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االفتتاحية

كشفْت تداعياُت الحرب أهمية امتالك الناس للمشاريع 
ظروف  مع  التكيُّف  أجل  من  واألصغر  الصغيرة 
الصراع المستجدَّة، وتحسين مستوى المعيشة، في ظل 
واالقتصادية  المعيشية  األوضاع  صعوبات  استمرار 
التي يعيشونها. فاألكثرية من مواطني المدن، تحديداً، 
يعتمدون في مصدر إعاشتهم - بدرجة رئيسة - على 
والخاص  الحكومي  القطاعين  من  الشهرية  الرواتب 
القدرة  السيولة وعدم  في  ة شديدة  يواجهان شحَّ اللذين 

على توفير المرتبات.

التمويل  ألنشطة  االجتماعي  الصندوق  دعم  وبحكم   
كثيرة  نجاح  تجارب  رصد  فقد  اليمن،  في  الصغير 
ولو   - بالعمل  استمرت  أو   - تكيفت  لمشاريَع صغيرةٍ 
في  الصراع  تحت ظروف  كالسابق  ليست  بمستويات 
مثل هذه المناطق. وكانت تلك المشاريع تمثل النشاط 
بطريقة  للسكان  وإفادةً  استمراريةً  االقتصادي  األكثر 
مباشرة، واألسرع نمواً، واألكثر توفيراً لفرص عمل 
جديدة للمتضررين في ظل غياب  واضح لالعبين الذين 
يؤمل منهم سرعة تقديم الدعم لتسهيل استعادة الخدمات 

المعيشية واإلنتاجية العامة.

 وقد أثبتْت تجارُب دعم الصندوق للتمويل األصغر في 
مناطق الصراع المزمن )مثل محافظة “أبين”( جدواها 
المناطق  التوتر  في هذه  وتيرة  من  نسبياً  التخفيف  في 
نتيجة توفُّر  فرص العمل في المشاريع الخاصة للشباب 
التحديات  إلى كل  وبالنظر  المسحوقة.  وأرباب األسر 
المحلية والوطنية المذكورة، يبدو أن مجهودات إعادة 
مما  أطول  زمناً  ستستغرق  والتعافي  المبكر  اإلعمار 

كان متوقَّعاً. 

يسعى  التي  المفقودة  األقوى  الحلقة  تظهر  وهنا   
المشاريع  وهي  عليها،  والبناء  يجادها  ال  الصندوق 
األثر  إحداث  تتسم  بسرعة  التي  واألصغر  الصغيرة 
إلى  الصندوق  يحتاج  السياق،  هذا  وفي  المطلوب. 
زيادة تمويالته من أجل دعم أنشطة التمويل األصغر، 
مجهودات  اإلنعاش  وصول  تحسين  في  واإلسراع 
الفقراء  وتمكين  للمحتاجين،  اإلعمار  وإعادة  المبكر 
من تحسين أوضاعهم المعيشي - بما في  ذلك أوضاع 

التعليم والرعاية الصحية األمن الغذائي. 

المدخالت  تدعمه  الذي  االقتصاد  بأنَّ  القوُل  ويمكُن   
المالية ذات الطبيعة االستثمارية، والمرتكز على تمويل 
المنشآت الصغيرة، ال يزال ضعيفاً للغاية ويستحق دعم 
الممولين من أجل التخفيف من تداعيات الصراع القائم.

تدشين المرحلة االولى من برنامج 
االستجابة الطارئة  للتصدي لوباء الكوليرا 

لوباء  للتصدي  الطارئة  االستجابة  برنامج  من  االولى  المرحلة  االجتماعي  الصندوق  دشن 
الكوليرا بعد تفٍش حاد ومتسارع للموجة الثانية من الوباء منذ ابريل الماضي مهدداً صحة 
المجتمع وحياته. وتهدف االستجابة الطارئة للصندوق  الى المساهمة الفاعلة مع الشركاء في 
الحد من تفشي وباء الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة وتقليل نسبة االصابة ونسبة الوفيات 
عن طريق تفعيل مشاريع الصندوق المخطط لها  وتحت التنفيذ  بحيث تتضمن جميعها نشاط 

او اكثر. 

تنحصر األنشطة في رفع الوعي المجتمعي حول مسببات الوباء وطرق إنتقاله وكيفية الوقاية 
عدة  عبر  المكونات  هذه  وتنفذ  المخلفات.  ورفع  وجمع  المياه  مصادر  وتنقية  وحماية  منه 
انشطة تستهدف البيئة المؤسسية للصندوق من خالل تشكيل فريق فني مصغر مسؤول عن 
اعداد الخطط ومتابعة التنفيذ، وكذا تدريب وتوعية منتسبي الصندوق عبر ورش عمل  لكل 
الفروع حيث استهدفت عدد 276 موظفاً وموظفة، باالضافة الى انشطة مجتمعية تستهدف 
المجتمعات المحلية وكذا انشطة تنسيقية مع الشركاء من منظمات دولية ومحلية ذات الصلة 

بالتصدي للوباء .

تدشين ثالثة برامج تعليمية لتحسين األداء 
ودعم استمرار األطفال في التعليم 

دشَّن قطاع التعليم التابع للصندوق االجتماعي باقة من البرامج التربوية والتعليمية في عدد 
من محافظات الجمهورية في شهر أبريل الماضي. تتضمن الباقة ثالثة برامج هي تدريب 

مربيي الصفوف األولى والتعلم النشط والدعم النفسي االجتماعي التربوي. 

واألخصائيين  المدرسية  واإلدارات  والمعلمين  المربين  بتدريب  الباقة  برامج  وتقوم 
المعلمين/المربين  مهارات  تحسين  إلى  التدريب  أنشطة  وتهدف  وإناثاً.  ذكوراً  االجتماعيين 
جاذبة  المدرسية  البيئة  وجعل  المتعلم  حول  تتركز  حديثة  واستراتيجيات  أساليب  باستخدام 
لألطفال وتساعدهم على التخفيف من الشعور بالتوتر والخوف واالنعكاسات السلبية الناجمة 
عن األحداث الصادمة. وتقوم األنشطة التدريبية القائمة على المدرسة بتفعيل جهود األطراف 

المدرسية والمجتمع المحلي في تحقيق األهداف المناط بها تحقيقها.
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تمت الموافقة خالل الربع الثاني 2017 على 40 مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 
5 ماليين دوالر، يُتوقع أْن تنجم عنها قرابة 543,700 يوم عمل. وبهذا، يصُل 
العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 2017( إلى 5,002 
مشروع بكلفة تقديرية تبلغ أكثر من  672 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها 
استفادة مباشرة حوالي 2.73 مليون شخص )46% منهم من اإلناث(، وتتولد 
عنها قرابة 22.9 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,926 مشروعاً 

بكلفة تعاقدية تجاوزت 620.8 مليون دوالر.

الخدمات  في  مؤقتة  دخل  فرص  توفير  على  الربع  مشاريُع  ركزت  وقد 
االجتماعية بآلية النقد مقابل العمل )في عدة محافظات(، وبناء وتأثيث فصول 
مجتمعية  فصول  وتأثيث  ترميم  وكذا  المجتمعي،  للتعليم  ومراكز  مجتمعية 
أخصائيين  تدريب  عن  فضالً  الُحديدة(...  محافظة  )في  أمية  محو  وفصول 
محافظات  )في  التربوي  النفسي  الدعم  على  تربويين  وإداريين  اجتماعيين 
صعدة وحضرموت وشبوة وتعز(، وتدريب معلمين في مجال التعليم النشط 
)في تعز وحضرموت وشبوة(،... باإلضافة إلى مشروع تجهيز 200 مدرسة 

في 7 محافظات بحقائب األنشطة الترفيهية المنفذة في البيئة المدرسية.

