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  الجمھورية اليمنية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  المراقبة والتقييم  وحدة

  

  

    

 "أصوات الفقراء"

  من الفقر  للتخفيف الثالثة واالجتماعية االقتصادية تقييم أثر خطة التنمية

  من منظور الفقراء (2006‐ 2010)

  مسودة للنقاش

  2010يونيو 

@ @ 



-جميُع حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية
 .اليمن

يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو ُتعيد نشر هذه 
-الصندوق االجتماعي للتنمية"المواد شرط أْن تذُكَر اسَم 

 .مصدرًا لها" اليمن
إال في الحاالت التي  ال ُيسمح بالنشر لألغراض التجارية

وبإذٍن خطيٍّ  االجتماعي التنمية،الصندوق  يوافق عليها
 .ُمَعمٍَّد منه

ال ُيسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى، 
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذْكِر 

مصدرًا للمادة  "اليمن-الصندوق االجتماعي للتنمية"اسِم 
 .المنشورة أو الُمترَجَمة أو الُمقَتَبَسة

ندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه للتواُصل مع الص
  yemen.org-info@sfd: المادة، يمكنكم التواصل على

 

mailto:sfd@sfd-yemen.org
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  مقدمة

إلى تقديم تهدف جهود إعداد الخطة الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتأتي هذه الدراسة ضمن 
يمكن استخدامها في تحسين وتوسيع لمعدي الخطة الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث معلومات 

وتعني الدراسة بتقييم األثر االجتماعي  .الفقرالمبذولة لمكافحة  الجهودوصول الخدمات للفقراء وتحسين 
لتطبيق سياسات وبرامج الخطة الثالثة للتنمية االجتماعية واالقتصادية والتخفيف من الفقر من والتنموي 

لمشاركة لجميع األطرف اتكمن أهمية استطالع أراء الفقراء في كونها تؤكد على مبدأ و. منظور الفقراء
وهذه هي الدراسة لرسمية وغير الرسمية في وضع وتقييم الخطط التنموية للدولة، االمعنية من الجهات 

 2000الثالثة من نوعها فقد سبقتها دراستان نفذتا بالتزامن مع إعداد الخطة التنموية األولى في عام 
وبالتالي فإنها إحدى المنهجيات الثابتة والتي تعكس حرص وزارة التخطيط  2005والثانية في عام 
وتقييم  شر ثقافة المساءلة في المجتمعاتالتأكيد على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية ونوالتعاون الدولي 

   .الجهود لتنموية من منظور الفقراء

هذه الدراسة محاولة الستطالع أراء الفقراء في عدد مختار من المجتمعات التي اختيرت ويه أن نويجب الت
والتنوع الجغرافي واالقتصادي ) م2006طبقا لبيانات مسح ميزانية األسرة،(بحسب مؤشرات الفقر 

 أاليجب راسة الكيفية دنتائج هذه اللذا فإن . كمحاولة لسماع أصوات الفقراء فيما يبذل من جهود تنموية
قييم الخطة بمختلف اآلليات والمنهجيات التي تمت على المستويات تنتائج إطار  تفسر على حدة بل ضمن

   .وات الفقراء يدعم الوصول إلى حلول تالمس احتياجاتهم، بل تؤكد على أن االستماع إلى أصالمختلفة

وفيما يلي سنستعرض أهم النتائج المستخلصة من الدراسة فيما يتعلق بالتدخالت من وجهة نظر الفقراء 
  .ورصدهم للواقع المعاش مع التوصيات
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  المستخلصة النتائج

 األوضاع المعيشية للفقراء  

في وتتمثل تقف أمام جهود تخفيف الفقر  السابقةمازالت نفس التحديات التي شخصت في الدراسة  .1
زيادة الطلب على  الفقراء، في مجتمعات  قتصادياالنمو معدالت ال ، ضعفالمتزايد النمو السكاني

عدد من التحديات وأستجد . ارد وضعف مؤشرات التنمية البشريةمحدودية المو،  البنية التحتيةخدمات 
 المجتمعات وتدني االستقرار في بعضوعدم السياسية واالقتصادية مؤخرا كبؤر النزاعات المستحدثة 

أسعار السلع الغذائية  في تدهورر أسعار الغذاء واألزمة المالية وتأثي البنية التحتيةكفاءة مرافق خدمات 
 .والوضع الغذائي للفقراء

حيث تعاني المجتمعات الفقيرة من وطأة : زادت وطأة التحديات التي تواجه التنمية في مجتمعات الفقراء .2
 ومن أبرز تلك الظروف ،لهذه المجتمعات ةواالجتماعي ةاالقتصادي التنميةعدد من العوامل التي تعيق 

سبب بف الموارد البشرية ضع ،وتزايد مستوى الجفاف الذي تعانيه المجتمعات  المائيةلموارد استنزاف ل
وجود عدد من ضعف مخرجات التعليم وتفشي األمية في مجتمعات الفقراء وبخاص في الريف، 

أية أنشطة اقتصادية حيث ونمو تواجد تؤثر سلبا على والتي النزاعات وقضايا الثار العالقة بدون حل 
حفد في أبين وحبور ضليمة في كما هو الحال في الم في بعض هذه المجتمعاتة أسواق محلي وجوديندر 

للنزاعات والعصبية خاصة  ومستعصيا على الحل شكال جديداالخالفات الحزبية  وأضافت. عمران وشبوة
ؤدي إلى سوء توزيع يبين أعضاء المجلس المحلية مما يسبب في تعثر العديد من المشاريع التنموية و

وساهم الجفاف وندرة . بمحافظة تعز المسراخوالموارد والخدمات التنموية كما في القفر بمحافظة إب 
الزراعي في المجتمعات الزراعية والتي تشكل غالبية مواطن الفقراء مما  اإلنتاجاألمطار إلى تدني 

اختالال  ةالقادرة على العمل إلى مناطق أخرى بحثا عن العمل محدثالفئة العمرية  هجرةيتسبب في 
 .في إب والقفرمجتمعات حجة وشبوة  ي األصول اإلنتاجية كما فيعمقه تدنيسكانيا في مجتمعات الفقراء 

لم يلمسها المست احتياجات الفقراء وأخرى  عددا من التدخالتأظهرت الدراسة أن هناك   .3

كما وأن هناك بعض جوانب القصور الشديد في تنفيذ جوانب لذا لم يذكروها،  الفقراء مباشرة
وأحياناً التنسيق المطلوب في التنفيذ بين جهات عديدة غير كاف أخرى منها مما يعنى أن التناغم 

 .لتقديم حزمة متوازنة من الخدمات للفقراء
مجاالت  أربعةتمثلت في  لمسها الفقراء بشكل مباشرأدركها و التيبشكل عام  تدخالت الخطةأبرز  .4

 :وهيأساسية 
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أو  الصحيةمرافق خدمية كالمدارس والطرق والمراكز  كإنشاء التحتية البنيةخدمات  توسع في) أ(
وغالبيتها من تنفيذ  خاصة تلك المتواجدة في المناطق الحضرية مات القائمةدتحسين وتوسيع الخك

 التي االجتماعيةخدمات صندوق الرعاية ) ب(، للتنمية وبرنامج األشغال العامة االجتماعيوق دالصن
حمالت التطعيم لألطفال دون سن  )ج(، بشكل مباشر ءامن الفقر احتياجات الفئات المعوزة تالمس

مع إلى حد ما لمست الدراسة تفاعل إيجابي  فقد وبشكل عام) د(الخامسة في كل المجتمعات بال استثناء، 
التي تعاني منها المجالس  اإلحباطن مبالرغم  والمشاركة الواسعة في االنتخابات السلطة المحليةتجربة 

 .عاليا في مجتمعات الفقراء ايجابياالتجربة ترك شعورا  زخمتمعات إال أن جالمحلية والم
في  )م2005عام ( في المجتمعات التي شملتها الدراسة السابقة التنموية التدخالتأظهرت النتائج أن  .5

المجتمعات الريفية في حجة هذه عدد من حيث لم تتمكن الفقراء غير مدركة من قبل مجال البنية التحتية 
 وبينما تشك. والخدمات الصحية ةوتعز وإب من الوصول للخدمات األساسية وبخاصة مياه الشرب النقي

غالبية المجتمعات التي تتواجد فيها الخدمات تدن في كفاءتها أو من تدخالت منقوصة كوجود مدرسة 
للصف الرابع أو السادس فقط وتعاني من عجز في المدرسين أو وحدة صحية ال تقدم سوى خدمة 

وللخطة عات هذه المجتمالتنمية لابرز أولويات التطعيم أثناء الحمالت لذا شكلت خدمات البنية التحتية 
 .الخمسية الرابعة

بالرغم من انخفاض مؤشر الفقر بحسب مسح لم يدرك الفقراء أي تحسن ملموس في األحوال المعيشية   .6
ثرت الخطة والتي أ ويعزى ذلك لعدد من التطورات التي حدثت أثناء تنفيذ ،م2006ميزانية األسرة،

وانحياز عدد من االقتصادية، بل  اإلصالحاتسلبا على مستوى المعيشة ومنها تنفيذ عدد من إجراءات 
وبالرغم من جهود  .اإلجراءات أو اإلصالحات لصالح األغنياء أكثر منها للفقراء في الحضر والريف

تطوير القطاعات اإلنتاجية واإلصالحات الوطنية التي تمت إال أن ثمار هذه الجهود لم يلمسها الفقراء بعد 
تبني وتنفيذ برامج مناصرة للفقراء وعدم تكاملية وتزامن هذه الجهود وقد يعود السبب جزئيا إلى ضعف 

 على أسعار السلع الغذائية محلياارتفاع أسعار الغذاء عالميا  ساانعكوأيضا  .مع اإلصالحات االقتصادية
أثر  وانخفاض عائدات النفط مما األزمة المالية العالميةوتبع ذلك  ،األمر الذي أربك ميزانية األسر الفقيرة

  .على وضع األمن الغذائي محليا
تشتت لنتيجة  معات الفقراءتمجكل في ة أبرز أولويات التنمية يالبنية التحتخدمات ل االحتياج شكل .7

توافقت في الغالب رؤى الفقراء في وقد . نموها مما يزيد من الطلب على الخدماتو التجمعات السكانية
كانت مشاريع مياه الشرب على رأس القائمة حيث ممثلي سلطاتها المحلية  رؤى هذه المجتمعات مع 

تحسين المرافق التعليمية  ،توفير فرص عمل وبخاصة للشبابتالها و ،سواء في الريف والحضر
  .صحية الئقة، وتوفير خدمات الموجودة وتوسيعها الستيعاب الزيادة السكانية
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 تزايد نشاطباإلضافة إلى لذي استجد في بعض المجتمعات الظروف األمنية وعدم االستقرار اضاعفت  .8

وبالتالي فإن . المعيشية للفقراء من تدهور األحوالالقرصنة في المجتمعات التي تعتمد على الصيد 
التنموي بين المجتمعات المختلفة  التوازن في تحقيقبشكل كبير يسهم سوف  تحقيق االستقرار واألمن 

أساسي لتحسن  طعبر العديد من الفقراء أن تحقيق االستقرار واألمن شروالحضر، وقد  الريف وبين
 ."كل شيءسيوجد إذا وجد األمان " عنه أحد الفقراء ا عبرمك أحوال معيشتهم

 

