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االفتتاحية

الذي  واإلنساني  االقتصادي  التدهور  حدة  مع 
الصراع  استمرار  جراء  اليمنيين  حياة  يضرب 
في مناطق كثيرة، أصبحت برامج الطوارئ التي 
ينفذها الصندوق االجتماعي للتنمية قيمة مضافة 
االغاثة  بين  تجمع  لكونها  البالد،  في  وفريدة 

والتنمية. 

وإنساني  تنموي  العب  أكبر  الصندوق  وأصبح 
النقد  بمنهجية  التدخالت  من  حجم  أكبر  ينجز 
مقابل العمل عبر محفظة من التدخالت المتنوعة 
من  عقد  منذ  اآللية  ذات  لتطبيقه  نتاجًا  كانت 
العمل قدرة الصندوق  نتيجة هذا  الزمن. وكانت 
على الوفاء بأهم أولويات األسر المتضررة بشدة 
من جانب وتقديم الخدمات األساسية والمستدامة 

للمجتمع المحيط من ناحية أخرى.  

اإلغاثة  بين  التوازن  هذا  تحقيق  أجل  من 
من  المجتمع  من  أحد  استثناء  وعدم  والتنمية 
وتنفيذ  تصميم  دورة  مراحل  مرت  فقد  الدعم، 
المختلفة  التدخالت  لكافة  المشروع  ومراقبة 
بتعديالت حقيقية تصب في تحقيق تخفيف معاناة 
مدى  أقصى  إلى  الحرب  آثار  من  المتضررين 
ممكن. وكان من أحدث التعديالت قيام الصندوق 
المجتمعات  لدى  الشكاوى  آلية  وتدشين  بتطوير 
والشفافية  اإلنصاف  تعزيز  أجل  من  المستفيدة 
لتسريع  خطة  ونَفذ  ر  طوَّ كما  النزاع.  وتخفيض 
للتغلب  التمويالت واتخذ إجراءات  الصرف من 
من  والخارجية  الداخلية  التحديات  بعض  على 
 21 إلى  يصل  حتى  المالي  الصرف  زيادة  أجل 

مليون دوالر شهريًا. 

 وكان إشراك الممولين في إجراء تلك التعديالت 
االستخدام  الى  الوصول  أجل  من  حيويًا  جزءًا 
األمثل للتمويالت واالنصاف األكمل للمستفيدين، 
الذين تم اعتبار إشراكهم في كافة مراحل دورة 

المشروع كمبدأ ثابت للصندوق. 

مقابل  “النقد  تدخالت  حازت  فقد  ذلك،  لكل 
على  الطارئ  االستجابة  العمل” ضمن مشروع 
تفضيل 59 بالمائة من المستفيدين من المشاريع 
بتقييمها.  مستقلة  دولية  تقييم  شركة  قامت  التي 
وكان لهذا التفضيل عدد من الفوائد للمجتمعات، 
كان أهمها إيصال جزء كبير من التمويالت )ال 
المستفيدين على  إيدي  الى  بالمائة(   57 تقل عن 
اختيار  معظمهم  بها  استطاع  عمل،  أجور  شكل 
والدواء  الغذاء  السيما  األساسية  مشترياتهم  أهم 
من  المستفيد  المجتمع  تمكَّن  بينما  للحياة،  المنقذ 
الخدمات من دعم قدرته على التكيُّف مع تداعيات 
الحرب، دون اللجوء ألساليب تأقُلم خطيرة على 
الصحة أو الحياة وخصوصًا في ظل انتشار أوبئة 

قاتلة وانعدام أمن غذائي واسع النطاق.

دان على تعزيز الشراكة الصندوق والبرنامج اإلنمائي يؤكِّ

قامت بعثة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، برئاسة السيد/ مراد وهبة - األمين العام المساعد لألمم المتحدة 
المدير المساعد مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية في البرنامج األممي، بزيارة لموقعي مشروعين ينفذهما 
الصندوق االجتماعي للتنمية اطلعت خاللها على أنشطة تشغيل النازحين والعاطلين بمديريتي الثورة وشعوب 
بأمانة العاصمة. وتحدثوا مع العاملين  المستفيدين حول أحوالهم ومدى رضاهم عن مثل هذه المشاريع القائمة 

على نهج النقد مقابل العمل ومدى استفادتهم من  المشروع ومدى مالءمتها للعامالت.  

الظروف الصعبة، وعن  تفضيلهم نهج  العمل في ظل هذه  العاملون عن سعادتهم لاللتحاق بفرص   وعبَّر 
والغذاء  األطفال  مثل شراء حليب  احتياجات  أسرهم  أهم  توفير  في  أجور عملهم  لفعالية  العمل  مقابل  النقد 
األساسي واألدوية دفع إيجارات سكنهم. وعقدت قيادة الصندوق مع السيد وهبة ومرافقيه اجتماعًا استعرض 
أنشطة الطوارئ التي ينفذها الصندوق. كما تطرق االجتماع إلى أوجه شراكتهما وسبل تعزيزها بما يلبِّي أهم 

احتياجات الفئات الضعيفة والمتأثرة من آثار الصراع. 

788 مشروعًا تستمر في االستجابة التنموية 
واإلنسانية خالل 2017

رغم ظروف الحرب القائمة في العديد من مناطق اليمن، تمّكن الصندوُق من استمرار عمله في االستجابة 
الطارئة ألهمِّ احتياجات المتضررين. َوقام الصندوق خالل عام 2017 بتوسيع استجابته كلما توفرت موارُد 
تمويليٌة لتستجيب لالحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة ضمن آلية النقد مقابل العمل لكونه يوفُِّر آلية 

سريعة لتحويل التمويالت إلى الفئات المتضررة والضعيفة.

تكلفتها  بلغت  788 مشروعًا  والموافقة على  تنفيذ  باستكمال ومواصلة   2017 الصندوُق خالل عام  قام  وقد 
التقديرية نحو 167 مليون دوالر. وقد تصدرت المشاريع 223 مشروعًا لتوفير مياه الشرب من أنظمة تجميع 
مياه األمطار و 218 مشروعًا ذات أشغال كثيفة العمالة ركزت على توفير وترميم بنى تحتية صغيرة. ونظرًا 
توفير  على  أساسي  بشكل  الصندوق  عمليات  تركزت  فقد  البالد،  في  الحادة  واإلنسانية  االقتصادية  لألزمة 
فرص عمل مؤقتة تجاوزت 7.2 مليون يوم عمل استفاد منها نحو 1.9 مليون شخص، كان متوسط نصيب 

اإلناث منهم 50 بالمائة.
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تمَّت الموافقة خالل الربع الرابع 2017 على 10 مشاريع بكلفة تقديرية تقارُب 1.1 مليون دوالر، ُيتوقع 
أْن يستفيَد منها استفادة مباشرة أكثر من 16 ألف شخص )47% من اإلناث(، وتتولَّد عنها ُفَرص عمل 
تبلغ حوالي 82,825 يوم عمل. وبذلك، يصُل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 31 
ديسمبر 2017( إلى 5,033 مشروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 677.5 مليون دوالر تقريبًا، ُيتوقع أْن يستفيد 
منها استفادة مباشرة حوالي 2.8 مليون شخص )46% إناث(، وتتولد عنها حوالي 23.2 مليون يوم 

عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,950 مشروعًا بكلفة تعاقدية قاربت 622.8 مليون دوالر.

أواًل: برنامج تعليم الفتاة في الريف. تمَّ خالل الربع تطوير مشروع في النظام إلعداد وطباعة كتيب 
هات  إرشادي لموجهات المهارات الحياتية الحرفية وتدريب الموجهات، يشتمل على تدريب 105 موجِّ

من 21 محافظة على استخدام الدليل والتوجيه في مجال المهارات الحرفية. 

نات كالتالي: ثانيا: برنامج المعرفة القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر. ويتضمن 3 مكوِّ

مكون تسهيل الوصول للتعليم األساسي غير النظامي
تم التعاقد مع 18 موجهًا/ة في محو األمية وتعليم الكبار من محافظات لحج والحديدة والمكال للمتابعة 
 41 76 معلمًا/ة ،  التعاقد مع  إلى  أمية وتعليم مجتمعي... باإلضافة  104 فصول محو  والتوجيه في 
ميسرًا/ة ، 16 مشرفًا/ة في 5 مديريات من محافظتـَْي لحج والحديدة، وذلك في بداية العام الدراسي 
2018/2017 لتدريس حوالي 1,000 طفل/ة في فصول التعليم المجتمعي و1,567 من الشباب والنساء 

العامالت بفصول محو األمية وتعليم الكبار بالمحافظتين.

مديريتـَْين  في  الحكومية  المدارس  في  طفاًل/طفلة   63 الحاق  تم  أيضًا،  الدراسي  العام  بداية  ومع 
بمحافظة لحج ومدينة المكال بعد قضاء عام دراسي في فصول التعليم المجتمعي واجتيازهم امتحان 

تحديد المستوى على أيدي موجهين من التربية والتعليم.

تعليم  ومشرفات  وميسرات  الكبار  وتعليم  األمية  محو  في  معلمًا/ة   28 تدريب  أيضًا  الربع  وشهد 
لمعلمي  التدريبي  البرنامج  على  التركيز  تم  حيث  لحج(،  )محافظة  المقاطرة  مديرية  من  مجتمعي 
القراءة  لتعليم  الصوتية  الطريقة  ودليل  المجتمعي،  والتعليم  النشط  التعلم  واستراتيجيات  الكبار، 
والكتابة، ومبادئ الحساب )تدريب قبل الخدمة(. وبالتنسيق والمتابعة المشتركة مع مكتب محو األمية 
في المحافظة، تم استخراج وتوزيع 170 شهادة ميالد لألطفال الدارسين في فصول التعليم المجتمعي 
بمنطقة الفيوش. كما تم – بالتنسيق مع المجلس النرويجي )NRC( ومنظمة اليونيسف بالمحافظة – 
توزيع 200 حقيبة نسائية كمساَعدات للدارسات في فصول محو األمية وتعليم الكبار في المقاطرة، 

وكذا 6 سبورات على فصول التعليم المجتمعي ومحو األمية بالمديرية . 

وجرى تطوير 4 مشاريع لبناء 6 فصول تعليم مجتمعي في لحج ومدينة المكال، مع البدء في إجراءات 
البناء... باإلضافة إلى تأثيث 3 فصول محو األمية في الفيوش )لحج(. 

مكونا تدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت
تم تدريب 863 شخصًا )من كال الجنسين( من الفئات المستهدفة في مكون إدارة المشروعات عبر 
الحياتية  المهارات  من  المشاركين  تمكين  التدريب  استهدف  حيث  األعمال،  لريادة  األمل  مؤسسة 
للتمويل  القابلة  الشخصية، ومهارات ريادة األعمال، وتطوير خطط المشاريع الصغيرة واألصغر 
وما يتصل بهذه المهارات من القدرة على إدارة المشاريع ومفاهيم تطويرها... وكذا التوجيه المهني 
برنامجًا   40 عبر  التدريب  تنفيذ  تم  عليها.  بناًء  وتوزيعهم  المهنية  تخصصاتهم  لمعرفة  للمتدربين 

تدريبيًا في محافظات الحديدة وصنعاء ولحج ومدينة المكال.

المستهدفة  الفئات  476 شخصًا من  لتدريب  المتخصص  المهني  للتدريب  التعاقد مع مراكز  تم  كما 
)شباب وشابات ونساء عامالت( في تخصصات مهنية متنوعة كخياطة المالبس النسائية والرجالية، 
ومهارات  األولية  واإلسعافات  والعطور،  البخور  وصناعة  العرائس،  وتجهيز  التجميل  وفن 
وميكانيكا  الكهربائية،  والتمديدات  الجواالت،  وبرمجة  وصيانة  الحناء,  وبيع  والنقش  التمريض, 

وكهرباء السيارات، وصيانة الدراجات النارية.

وتم تنفيذ زيارتين إشراقيتين من قبل ضابط المشروع لفصول محو األمية والتعليم المجتمعي في 
محافظة لحج ومدينة المكال، تم خاللهما التعرف على وضع الفصول والمراكز التعليمية والمعوقات 
واالحتياجات المطلوبة. وجرى – خالل الزيارتين – عقد اجتماعات مع مكاتب محو األمية والتعليم 
الفني والتدريب المهني، ومناقشة ضرورة توفير المناهج الدراسية للدارسات في فصول محو األمية، 
وتعزيز مبدأ التعاون والشراكة بين المكاتب والبرنامج، وضرورة استمرارية تدريب الشباب والنساء 

العامالت.

توحيد  بغرض  المهني  والتدريب  الفني  التعليم  وزارة  في  المختصين  مع  لقاءات  عدة  ُعِقدت  كما 
الخطط والبرامج التدريبية، واعتمادها من الوزارة، وتوزيعها على المعاهد الفنية والتقنية المختلفة 
)الحكومية والخاصة(، وذلك لضمان جودة الُمْخَرج... بغرض تعميم نفس المواضيع التدريبية في 

مختلف المحافظات المستهدفة.

الصغيرة  المنشآت  لوحدة  التابع  التمويل  برنامج ضمان  مع  تمويل  اتفاقية  عقد  كذلك  الربع  وشهد 
مخرجات  بدراسة  البرنامج  قيام  خالل  من  بالمشروع  الخاص  اإلقراض  مكون  لتنفيذ  واألصغر 
المشاريع الناتجة عن التدريب الريادي، ومن ثم تحويل المستهدفين إلى مؤسسات وبرامج التمويل 

األصغر في المحافظات التابعة للمشروع.  