التعليم

مؤشرات قطاع التعليم

المنجز تراكميًا )يناير2011 - يونيو2017(المؤشر

عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وأعيد تأهيلها

6,913جديد

2,927مرمم

9,840اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين

150,224أوالد

129,142بنات

278,766اإلجمالي

عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذي تم دمجهم في المدارس

3,597أوالد

3,943إناث

 7,540اإلجمالي

عدد المعلمين في التعليم النظامي الذين تم تدريبهم

236ذكور

283إناث

519اإلجمالي

عدد الكوادر اإلدارية والتربوية الذين تم تدريبهم

37ذكور

3,164إناث

3,201اإلجمالي

عدد الكوادر التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي

1,243ذكور

631إناث

1,874اإلجمالي

780إجمالي عدد المعلمات في التعليم غير النظامي الالتي تم تأهيلهن

تدريب األخصائيين النفسيين في الدعم النفسي بمديرية مجز صعدةتدريب األخصائيين النفسيين في الدعم النفسي بمديرية مشرعة بتعز
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الصحة

 )2017 30 يونيو  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
إلى 702 مشروع بكلفة تقديرية تقارب 37.2 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد 
منها استفادة مباشرة حوالي 184,260 شخصاً )39% إناث(، وتتولد عنها قرابة 
842,500 يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 700 مشروع بكلفة تعاقدية 

قاربت 31.92 مليون دوالر.

تنمية الطفولة المبكرة
الفئات  قطاع  في  مشروعين  تطوير   2017 عام  من  الثاني  الربع  خالل  تم 
الخاصة: المشروع األول يهدف إلى تطوير وتحسين خدمات التدخل المبكر 
بمحافظة  المعاقين  وتأهيل  لرعاية  ة  األُخوَّ جسر  لمركز  الطبيعي  والعالج 
الالزمة،  والتجهيزات  باألثاث  المركز  تزويد  في   التدخالت  وتتركز  حجة. 

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

 18.75 تقديرية  بكلفة  واحد  مشروع  على  الثاني  الربع  خالل  الموافقة  تمت 
53,540 شخصاً  مباشرة حوالي  استفادة  منه  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون 
)77% منهم من اإلناث(، وأْن يتولِّد عنه حوالي 377 ألف يوم عمل. وبذلك، 
 )2017 30 يونيو  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
إلى 1,187 مشروعاً بكلفة تقديرية 118.24 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها 
استفادة مباشرة حوالي 7.6 مليون شخص )64% إناث(، وتتولد عنها قرابة 
2.8 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,150 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

قاربت 81.24 مليون دوالر.

برنامج االستجابة لوباء الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة
شكل الصندوق االجتماعي فريقاً لتنفيذ أنشطة لالستجابة لتفشي وباء الكوليرا 
واالسهاالت المائية الحادة. وقام الفريق بتنفيذ عدة أنشطة في التوعية، استهدفت 
أكثر  واستعراض  منه  الوقاية  وكيفية  الكوليرا  وباء  الصندوق حول  منتسبي 
الطرق فعالية لعالجه. تمت األنشطة من خالل تنفيذ 12 ورشة عمل تدريبية 

في اإلدارة العامة والفروع، مستهدفة 256 موظفاً وموظفة.

كما تم تنفيذ ورشة توعوية حول الكوليرا لطالب المعهد العالي للعلوم الصحية، 
استهدفت 20 قابلة مجتمع من مديريتي نجرة وبني قيس )حجة( ومجموعة من 

طالب المختبرات والتمريض والكادر اإلداري للمعهد.

برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية
المرحلة  خالل  األم  بصحة  الخاصة  الخدمات  تعزيز  إلى  البرنامج  يهدف 

اإلنجابية، وكذا صحة المواليد.

المجتمعية  الرعاية  برنامج  على  تدريبيتين  دورتين  تنفيذ  الربع  خالل  وتم 
لصحة األم والوليد، استهدفت 40 قابلة مجتمع في مستشفيات أمانة العاصمة 
)مستشفى 48، مستشفى الروضة، مستشفى الشيخ زايد، مركز العلفي الطبي، 

مركز الزهراوي الطبي(، لمدة 18 يوماً لكل دورة.

وتم أيضاً تنفيذ دورة تدريبية لـ40 قابلة مجتمع في مجال رعاية األم والوليد 
)محافظة  والذباب  والتكارير  الجبين  مديريات  في  المجتمع  على  المرتكزة 

ريمة(.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية
يستهدف البرنامج تحسين وتعزيز الخدمات األساسية الصحية، وتوفير الكوادر 

الطبية المؤهلة، باإلضافة إلى تسهيل وصول المجتمع إلى هذه الخدمات.

وتم خالل الربع تنفيذ دورة تدريبية لمدة 16 يوماً في اطار الرعاية التكاملية 
لصحة الطفل، استهدفت 24 من الكادر الطبي المساعد في مديرية الجعفرية 

محافظة ريمة(.

مؤشرات قطاع الصحة

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

113عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو ترميمها 

85عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها

2,078عدد قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن 

280عدد قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن

عدد الكوادر الصحية التي تم تأهيلها
1,504ذكور

943إناث

عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها
271ذكور

294إناث

تدريب الرعاية التكاملية لصحة الطفل ـ شبوة
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المياه واإلصحاح البيئي

اشتملت األنشطة في قطاَعي المياه واإلصحاح البيئي خالل الربع الثاني من 
عام 2017 على ما يلي:

قطاع المياه
منحة  مشاريع  من  مشروعاً   53 على  الثاني  الربع  خالل  الموافقة  تمت     
المتحدة  األمم  مكتب  عبر  الدولي  البنك  من  الممنوحة  للطوارئ  االستجابة 
اإلنمائي ، منها 50 مشروعاً للسقايات الخاصة، و3 مشاريع تأهيل لمشاريع 
خلق  تشمل  التي  المنحة  مؤشرات  تحقيق  إلى  المشاريع  هذه  وتهدف  مياه، 
فرص عمل مؤقته لألسر التي تأثرت بالحرب الدائرة في البالد وكذلك تسهيل 
وصولها إلى خدمة المياه، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سعة السقايات الخاصة 
قدر  على  محسوبة  مكعباً  10-15متراً   بين  تتراوح  المنحة  هذه  مشاريع  في 
المبلغ المخصص لألسرة الواحدة في المنحة، والذي ال يتجاوز 850 دوالراً 

)500 دوالر كأجور عمل يد، و350 دوالراً قيمة مواد(.       

وبذلك  17 مشروعاً،  التقرير  فترة  المنجزة خالل  المشاريع  وقد وصل عدد 
يصل العددُ اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع المياه المنجزة )منذ تأسيس الصندوق 
عام 1997 وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2017 إلى 2,088 مشروعاً بكلفة 
بلغت 184.83 مليون دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها 3.54 مليون 
شخص)نصفهم من اإلناث( وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت 8.8 مليون 

يوم عمل. 

  وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع فرعي:

1 - حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل )خزانات منزلية(: تم خالل الربع 
إنجاز 8 مشاريع تحتوي على 832 سقاية، بسعة إجمالية قدرها 31,615 متراً 

مكعباً.

2 - مشاريع مياه تعتمد على المياه الجوفية: تم خالل الربع إنجاز 4 مشاريع 
مياه مصادرها مياه جوفية، احتوت على خزان توزيع وشبكات أنابيب مياه 
بطول إجمالي 45,826 متراً، و14 منهالً عاماً. من ضمن المشاريع المنجزة 
أبين،  في  الروى  تأهيل حقل  هو مشروع  األول  متميزان:  هناك مشروعان 
والثاني يتمثل في استكمال مشروع مياه ذي مسنومة )ناطع، البيضاء(، وهو 
تم  الشمسية. وبذلك  بالطاقة  المياه  عبارة عن توريد وتركيب منظومة لضخ 
االستغناء عن الديزل لتشغيل المشروع، األمر الذي يدعم استمرارية توفير 

الخدمة في ظل انعدام الوقود وارتفاع أسعارها.