  فئات الفقراء وسماتهم

حيث مازال أغلب الفئات الفقيرة تقطن  ئص الفقراء عما كانت عليه في الدراسة السابقةتقاربت خصا .9
وتدن في الدخل ونقص المهارات  ونقص الغذاء نتيجة النخفاض  ،الريف وتتميز بمستوى إعالة عال

اإلنتاجية وعدم تنوع مصادر الدخل أو النشاط االقتصادي للفقراء، يعملون بشكل مؤقت وموسمي في 
دنية، معرضون للمخاطر بسبب أوضاعهم الهشة فرص عمل ال تتسم بالديمومة وتعتمد على القوة الب

قل الستيفاء معامالت والتي تتردى ألدنى طارئ كمرض أو اضطرارهم لدفع مدخراتهم أو ممتلكاتهم للتن
 .رسمية وغيره

الخدمات كانت سمات بارزة لتعمق الفقر في مجتمعات  وعدم توافراالجتماعي التهميش والحرمان  .10

من التنعم حرمان هذه المجتمعات  وسبب. مجتمعين لهذه الفئات والتي شملت الدراسة المهمشين
  .، عدم عدالة توزيع الموارد وتعنت بعض قادة المجتمع المحليبالمشاريع الخدمية والبنى التحتية

التخطيط  والتي تسبب إعاقة و المناطق العشوائية كثيفة السكانتجلت أبرز مظاهر الفقر الحضري في نم .11
أطراف ويسهم هذا الوضع في ترييف . وفي بروز تدن ملحوظ للخدمات األساسيةالمتوازن الحضري 

وشكل النازحين من الريف . اصة مع تزايد النزوح من الريف للمدن في اليمنخالمدن الكبرى  
وتتميز بارتفاع معدل اإلعالة نتيجة لكبر  معاتجالفئات السكانية في هذه الموالمهمشين والمعدمين أبرز 

 . ة وتدني مستوى التعليم والمهارات واعتماد أفرادها على العمل اليومي المتدني المهارةحجم األسر

الذين يحتارون في كيفية  قضية توزيع الموارد القليلة على أوجه اإلنفاق المعيشي معضلة للفقراء شكلت .12
مواجهة االحتياجات األساسية مع تدني الدخل التي تتفاقم عند حدوث صدمات مفاجئة كالمرض أو العجز 

شراء على م،  وبشكل عام تركزت 2006وتوافقت أولويات اإلنفاق للفقراء مع مسح األسرة عام . وغيره
إلنفاق على  الصحة ومن ثم بقية الخدمات كمياه اها ييل المواد الغذائية خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء

بحسب المناطق الجغرافية  لمجتمعات على الخدمات األساسية وتختلف أولويات اإلنفاق . الشرب والتعليم
وهذا يؤكد على ضرورة تبني عددا من . الفقراء ومدى قربها من الخدمات وتوافر هذه الخدمات

المواد األساسية الغذائية  بأسعار منخفضة وقد يشكل توفير  اإلجراءات لمساعدة الفقراء للحصول على



 

125 
 

كوبونات الغذاء لمستحقي خدمات صندوق الرعاية االجتماعية أحد هذه السياسات المناصرة للفقراء أو 
 .  إنشاء تعاونيات تبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة ومدعوم لمحدودي الدخل والفقراء

 جديدة وارتفاع األسعار وتدني القوة الشرائية للعملة المحلية تأثيرات كبيرةكان للتغييرات االقتصادية ال .13

تضررت معظم األسر من جراء ارتفاع األسعار للمواد الغذائية واألساسية األمر  حيثعلى األسر اليمنية 
الذي اضطرت معه كثير من األسر إلى الترشيد في اإلنفاق واالستهالك حيث صرح غالبية السكان من 

تلف التجمعات السكانية التي شملتها الدراسة أنهم رشدوا في استهالكهم للمواد الغذائية كما انخفض اإلنفاق مخ
على الصحة مما قد مما يؤدي إلى زيادة نسبة األمراض وضعف في البينة الجسمانية للفقراء وتعرضهم 

  .للمخاطر

 والواعدة القطاعات اإلنتاجية

تدني مهارات الموارد البشرية  ،حدودية الموارد م،ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج ، تدني اإلنتاجية   .14

وقد  ، بلءللفقرا المناصر لنمو االقتصاديالتي  تحد من ا تحديات شكلت جملة من الوانخفاض األجور 
ضعف المؤهالت أو تدني المهارات وونجد أن  .ستدام على المدى القريبمحقيقي ونمو تحقيق تعيق 

 تهاإنتاجيانخفاض يؤدي إلى مما للفئات المنتجة والقادرة على العمل من الفقراء دائمة سمات هي انعدامها 
لذا فإن . في مجتمعاتهم دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعيةفي بفعالية  شاركة الفقراءموتحد من 

 .  ولرفع مستوى اإلنتاجية المحليةالتنمية بناء القدرات والتمكين هما حجرا الزاوية لعملية 

ال يدرك الفقراء . وفي تأمين الغذاء ألسرهم الحصول على فرص العملتمحورت هموم الفقراء في  .15
قضية تأثر االقتصاد المحلي بجملة األسباب المحلية والعالمية كغالء أسعار الغذاء عالميا بل يربطونها 
باإلجراءات المحلية مثل اإلصالحات الهيكيلية وتحرير أسعار مشتقات النفط والتي يرون أنها تؤثر عليهم 

. اإلصالحات في شكل برامج مناصرة للفقراء يرهم من الفئات وذلك لضعف عكس هذهغسلبا أكثر من 
طوير إستراتيجية تواصل فعالة مع المجتمعات المحلية لشرحه هذه اإلصالحات وهناك ضرورة لت

. وتأثيرها  ونشر المعلومات باإلجراءات المصاحبة التي تستهدف الفقراء للتخفيف من أثر اإلصالحات
وإيجاد اآلليات والظروف  التي  العدل االجتماعيأساس تحقيق على قوم ي المستدامةالتنمية  تحقيقإن 

فعالة في مراحل اليجابية واإلمشاركة ال لجميع فئات المجتمع وتمكنها منالفرص المتكافئة تحقق 
  .التخطيط، ووضع برامج التنفيذ، ومتابعة إجراءاته

االستفادة من مياه األمطار  لوحظ عدموقد . التغيرات المناخية وتأثيرتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية  .16
، وذلك لعدة %72حوالي  والتي شكلت المجتمعات الزراعية منها عينة الدراسة مجتمعات الفقراءفي 

ولم . حاجز لالستفادة من مياه السيول أوعوامل أبرزها الجفاف وقلة األمطار مع عدم وجود سدود 
. الحديدة وحضرموت اتالستثمارية الخاصة في محافظتتواجد شبكات الري الحديث إال في المزارع ا
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وتسبب االستهالك الجائر للمياه الجوفية في نضوب العديد من اآلبار مما أضاف معاناة شديدة في 
ومن ناحية أخرى أدى الجفاف وقلة األمطار إلى ترك  .مياه الشرب في هذه المجتمعات الحصول على

عة  بل وتوقف النشاط الزراعي إلى حد كبير في عدد من العديد من المجتمعات العمل  في الزرا
 .مجتمعات حضرموت وحجة

صناعات صغيرة واألنشطة التجارية وندرة ال ضعف ناتج استثمار القطاع الخاص المحلي .17
نتيجة ، وذلك التسويقية التي يمكن أن تسهم في توفير بدائل اقتصادية وفرص عمل للفقراءو
النمو  تسواق وعدم استجابتها لمتطلبااألطرق وكالخدمات وال البنية التحتيةخدمات ضعف ل

   .  االقتصادي

أي  وجود في المجتمعات الزراعيةفقراء حيث لم يشر أيا من ال ، اإلرشادية والبيطرية البرامجقصور .18
وهذا يشير بوضوح إلى ضعف كبير في هذا الجانب الحيوي الذي يفترض  .نشاط لإلرشاد في مجتمعاتهم

وهناك .  الفقراء في الحفاظ على أصولهم اإلنتاجية ويسهم زيادة إنتاجيتهم وتحسن معيشتهم أن يدعم
ضرورة إلجراء تقييم للبرامج اإلرشادية والبيطرية لتحسين فعاليتها وآلياتها ووصولها للفقراء وصغار 

  .المزارعين
في الريف أو في لدراسة إذ أنها التصل للفقراء عينة ا ندرة فرص القروض ومشاريع التمويل األصغر .19

و عانوا  حصلوا على قروض) في مجتمعين(عدد محدود . المجتمعات التي تعتمد على الزراعة والرعي
وتمركزت فرص الحصول على القروض في بعض . من صعوبات إدارتها واسترداد رأس المال

     .  معالمجتمعات الحضرية لتنوع األنشطة االقتصادية ولقرب مؤسسات اإلقراض من المجت
ولتدني قدرات  فيهااألنشطة االقتصادية  فرص العمل في مجتمعات الفقراء نتيجة عدم تنوعندرة توفر  .20

والعمل باألجر اليومي الذي يعتمد على المجهود العضلي كأعمال البناء حيث ينشط الفقراء في أبنائها، 
بأجور منخفضة  هذه األنشطة وتتسم .في األسواق المحلية والصيد والبيع الرعيو ةالزراعي واألنشطة

ويعتمد . وتخضع للتقلبات االقتصادية والمناخية وال تخضع لقوانين حماية العملوعدم ديمومتها 
 .استمرارية الدخل على توافر فرص العمل وعلى الصحة البدنية التي تعتبر رأس مال الفقير

حجم الطلب تي تتطلبها فرص العمل ونوعية المهارات التوافر فرص العمل على عاملين هما ويعتمد 
تعتبر ركائز للخطة  مهاراتها اإلنتاجيةتطوير تنمية الموارد البشرية ولذا فإن  .في سوق العملعليها 

موائمة األيدي الذي تنشده الدولة ويجب التعامل بجدية على  الخمسية الرابعة ولتعزز من النمو االقتصادي
المهارات التي تتطلبها ظروف سوق ورفدها بمحليا وإقليميا في الدول المجاورة العاملة بمتطلبات السوق 

   .العمل المتغيرة
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الرغم من حتمية التوجه نحو  ىعلفسياسات تشجيع االستثمار ال تفسح مجاال للفقراء لالستفادة منها،  .21
لطبيعية القليلة كالمياه األنشطة االستثمارية لدعم النمو االقتصادي إال أن األصول اإلنتاجية والموارد ا

تستغل من قبل كبار المستثمرين غالبا ما الفقراء ) أو كان يمتلكها(واألراضي الزراعية التي يمتلكها 
تاركين الفقراء يعانون من قلة العمل  وقلة الحيلة كما في حدث في األراضي الزراعية التي أعيدت 

المناجم في الصليف وفي المزارع لمالكيها في مجتمعات بحضرموت، وخصخصة شركة الملح و
ويعكس هذا ضعفا واضحا في تبني سياسات مناصرة للفقراء مصاحبة . االستثمارية في الحديدة

 . لإلصالحات وترجمتها فعليا في اتجاه إحداث تنمية مستدامة في هذه المجتمعات

 من الدول المجاورةالصيد  وسفناليمنية في المياه اإلقليمية شكلت القرصنة القرصنة والصيد الجائر،  .22
كما  .البحر مصدرا أمنا للرزق بالنسبة للفقراء دية بحيث لم يعتهديدا مباشرا للفقراء في المناطق الساحل

وتقوم سفن الصيد الكبيرة بجرف مزارع وحاضنات األسماك باستخدام وسائل صيد غير قانونية مما 
 . يشكل تهديدا لمواسم الصيد في السواحل اليمنية

