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احمللية اإلدارة أبو راس               وزير صادق أمني

والتعليم التربية وزير اجلوفي  حزام محمد السالم عبد د.
سفاع وزير التعليم الفني واملهني بن منصور علي د.
احلكومية غير عن املنظمات القربي  اهللا عبد بكر أبو د.
غير احلكومية املنظمات حلوم  عن أبو سنان طارق د.

اخلبرة ذوي من الرحمن ذيبان عبد
اخلبرة من ذوي غالب  أنعم محمد

القطاع اخلاص عن الزبيري  حسن محمد
اخلاص القطاع عن الرماح سالم عبد اهللا

املصرفي عن القطاع العلفي  حميد اهللا عبد

والعمل، االجتماعية الشؤون األرحبي  وزير إسماعيل الكرمي عبد
للصندوق  املدير التنفيذي مجلس اإلدارة، رئيس نائب  
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للتنمية االجتماعي الصندوق عن سريعة حملة
وإدارياً، مالياً مستقلة االجتماعي للتنمية كهيئة الصندوق 1997 عام اليمنية احلكومة أنشــأت

اخلاص. والقطاع املدني اتمع ومؤسسات عن احلكومة عضويتها ممثلني في تضم

العامة ــات السياس الس حيث يضع الوزراء، مجلس رئيس ــة برئاس إدارة مجلُس الصندوَق دير ـُ عليه.ي واإلشراف للصندوق العام األداء مبراقبة وكذا تنفيذها، مبتابعة ويقوم للصندوق،

وذلك للصندوق، واألعمال اليومية النشاطات على التنفيذي، ــة املدير الصندوق، برئاس إدارة تُْشرِف
اإلدارة. مجلس ِقرُّه ـُ ي الذي العمليات بدليل باالسترشاد

والتحسني الفقر، في مكافحة اإلســهام أهمها األهداف، من حتقيق جملة إلى الصندوق يســعى
األهداف تلك على حتقيق الصندوق ويعمل اتمع. من الفقيرة للفئات املعيشي للمستوى التدريجي
واإلقراض واملياه والصحة التعليم مثل: واالقتصادية، االجتماعية األساسية، اخلدمات توفير طريق عن
فرص خلق إلى الصندوق يهدف كما عليها. واحلصول اخلدمات الوصول إلى هذه وتســهيل واالدخار،

التنمية. في شركائه قدرات ودعم ومؤقتة، دائمة عمل
لضمان وذلك تدخالته، ــذ لتنفي احمللية مع اتمعات واالرتباط الوثيق ــاون بالتع الصندوق ــل ويعم
بالتخطيط منها املستفيدين قيام وتأمني اتمعات، لهذه احلقيقية لالحتياجات استجابة املشاريع
التي احلديثة التنموية للمؤسســة منوذجاً إيضاحياً ليصبح ً جاهدا الصندوق ويســعى وإدارتها. لها

التنمية. مجال في وتأخذ بأفضل املمارسات وشفافية، بكفاءة تعمل

برامج أساسية، وهي: ثالثة خالل من حتقيق أهدافه على الصندوق ويعمل
الصحة، املياه، (كالتعليم، ــية األساس اخلدمات إلى الوصول لتســهيل اتمع تنمية برنامج -1

البيئة). الريفية، الطرقات
منظمات حكومية، هيئات محلية، جتمعات من للصندوق احملليني للشركاء القدرات بناء برنامج -2

ومقاولني. استشاريني، حكومية، غير
وغير املالية اخلدمات قطاع تنمية خالل من األصغر والتمويل الصغيرة املنشــآت تنمية 3- برنامج

املستثمرين. لصغار  املالية

الثقافي املوروث التعليم، وحدة ــدة وح وهي: هذه البرامج، بتنفيذ متخصصة وحدات ســت تقوم
والدعم ــة، وحدة التدريب االجتماعي وحدة الصحة واحلماية والبيئة، املياه ــدة وح الريفية، ــرق والط

واألصغر. الصغيرة املنشآت ووحدة تنمية املؤسسي،

عام 2003م) الصندوق وحتى نهاية إنشــاء (منذ متويلها على املوافقة متت التي عدد املشــروعات بلغ
182 قرابة املنصرف حجم أمريكي. وبلغ دوالر ــون ملي 250 تقارب بتكلفة تقديرية مشــروع 3,300
تشكل نسبة شخص، ماليني 7 قرابة َتَوقَّعني إلى ـُ امل ــرين املباش عدد املســتفيدين دوالر. ويصل مليون
عمل. يوم ماليني 10 املنشأة حوالي العمل أيام عدد بلغ كما .%49 حوالي منهم اإلناث املستفيدات

وبانتهاء عام دوالر. مليون 92 بلغت بكلفة (2000-1997) أعماله من األولى املرحلة الصندوق ــز أجن
2001 مببلغ عام بدأها كان قد التي املرحلة الثانية مهام إجناز استكمال من الصندوق َن َمتَكَّ ،2003

دوالر. مليون 175 بحوالي ر يَُقدَّ

البنك اليمنية-على للتمويل، اشتملت-باإلضافة إلى احلكومة مصادر عدة عبر املبالغ هذه ومت توفير
للتنمية "األوبك" وصندوق واالحتاد األوربي ــي واالجتماع االقتصادي لإلمناء العربي والصندوق ــي الدول
الغذائية)، املعونة برنامج (عبر األمريكية ــدة املتح الواليات وحكومة الهولندية واحلكومة ــة الدولي
من استفادت التي احمللية اتمعات ــاهمت س كما واحلكومة اليابانية. للتنمية اإلســالمي والبنك

املشروعات. من تكاليف جزء في تغطية الصندوق تدخالت

لها أن اطط من التي عملياته من الثالثة تنفيذ املرحلة الصندوق ــدأ يب عام 2004، بداية ــع وم
.2008 العام حتى متتد



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

ivv



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

الوزراء، مجلس رئيس كلمة
الصندوق  إدارة مجلس  رئيس

اســتطاع قياســي، في زمن عملياته من مرحلتني للتنمية االجتماعي الصندوق ــل أكم
لعملياته، النهائية واحلصيلة اإلجنازات، وهذه واملشروعات. البرامج من العديد إجناز خاللهما
به على يقوم الذي الفعال التنموي الصندوق والدور أداء على للحكم كافية ــر حقائق توف

له. املرسومة األهداف جتاوز أنه وَتَُبنيِّ الوطني، الصعيد

الذي التقييم نتائج وكذلك الصندوق، ألداء املمولني مراجعات نتائج إلى بارتياح ننظر ــا إنن
يبذلها التي واملتواصلة احلثيثة اجلهود بفضل حتققت والتي مستقل، عامليٌّ خبرٍة بيُت نفذه
بدء فإنَّ ولذلك، الناس. حياة أجل إحداث أثر ملموس في من -إدارًة وموظفني- ــدوق الصن
طبيعياً تطوراً يعتبر دوالر مليون 400 إلى تصل بتكلفة (2008–2004) جديدة مرحلة

الصحيح. الطريق على

خالل اكتســبها التي خبرته سيســتغل للتنمية االجتماعي بأن الصندوق على ثقة نحن
- الثالثة ملواصلة اإلسهام املرحلة خالل تدخالته ــيع أثر توس في والثانية األولى املرحلتني
أهداف إلى الوصول طريق على الفقر، من التخفيف إستراتيجية تنفيذ في - أكبر بجهد

التنمية األلفية.

ال ـَّ                                       عبد القادر عبد الرحمن باجم
                                  رئيس مجلس الوزراء
الصندوق إدارة مجلس رئيس
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التنفيذي املدير كلمة

بانتهائه، الذي، 2003 عام خالل الصندوق حققه أستعرض_بإيجاز_ما أن ــروري س دواعي ملن إنه
الصندوق والتي متيز ،(2003–2001) ــه من عمليات الثانية املرحلة قد اســتكمل الصندوق ــون يك
بالتجارب حافلة كانت ُمْرِضَية.. كما وحتقيق نتائج املهام، واجناز األداء، في بالفعالية العالية خاللها
الصندوق التي وضعها ُموحة الطَّ ــام امله الجناز واملثابر الدؤوب وبالعمل املفيدة، والدروس ــة الغني
إلى الرامية اجلهود في وملموس ــر ومؤث لَِعب دور فاعل في البداية، واملتمثلة منذ عينيه نصــب
تضعها التي القطاعية ــتراتيجيات واإلس األلفية التنمية أهداف وحتقيق ــر، الفق التخفيف من

احلكومة.

والسياسات املفاهيم من عدد وتطبيق والثانية_بَتَبنِّي املرحلتني األولى الصندوق_خالل قام لقد
للطلب، احملرومة، االستجابة واملناطق الفقيرة الفئات ــتهداف اس والهامة، مثل: اجلديدة التنموية
املشروعات كلفة خفض واالبتكار التجريب اإلنتاجية، الشــفافية، االستدامة، مشــاركة اتمع،
تطوير املساءلة، قابلية اإلدارة احلديثة، ــاليب أس املالية واإلدارية، ــتقاللية االس اإلدارية، والنفقات

.. التخطيط في واستخدامها كأداة فاعلة املعلومات اجلغرافية ونظام متقدمة بيانات قواعد

ذها نفَّ التي املشروعات وألثر عموماًً، الصندوق، لنشاط املوضوعية التقييمية بالوقفات العام ومتيز
ومتتد 2004 عام تبدأ التي (الثالثة) اجلديدة مرحلته في الصندوق بعدها لينطلق الناس، حياة على
وانعقاد رسمياً، وتدشينها املرحلة، هذه عمل اجتاهات وإقرار بوضع أيضاً العام كما متيز .2008 حتى

للصندوق. الداعمني للممولني الهام االجتماع

تغيير أداة التقييم_أصبح ــات وبعث تقدير املمولني الصندوق_وبحســب فإنَّ هذا الصدد، ــي وف
اإلصالح جهود منه في للتعلُّم ــاً إيضاحي منوذجاً م يقدِّ حيث الســائدة، البيئة اإلدارية في ــة هام
عاملية شركة أجرتها التي األثر تقييم دراسة وأظهرت الوطني. الصعيد على واملؤسســي اإلداري
"استهداف الهولندية_أنَّ من احلكومة ومتويل الدولي، البنك متخصصة ومستقلة_بتكليف من
في االجتماعية الصناديق كل بني األفضل من هو الفقيرة ــات للفئ اليمني االجتماعي ــدوق الصن
كما ــتهداف". لالس التحليلية الطرق نفس تطبيق فيها ومت األثر، ــة دراس شــملتها التي العالم
ارتفاع في الناس_سواء في حياة ملموساً أثراً وأحدثت نتائج إيجابية، الصندوق تدخالت "حققت
االنتقال كلفة وخفض إضافية، ــاه مي حيث توفير أو من اإلناث، بني بالتعليم االلتحاق ــدالت مع
من الناس متكني أو في الريفية، الطرق مجال في تدخالته الناجتة عن ــية األساس الغذائية واملواد

الصحية". اخلدمات إلى الوصول

التنمية أهداف لتحقيق للدولة العامة السياسة مع جهوده تنسيق الصندوق واصل العام، وخالل

vivii
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وتشجيع ُفرَص عمل، وخلق األساسية، اخلدمات وتوفير ــاريع، املش تنفيذ خالل من الفقر وتخفيف
املُِدرَّة للدخل. األنشطة

بكوادر والفروع العامة اإلدارة ــد رف مت حيث املؤسســي، هيكله وتطوير واصل الصندوق بناء كما
احملافظة هذه في ــدوق ــاريع الصن مش ليغطي "إب" فرع وتشــغيل وجرى افتتاح جديدة، كفوءة
املركز فروع تغطي_مع ــة ثماني للصندوق فأصبح "تعز")، فرع اختصاصات ــن كانت ضم ــي (الت
للصندوق، اإلداري الهيكل تطوير جرى ــاه، االجت ذات وفي اجلمهورية. محافظات الرئيســي_جميع

الفنية"، "الوحدة لت كما ُشكِّ قائمة بذاتها، وحدة للتعليم فأصبح

عام من الثاني ــذ النصف من منه يعاني الصندوق ظل العام_الذي ــي الوضع التمويل وبســبب
على زاً ُمرَكِّ تقريباً، النصــف إلى عام 2003 خطة مشــاريع عدد خفض إلى اضطر ــد 2002_فق
بكلفة مشــروعاً، تنفيذ 650 مت حيث اخلدمات، احتياجاً إلى فقراً، وأكثرها والقرى املديريات ــر أكث
%21 تقارب (بنسبة زيادة دوالر مليون 60 حوالي الصرف بلغ بينما دوالر، مليون 48 تقارب تقديرية

املاضي). العام عن

ــتثمارات الصندوق (%52)، في اس األكبر بالنصيب يحظى التعليم قطاع زال ما هذا اإلطار، وفي
البشرية، املوارد وتطوير كأحد الشروط الضرورية لتحقيق التنمية، البنات تعليم على التركيز مع

املنشود. والثقافي االجتماعي التغيير وإحداث

اجلوفية املياه استنزاف إلى املؤدية املياه ــاريع مش عن االبتعاد ــتراتيجية إس الصندوق واصل كما
التقليدية، وارتياد بالطرق األمطار مياه حصاد على املشاريع املعتمدة على والتركيز أصالً) (القليلة

البيئة. قطاع في جديدة مجاالت

خدمات توفير على ــز اهتمامه تركي الصندوق واصل االجتماعية، واحلماية ــة الصح جوانب ــي وف
االحتياجات للفئات ذات والدعم الرعاية من مزيد وتقدمي اإلجنابية، والصحة األولية الصحية الرعاية
ذ يَُنفَّ التي املناطق في املتكامل التدخل وتكثيف جهود اجتماعياً، على دمجها اخلاصة للمساعدة

فيها.

واملعزولة النائية املناطق ربط في أهمية من لها ملا الريفية، الطرق ملشاريع دعمه الصندوق وواصل
اخلدمات الناس على حصول حتسني وبالتالي واألسواق، وباملدن والفرعية، الرئيسية الطرق بشبكة

الزراعية. وتسويق املنتجات لَع الضرورية، االساسية والسِّ

التاريخية، ذات القيمة ــي املعالم الثقافية واألثرية واملبان وترميم بصيانة ــام االهتم تواصل ــا كم
للبالد. الغني الثقافي اإلرث على احملافظة في الصندوق من إسهاماً

لدعم القدرات املؤسسية ً متزايدا اهتماماً الصندوق أْولَى املؤسســي، والبناء التدريب مجال وفي
ومنظمات حكومية وهيئات محلية جتمعات من التنمية في احملليني والتنظيمية لشركائه والفنية
احمللية قدرات االس ببناء املتعلقة املفاهيم والسياسات بوضع الصندوق كما قام حكومية.. غير

احمللي. احلكم وأجهزة

على تطوير البرامج القائمة، زاً مركِّ واإلقراض، األصغر التمويل مجال في نشــاطه الصندوق وََقيََّم
في الصندوق ساهم كما ورفع قدراتها. إلدارة هذه البرامج أدوات وتطوير برامج جديدة، في والبدء
إلى مة املَقدَّ األصغر التمويل خدمات توسيع بهدف األصغر" للتمويل الوطنية "املؤسســة انشاء

الفقيرة. الفئات
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بثقٍة ــلِّحاً متس من نشــاطه جديدة مرحلة إلى يتقدم هاهو الصندوق ،2003 عام ومع انقضاء

صالح، اهللا عبد علي الرئيس األخ بفخامة ُممَثَّلًَة ــية السياس القيادة وتأييد دعم من يســتمدها

تواجهه.. أية مصاعب لتذليل الدؤوب وسعيها وأنشــطته بالصندوق واهتمامها اجلمهورية، رئيس

الرحمن عبد القادر ــد عب األخ ــة برئاس الصندوق إدارة مجلس من ِقَبل املتواصلة ومن املســاندة

ــركاء ش ومؤازرة احلكومة، دعم اإلدارة.. وكذا من مجلس ــس الوزراء ورئي مجلس رئيس ــال، باجم

فلهؤالء جميعاً الصندوق... في زمالئي وتعاون للمانحني، الســخي والدعم التنمية، في الصندوق

التقدير. وعميق االمتنان، وفائق الشكر، جزيل

                                           

                           عبد الكرمي إسماعيل األرحبي

                                                 املدير التنفيذي
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اليمن في التنمية أوضاع عن نبذة
البشــرية التنمية حيث من دولة في العالم 174 148 من إجمالي املرتبة 2001 عام اليمن احتلت
ً إلى 473 دوالرا الفرد دخل ويصل املتحدة. الصادر عن األمم التنمية البشرية تقرير في ورد بحسب ما
واحلضر، الريف بني وكذا اجلنسني، بني كبيرة فروق وتوجد متدنِّية، البشرية فمؤشرات التنمية في العام،
نسبة فإنَّ ،1998 لعام ميزانية االسرة مسح نتائج وحسب ااالت. جميع في توفر اخلدمات حيث من
السكان من اخرى نسبة كما أن ،%42 حوالي الى تصل الفقر يعيشــون حتت خط الذين الســكان
من احلد األدنى يحصلون على ال و%18 الفقر، خط من تقترب صعبة ظروف في تعيش %25 تقارب
االفتقار منها الفقر، في الوقوع مخاطر زيادة في معينة عوامل وتســهم الغذائية. احلرارية الســعرات
ألفراد الكبير والعدد التعليم االبتدائي) يكملوا لم أو أميون، هم إما من الفقراء %87) التعليم ــى إل
العوامل املسبِّبة للفقر ومن نائية. أو ريفية مناطق في والســكن العموم) وجه (على ــرة الواحدة األس
يعيق والذي املتسارع، والنمو الســكاني املياه) اخلصوص، وجه (وعلى الطبيعية املوارد اليمن، نقص في

.(1 رقم (اجلدول القطاعية السياسات تأثير ويُضِعف البالد في اإلجمالي القومي الناجت منو

إيالءها تستلزم التي اجلوهرية القضية التحتية البنية وتعزيز األساسية اخلدمات مســألة توفير وَتُعَتَبر
الكبير احلجم يتناسب مع التحتية ال البنية وحالة اخلدمات توفير الراهن من فاملستوى خاصاً، اهتماماً

الوطني. على املستوى االحتياج من

كما متزايدة. بصورة املائية املوارد ــتنفاد اس يتم حيث البالد، تواجهه ً كبيرا أزمة املياه حتدياً وتشــكل
سكاني ألف جتمع 100 من أكثر في يعيشون الذين السكان من لألكثرية كبيرة معضلة متثل الطرق
ــعار ارتفاع أس إلى يؤدي مما ــيئة، س في حالة الطرق الريفية أن معظم حيث البالد، في أنحاء موزعة
املوارد، نقص الفرد متدنياً بسبب دخل مستوى ويعتبر الفقيرة. املناطق الريفية في األساسية الســلع

.(2 رقم اجلدول ) اخلدمات إلى القدرات، واالفتقار وضعف

viiiix

الدميوغرافية واإلقتصادية املؤشرات :(1) رقم اجلدول
20.6 مليون نسمة (2003 السكان (عام عدد

% 3.3 العام في السكانية الزيادة معدل

33.3 مليون نسمة (2021 املتوقع (عام السكان عدد

% 46 سن اخلامسة عشرة السكان دون نسبة

% 73.5
عدد يقل سكانية جتمعات في موزعون منهم % 80)

شخص) 500 عن منها كل في االفراد
الريفية املناطق سكان نسبة

% 3.9 (2002 (عام االجمالي القومي منو الناجت معدل

املصدر:
اليمنية. اجلمهورية صنعاء، 2002م" – السنوي اإلحصاء "كتاب .2003 الدولي) التخطيط والتعاون لإلحصاء (وزارة املركزي اجلهاز - ١

صنعاء،  – 1999م" الفقر لظاهرة الوطني املســح لنتائج الرئيســي "التقرير والتنمية) 2001. التخطيط (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز - ٢ 
اليمنية. اجلمهورية

الدميوغرافية،  الصحية للمسوحات الدولية ماكرو ومؤسسة اليمنية – صنعاء، اجلمهورية التخطيط والتنمية) (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز - ٣
الرئيسي". – التقرير والطفل 1997 األم لصحة اليمني الدميوغرافي "املسح .1998 املتحدة الواليات ميرالند،
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أن اال املؤسســي، بالبناء والقيام االصالح لتحقيق ــة متواصل ً جهودا تبذل احلكومة ان ــن م ــم وبالرغ
االجتماعية التنمية حتقيق امام عائقاً ميثل الذي األمر من الضعف، تعاني زالت ما املؤسســية القدرات
لعملية الفعلية ــة الى االنطالق 2000 لعام ــة احمللي قانون الســلطة صدور أدى لقد ــة. واالقتصادي
املديريات مستوى على احمللية للسلطات واسعة وصالحيات مســؤوليات منح ومت في اليمن، الالمركزية
ان اجهزة كما محدودة، زالت ما ممارسة هذه الصالحيات على القدرة ان مديرية. على 332 عددها البالغ
من أيضاً اليمن التنمية. وتعاني مهام تنفيذ صعيد على املبادرة بزمام بعد تأخذ الســلطة احمللية لم
في االنشطة املرأة مشــاركة وتدني املدني، اتمع مؤسســات وضعف االجتماعي، املال رأس محدودية
مجموع من 127 املرتبة اليمن أحتلت النوع االجتماعي"، ــر تنمية "مؤش والتنموية. ففي االجتماعية
حتديات ــيان ملواجهة األساس العامالن هما املرأة ومتكني ــإن التعليم ف لذا، .(2001 (عام ــة دول 144

البالد. في السكاني والنمو التنمية

املؤسســات أهم إحدى املاضية_ليصبح الســنوات للتنمية_خالل االجتماعي الصندوق تطور لقد
ويسهم الفقر، من التخفيف إستراتيجية تنفيذ في هاماً ً دورا الصندوق يلعب حيث البالد، في التنموية
أصبح كما األلفية. التنمية أهداف اجناز للحكومة اليمنية، وفي القطاعية السياسات أهداف في حتقيق
اإلصالحات. حتقيق في دوراً تلعب ــي الت احلديثة احلكومية ومنوذجاً للمؤسســة تغييرٍ، عامَل ــدوق الصن
جنباً وذلك املؤسسي، والتطوير القدرات في بناء مزدوج، تتمثل طابع ذات مهمة بتنفيذ ويقوم الصندوق

اتمع. في للفئات الفقيرة األساسية اخلدمات لتوفير جهوده تركيز مواصلة جنب مع إلى

x1 االجتماعية التنمية مؤشرات :(2) رقم اجلدول

حضر ريف املستوى على
الوطني ر املؤشِّ

30.8 45.0 41.8 (%) الفقر خط حتت يعيشون السكان الذين نسبة

80.9 21.5 35.9 (%) املياه املأمونة على احلصول نسبة

27.3 55.0 47.2 (%) فأعلى سنوات عشر سن من األمية انتشار معدل

39.9 78.2 67.5 فأعلى (%) سنوات عشر سن من بني اإلناث األمية معدل

85.4 57.4 64.4 (%) االساسي في التعليم االلتحاق معدالت

80.9 38.1 48.9 (%) اإلناث بني االساسي التعليم في معدالت االلتحاق

-- -- 12.0 (%) األطفال عمالة معدالت

-- -- 48.5 1999 (%)-عام الصحية باخلدمات التغطية معدالت

63.4 79.0 75.3 1997 ألف)-عام (من ع الرُّضَّ األطفال وفيات معدالت

80.0 112.0 104.8 1997 ألف)-عام (من حتت سن اخلامسة األطفال وفيات معدالت

-- -- 351.0 1997 ألف)-عام مائة (من الوالدة عند وفيات النساء معدالت

املصدر:
اليمنية. اجلمهورية صنعاء، 2002م" – السنوي اإلحصاء "كتاب .2003 الدولي) التخطيط والتعاون لإلحصاء (وزارة املركزي اجلهاز - ١

صنعاء،  – 1999م" الفقر لظاهرة الوطني املســح لنتائج الرئيســي "التقرير والتنمية) 2001. التخطيط (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز - ٢ 
اليمنية. اجلمهورية

الدميوغرافية،  الصحية للمسوحات الدولية ماكرو ومؤسسة اليمنية – صنعاء، اجلمهورية التخطيط والتنمية) (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز - ٣
الرئيسي". – التقرير والطفل 1997 األم لصحة اليمني الدميوغرافي "املسح .1998 املتحدة الواليات ميرالند،
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التقييم
أجريت اتلفة التي ــم عمليات التقيي أكدت
أبرز الصندوق. وكان وكفاءة العام فعالية خالل
الصندوق لتدخالت األثر تقييم العمليات، هذه
تقييم وكذا جهة مستقلة، بواسطة والذي مت
والذي (2003-1998) والثانية األولى املرحلتني

األوروبي. واإلحتاد الدولي البنك ذه مباشرًة نفَّ

األثر تقييم
لنتائج وأثر ــي موضوع تقييم ــراء إج لضمان
باختيار البنك الدولي ــام ق الصندوق، عمليات
أجرت وأن ــبق (س متخصصة دولية ــركة ش
وبرامج اجتماعية ــق لصنادي تقييم ــات عملي
أفضل ُمتَِّبَعًة ــات، القطاع ــددة متع تنموية
منهجية لتصميم ــم) التقيي ــات في املمارس
وحتليل عليه، ــراف واإلش األثر، تقييم مســح
هذه متويل ومت الدراسة النهائية. وإعداد نتائجه،

احلكومة الهولندية. ِقَبل من العملية

تشمل النتائج بحيث التقييم أُِعدَّت مؤشرات
من خالل لتحقيقها ــدوق الصن يتطلع ــي الت
التي واألنشطة ارجات إلى باإلضافة تدخالته،
وذلك على النهائية، النتائج على حتقيق تعمل
فيها، يعمل التي القطاعات اتلفة مســتوى
أداء الصندوق فعالية ــرات مؤش إلى باإلضافة
واستهداف والتنفيذ الكلفة حيث من وكفاءته

املوارد.

بهذا تتم التي ــى األول ــة الدراس هذه وتعتبر
وتشكل منوذجاً الوطني. املستوى على األسلوب
من تقييم األثر في به ميكن االقتداء ــاً إيضاحي

األخرى. املؤسسات قبل

منتصف في للدراســة اإلعداد والتحضير بدأ
معاجلة امليداني، ثم العمل واستمر ،2002 عام
شهر البيانات والتحليل النهائي للنتائج، حتى
في الدراسة نتائج عرض ومت ،2003 عام مايو

.2003 أكتوبر في الصندوق اجتماع ممولي

املتعلقة ــب اجلوان ألهم ــرض يلي ع ما ــي وف
ونتائجها: الدراسة مبنهجية

الدراسة منهجية
لألوضاع مقارنة على التقييم منهجية تعتمد
لعينة عشوائية التدخل وبعد املعيشــية قبل
تدخل في مناطق املعيشية واألسر من املشاريع
بيانات على الدراســة اعتمدت وقد الصندوق.
ضمن الصندوق ــالت تدخ عن ُجِمَعت قاعدية
لعام 1999 ــر الفق الوطني لظاهرة املســح
2003 ُجِمَعت عام ــي بالبيانات الت ومقارنتها
بالصندوق. اخلاص والنوعي الكمي املســح من
للبيانات أخرى مصادر الدراســة اعتمدت كما
اخلاص (MIS) نظام املعلومات اإلدارية شــملت
من املسوحات مســتخرجة وبيانات بالصندوق
ربطها مت الوطني على املســتوى ذت نُفِّ ــي الت
بالصندوق. اخلاص اجلغرافية املعلومات بنظام

3,808 حوالي املسح لعينة الكلي احلجم بلغ
بواقع َصت ُخصِّ مشروعاً. و198 أَسرٍ معيشية
من مشروعاً و98 معيشــية ــرة أس 1,915
2001-1999 الفترة ــاريع املنجزة خالل املش
وكذا ــل). التدخ (بعد ــة بعدي ــات بيان جلمع

ــدوق ــالت الصن أدت تدخ
إلى التعليم ــاع قط في 
اإللتحاق ــدالت مع ازدياد
ــاً وخصوص ــم، بالتعلي
ــرت عبَّ ــد وق ــات. للبن
احلوار البؤري ــات مجموع
ــة مشــروع منطق ــي ف
ــي ف ــراء  الزه ــة مدرس
"الصندوق أن عن صعدة
املؤسسة كان االجتماعي
معنا، الصادقة ــدة الوحي
من ــيئاً) (ش والتي عملت

أجلنا"

x1
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أن الصندوق كما الوطني. املستوى على املوجودة
-30 بني تتراوح بنسبة تأسيسه، منذ ساهم،
مت التي اجلديدة الفصول عدد من إجمالي %40

.1998 منذ عام البالد في إنشاؤها

ببناء 71 الصندوق أســهم الصحة، قطاع وفي
ازون إلى جديدة أضافت %3.6 صحية ــدة وح
بالصحة، اخلاصة اإلحصائيات (بحســب الوطني
ً مركزا 12 2002) وتشــييد ــام ع واملنشــورة
مســاهمة بلغت كما .%2.2 بنســبة صحياً
الزيادة إجمالي و10.4% من %11 ــدوق الصن
التوالي) الصحية (على واملراكز الوحدات عدد في
ومن . 2002-1997 من الفترة خالل في البالد
مساهمة الصندوق تتزايد مالحظات الدراسة أن

.(4 رقم كل عام (اجلدول

املعيشية على مستوى األسرة االستهداف
الصندوق  ــالت إلى أن "تدخ ــة الدراس خلصت
هم من على ــراً فق األفراد األكثر خدمة ــح ترج
الصندوق موارد من %44 أنَّ ــث حي فقراً"، أقل
في ً فقرا األكثر الثالث الشرائح ــتفادت منها اس
هذه من بني األفقر الشــريحة (حصلت اتمع
بينما ــن املوارد) م %17 على الثالث الشــرائح
اتمع على في فقراً الشــريحة األقل حصلت
.(3 رقم موارد الصندوق (اجلدول من ــط فق %4
جميع بني األفضل من هي النتائج ــر هذه وتُعتب
إجراء فيها مت األخرى، والتي الصناديق االجتماعية

الطريقة. االستهداف بنفس حتليل

املشاريع من مشــروع ــرة و100 أس 1,893
(قبل قاعدية ــات بيان ــع جلم تنفيذها ــاري اجل
البعدي املســح عينة توزيع مت كما ــل)، التدخ
احلصول ــا يضمن مب القاعدي املســح ــة وعين
لكل دقة مناســب مســتوى نتائج ذات على
الريفية، الطرق (التعليم، املياه، الصحة، قطاع
أغراض يفيد ــا ومب األصغر) التمويل ــاريع ومش

التقييم.

املســتفيدين لتقييم النوعي البحث ــذ تنفي مت
في مشــروع منطقة 30 في فرعية في عينة
البؤري احلوار طريق عن وذلك ــات، القطاع جميع
(ذكور–إناث) من املســتفيدين ــات مجموع مع
على املشــاريع القائمني مع املعمقة واملقابالت

اتمعات احمللية. وقيادات

الدراسة نتائج
مجمله حتليل النتائج النهائية للدراسة في كان
كل في حتقق الذي األثر مدى عكست إيجابياً، إذ

التالي: النحو وعلى ِحَدة، على قطاع

املستوى الوطني على الصندوق مساهمة
حني الصندوق إلى ــاهم س التعليم، قطاع في
وإعادة ــاء ببن (2003 (يوليو ــم التقيي ــراء إج
ــياً، دراس فصــالً 5,396 ــل واســتكمال تأهي
الفصول عدد إجمالي من %7 نســبة تشكل
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األقل وهي (10) إلى الشريحة ً فقرا األكثر وهي (1) الشريحة من السكان على الصندوق موارد توزيع  :(3) رقم اجلدول
املوارد) من املئوية (النسبة اتمع في فقراً

املواردالقطاع
(بالدوالر)

املستفيدين شرائح
12345678910

102,769,79316.8151210.911.76.18.88.86.34التعليم

32,559,35018.2141410.510.89.976.96.52.3املياه

16,302,33215.614139.6127.87.97.85.27الصحة

الريفية 11,284,86715.2191410.910.98.96.56.62.35.5الطرق

األصغر 3,890,5018.279.810.57.514.17.714.17.613.6التمويل

166,806,84316.6151310.711.47.48.28.364.3اإلجمالي

2003 الصندوق، مشاريع اثر تقييم لدراسة النهائي التقرير املصدر:
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النوعية أن والدراسة املسح من كلٌّ اظهر كما
املستفيدين. لدى يتمتع مبصداقية الصندوق

املؤسســة الوحيدة كان "الصندوق االجتماعي
من ــيئاً) (ش ــي عملت والت ــا معن ــة الصادق
احلوار البؤري في املشــاركة (اموعات أجلنا."
الزهراء بصعدة). مدرسة مشــروع في منطقة
أمثلة النوعي- املســح خالل من ظهرت- وقد
والتعاون ــة الفعال املشــاركة ــن ــة ع واضح
املســتفيدة، احمللية اتمعات ِقَبل من الوثيق
بني هذه باطراد املتزايدة ــة املتبادل الثقة وكذا

اتمعات والصندوق.

واالستدامة املقدمة اخلدمات
أعداد إلى ً الدراسة_استنادا أظهرت التعليم:
السجالت من واملستخرجة امللتحقني، الطلبة
و2003 1997 ــوام األع ــني ب املدرســية_أنه

االلتحاق %29، نسبة ارتفعت

اتمع مشاركة
جميع املشــروع، فإن تصميم على مســتوى
املعرفة من كبيرة ــة درج على عليه القائمني
إلى اتمعية املشاركة نسبة وتصل باملشروع.
املعيشية، وترتفع األسرة مستوى على %40
تعتمد (التي املياه ــاريع في مش النسبة هذه
هناك أن كما املســتفيد). إدارتها على اتمع
وذلك قبل قيادات اتمع، كبيرة من مشــاركة
توافقت وقد املستفيد. واتمع املشروع لصالح
اتمعات مع رغبات وأولويات الصندوق تدخالت
كبيرة مشاركة رقم 5). وهناك (اجلدول احمللية
ويتم املشاريع. في تكلفة املستفيدين قبل من
"دليل مع باالتساق اتمعية املساهمات حشد
ــر املعيشــية األس ثلث من أكثر العمليات":
50% منها ــن م وأكثر ــل، بالعم تســاهم
في احمللية اتمعات وتســاهم باملال. تساهم
أو توفير خالل العمل، من تكاليف املشــروعات
املساهمة املالية املاء،أو عبر أو الرمل أو األحجار

أخرى. مواد تقدمي عن املباشرة_فضالً
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التعليم والصحة قطاعي في 2002-1998 من الفترة خالل االستثمار في املساهمة :(4) رقم اجلدول

الصحةالتعليماالستثمار
(دوالر) االلتزامات

الوطني 321,124,233 االستثمار   142,310,920  

الصندوق 102,157,422 استثمار   15,606,312  

(%) الصندوق 31.811مساهمة

(دوالر) املنصرف
الوطني 303,404,966 االستثمار   145,293,782  

الصندوق 59,487,454 استثمار   10,862,031  

(%) الصندوق 19.67.5مساهمة

2003 الصندوق، مشاريع أثر تقييم لدراسة النهائي التقرير املصدر:

(%) معهم املقابالت املعمقة إجراء الذين مت األفراد ارتآها كما املشاريع أولوية رقم (5): اجلدول

الريفيةاملياهالصحةالتعليماألولوية الطرق
األولوية عالية من 90.6100100100درجة

09.4000يستحق

أولوية يَُعد 0000ال
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،(%38) اإلناث بني ملحوظة الزيادة وكانت هذه
زيادة في ــية الدراس الفصول بناء أثر يُظِهر مما

االلتحاق. معدالت

في العمل استمرار الدراسة أظهرت الصحة:
لم وأنه زيارتها، ــت مت التي الصحية الوحدات
ميكن أن الذي ــم باحلج مشــكالت هناك تكن
وأشارت الدراسة الوحدات. هذه إغالق إلى يؤدي
حوالي ــي ف جلان صحية تنشــط ــى وجود إل
اجتمعت وأنها قد ــدات، الوح هذه من %67
الذي العام ــالل خ مرات خمس في املتوســط
أظهرتها التي املشاكل أهم ومن املسح. سبق
كاٍف من األطباء توفر عدد الدراســة هي عدم
في توفر املياه الصحيني، يليها عدم والعاملني
التي املنشآت بأن (علماً الصحية، تلك املنشآت
الصحية مستوى الوحدة هي على زيارتها متت
ويُكتفى طبيب، وجود بالضرورة تتطلب ال التي
الصحي النظام طبيب_بحسب مبساعد فيها

العامة). الصحة وزارة في به املعمول

أنظمة ممكننة، تضم ــاريع مش زيارة مت امليـاه:
وقد األمطار. مياه حصــاد على وأخرى تعتمد
عدد زيادة اإليجابي في األثر ــة الدراس أظهرت
املنازل متوسط عدد ارتفع املســتفيدين، حيث
الواحد) املشــروع (من لها املاء توفير مت ــي الت
بزيادة %201. أي ــزالً، 328 من إلى 109 ــن م
مبعدالت ــت واضحة فيما يتعلق كان الزيادة إنَّ
اإلستدامة مؤشرات كانت كما املياه، استخدام
على تعرفة حتصيل ــم وَُوِجَد أنه يت ــة، إيجابي
توصيل املياه مت التي من املنازل املمكننة ــاه املي
التشغيل_ نفقات التغطي كانت إليها_وإْن

%84 في ُوِجَدت مستخدمي املياه جلان أنَّ كما
زيارتها. املشاريع التي متت من

من ثالثة مشــاريع زيارة متت الصحي: الصرف
أظهرت والتي ــة، النوعي ــة فريق الدراس ِقَبل
على طيب ــر اث ــا له كان ــاريع املش ــذه ه أن
ال ــاريع املش هذه مثل أن حيث املســتفيدين،
("أصحاب اجلهات املمولة من كثير فيها تتدخل
احلوار أو جوامع"_مجموعة مدارس يبنوا اخلير
أدت تدخالت وقد ــدن). ع املمدارة، في ــؤري الب
واختفاء املظهر حيث من حتسن إلى الصندوق
حيث من الصحي الوضع حتســن الروائح، كما
للمالريا، املســبب البعوض ــر تكاث ــاض انخف
باملباني تلحق ــت األضرار التي كان ــاض وانخف
أن إال ااورة.. األراضي أسعار وارتفاع وقواعدها،
والتي املشكالت (مثل االختناقات) بعض هناك
الصرف إلى سوء اســتخدام ــاس باألس تعود

الصحي.

نتائج ــة الدراس ــرت أظه الطـرق الريفيـة:
كلفة بخفض ــق فيما يتعل ــة واضحة إيجابي
زيادة إلى أدى مما ،%40 مبتوسط االنتقال ووقت
وكانت ،%180 إلى االنتقال باملتوســط حركة
على يساعد مما ــواق، وإلى األس من معظمها
التخفيف في بالتالي ويسهم املنتجات تسويق

الفقر. من

ذ تَُنفَّ مشروعاً األصغر: متت زيارة 11 التمويـل
غير منظمات 9) ــات وســيطة ِقَبل جه ــن م
عامة، توَجد ــة وبصف وتعاونيتان). ــة حكومي
كافية وضوابط أنظمة إدارية اجلهات هذه لدى
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األَُسر) من املئوية (النسبة املشاريع حسب نوع املعيشية، األسر قبل من عليها اإلجابة مت املشاريعكما أولوية رقم(6): اجلدول

الطرقاملياهالصحةالتعليماألولوية
الريفية

التمويل
األصغر

سيتم اختيار نفس
60.074.173.878.988.8املشروع

مشروع اختيار سيتم
32.818.919.517.908.6آخر

يعرف 07.27.006.703.202.6ال
املعيشية األسر 595387344308233عدد
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النوعية الدراسة أشارت وقد باإلقراض. خاصة
برنامج احلديدة، في االفات ــض وجود بع إلى
اإلجراءات تشــديد االفات إلى هذه أدت وقد
اإلقراض مســؤولي صالحية من واحلد اإلدارية

املشتروات. املستفيدين في إجراءات وإشراك

األسرة مستوى على الصندوق تدخالت أثر
املعيشية

املؤشرات حتليل على بناء اســتخرجت النتائج
ــرة األس مســح خالل ــا من جمعه مت ــي الت
مشروع نطاق في تســكن والتي املعيشــية،
مت القاعدية التي بالبيانات ــل، ومقارنتها التدخ

.1999 عام في جمعها

ــرة األس مســح أظهر األساسـي: التعليم
التحاق معدالت زيادة في واضحاً ً أثرا املعيشية
في مناطق ــت ارتفع حيث بالتعليم، ــاث اإلن
1999 عام في %41.7 من الصندوق تدخالت
معدالت كما أن .2003 عام 58.3% في إلى
الذكور من لكل التدخل مناطق ــي ف االلتحاق
%70.4 إلى %59.2 ــن م ارتفعت ــاث واإلن
لتدخل إيجابي الفترة). وهذا مؤشر نفس (خالل
التنموية املؤشرات أهم من واحد في الصندوق
معدالت ــي من تدن ــي تعاني الت اليمن ــي ف

األساسي. التعليم في االلتحاق

ــأن تدخالت ــة ب الدراس ــرت أظه الصحـة:
الطالبني ــدد ع زيادة في ــاهمت س الصندوق

األشــخاص عدد زاد حيث الصحية، ــة للخدم
في العالج لهم الفرصة لتلقي أتيحت ــن الذي
متســاوية وبصورة ،%14 بنســبة 2003 عام
أعلى كانت ــال_وإْن والرج النســاء من لكل
أظهرت والفتيات. كما طفيفة للنساء بصورة
خدمات التحصني في طفيفاً حتسناً الدراســة
عام 1999. عليه كانت عما احلامل األم ورعاية

املياه كمية في زيادة ــة أظهرت الدراس املياه:
الالزمني والوقت املسافة وانخفاض املستخدمة
أن املعروف ومن .%19-14 بنسبة املياه جللب
واألطفال، النســاء مهام من يُعتبر املياه جلب
من الرئيسي املســتفيد أن إلى يشــير وهذا
من الشــريحتان هاتان ــا هم ــاريع املياه مش
نتائج إلى تتوصل لم الدراسة أن على اتمع.
إلى انخفاض تشــير قابلة للقياس إحصائية
حتسن طفيف هناك اإلسهال_وإْن كان حاالت

اجلانب. هذا في

املعيشي األسرة مسح أشار األصغر: التمويل
حيث ــاع، القط إيجابي لهذا ــر ــى حتقق أث إل
من آراؤهم أُسُتطلَِعت الذين من %62 ــار أش
حتسنت أوضاعهم املعيشية إلى أن املقترضني
النسبة االقتراض، وكانت قبل عليه كانت عما
%70) الرجال ــني ب منها أعلى بني النســاء
من فقط %5 وأشارت التوالي). على و%53

االقتراض. بعد أوضاعهن تدهور إلى النساء

ل تدخَّ التي ــق املناط في
نصيب زاد الصندوق، فيها
املياه، من والفرد ــرة األس
الوقت متوسط  وانخفض 
جللب الالزمني واملســافة

املياه
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األثر االيجابي على النوعية الدراسة أكدت وقد
ــارت أش حيث املســتفيدين، على ــراض لإلق
إلى البؤري احلوار املشاركني في من مجموعات
أو وساطة إلى "يحتاج البنك في الشخص أن
األول القرض تأخذ هنا ولكن ــوة، يقدم رش أن
واحد يوم خالل الثالث والقرض ــبوع أس خالل
الفقر من "أخرجنا ــدة). (حيس، احلدي ــط" فق
(دار الســرقة" مثل ــل احلرام عم من ــا وأنقذن
معيل ما معهن اللي عدن). "النسوان ســعد،
ويعملوا قرض ياخذوا جتنن) أو زوجها مات (اللي

معيشة" (حيس، احلديدة). لهم

املقترضني بفضل ــل دخ تطور يخــص وفيما
واستثمارها، أشارت متكررة قروض احلصول على
"الذي كان أن إلى البؤري مجموعات احلوار إحدى
والذي ــيارة.. س معه موتور ســيكل، اآلن معه
كانت "واحدة اثنني".. معه اآلن دكان، كان معه
أربعة ومعاها بنفســها اآلن تعمله بخور، تبيع

.(Å Å Å Å Å Å  Å احلديدة (مدينة موظفني"

املمولني تقييم

املمولني عدداً من متثل قامت بعثات العام خالل
بعثة أهمها ــدوق، الصن أداء ــة وتقييم مبراجع
املرحلة وأنشطة عمليات ملراجعة الدولي البنك
بإجراء قامت التي األوربي وبعثة االحتاد الثانية،

واملشاريع األنشــطة لتنفيذ ومراجعة تقييم
النتائج كانت وقد ــي. االحتاد األورب املمولة من

إيجابية.

