
تزامنت نهاية شهر مارس 2018 مع دخول اليمن العام 
كل  بين  من  ثالثة  مخلفاً  المتزايد  الصراع  من  الرابع 
إلى  حاجة  في  شخص(  مليون   22.2( يمنيين  أربعة 
نوع من المساعدة اإلنسانية أو الحماية. ويظل الصراع 
المسلح المستمر أحد الدوافع الرئيسية للحالة المتدهورة 
في جميع القطاعات التنموية واإلنسانية، حيث ال يزال 

الشعب اليمني يتحمل وطأة الصراع.

خطير،  بشكل  االقتصادَ  المزمُن  الصراع  ض  قوَّ وقد 
العيش  سبل  ض  وقوَّ أصالً،  الموجود  الضعف  مفاقماً 
الخدمات  إلى  الوصول  وعطَّل  المجتمعية  ومرونة 
تكيفهم  آليات  استنفاد  إلى  لذلك  الناس  اضطر  العامة.  
انعدام  من  النازحين  معظم  يعاني  بينما  متزايد  بشكل 
للعام  اإلنسانية  االحتياجات  لـوثيقة  وفقًا  لذلك.  قدرتهم 
البالد  أنحاء  جميع  في  االحتياجات  ازدادت   ،2018
مليون   11.3 كان  حيث   ،2017 يونيو  منذ  حاد  بشكل 
أجل  من  اإلنسانية  للمساعدة  ماسة  حاجة  في  شخص 

البقاء - وهذا يمثل زيادة بنسبة 15% في خمسة أشهر.  
ونتيجة لذلك، تظل األزمة اإلنسانية قاسية واالحتياجات 

ضخمة.

وأشارت الوثيقة أنه في ظل هذا الوضع لجأت الشركات 
لتسريح عمالها بنحو 55% من القوى العاملة.  وتأثر 
بشدة قطاع الزراعة وصيد األسماك الذي يدعم %54 
من القوى العاملة الريفية وكان المصدر الرئيسي لدخل 
لذلك، تعرضت سبل معيشة  نتيجة  السكان.  73% من 
المحاصيل  إنتاج  في  تعمل  ريفية  أسرة  مليون   1.7 لـ 
والثروة الحيوانية لخطر شديد. ويحتاج نحو 8.4 مليون 
العنف  وأدى  العيش.  سبل  في  مساعدات  إلى  شخص 
بتقديم  المانحين  بعض  تشديد  إلى  والمزمن  المستمر 
الحلول األطول أثراً بدالً من المساعدات الطارئة، مثل 
االحتياجات  تلبية  أجل  من  بالنقد  المشروطة  التدخالت 
الطارئة وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية 

ال سيما لمن هم في أمس الحاجة إليها.
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االفتتاحية

ليس من الغريب أن نسمع مؤخراً بأن 
بآلية  بالعمل  بدأت  إنسانية  منظمات 
بعد  ذلك  جاء  فقد  العمل.  مقابل  النقد 
كفاءة  والممولون  المجتمع  لمس  أن 
الصندوق االجتماعي للتنمية في تنفيذ 
الظروف  تحسين  في  وأثرها  اآللية، 
التي  المعيشية لمستهدفيه ومجتمعاتهم 

يعيشون فيها منذ 12 عاماً.

هذه  َطبََّق  من  أول  الصندوق  كان   
الصدمات  طوارئ  لمواجهة  اآللية 
عام  اليمن  في  والمناخية  االقتصادية 
عام  الصراع  تصاُعد  ومنذ   .2007
أرقى  اآللية  هذه  أصبحت   ،2015
الذي  اإلنساني  العمل  أنواع  وأصعب 
الخدمة  واستدامة  توفير  بمبدأ  يلتزم 
لتلبية  النقد  توفير  مع  األساسية 
عة والمهمة لألَُسر. االحتياجات المتنّوِ

تعلم  الماضية،  عاماً   12 الـ  خالل 
العديد  وطور  الكثير  الصندوق 
التي  والممارسات  اإلجراءات  من 
الصعبة.  البلد  ظروف  مع  تكيفت 
البالد مع  التنموي في  وبتوقُّف العمل 
توسُّع  بسبب  الطوارئ  حالة  عموم 
قد  الصندوق  تجربة  كانت  الصراع، 
المجتمعاُت  له  يشهد  بنجاحٍ  نضجت 
عمل  مجاالُت  وتنوعت  لون.  والممّوِ
من  الصندوُق  تمكََّن  حتى  اآللية 
تجريبها ثم تعميمها إثر نجاح تطبيقها 

على قطاعات مثل التعليم والتغذية.

عن  الصندوق  يتوقف  لن  ذلك  ومع 
ومن  المجتمعات  من  تعلُّمه  استمرار 
يكون  حتى  األخرى  الدول  تجارب 
بما  عمله  كفاءة  زيادة  على  قادراً 
يخدم احتياجات األَُسر الضعيفة بشكل 
نقل  عن  جهداً  يألَو  لن  كما  أفضل. 
المختلفة  المنظمات  لغيره من  تجاربه 
حتى تصل فوائد هذه اآللية إلى أوسع 
المجتمعات  من  ممكنة  مساحات 
المتضررة من الصراع وآثاره كواحدة 
على  المجتمعات  تلك  تكيُّف  سبل  من 

استطالة أمد الصراع وآثاره.

الوضع اإلنساني في اليمن

مليون يحتاجون لمعونة إنسانية  

مليون يفتقرون لألمن الغذائي 

مليون يحتاجون دعماً في سبل العيش

مليون يحتاجون مساعدة صحية

مليون يحتاجون مياهاً وصرفاً صحياً 

استجابة الصندوق االجتماعي 
للتنمية منذ 1998

مليون شخص تمكَّنوا من الوصول إلى الطرق 

مليون تم دعمهم بفرص عمل مؤقتة 

مليون يوم عمل تم توفيرها

مليون حصلوا على خدمات صحية

ماليين حصلوا على مياه محسنة
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استمرار تصعيد الصراع يزيد الضعف
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تمت الموافقة خالل الربع على 4 مشاريع بكلفة تقديرية تبلغ 173 ألف دوالر، يُتوقع أْن 
تنجم عنها حوالي 2,854 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع 
تقارُب  تقديرية  بكلفة  مشروعاً   5,021 إلى   )2018 مارس   31  –  1997( البرنامج 
674.9 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 2.8 مليون شخص 
يومية. من  مليون فرصة عمل   22.9 قرابة  وتتولد عنها  اإلناث(،  منهم من   46%(

هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,968 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 624.4 مليون دوالر.

برنامج تعليم الفتاة في الريف
تم عقد ورشتي عمل لمراجعة وإثراء الكتيب اإلرشادي لموجهات المهارات الحياتية 
الحرفية “كيف تصبحين موجهة حرفية”، شارك فيهما 37 موجهة من محافظات عدن 
ولحج وأبين وصنعاء. كما تم استالم 1000 نسخة من الكتيب اإلرشادي “المذكور، 
والبدء بتوزيعها على فروع الصندوق حسب الطلب واالحتياج، وكذلك استالم النسخ 
المعدلة من الدليل التدريبي لتدريب موجهات المهارات الحياتية الحرفية )دليل المدربة 

ودليل المتدربة(.

برنامج المعرفة القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر
1( مكون تسهيل الوصول للتعليم األساسي غير النظامي

فيها  بمحافظة صنعاء، شارك  البرنامج  لشركاء  تعريفية  الصندوُق ورشة عمل  نفذ 
مدراء مكاتب التربية والتعليم ومحو األمية والتعليم الفني بالمديريات المستهدفة من 

البرنامج في المحافظة. 
وتم تدريب 67 معلماً ومعلمة لمحو األمية وتعليم الكبار، وميسرات التعليم المجتمعي، 
الحديدة(  )محافظة  وزبيد  واللحية  والزيدية  باجل  ومديريات  الحديدة  مدينة  من 
تعليم  على  التدريبي  البرنامج  ركز  وقد  )حضرموت(.  والمكال  )لحج(  والمقاطرة 
الكبار )تدريب قبل الخدمة(، ودليل الطريقة الصوتية لتعليم القراءة والكتابة ومبادئ 
الحساب، ودليل المهارات الحياتية للمرأة الريفية )دليل التغذية والصحة اإلنجابية(. 

وتم أيضاً توزيع 5 آالف حقيبة مدرسية و6,111 دفتراً مدرسياً و1,674 دفتر متابعة 
دارس للملتحقين بفصول التعليم المجتمعي ومحو األمية في المناطق المستهدفة من 

البرنامج. 

2( مكونا تدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت
تم التعاقد مع مراكز التدريب المهني المتخصص في محافظـتـَْي الحديدة وحضرموت 
والنساء  )اإلناث(،  والشابات  )الذكور(،  الشباب  من  المستهدفين  من   210 لتدريب 
المالبس  وتفصيل  كخياطة  المختلفة  مهنية  تخصصات  التدريب  وشمل  العامالت. 
والعطور،  البخور  وصناعة  العرائس،  وتجهيز  التجميل  وفن  والرجالية،  النسائية 
وصيانة الحاسوب، والتبريد والتكييف، وصناعة الحلويات والكيك... فضالً عن النقش 

وبيع الحناء، وصيانة وبرمجة الجوال، ومهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت.

