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األنشطة االقتصادية والمنقذة للحياة تستجيب لالحتياجات الملحة 
المتضررة للمجتمعات 

إجراءات جديدة لمواصلة مساعدة الفقراء رغم تحديات الصراع

الراهنة  للظروف  الصندوق  خطة استجابة 
2017–2016

األمنية  لألوضاع  المستمر  التدهور  مع 
في  اإلنساني  الوضع  وتفاقم  والسياسية 
ومناقشة  إعداد  في  الصندوق  بدأ   ، اليمن 
تدخالته  لتكييف  المناسبة  البدائل  من  العديد 
المتزايدة  االحتياجات  يلبي  بما  وأنشطته 

الناشئة عن تلك التطورات.
أنشطة  وثيقتي  الصندوق  طّور   ، فمثاًل 
اإلنسانية  االستجابة  وخطة  المبكر،  التعافي 
تلك  آثار  من  للتخفيف  عبرهما  التي سيسعى 
التداعيات حتى فترة زمنية محددة ليتم مراجعتها 
 – الوثيقتان  وتستهدف  تحسينها.  وبالتالي 
حشد  أجل  من  الممولين   – أساسي  بشكل 

تمويل عمليات الصندوق للمرحلة القادمة.

وخالل األشهر الثالثة الماضية، جرى التركيز على 
الكثيرين  بعد فقدان  المعيشة  تحسين  أنشطة 
برنامج  إطار  في  وذلك  ودخلهم،  لوظائفهم 
األشغال كثيفة العمالة )وتحديدًا، أنشطة النقد 
الخدمات  الصندوق  دعم  كما  العمل(.  مقابل 
الصغيرة  المنشآت  تنمية  لوكالة  المالية  غير 
الصندوق،  ويمولها  أسسها  التي  واألصغر 
بحيث تخدم مهمة الترويج لهذه المنشآت وتعّزز 
واألصغر  الصغير  التمويل  قطاع  لخدمة  عملها 
الحالية  لألزمة  الوكالة  واستجابت  اليمن.  في 
بتطوير تطبيٍق خاًص للطوارئ عبر إحدى شركات 
الهاتف النقال، بحيث ُيستفاد من العائد المالي 
النازحين،  لدعم  أنشطة  في  الخدمة  هذه  من 
تنفيذها.  في  للبدء  الصندوق  يستعد  والتي 
ونفذت الوكالة مسحًا لبيئة األعمال في اليمن، 
جديَدْين،  لبرنامَجْين  خاصًا  اهتمامًا  أعطت  حيث 
هما النقد مقابل الخدمات والنقد مقابل الغذاء.

رة  المطوَّ يأتي في مقدمة هذه األنشطة  كما 
التي  فروعه  عبر   – الصندوق  قيام  حديثًا، 
العون  بتقديم   – المحافظات  كافة  تغطي 
والدعم والخدمات الطارئة للنازحين في مناطق 
)على  لهم  المستضيفة  وللمجتمعات  أخرى، 
ر  طوَّ  ،2015 عام  منتصف  وفي  سواء(.  َحدٍّ 
الصراعات  انتهاء  بعد  لما  الصندوق ورقة عمل 
الناس  تصور  على  يرتكز  عمل  لبرنامج  كأساس 
عن  فضاًل  ونازحين––الحتياجاتهم،  مقيمين   ––
عمليات  من  الرابعة  المرحلة  وتكييف  تعديل 
 2016( إضافيين  لعاَمْين  وتمديدها  الصندوق 
و2017(، وذلك للمساهمة في إعادة بناء الدولة 

والبنية التحتية للبالد.

استجابة  خطة  حول  عمل  ورقة  إعداد  وتم 
لالهتمام  الراهنة  للظروف  الصندوق 
فرضتها  والتي  للناس،  المستجدة  باالحتياجات 
مراجعة  تتم  بحيث  والحرب،  الصراعات  ظروف 
تطورات  أية  مع  لتكييفها  بأول  أواًل  الخطة 

ومستجدات قد تحدث.

أدى تصعيد الصراع الحالي إلى تدهور حاد في الوصول إلى الخدمات العامة وتفاقم الفقر وارتفاع 
أسعار السلع األساسية. وقدرت األمم المتحدة احتياج ٪81 من اليمنيين للخدمات اإلنسانية بسبب 

صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة وانعدام الدخل بشكل أساسي.
لذلك، ومع شحة التمويل، رّكز الصندوق االجتماعي أولويات 93 من مشاريعه المنفذة منذ أبريل 
لمعالجة أهم االحتياجات باالرتكاز على األولويات المنقذة للحياة والمدرة للدخل، السيما األنشطة 
التدريب أللفين  أيضا  والمهنية  القرائية  المعرفة  المياه. ويوفر مشروع  العمالة ومشاريع  كثيفة 
شاب وشابة في محافظتي الحديدة وحضرموت الذين قّيموا هذه المشاريع عاليًا خاصًة أنها تلبي 

أولوياتهم الهامة خالل هذا الوقت العصيب.
وقد وفرت هذه المبادرات دليل واضح المعالم ألهمية استمرار عمل الصندوق مع المجتمعات 
المحلية، وخاصة في ظل الظروف الصعبة. بناء على تاريخ الصندوق االجتماعي للتنمية الطويل 
االجتماعي  الصندوق  المانحين ألنشطة  والخبرة، دعم  المحلية  المجتمعات  في عالقة قوية مع 
وخاصة  النزاعات  من  المتضررة  للسكان  الفعال  الدعم  تقديم  الضروري  من  ويصبح  للتنمية 
المجتمعات الريفية النائية التي لم يتم الوصول إليها من قبل اآلخرين من شركاء اإلغاثة أو التنمية 

.
وتقول تقارير المراقبة التابعة للصندوق بقيام مجالس القرية التعاونية واللجان المجتمعية التي 
أنشأها الصندوق، وبمساعدة من المجالس المحلية، على إطالق مبادرات ذاتية استجابت للتدهور 
الذي نجم عن اشتداد الصراع في عدد من مناطق تنفيذ برنامج “التمكين للتنمية المحلية”. وقد 
نفذت هذه األطر المجتمعية 1,998 مبادرة في 34 مديرية تقع ضمن 11 محافظة، وبتبرعات بلغت 
الرغم من الحرب والتدهور في مختلف المجاالت. وقد  )721 ألف دوالر( على  155 مليون ريال 
استفاد من هذه المبادرات السكان المحليين والنازحين. وتضمنت المبادرات أنشطة متنوعة في 

البنية التحتية مثل صيانة الطرق والصرف الصحي والمياه وكذلك بناء القدرات، وإغاثة النازحين.

عمل الصراع الواسع في اليمن منذ نهاية شهر مارس، على انخفاض تمويالت وعمليات الصندوق 
االجتماعي للتنمية كأصعب لحظات الصندوق منذ إنشائه عام 1997م. وعلى الرغم من أن العديد 
أنه  إال  المتضررة،  المناطق  األمنية في  والمشاكل  الوصول  تعاني من صعوبة  المنظمات  من 

تمكَّن من مواصلة تنفيذ مشاريعه باستخدام تمويالته المحدودة.
وقد سمحت سياسة المرونة التي يتبعها الصندوق على تكييف عملياته مع انعدام األمن ونقص 
والمجتمع  األسر  قبل  المشاريع من  تنفيذ معظم  تم  المتزايدة. وقد  المشروع  وتكلفة  التمويل 
المستفيد، ويتم شراء المواد المستخدمة من نفس المناطق المستهدفة. وقد أقام المشرفون 
صعوبة  الوقود  نقص  لمواجهة  المشاريع  مواقع  من  بالقرب  أو  في  واالستشاريون  الفنيون 
الوصول إليها. كما قام الصندوق بتخزين كميات من الوقود في مايو ليتمكن من تشغيل أنظمته 
َض ساعات العمل إلى 5 بدال من 8 ساعات. وأعيد فتح مكتب فرع عدن،  في جميع فروعه. وخفَّ
الموظفين بنسبة 15٪  كما يعمل بعض موظفي فرع تعز من مدينة إب. كما تم تخفيض عدد 