الدولي للبنك الوسطية املراجعة
يواصل ــدوق الصن أن ــى إل ــم التقيي ــص خل
املنهجيات التي وتعزيز عمله ــاليب أس تفعيل
االجتماعية ــية األساس لدعم البنية ــا يتبعه
في جديدة ــاً طرق مســتحدثاً ــة، واالقتصادي
من ممكن ــدر ق أكبر حتقيق ــان ــل لضم العم
جانب إلى لتدخالته التكلفة وفعالية الكفاءة
الواعدة. األصغر التمويل برامج من عدد ــي تََبنِّ
توسعت قد ــتيعابية االس الصندوق قدرة وان

كبير. بشكل

خالل ــة أن الصندوق_من املراجع ــت وأوضح
ارتقى عملياته_"قد الثانية من جتربة املرحلة
لتقدمي اخلدمات ــة فاعل آلية مجرد كونه ــن م
على إيجابياً ً تأثيرا تؤثر منوذجية مؤسســة إلى
في العملية التنموية بها التي تنفذ الطريقة
الصندوق، ألنشــطة ل ـَ ث ـَ امل قوة فتأثير البالد.
أدَّى إلى القدرات، لبناء املباشرة األنشطة وكذا
اخلدمات نوعية تقدمي في ــن كبير حتسُّ إحداث
الوحدة تكلفة في االنخفاض ولعل اليمن. في
أساليب وإدخال األساسي، التعليم مدارس في
ذلك عن جيدة أمثلة م تقدِّ اتمعية، املشاركة

التحسن". وهذا التأثير

"مســح  نتائج ــت بَيََّن
ــاريع مش األثر" أن تقييم
ــي الت ــة الريفي ــرق الط
أدَّت ــدوق الصن ــا ذه ينفِّ
ووقت كلفة ــض خف إلى
،%40 مبتوســط ل التنقُّ
اإلنتقال ــة حرك ــادة وزي
وكذا  ،%180 بنســبة 
لَع السِّ ــعار أس انخفاض

األساسية
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والتقييم املراجعة عمليات ساعد استكمال وقد
والتحضير اإلعداد التسريع في على الوسطية
ودعم الصندوق، ــال أعم من ــة الثالثة للمرحل
للمســاعدة وذلك للمانحني، اجتماع ــم تنظي

املوارد. حشد على

األوربي لإلحتاد الوسطية املراجعة
يقوم ــدوق الصن أن ــى إل ــم التقيي ــل توص
وتنفيذها بصورة التخطيط ملشاريعه بعملية
الحتياجات ــتجابتها وباس ــة، بالفاعلي تتميز
إلى وخلص النســاء. ــًة وخاص املســتفيدين،
فعالة ــة اتمع املتعلقة بتنمي األنشــطة أنَّ
ــتجابة واالس عن الفقراء املعاناة تخفيف في
ــات آلي وأن ــاء، بالنس ــة اخلاص ــات للمتطلب
املستثَمرَة املوارد ه توجِّ املستخَدَمة االستهداف
منافع وتوفر ــرة الفقي احمللية ــات اتمع إلى
أكدت االستدامة، جانب وفي ككل. للمجتمع
قوي إحساس هناك ما يكون عادة بأنه الدراسة
التي تلك وخصوصاً املشروعات، لهذه بالتملك

احمللية. مباشرة مع اتمعات ذ تَُنفَّ

التدخل عن الناجم لألثر أولية مؤشرات ورُِصَدت
في اجلوانب مثل التحســن املياه، ــاد في حص
باملدارس، البنات التحاق ــي ف والزيادة الصحية
املشروعات، مثل: لهذه أخرى تأثيرات ثمة أن بل

جديدة. مشاريع لتنفيذ واحلماس التمكني،

القدرات بناء أن أنشطة التقييم إلى َه نَوَّ كما
احمللية والتجمعات احلكومية غير للمنظمات
تُعَتَبر احمللية واتمعات احمللي احلكم وأجهزة
للفقراء، املعيشية الظروف لتحسني متطلباً 
الضعيفة. املؤسسية البيئة ظل في وخصوصاً
دعم من تدريجياً القدرات بناء ُمَكوِّن ويتطور 
املشاريع_ وصيانة تشغيل مؤسسي_بهدف

األجل. بعيدة مؤسسية تنموية أهداف إلى
67
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ــس رئي ــة فخام ــى  أثن
أداء ــى عل ــة اجلمهوري
أنَّ د على وأكَّ ــدوق، الصن
يحظى الصندوق ــل "عم
السياسية القيادة برعاية
عزَّز مما ــة"، احلكوم ودعم
الذي السياســي  الدعم

الصندوق. به يحظى

الثالثة املرحلة  ــَنت دُشِّ
الصندوق ــات ــن عملي م
فخامة وحضــور  برعاية
ــي عبداهللا عل ــس الرئي
اجلمهورية، رئيس  صالح،
مجلس رئيس ومشاركة
من كبير ــدد وع ــواب الن
والشخصيات املســؤولني
ــي وممثل ــة االجتماعي
احلكومية غير  املنظمات 
والســلك ــني  واملانح

البالد في الدبلوماسي
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الثالثة املرحلة
جديدة مبرحلة البدء الصندوق ادارة مجلس أقر
املستفادة الدروس على ترتكز عملياته، من
السابقتني، املرحلتني من  املتراكمة  واخلبرات
دوره وتعزيز الصندوق، ل تدخُّ مجاالت وتوسيع
أهداف حتقيق في واإلسهام املشاريع تنفيذ في

املستوى الوطني. على التنمية
  

مستقبلية رؤية تطوير
املرحلة باجتاهات خاصة شاملة رؤية الصندوق أعدَّ
التدخالت بأنواع تتعلق ،(2008—2004) ــة الثالث
ومتت ــيتم اتباعها، س ــي الت العمل ــاليب وأس
أيام خمسة وملدة مستفيضة بصورة مناقشتها
لهذا وصلت الدولي البنك ــن مع بعثة خاصة م

الرؤية. هذه على البعثة ووافقت الغرض،
لتدشــني ذلك_باإلعداد الصندوق_بعد ــام وق
بالتعاون للممولني اجتماع وعقد الثالثة ــة املرحل
فيه مت ــن احلكومة، م وبدعم البنك الدولي ــع م

ومناقشتها. الرؤية استعراض
املرحلة ــدوق في الصن لنشــاط العام االجتاه إن
جرى التي األنشطة مواصلة في سيتمثل اجلديدة
والثانية. وحتســني األولى املرحلتني خالل تنفيذها
اتمعات أكثر ــى إل ــتهداف للوصول االس آليات
على بشكل خاص وسيركز وحرماناً، ً واملناطق فقرا
اجلهات احلكومية، قدرات بناء مجال في التوســع
قدرات الشــركاء وبناء احمللية، االس في ذلك مبا
احلكومية غير املنظمات مثل التنمية اآلخرين في
وذلك واألفراد، اخلاص والقطاع احمللية والتجمعات
قيادي االضطالع_تدريجياً_بدورٍ من لتمكينها

اجناز مهام التنمية. في
ووضع ــكار االبت على الثالثة ــة املرحل ــتركز وس
تنموية مناذج وإيجاد األمثل الفنية احللول وتطوير
اتمعية اخلدمات ونوعية مســتوى لتحســني
أواصر تقوية ــذا وك كلفة املشــروعات، وخفض
املال رأس لتنمية احمللية اتمعات مع الشــراكة
أيضاً اهتمام خاص إيالء ــيتم س كما االجتماعي.

البشرية. املوارد لتنمية
ثمة فإن للجميع"، "التعليم إستراتيجية إطار في
قدرة أية من املدارس، يفوق كبير عدد لبناء حاجة
املدرسية. إنشاء املباني تعمل في التي من جهة
وجتهيز ــاء لبن دعمه ــدوق ــيواصل الصن س لذا
وكذا ،(9-1) األساســي التعليم ملراحل ــدارس امل
اتمعات ــدرات ق وتعزيز آباء"، "مجالس إنشــاء

متابعة التشغيل، وصيانة احمللية للمشاركة في
املدارس.

على التركيز ــي ف تدخالت الصندوق وستســتمر
الفجوة وردم ــم، بالتعلي االلتحاق ــدالت مع رفع
التعليم في والبنات ــني البن معدالت التحاق في
أن الصندوق األثر تقييم نتائج وتؤكد األساسي.
معدالت ــي زيادة فعالً ف ــاهم س االجتماعي قد
املناطق في الفجوة ــذه تضييق ه االلتحاق، وفي

فيها. ل التي تدخَّ
مشــاركته في ــدوق أيضاً الصن ــع سيوسِّ كما
لم يحصل الذي أنشطة رياض األطفال (وهو اال
لبناء الدعم تقدمي وكذا االهتمام) من كثير على

والتعليم. التربية وزارة قدرات
ــيواصل س املياه، مجال في التدخالت يخص فيما
أنظمة متويل في ــتراتيجيته ــدوق اتباع اس الصن
اتباع ــى الصندوق عل ــيعمل وس املياه. ــاد حص
التوعية ــج لبرنام املنهجي ــق التطبي ــلوب أس
حصاد ــل ملكونات مكم كجزء وذلك ــة، الصحي
مع التنســيق أيضاً الصندوق ــيواصل املياه. وس
وذلك ــال، هذا ا في ــرى العاملة ــات األخ اجله
اال. هذا في املتبعة املمارسات ألفضل للترويج
جهوده الصندوق ــيواصل س قطاع الصحة، وفي
للمناطق األولية الصحية الرعاية خدمات إليصال
في الصحية الكوادر بناء دعم خالل من ــة احملروم
اإلناث_ اخلصوص وجه الريفية_وعلى ــق املناط
القائمة، اخلدمات وحتسني الصحية، املعاهد ودعم
من كاٍف ــدد هناك ع يكون حني املباني ــر وتوفي
التشــغيل،. وسيواصل مصاريف وتتوفر املوظفني
ــدرات اللجان تعزيز ق ــى عل التركيز ــدوق الصن
جديدة، صحية وتأســيس جلان املوجودة، الصحية
الصندوق يخطط كما قدراتها. بناء على والعمل

الصحي. املديرية نظام دعم في دوراً ليلعب
الرعاية ــدمي دعمه ألقســام في تق وسيســتمر
وذلك املستشفيات الريفية، في األولية الصحية
األولية الصحية ــة الرعاي خدمة حتســني بغرض

املستشفيات. هذه تقدمها التي
اخلاصة، ــات ذات االحتياج ــات الفئ مجال ــي وف
عمل جديدة أساليب ابتكار ــيواصل الصندوق س
ــيركز_ وس الفئات. هذه إلى تقدمي اخلدمات في
للمنظمات القدرات بناء رئيســية_على بدرجة
مثل تقدم التي ــرى األخ واجلهات ــر احلكومية غي
إقامة على ــدوق الصن ــيعمل وس هذه اخلدمات.
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االجتماعية الشؤون وزارة مع إستراتيجية شراكة
الصندوق_بصورة ــالت  تدخ ــتركز وس والعمل،
واتباع حديثة عمل أساليب تبني أساسية_على

اال. هذا في املمارسات أفضل

الصندوق ــيواصل س الريفية، الطرق ــال مج في
االقتصادية ــة األهمي ذات ــى الطرق عل التركيز
بالسوق القرية تربط التي الطرق (أي واالجتماعية
برهن وقد األساسية). باخلدمات أو رئيس بطريق أو
تأثيره الثانية_على املرحلة النشاط_خالل هذا
بخفض يتعلق ــا في م الكبير، وذلك ــي االيجاب
في األساسية الســلع ــعار وأس االنتقال كلفة

النائية. املناطق

مجال في نشاطه الصندوق ــع وسيواصل ويوس
على حكومية ــات جه ــدرات ق وبناء ــب التدري
االس ولدعم ــي. احملل املركزي و املســتويني: كال
برامج ــدوق الصن ســيطور والســلطات احمللية،
وتطوير املؤسســي بناءها تســتهدف ــددة متع
دعمه ويوســع الصندوق وسيســتمر ــا. قدراته
احمللية، والتجمعات ــة احلكومي ــات غير للمنظم
مشاريعه، وصيانة ــتمرارية اس بهدف فقط ليس

التنمية. عملية في أكثر وإلشراكها بل

الصغيرة واألصغر، املنشــآت تنمية ــال مج وفي
مجال في تقدمي الدعم في الصندوق سيســتمر
هذا القطاع. لتنمية املالية وغير املالية اخلدمات

التدشني
أعمال الصندوق ــن م املرحلة الثالثة مت تدشــني
علي عبداهللا ــس الرئي وحضــور فخامة برعاية
احلضور رئيس في وشارك رئيس اجلمهورية، صالح،
وعدد االستشــاري الس ورئيس مجلس النواب
االجتماعية والشــخصيات املســؤولني من كبير
كبير وبحضــور عدد احلكومية، غير ــات واملنظم
السلك الدبلوماسي وممثلني للمانحني أعضاء من
وضمن واالقليمية. الدولية التمويل ومؤسســات
األنشطة معرضاً يُبرِز نظم الصندوق الفعاليات،
التي واجلهات الصندوق ينفذها التي ــات والفعالي

القطاعات. مختلف في يدعمها

الصندوق، ــى أداء عل الرئيس ــة فخام أثنى وقد
حث احلكومة ــا كم به.. يُقتدى منوذجاً ــره واعتب
مســاهمتها وزيادة الصندوق، دعم مواصلة على
مؤكداً ــن عملياته، م الثالثة ــل املرحلة في متوي
القيادة برعاية ــى يحظ الصندوق عمل "أن على
ذلك كل عزز وقد ــة". احلكوم ــية ودعم السياس

الصندوق. به يحظى الذي السياسي الدعم

املمولني اجتماع
ممثلون عن أعماله ــي ــارك ف وش االجتماع حضر
خالل الصندوق ــوا املانحني الذين دعم ــف مختل
الدولي، البنك ــم: (وه ــني األولى والثانية املرحلت
لإلمناء العربي ــدوق الصن ــة، الهولندي ــة احلكوم
األمريكية، ــة احلكوم ــي، واالجتماع االقتصــادي
للتنمية األوبك منظمة ــدوق صن األوروبي، االحتاد

املانحني، ــاع إجتم أثناء
مفصل ــرض ع تقدمي مت
أثر تقييم مسح  لنتائج
مشاريع الصندوق، والذي
دولية ــركة ش ــه نفذت
في متخصصة مستقلة
نوقشت كما اال، هذا
باستفاضة النتائج هذه
في املشــاركني قبل من

االجتماع
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ــة، واحلكومة للتنمي اإلســالمي البنك الدولية،
للمرحلة املانحني احملتملني ــو ممثل وكذا اليابانية)
الصندوق للتنمية، أبوظبي صندوق (مثل: الثالثة
للتنمية للتنمية، الصندوق الكويتي الســعودي
احلكومة األملانية، احلكومة ــة، العربي االقتصادية
ــة واحلكوم الفرنســية ــة احلكوم ــة، البريطاني
عن ممثلون في االجتماع ــارك ش كما االيطالية..).

الدولي. والتعاون التخطيط ووزارة املالية وزارة

،2003 أكتوبر 09—08 ــْي يوَم االجتماع ــد ُعِق
بالتقييم تناولت مكثفة مناقشات خالله وجرت
خالل املرحلتني الصندوق جتربة املعمقني والتحليل
م وُقدِّ ،(2003–1998) ــه عمل من والثانية األولى
مشاريع أثر تقييم ــة دراس لنتائج مفصل عرض
احمللية واتمعات املســتفيدين ــى الصندوق عل
والتي في مناطقها، التدخالت تنفيذ يجري ــي الت
اال. هذا في متخصصة دولية شركة نفذتها

من الصندوق ــور تط عن عرضا الصندوق ــدم وق
"مؤسسة إلى اخلدمات األساسية" لتقدمي "آلية
املبادئ ــتعراض كما جرى اس ــة"، فاعل ــة تنموي
وهي: ــدوق، الصن عليها يقوم التي ــية األساس
التدخل ــاليب وأس واألنظمة ــات السياس تطوير
على املمارسات أفضل من والتعلم املمارسة عبر
الفنية واحللول باألساليب واألخذ العاملي، الصعيد

التقليدية. اخلبرات من املستقاة العملية
الثالثة، باملرحلة اخلاصة الرؤية عرض ومناقشة ومت
ترتكز_بشــكل التي الصندوق عمل ــات واجتاه

لتنفيذ االستيعابية القدرة تطوير أساسي_على
القدرات بناء في والتوســع ــية، األساس اخلدمات

املؤسسي. والدعم

االجتماع نتائج
أهمها النتائج، ــن م جملة إلى االجتماع ــص خل
االجتماعي ــدوق الصن أن على ــني املمول إجماع
في نطاق البيئة هامة تغيير للتنمية أصبح أداة
إلى حاجة في فهو ــي احلكومية، وبالتال ــة اإلداري
واملمولني على حد ــة احلكوم قبل من قوي ــم دع
املالي االستقالل أهمية على التأكيد ومت ــواء. س
زيادته ورمبا - عليه ــدوق، واحملافظة للصن واإلداري
من الصندوق لتمكني ــد الوحي الضمان - كونه
املتطورة التي واملعايير بالسياسات العمل تفعيل
ــان املرونة والكفاءة ضم ذلك في بها، مبا ــل يعم
الوقت في وأنه ــور، التط على مواصلة ــدرة والق
تنفيذ في باستقاللية الصندوق فيه يتمتع الذي
االستراتيجيات في إطار أيضاً يعمل فهو عملياته،

للحكومة. التنموية واخلطط

قيام أهمية ــى ــون أيضاً عل ــا أجمع املمول كم
للصندوق ــة املالي مســاهمتها بزيادة ــة احلكوم
ينفذها، ــي ــتمرارية العمليات الت اس ــان لضم
املرحلة خالل الصندوق بدعم ــن التزامهم مؤكدي
أرجأ بينما البعض مســاهمته، حدد الثالثة (وقد
املشاورات بعض استكمال حلني اآلخر ذلك البعض

واإلجراءات).

أن على ــون أجمع املمول
أداة ــح أصب ــدوق  الصن
اليمن، ــة في هام تغيير
بدعم التزامهم مؤكدين
املرحلة ــالل  خ الصندوق

الثالثة
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تعزيز مواصلة اجلهود خالل العام على ــزت ترك
وآليات املؤسســية، وتطوير السياسات البنية
القدرة ــيع وتوس العاملني، ــب وتدري ــل، العم
داخل العمل وحتسني تقســيم ــتيعابية، االس

الصندوق.

االستهداف
ــي ف ــات ــة اجتاه ثالث ــتهداف االس يشــمل
ــتهداف االس وهي: الصندوق وأنشــطة برامج
واالستهداف القطاعي ــتهداف واالس اجلغرافي

االجتماعي.

توزيع طريق ــن ع ويتم اجلغرافي: االسـتهداف
املديريات ــم احملافظات ث على ــوارد امل من جزء
محافظة كل في الفقيرة عدد األسر على بناء
على األفقر املديريات حتصل بحيث مديرية، وكل

فيها. عدد الفقراء تتناسب مع مخصصات

معاجلة ــى عل ــز يرك القطاعـي: االسـتهداف
البنات التحاق تدني مثل قطاعية مشــكالت
ونقص املياه، على احلصول محدودية بالتعليم،

ولذلك الريفية. املناطق ــي ف الكوادر الصحية
وتصميم ــاد حلول إيج على الصندوق ــل يعم
برنامج املشكلة، مثل: نوع مع تتناسب برامج
املناطق في املياه حصاد برامج ــاة، الفت تعليم
مياه برك حصاد على كلياً ً تعتمد اعتمادا التي
املوجهة والتأهيل ــب التدري وبرامج ــار، األمط
املناطق في الالزمة ــة الصحي الكوادر ــر لتوفي
برامج التمويل تطوير ــى إل باإلضافة الريفية،

األصغر.
 

للفئات دائماً ــه يَُوجَّ االجتماعي: االسـتهداف
أكثر تعاني ــي والت اخلاصة، ــات االحتياج ذات
املعرضني واألطفال ــني، املعوق مثل غيرها، من
ــروف صعبة، ظ في الالتي والنســاء للخطر،

اجتماعياً. املهمشة الفئات وكذلك
 

ميزانية األسرة لعام مســح نتائج ويبني حتليل
الفقر أن ــك الدولي) البن به قام (الذي 1998
اخلدمات إلى ــة باحلاج وثيقاً ــاً ارتباط مرتبط
إما هم الفقراء من %87 أن حيث التعليمية،
لهذا، االبتدائي، تعليمهم يكملوا لم أميون أو

املؤسسي للصندوق التطوير

1213
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ص يَُخصَّ الصندوق ــوارد م كبيراً من جزءاً فإنَّ
االعتبار ــي ف األخذ ــع التعليم_م ــاع لقط

اجلغرافية. املناطق بها تتميز التي اخلصائص

من ــة الثانية املرحل نهاية 2003 ــام ع ــَل َمثَّ
التمويل، توفر لعدم ً ونظرا ــدوق. الصن عمليات
إلى اخلطة مشاريع عدد الصندوق فقد خفض
املديريات أكثر ــتهداف اس وركز على النصف،
التي املشاريع للخدمات، فقد بلغ عدد احتياجاً
بتكلفة مشروعاً حوالي 650 الصندوق نفذها
461 منها دوالر، مليون 47.9 ــت بلغ إجمالية
استهدفت دوالر) 35.7 مليون مشروعاً (بتكلفة
اخلدمات توفر ــدم ع ــر مؤش يزيد 146 مديرية

.%50 عن فيها

نسبة أكبر أن يتضح السابق البياني الرسم من
(حوالي ــام 2003 ع خطة في ــتثمار االس من
املديريات أكثر ــى إل ذهبت ــون دوالر) ملي 18.9
يتجاوز التي وهي املديريات للخدمات، ــاً احتياج
.%75 نسبة فيها اخلدمات توفر ــر عدم مؤش
(16.8 مليون االستثمار من هناك جزءاً أن كما
ــر مؤش التي يتراوح املديريات إلى ــب ذه دوالر)
(أي (%75–50) ــا بني فيه اخلدمات توفر عدم
اخلدمات توفر عدم ــر مؤش املديريات التي يُعتبر
من الباقي اجلزء أما بغيرها). مقارنة عالياً فيها
مشاريع االستهداف في تركز ــتثمار فقد االس

اخلاصة_مثل والبرامج واالجتماعي القطاعي
التدريب، ــة، اخلاص االحتياجات ذوي ــات قطاع
وبرامج ــي، الثقاف املوروث املؤسســي، الدعم
املديريات في ــَذت نُفِّ األصغر_والتي ــل التموي

.%50 عن املؤشر فيها التي ينخفض

مراجعة ــى ــنوياً عل س ــدوق الصن ــل ويعم
مجال في ــق حتق وما ــازه، إجن ــم ما مت وتقيي
واالجتماعي والقطاعي ــتهداف اجلغرافي االس
من التوجه مبزيد هذا وتعزيز اخلاصة، ــج والبرام
في واحتياجاً ً فقرا األكثر للمناطق االستهداف

السنوية. وبرامج اخلطط مشاريع

اتمع مشاركة
كبيرة جهوداً االجتماعي للتنمية الصندوق بذل
في احمللية اتمعات مشــاركة وتعزيز لتطوير
اتمعات. هذه ــدرات ولبناء ق تدخالته، تنفيذ
واالستشاريني الصندوق كوادر بواسطة ذلك ومت
ــي مجال ف مكثف لتدريب ــوا خضع ــن الذي

باملشاركة. التنمية

ــن أدلة م عدد تطوير ــرى ــام، ج الع ــالل وخ
كما اتلفة، ــادات واإلرش ــة التدريبي العمل 
ُطوِّر فقد ــة. متنوع تدريبية ــم دورات تنظي مت
باملشاركة الســريع التقييم تدريبي في دليل
خاصة تدريبية ومادة النوع االجتماعي، وحتليل
التخطيط تتناول ــاريع، املش وضابطات بضباط

ــدوق الصن ــرص يح
ــاءات ــم لق تنظي ــى عل
ــة احمللي ــات اتمع ــع م
اولويات وحتديد ملناقشــة 
ــي ف ــاء احتياجاتها_لق
ســعد"، بني ــس "خمي

احملويت محافظة
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االجتماعي.. ــوع الن لقضايا املراعي ــوي التنم
ركزت تدريبية دورة َذت نُفِّ ــد، الصعي ذات وعلى
التي واملقترحات البيانات ــس عك مهارات على
تصميم في امليداني الفرز فرق تقارير تتضمنها
املوجهة التخطيط أطر التدخالت، واســتخدام
وقياس التحقق مؤشرات واستخالص لألهداف،
اللجان بتشكيل تتعلق إرشادات وَُوِضَعت األثر.
تدريبية ــادة م تطوير ــك كذل ومت ــة، اتمعي
والتنفيذ ــة اتمعي ــدات التعاق ــال مج في
تدريب اللجان ــاريع، هدفت إلى للمش املباشر
تدريبية_نظرية ثالث دورات َذت ونُفِّ اتمعية.

اال. هذا وتطبيقية_في
مجال في ــني املدرب لتدريب ــر آخ دليل رَ ــوِّ وَُط
في دورتان َذت وَنُفِّ ــة، اتلف الصندوق تدخالت
وتدريب تشكيل اتمعية، مجاالت املشــاركة
التوعية االجتماعي، النوع ــل حتلي اتمع، جلان

حصاد املياه. ملشاريع والصحية البيئية
 

اإلدارية املعلومات نظام
املعلومات نظام عام 2003 اســتكمال خالل مت
نظام تطوير ــك ذل في ــا اجلديد_مب ــة اإلداري
مت والذي املشــروعات، تطوير ونظام التعاقدات،
لزم ما بالتوسع إذا يسمح بشكل مرن تطويره
ارجات مؤشرات يشــتمل على وبحيث األمر،
قبل بالوضع ــا ومقارنته ــا ــوب حتقيقه املطل
بحسب متطلب ارجات هذه (وتصنف التدخل
ــام املعلومات نظ ربط أيضاً ومت ــاع). كل قط
ــرات املؤش ــوي على يحت ــذي (ال ــي اإلحصائ
التي املســوحات اإلحصائية من املســَتخرَجة
وتوفر اخلدمات) املعيشة مســتويات إلى تشير
اتخاذ عملية يدعم مما املعلومات اإلدارية، بنظام
تطوير وتوسيع على الصندوق عمل القرار. كما

.(PMR) اخلاصة بإدارة املشاريع التقارير

(املناقصاتواملشتروات) نظامالتعاُقدات
ومراقبة ــيات، الترس ــر تطوي ــام الع خالل مت
املدنية ــال األعم ــي ف ــة التعاقدي ــراءات اإلج
من حتقيق مزيد ــرض وبغ والبضائع واخلدمات.
مت إعادة ــد ــام التعاقدات، فق في نظ ــدم التق
عمل من اجلانب بهذا ــدة املعنية الوح هيكلة
الوحدة عن مســتقلة صارت بحيث الصندوق،
وهي: أقسام، إلى أربعة َمت الوحدة وَُقسِّ الفنية،
االستشارية، األعمال البضائع، املدنية، األعمال
مهام تطوير وجرى ــر. التنفيذ املباش وتعاُقدات
ــر، املباش التنفيذ دليل وأُِعدَّ التعاقدات، وحدة

توريد ومستند املقاولة عقد مستند تطوير ومت
وأُجنِزَت النمطية. االستشاريني وعقود البضائع،
كما االستشاريني احملليني، وأتعاب آلية مراجعة
عقود وصيغ ــع بضائ توريد مســتند إعداد مت

املمولني. بعض وشروط متطلبات بحسب

لعقود مراجعة ــك العام كذل ــالل وأُجرِيَت خ
الشــاملة املراجعة من كجزء األولى ــة املرحل
إقفال هذه بهدف الدولي البنك بها ــام ق التي

املرحلة.

اجلغرافية املعلومات نظام
ــر تطوي ــى العام_عل ــالل الصندوق_خ ــل عم
املكتبي، ــرز الف مجال في النظام اســتخدام
فمع ــاريع. املش اختيار في ــات ــد األولوي وحتدي
في البيانات واملؤشرات وتنامي قواعد اتســاع
من عليها ــم احلصــول يت ــي الصندوق_والت
التفكير من البد تباعاً_كان ــة املصادر اتلف
هذه إلدارة ومناسبة فعالة ــيلة وس إيجاد في
تدخالت الصندوق مبا يخدم واملؤشرات، البيانات
واحتياجاً. ً ــرا فق األكثر ــق املناط ــتهداف واس
وجدولة تصنيف على ــدوق الصن عمل ولهذا،
الرقمية، ــرات واملؤش والبيانات املعلومات أهم
على مستوى جغرافية (خرائط) مبواقع وربطها
وربطها والقرى، ــزَل والُع واملديريات ــات احملافظ
درجة يحقق أعلى مبا ــاريع، بنظام املش كذلك
اتخاذ عملية لدعم منها االستفادة ممكنة من

القرار.

والتقييم املتابعة نظام
ــم األثر اخلاص املتابعة وتقيي ــام نظ ــد يعتم
ال على مؤشرات متعددة املستويات، بالصندوق
النتائج النهائية تقيس التي على تلك تقتصر
فحســب، حتقيقها إلى الصندوق يطمح التي
األداء لفعالية على مؤشرات أيضاً تشتمل وإمنا
على ستعمل التي للمخرجات وكذا والكلفة،
إليها. الوصول في املرغوب والنتائج حتقيق األثر

ما يلي: تنفيذ على يعمل الصندوق فإنَّ لذا،

األسـرة مسـتوى علـى تقييميـة دراسـة -1
املعيشية

مسح من نتائجها ــة الدراس تستخلص هذه
أسرة 4000 ــرة املعيشــية بحجم عينة األس
الوضع مقارنة خاللها من يتم مشــروع، و200
وجمع ــل ذلك، قب عليه كان مبا التدخل ــد بع
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واملؤشرات واملعلومات البيانات حتديث
واملعلومات، بالبيانات الصندوق اهتمام إطار وفي
التعليمية من البيانات ــد قواع حتديث فقد مت
الدراسيني للعامني الدوري التربوي املسح نتائج
املدرسة، حســب 2003/2002 ،2002/2001
املعلومات ــم نظ في ــات احملدثة البيان ــج ودم
وترتيب ــة مت مراجع ــا كم .(GIS) ــة اجلغرافي
احلصر نتائج ــن م املتاحة ــرات واملؤش البيانات
في ودمجها ،2001 ــام لع الزراعي الشــامل
وفقاً اجلغرافية املعلومات البيانات ونظم قواعد
(القرية/العزلة/املديرية/ اإلدارية للتقســيمات
احتياجات واســتخدامات ــا يلبي مب احملافظة)

الصندوق.

الصندوق قدرات تطوير
الصندوق أداء بتحسني املتعلق ــتمل اجلانب اش
على تشكيل ــتيعابية االس قدرته ــيع وتوس
مستقل، فرع جديد وتأســيس جديدة، وحدات
ــة تدريب ومواصل ــدة، جدي ــوادر ــة ك وإضاف
الدورية االجتماعات ــد عق املوظفني، وتنظيم

التالي: النحو على وذلك الداخلية،

اجلديدة والفروع الوحدات
عام 2003 وحدة في ــدة التعليم وح أصبحت
وحدة قطاعات ــد كانت أح أن بعد مســتقلة
به يحظى ملا ً ــرا نظ وذلك ــية، األساس البنية
نشــاط في خاص اهتمام من التعليم ــاع قط
وبذلك والنوعية. الكمية الناحيتني من الصندوق

التحليل ألغراض استخدامها يتم قاعدية بيانات
املستقبلي. للتقييم وكأساس

املشروعات مستوى على التقييمية الدراسة -2
املستفيدين آراء لتقييم النوعي والبحث

(ملسح مشروع سنوياً بحجم عينة 100 ذ يَُنفَّ
مشــروعاً) 32) فرعية ــة وعين املشــروعات)

النوعية. للدراسة

نظام من املستخرجة الربعية املتابعة تقارير -3
اإلدارية املعلومات

املعلومات نظام من ربعية تقارير استخراج يتم
"تقييم مبؤشرات اخلاصة وهي التقارير اإلدارية،
و"مســتوى تنفيذ املشــروعات" كلفة فعالية
التقييم ــرات مؤش حساب ــاريع". يقوم املش
في ــول املتوفرة البيانات واحلق ــى عل ــة الربعي

النظام.
ــاً_على التقييم_أساس ــاليب أس وتعتمد
يجري الذي العام (في ــرات املؤش مقارنة نتائج
إليها في التوصل مت التي مع تلك التقييم) فيه

التقرير. إعداد فترة ولنفس السابق، العام
التقييمية ــة الدراس تنفيذ العام خالل مت وقد
وكذا واملشاريع، املعيشية األسرة مستوى على
جهة بواسطة وذلك النوعية، ــة الدراس تنفيذ
نظام عبر املشاريع متابعة متت مستقلة. كما
ــر الدورية، التقاري وإعداد ــة، اإلداري ــات املعلوم
بها يقوم التي امليدانية إلى املتابعة ــة باإلضاف

املشاريع. ضباط

لرفع تدريبية عمل ورشة
أعضاء ــي وع مســتوى
عدد حول ــة احمللي االس
ــا ــم وقضاي مفاهي ــن م

صنعاء التنمية -
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في املتخصصة التنفيذية الوحدات عدد ارتفع
"الوحدة إنشاء مت 6 وحدات. كما الصندوق إلى
تُعَنى مبراقبة مستقلة جديدة الفنية" كوحدة
والبت واملعاجلات املالئمة، احللول وتطوير اجلودة،

املنازعات. في

احملافظات في الصندوق فروع ــدد ع أيضاً وازداد
تأســيس بعد فروع ثمانية ــى إل ــبعة من س
"تعز" عن فرع مســتقالً "إب" محافظة ــرع ف
كلتا اختصاصه ــار إط تندرج في كانت ــذي ال
ســكان ربع احملافظتني اللتني يقطنهما حوالي

اجلمهورية.

التدريبية األنشطة
مختلفة، مجاالت في تدريبية دورات عدة ُعقَدت

أهمها: من القطاعات، عدد مستوى وعلى

املشـاريع: ُعِقَدت دورة إدارة فـي تدريبيـة دورة
حياة ودورة ــاريع املش "إدارة مجال في تدريبية
اإلدارة في الصندوق كوادر فيها شارك املشروع"،
من كبير جزء تخصيص ومت ــروع. والف ــة العام
الصندوق جتربة الستعراض ومناقشــة الدورة
أية وتناُول عالية، بفعالية املشروعات إدارة في
وكيفية ــبابها ألس املكثف بالتحليل ــص نواق

جتاوزها.

اجلغرافية: املعلومات في نظـام تدريبيتان دورتان
نظم بتطبيقات ــدوق الصن اهتمام ــار إط في
تنفيذ مت القرار، اتخاذ لدعم اجلغرافية املعلومات
من مشــاركاً 34 متهيديتني_حضرهما دورتني
تنمية مشاريع برنامج الصندوق وضباط كوادر
استخدام ــاليب وأس طرق اتمع_في مجال
اجلغرافية ــات املعلوم بنظم اخلاص ــج البرنام
ويشمل العديد الصندوق، في مت تصميمه الذي
االستهداف تخدم التي واملؤشرات البيانات من
واالستشعار الصندوق وعمليات ــاريع مش في
واملؤشرات اخلصائص أهم على للتعرف بعد عن
والعزل القرى مستوى وعلى احمللية للتجمعات

واملديريات.

عدد ُعِقَد املتخصصة: القطاعـات في التدريب
التي العمل وورش ــة التدريبي ــدورات ال ــن م
الصندوق العاملني في قدرات اســتهدفت رفع
األنشطة َمت هذه ونُظِّ اتلفة. القطاعات في
ــارب مماثلة جت على ــاً للتعرُّف وإقليمي ــاً محلي

منها. واالستفادة

عمل ورشــة ُعِقَدت ــم، ــاع التعلي قط ففي
مجال في وأخرى املشروع، إعداد وثيقة لتطوير
واالستفادة اجلغرافية املعلومات نظام استخدام
والتحضير له. املشروع وثيقة إعداد أثناء منه

اتمعات ــع ممثلي م لقاء
اولويات ــد لتحدي ــة احمللي
ــاريع املش من ــاج االحتي

التنموية
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على يركز املتكامل التدخل برنامج ــراً ألنَّ ونظ
ومحو النظامي التعليم التعليم_بشــقيه:
التي التنظيمية للفئات األمية_وبناء القدرات
في العاملني تدريب مت فقد يســتهدفها.. لذا
ــلوب بأس محو األمية في مجال البرنامج هذا
على التعرف ــرى ج حيث الشــاملة، ــة التربي
الكبار وتعليم محو األمية األساليب في أحدث
املشاركة واتخاذ احلوار ــاليب أس باالعتماد على
جتارب على التعرف مت كما املعرفة، لبناء أساساً

اال. هذا في إقليمية

في البناء ــني من العامل عدد ــدرات ق ومت رفع
ــة الصحية والتوعي ــات، للجمعي املؤسســي
وإدارة وتشغيل اتمعية، باملشــاركة والبيئية
وتطوير اإلعاقة، ــا قضاي وفي املياه، ــاريع مش
الصحية ــوادر الك ــب تدري ــاريع وتنفيذ مش

املتوسطة.

مجال في الصندوق كوادر بعض ــل تأهي وجرى
املهارات من املزيد إلكســابهم املدربني، تدريب
والتقييم املتابعة ــام مه إلجناز تؤهلهم ــي الت
مبهام تدريبية القيام وكذا اتلفة، ــاريع للمش
مكتبات جتربة على التعرف احلاجة. كما مت عند
التي بالتجربة ــا ومقارنته مصر، األطفال في
تشــمل والتي اال، هذا في الصندوق ينفذها
مدارس ــي عامة ف ــات مكتب تأســيس أيضاَ

التعليم األساسي.

النظام ــام أيضاً تصميم وبرمجة الع خالل ومت
وتطوير األصغر، التمويل ــج ببرام اخلاص اآللي
(والذي املنشــآت تنمية بوحدة ــاص اخل املوقع
للبرامج من ــن ميك بيانات قاعدة أيضاً يضــم
الشبكة على الشهرية تقاريرها إرسال خاللها
دورة تدريبية ُعِقَدت اإلطار، وفي هذا ــرة). مباش
وأخرى املساعدة الذاتية، مجموعات مجال في
كما مت اجلماعي، اإلقراض منهجيات مجال في
في جانب رفع القدرات التقدم في إحراز بعض

األعمال. تنمية خدمات

اجلودة مراقبة
ملراقبة امليدانية الزيارات برامج من عدد تنفيذ مت
اجلمهورية، والتي محافظات مختلف في اجلودة
على موزعة التنفيذ حتت مشروعاً غطت 350
من ُجملة نتائجها وأظهرت القطاعات. ــة كاف
وجود في ــن تلخيصها ميك املالحظات الفنية
وهي ــودة التنفيذ، بج تتعلق مســتويات ثالثة
من %69 ــي (ف "اجليد" املســتوى ــي: كالتال
و"املقبول" متت زيارتها)، التي ــاريع املش اجمالي

.(%1) و"الضعيف" (%30)

مراقبة الكلفة
مراقبة محاولة في بذل اجلهود الصندوق واصل
والعمل على التي ينفذها، املشــروعات كلفة
في موضوعية صعوبات واجه أنه إال ــا، ضبطه

العام، خالل الصدد هذا

الصندوق ــوادر ك تدريب
تقنيات على ــي االجتماع
التنموي العمل وأساليب

باملشاركة
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العام 2003 خالل الكلفة ارتفاع وأسباب عوامل
في كلفة حدوث ارتفاع عوامل في تسببت عدة
مواد أسعار ارتفاع منها العام، خالل املشروعات
بعض املواد ــعار أس ثبات وعدم عموماً، البناء
اسعار العمالة، وارتفاع واحلديد)، (كاألســمنت
في مناقصات املشــاركني املقاولني عدد ــة وقل

لعوامل معينة. الصندوق نتيجة

املتر ــعر في س زيادة إلى أدت هذه العوامل وقد
وميكن .2002 عام عن %13 بنســبة املربع

كالتالي: العوامل هذه استعراض

(مثل بشكل عام البناء مواد ــعار أس 1. ارتفاع
األخرى، املواد بعض أسعار ثبات اخلشب) وعدم
_750 بني سعره تراوح الذي اإلســمنت مثل
ســعره كان بينما الواحد، للكيس 1000ريال
650_575 بني ــراوح يت املاضي العام خالل

رياالً.

ً اعتبارا احلديد ــعار أس في املفاجئ االرتفاع .2
العام. منتصف من

%35-15 بحوالي العمالة ــعار 3. ارتفاع أس
املاضي. العام عن

مناقصات ــي املقاولني ف مشــاركة ــة قل .4
املشــاركني عدد معدل وصل حيث ــدوق، الصن
بينما أفراد فقط، املناقصة الواحدة إلى 5 في
يتراوح بني األعوام املاضية في هذا املعدل كان
التنافس إلى قلة ذلك ــرد. ويعود ف 8.4_5.6
كثيرة من ــاريع مش لنزول نتيجة بني املقاولني
احمللية_عالوة أخرى_وخصوصاً االس جهات

العام. أسعار املواد خالل على تقلُّب
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2003 التعليم لعام ملشاريع املربع املتر كلفة (7): متوسط رقم اجلدول
الواحد الطابق ذات الثالثةاملباني ذات الطابقنياملباني الطوابق ذات معدلاملباني

املتر كلفة
املربع (دوالر) املشاريع املترعدد كلفة

املشاريعاملربع (دوالر) املترعدد كلفة
املشاريعاملربع (دوالر) املترعدد كلفة

املربع (دوالر)
115170.8125152.315135.5154.2

االجتماعي للتنمية الصندوق اإلدارية، املعلومات نظام املصدر:

املربع حسب الفئات (8): متوسط كلفة املتر رقم اجلدول
املشاريعالفئة (دوالر)عدد مربع املتر كلفة معدل

11138.5منطقة حضريةأ
62142.1منطقة شبه حضريةب
104158.4منطقة متوسطة البعدج
69177.7منطقة بعيدة وصعبةد

االجتماعي للتنمية الصندوق اإلدارية، املعلومات نظام املصدر:
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الصندوق عمليات
هادئ 2003 بشكل خالل عام الصندوق في التنفيذية الوحدات مختلف في العمل سارت وتيرة
الصندوق متكن وعدم الثانية بســبب نضوب متويل املرحلة وذلك النصف، إلى اخلطة نظراً خلفض

سريع. إضافي متويل على احلصول من

القطاعات تغطي والتي الصندوق، في اتصة ــدات الوح إجناز عن املفصلة التقارير يلي ما ــي وف
اتلفة.
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في عام مســتقلة ــدة وح ــح للتعليم أصب
ــدة وح ــات قطاع ــد أح أن كان ــد بع 2003
التي لألهمية ً ــرا نظ وذلك ــية، األساس البنية
باعتباره ــذا القطاع، له يوليها ظل الصندوق
في جميع م التقدُّ لتحقيق ــياً أساس ــرطاً ش
املشــروعات من الكبير والعدد احلياة، ــي مناح
وحجم اإلطار، هذا في الصندوق ذها ينفِّ ــي الت

القطاع. به يحظى الذي االستثمار

التعليم البنيـة التحتية فـي توسـيع
األساسي

املباني متويل تشــييد ــى عل الصندوق ــل عم
وزارة مع الكامل بالتنسيق وملحقاتها املدرسية
تكييف على احلرص جرى كما والتعليم. التربية
تُراَعى املدرسي_بحيث املبنى وتعديل تصميم
البنات_واختيار من امللتحقات احتياجات فيه

خصوصية ومراعاة املناســب، ــة املدرس موقع
نسبياً. مراحل الدراسة املتقدمة الفتيات في

مشــروعاً 299 تطوير مت ــام 2003، ع ــالل وخ
مليون دوالر ــا يقارب 25.3 إلى م تصل بكلفة

.(9 رقم (اجلدول

من هذه ــرين املباش املســتفيدين عدد ــغ وبل
منهم شــخص، مليون 0.1 قرابة املشــروعات

البنات. من %50

متت الفصول الدراسية اجلديدة التي عدد وبلغ
وحتسني وترميم ــيع توس ومت ،1,732 إضافتها
فصالً 84 اســتكمال جرى فصــالً، بينما 425
كما 2,241 فصالً). الفصــول: عدد ــي (إجمال
الفصول هذه تزويد متويل في الصندوق ساهم

كراٍس. 40,407 بحوالي

محافظات ــاريع التعليمية كافة املش شملت
الترتيب يكون االستثمار حيث فمن اجلمهورية،
مباليني ــة، (األرقام تقريبي ــي ــي كالتال التنازل
بالنصيب "تعز" محافظة ــت حظي الدوالرات):
"احلديدة" ــا "إب" (3.8) ثم تليه (4.5) ــر األكب
(2.1) ثم "ذمار" (3.6) فمحافظة "حجة" (3.7)
و"صعدة" (حوالي (1.8) ــة" العاصم ــة و"أمان
(0.9) ــران" "عم ــات فمحافظ دوالر)، ــون ملي
و"صنعاء" منهما) لكلٍّ و"حلج" (0.7 و"اجلوف"
و"البيضاء" (0.3 و"مأرب" (0.5) (0.6) و"شبوة"

منهما). لكلٍّ

ــاريع ملش اإلجمالي العدد فيصل تراكمياً، أما
1,696 قرابة إلى التعليم قطاع في الصندوق
130.4 حوالي التقديرية والتكلفة مشــروعاً،
8,790 ــية وعدد الفصول الدراس دوالر، مليون

مت جديداً فصالً 6,618 ــياً_منها دراس فصالً
أو بناؤها أُسُتكِمل فصالً و2,172 تشــييدها،
املباشرين وبلغ عدد املستفيدين تأهيلها. أُعيد
نســبته ما (منهم شــخص مليون 1.1 قرابة

اإلناث). من %44 حوالي

التعليمية اجلودة برامج
يحظى أمراً التعليمية ــودة اجل موضوع أصبح
للمؤسســة حتدياً ويشــكل متزايد، باهتمام
ومن مخرجاتها. حتســني كيفية في ــة التربوي
دعم في االجتماعي الصندوق ــاهم س جانبه،
أجل من والتعليم التربية لوزارة التربوية اجلهود
التعليم، ــاليب وأس مفاهيم تغيير في إحداث

واالهتمام بنوعيته.