جود بحضرموت والحديدة نتيجة و في المناطق الساحلية عمل في القطاع الصناعيفرص لل ترفتو .23
عند حدوث يتعرض الفقراء لمخاطر فقدان أعمالهم بدون سابق إنذار مشاريع استثمارية ولكن غالبا ما 

 .ح بالصليفلكما حدث لشركة الم نكسات بهذه المشاريع
مما سبب تقلص  المناطق الجبلية على حساب األراضي الزراعيةلوحظ انتشار وتوسع زراعة القات في  .24

المساحات الزراعية وانخفاض كمية اإلنتاج الزراعي إلى جانب ما تسببه المبيدات الزراعية التي تستخدم 
وعند سؤال المبحوثين عن زراعة البن . للقات بكميات كبيرة من أثار مدمرة على األراضي الزراعية

ويستنزف . أصروا على أن دخل البن ضئيل ال يقارن بدخل القاتظروف المناخية كونه يتطلب نفس ال
القات الكثير من مخزون المياه الجوفية لكنه مازال يشكل أهم مصدر مدر للدخل لكثير من األفراد 

  .وبخاصة في المنطق الجبلية الشمالية والوسطى
 

 البنية التحتيةخدمات الخدمات األساسية و

تعرقل ووبخاصة في الريف،  غالبية المجتمعاتفي المقدمة  بنية التحتيةخدمات الوكفاءة تدني مستوى  .25
مازالت حيث  ، المجتمعات بالخدماتتغطية لالسكاني والطبيعة الجغرافية التوسع المطرد  التشتتعوامل 

على التوالي في % 62و % 50بينما بلغت  %22.9و الكهرباء% 37.5تغطية مشاريع مياه الريف 
لحصول على القدر الالئق قدر كبير من دخولهم ل تخصيصيضطر الفقراء إلى و. مجتمعات الدراسة
هذه  توفرالتعليمي ال يعني أو الصحي  لمرفقمبنى لوجود ومن ناحية أخرى نجد أن .والكافي من المياه

تعاني العديد من المدرس في المناطق الريفية الخدمات أو قدرتها على تلبية الحتياجات المواطنين حيث 
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وتكلفة  همومامما يضيف مؤهل في المرافق الصحية الكادر وبالمثل غياب الواجد المدرسين من عدم ت
 .لمحاوالت الحصول على الخدمات في مكان أخر للفقراء إضافية

شرب بل تعتمد على من مجتمعات الفقراء ال تصلها أية مشاريع حكومية لمياه ال% 50ما يقرب من  .26

الغالبية من مجتمعات وال يحصل . اآلبار والوديان أو على مشاريع خاصة تستنزف موارد الفقراء
 باهظةبسبب تلوث اآلبار والبرك، كما ويتكلف الفقراء مبالغ ال على مياه آمنة للشرب  في الريفالفقراء 

وال توجد جهود حكومية أو غير حكومية تعمل على دعم مشاريع مياه  .لجلب المياه في المناطق الجافة
الشرب في المجتمعات الريفية الفقيرة بالرغم الجهود التي تبذلها الدولة إال أن الحاجة لسياسات مناصرة 

  .للفقراء على مستوى المجتمع ماسة لتوفير هذه الخدمة الحيوية
وعلى الرغم من . في تردي األوضاع الصحية للفقراء تدني الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها يسهم .27

غالبية الوحدات تحسن مدى وصول خدمات تطعيم األطفال تحت الخامسة إلى مجتمعات الفقراء إال أن 
تقوم الوحدات الصحية ولم تعد  .من الدواءأو  كادر مؤهلوجود من تخلو والمرافق الريفية الصحية 

الفقراء  يضطرمما سب ما أفاد الفقراء عينة الدراسة، بح الصحية األوليةرها الوقائي أو تقدم الرعاية وبد
ودفع تكاليف مضاعفة ) سواء خاصة أو عامة(تكبد مشقة الذهاب إلى أقرب المراكز الحضرية إلى 

 .للحصول على هذه الخدمات
الخدمات  بسبب تردي التي تسهم في تنميتها البشرية للقدرات لم تعد جاذبةالمجتمعات الريفية  .28

المتخصصة التي  تعاني من نقص الكوادرمما ترك العديد من المرافق الصحية والتعليمية فيها  األساسية
 .وبالتالي يؤثر على كفاءتها تعين من خارج المجتمعات 

للمجتمع مثل مدها بخدمات الكهرباء أو الطريق  وغيره يخفف الكثير من التكلفة  التحتيةتحسن البنية  .29

على هذه  للحصولالقليلة  أو بيع ممتلكتهم االقتراض يضطرون إلى  الذين  ي يتكبدها الفقراءالباهظة الت
لكن الفقراء ال يرون أن هذه الخدمات تسهم في تخفيف الفقر الواقع ألن الفقر  . الخدمات في مناطق بعيدة

لذا فإن . يظل داخل األسرة نظرا لمحدودية وصول األسر الفقيرة لهذه الخدمات ولتدني دخل األسرة
جزين عن الكسب من الجنسين والتوسع االعمل على رفع سقف اإلعانات المادية التي تقدم للفقراء الع

رد في توفير فرص التدريب وربطها بالقروض الصغيرة والميسرة للقادرين على العمل من خالل المط
آليات شبكة الحماية االجتماعية مع االستمرار في تحسين آليات االستهداف السبل لرفع كفاءة األسر 

 . الفقيرة لمواجهة الفقر في المجتمعات الفقيرة

  التنمية البشرية
لكن لوحظ من خالل البحث  الفقراء بأهمية التعليم كاستثمار لتحسين مستقبل أوالدهم قناعة راسخة توجد .30

في الوقت ذاته . الميداني ظاهرة تزايد أعداد المتسربين من التعليم األساسي من الذكور واتجاههم للعمل
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مع تغيب  المواد غالبيةمن التعليم األساسي في ) 9 – 4( المرحلةارتفاع نسبة العجز في معلمي نجد 
 . هم في تدني جودة ومخرجات التعليمسمما يمتكرر للمدرسين 

وتركزت مطالبهم بالحصول على فرص  ، تزايد الوعي بأهمية التعليم حيث كان أبرز هاجس للشباب .31
وصعوبة وبخاصة الشباب تدني القدرات لدى الفقراء . عمل وفرص تدريبية و تمكينهم من استكمال التعليم

هما المستمر التعليم والتدريب  أنحصولهم على فرص عمل مستدامة تخرجهم من دائرة الفقر يؤكد على 
  . الزاوية لتنمية رأس المال البشري حجرا

غالبية فرص التدريب المهني والحرفي والحاسوب وغيرها وكذا فرص التعليم الجامعي والمتوسط  .32

لتي يصعب على الفقراء إلحاق أبناءهم نتيجة تدني الدخل وبعد وامحصورة على المدن ومراكز المديريات 
المسافة بل إن فرص التعليم المهني والفني اعتبرها الشباب في المجتمعات الفقيرة متاحة لمن له واسطة أو 

  . وأكد الفقراء وبالذات الشباب مطالبهم بفتح معاهد في مناطقهم .مال

  الشباب
 

) رغم عدم توفرها في كل المجتمعات ومحدودية أنشطتها(اكز الصيفية شكلت الخدمات التعليمية والمر .33

ويمكن أن توجه األنشطة المدرسية والصيفية لزيادة النشاط الوحيد الذي لمسه الشباب من الجنسين 
وسيعزز إدماج .كفاءة الخدمات التعليمية وتعويض النقص في جانب المهارات الحياتية والذاتية للجنسين

مفاهيم خاصة في المناهج التعليمية بتنمية الشباب وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع وزرع القيم االيجابية 
  . والمعززة  لقيم البناء والتنمية من خلق أجيال ذوي هوية وطنية بناءة 

من يعانون  حيث الشباب المعرض للمخاطر الشباب يمكن أن تصنف ضمنوجود شريحة كبيرة من  .34
وصعوبة حصولهم على مثمر اإلحباط والفراغ الكبير في الوقت وعدم قدرتهم على استثماره في شيء 

أو االنضمام إلى  سلوكيات ضارةسهولة استقطابهم وانخراطهم في  مما يعزز منفرص لتنمية مهاراتهم 
حقيقة إن . لهمالمخرج الوحيد لمشاك لبعضهمأحيانا والتي تمثل أو جماعات متشددة تنظيمات مشبوهة 
يعول عليه بناء المستقبل ال تتوافق مع األوضاع الراهنة مني مجتمع فتي يمكن أن كون المجتمع الي

غالبية الشباب إما في المرحلة الثانوية أو تسربوا سابقا، أن للشباب وبخاصة في المجتمعات الريفية حيث 
، يعيشون في مجتمعات لقضاء أوقاتهمن يبحثون عن عمل ويجدون في القات المتنفس الوحيد وعاطل

النزاعات السياسية في  أضعفت وقد. الوظيفيةتدريبية والفرص فيها ال وتندر فقيرة وقليلة اإلمكانيات
في صعدة من قدرة الشباب في محافظات الحديدة وحجة وعمران من السفر للحصول على فرص عمل 

   . والحصول على فرصا أفضلاالنتقال باب على الش قدرةقضايا الثأر في أبين وشبوة حين أن وأعاقت 
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بسبب غياب المؤسسات المناصرة  محاوالت الشباب للبحث عن فرص عمل ال تكلل غالبا بالنجاح .35
تدني جودة التعليم ومخرجاته وتسرب الكثير من الشباب قبل إكمال تعليمهم وقلة توفر فرص للشباب و 

وتتزايد هجرة الشباب لمختلف . المجتمعات الريفية التعليم المهني والعالي والمتوسط وبخاصة في
لذا فإن توجهات الخطة القادمة يجب أن تنصب على  ،المناطق الحضرية  للبحث عن فرصا أفضل

مع تفعيل دور جمعيات  التوسع في تقديم فرص وبدائل تعليم وتدريب مهني وتنموي وأنشطة متنوعة
إلى المجتمعات المحلية عوضا عن التركز في المناطق  ومنظمات الشباب لتقديم هذه البرامج والنزول

 .الحضرية
ضرورة للتبني الجاد لقضايا ، وهناك وقضاياهمللشباب والقطاع الخاص دعم السلطة المحلية غياب  .36

الشباب على المستوى المحلي لتخصيص نسبة من موارد السلطة المحلية للتنمية المحلية المجتمعية و 
يتحقق هذا ولن  .صة في جوانب اإلنتاج االقتصادي والزراعي وبناء القدراتدعم مشاريع الشباب وخا

في دعم مشاريع عام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الكامل أدورا شركاء التنمية في القطاع إال بت
لتخفيف من المخاطر التي تواجه الشباب عند بدء وهناك ضرورة ل .الشباب وفي تنمية قدراتهم ومهاراتهم

أنشطة إنتاجية كطول اإلجراءات الرسمية وعدم القدر على التسويق أو إدارة المشاريع وتقديم أية 
تسهيالت خاصة مثل اإلعفاء من الضرائب في السنوات  األولى للمشروع، وتقدي دعم فني لتمكينهم من 

  .ي مشاريع إنتاجية صغيرةاالستمرار ف

  تمكين المرأة

 خطة على الرغم من تأكيد وغيابها كلية في المجتمعات الريفيةضعف البرامج الموجهة للنساء     .37

 في المرأة دور تعزيز على العمل، 2010-2006 الفقر من للتخفيف الثالثة واالجتماعية االقتصادية التنمية