وتم كذلك تحويل 1,057 خطة مشروع من المشاريع المقدمة من قبل المستهدفين الذين 
التمويالت لدراستها وفرزها، ومن ثم  إلى برنامج ضمان  تم تدريبهم مهنياً وريادياً 
تحويلها إلى برامج ومؤسسات اإلقراض بغرض الحصول على القروض اإلسالمية 

الميسرة.
مؤشرات قطاع التعليم

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

عدد الشباب الذين تم توظيفهم واستلموا أجورًا على 
الخدمات التعليمية

)اإلناث: 50%(
30.0

عدد الشباب الذين يقومون بإعادة التأهيل الصحي 
المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 30%

-

إجمالي عدد المراهقين الذين تركوا الدراسة ِممَّن تتراوح 
أعمارهم بين 14–18 عامًا، والذين أكملوا دورات تدريبية 

قصيرة/طويلة )التعليم/التدريب المهني(  
281

-اإلناث: )35%(

الصحة

التعليم

تمت الموافقة خالل الربع على 42 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 5.3 مليون دوالر، 
يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من 3.1 مليون شخص )نصفهم من اإلناث(، 
التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم   131,265 حوالي  عنها  وتنجم 
بكلفة تقديرية  1,243 مشروعاً  إلى   )2017 31 مارس  البرنامج )1997 –  لمشاريع 
تقارُب 149.7 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 10.8 مليون 
شخص )60% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل يومية. 
من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,169 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 81.9 مليون دوالر.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية
يهدف هذا البرنامج إلى تحسين وتعزيز الخدمات األساسية الصحية، وتوفير الكوادر 

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

)مساعدي  مساعداً  طبياً  كادراً  لـ72  تدريبية  دورات  تنفيذ   – الربع  تم – خالل  وقد 
الرعاية  مجال  في  وذلك  وذمار،  البيضاء  محافظتي  في  مديريات  عدة  من  أطباء( 
التكاملية لصحة الطفل )IMCI( ... باإلضافة إلى تدريب 60 كادراً إدارياً من مكاتب 
اإلدارة  مفاهيم  تدريبهم على  تم  مديرية من محافظة عمران، حيث   12 في  الصحة 

الصحية ومفاهيم الجودة الشاملة.
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إلى   )2017 31 مارس  القطاع )1997 –  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  وصل 
702 مشروع بكلفة تقديرية تقارُب 37.1 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
مباشرة حوالي 0.2 مليون شخص )39% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 0.8 
مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 699 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

تقارُب 31.6 مليون دوالر.

تم – خالل الربع – تنفيذ مشروع مع المركز األول للمعاقين في مستشفى السبعين، 
م خدمات العالج الطبيعي والتأهيل الجسدي لألطفال ذوي اإلعاقة. والذي يقدِّ

ويهدُف المشروُع إلى تأسيس قسم لألطفال ذوي اإلعاقة يحتوي على غرف خاصة 
باألجهزة  والمركز  وتزويدها  األطفال،  لهؤالء  الطبيعي  العالج  خدمات  بتقديم 
والمعينات الخاصة بالعالج الطبيعي، باإلضافة إلى توفير مصدر للطاقة الكهربائية 

خاص بالمركز.

َم خدماته لما يقارب 300  الجدير بالذكر أنَّ هذه التدخالت سترفع من قدرة المركز ليقدِّ
طفل من ذوي اإلعاقة.

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

برنامج النقد المشروط في التغذية  
يهدف البرنامُج إلى تحسين الوضع التغذوي لألمهات واألطفال اقل من خمس سنوات 
تتراوح  التي  الفتيات   لها   تتعرض  التي  المخاطر  حدة  من  التخفيف  إلى  باإلضافة 
كمثقفات  للعمل  مؤقتة   دخل  فرص  توفير  خالل  من   سنة   )  35-18  ( أعمارهن 
مجتمعيات في التغذية والصحة اإلنجابية وتعليم الفتاة  وتحفيز األسر المستهدفة على 
إحالة النساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى المرافق الصحية العالجية ، 
كما يهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر على النساء الحوامل و أمهات األطفال 
أقل من خمس سنوات  في األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي من خالل تقديم 

المساعدات.

وقد تم تنفيذ المسوحات الميدانية لـ15,039 أسرة مسجلة في قوائم صندوق الرعاية 
العالي وضوران انس( من محافظة ذمار، حيث  االجتماعية في مديريات )وصاب 

تأهلت 8,707 أَُسر للدخول في البرنامج واالستفادة من الخدمات المالية والمعرفية.

كما تم التعاقد مع 2,293 مثقِّفة مجتمعية بعد أن تم تنفيذ دورات تثقيفية وتعريفية في 
مجال الصحة والتغذية لهذه المثقفات حتى يصبحن مؤهالت لتنفيذ الجلسات التثقيفية 
 ...52,078 المستفيدات  المستهدفات  عدد  وبلغ  والتغذية.  والتعليم  الصحة  مجال  في 
وذلك في 12 مديرية )في محافظة الحديدة(، و8 ُعَزل في مديرية قعطبة )الضالع(، 

ومديرية حيفان )تعز(، ومديرية السياني )إب(.

مشروع تعزيز االستجابة المجتمعية
في  النفسية-االجتماعية  الجوانب  يدمج  نهج  هو  المجتمعية  االستجابة  تعزيز  إن 

)النساء  ضعفاً  األكثر  الفئات  ويستهدف  األساسية،  الناس  الحتياجات  االستجابة 
والشباب واألطفال(.

وفي إطار هذا المشروع، تم تطوير 9 مشاريع تستهدف 15 مديرية من 5 محافظات 
لمديريات  المجتمعية  الدراسات  تنفيذ  تم  كما  وشبوة(.  وأبين  وحجة  والحديدة  )تعز 

الدريهمي والزيدية والسخنة )محافظة الحديدة(، ومبين والمحابشة ونجرة )حجة(.

مؤشرات قطاع الصحة

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

الشباب الذين تمَّ توظيفهم واستلموا أجورًا لعملهم 
في تقديم خدمات التغذية 

)اإلناث: 100%(
957

النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من 
التحويالت النقدية وخدمات التغذية )دورات توعية، 

مواصالت...(
-

-األمهات الالتي لديهن طفل من ذوي اإلعاقة )10%(

عدد األطفال الذين استفادوا من خدمات التغذية 
)اإلناث: 50%(

11,092

ممرضات من الحديدة يتدربن على رعاية الخدج في صنعاء
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المياه واإلصحاح البيئي

األول من عام  الربع  البيئي خالل  المياه واإلصحاح  قطاَعي  في  األنشطة  اشتملت   

2018 على ما يلي:

قطاع المياه
مليون   4.8 تقارب  تقديرية  بكلفة  مشروعاً   44 على  الربع  هذا  الموافقة خالل  تمت 
عبر  للطوارئ  لالستجابة  الدولي  البنك  منحة  من  ممولة  مشروعاً   39 منها  دوالر، 
مكتب األمم المتحدة اإلنمائي، و5 مشاريع ممولة من منحة الحكومة الهولندية. وتهدف 
الدائرة في  بالحرب  تأثرت  التي  إلى خلق فرص عمل مؤقته لألسر  األولى  المنحة 
البالد وكذلك تسهيل وصولها إلى خدمة المياه بينما تهدف المنحة الثانية إلى تحسين 
الكوليرا  أصابتها جائحة  التي  التجمعات  بعض  في  الصحي  والصرف  المياه  وضع 

واإلسهاالت المائية الحادة.

وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقرير إلى 11 مشروعاً.

وبذلك يصل العددُ اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع المياه المنجزة )منذ تأسيس الصندوق 
عام 1997 وحتى نهاية الربع األول من عام 2018( إلى 2,124 مشروعاً بكلفة تقارب 
190 مليون دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها أكثر من 3.6 مليون شخص 
)نصفهم من اإلناث( وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت أكثر من 8.92 مليون يوم 

عمل.

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

حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل )خزانات منزلية(: تم خالل هذا الربع إنجاز 9 
مشاريع إلنشاء 944 سقاية خاصة بسعة إجمالية قدرها 14,214 متراً مكعباً، ونتج عن 

هذه المشاريع 57,510 أيام عمل، ووفرت خدمة المياه لـ 6,367 شخصاً.

إنجاز مشروع واحد  الربع  تم خالل هذا  الجوفية:  المياه  تعتمد على  مشاريع مياه 
يحتوي على شبكة توزيع مياه بطول إجمالي 5.6 كم، مع سبع غرف محابس ونتج عن 

المشروع 750 يوم عمل، وذلك لخدمة 600 شخص في قرية حجل سلمون وباصفاء 
)عزلة الحوطة، مديرية ميفعة، محافظة شبوة(.

الربع إنجاز مشروع واحد  حصاد مياه األمطار- خزانات عامة مسقوفة: تم خالل 
إلنشاء 3 خزانات حصاد مياه أمطار عامة مسقوفة بسعة إجمالية 2,600 متر مكعب 
مع الملحقات الضرورية كالسواقي، وأحواض الترسيب، والمناهل العامة ألخذ المياه 
وذلك لقرية الواطي )الجميمه، حجة(. ونتج عن المشروع 3,827 يوم عمل، ووفرت 

خدمة المياه لـ 850 شخصاً.

مؤشرات قطاع المياه

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

نة 7,618عدد األشخاص المستفيدين من الحصول على المياه الُمَحسَّ

نة )متر مكعب( 16,814السعة التخزينية للمياه الُمَحسَّ

نة )متر مكعب( 0السعة التخزينية للمياه غير الُمَحسَّ

قطاع اإلصحاح البيئي
1.1 مليون  تتجاوز  تقديري  بكلفة  12 مشروعاً  الربع على  الموافقة خالل هذا  تمت 
بعض  تستهدف  التي  الهولندية  الحكومة  منحة  من  ممولة  مشاريع   7 منها  دوالر، 
الحادة، و5 مشاريع ممولة من منحة  الكوليرا واإلسهاالت  أصابتها  التي  التجمعات 
البنك الدولي لالستجابة للطوارئ عبر مكتب األمم المتحدة اإلنمائي والتي تهدف إلى 
باألزمة وتحسين وضع الصرف الصحي  المتأثرة  توفير فرص عمل مؤقتة لألسر 

لديها.

   وقد تم في هذا الربع إنجاز مشروع واحد بتمويل منحة الحكومة البريطانية للمرحلة 
الرابعة لتنفيذ توعية صحية وبيئية بمديرية ميفعة عنس )المرحلة الثالثة(.

وبذلك يصل العدد التراكمي لمشاريع البيئة المنجزة إلى 396 مشروعاً بتكلفة بلغت 
وتولدت عنها  مليون شخص،   3.44 من  أكثر  لخدمة  دوالر،  مليون   30.8 من  أكثر 

فرص عمل مؤقتة بلغت أكثر من 1.3 مليون يوم عمل. 