تخفيف برنامج الصندوق تََبنَّى اإلطار، هذا وفي
تكون املدارس أن على العاصمة التزاحم بأمانة
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2003 وتراكمياً) (لعام التعليم قطاع في باملشاريع اخلاصة املؤشرات :(9) رقم اجلدول
2003البيان تراكميعام

املشروعات 2991،696عدد
دوالر) (مليون التقديرية 25.3130.4التكلفة

دوالر) (مليون 29.489.3املنصرف
(مليون) املباشرون 0.11.0املستفيدون

اإلناث (%) من املستفيدات 5044نسبة
1.05.3العمالةالتقديريةاملؤقتة(مليونعامل/يوم)
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مجاالً البرنامج ــذا ه ــالل خ من التي تُنشــأ
وسياسات وزارة توجهات فيها لتجربة تتحقق
العملية تطوير إلى الهادفة والتعليم ــة التربي

التعليمية.

يســتهدف جتريبياً برنامجاً ــدوق الصن ــوَّر وط
وذلك وفق ــة، العاصم أمانة في ــدارس أربع م
العامة اإلدارة مع وبالتنســيق محددة، معايير
أمانة في ومكتبها التربية وزارة في لألنشطة
هذا ميكن تقدميه في منوذجاً ــون لتك العاصمة
التدريب مكوِّنات على املشروع الصدد. واشتمل
للعملية ــة  الداعم ــزات والتجهي ــث والتأثي
من عدد تنفيذ ــام الع ــالل خ ومت ــة. التعليمي
متكامل برنامج تدريبي منها: إعداد األنشطة،
وتوفير مدرســي املعنية، واإلدارات ــني للمعلم
مكتب ــع م (بالتنســيق األنشــطة اتلفة
األثاث توريد وكذا ــة)، باألمان التربية والتعليم
االجتماعات من العديد وَُعِقَدت ــزات.. والتجهي
املشروع عن املسؤولة اجلهات بني التنســيقية

عمل ورشــة َمت نُظِّ كما اخلطــط، ــة ملراجع
ملعلمي التدريبية ــات االحتياج بتحديد خاصة
ودورتان ــع، األرب املدارس ــة في اإلجنليزي ــة اللغ
وفي اللغوية ــم معارفه لتحســني تدريبيتان
في ودورة ــس، التدري ــرق وط ــاليب أس مجال
من معلمي ــدد لع العلمي للتفكير ــج برنام
لتحديد عمل ورشة إلى باالضافة املدارس، هذه

االدارات املدرسية. احتياجات

اتمعية التعاقدات برنامج
اتمعية التعاقدات برنامج تنفيذ فكرة كانت
،2000 عام بدأت مطلع التعليم قد قطاع في
إلى يهدف اجلانب، هذا في مقترح إعداد مت حيث
وتنفيذ بعض إدارة املوارد اتمع في قدرات بناء
آلية البرنامج واشتملت التعاقدات البسيطة.
مراحل أربع على اتمعية للتعاقدات التجريبي
وحتديد االحتياجات، مناقشــة وهي أساسية،

واالستكمال. التنفيذ، والتحضير، اإلعداد

للبنات عايشة مدرسة إلى زيارة

ً صحوا اجلو كان يزيد".. عيال "جبل مديرية "عمران" باجتاه مدينة الســيارة من بنا حتركت حني
التقينا بهم من وجوه على أيضاً ملسناها التي املشاعر ذات وهي والنشاط، التفاؤل على يبعث
املدرسة باحة في جتمع فقد "الثلث"). عزلة "األبرق"، قرية (في إليها وصولنا املدرســة فور في

الصيانة. وجلنة اآلباء مجلس عن وممثلون ومساعدوه املدير
املدرسة بعفوية عن املعلومات لتتدفق بالصدق، مفعمة بتلقائية اجلميع حتدث املدير، في مكتب

التنظيم.. إلى تفتقر لم
آالف 3 حوالي يقطنها قرية في 2002_تقع 2001/بداية عام بناؤها خالل مت فاملدرسة_التي
سن (في البنات 55% من حلوالي تتوفر ولم منهم، %71 في أوساط األمية تتفشى شــخص،

بالتعليم األساسي. االلتحاق فرصة الدراسة)
كلفة لتصل واإلدارة.. أثث اإلرشــيف باملقاعد، كما وتأثيثه املبنى، تشــييد في الصندوق تدخل
األخرى)، البناء ومواد احلجارة (وفروا منها %5 بنسبة األهالي ساهم ألف دوالر، 85 إلى املشروع

عليها. الالزمة لبناء املدرسة األرض توفير في كما ساهموا
ــية (األساس املرحلتني كلتا في يدرســن ُكنَّ ،285 كان قبل التدخل الطالبات عدد أن ــا عرفن
الســاحة باإلضافة إلى صغيرة، ُغرَف خمس من (مســتأَجر) مكوَّن مؤقت في مبنى والثانوية)

العراء.. في كفصول يفرض استخدامها الوضع كان التي اخلارجية
وعشــر ــاً مدرس يدرِّســهنَّ 15 (للمرحلتني)، طالبات 506 العدد إلى هذا ازداد ل، التدخُّ ــد بع

فقط. ُمَدرِّسات السابق_ست عددهن_في كان أْن بعد مدرِّسات،
لإلدارة، بها مكتب واملُرَفق ُشَعب، إلى مة (املَقسَّ التسعة الدراسية الفصول إلى طريقنا في
أن سمعنا إلى تناهى حراسة) وغرفة امات، وحمَّ وسور، وأرشيف، وسكن للمدرسني، ومخزن،

آباء. ومجلس صيانة جلنة لت وشكَّ ُعِقَدت اجتماعات
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للتعاقدات التجريبية املشاريع تنفيذ ويتواصل
احلديدة، ــات هي: محافظ ــبع في س اتمعية
وتعز، حضرموت، ــج، حل ــران، ذمار، عم احملويت،
بعناية املشاريع هذه تنفيذ آليات َمت ُصمِّ وقد
على اتمعات احمللية قدرة بناء بغرض شديدة
وحتقيق مبسطة، بصورة التعاقدات وإدارة إبرام
والعادلة الناجحة للتعاقدات ــية أساس مبادئ
وفعالية ــرص الف ــؤ الشــفافية وتكاف مثل

التكلفة.
على حتققت التجربة شوطاً كبيراً وقد قطعت
في اتمع بناء قدرات ــل مث هامة أهداف أثره
ــية أساس مبادئ وغرس ــاريع، املش تنفيذ إدارة
اتمع مع احمللية التنمية تعامل جلان في متثلت
باللجان اتمع ثقة أعادت كاملة بشــفافية
إضفاء مت كما ــاريع. للمش روح االنتماء وخلقت
بسيطة مع عقود وإبرام الشريفة املنافسة روح
ــائقي س بنائني، من اخلدمات ومقدمي املقاولني
على واإلشراف وخالفه.. مواد موردي ــيارات، س
الفاعلية للمشاريع العقود، وحتقيق تلك تنفيذ

منخفضة. بتكلفة بإجنازها
 

الفتاة تعليم برنامج
أمام اال إلفساح خاصة عناية الصندوق أولى
التعليم سن في هم (ممن اجلنسني من األطفال
وركز_بصورة بالتعليم، لاللتحاق األساســي)
على االنخراط الفتيات تشــجيع خاصة_على
من واحلد فيه، ــتمرار االس ثَمَّ ومن في التعليم،
املدارس، من البنات ــرُّب إلى تس املؤدية العوامل
تعاني التي الريفية املناطق ــض بع وبالذات في

باملدارس معدالت التحاق الفتيات انخفاض ــن م
هذه ولتحقيق ــا. منه تســربهن ظاهرة ــن وم
خالل من الفتاة تعليم على التركيز مت األهداف،
والتنسيق والتواصل البنات، ملدارس األولوية منح
ــات املدرِّس لتوفير والتعليم ــة التربي مع وزارة
في البنات لتعليم خاص برنامج وتطوير ــع ووض

الريفية. املناطق
الفتاة" تعليم َطوَّر "برنامج قد ــدوق الصن وكان
املعمقة الدراسة إلى خالله من يســعى الذي
الفتيات ــاق التح ــدالت مع ــي تََدنِّ ملشــكلة
بدأ البرنامج لقد مواصلته. ــدم ع أو بالتعليم،
(الضالع)، األزارق ُعزَل في باملشــاركة ــة بدراس
عياش وولد (احلديدة) الرامية (عمران)، الســودة
أن امليدانية إلى ــات الدراس وخلصت ــدة). (صع
التحاق معدالت رفع في املتمثل ــق الهدف حتقي
يتطلب املستهدفة املناطق في باملدارس الفتيات
قطاع إلى فباإلضافة القطاعات. متعدد ــالً تدخ
أخرى قطاعات ــي ف يتوجب التدخل ــم، التعلي
على مباشر ــراً وغير مباش ً تأثيرا متارس (كاملياه)
والظروف ــواء األج توفير وعلى ــاة، الفت تعليم
التعليم على ــات الفتي إقبال على املســاِعدة
املوافقة عن ذويهن ــام إحج احتماالت وتقليص
ــاريع املش بعض بدأ تنفيذ وقد تعليمهن. على
"السودة" مبحافظة مديرية في املياه قطاع في

"عمران".

ــية الدراس الفصول أحد
ــر"، صب ــل "جب ــي ف

تعز محافظة
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من الثانية املرحلة تنفيذ عدن، في احلربي املتحف
ومحيطه، وحتسني (كوكبان) ــبام ش جامع توثيق
اخلشــبية املصندقات ترميم القدمية، صنعاء إنارة
إزالة بدعم اخلاص املشروع وإجناز "خاو"، ملســجد
وتواصل ــة.. مدينة صنعاء القدمي ــي ف االفات
ملدينة (اجلنوبية) الرئيسية البوابة العمل لترميم
ــور ُس وترميم القرطب)، (باب التاريخية ــد" "زبي
مشــروعات املوافقة على ومتت "صعدة".. مدينة
"مأرب" وترميم عقبة في اإلقليمي املتحف كبناء
مشاريع إلى باإلضافة (كوكبان/احملويت) ــبام" "ش
والدراسات.. والتدريب املؤسسيني والبناء الدعم

والتفاوت ــوع بالتن القطاع هذا ــاريع مش متيزت
يعني مما والتنفيذ، ــات اإلعداد في متطلب الكبير
وصعوبة نسبية للتنميط القابلية انخفاض درجة
اهتمام ذلك قلة ما أُضيف إلى التنفيذ. وإذا ــي ف
اليمن على تقتصر ال احمللية_كظاهرة اتمعات
الثقافي التراث املادي من اجلانب ــاريع فقط_مبش
املعالم في التدخالت خاص، وخصوصية بشــكل
لبلورة الالزمة البشرية القدرات ومحدودية األثرية،
الفنية املســتويات جميع على املشــاريع وتنفيذ
للمعالم ــامل ش ــة، واالفتقار إلى حصر واملهني

وجود أولويات عدم ــك (وتبعاً لذل األثرية واملواقع
... موضوعية) أسس على مبنية للتدخل وطنية
لضمان تنفيذ أكبر جهد بذل يعني كل ذلك فإن
في التميز ناحية من أما مالئمة. بصورة املشاريع
الظاهرة ــة العامة الصف هي فقد كانت ــودة اجل
ــا الصندوق_على ذه ينفِّ ــي الت ــاريع املش على
صعدة، وإنقاذ قصر مدينة ــور س املثال ــبيل س
املنازل واملشروع التجريبي لترميم ترمي، العشة في

الثقافي والطرق املوروث مشاريع قطاعي عدد بلغ
التنفيذ مرحلة دخلت والتي أجنزت ــي الت الريفية
وبلغت مشــروعاً، (56) ــام 2003م ــالل ع خ
مليون 7.5 نهاية العام الصندوق حتى ــات التزام

رقم 10). (اجلدول دوالر

الثقافي املوروث قطاع
مجال في خالل تدخله من - يســعى الصندوق
اجلهود ــي ف اإلســهام إلى - الثقافي ــوروث امل
التاريخية ــم املعال على ــة للمحافظ ــة الوطني
ذات القيمة األثرية املواقع وترميم وصيانة للبالد،
متزايد باهتمام حتظى والتي والثقافية، التاريخية
واملنظمات والهيئات ــة اليمني احلكومة ِقَبل من
كما اجلانب. ــذا املعنية به والدولية ــة اإلقليمي
احمللية القدرات بناء وتوسيع إلى الصندوق يهدف

الثقافي. حماية التراث مجاالت في
 

مشــروعاً الصندوق 33 2003، طور عام ــي وف
اســتهدفت دوالر مليون 5.6 تقديرية ــة بتكلف
عدة تنفيذ ــل: مث ــة، ــذ مشــروعات هام تنفي
ــة صيان ــاء، بصنع ــي الوطن ــف للمتح ــات مكون
ــادة تأهيل وإع ــاء، صيانة بصنع الكبير ــع اجلام

املنازل بعض ترميم املقاشــم، من عدد وتســوير
رصف إعادة ــوت، حضرم مبحافظة ــبام" "ش في
في العشة" "قصر القدمية، إنقاذ بصنعاء شوارع
املطلة املنازل لترميم التجريبي املشــروع "ترمي"،
وصيانة ترميم القدمية، صنعاء في السائلة على
ترميم الضالع)، (محافظة التاريخي "دمت" جسر
"مسجد إب)، (محافظة "جبلة" في العز" "قصر
صنعاء)، ترميم (محافظة "خوالن" في ــناف" أس
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2003 (لعام الريفية والطرق الثقافي التراث وحدة مبشاريع اخلاصة (10): املؤشرات رقم اجلدول
وتراكمياً)

البيان
الريفية املوروث الثقافيالطرق

عام
عامتراكمي2003

تراكمي2003

املشروعات 231153364عدد
دوالر) (مليون التقديرية 1.912.45.610.6التكلفة

دوالر) (مليون 3.38.21.93.6املنصرف
(مليون) املباشرون 0.10.90.070.2املستفيدون

النساء (%) من املستفيدات 49504247نسبة
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القدمية عمران مدينة إحياء مشاريع

تاريخية حملة
عنها وتبعد صنعاء، الشمال من إلى الشــهير قاع البون بأعلى احملافظة، "َعْمرَان"، عاصمة مدينة تقع

متر. بنحو 2300 البحر سطح عن كم، وترتفع 48 بنحو

التجارية القوافل محطات وإحدى القدمية، اليمنية ــدن من امل أنها اجلزيرة" في "صفة الهمداني ــر يذك
قصرها ي ُسمِّ وبه مراثد" ذي بن احلميري "عمران امللك باســم َيت ــمِّ وَُس (أســعد الكامل) درب على
حيث القدمية، املدينة أنقاض على قامت إسالمية مدينة بأنها املصادر التاريخية وتذكر بالبون. الشهير

العملة. دار لضرب وكان بها أحداثاً تاريخية هامة، شهدت
مدينة ألي املكونات حتوي مجمل أنها إال هكتارات، ــتة تتعدى س ال التي مســاحتها صغر من وبالرغم
الداخلية وحدائقها املتخصصــة التقليدية ــواقها وأس الكبير ــد وجامعها تاريخية كســورها العتي
ذات سكنية دور من واملكون البديع العمراني نســيجها جانب ــر) إلى (سماس وخاناتها مقاشــم ) )
جديرة تاريخية بذلك جوهرة لًَة ُمَشكِّ أخاذ، بتناغم واألزقة والساحات الشوارع متعددة يتخللها طوابق

واحملافظة. باالهتمام 
املشكلة بداية

وحل من هرباً ــاكنيها س بعض ونزوح لإلهمال نتيجة تتهالك املدينة هذه بدأت األخيرين العقدين في
وذكريات ومشاعرهم وراءهم مساكنهم احلانية مخلفني الضالة، وكالبها وأزقتها وساحاتها ــوارعها ش

الطفولة.
اإلحياء عملية

روح احلياة وبث للمدينة، االعتبار أجل إعادة مبشروع طموح من للتنمية االجتماعي تدخل الصندوق ً أخيرا
الترميم وإعادة التأهيل ألهم وصوالً إلى وساحاتها، ــوارعها ش وحتســني برصف ً - بدءا جديد من فيها

االخرى فيها.. واملعالم ُسور وبوابة املدينة مثل: التاريخية، مكوناتها
النتائج التالية: إلى الوصول في األمل - يحدوه التدخالت بهذه - والصندوق

وعي مجتمعي خللق معهم والتفاعل إليها النازحني ســكانها وعودة من تبقى ــتقرار ما اس 1. ضمان
الطرق وبنفس منها ــدم ته وإعادة ما منازلهم بترميم قاطنيها ــام قي وبالتالي التاريخية ــا بأهميته

الفقراء. من غالبيتهم كون الكلفة رخيصة التقليدية
"فمن التاريخية وهويتها األمة ذاكرة من التاريخية باعتبارها جزءاً مكوناتها وصيانة عليها 2. احملافظة

ذاكرته".   فقد تراثه فقد
عن سينتج وما سياحي وسيلة جذب أهم إحيائه حالة في التراث مستدامة باعتبار تنمية 3. حتقيق

وللمجتمع. للقاطنني املعيشية احلالة في من حتسن ذلك

ملموسة نتائج
لبعض البناء والبدء بترميمها وإعادة إلى منازلهم املهجورة املدينة من النازحني األهالي بعض عودة .1

فيها. املهدمة املنازل
وصيانتها. منازلهم بترميم القاطنني قبل من امللحوظ االهتمام .2

عن بعيداً نظيفة بيئة في التقليدية ملمارسة ألعابهم املدينة وشوارعها إلى ساحات عودة األطفال .3
عوادمها. وسموم وضجيجها املرور حركة

التجارية. األنشطة وممارسة فيها الصغيرة واملتاجر بفتح احلوانيت املدينة سوق إلى احلياة عودة .4
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احمللية واملواد التقليدي البناء مهارات إحياء في الصندوق جهود تعزيز
البناء حرف استخدام وتشجيع إحياء الثقافي التراث مشاريع في تدخالته في الصندوق ينتهج

منها والتي ــة، التقليدي
واستخدام إعداد حرفة
القضــاض، وهي ــادة م
ــاً كلي ــد ــة تعتم حرف
اليدوية ــة العمال على
وتســتخدم ــة. املكثف
كمادة القضــاض مادة
ــط للحوائ تكســية
تتعرض التي واألسطح
على ومساِعدة للمياه،

والتماُسك.. اللصق

وطول لفاعلية ً ــرا ونظ
املادة_الذي ــذه ه عمر
مئات ــى إل يصــل قد
استخدامها السنني_مت
ــع واس نطاق على قدمياً

ــرَك والِب الســدود ــي ف
اخلاصة األهمية ذات العامة املباني في أسطح مت استخدامها كما الري، وقنوات املائية واحلواجز
األسطح أو في سواًء واحلكام، الوجهاء منازل في أيضاً ــُتخِدَمت واس واحلصون، مثل املســاجد

الساللم. في

وجود القضاض بفعل لها مادة تعرضت التي الشــديدة املنافسة الســنني املاضية_ومع وفي
كلفتها بسبب لهذه املادة االحتياج تنفيذها_تناقص وسهولة ثمنها، ورخص مادة األسمنت،

بها. املشتغلني عدد تناقص لذلك، ونتيجة املرتفعة.

"األساطية" عدد في ازدياد كبير تدخالت الصندوق بشكل ساهمت سنوات ست أكثر من وعبر
املطاف_في نهاية نفســها_في عكســت جدية منافســة خلق مما بهذه احلرفة، العاملني
ــى يُخَش وال اخلطر مرحلة احلرفة تعدت هذه أن القول ميكن وبالتالي تنفيذها، تخفيض كلفة

االنقراض. من كثيراً عليها

على ــدوق  الصن ــل يعم
من عدد ــم وترمي صيانة 
والتاريخية، اآلثرية املعالم
صعدة، مدينة ــور س مثل
البناء ــواد م بإســتخدام

كالقضاض التقليدية
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القدمية، صنعاء في السائلة منطقة على املطلة
ومن زبيد..الخ. املباني التاريخية في بعض وترميم
ــاريع تلك املش بعض تنفيذ آليات ذكره أن املهم
قدرات بناء ــا فيه رُوِعَي فائقة ــت بعناية َم ُصمِّ
من النوع وإدارة هذا تبني الصندوق على ــركاء ش
املوارد محدودية ظل مقبولة في بصورة املشاريع
على املتاحة واملهنية ــة واإلداري الفنية ــرات واخلب

املستوى الوطني.

7% من ــاع إلى القط هذا حصة ارتفعت ــد وق
بنسبة مقارنة 2003 لعام الصندوق استثمارات
ــتجابة االس ــام املاضي، مع مالحظة للع %4
تضمنتها التي التدخالت بعض السريعة لتنفيذ
التراكمي ملشاريع العدد وبلغ عام 2003. خطة
تقديرية تقارب ــة بتكلف مشــروعاً، 64 القطاع

دوالر. مليون 10.6
 

الريفية الطرق قطاع
الطرق لدعم حتســني ــدوق جهوده الصن واصل
مع التكلفة، ــة فعالي بطريقة تضمن ــة الريفي
في مراحل احمللية اتمعات ــراك إش على التركيز
وإيالء اهتمام والتنفيذوالصيانةللمشروعات، اإلعداد
الريفية. الطرق ملشروعات الصيانة ملتطلبات خاص

الريفية الطرق حتسني دعم
تطويرها في مت التي اجلديدة ــاريع املش عدد وصل
1.9 بلغت بتكلفة مشروعاً 23 إلى 2003 عام
عدد من %55 ــي حوال ميثل دوالر. وهذا ــون ملي
متويلها على التعاقد ومت اعُتِمَدت التي ــاريع املش
التكلفة اإلجمالية من تقريباً 2002، و%56 عام
العام املاضي أيضاً. خالل املمولة الطرق ــاريع ملش
انخفضت من %8 قد القطاع هذا كما أن حصة
ذلك ويعود .%3 املاضي إلى العام استثمارات من
الوضع بسبب للصندوق العامة اخلطة خفض إلى

.2003 عام خالل التمويلي العام

15) ريفية وحتسني طرق بناء بني املشاريع توزعت
مشاريع 4 باإلضافة إلى ،(4) حارات مشروعاً) ورصف
تنظيم في ــت متثل املؤسســي، البناء ــي مجال ف
ضباط اســتهدفت وميدانية تدريبية دورات ــد وعق
وجلان مستخدمي واملقاولني واالستشاريني املشاريع
هذه من املباشرين املســتفيدين عدد ويصل الطرق.

شخص. مليون 0.3 حوالي إلى املشروعات

املشروعات إلى 115 مشروعاً، عدد يصل تراكمياً،
ويستفيد منها دوالر، مليون 12.2 تقارب بكلفة

شخص. مليون 1.1 حوالي مباشرًة

مشاريع الطرق في اتمع مشاركة
وتنفيذ ــداد إع في احمللي ــع اتم أفراد يشــارك
الصيانة ترتيبات الريفية، ووضع الطرق ــاريع مش
زيارات ــج نتائ وبينت املشــروع. اســتكمال بعد
من (كجزء ــزة املنج ــرق الط ــاريع ملش املتابعة
لتنفيذ إيجابي واضح أثر اخلطة) وجود أنشــطة
كتخفيض اجلوانب املستهدفة على املشاريع هذه
إلى الوصول األساسية وزمن نقل السلع تكاليف
شرب مياه اخلدمات واألسواق وإمكانية استجالب
ــرات مؤش ظهور مع وغيرها، بناء ــواد أفضل وم
املستفيدين بأعمال قيام جانب في أيضاً إيجابية
عليها متفاَهم ترتيبات حسب الروتينية الصيانة
وفقاً آخر ــى إل مجتمع من ــاً وتختلف مجتمعي
لهذه اتمعات عليها واملتوارَثة املتعارَف للتقاليد
لعب فقد األحوال، كل وفي ااالت. هذه مثل في
التشديد خالل من زاً ومحفِّ ً را دوراً ميسِّ الصندوق
مســؤولية املســتفيدة اتمعات ــل حتم على
مقنعة مجتمعية ــة وبآلي الروتينية، ــة الصيان
مقترحات إلقرار مســبق كشرط عليها، ومتفق

املشاريع.

اإليجابية االنعكاسات رؤية أمكن جانب آخر، ومن
َمت ُصمِّ والتي الطرق، مشاريع وتنفيذ اختيار آللية
لدراســة ونتج عنها_طبقاً ــة، بعناي َقبل ــن م
دولية ــارية استش جهة ــا به التي قامت ــر األث
تأكدت، التي ــات اإليجابي من مســتقلة_جملة
إلى االستهداف والوصول مســتوى ومنها ارتفاع
كما الريفية، الطرق مشاريع في الفقيرة الفئات
في احمللية اتمعات ومشــاركة تفاعل درجة ان
املساهمة ونســبة جداً، عالية املشــروعات هذه
عالية ــي تنفيذها ف ــذول املب والعمل ــة العيني
املســاهمة املقابل_نســبة بينما_في أيضاً،
جودة األعمال فإن هذا، ومع األدنى. ــي ه النقدية
بالقبول ــام ع بشــكل اتصافها املنفذة_رغم
حولها تفاوتت التي القضايا من وباجلودة_تظل
إلى مشروع من والفنيني املســتفيدين انطباعات
مكان احتالل في اجلودة موضوع وسيســتمر آخر.

من أجندة العام القادم. بارز
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(تعز) كحال ووادي السنعات عبيد بني لطريق زائر انطباعات
8) الطويل الترابي الطريق تعز) ميتد (محافظة ــرعب الســالم" "ش مديرية أســفل"، "أيفوع ُعزلة في

هضاب ومرتفعات.. خالل ثم منبسطة، عبر أرض كيلومترات)
ــنا رؤوس هززنا الصخري.. اجلبلي النوع من آخرين وجزئني ــري، ترابي/صخ جزء إلى أنه ينقســم لنا قيل
إخفاءه جاهدين ما حاولنا اكتشف املشروع) (ضابط احلبيشي قاسم جالل املهندس قيل لكن كاملدركني ملا
مبنطقة شديدة مير الطريق يعني أن التقســيم "هذا جم: وتواضع بهدوء يوضح فأردف عدم الفهم.. من
األهالي من ِقَبل الطريق شــق الوضعية أن فاقم هذه املنعطفات.. وما حادة، وكثيرة ميول الوعورة، وذات
تقاطع وال ،%20 األجزاء بعض في يتجاوز الذي احلاد امليل يُراَع فيه ولم عشــوائية، بطريقة مت عام 1978

ومخارجها..". السيول مجاري مع الطريق
االتزان بنفس َصَمَت قليالً، ثم أضاف العيون، به تومض ما مع متناغماً الرؤوس صار هز أن إيقاع شعر وملا
املصير ميثالن والتآكل املستمرين التعرية فإنَّ السيول، وجود مصارف ملياه عدم كذلك ذكرنا والهدوء: "فإذا
أجزائه.. معظم لهما تتعرض الذي واالنهيار ــراف االجن إلى باإلضافة الطريق، حال ــوم الذي تؤول إليه احملت

األمطار". هطول عند وخصوصاً نهائياً، الطريق في احلركة انقطاع إلى األمر أحياناً ويصل

305 حوالي واستغرق ،2002 عام منتصف الطريق وصيانة توسيع مشروع تنفيذ على العمل الصندوق بدأ
مع األجزاء، بعض في للمسارات تغيير إحداث وجرى ساندة، وجدران "عبَّارات" بناء مت حيث إلجنازه، عمل أيام
(مبعدل دوالر ألف 100 إلى املشروع، فتصل الضيق.. أما تكلفة شديدة املواضع لعدد من وتوسعة تسوية

الطريق). من مباشر مستفيد لكل دوالرات 8
واندفع هدوئه املعتاد، فجأةً عن املشروع ضابط املشروع، فتخلى لهذا واملتوقعة امللموسة اآلثار عن سألنا
املطلوب وباملســتوى والصيانة، احلماية أعمال تنفيذ "إن ــه: فم إلى تتدافع والكلمات بحماس، يشــرح
سيوفر الذي األمر ممكنة.. فترة ألطول للطريق التدهور من مزيد حدوث ُحول دون ــيَ َس اجليدة، واملواصفات

فترة ممكنة...". أطول لالستخدام وصاحلاً ومحمياً، سليماً طريقاً املنطقة في القرى من العديد لسكان
د، أنه تنهَّ لنا خيل الطريق.. مشروع من املستفيدون يجنيها التي املباشرة املنافع عن قاطعناه باالستيضاح

وجهه: على ابتسامة أشرقت قال_وقد ثم هدوئه، ثوب وارتدى عاد لكنه
كلفة من %7 بنسبة ساهموا وقد مناطق. 9 يقطنون شــخص ألف 11 حوالي الطريق من يســتفيد
والى السالم–تعز"، "شرعب الرئيس يسهل الوصول إلى الطريق اإلسفلتي والطريق ونقدياً). (عينياً املشروع
زادت وقد اجلمعة". و"سوق اخلميس" "سوق إلى وكذلك اخلدمات األساسية، حيث تتوفر "تعز" مدينة مركز
في ــيارة س 15 إلى العدد يزيد أن وميكن 6-8 فقط)، أن كانت (بعد ــيارة حالياً س 12-10 كثافة املرور إلى
انخفض والغاز) ر كَّ (كالقمح والسُّ الغذائية األساسية املواد نقل أجور أن كما قريب. عما املشروع منطقة

الطريق.. وإجناز الصندوق قبل تدخل عليه كانت عما %50 مبعدل
حتســني صيانة ومواصلة أن يضيف: قبل له متابعتنا من يتأكد أن كأنه يريد وجوهنا على عيناه جالت
الطريق ل ويسهِّ باملنطقة.. معيشة الناس في ن نسبي وإحداث حتسُّ عمل توفير فرص على يساعد الطريق
الزراعية وصول املنتجات ل كما يسهِّ الطريق، بداية في واملدارس الصحية الوحدة إلى السكان وصول أيضاً
قرى إلى األساسية االحتياجات ويسهل وصول عون"، بني ــوق "س مثل: القريبة، ــواق األس إلى واحليوانية

"االحجور".. منطقة

أيدي األعمار. كانت من مختلف السكان من حولنا عدد كبير جتمع أتينا، حيث للعودة من نستعد ونحن
على بالوقوف منهم قلة اكتفت بينما ابتسامة، البعض وجوه على الوداع، بتحية لنا منهم تلوِّح الكثير
التي والعرفان والرجاء االمتنان واألمل مشــاعر لنقرأ جهد إلى حاجة في نكن لم الطريق.. لكنا ــب جان

في عيون اجلميع.. ملعت



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

الطرق ــاريع مش تساعد
يدعمها ــي  الت ــة الريفي
حتســني على ــدوق الصن
احمللية حصــول اتمعات
األساســية اخلدمات على
والســلع الضرورية (طريق

تعز) محافظة سامع،

على دعم يعمل الصندوق
املقاشــم وإحياء حماية
من ــزءاً هاماً ج بإعتبارها
ملدينة ــي الثقاف ــوروث امل
(مقاشــم القدمية صنعاء

اخلراز)
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والبيئة املياه وحدة
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والبيئة. نشــاط الوحدة قطاَعي املياه شــمل
املياه (املُنَجزة، قطاع في املشاريع عدد بلغ وقد
(2003 خالل عام التنفيذ مرحلة والتي دخلت
حوالي ــغ تبل تقديرية ــة مشــروعاً بكلف 77
16 مشروعاً البيئة قطاع وفي دوالر، 4.7مليون
93 القطاعني (اجمالي دوالر مليون 1.7 بكلفة
دوالر) مليون 6.4 إلى تصل بالتزامات مشروعاً

.(11 رقم اجلدول -

املـــياه قطاع

في جهوده الصندوق واصل ،2003 عام ــالل خ
على احلصول على احمللية مســاعدة اتمعات
املتمثلة ــرق التقليدية الط على بالتركيز املاء
ــار، وتأمني األمط ــاه مي ــي حصاد ف ــاً أساس
بناء خالل من ذة املنفَّ املشــروعات ــتدامة اس
لديها وتعزيز الشــعور احمللية اتمعات قدرات
ــتمر الصندوق اس كما ــاريع. للمش مبلكيتها
املياه ــاريع مش عن ــة االبتعاد سياس في اتباع

املمكننة.

املياه حصاد مشاريع
التجمعات في هذه املشاريع الصندوق استهدف
حصاد على كبير بشكل تعتمد التي السكنية
املياه، من احتياجاتها ــى عل احلصول في املياه
الوطنية ــتراتيجية اإلس مع ــياً متاش وكذلك
حصاد مشــاريع دعم إلى تهدف التي ــاه للمي
ــتنزاف املياه اس من التقليل مقابل في ــاه املي
مت التدخل فقد املائي. التوازُن لتحقيق اجلوفية
في عزلة في 45 مياه في 51 مشــروع حصاد
من %66 نسبة وهي تشــكل 13 محافظة،

قطاع في َذت نُفِّ ــي الت ــاريع عدد املش إجمالي
توفير إلى ــاريع املش هذه تهدف ما املياه. وعادة
اجلفاف، مواســم أثناء االحتياج لتغطية املياه
ترميم ــاه حصاد املي ــالت في التدخ وتشــمل
املياه. ولتحســني نوعية حصاد وإنشــاء برك
وقنوات يتم تنفيذ أحواض الترسيب فإنه املياه
(ملنع ســقوط األطفال البرك وتســوير املياه
ــائل التي وتنفيذ الوس احليوانات فيها) ودخول

اليدوية، املضخات مثل املياه رفع عملية تسهل
بالتوعية ــاص خ مكون تنفيذ ــى إل باإلضافة

للمستفيدين. والصحية البيئية

أنظمة مياه الشرب
الشرب مياه ألنظمة اهتمامه الصندوق يوجه
كالعيون والغيول متجددة مياه لها مصادر التي
األنظمة هذه تعمل أن ويشترط األمطار، ومياه
مضخات. إلى الطبيعي دون احلاجة باالنسياب
املصدر ــاه من املي توصيل ــب األمر يتطل وقد
التجمعات إلى كيلومترات) بضعة يبعد (والذي
بأنه التدخل ــن م النوع هذا وميتاز الســكنية.
من حتمله ميكن ــض منخف يوفر املياه بســعر
املياه مصدر أن كما الفقيرة، ــات التجمع قبل
ــيان أساس عادة متجدداً. وهذان العامالن يكون

مشروع. أي استمرارية على ويساعدان

املائية احلواجز
من والرفع الزراعية التنمية ــدأ مب من انطالقاً
الصندوق ميول للمزارعني، االقتصادي املســتوى
الصغيرة املائية احلواجز لتنفيذ ــاريع مش 10
باإلضافة إلى للري، املياه توفير إلى تهدف التي
الزراعية األراضي وحماية اجلوفية ــاه املي تغذية
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(لعام 2003 وتراكمياً) والبيئة املياه وحدة مبشاريع اخلاصة املؤشرات :(11) رقم اجلدول

البيــــان
البيئـةامليـاه

2003 عامتراكميعام
تراكمي2003

املشروعات 775801693عدد
دوالر) (مليون التقديرية 4.736.21.711التكلفة

دوالر) (مليون 7.326.22.16.8املنصرف
(مليون) املباشرون 0.21.60.21.2املستفيدون

(%) النساء من املستفيدات 50505049نسبة
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حتقيق املشــاريع هذه في ويُراعى االجنراف. من
ــن التجمعات م ممكن عدد ــتفادة ألكبر االس
املباشرين املستفيدين عدد بلغ السكنية، حيث
ألف شــخص 29 قرابة ــاريع املش ــذه ه من
5 محافظات. في موزعة عزل في 10 يعيشون
تدخل حيث على محافظة اجلوف، ــز التركي ومت

ً نظرا وذلك ــاريع، مش 4 تنفيذ في ــدوق الصن
باألراضي ــة الغني احملافظة ــذه ه ــة خلصوصي
ولتحقيق الزراعي) ــوف اجل وادي (في ــة اخلصب
وتشجيع واالقتصادي، الســكاني ــتقرار االس
طريق عن اخلصبة أراضيهم زراعة على املزارعني

الري. مياه توفير

والبيئية الصحية التوعية برنامج
توعيه ــام 2003 حملة ع خالل الوحدة نفذت
،2003/06/25_7 الفترة ــالل خ رائدة جتريبية
في األمطار ــاه مي حصاد مشــروع في ــك وذل
وأن تدخل سبق الغربي" (والتي منطقة "غربان
8 وتوســعة ترميم خالل من فيها ــدوق الصن
املنزلية واالستخدامات للشرب مياه حصاد بِرَك
االستشاري احليوانات). فقد قام الفريق وشرب
صحية ومختصة ــي مختص صح من املكون
منطقة في مســتفيدة ــتهداف 12 قرية باس
وعاملة عامالً 32 تدريب ومت خاللها املشــروع،

وبعد أسبوع. وملدة املشروع منطقة في صحية
حملة توعية تنفيذ بهم في االستعانة مت ذلك
إشراف حتت أيام تســعة وملدة وشاملة عامة
مع خطة وضع مت ــا كم االستشــاري. الفريق
ممثلي ومع الصحيات، والعامالت ــرق العاملني ف
حملة أنشطة تنفيذ في ــتمرار لالس اتمع،

أن التالية—على الثالثة األشهر خالل التوعية
بعد البرنامج جناح ــرات مؤش بعض قياس يتم
ذلك تنفيذ تبع الثالثة. وقد األشهر فترة انتهاء
املشاريع بعض حمالت التوعية في من العديد

األخرى.

ــج تلك نتائ ــتفادة_حالياً_من االس ــم وتت
تطوير ــالل خ من وذلك ــة، التجريبي ــالت احلم
من األخرى ــاريع املش بقية في التوعية حمالت

برنامج حصاد املياه.