حيث أكدت الدراسة الميدانية ضعف إشراك المرأة . وسياسياً اقتصادياًها وتمكين والمستدامة الشاملة التنمية
المجتمعات المحلية في قضايا الشأن العام سواء من ناحية فرص العمل أو التمكين السياسي أو توفير  في

مازالت النساء وبخاصة  .والبارز عدم وصول هذه الخدمات للنساء الريفيات فرص التدريب واإلقراض
الحصول على تحديات تحد من إسهامهن في المجاالت االقتصادية  والدخول للسوق و في الريف تواجه
 .الحصول على ضماناتقروض وحتى 

المرأة الريفية تقضي جل وقتها في البحث  لم يطرأ تغير ملموس على أوضاع المرأة الريفية فمازالت   .38
عن مياه الشرب والتحطيب والتعليف أو العمل في الزراعة بأجر عيني أو بدون أجر، ولم تصل برامج 

وهناك جهود لبعض منظمات . ساء الريفيات في مجتمعات الدراسةتنمية المرأة الريفية إلى أيا من الن
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لتقديم برامج تدريبية محددة وغالبا تقدم في مراكز المديريات كما في ) برامج ممولة( المجتمع المدني 
 ).دار سعد(وعدن ) الزهراء ةجمعي-المخاء(في محافظة تعز 

 ووصولهن لألسواق حركتهناإلنتاجية التي تعمل فيها النساء نتيجة صعوبة /تدني األعمال التجارية   .39
صعوبة حصول النساء على الضمانات الكافية للقروض ناهيك ووثقل األعمال المنزلية والدور اإلنجابي 

هذه بوجود تهن عن عدم وصول هذه التسهيالت إلى النساء الفقيرات في مجتمعهن وعدم معرف
وتنشط النساء في أعمال تجارية بسيطة في المناطق الحضرية كالداللة أو الخياطة وبعض .الفرص

 . الحرف البسيطة كصناعة الحصير في المراغة وصناعة الشباك في حضرموت

المشاركة السياسية  توسع وحريةالمشاركة الواسعة للنساء في االنتخابات ال تعكس على اإلطالق    .40

بل على العكس إذ . في المناطق الريفية والقبليةفي المجالس المحلية وخاصة جود ممثالت لعدم و للمرأة
تحسب أصوات النساء في األسرة لصالح رب األسرة الذي يصبح لديه عدد أصوات بعدد النساء اللواتي 
 يحق لهن التصويت، حيث أفادت جميع النساء في مجتمعات الدراسة بأنه ينتخبن ما يملى عليهن من

 .أقربائهن الذكور
العاملين في القطاع  إجماليمن % 88(رغم ارتفاع نسبة النساء العامالت في القطاع الزراعي    .41

واللواتي يعملن في يعملن في ظل ظروف تتسم بهشاشة األوضاع إال أن  والقطاع غير المنظم) الزراعي
ماعدا عدد محدود من في كل مجتمعات الدراسة ما تزال مساهمة المرأة في األنشطة االقتصادية غائبة 
 .  الموظفات في القطاع العام في محافظة عدن وحضرموت

تعاني المرأة الفقيرة األمرين كونها تعيش مثلها مثل الرجل في ظروف اقتصادية صعبة إضافة إلى   .42

ادات والتقاليد التي الع ، ذلك أنمتحيزات ثقافية مجتمعية وسياسات تُحد من قيمة مساهماتها في التنمية
التقليدي للمرأة ونقص التدريب والتعليم اللذين يلعبان دورا مهما في تدني  اإلنجابيتشدد على الدور 

ويجب إعطاء أولوية في الخطط القادمة لدعم قدرات المرأة على . المساهمة االقتصادية لها بشكل عام
ولتحسين الصورة النمطية للمرأة ميسرة لعمل في المشروعات الصغيرة وتسهيل القروض الصغيرة الا

 .بما يعزز دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةوتقديمها كمنتجة  وفاعلة 

  أطفال المجتمعات الفقيرة   

حمالت تنفيذ المرافق التعليمية وعدد من أبرز التدخالت التي استهدفت األطفال تمثلت في بناء وتوسعة  .43

في عدد إال أن تدني جودة التعليم واقتصاره على بعض صفوف المراحل األساسية فقط . تطعيم األطفال
إلى تسرب العديد من األطفال الذين التحقوا  ىوالعجز الحاد في المدرسين أدمن المجتمعات النائية 
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 التي تلقىمن األعمال وغيرها  وحطب ورعيمياه من حتياجات االاألسرة أو لتأمين  دخل لدعم بالعمل 
 .وتحرمهن من التعليمغالبا على كاهل الفتيات 

حيث أفاد العديد من األطفال في مجتمعات  تدني األوضاع المعيشية والصحية لألطفال الفقراء    .44
المراغة والشهالي في محافظة إب وحرض بحصولهم على وجبتين فقط في  اليوم مما يشير إلى احتمالية 

ز أسرهم عن تأمين الغذاء جعوصة مع تزايد أسعار الغذاء انتشار أمراض سوء التغذية والهزال خا
كما وأن الوضع الصحي للمساكن متدهور في مجتمعات الفقراء حيث يعيش األطفال مع أسرهم . الكاف

ال توجد حمامات ) إب(وفي مجتمعات حرض وبني جربان ) إب(والمراغة ) حجة(في عشش في حرض 
 .بالمنازل

من % 60-30حيث وصلت لما يقرب من  لمدارس بين األطفال الذكورارتفاع نسبة التسرب من ا    .45
%  40 -35و، )  إب(والمراغه ) عدن(في مجتمعات الشرقيه %   60 – 50األطفال عينة الدراسة في 
تدني التعليم وعدم وجود مدارس  يرجع لعدة عوامل أهمهاوهذا ). تعز(قيل نفي مجتمعات  الثوباني وال

مدرسين وأيضا نتيجة احتياج األسر الفقيرة لدخول التعليم األساسي والثانوي وتغيب المن للصفوف العليا 
فقد لوحظ في مجموعات األطفال البؤرية ارتفاع نسبه عمالة األطفال في كال من الشرقيه . إضافية

 عينة الدراسة األطفالمجموع من %  62-50السيسبان  حيث تتراوح بين ،  قرية النقيل، والمراغه  
أما في  ت وفي مجال الصيد وبيع األسماك،وينشط األطفال في األنشطة الزراعية وبخاصة قطف القا

المناطق الحضرية فقد برزت أنشطة جمع المعلبات والبالستيك والكراتين، أعمال التنظيف المختلفة 
 .كمسح السيارات أو تنظيف المحالت والهناجر أو الشوارع، التسول

  الحماية االجتماعية  

كما كان الوضع في  األبرز في حياة الفقراء يوالتحويالت النقدية ه ةالرعاية االجتماعي قمازال صندو .46
كر اآلليات ذولم ت. نظرا الستهدافه المباشر للفقراء وبدعم مباشر الحتياجاتهم 2005الدراسة السابقة عام 

األخرى لشبكة الحماية االجتماعية رغم أن مشاريع الصندوق االجتماعي وصندوق األشغال هي األبرز 
ولكن ال يدرك الفقراء الصلة بين هذه اآلليات أو أنها موجهة إليهم إذ ال يكترثون إال في هذه المجتمعات 
 . بم يقدم لهم مباشرة

. ضمن برامج صندوق الرعاية االجتماعية حاالت أكثرتحسن آلليات الوصول واالستهداف وتسجيل  .47
االيجابي في سد بعض من  اأثرها مازال له المعونات النقدية التي تعطى لفئات الفقراء والعاجزين

لكن . وقد عبر الفقراء عن ارتياحهم الكبير آليات االستهداف للفئات المستحقة الفعلية ،احتياجات الفقراء
 إحباطا لدى الفئات العاجزة بالفعل عن سد احتياجاتها األساسية كالغذاء وإنسببت ضآلة المبالغ المستحقة 
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وإحدى مجاالت التركيز  ).كهرباء( تسهم في شراء سلعة أو دفع بعضا من فواتير الخدمات العامةكانت 
للخطة الخمسية الرابعة االستمرار في التوسع في تقديم خدمات صندوق الرعاية االجتماعية للفئات 
المستحقة والعاجزة عن تأمين حاجياتها األساسية ورفع سقف مبالغ المساعدات النقدية التي تعطى للفئات 

غربلة الفئات المستحقة واستبعاد غير المستحقة المستحقة حتى تؤمن الغذاء األساسي لألسر الفقيرة مع 
 .خاصة تلك التي سجلت سابقا من قبل المتنفذين

الفقراء من  للنقة والتي تهدف برامج التدريب التي يقوم بها صندوق الرعاية االجتماعي ضعف وصول .48

ن بين الصناديق في مجتمعات الدراسة وهناك ضرورة للتكامل برامج التدريب والتمكي اإلعالة إلى اإلنتاج
عطاء أولوية قصوى للتوسع في فرص التدريب والقروض لفة ضمن شبكة الحماية االجتماعية وإلالمخت

للقادرين على العمل من الفقراء مع التركيز على الشباب والنساء على أن تتالءم ومتطلبات واحتياجات 
 التنمية في مجتمعات الفقراء لضمان استمرارية إنتاجها  

العامة األشغال  االجتماعي وبرنامجفي مشاريع الصندوق  الكثيفة برامج العمالةيدرك الفقراء وجود لم  .49

خاصة في البنية  على الرغم من بروز العديد من المشاريع المنفذة من قبل هذه اآلليات في مجتمعاتهم
في  الفقرات تخفيف إدراك الفقراء أن هذه البرامج ضمن آليو ضعف وعيالتحتية، وقد يعود السبب إلى 

المشاريع الريفية المحلية عبر آليات التوسع في تنفيذ أنشطة وتستدعي الخطط القادمة  .مجتمعاتهم
والسمكي وتبني  الزراعي اإلنتاج تشجيع وصندوق العامة األشغال للتنمية ومشروع االجتماعي الصندوق

 .البرامج للمجتمعات األشد فقراسياسة تحيز إيجابي بتخصيص حصة خاصة عند التخطيط لهذه 

  الحكم الجيد
 

كبير للمشاركة الواسعة في اختيار وانتخاب المجالس المحلية وإقرار بوجود تسارع في  ارتياح وجود .50

لكن نتيجة لحداثة التجربة وكونها . إعطاء الصالحيات للمجالس المحلية عبرت عنه مجتمعات الدراسة
تواجهها السلطات المحلية منها قلة الموارد المالية التي تحديات لم تصل للنضج بعد ووجود جملة من ال

كبر كبر حجم توقعات المجتمع وأيضا . المجالس مقارنة بحجم احتياجات التنمية المحلية وقلة خبرة
نوعا من عدم الرضي والسخط عن أداء المجالس  ولدت الوعود التي قطعها الناخبون أثناء االنتخابات 

وأشار ". يتدخلوا في كل شي واليسووا شي"يد من مجتمعات الدراسة كما أشار أحدهم المحلية في العد
البعض في المناطق القبلية إلى تطبع هذه المجال بالطابع القبلي كون مسئوليها هم من أبناء المشايخ أو 

فيما يتعلق األعيان مما ولد نوعا من نزاع المصالح بين أعضاء المجالس المحلية وشيوخ القبائل وخاصة 
 .بتوزيع المشاريع على المناطق
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سواء بناء مرافق جديدة والخدمات العامة أبرز مشاريع السلطات المحلية ركزت على البنى التحتية  .51

 أولوياتمازالت تمثل أبرز  ذه المشاريعه رغم كونو. وشق طرقات أو توسعة وترميم القائم منها
على  "ال يوجد له أثر"إن ما ينجز فوالسلطات المحلية  نيدالتنمية كما يراها الفقراء والمجتمع الم