األنشطة الميدانية
لتعليم األطفال في  7 فصول مجتمعية  فتح  الميدانية شملت  المكال عددًا من األنشطة  شهدت مدينة 
الفئة العمرية من 9-15 سنة، وفتح 22 فصاًل دراسيًا لمحو األمية وتعليم الكبار... وكذلك التعاقد مع 
7 ميسرين/ات لتعليم األطفال الملتحقين بصفوف التعليم المجتمعي، ومع 22 معلمة للعمل في فصول 
بت 22 معلمة محو أمية وتعليم الكبار على الدليل التدريبي لمعلمي  محو األمية وتعليم الكبار. كماَ ُدرِّ
الكبار، وشارك ميسرات وميسرو فصول التعليم المجتمعي في دورة استراتيجيات ومفاهيم التعليم 
المجتمعي،  والتعليم  األمية  محو  فصول  لمتابعة  موجهين   4 اختيار  وتم  النشط.  والتعلم  المجتمعي 
ومشاركة 18 موجهًا في دورة تدريب موجهي فصول ومراكز التعليم المجتمعي ومحو األمية على 

الدليل المهني لموجهي الكبار وإعداد أدوات التوجيه والمتابعة.

البرنامج  على  الكبار  وتعليم  األمية  محو  مراكز  معلمي/ات  تدريب  تم  فقد  لحج،  محافظة  في  أما 
التدريبي لتعليم الكبار. وبالتنسيق والشراكة مع منظمة حماية الطفولة تم توزيع حوالي 174 حقيبة 
مدرسية على األطفال في فصول التعليم المجتمعي. كما جرى ترميم 3 فصول وتخصيصها كمراكز 

لمحو األمية وتعليم الكبار، فضاًل عن رفع االحتياج لترميم وتأثيث وتجهيز 9 فصول تعليمية.

وفي محافظة الحديدة، تم اختيار 6 موجهين لمتابعة فصول محو األمية والتعليم المجتمعي، باإلضافة 
تأثيث وتجهيز فصول مجتمعية ومحو األمية. كما  الترميم، وكذا  إلى استالم فصول مجتمعية بعد 
النشط،  والتعلم  المجتمعي  التعلم  ومفاهيم  استراتيجيات  دورة  في  مشرفة  و24  ميسرة   29 شاركت 

وكذلك في دورة القراءة الصوتية لتعلم مهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب.

مؤشرات قطاع التعليم

المنجز تراكميًا حتى ديسمبر2017المؤشر

عدد الفصول الدراسية التي 
تم بناؤها وأعيد تأهيلها

6,948جديد

2,927مرمم

9,875اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين

150,342أوالد

130,424بنات

280,766اإلجمالي

عدد األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة الذي 

تم دمجهم في المدارس

3,597أوالد

3,943إناث

7,540اإلجمالي

عدد المعلمين في التعليم 
النظامي الذين تم تدريبهم

1,097ذكور

447إناث

1,544اإلجمالي

عدد الكوادر اإلدارية 
والتربوية الذين تم تدريبهم

37ذكور

3,603إناث

3,640اإلجمالي

عدد الكوادر التعليمية التي 
دربهم الصندوق بحسب 

النوع اإلجتماعي

1,662ذكور

689إناث

2,351اإلجمالي

إجمالي عدد المعلمات في التعليم غير 
النظامي الالتي تم تأهيلهن

780

التعليم
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الصحة

تمَّت الموافقة خالل الربع الرابع 2017 على 16 مشروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 25.2 مليون 
دوالر، ُيتوقع أْن يستفيَد منها استفادة مباشرة حوالي 93 ألف شخص )74% من اإلناث(، وتتولَّد 
التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم   609,500 حوالي  تبلغ  عمل  ُفَرص  عنها 
لمشاريع القطاع )1997 – 31 ديسمبر 2017( إلى 1,202 مشروع بكلفة تقديرية تبلغ 144.7 
مليون دوالر تقريبًا، ُيتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 7.7 مليون شخص )%64 
إناث(، وتتولد عنها أكثر من 3.4 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,162 مشروعًا 

بكلفة تعاقدية تجاوزت 81.6 مليون دوالر.

برنامج االستجابة لوباء الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة
التوعوية  األنشطة  تنفيذ  من خالل  األوبئة  لهذه  التصدي  في  المشاركة  إلى   البرنامج  يهدف 
المباشرة، وتحفيز المجتمعات لتبني مبادرات ذاتية  لنشر الرسائل التوعوية والصحية الهادفة، 
المستوى  على  الشركاء  مع  والتنسيق  المخلفات،  ورفع  وجمع  المياه،  مصادر  حماية  وكذا 

المركزي ومستوى الفروع.

وقد تم تنفيذ ورشة عمل اتصالية الستعراض أنشطة الصندوق االجتماعي في االستجابة السريعة 
للتصدي لوباء الكوليرا مع عدد من الشركاء، وتم فيها مناقشة أهم الصعوبات والتحديات التي 
واجهت الصندوق االجتماعي ووزارة الصحة وكافة الشركاء في تنفيذ األنشطة ذات العالقة، 

وذلك لوضع حلول لتجاوز هذه المصاعب.

برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية
ويهدف إلى تعزيز الخدمات الخاصة بصحة األم خالل المرحلة اإلنجابية، وكذا صحة الوليد.

وخالل الربع، تم تنفيذ  دورة تدريبية لـ24 من الكوادر الصحية المساعدة من العاملين في أقسام 
الحضانة لمدة 24 يومًا على مهارات رعاية المواليد الخـدج واألطفال حديثي الوالدة في مديرية 

الحوك بمحافظة الحديدة.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية
المؤهلة،  الطبية  الكوادر  وتوفير  الصحية،  األساسية  الخدمات  وتعزيز  تحسين  إلى  يهدف 

باإلضافة إلى تسهيل وصول المجتمع إلى هذه الخدمات.

تم تنفيذ دورة تدريبية لـ24 كادرًا طبيًا مساعدًا )مساعدي أطباء( من مديرية الرجم محافظة 
المحويت على مهارات التشخيص الباطني والجراحي، والتي استمرت 24 يومًا. كما تم تدريب 
96 من الكوادر الصحية المساعدة العاملين في المرافق الصحية على الرعاية التكاملية لصحة 
الطفل، لمدة 16 يومًا من عدة مديريات في محافظة الضالع... باإلضافة إلى تدريب 52 كادرًا 
إداريًا في مجال اإلدارة الصحية، حيث يستهدف هذا التدريب )مدير مكتب الصحة بالمديرية، 
بالمديرية، مسئولة الصحة  الريفي  المستشفى  بالمديرية، مدير  الرعاية الصحية األولية  مدير 
اإلنجابية بالمديرية، مسئول اإلحصاء ونظم المعلومات( والذي يستمر لمدة ستة اشهر بواقع 
أسبوع تدريبي لكل مجموعة في اطار 10 مديريات من محافظة حضرموت و5 مديريات من 

محافظة شبوة.

الشاملة في مستشفى عزان بمديرية  التوليدية  الخاص بمركز الطوارئ  كما تم توريد األثاث 
ميفعة )محافظة شبوة( والذي تم بناُؤه قبل فترة من قبل الصندوق.

برنامج النقد المشروط في التغذية
يهدف إلى تحسين الوضع التغذوي لألمهات واألطفال أقل من خمس سنوات، باإلضافة إلى 
التخفيف من حدة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 18-35 عامًا 
من خالل توفير فرص دخل مؤقتة  للعمل كمثقفات مجتمعيات في التغذية والصحة اإلنجابية 
من سوء  يعانون  اللذين  واألطفال  النساء  إحالة  على  المستهدفة  األسر  وتحفيز  الفتاة   وتعليم 
التغذية إلى المرافق الصحية العالجية ، كما يهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر على 
النساء الحوامل و أمهات األطفال أقل من 5 سنوات في األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي 

من خالل تقديم المساعدات.

الرعاية االجتماعية في  لـ10,532 أسرة مسجلة في قوائم صندوق  تنفيذ مسوحات ميدانية  تم 
مديريتـَْي الحدا وعنس من محافظة ذمار، كما تم مسح 5,300 أسرة مسجلة في مديرية حيفان 
بمحافظة تعز... حيث ُتَعدُّ هذه المسوحاُت الميدانية الخطوة األولى لتحديد الفئة المستهدفة من 
توعية  التعاقد معهن لغرض  المزمع  المجتمعيات  المثقفات  تحديد عدد  النساء واألطفال وكذا 
لهذا  المقدمة  الصحية  المراكز  والعالجية من  التغذوية  الخدمات  لطلب  المجتمعات وتحفيزها 

النوع من الخدمات.

مؤشرات قطاع الصحة

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

113عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو ترميمها 

85عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها

198اإلجمالي

2,280عدد قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن 

280عدد قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن

عدد الكوادر الصحية التي تم تأهيلها
109ذكور

48إناث

2,604اإلجمالي

عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها
49ذكور

21إناث

635اإلجمالي

تدريب ممرضات الحديدة على رعاية الخدج
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المياه واإلصحاح البيئي

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

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل هذا الربع على 44 مشروعًا من مشاريع منحة االستجابة للطوارئ 
الممنوحة من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة اإلنمائي , وتهدف هذه المشاريع 
إلى تحقيق مؤشرات المنحة التي تشمل خلق فرص عمل مؤقته لألسر التي تأثرت 

بالحرب الدائرة في البالد وكذلك تسهيل وصولها إلى خدمة المياه .

  و تم في هذا الربع الموافقة على 36 مشروعًا ممولة من المنحة البريطانية للمرحلة 
الرابعة , منها 35 مشروعًا سقايات خاصة وواحد لمعالجة خزان حصاد مياه أمطار 

محل بيت تام 0 الثلث – جبل عيال يزيد –عمران. 

كما تمت الموافقة على 12  مشروعًا من المنحة الهولندية للمياه والصرف الصحي 
الحادة,  واإلسهاالت  الكوليرا  مرض  اجتاحها  التي  المديريات  بعض  تستهدف  التي 

والتي تم توقيعها في 7 ديسمبر 2017 وقيمتها 3 مليون دوالر . 

    وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقرير9 مشاريع , وبذلك يصل العدُد 
اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع المياه المنجزة )منذ تأسيس الصندوق عام 1997 وحتى 
نهاية الربع الرابع من عام 2017( إلى 2,108 مشروعًا بكلفة بلغت   188  مليون 
دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها 3.6 مليون شخص)نصفهم من اإلناث( 

وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت  8.92  مليون يوم عمل. 

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

1 – حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل )خزانات منزلية(: تم خالل الربع إنجاز 
مشروعين يحتويان على 267 سقاية بسعة إجمالية قدرها 13,546 مترًا مكعبًا. 

2 - مشاريع مياه تعتمد على المياه الجوفية: تم خالل هذا الربع إنجاز مشروعين 
يحتويان على شبكتي توزيع مياه بطول إجمالي 13.5 كم, مع أربع وحدات ضخ و 

أربع غرف لهذه المضخات و11 منهل عام وذلك لخدمة 1,844 شخص.

3 - حصاد مياه األمطار- خزانات عامة مسقوفة : تم خالل الربع انجاز مشروع واحد 
الستكمال خزان عام مسقوف مع الملحقات الضرورية للخزان كالسواقي , وأحواض 
الترسيب , والمناهل العامة ألخذ المياه وذلك لقريتي بيت المعصار والملحة –الربع 

الشقي-جبل عيال يزيد-عمران.

534 سقاية  ثالثه مشاريع إلنشاء  إنجاز  الربع  تم خالل هذا  كثيفة عمالة:  مياه   -4
خاصة بسعة إجمالية 8,010 أمتار مكعبة, ونتج عن هذه المشاريع 27,057 يوم عمل 

ووفرت خدمة المياه 4,091 شخص.

مؤشرات قطاع المياه

المنجز تراكميًا حتى ديسمبر2017المؤشر

1,150,537عدد المستفيدين من المياه المحسنة

3,619,966حجم المياه المحسنة م3

1,927,432حجم المياه غير المحسنة م3

قطاع اإلصحاح البيئي
تمت الموافقة خالل هذا الربع على 21 مشروعًا ممولة من منحة االستجابة للطوارئ 
الممنوحة من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة اإلنمائي ، وهذه المشاريع تعمل 
على تحسين الصرف الصحي للمناطق المستهدفة , وذلك عن طريق توفير فرص 
عمل مؤقتة يستفيد منها العاملون في نطاق كل مشروع , كدخل مؤقت وفقًا ألهداف 
المنحة ومؤشراتها , مع تحسين/توفير خدمة الصرف الصحي للمجتمعات المستهدفة .

 وتمت الموافقة على مشروع واحد ممول من المنحة البريطانية للمرحلة الرابعة , 
الصرف  على  االستشاريين  وبعض  المشاريع  ضباط  بعض  لتدريب  مشروع  وهو 

واسعا  المجال  سيفتح  أنه  المشروع  هذا  أهمية  وتكمن  اليمني.  الريف  في  الصحي 
ألنشطة تحسين/توفير الصرف الصحي من خالل إيجاد قائمة إلستشاريين مدربين 

في هذا المجال في كل فرع. 

البطاح/ قرية  في  الصحي  الصرف  لتحسين  مشروعين  على  الموافقة  تمت  كما   
التي تستهدف بعض  الهولندية  المنحة  الربيدي/الحديده بتمويل من  ريمة وقرية دير 

التجمعات التي أصابتها الكوليرا واإلسهاالت الحادة.

   وقد تم في هذا الربع انجاز مشروع واحد بتمويل منحة اإلستجابة للطوارئ إلنشاء 
خزان سعة 150م3 لتجميع مياه األمطار واستخدامها في تشجير المساحات المفتوحة 
في جامعة عمران. وبذلك يصل العدد التراكمي لمشاريع البيئة المنجزة )منذ تأسيس 
الصندوق في عام 1997 وحتى نهاية الربع الرابع  من عام 2017 م( إلى 401 مشروع 
3.44 مليون شخص, وتولدت عنها فرص  33.6 مليون دوالر، لخدمة  بتكلفة بلغت 

عمل مؤقتة بلغت  1.3 مليون يوم عمل. 