عمل وأدلة تدريبية برامج
العمل، وورش التدريبية الدورات من عدد عقد مت
تقنيات استشــاريني في لتدريب دورة ــا أهمه
موضوعها "تغيير وكان باملشــاركة، ــب التدري
(مت والعامة" الشخصية الصحية السلوكيات
وضابط واستشارية استشارياً 34 تدريب فيها
تنفيذ حمالت في بهم ــتعانة لالس مشــروع
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وتراكمياً لعام 2003 والبيئة املياه قطاَعْي في التدخالت طبيعة :(12) رقم اجلدول
التدخل 2003نوع تراكميعام
51398حصاد مياه

شرب مياه 14114أنظمة
1050حواجز مائية

تدريبية ودورات مؤسسي 211بناء
(جتريبية وأخرى) مختلفة مياه 010مشاريع

العادمة املياه 640إدارة
وحدائق 03تشجير

الصلبة الفات 515إدارة
الزراعية األراضي 04حماية

02مسالخ
314مشاريع بيئية مختلفة

تدريبية ودورات مؤسسي 211بناء
والبيئة املياه ملشاريع العام 93672اإلجمالي
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الولي“ ”بيت لقرية األمطار مياه حصاد مشروع

نسمة، 5611 إلى محافظة "حجة") عفار"/ (مديرية "كحالن عشــب" "بني ســكان عزلة يصل عدد
إلى فيها الســكان يصل تعداد املشــروع_التي يقع "بيت الولي"_حيث قرية، منها 25 على موزعني
مكعباً، وهو سوى 770 متراً تستوعب ال صغيرة، بِرَك 3 لديهم السابق) (في كان نســمة، 620 نحو
6 أشــهر حوالي اجلفاف فقط، بينما ميتد فصل لثالثة أشــهر إلى املاء الناس حاجة يكفي لتغطية ما
املاء جلب طويلة في ساعات قضاء إلى والبنات أنفسهن مضطرات النساء فيه الذي جتد الوضع كاملة،

يومي. بشكل بعيدة مسافات من
سعتها تتجاوز حيث الثالث، البرك تأهيل توسيع وإعادة 2002_في عام الصندوق_أواسط ل متثل تدخُّ
وتزويد منها، املاء لرفع مضخات يدوية 3 تسوير الِبرَك، وتوفير ل التدخُّ وشمل مكعباً. متراً 1,550 اآلن

أفضل. جودة ذي ماء احلصول على بكيفية املستفيدين لتعريف رملي بطيء ملرشح القرية بنموذجني
بنسبة املستفيدون ساهم للفرد)، ً دوالرا 30 (حوالي 18,500دوالر يقارب ما املشروع كلفة بلغت

للِبرَك). وتنظيفاً للطني، (إزالًة املشروع في والعمل توفير األحجار خالل من منها %10
املاء جلب وتخفيف عبء السكان، يستخدمه الذي املاء نوعية ن حتسُّ للمشــروع، اإلضافية ومن التأثيرات
ازدادت (الالتي والفتيات وأطفالهن) أكثر ببيوتهن لالعتناء لُهنَّ الوقت توفُّر (وبالتالي كاهل النسوة على من

باملدارس). التحاقهن ُفرَص

األمطار مياه حلصاد بركة
عمران في
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املياه)، حصاد مشــاريع في الصحية التوعية
"البناء مجال ــي ف االستشــاريني لتدريب دورة
تشغيل في احمللية التجمعات املؤسسي لدعم
األرياف" (ركزت في الشرب مياه مشاريع وصيانة
رسوم احتســاب كيفية على الدورة مواضيع
واإلداري والفني، واحلفاظ ــي املياه، والنظام املال
استشارياً، 30 فيها وشارك املشروع، بيئة على
العامة "الهيئة من اتصني بعض إلى إضافة
العامة")، دورة األشغال و"مشروع الريف" ملياه
مشاريع تصميم على ــارياً 25 استش لتدريب
ومت التصاميم، دليل فيها (نوِقش الشــرب مياه

عليه). الالزمة طرح املالحظات والتعديالت
البرنامج ــوادر ك لتدريب دورة ــاً أيض ــَدت وُعِق
وبعض اتصني املالريا، مرض ملكافحة الوطني
للمرض ــة البيولوجي ــة املكافح ــال مج في
ليرقات ــة أســماك محلية آكل باســتخدام
األســماك (وهي ــرض للم ــل الناق ــوض البع
مت وقد .(A-Disbar بالتسمية العلمية املعروفة
منظمة مكتب الدورة بالتنسيق مع هذه عقد
ملكافحة ــج الوطني والبرنام العاملية الصحة
من مشــاركاً 25 وحضرها صنعاء، في املالريا

احملافظات. مختلف

تشغيل كيفية في عمل ــَتْي ورش تنظيم ومت
22 حضرهما البطيء، الرملي املرشح وصيانة
تدريب االستفادة منهم في ــيتم س استشارياً
الصندوق ينفذها التي املشاريع من املستفيدين
فيها والتي مت األمطار، حصــاد مياه مجال في

إلى بطيئة، باإلضافة تنفيذ مرشــحات رملية
البرك مياه ــة بتنقية ــة أخرى خاص ورش عقد
الفني التعاُون مكتب مع بالتنسيق املنازل في
ــت نوِقَش صنعاء، حيث ــي ف (GTZ) ــي االملان
املنازل. في البرك مياه لتنقية ــة اتلف الطرق
ــتقوم س للتنقية، طرق ــالث ث اختيار مت ــد وق
كل طريقة ــاءة كف ملعرفة بتجربتها ــدة الوح
حمالت في ــر فاعلية األكث الطريقة ــاد واعتم

الصندوق. بها يقوم التي الصحية التوعية

"اآلثار كتاب ــدار إص املطبوعات، مت جانب وفي
اخلفيفة وبدائل البالستيكية لألكياس البيئية
ــة ورش مخرجات على يحتوى (والذي االحالل"
كما اصدر .(2002 عام عقدها مت التي ــل العم
بتوعية األطفال (يحتوى كتيباً خاصاً الصندوق
واملواضيع والقصص ــوم الرس من الكثير على
البالستيكية األكياس بأضرار املتعلقة الشيقة
"التوعية ــاب وكت ــل اإلحالل)، وبدائ اخلفيفة،
الشــرب مياه ــاريع مش والبيئية في الصحية
يحتوى (CD) مدمجاً قرصاً وكذا األرياف"، ــي ف
التصميم وبرامج النمطية ــات التصميم على
وهو الريفية، الشــرب ألنظمة مياه املساعدة
في وضع ــني العامل للمهندســني مخصــص

هذه األنظمة. ملثل التصميمات

متنوعة للتوعية ــواد م الصندوق ــدر أص كما
تشــمل املياه، حصاد مشــاريع في الصحية
رسائل توعية على يحتوي تســجيلياً شريطاً

أمانة ــي ف حارة الســد
تدخل ــل قب ــة  العاصم

الصندوق
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أمانة ــي ف الســد حارة 
تدخل ــد بع ــة  العاصم

الصندوق

احمللية االجتماعية احللقات اإلذاعية من صحية
"لوِّن التعليمي والكتيب ومســعدة"، "مسعد
هة ــة الصحية املوجَّ بالتوعي واخلاص ــم" وتعلَّ
على املواد هذه ــوت احت كما املدارس. ألطفال
ــية املدرس احلصص ــدول ج أنواع من ــة أربع
ألطفال ــة صحي توعية ــائل رس ــة واملتضمن
احملتوية امللصقات ــن أنواع م ــبعة وس املدارس،
املياه، ــاد حص مجال في ــائل توعية على رس
يحتوي الذي 2004 ــام إلى تقومي ع ــة باإلضاف

أيضاً. من الرسائل الصحية العديد على

املياه مشاريع عدد التراكمية، يصل الناحية من
36.4 تقارب تقديرية بكلفة مشروعاً، 583 إلى
حوالي املباشرين املستفيدين وعدد دوالر، مليون

شخص. مليون 1.6

البيئة قطـــاع

املشــاريع من عدداً العام خالل الصندوق نفذ
وادارة العادمة، املياه على ادارة ــا اساس تركزت
الصندوق املراجعة كما اجرى الفات الصلبة..
خاصاً مشروعاً ونفذ لتدخالته، السنوية البيئية
والســيول، ومشــروعاً االمطار مياه بتصريف
لبناء احليوي، واولى اهتماماً الغاز النتاج جتريبياً

.(12 رقم (اجلدول القدرات

العادمة املياه إدارة
أنظمة الختيار خاصاً اهتماماً ــدوق الصن يولى
البلد، وظروف املناسبة لطبيعة الصحي الصرف
احلمامات ونوع فيها، املياه اســتهالك ومعدالت
مع اإلستراتيجية ومتاشياً بيئة. لكل ــبة املناس
تتطلب ال اختيار أنظمة ــاه يتم الوطنية للمي
الكلفة. وتكون قليلة املياه من كبيرة ــات كمي
الشبكات اإلطار_استخدام هذا مت_في وقد
عالية بكفاءة تعمل ــي الت باألقطار الصغيرة

االستهالك املتدنية جداً. مستويات حتى في

فإنَّ ــة، العادم املياه ــة معاجل مجال ــي أما ف
على تعتمد يََتَبنَّى ُطُرقاً بســيطة ــدوق الصن
ــة كأحواض ــة في املعاجل الطبيعي ــل العوام
ويعتبر الصناعية.  واملســتنقعات األكســدة
باستخدام تقوم اليمن في جهة أول الصندوق
الثانوية املعاجلة ــي ف الصناعية املســتنقعات
إحدى اســتخدامها في مت ــث ــاري، حي للمج

التحليل. بعد خزان بأمانة العاصمة املدارس

ــاريع في مش ــتة س تطوير العام مت خالل وقد
بعض أحياء اســتهدفت ــاه العادمة، املي إدارة

محافظات. 5 الرئيسية والثانوية في املدن

ملدينة ــارية األعمال االستش ــف تكثي ــرى وج
والتصاميم الدراسات إلعداد شبام/حضرموت
دولي متخصص. ــتراك مع خبير باالش األولية
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ملشروع جدوى دراسة إعداد على التركيز وجرى
بطبيعة ــز تتمي التي ــة املدين ــذه مجاري ه
تبني_ وقد متفرِّد. أثري وطابع معمارية خاصة
مجاري مشكلة حل الزيارة_صعوبة خالل من
(مثل: املناطق السكنية ااورة عن مبعزل شبام
التفكير يستدعي الذي األمر شبام")، "سحيل
املناطق. املدينة وهذه تشمل متكاملة بحلول
إلى بحاجة ــبام أن مدينة ش أيضاً اتضح كما
نظام والى فيها، املياه لشبكة كامل استبدال
قد الفيضانات أن األمطار. كما مياه لتصريف

للمدينة. حقيقية مشكلة تصبح
  

الصلبة الفات إدارة
التجريبي الذي للتدخل عة املشجِّ للنتائج ً نظرا
إلدارة ــاريع املش بعض في 2002 ــام ع مت في
تدخل العاصمة، ــة أمان في الصلبة ــات الف
مدن، ثالث في أخرى مشاريع ثالثة في الصندوق
تطوير حيث مت وباجل، الفقيه تعز وبيت ــي: وه
السابقة. التجارب من باالستفادة املشاريع هذه
إلدارة حتويليتان ــان محطت أيضاً ــَئت أُنِش كما

العاصمة. الصلبة في أمانة الفات

لتدخالت السـنوية البيئية  املراجعـة 
الصندوق

الســنوية البيئية املراجعة ــدوق الصن ــرى أج
إقليمي باستشــاري ــتعانة باالس ــه لتدخالت
15 اختيار حيث مت ــال، هذا ا في متخصص
القطاعات من بطريقة عشــوائية مشــروعاً
اتلفة. املشروع حياة دورة مراحل ومن اتلفة،
الذي املراجعة تقرير بإعداد االستشــاري وقام

واملالحظات. التوصيات من عدداً تضمن

التي تضمنها والتوصيات ــج النتائ ضمن ومن
ينفذها ــاريع التي املش معظم ــر، خلو التقري
وحتى السلبية.. البيئية التأثيرات من الصندوق
ــاريع املش لبعض يكون أن احتمال ــة حال في
املشاريع_بفضل ضباط فإنَّ التأثير، هذا مثل
عليه_على حصلوا ــذي ال والتدريب ــل التأهي

املسالة. كافيني بهذه وإدراك دراية

مشاريع بيئية مختلفة
بتصريف مياه خاصني مشروعني الصندوق ذ نفَّ
بتطوير املشروع يقوم كما والســيول، األمطار

احليوي. الغاز إلنتاج التجريبي

للبنات يوليو مدرسة 17 في العادمة املياه إلدارة التجريبي املشروع
املياه تتيح اإلمكانية إلعادة اســتخدام العادمة املياه ملعاجلة بدائل عن البحث إلى الصندوق يســعى
راشحة حفر إلى املباني من العادمة يتم تصريف املياه واالستخدامات األخرى. وعادة ما الري في املعاَجلة

املياه. مصادر تلوث إلى تؤدي قد طريقة وهي (بيارات)،

ليتم تطبيقه محلية العادمة باستخدام مواد املياه العادة استخدام جتريبياً الصندوق مشروعاً طور وقد
وحدة معاجلة في الطريقة هذه ــل وتتمث العاصمة. امانة في يوليو للبنات 17 مدرســة في عملياً
إلى عبره املياه تخرج رملي، على فلتر إحداها غرف، حتتوي ثالث من 29م³ سعة حتليل خزان تتكون من
حوض عن عبارة الصناعي واملستنقع ."Reed" القصب أو اخليزران نبات فيه زُرِع صناعي مســتنقع
الصناعي عبر املســتنقع وتتم املعاجلة داخل احلصى. من متدرجة مليء بحبيبات 0.7م بعمق كتيم
حيث أظهرت املعاجلة، مستوى يتضح النتائج األولية خالل ومن وفيزيائية. وكيميائية عمليات بيولوجية
(على و%78 %90 بنسبة (FC) (BOD) و”الفيكل كوليفورم” احليوي" النتائج خفض "األكسجني
آخر كهربائية_إلى خزان منه_مبضخة ــاه املي تَُضخُّ خزان في املعاَجلة املياه جتميع ــم ويت ــي). التوال
كما الري. شبكة إلى املياه منه سقف املدرسة، لتخرج على "الفيبرجالس") وُِضَع مادة من (مصنوع

النافورة. تهويته في بعد الصناعي املستنقع املياه إلى من جزء إعادة يتم

كون واحلشرات، تكاثُر البعوض إمكانية وانتفاء الكريهة، الروائح وجود بعدم وحدة املعاجلة هذه وتتميز
مستوى املستنقع بحوالي 10سم. منخفضاً عن املياه مستوى

الكمية وهي اليوم، في 6.0م³ بحجم عادمة النتاج مياه َمت ُصمِّ املعاجلة وحدة إلى أن اإلشارة وجتدر
تقريباً. طالبة 400 من الوحدة تستقبلها التي
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احليوانية الفات من الزراعية وإنتاج األسمدة
القضاء فيها ــم يت (والتي ــة املتحللة واآلدمي
النباتات وبذور لألمراض البكتيريا املسببة على

احليوانية). الفات احملتواة في

القدرات بناء
املياه ــاريع مش مقاولي ــل لتأهي دورة ــَدت ُعِق
الصندوق ــاليب "أس ــي الصحي ف والصــرف
25 تدريب والتعاقدية"_مت والتنفيذية الفنية
مجال "إدارة في عمل خاللها_وورشــة مقاوالً

العادمة". واملياه الفيضانات مياه

ضباط قدرة رفع بغرض مشروعني تطوير كما مت
سينعكس الذي (األمر واالستشاريني املشاريع
في ــالت الصندوق تدخ حتســني على ــاً إيجاب
تدريب إلى أحدهما ــدف يه البيئية) ــي النواح
املراجعات ــل عم كيفية ــي ف االستشــاريني
األداء تقييم بغرض الصندوق ــاريع البيئية ملش
اإلجراءات ــراح واقت الصندوق، ــاريع ملش البيئي
الســلبية.. البيئية اآلثار لتجنب التصحيحية
تطوير وتصميم اآلخر ويســتهدف املشــروع
الصحي للصرف بيئياً ــبة مناس منطية بدائل

املباني. في

احليوي الغاز إلنتاج التجريبي املشروع
الطهي وقود ــر توفي إلى املشــروع هذا يهدف
الغاز ــق إنتاج طري عن الريفية اتمعات ــي ف
الزراعة ومخلفات احليوانية الفات من احليوي
في احمللية اخلبرة توفُّر ــي. ولعدم اآلدم والصرف
إقليمية بخبرة ــتعانة االس مت فقد اال، هذا
التجارب من املشروع، ولالستفادة إلعداد دراسة
في محافظة اال في هذا متت السابقة التي
الدراســة_تنفيذ لهذه وَيُتوقَّع_نتيجًة حلج.
بعض في احليوي الغاز إنتاج ــض من وحدات بع
اجلبلية واملناطق  والساحلية التهامية املناطق

االرتفاع. املتوسطة

الغاز إنتاج تقنيات من نوع جتريب يتم وســوف
التقنية جناح هذه إمكانية ملعرفة وذلك احليوي،
منها، اجلبلية ــة وخاص اتلفة، ــق املناط في
لوعورة ً ــرا نظ إليها ــول الوص يصعب ــي والت
الفوائد ــن م املشــروع الكثير ولهذا ــرق. الط
لألسر الطهي وقود كلفة تقليل مثل: املرجوة،
الذي اجلائر ــب التحطي من التقليل ــة، الريفي
من التخلص واملياه، التربة تدهور في يســهم
وآمنة، اآلدمي بطريقه صحية مخلفات الصرف
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واحلماية االجتماعية الصحة وحدة
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وبرامج ــات سياس تنفيذ على الوحدة ــل تعم
ذات والفئات ــة الصح قطاَعْي في ــدوق الصن
التدخل ــج برنام وفي ــة، ــات اخلاص االحتياج
واصلت ــد وق .(13 ــم رق ــدول (اجل ــل املتكام
لتحسني 2003_جهودها عام الوحدة_خالل
خدمات على املســتهَدفة اتمعات حصــول
وتوفير األولية، الصحية الرعاية مجال في نوعية
االحتياجات ــذوي ل الالزمتني والرعاية ــة احلماي
املتكامل ــل التدخ برنامج ــر وتطوي ــة، اخلاص
فيها. تنفيذه ــري يج التي األربع ــق املناط في

الصحة قطاع

الصحة إلى ــاع قط في 2003 خطة ــت هدف
بكلفة مشــروعاً 58 ــه مجموع ما ــذ تنفي
دوالر. مليون 2.7 حوالي تبلغ إجمالية تقديرية
بثالثة وثالثني ــالل الســنة االلتزام خ مت ــد وق
بكلفة احملافظات مختلف في صحياً مشروعاً
االلتزامات من أن جند دوالر، 2.5 مليون إلى تصل
اطط من %86 حجم االستثمار كانت حيث
املشاريع بعض في إلغاء الســبب ويكمن له،
لها_ُوِجَد الفنية ــة الدراس إجراء التي_بعد
بسبب أو ــتدامة، عناصر االس إلى تفتقر أنها

الصندوق. بقواعد االلتزام عدم

مستوى وحتسني الصحية الكوادر توفير
الصحية اخلدمات

تدخالت على الصحة قطاع في احتوت املشاريع
تدريب ــاريع مش مختلفة، منها 8 مجاالت في
140 فتاة استهدفت متوسطة، كوادر صحية
سوف فتاة 20 منهن اتمع، في مجال قبالة
ــدات مرش من مســتواهن تدريبهن لرفع يتم
مشــروعاً أن كما مجتمع. إلى قابالت صحيات
طالبة أُحلِقوا و42 طالباً 194 تدريبياً استهدف
مأرب محافظة من ــه وفروع باملعهد الصحي
صنعاء ــوالن) مبحافظة (خ ــة جحان ومديرية
مت كما مناطقهم. ــي ف التخرج بعد ــل للعم
ــاريع)، (3 مش املواليد رعاية خدمات تأســيس
مشاريع)، 4) األسرة وتنظيم والصحة اإلجنابية
خدمات الرعاية توفير في التوسع باإلضافة إلى
خالل من املناطق احملرومة في األولية ــة الصحي
الصحية (14 الوحدات وجتهيز ترميم) (أو ــاء بن
الصحية املعاهد لدعم ومشــروع مشــروعاً)،

.(14 رقم (اجلدول

العام تخريج هذا من األول خالل النصف كما مت
مناطق مختلفة، في صحية مرشدة وقابلة 85
وعزلة ــالف" و"ا مطر" "بني ــا مديريت منها
والصحية السلطة احمللية وقد وافقت "الزبيرة".
املديرية خريجات توظيف على مطر" "بني في
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في من ُشحٍّ تعاني التي املرافق على وتوزيعهن
النسائي. الكادر

ــة فتتركز في اإلجنابي ــة الصح ــاريع مش أما
مســتوى على ــز والتجهي ــة املدني ــال األعم
املواليد رعاية كانت بينما املديرية، مستشفى
(شبوة احملافظات مستشــفيات مستوى على

واحملويت).

مرجعية أدلة تطوير
مرجع وضع الصحة قطاع أنشطة ضمن ومن
التجهيز ــم لقوائ اآللي باحلاســب ــل) (دلي
من مســتويات مختلفة على ــا ومواصفاته
الوحدات في األولية الصحية الرعاية خدمات
التي التخصصية واخلدمات الصحية واملراكز
اإلجنابية كالصحة ــا فيه الصندوق ــل يتدخ
التوليد ــرف اخلارجية، وغ ــة الرعاي (عيادات
املواليد (وخاصة ورعاية واجلراحي) ــي الطبيع
والصحة ــر) للمخاط ج واملعرضــني ــدَّ ـُ اخل
التأهيل، وإعادة الطبيعي والعالج النفســية
املعاهد الصحية. وجتهيز تأثيث إلى باإلضافة

فروع في املرجع قيد التداول وســوف يكون
ــاط اختيار للضب يســهل بحيث الصندوق
وتخصصات لعدد ــاً وفق املالئمة التجهيزات
املستفيدين وعدد وسعة الغرف املتوفرة الكوادر
احملددة ــن العوامل م وغيرها ــاء الكهرب وتوفر

للتجهيز.
 

الشعبيات املولِّدات مشاريع تدريب
الصندوق، ــل قب من املمولة ــاريع املش ــن ضم
بنتائج اخلاصة ورشة العمل في القطاع شارك
(التقليديات) الشــعبيات املولدات أداء تقييم
دعمت وقد اجلمعيات. احدى قبل ــذة من واملنف
الشــعبيات تدريب املولدات ــة أهمي ــج النتائ
لهذه الفئة والتقييم واملتابعة اإلشراف وأهمية
املرفق املســتمرة بني ــوم العالقة مفه ضمن
مشــروع الشــعبية. ويقوم واملولدة الصحي
بتوفير املولدات التقليديات أداء متابعة وتقييم
على التدريب ــر أث حول للصندوق ــات املعلوم
رعاية في الفئة هذه ــات وممارس معارف تغيير

والوالدة. احلمل أثناء ً األمهات وحتديدا

الصحية املعاهد دعم
على تطوير العام هذا خطة من ز مشروعان رَكَّ
مؤسســات في والتعليمي ــي املعرف ــب اجلان
الصحية: املعاهد ــة وخاص الصحي، التعليم
الرعاية ــي مكون ف املناهج لتحديث ــا أحدهم
املراجع توفير مجال في واآلخر األولية، الصحية

العلمية.

اإلدارة الصحية تفعيل برنامج
واصل الصحية، تفعيل اإلدارة برنامج إطار في
الصحية اللجان ألداء متابعتهم االستشاريون
مرفقاً صحياً. من 120 في أكثر مت تدريبها التي
لتحليل ــدوق الصن بها ــام ق ــة أن دراس على
وجهزها بناها التي الصحية املرافق في الوضع
غياب بَيََّنت احمللية، اتمعات لطلب ــتجابة اس
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2003 وتراكمياً) (لعام اتلفة وفقاً النواع التدخل الصحة قطاع اجنازات :(14) ــدول رقم اجل
التدخل تراُكمي2003نوع

اتمع) قابالت فيها (مبا وَتَُدرَّب دُرِّبَت التي الصحية الكوادر 356808عدد
الشعبيات املولِّدات 00220عدد

املستشفيات) في األمومة والطفولة (أقسام االجنابية 0217الصحة
دعمها مت التي الصحية 11178عدد الوحدات واملراكز

وَدُرِّبَت لَت ُشكِّ التي الصحية 00126اللجان
التي دُِعَمت 0123املعاهد الصحية

الوالدة حديثي 0307أقسام
الصحي" املديرية "نظام فيها َطبَّق ـُ عدد املديريات امل

من الصندوق 0606بدعم
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الصحية اللجان ــن م الكثير فعالية ــدم ع أو
من أي دعم على حصولها عدم بســبب احمللية
تصميم في ــرر تق الســلطات املعنية_كما
املعلوماتية األنظمة فعالية املشــروع_وعدم
رقابة، ــدات طبية أو مع وجود وعدم ــة، واإلداري
في املشــاركة (أو التكلفة إعادة مبدأ وغياب
من املنشــآت الكثير أن اتضح التكلفة). كما
املوظفني_ ــتقرار اس عدم من تعاني الصحية
خارج املنطقة_وكذلك هم من الذين ــة خاص
الصحية توفر الكوادر الشديد في النقص من
النساء سعي دُون الذي حال األمر ــائية، النس

الصحية. اخلدمات للحصول على

بسبب ضعف املشاكل هذه من الكثير ظهرت
الصحية، اخلدمات لتحسني املطلوبة الشراكة
تغطية من الصحية الســلطات ن َمتَكُّ ــدم وع
واللقاحات األدوية ــر وتوفي التشــغيل تكاليف

اإلشرافي. بدورها والقيام الالزمة

اإلدارة ــل تفعي ــج "برنام ــر تطوي مت ــذا وله
األنظمة على اللجان ــذه ه ــة"، وَدُرِّبَت الصحي
مثل: الالزمة، ــة الصحي واملعلوماتية ــة اإلداري
ونظام اخلدمات، ــة في كلف املســاهمة نظام
واللقاحات. األساسية باألدوية والتموين اإلمداد

احمللية. والسلطات احمللية االس إشراك ومت

من كاملة مبشــاركة ــذ البرنامج تنفي ــم ويت
األولى على مرحلتني: ــري تطبيقه ويج اتمع،
املبكر مع للعمل والثانية القائمة، املشاكل حلل
أثناء التشغيل. مشاكل حدوث ملنع اتمعات

وزارة كوادر ــن م البرنامج تدريب 20 ــَن وَتََضمَّ
واملهارات باملعارف تتمتع والتي العامة، الصحة
في اتمع مشــاركة مفهوم لتطبيق الكافية
الكوادر ــذه ه أُختيرَت ــد وق ــة. الصحي اإلدارة
تشكيل ومت مع قيادة الوزارة. وبتنسيق بعناية،
الصحية، وَدُرِّبَت_كما تشكيل) اللجان (وإعادة
اإلدارة، ــى الصحيون_عل ــون العامل دُرَِّب
النظم الصحية. وتطبيقات واألنظمة الداعمة،
املعارف تبادل على امليداني العمل ــاعد س وقد
عزز احمللية، كما واتمعات املدربني بني واخلبرات
مواصلة خالل ــن م اتمعات بالصندوق ــة ثق

املشاريع. استمرارية لضمان جهوده
حل الكثير اإلشراف، عملية ثمار أهم من وكان

وزارة بالتزامات املرتبطة املرافق مشــكالت من
واحملافظة، وأحياناً املديرية مستوى على الصحة
يكن معينة (لم ــردات مف صارت كما مركزياً.
أوساط في تتردد قبل) من الشــيوع ذلك لها
املساهمة مشــاركة اتمع، مثل: اتمعات،
ــر حصر األس قائمة ــات، اخلدم ــة كلف ــي ف
الشفافية... الدواء، كلفة ــتعادة اس الفقيرة،

املديريـة نظـام منـوذج لدعـم تطويـر
الصحي

بني الفجوة تضيق ــى البرنامج إل هذا ــدف يه
والسلطات اتمعات احمللية في املعنية الهيئات
الهيئات احمللية وتوعية املديريات، في ــة الصحي
التي تتبناها وزارة اإلصالح الصحي بسياســة
الصحية. اإلدارة في الشراكة وبأهمية الصحة،
أســاس جتريبي في على البرنامج تنفيذ ــم يت
واحلديدة ــاء صنع محافظتي في ــات مديري 6
دولية حكومية ــر غي منظمة بالشــراكة مع

متخصصة.

سنوات، مضى ثالث خالل ذ البرنامج يَُنفَّ وهذا
تطبيق أن ُوِجَد وقد ــط. فق عام ونصف منها
التي هذه املناطق في الصحي للمديرية النظام
تعترضه املعيشــي واخلدمي الفقر من تعاني
والتنظيم اإلدارة ــف ضع مثل معيقة عوامل

ــز "الطفولة مرك ــدم يق
ــة امان ــي  (ف " ــة اآلمن
ــات خدم ــة)  العاصم
الشوارع، الطفال متعددة
الصندوق دعما من ويتلقى
ــب، التدري ــالل خ ــن م
وحشــد وتطوير االنظمة
وغيره..(أحد املالية ــوارد امل
يأويهم ــن  الذي األطفال
متيزه يعرض شهادة املركز

الدراسة) في
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عدن) – (املنصورة للتنمية اخلاصة االحتياجات ذوي جمعية

لن ً أبدا العاملني.. ولكن رب قدرة على لنا اعتراض فال اخلاصة، االحتياجات ذوي من نكون أن قدرنا "إذا كان
واإلميان". الصبر معاني اآلخرون منها يتعلم كفاح مدرسة وسنكون من العاجزين، نكون

تأهيل هدُف أنشطَتها يتصدر كما اجلمعية_متاماً إصدارات معظم األزر ــد وش ــاة املواس عبارات تتصدر
العامة، االجتماعية احلياة في لدمجهم ً متهيدا والذهنية اجلسمية قدراتهم مع يتناسب مبا املعاقني وتدريب
(مثل: ذه املركز ينفِّ الذي التدريبي البرنامج في تأهيلهم على املســاِعدة ــائل الوس توفير خالل من وذلك
امليسرة..). الصغيرة القروض املشاغل، وحتى الورش، األطفال، شلل كراسي املتحركة، الكراسي األجهزة،

اتفاقية بني اإلمنائي (مبوجب املتحدة األمم برنامج من بدعم 1990 عام تأسس للمعاقني، ً واحدا ً مركزا كان
االحتياجات جمعية لذوي صار ثم الدولية).. العمل ومنظمة والعمل االجتماعية الشؤون ووزارة البرنامج
طاقم ــيِّره واحد يس مكاني في إطار معاً تعمل مراكز 3 عن عام 1999، واآلن عبارة مايو ــي ف ــة اخلاص
احلركية، من اإلعاقة: أنواع 3 واجلمعية تستقبل اإلناث). من منهم 21) 32 شــخصاً من مكون وظيفي

عاماً). 36-16 بني أعمارهم تتراوح (ممن البسيطة  الذهنية واإلعاقة والبكم، الصم
املعاوز وحياكة اخلياطة مشاغل التدريب يضم مجال أن اجلمعية، مديرة باشــميلة، ليلى األخت وتضيف
(بقسمني النجارة اجللدية، الصناعات ونسائي)، رجالي وقسمان: وإنتاجي، تدريبي مشــغالن: منهما (لكل
على أصبح يســتحوذ املركز واحد_أن آن والطريف وامللفت_في وإنتاجي)، احلاســب اآللي. تدريبي أيضاً:
بالتأثيث يتعلق ما وكذا الطبية، والهيئات الصحية املرافق ــي ف العاملني مبالبس املناقصــات اخلاصة كل
في يباع اإلنتاجي احلياكة مشغل إنتاج أن مارس 2003. كما شهر في يبدأ كامل ملدة عام كذلك، وذلك
من األجر معينة نسبة (تعود عموماً السوق به في املعمول األجر نفس منح العاملني ويتم احمللي، السوق
منتجاتها ورشة النجارة وتسوِّق ذاته). املركز ولتطوير العمل، وأجور التشغيل صرفيات لتغطية املركز إلى
وكذا عدن، في والصحة املالية مكتب موظفي ومع والتعليم)، التربية (كوزارة املرافق ــاق مع بعض باالتف
عموماً. السوق سعر وبنفس بالتقسيط املنتجات هذه من على عدد احلصول ميكن ــر، بحيث األس بعض

كالتعريف مجاالت في مدارس 3 معلِّماً ومعلمة في 266 ــل لتأهي اجلمعية االجتماعي الصندوق ــم دع
باملعاقني، خاصة "رامبات" تركيب مت كما معهم، والتعامل املعاقني وكيفية استقبال ومسبباتها، باإلعاقة
املبكر للتدخل مركز إلنشــاء للجمعية آخر مبنى إضافة الصندوق يدعم كما املدارس. تأهيل عن فضالً
من املتخصصني واختيار وتدريب طاقم وترفيهية، وصحية تأهيلية 3 سنوات)، وتطبيق برامج ســن (من
في تدريبية الطاقم لدورات سيخضع أفراد حيث اخلاصة، التربية وفي واالجتماعية، النفسية اجلوانب في
عام خالل اجلديد املركز هذا العمل في إجناز االنتهاء من أن يتم ــع الفئات. ويتوق هذه مع ــات العمل تقني
التعويضية األجهزة وتوفِّر املعاقني مع دولية تعمل حكومية ملنظمة غير دعماً م الصندوق ايضا ويقدِّ .2004
أحذية إلى باإلضافة و50 جهازاً تعويضياً، صناعياً طرفاً 24 اجلمعية شهرياً حوالي تصرف حيث واملسانِدة،
خضعوا مريضاً 1،688 حوالي عام 2003 خالل زاره الطبيعي للعالج قسم وثمة ونعال... طبية وعكازات
قطعة 1،483 الصناعية قرابة ورشة األطراف أنتجت كما 6،169 جلسة، نحو عددها بلغ عالجية جللسات

مياثلها.. وما والكراسي والنعال األطراف من
الفني التعليم وزارة من معمدة للناجحني شــهادات ومتنح عام، كل الكمبيوتر في دورات اجلمعية تنظم
لصيانة ثالثة ورشة جتهيز ويتم واللحام، الكهرباء جديدتان: ورشتان ً مؤخرا أضيفت وقد املهني. والتدريب
"نادي على والتردد للمرضى، الطبيب معاينة فيها مبا باان، املركز خدماته كاملة ويقدم املنزلية. املعدات

واألطفال. النساء وقسم الدماغي" الشلل
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في ــحٍّ ُش ــراف، اإلش نظام غياب والتخطيط،
ــائية النس (وخاصة للخدمات مة املقدِّ الكوادر
إلى يفتقر اخلدمات ــن املتوفر م وحتى منها).
عليه. اتمعات إقبال يضعف وبالتالي اجلودة،
تطبيق على املساعدة إلى املشروع هذا ويهدف
من خالل املديرية الصحي بكلفة قليلة ــام نظ
وتوفير ــط والتخطي ــم والتنظي اإلدارة ــز تعزي
املرافق الصحية وضع وحتســني املؤهلة الكوادر
قبل التدريب ــى عل املشــروع ويركز القائمة.
وإشراك اإلشراف، نظام وتعزيز اخلدمة وأثناءها،
في املديرية احمللية الصحية واالس ــادات القي
نظام تطبيق في التكاملي ــا بدوره وتعريفها
االخرى. ــة الصحي والنظم ــي الصح املديرية

مخرجات املشروع
من املشــروع تدريب املتوقَّعة ارجات أهم من
توفير ــادة على زي ــة مجتمع للعمل قابل 28
االقبال وتشــجيع اإلجنابية، ــة الصح خدمات
صحياً كادراً 17 النساء، تدريب ِقَبل من عليها
مرافق في الصحية الرعاية لتقدمي متوســطاً
مولدة 20 ــي الكادر، تدريب ف من نقص تعاني
للحوامل أساسية خدمات بتقدمي تقليدية تقوم
6 وتشــكيل اآلمن، التوليد ــي ف واملســاعدة

تدريب وكذا أعضائها، وتدريب صحية مجالس
النظام احمللية الســتكمال االس من ــني ممثل
ودراســة املســتهدفة املديريات في ــي الصح
لتلبيتها ــط والتخطي الصحية ــات االحتياج
ــيتم س كما ــة للتنفيذ. احمللي ــوارد امل ورصد
املديريات، مســتوى على صحية فرق 6 تدريب
واقتراح املوقعي، والتدريب ــراف اإلش مهمتها
التنفيذية اخلطط ووضع للمشــكالت، احللول
في دورٍ وَلَِعُب الصحية، املرافق أداء لتحســني
إدارة في للمشــاركة احمللية اتمعات ــك حتري
بواســطة اللجان الصحية الصحية اخلدمات

أدائها. ومتابعة بتدريبها ستقوم التي

قطاع الفئاتذات االحتياجاتاخلاصة

القطاع هذا العام في خالل ــت التدخالت تنوع
ودعم مؤسسي تدريٍب مشــروَع 18 لتتضمن
ذات الفئات مع عاملة ومؤسســات جلمعيات
أنشطة لدعم مشروعاً 14 االحتياجات اخلاصة،
الدامج التعليم ــى عل التركيز تعليمية_مع
مشاريع حلماية الشاملة_و6 ومفهوم التربية
لدعم أخرى مشاريع و6 السكن، ظروف وحتسني

ــم ــف يتعل كفي ــل طق
"برايل" بطريقة
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النفســية الصحة فيها صحية_مبا خدمات
تقديرية 44، بكلفة مشاريع القطاع (إجمالي
التراكمي اإلجمالي دوالر). ويصل مليونَْي تقارب
168 مشــروعاً، إلى ــاريع القطاع ــدد مش لع
مليون دوالر. 12 حوالي تبلغ تقديرية بتكلفة

متعددة مثل: التدريب مجاالت ــب جان وتضمن
للمعاقني، ــج الدم االتصــال، ــائل ووس اإلدارة
قبل ما التأهيل اإلشارة، لغة الكفيف، تعليم
على ــاً، التدريب ذهني تأهيل املعاقني ــج، الدم
تضمنت تدخالت كما املبكر. والتدخل النطق،
العالج للمعاقني، املهني والتأهيل التعليم في
للدور املعيشــية الظروف حتســني الطبيعي،
النســاء ظروف حتســني اإليوائية، االجتماعية
باإلضافة املســنني، دور ــزالء في الســجون ون
إيجاد استهدفت التي ــائية اإلنش األعمال إلى
ترميم أو املعينة األنشــطة منشــآت الحتواء
غير إنشــائي ــي من وضع تعان قائمة ــاٍن مب
ور والدُّ املراكز من عدد مت جتهيز كذلك مناسب،
من نها متكِّ التي اإلدارية واجلمعيات بالتجهيزات

أدائها. حتسني

لألطفال في وطنية دعم إسـتراتيجية
والشباب للطفولة واخرى صعبة ظروف
الس دعم 2002 ــام الع في الصندوق ــى تبن
إستراتيجية إلعداد والطفولة لألمومة األعلى
ــة، وذلك ظروف صعب ــي ف لألطفال ــة وطني
فني ودعم اليونيسيف منظمة مع بالتنسيق

2003 العام ــالل خ مت الدولي. وقد البنك ــن م
يتناول ــتراتيجية اإلس من ــزٍء ج من ــاء االنته
صعبة ــروف في ظ األطفال ــع بالتحليل وض
املعاقني، ــداث، األح الشــوارع، أطفال (األيتام،
ــة أوضاعهم بأوضاع ومقارن الفتاة) ــة والطفل
أيضاً حتليالً هذا اجلزء م ويقدِّ اآلخرين.. ــال األطف
الظروف، في تلك األطفال هؤالء وقوع ملسببات
ه املَوجَّ للتعامل القائمة والبرامج وللسياسات

وقضاياهم. األطفال لهؤالء

األطفال وضع عرض في الصندوق ــارك ش كما
القائمة في اليمن، واجلهود ــة صعب ظروف في
وذلك التحسني.. ومتطلبات أوضاعهم، ملعاجلة
نظمها البنك الدولي ــة العمل التي في ورش

بواشنطن. الرئيسي مقره في

ــع أيضاً_وبشــراكة م ــدوق الصن ــاهم وس
اإلعداد ــي الدولي_ف البنك ــن م فني ــق فري
ــتراتيجية الوطنية ”اإلس لتطوير ــر والتحضي
في احلكومة ــب والشــباب‘‘. وترغ ــة للطفول
لتشــمل ــتراتيجية اإلس هذه نطاق ــيع توس
ــع م ــام، ع بشــكل والشــباب ــة الطفول
ذوي والشــباب من ــال األطف ــى عل ــز التركي
لذلك. اإلعداد حالياً ويتم اخلاصة. ــات االحتياج

بناء ــدوق الصن ــم يدع
ومراكز وحدات وتشــغيل
ــف مختل ــي ــة ف صحي
املناطق (الوحدة الصحية
محافظة "األشمور"، في

حجة)
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الرعاية االجتماعية تطوير مراكز وَدُور في "اإلسناد" ودوره

اإلقليمية واملؤسســات املنظمات من عدد مع ــاون الســبعينيات، وبالتع أوائل احلكومة_في ــت قام
اخلاصة، االحتياجات ذوي تســتهدف االجتماعية التي الرعاية وَدُور من مراكز عدد والدولية_بإنشــاء
بصورة خدماتها املراكز هذه قدمت واملنظمات، املؤسسات دعم هذه ظل وحتديداً املكفوفني واأليتام. وفي
التشغيل ميزانية كضعف بســبب عوامل أداؤها، وضعف ــاءت، س املراكز هذه خدمات أن ُمْرِضَية. إال

املراكز. هذه في واملالية وقصور األنظمة اإلدارية

وزارة بالتعاون مع املشكلة لهذه حلول إليجاد السعي بدأ ور، والدُّ املراكز هذه مع الصندوق وخالل عمل
منها اخلطوات، من عدد اتخاذ خالل من املراكز) هذه عن (اجلهة املسؤولة والعمل االجتماعية الشؤون

اخلاصة. ذوي االحتياجات تعمل مع حكومية فاعلة إلى جمعيات غير إسنادها فكرة

إلى االجتماعية في مراكز الرعاية واخلدمات املوارد إدارة على إحالة مســؤولية ــناد اإلس فكرة تعتمد
والقطاع اخلاص، احلكومي اجلانب ودعم إشراف على اإلبقاء مع بالكفاءة، تتمتع حكومية غير منظمات
واإلدارية، املالية االستقاللية إليها اجلمعيات املسند منح مع الشفافية، على تعتمد أسس وفق وذلك

الدائها. تقييم دوري وإجراء

2002 لعام رقم (58) اإلسناد الئحة استصدار وكذا ومالياً، فنياً اإلسناد، عملية دعم الصندوق وقد
من لتمكينها املراكز هذه إليها أُسِنَدت التي الحقة_اجلمعيات مراحل الوزارة. كما دعم_في ِقَبل من

أدائها. ذاتياً، وتفعيل ادارتها

أنشئ والذي العاصمة، بأمانة للمكفوفني" النور "مركز هو اإلسناد لعملية االيجابية أفضل النماذج ومن
والتأهيلية اخلدمات التعليمية إلى تقدمي ويهدف باملكفوفني، يُعنى صنعاء في مركز كأول 1975 عام
لهؤالء، داخلياً سكناً املركز يوفر الريف_حيث من القادمني الكفيفني_وخاصة واالجتماعية لألطفال

لهم. الداخلي السكن توفير مع الثانوي، التعليم إنهاء حتى املركز ويتم تعليمهم في

املعلمني من كبير عدد له أُعُتِمد حيث تدنت، املركز يقدمها واإلدارية التي التعليمية اخلدمات أن ــر غي
املستهدفني، غير من االفراد كبير لعدد مأوى املركز أصبح كما يؤدونه.. دور يوَجد وال لهم حاجة ال الذين
امللتحقني عدد االطفال وتقلَّص التعليم، سن في ــتقبال املكفوفني اس على قدرته ضعف إلى أدى مما
من التعليم تطوره عدم عن فضالً أجلها، من املركز وُِجَد التي اخلدمات تقدمي دون حال الذي األمر باملركز،

املعاقني. لدمج العاملي ه التوجُّ يواكب مبا الى التعليم الدامج، اخلاص

والتي العاصمة، في أمانة لرعاية الكفيفات" األمان "جمعية إلى املركز ــناد مت إس الالئحة، وبعد صدور
اجلمعية قامت من الصندوق، وبدعم للكفيفات.. تقدمها التي األنشطة إدارة في كفاءتها عنها ُعرِف
اجلمعية وقامت للمكفوفني املستهدفني. يقدمها التي وحتسني اخلدمات املركز، في األوضاع ترتيب بإعادة
الصف حتى والتعليم التأهيل م يقدِّ حيث الدمج، قبل ما ملرحلة تعليمياً ً مركزا ليصبح املركز بتغيير دور
ملتحقني الكفيفون ويظل خارجية، مبدارس الطلبة يتم إحلاق بعدها ــاس.. مرحلة األس الســادس من
في لهم دعم اجلمعية واملركز مواصلة مع الثانوي، تعليمهم إنهائهم حلني للمركز الداخلي بالســكن

املتطلبات.. من وآالت "البرِكنز" وغيرها "برايل" بطريقة املناهج توفير خالل وذلك من املدارس، هذه

واألدوات ــائل بالوس الهادفة إلى تزويد املركز ــاريع املش من عدد تنفيذ في اجلمعيَة ــدوُق الصن ــم ودع
وقد شفاف. وإداري ومالي محاسبي وتأسيس نظام معلمي املركز، وتأهيل باملكفوفني، اخلاصة التعليمية

وآلية عمله. إدارته تغيير مت أن بعد جذرية في املركز بصورة اخلدمات حتسنت
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املتكامل التدخل برنامج

2001 ــام ع ــج ــذا البرنام ه ــر تطوي ــدأ ب
التجريبية_أربع ــه مرحلت ليســتهدف_في
احتياجاً للخدمات أكثر املناطق من هي مناطق
عدد مستوى على البرنامج ذ ــية. ويَُنفَّ األساس
هي: احلديدة، ــات، محافظ أربع في القرى ــن م
يتم حيث ــة، ــة العاصم ــران، وأمان عم أبني،
بغرض ــدد القطاعات متع مجال في ــل التدخ
ــية، األساس التنموية االحتياجات وتلبية توفير
القدرات البشــرية تنمية ــى عل التركيز ــع م
في للمشــاركة دور اتمعات احمللية وتفعيل
العمل آليات إحياء خالل من ــة مناطقها تنمي
تعبئة املوارد ــى عل وتدريبها املنظم ــي اجلماع

بكفاءة. املتاحة

ــنوات س خالل مراحل بثالث مر البرنامج ــد وق
أنشــطة حراك على ــتملت ــه، اش ب العمل
من ــية األساس االحتياجات وتوفير اجتماعي،
من املنتخبة التنمية جلان قدرات وبناء اخلدمات،
االقتصادية. اجلوانب تفعيل في والبدء ــع، اتم

العمل ــدأ ب البرنامج، ــن م ــي العام األول فف
ــية األساس للخدمات حتديد االحتياجات على
املياه إلى االحتياج ــا فيه برز والتي وتنفيذها،
الوقت، نفس وفي والتعليم.. الصحي والصرف

التنمية احمللية في جلان تدريب على العمل جرى
لَِعب من لتمكينها قدراتها لبناء املناطق هذه
ومر بناء احمللية. ــات للمجتمع دورها كممثلة
مراحل، وهي: اللجان_بدوره_بعدة قدرات هذه
التنموية املفاهيم يتناول (الذي املعرفي ــاء البن
عمل وتنظيم الطوعي..) والعمل كاملشــاركة،
باملشــاركة، إلدارة األنشــطة التنموية اللجان
هذه اللجان، وتقســيم العمل ــام مه وحتديد
في برز ــم ما وأه لها.. اللوائح ــع ووض فيها،
للعمل، كأساس املشــاركة تبني املرحلة هذه
ــات احمللية. اتمع في ــان اللج دور ــل وتفعي

ــز التركي مت ،(2002) ــي الثان ــام الع ــي وف
املداخل ــي متثل الت االجتماعية اجلوانب ــى عل
النساء مع العمل وأهمها: للعمل، األساسية
األمية)، ومواصلة محو مراكز ــح فت خالل (من
وتشــغيل (إلدارة التنمية ــان جل ــدرات بناء ق
خاص اهتمام ــاء مت إعط ــا كم املشــروعات)..
موضوعات عدة املتضمنة ــة الصحي للتوعية
وهي: ــذه املناطق، له ــياً أساس احتياجاً متثل
التغذية، احلمى"، "إدارة املالريا، ــة مرض مكافح
املياه، وطرق العامة، الصحة احلامل، األم رعاية

اإلسهال.. حلاالت والعالج الوقاية

بكلفة مشروعاً 11 تطوير مت ،2003 وخالل عام
على ركزت دوالر، ــون 0.5 ملي تقارب ــة تقديري

على أصم طفل مساعدة
(احلديدة) النطق تعلم
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املدارس، توسيع عن طريق دعم التعليمي اجلانب
املعلمني، ــحِّ ُش ملشــكلة حلول عن والبحث
مع األهالي الفتاة تعليم مشــكلة ومناقشة
أنشطة دور تعزيز وكذلك والســلطات احمللية،
الصحية والبيئية، مع في التوعية األمية محو

واألمومة. الطفولة رعاية على التركيز

اجلوانب دعم إمكانيات يتحسس البرنامج وبدأ
األنشطة عدد من تنفيذ طريق االقتصادية عن
جانب وإدخال والنحالني، املزارعني إلى ــة املوجه
منطقتي في املنتجة ــة املنزلي احلدائق ــة زراع

و"أحور".. "اللحية"

وتدريب االجتماعي، أنشطة احلراك تواصلت كما
اتمعية، التعاقدات مجاالت في التنمية جلان
االس بالتنســيق مع تنموية خطــط إعداد
وتســويقها.. التمويل مقترحات إعداد احمللية،
اللجان على هذه اعضاء ــب لتدري اإلعداد وبدأ
وسيتم تعاونيات، تنموية أو جمعيات تأسيس

العام القادم. هذا النشاط تنفيذ

ضمن لعدد املشاريع اإلجمالي التراكمي يصل
28 الى ــل املتكام التدخل ــج برنام ــق مناط
مليون 1.5 جتاوزت تقديرية بتكلفة مشــروعاً،

دوالر.
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املؤسسي والدعم التدريب وحدة
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مشــروعاً في  95 تطوير 2003 العام خالل  مت
والدعم (التدريب للوحدة القطاعني الرئيســني
2.8 تصــل إلى تقديرية بتكلفة املؤسســي)
عدد بلغ ــاً، تراكمي .(15 (اجلدول دوالر ــون ملي
بتكلفة مشــروعاً، 340 القطاعني ــاريع مش

دوالر. ماليني تقارب 7 تقديرية

التدريب قطاع
التدريب منظمات قطاع ــاريع مش استهدفت
مجتمعية، ــات وفئ وغير حكومية، ــة حكومي
أفراد مقاولون، ــاريون، (استش والقطاع اخلاص
ودوراٍت وبرامَج مدربني، تدريب آخرون)، وشملت
(إحداهما ــل عم ــَتْي متنوعًة، وورش ــًة تدريبي
لكوادر الصندوق ــة ــاريع التنموي املش إدارة في
ــاريي الصندوق، استش ــض وبع ــي االجتماع
واملستفيدين للممولني مت نُظِّ تشاورية واألخرى
املشكالت على للتعرف الصندوق ــاريع مش من
ــاريع الصندوق املتعلقة بتنفيذ مش والقضايا

احملافظات). مختلف في

وجهات الصندوق ملشاريع مدربني تدريب
حكومية وغير حكومية

التوعية ــل مث مجاالت، عدة التدريب شــمل
ملشاريع البيئي األثر وتقييم الصحية والبيئية
األشــغال األمية، محو ــرق ط والبيئة، ــاه املي
األعمال في املنزلية النفايات استخدام اليدوية،

في االجتماعي ــه ــة، التوجي ــة اليدوي الفني
والتطريز، اخلياطة ومعدات آالت املدارس، صيانة
االجتماعي، ــوع اتمعية وأدوار الن املشــاركة
االقتصاد املؤسســي، والبناء اإلداري ــر التطوي
والتخطيط والتصنيع الغذائي، اإلحصاء املنزلي

التربوي.