   .الفعلية لضالته مقارنة باالحتياجاتكما عبر أحد أعضاء المجلس المحلي  المجتمعات
%  70- 50خطط المديريات من ضعيف إلى ممتاز وإن كانت الغالبية قدرتها بين  إنجازتراوحت نسب  .52

يع التي يتم المشارومن جهة م التنسيق بين الجهات المنفذة عد المشاريع تنفيذويشوب . هل مما تم التخطيط
  من جهة أخرىاعتمادها مركزيا 

، أحدها ارتفاع أسعار لعدد من األسبابفي خطط المجالس المحلية تعثر العديد من المشاريع التنموية  .53
بالغات في وعلى العكس وأحيانا تحدث مالمناقصات للمشاريع عما رصد في ميزانية المجالس المحلي 

والسبب األخر طلب الجهات الممولة للمشاريع .  تقدير ميزانيات المشاريع وبخاصة مشاريع الترميم
دفعها مما يسبب في الفقراء والتي يشق على الكثير من  استيفاء مساهمة المجتمع قبل تنفيذ المشروع 

مساهمة المجتمع من إيراداتها لعدم دفع تعثر هذه المشاريع وتقوم السلطات المحلية في بعض المجتمعات ب
  ).من قيمة المشاريع% 10-5(قدرة أفراد المجتمع على اإليفاء بالنسبة المحددة 

يسهم في وضع خطط أكثر س قيام المجالس المحلية ببناء قاعدة بيانات متكاملة عن المديرية ومحدثة .54

الذي استهدف  االجتماعي للتنمية  وقلمشروع التمكين للصندوهذه كانت ثمرة  واقعية وتلبية لالحتياجات
ولكن يظل تحديث قاعدة . ما في مديرية المسراخكبناء قدرات المجالس المحلية في عدد من المديريات 

 .البيانات واستخدامها بشكل فعال مع شركاء التنمية شرطا لالستفادة منها
المشاريع القائمة واستكمال   استكمال بناء قدرات المجالس المحلية وتوجيه مواردها لتشغيل وصيانة .55

ألطراف التنمية في إعداد واإلسهام في التنفيذ والمراقبة لخطط التنمية المتعثر منها وتوسيع المشاركة 
كالقطاع الخاص والمجتمع المجني وتنظيمات المجتمع غير الرسمية كتنظيمات الفقراء ولجان مستخدمي 

مل على تالفي الكثير من أوجه القصور في أداء المجالس سيع المياه وتنظيمات محلية للمزارعين وغيرها
  .المحلية

ليس من المأمول في القريب خروج أولئك الواقعين في دائرة الفقر الشديد نتيجة لتدخالت الخطط  .56

يقعون ضمن لدولة كون هؤالء الفقراء حتى الخطط العامة ل أو التنموية العامة للمديرية أو المحافظة
ون على العمل، المرضى، من المهمشين  أو قدرال ي األميين، من ال يجدون عمال أوالعاجزين، فئات 

خطط  وتفتقد. الخ) نتيجة وفاة العائل أو مرضه( هنأسرممن يعلن اجتماعيا، والنساء  المحرومون
وجود برامج  موجهة لمساعدة هذه الفئات إلى جانب خدمات صندوق الرعاية  المجالس المحلية

الخطط التنموية إما برفع خاص ببرامج مباشرة في   ايالء اهتماموهذه الفئات بحاجة إلى . االجتماعية 
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ويجب . صغيرة مدرة للدخل مشاريع إنشاءعمل أو فرص  توفير فرصوتنويع المساعدات المقدمة لهم و
ة إعطاء أدوار فاعلة في خطط المديريات والمحافظات للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء التنمي

بدال من العمل بمعزل عن  دفع التنمية في هذه المجتمعات فيليقوما بدورهما ومسئولياتهما االجتماعية 
  . مجتمعاتها

لم يقرب أفراد  على مستوى المديرية أو المحافظة القضاء وأجهزةالحكومية  للجهاتوجود فروع  .57

 والحالية أن السابقةالدراسة  ، وكما أظهرتاألجهزةخلق هوة بين الفقراء وهذه المجتمع مننها بل 
إذا كانت هي الملجأ األخير  إاليتعاطون معها  ينظرون بريبة وعدم ثقة لهذه األجهزة والمازال الفقراء 

أسهل للوصول من الجهات  وغيرهم  كالشيخأمامهم، حيث مازال العرف وقادة المجتمع المحليون 
الشيخ أو العاقل لحل النزاع ولجوئهم للعرف القبلي في وذكر أغلبية الفقراء بأنهم يعتمدون على  .الرسمية

التحكيم و حل النزاعات كونه سريع البت في القضايا كما أنه متواجد داخل المجتمع على عكس المحاكم 
السعي الحثيث في  .اتواألجهزة األمنية التي ال تتواجد إال في مراكز المديريات أو عواصم المحافظ

تحتم االستمرار في معالجتها كون الفقراء هم من  أولوياتحاربة الفساد مواإلصالح المؤسسي تسريع 
  .في األجهزة اإلدارية يدفع الثمن مضاعفا نتيجة تشري الفساد

  

  المجتمع المدني
ني في إعداد الخطط التنموية وتقييمها يخلق فهم ومسئولية مشتركة بين دإن إشراك لمجتمع الم .58

حول احتياجات وتوجهات التنمية في المجتمع كما يوجه  المدنيالجهات الرسمية وجهات المجتمع 
 في هذه الدراسة جمعياتال ثلثما يقرب من شاركت . أنشطة المجتمع المدني لتتكامل مع جهود التنمية

وعادة تأتي المبادرة حين توجه الدعوة من قبل المجلس  .أو تشارك اآلن في إعداد الخطط التنموية
في مديرية الشاهل جمعيات أن المشاركة السابقة في الخطة كانت شكلية ماعدا  ثثالأكدت ، وقد المحلي

وفي مديرية الشيخ .في حجة حيث تم تشكيل شبكة للمجتمع لمدني وشاركت بفعالية في اإلعداد والتقييم
 .عثمان بعدن تم إقرار ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمرأة كأعضاء في لجنة إعداد الخطة الرابعة

 يفتقد الفقراء وجود تنظيمات رسمية أو غير رسمية تمثلهم أو تدافع عن حقوقه ك .59

ال يوجد أي نوع لتنظيمات رسمية أو غير رسمية لمساعدة المزارعين وغاب تماما أي أثر للتعاونيات  .60

وعلى وبالتالي غياب أي نوع من الدعم اإلنتاجي أو التسويقي أو اإلرشادي للمزارعين الفقراء الزراعية 
 .العكس نلحظ نشاط تعاونيات وجمعيات الصيادين في المخاء وحضرموت

مع  إسهام المجتمع المدني في التخفيف من الفقر لم يخرج من دائرة تقدم المساعدات الخيرية والغذائية .61
  .  توجه نحو التدريب وإن لم يلحظ إال بالمناطق الحضرية
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لخلق حراك مجتمعي واسع  التنموية المدنيع وينبغي العمل على تنمية وتطوير مؤسسات المجتم .62
وتوجيه جهودها للتنمية البشرية واتخاذ نهج جديد إلى جانب للتكامل مع جهود الدولة للتخفيف من الفقر 

وأال يقتصر دورها على  النهج اإلحساني الخيري الذي تنتهجه غالبية الجمعيات والمنظمات في لريف
بل تتجاوزه إلى تنفيذ مشاريع مجتمعية واقتصادية تخدم التنمية  تقديم اإلحسان والمساعدة الموسمية

إزالة العوائق اإلدارية والقانونية التي تحول دون مشاركة فاعلة لهذه المؤسسات وأيضا ، مع المحلية
المتابعة الجادة والتقييم المستمر لعمل هذه المؤسسات لتعزيز تركيز جهودها في االتجاه التنموي المحلي 

  .توسع أنشطتها في المجتمعات المحلية وتعزيز
  
 

وحاولت الدراسة الخروج بمجموعة من التوصيات للسياسات واإلجراءات المناصرة للفقراء التي 
وقد قسمت ، يمكن أن تضمن في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابع للتخفيف من الفقر

إلى سياسات إجراءات تتطلب تدخال عاجال وأخرى متوسطة وطويلة األجل كما  يفصلها جدول 
 :  ات التاليالمصفوف
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  سياسات النمو المناصرة للفقراء 

  

  

  

  

المحلية عطاء األولية القصوى في الخطط إ •
والمركزية لتبني سياسات فاعلة معززة للنمو 

 المحابي للفقراء
إعداد دراسات اقتصادية اجتماعية لتحليل أثر  •

اإلصالحات االقتصادية على أوضاع الفقراء 
لتحديد المجموعات  األكثر عرضة للخطر 

ومناطق تواجدھا جغرافيا لتحسين آليات استھداف 
 .المشاريع

إستراتيجية التواصل تحديث وتوسيع العمل ب •
الفعال مع أفراد المجتمعات الفقيرة لنشر الوعي 

وتقديم المعلومات حول أھداف السياسات والبرامج 
 التي تستھدف الفقراء وكيفية الحصول عليھا

مساعدة الفقراء على تنظيم أنفسھم في مجموعات  •
أو لجان مصغرة تمثلھم للمشاركة مع المجالس 

في وضع خطط تنموية  المحلية والھيئات األخرى
مبنية على احتياجاتھم الفعلية، ويمكن االستفادة من 

تجربة الصندوق االجتماعي الرائدة في برنامج 
  التمكين المجتمعي

اعتماد سياسة المتابعة والمراقبة الدورية لمؤشرات النمو المناصر للفقراء مع  •
خاص وممثلين مع األطراف المختلفة من مجتمع مدني وقطاع تشاركيه للنقاش 

 .لفئات الفقراء المستھدفين بھذه السياسات والبرامج
مصادر دخل الفقراء عن طريق  لتنمية األجل ومستدامة  طويلة حلول إيجاد  •

تبني برامج وأنشطة تزيد اإلنتاجية، وتتنوع بحسب الطبيعة االقتصادية 
دية للفقراء واالجتماعية لمجتمعات الفقراء لإلسھام في استقرار األوضاع االقتصا

 .ووقايتھم من الوقوع في فقر أشد
دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مشاريع اإلقراض والتمويل  •

 األصغر للتوسع في خدماتھا واستمراريتھا، مع نشر أفضل الممارسات الناجحة 
تعزيز سبل وصول الفقراء إلى امتالك وإدارة األصول اإلنتاجية وتفعيل دور  •

 نيات لتركيز جھودھا على الفقراء وصغار المنتجين التعاو
بناء قدرات تنظيمات الفقراء واللجان المجتمعية المختلفة التي تشكل إلدارة  •

الخدمات األساسية مثل مجالس اآلباء واألمھات ولجان مستخدمي المياه وغيرھا 
لتشكل قوى ضاغطة في سبيل تحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات 

وكذلك في تحسين كفاءة المرافق الخدمية  وتفعيل  دور ) وات الفقراءأص(
 .المساءلة المجتمعية

توزيع عن طريق تحقيق األمن الغذائي للفقراء المدقعين ومن ھم تحت الصدمات  •
لفقراء من سكان المجتمعات التي لجأ لتغطي االمواد الغذائية للنازحين وتوسيعھا 
 ).وبخاصة حرض( ان وحجة إليھا النازحون في محافظة عمر

  .اتخاذ سياسات وإجراءات تعمل على تحسين عدالة توزيع الدخل  •

  والواعدة اإلنتاجيةالقطاعات 

  قطاع الزراعة والري

  

