.

موارَد  نظام  لتطوير  اأولى  واالأجور كخطوة  المرتبات  نظاُم  َر  ُطوِّ كما 
ب�سريٍة ب�سكل متكامل، وبما يخدُم برامَج وموؤ�س�سات التمويل االأ�سغر.. 

وقد تم تفعيله، والبدء بالعمل به في موؤ�س�سة عدن للتمويل االأ�سغر.
وتطوير  لت�سميم  ا�ست�ساري  خبير  مع  بالتعاقد  الوحدة  قامت  كذلك 
بداية،  برنامج  ي  �ُسمِّ االأ�سغر،  التمويل  مجال  في  تدريبي  دليل 
وي�ستهدُف �سباَط وم�سوؤولي القرو�س العاملين في موؤ�س�سات التمويل 
التي  والمهارات  الرئي�سية  المو�سوعات  الدليل  يغطي  حيث  االأ�سغر، 

هم بحاجة معرفية لها.

التدريبية  الدورات  عقد  في  جهودها  الوحدة  وا�سلت  التدريب: 
بغر�س تقوية البناء الموؤ�س�سي للعاملين في برامج وموؤ�س�سات التمويل 
االأ�سغر من خالل تلبية االحتياجات التدريبية لموظفي هذه البرامج 
مختلفة..  اإدارية  م�ستويات  التدريُب  ا�ستهدَف  حيث  والموؤ�س�سات، 
وذلك  ومتدربات،  متدربين   206 التدريب  تلقوا  الذين  اإجمالي  وبلغ 
�سعر  وتحديد  واالدخار،  االإقرا�سية  المجموعات  واإدارة  تكوين  في 
الم�سادقات  واإجراء  االأ�سغر،  التمويل  في  المالي  والتحليل  الفائدة، 
�سعر  وتحديد  المتاأخرات،  واإدارة  القرو�س،  لمحفظات  الميدانية 

الفائدة... الخ.
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ال�صكل 3
عدد المقتر�صين والمدخرين الن�صطين 

)2010–1998(

ال�صكل 4
محفظة القرو�س ومبالغ االدخار 

)2010–1998(
يمني” ريال  “األف 

 خام�صًا: ور�س العمل

مجال  في  الصندوق  شركاء  عمل  ورشة 
التمويل األصغر

ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  مجال  في  عمل  ور�سة  الوحدة  اأقامت 
وبرامج  موؤ�س�سات   9 يمثلون  م�ساركًا   34 ح�سرها  واالأ�سغر، 
لها.  الكفيلة  الجهات  من  عدد  اإلى  باالإ�سافة  االأ�سغر،  للتمويل 
وخالل الور�سة تم ا�ستعرا�س عدة موا�سيع، منها اأهمية ا�ستخدام 
الإدارة  نظام  حول  عر�س  عمل  تم  كما  االئتمان.  مكتب  برنامج 
�سركاُء  قاَم  كذلك  االأ�سغر.  التمويل  وموؤ�س�سات  بنوك  معلومات 
وموؤ�سرات   2010 عام  عمل  خطة  انجاز  با�ستعرا�س  ال�سندوق 
اإلى  التطرق  اإلى  باالإ�سافة  والموؤ�س�سات،  البرامج  تلك  اأداء 

الم�ساكل والمعوقات التي تواجه تو�سع وانت�سار اأن�سطتها.

ورشة عمل تعريفية للمحاسبين 
القانونين

نظمت الوحدة، مع جمعية المحا�سبين القانونيين اليمنيين، ور�سة 
واالأ�سغر  ال�سغير  التمويل  وموؤ�س�سات  برامج  بعمل  تعريفية  عمل 
لخم�سين من المحا�سبين القانونيين. وقد ت�سمنت الور�سة عر�سًا 
تعريفيًا بالدور الريادي الذي يلعبه ال�سندوق في مجال التمويل 
ال�سغير واالأ�سغر.. كما تم اإعطاء نبذة عن اأهمية التمويل ال�سغير 
واأهدافه ودوره في التخفيف من الفقر ومحاربة البطالة، اإ�سافة 
والن�سب  الموؤ�سرات  باأهم  القانونيين  المحا�سبين  تعريف  اإلى 
التحليلية التي يجب مراعاتها عند مراجعة وتدقيق ح�سابات تلك 

البرامج والموؤ�س�سات وطرق عر�س القوائم المالية لها.
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بخور مليون!
لم تكن الظروف الع�سيبة تمنع “مليون” من موا�سلة �سير 
حياتها، والبحث عن اأمل لتغيير مجرى حياتها.. فقد بحثْت، 
وفكرْت، ولم تكل يومًا اأو تمل.. اإلى اأْن �سمعت عن الموؤ�س�سة 
الوطنية للتمويل االأ�سغر، وفرعها في محافظة لحج )الكائن 
َد لديها االأمُل بتحقيق طموحاتها  في مدينة الحوطة(. فتجدَّ

و�سنع م�ستقبل اأف�سل لها والأبنائها.
على  تتعرف  لكي  الموؤ�س�سة  فرع  اإلى  “مليون”  توجهت 
الخدمات التي يقدمها، وقد خامرها اإح�سا�ٌس باأنَّ الموؤ�س�سة 
اأن�سئت، وفرعها في لحج افتـُِتَح، لكي يحققا ما ظلت تطمح 

اإليه.
يمني،  ريال   30,000 بقيمة  االأول  القر�س  “مليون”  طلبت 
وبعد  اأنواعه.  بجميع  الخزف  �سناعة  في  منه  وا�ستفادت 

طموحاتها،  في  تتو�سع  بداأت  للقر�س،  ت�سديدها  انتهاء 
ريال(   60,000( ثاٍن  قر�ٍس  على  للح�سول  طلبًا  فقدمْت 
ثم  و�سواحيها..  الحوطة  داخل  منتجاتها  بتوزيع  وقامت 
منه  وا�ستفادت  ال�سابق،  قيمة  بنف�س  الثالث  القر�س  اأخذت 
في فتح ح�ساب توفير متوا�سع لت�ستفيَد منه وقت الحاجة هي 
واأبناوؤها، وكذا لتفتتَح به م�سروعاٍت �سغيرة لالأبناء. وقدمت 
طلبًا لقر�س رابع فخام�س )بقيمة 30,000 ريال لكل واحد( 
لكي تبداأ م�سروعًا اآخر في �سناعة البخور والعطور المحلية 

المطبوخة..
هكذا ا�ستفادْت العميلة مليون م. واأ�سرتها من القرو�س التي 
تزاُل  وما  االأ�سغر.  للتمويل  الوطنية  الموؤ�س�سة  من  اأخذتها 

تطمُح في التو�سع والدخول في م�ساريَع اأكبَر.

 االإطار 14   
بخور مليون.. و بقالة فاطمة!

بقالة فاطمة!
ترفع  واالأخرى  الفينة  وبين  ب�سمت....  فاطمة  تجل�س 
عينيها نحو ال�سماء مبتهلة: “يا رب...!!”، فهي اأم ل�ستة من 
االأطفال، وزوجها البائع المتجول بعربيته ال�سغيرة التي يبيع 
عليها بع�س الفواكه لم يكن عمله عليها يكفيه وعائلته �سرور 
الجوع و�سنك العي�س واأثقال الهم اليومي الدائم... وعندما 
تتراكم على فاطمة وزوجها اإيجارات البيت ومطالب االأوالد 
ال�ستة، لم يكن الياأ�س يعرف طريقًا اإلى قلبها المثقل بالهم 
وبمطالب ال�سغار.. فقد كانت دائمة البحث في كل مكان عن 
العي�س.. حتى  فر�سة عمل �سغيرة، ربما تعينها على �سظف 
اإذا اأنهكها التعب، عادت اإلى البيت، فجل�ست على �سجادتها، 
تخنقه  ال�سماء هاتفًة ب�سوت  نحو  المتعبتين  ورفعت عينيها 

الدموع: “يا رب اأنت الرزاق الكريم”.

فاطمة، ال�سابرة المحت�سبة، كانت على موعد مع القدر.. فقد 
جل�ست ذات يوم مع جارتها )هاللة( في منطقتهما )القاع، 
الده�سة حين  اأ�سابتها  العا�سمة(.  اأمانة  ال�سالم،  في حارة 
االأ�سغر،  للتمويل  الوطنية  الموؤ�س�سة  عن  )هاللة(  حدثتها 
لها  فت�سرح  الموؤ�س�سة؟(..  هذه  هي  )ما  بلهفة:  فت�ساءلت 
جارتها ما تعرفه عن الموؤ�س�سة، وكيف تعاون اأ�سحاب الدخل 
اإلى  المحدود، ثم كيف انتقل من عاونتهم من �سيق العي�س 

رحاب الخير وال�سعة.

لها  انفتحت  الموؤ�س�سة في يدها،  حين حملت فاطمة عنوان 

بها  اأ�س�ست  ريال   20,000 باقترا�س  فبداأت  الخير،  نافذة 
توالي  مع  تدريجيًا  اأحوالها  لتتغير  حارتها  في  بقالة  م�سروع 
تقول  الوطنية(كما  الموؤ�س�سة  ثم  اهلل  )بف�سل  القرو�س 

فاطمة، وت�سيف :

اأنا وابنتي ن�ستغل ال�سبح في البقالة، ثم ياأتي زوجي الع�سر 
اإلى ال�سعف والحمد  َوَدخـْلنا االآن زاد  ليوا�سل العمل فيها.. 
بادية  والفرحة  ال�سغرى(  اآ�سيا )ابنتها  هلل.. فيما تقاطعها 
“ي�سير”  اأبي  من  حاجه  طلبنا  لو  االآن  قائلة:  وجهها  في 
وتكمل فاطمة قائلة: كنا في تعب  ي�ستريها لنا “على طول”. 
والبيت  كان”،  ما  “كيف  واالأكل  يتوفر  ما  االإيجار  �سديد.. 
ب�س بف�سل  المدر�سة كثير..  بالتالميذ والطالب، حق  مالآن 
ة، وندفع االإيجار  الموؤ�س�سة بعد اهلل خرجنا من ال�سيق وال�سدَّ

ون�سلم االأق�ساط.. والحمد هلل.
وعن الموؤ�س�سة تقول فاطمة: الموؤ�س�سة الوطنية اأمينة وطيبة، 
اأخالق  بح�سن  معها  ونعي�س  حقنا،  تعطي  وهي  حقها  نعطي 

العاملين فيها، ال يزعجوننا وال يتعبوننا.
لتغطية  قر�س جديد  على  للح�سول  االآن  نف�سها  فاطمة  تعد 

المحل بالب�سائع المتنوعة..
المثقلة  الليالي  وفارقتها  حالها  َل  تبدَّ اأْن  بعد  فاطمة، 
على  الجلو�س  في  اليومية  عادتها  ْل  تتبدَّ لم  بالهموم.. 
ال�سجادة، وموا�سلة �سلواتها وابتهاالتها.. غير اأنها االآن ترفُع 

اإلى ال�سماِء عينين �ساكرتين، هاتفة بامتنان:

“يا رب.. اأنت الكريم”!
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�سبكة اليمن للتمويل االأ�سغر هي منظمة غير حكومية قائمة على 
االأ�سغر  التمويل  موؤ�س�سات  من  اإدارتها  مجل�س  يتكون  الع�سوية، 
االأع�ساء في ال�سبكة وبتمويل منا�سفة بين ال�سندوق االجتماعي 
وقد   .)UNDP( االإنمائي  المتحدة  االأمم  وبرنامج  للتنمية 
التمويل  ال�سركاء الرئي�سيون بمن فيهم برامج وموؤ�س�سات  �ساهم 
وال�سندوق  التجارية،  والبنوك  االأ�سغر،  التمويل  االأ�سغر، وبنوك 
اإعداد  في  االإنمائي  المتحدة  االأمم  وبرنامج  للتنمية،  االجتماعي 

ا�ستراتيجية �سبكة اليمن للتمويل االأ�سغر.

وقد قامت ال�سبكة - بعد ت�سجيلها ر�سميًا لدى الجهات المخت�سة 
- بعدة اأن�سطة تتعلق بمرحلة تاأ�سي�سها، فقد وقعت في 8 فبراير 
للبلدان  االأ�سغر  التمويل  �سبكة  مع  تفاهم  مذكرة  على   2010
الفني  الدعم  مجال   في  الم�سترك  للتعاون  )�سنابل(  العربية 

واللوج�ستي وتبادل المعلومات.

وتم تد�سين االفتتاح الر�سمي لل�سبكة في االأول من اأغ�سط�س 2010. 
وقد نفذت ال�سبكة خالل العام م�سح لالحتياجات التدريبية ومن 

لموؤ�س�سات  الت�سغيلية  المخاطر  اإدارة  تدريبية في مجال  ثم دورة 
يمثلون  ومتدربة  متدربًا   14 منها  ا�ستفاد  االأ�سغر،  التمويل 
التمويل  موؤ�س�سات  بع�س  في  وم�سئولي االإقرا�س  االإدارات  مدراء 
الت�سويق  بعنوان  تدريبية  دورة  تنفيذ  اإلى  باالإ�سافة  االأ�سغر.. 
الت�سويق  مجال  في  العاملين  كل  ا�ستهدفت  )التي  اال�ستراتيجي 
التمويل االأ�سغر. وقد  االأ�سا�سية في موؤ�س�سات  الوظائف  و�ساغلي 
�سارك في هذه الدورة 13 م�ساركًا من موؤ�س�سات وبرامج التمويل 
االأ�سغر(.. ودورة تدريبية بعنوان التميز في خدمة عمالء التمويل 
وقد  مبا�سرة.  العمالء  مع  العاملة  الفئات  )ا�ستهدفت  االأ�سغر 
�سارك فيها 15 م�ساركًا من موؤ�س�سات وبرامج التمويل االأ�سغر(.. 
اأقامتها ال�سبكة  اإلى ور�سة عمل الأع�ساء ال�سبكة )التي  باالإ�سافة 
الأع�سائها لمناق�سة االأن�سطة الرئي�سية لها في المرحلة القادمة، 
ت�سليط  اإلى  وهدفت  ال�سبكة..  موقع  وافتتاح  بالتدريب  والمتمثلة 

ال�سوء على الدليل التدريبي، واآلية رفع التقارير، وال�سفافية(.

�صاد�صًا: �صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
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ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  وكالة  عبر   2010 العام  خالل  ال�سندوق  طور 
واالأ�سغر التابعة له، �ستة م�ساريع بلغ اإجمالي اال�ستثمار فيها حوالي 952 
األف دوالر. وقد نفذت الوكالة عدة اأن�سطة وفعاليات خالل عام 2010، منها 

اإنجاز التدخالت المقرة في خطتها، وفيما يلي ملخ�س الأهم اإنجازاتها:

منهج “تعرف اإلى عالم االأعمال” 
)Know About Business ”KAB“(

منظمة  اأعدته  عام  تعليمي  برنامج  االأعمال”  عالم  اإلى  “تعرف  برنامج 
العمل الدولية )ILO( وطورته وكالة تنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر 
لدى  الريادة”  “ثقافة  خلق  اإلى  البرنامج  هذا  يهدف   ،)SMEPS(
ال�سباب/المواطنين، فهو ي�ساعد ال�سباب في تنمية الذهنية الريادية وفي 
العي�س والعمل ب�سكل منتج في اقت�ساد  اأجل  ك�سب المهارات الالزمة من 

من هذا النوع.