التواصل مع الشركاء
واإلصحاح  المياه  مجموعة  اجتماعات  في  مشاركتها  والبيئة  المياه  وحدة  تُواِصل 
البيئي والنظافة “واش” بهدف االطالع على أنشطة المنظمات اإلنسانية ومواقع هذه 

عن  ناتجة  تطورات  من  يستجد  ما  على  االطالع  وكذلك  التكرار  لتجنب  األنشطة 
مسوحات االحتياجات التي تقوم بها بعض المنظمات اإلنسانية، وتقوم الوحدة بموافاة 
منسق المجموعة بالتقارير الشهرية عن أنشطة الصندوق في مجال المياه واإلصحاح 

البيئي والنظافة. 

أنشطة التخفيف من وباء الكوليرا  
سكانياً  تجمعاً   26 في  أسرة   1,054 إلى  التوعية  إيصال رسائل  الربع  هذا  تم خالل 
ريفياً، كما تم تدريب 13 متطوعاً )7 ذكور و6 إناث( لنشر التوعية في مجتمعاتهم، 
حيث قاموا مع مجتمعاتهم بتنفيذ 40 مبادرة ساهمت في الوقاية من مرض الكوليرا. 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 نظراً لمحدودية التمويالت التي منعت االستعانة بُِمراجع بيئي واجتماعي خارجي، 
فقد قامت الوحدة خالل هذا الربع بمراجعة بيئية اجتماعية لـ26 مشروعاً تم اختيارها 
بشكل عشوائي في مختلف القطاعات ومختلف مراحل التنفيذ. وقد شملت المراجعة 
مراجعة مكتبية لوثائق المشاريع، وكذلك زيارات ميدانية لها للتأكد من مدى التزام 
البيئية  اآلثار  وتحسس  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار  بتطبيق  المشاريع  ضباط 
واالجتماعية المتوقعة من المشاريع واستيعاب اإلجراءات التي تخفف من آثارها في 



النشرة الربعية - العدد 81 : يناير - مارس 52018

ضمن  المشاريع  من  عدد  بتنفيذ  الربع  خالل  الريفية  والتنمية  الزراعة  وحدة  قامت 
برنامج األشغال كثيفة العمالة، والتي أسهمت بصورة فاعلة في تحقيق األمن الغذائي 
لألَُسر المتضررة من النزاعات واألَُسر النازحة وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين 

عن العمل...

فقد تمت الموافقة على 4 مشاريع في مجال حماية وتأهيل األراضي الزراعية والري 
السيلي بكلفة تقديرية تتجاوز 862,370 دوالراً، يُتوقع أْن تنجم عنها حوالي 59,590 

فرصة عمل يومية، َوأْن يستفيد منها، 1,111 أسرة.

وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 31 مارس 2018( 
منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   47 تتجاوز  تقديرية  بكلفة  مشروعاً   437 إلى 
استفادة مباشرة حوالي 372 ألف شخص )%47 منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 
1.3 مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 403 مشاريع بكلفة تعاقدية 

تقارُب 33.8 مليون دوالر.

وتم خالل الربع إنجاز مشروع تحسين وتطوير الظروف اإلنتاجية للثروة الحيوانية 
ألف   100 تبلغ  إجمالية  بتكلفة  )محافظة حجة(  مديرية عبس  في  قرية  من  أكثر  في 
دوالر، والذي اشتمل على إنجاز 70 حظيرة للثروة الحيوانية بآلية النقد مقابل العمل، 

والتي بلغ عدد العاملين الفعليين فيها 379 عامالً، وأيام العمل المؤقتة الفعلية 6,513، 
واستفادت منها 166 أسرة.

استبعاد  بغرض  واالقراض  االدخار  مجموعات  بيانات  قاعدة  تحديث  تم  كما 
المجموعات التي استلمت الِمنَح المالية المقررة من قبل برنامج االدخار واإلقراض، 
وقد وصل عدد المجموعات التي مازالت فعالة وتمارس نشاطها في هذا المجال إلى 
ر أْن يتم صرف مبلغ  113 مجموعة تضم 3,334 عضواً )من الجنسين(، من المقرَّ
إجمالي لهم يُقَدَّر بحوالي 33.3 مليون لاير. كما بدأ البرنامج في توزيع الِمنَح المالية 
في مديرية المحويت )محافظة المحويت( على أْن يَستكِمل الصرف لبقية المجموعات 
والحديدة  وحجة  والمحويت  صنعاء  محافظات  من  المستهدفة  المديريات  جميع  في 

ولحج.

وتم كذلك استكمال المسح الميداني لتحديد احتياجات صغار المزارعين في مشروع 
إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاج الزراعي في 18 مديرية من محافظات 
شبوة وأبين ولحج وتعز والحديدة وحجة بعد أْن تم تدريب 71 مزارعاً من مختلف 
ل من قِبَل البنك الدولي عبر  التخصصات الزراعية على آلية وأهداف المشروع المموَّ
منظمة األغذية والزراعة )فاو(. وقد تم تأجيل إجراء المسح في المديريات المستهدفة 

من محافظة صعدة بسبب الوضع األمني.

الزراعة والتنمية الريفية

منجزاً و15 مشروعاً  11 مشروعاً  للمراجعة  المشاريع. وقد خضع  مختلف مراحل 
والحديدة  وسقطرى  وشبوة  عدن وحضرموت  )وهي  محافظات   8 في  التنفيذ  تحت 

وريمة وتعز وإب(.

وسيتم الحقاً إخراج نتائج التقييم، وتعميمها على الفروع لتالفي أي قصور.

أنشطة البحث عن تمويالت
أثمرت مشاركة وحدة المياه والبيئة الفاعلة في كتلة “الواش” كسب ثقة منسق الكتلة، 
األمر الذي أدى – وألول مرة في تاريخ الصندوق – إلى الحصول على منحة من 
“األوتشا” عبر مكتب األمم المتحدة، بمبلغ وقدره مليون دوالر لتمويل 19 مشروع 
الكوليرا واإلسهاالت  التي ضربتها جائحة  المناطق  مياه وصرف صحي في بعض 
الحادة. وقد تم التوقيع على اتفاقية هذه المنحة أواخر شهر مارس. وتجدر اإلشارة إلى 
أن المنحة تشترط إنجاز جميع هذه المشاريع قبل نهاية ديسمبر 2018، األمر الذي 

يُعتبر تحدياً كبيراً أمام الصندوق.

كما أدت جهود وحدة المياه والبيئة إلى التوقيع على اتفاقية التمويل لمنحة الحكومة 
 116 لتمويل  يورو  مليون   21.5 بمبلغ   )KfW( األلماني التنمية  بنك  عبر  األلمانية 

مشروع مياه وصرف صحي موزعة على جميع محافظات الجمهورية. وتمتد فترة 
تنفيذ هذه المنحة ألربع سنوات )2018–2021(.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

عدد المستفيدين من الحصول على صرف 
صحي مناسب

1,205

عدد المجتمعات التي تمَّ إعالنها خاليًة 
من الصرف الصحي المكشوف

4

عدد األشخاص المستفيدين من دعم 
اإلجراءات الوقائية من مرض الكوليرا

26,995

أثناء تحديد احتياجات صغار المزارعين – المعافر- تعزورشة عمل في مدينة الحديدة - الزراعة

التدريب والدعم المؤسسي

تهدُف التدخالُت في قطاَعْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خالل 
التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق الذين ترتبط أنشطتهم 

بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

في قطاع الدعم المؤسسي، تمت الموافقة خالل الربع على 5 مشاريع بكلفة تقديرية 
تتجاوز 992 ألف دوالر، يُتوقع أْن تنجم عنها أكثر من 31 ألف يوم عمل. وبذلك، 

إلى   )2018 31 مارس  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
683 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 38.9 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
مباشرة حوالي 1.4 مليون شخص )46% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 
مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 630 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

تقارُب 25.3 مليون دوالر.
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برنامج التدخل المتكامل
في إطار مشروع تأهيل ودعم المرأة الريفية في المهارات الحياتية )في عزلة المتينة، 
التحيتا، الحديدة( تم تنفيذ دورة تدريبية لـ33 متدربة من 3 تجمعات من العزلة، وذلك 
في صناعة العطور والبخور والنقش. وفي سياق تنفيذ مشروع المرحلة التحضيرية 
الستهداف جيوب الفقر في الحضر )أمانة العاصمة(: تم عقد عدد من االجتماعات بين 
الضابط والمشرف لمراجعة الدراسة الخاصة بمناطق جيوب الفقر في أمانة العاصمة. 
كما تم تنفيذ زيارة تبادل خبرات إلى مديرية المحويت للتعرف على مجاميع االدخار 

واإلقراض.

المشاركة المجتمعية
شملت األنشطة مجاالت مختلفة ضمن هذا القطاع الفرعي )وبحسب االحتياج(، وذلك 
في اإلدارة العامة والفروع، حيث تم عقد 27 دورة تدريبية في مجاالت شملت تنفيذ 
العمل  مقابل  النقد  وآليات  المجتمعيين،  والضباط  لالستشاريين  الميدانية  الدراسات 
للمهندسين والمحاسبين والمجتمعيين. واستهدفت الدورات 581 ُمشاِركاً )منهم 198 
من اإلناث(. كما تم تنفيذ دراسات مجتمعية، وتشكيل لجان مجتمعية طوعية في كل من 
مجاالت المياه والسقايات الخاصة والري السيلي والصرف الصحي والتحسين البيئي 
والطرق الريفية واستصالح األراضي. وبلغ عدد الدراسات المجتمعية المنفذة وفق 
منهجية التقييم السريع بالمشاركة ) )PRA80 دراسة، كما بلغ عدد لجان المستفيدين 

بَة 67 لجنة. الطوعية الُمَشكَّلَة والُمدَرَّ

تدريب شباب روافد بمأرب على المشاركة المجتمعية وآلية التمكين

 1,023 إلى  للمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  وصل  فقد  التدريب،  قطاع  في  أما 
استفادة  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   27.3 تقارُب  تقديرية  بكلفة  مشروعاً 
مباشرة حوالي 159,600 شخص )38% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 403 
آالف فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,019 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

تقارُب 20.5 مليون دوالر.

برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
تنوعت أنشطة البرنامج التي استمرت في دعم مجالس تعاون القرى الُمَشكَّلَة في 56 
تعاون  وتفعيل 2,400 مجلس  تشكيل  2017 و2018 من خالل  مديرية خالل عامي 
قرية. وتكمن فاعلية مجالس تعاون القرى من خالل استمراريتها في تنفيذ مبادرات 

نوعية مدعومة أو ذاتية كالتالي:

أوالً: أعمال المبادرات الذاتية التي قامت بها مجالس تعاون القرى من خالل تبنيها 
بشكل كامل توعية، وتخطيط وتنفيذ للمبادرات الذاتية وأبرز نماذجها )عمل خزانات 
يستمروا  لكي  األهالي  من  للمدرسين  تبرعات  جمع  دراسية،  فصول  وترميم  مياه، 
راجلة/ بالريف  طرق  إصالح  الحكومي،  الراتب  توقف صرف  أثناء  التدريس  في 
سيارات، صرف صحي... إلخ(، حيث بلغ عدد المبادرات الذاتية للقرى 410 بإجمالي 

تكلفة 29.5 مليون لاير.

مبادرة   250 تنفيذ  تم  حيث  االجتماعي،  الصندوق  من  المدعومة  المبادرات  ثانياً: 
وكحالن  ومبين  )إب(  ومذيخرة  عمران(  )محافظة  السود  مديريات  في  مدعومة 
)البيضاء(  ومكيراس  )ابين(  وخنفر  ولودر  )لحج(  جبر  وحبيل  )حجة(  الشرف 
والمواسط وحيفان والمسراخ )تعز( بإجمالي مبلغ يتجاوز 175.8 مليون لاير، ساهم 
المجتمع بـ55% منها. وقد شملت هذه المبادراُت ترميَم وبناَء فصول دراسية، وصيانة 
مياه، وصيانة ورصف طرق، وبناء القدرات )حيث تم تدريب 350 امرأة في الخياطة 

والتطريز وصناعة العطر والبخور(.

برنامج روافد
األساسية  والمفاهيم  بالمبادئ  الخاصة  التدريبية  األدلة  تطوير   – الربع  خالل   – تم 
في التنمية، وذلك بدمج األعمال اإلنسانية واإلغاثية، وحقوق اإلنسان، وبناء السالم 
والتعايش إلى دليل المتدرب ودليل المدرب. كما تم إعداد وتجهيز وتصميم البروشور 
الصندوق  وقام  المجتمعية.  المشاركة  ودليل  العمليات،  ودليل  بالبرنامج،  الخاص 
االجتماعي – َعْبر البرنامج – بالتواصل مع 1,349 من خريجي برنامج روافد خالل 

األشهر الثالثة الماضية... وتبيََّن ما يلي:

6 من شباب روافد حصلوا على فرص عمل طويلة )عقود طويلة األجل( مع عدد من 
الجهات والمؤسسات المحلية والدولية منها،

إلى شهر( مع )منظمة  و45 حصلوا على فرص عمل قصيرة )تتراوح من أسبوع 
نافنتي – المؤسسة الوطنية لالستجابة اإلنسانية – منظمة رعاية األطفال – منظمة 
منظمة   – األمل  بنك   – واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وكالة   – اليونسيف 

إنترسوس العالمية(. 

مشاركة 367 من خريجي برنامج روافد من 14 محافظة في تنفيذ 152 مبادرة ذاتية 
شبابية بتكلفة إجمالية تصل الى 11.3 مليون لاير في عدة تدخالت، منها خدمة النازحين 
وبرامج اإلغاثة ومساعدتهم في المناطق المتأثرة بالحرب فضال عن مناطق الصراع 
وتسهيل إيوائهم. إضافة الى تنفيذ مبادرات تنموية منها عمل تدريبات وحمالت توعية 
المياه  أبار  وتنظيف  الشرب  مياه  شبكات  وتصليح  أشجار  وغرس  نظافة  وحمالت 
وتنفيذ حمالت توعية باألمراض واألوبئة المنتشرة وأسبابها وكيفية عالجها والوقاية 
في محو  تدريس   ، المدارس  من  أثاث عدد  وتصليح  والدفتيريا،  الكوليرا  مثل  منها 
من  تعاني  التي  المدارس  من  عدد  في  الدراسية  الموضوعات  بعض  تغطية  األمية 
نقص المعلمين ، إصالح برك الماء ورصف وإصالح الطرق الريفية ، المساهمة في 
ترميم بعض الفصول الدراسية ، حمالت توعية حول الحفاظ على اآلثار ... وغيرها .

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

عدد المبادرات المجتمعية المدعومة 
والمنفَـّذة

65

عدد مجالس تعاون القرى التي تم 
تشكيلها/تفعيلها

430

إجمالي عدد الشباب الذين تمَّ تدريبهم 
وتأمين فرص عمل مؤقتة لهم 

)اإلناث: 40%(
1,410
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التراث الثقافي

إلى   )2018 31 مارس  القطاع )1997 –  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  وصل 
280 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 52.7 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
مباشرة حوالي 0.42 مليون شخص )47% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 
بكلفة  مشروعاً   252 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  من  يومية.  عمل  فرصة  مليون   2.2

تعاقدية تقارُب 44.2 مليون دوالر.

مشروع ترميم الجامع الكبير بصنعاء 
األعمال  إنهاء  إلى  تهدف  والتي  السابق،  في  قائمة  كانت  التي  األعمال  استمرت 
الغربي.  الجناح  من  األخير  الجزء  إلنهاء  الالزمة  األخرى  وتلك  فقط،  الضرورية 
ويرجع ذلك لمحدودية الموارد المالية التي تم توفيرها من الصندوق االجتماعي بعد 
تأخر وصول الدفعات المالية من الممول... واستمر العمل بطاقم محدود اقتصر على 
استدعاء األخصائيين ذوي العالقة بالعمل المستهدف من الفرق العاملة في المشروع، 
الغربي،  المحراب  جدار  وخلف  أمام  األرضيات  بين  المنسوب  فارق  إزالة  تم  وقد 
ورصف األرضيات لمنطقة أعمال التمديدات الكهربائية، وكذا إغالق وإعادة تبليط 

مواقع الحفريات األثرية بعد استكمال أعمال الدراسة.

كما استمرت المعالجات اإلنشائية لترميم 4 عقود. وقد شمَل العمُل التوثيَق والرسَم 
والتصويَر وإجراء أعمال التدعيم الالزمة للعقود المتضررة وما جاورها من عقود 
وسقوف... فضالً عن عمل روابط خشبية للمناطق الحرجة إنشائياً عبر حلول تضمن 
الجامع.  تنفيذ أعمال صيانة قضاض بعض األجزاء من أسطح  سالمتها. وتم كذلك 
وفي بناء القدرات، تم تدريب اثنين من العاملين في المشروع على إعداد وتحضير 

مادة القطرة )قضاض مقاوم للرطوبة(.

وفي إطار مشروع حصر وتقييم األضرار في مدينة صنعاء التاريخية )والممول من 
اليونسكو(، تم االنتهاء من جميع أعمال المشروع، وتم تحويله إلى منجز.

مشروع إعادة بناء الجزء المتضرر من أسوار مقشامتي القاسمي وبروم
في الربع األول تم إنقاذ المباني التاريخية الثالثة المتضررة في منطقة المشروع الُمنَفَّذ 
بآلية األشغال كثيفة العمالة )في مديرية صنعاء القديمة( والتي تعرضت للدمار سابقاً، 
والمهددة باالنهيار، وتضرر المارة والمباني المجاورة... باإلضافة إلى مبنى يتم إعادة 
بنائه من قبل مالكه بمساعدة الخيرين، وتقتصر مساهمة المشروع بتقديم االستشارة 
الفنية واإلشراف على البناء وبتوفير الياجور للواجهات الرئيسية الشمالية والجنوبية 

وبعض المستلزمات الضرورية المكملة. وقد وصل اإلنجاز إلى %90.

استكمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم جامع األشاعر
وأعمال  للجامع،  الجنوبي  الجناح  في  األوسط  الغربي  الجزء  ترميم  من  االنتهاء  تم 
تستوعب  لم  المرحلة  هذه  ميزانية  ألن  ونتيجة  ترميمها.  تم  التي  لألسقف  الخدمة 
األعمال غير المنظورة التي ظهرت أثناء العمل، فقد تم اللجوء إلى إقفالها إقفاالً آمناً 

إلى أن يتوفر تمويل لمرحلة تالية من المشروع.

مشروع حصر وتقييم األضرار في شبام/حضرموت وزبيد وعدد من 
المعالم المتضررة في عدن

تم البدء بإعداد مقترح للمشروع والممول من قبل اليونسكو بمبلغ 80 ألف دوالر لعمل 

حصر وتقييم لألضرار في مدينتي شبام )حضرموت( وزبيد )الحديدة( التاريخيتين، 
للمدينتين...  صحي  وصرف  وكهرباء  مياه  من  التحتية  البنى  تقييم  إلى  باإلضافة 
الوطني  للمتحف  إنقاذيه  أعمال  تنفيذ  وتم  التاريخية...  صنعاء  مدينة  إلى  باإلضافة 
لليونسكو  اإلقليمي  والمكتب  الصندوق  بين  االتفاقية  وثيقة  تم مراجعة  كما  بصنعاء. 

لدول الخليج واليمن والتي ستمول من االتحاد األوربي.

وفي إطار مشروع تحسين الوضع البيئي لمدينة زبيد التاريخية، تم االنتهاء من جميع 
أنشطة المشروع بنهاية شهر يناير 2018، وقد تم تحويل المشروع إلى منجز.

مشروع رصف وتحسين أجزاء من الشارع المحاذي لسور مدينة صعدة 
)المرحلة الثالثة(

أعمال رصف  المشروع، وهي  في  واإلضافية  األساسية  األعمال  تنفيذ  استكمال  تم 
ناشف، ورصف أحزمة بالمونة، وبردورات جدارية... وكذا إعادة بناء جدران سور 
مدينة صعدة المتضررة من الحرب وكذلك جدار حائط القصر جوار باب المنصور. 

