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االجتماعي للتنمية الصندوق عن ُمْخَتَصَرة َلْمَحة

التخفيف في الصندوق أهداف والذي َحدََّد 10 لعام 1997، رقم القانون بموجب االجتماعي للتنمية الصندوق تأسيس تم
الفقر، لمكافحة المبذولة الوطنية في الجهود والمساهمة الحكومة، تنفذها االقتصادية التي لإلصالحات الجانبية اآلثار من
وصول تحسين على الصندوق يعمُل األهداف، ولتحقيق هذه واالقتصادي. االجتماعي في المجاَلْين الدولة خطة وإنجاز
المستهدفة المجتمعات وتمكين المحلية، السلطة واالقتصادية—ودعم األساسية—االجتماعية الخدمات إلى الفقيرة الفئات
وتنمية القدرات، وبناء المجتمع، تنمية وهي ثالثة برامج أساسية، خالل وذلك من في تنمية مناطقها.. المشاركة من

واألصغر. الصغيرة المنشآت

والصحة والبيئة، والمياه التعليم، وحدات  وهي البرامج، هذه إطار في القطاعية األنشطة  بتنفيذ وحدات َسْبُع وتقوم
الصغيرة واألصغر، المنشآت وتنمية المؤسسي، الريفية، والتدريب والدعم والتنمية والزراعة االجتماعية، والحماية

الثقافي. والتراث

الثانية  ثم استكمل المرحلة دوالر، مليون 90 تقارب بكلفة (2000–1997) عملياته األولى من المرحلة الصندوق أنجز
العمليات  لهذه الالزم التمويل على الصندوُق َحَصَل دوالر. وقد مليون 198 حوالي إلى تصل بكلفة (2003–2001)
من جزء تغطية في ُتسهُم المجتمعاُت المحلية كما والدولية... واإلقليمية العربية المصادر من وعدٍد اليمنية من الحكومة

والعمل. العينية المساهمات توفير خالل من تكاليف المشروعات

 4,400 حوالي تنفيذ والمتوقع خاللها ،(2008–2004) عملياته من الثالثة المرحلة تنفيَذ عام 2006 الصندوُق  وواصَل
دوالر. مليون 400 نحو تبلغ تقديرية بكلفة مشروع

العنـــــــــوان:
االجتماعي للتنمية الصندوق

15485 رقم ب. عطان—ص. فج
اليمنية الجمهورية صنعاء،

+967 - 1 -  449668/ 9 , 449671 -77 تليفون:
+967 - 1 - 449670 فاكس:

sfd@sfd-yemen.org إلكتروني: بريد
www.sfd-yemen.org على الشبكة العالمية: الموقع
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باجمال عبدالرحمن القادر عبد
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ضمن جهود الدولة الفعالة مساهمته يواصل أنَّ الصندوَق نلمُس ،2006 عام انتهاء مع
لمؤسسة تنموية نموذجًا مقدمًا المعيشية.. الظروف وتحسين الفقر من الرامية للتخفيف
يقدمها التي الخارجية الموارد استيعاب في الحكومة جهود وترفد باستمرار، تنمو

منها.. المثلى االستفادة وتحقيق لبالدنا، المانحون

الصندوُق.. ينفذها  التي األنشطة مختلف إلى االرتياح من بكثير الحكومة تنظُر َوإْذ
عمله— في والمنهجي العلمي التخطيط الصندوق العتماد الرضا عن أيضًا فإنَّها تعبر
المدى على لنشاطه الصندوق رؤية وإقرار ومناقشة إعداد في مؤخرًا ذلك تجلى كما
المنتظمة المراجعة إلى باإلضافة شركائه.. قَبل من تامة بمشاركة المدى، متوسط
أْن على يحرُص الصندوُق والتي المختلفة، المجاالت في الصندوق تدخالت على المترتبة اآلثار بتقييم واالهتمام ألدائه،

لألداء... التطوير من مزيد لتحقيق عليها ُيْعَتَمُد موضوعية نتائج على للحصول ومحايدة، متخصصة جهاٌت تنفذها

وتعزيز تدخالته،  أثر لتوسيع عمله من الماضية الفترة طوال تراكمت التي خبراته سيستغل الصندوق بأنَّ ثقة على ونحن
إلى الوصول طريق الفقر—على من للتخفيف الثالثة واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة في تنفيذ ودوره الفاعل إسهاماته

األلفية. التنمية أهداف

الرحمن باجمال عبد القادر عبد  
  رئيس مجلس الوزراء،

إدارة الصندوق مجلس رئيس  

اإلدارة مجلس رئيس كلمة
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الطابع  ذات والفعاليات بعدد من األنشطة االجتماعي الصندوق بقيام 2006 تميز عام
للصندوق.. المستقبلي آثارها على سير العمل تنعكس والتي النوعي،

وذلك الصندوق، تدخالت أثر لتقييم الثالثة  الدراسة  العام—تنفيذ تم—خالل فقد 
الصندوق أنَّ على التأكيَد الدراسة نتائُج َوُتعيُد للصندوق.. الشامل إطار التقييم في
الصحيح لتنفيذ االتجاه في ويسير المحلية، للمجتمعات الحقيقية لالحتياجات يستجيُب
من كبيرة نسبة  تخصيص حيث من الفقر.. من التخفيف في المساهمة في  أهدافه
أنَّ حيث في اليمن، فقرًا األكثر األسر على لتعود بالفائدة للصندوق المالية الموارد

الثالث  والشرائح الفئات على بالمنفعة تعود الصندوق استثمارات إجمالي من %73
في الصندوق تعزز ثقة النتائج مثل هذه في أنَّ شك وال المجتمع.. في فقرًا األكثر

تطبيقها.. والنجاح في التطور من مزيد تحقيق على قدرته وفي ينتهجها، التي االستهدافية السياسة صواب

حرص فقد ،(2010-2006) الفقر من للتخفيف واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثالثة الخمسية الخطة مع ولمواءمة عملياته 
مع الحوار وإلى خالل األعوام السابقة الصندوق بها التي مر إلى التقييمات استندت ، المدى متوسطة رؤية إعداد الصندوُق على
من التخفيف في المساهمة المتنامي للصندوق في الدور بها يتعزز أن يمكن التي تناولت الوثيقة الكيفية وقد الصندوق.. شركاء
وتعزيز سواء، حد على واالقتصادية االجتماعية الخدمات إلى وصولها تحسين و المحلية المجتمعات الفقر والتنمية عبر تمكين
.. األخرى، المؤسسات مع التنموية الشراكة وتوسيع المستوى الوطني العام، على واالستثمارات االستيعابية للمساعدات القدرة

المحلية. خاص السلطات وجه وعلى الشريكة، المؤسسات بناء قدرات دعم عن فضًال

قطاعات  تشمل والتي تدخالته، نطاق ضمن تندرُج التي والبرامج جميَع القطاعات 2006 عام خالل الصندوق أنشطة لقد غطت
القدرات وبناء التدريب برامج إلى باإلضافة الريفية.. والطرق االجتماعية، والحماية والصحة، والبيئة، والمياه، التعليم، ومشاريع

البالد.. في جميَع المناطق تستهدُف والتي الثقافي.. التراث وكذا واألصغر، الصغير المؤسسية، والتمويل

إلى  الفعلي وصل المنصرف حيث للصندوق، االستيعابية في القدرات ع التوسُّ من مزيدًا لعام 2006 الصندوق تقريُر  ويـُْظهـُر
دوالر. مليون 91

رئيس اهللا صالح، عبد علي الرئيس األخ فخامة بزعامة السياسية للقيادة واالمتنان والتقدير الشكر عن أن أعبر الختام، أودُّ وفي
الجمهورية.

على الوزراء، مجلس باجمال، رئيس الرحمن عبد القادر عبد األخ برئاسة الصندوق إدارة ومجلس للحكومة، موصوٌل والشكُر
للصندوق... يقدمانهما اللذين المستمرين والرعاية الدعم

مجتمعيًة، ولجانًا حكوميًة، التنمية—أجهزًة في شركاءنا أشكر يفوتني أن ال كما للصندوق.. الداعمين الممولين لكافة بالشكر وأتقدم
حكومية... غيَر ومنظماٍت

أهداف الصندوق. عملهم لتحقيق وتفانيهم في إخالصهم الصندوق في الموظفين لزمالئي أقدر وأخيرًا،

األرحبي إسماعيل الكريم                   عبد

             المدير التنفيذي

التنفيذي المدير كلمة
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وصرفيات  دوالر، مليون تبلغ 88.2 بالتزامات 829 مشروعًا إلى ،2006 خالل عام طوَّرها الصندوُق، التي المشاريع عدُد وصَل
دوالر  مليون و407.7 األولية)—تراكميًا: 494.6 الدراسات ونفقات التشغيلية، النفقات (متضمنة دوالر مليون 91.6 إلى تصل

التوالي). (على

نشاطها مراجعة إلى حاجة ثمة فإنَّ باستمرار—وبالتالي وفعالة، تتطور منظمة تنموية مؤسسة صار من أنَّ الصندوق وانطالقًا
مسودة إعداد على شركائه) مع (بالشراكة االجتماعي الصندوق  المستقبلية—فقد عمل العمل وآفاق خطوط ورسم باستمرار،
برامج وأهداف الخطة لتنفيذ المبذولة  الَجماعية الوطنية الجهود ظل في المستقبلي بدوره والتي تتعلق الرؤية متوسطة المدى،
الرؤية وقد تضمنت المجتمع.. وتنمية الفقر، مكافحة في جهود ولإلسهام (2010-2006) الخمسية الثالثة للتنمية ومكافحة الفقر
بفعالية أكبر والعمل األخرى، المؤسسات التنموية مع فيها توسيع الشراكة أمام الصندوق—بما الماثلة والتحديات القضايا من عددًا
البنية لتطوير الوطني المستوى على القدرات وتوسيع رفع في المساهمة وكذا البالد، في المؤسسية القدرات تعزيز على للمساعدة
لتنفيذ للصندوق الداخلية التنظيمية التركيبة وتكييف وتعديل ينفذها التي العمليات في والتواُزن التنوُّع تعزيز إلى باإلضافة التحتية،
وتنسيق الفقر، تخفيف على والتركيز دوره التنموي سيواصل الصندوَق على أنَّ الرؤية وثيقة وأكدت من الفعالية. بمزيد المهام هذه
أو على المستوى الصعيد المجتمعي والمحلي، على والخاصة—سواء األخرى—العامة المؤسسات تبذلها التي تلك مع جهوده
وهي: تمكين برامج رئيسة، ثالثة إطار في وذلك لهذه المؤسسات الشريكة.. المؤسسي البناء تعزيز شأنه من بما العام.. الوطني

المحلية المجتمعات مشاركة تطوير (بهدف المحلي المستوى على المجتمعات
المزيد وتحقيق أخرى، وأشكال مبادرات وإطالق المشروع، مستوى على
الوظائف—من وخلق االقتصادية والتنمية الشامل) التمكين المجتمعي من
تنفيذ وفي الريفية، المناطق في المكثفة الزراعية التنمية في المساهمة خالل
البناء إلى (DPPR)—باإلضافة الفقر التنمية للتخفيف من خطة  مكونات

والشراكة.. المؤسسي

عموماًً  الصندوق تدخالت ألثر بوقفة تقييمية جديدة  كما تميز عام 2006
تنفيذ تم حيث المحلية المستهَدفة.. في المجتمعات واألسر األفراد حياة على
ومحايدة، متخصصة دولية استشارية شركة  قَبل من األثر لتقييم دراسة

التقييم.. من النوع هذا في وخبرات عالمية بسمعة تتمتع

الصندوق يرصدها التي المالية الموارد من كبيرة نسبة إنَّ إلى تقييم األثر بدراسة الخاص التقرير إليها توصل التي وأشارت النتائج
األكثر  الُعشيرات—الثالث للفئات—أو المخصصات إجمالي من %73) فقرًا األكثر األسر على بالفائدة تعوُد وتدخالته لمشاريعه
ن  تحسُّ التقرير—حدوث ورد في يعكس—كما الذي األمر نسبيًا) حاًال األحسن أو األقل فقرًا لألسر فقط %3 فقرًا، في مقابل
في إليها التوصل تم التي تلك  من بكثير أفضل والنسب األرقام هذه وأنَّ الصندوق، ينفذها التي  االستهداف عملية في ملحوظ
التحليل عنها تمخض التي تلك ايجابية من أكثر ُتعتَبُر النتائج هذه وان التحليلية، اإلجراءات نفس عليها اجتماعية ُطبَّقت صناديَق
تحليٌل كما َبيََّن ..2003 لعام األثر دراسة تقييم في تغطيتها والتي تمت الصندوق، من مشاريع المستفيدة للمجتمعات المحلية السابق
بنسبة %7  التي شملها المسح)—مقارنة األسر المعيشية مستوى (على األسر من %12 رأس على النساء يقفن أنَّ لبيانات المسح
أدلة ثمة أن التقرير الفقيرات. وأضاف النساَء يستهدف على أن الصندوق قويًا دليًال يمثل ما العام.. على المستوى الوطني تقريبًا
تسخير في وفعاليته المحلية، للمجتمعات األولوية وذات الحقيقية لالحتياجات الصندوق استجابة وضوحًا—على أخرى—ال تقل
النائية الريفية للمجتمعات الخدمات تقدم الوحيدة—غالبًا—التي الجهة هو الصندوق وان الفقيرة.. المجتمعات الستهداف دعمه

والمناطق الجبلية.

التقرير ُص ُمَلخَّ
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(حوالي خالل العام الصندوق استثمارات من األكبر النسبة التعليم على مشاريع األعوام السابقة—استحواذ في تواصل—كما لقد
لزيادة للتعليم التحتية البنية بتوسعة خاصة عناية وأولى اإلناث. تعليم التركيز على أساسي للتنمية الشاملة—مع كمنطلق (%52.6

األساسي.. بالتعليم االلتحاق معدالت

الخدمات على الحصول تحسين عام 2006—على استثمارات 5.6% من نصيبه كان الصحة—الذي قطاع في التدخالت وركَّزت
األرياف، في العاملة الخصوص) وجه على (النسائية، المتوسطة الصحية الكوادر وتدريب الصحة اإلنجابية، ودعم الصحية األولية،

الصحية. المعاهد أداء مستوى ورفع

من وذلك لها، االجتماعي الدمج وتحقيق الخاصة، االحتياجات ذات للفئات المشروعة الحقوق تبني نشاطه في وواصَل الصندوُق
استثمارات  2.4% من قرابة َرْصُد وتم معها. العاملة والجمعيات المؤسسات ودعَم الفئات هذه تستهدُف التي المشاريع تنفيذ خالل

المشاريع. لهذه العام

بحمالت التوعية مع االهتمام األمطار، حصاد مياه التقليدية في األنظمة على التركيز في الصندوق جهود استمرت المياه قطاع وفي
إجمالي  8.4% من والبيئة المياه قطاع نصيُب بلَغ وقد الصندوق.. لمشاريع الدورية البيئية المراجعة وإجراء والبيئية، الصحية

للعام. الصندوق استثمارات

ورصف الريفية الطرق مشاريع خالل من الريفية، سواء تحقيق التنمية في لإلسهام النشاط الثاني—على التوالي—تواصل وللعام
الحيوانية وبرنامج التدخالت المتكاملة  والثروة المطرية الزراعة استثمار العام)، أو إجمالي من %18.7) الشوارع في الحضر

االستثمارات). من %4.8)

عمل كما المؤسسي. والدعم التدريب برامج خالل من في التنمية، وذلك الصندوق شركاء قدرات بناء االتجاه، تواصل ذات وفي
ومن اليمن.. في الالمركزية تحقيق في الحكومة لجهود دعمًا المحلية، السلطة بدعم اهتمامه مواصلة على العام خالل الصندوُق

المؤسسي. والدعم التدريب لقطاَعْي %2 نسبته ُرصَد ما استثمارات العام،

والمواقع التاريخية المعالم وإنقاذ لحماية مساعيه الصندوُق واصَل لعام 2006، إجمالي ما تم رصده 3.5% من يقارُب وباستثمار
المجال. هذا في والوطني المحلي المستوى على العاملين قدرات وبناء العالية، والتراثية والجمالية الثقافية القيمة ذات األثرية

دة ونشطة موحَّ مؤسسة أو برنامج إطار في من البرامج عدد وتجميع واألصغر، الصغير التمويل برامج في تنظيم الصندوُق واستمر
إلى (باإلضافة واألصغر الصغيرة المنشآت وُحظيت السوق.. في المنافسة ومن تقدمها، التي الخدمات نوعية تحسين من تمكنها

العام.. استثمارات إجمالي من %2.0 بنسبة األعمال) خدمات تنمية

الحديثة، كاستهداف التنموية والسياسات وتطبيق المفاهيم حيث َتَبّني من يتبناه الصندوق الذي العمل أسلوب نجاح أثبتت التجربة لقد
المشاريع استدامة بضمان واالهتمام  المجتمعية، المشاركة وتعزيز للطلب، واالستجابة المحرومة، والمناطق الفقيرة الفئات
كلفة المشروعات اإلمكان—على خفض والحرص—َقْدر للمساءلة، عالية وقابلية بشفافية العمل ومواصلة الخدمات، واستمرارية

اإلدارية.. والنفقات
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للصندوق متوسطة المدى الرؤية

- 2006 (لألعوام المدى رؤية متوسطة مسودة التنمية—بإعداد في مع شركائه الكاملة 2006—وبالشراكة عام خالل قام الصندوق
المجتمعية. التنمية الفقر، وتحقيق من التخفيف في في المساهمة المستقبلي بدوره تتعلق (2010

تحسين يساهم—في زال االجتماعي—وما الصندوق ساهم اللذين صدرا مؤخرًا، المؤسسي بالتقييم الخاصين التقريرين في ورد وكما
للمجتمعات الخدمات هذه يقدم وهو الوطن. أنحاء  جميع في القدرات وبناء الفقر من الحد  إلى تسعى التي الخدمات توفير مستوى
َثُبَت صحتها، التي اإلجراءات من العديُد اإلنجاَز هذا دعمت وقد والشفافية، الكلفة فعالية تضمن بطرق والشركاء اآلخرين المحلية

والبرمجة المعلومات، وتخزين بجمع والمتعلقة باستمرار، تطويرها ويجري
تصميم المحلي في المجتمع األشد فقرا، ومشاركة المناطق واستهداف والتخطيط،
تكفل التي اإلجراءات وكذا العمل والمشتروات، عقود وإدارة وتنفيذها، المشاريع
المحلية، مستوى المجتمعات على المشاريع ومنافع المدى لفوائد طويلة استدامة
(العامة الشريكة  المؤسسات قدرات بناء ودعم المكثف التدريب إلى باإلضافة 

المحلية. السلطات فيها بما والخاصة)، منها،

الوطنية والمؤسسات المصادر أهم من للتنمية االجتماعي الصندوق أصبح ولذلك،
نالت رضا حيث القدرات الوطنية، وبناء الفقر حدة التخفيف من على التي تساعد
مضاعفة على العمل يتوجب  أنه  يعني الذي األمر واسع، نطاق على وإعجابًا

المترتبة عنها.. اآلثار االيجابية وزيادة الصندوق، تدخالت عن الناتجة المنافع

في حاجة هي وتتطور باستمرار كلَّ منظمة فعالة أنَّ من وانطالقًا وألجل هذا،
للتنمية— االجتماعي الصندوق عمل ُقُدمًا، ستمضي أين وإلى اآلن هي أين وشركائها نفسها سؤال إلى باإلضافة نشاطها، مراجعة إلى

التالية: الرئيسة المراحل شملت والتي المدى، متوسطة الرؤية إعداد عملية تنفيذ شركائه—على مع بالشراكة

خاللها وتم االتفاق ،2005 ديسمبر في ُنفذت والتي الصندوق، من عمليات الثالثة المرحلة تنفيذ مهام لسير المشتركة المانحين مراجعة •
مايو في ُنفذت الحقة للمانحين خالل زيارة من بالتفصيل جدولتها شرح تم التي الرؤية إعداد إلى الحاجة على والصندوق الحكومة مع

العمل.  تنفيذ سير على لالطالع 2006 عام

للصندوق  المؤسسي التقييم وهي إلى 3 دراسات، باالستناد 2006 عام ُنفذْت األثر، لتقييم ومستقلة) (منفصلة تقييمية دراسة إجراء •
ومسح المشاريع، وكذا األسرة المعيشية ومسح الرئيسين) شركائه ومع ذاته، الصندوق إطار في موسعة مشاورات َتَضمََّن (الذي

المستفيدين.. تقييم

من مناقشتها وجرت الرؤية، لوثيقة األولية العامة المسودة خاللها طرح 2006، تم ديسمبر في عمل تشاورية للشركاء ورشة انعقاد •
حولها. وقّيمة هامة مالحظات وُطرَحْت من الشركاء العديد قبل

الصندوق لعمل التنموي اإلطار

تواجه العامة التي التنمية قضايا االعتبار بعين األخذ المهم من ولذا الهامة، العام القطاع مؤسسات إحدى للتنمية االجتماعي يعد الصندوق
يمارسها. التي الصندوق واألنشطة رؤية لدور صياغة أثناء اليمن

مرتفعة الفقر معدالت أنَّ كما ،(%64 األساس بالتعليم االلتحاق معدالت المثال: تبلغ سبيل (على متدنية جدًا البشرية التنمية إنَّ مؤشرات
إلى والوصول األساسية الخدمات لتقديم الحكومية الجهات قدرات أن كما 1998 إلى %42). عام الفقر معدل (وصل المقاييس بكل

األساسية. من الواجبات ُيَعدُّ الدولة مؤسسات بناء المحلية في إشراك المجتمعات فإنَّ ولذلك، محدودة. زالت ما المناطق الريفية

النفط/الغاز قطاع حيث يشكل والزراعة، النفط/الغاز، رئيسين، وهما: على قطاَعْين حاليًا اليمني االقتصاد يعتمد الناحية االقتصادية، من
ال بد  ولذلك النفطي يتم استنزافها، القطاع احتياطات أن المالحظ ومن اإليرادات.. و75% من إجمالي البلد صادرات إجمالي من %80

اكتشاف احتياطيات جديدة. في حال عدم وخصوصًا لسد الفجوة، كاٍف بشكل اإلنتاجية والتصديرية أْن تنمو للقطاعات

السكان  نسبته 55% من عمل لما فرص يوفر فهو المحلي، إجمالي الناتج 20% من أقل من يشكل الوقت الذي في فإنَّه الزراعة، قطاع أما
الراهن  الوضع ويتسم الريفية. المناطق في المقيمين السكان إجمالي 75% من على مهما إلبقاء والحفاظ العمل ويعتبر على القادرين
في الطرق وانعدام المياه، وأزمات المناسبة، غير البذور أنواع إلى أسبابه العائدة اإلنتاجية وانخفاض مستوى االستدامة، للزراعة بعدم

المنتجين. المستدامة لصغار القروض توفير إلى عدم باإلضافة األسواق، إلى الوصول وصعوبة الريفية، المناطق
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للتنمية الرؤية النصفية للصندوق االجتماعي مناقشة :1 اإلطار
التنوُّع تعزيز ضمنها ومن الرئيسة، والتحديات القضايا من العديد الصندوُق—على أعدها النصفية—التي الرؤية اشتملت
والعمل األخرى، المؤسسات مع التنموية الشراكة نطاق وتوسيع عملياته، تنفيذ في التواُزن وتمتين عمل الصندوق، في
المهام هذه  النجاز للصندوق الداخلية التنظيمية التركيبة وتكييف تعديل وكذا البالد، في المؤسسي البناء لتقوية بفاعلية

أكبر. بفعالية التحديات تلك ومواجهة

إبداء المشاركين، وتم قَبل من الورشة في نوقشْت الرؤية وقد
المتابعة، وإلغناء بغرض تسجيلها جرى مالحظات وتعقيبات
وأكََّد النهائية. صورتها في صياغتها على والمساعدة الرؤية
على لتنفيذ المشاريع الصندوق تدخالت أنَّ على المشاركون
فوائَد لهذه وتحقُق وتتسُع، تنتشُر المحلية مستوى المجتمعات
عمله في األساليب من عددًا الصندوُق اتـََّبَع حيث المجتمعات،

نجاحها. َثُبَت التي

االقتصادية، المشاريع على التوسع في الصندوُق سيعمُل كما
هذه قدرات وبناء االجتماعية، المشروعات الى باالضافة
المدى. تنمية بعيدة لتحقيق والتعاُون على التخطيط المجتمعات

تحسين قدرتها ذلك بما في المحلية، السلطات قدرات بناء في دوره تعزيز على الصندوُق أيضا، سيعمُل اإلطار هذا وفي
المحلية، السلطات المـُقَتَرحة من قَبل المشاريَع الصندوُق سيدعُم كما المحلية.. والتواُصل مع المجتمعات االرتباط على
على بالمشاركة إعدادها يتم التي  التنموية الخطط إطار في وذلك الصندوق)، لمعايير الدعم (وفقاًُ هذا لَتلّقي والمؤهلة

المديريات. مستوى

والبناء العمل، ُفَرص االقتصادية وخلق التنمية المجتمع، تنمية وهي رئيسة، برامَج ثالثة عبر الرؤية تنفيذ يتم َوُيَتَوقَُّع أن
الشراكة. وتعزيز المؤسسي

النهائية. صورتها في الوثيقة صياغة على المساعدة شانها من التي التوصيات واآلراء من خرجت الورشة بعدد وقد

من اإلصالحات العديد بتنفيذ ذلك للقيام إلى المساعدات، وهي بحاجة من استيعاب قدر أكبر فبإمكان البلد الكلي، االقتصاد ناحية من
من الممكنة) لتتمكن العملية الوسائل (بكل تحفيز إلى حاجة في للبالد المؤسسية أن القدرات إال حدة الفقر. من التخفيف الهيكلية و

بصورة فعالة. منها المساعدات واالستفادة استيعاب

التقييم المستقلة تقارير االستفادة من

والتي ،2006 عام الُمَنفَّذة األثر بتقييم الخاصة الدراسة بها  خرجت التي الهامة  والتوصيات االستنتاجات بعض  يلي ما في
اتجاهات  وضع على ساعدت أهم المصادر التي من كانا واللذان 2006 كذلك)، (لعام المؤسسي التقييم تقرير على أيضًا تشتمل
من هذا التالي الفصل في وذلك األثر، تقييم دراسة عنها تمخضت التي النتائج من المزيد (وثمة متوسطة المدى الصندوق رؤية

التقرير).

التمويالت  من %50 تذهب حيث اليمن، فقرًا في األشد األسر على بالفائدة االجتماعي من موارد الصندوق نسبة عالية • تعوُد
المجتمع مستوى على الجميع وإعجاب الصندوق االجتماعي—كمؤسسة—تقدير نال كما السكان.. من فقرًا األكثر الُعَشْير إلى
تمثل الصندوق  من الدعم على  لتحصل  اختيارها يتم  التي  المشاريع أن على  (%95) تقريبًا كامل إجماع وثمة المحلي،
المال رأس على تأثير الصندوق إضافيًا على دليًال المستفيدين تقييم مكّون ويقدم المحلية. للمجتمعات أهمية األكثر األولويات
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والتضامن والثقة، المجتمعي، بالعمل اإلحساس تقوية أو استعادة على تعمل الصندوق مشاريع بأنَّ يفيد حيث االجتماعي،
على وتعمل التنموية) العملية النساء (في  مشاركة موضوع لمناقشة فرصًا وتوفر الذاتية.. كما تشجع والمساعدة والتآزر،
اللجان تشكيل خالل من الديمقراطية، وذلك وللعملية المجتمعية، للمشاركة واألشكال والنقاشات المنتديات من توفير المزيد
التقييم دراسة أوصت وقد مستقبلية. لمشاريَع للترويج والمهارات الوعي من للمزيد الطريق تمهيد إلى باإلضافة المجتمعية..
المشاركة مجال في بها الصندوق يتميز التي ونقاط القوة االيجابية الجوانب الفقر، وتعزيز مكافحة على بمواصلة التركيز األثر
والمجتمعات المعيشية األسرة مستوى (على الصندوق تدخالت عن تمخضت لقد • المجتمعات المحلية. المجتمعية وتمكين
أنَّ الصندوق على واالنجازات.. النجاحات هذه مثل وعلى الصندوق تعزيز وهامة، كبيرة واجتماعية اقتصادية آثاٌر المحلية)
الجانب في  تدخالته توسيع على العمل الصندوق على ينبغي لذا، التعليم. يتصدرها التي االجتماعية القطاعات على َركََّز

االقتصادي.
االلتحاق نسبة زادت (مدارس)، مشاريع تعليمية فيها الصندوق نفذ التي المحلية المجتمعات أنه، في لوحظ التعليم، لقطاع بالنسبة •

المدارس. من نسبة التسرب وانخفاض البنات) (وخصوصًا األوالد والبنات من بالتعليم
اما ومهمة.. أنها إيجابية أو االقتصادية—على االجتماعية كانت المحلية—سواء اآلثار تقييم يتم الريفية، الطرق مشاريع وفي  •
الجغرافية التغطية زادت كما األصغر، التمويل مؤسسات تقدمها التي الخدمات نسبة ازدادت فقد األصغر، بالتمويل يتعلق ما في
العظمى الغالبية أفادت وقد الخدمات. من هذه معظم المستفيدين المباشرين وتشكُل النساُء اإلجراءات.. وتحسنت ملحوظة، زيادة

دخلهم. مستويات تحسين على ساعدتهم بشكل إيجابي القروض أنَّ المقترضين من
على للحصول تدريبية مهارات التي توفر الحكومية غير المنظمات على التركيز فقد جرى المؤسسي، الدعم جانب وفي •
المنظمات لكن استدامة الخدمات.. امتداد من زاد وقد العاليين، والتقدير بالتقييم الصندوق دعم تحسينه.. ويحظى أو الدخل
المحلية في المجالس القدرات على جهوُد بناء فقد ركزت بالالمركزية، فيما يتعلق أما شك. مثار نفسها يبقى الحكومية غير
ذلك، ومع المحلي.. المستوى على التخطيطية من القدرات زاد أيضًا، حيث التقدير على الصندوق دعم ويحوز المديريات..
ال تزال التمويل صالحيات ألن كافيًا يعتبر ال التخطيط فقط قدرات تحسين يعتقدون أن المحلية أعضاء المجالس من عددًا فإنَّ

على مستوى المحافظات. ُتماَرس
االستنتاجات التالية: إلى توصل فقد المؤسسي، التقييم تقرير أما

التنمية جهوده لتحقيق حيث وسع اليمن، أنحاء جميع في تنشط ونموذجية، ناجحة مؤسسة االجتماعي ليصبح تطور الصندوق •
بناء الرشيد وفي الحكم دعائم إرساء كبير—في ساهم—بشكل وبالتالي والنائية، الريفية المناطق من العديد إلى بالمشاركة 

الدولة.
لنشاطات الرئيس  المحور كونها في تستمر أن يجب التي المجاالت  أهم من المحلية المجتمعات مستوى العمل على يعتبر •
القطاعية الوزارات سياسات تطوير على يساعد أن يمكن المجتمعية التنمية لتحقيق الصندوق يتبعه الذي الصندوق، فاألسلوب

الريفية. المناطق في المعنية
جوانب التنمية والتخطيط في والمحافظات المديريات في المحلية المجالس تدريب على للتنمية االجتماعي الصندوق عمل إن •
التي الخبرات على وبناء  للحكم. األساسية  الهيكلية التركيبة تقوية على يعمل المحلية، المجتمعات مع والتواصل والتمويل

الالمركزية. المدى لدعم واستراتيجية متوسطَتْي رؤية تطوير من يمّكنه في وضع الصندوق فقد أصبح لديه، تراكمت
االستراتيجية للمرتكزات وفقًا العمل في  للصندوق الحالية المهام حقيبة وتتمثل القوي للصندوق.. دعمها المانحة الجهات أكدت •
الوسائل إحدى أنه على االجتماعي الصندوق برهن وقد .(2010–2006) من الفقر للتخفيف للتنمية الوطنية الرئيسة للخطة

الفقر. مكافحة في الفعالة األساسية
الصندوق داخل العمل مجاالت سواء في وذلك منها، والتعلم والترويج ألساليبه، الصندوق تجربة لتقوية حاجة ال تزال هناك •

الخدمات. بتوفير المعنية األخرى والجهات الوزارات أو في ذاته،
األساسي للوثيقة المحتوى

وتنسيق توحيد في متنوعة طرقًا ومستخدمًا تخفيف الفقر، على بثبات مركزا التنموي، دوره للتنمية الصندوق االجتماعي سيواصل
بما الوطني العام.. المستوى وعلى المحلي الصعيد على وذلك والخاصة، العامة األخرى، المؤسسات تبذلها التي تلك مع جهوده

الشريكة. المؤسسات لهذه المؤسسي البناء تعزيز شأنه من
البرامج. و(ب) المواضيع؛ (أ) وهما: القضايا، من نوعين حول الوثيقة وتتمحور

بالتنمية االهتمام من المزيد المحلي، وإيالء المستوى على المجتمعات تمكين فيها بما الرئيسة للصندوق، األهداَف تتناول المواضيُع
ذاته. الصندوق إطار في والقدرات الفاعلية تعزيز إلى باإلضافة والشراكة، المؤسسي والبناء االقتصادية،

المحلية المجتمعات مشاركة تطوير تهدف إلى التي أساليبه تعزيز الصندوق المحلي: سيواصل المستوى على المجتمعات تمكين
وذلك فيها، العمل مجاالت وتوسيع أخرى، وأشكال مبادرات إطالق على  سيعمل الوقت ذات وفي  المشروع، مستوى  على 
والسلطات المجتمعات بين والتراُبط التواصل عالقات تعزيز إلى باإلضافة الشامل، المجتمعي التمكين المزيد من تحقيق بغرض

المحلية.
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الريفية، باإلضافة المناطق في زراعية مكثفة بتنمية القيام تتطلب اليمن في التنموية األوضاع إنَّ بالتنمية االقتصادية: أكثر االهتمام
وذلك العام، الوطني المستوى على ة ُملحَّ حاجة يمثل ما وهو الحضرية.. المناطق في النفط) معتمدة على اقتصادية (غير تنمية إلى

..(DPPR) الفقر واالجتماعية للتخفيف من االقتصادية التنمية خطة في الحكومة أوضحته كما
القطاعات، من العديد في المجال.. وذلك في هذا كثيفة بصورة يعمل، زال الصندوق، وما لقد عمل والشراكة: المؤسسي البناء
المؤسسيين وشركائه على الصندوق ينبغي في كيف تتلخص الرهن الوقت في المسألة الماثلة فإنَّ ولذا، متعددة. مستويات وعلى
المستقبل صعيد على وذلك بينها، ما في القائمة وعالقات الشراكات بها، يضطلعون لألدوار التي التطور من لتحقيق مزيد العمل

المدى. متوسط
وخلق االقتصادية والتنمية المحلية، المجتمعات تنمية وهي رئيسة، برامج ثالثة تنفيذ خالل من القضايا والمواضيع هذه تحقيق ويتم

الشراكة. والبناء المؤسسي وتعزيز الوظائف،
المحلية المجتمعات تنمية

الفترة الصندوق خالل معظم استثمارات على سيستحوذ المحلية المجتمعات تنمية برنامج للتنمية أن االجتماعي الصندوق يرى
المحلية للمجتمعات الكلي التمكين سياٍق يعّزز في للمشاريع االستثمارات رصد هذه يتم بحيث الرؤية، هذه تنفيذ فيها سيجري التي
االحتياجات هذه تلبي التي المشاريع وتنفذ تخطط وبالتالي األولوية، ذات واحتياجاتها الخاصة بها الموارد المتاحة من تحديد لتتمكن
األكثر المناطق كثافة—في أكثر وأيضًا—بشكل ككل، البرنامج إطار في الهدف هذا لتحقيق العمل وسيتم ومستمر. متواصل بشكل

المتكامل. إطار برنامج التدخل في حرمانًا،
وخلق الوظائف االقتصادية التنمية

والتدخالت المشاريع جميع االقتصادية وخلق الوظائف التنمية برنامج سيشمل
المنشآت تنمية وحدة قيام فيها بما للتنمية، االجتماعي للصندوق  االقتصادية
التمويل مؤسسات وأنشطة  عمليات بدعم الصندوق) (في واألصغر  الصغيرة 
المدن في األصغر التمويل عمالء من كبيرة أعدادًا تطال والتي األصغر، 
الصغيرة المنشآت إقراض ألنشطة  مواٍز دعٍم  بتقديم الوحدة وقيام  واألرياف؛
وكذا الصغيرة؛ المنشآت تنمية صندوق ينفذها والتي المدن) في أساسًا (الموجودة
الصغيرة، المنشآت تنمية وكالة تقدمها التي المتنوعة التسهيلية الخدمات دعم
المدن في أساسًا (المتواجدة المنشآت هذه أداء مستوى تحسين إلى والهادفة

الحيوانية. والثروة المطرية الزراعة مشروع عمليات إلى باإلضافة أيضًا)؛
بينها الوثيقين فيما والتعاون التشاور عبر والتدخالت المشاريع هذه وسيتم تنفيذ
التمويل بين التشاور في ذلك على األمثلة أحد ويتمثل مالئمًا). ذلك (حيثما يكون
وبين األصغر) التمويل عبر مؤسسات في األرياف (والمنفذ الذي يتسع األصغر

مشروع سيدعمها والتي والتربة) المياه على الحفاظ ومشاريع (كاألسواق التحتية الريفية/الزراعية األعمال والبنية تنمية خدمات
لعمله. النطاق الجغرافي في الحيوانية المطرية والثروة الزراعة

وغير مستدامة تكون الخاص للقطاع تابعة أسواق تأسيس مبدأ إلى استنادًا ممكنة، عملية درجة أعلى إلى المشاريع هذه وستعمل
والمنتجات. والمدخالت المالية) وغير (المالية الخدمات لجميع وذلك مدعومة،

الشراكة وتعزيز المؤسسي البناء
(وعلى العام الوطني المؤسسي المستوى على القدرات بناء وهي فرعية، برامج خالل ثالثة من هذا البرنامج الصندوق سينفذ
الالمركزية والحكم تعزيز إلى باإلضافة الحكومية) غير (المنظمات المدني المجتمع منظمات قدرات قطاع وبناء أعلى)، مستويات

المحلي.
الحالي.. الوقت في الصندوق بها  يقوم التي األنشطة وتنويع استمرار  على المؤسسي بالبناء  الخاص الفرعي البرنامج يعمل
صندوق إلى والمؤسسي المقدم الفني والدعم والتعليم، التابع لوزارة التربية والتقييم القياس مركز إلى اإلشارة يمكن حية، وكأمثلة
المقدم الدعم إلى باإلضافة المهني، التعليم معاهد في تجهيز المهني والمتمثل والتعليم الفني التدريب االجتماعي ووزارة الضمان

المحافظات. في وفروعهما وصنعاء) عدن (في العالَيْين الصحيين للمعهَدْين الصندوق من
الحكومية. غير المنظمات قطاع في القدرات ببناء فيتعلق الشراكة، وتعزيز المؤسسي البناء نطاق في الثاني الفرعي البرنامج أما

المجال.  هذا في للعمل الصندوق 2006 جدارة لعام تقرير التقييم المؤسسي بين وقد
الالمركزية. تحقيق إلى الرامية وجهودها الحكومة سياسات إطار في الالمركزية بدعم الثالث البرنامج الفرعي ويتعلق

واالدخار برنامج لإلقراض المستفيدين من أحد
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تدخالته.. واثر للصندوق وأنشطته والمستقلة المتخصصة الدراسات التقييمية من عدد و2006—تنفيذ 2005 تم—خالل عاَمْي
انعقدت التي الصندوق شركاء عمل التقييم في ورشة هذا إليه توصل ما عرض وتم ،2005 عام ُنّفذت التقييم المؤسسي نهاية فقد
والمجتمع والمشروع  المعيشية األسرة مستوى على الصندوق اثر تقييم دراسة تنفيذ  بدأ الوقت، هذا وفي .2006 فبراير في

.2006 في نوفمبر نتائجها تقديم جرى المحلي، حيث

في المشاريع تنفيذ هذه يجري التي المحلية المجتمعات مشاريع الصندوق على أثر تقييم في يتمثل الدراسة من هذه الغرُض يتمثُل
ذات من المجتمع، وفي الفقيرة المعيشية للفئات الظروف تحسين في المساهمة في ألهدافه تحقيق الصندوق مدى وبالتالي مناطقها،

اليمن. في االجتماعية على تقديم الخدمات عالية مقدرة وشفافة ذات فاعلة نموذج لهيئة مؤسسية تقديم على الوقت قدرته

كالتالي: مكونات، وهي ثالثة على الدراسة تشتمل

من مرحلتين اثر وتتبع مالحظة خالل من وذلك المدى، ومتوسط قصير المستويين، كال على األثر يقيم الكمي: والذي المسح – 1
وهي: (أ) البيانات من البيانات، ثالث منظومات على المسح هذا ويعتمد (1999–2002، و2003–2005). الصندوق عمليات

 2006 لعام الَبعدي بيانات المسح  (ب) (2006–2008)؛ المرحلة هذه في مشاريع تنفيذ سيتم حيث المعيشية، القاعدية لألسر
المنفذة المشاريع إلى العودة فيها تمت التي الزيارات من المستنبطة البيانات (ج) و2005؛ 2003 عاَمْي بين المنفذة للمشاريع

(1) .2003 عام تقييمها جرى والتي ،2002–1999 خالل

وليس بعمله، الصندوق يقوم كيف آخر، الصندوق.. بمعنى من قَبل العمليات تنفيذ كيفية بمراجعة يقوم المؤسسي: وهو التقييم – 2
في بناء وتعزيز يقدمها الصندوق التي لمحتوى المساهمة الرئيس الموضوع التقييم على من النوع ويركُز هذا الذي يقوم به. ما

للقدرات. (2) البناء المؤسسي وبرامج تقديم الخدمات مشاريع خالل من وذلك مختلف المستويات، على الحكم هيكلية

المستفيدين، آراء استطالع خالل وذلك من والتقييم المؤسسي، الكمي إلى المسح النوعي): ويستند (المسح المستفيدين تقييم – 3
لتدخالت الصندوق. كنتيجة يجنونها والفوائد التي المنافع حول معهم، والتشاور

بزيارات  وكذا المؤسسي، مرة—بالتقييم إغناؤها—وألول تم حيث وبعيدة، آفاقًا جديدة تبلغ 2006 لعام تقييم األثر إنَّ دراسة 
التقييم فعاليات في إّتباعه الجوانب الذي يجري متعدد األسلوب أنَّ كما .2002–1999 األعوام خالل تم تنفيذها لمشاريع المتابعة
النوعية الدراسات وكذلك (المشاريع)، المرافق ومسوحات  المعيشية األسرة  مسوحات بين المزج فيه يتم للصندوق—حيث
مستوى على األثر تحليل في وذلك النتائج، تحديد في تسهم التي المتغيرات مختلف االعتبار يتم األخذ بعين والمؤسسية—سمح بأْن

المعيشية. األسرة

 2006 عام المنفذة الصندوق تدخالت تقييم أثر دراسة

الماء جلب عن فضًال والتعليمية، الصحية الخدمات إلى والوصول البضائع، ونقل الناس تنقل سهلت الريفية الطرق مشاريع بأنَّ المستفيدون أفاد

الدوليون»  «االستشاريون عن عام 2006 الصادر المنفذة األثر تقييم لدراسة النهائي التقرير ضمن موجودة الكمي بالمسح الخاصة والنتائج العمل منهجية (1)

صنعاء. ،2007
صنعاء. – للتنمية، 2006 االجتماعي للصندوق المؤسسي التقييم جينينجز: ماري انظر (2)
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األثر تقييم دراسة إليها توصلت التي الرئيسة النتائج

االستهداف نتائج

بالفائدة تعوُد المالية للصندوق الموارد من كبيرة نسبة إنَّ إلى تقييم األثر بدراسة إليها التقرير الخاص توصل النتائج التي أشارت
المجتمع اليمني، كما أن  في فقرًا األكثر الُعشير يستفيد منها الموارد هذه من %50 حيث أن اليمن)، (في فقرًا األكثر األسر على
من الموارد تستفيد  بينما 3% فقط فقرًا.. األكثر الثالث للُعشيرات و%73 فقرًا، األكثر َبْيع للرُّ تذهب الصندوق موارد من %64
ينفذها التي المشاريع أنواع جميع يسري على المخصصات توزيع من النمط هذا وان األقل فقرًا.. الُعشير في المعيشية األسر منها

الصندوق.

نفس تطبيق جرى اجتماعية صناديَق في إليها التوصل  تم التي تلك من بكثير أفضل  والنسب األرقام هذه أن الدراسة  وتؤكد
المحلية للمجتمعات السابق التحليل عنها تمخض التي تلك من ايجابية أكثر ُتعتَبُر النتائج هذه وان عليها، التحليلية اإلجراءات
األمر ..2003 لعام األثر تقييم ودراسة (1999) للفقر الوطني المسح في تغطيتها تمت والتي الصندوق، مشاريع من المستفيدة

ينفذها الصندوق.. في عملية االستهداف التي ملحوظ ن حدوث تحسُّ يعكس الذي

ولدى المقارنة  امرأة.. األسر تترأسها من عينة األسر المعيشية، %12 في أنَّه، 2006 عام ُأجري الذي المسح لبيانات تحليل ويبين
و%8.4  الريف، في %6.8) %7.2 تبلغ نساء تترأسها التي نسبة األسر أن إلى يشير الوطني، والذي المستوى على بالمتوسط
إلى يشير المستفيدين تقييم أن التقرير ويضيف الفقيرات (3). النساء يستهدف الصندوق أن على واضحًا دليًال ثمة فإنَّ المدن)، في
وان الفقيرة. المحلية المجتمعات الستهداف دعمه تسخير في فعال وأنه للمجتمعات، الحقيقية لالحتياجات يستجيُب أن الصندوق

مناطَق جبليًة. تقطُن التي السكانية والتجمعات النائية الريفية للمجتمعات الخدمات تقدم التي (غالبًا) الوحيدة الجهة الصندوق هو

األثر منهجية دراسة تقييم :2 اإلطار
العينة والتنفيذ تصميم حيث من الخاص أسلوبه منها لكل البيانات، من أنواع ثالثة رئيسة—إلى التقييم—بدرجة هذا استند

وهي: الميداني،

في  الُمستخَدمة البيانات النهائية وتشتمل والمشاريع، اُألَسر من لكل الَبعدي/الَقْبلي ومسح 2003 مسح 2006 الَبعدي – 1
والصحة (20) مشروعًا) والمياه 27) التعليم قطاعات على عة و79 مشروعًا ُمَوزَّ معيشية أسرة 1,464 على التحليل

الريفية (11)؛ (21) والطرق

 1,492 على بالتحليل الخاصة النهائية البيانات وتشتمل لعام 2006، المعيشية) واُألَسر (للمشاريع المتابعة مسوحات – 2
الريفية (14).. (16) والصحة (21) والطرق مشروعًا) والمياه 30) التعليم قطاعات تغطي مشروعًا و81 معيشية، أسرة

لمسح 2003؛ الَبعدية العينة من التمويل األصغر قطاع في مشاريع 9 زيارة إلى باإلضافة

اختيار 33 مشروعًا  وتم والمجموعات البؤرية. المعمَّقة النوعي المقابالت المسح آليات تضمنت وقد المستفيدين، تقييم – 3
والفئات األصغر (4) والتمويل الريفية (4) (8) والمياه (4) والصحة (4) والطرق التعليم تغطي قطاعات الغرض، لهذا
مجموعتين جرى تنظيم هذه المشاريع، معظم وفي المؤسسي (3) والتدريب (3). (3) والدعم الخاصة االحتياجات ذات
مقابلتان  ُأْجرَيْت  كما المتوسط. في  أفراد  8 مجموعة كل  ضمت حيث للرجال)، واألخرى للنساء، (إحداهما بؤريتين

مشروع. كل طاقم أو مدير مع معمقتان

– صنعاء. السنوي اإلحصاء كتاب ،2003 لإلحصاء، المركزي الجهاز  (3)
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المال االجتماعي على رأس الصندوق وتأثير التشاُور والمشاركة والمْلكية

مسح نتائُج ُتشيُر االجتماعي، المال رأس على الصندوق والمْلكية وتأثير والمشاركة المحلية المجتمعات مع التشاُور جانب في
والقيادات المحلية، المجتمعات الخصوص، من قَبل وجه المشاريع—وعلى المشاركة في تصميم من جيد مستوى إلى المشاريع

الوزارات.. ومكاتب السياسية،

المجتمعية، االحتياجات من االستجابة ألولويات عاٍل على وجود مستوى المعيشية والمشاريع األسر مسوحات نتائج تؤكد بينما
مستقبًال—كانوا حاليًا أو لالختيار أخرى فرصة لهم أنهم—في حال توفرت المقابالت معهم ُأجرَيت ممن الغالبية أكدت حيث
الذي األمر ،2003 عام عن مسح نتج القطاعات—ما كل النسبة—في هذه وتتجاوُز للمجتمع. كأولوية المشروع سيختارون نفس
أخرى، أولويات ذكروا الذين أولئك إلى أما بالنسبة للطلب. االستجابة أسلوب على العمل تركيزه في من يزيد الصندوق بأن يفيد
شاركت 26% فقط  المعيشية، مستوى األسرة انه، على إال من الحاالت.. %62 ل في المفضَّ البديل هي المياه مشاريع كانت فقد
هذه مثل في بالمشاركة للنساء ال تسمح والتقاليد العادات أن إلى يعود رئيسة بدرجة وذلك المشروع، تحديد عملية في النساء من

الفعاليات.

البناء هي ومواد بالمال المساهمة أن َتَبيََّن فقد المجتمع، بمساهمة يتعلق ما وفي
اإلجمالية  التكلفة من %8 المتوسط—ما نسبته تمثل—في وأنها األكثر شيوعًا،
في أيضًا المحلية  المجتمعات وتساهم الصندوق. تأسيس منذ وذلك للمشاريع، 
في توجد التي المشروع صيانة خالل لجنة من وذلك للمشاريع، الصيانة تكاليف

المشاريع.. غالبية

َعبََّرْت— بالبيانات) (الُمدلين المستجيبين غالبية أن الدراسة نتائج في ورد كما
ذات جدوى والتعليم والصحة الريفية الطرق مشاريع بصورة إجمالية—عن أن
،%100) أموال من فيها ُيصَرف لما بالنسبة وايجابية، فعالة وقيمة عالية،
متنوعة المياه مشاريع النتائج في كانت  بينما التوالي) و96%، و86%—على

ومختلفة.