متنوعـة تدريبيـة ودورات برامـج
واملنظمـات واملقاولـني لالستشـاريني

احلكومية وغير احلكومية
التدريبية ــدورات وال البرامج مواضيُع ــت تناول
حتليل املشــروع، حياة دورَة التنموية، املفاهيَم
تأهيل ــة واملؤسســية، التنظيمي املشــكالت
ملســاندة العمل الريفيني اجلامعيني ــة الطلب
التعاقدية ــدوق الصن ــاليب أس التنمية، ــي ف
اتمعية، ــان اللج ــدرات ق بناء ــة، والتنفيذي
إنتاج اقتصاديات املاجنو، أشجار وتطعيم إكثار
والتصدير، ما بعد احلصــاد ــات ممارس احلليب،
ــرق تخزينها، وط للمبيدات اآلمن االســتخدام
تأهيل املســتدامة، الزراعة في القدرات تنمية
الكالب االحتاد التعاوني الزراعي، مكافحة كوادر

الضارة. واحلشرات املسعورة

احمللية االس بناء قدرات
مع وتنسيق التعاون تنظيم تصور عن وضع مت
املؤمتر في عمل كورقة وتقدميه احمللية، ــس اال
2003م. أبريل ــي ف الالمركزية لدعم الوطني

ــز  ــي "مرك ف ــات متدرب
(أمانة ــب" للتدري ــم نق

العاصمة)
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دعم إلى يهدف تدريبي برنامج َذ وَنُفِّ َم ُصمِّ كما
اجلوانب في احمللية االس أعضاء وتطوير قدرات
قدراتهم ــة وتنمي واملؤسســية، ــة التنظيمي
العمل ــن ورش م عدد خالل ــن م ــة، التحليلي
الهيئات ــن م املنتخبني ــة لألعضــاء التدريبي
وكذا احملافظات، في ــة احمللي للمجالس اإلدارية
وجرى املديريات. مستوى على العاديني األعضاء
سلســة َعْقد مرحلتني: على البرنامج تنفيذ
وميســرين مدربني إلعداد ــل العم ــن ورش م
واالستشاريات االستشــاريني بني من محليني
ــي احملافظات ف وفروعه ــدوق للصن ــني التابع
تنفيذ ثَمَّ ــج.. ومن البرنام لتنفيذ ــم وتأهيله
ورؤساء العامني األمناء الذي استهدف البرنامج
االجتماعية واللجان واخلدمات التخطيط ــان جل
عدن حملافظات ــات التابعة املديري من عدد في
مواضيع التدريب وتضمنت واحلديدة وحضرموت.
باملشاركة اجلديدة التنموية واالجتاهات املفاهيم
واالعتماد ــني  والتمك ــتدامة واالس اتمعية
وعمل واألهداف املشــكالت حتليل على الذات،
الصندوق وإجراءات سياسات مشــتركة، خطة

للتنمية. االجتماعي

احمللية التجمعات
اللجان وتشكيل تدريب في التدخل ــيع مت توس
وتطوير حتسني املشاريع)_بهدف اتمعية (جلان
وضمان قبل الصندوق من املمولة املشاريع إدارة
مع والتنسيق التعاون ــتمراريتها_وتطوير اس
ــاريع مش تنفذ التي ــات احمللية املنظم بعض
مثل "برنامج تطوير ــاريع الصندوق، ملش مماثلة
املســاعدة تطوير و"برنامج احمللية" اتمعات

.(IDAS) القطاع الزراعي" في الذاتية

املؤسسي الدعم قطاع
غير حكومية منظمات القطاع هذا استفادت من
التالي: النحو على ــة احلكومي األجهزة وبعض

احلكومية غير املنظمات
والتجهيزات املدربني بعض الدعم توفير شمل
وتطوير البرامج لتحســني الضرورية واملعدات
بعض ــا تنفذه ــي الت ــة الداخلي ــة التدريبي
محافظات، عدة في ــر احلكومية غي املنظمات
واملنظمات ميدانية للتعاونيات مسوحات تنفيذ
في لألطفال ــني جتهيز مكتبت وكذا ــة، األهلي
واحملويت، باإلضافة ــان) (كوكب ــبام ش مدينَتْي
تطوير مشــروع ضمن وذلك الكتب، توفير إلى
وقت في ســت مكتبات_أسســها الصندوق

التدريبية الفصــول  احد
املستفيدات من موعة
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ضمنها ــن وم العاصمة، ــة أمان ــابق_في س
توفير معدات مت التي األوملبي" ــز املرك "مكتبة

الكتب. عن فضالً لها،
 

احلكومية املؤسسات
احلكومية، األجهزة ــن م لعدد الدعم تقدمي مت
اجلهات هذه ــل عم تطوير لإلســهام في وذلك
شمل املؤسسي. البناء من مختلفة جوانب في
تطوير في تسهم ومعدات جتهيزات الدعم توفير
املنتجة، برامج األسر اســتهدفت اإلداري العمل
وجتهيز ــاء بن وكذا لالحصاء، ــزي املرك ــاز واجله
الضالع محافظتي في ــن للتدريب املهني مركزي
ــات للهيئة العامة للمواصفات بيان قاعدة وإب،

واملقاييس.

التربية دعمها وزارة ــي مت الت اجلهات أهم ومن
األنشطة تضمنت مشاريع 8 خالل من والتعليم
واهمها اتلفة، واملعدات والتجهيزات التدريبية
احلكومية ــدارس امل يتبعون ــني موجه تدريب
والصحي اإلرشاد االجتماعي مجال في باألمانة
النموذجية ــدارس امل معلمي تدريب ــي، والبيئ
ــاليب في أس حديثة ــرق ط على ــة التجريبي
دعم اآلباء.. كما مجالس تدريب وكذا التعليم،
والتخطيط لإلحصاء العامة ــدوق اإلدارة الصن
ومكتب والتوجيه، األنشــطة وإدارتَْي التربوي،
التدريب والدعم خالل وذلك من باألمانة، التربية

التجهيزات. وتوفير الفني

الكبار االمية وتعليم محو برامج دعم
دعم بهدف من االنشــطة العديد ــذ تنفي مت
من خالل الكبار ــم وتعلي محو األمية ــود جه
محو ومراكز استهدفت جمعيات مشاريع عدة
تدريبية ملعلمات تنفيذ 27 دورة مت حيث األمية،
إب، تعز، احلديدة، شبوة، في ــنة أولى أساس س
جتربة الصندوق ــم العاصمة. كما دع ــة وأمان
9 في عر خالل الشِّ من التعليم طريقة اختيار
وكذا دعم واألمانة، صنعاء محافظة في فصول
في تعليمية فصول 3 في التوليدية ــة الطريق
وتأثيث املعلمات تدريب خالل من ــك وذل عبس،
الدعم م ُقدِّ ــا كم ــية. الدراس بعض الفصول
برنامج أسسها جلمعيات األمية لنشاط محو
البيضاء من كل ــي ف احمللية اتمعات تنمية
وكذا املعلمات، ــب تدري الدعم وشــمل واا.
في مجال اجلمعيات، هذه أعضاء بعض تدريب
كذلك ثالثة وشــمل الدعم املشروعات. إعداد
حيث صنعاء، محافظة ــي ف األمية حملو مراكز
تدريب وكذا املراكز، وجتهيز ترميم أعمال َذت نُفِّ
عن فضالً ــة، على اخلياط وطالبات ــات معلم
لنشــاط وحدة وجتهيز األمية حملو فصول جتهيز

التدبير املنزلي.

األمية محو ــود ــدوق كذلك جه الصن ــم ودع
محو كتب طباعة ــالل خ من الكبار ــم وتعلي
ألف (عشرون أســاس للســنة األولى األمية
"املهارات كتاب وطباعة األول)، للجزء نســخة
دليل وطباعة آالف نســخة)، (ثالثة ــة" احلياتي
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آالف (ثالثة الكتاب والثاني من هذا األول اجلزئني
قدرات بناء الى ــة باالضاف جزء)، لكل نســخة
خالل (األمانة) من ــة األمي حملو ــة اإلدارة العام
في مجال ــوادر الك وتدريب ــني املوجه تدريب

ونظام اإلحصاء. اإلدارة والكمبيوتر

ــل للتعريف عم ورشــة العام خالل ــَدت وُعِق
وتعليم األمية محو مجال في اجلديدة بالتجربة
واملوروث الشــعر خالل ــم من (التعلي ــار الكب
محو جهاز عن فيها ممثلون ــارك ش الشعبي)،
املنظمات ومكاتب الدولي ــك البن وعن األمية،

اجلمهورية. في املتواجدة الدولية

البرامج تقييم
إلى امليداني والنزول املتابعة زيارات تكثيف جرى
التنفيذ)، وذلك وحتت (املنجزة ــاريع املش مواقع
والتعرف املشاريع، هذه ــتمرارية من اس للتأكد
والعمل بعضها، تواجه التي املشــكالت على

حلها. على

البيئية لآلثار ــي امليدان بالتتبع القيام مت ــا كم

ضمن برنامج ــذة املنف ــاريع للمش والصحية

لتقييم ــي ميدان نزول وتنفيذ ــاه، املي ــاد حص

مجال في النحالني ــب لبرنامج تدري األثر بيان

دورات تسع شمل (والذي النحلية الثروة تطوير

وإب تعز ــات محافظ في ــني ــة للنحال تدريبي

خالل التقييم ــج). ومن وحل واحلديدة والضالع

النوع هذا لتطوير امكانيات على التعرف أمكن

املوقعي التدريب ومميزات التدريبية البرامج من

مناطق إلى والتجهيزات ــب التدري طاقم (نقل

تخفيض على ــاعد س الذي االمر ــني) النحال

التدريب. كلفة

املنزلي االقتصاد ملكون التتبع امليداني وتواصل

ــاريع دعم مش الصندوق ضمن ــه ــذي دعم ال

ــتفادتها اس األهلية لقياس مدى ــات اجلمعي

التتبع تغيير ــذا ونتج عن ه املكون. ــذا ه من

تدريب يتم اال، بحيث هذا في التدخل نوعية

وحفظ تعليب ــرق ط على الريفية ــات اجلمعي

املنتجات فائض من الغذائية املشتقات وتسويق

اتلفة_بدالً عن التركيز املواسم في الزراعية

فقط. احلضرية األهلية اجلمعيات دعم على
نقم ــي مركز ــة ف متدرب
العاصمة) (أمانة للتدريب
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عر) املوروث الشعبي (الشِّ خالل من األمية محو تعليم

أن املوروث باعتبار لنساء ريفيات، ه ُمَوجَّ جتريبي مشروع والكتابة القراءة لتعليم كوسيلة الشعر استخدام
محو األمية بفصول االلتحاق على النساء حتث والكتابة القراءة أداة لتعلم يكون (الشعر) قد الشــفهي
الشفهي الشعري واستمرارية التراث حماية على يساعد قد انه كما من التسرب، التخفيف على وتساعد
بان التي أكدت الكبار تعليم مجال في التربوية األبحاث نتائج من وانطالقا في البيئة اليمنية، املتوارث
لتحفز اليومية بحياتهم تتعلق موضوعات في والتحاور متنوعة، تعليمية وسائل الستخدام ضرورة هناك
والتحليل التفكير على حتث معاشة مواضيع في النساء بني التواصل مهارات وتنمي الذهنية قدراتهم

. والنقد واالستنتاج

التجربة بدء
باإلشراف املكلفات للمعلمات واملشرفات تدريبية دورة بعقد وذلك عام 2002، في سبتمبر التجربة بدأت

مبحو األمية. الشعر ربط في الفكرة صاحبة انثربولوجية وباحثة تربوية أخصائية قبل من

على املشرفات وترشيح أيضاً، املعلمات والختيار ريفية، قرى 5 الختيار محو األمية جهاز مع التنسيق مت
فوصل التجربة، أخرى إلثراء قرى 3 الصندوق للمشروع، وأضاف النهائي في التقييم واملشاركات التجربة
مطر، (قرية املساجد/بني أمانة العاصمة صنعاء وضواحي في محافظة ريفية 9 فصول إلى الفصول عدد
العاصمة) سلم/أمانة ودار احلارث، الروس، جوب/سنحان، مناخة/مناخة، احملجل/بني واملاورة/بالد ضبعان بيت
الرغبة لديهن الالتي النساء من عدداً التجريبية الفصول هذه استهدفت دارسة. 180 الدارسات عدد وبلغ

فقط. والكتابة القراءة بتعلم

مميزات الطريقة 
الناحية الطريقة_من هذه فإن ،2003 عام أواخر في مت الذي وفريق التقييم املعلمات نظر ــة وجه ــن م
لتأليف والبحث الكبار تعليم طرق في وحديثة جديدة لغوية تفاصيل معرفة من املعلمة ن األبجدية_متكِّ
في (وباألخص للدارسات وبسيطة ســهلة تُعتَبر أنها كما كتاب جاهز.. وجود عدم ظل في دروس خاصة
في الدراسة مبواصلة وال يرغَنب فقط، والكتابة القراءة يَرِْدَن تََعلُّم ملن ممتازة النائية) فهي الريفية املناطق
يردن ملن محفزة متهيدية مبثابة مرحلة تكون ميكن أن الوقت، نفس وفي محو أميتهن. التي تلي املراحل
عدد كلمات متوسط (وهي إمالئياً من 50 كلمة أكثر ــات من حفظ الدارس ن متكِّ وهي التعلم. مواصلة

للتجربة). املدة املقررة خالل الدارسة دفتر

ومتييز ومعرفة بعضهن) لدى أشهر (ثالثة قياسي زمن في التهجي من ن الدارسات أيضاً متكِّ الطريقة وهذه
كما أنها تساعد احلروف. بني اخللط في الدارسات أخطاء نســبة وتقلل وسليم، صحيح بشــكل احلروف
ألنها بنفسها ثقتها وتعزز الدارسة، لدى اخلوف واخلجل حاجز وتكسر املعلمة، مع والتعاطي التفاعل على
على قادرات ــات وتصبح الدارس الدرس. تأليف عملية في أساســي عامل إلى - الطريقة بهذه - تتحول

العامية. الكلمات وكتابة وقراءة مفيدة، شفهية وجمل عبارات وتكوين التعبير،

واحلوار التعبير على الدارسات لدى القدرة ي يَُنمِّ عر الشِّ طريق التعليم عن فإن التثقيفية، الناحية من أما
وهي للنص. الســليمة والصياغة البحث املعلمة على لدى القدرة ي ينمِّ أنه كما متنوعة، مواضيع في
مهارة على تطوير تساعد كما واالستنتاج، واملقارنة املالحظة على والدارسة معاً قدرة املعلمة تقوِّي أيضاً

الطرفني. لدى املنظم واحلوار التخاطب
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عمران)* (محافظة األمية ومحو والنسوي األساسي التدريب مركز

فاألقسام الدولي. البنك بدعم من عام 1975 تأسس الذي املركز في للتجول اجلهد بعض الى يحتاج االمر
فسيحة.. مساحة امتداد على تتوزع الدراسية ومكتب اإلدارة والورش والفصول

في االختبارات يؤدين الصباحية) (الفترة األمية" محو ــات رج التكميلية "الفصول بـ امللتحقات ــت كان
9-7 املستويات على موزعات دارسة، إجماالً 180 يبلغ عددهن للمركز. التابعة املباني من أحد الثاني الدور

الثانوي. واألول أساسي
إلى الســريع من االنتقال كثيراً تعاني علي الرداعي، أنها صالح شــمس املركز، مديرة على لم يكن يبدو
اللحام، (النجارة، عملية انتشــروا في خمس ورش متدرباً 86 تضم التي األساســي" التدريب "أقســام
اخلطى حثت حني حماســها ذروته وبلغ ونشاطاً، حيوية تتدفق كانت الســيارات). الســمكرة، الكهرباء،
واملتدربات موزعات على تخصصات ِمبَْقَدِمنا.. متدربة 143 لُِتشِعر النسوي" التدريب "أقسام إلى لتسبقنا
تنَس ولم والطباعة.. القدمية، واحلِرَف األعمال اليدوية، األشغال التريكو، والعملية، أعمال النظرية اخلياطة
والتثقيف التدبير املنزلي، في دروساً أيضاً الفصول_يتلقني جميع املتدربات_في أن إلى تنبهنا أن املديرة

والطفل). األم رعاية األسرة، تنظيم الطبيعية، (الرضاعة الصحي
أبوابها تفتح األمية" محو “فصول أن ــح توضِّ فبادرت الفضولية، أعيننا معلقاً في ــؤاالً س قرأت وكأنها
صف باإلضافة إلى (أساس) األوليني املرحلتني تضم وهي فقط، املســائية الفترة خالل دارســة لـ"261"

للمتابعة.
يعملون شخصاً حوالي 37 أنَّ عرفنا وهناك اإلدارة. مكتب في اجللوس إلى بالتعب، فدعتنا إحساسنا أدرََكْت
متدربة من تدرجت ثم الدارسات، ضمن كانت نفسها هي وأنها مدرسون)، ــات، مدرِّبات، (مدرس املركز في

أعوام. ثالثة منذ للمركز مديرة صارت أن للمدير_إلى نائبة ثم فمشرفة، مدربة، إلى
بشكل ترميم املركز دعم أنه فقد أفادتنا وزمالؤها املركز، مبساعدة قيامه وكيفية الصندوق، تدخل عن أما
"الهناجر" تقسيم وكذلك الخ)، طالء .. بالط، قمريات، (شبابيك، كاملة الفصول تأهيل إعادة وموَّل واسع،
بها التي جتود اتلفة املنتجات وتسويق لبيع محل وبناء وبابه، املركز ــور س وإصالح وترميمها، فصول إلى
أقســام قام بتأثيث كما ــبورات. وس ومزدوجة فردية كراٍس من الفصول تأثيث فضالً عن املتدربات، ــدي أي
أيضاً وقام الصندوق الطباعة. والسبورات وآالت (املوكيت) والفرش والطاوالت بالكراسي النســوي التدريب
لها) التابعة (والورش هذه األقسام إلى يتوافد حيث والسبورات، األساسي بالكراسي التدريب أقسام بتأثيث
األسمنت مصنع منهم في عدد ف وبُكم، والذين يُُوظَّ معوقني وُصم من اتمع ــرائح ش أفراد من الكثير
من اكتسبه مما ذاتياً البعض ويستفيد آخرون أعماال حرة في ورش خاصة، يباشر بينما مدينة عمران، في

املنازل. في أو بهم خاصة ورش في ومهارات معارف
إلى افتقرت التي ــية الدراس الفصول وضعية من الصندوق_يعاني تدخل املركز_قبل كان واســتطردوا:
هذه وجعلت بدون بالط.. ــات ومعظم القاع الكافي، والتجهيز األثاث والى ــة، والتهوي الزجاجية ــذ النواف

محدودية املنتجات. إلى أدت كما الدارسات، استقبال في محدوداً املركزَ والنواقُص الصعوباُت
فتح ، ومت ــات الدارس يســتقبل زاد عدد املركز أصبح فقد الترميم والتأثيث) بعد ً (وحتديدا التدخل بعد أما
فأصبحت األمية)، أحضان إلى جديد من ــدَن يَُع الســابق، في ، (ُكنَّ األمية محو رجات تكميلية فصول
من لتمكينهن ملحقة فصول إلى نقلهن وسيتم الثانوية، من املرحلة األولى الســنة في اآلن ــات الدارس

املرحلة. هذه حتى نهاية الدراسة مواصلة
الطباعة قسم في الصندوق وتدخل أكثر: على التوضيح املديرة هذا أوالً بأول، فشجع لنا ندوِّن ما يقال كنا
توظيف اآلن للمتدربات الالتي يتم مالءمًة أكثر ظروفاً وفر الذي األمر وأثاث، جديدة بآالت تزويده خالل ــن م

احلكومية باحملافظة. القسم) في الدوائر (من منهن اخلريجات

املركز  إلى كوادر الصندوق ألحد زيارة انطباعات من *
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واألصغر الصغيرة املنشآت تنمية وحدة
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في 18 مشــروعاً على العام التوقيع خالل مت
واألصغر، ــرة املنشــآت الصغي تنمية ــال مج
من لَة ُمرَحَّ ملشاريع تنفيذ الى متابعة باإلضافة
9 اجناز ومت مشروعاً، 12 وعددها سابقة سنوات
فضالً ،2003 عام ُوقَِّعت التي تلك من مشاريع
اإلعداد. حتت من املشاريع مجموعة إدخال عن

تنمية ــج برنام في ــتثمار االس ــغ إجمالي بل
دوالر، 1.1 مليون حوالي خالل العام املنشــآت
في الصندوق ــتثمار اس إجمالي ــك وصل وبذل
ــاريع للمش التقديرية (الكلفة البرنامج ــذا ه
الصندوق إنشــاء منذ التنفيذ) وحتت ــزة املنج
لستة وخمسني 5.1 مليون دوالر يقارب ما إلى

مشروعاً.

خالل األنشــطة عدد كبير من تنفيذ مت ــد لق
ففي اتلفة، ــات في القطاع 2003م ــام الع
تطوير على التركيز مت األصغر ــل التموي مجال
ــع القدرات ورف القائمة ــج البرام في ــل العم
مت اإلطار وفي هذا البرامج، إلدارة أدوات وتطوير
في وإنزاله اخلاص بإدارة القروض النظام تطوير
الدورات من عدد عقدت كما جديدة، ــع مواق 6
املالي والتخطيط التحليل مجال في التدريبية
ويعتبر األصغر، التمويل لبرامج ــتراتيجي االس
األصغر، للتمويل الوطنية املؤسســة إنشــاء
اجناز، أهم في اليمن، من نوعها األولى املنظمة
كبيراً في املؤسســة دوراً أن تلعب يؤمل حيث

اليمن. في األصغر التمويل الدفع بصناعة

الصندوق عقد الصغيرة، املنشــآت مجال في
الصغيرة املنشــآت صندوق متويل ــع م اتفاقاً
يســتخدمه قرض مبوجبه على األخير يحصل
لعام اإلقراض خطة تنفيذ على املســاعدة في
على الصندوق االجتماعي وحرصاً من 2003م،
االتفاق مت املنشــآت متويل صندوق أداء ــر تطوي
لصندوق الفني منحة للدعم تقدمي على أيضا

املنشآت. متويل

جديد قطاع ــو وه األعمال، تنمية ــاع قط في
مت العام، ــذا ه تطويره ــي ف ــرع الصندوق ش
ويشتمل إعداد البرنامج التجريبي، من االنتهاء
مع املشروعات بالتعاون من عدد على البرنامج
التمويل وجمعيات بتعز احلرفية اجلمعيات احتاد
للتعاون باإلضافة ملقترحات وعدن األصغر بتعز

املهني. التدريب مراكز مع

عام 2003 تفاصيل منجزات
نظام ــم اســتكمال تصمي ــام الع ــالل خ مت
ببرامج اخلاصة ــات البيان ــدة وقاع املعلومات
قاعدة على النظام ويشــتمل التمويل األصغر،
حول اجلهات تفصيلية معلومات بيانات تشمل
حول لبيانات باإلضافة الصندوق ومتويل الكفيلة
واملؤشرات الرئيسية، التمويل األصغر برامج أداء
على مبوقع الصندوق النظام ربط الحقاً وسيتم
التمويل ستتمكن برامج االنترنت، حيث شبكة
كما الشبكة، على تقاريرها تقدمي من األصغر
أداء على ــالع االط من ــون ــيتمكن املهتم س
على املشاريع اجناز أما الشــبكة. على البرامج

يلي: كما كان فقد القطاعات مستوى

الصغيرة املنشآت متويل
إمكانية - ببحث إنشائه - منذ الصندوق قام
حيث املتوفر للمنشآت الصغيرة، التمويل زيادة
وأَعدَّ البنوك القائمة، ــوع مع ببحث املوض قام
نوافذ فتح على البنوك من عدد ملساعدة خطة
البرنامج هذا أن غير الصغيرة، املنشآت لتمويل
ــباب أهمها عدم األس من لعدد نتيجة توقف

السوق. هذه في بالدخول البنوك قناعة

حتصل بأن الصندوق يأمل الوقت، كان نفس في
الصغيرة (املؤسســة تنمية الصناعات وحدة
املتخصصــة بتمويل ــن ــي اليم ف ــدة الوحي
وحدة حينها الصغيرة، والتي كانت املنشــآت
مناســب على وضع ــوزارة الصناعة) ل تابعة
حتويل مت 2002 عام وفي ــع. التوس من نها ميكِّ
متويل املنشآت والصناعات "صندوق إلى الوحدة
في االجتماعي الصندوق ــادر ب وقد الصغيرة"،
صندوق مســاعدة امكانية ــث وبح التواُصل
ــدمي خدماته لتق قدراته ــادة زي على ــل التموي
أن حيث املســتثمرين، صغار ــن م أكبر لعدد
توفر ينقصها 2003 لعام طموحة خطة لديه
الصندوق عقد لذا، لتنفيذها.. ــوال الالزمة األم
متويل املنشــآت مع صندوق اتفاقاً االجتماعي
لتمويل ــرض ق ــه على األخير مبوجب حصــل
الدفع بنشاط في كبير بشكل نشاطه، ساهم

العام. خالل اإلقراض

تقدمي ــن م ــي االجتماع ــدوق الصن ــدف ه إن
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وحيدة (كمؤسســة التمويل لصندوق الدعم
في الصغيرة املنشــآت ــراض متخصصة بإق
من متكينه على في املســاعدة يكمن اليمن)
توفير وبالتالي ــالء، من العم أكبر عدد خدمة
أيضاً مت ــا كم املســتثمرين. لصغار ــل التموي
ــم الفني، الدع لتقدمي ــاق اتف على ــع التوقي
املنشــآت مبوجبه على صندوق متويل يحصــل
حصته وتعزيز املؤسســية قدراته لرفع منحة
عام اخلطة مطلع تنفيذ ــيبدأ وس السوق، في

.2004

أيضاً اال هذا الصندوق في أنشــطة وضمن
الصغرى تدريبية لتمويل الصناعات دورة ــد عق
البحوث معهد مع ــاون وتطويرها، وذلك بالتع
فيها نوِقَشت بجدة، اإلســالمي للبنك التابع
والتجارب الصغرى ــات الصناع متويل مواضيع
معوقات باإلضافة إلى اال، ــذا ه في العاملية
لليمن ــن ميك وما ــات ــذه الصناع ــة ه تنمي
دور استعراض مت كما لتنميتها، منه االستفادة

هذا اال. في للتنمية اإلسالمي البنك

األعمال تنمية خدمات
من العديد ــدوق الصن 2003م أجرى ــام ع في
تنمية خدمات ومقدمي باملستهدفني اللقاءات
القطاعات ــف مختل من ــب والتدري ــال األعم
ــة دراس اجلانب ألجل بهذا تهتم التي واجلهات
اخلدمات زيادة على في املســاعدة الصندوق دور
خالله يتم من جتريبي تدخل برنامج املقدمة 
ــتفادة واالس املشــروعات للتعلم بعض تنفيذ

أشمل. برنامج لتطوير ً متهيدا
 

الصندوق ــيقوم س التجريبي ــج البرنام ــي ف
التدريبية من الدورات متويل عدد باملساهمة في
ألصحاب املنشــآت الصغيرة واألصغر، وسيتم
باإلضافة املهنية اجلمعيات أعضاء على التركيز
ــيتم س حيث األصغر، التمويل ــالء برامج لعم
والبرامج لتنفيذ اجلمعيات تلك مع التنســيق
من اخلدمة مقدمي مع بالتعاون تدريبية دورات

والعامة. اخلاصة التدريب مراكز

مت توقيع 2003م ــالل وخ أيضاً اإلطار هذا ــي ف
االجتماعي مبوجبها الصندوق ــاهم س اتفاقية
العمل، سوق في بالطلب اخلاص املسح بتمويل
املهارات على الطلب حتديد املسح إلى ويهدف

املسح يسهم املتوقع أن ومن العمل، سوق في
مما العمل، ــوق س ــر ملتطلبات ــي فهم اكب ف
التعليم مراكز مخرجات حتسني سيساعد على
من االنتهاء ــام الع ــالل خ وقد مت ــب، والتدري
التحضير ويتم البيانات وإدخال املســح تنفيذ

النهائية. للنتائج للوصول لتحليلها
 

خدمات التمويل األصغر
خدمات مجال في ــداً رائ ً دورا الصندوق ــب يلع
أول ــدوق الصن كان ــد فق ــل االصغر، التموي
للتمويل برامج إلنشــاء تســعى مؤسســة
في إنشــائه ــن، وعمل منذ اليم في ــر األصغ
بالتعاون التجارب بعدد من القيام ــى عل 1997
لتطوير ً كبيرا احمللية، وقدم دعماً املنظمات مع
خدمات وتقدمي ــتدامة االس على قادرة ــج برام

للعمالء. مناسبة

الصندوق، اســتطاع املاضية الســنوات وخالل
تعزيز الناجحة، البرامج من عدد إضافة إلنشاء
األصغر، التمويل ــال مج في ــه وخبرت قدراته
حتى تنفيذها، مت التي التجارب من ــتفاد واس
ــال التمويل في مج احمللي اخلبرة ــت بي أصبح

األصغر.

من 2003م عدد ــام الع ــة شــملت خط لقد
البرامج قدرات تعزيز إلى تهدف التي األنشطة
من عدد ــر تطوي ذلك ــن وم أدائها، وحتســني
إدارة ونظم العمل كأنظمة األدوات املســاعدة
ملواصلة باإلضافة التدريبية، ــواد وامل املعلومات
التمويل مجال ــات جديدة في ملنهجي التجارب
حتســن األهداف وظهر تلك أجنزت وقد األصغر،
إحراز تقدم كما مت ــج، البرام أداء في ملحوظ
النظام مثل األدوات من ــدد تطوير ع في مهم
تقدماً ــدة حققت جدي جتارب ــرت وظه اآللي،

جيداً.

يلي: 2003م ما العام خالل االجنازات أهم ومن

األصغر للتمويل الوطنية املؤسسة إنشاء -١
التمويل ــات خدم ــادة يســعى الصندوق لزي
أن الصندوق وقد وجد املتوفرة للفقراء، األصغر
التمويل خدمات في تقدمي املعوقات ــم أه احد
املناسب املؤسسي اإلطار عدم توفر هو األصغر
على اخلدمات تلك تقدمي في للتوســع والكفء
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ــي الت ــر األَُس ــدى إح
برنامج ــن  م ــتفادت اس
للصندوق التمويل األصغر
ــة محافظ / (دار ســعد

عدن)

األهلية املنظمات معظم أن حيث واسع، نطاق
مجال في للتوسع الالزمة القدرات لديها ليس

املناسبة. بالسرعة التمويل األصغر

جديدة جتربة الصندوق بدأ 2002م منتصف في
التمويل األصغر خدمات يقدم بتمويل مشروع
باســتخدام وذمار وإب تعز في فروع ثالثة ــي ف
ببرنامج ذلك ــرف ع وقد اموعات، ــة منهجي
التجربة ــام من ع وبعد األصغر، ــل "أ" للتموي
إنشــاء أهمية النتائج وأظهرت ــم، التقيي مت
متخصصة بالتمويل األصغر، تكون مؤسســة
الفروع التي على الفعال ــراف اإلش على قادرة
التمويل ــة صناع وإعطاء املشــروع، أنشــأها
خلق قاعدة خالل من لالنطالق ــة فرص األصغر

واملعرفة. العملية اخلبرة جتمع متينة

لفكرة بالترويج ــدوق الصن قام على ذلك بناء
األصغر، بالتمويل متخصصة منظمة إنشــاء
وعدد الصندوق ــني ب باالتفاق ــك ذل أثمر ــد وق
االجتماعية والشــخصيات األعمال رجال ــن م
الوطنية املؤسسة إنشــاء واملؤسســات على
ريال، مليون 20 وقدره برأسمال األصغر للتمويل
"أ" أن تتسلم املؤسسة برنامج على االتفاق ومت
اموعات عدد أعضاء بلغ للتمويل األصغر الذي
(جميعهم 4,957 2003م ديسمبر بنهاية فيه
،1,579 ــات املقترض عدد ــغ النســاء) وبل من

رات. املدخِّ من والبقية

القروض إلدارة "َمعني" نظام تطوير - 2
هو ــات املعلوم إلدارة ــفء ك ــام ــر نظ إن توف
ناجح برنامج ــة ألي الضروري األدوات أهم أحد
منذ ذلك الصندوق أدرك ولقد للتمويل األصغر،
تطوير على اتلفة البرامج ــاعد وس البداية،
على يعمل ــل ظ انه غير ــة، أنظمتها اخلاص
برامج احتياجات يســد فعال آلي نظام إيجاد
وقت منذ فقام ــن، اليم في األصغر ــل التموي
اآللية لألنظمة املتاحة البدائل ــم بتقيي مبكر
نظام تطوير أن ووجد ــروض، بإدارة الق اخلاصة
ــيوفر س حيث األفضل البديل هو محلياً ــي آل
األصغر التمويل خدمة برامج على وقدرة مرونة

كلفة. بأقل

في تنمية املنشآت وحدة 99م شرعت في عام
نهاية القروض، وفي ــة ملتابع آلي نظام تطوير
للدخل املدرة األنشطة تنمية برنامج بدأ العام
سنة وبعد اجلديد، النظام باحلديدة باستخدام
مرحلة في والشروع النظام مراجعة كاملة مت
فعالية أكثر نظام خللق التطوير أدت من جديدة

وكفاءة.

إلى احلاجة ــدة ظهرت جدي برامج بعد إنشــاء
وحدة وقامت جديدة، بوظائف آلي نظام ــود وج
إصدارات تطوير في املنشــآت باملساعدة تنمية
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6 ــتخَدم في يُس بحيث النظام ــن م ــدة جدي
حتسن وقد ،2003 عام بنهاية مختلفة برامج
جلهود ــوظ نتيجة ملح بشــكل ــام النظ أداء
بوظيفية ميتاز فأصبح ــره، تطوي في الصندوق
األصغر ــدت برامج التمويل وأب ومرونة1، عالية
على احلصول ــي اليمن رغبتها ف ــي ف األخرى
مشــروع ِقَبل من املموَّلة البرامج مثل النظام،

مايكروستارت2.

"2 "مشروع مايكروستارت دعم - 3
صندوق يتبناه مشروع هو مايكروستارت مشروع
انتهت وقد ــال. امل رأس لتنمية ــدة املتح األمم
وفي ،2002 عام في اليمن في األولى مرحلته
املتحدة برنامج األمم مع ــاق االتف مت 2003 عام
متويل ــدوق في الصن يســاهم على أن اإلمنائي
اإلقراض ــات احتياج بتوفير ــك وذل املشــروع،
وهي املشــروع في املشــتركة الثالثة للبرامج
باحلديدة للدخل برنامج تنمية األنشطة املدرة
انشائه)، في ــابقاً س ساهم الصندوق (والذي
احلرفية بصنعاء املشــروعات ومشروعا تنمية

املتحدة األمم ــدوق صن ــاهم س (اللذان ــز وتع
يقوم أن على االتفاق مت ــا كم في انشــائهما)،
للمشــروع، احمللي االستشــاري بدور الصندوق

له. الالزم الفني الدعم يوفر وبالتالي

الدعم ــدوق الصن م ــدَّ ق ،2003 ــام ع ــالل خ
مشروع في املشــتركة الثالثة للبرامج الفني
املباشرة، باملتابعة قام كما ،"2 "مايكروستارت
الفني ــة الدعم تنفيذ خط في واملســاهمة
مت حيث ــي، اخلبرة الدول ــدم مق مع ــاون بالتع

يلي: مبا القيام

للمشروع. االستهاللية -تنفيذ الدراسة
ــركة ش إلى مشــروع تعز لتحويل -التحضير

مساهمة مقفلة.
ــة التدريبي ــن األنشــطة م ــدد ع ــذ -تنفي
بالتخطيط اخلاصة ــة التدريبي ــدورة ال أهمها
ــة اخلاص ــة ــدورة التدريبي ــتراتيجي، وال االس

اإلقراض. مبنهجيات

لبرنامج اليانعة الثمار إحدى
احلديدة في األصغر التمويل

اآللي مقارنة بالنظام وذلك ،2 مايكروستارت لبرنامج الدولي مقدم اخلبرة ــيرف، مايكروس تقرير في جاء بحســب ما 1

أغسطس 2003. مصر، االسكندرية- أعمال رجال بجمعية اخلاص احلرفية املنشآت متويل اخلاص مبشروع

املشروع وتنفيذ متويل الصندوق في ويساهم اليمن، في االمنائي األمم املتحدة برنامج ميوله مشــروع هو ــتارت مايكروس 2

الثانية. مرحلته في
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املشاريع لبعض جديدة مراحل متويل - 4
عدد من بتمويل 2003م ــالل خ الصندوق ــام ق
لبعض الدعم من بهدف تقدمي مزيد ــاريع املش
متويل اتفاقيات مت توقيع فقد القائمة، البرامج
وجمعية (املعال/عدن)، العدنية املرأة جمعية مع
(الشــيخ عثمان/عدن)، وجمعية الثريا الوفاء
(حيس/ األسرة تنمية وجمعية (دار سعد/عدن)
الفقيه/احلديدة)، (بيت املرأة وجمعية احلديدة)،

متويالً ــدوق الصن يوفر ــات االتفاقي هذه ــي وف
الدعم من يقدم مزيداً ــا كم إضافياً لإلقراض،
أثبتت التي القائمة للبرامج الفنية واملساعدة

مراحل سابقة. جناحها في

األصغر للتمويل جديدة برامج إنشاء - متويل 5
بدراســة 2003م العام خالل الصندوق ــام ق
أبني ــي ف األصغر ــل التموي ــات خدم ــدمي تق
ومت اليمن-فرع أبني، ــاء نس احتاد مع ــاون بالتع
عقد التمويل وتدريب اإلعداد للمشروع وتوقيع
بتقدمي البرنامج ــرع وش البرنامج، العاملني في
بنهاية العام. النسوية اموعات عبر خدماته

لإلقراض بنك األمل تأسـيس في املسـاهمة - 6
األصغر

برنامج مع بالتعاون اليمنية احلكومة تســعى
املتحدة األمم ــات منظم العربي لدعم ــج اخللي
بنك إلنشــاء اليمني اخلاص والقطاع اإلمنائية
دعي ــر، وقد األصغ ــراض اإلق في متخصــص

تأســيس جهود للمســاهمة في ــدوق الصن
وقد ــال، ا ــي هذا ف خبرته ــم بحك ــك البن
الالزمة ــات الدراس بتمويل الصندوق ــاهم س
مع التشاورية اللقاءات وتنظيم البنك إلنشاء

التأسيس. إجراءات ومتابعة املساهمني،

املشــروع إلى هذا خالل يســعى الصندوق من
املمارسات ألفضل البنك استخدام فكرة تعزيز
ــتعان اس حيث األصغر، التمويل ــال مج ــي ف
ــات الدراس لوضع من اخلبرات بعدد ــدوق الصن
اللجنة في الصندوق ــارك وش والوثائق الالزمة،
البنك، تأسيس عملية مبتابعة املكلفة الفنية

التأسيس. عقد إعداد إلى انتهت والتي

التدريبية الدورات - 7
التدريبية ــدورات ال من ً الصندوق عددا ــم ينظ
برامج ــي العاملني ف ــدرات وق مهارات ــع لرف
ملثل اإلعداد ــة عملي وتعتبر األصغر، ــل التموي
وصعوبة، املراحل أهمية أكثر من الدورات هذه
تطوير في باملســاهمة الصندوق يقوم ــث حي
بخبراته ويســتعني التدريبية املتخصصة املواد
وأهم ودولياً. محلياً املتوفرة للخبرات باإلضافة

هي: العام خالل عقدها الدورات التي مت

اإلقراض: مســؤولي ملهارات التدريبية الدورة  أ-
اإلقراض ملســؤولي م متخصصة تقدِّ دورة وهي

املستفيدين من العمالء أحد
األصغر التي التمويل برامج

الصندوق يدعمها
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واملهارات ــم عمله حول الرئيســية ــارف املع
أداء ليتمكنوا من بها ــوا يتمتع أن يجب التي

مهامهم بنجاح.