القيام بدراسات لتقييم مدى وصول واستفادة   •
الفقراء وصغار المزارعين والمرأة الريفية على 

  

وارد المائية التوسع في إنشاء جمعيات مستخدمي المياه  لترشيد استخدام الم •
 وحسن استغاللھا
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  قطاع الري) أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة واإلنتاج الحيواني قطاع الزراع) ب

  

  

  

وجه الخصوص للبرامج اإلرشادية  بغرض 
تحسين آليات االستھداف لھذه البرامج وزيادة 

 .وجوانب توزيع وسائل نظم الري الحديثةفعاليتھا 
صغار المنتجين  دعمتبني مشاريع للحد من الفقر و •

خالت اإلنتاج من تقنيات للري وبذور محسنة بمد
 .ومحاصيل مقاومة للجفاف وغيرھا

إجراء دراسات لتقييم مدى وصول الفقراء  إلى  •
 .االستفادة التعاونيات وسبل تعزيز 

  

  

  

  

  

  

  

لتوسع في إنشاء األسواق المحلية و ل أولوية إعطاء •
تاج الزراعي للفقراء بأسواق ربط مناطق اإلن

 رئيسيةالفرعية ذات كفاءة تسويقية عالية لألسواق 
بما يؤدي إلى مساعدة الفقراء في تسويق منتجاتھم 

التوسع في مشاريع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في المناطق الزراعية  •
 لتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية ومياه األمطار والسيول بناء الحواجز 

وضع سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق تنمية ريفية متوازنة من خالل  •
عند إنشاء الحواجز المائية والسدود التخطيط القائم على االحتياجات اعتماد 

. لضمان عدالة توزيع المشاريع في مجتمعات الفقراء ولالستغالل األمثل للموارد
حصاد ولحصول عل تقنيات الري الحديث لدعم الفقراء وصغار المزارعين  •

باستصالح األراضي المياه دعم الفقراء للمحافظة على األصول اإلنتاجية 
والمدرجات الزراعية التي تعرضت لالنھيار والتدھور بسبب الملوحة والجفاف 

  .والسيول
 الحديثة دعم الجمعيات والتعاونيات التي تعمل مع الفقراء باإلعفاءات والتقنيات •

وخدمات اإلرشاد الزراعي والبيطري شريطة ضمھا لشرائح صغار لنظم الري 
بحيث يشكلوا ( عضويتھا، ومجالس إدارتھا والمستفيدين  المزارعين والفقراء في

  ).النصف إلى الثلثين على األقل
 
  
  
  
 

العمل على جعل التعاونيات الزراعية والسمكية أكثر مناصرة للفقراء بتسھيل  •
 وصول الفقراء وصغار المزارعين والمنتجين لخدماتھا 

ئية لتأثيرھا المدمر على الحد من االستخدام الجائر للمخصبات والمبيدات الكيما •
 النحل والمنتجات الزراعيةخاليا األراضي والحيوانات وكموارد الفقراء 

التوسع في خدمات اإلرشاد البيطري ليصل للفقراء وللنساء الريفيات على    •
مستوى العزل والقرى إذ أن الفقراء ال يستطيعون الذھاب إليھا بل ويجھلون 
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  القطاع السمكي

  

 .الزراعية والحيوانية 
 لتحديد احتياجات الفقراء المزارعين إجراء دراسة •

تقييم الخدمات اإلرشادية في المناطق األشد فقرا و
تحسين وصولھا إلى الفقراء البيطرية وإيجاد سبل ل

 الزراعيةنتاجية اإلمستوى رفع  لمساعدتھم في
  الحيوانية وتقليل المخاطر التي يتعرضون لھاو

  

لشواطئ ل سرعة تعزيز جھود الجوانب األمنية •
لتأمين سبل معيشة الصيادين في المناطق الساحلية 

التي تتھددھا مخاطر القرصنة والتھريب وتفشي 
   .الفساد

ات تفعيل صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي بحث آلي •
والسمكي في تقديم الخدمات للصيادين وتحسين 

إنتاجيتھم وتزويدھم بطرق الصيد الحديثة ، 
واقتراح آليات لتوزيع قوارب الصيد لفقراء 

  ).القارب لمجموعة(الصيادين بشكل مجموعات 

 كيفية الوصول لھا
تھداف مشاريع اإلقراض الصغير للمجتمعات الريفية الفقيرة التوسع في اس •

لمساعدة الفقراء على شراء األصول اإلنتاجية من أراض ومعدات وحيوانات 
 وأعالف وبذور محسنة وأسمدة ونظم ري وغيره 

تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات والجمعيات الزراعية على إنشاء شركات  •
ين المزارعين واألسواق الكبرى لتسھيل تخزينية وتسويقية تعمل كوسيط ب

 ..وصول المنتجات إلى األسواق بتكلفة أقل وبحالة جيدة
 

التيي ترفع كفاءة عملھم ، وتوفير   خفر السواحل قدرات بناءلإعطاء األولوية  •
لحماية السواحل والثروة  الحديثة الالزمة األمنيةاالحتياجات والتجھيزات 

ا األنواع ذات القيمة النقدية العالية من السمكية وحاضنات السمك وخصوص
والصيد الجائر لشركات الصيد  القرصنة الدولية والتلوث البيئي للناقالت البحرية

 .األجنبية
توجيه الجھود لتحديث الموانئ وتزويدھا بالخدمات األساسية وربطھا بالطرق  •

طط الرئيسية لتسھيل عمليات التسويق ورفع كفاءتھا في إطار توجھات الخ
 .التنموية بتطوير مدن الموانئ 

 بناء وترميم ألسنة بحرية لحماية قوارب الصيادين في المناطق الساحلية •
دعم التعاونيات السمكية وتقوية إمكاناتھا لخدمة الصيادين خاصة مع المستجدات  •

 األمنية  والتھديدات التي تھدد مصادر عيش الصيادين في المناطق الساحلية
 :وذلك عن طريق 

تسويق منتجاتھم السمكية محليا وتقديم من  الفقراء العمل على تمكين •
تسھيالت القروض والحصول على القوارب والمحروقات بتكلفة 

 مدعومة
 تمكين التعاونيات من المشاركة في إدارة موانئ الصيد   •
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 .مساعدة التعاونيات في إنشاء مصانع محلية لقوارب الصيد •
محليا وخارجيا وتحسين شبكات التبريد والنقل  التوسع في دعم التسويق السمكي •

وفتح أسواق صغيرة في مجتمعات الصيادين مرتبطة بالتسويق الفوري لألسواق 
  الكبرى

النقل، شبكات (تشجيع القطاع الخاص لزيادة  مساھمته في تحسين البني التحتية  •
 الفقراء إليھاالصيادين وتسھيل وصول ) التبريد األسواق

ق قوانين الصيد  وإلزام شركات الصيد الكبرى المحلية واإلقليمية اإلسراع بتطبي •
بھا حتى ال يستنزف المخزون السمكي في مجتمعات الفقراء الذين ال يملكون 

 . التقنية العالية للصيد
التوسع في إنشاء المزارع السمكية وتربية األحياء البحرية ، حيث يعتبر  •

كبير في مصائد األسماك تراجع الاالستزراع السمكي ضرورة ملحة في ظل ال
 .الطبيعية 

  لرقابة على الصيد والمصائد البحريةلإقليمي ودولي تفعيل تعاون  •
  
  

 االحتياجات تحديد ودراسات الفقر مسوح تضمين •  السياحة
 أن يمكن التي السياحية لألنشطة فرص عن البحث
 ذات الفقيرة المجتمعات في الفقراء فيھا ينخرط

 . السياحية اإلمكانات
وضع سياسات لتشجيع صناعة الحرف اليدوية  •

  .والصناعات المحلية التقليدية 

 

االستفادة من تجارب الدول في مجال السياحة المستدامة للحد من الفقر والتي  •
تعمل على إشراك الفقراء في المناطق الفقيرة التي تتمتع بمقومات جذب سياحي 

ما بشكل مباشر أو عن طريق توريدھا إلى في تقديم السلع والخدمات السياحية إ
 .للسائحين بتسويقھاالتي تقوم والجمعيات  المؤسسات

تشجيع بناء مرافق خدمية وفندقية بمقومات سياحية في ھذه المجتمعات لجذب  •
 السياح للبقاء فيھا

تكثيف وتنويع برامج التدريب على الحرف اليدوية التقليدية أو المبتكرة باستخدام  •
موارد البيئة المحلية وإيجاد تسويق وترويج لھا من خالل الجمعيات المحلية 
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والمنظمات غير الحكومية وإدماجھا ضمن أنشطة الترويج السياحي للمناطق 
  المختلفة

  ة في المناطق األشد احتياجا خفض الضرائب على المشاريع االستثماري •
تشجيع األنشطة الحرفية المحلية واالرتقاء بمواصفاتھا لزيادة قابلية تسويقھا  •

  محليا وإقليميا

بحث سبل تقديم الدعم الفني القيام بدراسة ل •  قطاع الصناعة والتعدين والمحاجر
والمادي لخريجي المعاھد الفنية والمھنية 

 وكليات المجتمع للبدء في مشاريع صغيرة 

التركيز في المشاريع التعدينية على تمكين أبناء المجتمع المحلي من العمل فيھا  •
عن طريق تأھيلھم وتوفير فرص العمل لما يوفره من خفض نفقات العمالة على 

 وخلق فرص عمل ألبناء ھذه المجتمعاتيد المدى البع
تشجيع إنشاء محطات طاقة كھربائية مصغرة تعمل ببدائل اقل كلفة اقتصاديا  •

 وأفضل بيئيا مثل الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية لدعم المشاريع الصناعية
 .توفير فرص القروض الميسرة للمشاريع اإلنتاجية والصناعية الصغيرة  •
المنشئات الصناعية الصغيرة والورش الفنية في مراكز المدن التوسع في إنشاء  •

الثانوية وشبه الحضرية ومراكز المديريات لخلق فرص عمل للشباب ولتلبية 
 .احتياجات ھذه المجتمعات من أنشطة ھذه المنشئات

التوسع في برامج القروض الميسرة للصناعات الصغيرة في المجتمعات المحلية  •
عن طريق توفير خدمات مؤسسات اإلقراض الصغير واألصغر والبنوك في 

  . المجتمعات المحلية

لوزارة  الصناعة لحالية ادعم الجھود  •  القطاع الخاص 
للرفع والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني 

 تجاهبمستوى الوعي بالمسئولية االجتماعية 
تنمية المجتمع للقطاع الخاص على مستوى 

 المدن الرئيسية والمحافظات
وضع دليل ألفضل الممارسات في مجال  •

لتتكامل أدوار  ع العاموالقطا المدني والمجتمع الخاص القطاع بين الشراكة تعزيز •
 .والتخفيف من الفقر الشركاء الثالثة في الدفع بالعملية التنموية

ضرورة تعزيز انخراط القطاع الخاص وبقوة في تطوير التعليم الفني والمھني  •
تشمل تلك اآلليات تقديم دورات تدريبية،  بحيث. وتوسيعه وبخاصة في  الريف

الفنية والمھنية وبخاصة تلك التي تتوافق مع احتياجات  المعاھددعم برامج 
ألبناء المناطق التي يقام  محلية تدريبية منحالقطاع الخاص من العمالة و تقديم 
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إسھام القطاع الخاص في التخفيف من الفقر 
 ودعم التنمية المحلية 