لوجود المدركة المعيشية األسر نسبة أنَّ  مالحظة لالهتمام  المثير من  انه كما
المحلية المجتمعات بأنَّ يوحي ما 6% إلى %62، من ازداد االجتماعي الصندوق

من كأهم مؤسسة والتعليم) التربية وزارة (بعد الثانية المرتبة الصندوق احتلَّ كما ومطرد. متزايد بشكل الصندوق على تتعرف
المجتمعية. التنمية تحقيق في المساهمة حيث

ذات تدخالت ينفذ الصندوق أن تمامًا تدرك المحلية المجتمعات أن جلية—إلى المجال—بصورة هذا في الصندوق استجابة وتشير
لهذه المجتمعات. بالنسبة متقدمة أولوية يمثل التعليم ملموس، وان أثر

مشاريع بأنَّ حيث يفيد المال االجتماعي، رأس على الصندوق تأثير على إضافيًا دليًال الدراسة من المستفيدين تقييم مكّون ويقدم
تشجع كما الذاتية.. والمساعدة والتآزر، والتضامن والثقة، المجتمعي، بالعمل اإلحساس تقوية أو استعادة على تعمل الصندوق
للمشاركة واألشكال والنقاشات المنتديات من المزيد توفير على وتعمل التنموية) العملية (في النساء مشاركة موضوع مناقشة
من الطريق للمزيد تمهيد إلى باإلضافة أنواعها) المجتمعية (بكافة تشكيل اللجان خالل من وذلك الديمقراطية، وللعملية المجتمعية،

المستقبلية. للمشاريع للترويج والمهارات الوعي

المجتمعات إدراك خدماٍت، وعبر جهات تقدم وجود خالل من بطريقتين: الكمي المسح في االجتماعي المال رأس قياس تم لقد
269 عام 2003  (من كبير بشكل تقدم خدمات التي الجهات عدد تضاعف فقد المجتمعية. بالتنمية يتعلق في ما الجهات هذه ألهمية
إدراك بحدوث أو المحلية، المجتمعات إطار في الجهات لهذه الفعلي أما باالزدياد هذا األمر ويوحي 1,395 عام 2006).. إلى

باالثنين معًا). المجتمعات (أو قبل الجهات من بهذه متزايد

التشغيل فاعلية

لالستثمار  دوالر مليون 493 أكتوبر 2006—بمبلغ إجمالي وقدره شهر 1999 وحتى عام االجتماعي—منذ الصندوق التزم
(187 مليون  التنفيذ تحت مشروع زال 1,600 وما دوالر). مليون 284) منها مشروعًا انجاز 4,189 5,973 مشروعًا، تم في
تحظى  التعليم مشاريع زالت وما دوالر). مليون 21) مشروعًا 184 بلغ عليها الموافقة تمت التي المشاريع عدد بينما دوالر)
فالطرق الريفية الصحة (%7.6) (11%) ثم تليها مشاريع المياه ،(%54) للصندوق الكلية االستثمارات من بالنصيب األكبر
تتوزع  بينما الصندوق.. اإلجمالية الستثمارات المحفظة من %80 نسبته ما المشاريع من األربع المجموعات وتمثل هذه .(7.4)

والبرامج.. القطاعات من وغيرها والتراث الثقافي، والبيئة، الخاصة، االحتياجات ذات الفئات مشاريع على االستثمارات بقية

األعمال استكمال وحتى المشروع، استالم مقترح من الممتدة الزمنية الفترة (وهي المشروع حياة لدورة الزمنية الفترة زادْت لقد
وفي  الثالثة. المرحلة في 594 يومًا إلى (2000–1997) عمليات الصندوق من األولى المرحلة في 394 يومًا من المشروع) في

محو األمية ودورة طالبات حفل تخرج دفعة من في يلقين أنشودة طالبات
العولة، قرية في المتكامل التدخل مشاريع أحد المعاوز— لصناعة تدريبية

الحديدة / اللحية
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التوالي).. على يومًا، و588 575) والتعليم الصحة مشاريع بها تتميز للمشروع دورة أقصر فإنَّ الحالي، الوقت

األنشطة تنظيم فيه يتم أسلوب وهو المجتمعية، الصندوق بأسلوب التعاقدات عمل ازدياد ُيْعَزى—جزئيًا—إلى األمر هذا ولعل
المساهمة وتأمين المشاريع، الفعالة في مشاركته لضمان المحلي المجتمع وحشد لتحريك الالزم الوقت من الكثير تستهلك بطريقة

والخدمات.. للمشاريع االستدامة وضمان بالملكية، اإلحساس المجتمعية، وتعزيز

وأثرها واستدامتها الخدمات جودة

مستوى على المتحققة النجاحات إلى  الدراسة نتائج أشارت وأثرها.. واستدامتها، وجودتها، المقدَّمة،  الخدمات يخص  ما  في
القطاعات..

التعليـــــــــــــــــــــم

عام  نهاية حتى (وذلك ينفذها التي التعليم مشاريع خالل من دراسيًا فصًال 12,227 توفير تأسيسه—في الصندوُق—منذ ساهَم
اإلجمالي  من يقارب %34 ما 99-2004 إلى األعوام خالل بها الصندوق الفصول الدراسية التي ساهم عدد ويصل ..(2005

(لنفس الفترة).. البالد مستوى على الدراسية الفصول لعدد الكلي

وما يحتل أهمية ..%38 االجتماعي بنسبة الصندوق من باستثمارات المنفذة بالمدارس الملتحقين الطالب عدد إجمالي وازداد
لألوالد،  بالنسبة %91 هذه الزيادة بلغت حيث الريفية، المناطق في االساسي الملتحقين بالتعليم الطالب أعداد زيادة هو أكبر،
أو—على  التعليم، في الريفية مشاركة المجتمعات تعزيز في سواء حقق نجاحاٍت، الصندوق أن التقرير وأكد و122% للبنات..
تمت التي المجموعات في له أيضًا يجد انعكاسًا األثر هذا وأنَّ المجال. هذا في البنات أمام مضاعفة الُفَرص الخصوص—في وجه

مطرد. وازدياد نمو في كذلك، والنجاحات هذه الزيادات، بأنَّ يوحي ما وهو المتابعة)، (مجموعة جديد من زيارتها

ويجسد 86% (عام 2006). إلى 77% (عام 2003) الحضرية) من المناطق في (وخصوصًا المؤهلين المعلمين نسبة كما زادت
الفرص تحسين ويؤدي هذا—بدوره—إلى فيها، بقائهم على وتحافظ الكفاءات، ذوي المعلمين المدارس تجذب أن حقيقة األمر هذا
مدارس  في المتوسط—%44  في %63) 2006 عام الذكور المعلمين من عالية نسبة  ظهور  كذلك  النتائج وبينت التعليمية.
إلى الطالب/المعلمين من 29/1 (عام 2003) نسبة ارتفاع كذلك بينت الدراسة أن الريفية).. إال المدارس في و%89 الحضر،

50/1 (عام 2006)..

البنات) (وبالذات، التحاق االلتحاق معدالت زيادة في مهمًا عامًال ظلت استثمارات الصندوق المتغيرات أن متعدد التحليل أكد وقد
أعمارهن مع  متناسبة تعليمية بمستويات الملتحقات البنات أعداد كبيرًا في تحسنًا هناك أنَّ التحليُل َبيََّن بالتعليم االساسي، كما

.(2003 عام مع (بالمقارنة

الصحـــــــــــــــة

2003–2005—ببناء الفترة أن الصندوق قام—خالل الدراسة تورد
ما يمثل %2.2  وهو و40 وحدة صحية، جديدًا، صحيًا مركزًا 40
الصحية  والوحدات المراكز إجمالي  من التوالي) (على و%0.6 
تحسن وحدث الفترة.. لنفس  العام الوطني المستوى  على المسجلة
نسبة زادت  فقد الصحية، للمرافق الطبي الكادر توفر في ملحوظ 
إلى 38% (عام 2003) من أطباء الصحية التي يوجد فيها المرافق
فيها تتوفر التي المرافق  نسبة ازدادت  بينما 48% (عام 2006)..
المساعدين  أن كما األعوام). (لنفس 14% فقط إلى %52 من قابالت
المسح  شملها التي الصحية المرافق 57% من في متواجدون الطبيين
هذه  نفس وبقيت القاعدي. المسح 38% في مع الَبعدي—بالمقارنة

المتابعة.. في تحليل مجموعة قائمة االتجاهات

 %58 من زادت صحي مرفق أي الصحية في على الرعاية الحصول من تمكنوا المرضى الذين نسبة على أن الدراسة نتائج وتؤكد
في الخدمات توفير ملموسة—على ايجابية تشجع—بصورة الصندوق استثمارات أن المتغيرات متعدد التحليل ويبين .%63 إلى

وضوحًا. أكثر بشكل الصحية) والوحدات (المراكز األولية الصحية الرعاية مرافق مرفق صحي، وفي أي

من %37  النسبة هذه زادت 12–23 شهرًا، الُعمرية الفئة ففي عمومًا: نسبتهم زادت فقد تطعيمهم كامًال، تم الذين لألطفال وبالنسبة
31% إلى  النسبة من هذه ارتفعت عامين، عن أعمارهم تقل الذين لألطفال بالنسبة أما 75% (عام 2006).. إلى (2003 (عام
تطعيمهم  استكملوا الذين األطفال نسبة ارتفعت حيث المتابعة، مجموعة حالة في هذا االتجاه (لنفس الفترة). ولوحظ نفس %60
من  الثانية بعد يبلغوا تطعيمهم، ولم تم الذين األطفال بينما أيضا)، الفترة (لنفس من 36% إلى %51 12–23 شهرًا) عمر (في

مرشدات من الوسطية الصحية الكوادر تدريب على الصندوق يحرص
عمران صحيات— وقابالت
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هذه من جزءًا من أن أنه، على الرغم الدراسة إلى وتنّوه 32% إلى %45. من زادت نسبتهم المتابعة) زيارة (حتى وقت عمرهم
التي المحلية في المجتمعات تحققت التي حجم التغيرات أن إال التطعيم، مجال في الوطنية الحمالت إلى ُيْعَزى أن يمكن الزيادة

الصندوق. تدخالت بفضل حدث التغير هذا من جزءًا كبيرًا واضح—بأنَّ توحي—بشكل الصندوق فيها تدخل

الميــــــــاه

متر  1.8 مليون بمقدار أنظمة المياه من الوطني سعة المخزون زيادة و2006—إلى 2003 عاَمْي الصندوق—بين تدخالت أدت
حصاد مياه مشاريع على االجتماعي يركز تجعل الصندوق التي هي المتعلقة بالصيانة الجوانب أن إلى الدراسة وتشير مكعب.
الكلفة وقليلة متجددة مياهًا توفر بأنها وتتميز الريفية، المناطق في المياه لتوفير الرئيس التقليدي المصدر أنها حيث من األمطار،
على يعمُل الصندوُق التي المستفيدين لجان وإدارتها بتشغيلها تقوم أن ويمكن للصيانة، معقدة أنظمة على هذه المشاريع تعتمد وال

ودعمها.. وتشجيعها تشكيلها

توصيالت على تحتوي ال المياه أنظمة من العديد أنَّ إلى أشارت الدراسة أن إال
—وذلك الماء بجلب تقوم األسر المعيشية من كثير زال وبالتالي ما منزلية،
متوسط كما انخفض تقلصت، قد الماء مصدر إلى المسافة أنَّ من الرغم على
بين جميع أنَّ من إلى باإلضافة الماء، مصدر إلى المسافة لقطع الالزم الوقت
مستوى بأنَّ تقريبًا، نصفهم  أفاد الحالية، التدخل مجموعة  في المستجيبين

جيد.. الصيانة

الريفية الطرق

77 مشروعًا، %70  أنجز ،2005-2003 خالل أنَّ الصندوَق، الدراسة ُتورُد
كانت  بينما (بالحجارة)، الرصف أعمال و22% في الريفية الطرق في منها
الصندوق فقد ساهم الطريق.. وبالنتيجة، على صيانة التدريب المشاريع في بقية

الرصف.  أعمال من و218 كم الطرق، من (كم) كيلومترًا 491 تأهيل إعادة أو تحسين في

أكدت فقد  المعيشية. األسرة مستوى على التنمية على مؤشرات إيجابيًا تأثيرًا  الريفية الطرق لمشاريع أن المسح نتائج وبينت
 120 من سوق إلى اقرب للوصول الالزم الوقت حيث انخفض قد تقلص، وقت التنقل أن المعيشية األسرة مستوى على البيانات
الطرق  مشاريع بأنَّ المستفيدين من %100 وقد أفاد .%45 كما انخفضت كلفة التنقل بنسبة 60 دقيقة (أي بنسبة %50). إلى
الخدمات الوصول إلى الحاالت—مثل أخرى—في بعض فوائد ذْكر إلى باإلضافة البضائع، الناس ونقل تنقل أيضًا سهلت الريفية

الماء... جلب عن فضًال والتعليمية، الصحية

األصغر التمويل

للنساء، كبيرة مشاركة ووجود المدخرة/المقترضة، المبالغ ومتوسط المدخرين/المقترضين، أعداد في زيادة حدوث النتائج بينت
يبلغ 98% منذ عام  سنويًا ُيظهُر معدَل نموٍّ الذي األمر  من اإلناث، ُكنَّ %89 عام 2005م) 25,588 مقترضًا (في بين فمن

..2002

ووجود المدخرة/المقترضة، المبالغ ومتوسط المدخرين/المقترضين، أعداد في زيادة حدوث التمويل األصغر مشاريع يتبين من
عام 2003) بنسبة 82% في البرامج (مقارنة هذه مع جيدة تجربة لهم بأنَّ المستفيدين من %96 أفاد وقد للنساء.. كبيرة مشاركة
ايجابية—في  ساهم—بصورة التمويل األصغر برنامج بأنَّ عام 2006 المسح شملها التي المعيشية من األسر %88 بينما أفاد

عام 2003). 69% في بنسبة (مقارنة حياتها تغيير

والمنافع، الفوائد من العديد البرامج لهذه األصغر أن برامج التمويل إطار في ضباط المشاريع جميع اعتبر جانب االستدامة، وفي
في زاال ما أنهما الذات، إال على بلغا مرحلة االعتماد أنهما إلى المدى المتوسط. وأشار برنامجان على مستدامة وأنها ستصبح
االستدامة تحقيق لضمان وذلك ينفذانها، التي اإلقراض برامج وتوسيع لتقوية رأس مالهما دعم في الصندوق إلى استمرار حاجة

.2010 عام بحلول

الخاصة االحتياجات الفئات ذات

الصندوق أنَّ على قوي دليل وجوَد َبيََّن المستفيدين تقييم أن إلى الدراسة ُتشير الخاصة، االحتياجات ذوي الخدمات المقدمة إلى عن
التعليم ومعدات  الحاسوب وأجهزة األثاث مثل والخدمات، المعدات توفير خالل من الخاصة االحتياجات دعم ذوي يساهم في
من كثيرًا الدعم هذا عزز وقد النقل.. حافالت توفير وكذا والموظفين، المدرسين إلى تدريب الطبيعي، باإلضافة العالج وأقسام
في ن تحسُّ عن ذلك حدوث التي ترتبت النتائج من وكان أفضل. نوعية ذات خدمات توفير المنظمات غير الحكومية في قدرات
لهم، ألوضاعهم ورعايتها عائالتهم تفهم إلى باإلضافة إعاقات، من يعانون الذين والبالغين لألطفال والجسمانية النفسية الظروف
األعمال، على وحصولهم بالمدارس، التحاقهم عن فضًال اإلشارة، الخياطة..) لغة والكتابة، القراءة (مثل جديدة مهارات واكتسابهم
ذاتها الجهة تقديم (من خالل مباشرة ا بطريقة أخرى—إمَّ مناطَق لتشمل المعنية المنطقة من هذه المنافع وتمتد لهم... المجتمع وتقبُّل

المحافظات). في مماثلة لجهات/منظمات تحول هذه الجهة إلى مرجعية خالل (من غير مباشرة هناك) أو للخدمات

صغيرة خاصة على تسيير مشاريع ذوي الدخل المحدود يساعد الصندوُق
األصغر للتمويل برنامج عمالء أحد مستدام— بهم، وبشكل
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المؤسسي والدعم التدريب

والبرامج  بالدورات يتعلق ما في ومالحظات) (آراء ارتجاعية تغذية على مديريات للحصول 3 اختيار تم الدراسة إلى أنه ُتشيُر
فهم ال يوجد حيث مستوى المديريات، على المجالس في اإلدارية اللجان وأعضاء المحلية المجالس ألعضاء هة الموجَّ التدريبية
بالجوانب واإللمام المعرفة مستوى ن تحسُّ حيث من كان جيدًا التدريبية الكليَّ للدورات أنَّ األثَر مؤكدة الالمركزية.. لقانون كامل
الموازنات، ووضع الخطط إعداد تضمنت والتي لقانون الالمركزية، الدراسة المفصلة (مثل والمهارات الُمكتَسبة والمواقف، الفنية،
من الرغم وعلى المحلية...). المجتمعات مع والتشاور والعالقة بالسلطات والجهات األخرى، والمهام، إلى الواجبات باإلضافة
الفتقار وذلك التدريبية، الدورات بها للتوصيات التي خرجت التطبيق من لتحقيق درجة مقبولة بنيوية معوقات وجود لوحَظ فقد ذلك،

السياسات.. وضع لطريقة المركزي والطابع الكافية، والصالحيات للتمويل المحلية المجالس

الخياطة، (مثل للدخل ُمَوّلدة لمهارات الفقيرات النساء اكتساب في يساهم الحكومية غير للمنظمات الصندوق دعم أن النتائُج تبيُّن كما
األحوال، كل وفي األصغر...). التمويل خدمات من والمزيد والحاسوب، التجميل، ومستحضرات الشعر، وتصفيف والحياكة،
إلى باإلضافة التدريب، والمعدات ومواد األثاث وتوفير المرافق/المشاريع، إنشاء جودة تحسين على يشتمل الصندوق دعم فإنَّ
تقدمها التي والخدمات التي تنفذها، العمليات مستوى الحكومية غير المنظمات حسنت فقد ونتيجة لذلك، الموظفين.. تدريب إدارة
وينعكس المالية.. وزادت عائداتها بها، الملتحقين الطالب عدد ازداد كما تنفذه).. الذي التدريب مجاالت لتوسيع بعضها (ويخطط
تقدمها المنظمات التي الخدمات مستوى هذا التحسن في منافع من المشاركات، وأسرهن ومجتمعاتهن، النساء استفادة األمر في هذا
باإلضافة يمارسنها.. التي للدخل األنشطة المدرة توسيع احتماالت تزداد وبالتالي والكتابة، القراءة يتعلْمَن فالبعض الحكومية: غير

بهن. خاصة صغيرة في مشاريع يبدأن منهن البعض أن بل للذات، وتقديرًا بالنفس، ثقة النساَء يكتسبن إلى ذلك، فإنَّ

التوصيات

المجتمعية وزيادة المشاركة اليمني، المجتمع من الفقيرة الفئات استهداف في الصندوق حققها التي بتعزيز النجاحات التقييم أوصى
تدخالته. تتضمنها التي المختلفة القطاعات في انجازاته توسيع وكذا المجتمعي، والتمكين

المدخالت) (وليس النتائج على التركيز في المدى متوسطة رؤيته في الصندوق توجهات مع االتفاق عن التقييم وثيقة وعبرت
.(2010-2006) الفقر من للتخفيف واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثالثة بالخطة الوطني، المستوى على األولوية ذات التنموية

التي يتمتع المجاالت من ُيعَتَبر كذلك، المحلية والسلطة المجتمعات المحلية، مستوى على القدرات بناء أنَّ إلى التقييم وثيقة وأشارت
المحلية. اإلدارة وزارة مع إستراتيجية شراكة لتطوير للصندوق مواتية فرصة هناك وأنَّ النسبية، باألفضلية الصندوق فيها

محلية مجتمعات الحتياجات االتجاهات متعددة استجابة وتطوير المتكاملة،  التدخالت برنامج توسيَع أيضا التوصياُت وشملت
نتائج لتحقيق القطاعات متعددة برامَج تطوير على قدرته حيث نسبية من بأفضلية يتمتع الصندوَق أنَّ استهدافها، حيث معينة يجري

تنموية..

تتفق تمامًا مع التقييم نتائج أنَّ مؤكدة التنمية، في النساء مشاركة لزيادة منهجية أكثر أسلوب َتَبّني األخرى التوصياُت تضمنْت كما
بين التواُزن تحقيق إلى لها.. باإلضافة تنفيذية وخطة (الجندر)، االجتماعي للنوع إستراتيجية لتطوير للصندوق األخيرة المبادرة

االستدامة. وقضية األساسية للخدمات االحتياج الُملّح
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ا����ر�� 92182990��د

دو�ر(ا����ا��ت 91.788.296)����ن

دو�ر(ا���ف 80.491.6114) ����ن
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45858ا����ا��

32028ا������

512ا�������

82988ا������

الصندوق عمليات

والصحة والبيئة، والمياه الثقافي، والموروث التعليم، وحدات وهي الصندوق، وبرامج مشاريع بتنفيذ مختلفة وحدات َسْبُع تقوُم
تمت واألصغر. وقد الصغيرة المنشآت وتنمية المؤسسي، والدعم والتدريب الريفية، والتنمية والزراعة االجتماعية، والحماية

(الجدول 1). دوالر مليون تقارُب 88 بتكلفة تقديرية 829 مشروعًا على العام، خالل الموافقة،

الدعم مخصصات وتوزيع االستهداف
توجيه أكبر خالل من للخدمات واحتياجًا فقرًا األكثر المناطق استهداف تدخالته—على االجتماعي للتنمية—في الصندوُق يعمُل
يعطي اإلطار هذا وفي الضعيفة.. والفئات الفقيرة السكانية للتجمعات واجتماعيًا وقطاعيًا جغرافيًا المخصصة الموارد من قدر
الصندوق إلى ترد التي الطلبات والمعايير المتبعة مع لألسس وفقًا التجمعات، هذه من المقدمة للطلبات أولوية االستجابة الصندوق

الفقيرة. والجماعات حياة األفراد في المطلوب األثر إلحداث وذلك السكانية، المناطق والتجمعات جميع من
اآلتي: في تتلخص الصندوق، وتدخالت مشاريع في لالستهداف مسارات لثالثة العمُل وفقًا يجري

الجغرافي االستهداف
كمخصصات  الصندوق موارد 70% من من ما يقرب خالل توزيع من الجمهورية أنحاء كافة في المديريات كل تغطية على يركز
أكثر المخصصات إلى هذه على توجيه الصندوق يعمل ثم ومن مديرية، كل في الفقيرة األسر وحجم الفقراء لعدد وفقًا للمديريات

والطرق الريفية. والصحة والبيئة والمياه التعليم في قطاعات األساسية للخدمات واحتياجًا فقرًا السكانية التجمعات
القطاعي االستهداف

تجمعات تعاني منها قطاعية مشكالت تعالج ومشاريع برامج وتنفيذ لتصمم الموارد بعُض ُه ُتَوجَّ من االستهداف، النوع هذا في
بعض في الصحي الكادر توفر وعدم الريفية، المناطق في األساسي بالتعليم الفتيات التحاق تدني مشكلة (مثل سكانية  وفئات

النائية). في المناطق الصحية المرافق
االجتماعي االستهداف

والخدمات االحتياجات  توفر عدم من غيرها من أكثر  تعاني التي  االجتماعية  الفئات بعض الستهداف موارُد فيه ُص ُتَخصَّ
والنساء واألطفال الخاصة—مثل: المعاقين االحتياجات ذات (الفئات الكافي واالهتمام الرعاية على وعدم حصولها الضرورية،

اجتماعيًا). المهمشة والفئات للخطر المعرضين
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الشكل 1: توزيع االستثمار الجغرافي حسب الفئات المستهدفة وفقًا لمؤشر تدني 
مستوى المعيشة في مشاريع 2006

الجغرافي االستهداف تحليل
ُه ُتَوجَّ التي المبالغ وكذلك المشاريع، عدد من حيث الصندوق، وتدخالت مشاريع في األكبر حجمًا هو الجغرافي االستهداف ُيعتَبُر

على  دوالر مليون 400 بنحو تقدر التي الثالثة المرحلة موازنة من (%70) 280 مليون دوالر مبلغ توزيع تم حيث إطاره، في
الجمهورية. مديريات

بتكلفة  مشروعًا  829 حوالي تنفيذ على الموافقة تمت ،2006 عام خطة وفي
الجغرافي  االستهداف عدد المشاريع في تقريبًا. وبلغ دوالر مليون 88 وصلت إلى
من   %66) دوالر مليون   58 يقارب  استثمار بحجم  مشروعًا،  458 حوالي
حوالي واالجتماعي  القطاعي  االستهداف مثل  بينما العام)  استثمارات إجمالي

34% (الجدول 2).
من مجموعات) (أو  فئات أربع على الجغرافي االستهداف مشاريع توزعت
َتَدّني مستوى مؤشر (أو الفقر لمؤشر وفقًا َوُتَحدَُّد الصندوُق، يستهدُفها السكان

المعيشة)(4) . 
كالتالي: هي والمجموعات األربع

 45 المشاريع فيها عدُد وقد بلَغ ،%25–00 بين فيها الفقر مؤشُر يقُع نسبيًا، حيث فقرًا) (األقل األحسن حاًال وهي الفئة األولى،
(بنسبة %11  مليون دوالر حوالي 6.6 بلغت وبتكلفة الجغرافي) االستهداف مشاريع إجمالي من فقط %10 نسبته ( أي ما مشروعًا

أيضًا). االستهداف النوع من االستثمار لهذا إجمالي من
26–50% حيث بلغ عدد  بين فيها الفقر مؤشر ويقع النسبية، الناحية من متوسطة الحال إنها القول يمكن التي الفئة وهي الثانية الفئة
لالستهداف االستثمار حجم إجمالي من (%13) 7.5 مليون دوالر نحو بلغت وبكلفة (بنسبة %11) 52 مشروعًا فيها المشاريع

الجغرافي.
7.7 مليون  بحوالي إطارها في المنضوين السكان عدُد (ُيَقدَُّر أكثر التجمعات السكانية فيها تتركز التي الفقيرة الفئة الثالثة ُتعتَبُر الفئة
في عليها الموافقة تمت التي المشاريع عدُد بلَغ وقد بين 51–%75. الفئة هذه الفقر في يقع مؤشر الفقراء). 65% من نسمة، منهم
دوالر  مليون 29.7 بلغت إجمالية وبتكلفة (بنسبة %53) 242 مشروعًا حوالي الفئة هذه  إطار في سكاُنها التي يندرُج المناطق

من االستهداف). النوع في هذا االستثمار إجمالي من %51)
الموافقة  تمت التي المشاريع عدد بلغ 76–100% فقد بين فيها الفقر مؤشُر يقُع حيث واحتياجًا، فقرًا األكثر الفئة هي الرابعة الفئة

(%25) مشروعًا 119 الفئة لهذه السكانية التجمعات في عليها
حجم  إجمالي (26% من 14.5 مليون دوالر قرابة بلغت وبتكلفة

الجغرافي). االستهداف في إليه االستثمار المشار
مما سبقنستنتج أن77%منحجم االستثمارلالستهدافالجغرافي 
الفقر يتجاوُز مؤشُر اللتان  والرابعة الثالثة الفئتان  منه  استفادْت
والثانية—اللتين األولى  الفئَتْين نصيب كان بينما ،%50 فيهما
أي أن  االستثمار.. حجم من نسبيًا—%23 حاًال أحسن ُتعتَبران
لالستهداف ص الُمَخصَّ االستثمار من  قدر أكبر َه َوجَّ الصندوَق
تدني لمؤشر وفقًا واحتياجًا فقرًا األكثر السكان إلى الجغرافي

الفقر). (مؤشر المعيشة مستوى

خمر، عمران للبنات، مدرسة خمر
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التعليــــــــــــــــــــم

لتطوير الوطنية تنفيذ اإلستراتيجية في والتعليم التربية وزارة جهود ومساندة دعم في التعليم في قطاع لدوره الصندوق رؤية تتمثل
.2015 عام للجميع التعليم المعلنة بخصوص واألهداف العالمية األساسي، التعليم

رئيسة،  خالل 6 برامج من الصندوق عمليات الثالثة من للمرحلة التوجهات العامة التعليم قطاع في 2006 مشاريع عكست وقد
التميز وبرنامج المجتمعية، المشاركة وتعزيز في الريف الفتاة وتعليم وتجويد التعليم، األساسي، للتعليم التحتية البنية تطوير وهي

والدعم المؤسسي. قبل المدرسي، التعليم ما التربوي، وبرنامج

الرئيس  قَبل المركز مْن (تم تنفيذ 54 منها دوالر مليون نحو 46 تبلُغ تقديرية بتكلفة 327 مشروعًا االلتزام بتنفيذ العام خالل تم
مليون   267 تقارب  تقديرية بكلفة مشروعًا،  2,833 المشاريع عدد بلغ تراكميًا، .%96 إنجاز  وبنسبة الفروع) عبر و273 

دوالر.

للتعليم األساسي التحتية البنية وتطوير برنامج توسيع

في األطفال استيعاب لتوسيع دائرة مدرسية جديدة مباٍن إنشاء خالل من األساسي للتعليم التحتية البنية تحسين في البرنامُج هذا ُيْسهُم
قائمٍة لمؤسساٍت خدميٍة ومرافَق دراسيٍة فصوٍل إضافة وكذا تأهيلها، وإعادة التربوية المنشآت بعض وترميم المدرسي، التعليم سن
والتربوية. التعليمية العملية دورها واستقرار أداء من يمّكنها بما المدرسية وتجهيز المباني وتأثيث التزاحم، من التخفيف بغرض

فصًال،  وإعادة تأهيل 253 فصًال جديدًا، إنشاء 1,841 شملت 274 مشروعًا، العام خالل القطاُع َر َطوَّ البرنامج، هذا إطار وفي
والمكتبات..  والمعامل، اإلدارة، غرف  المرافق—مثل إلى  باإلضافة مزدوجًا.. مقعدًا وتوفير 33,060 فصًال،  18 واستكمال
دراسيًا،  فصًال 16,072 بناء تم تراكميًا، منهم %41. اإلناث نسبة تجاوزت وتلميذة، تلميذًا 116,064 المشاريع هذه من استفاَد

والتعليم.  التربية لوزارة وتسليمها استكمالها تم فصًال فصًال—منها 14,837 3,260 تأهيل ترميم وإعادة جرى كما

التعليم تجويد برنامج

وصنعاء  وحجة وأبين وتعز وعدن إب العاصمة ومحافظات أمانة في 18 مدرسة تجريبية—في البرنامج—بصورة هذا تنفيذ يتم
لمدارس نماذج تقديم من خالل األساسي، بعض أهداف استراتيجية تطوير التعليم تحقيق دعم بهدف وذلك وعمران... والمحويت
تحسين بغرض على التعلم النشط التركيز وأساليب وممارسات التعليم، باإلضافة إلى مفاهيم في تغيير وإحداث تعليمية، جودة ذات
وأولياء والموجهون، والمدرسون، المدرسية، واإلدارة المدرسية، البيئة منها العناصر، من عدد تحسين من خالل مخرجات التعليم

التعلم.. واألنشطة، ومصادر التعليمية، والوسائل المدرسي، والمنهج األمور، والطالب،

عليه).  موافٌق واحد ومشروع التنفيذ، و9 تحت منجزة، (منها 3 13 مشروعًا 2006—بتطوير عام الصندوُق—خالل وقاَم
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دعم شملت البرنامج، إطار في األنشطة من العديد ُنّفذت وقد 
جيدة عالقة إيجاد وتنظيم المدرسية لمساعدتها على اإلدارات
الشراكة أساس على قائمة تكوُن اآلباء واألمهات، وداعمة مع
تم حيث المسئولية.. وتحمل والتربوية التعليمية العملية في
َوُعقَدْت 38 دورة  أمهات، و16 مجلس آباء، مجلس 16 تدريب
والتخطيط التعليمية العملية في المجالس دور تعزيز مجال في
من  و149  اآلباء من  149 فيها شارك والتقييم، والمتابعة
استهدفت التدريبية التي األنشطة عدد من جانب إلى األمهات..
(من االجتماعيين واألخصائيين والمعلمين المدرسية اإلدارات
الطفل—مع التركيز حقوُق منها مواضيع، عدة الجنسين) حول
تربوية حلول وإيجاد وأسبابه المدرسي العنف مظاهر على
القيادة ومهارات المدرسية، الحديثة لإلدارة له—وكذا المفاهيُم
المهارات عن فضًال الخطط.. وإعداد  والتواصل، واالتصال 

اللغة االنجليزية. وتعلُّم الكمبيوتر، استخدام في األساسية

وتم  كهربائية، بخازنات  مدرسة  13 ُجهَزْت آخر، جانب من
عدد المدرسية، وتدريب بالمكتبات الخاصة قاعدة البيانات إنزال
إلى باإلضافة البيانات.. على قاعدة المكتبات وأمينات أمناء من
تكنولوجيا  استخدام لتيسير حاسوب بأجهزة 11 مدرسة تجهيز

الدولية. التربية برنامج ضمن المعلومات

المجتمعية الريف والمشاركة الفتاة في تعليم برنامج

محافظات من عزل خمس يستهدف تجريبي برنامج وهو
تتجاوُز حيث والضالع، وتعز، والحديدة، وعمران، صعدة،
ويهدُف ..%90 نسبة واإلناث الذكور بين االلتحاق فجوة
بنسبة التدخل مناطق  في  الملتحقات عدد زيادة  إلى  البرنامُج
في المجتمع دور وتعزيز 20% في الفترة من 2008-2003،
كما التعليم.. في حقها ومناصرة الفتاة، تعليم دعم في المشاركة
الرامية التربية والتعليم وزارة جهود في تعزيز البرنامج يساهم

الذكور واإلناث.. بين التعليم تقليص فجوة إلى

نشاطات البرنامج— مشروعاًً لدعم تم تطوير24 وخالل العام،
و8  القدرات، وبناء التوعية مجال في مشروعاًً 16 منها
جديداًً،  فصالًً 47 (شملت إنشاء التحتية البنية مجال مشاريع في
و350 مقعداًً  مزدوجًا، مقعدًا وتوفير 864 فصالًً، 12 وترميم
3,869 طالبًا  خدماتها من يستفيد أن المتوقع من حيث فردياًً..

اإلناث). من منهم وطالبة—%56

والتكوينات على عدة مكونات، وهي البناء، البرنامج ويشتمل
المجتمعية.. والتعبئة والتوعية القدرات، وبناء المجتمعية،

االبتدائي لمشاريع التسليم تم للبرنامج، التحتية البنية إطار ففي
والسودة  الضالع) (محافظة  األزارق  مديرية في مدارس 3
على المشاريع لجنة ووافقت (الحديدة). والسخنة (عمران)
الريفيات  للفتيات الحياتية المهارات لتنمية مراكز  10 إنشاء
(مديرية  عياش ولد وهي البرنامج، من مستهدفة 3 عزل في
والراميا (مقبنة/تعز) أعلى واخدوع صعدة) حيدان/محافظة
بناء على الموافقة إلى باإلضافة (السخنة/الحديدة).. العليا
للبنات  خاصة في 5 مدارس دراسيًا فصًال 34 وإضافة وترميم

واالزارق (عمران) والسودة  (صعدة) حيدان  مديريات في
(تعز)... ومقبنة (الضالع)

برنامج تدخالت في عامًال أساسيًا المجتمعية ولكون المشاركة
المجتمعات ومساندة بدعم يقوُم الصندوَق فإنَّ الريفية، الفتاة تعليم
العزل جميع في المجتمعية التكوينات تأسيس في المحلية
وأمهات  آباء 31 مجلس تشكيل العام خالل تم وقد المستهدفة.
مدارس  من  مدرسة   16 في وذلك مشترك، واحد ومجلس
للمجاميع الحياتية المهارات تنمية حول مشروع وُأعدَّ التدخل.
دعم األندية جرى كما المستهدفة.. الخمس العزل النسوية في
وفي  األلعاب الرياضية. توفير خالل من مدرسة و16 المدرسية
االجتماعية الصالح مؤسسة مع والشراكة االتفاق عقد إطار
وطالبات طالب  على التمر من كميات توزيع تم للتنمية،
اآلباء مجالس  جانب إلى التدخل، مدارس ومعلمات ومعلمي 
للفتيات الحياتية  المهارات تنمية مراكز وطالبات واألمهات 
المستفيدين عدد (بلغ األمية محو فصول ودارسات الريفيات
مدرسية  وحقيبة  مدرسيٌّ زيٌّ  ُوزع كما شخص).. 4,500
التدخل، مدارس في والطالبات الطالب لبعض من العيد وكسوة

وطالبة. طالب 700 حوالي المستفيدين عدد وبلغ

التدريبية الدورات من العديد عقد تم القـدرات، بنـاء جانب وفي
واالستشاريين واألمهات، اآلباء لمجالس العمل  وورش
وميسري األساسي، التعليم ومعلمات ومعلمي التربويين،
إلى باإلضافة المجتمعي، التعليم فصول ومشرفي وميسرات
التخطيط على اشتملت وذلك في مجاالت الطالبية.. التكوينات
وبناء النزاعات، وفض والتقييم، ومهارات االتصال والمتابعة
باإلدارة المدرسة وربط والتعاوني،  الجماعي  والعمل الفريق
األجواء وتهيئة والمتابعة، التنفيذ خطط وإعداد المدرسية،
المشكالت تحليل وطرق التدريب، ومهارات وأساليب التعليمية،
بالمشاركة.. والعمل والتعلم والطفولة، والجندر المدرسة، داخل
واإلقناع، االحتواء ومهارات الفاعل االتصال أساليب عن فضًال
والمهارات والمشاركة، والتمكين التدريب، ومهارات وأساليب
اليدوية، والحرف (كاألشغال المدرسية واألنشطة الحياتية

األولية).. واإلسعافات والرسم،

حمالت ُنّظمت فقد المجتمعية، والتعبئة التوعية مجال في اما
بدء وذلك قبل البرنامج، من المستهَدفة الخمس في العزل توعية
التربية مكاتب فيها شاركت ،2007/2006 الدراسي الموسم
مدارس في واألمهات اآلباء ومجالس بالمحافظات، والتعليم
لدعم المحلية التطوعية والفرق والطالبات والطالب التدخل،
والدولية المحلية والمنظمات المدرسية  واإلدارات التعليم، 
باإلضافة المعنية.. بالمحافظات التعليم مجال في العاملة
المؤثرة، والشخصيات الجوامع، وأئمة الخاص، القطاع إلى
كما الفعاليات.. من عددًا الحمالت المحلية.. شملت والمجالس
من َوُنَسخ وتوعوية، تعريفية ملفات  وتوزيع وإنتاج إعداد تم
بهدف ملصقات.. إلى باإلضافة المدرسية، الحصص جدول 

أطفال المدارس، وتعريفهم بالبرنامج.. توعية

التعليم فصول في الدراسة بدأت المجتمعي: التعليم فصول
يرتفع  حيث وتعز)، والحديدة (صعدة 3 محافظات في المجتمعي
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إدارات تعليم وتجهيز تأثيث خالل من القطاع هذا دعم تم كما
بالمحافظات والتعليم التربية مكاتب في المجتمع ومشاركة الفتاة
شراكة عقد اتفاقية توقيع أيضا وجرى البرنامج.. فيها ينفذ التي
الطالب لدعم  للتنمية االجتماعية الصالح جمعية مع واتفاق

مدارس التدخل.. والطالبات في

التربوي التميز برنامج

إليجاد والتعليم التربية وزارة دعم إلى البرنامج هذا يهدف
الطالب والمبدعين من الموهوبين لرعاية نظام مؤسسي ووضع
تربوية برامج وتقديم  الجمهورية،  امتداد  على  والطالبات
وتتحدى وميولهم، الهتماماتهم  تستجيب متطورة وأكاديمية

قدراتهم.. وتحفز

تم حيث  مشاريع،  ثالثة  العام  هذا خالل  الصندوق طور وقد
للعمل المؤسسية والبنية  الخاص التصور وضع  من االنتهاء
التربية وزارة كل من ومهام دور وكذا توضيح البرنامج، في
كما البرنامج. لتنفيذ المراحل المختلفة أثناء اآلخرين والشركاء
الخطة وضع على والتعليم التربية وزارة بمساعدة خبير قام
االستعداد اختبارات  وإعداد المشروع، بهذا الخاصة التنفيذية 
إلنجاح مناسبة وتوصيات مقترحات وتقديم األكاديمي،

المشروع..

المشروع، في العمل  سيقود الذي الوزارة فريق  شكل وقد
رعاية مجال في  رائدة إقليمية تجارب على إطالعهم  وتم
في علمية بمراجع وتزويدهم تدريبهم جرى كما الموهوبين،
اختبارية فقرات كتابة إلى باإلضافة واإلبداع، الموهبة مجال
الزمنية األجندة إعداد أيضا وتم المختلفة. التفكير مجاالت في
الحق وقت في وافتتاحه المشروع من األولى المرحلة لتنفيذ
من  قائمة إعداد عن فضًال محافظات.. 3 في مدارس أربع في
بالمشروع ُقُدمًا السير شأنها من التي والمقترحات التوصيات

سليمة. علمية أسس على

المدرسي قبل التعليم ما برنامج

مع للتنمية االجتماعي وقعها الصندوق التي االتفاقية من كجزء
المدرسي، ما قبل التعليم لدعمها في مجال التربية والتعليم وزارة
أطفال  رياض ست إنشاء 2006 بتمويل عام خالل قام الصندوق
والمهرة وأبين وتعز والمكال عدن (روضتان) من كل في جديدة
 1,240 الرياض يستفيد من هذه منها). كلٍّ في واحدة (روضة

الجنسين). (موزعين مناصفًة بين طفًال

إدارات  في القياديين 21 من أيضًا بتدريب قام الصندوق كما
تشمل  موضوعات على محافظات  6 من األطفال رياض
في والجودة المدرسي، قبل  التعليم في  الحديثة االتجاهات
واألنشطة البرامج وتنظيم والتقييم)، (المعايير األطفال رياض
وإدارة تفعيلها، وكيفية العمل  خطط  ووضع فيها، التربوية
وأهميتها، االجتماعات ومتابعة  وتحضير  األطفال، رياض

المدرسي... واألرشيف التقارير، إعداد وكيفية

ويوجد  8-15 سنة، العمرية الفئة في الفتيات بين األمية معدل
سيتم  كما و398 طالبة.. مشرفات و3 وميسرة ميسرًا 20 اآلن
جرى كذلك  وقد وتأثيثها.. وتجهيزها 10 فصول دراسية بناء

التعليم المجتمعي.. دليل لفصول إعداد

الفتاة تعليم قطاع دعم تواصل المؤسسي: والدعم التنسيق
خالل من والتعليم التربية وزارة في المجتمعية والمشاركة
على التعرف بهدف التدخل مناطق إلى ميدانية زيارات تنظيم
وإيجاد الريفية، الفتاة تعليم  تواجه  التي  والعراقيل الصعوبات
وتزويد مكاتب المعنيين علىمستوى المحافظة، الحلول بمشاركة
باإلضافة المكتبية، والتجهيزات باالثاث الفتاة تعليم ادارات
المحافظات، المعنية في اإلدارات احتياجات التعرف على إلى
ونتج والقطاع.. الصندوق بين والتنسيق التعاون مبدأ وتعزيز
ومعالجة للشراكة اتفاق محاضر توقيع الزيارات هذه عن

المحافظات المستهدفة. ووكالء محافظي قبل من المشاكل

التعليمية الجودة مدارس أقامته يدوية، منتجات معرض
العاصمة أمانة زيد— مطهر محمد الشهيد مدرسة في
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هو آت بما واللحاق فات ما تعويض ... "حيدان" لبنات المجتمعية الفصول  : 3 اإلطار
والتي بالمديرية، ولد عياش عزلة في وذلك حيدان، خالل مديرية من في محافظة صعدة الفتاة تعليم برنامَج ينفُذ الصندوُق
إلى  باإلضافة فاضل.. ومكة ولد ريعة أبو فاضل وآل ولد والبيلم، وجمعة (مركز العزلة)، الجوعان وهي قرى، 5 تضم

ذبيو. عزلة في وحجر القدم بقريَتْي االهتمام
في  36 طالبة تدرس فيه واحد مجتمعي بها فصل ويوجد منطقة شديدة الوعورة وهي لمنطقة الجوعان بزيارة بدأت رحلتنا
سنًا  األكبر الطالبات حيث تدرس المسائية، الفترة في العدد زيادة (َوُيالَحظ المسائية الفترة في طالبة و50 الصباحية الفترة
بالبنات الخاص المجتمعي الفصل ال يزال الصباحية). في الفترة مياه وجلب منزلية من أعمال التزامات لديهن نسبيًا ألن
قديم. مبنى في ليدرس األوالد فيها التعلُّم من البنات تتمكن حتى البنين مدرسة من أبنائهم بنقل األهالي قام وقد اإلنشاء قيد

بادر حيث حمود بشر، محمد شايف / الجوعان باألستاذ منطقة في التقينا وقد
الفصول  في  التدريس ويتركز   2005 ديسمبر شهر من التدريس بدأنا بالقول
العمل يزال ما بينما الحساب، وأساسيات والكتابة القراءة تعليم على المجتمعية
تنجز سوف والتي الحياتية بالمهارات الخاصة والتجهيزات المواد لتوفير جاريًا

الدراسية. المباني بانتهاء
عدم إلى أدت التي الصعوبات بعض فقد تحدث عن عبد اهللا علي عيضة األستاذ أما
حيث العادات والتقاليد، مركزا على بداية األمر، في بالمدارس الطالبات التحاق
قال: الصعوبات، هذه على التغلب وعن َعْيٌب! أنه على الفتاة تعليم إلى ُيْنَظُر كان
بالتعاون االجتماعي الصندوق نفذها التي التوعية حمالت ساهمت اهللا، بعون
في وبالتالي كبير، وبشكل التعليم بأهمية التعريف في المنطقة وأعيان أهالي مع
الفصول. هذه في تسجيل بناتهم إلى بادر األهالي حيث المشكلة، هذه على التغلب

لتعليم متمكنات مدرسات وجود لعدم نظرًا المشروع): (استشاري دهنان الناصر عبد األخ يقول المدرسين، اختيار وعن
القرية من مؤهلين شباب باختيار يقوموا بأن القرى أهالي مع االتفاق تم فقد في المنطقة والتقاليد للعادات ونظرًا الطالبات
بعد. فيما والتعليمية التربوية تولي العملية على قادرات ويكن الفصول هذه الطالبات من من عدد تخريج يتم حتى للتدريس
ثم سنوات أربع قبل بالصف األول التحقت وكانت قد سنوات) عشر عمرها (والتي يبلغ حسين والتقينا بالطالبة أسماء علي
قائلة جديد من المدرسة إلى بالرجوع مدى سعادتها لنا تشرح وهي بابتسامة عميقة أسماء بادرتنا المدرسة. لترك اضطرت

السابقة. المرة المدرسة في تركت عندما الشديد حزنها عن وعبرت كبيرة فائدة جدًا، ففيها مهمة الدراسة
مثل تركتها األول ثم في الصف سنوات خمس قبل بالمدرسة التحقت قد أيضًا هي كانت عشر عامًا) (أثنا قائد أما بدرية
للدراسة تضطر لن فهي مميزة، فكرة بأنها قالت حيث المجتمعي، التعليم لفكرة ارتياحها مدى لنا أكدت بدرية أسماء.

نسبيًا. سنًا يصغرنها بناٍت مع الدراسة من بالحرج تشعر تجعلها كانت والتي التقليدية الدراسية السنوات بطريقة
المنطقة أبناء من وهما اهللا ضيف صالح اهللا وضيف ريعة أبو محمد حسن مسرع باألستاذين التقينا ريعة، أبو وفي آل
فصل  في ويدرسن 8-14 سنة، بين أعمارهن وتتراوح بالتعليم من قبل، جميعهن طالبات، لم يلتحقن بتدريس يقومان حيث
وتجهيز الفصل بناء يتم إنجاز بإخالئه حتى المنطقة وقاموا فيه أبناء يجتمع كان (ديوان) عن عبارة وهو مؤقت مجتمعي

بالطالبات. الخاص الدراسي

شَفاء ُبْشَرى..
طالما  واالجتهاد والجد الدراسة من عن خمسة أشهر تحدثنا وهي سعيدة كانت التي عامًا) 12) شفاء مجاهد التقينا بالطالبة
طموح والدها. يد على المنزل الكريم في للقرآن تعلمها باستثناء التعليم فرصة لها ُتَتح حيث لم به، تحلم وكانت إليه افتقرت
كمدرسة الجامعية والعمل دراستها بإنهاء وتحقيق حلمها المرحلة الثانوية بلوغها بشغف تنتظر محدود فهي غير شفاء
كونها المرة  الفصل بااللتحاق بهذا فرحتها عن فقد تحدثت أيضًا) عامًا 12) محمد بشرى حسن بنات قريتها. أما لتخدم
الوحيدة الفتاة كونها أن إلى إضافة متعلمة غير فوالدتها أخرى فرصة أي تجد لم فهي والكتابة القراءة فيها تتعلم التي األولى
وهو لها.. بالنسبة روعًة األكثر الشيء عن تحدثت التعلم، كما تبعدها عن المنزلية والتزاماتها أعباءها أسرتها جعل في
بالتحليق لنا حديثها ختمت يومي... بشرى بشكل بهن بااللتقاء جدًا سعيدة فهي مجموعتها، مع أفراد بها التي تقوم األنشطة

قريتها. ونساء مجتمعها خدمة من تتمكن حتى طبيبة وتتخرج الطب تدرس أن تأمل حيث الواسعة، طموحاتها سماء في
تتاح  بحيث فوق)، (فما 8 سنوات الى عمرهن يصل الالتي للفتيات التعليم بمرونة المجتمعية الفصول الدراسة في تمتاز
وفي انقطاع.. بعد التعلم رحلة ومواصلة الدراسة مقاعد للعودة إلى متجددة فرصة أو بالتعليم، لاللتحاق جديدة لهن فرصة
األولى الستة الفصول الطالبة تدرس حيث األمية، محو بفصول االلتحاق على الطالبات صغيرًا سن يزال الوقت، ما ذات
األساسي التعليم فصول بركب اللحاق ذلك بعد لها لُيتاَح  سنوات فقط، ثالث خالل أساسي) السادس وحتى األول (من

التاسع)... وحتى (السابع المتقدمة
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والتعليم التربية لوزارة المؤسسي الدعم برنامج

والتدريب األساسية البنية محوَري البرنامج مكونات تتضمن
وكذلك تنمية التعليمية، المؤسسات من لعدد توفيرهما اللذين يتم
بوزارة المعنية للقطاعات والمؤسسي اإلداري البناء وتطوير 
الالمركزية  دعم في مشروعًا 16 تنفيذ تم وقد والتعليم.. التربية
المدرسي، المقعد وتحسين المدرسية، والخارطة التعليم، في

المدرسية.. المختبرات ودليل

التعليم في اإلدارية الالمركزية دعم

وتأثيث 4 مكاتب  بناء 2006 على خالل عام الصندوق وافق
وهي العالية، التعليمية الكثافة ذات المديريات في والتعليم للتربية
(الحديدة) وباجل (المحويت) وملحان صنعاء) (محافظة همدان
من المباشر اإلشراف تحقيق بغرض وذلك (أبين).. وُرُصد
مستوى (على التعليمية العملية سير على المكاتب هذه قَبل
التربية، بمكاتب المدارس إدارات تواصل وتسهيل المديريات)
الوقت في والمدرسين التعليمية المتطلبات وصول وبالتالي
في الوظيفي للكادر تحقيق االستقرار باإلضافة إلى المناسب،

المديريات. مكاتب

التربية مكتب من لكل االبتدائي االستالم العام هذا خالل تم وقد
(لحج) والقبيطة إب) (محافظة والقفر مذيخرة مديريات في
االنتهاء تم مكاتب تربية سبعة وُجّهز ُأّثث (الحديدة).. كما وزبيد

بنائها. من

المدرسية الخارطة

بيانات قاعدة توفير إلى المدرسية الخارطة مشروع يهدف
المختلفة—وفق بجوانبها التربوية العملية واقع عن معلوماتية
التربية بوزارة القرار متخذي تربوية—تمّكن وأسس معايير
كل إلى باإلضافة والمحلي، المركزي المستويين على والتعليم
بفعالية المجال  هذا في العمل من  للتعليم، الداعمة المنظمات 
فرص توزيع في  العدالة تحقيق على يساعد دقيق  وبشكل
مستوى على العاملة—سواء القوى تنظيم وإعادة التعليم،

والبنات. لألوالد بالنسبة أو والحضر، الريف

خالل المدرسية للخارطة العامة اإلدارة الصندوق دعم وقد 
أسس ريمة وفق لمحافظة التعليمية الخدمات مسح في تنفيذ العام

مدروسة. علمية

المدرسي المقعد تحسين

المختلفة الجوانب لمناقشة عمل ورشة بتمويل الصندوق قام
شأنها من حديثة تصاميَم وتقديم المدرسي، بالمقعد المتعلقة
ممثلو الورشة حضر المدرسي. المقعد ومتانة نوعية تحسين

في العامل  الخاص والقطاع العالقة، ذات الجهات من عدد
المدرسين من عدد إلى باإلضافة المدرسي، المقعد إنتاج مجال

مختلفة. مناطق من والطالب

المدرسية المختبرات دليل

مؤهلين،  أو متخصصين  مختبرات أمناء وجود لعدم  نظرًا  
المختبرات، ألمناء دورات وعقد برامج تنفيذ المهم من أصبح
وتنظيم تسيير على للمساعدة مختبرات بدليل المدارس وتزويد

المختبر.. أعمال

على والتعليم وزارة التربية في مساعدة الصندوق تدخل وتمثل
النهائية بصورته وإخراجه المدرسية، المختبرات دليل إعداد
المعامل بأمناء  خاص  تدريبي دليل  إعداد تم  كما للطباعة. 
تدريب خالل من التعليم تحسين الجودة في إلى يهدف المدرسية،
المعملية، األدوات استخدام طرق على المدرسية المعامل أمناء
909 من  ب ُدرَّ كما صحيحة.. بطريقة العلمية التجارب وعمل
اإلناث) في 495  من و 398 الذكور، 511 من ) المعامل أمناء

الجمهورية. محافظات جميع في مدرسة

العالمّية التربية عبر والتالميذ المعّلمين تمكين برنامج

كادر من خلق هدفه لألساتذة، ُمَعدٌّ مهنّي برنامج تطوير وهو
واحتياجات تتناسب حلول توفير على قادرين تربوّيين مدّربين
بالتالميذ المتصلة المجاالت في وذلك اليمنّي، التربوّي الجهاز
وتكنولوجيا المعلومات الخاّصة، االحتياجات وذوي الموهوبين،
الّلغتين باعتماد البرنامج هذا ُصمم الشبكة. على والتواصل
يستطيع وطنّي برنامج قواعد لُيرسي واإلنكليزّية العربّية
المعّلمون وسيتمّكن الجمهورّية. مدارس جميع دعم بدوره
الشبكة، العمل على بيئة معرفة من البرنامج في هذا المشتركون
متناولهم في ستكون الجودة عالية وموارَد أدواٍت مستخدمين
ودروس متخّصصة، نقاش حلقات خالل ومن اإلنترنت، عبر

المهنّي.. التطّور

المتابعة والتقييم

من لبعض  ميدانية العام—زيارات الصندوُق—خالل نظم
والمهرة المحويت محافظات من كل في التعليم مشاريع
ولحج وعدن وتعز ومأرب العاصمة وأمانة وصنعاء وعمران
المشاريع هذه عمل سير على التعرف بغرض وذلك والحديدة..

