


الجمهوريـة اليمنية

ير السنوي 2017 التقر



المحتويات

4 الصندوق االجتماعي للتنمية في سطور 
6 كلمة المدير التنفيذي 
7 ُملخُص التقرير 
8 االستهداف وتوزيع المخصصات خالل المرحلة الرابعة )2011 - 2017( 
9 التعليم 
13 الصحة والتغذية 
17 المياه والبيئة 
18 قطاع المياه 
24 الزراعة والتنمية الريفية 
27 التدريب والدعم المؤسسي 
32 التراث الثقافي 
36 برنامج األشغال كثيفة العمالة 
41 الطرق 
44 تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 
51 المراقبة والتقييم 
54 المصادر التمويلية 
57 المـُلحقات 



الصندوق االجتماعي للتنمية في سطور
تأسَّـَس الصندوق االجتماعي للتنمية عام 1997 لُيسـاهَم بفعالية في التخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية في 
البـالد، حيـث يعمـل الصنـدوُق علـى زيـادة فُـَرص الحصـول علـى الخدمـات األساسـية، وتعزيـز الفُـَرص االقتصاديـة، 

والحدِّ من ضعف ومعاناة الفئات الفقيرة.

ويسـعى الصنـدوُق لتنفيـذ أهدافـه مـن خـالل أربعـة برامـَج رئيسـيٍة، وهـي: التنمية المجتمعيـة والمحلية، وبنـاء القدرات، 
وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، واألشغال كثيفة العمالة )النقد مقابل العمل(.

والصندوق االجتماعي مؤسسة تنموية فاعلة، ًينفِـُّذ عملياته في كافة أنحاِء البالد، ويرصُد استثماراته في 12 قطاعًا 
رئيسيًا، يستجيُب من خاللها لالحتياجات األكثر إلحاحًا في المجتمعات األشدِّ فقرًا.

وكان الصندوق، منذ عام 2015، قد عمل على تكييف عملياته بما ينسجم مع التطورات التي نجمت عن الصراع 
المسـلح فـي البـالد... حيـث ركَّـز علـى توفيـر الحمايـة االجتماعيـة مـن خـالل إيجـاد عمالـة مدفوعـة األجـر ألكثـر 
األسر واألفراد تأثرًا بالصراعات وعدم االستقرار، وخصوصًا ممن اضطرتهم هذه الظروف إلى النزوح من مساكنهم 

ومناطقهم.

كمـا كان الصنـدوُق قـد أعـدَّ اسـتراتيجية االسـتجابة الطارئـة لعاَمـْي 2016 - 2017 كامتـداد للمرحلـة الرابعـة مـن 
عملياته )2011 - 2015( لتكييف تدخُّالته مع تلك التطورات المؤسفة في البالد.

َر الصنـدوُق - مـع نهايـة عـام 2017 - خطـة االسـتجابة الطارئـة لألعـوام 2018–2020  وفـي ذات االتجـاه، طـوَّ
ـة لشـرائح المجتمـع المختلفـة، وعلـى وجـه الخصـوص النازحيـن والفئـات  لتلبيـة االحتياجـات التنمويـة واإلنسـانية الُمِلحَّ

الضعيفة واألكثر فقرًا واحتياجًا.
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كلمة المدير التنفيذي

تحسَّـَن الوضـُع التمويلـي للصنـدوق االجتماعـي خـالل عـام 2017 بالمقارنـة مـع العاميـن المنصرميـن، مـن حيـث اسـتئناف عـدة مصـادر تمويليـة 
رئيسـية دعمهـا للصنـدوق، وبالتالـي ازدادت عمليـاُت الصنـدوق فـي مختلـف أنحـاء البـالد. فقـد عمـَل الصنـدوُق خـالل العـام علـى تكريـس التحسُّـن 
النسـبي للتمويـل فـي خدمـة المجتمعـات المحليـة والفئـات الضعيفـة التـي زادت معاناتهـا كثيـرًا مـن شـظف العيـش بسـبب اسـتمرار الصراعـات فـي 
أنحـاء كثيـرة مـن الجمهوريـة. وفـي هـذا الصـدد، واصـَل الصنـدوُق تنفيـَذ اسـتراتيجية االسـتجابة الطارئـة لعاَمـْي 2016–2017 بوتيـرة أسـرع مـن 
ذي قبـل، مـع التركيـز علـى المشـاريع والبرامـج المنفَّـذة بآليـة النقـد مقابـل العمـل لمسـاعدة سـكان المناطـق المسـتهَدفة علـى الحصـول علـى مصـدر 
للدخل، وفي ذات الوقت االسـتفادة من األصول والخدمات التي توفِّرها هذه المشـاريع. واسـتمرارًا للجهود التي يبذلها الصندوُق ِلَمدِّ يد العون ألكثر 
الفئـات واألفـراد احتياجـًا فـي ظـل الظـروف الصعبـة التـي مـا زالـت تمـرُّ بهـا البـالد، وضع الصنـدوق خطة االسـتجابة الطارئة لألعوام الثالثـة المقبلة 
)2018–2020(. ومع استمرار الحرب المدمرة وتفاقم آثارها اإلنسانية الفادحة، يتَّضح للجميع أهمية التدخُّالت المتنوعة للصندوق في تعزيز قدرة 
ـالت علـى مواجهـة والتكيُّـف مـع الصدمـات المعيشـية المتوالية، وذلك من خالل تدخـالت متعددة أطول وأعمق  المجتمعـات المسـتفيدة مـن هـذه التدخُّ
أثرًا على الحالة المعيشـية للمسـتهدفين، منها النقد مقابل العمل واألنشـطة التغذوية ودعم المنشـآت الصغيرة واألصغر وكذلك المياه والطرق الريفية 
وغيرهـا ممـا يخفـف مـن شـدة المعانـاة االسـتثنائية السـائدة. ومـع انتهـاء عـام 2017، تكـون تجربـة الصنـدوق قـد نضجـت فـي تصميـم وتنفيـذ برامجـه 
ُر باطِّـراد وكفـاءة رغـم الظـروف األمنيـة واالجتماعيـة المعقـدة والمتغيـرة، ممـا يؤسـس  المختلفـة القائمـة علـى النقـد، وأصبحـت أكثـر تنوعـًا، وهـي تتطـوَّ
لمنظومـة برامـج تعـزز طاقـة العمـل الوطنيـة فـي مجـال الحماية وشـبكة األمان االجتماعية، فضاًل عـن المجاالت التنموية التي يلعُب فيها الصندوُق 

دورًا رائدًا ومميزًا، وخصوصا مجال التنمية المحلية. 

وأخيرًا...

ما كان استمرار ونجاح برامج الصندوق أْن يتحقق لوال تكاُتف ومثابرة كوادر الصندوق في اإلدارة العامة والفروع، وخصوصًا من يترجمون ميدانيًا 
أهداف تلك البرامج والخطط في ظل الظروف الراهنة. كما أنَّ دعَم شركاِء الصندوق التنمويين كان حاسمًا في استمرارية الصندوق نفسه كمؤسسة 

ل عليها في مختلف الظروف والمراحل.   تنموية هامة ُيعوَّ

إنَّ مـن أهـم مـا يمكـن اسـتنتاجه هـذا العـام هـو أنَّ الصنـدوَق مـا زاَل مؤسسـًة وطنيـًة مقبولـًة وموثوقـًة فـي كل أنحـاء اليمـن رغـم الحـرب واالنقسـام 
السياسـي الحـاد. وهـذه ثمـرة تاريـخ عملـه التنمـوي المسـتند الـى شـراكة قويـة مـع المجتمعـات المحلية، وابتعـاد الصندوق عن إفرازات الوضع السياسـي 

بدعم وتفهم مشكور من شركائه التنمويين ومختلف األطراف. 

فللجميع الشكر والتقدير...

عبد هللا علي الديلمي
                                                                  المدير التنفيذي                      
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ُص العمليات في العام 2017 ُملخَّ

لهـا الصنـدوق خـالل  مـع ارتفـاع وتيـرة اسـتثمارات المشـاريع التـي موَّ
عـام 2017، ارتفـع أيضـًا عـدد المشـاريع المطـوَّرة والتـي دخلـت حيـز 
و2016(،   2015 السـابقين  بالعاميـن  )مقارنـة  العـام  خـالل  التنفيـذ 
حيـث اسـتمر الصنـدوق فـي تنفيـذ عملياته بالمـوارد التي حصل عليها 
ههـا بحسـب أولويـات االحتياجـات تكيُّفـًا مـع الظـروف المسـتجدة  َوَوجَّ

في البالد، وأيضًا بحسب ما نصت عليه اتفاقيات التمويل.

فيما يخص التعليم، بلَغْت حصة القطاع %6 من استثمارات مشاريع 
الصنـدوق التـي تـم االلتـزام بهـا. وقـد تـم التركيـز علـى تنفيـذ مشـروع 
المعرفة القرائية المهنية الذي يهدُف إلى التخفيف من الفقر، وخاصًة 
بيـن أوسـاط النسـاِء وسـكان المناطـق الريفيـة، ويسـعى إلـى تزويـد هـذه 
الفئـات بالمهـارات المالئمـة والتمويـالت الالزمـة لتمكينهـم مـن تحقيـق 
نموِّهـم بأنفسـهم––مع التركيـز علـى إتقـان القـراءة والكتابـة، واكتسـاب 

َهة نحو احتياجات سوق العمل. المهارات المهنية الُمَوجَّ

اهتمامـه  الصنـدوُق  واصـَل  البيئـي  واإلصحـاح  الميـاه  قطاَعـْي  وفـي 
باألنظمـة التقليديـة لحصـاد ميـاه األمطـار، وحمـالت التوعيـة الصحية 
والبيئيـة. وقـد تـم االلتـزام بمـا نسـبته %16 مـن اسـتثمارات الصنـدوق 

لهذين القطاعين.

كما اسـتمرَّ الصندوُق في تقديم الدعم لبرنامج األشـغال كثيفة العمالة 
الصعبـة  االقتصاديـة  نتيجـة لألوضـاع  باهتمـام خـاص  الـذي حظـي 
التـي تمـر بهـا اليمـن، حيـث يسـتهدُف البرنامـُج أكثـَر األسـر واألفـراد 
وذلـك  الشـباب،  وفئـة  النازحيـن  القائـم، السـيما  بالصـراع  وتأثـرًا  فقـرًا 
لتمكينهـم مـن اكتسـاب مهـارات أثنـاء العمـل. وتبلـغ نسـبة االلتزامـات 
%20 فـي برنامـج النقـد مقابـل العمـل و%7 فـي قطاع الطرق الريفية 

من إجمالي االلتزامات العامة.

وركَّـزْت التدخـالُت فـي قطـاع الصحة––الـذي كان نصيبـه %27 من 
االسـتثمار العام––علـى برنامـج النقـد مقابـل التغذيـة وتحسـين وصـول 
المسـتهدفين إلـى خدمـات التغذيـة، ودعـم الصحـة اإلنجابية من خالل 
تدريـب الكـوادر الصحيـة )وخصوصـًا اإلنـاث( السـيما فـي المناطـق 

الريفية.

الزراعـة  لدعـم  العـام،  خـالل  الجهـود،  بـذل  فـي  الصنـدوُق  واسـتمر 
بتعزيـز  المتعلقـة  التدخـالت  بعـض  اسـتكمال  عبـر  الريفيـة  والتنميـة 
الريـف،  القـدرات وتمويـل المجموعـات اإلنتاجيـة لرجـال ونسـاء  بنـاء 
الريفيـة  المناطـق  فـي  المائيـة  المسـاقط  تأهيـل  إعـادة  إلـى  باإلضافـة 

)%3 من إجمالي االستثمارات(. 

التدريـب  خـالل  مـن  المجتمعيـة  اأُلُطـر  دعـم  الصنـدوق  واصـل  كمـا 
والدعم المؤسسي بهدف تعزيز مشاركتها في تنفيذ مبادرات المساعدة 
ومواجهـة  تحمُّـل  علـى  المحليـة  المجتمعـات  قـدرة  وزيـادة  الذاتيـة 
التحديـات التـي تفرضهـا األوضـاع الراهنـة. وخـالل العـام، تـم التركيـز 
على توفير عمالة للشباب من خالل برنامج المناصرين الريفيين من 
أجل التنمية )روافد( وبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية اللذين 
يهدفان لتشكيل ودعم األُطر المجتمعية وتحفيزها على المساهمة في 
التخفيـف مـن آثـار الصـراع، ولعـب دور فـي دعـم النازحيـن، والسـعي 
لتوفير الدعم للفقراء األكثر تضررًا من أفراد المجتمع.  وبلغت حصة 
هذا القطاع ما نسبته %6 من استثمارات الصندوق في عام 2017.

باإلضافـة إلـى ذلـك، اسـتفاد الصنـدوق مـن التمويـالت التـي اسـتمرت 
فـي دعـم قطـاع المـوروث الثقافـي عبـر أنشـطة متنوعـة كثيفـة العمالـة 

بحصة بلغت %1 من إجمالي استثمارات الصندوق لهذا العام.

وخصـص الصنـدوق %14 مـن اسـتثماراته لدعـم برامـج ومؤسسـات 
وتهـدف  األعمـال.  تنميـة  وخدمـات  واألصغـر  الصغيـر  التمويـل 
اسـتثمارات هـذا القطـاع إلـى تمكيـن هـذه البرامج من زيـادة تحمل آثار 
التـي  الماليـة  الماليـة وغيـر  الخدمـات  إنعـاش  عـادة  الراهنـة واإ األزمـة 

تقّدمها بهدف استمرار أنشطتها وتوفير فرص عمل.

ير ُملخُص التقر
خـالل عـام 2017، طـوَّر الصنـدوُق 788 مشـروعًا جديـدًا، 
أْن  ُيَتَوقَّـُع  دوالر،  مليـون   166.5 تجـاوزت  تقديريـة  بكلفـة 
تخـدَم قرابـة 1.6 مليـون مسـتفيد مباشـر وسـتوفِّر أكثـَر مـن 
1.6 مليـون يـوم عمـل )حوالـي %53 منهـا لإلنـاث(. وقـد 
إلـى  العـام  تمـت خـالل  التـي  االسـتخدامات  مبالـغ  وصلـت 
نحـو 90.4  مليـون دوالر. وبلغـت اسـتخدامات الصنـدوق 
 929 مـن  أكثـر   )2017-2011 )الفتـرة  الرابعـة  للمرحلـة 

مليون دوالر.

 5,681 الصنـدوُق  أنجـز   ،2017–2011 الفتـرة  وخـالل 
وقـد  دوالر.  مليـون   787 تقـارُب  تعاقديـة  بكلفـة  مشـروعًا 
اسـتفاَد مـن هـذه المشـاريع اسـتفادًة مباشـرًة قرابـة 9 مالييـن 
شـخص )منهم %56 من اإلناث(، ونجم عنها توفُُّر فرص 

عمل مؤقتة تبلغ حوالي 32 مليون يوم عمل.



ير السنوي 2017 الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر 8

يع  االستهداف وتوز
المخصصات خالل المرحلة 

الرابعة )2011 - 2017(
يحـرُص الصنـدوُق االجتماعـي للتنميـة على اتباع سياسـة االسـتهداف 
مسـاعدة  أجـل  مـن  المحافظـات،  علـى  المخصصـات  توزيـع  فـي 
الظـروف  مواجهـة  علـى  الضعيفـة  والجماعـات  الفقيـرة  المجتمعـات 
لذلـك،  ووفقـًا  معيشـتهم.  مسـتوى  وتحسـين  يعيشـونها  التـي  الصعبـة 
يسـعى الصنـدوق دائمـًا لالسـتفادة القصـوى مـن البيانـات والمؤشـرات 
المتاحـة التـي تمثـل أداة لقيـاس الوضـع المعيشـي للسـكان وقـد عمـل 
الصنـدوق منـذ نهايـة 2016 علـى تعديـل المؤشـرات المسـتخدمة فـي 
اهتمامـا  البـالد وتوجـه  فـي  الظـروف  مـع  يتـالءم  بمـا  المـوارد  توزيـع 

للسكان والفئات والمناطق التي تأثرت بصورة أكبر من الصراع.

مؤشرات شدة األزمة للفترة 2015 - 2017 
في الظروف الراهنة، استفاد الصندوق من البيانات المتاحة التي يتم 
جمعهـا مـن خـالل المنظمـات اإلنسـانية العاملـة فـي اليمـن وتطويعهـا 
فـي  اآلليـات  أفضـل  التـي تضمـن تحقيـق  للخـروج بمؤشـرات األزمـة 
توزيع موارد الصندوق الستهداف الفقراء والمجتمعات التي تعاني من 
األزمات المتفاقمة، وتتمثل مؤشرات األزمة في ثالث ظواهر أساسية 

تؤثر على معيشة الناس وحياتهم بشكل مباشر وهي:

كل  فـي  السـكان  أزمـة  فاقـم  الـذي  الغذائـي  األمـن  انعـدام   »
المحافظات والمديريات.

لى المناطق التي تعاني كثيرًا جراء الحرب. النزوح من واإ  »

شـدة احتيـاج النـاس للخدمـات األساسـية مثـل التعليـم والصحـة   »
والمياه والمسكن والمأوى وغيرها من االحتياجات.

البيانـات وترتيبهـا فـي سـتة مؤشـرات واسـتخالص  يتـم جمـع  وعليـه، 
متوسـطها الـذي يعطـي مؤشـرًا مهمـًا جـدًا ُيطَلـق عليـه »مؤشـر شـدة 
الثـالث:  األزمـات  علـى  ويشـتمل   )Distress Index( األزمـة« 
انعـدام األمـن الغذائـي، والنـزوح، واالحتياج. وعلى ضوء هذا المؤشـر 
لمعرفـة  األدنـى  إلـى  األعلـى  مـن  المحافظـات  ترتيـب  يتـم  المركَّـب، 
ُص المبالُغ  المحافظة األكثر معاناة من هذه األزمات، ومن ثـََم تـُخصَّ
المتاحـة مـن المموليـن علـى المحافظـات وفقـًا لهـذا المؤشـر، بحيـث 
تأخـذ كل محافظـة نصيبهـا مـن المخصـص بمـا يتوافـق مـع مؤشـر 
شـدة األزمـة، وهـو نـوع مـن المقاربـة المنطقيـة والمناسـبة فـي إعطـاء 

مخصص عادل لكل محافظة.

وفي إطار مشروع المنحة الطارئة المقدَّم من البنك الدولي عبر األمم 
المتحـدة، والـذي يبلـغ 200 مليـون دوالر فـي مرحلتيه األولى والثانية، 
تـم البـدء باسـتخدام مؤشـرات األزمـة )حيـث كان يتـم سـابقًا اسـتخدام 
والمسـوحات  التعـدادات  مـن  مسـتخرجة  بالفقـر  مرتبطـة  مؤشـرات 

المتخصصة(.

وخـالل عاَمـْي 2016-2017 تـم اسـتهداف مـا يقـارب 277 مديريـة 
إجمالـي  مـن   83% وبنسـبة  الجمهوريـة  محافظـات  مختلـف  فـي 
يتـم  فلـم  المديريـات،  بقيـة  وأمـا   .)333 عددهـا  )البالـغ  المديريـات 
لقلـة  أو  فيهـا  األمنيـة  للظـروف  نتيجـة  فيهـا  للتدخـل  إليهـا  الوصـول 
المخصصات المرصودة لها نظرًا للتشتُّت السكاني الكبير هناك. وقد 
بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن المشـاريع التـي تـم تنفيذهـا في هـذه المناطق 

حوالي 2.1 مليون شخص )نصفهم تقريبًا من اإلناث(.

يع المخصصات باستخدام مؤشر األزمة ضمن  توز
مشروع المنحة الطارئة. 

تم توزيع مخصصات المشروع في ثالثة اتجاهات:

ومشـاريع  العمـل  مقابـل  النقـد  لمشـاريع  هـة  ُمَوجَّ مخصصـات   »
تشغيل الشباب: تم تخصيص ما يقارب 110 ماليين دوالر، توزعت 

بحسب مؤشرات شدة األزمة )المذكورة أعاله(.

مخصصات لبرنامج النقد مقابل التغذية: وتبلغ قرابة 50 مليون   »
دوالر، تـم توزيعهـا فـي 6 محافظـات و21 مديريـة، حيـث تـم التوزيـع 
بحسـب حاالت سـوء التغذية وباسـتخدام مؤشـرات يتم جمعها من ِقَبل 

»كتلة الغذاء«. 

المزارعيـن  صغـار  دعـم  لمشـاريع  توجهـت  مخصصـات   »
والمقترضيـن الذيـن تضـررت أعمالهـم نتيجـة األزمـة: ووصـل إجمالـي 

هذه المخصصات إلى 20 مليون دوالر.

يع مخصصات المشروع الطارئ بحسب مؤشرات  الجدول )1(: توز
األزمة واالستخدامات إلى نهاية 2017

المحافظة
المبالغ بالدوالر

التزامات المخصَّص
الرصيد المتبقيالصندوق

3,454,6733,121,553333,120أبين

9,130,8778,236,800894,077عدن

3,208,1212,156,6961,051,425البيضاء

3,448,6833,054,527394,156الضالع

6,347,9175,998,243349,674الحديدة

3,140,259858,2952,281,964الجوف

1,888,7391,186,004702,735المهرة

2,673,2172,296,320376,897المحويت

8,609,4185,380,8303,228,588أمانة العاصمة

4,893,7494,763,674130,075عمران

5,297,4705,099,804197,666ذمار

3,744,9462,527,1531,217,793حضرموت

9,476,6426,689,6762,786,966حجة

6,061,3415,759,524301,817إب

5,279,8135,020,367259,446لحج

4,047,1771,695,1212,352,056مارب

3,157,6382,733,189424,449ريمة

5,351,2514,096,8001,254,451صعدة

5,120,5083,139,7461,980,762صنعاء

4,690,7152,683,5502,007,165شبوة

1,417,614892,863524,751سقطرى

9,559,2329,026,780532,452تعز

110,000,00086,417,51537,044,483اإلجمالي



التعليم
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مليـون دوالر،   9.2 بتكلفـة   58 مشـروعًا  إنجـاز   العـام  تـم خـالل 
 7 فـي   12  -1 الصفـوف  ومعلمـات  معلمـي  تدريـب  إلـى  هدفـت 
محافظات )لحج صعدة، شبوة، حضرموت، إب، تعز، البيضاء( في 
مجـاالت التعلـم النشـط ونهـج القـراءة المبكـر ، وتدريـب اإلخصائييـن 
النفسـي  الدعـم  تقديـم  علـى  المـدارس  ووكالء  ومـدراء  االجتماعييـن 
ومعلمـات  المجتمعـي  التعليـم  ميسـرات  وتدريـب  االجتماعـي  التربـوي 
التعليميـة  الوسـائل  عـداد  واإ الكبـار  تعليـم  مهـارات  علـى  األميـة  محـو 
واسـتراتيجيات التعلـم النشـط والتعليـم المجتمعـي والمهـارات الحياتيـة، 
السـليمة  التغذيـة  فـي مجـال  األميـة  لدارسـات محـو  توعيـة  وجلسـات 
فـرص  خلـق  إلـى  هدفـت  كمـا  اآلمنـة.  واألمومـة  اإلنجابيـة  والصحـة 
عمل مؤقتة للشباب العاطلين من خالل تدريبهم والتعاقد معهم لتقديم 
خدمـات تعليميـة مجتمعيـة فـي المـدارس التـي تعانـي مـن عجـز فـي 
المعلميـن، اسـتفاد مـن هـذه الفـرص 1,944 شـخصًا )%31 إنـاث( 

من 19 محافظة.

يع الجدول )2(: التقدم في تنفيذ وتطوير المشار

2011–20172017البيان

عدد المشاريع التي تم 
851,254تطويرها

التكلفة التقديرية للمشاريع 
10,417,064248,367,137التي تمت الموافقة عليها

581,339عدد المشاريع الُمنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع 
9,203,398254,779,642المنجزة )دوالر(

المنصرف )دوالر( 
9,125,570254,483,461للمشاريع المنجزة

المستفيدون المباشرون 
29,346609,265للمشاريع المنجزة 

نسبة المستفيدات من 
اإلناث للمشاريع المنجزة 

)%(
6350

العمالة الفعلية المؤقتة 
150,5995,071,762)يوم عمل(

برنامج المعرفة القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر

البنـك  مـن  مشـترك  بتمويـل  سـنوات  خمـس  البرنامـج  هـذا  مـدة  تمتـد 
اإلسـالمي للتنميـة واألوبـك والحكومـة اليمنيـة، بإجمالـي 21.4 مليون 
دوالر، ويهدُف إلى التخفيف من الفقر، وخاصًة بين الشباب والنساِء 
في المناطق األربع المستهدفة من محافظات الحديدة ولحج وصنعاء 
ومدينـة المـكالـ ويسـعى البرنامـج إلـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـالل 
تزويـد هـذه الفئـات بالمهـارات المالئمـة والتمويـالت الالزمـة لتمكينهـم 
القـراءة  إتقـان  علـى  البرنامـج  ويركِّـُز  بأنفسـهم.  نموِّهـم  تحقيـق  مـن 
عـادة األطفـال المتسـربين وغيـر الملتحقيـن إلـى المـدارس،  والكتابـة، واإ
كسـاب الشـباب العاطليـن عـن العمـل والنسـاء العامـالت المهـارات  واإ
السـوق، وتسـهيل حصولهـم علـى  احتياجـات  نحـو  َهـة  الُمَوجَّ المهنيـة 
التمويـل األصغـر والخدمـات الماليـة األخـرى بغـرض تسـهيل إدمـاج 
الفئـات الُمسـتهَدَفة فـي عمليـة التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة علـى 

المستويين المحلي والوطني.

نات كالتالي:  وتندرج في إطار هذا البرنامج خمسة مكوِّ

مكون تسهيل الوصول للتعليم غير النظامي

تـم خـالل العـام فتـح 72 فصـاًل للتعليم المجتمعي لألطفال المتسـربين 
وغيـر الملتحقيـن بالمـدارس، والتعاقـد مـع 337 مـن معلمين ومعلمات 
وموجهيـن لتقديـم خدمـات التعليـم غيـر النظامـي، وقـد اسـتفاد مـن تلـك 
التحـق  وحضرمـوت،  والحديـدة  لحـج  فـي  طفـاًل/ة   1,359 الفصـول 
منهـم 63 طفـاًل/ة بالتعليـم النظامـي. كمـا تـم فتـح 153 فصاًل دراسـيًا 
الشـباب  مـن   3,408 لحوالـي  الكبـار  وتعليـم  والكتابـة  القـراءة  لتعليـم 
الثانيـة  الدراسـية  السـنة  فـي  اآلن  منهـم   80%( العامـالت  والنسـاء 
58 فصـاًل  ببنـاِء وترميـم  كذلـك  الصنـدوق  وقـام  المتابعـة(.  ومرحلـة 
دراسـيًا، وتأثيـث 73 فصـاًل فـي محافظتـَـْي الحديـدة ولحج، فضاًل عن 
تنفيـذ 4 ورش عمـل مـع شـركاء البرنامـج مـن مكاتـب التربيـة والتعليـم 
ومحو األمية والتعليم الفني والتدريب المهني في المناطق المسـتهدفة 

من البرنامج.

مكونا محو األمية المهنية للشباب العاطلين عن 
يب النساء العامالت العمل وتدر

والبرامـج  الخطـط  تحسـين  علـى  نيـن  المكوِّ هذيـن  أنشـطة  اشـتملت 
للمراجعـة  المـدى وفقـًا  تدريبيـة قصيـرة  33 خطـة  التدريبيـة، وتوحيـد 
المشـتركة مـع وزارة التعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي، وتـم أيضـًا توقيـع 
4 اتفاقيـات مـع المعاهـد التقنيـة والمهنيـة وفقـًا لنتائـج التقييـم، والتعاقـد 
العاطليـن عـن  الشـباب  لــ474 مـن  التدريبيـة  الخدمـات  لتقديـم  معهـا 
العمـل والنسـاء العامـالت فـي محافظتـَـْي صنعـاء وعـدن فـي عـدد مـن 

المجاالت المهنية. 

للتدريـب وريـادة األعمـال  األمـل  مـع مؤسسـة  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  كمـا 
لتدريـب 1,390 مسـتفيدًا/ة مـن الشـباب العاطليـن عـن العمل والنسـاء 
العامالت في المناطق المستهدفة في مجال ريادة األعمال والمهارات 
للتمويـل  للوصـول  منهـم   60% لتأهيـل  أولـى  كمرحلـة  الشـخصية 

األصغر.

مكون تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل األصغر

تـم توقيـع اتفاقيـة لتنفيـذ مكون اإلقراض والدعم الفني للمقترضين عبر 
برنامـج ضمـان التمويالت. يسـعى البرنامـج وفقًا لالتفاقية إلى ضمان 
تسـهيل حصـول2400 مسـتفيد/ة علـى التمويـالت الميسـرة لمشـاريعهم 
الصغيـرة عبـر مؤسسـات التمويـل األصغـر بالمحافظـات المسـتهدفة 
من البرنامج. كما تم تقييم 340 خطة مشـروع وقبول 137 مشـروعًا 
للتمويـل  الوطنيـة  المؤسسـة  )عبـر  الحديـدة  محافظـة  فـي  لتمويلهـا 
األصغـر بالمحافظـة( ومدينـة المـكال )عبـر مؤسسـة االتحـاد للتمويـل 

األصغر في المدينة(.

مكون بناء القدرات

في مجال بناء القدرات، تم خالل العام تدريب 282 من معلمي محو 
األميـة والفصـول المجتمعيـة والموجهيـن والمشـرفين التربوييـن فـي كل 
من محافظات الحديدة ولحج ومدينة المكال، شملت مجاالت التدريب 
بحسـب الفئـة المسـتهدفة إعـداد الوسـائل واألنشـطة التدريبيـة والطريقـة 
واسـتراتيجيات  الحسـاب،  ومبـادئ  والكتابـة  القـراءة  لتعلـم  الصوتيـة 
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عداد الوسـائل واألنشـطة التعليمية،  التعليم المجتمعي والتعلم النشـط واإ
ودليل للمهارات المهنية لموجهي تعليم الكبار والتدريب على األدوات 

عداد التقارير اليومية. الموحدة للتوجيه واإلشراف والتخطيط واإ

مكون التعليم في الطوارئ

يهدف هذا المكون إلى تطوير معارف ومهارات المعلمين والمعلمات 
في مجال تخصصهم من أجل تحسين أدائهم في المدارس، كما يعزز 
فـي مجـال  المـدارس واألخصائييـن االجتماعييـن  قـدرات مديـري  مـن 
الدعـم النفسـي وبنـاء ثقافـة السـالم. يسـتهدف هـذا المكـون 15 مديريـة 
فـي 7 محافظـات، وهـي محافظات صعدة )مديريات مجز، الصفراء، 
وحضرمـوت  المسـيمير(،  )الحـد،  ولحـج  صعـدة(،  حيـدان،  سـاقين، 
ونصـاب(،  )عتـق  وشـبوة  المخـادر(،  )السـبرة،  ب  واإ ميفـع(،  )بـروم 
والبيضاء )الزاهر(، وتعز )المظفر والمسراخ(. الفئات المستهدفة من 
هـذا المكـون هـم المعلمـون والمعلمـات فـي التعليـم األساسـي والثانـوي 
من 1–12، مديرو المدارس، األخصائيون االجتماعيون، والطالب.

وقد تم خالل 2017 تطوير 22 مشروعًا بتكلفة تقديرية 1.1 مليون 
دوالر تهدف إلى تدريب 3,636 مستفيدًا/ة )منهم 634 من اإلناث( 
مـن معلمـي الصفـوف األولـى )مـن 1–3( لتحسـين مهـارات القـراءة 
والكتابة واإلمالء، وكذلك مديري المدارس واألخصائيين االجتماعيين 
االجتماعـي  السـالم  بنـاء  ثقافـة  فـي  والمسـاهمة  النفسـي  الدعـم  علـى 
دارة الصراعـات فـي التعليـم. وتـم تنفيـذ 131 دورة تدريبيـة تهـدف  واإ
لتدريـب 2,160 معلمـًا/ة للصفـوف مـن 4-12 علـى التعلـم النشـط 
علـى  اجتماعييـن  وأخصائييـن  مـدارس  مـدراء  مـن   703 وتدريـب 
دارة النزاعـات  أدلـة الدعـم النفسـي ونشـر ثقافـة السـالم االجتماعـي واإ
مهـارات  علـى   3–1 مـن  األولـى  للصفـوف  معلمـًا/ة   715 وتدريـب 
القراءة والكتابة واإلمالء وكذا توزيع 220 حقيبة ترفيهية لـعدد مماثل 
مـن المـدارس )37 مدرسـة ذكـور، 26 مدرسـة بنـات ،157 مدرسـة 

مختلطة( استفاد منها 54,292 طالبًا/ة.

التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة )2017-2011(

باسـتثناء مؤشـر واحـد فقـط، فقـد تجـاوزت جميـع المؤشـرات المحقَّقـة 
خالل الفترة المذكورة ما كان مخطَّطًا لها )الجدول 3(.

قة خالل المرحلة الرابعة  الجدول )3(: المؤشرات المحقَّ
)2017–2011(

المرحلة الرابعةمؤشرات النتائج

المخطَّطالُمنَجز

عدد الفصول الدراسية

6,948جديد
9,000

2,927ُمَرمَّم

9,8759,000اإلجمالي

عدد الطالب 
المستفيدين

150,342201,600أوالد

130,424158,400بنات

280,766360,000اإلجمالي

عدد األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة 
ممن تم إدماجهم في 

المدارس العادية

3,5972,500ذكور

3,9432,500إناث

7,5405,000اإلجمالي

عدد المعلمين في 
التعليم النظامي الذين 

تم تدريبهم )8 أيام 
تدريب في المتوسط(

097,1100ذكور

447100إناث

1,544200اإلجمالي

عدد المعلمين في 
التعليم غير النظامي 

الذين تم تدريبهم 
)18 يوم تدريب في 

المتوسط(

37ذكور
1,000

3,603إناث

3,6401,000اإلجمالي

عدد المهنيين التربويين 
الذين تم تدريبهم 

)8 أيام تدريبية في 
المتوسط(

1,662782ذكور

689600إناث

2,3511,382اإلجمالي

عدد معلمات التعليم 
غير النظامي الالتي 
تم تأهيلهن )90 يوم 
تدريب في المتوسط(

780200إناث
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اإلطار )1( الطفلة حكيمة تتفوق بعد نزوحها وخروجها من المدرسة

سـرعان ما تشـعر الطفلة حكيمة عبد اهلل سـعيد بخيبة األمل وهي ترى من هم أصغر منها يذهبون للمدرسـة. وعندما بالكاد بدأت تعليمها 
فـي الصـف األول أساسـي مـع وصـول عمرهـا 10 سـنوات، وصلـت الحـرب قريتهـا بمديريـة الصبيحـة )لحـج( لتنـزح مـع أسـرتها إلـى قريـة 
الجرباء بمديرية تبن. لم يتمكن والد حكيمة من إلحاقها مجددًا بالمدرسة الحكومية في الجرباء نتيجة أولويات النزوح مع استمرار انقطاع 
راتبـه لفتـرات طويلـة كونـه مـن المتقاعديـن العسـكريين، وبذلـك تجـددت خيبـة أمـل الطفلة حكيمـة وصارت عودتها إلى المدرسـة حلمًا صعبًا 

بعد أن تذوقت نكهته الممتعة في قريتها ألسابيع قليلة.

وكانـت أكبـر فرحـة تصـل قلـب حكيمـة منـذ نزوحهـا يـوم بشَّـرتها عمتهـا بأنها سـجلتها ضمن طالبات »فصـل المبدعات للتعليـم المجتمعي« 
المدعوم من الصندوق االجتماعي للتنمية.

وفـي الفصـل، تحولـت حكيمـة إلـى طفلـة بشوشـة متعاونـة ومرحـة بعـد أن كانـت تميـل لالنعـزال وسـريعة الغضـب... ونتيجـة اجتهادهـا 
صرارهـا علـى التعلـم، اسـتطاعت أن تتطـور وتتعلـم أصـوات الحـروف. وفـي فترة وجيزة اسـتطاعت أن تقرا الكلمـات والجمل وتجيد الكتابة  واإ
جـادة األعمـال الفنية كالرسـم والتمثيـل، وبفضل اهلل  واإلمـالء وتتمكـن مـن مهـارات العمليـات الحسـابية كالجمـع والطـرح والقسـمة والضـرب واإ
والميسِّـرة راميـة تمكنـت حكيمـة مـن العـودة إلـى المدرسـة مـع بدايـة العـام الدراسـي الجديـد 2018/2017، حيـث التحقـت بمدرسـة مجمـع 

السعيد للبنات في الصف الثاني ابتدائي... وبدأت حكاية االجتهاد والمثابرة مع حكيمة المبتسمة دائمًا.

وأثناء متابعتها من قبل الميسرة ومقابلة معلماتها، شهدن لها بالذكاء والتميز والنجاح وأنها ستتحصل على مراكز متقدمة وتستحق أن يتم 
ترفيعها مباشرة إلى الصف الثالث بعد أن بدأت تتحصل منذ التحاقها على أعلى الدرجات.

»أتمنـى أن أكمـل دراسـتي حتـى الجامعـة وأكـون معلمـة ُأعلـم النـاس وأفيدهـم بـكل مـا تعلمتـه فـي حياتـي ...« هكـذا تعبـر حكيمـة عـن 
سعادتها وامتنانها بالعودة للمدرسة.



ير السنوي 2017 13الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر

الصحة 
والتغذية
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تقـارب  تـم إنجـاز 29 مشـروعًا بتكلفـة تقديريـة  خـالل عـام 2017، 
مباشـرة حوالـي  اسـتفادة  منهـا  يسـتفيد  أن  ُيتوقـع  مليـون دوالر،   3.7
الرابعـة  المرحلـة  وخـالل  إنـاث(.   74%( شـخص   196,500
تقـارب  بتكلفـة  مشـروعًا   426 الصنـدوق  أنجـز   )2017–2011(
مليـون   2.3 مـن  أكثـر  مباشـرًة  منهـا  يسـتفيد  دوالر،  مليـون   34.8

شخص )%68 إناث( )الجدول 4(.

يع الجدول )4(: التقدم في تنفيذ وتطوير المشار

2011 – 20172017البيان

527 49المشاريع التي تم تطويرها

التكلفة التقديرية للمشاريع التي 
89,711,981 45,946,925تمت الموافقة عليها )دوالر(

29426المشاريع الُمنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع 
3,695,90034,755,868المنجزة )دوالر(

المنصرف للمشاريع المنجزة 
3,682,60634,711,651)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
196,4992,322,269للمشاريع المنجزة 

نسبة المستفيدات من المشاريع 
7468المنجزة )%(

العمالة الفعلية المؤقتة )يوم 
49,936536,184عمل(

وهدفت المشاريُع المنجزة خالل عام 2017 إلى تعزيز البنية التحتية 
المجتمـع  قابـالت  وتأهيـل  وتدريـب  المسـتهدفة،  الصحيـة  للمرافـق 
والكـوادر الصحيـة الوسـطية لتغطيـة احتياجـات المجتمعات المحرومة 
من الخدمة. حيث تم استكمال بناء وتأثيث وتجهيز 7 مرافق صحية 
فـي محافظتـي تعـز وحضرمـوت بتكلفـة تعاقديـة تقـارب 2.4 مليـون 

دوالر.

وتنوعت هذه المرافق على النحو التالي:

فـي مدينـة المكال )محافظـة حضرموت(: بناء وتجهيـز وتأثيث مركز 
وتجهيـز  بنـاء  عـادة  واإ المـكال،  فـي مستشـفى  شـاملة  توليديـة  طـوارئ 

وتأثيث مركز األمومة والطفولة في المدينة.

فـي محافظـة تعـز: بنـاء وتجهيـز وحـدة صحيـة مـزودة بخـزان أرضـي 
عـادة  واإ المواسـط(،  )مديريـة  النباهنـة  فـي  الطبيـة  المخلفـات  ومحرقـة 
بنـاء وتجهيـز وتأثيـث المركـز الصحـي فـي حيـب )عزلـة األصابـح، 
مديريـة الشـمايتين(، وتزويـده بمولـد كهربائـي... فضـاًل عـن اسـتكمال 
وبنـاء  بالمحافظـة،  والسـكان  العامـة  الصحـة  مكتـب  وتجهيـز  تأثيـث 
المهـارات  وتنميـة  التدريـب  بمركـز  الخـاص  المبنـى  وتأثيـث وتجهيـز 

التابع للمكتب.

بتكلفـة  مشـروعًا   22 إنجـاز  تـم  والتأهيـل،  التدريـب  مجـال  وفـي 
مقدمـي  عـدد  لزيـادة  هدفـت  دوالرًا،   377,312 بلغـت  تعاقديـة 
ومعارفهـم. قدراتهـم  وتعزيـز  األوليـة  الصحيـة  الرعايـة   خدمـات 

كما استهدفت هذه المشاريع ما يلي:

فـي  العامـة  الثانويـة  خريجـي  مـن  وطالبـة  طالبـًا   70 تأهيـل   »
محافظتي ذمار وعمران، ببرنامج دبلوم لمدة ثالث سنوات في مجال 

القبالة الفنية والتمريض المهني.

تدريب 25 موظفًا إداريًا بمكاتب الصحة في عدد من مديريات   »
بتجويـد  يهتـم  والـذي  الصحيـة  اإلدارة  برنامـج  علـى  محافظـة صعـدة 

الخدمات اإلدارية الصحية.

فنيـات  قابـالت  إلـى  العامـة  الثانويـة  مـن خريجـات   25 تأهيـل   »
بمحافظـة الضالـع، وتدريـب 222 قابلـة مجتمـع فـي أمانـة العاصمـة 
ومحافظـات الضالـع وشـبوة وعمـران وحضرمـوت وريمـة علـى الرعايـة 
الحـاالت  سـعاف  واإ مـع  والتعامـل  والوليـد،  األم  لصحـة  المجتمعيـة 
إلـى  باإلضافـة  المواليـد،  ورعايـة  الوليـدي  واإلنعـاش  للـوالدة  الطارئـة 
إكسـاب المتدربـات المهـارات الالزمـة لعمـل الزيـارات المنزليـة لتقديـم 
الرعايـة الصحيـة لألمهـات واألطفـال والفتيـات فـي سـن اإلنجاب. كما 
إنعـاش  تـم تزويـد المتدربـات بحقيبـة تحتـوي علـى أدوات وتجهيـزات 

الوليد.

مـن  اإلنـاث(  مـن  منهـم   37( صحيـًا  عامـاًل   120 تدريـب   »
محافظـات حضرمـوت وريمـة وشـبوة علـى برنامـج الرعايـة التكامليـة 
بيـن  والوفيـات  اإلصابـة  نسـبة  بخفـض  يهتـم  والـذي  الطفـل،  لصحـة 

األطفال دون سن الخامسة.

تدريـب 30 مـن مقدمـي خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة مـن   »
مديريـات محافظتــَـْي إب وحجـة علـى برنامـج تحسـين جـودة الخدمـات 

الصحية.

تدريـب 12 مـن الكـوادر الصحيـة المسـاعدة مـن العامليـن فـي   »
أقسـام الحضانـة )منهـم 6 إنـاث( علـى مهـارات رعايـة المواليـد الُخــدَّج 
الُخـدَّج  دليـل  وطباعـة  تطويـر  تـمَّ  كمـا  الـوالدة...  حديثـي  واألطفـال 
وحديثـي الـوالدة، بعـد اعتمـاده مـن قبـل وزارة الصحـة، وذلك في إطار 
تعزيز خدمات الطفولة والمسـاهمة في خفض وفيات األطفال حديثي 

الوالدة.

وفـي إطـار تعزيـز الصحـة النفسـية المدرسـية وتقديـم الدعـم التربـوي 
المـدارس  مـدراء  مـن   66 تدريـب  تـم  واالجتماعـي،  والنفسـي 
مـن  عـدد  فـي  إنـاث(   34 )منهـم  االجتماعييـن  واألخصائييـن 
المـدارس العامـة فـي محافظتـَـْي ريمـة والحديـدة علـى دور األخصائـي 
تسـجيل  وكيفيـة  المتابعـة،  نظـام  اسـتخدام  وكيفيـة  االجتماعـي، 
الحـاالت، وأهـم المهـارات، واسـتخدام االختبـارات والمقاييـس النفسـية 
فـي  األخصائييـن  غـرف  تجهيـز  وكذلـك  الطالـب،  مشـكلة  لتحديـد 
المـدارس المسـتهدفة باالحتياجـات األساسـية الالزمـة لعملهـم. كمـا تـم 
تطويـر حزمتيـن تدريبيتيـن فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي لألخصائييـن 

االجتماعيين والنفسيين العاملين في ُدور األيتام واألحداث.

النقد من أجل التغذية

األولويـات  مـن  لواحـدة  التغذيـة  أجـل  مـن  النقـد  مشـروع  يسـتجيب 
الملحـة وهـي البطالـة المرتفعـة بيـن الشـباب واالحتياجـات الطارئـة فـي 
المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدالت سوء التغذية، والتي زادت 
من حدتها وتفاقمها الحرب المتصاعدة في اليمن منذ مارس 2015. 
للحوامـل  المشـورة  وتقديـم  واإلرشـاد  التوعيـة  علـى  المشـروع  ويركـز 
والمرضعات، وتحفيز الطلب على خدمات األمومة والطفولة، ومسح 
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وفـرز حـاالت سـوء التغذيـة المنتشـرة بيـن األطفـال والنسـاء الحوامـل 
والمرضعات، وتقديم التسهيالت اللوجستية لحصولهن على الخدمات 

التغذوية في المراكز العالجية، وذلك من خالل: 

«  التعاقـد مـع الشـابات ضمـن الفئـة العمريـة )18-35 سـنة( فـي 
وتقديـم  مجتمعيـات  كمثقفـات  للعمـل  وتدريبهـن  المسـتهدفة  المناطـق 
حزمـة مـن الخدمـات المجتمعيـة لألمهـات والحوامـل واألطفـال تحـت 

سن 5 سنوات.

الصحـي  التثقيـف  حلقـات  عبـر  المجتمعـي  الصحـي  التثقيـف   »
العامة المنتظمة أو الزيارات المنزلية الفردية.

تحفيـز أمهـات األطفـال الذيـن يعانـون مـن سـوء التغذيـة، وكذلك   »
النسـاء الحوامـل والمرضعـات، للذهـاب للمراكـز العالجيـة، مـع تغطيـة 
تكاليف االنتقال لحاالت سوء التغذية إلى المرافق العالجية واإلقامة.

تقديم تحويالت نقدية شهرية مشروطة للنساء الفقيرات )الحوامل   »
واألمهـات الالتـي لديهـن أطفـال تحـت سـن خمـس سـنوات( في األسـر 
المجموعـات  فـي  االجتماعـي  الضمـان  صنـدوق  مـن  المسـتفيدة 
)A.B.C.D.E.F(، والنسـاء النازحـات بسـبب ظـروف الحـرب مقابل 

حضور جلسة تثقيف صحي في كل شهر.

مـن 6  21 مديريـة  فـي  15 مشـروعًا  تنفيـذ  يتـم  السـياق،  هـذا  وفـي 
محافظـات )الحديـدة، ذمـار، إب، تعـز، الضالـع، لحج(. وخالل العام 
أيضـًا، تمكنـت حوالـي 589 شـابة مـن الحصـول علـى فرصـة عمـل 
مؤقتـة لمـدة سـنة للعمـل كمثقِّفـات مجتمعيـات. كمـا تلقـت 13,380 
امـرأة حامـاًل وأمـًا لديهـا أطفـال مـا دون خمـس سـنوات ومرضعـة فـي 
المديريـات المسـتهدفة مـن محافظـة الحديـدة، تلقيـن التوعيـة الصحيـة، 
وتم مسح وتحديد 50,679 حالة من األمهات والحوامل والمرضعات 
واألطفال أقل من 5 سنوات ممن أصيبوا بسوء التغذية، وتم تحفيزهم 

للعالج في المراكز التغذوية.

الجدول )5(: التقدم في تحقيق المؤشرات 

2017 مؤشرات النتائج 
المرحلة الرابعة 

)2017 – 2011(

الُمنَجزالُمخطَّط

6113108المرافق الصحية التي تم بناُؤها/ترميمها 

18376المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها 

7196184اإلجمالي

25280255قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن

2222,2802,208قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن 

الكوادر الصحية التي تم تأهيلها 

49320271ذكور

21315294إناث

70635565اإلجمالي

الكوادر الصحية التي تم تدريبها

1091,6131,624ذكور

489911,003إناث

1572,6042,627اإلجمالي

يب قابالت فنيات  اإلطار )2( في مشروع تدر
على الرعاية المجتمعية لصحة األم والوليد في 

عمران

عائشـة: أكملـُت معارفـي النظريـة بالتطبيـق العملـي الـذي 
وفره لنا الصندوق االجتماعي

))أنـا موظفـة أعمـل فـي مجـال الصحـة. مهنتـي ِقبالـة فنيـة، 
أكملـت تعليمـي فـي المعهد العالي للعلـوم الصحية بمحافظة 
عمـران. بعـد تخرجـي مـن المعهـد لـم أزاول مهنتـي ألسـباب 
بـكادر  التحقـُت  التخـرج  مـن  سـنة  بعـد  ثـم  والـوالدة،  الحمـل 
التدريـس فـي المعهـد كـي أمـارس عمـاًل يتناسـب مـع مؤهلـي 

وحتى ال أنسى ما تعلمُتُه.

صحيـح أننـي اسـتفدُت أشـياء كثيـرة فـي التدريـس، وتجـددْت 
لديَّ معلوماتي السابقة... ولكن في داخلي ظل أمر يقلقني 
، وهو عدم إتقان المهارات العملية في الميدان  وينغِّص عليَّ

وفي المجتمع.

وبعـد فتـرة مـن العمـل فـي المعهـد اتصلـت بـي منسـقة الـدورة 
والوليـد،  األم  لصحـة  المجتمعيـة  الرعايـة  فـي  التدريبيـة 
وأبلغتنـي بأننـي مـن ضمـن المرشـحات للـدورة التـي يمولهـا 
انعقـدت أواخـر عـام  للتنميـة، والتـي  الصنـدوق االجتماعـي 
هـذا  فـي  سـأتدرب  كونـي  غامـرة  بسـعادة  شـعرت   .2017
المجال... إنه الشيء الذي كان ينقصني، فأنا كنُت منتظرة 

لهذه اللحظة منذ أن أنهيُت دراستي في الِقبالة.

بصراحـة، بعـد بـدء الـدورة، وجـدُت أنهـا دورة غيـر عاديـة... 
سـنوات  ثـالث  خـالل  درسـُتها  التـي  المجـاالت  شـملت  فقـد 
كاملـة فـي غضـون 18 يومـًا... حيـث شـملت إحصائيـات 
جديدة تخص األم والوليد، والزيارات الروتينية لألم الحامل، 
والنفـاس، والطـوارئ التوليديـة، وحـاالت ارتفـاع ضغـط الـدم، 
النزيـف،  مـع  والتعامـل  السُّـرِّي،  للحبـل  المحكـم  والسـحب 
وتعضـل الكتفيـن، والعنايـة بالوليد... وغيرها من المعلومات 

الجديدة والرائعة.

مهاراتـي،  وأتقنـُت  السـابقة،  معلوماتـي  لـديَّ  تجـددْت  لقـد 
وكونـُت عالقـات جديـدة مـع زميـالت فـي العمـل والميدان... 
لقـد اسـتفدُت أمـورًا كثيـرة بعد دخولي هذه الـدورة الرائعة التي 
قدَّمتهـا وأشـرفْت عليهـا مجموعـة مـن أروع المدربـات ذوات 
ومهـارات  معلومـات  منهـن  نهلنـا  والالتـي  والخبـرة،  الكفـاءة 

كثيرة.

أحسسـُت أن دراسـتي بـدأت تثمـر فعـاًل اآلن، عـالوة علـى 
أنـي أصبحـُت واثقـة مـن نفسـي ومن قدرتي على التشـخيص 

السليم((.

المتدربة/عائشة صالح ناشر الخدري
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يب التي نظمها الصندوق االجتماعي حققُت حلمي بخدمة مجتمعي اإلطار )3(  أسماء: بفضل دورة التدر

)أسـماء( تعيـش فـي مدينـة صغيـرة وجميلـة وهادئـة ونظيفـة، مدينـة ثـالء التاريخية. كانت أسـماء فتاة ترى أوضاع النـاس في مدينتها ومدى 
احتياجهم للخدمات الصحية )وخاصة النساء(. وكانت ترغب في مساعدة هاته النساء، ولكنها ال تعرف كيف!

وفـي يـوم مـن األيـام حثهـا والدهـا علـى الدراسـة فـي مجـال الصحـة، تخصـص »قبالـة فنيـة«، فالتحقـت أسـماء فـي هـذا المجـال، واجتـازت 
سـنوات دراسـتها بامتيـاز... حتـى أنهـا كانـت مـن أوائـل ُدْفعتهـا لـدى التخـرُّج. وبالرغـم مـن الصعوبـات واألوضـاع التـي مـرت بهـا البـالد، 

تخرجت أسماء بشهادة »دبلوم ِقبالة فنية«.

بعد ذلك، عادت أسماء إلى مدينتها لتقدم الخدمات لنساء مجتمعها. كانت أسماء دائما تقول: ))تنقصني بعض الخبرات والمهارات التي 
لم أحصل عليها أثناء الدراسـة، وأرغب بمزيد من الخبرات والممارسـة العملية(( ... فأخذت تقرأ وتبحث وتتعلم، وكانت دائمًا تحلم بأن 

تعزز معارفها الِعلمية بالخبرة التي تمكنها من خدمة أفراد المجتمع.

وفـي يـوم مـن األيـام حصلـت أسـماء علـى هـذه الفرصـة مـن خـالل التحاقهـا بـدورة فـي الرعايـة المجتمعيـة لصحـة األم والوليـد بدعـم مـن 
الصنـدوق االجتماعـي للتنميـة فـي محافظـة عمـران... وفيهـا وجـدت غايتهـا التـي بعدهـا حققـت نجاحـًا كبيـرًا فـي مجـال عملهـا المهنـي، 

واستفادت كثيرًا من مدرباتها واألطباء المتخصصين الذين أشرفوا على الدورة.

رجعت أسـماء إلى مدينتها بنيَّة صادقة في مسـاعدة النسـاء في مجتمعها من خالل تقديم الخدمات وكافة أشـكال الدعم ما اسـتطاعت إلى 
ذلك سبياًل.

تقـول أسـماء: ))أنـا ممتنـة، وأشـكر كل مـن سـاعدني ودعمنـي وكان سـندًا لـي فـي مسـيرتي المهنيـة... أشـكر الصنـدوق االجتماعـي 
للتنمية، كما أشكر المدربين واألخصائيين الذين يفيدون المجتمع بعلمهم وخلقهم...((.

بة/أسماء علي علي أحمد العزابي المتدرِّ
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المياه 
والبيئة
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قطاع المياه

يسعى هذا القطاع إلى توفير مياه ُمَحسَّنة للمستفيدين وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة وفقًا للتعريف الوطني للتغطية بالمياه في الريف اليمني1، 
كمـا تسـعى الوحـدة للمشـاركة فـي تأهيـل مشـاريع الميـاه المتضـررة مـن األحـداث والنزاعـات منـذ مطلـع عـام2011 )حيثمـا أمكـن وتيسـرت التمويـالت 

لذلك(.

التقدم في تنفيذ وتطوير المشاريع. 1
نجاز مشاريع قطاع المياه لعام 2017، وتراكميًا للمرحلة الرابعة )2017-2011(. الجدول أدناه يوضح التقدم في تطوير واإ

يع الجدول )6(: التقدم في تطوير وتنفيذ وإنجاز المشار

2011–20172017البيان

2241,036المشاريع التي تم تطويرها

22,737,235141,303,003التكلفة التقديرية للمشاريع التي تم تطويرها )دوالر(

66915المشاريع الُمنَجَزة

10,920,316106,626,823التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

10,851,582106,434,840المنصرف للمشاريع المنجزة )دوالر(

203,2521,210,561المستفيدون المباشرون للمشاريع المنجزة 

5050نسبة المستفيدات من اإلناث للمشاريع المنجزة )%(

324,4925,439,595العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة. 2
يبين الجدول التالي ما تم تحقيقه من مؤشرات المرحلة الرابعة خالل العام 2017 وتراكميا 2011-2017 مقارنة باألهداف.

الجدول )7(: التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة )2017-2011(

الُمنَجز عام 2017مؤشر النتائج

2017–2011

الُمخطَّطالُمنَجز

208,7361,150,5371,201,000عدد المستفيدين من المياه المحسنة 

السعة التخزينية للمياه المحسنة 
246,5973,619,9663,673,000)متر مكعب(

السعة التخزينية للمياه غير المحسنة 
34,2501,927,4321,949,000)متر مكعب(

 

يابًا طوال العام«. وتشمُل مصادُر المياه المحسنة اآلباَر المحمية والغيول  1 التعريف الوطني للتغطية بالمياه في الريف هو »توفر 30 لترًا مياه محسنة للفرد في اليوم بزمن جلب ال يزيد عن 30 دقيقة ذهابًا واإ
والعيون المحمية وخزانات حصاد مياه األمطار المسقوفة. 



ير السنوي 2017 19الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر

التقدم في تنفيذ المشاريع بحسب القطاعات الفرعية. 3
يع المطورة والمنجزة  الجدول )8(: المشار

القطاعات الفرعية

المشاريع التي تم تطويرها عام 
2017

المشاريع التي تم إنجازها 
عام 2017

المشاريع المنجزة )2011–
)2017

عدد 
المشاريع 

التكلفة التقديرية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة التعاقدية 
)دوالر(

8798,50981,338,41514720,782,188حصاد مياه األمطار-خزانات عامة مسقوفة

5248,5003180,826241,725,935حصاد مياه األمطار-خزانات عامة مكشوفة

685,343,101304,185,22557560,915,467حصاد مياه األمطار من األسطح

2440,375102,763,1685310,243,636مياه جوفية

0041,182,831608,237,513مياه سطحية-عيون وخزانات مياه

28302,868  1145,000تدريب وتوعية )مياه(

001282,364183,431,730سدود

14015,761,75010987,48610987,486مياه كثيفة عمالة

22422,737,2356610,920,316915106,626,823اإلجمالي

ومـن الجـدول أعـاله يتضـح أن قطـاع المياه يشـمل القطاعات الفرعية 
التالية مع مخرجاتها بالنسـبة للمشـاريع المنجزة خالل الفترة 2011-

:2017

حصاد مياه األمطار )خزانات عامة مسقوفة(: تم إنجاز . 1
147 مشـروعًا تحتـوي علـى 219 خزانـًا بسـعة تخزينيـة 
قدرها 246,248 مترًا مكعبًا، و85 منهاًل عامًا، و208 
أحـواض ترسـيب، و29,100 متـر طولـي مـن األنابيـب 

لتقريب الخدمة.
)خزانـات . 2 المنـازل  أسـطح  مـن  األمطـار  ميـاه  حصـاد 

منزليـة(: تـم خـالل الفتـرة إنجـاز 575 مشـروعًا تحتـوي 
تقـارُب  إجماليـة  تخزينيـة  بسـعة  خزانـًا   71,455 علـى 

3.35 مليون متر مكعب.
حصـاد ميـاه األمطار)خزانات عامة مكشـوفة(: تم إنجاز . 3

جديـدًا،  وكريفـًا  بركـة   18 إنشـاء  تشـمل  مشـروعًا   24
وتوسـعة 43 كريفـًا، بسـعة إجماليـة لهـذه المنشـآت قدرهـا 

299,253 مترًا مكعبًا.
إنشـاء 15 سـدًا . 4 تشـمل  إنجـاز 18 مشـروعًا  تـم  سـدود: 

جديـدًا، وترميـم ومعالجـة 3 سـدود بسـعة إجماليـة تتجـاوُز 
1.6 مليون متر مكعب.

هـذه . 5 تعتمـد  ميـاه:  وخزانـات  السـطحية-عيون  الميـاه 
فـي  تجميعهـا  يتـم  حيـث  العيـون،  ميـاه  علـى  المشـاريع 
)غالبـًا  أنابيـب  عبـر  نقلهـا  ثَـمَّ  وِمـْن  مغلقـة،  خزانـات 
باالنسياب الطبيعي( إلى المستفيدين، وقد تم خالل الفترة 
إنجـاز 59 مشـروعًا تحتـوي علـى 62 خزانـًا، و56 منهاًل 

ميـاه  أنابيـب  وشـبكة  منزليـة،  توصيلـة  و1,901  عامـًا، 
بطول يتجاوُز 261 ألف متر، و5 وحدات ضخ.

المياه الجوفية: تعتمد هذه المشـاريع على المياه الجوفية . 6
كمصـدر لتزويـد التجمعـات السـكانية بالميـاه، وهـي غالبـًا 
تقـع فـي المناطـق المنبسـطة كالشـريط السـاحلي حيـث ال 
يصلـح حصـاد ميـاه األمطـار وال تتوفـر العيـون والغيـول. 
وقد تم خالل عام 2017 إنجاز 54 مشروعًا تحوي 31 
وحـدة ضـخ، وأنابيـب ميـاه بطـول يقـارُب 590 ألـف متر، 
منهـاًل  و32  منزليـة،  توصيلـة  و13,801  خزانـًا،  و32 

عامًا.
مشـاريع ميـاه كثيفـة العمالة: هذا قطـاع فرعي جديد في . 7

الوحـدة، ويشـمل المشـاريع الممولـة مـن منحـة االسـتجابة 
مـن  غيرهـا  عـن  تمييزهـا  بهـدف  الطارئـة،  لألزمـات 
مشـاريع قطـاع الميـاه، حيـث يتمثـُل الهـدُف األهـمُّ في هذا 
القطـاع الفرعـي هـو توفيـر فـرص العمـل، وخاصة لألسـر 
المتضـررة مـن األحـداث األخيـرة سـواًء كانـت نازحـة أو 
عائـدة أو مسـتضيفة، مـع توفيـر جـزء مـن خدمـة الميـاه 
)مـا أمكـن ذلـك(. وقـد تـم خـالل العـام إنجـاز 10 مشـاريع 
بمبلـغ  لهـا  عمـل  أيـام  بتوفيـر  أسـرة   1,094 تسـتهدف 
إنجـاز  خـالل  مـن  وذلـك  دوالر،  مليـون  يقـارب  إجمالـي 
 19,541 قدرهـا  إجماليـة  بسـعة  1,094 سـقاية خاصـة 

مترًا مكعبًا.
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برنامج مواجهة شحة المياه

الفقيـرة  الريفيـة  المناطـق  خدمـة  أسـاس  علـى  البرنامـج  هـذا  ـم  ُصمِّ
المحرومـة مـن خدمـة الميـاه، وقـد خطـط للمرحلـة الرابعـة ليسـتهدف 
قرابـة مليـون نسـمة بخدمـة الميـاه المحسـنة، والمبلـغ التقديري المخطط 
لـه مائـة مليـون دوالر كمرحلـة أولـى. وقـد بـدأ تنفيـذ هـذا البرنامـج فـي 
بدايـة عـام 2011، حيـث وصـل إجمالـي المشـاريع المنجـزة فـي هـذا 
البرنامج إلى 239 مشروعًا بكلفة إجمالية تقارُب 29.9 مليون دوالر 
)مسـاهمة الصنـدوق فقـط(، وذلـك لخدمـة 257 ألف شـخص. وتندرج 
هـذه المشـاريع ومخرجاتهـا ضمـن قطاعـات الميـاه الفرعيـة التـي سـبق 

ذكرها.

التواصل والتنسيق مع الشركاء

ُتواِصـُل وحـدة الميـاه والبيئـة مشـاركتها فـي اجتماعـات مجموعـة المياه 
والصـرف الصحـي والنظافـة »واش« )التـي تنعقـد شـهريًا(، كمـا توافي 
منسـَق المجموعـة بالتقاريـر الشـهرية حـول إنجـازات الصندوق في هذا 
المجال. كما تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع كافة الشركاء العاملين 

في قطاع المياه والصرف الصحي حيثما تطلب األمر.

اإلطار )4(  السقايات ُتنقذ حياة مجتمعات 
يمة القرى المعلقة بر

جبل شعيب نموذج من القرى المعلَّقة بمحافظة ريمة النائية 
بخدمـات  للتنميـة  االجتماعـي  الصنـدوق  فيهـا  ـل  تدخَّ التـي 
منقـذة للحيـاة وداعمـة لسـبل المعيشـة فـي أسـوأ مرحلـة فـي 
حياة تلك المجتمعات التي تعاني من العطش وانعدام األمن 

الغذائي المزمن.

لقـد عملـت عوامـل الفقـر وشـدة انحـدار الجبـال التـي يعيـش 
علـى ظهرهـا مجتمعـات خمـس قـرى فـي منطقة جبل شـعيب 
باإلضافـة إلـى شـحة وارتفـاع أسـعار الوقـود علـى اسـتحالة 
مـن  المدعومـة  أو  المشـتراة  الشـرب  ميـاه  علـى  حصولهـم 

منظمات اإلغاثة.

وانعدمـت فـرص العمـل للرجـال فـي الزراعـة بسـبب ضيـق 
الحيـازات الزراعيـة ليذهـب معظمهـم للعمـل فـي بيـع السـلع 
الرخيصـة علـى أرصفـة المـدن البعيدة. وتعاني النسـاء يوميًا 
 5 إلـى  تصـل  لمسـافات  رؤوسـهن  علـى  الميـاه  جلـب  مـن 

كيلومترات في تلك البيئة القاسية.

القائمـة  التـي زادت آثـار الحـرب  إزاء كل تلـك الصعوبـات 
في مفاقمتها، لم يجد الصندوق حاًل لتخفيف كل ذلك سوى 
االسـتجابة بتدريـب وتشـغيل أفـراد األسـر المسـتفيدة فـي بنـاء 
260 سقاية حصاد مياه أمطار جوار منازلهم، استفاد منها 
حوالـي 2000 شـخص يمثلـون نحـو نصـف إجمالـي سـكان 
تأميـن  فـي  االسـتجابة  بالمنطقـة. وسـاعدت  الخمـس  القـرى 
أشـهر  سـتة  فاقـت  التـي  العمـل  فتـرة  خـالل  والغـذاء  الميـاه 
كمـا اشـترت بعـض األسـر أصـواًل إنتاجيـة سـاهمت فـي دعم 

معيشتها.

يقول حسـن منصور أن أسـرته عانت كثيرًا جراء عجز ابنه 
العامل في مدينة صنعاء عن إرسال تحويالته المالية طوال 
سـتة أشـهر بسـبب آثـار الحـرب علـى عملـه. إال أن »أجـور 
المتنوعـة  الوجبـات  قيمـة  وفـرت  السـقاية  بنـاء  فـي  العمـل 
للمعيشـة عليهـا. وتكفينـا  أغنـام  بهـا ثالثـة رؤوس  واشـترينا 

مياه السقاية لسبعة أشهر في الموسم الواحد.«
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قطاع اإلصحاح البيئي

يسـعى هـذا القطـاع إلـى توفيـر خدمـة الصـرف الصحـي للمسـتفيدين، عبـر شـبكات الصـرف الصحـي ومحطـات المعالجـة لميـاه الصـرف الصحـي، 
وكذلك عبر تحفيز المجتمعات المحلية الريفية من خالل »منهج الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع« لخلق الحاجة الستخدام الحمامات وتغيير 
السـلوك ثم يتبعه أنشـطة لبناء وتحسـين الحمامات. كما تسـعى الوحدة لتأهيل مرافق الصرف الصحي المتضررة من األحداث والنزاعات منذ مطلع 

عام 2011 )حيثما أمكن، وفي حال توفرت التمويالت لذلك(.

التقدم في تنفيذ وتطوير المشاريع. 1
نجاز مشاريع قطاع اإلصحاح البيئي لعام 2017 وتراُكميًا ُح التقدم في تطوير واإ  الجدول أدناه يوضِّ

يع الجدول )9(: التقدم في تطوير وتنفيذ وإنجاز المشار

2011–20172017 البيان

29210عدد المشاريع التي تم تطويرها

3,900,201310,204,403التكلفة التقديرية للمشاريع التي تم تطويرها )دوالر(

13206عدد المشاريع الُمنَجَزة

2,737,09514,140,404التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة )دوالر(

2,702,53914,098,116المنصرف )دوالر( للمشاريع المنجزة

154,2131,477,060المستفيدون المباشرون للمشاريع المنجزة

5051نسبة المستفيدات من اإلناث للمشاريع المنجزة )%(

390,3255,665,590العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة. 2
الجدول )10(: التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة 

2017مؤشر النتائج

المرحلة الرابعة 

)2017–2011(
المخطَّطالُمنَجز

42,643317,892265,000المستفيدون من خدمة الصرف الصحي

223976240التجمعات الخالية من الصرف المكشوف

التقدم في تنفيذ المشاريع بحسب القطاعات الفرعية . 3
الجدول التالي ُيعطي ملخصًا عن المشاريع التي تم تطويرها خالل عام 2017 وتلك التي أنجزت خالل العام وتراُكميًا )2017-2011(.

رة والُمنجَزة  يع الُمطوَّ الجدول )11(: ملخص عن المشار

القطاعات الفرعية

مشاريع تم إنجازها 2017مشاريع تم تطويرها 2017
المشاريع المنجزة 

2017 – 2011

التكلفة التقديرية عدد المشاريع
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 
)دوالر(

التكلفة التعاقدية عدد المشاريع
)دوالر(

00003357,506إدارة المخلفات الصلبة

2216,66862,510,7032810,301,329إدارة المياه العادمة

123,0886129,4811682,202,229التدريب والتوعية
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000061,182,418الحفاظ على المياه والتربة

263,670,643196,432196,432أنشطة بيئية كثيفة العمالة

293,910,399132,736,61620614,139,913اإلجمالي

من الجدول أعاله يتضح أن قطاع اإلصحاح البيئي يشمل القطاعات الفرعية التالية مع مخرجاتها بالنسبة للمشاريع المنجزة خالل الفترة 2011-
:2017

إدارة المياه العادمة: تم إنجاز 28 مشروعًا تحتوي على خطوط للمجاري بطول يقارُب 183 ألف متر، و5,432 غرفة تفتيش ثانوية، . 1
و3,369 غرفة تفتيش رئيسية، و6,507 توصيالت منزلية.

إدارة المخلفات الصلبة: تم إنجاز 3 مشاريع، شملت إنشاء مسلخ لمدينة يريم، وتأهيل مسلخ مدينة حجة، وبناء وتجهيز صالة الحراج . 2
للصيادين في العيص )المسيلة، المهرة(.

التدريـب والتوعيـة: تـم إنجـاز 168 مشـروعًا أغلبهـا مشـاريع حمـالت توعيـة صحيـة بمنهـج الصـرف الصحـي التـام بقيـادة المجتمع. وقد . 3
شملت هذه المشاريع 3,364 حملة توعية. كما تم إعالن 976 تجمُّعًا خاليًا من الصرف المكشوف.

الحفـاظ علـى الميـاه والتربـة: تـم إنجـاز 6 مشـاريع فـي هـذا القطـاع الفرعـي، شـملت المسـاهمة فـي إنشـاء حديقـة السـوق وتشـجيرها فـي . 4
مدينة مأرب، والمسـاهمة في إنشـاء 5 حدائق في المشـهد والمراونة ومدينة العمال والروضة الشـرقية والحشيشـية )في أمانة العاصمة(، 

و3 مشاريع لحماية األراضي الزراعية في حرض والجوف وحضرموت، ومشروع لتغذية حوض صنعاء الضحل.
أنشطة بيئية كثيفة العمالة: تم إنجاز مشروع واحد، وهو خزان عام للري والتشجير في جامعة عمران بسعة 150 مترًا مكعبًا.. 5

مؤشرات الكوليرا

ضربـْت اليمـَن موجتـان مـن مـرض الكوليـرا واإلسـهاالت المائيـة الحـادة: األولـى بـدأت فـي سـبتمبر 2016، ومـا كادت أن تنتهـي فـي مـارس 2017 
حتـى تبعتهـا الموجـة الثانيـة فـي أبريـل 2017 واسـتمرت إلـى نهايـة العـام. وقـد اتخـذ الصنـدوق إجـراءات للمشـاركة الفاعلـة فـي التخفيـف مـن انتشـار 
الكوليـرا. ومـن أهـم هـذه اإلجـراءات إدراُج مكـون التوعيـة بمـرض الكوليـرا فـي جميـع المشـاريع العاملة فـي القطاعات والبرامج، باإلضافـة إلى اختيار 

المجتمعات لنوع األنشطة والتدخالت التي تسهم في الوقاية من هذا المرض )ما أمكن ذلك(. 

والجدول التالي يوضح إسهامات الصندوق في التخفيف من انتشار مرض الكوليرا والوقاية منه.

الجدول )12(: المؤشرات التي تم تحقيقها في مواجهة جائحة الكوليرا 

اإلجمالي 20162017المؤشر

084,21184,211األسر التي تلقت توعية بمرض الكوليرا 

983,8863,984القرى التي شملتها حمالت التوعية 

22,2822,284المتطوعين الذين دربهم الصندوق وقاموا طوعًا بالتوعية

02,5932,593المتطوعات الالتي دربهن الصندوق وقمن طوعًا بالتوعية

02,4272,427المبادرات المجتمعية الذاتية للتخفيف والوقاية من الكوليرا
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اإلطار )5( تدخالت الصرف الصحي تنقذ حياة السكان في عشوائيات عدن

تعهـد محمـد عبـد الولـي الـذي يمتلـك محـل مـواد البنـاء بمنطقـة الشـيخ عثمـان أن ُيدخـل بعـض األلعـاب الترفيهيـة محـواًل الممـرات الخلفيـة 
للمنـازل إلـى حديقـة ألطفـال الحـي الفقـراء بعـد أن ظلـت لعقـود مسـتنقعًا قـذرًا يجمـع ميـاه الصـرف الصحـي الممتلئـة بكافـة أنـواع الجراثيـم 
وبيوض الحشرات الناقلة لألمراض والزواحف الخطرة السيما في ظل حرارة ورطوبة مدينة عدن. كانت مثل تلك المستنقعات تهدد المباني 

بالسقوط وتعّرض صحة وحياة األالف من السكان الذي يعيشون في 4 مناطق سكنية كثيفة.

تقـول الحاجـة عيشـة محمـد )65 عامـًا( »كانـت الحنشـان الصغيـرة وميـاه المجـاري تدخـل بيتنـا دائمـًا ونمـرض بالمالريـا بسـبب البعـوض 
وغياب الصرف الصحي، وبدأت المشكلة تقل اليوم مع بداية مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية.«

وفي حي »عنتر« شـديد الفقير بمنطقة الممدارة، كانت اأُلَسـر التي تعيش في 800 منزل عشـوائي صمَّمت مواقع مطابخها ومراحيضها 
لتجـاِور ممـرات خلفيـة ضيقـة ربطـت أنظمتهـا الصحيـة لتصـب فـي بالعـة مشـتركة تمتلـئ سـريعًا لتطفـح بمخلفاتهـا العادمـة علـى طـول 
نـًة بركـة راكـدة نتنـة مالئمـة لتكاثـر الحشـرات ناقلـة األمـراض، والتـي تدخـل غـرف السـكان لتعبـث بصحـة أجسـادهم وتلـوِّث  الممـرات، مكوِّ

غذاءهم.

في السياق، تؤكد أم توفيق »أصبت بتحسُّس وربو مزمن من االلتهابات الرئوية بسبب الصرف الصحي.«

محمد سلمان أيضًا شكا بأن زوجته أصيبت بالمالريا وخسر من أجل معالجتها الكثير من المال، لكنه عجز عن دفع المزيد.

يؤكد السكان ومنهم المستفيد عبد اهلل نجيب أن نتائج تدخل الصندوق االجتماعي متميزة عن غيرها في ظل الظروف الحالية ألنها تقدم 
نهاء مأساتهم«. حلواًل إنشائيًة طويلة األثر. »وفر الصندوق االجتماعي للفقراء أجور عمل لتحسين وضعهم الغذائي السيء واإ

يشـرح عبـد اهلل ذلـك بـأن الصنـدوق وفَّـر فـرص عمـل كثيـرة كانـت نـادرة بسـبب اآلثـار الحـادة للحـرب، وأدخـل شـبكة صـرف صحـي أسـفل 
الممـرات الخلفيـة وربطهـا بشـبكة الصـرف الصحـي الرئيسـية فـي المنطقـة، وخفَّـض مـن تكاليـف الفاتـورة الصحيـة لألسـر المسـحوقة. بذلـك 

ُيبقي السكان تلك الممرات نظيفة وجافة ليغلقوا أكبر مصدر طالما هدد حياتهم وحياة صغارهم.
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الزراعة 
والتنمية 

يفية الر
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ُيولي الصندوق اهتمامًا خاصًا للتنمية الريفية من أجل المساهمة في 
الحـد مـن الفقـر مـن خـالل عـدة تدخـالت تشـمل تعزيـز نشـر التقنيـات 
قـدرات  وتقويـة  وبنـاء  جودتهـا،  وتحسـين  اإلنتاجيـة  لزيـادة  المالئمـة 
المجتمعـات المحليـة الريفيـة للوصـول لخدمـات الثـروة الحيوانيـة، وكذا 
التنسـيق والتعـاون مـع السـلطة المحليـة، فضـاًل عـن تعزيـز مشـاركة 

المرأة واندماجها في العملية التنموية.

خـالل عـام 2017 تـم تطويـر 28 مشـروعًا بتكلفـة تقـارُب 4 مالييـن 
 3 حوالـي  إلـى  تصـل  تعاقديـة  بكلفـة  مشـروعًا   23 نجـاز  واإ دوالر، 
مالييـن دوالر، ُيتوقـع أن تنجـم عنهـا أكثـر من 119,630 يوم عمل. 
وأنجـز الصنـدوق، خـالل المرحلـة الرابعـة )2011–2017(، 343 
مشـروعًا بتكلفـة تعاقديـة تجـاوزت 32.3 مليـون دوالر، يسـتفيد منهـا 
اسـتفادة مباشـرة أكثـر مـن 315,230 شـخصًا )%48 إنـاث(، وتتولد 

عنها أكثر من 857,800 يوم عمل.

التقدم في تنفيذ وتطوير المشاريع
يع الجدول )13(: التقدم في تطوير وتنفيذ وإنجاز المشار

2011–2017البيان
2017

 28329المشاريع التي تم تطويرها

التكلفة التقديرية للمشاريع التي تم 
51,932,563 3,975,694تطويرها )دوالر(

23343المشاريع الُمنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة 
2,970,82332,346,456)دوالر(

2,962,28832,246,377المنصرف للمشاريع المنجزة )دوالر(

المستفيدون المباشرون للمشاريع 
13,513315,234المنجزة 

نسبة المستفيدات من المشاريع 
5248المنجزة )%(

119,634857,822العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة

يبين الجدول رقم )14( – أدناه – أن المؤشرين األول والثالث قد تم 
تحقيـق الهـدف منهمـا. أمـا المؤشـر الثانـي، فلـم يتسـنَّ إنجـازه بالكامـل 

بسبب الظروف الراهنة وعدم توفر التمويل.
الجدول )14(: التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة 

2017المؤشر
المرحلة الرابعة

)2017-2011(

المخطَّط المنجز

السعة التخزينية للمياه 
المستخدمة في الزراعة 
والشرب )متر مكعَّب(

395,3384,223,0184,206,180

إجمالي مساحة 
األراضي التي ُترَوى 

من مصادر المياه 
)هكتار(

891,1001,100

إجمالي مساحة 
األراضي والمدرجات 

الزراعية التي تم 
تأهيلها )هكتار(

302620478

برنامج تنمية المجتمع
الحـد مـن تدهـور وضـع  فـي  الريفيـة  الزراعـة والتنميـة   تسـهم وحـدة 
األمـن الغذائـي بالمناطـق الريفيـة، وذلـك مـن خـالل تنفيـذ عـدد مـن 
الزراعـي  اإلنتـاج  وزيـادة  تحسـين  إلـى  الهادفـة  التنمويـة  المشـاريع 
والمتمثلـة فـي مشـاريع الميـاه للزراعـة والحفـاظ علـى التربـة... حيـث 
تـم خـالل هـذا العـام اسـتكمال إنجـاز 3 حواجـز تخزينيـة لخـزن الميـاه 
بغـرض الزراعـة واالسـتخدامات األخـرى وبتكلفـة إجماليـة تقـارب 0.7 
مليـون دوالر وسـعتها التخزينيـة اإلجماليـة 464 ألـف متـر مكعـب، 
وبلغـت المسـاحات الزراعيـة المسـتفيدة مـن هذه المشـاريع 89 هكتارًا، 

وعدد المستفيدين 3,435 مزارعًا.

لزيـادة  نتيجـة  الزراعـي  اإلنتـاج  زيـادة  فـي  المشـاريع  هـذه  وأسـهمت 
دخـال محاصيل وأصناف  المسـاحات الزراعيـة المسـتفيدة مـن الري، واإ
جديـدة، وتوفيـر الميـاه لسـقي الحيوانـات ممـا أدى إلى زيـادة في الثروة 
الحيوانية، وكذلك توفير المياه لالسـتقرار والتقليل من الهجرة الداخلية 

للمدن.

  والحواجـز الثالثـة تقـع فـي مناطـق كدنـة )الغربـي، القفلـة، محافظـة 
عمـران(، ووادي القـروش )بنـي أبـو قحـم، بنـي ُنشـر، كعيدنـة، حجـة( 

والرهدة )بيت الزوم، يحير، الرضمة، إب(.

بمحافظـة  القاهـرة  لمديريـة  المنزليـة  الحدائـق  مشـروع  إنجـاز  تـم  كمـا 
تعـز، حيـث تـم تنفيـذ  400حديقـة منزليـة بتكلفـة تقديريـة تبلـغ 222 
الحـرب. وقـد  اسـتفادت منهـا 476 أسـرة متضـررة مـن  ألـف دوالر، 
أسـهمت هـذه الحدائـق بشـكل فاعـل فـي توفيـر االحتياجـات األساسـية 

من الخضار والبقوليات لهذه األسر.

يع الزراعة بآلية األشغال كثيفة العمالة تنفيذ مشار
نتيجة لالزمة الراهنة بالبالد وتدهور الوضع المعيشي للسكان بسبب 
بتنفيـذ  الزراعـة  قامـت وحـدة  العمـل،  الحـرب والنـزوح وانعـدام فـرص 
مشـاريع طارئـة تهـدف إلـى توفيـر فـرص عمـل للنازحيـن والمتضرريـن 
الخاصـة  لالزمـة  الطارئـة  االسـتجابة  خطـة  ضمـن  األزمـة  مـن 
بالصندوق، حيث تم خالل هذا العام إنجاز 3 مشاريع وبتكلفة تصل 
إلى 378 ألف دوالر، فيما ال يزال 29 مشـروعًا تحت التنفيذ وبكلفة 

تقديرية تتجاوز 4 ماليين دوالر.

ويمكن تلخيص ما تم إنجازه في كل المشاريع في الجدول التالي:

2,744عدد األسر المستفيدة من النقد 

5,058عدد العاملين

2,910عدد العاملين شباب وشابات

930عدد العاملين إناث

1,409عدد العاملين النازحين

8,476عدد المستفيدين من الخدمة

86,309عدد أيام العمل

188السعة التخزينية للمياه )م3(

806إعادة استصالح األراضي الزراعية )هكتار(
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برنامج االدخار واإلقراض

تـم خـالل هـذا العـام االنتهـاء مـن تدريب 19 مجموعـة من مجموعات 
الباحـة  طـور  مديريـات  فـي  تشـكيلها  تـم  التـي  واإلقـراض  االدخـار 
والمضاربـة وراس العـارة علـى المهـارات الماليـة واإلداريـة فـي إنشـاء 
مجموعـات االدخـار واإلقـراض. كمـا تـم توزيـع 17 صندوقـًا حديديـًا 
كحافظـة لمدخـرات المجموعـات فـي هـذه المديريـات. كما تم اسـتكمال 
تدريـب المجموعـات فـي مديريتـي المقاطـرة والقبيطـة علـى المهـارات 

المشار إليها.

وتم أيضًا استكمال جمع المعلومات والبيانات عن أنشطة مجموعات 
)ODK( االدخـار واإلقـراض باسـتخدام اسـتبيان فـي الموبايـل الذكـي

 4 مـن  مديريـة   14 فـي  مجموعـة   118 إلـى  الوصـول  تـم  حيـث 
نتائـج  وكانـت  المحويـت(.  حجـة،  الحديـدة،  )صنعـاء،  محافظـات 

التحليل االتي:

94 مجموعة مازالت قائمة ونشطة.  »

بلـغ  المـدرة للدخـل )لـكل المجموعـات(  القـروض  إجمالـي عـدد   »
111 قرضًا بمبلغ 6.3 مليون لاير.

كان  الواحـدة(  )للمجموعـة  للدخـل  المـدرة  القـروض  متوسـط   »
66,727 ريااًل.

الدراسـة27.5   فـي  المشـمولة  للمجموعـات  االدخـار  إجمالـي   »
مليون لاير.

متوسط االدخار للمجموعة 292,776 ريااًل.  »

وبنـاء علـى نتائـج التحليـل تـم إعـداد تصـور نهائـي بتقديـم ِمَنـح   »
مالية للمجموعات القائمة والنشطة.

كمـا تـم عمـل زيـارات متابعـة للمجموعـات المشـكلة فـي محافظـة   »
والحديـدة  المحويـت  محافظـات  فـي  المجموعـات  وبعـض  صنعـاء 
وحجـة. ومـن خـالل المتابعـة تبيـن أن معظـم المجموعـات مسـتمرة في 

نشاطها رغم ظروف األزمة الراهنة.

تـم  التـي  المجموعـات  بيانـات  إدخـال  مـن  االنتهـاء  كذلـك  وتـم   »
إنشاُؤها في المشروع إلى نظام المعلومات الخاص بالوحدة.

اإلطار )6( وابتسمت الحياة من جديد في مقبنة

قـدم الصنـدوق تدخـاًل لتخفيـف حـدة الفقـر فـي منطقـة العـورا 
تعـز( مـن خـالل مشـروع  )أخـدود األسـفل، مديريـة مقبنـة، 

إعادة تأهيل آبار مياه الشرب والمدرجات الزراعية.

 ويشـمل المشـروع الـذي تـام بآليـة النقـد مقابـل العمـل بتكلفـة 
بلغـت 471 ألـف دوالر، مكونـات إعـادة تأهيـل اآلبار وبناء 

المدرجات الزراعية وبناء الحدائق الغذائية المنزلية.

المستفيد من المشروع يوسف يحيى تخلص من معاناته بعد 
أن عمل مع زوجته في حديقته المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، 
حصـل علـى أجـره وتمكـن مـن شـراء الغـذاء ألسـرته. يقـول 
يوسـف “جاء المشـروع وكنا سعداء بالمشاركة فيه، وتغلبنا 
علـى مشـاكل معيشـية هامـة، فقـد دعمنـا أصلـح الصندوق 
نشـاء  االجتماعـي فـي إصـالح آبارنـا وأراضينـا الزراعيـة واإ

حدائقنا وتزويدنا بالبذور واإلرشاد الذي نحتاجه “.

حصـل يوسـف مـن التدخـل علـى فائدتيـن، فقـد اسـتفاد مـن 
أجـور عملـه فـي شـراء الغذاء واسـتفاد من حديقـة منزله التي 
ذاتيـا مـن  لتكتفـي األسـرة  احتياجـات  الحديقـة علـى  تحتـوي 
أجـرة  »حصلـت  ذلـك  عـن  وأعـرب  األساسـية،  الخضـروات 
عملـي مبلـغ 81,000 لاير، اشـتريت بهـا كل احتياجـات 
أسـرتي مثـل الدقيـق واألرز والسـكر والشـاي والملـح وزيت 
الطبـخ والمالبـس ألطفالـي “. وبتنـا اآلن نحصـد مجموعة 
متنوعـة مـن الخضار مـن حديقتي مثل البقوليات والكوسـا 
زوجتـي  تشـعر  والجرجيـر.  والفلفـل  والطماطـم  والباميـة 

وأطفالي اآلن بالسعادة بعد المعاناة من أزمة خانقة “.

الصنـدوق  مـن  المدعـوم  التدخـل  أن  أيضـا  يوسـف  وأكـد 
االجتماعـي للتنميـة فـي المنطقـة قـد خفـف مـن العديـد مـن 
مشـاكل األسـر التي انتشـرت بسـبب البطالة وأسـباب أخرى.  
لقـد انشـغلت العائـالت بأعمال الحديقـة المنزلية، »لقد خّفف 
والقلـق  والبطالـة  الفقـر  مثـل  كثيـرة  مشـاكل  مـن  الصنـدوق 
لألسر الضعيفة بفضل اهلل أواًل ثم بفضل مشاريع الصندوق 

االجتماعي للتنمية”.

وقـد دعـم المشـروع 155 أسـرة بأنشـطة خلقـت 7,863 يـوم 
عمل، منها 3,877 يومًا )%49( للنساء.
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يب  التدر
والدعم 

المؤسسي
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 تهـدُف التدخـالُت فـي قطاَعـْي التدريـب والدعـم المؤسسـي إلـى تقديـم 
والمؤسسـية  البشـرية  القـدرات  وبنـاء  التدريـب  خـالل  مـن  الخدمـات 
المجتمعيـة، وصغـار  واللجـان  مـن االستشـاريين،  الصنـدوق  لشـركاء 
المقاوليـن، والفنييـن، والسـلطات المحلية، والمنظمـات غير الحكومية، 
بأهـداف  أنشـطتهم  ترتبـط  والذيـن  الـخ،  الحكوميـة...  والمؤسسـات 

الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

ويشـتمل نشـاط هـذه الوحـدة التنفيذيـة علـى قطاَعـْي التدريـب والدعـم 
المؤسسي، وبرنامج التدخل المتكامل.

يع 1 .  التقدم في تطوير وتنفيذ المشار

للتدخـل  واحـد  مشـروع  )منهـا  العـام  خـالل  مشـروعًا   67 تطويـر  تـم 
المتكامل(. وبلغ عدد المشاريع في قطاع التدريب 23 مشروعًا، وفي 

قطاع الدعم المؤسسي 43 مشروعًا.

رة والمـُـنَجَزة يع المطوَّ الجدول )15(: المشار

2011–20172017البيان

 67783المشاريع التي تم تطويرها

التكلفة التقديرية للمشاريع 
 9,308,70457,899,549التي تم تطويرها )دوالر(

65832المشاريع الُمْنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع 
3,354,45035,653,458الُمْنَجَزة )دوالر(

المنصرف للمشاريع الُمْنَجَزة 
3,308,23835,510,732)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
41,685438,980للمشاريع الُمْنَجَزة

نسبة المستفيدات من 
4946المشاريع الُمْنَجَزة )%(

العمالة الفعلية المؤقتة )يوم 
77,8361,370,870عمل(

2 . التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة 

       حدث تقدم في المؤشرات في مجاالت التدخالت المختلفة والواردة بياناتها في الجدول أدناه 

يب والدعم المؤسسي المرحلة الرابعة  الجدول )16(: التقدم في تحقيق مؤشرات التدر

المنجز في مؤشر النتائج
2017

 المرحلة الرابعة
)2017-2011(

المخطَّطالُمنَجز

7515,0674,516مجالس القرى / تعاون القرى

المتطوعين الشباب الذين دربهم الصندوق في مجاالت مختلفة )حسب النوع 
االجتماعي(

1,0121,8991,037ذكور

9651,668802إناث

4205,5425,372أعضاء السلطة المحلية الذين دربهم الصندوق في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية

9337,6786,945األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق

05555المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

85850السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

1832,0151,932لجان المستفيدين المشكلة والمدربة

6406401,000الشباب الحاصلين على فرص عمل ضمن أنشطة برنامج التمكين: معدل 40 يوم عمل 

540540600المبادرات المجتمعية المدعومة والمنفذة

464-0القرى المستهدفة -تدخل متكامل

162-554أعضاء اللجان التنموية التي تم إنشاؤها وتدريبها -تدخل متكامل

1,602-3,792األفراد الذين تم تدريبهم في المجاالت التعليمية الفنية والزراعية 
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يع المطورة والمنجزة  الجدول )17(: المشار

القطاع 

مشاريع تم تطويرها 

2017

مشاريع تم إنجازها

2017 
المشاريع المنجزة )2017-2011(

عدد 
المشاريع 

التكلفة التقديرية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة التعاقدية 
)دوالر(

231,595,394311,752,02943112,108,772التدريب

437,702,31019913,19921812,374,705الدعم المؤسسي

111,00015689,22218311,169,981التدخل المتكامل

679,308,704653,354,45083235,653,458اإلجمالي

 تـم تطويـر 67 مشـروعًا خـالل العـام، منهـا 23 مشـروعًا فـي قطـاع 
التدريـب و43 مشـروعًا فـي قطـاع الدعـم المؤسسـي ومشـروع واحـد 
للتدخـل المتكامـل، بينمـا وصـل عـدد المشـاريع المنجزة خـالل المرحلة 

الرابعة 832 مشروعًا بتكلفة تعاقدية 35,7 مليون دوالر.

يع   3 -وضع تنفيذ المشار

  تضمنـْت قطاعـاُت التدريـب والدعـم المؤسسـي والتدخـل المتكامـل 
عددًا من األنشطة خالل العام نوجزها فيما يلي:

برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية 

 يهـدُف البرنامـُج إلـى تمكيـن السـلطات والمجتمعات المحلية من تبنِّي 
تخطيط تشـاركي يتماشـى مع المصادر المحلية المتاحة، وبما يتالءم 
مـع السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة. كمـا يهـدُف إلـى رفـع 
المحليـة  السـلطات  بيـن  العالقـات  وتعزيـز  المجتمـع  مشـاركة  وتيـرة 
ومجتمعاتهـا فـي اتجـاه اسـتعادة العمـل التعاونـي للمسـاعدة فـي تعظيـم 
منفعـة رأس المـال االجتماعـي. وخـالل عـام2017، شـملت أنشـطة 

برنامج التمكين ما يلي:

تشـكيل وتفعيـل مجالـس تعـاون القـرى: قـام البرنامج بتسـهيل تشـكيل 
وتفعيـل751  مجلـس تعـاون قـرى ودعـم تطويـر748  خطـة تكيُّـف 
التدريـب  فـي  وانخـرط  مختلفـة.  محافظـات   8 تتبـع  مديريـة   20 فـي 
6,742 عضـوًا ضمـن 751 مجلـس تعـاون قـرى )منهـم 50  امـرأة(. 
هـذا باإلضافـة إلـى تدريـب410  مـن أعضاء السـلطة المحلية في18  

مديرية.

مـن  والمدربـة  المشـكلة  القـرى  تعـاون  مجالـس  الذاتيـة:  المبـادرات 
قبـل البرنامـج نفـذت2,396  مبـادرة ذاتيـة فـي 49 مديريـة تتبـع 14 
يمنـي  لاير  مليـون   383 حوالـي  التقديريـة  التكلفـة  وبلغـت  محافظـة، 

وبتمويل وتنفيذ كامل من قبل المجتمعات الريفية.

مبـادرات مدعومـة لمشـاريع مجتمعيـة صغيـرة: يدعـم هـذا النـوع مـن 
تتطلـب  والتـي  التحتيـة،  للبنيـة  مجتمعيـة صغيـرة  مشـاريع  المبـادرات 
مـوارد ماليـة إضافيـة لمسـاهمات المجتمـع والتـي تركـز علـى المـوارد 
المحلية المتاحة. وقد استغل الصندوق بعض موارده ليساوي مساهمة 

المجتمـع مـن خـالل مـواد عينيـة فـي معظمهـا. وخـالل عـام 2017 
التمكيـن540  مشـروعًا مجتمعيـًا صغيـرًا، وتمثلـت40   دعـم برنامـج 
مبـادرة فـي التدريـب على المهـارات الحياتية. وبلغت التكلفة اإلجمالية 
 647 حوالـي  الصغيـرة  المجتمعيـة  المشـاريع  فـي  الذاتيـة  للمبـادرات 
مليون لاير يمني، سـاهم الصندوق في %40 منها، بينما كانت نسـبة 
مسـاهمة المجتمعـات حوالـي %60، وتوزعـت هذه المشـاريع الصغيرة 
والطـرق   ،)144( والميـاه  مشـروعًا(،   )161 التعليـم  قطاعـات  بيـن 
الريفية )108(، والصحة )21(، والصرف الصحي )28(، والتدريب 

على المهارات الحياتية )78(.

يتولـى  التعافـي:  وتخطيـط  المديريـة  فـي  المحليـة  السـلطة  دعـم 
»تعزيـز  بمشـروع  والخـاص  الرشـيد  الحكـم  مكـون  تنفيـذ  الصنـدوق 
التكيف الريفي في اليمن« والممول من قبل االتحاد األوروبي بواسطة 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة. وكجزء من ذلك، شمَل دعُم برنامج 
التمكيـن  8مديريـات فـي 4 محافظـات لتبنـي تخطيـط التعافـي علـى 
مسـتوى المديريـة، وكـذا تعزيـز التكيـف الريفـي علـى مسـتوى القريـة. 
وشملت المديريات المستهدفة لودر وخنفر )في محافظة أبين(، وتبن 
وحبيـل جبـر )محافظـة لحـج(، والزهـرة وباجـل )الحديـدة(، وبنـي قيـس 
تعـاون  بمجالـس  الخاصـة  التكيـف  ومثلـت خطـط  )حجـة(.  وكعيدنـة 
القرى أحد المخرجات الرئيسية لخطط التعافي التي تم اعتمادها على 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  وبمشـاركة  للمحافظـة  اإلداري  المسـتوى 
إلـى  الخطـة  وتهـدف  المحافظـات.  هـذه  جامعـات  فـي  واألكاديمييـن 
اسـتيعاب احتياجـات المجتمعـات المحليـة وكـذا المعرضيـن للمخاطـر 
والذيـن تأثـروا باألزمـة فـي القطاعـات الرئيسـية األربعـة )وهـي البنيـة 

التحتية والتنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية(.

تبيـن  حيـث  النسـاء،  تمكيـن  علـى  البرنامـج  يعمـل  النسـاء:  تمكيـن 
فـي  للنسـاء  النشـطة  المشـاركة  المسـتهدفة  المديريـات  فـي  بوضـوح 
تشكيل مجالس تعاون القرى وكذا في تنفيذ أنشطة المساعدة الذاتية. 
وهـذا واضـح أيضـًا فـي عضويـة مجالـس تعـاون القـرى، حيـث تحتـل 
النسـاء %50 مـن مقاعـد األعضـاء المنتخبيـن. وفـي عـام2017 ، 
فـإن مـن مجمـوع 6,700  عضـو مجالـس تعـاون القـرى الذيـن جـرى 
تدريبهـم كانـت نسـبة النسـاء %50، وقـد شـاركن فـي تطويـر خطـط 
التكيـف. هـذا باإلضافـة إلـى إشـراكهن فـي مرحلـة تصميـم المشـروع 



ير السنوي 2017 الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر 30

وخطـة تطويـر القريـة وفـي االجتماعـات االستشـارية والتـي يتم تنفيذها 
من قبل فرق مشتركة من الذكور واإلناث من ميسري برنامج التمكين 
الشـباب، وتفصـل نتائـج ذلـك فـي خطـة القريـة. كمـا تحصـل النسـاء 
علـى تدريبـات مهاريـة اسـتجابة ألولوياتهـن المعبـرة عنهـا. ففـي خـالل 
فتـرة التقريـر تـم تدريـب أكثر من200  امرأة في الخياطة والصناعات 

الغذائية والعطور والتجميل.

استجابة مجالس تعاون القرى لوباء الكوليرا: كانت استجابة برنامج 
التمكيـن كبيـرة جـدًا عنـد انتشـار وبـاء الكوليـرا فـي اليمـن خـالل عـام 
2017، وأنشـأ البرنامـج إطـارًا مجتمعيـًا يمكـن أن يكـون منبـرًا حيويـًا 
للتكيـف المجتمعـي واالسـتجابة للصدمـات والمخاطـر التـي قـد تشـكل 
ضـررًا علـى المجتمـع. وبهـذا الصـدد، كانـت اسـتجابة مجالـس تعـاون 
القـرى كبيـرة وتـم تنفيـذ أنشـطة عديـدة، كمـا قامـت المجالـس بجهـود 
تشـجيعية أثنـاء فتـرة االنتشـار المفاجـئ للوباء. ومـن مجمـوع 5 آالف 
مجلـس تعـاون قريـة لعـب معظمهـا دورًا قياديـًا كوسـطاء تغييـر وقدمـوا 
منبـرًا موثوقـًا لـوكاالت اإلغاثـة فـي الجهـود الراميـة إلبقـاء تأثيـر خطر 

الكوليرا في حده األدنى في مجتمعاتهم.

برنامج روافد 

كـي  الريفيـة  المناطـق  مـن  الجامعـات  خريجـي  يؤهـل  البرنامـج  هـذا 
يصبحـوا مناصريـن للتنميـة االجتماعيـة فـي مناطقهـم. وينفـذ البرنامـج 
أنشـطة متعـددة، بعضهـا ذات عالقـة باألشـغال كثيفـة العمالـة وفـرص 
مـن   83 تدريـب  العـام  خـالل  والفعاليـات  األنشـطة  شـملت  العمـل. 
البحـث  دورة  فـي  البرنامـج  اإلنـاث( ضمـن  مـن   52 )منهـم  الشـباب 
السـريع بالمشـاركة ودورة النقـد مقابـل العمـل، باإلضافـة إلـى التواصـل 
مع 1,450 شخصًا من خريجي البرنامج والحصول على المعلومات 

التالية:

عمـل  فـرص  علـى  حصلـوا  روافـد  شـباب  مـن  شـخصًا   28  »
طويلـة، منهـم تسـع إنـاث )عقـود طويلـة األجـل( مـع عدد مـن الجهات 

والمؤسسات المحلية والدولية.

عمـل  فـرص  علـى  حصلـوا  روافـد  شـباب  مـن  شـخصًا   393  »
قصيرة، منهم 178 من اإلناث مع منظمات مختلفة.

تنفيـذ  فـي  روافـد  برنامـج  خريجـي  مـن  شـخصًا  مشـاركة170    »
161 مبادرة ذاتية شبابية بتكلفة إجمالية تصل إلى 22.8 مليون لاير 

في عدة تدخالت.

فـي  ومسـاعدتهم  اإلغاثـة  وبرامـج  النازحيـن  خدمـة   »
إلـى  إيوائهـم، إضافـة  بالحـرب والصـراع، وتسـهيل  المتأثـرة  المناطـق 
وحمـالت  توعيـة  وحمـالت  تدريبـات  منهـا  تنمويـة  مبـادرات  تنفيـذ 
صـالح  صـالح شـبكات ميـاه الشـرب، واإ نظافـة وغـرس أشـجار البـن واإ
فـي محـو األميـة، تغطيـة بعـض  المـدارس، تدريـس  أثـاث عـدد مـن 
مـن  تعانـي  التـي  المـدارس  مـن  عـدد  فـي  الدراسـية  الموضوعـات 
السـيارات. طـرق  إصـالح  المـاء،  بـرك  إصـالح  المعلميـن،   نقـص 

برنامج التدخل المتكامل

للفقـراء مـن خـالل  إلـى تحسـين الظـروف المعيشـية  يهـدف البرنامـج 
هـذه  مثـل  إلـى  الوصـول  فـرص  وزيـادة  األساسـية  الخدمـات  تحسـين 
الخدمات. تم خالل العام تنفيذ عددًا من األنشـطة منها زراعة حقول 
إلـى جانـب  القطـن، وتنفيـذ زيـارات ميدانيـة لحقـول الخضـار، وذلـك 
تدريـب 40 مـن ميسـرات محـو األميـة والتعليـم المجتمعـي فضـاًل عـن 
القيـام بزيـارات متابعـة للمتدربيـن فـي مجـال رعايـة صحـة الحيـوان، 
وكذا زيارات متابعة للنساء الالتي تم تدريبهن على الخياطة والتطريز 
إلـى توفيـر أدوات  اليدويـة، باإلضافـة  والمهـارات الحياتيـة واألشـغال 
االسـتالم  تـم  كمـا  البيطريـة.  واألنشـطة  الحيـوان  لرعايـة  ومسـتلزمات 
 100 واسـتكمال  نشـاء  واإ البلـس  بركـة  توسـعة  لمشروعـَـْي  االبتدائـي 

سقاية خاصة )عزلة بني علي، ملحان، المحويت(.

ونفذ الصندوُق كذلك أعمال صيانة لقنوات الري التي تأثرت بإعصار 
تشـابال، وذلـك بالتنسـيق بيـن برنامـج النقـد مقابـل العمل ولجنـة التنمية 

المحلية )مركز ميفع، بروم ميفع، حضرموت(.

وضمن مشروَعْي الدراسة االجتماعية واالقتصادية لجيوب الفقر )في 
أمانـة العاصمـة، صنعـاء( والمرحلـة التحضيرية السـتهداف 5 مناطق 
تقـع فيهـا هـذه الجيـوب، تـم تنفيـذ عدد مـن الورش، منها ورشـة إلعداد 
موجهـات وشـروط مرجعيـة لهـذه الدراسـة، وأخـرى خاصـة بالباحثيـن 
الميدانيين استهدفتـ 30 استشاريًا واستشارية )منهم 10 من اإلناث(. 
التنفيذيـة السـتهداف  والوحـدة  المحليـة  السـلطة  مـع  التنسـيق  تـم  كمـا 

مناطق ذوي الدخل المحدود للبدء بتنفيذ الدراسة والمشروع.

يين يب االستشار تدر

مـن خـالل تدريـب االستشـاريين يهـدف الصنـدوق إلـى تعزيـز المـوارد 
البشـرية التـي يتـم االحتيـاج لهـا للتنفيـذ وضبـط الجـودة. وقـد انخـرط 
المئات من المحركين للمجتمع في أنشطة بناء القدرات، وحصلوا بعد 

ذلك على فرص عمل لتعزيز نوعية المشاريع المنفذة في الميدان.

استشـاري،  مـن1,000   أكثـر  الصنـدوق  درب   2017 عـام  وفـي 
معظمهـم مـن فئـة الشـباب بهـدف تعزيـز مهاراتهـم ومعارفهـم التنمويـة 
والعمليـة، وتعزيـز فرصهـم للحصـول علـى أعمـال استشـارية أو فرص 

عمل.

المشاركة المجتمعية

لتعزيـز  الصنـدوق  فـروع  مسـاندة  المجتمعيـة  المشـاركة  قطـاع  يتولـى 
مشاركة المواطنين في جميع أنشطة الصندوق الميدانية، وذلك كحق 

مكفول للمواطنين أنفسهم وكذا للمساعدة في تيسير تنفيذ المشاريع.

وخـالل العـام تـم تشـكيل وتدريـب 183 لجنـة مسـتفيدين. وهـذه اللجان 
باإلضافـة  التنفيـذ،  عمليـة  وتيسـر  الصنـدوق،  أمـام  المجتمـع  تمثـل 
اللجـان،  تشـكيل  مـع  وتوازيـًا  المجتمعيـة.  المسـاَءلة  فـي  دورهـا  إلـى 
الصنـدوق. وهـذه  فـروع  فـي جميـع  تشـاركية  122دراسـة  إجـراء   تـم 
الدراسـات تسـاعد علـى تحديـد أولويـات المجتمعـات المسـتهَدفة التـي 
تعتمـد عليهـا فـروع الصنـدوق فـي إقـرار أولويـات المشـاريع التـي سـيتم 

تمويلها وتنفيذها.
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اإلطار )7( لوحة َجَمالية من مشروع تشغيل الشباب

ناثـًا المرحلـة األولـى مـن مشـروع تشـغيل الشـباب فـي التفعيـل المجتمعـي  بصـورة رائعـة وبنجـاح كبيـر نفـذ 30 مـن شـباب روافـد ذكـورًا واإ
والتماسك االجتماعي بمديرية ذيبين )محافظة عمران(.

عنوان المرحلة: التفعيل المجتمعي وتحديث خطط المبادرات الذاتية

وفعـاًل كان تفعيـاًل حقيقيـًا للمجتمعـات المحليـة بـكل قـرى المديريـة، وكان التدريـب حافـزًا ودافعـًا قويـًا لمجالـس القـرى )األطـر المجتمعيـة 
التـي يعتبرهـا برنامـج التمكيـن أغلـى مخرجاتـه وأكثرهـا اسـتدامة وفاعليـة. وصـارت ثـروة مجتمعيـة تحـرك المجتمعـات فـي مختلـف الظـروف 
مهمـا كانـت الظـروف صعبـة وغيـر مالئمـة، حيـث ظلـت هـذه المجالـس رافـدًا تنمويـًا لمجتمعاتهـا وسـاندًا قويـًا لمختلف الجهـات والمنظمات 

التنموية(.

لقـد نفـذ شـباب روافـد برنامـج التفعيـل بصـورة رائعـة، وانطلقـت المجتمعـات تواصـل مبادراتهـا الذاتيـة، حيـث نفـذت أثناء العمـل الميداني 90 
مبادرة ذاتية تصل تكلفتها الذاتية إلى مبلغ يتجاوز 3 ماليين لاير.

وفي التفعيل أيضًا، تم تحديث خطط المبادرات الذاتية لمجالس القرى بما يعكس األولوية للمبادرات التي تعالج األوضاع التنموية الحالية 
وتستعيد الخدمات وتحافظ عليها.

قرار  كما أعدت المجالس طلبات تمويل مبادرات مجتمعية متنوعة من كل القرى وتم تقديمها للهيئة اإلدارية بالمجلس المحلي لمناقشتها واإ
مـا يوافـق الشـروط والمعاييـر منهـا وبحسـب نصـوص قوانيـن السـلطة المحليـة بخصـوص المبـادرات التعاونيـة التـي وردت فـي الباب التاسـع 

من الالئحة التنفيذية.

ناثـًا( فـي التنفيـذ معلنيـن للجميـع أن دماء الشـباب قادرة على بناء الوطـن والتخفيف من معاناته،  فـي مرحلـة التفعيـل تألـق الشـباب )ذكـورًا واإ
ومعبريـن عـن سـعادتهم بهـذه الفرصـة التـي منحهـا لهـم الصنـدوق االجتماعـي للتنميـة فـي هذه الظـروف الصعبة، خاصـة وان معظمهم منذ 
تخرجهـم مـن الجامعـة لـم يجـد فرصـة عمـل أو أي مصـدر دخـل يعينـه علـى مواجهـة صعوبـات الحيـاة التـي وقفـت أمامـه فـي أول مراحـل 

عمره.

انطلقـت المجتمعـات بعدهـا فـي تجهيـز مبادراتهـا المجتمعيـة رغـم صعوبـة الظـروف، فهـذه المبـادرات شـيء عظيـم بالنسـبة لهـم، والتدخالت 
رغم صغرها إال أنها تعالج إشكاالت تنموية كبيرة... فمنهم من يبني فصاًل أو اثنين ليستكمل تشييد مدرسته، ومنهم من ينفذ جدرانًا ساندًة 
ومساحاٍت ساكبًة لحواجَز مائيٍة ربما كانت ستتضرر لوال تنفيذ هذه المبادرات، ومنهم من يرصف أجزاء من الطرق الوعرة في منطقته... 
والمبادرات متنوعة في مجال التعليم واألنشطة المدرسية وتشجيع الفتاة على مواصلة التعليم، أو ترميم وتأثيث مساكن المعلمين القادمين 

من خارج المنطقة.

إنَّ هذه المبادرات تحقق استعادة الخدمات، وَتْجَمع األهالي في أنشطة مشتركة تساهم في تحقيق التآلف واالستقرار والسلم االجتماعي.

محمد الحدمة )ضابط برنامج التمكين في فرع عمران(
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التراث 
الثقافي
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تسـاهم تدخـالت قطـاع التـراث الثقافـي فـي الجهـود الوطنيـة للحفـاظ 
علـى المـوروث الثقافـي الغنـي والمتنـوع للبلـد مـن خـالل الحفـاظ علـى 
األصـول الثقافيـة التـي تتمتـع بقيمـة أثريـة وتاريخية وفنيـة عالية، وكذا 
عبـر اإلسـهام فـي بنـاء القـدرات الوطنيـة فـي هـذا المجـال، والحفـاظ 

على الحرف والمهن اليدوية التقليدية.

وخـالل العـام، توقَــَّف العمـُل فـي معظـم المشـاريع تحـت التنفيـذ بسـبب 
توقُــّف التمويـالت والظـروف التـي تمـر بهـا البـالد. وبالرغـم مـن ذلـك، 

استمر القطاع في تنفيذ عدد من التدخالت.

يع 1 -التقدم في تنفيذ وتطوير المشار

النقـد  بآليـة  معظمهـا  مشـروعًا   23 تطويـر  تـم   2017 عـام  خـالل 
مقابـل العمـل بتكلفـة تقـارُب 2.4 مليـون دوالر، ُيتوقـع أن تنجـم عنهـا 
حوالـي 35,540 يـوم عمـل. وأنجـز الصندوق، خالل المرحلة الرابعة 
 18.5 تجـاوزت  تعاقديـة  بتكلفـة  مشـروعًا   84  ،)2017–2011(
 86,230 مـن  أكثـر  مباشـرة  اسـتفادة  منهـا  يسـتفيد  دوالر،  مليـون 
شخصًا )%41 إناث(، وتتولد عنها أكثر من 718 ألف يوم عمل.

يع  الجدول )18(: التقدم في تطوير وتنفيذ وإنجاز المشار

2011 – 2017البيان
2017

 23109المشاريع التي تم تطويرها

التكلفة التقديرية للمشاريع التي تم 
 2,350,692تطويرها )دوالر(

21,914,707

884المشاريع الُمنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع المنجزة 
880,36418,510,294)دوالر(

878,73718,486,663المنصرف للمشاريع المنجزة )دوالر(

المستفيدون المباشرون للمشاريع 
5,43686,234المنجزة 

نسبة المستفيدات المشاريع المنجزة 
)%(2741

35,539718,103العمالة الفعلية المؤقتة )يوم عمل(

التقدم في تنفيذ مؤشرات المرحلة الرابعة 

المؤشر
 المرحلة الرابعة

)2017–2011(

المخطَّطالُمنَجز

البنَّاؤون الَمَهرة الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا 
817520مهارات

الكوادُر الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات 
)مهندسون معماريون، متخصِّصون في اآلثار، 

مهندسون(
280250

المواقُع والمعالُم األثرية التي تم توثيقها 
6350والمحافظة عليها

مشروع ترميم وصيانة الجامع الكبير بصنعاء

المؤسـفة  األوضـاع  باسـتمرار  كثيـرًا  المشـروع  أعمـال  تأثـر  اسـتمر 
البـالد وتوقـف المخصصـات الماليـة. وبالرغـم مـن ذلـك، تمكَّـن  فـي 
الصنـدوق مـن توفيـر مخصصـات ماليـة بسـيطة نجحـت فـي تأميـن 
غـالق مواقـع األعمـال المفتوحـة مـع تأميـن ممتلـكات المشـروع مـن  واإ
المـواد واألدوات وفـق خطـة طـوارئ أُعـدت مسـبقًا إلـى جانـب تنفيـذ 

بعض األعمال الهامة وذات الحساسية الخاصة. 

عـادة تهيئـة مواقـع  خـالل عـام 2017 تـم إعـداد خطـة لعـودة العمـل واإ
العمـل ومكتـب المشـروع بمـا فـي ذلـك الترتيبـات اللوجسـتية واإلداريـة 
والماليـة مـع توفيـر المـواد الالزمـة السـتئناف العمـل واسـتدعاء رؤسـاء 
الفـرق لوضـع خطـط فتـح العمـل وفـق الظـروف المسـتجدة وبالتواصـل 
والتنسيق مع القائمين على الجامع. كما تمت فحص وتامين وصيانة 
أسـطح الجامـع وقبـة الزيـت وتقضيـض المناطـق التـي فتحـت لمعالجة 
األسـقف الخشـبية وتنفيـذ الخدمـة النهائيـة ألعمـال القضـاض المنفـذة 
صـالح العقـود المتضـررة إنشـائيًا فـي  سـابقًا، باإلضافـة إلـى ترميـم واإ
المربـع الجنوبـي الغربـي مـن الجامـع وعددهـا سـتة وذلـك بعـد عمـل 
لـكل  الدقيـق  الهندسـي  والرفـع  التوثيـق  جـراء  واإ المناسـبة  التدعيمـات 
تفاصيلهـا المعماريـة بمـا فـي ذلـك التوثيـق بالتصويـر مـع بنـاء نمـاذج 
الحلـول  وتقريـر  الحالـة  دراسـة  بهـدف  األبعـاد  ثالثيـة  رقميـة  محـاكاة 
المناسبة. كما تم ترميم ما تبقى من بعض األسقف التي توقف العمل 
فيهـا مـع فحـص األعمـال السـابقة وشـمل العمـل كذلـك إصـالح بعض 
القصـف  أعمـال  بسـبب  تأثـرت  التـي  الخشـبية  المصندقـات  وحـدات 
التـي طالـت مناطـق قريبـة مـن الجامـع. وتـم توريـد األخشـاب الالزمـة 
ألعمـال الجسـور الخشـبية وتجهيزهـا. كمـا تمت معالجـة أرضيات في 
أماكـن عـدة، وأخشـاب المكتبـة الغربيـة، وقنـوات التصريـف، وأعمـال 
جراء فحص شامل لألسقف... باإلضافة  تالبيس في عدة مناطق، واإ
إلـى عمـل التمديـدات الكهربائيـة لجـدران وأرضيـات المربـع الجنوبـي 
الغربـي للجامـع ومواصلـة الدراسـات المعماريـة والمقترحـات والحلـول. 
كمـا تـم إعـادة فتـح المعـرض التوعـوي للـزوار للتعـرف علـى المشـروع 
بغرض رفع مستوى الوعي والتعريف بطبيعة األعمال التي تتم داخل 

الجامع.

مشروع تحسين الوضع البيئي لمدينة عمران القديمة

صالح األجزاء الهابطة والمكسرة  تم في هذا المشروع إعادة رصف واإ
عـادة تشـغيل  القديمـة وتنظيـف واإ فـي شـوارع وممـرات مدينـة عمـران 
وفتـح وصيانـة غـرف تفتيـش المطمـورة تحـت األرض لتصريـف ميـاه 
األمطـار التـي تتجمـع مـن سـاحات وأحيـاء المدنيـة إلـى السـائلة خـارج 
السور ورفع مخلفات المباني واألتربة بما في ذلك القمامة من شوارع 
لمخلفـات  خصيصـًا  صنعـت  قمامـة  براميـل  وتوفيـر  المدينـة  وأحيـاء 
الفرامـات، باإلضافـة إلـى تحسـين المدخـل الجنوبي للمدينة في سـورها 

الجنوبي بعمل جدار ودرج لتسهيل حركة المواطنين فيه.

ع المحاذي  مشروع رصف وتحسين أجزاء من الشار
لسور مدينة صعدة المرحلة الثالثة

تم تنفيذ أعمال الرصف للشارع المحاذي لسور مدينة صعدة للمرحلة 
الثانية بنسبة %100 حيث شملت األعمال تحسين قنوات التصريف 
عـادة بنـاء جـدران مـن الطيـن فـي أجـزاء مـن سـور مدينـة وغيـره مـن  واإ

الجدران الطينية المتضررة التي تأثرت بفعل األحداث مؤخرًا.
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مشروع تحسين قنوات المياه ورصف مسطحات 
حصاد مياه في ثالء

وصلـت نسـبة إنجـاز األعمـال األساسـية فـي هـذا المشـروع بمديريـة 
المخلفـات  رفـع  شـملت  والتـي   ،89% إلـى  عمـران(  )محافظـة  ثـالء 
فـي  البـدء  تـم  أعمـال قضـاض. كمـا  تنفيـذ  مـع  وبنـاء وفلـس جـدران 
مشـروع رصـف وتحسـين شـوارع وسـاحات وممـرات فـي مدينـة شـهارة 

)مديرية شهارة(.

يخية حصر وتقييم أضرار الحرب في مدينة صنعاء التار

أنشـطته  والـذي تضمنـت  المشـروع  إنجـاز  تـم  اليونسـكو  مـن  بتمويـل 
تزويـد مركـز التدريـب والدراسـات المعماريـة )CATS( التابـع للهيئـة 
العامة لمحافظة على المدن التاريخية )GOPHCY( بمنظومة طاقة 
شمسـية وأجهزة حاسـوب مكتبية وكاميرات مع قرطاسـية لتنفيذ أنشـطة 
60 شـاب وشـابة علـى طـرق حصـر وتوثيـق  تدريـب  مـع  المشـروع 
أضـرار الحـرب فـي مدينـة صنعـاء التاريخيـة، إدخـال بيانـات الحصـر 
المتضـررة  المبانـي  تصنيـف  ذلـك  وشـمل   )GIS( برنامـج  باسـتخدام 
عـادة  وتحديـد أولويـات التدخـل المسـتقبلي لإلنقـاذ والحمايـة والحفـاظ واإ

البناء.

إعادة بناء الجزء المتضرر من أسوار مقشامتـَْي 
القاسمي وبروم

تـم تنفيـذ المشـروع فـي مديريـة صنعـاء القديمـة بالتعـاون والتنسـيق مـع 
الهيئـة العامـة للمحافظـة علـى المـدن التاريخيـة واألهالـي، وقـد وفـر 
المشروع أكثر 1,980 فرصة عمل ألكثر من 129 أسرة. كما شمل 
المشروع بناء حوالي 100م2 جدران ساندة وترحيل حوالي 900 م3 
مـن المخلفـات وتنظيـف مسـطحات زراعيـة بمسـاحة 4,300 م2 مـع 
تأهيـل بركـة مـاء بسـعة 32 م3 ورصـف أكثـر مـن 150 م2 وكذلـك 
شـملت أعمـال المشـروع تحسـين البنيـة التحتيـة لمنطقـة المشـروع بمـا 
فـي ذلـك شـبكة الميـاه والصـرف الصحـي وتدعيـم عاجـل وطـارئ لعدد 
من المباني المتضررة بإنقاذ 3 مباٍن من االنهيار بشكل مباشر و13 

مبنى بشكل غير مباشر.

إعداد الئحة قانون الحفاظ على المدن والمناطق 
يخية والمعالم التار

المـدن والمناطـق والمعالـم  بـأن صـدور قانـون الحفـاظ علـى  ال شـك 
التاريخيـة قـد شـكل مرجعـًا قانونيـًا مهمـًا لدعـم وتنظيـم عمليـة الحفـاظ 
على التراث الثقافي المبني من مدن ومناطق ومعالم تاريخية، إال أن 
وجـود القانـون وحـده دون الئحـة تفسـيرية تنظيمية لتطبيقه على الواقع 
ال يكفي من الناحية العملية والتطبيق الميداني لعملية الحفاظ، وعليه 
فقـد جـاء هـذا المشـروع متممـًا لجهـود الصنـدوق السـابقة فـي تجهيـز 
صدار قانون الحفاظ كإسهام من الجانب اليمني في محاولة اإلبقاء  واإ
شـبام حضرمـوت وصنعـاء  المسـجلة  اليمنيـة  التاريخيـة  المـدن  علـى 
نجـاز  واإ الالئحـة  إعـداد  تـم  وقـد  العالمـي.  التـراث  قائمـة  فـي  وزبيـد 
السـتكمال  المعنيـة  للجهـات  منهـا  نسـخ  رسـال  واإ النهائيـة  المسـودة 

إجراءات اعتمادها والعمل بها.

مشروع رصف مدخل قلعة القاهرة – حجة

ضمـن برنامـج النقـد مقابـل العمـل تـم اسـتهداف منطقـة محيـط قلعـة 
القاهـرة – حجـة بمشـروع رصـف وبنـاء جـدران سـاندة لحمايـة المنـازل 
المحيطـة بالقلعـة مـن تسـاقط الكتـل الصخريـة وانزالقـات التربـة كمـا 
أن أعمـال الرصـف سـتؤدي إلـى الحـد مـن تسـرب ميـاه األمطـار إلـى 
داخـل المنـازل الواقعـة تحـت منطقـة الرصـف وهـو مـا كان يعانـي منه 
أصحـاب تلـك المنـازل، وتـم خـالل هـذا المشـروع توفيـر مـا يقـارب من 

1500 فرصة عمل ألبناء المنطقة وللنازحين فيها.

مشروع التحسين البيئي لمدينة الطويلة

ضمـن برنامـج النقـد مقابـل العمـل، نفـذ الصنـدوُق مشـروعًا للتحسـين 
البيئـي فـي مدينـة الطويلـة )محافظـة المحويـت( كونهـا تشـهد تزاحمـًا 
متصاعدًا نتيجة عودة كثير من أبنائها من مناطق مختلفة من البالد 
وكذلـك نـزوح آخريـن إليهـا مـن مناطـق مجـاورة لهـا حيـث تـم التنسـيق 
مـع السـلطة المحليـة لتنفيـذ حملـة النظافـة لجميـع أحيـاء المدينـة. وقـد 
بـدأ المشـروع بحملـة توعيـة فـي المـدارس واألسـواق والحـارات بأهميـة 
الحفـاظ علـى نظافـة المدينـة، حيـث تـم تشـغيل 79 عامـاًل لرفـع أكثـر 
مـن 650 م3 مـن المخلفـات واألتربـة مـن كافـة أحيـاء المدينـة، منهـا 

مخلفات متراكمة منذ عشرات السنين.

استكمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم جامع 
األشاعر

تـم مواصلـة العمـل فـي هـذا المشـروع لغـرض إقفـال األعمـال التـي بـدأ 
بتنفيذهـا أو شـارفت علـى االنتهـاء خـالل المرحلة الثانية والتي شـملت 
للمسـجد  الشـمالي  الجنـاح  فـي  والثالـث  الثانـي  الـرواق  أسـقف  تدعيـم 
نجـاز كافـة  مـع ترميـم األسـقف التـي تـم فكهـا خـالل المرحلـة الثانيـة واإ
األعمـال لمبنـى المكتبـة الجديـدة وتسـليمه للجهـة المسـتفيدة. كما تمت 
عادتهـا حسـب أصـول العمـل  إزالـة أجـزاء مـن التدخـالت العشـوائية واإ
زالـة المخالفـات حـول  التقليـدي )المقرنصـات فـوق سـطح الجامـع( واإ
السـابق  البئـر  جـدران  ترميـم  أيضـًا  وتـم  نزاعاتهـا.  حـل  بعـد  الجامـع 
بنـاء  إلـى  باإلضافـة  الجامـع.  سـطح  فـوق  المقرنصـات  بنـاء  عـادة  واإ

أحواض األشجار عند مدخل الجامع.

يخية يخي – مدينة زبيد التار باب الُقرُتب التار

يعتبـر بـاب القرتـب التاريخـي أحـد المعالـم التاريخيـة بمدينـة زبيـد وهـو 
أحـد أبـواب مدينـة زبيـد األربعـة والـذي يقـع جنـوب المدينـة التاريخيـة 
وتتجمـع ميـاه األمطـار لحوالـي ثلـث مدينـة زبيـد التاريخيـة عنـده ممـا 
يشكل تهديدًا ألساسات هذا المعلم التاريخي إضافة النتشار األمراض 
واألوبئـة. وقـد تـم فتـح مسـار القنـاة فـي مناطـق االختنـاق واالنسـداد 
كحـل إنقـاذي وتسـوية مجـاري القنـاة وعمـل صبيـات بالخرسـانة خفيفـة 
التسـليح، كمـا تـم بنـاء جـدران سـاندة علـى جانبـي القنـاة تالئـم النمـط 
التاريخـي للمدينـة وبنـاء تدعيمـات لجـدران البـاب وملحقاتـه ورصـف 

مدخله.
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أنشطة أخرى

قـام القطـاع بالتنسـيق بين مركـَزْي الحياة والصنعانية ومركز 
المنشـآت  تنميـة  ووكالـة  القديمـة  بصنعـاء  النسـوية  الحـرف 
الصغيـرة واألصغـر )SMEPS( والوكالـة الوطنيـة للتمويـل 
والنسـاء  المركزيـن  هذيـن  دعـم  إمكانيـة  لبحـث  األصغـر 
العامالت فيهما وتطوير الحرف النسوية، من خالل برنامج 
المنشـآت  تنميـة  ِقَبـل وكالـة  مـن  امـرأة  تدريـب لحوالـي 75 
علـى أن تقـوم الوكالـة الوطنيـة بالبحـث مـع النسـوة والمركـز 
تعريفهـن  تـم  كمـا  مناسـبة.  قـراض  واإ تمويـل  برامـج  علـى 
بجهات ُيْمِكن أن توفر قروضًا ميسرة لمن ترغب منهن في 
فتـح مشـروعها الخـاص كمشـروع فـردي أو مشـروع جماعـي 

تشترك فيه أكثر من ِحَرفية.

اإلطار )8( حملة بيئية متكاملة تنقذ مدينة زبيد 
يخية التار

بتمويـل مـن المكتـب اإلقليمي لليونسـكو لـدول الخليج واليمن 
للمحافظـة  العامـة  الهيئـة  بالدوحـة وبالتشـاور والتنسـيق مـع 
الوضـع  تحسـين  مشـروع  إنجـاز  تـم  التاريخيـة  المـدن  علـى 
البيئـي لمدينـة زبيـد التاريخيـة والـذي تضمـن تزويـد مقـر فـرع 
الهيئة في زبيد – كمقر إلدارة فعاليات وأنشـطة المشـروع – 
بمنظومـة طاقـة شمسـية وكاميـرا رقميـة باإلضافـة إلـى ترميـم 

ألجزاء من السقوف واألبواب والنوافذ لمقر الفرع.

المدينـة  وسـاحات  لشـوارع  النظافـة  حملـة  تنفيـذ  تـم  كمـا 
بمشـاركة شـباب المدينـة بالتـوازي مـع عقـد عـدد من حمالت 
التوعيـة البيئـة والتراثيـة ومكافحـة الكوليـرا والبعـوض والـرش 
حمـالت  وتضمنـت  الضالـة،  الـكالب  ومكافحـة  الضبابـي 
وحمـالت  والبنـات  للبنيـن  مدرسـة   12 مـن  ألكثـر  التوعيـة 
جوالـة وتعليـق وتوزيـع ملصقـات الحمـالت بأهميـة الحفـاظ 

على البيئة والتراث الثقافي للمدينة التاريخية.

فرصـة   6500 حوالـي  وفـر  المشـروع  أن  بالذكـر  الجديـر 
عمل ألكثر من 550 شابًا وشابة.



ير السنوي 2017 الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر 36

برنامج 
األشغال 

كثيفة العمالة
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يسـتهدُف برنامـُج األشـغال كثيفـة العمالـة المجتمعـات المحليـة الفقيـرة 
النازحيـن  تجمعـات  مناطـق  علـى  التركيـز  مـع  والحضـر  الريـف  فـي 
اسـتفادة  إلـى  ويهـدُف  القائمـة،  الحـرب  جـراء  العمـل  عـن  والعاطليـن 
هـذه المجتمعـات بطريقـة مزدوجـة مـن حيـث توفيـر الدخـل مـن أجـور 
العمل في مشـاريع البرنامج لحماية األسـر الفقيرة من تفاقم األوضاع 
المعيشية المتصاعدة، وتوفير األصول المجتمعية التي من شأنها أن 
تولـد منافـع مسـتقبلية وتحسـين وصـول المجتمعـات الريفيـة الفقيـرة إلى 
الخدمـات األساسـية والمـوارد المعيشـية. وبذلـك يكـون البرنامـج جـزءًا 
ومكونًا أساسـيًا ضمن شـبكة األمان االجتماعي ويسـاهم في التخفيف 
مـن اآلثـار السـلبية لألزمـة وتحسـين المعيشـة واألمـن الغذائـي للفقـراء 

والمتضررين في المناطق المستهدفة.

ونظـرًا لألوضـاع التـي تعيشـها بالدنـا حاليـًا، فقـد تـم توسـيع 
نطاق االستهداف للبرنامج ليشمل تجمعات النازحين والمناطق 
المتأثـرة بالصـراع بصـورة مباشـرة، والمجتمعـات المحليـة األكثـر 
تأثـرا بنقـص الغـذاء. َوَيْنـَدِرُج فـي إطـار برنامـج األشـغال كثيفـة العمالـة 

برنامج النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

يع التقدم في تنفيذ وتطوير المشار
تمـت الموافقـة خـالل عـام 2017 علـى 287 مشـروعًا بتكلفـة تقديريـة 
تصـل إلـى 46 مليـون دوالر، وتـم إنجـاز 114 مشـروعًا بتكلفـة بلغت 
17.6 مليـون دوالر اسـتفاد منهـا 171 ألـف مسـتفيد مباشـر )49% 
منهـم إنـاث( وتولـدت عنهـا 1.4 مليـون يوم عمل. وبذلك يصل العدد 
اإلجمالـي التراكمـي لمشـايع برنامـج األشـغال كثيفـة العمالـة التـي تـم 
تطويرهـا إلـى 1,033 مشـروعًا خـالل المرحلـة الرابعـة بتكلفـة تقديريـة 

247 مليون دوالر، وكما هو موضح في الجدول أدناه.

وبسـبب تجميـد التمويـالت، بلـغ عـدد المشـاريع التـي تـم توقيفهـا حتـى 
نهايـة عـام 2017 فـي قطـاع النقـد مقابـل العمـل 35 مشـروعًا وفـي 

قطاع الطرق 49 مشروعًا.

يع األشغال كثيفة العمالة  م في تنفيذ مشار الجدول )19(: التقدُّ

2011–20172017 البيان

2871097المشاريع التي تم تطويرها 

التكلفة التقديرية للمشاريع التي 
46,445,206247,158,344تم تطويرها )دوالر(

1141041المشاريع الُمنَجَزة

التكلفة التعاقدية للمشاريع 
17,666,854226,599,296المنجزة )دوالر(

17,494,118226,291,456المنصرف )دوالر(

المستفيدون المباشرون من 
171,6082,269,381المشاريع المنجزة 

نسبة المستفيدات من المشاريع 
%49%49المنجزة )%(

 العمالة الفعلية المؤقتة
1,487,79317,307,269)يوم عمل(

والفنيـة  المجتمعيـة  المتابعـة  أدوات  تحديـث  تـم   2017 عـام  وخـالل 
والماليـة، والتـي مـن خاللهـا يتـم متابعـة وتقييـم وضـع المشـاريع تحـت 
تطويـر  وتـم  ومعالجتهـا.  الضعـف  نقـاط  وتقييـم  الفـروع  فـي  التنفيـذ 

بآليـة  الخاصـة  المجتمعيـة والفنيـة والماليـة  التدريبيـة  المـواد  صـدار  واإ
العمل بطريقة النقد مقابل العمل. كما تم إعداد المقترح الخاص بآلية 

تدخالت برنامج األشغال كثيفة العمالة في المناطق الحضرية.

أنشطة البرنامج

عقـدت العديـد مـن الـورش التعريفيـة بقطـاع النقـد مقابـل العمـل وقطاع 
ومفاهيـم  ومعاييـر  آليـات  لتوضيـح  المحافظـات  مختلـف  فـي  الطـرق 
البرنامج كما عقدت دورات تدريبية لالستشاريين المجتمعيين والفنيين 
والمحاسـبية  والفنيـة  المجتمعيـة  الدراسـة  آليـة  حـول  والمحاسـبيين 
لقطاعـي النقـد مقابـل العمـل والطـرق وآليـة تنفيـذ المشـاريع كاًل فيمـا 

يخصه.

مساندة السلطات المحلية على التخطيط بالمشاركة

عمليـة  فـي  المحليـة  السـلطات  مـع  والمسـاندة  اإلشـراك  عمليـة  يتـم 
والبرنامـج  الصنـدوق  لمعاييـر  مطابقـة  مناطـق  وترشـيح  االسـتهداف 
فـي  القائمـة  المشـاريع  تنفيـذ  وتسـريع  تسـهيل  حـول  معهـم  والتنسـيق 

المناطق المستهدفة من خالل حل المعوقات التي تعيق التنفيذ.

مشاركة المرأة

تحسنت مشاركه المرأة في المناطق الريفية نتيجة اإلجراءات المتخذة 
بالمـرأة  خـاص  عمـال  كـروت  بإصـدار  والمتمثلـة  البرنامـج  قبـل  مـن 
يـدًا بيـد، واختيـار المكونـات  والـذي مكنهـن مـن اسـتالم مسـتحقاتهن 
التـي تتـالءم مـع قدراتهـن وخصوصيتهـن االجتماعيـة، وكذلـك اختيـار 
مواقـع مكونـات المشـاريع بحيـث تكـون قريبـة مـن مسـاكنهن، وبلغـت 
األوليـة  المؤشـرات  تشـير  كمـا   ،30% بحـدود  المـرأة  مشـاركة  نسـبة 
لمشـاركة المـرأة فـي تنفيـذ تدخـالت الطـرق الريفيـة لقطـاع الطـرق إلـى 

نتائج مشجعة وواعدة كون هذه التجربة جديدة على القطاع.

يب التدر

يعـد التدريـب ذا أهميـة وأثـر إيجابـي علـى حيـاة الفـرد لالسـتمرار فـي 
بـدوره يسـاهم فـي  التعلـم والتطـور واكتسـاب المهـارة المناسـبة والـذي 
تحسـين الوضع االقتصادي والمعيشـي لألسـرة والحصول على فرص 
عمـل الحقـًا فـي السـوق. ويقـوم البرنامـج بعمـل نوعيـن مـن التدريـب، 

وهما التدريب على رأس العمل والتدريب على المهارات الحياتية.

وفـي إطـار النـوع األول، ُأقيمـت العديـد مـن الـدورات التدريبيـة خـالل 
العام تركز على تأهيل العمالة غير الماهرة وشبة الماهرة ومن أنواع 
ذلـك التدريـب علـى البنـاء وقطـع الحجـر والرصـف بالحجـارة والتلبيـس 
والحـدادة والنجـارة والسـباكة وغيرهـا، والتـي تسـاهم فـي تأهيـل العمالـة 

لتمكنهم في االلتحاق بسوق العمل.

أمـا فـي النـوع الثانـي مـن التدريـب، فقـد أقيمـت العديـد مـن الـدورات 
التدريبيـة التـي ركـزت علـى المهـارات الحياتيـة ورفـع مسـتوى الوعـي 

حول الظروف المعيشية والثقة بالنفس لألسر المستهدفة.

التوعية بالسالمة المهنية
أهتم البرنامج بحمالت التوعية بالسـالمة المهنية خالل عام 2017م 
وقـد أقيمـت العديـد مـن الـدورات لالستشـاريين في فـروع الصندوق ليتم 
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توعيـة المسـتفيدين فـي المجتمعـات المسـتهدفة بالمخاطـر التـي يمكنها 
أن تهـدد سـالمتهم وطـرق الوقايـة باسـتخدام أدوات السـالمة المهنيـة 

على رأس العمل لتفادي مثل هذه المخاطر. 

التقدم في تحقيق مؤشرات المرحلة الرابعة

قطاع النقد مقابل العمل

المشاريع بحسب البرامج/ القطاعات الفرعية

يعمـل برنامـج النقـد مقابـل العمـل مع المجتمع المسـتفيد بشـكل مباشـر 
فـي كافـة مراحـل المشـروع فـي األنشـطة التـي يقـرر المجتمـع أهميتهـا 

لخدمتـه. وعـادة مـا تكـون هـذه المشـاريع ذات تقنيـة بسـيطة وعمالـة 
كثيفة حتى تكون نسبة األجور فيها ما بين %60 و%70 من الكلفة 

اإلجمالية للمشاريع.

خـالل عـام 2017، تمـت الموافقـة علـى أنـواع متعـددة مـن التدخـالت 
فـي المشـاريع منهـا 4 مشـاريع فـي إنشـاء وترميم المدرجـات الزراعية، 
البيئـي، 147 مشـروعًا فـي التدخـالت  16 مشـروعًا فـي اإلصحـاح 
المتنوعـة، 24 مشـروعًا فـي حصـاد ميـاه األمطـار، 17 مشـروعًا فـي 
رصـف المـدن، 6 مشـاريع الـري، و4 مشـاريع فـي الطـرق. والجـدول 
رقم )20( أدناه يوضح المشـاريع التي تم تطويرها والمشـاريع المنجزة 

وكذلك تحت التنفيذ بحسب القطاع الفرعي:

يع النقد مقابل العمل الجدول )20(: مشار

القطاعات/ البرامج الفرعية

 مشاريع تم تطويرها في
2017

 مشاريع تم إنجازها في
2017 

 المشاريع المنجزة
)2017-2011(

عدد 
المشاريع

التكلفة التقديرية 
التكلفة التعاقدية عدد المشاريع)دوالر(

)دوالر(
عدد 

المشاريع
التكلفة التعاقدية 

)دوالر(

4242,4371240,821377,183,188إنشاء وترميم مدرجات

161,579,1692256,625386,566,548إصحاح بيئي
14724,920,5758311,435,346522105,620,013تدخل متنوع*

242,903,5244887,828537,541,119حصاد مياه

173,188,7610000رصف مدن

6823,076002244,938ري

4459,8383360,774315,333,521طرق

00004393,263آبار سطحية

0000232,181توعية صحية

حماية واستصالح األراضي 
0000296,276,681الزراعية

21834,117,3809313,181,394718151,069,052اإلجمالي
* التدخل المتنوع يحتوي على عدد من التدخالت الفرعية األخرى

بلـغ عـدد األشـخاص الذيـن اسـتفادوا بشـكل مباشـر مـن التحويـالت النقديـة خـالل عـام 2017م مـن مشـاريع النقـد مقابـل العمـل 164,850 شـخصًا 
منهم 71,264 في الحضر، وبلغ عدد المستفيدين غير المباشرين 41,213 مستفيد. وبذلك يصل العدد اإلجمالي التراكمي خالل المرحلة الرابعة 
)2011-2017( إلـى 1.3 مليـون مسـتفيد مباشـر و329 ألـف مسـتفيد غيـر مباشـر. كمـا تولـدت فـي عـام 2017م 1.3 مليـون يـوم / فرصة عمل 
مؤقتة وتم إعادة تأهيل أراٍض زراعية بمساحة إجمالية قدرها 608 هكتارات. وخالل المرحلة الرابعة، تولدت 13.4 مليون فرصة عمل مؤقتة وتم 

إعادة تأهيل أراضي زراعية بمساحة إجمالية قدرها 5,187 هكتارًا، والجدول رقم )21( يوضح تفاصيل ذلك:
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يع النقد مقابل العمل الجدول )21(: التقدم في مؤشرات مشار

2017مؤشر النتائج
 تراكمي

-2011
2017

المستفيدون 
المباشرون من 

المشاريع قصيرة 
األجل )في الريف 

والحضر(

93,586819,203ريف

71,264497,290حضر

164,8501,316,493اإلجمالي

أيام العمل الناجمة 
عن تنفيذ مشاريع 
قصيرة األجل )في 
الريف والحضر( 

982,58511,209,973ريف

372,9492,238,712حضر

1,355,53413,448,685اإلجمالي

المستفيدون غير 
المباشرين من 

المشاريع قصيرة 
األجل )أصول 

المعيشة المجتمعية(

41,213329,123

مساحة األراضي 
والمدرجات الزراعية 
التي تمت حمايتها 

واستصالحها )هكتار(
6085,187

نسبة الموارد المالية 
%70%70التي تم دفعها كأجور 

يع النقد مقابل العمل المؤشرات الفنية لمشار

2017المؤشرات الفنية
تراكمي 
-2011(
)2017

استصالح أراض 
6084,523زراعية – هكتار

حماية أراض زراعية 
1,6194,716– هكتار

أراض زراعية مروية 
9845,559– هكتار

13129تأهيل المراعي – هكتار

1,4093,788حدائق منزلية – عدد

تحسين وحماية طرق – 
31293كيلو متر

حجم المياه المتوفرة 
للشرب )خزانات 

وسقايات( – متر 
مكعب

44,408509,877

حماية وتأهيل اآلبار 
3481,484– عدد

حماية المساكن المهددة 
1,2406,115من السيول – عدد 

طول القنوات الزراعية 
14,49342,994– متر طولي

دورات المياه 
2,96121,104)الحمامات( – عدد
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اإلطار )9( سمر تؤمن أليتامها الغذاء الصحي 
ومصدر معيشة دائمة بتعز

مرت أربعة أشهر من العمل المستمر في حديقتها المنزلية، 
الوافـي بتحضيـر مسـاحة جديـدة  الشـابة سـمر محمـد  لتبـدأ 
لزراعتهـا بالخيـار بعـد أن ضاعفـت رقعتهـا ثالثـة أضعـاف 
باالسـتعانة  بخضـروات  عليهـا  عـادت  األصليـة  مسـاحتها 

بأجور عملها.

كانت سمر تشعر بضعف شديد وسط ظروف حرب قاسية، 
فلـم يصـل تعليمهـا سـوى للصـف السـادس وأصبحـت تعيـل 
ثالثـة أطفـال وقـد أصبحـوا فـي سـن التعليـم بعـد أن فقـدت 
زوجها بسبب انعدام األمن الذي ساد مدينتها تعز في العام 
2016. تعيش األسرة في بيت والد زوجها لكن دون أن يتم 
دعمهـا بـأي مبالـغ لسـداد كلفـة تعليـم أبنائها ومعيشـتهم بينما 
تشـهد المدينـة ارتفاعـًا مسـتمرًا لألسـعار واألطفـال يطالبونهـا 

بمشتروات متعددة.

كلمـا أوصلـت الضغـوط النفسـية سـمر إلـى اليـأس، تذكـرت 
وجـود حديقـة منزليـة إلـى قربهـا تفـي بالكثيـر مـن احتياجـات 
األسـرة الصغيـرة وبمحاصيـل عضويـة خاليـة مـن المعالجـة 
والطماطـم  والبطاطـس  والكزبـرة  الكوسـة  مثـل  الكيميائيـة 
»هـذه  سـمر  تقـول  األخضـر.  والفلفـل  والبقـل  والجرجيـر 
المحاصيـل كفتنـا مذلـة طلـب المـال مـن األقـارب ومعظمهـم 
فقراء لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام، وجميعنا منكوبين 
بسـبب الحـرب. حتـى أن المحاصيـل لـم تكلفنـي ريـااًل، فأنـا 
أرويهـا بمخلفـات ميـاه المطبـخ وأسـتخدم مـواد عضويـة تـم 
إرسـالها لـي مـن القريـة كسـماد ومطحـون قشـر البرتقـال أو 

الثوم كمبيد وكلها كانت فعالة وغير ضارة للصحة.«

وبمجرد تلقيها من الصندوق أول دفعتين من أجور إنشـائها 
حديقتها بمبلغ 65 ألف لاير يمني، بادرت سـمر بشـراء باب 
للحديقـة يسـهِّل الدخـول إليهـا ويحميهـا مـن المتطفليـن. كمـا 
اشـترت مكينـة خياطـة بالمبلغ المتبقـي، خاصة وأنها تعلمت 
لبـدء مشـروع  النسـائية وتخطـط  المالبـس  تفصيـل وخياطـة 
هـذه  مثـل  إلـى  تفتقـر  التـي  منطقتهـا  فـي  صغيـر  خياطـة 

المهنة، وبما يؤمن لها دخاًل جيدًا ومستمرًا.

اإلطار )10( حياة مجيدة تتغير ليس بفضل 
النقد فقط!

تعـز  نازحـة مـن مدينـة  تتحـدث مجيـدة فاضـل )40 سـنة، 
تشـغيل  مشـروع  دعـم  مـن  اسـتفادتها  عـن  أسـرتها(  وتعيـل 

النازحين

الصنـدوق  مـن  عليـه  حصلـت  مـا  أهـم  النقـد  يكـن  »لـم 
التـي  التواصـل  ومهـارات  الثقـة  بـل  للتنميـة  االجتماعـي 
اكتسبتها منه والتي جعلتني أتفاعل اجتماعًيا واقتصادًيا«.

فـي عـام 2015 اندلـع النـزاع في تعـز وفقدت مجيدة زوجها 
فـي منطقـة نائيـة. وقـد عانت هي وأطفالهـا الثالثة من نزوح 
متعـدد، وهـم يعيشـون اآلن فـي مدينـة القاعـدة بمحافظـة إب 
كانـت  للمهـارات،  فاقـدة  منـزل  ربـة  ولكونهـا  البـالد.  وسـط 
ماجـدة تعانـي مـن االكتئـاب والعزلـة بسـبب المنافسـة العاليـة 
علـى فـرص كسـب الـرزق المحدودة في هـذه المدينة المكثفة 

للنازحين.

بسالسـة  التحـدث  أسـتطع  أكـن  »لـم  قائلـة:  تشـرح وضعهـا 
مـع اآلخريـن، لكـن التدريبـات التـي نفذهـا الصنـدوق حـول 
التثقيـف الصحـي وتنميـة المهـارات الحياتيـة مّكنتنـي أيًضـا 
مـن التحـدث بشـكل مريـح عـن الصحـة العامـة وتغذيـة األم 
مـع  التفـاوض  مهـارات  واكتسـاب  الغذائـي  واألمـن  والطفـل 

البائعين الذكور والمشترين لمنتجاتي “.

وبدعـم أجـور العمـل التـي اكتسـبتها مـن مشـروع الصنـدوق، 
حصلـت مجيـدة علـى إيجـار منزلهـا وقيمـة الغـذاء األساسـي 
والتعليم ألطفالها وقررت أن تسـتثمر مهارات التواصل التي 
اكتسبتها في كسب الرزق، لذلك اشترت نظام طاقة شمسية 
تعـد  أنهـا  بالديـن سـددت منـه ٪80. كمـا  وماكينـة خياطـة 
وتبيع البخور والعطور. وختمت ماجدة حديثها »لقد تغيرت 
شـخصيتي وحياتي، ويمكنني اآلن أن أحسِّـن تفاصيل حياة 

أسرتي بشكل أفضل من أي وقت مضى”.  
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الطرق
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تكتسـب تدخـالت قطـاع الطـرق فـي األوضـاع الراهنـة أهميـة خاصـة، 
فباإلضافـة إلـى الـدور الـذي تلعبـه فـي تحسـين وصـول المجتمعـات 
الريفيـة الفقيـرة إلـى مراكـز توفـر الخدمـات األساسـية ممـا يتيـح لتلـك 
األساسـية  الغذائيـة  والسـلع  المـواد  علـى  الحصـول  المجتمعـات 
أقـل وذلـك عبـر تحسـين  القمـح والدقيـق والسـكر ...الـخ بكلفـة  مثـل 
حالـة ووضـع الطـرق الريفيـة الفرعيـة الموصلـة إلـى مراكـز األسـواق 
مؤقتـة ألبنـاء  فـرص عمـل  توفيـر  فـي  تسـهم  أيضـًا  فأنهـا  المجـاورة، 
المجتمعـات المحليـة المسـتفيدة مـن التدخـالت بالنظـر إلـى المحتـوى 
القائـم  القطـاع  تدخـالت  بـه  تمتـاز  الـذي  للعمالـة  الكثيـف  التشـغيلي 
علـى العمالـة اليدويـة فـي تنفيـذ األعمـال. ولذلـك وقياسـا لهـذا الـدور 
واألثـر المضاعـف فـان قطـاع الطـرق مـن القطاعـات األكثر اسـتجابة 
لمتطلبـات وظـروف المرحلـة الراهنـة، ومـن هـذا المنطلق يقـوم القطاع 

حاليًا بتوسيع تدخالته بحسب ما هو متاح من تمويالت.

يفية الطرق الر

خـالل عـام 2017م تـم تحسـين وحمايـة 114 كـم طوليـًا مـن الطـرق 
الريفيـة الفرعيـة اسـتفاد منهـا 64 ألـف مسـتفيد، وبذلـك يكـون الطـول 
اإلجمالـي للطـرق الريفيـة التـي تـم حمايتهـا وتحسـينها خـالل المرحلـة 

الرابعة إلى 1,420 كم كما هو موضح بالجدول أدناه:
يفية الجدول )22(: التقدم في مؤشرات الطرق الر

عام مؤشر النتائج
2017

المرحلة الرابعة

المخطَّطالُمنَجز

الطول اإلجمالي للطرق التي تم 
1141,4201,376تحسينها وحمايتها )كم(

ع رصف الشوار
المؤقتـة  العمـل  لفـرص  الرابعـة  المرحلـة  خـالل  التراكمـي  العـدد  بلـغ 
للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ 688 ألف يوم عمل لمشاريع رصف 

الشوارع.

التدخالت الفرعية لقطاع الطرق
خـالل عـام 2017 تـم الموافقـة علـى أنـواع متعـددة مـن التدخـالت في 
المشـاريع منها 44 مشـروعًا في طرق ريفية كثيفة العمالة، و25 في 

رصف الشوارع كثيفة العمالة )الجدول 23(.

يع الطرق الجدول )23(: مشار

القطاعات/ البرامج 
الفرعية

 مشاريع تم تطويرها في
2017 

 مشاريع تم إنجازها في 
2017 

مشاريع تحت التنفيذ حتى 
نهاية 2017

 المشاريع المنجزة
2017-2011

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 
)دوالر(

عدد 
المشاريع

التكلفة 
التعاقدية 
)دوالر(

447,268,295163,866,751567,529,50824056,821,281طرق ريفية

255,059,5315618,709273,209,3327730,479,739رصف شوارع

000000418,307تدريب – طرق

6912,327,826214,485,4608310,738,84031787,181,287اإلجمالي
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اإلطار )11( مجاهد يخفف من ألم الحرب 
بالعمل

مجاهد سعد أحمد العنسي، عامل بناء باليومية مقيم بمدينة 
ذمـار مـع أسـرته ذات األفـراد السـتة، وظـل ألشـهر طويلـة 
وقطاعـات  البنـاء  قطـاع  انهيـار  إثـر  دخـل  أو  بـدون عمـل 
العمـل األخـرى. ازدادت حالتـه تدهـورًا نتيجـة الحرب القائمة 
بكافـة  أسـرته  ومـرت   2015 العـام  مطلـع  منـذ  اليمـن  فـي 
معارفـه  مـن  يجـد  يعـد  لـم  حتـى  المعيشـي  التكيـف  أسـاليب 
مـن يسـتطيع تقديـم المزيـد مـن الديون ولـم يعد في المنزل ما 

يمكن بيعه من أجل توفير االحتياجات األساسية لألسرة.

عبـر مجاهـد عـن وضعـه بالقـول: ))أنـا عاطـل عـن العمـل 
مـن شـهر إلـى شـهرين ومابش معي عمـل والحالـة تعبانة 

والبيت يشتي مصاريف والحالة ترحم((.

لكل ذلك، وصل مجاهد إلى ضغط نفسي شديد بينما يتمتع 
البلـد جعلتـه  لكـن ظـروف  بالصحـة ويمتلـك مهـارات جيـدة 
يشـعر بالعجـز التـام وفقـدان الثقـة في توقف الحرب وتحسـن 

وضعه نتيجة تشابه ظروفه بالعديد ممن حوله.

وبتنفيـذ الصنـدوق االجتماعـي للتنميـة ممثـاًل ببرنامـج النقـد 
مقابـل العمـل مشـروع رصـف شـوارع حـارة القاعـدة اإلداريـة 
بمدينـة ذمـار، حصـل مجاهـد على فرصة عمل لسـتة أشـهر 
كاملة كانت لسنوات كالحلم، وبها تغلب العمل واألمل على 

اليأس واأللم.

كانـت سـعادته عظيمـة ألنـه عنـد تلقيـه أجـور عملـه سـرعان 
مـا انطلـق إلـى السـوق لتوفيـر كافـة احتياجـات أسـرته دون 

اللجوء إلى الدين أو بيع األثاث.

وقـد عبـر عـن ذلـك بقولـه: ))الصنـدوق شـغلني أنـا وأبنـي 
في المشـروع واسـتلمت. اسـتفدت من هذا المبلغ اشـتريت 
لـي مقاضـي للبيـت مـن بـر ودقيـق وسـكر وزيـت. ذكرونـا 
وغاثونـا بالعمـل بعـد أن انقطعت كل األعمـال وأصبحنا في 
حالـة يرثـى لهـا... فالحمـد هلل علـى مـا قدمـه الصنـدوق 

لنا((.

وقـد اسـتفاد مـن المشـروع 70 أسـرة، ووفـر 4,489 فرصـة 
عمل مؤقتة.
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تنمية المنشآت 
الصغيرة 
واألصغر
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يسـاعد قطاع تنمية المنشـآت الصغيرة األصغر في الحد من البطالة ورفع مسـتويات المعيشـة لألشـخاص ذوي الدخل المنخفض من خالل تحسـين 
المهارات وتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمؤسسات التمويل الصغير واألصغر.

شـهد الوضـع االقتصـادي فـي اليمـن خـالل عـام 2017  تدهـورًا كبيـرًا نتيجـة انخفـاض القـدرة الشـرائية للعملـة الوطنيـة وتصاعـد ارتفـاع األسـعار 
واسـتمرار توقـف مرتبـات القطـاع العـام الـذي زاد مـن معانـاة الحيـاة المعيشـية لـدى عامة النـاس, وبالرغم من تلك الظروف واألزمات اسـتمرت الوحدة 
في تنفيذ أنشطة خطتها للعام 2017م والتي تركزت على تطوير 18 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ  23مليون دوالر، حيث بلغت نسبة ما تم االلتزام 
بـه %91 ممـا كان مخططـًا علـى مسـتوى تكلفـة المشـاريع،  و%81 مـن مسـتوى تنفيـذ عـدد المشـاريع  ووصـل عدد المسـتفيدين المباشـرين إلى 22 
ألـف، كمـا بلغـت نسـبة النسـاء المسـتفيدات مـن التمويـالت %50 ووصـل إجمالـي عـدد فـرص العمـل المؤقتـة 651,415. هدفت تلك المشـاريع إلى 
اسـتمرارية خدمـات برامـج ومؤسسـات التمويـل الصغيـر واألصغـر مـن خـالل تعزيـز مراكزهـا الماليـة وتعويـض عمالئهـا التـي تضـررت أنشـطتهم مـن 

الحرب بهدف إعادة وتنشيط أعمالهم ومشاريعهم ليتجاوزوا اآلثار السلبية التي عانوا منها جراء الحرب التي ال زالت مستمرة. 

كمـا أسـتمر القطـاع فـي دعـم عـدد مـن المبـادرات الالزمـة لنمـو وتطـور صناعـة التمويل األصغر في اليمن ومنها تأسـيس برنامـج ضمان التمويالت 
والذي سيساهم في تحمل نسبة من المخاطر وتقديم الضمانات الالزمة ألصحاب األنشطة المدرة للدخل غير القادرين على توفيرها، ومساعدة عدد 
مـن البرامـج والمؤسسـات بفتـح فـروع جديـدة فـي المناطـق الريفيـة، كمـا تـم تبنـي مشـروع الطاقـة البديلة لدعم فـروع برامج ومؤسسـات التمويل الصغير 
واألصغـر لتسـهيل تقديـم خدماتهـا نتيجـة توقـف خدمـة الكهربـاء. كمـا لعـب القطـاع دورًا كبيـرًا فـي مجـال دعـم وتمويـل شـبكة اليمـن للتمويـل األصغـر 
جـراء الدراسـات والبحـوث التـي تتعلـق بصناعـة التمويـل  التـي تقـوم بتقديـم التدريـب النوعـي والعـام لمقدمـي خدمـات التمويـل الصغيـر واألصغـر واإ

األصغر خاصة في وقت الحرب واألزمات، وتمويل ودعم وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واأًلصغر.



ير السنوي 2017 الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر 46

 20
17

بر 
سم

 دي
هر

ش
ية 

ها
ى ن

حت
غر 

ص
واأل

ير 
صغ

ل ال
وي

تم
ت ال

سا
س

مؤ
ج و

ام
لبر

ض 
رو

لق
ة ا

ظ
حف

ت م
شرا

مؤ م
مج

رنا
الب

دد 
ع

ض
رو

الق

ن(
طو

نش
ء )

مال
الع

دد 
ع

ة 
فظ

مح
ض 

رو
الق

لاير(
ر 

ليا
)م

ض 
رو

الق
ة 

قيم
رة 

صد
الم

لاير(
ن 

يو
)مل

ة 
فظ

مح
ي 

ض ف
رو

الق
)%

ة )
طر

خا
الم

مية
راك

الت
ام 

ألرق
ا

OS
S

FS
S

دد 
ع

ين
ظف

مو
ال

ي 
ئول

مس
دد 

ع
ض

رو
الق

دد 
ع

وع
فر

ال
مل

الع
ة 

طق
من

ون
رض

مقت
ون

خر
مد

ض
رو

الق
دد 

ع
ض 

رو
الق

غ 
بال

م
لاير(

ن 
يو

)مل
لي

جما
اإل

)%
ء )

سا
الن

لي
جما

اإل

1
ت 

رمو
ض

 ح
مج

رنا
ب

غر
ص

األ
ل 

موي
للت

24
8

6,
77

3
30

4,
97

2
74

1
58

34
.8

30
,6

69
4,

11
6

12
8

11
5

61
36

5
م، 

سو
 ال

يم،
تر

ن، 
يئو

)س
ت 

رمو
ض

ح
ه، 

ص
ي، 

حام
 ال

وة،
شب

رة، 
مه

ال
ن(

قط
 ال

ام،
شب

ر، 
شح

 ال
ال،

مك
ال

2
ل 

موي
 للت

مي
كري

 ال
رف

ص
م

مي
سال

اإل
ر 

صغ
األ

24
3

3,
37

8
6

57
4,

37
4

1,
41

0
19

1
13

.3
25

,9
64

11
,6

45
55

50
67

72
62

ن، 
عد

ب، 
، ا

عز
، ت

مة
ص

لعا
ة ا

مان
أ

ون
سيئ

ال، 
مك

 ال
ر،

ذما
ة، 

ديد
لح

ا

3
ة  

طني
الو

سة 
ؤس

الم
غر

ص
األ

ل 
موي

للت
18

4
12

,7
99

38
26

,1
37

88
9

76
58

.7
14

9,
74

0
8,

20
1

88
68

12
9

59
18

ة، 
عد

القا
ب، 

، إ
عز

، ت
مة

ص
لعا

ة ا
مان

أ
ة، 

ديد
لح

، ا
حج

، ل
جه

 ح
يم،

ير
ر، 

ذما
ل، 

اج
، ب

ان
وكب

 ك
بام

 ش
ت،

دم
ة، 

ترب
ال

دن
ع

4
ل 

موي
 للت

ماء
ة ن

سس
مؤ

غر
ص

واأل
ر 

صغي
ال

16
8

6,
22

5
38

23
8

43
9

45
52

.1
85

,6
71

6,
92

5
70

58
10

7
80

9
ب

، إ
يدة

حد
 ال

ز،
 تع

ء،
نعا

ص

5
ل 

موي
 للت

من
ضا

 الت
مج

رنا
ب

غر
ص

األ
15

9
2,

69
6

31
0

61
6

10
1

31
.3

38
,9

44
9,

19
5

41
39

63
25

14
ة، 

ديد
لح

، ا
عز

، ت
مة

ص
لعا

ة ا
مان

أ
وت

رم
ض

 ح
ب،

، إ
دن

ع

6
ل 

موي
 للت

حاد
الت

ج ا
رنام

ب
غر

ص
األ

10
5

3,
67

1
78

0
34

1
21

31
.8

49
,2

35
2,

77
5

60
36

71
32

6
 ،)

ور
أح

ر، 
خنف

ر، 
جبا

)زن
ن 

أبي
دن

 ع
ر،

شح
 ال

ال،
مك

ال

7
ل 

موي
 للت

دن
 ع

سة
ؤس

م
غر

ص
األ

44
10

,4
44

67
7,

70
3

70
1

20
77

.9
54

,1
55

4,
20

4
10

5
57

64
35

7
ر 

خو
ي، 

واه
 الت

قة،
بري

 ال
عد،

 س
دار

ج، 
لح

ن، 
عد

 –
ر 

ريت
 ك

ر،
كس

م
ورة

ص
لمن

، ا
الع

ض
ال

8
ل 

موي
 للت

زال
ج أ

رنام
ب

غر
ص

األ
39

3,
62

9
53

5,
02

3
28

5
20

56
.4

50
,1

92
4,

34
9

74
63

71
30

5
ت

حوي
الم

ة، 
صم

لعا
ة ا

مان
أ

9
ل 

موي
 للت

مل
األ

ك 
بن

غر
ص

األ
9

34
,0

98
38

12
7,

94
0

2,
28

5
9

95
.7

12
9,

68
4

11
,1

26
18

5
12

3
17

7
71

15
ر، 

ذما
ز، 

 تع
ب،

، إ
مة

ص
لعا

ة ا
مان

أ
ه، 

حج
ن، 

عد
ة، 

ديد
لح

، ا
كال

الم
س

عب

10
ل 

موي
 للت

ئل
ألوا

ة ا
رك

ش
ر 

شه
ر 

قري
ر ت

صغ
األ

20
15

ل 
بري

أ
0

1,
54

6
79

0
93

0
10

.8
65

,8
29

2,
57

8
90

68
41

21
5

ف، 
شرا

األ
ض 

حو
ب، 

كم
)ال

ز 
تع

دة(
اع

 الق
نه،

صي
ه، 

هد
الرا

11
خل

للد
رة 

مد
ع 

اري
مش

10
9,

18
7

21
,3

91
لفة

خت
 م

طق
منا

لي
جما

اإل
1,

19
9

85
,2

59
74

6,
38

7
7,

80
0

54
1

78
9,

27
0

86
,5

05
85

1
46

1
14

6



ير السنوي 2017 47الصندوق االجتماعي للتنمية  -  التقر

الجدول )24(: ملخص للمنح والقروض التي ُصرِفت لشركاء الصندوق خالل 2017

شركاء م
طبيعة مشاريع المنح التي صرفتالصندوق

المبالغ )مليون لاير(

إجمالي 
مبالغ المنح

إجمالي تمويالت َمَحافظ 
قروض برامج ومؤسسات 
التمويل الصغير واألصغر

إجمالي مبالغ 
المنح والتمويالت

برنامج الضمان 1
للتمويالت

إلصدار ضمانات لتمويالت العمالء، نفقات تشغيلية، 
7560756أعمال استشارية، أصول ومعدات، بدل سفر...الخ.

شبكة اليمن 2
للتمويل األصغر

نفقات تشغيلية وتدريب وأخرى لعام 2017، دعم 
5930593تعويض العمالء المتضررين من الحرب

المؤسسة الوطنية 3
للتمويل األصغر

تغطية خسائر عام 2016 )المرحة الثانية(، تأسيس 
إدارة المخاطر، دعم المتضررين المرحلة األولى، دعم 

مشروع الحياة الكريمة، أعمال استشارية
275288563

4
برنامج آزال 

للتمويل الصغير 
واألصغر

دعم العمالء المتضررين من الحرب )المرحلة 
األولى(، تأسيس إدارة المخاطر، دعم مشروع الحياة 

الكريمة، تغطية خسائر 2016 )المرحلة الثانية(
75300375

5
مؤسسة نماء 

للتمويل الصغير 
واألصغر

دعم العمالء المتضررين من الحرب المرحلة األولى، 
تأسيس إدارة المخاطر، دعم مشروع الحياة الكريمة، 

تغطية خسائر 2016 )المرحلة الثانية(
101200301

برنامج االتحاد 6
للتمويل األصغر

منحة، دعم العمالء المتضررين من الحرب، تغطية 
18750237خسائر 2016، تأسيس إدارة المخاطر

برنامج حضرموت 7
للتمويل األصغر

تأسيس إدارة المخاطر، دعم مشروع الحياة الكريمة، 
30030تغطية خسائر 2016 )المرحلة الثانية(

أعمال استشارية8
المصادقات الميدانية للقروض، الطاقة البديلة، 

المساهمة في تطوير بيئة التمويل األصغر في اليمن، 
تطوير موقع الوحدة ...الخ.

10010

2,0278382,865اإلجمالي

تكاليـف  وارتفـاع  المتـردي  االقتصـادي  الوضـع  السـتمرار  ونتيجـة 
كل  بمنـح  الصنـدوق  قـام  والمؤسسـات،  للبرامـج  بالنسـبة  التمويـل 
أبيـن، وبرنامـج آزال،  فـي  الوطنيـة، وبرنامـج االتحـاد  المؤسسـة  مـن 
ومؤسسـة نمـاء بمبلـغ  838 مليـون لاير كقـروض بـدون رسـوم عليهـا، 
المشـاريع الصغيـرة واألصغـر  لتلبيـة اسـتمرار طلـب أصحـاب  وذلـك 
علـى الخدمـات الماليـة، بالمقابـل فـأن تلـك المؤسسـات اسـتمرت فـي 
الوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه الصنـدوق االجتماعي حيث اسـتطاعت تسـديد 

جميع األقساط التي عليها.

كمـا مـول الصنـدوق وكالـة تنميـة المنشـآت الصغيـرة واألصغـر بمبلـغ 
1,255 مليـون لاير لتنفيـذ أنشـطة مشـاريعها المتعـددة التـي تسـتهدف 
لدعـم  وكذلـك  السـمكي...الخ،  والثـروة  والصحـة،  الزارعـة  قطاعـات 
وأعمـال  وتدريـب  أصـول  مـن  احتياجاتهـا  وتلبيـة  أعمالهـا  اسـتمرارية 

استشارية.

خالل عام 2017 بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق لشـركائه 
2,027 مليون لاير.  

تطويـر األنظمـة اآلليـة والبرمجيـة وتحديـث قاعـدة البيانـات: واصـل 
األنظمـة  لكافـة  والتطويـر  الفنـي  والدعـم  االستشـارات  تقديـم  القطـاع 
اآللية والبرمجية الثالثة )معين، الموارد البشرية، المالي والمحاسبي(، 
الفريـق  واسـتمر  االتحاد)أبيـن(.  لبرنامـج  الفنـي  الدعـم  تقديـم  تـم  كمـا 
أيضـًا فـي تطويـر وتحديث قاعدة البيانات لموقع االسـتعالم االئتماني 
لبرامـج ومؤسسـات التمويـل األصغـر. وجـرى كذلـك تقديـم الدعم الفني 
لبرنامـج ضمـان التمويـالت مـن حيـث تطويـر نظـام إدارة الضمانـات 
وتزويـده بنظامـي الحسـابات والمهـام المعمول بهما في الوحدة لتيسـير 
أعمـال البرنامـج الـذي سـيقوم بتوفير الضمانـات الالزمة للعمالء غير 

القادرين على توفيرها.

آلية تطوير إخراج بيانات أداة هيكلية »سيب«: قام القطاع بتطوير 
النظـام المحاسـبي اآللـي مـن خـالل ربـط مخرجـات النظـام المحاسـبي 
)التقاريـر والقوائـم الماليـة( بـأداة )هيكليـة Seep( والتـي تعتبـر هـي 
األداة الرئيسـية لتحليـل األداء والمؤشـرات الماليـة لبرامـج ومؤسسـات 

وبنوك التمويل األصغر.

المصادقـات الميدانيـة لعمـالء برامـج ومؤسسـات التمويـل األصغـر: 
بهـدف التحقـق مـن وجـود العمـالء، وصحة وسـالمة محافـظ القروض 
التحقـق  وكـذا  األصغـر،  التمويـل  ومؤسسـات  برامـج  لـدى  القائمـة 
مـن صحـة وسـالمة وصـول الخدمـات الماليـة للفئـة المسـتهدفة وفقـًا 
والجهـات  االجتماعـي  الصنـدوق  بيـن  المبرمـة  التمويـل  التفاقيـات 
الوسـيطة لتقديـم تلـك الخدمـات، قـام فريـق القطـاع بإجـراء عـدد مـن 
المصادقات الميدانية على عينة من عمالء المؤسسة الوطنية للتمويل 
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األصغر ومؤسسة نماء للتمويل األصغر في محافظة الحديدة, وعلى 
عينـة كبيـرة مـن عمـالء مؤسسـة عـدن للتمويـل األصغـر. وقـد أسـفرت 
نتائـج تلـك المصادقـات عن كثيـر من المالحظات والتوصيات البناءة 
فـي سـبيل تعزيـز دور صناعـة التمويـل األصغـر للحـد مـن البطالـة 
والتخفيـف مـن الفقـر. كمـا شـارك القطـاع فـي إعـداد الئحـة المراجعـة 

الداخلية لبرنامج آزال للتمويل الصغير واألصغر اإلسالمي.

كما تمت زيارة ميدانية لبرنامج حضرموت للتمويل األصغر لالطالع 
لهـا،  تحليليـة  مراجعـة  جـراء  واإ فيـه  والماليـة  اإلداريـة  الجوانـب  علـى 
باإلضافـة إلـى إجـراء المصادقـات الميدانيـة لعينـة كبيـرة لعمـالء فـروع 
البرنامـج المنتشـرة فـي شـملت الشـحر والمـكال والغيظـة، كمـا تـم إجراء 
مصادقات ميدانية على عينات من المقترضين )رجااًل ونساًء( لفروع 

برنامج االتحاد )أبين( في المكال والشحر. 

تأسـيس إدارة المخاطـر: نتيجـة للظـروف واألزمـات الراهنـة التـي تمر 
بهـا البـالد ومـا تواجهـه برامـج ومؤسسـات التمويـل الصغيـر واألصغـر 
من مخاطر تشغيلية وتمويلية، قام القطاع بدعم تلك البرامج بتأسيس 
علـى  تزيـد  بمنـح  تمويلهـا  تـم  المخاطـر  بـإدارة  تعنـي  مسـتقلة  إدارة 
مؤسسـة  الوطنيـة،  المؤسسـة  حضرمـوت،  لبرنامـج  لاير  مالييـن   10
إلـى مسـاعدتها  المنـح  تهـدف  االتحـاد.  برنامـج  برنامـج آزال،  نمـاء، 
الجهـات نظـرًا  لتلـك  المخاطـر  إدارات  لتأسـيس  النفقـات الالزمـة  فـي 
فـي  وتسـاعدها  والتمويليـة  مخاطرها التشـغيلية  تقييـم  فـي  ألهميتهـا 
تطويـر اسـتراتيجيات وخطـط طـوارئ إلدارة تلـك األزمـات ومواجهتهـا 
بأقل الخسائر. إضافة إلى ذلك تم إقامة دورة تدريبية في مجال إدارة 
المخاطـر شـارك فيهـا 12 مـن مسـئولي إدارة المخاطـر لبرامـج وبنـوك 
التمويـل األصغـر وموظفـي وحـدة المنشـآت، وذلـك للتعريـف بأهميـة 
إدارة المخاطر وأنواعها والتعرف على األدوات المساعدة في عمليات 

التحليل لمحفظة القروض لشركاء الصندوق.

تطوير بيئة العمل للتمويل الصغير واألصغر: في إطار توجه الوحدة 
لرفـع قـدرات وأداء العمـل فـي مجـال صناعـة التمويـل األصغـر، تـم 
الفنـي المقـدم مـن الشـركة االستشـارية األلمانيـة  إعـادة تفعيـل الدعـم 
التنميـة  بنـك  عبـر  األلمانيـة  الحكومـة  ِقَبـل  مـن  والممـول   )LFS(
األلمانـي )الشـريك األساسـي فـي مشـروع تطويـر بيئـة العمـل للتمويـل 
الصغيـر واألصغـر فـي اليمـن(. وفـي هـذا اإلطـار تـم إقامـة ورشـتي 
عمـل فـي األردن لفريـق القطـاع هدفتـا إلـى تطويـر اسـتراتيجية وحـدة 
تنميـة المنشـآت الصغيـرة واألصغـر للفتـرة 2018 – 2020 بحيـث 
وكذلـك  اليمـن  بهـا  تمـر  التـي  والظـروف  الوحـدة  توجـه  مـع  تتماشـى 
الخـروج بـأداة تقييـم محدثـة لتقييـم برامـج ومؤسسـات التمويـل الصغيـر 

العاملة في اليمن مستقباًل.

مشـروع الطاقـة البديلـة: نتيجـة مـا تعانيـه برامـج ومؤسسـات التمويـل 
الطاقـة  خدمـة  توقـف  مـن  والحـرب  األزمـة  تصاعـد  منـذ  األصغـر 
اسـتخدام  تكلفـة  ارتفـاع  وكذلـك  أعمالهـا  لتيسـير  الالزمـة  الكهربائيـة 
تلـك  لمعالجـة  التدخـل  الصنـدوق  قـرر  فقـد  الكهربائيـة،  المولـدات 
تـم  ألـف دوالر. وقـد  بــ500  تقـدر موازنتـه  اإلشـكالية بعمـل مشـروع 
المنظومـة  مجـال  فـي  المتخصصيـن  االستشـاريين  أحـد  مـع  التعاقـد 
لتحديـد  والبرامـج  المؤسسـات  لتلـك  ميدانيـة  بزيـارات  للقيـام  الشمسـية 
احتياجاتهـا مـن األدوات والمعـدات الالزمـة لدعمهـا بمنظومـة الطاقـة 

الشمسية. 

إلـى  الصنـدوق  يسـعى  والحوكمـة:  واإلشـراف  الرقابـة  دور  تعزيـز 
ومؤسسـات  لبرامـج  الفعـال  واإلشـراف  والرقابـة  الحوكمـة  دور  تعزيـز 
التمويل األصغر من خالل تفعيل مجالس اإلدارة لتقوم بدورها الفعال 
باألشـراف والرقابـة علـى أداء تلـك المؤسسـات ووجـود عناصـر قياديـة 
البرامـج. المؤسسـة الوطنيـة  تلـك  لديهـا مـن الخبـرة والمهـارات إلدارة 
للتمويل األصغر تعتبر ثاني مؤسسة تمويل أصغر في اليمن أنشأها 
الصندوق عام  2003وتسعى إلى التحول إلى بنك تمويل أصغر. 

مشـروع دعـم العمـالء المتضرريـن مـن الحـرب: تسـتهدف المرحلتـان 
األولـى والثانيـة مـن هـذا المشـروع تعويـض أكثـر مـن  4000 حالـة 
مـن العمـالء المتضرريـن مـن الحـرب، والـذي نفـذه الصنـدوق بتمويـل 
شـراف البرنامـج اإلنمائـي لألمـم المتحـدة. وقـد قام  مـن البنـك الدولـي واإ
الصندوق بالتوقيع مع شـبكة اليمن للتمويل األصغر وعدد من برامج 
ومؤسسـات التمويـل األصغـر علـى عـدة اتفاقيـات لتعويـض العمـالء 
والمؤسسـات وتغطيـة المصاريـف التشـغيلية وقـد بلـغ إجمالـي قيمتهـا 
االقتصاديـة  واألزمـة  الحـرب  أدت  حيـث  لاير،  مليـون   475 حوالـي 
واالختـالالت األمنيـة إلـى ارتفـاع خسـائر كبيـرة ألصحـاب المنشـآت، 
وزيادة عدد ومبالغ التمويالت المتعثرة لدى برامج ومؤسسات التمويل 
الصغيـر واألصغـر. تقـوم الشـبكة بتنفيـذ عمليـات التعويـض للعمـالء 
والبرامج وفقًا للمعايير واآلليات المحددة وقد لعب المشروع دورًا كبيرًا 
مكـن كثيـرًا العمـالء الذيـن تـم تعويضهـم مـن اسـتعادة أنشـطتهم التـي 
فقدوهـا خـالل تلـك األزمـة. تمثـل الجهـات المسـتفيدة مـن التعويـض 
الكريمـي  مصـرف  التضامـن،  برنامـج  آزال،  برنامـج  نمـاء،  مؤسسـة 
وبرنامـج االتحـاد بأبيـن. وقـد وصـل عـدد الذيـن تـم تعويضهـم بنهايـة 

العام 200 عميل وعميلة.

دعم عمالء المؤسسـة الوطنية وتقييم أثر مشـروع الحياة الكريمة: 
وقـع الصنـدوق مـع وكالـة تنميـة المنشـآت الصغيـرة واألصغـر علـى 
اتفاقيـة بمبلـغ 239 ألـف دوالر مقابـل إجرائهـا دراسـة ميدانيـة لتقييـم 
أثـر مشـروع الحيـاة الكريمـة الـذي تدعمـه المؤسسـة الوطنيـة للتمويـل 
الحيوانيـة  والثـروة  الزراعـة  بمجـاالت  العامليـن  لعمالئهـا  األصغـر 
والغـذاء وتربيـة النحـل واألنشـطة المـدرة للدخـل وخاصـة فـي المناطـق 
وقـد  المشـروع ألهدافـه.  تحقيـق  مـن  التحقـق  بغـرض  وذلـك  الريفيـة، 
مجـال  فـي  كبيـر  أثـر  لـه  كان  المشـروع  أن  الدراسـة  نتائـج  أظهـرت 
تربيـة المواشـي وتربيـة النحـل والصناعـات الغذائيـة حيـث ظهـر تغيـر 
ملحـوظ فـي زيـادة إنتاجيتهـا. كمـا نفـذت الوكالـة26  دروة تدريبيـة فـي 
محافظـات )الحديـدة، ذمـار, إب( اسـتهدفت 750 مسـتفيدًا ومسـتفيدة 
مـن عمـالء مشـروع الحيـاة الكريمـة الذيـن تـم تمويلهـم مـن المؤسسـة 

الوطنية.

دعم المبادرات الجديدة 

1. إنشـاء برنامج ضمان التمويالت: بادر الصندوق بإنشـاء برنامج 
ضمـان التمويـالت الـذي يعتبـر النـواة األولـى فـي اليمـن بهـدف توفيـر 
الضمانـات الالزمـة لعمـالء التمويـل األصغـر. وقـام الصنـدوق بتقديـم 
الدعـم الـالزم للبرنامـج وتمويلـه بمبلـغ حوالـي 2 مليـون دوالر لتمكينـه 
غيـر  العمـالء  لتمويـالت  الالزمـة  الضمانـات  بإصـدار  البـدء  مـن 
القادريـن علـى توفيرهـا، كمـا مولـه الصنـدوق بمبلـغ  36.7مليـون لاير 
لتوفيـر احتياجاتـه المتعلقـة بالتجهيـزات الالزمـة لمقـره الجديـد وكذلـك 
لتغطيـة نفقاتـه التشـغيلية واألعمـال االستشـارية. وضمـن برنامـج محو 
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برنامـج  مـع  اتفاقيـة  بتوقيـع  الصنـدوق  قـام  والقرائيـة،  المهنيـة  األميـة 
ضمـان التمويـالت بـإدارة مكـون اإلقـراض فـي المشـروع والـذي يهـدف 
إلـى تمويـل الشـباب العاطليـن عـن العمـل والنسـاء )2000 مسـتفيد 
ومستفيدة( الذين حصلوا على التدريب الكافي في مجال محو األمية 
 137 بتحويـل  وقـام  األعمـال،  وريـادة  والمهنيـة  الحياتيـة  والمهـارات 
وبرامـج  لمؤسسـات  الحديـدة  ومحافظـة  المـكال  مديريـة  مـن  مسـتفيدًا 

اإلقراض، وقدم الضمانات الالزمة لهم.

توجهـات  ضمـن  مـن  الريفيـة:  للتمويـالت  جديـدة  فـروع  فتـح   .2
الريفيـة  المناطـق  فـي  للدخـل  المـدرة  األنشـطة  باسـتهداف  الصنـدوق 
التـي تشـتهر بالثـروة الحيوانيـة واإلنتـاج الزراعـي قـام بدعـم كل مـن 
مؤسسـة نمـاء وبرنامـج آزال للتمويـل األصغـر بمنـح بلـغ إجماليها 77 
مليـون لاير بهـدف تغطيـة النفقـات التأسيسـية والتشـغيلية الالزمـة لفتـح 
فـروع جديـدة لهـا فـي كل مـن محافظـات )الحديـدة، عمـران، ذمـار(، 
ولمسـاعدتها بالبدء بعمليات اإلقراض الريفي التي تسـتهدف أصحاب 

نتاج العسل. األنشطة الزراعية والحيوانية وتربية واإ

شبكة اليمن للتمويل األصغر

تواصل الشـبكة دورها الكبير في تنفيذ العديد من األنشـطة في مجال 
التدريـب النوعـي والعـام التـي تهـدف إلـى تطويـر ورفـع كفـاءة العاملين 
فـي صناعـة التمويـل الصغيـر واألصغـر فـي اليمـن والترويج لها على 
المسـتوى الوطنـي وكذلـك تسـعى إلـى رفـع قـدرات موظفيهـا وأعضـاء 
مجلس إدارتها بهدف المساهمة في دعم صناعة التمويل األصغر، كما 
تقـوم بتنفيـذ عمليـات تعويـض العمـالء المتضررين من الحرب، وعليه 
قـام الصنـدوق بدعمهـا بمنحـة مالية بمبلـغ 141.3 مليون لاير لتغطية 

 جميع نفقات أنشـطة خطتها لعام 2017، بما فيها نفقاتها التشـغيلية.
خالل عام2017  نفذت الشبكة عدة أنشطة من أهمها:

ورشـتا عمـل حـول دور التمويـل األصغـر فـي امتصـاص خريجـي 
البرامـج التدريبيـة وتأثيـر تغيـرات صـرف العملـة علـى القطـاع وذلـك 
بالتعـاون مـع جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا. واسـتضافت الورشـتان عددًا 
مـن العامليـن فـي قطاعـي التمويـل األصغـر والمصرفـي وأكاديمييـن.
ورشـة عمـل حـول التعافـي المبكـر وتقديـم المسـاعدات اإلنسـانية 
أثنـاء األزمـات وذلـك بالتعـاون مـع البرنامـج اإلنمائـي لألمـم المتحـدة، 
وحضرهـا عـدد مـن العامليـن بالتمويـل الصغيـر واألصغـر فـي عـدة 
محافظـات، كمـا نفـذت الشـبكة عشـرون دورة تدريبيـة، اسـتهدفت مـا 
يقـارب 269 موظفـًا مـن مسـتويات إداريـة متنوعـة ممـن يعملـون لـدى 
الـدورات  تضمنـت  واألصغـر.  الصغيـر  التمويـل  ومؤسسـات  برامـج 
التقاريـر  وكتابـة  إعـداد  طـرق  االسـتراتيجي،  التخطيـط  مجـاالت 
اإلداريـة، تطويـر المنتـج، طـرق كتابـة مقترحـات المشـاريع للمنظمـات 
المحاسـبين،  لغيـر  المحاسـبة  األصغـر،  التمويـل  مبـادئ  الممولـة، 
دراسـة  مالـي،  تثقيـف  مدربينــ  تدريـب  المتقدمـة،  الداخليـة  المراجعـة 
الجدوى والسـوق، التقييم المؤسسـي وصناعة القرار، الموارد البشـرية، 
إدارة المخاطـر، التسـويق. كمـا نظمـت الشـبكة اجتماعـًا تحـت عنـوان 
»برنامـج تبـادل الخبـرات«، حضـره عـدد مـن مـدراء وموظفـي البرامـج 
تجربـة  ناقـش  واألصغـر  الصغيـر  التمويـل  قطـاع  فـي  والمؤسسـات 
المؤسسـة الوطنيـة للتمويـل األصغـر وبرنامـج آزال للتمويـل األصغـر 
اإلسـالمي والعمليـات واإلجـراءات الرقابيـة، وتطويـر المنتجات المالية 

الجديدة، وذلك في مواجهة تحديات األزمة الحالية في البالد.

اإلطـار )12( باستمرار التمويل، استمر عمل فهمان رغم الحرب
فهمـان فضـل القدسـي، 38 عـام، لديـه 5 أطفـال 3 بنـات وولديـن، افتتـح محـل كـراج “بنشـر” قبـل 14 عامـًا بمدينـة الحديـدة، توسـع فـي 
مشـروعه وأصبـح يسـتأجر 3 دكاكيـن ويمتلـك 3 سـيارات، ابنـه األكبـر مصـاب بشـحنات كهربائيـة فـي الدمـاغ وبسـبب هـذه اإلصابـة عانـى 
جراء العملية حيث أن عمله في “البنشر” يمثل مصدر رزقه الوحيد كما أن ابنه كان يساعده  فهمان كثيرًا من التكاليف الباهظة للعالج واإ

في أعماله.

لم يكن لفهمان سوى أن يقوم بمحاولة إلنعاش نشاطه بأخذ قرض لتحسين عملة بعد خسر 2 دكاكين و3 سيارات تدهورت معيشة أسرته 
وأصبـح غيـر قـادر علـى تحمـل نفقـات أسـرته ومصاريـف أطفالـه وتكاليـف عـالج ابنـه المريـض، باإلضافـة إليجـار المنـزل والـدكان وذلـك 

نتيجة لتوسع الصراع واألزمة االقتصادية التي تمر بها اليمن.

كان للمنحـة التـي حصـل عليهـا فهمـان بقيمـة 425 ألـف لاير األثـر اإليجابـي فـي إنعـاش نشـاطه وشـراء مـا يخـدم النشـاط مـن جهـاز وزن 
دخال عداد كهرباء للمحل باالشتراك في محطة تجارية. ونتيجة الدعم الذي حصل عليه أصبح ابنه أكثر استقرار لقدرته على  اإلطارات واإ

توفير العالج وتحسنت الظروف المعيشية ألسرته.
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الشكل )1( المقترضون النشطون

خرون النشطون الشكل )2( الُمدَّ

الشكل )3(: محفظة القروض واإلدخارات القائمة

يهـدُف نشـاُط الصنـدوق فـي مجالـَـْي المراقبـة والتقييـم إلـى توفيـر معلومـات عـن كفـاءة وفعاليـة الصنـدوق فـي تحقيـق األهـداف المتفـق عليهـا مـع 
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المراقبة 
والتقييم
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مختلفـٍة  مصـادَر  علـى  والتقييـم  المراقبـة  مجـاال  ويعتمـد  المانحيـن. 
للبيانات––بمـا فـي ذلـك نظـام إدارة المعلومـات، والزيـارات الميدانيـة، 

وسجالت المشاريع، والمسوحات الميدانية.

وبسـبب انتشـار الصراعـات المسـلحة فـي العديـد مـن المـدن والمناطـق 
الصنـدوُق وضعـًا جديـدًا  واجـه  فقـد   ،2015 مـارس  منـذ  اليمـن  فـي 
سـريع التغيـرات. ولـذا توجهـت أنشـطة المراقبـة إلـى رصـد إمكانيـات 
الوصول لتنفيذ المشاريع على مستوى المديريات، وأيضًا متابعة تنفيذ 

المشاريع وتحليل األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى توقفها.

وباالستفادة من تطور وسائل االتصال، زاد استخدام تقنيات االتصال 
المختلفـة فـي جمـع البيانـات والتواصـل مـع فـروع الصنـدوق وشـركائه 
الصنـدوق.  أداء  متابعـة  للمموليـن  تيسـر  بصـورة  البيانـات  وعـرض 
كمـا تـم خـالل العـام أيضـًا تنفيـذ عـدد مـن المسـوحات الميدانيـة بهدف 
تقييـم أثـر تدخـالت الصنـدوق واسـتمرار المشـاريع فـي تقديـم المنافـع 

للمستهَدفين.

العامـل  بلـغ  واسـتمر الصنـدوق فـي مراقبـة تنفيـذ المشـروعات والتـي 
منهـا فـي الميـدان فـي شـهر ديسـمبر 847 مشـروعًا بتكلفـة تقديريـة 
تبلـغ 212.7 مليـون دوالر. وقـد تـم تمويلهـا هـذه المشـاريع مـن ِقَبـل 
المتحـدة  األمـم  برنامـج  َعْبـر  الدولـي  البنـك  يتصدَّرهـم  ممـواًل،   13
البريطانيـة  الدوليـة  التنميـة  ووزارة   ،)65% تقـارُب  )بنسـبة  اإلنمائـي 
بنسـبة )%15(، يليهمـا البنـك اإلسـالمي للتنميـة والحكومـة األلمانيـة/

بنك التنمية األلماني )بنسبة %0.07 لكلٍّ منهما(.

وتتوزع هذه المشاريع في الـ23 محافظة في البالد.

وُتظِهـر الخارطـة التاليـة مناطـق توزيـع المشـاريع تحـت التنفيـذ حتـى 
شهر ديسمبر 2017.

تـم خـالل العـام تـم تنفيـذ عـدد مـن الدراسـات التقييميـة ألثـر برنامـج 

ومسـح  المحليـة،  للمجتمعـات  التمكيـن  برنامـج  فـي  الشـباب  تشـغيل 
المسـح  تنفيـذ  وكـذا  محافظـات،   4 فـي  للمشـاريع  التشـغيلية  الحالـة 

التقييمي لبرنامج التدخالت التغذوية.

تقييم أثر برنامج النقد مقابل الخدمات االجتماعية 
للشباب 

والهـدف مـن تقييـم هـذا التدخـل هـو قيـاس أثـر تشـغيل الشـباب كعمـال 
ز  تنميـة فـي برنامـج التمكيـن مـن أجـل التنميـة المجتمعيـة، ومـدى تعـزُّ
ز الترابط االجتماعي ونظرتهم للمستقبل. ثقتهم بمستقبل أفضل وتعزُّ

وفـي هـذه الدراسـة تـمَّ جمـُع البيانـات عـن عينـة مكونـة مـن 1,184 
أكثـر مـن  أقـل مـن  الذيـن عمرهـم 35 سـنة أو  الشـباب  خريجـًا مـن 

200 مديرية في جميع أنحاء الجمهورية، وسيقومون بالعمل في 25 
مديرية. وتــَُقسَّم عملية جمع البيانات إلى مرحلتين:

شـاب   600 قرابـة  عـن  البيانـات  جمـع  فيهـا  سـيتم  األولـى:  المرحلـة 
)كبيانات خط أساس(.

المرحلة الثانية: يتم من خاللها جمع بيانات بقية العينة )584 شابا( 
بعد شهرين من التدخل.

 ،2017 عـام  فـي  األولـى  المرحلـة  بيانـات  جمـع  اسـتكمال  تـم  وقـد 
ويتوقع أن يتم استكمال التقييم واستخالص النتائج في عام 2018.
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يع تم إنجازها خالل  تقييم الحالة التشغيلية لمشار
الفترة 2011 -2017

التـي أنجزهـا  البنيـة التحتيـة  يهـدُف مسـُح الحالـة التشـغيلية لمشـاريع 
تقييـم  إلـى   )2017-2011( الرابعـة  المرحلـة  خـالل  الصنـدوق 
المحليـة،  للمجتمعـات  المشـاريع  التـي توفرهـا هـذه  الخدمـات والفوائـد 
فعاليـة  مـدى  السـتقصاء  ومؤشـرات  بيانـات  عـدة  جمـع  يتـم  حيـث 

تدخالت الصندوق.

وخالل الفترة الممتدة بين شـهَرْي مايو وأغسـطس عام 2017، أكمَل 
الصندوُق المسَح الذي كان قد بدأ في تنفيذه في فروع صنعاء والمكال 
ب وتعـز وعـدن فـي عـام 2014، حيـث تـم تنفيـذ مسـح آخـر  وذمـار واإ
لجمع بيانات 834 مشروعًا في بقية الفروع )حجة وعمران والحديدة( 
شـمل 4 محافظـات )الحديـدة وريمـة وعمـران وحجـة(. وقـد اسـتخدَم 
فريـُق المسـح تطبيقـًا خاصـًا بالهواتـف الذكيـة لجمـع البيانـات، ومـن 
رسـالها إلى السـيرفر الُمَعد مسـبقًا لهذا  خالله يتم جمع البيانات آليًا واإ
الغـرض، والـذي مـن خاللـه يتـم مراقبـة االسـتمارات المرسـلة يوميـًا... 
وبعدهـا يتـم اسـتخراج البيانـات مـن السـيرفر، وقـد عمـل فريـق المراقبـة 
والتقييـم علـى التحقـق مـن اتسـاق البيانـات وتغطيتهـا للمجـاالت ذات 
المؤشـرات  بتحليـل  الفريـق  قـام  ثـَـمَّ  ومـن  المعنيـة،  والمناطـق  الصلـة 

عداد تقرير بنتائج المسح. واإ

خـالل الفتـرة 2014 -2017 تـم تقييـم 1857 مشـروعًا منجـزًا تقـع 
فـي مناطـَق ريفيـٍة فـي 21 محافظة، حيث تم إجراء مقابالت جماعية 

مركزة ومع أفراد وقادة مجتمع.

وبينت نتائُج كال المسحين أنَّ استثمارات الصندوق االجتماعي توفُر 
فوائـَد كبيـرًة للمجتمعـات المحليـة. كمـا َتَبيَّـَن أن المسـتفيدين مـا زالـوا 
يسـتخدمون ويسـتفيدون مـن غالبيـة مشـاريع البنيـة التحتيـة، وأنَّ هـذه 

المشروعات مستمرة في تقديم خدماتها ومنافعها للناس.

فوفقـًا لمـا أدلـى بـه المبحوثـون، فـإنَّ %96 مـن المشـاريع التعليميـة 
و%91 الصحيـة ومشـاريع الميـاه والطرقـات مـا تـزال تقـدِّم خدماتهـا 

للمستفيدين.

كمـا ذكـر المبحوثـون أن %89 مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة لبرنامـج 
النقـد مقابـل العمـل تتـم االسـتفادة منهـا بصـورة كاملـة، و%9 بشـكل 

جزئي.

 25( المشـاريع  جميـع  أنَّ  ُوِجـَد  فقـد  التمكيـن،  لبرنامـج  بالنسـبة  أمـا 
مشـروعًا( التـي تمـت زيارتهـا نفـذت فيهـا مبـادرات ذاتيـة، حيـث بلـغ 
متوسـط عـدد المبـادرات الذاتيـة لـكل مشـروع 12 مبـادرة فـي مجـاالت 
مختلفـة منهـا 7 مبـادرات تـم دعمهـا مـن جهـات تمويليـة أخـرى، كمـا 
أظهـرت النتائـج أنَّ متوسـط عـدد االجتماعـات التـي ُعقـدت مـن قبـل 

مجالس تعاون القرى/العزل 10 اجتماعات خالل العام.

تقييم التدخالت التغذوية

تحويـالت  تقديـم  إلـى  المشـروطة  النقديـة  التحويـالت  برنامـج  يهـدف 
نقديـة لألمهـات لحضـور حلقـات التوعيـة واالمتثـال إلحالـة األمهـات 

الصحيـة  الرعايـة  مراكـز  إلـى  التغذيـة  بسـوء  المصابيـن  واألطفـال 
للحصـول علـى التغذيـة التكميليـة وتلقـي العـالج. واسـتهدف البرنامـج 
فـي مرحلتـه األولـى حوالـي 4,800 أسـرة، والتـي لديهـا ُأم حامـل أو 
طفل دون سن الخامسة، وهي من تلك األسر المستفيدة من صندوق 
الرعايـة االجتماعيـة وفـي ثـالث مديريـات فـي محافظـة الحديـدة: بيـت 

الفقيه والمراوعة وزبيد.

ويهـدف التقييـم إلـى معرفـة أثـر التحويـالت النقديـة وتقديمـه للجهـات 
المانحـة، وبالتالـي توسـيع نطـاق التدخـل التغـذوي ومبالـغ التحويـالت 
النقديـة إلـى أكبـر عـدد ممكـن مـن المسـتفيدين، وخصوصـًا فـي ظـل 
الظـروف الصعبـة التـي يمـر بهـا اليمنيـون وتزايـد مخاطـر المجاعـة. 
كمـا يهـدف التقييـم إلـى توفيـر المعلومات حول إمكانيـة تعديل التدخل 
وتحسـينه بحيـث يتـم التوسـع بنـاًء علـى تقييـم مـدروس، بما يسـاهم في 

زيادة فعالية وكفاءة التدخل. 

ديسـمبر  فـي  األسـاس(  خـط  )دراسـة  القاعديـة  الدراسـة  ُأجريـت  وقـد 
2014-يناير 2015، واشتملت على عينة من األسر التي ستستفيد 
التـي  األسـر  مـن  أخـرى  وعينـة  التجريبيـة  المرحلـة  فـي  التدخـل  مـن 
ستسـتفيد عنـد توسـع البرنامـج. وتـم جمـع مؤشـرات مـن األسـر التـي 
ستسـتفيد مـن التدخـل وتلـك التـي تضمهـا قائمـة االنتظـار )مجموعـة 
المقارنـة(. مـن هـذه المؤشـرات: الممارسـات، والمواقـف، والسـلوكيات 
جـراء  واإ الحصريـة،  الطبيعيـة  والرضاعـة  الطفـل  تغذيـة  حيـث  مـن 

قياسات الطول والوزن لألطفال، والتنوع الغذائي لألسرة.

وفـي 2017، تـم تنفيـذ مسـح التقييـم فـي المديريات الثالث المسـتهدفة 
المسـح  والمراوعـة(. وشـمل  الفقيـه،  وبيـت  )زبيـد،  الحديـدة  بمحافظـة 
جمـع بيانـات عينـة كان قـد تـم دراسـتها فـي مسـح األسـاس والمكونـة 
مـن 1,951 أسـرة معيشـية )تـم اسـتيفاء %95 مـن عينـة األسـر التـي 
تـم جمـع البيانـات عنهـا فـي المسـح القاعـدي( متواجـدة فـي 129 قرية 
تقريبـًا. كمـا تـمَّ إجـراُء مسـح مجتمعـي قصير لمعرفـة إمكانية الوصول 
إلى المرافق الصحية للعالج من سوء التغذية. وسيتم تحليل البيانات 
عداد التقرير النهائي من ِقَبل الجهة االستشارية، والذي من المتوقع  واإ

أْن يصدر في عام 2018.

أنشطة التواصل

واصـل الصنـدوق تتبُّـع تأثيـر تدخالتـه مـن خـالل اسـتقراء انطباعـات 
المجتمعات المحلية المسـتهدفة، ومعرفة مدى اسـتفادتها من تدخالت 
متخـذي  علـى  لعرضهـا  لمشـاريع  حـاالت  دراسـة  عـداد  واإ الصنـدوق، 
القـرار والمموليـن، وذلـك علـى الرغـم مـن صعوبـات التواُصـل والنـزول 
الميدانـي بسـبب الظـروف األمنيـة المتدهـورة التـي عانـت منهـا البـالد 

منذ شهر مارس 2015.

كما تم أيضًا إنتاج مواد اتصالية تفاعلية والتواصل مع الجمهور من 
خالل شبكات االتصال االجتماعي.

وقام فريق االتصال كذلك بزيارات إلى مواقع مشاريع متأثرة بالصراع 
لرصد آراء المستهدفين وسماع انطباعاتهم.
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المصادر 
التمويلية
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خالل عام 2017 تحسن الوضع التمويلي للصندوق بصورة مطردة، وخاصة مع توقيع اتفاقية المنحة اإلضافية للمشروع الطارئ والمقدم من البنك 
الدولـي مـع برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي وقـد وصـل عـدد االتفاقيـات الموقعـة إلـى سـبع، ووصلـت قيمـة هـذه االتفاقيـات )مـع التمويـالت اإلضافيـة 

التفاقيات قائمة( إلى ما يعادل 230.3 مليون دوالر.

التمويالت الجديدة منذ منتصف 2015 وحتى 31 ديسمبر2017

منذ منتصف 2015، وقَّع الصندوق االجتماعي 18 اتفاقية تمويل بما يعادل 283 مليون دوالر )بما فيها تمديد اتفاقية منحة الحكومة البريطانية 
والمنحـة األمريكيـة عبـر برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي(، أهمهـا تمويل البنك الدولي عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبلغ 200 مليون دوالر، 
باإلضافـة إلـى اتفاقيـة منحـة االتحـاد األوربـي )عبـر برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي أيضـًا( لمشـروع الحمايـة االجتماعيـة لتعزيـز صمـود المجتمعات 
بمبلغ 17 مليون دوالر، باإلضافة إلى منحة البنك الدولي عبر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن 
بمبلغ 19.5 مليون دوالر. كما وقعت الحكومة األلمانية 3 اتفاقيات مباشـرة مع الصندوق االجتماعي للمسـاهمة بمبلغ 15 مليون يورو في تمويل 

برنامج األشغال كثيفة العمالة في الريف.

الجدول )25(: التمويالت الجديدة وحالتها التنفيذية )منتصف عام 2015 -31 ديسمبر 2017(

االتفاقيةالممول
الحالة 

التنفيذية 
لالتفاقية

قيمة االتفاقية 
)المعادلة 
للدوالر(

المسحوب 
من الممول 
)المعادل 
للدوالر(

إجمالي المتبقي 
من التمويالت 
النافذة )بالدوالر(

عام 
التوقيع

الحكومة 
األلمانية

5,400,0001,231,3804,168,6202016نافذمنحة برنامج األشغال كثيفة العمالة

منحة برنامج تعزيز تكيُّف وصمود 
5,400,0002,275,0643,124,9362016نافذالمجتمعات عبر األشغال كثيفة العمالة

منحة برنامج تعزيز تكيُّف وصمود 
5,400,00005,400,0002017نافذ من 2019المجتمعات عبر األشغال كثيفة العمالة 2

الحكومة 
10,920,00010,920,00002017نافذالتمويل اإلضافي للمنحة المرحلة الرابعةالبريطانية

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائي

منحة مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
800,000800,38402015مغلقلتمكين المرأة اقتصاديًا

منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع 
200,000200,1440مغلقالسالم ودعم االنتقال

مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتمكين 
107,000107,0280مغلقالشباب اقتصاديًا )2(

منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع 
115,000114,8730مغلقالسالم ودعم االنتقال 2

منحة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز 
1,933,833942,164991,669نافذتكيف وصمود المجتمعات الريفية في اليمن

المنحة األمريكية عبر برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي )تم التوقيع على تمويل إضافي بـ4 

ماليين دوالر(
9,099,7193,840,4985,259,221نافذ

منحة البنك الدولي الطارئة عن طريق برنامج 
29,532,16229,532,16202016نافذاألمم المتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي اإلضافية الطارئة عن 
174,000,00034,203,062139,796,9382017نافذطريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2

منحة االتحاد األوربي عبر األمم المتحدة 
لمشروع الحماية االجتماعية لتعزيز صمود 

المجتمعات في اليمن
17,894,596876,26817,018,3282017نافذ

الحكومة 
الهولندية

منحة المنحة الهولندية لمشروع المياه 
والصرف الصحي للمجتمعات المصابة 

بالكوليرا
3,000,00003,000,0002017نافذ

منظمة 
األغذية 
والزراعة 

)الفاو(

منحة البنك الدولي عبر الفاو لمشروع تعزيز 
19,513,305019,513,3042017نافذاإلنتاجية الزراعية في اليمن
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اليونسكو
منحة اليونسكو للخطة التحضرية لحماية 

26,51026,51002017نافذمدينة صنعاء القديمة –المرحلة 1

29,83029,83002017نافذتحسين الوضع البيئي لمدينة زبيد التاريخية

صندوق 
األمير 
كالوس

منحة صندوق األمير كالوس لصالح دعم 
18,37014,2474,1232017نافذدار المخطوطات في زبيد )الُحديدة(

283,390,32585,113,614198,277,139اإلجمالي

عة قبل 2015 التمويالت المستمرة من مصادر المرحلة الرابعة والُمَوقَّ
خـالل عـام 2017 اسـتمّرت بعـض مصـادر التمويـل، التـي كانـت قـد بـدأت في دعم الصنـدوق خالل المرحلة الرابعة، في توفيـر التمويل للصندوق، 

نجاز خطة الصندوق للمرحلة الرابعة. مثل الحكومات البريطانية واأللمانية والهولندية... وذلك للمساهمة في استكمال تنفيذ واإ

الجدول )26( : التمويالت النافذة من مصادر المرحلة الرابعة )2011 – 2015( وامتدادها )2016 – 2017(

االتفاقيةالممول

المبالغ )بالدوالر األمريكي(

قيمة االتفاقية 
المعدلة

المسحوب من 
الممول

إجمالي 
المتبقي لدى 

الممول
عام 
التوقيع

قرض ومنحة مشروع المعرفة القرائية والمهنية البنك اإلسالمي للتنمية
11,260,0003,656,2277,603,773لمكافحة الفقر

25,000,00015,025,1399,974,861قرض لتوظيف الشبابالبنك اإلسالمي للتنمية 

3,947,3683,298,956648,412منحة دعم تعليم الفتاة ومحو األميةالحكومة الهولندية

المنحة 2 لمشاريع المياه والبيئة في تسع الحكومة الهولندية 
3,640,0003,458,000182,000محافظات

منحة بنك التنمية األلماني لبرنامج األشغال كثيفة الحكومة األلمانية
10,692,47710,692,4770العمالة

منحة الحكومة األلمانية رقم 2012 67 327 الحكومة األلمانية 
14,894,67714,023,700870,977لبرنامج المياه في أبين

الحكومة البريطانية
منحة المرحلة الرابعة )تم استالم كافة التعهدات 

في مايو 2017، ويجري اآلن استكمال األنشطة 
عداد تمويل إضافي( واإ

156,297,253156,297,2530

225,731,775206,451,75219,280,023اإلجمالي

مشروع االستجابة الطارئة
لـه البنـك الدولـي بمبلـغ 200 مليـون دوالر عبـر البرنامـج اإلنمائـي لألمـم المتحـدة، حيـث وقَّـع  مشـروع االسـتجابة الطارئـة )2016–2017( يموِّ

الصندوُق اتفاقيتين لهذا المشروع: األولى في أغسطس 2016 بـ30 مليون دوالر، والثانية في مارس 2017 بـ170.4 مليون دوالر.

ويعمـل هـذا المشـروع علـى تنفيـذ إجـراءات تدخليـة طارئـة علـى نطـاق صغيـر فيمـا يتعلـق بصـرف مبالـغ محـددة لتكـون بمثابـة اسـتجابة سـريعة تتيـح 
مسـاندة األسـر المعيشـية والمجتمعات المحلية المتضررة من الصراع في الحصول على الدخل )كأجور( لشـراء الضروريات األساسـية. ويولي هذا 

المشروع اهتمامًا خاصًا للشباب ويتيح لهم فرص تحقيق الدخل والمشاركة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع من خالل مكونّين اثنين كالتالي:

برنامج األشـغال كثيفة العمالة والخدمات المجتمعية: تقدر مسـاهمة المؤسسـة الدولية للتنمية في هذا البرنامج بما يعادل 180 مليون دوالر، وهو 
ُن الشـباَب  يشـتمل علـى النقـد مقابـل العمـل والخدمـات المجتمعيـة )125 مليـون دوالر( وبرنامـج التغذيـة )55 مليـون دوالر(. ويسـتهدُف هـذا المكـوِّ

واإلناَث والنازحين.

ُن على توفير فرص كسب العيش  إعادة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل )20 مليون دوالر(: يركز هذا المكوِّ
في قطاَعْي الزراعة والتمويل الصغير واألصغر.
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المـُلحقات
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ية يع الصندوق في الجمهور يطة بمواقع مشار االلتزامات والمنصرف والمنافع خالل عام 2017 وتراكمياً، وخر

يع االلتزامات حسب البرنامج )مليون دوالر( توز

تراكمي )1997–2017()2011-2017(عام 2017البرنامج

20.5661.51,703.0تنمية المجتمع والتنمية المحلية

121.7303.7455.1األشغال كثيفة العمالة

3.362.493.5بناء القدرات

23.196.7127.3تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

**168.61,124.302,378.9اإلجمالي*
ملحوظة: التكاليف تقديرية، حيث تعتمُد على المشاريع المواَفق عليها سنويًا، وكذا كلفة المصاريف اإلدارية وأصول الصندوق. وقد تنخفض االلتزاماُت بنسبة 5–%7 نظرًا إللغاِء 

 بعض المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل.

 *تشمُل تقديرًا لمساهماِت المستفيدين

** يتلقى الصندوق تمويالت بعمالت متعددة، لذا قد تكون هناك فوارُق في المبالغ أعاله نظرًا للتغيُّر في أسعار الصرف.

يع المنصرف حسب البرنامج )مليون دوالر( * توز

تراكمي )1997–2017()2011-2017(عام 2017البرنامج

22.1568.41,328.50تنمية المجتمع والتنمية المحلية

43.4194.2315.80األشغال كثيفة العمالة

10.794.8119.90بناء القدرات*

14.271.781.40تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

90.4929.11,845.6اإلجمالي
َمُن كلفة المصاريف اإلدارية وأصول الصندوق والنفقات المشتركة للمشاريع والتي قد ال تظهر ضمن االلتزامات على المشاريع  *تتضَّ

نما يتضمن صرفًا من مشاريع كانت قد بدأت في أعوام سابقة **المنصرف ال يخص مشاريع العام فقط، واإ
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يُع االلتزامات حسب القطاع )عام 2017( الشكل )أ(: توز

يُع التراُكمي لاللتزامات حسب القطاع )2017-1997( الشكل )ج(: التوز
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يُع االلتزامات حسب المحافظة )عام 2017( – مليون دوالر الشكل )د(: توز

يُع التراُكمي لاللتزامات حسب المحافظة )1997–2017( – مليون دوالر الشكل )و(: التوز
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الشكل )ز(: االلتزاماُت سنويا وتراُكميا )1997–2017( – مليون دوالر

الشكل )ح(: المنصرُف سنويا وتراُكميا )1997–2017( – مليون دوالر
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يع الصندوق سنويا وتراُكميا )1997– 2017( – مليون يوم عمل الشكل )ط(: العمالة المؤقتة المتولدة عن مشار

يع الصندوق سنويا وتراُكميا )1997–2017( -مليون شخص الشكل )ي(: المستفيدون المباشرون من مشار
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الهيكل التنظيمي للصندوق
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أمانة العاصمة

صنعاء

مأرب

الجوف

المحويت

الحديدة

يمة ر

تعز

عدن

لحج

أبين

الضالع

ذمار

البيضاء

حجة

عمران

صعدة

حضرموت

شبوة

المهرة

أرخبيل سقطرى

إب

ع صنعاء فر

ع الحديدة فر

ع تعز فر

ع عدن فر

ع ذمار فر

ع حجة فر

ع عمران فر

ع المكال فر

ع إب فر

ع يها كلُّ فر فروع الصندوق والمحافظات التي يغطِّ
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خارطة توزيع مشاريع الصندوق والفقراء )1997–2017(
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