 . رار في مجتمعاتھمقفيھا مشاريع استثمارية لتمكين الشباب من العمل واالست
الالزمة  التحتية البنيمساھمة القطاع الخاص في تحسين وضع سياسات تعزز  •

 للمشاريع االستثمارية في مجتمعات الفقراء
تشجيع القطاع الخاص للمساھمة في التخفيف من الفقر ومعاناة الفقراء في  •

المناطق الريفية ويمكن االستفادة من التجربة الرائدة لمجموعة شركات ھائل 
  .سعيد أنعم في محافظة تعز

  

  التنمية البشرية

  والتدريب المھني التعليم 

  

  

  

  

  

تقييم برامج التحويالت النقدية المشروطة لمعرفة  •
مدى إسھامھا في الحد من تسرب األطفال من 

الجنسين من التعليم واستقصاء البدائل التي يمكن 
للحد من تسرب  الفقيرة كحوافز لألسر تقديمھا
 أطفالھا

المناطق توفير المنح الدراسية للطلبة الفقراء في  •
فني  -مھني( التعليم المختلفةالريفية على مستويات 

مع  ) جامعي ومتوسط في كليات المجتمع -
مراقبة آليات االستھداف لضمان وصول الفقراء 

 إليھا
تبني إنشاء المعاھد المھنية الذكية والتي تتالءم  •

وتتكيف مع متطلبات فرص العمل في المجتمعات 
 . المحلية

اتخاذ إجراءات فورية تعمل على مخرجات  •
تواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي تعليمية ت

 .وسوق العمل الخليجي 

ادر تحسين الخدمات التعليمية بتوفير مدخالت العملية التعليمية وبخاصة الك •
 التدريسي طوال العام الدراسي

 تقديم حوافز مقبولة لضمان استقرار المدرسين في المناطق الريفية والنائية  •
تفعيل دور الرقابة والمساءلة المجتمعية على المشاريع التعليمية وكفاءة الخدمات  •

التعليمية عن طريق تمكين مجالس اآلباء واألمھات من القيام بأدوارھا للرفع من 
 الخدمات التعليمية كفاءة

التوسع في برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة واالھتمام باألنشطة الال صفية  •
 .دة التعليمحسين جوتل

برامج مماثلة لتقديم دعم مالي أو غذائي مشروط لألسر الواقعة تنفيذ التوسع في  •
قد تضم فئات منھا األسر المشمولة بخدمات صندوق ( في وطأة الفقر الشديد 
لضمان تقليل التسرب من التعليم ولضمان إكمال المرحلة ) الرعاية االجتماعية

  .األساسية ألطفال ھذه األسر
ويع في نوعية برامج الحوافز المقدمة لدعم التعليم في المناطق الفقيرة لتشمل التن •

إلى جانب المواد الغذائية والتحويالت المشروطة، توزيع المستلزمات والحقائب 
في المناطق المنفذة المدرسية مع االستفادة من الدروس المستقاة من ھذه البرامج 

 المختلفة
ء الشباب إلى المعاھد الفنية والتوسع في تقديم التوسع في تحسين وصول الفقرا •
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 منح ودعم مادي للفقراء ليتمكنوا من االلتحاق بھا
االستمرار في دعم تعليم الفتاة الريفية سواء بالمشاريع أو الحمالت التوعوية أو  •

 برامج الحوافز المختلفة 
ارھن وإيجاد ضمانات الستقراھن واستمر الريفمواصلة الجھود لتوفير معلمات  •

 . ليقمن بالتدريسالمحلية المجتمعات  فيفي مجتمعات الفقراء، وتأھيل الفتيات 
االستمرار في تخصيص درجات وظيفية خاصة بالفتيات خريجات الثانوية العامة  •

  .في الريف للعمل كمدرسات في مجتمعاتھن لضمان استقرارھن
تمام بإضافة ما عند صيانة بناء المدارس أو صيانة المدارس القائمة يجب االھ •

 .يجعل المدرسة بيئة مشجعة لتعليم الفتاة كاألسوار والحمامات وفصول خاصة
 . مدارس في المناطق الريفيةال عند بناء والمعلمين إضافة سكن للمعلمات •
تنمية والحياتية المھارات بأنشطة تدريبية في مجال ال ةالمدرسي المناھجدعم  •

  ).ية، الخحرف وصناعات غذائ(حرفية البشرية وال

تحديد المناطق األشد فقرا من خالل مسوحات  •  الخدمات الصحية
الفقر كمسح ميزانية األسرة وبيانات الصندوق 

االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية 
لبحث سبل تغطية الفئات األشد فقراء بحزمة 

عن طريق الصحية وذلك الخدمات األساسية 
المعايير وبالشراكة مع استھداف جغرافي مقنن 

وبما من شأنه زيادة  صندوق الرعاية االجتماعية
 .دعم الخدمات الصحية في ھذه المناطق

وضع قضية سوء التغذية عند األطفال على قائمة  •
تخطيط البرامج والمشاريع الصحية واستحداث 

آليات لمجابھتھا بالتوعية والتوسع في توزيع 

  ومستدام للفقراء  كافي صحي تأمين آليات إليجاد إيجاد •
تقديم خدمات صحية ومنخفضة التكلفة للفقراء والفئات الضعيفة باستحداث  •

المدني مع  والخاص والمجتمع العام القطاع بين الصحية التنمية شراكة في
تحسين أساليب االستھداف للوصول للفقراء وتقليل الفاقد الذي يذھب لغير 

 .الفقراء
المقدمة في المرافق الصحية وتوفير الكادر رفع رفع مستوى كفاءة الخدمات  •

كفاءته والتوسع في توفير العالجات األساسية بأسعار مخفضة ومدعومة للفقراء 
 .مع التنسيق مع صندوق الرعاية االجتماعية

التوسع في أنشطة إيصال الخدمات الصحية والتوعوية إلى المجتمعات مثل  •
، ومثل مجتمعات المھمشين والنازحينالمخيمات الطبية في المناطق الفقيرة و

سياسات الوھي إحدى  Outreach activities" ما وراء الجدران"أنشطة 
  .زارة الصحة العامة والسكانالناجحة لو

تفعيل وتوسيع  نظام مراقبة ومتابعة خدمات الوحدات والمراكز الصحية وإيجاد   •
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الت الغذائية لألسر المواد الغذائية المدعمة بالمكم
 .األكثر عوزا وفقراَ 

ضرورة أن تركز الخطة الخمسية الرابعة على  •
تحقيق خدمات صحية متوازنة من خالل معالجة 

مثل (التدخالت الصحية الناقصة في الفترة السابقة 
إنشاء وحدات صحية وتركھا بدون توفير الكادر 

 ).والتجھيزات 
 

  وياتھاوتفعيل آليات للتنسيق بين اإلدارات  الصحية بمختلف مست
التوسع المطرد في  مشاريع الطرق في المجتمعات الريفية لتسھيل وصول  •

 .الفقراء للخدمات الصحية المتقدمة في مراكز المديريات والمحافظات
التوسع في تقديم خدمات ذات جودة في مجال الصحة اإلنجابية في المجتمعات  •

  الفقيرة 

 ميدانية موسعة القيام بمسوحات ودراساتسرعة  •  الشباب
  :الشباب من خالل  احتياجات لتحديد

استھداف الشباب األفقر واألكثر عرضة   -
والذي يمثلون الوقود البشري لإلرھاب  للمخاطر

والتمرد والحركات المتشددة والخارجة عن 
  .القانون 

تصميم برامج  تدريبية وتأھيلية للشباب بحسب  -
ت خصوصيات واحتياجات التنمية في مجتمعا

 الفقراء  
صديقة للشباب في الريف  أنشطةالبحث عن  •

والحضر تسمح لھم بقضاء أوقات الفراغ في 
تطور من قدراتھم وتسھم في  مجاالت إنتاجية

وقاية الشباب من احتماالت انخراطھم في 
  سلوكيات ضارة أو تنطوي على مخاطر

د الطابع االقتصادي يالقيام بدراسة لتحد •
يعة فرص العمل فيھا ليتم للمجتمعات المحلية وطب

إنشاء مراكز حاضنة للمشاريع الصغيرة للشباب والنساء في المجتمعات المحلية  •
وتقديم العون والقروض الميسرة للصناعات الصغيرة عن طريق توفير خدمات 

  . ةمؤسسات اإلقراض الصغير واألصغر والبنوك في المجتمعات المحلي
العمل على توسيع وتطوير ھذه المشاريع الصغيرة بتقديم خدمات الدعم الفني من  •

  تدريب وتسويق ومتابعة لحل المشاكل الفنية الخاصة باإلنتاج وضبط الجودة 
تحفيز القطاع الخاص لإلسھام بفاعلية في تبني واحتضان مشاريع الشباب  •

ات فنية وإدارية وتسويقية اإلنتاجية في مختلف المحافظات ودعمھم بتقديم خدم
  .  إلى أن تتمكن من االستقاللية

مزج التدريب المھني والفني بالمھارات الحياتية والتدريب العملي ومھارات  •
البحث عن العمل واإلرشاد المھني لتزويد فئات الشباب الفقراء والمعرضين 

  .للخطر بأدوات تمكنھم من المشاركة في تنمية ذاتھم وتنمية مجتمعاتھم
إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مجال التشغيل الذاتي والمستقل لتمكين  •

الشباب من إنشاء مشاريعھم الخاصة و ويمكن االستفادة من تجربة تونس في ھذا 
 .المجال

االستفادة من المبادرات الجديدة في قطاع التعليم إلدخال برامج اإلرشاد المھني  •
 نوي والتوسع فيھافي نھاية مرحلة التعليم األساسي والثا



 

145 
 

  إجراءات متوسط وطويلة األجل  إجراءات عاجلةسياسات و  المجال

تصميم برامج تدريبية مختلفة وموازية لبرامج 
دورات متوسطة (التدريب المھني تتميز بمرونتھا 

بقدرة الشباب للوصول إليھا أيضا و) وقصيرة
كونھا ستنفذ على مستوى المديريات ومراكز 

يمكن لشراكة . العزل بشكل دوري أو موسمي
ي والقطاع صندوق التدريب المھنفاعلة بين 

من تنفيذھا  الخاص النشط في تلك المناطق
  .والتوسع فيھا

تخصيص نسبة من موارد السلطة المحلية للتنمية المحلية المجتمعية لدعم مشاريع  •
الشباب وخاصة في جوانب اإلنتاج االقتصادي والزراعي وبناء القدرات وذلك 

من خالل أنشاء صندوق دعم الشباب على مستوى المحافظات والمديريات يسھم 
 .والقطاع الخاصفيه كال من المجالس المحلية 

داخلية بالمدارس تستھدف الشباب في نھاية  يةتجريب برامج تدريبتصميم و •
 لتمكينومرحلتي التعليم األساسي والثانوي لتزويدھم بالمھارات األساسية للعمل 

  تلمس طريقھم في سوق العملمن يتركون مقاعد الدراسة من 

  

  تمكين المرأة

بدعم تنمية القيام بدراسة إلنشاء صندوق خاص  •
المرأة الريفية يستھدف دعم أنشطة المرأة الريفية 

اإلنتاجية ودعم مشاريع تشغيل الشباب من 
 الجنسين ومحاربة الفقر

إجراء دراسات عن عمل النساء في القطاع غير  •
وتحديد الفئات األكثر ) غير الرسمي(المنظم 