التنفيذ). تحت هو ما أو منها، المنجز (سواء
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المـياه قطاع
االهتمام خالل من وذلك المياه، توفر عدم مشكلة لحل الجهود بذل تأسيسه—في للتنمية—منذ االجتماعي الصندوق يساهم
تعمل التي المياه ألنظمة  األولوية إعطاء على الصندوق والري، ويحرص  والحواجز والسدود األمطار مياه بمشاريع حصاد
تأمين على ركز استمراريتها. كما يساعد على الذي المشاريع متجددة، األمر هذه في المياه مصادر كون باالنسياب الطبيعي،
قدرات بناء عبر وكذا للمشاريع، بـمْلكيتها المحلية المجتمعات لدى اإلحساس تعزيز من خالل ينفذها التي المياه االستدامة لمشاريع

المشروعات... هذه وصيانة لتشغيل وممثليها المجتمعات هذه
والري  المائية والحواجز الصغيرة والسدود (66 مشروعًا) المياه حصاد وهي فرعية، قطاعات 4 على المياه مشاريع توزعت وقد

الشرب (22) والتدريب والتوعية (11). مياه (14) وأنظمة

األمطار مياه حصاد
إجمالية  بسعة و21 كريفًا مسقوفة بركة و92 مكشوفة بركة تشمل 42 أمطار، مياه حصاد 66 مشروع تمويل على الموافقة تمت
وشبكات رملية و 8فلترات ترسيب و126 حوض لشرب الحيوانات حوضًا و135 مكعب، متر 346,100 تصل إلى لهذه المنشآت

مستفيدًا. 45,080 مترًا لخدمة 92,363 إجمالي بطول مياه
على تعتمُد الكلفة، قليلة تقنية سمنت: المياه (الفرُّ لتغطية خزانات حصاد الفرو سمنت العام تنفيذ تجربة استخدام خالل بدأ كما
األخماس السهيلة/ حصاد مياه خزان تغطية تمت حيث النجارة) بعدم احتياجها ألعمال وتمتاز االجهادات، تحمُّل في المنشأة شكل
من أقلُّ بهذه الطريقة التغطية كلفة أنَّ حيث مشّجعة، األرقاُم األولية باستخدام هذه المادة. وتـُعتبر إب) محافظة الُعدين/ (مديرية

المسلحة. بالخرسانة التغطية كلفة نصف
سمنت  الفرو من مكعبًا 80 مترًا سعة تجريبي أرضي خزان تنفيذ في العمل للمدارس، بدأ مياه توفير في المساهمة إطار وفي

العاصمة... أمانة وهب في آمنة بنت أسطح مدرسة األمطار من مياه لتجميع
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والبيئـــــــة الميـــــــــــاه
دوالر، بينما  مليون بحوالي 6.4 ُتَقدَُّر تقديرية بتكلفة مشروعًا 113 المياه قطاع في العام خالل عليها المواَفق المشاريع عدُد بلَغ
المياه  قطاَعْي مشاريع َوَصَل عدُد وبذلك، مليون دوالر. قرابة 1.1 إلى تصل تقديرية بتكلفة 18 مشروعًا عدد مشاريع البيئة بلغ
حوالي 7.5  العام نهاية حتى الصندوق التزامات وبلغت 2006 إلى 131 مشروعًا، عام خالل عليها الموافقة تمت التي والبيئة

.(4 (الجدول دوالر مليون
دوالر)، شبام (بكلفة تقديرية تقارُب مليوَنْي لمدينة التحتية البنية مشروع إلى البيئة اإلنجاز المالي لقطاع انخفاض في ويعوُد السبُب

له. الدراسة في إعداد االستشارية المعنية تأخر الشركة بسبب 2007 خطة إلى ُرحل والذي
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الخاصة السقايات تجربة
كل من خاصة في سقايات لتوفير تجريبيَّْين مشروَعْين تنفيذ بدأ

تعز وحجة ..
المنزل، بجوار ُمغلق ان خزَّ عن هي عبارة الخاصة والسقايات
وتوفر السقايات المنزل.. سطح من األمطار لجمع مياه ُيستخَدُم
المجمَّعة المياه ُتستخَدم بحيث البيوت، من بالقرب نقية مياهًا
ولذلك، األخرى.. المنزلية واالستخدامات للشرب السقايات في
حصاد المياه مشاريع في الحاصل القصور من تحل الكثير فهي
المسافة وطول المياه، جودة  َتَدّني —مثل  (كالبَرك) العامة

الماء.. لجلب الالزمة
بعض في  اليمني للمجتمع معروف  السقايات  من النوع وهذا 
الطرق التنفيذ—مراعاة ويتم—أثناء القَدم، منذ المناطق
والمهارات المواد على تعتمد كونها السقايات، إنشاء في التقليدية
يقدم التجريبيين، المشروعين  هذين وفي محليًا..  المتوفرة
فقط، التسليح وحديد االسمنت مادََّتْي المحلي للمجتمع الصندوق
األعمال جميع وتنفيذ المواد بقية بتوفير المجتمع يقوم بينما

إشراف استشاريي الصندوق. تحت

أنظمة مياه الشرب
لتزويد 45,287 شخصًا بمياه  22 مشروعًا ُووفَق على تمويل
 43,342 إجمالي (بطول مياه شبكات عبر للشرب صالحة

و 37منهًال عامًا. منزلية، و2,914 توصيلة مترًا)

الري وأنظمة المائية والحواجز الصغيرة السدود
متعدد  تشمُل 14 سدًا 14 مشروعًا تمويل على الموافقة تمت
إلى  باإلضافة مكعبًا، مترًا 781,335 إجمالية بسعة األغراض

بالمياه. مستفيدًا لتزويد 39,113 مياه 38 شبكة

والتدريب التوعية
في المتجمَّع بأنَّ الماَء المستفيدين لتوعية أهمية الصندوُق يولي
صالح تجعله غير لملوثات يتعرض مياه األمطار بَرك حصاد

مساقي تنظيف صعوبة إلى ذلك  في  السبب ويرجع للشرب..
وتهدف التدخل.  مناطق في العامة النظافة وضعف البَرك 
تنتقل التي باألمراض المستفيدين تعريف إلى حمالت التوعية
تنفيذ العام خالل تم وقد المياه. تنقية وطرق المياه، طريق عن
مشاريع  ضمن حمالت 9) وبيئية صحية توعية حملة 21
أنظمة وحملة واحدة ضمن سدود، مياه، وأربع لمشاريع حصاد
أربعة  7 ضمن المتبقية الحمالت تم تنفيذ فيما المياه، مشاريع
الصندوُق َنفََّذها مياه حصاد مشاريع استهدفت توعية مشاريع

فترات سابقة).. في
لمناقشة عمل  ورشة ُعقَدْت أيضًا، التوعية أنشطة إطار  وفي
المياه، حصاد مشاريع في التوعية حمالت آلية تحسين
مناقشة تم كما كلفتها، لتقليل المالئمة  البدائل إلى باإلضافة
المسُح أظهر حيث الحمالت، هذه  تنفيذ  في االستمرار  أهمية 
حمالُت تحققه الذي االيجابي  األثر مدى األثر لتقييم الميدانيُّ

الُمستهَدفة. المجتمعات في والصحية البيئية التوعية
في واالستشاريين  المشاريع ضباط لتدريب دورة ُعقَدْت كما
 26 حضرها الري وأنظمة  الصغيرة  السدود  تصاميم  مجال
هذه في التركيز وجرى الصندوق. فروع مختلف من شخصًا
في الشائعة واألخطاء التصميم، جوانب كافة على  الدورة

التصاميم المختلفة. برامج على التدريب التصاميم، وكذلك
والبيئة المياه لضباط إحداهما تدريبيتين، ورشتين عقد أيضًا وتم
إنجازه في سرعة الفرع خبرات من لالستفادة فرع عمران في
المشاركون (نفذ المياه  حصاد وخصوصًا المياه،  لمشاريع
تم كما الخبرات) تبادل  بغرض المشاريع من  عدد إلى زيارة
العمل، جودة تحسين على تساعد التي التوصيات بعض اقتراح
فرع في الثانية الورشة َوُعقَدْت المشروع. تنفيذ فترة وتقليل
حيث الفنية، الوحدة ضباط وبعض والبيئة المياه لضباط إب
تم والذي الُعدين، فرع  السهيلة/ مياه حصاد  خزان زيارة تم
ما ناقش الحاضرون سمنت.. وبعد الزيارة، الفرو بمادة  تغطيته
التغطية حول تقنية وانطباعاتهم مالحظاتهم شاهدوه، وطرحوا
أجل من التوصيات من  بالعديد الخروج وتم  سمنت، بالفرو

مستقبًال. فيها والتوسع التجربة وتطوير تحسين
تمهيديٌّ (حضره اجتماٌع الصندوق مقر في ُعقَد أخرى، جهة من
إنشاء  لمناقشة العالقة) ذات الجهات مختلف من مختصًا 15
بالمشاركة، الري مشاريع بإدارة تعنى وطنية شبكة أو جمعية
إشراك طريق عن المروية المحاصيل إنتاج زيادة بهدف وذلك
بهم الخاصة الري منظومات إدارة في المستفيدين المزارعين
وتقليل كلفة التشغيل والصيانة، كفاءة استخدام مياه الري، لرفع
عن االجتماع تمخض وقد  المشاريع. هذه  ديمومة وضمان

لتأسيس الجمعية. لجنة تحضيرية تشكيل

المشاريع متابعة
وتقييم لمتابعة السنوية والبيئة المياه وحدة خطة بحسب
استهدفت العام، خالل الزيارات من سلسلة ُنّفذت المشاريع،
المياه  لحصاد 39 مشروعًا تنفيذ ومستوى سير على االطالع
وعدن إب محافظات في فروَع الصندوق تتبُع التي المناطق في
كذلك وُنّفذت  وحضرموت. والحديدة وصنعاء وتعز وذمار 
لشرح وإب  وتعز وعدن الحديدة  في الصندوق  لفروع زيارة 

البيئية. التوعية وآلية األمطار، مياه لحصاد الجديدة اآللية محافظة صعدة رازح، الزاهرية— بركة مياه
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صعدة ! قرى في الغيث أول : (4) اإلطار

مايو (أواخر منه واالنتهاء (2004 حزيران يونيو المشروع (أوائل تنفيذ في البدء منذ واحد عام أقل من كله استغرق األمر
مديرية يحي، ولد ان مرَّ عزلة القتب، قرية في األمطار مياه مشروع حصاد استكمال الفترة، تم هذه فخالل ..(2005 أيار
مكشوفة،  بركة جديدة سكان القرية) من 1,000 شخص—ُهْم حوالي يخدم (الذي المشروع يتكون صعدة. حيدان/محافظة
بالبركة التي يحيط إلى سور (مستقل) لسقي الحيوانات.. باإلضافة وحوض آخر ترسيب، يدوية، وحوض مياه ومضخة

(م³).. مكعب متر 4,300 إلى سعتها تصل

بعيد زمن منذ مياه األمطار حصاد يعتمدون على كانوا فطرية، أنهم وطيبة استقبلونا بحبور قال لنا بعض األهالي، ممن
وجود الجبال، وعدم أعالي المنطقة في لموقع ونظرًا األخرى.. للشرب وكافة االستخدامات الماء الُمستخَدم على للحصول
تتوفر فيها التي قرية الجوة الصغيرة—من المواجل نفاد المياه—عند جلب مشقة يتحملون فقد كانوا هناك، مصادر للمياه
إلى  المديرية مركز من المنقولة المياه المكعب من سعر المتر ويصل وإيابًا).. (ذهابًا كاملة 4 ساعات اآلبار على مسافة

تقريبًا. ريال 2,000 إلى والشاحنات السيارات بواسطة القرية

مصاحبة لحمالت اهتمام إيالء وتم بل المذكورة)، الملحقات (مع مياه خزان استحداث على يقتصر لم المشروع أن على
المستفيدين. بين والصحية البيئية التوعية في

العبء تخفيف وقريبة، نظيفة مياه توفير المشروع المتكاملة: تتحقق أهداف – المنطقة سكان من عدٌد لنا قال كما – وهكذا
البيئي الوضع تحسن عن فضًال االلتحاق بالمدارس.. نسبة زيادة وبالتالي الماء، لجلب واألطفال النساء على كواهل الملقى

األهالي. لدى والصحي

البيئة قطاع
،(3) الصلبة المخلفات إدارة مشاريع)، 3) العادمة المياه وهي إدارة قطاعات فرعية، على أربعة هذا القطاع في المشاريُع توزعت

2005 لضمان  لعام لمشاريعه البيئية المراجعة بتنفيذ الصندوُق قام كما .(9) والتوعية والتدريب ،(3) والتربة المياه على الحفاظ
المشروعات. تنفيذ أثناء تنشأ قد سلبية آثار بالصندوق، ومعالجة أية الخاصة البيئية بالخطة الفروع التزام

العادمة المياه إدارة

مجاٍر (بطول  شبكات حوالي 3,938 شخصًا شملت لخدمة الصحي للصرف 3 مشاريع تمويل على العام—الموافقة تمت—خالل
توصيلة منزلية. و602 تفتيش، وغرفة و236 منهًال مترًا) 4,318 إلى يصُل إجمالي

فكرة  وترتكز سيئون.. في وللبنات) (للبنين، الخطاب بن عمر لمدرستـَْي المدرسية البيئة تحسين مشروع 70% من ُأْنجَز كما
كلفة في ري فناءيهما. وتبلغ للمدرستين، المجاور الخطاب، بن عمر جامع من الخارجة الوضوء االستفادة من مياه على المشروع

العمل  يجري متنوعة... كما و500 غرسة كم بطول 1 ري للمياه، وشبكة خزانين ويتكون من دوالر، 19,000 حوالي المشروع
 18,000 تقارب المشروع السابق—وبتكلفة فكرة المكال—بنفس فوة للبنات في لمدرسة البيئة المدرسية تحسين مشروع تنفيذ على

.%40 فيه إلى حوالي االنجاز نسبة وصلت وقد دوالر،

(حضرموت)، شبام لمشروع البنية التحتية لمدينة التفصيلية الدراسة إلعداد االستشارية الشركة مع عقٌد ُوقع ذلك، باإلضافة إلى
 Inception) العمل لخطة المبدئي التقرير وإعداد المسح أعمال تنفيذ يجري حيث الشهر، نفس في عملها الشركة باشرت وقد

.(Report
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الصلبة المخلفات إدارة

الصلبة،  المخلفات إدارة في مشاريع  3 تمويل على  ُووفَق 
البيطري المعهد في (بيوجاز) الحيوي الغاز إلنتاج وحدة شملت
الشحر/ لمدينة ومسلخ  الحديدة، لمدينة ومقلب جديد بصنعاء،
شخصًا. 208,832 حوالي الخدمة هذه من يستفيُد حضرموت.

في  الحيوي الغاز إلنتاج وحدات العام—6 ُنفذت—أوائل كما
معايير منازل وفق ستة على وقَع االختيار حيث عتمة، محمية
واستعداد الماشية، من الكافي العدد توفر (مثل محددة فنية
والماء النيس وتوفير  الحفر في للمساهمة المنازل  مالكي
الغاز بتوليد الوحداُت هذه وتقوُم الماهرة..). غير والعمالة
الطبخ واإلنارة. في لُيْسـتـَخـَْدَم الحيوانات، من مخلفات الحيوي
البيوجاز وحدات فكرة نشر في التدخل هذا من الغرُض ويتمثُل
 3 ُدرب اإلطار، هذا  وفي تدريجيًا.  التحطيب  محل  وإحاللها
ليصبحوا  المنطقة، أهالي من 5 بنائين إلى باإلضافة مهندسين،
يقتنعون الذين المجتمع الوحدات ألفراد هذه تنفيذ على قادرين
حمامات ربط تم أنه إلى اإلشارة وتجدر بميزات هذه الوحدات.

فوائدها. من ضاعف مما البيوجاز بوحدات المنازل

والمياه التربة على الحفاظ

والتربة  المياه على للحفاظ 3 مشاريع تمويل على الموافقة تمت
إجمالي  بطول شبكة ري شملت 11,160 نسمة حوالي لخدمة

السيول. من الزراعية لحماية األراضي وجدران متر 400

والتوعية التدريب

والتوعية،  التدريب  مجال في  مشاريع  9 على الموافقة تمت
المشاريع واالستشاريين قدرات ضباط بناء معظمها في تركزت
هذا وفي الصندوق. لتدخالت البيئي األثر تقييم مجال في 
المشاريع  ضباط 27 من حضرها تدريبية دورة ُعقَدْت اإلطار،
فيها التركيُز تم الصندوق، فروع  مختلف من واالستشاريين
نفس وفي ومتطلباتها. للصندوق البيئية اإلدارة خطة على تنفيذ
حول  مقاوًال 50 توعية استهدفتا عمل  ُعقَدت ورشتا االتجاه،

للمشاريع. تنفيذهم أثناء الخطة—وذلك هذه متطلبات

البيئية التدابير  حول تدريبية دورة ُعقَدْت أخرى، ناحية  من
المالريا الُمْعدَيْين  للمرَضْين النواقل بعض انتشار من  للحّد
مع  وذلك بالتعاون والتنسيق 39 شخصًا، حضرها والبلهارسيا،
َوَدْحر مكافحة ببرنامج ممثلة والسكان، العامة الصحة وزارة

المالريا، ومكتب منظمة الصحة العالمية.

القات، بأضرار الوعي مستوى لرفع مشروع إقرار تم كما
 150) العاصمة أمانة في المدارس طلبة يستهدف والذي

حوالي طبَع المشروُع ويشمُل الجمهور، عامة وكذا مدرسة)،
لطلبة  األضرار هذه  عن توعوي كتاب  من نسخة  20,000
يستهدف  شريط من نسخة  10,000 إلى باإلضافة المدارس،
للتوعية بأضرار  فالشات تلفزيونية 10 وإعداد الجمهور، عامة
وتنفيذ اليمنية)، الفضائية القناة مع (باالشتراك أيضا القات
العام من األول الفصل  خالل المدارس في توعية حمالت
بمهرجان التوعية حملة  َوَسُتْخَتَتُم  .2007/2006 الدراسي
االتجاه، ذات وفي العاصمة. أمانة في المدارس أنشطة لعرض
العاصمة  أمانة في مدارس  4 بمشاركة عمل ورشتا ُعقدت
القات، بأضرار  الخاص التوعوي  الكتاب  مسودة لمناقشة 
الكتاب طباعة تمت وقد إلثرائه.. واآلراء المالحظات وأخذ 
والقرص الكاسيت وشريط الحصص وجداول والملصقات
فضًال التوعية، فالشات على المحتوي المضغوط اإللكتروني
الورش من عدٍد العام بعقد أواخر وبدأت الحملة التقويم... عن
أهمية استعراض بهدف المدارس ممثلو حضرها التي الصغيرة
عن  100 كتاب توزيع إلى وباإلضافة تنفيذها.. وآلية الحملة،
أهم من كان فقد  الورش،  هذه في لكل مدرسة القات  أضرار
عن التوعوية األنشطة  لتنفيذ  زمني برنامج  وضع مخرجاتها

حَدٍة... على مدرسه مستوى كل على القات أضرار

المتابعة

لمشروع والصيانة التشغيل جوانب لمتابعة زيارات عدة نـُفذت
لبلورة زيارة عمل تم كما السدة، لمدينة الصحي الصرف
إلى باإلضافة يريم، في الصلبة المخلفات إدارة مشروع
مشاريع إدارة عدد من لمتابعة فروع الصندوق زيارات لبعض

العادمة. المياه

حلول قبل المياه حصاد برك تنظيف البيئية— التوعية إحدى حمالت
عمران / محافظة الفيل، شهارة قرية ظهر موسم األمطار في
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الصحة قطاع
والجماعات الفقيرة  الريفية  المناطق دعم استمرار  في الثالثة المرحلة خالل الصحة قطاع في لدوره الصندوق رؤية تتمثل
بين الوفيات معدالت وتخفيض الصحية، أوضاعها تحسين في المساهمة وبالتالي األولية، الصحية الرعاية ببرامج المحرومة
صحية ووحدات صحية ومراكز مستشفيات (من الصحية  للمرافق  التحتية  البنية  تحسين  خالل وذلك من واألطفال.. األمهات
وبناء األسرة،  وتنظيم اإلنجابية الصحة وبرامج الوالدة، حديثي وأقسام التوليد طوارئ وإنشاء والطفل)، األم صحة  ومراكز
الخدمات إلى مقدمي الوصول الصحي المتوسط، وتسهيل التعليم مخرجات تحسين باإلضافة إلى العاملة.. الكوادر القدرات وتأهيل

المحلية. المجتمعات النساء—وكذا تعزيز دور الصحية—خاصة
خدمات  تحسين وهي برامج رئيسة، أربعة خالل من الثالثة للمرحلة العامة التوجهات الصحة قطاع في 2006 مشاريع عكست وقد
األسرة والصحة وتنظيم مخرجاته، وتحسين الصحي التعليم وتطوير الصحية، الرعاية مقّدمي وتدريب األولية، الصحية الرعاية

الوالدة. حديثي ورعاية اإلنجابية
حوالي  منها يستفيُد دوالر، ماليين 5 تقارُب تقديرية بتكلفة إنجاز %66) (بنسبة مشروعًا  42 بتنفيذ االلتزام  العام خالل تم

إناث). منهم %67.6) شخصًا 307,478
قَبل المركز  تنفيذ 9 مشاريع من يجري حيث عليها، و6 ُووفَق التنفيذ، تحت و34 مشروعان ُمنجزان المشاريع، إجمالي هذه من

و33 مشروعًا عبر الفروع.  الرئيس،
األولية الصحية الرعاية خدمات تحسين

الوصول من صعوبة تعاني التي في المناطق الفقيرة والمحرومة البنية التحتية للمرافق الصحية وتوسيع تحسين البرنامج إلى يهدف
العام—12  الصندوُق—خالل َر َطوَّ وقد المناطق.. لهذه السكانية التجمعات في مقبولة جودة ذات خدمات على) (والحصول إلى
تشغيلية ميزانية فيها تتوافر والتي المناطق، في تلك صحيٍة ومراكَز وتجهيز وحداٍت وتأثيث وتوسعة تأهيل وإعادة لبناء مشروعًا

(من الجنسين). وكوادر
األولية الصحية الرعاية ُمَقّدمي تدريب

األولية، الرعاية الصحية مجال في العاملة التخصصات كافة في الوسطية الصحية الكوادر وتوفير تأهيل البرنامُج إلى يهدُف
أعداد اإلناث زيادة على التدريب ركز وقد الوالدات الطارئة).. فيها (بما والتوليد الوالدة، وحديثي والطفولة، األمومة وخدمات
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االجتماعيــــة والحمايــــة الصحــــة
نحو 7 مليون  تبلغ تقديرية بتكلفة االجتماعية، والحماية الصحة قطاَعْي مشروعًا في 93 الصندوق طور ،2006 خالل عام

الجدول 5. مليون دوالر—على التوالي) دوالر، وحوالي 2 ماليين تقارُب 5 بكلفة (42، و51 مشروعًا دوالر
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للمساعدة قابالت مجتمع لتدريب المحافظات مختلف في مشاريع تنفيذ خالل من وذلك الصحية، الخدمات يقّدْمَن الالتي المؤهالت
واألطفال. األمهات من لكل الصحية األوضاع تحسين على

توفر  لتأمين وذلك وشبوة، الجوف محافظَتْي في وإناثًا) (ذكورًا الكوادر هذه 150 من حوالي وتأهيل تدريب تم العام، وخالل
في  شعبية و45 مولدة مجتمع قابلة 160 كما ُدربت ذاتها.. المحتاجة الريفية  المناطق بنات وأبناء من المؤهل الكادر الصحي

المناطق. مختلف
مخرجاته وتحسين الصحي التعليم تطوير

المختبرات المناهج، وتوفير تطوير خالل من الصحية الحكومية المعاهد الصحي في التعليم وتطوير تحسين إلى البرنامج هذا يهدف
للمعاهد. والهيكلية التحتية البنية وتحسين وتطوير التعليمي، الكادر وتأهيل وتدريب المكتبات، دور وتعزيز الدراسية،

والتأثيث (البناء البنية التحتية من بدءًا العملية التعليمية، البرنامج—كل مكونات هذا في تدخالته خالل القطاع—من استهدف وقد
التعليمية.. وانتهاًء الكوادر وتأهيل والعملي، النظري التعليم مناهج وتطوير العامة، التعليمية البيئة بتحسين والتجهيز) ومرورًا
وتوفير الحديثة، التعليم تكنولوجيا إدخال خالل من الصحي، وذلك في التعليم نوعية نقلة إلحداث الالزمة بالوسائل المعاهد بتزويد

المتنوعة. العلمية والمراجع الكتب توفير إلى باإلضافة التعليمية المسموعة والمرئية، الوسائل
من الحصول  وتمكينها الكوادر التعليمية، قدرات بناء في مجال الصحية المعاهد 7 مشاريع لدعم العام خالل القطاع طور وقد

اإلنجابية الصحة تحسين ِلُيْسِهْمَن في "صعدة" فتيات تدريب ... الصندوق من بدعٍم نظريًة وعمليًة جوانَب يشمُل : 5 اإلطار

وذلك النسائي،  الكادر  على التركيز مع الوسطية، الصحية الكوادر بتدريب كبيرًا اهتمامًا للتنمية االجتماعي الصندوُق ُيولي
الصحية الرعاية  خدمات  كبير فيه—على تحسين نقص من تعاني التي الكادر—أو هذا  من مثل المحرومة المناطق  لمساعدة 

اإلنجابية... الصحة ورفع مستوى والوقائية، األولية

من (واألخير) الثاني إلى المستوى انتقلت األولى الدفعة والتمريض.. القـبالة كورسات من المتدربات دفعتان لدينا اآلن، ((...حتى
العام...)). هذا أخرى—جديدة—الدورة دفعة بدأت بينما التدريب، دورة

الذي فيه) الصيدلة قسم ورئيس صعدة، محافظة في الصحي المعهد مدير (نائب عباس محمد علي األخ/األستاذ بدأ حديث هكذا
عمل يوم مهمة في كان الذي المعهد) (رئيس المتوكل محمد يحي األخ/ األستاذ عن أسئلتنا بالنيابة عن بنا، واإلجابة باللقاء تكفل

للمعهد... زيارتنا

عامنا هذا،  الدراسة بدأَن الالتي أما والحسوة بمحافظة صعدة.. الصفراء مديريَتْي من َقدْمَن فتاة 16 من األولى الدفعة تتكون
السحار.. مديرية من فكلهن ،19 وعددهن

إلى باإلضافة قبالة، مشرفة ثم مجتمع، قابلة قبًال كانت وقد القبالة، قْسم (رئيس الدين نجم ابتسام األخت/األستاذة إلينا انضمت
على درجة وكانت والحيوية، المدير—مفعمة بالحماسة دخلْت فيها مكتب التي َبَدْت—منذ اللحظة التدريس).. طرق تخصها في

طرحها.. ُنكمَل قبل أن حتى استفساراتنا َتُردُّ على فكانت والتيقظ، والنباهة التجاُوب من عالية

منهن واحدة كل وقيام المستشفى، في كثيف عملي تطبيق بعد إال الثاني المستوى إنهاء بعد ال يتخرجن المتدربات أن معناه ما قالت
الصندوُق االجتماعي..  هو المهمة بهذه يقوم الذي بل المتخرجات، يتابع ال المعهد وان حالة.. 20 بتوليد حوالي

يتمثل وكان المعيار مجال القبالة لمدة عامين، إقامة دورة تدريبية في على تمويل وافَق قد ،2005 أوائل عام وكان الصندوُق،
بات ُمَدرَّ صحيات ومرشدات (قابالت، الصحية النسائية الكوادر إلى تفتقُر المناطق التي من هي بالذات الصفراء مديرية أن في
وبالتالي، إليها.. المشار في المنطقة اإلنجابية الصحة خدمات تدّني إلى أدى مما الوالدة) حاالت على لرعاية الحوامل واإلشراف
فقط، قابلة واحدة سوى توجد تكن لم حيث الصحة اإلنجابية، جانب في للمؤشرات المتدنية المنطقة وفقًا الصندوُق هذه استهدَف فقد
الصحي لألمهات الوضع على تحسين المساعدة هو األساس الهدف وكان ساقين.. من مديرية وهي الصحي، المركز في تعمل

مؤهل.. نسائي كادر قَبل من المستمرة الصحية الرعاية من خالل واألطفال

األول، واألخرى للثاني... للمستوى إحداهما بالدارسات، مكتظتين قاعتين في تجولنا

وآخر نظريًا، جانبًا تشمل الدراسة أن فأوضحتا منصور، وياسمين القحطاني، نسيم طالبتان: إلينا تحدثت األول، المستوى من
انتقال على كيفية ف المستشفيات، والتعرُّ إدارة مهارات واكتساب األولية، باإلسعافات على اإللمام اآلن التركيز يجري عمليًا.. وانه

المعمل. في يجري التطبيق وان المجتمع.. بقابالت المناط وكذا الدور األمراض، العدوى لمختلف

النفاس، مرحلة حول ليتمحور ينتقل المستوى هذا أن لنعرَف علي.. وجواهر محمد، فاطمة الطالبتين التقينا الثاني، المستوى ومن
المستشفى... في التطبيق العملي إلى باإلضافة الحامل والمولود.. األم والوالدة، ورعاية
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طرق في التخصصي عالية—كالدبلوم علمية مؤهالت على 
لمدّرسي التكميلي البكالوريوس وبرنامج الحديث، التدريس
استفاد وقد  الجمهورية. عموم محافظات  في الصحية المعاهد 

المعاهد. هذه من معلمًا 470 المشاريع هذه من
الوالدة حديثي ورعاية الصحة اإلنجابية

مجال في الخدمات  نطاق توسعة  إلى  البرنامج هذا  يهدف
خدمات وتوفير الُخدَّج، المواليد ورعاية اإلنجابية، الصحة
خدمات تقديم من لتمكينهم الموظفين وتدريب األسرة، تنظيم 

جودة.. ذات
مراكز  استهدفت مشاريع  8 تطوير تم ،2006 عام وخالل
التوليد.. طوارئ ومراكز األسرة، وتنظيم  اإلنجابية  للصحة
صفوف الوفيات بين معدل خفض في بغرض المساهمة وذلك

ع. ضَّ والرُّ األمهات
القطاع في الصندوق موظفي قدرات بناء

ضباط إكساب إلى يهدف  مشروعًا العام خالل  القطاع  نفذ
والمهارات المعارَف الصندوق فروع في الصحة مشاريع

الصحية. الخاصة بإدارة وتنفيذ المشاريع التدريبية

الخاصة االحتياجات ذات الفئات قطاع
تعريف الخاصة—حسب االحتياجات ذاُت الفئاُت تشمُل 
(كاأليتام للخطر ضين المعرَّ واألطفاَل الصندوق لها—المعاقين،
نزالء واألطفال القانون مع نزاع في واألطفال الشوارع وأطفال
والفئات السجينات  النساء  إلى باإلضافة أمهاتهم) مع السجن
وكبار النفسيين والمرضى األخدام (مثل اجتماعيًا المهمَّشة

والعجزة). السن
الصحية الخدمات دعم إلى القطاع هذا مشاريُع وتهدُف
الخاصة، االحتياجات لذوي المقدَّمة والتعليمية  واالجتماعية
من المجتمع في الفئات بغرض دمج هذه وذلك حقوقهم.. وتعزيز
باإلضافة الخاص، والتعليم والدمج الشاملة التربية برامج خالل
للمؤسسات القدرات، وإعادة التأهيل، والدعم المؤسسي بناء إلى
وتحسين المجال، هذا في العاملة  الحكومية  وغير الحكومية

والسجون. االجتماعية الرعاية مراكز تقدمها الخدمات التي
القطاع  في هذا الصندوُق 51 مشروعًا َر َطوَّ 2006 عام وخالل
إنجازها،  منها 8 تم دوالرًا) 2,149,514 بلغت إجمالية (بتكلفة
من  واستفاد عليه.. موافق واحد ومشروع التنفيذ، و42 تحت

إناث). (منهم %39 شخص 18 ألف حوالي المشاريع هذه
خالل  توجهات المرحلة الثالثة من مشاريع 2006 عكست  وقد

التالية: البرامج واألنشطة
الدمج/ الدمج) قبل ما (تأهيل الشاملة والتربية برنامج الدمج
الخاصة االحتياجات ذوي من المستهدفين األطفال دمج أجل من
والتعليم التربية وزارة  بدعم الصندوق يقوم العام،  التعليم في
الشاملة: (التربية تتبناها التي الشاملة التربية سياسة تنفيذ في
على فتعمل األطفال،  بين  ما التمييز عدم  إلى تهدف تربية

الحّي بمدرسة الطفل التحاَق ُتعيق التي العقبات جميع إزالة
تحسين خالل من ذلك ويتم الدراسية). الصفوف في والمشاركة
للعاملين والفنية المؤسسية القدرات ودعم البرنامج، وتوسعة
وتأثيث وتجهيز إنشائيًا، المدارس وترميم وتأهيل البرنامج، في
باإلضافة تعليمية.. مصادر وحدات وتأسيس وإدارات، فصول
دعَم لذلك، بالمختصين. الشاملة التربية مدارس تزويد إلى
في قائمة، أقسام وتطوير خاصة، تربية أقسام تأسيَس الصندوُق

اليمنية. الجامعات من عدد

تقّدم صارت الحكومية—التي غير المؤسسات ولتمكين
الخاصة—من االحتياجات ذوي لألطفال التعليمية الخدمات
الصندوق بدعم يقوم  المدرسي، قبل ما التأهيل والتعليم إعادة 
إطار (في قبل الدمج ما تأهيل برامج في تنفيذ المؤسسات هذه
من وذلك العامة, المدارس في الدمج ثم ومن ذاتها)، المؤسسة
هذا في  الدمج ومدارس المعنية المؤسسة كوادر تأهيل خالل 
المتخصصة الفنية التدريبات بعض إلى باإلضافة المجال.. 
البصر) ضعاف وتعليم الحركة،  وفن النطقية،  (كالمعالجة
والوسائل الالزم باألثاث والمدارس المؤسسات هذه وتزويد

والمتخصصة. المساندة التعليمية
في21  طالبًا دمج 1,550 استهدفت 12 مشروعا، تم تنفيذ وقد
المدارس،  هذه من 188 معلمًا وتدريب وتأهيل حكومية، مدرسة
حكومية، وتأهيل 17  اجتماعية رعاية و10 جمعيات ومراكز
مصادر  13 وحدة وتأسيس المعاقين، الستقبال إنشائيًا مدرسة
والتجهيزات واألثاث التعليمية بالوسائل وتزويدها تعليمية فيها،

الالزم.
الخاصة االحتياجات ذوي مع العاملة المؤسسات قدرات بناء

ذوي مع العاملة  الحكومية وغير الحكومية المؤسسات ُتَعدُّ 
هذه مع عمله في للصندوق فاعًال شريكًا الخاصة االحتياجات
الصندوق يسعى  المنظمات، هذه قدرات ولمحدودية الفئات.. 
من والمؤسسية الفنية قدراتها بناء َعْبر مؤسسيًا لتمكينها
نظام االستراتيجي، وإيجاد والتخطيط اإلداري التدريب خالل

مشروعًا،  العام—20  ُنّفذ—خالل  وقد لها.. شفاف محاسبي
حكومية  غير من 82 مؤسسة عامًال 611 قدرات بناء استهدفت
 4 إلى باإلضافة الفئات.. هذه مع  عامًال حكوميًا ومركزًا
أربع في وتأهيلية رياضية أنشطة تأسيس استهدفت مشاريع

للمعاقين. جمعيات

عمران المكفوفين، جمعية برايل— بطريقة للقراءة حائطية لوحة
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التدخل المبكر
بدعم الصندوق يقوم  المعاقين، مع المبكر التدخل  ألهمية
تأهيل برامج تنفيذ في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات
تعليمية برامج باإلضافة إلى اإلعاقة، من للحد للمعاقين مبكر
على التوقيع تم وقد األطفال). (كرياض المبكر للتدخل
في الجمعيات إحدى دعم إلى يهدف مشروعين—أحدهما
طفًال  50 يستهدف مبكر تدخل برنامج لتأسيس إب محافظة
والتدخل  االكتشاف مجال في  الجمعية في عامًال  13 وتأهيل
ُشْعبة تأسيس إلى اآلخر المشروع يهدف بينما  المبكرين..

صنعاء. بجامعة مبكرة طفولة
وطنيين مدربين إعداد

مجاالت في الصندوُق تدريَب كوادَر وطنيٍة متخصصة يتبنَّى
(المستهَدفين االحتياجات الخاصة ذوي مع للعمل متعددة فنية
حركة وفن الطبيعي، المحافظات)—كالعالج مختلف  من
المبكرة، والطفولة النطقية، والمعالجة والتصحيح المكفوفين،
لإلعاقة... المبكرين والتدخل البصر، واالكتشاف ضعاف وتعليم
ممن  26 معلمًا إعداد استكمال إلى يهدف واحد مشروع ُنّفذ وقد
مجال المعالجة في ومراكز المعاقين، وذلك في مدارس يعملون

النطقية.

الشوارع وأطفال واألحداث لأليتام الُمَقدَّمة الخدمات تحسين
الشوارع واألطفال حصول األيتام العمل على في الصندوُق يسهُم
وتعليمية صحية آمنة، وخدمات على بيئة الجانحين واألحداث
الشوارع، مراكز ألطفال تأسيس خالل من وذلك واجتماعية،
القائمة المراكز دعم إلى باإلضافة فيها، العاملة الكوادر وتأهيل
التي تقدمها الخدمات لمساعدتها على تحسين واألحداث لأليتام

مباٍن، وإضافة واألثاث، بالتجهيزات تزويدها خالل من لهم
هيكلها تأطير وإعادة كوادرها بتدريب فيها العمل وتفعيل
أو بها.. الخاصة واالستراتيجيات اللوائح وإعداد اإلداري
مثل فيها تتوفر ال في المحافظات التي جديدة مراكز استحداث

المراكز.. هذه
استهدفت 108  4 مشاريع على التوقيع تم اإلطار،  وفي هذا
من عدد خدمات تحسين في تركزت الفئات، هذه من أطفال
العدل وزارة دعم إلى األيتام واألحداث، باإلضافة رعاية ُدور
واالرتباط التنفيذ قضايا فصل في االبتدائية األحداث ومحكمة

باألحداث. الخاصة
في الخدمات  وتحسين اجتماعيًا الُمَهمَّشة الفئات  دعم

السجون
الدمج— إطار في اجتماعيًا الُمَهمَّشة الفئات مع الصندوق يعمل
في  مشاريع  4 نفذ التعليمي—حيث الدمج على التركيز مع
طالبًا   645 دمج إلى يهدفان مشروعان منها تعز، محافظة
عبر إضافة مدرستين في (األخدام) الفئة هذه من أطفال وطالبة
قسم وتجهيز  بناء إلى يهدف والثالث فيهما، تعليمية فصول 
األمراض المرافق—لمستشفى الجذام—مع مرضى لرعاية
تحسيَن الرابُع  المشروُع استهدف بينما والتناسلية، الجلدية 
مناطق إحدى في للشرب مياه خزان بناء عبر المياه خدمات

تعز. في اجتماعيًا المهمَّشين
للسجينات المناسبة وتوفير الرعاية الخدمات تحسين وبغرض
4 مشاريع  ُنّفذ فقد السجون، في النفسيين والمرضى وأطفالهن
واإلناث—على  الذكور (من سجين و100 2,561 استهدفت
التدخالت  وتركزت السجينات. أبناء من طفل و100 التوالي)
وتأثيث وتجهيز الحديدة، سجن في نفسية مصحة تأسيس في
سجن مياه شبكة وتأهيل  عدن،  سجن  في النفسية  المصحة
المبنى عن (بدًال لحج  سجن في  نساء قسم  وبناء صنعاء, 

السابق).
القطاع في الجديدة العامة التوجهات

من الصندوق شركاء بجميع 2006—اللقاُء عام تم—خالل
الجديدة، العمل توجهات لشرح حكومية وغير حكومية منظمات
في المنضوية بالبرامج للتعريف لهم تدريبيٌة دوراٌت وُعقَدْت
الخطط والبرامج لتتالَءم مع إعداد القطاع، وتدريبهم على هذا

المجال. هذا في العمل توجهات
فإنَّ القطاع، في للتدخل الجديدة العمل توجهات إطار وفي
تنفيذ 2007—على عام من سيعمُل—ابتداًء الصندوَق
تشمُل—بدرجة مشاريَع) عبر (وليس برامَج خالل من تدخالته
المرتكز والتأهيل المبكر، والتدخل الشاملة، رئيسة—التربية
ضعاف وتعليم للخدمات،  الريفي واالمتداد المجتمع، على
باإلضافة المبكرة.. والطفولة الطفل، وحماية والتوحد، البصر،

والالحقة. البديلة الرعاية برامج إلى

صنعاء اليتيمات، لرعاية الرحمة دار



39

كذلك؟ أليس لليتامى.. ...  إنَّه حقٌّ "هاني" إلى "مريم" : من 6 اإلطار
 20 لحوالي الجدار المعلقة على الضخمة الصورة هي اإلنسانية للتنمية الرحمة مؤسسة باب من يدلُف حين المرء انتباه ما يلفت أول
طويلة وأثواب تحفُّ بالوجوه كلها، واضحة بَراحٍة طافحة َبشاشة : يجمعهنَّ واحدًا أمرًا ولكن متفاوتة، وقاماٍت مختلفة بوجوٍه فتاة،

واألبيض.. الوردي باللونين زة ُمَطرَّ
أن نهاية 2003—إال 2000 وحتى أكتوبر أواخر تأسيسها منذ فعًال كذلك ظلت فقط)—وقد (إناث، ليتيماٍت المؤسسة أنَّ نظنُّ كنا
الجدار على ُعلَّقْت غامقة، خطوٌط فيه الخضراَء المساحَة تتخلُل د ُمَوحَّ بزي من الفتيان ولعدد مماثل تقريبًا، الحجم أخرى بنفس صورة
جانب 83 بنتًا  إلى للمؤسسة) األربعة التابعة المباني أحد في وينشطون (يعيشون فارسًا 54 وجود إلى َنبََّهْتنا زميالتهم المقابل للوحة
الدار  أن علمنا وقد السكن.. لهم خارج والمتابعة الرعاية والكفالة توفير يتم ويتيمة 240 يتيمًا عن فضًال آخران.. مبنيان يحتضنهن

(لأليتام)... والفرسان (لليتيمات) الرحمة داَرْين: صارت ثم ،2003 أواخر مؤسسة رسميًا صارت
مهارات ولديها إسالمية، آداب جامعية خريجة وهي لها، التنفيذي والمدير المؤسسة، (رئيس الحجري أحمد عبد اهللا األخت/رقية سألنا
العاشرة قد تجاوزت طفلة اسمها مريم—لم تكن مأساة لنا فسردْت اإلنساني.. هذا المشروع ميالد فكرة عن الوقت) إدارة متخصصة في
المستشفى وفي الدم، سكر ارتفاع اسمه متوحش مرض بسبب للوعي فاقدًة الطريق، قارعة وانتبذْت همومها، َحَمَلْت عمرها—إذ من
مريم حياة معها عاشت أخرى، عن البحث إلى الكافلة األسرة اضطرت لظروف خاصة إلى حيٍن، نظرًا يتكفل بها، ولكن من وجدْت

ماتت! ثم الطفلة، فانتكست نفسيًا وصحيًا.. على بظاللها السابقة القاسية الظروُف رمت التي والعناد التمرد طباع آمنة عكَّرتها
إيجاد للتفكير في بنا دفعت أخرى أسباب ضمن الحادثة هذه ((كانت تستطرد: أن قبل أنفاسها، تستعيد وأطرقت قليًال المديرة، َدْت تنهَّ
غير اإلنسانية، والمعاملة كاالستغالل الجنسي كثيرة، من جرائم لحمايتهم آمنة لهم.. بيئة لتوفير مريم أمثال مْن ُهْم لَمْن ومالذ مأوى
العون يد َمّد في َشَرَع قد كان للتنمية  االجتماعي الصندوق أنَّ أيضًا منها َوَعلْمنا الدار..))... لهذه البذرة فكانت واالنحرافات..
وتأهيل لرعاية المناسب توفير المكان وهو أال محدَّدًا بدقة، هدفًا عينيه َنْصَب واضعًا ، ،2001 عام أواخر منذ للمؤسسة والمساعدة
وحمايتها من األسباب الفئة هذه على الحفاظ وبالتالي الترفيهية، النشاطات لممارسة أمامهم المجال وإتاحة الجنسين، كال من األيتام
في المجتمع المشروع هذا من والمستفيدين المستفيدات َدْمج ُثمَّ واالضطهاد.. والضياع االنحراف براثن في للوقوع والعوامل الُمْفضية
قاعة َوَبَنى إسعاف.. وغرفة دراسية فصول وتجهيز به، مع الَمرافق الُملَحقة السكن وتجهيز تأثيث بتمويل فقاَم ومنتجة.. لٍة مؤهَّ ككوادَر
خير—بثالثة م.)—رجل (أ. ع َتَبرُّ خلفية وعلى ،2005 عام حلول ومع المبنى.. في الزحام حدَّة تخفيف في بذلك مساهمًا إضافية،

واتسع... الدعم هذا تواصل صنعاء، في األصبحي في مدينة متجاورة (فلالت) مباٍن
على حاصلة العام للدار، (األمين األغبري مكرد عبده تتقدَُّمنا األخت/فائزة الظليلة، باألشجار المغطاة الواسعة الردهة َعَبْرنا ذلك، بعد
المفروشة الممرات في نتأمل علينا ونحن خيم صمتًا صوُتها َبدََّد الحاسوب). وتدريس استخدام في بمهارات الثانوية العامة، وتتمتع
يقرؤون األطفال من عدٌد كاَن حيث األنيقة، الصغيرة والمكتبة األطفال، نوم ُغَرف في النظيفة ة المرتبة اَألسرَّ ونشاهد بالخضرة،
استجاَب لطلٍب فقد المديرة، األخُت لكم قالْته ما وإضافة إلى االجتماعي، بالنسبة للصندوق قالت: أخرى.. وكتيباٍت الكريم المصحف
كهربية متنوعة،  وأدوات اليتامى، من للمعاقين عربيات إلى باإلضافة راكبًا) 26 (سعة باص توفير في تمثلت ماسة وحاجة ُملحٍّ
الوظيفي للكادر والخارج الداخل في تدريبيًة دوراٍت م ينظُّ حاسوب.. كما وأجهزة خياطة، مكائن تجهيز فضًال عن وألعاب ترفيهية..
من الدار تنظُم تشكيلة وأفادتنا أنَّ مجاالت.. عدة الجنسين) في والمشرفين (من اإلدارة أفراد تأهيل على يحرُص و المتخصص،
(كالذهنية معينة مهارات بتنمية المرتبطة تلك عن  فضًال والترفيهية، والرياضية، والمسرحية، الثقافية، منها  والبرامج، األنشطة
الصحية.. الرعاية  وكذا  والتأهيلية، التدريبية االجتماعية والنفسية،  والثقافية، التعليمية الدينية والتربوية، الرعاية ر وتوفُّ واليدوية)

خارجه). من آخرين أو عبر الدار، داخل الكفالة (سواء إلى باإلضافة
أطلت نظرة  (11 سنة)  ابتسام وجه وعلى َتَردُّد.. بال معانقًا ذراَعْيه، فاتحًا ًا، باشَّ أعوام) 7) هاني علينا أقبَل أيضًا،  المكتبة وفي
افترش  الذي تصفح الكتيب نظرة متعجلة نحونا، لتعاود اكتفت بإلقاء فقد (9 أعوام)، أما نجوى ل.. ُمَؤجَّ بتساؤل دهشة فيها امتزجت
الذي الكتاب على من ترفع رأسها أن دون عينيها بطرف ذكريات ورمقتنا وأخرى.. فينة بين إلينا عن التطلع َتُكفَّ دون أن حْجرها،

تطالعه.. كانت
وما إذا الدار، حالهم في عن َجَماعيًا القاعة—سؤاًال في اللؤلؤ َكَحبَّات الحاضرين—المنتثرين على الدار، ألقينا لمغادرة نستعد ونحن
نحن في هللا.. ((الحمد معناه بما ابتسام َهْمَهَمُة جاَءْت ُثمَّ َوَصَلْتنا.. التي األولى البليغة اإلجابة ُم التبسُّ كان بالمزيد.. حلٌم يراوُدهم كان

طيب..)). واألكل ممتاز، هنا والنظام مرتاحين، وكلنا حال، أحسن
خرجنا إْذ أفضل حال، كذلك—في وصرنا—نحن بالتعب، اإلحساُس َوغاَدَرنا فجأة، االلتئام  في  أخذ بداخلنا شيئًا فكأنَّ أما نحن،
سمعنا ما وكّل بنا، َمرَّ ما  كّل واسترجاع في الصمت بالرغبة وإحساس عميق وارتياح، من إعجاب مزيج بشعور هو مغمورين

ورأينا..
بالفرح..! ُمْثَخنين كنا
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الزراعة قطاُع
االنتاج الثالث (تنمية خالل تنفيذ المكّون من الزراعة قطاع تفعيل في االجتماعيُّ الصندوُق بدأ ،2006 عام من أوائل ابتداًء
الزراعية  األنشطة بعض جانب سنوات—إلى 5 لمدة يستمرُّ الحيوانية—الذي والثروة المطرية الزراعة مشروع من الريفي)

األخرى..
إدارة وتحسين الريفية، المناطق في الفقر من التخفيف في اإلسهام عام—في للمشروع—بشكل التنمويُّ الهدُف ويتمثُل
المطرية، وحماية الزراعة في مناطق والحيواني النباتي بشقيه الزراعي اإلنتاج تحسين خالل وذلك من الطبيعية، الموارد
أنشطة لتطوير  مجموعات في المزارعين صغار وتنظيم التقليدية، المزارع أنظمة وتطوير الطبيعية الموارد وصيانة 

إنتاجية... اقتصادية
المناطق ذلك  في بما المطرية، الريفية المناطق في ونساء) رجال (من المزارعين/المنتجين صغاَر المشروُع ويستهدُف 
5.7 مليون نسمة، وتصُل  المحافظات تلك سكان عدد (حيث يبلُغ والغيول.. والعيون الري بالسيول على الزراعة في المعتمَدة
المحافظات 4.5 مليون  تلك في واألبقار األغنام عدُد يتجاوُز بينما هكتار، 88,000 إلى فيها المزروعة األراضي مساحة

رأس).