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

واإلصحاح البيئي والنظافة.

أنشطة التخفيف من وباء الكوليرا  
نصت إسترتيجية الصندوق لإلستجابة لجائحة الكوليرا واإلسهاالت الحادة على إدراج 
نشاط في كل مشروع لتوعية المستفيدين بمخاطر مرض الكوليرا وأسباب اإلصابه 
ووسائل الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحاالت إذا ظهرت. وفي هذا اإلطار تم خالل 
هذا الربع إيصال رسائل التوعية إلى 300,040 أسرة في 1,144 تجمع سكاني ريفي 
وحضري كما تم تدريب 1,845 متطوع )1,051 ذكور و 794 إناث( لنشر التوعية 
في مجتمعاتهم حيث قامو مع مجتمعاتهم بتنفيذ 671 مبادرة ساهمت في الواقاية من 

مرض الكلوليرا. 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية: 
تقوم الوحدة بمراجعة جميع محاضر مناقشة المشاريع للتأكد من إستيعابها لإلجراءات 
الواردة في إطار خطة اإلدراة البيئية واإلجتماعية كالتصنيف البيئي و استيفاء جداول 
الترتيبات  بعمل  البدء  تم  الربع  هذا  واإلجتماعية. وخالل  البيئية  للمعايير  اإلستجابة 
للمراجعة البيئية واإلجتماعية من قبل كوادر الوحدة حيث ستتم المراجعة خالل الربع 
القطاعات  إختيار مشاريع بشكل عشوائي من مختلف  2018 وسيتم  األول من عام 
للمراجعه  وإخضاعها  التنفيذ(  وتحت  منجزة  )مشاريع  المشروع  مراحل  ومختلف 

المكتبية والميدانية.

إعتماد نشاط تحسين الصرف الصحي في برنامجي األشغال كثيفة العمالة والتنمية 
المحلية والمجتمعية:   

إقتصرت أنشطة النقد مقابل العمل إلى عهد قريب على أنشطة كثيفة العمالة متركزة 
في مشاريع حصاد مياه امطار ومدرجات زراعية وحماية أراضي زراعية وتحسين 
الصحي  الصرف  تحسين  إلى  تهدف  التي  المشاريع  من  جدا  والقليل  ريفية  طرق 
محصورة في التجمعات الفقيرة جدا والتي ال يوجد لديها أي نشاط آخر للنقد مقابل 
وبناء على مقترح  األمراض واألوبئة  إنشاء حمامات. ونظرا النتشار  العمل سوى 
من الوحدة فقد وافقت اإلدارة العليا للصندوق على السماح بالتدخل لتحسين الصرف 
الصحي في أي تجمع يعاني من هذه المشكلة ويختار النشاط كأوليه له. ويتم تنفيذ هذا 
النشاط كأي نشاط في النقد مقابل العمل حيث تعطى األسرة دعم ال يتجاوز 660 دوالر 
)400$ عمالة و 260$ مواد(, سواًء مول هذا التدخل من منح النقد مقابل العمل , أو 
منح تنمية المجتمع.  وقد قامت الوحدة خالل هذا الربع بتدريب بعض ضباط المشاريع 
وبعض االستشاريين واالستشاريات في كل من المقر الرئيسي وفروع صنعاء وذمار 

وعمران وحجة والحديدة وإب وتعز , وبلغ عدد المتدربين 172 متدرب ومتدربة.

وسيتم في بداية الربع األول من عام 2018 م التدريب لفرعي عدن والمكال .
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 1.1 تقارُب  تقديرية  بكلفة  مشاريع   9 على   2017 الرابع  الربع  الموافقة خالل  تمَّت 
مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيَد منها استفادة مباشرة أكثر من 6,570 شخصًا )%39 
من اإلناث(، وتتولَّد عنها ُفَرص عمل تتجاوز 66 ألف يوم عمل. وبذلك، يصُل العدُد 
اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 31 ديسمبر 2017( إلى 437 مشروعًا 
بكلفة تقديرية تقارب 47 مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 
369,500 شخص )47% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 1.2 مليون يوم عمل. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 401 مشروع بكلفة تعاقدية قاربت 33.6 مليون دوالر.

تقوم وحدة الزراعة بتنفيذ مشاريعها بآلية النقد مقابل العمل، والتي تهدف إلى توفير 
فرص عمل وتشغيل العاطلين لكي يتمكنوا من الحصول على السيولة النقدية الكافية 

لسد احتياجاتهم الغذائية، خصوصًا في ظل األزمة الراهنة.

يتواصل  وذمار:  وحجة،  وصعدة  وعمران  وأبين  ولحج  صنعاء  محافظات  ففي   
وتحسين  زراعية،  وتربة  أراٍض  واستصالح  وري  حماية  مشاريع  تنفيذ  في  العمل 
تأهيل وتحسين غيول، فضاًل  واآلبار، وكذا  الزراعية  التربة  الري، وحماية  قنوات 
نموذجية  حظائر  إنشاء  خالل  من  الحيوانية  للثروة  اإليوائية  الظروف  تحسين  عن 
التي  المساحة  اللوز، وتبلغ  للحيوانات، وإنشاء خزانات ري تكميلي لتشجيع منتجي 
تغطيها هذه المشروعات أكثر من 180 هكتارًا، وتستفيد من النقد حوالي 1,445 أسرة، 

)SAPREP( مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاجية الزراعية

أكتوبر  بداية  في  )فاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  شراكة  اتفاقية  الصندوق  وقع 
2017، تستهدف 21 مديرية في 7 محافظات تم اختيارها بناء على التحليل المرحلي 
ويتمثل  شبوة(.  أبين،  لحج،  تعز،  الحديدة،  حجة،  )صعدة،  الغذائي  لألمن  المتكامل 
الهدف اإلنمائي للمشروع في استعادة وزيادة استخدام الممارسات اإلنتاجية، وتعزيز 
التغذية والمحاصيل والثروة الحيوانية من ِقَبل مالكي الحيازات الصغيرة في مناطق 

المشروع المستهدفة.

ويندرج في هذا المشروع مكونان كالتالي:

المكون األول: االستثمارات والمشاريع الفرعية 

هذا المكون سيمول المشاريع الفرعية واالستثمارات ذات األولوية الستعادة وزيادة 
تعزيز  خالل  من  وذلك  الصغيرة،  الحيازات  لمالكي  والتغذية  والدخل،  اإلنتاجية، 
أراضي المجتمع وإدارة المياه، وحصاد المياه، وتحويل المياه لتحسين الري السيلي... 
باإلضافة إلى حصاد مياه األسطح ونوع آخر من مرافق حصاد المياه، وكذا استثمارات 

لتحسين المراعي الطبيعية.

الحيواني،  واإلنتاج  الحيوانات  صحة/تربية  تحسين  على  المكوِّن  هذا  سيعمل  كما 
وتحسين الوصول إلى الخدمات البيطرية، وتحسين التغذية الحيوانية، و تعزيز صحة 

الحيوانية(  للدخل )كالثروة  الحيوانات... فضاًل عن دعم أنشطة جديدة مدرة  وتربية 
بسبب  رزقهم  أصول  فقدوا  الذين  المزارعين  أو  والعائدين  الفقيرات  للنساء  حصرًا 

الصراع.

المكون الثاني:  بناء القدرات 

والتوسع  والتجريب  المشروع،  من  المستفيدين  قدرات  بناء  إلى  المكون  هذا  يسعى 
الزراعي  التغذوي  الوعي  وتعزيز   ،)FFS( الحقلية  المزارعين  لمدارس  المحتمل 
والتغذية الحساسة... فضاًل عن بناء القدرات في الجوانب الفنية واإلدارية لمنظمات 
المزارعين واألفراد المشاركين في أنشطة القيمة المضافة )تربية النحل والبن واللوز 
والتين الشوكي، والعسل، الخ(؛ وكذا تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية وتوفير 
خدمات خاصة لتقديم الدعم للمستفيدين من خالل االستشارات والتدريب على المدى 

القصير المشروع.

خطة العمل لتحديد المستفيدين

تم تشكيل فريق من المختصين الذين لديهم خبرات سابقة في العمل مع منظمة الفاو 
تم  حيث  الميدانية،  الدراسات  مجال  في  وبالذات  للتنمية،  االجتماعي  والصندوق 
تدريبهم من أجل النزول الميداني إلى المديريات المستهدفة لغرض تحديد المستفيدين 
وذلك من خالل  العالقة،  ذات  والجهات  المحلية  السلطة  مع  بالتنسيق  المشروع  من 
تنظيم لقاءات مع المعنيين من السلطة المحلية )بما في ذلك مكاتب الزراعة( لشرح 
معايير اختيار المستفيدين المقرة من قبل الجهة المانحة... وكذلك من خالل النزول الى 
التجمعات السكانية لتطبيق المعايير وإعداد قائمة بالمستفيدين ومناقشتها مع المعنيين. 
وقد تم االنتهاء من النزول الميداني لتحديد المستفيدين واحتياجاتهم في 5 محافظات، 

وتتبقى محافظتا الحديدة وصعدة لصعوبة العمل فيهما حاليًا نتيجة األوضاع األمنية.

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

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

4,223,018

إجمالي مساحة األراضي التي تروى من مصادر 
المياه )هكتار(

1,100

إجمالي مساحة األراضي والمدرجات المؤهلة 
)هكتار(

620

الزراعة والتنمية الريفية

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المنجز تراكميًا حتى ديسمبر2017المؤشر

317,965عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي

971عدد التجمعات الخالية من الصرف المكشوف

يجب أن يكون الهدف تغيير السلوك وليس بناء حمامات وأن يؤدي التدخل إلى حل 
للتبرز في العراء والتصريف المكشوف. وللمساعدة في تحقيق  شامل وليس جزئي 
ذلك يجب أوال توعية المجتمعات المستهدفة بأهمية إستخدام الحمامات وذلك بتطبيق 

أدوات منهج الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع ثم بعد ذلك يأتي تنفيذ أنشطة النقد 
مقابل العمل لتحسين الصرف الصحي.

التدريب والدعم المؤسسي

تهدُف التدخالُت في قطاَعْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خالل 
التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للشركاء المحليين للصندوق.

 31  –  1997( القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  َوَصَل  التدريب:  قطاع 
ديسمبر 2017( إلى 1,024 مشروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 27.3 مليون دوالر تقريبًا، 

ُيتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 160 الف شخص )38% إناث(، وتتولد 
عنها أكثر من 403 آالف يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,012 مشروعًا بكلفة 

تعاقدية قاربت 20.1 مليون دوالر.
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قطاع الدعم المؤسسي: َوَصَل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 678 
مشروعًا بكلفة تقديرية تتجاوز 38 مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة 
حوالي 1.3 مليون شخص )46% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 974 ألف يوم عمل. 

من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 625 مشروعًا بكلفة تعاقدية قاربت 24.6 مليون دوالر.

برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
تنوعت أنشطة برنامج التمكين خالل فترة التقرير مع استمرار دعم الصندوق لتشكيل 
للعزل(  التنموية  اللجان  القرى –  تعاون  التنموية )مجالس  المجتمعية  وإدارة األطر 
لمبادرات مجتمعاتها بشكل فعال في ظل الظروف الحالية في البالد مما يثبت االدوار 

الفاعلة التي قامت بها تلك االطر وتأتي هذه المبادرات عبر ثالثة اتجاهات كالتالي:

أواًل: المبادرات بتنفيذ األطر المجتمعية من خالل تبنيها بشكل كامل توعية وتخطيط 
دراسية – وجمع  وترميم فصول  مياه  )مثل عمل خزانات  الذاتية  للمبادرات  وتنفيذ 
– طرق  رواتبهم  توقف صرف  اثناء  التعليم  تقديم  في  ليستمروا  للمعلمين  تبرعات 
بالريف مشاة/سيارات – صرف صحي ....الخ( حيث بلغ عددها 271 مبادرة ذاتية 

بإجمالي تكلفة أكثر من 14 مليون ريال.

مبادرة   70 نفذَّت  االجتماعي، حيث  الصندوق  ماليًا من  المدعومة  المبادرات  ثانيًا: 
وحبيل  )حجة(  والشغادرة  )إب(  السفال  ذي  ومديرية  )عمران(  ظليمة  حبور  في 
جبر )لحج( ولودر وخنفر )أبين( ومكيراس )البيضاء( وحديبو )سقطرى(. وشملت 
المبادرات ترميم وبناء فصول دراسية وصيانة ورصف طرق وبناء القدرات، حيث 

تم تدريب 200 امرأة في مهارات حياتية مدرة للدخل. 