مشروع تحسين قنوات المياه ورصف مسطحات حصاد مياه في مديرية ثال 
بمحافظة عمران

اإلنجاز  نسبة  بلغت  المشروع، حيث  في  واإلضافية  األساسية  األعمال  تنفيذ  استمر 
وتحسين  مشروع رصف  في  العمل  تواصل  كما   .%99.7 مارس  شهر  نهاية  حتى 
شوارع وساحات وممرات بمديرية شهاره في المحافظة، حيث وصلت نسبة اإلنجاز 
في نهاية مارس 2018 إلى 22.6%. كما تم تسليم مواقع باقي األنشطة في المشروع.

مشروع رصف وتحسين ساحة عامة في المعترض بالحديدة
تعاني منطقة المعترض )مديرية الزهرة، محافظة الحديدة( من وضع بيئي متدهور 
نتيجة عدم توفر البنية التحتية للمنطقة بشكل كامل حيث ال توجد شبكة صرف صحي 
وتصريف مياه األمطار في شوارعها مما يؤدى إلى احتقان المياه وتراكمها خاصة في 
وسط البلدة في منطقة جامع وحصن األشراف بجوار سوق البلدة، إضافة إلى وجود 
مرافق صحية )دورة مياه( غير مؤهلة، وال يوجد بيارة تصريف صحي وفق المعايير 
وغيرها  المخلفات  انتشار  إلى  ويؤدي  غير صحي  بيئياً  وضعاً  يخلق  مما  الصحية 
في داخل مبنى الحصن، والتسبب في انتشار األمراض واألوبئة )االسهاالت المائية 

الحادة، التيفوئيد، المالريا...( بين أفراد المجتمع في البلدة. 

البلدة،  وسط  في  األمطار  مياه  وتصريف  احتقان  معالجة  المشروع  استهدف  وقد 
على  العمل  وكذلك  البلدة،  لسوق  المجاور  األشراف  وحصن  جامع  أمام  خصوصا 
تحسين وسط البلدة برصف الساحة أمام الجامع والحصن وبناء جدران من الياجور 
مياه صحية في وسط  إنشاء دورة  عن  الرصف... فضالً  بارتفاع متر حول منطقة 
البلدة تخدم جامعها وسوقها، إضافة إلى عمل بيارة تصريف صحية، وأعمال ردم في 
لمعالجة تصريف مياه األمطار حول منطقة الحصن والجامع. كما  الشوارع  بعض 
هدَف المشروُع إلى توفير فرص عمل ألهالي وشباب المنطقة العاطلين عن العمل 
والنازحين إليها، وعمل توعية صحية حول األمراض )كاالسهاالت المائية الحادة، 

وغيرها(.

اعمال الردم في الساحة بعد التدخلاحتقان مياه األمطار في منطقة وسط بلدة المعترض قبل التدخل
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برنامج األشغال كثيفة العمالة

مشروع رصف وحماية محيط قلعة القاهرة بحجة
)في  القاهرة  قلعة  الثانية من مشروع رصف وحماية محيط  المرحلة  في  العمل  بدأ 
حجة( من بداية يناير 2018. وقد تم استكمال بناء جدران الحماية ورصف األجزاء 
الواقعة غرب  المنازل  إلى  المؤدية  الطريق  استكمال رصف  وكذلك  للموقع،  العليا 
القلعة. وقد تم توفير 3 آالف فرصة عمل، منها 350 للنازحين و100 لإلناث... وكان 

عدد العمالة المستخدمة في المشروع خالل الربع األول 210 عمال، منهم 30 امرأة 
و78 عمالة ماهرة )بنائين، موقصين، مشرفين(.

وفي إطار مشروع إعداد الئحة تنفيذية لقانون الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم 
التاريخية، تم إرسال نسخ من مشروع الالئحة لكل من وزارة الثقافة والهيئة العامة 

للمحافظة على المدن التاريخية.

مشروع تحسين الوضع البيئي لحارة الصلفين بيت الفقيه
يأتي هذا المشروع استجابة ألهداف البرنامج الطارئ لدعم شرائح المجتمع األكثر 
المستهدفة والمتمثل في توفير فرص عمل لسكان  المناطق  الحرب في  من  تضرراً 
مدينة بيت الفقيه )الحديدة( والنازحين إليها، حيث نزح إلى المدينة خالل فترة الحرب 
عدد كبير من المواطنين من المناطق المجاورة خاصة من القرى الساحلية التي طالتها 
األحداث، مما أدى إلى خلق أعباء جديدة على الخدمات األساسية للساكنين والنازحين 
وتزايد  للمنطقة،  الحرجة  البيئية  للحالة  استجابة  المشروع  كما جاء  َحدٍّ سواء.  على 
اإلصابات باالسهاالت المائية الحادة في المدينة بسبب وجود ركام من مخلفات القمامة 

في مناطق سكنية متعددة من المدينة، كما إن الساحات التي يتم فيها رمي القمامة هي 
ساحات ترابية تتحول عند سقوط األمطار أو تجمع المياه فيها إلى شبه مستنقعات مليئة 

بالبعوض والجراثيم المسببة لكثير من األمراض.

بيت  لمدينة  البيئي  الوضع  والقمامة وتحسين  المخلفات  المشروع رفع  استهدف  وقد 
الفقيه، وعمل توعية صحية عن االسهاالت المائية الحادة وأضرار القمامة وتسبُّبها في 
انتشار األمراض، ورصف وتحسين الساحة العامة في حارة الصلفين وسط المدينة، 

وكذا تشغيل الشباب العاطل عن العمل من أهالي مدينة بيت الفقيه والنازحين إليها.

مشروع رصف بركة الضياء األثرية في ريمة
يعاني مركز مديرية الجبين )محافظة ريمه( من شحة شديدة في المياه، حيث يعتمد 
سكانها على مياه األمطار بشكل كبير جداً والتي تتجمع في برك، ويوجد في المدينة 
لـ1,300  البركة  التاريخية، حيث تتسع هذه  بركتان كبيرتان، إحداهما بركة الضياء 
متر مكعب من المياه، وتعاني من تلوث مياهها نتيجة تغذية إحدى سواقيها من سوق 
المدينة الملوثة بالمخلفات وغيرها، باإلضافة إلى أن محيط البركة مازال تُرابياً ومليئاً 
بالمخلفات والقمامة، والتي بدورها تعمل على انتشار األمراض )كاالسهاالت المائية 

الحادة، وغيرها(.

وقد قام الصندوق االجتماعي بالتدخل في هذه البركة من خالل معالجة األثر البيئي 
تنظيف  وإعادة  المدينة،  سوق  من  تأتي  التي  الملوثة  المياه  فصل  )عبر  والصحي 
البركة من الطمي “التربة واألوساخ المترسبة في أحواض الترسيب وتنقية المياه”، 
أحواض  إنشاء  عن  وإعادة رصفها... فضالً  للبركة  المجاورة  المسطحات  وتنظيف 
توفير  عن  فضالً  للبركة...  المغذية  السواقي  في  المياه  تنقية  لغرض  جديدة  ترسيب 
مصادر مياه نظيفة من خالل استغالل األسقف المجاورة للبركة )المسجد، والمدرسة، 
والمسطحات المرصوفة(. كما هدف التدخل إلى توفير فرص عمل ألهالي وشباب 
المنطقة العاطلين عن العمل والنازحين إليها، وعمل توعية صحية حول األمراض 

)كاالسهاالت المائية الحادة، وغيرها(.

انتشار القمامة واعمال تنظيفها في حارة الصلفين

تنظيف ورفع مخلفات الطمي واألتربة في المصفاة والبركة

اعمال تنظيف القمامة في حارة الصلفين

انشاء مصافي واحواض تنقية جديده

يستهدُف برنامُج األشغال كثيفة العمالة المجتمعات المحلية الفقيرة في الريف والحضر 
مع التركيز على مناطق تجمعات النازحين والعاطلين عن العمل جراء الحرب القائمة، 
ويهدُف إلى استفادة هذه المجتمعات بطريقة مزدوجة من حيث توفير الدخل من أجور 
المتصاعدة،  األوضاع  تفاقم  من  الفقيرة  األسر  لحماية  البرنامج  مشاريع  في  العمل 
وتوفير األصول المجتمعية التي من شأنها أن تولد منافع مستقبلية وتحسين وصول 

المجتمعات الريفية الفقيرة إلى مراكز توفر الخدمات األساسية. ونظراً لألوضاع التي 
النازحين  تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق  في  التوسع  تم  فقد  حالياً،  بالدنا  تعيشها 

والمناطق المتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.

يندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاريع قطاع النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.
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برنامج النقد مقابل العمل
تقديرية  بكلفة  مشاريع   110 على   2018 عام  من  األول  الربع  خالل  الموافقة  ت  تمَّ
تقارُب 15.8 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيدَ منها استفادة مباشرة حوالي 122,880 
شخصاً )50% من اإلناث(، وتتولَّد عنها فَُرص عمل مؤقتة تبلغ حوالي 1.1 مليون 
 31  –  1997( القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم 
مارس 2018( إلى 1,175 مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 217.3 مليون دوالر، يُتوقع 

أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 7.1 مليون شخص )49% إناث(، وتتولد عنها 
17.7 مليون يوم عمل تقريباً. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 842 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

151.2 مليون دوالر.

وقد بلَغ العددُ اإلجماليُّ التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج أكثر من 279 
ألف أسرة.

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

59,567 إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من األجر )العمال(

16,785عدد اإلناث )30%(

4,716عدد النازحين/العائدين )20%(

29,590عدد الشباب ذوي األعمار 16–35 عامًا )30%(

1,524,339عدد أيام العمل التي تولدت

34,461األسر المستفيدة من أنشطة النقد مقابل العمل

241,227 عدد أفراد األسر

-األجور الموزعة على مستوى األسر )ما يعادلها بالدوالر(

-مساحة األراضي والمدرجات الزراعية التي تمت إعادة تأهيلها وحمايتها )هكتار(

-قنوات الري الُمنشأة/ الُمعاد تأهيلها

58,089أنظمة المياه الُمنشأة/الُمعاد تأهيلها )متر مكعَّب(

-طول الطرق التي تم تحسينها )كم(

-المساحات المرصوفة )متر مربَّع(

-عدد المراحيض التي تمَّ بناُؤها أو ُأعيد تأهيلها

-عدد منازل النازحين وأماكن إيوائهم التي تم حمايتها وتحسينها وإعادة تأهيلها

-عدد الحدائق المنزلية
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قطاع الطرق
ت الموافقة خالل الربع على 25 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 4.1 مليون دوالر،  تمَّ
يُتوقع أْن تتولَّد عنها فَُرص عمل مؤقتة تـُقـَدَّر بأكثر من 179,270 يوم عمل. وبذلك، 
يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 901 مشروع بكلفة تقديرية تبلغ 
192.3 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد من الخدمة أكثر من 4.6 مليون شخص 
هذه  من  عمل.  يوم  مليون   8.9 من  أكثر  عنها  وتتولد  اإلناث(،  من  تقريباً  )نصفهم 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 801 مشروع بكلفة تعاقدية تقارب 172 مليون دوالر.

رصف الشوارع
لمشاريع رصف  المؤقتة  العمل  لفرص  الرابعة  المرحلة  خالل  التراكمي  العدد  بلغ 

الشوارع )المنجزة وتحت التنفيذ( 716 ألف يوم عمل.

أهم أنشطة وفعاليات برنامج األشغال كثيفة العمالة
ُعِقدَ خالل هذا الربع عدد من الورش التعريفية بقطاع النقد مقابل العمل في محافظة 
تعز  في كل من محافظات  في محافظة حضرموت وورشة  تعريفية  إب و4 ورش 
وعمران وصعدة ولحج لتوضيح مفاهيم ومعايير وآلية عمل البرنامج. وقد حضر هذه 
الورش 1,793 مشاركاً و861 مشاركة من مختلف المحافظات. كما تم عقد 4 ورش 
تعريفية بقطاع الطرق في محافظة حضرموت و3 ورش تعريفية في محافظة ذمار 
وأخرى في محافظة الحديدة. وقد حضر هذه الورش 375 مشاركاً و175 مشاركة من 

مختلف المحافظات.
كما نفذ كل من فرع تعز وإب والحديدة وحجة وذمار وعدن وعمران دورات تدريبية 
لالستشاريين المجتمعيين والفنيين والمحاسبيين حول آلية الدراسة المجتمعية والفنية 
والمحاسبية لقطاعي النقد مقابل العمل والطرق وآلية تنفيذ المشاريع )كالً فيما يخصه(. 

وقد حضر التدريب 459 استشارياً و107 استشاريات.

التنسيق مع السلطات المحلية
تم عقد اجتماعات مع السلطات المحلية في عدد من المديريات المستهدفة في محافظات 
حضرموت وإب وذمار وصعدة وعمران وتعز والحديدة وحجة وعدن ولحج وأبين. 
االستهداف،  عملية  في  إشراكهم  بهدف  عضواً   95 االجتماعات  هذه  حضر  وقد 
والتنسيق معهم حول تسهيل  والبرنامج،  الصندوق  لمعايير  وترشيح مناطق مطابقة 
وتسريع تنفيذ المشاريع القائمة والموافق عليها في المناطق المستهدفة لقطاَعْي النقد 

مقابل العمل والطرق.

التدريب
يقوم البرنامج بعمل نوعين من التدريب: التدريب على رأس العمل، والتدريب على 
المهارات الحياتية... حيث يركز النوع األول على تأهيل العمالة غير الماهرة وشبه 
الماهرة إلى عمالة ماهرة، ومن أنواعه التدريب على البناء، وقطع الحجر، والرصف 
بالحجارة، والتجصيص، الخ... باإلضافة إلى تشغيل وصيانة األصول التي تم االنتهاء 
من بنائها. وخالل هذا الربع تم – أثناء تنفيذ مشاريع النقد مقابل العمل والطرق – 
899 عامالً و87 عاملة في محافظات تعز وإب والحديدة وحضرموت وحجة وذمار 

وعمران.

وفي التدريب على المهارات الحياتية، تم توعية 3,726 مستفيداً و3,334 مستفيدة من 
مشاريع النقد مقابل العمل في محافظات إب وحضرموت وذمار وعمران بمنهجية 
المهارات الحياتية، باإلضافة إلى تدريبهم على بناء القدرات من حيث التعايش والثقة 

بالنفس وفهم اآلخرين.

التثقيف الصحي والكوليرا
المكال وتعز وذمار وعمران وإب والحديدة وحجة ورش توعوية  نفذ كل من فرع 
الكوليرا  وباء  من  الوقاية  حول  الوعي  مستوى  وتحسين  الصحي  بالتثقيف  خاصة 
واألمراض المنتشرة وأضرار القات وتحسين الوضع الصحي والبيئي والسلوكيات 
الخاطئة التي تؤمن لهم بيئة صحية ذات مستوى عاٍل من التثقيف الصحي لـ48,176 

مستفيداً و69,743 مستفيدة أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

التوعية بالسالمة المهنية
عقدت فروع عمران وذمار وتعز وإب والحديدة جلسات توعوية بتعليمات السالمة 
المهنية لـ6,249 مستفيداً و3,538 مستفيدة في المشاريع المستهدفة وتوعيتهم بالمخاطر 
هذه  مثل  لتفادي  أتباعها  يجب  التي  الوقائية  والطرق  تهدد صحتهم  أن  يمكنها  التي 
المخاطر بما في ذلك االلتزام بارتداء أدوات السالمة المهنية على راس العمل أثناء 

تنفيذ مشاريع البرنامج.

ورش تعريفية لألطراف المعنية )متعهدي عمال(
والتي  البرنامج  أعمال  لتنفيذ  المتقدمين  العمال  لمتعهدي  تعريفية  ورش  عقد  تم 
وضحت أهداف البرنامج وإجراءاته ومعايير اختيار المستفيدين وآليات التنفيذ وتقدير 
لـ215  تعريفية  والحديدة ورشاً  إب وذمار وعمران  الموازنات، حيث عقدت فروع 

داً. متعّهِ

المـُـنجـَز 
)يناير- مارس 2018(

إجمالي عدد األشخاص المستفيدين من التحويالت النقدية )عدد المستفيدين من األجور من برامج شبكة األمان 
االجتماعي وتنمية المجتمعات والتنمية المحلية(

61,964

16,785عدد اإلناث )30%(

4,716عدد النازحين/العائدين )20%(

29,590عدد الشباب ذوي األعمار 16–35 عامًا )35%(

745,988 إجمالي عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمات أساسية )من جميع التدخالت(

372,994عدد اإلناث )50%(

1,524,339عدد أيام العمل التي تم إنشاؤها )من جميع التدخالت(
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

التمويالت
رغم استمرار تدهُور الوضع االقتصادي الذي تمرُّ به البالد، ونتيجة لطلب وحاجة 
أصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تهدف 
عام  من  األول  الربع  خالل  الصندوق،  قام  دخلهم...  وتحسين  الفقراء  مساعدة  إلى 
2018، بتوقيع اتفاقية تمويل مع المؤسسة الوطنية بـمبلغ 400 مليون لاير )ما يعادل 
المنتشرين  عمالئها  أنشطة  تمويل  في  االستمرار  من  لتمكينها  دوالراً(   867,248
في صنعاء وإب والحديدة وتعز والقاعدة وذمار ويريم وحجة ولحج والتربة ودمت 
وشبام كوكبان وباجل وعدن. وقد وصل عدد عمالئها النشطين )إلى نهاية الربع( إلى 
13,109  عمالء، تشكل النساء المستفيدات من المؤسسة نسبة 35% من هذا اإلجمالي. 
االنتشار  حيث  من  األولى  المرتبة  تحتل  الوطنية  المؤسسة  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ببرامج  مقارنة  اليمن  مستوى  على  األصغر  التمويل  خدمات  من  المستفيدين  وعدد 

ومؤسسات التمويل األصغر األخرى.

) المنح (:

الربع على  الوكالة خالل  استحوذت  المنشآت الصغيرة واألصغر:  وكالة تنمية 
الدعم  إجمالي  بلغ  وحيث  لشركائه،  الصندوق  يقدمه  الذي  الدعم  من  األكبر  الحيز 
حوالي 2.5 مليار لاير )ما يعادل قرابة 6.7 مليون دوالر( أي بنسبة 80%  من إجمالي 
الدعم لبرامج ومؤسسات التمويل األصغر، والذي يهدف لدعم مختلف األنشطة التي 
تنفذها في إطار مشاريع برنامج االستجابة الطارئة، وكذلك لدعم استمرار أعمالها 
المالية  في القطاع الصحي والزراعي والسمكي. وتقوم الوكالة بتقديم خدماتها غير 

النوعية لتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في اليمن.

برنامج ضمان التمويالت: قام الصندوق االجتماعي في بداية شهر مارس بتدشين 
االقتصادي  الوضع  وتحسين  مساعدة  إلى  يهدف  والذي  التمويالت،  برنامج ضمان 
ألصحاب المشاريع الصغير واألصغر غير القادرين على توفير الضمانات الالزمة 
واألصغر،  الصغير  التمويل  لقطاع  االنتشار  توسع  دعم  وكذلك  أنشطتهم،  لتمويل 
الممارسات  أفضل  وفق  واألصغر  الصغيرة  التمويالت  في ضمان  الريادة  وتحقيق 

الدولية، وكذا إرساء ثقافة ائتمان مبنية على الثقة في هذا القطاع.

إجمالي  تجاوَز  حيث  التمويالت،  ضمان  لبرنامج  الالزم  الدعم  الصندوق  قدم  وقد 
الدعم 11.1 مليون لاير )ما يعادل 28,980 دوالراً( لتغطية نفقات البرنامج التشغيلية، 
وتأهيل  وتدريب  بالبرنامج،  الخاصة  المعلومات  لنظم  الالزمة  المستلزمات  وتوفير 

كوادره.

