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التي قطعت شوط يف هذا  الكثير من الدول  اثبتت جتارب 
توصلت  التي  النتائج  وإيجابيات  الرؤية  هذه  صوابية  االجتــاه 
اليها على صعيد رفع مؤشرات التنمية اجملتمعية التي تالمس 
قاعدة وشريحة كبيرة من فئات اجملتمع األدنى واألشد احتياًجا.
التنمية  طريق حتقيق  يف  فــارق  الــتــجــارب  هــذه  وأحــدثــت 
املستدامة يف كثير من اجملتمعات، واليمن ليست استثناء خاصة 
يف الوضع الراهن الذي أنتج فجوة يف مستوى املعيشة على كافة 

املستويات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية.
من رحم معاناة الفقر والبطالة تنتج احلاجة ويتولد االبداع، 
ومن هنا اجتهت شريحة واسعة من اليمنيني نحو االعتماد على 
املشاريع الصغيرة التي تكفل توفير مصادر دخل تضمن احلد 

األدنى من مستويات املعيشة املقبولة للماليني.
التنمية  ركــائــز  احـــدى  هــي  واالصــغــر  الصغيرة  املــشــاريــع 
اندالع  قبل  ما  منذ  التجربة  بدأت هذه  قد  وكانت  اجملتمعية، 
الناس،  من  كثير  حياة  على  ملموسة  نتائج  لها  وكان  الصراع، 
التجربة  هــذه  واستمرار  إحلــاًحــا  أكثر  أصبحت  اليوم  لكنها 

هذه  مقدمة  ويف  واستمرارها  بقائها  عوامل  وجــود  يتطلب 
وقبل  والتأهيل  التدريب  ومؤسسات  التمويل  مصادر  العوامل 
مستوى  على  املشاريع  هــذه  ملثل  احلاضنة  البيئة  تهيئة  ذلــك 
اجلهات  قبل  من  والتنظيمية  والقانونية  العملية  التسهيالت 

الرسمية املسئولة.
اليمنيني يعتمدون  اليوم تؤكد ان ماليني  الواقعية  الشواهد 
على املشاريع الصغيرة اخلاصة خاصة بعد تقلص فرص العمل 
كبيرة  شريحة  غـــادرت  حيث  واخلـــاص،  الــعــام  القطاعني  يف 
تكوين مشاريع صغيرة،  الى  القطاعني  العاملني يف هذين  من 
اليمن  أصبحت  حتى  ورأســًيــا   أفقًيا  املشاريع  هذه  وتوسعت 
أكبر بلد يف الشرق األوسط من حيث عدد املشاريع الصغيرة 
ووحيد يف  رئيسي  دخل  وباتت متثل مصدر  الصغر  ومتناهية 

اغلب األحيان لألسر الفقيرة على امتداد اجلغرافيا اليمنية.
   ان الظروف القهرية التي فرضتها السنوات األخيرة يف 
اليمن تتطلب رؤية شاملة ومتكاملة ملعاجلتها تشترك فيها كافة 
االهتمام  ذات  والدولية  احمللية  واملنظمات  والهيئات  اجلهات 

ازمــة  "أســـوأ  بـــ  املتحدة  األمم  وصفته  ممــا  التخفيف  بهدف 
اآلثار  معاجلة  ثم  ومن  املنظور  املدى  على  العالم"  إنسانية يف 

التي خلفتها بشكل يضمن جتاوزها يف املستقبل املنظور.
واالستراتيجيات  باخلطط  االهتمام  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
اليمني هي حلقة  أكبر شريحة يف اجملتمع  التي تالمس حياة 
االعمار  إعـــادة  الــى  يهدف  الــذي  الــعــام  اإلطـــار  أساسية يف 
ويف  الرئيسية  واالجتماعية  االقتصادية  املــؤشــرات  وحتسني 

املقدمة ما يتعلق بالتنمية اجملتمعية املستدامة.
املشاريع  بدعم  الكايف  االهتمام  على ضرورة  التأكيد  يبقى 
اجلهات  كافة  تشمل  التي  التضامنية  واملسئولية  الصغيرة 
الرسمية والشعبية ومنظمات اجملتمع املدني احمللية وبال شك 
فإن تدخل اجملتمع الدولي واجلهات املانحة واملنظمات الدولية 
سيحدث فارق كبير يف االرتقاء بهذه التجربة وتطويرها والعمل 
على استمراها بشكل منظم وهادف يصب يف نهاية املطاف يف 
منذ  املتوقفة  التنمية  بعجلة  والدفع  الصراع  آثار  إطار جتاوز 

سنوات، وإعادة مسار اليمن الى طريق السالم والنماء.

 أصحاب املشاريع الصغيرة .. بني مخالب جهات التمويل وأنياب الوضع العام

املشاريع الصغيرة يف اليمناملشاريع الصغيرة يف اليمن
دعم املشاريع الصغيرة ملكافحة البطالة وإنعاش التنمية

اليمن تتصدر بلدان الشرق األوسط يف عدد املشاريع الصغيرة واألصغراليمن تتصدر بلدان الشرق األوسط يف عدد املشاريع الصغيرة واألصغر

توزع توزع 
مجانًامجانًا

  نعمل بحيادية وجنمع بني التنميةنعمل بحيادية وجنمع بني التنمية
واإلغاثة وننحاز للفقراء يف كل انحاء اليمنواإلغاثة وننحاز للفقراء يف كل انحاء اليمن

مسئول االتصال يف الصندوق االجتماعي:مسئول االتصال يف الصندوق االجتماعي:
  أياٍد ناعمة تواجه التحديات لتعلن عنأياٍد ناعمة تواجه التحديات لتعلن عن

وجودها يف عالم املشاريعوجودها يف عالم املشاريع

الطريق 
الى التنمية

 االفتتاحية

اآلونـــــة األخـــيـــرة بــــدأت كــثــيــر من يف 
أساليب  بانتهاج  النامية  اجملتمعات 
مستدامة  تنمية  حتقيق  تضمن  ــدة  جــدي
والنمو،  واالستقرار  البقاء  بعوامل  وترفدها 
الصغيرة  املشاريع  التركيز على مجال  وكان 

واألصغر محورا رئيسيا يف هذا االجتاه.
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دور املشاريع الصغيرة يف احداث تنمية مجتمعية يف األرياف 

تهامة ورمية.. مشاريع صغيرة لدعم اإلنتاج احليواني

عدنان القصوص
)SMEPS( وكالة تنمية املنشآت واملشاريع الصغيرة

أحمد األسد - صحفي إقتصادي

تقارير

طريق التنمية املستدامة

رجاء مكرد
صوت األمل

ى الصراع اليمن يتحدَّ
   آخر بيانات ذكرها كمال اخلامري )استشاري 
بــوزارة  االقتصادية  والتوقعات  الــدراســات  قطاع 
احمللي  للنَّاجت  احلقيقي  اإلجمالي  أن  التخطيط( 
الــســنــوي نحو  املــتــوســط  انــكــمــاًشــا بلغ يف  ــل  ســجَّ

%11.7 سنوّيًا خالل الفترة -2014 2019م.
ح أنَّ قيمة النَّاجت احمللي تراجعت تراجًعا    ووضَّ
إلى  2014م  عــام  ريــال  مليار   2214.7 من  كبيًرا 
أن  إلــى  مشيًرا  2018م،  عــام  ريــال  مليار   1168.2
الوضع  ومقاومة  النسبي  بالتعايف  بــدأ  االقتصاد 
االرتفاع  نحو  ــه  واجتَّ اليمن،  به  مير  الذي  الراهن 

قليلًا إلى 1186.9 مليار ريال عام 2019م.

طوق جناة
  املشاريع الصغيرة واملتوسطة تعدُّ ركيزة مهمة 
على  تعتمد  الغالب  يف  ألنها  االقتصاد  ركائز  من 
فهي  الشباب،  بخاصة  اجملتمع  يف  العاملة  القوى 
باملسؤولية،  وتشعرهم  الشبابية  الفئات  ع  تشجِّ
وأغلب املشاريع الصغيرة تعتمد على موارد محلية 
مبجال  تهتم  وأخرى  الزراعة،  قطاع  يف  كاملشاريع 
وكلها  الشباب،  يقدمها  التي  واالبتكارات  اإلبــداع 
تهدف إلى حتسني الوضع االقتصادي للبلد. وفًقا 

لـ )اخلبير االقتصادي: بسام شرف(.
أن  اقتصادي(  )صحفي  األســد  أحمد  يــرى    
املشاريع الصغيرة هي الوحيدة القادرة على دعم 
الــراهــن؛  الــوقــت  يف  لليمن  اإلقتصادية  التنمية 
نظًرا لتوقف معظم األنشطة االقتصادية الكبيرة، 
والتنمويَّة  ــة  والــتــجــاريَّ التحويلية  كالصناعات 
والــعــام  القطاعني اخلـــاص  لــكــلٍّ مــن  ــة  واخلــدمــيَّ
الداخلية  التمويالت  مصادر  انقطاع  عن  الناجت 
التحتية  البنية  تدمير  إلى  باإلضافة  واخلارجية، 
اء الصراع وضعف احلركة االقتصاية يف البلد  جرَّ

خالل الوضع الراهن.
الصغيرة  املشاريع  دور  أن   األســد  ويضيف     
يف دعم التنمية االقتصادية يعوَّل عليه كثيًرا كونها 
االقتصادية  التنمية  عجلة  دوران  على  ــقــادرة  ال
ًدا  والتنموية واخلدمية وحمايتها من االنهيار. موكِّ
املشاريع  هــذه  دعــم  العمل على  الــواجــب  مــن  أنــه 
الصغيرة؛ كونها تعدُّ طوق النجاة لالقتصاد اليمني.
الصلوي  أحــمــد  ــد  ــوكِّ ي نفسه  الــســيــاق  ويف    
)ماجستير اقتصاد( أن االهتمام باملشاريع الصغيرة 
املــدخــرات  ألصــحــاب  استثمارية  فــرًصــا  سيوفر 
لــذوي  مناسبة  الصغيرة  املشاريع  وأن  الصغيرة 
التنمية  بعجلة  ستدفع  أنها  كما  املنخفض،  الدخل 

خصوًصا إذا نُفِّذت بخطط ومعايير مدروسة.
املشاريع  أن  إلــى  الــصــلــوي  ــاذ  األســت وأشـــار    

الصغيرة ستسهم إسهاًما كبيًرا يف احلدِّ أو التقليل 
عمل  فرص  توفير  طريق  عن  البطالة  مشكلة  من 
مصلحتهم  يف  طاقتهم  واستثمار  الفاعلة  للقوى 
عن  عوًضا  اكتفاء  إلــى  للوصول  البلد  ومصلحة 

انتظار املعونات اإلغاثية.

املرأة الريفية
التنمية  يف  الــصــغــيــرة  املــشــاريــع  دور  وعـــن     
ياسر  االجــتــمــاع  علم  يف  املتخصص  اجملتمعية، 
مهًما  دوًرا  الصغيرة  للمشاريع  أن  أوضح  القاضي 
يف التكاتف اجملتمعي وتنمية املرأة ــ بخاصة املرأة 
الريفيةــ والتماسك بني أفراد اجملتمع والتعاون، وأن 
هناك أمثلة بارزة من املشاريع التي أظهرت حجم 

التأثير اإليجابي يف اجملتمع.

  ويضيف القاضي أن من هذه املشاريع برنامج 
بدأ  ــذي  ال اخلير”  “سنابل  االقتصادية  الفرص 
ردمان  حبيب  الدكتور  من صندوق  األولى  خطوته 
 1000 الستهداف  م  ُصمِّ البرنامج  هذا  القبيطة، 
وبــدأ  واألعــبــوس  القبيطة  عــزل  معظم  امـــرأة يف 
البحث عن ممولني لهذا املشروع من أبناء املنطقة، 
والــزراعــة،  والتطريز  للخياطة  مراكز  وافتُتحت 
ع  وتوسَّ التمويالت،  ُحِشدت  العزل  أبناء  وبتكاتف 
املشروع بفتح مراكز أخرى، وكان ذلك أبهى صورة 

للتعاون والتكافل اجملتمعي وتنمية اجملتمع.
املشاريع  دعــم  يف  تسهم  التي  اجلهات  وعــن    
ومؤسسات  جمعيات  بني  تختلف  فهي  الصغيرة 
مالية وبنوك وكذلك الصندوق االجتماعي للتنمية، 
مجتمعي  ودعم  واملالي  الفني  بني  الدعم  ويختلف 

“سنابل  برنامج  كـ  أنفسهم  اجملتمع  أبناء  بجهود 
ــ خصوًصا  املــرأة  جعل  إلى  يهدف  الــذي  اخلير” 
د مندوب البرنامج املهندس  الريفيةــ منتجة. ويشدِّ
إسكندر رفيق على الدفع باملرأة نحو العمل قائلًا: 
أو   2000 مبلغ  املــرأة شهرّيًا  تعطي  أن  من  “بدلًا 
3000 رياٍل، أعطها سنارة لـتصطاد السمك، ولتكن 

منتجة لها وألسرتها ومجتمعها”.
  وعن اجلهات الداعمة التقت “صوت األمل” بـ 
عدنان القصوص )مسؤول قسم التواصل واملناصرة 
الصغيرة  ــع  واملــشــاري املــنــشــآت  تنمية  ــة  ــال وك يف 
“Smeps”( الذي أفاد بأن الوكالة تعمل على دعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة مبا يسهم يف استقرار 
عمل  واستمرارية  عمل  فــرص  وتوفير  االقتصاد 
املنشآت، كما أنها تعمل على حتسني سبل العيش 
وتنمية  الغذائي  األمــن  لتحقيق  األســر  من  آلالف 
يُحدث  األســواق مبا  بني  والربط  اخلــاص  القطاع 

تنمية اقتصادية واسعة.
 ويقول القصوص :إن الدعم الفني يعدُّ الركيزة 
األساسية التي يعتمد عليها عمل الوكالة باإلضافة 
إلى الدعم املالي الذي يرافق ذلك. منبًِّها إلى أنه 
يف الوقت الذي كان الدعم الذي يصل إلى اليمن 
يصب يف املشاريع اإلغاثية واإلنسانية كان ال بد أن 
نلفت انتباه العالم بأهمية عودة املشاريع التنموية 
“تنمية  حملة  بتبني  الوكالة  يف  فقمنا  اليمن  إلى 
كل  من  واسًعا  اهتماًما  القت  التي  اليمن”  ألجل 

األطراف. 
 وكانت وكالة )Smeps( قد عملت حملة “تنمية 
من أجل اليمن” القت رواًجا على مواقع التواصل 
االجتماعي ودعًما لفكرة التنمية عن طريق املشاريع 
د عدنان القصوص  الصغيرة. وحول هذه احلملة وكَّ
أن احلراك الشبابي الذي رافق هذه احلملة ساعد 
وبقوة على أن يصل صوتها إلى الكثير من املنظمات 
لهذه   SMEPS تبني  أن  إلــى  مشيًرا  واملانحني، 
احلملة يأتي يف إطار حمالت املناصرة التي تعمل 
عليها الوكالة يف كل القضايا التنموية التي تسهم يف 

عودة عجلة االقتصاد إلى البلد.

 علياء محمد 
صوت األمل

حياة  يف  مهٌم  دوٌر  احليواني  لإلنتاج    
فوائد  يحملُه من  ملا  البلد؛  واقتصاد  اإلنسان 
عديدة تتمثل يف حتسني اإلنتاج احمللي وتأمني 
جديدة  عمل  فرص  وخلق  الذاتي  االكتفاء 
يف  اجملتمع خصوًصا  أفراد  تسهم يف متكني 
إيرادات  ق  يحقِّ الذي  األمر  الريفية،  املناطق 
إضافية تؤثر تأثيًرا إيجابّيًا يف اقتصاد البلد. 
التي  للمؤسسات  أمنوذج  بنيان  مؤسسة   
اإلنتاج  مجال  يف  الصغيرة  املشاريع  تدعم 
احليواني والزراعي. “صوت األمل”  كان لها 
ق برنامج  هذا اللقاء مع خالد الشاحذي منسِّ

اإلنتاج احليواني يف جنوب تهامة ورمية.

يف  املؤسسة  به  تقوم  الذي  الدور  ما 
دعم املشاريع الصغيرة ؟ 

وحدة  متتلك  التنموية  بنيان  مؤسسة   
القروض التنموية للمشاريع الصغيرة واألصغر 
م القروض للمستفيدين  بدون فوائد أو  فتُقِدّ
رؤية  تخُدم  القروض  هذه  تكاليف،  أو  أرباح 

الدولة يف تقليص فاتورة االستيراد من املواد 
الغذائية والزراعية والصناعية.

التي  الصغيرة  املشاريع  من  الهدف  ما   
مها املؤسسة؟ تقدِّ

هو  املشاريع  هذه  من  الرئيس  الهدف     
باإلضافة  اقتصادّيًا،  ومتكينه  اجملتمع  تنمية 
عن  الذاتي  االكتفاء  إلى  الوصول  هدف  إلى 
طريق مخرجات املشروع الناجتة من مدخالت 

إنتاج محلية وليست مستوردة.  
الرئيس  الهدف  هو  هذا  كان  إذا 
خاضتها  التي  التجارب  فما  ملشاريعكم، 
املؤسسة يف أثناء دعمها لألسر املنتجة ؟  
األسر  دعم  مشروع  يف  جتربة  لدينا    
املنتجة، هذه التجربة كان هدفها جتهيز معمل 
آلية  تقوم  احلليب،  مشتقات  إلنتاج  خاص 
املنتجة  لألسر  تدريبات  بإعطاء  املعمل  هذا 
حيث  احلليب،  صناعة  يف  النساء  وتشغيل 
املوجودة  األبقار  من  الطازج  احلليب  يشربون 
ز عليه  يف مزارعهم اخلاصة. هذا أبرز ما ركَّ
املشروع، باإلضافة إلى أن هذا العمل عكس ما 
تقوم به  باقي املصانع اخلاصة التي تستورد 

ال  وهذا  أوروبية،  دول  من  اجملفف  احلليب 
يسهم يف التنمية احلقيقية للمنتجني اليمنيني، 
أما املشاريع اخلاصة باملؤسسة فيوجد معمل 
حليب  و  حقني  ينتج  العطاء”  “معمل  هو  

مبستر ولبنة ويُباع املنتوج  يف نقاط البيع.
كما أجبتم سلًفا أن لديكم وحدة للقروض 
لألسر،  احليوانية  الثروة  قروض  وأهمها 
م هذه القروض للمستفيدين ؟   فكيف ُتقدَّ

   تدخالت مؤسستنا يف املشاريع الصغيرة 
تقدمي  يف  املتكامل  تدخلنا  طريق  عن  حتدث 

لكل  القيمة  سلسلة  تخدم  التي  القروض 
بتنفيذه  تقوم  مشروع  كلَّ  أن  مبعنى  مشروع، 
لهذا  القيمة  لسلسلة  دراسة  تسبقه  املؤسسة 
الفجوات  التدخل يف  يجري  ثمَّ  ومن  املشروع 
املشاريع  جناح  لضمان  السلسلة  يف  التي 

واستدامتها.

ما الصعوبات التي واجهتكم يف تقدمي 
الدعم للمشاريع الصغيرة ؟ 

  نواجه صعوبة يف اختيار املستفيدين فالبد 

ملثل  املستحقني  لألشخاص  جيد  اختيار  من 
هذه القروض، وهنا يشكو أغلب املتقدمني من 
عدم قدرتهم على تنفيذ أهم شرط للحصول 
هنا  وأوكِّد  الضمانة،  وهو  أال  القرض  على 
وأن  اإلجراءات  هذه  تسهيل  أهمية  على 
تكتفي املؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة 

بضمانات مجتمعية جتارية.

ون توجيهها ألصحاب  كلمة أخيرة تودُّ
املشاريع الصغيرة واجلهات الداعمة؟

املشاريع  دعم  يف  أسهم  من  كلَّ  نشكر 
ومنظمات،  وشركات  جتار  من  الصغيرة 
املشاريع  لدعم  اجلهود  تكاتف  إلى  وندعو 
تسهيل  على  هؤالء  كلُّ  يعمل  وأن  الصغيرة، 
القروض،  على  للحصول  املطلوبة  اإلجراءات 
وبهذه الطريقة  سيتمكن أبناء املناطق الريفية 
من  بذلك  فنحدُّ  مناطقهم  داخل  العمل  من  
عن  للبحث  املدن  إلى  الريف  من  االنتقال 
املزارعني  إلى تشجيع  باإلضافة  فرص عمل، 
من  املُثلى  االستفادة  على  املواشي  ومربي 
التنمية  لتحقيق  واحليوانية  الزراعية  الثروة 
املستدامة وبناء اقتصاد قويٍّ مكتٍف محلّيًا . 

اء ما سببه الصراع احلاصل يف اليمن     “لم يسلم أحٌد” عبارة ُتكررها ألسنة الرجال والنساء والشباب جرَّ
واملستمر للسنة السابعة على التوالي.

ا  إلَّ األساسية  االحتياجات  أسعار  وارتفاع  الرواتب  وانقطاع  كالفقر  املدمرة  ونتائجه  الصراع  عواقب  فمع     
أن كثيًرا من األسر اليمنية لم تنكسر بل جلأت إلى املشاريع الصغيرة ملا لها من مردود اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ 

وتنمويٍّ يعود بالنفع على البلد واأُلسر والشباب ويسهم يف حركة التنمية.