 ثالثًا: عبر برنامج روافد، حيث تم التواصل مع 1450 خريجًا من البرنامج أحاطوا 
50 منهم  على فرص عمل قصيرة  9 منهم على فرص عمل طويلة و80  بحصول 
إناث مع عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في البالد. كما شارك 
في  ثالثة ماليين ريال  تجاوزت  إجمالية  بتكلفة  ذاتية  مبادرة   25 تنفيذ  في  منهم   43
النازحين وبرامج اإلغاثة  لعدة تدخالت منها خدمة  6  مديريات من محافظة ريمة 
ومساعدتهم في المناطق المتأثرة بالحرب فضال عن مناطق الصراع  وتسهيل إيوائهم.  
إضافة الى تنفيذ مبادرات تنموية منها عمل تدريبات وحمالت توعية وحمالت نظافة 
وغرس اشجار البن ، تصليح شبكات مياه الشرب ، تصليح أثاث عدد من المدارس ، 
تدريس في محو االمية ، تغطية بعض الموضوعات الدراسية في عدد من المدارس 
التي تعاني من نقص المعلمين ، إصالح برك الماء ، اصالح طرق السيارات وغيرها.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

5,067عدد مجالس تعاون القرى

عدد المتطوعين الشباب الذين 
دربهم الصندوق في مجاالت 

مختلفة )حسب النوع االجتماعي(

1,899ذكور

1,667إناث

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

5,542

عدد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم 
الصندوق

7,678

55عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

58عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

2,015عدد لجان المستفيدين التي تم تشكيلها وتدريبها

640

540

خاصة  متزامنة  عمل  ورش  تنفيذ  تم  المتكامل،  التدخل  برنامج  إطار  وفي 
بالماسحين والباحثين الميدانيين في الدراسة االقتصادية واالجتماعية بالباحثين 
الميدانية، باإلضافة إلى تنفيذ النزول الميداني لتنفيذ هذه الدراسة في 3 مديريات 

في أمانة العاصمة. كما تم التنسيق مع السلطات المحلية في هذه المديريات.

ونفذ الصندوق أيضًا دورات تدريبية في مجال الخياطة والمهارات الحياتية 
واألشغال اليدوية، فضاًل عن تنفيذ زيارة للمتابعة والتقييم ضمن مشروع بناء 

القدرات في مجال رعاية وصحة الحيوان.

العامة  اإلدارة  في  أنشطة  تنفيذ  تم  المجتمعية،  المشاركة  أنشطة  وضمن 
في  تدريبية  دورات  شملت  المحافظات،  في  فروعه  من  وعدد  للصندوق 
اقتصادية واجتماعية ودراسات مجتمعية  تنفيذ دراسة  عدة مجاالت، وكذلك 
سقايات  وتنفيذ  مستفيدين،  ولجان  مجتمعية طوعية  لجان  وتشكيل  وميدانية، 
الطرق في لحج  والبيئي وتحسين وتوسيع  الصحي  الوضع  خاصة وتحسين 

والضالع وأبين... إلى جانب تشغيل ودعم النازحين في محافظة عدن.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

المنجز تراكميًا حتى ديسمبر2017المؤشر

75التعليم: عدد الفصول الدراسية

43,289الماء: سعة التخزين )م3(

74الماء: إعادة تأهيل اآلبار

0شبكة الماء

3الوحدات الصحية

17الطرق )كم(

عدد الطالبات في فصول محو أمية 
النساء

3,920

عدد األفراد الذين دربهم الصندوق 
في الزراعة، الحماية الحيوانية، 

الصحة، الحرف اليدوية، التعليم، الخ
3,272

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها 
الصندوق )ذكور/ إناث(

569

من فعاليات برنامج روافد بمحافظة المهرة

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر 2017

5,067عدد مجالس تعاون القرى

عدد المتطوعين الشباب الذين دربهم 
الصندوق في مجاالت مختلفة )حسب 

النوع اإلجتماعي(

1,899ذكور

1,667إناث

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

5,542

7,678عدد األفراد واإلستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق

55عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

58عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

2,015عدد لجان المستفيدين التي تم تشكيلها وتدريبها
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خريجو برنامج روافد بمحافظة ذمار

التراث الثقافي

 0.96 تقارُب  تقديرية  بكلفة  7 مشاريع  2017 على  الرابع  الربع  الموافقة خالل  تمَّت 
مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيَد منها استفادة مباشرة قرابة 118,580 شخصًا )50% من 
اإلناث(، وتتولَّد عنها ُفَرص عمل تبلغ حوالي 40,270 يوم عمل. وبذلك، يصُل العدُد 
اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 31 ديسمبر 2017( إلى 275 مشروعًا 
أْن يستفيد منها استفادة مباشرة  ُيتوقع  51.4 مليون دوالر تقريبًا،  تبلغ  تقديرية  بكلفة 
حوالي 629 ألف شخص )48% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 2.1 مليون يوم عمل. 

من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 247 مشروعًا بكلفة تعاقدية قاربت 43.9 مليون دوالر.

مشروع ترميم الجامع الكبير بصنعاء: استهدفت أعمال الترميم خالل الربع األخير 
من عام 2017 إنهاء بعض األعمال المفتوحة والطارئة، تمثلت في اتجاهين: الدراسات 
طبقات  وإزالة  الكشف  أعمال  تمت  األول،  االتجاه  ففي  الترميم.  وأعمال  والتوثيق، 
الطالء عن بعض األعمدة الحجرية، وإجراء أعمال التقوية اإلنشائية، وإعادة تركيب 
19 عارضة خشبية، وإزالة الجدار القاطع بجوار المحراب الغربي، واستكمال أعمال 
التدعيم للعقود المتضررة إنشائيًا، وإعادة إكساء البراويز، وعمل النعالت المقاِومة 
وتركيب  وتوريد  والزخارف،  المجوفة  العقود  وترميم  وحقن  وتقوية  لالحتكاك، 
عن  فضاًل  الموقع...  لهذا  األرضية  والتمديدات  الكهرباء  بأعمال  الخاصة  المناهل 
وإعادة  وصيانة  الجنوبية،  المكتبة  في  الخشبية  االرضيات  تركيب  اعمال  استكمال 
المنارة  دوار  وجدران  ألرضيات  الحماية(  )طبقات  القضاض  من  النهائية  الطبقة 
لتأمين  إنقاذي  تدخل  عملية  شملت  أخرى  أعمال  إلى  باإلضافة  األعلى...  الشرقية 
زخارف المنارة الغربية وإصالح البلكونات، ومفاقدة وصيانة وعمل الالزم لسطح 

الجامع والقباب تحسبًا وتمهيدًا قبل موسم األمطار.

مشروع استكمال ترميم جامع األشاعر )زبيد، الُحديدة(: تم إنجاز أعمال عديدة، منها 
االنتهاء من ترميم السقوف واالنتهاء من أعمال الخدمة للسطوح والتجاويب، وعمل 
نموذج من المقرنصات في الركن الجنوبي الشرقي، وعمل صبيات ألرضيات لزوم 
األسالك  جميع  وإزالة  األشجار،  أحواض  وبناء  األمطار،  تصريف  مواسير  إخفاء 
تم  كما  األمطار.  مياه  مواسير تصريف  الجامع، وإصالح  تجاويب  فوق  الكهربائية 
مكتب  مع  االتفاق  بحسب  والتسليم  الجديدة  المكتبة  بناء  أعمال  جميع  من  االنتهاء 
البئر  جدران  ترميم  شملت  خارجية  أعمال  إلى  باإلضافة  زبيد،  مدينة  في  األوقاف 
السابق في الجهة الغربية للمكتبة الجديدة، وعمل تالبيس من مادة النورة حول جدران 
المكتبة، وكذا بناء ذروة الجدار وعمل تالبيس من مادة النورة أعلى جدار حوش البئر 

من الناحية الشمالية.

للمرحلة  استكمااًل  الثانية(:  )المرحلة  القرتب في زبيد  باب  مشروع رصف منطقة 
الخراسانية  األعمال  تنفيذ  تم  فقد  القرتب،  باب  سائلة  رصف  مشروع  من  األولى 
السابقة  األعمال  حماية  وكذا  جانبيها،  على  الساندة  الجدران  وبناء  القناة  ألرضية 
برصف جانبي القناة بمساحة تقدر بحوالي 4 آالف متر مربع. وقد بدأ العمل في تنفيذ 
أسرة من   120 العمالة إليجاد فرص عمل ألكثر من  كثيفة  األشغال  بآلية  المشروع 

أهالي مدينة زبيد التاريخية.

مشروع تحسين الوضع البيئي لمدينة زبيد التاريخية: مولت اليونسكو هذا المشروع، 
وتمَّ التنفيُذ بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمدينة زبيد 
المدينة  شباب  بمشاركة  المدينة  وساحات  لشوارع  النظافة  حملة  تنفيذ  تم  التاريخية. 
بالتوازي مع عقد عدد من حمالت التوعية البيئة والتراثية ومكافحة الكوليرا والبعوض 
والرش الضبابي ومكافحة الكالب الضالة، وتضمنْت حمالت التوعية ألكثر من 12 
بأهمية  الحمالت  ملصقات  وتوزيع  وتعليق  جوالة  وحمالت  والبنات  للبنين  مدرسة 
الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمدينة التاريخية. وتضمن المشروع باإلضافة الى 
األنشطة األساسية تزويد مقر فرع الهيئة بمنظومة طاقة شمسية وكاميرا رقمية لتوثيق 
أنشطة المشروع باإلضافة إلى ترميم جزء كبير منه. وفر حوالي 6,500 فرصة عمل 

ألكثر من 550 شابًا وشابة.

تم االنتهاء من  التاريخية:  مشروع حصر وتقييم أضرار الحرب في مدينة صنعاء 
جميع أنشطة المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وتم 
استخراج مخرجات المشروع من قاعدة بيانات )GIS( للمباني المتضررة من القصف 
ودرجة  لحجم  والتصنيف  التوثيق  متضمنة  التاريخية  المدينة  من  مناطق  عدة  في 
البناء.  وإعادة  والحفاظ  والحماية  لإلنقاذ  الحقا  التدخل  أولويات  وتحديد  االضرار 
وتصنيفها  األضرار  توثيق  على  وشابة  شابًا   60 حوالي  تدريب  المشروع  وتضمن 
المشروع،  مولت  التي  اليونسكو  من  المعتمدة  االستمارات  وفق  األولويات  وتحديد 
طاقة  بمنظومة  بالهيئة  المعماري  والتدريب  الدراسات  مركز  تزويد  الى  باإلضافة 
أنشطة  لتنفيذ  وقرطاسية  وأدوات  مكتبية  حواسيب  و3  رقمية  كاميرات  و5  شمسية 
الصندوق  بين  البنَّاء  التعاون  باكورة  الناجح  المشروع  هذا  ويعتبر  المشروع. 

واليونسكو وبمشاركة الجهات المعنية.

االنتهاء  بعد  وبروم:  القاسمي  مقشامتـَْي  أسوار  من  المتضرر  الجزء  بناء  إعادة 
المدن  للمحافظة على  العامة  الهيئة  تقدمت  للمشروع،  األساسية  المكونات  تنفيذ  من 
التاريخية وممثلي المجتمع المحلي بطلب إنقاذ ثالثة مباٍن تاريخية في منطقة المشروع 
المارة والمباني المجاورة، وتمت  والتي تم قصفها سابقا ومهددة باالنهيار وستضر 
الموافقة على تمديد المشروع وإضافة اعمال اإلنقاذ والبدء بأعمال اإلنقاذ والتدعيم 
عمل  فرصة   1,300 أكثَر  المشروُع  َوفََّر   .%60 من  ألكثر  وصلت  والتي  والحماية 
ألكثر من 110 ُأَسر، باإلضافة إلى تحسين البنية التحتية لمنطقة المشروع بما في ذلك 

شبكة المياه والصرف الصحي وتدعيم المباني المتضررة.

مشروع رصف وتحسين أجزاء من الشارع المحاذي لسور مدينة صعدة )المرحلة 
الثالثة(: تم استكمال تنفيذ األعمال في المشروع بنسبة 100%، حيث تم تنفيذ أعمال 
اعمال  اعتماد  تم  بالمونة، وبردورات جدرية. كما  ناشف، ورصف أحزمة  رصف 
اضافية بقيمة الوفر في سعر الصرف بنسبة 25% من قيمة العقد و تم البدء في هذا 
الذي تم تدمير  بتنفيذ مناقصات إضافية إعادة بناء جدران سور مدينة صعدة  الربع 

بضرب الطيران وكذلك جدار حائط القصر جوار باب المنصور.

في  العمل  تم  التاريخية:  والمعالم  والمناطق  المدن  على  الحفاظ  قانون  الئحة  إعداد 
إعداد الالئحة، وإنجاز المسودة النهائية، وإرسال نسخ منها للجهات المعنية الستكمال 

إجراءات اعتمادها والعمل بها.

وصلت  ثالء:  في  مياه  حصاد  مسطحات  ورصف  المياه  قنوات  تحسين  مشروع 
نسبة إنجاز االعمال في المشروع نهاية شهر ديسمبر إلى 89% من قيمة العقد، كما 
وفر  ريال من  مليون   13 تبلغ حوالي  بقيمة  المشروع  في  إضافية  أعمال  اعتماد  تم 

الصرف والمخصص المتبقي في المديرية.

تسليم  تم  شهارة:  مدينة  في  وممرات  وساحات  شوارع  وتحسين  رصف  مشروع 
المواقع لبدء العمل خالل النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

817البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

الكوادر الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات )مهندسون 
280معماريون، متخصصون في األثار، مهندسون(

المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة 
عليها

63

برنامج األشغال كثيفة العمالة

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

تحسين  األساسية عن طريق  الخدمات  توفر  مراكز  إلى  الفقيرة  الريفية  المجتمعات 
حالة ووضع الطريق، وبذلك يكون البرنامج جزءًا ومكونًا أساسيًا ضمن شبكة األمان 
االجتماعي ويساهم في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة وتحسين المعيشة واألمن 

الغذائي للفقراء والمتضررين في المناطق المستهدفة.
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ونظرًا لألوضاع التي تعيشها بالدنا حاليًا، فقد تم التوسع في نطاق االستهداف لتشمل 
تجمعات النازحين والمناطق المتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.

يندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاريع قطاع النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
تمَّت الموافقة خالل الربع الرابع من عام 2017 على 95 مشروعًا بكلفة تقديرية تقارُب 
14,3 مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيَد منها استفادة مباشرة أكثر من 114 ألف شخص 
)51% من اإلناث(، وتتولَّد عنها ُفَرص عمل مؤقتة تبلغ حوالي 987 ألف يوم عمل. 