ومن خالل تدخل ال�سندوق في الم�سروع التجريبي للكاب المنفذ مع وزارة 
والمهنية،  الفنية  المعاهد  طالب  الوكالة  دربت  والمهني  الفني  التدريب 
وتتجه الوكالة حاليًا لزيادة العدد في الم�سروع الرئي�سي لي�سمل 15,000 

طالب.

اأعمارهم  تتراوُح  طالب   3,500 من  اأكثر  مع  الكاب  منهج  تطبيق  تم 
الدورة  نهاية  مع  3,000 خطة عمل  ت�سليم  تم  �سنة.. حيث   22–16 بين 
التدريبية. وقد تم اإعداد ا�ستمارة م�سح قبل وبعد الدورات التدريبية، اأجاب 
جوانب  غطت  �سوؤااًل   41 على  الم�سح  ا�ستمارة  وا�ستملت  الطالب.  عليها 
المعرفة، والريادة، والرغبة، والجدوى  والقدرة على اإدارة التحديات. وقد 

اأظهر الم�سح نتائج اإيجابية ب�سكل عام وخ�سو�سًا في الرغبة والريادة.

)Business Edge( منهج البزن�س اإيدج
الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  اأعّدته  اإداريًا  منهجًا  اإيدج  البزن�س  منهج  يعتبر 

)IFC( للمن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر وطالب الجامعات.

التي  االأولى  مرحلته  في  المنهج  هذا  تطوير  على  الوكالة  عملت  فقد 
ا�ستهدفت فيها اأكثر من 30,000 من�ساأة �سغيرة خالل ال�سنوات الخم�س 
و�سل  التي  التدريب(  )معاهد  الخا�س  القطاع  موؤ�س�سات  َعْبر  الما�سية 
وتتلخ�س  المنهج،  تدريب هذا  ُم خدمة  تقدِّ تدريب  معاهد   8 اإلى  عددها 
الدورات التدريبية في دورات الت�سويق والمحا�سبة لغير المحا�سبين واإدارة 

ِفَرِق العمل.

تم  حيث  البرنامج،  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  في  الوكالة  �سرعت  وقد 
لخريجي جامعة  اإيدج  بزن�س  منهج  في  اإدارية  تدريبية  دورات   10 تقديم 
المعهُد  ا�ستطاَع  وقد  وطالبة.  لمائتي طالب  التجريبي  الم�سروع  في  عدن 
الم�سارِكُ في التدريب في عدن تطويَر مواد دورات البزن�س اإيدج لتت�سمن 
كانوا  الذين  الطالَب  اأنَّ  حيث  الخطة”..  “مخرجات  بعنوان  مادة 
وتطوير خطط  �ساهموا في دعم  الخا�سة  فتح م�ساريعهم  حري�سين على 
عمل احترافية، خطط العمل تلك ا�ستخدمت لجذب التمويل من عدد من 
موؤ�س�سات التمويل االأ�سغر من �سمنها موؤ�س�سة عدن للتمويل االأ�سغر التي 
تطويَر   - واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  وكالة  طريق  عن   - دعمت 
منتجات تمويل لل�سباب. وحتى االآن، فاإنَّ  40 % من طالب البزن�س اإيدج 
تاأ�سي�س  باتجاه  التخطيط  بداأوا في  االآخر  والبع�س  ح�سلوا على وظائَف، 

من�ساآتهم الخا�سة.

للمن�صاآت  العمل  ل�صوق  الالزمة  المهارات  تدريب  ا�صتهداف   
البحث  على  الوكالة  عملت  الكليات.  وخريجي  واالأ�صغر،  ال�صغيرة 
عن اأهم المهارات المطلوبة ل�سوق العمل، وبداأت في عمل دورات ق�سيرة 
العمل )مثل  �سوق  احتياجات  تنا�سب  ودوراٍت حديثة  عبر ت�سميم مناهَج 
دورات ت�سليك كهرباء المنازل، ودورات �سيانة اأجهزة الهاتف المحمول، 
و�سيانة كهرباء ال�سيارات عبر اأجهزة ت�سخي�س حديثة، وتدريب ال�سيادين 
في  ومتقدمة  متخ�س�سة  ودورات   ،GPS اأجهزة  ا�ستخدام  كيفية  في 

الجرافيك، ودورات PLC الذي يخدم الم�سانع(.

�صابعًا: اأن�صطة وكالة تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر
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مهارات  لترقية  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  وكالة  هدفت 
مع  تتوافق  التي  االأف�سل  المهارات  اكت�ساب  من  لتمكينهم  الخريجين 
احتياجات �سوق العمل، وذلك من خالل م�سح تقييم احتياجات التدريب 
الذي نـُفذ في الربع االأول والثاني. واأظهَر الم�سُح اأنَّ الم�سنـِّعين - مثاًل 

- كانوا يلتم�سون توظيف مهند�سين ميكانيكيين لديهم القدرة في اإدارة 
الجامعة  لكن  الم�سانع(،  )في  لالآالت  والتركيب  التجميع  عمليات  خط 
المبرمج  المنطقي  التحكم  لبرنامج  المهارات  الالزمة   لم تكن طورت 

.)  PLC(

َمْت وكالة تنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر العديَد من اال�ست�سارات   قدَّ
والدرا�سات في هذا المجال لل�سندوق، وكذا لجهات مختلفة مثل البنك 
والحكومة   ،)USAID( الدولية  للتنمية  االأمريكية  والوكالة  الدولي، 
بكل  الجهات  تلك  ثقة  ك�سَب   - بذلك   - الوكالة  وا�ستطاعْت  اليمنية.. 
�سل�سلة  تنمية  “درا�سات  مجموعة  الدرا�سات،  تلك  �سمن  ومن  جدارة. 
القيم” لقطاعات اقت�سادية هامة هي: البن،  والع�سل، والقمح، وال�سمك، 

والقات، والِحَرف اليدوية، والخ�سار.

وقد قامت الوكالة بدرا�سة لتنمية �سال�سل قيم لم�سروع الزراعة المطرية 
الت�سويقية  القدرات  لبناء  ت�سويقي  برنامج  و�سع  تم  حيث  لل�سندوق، 
للمنتجين/المجموعات الريفية من مالكي الثروة الحيوانية والع�سل الأكثر 

من 3,000 مزارع، وتمكينهم من ت�سويق منتجاتهم باأنف�سهم بعد ربطهم 
باالأ�سواق عالية القيمة ل�سمان ا�ستدامة تنمية الت�سويق.

مت الوكالة دار�سة لتنمية �سال�سل القيم للوكالة االأمريكية للتنمية  كما قدَّ
عالية  الزراعية  المدخالت  توفير  على  يعمل  لم�سروع  وذلك  الدولية، 
لمنتجات  عالية  وبجودة  الزراعي  االإنتاج  زيادة  تدعم  والتي  الجودة، 
من  اأكثر  ربط  �سيتم  حيث  الخا�س..  القطاع  مع  وبال�سراكة  الخ�سار، 
الخا�س  القطاع  من  موفرة  الجودة  عالية  خدمات  مع  مزارع   4,000
الزراعي الذي ي�سمن توفير تلك المنتجات )كالبذور المح�سنة واالأ�سمدة 

الع�سوية وغيرها(.

االإطار 15  
بع�س درا�صات حاالت اأهم تلك الدورات الحديثة:

أ( تدريب المهارات الالزمة للمنشآت الصغيرة واألصغر

تدريب  مناهج  بطرح  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  وكالة  بداأت 
في  العاملة  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  ت�ستهدف  جديدة  لمهارات 
24 من موظفي  التدريب  المحمول. حيث ح�سر  الهاتف  اأجهزة  قطاع 
وكاَن  التجريبي،  الم�سروع  في  عدن  في  واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت 
اأو  �سغيرة  من�ساآت  في  يعملون  الذين  ال�سباب  من  الحا�سرين  اأغلُب 

ب�سكل جزئي يملكون تلك المن�ساآت ال�سغيرة، حيث دفع هوؤالء ال�سباب 
15 %  فقط من كلفة الدورة التدريبية، في حين اأن الوكالة دفعت بقية 
كلفة الدورة، وذلك بعد توفر �سروط معينة في المتقدم لدورة �سيانة 
ي�سترون خدمة  كاأنهم  المتدربين  اأ�سعر  الذي  االأمر  الهاتف المحمول، 

التدريب من م�سدر دخلهم.

ب( تدريب المهارات الالزمة لخريجي الكليات

”Value Chain Development “VCDجـ ( دراسات تنمية سلسلة القيم

عميل لموؤ�ص�صة عدن للتمويل االأ�صغر - ال�صيخ عثمان
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الذي  الطبيعي،  العربي  للبن  الثاني  الدولي  الموؤتمُر  َد  َج�سَّ
ت�سرفت اليمن عامة باحت�سانه وتكفلت وكالة تنمية المن�ساآت 
للتنمية(  االجتماعي  لل�سندوق  )التابعة  واالأ�سغر  ال�سغيرة 
االأوَل  الدوليَّ  الموؤتمَر  تلت  وا�سعة  خطوة  وتنظيمه،  باإعداده 
في المك�سيك )بعد مرور ثالث �سنوات عليه( لي�سَع - والأول 
مرة على م�ستوى العالم - م�سودة نظام عالمي باللغة العربية 

لتقييم البن العربي الطبيعي )المجفف باأ�سعة ال�سم�س(.
انعقد الموؤتمر الدولي الثاني للبن العربي الطبيعي في �سنعاء 
يوَمْي 13–14 دي�سمبر 2010، حيث كان هذا الموؤتمر تاأكيدًا 
واإنتاج  زراعة  في  بالتو�سع  المنادي  العالمي  لالتجاه  وا�سحًا 
البن العربي الطبيعي على ح�ساب زراعة واإنتاج البن المغ�سول 
في  ب�سدة  نف�سها  فر�ست  ومناخية  وبيئية  اقت�سادية  ال�سباب 
انعقَد  وقد  العالم.  م�ستوى  على  البن  واإنتاج  زراعة  قطاع 
ومحلي،  وعربي  دولي  زائر   300 من  اأكثر  بح�سور  الموؤتمُر 

حيث قدم الموؤتمر ممثلين لـ 25 دولة من 6 قارات.
الزائرين  اأنظاَر  البن في �سنعاء، وبجدارة،  لفَت موؤتمُر  وقد 
الميزة  اإلى  للبن  المنتجة  العالم  دول  مختلف  من  وال�سيوف 
في  الوحيد  البن  كونه  في  اليمني  للبن  الحقيقية  الن�سبية 
اأرابيكا   %  100( ال�سم�س  باأ�سعة  والمجفف  المنتج  العالم 
البن  زراعة  في  المتمثلة  الميزة  تلك  وكذلك  نات�سرالز(، 
�سهلة  لتكون  اليمنيون  طوعها  التي  المدرجات  في  اليمني 
اإلى  رحلتهم  في  الم�ساركين  اأذهل  مما  لزراعته..  وهينة 
مناطق زراعة البن في اليمن بعد الموؤتمر، حيث كانت الرحلة 
البيئية  الخ�سائ�س  على  للتعرف  الموؤتمر  الأن�سطة  امتدادًا 

الفريدة التي ُيزَرُع بها البن اليمني.
هذه  البن  رحلة  على  ب�سكركم   - تكرمتم  لو   - لي  “اأ�سمحوا 
التي اأعتبرها هدية العمر من اأر�س اليمن” قال هذه الكلمات 
موقعه  في  وثق  الذي  نيتو،  اإن�سي  البرازيلي:  الخبير  بامتنان 
باالإ�سافة  “اليمن”  موكا  الأر�س  رحلته  االإلكتروني  �سركته 

لالأفالم الوثائقية التي �سورها واأخرجها.
االألمانية  ال�سركة  ومديرة  البن  في  االإثيوبية  الخبيرة  وكانت 
في  اليمني  البن  زراعة  طريقة  من  منده�سة  للبن  نيومن 
الجبال فقالت في ذهول:” االآن عرفت لماذا البن اليمني ذو 
الأنها راأت  جودة عالية ومرتفع ال�سعر في االأ�سواق العالمية”، 
اليمنيون  المزارعون  به  يقوم  الذي  الكبير  والجهد  ال�سعوبة 

للعناية باأ�سجار البن.
لكل  الكامل  االنتباه  ي�سترعي  اأن  في  اأي�سًا  الموؤتمر  نجح  كما 
من القطاع العام والخا�س اإلى اأهمية هذا القطاع االقت�سادي 

العريق  االإرث  ذلك  لي�ستغلوا  اليمن  لم�ستقبل  الهام  النقدي 
المديد،  اليمن  تاريخ  في  البن  لمح�سول  الوطني  والعمق 
مظاهر  مختلف  تتمثل  اأ�سيلة  وعادات  تراثًا  اأ�سبح  والذي 
وكاأنها  تنوعاتها وعلى اختالف مناطقها  اليمنية بكل  الحياة 
وب�سيطة  معدودة  كلمات  في  اليمني  البن  ق�سة  تخت�سر 

“اأ�سلوب حياة بنكهة دفء ال�سم�س.”

مما حدا باأحد مزارعي البن في عمران محمد القفيلي ليقول: 
الموؤتمر  الزراعية في  العمل  ا�ستفدنا كثيرًا من ور�س  لقد   “
في كيفية تطبيق اأف�سل الممار�سات الزراعية لمح�سول البن 
قبل وبعد الح�ساد، البع�س من المعلومات كنا نعلمها بدون اأن 
نفهما واإنما هي اأ�سرار وحكمة توارثناها من اآبائنا واأجدادنا 
و�سن�سعى  ومفيدة  قيمة  كانت  المعلومات  من  االآخر  والبع�س 
لتطبيقها لنح�سل على اإنتاجية اأعلى وجودة اأف�سل للبن لكي 

نح�سن دخلنا”.

الموؤتمر  اأن  مطر  بني  من  المطري  ح�سين  المزارع  وذكر 
فقال:”  عليه  الغالية  ال�سجرة  هذه  لم�ستقبل  االأمل  له  اأعاد 
منذ انتهاء الموؤتمر واأنا اأحث واأ�سجع كل اأقاربي واأهل قريتي 
بالطريقة  البن  يزرعوا  اأن  ومجال�سنا  دواويننا  خالل  من 
و�سنقلع  اليمن  في  الم�ستقبل  له  �سيكون  فالبن  ال�سحيحة 

اأ�سجار القات ونغر�س بدلها البن”. 
وعلى تواِز مع موؤتمر البن، جرى تنظيم عدة فعاليات جديدة 
الم�ستويين  على  البن  قطاع  لتح�سين  فعالة  كاأدوات  ومب�سرة 
دورة  مثل  )الجودة(  والراأ�سي  االإنتاجية(  )زيادة  االأفقي 
وفريدة  جديدة  مهنية  �سير  اإعداد  اإلى  تهدف  التي  التذوق 
في قطاع البن، حيث تعمل على التعرف عن قرب على جودة 
اليمن  في  البن  �سل�سلة  ممثلي  وت�سجيع  اليمني  البن  واأ�سالة 
الأن يكونوا اأكثر تقاربًا مع اأقرانهم في اأنحاء العالم بدءًا من 
المزارع وانتهاًء بالم�سدر والم�سنع ليعر�سوا البن اليمني في 

كامل جودته.
ويجري اإعداد درا�سة زيادة االإنتاجية للبن في بع�س المناطق 
في اليمن، وبا�ستخدام اأحدث التقنيات الع�سرية، والتي بداأت 
2010 )قبل الموؤتمر( و�ستكتمل في نهاية مار�س  في نوفمبر 
2011 للتعرف على العوامل التي ت�سهم ب�سكل كبير في زيادة 
يخدم  الذي  االأمر  جودته..  وتح�سين  اليمني،  البن  اإنتاجية 
المزارعين في التو�سع في زراعة البن، والحفاظ على جودته.

