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الن�صرة الربعية - العدد 70 :اأبريل - يونيو 2015 

2015 يوؤثر على �صناعة التمويل االأ�صغر درا�صة لل�صندوق االجتماعي: �صراع 

اأ�صبح ال�صراع الدائر على اأعلى نطاقاته خالل فرتة هذا التقرير حينما �صاد 20 من اجمايل 22 حمافظة مينية. وقد اأثر ال�صراع على كل املجتمعات اقت�صاديا واجتماعيًا و�صحيًا مع وجود 
ق�صية النزوح كتحد ان�صاين كبري. وبالرغم من الحتياجات ال�صخمة، �صاعدت الأطر املحلية التي اأ�ص�صها ودعمها ال�صندوق الجتماعي يف معاجلة الآثار املرتتبة عن التدهور احلاد الذي ت�صبب 
يف توقف اخلدمات الأ�صا�صية مثل الوقود واملياه والكهرباء وال�صرف ال�صحي وتوقف تدفق الواردات وتدمري الطرق ومنع الو�صول الآمن للم�صاعدات الن�صانية وارتفاع الأ�صعار وت�صريح 60% من 

القوة العاملة وتوقف اأن�صطة املنظمات املحلية والدولية مبافيها املوؤ�ص�صات احلكومية التنموية ب�صبب �صحة التمويل.
قد قامت وحدة التدريب والدعم املوؤ�ص�صي التابعة لل�صندوق الجتماعي بانتاج تقرير �صلط ا�صوء على الأدوار اليجابية التي قامت بها جمال�س تعاون القرى التي اأ�ص�صها ودعمها ال�صندوق من 

اأجل امل�صاعدة يف معاجلة الآثار الن�صانية املرتتبة وتخفي�س فجوة الحتياجات اأثناء الن�صف الأول من العام 2015.
واأطلقت ع�صرات من جمال�س تعاون القرى 1,998 مبادرة ذاتية �صريعة التدخل يف 34 مديرية مت�صررة يف 11 حمافظة و�صط ا�صتمرار ال�صراع بكلفة بلغت 155 مليون ريال )721,000 دولر( 
بدون كلفة العمالة. وتركزت املبادرات على ا�صتخدام املوارد املحلية وتطوير البنية التحتية مثل �صيانة الطرق وال�صرف ال�صحي واعادة تاأهيل البار وبناء القدرات وجتميع وتوزيع امل�صاعدات 

الغاثية. وت�صمنت الأن�صطة حتفيز املجتمعات وال�صلطات املحلية واملبادرات والتن�صيق مع املنظمات وال�صراكات.

وقام موظفو فروع ال�صندوق الجتماعي مبتابعة ومراقبة الجنازات اخلا�صة بتلك الأطر املحلية وتوثيقها.  واأ�صارت نتائج مراقبة تلك الأن�صطة اإىل اأن تلك املبادرات املتحققة اأثناء فرتة هذه 
الن�صرة كانت ايجابية وم�صتدامة غالبًا مبا يعك�س ب�صكل وا�صح اأثر جهود ال�صندوق الجتماعي لبناء قدرات الأطر املحلية. 

�صهَرْي  بني  ال�صندوق  لعمليات  ق�صري  توقف  بعد 
وذلك  العمل،  ال�صندوق  عاود   ،2015 ومايو  اأبريل 
ب�صكل حذر، وبال�صتفادة من املوارد القليلة املتاحة اأو 
ا�صتمرت  والتي  اأي�صًا،  املحدودة  التمويل  م�صادر  من 

بالرغم من تطورات الأحداث يف البالد.
التي  امل�صاريع  بتنفيذ  العمَل  ال�صندوُق  ا�صتاأنَف  فقد 
يف  غريها  من  اأكرث  املحلية  املجتمعات  اإليها  حتتاج 
على  ال�صندوُق  ز  ركَّ حيث  ال�صعبة،  الظروف  هذه 
اأي�صًا  م�صاريع النقد مقابل العمل واملياه، والتي تتميز 
املحلية  املوارد  على  واعتمادها  الب�صيطة  بتقنياتها 
للمناطق املعنية. ونتيجة ل�صحة الوقود وارتفاع خماطر 
التنقالت، فقد عمد امل�صرفون على تنفيذ هذه امل�صاريع 

اإىل البقاِء قريبًا من منطقة امل�صروع.
كما ا�صتمر ال�صندوق يف تقدمي الدعم الفني والرعاية 
والأ�صغر،  ال�صغري  التمويل  وموؤ�ص�صات  لربامج 
وكذلك  واملهنية،  القرائية  املعرفة  م�صروع  وتنفيذ 
حثِّ املجتمعات--التي كان قد ارتبط معها من خالل 
يف  ال�صتمرار  املحلية--على  للتنمية  التمكني  برنامج 
يف  وامل�صاهمة  الذاتية،  املجتمعية  املبادرات  تنفيذ 
تخفيف معاناة ال�صكان، وخ�صو�صًا النازحني منهم اأو 

اإىل مناطقهم.
العمل يف ظل هذه  معاودة  ال�صندوق على  قدرة  ولعل 
الظروف ال�صعبة هي دليل اآخر على املرونة التي تتمتع 
التخفيف  على  وموظفيه  اإدارته  واإ�صرار  اأنظمته،  بها 

من معاناة امل�صتهدفني مهما كانت التحديات.

1,998 مبادرة ذاتية جمال�س تعاون القرى ت�صاعد يف تلبية احتياجات القرى املت�صررة من ال�صراع بـ

الأ�صغر  التمويل  �صناعة  على  اليمن  يف  الدائر  ال�صراع  تاأثري  عن  ميدانيًا  م�صحًا  للتنمية  الجتماعي  ال�صندوق  ن�صر 
التي تلقت معظم الدعم لنموها من قبل ال�صندوق منذ تاأ�صي�س ال�صندوق عام 1997. و�صلطت الدرا�صة ال�صوء على 
ا�صتجابة موؤ�ص�صات التمويل التي يدعمها ال�صندوق والتحديات التي اأحاطت عملها خالل ال�صراع. كما حددت الدرا�صة 

اأدوار ال�صندوق يف مرحلة ما بعد ال�صراع من اأجل امل�صاعدة يف النهو�س بهذه املوؤ�ص�صات من جديد.  
اأن ال�صراع قد اأحدث تاأثريًا كبريًا بهذا بقطاع التمويل الأ�صغر حتى مل تتمكن خطط الطوارئ  اأ�صارت الدرا�صة اإىل 
اخلا�صة بهذه املوؤ�ص�صات من مواجهة الأحداث القوية التي قادت نحو التدهور ال�صريع لهذا القطاع ب�صبب �صرعتها وكرب 
اأغلقت العديد من تلك املوؤ�ص�صات وفروعها و�صرحت موظفيها ور�صدت انفاقها نتيجة لتقل�س عائداتها  حجمها. وقد 
وارتفاع ن�صبة املحفظة يف خطر. وبينما تدهور اإقرا�س الأفراد امل�صتفيدين يف املناطق الآمنة ن�صبيًا، اأوقفت جميع تلك 
املوؤ�ص�صات اأو فروعها عملياتها خالل معظم اأوقات احلرب يف عدن وتعز وال�صالع وحلج و�صبوة واأبني ب�صبب ا�صتمرار 

ال�صتباكات وتعر�س املواقع الع�صكرية وخمازن ال�صالح الواقعة بالقرب من املوؤ�ص�صات للق�صف ال�صديد.
الجتماعية  التحديات  اعتبار  مع  كفوؤ  ب�صكل  القرو�س  حمافظ  ادارة  هو  املوؤ�ص�صات  لتلك  الرئي�صي  الهتمام  وكان 
والقت�صادية التي منعت الكثري من املقرت�صني من �صداد اأق�صاط قرو�صهم. ول�صوء احلظ، اأخرجت احلرب الأمور من 
�صيطرة امل�صتفيدين  وموؤ�ص�صات التمويل وال�صندوق على حد �صواء ومل يعد بالإمكان اإحداث توازن بعد اأن اأّثر ال�صراع 

على كل هوؤلء ال�صركاء.
حقيقيًا  دعمًا  الجتماعي  ال�صندوق  م  )2012-2014(،قدَّ الأ�صغر  التمويل  لقطاع  ال�صابقة  التعايف  �صنوات  خالل 
لإعادة اتزان تلك املوؤ�ص�صات بعد اأن زاد من اإقرا�صها من ما يعادل 5.7 مليون دولر عام 2012 حتى و�صل اىل 9.8 

مليون دولر عام 2014. 
*توجد وثيقة الدرا�صة يف موقع ال�صندوق باللغتني.
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اأخبار الوحدات

التعليم

موؤ�صراُت قطاع التعليم

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 - 2015(املوؤ�صر

عدد الف�صول التي مت بناوؤها اأو اإعادة تاأهيلها

6057الف�صوُل اجلديدة التي �صيَّدها ال�صندوُق

2795الف�صوُل التي اأُعيَد تاأهيلها

90008852الإجمايل

عدد التالميذ امل�صتفيدين من الف�صول اجلديدة 
التي �صيَّدها ال�صندوُق ح�صب الفئات التالية

201,600133,790اأولد

158,400108,490بنات

�صات يف التعليم النظامي  �صني واملدرِّ عدد املدرِّ
بهم ال�صندوق بح�صب النوع الجتماعي  الذين َدرَّ

)ذكور/اإناث(

100200ذكور

100226اإناث

�صني يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
بهن ال�صندوق َدرَّ

ذكور
1,000

28

2,334اإناث

�صات يف التعليم غري النظامي الالتي  عدد املدرِّ
200311اإناثمت تاأهيلهن

بها ال�صندوُق  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
بح�صب النوع الجتماعي )ذكور/اإناث(

782643ذكور

600467اإناث

تقارُب  تقديرية  بكلفة   5,272 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكمي  الإجمايل  العدُد  و�صَل 
من  منهم   %46( �صخ�س  مليون   2.81 من  اأكرث  منها  ي�صتفيُد  دولر،  مليون   762.64
الإناث(، وتتولد عنها قرابة 25 مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 4,753 

م�صروعًا بكلفة تعاقدية تتجاوُز 569 مليون دولر.

4 دورات تدريبية  - تنفيذ  - يف اطار برنامج املعرفة املهنية والقرائية  الربع، مت  وخالل 
باإجمايل  العامالت  والن�صاء  )اإناث(  العمل  عن  العاطلني  ال�صباب  من  جمموعات  لثمان 
478 متدربة من �صتة اأحياء فقرية يف مدينة املكال -حمافظة ح�صرموت، والتي بداأت يف 

27/6/2015، و�صملت 4 جمالت تدريبية وهي: اخلياطة والتف�صيل، جتميل العرائ�س، 
�صناعة البخور واحلناء، �صناعة احللويات والكيك واملعجنات.

اأي�صًا، بداأ يف املعهد الربيطاين للعلوم والتقنية يف احلديدة تنفيذ   2015 27 يونيو  ويف 
بلغ  العامالت،  والن�صاء  العمل  عن  العاطلني  ال�صباب  من  جمموعات  لأربع  تدريبية  دورة 
املحافظة،  يف  الربنامج  من  م�صتهدفة  مديريات  �صت  من  ومتدربة  متدربًا   70 عددهم 
وذلك يف جمال ا�صتخدام احلا�صوب والنرتنت والطباعة، و�صملت موا�صيع الدورة تقنية 

املعلومات، ويندوز، وورد، اإك�صل، النرتنت، باور بوينت، والطباعة العربية.