معمل العطاء لأللبان - مؤسسة معمل العطاء لأللبان - مؤسسة 
بنيان التنموية بنيان التنموية 
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رجـاء مكـــرد
صوت األمل

إيجاد كيان يتبع الدولة مهمته وضع اخلطط 
الصغيرة، ووضع  املشاريع  الالزمة إلنعاش سوق 
دعم  يف  العاملة  املؤسسات  عمل  لتنظيم  آلية 
املشاريع الصغيرة، سواء تلك التي تقدم القروض 

أم التي تقدم املنح املالية.
رجـاء مكـــرد

االقتصادية  التنمية  عملية  روافــد  من  إن    
وتشجيعها؛  الصغيرة  املشاريع  تطوير  البلد  يف 
نظًرا ملا حتققه من مردود اقتصاديٍّ يعود بالنفع 
على كلِّ القطاعات اإلنتاجية، يف اجملتمع، كونها 
وسيلة لزيادة الطاقة اإلنتاجية ومعاجلة مشكالت 
البطالة والفقر يف اليمن، خاصة على يف أوساط 

الشرائح الفقيرة واألشد فقرا.
  وألن إنتاج املشاريع الصغيرة يحتاج إلى بنوك 
تقدميها  يف  ومتشاركة  داعمة  مالية  ومؤسسات 
السوسوة  يونس  األمل”  “صوت  التقت صحيفة 
الصناعة(  وزارة  يف  الصغيرة  املشاريع  )مسؤول 
واملؤسسات  البنوك  على  الصحيفة  أْطلَع  الذي 
ًحا حجم  املالية الداعمة للمشاريع الصغيرة موضِّ

التمويل اخلاص بكل جهة.
د السوسوة البنوك واملؤسسات املالية    وقد حدَّ
بنك  بـ:  اليمن  يف  الصغيرة  للمشاريع  اعمة  الدَّ
للتنمية  االجتماعي  والصندوق  والكويت  اليمن 
األنشطة  تنمية  )برنامج  اليمن  نساء  ــاد  ـ واحتِّ
اإلصـــالح  وجمعية  ــلــدخــل-احلــديــدة(  ل رة  املــــدِّ
لصندوق  التابع  ميكروستارت  ومشروع  اخليرية 
 ،)UNCDF(املـــال رأس  لتنمية  املتحدة  األمم 
أعمال  رجــال  جمعية  متها  قدَّ فنية  ومبساعدة 
للتمويل  منــا  وبــرنــامــج   )ABA( اإلســكــنــدريــة 
تعز،  األصغر-  للتمويل  األوائــل  وشركة  األصغر 
ومشروع  األســرة  لتنمية  االجتماعية  واجلمعية 

القروض الصغيرة - صنعاء.
 )برنامج وادي حضرموت للتمويل واالدِّخار(، 
برنامج أزال للتمويل الصغير واألصغر اإلسالمي 
متويل  صــنــدوق   ،)SOUL( ملنظمة  ــابــع  ــت ال
الصناعات واملنشآت الصغيرة، املؤسسة الوطنية 
واإلقـــراض  خـــار  االدِّ برنامج  األصــغــر،  للتمويل 
بنك  األصــغــر،  للتمويل  عــدن  مؤسسة  أبــني،   -
التضامن  بــنــك  األصـــغـــر،  لــلــتــمــويــل  الــكــرميــي 
واألصغر،  الصغير  للتمويل  الــدولــي  اإلســالمــي 
استثمر  برنامج  األصــغــر،  للتمويل  ــل  األم بنك 
لتنمية املنشآت الصغيرة واألصغر التابع للشركة 
للتمويل  الــريــان  برنامج  املــســال،  للغاز  اليمنية 
األصغر، وكالة تنمية املنشآت الصغيرة واألصغر 

)SMEPS( ، شبكة اليمن للتمويل األصغر.

التمويل
  تختلف قيمة التمويل للمشاريع الصغيرة تبًعا 
ولكلِّ  املشروع،  ونوع  املقرضة  أو  املمولة  للجهة 
جهة شروطها ومعاييرها، تقول منال غازي باحاج 
MS�  )رئيس قسم اخلدمات اإللكترونية لقطاع
املشاريع  من  إن  والكويت(:  اليمن  بنك   ،MEs
التجارية  وزراعــيــة،  وخدمية  جتارية  الصغيرة، 
املنزلية  واملــواد  والبقاالت  املطاعم  تندرج حتتها 

بأنواعها  والصيانة  واملياه  واجلــواالت  واملالبس 
واملفروشات.

  وعن سؤال احلدِّ األقصى للتمويل توكِّد البنك 
يقدم التمويل للكثير باحاج أنه ال حدود للتمويل 

وما فوق ذلك من مبالغ تعدُّ مشاريع متوسطة.
   من جانبه يوكِّد عدنان الرازحي )استشاري 
تختلف يف  واملــؤســســات  الــبــنــوك  أن  مــشــاريــع( 
سياسات التمويالت اإلقراضية، وكلها يف الغالب 

ال تقلُّ عن خمسني ألف ريال ميني.
  ويضيف الرازحي أنه بالنسبة إلى القروض 
التي تصرفها هذه البنوك ألصحاب املشاريع التي  
ُدِرست تختلف من بنك ألخر من حيث حجمها، 
التي حتمل  واألربــاح  تها  مدَّ أو  وطريقة سدادها 
على هذه القروض. وأن املؤسسات املالية كثيرة 

ولكنها تعمل باآللية نفسها.
صعوبات

  وعن الصعوبات التي تقف عائًقا أمام تنفيذ 
)مسؤول  الــديــن  شــرف  محمد  يقول  املــشــاريــع، 
احملافظات  بعض  :إن  املشاريع(  على  اإلشــراف 
اليمنية ترى أن عمل املنظمات له أثر سلبي يف 
اجملتمع وأن هناك صعوبة وعرقلة يف استخراج 
كثيًرا  أن  ــًدا  مــوكِّ مــشــروع،  أيِّ  لعمل  التصاريح 
بعض  تُوَقف  وأحياًنا  التنفيذ،  قيد  املشاريع  من 

املشاريع.
)استشاري  ــرازحــي  ال عــدنــان  جانبه  مــن     
بسبب  نتجت  الــصــعــوبــات  أن  يــبــنيِّ  املــشــاريــع( 
من  املطلوبة  الضمانات  دت  تعقَّ فقد  الــصــراع، 
املستفيد يف خدمات اإلقراض والتمويل، ومن ثمَّ  
الشروط  عليها  تنطبق  التي  التمويالت  عدد  قّل 

وتتوفر لها تلك الضمانات.
  مضيًفا أن عدم استقرار أسعار السلع التي 
ى إلى  يحتاج إليها أصحاب املشاريع الصغيرة أدَّ
ارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف احلركة الشرائية، 
ومن ثمَّ  تراجع يف حجم املبيعات لدى أصحاب 
احلصول  يف  صعوبة  هناك  أن  كما  املــشــاريــع، 
كما  والسداد،  اإلجــراءات  ميسرة  على متويالت 
الصغيرة  املــشــاريــع  خــام  مـــواد  أســعــار  ارتفعت 
وأصولها ومستلزماتها؛ أي قلة التمويالت وعدم 
وجود توجه عام يعمل على تشجيع سوق املشاريع 

الصغيرة.
الــتــمــويــل  ــات يف  ــوب ــاك صــع ــن ه أن  ــا  ــم وك   
واإلقراض، فهناك أيًضا صعوبات تواجه أصحاب 
ح أن  املشاريع، لبيب شائف )خبير مشاريع(، يوضِّ
املشاريع  أصحاب  تواجه  التي  الصعوبات  من 
اجلــدوى  دراســة  وإعــداد  الكايف  الفني  التأهيل 
املناسبة وتوفير التمويل الكايف النطالق املشروع 
والتسويق اجليد ملنتجات املشروع عند املستهلكني 
وإدارة مالية املشروع حيث إنه غالًبا ما يُصَرف 
الشخصية؛  املتطلبات  على  املشروع  مــال  رأس 
له عائد مناسب وأيًضا عدم  كون املشروع ليس 
التدرب الكايف إلدارة موارد املشروع املالية وعائق 
كان عائد  إذا  القرض خصوًصا  أقساط  تسديد 
املشروع محدوًدا مما يؤثر يف استدامة املشروع.

املشاريع واالكتفاء الذاتي
األمل”  “صــوت  تطرقت  ذاتــه  السياق  يف    
تسهم  أن  ممكن  التي  احللول  عن  احلديث  إلى 
أن  وإمكانية  املشاريع  تنفيذ  عملية  حتسني  يف 
يصل اجملتمع والبلد املشجع للمشاريع الصغيرة 
صها عدنان  إلى مرحلة االكتفاء الذاتي، التي خلَّ
األزمة  بتخطي  املشاريع(  )استشاري  الرازحي 
متويالت  توفير  طريق  عن  اليمن  بها  مير  التي 
رمزية  وبــأربــاح  الدولة  من  مدعومة  أو  ميسرة 
يتبع  كيان  وإيجاد  الصغيرة  املشاريع  ألصحاب 
إلنعاش  الــالزمــة  اخلطط  وضــع  مهمته  الــدولــة 
سوق املشاريع الصغيرة، ووضع آلية لتنظيم عمل 
الصغيرة،  املشاريع  دعم  يف  العاملة  املؤسسات 
سواء تلك التي تقدم القروض أم التي تقدم املنح 

املالية.
أصحاب  يصل  أن  إمكانية  هناك  أن  ــًدا  مــوكِّ
الذاتي.  االكتفاء  مرحلة  إلى  الصغيرة  املشاريع 
البيئة  تتوفر  أن  مــن  ــد  الب ذلــك  يتحقق  وحــتــى 
الصغيرة  املشاريع  لتمويالت  والداعمة  الالزمة 
إيجاد جهة  ويتطلب ذلك  وتطويرها واستدامتها 
تدعم جانب التدريب املسبق ألصحاب املشاريع؛ 
لرفع قدراتهم ومهاراتهم األدائية والفنية واملالية 
املنح  أو  امليسرة  التمويالت  وتوفير  والتسويقية 
وتوفير  املشاريع  تلك  بإنشاء  تفي  التي  املالية 
اخلدمات االستشارية القبلية واملصاحبة والبعدية 
ألصحاب املشاريع وتشجيع املشاريع الصغيرة عن 

طريق تيسير التراخيص والضرائب.
فيقول  املشاريع(،  )خبير  شائف  لبيب  أما    
االكتفاء  مرحلة  إلى  املواطن  يصل  أن  :”ممكن 
لنوع  وفًقا  الصغيرة  املشاريع  طريق  عن  الذاتي 
املشروع، فهناك مشاريع ميكنها ذلك وهي غالًبا 
عاٍل  عائد  والتوسع وحتقيق  النمو  بفرص  تتسم 
فرص منوها  مشاريع  هناك  أن  نسبّيًا، يف حني 
محدود،  عائدها  وكذلك  مــحــدودان،  وتوسعها 
احتياجات  لتغطية  الوصول  أن فرص  يعني  مما 

صاحب املشروع محدودة”.
ما املشاريع التي حتتاج إليها األسرة اليمنية؟

 ذكر الرازحي أن املشاريع الصغيرة يعمل على 
تتوافق  أن  أهمها:  العناصر  من  الكثير  جناحها 
وتتواءم  املشاريع  أصحاب  ومهارات  قــدرات  مع 
مع احتياج السوق وتلبي حاجة قائمة لدى أفراد 
ومن  املناسب،  التمويل  لها  يتوفر  وأن  اجملتمع، 

األسرة  إليها  حتتاج  التي  املشاريع  أبرز  فأن  ثمَّ 
عالقة  لها  الــتــي  املــشــاريــع  هــي  حالًيا  اليمنية 
باإلنتاج كالبخور والعطور ومستحضرات التجميل 
والــكــعــك واملــعــجــنــات، وصــنــاعــة اإلكــســســوارات 

والفخار والتحف.
آلية  جــدوى  دراســـة  مــا سبق  إلــى    مضيًفا 
وبيع  واألكــشــاك  كالبقاالت  التجارية،  املشاريع 
الشمسية  والــطــاقــة  ومستلزماتها  اجلــــواالت 
وغيرها،  اجلــاهــزة  املالبس  وبيع  والصيدليات 
والتطريز  كاخلياطة  اخلدمية،  املشاريع  وكذلك 
من  التجارة  وورشات  املنزلية   األجهزة  وإصالح 
احلديد واألملنيوم وضرب اإلبر واجملارحة األولية 
واحلناء  والنقش  والكوافير  واملقاصف  واملطاعم 
العالقة  ذات  ــع  واملــشــاري األعــــراس  وخــدمــات 

بخدمات الثروة احليوانية والزراعية اخملتلفة.
  وعن الرؤية القانونية لعملية تنفيذ املشاريع 
إن  الصالحي:  فــارس  احملامي  يقول  الصغيرة 
التجارية  للقوانني  تخضع  الصغيرة  املــشــاريــع 
واملشاريع  والصناعة  بالتجارة  اخلاصة  واللوائح 
حتصل  املشكالت  أغلب  وأن  األصغر،  والتمويل 

نتيجة لعدم سداد أقساط التمويل األصغر.
السوسوة  ــد  وكَّ الصناعة  وزارة  دور  وعــن    
واخلطط  السياسات  بــرســم  تــقــوم  ــوزارة  ــ ال أن 
ــبــرامــج الــتــي تــدعــم منو  واالســتــراتــيــجــيــات وال
املشاريع الصغيرة وتنميتها، وأن الوزارة يف صدد 

إنشاء هيئة ومازالت يف طور التأسيس.
 إن االهتمام باملشاريع الصغيرة وتنميتها يُعدُّ 
من  كان  لذا  االقتصاد،  لنهضة  الفقري  العمود 
والبنوك  املالية  املؤسسات  م  تُقدِّ أن  الضروري 
فرص  خللق  والتسهيالت؛  والقروض  التمويالت 
عمل للشباب، والتدريب يف أثناء تنفيذ املشاريع؛ 
لتنمية القدرات ومن ثمَّ الرفع مبقدرات الشعب؛ 

ليتمكن من حتسني دخله املعيشي.  
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منال أمني
صوت األمل  

البنوك ال تدعم املشاريع اجلديدة
بقيمة  التمويل  وشركات  البنوك  بعض  تهتم    
األرباح ونسبتها وفائدتها أكثر من جناح أيِّ مشروع 
يستعرض  حيث  صغيًرا.  أم  كبيًرا  أكان  فشله  أو 
موظف يف أحد البنوك التمويلية يف عدن ـ لم يشأ 
إعطاء  عملية  يف  املتبعة  اإلجراءات  ـ  اسمه  ذكر 
البنك  “إن  فيقول:  املشاريع،  ألصحاب  القروض 
القائمة  املشاريع  بل  اجلديدة  املشاريع  يدعم  ال 
القرض مالّيًا بل على  وأنه ال يعطي  على األرض, 
بدرجة  املشروع  إليها  يحتاج  ومعدات  أدوات  شكل 

رئيسة”.
جدوى  دراسة  يطلب  البنك  “أن  وأضاف:    
أو  ذهب  أو  بعقار  تتمثل  ضمانات  مع  للمشروع 
حساب يف البنك لضمان تسديد الفائدة التي تبدأ 

من %24 وأكثر حسب قيمة القرض املطلوب”. 
  وحول دور البنوك التمويلية يف تقدمي تسهيالت 
أن  إلى  يشير  الصغيرة  املشاريع  ألصحاب  الزمة 
البنك يعمل على نُظم وأسس تُلزم املستفيدين من 
الفترة  خالل  الفائدة  مع  القيمة  بتسديد  القروض 
احملددة التي ال تتجاوز السنة أو السنة والنصف”. 
مبيًنا أن من أسباب خسارة أيِّ مشروع عدم وجود 
الغالب  يف  يؤدي  تنفيًذا صحيًحا  لتنفيذه  تخطيط 
إلى حبس صاحبه أو مصادرة أمالكه التي وضعها 

تأميًنا لذلك القرض.

أهمية معرفة البيئة املناسبة للمشروع
تعز(فتح  محافظة  من  الدين)نازح  عز  محمد   
إحدى  يف  السريعة   املأكوالت  لبيع  صغيًرا  محلًا 
مناطق مديرية خور مكسر بعدن بعد أن باع جزًءا 
من ذهب زوجته ولكن مشروعه لم يستمر إلَّا ثالثة 
أشهر فقط وفشل. واجه خسائر كبيرة بسبب عدم 
معرفته بالبيئة احمليطة للمشروع والفئة املستهدفة  
قريبة  أماكن  يف  املشروع   لنفس  محلني  ولوجود 

من السكان, األمر الذي اضطره إلى إقفال احملل 
وبيع املعدات بأسعار رخيصة, وأصبح يعمل حالّيًا 

خادًما يف أحد املطاعم وبراتٍب زهيد. 
  وملعرفة الطرق املناسبة لنجاح أيِّ مشروع أو 
فشله يقول الدكتور أحمد مبارك بشير )استشاري 
األمل”:   “صوت  لـ  أعمال(  وتطوير  استراتيجي 
“إن من أسباب فشل املشاريع الصغيرة عدم معرفة 
األنشطة  عبر  وإدارتها  النقدية  التدفقات  عملية 
معرفة  ألهمية  إدراكه  وعدم  باملشروع   املتعلقة 
املكان والبيئة املناسبني, والتكرار يف فتح املشاريع 
نفسها يف مكان واحد, وهذا ما يعاني منه أصحاب 

املطاعم وعربات املأكوالت السريعة يف الغالب”.
املشروع  صاحب  استيعاب  “عدم  ويضيف:   
الوقت  النمو مع مرور  و  والسوق  الزبون  لصدمات 
يؤثر يف نسبة جناح املشروع التي تصل فترة بقائها 
حيث  سنوات,  ثالث  إلى  سنة  مابني  األرض  على 

نالحظ أنَّ الكثير من املشاريع قد اختفت” .
  ويقول: “إن حجم اخلسائر يف هذا االقتصاد 
الدورة  انخفاض  يف  يسهم  ومؤثًرا  كبيًرا  يعد 
االقتصادية وعدد العمالة يف البلد, حيث توفر هذه 
مختلف  يف  الوظائف  من   60% املستقلة  املشاريع 

اجملاالت والتخصصات “. 
 “هناك مرتكزات رئيسة لضمان جناح أيِّ مشروع 
تتمثل يف تعزيز اإلرادة الشخصية لألفراد القادرين 
ميتلكها  التي  الشخصية  والقدرات  العمل  على 
التنظيم  عملية  ومعرفة  مجال  أيِّ  يف  املشروع  ربُّ 
املصغر من ناحية الدورة املالية التي ميتلكها, وإدارة 
الدخل والتدفقات النقدية والنشاط, ومعرفة حجم 
املستهدف  والسوق  إليه  بالنسبة  املتاحة  السيولة 
ومعرفة حجمه لتحقيق إيرادات عن طريقه والتفرد 
من  نوًعا  تخلق  التي  املعروضة  املنتجات  نوعية  يف 
يف  تسهم  كبيرة  ملشاريع  وتبنيها  والتأثير  اإلبداع 
جناحها والعمل على تنفيذ مراحل مختلفة إلجناح 
اإلقالع  ،التصميم،  بـ)الفكرة  يبدأ  الذي  املشروع 
األول، التمويل الثاني، اإلقالع الثاني، مرحلة النمو، 
مرحلة التحول، اخلروج املبكر ) األمن (” . هذا ما 

استعرضه بشير لنجاح أي مشروع.

تأثير املشاريع يف االقتصاد الوطني
املشاريع  لدى   ”: بشير  الدكتور  د  وكَّ كما    
واإلنتاج  الوطني  االقتصاد  تأثير قوي يف  الصغيرة 
احمللي بدرجة رئيسة وقدرة على التقليل من نسبة 
الدخل  لذوي  تشغيلية  وظائف  خلق  عبر  البطالة 
منهم,  للكثيرين  املعيشي  املستوى  ن  احملدود  حتسِّ
وهذا األمر يعدُّ من أبرز النقاط األساسية يف عملية 

التأثير “.
  محمد عامر )مالك محل أدوات إلكترونية من 
عدن( قّدم على منحة لدعم املشاريع الصغيرة التي 
دورات  يف  وشارك  الكبيرة,  املعاهد  أحد  ذها  نفَّ
خاصة,  ملشاريع  والتنفيذ  التخطيط  حول  تأهيلية 
عام  يف  ريال  ونص  مليون  بقيمة  قرًضا  وتسلم 

2018م لفتح مشروعه اخلاص.
حالّيًا  املشروع  أن  قائاًل:  حديثه  عامر  ويسرد   
ناجح  واستطعت تسديد قيمة القرض كاملًا  ووفرت 
فرص عمل لثالثة عمال داخل احملل برواتب جيدة, 
وذلك بسبب اإلصرار والتخطيط اجليد الذي يعدُّ 

من النقاط األساسية يف جناح أيِّ  مشروع “.
 وأضاف: “ما زلت أواجه عدًدا من الصعوبات 
املتمثلة يف تأخر وصول البضاعة عن وقتها احملدد 
من التجار وارتفاع األسعار املستمر, باإلضافة إلى 

الوضع األمني غير املستقر”.

وزارة الصناعة 
املشاريع  دعم  يف  دوٌر  احلكومية  للجهات    
وإعطاء  تسجيل  اخملولة يف  اجلهة  كونها  الصغيرة 
عليهم.       واإلشراف  املشاريع   ألصاحب  التصاريح 

ذكرت املهندسة كلثوم أحمد )مدير عام الصناعات 
واملنشآت الصغيرة يف الوزارة( أن الوزارة ال متتلك 
عدد  حول  مفصلة  إحصائية  أو  تقريًرا  حالّيًا 
املشاريع الصغيرة واألصغر بسبب ما تعرضت إليه 
كل  فقدان  يف  تسبَّبت  أضرار  من  البيانات  قاعدة 

البيانات.
عملية  على  حالّيًا  تعمل  الوزارة  أن  وأوضحت   
مسحٍّ صناعيٍّ شامل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
والصناعية  اخلدمية  املشاريع  عمل  نوعية  وحتدد 

والتجارية عموًما على مستوى البالد.
ـ  املشاريع  عمل  تواجه  التي  الصعوبات  وحول   
لـ”صوت  كلثوم  املهندسة  تذكر  ـ  نظرها  وجهة  من 
مشروع  وتأسيس  إنشاء  تكلفة  ارتفاع  أن  األمل” 
تواجه  التي  املشكالت  أصعب  من  يعدُّ  خاص 
استقرار  عدم  إلى  باإلضافة  املشاريع,  أصحاب 
يف  والزيادة  مستمًرا  ارتفاًعا  وارتفاعها  العملة 

التضخم ونقص الضمانات التجارية وفقدان الثقة 
املشاريع  التجارية وأصحاب  املنشآت  بني أصحاب 
يؤدي  وأكثر  كل هذا  املستمرة.  واملنافسة  الصغيرة 

إلى فشل أغلب املشاريع الصغيرة “.
 ويف آخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة 
املشاريع  عدد  أن  أوضحت  2015م  عام  والتجارة 
األصغر قد بلغ أكثر من 21.801 مشروع، و الصغيرة 
 531 املتوسطة  بينما  مشروًعا،    5322 من  أكثر 

مشروًعا على مستوى البالد . 
املشاريع  وقطاع  سنوات  ست  من  أكثر  منذ    
الصعوبات  من  للكثير  يتعرض  اليمن  يف  الصغيرة 
واخلسائر وأحيانا االستغالل من أصحاب اجلهات 
التمويلية َفَقدت على إثره أكثر من %90 من تلك 
املشاريع وجودها على أرض الواقع ومن بقى منها 
حلول  وجود  متمنًِّيا  املستقر.  غير  الوضع  فيصارع 
جذرية من اجلهات املعنية لتحسني مشاريعهم التي 

تسهم يف استمرار عجلة التنمية يف البلد .  

صوت األمل / منال أمني

    مع استمرار الوضع األمني واالقتصادي غير 
املنظمات  بدأت  2015م   منذ  اليمن  يف  املستقر 
احمللية والدولية تركِّز يف أعمالها على تعزيز أهمية 
الصغر  واملتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات 
يف مختلف احملافظات اليمنية، كونها امللجأ الوحيد 
للخروج من دائرة الفقر والبطالة وحتسني املستوى 

املعيشي يف مثل هذه الظروف.

وكالة املنشآت الصغيرة
   ويف تقرير لوكالة املنشآت الصغيرة واألصغر   
SNEPS التابعة للصندوق االجتماعي للتنمية حول 
إلى  يهدف  الذي   BRAVE WOMEN برنامج 
التي  والصغيرة  املتوسطة  املؤسسات  مرونة  تعزيز 
وتعز  وحضرموت  وعدن  النساء يف صنعاء  تديرها 
األمل"  "صوت  2020م، حصلت صحيفة  عام  وإب 
 2436 استهداف  البرنامج  أن  بنيَّ  منه  نسخة  على 
برنامج  النساء عبر  تديرها  تنموية وخدمية  منشأة 
استمرارية  إدارة  منهجية  حول  متكامل   تدريبيٍّ 
 10.000 مابني  ماليٍّ  دعم  وتقدمي  األعمال 

إلى30.000 دوالر بنسبة 50%. 