جغرافيا  عرضة للمخاطر ومناطق تواجدھن
دف رفع إنتاجيتھن لوضع برامج خاصة تستھ

 قتصادية الواعدةاالوتقديم الدعم الفني لألنشطة 
  .في المجتمعات الفقيرة 

للبحث سبل تحسين وتفعيل برنامج القيام بدراسة  •
األسر المنتجة وتقييم مدى إسھامه في التخفيف من 

  الفقر

 والمواقع الوزارية المناصب وفي السياسي النشاط في المرأة مشاركة توسيع •
وإعطاء اھتمام خاص بتعزيز تواجد  الدولة المختلفة أجھزة في القيادية

والمشاركة في إعداد  النساء في أماكن اتخاذ القرار في المجالس المحلية
  .الخطط التنموية

تشجيع قيام التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية وإقامة المعارض لتشجيع قيام  •
  مجتمعات المحليةالصناعات الصغرى والحرف التقليدية في ال

التوسع في تأسيس التعاونيات النسائية أو فتح فروع نسائية في التعاونيات  •
القائمة لدعم إنتاجية النساء الريفيات ورفع كفاءة منتجاتھن التسويقية وإقامة 
المعارض لتشجيع قيام الصناعات الصغرى والحرف التقليدية لدعم تشغيل 

  ظاھرة البطالة النساء الشباب من الجنسين والحد من
وتثبيت  المتطوعات رساتدتفعيل كفاءة تعليم محو األمية ورفع مرتبات الم •

لنساء وبخاصة في لمية األمحو فصول تعاقداتھن ليتمكن من االستمرار في 
 الريف

ربط  المشاريع  التدريبية والمشاريع الصغيرة وبرامج اإلقراض بدورات  •
  الخدمات والتسھيالتمحو األمية كشرط للحصول على ھذه 
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  قطاع البنية التحتية

  

التركيز في خطط المجالس المحلية أثناء إعداد  •
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة على 

صيانة وتشغيل المشروعات القائمة واستكمال 
المتعثر منھا في قطاع الكھرباء والنقل 

ومشروعات المياه لتحسين كفاءة الخدمات 
 .   مجتمعات منھاواستفادة ال

بناء قاعدة بيانات لحصر المجتمعات المحلية التي  •
تعاني، أو ستعاني قريبا، من نضوب اآلبار 

وتدھور مستويات المياه الجوفية الالزمة للشرب 
لوضع حلول عاجلة لمجابھة المشاكل وإيجاد 

 .لمواجھتھا في المستقبل بدائل
وضع ضوابط ملزمة واإلسراع بتطبيقھا للحد من  •

ستثمارية االاستغالل مزارعي القات والمزارع 
من استنزاف المياه الجوفية ومياه الوديان التي 

 .يستخدمھا الفقراء للشرب
دراسة وضع البنية التحتية في مجتمعات  •

المھمشين وسكان  المناطق العشوائية في أطراف 
سبل تحسين كفاءة الخدمات  عن لبحثواالمدن 

 .وتسھيل حصولھم عليھا بتكاليف منخفضة
 

البنية التحتية بوتيرة أسرع وتحسين كفاءتھا ستمرارية  بتوفير خدمات اال •
  .لتقليل الفوارق التنموية بين الريف والمدينة

التوسع في شق الطرق في الريف كأولوية لحفز النمو االقتصادي  •
تسويق المنتجات ووصول السكان إلى الخدمات للمجتمعات الفقيرة وتسھيل 

 األساسية
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في شبكات نقل عامة محلية في المناطق   •

  .الريفية بتكلفة رخيصة لتسھل التنقل على سكان المجتمعات الريفية
التوسع في خدمات الھاتف وتخفيض نفقاتھا كونھا تسھم في كسر حاجز  •

 في المناطق الريفية والجبلية ه غالبية مجتمعات الفقراء،العزلة الذي تتميز ب
واستغالل الھاتف النقال لنشر رسائل التوعية والتنبيه بمواعيد اللقاحات 

  .وغيره لھذه المجتمعات
التوسع في مد شبكات الكھرباء وتحسين كفاءتھا في المجتمعات ذات الكثافة  •

ص لالستثمار في مجال السكانية والموارد البشرية لتشجيع القطاع الخا
إنشاء المنشئات الصناعية الصغيرة وإقامة الورش والمصانع في ھذه 

 .المجتمعات
التوسع في مشاريع حصاد المياه وتحسين إدارة الموارد المائية في  •

مجتمعات الفقراء مع إشراك الفقراء في إدارتھا ومدھم بالدعم الفني والمادي 
 .للحفاظ عليھا

بمشاريع الصرف الصحي في حزمة متكاملة حتى يتم ربط مشاريع المياه  •
  .ونظيفةتقديم خدمة مياه شرب آمنة 

االھتمام بالتوعية البيئية الصحية لسالمة المجتمع من األمراض واألوبئة  •
وإشراك المؤسسات التربوية والدينية والمدنية لتقوم بدورھا في توعية 

 .مجتمعاتھا
وطد ياه والصرف الصحي حتى تضمين مشاركة المجتمع في مشاريع المي •
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  شعور المجتمع بملكية الخدمات المقدمة وبالتالي المحافظة عليھا

توطيد االستقرار األمني لتحقيق االستقرار سرعة  •  الحكم الجيد
االقتصادي والمعيشي في المجتمعات التي تعاني 

 ھيبة من النزاعات وعدم االستقرار وذلك بفرض
حتى يتمكن أفرادھا من  القانون وسيادة الدولة

التركيز على عمليات اإلنتاج والدفع بمعدالت 
 .وعدم إعاقة التدخالت التنمويةالنمو فيھا 

استكمال بناء قدرات المجالس المحلية في  •
المديريات التي لم تستھدف بعد واستكمال إنشاء 
  قاعدة بيانات متكاملة على مستوى المديريات

الذي يقوم به تعميم برنامج التمكين التنموي  •
الصندوق االجتماعي للتنمية على جميع مديريات 

الجمھورية ، نظرا لآلثار اإليجابية التي لمستھا 
التي جرى فيھا ھذا  الدراسة في المديريات

 . البرنامج مع وضع آليات الستھداف الفقراء

الصالحيات مع استمرار بناء  واسع المحلي الحكم امنظ إلى المضي في االنتقال •
 قدرات المجالس المحلية للقيام بمھامھا

تحديد كمراحل وضع الخطط التنموية  كافة في الشعبية المشاركة توسيع •
إشراك .قافة المساءلة الشعبية وممارستھااالحتياجات والرقابة على التنفيذ لخلق ث

ممثلين للفقراء كاللجان المجتمعية ولجان الخدمات أو تنظيمات الفقراء إلى جانب 
 .يشكل أحد السلب الناجعة لضمان إشراك الفقراءالمجتمع المدني 

األساس إلجراء  تمثل المضي في برامج اإلصالحات المالية واإلدارية  كونھا •
بية االحتياجات التنموية لتلالموارد ه يتوجواإلصالحات في المجاالت األخرى 

  المتزايدة و لتمويل المشاريع التنموية 
تدريب المجالس المحلية على سبل وآليات توجيه الخطط والبرامج لتصبح أكثر  •

 .لفقراء واحتياجاتھملاستجابة ومناصرة 
وإشراك المجتمع في  لمرافق الخدمات العامةتفعيل دور الرقابة والمتابعة  •

 لمحلية لتحسين كفاءة ھذه الخدماتالتعاون مع السلطات ا
تقوية قدرات المجالس المحلية لجذب االستثمارات التنموية في مجتمعاتھم وذلك  •

يتأتي بتعزيز دور السلطة المحلية في تعزيز األوضاع األمنية والبت في معالجة 
  القضايا وتوفير المناخ المشجع لالستثمار 

 وتمكينھا منظمات المجتمع المدني توسيع مشاركة •  المجتمع المدني
لعب دورا أكبر في تخطيط ومراقبة تنفيذ من 

، السياسات والخطط على المستوى المحلي
إعداد والتعجيل بذلك في الوقت الراھن أثناء 

 .االقتصادية واالجتماعية للتنميةالخطة الرابعة 
 

نشطتھا نحو تشجيع مؤسسات المجتمع المدني للمساھمة في توجيه قدر أكبر من أ •
وتبني نھج تنموي مواز للنھج الخيري الذي تمكين الفقراء اقتصاديا واجتماعيا 

تقديم خدمات قروض ميسرة  قدة مؤسسات المجتمع المجني أكبر لت. تنتھجه
ودعم فني للفئات الفقرية كونھا قريبة من للفقراء وأكثر مرونة من القطاع 

 . الحكومي
كشريك ثالث وأساسي في تنمية  مدنيتعزيز دور مؤسسات المجتمع ال •
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المجتمعات المحلية عن طريق تقديم بناء قدرات المؤسسات ذات التوجھات 
  التنموية الفاعل وتعزيز وصولھا للمعلومات وللموارد 

ةبحث  •  الحماية االجتماعية ي تعطى  إمكاني ة الت الغ النقدي ع سقف المب رف
ر ول ات لألس را ألكمعون د فق راد األش من ضف

اعي  ة االجتم ندوق الرعاي دمات ص أمين خ لت
  .على األقل االحتياجات األساسية من الغذاء

اعي  • ة االجتم ندوق الرعاي دمات ص ي خ ع ف التوس
تھداف للوصول  ات االس تمرار بتحصين آلي واالس
 . للفئات األكثر فقرا وغربلة الفئات غير المستحقة

ي  • ع ف ديم التوس ل تق روض والتموي رامج الق ب
ز  واألصغر الصغيرة اتللمشروع راء وتعزي للفق

رة  ات الفقي ولھا للمجتمع ى وص ز عل ع التركي م
 الريف بشكل خاص

ديم  • تشجيع البنوك التجارية وبنوك القطاع الخاص لتق
ل  رص تموي رة وف روض الميس دمات الق خ

 المشروعات الصغيرة اإلنتاجية للفقراء 
 

ذ  • ي تنفي ة ف اعي للتنمي ندوق االجتم يع دور الص ةتوس ة الخط ة الرابع  للتنمي
ر من للتخفيف االجتماعيةاالقتصادية و ة  الفق ، حيث لمست الدراسة حسب وجھ

 .نظر الفقراء آثار ايجابية كبيرة وملموسة على مجتمعاتھم 
ى أن  • ل عل ى العم ادرة عل ات الق ة للفئ ة والتدريبي رامج التأھيلي ذ الب ي تنفي التوسع ف

بحسب الخصوصية االقتصادية لمجتمعات  تصمم وفقا الحتياجات السوق المحلية
  .الفقراء

م  • ة ودع ام بمتابع ؤالء االھتم ة ھ ة وجماعي ة فردي اريع إنتاجي ذ مش دربين لتنفي المت
 . ولتمكينھم من االستمرارية

راء من سبل  • ين الفق اعي الشامل لتمك دابير الضمان االجتم داد ت تناول ضرورة امت
  .لھمالعيش الكريم وتحقيق األمن الغذائي 

اريع  • ذلك المش ة وك ناديق المختلف ة للص اريع التنموي ادة المش ى زي ز عل التركي
 االستثمارية كثيفة العمال لخلق فرص عمل في مجتمعات الفقراء وبناء قدراتھم 

ين   • ل المھمش اعي مث ان االجتم ن الحرم اني م ي تع رة والت ات الفقي ام بالفئ االھتم
ات  ادية كآلي ة واالقتص حية والتعليمي اعھم الص ين أوض ة لتحس اء أولوي وإعط

  .إدماجھم في المجتمع تستھدف 

 

  