شخصاً  لـ63،697  للشرب  صالحة  مياهاً  يوفر  بكونه  األول  المشروع  يتميز 
يسكنون في مدينة جعار والحصن ومدينة زنجبار، حيث شمل التأهيل توريد 
وتركيب 14 مضخة، وتأهيل مبنى محطة التحكم، وتوريد مولد كهرباء قدرة 
 1000 قدرة  رفع  ومحول   ،KVA 50 قدرة  خفض  محول  و14  ميجاوات   1
KVA، وتنظيف خزانَْين حديديَّْين سعة كل واحد 5 آالف متر مكعب مع عمل 

طالء جديد لها مناسب لمياه الشرب... وكذلك تأهيل غرفة الكلورة، وإضافة 
غرفة للحراسة.

المياه  الشمسية لضخ  الطاقة  تميزه في استخدام  فيكمن  الثاني،  المشروع  أما 
من بئر يدوياً إلى خزان، تم تنساب المياه إلى سكان القرية البالغ عددهم 637 

شخصاً.

3 - المياه السطحية: تم إنجاز مشروع واحد فقط في هذا الربع لتجميع مياه 
العيون في خزانات ونقلها باألنابيب باالنسياب الطبيعي إلى قرية المالح/جبل 
على  المشروع  احتوى  وقد  شخص.   972 لـ  محسنة  مياه  لتوفير  إب  معود/ 
خزان توزيع سعة 740 متراً مكعباً وأنابيب بطول إجمالي 1,180 متراً ومنهلْين 

ْين. عامَّ

4 - مياه كثيفة عمالة: تم خالل هذا الربع إنجاز ثالثة مشاريع، وهي عبارة 
عن سقايات خاصة وعدد السقايات المنجزة 240 سقاية بسعة إجمالية 4,006 

أمتار مكعبة، ونتج عن هذه المشاريع 21,365 يوم عمل.

التواصل مع الشركاء
تُواِصل وحدة المياه مشاركتها في اجتماعات مجموعة المياه والصرف الصحي 
والنظافة “واش” بهدف االطالع على أنشطة المنظمات اإلنسانية ومواقع هذه 
األنشطة لتجنب التكرار وكذلك االطالع على ما يستجد من تطورات ناتجة 
وتقوم  اإلنسانية,  المنظمات  بعض  بها  تقوم  التي  االحتياجات  مسوحات  عن 
الوحدة بموافاة منسق المجموعة بالتقارير الشهرية عن أنشطة الصندوق في 

مجال المياه واإلصحاح البيئي والنظافة.

مؤشرات قطاع المياه

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

1,082,796عدد المستفيدين من المياه المحسنة

3,565,316حجم المياه المحسنة م3

1,927,432حجم المياه غير المحسنة م3

قطاع اإلصحاح البيئي
لمشاريع  التراكمي  العدد  4 مشاريع، وبهذا يصل  إنجاز  الربع  تم خالل هذا 
البيئة المنجزة )منذ تأسيس الصندوق في عام 1997 وحتى نهاية الربع الثاني 
من عام 2017( 400 مشروع بتكلفة بلغت 33.5 مليون دوالر، يستفيد منها 3.44 
مليون شخص، وتولدت عنها فرص عمل مؤقتة بلغت 1.3 مليون يوم عمل.    

وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز فيها خالل هذا الربع:

وكذلك تدريب العاملين على المهارات األساسية في العالج الطبيعي, وبرنامج 
تقديم خدمة ذات  المركز من  تمكين  المبكر، وذلك بغرض  للتدخل  البورتاج 
جودة لألطفال ذوي اإلعاقة، حيث أن المركز يقدم خدماته لـ83 طفالً من ذوي 
اإلعاقة الحركية, و78 طفالً متعدد اإلعاقة... كما يستهدف المشروع تدريب 

11 من الكادر العامل في المركز.

المشروع الثاني يتمثُل في دعم روضة األطفال وتأسيس قسم التوحد لمركز 
التحدي والعالج الطبيعي بمدينة عمران )محافظة عمران(، ويهدف المشروع 
إلى تعزيز قدرة المركز في تقديم خدماته في مجال الطفولة المبكرة من خالل 
تدريب العامالت على البرامج الموجهة في مجال رياض األطفال والطفولة 
من  التوحد  مجال  المبكرفي  التدخل  تأسيس خدمات  على   المبكرة... عالوة 
خالل التأثيث والتجهيز لقسم التوحد، وتزويده بالوسائل والتجهيزات التعليمية 

المالئمة. ويستهدف المشروع 84 من األطفال ذوي اإلعاقة و10 معلمات.

مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

أطفال ذوو احتياجات 
خاصة تم دمجهم في 

المدارس العامة

3,597أوالد

3,943 بنات

 7,540اإلجمالي
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تمت الموافقة خالل الربع الثاني 2017 على 11 مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 
وبهذا،  يوم عمل.   83,620 من  أكثر  تنجم عنها  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   1.6
يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 2017( إلى 
421 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 44.82 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد 
منها استفادة مباشرة حوالي 358,550 شخصاً )47% منهم من اإلناث(، وتتولد 
عنها قرابة 1.1 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 394 مشروعاً 

بكلفة تعاقدية تقارب 32.95 مليون دوالر.

لالدخار  التجريبي  البرنامج  نشاط  استمر   2017 عام  من  الثاني  الربع  خالل 
واإلقراض، حيث تم استكمال جمع المعلومات والبيانات عن أنشطة مجموعات 
ODK(، حيث  الذكي )نظام  الموبايل  االدخار واإلقراض باستخدام استبيان 
تم الوصول إلى 118 مجموعة في 14 مديرية في 4 محافظات، وهي صنعاء 
تحليل  عن  تقرير  إعداد   – ذلك  بعد   – تم  وقد  والمحويت.  وحجة  والحديدة 

البيانات والمعلومات التي تم جمعها عن هذه المجموعات.

وحجة  الحديدة  محافظات  في  المشكَّلة  المجموعات  بعض  متابعة  تم  كما 
والمحويت بغرض تحسين األداء، ووضع معايير االستهداف بالمنح المالية. 
وتم إعداد تقرير عن مستوى أداء بعض المجموعات التي تمت زيارتها في 

المحافظات الثالث، ووضع تصور لتوسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى.

المقاطرة  مديريتَْي  في  المجموعات  تدريب  استكمال  كذلك  الربع  خالل  وتم 
تشكيل  في  واإلدارية  المالية  المهارات  على  لحج(  )محافظة  والقبيطة 

المجموعات.

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

السعة التخزينية للمياه المستخدمة في 
الزراعة وشرب  الحيوانات )متر مكعب(

3,827,680

إجمالي مساحة األراضي التي تروى من 
مصادر المياه )هكتار(

998

إجمالي مساحة األراضي والمدرجات 
المؤهلة )هكتار(

318

الزراعة والتنمية الريفية

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المنجز تراكميًا )يناير2011 - يونيو2017(المؤشر

317,965عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي

971عدد التجمعات الخالية من الصرف المكشوف

لحل  الربع  فقط  في هذا  إنجاز مشروع واحد  تم  العادمة:  المياه  إدارة   -  1
المشروع  العاصمة.  بأمانة  مذبح  في  الدقيق  حي  في  المجاري  طفح  مشكلة 
و280  تفتيش  غرفة  و200  متراً،   7,559 بطول  مجاٍر  أنابيب  على  احتىوى 

توصيلة منزلية.

2 - التدريب والتوعية: تم إنجاز 3 مشاريع لتنفيذ حمالت توعية لإلصحاح 
البيئي باستخدام منهج الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع, وعدد الحمالت 

لهذه المشاريع 84 حملة توعية، وتهدُف هذه الحمالُت إلى تغيير السلوك في 
استخدام الحمامات وغسل اليدين ومعالجة المياه في المنزل للشرب. 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
في  الصندوق  كادر  لتعريف  عمل  ورش  عشر  تنفيذ  الربع  هذا  خالل  تم 
المقر الرئيسي وفروع الصندوق التسعة بإجراءات تنفيذ الخطة لكل مراحل 

المشاريع بمختلف أنواعها.