وبذلك، يصُل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 31 ديسمبر 2017( 
يستفيد  أْن  ُيتوقع  تقريبًا،  203 ماليين دوالر  تبلغ  تقديرية  بكلفة  مشروعًا   1,068 إلى 
منها استفادة مباشرة حوالي 1.5 مليون شخص )49% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 
16.6 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 814 مشروعًا بكلفة تعاقدية 148 

مليون دوالر.

وقد بلَغ العدُد اإلجماليُّ التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج أكثر من 236 
ألف أسرة.

اعمال السقوف لجامع األشاعر األثري

تقديرية  بكلفة  مشروعًا   20 على   2017 عام  من  الرابع  الربع  خالل  الموافقة  تمَّت 
تقارُب 3.6 مليون دوالر، ُيتوقع أْن تتولَّد عنها ُفَرص عمل مؤقتة تـُقـَدَّر بحوالي 147 
 870 إلى  القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم  ألف 
مشروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 186.2 مليون دوالر تقريبًا، ُيتوقع أْن يستفيد من الخدمة 
أكثر من 4.5 مليون شخص )نصفهم تقريبًا من اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 8.6 
مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 789 مشروعًا بكلفة تعاقدية تقارب 170 

مليون دوالر.

رصف الشوارع
المنجزة  للمشاريع  المؤقتة  العمل  الرابعة لفرص  المرحلة  التراكمي خالل  العدد  بلغ 

وتحت التنفيذ 688 ألف يوم عمل لمشاريع رصف الشوارع.

أهم أنشطة وفعاليات برنامج األشغال كثيفة العمالة
عقد خالل هذا الربع 3 ورش تعريفية بقطاع النقد مقابل العمل في محافظة صنعاء 
و3 ورش تعريفية في محافظات المهرة وشبوة والمكال وورشة تدريبية في محافظة 
تعز  محافظة  في  تعريفية  وورشة  ذمار  محافظة  في  تدريبيتين  وورشتين  عمران 
وأخرى في محافظة الحديدة لتوضيح مفاهيم ومعايير وآلية عمل البرنامج وقد حضر 
هذه الورش 208 مشاركين و102 مشاركة من مختلف المحافظات. كما عقد خالل 
هذا الربع ورشتين تعريفيتين بقطاع الطرق في محافظة ذمار و5 ورش تعريفية في 
محافظة تعز وأخرى في محافظة الحديدة وقد حضر هذه الورش إجمالي 128 مشاِركًا 

و79 مشاِركة من مختلف المحافظات. 

كما نفذت فروع صنعاء والمكال وعدن وعمران وذمار وإب وحجة والحديدة دورات 
تدريبية لالستشاريين المجتمعيين والفنيين والمحاسبيين حول آلية الدراسة المجتمعية 
والفنية والمحاسبية لقطاعي النقد مقابل العمل والطرق وآلية تنفيذ المشاريع كاًل فيما 

يخصه، وقد حضر التدريب 764 استشاريًا و89 استشارية.

التنسيق مع السلطات المحلية
تم عقد اجتماعات مع السلطات المحلية في عدد من المديريات المستهدفة في محافظات 
وإب  وذمار  والبيضاء  وصعدة  وعمران  والضالع  وعدن  وحضرموت  صنعاء 
وتعز والحديدة وقد حضر هذه االجتماعات 292 عضوًا بهدف إشراكهم في عملية 
االستهداف وترشيح مناطق مطابقة لمعايير الصندوق والبرنامج والتنسيق معهم حول 
تسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع القائمة والموافق عليها في المناطق المستهدفة لقطاعي 

النقد مقابل العمل والطرق.

التدريب
والتطور  التعلم  في  لالستمرار  الفرد  حياة  إيجابي على  وأثر  أهمية  ذا  التدريب  يعد 
والمعيشي  االقتصادي  الوضع  تحسين  في  يساهم  بدوره  والذي  المهنة  واكتساب 
البرنامج بعمل نوعين  يقوم  السوق،  لألسرة والحصول على فرص عمل الحقًا في 
من التدريب: التدريب على رأس العمل، والتدريب على المهارات الحياتية... حيث 
يركز النوع األول على تأهيل العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة إلى عمالة ماهرة، 
ومن أنواعه التدريب على البناء، وقطع الحجر، والرصف بالحجارة، والتجصيص، 
الخ... باإلضافة إلى تشغيل وصيانة األصول التي تم االنتهاء من بنائها. وخالل هذا 
الربع تم – أثناء تنفيذ مشاريع النقد مقابل العمل والطرق – تدريب 1,134 عاماًل و89 
عاملة في محافظات حضرموت وعمران وصعدة وإب وحجة وتعز والحديدة وريمه.

من  مستفيدة  و458  مستفيدًا   519 توعية  تم  الحياتية،  المهارات  على  التدريب  وفي 
مشاريع النقد مقابل العمل في محافظة إب بمنهجية المهارات الحياتية، باإلضافة إلى 

تدريبهم على بناء القدرات من حيث التعايش والثقة بالنفس وفهم اآلخرين.

التثقيف الصحي والكوليرا
االستشاريين ورش  والحديدة عبر  المكال وعمران وذمار وإب وحجة  فروع  نفذت 
وباء  من  الوقاية  حول  الوعي  مستوى  وتحسين  الصحي  بالتثقيف  خاصة  توعوية 
والبيئي  الصحي  الوضع  وتحسين  القات  وأضرار  المنتشرة  واألمراض  الكوليرا 
والسلوكيات الخاطئة التي تؤمن لهم بيئة صحية ذات مستوى عاٍل من التثقيف الصحي 

لـ 6,349 مستفيدًا و3,056 مستفيدة أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

قطاع الطرق

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المنجز تراكميًا حتى ديسمبر2017المؤشر

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

819,203ريف

497,290حضر

1,316,493اإلجمالي

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

11,209,973ريف

2,238,712حضر

13,448,685اإلجمالي

329,123المستفيدون غير المباشرين: عدد األفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

5,187األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

%65نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور )%(
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رصف جوار سور مدينة صعدة القديمة

من  المستفيدة  للمجتمعات  المستفيدين  عبر  الصحية  التوعية  الحمالت  تنفيذ  تم  كما 
4,263 مستفيدًا و1,787  لـ  فروع عمران وحجة وذمار وإب  في  البرنامج  مشاريع 

مستفيدة.

التوعية بالسالمة المهنية
عقدت فروع عمران وذمار وتعز وإب والحديدة جلسات توعوية بتعليمات السالمة 
المهنية لـ4,036 مستفيدًا و1,300 مستفيدة في المشايع المستهدفة وتوعيتهم بالمخاطر 
هذه  مثل  لتفادي  أتباعها  يجب  التي  الوقائية  والطرق  تهدد صحتهم  أن  يمكنها  التي 
المخاطر بما في ذلك االلتزام بارتداء أدوات السالمة المهنية على راس العمل أثناء 

تنفيذ مشاريع البرنامج.

ورش تعريفية لألطراف المعنية )متعهدي عمال(
والتي  البرنامج  أعمال  لتنفيذ  المتقدمين  العمال  لمتعهدي  تعريفية  ورش  عقد  تم 

وضحت أهداف البرنامج وإجراءاته ومعايير اختيار المستفيدين وآليات التنفيذ وتقدير 
لـ24 متعهدًا، وعقد فرع عمران  تعريفية  المكال ورشة  الموازنات، حيث عقد فرع 
ورش تعريفية لـ 164 متعهدًا، وعقد فرع ذمار ورش تعريفية لـ 62 متعهدًا، وعقد 
فرع إب ورش تعريفية لـ 147 متعهدًا، وعقد فرع الحديدة ورش تعريفية لـ25 متعهدًا. 

وبذلك يكون عدد المتعهدين المتدربين خالل الربع 422 متعهدًا.

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

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

1,420

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر بعدة أنشطة خالل الربع األخير 
من عام 2017، من أهمها ما يلي:

أواًل – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
االستمرار  على  والمؤسسات  البرامج  تمكين  سبيل  في  والمنح:  التمويالُت   -1
في تقديم خدماتها المالية ألصحاب المشاريع الصغيرة واألصغر, قدم الصندوق 
287.7 مليون ريال )ما  قدره حوالي  للتمويل األصغر قرضًا  الوطنية  للمؤسسة 
التي  الخسائر  لتغطية  مالية  منحًا  الصندوق  قدَّم  كما  دوالر(.  ألف   800 يعادل 
تكبدها عدد من البرامج والمؤسسات نتيجة األزمة والحرب التي تمر بها البالد، 
فقد تم تمويل كل من مؤسستي نماء والوطنية, وبرامج أبين وحضرموت وآزال 
إجمااًل بمبلغ يتجاوز 340.2 مليون ريال )ما يعادل 946 ألف دوالر( وذلك بهدف 

تعزيز ميزانياتها. 

ضمان  برنامج  االجتماعي  الصندوق  يدعم  التمويالت:  ضمان  برنامج   -2
خالل  من  وذلك  االقتراض،  مخاطر  تغطية  في  المشاركة  بهدف  التمويالت 
المشاركة في توفير الضمانات الالزمة لعمالء التمويل الصغير واألصغر غير 
القادرين على توفيرها. وفي هذا الصدد قام الصندوق بتمويل البرنامج بمليونـَْي 
وتم  العمالء.  لتمويالت  الالزمة  الضمانات  بإصدار  البدء  من  لتمكينه  دوالر 
المتعلقة  الالزمة  االحتياجات  لتوفير  ريال  مليون   28.6 بحوالي  البرنامج  تمويل 
بالتجهيزات لمقره الجديد ولتغطية نفقاته التشغيلية واألعمال االستشارية, وضمن 
برنامج محو األمية المهنية والقرائية التابع للبنك اإلسالمي. كذلك قام الصندوق 
بتوقيع اتفاقية مع برنامج ضمان التمويالت بإدارة مكون اإلقراض في المشروع، 
مستفيد  )ألفا  والنساء  العمل  عن  العاطلين  الشباب  تمويل  إلى  يهدف  والذي 
الحياتية  التدريب في محو األمية والمهارات  الذين حصلوا على  ومستفيدة( من 

والمهنية وفي ريادة األعمال.

كما قام البرنامج بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدة جهات للتمويل األصغر, 
في شهر  األصغر  التمويل  في صناعة  ائتمانية  أول ضمانة  إصدار  من  وتمكن 
نوفمبر الماضي، وقام بتحويل 137 مستفيدًا من مدينة المكال )محافظة حضرموت( 
والحديدة ضمن برنامج محو األمية المهنية والقرائية لمؤسسات وبرامج اإلقراض 

بحيث قدم الضمانات الالزمة لهم.

وأخيرًا قام البرنامج خالل الربع بعدة أنشطة من أهمها مشاركة فريق البرنامج 
في الدورة التدريبية المتعلقة بإدارة المخاطر والتحليل االئتماني التي ُعقدت في 
لها  نسق  والتي   , ديسمبر2017   3 وحتى   نوفمبر   42 من  للفترة  َعمَّان/األردن 
الحكومة  من  وبتمويل   )LFS( األلمانية  االستشارية  الشركة  ونفذتها  الصندوق 
تهيئة  في  كبير  بشكل  الدورة  ساهمت   .)KfW( للتنمية  األلماني  األلمانية/البنك 

الفريق لتطوير المسودة األولية من دليل المخاطر الخاص بالبرنامج.

الثانية  المرحلة  مشروع  ضمن  الحرب:  من  المتضررين  العمالء  تعويض   -3
لتعويض العمالء المتضررين من الحرب الذي ينفذه الصندوق بتمويل من البنك 
اليمن  شبكة  مع  التوقيع  تم  المتحدة،  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  وإشراف  الدولي 

للتمويل األصغر وعدد من برامج ومؤسسات التمويل األصغر على عدة اتفاقيات 
لتعويض العمالء، بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 475 مليون ريال لتعويض العمالء 
والمؤسسات وتغطية المصاريف التشغيلية. تتمثل الجهات المستفيدة في كل من 

مؤسسة نماء, وبرامج آزال والتضامن وأبين، باإلضافة إلى مصرف الكريمي.

تمويل  أثر  تقييم  بهدف  ميدانية  دراسة  إجراء  تم  الكريمة:  الحياة  مشروع   -4
للتمويل  الوطنية  المؤسسة  تغطيها  التي  المناطق  في  خاصة  العمالء،  أنشطة 
واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وكالة  ِقَبل  من  الدراسة  ُأجريت  األصغر. 
بتمويل الصندوق االجتماعي... باإلضافة إلى تدريب العمالء. أظهرت النتائج أن 
المشروع كان له أثر كبير في تربية المواشي والنحل، وفي الصناعات الغذائية، 
المستفيدين. كذلك  اإلنتاجية والجودة ودخل  حيث كان هناك زيادة ملحوظة في 
نفذت الوكالة 26 دورة تدريبية في عدة محافظات شارك فيها 750 عمياًل للمؤسسة 

الوطنية ضمن هذا المشروع.

5- تمويل فتح فروع جديدة للتمويالت الريفية: تم تقديم الدعم لكل من مؤسسة 
الحديدة  محافظات  في  جديدة  فروع  لفتح  األصغر  للتمويل  آزال  وبرنامج  نماء 
وعمران وذمار، إذ بلغت تلك المنح حوالي 77.8 مليون ريال )حوالي 216 ألف 

دوالر(.