لتقليل التكاليف.
منذ تصعيد الصراع، قام الصندوق االجتماعي بصرف مبلغ 13.5 مليون دوالر )أقل بمقدار %470 
من مبلغ 63.7 مليون دوالرالمنصرف خالل سبتمبر 2014 حتى مارس 2015(. وطور الصندوق 
18 مشروعًا جديدًا بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية ومنحة صغيرة من برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي. كما واصل تنفيذ حوالي 93 مشروعا ممواًل بشكل رئيسي من قبل الحكومة األلمانية  \ 

بنك التنمية األلماني ومملكة هولندا، والصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
في يوليو، ُطِلب من الصندوق االجتماعي إعداد تقييم سريع وتقدير التكاليف ألعمال إعادة إعمار 
بعض القطاعات في أربع محافظات جنوبية. وتم إكمال مسودة تقييم سريع يرتكز على لقاءات مع 

السلطات المحلية المعنية ومكاتب وزارية في هذه المحافظات.
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أخبار الوحدات

التعليم

مؤشراُت قطاع التعليم

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى 30 سبتمبر 2015()2011 - 2015( نجـَ المـُ

عدد الفصول التي تم بناؤها أو إعادة 
تأهيلها

دها الصندوُق 6,148الفصوُل الجديدة التي شيَّ

2,795الفصوُل التي ُأعيَد تأهيلها

9,0008,943اإلجمالي

عدد التالميذ المستفيدين من الفصول 
دها الصندوُق حسب  الجديدة التي شيَّ

الفئات التالية

201,600136,156أوالد

158,400109,764بنات

5,0006,750األطفال ذوو اإلحتياجات الخاصة 

سات في التعليم  سين والمدرِّ عدد المدرِّ
بهم الصندوق بحسب  النظامي الذين َدرَّ

النوع االجتماعي )ذكور/إناث(

100200ذكور

100226إناث

سات في التعليم  سين والمدرِّ عدد المدرِّ
بهن الصندوق غير النظامي الالتي َدرَّ

ذكور
1,000

28

2,334إناث

سات في التعليم غير النظامي  عدد المدرِّ
200311إناثالالتي تم تأهيلهن

بها الصندوُق  عدد الكوادر التعليمية التي َدرَّ
بحسب النوع االجتماعي )ذكور/إناث(

782673ذكور

600485إناث

وصَل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 5,272 بكلفة تقديرية تقارُب 762.7 
)%46 منهم  2.813 مليون شخص  مليون دوالر، يستفيُد منها استفادة مباشرة حوالي 
من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 25 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,761 

مشروعًا بكلفة تعاقدية تتجاوُز 572.4 مليون دوالر.

برنامج المعرفة المهنية والقرائية
الشباب  بين  الفقر، وخاصًة  التخفيف من  إلى  والمهنية  القرائية  المعرفة  يهدُف مشروع 
على  الفئات  هذه  تدريب  إلى  البرنامج  ويسعى  الفقيرة.  الريفية  المناطق  في  والنساِء 
اكتساب المهارات المالئمة وتسهيل الحصول على التمويالت الالزمة لتمكينهم من تحقيق 
إلى  الملتحقين  وغير  المتسربين  األطفال  إعادة  على  المشروُع  ُز  ويركِّ بأنفسهم.  هم  نموِّ
المدارس، وإتقان القراءة والكتابة، وإكساب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت 
َهًة نحو احتياجات السوق، َوِمْن َثمَّ الولوج إلى الخدمات المالية بغرض  مهاراٍت مهنيًة ُمَوجَّ
تسهيل إدماج الفئات الُمستهَدَفة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. وُيتوقع أْن 
يستفيَد من البرنامج 9,000 طفل و4,000 امرأة و4,000 من الشباب )نسبة الفتيات منهم 

.)%60

وتركزت أنشطة برنامج المعرفة المهنية والقرائية – خالل الربع الثالث – على التدريب في 
محافظة الحديدة، حيث بلغ عدد الملتحقين بالتدريب على أساسيات استخدام الحاسب اآللي 

واإلنترنت 70 من الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت )41 منهم من اإلناث(.

لوحظ  بالمحافظة،  مديريات  ست  من  جاءوا  الذين  للمتدربين  األولي  التقييم  خالل  ومن 
أن معارفهم ومستواهم في التعامل مع الحاسوب واالستفادة من خدمات اإلنترنت قد 

التدريب المهني في مجال النجارة - المكالتحسن.
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الصحة

وصَل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع قطاع الصحة إلى 1,218 بكلفة 
تقديرية تتجاوُز 108.64 مليون دوالر، يستفيُد منها مباشرًة أكثُر من 7.83 
2.32 مليون  )%64 منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة  مليون شخص 
1,107 مشاريع بكلفة تعاقدية  فرصة عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 

تقارُب 71.74 مليون دوالر.

برنامج تحسين وتوسيع خدمات الرعاية الصحية األولية
يهدف البرنامج إلى تخفيض نسبة المراضة والوفيات بين أفراد المجتمع 

خصوصا بين فئتي األطفال واألمهات.

االربد  وادي  قرية  في  الصحي  المركز  وتجهيز  بناء  مشروع  إنجاز  تم  وقد 
)مديرية الجبين، محافظة ريمة( بعد استكمال جميع التجهيزات.

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

صحة المواليد.

التجهيزات  بمناقصات  الخاصة  العقود  جميع  استكمال  تم  الربع،  وخالل 
بالمرافق  الخاصة  والمكيفات  الكهربائية  والمولدات  والمكتبية  الطبية 
استالم  إلى  باإلضافة  األوروبي،  االتحاد  منحة  من  الممولة  الصحية 
الممول من  )الحديدة(  الخوخة  التوليدية في مديرية  الطوارئ  مبنى مركز 
نفس المنحة. الجدير بالذكر أن هذا المركز تم بناؤه بداًل عن المركز القديم، 
وهو يخدم أكثر من 23 ألف نسمه حيث يعتبر المركز الصحي الوحيد في 
المديرية البالغ عدد سكانها حوالي 64 ألف نسمة موزعين على 123 عزلة 
وقرية. ويعمل في المركز 5 قابالت مجتمع وممرضة و3 مساعدين طبيين 

وممرض وفني أشعة وطبيب عام.

مؤشراُت قطاع الصحة
الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 المؤشر

ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(- 2015( نجـَ المـُ

10099عدُد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها أو تمَّ تجهيزها

5069عدُد المرافق الصحية التي مت تأثيثها أو تجهيزها

بهنَّ الصندوُق 2,0002,058عدد القابالت الالتي َدرَّ

بهنَّ الصندوُق 240255عدد قابالت المجتمع الالتي َدرَّ

ها من ِقَبل  عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تمَّ تدريبـُ
الصندوق )حسب النوع االجتماعي: ذكور / إناث(

1,1251,459ذكور

750890إناث

ها من ِقَبل  عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تمَّ تأهيلـُ
الصندوق )حسب النوع االجتماعي: ذكور / إناث(

300231ذكور

300203إناث

بناء وتجهيز وحدة صحية بتريم - حضرموت

التدريب المهني في مجال النجارة - المكال
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الحماية االجتماعية

بلغ العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع 718 بكلفة تقديرية تقارُب 
38 مليون دوالر، يستفيُد منها حوالي 185 ألف شخص )%39 منهم من 
اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 0.9 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تمَّ 

إنجاُز 682 مشروعًا بكلفة تقارُب 429.6 مليون دوالر.

تنمية الطفولة المبكرة
يهتم الصندوق االجتماعي للتنمية بمرحلة الطفولة المبكرة نظرًا ألهميتها 
في تطور الطفل ونموه متعدد االتجاهات، وفي تشكيل شخصيته، وذلك 
من خالل عدد من األنشطة المتنوعة التي تنظر للطفولة المبكرة من زوايا 

خدمية متعددة )تربويًا، وصحيًا، ونفسيًا(.