وهي املالي: التحليل في التدريبية ــدورة ال ب-
خالل العام عقدها مت ــي الت أهم الدورات ــن م
برامج في اتصني ــاء إعط هدفت إلى ــث حي
اخلاصة ــية األساس املهارات األصغر ــل التموي
نظم ــد وق ــج، للبرام ــي األداء املال ــل بتحلي
مع شــبكة بالتعاون ــدورة ال هذه ــدوق الصن
ــنابل)، (س العربية ــدول بال األصغر ــل التموي
املعتمد التدريبي ــاج املنه اســتخدام مت حيث
ملساعدة االستشارية (اموعة "سيجاب" من
من مشاركاً 25 الدورة في وشارك فقراً) األكثر

البرامج. من عدد

مجموعات املســاعدة في الدورة التدريبية ج-
ــن املواضيع م ً عددا الدورة ناقشــت ــة: الذاتي
ــات، املمارس وأفضل بالتمويل األصغر املتعلقة
مجموعات ــوع موض ــى عل التركيز ــا مت كم
من عدد الورشة الذاتية، وشارك في املساعدة
وحجة وعبس وأبني وحلج ــكال امل اجلمعيات من

والغيضة. وسقطرى وصعدة وشبوة

دورات وهي التدريبية للمجموعات: ــدورات ال د-
األصغر بغرض التمويل برامج تعقدها ــرة قصي
بدورها القيام على وتدريبها ــة اموعات، توعي
الدورات من ُعِقَدت عدد البرامج، وقد هذه ــي ف
وذمار وتعز إب في ــل األصغر التموي برامج في

عثمان. والشيخ سعد ودار واملعال

واملؤمترات والندوات العمل ورش - 8
واالستفادة القائمة البرامج بني التعاون زيادة إن
التي األهداف ــد أح هي اتلفة التجارب ــن م
يسعى كذلك حتقيقها، إلى يســعى الصندوق
احمللية ــات اتمع وعي ــادة زي إلى ــدوق الصن
في ودوره األصغر التمويل بأهمية ــات والفعالي
تضمنت فقد لذا الفئات املســتهدفة، خدمة
عدداً 2003م لعام املنشآت تنمية وحدة خطة
املعلومات تبادل عملية لتعزيز العمل ورش من
ــة للترويج باإلضاف املعرفة، ــادة وزي ــرات واخلب

للتمويل األصغر.

وحدة التي قامت ــورش بال قائمة يلي ما وفي
خالل عقدها في وساهمت بتنظيمها املنشآت

العام:
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مجال التمويل في للعاملني العمل ــة ورش أ-
التي اللقاءات سلسلة في الثانية وهي األصغر:
في العاملني بني عقدها في الصندوق يســهم
مناقشة والهدف منها األصغر، التمويل مجال
لتعزيز األصغر ــل حول التموي عامة ــع مواضي

اال. هذا في التعاون بني العاملني

في الصندوق لشركاء األولى العمل ب- ورشة
من ورشــة أول وهي األصغر: ــال التمويل مج
التخاطب خاللها من الصندوق يســعى نوعها
ملعرفة يدعمها ــي الت الكفيلة ــات ــع اجله م

واملعوقات. التنفيذ مشاكل

خلدمة الريفي للتمويل العلمية ــة الورش ج-
كلية ــة عقدتها علمي ورشــة وهي التنمية:
ــاهم وس عدن، جامعة الزراعية/ للعلوم ناصر
ملناقشــة هدفت وقد متويلها، ــي ف الصندوق

وآفاقه. الريفي التمويل موضوع

ــا" "آش منظمة جتربة ــة العمل حول ورش د-
هذه في األصغر: التمويل مجال في ــة البنغالي
للتعرف ــن املهتمني م عدد دعوة الورشــة مت
البنغالية في ــا" ــة "آش منظم ــة جترب على
الســيد/ قدم حيث التمويل األصغر، ــال مج
لتطور عرضاً املنظمة) (مدير ــودري ش محمد

التمويل مجال في املنظمة املتخصصة نشاط
واجهتها التي والتحديات حققته، وما األصغر،

املنظمة.

نابارد بنك بتجربة اخلاصة العمل ــة ورش هـ-
هذه في ــل األصغر: التموي مجال في الهندي
الهندي بنك نابارد في املدراء احد الورشة قدم
املنشآت الصغيرة، خاصة متويل في البنك جتربة
وهي الذاتية، املســاعدة مجموعات متويل في
البنك يقوم رســمية نســوية غير مجموعات

صغيرة. بقروض بتمويلها

في الصندوق ــارك ش ــبق، ما س إلى باإلضافة
املشــاركة في أهمها ــات، ــن الفعالي م عدد
العربية في الدول املالي للتطوير املؤمتر الدولي
ابوظبي-اإلمارات في 2003م فبراير في املنعقد
التمويل لشبكة األول واملؤمتر املتحدة، العربية
والذي ُعِقد (سنابل) العربية الدول األصغر في

.2003 في ديسمبر ان َعمَّ في

الفني املتابعة والدعم - 9
باملتابعة ــاريع املش ضباط عبر الصندوق يقوم
وتلعب القائمة، والبرامج للمشاريع املســتمرة
وتوفير األداء ــة ملراقب هاماً ً دورا ــارات الزي تلك
ضباط يقوم ــا كم للبرامج، ــالزم ال ــه التوجي
الفني والدعم بتقدمي التدريب أيضاً ــاريع املش
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هللا...." "احلمد
بذاته".. العيب هو االستسالم ولكن عيباً، ليس "الفقر

تأدية أثناء "كنت يوم أضافت: ثم ــا، كالمه عدن) ســعد/ (دار محمود عايش جمالة األخت/ بدأت هكذا
تشجعت كبير، بشكل وينزلوا منه يطلعوا الناس (رأيت) وشفت مبنى بالبلدية- بجانب موظفة عملي-
عنه أنت ما تعرفيش قالت: .... املكان؟ هذا في تفعلون) (ماذا بتعملوا إيش النســاء من ــألت واحدة وس
فيها وتستفيدي قروض النساء أعطاء املنطقة، عن طريق في أتى ليخفف الفقر البرنامج.... شــيء، هذا
املنطقة ومن نفس ومتضامنة متعارفة في مجموعة نسائية تكوني أن بشرط بس بدخل يأتي لك مبشروع

وأيضاً مدخرة.
في قلت البلدية، في أعمل ألني ال، أم ــم ممكن يقبلوني معه البرنامج قبل أن أذهب إلى ً ــرا ــرت كثي فك
اموعة بتاريخ (كونت) عملت بكل شيء. فعرفوني األشتراك كيفية عن وسألت دخلت على اهللا. النهاية
20 األول القرض 21. أخذت وزادوا إلى ،18 أعضائها وعدد ســميناها "مجموعة 55" ،2003/ 3/17
لنفسي، بعت القرض أخذت وعندما لهم، أبيع غيري، لصالح أعمل كنت األمر بداية ريال.. طبعاً في ألف
وأخذت شهر، من كل 2 األجتماع تاريخ في القرض أستفدت وســددت وبعت.. أشتريت ــية، باملاش بدأت
السداد أواصل وأنا وبعتها مواشــي ــتريت) (اش وأخذت العيد فترة ريال في ألف مبلغ 70 الثاني القرض
عملي مكان في صغير (دكان) مقصف أفتح (اريد) ــتي أش مشــغولة انا اآلن الناس.. من أحتياطي وأخذ

البرامج". هذه لهم مثل الفقراء أن "احلمدهللا أقول النهاية أكثر.. في أكسب حتى

وضع في واملســاعدة البرامج ــي ف للعاملني
والسياسات. األنظمة

التمويل األصغر برامج ألداء حتليل
ــج التمويل برام عدد بلغ 2003 ــة نهاي في
برنامجاً 13 ــدوق الصن التي يدعمها األصغر
ومتويل، دعم ــات باتفاقي الصندوق بها ــط يرتب
هذه البرامج من املقترضني العمالء ــدد ع وكان
%81) 8,000 حوالي 2003 ديسمبر بنهاية
إجمالي 80% من حوالي ميثلون نساء) منهم
اليمن، في األصغر التمويل برامج املقترضني من
االدخار من خدمات املستفيدين عدد بلغ بينما
الوقت) نفس في مقترضون منهم كبير (وجزء
من منهم %95) مدخر 8,100 عن يزيد ــا م
املستفيدين من عدد ميثلون %100 النســاء)
األصغر التمويل برامج في االدخار خدمات ــن م
خدمات املستفيدين من عدد زاد لقد اليمن. في
خاصة األعوام السابقة، خالل األصغر التمويل
يدعمها الصندوق (الرسم تلك البرامج التي عبر
كبيرة حدوث زيادة ويُالَحظ الزيادة)، يبني البياني
الذي الكبير للنمو نتيجة 2003 عام ــة بنهاي
باإلضافة األصغر للتمويل "أ" ــج برنام حققه
احلرفية املنشآت تنمية مشــروَعْي انضمام إلى

من القائمة كمستفيدين وتعز إلى صنعاء في
.(16 اجلدول (انظر الصندوق دعم

القروض، ومبالغ املوزعة القروض بالنسبة لعدد
،2003 عام في كبير بشــكل زادت أيضاً فقد
قرضاً 8,542 املوزعة عدد القروض ــغ بل حيث
مقارنة وذلك ريال، مليون 237 عن يزيد ــغ مببل
عام في كقروض ريال ُوزِّعت مليون 165 مببلغ
إجمالي بلغ ــد وق ،(%44 ــادة بزي 2002 (أي
التي دعمها ــج البرام عبر ــة املوزع ــروض الق
مليون 928 ــي إنشــائه حوال منذ الصندوق
في القروض محفظات إجمالي زاد ــا ريال. كم
ملحوظ بشــكل املدخرات أيضاً وزادت البرامج،
إلى املدخرات نسبة زادت حيث البياني) (الرسم
%12 إلى 2002 بنهاية %6 ــن القروض م

.2003 بنهاية

رصيد متوســط فإنَّ ــتهداف، االس جانب وفي
بنهاية ــال ألف ري من 30 ــض انخف ــرض الق
2003 25 ألفاً بنهاية ــن م أقل إلى 2002
املوزعة للنســاء، القروض عدد زيادة بســبب
مازال القرض حجم متوسط فإن عام، وبشكل
اليمن، مما ــي ف الفرد متوســط دخل أقل من
الفقراء. من هم املستفيدين أن معظم يعني

6667



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

ً 2003 وتراكميا
صغربنهاية
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العمليات متويل مصادر
2003 عام خالل

مبســتوى ممتاز املمولني مع عالقة الصندوق ــز تتمي
في انعكاســه يجد الذي األمر املتبادل، التعاون من
الذي واملؤسسي الفني والدعم التمويل، مستويات
ــرعة وس املمولني، ِقَبل من ــدوق الصن به يحظى
املصادر ــة من غالبي ــوال األم ــتجابة وحتويل االس
الذي يتســم اإليجابي والتفاعل عن املرونة فضالً -

املمولون. به

األولى ــني املرحلت ــالل ــام الصندوق_خ ق ــد لق
التقارير من املمولني ــات متطلب ــة والثانية_بتلبي
املانحني يقومون باملراجعة معظم أن كما اتلفة،

والتقييم.

أعماله من األولى املرحلة تنفيذ الصندوق استكمل
مختلفة، مصادر قدمته بتمويل (2000-1998)
لإلمناء ــي العرب الصندوق ــي، ــك الدول ــي: البن وه
صندوق األوربي، ــاد االحت ــي، واالجتماع االقتصــادي
املتحدة الواليات ــة، هولندا، الدولي للتنمية األوبك

اليمنية. واحلكومة األمريكية،

للمرحلة اإلجناز" ــدوق "تقرير الصن أعد العام خالل
وأَعدَّ البنك الدولي. للبنك تقدميه مت ــذي وال األولى
للمرحلة ــاً مكثف إجناز" ــر الدولي_بدوره_"تقري
املستفادة" من "الدروس ثمة العديد أن حيث األولى،
إعداد "تقرير وشمل واسع. بشكل القابلة للتطبيق
آراء خاللها ــت ــل نوِقَش عم ورشــة عقد اإلجناز"
واملســتفيدين غير احلكومية املنظمات ومقترحات
في إطار بكفالة وتبني مشــروعات ــوا قام الذين

األولى. املرحلة

بزيارات املمولني من بعثات عدة قامت العام وخالل
أهمها: من للصندوق، وتقييم ومباحثات

من العديد ــذت نف والتي الدولي البنك ــات بعث •
النصفية واملراجعة التقييم شــملت األنشــطة
،"YEM 3353" للتنمية ــي االجتماع للصندوق
الداعمة املؤمتنة والودائع "2953" القرض وإلقفال
الهولندية)، ــة (احلكوم TF 020452 وهي: ــه، ل
PHRD واملنحة  األوبك)، 04270 (صندوق املنحة
نقاشات إجراء مت كما اليابانية). 26373 (احلكومة
تناولت الدولي، ــدوق والبنك الصن في اتصني مع

خالل وذلك من الصندوق، أعمال من املرحلة الثالثة
الصندوق وضعها التي االجتاهات ومناقشة االطالع

اجلديدة. للمرحلة

املراجعة بإجراء قامت والتي االحتاد األوروبي، بعثة •
رقم التمويل ــة التفاقي ــة (الوســطية) النصفي
ــتملت واش .YEM/B7/-3000/97/04 66
42 إلى ميدانية ــارات زي على النصفية ــة املراجع

األوروبي. ميولها االحتاد مشروعاً

اآلخرون املمولون بها قام التي ــات من البعث عدد •
ومع الهولندية. واحلكومة اإلســالمي مثل البنك
للمانحني ــاً اجتماع الصندوق ــد عق العام نهاية
ــوارد للمرحلة م حلشــد وذلك احلاليني واحملتملني،
إلى ومتتد 2004 ــام ع في ــتبدأ الثالثة والتي س

2008م. عام

اتلفة: مصادر التمويل ملخص وضع يلي ما وفي

التنمية هيئة (قرض الدولي 1.البنك
الدولية)

(2953 القرض األول (رقم
اجلمهورية حكومة ــع م القرض هذا ــع توقي مت
متويل في املساهمة بهدف 1997 عام اليمنية في
االجتماعي. الصندوق ــن م االولى املرحلة عمليات
تقرير ــي بإعداد البنك الدول من ــت بعثة قام وقد
خالل القرض هذا يتضمنها ــي االول املرحلة اقفال
إلى التي وصلت ــرض قيمة الق ــتثمار اس مت العام.
باإلضافة إلى مشروعاً 482 لتمويل مليون 29.3
املؤسسي بالبناء املرتبطة األنشطة من متويل عدد
رقم17). ــدوق (اجلدول الصن في العاملني ــدرات وق
التعليم (293) قطاعات على املشــروعات وتوزعت
(3) اخلاصة ــات ذات االحتياجات والفئ (40) واملياه
(45) املؤسســي والدعم (3) والطرق (3) والبيئة
األصغر والتمويل ــة (55) والصح والتدريب (24)
مباشرة بصورة املشروعات هذه يستفيد من .(16)
منهم النساء نســبة تبلغ شــخص، مليون 0.6
فتبلغ 0.8 واملتوقعة املنشــأة العمالة 73%. أما

عمل. يوم مليون

(YEM – الثاني (رقم 3353 القرض
اليمنية لتمويل حلكومة اجلمهورية القرض هذا َم ُقدِّ
ومت االجتماعي، الصندوق من الثانية املرحلة عمليات
2001م. استخدم عام االتفاقية في على التوقيع
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في دوالر) ــون ملي (حوالي 75 ــرض الق الصندوق
والفئات التعليم واملياه في قطاعات مشاريع متويل
والدعم الريفية ــرق والط اخلاصة ــات االحتياج ذات
الثقافي ــوروث وامل والصحة والتدريب املؤسســي

الصغر. متناهية والقروض املتكامل والتدخل

املشــروعات_بصورة هذه من يســتفيد أن يتوقع
النساء نسبة تبلغ شخص، مليون مباشرة_2.5
املنشــأة واملتوقعة العمالة ــا أم .%49 ــم منه
بلغت وقد ــل. عم يوم مليون 2.8 ــة فتبلغ املؤقت
59.2 مبلغ 2003 عام نهاية إلى قيمة املنصرف

دوالر. مليون

قانون لدعـم املؤسسـية التنمية منحـة
WBTF 050401 - غيـر احلكوميـة املنظمـات

YEM
اجلمهورية اليمنية حكومة مع املنحة هذه توقيع مت
املؤسســية القدرة دعم بهدف 2002 ــام ع في
وفهم توضيح ــالل خ املدني من العمل ــات ملنظم
والذي صدر احلكومية، غير املنظمات لقانون أفضل
ً دوالرا 182,250 املنحة ــغ قيمة تبل .2001 عام
التنفيذية والتنظيمية ــح اللوائ لصياغة تخصص
في تساهم ومراكز مكاتب إنشــاء ودعم للقانون،
دول إلى تعريفية زيارة لتمويل وأيضاً ــه، ب التعريف
اجلهة التي تشــرف ميثلون بها افراد يقوم إقليمية
والعمل) االجتماعية الشــئون ــي وزارة (وه عليه

احلكومية. غير املنظمات وبعض

الهولندية احلكومة .2

TF 020452 رقم التنمية منحة
لتمويل عمليات 1998 عام قي املنحة هذه ُقدِّمت
العدد بلغ االجتماعي، الصندوق من االولى ــة املرحل
هذه إطار في املنفذة للمشاريع اإلجمالي التراكمي
التعليم قطاعات على توزعت مشروعاً، 86 املنحة
والصحة (8) املؤسســي والدعم واملياه (8) (58)
والفئات والبيئة (1) (1) والطرق والتدريب (3) (6)
يستفيد من أن اخلاصة (1). يَُتوقع االحتياجات ذات
مليون 0.2 - ــرة بصورة مباش - هذه املشــروعات
إقفال مت ــاث. وقد اإلن من % منهم 51 شــخص،

.2003 في أبريل عام املنحة

املـدارس فـي تخفيـف التزاحـم منحـة
YE 009804 B احلكومية رقم

جلدر مليون عشرين البالغة املنحة هذه َصْت ُخصِّ

واملوقعة دوالر أمريكي) ماليني 8 حوالي يعادل ــا (مب
الطاقة لزيادة لتمويل برنامج خاص 2002 عام في
جديدة مدارس وبناء القائمة، للمدارس االستيعابية
املدارس التزاحم في وتخفيف احلضرية، املناطق في
مقعد 70 ألف ــراء ش لتمويل وكذلك احلكومية،
قبل من تنفيذها مت التي ــدارس امل من عدد لتأثيث

والتعليم. التربية وزارة

مشروعاً، 61 متويل التعاقد_تراكمياً_على مت وقد
وبناء قائمة مدارس ــيع لتوس منها مشــروعاً 40
ملدارس لتوفير األثاث مشروعاً مدارس جديدة، و21
من املستفيدين عدد اجلمهورية. بلغ محافظات في
%44 منهم وطالبة، طالب ــون ملي الطلبة 0.3
التي مت الدراسية الفصول عدد بلغ كما اإلناث. من
إقفال املنحة مت وقد فصالً 3,826 وتأثيثها بناؤها

.2003 عام نوفمبر في

YE 024601 رقم التنمية منحة
وَُوقِّعت يورو 21.9 قيمتها تبلغ التي املنحة، ــذه ه
متويل في ــَتخَدم تُس ،2002 عام من نوفمبر ــي ف
الظروف حتســني في تســاهم تنموية، ــاريع مش
املرحلة الثانية اطار في وذلك للفقراء، املعيشــية
2003 مت ــام ع بنهاية ــدوق. الصن عمليات ــن م
في ــاريع املنحة بالكامل لتمويل مش ــص تخصي
املؤسســي والدعم والصحة ــم التعلي ــات قطاع
واملياه اخلاصة االحتياجات ذات ــات والفئ والتدريب
الثقافي. واملوروث املتكامل والتدخل والبيئة والطرق
حوالي العام_إلى املنصرف_بنهاية املبلغ ووصل 

دوالر. مليون 17.7

االقتصادي لإلمناء العربي الصندوق .3
واالجتماعي

97/350 رقم القرض
اجلمهورية حكومة مع ــل التموي اتفاقية توقيع مت
متويل عمليات في للمساهمة 1998 عام اليمنية
دينار ماليني 6 ــى مببلغ األول في املرحلة ــدوق الصن
يعادل ما عند إقفاله قيمة القرض وبلغت كويتي،
التي املشروعات مجموع ليصل دوالر مليون 19.6
مشــروعاً. 350 إلى القرض هذا من ــا تنفيذه مت
وهي التعليم، قطاعات، 6 على املشاريع هذه تتوزع
متناهية القروض الطرقات، البيئة، ــاه، املي الصحة،
حيث التنفيذ، حتت القروض برامج تزال ما الصغر.
يزيد ما ــد إلى متت قد البرامج هذه ــاة حي دورة أن
في بدأ ــا تطويره بأن علماً ــنوات، س خمس ــن ع

6869



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

واإلقراض في ــار برنامج االدخ وهي ــام 2001م ع
املعال لالدخار وبرنامج سعد، دار وبرنامج حضرموت،
في األصغر التمويل وبرنامج عدن) واإلقراض (مبدينة

وتعز. وإب ذمار محافظات

من املتوقعني ــرين املباش املســتفيدين عدد ــغ يبل
اإلناث تشكل شخص، مليون 0.8 املشــروعات هذه
التي املؤقتة الفعلية والعمالة منهم، نسبة %49
يوم عمل. مليون 0.7 املشاريع تنفيذ أنشــئت أثناء

2002/425 رقم القرض
االتفاقية مبوجب التمويل هذا على الصندوق حصل
أبريل 16 بتاريخ ــة اليمني ــة مع اجلمهورية املوقع
الصندوق. أعمال من الثانية املرحلة لتمويل .2002
نفسه، العام نهاية في املصدر اســتخدام هذا بدأ
يقارب ما أي كويتي دينار مليون 15 قيمته ــغ وتبل
العام_متويل مت_إلى نهاية وقد دوالر. مليون 49.8
هي رئيسية على سبعة قطاعات موزعة مشروعات
والفئات والبيئة والطرقات والصحة التعليم واملياه
والتمويل الثقافي واملوروث اخلاصة االحتياجات ذات

األصغر.

بصنعاء الكبير اجلامع ترميم دعم منحة
األنشطة لدعم املنحة_اصصة تبلغ قيمة هذه
في صنعاء— الكبير اجلامع وصيانة بترميم اخلاصة

دوالر. مليون 1.5

األمريكية احلكومة .4

(1999 (برنامج األمريكية السلعية املعونة
قيمتها وتبلغ ،2000 عام في املنحة استخدام بدأ
هذا من مشــروعاً 29 مت متويل دوالر. ــون ملي 7.2
والبيئة ــة ــى قطاعات الصح توزعت عل املصــدر
االحتياجات اخلاصة. وذوي الثقافي واملوروث والطرق

(2000 (برنامج األمريكية السلعية املعونة
للتنمية من ــي االجتماع ــدوق الصن ــغ نصيب بل
2000 لعام األمريكية الســلعية املعونة عائدات
وذلك ــال، ري الف وأربعمائة ــار ملي ــن ع يزيد ــا م
االجتماعي الصندوق بني الفرعية االتفاقية مبوجب
/06/26 بتاريخ وقَّعاها والتي اليمنية، ــة واحلكوم
املنحة هذه املمولة من املشاريع عدد يصل .2001
ثالثة على املشروعات توزعت مشــروعاً. "98" إلى
املوروث ،(95) ــم التعلي ــي: ه رئيســية، قطاعات

.(1) الصحة ،(2) الثقافي

نحو املشــروعات ــن هذه م يســتفيد ــع أن يَُتوقَّ
تبلغ منهم ــاث اإلن شــخصاً (نســبة 43،032
عمل. يوم مليون العمالة إلى 0.3 وتصل .(%44

(2001 (برنامج األمريكية السلعية املعونة
قيمة 2002، وتبلغ في عام املنحة اســتخدام بدأ
تخصيصها ــد مت وق دوالر، ماليني 5 ــة املنح ــذه ه
اجلمهورية، أنحاء كافة في تنموية مشاريع لتنفيذ
مثل القبلية الطبيعة ذات املناطق على التركيز مع
سيتم كما وشبوة. وصعدة واجلوف مأرب محافظات
املساعدة لتمويل املرحلة هذه من جزء اســتخدام
ــانه تشجيع ش من مأرب" الذي "متحف من األولى
البالد عموماً. محافظة مأرب، وفي في الســياحة

الكوادر دعم / األمريكية املعونة السلعية
الصحية

مت وقد دوالر، ــون هذه املنحة 0.6 ملي قيمة ــغ تبل
محافظَتي من صحية ــوادر لتدريب ك تخصيصها
ــة). بدأ وجحان ــي خوالن (مديريت ــاء وصنع مأرب
تدريب ــل لتموي 2003 ــام ع املنحة اســتخدام
تخصصات على توزيعهم مت ــة طالب وطالب 202
املعاهد وذلك في متنوعة، مســاعدة صحية كوادر
إب، عدن، تعز، العاصمة، أمانة من في كل الصحية

ومأرب. حجة،

األوربي االحتاد .5

B7- 3000/IB/97/0466 رقم املنحة
اجلمهورية اليمنية حكومة مع املنحة هذه توقيع مت
يورو. مليون 15 ر قيمتها مببلغ وَتَُقدَّ ،1998 ــام ع
املمول، خالل من م يَُقدَّ فني دعم إلى املنحة تنقسم
برنامج في تنموية ــاريع مش لتمويل تنفيذ ومنحة
املياه) ــاد (حص املياه قطاع ــن ضم اتمع ــة تنمي
من عدد قدرات بناء برنامج في وكذا الطرق، وقطاع
(دعم احمللية ــة والتجمعات غير احلكومي املنظمات
والبيئة، الصحة مجالَْي وفي ــة، التنظيمي قدراتها
األصغر). التمويل ــال مج في تدريبية دورات ــذا وك

لتمويل 2000 ــام ــة في ع املنح اســتخدام بدأ
ومن الصندوق. عمليات والثانية من األولى ــة املرحل
.2004 ــة عام نهاي في إقفالها ــم يت املتوقَّع أن
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للتنمية الدولية األوبك صندوق .6

P721 القرض رقم
القرض على هذا اليمنية اجلمهورية حكومة حصلت
للمرحلة االجتماعي ــدوق الصن ــات عملي لتمويل
115 ــرض لتمويل الق اســتخدام مت األولى، حيث
وهي دوالر، ماليني 6 تقارب تقديرية بكلفة مشروعاً
.2000 في عام استخدامه بدأ القرض الذي قيمة
التعليم كالتالي: ثالثة قطاعات على املشاريع تتوزع

الصحة (19)، املياه (10). ،(86)

بصورة ــاريع املش يســتفيد من هذه أن من املتوقع
منهم اإلناث شــخص، نسبة مليون مباشرة 0.2
تولدت التقديرية التي تصــل العمالة كما .%54
التمويل هذا ــوم عمل وقد اقفل ي مليون 0.2 إلى

.2003 عام منتصف في

اإلسالمي للتنمية البنك .7

YAR/50 رقم القرض
،2003 عام بداية في القرض هذا اســتخدام بدأ
(ما إســالمي دينار مليون 4.4 حوالي وتبلغ قيمته
في متويل استخدامه مت وقد دوالر). ماليني 6 يعادل
في وذلك ــة اتمع، تنمي إطار في تندرج ــاريع مش

الريفية. والطرق والصحة واملياه التعليم ــات قطاع

املنصرف أما ــًال. كام القرض مببلغ مت االلتزام ــد وق

دوالر. مليون 1.5 إلى وصل فقد العام، نهاية حتى

احلكومة اليابانية .8

TF 026373 رقم املنحة

عام أواخر ــْت ُوقَِّع املنحة_والتي ــذه ه َصْت ُخصِّ

أمريكي، دوالر 209,400 ــدره وق ــغ مببل ،2000

برنامج قدرات الدولي_لبناء البنك ــل من ِقَب وتُدار

للتنمية. االجتماعي الصندوق في املنشآت األصغر

للتمويل جتريبي برنامج لتمويل املنحة استخدام ومت

لدعم وكذا ــار وإب، وذم تعز كل من ــي ف األصغر

تنمية املنشآت لوحدة والتنظيمية القدرات الفنية

الصندوق. في الصغيرة واألصغر
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2003(بالدوالراألمريكي)
سمبر

شهر دي
صادر األموال حتى 

م
اجلدولرقم(17):

اإلجمالي
األعـــــــــوام

صادر
امل

*2003
2002

2001
2000

1999
1998

1997

29,304,575
--

124,867
2,115,281

4,555,602
           

14,145,398
6,237,451

2,125,976
هيئةالتنميةالدوليةرقم 2953

ض
البنك الدولي/قر

59,232,488
27,447,278

21,398,527
10,386,683

 
 

 
YEM

3353
–املرحلةالثانية

هيئةالتنميةالدولية
البنكالدولي/

49,783
49,783

--
--

--
--

--
--

TF
منحةالبنك الدوليرقم 050401

4,690,139
1,763,429

862,069
884,956

591,652
588,033

--
ساهمة احلكومةاليمنية

م

76,923
--

--
--

--
--

--
 76,923 

سلعية
عائداملعونة ال

االحتاداألوروبي-

11,597,887
6,851,564

2,620,685
967,65

1,157,987
--

--
--

YEM
/B7 

منحة رقم"3000"
االحتاد األوروبي

41,003
--

--
--

--
--

6,003
35,000

احلكومةالهولنديةملنحةلبرنامجالتمويلاألصغرفي احلديدة

5,775,523
295,369

1,796,295
485,775

2,543,328
654,756

--
--

"TF
منحةالتنميةرقم"20452

احلكومةالهولندية/
7,970,116

261,487
1,639,064

1,971,163
4,098,402

--
--

--
B

009804
احلكومة الهولندية/ منحةرقم

19,552,233
--

18
7,355,431

10,246,784
1,950,000

--
--

ضرقم"350/97"
صاديواالجتماعي/قر

صندوقالعربيلإلمناءاالقت
ال

15,245,229
8,475,893

6,769,336
--

--
--

--
--

2002/425
ضرقم

صاديواالجتماعي/قر
صندوقالعربيلإلمناءاالقت

ال

13,934,075
--

4,236,321
6,567,079

--
3,130,675

--
--

1999و2000
سلعيةبرنامج

املعونةال
احلكومةاألمريكية عائد

581,363
581,363

--
--

--
--

--
--

صحية
كوادر

سلعيةلتمويلتدريب
عائد املعونةال

احلكومةاألمريكية

2,493,489
2,493,489

--
--

1,312,936
--

--
--

2001
–برنامج

سلعية
املعونة ال

عائد
احلكومةاألمريكية

5,997,322
274,371

742,461
3,667,554

1,312,936
--

--
--

"P
721

ضرقم"
صندوق منظمة "األوبك"للتنميةالدولية/قر

1,489,131
1,489,131

--
--

--
--

--
--

YAR/50
2

ضرقم
–.+قر

سالميللتنمية
البنك اال
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202,245
86,851

65,394
50,000

--
--

--
--

"TF
سطةالبنكالدوليرقم"026373

التيتداربوا
منحةالتنمية

احلكومةاليابانية/

17,691,806
8,215,710

3,500,000
5,976,096

--
--

--
--

YE
احلكومة الهولنديةملنحةالتنمية لللمرحلةالثانيةرقم024601

195,925,330
13,140,915

3,565,394
6,026,096

24,506,691
20,468,862

6,243,454
2,237,899

صادر
إجمالي امل

1,834,708
372,931

448,587
441,603

445,751
46,423

79,413
--

صرفية
الفوائد امل

2,913,033
1,119,158

889,733
697,318

141,915
64,909

--
--

متنوعة
إيراداتأخرى

488,648
157,280

95,967
54,193

181,208
--

--
--

َّة سترَد
ُم

نفقات

1,489,131
1,489,131

--
--

--
--

--
--

YAR/50
2

ضرقم
–قر

سالميللتنمية
البنك اال

222,037
222,037

--
--

--
--

--
--

صيرةاالجل
طويلة/ق

ض
منالقرو

َّد سد
امل

201,383,756
60,157,125

45،191،326
41،622،784

25,275,565
20,580,194

6,322,867
2,237,899

صادر
اإلجماليالكليللم

عام
كل

صرففينهاية
معدلال

ستخدم
صادربالريالاليمني،واجلدول أعالها

َّتقائمةامل أُِعد
ميني

184.3ريال
=

عام 2003
صرف الدوالر الواحدفي نهاية

سعر
معدل

*
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عام خالل واحملافظة ــاع القط حســب واملنصرف واملنافع االلتزامات
في الصندوق ــاريع مش مبواقع اخلاصة ــط واخلرائ ــاً، وتراكمي 2003

اجلمهورية اليمنية

7677

وتراُكمياً) 2003 البرامج (عام حسب االلتزامات (18): توزيع رقم اجلدول
دوالر) (مليون االلتزامات تراكميالبرنامج 2003 عام
224،8 42،1 تنمية اتمع
20،3 4،7 البناء املؤسسي

5،2 1،1 الصغيرة املنشآت تنمية
واألصغر

250،3 47،9 اإلجمـــــالي

وتراُكمياً) 2003 املنصرف حسب البرامج (عام (19): توزيع رقم اجلدول
دوالر) (مليون املنصــــــرف

البرنـــــــــامج
تراكمي 2003 عام
156،3 50،6 تنمية اتمع
22،5 8،1 البناء املؤسسي
4،1 1،2 واألصغر الصغيرة تنمية املنشآت

182،9 59،9 اإلجمـــــــــــالي
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القطاع حسب 2003 لعام التزامات الصندوق توزيع :(6) رقم الشكل
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(2003-1997) والثانية األولى للمرحلتني الصندوق اللتزامات التراكمي التوزيع رقم (7): الشكل
القطاع حسب

(%6) املؤسسي والدعم التدريب
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املرحلتني األولى والثانية خالل وتراكمياً) (سنوياً الصندوق مشاريع من املستفيدون :(13) رقم الشكل
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القطاع املانحني حسب مختلف من املمولة املشاريع مواقع توزيع خرائط تبني
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االجتماعي للتنمية الصندوق

َراِجع ـَ اْمل

الواليات 2003"_نيويورك، لعام البشرية التنمية "تقرير .2003 اإلمنائي املتحدة األمم (1) برنامج
األمريكية. املتحدة

األثر تقييم النهائي لدراسة "التقرير .2003 ديســمبر (ESA) الدولي ــارة مكتب االستش (2)
اليمنية. اجلمهورية 2003"_صنعاء،

الســنوي اإلحصاء "كتاب .2003 الدولي) والتعاون التخطيط (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز (3)
اليمنية. اجلمهورية 2002"_صنعاء،

املسح لنتائج الرئيســي "التقرير .2001 والتنمية) التخطيط (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز (4)
اليمنية. اجلمهورية 1999"_صنعاء، الفقر لظاهرة الوطني

ومؤسســة – اليمنية اجلمهورية صنعاء، والتنمية) التخطيط (وزارة لإلحصاء املركزي اجلهاز (5)
"املســح .1999 املتحدة ميرالند، الواليات الدميوغرافية، ــة الصحي للمســوحات الدولية ماكرو

الرئيسي". والطفل 1997–التقرير األم لصحة اليمني الدميوغرافي



2003 السنوي التقرير

90

االجتماعي للتنمية الصندوق

عام 2003 متويلها على ق ـَ املواف املشاريع قائمة
املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
اب22-147-44 مدينة - حلي اجلمري ابالبيئةمجاري

22-148-12 املرحله املعاجله استكمال الصرف الصحي ومحطة البيئي2 ابالبيئةالسده

ذي ناعم21-134-598 احليكل اخلف في معاجلة ومحطة الصحي البيضأالبيئةنظام الصرف

باجل22-192-7 ملدينة الصلبة الفات احلديدهالبيئةإدارة

الفقية22-192-5 بيت ملدينة الصلبة الفات احلديدهالبيئةإدارة

األمانة22-20-343 /غرب العامه للنظافه داره اال / النظافة ملشروع حتويلية العاصمهالبيئةمحطة امانة

األمانة22-20-344 / شرق نقم / النظافة ملشروع العاصمهالبيئةمحطة حتويلية امانة

األمانة22-20-346 الصعدي حارة األبيض / القبر عند القناة العاصمهالبيئةرصف امانة

األمانة22-20-342 في قبل الصندوق من املنفذة املباني في الصحي للصرف بدائل محافظةالبيئةإيجاد من أكثر

للتنمية23-20-132 االجتماعي الصندوق ملشاريع البيئية املراجعة في واالستشاريني املشاريع ضباط محافظةالبيئةتدريب من أكثر

تعز22-92-24 - مدينة القدمي للمطار الشرقيه اجلهة و ثعبات وشارع حلي الكمب تعزالبيئةمجاري

تعز22-92-23 مدينة احياء لبعض املباشرللقمامه الترحيل تعزالبيئةمشروع

العضوية.22-126-347 الفات من والسماد العضوي احليوي الغاز النتاج جتريبي حجةالبيئةمشروع

حضرموت20-145-40 منطقة حريضة  حريضة  حضرموتالبيئةمجاري

ذمار21-134-468 ذمار/محافظة مدينة اخلطاب عمرابن حلارة الصحي الصرف ذمارالبيئةشبكة

عنس21-134-431 الطبي بذمار- للمجمع االمطار مياه ذمارالبيئةتصريف

أبني22-26-18 - أحور - أحور منطقة في للنحالني تدريبية دورة املتكاملتنظيم ابنيالتدخل

أبني22-26-11 أحور - - امبسطي مياه املتكاملتأهيل مشروع ابنيالتدخل

احلديده22-26-8 - اللحية - الدوس - ربع موسى - دير األساسية دير موسى مدرسة املتكاملتوسعة وتأثيث احلديدهالتدخل

احلديده22-26-9 - اللحية - الدوس ربع الصحية- غرفتني للرعاية بناء -مع األساسية الرديني دير مدرسة وتأثيث املتكاملتوسعة احلديدهالتدخل

- صنعاء22-26-5 مديرية معني - - الثانية املرحله مدينة الليل املتكاملمشروع مجاري العاصمهالتدخل امانة

22-26-7. أمانة العاصمة الليل - مدينة - وتأثيثه نسوية مركز محوأمية وأنشطة املتكاملبناء العاصمهالتدخل امانة

من محافظة22-26-14 أكثر في التعاقدات اتمعية - مجال في التدخل املتنوع ملناطق احمللية جلان التنمية املتكاملتدريب محافظةالتدخل من أكثر

محافظة22-26-13 من أكثر في - وتسويقها اعداد مقترحات التمويل على التنمية للجان تدريبية املتكاملدورة محافظةالتدخل من أكثر

محافظة22-26-16 من أكثر في /اللحية - أحور - الزراعي االقتصادية للمنتج اجلدوى حتسني اليات املزارعني على املتكاملتدريب محافظةالتدخل من أكثر

محافظة22-26-17 من أكثر  - املنزلية احلدائق اعداد للنساء في -اليات املتكاملتدريب محافظةالتدخل من أكثر

22-26-15. احملية االس مع بالتنسيق التشغيلية اخلطط إلعداد جلان التنمية املتكاملتدريب محافظةالتدخل من أكثر

اب22-147-45 حبيش - - شباع مياه عزلة حصاد و امليدان مياه حلصاد والبيئية الصحية التوعيه في تدريب ابالتدريبدروة

23-175-1. احلديده - البيئي األثر وتقييم البيئة مجال  في الصندوق االستشاريي فرع وتوعية لتأهيل تدريبية احلديدهالتدريبدورة

املياه22-192-3 برنامج حصاد والبيئية - الصحية التوعية مجال في الصحيني والعاملني املرشدين تدريب احلديدهالتدريبدورة

احلديدة22-36-8 - املؤسسية وحتليل املشكالت املشروع حياة ودورة تنموية مجال مفاهيم في احمللية للمجالس احلديدهالتدريبدورة

-احلديدة22-151-17 حيس - االجتماعية املستقبل  انشطة جمعية احلديدهالتدريبدعم

والتعليم)22-20-301 التربية (وزارة التربوي والتخطيط لإلحصاء العامة االدارة العاصمهالتدريبدعم امانة

األمانة22-20-407 / للمدارس احلكومية االجتماعيني املوجهني تدريب العاصمهالتدريبدعم برنامج امانة

أمانة العاصمة23-20-58 - اليدوية الفنية في األعمال املنزلية النفايات العاصمهالتدريباستخدام امانة

الزراعي22-20-280 االحتاد التعاوني كوادر وتأهيل لتدريب مؤسسي العاصمهالتدريبدعم امانة

املستدامة23-20-94 الزراعة في القدرات تنمية العاصمهالتدريبدعم امانة

بالصندوق االجتماعي للتنمية23-20-109 اخلاصة التعاقدية األساليب العاصمهالتدريبدورة في امانة

- محافظة صنعاء23-20-83 في التنمية ملساندة العمل الريفيني اجلامعيني الطلبة العاصمهالتدريبتأهيل امانة
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املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
احلكومية21-20-205 غير واملنظمات اجلمعيات موارد تنمية أساليب في تدريبية العاصمهالتدريبدورة امانة

22-20-275( دورات أربع ( عدد الجتماعي النوع وأدوار املشاركة اتمعية مجال في تدريبية محافظةالتدريبدورات من أكثر

مجال االقتصاد املنزلي22-20-6 تدريب مدربات في السادسة : محافظةالتدريبالدورة من أكثر

املؤسسي22-20-402 والبناء االداري التطوير في تدريب املدربني محافظةالتدريبدورة من أكثر

ادارة املشاريع التنموية23-20-85 تدريبية في عمل محافظةالتدريبورشة من أكثر

األمانة22-20-406 احمللية - اتمعات تنمية برنامج أسسها جلمعيات األمية محو نشاط محافظةالتدريبدعم من أكثر

واملؤسسية23-20-99 التنظيمية املشكالت وحتليل املشروع حياة ودورة تنموية مفاهيم مجال تدريبي في محافظةالتدريببرنامج من أكثر

محافظة23-20-95 من اكثر اللجان اتمعية - تشكيل وتدريب مجال تدريبية في دورات أربع محافظةالتدريبإقامة من أكثر

من محافظة23-20-96 أكثر - واملؤسسي للجمعيات االداري التطوير مجال في املدربني لتتدريب دورات أربع قامة محافظةالتدريبإ من أكثر

والتطريز23-20-102 واخلياطة التفصيل مدربات لتدريب متقدمة محافظةالتدريبدورة من أكثر

تعز23-147-1 مدينة - البيئية التوعيه في تعزالتدريبدورة

واب22-203-188 تعز محافظتي في احمللية االس تعزالتدريبتدريب

والطرق22-203-190 املياه ملشاريع مجتمعية جلان تعزالتدريبتدريب

تعز22-147-85 - صبراملوادم - واحملرم مياه محزف وحصاد العنني مياه حلصاد والبيئية في التوعيه الصحية تدريب تعزالتدريبدورة

- حجة22-188-10 االمية حملو االساسي التدريب التدريبية ملركز البرامج حجةالتدريبدعم

واملؤسسية22-188-24 التنظيمية املشكالت وحتليل املشروع تنموية ودورة حياة مفاهيم مجال في احمللية للمجالس حجةالتدريبدورة

حضرموت21-161-28 ساحل في الثانوية املدارس البيئة في أنصار أندية حضرموتالتدريبدعم

املشكالت.21-161-31 وحتليل املشروع حياة ودورة تنموية مفاهيم في تدريبي برنامج تنفيذ على واإلشراف لإلعداد حضرموتالتدريبتكليف

واملهرة وشبوة21-161-34 حضرموت الريفية والطرق املياه ملشاريع اتمعية اللجان تدريب على واإلشراف لإلعداد حضرموتالتدريبتكليف

حضرموت21-161-29 - والصحراء الوادي في الثانوية في املدارس البيئة أندية أنصار ومشرفات مشرفني حضرموتالتدريبتدريب

واملنفذه23-123-1 التي تنفذ للمشاريع البيئيى االثر حول تقييم االجتماعي تدريب الستشاريني الصندوق ذمارالتدريببرنامج

والبيضاء22-134-573 والطرق-ذمار مجتمعية ملشاريع قطاع املياه ذمارالتدريبتدريب جلان

حصاداملياه22-20-16 الصحيني/برنامج للمدربني الصحيه والبيئيه التوعيه تدريبية2التاهيليه في ذمارالتدريبدورة

واملؤسسية22-188-23 التنظيمية املشكالت وحتليل املشروع تنموية ودورة حياة مفاهيم مجال في احمللية للمجالس صعدهالتدريبدورة

واملنفذة23-104-44 التي تنفذ للمشاريع االثرالبيئي حول تقييم فرع صنعاء االجتماعي الصندوق الستشاري تدريب صنعاءالتدريببرنامج

22-104-1030. التنفيذ وأساليب وآلية اجلودة في ومقاولني استشاريني صنعاءالتدريبتدريب

والطرق22-104-1034 املياه مجتمعية  ملشاريع جلان صنعاءالتدريبتدريب

والبيئية22-104-1033 الصحية التوعية صحيني في وعاملني مرشدين صنعاءالتدريبتدريب

األمية22-20-353 محو في جديدة تعليمية طرق اختيار صنعاءالتدريبدعم

البيئي23-223-1 االثر تقييم مجال في تدريبية عدنالتدريبدورة

22-166-343. الضالع ، ،ابني ، حلج عدن حملافظات والطرق املياه ملشاريع مجتمعية وتشكيل جلان عدنالتدريبتدريب