شبكة اليمن للتمويل األصغر: تلعب الشبكة دوراً كبيراً في تنفيذ العديد من األنشطة 
في مجال تطوير صناعة التمويل األصغر في اليمن، كما تنفذ عمليات تعويض العمالء 
المتضررين من الحرب )المرحلة الثانية(، وتنفذ دورات تدريبية نوعية لكوادر برامج 
قدرات موظفيها ومجلس  إلى رفع  الشبكة  التمويل األصغر، كما تسعى  ومؤسسات 

إدارتها بهدف المساهمة في دعم صناعة التمويل األصغر.

 115.2 تتجاوُز  مالية  بمنحة  بتمويلها  قام  حيث  الشبكة،  دعم  الصندوق  واصل  وقد 
لتغطية  األولى  الدفعة  تمثل  والتي  تقريباً(،  دوالر  ألف   300 يعادل  )ما  مليون لاير 

نفقات مشاريع أنشطتها لعام 2018، بما فيها نفقاتها التشغيلية.

يلعب  الصندوق  يزال  ما  الحرب:  من  المتضررين  العمالء  تعويض  مشروع 
دوراً كبيرا في دعم العمالء المتضررين من الحرب )المرحلة الثانية(. فقد تم تمويل 

للتمويل الصغر  تنفذهما مؤسسة عدن وبنك األمل  مشروعين لدعم هؤالء العمالء، 
بمبلغ إجمالي يقارب 108.9 مليون لاير )حوالي  283,490 دوالراً(.

التمويل الريفي: يسعى الصندوق إلى وصول الخدمات المالية إلى المناطق الريفية 
ة للدخل )وخاصة في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية  لتنشيط ودعم األنشطة الُمِدرَّ
وتربية النحل(، والتي تعمل على تحسين مستوى الحياة المعيشية لألسر العاملة في 
أزال  االتحاد وبرنامج  نماء وبرنامج  الصندوُق مؤسسة  َل  َموَّ األنشطة... حيث  هذه 
النفقات  لتغطية  دوالراً(   307,475  ( مليون لاير   118.1 حوالي  يبلغ  إجمالي  بمبلغ 
التأسيسية والتشغيلية والتدريب ألنشطة فروعها الجديدة التي تم تدشينها في عمران 
وذمار والزيدية )في محافظة الحديدة( وَصبِر )لحج(. كما بلغ عدد القروض الممنوحة 
للمؤسسة والبرنامجين المذكورين 310 و133 و119 قرضاً، على التوالي، وذلك حتى 

نهاية مارس 2018.
األصغر:  التمويل  مؤسسات  في  المعلومات  ألنظمة  التحتية  البنية  تطوير 
لعب الصندوق دوراً كبيراً في المساهمة في تطوير البنية التحتية ألنظمة المعلومات 
في سرعة  تساعدها  التي  ركائزها  أهم  من  تعتبر  التي  األصغر  التمويل  لمؤسسات 
خدمة العمالء، ومتابعة محفظة القروض، واتخاذ القرارات الالزمة. وقد تم التعاقد 
مع أحد االستشاريين لتحديث وتطوير نظام الموارد البشرية وربطه باألنظمة اآللية.

 25 وقدره  بمبلغ  الربع  البنَك خالل  الصندوُق  َل  َموَّ األصغر:  للتمويل  األمل  بنك 
التمويل  منتَجْي  تطوير  الستكمال  لاير(  مليون   9.6 حوالي  يعادل  )ما  دوالر  ألف 
الصغير واإلسكان وفق أفضل الممارسات بحيث يتالَءمان مع الوضع الحالي ويلبيان 
احتياجات الفئة المستهدفة. وبلغ إجمالي التمويل الذي قدَّمه الصندوق للبنك 105 آالف 

دوالر )40.3 مليون لاير تقريباً(.

للبرنامج  إستطالعية  بزيارة  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وحدة  قامت  كما 
ان، األردن، بالتنسيق مع شركة LFS  لمناقشة آلية  الوطني للتمويل األصغر في َعمَّ
القروض الزراعية، حيث حضر الورشة أخصائيات إقراض  العمل لتطبيق دراسة 

زراعي من المؤسسة الوطنية للتمويل األًصغر(.

مؤشرات تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

المـُـنجـَز المؤشر
)يناير- مارس 2018(

عدد األعمال المدعومة مصنفة بحسب 
النوع

246,885

1,580 المزارعون

455 الصيادون

-عدد العامالت في الرعاية الصحية األولية

     244,850 عدد أيام العمل التي تم إنشاءها
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر مارس 2018م    

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية

محفظة 
القروض في 
المخاطرة )%(

قيمة القروض 
المصدره

)مليون ريال(

محفظة 
القروض 
)مليار ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

عدد القروض 
المصدره مبالغ البرنامج

القروض
)مليون ريال(

عدد القروض
مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء )%( اإلجمالي

أمانة العاصمة، 
تعز، إب، القاعدة، 
ذمار، يريم، حجه، 
لحج، الحديدة، 

التربة، دمت، شبام 
كوكبان، باجل، عدن

18 63 135 49 76 9,376 151,077 39.82 218 1,286 26,356 35 13,109 501
المؤسسة 

الوطنية للتمويل 
األصغر

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

62 75 69 52 57 12,522 24,281 9.70 342 1,796 617,566 7 3,689 372
مصرف الكريمي 
للتمويل األصغر 

اإلسالمي

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

القطن

7 37 61 228 278 4,263 31,960 31.33 69 756 5,157 30 6,716 314
برنامج 

حضرموت 
للتمويل األصغر

صنعاء، تعز، 
الحديدة، إب

9 83 110 65 81 7,147 86,491 43.23 88 530 238 37 6,315 310
مؤسسة نماء 

للتمويل الصغير 
واألصغر

أمانة العاصمة، 
تعز، الحديدة، عدن، 

اب، حضرموت
14 27 58 76 76 9,354 39,499 10.16 193 788 0 30 3,043 239

برنامج 
التضامن 

للتمويل األصغر

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

6 35 81 37 54 2,858 49,632 25.08 27 361 0 78 3,845 133 برنامج االتحاد 
للتمويل األصغر

أمانة العاصمة، 
المحويت

5 30 72 59 70 4,489 50,571 43.81 46 345 4,937 49 3,590 119 برنامج أزال 
للتمويل األصغر

دار سعد، البريقة، 
التواهي، خور 

مكسر كريتر – عدن 
، لحج، الضالع، 

المنصوره

7 32 61 52 90 4,264 54,277 76.51 15 698 7,468 67 10,205 35 مؤسسة عدن 
للتمويل األصغر

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

حجه، عبس

15 25 180 46 46 11,146 129,615 96.57 6 2,244 128,264 38 33,702 27 بنك األمل 
للتمويل األصغر

تعز ) الكمب، حوض 
األشراف، الراهده،  

صينه، القاعدة (
5 21 41 68 90 1,777 60,224 10.75 0 93 0 79 1,546 0

شركة األوائل 
للتمويل األصغر 

تقرير شهر 
ابريل 2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

148 428 868 88,587 786,814 1,004 8,897 789,986 85,760 2,050 اإلجمالي
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عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص 
العمل المقدرة خالل الربع األول 2018 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 
)دوالر(

المستفيدون 
اجمالي المباشرون

العمالة 
المؤقتة 
المقدرة اإلجمالي

نسبة 
اإلناث 

)%(

121,145,6221,145,62214,8735073,540البيئة

4173,000173,0002,943322,854التعليم

الدعم 
5992,380992,38025,2105131,075المؤسسي

4862,372862,3725,2403659,584الزراعة

425,299,8795,299,8793,127,28450131,265الصحة

254,089,4084,089,40851,88950179,274الطرق

المنشآت 
31,269,7951,269,7951,000406,460األصغر

المنشآت 
3,918-2370,000370,0000الصغيرة

الموروث 
3370,800370,8003,0834712,828الثقافي

444,751,4504,751,45045,40451296,505المياه

النقد مقابل 
11015,783,15215,783,152122,875501,087,091العمل

1,884,394%25435,107,85835,107,8583,399,80150اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 20 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع 
األول 2018 وكلفتها التقديرية )حسب المحافظة(.

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 

التقديرية )دوالر(

النسبة 
المئوية 

)%(

5647,670647,670100اب

141,996,8821,996,882100أبين

أرخبيل 
9831,140831,140100سقطرى

أمانة 
92,623,2042,623,204100العاصمة

5302,496302,496100البيضاء

6945,500945,500100الجوف

274,074,0804,074,080100الحديده

5648,500648,500100الضالع

10792,729792,729100المحويت

10979,849979,849100المهرة

172,885,2362,885,236100تعز

374,142,4944,142,494100حجة

7939,584939,584100حضرموت

121,267,9421,267,942100ذمار

4563,950563,950100ريمه

101,181,1761,181,176100شبوه

151,950,8521,950,852100صعده

161,640,9331,640,933100صنعاء

81,750,7651,750,765100عدن

8681,976681,976100عمران

91,443,1051,443,105100لحج

61,178,0001,178,000100مارب

أكثر من 
51,639,7951,639,795100محافظة

100%25435,107,85835,107,858اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 20 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة 
التعاقدية حتى نهاية الربع األول 2018 

)حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39630,843,146البيئة

التدخل 
29018,788,148المتكامل

1,01920,469,689التدريب

4,968624,373,364التعليم

الدعم 
63025,278,252المؤسسي

40333,802,338الزراعة

1,16981,861,595الصحة

801171,961,020الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
69931,617,562

المنشآت 
19844,368,343األصغر

المنشآت 
338,170,816الصغيرة

الموروث 
25244,204,792الثقافي

2,124189,914,518المياه

النقد مقابل 
842151,174,376العمل

خدمات 
7812,983,734األعمال

13,9021,489,811,692اإلجمالي

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

2018 )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,420190,560,650163,964,950161,281,293اب