تعزيز  إلى  إنجاز مشروع هدف  الثالث  الربع  خالل  تم  البرنامج،  هذا  وفي 
الخدمات المقدمة لألطفال المهربين. فبعد أن قام الصندوق االجتماعي 
ببناء مركز الحماية االجتماعية المؤقت للطفولة في مدينة حرض بمحافظة 
تدريب  في  المتمثل  الفني  الدعم  بتقديم  للمركز  دعمه  يواصل  حجة، 
ز  ركَّ حيث  المركز،  بعمل  العالقة  ذات  الجهات  مختصي  مع  فيه  العاملين 
البديلة  المؤسسية  والرعاية  النفسي،  والتأهيل  الحماية  على  التدريُب 
المؤقتة، والرعاية الالحقة، واقتفاء أثر األطفال، وإعادة اإلدماج االجتماعي، 
وتنمية المهارات الحياتية لألطفال، وأساسيات الوظائف اإلدارية لمثل هذا 

النوع من المراكز.

المياه واإلصحاح البيئي 

مؤشراُت قطاع الفئات ذات االحتياجات الخاصة

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 - المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى 30 سبتمبر 2015(2015( نجـَ المـُ

عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
2,5003,159أوالد

2,5003,591بنات

اشتملت األنشطة في قطاَعْي المياه واإلصحاح البيئي على ما يلي:

قطاع المياه
نظرًا لعدم توفر التمويل للصندوق منذ مطلع هذا العام، لم تتم الموافقة 
اإلجماليُّ  العدُد  يبقى  وبذلك،  الربع.  هذا  خالل  جديد  مشروع  أي  على 
سبتمبر  شهر  نهاية  وحتى   1997 عام  )منذ  القطاع  لمشاريع  التراُكميُّ 
حوالي  تبلغ  تقديرية  بكلفة  مشروعًا   2,297 وهو  سابقًا  كان  كما   )2015
مليون   212.3 يتجاوز  بمبلغ  منها  الصندوق  )ساهم  دوالر  مليون   430.8
ُع  َوُيَتَوقَّ المتبقي(،  المبلغ  المستفيدين  مساهمات  تغطي  بينما  دوالر، 
أْن يستفيَد منها استفادًة مباشرًة قرابة 4.1 مليون شخص )نصفهم من 
ر بحوالي 9 ماليين يوم عمل.  اإلناث(، وتنجُم عنها فرص عمل مؤقتة ُتقدَّ
)وهي  دوالر  مليون   152.3 بلغت  بكلفة  مشروعًا   1,878 إنجاز  تم  وقد 

مساهمة الصندوق فقط(.

ويشمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية: حصاد مياه األمطار )خزانات 
عامة مسقوفة ومكشوفة، وخزانات منزلية(، والمياه السطحية والجوفية.

حصاد مياه األمطار )خزانات عامة مسقوفة(: تم إنجاز ستة مشاريع تحتوي 
على 6 خزانات، بسعة تخزينية تقارُب 7 آالف متر مكعب، و3 مناهل عامة، 
و7 أحواض ترسيب... وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت 694 ألف دوالر 

لخدمة حوالي 3 آالف شخص(.

حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل )خزانات منزلية(: تم خالل الربع إنجاز 
13 مشروعًا بمساهمة من الصندوق بلغت 1.52 مليون دوالر لخدمة أكثر 
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مؤشراُت  قطاع المياه

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 - المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(2015( نجـَ المـُ

نة 646,000760,220الحصول على الماء: عدد األفراد الذين يحصلون على مصادر مياه محسَّ

ب( نة المخزونة )متر مكعَّ 2,240,0002,788,665حجم المياه المحسَّ

ب( نة المخزونة )متر مكعَّ 1,690,0001,838,602حجم المياه غير المحسَّ

مؤشراُت قطاع اإلصحاح البيئي

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(- 2015( نجـَ المـُ

الحصوُل على خدمات الصرف الصحي: عدُد األفراد الذين تمَّ تزويدهم بخدمة 
ٍن 265,000227,234صرٍف صحيٍّ محسَّ

240695عدُد المجتمعات المحلية التي تخلصت من ظاهرة الصرف المكشوف

 3.6 13 ألف شخص، بينما بلغت مساهمة المجتمع المحلي حوالي  من 
مليون دوالر. تحتوي هذه المشاريع على 1,460 خزانًا بسعة إجمالية قدرها 

61 ألف متر مكعب تقريبًا.

ألف   343 بلغت  بكلفة  مشروعين  إنجاز  الربع  خالل  تم  الجوفية:  المياه 
دوالر لخدمة حوالي 4 آالف مستفيد. يحتوي المشروعان على غرفة إدارة 
للمشاريع، ووحدة ضخ، وأنابيَب بطول يتجاوز 12.8 ألف متر، وخزان برجي 

لتوزيع المياه سعة 100 متر مكعب، و426 توصيلة منزلية.

برنامج مواجهة شحة المياه
وصل إجمالي المشاريع المنجزة في هذا البرنامج إلى 154 مشروعًا بكلفة 
إجمالية تقارُب 19.2 مليون دوالر )وهي مساهمة الصندوق فقط(، وذلك 

لخدمة 163 ألف شخص.

التواصل مع الشركاء
الشهرية  االجتماعات  في  مشاركتها  الصندوق  في  المياه  وحدة  ُتواِصُل 
منسق  توافي  كما  )واش(،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  لمجموعة 
المجموعة بالتقارير الشهرية حول إنجازات الصندوق في هذا المجال. كما 
تواصل الوحدة اجتماعاتها التنسيقية مع كافة الشركاء العاملين في قطاع 

المياه )حيثما أمكن(.

قطاع اإلصحاح البيئي
منذ مطلع هذا  الصندوق  بها  يمر  التي  الصعبة  التمويلية  للظروف  نظرًا 
العام، لم تتم الموافقة إال على مشروعين ممولين من المنحة الهولندية 
الثانية لقطاَعْي المياه والبيئة، بكلفة تقديرية تقارب 41.6 ألف دوالر، ويبلغ 
عين منها حوالي 21.15 ألف شخص  عدد المستفيدين المباشرين المتوقَّ
لمشاريع  التراُكميُّ  اإلجماليُّ  العدُد  يصل  وبذلك  اإلناث(.  من  )نصفهم 

القطاع )1997 – 30 سبتمبر 2015( 414 مشروعًا بكلفة تقديرية تتجاوُز 46 
مليون دوالر ، ويتوقُع أْن يستفيَد من هذه المشاريع نحو 3.625 مليون 
1.4 مليون يوم عمل.  شخص )نصفهم من اإلناث(، وتنجُم عنها حوالي 

وقد تم إنجاز 354 مشروعًا بكلفة تصُل إلى 24.9 مليون دوالر تقريبًا.

 ويشمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية:
1 - إدارة المياه العادمة: لم يتم في هذا الربع إنجاز أي مشروع .

-2 إدارة المخلفات الصلبة : لم يتم في هذا الربع إنجاز أي مشروع .
التوعية الصحية:  التام بقيادة المجتمع/ حمالت  -3 منهج الصرف الصحي 
وبلغ  توعية  حملة   45 على  يشتمالن  مشروعين  انجاز  الربع  هذا  في  تم 
عدد المستجيبين لهذه الحمالت 2,846 نسمة حيث قاموا بانشاء حمامات 
وبيارات مغطاة لمنازلهم وبذلك صار لديهم خدمة الصرف الصحي ، وتم 

اعالن 39 تجمع سكاني خاٍل من الصرف المكشوف .
من  الممولة  المشاريع  جميع  أبين:  في  الصحي  والصرف  المياه  برنامج 
مليون   15.6 يعادل  ما  أي  يورو،  مليون   12( األلماني  التنمية  بنك  منحة 
دوالر وقت توقيع االتفاقية(، وعددها 38 مشروع مياه و5 مشاريع صرف 
صحي ، وقد تقدم االنجاز فيها بحيث تم إنجاز 10 مشاريع مياه , والباقي 
33 مشروع مياه وصرف صحي  ما زالت تحت التنفيذ والكثير منها نسب 
االنجاز فيها متقدمة ، ولكن في هذا الربع توقف العمل في هذه المشاريع 
بسبب األحداث األخيرة في اليمن ، وقد بلغ الصرف على هذه المشاريع 

مبلغ 7.9 مليون دوالر بنهاية هذا الربع.

مشروع البنية التحتية )شبام/حضرموت( : وصل اإلنجاز التراُكمي للمشروع 
حتى نهاية سبتمبر 2015 إلى 96.5%. 