الصندوق االجتماعي
    تستعرض أمُّ أحمد )47عاًما يف حلج( حكايتها 
وتقول :إنها كانت قبل 2015م تعمل يف بيع البخور 
والعطور مبنزلها ولكنها توقفت فترة الصراع ثالث 
إلى  ٍء  سيِّ من  االقتصادي  الوضع  وأصبح  سنوات 
املعيل  كان  الذي  زوجها  وفاة  بعد  بخاصة  أسوء 

الوحيد لهم.
والعطور  البخور  بيع  إلى  تعود  أن  وألجل     

الصندوق  من  متويلًا  تأخذ  أن  أحمد  أمُّ  اضطرت 
لتوسيع  ريال  ألف   500 مببلغ  للتنمية  االجتماعي 
املستلزمات  كل  بشراء  قامت  حيث  نشاطها 
الضرورية للبدء يف عملية طبخ منتجاتها وتسويقها 
وعرضها وبيعها التي تخطت حدود حلج لتصل إلى 

عدد من احملافظات اليمنية. 
أكبر  من  يعدُّ  للتنمية  االجتماعي  الصندوق      
زيادة  عبر  تنموية  فرًصا   تقدم  التي  اجلهات 
والبطالة  الفقر  من  حتدُّ  التي  االقتصادية  الفرص 
الوطني  الصعيدين  على  القدرات  بناء  طريق  عن 
عديدة  برامج  الصندوق  ولدى  اجملتمعية.  واألطر 
من ضمنها برنامج تنمية املنشآت الصغيرة واألصغر 
املؤسسات  أصحاب  رئيسة  بدرجة  يستهدف  الذي 
املتوسطة والصغيرة ليضمن عملية االستدامة لهم .
    وذكرت النشرة الربعية أبريل - يونيو 2020م 
مليون   637 م  قدَّ للتنمية  االجتماعي  الصندوق  أن 
التمويل  يف  لشركائه  وخدماتيَّة  نقديَّة  منًحا  ريال 
الصغير واألصغر منها %76  ُصِرفت ملكون التمويل 
األصغر مبشروع "فوليب" لصالح كلٍّ من مؤسسة مناء 
واملؤسسة الوطنية وبرنامج آزال وبرنامج حضرموت 
تلك  مستفيدي  لتمكني  أبني،  يف  االحتاد  وبرنامج 
أنشطتها  تنفيذ  إلى  باإلضافة  اقتصادّيًا،  اجلهات 
املتعددة يف مجال اخلدمات املالية وغير املالية ودعم 
التدريبية يف  والبرامج وتوسع اخلدمات  املؤسسات 

مناطق التدخل املتكامل.
    كما بلغ عدد القروض املصدرة من البرامج 
تقدر  بقيمة   قرًضا   9،068 لعمالئها  واملؤسسات 
مجال  يف  األنشطة  لتنمية  ونصف،  مليار  بتسعة 
إجمالي حجم  كما وصل  والزراعة،  البديلة  الطاقة 
واملؤسسات  للبرامج  النشطة  التمويالت  محافظ 
حتى نهاية سبتمبر 2020م ما يقارب 27.75 مليار 
ريال موزعة على 88 ألف مستفيد ومستفيدة تقريًبا.

    وذكرت النشرة أن عدد املستفيدين من مشروع 
تعويض عمالء قطاع التمويل األصغر الذي تضررت 
من  نفسها  الفترة  خالل  الصراع  بسبب  أعمالهم 
 141 منهم  وعميلة  عمياًل  نحو224  2020م  العام 
من النساء مببلغ يعادل 41 مليون ريال تقريًبا، كما 
عن  متعثرين  وعميلة  عمياًل   111 مديونية  أُسِقطت 
 1،466 يعادل  ما  ريال  مليون   18.9 مببلغ  السداد 

مليون دوالر.

برنامج االنتعاش االقتصادي
    صبا السقاف )استشارية تطوير القوى العاملة 
 – العيش  وسبل  االقتصادي  االنتعاش  برنامج  يف 
عدن( تقول: "إن منظمة براجما املمولة من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية   USAID  تهدف عبر 
إلى خلق فرص عمل  االقتصادي  االنتعاش  برنامج 
احملدود  الدخل  ذوي  وتأهيل  تدريب  طريق  عن 
واملتوسطة  الكبيرة  ـ  الشركات اخلاصة   وتعمل مع 
والتجارية  اخلدمية  القطاعات  يف  والصغيرةـ 
يف  تسهم  وتدريبية،  استشارية   كجهة  والصناعية 

رفع صادرات املبيعات".
    وأضافت السقاف لـ "صوت األمل" منذ 2019م 
املنشآت  أصحاب  استهداف  يف  املنظمة  بدأت 
عبر  واملكال  عدن  يف  النساء  بخاصة  الصغيرة 
حيث  الدخل،  عليهن  تدرُّ  مشاريع  يف  استهدافهن 
وتوفير  امللح  تدوير  عملية  على  امرأة   850 ُدرِّبت 
اآلالت الالزمة واملعدات لهن، وتشبيكهن مع القطاع 
اخلاص عبر توظيفهن  يف معمل للملح مبنطقة فقم، 
كما استُهدفن يف مجال اخلياطة والكوافير والتطريز 
والتصنيع الغذائي واألطباق البحرية وُزوِّدن باملكائن 

واألدوات الالزمة لفتح مشاريعهن اخلاصة .
نهاية  ذت  نفَّ األمريكية  الوكالة  أن  وأشارت      
2018م أعمال معرض التوظيف األول خللق عملية 

اخلاص  القطاع  وأصحاب  الشباب   بني  تشبيك 
شركة   25 ـ   20 بحضور  لهم،  عمل  فرص  وخلق 
من أصحاب القطاع اخلاص يف عدن خللق فرصة 
اجملاالت  مختلف  من  وظيفة   300 لنحو  عمل 
رت وظائف لنحو70 إلى 80   والتخصصات، وقد وفَّ

شاًبا وشابة يف مختلف اجملاالت .

اد نساء اليمن  اتِّ
اد نساء اليمن يف       فاطمة مريسي )رئيسة احتِّ
عدن( تقول: "إن دور االحتاد يكمن يف عملية تدريب 
والفنية  املهنية  اجملاالت  مبختلف  النساء  وتأهيل 
وإعطاء  لهن  خاصة  مشاريع  فتح  يف  تسهم  التي 
حيث  الداعمة،  اجلهات  قبل  من  وجدت  إن  منح 
ُدرِّبت أكثر من 500 امرأة منذ 2015م وإلى اآلن يف 
مجال الكوافير واخلياطة والتطريز وصناعة البخور 
والعطور واملأكوالت السريعة واإلكسسوارات اليدوية 
أهدافهم  حتقيق  ملواصلة  وتشجيعهم  وغيرها، 

باإلمكانات املتاحة واليسيرة.
   وقالت مريسي ل"صوت األمل": "حالّيًا هناك 
استهداف  على  تعمل  متويلية  مؤسسة  مع  تنسيق 
أصحاب املشاريع املتعثرة من النساء إلعادة تطوير 
كل  توفير  عبر  جديد  من  وتفعيلها  مشاريعهن 

اإلمكانات املطلوبة .
   "من ضمن األنشطة التي ينّفذها االحتاد غير 
التدريب تنظيم مهرجانات وبازار )عرض تسويقي(  
يف  العامالت  النساء  منتجات  تسويق  إلى  تهدف 
مشاريعهن اخلاصة مبختلفة اجملاالت املهنية والفنية 
والتنموية وعرضها، وذلك  يف تاريخ 8 مارس من كل 
عام لتحقيق عملية االستدامة يف مشاريعهن". وفًقا 

لرئيسة االحتاد .
عدم  "إن  مريسي:  تقول  التحديات  وحول      
توفر منح مناسبة وبصفة متواصل من قبل اجلهات 

اللواتي  النساء  لبعض  عرقلة  يف  تسبب  الداعمة 
يطمحن إلى فتح مشروعهن اخلاص، كما أن هناك 
غير  اإلجراءات  حول  النساء  بعض  من  شكاوى 
استغلت  التي  التمويلية  اجلهات  بعض  من  املنصفة 
من  تبقي  ما  عملية صرف  وأوقفت  األمني  الوضع 

املنح املقدمة لهن من منظمة كير الدولية".
يف  اجتماع  علم  خريجة  )25سنة  أنيس  ريام    
التدريبية  الدورات  يف  "شاركت   : تقول  2017م( 
التي ينظمها االحتاد منذ ثالث سنوات مع شقيقتي  
مت لنا منحة مالية مقدمة من بنك األمل قدرت  وُقدِّ
ببيع  اخلاص  مشروعنا  وفتحنا  ريال،  ألف   800 بـ 
)سيستر  وأسميناه  الصنع  اليدوية  اإلكسسوارات 
لإلكسسوارات( يف مول اجلود بعدن، وحالّيًا نواجه 

صعوبات يف قوة املنافسة وعدم استقرار العملة".
 

مشروع األشغال 
    مدير مشروع األشغال العامة يف صنعاء سعيد 
املشروع  "إن  األمل":  لـ"صوت  يقول  أحمد،  عبده 
يستهدف جميع احملافظات اليمنية، ويسهم إسهاًما 
كبيًرا يف التخفيف من معاناة اجملتمعات احمللية عن 
طريق توفير فرص عمل قد تكون مؤقتة للمواطنني 
يف أثناء تنفيذ مشاريع خدمية مثل بناء شبكات املياه 
والصرف الصحي والطرق الريفية ومشاريع حماية 
السيول،  بسبب  االجنراف  من  الزراعية  األراضي 
وتوفير البيئة املناسبة للمنشآت التعليمية والصحية 

يف املناطق الريفية والنائية ".
خالل  نُفِّذت  التي  املشاريع  عدد  أن  مبيًنا     
إجمالية  بتكلفة  235 مشروًعا  بلغ  2021م  ـ   2020
بلغت 22.9 مليون دوالر أسهمت يف توفير الكثير من 
املستهدفة،  للمواطنني يف احملافظات  العمل  فرص 
كما فتح بعضهم مشاريعهم اخلاصة حسب اخلبرات 

العملية التي استفادوا منها يف مشاريع األشغال.

  أبو عدي أحمد )مالك مشروع محل بالي ستيشن أو ما يعرف باأللعاب اإللكترونية 
يف مدينة تعز(  افتتح مشروعه منذ سنتني, وكان يكسب القليل بسبب الوضع األمني 
غير املستقر يف املدينة, األمر الذي انتهى بإغالق احملل وبيع كلِّ محتوياته لتسديد 

ما عليه من قروض.
  ولم يستطع أبو عدي أن يلتزم بتسديد القرض الذي عليه واملقدر  بـمليوني ريال 

اقترضها من أحد بنوك التمويل بعد مواجهته خلسائر كبيرة لم يستطع تملها. 
 لعل قصة أبي عدي لم تكن األولى من نوعها وال األخيرة، فاجملتمع اليمني يعاني 
أغلب  يف  تعرقلها  أو  املشاريع  من  الكثير  فشل  إلى  تؤدي  التي  املشكالت  من  الكثير 

األحيان .

كلثوم أحمد مدير عام الصناعات  الدكتور احمد بشير 

ملف العدد

أصحاب املشاريع الصغيرة .. بني مخالب جهات التمويل وأنياب الوضع العام أصحاب املشاريع الصغيرة .. بني مخالب جهات التمويل وأنياب الوضع العام 

اإلرادة الشخصية هي املرتكز الرئيس لضمان جناح أيِّ مشروع

املنظمات احمللية والدولية .. ودورها يف دعم أصحاب املشاريع الصغيرة
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نعمل بحيادية وجنمع بني التنمية واإلغاثة وننحاز للفقراء يف كل أنحاء اليمن
مسئول االتصال بالصندوق االجتماعي للتنمية

 عبداإلله محمد تقي 
 مسؤول االتصال يف مكتب الصندوق االجتماعي للتنمية يف صنعاء

    ““ قمنا بتغيير كبير يف سياساتنا بسبب  قمنا بتغيير كبير يف سياساتنا بسبب 
ر الوضع تغيًرا كبيًرا على األرض،  ر الوضع تغيًرا كبيًرا على األرض، تغيُّ تغيُّ
ومن ثمَّ  أصبحت أكثر أعمالنا تربط ومن ثمَّ  أصبحت أكثر أعمالنا تربط 

بني التنمية واإلغاثةبني التنمية واإلغاثة””... بهذه الكلمات ... بهذه الكلمات 
أوضح عبد اإلله محمد تقي ـ مسؤول أوضح عبد اإلله محمد تقي ـ مسؤول 

االتصال يف مكتب الصندوق االجتماعي االتصال يف مكتب الصندوق االجتماعي 
للتنمية يف صنعاء للتنمية يف صنعاء ,, الدور الذي يقوم  الدور الذي يقوم 

به الصندوق يف هذه املرحلة به الصندوق يف هذه املرحلة ,, حيث  حيث كان كان 
لـ )صوت األمل( حوارًا موسعًا استعرض لـ )صوت األمل( حوارًا موسعًا استعرض 

فيه الكثير من القضايا .فيه الكثير من القضايا .

سماح عمالق
صوت األمل

دور  عــن  ثنا  حدِّ ــه،  اإللـ عبد  أســتــاذ   -
املشاريع  دعــم  يف  االجتماعي  الصندوق 

الصغيرة ؟ 
االجتماعي  فالصندوق  جـــًدا،  كبير  دوره   -
للمشاريع  اليمن  يف  األكبر  الداعم  يعدُّ  للتنمية 
الصغيرة واألصغر منذ إنشائه عام 1997م–  وهو 
يقوم اآلن بتمويل تسعة برامج ومؤسسات وبنوك 
كبيرة  واألصغر، وهي متويالت  الصغير  للتمويل 
الصغيرة  املنشآت  أصحاب  من  للعمالء  تتجزأ 
دراســة  بعد  معينة  مبعايير  الصغر  ومتناهية 

مشاريعهم الصغيرة. 
الشرق  يف  بلد  أكــبــر  اليمن  يــعــدُّ  ولعلمك    
الصغيرة  ــع  املــشــاري مــن حــيــث عـــدد  األوســــط 
كبير  أثٌر  له  الصندوق  ولدعم  الصغر.  ومتناهية 
والقصُص   . الناس  وحلياة  احلضر  مناطق  يف 

الداعمة وذات العالقة كثيرة جًدا. 
ْفــنــا بــدور الــصــنــدوق والــوحــدات  -  عــرِّ
الصغيرة  املــشــاريــع  دعــم  يف  لــه  التابعة 

وريادتها ؟
- يتكون الصندوق من ثماني وحدات تنفيذية 
يديرها املقر الرئيس، ويشرف على تسعة فروع 
تقوم  حيث  كافة؛  اجلمهورية  محافظات  تغطي  
اإلدارة العامة بالتخطيط االستراتيجي واملوافقة 
ثم  الفروع،  من  املقدمة  املشاريع  مقترحات  على 
حتال املشاريع املوافق عليها إلى الفروع لتنفيذها، 
وبدوره املكتب الرئيس يقوم مبتابعة تلك املشاريع 
وتقييم آثارها بعد تنفيذها..   ومن ثمَّ الوحدات 
كل  املراقبة،  بعملية  تقوم  الصندوق  املوجودة يف 

وحدة حسب قطاعها. 
التخفيف من  الصندوق بهدف  أُنِشئ     وقد 
السياسات  تُلحقها  التي  السلبية  واآلثــار  الفقر 
تقوم  الداعمة  فالدول  ــدول،  ال ببعض  اخلاصة 
أو  الغذائية،  املــواد  أو  الوقود  عن  الدعم  برفع 
الفعل  وبذلك  للمجتمع،  األساسية  االحتياجات 
على  نعمل  ونحن  بشدة،  الفقيرة  الشعوب  تتأثر 
اجملتمعات  هــذه  على  ــار  اآلث تلك  من  التخفيف 

الضعيفة أصلًا. 
تقبل  مرنة  أم  ثابتة  سياساتكم  هل   -
التعديل والتغيير وفًقا أليِّ مستجد يظهر؟     
عام  بعد  فمثلًا  احلـــال،  ــع  واق حسب  مرنة  ـ 
2015م قمنا بتغيير كبير يف سياساتنا بسبب تغيُّر 
الوضع تغيًرا كبيًرا على األرض، ومن ثمَّ  أصبحت 
أكثر أعمالنا تربط بني التنمية واإلغاثة. حيث أن 
اإلغاثة نقدمها على هيئة أجور العمل الذي يقوم 
العامة  تتمثل يف اخلدمات  والتنمية  األهالي،  به 
األساسية التي تدفع األهالي إلى القيام بأعمال 
الــوديــان  مــن  الكثير  كحماية  التنمية،  لتحقيق 
أيًضا  الكبيرة  املياه  وخــزانــات  املياه  ومساقط 

وكثير من القطاعات.=
  .. تديًدا  أكثر  ســؤال  إلى  انتقلنا  لو  ـ 
ماهي أدوار وحدة املنشآت الصغيرة يف دعم 

املشاريع؟ 
التحفيز  عملية  الرائد يف  هو  الصندوق  ـ     
آثــار  مــن  املــتــضــررة  اجملتمعات  لــلــمــبــادرات يف 
مستوى  على  نتدخل  املــزمــن.  والفقر  الــصــراع 
املديرية ونضمُّ كل القرى يف برنامج التمكني الذي 
مساعدة  على  تدخلنا  يقوم  و  املبادرات–  يخص 
اجملتمع يف اختيار أعضاء مجلس تعاون القرية. 

)النوع  اجلندر  قضايا  تــراعــون  هل     -
االجتماعي( يف اختيار هذه اجملالس؟ 

فالنساء  االجتماعي  الــنــوع  نــراعــي   ، نعم  ـ   
يشاركن يف هذه اجملالس بنسبة %50،وذلك كون 

النساء هن الفئة األكثر تضرًرا من الصراع. 
برنامج  يحملها  ــة  ــال رس هــنــاك  ــل  ه  -

التمكني من أجل التنمية ؟
عدم  على  اجملتمع  يحث  أساًسا  البرنامج  ـ   
الركون إلى اآلخرين واالتكال على اإلغاثة، فيجب 
ر اجملتمع بكثير من  عليه عمل شيء. وكذلك يبصِّ
والطبيعيةــ  واملادية  البشرية  ــ  املوجودة  مــوارده 
وكذلك  واالحتياجات،  الضعف  مواطن  وحتديد 
بحيث  االحتياجات.  بتلك  املوجودة  املــوارد  ربط 
يُستَجاب لها. وكل ذلك يف سبيل تغطية الثغرات 

التنموية املوجودة.
قرية  تصل  أن  الغريب  من  ليس  إًذا   -
يف  مشاريع  ستة  إو  أربعة  على  مثًلا  واحدة 

برنامج التمكني من أجل التنمية احمللية ؟

كبير  ع  توسُّ وفيه  ناجح  برنامج  وهــو  نعم،  ـ   
االمــر  املمولني،  مــن  كثير  إعــجــاب  على  وحــائــز 
الذي ساهم يف استمرار اجملتمعات املستفيدة يف 
تنفيذ مبادرتهم، وهذا سر استدامة البرنامج بعد 

خروجه من الدعم. 
الداعمة  اجلهات  عن  كثيرون  يتساءل   -

ألعمال الصندوق ؟
كثيرة  الصندوق  ألعمال  الداعمة  اجلهات  ـ   
أكبر  يف  تنحصر  التــزال  لكنها  الــصــراع  بسبب 
له  الــذي  الدولي  البنك  السيما  لليمن  املمولني 
بهذا  مشاريعنا  اســتــمــرار  يف  األكــبــر  النصيب 

الوقت. 
اجملالني  يف  العاملة  اجلهات  من  الكثير   -
يف  أنشطتهم  أوقــفــوا  واإلغــاثــي  التنموي 
السنوات االخيرة، ما سرُّ استمرار الصندوق 
ــاع التي متــر بها  وصــمــوده مــع ســوء األوضـ

البالد؟ 
ـ يعّد الصندوق االجتماعي واحًدا من العبني 
قالئل لم يتوقف عملهم بسبب األحداث اجلارية، 
الصندوق  ينتهجها  التي  املؤسسية  بفضل  وذلك 
الضعفاء  إلــى  وانــحــيــازه  العمل  يف  وحــيــاديــتــه 

واحملتاجني يف أيِّ مكان كان يف اليمن.
وأبرز  املستهدفة  فئاتكم  عن  ثنا  حدِّ   -

املشاريع التي يدعمها الصندوق ؟ 
الفئات  الفئات املستهدفة لدينا هي أضعف  ـ 
الصراع  من  املتضررة  الفئات  وهي  االجتماعية، 
والفقر ، كالنساء بحكم حتملهن ألعباء ومسؤولية 
ــواًء يف  ــرة وقــلــة فــرصــهــن وحــظــوظــهــن ســ األســ
وأشياء  الصحية  العناية  أم  التعليم  أم   العمل 
أيًضا  التي نستهدفها  الفئات  كثيرة جــًدا.  ومن 
والنازحني  واألطفال  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

والعائدين من مواطن النزوح. 
أما األنشطة التي نقوم بها هي مجاالت الطرق 
والعمل  العمل،  مقابل  والنقد  والتعليم،  والصحة 
من أجل احلصول على أجور عمل ومن ثم على 
خدمات مستدامة، وعلى مواد غذائية طوال فترة 

املشروع.
ــروط احلــصــول عــلــى دعــم  ــ -مــاهــي ش

الصندوق ملشروع صغير أو أصغر؟ 
ـ  كما حتدثت سلًفا فالصندوق ال يقوم بإعطاء 

أيِّ متويل ألصحاب املنشآت واملشاريع الصغيرة 
واألصغر مباشرة، بل عبر وسيط يقوم الصندوق 
بدعمه، والوسطاء تقريًبا تسع برامج ومؤسسات 

وجهات متويل صغيرة وأصغر. 
ــل لــهــذه  ــمــوي ــت ــذا ال ــ ــقــدمي ه ــت ــحــن نـــقـــوم ب ن
اجلهات،وهي بدورها تقوم بتجزئة هذه التمويالت 
بشروطها  واألصغر  الصغيرة  املشاريع  ألصحاب 
أيًضا،  ومحددة  بها  معترًفا  تكون  كأن  اخلاصة، 
وارتفاع احتمالية جناح املشروع. واجلدير بالذكر 
إمنا  للمستفيد  مباشرة  تُعطى  ال  السيولة  أن 
الصغيرة  املشاريع  أصحاب  احتياجات  تُشتَرى 
املبالغ  تُسلَّم  وال  وأدوات،  بضائع  من  واألصغر 

السائلة مباشرة.
تواجه  التي  التحديات  أبــرز  ماهي   -

الصندوق يف أثناء القيام مبشاريعه؟ 
ـ هي أكثر التحديات التي تواجه الالعبني يف 
ة  الشأن التنموي واإلغاثي يف اليمن، وأهمها شحَّ
يقدم  وال  آلخر  وقت  من  يصرف  الــذي  التمويل 
دفعة واحدة، بينما نحن أكثر من يستثمر أو جنعل 
لالستثمارات قيمة كبيرة يف أعمالنا.  أيًضا كثرة 
تؤدي  منا،  واملمول  املانح  يطلبها  التي  املتطلبات 
من  واالنتهاء  التنفيذ  يف  والتأخير  التأجيل  إلى 

املشاريع. 
بوصفنا  كبيرة  بدرجة  تخصنا  حتديات  هذه 
عاملني يف التنمية، وال تنطبق على العبني آخرين.