دورة تدريبية ملعلمي حمو االأمية - حلج
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ال�صحة

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع قطاع ال�صحة اإىل 1,218 بكلفة تقديرية تتجاوُز 
108.64 مليون دولر، ي�صتفيُد منها مبا�صرًة اأكرُث من 7.8 مليون �صخ�س )64% منهم من 
الإناث(، وتتولد عنها قرابة 2.32 مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 1,107 

م�صاريع بكلفة تعاقدية تتجاوُز 71.53 مليون دولر.

برنامج تعزيز خدمات ال�صحة االإجنابية
مت اجناز م�صروع تدريب 20 قابلة جمتمع على الرعاية املجتمعية ل�صحة الم والوليد من 
مديريتي املخادر وال�صدة )حمافظة اإب(، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات املتدربات 
والوليد،  لالم  املجتمعية  ال�صحية  والرعاية  التوليدية  والطوارئ  والوليد  الم  رعاية  يف 

وبالتايل حت�صني وتعزيز خدمات رعاية الم والوليد التي تقدمها القابالت �صواء يف املرافق 
ال�صحية او يف اطار املجتمع املحلي مبا�صرة.

برنامج تعزيز خدمات ال�صحة النف�صية
اأجنز ال�صندوق م�صروع تدريب كوادر طبية على الرعاية النف�صية يف حمافظة اإب. ويهدف 
عدة  من  الأولية  ال�صحية  الرعاية  اإطار  يف  عاملني  عامًا  طبيبًا   20 تدريب  اىل  امل�صروع 
النف�صي وكيفية اعداد  املر�س  اإدارة  مراكز وم�صت�صفيات من املحافظة، وذلك على كيفية 
الطب  الكامل يف  الدليل  بح�صب  اإحالة  او  او عالج  ار�صاد  املنا�صبة من  العالجية  اخلطط 
النف�صي، وبالتايل يتحقق هدف ادماج خدمات ال�صحة النف�صية يف اإطار خدمات الرعاية 

ال�صحية الأولية، وهو من اهم اهداف ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�صية.

موؤ�صراُت قطاع ال�صحة
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 - 2015)املوؤ�صر

10098عدُد املرافق ال�صحية التي مت بناوؤها اأو اأعيد تاأهيلها اأو متَّ جتهيزها

5069عدُد املرافق ال�صحية التي مت تاأثيثها اأو جتهيزها

بهنَّ ال�صندوُق 2,0002,038عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ ال�صندوُق 240255عدد قابالت املجتمع الالتي َدرَّ

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تدريبـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

300231ذكور

300203اإناث

عدد كوادر الرعاية ال�صحية الأولية التي متَّ تاأهيلـُها من ِقَبل 
ال�صندوق )ح�صب النوع الجتماعي: ذكور / اإناث(

1,1251,429ذكور

750865اإناث
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احلماية االجتماعية

بلغ العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع 718 بكلفة تقديرية تقارُب 38 مليون دولر، 
ي�صتفيُد منها حوايل 185 األف �صخ�س )39% منهم من الإناث(، وتتولد عنها قرابة 0.9 
مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 682 م�صروعًا بكلفة تقارُب 29.6 مليون 

دولر.

التاأهيل املجتمعي
جمتمعي  تاأهيل  برنامج  تاأ�صي�س  تعزيز  اإىل  هدف  م�صروع  اإجناز  الثاين  الربع  خالل  مت 
مبديرية بالد الطعام يف  حمافظة رميه من خالل  توعية الأهايل وت�صكيل جلنة جمتمعية 
للتاأهيل املجتمعي مكونة من ممثل ملكتب الرتبية ومكتب ال�صحة واملجل�س املحلي ومعلمي 
ومن  تنفيذه،  ومتابعة  امل�صروع  اإدارة  بغر�س  املديرية  من  اعاقة  ذوي  واأ�صخا�س  مدار�س 

ثـَمَّ اختيار عامالت وعاملي التاأهيل الذين �صيقومون بتدريب وتعليم وتاأهيل الأطفال ذوي 
العاقة، وبعدها يتم تدريب جلنة التاأهيل املجتمعي يف اجلانب الإداري واملحا�صبي، وكذلك 
اعداد  واآليات  املجتمعي  والتاأهيل  الإعاقة  مفاهيم  حول  التاأهيل  وعامالت  عاملي  تدريب 
وتنفيذ م�صح ميداين �صريع لالأ�صخا�س ذوي العاقة، وكيفية تنفيذ امل�صح وحتليل بياناته، 
وكذا يف اأ�ص�س ومبادئ التدخل املبكر والتعليم املبكر )برنامج البورتاج( والكت�صاف املبكر 
التاأهيل  برنامج  مقر  وتاأثيث  جتهيز  على  عالوة  الطبيعي...  والعالج  النمائي  والتاأخر 
فحو�صات  واجراء  الطبيعي  العالج  وادوات  ومعدات  والجهزة  املكتبي  بالأثاث  املجتمعي 
العاقة  نوع  لتحديد  املديرية  امل�صح يف قرى  �صملهم  الذين  الأطفال  لكل  ت�صخي�صية  طبية 

والعالج اأو التاأهيل املنا�صب لها.

املياه واالإ�صحاح البيئي 

موؤ�صراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 - 2015)املوؤ�صر

عدد الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة
2,5003,159اأولد

2,5003,591بنات

قطاع املياه

و�صل العدُد الإجمايلُّ الرتاُكميُّ مل�صاريع القطاع )منذ عام 1997 وحتى نهاية �صهر يونيو 
م�صاهمة  )�صاملة  دولر  مليون   430.4 تتجاوز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   2015( 2,295
ا�صتفادًة مبا�صرًة  ي�صتفيَد منها  اأْن  ُع  َوُيَتَوقَّ 212 مليون دولر تقريبًا(،  البالغة  امل�صتفيدين 
ر  ُتقدَّ الإناث(، وتنجُم عنها فر�س عمل موؤقتة  4.14 مليون �صخ�س )ن�صفهم من  قرابة 
بحوايل 9 ماليني يوم عمل. وقد مت اإجناز 1,861 م�صروعًا بكلفة تعاُقدية بلغت 150.14 

مليون دولر )وهي م�صاهمة ال�صندوق فقط(.

وي�صمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية:
 3 على  يحتويان  م�صروعني  اإجناز  مت  م�صقوفة(:  عامة  )خزانات  الأمطار  مياه  ح�صاد   

خزانات، ب�صعة تخزينية قدرها 5,600 مرت مكعب، و2 مناهل عامة، و3 اأحوا�س تر�صيب، 
 443 بلغت  ال�صندوق  لتقريب اخلدمة )مب�صاهمة من  الأنابيب  و1,260 مرتًا طوليًا من 

األف دولر خلدمة 2,127 �صخ�صًا(.

 10 اإجناز  الربع  منزلية(: مت خالل  املنازل )خزانات  اأ�صطح  االأمطار من  مياه  ح�صاد   
م�صاريع حتتوي على 1,992 خزانًا ب�صعة اإجمالية قدرها 99,189 مرتًا مكعبًا، ومب�صاهمة 
من ال�صندوق بلغت 2.3 مليون دولر خلدمة اأكرث من 18 األف �صخ�س، بينما بلغت م�صاهمة 

املجتمع املحلي التقديرية بحدود 6.2 مليون دولر.
يتم جتميعها يف خزانات  العيون، حيث  مياه  على  امل�صاريع  هذه  تعتمد  ال�صطحية:  املياه   

مغلقة، وِمْن َثمَّ نقلها عرب اأنابيب )غالبًا بالن�صياب الطبيعي( اإىل امل�صتفيدين.
مت خالل هذا الربع اإجناز م�صروع واحد يحتوي على خزانني، واأنابيب بطول اإجمايل ي�صل 
خلدمة  دولر  األف   157,544 بلغت  ال�صندوق  من  مب�صاهمة  وذلك  مرتًا،   9,534 اإىل 

تعليم وتاأهيل البكم - عمران
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موؤ�صراُت  قطاع املياه

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 - 2015)املوؤ�صر

نة 516,000712,864احل�صول على املاء: عدد الأفراد الذين يح�صلون على م�صادر مياه حم�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,790,0002,616,100حجم املياه املح�صَّ

نة املخزونة )مرت مكعَّب( 1,510,0001,838,602حجم املياه غري املح�صَّ

موؤ�صراُت قطاع االإ�صحاح البيئي

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو  2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 - 2015)املوؤ�صر
احل�صوُل على خدمات ال�صرف ال�صحي: عدُد الأفراد الذين متَّ تزويدهم 

ٍن 200,000224,594بخدمة �صرٍف �صحيٍّ حم�صَّ

170656عدُد املجتمعات املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�صوف

1,362 م�صتفيدًا.
للم�صاريع،  ادارة  غرفتي  على  يحتويان  م�صروعني  اإجناز  الربع  خالل  مت  اجلوفية:  املياه 
لتوزيع  اأمتار، وخزانني برجيني   20,210 واأنابيب بطول  ووحدة �صخ، و3 غرف حماب�س، 
املياه ب�صعة 150 مرتًا مكعبًا، و613 تو�صيلة منزلية، وبتكلفة بلغت 341 األف دولر خلدمة 

4,904 م�صتفيدين مبا�صرين.

برنامج مواجهة �صحة املياه
  و�صل اإجمايل امل�صاريع املنجزة يف هذا الربنامج اإىل 144 م�صروعًا بكلفة اإجمالية تقارُب 

18.2 مليون دولر )وهي م�صاهمة ال�صندوق فقط( وذلك خلدمة 154 األف �صخ�س.

التوا�صل مع ال�صركاء
ال�صحي  وال�صرف  املياه  ال�صهرية ملجموعة  املياه م�صاركتها يف الجتماعات  ُل وحدة  ُتوا�صِ
والنظافة )وا�س(، كما توايف من�صق املجموعة بالتقارير ال�صهرية حول اإجنازات ال�صندوق 
يف هذا املجال. كما توا�صل اجتماعاتها التن�صيقية مع كافة ال�صركاء العاملني يف قطاع املياه 

يف اليمن )حيثما اأمكن(.

قطاع االإ�صحاح البيئي
 46 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة  م�صروعًا   412 القطاع  مل�صاريع  الرتاُكميُّ  الإجمايلُّ  العدُد  بلغ 
مليون دولر )ت�صل م�صاهمة ال�صندوق منها اإىل حوايل 39.71 مليون دولر(، وُيتوقُع اأْن 
ي�صتفيَد من هذه امل�صاريع اأكرث من 3.6 مليون �صخ�س )ن�صفهم من الإناث(، وتنجُم عنها 
24.5 مليون  اإىل  بكلفة ت�صُل  351 م�صروعًا  اإجناز  يوم عمل. وقد مت  1.4 مليون  حوايل 

دولر تقريبًا.