االإطار 16  
الموؤتمر الدولي الثاني للبن العربي الطبيعي - �صنعاء

“اأ�صلوب حياة بنكهة دفء ال�صم�س”
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االأفكار  لت�سجيع  التدريبي  خديجة  برنامج  اتفاقية  توقيع  تم 
االإبداعية والريادية لل�سباب الذي تنفذه موؤ�س�سة تنمية القيادات 
اإلى  تعرف  برنامج  على  و�ساب  فتاة   200 لتدريب  وذلك  ال�سابة 
ثم  ومن  الريادية  بالثقافة  يعنى  الذي  كاب”   “ االأعمال  عالم 
اأول  بتكوين  البرنامج  ويتميز  متخ�س�سة  واأعمال  اإدارية  دورات 

مجل�س ل�سيدات ورجال االأعمال ال�سباب من خريجي البرنامج.

وتم تدريب جمعية طالوق الن�سوية على موا�سفات البن المجفف 
العزي  ب�سركة  ربطهم  تم  لذلك،  وتبعًا  العالية.  الجودة  ذي 
لت�سدير البن. وقد تم �سراء دفعتين من البن من جمعية طالوق  
بمقايي�س و�سعر وجودة عالية، حيث ح�سلت الجمعية على زيادة 

في ال�سعر يتراوح بين 30-50 % مقارنة ب�سعر ال�سوق.

بتنظيم  الوكالة  �ساركت  الدولية،  التمويل  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
القطاع  في  ال�سغيرة  الم�ساريع  �ساحبات  لل�سيدات  عمل  ور�سة 
اأوالء  تواجهها  التي  ال�سعوبات  لمناق�سة  المنظم  غير  الخا�س 
المخت�سة، وذلك  الجهات  ت�سجيل م�ساريعهن لدى  ال�سيدات في 
للقطاع  اليمنية  القوانين  التي تقدمها  لال�ستفادة من االمتيازات 
غير  الخا�س  القطاع  من  �سيدة   36 الور�سة  ح�سر  الخا�س. 
المنظم، وتم مناق�سة الحلول المقترحة لتحويل هذه الم�ساريع اإلى 
القطاع الخا�س المنظم. وتم خالل الور�سة تقديم مادة تدريبية 
عن خدمة العمالء، �ساركت فيها ال�سيدات بالتعاون مع اأحد كبار 

مدربي برنامج “البزن�س اإيدج”.

اليمنية  االأ�سماك  ت�سدير  لفر�س  ت�سويقية  درا�سة  اإعداد  تم  كما 
تم ربط  وقد  قنوات ربط جديدة.  والك�سف عن  الخليج  اإلى دول 
زيارة  عقب  وذلك  الخليج،  باأ�سواق  االأ�سماك  ت�سدير  �سركات 
المطاعم  تزود  التي  لالأ�سماك(  )م�ستوردة  �سركة   50 من  اأكثر 

والفنادق ال�سياحية و�سركات الطيران وال�سوبر ماركت... الخ.

كما تم افتتاح معهد رافــال الدولي للتجميل، وجرى توفيُر التدريب 
في مجال الكوافير، وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة الماأمون الدولية.. 
َوالذي ُيعتَبُر عاماًل م�ساعدًا ال�ستدامة الم�سروع في تطوير قطاع 
التجميل. وكاَن عدُد الم�ساركات في مدينة المكال 52 متدربة من 

اأ�سحاب �سالونات التجميل.

َوتوا�سَل العمُل اأي�سًا في برنامج طموحي، وهو اأحُد م�ساريع فرع 
الوكالة في محافظة عدن، ويهدف اإلى تح�سين الم�ستوى المعي�سي 

واالقت�سادي من خالل بناء قدرات ال�سباب والمن�ساآت ال�سغيرة 
اأربع  في  المحلية  القيمة  �سال�سل  وتطوير  الخدمات  ومزودي 
محافظات )عدن واأبين ولحج وال�سالع(. وقد تمَّ تجهيُز وتدريُب 
اأن�سطته  لتنفيذ  موؤهلين  ليكونوا  مكثفًا  تدريبًا  البرنامج  فريق 

ومهامه كما ُخطط له.

باالإ�سافة اإلى ذلك، انعقدت ور�سة عمل “اأهمية ا�ستخدام اأجهزة 
)محافظة  �سيئون  مدينة  ال�سيارات”في  اأعطال  عن  الك�سف 
والتدريب  الفني  التعليم  وزارة  مكتب  مع  بالتعاون  ح�سرموت( 
الدرا�سة  نتائج  اإظهار  اإلى  وهدفت  ح�سرموت،  وادي  المهني 
الميدانية التي قامت بها الوكالة في قطاع ور�س اإ�سالح ال�سيارات 
في �ساحل ووادي ح�سرموت. وفي الور�سة، قدم المحا�سر عر�سًا 
واأنواعها  وخ�سائ�سها  االأعطال  ت�سخي�س  اأجهزة  عن  تف�سيليًا 
توفر تحديثا  الم�سنعة لالأجهزة  ال�سركات  اأن  المختلفة مو�سحا 
ور�س  مالكي  من  عدد  العمل  ور�سة  وح�سر  االأجهزة  لتلك  �سنويا 

اإ�سالح ال�سيارات والجهات ذات العالقة.

الت�سويقية  الدرا�سة  مخرجات  عن  عمل  ور�سة  تنظيم  جرى  كما 
حول فر�س ت�سدير االأ�سماك اليمنية في مدينة عدن، بالتن�سيق 
مع الجمعية اليمنية لم�سدري االأ�سماك وبم�ساركة م�سوؤولين في 
ال�سركات الرائدة في مجال  ت�سدير وتح�سير االأ�سماك واالأحياء 
والحديدة.  والمهرة  وح�سرموت  عدن  محافظة  من  البحرية 
على  التعرف  بهدف  الدرا�سة  هذه  باإعداد  الوكالة  وقد  قامت 
فر�س ت�سدير االأ�سماك اإلى اأ�سواق عالية القيمة في دول الخليج 

وخا�سة دولة االإمارات والمملكة العربية ال�سعودية.

ا�ستخدام  مهارات  مجال  في  تدريبية  دورات  اأربع  تنظيم  وتم 
جهاز التمو�سع الجغرافي )جي بي اإ�س( لل�سياد التقليدي، وذلك 
ا�ستكمااًل لبرنامج تدريبي ي�ستهدُف تدريَب 200 �سياد من اأع�ساء 
على  و�سبوة  والمهرة  ح�سرموت  �ساحل  في  ال�سمكية  الجمعيات 
ا�ستخدام الجهاز. َوا�ستهدفت الدوراُت، التي ُعِقدت في مديريتي 
اأكثر من  ال�سحر والمكال بالتعاون مع �سركة جارمين في اليمن، 
80  �سيادًا من  مختلف الجمعيات ال�سمكية. وقد هدفت الدورات 
ا�ستخدام  في  احترافية  مهارات  التقليدي  ال�سياد  اإك�ساب  اإلى 
جهاز GPS وفائدته في تحديد مواقع اال�سطياد بدقة متناهية 
تحديد  في  ال�سياد  يبذله  الذي  والجهد  الوقت  توفير  اأجل  من 

مواقع اال�سطياد بالطرق التقليدية.
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وتطوير  الإن�ساء  العمل  خطة  من  االأولى  المرحلة  تنفيذ  بداأ 
االجتماعي  بال�سندوق  الخا�س  الجغرافية  المعلومات  نظام 
التو�سيات  اإطار  في  الالزمة  والبرامج  االأجهزة  واقتناء  للتنمية 
اال�ست�سارية  ال�سركة  نفذتها  التي  الدرا�سة  اإليها  خل�ست  التي 

المتخ�س�سة والتي تقوم بالم�ساعدة في تطوير النظام. 
 كما ا�ستمر اإعداد وترتيب الملفات الخا�سة بالبيانات والموؤ�سرات 
العام  خالل  تم  وقد  الجغرافية  المعلومات  نظام  في  المتاحة 
لعام  التربوي  الم�سح  بيانات  وترتيب  وتبويب  وت�سنيف  مراجعة 
في  والتقييم  التخطيط  عمليات  لم�ساعدة  2009م   /2008

المهتمين  واالأفراد  الجهات  تزويد   اإلى  باالإ�سافة  ال�سندوق 
بالبيانات  الغذائي  لالأمن  الوطني  البرنامج  ومنهم  بالتنمية 
االأمن  اأطل�س  م�سروع  ت�سميم  في  �ساعدت  التي  والمعلومات 
من  عدد  تنفيذ  العام  خالل  تم  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  الغذائي.  
اأجهزة  الدورات في كل الفروع ل�سباط الم�ساريع على ا�ستخدام 
الم�ساريع  اإحداثيات  اإنزال  وطرق  الجغرافي  التمو�سع  تحديد 
االإدارية، �سارك  المعلومات  المواقع  في نظام  اإحداثيات  وعك�س 
كل  في  و�سابطات  �سباط   105 من   يقرب  ما  الدورات  في هذه 

فروع ال�سندوق.

التطور الموؤ�ص�صي لل�صندوق

المرحلة  تقييم  ا�ستكمال  على   2010 العام  الجهود خالل  ركزت 
واالإعداد   ،)2010–2004( ال�سندوق  عمليات  من  الثالثة 
عمليات  دليل  وتحديث   ،)2015–2011( الرابعة  للمرحلة 

المرحلة  في  العمل  واآليات  �سيا�سات  مع  ليتواكب  ال�سندوق 
الجديدة، وتو�سيع القدرة اال�ستيعابية.

عقد مجل�س اإدارة ال�سندوق االجتماعي للتنمية برئا�سة الدكتور 
/ علي محمد مجور  رئي�س مجل�س الوزراء / رئي�س مجل�س اإدارة 
في  اأقر  حيث   2010 العام  خالل  اجتماعات  ثالثة  ال�سندوق  
ال�سنوية  العمل  خطة  يناير  بداية  في  عقد  الذي  االأول  االجتماع 
اأواخر  المنعقد في  الثاني  2010، وفي االجتماع  لعام  لل�سندوق 
مايو �سادق المجل�س على البيان المالي لل�سندوق لل�سنة المالية 

واقر  المالحظات،  وكتاب  2009م  دي�سمبر   31 في  المنتهية 
المراجع  تعيين  واإعادة  2015(م،    -2011  ( الرابعة  المرحلة 
-31 في  المنتهية  المالية  ال�سنة  ح�سابات  لمراجعة  الخارجي 

12-2010م. وفي اأواخر �سهر اأكتوبر اأقر مجل�س االإدارة م�سروَع 
الموازنة العامة لل�سندوق لل�سنة المالية 2011.

اجتماعات مجل�س االإدارة 

تحديث دليل عمليات ال�صندوق 
نظرًا لتو�سع عمليات ال�سندوق، واإقرار البدء في المرحلة الرابعة 
من عملياته، تم خالل العام 2010 تحديث دليل العمليات الذي 
والوحدات  العامة،  وال�سيا�سات  الرئي�سة،  المهام  على  احتوى 
ومراحل  والبرامج،  القطاعات  عن  عر�سًا  قدم  كما  المختلفة، 
دورة حياة الم�سروع، والمعايير العامة لالأهلية واختيار الم�ساريع، 
الع  االطِّ ُيمِْكُن  بينما  االأخرى..  الجهات  مع  ال�سندوق  وتن�سيق 
على االإجراءات الداخلية لل�سندوق - بما في ذلك العمليات التي 
المتفق  المحددة  بالمعايير  واإر�سادات  الم�سروع،  دورة  ت�سملها 

عليها والمتعلقة بتحديد الم�ساريع في كل قطاع، والموافقة عليها، 
ومراقبتها وتقييمها - في االأدلة االإر�سادية للعمليات، واالإر�سادات 
التف�سيلية. وقد احتوى الدليل على �سبعة ف�سول رئي�سة.  الفنية 
كما احتوى على عر�س للهيكل التنظيمي المحدث لل�سندوق الذي 
ت�سمن اإ�سافة وحدتي البحوث والتطوير واإدارة الموارد الب�سرية، 

وكذا لجنتي ال�سيا�سات والم�ساريع.

)GIS( تحديث نظام المعلومات الجغرافية
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التي  للم�ساريع  الجودة  لتحقق  خا�سة  اأهمية  ال�سندوُق  ُيولي 
ينفذها.. كما يعمُل - في ذات الوقت - على مراقبة تكلفة هذه 

الم�ساريع.

المتر  �سعر  في  ب�سيط  انخفا�س   ،2010 عام  خالل  حدث،  وقد 
المربع عن العام ال�سابق بمعدل 1.54 %، مما ي�سير اإلى ا�ستقرار 

اأ�سعار المواد والعمالة )الجدوالن 11 و12(.

الدعُم الفنيُّ ومراقبُة الجودة
ه في الرقابة على الم�ساريع المختلفة  يمار�ُس ق�سُم الجودة مهامَّ
ُل فيها ال�سندوُق بغر�س الو�سول  في جميع القطاعات التي يتدخَّ
في  الم�ساريع  ا�ستهداف  ويتم  عالية.  جودة  ذات  م�ساريع  اإلى 
مختلف مراحل دورة حياة الم�سروع )بدءًا من الدرا�سات وو�سع 
الت�ساميم، مرورًا بالتنفيذ واالإ�سراف والمتابعة، وانتهاًء بالت�سليم 

االبتدائي ثم بالت�سليم النهائي للم�سروع(.

وقد تم خالل عام 2010 تنفيذ 24 دورة تدريبية على ا�ستخدام 
دليل االإ�سراف الذي يت�سمن المبادئ االأ�سا�سية الإدارة الم�ساريع 
و�سبط وتاأكيد الجودة للمباني وقطاعي الطرق والمياه واالأ�سغال 
 720 قدرات  بناء  اإلى  الدورات  وقد هدفت هذه  العمالة..  كثيفة 
لتوحيد  م�سترك  ت�سور  اإيجاد  بغر�س  مقاواًل  و157  ا�ست�ساريًا، 
على  ال�سيطرة  لت�سهيل  االأطراف  لدى جميع  التنفيذية  المفاهيم 
عملية التنفيذ وتجاوز المالحظات ال�سائعة في النواحي االإدارية 

والفنية.

كما تم خالل العام رفع ن�سبة عينة الم�ساريع التي يتم زيارتها من 
وال�سحة  التعليم  في قطاعات   %  100 اإلى  الجودة  �سباط  قبل 
يتم  فيما  الخا�سة(،  ال�سقايات  )عدا  والمياه  والبيئة  والطرق 
االأ�سغال  وبرنامج  الخا�سة  ال�سقايات  من  ع�سوائية  عينة  اختيار 
وتم خالل  الغذاء(.  اأ�سعار  ارتفاع  اأزمة  )مواجهة  العمالة  كثيفة 
العام تنفيذ نزول ميداني اإلى 906 م�ساريع تحت التنفيذ، موزعة 
الميدانية  الزيارات  نتائج  واأظهرت  المذكورة.  القطاعات  على 
تح�سنًا وا�سحًا في م�ستوى جودة الم�ساريع، حيث قـُ�ّسمت الم�ساريُع 
اإلى 3 م�ستويات تتعلق بجودة التنفيذ، وهي الم�ستوى الممتاز )60 
% من اإجمالي الم�ساريع التي تمت زيارتها(، والجيد )30 %(، 

والمقبول )10 %(.

مراقبة الكلفة

الجدول 11

متو�صط كلفة المتر المربع لم�صاريع التعليم لالأعوام من 98/1997 وحتى 2010 ح�صب عدد الطوابق )بالدوالر(
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المصدر: وحدة التعاقُدات، الصندوق االجتماعي للتنمية
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الجدول 12

)بالدوالر( المناطق  فئات  ح�صب  متو�صط كلفة المتر المربع لم�صاريع التعليم لعام 2010 

معدل كلفة المتر المربععدد المشاريعالفئة
16236.96منطقة ح�سرية

104256.70منطقة �سبه ح�سرية

109274.77منطقة متو�سطة البعد

37331.96منطقة بعيدة و�سعبة

1335.33منطقة نائية و�سديدة ال�سعوبة

267267.98اإلجمالي/ المتوسط

الم�سدر: وحدة التعاُقدات، ال�سندوق االجتماعي للتنمية

بال�سندوق  الخا�سة  االت�سال  ا�ستراتيجية  تنفيذ  في  العمُل  بداأ 
االجتماعي والخطة التنفيذية لها للفترة )2010–2012( والتي 
التنمية  في  والفاعلة  ال�سريكة  االأطراف  توعية  زيادة  اإلى  تهدف 
اإلى  وكذلك  تدخالته،  ومعايير  و�سيا�ساته  ال�سندوق  باأن�سطة 
جوانب  وتعزيز  االأطراف  تلك  مع  والخبرات  المعلومات  تباُدل 

الدعم لل�سندوق.
االإر�سادي  الدليل  تطوير  من  االنتهاُء  العام،  ،خالل  تم  وقد 

�ست�ستر�سد  التي  والفروع  الوحدات  كافة  على  وتوزيعه  لالت�سال 
باال�ستناد  اإليها  الموكلة  االت�سالية  للمنتجات  تطويرها  اأثناء  به 
ال�سندوق  الخا�سة بجمهور  والدرا�سة  االت�سال  ا�ستراتيجية  اإلى 
َر كذلك دليل “مع النا�س”  اللتين تم ا�ستكمالهما عام 2009. َوُطوِّ
لي�سبح دلياًل ات�ساليًا هامًا و�ساماًل ال�ست�ساريي ال�سندوق اأثناء 

تاأديتهم لمهامهم مع المجتمعات المحلية.  

ا�صتراتيجية االت�صال
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ا�صتراتيجية االإن�صاف االجتماعي

يلتزم ال�سندوق االجتماعي للتنمية  بتحقيق االن�ساف االجتماعي  في بنيته الداخلية وتدخالته التنموية وينعك�س هذا االلتزام من خالل 
تنفيذ ال�سندوق لخطة عمل ا�ستراتيجيته الخا�سة باالإن�ساف االجتماعي والمنتهية  في العام 2010 والتي يتوقع اأن يتم تقييمها في العام 

القادم 2011. 
االجتماعي في جميع  النوع  ا�ستجابًة العتبارات  اأكثر  لي�سبح  بالم�ساركة  ال�سريع  البحث  دليل  بتحديث  ال�سندوق  قام   2010 العام  وخالل 

موا�سيعه �سمن دليل “مع النا�س ومنذ بداية عام 2010. كما تم تدريب 445 ا�ست�ساريًا وا�ست�سارية في مجال النوع االجتماعي.

-    اأكدت درا�سة تقييم االأثر المنفذة في العام 2010 اأنَّ ال�سندوَق االجتماعي قد تجاوَز في نجاحاته وانجازاته في قطاع التعليم عما 
كان مخططًا له، حيث ارتفعت معدالت التحاق الطالب والطالبات )في �سن 06–14 عامًا( اإلى 14 % مما ي�ساعد في ردم الفجوة 
الدرا�سة  نتائُج  َنْت  َوَبيَّ والثالث )2006–10(..  الثاني  التقييمين  الفا�سلة بين  الذكور واالناث، وذلك خالل االأعوام  التحاق  بين 
ر اأعلى م�ستويات الر�سا  كذلك وجوَد درجة عالية من الفاعلية والكفاءة، ومردود عاٍل لال�ستثمار في مدار�س البنات.. ف�ساًل عن توفُّ
بين �سفوف الطالب الملتحقين بمدار�س ال�سندوق. وفي قطاع ال�سحة ت�سير الدرا�سة اإلى اأنَّ م�ساريع ال�سندوق تمخ�ست عن تاأثير 
ايجابي قوي على ميول االإناث للح�سول على الرعاية ال�سحية التي يقدمها ال�سندوق، وخا�سًة بين �سفوف االأ�سر المعي�سية االأكثر 
فقرًا حيث تربو هذه الن�سبة على 58 % حيث تتواجد مراكز رعاية �سحة االأم والطفل.. وت�سل اإلى 62 % حيث تتواجُد المراكز 
ال�سحية.” كما ان ا�ستخدام رعاية ما قبل الوالدة زادت من 15 % اإلى 62 %، كما زاد احتمال و�سول الن�ساء االأكثر فقرًا للرعاية 

ال�سحية من 48 % اإلى 84 %، وزادت اإمكانية و�سول الن�ساء اإلى الرعاية من خالل قابلة مجتمعية اإلى ال�سعف.  
-   وفي قطاع المياه اأكدت نتائُج الدرا�سة اأنَّ ال�سندوَق حقق االأهداف المن�سو�س عليها في اإطار النتائج في ما يتعلق بتخفي�س 
الماء،  الالزم لجلب  الوقت  انخفا�س  االأ�سر  % من   52 اأفادت  الن�ساء. فقد  به  تقوم  والذي عادًة ما  المياه  الالزم لجلب  الوقت 

خ�سو�سًا في موا�سم االأمطار، حيث انخف�س متو�سط وقت جلب المياه اإلى 30 دقيقة تقريبًا لكل رحلة ذهابا واإياب.
-   وفي مجال التمكين المجتمعي تم خالل عام 2010 ت�سكيل 607 مجال�س تعاون قرية في 7 مديريات في 6 محافظات وكان عدد 

الم�ساركين 5687 ع�سوًا مثلت الن�ساء 46 % منهم 

باالإ�سافة اإلى ذلك، مثلت الن�ساء ما ن�سبته 47 % من اأجمالي المجموعات الريفية لبرنامج الزراعة المطرية التي تم ت�سكيلها في المحافظات 
والمديريات الم�ستهدفة، وما ن�سبته 55 % من المجموعات الن�سوية والمختلطة التي تم دعمها وتمويل م�سروعاتها االإنتاجية ، اإ�سافة اإلى 
ن�سبة 90 % من المجموعات االإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية .  فيما و�سل عدد االإناث الم�ساركات في برنامج االأ�سغال كثيفة العمالة اإلى 
18 % حيث يتم التعاقد معهن بنظام ال�ساعة وبما يتالءم مع التزاماتهن المالية االأخرى، فيما بلغت ن�سبة الم�ستفيدات االإناث من البرنامج 

50 %. وال تزال االإناث يت�سدرن الم�ستفيدين من خدمات التمويل االأ�سغر حيث بلغت ن�سبتهن 77 % حتى نهاية 2010. 

المراقبة ومتابعة الم�صروعات
الم�ساريع  تنفيذ  متابعة  على  م�ستمرة  ب�سفة  ال�سندوق  يعمل 
وت�سغيلها ل�سمان تحقيقها لالأهداف التي اأن�سئت من اجلها، وفي 
هذا االإطار يتم اإ�سدار تقارير مراقبة ربعية ت�ستمد بياناتها من 
عدة م�سادر اأهمها نظام المعلومات االإدارية والزيارات الميدانية 
ُح التقاريُر الربعية م�ستوى االأداء، حيث  وال�سجالت االإدارية.  تو�سِّ

الزيارات  نتائج  متابعة  وكذا  قيا�سها..  يمكن  موؤ�سراٍت  تت�سمُن 
وكذلك  الم�ساريع،  �سباط  بها  يقوم  التي  المنتظمة  الميدانية 
الزيارات الميدانية اال�ستطالعية لعينة من الم�ساريع للتعرف على 
الو�سع الراهن لتلك الم�ساريع والوقوف على ال�سعوبات التي قد 
تعتر�س �سير تنفيذها.. باالإ�سافة اإلى تطوير موؤ�سرات المراقبة. 
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تقييم عمليات ال�صندوق

تم  وقد  الثالثة،  المرحلة  عمليات   2010 العام  بنهاية  ا�ستكملت 
المرحلة  اأداء هذه  اأمام  للوقوف  التقييم  تنفيذ عدد من عمليات 
اأهم  واال�ستفادة من تجربتها في ت�سميم المرحلة الرابعة. ومن 
اإعداده  تم  والذي  المرحلة  نهاية  اإكمال  تقرير  التقييم  اأعمال 
االأثر  تقييم  درا�سة  نتائج  ي�سمل  والذي  الدولي  البنك  قبل  من 

2010 من قبل �سركة ا�ست�سارية دولية  التي تم تنفيذها في عام 
االأخرى  التقييمية  الدرا�سات  اإلى  باالإ�سافة  متخ�س�سة م�ستقله. 
مثل تقييم تدخالت ال�سندوق مع المعاهد ال�سحية وتقييم مكون 
االأ�سغال  وبرنامج  المطرية  الزراعة  م�سروع  في  الريفي  االإنتاج 

كثيفة العمالة.

درا�صة تقييم االأثر
ال�سندوق وتدخالته مرة كل ثالثة  اأثر  لتقييم  تنفيذ درا�سة  يتم 
عام  االأولى  )كانت  م�ستقلة  عالمية  خبرة  بيوت  ِقَبل  من  اأعوام 
االثر  تقييم  درا�سة  تنفيذ  وجرى   .)2006 عام  والثانية   ،2003
كمية  درا�سة  التقييم  �سمل  وقد   .2009/10 عامي  خالل  الثالثة 
ت�سمنت 5 قطاعات رئي�سة يتدخل فيها ال�سندوق، وهي قطاعات 
التعليم وال�سحة والطرق الريفية والمياه )التي ت�سكل 73 % من 
التمويل االأ�سغر.. وا�ستمل  اإلى  ا�ستثمارات ال�سندوق( باالإ�سافة 

التقييُم كذلك على درا�سة التقييم الموؤ�س�سي والدرا�سة النوعية.

خ�صائ�س جديدة للدرا�صة: تميزت الدرا�سة الثالثة باعتماد 
منهجية عمل متطورة لقيا�س االأثر والنتائج لتدخالت ال�سندوق.. 
والفعالية  الكفاءة  ال�سندوق من حيث  ف�ساًل عن تحليل عمليات 
البيانات  تحليل  تكاُمل  اإلى  الدرا�سة  �سعت  وقد  واال�ستدامة. 
التجريبي  التقييم  منهجية  ا�ستخدام  وتم  والنوعية.  الكمية 
ل  التدخُّ وبعد  قبل  التقييم  وموؤ�سرات  المعي�سية  االو�ساع  لمقارنة 
م�ساريَع  من  الم�ستفيدة  )المجتمعات  ل”  التدخُّ “مجموعة  بين 
)المجتمعات  المقارنة”  و“مجموعة  ال�سندوق(،  اأنجزها  قد 
التنفيذ(.  قيد  ال�سندوق  م�ساريُع  زالت  ما  حيث  “المرجعية”، 
اأما الدرا�سة النوعية، فت�سلُط ال�سوَء على االأ�سباب التي اأدت اإلى 
ما  وتو�سح  الكمية،  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  حدوث 

الذي تعنيه هذه التاأثيرات بالن�سبة للم�ستفيدين.

بها  خرجت  التي  النتائج  اأهم  من  هامة:  ايجابية  نتائج 
الدرا�سة، االإ�سارة اإلى اأنَّ م�ساريَع ال�سندوق اأحدثت اأثرًا ايجابيًا 
االأ�سر  بين  من  واأنه  فيها،  التدخل  تم  التي  المناطق  في  وا�سحًا 
 80 6,233 التي اأجريت مقابالت معها،  المعي�سية البالغ عددها 
% اأفادت بمعرفتها بوجود م�ساريَع لل�سندوق في مناطقها، واأنَّ 
79 % من هذه الن�سبة العالية اأكدت اأنَّ اختيار الم�سروع تم بناًء 
بينما  الم�ستفيد..  المحلي  المجتمع  اأفراد  بين  عام  اتفاق  على 
مثل  الم�سروَع  باأنَّ  المبحوثة  االأ�سر  اإجمالي  من   %  90 اأفادت 

اأولوية بالن�سبة للمجتمع.

وقد خل�س فريق العمل الدولي الذي نفذ درا�سة تقييم االأثر اإلى 
اأثر  له  كان  للتنمية  االجتماعي  ال�سندوق  اأن  الوا�سح  “من  اأنه 
قوي في كلِّ مجال من المجاالت الخم�سة التي �سملها م�سُح تقييم 
تاأثيرًا  مار�َس  ال�سندوق  باأنَّ  “انطباعًا  الفريق  لدى  واأنَّ  االأثر”، 

ُمْر�سيًا َوُمقنعًا ب�سورة اإجمالية”.

ال�سندوق  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأكدت  الموؤ�س�سية،  الجوانب  في 
القدرات  وبناء  الموؤ�س�سي  التطور  �ساهم في دعم  االجتماعي قد 
في  المتخ�س�سة  االإدارات  فيها  بما  الحكومية،  الم�ستويات  على 

الوزارات والمحافظات والمديريات والمجتمعات المحلية.

بها  اأخذ  التي  التو�سيات  من  مجموعة  الدرا�سة  مت  قدَّ وقد 

ال�سندوُق اأثناء اإعداد المرحلة الرابعة.
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اأن  اإلى  المرحلة  نهاية  اإكمال  تقرير  اأ�سار 
في  مبا�سر  وب�سكل  �ساهم  قد  ال�سندوق 
الفقر  من  للتخفيف  الوطنية  االأهداف  دعم 
الثالثة  الخطة  ودعم  االألفية  اأهداف  وتحقيق 
للتخفيف  واالجتماعية  االقت�سادية  للتنمية 
)2006–2010(، وذلك من خالل  الفقر  من 
االجتماعية  الخدمات  اإلى  الو�سول  ت�سهيل 
ذاته  الوقت  وفي  االقت�سادية،  والفر�س 

اأن يوؤثر بالتغيير االإيجابي  ا�ستطاع ال�سندوق 
وتعظيم الفائدة من ا�ستثماراته ورفع م�ستوى 
من  ال�سندوق  به  تميز  ما  خالل  من  نتائجه 
القدرات  وبناء  الموؤ�س�سي  الدعم  تقديم 
وال�سلطات  الحكومة  في  الم�ستويات  لمختلف 
والمحافظات،  القطاعية،  والوزارات  المحلية 
والمديريات، والمجتمعات المحلية بما يخدم 

جهود التنمية في اليمن.

االإطار  17  
اأهم نتائج درا�صة تقييم االأثر للمرحلة الثالثة

 2010–2006 للفترة  االأثر  تقييم  درا�سة  نتائج  اأظهرت 
لتنمية  الرئي�سية  القطاعات  في  يلي  ما  ال�سندوق  تحقيق 

المجتمع:

المجتمعات  في  والطالبات  الطالب  التحاق  معدالت  رفع   -
الم�ستفيدة منه بن�سبة 14.4 %. 