الضالع22-166-340 ، ابني ، حلج ، محافظات عدن احمللية في االس عدنالتدريبتدريب

22-166-342. الضالع ، ، ابني حلج عدن ، في البيئية التوعية الصحية و في صحيني عاملني و مرشدين عدنالتدريبتدريب

22-166-312( الدورةالثانية ) التعاقدية و التنفيدية الصندوق  اساليب املقاولني على و االستشاريني املهندسيني عدنالتدريبتأهيل

الضارة22-188-18 واحلشرات املسعورة الكالب ملكافحة التدريبية اخلاصة عمرانالتدريب الدورة

واملؤسسية22-188-22 التنظيمية املشكالت وحتليل املشروع حياة ودورة تنموية مفاهيم في مجال للمجالس احمللية عمرانالتدريبدورة

22-104-736. حلماية البيئة ) ابراد جمعية ) وجتهيزها للجمعية املؤسسي البناء ماربالتدريبدعم

إب22-92-33 السبره - - صحية بعينان وحدة ابالصحةبناء وجتهيز

إب22-92-34 العدين حزم - االسلوم عزلة - باحملرور الصحية جتهيز الوحدة و ابالصحةبناء

البيضاء22-26-34 - رداع - مديرية قيفه عزل بعض في قابالت مجتمع (20) عدد البيضأالصحةتدريب
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احلديدة23-151-1 محافظة في صحيات مرشدات احلديدهالصحةتدريب

الضالع22-26-33 - احلشا مديرية عزل بعض في مجتمع قابالت (20) عدد الضالعالصحةتدريب

- احملويت23-20-51 مستشفى اجلمهوري في الوالدة حديثي احملويتالصحةتأسيس قسم

في محافظة احملويت22-26-10 قابالت مجتمع الى الصحيات املرشدات من عدد احملويتالصحةترفيع

أمانة العاصمة22-20-213 - اليمني األسرة صحة مسح العاصمهالصحةدعم امانة

وصنعاء22-26-28 احلديدة محافظتي مديريات في الصحية لعدة املديرية نظام العاصمهالصحةدعم امانة

للتنمية22-20-148 االجتماعي الصندوق قبل من املدعوم الصحي للتدريب بيانات العاصمهالصحةمشروع قاعدة امانة

جحانة خوالن(صنعاء)22-20-284 ومديرية مارب حملافظة صحية كوادر محافظةالصحةتدريب من أكثر

الصحة22-20-240 - وزارة األسرة تنظيم وسائل توريد في متويل محافظةالصحةاملساهمة من أكثر

تعز22-147-116 - النفسية الرعاية العامل بدار للكادر تدريبية تعزالصحةدورة

تعز22-92-8 - مدينة السويدي املستشفى في الكوادر قسم املواليد وتدريب تعزالصحةجتهيز

تعز22-26-35 ااء - مديرية بعض قرى في قابالت مجتمع عدد (20) تعزالصحةتدريب

تعز22-157-11 - املواسط - األيفوع - غبيرة الصحي وتأثيث املستوصف وجتهيز تعزالصحةترميم

تعز22-157-10 - املواسط - الصنة - حراف الصحي -بني تأثيث املركز وجتهيز تعزالصحةترميم

-تعز22-92-29 حبشي  جبل - عدينه - الدرة الصحي- املنعم مركز وتأثيث تعزالصحةجتهيز

تعز22-92-25 حبشي - جبل ملديرية مجتمع قابالت تعزالصحةتدريب

موزع -تعز22-92-27 العواشقه - - العقمه الصحية وجتهيز الوحدة تعزالصحةبناء

تعز22-92-26 محافظة في مديريات 3 عزل من مجتمع قابالت تعزالصحةتدريب

حجه21-176-38 العوام - - بني منر جبل - القحمي بيت في الصحية حجةالصحةانشاء وتأثيث وحدة

حجه21-154-81 عفار / كحالن / الطربي بني / الهجر فى صحية وحدة وتأثيث حجةالصحةانشاء

حجة20-126-1017 - م/ كعيدنة مديرية الغربي - عزلة - لباب وادي في قرية صحيه وحده حجةالصحةانشاء وتأثيث

حضرموت22-26-36 محافظة - بجزيرة سقطري جاورها) وما (زاحق حديبوه مديرية في قرى نسائية كوادر حضرموتالصحةتدريب

شبوه23-20-52 - عتق مستشفى في الوالدة شبوهالصحةتأسيس قسم حديثي

شبوة.21-161-27 - احلمى في صحية وحدة وجتهيز شبوهالصحةبناء

في عزان21-161-26 لألمومة والطفولة قسم شبوهالصحةبناء

عمران22-126-343 - - العشه البطنة عزلة  صحية في وتأثيث وحدة عمرانالصحةانشاء

عمران22-126-345 - ظليمة حبور - عيذ بني عزلة - الطالحية قرية في عمرانالصحةانشاء وتأثيث وحده صحيه

21-188-20. عمران محافظة عمران مدينة في والطفولة االمومة مركز عمرانالصحةأنشاء وجتهيز

عمران22-126-342 - ام/ لقفلة - قرية قطبني عزلة  القفلة في  وحده صحيه عمرانالصحةانشاء وتأثيث

- محافظة مارب22-26-23 مارب مبدينة الصحي املعهد في سكن الطالب وتأثيث ماربالصحةبناء

اب22-92-21 مدينة - املدارس العامة في اخلاصة االمل لذوي االحتياجات الصم جلمعية الفتيات اخلاصهمشروع تعليمي /دمج االحتياجات ابذوي

اب22-92-18 مدينة - والبكم  لألطفال الصم ماقبل الدمج تأهيلي اخلاصهمشروع االحتياجات ابذوي

اب22-92-20 مدينة - املكفوفني وتأهيل جلمعية رعاية العامة  في املدارس الدمج مشروع اخلاصهأستكمال االحتياجات ابذوي

-زجنبار22-166-346 حركيا املعاقني اخلاصهدعم مؤسسي جلمعية االحتياجات ابنيذوي

نشاط تعليمي للمكفوفني22-151-5 اخلاصهدعم االحتياجات احلديدهذوي

22-151-6. احلديده - دار مسنني جتهيزات اخلاصهدعم االحتياجات احلديدهذوي

احلديده22-151-2 - حركيا للمعاقني التعليمي البرنامج اخلاصهدعم االحتياجات احلديدهذوي

احلديده22-151-3 - زبيد - واملكفوفني للصم التعليمي البرنامج اخلاصهدعم االحتياجات احلديدهذوي

-الضالع22-166-337 حركيا املعاقني جلمعية مؤسسي اخلاصهدعم االحتياجات الضالعذوي

العاصمة22-26-20 آمانة - اآلمنة مركز الطفولة أنشطة اخلاصهدعم االحتياجات العاصمهذوي امانة
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األمانة22-20-195 ـ التسول مكافحة اخلاصهمشروع االحتياجات العاصمهذوي امانة

للكفيفات22-20-313 األمان وجتهيز دار تأثيث اخلاصهمشروع االحتياجات العاصمهذوي امانة

العاصمة22-26-19 امانة - عصر حي - عصر محوى في الصحية األنشطة اخلاصهدعم االحتياجات العاصمهذوي امانة

22-26-21. األمانة - للفتيات االجتماعي التوجيه أنشطة دار اخلاصهدعم االحتياجات العاصمهذوي امانة

األمانة23-20-131 - املركزي السجن مصحة اخلاصهترميم وتأثيث االحتياجات العاصمهذوي امانة

العاصمة22-20-310 بامانة اخلاصة االحتياجات لذوي واملهني التعليمي التأهيل مركز اخلاصهدعم االحتياجات العاصمهذوي امانة

االحتياجات اخلاصة23-20-16 ذوي جلمعيات للمشاريع والتمويل التبرعات جمع ومنهجيات اساليب حول اخلاصهتدريب االحتياجات محافظةذوي من أكثر

احملويت22-20-312 , ذمار,اب حضرموت, , محافظة احلديدة الى التربية الشاملة وتوسيعه برنامج تطوير اخلاصهدعم االحتياجات محافظةذوي من أكثر

وأبني22-20-311 حلج محافظتي في الشاملة مدارس التربية في تعليمية مصادر وحدات اخلاصهتأسيس االحتياجات محافظةذوي من أكثر

محافظة22-20-309 من أكثر - للكفيفات التأهيلي الرياضي/ الضياء اخلاصهنادي االحتياجات محافظةذوي من أكثر

مدينة تعز20-157-1 حكومية - مدارس حركياً في 3 املعاقني الطالب اخلاصهدمج االحتياجات تعزذوي

تعز22-147-6  - األيتام دار اخلاصهبناء وجتهيز االحتياجات تعزذوي

- تعز22-157-7 ذهنياً املعاقني وتأهيل لرعاية األمل اخلاصهدعم مدرسة االحتياجات تعزذوي

تعز21-157-11 - مدينة النور - والتناسلية اجللدية األمراض ملستشفى والطفولة األمومة قسم وجتهيز اخلاصهبناء االحتياجات تعزذوي

النور.21-161-22 ملركز والبكم ألطفال الصم املبكر والتدخل التعليمية الوسائل في مدربني اخلاصهتدريب االحتياجات حضرموتذوي

املكال21-161-18 - األغتراب العائدين من لرعاية اخليرية األجتماعية للجمعية اخلاصهدعم مؤسسي االحتياجات حضرموتذوي

فلك املكال22-161-18 - فيها  العاملني وتدريب التوجيه االجتماعي دار وجتهيز اخلاصهبناء االحتياجات حضرموتذوي

جتهيزاتها21-161-24 وتكملة حضرموت كفيفات لرعاية الضياء ملركز الكادر وتدريب اخلاصهتأهيل االحتياجات حضرموتذوي

بحجر21-161-20 املعاقني وتأهيل رعاية جلمعية مؤسسي اخلاصهدعم االحتياجات حضرموتذوي

والصحراء21-20-60 الوادي املكفوفني في جلمعية الكتب واملالزم وتدريب مدربني جتليد معلمي مهارات اخلاصهتطوير االحتياجات حضرموتذوي

والصحراء21-161-17 الوادي فرع حركياً املعاقني وتأهيل رعاية جلمعية مؤسسي اخلاصهدعم االحتياجات حضرموتذوي

للمعاقني حركيا -ذمار22-134-603 املدرسي الدمج ماقبل اخلاصهتأهيل االحتياجات ذمارذوي

ذمار22-134-604 االرادة - بجمعية والبكم للصم الدمجي التعليمي البرنامج اخلاصهتوسعة  االحتياجات ذمارذوي

ذمار22-134-605 - مدينة املدارس احلكومية في املكفوفني الطالب اخلاصهدمج االحتياجات ذمارذوي

شبوة21-161-21 - عتق - حركياً املعاقني وتأهيل اخلاصهدعم مؤسسي جلمعية رعاية االحتياجات شبوهذوي

/عدن22-166-358 لدورالتوجيه مؤسسي اخلاصهدعم االحتياجات عدنذوي

22-73-8. /عدن اخليسه في التأهيل اتمعي ملركز  اخلاصهدعم مؤسسي االحتياجات عدنذوي

ذهنيا22-73-7ً الرحمه لرعاية الطفل جلمعية دعم مؤسسي و فصول  وجتهيز اخلاصهبناء  االحتياجات عدنذوي

22-166-353. /عدن اخلاصة لذوي االحتياجات املبكر التدخل اخلاصهدعم مؤسسي ملركز االحتياجات عدنذوي

23-166-10. /عدن املنصورة سجن في النفسانيني املرضى قسم اخلاصهبناء االحتياجات عدنذوي

عمران22-126-340 - املكفوفني جمعية مؤسسي اخلاصهدعم  االحتياجات عمرانذوي

عمران22-126-341 - الصم والبكم جمعية اخلاصهدعم االحتياجات عمرانذوي

حركيا- احلوطه22-166-348 املعاقني جمعية في الكمبيوتر مركز لتعليم اخلاصهجتهيز االحتياجات حلجذوي

احلوطه22-166-347 - املكفوفني رعاية جلمعية مؤسسي اخلاصهدعم االحتياجات حلجذوي

السبره22-147-48 - بالد اجلماعي - واجلرشب الصيحار لقرية مياه اباملياهحصاد

اجلماعي-السبره22-147-47 لقرية ابيب السفلى- بالد وتوزيع مياه العيون لتجميع  خزانني اباملياهبنأ

العدين-اب22-95-6 مديرية / املليكي عزلة بالد / مروه قرية في واملصيد ةالتحويلية مع الساقية بركة اباملياهترميم

-اب22-147-66 القفر - مسلم بني احلجاجي - جبل بركة وصيانة اباملياهتوسيع

- القفر22-147-68 العالي سيف - رميان - جند ساقية عمل مع رميان حوض ترسيب لبركة جند واضافة اباملياهترميم

- القفر22-147-49 العالي سيف - الرباط لقرية اباملياهانشاء بركة
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اب21-147-470 - اادر - الصفي - عزلة الصفي مياه وتوسيع بركه وترميم خزان اباملياهبنأ

اب23-20-33 - النادرة - املقالح قرية مياه مصدر اباملياهحتسني

اب21-147-444 - بعدان الدعيس - عزلة الدعيس بركتني في اباملياهترميم

العدين22-147-57 - فرع االهمول لعزلة الشرب مياه اباملياهحماية ابار

فرع العدين22-147-80 - العاقبة لعزلة الشرب اباملياهحماية ابار

اب22-147-79 - فرع العدين - املسيل لعزلة مياه الشرب مصادر اباملياهحماية

العدين-اب22-147-70 فرع الوزيره لعزلة الشرب مياه مصادر اباملياهحماية

البيضاء22-134-558 /الطفه بني غيالن واالعلى االسفل جبجب في بركتني وتوسيع البيضأاملياهترميم

/ مسورة22-134-557 ة عبر اجلبيل وبركة عوجبه وتوسيع بركة البيضأاملياهترميم

العنان22-104-1064 / برط كول بن احمد ال / جوار بقرية حاجز مياه اجلوفاملياهانشاء

العنان20-104-782 / برط زيد ذو بقرية احملتوية / العقل اجلوفاملياهحاجز مياه وادي

/ رجوزة22-104-1068 السرار / الراشد بقرية مياه اجلوفاملياهانشاء حاجز

اجلوف22-104-1067 رجوزة/ / رجوزة / رجوزة بقرية الشيب وادي مياه حاجز اجلوفاملياهانشاء

منطقة املنظر22-192-8 إلى مياه احلديدة شبكة متديدات احلديدهاملياهمشروع

- زبيد22-192-6 الركب - وجوشان واحلزين) لقرى (مشيريفة األمطار احلديدهاملياهحصاد مياه

احملويت22-20-188 - اخلبت - عبس لعزلة األمطار مياه احملويتاملياهحصاد

تدريبيه)22-20-339 دورات 2) املياه املمكننة مشاريع متابعة في استشاريني العاصمهاملياهمشروع لتدريب امانة

احلصاد22-20-336 مشاريع في الصحية مكون النوعية لتنفيذ باملشاركة التدريب تقنيات في تدريب استشاريني محافظةاملياهدورة من أكثر

تعز22-147-81 التعزية - تعز - في احياء لتغذية اجلنات من مياه االستفادة تعزاملياهمشروع

املواسط22-147-83 - يوسف بني - جرنات لعزلة مياه تعزاملياهحصاد

تعز98-26-2841 االعبوس/  / علي بني / كليبني في مياه االمطار بركة حلصاد تعزاملياهإنشاء

تعز98-26-2122 شويفه / خدير / ماره قرية مياه تعزاملياهاكمال خزان

الرونه22-92-35 شرعب - سميع بني املوسطه - - تعزاملياهانشاء اربع برك

- ماويه20-147-17 عماعمه جبل لعزلة مياه تعزاملياهمشروع حصاد

- مقبنه22-92-36 بني حمير برك في عزلة ثالث وصيانة تعزاملياهترميم

20-126-543. حجة - الشغادرة - حميد قلعة - الصلبة قرية في بالصلبة الدليل حجةاملياهسد

22-176-20. -حجة -املغربة جديلة بني - الفرحة لقرية األمطار مياه حجةاملياهحصاد

22-176-21. -حجه -املغربة نيسا وسفل اجلبل - احلصن قريتي مياه حجةاملياهحصاد

حجه21-176-55 - -وكية-املغربة والبطيح املسيل األمطار لقرى مياه حجةاملياهحصاد

22-176-32. -املغربة-حجة ورعني-وكية احملرس لقريتي مياه األمطار حجةاملياهحصاد

21-154-220. حجه - بني العوام - ردمان عزلة - قطيب قرية في االمطار مياه حجةاملياهمشروع حصاد

20-126-1006. حجه الطور- - في ربع مسعود الشرب مصادر حجةاملياهحتسني

حجة22-126-142 - احملرق خيران - اخلميسني شرقي - كوكب قرى في األمطار مياه حجةاملياهحصاد

مدوم-كحالن-حجه22-176-22 عوض - وبني األسفل الطور مياه حجةاملياهحصاد

حجة22-195-75 / عفار كحالن / /بني موهب في جراع حصبان و بركة احلمراء األمطارلبركة مياه حجةاملياهحصاد

21-126-166. حجه م/ وشحه - هني - بني - الدوالية حجةاملياهحصاد مياه  األمطار في

حضرموت21-145-13 ( اخلطر صيانة سد + لعدد4 كرفان وتوسعة ( حفر ومنوخ مديرية زمخ مياه حضرموتاملياهحصاد

حضرموت21-145-12  ( لعدد 5 كرفان وتوسعة حفر القف  ( مياه مديرية حضرموتاملياهحصاد

احلدأ98-26-4859 / للشرب االثري البردون غيل ذماراملياهاعادة تاهيل واستكمال

جبل الشرق99-148-34 النباله النوره وبركة غيل النوره ذماراملياهترميم وتوسيع
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املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
املرافق20-20-247 اخلزان مع وانشاء مصدراملاء قرعه/ حتسني بيت مياه ذماراملياهحصاد

سالمه21-134-705 بني / احلده بركة وانشاء النهضه مكحله بركة وتوسيع ذماراملياهترميم

بيت سعدان22-134-308 مياه حصاد السلمه/ غيل وترميم املياه جتميع خزان ذماراملياهانشاء

22-134-160. احلداد سقة بركة وتوسيع ترميم / النوبتني مياه ذماراملياهحصاد

السافل22-134-522 وصاب شكر  عزلة  / الضروريه املرافق مع شكر في املائي احلاجز ذماراملياهانشاء

املرافق21-134-340 واحلاوس مع املغربه بركة وتوسيع الصلول/ترميم ذماراملياهحصاد مياه

املرافق20-20-161 امليدان مع وبئر احليم بركة وتوسيع نعمان /ترميم ذماراملياهحصاد مياه

- شبوه21-145-9 مديرية الطلح   كريف  وتوسعة لعدد14 شبوهاملياهحصاد مياه مديرية الطلح حفر

- شبوه21-145-11 جردان مديرية   - ( كرفان وتوسعة لعدد 4 حفر جردان  ( مديرية شبوهاملياهحصاد مياه

شبوه21-145-8 حطيب  مديرية شراو شبوهاملياهإستكمال مياه

رضوم  شبوه21-145-7 اجلويري مديرية شبوهاملياهمياه منطقة

رضوم   شبوه23-145-1 التعنيق  عني بامعبد  مديرية شبوهاملياه  مياه قرية

حيدان- صعدة22-176-13 -مران- الرجو ذراع لقرية األمطار مياه صعدهاملياهحصاد

- صعدة22-176-15 رازح - احلجلة - احلنش وثاهر موثبة لقريتي االمطار مياه صعدهاملياهحصاد

/صنعاء22-104-1049 اجلعفرية / اليمانية / السلفه بقرية االمطار صنعاءاملياهحصاد مياه

اجلعفرية22-104-1050 العتمة / بني القحوي / ابان بقرية االمطار صنعاءاملياهحصاد مياه

اخلارجية22-104-1051 احليمة احمليام / / أحمد بن وادي العبرفي مياه حاجز صنعاءاملياهانشاء

الداخلية21-104-605 احليمة / القبائل بالد / واالنقع لقرى قارة وعزان االمطار صنعاءاملياهحصاد مياه

السلفية22-104-650 االسالف / العرامية / االمطار بقرية صنعاءاملياهحصاد مياه

الطعام22-104-1052 بالد / بني شرعب املشماط / بقرية االمطار مياه صنعاءاملياهحصاد

صنعاء98-26-1728 : محافظة / كسمه : مديرية / عزلة : املغارم العمري / احملجر وادي بني صنعاءاملياهحاجز مياه

عمران22-176-23 )السودة- درقم +بركة العمشة  بركة بن أحكم( لعزلة األمطار عمراناملياهحصاد مياه

20-126-519. عمران السودة- منصور - بني في قرى األمطار لعدة مياه عمراناملياهحصاد

20-126-429. عمران يزيد / /جبل األسفل األكهوم / العري وبيت الوادعي األمطار لبيت عمراناملياهحصاد مياه

عمران22-176-14 - شهارة - الغربي -سيران سعدان بني لقرية األمطار عمراناملياهحصاد مياه

عمران21-154-35 - شهاره - الغربي سيران ذياب- وبني فاضل بني فى األمطار عمراناملياهحصاد مياه

- مبدينة عمران22-126-259 شرارة و اجلبوبة منطقة مياه الشرب في مشروع وإستكمال تاهيل إعادة عمراناملياهمشروع

عمران23-176-6 - مسور - مسور -جبل سمع لقرية األمطار عمراناملياهحصاد مياه

حلج23-20-57 - القبيطة - اخلالء جند - النجدة املراغة في مياه حلجاملياهحصاد

بدبده22-104-1035 / شاكر بني / النجاد املسباء وادي مارباملياهحاجز مياه

/مارب98-26-4648 /ماهليه قانيه / في اجلربان اجلذماء وادي مارباملياهحاجز

األشعري_احملاقر_إب_إب21-203-8 أبو موسى املرافق(مخزن+3حمامات+سور) مدرسة مع ف وتأثيث4 ف+إدارة)+ إضافة ابالتعليمترميم(4

إب22-203-177 إب_ ملدرسة الشورى_الشعاب_ للبنات الضرورية مع املرافق فصل بناء وتأثيث14 املرافق+ مع ف 7 ابالتعليمترميم

إب20-92-37 السبرة_ تربة اسحاق_ التربة_ النور ملدرسة املرافق مع شعب) 7) فصول 5 وتأثيث بناء القائم+ ابالتعليمترميم

إب21-147-366 السبرة_ اجلماعي_ بالد الصيحار_ االصالح _ ملدرسة شعب) 6) فصول وتأثيث5 ابالتعليمبناء

إب22-147-60 السبرة_ النجديني_ زبيد_ األنصار_ ملدرسة املرافق مع فصول وتأثيث7 بناء + فصول 3 وإستكمال ابالتعليمترميم

إب22-147-75 نوفمبر_داراحلبيل_السياني_ ملدرسة30 سور) ومخزن+3حمامات+ (إدارة املرافق مع ف وتأثيث3 بناء ابالتعليمترميم3ف+

إب21-17-2 الرعس_ هدفان_ السياني_ ملدرسة الضرورية املرافق مع فصول 7 وتأثيث ابالتعليمبناء

هدفان_السياني_إب21-147-463 املوشكي_النجاد_ زيد املرافق_ملدرسة مع فصول 6 ف+إضافة ابالتعليمترميم10

إب99-92-303 احلقلني_السياني_ مصعب_ حمامات_ملدرسة ف+3 4 وتأثيث سور)+بناء سكن+ ومخزن+ املرافق(إدارة مع ف ابالتعليمترميم3
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املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
-اب21-147-512 العدين - - اجلبلني احلرم األرت- ابن ملدرسة خباب فصول 3 ابالتعليمبناء

اب21-147-284 - العدين - الغربي صنيد - الغضيبة  ملدرسة الفقيد الشرعبي - ... + سكن فصول + بناء 9 فصول و 3 ابالتعليمترميم

اب98-26-4306 العدين - - الغضيبة - االهل وادي بن زيد- ملدرسة أسامة مرافق + ومخزن ادارة فصول+ 4 ابالتعليمبناء

اب22-147-51 - - العدين الضبات - الالهل ومخزن -  وادي ادارة +- سكن ملدرسة الصادق األمني  +  فصول ابالتعليم بناء4

اب22-147-52 - - العدين املليكي بالد حمر - - ملدرسة الشعب املرافق مع وتأثيث12فصل بناء + ترميم3ف ف+ ابالتعليمإستكمال3

اب20-92-205 عبداهللا - العدين - بني - في احلمراء مايو 22 ملدرسة حمامات وسور + ومخزن ادارة سكن+ + فصول 6 ابالتعليمبناء

اب22-203-132 - العدين - هات بني - - عنقب املرافق ادارة ومخزن مع + سكن + احلرية ملدرسة فصول 4 ابالتعليمبناء

اب23-147-133 العدين- هات - - بني - اهاين حيان بن جابر ملدرسة مخزن و ادارة + سكن + فصول  9 ابالتعليمبناء

اب98-26-347 - العدين - عردن - حصابني - النهضة + بناء4ف  ومرافق ملدرسة ( ومخزن مع ادارة 4ف (ترميم و 3ف ابالتعليماستكمال

اب22-147-91 - القفر سبأ - بني - شيعان - األمل ملدرسة سكن فصول+ 6 و بناء فصول 9 ابالتعليمترميم

سيف - القفر22-147-89 - بني شعيب بني - اجلديد وسور مدرسة العهد مرافق ادارة ومخزن + + فصول 3 ابالتعليمبناء

- القفر22-147-77 مبارز - بني الكوال - وسور مرافق + ومخزن ادارة + الفتح ملدرسة + سكن  فصول ابالتعليمبناء4

مسلم/القفر/اب98-26-4711 بني عزلة - املسورة في قرية البنات لتدريس املرافق  مع 9 فصول وبناء فصول 7 ابالتعليمترميم

اب21-147-462 القفر - مهدي - بني باب الشعب مرافق-  بن عفان + عثمان ملدرسة فصول 4 ابالتعليمبناء

اب21-203-9 القفر - مهدي - بني معينة - - معينة ملدرسة مع املرافق فصول 5 ابالتعليمبناء

اب22-147-76 حمير-القفر- سكن باملغلق + مع املرافق معني فصول ملدرسة 4 ابالتعليمبناء

- القفر22-147-137 حمير - بالشارجة معني فصول ملدرسة وبناء 6 فصل واستكمال ابالتعليمترميم 3ف

22-203-157( الثانية املرحلة - اب ( القفر - سيف العالي عظالم - بني النصر - ملدرسة سور + سكن + 8 فصول ابالتعليمبناء

ملدرسة سبتمبر_العارضة_احملرم_اادر_اب21-147-524 املرافق مع فصول 4 بناء وتأثيث 2ف+ السكن+إستكمال مع ابالتعليمترميم3ف

إب99-17-1 اادر_ احلواير_ بني سرحة_ جميل_ جمال ملدرسة املرافق مع ف 5 ف+إضافة 9 ابالتعليمترميم

إب21-147-527 العليا_ النادرة_ الشرمنه احملل_ عياش_ محمد علي ملدرسة املرافق مع فصول 6 وتأثيث ابالتعليمبناء

الربادي/جبله/اب98-26-3851 اجلراجر/ االنصار/ ملدرسة املرافق مع ملدرسة فصول بناء 3 و فصول 4 ابالتعليمترميم

إب98-26-3558 جبلة_ الشهلي_ مدارة)_ ملدرسة املرافق مع ف 3 وتأثيث بناء القلعة+ ملدرسة املرافق مع ف وتأثيث6 ابالتعليم(بناء

زيد_املشاعبة_املعشار_جبلة_إب22-147-67 ملدرسة املرافق(3حمامات+سور) مع وتشطيب2ف+شعبة+مخزن)+بناء وتأثيث5ف ابالتعليم(ترميم

إب22-147-96 جبلة_ املعشار_ املردع_ وقاص_ أبي بن ملدرسة سعد سور ومخزن+3ح+ بناء وتأثيث3 ف+إدارة ف+ ابالتعليمترميم3

إب22-147-138 جبلة_ املعشار_ اخلير_ احليثجة_ ملدرسة حمامات+ سور ومخزن+3 إدارة 9 فصول+ ابالتعليمبناء وتأثيث

إب22-17-3 جبلة_ املكتب_ حميد_ جبل كثير_ إبن ملدرسة الضرورية 7 فصول+ املرافق وتأثيث ابالتعليمبناء

إب21-147-296 جبلة_ املكتب_ عرشان_ اجليل اجلديد_ ملدرسة الضرورية املرافق فصول مع وتأثيث 9 ابالتعليمبناء

اب22-203-34 جبلة - وراف - - الفجرة القادسية - ملدرسة الظرورية املرافق مع ( الى شعب ( تقسم فصول 4 ابالتعليمبناء

حبيش22-147-54 - التفادي - النجاح ومخزن ملدرسة ادارة + + سكن 4 فصول فصول و بناء ابالتعليمترميم 4

حبيش22-147-87 - -الزراحي االبازي - عمير بن مصعب ملدرسة 3 فصول وبناء القائمة فصول 3 ابالتعليمترميم

اب22-203-199 - - حبيش ظلمة - األشعري ابو موسى ملدرسة سكن  جديدة + فصول  3 بناء و 3 4 و استكمال ابالتعليمترميم

اب98-26-3532 حبيش / / صانر / - القبولني مايو 22 ملدرسة وسور مرافق + ادارة ومخزن + شعب تفسم الى فصول 5 ابالتعليمبناء

حزم العدين22-147-65 - الشرقي - بن زياد طارق + مرافق ملدرسة ومخزن ادارة + شعبة + سكن فصول + 3 ابالتعليمبناء

اب22-147-64 حزم العدين - - الشعاور - سعيد بني - النهضة ملدرسة املرافق مع سكن + فصول 4 ابالتعليمبناء

اب21-95-7 احلزم / مديرية / اسعد بني عزلة / نفثان / التوفيق مع املرافق ملدرسة فصول 3 ابالتعليمبناء

اب22-147-62 حزم العدين - - حرمي جبل - دجامة - بن زيد اسامة ملدرسة فصول 3 ابالتعليمبناء

22-203-204. العدين ـ فرع العاقبة ـ الروينة الدين ـ صالح ملدرسة املرافق شعب) مع 5 فصول(8 بناء ابالتعليمترميم 3فصول+

اب22-147-56 - العدين فرع - احمد بني - الشعب - اروى فصول ملدرسة و بناء5 فصول 2 ابالتعليمترميم

اب98-203-1 - العدين فرع - بني يوسف - ملدرسة التعاون املرافق مع فصول 6 و بناء 3 ف ف واستكمال 6 ابالتعليمترميم
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املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
إب98-26-3615 مذيخرة_ الورد_ بني ملدرسة اإلمام الشوكاني_ شعب) (تقسم فصول وتأثيث4 بناء و فصول ابالتعليمترميم5

اب98-26-3917 حمير_مذيخرة_ الربوع_ يوليو)_ ف+ املرافق(7 6 بناء وتأثيث اجلديد)+ املرافق(اجليل مع ابالتعليمترميم13ف

عبيد- الصومعة22-134-537 ال - املرافق حجالن ) مع ) فصول  6 + اضافة فصول البيضأالتعليمترميم 6

البيضاء22-134-536 الصومعة- شبثان - العروين - -في شعب ) 6 ) أضافة 3 فصول فصول + 3 مدرسة البيضأالتعليمترميم

الطفة21-134-576 القومي- - تريادة واملالحة - لقريتي تريادة املرافق + ( شعب 4 ف( 2 من مكونة وتاثيث مدرسة البيضأالتعليمبناء

مسورة21-134-575 الدولة- بيحان - املرافق + شعب ) 4 ) إلى مقسمة من 2 مكونة اللحج مدرسة البيضأالتعليمبناء وتاثيث

20-104-288. احلزم/اجلوف / همدان / الشجن وادي املرافق للبنات في منفوحة قرية مع وتأثيث مدرسة 5 فصول اجلوفالتعليمانشاء

22-104-285. اجلوف شترةبقرية اخللق/ الروض/ اخللق/ آل في الفاروق ملدرسة املرافق مع 4شعب) فصلني( وتأثيث اجلوفالتعليمإضافة

98-26-4408. اجلوف / الغيل / / الغيل العرضي ملدرسة املرافق مع فصول  وتأثيث خمسة اجلوفالتعليمإنشاء

22-104-944. العنان/اجلوف برط / سليمان آل العبالة / املرافق بقرية مع فصلني 2 وتاثيث اجلوفالتعليمانشاء

اجلوف98-26-790 - العنان برط صالح ال - والصير املقام بقرية 3 فصول مع املرافق وتاثيث اجلوفالتعليمانشاء

20-104-27. والشعف/اجلوف خب الشعف / / الثلوث الوضيع قرية سوق في مدرسة ابتدائية وتأثيث اجلوفالتعليمانشاء

22-104-945. اجلوف / املراشي خراب / الشعراء / نواس أبو مقام بقرية مدرسة اجلوفالتعليمإنشاء وتأثيث

21-104-522. اجلوف / / رجوزة البحباحة / ورده بقرية املرافق مع فصلني اجلوفالتعليمإنشاء

98-26-4020. اجلوف رجوزه/ السرار/ / العشره ملدرسة فصلني وتأثيث اجلوفالتعليمإضافة

22-104-384. اجلوف / رجوزة / دحية الهدف/ بقرية مدرسة وتأثيث اجلوفالتعليمإنشاء

98-26-4025. اجلوف / رجوزه / رجوزه مبدينة للبنات مدرسة اجلوفالتعليمإنشاء وتأثيث

للبنات22-175-22 مايو 22 مع ، غرفة مدرسات ، مكتبة)+السور ، صالة نشاط املرافق ( معمل مع فصال 24 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

احلديده22-175-13 الدريهمي/ العليا/ الكوعي / احلجبة قرية السالم/ ملدرسة السور املرافق + مع فصول وتأثيث 3 احلديدهالتعليمإنشاء

األساسية22-175-52 ملدرسة االحسان السور + املرافق فصول مع وتأثيث 3 احلديدهالتعليمإنشاء

22-175-17. احلديده / الزيدية / احلشابرة بقرية العبدية / / النحل ملدرسة السور + املرافق مع فصول 3 احلديدهالتعليمانشاء وتأثيث

22-175-53. الزيدية / العطاوية السويدان / بقرية كعب/ ابن أبي ملدرسة السور املرافق + مع فصول 8 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

للبنات22-175-18 املؤمنني األساسية أم السور ملدرسة فصول مع املرافق + 4 وتاثيث احلديدهالتعليمانشاء

السفلى-السخنه-احلديده22-175-33 -املشايخ-الراميه االساسية الدين صالح املرافق+السور ملدرسة مع احلديدهالتعليمإنشاءوتأثيث4فصول

السفلى-السخنه-احلديده22-175-9 األساسية-امللحاني-الراميه الفتح ملدرسة السور + املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

األساسية-احمللتني-22-175-27 الوليد ابن خالد ملدرسة املرافق والتاثيث مع فصول 3 وأنشاء الفصول الثالثه احلديدهالتعليمترميم

األساسية-كحيل-السخنه-احلديده22-175-7 السور ملدرسة العمل + املرافق مع فصول 3 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

العليا-السخنه22-175-38 األساسية-الدامغ-الراميه الوليد ابن خالد ملدرسة السور + املرافق مع فصول 4 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

22-175-51. /احلديده اجلرابح السفلى/ الضحي / السالم /الضحي ملدرسة السور + املرافق مع فصال 18 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

/ الضحي22-175-34 اجلرابح السفلى / ابن اخلطاب / الشعبة عمر ملدرسة السور املرافق + مع فصول 3 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

22-175-55. املراوعة / الرمانية ناصر / / بقرية دمنة يوليو 7 ملدرسة السور + املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

املراوعة22-175-20 / الفالفلة الساقية / / طالب بن أبي االمام علي ملدرسة + السور املرافق مع 4 فصول احلديدهالتعليمإنشاء وتأثيث

املراوعة22-175-57 / /الكتابية والوعادية السفلى الفاروق/األبيات ملدرسة السور + املرافق مع فصول 4 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

املراوعة22-175-58 / /الكتابية والوعادية /املوسية يزن ذي ابن سيف ملدرسة السور + املرافق مع فصول 4 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

للبنات-مركزاملديريه-املراوعه-احلديده22-175-60 مع املرافق +10 فصول للبنني املرافق مع وتأثيث10فصول احلديدهالتعليمإنشاء

22-175-56. املراوعة / صالح الصرحة/ بني زياد/ ابن طارق ملدرسة + السور املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

األساسية22-175-44 روى رواحة /أ بن ملدرسة عبداهللا السور + املرافق مع فصول 3 و إضافة واستكمال احلديدهالتعليمترميم

الرضوان األساسية-الرضيه-املناصره-املنصوريه-احلديده22-175-37 ملدرسة السور + املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

احلديده22-175-6 األساسية -الدمنه-املناصره-املنصوريه- الفاروق ملدرسة السور املرافق + مع فصول 3 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

22-175-41. /احلديده / باجل اجلمادي / / بقرية القزعة ملدرسة 22 مايو السور + املرافق مع فصول 4 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء
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األساسية22-175-59 ابن الوليد خالد ملدرسة السور + املرافق مع فصول احلديدهالتعليمإنشاء وتأثيث 6

21-175-41. احلديده / باجل / الضامر / بالدار / النجاح ملدرسة + السور مع املرافق فصول 3 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

اخلنساء/باجل/باجل/باجل/احلديده23-175-4 ملدرسة مدرسات) مكيتبة ، غرفة ، واملرافق(معمل التأثيث مع فصال 12 احلديدهالتعليمإضافة

الفقيه-احلديده22-175-4 الشامي-بيت ملدرسة هارون الرشيد-اجلنبعيه-الطرف السور + املرافق مع فصول 9 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

الفقيه-احلديده22-175-30 الشجاب-الطرف -يت الدرة األساسية-بني الشهيد محمد املرافق ملدرسة مع وتأثيث4فصول احلديدهالتعليمإنشاء

الفقيه-احلديده22-175-5 األساسية-اخلضاريه-بيت املستقبل ملدرسة السور + املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

-احلديده23-109-62 الفقيه -بيت محمد بني عزله نفحان بقرية النصر ملدرسة شعب ) الى (3مقسمه فصول سبعه وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

/احلديده23-175-2 راس جبل / اخلان/ اخلان بقرية / الزبيري الشهيد ملدرسة السور + املرافق فصول مع 4 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

األساسية22-175-26 املهلب ابن ملدرسة يزيد السور + املرافق مع فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

21-175-12. احلديده / زبيد / /التريبة البراتة االخالص/ ملدرسة السور + مع املرافق فصول 6 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

والبنات21-36-21 للبنني األساسية اخلزرجي حسن أبي ملدرسة السور املرافق + مع فصول 8 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

والبنات23-175-6 للبنني األساسية حنبل أحمد ابن ملدرسة السور + املرافق فصول مع 6 وتاثيث احلديدهالتعليمانشاء

والبنات21-175-10 للبنني األساسية أويس القرني السور ملدرسة مع املرافق + فصول وتشطيب 3 3 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

سليمان21-175-40 مبحوى للبنني والبنات األساسية اهللا عطية ملدرسة عبد السور املرافق + مع فصول 6 احلديدهالتعليمإنشاء وتأثيث

زبيد23-175-3 احلصب/ العبادية السفلى/ الغفاري/ أبي ذر ملدرسة السور + املرافق مع فصول 3 وتأثيث واضافة احلديدهالتعليمترميم

والبنات21-36-19 للبنني األساسية قاسم أبي بكر ملدرسة السور + املرافق فصول مع 6 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

22-175-25. احلديده / / زبيد املعاصلة / بقرية اجلر ملدرسة الوحدة / السور + املرافق مع فصول 3 وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

22-175-24. احلديده / زبيد / املعاصلة / شريهد بني قرية / الفجر ملدرسة + السور املرافق مع احلديدهالتعليمإنشاء وتأثيث 4 فصول

والبنات23-109-11 للبنني فليته األساسية أبن ملدرسة املرافق مع فصول ستة وتأثيث احلديدهالتعليمانشاء

الطويلة23-109-10 بقرية االساسية الدين جمال محمد ملدرسة السور املرافق + مع فصول 10 وتأثيث احلديدهالتعليمإنشاء

22-20-332. ( التدريب ) االمانة في النموذجية املدرسة العاصمهالتعليمدعم امانة

العاصمة22-20-305 بأمانة املدرسية اجلودة مدارس دعم العاصمهالتعليمبرنامج امانة

22-20-333. اتبرات جتهيز النموذجية املدرسة العاصمهالتعليمدعم امانة

العاصمة20-20-1133 - أمانة اجلبجب - عمير بن مصعب العاصمهالتعليممدرسة امانة

22-20-243- عبيد بير - معياد بيت في ( للبنات عائشة ) سليم أم العاصمهالتعليممدرسة امانة

األمانة22-20-330 - نقم - املرافق) مع فصل 29 إنشاء و الفصول القدمية  ( هدم اخلنساء للبنات - مدرسة العاصمهالتعليمإعادة بناء امانة

العاصمة22-20-360 امانة - اإلداري باألثاث العاصمة العاصمهالتعليمجتهيز مدارس أمانة امانة

األمانة23-20-287 - التحرير - جميل جمال مدرسة وحمامات نوافذ العاصمهالتعليمترميم امانة

القدمية22-20-351 صنعاء في سكرة العاصمهالتعليممدرسة امانة

العامة23-20-65 واإلدارة الفروع في املشاريع GIS لضباط ال في محافظةالتعليمدورة تدريبية من أكثر

والبيضاء23-20-378 ذمار محافظةالتعليماخلارطة املدرسية في كل من من أكثر

املرافق_التعزية_تعز22-203-176 مع غرف 4 من مكونة املوشكي ملدرسة زيد روضة اطفال وجتهيز تعزالتعليمبناء

تعز23-147-10 تعز_ مدينة التعزية_ الربيعي_ أروى_ ملدرسة اطفال  روضة وجنهيز تعزالتعليمبناء

التعزية20-92-116 - القصيبه - اران - قرية بن عمر الطفيل ملدرسة  املرافق  مع 6 فصول وتأثيث تعزالتعليمبناء

-تعز22-147-42 التعزية - - الهشمه احلوجله - عمر عبداهللا بن ملدرسة املرافق فصول مع 7 وبناء فصول 3 تعزالتعليمترميم

تعز21-147-290 بن زيد_غراب_التعزية_ أسامة ومخزن+3حمامات+سور) ملدرسة مع املرافق (إدارة ف 8 وتأثيث فصل+بناء تعزالتعليمترميم

تعز22-203-131 - التعزية - قياض الذراع - -وادي اتار عمر املرافق ملدرسة مع فصول من 7 جديدة مكونة مدرسة تعزالتعليمبناء

تعز98-26-272 التعزية_ االف_ األنصار_األهصوع_ ملدرسة سور) 3حمامات+ ف+املرافق(إدارة+ ف+بناء5 تعزالتعليمترميم وإكمال5

الشمايتني21-147-286 السويقة - النب  و للبنني ) سبتمبر 26 ملدرسة سكن فصول+ادارتان ومخزنان+ وبناء9 + تعزالتعليمترميم6فصول

- الصلو21-147-410 الظهرين - الظهرين - ملدرسة العال املرافق مع فصول 9 واضافة فصول 3 تعزالتعليمترميم



2003 السنوي االجتماعي للتنميةالتقرير الصندوق

املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
تعز22-92-16 - ااء - اجلمعه - الزعبري في فصول 4 في جحزر وبناء االرشاد ملدرسة فصول  2 وبناء فصول 3 تعزالتعليم ترميم

تعز98-26-482 الهاري-اا - الشاطئ- ملدرسة املرافق و بناء 3 فصول مع عامر نوبة املرافق ملدرسة مع فصول تعزالتعليمبناء3

اا-تعز22-147-156 مدينة - السروري عائش املرافق ملدرسة مع ومخزن ادارة + فصول 5 واضافة  القائم املبنى تعزالتعليمترميم

تعز98-26-486 ابواسماعيل) بااء- ) اجلديد مدرسة الفجر مبنى وترميم (السويس ) الفجراجلديد مدرسة مبنى تعزالتعليمترميم