6- تطوير بيئة العمل للتمويل الصغير واألصغر في اليمن: في إطار توجه الوحدة 
نحو رفع قدرات وأداء العمل في مجال صناعة التمويل األصغر، تم إعادة تفعيل 
الدعم الفني المقدم من قبل الشركة االستشارية األلمانية )LFS( والممول من قبل 
الحكومة األلمانية/بنك التنمية األلماني )KfW( الذي يعتبر أحد المكونات األساسية 
هذا  اليمن. وفي  في  الصغير واألصغر  للتمويل  العمل  بيئة  تطوير  في مشروع 
المنشآت خالل  تنمية  وحدة  لفريق  األردن  في  عمل  ورشتـَْي  إقامة  تم  اإلطار، 
الفترة 24 نوفمبر – 3 ديسمبر 2017. كان الهدف من الورشتين تطوير استراتيجية 
الوحدة للفترة 2018–2020 بحيث تتماشى مع التوجهات والظروف الجديدة التي 

تمر بها اليمن، باإلضافة إلى تطوير أداة التقييم للبرامج والمؤسسات.

7- مشروع توفير الطاقة البديلة: تم التعاقد مع أحد االستشاريين المتخصصين في 
مجال المنظومات الشمسية للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والبرامج 
لتحديد احتياجاتها من هذه المنظومات، وذلك نتيجة ما تعانيه تلك الجهات منذ بدء 
الحرب من عدم توفر الطاقة الكهربائية الالزمة لها وارتفاع تكلفتها وتكلفة وقود 
ألف  بـ550  المشروع  التدخل من خالل هذا  الصندوق  المولدات... ولذلك، قرر 

دوالر لتوفير الطاقة البديلة )وخاصة الشمسية(.

8- تطوير نظم المعلومات: نظرًا للحاجة الماسة للتحقق من هوية العمالء، ليس 
نتيجة  لحظي  بشكل  الصناعة  مستوى  على  وإنما  المؤسسة،  مستوى  على  فقط 
الصندوق  تبنى  القديمة،  أو  الحديثة  الثبوتية  األوراق  من  نوع  من  أكثر  لوجود 
ما زالت  والتي  آليًا،  البصمة  العمالء عبر  للتحقق من هوية  آلية  دراسة إضافة 
قيد التطوير. كما عمل فريق تقنية المعلومات كذلك على تطوير وتحديث قاعدة 
كذلك  األصغر.  التمويل  ومؤسسات  لبرامج  االئتماني  االستعالم  لموقع  البيانات 
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من  المستفيدة  للمجتمعات  المستفيدين  عبر  الصحية  التوعية  الحمالت  تنفيذ  تم  كما 
4,263 مستفيدًا و1,787  لـ  فروع عمران وحجة وذمار وإب  في  البرنامج  مشاريع 

مستفيدة.

التوعية بالسالمة المهنية
عقدت فروع عمران وذمار وتعز وإب والحديدة جلسات توعوية بتعليمات السالمة 
المهنية لـ4,036 مستفيدًا و1,300 مستفيدة في المشايع المستهدفة وتوعيتهم بالمخاطر 
هذه  مثل  لتفادي  أتباعها  يجب  التي  الوقائية  والطرق  تهدد صحتهم  أن  يمكنها  التي 
المخاطر بما في ذلك االلتزام بارتداء أدوات السالمة المهنية على راس العمل أثناء 

تنفيذ مشاريع البرنامج.

ورش تعريفية لألطراف المعنية )متعهدي عمال(
والتي  البرنامج  أعمال  لتنفيذ  المتقدمين  العمال  لمتعهدي  تعريفية  ورش  عقد  تم 

وضحت أهداف البرنامج وإجراءاته ومعايير اختيار المستفيدين وآليات التنفيذ وتقدير 
لـ24 متعهدًا، وعقد فرع عمران  تعريفية  المكال ورشة  الموازنات، حيث عقد فرع 
ورش تعريفية لـ 164 متعهدًا، وعقد فرع ذمار ورش تعريفية لـ 62 متعهدًا، وعقد 
فرع إب ورش تعريفية لـ 147 متعهدًا، وعقد فرع الحديدة ورش تعريفية لـ25 متعهدًا. 

وبذلك يكون عدد المتعهدين المتدربين خالل الربع 422 متعهدًا.

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا حتى المؤشر
ديسمبر2017

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

1,420

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر بعدة أنشطة خالل الربع األخير 
من عام 2017، من أهمها ما يلي:

أواًل – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
االستمرار  على  والمؤسسات  البرامج  تمكين  سبيل  في  والمنح:  التمويالُت   -1
في تقديم خدماتها المالية ألصحاب المشاريع الصغيرة واألصغر, قدم الصندوق 
287.7 مليون ريال )ما  قدره حوالي  للتمويل األصغر قرضًا  الوطنية  للمؤسسة 
التي  الخسائر  لتغطية  مالية  منحًا  الصندوق  قدَّم  كما  دوالر(.  ألف   800 يعادل 
تكبدها عدد من البرامج والمؤسسات نتيجة األزمة والحرب التي تمر بها البالد، 
فقد تم تمويل كل من مؤسستي نماء والوطنية, وبرامج أبين وحضرموت وآزال 
إجمااًل بمبلغ يتجاوز 340.2 مليون ريال )ما يعادل 946 ألف دوالر( وذلك بهدف 

تعزيز ميزانياتها. 

ضمان  برنامج  االجتماعي  الصندوق  يدعم  التمويالت:  ضمان  برنامج   -2
خالل  من  وذلك  االقتراض،  مخاطر  تغطية  في  المشاركة  بهدف  التمويالت 
المشاركة في توفير الضمانات الالزمة لعمالء التمويل الصغير واألصغر غير 
القادرين على توفيرها. وفي هذا الصدد قام الصندوق بتمويل البرنامج بمليونـَْي 
وتم  العمالء.  لتمويالت  الالزمة  الضمانات  بإصدار  البدء  من  لتمكينه  دوالر 
المتعلقة  الالزمة  االحتياجات  لتوفير  ريال  مليون   28.6 بحوالي  البرنامج  تمويل 
بالتجهيزات لمقره الجديد ولتغطية نفقاته التشغيلية واألعمال االستشارية, وضمن 
برنامج محو األمية المهنية والقرائية التابع للبنك اإلسالمي. كذلك قام الصندوق 
بتوقيع اتفاقية مع برنامج ضمان التمويالت بإدارة مكون اإلقراض في المشروع، 
مستفيد  )ألفا  والنساء  العمل  عن  العاطلين  الشباب  تمويل  إلى  يهدف  والذي 
الحياتية  التدريب في محو األمية والمهارات  الذين حصلوا على  ومستفيدة( من 

والمهنية وفي ريادة األعمال.

كما قام البرنامج بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدة جهات للتمويل األصغر, 
في شهر  األصغر  التمويل  في صناعة  ائتمانية  أول ضمانة  إصدار  من  وتمكن 
نوفمبر الماضي، وقام بتحويل 137 مستفيدًا من مدينة المكال )محافظة حضرموت( 
والحديدة ضمن برنامج محو األمية المهنية والقرائية لمؤسسات وبرامج اإلقراض 

بحيث قدم الضمانات الالزمة لهم.

وأخيرًا قام البرنامج خالل الربع بعدة أنشطة من أهمها مشاركة فريق البرنامج 
في الدورة التدريبية المتعلقة بإدارة المخاطر والتحليل االئتماني التي ُعقدت في 
لها  نسق  والتي   , ديسمبر2017   3 وحتى   نوفمبر   42 من  للفترة  َعمَّان/األردن 
الحكومة  من  وبتمويل   )LFS( األلمانية  االستشارية  الشركة  ونفذتها  الصندوق 
تهيئة  في  كبير  بشكل  الدورة  ساهمت   .)KfW( للتنمية  األلماني  األلمانية/البنك 

الفريق لتطوير المسودة األولية من دليل المخاطر الخاص بالبرنامج.

الثانية  المرحلة  مشروع  ضمن  الحرب:  من  المتضررين  العمالء  تعويض   -3
لتعويض العمالء المتضررين من الحرب الذي ينفذه الصندوق بتمويل من البنك 
اليمن  شبكة  مع  التوقيع  تم  المتحدة،  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  وإشراف  الدولي 

للتمويل األصغر وعدد من برامج ومؤسسات التمويل األصغر على عدة اتفاقيات 
لتعويض العمالء، بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 475 مليون ريال لتعويض العمالء 
والمؤسسات وتغطية المصاريف التشغيلية. تتمثل الجهات المستفيدة في كل من 

مؤسسة نماء, وبرامج آزال والتضامن وأبين، باإلضافة إلى مصرف الكريمي.

تمويل  أثر  تقييم  بهدف  ميدانية  دراسة  إجراء  تم  الكريمة:  الحياة  مشروع   -4
للتمويل  الوطنية  المؤسسة  تغطيها  التي  المناطق  في  خاصة  العمالء،  أنشطة 
واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وكالة  ِقَبل  من  الدراسة  ُأجريت  األصغر. 
بتمويل الصندوق االجتماعي... باإلضافة إلى تدريب العمالء. أظهرت النتائج أن 
المشروع كان له أثر كبير في تربية المواشي والنحل، وفي الصناعات الغذائية، 
المستفيدين. كذلك  اإلنتاجية والجودة ودخل  حيث كان هناك زيادة ملحوظة في 
نفذت الوكالة 26 دورة تدريبية في عدة محافظات شارك فيها 750 عمياًل للمؤسسة 

الوطنية ضمن هذا المشروع.

5- تمويل فتح فروع جديدة للتمويالت الريفية: تم تقديم الدعم لكل من مؤسسة 
الحديدة  محافظات  في  جديدة  فروع  لفتح  األصغر  للتمويل  آزال  وبرنامج  نماء 
وعمران وذمار، إذ بلغت تلك المنح حوالي 77.8 مليون ريال )حوالي 216 ألف 

دوالر(.

6- تطوير بيئة العمل للتمويل الصغير واألصغر في اليمن: في إطار توجه الوحدة 
نحو رفع قدرات وأداء العمل في مجال صناعة التمويل األصغر، تم إعادة تفعيل 
الدعم الفني المقدم من قبل الشركة االستشارية األلمانية )LFS( والممول من قبل 
الحكومة األلمانية/بنك التنمية األلماني )KfW( الذي يعتبر أحد المكونات األساسية 
هذا  اليمن. وفي  في  الصغير واألصغر  للتمويل  العمل  بيئة  تطوير  في مشروع 
المنشآت خالل  تنمية  وحدة  لفريق  األردن  في  عمل  ورشتـَْي  إقامة  تم  اإلطار، 
الفترة 24 نوفمبر – 3 ديسمبر 2017. كان الهدف من الورشتين تطوير استراتيجية 
الوحدة للفترة 2018–2020 بحيث تتماشى مع التوجهات والظروف الجديدة التي 

تمر بها اليمن، باإلضافة إلى تطوير أداة التقييم للبرامج والمؤسسات.

7- مشروع توفير الطاقة البديلة: تم التعاقد مع أحد االستشاريين المتخصصين في 
مجال المنظومات الشمسية للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والبرامج 
لتحديد احتياجاتها من هذه المنظومات، وذلك نتيجة ما تعانيه تلك الجهات منذ بدء 
الحرب من عدم توفر الطاقة الكهربائية الالزمة لها وارتفاع تكلفتها وتكلفة وقود 
ألف  بـ550  المشروع  التدخل من خالل هذا  الصندوق  المولدات... ولذلك، قرر 

دوالر لتوفير الطاقة البديلة )وخاصة الشمسية(.

8- تطوير نظم المعلومات: نظرًا للحاجة الماسة للتحقق من هوية العمالء، ليس 
نتيجة  لحظي  بشكل  الصناعة  مستوى  على  وإنما  المؤسسة،  مستوى  على  فقط 
الصندوق  تبنى  القديمة،  أو  الحديثة  الثبوتية  األوراق  من  نوع  من  أكثر  لوجود 
ما زالت  والتي  آليًا،  البصمة  العمالء عبر  للتحقق من هوية  آلية  دراسة إضافة 
قيد التطوير. كما عمل فريق تقنية المعلومات كذلك على تطوير وتحديث قاعدة 
كذلك  األصغر.  التمويل  ومؤسسات  لبرامج  االئتماني  االستعالم  لموقع  البيانات 
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر ديسمبر 2017م 

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد 
مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية محفظة 
القروض 

في 
المخاطرة 

)%(

محفظة 
القروض 
)مليون 
ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

البرنامج
مبالغ القروض
)مليون ريال(

عدد 
القروض

مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء 
)%( اإلجمالي

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

عبس

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

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

باجل، عدن

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

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

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

صنعاء، تعز،  
الحديدة، اب

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

للتمويل الصغير 
واألصغر

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

القطن(

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

أمانة العاصمة, 
المحويت

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

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

عدن

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

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

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

اإلسالمي

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

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

تعز 
)الكمب، حوض 

األشراف، الراهده، 
صينه، القاعدة(

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

شركة األوائل 
للتمويل األصغر

تقرير شهر ابريل 
2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

146 475 893 82,034 774,856 7,145 660,450 88,724 اإلجمالي

أستمر العمل على تطوير موقع الوحدة باإلنترنت، حيث تم التعاقد مع استشاري 
النظام  تطوير  على  العمل  الربع  خالل  استمر  كما  المجال.  هذا  في  متخصص 
المحاسبي اآللي، حيث تم ربط مخرجاته )التقارير والقوائم المالية( بأداة هيكلية 

SEEP الخاصة بتحليل األداء والمؤشرات المالية لجهات التمويل األصغر.

ثانيًا – شبكة اليمن للتمويل األصغر
استمر الصندوق في تقديم الدعم المالي للشبكة من خالل منحة مالية قدرها حوالي 
107.9 مليون ريال )ما يعادل قرابة 226,337 جنيهًا إسترلينيًا( مثلت الدفعة الثانية 
النفقات  فيها  )بما   2017 لعام  المعتمدة  األنشطة  نفقات  جميع  بتغطية  الخاصة 

العديد من األنشطة في عمليات  تنفيذ  الشبكة دورًا كبيرًا في  التشغيلية(. وتلعب 
ودورات  التدريبية  الدورات  وإقامة  الحرب  من  المتضررين  العمالء  تعويض 
بهدف  إدارتها  ومجالس  موظفيها  قدرات  ولرفع  والمؤسسات،  للبرامج  التوعية 
المساهمة في النهوض بصناعة التمويل األصغر. وقد نفذت الشبكة خالل الربع 
ثالث دورات تدريبية في مجال خدمة العمالء وإعداد التقارير المالية واإلدارية، 
وفي المراجعة الداخلية المتقدمة. استهدفت الورش أعدادًا من العاملين في البرامج 
الخبرات في كل من  تبادل  برنامج  الربع  الشبكة خالل  نفذت  والمؤسسات. كما 

مؤسسة عدن وبرنامج االتحاد في أبين.
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية والمستفيدين المباشرين المتوقعين وفرص العمل خالل الربع الرابع 2017 )حسب القطاع(
التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع

)دوالر(
مساهمة الصندوق التقديرية 

)دوالر(
اجمالي العمالة المستفيدون المباشرون المتوقعون

المؤقتة نسبة اإلناث )%(اإلجمالي

194,588%243,183,6553,183,65556,07450البيئة

8,574%5430,563430,56370050التدريب

82,825%101,125,2051,125,20516,08847التعليم

49,021%71,591,8631,591,86365,63450الدعم المؤسسي

66,161%91,072,2001,072,2006,57139الزراعة

609,496%1625,168,10425,168,10492,95074الصحة

147,029%203,600,8753,600,875129,32051الطرق

161,21861,21800180الفئات ذات االحتياجات الخاصة

7,327%1800,000800,00053519المنشآت األصغر

40,273%7958,601958,601118,58350الموروث الثقافي

580,861%12010,114,29510,103,670122,88950المياه

987,869%9514,397,58814,397,588114,92651النقد مقابل العمل

1,860%11,878,6371,878,63733997خدمات األعمال

2,776,064%31664,382,80464,372,179724,60953اإلجمالي
 اإلجمالي يشمل 41  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية للمشاريع التي تمت الموافقة 
عليها خالل الربع الرابع 2017  )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

نسبة 
التكلفة )%(

225,347,0935,347,0938.3اب

81,172,6401,172,6401.8أبين

123,80023,8000.0أرخبيل سقطرى

81,999,9441,999,9443.1أمانة العاصمة

222,216,7142,216,7143.4البيضاء

4743,924743,9241.2الجوف

192,599,2112,588,5864.0الحديده

54,131,8034,131,8036.4الضالع

12954,630954,6301.5المحويت

3551,600551,6000.9المهره

174,691,7534,691,7537.3تعز

292,968,5012,968,5014.6حجة

121,330,6341,330,6342.1حضرموت

5213,969,31413,969,31421.7ذمار

6663,414663,4141.0ريمه

8784,080784,0801.2شبوه

121,840,7701,840,7702.9صعده

3472,000472,0000.7صنعاء

264,398,9924,398,9926.8عدن

6807,500807,5001.3عمران

349,511,4579,511,45714.8لحج

73,203,0303,203,0305.0أكثر من محافظة

%31664,382,80464,372,179100.0اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 41  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية ومساهمة الصندوق التقديرية 
لعام 2017 )حسب القطاع(

عدد القطاع الرئيسي
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

293,910,3993,910,399البيئة

111,00011,000التدخل املتكامل

131,106,4381,106,438التدريب

8510,490,60210,490,602التعليم

377,161,7527,011,752الدعم املؤسسي

283,979,2003,979,200الزراعة

4245,455,15345,455,153الصحة

6912,327,82612,327,826الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات اخلاصة

288,81888,818

34,467,0004,467,000املنشآت األصغر

114,978,3464,978,346المنشآت الصغيرة

232,352,1662,352,166الموروث الثقافي

22322,427,44122,412,816املياه

21834,117,38034,117,379النقد مقابل العمل

413,664,23713,664,237خدمات األعمال

788166,537,758166,373,132اإلجمالي*

 اإلجمالي يشمل 94 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر ديسمبر 2017
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية والمستفيدين المباشرين المتوقعين وفرص العمل خالل الربع الرابع 2017 )حسب القطاع(
التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع

)دوالر(
مساهمة الصندوق التقديرية 

)دوالر(
اجمالي العمالة المستفيدون المباشرون المتوقعون

المؤقتة نسبة اإلناث )%(اإلجمالي

194,588%243,183,6553,183,65556,07450البيئة

8,574%5430,563430,56370050التدريب

82,825%101,125,2051,125,20516,08847التعليم

49,021%71,591,8631,591,86365,63450الدعم المؤسسي

66,161%91,072,2001,072,2006,57139الزراعة

609,496%1625,168,10425,168,10492,95074الصحة

147,029%203,600,8753,600,875129,32051الطرق

161,21861,21800180الفئات ذات االحتياجات الخاصة

7,327%1800,000800,00053519المنشآت األصغر

40,273%7958,601958,601118,58350الموروث الثقافي

580,861%12010,114,29510,103,670122,88950المياه

987,869%9514,397,58814,397,588114,92651النقد مقابل العمل

1,860%11,878,6371,878,63733997خدمات األعمال

2,776,064%31664,382,80464,372,179724,60953اإلجمالي
 اإلجمالي يشمل 41  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية للمشاريع التي تمت الموافقة 
عليها خالل الربع الرابع 2017  )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

نسبة 
التكلفة )%(

225,347,0935,347,0938.3اب

81,172,6401,172,6401.8أبين

123,80023,8000.0أرخبيل سقطرى

81,999,9441,999,9443.1أمانة العاصمة

222,216,7142,216,7143.4البيضاء

4743,924743,9241.2الجوف

192,599,2112,588,5864.0الحديده

54,131,8034,131,8036.4الضالع

12954,630954,6301.5المحويت

3551,600551,6000.9المهره

174,691,7534,691,7537.3تعز

292,968,5012,968,5014.6حجة

121,330,6341,330,6342.1حضرموت

5213,969,31413,969,31421.7ذمار

6663,414663,4141.0ريمه

8784,080784,0801.2شبوه

121,840,7701,840,7702.9صعده

3472,000472,0000.7صنعاء

264,398,9924,398,9926.8عدن

6807,500807,5001.3عمران

349,511,4579,511,45714.8لحج

73,203,0303,203,0305.0أكثر من محافظة

%31664,382,80464,372,179100.0اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 41  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية ومساهمة الصندوق التقديرية 
لعام 2017 )حسب القطاع(

عدد القطاع الرئيسي
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

293,910,3993,910,399البيئة

111,00011,000التدخل املتكامل

131,106,4381,106,438التدريب

8510,490,60210,490,602التعليم

377,161,7527,011,752الدعم املؤسسي

283,979,2003,979,200الزراعة

4245,455,15345,455,153الصحة

6912,327,82612,327,826الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات اخلاصة

288,81888,818

34,467,0004,467,000املنشآت األصغر

114,978,3464,978,346المنشآت الصغيرة

232,352,1662,352,166الموروث الثقافي

22322,427,44122,412,816املياه

21834,117,38034,117,379النقد مقابل العمل

413,664,23713,664,237خدمات األعمال

788166,537,758166,373,132اإلجمالي*

 اإلجمالي يشمل 94 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية ومساهمة الصندوق التقديرية 
خالل عام 2017 )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

6110,985,96710,985,967اب

172,675,7912,675,791ابين

4245,792245,792أرخبيل سقطرى

224,600,3894,600,389االمانه

414,078,4724,078,472البيضاء

6943,445943,445الجوف

5325,329,12425,318,499الحديده

226,457,6356,457,635الضالع

272,313,5322,313,532المحويت

91,056,6041,056,604المهره

6012,411,66412,411,664تعز

738,786,2248,636,224حجة

404,092,1784,092,178حضرموت

8517,397,26817,397,268ذمار

243,003,4213,003,421ريمه

262,573,0362,573,036شبوه

274,089,8124,089,812صعده

172,544,8722,544,872صنعاء

346,309,4126,309,412عدن

466,431,8386,427,837عمران

5913,194,02713,194,027لحج

71,162,6721,162,672مارب

2825,854,58325,854,583أكثر من محافظة

788166,537,758166,373,132اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 94 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع المنجزة والكلفة التعاقدية خالل عام 2017 
)حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

132,736,828البيئة

15689,224التدخل المتكامل

301,721,287التدريب

589,203,621التعليم

14695,206الدعم المؤسسي

222,940,272الزراعة

283,204,853الصحة

214,485,462الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
2103,364الخاصة

105,989,179المنشآت األصغر

8880,364الموروث الثقافي

6610,920,714المياه

9313,181,479النقد مقابل العمل

41,178,780خدمات األعمال

38457,930,634اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية حتى نهاية 
عام 2017 

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39230,836,247البيئة

28718,751,116التدخل المتكامل

1,01220,112,687التدريب

4,950622,753,123التعليم

62524,555,788الدعم المؤسسي

40133,559,508الزراعة

1,16281,620,228الصحة

789169,556,726الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
70031,664,477الخاصة

19844,455,118المنشآت األصغر

328,078,343المنشآت الصغيرة

24743,866,422الموروث الثقافي

2,086185,197,274المياه

814148,321,518النقد مقابل العمل

7812,985,359خدمات األعمال

13,7731,476,313,934اإلجمالي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية حتى 
نهاية عام 2017 )حسب المحافظة(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالمحافظة

1,348148,997,025اب

29437,030,104ابين

526,059,763أرخبيل سقطرى

69084,196,398االمانه

28129,384,051البيضاء

14514,346,586الجوف

1,177148,688,529الحديدة

26632,222,819الضالع

39043,616,227المحويت

1006,970,978المهره

1,698178,527,353تعز

1,102125,967,555حجة

63257,534,515حضرموت

86990,653,623ذمار

36137,908,786ريمه

29027,601,667شبوه

32544,427,976صعده

50952,987,262صنعاء

31335,713,825عدن

917101,791,537عمران

65270,772,121لحج

1209,684,068مارب

1,24291,231,166أكثر من محافظة

13,7731,476,313,934اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق 
عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية حتى نهاية عام 2017 

)حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,415190,640,546164,044,846158,548,946اب

32457,474,54446,798,58443,573,615ابين

أرخبيل 
586,515,8856,281,1806,353,055سقطرى

أمانة 
720101,633,48596,476,10293,497,279العاصمة

32136,386,87333,360,01232,551,647البيضاء

15316,491,08415,803,18515,276,853الجوف

1,239194,273,321189,894,309172,973,044الحديده

29247,951,80242,626,68235,617,177الضالع

42252,348,83747,539,40645,913,827المحويت

1108,720,8368,235,0807,512,348المهره

1,770252,866,526193,922,108188,763,301تعز

1,185159,345,257142,834,562134,067,800حجة

67373,492,59271,195,81165,089,712حضرموت

959119,788,175102,441,65196,131,024ذمار

38459,411,54938,426,99840,454,811ريمه

31532,346,08831,149,27030,153,441شبوه

35451,733,01350,688,70947,395,450صعده

53159,869,49256,064,31355,389,919صنعاء

34747,934,20145,387,94540,785,991عدن

961127,008,831113,309,903107,057,920عمران

722107,464,75086,789,24278,195,618لحج

12711,179,67810,697,80810,421,492مارب

أكثر من 
1,286147,925,258146,147,955125,528,079محافظة

14,6681,962,802,6251,740,115,6611,631,252,348اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 52 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية حتى 
نهاية عام 2017 )حسب المحافظة(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالمحافظة

1,348148,997,025اب

29437,030,104ابين

526,059,763أرخبيل سقطرى

69084,196,398االمانه

28129,384,051البيضاء

14514,346,586الجوف

1,177148,688,529الحديدة

26632,222,819الضالع

39043,616,227المحويت

1006,970,978المهره

1,698178,527,353تعز

1,102125,967,555حجة

63257,534,515حضرموت

86990,653,623ذمار

36137,908,786ريمه

29027,601,667شبوه

32544,427,976صعده

50952,987,262صنعاء

31335,713,825عدن

917101,791,537عمران

65270,772,121لحج

1209,684,068مارب

1,24291,231,166أكثر من محافظة

13,7731,476,313,934اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق 
عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية حتى نهاية عام 2017 

)حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,415190,640,546164,044,846158,548,946اب

32457,474,54446,798,58443,573,615ابين

أرخبيل 
586,515,8856,281,1806,353,055سقطرى

أمانة 
720101,633,48596,476,10293,497,279العاصمة

32136,386,87333,360,01232,551,647البيضاء

15316,491,08415,803,18515,276,853الجوف

1,239194,273,321189,894,309172,973,044الحديده

29247,951,80242,626,68235,617,177الضالع

42252,348,83747,539,40645,913,827المحويت

1108,720,8368,235,0807,512,348المهره

1,770252,866,526193,922,108188,763,301تعز

1,185159,345,257142,834,562134,067,800حجة

67373,492,59271,195,81165,089,712حضرموت

959119,788,175102,441,65196,131,024ذمار

38459,411,54938,426,99840,454,811ريمه

31532,346,08831,149,27030,153,441شبوه

35451,733,01350,688,70947,395,450صعده

53159,869,49256,064,31355,389,919صنعاء

34747,934,20145,387,94540,785,991عدن

961127,008,831113,309,903107,057,920عمران

722107,464,75086,789,24278,195,618لحج

12711,179,67810,697,80810,421,492مارب

أكثر من 
1,286147,925,258146,147,955125,528,079محافظة

14,6681,962,802,6251,740,115,6611,631,252,348اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 52 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية 
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الرابع  2017 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعون

المؤقتة المقدرة
نسبة اإلناث   اإلجمالي 

  إناث   ذكور )%(

205,476203,0021,574,017%42746,472,57841,003,78938,261,9003,376,86550البيئة

التدخل 
104,076106,063565,339%29221,375,48318,170,00818,886,137256,91951المتكامل

445,942477,690403,013%1,02427,332,06527,293,46421,018,173159,82638التدريب

1,911,6191,644,18923,188,805%5,033677,501,850654,792,743633,720,7812,775,79046التعليم

الدعم 
501,156458,713974,086%67838,083,36535,612,77430,801,1501,349,58846المؤسسي

392,956350,7201,218,115%43746,982,91843,515,88037,702,823369,48047الزراعة

904,3631,754,3683,405,511%1,202144,703,930142,355,302103,616,9577,669,92764الصحة

843,899834,6008,637,285%870186,281,621180,435,922180,294,0184,556,77850الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70437,264,67536,510,77932,850,441184,25739%68,52252,451843,056

المنشآت 
567,4331,435,322192,024%20761,003,32460,840,22250,665,777432,81979األصغر

المنشآت 
67,62958,36632,752%4614,125,37714,124,37712,288,36944,03555الصغيرة

الموروث 
139,328102,2512,149,513%27551,390,53150,653,37547,923,479628,76248الثقافي

169,212150,1578,964,648%2,321372,839,891198,204,095207,766,4993,962,63450المياه

النقد مقابل 
1,146,7151,208,78216,636,419%1,068203,537,677202,695,594182,821,2471,563,55549العمل

خدمات 
116,067212,519623,976%8433,907,33833,907,33832,634,596107,46629األعمال

14,6681,962,802,6251,740,115,6611,631,252,34869,408,559اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 52 مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية 
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة خالل عام 2017 ) حسب القطاع(

عدد القطاع
 مساهمة الصندوق  التكلفة التقديرية )دوالر(المشاريع

التقديرية )دوالر(
 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون المتوقعون
 اجمالي العمالة 
المؤقتة المقدرة

نسبة اإلناث )%(  اإلجمالي 

233,373%293,910,3993,910,3992,682,29582,83449البيئة

23%111,00011,0005,8465,20050التدخل المتكامل

17,070%131,106,4381,106,438936,4512,51049التدريب

843,607%8510,490,60210,490,6026,262,62062,90056التعليم

196,650%377,161,7527,011,7524,176,524522,33143الدعم المؤسسي

226,152%283,979,2003,979,2003,120,42223,30335الزراعة

996,934%4245,455,15345,455,15314,982,096147,46975الصحة

453,560%6912,327,82612,327,8268,073,654288,35951الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
288,81888,818105,34400%560

17,627%34,467,0004,467,0002,581,88311,34948المنشآت األصغر

14,754%114,978,3464,978,3463,949,8303,50064المنشآت الصغيرة

107,312%232,352,1662,352,1661,230,265234,06250الموروث الثقافي

1,315,065%22322,427,44122,412,81616,792,444213,63350المياه

2,204,637%21834,117,38034,117,37926,989,507259,37250النقد مقابل العمل

619,034%413,664,23713,664,23713,649,2377,51935خدمات األعمال

507,246,358%788166,537,758166,373,132105,538,4161,864,341اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 49  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي



النشرة الربعية - العدد 80 : أكتوبر - ديسمبر 152017

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية 
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة خالل عام 2017 ) حسب القطاع(

عدد القطاع
 مساهمة الصندوق  التكلفة التقديرية )دوالر(المشاريع

التقديرية )دوالر(
 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون المتوقعون
 اجمالي العمالة 
المؤقتة المقدرة

نسبة اإلناث )%(  اإلجمالي 

233,373%293,910,3993,910,3992,682,29582,83449البيئة

23%111,00011,0005,8465,20050التدخل المتكامل

17,070%131,106,4381,106,438936,4512,51049التدريب

843,607%8510,490,60210,490,6026,262,62062,90056التعليم

196,650%377,161,7527,011,7524,176,524522,33143الدعم المؤسسي

226,152%283,979,2003,979,2003,120,42223,30335الزراعة

996,934%4245,455,15345,455,15314,982,096147,46975الصحة

453,560%6912,327,82612,327,8268,073,654288,35951الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
288,81888,818105,34400%560

17,627%34,467,0004,467,0002,581,88311,34948المنشآت األصغر

14,754%114,978,3464,978,3463,949,8303,50064المنشآت الصغيرة

107,312%232,352,1662,352,1661,230,265234,06250الموروث الثقافي

1,315,065%22322,427,44122,412,81616,792,444213,63350المياه

2,204,637%21834,117,38034,117,37926,989,507259,37250النقد مقابل العمل

619,034%413,664,23713,664,23713,649,2377,51935خدمات األعمال

507,246,358%788166,537,758166,373,132105,538,4161,864,341اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 49  مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي



بعد نزوح متكرر لصدام عبداهلل بسبب الحرب في مدينته 
تعز، استقر به المطاف بفتح مشروع مدر للدخل داخل 
السكن  في  يستخدمها  التي  الوحيدة  المعيشية  غرفته 
اإلنشاء  قيد  السكنى  المبنى  لسكان  السلع  وبيع  والطبخ 

الذي يعيش فيه منذ عامين.
في منطقة “الحوبان” بضواحي مدينة تعز، ظل الضعف 
يطارد استقرار حياة صدام وزوجته التي اقترن بها قبل 
عمودها  في  صحيًة  مشاكاًل  تعاني  وهي  ونصف  عام 
تعّطل  خذلني  عام،  “قبل  ذلك  صدام  يشرح  الفقري. 
دراجتي النارية التي كنت أتعيَّش منها، وما اقدرت اال 
الحصول على سلة غذاء اغاثية لمرة واحدة وسط غياب 
بالنازحين  المزدحمة  الحوبان  في  العمل  لفرص  كامل 

الفقراء.”
النقد  في مشروع  للعمل  أشهر  منذ خمسة  انضم صدام 
مقابل العمل في تنظيف مخلفات ثم في صناعة بردورات 

األرصفة يدويًا، وحصل حتى اآلن على ما يعادل 400 
دوالر، أنفق معظمها على عالج زوجته والحد من ضعف 
معيشته. فقد أصلح دراجته وبدأ العمل عليها، واشترى 
بنصف المبلغ سلعًا )مثل الصابون ومواد غذائية وتسالي 
أطفال( لعرضها في غرفته وبيعها لجيرانه النازحين في 

المبنى الذين يرسلون أطفالهم للشراء منه. 

صدام يستغل كل فرصة لتخفيف مرارة النزوح

السيدة شمس قاسم وبناتها يقفن على سقف سقايتهن

األقارب  من  المال  طلب  مذلة  كفتنا  المحاصيل  )هذه 
عام،  من  أكثر  منذ  رواتبهم  يتلقوا  لم  فقراء  ومعظمهم 
الحرب في مدينتي تعز. حتى  وجميعنا منكوبين بسبب 
مياه  بمخلفات  أرويها  فأنا  ريااًل،  تكلفني  لم  المحاصيل 
المطبخ وأستخدم مواد عضوية تم ارسالها لي من القرية 
وكلها  كمبيد  الثوم  أو  البرتقال  قشر  ومطحون  كسماد 
كانت فعالة وصحية(.هكذا أوجزت األرملة سمر محمد 
التي  المنزلية  حديقتها  من  استفادتها  الثالثة  وأطفالها 
على  حصولها  مقابل  إنشائها  في  الصندوق  مع  عملت 

أجر العمل والحديقة. 
اشترت سمر من أجر عملها بابًا لحماية حديقتها وماكينة 

خياطة لبدء مشروع جديد يضمن لها دخال مستمرًا.

بعد نزوح متكرر لصدام عبداهلل بسبب الحرب في مدينته 
تعز، استقر به المطاف بفتح مشروع مدر للدخل داخل 
السكن  في  يستخدمها  التي  الوحيدة  المعيشية  غرفته 
اإلنشاء  قيد  السكنى  المبنى  لسكان  السلع  وبيع  والطبخ 

الذي يعيش فيه منذ عامين.
في منطقة “الحوبان” بضواحي مدينة تعز، ظل الضعف 
يطارد استقرار حياة صدام وزوجته التي اقترن بها قبل 
عمودها  في  صحيًة  مشاكاًل  تعاني  وهي  ونصف  عام 
تعّطل  خذلني  عام،  “قبل  ذلك  صدام  يشرح  الفقري. 
دراجتي النارية التي كنت أتعيَّش منها، وما اقدرت اال 
الحصول على سلة غذاء اغاثية لمرة واحدة وسط غياب 
بالنازحين  المزدحمة  الحوبان  في  العمل  لفرص  كامل 

الفقراء.”
النقد  في مشروع  للعمل  أشهر  منذ خمسة  انضم صدام 
مقابل العمل في تنظيف مخلفات ثم في صناعة بردورات 

األرصفة يدويًا، وحصل حتى اآلن على ما يعادل 400 
دوالر، أنفق معظمها على عالج زوجته والحد من ضعف 
معيشته. فقد أصلح دراجته وبدأ العمل عليها، واشترى 
بنصف المبلغ سلعًا )مثل الصابون ومواد غذائية وتسالي 
أطفال( لعرضها في غرفته وبيعها لجيرانه النازحين في 

المبنى الذين يرسلون أطفالهم للشراء منه. 

صدام يستغل كل فرصة لتخفيف مرارة النزوح

السيدة شمس قاسم وبناتها يقفن على سقف سقايتهن

األقارب  من  المال  طلب  مذلة  كفتنا  المحاصيل  )هذه 
عام،  من  أكثر  منذ  رواتبهم  يتلقوا  لم  فقراء  ومعظمهم 
الحرب في مدينتي تعز. حتى  وجميعنا منكوبين بسبب 
مياه  بمخلفات  أرويها  فأنا  ريااًل،  تكلفني  لم  المحاصيل 
المطبخ وأستخدم مواد عضوية تم ارسالها لي من القرية 
وكلها  كمبيد  الثوم  أو  البرتقال  قشر  ومطحون  كسماد 
كانت فعالة وصحية(.هكذا أوجزت األرملة سمر محمد 
التي  المنزلية  حديقتها  من  استفادتها  الثالثة  وأطفالها 
على  حصولها  مقابل  إنشائها  في  الصندوق  مع  عملت 

أجر العمل والحديقة. 
اشترت سمر من أجر عملها بابًا لحماية حديقتها وماكينة 

خياطة لبدء مشروع جديد يضمن لها دخال مستمرًا.

بعد نزوح متكرر لصدام عبداهلل بسبب الحرب في مدينته 
تعز، استقر به المطاف بفتح مشروع مدر للدخل داخل 
السكن  في  يستخدمها  التي  الوحيدة  المعيشية  غرفته 
اإلنشاء  قيد  السكنى  المبنى  لسكان  السلع  وبيع  والطبخ 

الذي يعيش فيه منذ عامين.
في منطقة “الحوبان” بضواحي مدينة تعز، ظل الضعف 
يطارد استقرار حياة صدام وزوجته التي اقترن بها قبل 
عمودها  في  صحيًة  مشاكاًل  تعاني  وهي  ونصف  عام 
تعّطل  خذلني  عام،  “قبل  ذلك  صدام  يشرح  الفقري. 
دراجتي النارية التي كنت أتعيَّش منها، وما اقدرت اال 
الحصول على سلة غذاء اغاثية لمرة واحدة وسط غياب 
بالنازحين  المزدحمة  الحوبان  في  العمل  لفرص  كامل 

الفقراء.”
النقد  في مشروع  للعمل  أشهر  منذ خمسة  انضم صدام 
مقابل العمل في تنظيف مخلفات ثم في صناعة بردورات 

األرصفة يدويًا، وحصل حتى اآلن على ما يعادل 400 
دوالر، أنفق معظمها على عالج زوجته والحد من ضعف 
معيشته. فقد أصلح دراجته وبدأ العمل عليها، واشترى 
بنصف المبلغ سلعًا )مثل الصابون ومواد غذائية وتسالي 
أطفال( لعرضها في غرفته وبيعها لجيرانه النازحين في 

المبنى الذين يرسلون أطفالهم للشراء منه. 

صدام يستغل كل فرصة لتخفيف مرارة النزوح

السيدة شمس قاسم وبناتها يقفن على سقف سقايتهن

األقارب  من  المال  طلب  مذلة  كفتنا  المحاصيل  )هذه 
عام،  من  أكثر  منذ  رواتبهم  يتلقوا  لم  فقراء  ومعظمهم 
الحرب في مدينتي تعز. حتى  وجميعنا منكوبين بسبب 
مياه  بمخلفات  أرويها  فأنا  ريااًل،  تكلفني  لم  المحاصيل 
المطبخ وأستخدم مواد عضوية تم ارسالها لي من القرية 
وكلها  كمبيد  الثوم  أو  البرتقال  قشر  ومطحون  كسماد 
كانت فعالة وصحية(.هكذا أوجزت األرملة سمر محمد 
التي  المنزلية  حديقتها  من  استفادتها  الثالثة  وأطفالها 
على  حصولها  مقابل  إنشائها  في  الصندوق  مع  عملت 

أجر العمل والحديقة. 
اشترت سمر من أجر عملها بابًا لحماية حديقتها وماكينة 

خياطة لبدء مشروع جديد يضمن لها دخال مستمرًا.

سمر تؤمن أليتامها الغذاء الصحي ومصدر معيشة دائمة