برنامج املياه وال�صرف ال�صحي يف اأبني
جميُع امل�صاريع يف هذا الربنامج-- وعددها الإجمايل 43: منها 38 م�صروع مياه و5 م�صاريع 
12 مليون يورو )ما  لٌة من منحة بنك التنمية الأملاين البالغة قيمتها  �صرف �صحي--مُموَّ
يعادل 15.6 مليون دولر وقت توقيع التفاقية(. وقد متَّ اإجناُز 10 من م�صاريع املياه، وبقية 
م�صاريع القطاعني ما زالت حتت التنفيذ. وبلغ ال�صرف على هذه امل�صاريع مبلغ 7.7 مليون 

دولر بنهاية هذا الربع.

م�صروع البنية التحتية )�صبام/ح�صرموت(
و�صل الإجناز الرتاُكمي للم�صروع حتى نهاية يونيو 2015 اإىل %96.3.

خزانات عامة - تعز



6ال�صندوق االجتماعي للتنمية

موؤ�صراُت املياه للتنمية الزراعية  
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة (2011 - 2015)املوؤ�صر

�صة للزراعة والرثوة احليوانية ال�صعة التخزينية للمياه املخ�صَّ
3,000,0003,674,718 ) مرت مكعب(

2000998امل�صاحة الإجمالية امل�صمولة بالري )هكتار (

امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي متت اإعادة 
600140تاأهيلها )هكتار (

 58.1 تقارُب  تقديرية  بكلفة   440 اإىل  القطاع  مل�صاريع  الرتاُكمي  الإجمايل  العدُد  ي�صُل 
األف �صخ�س )46% منهم من   461 ا�صتفادة مبا�صرة حوايل  ي�صتفيُد منها  مليون دولر، 
الإناث(، وتتولد عنها حوايل 1.44 مليون فر�صة عمل. من هذه امل�صاريع، متَّ اإجناُز 308 

م�صاريع بكلفة تعاقدية تقارُب 22 مليون دولر.

وخالل الربع الثاين، نفذ ال�صندوق الجتماعي )مُمثَّاًل بوحدة الزراعة والتنمية الريفية( 
عددًا من الن�صطة يف عدة جمالت على النحو التايل:

م�صروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
ينفذ امل�صروع يف حمافظات حجة واملحويت واحلديدة وحلج و�صنعاء، حيث مت اختيار23 
مديرية يف هذه املحافظات بناًء على موؤ�صرات الفقر ودرجة اعتماد ال�صكان على الزراعة 
املطرية. وُيتوقع اأن ي�صل عدد امل�صتهدفني اإىل 100 األف اأ�صرة. يهدف امل�صروع اىل امل�صاهمة 
يف التخفيف من الفقر وحت�صني ادارة امل�صادر الطبيعية، وذلك من خالل م�صاعدة املنتجني 
تقوية  املزارعني من  الفقراء يف حت�صني منتجاتهم وحماية موجوداتهم، ومتكني  الريفيني 
وحت�صني اأنظمة عمليات الإنتاج الزراعي واحليواين واأنظمة الت�صويق التقليدية يف املناطق 

الزراعية واملطرية، وكذا من خالل ح�صاد املياه واحلفاظ على الرتبة.
وقد مت اغالق امل�صروع يف نهاية �صبتمرب 2014 بعد ا�صتكمال تنفيذ جميع ان�صطته املقرة 
والتي حتقق الهداف املر�صومة اعاله. وبعد ذلك، ا�صتمر ا�صتكمال بقية الأعمال بتمويل من 

م�صادر ال�صندوق الجتماعي، حيث مت خالل الربع تنفيذ وا�صتكمال اإجناز ما يلي:

احلواجز
بتكلفة  الراهنة(  الظروف  ب�صب  اإجنازها  يت�صنَّ  )مل  التنفيذ  حتت  حاجزا   20 يزال  ما 
3.7 مليون مرت مكعب  التخزينية حوايل  3.33 مليون دولر، وتبلغ �صعتها  فعلية تبلغ نحو 
ي�صتفيد  كما  هكتارًا.   1،042 احلواجز  الري مبياه هذه  من  امل�صتفيدة  الرا�صي  وم�صاحة 
من هذه احلواجز 38,183 مزارعًا، ومنها 3 حواجز لل�صرب �صعتها التخزينية 260 األف 
مرت مكعب. وما يزال 6 م�صاريع موافق عليها يف انتظار التمويل للبدء يف تنفيذها )بكلفة 
تقديرية تزيد على 2.1 مليون دولر(، حيث تتجاوز �صعتها التخزينية الجمالية 575 األف 
املتوقعني  امل�صتفيدين  وعدد  هكتارًا،   289 امل�صتفيدة  الزراعية  امل�صاحة  وتبلغ  مكعب،  مرت 

11856 �صخ�صًا.

امل�صاقط املائية والزراعة املطرية
يف حمافظة حجة، مت ال�صتالم النهائي مل�صروع خزان �صقي احليوانات يف جمتمع ال�صوفة 
مبديرية م�صتبا. ومت كذلك ال�صتالم النهائي مل�صروع خزان ح�صاد مياه ل�صقي احليوانات يف 
منطقة املعلقة يف املديرية. كما مت ال�صتالم النهائي خلزان �صقي احليوانات ملجتمع ال�صربة 

يف مديرية خريان املحرق، وكذلك ال�صتالم النهائي مل�صروع حت�صني البنية التحتية ل�صوق 
جالجل يف مديرية املغربة.

املائي  امل�صقط  تاأهيل  اعادة  مل�صروع  املياه  برك ح�صاد  ا�صتالم  املحويت، مت  ويف حمافظة 
الجمالية  التخزينية  �صعتها  خزانًا،   18 عددها  والبالغ  الثانية(  )املرحلة  جمرب  لوادي 

1,450 مرتًا مكعبًا.

منطقة  يف  الزراعية  الرا�صي  حلماية  جدران  باإن�صاء  كذلك  الجتماعي  ال�صندوق  وقام 
حمايتها  مت  التي  الزراعية  امل�صاحات  اجمايل  بلغ  حيث  ماأرب(،  )حريب،  وال�صيح  ثيب 
ال�صالبه  مع�صرى يف  وادي  زراعية يف  اأرا�ٍس  ان�صاء جدران حلماية  كما مت  128 هكتارًا. 

)القحيطة، حريب، ماأرب(، بلغت م�صاحة الرا�صي التي مت حمايتها 50 هكتارًا.
 

الربنامج التجريبي لالدخار واالقرا�س 
الن�صاء  من  الفقرية  الأُ�َصر  م�صتهدفًا  املحلية،  املجتمعات  متكني  اىل  الربنامج  يهدف 
والرجال، وذلك من خالل اهداف فرعية تتمثل يف ت�صجيع عملية الدخار وتراكم الموال 
الريفية والرتويج من اجل اجلذب نحو فكرة الدخار  وت�صغيلها ذاتيًا، وحتفيز املجتمعات 
لبنوك  ك�صمانات  وذلك  املدخرات  جتميع  �صيا�صة  وتعزيز  الذاتي،  والعتماد  والقرا�س 
التمويل وتنفيذ م�صروعات وجمموعات الدخار والقرا�س الر�صمية وغري الر�صمية، ف�صاًل 
املراأة  م�صاركة  وزيادة  الفقرية،  ال�صر  الدخل من  ملنخف�صي  �صلوكيات جديدة  ادخال  عن 
يف العملية النتاجية للنهو�س بالواقع الزراعي والقت�صادي، وكذا تاأ�صي�س وتطوير م�صاريع 

�صغرية مدرة للدخل.

كال  )من  اآلف   6 اأع�صائها  عدد  بلغ  واإقرا�س،  ادخار  جمموعة   202 تكوين  مت  وقد 
اجلن�صني(.

وخالل الربع، مت متابعة املجموعات مكتبيًا وميدانيًا، حيث ما زالت غالبية املجموعات تعمل 
رغم الظروف احلالية. وقد بلغ الدخار لـ161 جمموعة حوايل 10.8 مليون ريال. كما مت 
تزويد املجموعات يف حمافظتـَْي حجة واملحويت مبائة �صندوق خا�س لالدخار، ومت جتهيز 

50 �صندوقًا �صيتم توزيعها ملجموعات يف حمافظتـَْي �صنعاء واحلديدة.
هناك العديد من املجموعات بادر اأع�صاوؤها ذاتيًا يف امل�صاركة يف اإدارة الربنامج ومتويل 
)قرية  ال�صالم  ملجموعة  بالع�صل  املتاجرة  م�صروع  منها  مدخراتها،  من  �صغرية  م�صاريع 
حجب، مديرية اخلبت( وم�صروع ا�صدار ن�صرات توعية بفكرة الدخار والقرا�س يف او�صاط 

املجتمعات والتي قامت بها جمموعة التنمية يف املحويت.

الزراعة والتنمية الريفية
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التدريب والدعم املوؤ�ص�صي

خالل  من  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املوؤ�ص�صي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  يف  التدخالُت  تهدُف 
التدريب وبناء القدرات الب�صرية واملوؤ�ص�صية ل�صركاء ال�صندوق من ال�صت�صاريني، واللجان 
احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلية،  وال�صلطات  والفنيني،  املقاولني،  و�صغار  املجتمعية، 
يف  املتمثلة  ال�صندوق  باأهداف  اأن�صطتهم  ترتبط  والذين  الخ،  احلكومية...  واملوؤ�ص�صات 

التنمية املحلية والتخفيف من الفقر.

و�صَل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع التدريب اإىل 1،046 بكلفة تقديرية تقارُب 
من  منهم   %38( �صخ�س  األف   164 حوايل  منها  ي�صتفيَد  اأن  ُيتوقع  دولر،  مليون   27.6
940 م�صروعًا بكلفة  اآلف يوم عمل. وقد مت اجناز   405 اأكرث من  الإناث(، وتتولد عنها 

تعاقدية تتجاوز 15.8 مليون دولر.

وبلغ العدد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع قطاع الدعم املوؤ�ص�صي 659 بكلفة تقديرية تقارُب 
من  منهم   %47( �صخ�س  األف   756 حوايل  منها  ي�صتفيَد  اأن  ُيتوقع  دولر،  مليون   40.8
الإناث(، وتتولد عنها قرابة 921 األف يوم عمل. وقد مت اإجناز 589 م�صروعًا بكلفة تعاقدية 

تقارُب 21.3 مليون دولر.

برنامج التمكني للتنمية املحلية 
اواًل: دور االطر املجتمعية يف الو�صع الراهن

يف حمافظات �صنعاء واملحويت وماأرب واجلوف وحجة واحلديدة وتعز واإب وذمار والبي�صاء، 
بالت�صجيل  القيام  على  العزل  وجلان  القرى  تعاون  وجمال�س  التنموية  اللجان  دور  تركز 
واحل�صر والح�صاء جلميع النازحني، وامل�صاهمة يف تهيئة مراكز اليواء لهم، وامل�صاركة يف 
توزيع املعونات الن�صانية للنازحني يف مراكز اليواء، وتقدمي �صالل غذائية لهم، بال�صافة 
اإىل ا�صتقبال ومعاجلة املر�صى من املقيمني والنازحني، وكذلك ت�صكني النازحني من ابناء 
املديريات املت�صررة من احلرب، وامل�صاهمة يف توفري حياة كرمية لهم. كما مت اإعداد قاعدة 
بيانات عن النازحني وال�صر املعدمة بالتن�صيق مع ال�صلطات املحلية وبع�س منظمات املجتمع 
للموا�صي  اأعالف  �صرف  وكذا  والنازحة،  املت�صررة  لالأ�صر  مالية  مبالغ  و�صرف  املدين، 
وحافظات مياه وقطارات ملياه ال�صرب للنازحني واملت�صررين واملعدمني، وكذا �صرف دقيق 
وزيت. كما قامت جمال�س تعاون القرى بتنفيذ املبادرات الذاتية وفق اخلطط املعدة لذلك 
)ك�صيانة الطرق وعمل حماية لبع�س البار وف�صول حمو المية( وكذلك عقد دورات يف 
الن�صطة  العديد من  العزل  تنمية  الأولية. كما نفذت جلان  والإ�صعافات  ال�صحي  التثقيف 
م�صاندة  وكذلك  امليدانية(،  الفرق  خروج  بعد  من  امل�صتمرة  الذاتية  املبادرات  )كتنفيذ 
ال�صلطة املحلية يف جتهيز ك�صوفات النازحني وعقد الجتماعات ال�صهرية املنتظمة وتوثيقها.