- راأى 64 % من الم�ساركين في الم�سح اأن الو�سول للخدمة 
ن�سبة  زادت  كما  ال�سندوق،  تدخل  بعد  تح�سن  ال�سحية 
ا�ستخدام رعاية ما قبل الوالدة من 15 % اإلى 62 %، وزاد 
ال�سحية  للرعاية  فقرًا  االأكثر  الن�ساء  و�سول  احتمال  اأي�سًا 
من 48% اإلى 84 %، وارتفعت اإمكانية و�سول الن�ساء اإلى 

الرعاية من خالل قابلة مجتمعية اإلى ال�سعف.

خالل  درا�سيًا  ف�ساًل   10,051 بناء  في  ال�سندوق  اإ�سهام   -
-2006( خالل   8.600 منها   )2010-2004( الفترة 

اإجمالي  من   %30 اإلى  م�ساهمته  و�سلت  حيث    )2010
الف�سول التي تم بناوؤها على الم�ستوى الوطني.

انخفا�س متو�سط وقت جلب المياه اإلى 30 دقيقة تقريبًا لكل 
رحلة ذهابا واإيابا.

في  االأ�سواق  اإلى  ال�سفر  ي�ستغرقه  الذي  الوقت  انخفا�س   -
بـ43  المتو�سط  في  بالطرق  ال�سندوق  دعمها  التي  المناطق 
اأن  الدرا�سة  في  الم�ساركين  من   %  75 راأى  فيما  دقيقة، 
 ، المثال  �سبيل  )على  اقت�سادية  منافع  لهم  قدمت  الطرق 
خف�س الوقت وتكاليف ال�سفر ، وتح�سين الو�سول اإلى المواد 
ي�سكل  الطرق  م�سروع  اختيار  اأن   %  91 واأفاد  االأ�سا�سية(، 
العمل  يرون  اأنهم   %  85 واأو�سح   للمجتمع،  بالن�سبة  اأولوية 
الم�ساريع  اأن   %  80 من  اأكثر  اأفاد  كما  مر�سيًا،  المنفذ 

�ساهمت في تح�سين حياتهم. 

للدخل  المدرة  القرو�س  من  االقت�سادي  الن�ساط  زاد   -
من   %  65 ا�ستطاع  فيما  الم�ستفيدين.  من   %  85 عند 
جديدة،  اقت�سادية  اأن�سطة  في  االنخراط  الم�ستفيدين 
ا�ستخدموا  الذين  ن�سبة  % بزيادة دخلهم. وبلغت   90 واأفاد 

القرو�س الإر�سال االأطفال اإلى المدار�س حوالى 19 %.

تقرير اإكمال نهاية المرحلة الثالثة )2004–2010(
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ومن خالل تقييم برامج ال�سندوق، فقد بيَّن التقريُر اأن برنامج 
تنمية المجتمع �ساهَم في و�سول المجتمعات الم�ستهدفة اإلى 
الخدمات االجتماعية واالقت�سادية، وقد تميزت الم�ساريع الممولة 
المجتمعات  وتمكين  الم�ساركة،  منهجيات  باتباع  ال�سندوق  من 
وكفاءة  ال�سفافية،  مبادئ  واتباع  التنموية،  اأولوياتها  تحديد  من 
هذا  اأن  اإلى  التقرير  وخل�س  الموؤ�س�سي.  والتطوير  الكلفة، 
البرنامج ا�ستهدف المناطق الفقيرة، حيث تم توجيه 79 % من 
الفئات  اإلى   %  30 منها  الفقيرة،  الفئات  اإلى  ال�سندوق  موارد 
االأ�سد فقرًا. وا�سار التقرير اإلى ان النفقات الت�سغيلية لل�سندوق 

لم تتجاوز ن�سبة 4.7 % من اجمالي ا�ستثماراته.

واالأ�صغر  ال�صغيرة  المن�صاآت  برنامج  اأن  التقرير  اأّكد  كما 
التمويل  �سناعة  تر�سيخ  في  الثالثة  المرحلة  خالل  ا�ستمر  قد 
والفني  المالي  الدعم  تقديم  خالل  من  واالأ�سغر  ال�سغير 
 350 من  اأكثر  منح  وتم  واالأ�سغر.  ال�سغير  التمويل  لموؤ�س�سات 
 2010 بلغ في عام  و  الما�سية  الفترة  تراكمًيا خالل  األف قر�س 
ال�سغير  التمويل  وموؤ�س�سات  لبرامج  الن�سطين  المقتر�سين  عدد 
من  منهم   %  75 ن�سط  مقتر�س  األف   66 من  اأكثر  واالأ�سغر 
الن�ساء. وقد عبرت الن�ساء )الالتي ي�سكلَن الغالبية العظمى من 
الر�سا  من  عاٍل  م�ستوى  عن  االأ�سغر(  التمويل  موؤ�س�سات  عمالء 
عن برامج التمويل االأ�سغر نظرًا للفوائد التي ح�سلن عليها من 
م�ساركتهن، واإعطائهن قدرًا اأكبر من اال�ستقاللية والثقة بالنف�س، 
الو�سع  وتح�سين  االأ�سرة،  في  القرار  و�سنع  االحترام  وزيادة 
لهن  تتيح  منزلية  وظيفة  على  وفر�سة الح�سول  االقت�سادي، 
االأ�سغر  التمويل  اأثر  )درا�سة  االأ�سرة  دخل  زيادة  في  الم�ساهمة 

والنوع االجتماعي، 2008(.

على  كبير  اإنجاز  هناك  للقطاع  الم�ستدامة  بالتنمية  يتعلق  وفيما 
المدى الطويل من ال�سندوق وهو �سدور القانون رقم 15 لبنوك 
الودائع  بقبول  وال�سماح   ،2009 اأبريل  �سهر  في  االأ�سغر  التمويل 
وتمكين موؤ�س�سات تمويل اأ�سغر جديدة من القطاع الخا�س لدخول 

و�سلت  وقد  اليمني.  المركزي  البنك  قبل  من  ال�سوق، ومرخ�سة 
اإلى برامج م�ستدامة  ثمانية من البرامج التي يدعمها ال�سندوق 
من الناحية الت�سغيلية وبرنامج واحد م�ستدام ماليا. باالإ�سافة اإلى 
واالأ�سغر  ال�سغيرة  المن�ساآت  تنمية  وكالة  ال�سندوق  اأن�ساأ  ذلك، 
المتخ�س�سة في توفير خدمات تنمية االأعمال التجارية الأ�سحاب 
الم�ساريع. وقد قدمت الوكالة خالل الفترة الق�سيرة من اإن�سائها 
عددا من الم�ساريع الناجحة التي �ساهمت اإلى حد كبير في تطوير 

هذا القطاع.

اأما برنامج بناء القدرات، فقد ركزت م�ساريعه على: )1( بناء 
التجهيزات  وتوفير  التدريب  خالل  من  ال�سركاء  مختلف  قدرات 
 )2( التنمية؛  عملية  في  للم�ساركة  االنظمة  وتطوير  ال�سرورية 
المحلية  وال�سلطات  المحلية  المجتمعات  بين  ال�سراكات  تعزيز 
و)3(  المحلية؛  التنمية  خطط  وتنفيذ  االأولويات  لتحديد 
الفعال  والتنفيذ  ال�سيا�سات  و�سع  على  الوزارات  قدرة  تعزيز 
الخدمات  تو�سيل  المركزية  ودعم  القطاعية،  لال�ستراتيجيات 
االأ�سا�سية. كما اأن دعم ال�سندوق الم�ستمر لبناء قدرات موظفيه 
مكنه من تو�سيع عملياته، وزيادة حجم المخرجات و رفع م�ستوى 

نتائجه.

وانتهى التقرير بالتركيز على الن�سخة الريفية لبرنامج االأ�صغال 
كثيفة العمالة الذي يتـَّبُع مبداأ النقد مقابل العمل منذ اأواخر 
العالمية  اال�ستجابة  برنامج  �سمن  منحة  خالل  من   2008 عام 
من  التخفيف  في  للم�ساعدة  وذلك  الغذاء،  اأ�سعار  ارتفاع  الأزمة 
من  تم  وقد  الغذائية على الفقراء.  المواد  اأ�سعار  اآثار ارتفاع 
)2008–2009( تمويل 98  للبرنامج  االولى  المرحلة  خالل 
م�سروعًا، غالبيتها في قطاَعْي المياه والطرق، وفرت فر�س عمل 
االأ�سر  غالبية  اأفادت  وقد  اأ�سرة.  منه16,824   ا�ستفادت  موؤقتة  
الم�ستفيدة اأنها ا�ستخدمت 94 % من االأموال ل�سد حاجتها من 

الغذاء. 

ا�صتكمال واإ�صدار تقرير الدرا�صة النوعية لم�صروع االأ�صغال كثيفة العمالة 
الخا�س  التقرير  باإ�سدار  والتقييم  المراقبة  وحدة  قامت 
كثيفة  االأ�سغال  لم�سروع  التقييمية  للدرا�سة  النوعية  بالدرا�سة 
عدة  على  فيها  التركيز  تم  حيث  االأولى(،  )المرحلة  العمالة 
الم�ساريع  هذه  في  ال�سندوق  تدخالت  تقييم  في  تمثلت  محاور 
الم�سروع..  من  الم�ستفادة  والدرو�س  للمجتمع،  مالءمتها  ومدى 
اال�ستهداف  )معرفة  النتائج  من  عدد  معرفة  اإلى  باالإ�سافة 
على  واالأثر  اال�ستحقاقات،  وت�سليم  بالعمل  والمعرفة  والم�ساركة، 
وفر�س العمل  االأ�سرة “اال�ستهالك وق�ساء الديون واال�ستثمار”، 
البديلة والتاأثير على اأعمال الزراعة ، واالأثر المتوقع من م�سروع 
�سدر  وقد  الم�سروع(.  في  والفر�س  والتحديات  التحتية،   البينة 
التقرير باللغتين العربية واالنجليزية. وتظهر نتائج هذا التقرير 
اأن البرنامج قد ا�ستهدف بالفعل االأ�سر الفقيرة وانه تم ا�ستخدام 

الديون وان  الغذائية و�سداد  المواد  المتح�سلة في �سراء  المبالغ 
البع�س قد ا�سترى بع�س االأ�سول االإنتاجية مثل االأغنام.

قاعدية  بيانات  لجمع  الميداني  الم�سح  تنفيذ  العام  خالل  وتم 
بغر�س ا�ستخدامها في التقييم الم�ستقبلي لم�سروع االأ�سغال كثيفة 
من  االأولى  المرحلة  لتقييم  واأي�سًا  الثانية(  )المرحلة  العمالة 
البرنامج والتي نفذت بين عامي 2008–2009. وقد تم ت�سميم 
الموؤهلة  االأ�سر  ا�ستهداف  ومعايير  اآلية  مع  يتنا�سب  بما  الدرا�سة 
الفقيرة للعمل في البرنامج، وكذلك على اأ�سا�س تحديد مجتمعات 
والتعيين  منهما(،  لكل  مجتمعًا   60( للتدخل  واأخرى  للمقارنة 

الع�سوائي لمناطق هذه المجتمعات بهدف الح�سول على 
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 ،2009 عام  تنفيذه  تم  والذي  القاعدي،  الم�سح  نتائج  ظهرت 
مناطق  في  اأ�سرة   1,140 منها  ا�سرة،   2,280 زيارة  تمت  حيث 
تدخل البرنامج، واالخرى في مناطق المقارنة. واأظهرت النتائج 
احتياجا  االأ�سد  المناطق  ا�ستهداف  في  نجح  قد  البرنامج  اأن 

وبينت الدرا�سة خ�سائ�س لهذه المناطق الم�ستهدفة منها:
• اأفاد 60 % من المبحوثين اإلى اأن ا�سرهم قد عانت 	

من نق�س في الغذاء خالل العام الذي تمت فيه الدرا�سة، 
واأفاد 80% اإلى اأنه قد عمد اإلى االقترا�س من اأجل �سد 
حاجته للغذاء، باالإ�سافة اإلى اأن البع�س اأفاد باأنه قد ا�سطر 
اإلى اال�ستغناء عن بع�س الوجبات اأو بع�س اأ�سناف الطعام.

• يوميًا 	 تتناول  باأنها  االأ�سر  %  فقط من   10 اأ�سارت 

غذاًء غنيًا بالبروتين، بينما اأفاد 65 % باأنها تتناول غذاًء 
غنيًا بالبروتين مرة في االأ�سبوع اأو اأقل.

توجد 	• ال  باأنه  المبحوثين  ن�سف  من  اأكثر  اظهر    
يجهلونها  اأو  البيطرية  الخدمات  بتواجد  معرفة  لديهم 
الن�سبة  اأن  لديها  نفوق حيوانات  التي ذكرت  االأ�سر  واأبدت 

ت�سل اإلى 35 % من ثروتها الحيوانية
المدرجات 	• تدهور  من  قلقًا  المبحوثون  اأبدى   

في  المدرجات  بتدهور  المبحوثين  ثلثا  واأفاد  الزراعية، 
وانخفا�س  المياه  توفر  عدم  اإلى  يعود  وذلك   .. مناطقهم 

العائد االإنتاجي للمدرجات. 

الم�صح القاعدي لمكون االإنتاج الريفي في م�صروع الزراعة المطرية 
وتنمية الثروة الحيوانية

تم اإ�سدار الدرا�سة التقييمية الأثر تدخالت ال�سندوق في المعاهد 
ال�سحية والتي اأجراها خبير دولي واآخر وطني. ويت�سمُن التقييُم 
ال�سحية  للمعاهد  مه  يقدِّ ال�سندوُق  ظلَّ  الذي  للدعم  مراجعة 
المقابالت  خالل  من   2009–2002 الفترة  خالل  الحكومية 
والوثائق والبيانات االإح�سائية. وقد �سملت الدرا�سة تو�سيات عن 
كيفية تدخل ال�سندوق واالآخرين في هذا القطاع.  واظهر التقييم 

ان تدخل ال�سندوق قد �ساهم في زيادة المخرجات من الكوادر 
ال�سحية الو�سطية وخا�سة من المناطق الريفية والمحرومة واأنه 
لوال دعم ال�سندوق االجتماعي في وقت كانت المعاهد في اأم�س 
عام  كل  يتخرجون  الذين  الطالب  عدد  لكان   ، للدعم  الحاجة 

ن�سف عدد المتخرجين فعليًا االآن.

اإلى  باالإ�سافة  االجتماعية..  الخ�سائ�س  في  مت�سابهه  مجتمعات 
جمع بيانات قبل وبعد التدخل، وتحديد 31 م�سروعًا من المرحلة 

االأولى كدرا�سة كمية.

لجميع  بيانات  قاعدة  على  الح�سول  اإلى  الم�سروع  وهدف 

قاعدة  وت�ستمل  العينة.  اأ�سر  المجتمعات من خالل ح�سر جميع 
البيانات على بيانات الدخل واالإنفاق ونوع الم�سكن، وكذا م�سادر 
اإلى  باالإ�سافة  الم�ستهدفة..  القرى  اإلى  الموؤدية  والطرق  المياه 

االأ�سول والحيازة الزراعية والحيوانية.

تقييُم دعم المعاهد ال�صحية
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االإعداد للمرحلة الرابعة 
من عمليات ال�صندوق االجتماعي للتنمية

بداأ ال�سندوق االإعداد لمرحلته الرابعة في منت�سف العام 2009، وفي نهاية �سهر مايو من العام 2010 اأقر مجل�س اإدارة ال�سندوق خطة 
مرحلته الرابعة. وقد بنى ال�سندوق روؤية عمله لهذه المرحلة )2011–2015( على اأ�سا�س اال�ستفادة من التجارب والدرو�س الم�ستخل�سة 

خالل المراحل ال�سابقة، وبم�ساركة وا�سعة من موظفي   و�سركائه في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخا�س 
و�سركاء التنمية.

وتتمثل االتجاهات الرئيسية لعمل الصندوق في المرحلة الرابعة بالتالي:

• ا�ستمرار الم�ساهمة في تح�سين االأحوال المعي�سية للفقراء وبم�ساركتهم. 	
• تعزيز دور ال�سندوق في اإطار �سبكة االأمان االجتماعي.	
• الم�ساهمة في زيادة وتنويع م�سادر الدخل وخلق فر�س العمل.	
• م�ساندة جهود الدولة لتعزيز الالمركزية وتطوير الحكم المحلي.	
• نقل المعرفة وتطوير البرامج الريادية /التجريبية، من خالل ال�سركاء.	

وتهدف المرحلة الرابعة إلى:

• زيادة فر�س و�سول الفقراء اإلى الخدمات االأ�سا�سية.	
• تعزيز الفر�س االقت�سادية.	
• تخفيف تعر�س الفقراء لل�سدمات في اأحوالهم المعي�سية.	
• تعزيز قدرات �سركاء ال�سندوق في التنمية وتمكينهم.	
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اأثر  من  التخفيف  في  ا�ستحداثه  تم  الذي  البرنامج  ي�ساهم هذا 
الفقيرة  للمناطق  العمل  مقابل  النقد  م�ساريع  ولتوفير  البطالة 
للم�ساعدة في �سد الفجوة الغذائية خالل موا�سم الركود الزراعي 
اأو في فترات االأزمات الأ�سباب تتعلق بتغير المناخ وغيرها.. وفي 
وفي  المجتمعات.  لهذه  اأ�سا�سية  تحتية  بنية  توفير  الوقت  ذات 
اأطول  اأثر  اإحداث  نحو  متزايد  ب�سكل  البرنامج  �سيتوجه  حين 
الم�ستهدفة من  الفقيرة  للمجتمعات  المعي�سية  الحالة  على  مدى 
 5–3 بين  تتراوح  لمدة  المناطق  هذه  في  العمل  موا�سلة  خالل 
�سنوات، فاإنه �سيحتفظ بالقدرة على م�ساعدة بع�س المجتمعات 
االأ�سد فقرًا في االأوقات الحرجة. وي�سعى البرنامج )خالل الفترة 
يعادل  ما  )اأي  �سخ�س  األف   300 ا�ستهداف  اإلى   )2015–2011

تاأهيل  واإعادة  لهم،  عمل  يوم  مليون   24 وخلق  اأ�سرة(،  األف   45
4,980 هكتارًا من االأرا�سي والمدرجات الزراعية.

ومائة  مليار  من  اأكثر  الرابعة  للمرحلة  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 
المانحين.  ومجتمع  الحكومة  من  توفيرها  يتوقع  دوالر  مليون 
فيها  بما  والتقييم  المراقبة  اأن�سطة  في  ال�سندوق  و�سي�ستمر 
درا�سات تقييم االأثر لجميع البرامج بدعم من خبراء م�ستقلين.. 
مراقبة  ونظم  االإدارية،  المعلومات  نظم  ا�ستخدام  تعزيز  وكذا 
داخلية  مراجعة  ظل  في  الم�ساريع  تنفيذ  كفاءة  وتتبع  الجودة، 

وخارجية.

سيستمر تنفيذ أنشطة المرحلة الرابعة من خالل أربعة برامج رئيسية هي:

1( تنمية المجتمع والتنمية المحلية
ُر  تعبِّ التي  االأولية  اال�ستجابة لالحتياجات  البرنامج في  �سي�ستمر 
االأطر  قدرات  بناء  على  التركيز  مع  المحلية  المجتمعات  عنها 
المجتمعية وال�سلطات المحلية. ويهدف هذا البرنامج اإلى تح�سين 
االحتياجات  ذات  والفئات  الفقيرة  المحلية  التجمعات  و�سول 
الخا�سة اإلى الخدمات االأ�سا�سية. وتتمثل اأهم مخرجات المرحلة 
عدد  وزيادة  درا�سي،  ف�سل   9,000 تاأهيل  واإعادة  بناء  في 
وتدريب  التعليم،  األف طالب وطالبة في قطاع  بـ365  الملتحقين 
2,900 كادر �سحي. وفي قطاع المياه، �سيتم تزويد 48 األف اأ�سرة 
 1.1 من  اأكثر  وتجميع  جديدة،  اأو  مح�سنة  �سرب  مياه  بم�سادر 

مليون متر مكعب من مياه االأمطار في خزانات وبرك.. باالإ�سافة 
اإلى �سق واإعادة تاأهيل 1,825 كم من الطرق الريفية، وذلك لربط 
قطاع  وفي  االجتماعية.  والخدمات  باال�سواق  نائية  قرية   2,920
الموروث الثقافي، ي�سعى ال�سندوق اإلى توثيق والحفاظ على 50 
موقعًا َوَمْعلمًا تاريخيًا. باالإ�سافة اإلى ذلك، يهدف ال�سندوق اإلى 
اإدخال برنامج التمكين من اأجل التنمية المحلية اإلى 80 مديرية، 
ليوؤهل من خالله 40 مديرية وتمكينها بالتدريج من تنفيذ م�ساريَع 

يمولها ال�سندوق.

2( تنمية المن�صاآت ال�صغيرة واالأ�صغر
دعم  موا�سلة  على  البرنامج  هذا  خالل  من  ال�سندوق  �سيعمل 
خدمات  تقديم  من  لتمكينها  االأ�سغر  التمويل  وموؤ�س�سات  برامج 
كال  من  ُجُدٍد،  العبين  ت�سجيع  وكذا  وم�ستدامة؛  فعالة  مالية 
القطاع؛  هذا  اإلى  لالن�سمام  والعالمي،  المحلي  الم�ستويين: 

المالية  غير  الخدمات  تقديم  دعم  في  اال�ستمرار  اإلى  باالإ�سافة 
اإلى  البرنامج  هذا  ال�سندوق من خالل  وي�سعى  االأعمال.  لتنمية 

اإي�سال خدمة االإقرا�س اإلى اأكثر من 100 األف عميل ن�سط.

3( بناء القدرات
�سركائه  مع  المعرفة  وتبادل  نقل  نحو  ال�سندوق  جهود  �ستتوجه 
المنظمات  مهارات  وتطوير  قدرات  وبناء  دعم  وا�ستمرار 
والمجتمعات  الخا�س،  والقطاع  والمحلية،  المركزية  الحكومية 
المحلية، والمنظمات غير الحكومية. وتتمثل اأهم مخرجات هذا 

وتدريب  ن�سط،  قرية  تعاون  مجل�س   1500 ت�سكيل  في  البرنامج 
وتاأهيل 5,000 فرد و2,720 منظمة حكومية وغير حكومية ولجنة 
الم�ساركة  واأ�ساليب  والتقييم  المراقبة  مجاالت  في  م�ستفيدين 

والتخطيط ومجاالت اأخرى.

4( االأ�صغال كثيفة العمالة
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التي  المختلفة  الم�ساريع  العمليات في  العام متابعة تقدم  تم خالل 
لت من االتفاقيات التي جرى توقيعها مع مختلف الممولين. ُموِّ

بعثات المراجعة الخا�صة بالممولين
العام قام عدد من بعثات الممولين بزيارة ال�سندوق، حيث  خالل 
البريطانية  التنمية  ووزارة  الدولي  البنك  من  م�ستركة  بعثة  قامت 
وال�سفارة الهولندية وبنك التنمية االألماني خالل الفترة 23 يناير–4 
بهدف  ال�سندوق  مع  االجتماعات  من  �سل�سلة  بعقد   2010 فبراير 
–2011( لل�سندوق  الرابعة  المرحلة  برنامج  وتطوير  مناق�سة 

.)2015

كما زارت ال�سندوَق بعثة البنك الدولي واالإتحاد االأوروبي الم�ستركة 
الخا�سة بم�سروع البرنامج الطارئ لتعزيز �سبكة االأمان االجتماعي 
الممول من االإتحاد االأوروبي باإدارة البنك الدولي  خالل الفترة 24 
يوليو–8 اأغ�سط�س 2010. وت�سمنت الزيارة عقد ور�سة عمل في 25 
البرنامج  وفريُق  البعثة  اأع�ساُء  قاَم  كما  الم�سروع.  لتد�سين  يوليو 

بزيارة عدد من الم�ساريع في محافظَتْي الحديدة والمحويت. 

ركزتا  البريطانية،  التنمية  وزارة  من  بعثتان  اأي�سًا  ال�سندوَق  وزاَر 
بمنحة  المتعلق  العمالة  كثيفة  االأ�سغال  برنامج  اأداء  �سير  على 
اآليات العمل  الحكومة البريطانية الجاري العمل فيها، وكذا تطوير 

الرابعة  التو�سع �سمن عمليات المرحلة  بالبرنامج في ظل  الخا�سة 
االأثر  لتقييم  االأولية  النتائج  مناق�سة  اإلى  باالإ�سافة  لل�سندوق.. 

)2010( مع فريق ال�سركة الدولية التي اأجرت التقييم.

للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  من  بعثتان  قامت  ذلك  اإلى  باالإ�سافة 
االقت�سادية العربية بزيارتين لل�سندوق االجتماعي بهدف التباحث 
6 ماليين  ب�ساأن المنحة المخ�س�سة للجمهورية اليمنية والتي تبلغ 
تم  ح�سبما  باإدارتها  للتنمية  االجتماعي  ال�سندوق  يقوم  دوالر، 
االأولى التفاقية  االأحرف  التوقيع على  تم  االتفاق عليه. وعليه، فقد 
المنحة التي تهدف اإلى دعم وتحقيق االأمن الغذائي في اليمن من 
خالل توفير قرو�س �سغيرة واأ�سغر. وهدفت البعثة الثانية اإلى زيارة 
للمرحلة  الكويتي  ال�سندوق  قر�س  من  المنفذة  الم�ساريع  من  عدد 

الثالثة.

االقت�سادي  لالإنماء  العربي  ال�سندوق  من  بعثة  كذلك  وقامت 
المرحلة  تقييم  بهدف  االجتماعي  ال�سندوق  بزيارة  واالجتماعي 
القر�س  اتفاقية  لم�سودة  واالإعداد  والتفاو�س  لل�سندوق  الثالثة 
للمرحلة الرابعة. وقد ت�سمنت الزيارة ا�ستكمال تقرير اإنجاز قر�س 
المرحلة الثالثة. وقد تم التوقيع باالأحرف االأولى على م�سودة اتفاقية 
قر�س تمويل المرحلة الرابعة بمبلغ قدره 30 مليون دينار كويتي )ما 

يعادل 100 مليون دوالر(.

اإدارة التمويل

توا�سَل العمُل، خالل العام، بتطبيق الدليل الخا�س باإجراءات اإدارة 
م�سادر التمويل، والذي ي�ساعُد على متابعة الم�سادر التمويلية. اإلى 
الم�سادر،  هذه  مراقبة  اآليات  اأي�سًا  الدليُل  يت�سمُن  ذلك،  جانب 
واإعداد التقارير المتعلقة بها.. وقد تم ت�سمينه في ف�سل م�ستقل في 

االأدلة االإر�سادية لعمليات ال�سندوق.

ي�ستمُل على  الذي  اأي�سًا  التمويل  بنظام معلومات  العمل  ا�ستمرَّ  كما 
الم�سروع،  دورة  مراحل  عن  ومعلومات  للممولين،  بيانات  قاعدة 
والقرو�س  المنح  حالة  تتبع  ي�سهل  حتى  وذلك  بالتواريخ،  مف�سلة 
المقدمة لل�سندوق. كما جرى خالل العام متابعة اأو�ساع الممولين 
مراقبة  تتم  حيث  المعلومات،  نظام  خالل  من  م�ستمرة  ب�سورة 
واإعداد  ممول،  لكل  المادية  المخرجات  ومتابعة  المالية  الحركات 

التقارير الدورية والعار�سة للممولين والحكومة.

كما ا�ستكملت خالل العام اأتمتة نظام تخ�سي�س التمويل للم�ساريع 
بيانات  قاعدة  في  المتوفرة  المعلومات  على  االأ�سا�س  في  والمعتمد 
المختلفة  للم�ساريع  ممول  تحديد  عملية  ي�سهل  والذي  الممولين، 
ب�سكل اآلي، حيث يقوم �سباط الم�ساريع بطلب التمويل اآليًا من خالل 
النظام ويتم ا�ستعرا�س كافة الممولين المحتملين للم�سروع المطلوب 
تمويله، ويقوم بعمل مفا�سلة باأوزان محددة م�سبقًا. ويرتبط النظام 
م�ستوى  على  الممولين  اختيارات  اأهمها  من  متغيرة،  عوامل  بعدة 
م�سادر  توفر  ومدى  الممول(،  �سروط  )بح�سب  والقطاع  البرنامج 

التمويل المختلفة، وعدد الم�ساريع الموافق عليها.

تنظيم ومتابعة ا�صتخدام الموارد
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ممولو ال�صندوق االجتماعي للتنمية

لي ال�سندوق للمرحلة الثالثة قد و�سَل اإلى 17 ممواًل من خالل 47 اتفاقية. بنهاية عام 2010، يكوُن عدُد مموِّ

البنك الدولي/هيئة التنمية الدولية

يدعُم البنُك الدولي الصندوَق االجتماعي من خالل منحتين وقرضين كالتالي:
قرض تمويل المرحلة الثالثة

في   - دوالر(  مليون   77.4 يعادل  )ما  خا�سة  �سحب  وحدة  مليون   51.6 قيمته  البالغة   - القر�ُس  هذا  ُوقـَّع 
اأغ�سط�س من نف�س العام، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من عمليات  2004، وبداأ ا�ستخدامه في  اأبريل   23

ال�سندوق االجتماعي. وقد تمت الموافقة في عام 2007 على اإ�سافة 9.9 مليون وحدة �سحب خا�سة )حوالي 
الم�ساريع  عدد  بلغ  حيث   ،2010 عام  خالل  اإنجازه  تقرير  واإعداد  القر�س  اإغالق  وتم  دوالر(.  مليون   15

الممولة منه 892.

منحة مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

وافَق البنُك الدولي في �سهر اأغ�سط�س 2008 على منح ال�سندوق االجتماعي للتنمية 10 ماليين دوالر لتنفيذ 
م�ساريَع تهدُف اإلى تخفيف اآثار ارتفاع اأ�سعار الغذاء. وقد تم تمويل 98 م�سروعًا بتكلفة و�سلت اإلى 10.75 

مليون دوالر. وتم خالل عام 2010 اإعداُد تقرير اإغالق المنحة بعد ا�ستخدامها بالكامل.