ا������:6ا���ول وا������ ا��را�� ����ر�� ا����� )و��اآ��ً�2006��م(ا�����ات

ا�������ا��را�� ا������ا����� ا���ق
ا�����

��اآ��2006��اآ��2006��اآ��2006

ا����ر�� 397886270 8 3��د

ا�������� 0.210.40.886.26.8537.2)دو�ر(ا������

0.20.20.63.12.122.1)دو�ر(ا�����ف

ا������ون 0.0050.0050.060.11.02.3ا�������ون

ا���ث �� ا�������ات ����(%)605752524950

ا������ ا�������� 0.0040.0040.20.31.22.5)��م/����(ا������

الزراعة والتنمية الريفية
والتعاُقدات الريفية من قطاعات وبرامج الزراعة والتدخل المتكامل والطرق كلٌّ الريفية والتنمية وحدة الزراعة إطار في يندرُج

المجتمعية.
(الجدول 6)، الثالثة األولى للقطاعات وذلك دوالر، ماليين تقارب 8 بكلفة تقديرية 128 مشروعًا 2006—تطوير عام تم—خالل

المجتمعية. التعاقدات في تدريبية دورة 18 إلى باإلضافة
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الريفي اإلنتاج تنمية
الحيوانية  الثروة وتطوير البذور، تحسين إدارة ُن تتضمَّ رئيسة، مكونات 3 على الحيوانية الزراعة المطرية والثرة مشروُع يشتمُل
مستوى على  لها التابعة  والمؤسسات والري، الزراعة  وزارة ُتْشرُف الريفي.. اإلنتاج  وتنمية  البيطرية، الخدمات وتحسين
َتْتَبُع 5  مديرية  23 في الثالث المكون  تنفيذ االجتماعي الصندوُق يتولى بينما والثاني، األول المكّونين تنفيذ على الجمهورية،

حجة والحديدة وصنعاء (الجدول 7). كلٍّ من في و5 ولحج، المحويت من كلٍّ في 4 مديريات محافظات:

ا����ا���: 7ا���ول وا���وة ا������ ا��را�� ���وع ������ ا��� وا�������ت ا�������ت

ا������ا������� ا��را�� ����وع ا����دة ا�������ت

ا���رة��� ورأس ا����ر�� ا������ة، ا�����، ��ر ا������،

ا�����ا�����ة ا������، ا�����ر��، ��ع، رأس، ���

ا�������ا������ ا����، ا������، ، ���

أر������ء ،����� ه��ان، ،��� ��� ا��وس، ��د

ا��������� ا����ق، ���ان أ���، ،����� ا����، ����

ا����: 8ا���ول ��� ا������� �����وع ا����ت ا��� و��� ا���� ��� �������� ���� ا��� ا�������ت

ا����ا������� ��� �������� ���� ا��� ا����ا�������ت ��� ا������� �����وع ا�����رة ا�������ت

ا������ة��� ا�����، ا������ة��ر

ا������ا�����ة ا������ا�����ر��،

ا����ا������ ا����ا������،

أر������ء ا��وس، ا��وس��د ��د

�������� ا����، ا�������� ����

للزراعة المطرية، المشروع االساس العمل في منهجية لحداثة ونظرًا ممنهج، بشكل العام القادم خالل تنفيذ المشروع يبدأ ولكي
من لالستفادة المنهجية، تلك بدراسة يهتم الريفي االنتاج تنمية في تجريبي مشروع واعتماد 2006—تطوير عام جرى—خالل
المناطق، تلك في المجتمعات الريفية وتفعيل تهيئة إلى المشروُع ويهدُف القادمة. االعوام في المكّون تنفيذ ودروسها في نتائجها
لالستفادة الدروس واستخالص المحلية، المجتمعات العمل مع منهجية ودراسة واختبار العمل، وآلية ومكوناته والتعريف بالمشروع

.2007 به في عام البدء المخطط األساسي المشروع تنفيذ في منها
منها  كلٌّ مديريات—َتْتَبُع تجريبية من 5 مواقع 2006 في خمسة عام خالل الريفي اإلنتاج لتنمية التجريبي المشروع بدأ تنفيذ وقد

.(8 (الجدول أعاله المذكورة الخمس المحافظات من واحدًة
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أنظمة في واالختالف والتضاريس، الجغرافية الطبيعة في التنوُّع مثل معينة، معاييُر المديريات تلك اختيار في روعي وقد 
تزيد بنسبة واالعتماد والبيئية، المناخية والتغيرات الثروة الحيوانية، وتوفر والمزرعية، السكانية والكثافة والزراعة، المحاصيل

للمزارعين. السنوي والدخل المعيشية والظروف المطرية، الزراعة على %70 عن
وبناء وتحريكها، المجتمعات، تنظيم هذه ثم المحلية، المجتمعات وتنوير باختيار بدءًا جية، تدرُّ مراحَل المكّون بسبع هذا تنفيُذ َوَمرَّ
بمستويات تكرارها َثمَّ َومْن الدورة، بتقييم وتنفيذها، وانتهاًء وتمويل المشروعات، مراجعة ّثمَّ َومْن المشروعات.. القدرات وإعداد

والفعاليات.. األنشطة من أعلى
بين وتنافسًا حماسًا (2006 شهر سبتمبر في بدأ (الذي الريفي اإلنتاج تنمية لمكون اإلنتاجية في تنفيذ المشروعات العمل َوَشهَد
 58 اقتراح تم المرحلة، هذه وخالل .(9 (الجدول الخمس المحافظات مستوى  على الجنسين) كال  (من المنتجين مجموعات 

(الجدول 10) 46 منها وتمويل وإقرار مشروعًا،

وا���ث(ا����رآ�ن: 9ا���ول ����وع) ا��آ�ر ا����� ا����ج ������ ا������� ا�����ن ��
ا����ا��� وا���وة ا������ ا��را��

ا��������������ءر��لا�������

12-84����ء

���76215

9-54ا�����ة

9-54ا������

���4318

2921353ا������

ا����ج: 10ا���ول ������ ا������� ا�����ن �� وا������ ا�ُ��َ�َ��� ا����ر��
ا����ا��� وا���وة ا������ ا��را�� ����وع ا�����

وا�������ا������ا������� ا����ة

119ا�����ة

119ا������

���84

���1513

1311����ء

5846ا������

وتركز  لها. الكلية والكلفة لة المموَّ المشروعات إجمالي عدد من %75 يقارب ما النحل وتربية الحيوانية الثروة من كل احتل وقد
المجموعات عدد أن َتَبيََّن وقد لحج). الحديدة، (حجة، الساحلية المحافظات في الحيوانية الثروة مشاريع من (%72) مشروعًا 21
إلى الخبرات االفتقار النحل بسبب تربية من خلت حجة مشاريع وان الرجالية، مثيالتها عدد ولحج فاق الحديدة من كل في النسائية
الخمس—واجهت المناطق في المرتفعة األمية االستشارية—بسبب نسبة الفَرَق أن كما المجتمع المحلي.. أوساط في المجال هذا في

األخيرة منها). والنسائية (السيما الرجالية المجموعات تعليم وتدريب في جمًة صعوباٍت
تشكيلها من  المشروع فكرة استوعبت اإلنتاجية المجموعات كل أن لوحَظ الميدانية، المتابعات خالل ومن ذلك،  إلى باإلضافة
أن المحافظات.. كما كل المستفيد في مع الجمهور التعامل في ومصداقية كبيرة الصندوق—بفضل ذلك—ثقة ودعمها، وكسب
اإلنتاجية  المجموعات من %60 أن حيث النسوية، أوساط المجموعات في بشكل جيد—السيما يسير المشروعات تنفيذ مستوى

مالية. وحققت مكاسَب تنفيذ مشاريعها من انتهت
أخرى أنشطة

يزيد  منها ما واستفاد استهدفت إنجاز 6 مشروعات تدريبية، تم حيث األنشطة والمشروعات، من العديد وإنجاَز تنفيَذ 2006 َشهَد عاُم
والحيواني  بشقيه النباتي الزراعة قطاع في العاملين (رجال/نساء) والفنيين والمرشدين المزارعين والباحثين فئات 288 من عن
غروس ورعاية وزراعة  الحيوان، ورعاية البيطرة حول التدريب موضوعات تمحورت الجمهورية. مستوى على  والداجني
التعاوني لإلتحاد فني تقديم دعم إلى باإلضافة المستدامة.. والزراعة الداجنة، والمزارع الزراعية لآلفات البن، واإلدارة المتكاملة

محافظات.. 8 في وفروعه الزراعي
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المتكامل التدخل برنامُج
قدرة وتعزيز المستهدفة المناطق في واالجتماعية االقتصادية األوضاع تحسين إلى يسعى القطاعات، تنمويٌّ متعدُد برنامٌج وهو
4 مناطق  في (2005-2001) التجريبي البرنامج من األولى المرحلة تنفيذ بدأ مناطقها... لتنمية على المبادرة المجتمعات المحلية
8 مناطق،  والتي تغطي للبرنامج، الثانية المرحلة إلى االنتقال تم التقييم، نتائج ضوء وفي ،2005 عام البرنامج ُقيم ثم بالجمهورية،

شخص (الجدول 11). 56 ألف إلى أكثر من فيها يصل عدُد المستهَدفين
المناطق واستكمال اختياَر شمَل والذي للمرحلة، التحضيري الجانب جرى تنفيذ حيث ،2005 عام نهاية الثانية المرحلة بدأت وقد
وتشكيل واألولويات، االحتياجات ودراسة المستهدفة، للمناطق االقتصادية/االجتماعية البيانات قاعدة لمسح األولية الدراسات

المديريات. في المحلية السلطة مشاركة إلى المجتمعية—باالستناد التنمية المحلية والتكوينات لجان
قدرات وبناء اقتصادية انشطة واشتملت على المحلية، للمجتمعات األولوية مشروعات مثلت البدُء بتطوير تم ،2006 عام وفي

مشروعًا)   39 عددها (البالغ المشروعات لهذه التقديرية الكلفة وبلغت محلية..
دوالر.  نحو مليوَني إلى منها الُمَتَعاَقُد وصَل دوالر، بينما ماليين 4 قرابة

الفنية القدرات وبناُء التحتية البنية
فيالمناطق التيتمثلتحديًا إحدى المشكالتالرئيسة فيالعمل علىحّل البرنامُج بدأ
المتخصصة الفنية البشرية الموارد غياب في والمتمثلة البرنامُج، يستهدُفها التي
المجتمعي المستوى على المتواجدين العاملين أداء وضعف المستهدفة المناطق في
والطبيعية) (البشرية حصر الموارد المحلية البرنامُج على عمَل كما والمحلي..
األوضاع وتحسين األساسية، التحتية البنى توفير في للمساهمة استعدادًا المتاحة،
والشرائح االجتماعية للفئات الفعلية المشاركة وضمان واالجتماعية، االقتصادية
األنشطة تنفيذ على البرنامج الجانب ركز هذا التنموية.. وفي العملية في المختلفة
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قرية األمل ألهالي الملكية وثائق توزيع
حجة / —حرض سابقًا) («الهامشية»،
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الصحة
الثماني  في المناطق الصحة مكاتب في والرعاية الصحية األولية اإلنجابية الصحة مسؤولي شخصًا من لـ16 تدريبية دورة ُنفذْت
كيفية على والتدريب وبرنامج التدخل المتكامل، االجتماعي بالصندوق المكاتب تعريف إلى الدورة وتهدف البرنامج. يستهدفها التي
البدُء كما تم القائمة. لتفعيل الخدمات الصحية والمتابعة التقييم برامج وأهمية في المناطق المستهدفة، الصحيين أداء العاملين تقييم
واإلنجليزية..  اللغَتْين العربية في تقوية لهن دورة تنظيم عقب وذلك كمرشدات صحيات، التدخل المتكامل مناطق من فتاة 24 بتأهيل
وسائل وتطوير البرنامج، في البيئية الصحية التوعية االجتماعي لمنفذي حمالت الممارس دليل إعداد عملية بدأت أخرى، ناحية من
السلطات مشاركة على والمرتكزة البرنامج، عمل ضوء آلية موجهات حمالت التوعية على تشمل والتي التوعية الصحية والبيئية،
والطرق المستخدمة لتنفيذ الوسائل المعنية، وتطوير المناطق في الصحيين المجتمعيين والعاملين المحلية المستهدفة والمتطوعين

التوعية.. برنامج
المياه

تطوير خالل لذلك من الصندوُق فاستجاب المتكامل، التدخل المستهدفة في مناطق المحلية للمجتمعات األوَل االحتياَج المياُه مثلْت
تدخالت.  كلٌّ منها عدة َشمَل المياه، مجال في مشروعًا 21

التعليم
بناء  ويشتمُل النشاُط على في المناطق المستهدفة. حوالي 1,600 امرأة تستهدُف األمية، محو مجال في مشروعات 7 البرنامج طور
الكبار، وتعليم األمية األساسية لمحو القواعد على األمية محو معلمات تدريب للمشاركة في المديريات في التنفيذية قدرات المكاتب
ُأْنجَز كما المديريات.. األمية في محو جهاز ومكاتب الصندوق بين مشتركة بطريقة لتلك األنشطة وتفعيل متابعة وتنفيذ برنامج

تعز). (مديرية ماوية/محافظة أساودة الذنبة/ منطقة في الفجر الجديد مدرسة مشروُع
المشروع  تنفيذ وسيتم المستهدفة, المناطق في 32 مدرسة واألمهات في اآلباء مجالس وتدريب بتشكيل خاصٌّ مشروٌع ُطور كما
العملية وتفعيل التعليمية، المدخالت تنفيذ شأنه من لما المديريات) تلك في والتعليم التربية بمكاتب (ممثلة بمشاركة السلطة المحلية

تلك المناطق. في األساسي التعليم مشكالت ومعالجة الفتاة على تعليم بالتركيز التعليمية
المحلية للمجتمعات التنظيمية القدرات بناُء

على التركيُز تم فقد المستدامة، للتنمية كأساس المستهدفة المناطق في رأس المال االجتماعي لتعزيز البرنامج توجهات من انطالقًا
كأساس عملي المحلية، السلطات وبمشاركة المستهدفة المحلية المجتمعات من ُشّكلت التي المجتمعية والجمعيات اللجان تعزيز دور
المنطقة. المختلفة في والمؤسسات التنموية التنفيذية والمكاتب المجتمعات بين القطاعي مستوى العمل على بتقوية الشراكة مرتبط

المجتمع  بمشاركة التنموية األنشطة الواقع وإدارة حول تحليل المحلية التنمية للجان تدريبية دورة 16 نظمت الجانب، هذا وفي
إلى استنادًا التنمية، ُمَعدَّة من لجان المستهدفة للمناطق تنموية بخطط التدريب وخرج البرنامج.. من المستهدفة المناطق في المحلي
في شارَك المجتمعية. بالتكوينات وعالقتها اللجان لعمل لوائح عن المناطق، فضًال هذه في ُنفذت التي الدراسات ومخرجات بيانات

المديريات.  في المحلية السلطة عن و7 ممثلين امرأة) (منهم 35 اللجان أعضاء 105 من الدورات هذه من كلٍّ
والمهندسين  المشروعات، وإدارات التنمية،  لجان أعضاء  استهدفت تنسيقية عمل و8 ورش دورات 8 نفذت االتجاه، ذات وفي
المشاركين، األنشطة إلى تأهيل هذه وهدفْت المستهدفة. بالمديريات المحلية السلطة إلى المشاريع، باإلضافة على المشرفين والفنيين
والتنفيذ (التخطيط المشروع دورة مراحل جميع في المجتمعات مشاركة وضمان المجتمعية التعاقدات بطريقة العمل من وتمكينهم

حجة حرض / في المتكامل التدخل مشاريع في األولويات تحديد مناطقها— تنمية المحلية في المجتمعات إشراك الصندوق ع يشجِّ
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األمل إلى الهامشية من : 7 اإلطار

الحجاورة/ كالدة/ (في بني مدرسة الخلود مشروَع الصندوُق أنهى حجة) محافظة حرض، (عزلة الَعَتَنة، مديرية المنطقة هذه في
6 فصول  المدرسة بإضافة توسيع سيتم هذا المشروع، حيث المتكامل التدخل وتجري االستعدادات اآلن ليستكمَل برنامُج السداد)
السماء، شمسها في بزغت المياه مشروَعْي تباشير وان المنطقة—خصوصًا، في التعليم على المتزايد للطلب الملحقات استجابًة مع
السداد.. الحجاورة/ في واآلخر صعفان، منطقة احدهما في للمياه، (متوازيين ومتماثلين) مشروعين تنفيذ في البرنامُج شرع فقد
أمية لمحو والثاني والبيئية، الصحية التوعية مجال في األول إضافيان: مشروعان األفق في َيُلوُح بل وصار فحسب، ليس هذا

العزلة.. هذه في النساء

تجربة فريدة

عليهم ممن ُيْطَلق المنتفعين لعدد من أرض ملكية (بصائر) صكوك الهواء لتوزيع على حفًال حضرنا فيه، وصلنا الذي اليوم عصر
يمني..  1,200 ريال يتجاوُز مربع ال متر (10×10) مساحتها تبلغ ألرض الواحد الصك كلفة االخدام).. (أو المهمَّشين تسمية

المنطقة.. التنمية في لجنة تنفذه الذي المشروع بفكرة األراضي لهذه المالك إقناع محاوالت جهودًا في بذل الصندوق وكان

االمل! إلى الهامشية منطقتهم من اسم دفعتهم لتغيير بالمستقبل، الطمأنينة والتفاؤل من بدرجة عالية السكان َوأَحسَّ

حقًا! نعمًة المطر.. نعمُة تكوَن كي

سكانها عدد ومتكاملة.. متنوعة يستهدفها الصندوق بمجموعة تدخالت إحدى الُعَزل التي ة) هي َحَرض/محافظة َحجَّ (مديرية العتنة
ال يتمنون  المنطقة سكان َعلْمَنا أن األولى—حين فوجئنا—للوهلة وقد أسرة.. على قرابة 1,236 8,500 نسمة، موزعين حوالي
تالشى حين ما سرعان المفاجأة أن َوْقَع إال األهالي).. يقول الصندوق—كما الذي يموله المشروع اكتمال بعد (إال المطر نزول
وحين يهطل مزروعاتهم.. األراضي لَرّي من ُمالك المقتدرون يضخه مما من الماء احتياجهم على السكان يحصل السبب: عرفنا

من ماء! السماء به تجود بما واالكتفاء مضخاتهم بـإراحة هؤالء الُمالك المطر، يقوم

مشروع المعنية—أحدهما للمنطقة المحلية التنمية لجنة هي منهما، لكل الكفيلة العزلة—الجهة لسكان المياه لتوفير مشروعان ثمة
صعفان لمنطقة واآلخر عويد) وبني كالدة، وبني وجبران، والقافية، وغزة، السداد، قرى (وتضم السداد/ الحجاورة مياه منطقة
بـتجمُّع ُتْعَرُف كانت واألخيرة – واألمل والمحجبية، والمواسمة، صعفان، أهمها: متقاربة، صغيرة قرى ومحالت عدة (وفيها

أعاله). األراضي: أنظر ملكية صكوك ُوزعْت الهامشية—حيث

الماء مصب حول تحلقوا الصيف.. أطفال، في منه ضراوة أقلَّ الطقُس كاَن مارس (آذار).. أيام من ربيعي يوم في المنطقة زرنا
في أنهم قالوا رأونا.. حين الجميع هلل متفاوتة.. وأعمارهم الجنسين، من كانوا وعاءه.. دوره ليمأل كل ينتظر (التابع لُمزارع)..
االستكمال، من األخيرة المرحلة في المشروع أن َعلْمَنا وقد نار.. من أحر على الصندوق) يمّوله (الذي الماء انجاز مشروع انتظار
انعدام سببه بعد َتَردُّد وصول.. أنها على لنا التي قيل المضخة انتظار الجاهز في وموقع البئر إدارة المشروع، غرفة رأينا حيث
المدنية  األعمال وببعض البئر، بحفر (قاموا المشروع تكلفة إجمالي من 10% بنحو ساهم األهالي بالوعود، جهات اكتفت مصداقية

اإلدارة...). غرفة بنوا كما األخرى،

فقط.. والماء وشغله الشاغل—الماء، حديثه—وهمه، هنا الكل

الصندوق من بدعم االثنتان العتنة—وُشيدْت لعزلة الصحية والوحدة الحجاورة) (في األساسية الخلود عندما زرنا مدرسة حتى
هو األخيرة) في وقابلة المجتمع، الطبي والمساعد األولى.. في وتالميذ، أساتذة (من الُمستقبلون به يتلقفنا أول ما كذلك—كان
المدرسة)—وهو (وكيل  الخميسي إسماعيل  األستاذ/ أن بل  الصندوق.. مشروَعْي  القادم من الماء في سابح  أمل عن الحديث
من ودعم ونحن—بمساعدة هنا.. للسكان  نعمة المطر سيعود  المشروع، باستكمال  لنا: قال المياه  مشروع لجنة عضو أيضًا
إلحاق وهو إلى الشرط، تكون أقرب ما هي نصيحة، للسكان هنا وقد َوجَّ إلنجاح المشروع.. وسعنا في ما كلَّ الصندوق—نبذل

استكماله... على جميعًا نعمل الذي المشروع من اآلن—لالستفادة بالمدارس—ومنذ األطفال
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عن فضًال المشروعات.. استدامة لضمان والصيانة) والمتابعة
بين تنسيق ومحاضر تنموية خطط بصياغة تتعلق مخرجات

المختلفة. األطراف
(قرية البعجية جمعية تدريبية ألعضاء دورة تنفيذ  جرى كما
والنسائية) (الرجالية الفرعية واللجان العولة/اللَُّحيَّة/الحديدة)
تمّكنهم وقانونية ومالية إداريًة مهاراٍت إلكسابهم لها التابعة 
المشروعات إعداد ومن بكفاءة، الجمعية في مهامهم أداء من
أعضاء  17 من الدورة حضر وإدارتها.. الصغيرة االقتصادية
و5  َرُجًال،  12) الجمعية في الرقابة ولجنة اإلدارية الهيئة
لُمْخَرَجات  ونتيجة المجتمعية.. اللجان أعضاء من و6  نساء)
مشروع لتنفيذ عمل برنامَجْي بَتَبّني الجمعية قامت الدورة، هذه
محو معلمات لدعم ُمدرٍّ للدخل مصغر آخر ومشروع حياكة،

األمية.

البرنامج قدرات بناُء
ضباط  من عربية—30 شخصًا خبرات مع ُدرب—بالتنسيق
وذلك المجتمعي، التفعيل مجال في الصندوق واستشاريي
وقد  (4 سنوات). البرنامج إطار المرحلة الثانية من في للعمل
تهدف التي البرامج بتفعيل الخاص التدريبي بالدليل الخروج تم
عكس والذي المحلية، للمجتمعات الذاتية المبادرة تعزيز إلى
وكسب االتصال لتشمل الناس مع للعمل األساسية المهارات
بناء إلى النزاعات، باإلضافة وحل والمناصرة والتفاوض التأييد
واالستفادة الخبرات تنظيم زيارة لتبادل ذلك شمل كما الفريق.

المشابهة. التجارب من
التعلم  منهجية على واستشارية استشاريًا  23 أيضا َوُدرب
حيث المجتمعي، التفعيل لدورة لتأهيلهم بالمشاركة والعمل
األساسية—ومن المعايير من مجموعة ضوء على اختيروا

المجال. هذا في عليهم االعتماد مختلفة—ليتم تخصصات
خاصة تدريبية دورة في البرنامج مشاريع ضباُط شارَك كما
تنفيذ أجل من قدراتهم بناء بغرض المجتمعية التعاقدات بآلية
وتم اآللية، بهذه المتكامل  التدخل مناطق في  المياه مشاريع
محافظة في الَمَدان مديرية قرى إحدى في العمليُّ التطبيُق

عمران.
الصندوق فرع إلى  البرنامج تجربة ُنقَلْت آخر،  جانب من
الفصيرة قرى  في البرنامج  مشروعات بتحويل  عمران  في
التجربة هذه من الهدُف ويتمثُل الفرع.. إلى والعفري والمسيجيد

الفروع إلى مستقبًال للبرنامج والمرحلي التدريجي النقل في
هذه مثل إدارة الفروع في قدرات بناء بهدف  وذلك األخرى،
ليشمل البرنامج لتوسيع  مقترحات لوضع والتوجه  البرامج

الجديدة... المناطق من المزيد

المجتمعية التعاقدات برنامُج
تنفيذ  آلية  حول التدريبي الجهد استمر   2006 عام خالل 
اللجان أعضاء ليشمل المجتمعية التعاقدات بطريقة المشاريع
المشاريع، وكذا االستشاريين وضباط نساء) المجتمعية (رجال/
بهذا المشاريع تنفيذ في  التدريجي التوسع  مع يتماشى بما
لجنة  132 عضو لتدريب تسع دورات عقد حيث تم األسلوب..
و3 ضباط  استشاريًا 13 وكذا والنساء) الرجال (من مجتمعية
166 استشاريًا،  فيها شارك دورات ثمان ُعقدت كما مشاريع،
من  26 مشاركًا.. المشاريع شارك فيها ودورة أخرى لضباط
هناك أنَّ  والتقارير النتائج أبرزت أخرى، ناحية
انخفاض نسبة وأنَّ للبرنامج، ُمْرضَية آثارًا مجتمعية
أسعار  مستوى عن  %50-25 بين تتراوح التكلفة
تنفيذ امتدَّ النتائج، تلك مع وتمشيًا بالمقاوالت. التنفيذ
المشاريع بطريقة التعاقدات المجتمعية ليشمَل قطاَعْي

والمياه. الريفية الطرق

الريفية الطرق قطاُع
الحصول تسهيل في هامًا دورًا الريفية الطرق تلعب
المواد أسعار وتخفيض األساسية، الخدمات على
العموم. وجه  على  التنموية العملية وفي  األساسية 
الحياة ومباشرًا—على كبيرًا الطرق—تأثيرًا وتؤثر
في معظمهم حيث يعيش في البالد، للسكان المعيشية
موزعون أنَُّهم عن ، فضًال تضاريس صعبة ذات مناطق جبلية

سكاني.  تجمع 100 ألف على أكثر من
عمليات المركزي بقيادة المستوى على قطاع الطرق نشاط اتسم
أو أنجزت التي المشاريع لمعظم ومكتبي ميداني وتقييم متابعة

طور التنفيذ. دخلت
 86 عليها الموافقة تمت التي المشاريع عدد بلغ ،2006 عام وفي
و35  الريفية، الطرق في مشروعًا 47 بين (توزعت مشروعًا
تدريب)..  مشاريع و4  المدن، في شوارع لرصف مشروعًا
العام خالل للقطاع مخططًا كان  ما  العدد هذا تجاوز وبذلك 
16.4 مليون  المشاريع لهذه التقديرية التكلفة وتبلغ .%64 بنسبة
أو بناؤها تم التي الريفية الطرق  طول  ويبلغ تقريبًا... دوالر
المناطق  في ُرصَفْت التي المساحات أما 316 كيلومترًا.. تأهيلها
منها  يستفيد مربعًا، 307,686 مترًا قرابة بلغت فقد حضرية
المشروعات المنفذة  عدد بلغ تراكميًا، شخص تقريبًا. 957 ألف
تقريبًا،  دوالر مليون بلغت 37 تقديرية بتكلفة 270 مشروعًا
وتصل  كيلومترًا،  1,485 حوالي الطرق هذه طول ويبلغ

مربع. متر 725,002 إلى الرصف مساحة
وورش تدريبية دورات تنفيذ في االستمرار العام خالل وقد تم
واستشاريي مشاريع ضباط قدرات تعزيز إلى تهدف عمل
باإلشراف يتعلق فيما  وخصوصًا الفروع، في  الطرق وفنيي
دورات   4 تنفيذ العام خالل تم حيث المجتمعية، والتعاقدات

الريفية. الطرق في تدريبية

إب ميدانيًا— النادرة/ المحلي المجتمع أفراد من تدريب
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السهول قمة إلى وادي الليم الهبوط من  .. سعيد بني طريق :8 اإلطار
السير بسبب لتعذُّر مواصلة ال األعلى)، الطريق (من التوقُّف عند آخر إلى الليم وادي من صعودًا تقلنا كانت التي السيارة اضطرت
وعرضه، زرافاٍت ووحدانًا، بعضهم الطريق طول على توزعوا األهالي من بل ألنَّ عددًا انجراف.. أو سيل أثر الطريق في انقطاع
لطريٍق صيانة أعمال يباشرون إنهم ذاك.. أو الساند الجدار هذا بمحاذاة قامته يفرد اآلخر الترابية، والبعض األرضية على منكب
مشروعًا كان تجاه ما والمسؤولية أحاسيس الوفاء تنافس في دواخلهم والملكية االنتماء مشاعر وصارت االجتماعي، الصندوق له َموَّ

بمعاناة أقل.. متجدد يومي عطاء وذروة ماثلة حقيقة قمة إلى عبره يهبطون طريقًا فأصبح الوجدان، لحلٍم يداعب
مزيد لتوفير جديدًا ساندًا جدارًا ُيقيمون كانوا الذين الرجال من عدٌد نهض
محمد مهدي غالب  قال  علينا»—كما «الغالي  الطريق لهذا  الحماية  من
الطريق).. المشاركين في صيانة وكان ضمن َوُمَرّبي في المنطقة، (مدّرس
تباشر بينما العمل، مجموعة تواصل بحيث علينا، المشاركون تناوب
والحديث استفساراتنا عن واإلجابة بنا الترحيب واجب أخرى مجموعة
السعيدي زيد علي محمد طاهر األخ/ مقدمتهم في كان انطباعاتهم..  عن
للطريق، المجتمعية اللجنة  ورئيس بالمديرية، المحلي  المجلس (عضو
التقوية أعمال على في اإلشراف يمارس واجباته المشروع—وكان ومنّسق

للطريق..). والحماية
المنطقة هنا، وكان سكان اإلطالق طريق على لدينا يكن ((لم ما معناه: قال
وهو إلينا، سوق اقرب للوصول—مثًال—إلى  كثيرة مشاقَّ  يتكبدون
وواصل: عليه.. نطل كنا الذي السحيق المنخفض إلى بيده وأشار علوجة..)).
التي الخدمات فيه تتوفر مركز  الفقيه—أقرب بيت  إلى الوصول أما ..))

3 – 4 ساعات..)).  منا يتطلب كان نحتاجها—فقد
......؟ –

خالل َوُيْسر بسهولة هناك إلى نصل ودعمه، االجتماعي الصندوق بجهود ثم وتعالى، سبحانه اهللا من كبير بفضل اآلن، اآلن؟ ((ال،
هذا لمثل الالزُم الوقُت أصبح كما الغذائية بنسبة 30–%40، المواد ونقصت كلفة نقل واحدة.. 30 دقيقة وساعة فترة تتراوح بين

.((..%75–70 يعادل بما النقل أقلَّ
جهود الحفر واخذوا بيدنا لنرى جبال المنطقة.. من أنها لنا قيل خاص، طابع ذات من حجارة مبنية جدران ساندة للطريق، شاهدنا عدة
الصفات من الوسام الرفيع هذا الطريق ُيْوَهُب أخرى علينا جميعًا—مرة الغالي لهذا وإهدائها األحجار هذه مثل الصخر الستخراج في

مدّرس..). أيضا وهو المشروع، عباس، محاسب علي الرحمن يوسف بلسان األخ/عبد المرة، (هذه
السيطرة يحاولون اللجنة) يوسف (عضوا محمد وسعد علي عبده الصيانة) وداؤود لجنة عبده (رئيس سعد عمر اإلخوة/ أيضا وكان
نهاية (الُمْنَجز المشروع ان َعلْمنا ومنهم الصيانة والحماية.. أعمال بمزيد من الطريق تغذية في اآلخرين يشاركون وهم حماستهم على
وأنشطة استشارات فضًال عن ومصارف لمياه األمطار والسيول.. وإسناد، وحماية شق، أعمال من مكون (2006 مطلع –2005

10 كيلومترات..  تقارب وأن طول الطريق تدريبية..
ريال).. مليون 1.5 (بحوالي الثقيلة الشق وإصالح معدات األحجار، وتوفير بالعمل، األهالي ساهم

منه—بصورة ويستفيد المجتمعية، التعاقدات بآلية ُنّفذ المشروع أن لنا أوضحوا وآخرون، (مواطن) السعيدي زيد علي محمد الحاج/
القرى  آخر من سكان عدد إلى باإلضافة سعيد، بني الليم وسهول وادي في مواطن آالف  6 من مباشرة—أكثر وغير مباشرة،

العالي...). والجبوب والَمْبَرك، وخريسان، والمجبان، وجحفلة، حدَّة، (مثل: المجاورة
وجدناه اندفعوا—لوحدهم—لحديٍث، حولنا تحلقوا ممن عددًا لكن الناس.. من عليها حصلنا التي والمعلومات باإلجابات قد اكتفينا كنا
(نسبيًا) القريبة الصحية الوحدة إلى الوصول أن على وجوههم، طقوسها السليقية تمارس الريف أهل وابتسامة قالوا، أهمية.. يقل ال
األسواق إلى والحيوانية الزراعية منتجاتهم ينقلون صاروا أنهم بعضهم وأضاف السابق.. من بكثير أقل وقتًا ويستغرق سهًال صار

هذه المنتجات.... من مزيد نقل على أكثر بالطريق، وكذلك على االهتمام تشجعانهم من السهولة والسرعة اللتين بكثير القريبة
–...؟.

والمواشي.... والمانجو، البن، مثل
توفيره على الصندوق حرص الذي التدريب أن  مفاده ما ليصلنا المتجّمعين من خلف بحماس صوته أحدهم رفع نودعهم، ونحن
و... والمتابعة، العناية من بالمزيد هذا الطريق إحاطة األهالي مواصلة والمستمر في أثره االيجابي المباشر له كان اللجان ألعضاء

المنطقة! لجبال البديعة األحجار
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 ، وملحة رئيسية مجاالت وضمن النوعي، الجانب تطوير االهتمام على تركز  2006 مشاريع إنجاز خالل  من أنه ويالحظ 
الصندوق فروع مع  / لدى العاملين المشاريع وضباط االستشاريين من لكل والمؤسسية البشرية القدرات وبناء بالتدريب اهتمت
لجان المجتمعية واللجان المستفيدة المجتمعات وتوعية تحريك  خالل من المجتمعية بالمشاركة االهتمام جانب إلى  الثمانية،
والمؤسسات والجهات الرسمية وغير  الرسمية والمنظمات األفراد المحلية، السلطات والفنيين، المقاولين صغار المستفيدين،

من االهتمام. كبيرًا حيزًا المستفيدين المحلية ولجان بالتجمعات بالتدخالت المتعلقة وأخذ االهتمام والخاصة. الحكومية
، الرسمية غير األهلية والمنظمات والخاصة الحكومية والمؤسسات الرسمية المنظمات من للكثير المؤسسي الدعم تقديم تم كما
المعلومات خدمات التطوير المؤسسي وتقديم إلى شبكات الحاسوب الهادفة وإنشاء على التدريب وتصميم الدعم ذلك اشتمل حيث

الضرورية. التجهيزات والمعدات إلى باإلضافة المؤسسات المعنية في البيانات وتحديث
التدريب قطاع

يضمن وبما االحتياج وبحسب ومتنوعة متعددة تدريبية مجاالت ويشمُل الصندوق، رئيٍس—شركاَء التدريُب—بشكٍل يستهدُف
قدراتها. ورفع وتطوير المستهدفة للجهات المؤسسي البناء في تطوير الفعلي اإلسهام

التالية: الجهات استهدفت مشروعًا، 66 قطاع التدريب في عدد المشاريع وبلغ
المنظمات غير الحكومية

أو واحدة محافظة في الجمعيات من عدد أو جمعية، كل الستهداف وفقًا وذلك هذا القطاع الفرعي في التدريب مجاالت تنوعت
المحاسبي النظام اإلداري، تنظيم الحسابات، التطوير التمويل، تدبير والتقارير، الخطط إعداد التدريب مجاالت وشملت أكثر.
مقترحات األهداف، وتوصيف السمكي  المخزون على الحفاظ وطرق الجائر االصطياد السمكي، المحاسبي والنظام الموحد 
، المحلية والسلطة التنموية الجمعيات بين الشراكة تعزيز ورش المنتجات، تسويق والتفتيش، والرقابة والتقييم المتابعة، المشاريع،

التدريب والدعم المؤسسي
المرحلة لتوجهات وفقًا للتنمية االجتماعي للصندوق المتسارع التطور مواكبة على المؤسسي والدعم التدريب وحدة تحرص
االستغناء يمكن وال تنموية، لكل مؤسسة ومستمرة مالزمة عملية المؤسسي التدريب والدعم كون من (2008–2004) الثالثة
وتبادل الناجحة، من التجارب واالستفادة الكفاءات، ورفع المهارات، وصقل وتطوير القدرات، تنمية في دور من لذلك عنهما—لما

الحديثة.. التقنيات مع المستجدات والتعامل ومواكبة األداء تحسين شأنه من ما كل واستيعاب الخبرات،
التقديرية  اإلجمالية التكلفة مشروعًا، وبلغت 98 عليها والموافق التنفيذ وتحت المنجزة المشاريع عدد بلغ ،2006 عام وخالل

(الجدول 12). دوالر مليون 2006 حوالي 2.4 لمشاريع
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عن تحسين ، فضًال مختلفة تنموية مجاالت في الخبرات وتبادل
والتفصيل، الخياطة الكمبيوتر مثل فنية جوانب في المهارات
.... اليدوية ،الحرف الخزفية والصناعات السيراميك الكوافير،

الخ.
جمعيات  منها ومنظمة جمعية  50 حوالي االستهداف وشمل
والحديدة.. وحجة وعمران وصعدة تعز محافظات في منفردة
جماعي بشكل التدريب من اإلدارية هيئاتها استفادت وجمعيات
وتنموية وريفية  وأهلية  وسمكية خيرية جمعيات  بينها  من
محافظات وتتبع ، البيئة  أنصار وأندية منتجة  أسر ومراكز
وعدن شبوة سقطرى) الوادي، (الساحل، حضرموت ، المهرة

والبيضاء. والمحويت وتعز والضالع ولحج
التجمعات المحلية

تشكيل وتدريب في هذا المكّون التوسَع في التدخالُت تستهدُف
المنظم الجماعي التمكين والعمل وغرَس بذور المستفيدين، لجان
باستغالل (وذلك وأعضاء اللجان المشكـَّلة المجتمع أعضاء بين
يعاني ومعوقات مشاكل لحل محليًا المتوفرة والخدمات الموارد
شملت جوانب على التركيز تم هذا اإلطار منها المجتمع). وفي
تتحمل تنموية منظمات إلى الفعالة المجتمعية اللجان تحويل
وصقل مجتمعاتها، احتياج وحسب مفعلة تنمية إحداث مسؤولية
طابع ذي تنموي دور للعب المجتمعية اللجان مهارات وتنمية
المجتمعية المشاركة وفعاليات  أنشطة كلفة  وتخفيض مستدام،
الريفية المناطق من الجامعيين الخريجين تدريب خالل من
مبدأ العمل على استنادًا المجتمعية المشاركة أنشطة لتنفيذ بعض

الطوعي..

المياه  لمشاريع 210 لجان وتدريب تشكيل التدخالت وشملت
 70) وإب وعمران فروع ذمار في والطرقات والصحة والتعليم
أعمال  في للمستفيدين 8 لجان وتدريب مجتمعية لكل فرع) لجنة
ريمة) (محافظة الريفية الطرق لمشاريع والتشغيل الصيانة
 2006 لعام  عدن  فرع لمشاريع  مجتمعية  لجنة   42 وتشكيل
باإلضافة والصيانة..  والتشغيل  والتنظيم  اإلدارة  في وتدريبها
حضرموت  سقطرى/ جزيرة في مزارعًا  20 تدريب إلى
جمعيات وتأسيس  النخيل، أشجار وتكاثر زراعة مجال  في
بعض تتوفر فيها التي الريفية وشبه الريفية في المناطق قاعدية
ومدى الجغرافي، والموقع السكان، (عدد األساسية المعايير
مؤشرات وارتفاع التواصل، على المساعدة الخدمات من ُقْربه
والعمل سياسة التعلم على التأسيس عملية التعليم). وتعتمد نسبة
فيها تتواجد التي المناطق احتياجات تحريك وبهدف بالمشاركة
دراسات مثل تنفيذ مكونات المشروع الجمعيات. ويتضمن هذه
مشاريع فيها مناطق لخمس وتقييم اجتماعي وحراك أولية
والمحاسبية اإلدارية األمور في وتدريب للصندوق، منجزة

وإعداد الخطط.
الخاص القطاع

تشمل مختلفة  فئات الفرعي القطاع هذا ضمن تندرج 
الريفيين والطلبة المقيمين والفنيين والمهندسين االستشاريين
الخاصة، التدريب ومراكز الجامعات، من التخرج حديثي
تزاول التي األخرى والفئات والنحالين المقاولين صغار وكذا
ومهارات قدرات بتعزيز الصندوق ويهتم للدخل. مدرة أنشطة
هذا فعالة. بصورة مهامها بأداء القيام من لتمكينها الفئات هذه
االستشاريين وخاصة الجهات هذه بعض تعريف إلى باإلضافة
واللوائح والنظم بالسياسات المتعلقة بالجوانب والمقاولين

بالصندوق. التعاقدية الخاصة واإلجراءات والمعايير المالية
يلي: ما العام خالل التدخالت أهم وتضمنت

المجتمعية  اللجان وتدريب تشكيل بهم المناط المدربين •  تدريب
إلى إضافة ، (PLA) بالمشاركة والعمل التعلم آليات في
التدريبي البرنامج هذا ويندرج التدريب. ضباط بعض
 RRA,) المجتمعية المشاركة منهجيات سلسلة ضمن
المنهجيات في للتطورات نتيجة جاءت التي (PLA
المجتمعات المحلية تمكين مبدأ على ركزت التنموية والتي
تعلم عملية وضمان المجتمع والعمل معه تفعيل طريق عن
وما ذاته اكتشاف على القدرة لديه يصبح حتى االتجاه ثنائية
وخبرات، واستغاللها وموارد وفرص من قدرات به يحيط

يريدها. التي إلى نوعية الحياة بها الوصول بهدف

الجامعات الريفيين) للعمل  خريجي •  تأهيل استشاريين (من
مفاهيم وقضايا التأهيل وتضمن وصنعاء. فرعي ذمار مع
مجال في وتدريبًا االجتماعية، المشكالت وتحليل التنمية
وتطبيقًا اللجان، وتشكيل (PLA) بالمشاركة والعمل التعلم
عمران فرَعْي عمل إطار  في اللجان تشكيل  في ميدانيًا

وصنعاء.

في مجاالت  وذلك واالستشاريين، المشاريع ضباط تأهيل  •
الضباط في كفاءة رفع االستراتيجي، بهدف التخطيط مثل
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لتدريب لتأهيلهم المتميزين واالستشاريين الصندوق فروع
هذه لتمكين المجتمعي المنشأ ذات والمؤسسات المنظمات
عناصر توفير إلى باإلضافة خدماتها من تحسين المنظمات
لفروع مدربين تدريب متابعة إلى باإلضافة لها.. االستدامة
مجال التعلم في سابقتين دورتين في شاركوا الصندوق ممن
المشاريع ضباط وتدريب ، (.P.L.A)بالمشاركة والعمل
وتحديد تحليل مجال التابعين للصندوق في واالستشاريين
المؤسسي البناء دراسات وتنفيذ التدريبية االحتياجات
لتحديد واالستشاريين المشاريع ضباط تأهيل بهدف
تستهدف مشاريع وتطوير المحافظات، دواوين احتياجات

استشاريين مدربين تدريب عن  فضًال الدواوين.. هذه
محافظات من االستراتيجي والتخطيط المحاسبة في محليين
قاعدة توسيع  بهدف  وذلك والمهرة..  وشبوة  حضرموت 
الجمعيات تدريب من لتمكينهم أعاله المجالين المدربين في

الصندوق. من دعم تحصل على التي والمؤسسات

المقيمين وصغار  والفنيين االستشاريين المهندسين تدريب  •
االستشاريين المهندسين تدريب على اشتمل حيث المقاولين،
ببعض وتعريفهم الجودة على الرقابة مفاهيم توحيد في
والتنفيذ التصميم أثناء حدوثها يتكرر التي الشائعة األخطاء

مثل تحاشي وأساليب المشاريع، على الموقعي واإلشراف
المقيمين الفنيين وتدريب األداء.. وتحسين األخطاء هذه
اإلشراف وأساليب طرق في صنعاء فرع لمشاريع التابعين
بالمهام الفنيين تعريف بهدف اإلنشائية للمشاريع الفني
المكلفين االستشاريين المهندسين قبل من لهم الموكلة
واستيعاب المشاريع، هذه مثل لتنفيذ الصندوق قبل من
بجودة المشاريع تنفيذ لضمان وذلك المهام، لهذه الفنيين
صغار بعض تدريب إلى باإلضافة وقليلة األخطاء. متميزة
آلية في لتوعيتهم وصنعاء ، إب التابعين لفرعي المقاولين
أفضل تتبع التي والتعاقدية الفنية واألساليب الصندوق عمل
وتنفيذ العروض وتقديم بالمناقصات والمتعلقة الممارسات،
التحكم وكيفية المجتمعية، والمشاركة اإلنشائية المشاريع
وتجنب األخطاء اإلنجاز في والسرعة المشاريع جودة في
جودة على تؤثر والتي المدنية، أثناء تنفيذ األعمال الشائعة

التنفيذ.