ثانياً: ا�صتمرارية االطر يف تنفيذ املبادرات الذاتية
جتلت ا�صتمرارية ودور الطر املجتمعية التنموية  )جمال�س تعاون القرى - اللجان التنموية 
للعزل( امل�صكلة يف مديريات التمكني مب�صاندة ال�صندوق الجتماعي للتنمية حيث ن�صطت 
يف  ا�صتمراريتها  خالل  من  البالد  بها   متر  التي  ال�صعبة   الظروف  ظل  يف  فعال   ب�صكل 
تنفيذ مبادرات ذاتية  نوعية  دون تدخل ال�صندوق فيها  وابرز الدوار التي قامت بها تلك 
والدوار  املبادرات  وهذه  لتوفري متطلباتهم  والتن�صيق  وا�صتقبالهم  النازحني  الطر ح�صر 
الطر  تلك  دور  ان  وكما    ، اأجلها  ت�صكلت من  التي  املجتمعية  الطر  تلك  هي �صمن مهام 
�صاهم ب�صكل فعال حتقيق انتفاع حقيقي للنا�س وتعزيز قيم التعاون والتكافل وجاء تنفيذ 
والقيادات  املدين  املجتمع  املحلية ومنظمات  ال�صلطة  والعمل مع  بالتن�صيق   املبادرات  هذه 
التنموية يف  املجتمعية  الطر  ذاتية من خالل  مبادرة   1,998 تنفيذ  وقد مت  الجتماعية. 
34 مديرية يـُنفذ فيها برنامج التمكني يف 11 حمافظة، وذلك بكلفة تقارب 155.3 مليون 
جماٍر،  وعمل  طرق،  ا�صالح  على  املبادرات  هذه  يف  املنفذة  الأعمال  ا�صتملت  حيث  ريال، 

وتقدمي معونات ان�صانية للنازحني، وتوفري مياه، وعقد دورات تدريبية �صيفية.

برنامج روافد 
من  الإناث(  من   212 )منهم  �صخ�صا   559 من  اأكرث  هناك   ،2015 عام  بداية  منذ 
خمرجات برنامج روافد ح�صلوا على فر�س عمل ق�صرية مع عدد من موؤ�ص�صات ومنظمات 
املجتمع املدين املحلية والدولية العاملة يف اليمن. كما ح�صل 179 �صخ�صًا )77 اإناث( من 
خمرجات الربنامج على فر�س عمل طويلة مع عدد من موؤ�ص�صات ومنظمات املجتمع املدين 

املحلية والدولية العاملة يف اليمن .
ومتثلت اأهم اأدوار �صباب روافد خالل احلرب يف مبادرات منا�صري روافد )عمل تطوعي 
اإىل  ت�صل  تقديرية  بتكلفة  مبادرة   30 تنفيذ  متطوعًا/ة  يف   40 �صارك  وميداين(، حيث 
357.8 األف ريال ميني، و�صملت املبادرات التعليم )حمو اأمية ، تخفي�س ن�صب الت�صرب(، 
ودعم بع�س املرافق احلكومية )اإ�صالح بع�س الأثاث التالف واإعادة ا�صتغالله(، �صراء بع�س 
الريفية، وكذا  تاأهيل بع�س الطرق  واإعادة  الريفية،  املعدات للمراكز ال�صحية يف املناطق 
اأعمال الت�صجري ، تدريب ال�صبان الآخرين، حمالت تنظيف ، حمالت توعية �صحية ، اإن�صاء 
جمعيات �صبابية جديدة، تربعات مثل التربع بالدم ، م�صاعدة الفقراء، م�صاعدة النازحني 

واإيواوؤهم...

ومنذ بداية ال�صراعات الع�صكرية يف اليمن وبناء على املتابعة امل�صتمرة ملخرجات برنامج 
قاموا  روافد  برنامج  خمرجات  من  762 �صخ�صًا  على  يزيد  ما  هناك  اأن  تبني  روافد، 
النازحني  مب�صاعدة  القيام  منها  جمالت  عدة  �صمن  مناطقهم  يف  تطوعية  اأعمال  بعدة 
ت�صكينهم  وت�صهيل  باإيوائهم  ب�صبب احلرب  وم�صاكنهم  مناطقهم  تاأثرت  الذين  النا�س  من 

موؤ�صراُت التدريب والدعم املوؤ�ص�صي
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 - 2015(املوؤ�صر

1,5003,983عدُد جمال�س القرى التي متار�س اأعمالها بفعالية

عدُد املتطوعني ال�صباب الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
جماالت خمتلفة )ح�صب النوع االجتماعي(

2,500ذكور

1,500اإناث

عدُد اأع�صاِء ال�صلطة املحلية الذين درَّبهم ال�صندوُق يف اإطار برنامج 
1,5004,868التمكني للتنمية املحلية

عدُد االأفراد واال�صت�صاريني واملقاولني الذين درَّبهم ال�صندوُق يف 
3,0006,242مهارات حتفيز امل�صاركة املجتمعية

9055عدُد املنظماُت غري احلكومية التي دعمها ال�صندوُق

9050عدُد ال�صلطات املحلية التي دعمها ال�صندوُق

عات املجتمعية التي دعمها ال�صندوُق 2,5001,832عدُد التجمُّ
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الغذائية  ال�صلة  توزيع  الإغاثية يف  وامل�صاهمة مع عدد من اجلهات  وبيوتهم،  يف مناطقهم 
للنازحني يف مناطقهم، وامل�صاهمة يف تفعيل دور املجتمعات امل�صت�صيفني للنازحني وتقدمي 
يد العون لإخوانهم ممن نزحوا اإىل مناطقهم، وكذلك امل�صاهمة يف اإعداد وجتهيز بيانات 
دقيقة حول اأ�صماء املوؤ�ص�صات التي تاأثرت باحلرب واإر�صال عدد من ال�صور التاأكيدية على 
�صحة البيانات، ف�صاًل عن امل�صاهمة يف اإر�صال بيانات ومعلومات حول اأعداد النازحني يف 

مناطقهم وكذا حول اأ�صماء املناطق امل�صت�صيفة للنازحني )كاًل يف منطقته(.

برنامج التدخل املتكامل
 32 تتجاوُز  تقديرية  بكلفة   340 اإىل  الربنامج  مل�صاريع  الرتاكمي  الإجمايل  العدُد  و�صَل 
مليون دولر، ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها حوايل 313 األف �صخ�س )51% منهم من الإناث(، 
وتتولد عنها قرابة 792 األف يوم عمل. وقد مت اجناز 239 م�صروعًا بكلفة تعاقدية تقارب 

15.5 مليون دولر.
خالل الربع مت اجناز م�صاريع 220 �صقاية خا�صة، ومتابعة امل�صاريع حتت التنفيذ، والنتهاء 
من اإعداد دليل املدار�س املعززة لل�صحة، ومراجعة وتطوير الأدلة التنفيذية للربنامج، وكذا 
يف  ال�صندوق  لدور  خطة  واإعداد  �صنعاء،  يف  التلوث  لتخفيف  م�صروع  تطوير  يف  امل�صاركة 
الأو�صاع احلالية )اإعادة الإعمار، جهود التعايف(، ف�صاًل عن اإعداد تقرير عن اآثار الأزمة 
ن�صر  بني  يف  واحد  هكتار  مل�صاحة  الري  �صبكة  وتنفيذ  امل�صتهدفة،  الريفية  املناطق  على 
)حجة( كحقول اإي�صاحيه للمزارعني، وكذا تنفيذ حقل اإي�صاحي لزراعة النخيل يف منطقة 

املتينة التحيتا )احلديدة(.

جمعية العتنة - حر�س
وهي اإحدى اجلمعيات الرائدة يف املناطق الريفية والتي كانت قبل �صنوات اإحدى اللجان 
تقوم  تنموية  جمعية   واأ�صبحت  املتكامل،  التدخل  برنامج  قبل  من   اأن�صئت  التي  التنموية 
لل�صلطة املحلية يف مديرية  املناطق فقرا و�صريكا فاعال  اأكرث  التنموية يف  امل�صاريع  باإدارة 
التي  العالية  الراهنة قدراتهم  الأو�صاع  اأع�صاء اجلمعية يف ظل  اثبت  - حجة وقد  حر�س 
اكت�صبوها من العمل مع ال�صندوق الجتماعي يف اإدارتهم للو�صع بعد تعر�س عزلة العتنة 
نطاق  يف  تقع  التي  احلدودية  املناطق  من  كونها  كبرية   اأ�صرار  اإىل  حر�س  مديرية  يف 
املواجهات، حيث نزح ال�صكان من خمتلف القرى، وكان جلمعية العتنة دور كبري يف احلفاظ 
ب�صكل خا�س  العتنة   للنازحني من عزلة  بيانات  قاعدة  اإعداد  وكذلك يف   امل�صاريع،  على 
ومديرية حر�س ب�صكل عام، وكذا يف اإعداد مقرتحات مل�صاريع اإغاثية،  والتوا�صل مع عدد 

من املنظمات لتقدمي الدعم للنازحني.

دور اللجان التنموية والتكوينات املجتمعية يف ما يتعلق بالنازحني
اإعداد قاعدة بيانات عن النازحني يف املناطق التي نزح منها اأو اإليها.	 
التن�صيق مع اجلهات وفاعلني اخلري من جتار اأو �صخ�صيات اجتماعية لدعم النازحني 	 

على �صبيل املثل بروم ميفع ح�صرموت والعتنة حجة  املتينة احلديدة.
ا�صتقبال النازحني وتوزيعهم على القرى او اإيجاد مواقع منا�صبة ح�صب الإمكانات..	 
املتينة 	  مثل  للنازحني  املجتمعية يف عمل ع�ص�س كم�صاكن  املبادرات  املواطنني على  حث 

احلديدة- وبني ح�صن عب�س 
  تنفيذ اأن�صطة التوعية ال�صحية والبيئية للنازحني ) يف بني ح�صن نازحني العتنة(	 
�صلتهم 	  توزيع  ا�صتهدافهم يف  تهامة اخلريية �صمن مناطق  �صنابل  التن�صيق مع جمعية   

الغذائية )اللجنة التنموية يف منطقة املتينة(
 التن�صيق مع موؤ�ص�صة اليمن للتدريب والتنمية بتجميع ملبو�صات وتوزيعها بالعزلة 	 
 التن�صيق من قبل اللجنة التنموية مع احد جتار الأقم�صة لدعم العزلة بطاقات اأقم�صة 	 

وتوزيعها على الفقراء يف عزلة املتينة .
  التن�صيق مع التجار وفاعلي اخلري يف عدد من املناطق لتقدمي العون للنازحني.	 