إنشاء حاجز شعب الدهنات - الجوف 
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التدريب والدعم المؤسسي

تقديم  إلى  المؤسسي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  في  التدخالُت  تهدُف 
لشركاء  والمؤسسية  البشرية  القدرات  وبناء  التدريب  خالل  من  الخدمات 
المقاولين،  وصغار  المجتمعية،  واللجان  االستشاريين،  من  الصندوق 
والمؤسسات  الحكومية،  غير  والمنظمات  المحلية،  والسلطات  والفنيين، 
الحكومية... الخ، والذين ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في 

التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

وصَل العدُد اإلجمالي التراكمي لمشاريع قطاع التدريب إلى 1,046 بكلفة 
 164 أن يستفيَد منها حوالي  ُيتوقع  27.6 مليون دوالر،  تقارُب  تقديرية 

ألف شخص )%38 منهم من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 405 آالف يوم 
دوالر.  مليون   15.85 على  تزيد  بكلفة  940 مشروعًا  إنجاز  تم  وقد  عمل. 
 659 المؤسسي  الدعم  قطاع  لمشاريع  التراكمي  اإلجمالي  العدد  وبلغ 
بكلفة تقديرية تزيد على 40.7 مليون دوالر، ُيتوقع أن يستفيَد منها أكثر 
من 1.2 مليون شخص )%49 منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 0.92 
21.3 مليون  تتجاوُز  بكلفة  591 مشروعًا  إنجاز  تم  يوم عمل. وقد  مليون 

دوالر.

مؤشراُت المياه للتنمية الزراعية  

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 - المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(2015( نجـَ المـُ

صة للزراعة والثروة الحيوانية السعة التخزينية للمياه المخصَّ
3,000,0003,674,718 ) متر مكعب(

2000998المساحة اإلجمالية المشمولة بالري )هكتار (

المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي تمت إعادة 
600318تأهيلها )هكتار (

وصل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 440 بكلفة تقديرية 
تزيد على 58.11 مليون دوالر، يستفيُد منها استفادة مباشرة حوالي 461 
مليون   1.44 حوالي  عنها  وتتولد  اإلناث(،  منهم من   46%( ألف شخص 
تعاقدية  بكلفة  مشاريع   310 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  من  عمل.  فرصة 

تقارُب 22.5 مليون دوالر.

خالل الربع الثالث 2015، وضمن مشروع تحسين إنتاجية وجودة البن، تم 
استالم مشروع خزان الرجمة )ُبَرع، الحديدة( بسعة تخزينية 230 م3، كما تم 

إنجاز أكثر من 80 % من أعمال خزان اعتام )الرجم، المحويت( بسعة 1100 
م3.

الخاصة  الصناديق  وتوريد  استالم  تم  واإلقراض،  االدخار  برنامج  وفي 
جاٍر  اآلن  والعمل  والحديدة،  حجة  ْي  لمحافظتــَ واإلقراض  االدخار  بمجاميع 

الستالم وتوريد الصناديق الخاصة بمجاميَع مماثلٍة في محافظة صنعاء.

الزراعة والتنمية الريفية

زراعة األعالف المقاومة للجفاف - حجة 
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مؤشراُت التدريب والدعم المؤسسي

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(- 2015( نجـَ المـُ

1,5003,983عدُد مجالس القرى التي تمارس أعمالها بفعالية

بهم الصندوُق  عدُد المتطوعين الشباب الذين درَّ
في مجاالت مختلفة )حسب النوع االجتماعي(

2,500887ذكور

1,500702إناث

بهم الصندوُق في إطار  عدُد أعضاِء السلطة المحلية الذين درَّ
1,5004,868برنامج التمكين للتنمية المحلية

بهم  عدُد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين درَّ
3,0006,482الصندوُق في مهارات تحفيز المشاركة المجتمعية

9055عدُد المنظماُت غير الحكومية التي دعمها الصندوُق

9050عدُد السلطات المحلية التي دعمها الصندوُق

عات المجتمعية التي دعمها الصندوُق 2,5001,832عدُد التجمُّ

برنامج التمكين للتنمية المحلية 
األعمال   2015 عام  من  الثالث  الربع  خالل  المنفذة  األنشطة  شملت 
لجان   + )مجالس  البرنامج  ضمن  المشكلة  المجتمعية  األطر  تخص  التي 
إنسانية  أعمال  تنفيذ  تم  فقد  بذلك،  المتعلقة  التقديرية  والتكلفة  ُعَزل( 
نظافة  وأدوات  وبطانيات  ُفرش  وتوزيع  غذائية،  سالل  )كتوزيع  وإغاثية 
29 ألف أسرة. كما تم  ومواد طبية(. وبلغ عدد اأُلَسر المستفيدة حوالي 
تنفيذ مبادرات ذاتية، كالمبادرات في الطرق )رصف، شق، جدران ساندة، 
توسعة( ومبادرات مشاريع مياه )بناء خزانات مياه، توسعة لمشاريع قائمة، 
حمامات  بناء  في  مبادرات  وكذلك  المياه(،  لشبكة  وتوصيل  استكمال 

لمدارس أو مساجد، وفتح فصول محو أمية، وتسوير مقابر.

أكثر  الربع  خالل  واإلنسانية  اإلغاثية  األعمال  لكلفة  العام  اإلجمالي  وبلغ 
من 42.12 مليون ريال، بينما بلغ اإلجمالي العام لكلفة المبادرات الذاتية 
42.14 مليون ريال )بإجمالي عام يقارب 84.26 مليون ريال(، ِعْلمًا بأن أكثر 
األعمال اإلغاثية تركزت في المحافظات التي يغطيها فرع الصندوق في 

عدن.

منظمات غير حكومية
منظمات  قطاع  لتقييم  الوطنية  األداة  من  األولية  المسودة  إصدار  تم 
المجتمع المدني، وجرى التواصل مع ضباط الفروع ومتابعة ما يتم تنفيذه 
في هذا القطاع، ومراجعة دراسات الحاالت الخاصة بهذه المنظمات، وكذا 
مراجعة تقارير منظمات المجتمع المدني في الجانب اإلغاثي واإلنساني 
تقارير  على  االطالع  تم  كما  اليمنية.  الجمهورية  محافظات  مختلف  في 
النازحين في محافظَتْي البيضاء وعمران ورفعها أواًل بأول للمعنيين في 

الصندوق.

برنامج روافد
منذ بداية شهر يوليو 2015 تبين أن هناك أكثر من 50 شخصًا من خريجي 
مؤسسات  من  عدد  مع  قصيرة  عمل  فرص  على  حصلوا  روافد  برنامج 
اليمن ) منهم  ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في 
فرص  على  البرنامج  خريجي  من  شخصًا   21 حصل  كما  اإلناث(.  من   17
عمل طويلة مع عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية 

والدولية العاملة في اليمن )منهم 9 من اإلناث(.

58 متطوعًا/ة  المسلحة، مشاركة  النزاعات  روافد خالل  أدوار شباب  ومن 
من خريجي ومناصري البرنامج في تنفيذ أعمال تطوعية وميدانية، تمثلت 
في تنفيذ 34 مبادرة بتكلفة تقديرية تصل إلى 421 ألف ريال. وشملت 
مياه في  دورات  لبناء  المجتمع  وتفعيل  األمية،  التعليم ومحو  المبادرات 
العراء، واستصالح  الحاجة في  العبادة، والتوعية بضرورة عدم قضاء  ُدور 
الطرق  بعض  تأهيل  وإعادة  الريف،  مناطق  في  الزراعية  األراضي  بعض 
األولية(،  اإلسعافات  في  اآلخرين)خاصة  الشباب  وتدريب  الريفية، 
وحمالت تنظيف، ومساعدة المعدمين  والنازحين في إيجاد مالجئ لهم، 
وتقديم تبرعات )منها التبرع بالدم( لمن نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب، 
الدراسات  وعمل  األحمر  الهالل  ومنظمات  اإلغاثية  المنظمات  ومساعدة 

الميدانية لحصر المرضى بسبب الحرب واألوبئة.
شهر  بداية  فمنذ  الحرب،  أثناء  التطوعية  الشباب  بأدوار  يتعلق  ما  وفي 
يوليو2015 ، قام أكثُر من 248 شخصًا منهم قاموا بعدة أعمال تطوعية 
في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب، منها خدمة النازحين وتطبيب 
المرضى والمصابين بسبب الصراعات وتقديم العون، وتوفير المعلومات 

الصحيحة للمنظمات اإلغاثية.

برنامج التدخل المتكامل
وصَل العدُد اإلجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج إلى 340 بكلفة تقديرية 
تتجاوُز 32 مليون دوالر، ُيتوقع أن يستفيَد منها حوالي 313 ألف شخص 
)%51 منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 792 ألف يوم عمل. وقد تم 

إنجاز 239 مشروعًا بكلفة تعاقدية تتجاوز 15.5 مليون دوالر.

الربع تم إعداد دراسة حالة في مجال عمال صحة الحيوان ومشروع  خالل 
المالحات، واستكمال مشروع حمالت التوعية الصحية والبيئية، والتواصل 
مع اللجان التنموية لمعرفة الوضع الراهن والتأثيرات الحاصلة في المناطق 

بسبب النزاعات، واإلشراف على تركيب شبكة الري للحقول اإليضاحية.

كما استمرت عدد من األنشطة االقتصادية في مناطق مختلفة، ومنها 
بتقديم  المجال  هذا  العاملون في  قام  حيث  الحيوان،  التدخل في صحة 
ذلك  ساهم  وقد  ضان(.  أغنام،  )أبقار،  حيوانًا  لـ4518  البيطرية  الخدمة 
المناطق  في  الحيوانية  الثروة  من  اإلنتاجية  األصول  على  الحفاظ  في 
المستهدفة. كما تم تأهيل القنوات الزراعية، األمر الذي أثر إيجابيًا على حياة 
المزارعين )وخاصة صغار المزارعين(، وكان له تأثير في تنوع وزيادة اإلنتاجية 
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في المحاصيل الزراعية. وقد قامت لجنة التشغيل والصيانة بعمل صيانة 
مجتمعي  ذاتي  وبجهد  الحيلة  وباتيس  ردفان  في  كم   8 بطول  للقنوات 
الزراعية في بني أسعد، قام  %100. وفي صيانة المدرجات واألراضي 
المزارعون بصيانة المدرجات واألراضي الزراعية بجهود ذاتية لحمايتها من 

االنجرافات والتهدم، مما يساعد على تحسين اإلنتاجية الزراعية.
      

العون  تقديم  تم  الذاتية،  والمبادرات  بالنازحين  المتعلقة  األنشطة  وفي 
ولحج،  وإب،  حجة،  محافظات  في  النازحة  األسر  آلالف  والمساعدات 
وغيرها. كما تم تنفيذ مشروع السقايات في ُعزلة بني سعد )الحزم، إب(، 
وكذلك السقايات الخاصة لخمس قرى في االثلوث )وصاب العالي، ذمار(. 
السقايات  لبعض  السقوف  وبناء  التلييس  الذاتية  المبادرات  وشملت 

وبتكلفة إجمالية قدرها 2.8 مليون ريال.

مساعدة  في  نشطًا  دورًا  المجتمعية  والتكوينات  التنموية  اللجان  ولعبت 
اإلشكاليات  حل  على  عملوا  حيث  الراهنة،  األوضاع  ظل  في  النازحين 
والصعوبات المجتمعية وبمتابعة قضايا المجتمعات لدى الجهات المختصة، 
وحل إشكاليات السقايات وتوفير المساعدات للفقراء، وكذا حصر النازحين 
عدد  توفير  خالل  من  بمساعدتهم  والقيام  لدعمهم،  قنوات  عن  والبحث 
من المنازل الستقبالهم وإيوائهم، وتوفير عدد من االحتياجات األساسية 
لهم، والتنسيق مع فاعلي الخير لتزويد النازحين بكميات من أكياس القمح 
والتمر، واإلشراف على سير المشاريع بالمنطقة، وإسعاف عدد من جرحى 
الحرب، والمساهمة في البحث عن المفقودين من أبناء المناطق المعنية.

المشاركة المجتمعية
على  المجتمعية  المشاركة  في  والفعاليات  األنشطة  أهم  اشتملت 
الحضر  في  المحلية  المجتمعات  مع  للعمل  ميدانية  عمل  موجهات  إخراج 
ووضع آلية تنفيذ للتدخل في المناطق الحضرية وفق منهجيات المشاركة 
االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تم تجميع البيانات عن النازحين 
المعنية  الجهات  قبل  من  تمت  التي  المعالجات  ومعرفة  النزوح  ومناطق 
والمساهمة في وضع مقترحات وأفكار حول التدخالت الخاصة في إطار 
خطة التعافي وإعادة األعمار، وكذا التواصل مع اللجان المجتمعية وضباط 
المشاريع واستشاريي المشاركة المجتمعية لتقديم معلومات عن النازحين 

وأوضاعهم واألنشطة التي قاموا بها لمساعدتهم.

المياه،  مشاريع  تنفيذ  استكمال  المجال  هذا  في  األنشطة  شملت  كما 
وتنفيذ مشاريع حصاد مياه األمطار وسقايات خاصة بمساهمة وتمويل 
وكذا  السيول(،  دمرتها  التي  تلك  فيها  )بما  الطرق  وصيانة  مجتمعيين، 
إدخال عدد من الدراسات الميدانية المجتمعية في نظام إدارة المعلومات.

ويمكن تلخيص األنشطة المجتمعية خالل الربع في تطوير 4 أدلة تدريبية، 
وتنفيذ 18 ورشة ودورة تدريبية في مجاالت مختلفة )كاإلسعافات األولية، 
وإدارة  النازحين  وحصر  الميدانية،  المسوح  وتنفيذ  النفسي،  والدعم 
مخيمات ومراكز إيوائهم، وتقييم األضرار، فضاًل عن دورات في المهارات 
الحياتية(. ونفذت اللجان المجتمعية عدة مشاريع، منها 544 سقاية منزلية، 
دراسة   11 وإجراء  طريقًا،  و14  بركة   16 وترميم  مائيًا،  وكرفانًا  حاجزًا  و17 
مسحية و577 دراسة احتياج، باإلضافة إلى حراسة وحماية مواد إنشائية 

لـ13 مدرسة، وكذا تشكيل 60 لجنة مجتمعية.

التمكين من أجل التنمية ,صعفان - حجة  
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النقد مقابل العمل
العمل،  مقابل  النقد  برنامج  مشاريع  على  البرنامج  هذا  أنشطة  تشتمُل 

وقطاع الطرق.
برنامج النقد مقابل العمل

تمت الموافقة – خالل الربع الثالث 2015 – على 8 مشاريع بكلفة تقديرية 
تقارب 1.6 مليون دوالر، ُيتوقع ان يستفيد منها مباَشرًة أكثر من 6,630 
يوم  الف   124 حوالي  عنها  وتتولد  االناث(،  من  تقريبًا  )نصفهم  شخصًا 

عمل.
 30  –  1997( البرنامج  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  يصُل  وبذلك، 
سبتمبر 2015( إلى 811 بكلفة تقديرية تقارُب 168.6 مليون دوالر، ُيتوقع 
ان يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 3.1 مليون شخص )%49 منهم 

من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 5.14 مليون فرصة عمل.

 111.6 تتجاوُز  تعاقدية  بكلفة  مشاريع   607 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  من 
مليون دوالر.

قطاع الطرق
وصل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 845 بكلفة تقديرية 
مليون   4.43 حوالي  مباَشرًة  منها  يستفيُد  دوالر،  مليون   193.4 تتجاوز 
9 ماليين فرصة  أكثر من  عنها  وتتولد  اإلناث(،  )%50 منهم من  شخص 
ريفية  طرق  تأهيل  وإعادة  وتحسين  شقِّ  على  المشاريُع  وتشتمُل  عمل. 
 3 على  تزيد  مساحات  رصف  عن  فضاًل  كيلومتر،   3,500 طولها  يتجاوُز 

ماليين متر مربع.
من هذه المشروعات، تمَّ إنجاُز 731 مشروعًا بكلفة تعاقدية تقارُب 152.5 

مليون دوالر.

برنامج األشغال كثيفة العمالة

مؤشراُت برنامج النقد مقابل العمل 
الُمستهَدف في المرحلة المؤشر

ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(الرابعة )2011 - 2015( نجـَ المـُ

المستفيدون المباشرون: عدُد األفراد المستفيدين من البرنامج في 
-  90,000المناطق الريفية )المشاريع بعيدة المدى(

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

636,077            900,000ريف

390,860            416,900حضر

1,000,000         -اإلجمالي

فرص العمل المؤقتة )يوم عمل( المتولدة عن البرنامج في المناطق الريفية )المشاريع 
-   2.625 مليونبعيدة المدى(

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

8,800,000          13.13مليونريف

1,800,000          2.64 مليونحضر

10,600,000       اإلجمالي

256,734            260,000المستفيدون غير المباشرين: عدُد األفراد المستفيدين من األصول المعيشية  المجتمعية

3,858                4,980األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

0.70                  %60نسبة الموارد المالية التي تمَّ دفعها كأجور )%(

مؤشراُت قطاع الطرق

الُمستهَدف في المرحلة الرابعة )2011 - المؤشر
ُز تراُكميًا )حتى30 سبتمبر 2015(2015( نجـَ المـُ

الوصول إلى مشاريع الطرق الريفية: الطول اإلجمالي للطرق التي تم 
1,3001,723شقها أو تحسينها )كم(

أكروب الجبل - عدن 
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ألقت  والتي  اليمن  بها  تمر  الزالت  التي  الظروف  تداعيات  ظل  في 
بظاللها على تدهور الوضع االقتصادي بشكل عام، وعلى الوضع المالي 
شل  حيث  خاص  بشكل  واألصغر  الصغير  التمويل  وبرامج  لمؤسسات 
عدم  وإلى  األنشطة  معظم  توقف  إلى  أدى  كامل  شبه  بشكل  القطاع 
المستحقة  األقساط  سداد  من  للدخل  المدرة  األنشطة  أصحاب  قدرة 
التمويالت  على  الطلب  انخفاض  على  انعكس  كما  التمويل  لمؤسسات 
كما  جديدة،  تمويالت  إعطاء  على  المؤسسات  وإحجام  العمالء  قبل  من 

أثرت أيضًا على عدم قيام الوحدة بتطوير خطة مشاريعها لعام 2015.

 وعليه تركز عمل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر خالل الربع الثالث 
على المتابعة لتلك البرامج والمؤسسات وتقديم لها الدعم وعلى مراجعة 
بها فيما بعد  للتعامل  اآلليات والسياسات  الطوارئ وتطوير بعض  خطة 

انتهاء الحرب.

وصَل حجُم محفظة القروض النشطة لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير 
64.51 مليون دوالر(،  10 مليارات ريال )ما يعادل  واألصغر ما يزيد على 
وبرامج  ومؤسسات  بنوك  من  والمقترضين  المقترضات  عدُد  بلَغ  بينما 
التمويل الصغير ما يزيد على 107 آالف مقترض نشط )من كال الجنسين(، 
731 ألف مدخر ومدخرة، ووصل  يزيد على  النشطين ما  خرين  المدَّ َوَعَدُد 
قرض،  ألف   762 على  يزيد  ما  تراكميًا  الموزعة  القروض  عدد  إجمالي 
وإجمالي المبالغ الموزعة تراكميًا ما يزيد على 86 مليار ريال )ما يعادل 400 

مليون دوالر(.

الدعم الفني لتطوير األنظمة اآللية لبرامج ومؤسسات التمويل 
األصغر

قامت الوحدة بدراسة االحتياج لمؤسسات وبرامج التمويل األصغر نتيجة 
للظروف الراهنة التي تمر بها البالد والمتمثل في آلية تنظيم السداد عن 
البرامج  آلية ألداره عمليه السداد ألقساط  البنوك، فقد تم تطوير  طريق 
المؤسسات عن طريق مصرف الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي من 
شانها تيسير أداره ومراجعه السداد وتم تطبيق هذه اآللية لدى برنامج آزال، 
كما تم تصميم آلية أخرى للسداد الميداني لتوثيق وتنظيم عملية التحصيل 
الدعم  عمليه  تقديم  استمرار  ذلك  إلى  باإلضافة  الراهنة،  الظروف  في 
قواعد  وتحديث  اآللية  النظم  تطوير  في  والبرامج  للمؤسسات  الفني 
دراسة  تم  كذلك  للعمالء،  االئتماني  االستعالم  بموقع  الخاصة  البيانات 
ضمان  صندوق  لمقترح  بها  العمل  المتوقع  المستندية  للدورة  وتحليل 

التمويالت المقترح البدء بتنفيذه خالل عام 2016.

 إعداد مقترح لإلجراءات المطلوبة أثناء األزمة الراهنة
قامت الوحدة بإعداد مقترح حول كافة السبل الممكنة من إجراءات ومشاريع 
جديدة من شأنها مساعدة ودعم برامج ومؤسسات التمويل على التكيف 
خالل فترة األزمة )عام 2015( الستعادة نشاطها، على سبيل الذكر: منح 
متنوعة  أنشطة  دعم  الرسملة،  القروض،  جدولة  إعادة  والقروض،  المنح 
اإلجراءات  من  ذلك  وغير  الفني...  الدعم  وتوفير  والمؤسسات،  للبرامج 

الفعالة التي سيتم تنفيذها من خالل خطة الوحدة لعام 2016.

إعداد تقرير متكامل عن أوضاع التمويل األصغر
قامت الوحدة بإعداد تقرير عام حول الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة 
التمويل الصغير واألصغر باليمن نتيجة الحرب في 2015 للمانحين، التقرير 
ركز على وضع عدد من البرامج والمؤسسات كحاالت نموذجية وما اتخذه 

من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن. كما تضمن التقرير حاالت لعدد من 
العمالء المتضررين ومعاناتهم جراء الحرب.

إعداد مقترح إلنشاء صندوق ضمان التمويالت للعمالء
 قامت الوحدة بإعداد مقترح لمشروع تأسيس صندوق ضمان التمويالت 
لبرامج  ستتيح  حيث  اليمن،  في  فريدة  المبادرة  هذه  وُتعتبر  للعمالء. 
بأنشطة  الدخول  في  الراغبة  واألصغر  الصغير  التمويل  ومؤسسات 
ومناطق جديدة تقاسم المخاطر مع صندوق الضمان. وهذا بدوره سيشكل 
دفعة جديدة إلنعاش القطاع في اليمن بعد ما عانه من تبعات الحرب. من 
المتوقع أن تبلغ ميزانية هذا المشروع حوالي 2 مليون دوالر كرأس مال 
ونصف مليون دوالر لتغطية مصاريف تأسيس وتشغيل الصندوق لفترة 
ما. كما شمل المقترح خطة مالية وموازنة ورؤية متكاملة حول المشروع 

وأهدافه ومخرجاته.

إعداد سياسة في رسملة برامج ومؤسسات التمويل الصغير
قامت الوحدة بإعداد سياسة متكاملة لما بعد استقرار األوضاع السياسية 
واألصغر.  الصغير  التمويل  ومؤسسات  برامج  قروض  لرسملة  واألمنية 
والمؤسسات  للبرامج  المالي  الوضع  تقوية  إلى  الرسملة  فكرة  تهدف 
المالي ومقدرتها على مواجهة األزمات  أدائها  مما سينعكس ذلك على 
وآليات  طرق  االعتبار  في  السياسة  وضعت  وقد  واالنتشار.  والتوسع 
المؤهلة  الجهات  تلك  تصنيف  يتم  بموجبها  التي  والمعايير  الرسملة 

للرسلمة وغير ذلك من الحيثيات.

إعداد الئحة التكافل لعمالء برامج ومؤسسات التمويل األصغر 
ومؤسسات  برامج  لعمالء  التكافل  صندوق  الئحة  بأعداد  الوحدة  قامت 
التمويل الصغير واألصغر وستقوم الوحدة بتطوير مشروع سيؤدي إلى 
الصندوق  يستهدف  كما  الحرب  آثار  لتجاوز  والمؤسسات  البرامج  دعم 
ودعم  الحرب  نتيجة  واجهتها  التي  المخاطر  لمعالجة  إلى مساعدتها  أيضًا 
المتعثرين  المقترضين  وتمكين  المالية  الخدمات  تقديم  استمراريتها في 
لظروف قهرية الوفاء بالتزاماتهم تجاه البرامج والمؤسسات، واالستمرارية 

في ممارسة أنشطتهم المدرة للدخل وتجنيبهم من اإلفالس.

زيارات ميدانية لبرامج ومؤسسات التمويل األصغر
ركزت الوحدة خالل الربع الثالث على الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة 
من  والتحقق  لها  الدعم  لتقديم  األصغر  التمويل  ومؤسسات  لبرامج 
التي عكست  الراهنة  الظروف  خاصة في ظل  تواجهها  التي  الصعوبات 
بشكل سلبي على أداء خطط عملها ونموها والتي أدت أيضا إلى تراجع  
مؤشرات أدائها بشكل كبير وإحجامها لصرف التمويالت وإغالق عدد من 
العمالء من سداد  كبير من  إحجام عدد  النزاع وكذلك  فروعها في مناطق 
أقساط  القروض نتيجة ما تضررت أنشطتهم وتوقفها بشكلي كلي في 
اإلدارية  اإلجراءات  وضع  في  ومساعدتها  والمؤسسات،  البرامج  معظم 
والمالية والتي أهمها أعداد التدفقات المالية لكل مؤسسة للتحقق من 
الوضع المالي  للتعامل مع هذه األزمة ووضع الحلول المناسبة للحد من 

تلك الصعوبات.

شبكة اليمن للتمويل األصغر
 نفذت الشبكة خالل الربع الثالث عدة أنشطة من أهمها:  

 ورشة عمل حول تعزيز صناعة التمويل األصغر: أقامت الشبكة بالتعاون 
مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بصنعاء ورشة عمل بعنوان " تعزيز 

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
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أقيمت في  "التي  األزمة  تحديات  التمويل األصغر في مواجهة  صناعة 
مقر الوكالة \ صنعاء، هدفت الورشة إلى مناقشة  التحديات التي تواجه 
لبرامج ومؤسسات  المتاحة  التمويل األصغر في ظل اإلمكانيات  صناعة 
كذلك  و  المؤسسات  ممثلي  من  عدد  الورشة  حضر  األصغر،  التمويل 
تخلل  اليمني  المركزي  والبنك  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  عن  ممثلين 
تطورات  أي  مواجهة  الصناعة في  أداء  تقوية  حول سبل  نقاش  الورشة 
سياسية أو اقتصادية محتملة لألزمة الحالية، أو في المستقبل، أوصوا 
المشاركون بخارطة عمل حول: ماذا يمكن عمله )على المدى القصير( في 
ظل األزمة الحالية؟ كيفية إنعاش الصناعة لتعود إلى الربحية )على المدى 

المتوسط(.

حلقة نقاشية لتطوير منتج القرض: عقدت الشبكة في نهاية شهر يوليو 
)القرض( ضمن مشروع تحسين  المنتج  نقاشية حول تطوير  2015 حلقة 
مناقشة  إلى  الحلقة  هدفت  الريفية،  المناطق  في  االقتصادية  الفرص 
المسودة األولية للدراسة األولية لتطوير )منتج القرض( المتمثل لسلسلة 
القيمة المضافة لمحصول السمسم، شارك في الحلقة عدد من أعضاء 
الشبكة، تعتبر هذه الحلقة كإحدى مراحل العمل في تطوير منتج القرض 

الذي يعتبر ضمن مشروع تحسين الفرص االقتصادية للمستفيدين في 
وموزعين... ومنتجين  وعصارين  مزارعين  من  والعاملين  الريفية  المناطق 
على  الدراسة  تركز  أن  النقاش  حلقة  نهاية  في  المشاركون  أوصى  الخ. 
لعالقة  أكثر  تفصيل  القرض،  لسداد  واضحة  آلية  وجود  التالية:  النقاط 
العميل بالمؤسسة أو البرنامج، الفائدة المرجوة من تطوير المنتج للعاملين 
في حلقة السمسم،  ضرورة وجود حساب ادخار للمقترضين، وأن يكون 

الموزع الزراعي من أبناء المنطقة أو غيرها.

دراسة عن أثر األزمة الحالية على قطاع التمويل األصغر: دشنت شبكة 
اليمن للتمويل األصغر وبتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية مطلع 
شهر يوليو 2015 دراسة ميدانية عن " أثر الحرب واألزمة الحالية على قطاع 
والمؤسسات  البنوك  تستهدف  الدراسة  اليمن".  في  األصغر  التمويل 
والبرامج العاملة في قطاع التمويل األصغر للخروج بنتائج تحدد حجم اآلثار 
واألضرار التي تعرض لها قطاع التمويل األصغر في اليمن وذلك للتوصل 
إلى حلول ومعالجات للحد من هذه اآلثار ، تسعى الشبكة من خالل الدراسة 
الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المقترضين ومشاريعهم 

الصغيرة والبحث عن الحلول المالئمة لهذه المعوقات والمشاكل.

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر سبتمبر   2015م

البرنامجم

عدد العمالء ) نشطون(
محفظة 
القروض 
)مليون 

ريال(

محفظة 
القروض 

في 
المخاطرة 

)%(

األرقام التراكمية

OSSFSS عدد
الموظفين

عدد 
مسئولي 
القروض

منطقة العمل
مدخرونمقترضون

عدد 
القروض

مبالغ 
القروض

)مليون ريال( النساء اإلجمالي
اإلجمالي)%(

1
بنك األمل للتمويل 

39,48639120,5492,52920.69135,54613,65013266257124األصغر
أمانة العاصمة, أب , تعز , 

ذمار, المكال, الحديدة, عدن، 
حجة، عبس

2
المؤسسة الوطنية 

52672.24108,3437,879946012454 13,7568027,022للتمويل األصغر
أمانة العاصمة ، تعز، إب، 

القاعدة، ذمار، يريم، حجه ،لحج, 
الحديدة, الضالع, عدن, المحويت

3
مؤسسة عدن 

14,2109211,46992610052,4025,00796168643للتمويل األصغر
دار سعد، البريقة، المعال، 

التواهي، خور مكسر، كريتر – 
عدن ، لحج, الضالع

4
مؤسسة نماء 

للتمويل الصغير 
واألصغر

صنعاء, تعز, عدن, الحديدة, اب7,793503,01044041.6479,5886,958887311679

5
برنامج التضامن 
أمانة العاصمة, تعز, الحديدة , 5,22432064830.9538,6408,830545410888للتمويل األصغر

عدن, اب, حضرموت, عمران

6
مصرف الكريمي 
للتمويل األصغر 

اإلسالمي
أمانة العاصمة, تعز, اب, عدن, 4,9154562,5901,07547.8176428170181711454

الحديدة, ذمار, المكال, سيئون

7
برنامج حضرموت 
حضرموت )سيئون، تريم, 7,023394,42278940.8043,1055,0741831435620للتمويل األصغر

السوم(

8

صندوق تمويل 
الصناعات والمنشآت 

الصغيرة بيانات شهر 

ديسمبر 2014

5,2062502,123322,61717,05517917712621

أمانة العاصمة, تعز, عدن, 
المكال, الحديدة, إب, يريم, 

ذمار, البيضاء, رداع, لحج, ابين, 
الضالع, عمران, حجه

9
برنامج أزال للتمويل 

أمانة العاصمة3,856662,63529354.3947,1643,81752398039األصغر

10
برنامج االتحاد 

أبين )زنجبار, خنفر, أحور(, المكال, 3,810100047967.0850,3302,76757277729للتمويل األصغر
الشحر, عدن

11

شركة األوائل 
للتمويل األصغر
تقرير شهر ابريل 

2015

تعز ) الكمب, حوض األشراف, 1,5467909310081,9454,08890684121
الراهده, صينه, القاعدة (

مناطق مختلفة85,0243,413مشاريع مدرة للدخل12

106,825731,6979,921762,34686,7081,185572اإلجمالي



12الصندوق االجتماعي للتنمية

           عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة خالل الربع الثالث 2015 )حسب القطاع(

التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع
) دوالر( 

مساهمة الصندوق التقديرية
) دوالر( 

العمالة المستفيدون المباشرون
المؤقتة نسبة اإلناث اإلجمالي

241,55841,55821,14550719البيئة

النقد مقابل 
81,587,9991,587,999العمل

6,63150123,977

101,629,5571,629,55727,77650124,696اإلجمالي

عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث  2015 وكلفتها التقديرية )حسب المحافظة(