قرض رقم 4220 لتمويل مشروع الزراعة المطرية

وتبلغ م�ساهمة  الم�سروع  الزراعية )اإيفاد( في تمويل هذا  للتنمية  الدولي  وال�سندوق  الدولي  البنك  ي�سهم 
البنك الدولي في هذا الم�سروع 14 مليون وحدة �سحب خا�سة )ما يعادل 20.8 مليون دوالر( منها 7 ماليين 
وحدة �سحب )10.4 مليون دوالر( للمكون الثالث )التنمية الريفية( الذي يقوم ال�سندوق بتنفيذه، والمتمثل 
في تقديم الدعم للمزارعين في المناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية في 23 مديرية موزعة على 5 
محافظات )وي�ستمُل على اإدخال منظومة تح�سين واإكثار البذور، وتقديم خدمات الرعاية في مجال الثروة 
م�سوؤولية  ل  بتحمُّ الزراعة  وزارة  تقوُم  بينما  االإنتاجية(..  الريفية  التنمية  وتعزيز  والبيطرية،  الحيوانية 
نـَْين االأول والثاني. وقد تم التوقيع على هذا الم�سروع في �سبتمبر 2006، وتم ا�ستخدام القر�س لتمويل  المكوِّ

70 م�سروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 4.4 مليون دوالر. 

منحة تمويل المرحلة الرابعة

ُوقـَّعت هذه المنحة في 2010/6/28، البالغة قيمتها 38.7 مليون وحدة �سحب )اأي ما يعادل 60 مليون 
دوالر(. وقد بداأ تخ�سي�سها على الم�ساريع في �سهر دي�سمبر 2010، وذلك لتمويل المرحلة الرابعة من 

عمليات ال�سندوق االجتماعي. 
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االإتحاد االأوروبي

ُم االتحاُد االأوروبي 3 منح لل�سندوق، اثنتان منها لدعم القطاع ال�سحي. يقدِّ

منحة تعزيز ودعم شبكة األمان االجتماعي

ُوقـَّعت هذه المنحة بتاريخ 2009/11/18، البالغة قيمتها 10.2 مليون يورو تقريبًا )ما يعادل 14 مليون دوالر(، 
وقد بداأ تخ�سي�سها في �سهر اأبريل 2010 لتمويل 98 م�سروعًا حتى االآن بتكلفة تقديرية 11 مليون دوالر وتكلفة 

تعاقدية و�سلت اإلى 10.7 مليون دوالر. 

منحة دعم القطاع الصحي )1(

تم توقيع اتفاقية فرعية مع وزارة ال�سحة في نوفمبر 2006 لتنفيذ مكونات من الدعم المقدم لوزارة ال�سحة في 
كل من محافظَتْي لحج وتعز من قبل المجموعة االأوربية. وتبلغ قيمة االتفاقية الفرعية الموقعة مع وزارة ال�سحة 
العامة وال�سكان مبلغ 2.9 مليون يورو ) ما يعادل 3.6 مليون دوالر(. يبلغ عدد الم�ساريع 137 م�سروعًا، والتكلفة 

التقديرية 3.63 مليون دوالر تقريبًا.

منحة دعم القطاع الصحي )2(

تم توقيع اتفاقية ثانية مع االإتحاد االأوربي في دي�سمبر 2009، ت�ستهدُف نف�َس المناطق ال�سابقة، وتبلغ قيمتها حوالي 
1.75 مليون يورو )ما يعادل 2.45 مليون دوالر(. ويجري حاليًا ا�ستكمال تنفيذ االتفاقية.

المملكة العربية ال�صعودية )ال�صندوق ال�صعودي للتنمية(
َم ال�سندوُق ال�سعودي للتنمية دعمًا لبرنامج تنمية المجتمع في ال�سندوق االجتماعي من خالل قر�س ومنحة. قدَّ

القرض 24/422

 تم في �سهر دي�سمبر 2004 التوقيع على اتفاقية قر�س بمبلغ 75 مليون ريال �سعودي )20 مليون دوالر( 
ال�سندوق  عمليات  من  الثالثة  للمرحلة  التعليم(  )قطاع  المجتمع  تنمية  لبرنامج  م�سروعًا   136 لدعم 

االجتماعي، وقد تم االلتزام بالقر�س و�سرفه كاماًل لتمويل الم�ساريع المذكورة.       

المنحة 1429/1

 تم في ابريل 2008 التوقيع على منحة بمبلغ 375 مليون ريال �سعودي )100 مليون دوالر(، ُخ�س�ست لتمويل 
640 م�سروعًا لبرنامج تنمية المجتمع للمرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق االجتماعي. وقد تم االلتزام بالمنحة 

مليون دوالر. لت التكلفة التعاقدية لهذه المنحة اإلى 88  كاملة للم�ساريع، َوَو�سَ
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الحكومة البريطانية

تدعُم حكومة المملكة المتحدة ال�سندوَق من خالل منحة للمرحلة الثالثة من عملياته، واأخرى للمرحلة الرابعة، وثالثة لبرنامج 
االأ�سغال كثيفة العمالة.

منحة المرحلة الثالثة

وقعت هذه المنحة في اأغ�سط�س 2004، والبالغة 63.1 مليون جنيه اإ�سترليني )ما يعادل 100 مليون دوالر(،  
لتمويل 1,329 م�سروعًا من م�ساريَع ال�سندوق للمرحلة الثالثة. وتبلغ القيمة التعاقدية للم�ساريع نحو 92.2 مليون 

دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة، َوُيتوقع اإنجازها بنهاية �سهر مار�س 2011.

منحة برنامج األشغال كثيفة العمالة

11.4 مليون دوالر(.  اإ�سترليني )ما يعادل  7.5 مليون جنية  2010، وتبلغ قيمتها  تم توقيع هذه المنحة في فبراير 
وقد تم تخ�سي�س 60 م�سروعًا حتى االآن بكلفة تقديرية تبلغ 6.7 مليون دوالر، وتكلفة تعاقدية و�سلت اإلى 5.7 مليون 

دوالر. 

منحة المرحلة الرابعة

في اإطار دعم الحكومة البريطانية للمرحلة الرابعة، يجري االآن ا�ستكمال االإجراءات واالإعداد لتوقيع اتفاقية منحة 
تبلغ 100 مليون جنية اإ�سترليني، حيث من المتوقع اأن يبداأ التخ�سي�س من هذه المنحة في �سهر يناير 2011.
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الحكومة الهولندية

ُم مملكة هولندا دعمًا لل�سندوق من خالل 5 منح، ثالث منها للمرحلة الثالثة واثنتان للرابعة. تقدِّ

منحة الصحة 17014

تم توقيع هذه المنحة بتاريخ 24 نوفمبر 2007، وتبلغ قيمتها 3.3 مليون دوالر، وتهدف اإلى تجهيز مراكز 
ووحدات �سحية في عدد من المحافظات من خالل تمويل 6 م�ساريع بتكلفة تقديرية 3.1 مليون دوالر. وقد 

اأُغلقت المنحة بنهاية عام 2010.

منحة التعليم 18959

جرى التوقيع على هذه المنحة في نوفمبر 2008، وتبلغ قيمتها 15 مليون دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة 
لتمويل 116 م�سروعا، َوُيتوقع اإنجازها بنهاية �سهر مار�س 2011. 

منحة صحة األمومة والطفولة 15849

عت هذه المنحة في يوليو 2007، وتبلغ قيمتها 8.5 مليون دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة لتمويل 51  ُوقِّ
م�سروعًا.

منحة برنامج األشغال كثيفة العمالة – المرحلة الرابعة

تم توقيع هذه المنحة في نوفمبر 2010، وتبلغ قيمتها 2.4 مليون دوالر، و�سيتم البدء بتخ�سي�س هذه المنحة 
للم�ساريع بحلول عام 2011.

منحة برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر – المرحلة الرابعة

تم توقيع هذه المنحة في نوفمبر 2010، لتمويل برنامج التمويل االأ�سغر وخدمات االأعمال.. وتبلغ قيمتها 6 
ماليين دوالر، بداأ ا�ستخدامها في �سهر دي�سمبر 2010 .
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)KfW الحكومة االألمانية )بنك التنمية االألماني

مت حكومة جمهورية األمانيا االتحادية 5 ِمنـَح كالتالي: في اإطار دعمها للمرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق، قدَّ
المنحة الثالثة رقم 2005 66 059

177 م�سروعًا  لتمويل  يورو )7.2 مليون دوالر(،  �ستة ماليين  بمبلغ    2006 �سبتمبر  المنحة في  اتفاقية  توقيع  تم 
بتكلفة تقديرية 9.6 مليون دوالر. وقد اأُغلقت المنحة منت�سف عام 2010. 

المنحة الرابعة رقم 2007 65 248

تم توقيع اتفاقية المنحة في دي�سمبر 2007  بمبلغ خم�سة ماليين يورو )7.9 مليون دوالر(، لتمويل 195 م�سروعًا 
بتكلفة تقديرية 10.7 مليون دوالر، وتبلغ القيمة التعاقدية للم�ساريع نحو 7.8 مليون دوالر حتى نهاية عام 2010.

المنحة الخامسة رقم 2008 65 899

تم توقيع هذه المنحة في دي�سمبر 2008 وتوفر المنحة مبلغ 17.5 مليون يورو )24.3 مليون دوالر(، وتمول 152 
15 مليون دوالر حتى نهاية  28 مليون دوالر. وتبلغ القيمة التعاقدية للم�ساريع نحو  م�سروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 

عام 2010.

المنحة السادسة رقم 2009 65 038

ُوقعت المنحة في اأكتوبر 2009 بقيمة 8 ماليين يورو )11 مليون دوالر تقريبًا(، وتمول 53 م�سروعًا، وتبلغ القيمة 
التعاقدية للم�ساريع نحو مليونـَْي دوالر حتى نهاية عام 2010.

المنحة السابعة رقم 2009 67 414

ُوقعت المنحة في دي�سمبر 2009 بقيمة 5 ماليين يورو )قرابة 7 ماليين دوالر(، وقد تم حتى نهاية العام االلتزام 
ب�ستة م�ساريع بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 ماليين دوالر.

�صندوق منظمة االأوبك للتنمية الدولية

يدعُم �سندوُق منظمة االأوبك للتنمية الدولية ال�سندوَق االجتماعيَّ بقر�سين تبلُغ قيمتهما االإجمالية 31 مليون دوالر.
959P القرض رقم

 14.7 144 م�سروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ  13 مليون دوالر، وتمول  2004 بقيمة  ُوقـَِّعْت اتفاقية القر�س في فبراير 
مليون دوالر، وقد تم االلتزام والتعاقد بمخ�س�سات القر�س كاماًل.

123P القرض رقم

تمَّ توقيُع االتفاقية في فبراير2009 بقيمة 18 مليون دوالر، ويجري حاليًا ا�ستكمال اإجراءات اإقرار القر�س.
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ال�صندوق العربي لالإنماء االقت�صادي واالجتماعي

و“المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر وخدمات االأعمال”  ْين لدعم برنامَجْي “تنمية المجتمع”،  َم ال�سندوُق العربي لالإنماء قر�سَ قدَّ
، اأحدهما خالل المرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق )2004– 10(، واالآخر للمرحلة الرابعة )2011–15(.

قرض المرحلة الثالثة 2005/480

وقعت اتفاقية القر�س في يناير 2006، وي�سُل مبلُغ القر�س اإلى 15 مليون دينار كويتي )51 مليون دوالر(، وذلك 
للم�ساهمة في تمويل م�ساريع برنامَجْي تنمية المجتمع والمن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر وخدمات االأعمال. وي�سُل عدُد 

الم�ساريع اإلى 474 م�سروعًا. وقد اأُغلق القر�س بنهاية عام 2010.

قرض المرحلة الرابعة

ي�سُل مبلُغ القر�س اإلى 30 مليون دينار كويتي )100 مليون دوالر(، وذلك للم�ساهمة في تمويل م�سروع ال�سندوق 
االجتماعي للمرحلة الرابعة في برنامَجْي تنمية المجتمع والمن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر وخدمات االأعمال. وقد وافَق 
مجل�ُس اإدارة ال�سندوق العربي على القر�س في �سهر اأكتوبر 2010. ويجري االآن ا�ستكماُل اإجراءات التوقيع النهائية 

واإقرار القر�س من مجل�س النواب.

�صلطنة ُعَمان

ُر مبلُغ  تم التوقيع على المنحة المقدمة من حكومة �سلطنة ُعَمان )تحت اإدارة ال�سندوق العربي( بتاريخ 2008/2/27. َوُيقدَّ
المنحة بخم�سة ماليين دوالر. وقد تم االلتزام بالمنحة كاملة لتمويل 58 م�سروعًا.

ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية

َم ال�سندوُق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية قر�سًا لدعم برنامَجْي “تنمية المجتمع”، و”المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر”،  قدَّ
خالل المرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق.

قرض المرحلة الثالثة 778

وقعت اتفاقية القر�س في 2009/2/22، بمبلغ 14 مليون دينار كويتي )50 مليون دوالر(، وذلك للم�ساهمة في تمويل 
م�ساريع برنامَجْي تنمية المجتمع والمن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر وخدمات االأعمال. وقد تم االلتزام بمبلغ القر�س 

كاماًل لتمويل 337 م�سروعًا.
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الحكومة االيطالية

تدعُم حكومة جمهورية اإيطاليا ال�سندوَق بمنحتين بمبلغ اإجمالي يبلُغ اأكثر من 4.9 مليون دوالر كالتالي:

منحة المعونة السلعية 2005

ُوقعت المنحة في 3 نوفمبر2007 بقيمة 951 األف دوالر، وتمول 16 م�سروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 922 األف 
دوالر. وقد اأُغلقت المنحة بنهاية عام 2010.

 مقايضة الديون )الموروث الثقافي(

تم توقيع اتفاقية في يوليو 2007 بمبلغ 4 ماليين دوالر، تهدف اإلى دعم م�ساريع الموروث الثقافي. وقد تم االلتزام 
بها. وبلغ اإجمالي الم�ساريع 8 م�ساريع بتكلفة و�سلت اإلى 4.7 مليون دوالر. وقد اأُغلقت بنهاية عام 2010.

�صندوق اأبو ظبي للتنمية 

َم �سندوق اأبو ظبي منحة لدعم برنامَجْي “تنمية  �سمن اتفاقية دعم مقدمة من دولة االإمارات العربية المتحدة لليمن، قدَّ
وذلك بمبلغ 33 مليون دوالر. يتوقع اأن يتم البدء با�ستخدام المنحة  و“التدريب والدعم الموؤ�س�سي وبناء القدرات”،  المجتمع”، 

في عام 2011.

ال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية )اإيفاد( 

YE-732 قرض

تم في 21 يناير 2008 توقيع القر�س الخا�س بالزراعة المطرية بمبلغ 16.4 مليون دوالر. ويهدف القر�س اإلى تمويل بع�س 
اإجمالي  بلغ  وقد  االجتماعي.  ال�سندوق  الريفية في  والتنمية  الزراعة  تنفذه وحدة  الذي  المطرية  الزراعة  مكونات م�سروع 

الم�ساريع 60 م�سروعًا بتكلفة و�سلت اإلى 3.1 مليون دوالر حتى نهاية 2010.