33859,437,07548,761,11545,081,771ابين

677,319,2697,084,5647,011,910أرخبيل سقطرى

728104,163,16299,005,77994,330,881أمانة العاصمة

32136,103,23033,076,36933,127,443البيضاء

15917,414,47516,726,57615,889,194الجوف

1,264197,694,520193,315,508174,424,170الحديده

29748,556,43243,231,31239,119,281الضالع

43152,989,70848,180,27747,034,387المحويت

1209,702,3559,216,5998,757,929المهره

1,786254,954,537196,010,119193,938,671تعز

1,219162,236,108145,876,390137,105,650حجة

67874,225,13871,928,35766,275,563حضرموت

964120,159,410102,812,886103,915,671ذمار

38559,520,47638,535,92540,840,575ريمه

32333,278,50632,117,68830,846,881شبوه

37154,954,92953,910,62550,539,950صعده

54561,136,71757,331,53856,272,165صنعاء

35549,623,94947,077,69341,787,420عدن

972128,876,231115,168,175108,668,127عمران

730108,850,60888,175,10084,337,211لحج

13312,286,62711,804,75711,190,675مارب

1,290149,513,053147,735,750129,354,003أكثر من محافظة

14,8961,993,557,1671,771,048,0521,681,130,822اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 44 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية والمستفيدين المتوقعين والعمالة 
المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع األول 2018 ) حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعين

المؤقتة المقدرة
  إناث   ذكور   إناث   ذكور 

43947,563,14542,094,35639,644,3351,705,0881,698,802199,299197,0271,647,557البيئة

التدخل 
29221,375,48318,170,00818,863,385125,491131,428104,076106,063565,339المتكامل

1,02327,303,07527,264,47420,880,65998,88360,703445,942477,690402,909التدريب

5,021674,856,726652,147,619633,115,0421,497,6811,279,3821,886,8671,630,25522,899,944التعليم

الدعم 
68338,851,75936,532,14532,359,773745,388629,410501,156458,7131,005,161المؤسسي

43747,225,02243,793,98438,511,417196,651175,397393,556351,0031,259,249الزراعة

1,243149,698,754147,350,126121,987,6884,348,8336,448,328944,4434,420,6743,534,829الصحة

901192,261,496186,406,669185,315,8092,326,2072,306,447843,899834,6008,915,727الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70237,122,67536,368,77932,781,052111,88872,36968,52252,451842,121

المنشآت 
21062,273,11962,110,01753,337,17491,436342,383571,0331,437,722198,484األصغر

المنشآت 
4814,495,37714,494,37713,008,86019,68424,35167,62958,36636,670الصغيرة

الموروث 
28052,654,65551,917,49948,977,020221,336195,332144,521105,0762,234,448الثقافي

2,358376,654,312202,018,516213,538,5771,995,4342,009,262169,212150,1579,264,339المياه

النقد مقابل 
1,175217,314,229216,472,146196,461,601848,179829,6881,146,7151,208,78217,677,794العمل

خدمات 
8433,907,33833,907,33832,348,43176,55530,911116,067212,519623,976األعمال

14,8961,993,557,1671,771,048,0521,681,130,82271,108,547اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 44 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

نساء قرية الدرب يتطوعن الصالح طريقهن نحو بئر الماء



للتراجع  االحباط  ويصيبني  اليمن  في  الحرب  تفاصيل  أتأمل  طويالً  مكثت 
السريع لحال اليمنيين اجتماعيا واقتصاديا وأتحسر على بصماتها السوداء 
على واقع المجتمعات الضعيفة أصالً السيما في  محافظتي الريفية عمران، 
األكثر حرمانا من أبسط مقومات الحياة. لقد دفع انشغال الناس بأخبار الحرب 
إلى إيمانهم باستحالة دخول أية مشاريع تنموية الى عمران واليمن عموماٌ 
في ظل توسُّع الدمار والعنف من ناحية، وأيضاَ انعدام وجود اي العب تنموي 
يستهدف أبعد المناطق ماعدا الصندوق االجتماعي للتنمية الذي اتضح دوره 

لعامة الناس اآلن اكثر من أي وقت مضى.

كدت أنسى معنى إسمي، وكادت تقتلني الحسرة حين وقفت بين جدران منزلنا 
عاجزة عن عمل ما يمكن أن يخفف عن واقع أسرتي أو مئات المجتمعات 
المتضررة. وفجأة، اذا بمكالمة هاتفية سارة من مشرفي ببرنامج “روافد” 
الذي تخرجت منه قبل سنوات قليلة بدعم الصندوق االجتماعي للتنمية عارضاً 
علي المشاركة في برنامج التمكين في بمديرية حبور ظليمة بعمران. أدركت 
حينها أن ليلة القدر حلت علي وعلى آالف القرويين وفي مثل هذه الظروف 
العصيبة التي اعتقد الجميع بأن التنمية أصبحت في عداد قتلى الحرب. بدأت 
العمل، وكان هدفي تحويل جدل الناس واهتماماتهم وممارساتهم من صعيد 
التدريب،  بعد  بقدراتي وحماسي.  فيه  أثق  التي  التنمية  الى مضمار  الحرب 
الى  بارشادهم  محافظتي  مجتمعات  أفقر  وتحفيز  تفعيل  مهمتي  بداية  كانت 
االعتماد على قدراتهم ومواردهم المحلية وردع االتكالية واالنتظار السلبي 

لآلخرين حتى يحسنوا واقعهم الكارثي. 

أقوى  كان  تحدينا  لكن  بتحديات شديدة،  كثيرة  توقعات  التمكين  لفرق  كانت 
وأمضى فلم يعلن احد من 40 شابا وشابة استسالمه للتحديات مثل المواجهة 
بالسالح والمشى عشرات الكيلومترات في ظل انعدام وقود المركبات. وفي 
االحتياجات وعملنا  لمسنا  فقد  قطاف.  احلى  وتذوقنا  المطاف حصدنا  نهاية 
تفاعلت  الذين  ابنائها  مع  بالتعاون  مجتمع،   60 اولويات  اهم  تحقيق  على 
وركزنا  توقعاتنا.  فاق  وبشكل  تاريخهم  في  مرة  ألول  رجالهم  قبل  نساؤهم 
اهم اهتمامنا على مساعدة القرويين النتخاب ومن ثم تدريب أعضاء مجلس 
خطط  وتطوير  المبادرات  بقيادة  للقيام  نساء(  )نصفهم  قرية  لكل  تعاون 

االحتياج ذات األولوية والعمل كحلقة وصل بين المجتمعات وأي جهة تنموية 
ومنها السلطات المحلية ولضمان الستمرار المبادرات في كل قرية.

وكان دور النساء عظيماً بعد أن خرجن نحو حقول المبادرات على أمل التغلب 
نحو  قمن بشق طريق  أن  ذلك  أمثلة  كان من  أكثر مشاكلهن صعوبة.  على 
بئر ظل مقطوعا ألربع سنوات ثم تنطيف البئر المنتج المهجور. ومن شدة 
اليائسين باألمس  اندفاع المجتمعات، انطلقت دموع الفرح وانا أرى هؤالء 
وقد نفذوا 151 مبادرات متنوعة خالل أول 12 يوم من التدريب فقط. وبانتهاء 
مشروعنا، تم تحقيق ما اجماليه 452 مبادرة منها 63 مبادرة مجتمعية بقيمة 
60 ألف دوالر( ساهم الصندوق بتمويل  28 مليون لاير فقط )نحو  اجمالية 
نصف كلفتها. لم تكن المبادرات لتتحقق لو استمر انتظار المجتمع لالعبين 
آخرين لتنفيذها خالل 10 سنوات. وكان حضور أعضاء مجالس تعاون القرية 
متوقع خالل ظروف  غير  تفاعالً  األيام  تلك  كل  مادي  مقابل  بدون  للتدريب 

الحرب المتوترة. 

 5 )نحو  الفاقعة  طريق  ورصف  شق  المجتمعية  المبادرات  ابرز  من  وكان 
كيلومترات( التي ربطت خمس قرى هامة بمركز المديرية وعاصمة المحافظة 
وكذلك محافظة حجة المجاورة اختصرت نصف مسافة وكلفة االنتقال عبر 
في  القرويون  كانت مضت سنوات طويلة فشل خاللها  وقد  البديل.  الطريق 
لكن  الطريق.  عبرها  لتمر  أراضيهم  من  قِطع  عن  بالتنازل  األهالي  اقناع 
وبتفعيل مجالس تعاون القرى وأساليب المناصرة واالقناع في تلك المنطقة 
سرعان ما تحقق التنازل وسارع الجميع في التبرعات وبدأوا العمل وقدموا 
الدعم بالعمالة وحراسة أدوات المشروع ووجبات الغذاء للعمل مع توفر دعم 

مالي من الصندوق االجتماعي.

التنموي  تدريبنا  ثمار  نقطف  الفقير  ومجتمعي  وأنا  حياتي  أيام  أجمل  كانت 
معه  تفاعل  وحين  التمكين،  برنامج  ضمن  ومؤخرا  روافد  برنامج  ضمن 
المجتمع، باذلين كل جهودهم ووقتهم للنهوض والتغيير بالرغم من امكانياتهم 
وقدراتهم البسيطة. هذه الثمار أيضا جعلتني أصعد سلماَ خاصاَ بحياتي كنت 
احلم به كمحفزة اجتماعية متعلمة بأسلحة التحسين المجتمعي الذي سيكون 
سالح المستقبل الذي قد ال تجد أفقر المجتمعات أكثر منه فعالية واستدامة 

ومشاركة.

وعلى المستوى الشخصي، تحسنت الظروف المعيشية لعائلتي من عقدي مع 
2300 دوالر. لقد دعمت أهم احتياجات  للتنمية بقيمة  الصندوق االجتماعي 
أسرتي خاصةً المواد الغذائية وسددت ديوننا ودعمت أخي لشراء قطع غيار 
لسيارته األجرة التي يعمل عليها، كما دفعت قيمة مقعد حافلة لنقل أختي إلى 

الجامعة. 

ودعمت  الحزن  سجن  من  روحي  المذكورة  االنجازات  جميع  حررت  لقد 
عليها  الطلب  يزداد  ريفية  مجتمعية  محفزة  لتجعلني  بقوة  المهنية  مسيرتي 
بشكل مستمر من جانب منظمات اإلغاثة التي تسعى إلى أن تكون تدخالتها 

مستدامة وفعالة وتشاركية.

                                            استشارية التمكين:
                                            احالم جعدار - عمران

من عجز الحرب تنبثق أذرع اإلعجاز