تعز98-26-491 ااء - - املشاحله بالثوباني  - النور ملدرسة املرافق فصول مع 3 واضافة القائمة تعزالتعليمترميم املدرسة

تعز22-203-201 - املسراخ - األقروض - خلل - ملدرسة امليثاق املرافق مع فصول  وبناء4 6فصول تعزالتعليمترميم

الصديق-امليهال-عبدان-املسراخ-تعز98-16-23 ملدرسة املرافق مع ومخزن ادارة + فصول 6 وبناء فصول 8 تعزالتعليمترميم

تعز98-26-1443 املواسط - - االعلوم سبأ- ملدرسة ملدرسة26 سبتمبر وإضافة 5فصول مع مرافق ف 4 ف واضافة 14 تعزالتعليمترميم

تعز20-147-113 املواسط- البطنة - السواء - - الصفا مرافق ملدرسة سكن مع ومخزن+ إدارة + ف 8 وتأثيث بناء 3ف تعزالتعليمترميم

تعز98-26-152 املواسط / / مشاوله احلناية / الفاروق  ملدرسة املرافق مع جديدة فصول 3فصول واضافة 2 تعزالتعليمترميم

تعز98-26-1222 - املواسط - حماد بني رعينة  - حسن بني - األمل ملدرسة مع املرافق 5 فصول فصول واضافة تعزالتعليمترميم6

تعز98-30-22 سيف- املواسط - - العني- بني الفالح ملدرسة فصول جديدة 9 واضافة فصول 6 تعزالتعليمترميم

تعز99-92-23 قدس - - املواسط - اخلير املرافق ملدرسة مع جديدة فصول  10 تعزالتعليمبناء وتاثيث

تعز98-26-2602 / حبشي جبل / عبس بني / االحمر /وادي عمير مصعب بن ملدرسة مرافق + ومخزن ادارة + فصول 9 تعزالتعليمبناء

تعز98-26-2120 / الشويفه خدير / ماره ملدرسة النور بنجد املرافق مع فصول 5 تعزالتعليمبناء

تعز98-26-2788 البدو / خدير السالم شطيفه / ملدرسة املرافق مع فصول 3 وبناء فصول 4 تعزالتعليمترميم

تعز22-203-200 السلمي - خدير - العزيبة - ملدرسة الوحدة املرافق مع فصول و بناء4 القائمة الفصول 3 تعزالتعليمترميم

تعز98-26-2826 شرعب / االسد / /الوعيره/ السالم ملدرسة املرافق جديدة مع فصول 9 وبناء فصول 3 تعزالتعليمترميم

تعز98-26-282 ، شرعب ، الرعينه - وادي احليد املرافق ملدرسة النجاح- مع فصول 9 تعزالتعليمبناء

تعز98-231-1 - - الرونة الرعينة - شطني - ملدرسة الفالح املرافق 9فصول مع وتاثيث تعزالتعليمبناء

/تعز98-26-2759 الرونه تعز / / الرونه شرعب ملدرسة الفتح املرافق مع 7 فصول وبناء القائمني الفصلني تعزالتعليمترميم

تعز98-26-2834 الرونه / احلسام/  الهدايه بني مدرسة املرافق مع بناء9 فصول شعب و 4 تعزالتعليمترميم

الرونه22-92-15 -- البطنة اروى- مرافق ملدرسة اضافة + اخللد ملدرسة املرافق فصول مع فصول واضافة6 تعزالتعليمترميم 5

تعز98-26-4375 مرير - الرونة - -بني الفالح فصل  واضافة مرافق ملدرسة 16 واكمال  تعزالتعليمترميم

تعز21-147-356 - السالم شرعب - التبهة حمود- عبداهللا الشهيد ملدرسة املرافق مع 12فصل تعزالتعليمبناء

السالم20-147-106 - - العسيله - جبل ملدرسة الصديق  املرافق مع فصول 7 جديدة مكونة من تعزالتعليمبناءمدرسة

السالم22-147-23 - عزبان - مجدب الفوز - ملدرسة املرافق فصول مع 7 تعزالتعليمبناء

تعز99-95-13 - املوادم صبر الطيب - + مرافق ملدرسة + ادارة ومخزن ( شعب الى تقسم فصول ( 5 تعزالتعليمبناء

تعز99-92-129 ماوية - - اخرق التوحيد- ملدرسة املرافق مع فصول 4 وبناء القائمة املدرسة تعزالتعليمترميم

في قرية امللحة_الشميرة_ماوية_تعز21-147-482 ملدرسة اإلمام الشافعي 3ح مع ثيث7 ف وتأ بناء املرافق)+ مع ف 3) تعزالتعليمترميم

تعز20-92-14 الظهرة_الظهرة_ماوية_ قرية سكينة في حما مات+ سور) ملدرسة ومخزن+3 (إدارة املرافق مع ف وتأثيث9 تعزالتعليمبناء

تعز21-147-305 ماوية_ خالد_احلوادل_الظهرة_ مع املرافق (إدارة+3حمامات+سكن+سور) ملدرسة (6شعب) فصول 3 وتأثيث تعزالتعليمبناء

تعز99-203-1 - الدين_غبرات_العومان_ماوية بهاء ملدرسة سور) سكن+ حمامات+ ومخزن+3 (إدارة ف+املرافق وتأثيث9 تعزالتعليمبناء

تعز20-92-61 امليثاق_مصوام_أوجوه_ماوية_ ملدرسة سور حمامات+ سكن+3 ومخزن+ إدارة شعب)+ 8 (تقسم وتأثيث4ف تعزالتعليمبناء

عبيدان_ماوية_تعز99-92-78 بني سور) ومخزن+3ح+ للبنات+املرافق(إدارة ف وتأثيث5 اإلدارة(لألوالد)+بناء مع تعزالتعليمترميم9ف

تعز98-26-3305 مقبنة - االخلود  للبنات املرافق ف مع 7 +بناء االصالح ملدرسة اإلدارة وازن مع ف وتشطيب 11 تعزالتعليماكمال

تعز22-203-161 - مقبنة - - األعدوف الوليد بن خالد مع املرافق ملدرسة شعب) 4فصول ( تعزالتعليمبناء

- مقبنه22-92-10 اجلماهره احملامدة - -. + مرافق ( لشعب تقسم ) فصول جديدة 5 من مكونة جديدة مدرسة تعزالتعليمبناء 

تعز20-17-1 مقبنة_ الفرقان_ النجيد_ اخلياشني_ ملدرسة املرافق مع شعب) 7) فصول 5 وتأثيث تعزالتعليمبناء

تعز20-92-225 مقبنة_ اخلياشن_ املغادرة_ املرافق_ مع شعب) 4) وتأثيث 2 إضافة 5 فصول+ تعزالتعليمترميم
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تعز98-26-4886 مقبنه / / باحلياجي- قحيفه املرافق ملدرسة السالم مع سكن + فصول وبناء3 , القائم املبنى تعزالتعليمترميم

مقبنة -تعز21-147-211 - الوريف- مع املرافق ملدرسة السعادة ( شعبة ادارة + شعب 7 الى جديدة (تقسم فصول 4 تعزالتعليمبناء

تعز22-92-11 سيف_ مقبنة_ بني البتيراء_ جيل التصحيح_ ملدرسة املرافق ف مع 4 وتأثيث إضافة ف+ تعزالتعليمترميم12

- مقبنه22-92-12 -بيدحه بيدحه - النهضة املرافق ملدرسة مع 3 فصول فصول واضافة تعزالتعليماكمال وترميم9

22-92-14. تعز - مقبنه - محرقه ادارة ومخزن - + ( لشعب تقسم ) فصول جديدة مكونة 3 مدرسة وتاثيث تعزالتعليمبناء

تعز22-203-178 - -موزع األهمول - القمارة في ابن احلزم ملدرسة 3فصول و في الوحيز بغداد ملدرسة 3فصول تعزالتعليمبناء

تعز22-203-179 - - موزع - العواشقة الكاذية - املغني علي عبد املرافق ملدرسة مع 3فصول تعزالتعليمبناء

تعز21-147-312 - موزع موزع- - قرية السقاليه في االمل ملدرسة املرافق مع فصول 3 فصلني و بناء تعزالتعليم ترميم

موزع_ مزع_22-17-4 الضويحة_ عبد العزيز_ بن 4 شعب) ملدرسة عمر إلى (تقسم فصول 2 إضافة وتأثيث فصول+ 3 ترميم
تعزالتعليمنعز

احلد_موزع_موزع_تعز22-203-180 امليثاق_ ملدرسة إلى شعب) الفصول أحد ف (تقسم وتأثيث2 إضافة اإلدارة+ مع ف 3 تعزالتعليمترميم

حجة21-126-178 / م - أسلم - اليمن أسلم املصبار - في الوحدة ملدرسة املرافق مع حجةالتعليمبناء وتأثيث 3 فصول

حجة21-126-179 - أسلم - -أسلم اليمن الشرقية في الشروم 26 سبتمبر ملدرسة مع استكمال املرافق  فصول 3 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجه21-126-201 - امليراده -اجلميمه قرية بعراش - النصر ملدرسة ( املرافق + 5ف ) وتاثيث حجةالتعليم بناء

اجلميمة21-126-202 مور- مساهر - االحوس ابن سمح ملدرسة النجاح بقرية ( املرافق الضروريه + ( 4 ف وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجه20-126-1003 / م - - الشغادره البجالية في املرافق مع ف 5 حجةالتعليمبناء وتأثيث

الشغادرة20-126-1005 مركز مديرية في املرافق مع ف وتأثيث12 حجةالتعليمبناء

حجه22-225-1 حميد -الشغادره-- بقلعه علي قرن الضروريه ملدرسه املرافق مع فصول 6 حجةالتعليمأضافه

حجه98-26-1647  / الشغادره قلعة حميد / / -املهادله جراده بني متوسط موقع في + املرافق ف 4 مدرسة وتأثيث حجةالتعليم بناء

21-126-181. حجه - املغربه سليم - قرية شط في االميان ملدرسة الضروريه املرافق مع وتأثيث 4ف حجةالتعليمبناء

حجة20-126-1014 : م / بكيل املير / عزمان / / املقومة النور  ملدرسة املرافق فصول مع 2 حجةالتعليمبناء

حجة20-126-883 - العوام بني ردمان - - كرم قرية كرم في ملدرسة املرافق مع فصول 5 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة22-126-158 - قيس الطور بني / الشمري ربع / - اللعاكية الغافقى  عبدالرحمن فصول ملدرسة 3 حجةالتعليمبناء وتأثيث

الطور20-126-215 قيس بني  - الربوعي بني الوليد - بن خالد مبدرسة للبنات فصول للبنني +3 5 فصول مع املرافق حجةالتعليمبناء

حجه21-154-186 / الطور قيس بني / هفج مهدي /ربع بني ملدرسةالوحدة في فصلني ترميم املرافق + مع 3 فصول حجةالتعليمبناءوتأثيث

حجة20-126-1015 / م - حيران - بني فاضل - الدنانه في الوليد بن خالد ملدرسة املرافق مع ( شعب 4 ) ف 2 حجةالتعليمبناء

حجة21-126-168 / م - خيران احملرق الدانعي - الرنف- في الصابرين ملدرسه املرافق مع ( (10 شعب وتأثيث6 ف حجةالتعليمبناء

حجة21-126-167 م / احملرق- خيران - اخلميسني غربي املفجر - فصلني في ترميم مع املرافق مع ( 4 ف (6شعب وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة21-126-169 / م - خيران احملرق - مسروح - البسيط قرية السالم املرافق ملدرسة مع تقسم 2إلى شعب ف حجةالتعليمبناء وتأثيث5

حجة20-126-999 - عبس حسن - - بني الشرقي احملصام في زيد بن ملدرسة اسامه مع املرافق ف 6 حجةالتعليمبناء

تزاحم )21-154-305 (  تخفيف / حجة   م - عبس مبدينة للبنات - املرافق فصل مع وتأثيث 12 حجةالتعليمبناء

/ حجة20-126-534 - م مديرية عبس -( للبنني الضروريه املرافق مع ف 12 بناء ) مبدينة عبس التزاحم مشكلة حجةالتعليممعا جلة

حجة20-126-529 - عبس مديرية قطبه - - ادر قرية في األساسية النورين ذو ملدرسة املرافق حجةالتعليمبناء وتأثيث 6 فصول مع

حجه23-126-380 - شمر قفل - جل بنى - خولى للبنات -بنى املرافق  مدرسة 9فصول مع حجةالتعليمبناء وتاثيث

حجة21-126-175 م/ قفل شمر- - جل  سوق االثنني -بني اآلمل - ملدرسة وتأثيث (6ف+م) حجةالتعليمبناء

حجة22-154-7 / م - عفار كحالن عفار - - الصاية قرية في 2فصول ترميم + املرافق فصول مع 4 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة22-154-6 / م - عفار كحالن مديرية مركز في للبنات املرافق فصول مع 9 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة21-126-173 - كشر احلماريني - - الشامية البرة في املرافق  ) مع شعب فصول ( 6 3 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة21-126-172 / م - - كشر احلماريني - اخلذالني بيت في املعمر خوله للبنات املرافق ملدرسة مع فصول  4 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجه99-20-291 / كشر العبيسة / / القدمية قرايات ملدرسة كمرافق فصول ترميم3 الضروريه+ املرافق مع 9 فصول حجةالتعليمبناء

حجة20-126-1016 / م - كعيدنة - ناشر اسلم / القاعدة قرية في الفتح مع املرافق ملدرسة فصول 3 حجةالتعليمبناء
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حجه98-26-4870 / مبني عكاب / بني ملدرسه الذيبه / املرافق مع قائمه 4فصول ترميم + للبنات املرافق مع 6 فصول حجةالتعليمبناء

حجة20-126-1001 - مبني عكاب - بني الصاية - قرية للبنات في املرافق فصول مع 6 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حجة20-126-1002 - مبني  الذنوب - - علي بن احلسن ملدرسة املرافق مع فصول 6 حجةالتعليمبناء

حجة20-126-1018 - م/ مستباء - مستباء شرق - املهيم -بني املرافق ملدرسة حماطه مع شعب ) إلى ( تقسم فصول 4 حجةالتعليمبناء

حجة22-126-155 / م - مستباء - األقصى مستباء شرق دوار - أبو في  مع املرافق ملدرسة الوحدة فصول  3 حجةالتعليمبناء وتأثيث

حجة20-126-1011 - جنرة الشعاثمة - - حسني قعاد قرية 7 يوليو في املرافق ملدرسة مع شعب 6 3 فصول حجةالتعليمبناء

حجة98-26-1649 / م - الكابة - جنرة - العكشي بيت - األمل ملدرسة احلاليه ف مع ترميم 3 املرافق مع ف حجةالتعليمبناء وتأثيث 4

حجة20-126-997 م/ ـ وشحة - بني رزق - السوق راشد بن وادي التقدم ملدرسة املرافق شعب مع (6) 3 فصول حجةالتعليمبناء وتأثيث

حجة98-26-3254 وشحه/ ضاعن / القضاة/ عاطف / صالح الدين ملدرسة شعب 6 فصول 3 وتأثيث حجةالتعليمبناء

حضرموت21-107-265 - الريدة وقصيعر -مديرية معبر ملدرسة امللحقات مع صفوف 6 حضرموتالتعليماضافة

/ ذمار21-134-455 احلداء / الرشدة العرقب/ في فصول  3 + صيانة املرافق مع ذمارالتعليمبناء وتأثيث 6 فصول

/ ذمار22-134-506 احلداء / / الشبطان حيان بني في فصول 6 ترميم + املرافق مع ذمارالتعليمبناء وتاثيث 3 فصول

23-134-259. ذمار / احلداء / العابسية / العمارية في الضرورية املرافق مع 6 فصول ذمارالتعليمبناء وتاثيث

/ ذمار20-20-286 الكميم / احلدأ / جبره في للبنني فصول 6 ترميم + املرافق مع فصول للبنات  وتاثيث 6 ذمارالتعليمبناء

/ ذمار23-134-256 احلداء / االعماس / ضالع مهدي بني في املرافق 3 فصول  مع وتاثيث مدرسة ذمارالتعليمبناء

/ ذمار23-134-258 احلداء / تنن/ عبيده العليا املرافق في مع فصول 6 ترميم فصول + 3 وتأثيث ذمارالتعليمبناء

/ذمار22-134-501 قشيب/جبل الشرق بني الظهرة العامري/ جمعة في وتأثيثها القدمية املدرسة ترميم + 3فصول وتأثيث ذمارالتعليمبناء

/ذمار21-134-499 الرعيني/احلبس/ضوران املرافق/لكمة )مع شعب 6) فصول 3 وتأثيث ذمارالتعليمبناء

/ ذمار99-20-331 ضوران / بني عيسى في ( شعب 9 ) 6 فصول مدرسة ذمارالتعليمبناء وتأثيث

ضوران22-134-499 فضل- بني -خمس محليت - املرافق + من 3فصول مكونة مدرسة ذمارالتعليمبناء وتأثيث

/ ذمار23-134-282 السافل / عتمة العقد سالم/ بني شرف في املرافق مع فصول  ذمارالتعليمبناء وتاثيث 6

98-26-895. ذمار / / عتمه املطبابه / سوق األحد املرافق للبنات في مع فصول 6 وتأثيث ذمارالتعليمبناء

املرافق/املقرانة/عتمة22-134-393 كودةمع في (6شعب) +3فصول تلجبيل في للبنات (6شعب) وتأثيث3فصول ذمارالتعليمترميم3فصول+بناء

/ ذمار21-20-111 البحري / عتمه بني باملعدالة / النور املرافق ملدرسة مع ( ( 6شعب فصول 5 وتأثيث ذمارالتعليمبناء

/ ذمار23-134-283 بني عيوه/عتمة / ( املنوخ ) خميس شفرة في املرافق + استكمال ( شعب 6 ) ذمارالتعليمبناء وتأثيث3فصول

ذمار22-134-492 / عتمة / سويد / بني الكاشبة + املرافق فصول 6 مدرسة  وتاثيث بناء +( شعب فصول (6 ذمارالتعليمترميم 3

ذمار21-134-389 / عنس اجلنبني السافل / مغرب / ضحية في ( شعب فصول ( 6 4 ذمارالتعليماضافة

عنس21-134-360 مغرب - بني عفير عيث- جرن - بامليافع امليثاق ملدرسة املرافق مع 5 فصول  وتأثيث ذمارالتعليمإضافة

/ ذمار20-20-136 السافل /وصاب موجران /االجراف في املرافق +( 6شعب ) ذمارالتعليمبناء وتأثيث مدرسة 3ف

/الداشر/وصاب السافل/ذمار22-134-180 اجلمعه ملدرسة املرافق +( شعب 6 ) ف 3 وتاثيث ذمارالتعليمبناء

والشماعه/وصاب السافل/ذمار22-134-491 الوطيء الشعاور املرافق -  + ف 6 مكونة من مدرسة وتاثيث ذمارالتعليمبناء

السافل22-134-547 - وصاب -الظهرة 3ف - النقيع ترميم  مع املرافق+ ( شعب 4 فصول( من 2 مدرسة وتاثيث ذمارالتعليمبناء

/ذمار22-134-489 السافل الركب/ربع املقارم/وصاب باب املرافق + فصول 5 مدرسة وتاثيث ذمارالتعليمبناء

ذمار22-20-411 - السافل وصاب - شكر في ذمارالتعليممدرسة

وادي اخلشب/وصاب السافل ذمار22-134-408 زبيد- وادي + املرفق- ( شعب 4 2ف( مدرسة وتاثيث ذمارالتعليمبناء

العالي/ذمار22-134-401 الظاهر/وصاب شعب ) + املرافق- 8 4 ف( السلف مدرسة في ذمارالتعليمبناء

العالي21-134-769 وصاب - الهتاري- ( فير احملا الهتاري ( فصول +املرافق  7 مدرسة وتاثيث ذمارالتعليمبناء

العالي22-134-399 بني شنيف- وصاب الرباط- املسدرة + - املرافق +( شعب 6 ) 3ف مدرسة ذمارالتعليمبناء وتاثيث

الصعيد21-208-4 مربون- 6 شعب بقرية فصول 4 مدرسة شبوهالتعليمبناء

3 فصول  بقرية الكريف-جردان21-208-3 مدرسة شبوهالتعليمبناء
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- حطيب21-208-10 امللحقات مع اخلشب ذات قرية في 3فصول 5شعب شبوهالتعليمبناء مدرسة

)- حطيب21-208-9 الغسيل السر (صبر بقرية 6 شعب فصول 4 شبوهالتعليمبناء مدرسة

احلامية -رضوم21-208-12 شعب بقرية فصول 8 5 مدرسه ء شبوهالتعليمبنا

ماس-عتق21-208-13 بقرية امللحقات مع شعب 8 4 فصول مدرسة شبوهالتعليمبناء

عميره21-208-16 بقرية للبنات 6 شعب  فصول 4 مدرسة شبوهالتعليمبناء

-ميفعة شبوه21-208-1 الضرورية بعزان امللحقات مع فصول مدرسة 9 شبوهالتعليمبناء

- نصاب21-208-25 املعال في الضروريه  مع امللحقات 6شعب 4فصول شبوهالتعليمبناء مدرسة

االسفل- نصاب21-208-24 عار بقرية شعب 6 فصول 4 مدرسة شبوهالتعليمبناء

امحبله-نصاب21-208-26 شعب امنقل قرية في 4شعب فصول 3 مدرسة شبوهالتعليمبناء

الصفراء21-126-207 / وادعه / بدماج للبنات مع املرافق ملدرسه  رقية 6 فصول وتاثيث صعدهالتعليمبناء

- صعده20-126-993 سحار - صعد القدمية مدينة - الكينعي ملدرسة املرافق مع فصول صعدهالتعليمبناء وتأثيث 6

/ صعده20-126-270 م - حيدان عرمية - - بقرن صبح االنصار ملدرسة املرافق مع فصول 5 صعدهالتعليمبناء وتأثيث

- صعدة22-195-143 علي- رازح آلت القد - علي آلت في - بن حارثة زيد ملدرسة املرافق مع ف 6 مدرسة صعدهالتعليمبناء وتأثيث

ساقني/ صعده99-20-899 / القبل / عرو قرية  في الصادق جعفر ملدرسة ( املرافق 5ف + ) وتاثيث صعدهالتعليمبناء

ساقني صعده20-126-990 خير - ووادي ملدرسه في نوني  ( املرافق + ( 5ف وتاثيث صعدهالتعليمبناء

صعدة القدمية/صعدة22-143-9 كهالن / ملدرسة املرافق 12 ف مع وتاثيث صعدهالتعليمبناء

/ صعده99-20-708 / سحار مسعود ولد للبنات في املصاعبة / فصول مدرسة 5 وتأثيث صعدهالتعليمبناء

/ صعدة22-195-12 / سحار مسعود آل ابني ولد في شعب للبنات  5 فصول مدرسة وتاثيث صعدهالتعليمبناء

كتاف صعده21-126-204 سالم / ال البرقة الفصول القائمة في وترميم سيناء ملدرسة ابن املرافق مع فصول 3 وتاثيث صعدهالتعليمبناء

صعده23-225-1 - مجز عباد - بني - الذراع بوادي مصل ملدرسه فصول صعدهالتعليماضافه 2

/احلسل/اجلبني98-66-129 املرافق مع للبنات فصول 3 املرافق + مع فصول للبنني 3 وتأثيث صنعاءالتعليمانشاء

/ صنعاء98-26-3065 اجلعفريه / / بني اجلعد / احلدبه النصر صنعاءالتعليممدرسة

صنعاء98-26-4713 / اخلارجيه احليمه بجير/ السالم /االنف/بني صنعاءالتعليممدرسة

اخلارجية22-104-969 احليمة / محمد / بني العداة - بقرية القرض مدرسة وتاثيث صنعاءالتعليمانشاء

/صنعاء98-26-3862 الداخليه احليمه احلذيفي/ /العريف/بني السفياني بيت / النصر مدرسة وتأثيث صنعاءالتعليمانشاء

- صنعاء21-104-781 الداخلية احليمة - النمري اليسري- بني بقرية بيت مع املرافق فصول 4 صنعاءالتعليمانشاء وتاثيث

- السلفيه - صنعاء98-26-837 اجلرادي بني - الدومر - التأشيش - مع املرافق فصول صنعاءالتعليممدرسة 3

- السلفيه - صنعاء98-26-840 صعدي الواحدي - بني العماد - املرافق مع فصول 4 صنعاءالتعليممدرسة

نهم21-104-856 / احلنشات / قطران بني قرية ملدرسة وتاثيث فصول صنعاءالتعليماضافة

عمران22-126-357 ناشر - حجاج - بني في ( السالم للبنات(5 ف +املرافق مدرسه وتاثيث عمرانالتعليمبنْاء

عمران21-154-94 / املدان / /بني نسر اركان ملدرسة في قرية ( واداره 2ف ترميم + (2ف عمرانالتعليمبناء

- عمران20-126-994 شهاره -شهاره مدينة في  ) ملدرسه الزهراء للبنات املرافق + 8ف عمرانالتعليمبنْاء وتاثيث (

عمران20-126-867 / م - حبور ظليمة - املداير مدينة في 2ف اضافه للبنات+ النور ملدرسة ( املرافق + 5ف عمرانالتعليمبناء وتاثيث(

ظليمة حبور20-126-996 - خميس حجور املرخام- - للبنات االحرار ملدرسه ( املرافق + (4ف وتاثيث عمرانالتعليمبناء

20-126-939. عمران مدينة / الوسطى احلدبة حي / رسام ملدرسة وتاثيث 12فصل عمرانالتعليمبناء

عمران21-126-203 التربيه مبدينة لكلية محضرات وجتهيز صاله عمرانالتعليمبناء

سريح / عمران98-26-2375 عيال / قادم بني / الدين ملدرسه صالح واضافة3 فصول املرافق مع ف  6 عمرانالتعليمترميم

حلج22-153-1 - القبيطة - الدخينة في امللحقات دراسية مع فصول 3 مدرسة حلجالتعليمبناء

حلج20-106-224 - القبيطة - مدرسة السحر في املرافق التاثيث + مع فصول 5 فصول وإضافة 4 حلجالتعليمترميم

حلج21-106-99 - املسيمير - في ذيل امللحقات دراسية مع فصول مدرسة 6 وتأثيث  حلجالتعليمبناء
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-حلج20-73-21 - املضاربة العفاج في قرية امللحقات مع دراسية فصول 6 عبداملطلب بن حمزه وتأثيث مدرسة حلجالتعليمبناء

الربوع20-106-173 سوق للبنات في الوليد خالد بن مدرسة امللحقات في مع فصول 6 وتأثيث حلجالتعليمبناء

حلج99-106-58 جبر - حبيل الكرهيه- مع امللحقات في دراسية فصول االساسي 6 للتعليم وتأثيث مدرسة حلجالتعليمبناء

ردفان99-106-13 حيد امللحقات في مع دراسية فصول 6 مختلطة مدرسة حلجالتعليمبناء وتأثيث 

حلج20-106-22 طور الباحة - غرف - 5 ترميم السلم + امللحقات في منطقة مع دراسية فصول 4 مدرسة وتأثيث حلجالتعليمبناء

السعيدي/العبدية/مأرب98-26-3690 عبدالعزيز/خليله/آل بن عمر وتسويرمدرسة املرافق مع (3) وترميم فصول (7) ماربالتعليمإستكمال

20-104-65. رحبة / رحبة / (الكوله) رحبة بقرية  مبدرسة الشهيد القردعي للبنات مع املرافق فصول 4 وتأثيث ماربالتعليمإنشاء

مأرب.22-104-521 مأرب / شبوان / الدين بالفضي /آل صالح مبدرسة املرافق فصول مع 3 وتأثيث ماربالتعليمإستكمال

21-104-618. مأرب / فجيح آل األوسط / املسيل في شريقة للبنات الزهراء مدرسة وتأثيث ماربالتعليمإنشاء

مارب20-104-939 / االشراف / مارب مبدينة للبنات هأيل محمد الشهيد ملدرسة املرافق مع فصول وتأثيث 3 ماربالتعليمإضافة

اب22-203-191 - - السدة مهني مركز تدريب املؤسسيبناء ابالدعم

أب22-157-15 - مذيخرة - األغراض متعددة الزراعية التعاونية والزاملية املزهر جلمعية األنشطة النسوية املؤسسيدعم ابالدعم

/أبني22-166-317 النسوية الطميسي جلمعية املؤسسيدعم مؤسسي ابنيالدعم

/أبني22-166-345 النسوية /جعار اجلول جلمعية مؤسسي  املؤسسيدعم ابنيالدعم

احلزم22-104-1028 / /همدان العام والنفع االجتماعي للتكافل اخليريه اجلوف مؤسسي جلمعية  املؤسسيدعم اجلوفالدعم

اجلوف22-104-1040 في الطفل حقوق رعأية جمعية املؤسسيدعم اجلوفالدعم

والطفل22-104-1041 االم لرعايه جمعيه اجلوف املؤسسيدعم اجلوفالدعم

اجلوف21-104-933 مبحافظة - والطفولة الشباب رعأية جلمعية املؤسسي املؤسسيالبناء اجلوفالدعم

غليل22-151-18 - املنتجة االسر ملركز تدريبي املؤسسيدعم برنامج احلديدهالدعم

احلديدة21-20-298 - الفقية بيت املرأه- لتنمية اجلمعية اخليرية انشطة املؤسسيدعم احلديدهالدعم

زبيد21-26-13 - الفقر للحد من اليمنية املرأة جمعية املؤسسيدعم أنشطة احلديدهالدعم

الضالع22-166-339 املهني في التدريب مركز املؤسسيبناء الضالعالدعم

احملويت22-20-27 مدينة - لألطفال  السابعة العامة املؤسسياملكتبة احملويتالدعم

كوكبان22-20-81 شبام - لألطفال االثامنة العامة املؤسسياملكتبة احملويتالدعم

األمانة22-20-400 / احلصبه - الثانية املرحلة االجتماعية - اخليرية التقوى جلمعية التابع املؤسسيدعم القطاع النسائي العاصمهالدعم امانة

الرابعه22-20-401 املرحله - البيئه جمعية نقم - النسوي نقم -مركز أطفال و روضة امية محو فصول بناء املؤسسيمتويل العاصمهالدعم امانة

باألمانة22-20-404 ملكتب التربية مؤسسي املؤسسيدعم العاصمهالدعم امانة

اجلودة23-20-6 واملقاييس وضبط للمواصفات اليمنية الهيئة بيانات قاعدة املؤسسيدعم إنشاء العاصمهالدعم امانة

ألمانة22-20-220 - جدر - احلارث بني اخليرية - االجتماعية املؤسسيدعم جمعية اإليثار النسوية العاصمهالدعم امانة

23-20-101( الثانية املرحلة ) لألطفال العامة املكتبات املؤسسيدعم العاصمهالدعم امانة

الثانية22-20-403 املرحلة - لإلحصاء املركزي املؤسسيدعم اجلهاز العاصمهالدعم امانة

الثانية22-20-380 / املرحلة التعاونية املؤسسياملسح امليداني للجمعيات محافظةالدعم من أكثر

22-20-443. احلكومية الثانوية املدارس في الكمبيوتر تعليم تعميم قرار املؤسسيدعم محافظةالدعم من أكثر

22-20-161- األهلية للمنظمات امليداني املسح - الرابعة - املرحلة للجمعيات العامة اإلدارة املؤسسيدعم محافظةالدعم من أكثر

األهلية21-20-258 واملؤسسات للجمعيات التنظيمي املؤسسيتعزيز البناء محافظةالدعم من أكثر

23-20-81( احلكومة مساهمة - األهلية للمنظمات امليداني (املسح الرابعة - املرحلة للجمعيات العامة اإلدارة املؤسسيدعم محافظةالدعم من أكثر

صنعاء23-20-104 - املرأة في االحتادد الزراعي الدارة مؤسسي املؤسسيدعم محافظةالدعم من أكثر

مختلفة23-20-100 تدريبية برامج لتنفيذ ومعينات املؤسسيجتهيزات محافظةالدعم من أكثر

محافظات مختلفة.23-20-192 في - االجتماعية الرعاية صندوق مع جمعيات بالتنسيق خمس املؤسسيدعم محافظةالدعم من أكثر

- تعز21-157-7 الكبار وتعليم األمية محو التابع جلهاز النسوي النعمان املؤسسيدعم مركز تعزالدعم
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-  تعز22-157-12 اخليرية اإلصالح النسائي جلمعية أنشطة القطاع املؤسسيدعم تعزالدعم

- تعز22-157-13 الشمايتني الزكيرة - - البزوغ جلمعية والتأهيل النسوي التدريب املؤسسيدعم مركز تعزالدعم

- تعز22-157-14 ذوباب - احلكم بني احلريقية - قرية السواحل   - جلمعية التابع النسائي املؤسسيدعم النشاط تعزالدعم

اخليرية21-161-12 النسوية السعادة جمعية املؤسسيدعم حضرموتالدعم

املنتجة21-161-13 واألسر اتمع تنمية املؤسسيدعم مركز حضرموتالدعم

بالغرفة21-161-15 االجتماعية اخليرية اجلمعية املؤسسيدعم حضرموتالدعم

سيئون20-161-2 - للجمعية اإلسالمية التابع السيدة خديجة املؤسسيدعم مركز حضرموتالدعم

- ذمار22-20-160 ميفعة - أفيق النسوية- خربة اخليرية الوحدة املؤسسيدعم مؤسسي جلمعية ذمارالدعم

والبيضاء22-134-570 محافظتي ذمار في احملليه االس املؤسسيتدريب ذمارالدعم

بذمار21-20-346 اليمن نساء احتاد فرع املؤسسيدعم ذمارالدعم

شبوة21-161-36 عتق في  املرأة تنمية املؤسسيدعم جمعية شبوهالدعم

صنعاء22-20-405 - - أرحب الشامي قرية بيت في محو أمية مركز املؤسسيدعم صنعاءالدعم

صنعاء22-20-379 االجتماعي- مناخة مركز املؤسسيدعم صنعاءالدعم

عدن22-74-4 صيرة - كريتر - - االجتماعية والشئون العمل لوزارة التابع مكتب التشغيل وصيانة املؤسسيترميم عدنالدعم

عمران22-126-335 محافظة في التدريب  املهني في  مركز ورشة اللحام املؤسسيجتهيز عمرانالدعم

الباحة /حلج22-166-318 /طور الصميتة اخليرية أبناء  جلمعية مؤسسي املؤسسيدعم حلجالدعم

مارب22-104-1037 / مشعل / ال الرويك اخليرية جمعية صافر االجتماعية املؤسسيدعم ماربالدعم

اب22-203-183 - البحريني - املصنع احملجر طريق ابالطرقرصف

-اب22-203-7 - العدين زهير بني - واصل طريق بن ابالطرقصيانة

اب22-169-2 - العدين - السائلة هات بني طريق ابالطرقحتسني

االولى)23-106-15 (املرحلة بالبالط زجنبار مدينة في الدره شارع ابنيالطرقرصف 

/ اجلوف98-26-3409 برط رجوزه / العرضيه التعبار / / فلحان  وادي - العرضيه اجلوفالطرقطريق من

محافظة22-20-355 من اكثر - املاشريع ومتابعة بلورة في الريفية الطرق مشاريع ضباط قدرات لتعزيز تدريبية محافظةالطرقدورة من أكثر

محافظة22-20-357 من - اكثر اإلنشائية في األعمال احلجر الناشف استخدام حول للمقاولني محافظةالطرقدورة من أكثر

محافظة22-20-356 من اكثر - للطرق املباشر والتنفيذ والتصميم الدراسة حول لإلستشاريني تدريبية محافظةالطرقدورة من أكثر

محافظة22-20-358 من اكثر - الطرق مستخدمي جلان الريفية بني صيانة الطرق حول لتبادل اخلبرات ميدانية محافظةالطرقدورة من أكثر

- تعز22-203-182 الربيعي - صالة  - صالة حسنات شارعني تعزالطرقرصف

تعز99-20-379 - ( سابقاً ) املواسط سامع - - سربيت العريض الوعره - - طريق وتوسعة تعزالطرقصيانة

تعز98-26-2130 حيفان / / االعبوس دعان/ / العقبه املشاوز / تعزالطرقطريق

تعز22-203-32 /- حيفان األحكوم / املرابدة / األكبوش- تعزالطرق طريق

تعز22-203-8 - - حيفان ( اعروق ) املالوية طريق العرين تعزالطرقصيانة

جهران21-134-604 -املوسطة- معبر مدينة في به والشوارع املنصلة السالم شارع ذمارالطرقرصف

سابقاً) -ذمار22-134-567 (ضوران مديرية املنار العفة سوق - حود ذي علي - حمام وحتسني طريق ذمارالطرقحماية

ذمار.22-134-566 - السافل -وصاب - قرضان الصنع العني - وادي ذمارالطرقطريق القصاب

العالي-ذمار20-20-965 شعيب -وصاب بني -محزر- مغارب طريق الشابرة وحتسني ذمارالطرقحماية

/ وصاب العالي/ذمار.20-134-33 قاعدة وحتسني طريق كالة- ذمارالطرقحماية

اجلعفرية20-104-917 / اليمانية بعزلة مختار بني احلدية طريق صنعاءالطرقحتسني

صنعاء98-26-3045 اجلعفريه / / سعيد بني / السهول / الليم وادي طريق صنعاءالطرقشق

نهم22-104-254 احلنشات / / - العراقي يام جبل صنعاءالطرقطريق 

/عمران98-26-3126 السوده / احكم ابن طريق ورصف وحتسني عمرانالطرقتوسعة

ابني22-20-415 محافظة - ،ابني واالقراض االدخار االصغربرنامج ابنيالقروض

املوظفني22-20-334 وتدريب واألصغر الصغيرة تنمية املنشآت وحدة قدرات بناء االصغرمشروع العاصمهالقروض امانة
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األصغر22-20-416 برامج التمويل في  التوسع االصغردعم محافظةالقروض من أكثر

اليمن.22-20-422 في األصغر التمويل مجال في للعاملني الثانية االصغرورشة العمل محافظةالقروض من أكثر

التمويل االصغر22-20-421 لبرامج القروض ملتابعة آلي تطوير نظام االصغرمشروع محافظةالقروض من أكثر

األصغر23-20-68 التمويل لبرامج والتوثيق االصغرالترويج محافظةالقروض من أكثر

اإلقراض22-20-423 ملسؤولي تدريبية االصغردورة محافظةالقروض من أكثر

22-20-425- املالي االتحليل في تدريبية االصغردورة محافظةالقروض من أكثر

االصغر22-20-426 التمويل مجال في الصندوق لشركاء عمل االصغرورش محافظةالقروض من أكثر

األصغر23-20-126 للتمويل الوطنية املؤسسة االصغردعم محافظةالقروض من أكثر

الذاتية23-20-105 مجموعات املساعدة تكوين في  تدريبية االصغردورة محافظةالقروض من أكثر

األصغر22-20-427 التمويل حملاسبي الثانية املتقدمة احملاسبية االصغرالدورة محافظةالقروض من أكثر

عدن23-20-47 - املنصورة - عثمان الشيخ - االدخار واالقراض االصغربرنامج عدنالقروض

العاملة22-20-171 للقوى الطلب مسح متويل في محافظةاملنشأت الصغيرةاملساهمة من أكثر

الصغيرة/22-20-412 متويل املنشآت صندوق محافظةاملنشأت الصغيرةقرض من أكثر

وتطويرها23-20-106 الصغرى الصناعات متويل محافظةاملنشأت الصغيرةدورة من أكثر

الصغيرة23-20-107 والصناعات املنشآت صندوق متويل قدرات محافظةاملنشأت الصغيرةمشروع بناء من أكثر

التنمية23-223-2 خلدمة الريفي التمويل حول حلجاملنشأت الصغيرةالورشة العلمية

اب23-20-42 - العز) جبلة دار ) قصر العــــز اباملوروث الثقافيترميم

خاو23-20-46 ملسجد اخلشبية املصندقات ترميم اباملوروث الثقافيإستكمال

الضالع22-20-204 - في دمت التاريخي دمت وصيانة جسر الضالعاملوروث الثقافيترميم

- احملويت22-20-377 - املرحلة الثانية كوكبان ومحيطه شبام جامع احملويتاملوروث الثقافيتوثيق

- احملويت22-20-373 كوكبان شبام احملويتاملوروث الثقافيترميم عقبة

العاصمة22-20-359 أمانة الثانية - املرحلة - صنعاء القدمية شوارع بعض العاصمهاملوروث الثقافيمشروع إعادة رصف امانة

صنعاء القدمية.22-20-352 - على املطلة املنازل وتأهيل واجهات بعض حتسني إلعادة التجريبي العاصمهاملوروث الثقافياملشروع امانة

األمانة23-20-1 - القدمية صنعاء - املدرسة مقشامة وتسوير تأهيل العاصمهاملوروث الثقافياعادة امانة

العاصمة23-20-2 أمانة - القدمية صنعاء - الطواشي مقشامة وتسوير تأهيل العاصمهاملوروث الثقافيإعادة امانة

القدمية.22-20-368 -صنعاء أخرى ومقاشم القاسمي مقشامة في أخرى وأعمال الري قنوات وإستكمال وصيانة العاصمهاملوروث الثقافيتأهيل امانة

األمانة23-20-67 - التاريخية على املدن العامة للمحافظة للهيئة مؤسسي العاصمهاملوروث الثقافيدعم امانة

العاصمة23-20-3 أمانة - القدمية صنعاء نعمان- مقشامة وتسوير تأهيل العاصمهاملوروث الثقافيإعادة امانة

العاصمة23-20-5 أمانة - القدمية صنعاء صالح الدين - مقشامة العاصمهاملوروث الثقافيإعادة تأهيل وتسوير امانة

العاصمة23-20-61 أمانة - القدمية صنعاء مقشامة بروم- العاصمهاملوروث الثقافيتأهيل امانة

العاصمة23-20-62 أمانة - القدمية صنعاء احلرقان- العاصمهاملوروث الثقافيتأهيل مقشامة امانة

امانة العاصمة22-20-366 - بصنعاء اطوطات دار العاصمهاملوروث الثقافيدعم امانة

العاصمة22-20-369 أمانة - القدمية صنعاء إنارة العاصمهاملوروث الثقافيحتسني امانة

بصنعاء23-20-108 الوطني للمتحف العاصمهاملوروث الثقافيتنفيذ الساحة األمامية امانة

بصنعاء23-20-125 الوطني املتحف في والنسيج الفخار من األثرية القطع من ترميم عدد كيفية على العاصمهاملوروث الثقافيتدريب امانة

/ صنعاء20-20-87 القدمية صنعاء مدينة في خضير مقشامة وتأهيل العاصمهاملوروث الثقافيتسوير امانة

العاصمة23-20-60 أمانة - القدمية صنعاء مقشامة الباشا- العاصمهاملوروث الثقافيتأهيل امانة

23-20-66. القدمية صنعاء مدينة في االفات إزالة عملية العاصمهاملوروث الثقافيدعم امانة

واشنطن23-20-32 - اليوم اليمني للتراث أنشطة محافظةاملوروث الثقافيدعم من أكثر

في اليمن22-20-300 التقليدية الفضية قطاع املشغوالت تطوير محافظةاملوروث الثقافيدراسة من أكثر

محافظة23-20-152 من ااكثر القدمية - صنعاء على يطل جديد فيلم يوم محافظةاملوروث الثقافيدعم من أكثر

حضرموت23-20-30 - ترمي في العشة من قصر املهدمة األجزاء إلنقاذ حضرموتاملوروث الثقافيتدخل عاجل 
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املشروع املشروعرقم احملافظةالقطاعوصف
بحضرموت23-64-1 الثالث والسدر النخيل مهرجات حضرموتاملوروث الثقافيدعم

حضرموت22-20-374 - شبام في املتهدمة بعض املنازل بناء حضرموتاملوروث الثقافيإعادة

ذمارالقدمية22-134-329 مدينة في مقشامه عشرة عدد ذماراملوروث الثقافيتأهيل

- صنعاء22-20-371 خوالن - أسناف مسجد صنعاءاملوروث الثقافيصيانة

بعدن22-20-378 احلربي مؤسسي للمتحف دعم + عدناملوروث الثقافيترميم

القدمية21-126-200 عمران مدينة الكبير) اجلامع وشرقي الشعبية ملقشامتي( التاهيل عمراناملوروث الثقافياعادة

- مأرب22-20-370 مأرب في اإلقليمي املتحف مارباملوروث الثقافيبناء 
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