سقايات مياه في قرية المهجام  بمديرية شرعب الرونة تعز
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تمت الموافقة خالل الربع الحالي على 4 مشاريع بكلفة تقديرية 0.41 مليون 
دوالر، يُتوقع أْن تولِّد حوالي 23 ألف يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي 
التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 2017( إلى 259 مشروعاً بكلفة 
تقديرية 50.6 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 0.4 
مليون شخص )47% إناث(، وتتولد عنها قرابة 2.1 مليون يوم عمل. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 242 مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 43.6 مليون دوالر.

برنامج التمكين للتنمية المحلية 
تنوعت انشطة البرنامج خالل فترة التقرير في استمرار دعم األُُطر المجتمعية 
التنموية )مجالس تعاون القرى – اللجان التنموية للعزل( التي ساند الصندوق 

في تشكيلها، والمبادرات الذاتية التي تقوم بها:

المبادرات الذاتية المنفذة من قبل األطر المجتمعية من خالل تبنيها بشكل كامل 
توعية وتخطيط وتنفيذ للمبادرات الذاتية وابرز نماذجها )عمل خزانات مياه   
وترميم فصول دراسية – وجمع تبرعات للمدرسين من األهالي لكي يستمروا 
في تقديم التعليم اثناء توقف صرف الراتب الحكومي – اصالح طرق  بالريف  
راجلة / سيارات – صرف صحي، الخ( حيث بلغ عدد المبادرات الذاتية 396 

مبادرة ذاتية بأجمالي تكلفة تتجاوز 380 مليون لاير يمني.

ثانيا: المبادرات المدعومة من الصندوق االجتماعي حيث تم تنفيذ 97 مبادرة 
وكعيدنة  قيس  وبني  )إب(  والسبرة  )عمران(  ذيبين  مديريات  في  تركزت 
)حجة( وتبن وحبيل جبر )لحج( ولودر )أبين( بأجمالي مبلغ 114 مليون لاير. 
مياه  خزان  و15  دراسياً  فصالً   55 من  اكثر  وبناء  ترميم  المبادرات  شملت 
شرب وصيانة ورصف طرق وبناء قدرات 600 إمرأة في أنشطة مدرة للدخل. 

وخالل فترة التقرير، تم تشكيل مجلس تعاون قرية وتدريب 192 من أعضاِء 
السلطة المحلية في 7 مديريات وتم تفعيل التمكين فيها.

منظمات غير حكومية 
- ملتقى صناع الحياة : استهدف أكثر من 5000 شخص من خالل التوعية 
الكوليرا  مرض  من  للحد  المياه  خزانات  وتعقيم  الكلور  وتوزيع  الميدانية 

بمديرية معين بمدينة صنعاء. 

هيئة  مع  بالتعاون  السياسة”  في  “يمنيات  شبكة  تدشين  الشابة:  القيادات   -
األمم المتحدة للمرأة UN WOMEN  الهادفة إلى دعم المشاركة السياسية 
لليمنيات، ودعم “مبادرة جذور” للتوعية بمرض الكوليرا في امانة العاصمة. 
المدارس”،  في  أطفالنا  “ليبقى  األطفال  زواج  من  الحد  مشروع  تنفيذ  وكذا 
في  اليونسيف  بتمويل  للزواج  اآلمن  للسن  تضافر”  “برنامج  ضمن  وذلك 

مديريتي المخادر والعدين )إب(.

- ينابيع عدن: توزيع 122 سلة غذائية في محافظتي تعز ولحج، وتوزيع 172 
الفقراء بمديرية حيران )حجة(، إلى جانب حفر  سلة غذائية رمضانية على 

وتشغيل بئر مياه بمديرية القبيطة )لحج( وجميعها بتمويل منظمات وأفراد.

- كنوز الجنة: توزيع مبالغ نقدية مديريات الحوك والحالي والميناء )الحديدية( 
لـ14 أسرة شديدة الضعف، وتنفيذ مشروع كفالة أسر فقيرة في مديريتي الحالي 

والحوك.

- أجيال بال قات: تدشين مشروع النقد مقابل العمل للسكان المتضررين في 6 
مديريات بتعز بتمويل من أوكسفام.

البخور  صناعة  تعليم  في  تدريبية  دورة  تنفيذ   : الحياة  صناع  مؤسسة   -
والمخمريات. 

االحتياجات  مشروع  تنفيذ  المكال:  الخيرية   العلم  طالب  رعاية  جمعية   -
والوسائل التعليمية لكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت، وافتتاح مركز 
رموز للطالب )الصم( بعدن و افتتاح معمل الكويت لالختراع واالبتكار في 

الهندسة جامعة  بكلية  للحاسوب  الكويت  فتح محطة  جانب  إلى  حضرموت، 
عدن بتمويل من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

لألطفال،  وتدريب  بنفسك”،  قمريتك  “اصنع  فعالية  البنات:  كل  مؤسسة   -
المؤسسة  كماأنشأت  لألسرالحرفية.  دعما  للقمريات  بيع  نقاط  افتتاح  وكذا 
مخيم اإلرواء الفموي بمركز الشهيد عبدالقادر هالل الطبي، وقامت بتوزيع 
باإلضافة  األوليه،  الطبية  والمواد  الشخصية،  النظافة  مستلزمات  من  العديد 
الى جلسات توعية, وإطالق مشروع “ألوان القمريات تجمعنا” دعما لألسر 

الحرفية بتمويل من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واالصغر.

برنامج روافد
المفاهيم والمبادئ  - تدريب عدد من الشباب ضمن برنامج روافد في دورة 
االساسية في التنمية الريفية وأساسيات استخدام الحاسوب. شارك في التدريب 
54 شخصاً )16 إناث( من محافظة صعدة و54 شخصاً )29 إناث( من المهرة. 

الثالثة  برنامج روافد خالل  1500 شخص من خريجي  التواصل مع عدد   -
روافد  شباب  من  خريجين  ثمانية  التالي:   على  وحصلنا  الماضية  األشهر 
ثمانية أخرين )4  إناث( و  بعقود عمل طويلة )3  حصلوا على فرص عمل 
إناث( بعقود قصيرة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، باإلضافة إلى 
حصول عدد من شباب روافد على فرص عمل قصيرة ضمن برنامج التمكين 

في الصندوق.

ذاتية  78 مبادرة  تنفيذ  من خريجي برنامج روافد في  60 شخصاً  - مشاركة 
شبابية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 13 مليون لاير في 9 محافظات لعدة 
للتعليم  متعدد  ودعم  ونظافة  توعية  وحمالت  المأوى  توفير  منها  تدخالت 
المناطق  في  الفقيرة  والمجتمعات  اإلغاثة  وبرامج  النازحين  لخدمة  وغيرها 

المتأثرة بالحرب. 

- قيام 54 شخص من خريجي برنامج روافد بتصميم وتنفيذ لمبادرات ذاتية 
تقديرية  بتكلفة  محافظات   9 مديرية ضمن   32 في  الكوليرا  انتشار  لمكافحة 

بلغت 810 إلف لاير.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

4,699عدد مجالس تعاون القرى

عدد المتطوعين الشباب الذين 
دربهم الصندوق في مجاالت 

مختلفة )حسب النوع االجتماعي(

1,044ذكور

808إناث

عدد أعضاء السلطة المحلية الذين دربهم الصندوق 
في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية

5,392

عدد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم 
الصندوق

6,745

55عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

58عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

1,832عدد لجان المستفيدين التي تم تشكيلها وتدريبها

عدد الشباب العاملين في الخدمة اإلجتماعية في 
إطار انشطة التنمية المحلية

320

عدد التجمعات المحلية التي دعمها الصندوق )لجان 
مستفيدين(

204

التدريب والدعم المؤسسي
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برنامج التدخل المتكامل
تضمنت أنشطة البرنامج تنفيذ زيارة متابعة اثر التدريب  للمتدربين في مجال 
رعاية وصحة الحيوان في سبع قرى بعزلة بني علي م. ملحان )المحويت( 
عليه  تدربوا  لما  الحيوانات(  )مربيي  المتدربين  تطبيق  مدى  معرفة  بهدف 
ومراجعة  الحيوان  عمال صحة  عمل  ومتابعة  الالزمة،  النصائح  وإعطائهم 
بحضور  القرى  لمندوبي  البيطرية  األدوات  بتسليم  الفريق  وقام  سجالتهم. 
لجنة التنمية بالعزلة. باإلضافة الى ذلك، تم اإلعداد والتحضير لتنفيذ الدراسة 

االجتماعية واالقتصادية لمناطق جيوب الفقر في امانة العاصمة صنعاء.