مديريَتْي في نحالين تدريب وشمل النحالين. تدريب مواصلة  •
الدورات من لسلسلة كمواصلة وذلك (إب)، والنادرة السدة
مختلفة، محافظات في النحالين استهدفت التي التدريبية
لتدريب كبيرًا احتياجًا هناك  أن  تبين خاللها من والتي
واعتماد مبسطة،  بمنهجية ميدانيًا المبتدئين النحالين 
المتوفرة محليًا العينية األدوات واستخدام الميداني، التطبيق
للنحالين تدريب إلى األساسية.. باإلضافة النحلية للعمليات

(الحديدة). والزيدية القناوص مديريَتْي في الريفيين
الحكومية المنظمات

وكوادر الصندوق الصندوق فروع مدراء رفع قدرات بهدف
تنفيذ تم االستشاريين، وبعض والفروع الرئيسي المقر  في
خاللها تعرف التوريدات، مجال في تدريبية عمل ورشة
مقارنة خالل إجراء من التعاقدية اإلجراءات على المشاركون
المشابهة واإلجراءات الدولي البنك يتبعها التي اإلجراءات بين
نظام على تدريبية دورة ُنظمْت كما الوطني.. المستوى على
بعض كوادر شارك فيها (SPSS) اإلحصائية البيانات تحليل
المشاركين مهارات واالستشاريين، واستهدفت رفع الصندوق
تحليل في المتخصصة الكمبيوتر أنظمة استخدام يخص فيما
هذا في العاملين االستشاريين مع التعامل وبغرض البيانات
دورتين إلى باإلضافة اإلحصائية.. النتائج وتفسير المجال
استهدفتا بالمشاركة،  والعمل التعلم آلية مجال في تدريبيتين 
إطار في  وذلك المشاريع، وضباط الصندوق فروع مدراء 
إلى المجتمعية  المشاركة بعملية لالنتقال الصندوق جهود
االستغالل تفعيل خالل المجتمعات المحلية من تمكين مرحلة
الذات.. على واالعتماد والمحلية، الذاتية لمواردها األمثل
دعم برنامج ضمن الميدانية الفرق أخريين ألعضاء ودورتين
المدربين تدريب مجال في (SFD/DLDSP) الالمركزية
الخطط في ميداني تدريب لتنفيذ التأهيل من المزيد إلعطائهم
لألدلة وفقًا البرنامج ألنشطة والتنفيذ المتابعة والموازنات، وكذا

أعاله. البرنامج من قبل تطويرها تم التي

القوانين مجال في األولى التدريبية التوعوية الدورة
العامة للتطوير اإلدارة بعمل العالقة ذات واللوائح

المحلية اإلدارة وزارة المحلية، بالمجالس
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المحلية والسلطة التنمية جمعيات بين الشراكة تعزيز :9 اإلطار

تدخالت الختامية من المرحلة والسلطة المحلية (CDOs) المحلية المجتمعات جمعيات تنمية الشراكة بين تعزيز برنامج مّثل
وغيل  سعد وخميس بني مديريات (وهي السوادية خمس تنموية في 52 جمعية استمرارية وضمان تفعيل استهدفت التي الصندوق
الجمعيات هذه التوالي.. وكانت على وعدن– وتعز والمحويت وحضرموت البيضاء محافظات في ودار سعد) والمخا يمين بن
من وبتمويل ،2003–1999 الفترة خالل  التخطيط وزارة إشراف تحت المحلية المجتمعات تنمية برنامج قبل من أسست قد
تم ،2004 لسنة ،91 رقم الوزراء وفقًا لقرار مجلس الصندوق إلى البرنامج هذا إسناد وبعد . لألمم المتحدة اإلنمائي البرنامج

التالية: اإلجراءات اتخاذ
يلي: في المرحلة االنتقالية، وشمل ما الصندوق تدخل : أوًال

واحد). عام االنتقالية(حوالي للبرنامج في المرحلة التشغيلية النفقات تغطية .1
استهدفت مختلفة عمل ورش عقد ذلك وتبع دولي. خبير إلى باإلضافة محلي عمل فريق عن طريق منهجيًا تقييمًا تقييم البرنامج .2
آللية العريضة الخطوط إعداد بهدف وذلك اإلقليمية والمنسقين.. الوحدات مدراء وكذا والخمسين، الجمعيات االثنتين عن ممثلين
مع التواصل من الجمعيات لتتمكن تلك الصندوق، في المتبعة اآللية وفق ودعمها الجمعيات، من البرنامج مخرجات مع العمل

المعنية.. المديريات المحلية في المجتمعات تستهدف أنشطتها التي وتفعيل برامجها
تعزيز الشراكة : برنامج  ثانيًا

الجمعيات، هذه بها تقوم األعمال التي طبيعة على عن قرب التعرف اشتمل على بحيث الصندوق.. خاتمة لتدخل هذا اإلجراء ومثل
طابع عالقة ذات إرساء خالل المحلية من والسلطات المنظمات هذه بين ربط إيجاد وكذا وتوعيتها، لمواصلة أنشطتها.. ومساندتها
الدورات وورش من تم تنفيذ عدد الخصوص، وبهذا أخرى). جهة (من ورقابي إشرافي طابع جهة) وأيضا ذات (من مساند وداعم
وتوعيتها الجمعيات تنشيط التدريب الخمس. وشمل في المديريات المحلية  الجمعيات والسلطات جميع استهدفت الموقعي التدريب
ذات واللوائح القوانين ضوء في وذلك المحلية، التنمية في المجتمعية المشاركة تفعيل مفاهيم وكذا الضرورية، التنموية بالمفاهيم
الشراكة تعزيز باإلضافة إلى المحلية.. السلطات وبمشاركة – ولوائحه المحلية السلطة وقانون الجمعيات، قانون بما فيها العالقة –
هذه عن نتج وقد معًا.. المحلية والسلطة التنموية الجمعيات ممثلو فيها شارك ورش خالل المحلية، من والسلطة بين الجمعيات
العالقة المستقبلية وطبيعة المحلية والسلطة الجمعيات لألدوار المتبادلة بين تحديدًا للشراكة، تضمنت وثيقة تعزيز توقيع الورش

بينهما.
البرنامج عن يتحدثون والمدّربون المشاركون

المشاركين انطباعات
معروفة تكن التي لم الذاتية بالمبادرات الخاصة المحلية السلطة لقانون التنفيذية الالئحة من الباب التاسع تفعيل بفكرة إعجاب •

لديهم.
التدريب. وفريق المشاركين وبين أنفسهم، المشاركين بين الخبرات وتبادل المثمر بالتعاون إشادة •

خدمات وتقديم جمعياتهم، في تفعيل ستسهم والمهارات التي المعارف من بأكبر قدر االستفادة، والخروج في الرغبة إظهار •
القدرات. بناء إلى باإلضافة مناطقهم.. وتطوير تنمية في الفاعل بمستوى أفضل للمستهَدفين، واإلسهام

انطباعات المدربين
وإهتمام. بمسؤولية بدورها للقيام لتفعيلها الجمعيات تجاه المحلية للسلطة واإلشرافي الداعم الدور تعزيز •

خالل عملها مع للجمعيات االدارية الهيئات لبعض الخبرات والمهارات المكتسبة من المحلية المجالس إستفادة إمكانية إبراز  •
صحيحة. أسس وفق التنموي العمل تفعيل بهدف السابق البرنامج

المستهَدفة. لفئاتها المقدمة وخدماتها أنشطتها وتطوير تفعيل بضرورة الجمعيات استشعار •
على المشترك والحرص الثقة على قائمة المعنية)، تكون المديرية (في المحلي والجمعية المجلس بين إيجابية أجواء توفير •

التنموية... العملية في ومؤثر فاعل كشريك التنمية في الجمعيات دور تفعيل
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المؤسسي الدعم قطاع
المجتمعية، التنمية اإلنتاجية، وتحقيق الخدمات تقديم في يشاركون الذين الصندوق شركاء قدرات بناء إلى القطاُع هذا يهدُف
المجاالت بعض في تدريبهم خالل من الشركاء هؤالء لدى االستدامة تعزيز إلى المشروعاُت وقد هدفـَْت محو األمية... وكذا في
الضرورية التجهيزات بعض توفير إلى باإلضافة منظمة)، كل احتياج بحسب جميعها، في (أو  التدريب قطاع في المذكورة 

البيانات... وقواعد المؤسسية واألنظمة
مشروعًا. 32 القطاع هذا في بها االلتزام تم المشاريع التي عدد وبلغ

الحكومية غير المنظمات
التالي: النحو والتقييم وعلى والمتابعة القدرات وبناء المؤسسي الدعم بين الفرعي القطاع في هذا المشاريع توزعت

وعمران وتعز وشبوة والمحويت حضرموت والمهرة محافظات في الجمعيات والمنظمات قدرات لبعض وبناء مؤسسي دعم
واالحتياج يتناسب والجماعي وبما الفردي بشكليه القدرات المؤسسي ورفع البناء االستهداف وشمل ولحج. وإب والبيضاء والحديدة

التالية: والمنظمات للجمعيات الفعلي

األحالم...! تتحقق هكذا :10 اإلطار

ملموسة.. وهكذا وأمنياٍت، فأصبحت اليوم حقيقة أحالمًا التي كانت األشياء هي وكم أن تتحقق، ونحب جميلة! أشياء ونتمنى نحلم ما كثيرًا
الصندوق بل في مصباح.. في ليس ماردًا، ولكنه يملكون بأنهم أحسوا أخيرًا ألنهم بالطموح.. تتميز مجال النحل، في العاملين أمنيات كانت

تريد. ما ليعطيك أناملك بأطراف تتلمسه أن ويكفي للتنمية، االجتماعي
غاباتهم.. أشجار تحت مزارعهم، أو أسوار أو منازلهم، عتبات عند لهم سُتهَدى الحديثة والمهارة القّيمة المعلومة يومًا بأن النحالون يتخيل لم
الحراسة الشامخة غرف وفي بل مساجدهم، أو دواوينهم في المجتمعات مع يتواجد أن يومًا يتخيل لم (المدّرب) بالهدية أنَّ الُمْرسل حتى
جميًال وشاحًا بالتشارك ينسجون التدريب أيام خالل فتراهم والمدربين، النحالين بين كامل شبه ذوبانًا هناك أن فتحس األودية.. أعماق في

وعميق. دافئ وجدان النابعة من والمحبة واأللفة التعاون بأجمل خيوط ويطرزونه الخبرات والمهارات من
والشعر (إب) (تعز) الوازعية في مديريات ،(2005) الصندوق قبل من المنفذ النحالين، تدريب برنامج من الثالثة المرحلة في هذا حدث
األولى المرحلة وكانت (إب).. والنادرة السدة مديريَتْي قرى معظم (2006)—لَيُعمَّ الرابعة مرحلته وتواَصَل—في (صنعاء)، وحراز
وأبين وشبوة حجة على الثانية (2004) المرحلة بينما ركزت والضالع، والحديدة وإب تعز محافظات  في ُنّفذت قد  (2002–2001)

وحضرموت..
الدواب بصعود ُيفاجأون قمم الجبال أعالي في القابعون فالنحالون أيضًا، ب وتعجُّ وإكبار، إعجاب حالة في أن الكل تحس هذا المشروع في
أن وألمًا نبيًال. كما ووقتًا جهدًا ذلك كلفه ولو الخبرة ونقل المعلومة إيصال على يصر الذي المدرب وبصحبتها بأدوات التدريب، المحملة
مساًء.. أيضا يتوافدون حيث الصباحية، بالفترة يكتفون وال بل كاملة، التدريب أيام في الحضور على المتدربين المدرب يعجب إلصرار
فال ُتَقدَّم مقابل! بدون هذا كل مشاكلهم بإسهاب. ويتدارسون المعلومات خالله الليل، يتبادلون من متأخرة لساعات المدرب يسامر من ومنهم

شيء منهم.. أي أولئك أخذ لرفض بالحرج يحسون المتدربين ضيافات للمدّربين، وتجد
واستخدام الميداني، التطبيق واعتماد بمنهجية مبسطة، ميدانيًا مبتدئين نحالين التجربة—أهمية تدريب خالل أدرك—من قد الصندوق وكان
قياس بهدف ميدانية تحليلية دراسة نـُفذت ثم التدريب، بدأ هذا األساس األساسية.... وعلى للعمليات النحلية المتوفرة محليًا العينية األدوات

الدورات.. تلك عن الناتج األثر
في تعمل جديدة وكوادَر ونحالين أكاديميين مدربين من متنوعة دائمًا التدريب فرق يجعل فهو التعلم، بمبدأ االجتماعي وإليمان الصندوق

والمبادرة.. والنشاط الحديثة والمعلومة العميقة بين الخبرة ويجمعون مختلفة، نحلية لمؤسسات وينتمون المجال، هذا
التجارب، فأصبحوا يطبقون المدربين، لدى البحثية أحيا—وبشكل غير مباشر—الروح بل فقط، النحالين يخدم هذا البرنامج يعد لم حقيقة

الحياة. ويكتبونها بإكسير الممارسة، واقع أبحاثهم من ويثرون
في الحنحنة خالد الحديث) و(النحال ار، صالح العصَّ الدرب، ذي في النوب) (مجنون على النحالين: فهناك ألقابًا يطلقون المدربون أصبح
مع بأنك معهم وأنت تحس الذين النحالين وغيرهم من بصيرته.. يفقد ولم بصره فقد النحل) الذي (باحث القحيف ومنصر األعلى.. مفتاح
حكومية نحلية، بربطهم بمؤسسات قام الصندوق وقد الخبرة.. من ثروة فهم خباياها، كل يعرفوا ويحبون أن لهذه المهنة، أنفسهم وهبوا أناس
(نتيجة النقطاع طويلة لمسافات المشي لكن تعب.. هناك نعم، اإلمكان. قدر فيما بينهم واالستفادة منهم وإفادتهم التواصل ليسهل وأهلية،
والورود الحمراء الجميلة.. األخضر بالعشب المكسوة المنحدرات بتلك المرور عند وخاصة نزهة، بمثابة يأتي السيول) بسبب الطرق
محشوة تكون باالبتسامات، وأحيانًا مدرب، محالة  لكل رغيف نصف من مكونة وجبة عشاء المدارس—بعد أرضيات النوم على أما

أحد.. ينساها التي ال النادرة بالضحكات—فهو من الذكريات
أيقنوا أنهم  البرنامج).. خالل نظمت دورة من 50 المستفيدين إجمالي (ُهْم من 80 قرية نحاًال 1,430 قلوب في جميلة ذكرى ذلك كل ويظل

بالتنمية...! نابضًا قلبًا أصبحت بل للتنمية، صندوق مجرد تعد لم جهة حساباتها.. في والمهمشين والمرأة الفقراَء تضع جهة مع أمان في
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لخمس جمعيات موقعي تدريب منفردة: استهداف جمعيات  •
مجاالت وشملت وشبوة. والمهرة حضرموت محافظات في
اإلدارة، التخطيط، جمعية) كل احتياج (بحسب التدريب
المدرة للدخل، للمشاريع الجدوى دراسات الرقابة والتفتيش،

المبسط... المحاسبي والنظام المحاسبة

في جمعيتين يتبعن مدربات تدريب جمعية: من أكثر استهداف   •
التقليدية، المعاوز مجال حياكة في شبام حضرموت/ وادي
بحسب للجمعيتين (محاويك) توفير إلى باإلضافة وذلك 
وتدريب الهيئة اإلدارية موقعي ألعضاء تدريب االحتياج؛
التجهيزات وتوفير الجمعيات بعض لمدربي تخصصي
10 جمعيات  الضرورية بحسب االحتياج، استهدفا والمعدات
وحضرموت والمهرة تعز  محافظات في  مختلفة ومراكز

وإب. ولحج والبيضاء والحديدة وعمران وشبوة

رياضية: ونواٍد جمعيات تديرها عامة مكتبات وتجهيز تأسيس   •
الصندوق التي دعمها  العامة المكتبات ضمن سلسلة  وذلك
االستهداف في مناطق تركيز مع المحافظات، من عدد في
لألطفال وأخرى مكتباٍت عامة ثانوية، وتشمل ومدن ريفية

والبيضاء. وتعز محافظات المحويت وإب في والشباب

التحقق بهدف مؤسسي: ودعم تدريب مشاريع وتقييم متابعة  •
من عدد في تنفيذه سبق الذي التدريب من من مدى االستفادة
من في أكثر الصندوق دعمها التي الجمعيات والمؤسسات
وأْن سبق لمدربين والتقييم المتابعة عملية َوُأْوكَلت محافظة..

المجاالت. هذه في تدريبيًة دوراٍت نفذوا
الحكومية المنظمات

المركز دعم قدرات الفرعي القطاع هذا االستهداف في شمل
الثانية) (المرحلة العمل وبحوث االجتماعية للدراسات اليمني
قاعدة شبكة وصيانة تشغيل  مجاَلْي في  التدريب خالل من
التجهيزات توفير جانب إلى وذلك واإلحصاء، البيانات
إلى باإلضافة إلكتروني.. موقع وتصميم الضرورية والمعدات
بوزارة والتدريب إدارة التطوير المؤسسي قدرات ببناء القيام
المجاالت، هذه في للوزارة العام الدور لتعزيز المحلية اإلدارة
الضرورية والمعدات التجهيزات  بعض  توفير عن فضًال
يجري كما اليومية.. مهامها تنفيذ في لمساعدتها المعنية لإلدارة

العاصمة أمانة نوادي في احد مكتبة عامة وتجهيز إنشاء تنفيذ
ومساعدتهن النساء، لدى والرياضية الثقافية الجوانب لتنمية
الترويحية األنشطة خالل من الفراغ من أوقات االستفادة على

المختلفة.
المحلية المجالس

مشاريع—يندرُج ثالثة خالل المجالس المحلية من استهداف تم
المحلية الذي والتنمية الالمركزية برنامج دعم ضمن منها اثنان
اإلنمائي والحكومة المتحدة األمم وبرنامُج الصندوُق فيه يساهم
على المشروعين مكونات اشتملت حيث آخرون.. وممولون
للمشروع متابعة ُيعتبر والذي الثانية) (المرحلة البرنامج أنشطة
الصندوق مولها التي المشاريع يصاحب وهو الُمْنَجز، األول
والحديدة عمران في كل من محافظات البرنامج هذا إطار في
قدرات تطوير في االستمرار الجديد التدخل وتعز. ويستهدف
التنموية المجاالت في التنفيذية والمكاتب المحلية السلطة
بالتخطيط والتمويل األنشطة ذات العالقة ومواصلة المختلفة،
إلى االنتقال عملية تدعيم وكذا المحلية، للتنمية الالمركزي

السلطة.. أداء على الجماهيري وتفعيل اإلشراف الالمركزية
المعافر مديريَتْي موازنة دعم في الثالث المشروع وتمثل
لمساهمة أيضا مواصلة وهو ،2006 لعام تعز بمحافظة وحيفان
سبق (إذ المحلية والتنمية الالمركزية دعم برنامج الصندوق في
من كل بين الشراكة إطار في للمديريتين الدعم تقديم للصندوق
المحلية، وكانت اإلدارة اإلنمائي ووزارة المتحدة األمم برنامج
اإلدارية األجهزة الجديُد التدخُل  ن  وسيمكُّ ملموسة)  نتائجه 
تنموية استثمارية أنشطة وتنفيذ قدراتها تطوير من والتنفيذية

المديريتين. في
متكاملة مؤسسي بناء دراسة تنفيذ إلى آخر مشروع هدف كما
دور تفعيل بغرض عمران محافظة ديوان إدارات لجميع
من وذلك ولوائحه، المحلية السلطة قانون ضوء في الديوان
االحتياجات وتحديد العملية، لهذه تحليلي أساس وضع خالل
المحلية— اإلدارة وزارة ومساندة التدريبية، وغير التدريبية
(بشكل المركزية لدعم الوطنية خاص—واإلستراتيجية بشكل

الدواوين.. وضع حول بالمعلومات المتعلقة الجزئية في عام)

إب النادرة، العسل— من إنتاجهم لزيادة نحالين تدريب
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الثقافي التراث مشاريع على معظم االستفادة المباشرة مفهوم ينطبق ال *

الثقافـــــــي التـراث

المشاريع  عدد 100% من عن يزيد ما وهذا (الجدول 13)، دوالر مليون بحوالي 3.1 ُتَقدَُّر بتكلفة مشروعًا 25 الصندوق طور
دوالر).  مليون قرابة 1.4 فيها االستثمار حجم (بلغ المشاريع هذه من 7 تم انجاز وقد التقديرية.. وتكلفتها المخطط لها

(وصلت  منها 38 مشروعًا ُأنجَز دوالر.. مليون تقارُب 23 بكلفة تقديرية 155 مشروعًا، إلى المشاريع عدُد وصَل تراُكميًا،
ماليين دوالر).  5 يقارُب ما إلى فيها االستثمارات

طابع مشاريع ذات ثالثة أنشطة تنفيذ إسناد خالل من قدراتها، من لالستفادة جهات أجنبية مع الصندوق تعاون تواصل وقد
االجتماعية.. والعلوم لآلثار الفرنسي المركز مع المشتركة األنشطة من مزيد وإقرار بصنعاء، األلماني لآلثار إلى المعهد أثري
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، األمم قبل منظمة من وذلك الثقافي، للتراث في مشاريعه ماليًة للمشاركة مَنَحًا الصندوُق َوَتلقَّى
إن إلى اإلشارة وتجدُر الصندوق). تمويالت سلة في تصب العامة التي والمنح القروض (فضًال عن األمريكية السفارة وكذلك
تدخالته عام—ونوعية الصندوق—بشكل أداء في عن ثقتها يعبر مما المانحة نفسها، الجهات من كمبادرة جاء المنح هذه تقديم

الخصوص. وجه على الثقافي، التراث مجال في
والمحلي. المركزي المستوى على الجهات المعنية مع هذه اعماله على تنسيق يحرُص الصندوَق أنَّ القول، ويلزم

طويلة الكبرى المشاريع في تنفيذ جديدة مراحل خالل من يتناَمى الثقافي التراث قطاع تجاه الصندوق التزامات حجم أخذ وقد
في شبام/كوكبان، الكبير قادمة—والجامع سنوات خمس لمدة تنفيذه يمتد أن يمكن الذي بصنعاء، الكبير األمد—كالجامع 

تعز... في االشرفية ومسجد ومدرسة
بصنعاء الكبير الجامع وصيانة ترميم مشروع

متميزة، دولية إشراف خبرة المزخرفة تحت الخشبية السقوف في والمتمثلة المشروع، من تنفيذ األكثر حساسية الجوانب بدأت
المعماريين  من  50 درب حيث والملونة, المزخرفة لألخشاب الدقيق  الترميم في للعمل  يمنية كوادر وإعداد تدريب وتم 
انتهت  وقد الترميم. أعمال في للمشاركة 18 منهم اختيار بعدها نظريًا وعمليًا، وجرى كال الجنسين) تدريبًا (من واآلثاريين
وبمشاركة متخصص، إيطالي معهد مع بالتعاون الكبير للجامع األثري الخشبي السقف مصندقات لترميم التجريبية المرحلة
المزخرفة األخشاب وصيانة ترميم أعمال في فنية كوادر لتأهيل التدريب من مزيدًا البرنامج ويتضمن مجربة، يمنية كوادر

ومعايير عالمية. علمية األثرية بطرق
العالية. والفنية التاريخية القيمة ذي والملون المزخرف الخشبي السقف من ألجزاء الدقيق  الترميم  أعمال انجاز تم وقد
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تأكيد وإعادة ومعالجة، وتثبيت، وتنظيف، توثيق، من المعروفة الترميم مراحل عبر نهائية بصورة مصندقات عدة رممت فقد
كما العالمية. التاريخية المعالم على الحفاظ في الُمتـَّبـََعة الدولية المعايير ووفق عالية ومحافظة، بطريقة مهنية واأللوان للزخارف
المكونات  وكذلك التوسع، ومراحل البناء وعناصره، تاريخ أكثر عن حقائق لمعرفة وإنشائية أثرية 8 مجسات من أكثر ُأنجزت
يمنيٌّ فريٌق األثري البحث بأعمال ويقوم معمليًا.. المكونات بعض  بتحليل  باالستعانة وذلك اإلنشائية، وحالته  للبناء األساسية

أيضًا. دوليين خبراء إشراف تحت مختصٌّ
الجصية الزخارف وتنظيف استخراج  في  البدء تم فقد كبيرًا، شوطًا الجدارية والكتابات للزخارف  التوثيق  عملية قطعت كما

خبراء دوليين أيضًا. إشراف تحت يمنيين مختصين يد للمحراب الغربي على
الجديدة المياه المواضئ ودورات مبنى انجاز في آخر، يستمرُّ العمُل اتجاه وفي
وأكثر  مياه 60 دورة من أكثَر لتستوعَب منه) الغربية الجنوبية الجهة (في للجامع
كوادَر األعمال—تدريُب هذه يجري—مع أنه ذكره الجدير ميضأة. سبعين من
كوادَر إيجاد طريق على العمل مراحل مختلف في المشاركة خالل يمنيٍة من

مستقبًال. والصيانة الترميم أعباء تحمل على قادرٍة مؤهلٍة وطنيٍة
شبام/كوكبان لجامع األثري التوثيق

خالل من ومحيطه، الكبير، كوكبان شبام لجامع األثري التوثيق أعمال في البدء تم
المزيد لمعرفة وطني متخصص فريق يد على األثرية المجسات من عدد تنفيذ
األضرار مسببات على أيضًا وللوقوف الجامع، بناء ومراحل المنطقة تاريخ عن
تم كما للترميم.. المثلى الطرق إلى والوصول الجامع منها يعاني التي اإلنشائية
المعماري المحيط مع يتناسب بما الجديدة الوضوء مرافق بناء أعمال استئناف

والتاريخية للمبنى. والقيمة المعمارية

التاريخية زبيد مدينة القرتب، باب

والعمراني الثقافي زبيد تراث على الحفاظ أجل من :11 اإلطار
تأسيسه تم الذي جامع األشاعر ففيها المعالم التاريخية.. من كبير على عدٍد وتحتوي اليمن، التاريخية في المدن أهم واحدة من زبيد مدينة تعتبر
الثامنة للهجرة. وتؤكد السنة في َوَسلَّم) عليه وآله اُهللا (صلى الرسول قبل من توجيهات األشعري وبموجب موسى أبو الجليل الصحابي من قبل
من  عهودًا المدينة وشهدت 204 هجرية.. عام زياد بني لدولة وعاصمة كمدينة أختطها من أول كان زياد بن عبد اهللا المصادر التاريخية أن

بعد. فيما الدول من لعدد عاصمة وكانت ومتالحقة، مختلفة تاريخية فترات في واالزدهار التطور
عام منذ العالمي التراث مدن قائمة في للتسجيل مؤهلة جعلها ومعماري مميز عمراني وبطابع تاريخية بقيمة المدينة تتمتع لذلك ونتيجة

...1993
نتيجة وذلك الخاصة.. ذلك المنازل في بما التاريخية، المباني واهتراء حالة تدهور أهمها من المشاكل، العديد من من تعاني المدينة ولكن
األمر وهو العام.. الذوق والتغيير في الحداثة، وضغوط التقليدية، والعلمية اإلدارية لوظائفها ولفقدان المدينة االقتصادية، لتدهور األوضاع

الخطر.. تحت التراث العالمي في قائمة المدينة وضع إلى 2000 في عام الذي أدى
لتمويل مصادر أي المدينة، وغياب سكان قدرات ضعف استمرار جانب إلى التقليدية، البناء وحرف ومهارات تكاليف مواد ارتفاع أنَّ كما
تعيشها التي المأساوية الحالة هذه إلى ذلك أفضى كل والتشويه... والتهدم واالنهيارات المخالفات حاالت تزايد ومع واإلنقاذ، الصيانة احتياجات

المدينة.. اليوم
والمشاريع التدخالت

فقد خاص) زبيد (بشكل مدينة وفي عام) اليمن (بشكل في على التراث الثقافي المحافظة للتنمية على االجتماعي الصندوق حرص انطالقًا من
تنفيذ يتم حاليًا كما والتاريخية العامة.. المعمارية المعالم من لعدد التأهيل وإعادة الترميم مشاريع خالل من للمدينة من الدعم مزيد توجيه تم
من  االنتهاء تم مشاريع أهمها 3 ومن دوالر، ماليين 2 إلى 3 من اإلجمالية تكلفتها تتراوح التي والبرامج والمشاريع التدخالت من مجموعة
مبنى الشرقية في الصالة وترميم والثانية، األولى المرحلة االشاعر جامع وتدعيم وإنقاذ القرطب، باب تأهيل وإعادة ترميم وهي انجازها،
صندوق تمويل وبرنامج الكندية، اآلثار بعثة قبل من األثرية الحفريات وأعمال مثل تمويل تنفيذها، يجري مشاريع إلى باإلضافة القلعة..
لفرع المؤسسي الدعم مشروع ، محلية عمالة وتدريب الضيافة دار مبنى تأهيل وإعادة ترميم ومشروع الخاصة، المنازل لترميم الطوارئ
األلمانية التعاون منظمة الشراكة مع برنامج اإلعداد، هما وثمة مشروعان تحت زبيد.. في التاريخية المدن للمحافظة على العامة الهيئة
فهرسة مشروع عن فضًال زبيد.. شوارع رصف مشروع تمويل في والمساهمة أخرى تاريخية ومدن زبيد لمدينة الحضرية للتنمية (GTZ)

المخطوطات. وأرشفة
توفير إلى التراثي باإلضافة المنظور من الحفاظية حالتها وتحسين المدينة في التنمية دعم إلى أساسي بشكل التدخالت والمشاريع تلك وتهدف
إنقاذ من الخاصة المباني التاريخية مالك يوفر تمويالت لتمكين تأهيل وترميم وإعادة طوارئ صندوق برنامج خالل من مناسبة تمويل آليات
مع تجربة دمجه و حضرموت في شبام لما المالك مماثل مع بالمشاركة مساعدات برنامج خالل وذلك من مبانيهم، تأهيل وإعادة وترميم

زبيد. في حاليًا الطوارئ صندوق يقدمها التي الميسرة القروض
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����������� ا���رة ا����� �����
����3,551850420.02422,710528������ة� ا����وص،ا������،ا���او��،ا�����ة،

�����ت وادي �������������
).����،����ن ( �����ت1,01130.8944251.932,858162وا�د��ر

������� ا�وا�� ���2,8101000434.4019,327351ا������آ�

ا����� ��� ا�����������2,01451م.غ366872823������ ���

ا�����ة ا���وض ا������656660928518154)����(���وع أ����

����� ��رة ������000006,895260���ر�� �����

وا�����ت ا������ت ����� ���وق
ا����181513056825,2733,090ا�����ة ا�����ة، ��ن، ،��� ا������، أ����

148,6697,263-----29,6921,168-----33,620�ـــــا�����

واألصغر الصغيرة المنشآت
واألصغر الصغير التمويل

واألصغر الصغير التمويل ومؤسسات برامج تمويل

لسنة المرحلة األولى األصغر/ للتمويل الوطنية تمويل المؤسسة تم اعتماد واألصغر، الصغيرة المنشآت تنمية وحدة خطة في إطار
للمؤسسة  اإلستراتيجية الصندوق للخطة قبل من مستفيضة دراسة بعد عمل وذلك يمني، ريال مليون 2006 بمبلغ وقدره 49.5
عليها وافق التي التمويل أبرز اتفاقيات ومن المقبلة.. المرحلة خالل للمؤسسة المالية والفنية تظهر االحتياجات التي األعمال وخطة
ورعاية باهتمام تحظى التي الجديدة البرامج من وهو نماء للتمويل األصغر، برنامج تمويل اتفاقية العام—هي الصندوق—خالل
على  بناًء كقرض ريال منها 18 مليون ريال، 20 مليون بنحو البرنامج تمويل مبلغ يبلغ حيث األصغر. التمويل مجال في الصندوق
اعتماد تم كما المؤسسية. قدرات البرنامج لبناء تخصص منحة ريال ومليوني البرنامج، المقدمة من واإلستراتيجية األعمال خطة
الخطة  على بناء وذلك القادمة، للمرحلة 41,500,000 ريال وقدره الحديدة بمبلغ في للدخل المدرة األنشطة تنمية تمويل برنامج

المقبلة. للمرحلة المالية البرنامج احتياجات توضح التي األعمال وخطة للبرنامج اإلستراتيجية
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ريال  95 مليون بمبلغ األولى، المرحلة الصغيرة/ والمنشآت الصناعات تمويل صندوق بتمويل االجتماعي الصندوق قام كما
الصندوق  يشهده الذي التطور لواقع مستفيضة دراسة بعد وذلك دوالر) مليون 1.5 إجمالي  من دوالر  ألف 480 (حوالي
تعمل الوحيدة التي المؤسسة الصغيرة الصناعات صندوق تمويل كون باإلضافة إلى المستقبلية وإستراتيجيته وخططه واحتياجاته
أبين برنامج المساعدة الذاتية - واالتفاقيات الالزمة للقيام بتمويل الوثائق بإعداد حاليًا الصندوق ويقوم الصغيرة. المنشآت قطاع في

.(12 التي يستهدفها (اإلطار التوسعات ومواكبة البرنامج من المقدمة ضوء التدفقات النقدية على

األصغر التمويل لبرامج المؤسسي البناء

بعضها مع األصغر التمويل دمج برامج خالل من المؤسسي نهجه الصندوق يواصل
البرامج التي تلك (وخاصًة االستدامة المالية لها تحقق قوية قانونية كيانات في البعض
بغرض وذلك التوسعية)، قدرتها  ومحدودية جغرافيتها ضيَق العمليُّ  واقُعها أثبت 
المنشآت من أصحاب من الشريحة المستهدفة عدد ممكن أكبر للوصول إلى تأهيلها
برنامَجْي هيكلة بإعادة العام خالل الصندوق قام االتجاه، وفي هذا الصغيرة واألصغر..
واإلدارية، المالية قدرتهما وتحسين (الحديدة) واإلقراض لالدخار وبيت الفقيه حيس
إطار في المحافظة  في للدخل المدرة األنشطة  تنمية لبرنامج النضمامهما  والتهيئة
بصفة تهامة سهل المستهدفة في الشريحة خدمة على قادر جديد  ومؤسسي قانوني
لبرنامج بفرع الفقيه بيت برنامج إحالل قرار باتخاذ العملية تلك لتتواصل خاصة..

للدخل. ة الُمدرَّ تنمية األنشطة

والمؤتمرات العمل وورش التدريب

األساسية بالمهارات الخاصة التدريبية الدورات من العديد تنفيذ الصندوق يواصُل
ومنها المالية، البرامج والمؤسسات في العاملين رفع كفاءة تستهدف التي والمتقدمة
السكرتارية للقروض، الميدانية (المصادقات األساسية في المهارات المثال سبيل على
المحاسبة، التمويل، مبادئ وضع برامج ومؤسسات تحليل اآللي، النظام والتوثيق، 
إدارة (المحاسبة، متقدمة  ومهارات القروض..الخ)، ألخصائيي التنشيطية والدورة
على السيطرة الفائدة، سعر وتحديد المتأخرات على السيطرة التشغيلية، المخاطر
استعراض فيها ّتم التي ورش العمل من العديد كما ُعقَد ..الخ).. المتعثرة القروض

والوضع والمؤشرات، الخطط، واستعراض التمويل، ومؤسسات برامج وضع واستعراض اليمن في األصغر التمويل صناعة
االجتماعية الرعاية صندوق من المستفيدين بعض استيعاب وكيفية إمكانية حول تصور وضع إلى واإلداري.. باإلضافة المالي
التي المالية من الخدمات مستفيدين واألصغر كعمالء الصغير التمويل برامج في ودمجهم شخص) مليون نحو يبلغ عددهم (الذين
معتمدة على نفسها فئات المالية إلى المساعدات تتلقى فئات مجرد من لهم التدريجي التحويل عملية والبدء في تقدمها هذه البرامج،

للدخل. ة ُمدرَّ صغيرة تمتلك مشاريع

من المستفيدات إحدى بها تقوم العطور، صناعة
الصندوق من مدعوم األصغر للتمويل برنامج
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الَفَرح صناعُة :12 اإلطار
البداية ليصبح تطورت هذه وسرعان ما نسوية).. ادخارية (لمجاميع مشروع المساعدة الذاتية تحمل تسمية ،2003 أبريل في البداية، كانت
وما ذاته.. العام أواخر من بدءًا في المحافظة، الكفيلة) اليمن (الجهة اتحاد نساء لفرع األنشطة أهم أحد أبين) (في واالّدخار اإلقراض برنامج

تطورية.. مراحل بأربع البرنامج مر و2006، 2003 بين
جواهر...!

أعطتنا على بكالوريوس تربية) (حاصلة حسين علي جواهر األخت/ إال أن للبرنامج، كمدير تنفيذي موقعها بحكم المتعددة، ارتباطاتها رغم
الصندوق قالت:  واالستزادة.. االستيضاح وتكرار بل وأسئلتنا،  استفساراتنا على لترد فيه،  زرناهم الذي اليوم ذاك في الكثير وقتها من
ريال)،  16 مليون تجاوزت المنح (قيمة البرنامج والقروض إلنجاح من المنح كثيرًا َقدََّم حيث للبرنامج، الداعمة الرئيسة الجهة هو االجتماعي
البرنامج—الذي أن أيضا منها َعلْمنا كما الخبرات.. لَتَباُدل بزيارات للقيام أخرى وتسهيالت والتدريب، واألثاث الفني إلى الدعم باإلضافة
الغالب 08 نساء)..  (في من 05–25 امرأة تتكون مجموعة كل نسائية فقط، مجموعات بين على العمل وموظفًا—يقتصر 12 موظفة تعمل فيه
أما إلى %100.. تصل مستقرة سداد ونسبة ريال، 42 مليون تقارب قروض بمحفظة ،1,769 والعميالت ،351 المجموعات عدد بلغ وقد

ريال.. ألف و200 10 آالف بين القرض، فيتراوح متوسط
......؟. •

األسرة يزيد عدد أفراد وال االدخار، على أعضاءها المجموعة تشجع بحيث البرنامج.. من لالستفادة أساسي شرط مجموعة إلى االنضمام  •
بعضهن الرغبة واالستعداد لمساعدة واحدة، ولديهن منطقة في ساكنات مجموعة كل في وتكون العضوات عن اثنتين، مجموعة أية في الواحدة

بعضًا..
ثالثة  2007 مديرية في حاليًا—بحيث يغطي البرنامج فيهما وزنجبار—اللتين ينشط مديريَتْي خنفر خارج إلى للتوسع خطة وطموح وثمة

االدخار.. رصيد وكذا امرأة) 2,313 (حاليًا: المدَّخرات أعداد زيادة بهدف المحافظة في أخرى مناطق ثم (أحور)،
من البرنامج... بعض المستفيدات تجارب على لَع بأنفسنا ذلك—لَنطَّ انتقلنا—بعد

الفرح! تصنُع ذكرى
إلى بنا السيارة تحركت وزنجبار)، جعار إقراض (مسؤولَتْي أحمد حسين وسلمى سالم ناصر األختين/فطومة وبمعية األخت/جواهر، تقدمتنا

جعار..
نهاية في كداف (امرأة علي أحمد محسن باألخت/ ذكرى لنلتقي األعمار.. مختلف أطفال من أرجائها في يلعب ترابية، شعبية أزقة دلفنا
وهي  اقتراض)، ثم في البرنامج (ادخار، مجموعة إلى باالنضمام 2004 أوائل منذ بدأت قالت أنَّها التي وأم..) من العمر، متزوجة الثالثينيات
تقطنه الذي ملحقة بالسكن صغيرة بتجهيز بقالة البرنامج البداية—من استفادت—في فيه.. الذي تسكن الحي نطاق المجموعة في رئيس اآلن
حجم كَبر مع وبتواٍز وإرادة، أمل وطموح من شيء ومع شابه.. وما ومراوح بثالجتين وصارت مجهزة البقالة، ثم توسعت وأوالدها، وزوجها

للفرح! مشروع ذهنها عن ذلك، تفتق عليها بعد صارت تحصل التي القروض
رأيناه في ما كل وأسالك.. كان النايلون ومروحة ومشمع من (ميكروفون) بعضها، ومكبر صوت فوق المتراصة القطع الخشبية من عدد
من مساحة عن الباحثات ذاك األسبوع حين اقتربنا.. أوالء ُهنَّ زبائن عن أنظارنا نسوة توارين وثمة للبقالة.. المحاذية التي الغرفة الصغيرة

والزينة.. وعروسهن أفراحهن يستر بسيط خشب
نقل  مع هذا، طبعًا، ريال. 12-14 ألف المتوسط: لذكرى: في الوجه السموح ببساطة الجواب فجاءنا تأجير المسرح، كلفة فضول عن انتابنا

هنا.. إلى وإعادته تفكيكه، ثم ومن وتركيبه، المسرح
......؟ •

قبل فترة وجيزة.. البرنامج به زودني قرض من اقتنيتها وقد المسرح، لنقل آب بيك صغيرة نقل سيارة اآلن املك أنا •
آمنة! وفطرة التسنيم بخور

بثالجات تبريد ومكتظة برائحة البخور، مضمخة متواضعة غرفة وأم).. وفي (متزوجة محمد حسن األخت/ فطومة ترأسها التسنيم مجموعة
أضفنا ثم البخور، بصناعة بدأنا تربية).. قالت: بكالوريوس (خريجة طالب أحمد صالح سماح األخت/ المجموعة، بمحاسبة التقينا كهربائية..
أيضا لعبة ولدينا المجاورة، المدرسة مقصفًا في به افتتحنا قرض على مؤخرًا وحصلنا الثالجات الكهربائية.. وبيع فشراء النحل، تربية إليها

بلياردو.
بشراء بدأت ثابت أنها علي آمنة األخت/ قالت وتلقائية.. وثقة طيبة يشع طلق، بوجه األربعينيات، في علينا امرأة أقبلت منطقة الكود، وفي
ولما وصل وطباخات... ومناضد كهربائية مراوح وتبيع تشتري صارت ثم النسائية.. الشيادر والعباءات الرجالية كـالفوط شعبية، مالبس وبيع
وأبنائها  المشلول زوجها فيه مع بالعيش تتشارك الذي السكن ووسعت اتصال، إلى كابينات نشاطها طورت ريال، 600 ألف إلى القرض
بفضل أردفت: فخر، وبكل والمنازل.. المساجد لتشييد (Lantern-wood) سقاالت البناء رافعات خشب بتأجير اآلن تتاجر وهي وبناتها.
أوًال أنا أجابت: بالنفس، العالية الثقة وبنفس بالذات؟)—سألناها. المجاالت هذه (لماذا مقاوًال! أبنائي اآلن أكبر صار المجال، هذا في عملي
مشاريعي فجاءت هنا.. حركة البناء انتعشت كما في منطقتي، الهاتفية لالتصاالت محل يوجد يكن لم فمثًال: عندنا.. الناس احتياجات أدرس

أكثر. أحوالي أَحّسن ألؤجرها—وبالتالي، عمارة وبناء صغيرة، نقل سيارة بشراء تلك. أطمح
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فقد تم األصغر التمويل في للعاملين الخبرات تبادل في مجال أما
في متخصصة دولية مؤسسة استقدام خالل من مشروع إقرار
وبرامج مؤسسات إلى خبراتها ونقل بتوفير تقوم المجال، هذا

اليمن. في العاملة األصغر التمويل

وحدة االجتماعي—عبر الصندوق  عقد  أخرى، ناحية من
المجموعة مع وبالتعاون واألصغر، الصغيرة  المنشآت تنمية
(CGAP)—مؤتمر سيجاب الفقراء لمساعدة االستشارية
الصغير واألصغر التمويل بصناعة للنهوض المائدة المستديرة
منالخبرات واالستفادة بالصناعة فياليمن، وذلكبهدفاالرتقاء
المؤتمر محاوُر  َوَشمَلْت المجال.. هذا في العالمية والموارد 
في واألصغر الصغير صناعة التمويل إليه وصلت ما مناقشة
برؤى والخروج تواجهها التي والصعوبات  والمشاكل البالد،
بضرورة المؤتمرون أوصى وقد بتطويرها.. كفيلة وآليات
من عليها المصاَدق األصغر للتمويل األساسية بالمبادئ العمل
في لـسيجاب االستشاري والمجلس الثماني الدول لجنة قَبل
قطاع مالي بناء والمتلخصة في وشمال أفريقيا، األوسط الشرق
الخدمات من متكاملة مجموعة لهم ويقدم الفقراء يخدم شامل
باإلضافة ومتواصل.. مستدام بشكل تأمين...) ادخار، (قروض،
المنشآت لتنمية الوطنية  اإلستراتيجية تطوير ضرورة إلى
االستراتيجيات استيعابها—ضمن وأهمية واألصغر، الصغيرة
على سواء الناجحة، التجارب من للدولة—واالستفادة العامة
إستراتيجية ضرورة وجود الدولي، وكذا اإلقليمي أو المستوى
غير الخدمات  تقديم في والتوسع  األصغر،  بالتمويل خاصة
نشر الوعي، وفي والتأهيل).. والتدريب (كاالستشارات المالية
من واألصغر المنشآت الصغيرة تقدمه حول ما المجتمع وتثقيف
واالقتصادي المعيشي المستوى رفع على تنعكس مالية خدمات
الفعاليات إقامة في التوسع من خالل وذلك المستهدفة للشريحة

المجال. هذا في والندوات العمل وورش

البلدان في  األصغر التمويل شبكة إدارة مجلس وافق كما
اليمن في الرابع السنوي مؤتمره  عقد  على (سنابل) العربية
عملية إلنجاح جهودًا الصندوق ويبذل ،2007 عام أوائل
من سواء البالد على فوائد تعود له من لما التحضير للمؤتمر،
التمويل لصناعة الترويجية الناحية من أو الناحية االقتصادية

األصغر.

األعمال تنمية خدمات
تنمية خدمات تقديم في للمساعدة جهوده الصندوُق واصَل
أبرز األنشطة من كان حيث المالية)، غير األعمال (الخدمات
تمويل تدفق ضمان 2006—هو الصندوُق—في عام بها التي قام
(SMEPS) واألصغر الصغيرة المنشآت تنمية وكالة أنشطة
من المالية للمستفيدين غير الخدمات تقديم بأنشطتها في لتقوم
بشركاء الخاصة العمل وإقامة ورشة المنشآت، هذه أصحاب
بالصندوق التعريف بهدف تنمية األعمال مجال في الصندوق
يقدمها، التي المالية وغير المالية بالخدمات والتعريف وتدخالته،
األعمال مجال تنمية في الصندوق استعراض مشاريع وكذلك
الصندوق شركاء تجارب استعراض إلى باإلضافة ونتائجها،
المرحلة تنفيذ تم رسميًا، الوكالة تدشين فبعد المجال.. نفس في
 Business Edgeالـ الدولي في التدريب مشروع األولى من
سفارة مع وبالتعاون ،(IFC) الدولية التمويل بمؤسسة الخاص
القى وقد الجمهورية، من محافظات عدد في الهولندية المملكة
وهناك المستفيدين، قبل من كبيرين إقباًال و نجاحًا المشروع
بمقدار الهولندية السفارة التمويل المقدم من لزيادة مبدئية موافقة
(الذي  المشروع من المستفيدين عدد كان حيث دوالر، ألف 100
ومتدربة،  دوالر) 900 متدرب 350,000 اإلجمالية كلفته بلغت
5 أعوام)  (خالل الدعم يقوم المشروع بتقديم أن المخطط ومن
تطوير  كما استطاعت الوكالة أيضًا 5,000 مستفيد. يقارب لما
المحلية لألسواق (البخور)  مثل التقليدية المنتجات  من بعض
(السمك السمكية خطوط إنتاج جديدة للثروة وتطوير والعالمية،
عن والمشاهدة البلدان من لعدد ميدانية بزيارة والقيام المدخن)،
وقد واالستفادة. االطالع بهدف المشابهة التجارب من لعدد كثب
اإلجمالية  الموازنة من دوالر آالف 209 من أكثر صرف تم
تم  اتفاق وهناك دوالر).. ألف 386 حوالي البالغة ) للمشروع
عدد تنفيذ في بالتعاون األخيرة لتقوم والوكالة الصندوق بين 
مثل الخاصة بتنمية األعمال بعض المشاريع من التدخالت في
الورش بواسطة المدرسي األثاث تصنيع  الخياطة، تطوير 
صغار احتياجات ومسح الحرفية، للمنتجات الترويج الصغيرة،

وغيرها. ... المقاولين

عليها المتفق المشاريع في العمل أستمر ذلك، إلى باإلضافة

/ صنعاء تنمية األعمال خدمات في التدريبية الدورات إحدى الفنية— المجاالت في التدريب في الخاص القطاع من بين مدرِّ إشراك
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التجريبي المشروع أهمها ومن منها، العديد إنجاز تم حيث
يهدف والذي األصغر، التمويل برامج مع بالتعاون للتدريب
برامج وعمالء لعميالت والتقني الفني التدريب تقديم إلى
الكفيلة، الجهات عبر وذلك األصغر، التمويل  ومؤسسات
من   190) عميل 200 من أكثر  المشروع من استفاد وقد 
الجوال،  كصيانة مختلفة مجاالت في ذكور) و10 اإلناث،
بتنفيذ الصندوق قام كما والخياطة.. اإللكترونية، والسكرتارية
خالل من لها والترويج  الحرفية  المنتجات  تطوير  مشروع
تدريب مثل والتدريبية، الترويجية الفعاليات من العديد تنظيم
وإنشاء الحرفية، في الجمعيات في المجاالت العامالت بعض
www.yemen-) الحرفية بالمنتجات خاص الكتروني موقع
ترويجي... منشور  وطباعة وتصميم  ،(handicraft.com
للعاملين التدريبية االحتياجات دراسة مشروع عن فضًال الخ..
بقطاع النسيج النهوض إلى يهدف والذي مجال الخياطة، في
في للعاملين التدريبية  االحتياجات ومعرفة عامة) (بصورة
التقرير دراسة اآلن ويجري خاصة)، (بصورة الخياطة مجال
لتقديم فيه الواردة والتوصيات االستشارية الشركة المقدم من
المرحلة أنجزت كما هذا المجال. في األنسب للتدخل مقترح

الذي المقاولين احتياجات صغار مسح  مشروع من األخيرة
المقاولين صغار من لعينة ميداني مسح عمل إلى يهدف
التي والمشاكل معرفة العقبات من أجل الصندوق مع العاملين
تطوير مشروع تنفيذ أيضاًَ ويجري تذليلها. وكيفية تواجههم
تقديم بهدف بتعز) التجارية  الغرفة مع (بالتعاون  التدريب
عن طريق فيها والعاملين الصغيرة المنشآت ألصحاب الدعم
األثاث تصنيع دراسة ومشروع والتقني، الفني التدريب
الدراسة تقديم ّتم  حيث الصغيرة، الورش بواسطة  المدرسي
تبادل الخبرات الورش الصغيرة، ومشروع قبل والعينات من
تنمية التعريف بخدمات ومشروع األعمال، تنمية مجال في
تحسين ومشروع صنعاء، جامعة لطالب وتنميتها األعمال
يهدف والذي الثانية)، (المرحلة اليمنية المنتجات وتطوير
وربط تصديرها، ومحاولة تطويرها و المنتجات تحسين إلى
جديدة أسواق وفتح خاصة قنوات عبر والمنتجين المصّنعين
استشاري تكليف تم اإلطار، هذا وفي أوروبا.. في لمنتجاتهم
القطاع، بهذا للنهوض وتوصيات دراسة لتقديم متخصص
التجارية،  طلباتهم تنفيذ على والعمل أوروبيين، 5 تجار ودعوة
التجار للقطاع ضمن للترويج متخصصة ورشة عمل وتنظيم
تنمية وكالة مع التعاون إلى باإلضافة اليمنيين، والمصّدرين
إلى (وصلت التجارية الطلبات لتنفيذ الصغيرة المنشآت
ودورات  عمل ورش ُعقَدْت كما يورو).. ألف  200 حوالي
تنمية مجال في الصندوق شركاء ورشة منها مختلفة، تدريبية
التي يقدمها المالية وغير المالية بالخدمات األعمال للتعريف
في الخاص القطاع من المدّربين إشراك وورشة الصندوق،
مراقبة حول  تدريبية ودورة  الفنية، المجاالت  في  التدريب

التدريبية. البرامج وتقييم

الوحدة أداء تطوير

تطوير على واألصغر الصغيرة المنشآت وحدة تنمية عملت
العملية العالقة يوضح بها خاص عمليات ودليل إستراتيجية
الدعم بتقديم المتعلقة واإلجراءات والسياسات  موظفيها بين
واألصغر.. الصغير التمويل ومؤسسات لبرامج والفني المالي
نواة أنشأت الوحدة حيث الموظفين، قدرات إلى بناء باإلضافة
والتي تضمُّ واألصغر، الصغير التمويل في متخصصة مكتبة
متناول في لتصبح المجال، هذا في والمراجع المصادر أهم

بهذه الصناعة. والمهتمين والعاملين ضباط المشاريع أيدي

الثروة مجال في األصغر المنشآت المستفيدين من دعم
األصغر للتمويل برنامج من المستفيدات إحدى الحيوانية—
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التطوير المؤسسي للصندوق
ما يلي: العام، خالل للصندوق، المؤسسي التطوير ضمن تندرُج التي األنشطة أهم شملت

اإلدارة مجلس اجتماعات

4 فبراير 2006  في انعقد –الذي أولها في ناقَش عام 2006م، خالل اجتماعات 3 االجتماعي للتنمية الصندوق إدارة مجلس عقد
وأقرها. القروض، استخدام في بالتسريع والتوصية 2006 لعام الصندوق عمل –خطة

للسنة للصندوق المالي حيث تمت المصادقة على البيان الثاني، الدوري اجتماعه 13 مايو 2006م اإلدارة في مجلس عقد كما
األخ مع وتفويض الصندوق بالتشاُور الحسابات بمالحظات وتوصيات مدققي والعمل 31 ديسمبر 2005م في المنتهية المالية

الصدد.  الُمتََّبَعة بهذا واإلجراءات لألسس وفقًا 2006 المالي للعام حسابات مراجع وتعيين الختيار اإلدارة مجلس رئيس

العامة للصندوق للسنة المالية (2007) مشروَع الموازنة فيه وأَقرَّ الثالث، اجتماعه اإلدارة مجلُس َعقـََد 27 نوفمبر 2006، وفي
المحاسب وتعيين على اختيار المصادقة تمت كما ،2007 عام تنفيذها والجاري المخطط للمشاريع الصرف نفقات تغطي والتي

.2006 المالي للعام الصندوق حسابات لمراجعة القانوني

للصندوق العام الدوريُّ االجتماُع

القضايا ومن المقبلة. المرحلة خالل وتوجهاته الصندوق سير عمليات لمناقشة الدورية واالستثنائية االجتماعات من عدد انعقدت
بمزيد الصندوق أهداف تحقيق على في العمل ُقُدمًا المضي وكيفية العام، خالل والبرامج المشاريع تنفيذ سير مناقشتها تمت التي
الريفية والطرق المياه، قطاَعْي في العمالة (وخصوصًا كثيفة برنامج األشغال مشروع التركيز على إلى باإلضافة الفعالية، من

والرصف)...