-كيف ُتعالج التحديات من قبلكم؟
ة التمويالت هي مشكلة     ـ يف احلقيقة شحَّ
عامة يف كل املنظمات العاملة يف الشأن اإلغاثي 
والتنموي يف اليمن، وهذه عالجها صعب بسبب 
عدم وجود البديل وعدم وجود املوارد احلكومية 
به،  نقوم  الــذي  والتنموي  اإلغاثي  الشق  لدعم 
نتيجة ممتازة- هو  - وقد حقق  لذلك فإن احللَّ
من  خفَّف  ألنه  احمللية  للتنمية  التمكني  برنامج 
املشاريع  من  وكثير  احمللية،  للموارد  استخدامنا 
لعمل  ممــتــازة  أداة  وهــو  العمل  مقابل  كالنقد 

انخفاض يف كلفة املشروع، كاستخدامنا ألدوات 
وموارد القرية لدعمها كاألحجار والعمالة احمللية 
وهكذا.. وهذا شيء يحوز على إعجاب كثير من 

املمولني.
- أخيًرا .. كيف أثرت االوضاع الراهنة يف 

مشاريع الصندوق وأنشطته؟
كثيًرا من  البلد وغيَّر  أثر الصراع يف كل      
من  كثيًرا  غيَّروا  املموِّلني  من  فكثيٌر  أولوياتها، 
منقذة  اجلديدة  املشاريع  فأصبحت  أولوياتهم 
وغير  سريعة،  إغاثية  استجابة  وتتطلب  للحياة، 
ثمَّ  ومن  سريًعا؛  والغذاء  املياه  توصيل  مثل  ذلك 
كالتعليم  جــًدا  املهمة  األولــويــات  من  كثيٌر  ماتت 
واحلماية  اخلاصة  االحتياجات  بذوي  واالهتمام 
االجتماعية وكثير من قضايا الصحة، مع أن هذه 
األمور مهمة يف حياة الناس. وأصبحت األولوية 
منقذات  هي  السريعة  االستجابة  ملتطلبات  اآلن 
املمولون  وركــز  النظيفة،  واملياه  كالغذاء  احلياة 

عليها تركيًزا كبيًرا. 
لسبع  الصراع  فترة  واستطالة  استمرار  ومع 
سنوات وإلى اآلن، من الضروري أن يعود الناس 
للتنمية والبد من انشغال الناس باحلصول على 
القدرات التنموية ومن ثمَّ احلصول على اخلدمات 
املستدامة كالطرق واملياه وغير ذلك، ويف الوقت 
نفسه يحصلون على أجور العمل لشراء احلاجات 

امللحة كالغذاء والدواء. 
كبيًرا  تغييًرا  أولوياتنا  بتغيير  قمنا  قد  ونحن 
الطارئة  االحتياجات  مع  أعمالنا  بتكييف  فقمنا 
العمل،  مقابل  النقد  برنامجنا  كتكبير  للبلد 
فاملوضوع جيد ومتناسق جًدا لتكييف سياساتنا 
مع طبيعة احتياجات الناس يف الربط بني اإلغاثة 
والتنمية يف وحدات عديدة أخرى للصندوق تنتج 

خدمات مقابل العمل كالتعليم مثلًا. 
مثل  وجــود  أهمية  على  املمّولون  أجمع  وقــد 
بسبب  األثــر  وسريعة  املستدامة  اخلدمات  هذه 

استطالة أمد الصراع.

نشجع املبادرات يف اجملتمعات املتضررة من آثار الصراع والفقر املدمننشجع املبادرات يف اجملتمعات املتضررة من آثار الصراع والفقر املدمن

يعدُّ اليمن أكبر بلد يف الشرق األوسط من حيث عدد املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغريعدُّ اليمن أكبر بلد يف الشرق األوسط من حيث عدد املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
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سماح عمالق - اب
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االقتصاد لم يسلم..

الراهنة  األوضاع  استمرار  تسبَّب  وقد      
تقلص  يف  التوالي  على  السابعة  للسنة  اليمن  يف 
طبًقا  النصف  عن  يزيد  مبا  اليمني  االقتصاد 

لتقارير سابقة لوزارة الصناعة والتجارة .
التخطيط  وزارة  نشرته  تقرير  آخر  ويف      
والتوقعات  الدراسات  )قطاع  الدولي  والتعاون 
املتوسط   11.7% أن  تبنيَّ  2021م(  االقتصادية 

متوسط   85.1 و  احمللي  الناجت  النكماش  السنوي 
نسبة الدين العام الداخلي من الناجت احمللي خالل 

الفترة -2014 2019م.
    التغييرات الطارئة على أسعار الصرف احمللي 
أثر ذلك يف تدفق التحويالت املالية من اليمنيني 
العاملني يف اخلارج عقب تراجع االقتصاد العاملي 
التي  العوامل  كأحد  فيروس"كوفيد19-"،  اء  جرَّ
لبعض  ووفًقا  الريال.  قيمة  انخفاض  خلف  تقف 
التقديرات التي نشرها الفريق القطري اإلنساني 
اليمن فقد انخفضت التحويالت بنسبة تصل  يف 
ببطء  تعافيها  وبدأت يف  2020م  %80 عام  إلى 
التحويالت  كانت  وقد  2021م،  عام  بداية  منذ 
من  الكثير  إلعالة  مصدر  أكبر  عديدة  لسنوات 
املغتربني   أبنائها  على  تعتمد  التي  اليمنية  االسر 

خارج البلد ومصدر للعملة األجنبية.
يف  الغذائية  السلع  تضخم  معدل  أن  كما      
تقارير أممية قد ارتفع بنسبة 5.17 % خالل يناير 
غضون  ويف  2020م  يناير  بشهر  مقارنة  2021م 
النفطية  أسعاراملشتقات  ارتفعت  ارتفعت  ذلك 
مقارنًة  التوالي  على   % و88  و70   59 بنسبة 
باألسعار الرسمية التي ظلت من دون تغيير، وهو 
اليمنية  ما أضاف عبئ جديد على كاهل االسرة 
الصغيرة  املشاريع  على  تعتمد  التي  تلك  خاصة 

كمصدر للدخل.

البطالة وصناعة الفرصة
    بعد أن أصبحت فرص العمل نادرة خصوًصا 
 - املوظفني  من  العديد  يتقاضى  الذي  الوقت  يف 

السيما القطاع العام - جزًءا من رواتبهم وبصورة 
نحو  السكان  من  كبير  عدد  اجته  منتظمة؛  غير 
بتمويالت  الصغيرة  اخلاصة  مشاريعهم  افتتاح 
استدانًة  وإما  اقتراًضا  تؤخذ  أن  إما  متواضعة 
وإما بيًعا ملمتلكات ثمينة كانت لديهم قبل األزمة، 
الزجاجة  عنق  من  اخلروج  معظمهم  وحاول 
والتغلب على البطالة بابتكار وسائل سهلة تطعمهم 

من جوع وتغنيهم عن املسألة. 
رياضيات( فقدت  الصامت )معلمة      سماح 
الدخل  جتد  فلم  الراهنة  الظروف  بسبب  راتبها 
معرًضا  افتتحت سماح  لذا  احلاجة؛  يقيها  الذي 
ملستلزمات  والدها  مبنزل  غرفتها  يف  مصغًرا 
النساء من مالبس وإكسسوارات وأدوات للتجميل، 
اإللكتروني  التسويق  أسلوب  سماح  انتهجت  وقد 

إضافًة إلى التسويق يًدا بيد. 
قبل خمسة  مشروعي  تقول سماح:"بدأُت      
بعض  وواجهت  مجوهراتي،  بيع  بعد  أعوام 
بإرادتي،  جتاوزتها  لكنني  اجملتمعية  الصعوبات 
وحالّيًا أملك قاعدة بيانات للمشترين تصل لـ347 
مشترًيا، وأجني أرباًحا البأس بها وهي أفضل من 

الفراغ بكثير".
اجتهت  املعيشي  وضعهم  حتسني  بهدف      
لعمل  تعز  محافظة  من  السامعي  عارف  عائلة 
النسائية  العطور  بتحضير  خاص  مشروع 
والرجالية والبخور وبيعها بأسعار أقل من أسعار 
السوق، فقد عملت األسرة عملًا متواصلًا لتحقق 
جناٍح كان عوًنا لهم يف ظل انعدام الفرص وتدني 

مستوى الدخل املعيشي.
      تتحدث السامعي عن مدى إسهام املشروع 
يف حتسني دخل األسرة ومساعدتهم يف املصاريف 
اليومية والدراسية خصوًصا يف أثناء نزوحهم من 
الدخل  ي  يغطِّ كان  فقد  محافظة  إلى  محافظة 
على  تعمل  عائلتها  أن  حة  موضِّ لهم،  األساس 
حتضير منتجاتها يف املنزل، ويُباع املنتج عن طريق 
عن  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  التسويق 

طريق العالقات الشخصية.
     وتستعرض العائلة الصعوبات التي واجهتها 
وكان أبرزها عدم وجود املال الكايف لشراء أدوات 
اإلقبال  وكذلك  والعطور  البخور  ومستلزمات 
الضعيف، وعدم وجود محل أو نقطة للبيع أيًضا 
تأتي  أن  إلى  الناس حتتاج  لها ألن  سبَّب صعوبة 
طريق  عن  يكون صعًبا  وهذا  يناسبها  ما  وتختار 

البيع اونالين.
يعمل  كان  املشروع  أن  السامعي  وتؤكد      
عائلة  وألنهم  األسرة،  احتياجات  تغطية  على 

اسكندر درهم- مهندس جيولوجي ومؤسس 
الصندوق التنموي ألبناء احلسيمة - أعبوس

التي َوَجدت من األوضاع السائدة يف البالد حاضنة لتزايدها يوًما    "البطالة والفقر" أكثر املشكالت 
بت يف أضرار جسيمة اقتصادية واجتماعية ونفسية للفرد واجملتمع واليمن عموًما، األمر  بعد يوم، وتسبَّ
ا أنه اليزال ُهناك بارقة أمٍل ُتظهره التماسك والسعي  الذي بنيَّ أنه مع مؤشرات حجم األضرار الكبير إلَّ

اجملتمعي حلياٍة أفضل.
االقتصاد  انهيار  استمر  م   2020 العام  فخالل  للمعاناة  رئيًسا  عامًلا  االقتصادي  النمو  تقلص  يعدُّ     
والعملة يف ظل استنفاد االحتياطيات مـــن العمالت األجنبية وتراجع القدرة على دعم املواد الغذائية 
العامة  النظرة  وثيقة  على  بناًء   90% بنسبة  استيرادها  على  اليمن  تعتمد  التي  األخرى  والسلع 

لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن لعام 2021م.

علياء محمد- حنني الوحش
صوت األمل  

 
  يؤدي القطاع اخلاص دوًرا محورّيًا يف حتقيق 
خصائص  من  به  ميتاز  ملا  االقتصادية؛  التنمية 
أسهم  فقد  اجملاالت,  شتَّى  يف  للتأثير  تؤهله 
وأصحاب  والتجار  األعمال  رجال  من  العديد  
عدد  دعم  فّعالًا يف  إسهاًما  واملؤسسات  املوالت 
من املشاريع الصغيرة وتوفير مناخ مناسب لتنفيذ 

مشاريعهم على أرض الواقع .
  شيماء أبو حامت )26عاًما من صنعاء( إحدى 
الشابات اليمنيات التي فتحت مشروعها اخلاص 
إنها  تقول:  داخل صنعاء  مول  النباتات يف  ببيع 
عندما قررت أن تأخذ مساحة صغيرة يف مول 
جتاري فكرتها وجدت إعجاًبا واهتماًما وتشجيًعا 

لتنفيذها من قبل أصحاب املول.
 مشيرًة: إلى أن املول وفرَّ لها مساحة  للبيع، 
وأنه ال توجد فيه ضغوط  لدفع اإليجارات التي 
تشترطها بعض املوالت، فبعض املوالت تشترط 
أن يُدفع مقدًما وملدة سنة مع دفع  تأمني. ولكنها 
عم بدون شروط، وهذا ما جعلها تستمر  لقت الدَّ

وتطمح إلى أكبر من ذلك املشروع.

املوالت التجارية  
 - مول  اخلليج  )مالك  اجلنيدي  محمد     
دعم  يف  املوالت  دور  أهمية  على  يوكِّد:  عدن( 
التسهيالت  توفير  طريق  عن  الصغيرة  املشاريع 
املول  وأن  املشاريع،  تلك  ألصحاب  واإلجراءات 
يقدم قروًضا بدون فوائد مقابل رهن أو شروط 

أخرى.
على  يعمل  املول  “أن  اجلنيدي:  ويضيف 
تقدمي التخفيضات املناسبة لإليجارات الشهرية 
الشهرين  قرابة  ويعطي  الصغيرة,  للمحالت 
املساعدات  بعض  تقدمي  إلى   باإلضافة  مجاًنا، 
املالية لألسر احملتاجة إلى إنشاء مشاريع صغيرة 

لها “. 
العرب  مول  إدارة  )عضو  حميد  فارس    
عم  الدَّ بتقدمي  نهتمُّ   “ يقول:  صنعاء(،   -
من  املبتدئة  الصغيرة  املشاريع  ألصحاب 
تسهيالت  وتقدمي  اإليجارات  تخفيض  ناحية 
يف اإلجراءات، ونتعامل معهم معاملة خاصة 
تختلف عن باقي احملالت, فتؤخذ اإليجارات 
إلى  باإلضافة  نهايته،  وليس  الشهر  بداية 
فوائد  بدون  كسلفة  صغيرة  مبالغ  تقدمي 
العمل  يف  املشروع  يبدأ  عندما  وتقسيطها 

ويزيد الدخل”. 

التأهيل والتدريب 
يف  املشاريع  )مدير  العديني  إبراهيم  يوكِّد    
اجلمعيات  دور  أهمية  -تعز(  جنات  مؤسسة 
لتنفيذ  النساء  وتدريب   تأهيل  يف  اخليرية 
من  عم  الدَّ “نتلقى  قائلًا:  اخلاصة،  مشاريعهن 
بتقدمي  املؤسسة  تقوم  ثمَّ  اجلمعيات  من  عدد 
الدعم عن طريق توفير معامل للخياطة اخلاصة 
لتعزيز  وتأهيلهن  تدريبهن  على  ونعمل  بالنساء، 

قدراتهن لتنفيذ مشاريعهن اخلاصة”.

متكني اقتصادي
االقتصادي  التمكني  إلى  بالنسبة  ا  أمَّ    
)رئيس  العامري  بـمحمد  “صوت األمل”  التقت 
املؤسسة  أن  أوضح  للتنمية(الذي  إنقاذ  مؤسسة 
الدورات  إقامة  طريق  عن  النساء  بدعم  تهتمُّ 
التدريبيَّة اخلاصة بتسهيل مهام العمل إلكساب 
من  لتمكينهن   الكافية  اخلبرات  املستفيدات 

الدخول إلى سوق العمل.
  مضيًفا: أن املؤسسة عملت على  فتح عدد 
من املشاريع الصغيرة التي أصبحت مصدر رزق 

لعدد كبير من النساء.
  كما أسهمت مؤسسة إلهام للثقافة والتنمية 
والتسويق..   املشاريع  إلدارة  التدريب  مجال  يف 

:إن  تقول  املؤسسة(  )رئيسة  العواضي  إلهام 
أصحاب  وتدريب  تأهيل  يف  أسهمت  املؤسسة 
بإنشاء حاضنات أعمال  املبتدئة وذلك  املشاريع 
واستشارات  إدارية  مكاتب  عن  عبارة  وهي 

وقاعات تدريبية.
األعمال  حاضنات  “أن  العواضي:  تضيف 
ساعدت على إكساب أصحاب املشاريع التدريب 
الكايف لكيفية دراسة جدوى مشاريعهم الصغيرة 
وإدارتها  الواقع  أرض  على  تنفيذها  وكيفية 
والتسويق لها، باإلضافة إلى تأهيل املرأة  لتعزيز 
قدرتها على العمل والتعامل مع العمالء وحتقيق 

التنمية يف اجملتمع بكل اجملاالت”.

تقيق فرص العمل 
  تستعرض الدكتورة ياسمني باغريب )رئيسة 
التنموية( أبرز األعمال  مؤسسة ألجلك يا عدن 
وتقول:  الصغيرة  املشاريع  لدعم  متها   قدَّ التي 
العديد  منا  قدَّ شبابية  مؤسسة  بوصفنا  “نحن 
من الدعم للمشاريع، استهدفنا الرجال والنساء 
اخلاصة  املالبس  لبيع  محالت  مشاريع  ففتحنا 
بالرجال والنساء، كما قمنا  بفتح مشاريع أفران 

وفتح بسطات وصناديق لبيع اخلضار”.

هدفها  املؤسسة  جهود  جميع  أن  موكِّدة:     
حتقيق االكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل جديدة 
لألسر واحلّد من ظاهرة البطالة التي أصبحت 

تؤرِّق اجملتمع.
أحد  عدن(  من  عاًما  السعيد)35  أحمد 
املستفيدين من القطاع اخلاص لتنفيذ مشروعه 
تَْدعم  مؤسسة  استمارة  على   م  قدَّ :إنه  يقول 
املشاريع الصغيرة وحصل على مبلغ لشراء باص، 
املشروع  وهذا  باص،  سائق  احلالي  عمله  وأن 

مصدر دخل له وألسرته. 
هذا  من  املستفيد  الوحيد  “لسُت  مضيًفا: 
الشباب  من  كبير  عدد  هناك  بل  املشروع 
محالت  مثل:  للبيع،  محالت  وفتحوا  استفادوا 
قمن  أيًضا  ومستفيدات  احملمولة،  الهواتف  بيع 

بافتتاح  محالت كوافير )مراكز جتميل(”.
 

دور الغرفة التجارية 
ريادة  مركز  السقاف)مدير  متيم  أوضح    
األعمال واملنشآت الصغيرة يف الغرفة التجارية( 
الذي قامت  التقييم  نتائج  أن  “صوت االمل”  لـ 
ألداء  األخيرة  األربع  السنوات  خالل  الغرفة  به 
استراتيجية   ومراجعة  التجارية  الغرفة  عمل 
أغلب  أن  وجد  الغرفة  بها  تقوم  التي  التوجهات 

جــهــود القطــاع اخلـــاص فــــــي دعــم املشاريــع الصغيـــرة

من رحم املعاناة تولدت احلاجــــة للتفكير يف حلول بديلـــــــــة      

املشاريع الصغيرة بارقة أمل للتخفيــــف من آثار البطالة والفقر يف اليمن

مشروع زراعة مشروع زراعة 150150 شتلة النب  شتلة النب 
ضمن مشروع وادي احلسيمةضمن مشروع وادي احلسيمة



07العدد )14( 2021/8/15 ملف العدد

متماسكة مثابرة يستمرون يف التطوير من أنفسهم 
ومهاراتهم يف هذا اجملال مع شحة اإلمكانات وقلة 

فرص البيع مقارنة بالسوق.

"أكل ماما للكشري"
الصلولي  لـبندرة   " للكشري  "أكل ماما  مشروع 
"أّم رمي" وهي إحدى  من صنعاء، واملعروفة باسم 
النساء الالتي قمن بفتح مشروع لتحسني وضعهن 

املعيشي، وأسرتها مكونة من ستة أفراد.
   اجتهت الصلولي لبيع الكشري املصري هي 
تقول  البائعني،  لقلة  واسًعا  إقبالًا  فلقى  وعائلتها 
بندرة: "إن اإلقبال على الكشري كبير، لكن هناك 
املواد  أسعار  كغالء  تواجهنا  اقتصادية  مشكالت 
بعض  يف  وانعدامه  الغاز  غالء  وكذلك  الغذائية، 
األحيان، ونحن يف الوقت الراهن نبيع من املنزل 
؛ وذلك بسبب ارتفاع املشتقات  وال يوجد لدينا محلٌّ

النفطية للتوصيل وارتفاع أسعار اإليجارات".
   وتؤكد بندرة الصلولي أن بيعها للكشري هو 
مصدر دخلها األساس وأنهم يحاولون العمل على 
الدوام لتحسني دخلهم؛ ليستطيعوا العيش وتوفير 

مستلزماتهم األساسية.

مشروع وادي احلسيمة
عزلة  احلسيمة  وادي  أبناء  يستسلم  لم     
الصراع  سنوات  انتجتها  التي  للظروف  أعبوس، 
وتدهور الوضع االقتصادي فكانت البداية تكاتف 
مجتمعي ومتويل ذاتي من أهالي املنطقة ملشروع 
الصندوق  من  بتشجيع  احلسيمة،  وادي  مركز 
وتشجيع  احلسيمة  ألبناء  التنموي  التكافلي 

صندوق الدكتور حبيب ردمان.
وذلك  املرأة  قدرات  تنمية  يسهم يف  املركز     
كاخلياطة  مهارات  من  لديها  ما  وتنمية  بتدريبها 
والعطور.  احللويات  والنقش، وصناعة  والتطريز، 
لتدريبهن  الفتيات  من  العديد  املركز  استهدف 
أولًا ثم جعلهن مدربات ألخريات. هدفه العام أن 
تكون ربة البيت قادرة على االكتفاء ذاتّيًا تستطيع 
خياطة مالبس أطفالها بنفسها وال تلجأ إلى املنتج 

اخلارجي.
إذ  الزراعية،  التنمية  يف  املشروع  يُسهم  كما 
َجلَب 150 شتلة بُن، 50 شتلة مقدمة من الصندوق 
صندوق  مع  وبالتعاون  احلسيمة.  ألبناء  التنموي 
األسر  ملعظم  الشتالت  ُوزِّعت  أعبوس،  القرنة 
التنموي  الرافد  من  تزيد  زراعية  تنمية  حلصد 

للوطن.

جيولوجي  )مهندس  درهم  إسكندر  يقول 
احلسيمة-  ألبناء  التنموي  الصندوق  ومؤسس 
أعبوس(: "إن هناك نتائج إيجابية للمشروع فقد 
لألسر.  االقتصادي  الوضع  حتسني  يف  أسهمت 
من  كثير  فتحت  حني  املشروع  نتائج  رأوا  وأنهم 
مشاريع  لهن  وصارت  بيع  عروض  املتدربات 

صغيرة".
دور اجتماعي ونفسي

الصغيرة  املشاريع  تأثير  وعن  يف    
طلحة  وفاء  تقول  واجملتمع  الفرد 
النفسية  املعاجلة  يف  )متخصصة 

واإلرشاد  التنمية  مركز  يف  والتقييم 
األسري(:"إن املشاريع الصغيرة أسهمت 
األسري  العنف  تخفيف  يف  كثيًرا 

خصوًصا اآلن، ألن أغلب املشكالت 
اقتصادّيًا  سببها  يكون  حالّيًا 

قد  املشكالت  وهذه 
سلًبا  تنعكس 

األسرة  على 
احمليط  ـ 

بالفردـ  اخلاص 
ما قد يتسبب بعنف 

نفسي أو جسدي للتعبير 
عن الغضب من األوضاع".

   وتؤكد طلحة أنه من املهم جًدا أنَّ الفرد 
وقته  ليشغل  إلى عمله  يجد مصدر دخل إضايف 
مصدر  على  ليحصل  وكذلك  مهاراته،  ويطور 
عن  الناجتة  األسرية  املشكالت  ويتفادى  للرزق 
قلة املال والضغط احلياتي الذي قد يتحول إلى 
ضغط نفسي ومن ثمَّ قد يتحول إلى مرض نفسي 

ال يُترجم إلَّا عن طريق العنف.
     وتضيف اخملتصة وفاء طلحة أن املشاريع 
الصغيرة حقيقة تسهم يف التخفيف من الضغوط 
على  والعمل  األسرة  ربِّ  على  املتراكمة  احلياتية 
سدِّ حاجته، ومن ثمَّ يقل مستوى التفكير والضغط 
النفسي لديه وتنعكس على سلوكياته كرضا نفسيٍّ 
ألنه ال يعدُّ نفسه عالة على اجملتمع أو على األسرة 

فيشعر بالرضا عن ذاته وبرضا األسرة.
اجتماعّيًا،  الصغيرة  املشاريع  دور  عن  أما 
"إن  اجتماعية(:  )ناشطة  محمد  سلوى  تقول 
يف  فاعلًا  إسهاًما  أسهمت  الصغيرة  املشاريع 
التعاون بني  الذي ترجمه  حتسني اجلو األسري. 
والبنت  األم  بني  والتعاون  واألوالد،  واألم  األب 
وجعلت  والطبخ،  اخلياطة  مشاريع  يف  بخاصة 

اليمني  من اجملتمع 
متعاوًنا  فريًقا 
سواء  ومتماسًكا، 
الفرص  خلق  يف 
أم اإلسهام يف دفع 
األموال والتبرعات لدعم 

املشاريع الصغيرة".
املشاريع الصغيرة بديل منقذ

يقول مصطفى نصر )خبير اقتصادي( لـ"صوت 
املتوسطة  املشاريع  تواجه  احلقيقة  "يف  األمل": 
والصغيرة حتديات كبيرة السيما مع أزمة كورونا، 
حالة  وارتفاع  الصراع  حتديات  إلى  باإلضافة 
التضخم وانهيار سعر العملة، هذه كلها حتديات 
دوًرا  تؤدي  التي  الصغيرة  املشاريع  أمام  كبيرة 
اليمنية  األسر  آالف  احتياجات  تغطية  يف  فاعلًا 

التي تعتمد على هذه املشاريع ". 
اإلحصائيات  ة  شحَّ "مع  نصر:  ويضيف    
املتعلقة باملشروعات الصغيرة إال أن األرقام تشير 
إلى أن املقترضني من مؤسسات التمويل األصغر 
خالل عام 2018م كانوا 85 ألف شخص تقريًبا".

ووفًقا ملا قاله نصر "فإن عوائد هذه املشاريع 
لكنها  املقترضني  هؤالء  نصف  دخل  تغطي 
الناس  من  كثيًرا  ألن  احلقيقية  النسبة  التعكس 
مشاريعهم  إلنشاء  أصدقائهم  من  يقترضون  قد 
الصغيرة مثلًا، ومع ذلك فهي تعطي نسبة عالية 

جًدا وتغطي احتياجات العديد من السكان".

ويستدرك نصر بقوله: "لكن املشاريع الصغيرة 
تواجه حتديات كبيرة يف ظل غياب البيئة الداعمة 
رسمية  جهات  من  حتدث  التي  واملضايقات  لها 
توفر  عدم  ظل  يف  الباهضة  والكلفة  متعددة 
املتطلبات األساسية كاملشتقات النفطية والكهرباء 
أمام  املشكالت  من  ضاعف  األمور  هذه  واملياه، 
املشاريع الصغيرة وحتدُّ من قدرتها على الصمود 
أحياًنا، لذلك جند أن كثيًرا منها تصل إلى حالة 
ماذكرت  دقيقة، حسب  أرقام  مع غياب  اإلفالس 
من  عالية  نسبة  لنا  تعطي  األرقام  هذه  لكن  لكم 
الكارثة  حجم  تكشف  األرقام  إن  التقديرات. 
تكافل  حالة  هناك  لكن  اإلنساني،  املستوى  على 
كعائدات  الكارثة  حدة  من  تخفف  اجتماعي 
املغتربني ومحدودية الكلفة اليومية يف اليمن للفرد 
يؤثر يف  لكن هذا  للغاية  التي أصبحت متواضعة 
الغذائي  باألمن  يتعلق  فيما  املواطنني  مستقبل 
وغيره". وفًقا حلديث اخلبير االقتصادي مصطفى 

نصر. 

للجهات املعنية دوٌر
األصغر-  للتمويل  اليمن  )شبكة  الفقيه  هاني 
اليمن  شبكة  "إن  يقول:  حكومية(،  غير  منظمة 
الربح.  إلى  تهدف  ال  منظمة  األصغر  للتمويل 
برنامج األمم  11 عاًما، مببادرة من  تأسست قبل 
للتنمية،  االجتماعي  والصندوق  اإلمنائي  املتحدة 
وتؤدي دور االحتاد الذي يضم يف عضويته معظم 

مؤسسات وبرامج التمويل األصغر يف اليمن".
تقدم  الشبكة  :"إن  مضيًفا  الفقيه  ويقول      
خدمات  والبنوك  املؤسسات  من  ألعضائها 
والدراسات  القدرات  وبناء  والتأهيل  التدريب 
بني  املالية  البيانات  وتبادل  والتطوير  والبحوث 
االجتماعي  األداء  ومراقبة  الشبكة  أعضاء 
واملالي لألعضاء، ملا فيه مصلحة أعضاء الشبكة 

واملتمولني عبر أعضاء الشبكة" .
كلثوم عمر )مدير  املهندسة  من جانبها تصرح 
عام الصناعات واملنشآت الصغيرة بوزارة الصناعه 
والتجارة( لـ "صوت األمل" بأن الدور الذي تقوم به 
وزارة الصناعة والتجارة للمنشآت الصغيرة يتمثل 
يف استخراج التراخيص اخلاصة بنشاط املنشآت 
من سجل جتاري وصناعي وحريف، وسجل شركات 
الوكاالت  وكذا  مساهمة،  وشركات  تضامنية 

والعالمات التجارية.
إقامة  الوزارة  دور  أن  كلثوم  املهندسة  وتضيف 
لدعمها  الصغيرة  للمنشآت  خاصة  عمل  ورش 
وحتسني أداءها وعمل دورات تدريبية تخصصية 
احلديثة  التكنولوجيا  من  االستفادة  من  متكنهم 
وعمل  الصغيرة  باملنشآت  العاملني  كفاية  ورفع 
ومتابعة  الصغيرة،  للمشاريع  صناعية  حاضنات 
التنموية  اإلنتاجية  احلرفية  االحتادات  عمل 
أيًضا  الصغيرة،  واملشاريع  واملؤسسات  للجمعيات 
البحث عن مصادر التمويل وتشبيكها مع املنشآت 

الصغيرة بشروط ميسرة.

القطاع  خدمة  لصالح  كانت  الغرفة   توجهات 
اخلاص للشركات الكبيرة.

اجلهود  ُكثِّفت  حينما  :إنه  السقاف  ويقول 
والرياديَّة  والصغيرة  املتوسطة  املشاريع  لدعم 
ذات الطابع االبتكاري التي حتمل أفكاًرا جديدة 
وحدة  إنشاء  أهمها  عديدة  بخطوات  بدأوا 
ليعملوا  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  خاصة 
عن طريقها ويقوموا بتحديد وتصنيف أصحاب 
احتياجات  معرفة  من  الغرفة  لتتمكن  املشاريع 
يوجهونها  التي  والصعوبات  املشاريع  أصحاب 
وخدمتهم على الوجه املطلوب واملناسب للمشاريع 

التي يقومون  بتنفيذها.
العام  يف  الفئات  حتديد  بعد  أنه  مضيًفا    
خاصة  جلنة  التجارية  الغرفة  أنشأت  2017م 
بدراسة  تهتمُّ  والرياديَّة،  الصغيرة  باملشاريع 
لت  وُشكِّ تنفيذها  وبرامج  واحتياجاتها,  املشاريع 
نظًرا  أنفسهم،  املشاريع  أصحاب  من  اللّجنة 

لفهمهم طبيعة العمل الذي يقومون به.
   كما يشير متيم السقاف إلى أنهم عملوا على 
وحتديد  الصغيرة  املشاريع  عمل  بيئات  حتليل 
إلى  بالعمل  اخلاصة   واالستراتيجية  األهداف 
أن توصلوا يف الغرفة إلى ضرورة توحيد جهود 
واملشاريع  األعمال  ريادة  مجال  يف  العاملني  كل 

الصغيرة للوصول إلى معاير واضحة تُصنَّف عن 
طريقها املشاريع الصغيرة .

الغرفة  يف  املركز  عمل  أن  متيم  ويوكِّد    
املشاريع  دعم  يف  بجهوده  استمرَّ  التجارية 
بريادة  خاص  مؤمتر  إقامة  طريق  عن  الصغيرة 
األعمال يف العام 2019م حضره جميع العاملني 

يف مجال ريادة األعمال.

وحول أبرز النتائج التي خرج بها املؤمتر، يقول 
ما  أهم  وكان  معاير  مسودة  “أعددنا  السقاف: 
وتعريف  املعاير  مسودة  املؤمتر  من  به  خرجنا 
وزارة  مع  وبالتعاون  األعمال،  لريادة  موحد 
املعاير وخرجنا  العمل على هذه  الصناعة بدأنا 
مبسودة قرار مازالت قيد اإلجراء لإلصدار من 
التي  التوصيات  إلى حتقيق  باإلضافة  الوزارة،  

خرج بها املؤمتر كإنشاء مركز متخصص لريادة 
األعمال واملشاريع الناشئة  يف العام 2021م.

تعاون حكومي وخاص 
احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  يتلخص    
واخلاص يف تسهيل اإلجراءات القانونية بالنسبة 
ده  وكَّ ما  هذا  الصغيرة  املشاريع  أصحاب  إلى 
الباسط  عبد  القانوني  واملستشار  احملامي 

إن  األمل”.  “صوت  لـ  تصريح  يف  الدراسي 
أبرز التسهيالت  القانونية التي تقدم ألصحاب 
التجاري  االسم  منح  هي  الصغيرة  املشاريع 
عبر  مؤقت  أعمال  بسجل  الصغيرة  للمشاريع 
نافذة رواد األعمال يف وزارة الصناعة، باإلضافة 
دفع  من  الصغيرة  املشاريع  أصحاب  إعفاء  إلى 

الضرائب عموًما.

جــهــود القطــاع اخلـــاص فــــــي دعــم املشاريــع الصغيـــرة

من رحم املعاناة تولدت احلاجــــة للتفكير يف حلول بديلـــــــــة      

املشاريع الصغيرة بارقة أمل للتخفيــــف من آثار البطالة والفقر يف اليمن

نشاط النساء يف مشروع وادي احلسيمهنشاط النساء يف مشروع وادي احلسيمه
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رجاء مكرد ـ حنني الوحش
صوت األمل

مع األهمية الكبيرة التي حظيت بها املنشآت 
االقتصادي  بدورها  وأشاد  الصغيرة  واملشاريع 
خبراء  من  الكثير  والتنموي  واالجتماعي 
تزال  ال  أنها  إلَّا  املشاريع  ومختصي  االقتصاد 
قبل  والصعوبات  يات  التحدِّ من  الكثير  تُعاني 

وبعد ويف أثناء تنفيذها.
  بعد أن استكملت مرمي بخش)مصممة أزياء 
من صنعاء( دراستها يف عالم األزياء واملوضة يف 
ماليزيا بدأت مبمارسة مهنتها ففتحت مشروًعا 
تُبرز  بطريقة  بصنعاء  األزياء  وخياطة  لتصميم 
شغفها وحبَّها للمهنة من جهة، ومحافظتها على 
اجملتمع  طبيعة  مع  يتناسب  الذي  اليمني  الزي 

اليمني بأسلوب عصريٍّ والئق من جهة أخرى.
تقول بخش :إن أبرز التحديات التي واجهتها 
الوضع  كان  املشروع  تنفيذ  مع  رحلتها  يف 
تأثيًرا  العمل  يف  أثر  الذي  الصعب  االقتصادي 
ة يف األقمشة واملاكينات  كبيًرا، إذ إن هناك شحَّ
اليمني،  السوق  يف  وغيرها  واإلكسسوارات 
الرسوم  بسبب  أن هناك صعوبة يف جلبها  كما 
التأخير  إلى  إضافة  والتأمني،  للشحن  املرتفعة 

يف وصولها.
التسويق

حملل  )مالك  العريقي  نبيل  جانبه  من    
العوائق  من  :إن  يقول  تعز(  من  بالستيشن 
ملشروع  مالك  بوصفه  تواجهه  التي  والتحديات 
صغير هي ضعف رأس املال ونقص التمويالت 
تكلفة  إلى  باإلضافة  البنوك،  من  املقدمة 
التأسيس واإليجارات واستخراج التصاريح، مما 
يجعل املانح ينسحب من املشروع، وكذلك ضعف 
يقومون  الذين  الزبائن  لدى  الشرائية  القدرة 
الصغيرة؛  املشاريع  وخدمات  منتجات  بشراء 

نتيجة لقلة الدخل لديهم.
الشميري )خبير يف  الدكتور سليمان  يعلق    
سدِّ  وعدم  بالسوق  اجلهل  :إن  قائلًا  املشاريع( 
الفكرة القائمة على املشروع لسدِّ حاجة السوق 
كذلك  املشروع،  فشل  إلى  تؤدي  أسباب  كلُّها 
عدم القدرة على التحكم بالتكاليف، أي اإلدارة 

السيئة ونفاذ السيولة وضعف التخطيط.
التخطيط

مشاريع(  )خبير  عادل  مروان  جانبه  من    
يرى أن من أبرز األسباب التي تؤدي إلى عرقلة 

املشاريع الصغيرة هي عدم وضوح فكرة املشروع 
اخلبرة  وقلة  املعلومات،  ونقص  العمل  ربِّ  لدى 
وعدم اإلدارة اجليدة التي قد تؤدي إلى عرقلة 
أو اختفاء املشروع متاًما وعدم بروزه على الوجه 

املطلوب.
يف السياق نفسه أوضح معاذ اجلبل )مختص 
املشاريع( أنه البد أن يكون هناك تخطيط مسبق 
للمشروع من قبل مختصني وتقييم األداء مقارنة 
مؤهلني  موظفني  تعيني  من  البد  وأنه  باخلطة، 
إلخراج العمل بالكفاية املطلوبة، وخلق عالقات 

ناجحة تسهم يف انتشار املشروع بسالسة.
إدارة اخملاطر  املهم  أنه من     ويوكِّد اجلبل 
بعناية تامة، ومن ثمَّ التوازن بني احلياة الشخصية 
والعمل، مشيًرا إلى أنه ما أن يتوفر التخطيط 
واإلدارة اجليدة التي متكن املشاريع الصغيرة من 
النهوض واملنافسة سيساعد ذلك على حلِّ كثير 
من األزمات التي من أهمها: توفير مصدر دخل 
على  واملساعدة  العاملة  ولأليدي  املشروع  لربِّ 

احلدِّ من ظاهرتي الفقر والبطالة.
)مختص  اخلضر  عبداحلميد  يرى  كما    

تكون  قد  الصغيرة  املشاريع  أن  التسويق( 
على  تعمل  أنها  إال  نسبّيًا،  قليلة  إنتاجيتها 
يف  والبطالة  الفقر  ظاهرتي  من  احلدِّ 
البالد عن طريق خلق فرص عمل يف جميع 
اجملاالت وتوفير خدمات وسلع لكل شرائح 
ألنها  بكثرة  نشرها  يف  واإلسهام  اجملتمع 
لدى  التجديد  مصادر  من  مصدًرا  تعدُّ 
على   تعمل  كذلك  الناس،  من  العديد 
الوظائف  على  الطلبات  كثرة  من  احلدِّ 
احلكومة  يساعد  قد  مما  احلكومية 
البطالة  من  التخلص  على  أيًضا 

املتفشية يف البالد.
التمويل

  ومن الصعوبات التي تواجه تنفيذ املشاريع 
)صحفي  مسعد  أحمد  التمويُل.  الصغيرة 
اقتصاد( يقول: إن الصعوبات متعددة وتتمثل يف 
غياب مصادر التمويل خصوًصا بعد أن غادرت 
واألجنبية،  العربية  املصادر  تلك  معظم  البالد 
ولم يتبَق سوى بعض اجلهات التي تضع شروًطا 
الصغيرة  املشاريع  أرباب  ملنح  تعجيزيَّة  شبه 

القروض 
يحتاجونها  التي 

يعهم   ر د فترة زمنية قصيرة ملشا وحتدِّ
ماليةــ  مبالغ  ــ  ضمانات  تشترط  كما  للسداد، 
للموافقة على القرض، هذا ملن حالفهم احلظ 
لديهم وساطات، ومن  يف احلصول عليها ممن 
لعدم  ترفض  طلباتهم  فإن  وساطة  لديهم  ليس 
فتبقى  األخرى  الطلبات  ا  أمَّ الشروط  اكتمال 

حبيسة األدراج.
  ويرى مسعد أن احللول لهذه املعضلة تتمثل 
للبحث عن  للدولة  توجه رسمي جاد  إيجاد  يف 

رقابة  ووضع  إضافية  متويل  مصادر 
إشرافية على عمليات منح تلك القروض 
مع تقدمي التسهيالت الالزمة ألرباب تلك 
مدى  ملعرفة  ومتابعتها  الصغيرة  املشاريع 
ما  وتصويب  دميومتها  لضمان  جناحها 
ًدا أنه بهذه الطريقة يَضمن  تعثر منها، موكِّ
وصول القروض إلى مستحقيها اجلادين يف 
ينبغي  نفسه  الوقت  ويف  مشاريعهم،  تطوير 
محاربة الفساد واحملسوبية يف أروقة مصادر 
اقتصادية  تنمية  حتقيق  إلى  وصولًا  التمويل 

حقيقية .
باختصار

 يُلخص عدنان العبسي )استشاري املشاريع( 
اخلطط الالزمة إلجناز املشروع التي تتمثل يف 
السوقية  الدراسة  املعتمدة على:  الفنية  اخلطة 
وخطة  املالية   والدراسة  الفنية  الدراسة  و 
العبسي  يوكِّد  كما  املالية.  واملؤشرات  التمويل 
أن املشاريع اإلنتاجية التي متتاز بأفكار جديدة 
واملشاريع اخلدمية التي تعتمد على البرمجيات 
مثل: املواقع واملنصات وغيرها تكون ناجحة يف 

املرحلة احلالية واملستقبلية. 
حال  يف  الصغيرة  املشاريع  أن  ًحا  موضِّ    
واستدامتها ستعمل على حتسني دخل  جناحها 
والبطالة،  الفقر  شبح  عن  وإبعادها  األسرة 
إنعاش  على  ذلك  وسينعكس  الدخل،  وزيادة 
األسرة وحتقيق إمكانية حصولها على خدمات 
يف  مؤثرة  وستكون  وغيرها،  والتعليم  الصحة 
طريق  عن  خدماتها  وحتسني  الدولة  دخل 

شرائها لتلك اخلدمات ودفع الضرائب.

ملف العدد

يات املشاريع الصغيرة يف اليمن.. آراء خبراء ومختصني تدِّ
التمويل، اخملاطر، التأهيل..  أبرز التحديات

اجلهات املانحة تضع 
شروًطا تعجيزية 

لتمويل املشاريع الصغيرة 
خصوًصا بعد أن غادرت 

البالد معظم املصادر 
العربية واألجنبية

التجــــارة اإللكتـــرونيــة.. ثقـــــة الزبائن وجتارب املستثمرين
علياء محمد 
صوت األمل

يف  البطالة  نسبة  من  للتقليل  مهم  كحلٍّ    
اجملتمع وكوسيلة  لتحقيق األهداف االقتصادية 
التي تساعد على تنمية اجملتمع أصبحت املشاريع 
اإللكترونية يف مقام البديل الفّعال لربح األموال 

وحتقيق النجاح ألصحاب املشاريع الصغيرة. .
  وتعرف مشاريع األونالين باملشاريع السهلة 
ق لها عن طريق  التي تُدار من داخل املنزل، ويُسوَّ
عبر  أو  احملمولة  الهواتف  باستخدام  اإلنترنت 
له عالقة  ما  وكل  االجتماعي   التواصل  وسائل 

بتكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت.

 دوافع  
  منذ ستة أشهر بدأت أمُّ العال )مالكة مشروع 
املنزل  من  ملشروعها  بالتسويق  الساونا(  مالبس 
األمل”:  “صوت  لـ  تقول  اإلنترنت  طريق  عن 
التسويق من  واخترت  برأس ماٍل صغير  “بدأت 
املنزل ألسباب عديدة أهمها: عدم قدرتي على 

تغطية تكاليف إيجار احملل، وعدم تفرغي ملتابعة 
سير عمل احملل باإلضافة إلى مسؤولية األسرة 

واألطفال”.
األونالين  املشاريع  “إن  قائلة  وأضافت 
كما  مختلفة،  مهنية  وحياة  جديدة  جتربة  تعدُّ 
احلية  األعمال  روتني  عن  الشخص  تُبعد  أنها 
املعروفة،  لكنها يف املقابل ال تخلو من املشكالت 
والصعوبات التي حتتاج إلى تخطيط مسبق قبل 

اخلوض يف املنافسة”.
 وحول أبرز األسباب التي دفعت الكثيرين من 
اإللكترونية،  املشاريع  إلى  اللجوء  إلى  الشباب 
وموجهة ألصحاب  )مرشدة  صالح  زمزم  وكَّدت 
مشاريع  مييز  ما  أكثر  أن  الصغيرة(  املشاريع 
الروتني  عن  واخلروج  العمل  مرونة  األونالين، 
املشاريع  يف  الكثيرون  عهده  الذي  التقليدي 

الصغيرة.
الذي  التكنولوجي  “التطور  زمزم:  وتضيف 
التسهيالت  من  الكثير  أتاح  العالم  إليه  توصل 
لت  التواصل  بفضل الشبكة العنكبوتية التي سهَّ
والوصول إلى أكبر قدر من الناس، ويستطيع أيُّ 
شخص  أن يقوم بالعمل عن بُعد، فقد أسهمت 

األشخاص  إلى  والوصول  التقارب  يف  كثيًرا 
واملهام”. 

ساعدت  اإللكترونية  املشاريع  “أن  حة  موضِّ
على االستقاللية وهي أبرز األسباب التي دفعت 
أونالين  مشاريع  أفكار  عن  البحث  إلى  الشباب 
العمل  لبدء  كبير  مال  رأس  إلى  حتتاج  ال  التي 
قاعدة   تكوِّن  اإللكترونية  املشاريع  أن  كما  بها، 
املوجودين على  املستهلكني  كبيرة من  جماهيرية 
اإللكترونية  واملواقع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

األخرى”.

الترويج وكسب ثقة املشتري 
املالبس  لبيع  مشروع  )مالكة  صالح  سارة    
النسائية( تنقل جتربتها التي خاضتها يف مشاريع 
احليَّة  املشاريع  أن  “أعتقد  وتقول:  األونالين 
اإللكترونية من حيث  املشاريع  من  بكثير  أفضل 
إقناع العميل باملنتج، فالعميل يف املشاريع احليَّة 
املنتجات  عكس  بنفسه  السلع  ص  تفحُّ يستطيع 
يف  يوقعنا  الذي  األمر  إلكترونّيًا،  تباع  التي 
مشكالت عديدة مع العميل الذي يطلب استرجاع 

نقوده لعدم اقتناعه مبا أخذ”.

مشروع  )مالكة  رياض  هند  جانبها  من    
املنتج  عرض  أنَّ  توكِّد  أزياء(  عرض  إلكتروني 
تواجه  التي  الصعوبات  أكثر  احترافية  بطريقة 
إقناع  املهم  فمن  اإللكترونية،  املشاريع  أصحاب 
العميل باملنتج وطريقة اإلقناع حتتاج  إلى كاميرا 
كبير  عدد  الئًقا.  ظهوًرا  املنتج  تظهر  احترافية 
ال  األونالين  الصغيرة  املشاريع  أصحاب  من 
الربح،  يهتم مبثل هذه األشياء ويشتكي من قلة 
وهذا شيء وارد يف حال لم توضع خطة تسويقية  

مناسبة لتسويق املنتج”. 

ز  االختالف سرُّ النجاح  التميُّ
   أماني أمان )مسّوقة إلكترونية( توكِّد بحسب 
ـ التي تقدر  خبرتها يف مجال التسويق اإللكترونيـ 
ـ أهمية العمل باخلطة التسويقية  بست سنوات 
الذي  املنتج  نوع  إلى  باإلضافة  املتابعني،  وعدد 
على  يصعب  ومختلًفا   مميًزا  يكون  أن  يُشترط 
العميل أن يجده يف أيِّ مكان؛ ليعود ويشتريه من 

صاحب املشروع املرّوج للمنتج.
تطبيق  مستخدمي  من  أنها  أمان  وتضيف   
اإلنستغرام وأن حسابها يف التطبيق يحوي عدًدا 

كبيًرا من املتابعني، كما توضح أنها تهتم بتسويق 
املنتج الذي تبيعه وأن منتجها بدأ بالتوسع فوصل 
التي  األجنبية  واملواقع  الشركات  حسابات  إلى 

تعمل  يف السوشل ميديا وغيرها.
زمردة  مشروع  فريق  )من  غيالن  عفراء     
اخلاصة  املشاريع  أن  ح  توضِّ واإلعالن(  للدعاية 
جًدا  كبيًرا  توسًعا  وتوسعت  زادت  اإللكترونية 
واعتمد عليها عدد كبير من األسر التي وجدت 
األرض  على  احلية  مشاريعها  تنفيذ  يف  صعوبة 
نتيجة التكاليف التي حتتاج إليها لفتح بسطة أو 

محل أو معمل أو شركة.
سهلة  اإللكترونية  املشاريع  أن  إلى  مشيرة    
بحسب  كلٌّ  فيها،  الربح  نسبة  وتتفاوت  وميسرة 
كانت  إذا  بخاصة  طرحه  وكيفية  املشروع  نوع 
قدمية ولها شهرتها ومعروفة بجودة ممتازة، ذلك 

يجعلها حتقق أرباًحا طائلة.
جانب مظلم

لت إلى قرار إيقاف    أمُّ أحمد )مواطنة( توصَّ
مشروعها اخلاص بسبب اخلسائر املتالحقة التي 
تعرضت لها نتيجة  لضياع عدد من البضائع التي 
جتلبها من اخلارج فتصل إليها  كراتني)حمولة( 
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فارغة.
شراء  بصفقة  قامت  :إنها  أحمد  أمُّ  تقول   
جواالت  عشرة  منها  وُسرقت  النقالة  الهواتف 
ُفقدت  أين  تعلم  ولم  فارغة،  احلمولة  ووصلتها 
أم  الشحن  منافذ  أم  امليناء  أيف  البضاعة، 

ر معي املوقف مرة أخرى   اجلمارك. موكِّدة  “تكرَّ
 70 منها  ففقدت  نسائية  حقائب  صفقة  مع 
حقيبة من اجملموعة، األمر الذي جعلني أقرر أن 

أوقف مشروعي”.
   أما ليزا الكندي )صاحبة مشروع بيع أدوات 

املشاريع  كانت  السابق  :”يف  تقول  التجميل( 
لكن  قوي  مالي  مردود  ولها  سهلة  اإللكترونية 
اآلن اختلف الوضع وزادت الصعوبات التي تكلف 
املستثمر الكثير من املال  وصعوبة يف الربح، كما 
أن ارتفاع صرف العمالت سبَّب مشكالت كبيرة 

ألصحاب املشاريع، وحصل أن أَرَغمْت الكثيرين 
إيقاف  على  األونالين  املشاريع  أصحاب  من 
مشاريعهم وبعضهم كان يضطر إلى بيع بضاعته 

بالعملة اليمنية. 

ا قانونّيً
 وحول التشريعات والقوانني املنظمة ملشاريع 
التجاري  القانون  أستاذ  يقول  األعمال  رواد 
“إلى  الضراسي:  محمد  الباسط  عبد  الدكتور 
يف  اإللكترونية  التجارة  قانون  يصدر  لم  اآلن 
التي  العربية  الدول  بعض  خالف  على  اليمن 
على  تعمل  وتشريعات  قوانني  فيها  صدرت 
تنظيم عمل املشاريع اإللكترونية، ويف حالة رغبة 
عليه  يطلق  أن  يف  اإللكتروني  املشروع  صاحب 
الصفات الرسمية فال مجال لذلك إال أن يتخذ 

األسلوب التقليدي”.

مدى ثقة الناس 
:إنها  تقول  تعز(  من  )25عاًما  يحيى  مليس    
اإلنترنت.  منتج عن طريق  بشرائها  تثق  تعد  لم 
الصور  يف  أراه  :”ما  بقولها  تبرهنه  والسبب 

قبول  إلى  ، فاضطر  إليَّ ا يصل  كلّيًا عمَّ مختلف 
املوجود ألنِّي ال أستطيع استرجاع نقودي،  فقد 

قمت بتحويلها حلسابهم اخلاص.
أيًضا أحالم محمد )30عاًما من صنعاء(     
هي األخرى تفضل شراء أيِّ منتج من األسواق 
وتقول :إن أصحاب املشاريع اإللكترونية يزيدون 
يف سعر املنتج الذي يقومون ببيعه وإنها غالًبا ما 
تبحث عن املنتج يف السوق وجتده بسعر أرخص 

وجودة أفضل.
   ويف السياق نفسه تخالفهما الرأي أمُّ آمنة 
)35عاًما من عدن( التي تقول: إن تسوقها عبر 
إليه  حتتاج  الذي  املنتج  واختيارها  اإلنترنت 
أونالين يوفر عليها  جهًدا كبيًرا فهي تختار وهي 
خدمات  طريق  عن  البضاعة  وتصلها  املنزل  يف 

التوصيل.
اإللكترونية  الصغيرة  املشاريع  استطاعت     
أن تخلق حتّولًا مختلًفا يف أوساط اجملتمع فقد 
برزت وأثرت تأثيًرا كبيًرا يف حياة الناس بفضل 
أسهم يف  تطور  من  التكنولوجيا  إليه  وصلت  ما 
توسيع آفاق جديدة يف ريادة األعمال واملشاريع 

اخلاصة اإللكترونية.

حت كلثوم النواصري )رئيسة سيدات     وقد صرَّ
ورئيسة  الصناعية  التجارية  الغرفة  يف  األعمال 
احتاد مالكات املشاريع الصغيرة - عدن( لـ "صوت 
األمل" بأن دور االحتاد يكمن يف تقدمي التسهيالت 
اخلاصة  واألصغر  الصغيرة  للمشاريع  الالزمة 
بتمكني املرأة اقتصادّيًا عبر تشجيعهن يف استغالل 
املوارد الطبيعية احمللية لتنفيذ منتجات متميزة تعبِّر 
رفع  يف  وتسهم  حديثة  بطريق  اليمني  التراث  عن 

املستوى املعيشي لهن .
  ويف هذا الصدد توكِّد النواصري أنَّ املشاريع 
الوطني  االقتصاد  تطوير  يف  تسهم  الصغيرة  
للعديد  رئيسة عن طريق خلق فرص عمل  بدرجة 
من النساء حيث إن هنالك تزايًدا ملحوًظا يف عدد 
النساء املشتركات يف الدورات التدريبة املتخصصة 

يف متكني املرأة من تنفيذ مشروع خاص بها.
   مشيرًة إلى أن عدد املشاريع املسجلة يف االحتاد 
مشروع  من800  أقل  بلغ  اآلن  وإلى  إنشائه  منذ 
نسائي، باإلضافة إلى اإلشراف على مشاريع أخرى 
املشاركة  باب  فتح  عبر  واستقطابهن  مسجلة  غير 
مع  بالتعاون  االحتاد  ينفذها  التي  الفعاليات  يف 
اجلهات الداعمة يف املهرجانات النسوية،  واملعارض 
الستعراض أعمال املشاركات يف العام 2020م الذي 

وصل عددهن إلى 700 مشاركة.
تنمية  نادية حميد )مدير عام  من جانبها قالت 
والثروة  والري  الزراعة  وزارة  يف  الريفية  املرأة 
تعمل  الصغيرة  املشاريع  "إن  عدن(:   - السمكية 
بجدٍّ على حتسني الوضع االقتصادي للمرأة الريفية 
والثقايف".  والصحي  الوضع االجتماعي  إلى جانب 
وأضافت أنهم  بوصفهم إدارة عامة للمرأة الريفية 
بكامل فروعها باحملافظات ميثلون حلقة وصل بني 

املانحني واملرأة الريفية يف امليدان. 
    وقد أوضحت حميد أن هنالك مشاريع كثيرة 
مت للمرأة الريفية يف عدد من احملافظات، هذه  ُقدِّ
وطحنه يف  احلناء وجتفيفه  تصفية  تضم  املشاريع 

والنقش  اخلياطة  إلى  إضافة  لهن،  ُجهِّزت  معامل 
بينهم وبني  التنسيق  والتطريز وغيرها، وذلك عبر 
يتكون  التي  للمرأة  متكني  جمعية  مثل  اجلمعيات، 
حلج،  يف  الريفية  املرأة  إدارة  من  كادرها  معظم 
التدريبية  الدورات  من  العديد  إلى  باإلضافة 
منتجات،  ذلك  بعد  ليصبحن  لهن  والتنشيطية 
واحلرف  الغذائية  الصناعات  يف  دورات  وتشمل 

اليدوية.
     ويف إطار الصعوبات التي يعانون منها أشارت 
نادية حميد إلى أن عدم توفر نفقات تشغيلية كافية 
أسهم يف عرقلة عملية التوسع يف التمويالت لألسر 
لتسويق  قنوات  إيجاد  عدم  وكذلك  املستفيدة، 

مخرجات مشاريعهم.
دعوًة  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  هت  وجَّ كما   
والعمل  للسالم  املرأة  صندوق  مقترحات  لتقدمي 
يسعى  الذي  للعام2021م  يونيو  لشهر  اإلنساني 
إلى متويل املنظمات احمللية التي تعمل على قضايا 
تسعى  كما  االجتماعي،  بالنوع  اخلاصة  احلماية 
واالقتصادي  االجتماعي  االنتعاش  تعزيز  إلى 
2.500دوالر  من  يصل  مؤسسي  بتمويل  للنساء 
يصل  برامجي  ومتويل  30.000دوالر  إلى 

من30.000دوالر إلى 200.000دوالر .

مشاريع صغيرة وجناحات كبيرة
املالبس  لبيع  خضراء اخلضر )صاحبة مشروع 
واحلقائب واإلكسسوار باسم "ستايلي كخشه"( تقول 
خضراء: "بدأت مشروعي بالبيع عبر اإلنترنت منذ 
املالبس  من  قطع  توفير  عبر  سنوات   10 من  أكثر 
الطلب  وبدأ  فيسبوك،  على  وعرضها  واإلكسسوار 
لتلبية  بي  خاص  مكان  بفتح  أفكر  وبدأت  يزداد 
متطلبات املشتري، وبدعم من احمليط اخلاص بي 

متكنت من فتح املكان منذ نحو خمس سنوات" .
من  مكوًنا  فريًقا  لديها  أن  وتضيف خضراء     
على  العمل  إلبراز  جاهدات  يعملن  عامالت  أربع 

أكمل وجه مع أن هناك مؤثرات عديدة وصعوبات، 
تأثيرات  للبالد نتج عنه  العام  فالوضع االقتصادي 
عديدة يف سير العمل سيًرا ملحوًظا و صعوبة يف 
هو  وكما  أسعارالصرف.  وارتفاع  لليمن  الشحن 
متعارف أن املالبس ومواكبة املوضة لها فترة زمنية 
محددة والبد من سرعة التوفير مع صعوبة الشحن 

. الذي ميثل أكبر حتدٍّ
تشكيلية  وفنانة  خريجة  اآلنسي"  "انتصار      
بالصوف  الرسم  هو  أحدهما  مشروعني  ومالكة 
الشعوب  اختالف  عن  رسالة  توصل  برسومات 
ومستوحاة من جمال احلضارات.  تتحدث اآلنسي 
تخرج  األصل مشروع  كان يف  الذي  عن مشروعها 
كبيًرا  وإعجاًبا  صًدى  لقى  حيث  اجلامعة،  يف  لها 
ما  وهذا  واحلاضرين  اجلامعة  رئيس  من  وواسًعا 
جعلها تتَّخذ خطوة نحو األمام يف استغالل طاقتها 
حلضارات  فنية  لوحات  لتنتج  بالتطريز  وشغفها 

مختلفة منسوجة بخيوط من اإلبداع واالبتكار.
تقول  للقرطاسية  "بردى"  مشروع  عن  ا  أمَّ      
البردى  البردى مأخوذ من ورق  "إن اسم  انتصار:  
ويف  عليه،  وكتبوا  القدماء  صنعوه  ورق  أول  وهو 
رْت يف أن تستثمر مجال دراستها  يف  البداية  فكَّ
اليمني  السوق  يف  متوفر  غير  متميز  شيء  إنتاج 
فاجتهت إلى تصميم قرطاسية مستوحاه من التراث 
اليمني بأفكار جديدة استخدمتها كهواية، وبحسب 
رأيها "املهم إضافة روح التراث لنُعرِّف الناس على 

التراث اليمني".
   ويف اإلطار نفسه أضافت اآلنسي أنها لم حتظ 
كلّيًا على نفسها،  بأي متويل، بل اعتمدت اعتماًدا 
وأول إنتاج  لها كان عبارة عن دفتر باسم  "السماء" 
من  السماء  ألوان  من  لوًنا  تدرج  فيها  صفحة  كل 
إضافة  كلها  الكمية  وِبيَعت  الغروب،  إلى  الشروق 
إلى أعمال أخرى، كما أنها دائًما يف صدد جتهيز 

مجموعة جديدة ومتميزة من الدفاتر واللوحات.
   وتوكِّد انتصار اآلنسي كان للوضع االقتصادي 

ة املوارد واملطابع، األمر  تأثيرات كثيرة متثلت يف شحِّ
الذي تسبب يف عدم توفير بعض األشياء التي حتتاج 
إليها للمنتجات و ارتفاع سعر الدوالر الذي تسبب 
يف أزمة يف القوة الشرائية التي أصبحت تقل، كما 
أنها قد تضطر إلى شراء املستلزمات بأسعار عالية 
وبيعها بأقل األسعار.  مضيفًة: "من أبرز الصعوبات 
املشاريع  يف  انطالقتي  بداية  يف  بها  مررت  التي 
اخلاصة استغاللي كامرأة جديدة يف السوق حيث 

ال أستطيع أخذ حقي يف بعض األحيان".

آراء العامة:
    نهى سامر )27 عاًما من حضرموت( تقول: 
إضافية  يات  حتدِّ األعمال  سيدات  جميع  "تواجه 
عرضة  أقل  هم  الذكور  أقرانها  إن  حيث  وفريدة 
األعمال  رائدات  أن  كما  املشكالت،  هذه  ملواجهة 
الالتي لديهن عائلة وأطفال يتعرضن لعقبات أكبر 
تستنفذ وقتهن وطاقتهن ومواردهن ومع ذلك تكافح 
ضوء  يف  األعمال  بيئة  يف  البقاء  أجل  من  النساء 

التحديات التي تواجههن.
    وتشير نهى إلى أن للوضع االقتصادي تأثيرات 
كبيرة على املرأة فهو يخلق فجوة بني اجلنسيني يف 
مبرر  غير  الفجوة  وهذه  واألجور خصوًصا  الدخل 
لها. اجلهات املعنية تقدم الدعم للمشاريع الصغيرة 
تأثير  من  وللحدِّ  املطلوب،  الوجه  على  ليس  ولكن 
املساواة  أولًا   يجب  املرأة  يف  االقتصادي  الوضع 
بني اجلنسيني ومتكني املرأة لتستطيع أن تستشعر 
واالجتماعي  االقتصادي  بالعمل  وأحقيتها  قيمتها 
وأن متنح املرأة خيارات للحصول على الفرص التي 

تناسبها.
أن  تعز(  26عاًما-  املفلح(  هناء  توكِّد  فيما 
افتتاح  أثناء  يف  املرأة  تواجه  التي  التحديات  أبرز 
مشروع تتمثل يف حتديد احتياج املتطلب من الفئة 
واملوقع  واملعنوي  املادي  الدعم  وكذلك  املستهدفة، 
اجلغرايف الذي يجب أن تراعيه، فاملرأة يف اجملتمع 

مكان،  أيِّ  يف  العمل  تستطيع  ال  خصوًصا  اليمني 
التي تتعرض لها يف ميادين  التحديات  إضافة إلى 
العمل فتخلق لها عائًقا، و تؤثر فيها اقتصادّيًا ويف 

مستواها املعيشي .
بتقدمي  املعنية  اجلهات  تقوم  "ال  وتضيف     
أم  مادية  كانت  سواء  الصغيرة  للمشاريع  دعم  أيِّ 
العمل  لتيسير  التراخيص  تقدم  ال  كذلك  معنوية، 
تيسير  من  البد  إذ  املستدامة،  التنمية  وحتقيق 
املنظمات  وتعريف  الصغيرة  املشاريع  أمام  امليدان 
املانحة باملستحقني للدعم املالي والتدريب وتأهيلهم 

لسوق العمل.
    أدهم الغشم21( عاًما- صنعاء( يرى أن املرأة 
ثقافة  منها  الصعوبات  من  للعديد  تتعرض  املنتجة 
املعامالت  وصعوبة  العملة  استقرار  وعدم  اجملتمع 
الرسمية، األمر الذي يجعلها تنتهي من حيث بدأت، 
وهذه مشكلة حيث إن هناك العديد من النساء يَُعلن 
أسر بأكملها، كما أن عدم وجود وظائف يؤثر سلًبا 
يجعلها  للمسؤوليات مما  املتحملة  املرأة  نفسية  يف 

خاضعة لالبتزاز الوظيفي.
اجلهات  أن  أرى  "ال   : أدهم  نظر  وجهة  من 
يضمن  الذي  والكايف  املطلوب  الدعم  م  تقدِّ املعنية 
رائدة  تصبح  أن  يف  وحقها  املتاجرة  يف  املرأة  حق 
واحمللية  الدولية  املنظمات  على  يجب  لذا  أعمال؛ 
واجلهات املعنية بزيادة األعمال ودعم األسر املنتجة 
أن تكثف جهودها يف التنسيق مع اجلهات احلكومية 
املعنية لدعم النساء املنتجات وأيًضا تكثيف حمالت 
املرأة  متكن  التي  التدريبية  والدورات  التوعية 

وتدعمها لتصبح رائدة أعمال.
    إشراك النساء مع الرجال يف العمل والتخفيف 
من معاناة املرأة وتبنِّي مشاريع النساء ذوات املشاريع 
اجلهود  تضافر  تتطلب  قصوى  ضرورة  الصغيرة 
اجملتمع  أبناء  من  سواء  جنب  إلى  جنًبا  والوقوف 
أم اجلهات احلكومية الرسمية واملنظمات الدولية؛ 

ملساندة املرأة اليمنية العاملة ومتكينها اقتصادّيًا.

املرأة اليمنية يف صراع اضطراري مع سوق العمل
تعدُّ معدالت مشاركة القوى العاملة النسائية 
ملا  تبًعا  املعدالت  أدنى  من  واحدة  اليمن  يف 
أوضحه مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 
يف  أخيًرا  املرأة  بدأت  حيث  2019م،  للعام 
اخلاصة،  واملشاريع  األعمال  يف  املشاركة 
االقتصادي  وضعها  لتحسني  واملنافسة 

واالجتماعي واالستقالل الذاتي.

حنني الوحش
صوت األمل



سماح عمالق ـ منال أمني
صوت األمل

أكثر من 25 عاًما مع البهارات
صغير  مشروع  مالكة   ( املفلحي  صالح  أمُّ    
ت  تعدَّ كبيرة  شهرة  لنفسها  أسست  عدن(  من 
حدود اليمن لتصل إلى اململكة العربية السعودية 
من  عاًما   25 من  أكثر  خالل  ومصر  واإلمارات 
بوصفها  الذات  إثبات  على  واإلصرار  الكفاح 

امرأة متتلك مشروًعا.
  بدأت أمُّ  صالح مشوارها يف عالم التجارة 
عن طريق مشروعها الصغير الذي كان عبارة عن 
بشرائها  تقوم  التي  اخملتلفة  البهارات  بعض  بيع 
منزلها  وطحنها يف  وصنعاء  أبني  محافظتي  من 
ثمَّ بيعها بأسعار معقولة على زبائنها يف املنطقة، 
بعدن لتصل  أكثر من منطقة  ليشتهر صيتها يف 

إلى حدود احملافظات والدول.
تأسيس  مع  حكايتها  صالح  أمُّ  وتستعرض    
املشروع ، فتقول :” كانت البداية من تأّزم حالتنا 
املعيشة التي أصبحت صعبة يف فترة التسعينيات 
فكان البد من وجود مصدر يدرُّ علينا املال، حيث 
جاءت فكرة بيعي للبهارات يف منطقتي بعد علمي 
يف  البهارات  ببيع  خاصة  محاالت  وجود  بعدم 

املديرية التي كنت أقطن فيها تلك الفترة” .
البهارات  بعض  أجلب  “بدأت  وتضيف:    
)احلبوب( اخلاصة باألكالت العدنية من محافظة 
أبني وصنعاء وتعز، وأقوم بطحنها يدوّيًا وأعمُل 
على تكييسها وبيعها للزبائن على مستوى احلي 
مبساعدة أهلي وعائلة زوجي، ومع مرور الزمن 
بيع  إلى  البهارات فقط  بيع  من  تطور مشروعي 
دقيق الذرة )الشامية( وطحنه، واملكسرات وبعض 
ست  من  أكثر  أملك  وحالّيًا   ، اليدوية  املنتجات 

طواحني داخل املنزل”.
  وحول تصدير املنتجات إلى اخلارج تقول: “مع 
مرور الزمن زادت ثقة عمالئي بعملي الذي يعتمد 
البهارات  من  األصلية  املنتجات  استعمال  على 
قيمتها  على  حتافظ  بطريقة  وتغليفها  والذرة، 
يف  أسهم  الذي  األمر  املتميزة،  ونكهتها  الغذائية 
حجوزات  استقبال  إلى  ليصل  املشروع  تطوير 
وبعض  اليمنية  احملافظات  كبيرة ألغلب  بكميات 

دول اخلليج العربي ومصر وهذا سرُّ جناحي”.
معجنات أم مهند

تقول:  إب(  من  معجنات  )صانعة  مهند  أمُّ    
تقريًبا  عامني  فقبل  متواضعة   كانت  “بدايتي 
الشهيرة  املنصوب  إحساُن  لي  ونشرت  شجعتني 
هواية  احلقيقة  يف  وعملي   .”Sona Cake”بـ
مواقع  بعض  مشاهدة  طريق  عن  عليه  مترسُت 

التواصل االجتماعي”.
يف  “أعمل  بالقول:  مهند جتربتها  أمُّ  تشرح   
صناعة املعجنات كـ ) البيتزا، املعمول، مبشورة، 
حال  كعك،  بيتفور،  سندوتشات،  الصحن،  بنت 
باجية  وأقماع اجلنب، كروسان،  السجاد، مترية، 
وغيرها (، وما زلت أطور من أعمالي يوًما بعد 
يوم، وحالّيًا أنا أعول أسرتي مبشروعي الصغير 

هذا بعد أن ضاق بنا احلال بسبب األوضاع”.
 وتكمل: “يُسوَّق عملي عن طريق النت ووضع 
احلاالت على الواتساب ، وأبيُع ما أقوم بصناعته 
مكة  أسواق  يف  لإلكسسوار  اجلماعي  محل  يف 

باحملافظة “.
 وحول الصعوبات تضيف: “األمر يف البداية 
مادية  خسائر  هنالك  وكانت  للغاية  صعًبا  كان 
بسبب ضعف التمويل وعدم بيع ما أقوم بصنعه 
حالّيًا  لكن  العمل،  بجودة  الزبائن  معرفة  لعدم 
ن كلُّ شيء. إن أكبر مشكلة ممكن أن يعانيها  حتسَّ
أيُّ مبتدئ يف أيِّ عمل هي التسويق ألن الشهرة 
مهمة ، فمادام الشغل متقًنا إذ أهتم به من ناحية 

الطعم والشكل فالبد له من تسويق يوازيه”.
 واختتمت حديثها برسالة وجهتها لكل امرأة 
أن  عليها  موهبة  متتلك  امرأة  أيَّ  إن  قائلة:” 
يف  احلالل  الكسب  عليها  لتدرَّ  وتطوِّرها  يها  تنمِّ

مثل هذه الظروف التي متر بها البالد”.

يات هدى اخلوالني فضِّ
يات من محافظة    هدى اخلوالني )صائغة فضِّ
إب( تقول : “لم أحَض حتى بالشهادة االبتدائية 
يف  موهبتي  وبدأَْت  والكتابة  القراءة  أجيد  لكنِّي 
حالتي  تأّزم  مع  املنزل  من  يات  الفضِّ صناعة 
فذهبُت  صعبة،  أسرّية  لظروف  نتيجة  النفسية 
أبحث عن عمٍل يشغل فراغي بشيٍء أحبه وأهواه  

وكانت إكسسواراتي”.
لي  ي  فضِّ )عقد(  طقٍم  أوَّل  هدى:”  تكمل    

من  حبات  عن  تزيد  ال  سهلة  مكونات  من  كان 
كانت  مشاركة  وأوَّل  للفضة،  بديلة  وقطع  اخلرز 
فبراير  إب  مبحافظة  الثقافة  ملكتب  معرض  يف 

املاضي”.
  تصف هدى بعض ردود أفعال احمليطني بها 
اجملتمع احمليط  ا عن  سّرً عملي  “بدأُت  بقولها: 
بي وهذه كانت إحدى الصعوبات التي واجهتني، 
ولم  يدعمني أحد، فقد وقفُت وحيدًة على قدمي 
متواضعة   شهرة  لي  وأسست  ومعنوًياــ  مادًيا  ــ 
النساء  عمل  يدعم  ال  صغير  مجتمع  يف  كوني 
ومواهبهن غالًبا، وما زلُت أواجه هذه العراقيل، 

وما زلت مستمرة نحو التقدم “.  
بالورقة  مسبًقا  أطقمها مخططة  أغلب  إنَّ    
والقلم، وتظل “كماشتها” هي األداة الوحيدة التي 
فضياتها.  وصياغة  تشكيل  يف  عنها  تستغني  ال 
د التراث اليمني  تقول: “إن أعمالي الفضية جتسِّ
عصرية  ملسات  إضفاء  مع  األصيل  مباضيه 
جديدة وهذا ما لفت  انتباه العمالء ألعمالي” .

ترتيل للروائح 
الذي  االسم  بهذا  العدنية(   للروائح  )ترتيل   
اختارته “ جنات العنتري “ ملشروعها اخلاص يف 
مدينة عدن أعلنت عن مشوارها يف عالم التجارة 
الكفاح   من  طويلة  مرحلة  بعد  العمل،  وسوق 
ت خاللها كل الصعوبات املادية واجملتمعية . حتدَّ
  جنات حتكي قصتها التي بدأت يف 2018م  
عندما شاركت ببرنامج تدريبي من متويل “وكالة 
دعًما  لتستلم  واألصغر”   الصغيرة  املنشآت 
املتمثل  اخلاص  مشروعها  فتح  يف  أسهم  يسيًرا 
يف  منزلها  من  العدنية  والعطور  البخور  بيع  يف 
تلك الفترة، متحدية كل الصعوبات التي واجهتها 
كونها أرملة ولديها ثالثة أوالد تسعى إلى توفير 

مصدر رزق لهم.
  وتضيف :” بعد وفاة زوجي يف احلرب لم يعد 
لدينا معيل، األمر الذي جعلني أبحث عن مصدر 

رزق ألوالدي بعد مرحلة خذالن مرت علينا”.
السنوات  هذه  خالل  جنات  مشروع  تطور   
املوالت  أحد  يف  متواضع  محلٍّ  فتح  إلى  ليصل 
العرائسي  البخور  )طبخات  بيع  إلى  وتوسع 
وروائح  فرنسية  ومخمريات  العطور  وخلطات 
خليجية وأشياء أخرى(  وتُسوِّق جنات لبضعتها 
وتستقبل  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 
بشراء  وتقوم  البالد  وخارج  داخل  من  حجوزات 
ثم  املول  الصغيرة يف  البسطات واحملالت  بعض 
املشاريع  أصحاب  على  معقولة  بأسعار  رها  تؤجِّ

الصغيرة كنوع من الدعم واملساعدة لهم .

ريشة تهاني البعداني
  تهاني البعداني فنانة تشكيلية من إب عضو 
يف منظمة “ريشتي بصمتي” يف ليبيا، أستاذة يف 
مجال الفنون وتعمل يف رسم اجلداريات، خريجة 

بكالوريوس تربية فنية يف جامعة إب. 
  تتحدث عن بداياتها يف الرسم بقولها :”ال 
أنسى بداياتي وإن كانت ضعيفة، فقد كنت دائًما 
باأللوان  لي  لوحة  أول  وكانت  الورق،  أرسم على 
املائية يف الصف الثامن فزُت بها يف مسابقة على 
مستوى املدارس يف مجال األنشطة املدرسية، أما 
ل لوحة ظهرت على النور هي لوحة استخدمُت  أوَّ

فيها تقنية النسيج “.
  توضح تهاني :”اللوحة مصنوعة من خيوط 
النور  )الشوال(، ورأت  الطبيعية اخليش  النسيج 
عندما ظهر دكتوري يف اجلامعة مبقابلة صحفية 
“صحيفة احلياة” واختار لوحتي لتوضع يف  مع 
املقال، كنت يف قمة السعادة ألن إحدى لوحاتي 

ظهرت يف الصحافة”.
عن  تقول  دوليَّة  تشكيليَّة  فنانة  وبوصفها    
الفعالية  يف  كانت  دوليَّة  مشاركة  :”أّول  نفسها 
وقد  إيطاليا(  )روما،  العالم  لصورة  الدولية 
ُوِضعْت اللوحة التي شاركت بها وسيرتي الذاتية 

يف كتاب الفعالية”.
كثيرة  الدولية  “املشاركات  قائلة:  تابعت   
منها: الفعالية الدولية لصورة العالم عني شمس 
يف  اليمن  متثيل  و   ، عام2014م  إيطاليا  روما  
القاهرة  يف  أتليه  الرابع  الدولي  اإلبداع  ملتقى 
سفراء  معرض  يف  واملشاركة  والتنظيم   2018م 
واملشاركة يف  الكويت  اليمني يف  التشكيلي  الفن 
التشكيلي  الفن  لقافلة  الثاني  التشكيلي  املعرض 
اليمني املتنقل الذي أقيم يف ثالث دول: صنعاء 

والقاهرة والرياض مطلع العام املاضي”. 
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هروًبا من الواقع ..

أيادٍ ناعمة  تواجه التحديات لتعلن عن وجودها يف عالم املشاريع
, وتواجه كلَّ عوائق  املشاريع بكلِّ إصرار وحتدٍّ  أياٍد ناعمة  تدخل عالم    
فرص  على خلق  قادرة  أنها  للجميع  لتبنيِّ  إليها,  اجملتمع  ونظرة  احلياة 
يف  والتخصصات   اجملاالت  مختلف  يف  وإمكاناتها  قدراتها  تناسب  عمل 

مشاريع قد تكون صغيرة يف حجمها ولكنها كبيرة يف هدفها وتأثيرها .

مجتمع مدني

❝

علياء محمد 
صوت األمل

وفًقا لتقريٍر صادر عن البنك الدولي يف عام 
القطاع  يف  العاملني  من  ح70%  ُسرِّ 2020م 
املستقرة  غير  األمنية  األوضاع  بسبب  اخلاص 
الذي جعل   اليمنية، األمر  يف بعض احملافظات 
املشاريع   إقامة  إلى  يلجأُون  الشباب  من  الكثير 
ودخل  مستقل  مصدر  على  للحصول  اخلاصة 

يساعدهم على مواجهة احلياة الصعبة.
وفرصة  واسع  فضاءٌ  اخلاصة  املشاريع    
لتطوير  عنها  يبحثون  الذين  للشباب  جديدة 
اجملاالت  مختلف  يف  قدراتهم  وتنمية  مهاراتهم 
التنموية،  أم  املهنية  أكانت  سواء  والتخصصات 
فهم يسعون إلى حتقيق أحالمهم عبر االعتماد 

على أنفسهم وعدم انتظار الوظائف احلكومية. 
طموح واستقالل مادي 

من صنعاء(  27عاًما   ( مكرد  عبدالرحمن    
هذه  مثل  يف  اخلاصة  املشاريع  أهمية  يوكِّد 
واملعيشية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 
الصراع  استمرار  بسبب  بها  منر  التي  الصعبة 
ونتائجه التي مازالت تؤثر فينا سلًبا. إن املشاريع 
الصغيرة توصل الشباب إلى حالة من االستقالل 
أو جماعات  أفراد  بني  السقوط  وجتنبه  املادي 

تستغل احتياجاتهم.
  ويضيف مكرد:” الشباب اليمنيُّ يعيش حالة 
من الركود واجلمود املادي، األمر الذي جعل من 
فتحت  إذ  ضرورية؛  حاجة  اخلاصة  املشاريع 
املستدامة  والتنمية  لالستثمار  جديدة  آفاًقا 
مشكلتي  من  احلدِّ  يف  كبيًرا  إسهاًما  وأسهمت 

البطالة والفقر يف اجملتمع”.

احللى  عصام  علي  أوضح  ذاته  السياق  يف   
أن  شبكي(”  وتسويق  أعمال  إدارة  )مدرب 
هي  العاملية  للتقارير  وفًقا  الصغيرة  املشاريع 
التي توفر عملًا لعدد)99( شخًصا، وإن زاد على 
هذا  أُسِقط  ولو  متوسًطا.  مشروًعا  يُعد  املائة 
األمر على املشاريع الصغيرة يف اليمن فلن جند 
إلَّا أقل من العدد املطروح حسب التقارير، حيث 
إن عدد العاملني يف املشاريع الصغيرة ال يتجاوز 

عشرة أشخاص” .
احلالي  الوضع  بسبب  “أنه  علي  ويضيف    
سهلًا  طريًقا  اخلاصة  املشاريع  تنفيذ  أصبح 
القدرات  حسب  املالي  االستقالل  إلى  للوصول 
املطلوبة أليِّ مشروع، ويعلم اجلميع أن الوظيفة 
احلكومية ليست كافية للوصول إلى االستقالل 
فَدْخل  اخلاصة  املشاريع  حتققه  الذي  املالي 
املردود  أكان  سواء  مستمٌر  اخلاصة  املشاريع 
ًدا أن املشاريع  املالي قليلًا أم كثيًرا شهرّيًا”. موكِّ
اخلاصة التي تسهم يف تلبية احتياجات اجملتمع 
من الناحية االقتصادية تعّد ذات أهمية خاصة 
وأنه  كلما حتسنت  والتطوير  التنمية  يف مجال 
قوة  هناك  أصبح  املشاريع  تلك   مخرجات 

اقتصادية حتدُّ من نسبة البطالة والفقر.
 وحول أبرز الشروط لنجاح املشروع اخلاص 

متوافق  املشروع  يكون  أن  “يجب  احللى:  يقول 
القيام  عليه  أن  كما  املشروع،  ربِّ  قدرات  مع 
بدراسة جدوى للمشروع من اجلانب الشخصي 
واجملتمعي واملالي.  باإلضافة إلى حتديد البدء 

بتنفيذ املشروع يف الوقت واملكان املناسبني “.

كسر حاجز الفقر
اقتصادي(  )محلل  الكمالي  فاروق  أما    
يف  أمل  بارقة  الصغيرة  املشاريع  “إن  فيقول: 
األسر  آالف  إنقاذ  فبإمكانها  اجملتمع،  هذا 
لعدد  عمل  فرص  لتوفيرها  وذلك  الفقر؛   من 
كبير من الشباب”. مبيًِّنا أن للمشاريع اخلاصة 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  كبيًرا  دوًرا 
واالجتماعية بشرط وجود أفكار مميزة ودراسة 
ورؤية واضحة متكن الشخص من إدارة مشروعه 

اخلاص بدون متاعب أو فشل.
  أمُّ رؤى )30عاًما من احلديدة( تقول: إنها 
افتتحت  حني  اخلاص  مشروعها  بتنفيذ  بدأت 
محلها اخلاص بالتجميل، وذلك بهدف حتسني 
مستوى الدخل لها وألسرتها. وأعربت عن نيَّتها 
وسعيها إلى تطوير مشروعها يف املستقبل لتوفر 
فرص عمل جديدة للشابات والعمل على تنمية 
قدراتهن لفتح مشاريعهن اخلاصة ، للخروج من 

هذا  يف  خصيصى  اآلخر  على  االعتماد  دائرة 
األوضاع .

 تّرر من الوظائف اخلاصة
تعز(  من  عاًما   25( حسن  محمد  يصف    
مع  واحلكومية  اخلاصة  الوظائف  أرباب  تعامَل 
اخلاصة  املشاريع  :إن  يقول  حيث  املوظفني  
الشباب  املستقبل وحترر  ضرورة ملحة لضمان 
هم  ضدَّ ميارس  الذي  اإلدارية  االستبداد  من 
يف مقرات عملهم، األمر الذي يحدُّ من حتقيق 
الطموحات، ويجعل الشخص يف مكانه من دون 

تطور.
احلكومي  عملي  عانيت يف  “لقد    مضيًفا: 
يسهم  ولم  الفكريَّة  قدراتي  من  يطور  لم  الذي 
يف حتسني املستوى املعيشي على الوجه املرجو 
، فلم استفد شيًئا من مكوثي ثماني ساعات يف 
املكتب، بل أصبحت عاجًزا عن إجناز أي مهام 
أخرى، األمر الذي جعلني أفكر يف أن يكون لي 

مشروعي اخلاص”.
 ويف السياق ذاته توافقه الرأي مروى العريقي 
)صحفية( فترى أنَّ إنشاء مشروع خاص أفضل 
أن   تفضل  وهي  الراتب.  يف  زيادة  انتظار  من 
يكون لها مشروعها اخلاص بًدال عن الوظيفة. 

..  وطموح تنفيذ املشاريع اخلاصة الشباب اليمنيُّ
اء  جرَّ اليمنيُّ  املواطن  يعيشها  صعبة  واقتصادية  معيشية  ظروٍف  يف   
استمرار الصراع منذ أكثر من ست سنوات، وقلة فرص العمل؛ جلأ الكثير 
لهم  دخل  مصدر  توفير  من  ليتمكنوا  اخلاصة  املشاريع  إلى  الشباب  من 

وألسرهم بإمكانات يسيرة.
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إن أيَّ امرأة متتلك 
يها  موهبة عليها أن تنمِّ

رها لتدرَّ عليها  وتطوِّ
الكسب احلالل يف 

األوضاع الصعبة
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يف   “ غالب  أحالم   “ األسنان  بطبيبة  التقينا   
عيادتها بصنعاء فقالت: “انتشار املشاريع الصغيرة 
؛ لوجود شباب كثر يعتمدون عليها كباب  أمٌر إيجابيٌّ
للرزق وتقوم عليها أركان منازلهم، وكذلك أصحاب 
رئيًسا  اعتماًدا  عليها  معتمدون  احملدود  الدخل 

كأصحاب البسطات”.
الصغيرة  املشاريع  من  اجلدوى  أحالم  ح  توضِّ   
تساعد  كونها  التنمية؛  عملية  يف  تسهم  أنها  فترى 

شريحة كبيرة من املواطنني وتنتشلهم من البطالة. 
   كما تقترح: “البد للدولة أن تساعد أصحاب 
املشاريع هذه وحتدد لهم مؤسسات وأسواًقا خاصة 
تبدأ  املشاريع  فهذه  دعمهم؛  على   وتعمل  بهم 
عم تصبح مشاريع كبيرة تخدم البلد  صغيرة ومع الدَّ

ومواطنيه”.

من  النفسية  )املرشدة  الياسري  بلقيس  أما     
سينجح  العزمية  ميلك  “من  بقولها:  فتشارك  تعز( 
مرور  مع  تدريجّيًا  املستقبل  يف  مشروعه  وسيكبر 
الوقت، وهؤالء الناس من أصحاب املشاريع الصغيرة 
بدوري  وأنا  أسرهم.  ويكفلون  املسؤولية  يتحملون 
فال  باحلالل  العيش  لقمة  يكسبون  ألنهم  أشجعهم 
نظرتها  بلقيس  وتوكِّد  يسرقون”.  أو  يشحذون 
فهم  املكافحني  الصغيرة  املشاريع  لرواد  اإليجابية 

عم. يستحقون التحية والتقدير والدَّ
  كما تنصح الناس بتشجيعهم ومؤازرتهم بقولها: 
لم  وإن  حتى  منهم  لنشتِر  املتجولني  البائعني  “مثُل 
وأنا  الصغيرة،  ملشاريعهم  ودعًما  بهم  منَّا  رأفًة  نرد 
ال ألوم أصحاب البسطات يف التسبُّب يف االزدحام 
التي  الدولة  على  يقع  فاللوم  املواطنون  الذي ميقته 
ومعروف ألصحاب  بناء سوق خاص  عليها  يفترض 

البسطات والعربات”.

طبيب(  )مساعدة  الفقيه  دينا  نلتقي  إب  ويف   
املشاريع  ـ  لها  بالطبع   ”: بقولها  رأيها  مبديًة 
حيث  من  إيجابّي   ، وإيجابيٌّ سلبيٌّ  تأثيٌر  الصغيرة 
شراء  إلى  املواطنني  أكثر  جلوء  فنالحظ  األسعار 
احتياجاتهم املادية من أصحاب البقاالت املوجودة يف 
السلبيَّة  الناحية  من  ا  أمَّ تناسبهم.  بأسعار  الشوارع 
فوجودها يف الشوارع بكثرة يسبب ازدحام الطرقات، 
القمامة  وجود  أماكن  يف  البسطات  انتشار  أنَّ  كما 
اجلراثيم  نقل  إلى  يؤدي  الصحي  الصرف  ومياه 
وامليكروبات بدرجة كبيرة إلى األطعمة التي يبيعونها 

ومن ثمَّ انتشار األمراض”.
“من احللول  قائلًة:  دينا بعض احللول  وتقترح    
انتشار  مشكلة  لتاليف  هنا  مها  نقدِّ أن  ميكن  التي 
مناسب  مكان  البدء مبشروع صغير يف  هي  األوبئة 
بعيٍد عن أماكن مرور الناس والسيارات حيث يكون 
ى  مغّطً أو  محفوًظا  الصغير  اخملزن  أو  الكشك 

حتّسن  حال  ويف  امليكروبات،  إليه  تصل  ال  بحيث 
الدخل يبدأ مبشروعه الكبير. ولو اجته كلُّ البائعني 
مة  منظَّ شبه  الشوارع  ألصبحت  احللول  هذه  إلى 
والفواكه  األطعمة  يت  ُغطِّ ما  إذا  األمراض  ت  وخلفَّ

واخلضروات املكشوفة”.

ة نظرة سلبيَّ
  محمد الوجيه )طالب إذاعة وتلفزيون يف جامعة 
فهم  ؛  إليَّ بالنسبة  سلبيٌّ  “وجودهم  يقول:  تعز( 
يسبِّبون العديد من املشكالت مثل االزدحام املروري 
وتشويه املظهر العام للمدن، ومع ذلك ال نلقي باللوم 
بل التي تبقيهم على قيد  عليهم فهم يبحثون عن السُّ
احلياة، واملسؤولية تقع على الدولة التي لم توفر لهم 

بدائل أو أسواًقا خاصة بهم”.
   ويضيف محمد: “تسهم املشروعات الصغيرة 
ما  وإذا  نفسه،  للشخص  الفردية  التنمية  عملية  يف 
منظمة  أماكن  الباعة  لدى  وأصبح  األسواق  نُظمت 
التنمية  عملية  يف  ذلك  يسهم  فقد  ومخصصة 
وتوفير  البطالة  على  القضاء  طريق  عن  اجملتمعية 

الضرائب للدولة”.
كـ:”تنظيم  املقترحات  من  جملة  كذلك  ويطرح    
خطط  وفق  على  الصغيرة  املشاريع  وآلية  عمل 
ألصحاب  اخملصصة  األسواق  وتوفير  محكمة 
أصحاب  دعم  إلى  إضافة  الصغيرة،  املشاريع 
الفنية  الناحية  من  الصغيرة  املشاريع  أو  البسطات 
من  ليتمكنوا  االستراتيجية  الناحية  ومن  التنظيمية 

تطوير مشاريعهم”.

عامة  عالقات  )مسؤول  الشاهري  معني  ا  أمَّ    
ة( فيشاركنا رأيه يف املوضوع قائلًا:” السلبيَّة  من حجَّ
فيما تسبِّبه من ازدحام وإعاقة حركة السير وشغل 
اإليجابيَّة  ا  أمَّ الرئيسة،  الشوارع  من  كبيرة  مساحة 

كونها أحدثت حلًّا جزئّيًا  للتخلص من البطالة التي 
من  لكثير  يومّيًا  دخلًا  وتكفل  اجملتمع  منها  يعاني 

األسر لتغطية احتياجاتها اليومية”.
فهي  التنمية  عملية  يف  تسهم  “كي  ويضيف:    
حتتاج إلى خطة شاملة لدعم وتنمية هذه املشاريع، 
ي ويكبِّر مشروعه،  بحيث يستطيع ربُّ املشروع أن ينمِّ
ويف املقابل يضمن توفير متطلبات العيش ألسرته من 

دون أن يتأثر رأس مال املشروع”.
ـ  معني  رأي  حسب  ـ  املقترحة  احللول  ومن    
ملشاريع البسطات: “تنظيم عمل أصحاب البسطات 
وعلى  لهم،  معينة  أماكن  وتخصيص  الشوارع  يف 
الدولة عمل برامج متويل أو تسهيل عمليات التمويل 
مها البنوك واملؤسسات؛ ليتمكن كلُّ صاحب  التي تقدِّ
فكرة أو مشروع صغير من البدء يف تنفيذ املشروع 

والفكرة التي تناسب مهاراته واهتمامه، إذ لو عملنا 
اليومية  واملهن  البسطات  أصحاب  حول  استطالًعا 
ولديهم  مؤهالت  يحملون  منهم  الكثيرين  أنَّ  سنجد 
مهاراتهم  مُنِّيت  ما  وإذا  أخرى  جوانب  يف  مهارات 

مون األفضل”. سيقدِّ

وجودهم إيجابيٌّ
“إن  املغربي )مذيعة من مأرب(:  أماني  تقول     
؛ يعمل على  وجود املشاريع الصغيرة له دور  إيجابيٌّ
احلدِّ من البطالة وانتشار اجلرائم بكل إشكالها، وهم 
تعدُّ  املشاريع  هذه  ألنَّ  التنمية؛  عملية  يف  يسهمون 

مصدَر دخل للفئة األكثر احتياًجا يف اجملتمع” .
ألصحاب  املادي  عم  الدَّ تقدمي  أماني  وتقترح    
التعرض  املشاريع اخلاصة كالقروض وحمايتهم من 
ومن  محالتهم  سرقة  من  حمايتهم  مثل  خطٍر  ألّي 

إحراقها مثلًا. 
  ويقول صابر واصل )صحفي من احلديدة(: “إن 
والعربات  والبسطات  كاألكشاك  الصغيرة  املشاريع 
الشعبية يف جميع  املناطق  حالة طبيعية يف  املتنقلة 
يف  اخملتلف  لكن  و  العالم  دول  كل  ويف  اجملتمعات 
بالدنا هو عدم تنظيمها من اجلهات اخملتصة وعدم 
توفر الشروط الصحية مع ما توفره تلك املشاريع من 
مصدر دخل لألسر وإسهامها يف احلدِّ من البطالة 

واستيعاب الشباب”.
  أما بسنا عبد الولي )معلمة من إب( تطرح رأيها، 
فتقول: “إن انتشار املشاريع الصغيرة سلبيٌّ من حيث 
االزدحام وبخاصة يف مدينة كإب، لها شارعان فقط، 

وال حتتمل كلَّ هذا”.
أرى  عندما  إيجابيٌّ  “وهو  بسنا:  وتستدرك     
الشباب الطموح لم يستسلم لوضع البالد الراهن ولم 
العصابات  بعض  إلى  يَنْضم  أو  ه  خدِّ على  يده  يضع 
ستسهم  املشاريع  وهذه  احلالل.  غير  والكسب 
إسهاًما كبيًرا يف التنمية إذا ما تطورت ألن أصحاب 
أصحاب  عليه  يعتمد  مهم  جزء  الصغيرة  املشاريع 

املشاريع الكبيرة”.
ألنه شخص  إيجابيَّة  املشروع  ربِّ  جتاه  ونظرتي 
يخرج و يبدأ مشروعه و يشغل نفسه و يختار الكسب 

احلالل. 
االزدحام  يسبب  الذي  موقعه  إلى  بالنسبة  لكن 
إيجاد  احلكومة  وعلى  ما،  نوًعا  سلبيٌّ  شيء  فهذا 
ال  حتى  شاكلته  على  يعمل  ومن  هو  تناسبه  أماكن 

تضيق الشوارع على الناس.

دليل عدم وجود تنمية
  أنس اجلبري من تعز يقول عن أصحاب املشاريع 
الصغيرة :”وجودهم الكبير واملنتشر يدل على عدم 
وجود تنمية، واألصل أن هذه املشاريع تكون مساعدة 
اجلهات  وعلى  العوز،  حالة  من  إلخراجهم  لهم 
احلكومية اخملتصة أن تتابعهم و تشجعهم وألَّا يعمل 
هؤالء عشوائّيًا، فإلى اآلن ال أظن أن هذه األعمال 
عمل  وضعف  العشوائية  ببسبب  التنمية  يف  تسهم 

اجلهات اخملتصة”.

املشاريع الصغيرة يف احلياة العامة ايجابيات وسلبياتها.. وما دور اجلهات املعنية؟
نبض الشارع

ولوال غياب رأس املال لقامت بتنفيذ مشروعها 
الوظائف  من  وإبداًعا  حترًرا  أكثر  ه  تعدُّ الذي 

احلكومية وأيًضا اخلاصة. 

عوائق
   يواجه الشباب العديد من التحّديات عند 
من  عدد  ظهور  مثل  اخلاصة  مشاريعهم  تنفيذ 
والتنظيمية  التسويقية  كاملشكالت  املشكالت 
ر رأس املال وحده ال يكفي لبدء  واإلدارية. وتوفُّ
سوق   إلى  الدخول  على  قادر  صغير  مشروع 

العمل وخوض منافسة قوية فيه.
  يقول عاصم اخلضمي)30 عاًما من صنعاء( 
أمام  كبيًرا  عائًقا  احلكومية  اإلجراءات  :متثل 
من  الكثير  ويهدر  اخلاصة،  املشاريع  تنفيذ 
والتراخيص،  املعامالت  استخراج  يف  الوقت 
إلى  باإلضافة  انطالقه،  من  يؤخر  الذي  األمر 
سيطرة املشاريع الكبيرة على السوق فقد جعلت 
املنافسة  قادرة على  الصغيرة غير  املشاريع  من 

والعمل من دون جدوى.

منوذج شبابيٌّ  للمشاريع اخلاصة 
كثيرة،  أبواًبا  لي  فتح  اخلاص  “مشروعي   
بدأته بإمكانات يسيرة. ومبوهبة وإرادة وعزمية 

أطمح  زلت  وما  أمتناه،  ماكنت  وحققت  وصلت 
زنيم30  )جنالء  حكته  ما  ذلك  األفضل”.  إلى 

عاًما(.
ذت مشروعها اخلاص   وتضيف زنيم أنها نفَّ
الذي  ملنتجها  اسًما  كولكشن(  )سكادا  واختارت 
إكسسوارات  صنع  عن  عبارة  وهو  ببيعه،  تقوم 
بالتسويق  تقوم  وهي  متنوعة،  وحديثة  تراثية 

والترويج له عبر تطبيقات عديدة. 

  نصائح 
 عباس املشرقي )خبير اقتصاد( يوكِّد أهمية 
أن يقوم الشباب بدراسة جدوى صحيحة وعمل 
ذي  بشخص  واالستعانة  تسويقية  استراتيجية 
خبرة أو استشاري وذلك قبل تنفيذ مشاريعهم، 
لتفادي الوقوع يف أخطاء  قد تؤدي إلى إفشال 

املشروع. 
يظنون  الشباب  من  كبيًرا  عدًدا  أن  ويوضح   
أن رأس املال  وحده يكفي لنجاح املشروع، ولكن 
إذ  أفكار مغلوطة  الظن غير صحيح فهذه  هذا 
يفترض أن يعي الشباب أن املشاريع حتتاج إلى 
الفكرة اجليدة والتخطيط والتنفيذ الصحيحني، 
مشروع  وامتالك  النجاح  مستويات  لتحسني 

ناجح. 

..  وطموح تنفيذ املشاريع اخلاصة الشباب اليمنيُّ

محمد العثماني

معني الشهاري صابر واصل

أنس اجلبري

  يف جولٍة جُنسُّ بها   يف جولٍة جُنسُّ بها 
نبض الشارع اليمني نبض الشارع اليمني 
جتاه أهمية املشاريع جتاه أهمية املشاريع 

الصغيرة يف اجملتمع ، الصغيرة يف اجملتمع ، 
نظرتهم، اقتراحاتهم، نظرتهم، اقتراحاتهم، 
والسبل التي يجدونها والسبل التي يجدونها 

أنسب لهذه املشاريع .أنسب لهذه املشاريع .

أهمية وجود املشاريع الصغيرة وجدواها 



%56%56    يؤكدون أن املشاريع الصغيرة ُتساهم يف مكافحة الفقر والبطالةيؤكدون أن املشاريع الصغيرة ُتساهم يف مكافحة الفقر والبطالة

سماح عمالق

ما مدى استعدادك لقتل جرحاك؟ 
ــذا الـــســـؤال مــن دكــتــور يف علم صادفني  هـ

لقد  ا،  ســرً أخفيكم  وال  االقتصاد، 
وجه  قد  أنــه  السيما  أطــرايف  تنملت  بالتبلد،  أصابني 

السؤال بهدوٍء غريب، ومبحياهُ املليئة بالبرود. 
أخبرتُه بتؤدة: سأفكر يف األمر ثم أخبرك. 

يف ذلك اليوم بدأُت يف البحث؛ ألمسك العصا من 
املنتصف، وجدتُه -ويا للغرابة- مصطلًحا معروًفا يف علم 

االقتصاد. 
عرضي  عقب  الــســؤال  بهذا  الدكتور  بــادرنــي  لقد 
افتتاحه،  أعتزم  عليه دراسة جدوى ملشروٍع صغير كنت 

التمسُت توجيهاته بحكم موقعه وخبرته. 
االقتصاد  علم  منطلق  من  السؤال  فحوى  سأشرح 

وهو املقصود.. 
ما مدى قدرتك على أن تدع مشروعاتك وصناعاتك 
وخططك اخلاسرة متوت غير آسًفا عليها؛ يف سبيل أن 
تستمر يف احلياة املشروعات واخلطط العالية الكفاءة.. 
ويشمل مصطلح "قتل اجلرحى"- االقتصادي- مدى 
قدرتك على طرد العامل غير الكفء ومن ثم قدرتك على 
تعيني عامل أكثر كفاءًة يف مكانه دون أدنى اعتبار ملشاعر 

العامل الذي استغنيت عنه. 
عالم يبدو أن مستشاري اخلاص قد راقب عاطفتي 
املمزوجة بالرقة كامرأة، وبنظرته الثاقبة اكتشف أنها قد 
تغدو عائًقا أمام جناح مشروعي الصغير، لهذا سألني إن 
عواقب  أكثر، وحتمل  العقل  لتحكيم  استعداد  على  كنت 

قراراتي، والتمتع بثقافة االستغناء. 
فقدمًيا قيل إن قيمتك ال يحددها ما متلك، إمنا ما 
بالنقص،  دون شعورك  عنه وجتاوزه  االستغناء  بإمكانك 
هذا ما ينبغي لرائد أي مشروٍع صغيٍر إدراكه منذ البداية. 
قد  فكرٍة  من  أقــوى  هناك  :"ليس  توين  مــارك  قال 
آن أوانها "،وكل مشروٍع غزا السوق وسجل رقًما قياسًيا 
هذا  ما،  لشخٍص  فكرة  كان  إمنا  عاملية  كماركة جتارية 
الرائد متتع بعزمية جبارة، وبصبٍر عميٍق،  وبعقلية نافذة 

نحو عالم املكاسب. 
وهذه امليزات ال يتمتع بها سوى قلة يف عالٍم مليٍء 

باالتكاليني، والعالة على أكتاف اآلخرين. 
لهذا ينبغي أن أكون على استعداٍد دائٍم لقتل جرحاي، 
لرمي خططي اخملفقة يف سلة املهمالت، وتسريب العمالة 
الغير فاعلة، ومن ثم االمتالء بالقيم اإلنسانية التي تشعر 

الرائد بأهمية وجوده جوار اآلخرين. 
واألعلم إن كنت متزنًة بني األمرين أم ال؛ كي أمضي 

قدًما أو أقول لفكرة مشروعي "محلك سر" .
حًقا.. لم أجد اإلجابة بعد!.

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

 رجاء مكرد
صوت األمل - صنعاء

"صوت  صحيفة  أجرته  إلكتروني  إستطالع  نتائج  بيَنت 
األمل" التابعة ملركز )مين انفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم( 
أن  يتفقون على  السكان  %36 من  أن  الصغيرة  املشاريع  حول 

للمشاريع الصغيرة دور يف التنمية والدعم االقتصادي.
ويف االستطالع الذي استهدف %70 ذكور و %30 إناث، 
من مختلف الفئات العمرية ومختلف احملافظات اليمنية، أكدت 
%56 من اآلراء أن املشاريع الصغيرة تُساهم يف مكافحة الفقر 

والبطالة.
وأوضحت اآلراء يف نتائج االستطالع أن أبرز احللول التي 
ستساهم يف انتشار املشاريع الصغيرة، 17.4 القروض امليسرة، 
كل   67.4 والتدريب،  التأهيل   8.7 االستثمار،  تشجيع   6.5%

ما سبق.
يُعاني منها  التي  النتائج أن الصعوبات  املقابل، كشفت  يف 
 7% اإليــجــارات،  ارتــفــاع   4%  ، الصغيرة  املشاريع  أصحاب 
 26% املعنية،  اجلهات  دور  %2 ضعف  االقتصادي،  التدهور 

عدم وجود التمويل، %61  كل ما سبق.
املعامالت  أن  ناحية  اآلراء  مــن   15.2% اجتهت  أيــًضــا، 

رأى  فيما  لهم،  مناسبة  القرض  تقدم  التي  البنوك  واجــراءات 
84.8 أنها غير مناسبة، وأتفق %39 من املستهدفني أن جتربة 

املشاريع اإللكترونية ناجحة، بينما أوضح البقية ونسبتهم 61% 
أنها غير ناجحة.

منال أمني
صوت األمل - عدن

دوٌر  والصغيرة  املتوسطة  للمشاريع     
من  املنهكة  تكوين اجملتمعات  إعــادة  بــارٌز يف 
تلك  من  بعض  هناك  اليمن  يف  الصراعات. 
املشاريع التي أسهمت يف زيادة اإلنتاج احمللي 
عبر إعادة استخدام املوارد الطبيعية واحمللية 
من جديد وخلق فرص عمل أسهمت إسهاًما 

مقبولًا يف التقليل من نسبة البطالة والفقر.

  استفادة أكثر من 30 منشأة صغيرة 
    ذكر العويني لـ"صوت األمل" : أن عام 
2015م كان له أثر سلبيُّ يف القطاع اخلاص 
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  وعلى  عموًما 
التراكمية  اخلسائر  بلغت  حيث  خصوًصا, 
منذ  اليمن  احملــلــي يف  الــنــاجت  إجــمــالــي  مــن 
2015 إلى 2019م نحو 66 مليار دوالر, وأن 
نسبة الصادرات تراجعت تراجًعا كبيًرا ألكثر 

الدولي  البنك  إحصائية  حسب   ,  51% من 
2019م.

املنشآت  من  نحو70%  أن  أضــاف  كما 
عمالها  نصف  حت  سرَّ واملتوسطة  الصغيرة 
االقتصادي  والوضع  الصراع  استمرار  بسبب 

غير املستقر.
   هنا يشير العويني إلى دور البرنامج 
املموَّل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
قائاًل: "إن برنامج االنتعاش االقتصادي أسهم 
التنافسية  والقدرة  النمو  "تعزيز  مكون  عبر 
ــاص" يف تــقــدمي اخلــدمــات  يف الــقــطــاع اخلــ
الفنية واالستشارية لقطاع املنشآت الصغيرة 
السمكية  القطاعات  مختلف  يف  واألصــغــر 
والصناعات  الصحية  والــرعــايــة  والــزراعــيــة 

الغذائية وقطاع التعليم ".
ــن بــرنــامــج  ــدد املــســتــفــيــديــن م " بــلــغ عـ
إلى  2018م  عــام  منذ  االقتصادي  االنتعاش 
اآلن أكثر من 30 منشأة صغيرة يف محافظات 
عدن وحضرموت وتعز  , ونسعى خالل العام 

القادم إلى توسيع النشاط ألكثر من محافظة 
الصغيرة  املــنــشــآت  وتــطــويــر  ــرفــد  ل ميــنــيــة 
واملتوسطة التي تعمل على إعادة عجلة التنمية 

يف اليمن ". وفًقا ملا ذكره محمد العويني.

متكني الشباب اقتصادًيا
   ويف تقرير لـوزارة التخطيط والتعاون 
2021م حول املستجدات االقتصادية  الدولي 
هناك  أن   " ــر  ذكـ الــيــمــن  يف  واالجــتــمــاعــيــة 
مؤسسات يف اليمن تعمل على متكني الشباب 
االجتماعي  كالصندوق  واجتماعّيًا  اقتصادّيًا 
للتنمية الذي يتضمن برامج عديدة تستهدف 
مثل:  واألصــغــر  الصغيرة  املنشآت  أصحاب 

التمكني من  برنامج 
التنمية احمللية  أجل 
ــد  ــ ــ ــج رواف ــ ــام ــ ــرن ــ وب

ــال  ــغـ وبـــرنـــامـــج األشـ
كثيفة العمالة ومشروع 6 

يف 3، باإلضافة إلى مؤسسة 
التوظيف  بــهــدف  للتدريب  اليمن 

 3.480 مــن  أكــثــر  تــدريــب  أسهمت يف  الــتــي 
يف  خريًجا   956 من  أكثر  وتوظيف  متدرًبا  
وظائف دائمة  وأكثر من 1003 خريجني يف 
عمل خاص, ومؤسسة صلتك )مشروع متكني 

الشباب اقتصادّيًا(".
مؤسسات  دور  إلــى  التقرير  وأشــار     

التمويل الصغير يف اليمن الذي يضم نحو12 
األصغر  للتمويل  وطنّيًا  وبرنامًجا  مؤسسة 
الفقر  من  التخفيف  يف  اإلسهام  إلى  تهدف 
املالية  اخلدمات  نطاق  توسيع  عبر  والبطالة 
الصغيرة  املــشــاريــع  إلــى أصــحــاب  املــقــدمــة 

واملتناهية الصغر.
التي  الصعبة  الــظــروف  "ومـــع     
ــقــطــاع املـــصـــريف يف  ميـــر بــهــا ال
أداء مؤسسات  أنَّ  إلَّا  اليمن، 
الــتــمــويــل األصـــغـــر كــان 
حجم  وصل  حيث  جيًِّدا، 
ــتــمــويــالت  ــــظ لــل ــاف احملــ
ــة لــلــبــرنــامــج  ــنـــشـــطـ الـ
يف  العاملة  واملــؤســســات 
األصغر  التمويل  مــجــال 
ــانــي من  ــث خـــالل الـــربـــع ال
عـــام2020م نــحــو26.2 مليار 
النشطني  املقترضني  وعدد  ريال، 
النساء(,  من   34%  ( مقترًضا   88.729
صت  ريال ُخصِّ 3.8 مليار  بنحو  مت منح  وُقدِّ
لتمويل أنشطة الدعم الفني والتدريب والبناء 
املؤسسي للمنشآت الصغيرة واألصغر". تبًعا 

لتقرير وزارة التخطيط 2021م. 
وزارة الصناعة  

يقول وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي 

تشجيع  على  تعمل  االمــل"  "صــوت  لـ  عاطف 
أصحاب املشاريع الصغيرة، وتسهيل إجراءات 
بالكيفية  التجارية  التراخيص  على  حصولهم 
أرض  على  مشاريعهم  استدامة  تضمن  التي 
ترخيص   100 من  أكثر  ل  ُسجِّ حيث  الواقع، 

ملشاريع جتارية نسائية إلى اآلن ".. 
قبل  مــن  يُعلن عنها  بــرامــج  هــنــاك      
التخفيف  إلــى  تهدف  دولية  متويلية  جهات 
الصغيرة  املشاريع  ودعــم  الناس  معاناة  من 
الصراع،  أنهكه  الــذي  اجملتمع  يف  واألصــغــر 
حيث أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
العيش  سبل  بناء  مشروع  تنفيذ  عن  2021م 
وحتسني خدمات احلماية للمجتمعات املتأثرة 
الفترة من  بــالــصــراع يف عــدن وحلــج خــالل 
مارس 2021 إلى مارس 2022م بهدف تعزيز 
وحماية اجملتمع عن طريق تقدمي منح صغيرة 
وإنشاء  ودعــم  شخص   1000 لعدد  وتدريبية 

مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
 تلك البرامج والتوجهات تبني أهمية دور 
املشاريع الصغيرة يف عملية التنمية والتطوير 
مبختلف  املنعطفات  من  بالكثير  مير  بلد  يف 
ــاً هناك ثقب  اجملـــاالت والــقــطــاعــات.. ودومـ
شبابية  بأيادي  مشرق  مستقباًل  على  يضيء 
ولو مبشاريع  الذات  إثبات  يف  اإلرادة  متتلك 

صغيرة غداً تكون كبيرة.
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yic@yemeninformation.org
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

كلمة أخيرة

واالهتمام  فيه  البطالة  معدل  انخفاض  بعد  إلَّا  العالم  اقتصاد يف  أيُّ  ينهض  لن   "      
د  باملنشآت الصغيرة واألصغر التي تسهم يف تنمية وحتسني اجملتمعات". بهذه الكلمات أكَّ
محمد عبد اخلير العويني )قائد فريق مكون دعم تنافسية القطاع اخلاص التابع لبرنامج 

االنتعاش االقتصادي وسبل العيش يف اليمن( رأيه حول ُسبل النهوض والتنمية يف البلد.
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املشاريع املتوسطة والصغيرة 
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