منظمة االأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليون�صكو(

تم التوقيُع  على عقدين مع “اليون�سكو” بقيمة اإجمالية تبلُغ 258 األف دوالر لتمويل م�سروعين في الموروث الثقافي.
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الحكومة االأمريكية

ُر حكومة الواليات المتحدة االأمريكية 5 منح لدعم م�ساريَع متنوعة في اإطار المرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق االجتماعي.  توفِّ

منحة برنامج 416b / 2002 )شبوة والجوف(

ُل تنفيَذ م�سروع تدريب  اإلى ن�سف مليون دوالر، وتموِّ 2005، وت�سُل قيمة هذه المنحة  اأبريل  تم توقيع اتفاقية المنحة  في 
كافة مكونات  االنتهاء من  تم  وقد  الف دوالر.   570 تقارُب  تقديرية  بكلفة  والجوف،  �سبوة  ال�سحية في محافظتـَْي  الكوادر 

الم�سروع بنهاية عام 2010.

منحة برنامج 416b / 2002 )مأرب وجحانة(

ل تنفيذ م�سروع تدريب  اإلى ن�سف مليون دوالر، وتموِّ 2005، وت�سل قيمة هذه المنحة  اأبريل  تم توقيع اتفاقية المنحة  في 
الكوادر ال�سحية في مدينتـَْي ماأرب )محافظة ماأرب( وجحانة )�سنعاء(، بتكلفة تقارب 500 األف دوالر. وقد تم االنتهاء من 

كافة مكونات الم�سروع بنهاية عام 2010.

480b-2006 المعونة السلعية األمريكية/ برنامج

تم توقيع اتفاقية المنحة  في اأبريل 2007، وتوفر المنحة مبلغ 3.9 مليون دوالر، وذلك لتنفيذ م�ساريَع في محافظات مختلفة. 
وقد تمت الموافقة على 39 م�سروعًا، وبلغت القيمة التعاقدية حوالي 4 ماليين دوالر.

معونة دار الضيافة/ زبيد

ُوقـَِّعْت اتفاقية المنحة في �سبتمبر 2006، وت�سل قيمة هذه المنحة اإلى 111 األف دوالر، وتمول تنفيذ م�سروع ترميم مبنى 
دار ال�سيافة وتدريب عمالة تقليدية في مديرية زبيد )محافظة الحديدة(. وقد بلغت القيمة التعاقدية حوالي 87 الف دوالر.

معونة متحف مأرب

توفر المنحة مبلغ 1.6 مليون دوالر، وذلك لتنفيذ م�سروع بناء المتحف االإقليمي في ماأرب. وقد بلغت التكلفة التقديرية 
للمرحلة االأولى من الم�سروع 474 الف دوالر تقريبًا، والقيمة التعاقدية حوالي 472 الف دوالر. ويجري حاليًا ا�ستكمال 

تنفيذ الم�سروع بعد الموافقة على اإجراءات التعاقد مع المعهد االألماني لالآثار.
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البنك االإ�صالمي للتنمية

ُل البنُك االإ�سالمي للتنمية ال�سندوَق االجتماعيَّ بقر�سين ومنحة كالتالي: يموِّ
قرض المرحلة الثالثة

قيمة  ت�ساوي  تقديرية  بكلفة  م�سروعًا   80 القر�ُس  ُل  ويموِّ دوالر.  10 ماليين  بقيمة   2007 مايو  في  القر�س  هذا  توقيع  تم 
القر�س، حيث بلغت القيمة التعاقدية 10.05 مليون دوالر حتى نهاية 2010.

قرض ومنحة مشروع محو األمية القرائية والمهنية

تم توقيع اتفاقية في 4 مايو 2010 بين البنك االإ�سالمي والحكومة اليمنية بقيمة 6.8 دينار اإ�سالمي )اأي ما يعادل حوالي 
11 مليون دوالر( كقر�س، ومبلغ231 األف دينار اإ�سالمي ) اأي ما يعادل 370 األف دوالر( كمنحة. ويقوُم حاليًا ال�سندوُق 

االجتماعي بالتعاون مع البنك االإ�سالمي با�ستكمال االإعداد للم�سروع.

الحكومة الفرن�صية

تم التوقيع على اتفاقية منحة الحكومة الفرن�سية في 29 نوفمبر 2008  بمبلغ 200 األف يورو )ما يعادل 260 األف دوالر( لتمويل 
م�سروع التعاون اليمني الفرن�سي لتعزيز جهود الحفاظ على التراث الثقافي في عدن وتعز، بتكلفة و�سلت اإلى 224 األف دوالر تقريبًا 

حتى نهاية العام الجاري.

الحكومة اليمنية )االأ�صغال كثيفة العمالة(

ُوقعت منحة الحكومة اليمنية في يوليو 2006، التزمت فيها الحكومة بتوفير ما يعادل 100 مليون دوالر لتنفيذ م�ساريع كثيفة العمالة 
ْت المنحة لتمويل 344  �سَ في مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم توفير ما يعادل 96 مليون دوالر حتى نهاية عام 2010، َوُخ�سِّ

م�سروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 93.3 مليون دوالر.

ال�صركة اليمنية للغاز الم�صال

مة من ال�سركة في يناير 2008 بمبلغ 411 األف دوالر لتمويل بناء خم�س مدار�س في محافظة  تم التوقيع على اتفاقية المنحة المقدَّ
�سبوة. وقد تمت الموافقة الحقًا على تغيير االتفاقية لت�سمل ثالثة م�ساريع حتى نهاية عام 2010 - ح�سب طلب الممول. واأغلقت 

المنحة في 31 مار�س 2010.
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الجدول 13

م�صادر التمويل للمرحلة الثالثة حتى نهاية �صهر دي�صمبر 2010

قيمة االتفاقية نوع االتفاقيةاالتفاقيةالممول
المعادل بماليين الدوالرات عملة الممول)مليون(

)تقريبًا(

االتحاد االأوروبي

3.6 يورو2.9 منحةمنحة دعم القطاع ال�سحي

TF 053450 9.4 يورو7.8 منحةمنحة المرحلة الثالثة

 2.4يورو1.75منحةمنحة دعم القطاع ال�سحي 2

14.1 يورو11.2 منحةالمنحة االإ�سافية للمرحلة الثالثة

10.0 دينار اإ�سالمي7.0 قر�سقر�س المرحلة الثالثةالبنك االإ�سالمي للتنمية

البنك الدولي

10.0 دوالر10.0 منحةمنحة مواجهة اأزمة ارتفاع اأ�سعار الغذاء

قر�س الزراعة المطرية والثروة الحيوانية-   
YEM-4220

7.0 قر�س
وحدة �سحب 

10.8 خا�سة

51.6 قر�سقر�س المرحلة الثالثة 3861
وحدة �سحب 

77.4 خا�سة

الحكومة االيطالية
4.0 ريال يمني 800.0 منحةمقاي�سة الديون )لم�ساريع الموروث الثقافي(

1.0 دوالر1.0 منحةالمعونة ال�سلعية 2005

الحكومة االألمانية

7.1 يورو5.0 منحةمنحة رقم 2009 67 414

11.4 يورو8.0 منحةمنحة رقم 2009 65 038

24.3 يورو17.5 منحةمنحة رقم 2008 65 899

6.4 يورو5.0 منحةمنحة رقم 2007 65 248

7.2 يورو6.0 منحةمنحة رقم 2005 66 059

6.0 يورو5.0 منحةمنحة رقم 2004 65 757

4.8 يورو4.0 منحةمنحة رقم 2003 65 155

الحكومة االأمريكية

1.6 دوالر1.6 منحةمعونة متحف ماأرب

3.9 دوالر3.9 منحةبرنامج 480/2006

برنامج  416b/2002 تدريب كوادر �سحية 
0.5 دوالر0.5 منحة�سبوة والجوف

برنامج 416b/2002  تدريب كوادر �سحية 
0.6 دوالر0.6 منحةماأرب وجحانة

0.1 دوالر0.1 منحةدار ال�سيافة زبيد

0.5 دوالر0.5 منحةبرنامج PL480-2003 تهامة وحجة

416b/2004  1.4 دوالر1.4 منحةبرنامج
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قيمة االتفاقية نوع االتفاقيةاالتفاقيةالممول
المعادل بماليين الدوالرات عملة الممول)مليون(

)تقريبًا(

الحكومة البريطانية
96.0 جنيه اإ�سترليني63.1 منحةمنحة الحكومة البريطانية للمرحلة الثالثة

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج االأ�سغال 
11.4جنيه ا�سترليني7.5 منحةكثيفة العمالة

0.1 يورو0.1 منحةمنحة التراث الثقافي - محافظتي تعز وعدنالحكومة الفرن�سية

الحكومة الهولندية

15.0 دوالر15.0 منحةتعليم )4( رقم 18959

دعم موؤ�س�سة التمويل الدولية - من�ساآت رقم 
0.4 دوالر0.4 منحة18374

8.5 دوالر8.5 منحة�سحة االأمومة والطفولة )15849(

0.9 دوالر0.9 منحة�سحة )م�ست�سفى ال�سلخانة(رقم 13253

3.3 دوالر3.3 منحة�سحة رقم 17014

10.0 دوالر10.0 منحةتعليم )3( رقم 16025

 SAA المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر رقم
0.8 دوالر0.8 منحة0060844

3.0 دوالر3.0 منحة �سحة )2( رقم 13256

8.5 دوالر8.5 منحةتعليم )2( رقم 13202

2.8 دوالر2.8 منحة�سحة )1(رقم 10829

6.1 دوالر6.1 منحةتعليم )1( رقم 10784

94.2 ريال يمني19,711.2 منحةاأ�سغال كثيفة العمالةالحكومة اليمنية

ال�سركة اليمنية للغاز 
0.4 دوالر0.4 منحةتمويل خم�س مدار�س �سبوةالم�سال

ال�سندوق الدولي للتنمية 
10.9 قر�سقر�س م�سروع الزراعة المطريةالزراعية - اإيفاد

وحدة �سحب 
16.4 خا�سة

ال�سندوق ال�سعودي للتنمية
100.0 ريال �سعودي 375.0 منحةمنحة رقم 1429/1

20.0 ريال �سعودي75.0 قر�سقر�س رقم  24/422

ال�سندوق العربي لالإنماء
51.0 دينار كويتي15.0 قر�سقر�س المرحلة الثالثة

5.0 دوالر5.0 منحةمنحة حكومة �سلطنة عمان
ال�سندوق الكويتي للتنمية 

50.0 دينار كويتي14.0 قر�سقر�س ال�سندوق الكويتي للتنميةاالقت�سادية العربية

50.0 درهم اإماراتي121.0 منحةمنحة �سندوق اأبو ظبي للتنمية�سندوق اأبوظبي للتنمية

0.3 دوالر0.3 منحةهبة اليون�سكو - تراث ثقافياليون�سكو

�سندوق االأوبك للتنمية
959P 13.0 دوالر13.0 قر�سقر�س رقم

18.0 دوالر18.0 قر�سالقر�س للمرحلة الثالثة
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الجدول 14

 م�صادر تمويل المرحلة الرابعة المقرة حتى نهاية �صهر دي�صمبر 2010

قيمة االتفاقية نوع االتفاقيةاالتفاقيةالممول
المعادل بماليين الدوالرات عملة الممول)مليون(

)تقريبًا(

38.7منحةمنحة البنك الدولي للمرحلة الرابعةالبنك الدولي
وحدة �سحب 

60خا�سة

150جنيه ا�سترليني100منحةمنحة الحكومة البريطانية للمرحلة الرابعةالحكومة البريطانية

100دوالر100قر�سقر�س ال�سندوق العربي للمرحلة الرابعةال�سندوق العربي لالإنماء

الحكومة الهولندية
منحة الحكومة الهولندية لبرنامج االأ�سغال كثيفة 

6دوالر6منحةالعمالة

منحة الحكومة الهولندية لبرنامج المن�ساآت 
2.43دوالر2.43منحةال�سغيرة واالأ�سغر 

100دوالر100منحةبرنامج االأ�سغال كثيفة العمالةالحكومة اليمنية

110دوالر110منحةم�ساهمة الحكومة في المرحلة الرابعةالحكومة اليمنية 
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المـاَلِحــق
االلتزامات والمن�سرف والمنافع خالل عام 2010 وتراكميًا، وخريطة بمواقع م�ساريع ال�سندوق في الجمهورية  

توزيع االلتزامات ح�صب البرنامج )مليون دوالر(

تراكميعام 2010البرنامج
153.91,041.5تنمية المجتمع

22.5151.4البناء الموؤ�س�سي *

6.331.1تنمية المن�ساآت ال�سغيرة واالأ�سغر

19.930.6االأ�سغال كثيفة العمالة

202.61,254.6االإجمالي **

* يتضمن كلفة المصاريف اإلدارية وأصول الصندوق
** التكاليف تقديرية

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

تراكميعام 2010البرنامج
126.4760.1تنمية المجتمع 

21.7121.6البناء الموؤ�س�سي * 

7.125.1تنمية المن�ساآت ال�سغيرة و االأ�سغر 

6.79.7االأ�سغال كثيفة العمالة

161.9916.5االإجمالي

*يتضمن كلفة المصاريف اإلدارية وأصول الصندوق )أقل من 5 % من اإلجمالي(
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ال�صكل 5: توزيُع االلتزامات ح�صب 
القطاع )عام 2010(

ال�صكل 6: التوزيُع التراُكمي لاللتزامات 
ح�صب القطاع )1997–2010(
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الشكل 7: توزيُع االلتزامات حسب المحافظة )عام 2010( – مليون دوالر

الشكل 8: التوزيُع التراكُمي لاللتزامات حسب المحافظة )1997–2010( – مليون دوالر
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الشكل 9: االلتزاماُت سنوياً وتراكُمياً )1997–2010( – مليون دوالر

الشكل 10: المنصرُف سنوياً وتراكُمياً )1997–2010( – مليون دوالر
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الشكل 11: العمالة المؤقتة المتولدة عن مشاريع الصندوق سنوياً وتراكُمياً )1997–2010( – مليون يوم عمل

الشكل 12: المستفيدون المباشرون من مشاريع الصندوق سنوياً وتراكُمياً )1997–2010( – مليون شخص
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- مراجعة الدعم المقدم من ال�سندوق االجتماعي للتنمية اإلى المعاهد ال�سحية ، د. عبدالواحد ال�سروري ، د. جون 
اأوفريتفيت )Dr. John Overtveit( - يناير 2010؛

 ، )COWI Maxwell Stamps( تقرير تقييم اأثر تدخالت ال�سندوق االجتماعي للتنمية - كوي ماك�سويل �ستامب�س  -
2010؛

 ،)COWI Maxwell Stamps( تقرير تقييم اأثر تدخالت ال�سندوق االجتماعي للتنمية - كوي ماك�سويل �ستامب�س  -
ماري جينينجز )Mary Jennings( ، 2010؛

- تحليل االأداء في اال�ستهداف لل�سندوق االجتماعي للتنمية ، ليت، فيليب )Leite، Phillippe( - 2011؛
-  خطة ال�سندوق االجتماعي للتنمية للمرحلة الرابعة من عملياته )2011 - 2015( ، ال�سندوق االجتماعي للتنمية -2010؛

- نظام المعلومات االإدارية ، ال�سندوق االجتماعي للتنمية - دي�سمبر 2010؛
- تقرير اإغالق ونتائج المرحلة الثالثة من عمليات ال�سندوق االجتماعي للتنمية )2004-2010(، البنك الدولي - 2010؛

- وثيقة م�سروع المرحلة الرابعة من عمليات ال�سندوق االجتماعي للتنمية )2011-2015(، البنك الدولي - 2010؛
الَمراجـِـع
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ال�صندوق االجتماعي للتنمية ، اليمن
www.sfd-yemen.org