المشاركة المجتمعية 
لجنة   50 عدد  وتدريب  بتشكيل  الصندوق  فروع  جميع  عبر  البرنامج  قام 
مستفيدين وتفعيل وتدريب 31 لجنة مشروع  مشكلة من مجالس تعاون القرى 
ومفعّلين  زراعية  تربة  وحماية  سقايات  لمشاريع  مستفيدين  لجان  استهدفت 
لمجالس تعاون قرى. كما تم تنفيذ 48 دراسة مجتمعية وتحديد احتياج وتشكيل 

لجان طوعية.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

المنجز تراكميًا )يناير2011 - يونيو2017(تحت التنفيذالموافق عليهاالمؤشر

66275التعليم: عدد الفصول الدراسية

060,81039,350الماء: سعة التخزين )م3(

01074الماء: إعادة تأهيل اآلبار

12,00093,5000شبكة الماء

213الوحدات الصحية

01217الطرق )كم(

02,8303,200عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

عدد األفراد الذين دربهم الصندوق في الزراعة، الحماية الحيوانية، الصحة، 
الحرف اليدوية، التعليم، الخ

9001,1002,242

00554عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق )ذكور/ إناث(

جانب من التدريب ألعضاء جدد في برنامج روافد بالغيظة - المهرة

تدريب مجموعات انتاجية في افضل الممارسات النتاج الطماطم- التحيتا- الحديدة

مبادرة لبناء فصلين عزلة سواخ كعيدنة - حجة
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النقد مقابل العمل يعزز األمن الغذائي 

برنامج األشغال كثيفة العمالة

تمت الموافقة خالل الربع الحالي على 3 مشاريع بكلفة تقديرية تتجاوُز 83,500 
دوالر، يُتوقع أْن تولِّد أكثر من 5 آالف يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي 
التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 2017( إلى 259 مشروعاً بكلفة 
مباشرة  استفادة  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   49.5 تتجاوز  تقديرية 
2.1 مليون يوم  إناث(، وتتولد عنها قرابة  0.4 مليون شخص )%47  حوالي 
عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 244 مشروعاً بكلفة تعاقدية تبلغ أكثر من 

43.8 مليون دوالر.

بسبب  جداً،  المشاريع محدوداً  تنفيذ  في  التقدُّم  الراهن، أصبح  للوضع  نظراً 
تعليق التمويل لمعظم هذه المشاريع. وحتى 30 يونيو 2017، أدَّت المشاريع 
المنجزة الى تطوير وترقية المهارات لـ755 عامالً/بنَّاًء ماهراً وشبه ماهر في 
مجال تقنيات البناء التقليدي والترميم. واكتسب 252 من المهنيين/االستشاريين 
معارَف ومهاراٍت جديدةً في مجاالت حفظ وترميم مختلف جوانب المرورث 
ورد  ما  ويمثل  أثرياً.  ومعلماً  موقعاً   42 وحفظ  توثيق/إنقاذ  تم  كما  الثقافي. 
أعاله 148% و133% و84% )على التوالي( من األهداف المحددة في خطة 
 2011 عاَمْي  أحداث  آثار  أن  من  الرغم  وعلى  الرابعة.  للمرحلة  الصندوق 
و2015 قد أثرت سلباً على تمويل مشاريع الموروث الثقافي، فإن هذا التقدم 

يعتبر جيداً.

أثر مشاريع الموروث الثقافي: أصبح لغالبية مشروعات القطاع – إْن لم تكن 
الموروث  معالم وأصول  الحفاظ على  بكثير من مجرد  أكبٌر  أثٌر   – جميعها 

الثقافي ألن هذه المشاريع ترفع الوعي حول أهمية وحساسية هذه األصول، 
مجال  في  جديدةً  ومعارَف  مهاراٍت  وتطور  الدخل  تولد  أنها  على  عالوة 
التدريب الموقعي، وتسهم في جهود الصندوق نحو تحقيق التنمية والتخفيف 

من وطأة الفقر.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو 
إكتسبوا مهارات

755

الكوادر الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا 
مهارات )مهندسون معماريون، 

متخصصون في األثار، مهندسون(
252

المواقع والمعالم األثرية التي تم 
توثيقها والمحافظة عليها

42

وقطاع  العمل  مقابل  النقد  برنامج  ومشاريع  أنشطة  البرنامج  هذا  اطار  في  يندرُج 
الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
ت الموافقة خالل الربع الثاني 2017 على 45 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب  تمَّ
7.6 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيدَ منها استفادة مباشرة حوالي 51 ألف شخص 
)نصفهم من اإلناث(، وتتولَّد عنها فَُرص عمل تبلغ حوالي 515 ألف يوم عمل. 
وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 

2017( إلى 904 مشاريع بكلفة تقديرية تبلغ 178 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن 
يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 1.4 مليون شخص )49% إناث(، وتتولد 
عنها أكثر من 15 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 779 مشروعاً 

بكلفة تعاقدية قاربت 143.7 مليون دوالر.

وقد بلَغ العددُ اإلجماليُّ التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج قرابة 
214 ألف أسرة.

ركزت أنشطة الربع الثاني على الدورات التدريبية وورش العمل الهادفة إلى 
الالزمة  المهارات  وإكسابهم  مستواهم  لرفع  البرنامج  كوادر  قدرات  تعزيز 

التراث الثقافي
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إليصال رسائل البرنامج إلى االستشاريين بصورة أكثر فعالية. فقد تم تنفيذ 3 
دورات في مجال تدريب مدربين لمنتسبي برنامج األشغال كثيفة العمالة في 
اإلدارة العامة والفروع، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات 77 )منهم 
10 من اإلناث(. ولتطوير قدرات طاقم البرنامج في الفروع على أتمتة البيانات 
المالية، فقد ُعِقدت دورة تدريبية في اإلدارة العامة لـ21 من الضباط الماليين 

ومدخلي البيانات على كيفية التعامل مع النظام المالي الخاص بالبرنامج. 

كما تم تنفيذ ورشة عمل مصغرة لدراسة مقترحات تسهيل اإلجراءات بهدف 
ورش   3 إلى  باإلضافة  المخصصات...  واستيعاب  الصرف  عملية  تسريع 
تنشيطية في فروع  ذمار وإب وعدن  لالستشاريين المجتمعين/ات والمهندسين 
آلية الدراسات المجتمعية، وكذلك تسجيل األسر عبر  لعرض التحديثات في 
النسخة المتنقلة من البرنامج. وقد شارك في هذه الورش 36 شخصاً )منهم 18 
من اإلناث(. وعقد الصندوُق أيضاً ورشة تنشيطية لالستشاريين المجتمعيين 
للتحديثات الجديدة في آلية االستهداف المجتمعي لبرنامج النقد مقابل العمل في 
مدينة عتق )محافظة شبوة(، وذلك لتعزيز قدرات االستشاريين المجتمعيين. 

حضر الورشة 20 مشاِركاً )منهم 7 من اإلناث(.

وفي فرع الصندوق في إب، ُعِقد اجتماٌع مع السلطة المحلية لمديرية مركز 
بعدان وريف إب ومديرية ِجْبلة، وذلك إلْطالع السلطات المحلية على البرنامج 
على  الحصول  بغرض  وكذلك  مشاريعه،  اختيار  ومعايير  وآليات  وأهدافه 
قائمة لجميع المشاريع الحضرية من السلطة المحلية. وبلغ عدد المشاركين 21 
شخصاً. كما تم عقد لقاء مع السلطة المحلية بمديرية التواهي )عدن( لشرح 

المفاهيم الخاصة بآلية البرنامج. وقد حضر اللقاء 6 مشاركين ومشاركات... 
فضالً عن لقاء مع ممثلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فرع عدن للنقاش 
التسليف  بنك  قبل  من  المالية  المستحقات  في صرف  المعوقات  بعض  حول 

التعاوني الزراعي وبنك األمل. وقد حضر اللقاء 8 أشخاص.

التدريب على رأس العمل والتوعية بالمهارات الحياتية وأضرار القات
يُعَدُّ التدريُب ذا أهمية وأثر إيجابي على الفرد لالستمرار في التعلم والتطور 
وإكتساب مهنة، والذي بدوره يساهم في تحسين الوضع االقتصادي والمعيشي 

لألسرة والحصول على فرص عمل الحقاً في السوق.

ويقوم البرنامج بتنفيذ نوعين من التدريب: التدريب على المهارات الحياتية، 
والتدريب على رأس العمل. يعمل النوع األول من التدريب على بناء قدرة 
الفرد من حيث التعايش والثقة بالنفس والقدرة على فهم نفسه واآلخرين. وقد 
تم خالل هذا الربع اختتام تدريب 70 شخصاً على المهارات الحياتية والتوعية 
بمخاطر سوء التغذية وأضرار القات في اطار مشروع تأهيل وصيانة وإنشاء 
حجر،  )مديرية  كنينة  لقرية  العيون  لمياه  تجميعية  برك  وبناء  الري  قنوات 

حضرموت(، وذلك لتعزيز قدرات األسر المستفيدة من المشروع.

أما التدريب على رأس العمل، فيهدف إلى إكساب المتدربين مهارات ويمكـِّنهم 
البناء والتوقيص  العملية  المهارات  العمل. وتشتمُل هذه  االلتحاق بسوق  من 
وقطع األحجار والحدادة والنجارة، والرصف والتلييس، وتكريب النخيل. وقد 

بلغ العدد اإلجمالي التراكمي للمتدربين في هذه المجاالت 1,857 شخصاً.

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المنجز تراكميًا )يناير2011 - يونيو2017(المؤشر

المستفيدون المباشرون: عدد األفراد المستفيدين من البرنامج )المشاريع قصيرة 
المدى( حسب المناطق )ريف/حضر( 

744,795ريف

432,411حضر

1,177,206اإلجمالي

فرص العمل المؤقتة )يوم عمل( المتولدة عن البرنامج في المناطق الريفية 
)المشاريع قصيرة المدى( حسب المناطق )ريف/حضر( 

10,458,207ريف

1,924,101حضر

12,382,308اإلجمالي

294,301المستفيدون غير المباشرين: عدد األفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

4,946األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

0.70نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور )%(

النقد مقابل العمل يعزز األمن الغذائي 
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

قطاع الطرق
تمت الموافقة خالل الربع على 19 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 3.24 مليون دوالر، 
يُتوقع أْن تتولَّد عنها فَُرص عمل تـُقـَدَّر بحوالي 114 ألف يوم عمل. وبذلك، 
بكلفة  مشروعاً   822 إلى  القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
تقديرية تبلغ 177.6 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة 
أكثر من 4.2 مليون شخص )نصفهم تقريباً من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 
8.3 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 780 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

تقارب 168.31 مليون دوالر.

وقد تمَّ خالل الربع َعْقُد 3 اجتماعات: األول مع المقاولين الجزئيين في فرع إب 
لشرح اآللية الجديدة للتعاقدات في ضوء مؤشرات المنحة الطارئة. وقد حضر 
االجتماع 9 مشاركين. واالجتماع الثاني – الذي حضره 12 شخصاً – كان مع 
لجنة المستفيدين والمقاولين الجزئيين في مشروع  المقاند والضبات في فرع 

إب أيضاً لشرح اآللية الجديدة للتعاقدات في ضوء مؤشرات المنحة الطارئة، 
ومناقشة األسعار التعاقدية. وُعِقد االجتماع الثالث )بحضور 10 مشاركين( مع 
السلطة المحلية لمديرية الجبين وكسمة بمحافظة ريمة – الحديدة للتنسيق مع 
المديرية للتأكد من مناطق التدخل ذات االحتياج، وذلك بغرض طرحها ضمن 

خطة االستهداف والتأكد من مطابقتها لمعايير التدخل.

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - يونيو2017(

الوصول إلى مشاريع الطرق الريفية: الطول 
اإلجمالي للطرق التي تم شقها أو تحسينها)كم(

1,366

أفراد أسرة نازحة يبنون مسكنهم

أوالً – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
تمويالت مؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة واألصغر

قام الصندوق خالل فترة التقرير بتقديم منح بلغ اجماليها أكثر من 415 مليون 
لاير )أي ما يقارب 1.7 مليون دوالر(. استهدفت تلك المنح تمويل وكالة تنمية 
ألف دوالر(   800( مليون لاير   199 بأكثر من  الصغيرة واألصغر  المنشآت 
ومكون  الشباب  توظيف  مجال  في  ومشاريعها  أنشطتها  تنفيذ  من  لتتمكن 
سالسل القيمة المضافة. وتم تقديم المنح والدعم الفني لبرنامج االتحاد بأبين 
بمبلغ وقدره 48.7 مليون لاير )195 ألف دوالر( لتغطية خسائرها التشغيلية 
واالستمرار في تقديم خدماته المالية في محافظات أبين وحضرموت وعدن. 
وقدم الصندوق منحة أخرى لبرنامج حضرموت للتمويل األصغر بما يقارب 
وخاصةً  الكريمة  الحياة  تمويالت  لتقديم  دوالر(   78,600( لاير  مليون   20
لالنشطة االناجية الريفية. باإلضافة الى ذلك، قدم الصندوق منحاً بلغ إجماليها 
التكافل لكل من مؤسسة نماء والوطنية  نحو 106 مليون لاير لدعم صناديق 
وبرنامج االتحاد. وكون الصندوق هو الممول الرئيسي لشبكة اليمن للتمويل 
األصغر تم صرف منحة بأكثر من 33 مليون لاير )أكثر من 133 ألف دوالر( 
لتغطية نفقاتها التشغيلية وتنفيذ أنشطتها لدعم صناعة التمويل األصغر. وأخيراً 
تم تحويل 8.3 مليون لاير لعدد من البرامج والمؤسسات ضمن مشروع تأسيس 

إدارة للمخاطر التشغيلية لدى تلك الجهات. 

برنامج ضمان التمويالت
قام البرنامج الذي يدعمه الصندوق بعدة أنشطة بهدف تدشين خدمات )ضمان 
لمتابعة   SIMالـ نظام  تطوير  استكمال  مثل  القادم،  الربع  التمويالت( خالل 
محفظة الضمانات، والتعاقد مع شركة للمراجعة القانونية لمراجعة واعتماد 
الدليل المالي، وكذلك توظيف مسئول نظم المعلومات. كما قام فريق البرنامج 
يتم  أن  المحتمل  التي من  والمؤسسات  البرامج  بزيارة عدد من  الربع  خالل 

العمل معها من أجل شرح سياسات ومعايير البرنامج. 

أعمال التدقيق والمصادقات الميدانية
للتمويل  الميدانية لمؤسسة عدن  المصادقات  باستكمال  الصندوق  قامت فرق 
سعد  دار  في  البساتين  منطقة  الى  اخرى  مرة  الميداني  والنزول  األصغر 
للتحقق من بعض عينات العمالء وذلك لتتمكن الوحدة من تكوين رأي نهائي 
حول وضع محفظة القروض بالمؤسسة. كما قام فريق آخر بزيارة برنامج 
وإجراء  فيه  المالية  الجوانب  على  لإلطالع  األصغر  للتمويل  حضرموت 
مراجعة تحليلية لها. واطلع الفريق على الجوانب اإلدارية من أعمال البرنامج 

واجراء المصادقة الميدانية لعينة كبيرة العمالء.