مساهمة الصندوق التقديرية التكلفة التقديرية )دوالر(عدد المشاريعالمحافظة
النسبة )دوالر(

17,8707,870100الحديدة

2495,000495,000100تعز

2233,895233,895100حجة

2339,459339,459100ذمار

133,68833,688100ريمه

2519,645519,645100عمران

101,629,5571,629,557100اإلجمالي

اإلجمالي يشمل مشروعين لم يتوفر لهما مصدر تمويلي

اإلجمالي يشمل مشروعين لم يتوفر لهما مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية
 حتى نهاية الربع الثالث 2015 حسب القطاع

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

35224,924,966البيئة

23915,501,428التدخل المتكامل

94015,852,452التدريب

4,761572,447,677التعليم

59121,333,690الدعم المؤسسي

31022,451,609الزراعة

1,10771,736,647الصحة

731152,478,596الطرق

الفئات ذات 
68229,638,074االحتياجات الخاصة

16730,927,323المنشآت األصغر

327,719,646المنشآت الصغيرة

23540,043,016الموروث الثقافي

1,877152,272,062المياه

607111,608,002النقد مقابل العمل

536,957,215خدمات األعمال

12,6841,275,892,402اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية 
والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع الثالث 2015 حسب 

المحافظة

  التكلفة التقديرية عدد المشاريعالمحافظة
)دوالر (

مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 

)دوالر (

المتعاقد ) دوالر (

1,404202,684,953169,170,238152,942,776اب

34868,210,92656,506,37944,007,823ابين

526,117,1265,882,4215,783,809أرخبيل سقطرى

709108,734,821103,373,69992,980,346االمانه

30940,041,10135,558,45732,271,079البيضاء

16019,613,29218,766,89115,741,222الجوف

1,243185,551,905180,044,177154,977,286الحديده

29549,617,73043,450,92536,552,897الضالع

43161,535,80153,624,90747,764,729المحويت

1078,616,8108,117,0547,191,132المهره

1,806280,603,743206,775,003192,902,930تعز

1,181166,962,227149,096,734128,636,446حجة

68078,841,30976,213,74862,838,262حضرموت

974130,797,012103,447,35599,647,458ذمار

36357,677,45136,610,55038,445,165ريمه

30533,390,46032,095,54229,129,035شبوه

35456,579,46455,535,15950,520,986صعده

53266,488,94662,003,11653,584,207صنعاء

32548,333,06045,786,80439,660,014عدن

928125,223,382111,070,856100,327,213عمران

729119,040,15789,908,05583,490,686لحج

12912,095,46511,538,11810,740,474مارب

1,285121,683,148119,901,64589,150,124أكثر من محافظة

14,6492,048,440,2901,774,477,8341,569,286,098اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية   الصندوق والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى 
نهاية الربع الثالث 2015 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 

التقديرية )دوالر(
 المتعاقد )دوالر(

 المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

 المستفيدون غير المباشرين 
إجمالي العمالة المتوقعون

المؤقتة المقدرة
إناثذكورإناثذكور

1,388,494      205,668         208,442         1,810,003      1,814,344      37,259,214        39,749,644          46,071,877         413البيئة

791,792         114,018         110,961         159,634         152,515         21,505,177        26,533,119          32,056,710         339التدخل المتكامل

405,245         477,658         445,904         62,089           101,566         19,229,850        27,558,356          27,596,957         1,046التدريب

24,974,097    1,630,341      1,918,618      1,285,651      1,527,211      640,286,021      737,888,352        762,645,713       5,272التعليم

920,636         290,584         326,324         599,304         628,140         24,217,974        38,032,211          40,748,153         659الدعم المؤسسي

1,434,869      317,960         418,278         211,954         248,595         40,349,838        53,427,306          58,114,888         439الزراعة

2,319,133      1,505,715      865,795         4,977,209      2,858,101      89,002,252        105,826,019        108,640,422       1,218الصحة

9,036,918      834,600         843,899         2,202,830      2,225,326      178,057,185      187,268,897        193,412,560       845الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
31,441,797        37,191,932          37,945,828         718الخاصة

         112,070           72,549           68,482           52,431         864,313

173,379         1,511,056      515,911         370,469         87,356           40,403,890        49,196,083          49,359,185         197المنشآت األصغر

17,828           44,866           60,129           22,101           18,434           7,849,646          8,981,031            8,982,031           33المنشآت الصغيرة

2,514,029      83,393           109,306         183,538         209,365         55,825,938        65,257,577          65,996,983         284الموروث الثقافي

8,899,138      137,762         157,172         2,055,020      2,037,987      210,335,791      212,345,138        430,804,730       2,295المياه

14,452,562    1,043,679      991,111         628,034         645,180         157,695,375      167,709,750        168,551,832       811النقد مقابل العمل

15,826,151        17,512,419          17,512,419         80خدمات األعمال
           66,541           26,567           94,317           68,919             3,555

68,195,988    1,569,286,098 1,774,477,834 2,048,440,290 14,649اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 217  مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

اإلجمالي يشمل 217  مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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Tel  +967 (1) 449 669/8   Fax  +967 (1) 449 670     Email  info@sfd-yemen.org                
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يمتلئ وجه  سعاد درويش باالبتسامة والثقة وهي تشرح الطرق التي تمكنها من أن تجعل نساء في عواصم الموضة مثل برلين وباريس 
يشترين الحقائب التي تصنعها سعاد.  قبل االتحاقها ببرنامج التدريب، كانت سعاد تشعر بأن هذا الكالم ينطوي على مبالغة كبيرة عندما 

سمعت مخرجات االبرنامج. تقول سعاد القادمة من ريف تهامة: " نتعلم كيف نلبي طلبات أسواق بعيدة تقوم على أذواق عصرية راقية بادخال 
مواد وتصاميم محلية طبيعية." 

وصلت مدربتان )من أفريقيا وبريطانيا( إلى صنعاء لتدريب 30 مدربة ريفية ماهرة في الصناعات اليدوية من سعف النخيل، بينهن سعاد، على 
صنع مشغوالت حرفية ذات مواصفات مطلوبة على مستوى العالم. كان ذلك أيضًا حلٌم مهني أدركته البريطانية فيليبا ثورن التي تعمل في 

تصميم وتطوير السالل وتمتلك مركزًا لتسويقها في أنحاء العالم، حين زارت معرضًا دوليًا ورأت منتجات يمنية كان يمكن تسويقها عالميًا لو تم 
تحسين تصاميمها بما ينسجم مع األذواق األوروبية.

يقول وسام قائد، المدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، التابعة للصندوق االجتماعي الداعمة للبرنامج التدريبي، إن 
المشروع جاء بناء على دراسة سلسلة القيم في معظم المناطق التي تصنع المنتجات يدويًا من سعف النخيل ونقاط بيعها. يضيف قائد "لقد 

تحسنت جودة المنتوج كثيرًا بعد التدريب، وتم بيع أكثر من 70 منتجًا متقنًا في السوق الدولية  بأعلى األسعار لتزداد الطلبات بعدها وتقوم 
الوكالة اآلن بتجهيز 4 طلبيات إضافية إلى ألمانيا و فرنسا والدنمارك." كما تقول فائزة السليماني ضابطة االتصال والتواصل أن برنامج الوكالة 

بات معتمدات لغيرهن من النساء." وتشير السليماني إلى الفوائد االقتصادية للنشاط، قائلة: "ُتباع  يرّكز على جعل هؤالء المتدربات مدرِّ
السلعة في الخارج بخمسة أضعاف السعر الذي تباع به في اليمن، وتروج للسلعة ليزداد الطلب عليها، وتدر عملة صعبة للبالد وتشغل أعدادًا 

كبيرة ممن يعانون من البطالة والفقر."
وتختتم سعاد حديثها بحماس: "نفتخر أن نصنع المشغوالت اليدوية في ريف تهامة حسب الطلب الدولي وكما يريد المشتري، فقد تعلمنا ما 

هو اللون والتصميم الذي تفضله النساُء في أوروبا."

30 ريفية يبعن مشغوالتهن اليدوية في أوروبا ويدربن نظيراتهن