اإلدارية المعلومات نظام تطوير

في به معمول إداري تقسيم آلخر وفقًا واإلداري الجغرافي اإلطار بمراجعة حاليًا المعلومات تقنية ووحدة وحدة البرمجة تقوم
نظام في البيانات لقاعدة القديم اإلطار وتطوير تحديث ذلك، سيتم وعلى ضوء ..2004 ديسمبر تعداد لنتائج ووفقًا الجمهورية،
آليًا الصندوق وتدخالت وبرامج بيانات مشاريع قاعدة لنقل وربط تمهيدًا وذلك بالصندوق، الخاص (MIS) المعلومات اإلدارية

المختلفة. وتدخالته الصندوق أغراض تخدم التي العالقة ذات من المؤشرات مجموعة وتطوير الجديد، باإلطار

الجغرافية المعلومات نظام تحديث

GPS لتحديد  جهاز نظام استخدام دليل وترجمة إعداد تم بالصندوق، الخاص الجغرافية المعلومات نظام وتطوير تحديث إطار في
لمشاريع الجغرافية الخارطة تطوير بهدف الجغرافية المعلومات نظام في دمجها وكيفية الصندوق لمشاريع الجغرافية المواقع
ضباط بقية تدريب وسيتم ،GPS أجهزة استخدام وعمران على صنعاء فرعي في المشاريع ضباط تدريب كل وتم الصندوق،

الفروع. بقية في المشاريع

النظام،  في ودمجها تقريبًا) (6,000 مشروع التنفيذ المنفذة وتحت الصندوق لمشاريع الجغرافية المواقع كل استكمال تحديد تم كما
والخصائص المعيشة مستوى مؤشرات تحديث تم كما الصندوق، وبرامج وتدخالت لمشاريع الجغرافية الخارطة  واستكمال 
من المؤشرات عدد تحديث يجري حاليًا كما بالصندوق، الخاص الجغرافية المعلومات نظام المديريات في مستوى التعليمية على

مستوى الُعَزل. والبيانات على
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للصندوق الداخلية القدرات تطويُر

والترويجية اإلعالمية األنشطة

العربية  (باللغتـَيـْن،  2005 للعام السنوي التقرير إعداد العام—استكماُل تم—خالل .2005 لعام السنوي  التقرير إعداد   •
الصندوق 2005، عمليات للتنمية، المؤسسي للصندوق االجتماعي التقييم وهي: رئيسة، فصول 5 تضمن والذي واالنجليزية)،

العمليات. ومصادر تمويل والتقييم والمراقبة المؤسسي للصندوق، التطوير

والفعاليات  األنشطة على احتوت واإلنجليزية، العربية (ُربعية) باللغتين فصلية نشرات 4 الصندوق بإعداد قام النشرات الدورية.    •
على إنجازه يتم المستمرة لما المتابعة وكذا فصل، كل خالل شهدها قَبل الصندوق، والتطورات التي من المنفـَّذة والبرامج
المشروعات، ألوضاع وجداول وإحصائيات وملخصات فيها، الصندوُق يتدخل التي كافة القطاعات في تنفيذ المشاريع صعيد
المشاريع قطاعيًا توزيع إلى باإلضافة والمبالغ المنصرفة... بها، والمبالغ الملتـََزم منها، المستفيدين وأعداد منها، تحقق وما

تراكميًا. أو (2006) ذاته للعام المحافظات—سواء مستوى وعلى

المختلفة  للقطاعات سريعًا وشرحًا صورًا يتضمن  2007 لعام سنوي تقويم العام إعداد نهاية تم في والمطويات. الملصقات    •
وإخراجه. تمت طباعته االنجليزية باللغة (بروشور) مطوية كما ُأعدَّْت الصندوق، فيها يتدخل التي

بياناته وتحديُث الصندوق، موقع مستمر—تطويُر العام—وبشكل خالل االلكترونية. جرى الشبكة على الصندوق موقع تطوير    •
للصندوق... الحديثة الدورية اإلصدارات وإدخاُل فيه، المنشورة واألخبار

بالمعلومات الباحثين وتزويد الميداني والنزول الفعاليات تغطية

الجهات على تزويد الصندوُق يعمُل كما العام. على مدار ينفذها التي واألنشطة الفعاليات بتغطية عدد من العام خالل الصندوُق قاَم
التي ينفذها... بالتدخالت المتصلة والمؤشرات واألرقام والصور بالمعلومات واألهلية والباحثين والمؤسسات اإلعالمية الرسمية

عمران) ومديرية عمران (محافظة من مدينة في كلٍّ الصندوق مشاريع من لزيارة عدد نزول ميداني تنفيذ أخرى، تم ناحية من
عمل إلى الميداني ويهدف النزول المشاريع. بهذه تتعلق إعالمية مواد والتوثيق وإعداد التصوير وذلك بغرض (الحديدة)، الـلـَُّحيَّة

للتنمية. االجتماعي الصندوق ينفذها التي المشاريع من استفادتهم مدى ومعرفة المحلية للمجتمعات رأي استطالعات

الصندوق خبرات من لالستفادة زيارات

التنمية مختصة من زيارة منها تجربته، من لالستفادة  االجتماعي الصندوق إلى االستطالعية الزيارات من لعدد التنسيق  تم
الزيارة خالل تم السودان، حيث لشمال االجتماعي الصندوق من بعثة من وأخرى موريتانيا في الدولي البنك من االجتماعية
كما تطبيقها، التي يتم المختلفة واإلجراءات العمل على آلية الصندوق، والتعرف في الوحدات رؤساء واألخوات باإلخوة االلتقاُء

عمران. محافظة في الصندوق لمشاريع ميدانيٍة بزياراٍت البعثة قامت
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تدريبية دورات

التكنولوجيا واستخدام اإلعالمية الجوانب في متخصصة تدريبية دوراٍت والتقييم المراقبة بوحدة واإلعالم االتصال مختصو حضَر
الكوادر أداء رفع إلى الدورات هذه هدفت وقد الفوتوغرافي الرقمي االحترافي. والتصوير اإلعالمي العمل في تطوير الحديثة

الجانب. هذا في الصندوق في اإلعالمية

ومراقبُة الجودة الفنيُّ الدعُم

444 مشروعًا  غطت والتي الجمهورية، محافظات مختلف في الجودة لمراقبة الميدانية الزيارات من عدٌد ،2006 خالل عام ُنفذ
الصندوق.. قَبل من الُمَنفَّذة التدخالت إطار في تندرج التي القطاعات كافة على عة ُمَوزَّ التنفيذ) (تحت

المالحظات ُجملة من نتائج الزيارات وأظهرت
ثالثة وجود في تلخيصها يمكن الفنية،
المستوى وهي التنفيذ، بجودة تتعلق مستويات
التي  المشاريع إجمالي من  %35) الممتاز
المقبول ودون (%63) والجيد زيارتها)، تمت
التنفيذ، واضٌح في ٌن تحسُّ لوحظ وقد ..(%2)
التي المتراكمة الخبرات إلى ُيعَزى أن يمكن
هذا واستشاريوه في الصندوق اكتسبها كوادر
التي التأهيلية الدورات إلى باإلضافة المجال،

الصندوق.. ينفذها

الفنيللمهندسين، الدليل بإعداد الصندوُق قام كما
المقيمين للمشرفين الفني الدليل إلى باإلضافة
الضباط من وتم استهداف العديد المشاريع.. في

هؤالء الضباط.. لدى رفع مستوى األداء بغرض تاهيلية دورات تنظيم خالل من الفروع وكافة لمختلف الوحدات التابعين

مراقبة الكلفة

الكلفة معدَُّل ارتفع  فقد ذلك، ومع بالجودة. االهتمام مع ينفذها،  التي  المشاريع كلفة مراقبة على باستمرار  الصندوُق يحرُص 
(الجدول  الماضي العام بنسبة 9% عن تـُقـَدَُّر بزيادة أي المربع، للمتر دوالرات 210 حيث بلَغ ،2006 عام خالل التعليم لمشاريع
ارتفع الذي اإلسمنت (مثل المواد بعض أسعار ثبات وعدم عام، البناء بشكل مواد أسعار ارتفاع في الزيادة هذه أسباُب َوَتْكُمُن .(15
بين  تتراوُح بنسبة العمالة أجور وارتفاع الواحد)، للكيس 1200 و1500 ريال وتراوح بين من أوائل العام كبير سعره بشكل
المناقصات أو  في الدخول عدم إلى يؤدي مما المواد أسعار تقلبات من المقاولين تخوف إلى باإلضافة الماضي، العام عن %15–8
ومشروع األساسي، ومشاريع التعليم المحلية، المجالس (مثل أخرى جهات من المشاريع من كبير نزول عدد وكذا أسعارهم.. رفع

العامة). األشغال
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على الرقابي دورهم ممارسة على لمساعدتهم  الصندوق لكوادر الدعم تقديم إلى الصندوق في والتقييم  المراقبة نشاُط يهدُف
المعلومات اإلدارية نظام وكذا تعزيز ومنتظمة، منهجية بطريقة وذلك تنفيذها، على باإلشراف والبرامج التي يقومون المشاريع
وأثر ونتائج وفعالية كفاءة تقييم من خاللها يمكن ومعلومات بيانات واستخالص جمع بغرض الميدانية والدراسات والمسوحات
قدراته وتطوير ذاتيًا، تدخالته تقييم على مستمرة بصفة الصندوُق ويعمُل المستهدفة. التجمعات مشاريع وبرامج الصندوق على
لتطوير التقييم واستخدامها من المستخلصة النتائج على استيعاب ويحرُص مستقل، خارجي لتقييم كما يخضُع المجال، هذا في

عملياته.

المراقبة
2006 المراقبة لعام تنفيذ خطة

من عددًا شملت والتي ،2006 لعام المراقبة خطة متابعة تمت اإلدارية، المستويات جميع في والتقييم  المراقبة تعزيز بهدف 
والتقييم. المراقبة وحدة وكذا والوحدات، والفروع المشاريع ضباط مستوى على األنشطة

الربعية التقارير

من البيانات ُجمَعْت وقد قياسها. التي يتم المؤشرات األداء، تشمُل عددًا من مستوى عن سنوية ربع إعداد تقارير العام خالل تم
الصندوق أداء وكفاءة فاعلية لمعرفة تحليلها وتم من الوحدات والفروع، المشاريع وثائق إلى باإلضافة اإلدارية، المعلومات نظام
خاللها من سيتم المخرجات التي تنفيذ في التقدم مدى وأيضا المشروعات، تنفيذ وفترة االستثمار، وحجم عدد المشروعات، (مثل

والفروع. الوحدات على التقارير هذه توزيع وتم الصندوق...). أهداف تحقيق

المراقبة مؤشرات تطوير

المرأة وإدماج تمكين مؤشرات استحداث

وكذلك الصندوق.. في الموظفات وعدد قطاع، كل وبحسب المستفيدات عدد مثل المرأة تمكين لقياس مؤشرات استحداث تم
تشكيل اللجان المجتمعية أثناء ومشاركة النساء الميدانية، الزيارات أثناء األولويات تحديد في المشاركات النساء عدد مؤشرات

المشاركة. في لجان ليصبحن عضوات ووصولهن

االحتياج وتحديد المجتمعية المشاركة

قطاعات وموزعة على ربع، كل خالل عليها الموافقة تمت التي المشاريع من عينة اختيار يتم المجتمعية، المشاركة مراقبة لغرض
األولويات تحديد مستوى حيث المشاريع من تلك في المجتمعية المشاركة تنفيذ مراقبة أجل وذلك من مياه) طرق، صحة، (تعليم،
اللجان عضوية في أو تشكيل اللجان أو األولويات تحديد في سواء النساء مشاركة في هناك تقدمًا أن وقد لوحظ وتشكيل اللجان.
يمكن أنه على يدل الذي األمر والنساء معًا، من الرجال تم تشكيلها بمشاريع الصندوق المجتمعية الخاصة جميع اللجان وان ذاتها..

للمجتمع. مالئم هناك تحريك متى كان المشاركة للمرأة

الميدانية الزيارات متابعة

تم فقد ولهذا، والفروع.. العامة اإلدارة في المشاريع جميع ضباط تقع على المراقبة مسئولية والتقييم، فإن المراقبة لدليل طبقًا
والمؤشرات التي الزيارات فيه تتم الذي والتوقيت األهداف إلى تشير والتي الميدانية، للزيارات والتحقق المراقبة استمارة تطوير

قياسها.. يجري

والتقييـــــــم المراقبــــــة
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الثالثة المرحلة مخرجات تحقيق في التقدم مدى

تحقيق المخرجات. في تفاوتًا هناك أن المالحظ ومن إعداد تقارير بذلك.. وتم المختلفة، للقطاعات مؤشرات األداء استـُخرَجت

لقاعدية البيانات جمع أدوات تحديث

بالمشاركة السريع التقييم دراسات وتقارير والمياه، الريفية والطرق والصحة التعليم لقطاعات األولية الدراسات استماراُت ُروجَعْت
الالحق التقييم عمليات في تساعد بيانات جمع بهدف والتقارير االستمارات تحديث هذه تم كما المعنية.. الوحدات بمشاركة (PRA)

لألنشطة.

التقييـــــــــــــم
للصندوق المؤسسي التقييم تقرير وتعميم نشر

األثر  تقييم نتائج إلى استعراض هدفا للتنمية، االجتماعي الصندوق لشركاء عمل وورشة تشاوريٌّ لقاٌء 2006 عام أوائل ُعقَد
خالل الصندوق عمل اآلليات الكفيلة بتعزيز بحُث في الورشة تم كما ،2005 العام الماضي نهاية أجري والذي المؤسسي للصندوق،

التنسيق وسبل المجاالت، مختلف في القادمة المرحلة 
ومستفيدين مانحين من الشركاء، مختلف مع المثلى
وأفراد. ومنظمات  حكومية وجهات محلية ومجتمعات 
بعثة لتوصيات تنفيذًا للصندوق المؤسسي التقييُم جاَء وقد
بأن المنصرم، العام نهاية المشتركة اإلشرافية الممولين
الوطني حول على المستوى عملية حوار يبدأ الصندوُق
نظام ضمن المؤسسي التقييم جاء كما المستقبلي، دوره
سنوات ثالث كل ُينـَفـَّذ الذي للصندوق والتقييم المراقبة
المعيشية األسر مستوى على التنموية التدخالت أثر لتقييم
دعم التدخالت في هذه إسهام ومدى تدخالته، في نطاق
والمساهمة الوطني، المستوى على القائمة اإلصالحات
والمجالس المحلية المحلية المجتمعات تطوير قدرات في
القدرات تحسين وكذا والمحافظات، المديريات في

وبتوزيعه. التقييم، بهذا الخاص التقرير ترجمة على باإلشراف الوحدة قامت المستهدفة. وقد المؤسسية للقطاعات الرئيسة

2006 الصندوق لعام تدخالت أثر لتقييم الميداني المسح

والمشاريع. وقد المعيشية األسرة مستوى على الصندوق تدخالت أثر تقييم إلى يهدُف الذي المسح الميداني أعمال من االنتهاُء تمَّ
ضمن إطار 280  تقع الجمهورية—5,600 أسرة معيشية محافظات مختلف غطت مشاريَع على إجراُؤه تم المسُح—الذي شمَل
و28  باحثة 57 من ويتكون ،2006 عام أوائل ُدرب ميدانيٌّ فريٌق هذا المسح أعمال قاَم بإجراء الصندوق. وينفذها نفذها مشروعًا
وتدخالت الصندوق.. مشاريع أنواع المختلفة لجميع بطبيعة االستبيانات الفريق أعضاء تم تعريُف حيث وُمراجـعًا، فريق رئيَس
أيضا خالل وُنفذت بالتقييم. المكلفة األجنبية الشركة إلى وُأْرسلت آليًا، البيانات هذه تم إدخال البيانات جمع عملية انتهاء وبعد
محلية  منظمة بها قامت والتي من مشاريع الصندوق، المستفيدين لتقييم محليًا، 32 تجمعًا من تتكون لعينة نوعية دراسة الفترة
إلى وُأرسلت النتائج الحكومية، غير قبل المنظمة من المبدئي التحليل َوُنّفذ شهر مايو، في الدراسة استكمال تم حكومية.. وقد غير

.2006 عام أواخر التقييم نتائُج وقد ظهرت النهائي. بإعداد التحليل المكلفة األجنبية الشركة

النوعية الدراسات مجال في تدريبية دورة

(المقابالت المعمقة، النوعي البحث باالستعانة بأدوات المستفيدين بتقييم خاصة تدريبية دورة بتنفيذ المراقبة والتقييم وحدة قامت
هذا في المحلية القدرات إلى بناء تهدف الدورة مستقل). واإلناث بشكل الذكور من المستفيدين مجموعات مع البؤرية والحوارات
في العاملين الصندوق من موظفي عدد الدورة في شارك وقد المتخصص. المحلي الكادر وجود يندر فيه الذي التقييم من النوع
في قرى حيث أجريت العملي، بطابعها الدورة وتميزت سول. منظمة في العاملين الباحثين من وعدد مجال المشاركة المجتمعية،

المنطقة. أهالي من عدد وبمشاركة المحويت، محافظة
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اإلحصائي في مجال التحليل تدريبية دورة

،(SPSS) اإلحصائية البيانات تحليل باستخدام برنامج اإلحصائي التحليل مجال تدريبية في دورة وحدة المراقبة والتقييم عقدت
األصغر، والتعاقدات.. والتمويل المعلومات، وتقنية والبرمجة، والتقييم، المراقبة وحدات من الصندوق موظفي من عدد فيها شارك
لعام مسح التقييم تم جمعها في التي البياناُت واسُتخدمت القرار.. واتخاذ التقييم تخدم الدورة مواضيع تحليل متنوعة وتضمنت

التدريب.  2006 أثناء

للصندوق الثانية المرحلة انجاز تقرير

أنَّ أداَء  على فيه أكد االجتماعي، للصندوق الثانية المرحلة عمليات إتمام تقرير 2006 يونيو شهر نهاية الدولي في البنُك أصدَر
الدولي)، مشيرًا البنك يمنحها التي التقدير درجات أعلى ُمْرضيًا جدًا (وهي كان المذكورة المرحلة خالل تدخالته ونتائَج الصندوق
الجيدة نموذجية للممارسات هيئة قد أصبح وأنه الفقر، من للتخفيف اليمن لحكومة اآلليات المهمة إحدى يزال ال الصندوق أن إلى

بتوزيعه. وقامت التقرير، ترجمة على المراقبة والتقييم وحدة وعملت اليمن. التنمية في عملية على إيجابًا أثــََّرْت والتي
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التمويل إدارة

الموارد استخدام ومتابعة تنظيم
وثيقة من أجزاء استكمال حيث تم والتقييم، في الخطة التنفيذية لوحدة المراقبة جاء ما بحسب استخدام الموارد ومتابعة تنظيُم جرى
من حيث مصدر كل حركة المتابعة مراقبة هذه خالل يتم من حيث بشكل دوري، الممولين أوضاع الموارد، ومتابعة إدارة نظام
(قرض المصدر ألصل تجاوز أي ورصد التشغيلية المصاريف أو المشاريع مستوى على والمنصرف التعاقدية والكلفة االلتزامات
لكل السحب في طلبات تضمينها والتي يتم بالصرف الخاصة التوقعات وإعداد بالممولين، التقارير الخاصة تم إعداد كما منحة). أو

الثانية.. للمرحلة المقدم (2YAR/50) للقرض رقم اإلسالمي بالبنك الخاص اإلغالق تقرير إعداد كذلك وجرى ممول.

بالممولين الخاصة المراجعة بعثات
الثالثة للمرحلة الوسطية المراجعة

الخصوص خالل بهذا للممولين لقاٌء ُعقَد الثالثة، وقد المرحلة إنجاز في التقدم عن مدى وسطي تقرير وإصدار بإعداد قاَم الصندوُق
12-02 ديسمبر 2006. الفترة

شارَك الصندوق. عمليات من الثالثة للمرحلة وسطية الفترة—بمراجعة نفس بعثة ممّولين ُمشتَركة—خالل أخرى، قامت ناحية من
المتحدة)، والسفارة  DFID (المملكة  الدولية التنمية ووزارة  األوروبي، واالتحاد الدولي، البنك من كلٍّ عن ممثلون البعثة في
مهام تنفيذ في الصندوُق أحرزه الذي التقدُّم مدى تقييم في المراجعة من الهدُف وتمثل .(KfW) لإلعمار األلماني والبنك الهولندية،
للمرحلة المحددة التنموية لألهداف وفقًا وذلك ،2004 أغسطس شهر في المرحلة الفعلي بهذه البدء عملياته منذ من الثالثة المرحلة

بالمرحلة الثالثة.. الخاصتـَْين والمشروع القرض اتفاقيتـَْي وكذا تنفيذ المشاريع، وخطة

كما المشاريع. إدارة وتقييم الثالثة، المرحلة مهام تنفيذ ونتائج التنموي، األثر رئيسة: مكّونات على ثالثة التقييم عملية واشتملت
نفذه الصندوُق. الذي األثر لتقييم األولية النتائج على البعثة إطالُع جرى

تعزيز على التركيز على الصندوق حرص أهمية على المشتركة الممولين بعثة أكدت الوسطية، المراجعة لعملية اختتامها ولدى
بالمجالس المحلية المجتمعات  وربط  االقتصادية، بالتنمية  الخاصة األنشطة وتوسيع المحلية، المجتمعات مع التشاُور عملية
كمهمة أساسية الفقر ظاهرة من المبذولة للتخفيف الجهود لتعزيز خاصًا اهتمامًا البعثة كما أولت للدولة. العامة واإلدارات المحلية
وتعميق لتعزيز الصندوق وتعزيز جهود في المستقبل، االستهداف بسياسة المتعلقة اآلليات تطوير خالل من وذلك للصندوق،
ع التوسُّ مع ينسجُم بما للصندوق التنظيمية البنية تطوير إلى باإلضافة الوطنية.. والبرامج السياسات مع وأنشطته توافـُق سياساته

في أنشطة الصندوق. رد المطَّ

ولحج وذمار وعدن (الحديدة) اللَُّحيَّة  مديرية في الصندوق مشاريع من لعدٍد ميدانية بزيارات البعثة قامت أخرى،  ناحية من
المحليين، المسؤولين مع لقاءاٍت عقدوا المحافظات، كما هذه في الصندوق في فروع بالمعنيين البعثة أعضاء التقى حيث وتعز،

والمستفيدين... الحكومية، والمنظمات غير المحلية، والمجتمعات

للصندوق، التنفيذي الدولي/المدير والتعاُون التخطيط وزير األرحبي، الكريم عبد صنعاء—باألخ أيضًا—في البعثة أعضاء والتقى
علي الرزاق أمة والدكتورة والسكان، العامة الصحة وزير راصع، الكريم عبد ود. والتعليم، التربية وزير الجوفي، السالم ود. عبد

اآلخرين... والمسؤولين الوزراء اب ُنوَّ من عدٍد إلى العمل والشؤون االجتماعية—باإلضافة حمَّد، وزير

المشاريع إقرار وثيقة تطبيق بنتائج الخاص  اإلطار وتوزيع  مراجعة على االتفاُق  تم الوسطية، المراجعة  عملية اختتام ومع
األثر... تقييم وتقرير النهائية)، صيغتها (في الصندوق برؤية الخاصة والوثيقة ،(PAD)

للبنك الدولي المشتركة اإلشرافية البعثة

البنك كل من عن ممثلين المشتركة ضمت البعثة وقد .2006 وديسمبر مايو في شهَرْي الصندوق مشتركتان بزيارة بعثتان قامت
األوروبي. واالتحاد األلماني، وبنك األعمار الهولندية، والسفارة في المملكة المتحدة، التنمية ووزارة الدولي،

برنامج وإعداد الثالثة المرحلة مراجعة عمليات تمت كما للمرحلة الثانية، الصندوق النهائي لعمليات التقريَر الزيارة األولى ناقشت
.2006 العام نهاية في المقرر النصفية المراجعة
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ونتائج األثر التنموي، رئيسة: مكّونات ثالثة اشتمل على والذي الثالثة، النصفي للمرحلة التقييم إجراء الثانية الزيارة واستهدفت
نفذه الصندوُق. الذي األثر لتقييم األولية النتائج على إطالُع البعثة جرى المشاريع. كما إدارة وتقييم الثالثة، المرحلة مهام تنفيذ

والمحلي، على المستوى المركزي لقاءاٍت مع المسؤولين وعقدت الصندوق، لعدٍد من مشاريع كذلك بزيارات ميدانية البعثة وقامت
والمستفيدين... الحكومية غير والمنظمات المحلية المجتمعات إلى باإلضافة

األوروبي االتحاد من الموفدة التقييمية البعثة

األوروبي، االتحاد من والممولة التنفيذ وتحت المشاريع المنفذة لتقييم التقييم، وذلك مجال في االستشارية الشركات إحدى إيفاد تم
الصندوق لمشروع المقدم الدعم وتقييم الثانية للمرحلة االجتماعي الصندوق لمشروع والمقدمة المغلقة للمنحة الحق كتقييم وذلك
من عدد وزيارة المعنية، مع الوحدات المختلفة االجتماعات عقد المتضمن الزيارة برنامج إعداد وتم الثالثة.. للمرحلة االجتماعي

المشاريع..

الثالثة المرحلة إلى والممتدة الثانية للمرحلة التمويل مصادر
امتدت إقفالها أن تواريخ غير المرحلة، تلك من جزءًا واعتـُبـَرْت الثانية، المرحلة منتصف في التي بدأت المصادر بعض هناك

.(16 (الجدول الثالثة المرحلة إلى

2 الصندوق العربي لإلنماء

والموروث  والتدخل المتكامل والطرق والصحة والتعليم والبيئة المياه قطاعات عة على مشروعًا ُمَوزَّ 588 المصدر هذا تحت تندرُج
نحو  إلى التقديرية التكلفة وتصُل دوالر، مليون 52 حوالي للمشاريع التعاقدية القيمة تبلُغ الصغيرة واألصغر... والمنشآت الثقافي

دوالر. مليون المنصرُف قرابة 50 يبلُغ بينما دوالر، مليون 51

بصنعاء الكبير الجامع هبة العربي/ الصندوق

في  دوالر، مليون 1.6 نحو والتكلفة التقديرية دوالر، مليوَنْي حوالي إلى فيهما التعاقد مبلغ وصل مشروعان، الهَبة هذه من يستفيُد
دوالر. مليون 1.1 قرابة المنصرف بلغ حين

416b-2002 برنامج المنحة األمريكية/

للمشاريع  التعاقدية والقيمة دوالر، مليون حوالي 4.3 تبلغ تقديرية بكلفة 59 مشروعًا، المنحة إلى بهذه الممولة المشاريع يصُل عدد
والصحة  والتعليم والبيئة المياه قطاعات في مشاريَع المنحة وتغطي مليون دوالر. صرف قرابة 4.4 وتم دوالر، مليون 4.7 نحو

واألصغر... الصغيرة والمنشآت الثقافي والموروث المتكامل والتدخل والطرق

الثالثة للمرحلة التمويل مصادر
الثالثة للمرحلة البريطانية الحكومة منحة

التعاقدية  والقيمة دوالر مليون حوالي 20.8 التقديرية تكلفتها تبلغ 327 مشروعًا، المنحة هذه تقّدمه الذي الدعم إطار في يندرُج
وتمول  منها.  دوالر  مليون 18 قرابة  صرف  تم اإلدارية)، المصاريف متضمنة (غير دوالر  مليون 20.5 نحو للمشاريع
الصغيرة الثقافي والمنشآت والموروث المتكامل والتدخل والطرق والصحة والتعليم والبيئة المياه في قطاعات مشاريَع المنحة

واألصغر...

الهولندية المنح
10784 رقم /1 المنحة الهولندية/ تعليم

نحو 5.8  التعاقدية للمشاريع دوالر، والقيمة مليون حوالي 6.4 كلفتها التقديرية المنحة، تبلغ إطار هذه في 55 مشروعًا تمويل يتم
منها... مليون دوالر 6.1 يقارب ما ُصرَف وقد اإلدارية)، المصاريف متضمنة (غير دوالر مليون

رقم 13202 / 2 المنحة الهولندية/ تعليم

التعاقدية  وقيمتها دوالر، ماليين حوالي 8 التقديرية كلفتها تبلغ 96 مشروعًا المنحة هذه من ُل ُتَموَّ التي المشاريع عدد إجمالي يبلُغ
دوالر... مليون يقارب 6.2 ما تم صرف اإلدارية)، المصاريف متضمنة (غير ماليين دوالر 7 نحو
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رقم 10829 / 1 صحة الهولندية/ المنحة

نحو 2.7  التعاقدية للمشاريع دوالر، والقيمة مليون حوالي 2.9 التقديرية للمشاريع الكلفة وتبلغ المنحة، تمّولها هذه 10 مشاريع ثمة
دوالر... مليون 2.2 قرابة صرف تم وقد اإلدارية)، المصاريف (غير متضمنة دوالر مليون

13256 رقم /2 صحة الهولندية/ المنحة

(غير  دوالر مليون نحو 2.2 التعاقدية وقيمتها دوالر، مليون حوالي 3.6 التقديرية كلفتها تبلغ 39 مشروعًا، تمويَل المنحة تدعم
منها... دوالر تقريبًا مليونا َوُصرَف اإلدارية)، المصاريف متضمنة

السلخانة) (مستشفى 13253 صحة/ الهولندية/ المنحة

وقيمته  مليون دوالر، 0.8 حوالي التقديرية تكلفته تبلغ الحديدة، في السلخانة مستشفى وهو واحد، مشروع المصدر هذا في يوجد
دوالر... مليون ُصرَف قرابة 0.2 وقد دوالر، مليون 0.5 نحو التعاقدية

0060844 تمويل أصغر/ المنحة الهولندية/

األعمال  تنمية وكالة عبر المنحة وستنفذ هذه تنمية األعمال، خدمات لدعم تطوير دوالر لغرض مليون 0.75 المنحة قيمة تبلغ
مستقلة. كهيئة الصندوق أنشأها التي

األوروبية المجموعة
  TF053450 رقم التنمية  منحة

(نحو 9.4 مليون  يورو ماليين قدره 8 إجمالي الثالثة بمبلغ للمرحلة االجتماعي الصندوق مشاريع من 121 لدعم المنحة هذه تـُقدَُّم
تصُل الكلفة المؤسسي... وأيضًا برنامج الدعم الريفية، والطرق المياه، ومشاريع برنامج التدخل المتكامل، من كًال وتشمُل دوالر)،
كما تبلُغ  المستفيدة)، والمجتمعات الحكومة مساهمات من الفرُق ى (ُيغطَّ دوالر مليون 10.5 حوالي إلى المشاريع لهذه التقديرية

ماليين دوالر... يتجاوُز 5 والمنصرف دوالر، مليون 9.5 نحو للمشاريع التعاقدية القيمة

MED/2003/005-973 والديموغرافي الصحي القطاع دعم مشروع منحة

محافظات  من مكونات من الدعم المقدم لوزارة الصحة في كل 2006 لتنفيذ نوفمبر في اتفاقية فرعية مع وزارة الصحة توقيع تم
2.9 مليون  مبلغ والسكان العامة الصحة وزارة الموقعة مع الفرعية االتفاقية قيمة وتبلغ المجموعة األوربية.  من قبل لحج وتعز

التنفيذ. عملية في والبدء ولحج، تعز الصحة في وزارة مكتبي من كل من الخطط المقدمة بمراجعة الصندوق قام وقد . يورو

(KfW األلماني لالعمار (البنك األلمانية الحكومة
155 65 2003 منحة رقم

في  الصندوُق ينفذها لدعم 88 مشروعًا دوالر) مليون ماليين يورو (حوالي 4.8 4 وقدره مبلغًا هذه المنحة بموجب البنك يقدم
7.7 مليون  حوالي لهذه المشاريع التقديرية التكلفة وبلغت عملياته. من الثالثة المرحلة وبناء القدرات خالل المجتمع تنمية برنامَجْي
والمساهمات  اليمنية الحكومة مساهمة وتغطي دوالر.. ماليين قرابة 7 دوالر، َوُصرَف ماليين 8 نحو والقيمة التعاقدية دوالر،

التقديرية المذكورة. والتكلفة المنحة قيمة بين المجتمعية الفارق

  757 65 2004 منحة رقم

بتكلفة  المؤسسي لتمويل 92 مشروعًا والبناء تنمية المجتمع لبرنامَجْي دوالر) ماليين قرابة 6 ) يورو ماليين 5 مبلَغ المنحة توفر
التعاقدية  القيمة وتبلغ المنحة)، قيمة وبين بينها الفارَق والمستفيدين الحكومة مساهمات (تغطي دوالر ماليين 7 تقديرية تقارُب

دوالر.  ماليين صرُف حوالي 3 تم بينما دوالر، مليون 5.2 نحو للمشاريع

2005 66 059 رقم الثالثة المنحة

أن  غير المؤسسي، المجتمع والبناء برنامجي تنمية إلى تمويل ويهدف مليون دوالر)، 7.2) يورو ماليين مبلُغ المنحة بستة ُيقــَدَُّر
المشاريع. تطوير في للبدء المنحة األولى من الدفعة بعد يتسلم لم الصندوق

الدولية التنمية الدولي/هيئة البنك
YEM – 3861 رقم القرض / 3 الدولي البنك

اإلدارية  المصاريف تشمل (ال مليون دوالر حوالي 57 إلى بتكلفة تقديرية تصُل 679 مشروعًا تمويل القرض هذا بواسطة يتم
دوالر..  52.5 مليون قرابة التعاقدية بينما تبلُغ القيمة للصندوق)، المخصصة
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الحيوانية) والثروة المطرية الزراعة (مشروع الدولية التنمية الدولي/هيئة البنك

الحيوانية  الثروة مجال في الرعاية خدمات تقديم  البذور، وإكثار  تحسين منظومة إدخال وهي: مكونات،  3 المشروع يضم
سيتولى والثاني، األول المكونْين مسؤولية بتحمـُّل الزراعة وزارة تقوُم وبينما اإلنتاجية. الريفية التنمية وتعزيز والبيطرية،
على الزراعة تعتمد التي المناطق في للمزارعين الدعم تقديم يشتمُل على والذي الريفية) (التنمية الثالث المكّون الصندوُق تنفيذ
الدولي  مساهمة البنك يناير 2006 وتبلغ المشروع في هذا على التوقيع تم على 5 محافظات. وقد موزعة 23 مديرية في المطرية
الثالث الذي سيقوم  للمكون منها 7.4 مليون وحدة سحب دوالر، مليون ما يعادل 20 أي سحب، 14 مليون وحدة المشروع هذا في

دوالر).  مليون 10.4 يعادل ما (أي بتنفيذه الصندوق

959P رقم القرض / الدولية للتنمية منظمة األوبك صندوق

التعليم والمياه  المجتمع (قطاعات برنامج تنمية من كل في تمويل 131 مشروعًا في تـُستخَدُم دوالر، مليون 13 القرض قيمة تبلُغ
دوالر  مليون 14 حوالي للمشاريع التقديرية الكلفة تبلُغ المؤسسي. الدعم وبرنامج والطرق) والصحة االجتماعية والحماية والبيئة
إلى قرابة 11.4  ويصُل المنصرُف دوالر، مليون 13.5 نحو التعاقدية وقيمتها والمستفيدين)، الحكومة مساهمة على (مشتملة

دوالر... مليون

رقم 480/2005 القرض / 3 واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق
االجتماعي  الصندوق مشروع تمويل في للمساهمة وذلك دوالر)، مليون 50) كويتي دينار مليون 15 يصُل مبلُغ القرض إلى
والتمويل الثقافي والموروث االحتياجات الخاصة ذات والطرق البيئة والفئات والصحة والمياه مجاالت التعليم للمرحلة الثالثة في
نحو 11  تبلغ للمشاريع التعاقدية والقيمة دوالر، مليون تقارُب 39.8 بكلفة تقديرية 331 مشروعًا، المشاريع عدد يبلغ األصغر.

دوالر... مليون 2.9 يقارُب ما صرُف بينما تم دوالر، مليون

422/24 رقم القرض / للتنمية السعودي الصندوق
المجتمع (قطاع  تنمية مشاريع لدعم دوالر) مليون 20) سعودي ريال مليون 75 بمبلغ قرضًا للتنمية السعودي الصندوُق ُيقدُّم
مليون دوالر،  19.97 حوالي إلى للمشاريع التقديرية التكلفة االجتماعي، وتصل الصندوق عمليات من الثالثة للمرحلة التعليم)

دوالر...  مليون صرف قرابة 6.4 دوالر، وقد تم مليون 14.6 نحو التعاقدية وقيمتها

األمريكية الحكومة
416b / 2002 األمريكية برنامج السلعية المعونة

والجوف،  محافظتـَْي شبوة من كل في الصحية الكوادر تدريب مشروع تنفيذ دوالر، وتمول مليون 0.5 المنحة إلى هذه تصُل قيمة
نحو  صرف تم بينما دوالر، مليون إلى حوالي 0.4 تصل للمشاريع التعاقدية والقيمة دوالر، مليون 0.55 تقارُب تقديرية بكلفة

دوالر...  1.2 مليون

  PL-480 / 2003 األمريكية برنامج السلعية المعونة

التكلفة  وتبلغ وحجة. تهامة من منطقة كل في تنمية المجتمع برنامج مشاريع تحت لتنفيذ وذلك دوالر، مليون 0.5 مبلغ المنحة توفر
إلى 0.14 مليون  يصل والمنصرف دوالر، مليون نحو 0.5 التعاقدية وقيمتها دوالر، مليون 0.55 حوالي المشاريع لهذه التقديرية

دوالر...

416b-2004 األمريكية برنامج السلعية المعونة

االلتزام  تم وقد وعمران. وصعدة والجوف وشبوة مأرب في محافظات مشاريع لتنفيذ وذلك دوالر، مليون 1.4 مبلغ المنحة توفر
.2009 نهاية عام في المنحة إقفال وسيتم بالكامل بهذه المنحة

(اليونسكو) والعلم والثقافة المتحدة للتربية األمم منظمة
كلفتها  تصل الثقافي، بالموروث تتعلق مشاريع لتمويل دوالرًا 140,540 تبلُغ إجمالية بقيمة اليونسكو مع توقيُعهما تم عقدان هناك

دوالر... ألف قرابة 91 صرف وتم دوالر، ألف التعاقدية 166.5 وقيمتها دوالر، ألف 121 إلى التقديرية
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توزيع التزامات الصندوق حسب المحافظات تراكميًا (مليون دوالر)

لعام 2006  الصندوق التزامات توزيع : 4 الشكل

(2006 - 1997) تراكميًا الصندوق التزامات توزيع : 5 الشكل
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توزيع التزامات الصندوق حسب المحافظات لعام 2006 (مليون دوالر)
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دوالر) (مليون 2006 لعام المحافظات حسب الصندوق التزامات توزيع :6 الشكل

دوالر) (مليون المحافظات 2006-1997 حسب الصندوق التزامات توزيع : 7 الشكل
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2006-1997 للفترة تراكميًا وتطورها سنويًا الصندوق مشاريع من المنشأة المؤقتة العمالة :10 الشكل

للفترة 2006-1997  وتراكميًا سنويًا الصندوق مشاريع من المستفيدون : 11 الشكل
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2006 عام عليها الموافق المشاريع بأسماء قائمة

ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا����وق900-10242 ����ر�� ا����� ا��� ����� �� إ����ر��� ��ر�� ا�����إبدورة
وا���درة100-10555 ا���ة ������� �� ������ ا���ر��إب) .اب( ��ر��
ا���900-10204 �� �����و�����ر�� ا������� ا����وق ��� وا��� ا�������� ا���ر��إب.�رآ�
ا�����900-10238 ���د ���ر�� ����� �� ا����ر��� و��ه�� ��ر�� ا�����إبإب-دورة
ا��������900-10206 ا����ن و��ر�� ا���ر��ابإبإب-�����
وا����ر100-10661 ا����� رو��� ����� إب-���وع ا������ابإبإب/ م-�����
ا�����900-10132 ��� �� ��� ا�����-��ر�� أ���-���� ��اب إب-���� ر�� ا������ابإب.������
ا���ح900-10133 ����د-��ر�� ���م-���� ��� إب-���� ر�� ا������ابإب.������
ز��900-10173 �� أ���� ا����ر-��ر�� ا����ر-�� إب-������ ا������ابإب.������
ا������900-10212 ا���ة ر���� ������ ا����� ا���� ا���آ� ا����ابإبد��
ا����رى900-10216 �� ا���� ا���آ� و����� ا����ابإبإب-�����
ا���ف900-10142 دار �� �� ا�و��( ر�� ا���قابإباب-ا�����-) ا������
ا�����900-10248 ����ا��ي ا����� ا����� ���� ا���اد ��رع ا���قابإباب-ا����ر-ر��
أروى900-10249 ا����� ��رع ا�� ا������ ��رع �� ا����� ا���و�� ��رع ا���قابإباب-ا����ر-ر��
ا���ف900-10250 دار �� �� ا������( ر�� ���قاابإباب-ا�����-) ا������
ا�����900-10261 ��� �� ا���قابإباب-ا����ر-ر��
ا����وق900-10192 ��� �� ا�����ة ا����� ����ر�� ا����� ا������ �� ������ر��� ��ر���� ا�����ابإبدورة
ا900-10207 ا����� �� ������ ������ ������ ذه��ً� ا������� و��ه�� ������ ا����ح ����� ا�����ابإبإب-�����د�� ا�������ت ذوو
��آ��900-10208ً ا������� و��ه�� ر���� ������ وا������ ا������ ا����ط د�� ا�����ابإب���وع ا�������ت ذوو
ا������ت900-10240 �� ا����� ا������ ���ل �� �������� ا�����ابإب��ر�� ا�������ت ذوو
ا���ا�������900-10263 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ا�����ابإبوع ا�������ت ذوو
ا�����900-10125 ا���� ا���ا��-��ر�� ا����ر-���� ���ان-���� ا���������انإب.������
ا����900-10244 ا������-��ر�� ا���ث-���� ���ان-���� إب-������ ا�������ان��إب.������
ا������900-10176 ���ان ���ون ��دي �� و���ب أ���ل ����� ا���������انإب����� ا����
���ان900-10214 ا����� ���� �� �����ت ت ����ا ا�������انإباب-��ر��
ا�����900-10126 ا����� ���-��ر�� وادي ا����دي-���� ����-���� ا����������إباب-.������
��ر�900-10241 ���� ا���ق����إباب-����-ا���ا��-�����
���ن900-10229 ���� و��ز�� ����� ��ا��ت ���� ���( إ���ء ا���������إب)إب-����-وراف-����
ا����900-10231 ���� وا������-إ���ء ا���وة ا���������إبإب-����-ا����دي-����
��ان: ��ر��900-10157 ا����������إب.إب: ������-����:������-ا����: ����-��ان:����-���
ا�����-�����17: ��ر��900-10159 ا����ب-���� ���� ����-���� إب-������ ا����������إب.������
ا����ل:����-ا����ح: ��ر��900-10160 ���-����:���� ا����������إب.إب: ������-����:������-���
ا�������:����-���:����-ا���روق: ��ر��900-10162 ا����������إب.إب: ������-����:������-���
ا����ر900-10163 ���ان-��ر�� ����-���� ��� ����-���� إب-������ ا����������إب.������
����:����-ا����: �ر���900-10164 ا�����ب: ����ن ا����������إب.إب: ������-����:������-وادي
����ن900-10215 ا����� ا����ة و����� و����� ا��������إباب-����-�����
ا�����900-10141 ا����� ���� ���-���� ا���ق����إباب-����-���
900-10232�� ا�������إ���ء ����� ������ و��آ� ���ن ���� ����� ا�����ب-ان ا���������إبإب-����-وادي
رداع900-10233 آ��� ���آ� ����� و��ران ا���������إبإب-����-ا�����-�����
ا�����:��ر��900-10166 ه��:����-��� ا�����:������-ا����ر:����-وادي ا�����إب.إب : ������-��م ا��������م
ا�����:������-����:����-ا�����:����-ا���رة: ��ر��900-10167 ا�����إب.إب: ������-��م ا��������م
ا������900-10234 ���� ������ ��آ� ا�����-����-إ���ء ا�����إبإب-��م ا�������م
ا����900-10128 ا���ر�����-��ر�� ا���ا��-� ���ل-���� ذي ا����لإباب-.������ ا������ذي
ا���رث900-10129 �� ا� ��� وا����-��ر�� ا����� ا���ا��-���� ���ل-���� ذي ا����لإباب-.������ ا������ذي
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا���ص900-10130 �� ��� ر��-��ر�� ور��-���� ر��� ����-��� ذي ا����لإب.ل������ ا������ذي
ا�����900-10131 ا������-��ر�� ا����ل-���� ���ل-���� ذي ا����لإباب-.������ ا������ذي
ا����د900-10177 ������ ا����� ا����ي ا���آ� و����� ا����ل-��ر�� ا����لإبذى ا������ذي ا����
900-10235��� و��ز�� ����� ��ان ��ا��إ���ء ���� ���ن ��� ا����ل-ا���ا��-� ا����لإبإب-ذي ا�����ذي
و��ص900-10247 أ�� �� ��� ��ر�� ا����ي-���وع ا�����-����آ��ن-������ف إب-������ ا������ا�����إب.������
ا����ب:��ر��900-10146 �� ا������ا�����إب.إب: ������-ا����ة: ������-ز���:����-ا���ف: ����-���
ا���رة900-10245 ��ر�� ا������-���وع ��� ا������-���� ��د ا����ة-���� اب-������ ا������ا�����إب.������
ا�����900-10210 ا������ ��د ���� �� �����ت ت ����ا ا����ا�����إبا����ة-��ر��
900-10110���� ا���د ا�������-���� ا������ ا���قا�����إباب-ا����ة-د
900-10239������ و��آ� ���ن ���� ����� ��ان ا�����( إ���ء ����-���� ا�����ا�����إبإب-ا����ة-���
900-10211������� ���ارى ا����� ��� ��� ������ ا����ا����إبد��
900-10118���� ا���م ��-��ر�� ���ن-����� ا������-���� اب-������ ا������ا������إب.������
ا�����900-10119 ا�����-��ر�� ا���دس-���� ا������-���� ا������ا������إب.������
900-10120���� ا���م رد��-��ر�� ه���ن-���� ا������-���� ا������ا������إب.������
ا����ب900-10121 �� ��� ه��ان-��ر�� ���ا�-���� ��� ا�����-���� ا������ا�����إباب-.������
ا���م900-10122 ا�����-��ر�� ����-��� ا�����-���� ا������ا�����إب.������
900-10123��� �� ا����� ���-��ر�� وادي ا���رة-���� ا�����-���� ا������ا�����إببا-.������
ا���رد�900-10111 ���� و����� ا���قا�����إبا�����-ا���رة-ا���ون-ا�����-ا���ز��-��ه��
900-10246���� ���ة ا���� ���� و����� ا���قا�����إبا�����-��دن-��ه��
ا����900-10221 ���� ��� و����� ������ و��آ� ��ا��� ���ان-إ���ء ا�����ا�����إبإب-ا�����-���
ا�����900-10135 ا���� ا�����-��ر�� ا����س-���� ا�����-���� ��ع ا�����إباب-.������ ا��������ع
ا����ن900-10137 ا�����-��ر�� ��� ����-���� ��� ا�����-���� ��ع ا�����إباب-.������ ا��������ع
ر��ح900-10138 �� ��ل ���-��ر�� ا�����-���� ا������ ا�����-���� ��ع ا�����إب.������ ا��������ع
ا����900-10243 ا�����-��ر�� ا���ا��-���� ا�����-���� ��ع إب-������ ا�����إب������ ا��������ع
��د900-10217 ��20��ر�� �� ����� ا���������� ��ع ا�����إب���� ا������ع
900-10236���� ������ ��ك ��ث أ���-) ا����(إ���ء ا�����-��� ا�����إبإب-��ع ا�������ع
���رز100-10445 ��� ���� �����ء أ��� ا����-��� إب-������ ا�������ا����إبم ا�����
ا����100-10486 ���� ا�������ا����إبإب-ا����-���رز���-���وع ا�����
ا���ال100-10490 ���� ���رز-���وع ا�������ا����إبإب-ا����-��� ا�����
ا�����100-10492 ���� ���� ���رز-���وع ا�������ا����إبإب-ا����-��� ا�����
����ن100-10667 ���� ���رز-���وع ا�������ا����بإإب-ا����-��� ا�����
ا�ر����900-10149 ا� ��� ا����� إر��ن-��ر�� ا�����-���� ��� ��� ا����-���� إب-������ ا������ا����إب.������
���: ��ر��900-10150 �� ���:����-���ل:����-���ذ ا������ا����إب.إب: ������-ا����:������-���
���:����-ا�����:����-ا���ز: ��ر��900-10151 ا������ا����إب.إب: ������-ا����:������-���
���ن: ��ر��900-10152 �� ��ه�: ����-����ن ���-����:���� ا������ا����درإب.إب: ������-ا����در: ������-���
ا����ب: ��ر��900-10153 �� ����ن:����-ا����آ�:����-��� ا������ا����درإب.إب: ������-ا����در:������-ذاري
و��ص: ��ر��900-10154 أ�� �� ا������ا����درإب.إب: ������-ا����در: ������-ا����ل:����-ا������: ����-���
ا�����900-10223 ���ن ���� و��ز�� ����� ��ان ا�����ا����درإبإب-درا����-ا��ادي-ا������-إ���ء
ا����900-10139 ��� ا�����-��ر�� �����ة-���� �����ة-���� ا������������إب.������
900-10140���� �� ���ر ا�����-��ر�� ����-���� ��� �����ة-���� ا������������إب.������
أ���: ����-ا������: ����-ا���ار: ��ر��900-10172 ا������ا���در�إب.إب: ������-ا���درة: ������-����
��دد900-10252 ذي ��دد-��ر�� ذي أ���-���� ���� ا���درة-���� إب-������ ا������ا���در�إب������
ا���ا��900-10226 �� ���� ��� ���� ����-إ���ء ا�����در�ا���إبإب-ا���درة-����-����
ا������900-10108 ا�������� ����� ������ وا���ا��� ا���ا��� ���ل �� ��ر��� ا���ر������إباب-����-��ر��
ا����ا��: ��ر��900-10168 ا���� ������:����-ا���ن: ����-أ�� ا����������إبإب: ������-����: ����
�: ��ر��900-10169 ز��د��رق ا����������إب.إب: ������-����:  ������-��دان: ����-ا�����: ����-�
ا���ز900-10170 ����ن-��ر�� ����ة-���� ����-���� إب-������ ا����������إب.������
ا������900-10143 ا���ك ��� ا���ق����إباب-����-��دان-����
������ر�300-10246 أه� ������� �� ا������ ���� أه� ��� أ��ر-� أ��ر-��آ� ا������ا��رأ���أ���-������
أ���ل100-10503 رو�� ����(���وع ز����ر) ���ذج أ���-������ ا����������أ���������
ا�����300-10117 ������� و��ح ���ر-��ر�� �����-���� ا�������-������ ا����������أ�����
���ر300-10186 ����� ا��ازي ������ �� ا������ ��ارئ ��� و����� ��ه�� ����-���وع ا��������أ���أ���-������
م300-10251 ز����ر ����� �� ���ارع ������ر م/ر�� ا���ق����أ���أ���/ز����ر
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا300-10256 ا������ ������ د�� أ���-���������وع ا���������أ��������� ا�������ت ذوو
ر��100-10509 ������� وا������ ا������ ���� ����-���وع وا�� دور ، ا������ر��أ���)ا������ت+ �����8( أ���
300-10127��� ���-��ر�� ا���رة-���� ر��-��آ� ا���-������ ا������ر��أ���������
ا�����300-10188 ا����ة و����� ا�������حأ���أ���-���ح-ا�����-���ء
��ار300-10125 ��آ� �� �����ت ا����ة ��ار-��ر�� ��ار-��آ� ا���-������ ا��������ارأ���������
ا�����300-10120 ������� �����ت ا������� ا������-��ر�� ��ز ����-��� زار� ا��������درأ���ا���-�����در��آ�
300-10187���� و��ة و����� ���ء ا����-���وع ��در-����� أ���-������ ا������درأ���������
ا�����300-10160 ������ ا��رة ���� ا����� ا�����-��ر�� ا���-������ ا������ا�����أ���������
300-10123��� ا����� ا�������ر�� ������� ا���ز-س ��د��-���� ا���-������ ا��������د��أ���������
ا������ت100-10302 ��و�� ا���ص���دة وا����ع ا������ت د�� �� ا����وق ���� ����ر� ������ور�� �� ا�����أآ��
��و100-10380 �� وا����� ا����� ������ات ا������� ا������� ا����وق����� ������ع �� ا�����أآ��
ا���ت100-10604 ����ار ا������ أ���� ��ارس ����������� �� ا�����أآ��
ا����100-10885 وا���ف ا����� �����ت ���اء وا�����ر��� ا����ر�� ���ط ��������ر�� �� ا�����أآ��
ا�200-10259 ����� �� وا�����ر��� ا����ط ا����وق��ر�� ����ر�� ا����� ����ء-�� ��������ع �� ا�����أآ��
ا������100-10308 ������� ا������� ا����� �� ��� �� وا������ ا����� ا������ ������ �����.������ �� ا�������أآ�� ا�����
ا����100-10410 ا����رآ� و ا��ا�� ����� ��� ا������ ا������ ���ن ا���������ر�� ا����� ������ ���������� �� ا�������أآ�� ا�����
ا��������100-10420 ������رآ� وا������� ا�������� ا����� ادارة �� ا������ ���ن ��������ر�� �� ا�������أآ�� ا�����
ا������100-10494 ا������ ا������� ا����� ������ ����ت ����ات ����ر�� ا�������������أآ�� ا�����
ا�����100-10877 ����� �� ا����ت و ا���ء ����� ����� و ����������� �� ا�������أآ�� ا�����
ا�����100-10881 ������� ا�������� ا������ �� ا����و��ت و������ ����� �� ا������ ا����� ���رآ�

.ا�������
������ �� ا����أآ�� ���ا�����

ا��������100-10894 �����ا������ات ا���� ��� ا������ ���ن ��������ر�� �� ا�������أآ�� ا�����
ا�����100-10546 ����� ا����ج ����� ر����� ���� ���ه�� ا����� و���ان( ا������� ����ء ����(������ �� ا���ر��أآ��
100-10548�� �����ت ��� ا���اآ� ا����������� ا�������ت ���CDOs��� �� ا������ وا�����

.������ت
������ �� ا���ر��أآ��

100-10549������ �����ت ������ ������ ���������وع �� ا���ر��أآ��
ا�����100-10552 ����� ا����ج ����� ر����� ���� ���ه�� ا����� ������أآ��)ذ��ر،ا�����ء،ا���ف(ا������� ا���ر����
������رآ�100-10560 وا���� ا����� ���� ���ل �� ��ر��� ������)P.L.A (-������ �� ������أآ�� �� ا���ر��أآ��
ا��������100-10561 ا����ن و��ر�� ����� ���ل �� ��ر��� ��ر�� ������ /������ �� ������أآ�� �� ا���ر��أآ��
ا����ا������ر��100-10562 ا������ ���ل �� ������/ ��ر��� �� ������أآ�� �� ا���ر��أآ��
ا���ر���100-10563 ��ر�� ���ل �� ��ر��� ������ /������ �� ������أآ�� �� ا���ر��أآ��
ا100-10564 ا����ء درا��ت ����� و ا�������ت و����� ����� ���ل �� وا����ر��� ���ط ������.��������ر�� �� ا���ر��أآ��
ا���ر��ات100-10895 ���ل �� ��ر���� ��� ������ور�� �� ا���ر��أآ��
������رآ�100-10899 وا���� ا����� ���� ���ل �� ا����ر�� و���ط ا���وع ���راء ��ر���� دورات ��������ث �� ا���ر��أآ��
��ر100-10921 دور��� و����� د������� ������� ا����ا��� ا���ق ����ء ا���ر��� ��ر�� ���ل �� ������

ا����آ���
������ �� ا���ر��أآ��

ا����200-10243 ا���اف أ����� و ��ق ��� ������� ��ر���� ������دورات �� ا���ر��أآ��
ا������200-10244 ���ل �� ا����و��� ����ر ��ر���� دورات ار�� ا������������� و ����ء/ ا�������� ��������ع �� ا���ر��أآ��
ا���دة200-10246 ��ق و ا����� �� ������ر��� ��ر���� دورات ��ث ����������� �� ا���ر��أآ��
��ر��300-10192 و ���م42����� ��ن ��ع ����ر�� ������� ����2006������ �� ا���ر��أآ��
،���،ا������300-10202 ��ن �� آ� �� ا������ت �� ���د ا���ر���� ا���ا�� ����� ����������� �� ا���ر��أآ��
�����ر��400-10226 آ�����ر��� ���ه���� ا����ج ����� ������� ������.��ر�� �� ا���ر��أآ��
���ر��400-10272 آ����� ���ه���� ا����ج ����� ����� ���������ا���/ ��ر�� �� ا���ر��أآ��
وا��������600-10234 ا�������� ا���اءات �� ا������� وا������ وا����و��� ا�����ر��� و��ه�� ���ر�� ��� ������ورش �� ا���ر��أآ��
�ـ600-10293 ا������ ���ل �� ��ر���� �����ت) 6(دورة ����� ����� وا���دات ����������ت �� ا���ر���أآ��
ذ��ر911-10181 ا����� ���د ������� ا������� ��ى�����م و������� ا����ج ����� ������� ������ا-��ر�� �� ا���ر��أآ��
�����ت911-10264 ���ة ���� ا���ل إ�� ا������� ا������ت ����� ��� ا�����ء-ا���ر�� ، ������ذ��ر �� ا���ر��أآ��
ا���ر���100-10118 ��ص�������� ������ ����� ���������وع �� ا������أآ��
ا������100-10119 ����� ���ارس ا���ر��� �������ت ������ ����� ���������وع �� ا������أآ��
ا������100-10228 ����� ��ارس �����ت أ���ء ��ر�� ���������وع �� ا������أآ��
ا���������وع100-10405 ا���� ا������ ا���ا�� ��ل ���������ت ا������� ا������ ��ق ��������ر�� �� ا������أآ��
ا�������100-10407 ا������ �����ات ������� دورات ���������وع �� ا������أآ��
ا���100-10422 ��� ا���در�� ��� وا����ت ا���ء ������ ��ر��� د��� إ��اد وا���������وع ������اءة �� ا������أآ��
ا������100-10423 ا����ة ����� ������ �� ا����� ���ل ا������� ��������ت ا������� ا����رات ����� ���������وع �� ا������أآ��
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا������100-10424 ا�������ت ��ر�� و�����ت(���وع ا���)��ب ����� ������ �� ا����� ��ارس ا�������� �������ة �� ا������أآ��
ا�������100-10425 ا������ ����ات د��� إ��اد ���������وع �� ا������أآ��
ا������100-10426 ا����ة ����� ��اآ� ���ش-���وع و�� ���ان-���� ���ة-������ ������������ �� ا������أآ��
100-10427��� و����� ��ر�� ا����ة���وع ����� ������ �� ا����� ���ل وا����ت ا���ء �������� �� ا������أآ��
ا����100-10428 ���ق ��ل ا�����ر��� ��رات ����� وا������(���وع ������)ا����ر �� ا������أآ��
ا100-10429 ��ل �� ا������ ا����ة ����� ��ل ا�������ت و����� ا������ ���ت ��������������وع �� ا������أآ��
ا����ة100-10431 ����� ������ �� ا����� ���ارس ا���ر��� ا����� ��ه�� ������ت-���وع ��������� �� ا������أآ��
100-10432������ �� ا����� ا�������ت �� ا�������� وا����رآ� ا����ة ����� �دارات ����� د�� ���وع

ا����ة �����
������ �� ا������أآ��

ا��������100-10433 ا����رآ� وإ����ر�� ا������ ا�������ت ��رات ���ء د�� ���������وع �� ا������أآ��
ا���ر��100-10434 و���رات أ����� ��ل ا�������� ا�����ر�� ��ر�� ���-���وع ���� ������ت ���

ا����ة ����� ������
������ �� ا������أآ��

ا����ه�ت100-10437 و����� ا����� ا����ل أ����� ��ل ا�������� ا����رآ� ا����ر�� ��ر�� ���������وع �� ا������أآ��
ا����100-10439 ���ق ��ل ا�����ات ��ر�� وا�د��:���وع ������ا�دوات �� ا������أآ��
100-10457�� ا����وري ا��وري ا����ء ���������ت���وع ������� و ا������ و ا������ وزارة ���دات ������� �� ا������أآ��
ا������100-10458 ����� ��ارس �� ا�و�� ا������ ا����ت و ا���ء ����� ��ر�� ���������وع �� ا������أآ��
���ارس100-10459 ا��������� وا�������ت ا�������� ��ر�� ا��������وع د��� ��� ا������ �����

ا��������
������ �� ا������أآ��

ا������100-10498 ����� ��ارس و�����ات ����� ����� ���������وع �� ا������أآ��
وا��������100-10499 ا���ه���� ���ل �� ا������ ��ارس ����� ���������وع �� ا������أآ��
100-10500�� ا���ب���وع ��� و������� و������� وا�������� ا���ه���� ا����� ���ل ا����رات ���

ا�������
������ �� ا������أآ��

ا������100-10510 ا���ارس �� وا�������� ا���ه���� ا����� ����ل ������ ���م إ��اد ���������وع �� ا������أآ��
ا���100-10519 ا�دارة ��ر�� ا�����������وع إ����ام ���رات ��� ا������ ����� ��ارس �� ������ر��� �� ا������أآ��
ا������100-10520 ����� ��ارس �� ا���� ���ق ��� ��ر��� ��ر�� ���������وع �� ا������أآ��
ا����100-10607 ا�������� ����ة آ��ا����� ������ت ا������ ����� ��ارس ��و�� ا������ت���وع �����ة �

ا���ر���
������ �� ا������أآ��

ا�������100-10859 ا������ ���������وع �� ا������أآ��
ا������100-10868 ����� ������� ا�و�� ا������ ���������وع �� ا������أآ��
ا����������100-10871 ��� ا������ ������ت-���وع �������ة �� ا�������أآ��
��ن100-10875 و������ ا������� ��ر��� و ا���د�� �������� ا���ه���� ������ ��ارس ����� ���وع

ا������ �����ث
������ �� ا������أآ��

ا���ر���100-10889 ��دارة ا������ ا����دئ ��� ا������ ����� ���ارس ا���ر��� ا�دارات ��ر�� ��������وع �� ا�������أآ��
���������ت100-10898 و��و��� ����زارة ����ضا����ل ا�دار�� ا����دات ��ر�� ���������وع �� ا������أآ��
ا������100-10551 وا������ ا����آ��� د�� ������ ا������-أ���� ������DLDSP/SFD-ا������ �� ا������أآ�� ا����
و���100-10663 �������ت������ ����� ود�� ��ر�� ���ر�� �� /������ �� ������اآ�� �� ا������أآ�� ا����
و����600-10299 �����ت �� ا������� ���ا������ت و������ ����������� �� ا������أآ�� ا����
ا������100-10669 �������� ا����� ا����ج ����� �� ا������� �-ا����وع ������اآ�� ������� �� ا��را��أآ��
وا���ف100-10205 ���ة �������� و���� ���� آ�ادر ��ر�� ������.���وع �� ا����أآ��
��ه��100-10611 ��40���وع ا������� ا������ر��س در�� ���� ا����� ا����ه� ��ر�� �� ��رس

.ا������
������ �� ا����أآ��

100-10624�� ا��������وع ا���� ا������ و��������� ا���ر�� ��ق �� ا����� ا����� ا����ه� ������ر�� �� ا����أآ��
و��ه��100-10626 ��ر�� ا��������20���وع ا�����ر�� ���������ت �� ����� ��������ر�� �� ا����أآ��
ا100-10632 ا����ه� �� ا����ه� و����� ��ا��� ا�����ل ا��������وع ����������� �� ا����أآ��
ا���ب100-10666 و���ن وا�����ول ������� ��� ����م ا����� �����م ا����� ا����� ��و�� ������.���وع �� ا����أآ��
ا����وق100-10865 �� ا����� ا����ر�� وإدارة إ����اف ��� ا���� وإ����ري ���ط ��ر�� ���������وع �� ا����أآ��
ا��������100-10869 ا������ و ��������ات ا����� ا����� ا����ه� �� ا���ر���� ا����رات ����� ��و�� ���������وع �� ا����أآ��
ا�����100-10870 ا����ه� �� وا���ر��� ������ ا������ �����رات ا���ر���� ا�د�� إ��اد ���������وع �� ا����أآ��
ا��������100-10496 ا������ات ���ل �� ��د ا����ر��� ��ر�� ���������وع �� ا���قأآ��
����ء200-10273 ���ع ا�������� ا������ات ����ر�� ا�������� ا����ن ��ر�� ���������وع �� ا���قأآ��
ا��������300-10254 �������ات ا������ ا�������� ا����ن ��رات ���(���ء ا����ن���دل ��� ������)ات �� ا���قأآ��
ا����100-10565 ا������ �� �������� ا������ ا����رات �� ا���ر���� ا������ ا��اد ���������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10566 ������� ا������ ا������ أو��-����� ����������� �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10568 ������� ا���و���� ا����ت ���������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10569 ا������ ��ل �����ك ��������وة �� ا����أآ�� ا�����ت
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا����100-10577 ا������ �� ا������� ا����رات �� ا���ر���� ا������ ا��اد ���������وع �� ا��أآ�� ��ا�����ت
ا����100-10578 ا������ �� ا������� ��ر�� ������-���وع ������دورات �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10579 ا������ �� �������� ا����ات ��� و ���دل ���������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا�100-10581 و ا�����ة ا�����ت ����� ����ة ����� إ���ء ������.������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا���ر����100-10583 ا������ �� ������ ��ر��� ��ر�� ���������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10585 ا������ �� ا������� ��ر�� ا�����-���وع ������دورات �� ا����أآ�� ا�����ت
ا�����100-10589 �����ت د��� وا��������� ا�����ة ا�����ت ����� ����ة �������ت �� ا����أآ�� ا�����ت
ا����100-10590 ا������ �� ا����وق ���آ�ء ��� ������ورش �� ا����أآ�� ا�����ت
�����ك100-10593 ا���� ا���� ����� ���������وع �� ا����أآ�� ا�����ت
ا���و100-10893 ����� ���������وع ا���� ا������ �� ا�������ة �������� �� ا����أآ�� ا�����ت
100-10580���� ا�و�� ا������ ا�����ة وا�����ت ا������ت ����� ���وق ������.م2006����� �� ا�����ةأآ�� ا�����ت
ا������100-10690 �������� ا������ ���ل �� و���� ��رات ا(��ر�� ������)�������ا���يا������ �� ا������أآ�� ا���روث
ا�����ر��100-10692 ������ت ���م �� ا���ص������ ا����� ا���روث و����� ��������� �� ا������أآ�� ا���روث
100-10695����� آ�ادر ��ر�� و ا������ ا������ �� ��د ����������� �� ا������أآ�� ا���روث
ا���اضا������100-10301 و�� ���� ا�ر��ف �� ������� ا����ن ���و�� ا������� ������ا������ت �� ا�����أآ��
ا���ب100-10902 ���� ا���� ������ د��� ��������� �� ا�����أآ��
ا�300-10193 ���� ���د ��ا��ت ���ر�� ����� ��� ا���اف ��� ا�����ر��� ا�������� ��������ن-���ر��ر�� �� ا�����أآ��
ا�����910-10259 ���د ����ر�� وا������ ا����� ا������ �����ل �����م ������� ���� ���ان-��ر�� ������.��ع �� ا�����أآ��
ا����ل100-10570 ����� ���ل �� ا����وق ��آ�ء ��� ������ور�� �� ا����لأآ�� ����ت
ا�����ور100-10571 ا�����ت �� ا���ر�� ا���ص�� ا����ع �� ا���ر�� ��ودي إ��اك ��ل ��� �������� �� ا����لأآ�� ����ت
100-10572������� ا������� ا����وق ������ ا��� ����� ا���� ا�����ت ��ل ������� ��� ������ور�� �� ا����لأآ�� ����ت
100-10574���� ا������ ����ء���وع ����� ����� ������� و ا����ل ����� �������ت �� ا����لأآ�� ����ت
ا����ل100-10575 ����� ���ل �� ا����ات ���دل ���������وع �� ا����لأآ�� ����ت
ا�����ة100-10576 ا�����ت ����� وآ��� ���������ر�� �� ا����لأآ�� ����ت
ا��م100-10584 وا�������وع ا�����ة ������ا�����ت �� ا����لأآ�� ����ت
ا���ر����100-10588 ا���ا�� ����� و ا���ا��� ��ل ��ر���� ������دورة �� ا����لأآ�� ����ت
ا������100-10530 ا������� ���ل �� و����� ��ر��� إ��اد ا�����ل ا������(���وع ��)�����) (ا������ �� ا���������أآ�� ا�������ت ذوو
ا���ا����100-10920 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ������ت-���وع ��������ة �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا���ا����200-10274 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ���������وع �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا���ا������ر300-10253 ا���� إ��اد ��� ا����وق ��آ�ء ������ا�����-أ���-���-��ن-�� �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا���ا����600-10379 ا���� ا��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ���������وع �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا��910-10295 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ������)���ة-���-���ان( �ا�������وع �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا���ا����911-10302 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ،ا�����ء-���وع ������ذ��ر �� ا�����أآ�� ا�������ت ذوو
ا��100-10515 ���� ���ر��� ���ا�������ت ����� و ����ء ��ر�� ����� ا��ازي���وع أ����� ���

ا������ ������
ا������ ا������أ����

ا���ر��100-10928 ا����� ����� ور�� ا���������وع ا������أ����
ا������100-10545 ا�دارة ��زارة وا���ر�� ا������ ا������ �دارة ����� ا���������ء ا������أ���� ا����
ا���100-10556 ا���آ� ا����د�� و���ث ا�������� ���را��ت ا������(�� ا������ا�����-) ا������ ا������أ���� ا����
��س100-10873 ��� ��� ���� ا������ر�� ا���قأ����
����اض100-10263 ����ء ������ �� ا������ ا������ ا�������زال-����� ا�����ةأ���� ا�����ت
ا��������ا��100-10610 ا����� ��� ا��������ظ ا������أ���� ا���روث
�����ء100-10693 ا����� ������� ا�ر�� ا����ن و����� ������ درا��ت ا������ا��اد ا������أ���� ا���روث
100-10694���� ا����� ������� ���ا������ت و����� ا������ دار ���� و����� ���ه�� درا�� ا�������ءا��اد ا������أ���� ا���روث
ا����100-10697 ����ن ��ه�� ا�����ر+ إ��دة ا����������ن ا������أ���� ا���روث
ا������100-10702 ����ء ����� �� ا�������� ا���ف و����� ا��������� ا������أ���� ا���روث
ا���و�100-10378 �� ���� ���د ��ان ����� ��ا������� ��� وه�3م80��� ��� ���� ��ر�� ��-

ا������ أ����
ا������ ا�����أ����

وا������100-10876 ������� ��ذب ������ ����� د�� ا������-���وع ا������أ���� ا�����أ���� ا�������ت ذوو
ا�������100-10890 ������� ا����� ����� ��ار ��ر�� ا������ا������أ����-���وع ا�����أ���� ا�������ت ذوو
�����اث100-10896 ا����� وا�ر���ط ا������ ����� �� ا���� ا������-د�� ا������أ���� ا�����أ���� ا�������ت ذوو
����ء100-10923 ������ ا������ آ��� �� ا�����ة ا������ ���� ا������-إ���ء ا���أ���� ا��������أ���� ا�������ت ذوو
وا����ل100-10531 �����ء ���س ���� �����/ا���ء ا����������� ا�����ا�����أ����
ا��را��200-10169 ا�����ي ا����� �� ا����ي ا���ز إ���ج و��ة ا������/ ا�����/ إ���ء ا������أ���� ا�����ا�����أ����
��ر����100-10901 ا�������دورة ا������ت ����� ���م ���SPSSا����وق ����� �� ا���������د ا���ر��ا�����أ����
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا������200-10260 ����� ا�����ي-����� ا������ا�����-����� ا������ا�����أ���� ا����
ا����200-10189 ا����� ��آ� و����� ا������.��ه�� ا����ا�����أ����
ا������200-10261 ���ان ����� ���أ���ء ا������-ا�����-ر�� ا������ا������ ا���قا�����أ����
�زال200-10269 ������� ا��� ��رة ا������/ ر�� ا������أ���� ا���قا�����أ����
وا������21-20-177 ا�����ة ا����ر�� ����� ������ ا-����� ا���ح ا����������� ا������������� ا����ا�����أ���� ا�����ت
وا�����100-10930 ا����� ������� ا������ ������� ����� د�� ا���������وع ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
200-10192������� ا���آ�ي ا���� ���ة ���� ��ه�� ا���������وع ا�������ا�����أ���� ا�����ذوو ت
200-10193������� ا����� ا�������ت ذوي ����� ������ ا������� ا������� ا������.د�� ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
200-10195������� ا����ي ������ ا������ت ���ل �� ��ر��ت ا��������ر�� ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
200-10196�� �������د�� ا������ت ������ ا���اء ��ار ا������.��� ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
ا���ن200-10254 ����� ��رات �����2006�� آ����ت ود�� ا������ ������ وا������ �������8م ا������.��ارس ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
ا�����200-10255 ا���� ا��را��د�� وا��م ا�������� ����� ا������ ا������.� ا�����ا�����أ���� ا�������ت ذوو
و��ر��911-10267 وا�����ت17����� وا������ ا����� ����ر�� ������� ا���ر��ا�����ءا�����ء-����
ا������100-10892 ا������ ا�����ء ���ب ��دي �� ���� ����� ا�����ء���-����� ا������ا�����ء�� ا����
و��ه��911-10276 ��ر�� ،����ن20���وع ���� �������� ���� ا�����ء-����� ا����ا�����ء������
ا���ر/���وع911-10222 ��رة ��ارع ا�����ء/ر�� ا���قا�����ءا�����ء�����
��رات911-10294 ر�� ا�����ء���) ا�����،ا���ر(ا�����ل ا������-��� ا���قا�����ءا�����ءا������
911-10213��� �� ا���� ��ر�� ����ف-���وع ����-���� ا����ة-���� ���� �ل ����-������

ا�����ء-رداع ������
ا������رداعا�����ء

ا������911-10297 ا�������� ا��� ������ ����� ا������رداعا�����ءا�����ء-ا���ش-ا���از��-د�� ا����
وا������911-10278 ا����� ���آ� ا������� ا���� ��� و����� ����� ������-���وع رداع ������

ا�����ء
ا����رداعا�����ء

21-134-600���� ال ��ف ���� �� ���� ���� ����/���ء ا�����رداعا�����ءا�����ء-ا�����-ال
ا��و���ن911-10254 ا��اه�/ ��ر�� ا��اه�/ ���� ا��اه�/ ���� ا������/ ������ ا������ا��اه�ا�����ء������
ا��������911-10282 ا����� ا��اه�/ ��ر�� ا��اه�/���� ا��اه�/���� ا�����ء/ ������ ا������ا��اه�ا�����ء������
ا������911-10200 وه�ب/ا����������/ ��ر�� و��� ����ر ال ا���اد��/   ���� ا������ا���اد��ا�����ءا�����ء/ ������
ا�����911-10249 ��� ا�� ا������/ ��ر�� ا�������/  ���� ا����/ ���� ا�����ء/������ ا������ا����ا�����ء������
����ن911-10102 ���� ا���ا�� �� ا�����ت ���� ا�����ء/ ���� ا�����ا����ا�����ءا����
ي911-10257 ا����� ���� ا����� ا�����/��ر�� ����ن/  ���� ���ر�/  ���� ا�����ء/  ������ ا���������ر�ا�����ء������
ا�����911-10248 ا����� ا�����/ ��ر�� ���� /���� ال ���� /������ ا�����ء/-����� ا����������اس�����ءا������
911-10210����� ��� ����� ��رض/ ��ر�� ا������/ ���� ���� /���� ا�����ء/ ������ ا����������ا�����ء������
ا������98-26-655 ا���م ا�����/ ��ر�� ا����� ���� /����� ���� /���� ا�����ء/ ������ ا����������ا�����ء������
���م100-10554 ��� ������� و����ن ا������ ������� ��از�� ������2006د�� ���DLDSP/SFD���������ا ا����
و�����800-10145 ا���ا��4إ���� �� ا�����+���ل �����م ا����� ������ ����� ���� و����� ا������������
د��800-10302 ����وع ا�و��� ا��را��ت ���إ��اد ������� ا����ا�� ا���� ا�ورو��/ ���ع ا�������ا����د
100-10239���� ا����ر�� ا����� �� ������ون ا���ر�� ا�����ة�������� ا�����ت
ا���ا����800-10301 ا���� إ��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ا�����������-���وع ا�������ت ذوو
800-10243�� ا��������ر�� ا������� ا�������� ا����آ� ا�����-��� ا���ر��ا������������-������
ا����ر��800-10250 ��ا�� �� ا������� ������ ��ر���� ا���ر��ا���������دورة
وا����و���800-10251 ا�����ر��� ���ه�� ��ر������ ا���ر��ا���������دور���
800-10254� ���ددورة ا������� ا������ت �� ��ر��ت ا�ه���) 15(�ر�� ا������ت �� ا���ر��ا������������ر��
ا������ت800-10256 �����ت ����� ���ل �� ��ر���� ا���ر��ا���������دورة
أ���ل100-10502 رو�� آ���( ���وع ���) ���ذج ������-��� ا������ا���������������
���:  ��ر��800-10159 ������ ، ا������ ������ ، ا����ر ���� ، ������ت ���� ، ا������ا���������ا�����
��ر��800-10160 ���:  ���وع ، ا������ ������ ، ا��وا�� ���� ، ا��وا�� ���� ، ا����� ��� �� ا������ا������������
��:  ��ر��800-10172 ، ������ ������ ، ��� ����� ، ���� ������ ، ا������ا���������ا������
���:  ��ر��800-10178 ������ ، ا������ ������ ، ا����� ا������ ���� ، ا����� ���� ، ا������ا���������ه���
ا��:  ��ر��800-10213 ������ ، ا���ار ���� ، ا���ا�� ���� ، ���ا���� ������ ، ا������ا�������������
�����ل800-10245 ���� ����� و����� ا������ا������������-����� ا����
ا���أة800-10255 ������ ا�����ا������ ����� و����� ���-��ر�� ا������ا�������������� ا����
��ارئ800-10268 و����� ��ه�� وإ��دة ا�����ري����� �������� ���-ا������ ا����ا��������������
ا���رة800-10269 ������� ا������ ��ارئ و����� ��ه�� وإ��دة �����-��� ا����ا��������������
و��ه��800-10271 ا���م20��ر�� ���� ������ �� ����� ا����ا������������-�����
ا�800-10297 ��رة ا���قا������������-ا�����-������ر��
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا��را���800-10298 ا����ث ��رة ا���قا������������-ا���ه�ة-�����ة-ر��
ا�����800-10299 و��ر�� ا����� ���� ��رة ا���قا������������-ا���ه�ة-�����ة-ر��
ا�����800-10300 ا�����ت ��رة ا���قا������������-ا�����-ر��
800-10356���� ا����� ا����� ���� ا������ا�������������� ا���روث
إ����800-10274 ا����ارة9���وع ����ن ا����ن ���ر�� ا���ا�� �� �����-���ل ����� ���ت

���-ا���ر ������
ا�����ا��������� ا�������ت ذوو

و�����800-10275 وا�����������ء ا���اضا������ ������� ا���ا�� �� ����ى����ام ا������ ���-�����
���-ا���ر

ا�����ا��������� ا�������ت ذوو

��ا��ت800-10276 و���� و����� ا������ دار و����� ����� ���-���وع �����-��� ا�����ا��������������� ا�������ت ذوو
ا������800-10279 ا������� ������ ����� �����-��ر�� ا�����ا������������-���ت ا�������ت ذوو
ا����800-10281 ا������ ���آ� ��ا��ت و����� ا�����ا������������-����� ا�������ت ذوو
و�����800-10283 �����6إ���� ���ت ا������ ز�� ���ر�� ا�����ا������������-���ل ا�������ت ذوو
800-10286����� ���ت ���ًا ا��� �����ت ا����� ���� ��ان ا�����ا������������-ا���ه��-���ء ا�������ت ذوو
ا����800-10289 و��ب ا������� ����� ����� ��ا��ت و���� ا�����ا������������-����� ا�������ت ذوو
���:  ��ر��800-10214 ������ ، ���� ��� ������ ، ا���ا�� ���� ، ا�����ة ���� ، ����������� ا���������
���:  ��ر��800-10215 ������ ، ���� ��� ������ ، ���� ��� ���� ، ا����� ���� ، ا���� ���������ح ا���������
،14:  ��ر��800-10217 ���أآ���� ������ ، ���� ��� ������ ، ا���� ���� ، ا���ا�� ����������� ا���������
800-10198����� وداب ����-�����-���� ���-���������� ا���ق���
ا�����800-10207 ا����ن ����-ا���ا��-���� ���-���������� ا���ق���
����ت800-10193 ���� ا���ق����ن�������ن-أ���س-ا����������
أ���ر800-10203 ��� وادي ا����� و���� أ��ى�أ��� ��ح ا����� ا���ق����ن������-����ن-ا���وق-����
800-10235��� ��� ����� ا���ا�� �� ا����ر ���� ���د ��ان ا���������ن������/ ����ن/ا���س.إ���ء
��ر��800-10161 ��ــــــــــ�:  ���وع ، ���� ������ ، ا����� ���� ���� ، ��اب ���� ، ا�������������ا������
��ر��800-10163 ا���ام: ���وع ���� ، ��ـ�،ا���ر ������ ، ���� ������ ، ا����� ���� ا�����������������
��ر��800-10218 ��: ���وع ، ز�� �� ،ا���� ���� ������، ا����� ���� ����، آ�اآ�� ا���������������ــ���
��ر��800-10224 ���:  ���وع ������ ، ��ب ذو ������ ، ا���� ��� ���� ، ا����� ���� ، ا������ذ��ب������
��ر��800-10173 ا�زور:  ���وع ��� ا�����،���� ����،����� ا��و��،�������� ا��و��������،������ ا����������
��ر��800-10174 ����:  ���وع �� ا������،���ن ا����ر���،���� ا��و��،��� ا��و��������،������ ا����������
800-10209����� ��ر�� ���،���وع ��� ��� ا��و��،���� ������ ا����ب ����،��� ا��و����������� ا����������
ا�����800-10210 ا���ء ��ر�� ����،���وع ا��و��،���� ������ ا������ ����،��� ا��و����������� ا����������
ا����ج800-10266 ����� ا���ا�� �� ا����ر ���� ���د ��ان ا��و��/ا�����./إ���ء ا��و����������/���� ا�������
���:  ��ر��800-10211 ������ ، ا���م ���� ������ ، ا������ ���� ، ا����ي ���� ، ا���م������� ا����������
ا�����800-10204 ���ا� ��� ا���ا��� ا���م������-ا���م-ا����د-���� ا���ق����
ا������800-10205 ا������ وه��ن-���� ا���م������-ا���م-��� ا���ق����
أ���800-10206 أ���ع ����� ا���م������-ا���م-���� ا���ق����
ا�����800-10261 ا��ي و����� ا��را��� ا�را�� ا���ق����� ���� ا�����ا�����������ا��������-.���
ا:  ��ر��800-10146 ���� ، ���ا����ي ������ ، ا�������� ������ ، ا����زع ���� ، ا������ا�������������ه���
���:  ��ر��800-10147 ������ ، ا�������� ������ ، را�� ���� ، ا���� ���� ، ا������ا�����������ا���ز
800-10270����� ������ �� ا������ ��ارئ و����� ��ه�� وإ��دة ا�����-����� ا����ا�������������-ا��������-����
��ر��800-10149 ���ا�����: ���وع �� ا����ي،ا����ة ا���� ا���زة،���� ا���ادم������،���،���� ا���������
��ر��800-10208 ا�����: ���وع ��� ا�����د،ا�� ا�����،���� ا�،���� ��� ا���ادم������،��ادم������ ا���������
����ء100-10462 ������ ا���ن22���وع �� ���� ا���ادم-����� ا���ادم������-��� ا��������
ا���وس800-10017 ����� ������ ��آ� ا�����ب-إ���ء ا���ادم-���� ا���ادم���.��� ا��������
800-10260� ���� ��ان ا�����إ���ء ����� ا���ا�� ا���ادم-ا���ادم-� ا���ادم���.��� ا��������
ا����ت800-10220 ��ر�� ا����ت،���وع ا����،���� ������ ��ا�� ����،��� ا������ا�������������
ا���ا��800-10237 �� ��ا��� إ���ء و ا����� ���ن وآ�ازة��ه�� ا����� ا�����ا�������. ���/ا����/ �����ا�/ �����
ا���ودة100-10469 ���� �����ء أ��� ��و��-��� ������-��� ا���������و�����.م ا�����
ا��ودة100-10534 ���� ا��ا��� ���� �� ���� ا���������و�����) .���( ���وع ا�����
ا�����100-10535 ���� ���� ا��ود���/ ���وع ا���������و�����.���/��و��/ �� ا�����
و�����100-10536 ��� ��ى �� ���� ا��ود�/���وع ا���������و�����.���/ ���� ا�����
وا�ه��ر100-10537 ��ى����� �� ���� ا��ود�/ ���وع ا���������و�����.���/ ���� ا�����
��ر��800-10156 ��ــــــــــ�ا: ���وع ������، ��و�� ������ ، ا��ار ����، ا���وف ����، ا��������و���������
��ر��800-10157 ��ــــ�: ���وع ������، ��و�� ������، ������ ���� ، ا����� ����، ا����� ا��������و���������
��ر��800-10158 أ��ق: ���وع ����، ��ـــــــ�ا���روق ������ ، ��و�� ������، أ��ق ا��������و�����،����
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
��ر��800-10212 ���: ���وع ��و��، ������ ، ا������ ���� ���در ����، ��ا�� ا����ي،���� ا��������و�����ا����
ا��������800-10242 ا������� أ��ق ����� ا���������و�������-��و��-ا��ق-د�� ا����
800-10199���� ��آ�ن ا���ق��و��������-��و��-������-����
��رق800-10015 ���� ���� ا����� ����� ������ ��آ� ا�������و�����.��و��-إ���ء
ا���ل800-10023 و���� ا����ة ���� ������ ��آ��� ا�������و�����.��و��-����ا��ار-إ���ء
ا�����800-10230 ������ ا���ا�� �� ��ا��� إ���ء و ا����� ���ن ����،��ه�� ا�������و�����.��و��-������-و���
ا������800-10240 ا������ ا���أة ������ ا������ ا�������� ا��ه�اء ����� ا���ر��ا����ء�����ر��
��ر��800-10222 اا�����،�����7: ���وع ا�����،���� ا����،���� ������،��� ا������ا����ء���������
ا����800-10164 ��ر�� ا����اخ،���وع ��ش،���� ا����اخ،���� ������،��� ا������ا����اخ���������
��ر��800-10219 �: ���وع ا����اخ ������ ����ق ���� ��ر�� ���� ���ا���م ا������ا����اخ��������
ا�����800-10236 رأس �� ا���ا�� �� ��ان إ���ء و ا����� ��� ا�����ا����اخ���.ا����اخ-ا���وض-��ه��
100-10879��� ������ ����� ������ أ��� وأ��وع ا������� ���� ا������ت ا�����ت ����� ��اآ� ا�����������������وع
�����ت100-10883 ا����� ��ر�� ���-���وع ا�������-���� ����-����� ������-��� ا��������������������
100-10884��� �� ���ذ ��ر�� ا����-���وع ا�������-���� ����-����� ������-��� ا��������������������
��ر��800-10152 ،��:  ���وع ا������ ���� ، ا����� ���ا����� ������ ، ����� ������، أ���ز ا����������������
��ر��800-10153 �����:  ���وع ������ ، ���� ���� ، ا�����ء ���� ، ��ــــــــــ�،ا�����ن ا��������������������
��ر��800-10154 ��ح: ���وع ��� ����، ا���� وادي ����، ��ر�� �� ��ـــ�ز�� ، ����� ، ا��������������������
���:  ��ر��800-10290 ������ ، ����� ������ ، ا������ ���� ، ��� ��� ���� ، ا��������������ا����
ا���ز800-10291 ��ر�� ����،���وع ا�������،���� ����،����� ������،��� ������ا��������������
�����ح800-10238 ا����ن و����� ��ر�� ��آ� ا��را�������������-�����-ا���ء
�����ت800-10272 ����ات ��ر�� ��ا��-���وع ����-����� ������-��� ا������������������
آ��ار800-10187 ا���ح ����-��� ا���ق�����������-�����-���
��ا��800-10200 ��� ا���ق�����������-�����-��ا��-����
800-10233���� ����� ا���ا�� �� ا����ر ���� ���د ������ا��ت ا�������������.���/�����/ا�������/إ���ء
ا�����800-10258 ���� �� ا����ر ���� ����د ا���ا�� �� ��ك ��ث ا����������������--.�����-ا������-إ���ء
��ر��800-10165 ��ــ�: ���وع ، ا���ا�� ������، ���� ��� ����، ا��ادي رأس ����، ا������ا���ا�����ا���ح
��ر��800-10168 ��ـــ�: ���وع ، ا������ ������، ا������ ����، ا����ة ����، ا����� ا������ا���ا�����ا����
���:  ��ر��800-10170 ������ ، ���� ������ ، ��رة ���� ، ��رة ���� ، ا������ا���ا�����ا���م
��ر��800-10221 ��ــــــــــ�: ���وع ، ا�� ا��� ������، ���د ��� ����، ا���� ����، ا���� ا������ا���ا�������ح
��ر��800-10228 ،���26: ���وع ��ــــــــــ������� ، ا������ ������، ا���� ����، ا����ي ��� ا������ا���ا������
��ر��800-10292 ��ــــ�7: ���وع ������، ا������ ������، ا���� ����، ا�����ن ����، ا������ا���ا����������
��ر��98-50-238 آ����،ا����ة:  ���وع ا���ا��،ا����ر����،���� ������،��� ا������ا���ا�����������
ا���ا��800-10201 ���ن ����-���� ا���قا���ا��������-ا���ا��-����-���
���د800-10232 و��ان ا����ن ���� ����� ��ان ���زر����إ���ء ������ ا���ا�� �� -وا����عا����ر

���� ���.
ا�����ا���ا�����

��ر��800-10229 ��ــــــــــ�7���وع ������، ��زع ������، ا���ا��� ����، ا������ ����، ا��������زع��������
ا���داء100-10891 وا��ر ���� و����� ا������-ا���ف-�����ت ا������ا���فا����ه�� ا���روث
ا��200-10240 ا�را�� و�������� و���� ا����� أود�� �� ا����ن/ را��� ا����نا���فا���ف/ ��ط ا�������ط
ا�����200-10230 وادي ���� ��ح/ ��ر-���� ا����ن/ �ل ا����نا���فا���ف/ ��ط ا�������ط
��ر��200-10220 ���:���وع ، ا�����ات ������ ، ا��ا��ة ���� ، ا��ا��ة ���� ، ا���فا��ا��ة ا������ا�����اتا���ف.���
ا�����ات200-10179 ���� و����� ��ر( ��ر-��ه�� ا���قا�����اتا���فا���ف/ ا�����ات/ ا�����ات) /����
��ر��200-10224 ا���ف: ���وع وا����، �� ������ ، ا���� ���� ، ���� وادي ���� ، وا���ف.���ة ا������ا������
��ر��200-10225 ا���ف:���وع ، وا���� �� ������ ، ا����� ���� ، ���� ����ال ، وا����ا���ف.ا���روق ا��������
��ر��200-10223 ا���ف: ���وع ، ر��زة ������، ��ا�� ���� ا�����، ا����� ����� ، ��� ذو ا������ر��ز�ا���ف.ا����
ا200-10231 وادي ���� ا�����ر��ز�ا���فا���ف/ ر��زة/ ا������/ ا�����ر-����س����
200-10232��� ذو ���� ا�����ر��ز�ا���فا���ف/ ر��زة/ ��ا��/ ا����-����
���ان910-10254 ��ع ���ر�� �� ������ و����� ا����ر��� ا���ر�����)م2006(��ر��
910-10255� �� ������ ���و��� ���ان��ر�� ا���ر�����م2006-�ع
و��ر��910-10256 وا����70����� وا���ق وا������ ا����� ����ر�� ������� ���ان-���� 2006(��ع

)م
ا���ر�����

910-10189��� دار ���� �� ا����ة ا����-��ر�� أ��� ا���-���� ا������ا���������/ م-������
ة���وع910-10221 ا����د ����� ـ ا������ ا���� ا���م-��ر�� أ��� أ���-���� ������-��� ا������ا������������
��ر��910-10222 �� ا����� ا�����-��ر�� ا����-���� ا��� ا���-���� ا������ا���������/م-������
ا������910-10279 ا������� ��ر�� ا�-���وع ا����-���������� أ��� أ���-���� ا������ا���������-������
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا���روق910-10233 ا�����-��ر�� ر��ع ا���رث-���� ��� ا���م-���� أ��� ا���م������/م-������ ا������ا���
ا���ا��ة910-10270 ��� ���� �� ا����ر ���� ����-���د ا���م-��� ا���م������-ا��� ا�����ا���
���ح910-10203 �� �����ت ��ر�� ���ح-���وع ا����-���� أ��� ������-��� ا������������� ا������ا���
و��ص�����اه��910-10170 أ�� �� ��� ا�����-��ر�� ر�� ا���ر-���� ��� ��� ���������/م-������ ا������ا���ر���
�����ع910-10234 ا����� ا�����-��ر�� ر�� ا���ر-���� ��� ��� ا���ر������/ م-������ ��� ا���������
910-10235��� وادي ��� ��ه�� ا�����-إ��دة ا����ي-��ق ا���ر-ر�� ��� ���������/ م-��� ���

ا���ر
ا���ق

ا�����910-10236 ����ن ا���قا������������/ م-ا������������/ا������-����
ا�����910-10290 ا����ي و���ات ����ت و����� ���-)1(ر�� ا���ق���������-�����
ا�����910-10291 ا����ي و���ات ����ت و����� ���) 2(ر�� ا���ق���������-�����
����ن100-10478 ����� ���ة ا�����-���وع ا���������ض���.���/م-��ض������-���� ا�����
ا���اد100-10493 ا����ورة ����� ���ة ا�����-���وع ��ض-���� ا���������ض������-������ ا�����
910-10200����� ا������ ا����� ��ض-ا���ف-:��ر�� ��ض-���� ا��������ض������/ م-������
��ضو���ي910-10240 ������� ����� ����ت ��ه�� ���-���وع ا������ض���������
910-10224����� ا������ ا���ار ا���������ان������/ م-���ان-:������-ا����-:����-ا����ر��-:��ر��
ا������910-10209 ا������-��ر�� ا�������-���� ���� ا����ق������-���� ا����ق������/ م-���ان ا���������ان
910-10220���� ��� ������ ����� ا�� ���وح-��ر�� ا����ق-���� ���ان ا����ق������/  م-������ ا���������ان
ا�����910-10204 ا���ار�� ����-��� ���-���� ��� ا����ق-���� ا����������-���ان ا���قق���ان
ا������910-10280 ا���ز ��ر�� ا�����-���وع ��� ا���م-���� ���� ا���ه�-���� ا������ا���ه����.���-������
��ا��910-10257 ��� ا����درة-���� ا���قا����در�������/ م-������
ا����910-10208 ����� ا���� ���-��ر�� ��� ا���������������/ م-���������-����
ا�����ق910-10215 ��ر�� ��اب-�������-���وع ��� ����-��� ������-��� ا������������������
ا���ح910-10216 ا�����-��ر�� ��اب-���� ��� ����-��� ا���������������/ م-������
�29إ���ء100-10379 ���� ا��������� ���� �� ا����زل ���ح �� ���� ���-���د ���ر���.���-آ��ن-��� ا�����آ��ن
ر���910-10180 و ا����� ��� ��آ�� ����� و ��ان-����� ���ر-���� آ��ن ���ر������/ م-������ ا�����آ��ن
��رم910-10210 ��ادي ا���ر ��ر�� ا�����-���وع داوود����-���� آ��-��� ا������آ��������-������
�����ت910-10225 ر��� ����-��ر�� ��� ا���ب-����-���� آ��-أ��� ا������آ��������/  م-������
ا���ارق910-10218 وادي ا�����ي/ �����-���� آ��/���� ا���قآ��������. م/ ������
ا���ر����ر��910-10195 ��اخ-ذي ��� ��ر ��� ��اخ-���� آ�����-���� ا������آ�����������/ م-������
ا���ا���910-10229 ����� ا������� ا������ ا����� ا����-��ر�� آ�����-���� ا������آ�����������/ م-������
ا910-10250 ������ ا�دار�� ا����� ��رات ا���ر������������/ م-����-����������ء
ا����ء910-10191 ه��-��ر�� ��� ا����-���� ����-���� ا����������������/ م-������
910-10223����� ا���� ا�����-:����-ا�����ي-:��ر�� ا����������������/ م-����-:������-���
ا���ر���������910-10283 ا����� ������ ا����� ا����������������-����-ا���آ� ا���روث
ا������910-10169 ا�����ي ا���-��ر�� ����-���� ��� م-���� ������� ا������ا�������������/ ������
ا���910-10217 ���ن-��ر�� ا������-����-����-��ادي ا������ا������������/ م-������
ا����خ910-10196 ��� ���� ا����ة ا����-��ر�� ا���� ا�����ح-���� ������-��� ا������ا�����ح���������
ا������910-10282 ا����� ا�����-��ر�� دواس-���� ����-���� ������-��� ا���������ة���.������
و��ر������910-10237 ��رة/ ��وان ��رة-����� ا���قو���������/ م-������
ا����وق400-10263 ����ر�� ا����� ا��� ����� �� وا�����ر��� ا����ر�� ���ط ا������-��ر�� ا�����ا�����ة��ع
وا��������400-10230 ا�������� ا����وق أ����� �� ا����و��� ���ر�� ��� ا������(ور�� ا���ر��ا�����ةا������-)ا������
ا����ل400-10244 و����� ا�����ت ��ه�� �� ��ر��ت ا������-��ر�� ��ع ا���� ���ء ا���ر��ا�����ةا���د
400-10245��� ���ات و���دل وادي30��ر�� �� ا����� ��ار�� و ����� �� ا����� ��ار�� ��

�����ت
��ر��ا�ا�����ة

400-10258�������� ا�������� ا����وق أ����� �� إ����ر��� ������� ���ر�� ��� ا������(ور�� ) /ا������
ا������

ا���ر��ا�����ة

ا����وصوا������400-10265 ������� �� ر����ن �����ن ا�����ة/ ��ر�� ا���ر��ا�����ة������
400-10266� ����� ��رات ا���������ء ا������ ا������ ا���ر��ا�����ةا������/ ��
وا������400-10262 ا������ ������� ز��� ������ ����� ا������ا�����ةز���/ د�� ا����
ا�����ة100-10567 ������ ا����ا�����ة����� ا�����ت
400-10166������� ا����� ا�������ت ذوي ������ ����� ا�����ا�����ةةد�� ا�������ت ذوو
ا�����ة400-10167 ������ �� ا������ ا������ ������ ا�����ا�����ةد�� ا�������ت ذوو
ا����400-10170 �� وا������ ����اضا������ و��� ا��� ����� ��ل ��� و����� ا���ء ���وع

�������ة
ا�����ا�����ة ا�������ت ذوو
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا���ا����400-10294 ا���� ا��اد �� ا����وق ��آ�ء ��ر�� ا�����ة-���وع ا�����ا�����ة������ ا�������ت ذوو
وا������100-10508 ا������ ���� ����-���وع ا�����ة-������ ا����������ا�����ة������
ا�����400-10141 ا����ل-��ر�� ��-���� ����-���� ا��������-������ ا����������ا�����ة����
ا���ر400-10142 ز����/��ر�� آ�ف ا����دي/ ���� ���� /���� ا������/����ة ا����������ا�����ة������
ا������400-10143 ا����ح-��ر�� ا�����-���� ����-���� ا������-������ ا����������ا�����ة������
ا400-10144 ا���������ر�� ���� ا����دي-�����ق ����-���� ا������-������ ا����������ا�����ة������
ا����ى400-10256 ا���ا��-��ر�� ا��� ا�����-���� ����-���� ا�����ة-������ ا����������ا�����ة������
ا�����-������30��ر��400-10138 د�� ����-��� �����ن ��� ��ع���� ا�����ة-��� ا��������عا�����ة������
ا����400-10139 ���-��ر�� �����ن-���� ��� ��ع-���� ا������-������ ا��������عا�����ة������
ا�����400-10140 ا���� ا��ا���-��ر�� ا���ا��-������� ��ع-���� ا������-������ ا��������عا�����ة������
400-10146���� ا�� ����� ا�������-��ر�� ا����را-���� ا�����-���� ��� ا������-������ ا�����ا�����ة������ ا���������
ا����ء400-10149 ا������-��ر�� ا������ ا������-���� ا���ف ا�����-���� ��� ا������-������ ا�����ا�����ة������ ا���������
ا���اق400-10164 ا�����-����ا���-��ر�� ا���ف ا�����-���� ��� ا������-������ ا�����ا�����ة������ ا���������

ا������22-192-4 ������ ا����� ا������ت �دارة ا����� ا������ ���� ا�����ا�����ةا�����ةإ���ء
ا���400-10261 ا�دار�� ا���� �� ��ر��� ����ا������ت������ ا�������� و ا���ر��ا�����ةا�����ة.ا������/ ���
ا�����ي400-10224 ا����� ��ر�� ا�����ة-���وع ا�����ة-������ ا�����ة-����� ا������ا�����ةا�����ة������
400-10225���� �� ���� ��ر�� ا������ا�����ة��ةا���ا������/ا�����/ ا�������/ا������/ ���وع
ا����400-10277 ���رة ا����� ا���ء و����� ا������-ر�� ا���قا�����ةا�����ة�����
ا���م400-10289 ���رة ا������ ا���ء و����� ������ة(ر�� ا���قا�����ةا�����ةا�����ة-) ا����ذي
ا����400-10291 ��رة و����� ا�و��-ر�� ا����������-ا���ء ا���قا�����ةا�����ة�
ا����400-10292 ��رة و����� ا������-ر�� ا������-ا���ء ا���قا�����ةا�����ة�����
ا�����ة400-10246 ������ ا������ ا��ه��� ا�����ت ذوي ا���ب د�� ا�����ا�����ةا�����ة���وع ا�������ت ذوو
ا���روق400-10181 ا����/ ��ر�� دو���/ ���� ا�����/ ���� ا������/ ������ ا������ا�����ا�����ة������
ا����400-10182 ا�����/ ��ر�� دو���/ ���� ا�����/ ���� ا������/  ������ ا������ا�����ا�����ة������
ا�������400-10223 ����� ا���� ��ر�� ا������ة/���وع ا��ر��������/ ���� ا������ا��ر����ا�����ة.ا������/ ��
ا����ب400-10173 ���� ا��ازي ��� ا�� ا������/ ز���/ ����ا��ر���)/ ا�������( ��ر�� ا������ز���ا�����ة.������
ا�����400-10175 ���� ا����� �� ز�� ا�������/ ��ر�� ا���ا��/ ���� ا����/������ ا������ز���ا�����ة��������
ا�����400-10176 ���� ا������ ا�����-��ر�� ا������-���� ا�����ة-������ ا������ز���ا�����ة������
ا������400-10178 وا������ ا���ز ا�������-��ر�� ا�������-���� ا������-���� ا������ز���ا�����ةا������-������
�����ت400-10179 أ���ء ا��ر���/��ر�� ا��ر���/���� ز���/���� ا������/ ������ ا������ز���ا�����ة.������
ا����ة400-10180 ���/��ر�� ���ي ز���/���� ز���/���� ا������ز���ا�����ةا������/������
ا�����400-10193 أ��� ز/ ����ا�����/ ����ا�������/ ��ر�� ا������/ ��������� ا������ز���ا�����ة������
ا����400-10267 ��ء ا����/ ��ر�� ��� ا����/���� ا������/ ������ز���/ ���� ا������ز���ا�����ة.������
ا����د26��ر��400-10282 ���� ا����( ������ ا�������-) ا���ا�� ا���ا��-���� ا������ز���ا�����ةا������،������
ا�����/ �����7��ر��400-10293 ا�����/ ���� ا������/ ���� ا������/ ������ ا������ز���ا�����ة������
400-10242�������� ا������ ا����رات ������ ا������ ������� ����� ا������ز���ا�����ةد�� ا����
ا��������100-10700 ا���ف و����� ز������ ����� ا������ز���ا�����ة�� ا���روث
ز���100-10924 �� ������� ����� و��ر�� ا������ دار ا������ز���ا�����ة����� ا���روث
���م400-10269 ��ا�� ز���-����� ا������-����� ا������ز���ا�����ة������ ا���روث
ا�������400-10270 ا�������ت ز��������� ا������ز���ا�����ة������ ا���روث
400-10250����� ����� ا����ر ���� ا��آ�/���د ا���ا��/���� ا�����ز���ا�����ةا������/������
400-10135��� �� ا���� ��ر�� ������/ ���وع ا��ادي/���� ور�� ا��ه�� ا��ه��/ ���� ������ /

ا������ ������.
ا������ا��ه��ا�����ة

400-10213���� ا�� ���� ��ر�� ا������/ ���وع ا����/ ���� ا��ه��/ ���� ا������ا��ه��ا�����ة.ا������/ ������
ا������400-10214 ��ر�� ا����اب/ ���وع ا���م/ ���� ر�� ا��ه��/ ���� ا������/ ������ ا������ا��ه��ا�����ة������
400-10215���� �� ���ر ��ر�� ����-���وع ��� زه��( ���� ا�����-)آ��� ا���� ����-������

ا�����ة-ا��ه��
ا������ا��ه��ا�����ة

وّ��ص400-10278 أ�� �� ��� ��ر�� ا����-���وع د�� ا�����-���� �� ا��ه��-���� ������-
ا�����ة ������.