النظم اآللية البرمجية
تم ستكمال تطوير وتسليم نظام الـSIM  لبرنامج ضمان التمويالت. كما قام 
فريق تقنية المعلومات بتحليل بيانات نظام معين لمتابعة محفظة القروض لدى 

مشروع رصف طريق الشقرة- مديرية العدين إب
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كافة البرامج والمؤسسات. وتم أيضاً إجراء الصيانة االعتيادية لكافة االنظمة 
تحديث  الى  باإلضافة  الفني،  الدعم  وتقديم  والمؤسسات  البرامج  لدى  اآللية 

القاعدة البيانية لمكتب االستعالم االئتماني.

ثانياً – شبكة اليمن للتمويل األصغر
نفذت الشبكة خالل فترة التقرير عدة أنشطة تدريبية منها أربع دورات حول 
وتطوير  االدارية   التقارير  وكتابة  اعداد  وطرق  االستراتيجي  التخطيط 
المنتجات وطرق كتابة مقترحات المشاريع للمنظمات الممولة. شارك في هذه 

الدورات موظفين من مستويات ادارية متنوعة لدى برامج ومؤسسات التمويل 
الصغير واألصغر.

حضره  اجتماعاً  الخبرات”  تبادل  “برنامج  عنوان  تحت  الشبكة  نظمت  كما 
عدد من مدراء وموظفي برامج ومؤسسات قطاع التمويل الصغير واألصغر 
آزال  وبرنامج  األصغر  للتمويل  الوطنية  المؤسسة  تجربة  خالله عرض  تم 
الى  باالضافة  القائمة،  الحرب  أثناء  وتجربتهما  اإلسالمي  األصغر  للتمويل 
وتطوير  الرقابية  واإلجراءات  العمليات  في  الرئيسية  المواضيع  من  عدد 

المنتجات المالية الجديدة.

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر يونيو 2017م 

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد 
مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية محفظة 
القروض 

في 
المخاطرة 

)%(

محفظة 
القروض 
)مليون 
ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

البرنامج
مبالغ القروض
)مليون ريال(

عدد 
القروض

مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء 
)%( اإلجمالي

أمانة العاصمة، 
أب، تعز، ذمار، 
المكال، الحديدة، 
عدن، حجه، 

عبس

15 102 216 78 185 11,020 129,382 93.75 2,318 126,709 38 34,551 بنك األمل للتمويل 
األصغر

أمانة العاصمة، 
تعز، إب، القاعدة، 
ذمار، يريم، حجه، 
لحج، الحديدة، 
التربة، دمت، 
شبام كوكبان، 

باجل، عدن

18 50 117 18 21 7,686 147,790 54.42 778 26,307 42 13,129 المؤسسة الوطنية 
للتمويل األصغر

دار سعد، البريقة، 
التواهي، خور 
مكسر، كريتر 
– عدن، لحج، 
الضالع، المنصوره

7 38 68 47 76 4,044 53,742 82.45 741 9,450 72 12,191 مؤسسة عدن 
للتمويل األصغر

صنعاء، تعز،  
الحديدة، اب

9 71 92 109 134 6,589 83,862 35.77 434 2,208 45 7,125
مؤسسة نماء 

للتمويل الصغير 
واألصغر

حضرموت 
)سيئون، تريم، 
السوم، المهره، 
شبوة، الحامي، 
صه، المكال، 
الشحر، شبام، 

القطن(

6 31 61 147 174 3,601 28,497 33.64 761 4,788 31 6,878 برنامج حضرموت 
للتمويل األصغر 

أمانة العاصمة, 
المحويت

5 35 80 30 41 4,168 49,617 44.41 363 2,450 54 4,532 برنامج أزال 
للتمويل األصغر

أبين )زنجبار، 
خنفر، أحور(، 
المكال، الشحر، 

عدن

6 47 75 33 55 2,587 48,234 66.12 311 0 85 3,420 برنامج االتحاد 
للتمويل األصغر

أمانة العاصمة، 
تعز، اب، عدن، 
الحديدة، ذمار، 
المكال، سيئون

61 50 65 50 55 9,866 20,902 22.6 991 488,538 4 3,228
مصرف الكريمي 
للتمويل األصغر 

اإلسالمي

أمانة العاصمة، 
تعز، الحديدة، 
عدن، اب، 
حضرموت

14 30 78 27 27 8,504 37,814 29.50 355 0 33 2,124 برنامج التضامن 
للتمويل األصغر

تعز 
)الكمب، حوض 

األشراف، الراهده، 
صينه، القاعدة(

5 21 41 68 90 2,578 65,829 10.75 93 0 79 1,546
شركة األوائل 
للتمويل األصغر

تقرير شهر ابريل 
2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

146 475 893 82,034 774,856 7,145 660,450 88,724 اإلجمالي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية حتى نهاية الربع الثاني 2017 )حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39130,910,662البيئة

28618,706,064التدخل المتكامل

1,00719,959,636التدريب

4,926620,804,579التعليم

62324,576,167الدعم المؤسسي

39432,949,173الزراعة

1,15081,239,005الصحة

780168,307,995الطرق

70031,916,029الفئات ذات االحتياجات الخاصة

19342,628,622المنشآت األصغر

328,078,347المنشآت الصغيرة

24443,822,378الموروث الثقافي

2,072183,108,820المياه

779143,668,749النقد مقابل العمل

7813,028,683خدمات األعمال

13,6551,463,704,908اإلجمالي

عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة خالل الربع الثاني 2017 حسب القطاع

التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع
)دوالر(

مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

اجمالي العمالة المستفيدون المباشرون
المؤقتة المقدرة نسبة اإلناث )%(اإلجمالي

543,665%405,030,5105,030,5109,73840التعليم

103,776%193,663,5783,663,578314,81037الدعم المؤسسي

83,623%111,605,3671,605,3679,52228الزراعة

377,000%118,750,00018,750,00053,53777الصحة

113,904%193,236,9003,236,9005,46818الطرق

2,650%1800,000800,00010,81449المنشآت األصغر

3889,843889,843002,431المنشآت الصغيرة

5,010%383,53083,53042551الموروث الثقافي

369,082%596,672,4336,672,43351,12051المياه

457,589,1647,589,16450,943514,754النقد مقابل العمل

2,115,895%20148,321,32548,321,325506,37744اإلجمالي
اإلجمالي يشمل مشروعاً لم يتوفر له مصدر تمويلي
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عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 
خالل الربع الثاني 2017 وكلفتها التقديرية 

)حسب المحافظة(.

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 
)دوالر(

النسبة 
المئوية 

)%(

100%172,455,0612,455,061اب

100%4639,614639,614أبين

أمانة 
100%123,70023,700العاصمة

100%101,251,3501,251,350البيضاء

100%1104,621104,621الجوف

100%2922,136,20322,136,203الحديده

100%3596,512596,512الضالع

100%3276,394276,394المحويت

100%147,00047,000المهره

100%193,605,2983,605,298تعز

100%334,551,7934,551,793حجة

100%4339,992339,992حضرموت

100%171,887,4851,887,485ذمار

100%111,424,2821,424,282ريمه

100%3126,798126,798شبوه

100%4587,708587,708صعده

100%5632,400632,400صنعاء

100%2456,500456,500عدن

100%152,447,1692,447,169عمران

100%81,585,5511,585,551لحج

100%5996,000996,000مارب

أكثر من 
100%62,149,8942,149,894محافظة

100%20148,321,32548,321,325اإلجمالي

اإلجمالي يشمل مشروعاً لم يتوفر له مصدر تمويلي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها 
والكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية حتى 

نهاية الربع الثاني 2017 )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,375180,637,800155,367,883153,273,443اب

31255,610,46844,934,50842,520,748ابين

أرخبيل 
546,270,0936,035,3886,191,357سقطرى

أمانة 
70196,677,98291,610,59989,410,430العاصمة

29633,806,94930,780,08830,800,256البيضاء

15115,715,86015,027,96114,820,351الجوف

1,217189,987,959185,619,572158,406,742الحديده

27742,393,67937,068,55933,533,857الضالع

40350,603,36345,784,21245,109,834المحويت

1027,711,2327,225,4767,172,956المهره

1,731244,331,869185,381,651186,089,045تعز

1,146155,210,826138,850,131131,508,134حجة

64165,951,46463,654,68358,776,835حضرموت

895104,856,63987,510,11592,882,185ذمار

37357,898,01036,913,45939,426,280ريمه

29429,837,08828,676,27028,618,875شبوه

33548,620,43947,576,13545,850,760صعده

52058,052,55654,247,37754,205,647صنعاء

31542,081,28939,535,03335,838,242عدن

933123,029,542109,354,815104,006,313عمران

67896,825,12775,807,16975,188,506لحج

12511,013,00610,531,13610,224,508مارب

أكثر من 
1,267126,218,012124,440,709106,506,864محافظة

14,1411,843,341,2541,621,932,9291,550,362,167اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 4 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي



14

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع الثاني 2017 )حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر( مساهمة الصندوق التقديرية )دوالر( التكلفة التقديرية )دوالر(عدد المشاريعالقطاع الرئيسي

39537,541,74532,162,95631,057,369البيئة

29121,364,48318,159,00818,866,837التدخل المتكامل

1,01126,225,62726,187,02620,134,232التدريب

5,002672,048,101649,347,994628,073,761التعليم

66034,633,72132,313,13028,630,386الدعم المؤسسي

42144,816,82941,371,27136,312,508الزراعة

1,187118,240,113115,891,48589,951,305الصحة

822177,597,111171,745,612176,204,355الطرق

70237,172,85736,418,96132,765,973الفئات ذات االحتياجات الخاصة

20557,336,32757,173,22548,678,455المنشآت األصغر

4010,286,87410,285,8748,856,283المنشآت الصغيرة

25949,524,99548,787,83947,373,289الموروث الثقافي

2,161356,268,805182,646,967197,053,768المياه

904178,040,563177,198,481165,389,965النقد مقابل العمل

8122,243,10122,243,10121,013,683خدمات األعمال

14,1411,843,341,2541,621,932,9291,550,362,167اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 4 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي



النشرة الربعية - العدد 78 : أبريل - يونيو 152017

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية 
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الثاني 2017 ) حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعون

المؤقتة المقدرة
  إناث   ذكور   إناث   ذكور 

39537,541,74532,162,95631,057,3691,640,4041,635,808205,476203,0021,172,507البيئة

التدخل 
29121,364,48318,159,00818,866,837122,891128,828104,076106,063565,316المتكامل

1,01126,225,62726,187,02620,134,23297,82859,488445,916477,663385,943التدريب

5,002672,048,101649,347,994628,073,7611,477,2811,249,0131,893,9951,629,52022,893,250التعليم

الدعم 
66034,633,72132,313,13028,630,386630,985511,239501,156458,713883,307المؤسسي

42144,816,82941,371,27136,312,508189,619168,932394,157351,8981,088,358الزراعة

1,187118,240,113115,891,48589,951,3052,758,8424,818,121904,3631,754,3682,796,162الصحة

822177,597,111171,745,612176,204,3552,136,4002,107,175892,923884,0538,310,488الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70237,172,85736,418,96132,765,973111,88872,36968,52252,451842,496

المنشآت 
20557,336,32757,173,22548,678,45590,404341,880564,8411,434,704177,047األصغر

المنشآت 
4010,286,87410,285,8748,856,28319,43424,10166,12956,86621,434الصغيرة

الموروث 
25949,524,99548,787,83947,373,289211,212185,646100,91486,0852,070,111الثقافي

2,161356,268,805182,646,967197,053,7681,893,9911,907,412169,212150,1578,024,394المياه

النقد مقابل 
904178,040,563177,198,481165,389,965693,524672,2391,025,8991,078,20815,032,762العمل

خدمات 
8122,243,10122,243,10121,013,68372,74528,682107,06783,5196,816األعمال

14,1411,843,341,2541,621,932,9291,550,362,16764,270,391اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 4 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي



متزوجة،  عاماً،   24 عمرها  فقيرة  امرأة  زيدان  عمر  أميرة 
وتعيش في واحد من أشد المجتمعات فقراً في قرية البقعة )عزلة 

المتينة، مديرية التحيتا، محافظة الحديدة(.

سوى  تعليم  بأي  تحَظ  ولم  حياتية،  مهارة  أية  تمتلك  ال  كانت 
 2012 البرنامج عام  الذي فتحه  3 أشهر في فصل محو األمية 
المواصالت  كلفة  تأمين  على  المجتمع  قدرة  لعدم  يستمر  ولم 
محو  لتوقف فصول  والكثيرات  أنا  “تألمت  وتقول:  للميسرات. 
األمية”. زوجها أميٌّ يعمل في البحر أثناء موسم سمك الوزف، 

وال يمتلك أية مهارة أخرى.

َمَرضيٍّاً  ظرفاً  أنَّ  إال  أماً،  تصبح  أْن  سنوات  أربع  منذ  حلم  لها 
تسمح  ال  وإمكانياتها  هذا،  حلمها  تحقيق  أمام  يقف  عارضاً 

بمواصلة العالج بشكل منتظم لفاقتها وفاقة زوجها وأسرتهما.

تدريب  على  الحصول  في  الراغبات  مع  “سجلت  أميرة:  تقول 
في مجال الخياطة عند االستشارية حق الصندوق كعوض عن 
محو األمية... والحمد هلل، حصلُت على دورة تدريبية في مجال 

الخياطة” )90 يوماً منفذة من برنامج التدخل المتكامل(.

أميرة كانت ال تعرف عن هذا المجال أي شيء... كابدت وتعلمت 
الخياطة. كانت تفك خيوط ثوبها وتعيد خياطتها باإلبرة والخيط 
من جديد لتثبيت المعلومات واكتساب المهارة، إضافة إلى تطبيق 

دروس الدورة التدريبية.

الدورة  أيام  عن  مواصالت  بدل  مبلغ  على  “حصلت  تقول: 
التدريبية )23,400 لاير( كأول مبلغ استلمه في حياتي”.

تحقيق  لمواصلة  السعي  لها  جدَّد  أنه  إال  المبلغ،  ضآلة  ورغم 
حلمها األول )األمومة(، بل وبدأ حلٌم جديٌد آخر يداعب طموحها، 
وهو أْن يكون معها مكينة خياطة خاصة بها لتكون مصدر رزق 
العالج. كيف ال؟!  متابعة  تكاليف  توفير  أسرتها، ولإلسهام في 
وقد أصبحت أميرة تمتلك المهارة الالزمة لتحقيق ذلك. فبقيت في 
حيرة بين الحلمين، فالمبلغ بالكاد يكفي لشراء مكينة للخياطة، 
وربما ال يكفي لتكاليف العالج أيضاً. تصارع حلماها في نفسها 
حلمها  قدَّمت   – العيش  وبدافع  وبإصرار   – ولكنها  ووجدانها، 
الجديد، وهو امتالك مكينة خياطة، على الحلم اآلخر )ولو إلى 

حين(.

فتواصلت مع المدربة، كونها من سكان مدينة الحديدة، لتشتري 
20 ألف لاير، وحصلت على تخفيض )قدره  بقيمة  المكينة  لها 

إيجاراً  ألفا لاير( من محل الشراء كمساعدة، ودفعت ألف لاير 
لتوصيل المكينة إلى بيتها. عملت على المكينة شهرين، وجمعت 
مبلغاً وصل )مع المبلغ المتبقي لديها( إلى 12,500 لاير، وباعت 

أخراص الذهب وذهبت لمتابعة عالجها...

تقول أميرة: “اآلن، بعد سنه ونصف، الحمد هلل... سوف أصبح 
أماً عن قريب وأعمل على المكينة، وأحصل على رزقي المقسوم 
اللي بعتها. والحمد هلل، اآلن  لي، واشتريت أخراص ذهب بدل 
بيتاً  ألسرتي  ألبني  وأجمع  لنعيش،  بانتظام  بالخياطة  أشتغل 

مستقالً”.

في اطار انشطة برنامج التدخل المتكامل

أميرة: تعمل بجد لتحقق أحالمها!