امل�صاركة املجتمعية
التفعيل املجتمعي  ـ دليل  التوعية املجتمعية وامليدانية  اأدلة ومواد تدريبية )دليل  اإعداد  مت 
وتنظيم املجتمع املحلي ـ  مراجعة دليل العمل امليداين يف امل�صاركة املجتمعية ـ دليل الإت�صال 

التنموي يف اإطار التنمية(.

فرع حجة
النازحني  معلومات عن  لتقدمي  امل�صتفيدين  التنموية وجلان  اللجان  بع�س  مع  التوا�صل  مت 
امل�صاريع  ومراجعة  اأر�صفة  جرى  كما  مل�صاعدتهم.  بها  قاموا  التي  والأن�صطة  واأو�صاعهم، 
مت  التي  ال�صريع  التقييم  درا�صات  تقارير  كافة  مراجعة  وكذا  ح�صاباتها،  واإغالق  املنجزة 
التوا�صل مع بع�س  اأي�صًا  لها. ومت  بيانات  بعمل قاعدة  والبدء   2014 تنفيذها خالل عام 

الأطر املجتمعية وكذلك ا�صت�صاريي امل�صاركة املجتمعية.
املياه،  م�صاريع عدة يف  العمل يف  تكملة  املجتمعية  التعاقدات  بع�س جلان  اأدوار  اأهم  ومن 
وال�صراف على امل�صاريع التي توقفت وار�صاد امل�صتفيدين علي كيفية احلفاظ عليها ايل ان 
يتم ا�صتئناف العمل فيها، وكذلك جمع بيانات عن النازحني يف عدة مديريات عن طريق 
اللجان املجتمعية وتوزيع م�صاعدات لهم. كما ا�صتملت اأن�صطة اللجان على �صيانة الطريق 

التي مت تدمريها بوا�صطة المطار وبالذات التي مت بناوؤها من ال�صندوق.

فرع املكال
اإحداهما يف جمال اخلو�س مبديريه حجر، والثانية يف جمال  مت عقد دورتني تدريبيتني، 
و�صبوة  )ح�صرموت  حمافظات   3 من  وا�صت�صارية  ا�صت�صاريًا  لـ30  املجتمعية  امل�صاركة 

واملهرة(.
وتعرث ا�صتكمال بع�س امل�صاريع يف فرع املكال، وذلك لأ�صباب عدة:

 الأو�صاع الأمنية يف تلك الفرتة مل ت�صمح بتنفيذ اأي دورات اىل وقتنا الراهن 	 
 انعدام ماده البرتول والديزل مما ي�صعب علينا احلركة والتنقل من مكان اىل اخر اىل 	 

وقتنا احلايل، حيث ارتفعت اأ�صعار املوا�صالت 3 ا�صعاف عن ال�صابق.
10 �صاعات يف اليوم حيث ان اجلو حار جدا ويف فرته من 	   انطفاء الكهرباء اأكرث من 

الفرتات و�صلت اىل )24( �صاعة اىل وقتنا احلايل 
 ا�صتمرار انقطاع املاء، حيث ل ت�صل املياه اىل البيوت ال بعد كل )3( اأيام نتيجة قلة 	 

خزانات املياه بعد ازدحام النازحني اىل وقتنا الراهن 
 جميع البنوك مغلقه، مما اأدى اإىل �صعوبة �صحب اأي مبلغ لعمل اأي دورة تدريبية.	 
 انقطاع خدمات ات�صال.	 

بع�س الأن�صطة املجتمعية الثانوية التي نفذت يف فرع املكال للتخفيف من معاناة النازحني  :
 عمل ور�صة عمل لتحديد احتياج النازحني للفرق املتطوعة للعمل.	 
يتم 	  التربعات  وهذه  املكال  مدينه  اأهايل  من  �صنط(  اأحذية،  تربعات )مالب�س،   جمع 

يتم كوي هذه املالب�س  املنا�صب منها، ثم  والبحث عن  املوؤ�ص�صة ثم فرزها  ا�صتقبالها عرب 
التعاقدات  جلان  طريق  عن  للنازحني  لتوزيعها  وذلك  بال�صتيكية  اأكيا�س  يف  وو�صعها 

املجتمعية.
 تنظيف مراكز الإيواء التي �صت�صتقبل النازحني.	 
المل 	  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  النازحني  عدد  عن  البيانات  وح�صر  جمع  يف  امل�صاهمة   

الثقافية الجتماعية الن�صوية.
 توفري اأدوات التنظيف للحفاظ علي نظافة ال�صكن.	 
وت�صكيل 	  لهم،  �س  ُخ�صِّ الذي  ال�صكن  للنازحني يف  البيانات  امل�صاهمة يف جمع وح�صر   

بالتعاون مع فريق  جلان داخل هذا املخيم )جلان نظافة، جلان طبخ، جلان حرا�صات ( 
ح�صرموت حلماية الطفل واإدارة املخيم )جلنة اإغاثة بح�صرموت(.

 امل�صاهمة يف جمع وح�صر بيانات عن عدد النازحني برو�صة حي  فوه القدمية، وهو مبنى 	 
مت بناوؤه من قبل ال�صندوق الجتماعي للتنمية /فرع املكال.

الن�صوية، 	  الجتماعية  الثقافية  الأمل  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  النازحني  احتياج  حتديد   
وم�صاعدة اإدارة املخيم بت�صكيل جلان )جلان نظافة، جلان الطبخ، جلان للحرا�صات(.

 ح�صر وجمع البيات والتاأكد من ا�صتقرار النازحني يف مراكز اليواء والتاأكد من وجود 	 
موؤ�ص�صة خريية اأو جمعية خرييه تتكفل بتوفري املواد الغذائية للنازحني، قمنا بتوفري مواد 
التنظيف )مطهرات ( )مكان�س، م�صاحات ( كون املوارد املالية لدى موؤ�ص�صة المل قليلة 
من اأجل احلفاظ على نظافة املركز واحلفاظ على �صالمة النازحني وعدم انت�صار الأمرا�س 

والأوبئة.
 تنفيذ 5 دورات اإ�صعافات اأوليه بالتعاون مع موؤ�ص�صة الأمل الثقافية الجتماعية الن�صوية 	 

وتوفري حقيبة اإ�صعافات اأولية.
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الرتاث الثقايف

 66 284 بكلفة تقديرية تبلغ حوايل  اإىل  و�صَل العدُد الإجمايل الرتاكمي مل�صاريع القطاع 
مليون دولر، ُيتوقع اأن ي�صتفيَد منها حوايل 393 األف �صخ�س )47% منهم من الإناث(، 
وتتولد عنها فر�س عمل يتجاوز عددها 2.51 مليون يوم عمل. وقد مت اجناز 235 م�صروعًا 

بكلفة تعاقدية تبلغ حوايل 39.9 مليون دولر.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري يف �صنعاء
التمويالت  توفر  يف  �صديد  تباطوؤ  من  ذلك  عن  نتج  وما  املتدهور،  الأمني  الو�صع  ب�صبب 
اخلا�صة بامل�صروع،فقد توقفت كافة الأعمال يف امل�صروع لفرتة معينة...وتطلب الأمر تبني 
خطة عمل طارئة، ينح�صر هدفها يف تاأمني مواقع العمل واإقفال الأعمال املفتوحة حت�صبًا 
لأي توقفات قادمة قد تطول... ويف نف�س الوقت، ح�صر الأعمال ذات الأولوية. وعلى ذلك 

اأ�صتاأنف امل�صروع اأعماله ومت خالل الربع الثاين 2015 العمل من خالل 3 توجهات:

اإقفالها، كون  التعامل مع الأعمال التي ل ميكن تركها مفتوحة وينبغي  التوجه الأول، وهو 
هذه الأعمال ذات اأولوية ق�صوى ملا قد ين�صْا من اأ�صرار يف حال مت تركها. وقد مت اإجناز 
اأر�صفة وحفظ كل الأعمال التوثيقية للم�صروع، وعمل ن�صخ احتياطية لكل حمتويات الأجهزة 
من �صور وتقارير ومعلومات، واإنهاء اأعمال املواقع التي مت فتحها من اأعلى ال�صقف، واإنهاء 
تقوية  كما مت  الغربية.  املنارة  ي�صتند على  الذي  العقد  املوجودة يف  ال�صروخ  ترميم  اأعمال 
وتغطية الأجزاء التي مت فتحها وك�صفها من الزخارف والن�صو�س الكتابية اأعلى اجلدران 
اخلارجية للمنارة ال�صرقية، وجتهيز متديدات ت�صريف مياه الأمطار الأر�صية ب�صكل موؤقت 
اأعمال تدعيم وتاأمني اأر�صية وجدران املكتبة الغربية، وكذا عمل تدعيم وتقوية اإ�صافية لهذه 
املنطقة ل�صمان ا�صتقرار املبنى، ف�صاًل عن اأعمال تاأمني �صبكة الكهرباء وال�صوتيات ب�صكل 

اأويل، وفح�س وتامني املحراب الرئي�صي، وتاأمني احلفريات املفتوحة.

موؤ�صراُت قطاع املوروث الثقايف
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة )2011 - 2015 (املوؤ�صر

اوؤون امَلَهرة الذين مت تدريبهم اأو اكت�صبوا مهارات 510631البنَّ

الكوادُر الذين مت تدريبهم او اكت�صبوا مهارات )مهند�صون 
�صون يف الآثار، مهند�صون( 190253معماريون، متخ�صِّ

5039املواقُع واملعامُل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

 تنفيذ ح�صر وجمع بيانات لالأ�صر الفقرية والأ�صر التي ت�صررت من الزمة من الذين 	 
جول  الدي�س،  )ال�صرج،املنقد،  املكال  مدينة  يف  مناطق  عدة  يف  اليومي  بالأجر  يعملون 

ال�صفاء، فوه القدمية،الكودة ( وتوزيع �صلل غذائية لـ300 اأ�صرة.

ال�صريع وكذلك  بالبحث  للدرا�صات اخلا�صة  ار�صفة  اأما يف فرع ذمار، فقد مت عمل نظام 
اك�ص�س، وتكوين  الألكرتونية يف نظام  الأر�صفة  اللجان املجتمعية، وذلك من خالل  ت�صكيل 
مركز للدرا�صات ت�صرف عليه وحدة التدريب يف الفرع، حيث مت ار�صفة 375 درا�صة منها 
ت�صكيل  تقارير  اأر�صفة  وكذلك  البي�صاء،  مبحافظة  و111  ذمار  مبحافظة  درا�صة   264

وتدريب اللجان املجتمعية وتقارير مراقبة اجلودة. كما عملت جلان التعاقدات على تنظيف 
الربك املائية لل�صرب يف منطقة جبل ال�صرق للنازحني.

ويف فرع اإب، مت تقدمي امل�صاندة والدعم لنقابة املهند�صني يف عملية التح�صري والتنفيذ لدورة 
تدريبية ا�صتهدفت 60 مهند�صًا. كما متت امل�صاركة يف تنفيذ درا�صات م�صحية وميدانية عن 

النازحني يف حمافظة اإب وعمل قاعدة بيانات مرجعية عن النازحني يف املحافظة.
ويف فرع عمران، قامت جلان التعاقدات املجتمعية يف منطقة الراي�س مبديرية م�صور بتوفري 

�صكن للنازحني وتوفري خزانات �صرب بال�صتيكية لهم.

برنامج التمكني - تعز
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للم�صلني  اأو�صع  م�صاحة  لتهيئة  تهدف  التي  الأعمال  مع  التعامل  يف  يتمثل  الثاين  والتوجه 
مع  الأول  التوجه  لأعمال  مواٍز  ب�صكل  التعامل  مت  حيث  رم�صان(،  �صهر  خالل  )خ�صو�صًا 
والتوثيق،  الدرا�صات  اأعمال  منها  الأعمال،  من  ممكن  قدر  اأكرب  اإجناز  على  احلر�س 
وتوابعها،  الكهربائية  التمديدات  واإجراء  ال�صقوف،  ترميم  واأعمال  الإن�صائية  واملعاجلات 
عن  ف�صاًل  تك�صيتها،  واإعادة  الأعمدة  وتيجان  للجداريات  القدمية  الطبقات  ترميم  وكذا 

توفري م�صاحة اإ�صافية للم�صلني.
الرغم  فعلى  العمل.  العتيادية �صمن خطة  الأعمال  بت�صيري  فيخت�س  الثالث،  التوجه  اأما 
من الرتكيز على تنفيذ الأعمال املحددة بالتوجهني الأول والثاين، فقد كان من ال�صروري 
وتوثيق  والتوثيق،  الدرا�صات  اأعمال  اإجناز  مت  وقد  العتيادية.  الأعمال  بقية  ا�صتمرار 
الزخارف والأ�صرطة الكتابية )التي تزامنت مع اأعمال الرتميم(، وكذلك موا�صلة اأعمال 
اأمكن،  ما  احلفريات  اأعمال  كل  واإنهاء  اجلامع  داخل  حفريات  لثالث  التنقيب والدرا�صة 
بالإ�صافة اإىل ت�صنيف وتوثيق واأر�صفة واإدخال البيانات املح�صلة من املوقع اإىل احلا�صوب، 

وتنظيف اللقى الرثية، ور�صم وتوثيق اأعمدة وتيجان اأروقة الرواق الغربي.
ويف اأعمال ترميم الأ�صقف اخل�صبية املزخرفة، مت تركيز العمل يف الأروقة اجلاري العمل 
للمناطق  الق�صا�س  وتنفيذ طبقات  وكذلك معاجلة  واجلنوبي،  الغربي  فيها يف اجلناحني 
التي مت اإقفالها يف الأ�صطح التي تعلو مناطق التدخل. ويف ما يخ�س املكتبة الغربية، فقد 
توا�صل  فقد  اجلداريات،  اأعمال  يف  اأما  الثانوية.  احلديدية  اجل�صور  وجتهيز  تنظيف  مت 
تنفيذ العمل يف املناطق التي ا�صتكملت فيها اأعمال التدعيم والرتميم، كما نفذت التك�صيات 
اجل�صية. ويف اأعمال الكهرباء: متَّ اإنهاء اأعمال التمديدات الكهربائية لكافة مناطق العمل 
اأ�صخا�س من كوادر  اإ�صتكمال برنامج التدريب لثمانية  التي �صيتم افتتاحها قريبًا. كما مت 

الهيئة العامة لالآثار.

م�صروع ترميم اجلامع الكبري يف �صبام كوكبان )املحويت(
)نظرًا  اآمنة  ب�صورة  امل�صروع  واإقفال  تاأمني  لغر�س  اأعمال  من  تبقى  ما  ا�صتكمال  توا�صل 
اإنهاء معظم  لتوقف متويل امل�صروع(، وكذا تركيز العمل يف اجلناح ال�صرقي لفتتاحه بعد 
الأعمال فيه، ومبا يتنا�صب مع املوارد املتاحة. وخالل هذا الربع مت ا�صتكمال اأعمال ك�صف 
وتنظيف  وك�صف  التنظيف،  بعد  املدفونة  الأعمدة  تيجان  والزخارف على  النقو�س  وترميم 
وترميم قواعد الأعمدة احلاملة لالأ�صقف مع ك�صف وتنظيف النقو�س اجل�صية جهة ال�صوح، 

وكذا غ�صل جميع الواجهات الداخلية للجناح ال�صرقي مبادة اجل�س واإعادة ت�صوية اأر�صية 
اجلناح وفق م�صتوى الأر�صية الأ�صلية له بعد الك�صف عنها خالل اأعمال املج�صات الأثرية 
وفر�س  تاأهيل  لغر�س  موؤقتة  ثم �صب طبقة ج�صية  املوقع،  الزائدة خارج  الأتربة  واإخراج 
اجلناح. كما مت اإعادة ر�صف امل�صاحة اأمام بوابة هذا اجلناح بعد تهبيطه مبا يتما�صى مع 
ت�صريف  لقناة  اجلانبية  اجلدران  تاأهيل  واإعادة  ترميم  وكذلك  ال�صابق،  الأ�صلي  امل�صتوى 
اخل�صبية  والنوافذ  البواب  وتركيب  وتوريد  اجلناح،  اأر�صية  اأ�صفل  املوجودة  الأمطار  مياه 
لزوم اجلناح، ف�صاًل عن موا�صلة ترميم امل�صندقات اخل�صبية التي �صبق اإنزالها اإىل ور�صة 

امل�صروع، واإفتتاح اجلناح ال�صرقي للم�صلني ب�صكل موؤقت.

م�صروع ترميم جامع االأ�صاعر يف زبيد )احلديدة(
مت خالل الربع اإزالة احلمامات امل�صوهة امل�صتحدثة يف �صاحة اجلامع، والتي ُبنيت بالإ�صمنت 
ب�صكل ع�صوائي، وحفر واإزالة الرتبة والردميات الزائدة عن من�صوب اأر�صية �صاحة اجلامع. 
للدعامات  التالفة  اخل�صبية  الفر�صات  اإزالة  موا�صلة  مت  وال�صوح،  ال�صرقي  اجلناح  ويف 
اجلناح  ويف  الأر�صة.  �صد  معاجلتها  بعد  جديدة  باأخرى  وا�صتبدالها  بالعقود  اخلا�صة 
ا�صتحداث  مع  املجاورة  والغرفة  القبة  غرفة  اأر�صيات  �صب  على  ال�صندوق  عمل  الغربي، 
�ُصلَّم جديد يوؤدي اىل ال�صارع الرئي�صي، ومنه اىل حمامات وموا�صئ اجلامع اجلديدة. ويف 
املوؤخر، مت جتهيز ممر ي�صل بني ال�صاحة اجلنوبية اخلارجية مرورًا بالرواق من اأعلى، ومن 
ثم اإىل اجلامع الرئي�صي. ويف هذا ال�صياق، مت عمل وبناء عقد من الياجور لتدعيم جدار 
املئذنة، بالإ�صافة اىل تدعيم �صقف املمر اجلديد، وتركيب ج�صور خ�صبية وت�صقيف للممر، 
وكذلك عمل جدار دربزين من الياجور القدمي حلماية الزوار اثناء املرور، ف�صاًل عن تدعيم 
اىل  درجني  بناء  اىل  بالإ�صافة  املكت�صف،  املحراب  على  املطلة  الأعمدة  بني  وبناء جدران 
اأ�صفل ار�صية هذا املحراب. ووا�صل ال�صندوق جتهيز الأخ�صاب لل�صقوف، وعمل على جتهيز 

وافتتاح احلمامات واملوا�صئ اجلديدة، وتنظيف املوقع.

توفر  لعدم  البالد  يف  الثقايف  الرتاث  على  احلفاظ  م�صاريع  بقية  يف  العمال  توقفت  وقد 
التمويالت وب�صبب ال�صراعات امل�صلحة.

 ترميم م�صجد ومدر�صة االأ�صرفية - تعز
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موؤ�صراُت برنامج النقد مقابل العمل 
املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعةاملوؤ�صر

املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(  )2011 - 2015(
امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج يف املناطق الريفية 

-90,000)امل�صاريع بعيدة املدى(

امل�صتفيدون املبا�صرون: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الربنامج )امل�صاريع ق�صرية 
املدى( - ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

900,000630,306ريف

416,900322,326ح�صر

952,632-الإجمايل

- 2.625 مليونفر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج يف املناطق الريفية )امل�صاريع بعيدة املدى(

فر�س العمل املوؤقتة )يوم عمل( املتولدة عن الربنامج )امل�صاريع ق�صرية املدى( 
- ح�صب املناطق: ريف/ ح�صر

8.6مليون 13.13مليونريف

1.7مليون 2.64 مليونح�صر

10.3مليونالإجمايل

260,000238,158امل�صتفيدون غري املبا�صرين: عدُد الأفراد امل�صتفيدين من الأ�صول املعي�صية  املجتمعية

4,9803,528الأرا�صي: امل�صاحة الإجمالية لالأرا�صي واملدرجات الزراعية التي اأعيد تاأهيلها )هكتار(

ن�صبة املوارد املالية التي متَّ دفعها كاأجور )%(
60%73%

موؤ�صراُت قطاع الطرق
املـُنجـَُز تراُكميًا )حتى 30 يونيو 2015(املُ�صتهَدف يف املرحلة الرابعة  )2011 - 2015(املوؤ�صر

الو�صول اإىل م�صاريع الطرق الريفية: الطول الإجمايل للطرق التي مت �صقها اأو 
1,3001,722حت�صينها )كم(

النقد مقابل العمل
 167 تقارُب  تقديرية  بكلفة   803 اإىل  الربنامج  مل�صاريع  الرتاُكمي  الإجمايل  العدُد  و�صل 
3.1 مليون �صخ�س )49% منهم من الإناث(، وتتولد  مليون دولر، ي�صتفيُد منها حوايل 
600 م�صروع بكلفة  اإجناُز  امل�صاريع، متَّ  .3314 مليون فر�صة عمل. من هذه  عنها قرابة 

تعاقدية تتجاوُز 110.3 مليون دولر.

التغذية  �صوء  توعية مبخاطر  تنفيذ حملتـَْي  تعز  فرع  العام، مت يف  الثاين من  الربع  خالل 
حلية  يف  م�صروعني  تنفيذ  اأثناء  وذلك  لل�صحة،  املعززة  املدر�صة  وبرنامج  القات  واأ�صرار 
تو�صعة ور�صف طريق املن�صورة وم�صروع حت�صني ور�صف  الرونة(، وهما م�صروع  )�صرعب 
طريق وادي البئر )يف العري�س(. ومت ا�صتهداف 4 مدار�س موجودة يف اإطار املنطقة، وتوعية 

1.240 طالبًا وطالبة.

ويف فرع احلديدة، مت عقد ور�صة عمل م�صرتكة مع منظمة الإغاثة الإ�صالمية، حيث مت تزويد 
املنظمة مبوؤ�صرات الفقر ملحافظة احلديدة ورمية، وذلك بغر�س عمل م�صوحات للمناطق 
تزويدها  اأي�صا  مت  كما  احلرب،  ب�صبب  بالنازحني  خا�صة  برامج  يف  وا�صتهدافها  الفقرية 
باأ�صماء ال�صت�صاريني والباحثني املجتمعيني لال�صتفادة منهم يف عمل امل�صح يف هذه املناطق.

قطاع الطرق
 193.4 و�صل العدُد الإجمايل الرتاُكمي مل�صاريع القطاع اإىل845 بكلفة تقديرية تتجاوز 
مليون دولر، ي�صتفيُد منها حوايل 43.4 مليون �صخ�س )50% منهم من الإناث(، وتتولد 
عنها قرابة 9.1 مليون فر�صة عمل. وت�صتمُل امل�صاريُع على �صقِّ واإعادة تاأهيل طرق ريفية 

بطول يتجاوز 3.500 كيلومرت تقريبًا، ور�صف م�صاحات تزيد على 3 ماليني مرت مربع.

من هذه امل�صروعات، متَّ اإجناُز 729 م�صروعًا بكلفة تعاقدية تقارُب 152 مليون دولر.

برنامج االأ�صغال كثيفة العمالة
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األقت  التي  نتيجة احلرب  اأبريل  اليمن منذ �صهر  بها  التي متر  ال�صعبة  الظروف   يف ظل 
وعلى  عام  ب�صكل  النا�س  حياة  على  واملعي�صي  والأمني  القت�صادي   الو�صع  على  بظاللها 
�صناعة التمويل ال�صغري والأ�صغر ب�صكل خا�س، بالإ�صافة اإىل انقطاع اخلدمات الأ�صا�صية 
اأثرت  العوامل  فاإنَّ جممل هذه  املالية...  املوارد  و�صحة  والكهرباء  النفطية  امل�صتقات  مثل 
ب�صكل كبري على اأداء وحدة تنمية املن�صاآت ال�صغرية والأ�صغر يف ال�صندوق الجتماعي يف 
وغري  املالية  تقدمي اخلدمات  بهدف   2015 لعام  وفقًا خلطتها  م�صاريعها  وتنفيذ  تطوير 
الأ�صغر  للتمويل  اليمن  و�صبكة  والأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  وكالة  خالل  من  املالية 

و�صركائها موؤ�ص�صات وبرامج التمويل الأ�صغر.
كما تراجعت موؤ�صرات برامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغرية والأ�صغر ب�صكل خطري. ولذلك، 
وتقدمي  واملوؤ�ص�صات،  الربامج  لتلك  املتابعة  على  الثاين  الربع  خالل  الوحدة  عمل  تركز 
بها  للتعامل  وال�صيا�صات  الآليات  بع�س  وتطوير  الطوارئ  خطة  مراجعة  وكذا  لها،  الدعم 

بعد انتهاء الأزمة الراهنة.
وبنك  والأ�صغر  ال�صغرية  املن�صاأ  تنمية  وكالة  من  لكل  الدعم  بتقدمي  ال�صندوق  قام  وقد 
الأمل للتمويل الأ�صغر وموؤ�ص�صة مناء للتمويل الأ�صغر و�صركة الأوائل للتمويل الأ�صغر مببلغ 
لتي�صري  وذلك  دولر(،  مليون   1.2 قرابة  يعادل  )ما  ريال  مليون   253.5 جتاوز  اإجمايل 

اأن�صطتها.
والأ�صغر  ال�صغري  التمويل  وموؤ�ص�صات  لربامج  الن�صطة  القرو�س  حمفظة  حجُم  وو�صَل 
اإىل ما يقارب 11 مليار ريال )ما يعادل 51.1 مليون دولر(، بينما بلَغ عدُد املقرت�صات 
األف مقرت�س   114.6 ال�صغري حوايل  التمويل  وبرامج  وموؤ�ص�صات  بنوك  واملقرت�صني من 
مدخر  األف   698.4 من  اأكرث  الن�صطني  خرين  املدَّ َوَعَدُد  اجلن�صني(،  كال  )من  ن�صط 
واإجمايل  األف قر�س،   766.27 تراكميًا  املوزعة  القرو�س  اإجمايل عدد  ومدخرة، وو�صل 

املبالغ املوزعة تراكميًا 86،404 مليون ريال )ما يعادل حوايل 359.8 مليون دولر(.
2015 نتيجة الظروف الراهنة  وُيالَحظ تراُجع تلك املوؤ�صرات مقارنة بالربع الأول لعام 
اأن�صطتهم  العمالء  كثرٍي من  َوفـَقـِْد  القرو�س،  توقف  اإىل  اأدت  والتي  اليمن،  تواجهها  التي 
فروع  بع�س  واإغالق  وتعز،  واأبني  عدن  حمافظات  يف  خا�صة   ،%100 اإىل  ت�صل  بن�صبة 

املوؤ�ص�صات والربامج يف اأمانة العا�صمة وحمافظة �صنعاء.

الدعم الفني لتطوير االأنظمة االآلية لربامج وموؤ�ص�صات التمويل االأ�صغر
التمويل،  وبرامج  ملوؤ�ص�صات  الآلية  لالأنظمة  الفني  الدعم  تقدمي  توا�صل  الوحدة  تزال  ل 
اأي�صًا، وكذا حتديث قاعدة بيانات العمالء يف موقع ال�صتعالم الئتماين،  وللوحدة ذاتها 
اإ�صافة اإىل تطبيق تقنية املوقع البديل لقاعدة بيانات النظام يف موؤ�ص�صة عدن، وذلك حت�صبًا 
لأي ظرف قد يت�صبب يف نقل النظام الآيل. ونظرًا لتو�صع عمالء برنامج ح�صرموت للتمويل 
الأ�صغر يف فرع ترمي )الذي كان يتبع الإدارة العامة للربنامج(، فقد مت فتح فرع جديد، 

وبذلك مت ف�صل املحفظة اخلا�صة بالفرع يف النظام الآيل عن حمفظة الإدارة العامة.
اآزال  لربنامج  تطويره  املقرتح  املركزي  لالأر�صيف  والت�صميم  التحليل  مراجعة  كذلك  ومت 

للتمويل ال�صغري والأ�صغر الإ�صالمي.

وكالة تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر
املركز  يف  اأعمالها  ا�صتمرار  بهدف  للوكالة  الرئي�صي  الدعم  يقدم  ال�صندوق  يزال  ل    
الرئي�صي وفرعيها يف حمافظتــَْي عدن وح�صرموت )مدينة املكال(، وذلك لدعم م�صاريعها 
واملحا�صيل  والع�صل  النب  لقطاع  القيم  �صال�صل  ومكون  ال�صباب،  توظيف  تطوير  يف جمال 
اإجمايل  بلغ  التو�صعية لتدريب �صيدات الأعمال يف جمال الإدارة. وقد  املو�صمية، واملرحلة 

ذلك ما يزيد على 246.4 مليون ريال )ما يعادل قرابة 1.15 مليون دولر(.

بنك االأمل للتمويل االأ�صغر   
 لعب ال�صندوق الجتماعي للتنمية دورًا كبريًا يف جمال تنمية التمويل ال�صغري مع �صركائه 
ال�صندوق  قام  حيث  الدولية،  التمويل  ومنظمة  الأ�صغر  للتمويل  الأمل  بنك  يف  املتمثلني 
بتقدمي مبلغ يتجاوز 4.83 مليون ريال )ما يعادل 22.5 األف دولر(، ميثل الدفعة الثانية 

من م�صاهمته يف دعم البنك يف تطوير منتجـَْي التمويل ال�صغري والإ�صكان.

موؤ�ص�صة مناء للتمويل االأ�صغر
 قام ال�صندوق مبنح موؤ�ص�صة مناء للتمويل الأ�صغر مبلغ يتجاوز 1.6 مليون ريال )ما يعادل 

7،467 دولرًا( من منحة احلياة الكرمية لدعم املوؤ�ص�صة يف جمال الدعاية والإعالن. 

�صركة االأوائل للتمويل االأ�صغر 
يعترب ال�صندوق الداعم الرئي�صي ل�صركة الأوائل، حيث قدم دعمًا لها مببلغ يقارب 644.6 
األف ريال لتغطية تكاليف ا�صت�صارات لل�صركة يف اجلوانب الإدارية، وكذلك لتي�صري تنفيذها 

لأعمالها.
 

�صبكة اليمن للتمويل االأ�صغر
 قامت ال�صبكة خالل الربع الثاين بعدة اأن�صطة، من اأهمها َعقـْد ور�صة عمل يوم 28 اأبريل 
حيث  للتنمية،  الجتماعي  ال�صندوق  وممثلي  ال�صبكة  اأع�صاء  من  عددًا  جمعت   ،2015
ناق�صت الور�صة التطورات ال�صلبية اجلارية يف البالد منذ نهاية 2014 ومطلع العام اجلاري 
وحتى احتدام املواجهات امل�صلحة وتاأثريها على قطاع التمويل الأ�صغر، اإ�صافة اإىل انعدام 
اخلدمات الأ�صا�صية )كهرباء ، م�صتقات نفطية ، �صعوبة التنقالت الداخلية ، الق�صور يف 
اخلدمات امل�صرفية وغريها( والتي اأدت جميعها اإىل �صلل �صبه كامل يف القت�صاد الوطني، 
واأثــَّرت �صلبًا على خمتلف القطاعات التجارية اخلدمية والإنتاجية )مبا فيها قطاع التمويل 

الأ�صغر(.
وتطرق امل�صاركون يف الور�صة اإىل الأ�صرار التي طالت ال�صناعة )ب�صكل عام( واملوؤ�ص�صات 
كامل  ب�صكل  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  فروع  اإغالق  ومنها  خا�س(،  )ب�صكل  وعمالئها 
حت�صيل  ن�صبة  يف  كبري  وانخفا�س  وغريها،  وحلج  وعدن  تعز  مثل  املواجهات  مناطق  يف 
عن  الرئي�صية  الفروع  بع�س  وتوقف   ،)%100 بن�صبة  توقف  اإىل  بع�صها  )و�صل  الأق�صاط 

العمل يف العا�صمة.
التي قامت بها املوؤ�ص�صات،  التق�صفية  اإىل الإجراءات  وبناًء عليه، تطرق ممثلو املوؤ�ص�صات 
الدوام  �صاعات  وخف�صت  املوظفني،  رواتب  تخفي�س  اإىل  املوؤ�ص�صات  بع�س  عمدت  حيث 

الر�صمية ب�صبب اختالل الو�صع الأمني، كما خف�صت التكاليف الت�صغيلية ب�صكل كبري.
ويف ختام الور�صة قدم احلا�صرون تو�صيات من �صاأنها تقليل الأ�صرار التي حلقت بالقطاع، 
ومنها دعوة املنظمات املانحة اإىل دعم القطاع يف هذه الظروف، وتفعيل التوا�صل وتبادل 
كافة  وجمع  وتوثيق  الأ�صغر،  التمويل  وموؤ�ص�صات  الجتماعي  ال�صندوق  بني  املعلومات 
وكذا  اأْمَكن(،  )اإْن  م�صتقباًل  التعوي�س  بهدف  فقدانه  مت  ما  وح�صر  واملعلومات  البيانات 
تفعيل عمل ال�صندوق يف الوقت احلايل حيث يتحول ال�صندوق من مانح اىل �صامن، ف�صاًل 
عن التعامل مع جهود الإغاثة والقيام بدور فعال فيها من خالل تقدمي قرو�س الطوارئ، 
واإعادة متويل بع�س القرو�س، واإعادة جدولة القرو�س او متديد فرتة ال�صداد، وكذا تبادل 
اخلربات بني املوؤ�ص�صات وكيفية قيام املوؤ�ص�صات املختلفة بالعمل يف املناطق املت�صررة من 
بتكوين  الور�صة  اأعمال  وانتهت  الأزمة.  بعد  للتعايف  التخطيط  اإىل  بالإ�صافة  ال�صراعات، 

فريق عمل ملتابعة تنفيذ التو�صيات واملخرجات.

تنمية املن�صاآت ال�صغرية واالأ�صغر
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موؤ�صرات حمفظة القرو�س لربامج وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغري واالأ�صغر حتى نهاية �صهر يونيو  2015 م

الربنامجم

حمفظة عدد العمالء ) ن�صطون(
القرو�س 
)مليون 

ريال(

حمفظة 
القرو�س 

يف املخاطرة 
)%(

االأرقام الرتاكمية

عدد 
املوظفني

عدد م�صئويل 
منطقة العملالقرو�س

مدخرونمقرت�صون
عدد 

القرو�س

مبالغ 
القرو�س
)مليون 

ريال(
الن�صاء االإجمايل

االإجمايل)%(

41,29840120,8912,7726.11134,84213,514261124بنك الأمل للتمويل الأ�صغر1
اأمانة العا�صمة، اأب ، تعز ، ذمار، 

املكال، احلديدة، عدن، حجة، عب�س

2
املوؤ�ص�صة الوطنية للتمويل 

16,1228028,42865730.72108,3247,87713868الأ�صغر
اأمانة العا�صمة ، تعز، اإب، القاعدة، 
ذمار، يرمي، حجه ،حلج، احلديدة، 

ال�صالع، عدن، املحويت

14,3199211,57894610052,4025,0078944موؤ�ص�صة عدن للتمويل الأ�صغر3
دار �صعد، الربيقة، املعال، التواهي، 

خور مك�صر، كريرت - عدن ، حلج، 
ال�صالع

4
موؤ�ص�صة مناء للتمويل ال�صغري 

�صنعاء، تعز، عدن، احلديدة، اب8,604503,01053733.1379,5876,95711679والأ�صغر

5
برنامج الت�صامن للتمويل 

6,35236088222.0838,6408,83012691الأ�صغر
اأمانة العا�صمة، تعز، احلديدة ، عدن، 

اب، ح�صرموت، عمران

6
م�صرف الكرميي للتمويل 

6,0664527,5521,51129.117,6308,1679573الأ�صغر الإ�صالمي
اأمانة العا�صمة، تعز، اب، عدن، 

احلديدة، ذمار، املكال، �صيئون

7
برنامج ح�صرموت للتمويل 

ح�صرموت )�صيئون، ترمي، ال�صوم(6,971394,39581427.8242,4574,9585620الأ�صغر

8
�صندوق متويل ال�صناعات 

5,2062502,123322,61717,05512621واملن�صاآت ال�صغرية

اأمانة العا�صمة، تعز، عدن، املكال، 
احلديدة، اإب، يرمي، ذمار، البي�صاء، 

رداع، حلج، ابني، ال�صالع، عمران، 
حجه

اأمانة العا�صمة4,121622,55032931.6846,8553,7718341برنامج اأزال للتمويل الأ�صغر9

10
برنامج الحتاد للتمويل 

3,939100068898.3750,3302,7677729الأ�صغر
اأبني )زجنبار، خنفر، اأحور(، املكال، 

ال�صحر، عدن

11
�صركة الأوائل للتمويل 

1,54679093100819454,0884121الأ�صغر-
تعز ) الكمب، حو�س الأ�صراف، 

الراهده، �صينه، القاعدة (

مناطق خمتلفة85,0243,413م�صاريع مدرة للدخل12

114,544698,40411,352760,65386,4041,208611اإلجمالي
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عدد امل�صاريع  والتكلفة التقديرية وفر�س العمل للربع الثاين  2015 ) ح�صب القطاع (

التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
) دولر( 

م�صاهمة ال�صندوق التقديرية
العمالة املوؤقتة) دولر( 

131302420909الدعم املوؤ�ص�صي

131302420909الإجمايل*

عدد امل�صاريع التي متت املوافقة عليها خالل الربع الثاين  2015 وكلفتها التقديرية )ح�صب املحافظة(.

توزيع ال�صتثمار على املحافظات )%(م�صاهمة ال�صندوق التقديرية )دولر(التكلفة التقديرية )دولر(عدد امل�صاريعاملحافظة

131302420909اأمانة العا�صمة

131302420909الإجمايل*
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العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة وحجم ال�صتثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الثاين2015 
)ح�صب املحافظة (

  التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعاملحافظة
)دولر (

م�صاهمة ال�صندوق 
املتعاقد ) دولر (التقديرية )دولر (

1,256161,235,854138,629,754135,311,858اب

23831,350,04126,104,13625,242,647ابني

465,372,2015,137,4965,314,004اأرخبيل �صقطرى

66586,645,17182,753,82878,476,097المانه

26227,997,44126,258,94126,014,192البي�صاء

14314,807,25414,119,35513,795,495اجلوف

1,077140,580,480135,973,321128,284,358احلديده

23632,785,25930,315,97827,231,920ال�صالع

35041,480,28937,884,03836,571,446املحويت

905,805,5035,322,3845,324,751املهره

1,574204,523,160154,622,444152,987,623تعز

988128,953,899114,987,142106,483,200حجة

57652,521,32550,336,69347,008,989ح�صرموت

81589,785,28276,665,70481,374,472ذمار

29242,508,18327,482,41129,896,635رميه

26626,187,33125,108,26324,544,024�صبوه

30944,500,74843,456,44441,233,100�صعده

47651,531,42247,939,76046,638,538�صنعاء

30538,319,17735,772,92131,927,973عدن

849105,710,29195,637,82689,376,894عمران

58274,499,98358,336,02557,346,810حلج

1179,185,2598,710,9148,982,237مارب

1,13281,394,85279,697,54967,961,842اأكرث من حمافظة

12,6441,497,680,4061,321,253,3271,267,329,108الإجمايل*

العدد الرتاكمي للم�صاريع املنجزة حتى نهاية الربع الثاين 
2015 ) ح�صب القطاع (

املتعاقد ) دولر (عدد امل�صاريعالقطاع

34924,416,183البيئة

23915,459,279التدخل املتكامل

94015,801,504التدريب

4,753569,437,948التعليم

58921,258,562الدعم املوؤ�ص�صي

30821,937,588الزراعة

1,10771,536,517ال�صحة

729151,966,466الطرق

الفئات ذات الحتياجات 
68229,581,010اخلا�صة

16730,926,905املن�صاآت الأ�صغر

327,717,009املن�صاآت ال�صغرية

23539,874,082املوروث الثقايف

1,861150,140,943املياه

600110,324,902النقد مقابل العمل

536,950,211خدمات الأعمال

12,6441,267,329,108الإجمايل*

العدد الرتاكمي للم�صاريع وحجم ال�صت�صمار وامل�صتفيدين والعمالة املوؤقتة  حتى نهاية الربع الثاين 2015)ح�صب القطاع (  

 التكلفة التقديرية عدد امل�صاريعالقطاع
)دولر(

 م�صاهمة ال�صندوق 
 املتعاقد )دولر(التقديرية )دولر(

اإجمايل العمالة  امل�صتفيدون غري املبا�صرين املتوقعون امل�صتفيدون املبا�صرون املتوقعون
املوؤقتة املقدرة اإناثذكوراإناثذكور

41146,030,31939,708,08637,140,4201,803,8391,799,363208,442205,6681,387,775البيئة

33932,056,71026,533,11921,508,160152,515159,634110,961114,018791,792التدخل املتكامل

1,04627,596,95727,558,35619,264,925101,56662,089445,904477,658405,245التدريب

5,272762,635,713737,878,352640,003,2611,527,2111,285,6511,918,6181,630,34124,975,456التعليم

65940,748,57338,001,74924,162,775400,542355,229326,324290,584920,636الدعم املوؤ�ص�صي

43958,086,75053,399,16840,399,872248,595211,954418,278317,9601,434,869الزراعة

1,218108,640,422105,826,01989,573,1502,858,1014,977,209864,8181,504,5172,319,133ال�صحة

845193,412,560187,268,897178,470,4572,225,3262,202,830843,899834,6009,036,918الطرق

الفئات ذات 
71837,945,82837,191,93231,380,727الحتياجات اخلا�صة

112,07072,54968,48252,431864,313

19749,359,18549,196,08340,403,23687,356370,469515,9111,511,056173,379املن�صاآت الأ�صغر

338,982,0318,981,0317,847,00918,43422,10160,12944,86617,828املن�صاآت ال�صغرية

28465,996,98365,257,57755,563,543209,365183,538109,30683,3932,514,029املوروث الثقايف

2,295430,423,541211,963,949210,397,8102,037,9872,055,020157,172137,7628,903,470املياه

803166,934,244166,092,162156,684,079641,872624,711991,1111,043,67914,328,585النقد مقابل العمل

8017,512,41917,512,41915,818,04966,54126,56794,31768,9193,555خدمات الأعمال

14,6392,046,362,2371,772,368,8991,568,617,47212,491,32014,408,9147,133,6728,317,45268,076,983الإجمايل
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اثناء الأزمة الن�صانية مبحافظة تعز، �صاهمت جمال�س تعاون القرى مع جلان التنمية مبديرية ال�صمايتني حيفان، التي �صاهم برنامج التمكني من اجل التنمية 
املحلية يف تا�صي�صها وتدريبها، يف عدد كبري من الأن�صطة لال�صتجابة ملتطلبات النازحني اىل قرى املديرية. فب�صبب �صعوبة الو�صول اىل املنطقة يف بداية الأزمة، 

ا�صرتك كال الطرفني يف اعداد تقييم ميداين لحتياجات النازحني الذين فروا من مناطق القتال اىل قرى املديرية واأر�صلوا الدرا�صة اىل املنظمات الغاثية 
الدولية للم�صاعدة. ومن اأجل �صمان تن�صيق وا�صتجابة اأف�صل ملتطلبات النازحني، �صاركا التقييم ال�صلطلة املحلية وانتجا تقريرًا م�صرتكا اأو�صع احتوى على 

احتياجات وتفا�صيل خم�صني األف نازح. 
كما قامت هذه املجال�س واللجان  بتحفيز املجتمعات املحلية من اجل دعم الناحني وبالعمل مع بع�س املنظمات املحلية والدولية بتوزيع امل�صاعدات للنازحني يف عدة 
قرى. بالإ�صافة اإىل ذلك، قاموا بتحفيز جمتمعاتهم لتنفيذ عدد من املبادرات الذاتية التي كانت �صمن  خطط ال�صلطة املحلية مثل اإنهاء بناء �صقف جمل�س تعاون 
القرية يف عزلة امل�صارفة واملجازيع وت�صوية ا�صا�صات الوحدة ال�صحية وتنظيف ابار مياه ال�صرب وتوفري م�صاعدات مطلوبة لال�صر النازحة كما هي احلالة يف قرية 

القحفة. و�صاهمت اجلهتان اي�صا يف توزيع �صلة رم�صان الغذائية وبع�س النقد لبع�س ال�صر النازحة يف عزلة �صرجب وقرية الوا�صر.

النازحني معاناة  التنمية يف تخفيف  القرى وجلان  تعاون  ملجال�س  فعال  دور 