ا������ا��ه��ا�����ة

���م400-10134 ��� ����� ا����د ��ر�� ا����و��/ ���وع ا������/ ���� ا������/ ������ ا������ا������ا�����ة.������
�����ت400-10217 ���� ���ر�� ����� ��ا�� ا������/ ��������/���وع ا������/���� ������ /������

.ا������
ا������ا������ا�����ة

ا�����ة100-10878 ������ ا����� ������ ا������ د�� ���� ا������ت ا�����ت ����� ��اآ� ا������ا�����ا�����ة���وع
ا�������400-10218 أ���ت ��ر�� ا�����-���وع ا�����-���� ا���ا�� ا����-���� ������-

ا�����ة ������
ا������ا����ا�����ة
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا�زور���و400-10241 �� ��ار ��ر�� ا�����-ع ���م ��� آ��رب-���� ا����وص-���� ������

ا������- ������.
ا������ا����وصا�����ة

ا���ز400-10287 ��ر�� ����-���وع ��� آ��رب-���� ا����وص-���� ا�����ة-������ ا������ا����وصا�����ة������
أ���100-10473 ا��������� ���� ا�����-�����ء ا�����ة-������ ا�������ا�����ا�����ة.م ا�����
ا����ر��100-10484 ���� ���� ا�������ا�����ا�����ةا�����-ا������-���وع ا�����
ا������100-10485 ��ى ���� ����-ا���ه�ة-���وع و ا��������ا����ا�����ةا�����-ا������/ا������� ا�����
را��100-10489 د�� ا��وس-���� ا�����-ر�� ا�������ا�����ا�����ة������ ا�����
400-10133���� أ�� �� ��� ��ر�� ا�������-���وع ا��ادي-���� ور�� ��ر ا�����-���� ������-

ا�����ة ������
ا������ا�����ا�����ة

��ر��400-10274 ز��د���وع �� ا�����-��رق ا��وس-���� ر�� ا�����-���� ا������ا�����ا�����ة.ا������-������
ازال400-10151 �����ن-��ر�� ��� ا���او��-��� ا���او��-���� ا������-������ ا������ا���او��ا�����ة������
ا����ة400-10194 ا�����ر��/�ة����ا�����/ ����ا�����/��ر�� ا������/ ������ ا������ا�����ر��ا�����ة������
ا����ة400-10222 ��ر�� ا������-���وع ا����-���� ر�� ا������-���� ا������-������ ا������ا������ا�����ة.������
�ـ600-10217 ��ر��� ������)10 (� ا����� ا������� ا����م �� ����� �����ت�����ت ا���ر�������ت����
ا����ا����600-10242 ا������ و ا������� �� ������ إ����ر��� ��ر��� ا���ر�������ت��ر��
�����ت) 4(��ر��600-10271 ��ادي ا������ ����أة ا������ ا������ت ���ل �� ا���ر�������ت�����ت
�ـ600-10292 ����� �����ت�����ت ) 5(��ر�� ��ادي ا�������� ا����ت ���� ا���ر�������تزرا���
�ـ��ر��600-10294 ا������ ���ط �� ����ر��ت ا�������) 5(����� ا���ر�������ت������ت�����ت
�����ت600-10228 ������� وا���اع ������� ا����ب ������ ����� ا�����������تد�� ا����
ا������600-10275 ا�������� ا������ ا�ر���ء ������ ����� ا�����������تد�� ا����
ا�����600-10239 أ���ر و����� زرا�� ���ل �� ��ر���� ����ى-دورة �����ت-�����ة ا���ر������������ت������
�ـ600-10297 ا����ات ���دل ����ى)6(���وع ����ة �� ا���ر������������ت�����ت
وا���ر��600-10295 ����اث ����� ������ ����� ا����������������ت.�����ت-�����-د�� ا����
100-10703����� آ��اث ������� ���� ����ى �����ة ا���ي ا���� ا����������������تإ�����ل ا���روث
���ن600-10319 �� ����ن ��ر�� ��ض-���وع ����� ����-���� دو��-�آ� ا������دو�������ت�����ت-������
600-10321����� ����� أ���ل رو�� �����-���وع �����ت-������ ا������دو�������ت������
دو��600-10350 ������ ���� ���د(���د و����� ا�����دو�������ت�����ت-دو��-)آ���13���
600-10367����� ����� وا����د�� ������� ا������� و��ه�� ر���� ا�����ا���������ت.�����ت/ا����/� ا�������ت ذوو
600-10369���� ���� �� ����ة ��ران �� ا����ر ���� ������ ���ات ا���قر��������ت.�����ت-ر���-���
ر���600-10352 ���� ��د(���د ا�����در�������ت�����ت-ر���-)آ���ن5ا���ء
ا���ي600-10310 ��� ����� ���� �� ����� و�����-��ر�� ا����ة ا����ة�����ت�����������ت-������

و�����
ا������

���ء600-10331 ����� ���ء ا���م-��ر�� �����ت-������ ا������ا���م�����ت.������
��ودة600-10313 ����� ��ودة ��ر�� ���-���وع ����ن-�ن��آ� �����ت-������ ا����������ن�����ت.������
ا��������600-10300 ا������ ����ن ��ن أ���ء ������ ����� ا����������ن�����ت�����ت-����ن-د�� ا����
���د600-10237 ا�������� ا����وز ���آ� �� ��ر��ت ��ر�� دورة و����� ����� �����) 2(د�� -�����ت

�����ت��ا .دي
ا���������م�����ت ا����

�����ت100-10691 ���م ���آ� ا������-����� ا���������م�����ت�����ت-���م-ا������ ا���روث
ا����600-10356 ������ ���� و����� ا�����ا���������ت�����ت-ا����-ا���ء
ا������600-10348 ���� و�����(���د ا�����ا�����������ت�����ت-ا������-)�نآ��10���
600-10351��� راس ���� و�����(���د ��وز��-)آ���ن5��� ��وز�������ت�����ت-��� ا��������
ا����ب600-10322 �� ��� ��ر�� ا����-���وع ��� ����-���� �� ��� ���������ت�����ت-������ �� ا���������
ا������د600-10296 ا�������� ا������� ا����� ������ ����� ��-���� �� ���������ت�����ت-��� �� ا��������� ا����
���ا��600-10355 ��� ���وع ا�����ا���������ت�����ت-ا����-��ه��
ا���ا��600-10353 �� ���� و�����(���د ا���ا��-)آ���ن8��� ا�����ا���ا���������ت�����ت-��
ا����وق600-10374 ����ر�� ا����� ا��� ����� �� وا�����ر��� ا����ط ا�����ا���������ت��ر��
ا�����) 12(��ر��600-10291 ا����ون ��� ا����ظ و��ق ا����� ا�����د ���ل �� ����� �����-

�����ت ����ى+ ����
ا���ر��ا���������ت

��و���600-10066 ����� د�� ����22��وع ا������ا���������ت.�����ت-ا����-����
ا������600-10411 ا����رات و��ه�� ���ر�� ا����� ���ع ������ ����� ا������ا���������تد�� ا����
ا������600-10043 ا������ت ���ل �� ا��را���� �������� ��ر���� ����(دورة ا����ام �����) ا��ي�����

.�����ت
ا��را��ا���������ت

ا����ل600-10380 ��� ��ارع ا����-ر�� ا���قا���������ت�����ت-ا����-�����
600-10312����� ����� ا����ه�� ��ر�� ��ر�-���وع و��ر�-��آ� ا���� وادي ا���������ت�����ت-������ ا������وادي
��ل�600-10346 ���� ���د( ��د ����� ا��������������ت�����ت-����-) آ���ن4���
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
600-10347���� ���� �����(���د آ���ن2��� ا��������������ت�����ت-����-)���د
ا����وق911-10263 �� ا������ ا����ر�� ��ا�� �� ا������� ا������ ���ه�� ��ر��� �ر��ا��ذ��رذ��ر-������
و��ر��911-10265 وا�����ت53����� وا������ ا����� ����ر�� ������� ا���ر��ذ��رذ��ر-����
ا����وق/ ���وع911-10281 ����ر�� ا����� ا��� ����� �� وا�����ر��� ا����ط ا�����ذ��ر��ر��
ا�����911-10182 ا�������ت ��وي ا���ذ ������ ����� ا�����ذ��رذ��ر-د�� ا�������ت ذوو
911-10271����� و��ا�� آ������ �����ة ا�������� ����� ا�����ذ��رد�� ا�������ت ذوو
���ان911-10230 ���ف ا����ر ���ة ��آ���/���د ����� ا���ق_����ا����� ��� ا���قذ��رذ��ر-������ ا��������
���د911-10231 ا����ر���وع ا�����/ ���ة ��آ� ا�����-إ���ء ا���ق-����� ا���قذ��ر.ذ��ر-��� ا��������
ا����911-10098 ��آ� و����� ا�������-����� ���ان-��� ا��������انذ��رذ��ر-������
911-10209���� ��� ���� ����/ ��ر�� ��� ا�����/ ���� ا���اء/  ���� ذ��ر /  ������ ا������ا���اءذ��ر������
ا����ء911-10211 ا����ء-��ر�� زرا��-���� ا���اء-���� ا������ا���اءذ��رذ��ر-������
ا�����911-10212 ا�����/ ��ر�� ا�����ء/  ���� ا���اء/  ���� ذ��ر/ ������ ا������ا���اءذ��ر������
���ة��ه��911-10082 ��� و��ه�� ���� ���د ��ك ��ث ا���م/و����� ذ��ر-.��� ا�������رانذ��ر��ران
ا������ت911-10220 �� ���� ���د ��ك ��ث ا�������رانذ��رذ��ر-��ران-����ا�����-ا���ء
911-10221���� ��� ���� ا����ر ���� ا�������رانذ��رذ��ر-��ران-���د
ا�����911-10223 ���� و����� ا���� ����� ���ر+ ���وع ��� ����� ������ ����-��ان ���-

ذ��ر-��ران
ا�������رانذ��ر

ا���ات911-10189 ا����/ ��ر�� ا����ء/ ���� ���� /���� ذ��ر/ ������ ا����������ذ��ر������
ا���م911-10191 ا����/ ��ر�� �����  /���� ��� ����  /���� ذ��ر/ ������ ا����������ذ��ر������
ه��رة911-10192 ا�����/ ��ر�� ه��رة/ ���� ���� /���� ذ��ر/ ������ ا����������ذ��ر������
ا����ة911-10193 ا�����/ ��ر�� ا�����ة/ ���� ���� /���� ��� ����  /���� ذ/ ������ ا����������ذ��ر��ر������
ا����ر911-10194 ا���ح/ ��ر�� وا����/ ���� ا����� ���� /���� ذ��ر/ ������ ا����������ذ��ر������
�����ا����/���وع911-10219 ا�����-���� ا���ق����ذ��ر)ذ��ر-����(أآ��
ا����ب911-10138 ���ة ا����ب-���د ����-���� ا���������ذ��رذ��ر-������

ا���ر22-134-7 ��ر�� ����ز-���وع ذ��ر-��رة ذ��ر-����� ذ��ر-������ ا���������ذ��ر������
��د911-10310 ا������ ذ��ر ����� �� ا������ وا���ء ا������-�����8��ه�� ا���������ذ��را������ ا���روث
911-10311�� وا���ء ��د��ه�� ا������ ذ��ر ����� �� ا������ �� ا������-������15د ا���������ذ��را������ ا���روث
اا�������911-10156 ���� ز���-���رة-���� ا��������ذ��ر���-���
ا��������911-10272 ���ط د�� ��آ�ً�+ ���وع ا������� ������ ا������ ذ��ر-ا����ط ا��������ذ��ر������ ا�������ت ذوو
ا������911-10273 ا������ ������ د�� ذ��ر-���وع ا��������ذ��ر������ ا�������ت ذوو

ا�آ��21-134-539 ��ر�� ا�آ��-���وع ����-���� ����-��� ���ب ذ��ر-������ ���ذ��ر������ ا���������ب
100-10441��� ���� ���وع ا����ن-����-ا����ط(����ه�� ���رز) ��ف ��� و��ب-���� ������

.ذ��ر-ا�����
ا�����ذ��ر ا�������و��ب ا�����

100-10470����� ��� ا����ا��، ����� ���� ا�����-���وع ا�����ذ��رو��ب ا�������و��ب ا�����
100-10472����� ��� ���� أ��� ا�����-��� و��ب ذ��ر-������ ا�����ذ��ر.م ا�������و��ب ا�����
ا����100-10474 ����� �� ا����ر ���� �����-���ع-ا����اك-ا���ادف-���د و��ب-���

ذ��ر-ا�����
ا�����ذ��ر ا�������و��ب ا�����

ا�����100-10488 ا���� ����� ���� ���د ��ي-���ر�� �����-ا�����-��� ��� ���� م-ا���ف
ا����� .و��ب

ا�����ذ��ر ا�������و��ب ا�����

ا�����100-10609 ���� و�� �����/ا���ادف-ا����-ا����ك-����� ا�����-��� ا�����ذ��رذ��ر-و��ب ا�������و��ب ا�����
ا���ر�911-10185 وا�����ر/ ��ر�� ا����ر� وادي ���� /�� ��� ا�����/ ��ر���� و��ب ������ /

ذ��ر ������
ا�����ذ��ر ا������و��ب

ا��ول/���وع23-134-295 ا�����(ا�����-���� ا�����ذ��ر)ذ��ر/و��ب ا���قو��ب
وا�����/���وع911-10217 ا�����ا����� ��ى ا�����(-���� ا�����ذ��ر)ذ��ر/ و��ب ا���قو��ب
ا��������/���وع911-10280 ا�����(ا�����-�� ا�����ذ��ر)ذ��ر/و��ب ا���قو��ب
ا����ر911-10085 ���� و����ا�����(-���د ا����� ����-) ��آ� ��� ا�����/���� ا�����ذ��رذ��ر-و��ب ا�����و��ب
ا���ا��911-10227 �� ا��� ��ق ������ �������� ����-ا���-���ء ا�����ذ��را�����و��ب-��� ا�����و��ب
911-10187��� ا�����/ ��ر����� ا����� ����/��� �� ���� ا�����/ ب و��ب ذ��ر/ ������ ا�����ذ��ر������ ا������و��ب
ز��د911-10198 �� و��رق ا���� ��ح وا����/ ��ر��� ا���ف ا�����/ ���� و��ب/ ���� ������

ذ��ر�����/ ا����� �
ا�����ذ��ر ا������و��ب

ا�����911-10243 ا���� ��ا��/ ��ر�� ���ان/ ���� ا�����/ ���� و��ب ذ��ر/ ������ ا�����ذ��ر������ ا������و��ب
ا�����911-10244 ا������/ ��ر�� ��ا��/ ���� ا���ر ا�����/ ���� و��ب ذ��ر/  ������ ا�����ذ��ر������ ا������و��ب
ا����911-10246 �����/ ��ر�� ر��ع/  ���� ��� ا�����/  ���� و��ب ذ��ر/ ������ ا�����ذ��ر������ ا������و��ب
ا����وض911-10255 ا����وض/ ��ر�� ا������/ ���� ا�����/ ���� و��ب ذ��ر/ ������ ا�����ذ��ر������ ا������و��ب
ا�����/���وع911-10215 ا�����(ا�����-���� ا�����ذ��ر)ذ��ر/و��ب ا���قو��ب
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
911-10090���� ا���ور��/���د ا���ا�� �� ��ك ��ث و����� ����� ا����� ا�����ذ��ر.��� ا�����و��ب
��اف911-10092 ��آ� و����� ا����� ��آ� ا�����-ا���ء ا�����ذ��ر.ذ��ر-و��ب ا�����و��ب
ا����ن911-10224 ����� ����� ��ا�� ر����،ا���ء ��� �� �����ت و��ث ���� ��آ�� و��ب/ وا���ء

ا�����
ا�����ذ��ر ا�����و��ب

وا�����911-10225 ر��ف ��آ�� و����� ��ا��-ا�����ل ا�����-ا���ر ا�����ذ��ر.و��ب ا�����و��ب
911-10233� ا����ر ���� ���د ا��������وع ا�����-�آ� و��ب ا����� ا����� ا�����ذ��رذ��ر-���� ا�����و��ب
���ة) 5(��ر��600-10265 ������� ا����ا���� وا������ ا�دارة ���ل �� أه��� ا���ر�����ة�����ت
�ـ��د600-10276 وا������ ا������ر ���ل �� ��ر���� �������) 2(دورة ����� ا���ر�����ة���ة�����ت
������ت) 6(�����600-10327 �� �ً���� ا����وق ���ه� ا��� ا���ارس -)����-���ب-���ن-���(��

���ة ������.
ا���������ة

������ت600-10376 �� ����� ا����وق ���ه� ا��� ا���ارس �� ��د و���(����� ����ن و ���ة) ����
������ �����ت و���ء

������ا���ة

����ب600-10345 ��آ�ً� ا������� ������ ����� ا��������ة.����-د�� ا�������ت ذوو
�����ن600-10302 ا���أة ����� ������ ����� ا����������ن���ة���ة-د�� ا����
���ن600-10383 ����� �� ا��ا���� ���ا���ارع ا���ق���ن���ة���ة-���ن-ر��
م600-10325 ��� ����� ا����� ������� ��� م/��ر�� ا�������������ة���ة/����
����ن600-10358 ��� ���� ���د(���د و����� ا�����ا��و�����ة����-ا��و��-)آ���ن8���
ا����ر�600-10359 ���ن ���� ا�����ا��و�����ة����-ا��و��-���وع
���ا���600-10381 ���ر�� ����� �� ا��ا���� ا���ق������ة���ة-���-ارع

ا�����23-208-7 ����� ا����� ���-��ر�� ����-��� ���ة-������ ا������������ة.������
م600-10333 ا����� ������� ا����� م/��ر�� ا�������������ة���ة/����
600-10382�� �� ا��ا���� ���ا���ارع ��انر�� ا���ق��������ة���ة-�����-���
ا������600-10303 ���ب ������ ����� ا���������ب���ة.����-���ب-د�� ا����
ا���اض910-10186 ����د ���� ���� )���� ا������ت-) وادي ����-���� ا������������ة����/ م-������
����ن100-10460 ��ر�� ����ن-���وع ���ش-���� و�� ���ان-���� ���ة-������ ا���������ان���ة������
زا��910-10184 �� ��ن ����� ا����ر ���� ���ش-���د ���ان-و�� ا��������ان���ة����/ م-������
ا������910-10251 رازح ������ ا�دار�� ا����� ��رات ا���ر��رازحة�������/ م-رازح-���ء
910-10207�������� ���ذ �� ��� ����ن-��ر�� ا���-���� رازح-���� ا������رازح���ة����/ م-������

ا���ق98-26-2518 ���� ور�� ����ن-����� ����ن/ ���� رازح/ ���� ������ /���� ا���قرازح���ة������
ا���ار910-10192 �-��ر�� ا���ب-�ن���� ����-����� ���ة-������ ا��������������ة������
�����ت910-10193 ����� �����-��ر�� �����-��آ� ����-����� ������-���� ا��������������ة������
ا�����910-10197 ا���ه�-ا�����-���� ����-����� ��قا���������ة����/ م-������
واس910-10289 ��� ���� ���� ور�� ���ة-�����������-����� ا���ق��������ة������
910-10167���� ������ ا������ ����� �����ات ���� و����� ا���������ر���ة����-���ر-���ء
910-10194���� أ�� ���� ا����� ا���ب-��ر�� وا����ذر-���� ��وة ���ر-���� ا���������ر���ة����/ م-������
�����ت910-10205 ا��ه�اء ����-��ر�� وذو ���� �ل ����-���� ��� ���ر-���� ا���������ر���ة����/ م-������
910-10242����� ����ت ���ر-��ر�� ا�������ر���ة����/ م-������
910-10244�� ����� ��ر ا���ر��������� ا��ا���-�� ا���������ر���ة����-ا������ ا���روث
روا��910-10198 �� ���ا� ا����ش-��ر�� ����د-رو�� و�� ا����اء-���� ا������ا����اء���ة���ة/  م-������
ا������910-10231 ا���م ����-��ر�� ����-���� �ل آ��ف-���� ������-���� ا������آ��ف���ة������
ر���100-10518 ������� ا���ر��� ا���ر�� ����� ا����������ء���وع
ا���ر200-10215 ��ر�� ا���ري-���وع ��� ����-��� ار��-���� ����ء-������ ا������أر������ء������
200-10185���� ���� و����� �����/ ا���ا���-��ه�� ���ا�+ � ا���قأر������ء����ء/ أر��/ ���ل
���ا�100-10463 ���ل ���� �� ���� �����ت �� ����ء ������ ا�����أر������ءأر��-���وع
ا���ر�400-10191 ا����م/����ذر��ن/����ا����/��ر�� ر���/��������د ا����م����ء������ ا��������د
وا��اوي400-10237 ����� ���/ ا����-���� ��� ا����م/ ���� ا����م����ءر���/ ��د ا���ق��د
ا���ري400-10238 ����/ أ����-ا��اري-���� ��� ا����م/ ���� ا����م����ءر���/ ��د ا���ق��د
ا����رب400-10212 و ُ���د و و����ت ا����� ���ى ا����ر ���� ����/���د ا����م/�� ا����م����ءر���/��د ا�������د
������ت100-10664 ا��� دار و��� ����� ��ه�� ا������-ا����رش-���وع ��������ءأ���� ا�������� ا�������ت ذوو
ا����100-10471 ���� �����ء أ��� ا�����-��� ر���-������ ا������ا���������ء.م �ا�����
ا����ر���ى100-10542 ���� ���د وا����ب-د��ح( ���وع ا����) ا������-ا����� -ا�����-����

ر���
ا�������ا���������ء ا�����

ا����100-10886 ���ى ا����ر ���� ���د ا����-���ة-���وع ���� ا�����-ا����� ������ ا�������ا���������ءر���-ا ا�����
���ى�������100-10887 ا����ر ���� ���د ���ع-���وع ���-������� ا�������ا���������ءر���-ا�����-ا������ ا�����
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
���ى100-10888 ا����ر ���ة ���د ا�����(���وع ���)����ن-��ه�-ا���از��-��� ا�����-����

.ر���-
ا�������ا���������ء ا�����

ا���������8��ر��400-10233 ا���ق ����ر�� وا������ ا������ أ���ل �� �������� ر���-ن ا���ر��ا���������ء������
����د400-10153 ا�� ا� ��� وا����ع-��ر�� ا����ر�� ا����-���� ا�� ��� ا�����-���� ������-

ر��� ������
ا������ا���������ء

ا����ة400-10160 ا�-��ر�� ا����ف-������� ��ه�-���� ر���-������ ا������ا���������ء������
400-10161��� ��� ���-��ر�� ��� ��ه�-���ل-����-���� ر���-������ ا������ا���������ء������
���ل400-10264 �� ا���� ا���آ� و����� ��ه�-ا���ء ا����ا���������ءر���-������
ا����400-10235 ر��ان-���� ا������/ ��رة-�� ��� ا���قا���������ءر���/ ا�����/ ����
ا�ر��400-10236 وادي ا������/ ا����اد-��ون-���� ا���قا���������ءر���/ ا�����/ ���
��د��400-10240 ����-���� ا���ق���ا������ءر���/ ا�����/ ��رة) /ا�����( ����
ا������400-10268 وادي ���� و����� ��ه�/ا��ر��-ر�� ر���/ ������ ا���قا���������ء������
و������400-10196 ا�رآ� ����� ��ز��� ���� و��ان ا����ن ���� ������ ��ا��� ����ت/ إ���ء ��� /

ر���/ ا�����
ا�����ا���������ء

400-10197��� و���������د ا������ ����� ا����ر ����ت/� ا�����ا���������ءر���/ا�����/���
400-10198������ ا����ر ���� وا�����(���د ���� (-���� ا�����ا���������ءر���/ ��ه�/ ���ل/ ���
ا�����400-10177 ���� ����ي/ ��ر�� ���� /���� ��� ا�������/ ���� ر����/ ������ ا������ا�����������ء.�����
ا�����400-10183 ا����� ����/��ر�� أ���/���� ��� ا�������/���� ر���/  ������ ا������ا�����������ء������
ا�������400-10184 ���ان/ ��ر�� ا�����/ ذي ر���/ ا�������/ ��� ا������ا�����������ء.������
400-10185���� �� ���� ا����ن/��ر�� ����/���� ��� ا�������/���� ر���/ ������ ا������ا�����������ء������
�����ت400-10186 ا��ه�اء ا���ازي-����ا����-��ر�� ��� ا�������-���� ر���-������ ا������ا�����������ء������
ا���آ���400-10187 ا���م ا�����/ ��ر�� أ���/������ ��� ر���/ ������ا�������/���� ا������ا�����������ء������
ا�������400-10171 ������� ا���� ا���آ� و����� ا����ى/����� ر���/��� ا����ا�����������ء������
ا�����400-10202 و��� ا����� ��� ��ه�� ����/إ��دة ا�����ا�����������ءر���/ا�������/���
و������400-10211 ��� ���� �� ���� ��ز�� ���ط وأر�� ������ ��ان ���/إ���ء ����

.ر���/ا�������/ا���
ا�����ا�����������ء

200-10237���� وادي ���� ا�����/ ا����ة-���� ا���ر���/ ��� ا���������ء����ء/ ا�����
ا���ر���

ا�����

در��99-104-223 ��ر�� در��،���وع ا����ي،���� ��� ا��ا����،���� ا����� ������،������
����ء

ا���������ء
ا��ا����

ا������

ا����ن200-10236 ���� ا��ا����/ ا���ب/ ا����ة-���� ا���������ء����ء/ ا�����
ا��ا����

ا�����

ر���ة200-10212 ��ر�� ا���وش-ر���ة����-���وع ���ن-���� ����ء-������ ا���������ن����ء������
ا�����200-10214 ��ر�� ا��،���وع ����،��� ���ن،���� ����ء،������ ا���������ن����ء������
ا���ز400-10190 ��ون/��ر�� ا������ا����������ء������ر���/������ا������/����ا�����/����
ا����ا�����400-10195 ر���/������ا������/����آ���/���������ن/��ر�� ا������ا����������ء������
ز��د400-10251 �� ��رق ا����ه�/���������/ ��ر�� ا������/���� ا������ا����������ء������ر���/ ������
400-10252���� �� ����� ا������/����ا���داة/��ر�� ��� ا������ا����������ء������ر���/ ������ا������/ ����
وا���داء400-10206 ���� ������ ا����ر ���� ا������/���د ا�����ا����������ءر���/ا������/���
ا���ار400-10210 ����� ا����ر ���� ا�����ا����������ء،،،ر���/ا������/ا�����/���د
ا����ة200-10241 ����� ا������ ا����ة ��ر�� ���ح-���وع ر�� ����ن-���� ������-������

����ء
ا����������ن����ء

ه���200-10181 ��ن ���� و����� ����ن/ ا����رب/ �����-��ه�� ����ء/ ������ ا���ق����ن����ء������
ا����400-10156 ����-��������ون-��ر�� آ���-���� ر���-������ ا������آ�������ء������
ا�����400-10275 �� ا����� ا����ة و����� إ���ء ا�����-���وع ��� ��� آ���-���� ������-

ر��� ������
ا����آ�������ء

���خ400-10276 ��� �� ا����� ا����ة و����� إ���ء ا����ب-���وع آ���-���� ������-������
ر���

ا����آ�������ء

ا�����400-10199 ا���� ��� ���م �� ����� ��آ� وا�����ل ا����ن ���� ������ ��آ��� / ا����رم/ إ���ء
.ر���/ آ���

ا�����آ�������ء

ور���400-10201 وا����� أدآ�� ��ى �� وا����ن ا����ر ���� ���-���د ا�����آ�������ء�ر��/ آ���/ ا����رم/ ���
وا����ب400-10204 و���� ا������� ���ى ا����ر ���� ����ر-���د ا�����آ�������ءر���/ آ���/ ���
400-10205��� ��� ���م �� ����� ��آ� و��ه�� و����� ا����ن ���� ������ ��آ��� / آ���/ ����/ إ���ء

.ر���
ا�����آ�������ء

���ر200-10205 ����� ا����ر ���� ا��������������ء����ء-�����-���د
ه��ان100-10505 ������� وا������ ا������ ���� ����ء-���وع وا��-������ ا������ه��ان����ء)ا������ت+����8(دور
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا�����ر��100-10419 ��ر�� ا�و��-����� ا������ا���را�����)ا����ذ( ا������ وث
�����ت100-10435 ا���روق ��ر�� ا�����-���وع ا����ا��-���� ا�زارق-���� ا������ا�زارقا�����ا�����-������
ا�����300-10170 ��اس �� ���� �� ا������ت �� ا����ر ���� ���د ��ان ا�����ا�زارقا�����ا�����-ا�زارق-ا���ء
ا�����300-10156 ا���� ا����م-��ر�� ���ج-���� ���-��آ� ا�����-������ ا���������ا�����������
ا��������300-10103 ��و ���� ا������( ���وع ا��������ا�����ا�����-���-) ا������
ا��300-10168 �� ا����ر ���� ���د ��ان ا���ء و ��ا��ت ���� ��ه�� ا������ا��دة �� ا��������فا��������ف-���ت
����ن300-10037 ����� �� ا������ت �� ا����ر ���� ���د ا�����ا����ءا�����ا�����-ا����ء-��ان
ا�����ء300-10152 �����ت ����� ����-��ر�� ا�����-��آ� ا�����-������ ا������ا�����ا�����ا�������
������ل14��ر��300-10158 ��ر���-أآ���� د��-��آ� ا�����-������ ا������د��ا�����������
آ��300-10179 ��� ا���قد��ا�����ا�����-د��-آ��-����
300-10196��� ��آ� و����� ���ء ��د��-���وع ا�����-����� ا�����-������ ا����ا�����ا�����������
300-10154������ ا�����ي ا�����-��ر�� ا�����-������ ا������ا�����ا�����������
ا������300-10252 ا����� ����� �� ���ارع ������ر ا���قا�����ا�����ا�����/ ا�����/ ر��
ا�����22��ر��300-10155 ا������-���� �����-��آ� ا�-������ ا�����������ا���������������
�����وي300-10157 ��ر�� �� ز�� ���ف-��ر�� �����-��آ� ا�����-������ ا�����������ا�����������
آ����300-10176 �� ا������ ا����ات ���ري ���� ��ه�� ا������( ا��دة ا�������ن��ن-���ة-) ا������
ا�����ر300-10203 ا����وق��ر�� ���ر�� �� ا����� ا��� ����� �� ا����ر�� ���ط و ا�������ن���
300-10194���� ���د ��ا��ت ����ر�� ا���د� ��� و ادارة آ���� ��� ا������� ا������ ا������� ��ر��

ا����ر
ا���ر����ن

ا�������300-10163 ����� ���� ��ه�� ���-ا��دة ���ا����ن��ن-دار
ا������300-10182 ا������ ������ د�� ��ن-���وع ا�������ن������ ا�������ت ذوو
ا���آ�ي300-10184 ا���� �� ا������� ا����� ��� ا�������ن.��ن-ا�����رة-����� ا�������ت ذوو
ا�������300-10185 ��� �����ت �� ا������ ��ن-���وع ا��ن����� ا�����ذوو �������ت
ا����ء100-10511 رو�� آ���(���وع ا���اه�-) ���ذج ��ن-������ ��ن-����� ا������ا���اه���ن������
��ار���300-10114 ا���آ��� ��ن-��ر�� �����ن������ ا������دار
300-10063�� ، ����ن ا���� ����� ، ا����� ������� ا����� ��ن��ر�� ������ ، ����ن ا���� ����ن��ن���� ا������ا����
ا������300-10221 ���رات ������ر ا���ق������ن��ن/���ة/ آ����/ ر��
ا������300-10229 ���ر�� ����� �ز�� ������ر ا���ق������ن��ن/���ة/آ����/ ر��
ا���ا��100-10513 رو�� آ���( ���وع ا����- ) ���ذج ��ن-������ ��ن-����� ا������ا����ء��ن������
300-10115������ ر��ان ا����-��ر�� ��ن-������ ا������ا����ء��ن������
300-10116������ ا����� ������� او��ن ا����-��ر�� ��ن-������ ا������ا����ء��ن������
�������وع300-10189 ا���� ا���آ� �� ا������ ا������ ��ارئ ��� و����� -��ه��

��ن-������ا�����رة ������
ا����ا�����رة��ن

ا����وق910-10260 ����ر�� ا����� ا��� ����� �� وا�����ر��� ا����ط ��ر�� ا��������ان.دورة
ا������100-10559 ��� ������ ����� ا���ر�����ان.���ان-د��
910-10239����� ����ت ����-��ر�� ��� ا�������ان���ان/ م-������
ا������910-10281 ا���ق ���ر�� ��� ا���اف ���ل �� و����� إ����ر��� ���ان-��ر�� ا���ق���ان��ع
ا�910-10269 ا������ات ���ر�� �� ا������� ��������� ��ر���� ا��������ان.���ان-) ا�����( �������دورة
ا����ح910-10243 ��ا�� ��ه�� وإ��دة ا������( ����� ��ء-��ء-) ا������ ا��������ء���ان���ان/ م-������ ا���روث
910-10172���� ��� ����� ا����ر ���� ا�����-���د ��ء-���� ا������ء����ان���ان/ م-������
910-10275����� �� و��� ا����ف ��آ�� ا�������ء���ان.���ان/ م-��ء-�����-إ�����ل
ا��ا��910-10277 ���� �� ا����ر ���� ا������-���د ��ء-���� ا�������ء���ان.���ان/ م-������
وا�910-10146 ����ن ��� ���ى ا����ر ���� ور������د ����-���ة ا������(���ان-��� �������ان) .ا������ ���ل ا��������
���ن910-10211 �� ����ن ا�����-��ر�� ا���اد-���� ����ن-���� ��ف ���ان-������ ����ن���ان������ ا��������ف
ا������910-10188 ا����ة ����ن-��ر�� ����ن-���� ��� ��رف-���� ا��������رف���ان���ان/ م-������
910-10227���� أ�� �� ��� ا���م ا����-��ر�� ا������-���� ��رف-���� ا��������رف���ان���ان/ م-������
ا������910-10252 ��رف ����� ا��������رف���ان���ان/ م-��رف-د�� ا����
910-10261���� ا������ت���د ����� ا��ودي-ا����ر ��� ا�������رف���ان���ان/ م-��رف-����
���ى100-10466 ا���� ��� ������ ���) ا����ي-ا�����ة-ا�������(����� ا�������������ان���-���� ا�����
ا������100-10467 ���� �� ا����ر ���� ���د وع ا�������������ان���ان-���-���-��� ا�����
ا�����ة100-10468 ����� ا����ر ���ة ���د ا�������������ان���-ا����_���وع ا�����
ا�����910-10213 ا���� ا�����-��ر�� ����-���� واد�� ����-���� ��� ���ان-������ ا������������ان������
ا�����910-10228 أ��� ا��-��ر�� ا���ه�-�رات���� ����-��� ا������������ان���ان/ م-������
��ى910-10178 ��ة ا����ر ���� ا�����-���د ���-����ن ������-��� ا�����������ان���ان/م-������
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
د��910-10181 ����� ا����ر ���� ��ه��-���د ذ����-���� ا�������ذ�����ان���ان/ م-������
ا����دي910-10286 ��� ����� و���� ����� ����� ا�����ر������ان.���ان-ر��ة-ذ���ن-����
100-10880����� ���� ا���دة ��آ� �����ت ����� ��ر�� ا���دة-���وع ���ان-������ ا������ا���د����ان������
أ�910-10226 أ�� ��� ����� ا���ار ا���-����ر�� ا�� ا���دة-���� ا������ا���د����ان���ان/ م-������
910-10187��� ��� ا���-���� ا���-ا�� ا�� ا���دة-���� ا���قا���د����ان���ان/ م-������
ا����ر910-10174 ���� دا��( ���د ���-���� ����ر-) ���� ��� ا���دة-���� ا�����ا���د����ان�ان��/ م-������
910-10276��� ���� ��� ����� ا����ر ���� ����ر-���د ا�����ا���د����ان.���ان-ا���دة-���
ا����اب910-10175 ���� �� ا����ر ���� ا��������ر����ان���ان-���ر�-ذري-���د
ا���910-10288 ��� ����� و���� ����� ����� ا��������ر����ان.���ان-���رة-ذري-�����
ا�����910-10199 �� ا����� ا����ة و����� ���ء ده�-���وع ��� ���ر-ا�����-���� ���ر���ان����� ا���������
910-10214��� ��� ����-���� ���-وادي ��� ���ر-���� ����� ���ر���ان���ان/ م-������ ا���ق�����
ا�����910-10249 ���ع ������ ا�دار�� ا����� ��رات ا���ر�����ان���ان���ان-���ء
ا������910-10278 آ��� ����� ��ر ا�����ل ���ان-���ان-���وع ا���������ان���ان������
���ان100-10544 ������ ����ان ���ء����� ا��������ان���ان.درا�� �ا����
ا������910-10248 ا��ه�اء ������ ����� ا����ر-د�� ا���������ان���ان���ان/ م-���� ا����
��ر��910-10292 ��ارع و����� و����(ر�� ���ان) / ا�����ن ا���ق���ان���ان���ان.م-�����
ا������910-10293 �� ��ارع و����� ���ان)  1(ر�� ا���ق���ان���ان���ان-�����
ا�����910-10245 ��ارع و����� �����( ر�� ا����د ا������-) ���� ���ان/ ���ان ا���������ان���ان������ ا���روث
ا���ر����910-10246 ���ان ����� و����� ���ف و����� ا���������ان���ان���ان/ م-���ان-ر�� ا���روث
ا910-10168 م����� ا�������� و��ه�� ر���� ������ ا�������� ا��������ان���ان���ان/ �����ت ا�������ت ذوو
وا����910-10253 ا��� ������ ا�������� ا�����ت ا��������ان���ان���ان-د�� ا�������ت ذوو
ا���ى910-10201 ���-��ر�� ���ج-���� ��� ����-���� ���ل �������ان���ان/ م-������ ا���������ل
910-10241���� ���ل ������ �� ����� ����ت �������ان���ان/ م-��ر�� ا�������ل
ا������910-10173 و��� ا����ح ��� ������ ا����ر ���� ���-���د ���-���� ���ل �������ان���ان،������ ا��������ل
910-10284� وا����������� ا����ة ��� ���� ���د ����وع و���� ����� ����-��� ���-���� �������ان���ل ا��������ل
ا��رة910-10206 ا����� د���ن-��ر�� ذو ����ن-���� ذو ��ر-���� ���� ���ان-������ ��ر���ان������ ا����������
ا�و300-10257 ا��را��ت إ��اد ������وع ������� ا����ا�� ا���� ���ع د�� ����وع ا����د/���

ا�ورو��
ا�������

��ا��300-10166 �� ا������ت �� ا����ر ���� ���د ا���� ��د ��ا��ت ا�����������-ا������-ا���ء
300-10207������� ا����� ���رات ������ر ا���ق���������/���/ ر��
وا��������������300-10208 ���ا� دار ���رات ������ر ا���ق���������/���/ا�����/ر��
300-10234������� وا����� و����� ا����د ���رات ������ر ا���ق���������/���/ ا�����/ر��
ا���آ�ي300-10181 ا���� �� ���� وو��ة �����ء ��� و����� ا�����������.���-���-���ء ا�������ت ذوو
ا������300-10255 ا������ ������ د�� ���-���وع ا����������������� ا�������ت ذوو
ا����ة300-10144 ���� ��آ� �� �����ت ا����ذ��� ������ ������-��ر�� ������-��� ا���������������������
300-10146������� ا���ا��� ا���ا���-ا�������ر�� ����-��� ���� ������-��� ������������ ا����������
ا����ري300-10150 ذر أ�� ا���دة-��ر�� ا���-���� ������-��� ا������ا������������
ا�����300-10142 ������� ��� ���� ���� ا����ي-��ر�� ��ه�ة ا�������-���� ������-���� ا������رد��ن��������
ا����ر��100-10475 ����� �����ء أ��� ا�����-��� ��ر ������-��� ا��������.م ا���������ر ا�����
ا������100-10606 ���ر�� ا���ا�� �� ���ل ��� ا�����-ا����ر��-��ار�-���ء ا�����������-��ر ا���������ر ا�����
ا���روق300-10132 ا�����-��ر�� ��را�����-���� ������-��� ا�������������� ا��������ر
ا������300-10134 ��� ���� ا����� ا������-��ر�� ا�����-���� ��ر ������-��� ا�������������� ا��������ر
ا������300-10201 ا����� ا���ء ������ ����� ا�����������/ م-ا�������ر-د�� ا��������ر ا����
ا���ار300-10136 ا����-��ر�� آ�ش-���� ا������-��آ� ������-��� ا������ا���������������
ا����ة300-10138 ��ار-��ر�� ا������-���� ������-��� ا������ا���������������
��د300-10164 ��ان ��ا��1ا���ء و ��� �� ا������ت �� ا����ر ���� ���د ���� ��ه�� -و

���-ا������-����ن
ا�����ا���������

ز��د300-10129 �� ��رق �����-��ر�� ا�������-���� ������-��� ا������ا����������������
300-10135��� �� ا����اد ا�����-��ر�� وا���رة������-���� ���-ا����ر�� ا����ر�����������

وا���ر�
ا������

����ق300-10177 ا���قا������������/م-ا������/م-����-ا����-����
ا����د300-10139 ����-��ر�� ا����-���� زر��� ا������ة-���� ������-��� ا������ا������ة���������
300-10178�������� ا���قا������ة������-ا������ة-ا���د-����
300-10167�� ا������ت �� ا����ر ���� ���د ��ا��ت ا�����ا������ة������-ا������ة)  ا�����-��از( ���وع
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ا����وع ا���ر�� ا������ا�������ا��������وعـــــــــــــا�� ا����ع
ا�����د300-10206 ا����ر ���� ���د ا����/ ���وع و ا���� ا�����ا������ة������-ا������ة-���ا

ا�������23-223-8 ���� �� ا���� ا���ف ���� ا�����ا���ح������-ا���ح-ا����-إ���ء
��ور300-10034 �� ا������ت �� ا���� ��د ا����ر ���� ���د ا�����ا���ح������-ا���ح-��ا��ت
�����ت300-10159 ا���د��� ��ح-��ر�� �� ال ����-����س��آ�-���� ������-��� ا�������������������
300-10148���� ���� ���� ا����� ���-��ر�� ا��� ���-��آ����-���� ا������������������
ا����200-10239 وادي ���� ا�����ا�������رب��رب/ ا�����/ ا���ضوا����/ ا�����-����
��ر200-10219 ��رب:�����وع ������ ، ��اد ��� ������ ، ��اد ��� ���� ، ���� ���� ، ا������ر�����رب.����
����ن200-10177 �ل ���� ��� ���� ا���قر�����رب��رب/ ا����اد-�����
200-10184���� �� ��� ���� و����� ���-أوول-��ه�� �� ا���قر�����رب.��رب/ ا�����/ �ل
���ن200-10187 ���� ا����� ا����ة و����� ���ب-���ء ب-��واح-وادي ا������واح��رب��ر
��ر��200-10217 ��رب: ���وع ������، ا���اف ����، ا������ رو�� ����، ��رب-ا��و�� ا��������رب��رب.������
��ر��200-10222 ����: ���وع �ل ���� ، ��ح �ل ���� ، ��ح ��رب�ل ������ ، ���ر ������ ، ا���������ر��رب.�
ا������100-10558 ���ب ��دي �� ���ة ا��ا��� ا����� آ�آ��ن-ا������ ا������ا������ا������/ ��ع ا����
ا����200-10209 ��ر�� ا����/ ���وع ا�����/���� ����/��� ��� ا������/ ������ ����ا������������ ا��������
ا�����ي200-10207 ا����� ��ر�� ��رة/ ���وع ده��ن/ ����� ��� ���ش/ ���� ا���������شا������ا������/ ������
ا���ر200-10210 ��ر�� ا�����ح/ ���وع ا���ه�/ ���� ا����/ ���� ا������/ ������ ا������ا����ا������������
ا���ار���23-20-230 ��� ���ة ����� وا��از ���م-�� آ�آ��نا������ا������-����� ا���������م ا���روث
ا����ر200-10197 ���� ا�����-���د ا�����ا������ا������ا������-ا������-���
ا���200-10206 ��ر�� ر��ش/���وع ��� ���� /���� ا������/ ���� ا����������/ ������ ا������ا������ا��������
ا������200-10263 ����� �� وا���ارع ���ا����ء ا���قا������ا������ر��
����ن100-10506 ������� وا������ ا������ ���� ا������-���وع وا��-������ ا����������نا������دور
و600-10233 ا������ ���ل �� ��ر��ت م��ر�� ا�������� ا������ ا����� ������ ا���ر��ا����ةا����ة/ ا������
���د600-10236 وا������ ا������ ���ن ا�����) 6(��ر�� ������� ����� ا���ر��ا����ة�����ت
ا����ة) 3(�����600-10308 ������� �ً���� ا����وق ���ه� ا������ا����ة.��ارس
600-10298� ���فد�� ا������ ا������ ره� ������ ا��������فا����ة.ا�����/���� ا����
�ـ600-10301 ��ر��� ا�����) 8(������ ������� ����� ا���ر��ا�����ا����ة.�����ت
ا�����600-10323 ������ أروى ا����ة أ���ل ا�����-رو�� ا�����-������ ا������ا�����ا����ة.������
600-10305������� ا������� ا������ ا����ي ������ ����� ا������ا�����ا����ةا�����/ د�� ا����
ا����23-261-54 ��� ا����� ��� أ�� ���-��ر�� ���-��آ� ا�����-������ ا���������ا����ة.������
��ت600-10365 ���� و�����(���د ا���������ةا����ا����ة-��ت-)آ���ن6���




