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االفتتاحية

خبراته  من  عاماً   20 على  مستنداً 
االجتماعي  الصندوق  كان  المتراكمة، 
التي  القليلة  اإلنسانية  الجهات  أحد  للتنمية 
تنفذ تدخالت مستدامة ومنخفضة التكلفة في 
مرحلة الطوارئ التي تعيشها اليمن بسبب 
الصراع. وتستخدم جميع مشاريع الطوارئ 
التي ينفذها الصندوق نهج التدخالت كثيفة 
متعددة  فوائد  إلى  تُفضي  التي  العمالة 
والمجتمعات  األسر  بها  تدعم  األوجه 
غير  بشكل  تعزز  كما  الضعيفة  المحلية 
مباشر االقتصاد المحلي والوطني أثناء هذه 

األوقات الحرجة.

وقد أثبتت البراهين المستمدة من الميدان أن 
استوفت  قد  االجتماعي  الصندوق  استجابة 
للفئات  بشكٍل مرٍض االحتياجات األساسية 
المستهدفة. فعلى سبيل المثال، أشار تقرير 
أصدره  الذي  المستقل  والتقييم  المراقبة 
الطرف الثالث حديثاً إلى أن المشاريع التي 
المستفيدين  ساعدت  قد  الصندوق  نفذها 
من  والتخفيف  معيشتهم  ُسبًل  تحسين  على 
الرئيسية  النتائج  بعض  وترد  معاناتهم. 
التي حملها التقرير في مكان آخر من هذه 

النشرة.

المستوى  على  االحتياجات  فجوة  تزداد 
الوطني بشكل ملحوظ لتصبح اليمن “أكبر 
لألمم  وفقاً   – العالم”  في  إنسانية  أزمة 
هي  العمالة  كثيفة  فاالستجابة  لذا  المتحدة. 
التي يمكن أن  النُُهج األكثر فعالية  من بين 
دعمها  ما  إذا  االحتياجات  فجوة  من  تقلل 

المانحون بشكل كبير.

فاألسر المستفيدة تتلقى النقدية المشروطة، 
وأصبحت بذلك قادرة على شراء ما يناسب 
من  احتياجاتها  تؤمن  أنها  كما  أولوياتها. 
صحتهم  على  تحافظ  أو  المياه  أو  الغذاء 
فيه سوى  تعمل  ال  الذي  الوقت  في  العامة 
45 في المائة من المرافق الصحية في البلد.

تعزيز  على  المستفيدين  مشتريات  وتساعد 
األسواق المحلية والمشاريع الصغيرة التي 
السيولة  نقص  بسبب  حاد  كساٍد  من  تعاني 
النقدية على الصعيد الوطني. وأظهرت عدة 
لزيادة  إنتاجية  أصوالً  اشترت  أنها  حاالت 
زيادة  طريق  عن  الصمود  على  قدرتها 
واالحتياجات  األغذية  من  المحلي  اإلنتاج 

األخرى.

ومن الناحية اإلدارية، أثبتت خبرة الصندوق 
في المشاريع كثيفة العمالة منذ عام 2008 
التغلب على  الكلفة، سهولة  بفعالية  تميزها 
إلى  المساعدات  وصول  إعاقة  مشاكل 
النقدية  تصل  حيث  المتضررة،  المناطق 

إلى المستفيدين من خالل البنوك.

البنك الدولي يمول الصندوق االجتماعي لتوفير فرص عمل 
وخدمات ألشد الفقراء معاناة

في منتصف يناير، قدم البنك الدولي منحة إضافية للصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة بمبلغ 250 مليون دوالر ستركز 
على توسيع نطاق مشروع االستجابة الطارئة لألزمات الجاري تنفيذه حالياً لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات 
األكثر فقراً، بمن في ذلك النساء والشباب والنازحون. كما ستعمل المنحة على تعزيز ومساندة كل من الصندوق االجتماعي ومشروع األشغال 
العامة، وهما مؤسستان يمنيتان رئيسيتان تقدمان الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية وتلعبان دوراً مهما في الفترة الراهنة من خالل 

بناء قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع.
وفي هذا الصدد، قالت أفراح األحمدي، كبير أخصائيي الحماية االجتماعية في البنك الدولي: “على مدى العقدين الماضيين عمل الصندوق 
االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة على تحسين حياة الماليين من اليمنيين، ولكن الصراع المستمر أثر على قدرتهما على العمل. 
وسيقوم هذان المشروعان، واللذان تم دعمهما من قبل المؤسسة الدولية للتنمية خالل العشرين سنة الماضية، بتوفير التمويل الالزم لهاتين 
المؤسستين مما سيمكنهما من استئناف عملهما وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمونها، وفي الوقت نفسه سيقومان بخلق الكثير من فرص 

العمل وعلى نطاق واسع”.

البنك الدولي: اليمن أول دولة يدعمها البنك أثناء الحرب
قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم،  في مقابلة أجرتها معه جريدة الحياة اللندنية، إن أهمية 
منحة البنك األخيرة لليمن تتمثل “بكونها المرة   األولى التي  نعمل فيها في دولة أثناء الحرب، وألننا عادة ننتظر نهاية الحرب قبل بدء  إعادة 
اإلعمار” .ووصف غانم عمل البنك الدولي مع الصندوق االجتماعي للتنمية في  اليمن )أحد مستلمي المنحة( قائالً:”إنَّ البنك يعمل معه ألكثر 

من 20 سنة، وهو من  أكثر  الصناديق والمؤسسات نجاحاً في العالم” .  
وهذه  المساعدات،  هذه  وصول  تنتظر  والجنوب  الشمال  من  22  محافظة  في  لها صدقية  اليمن  في  قوية  مؤسسات  مع  “نعمل  وأضاف: 

المؤسسات غير مسيسة”. وأكد أن مؤسسات دولية كثيرة تعمل مع الصندوق االجتماعي ومشروع األشغال العامة.

النتائج الرئيسية لتقييم أداء الصندوق في مشروع االستجابة الطارئة
كشف تقرير التقييم المستقل عن أداء الصندوق االجتماعي للتنمية ضمن المشروع أعاله، والذي نفذته شركة مستقلة متخصصة، إن معايير 
وعمليات اختيار المستفيدين التي قام بها الصندوق كانت كافية وشفافة؛ فقد عبَّر 97% من مستفيدي النقد مقابل العمل الذين تمت مقابلتهم 
72% و89% من مستفيدي  َعبََّر  بينما  االختيار...  )التغذية( عن رضاهم عن عملية  الخدمات  مقابل  النقد  و100% من مستفيدي خدمات 

البرنامجين )على التوالي( عن رضاهم عن مبالغ األجور التي تلقوها.
وكون برنامج التغذية يستند أساساً إلى التدريب، فقد أظهرت 89% من مثقـِّفات التغذية الالتي تم استبيان آرائهن، أظهرن ارتياحهن لمواضيع 

التعلم والتدريب التي تلقتهن، في حين لم تعبر 11% الباقيات عن آرائهن.

تأهيل خريجين جامعيين لمناصرة قضايا التنمية 
في الريف محافظة ذمار

11 مديرية  التنمية في  الريف من  لمناصرة قضايا  تأهيل خريجين جامعيين  اختتم برنامج روافد دورات تدريبية ونظم حفال ختامياً حول 
من محافظة ذمار. وقد استعرض المشاركون في الحفل الختامي فلماً وثائقياً ألهم االنشطة التي  تناولتها الدورات التدريبية خالل 14 يوماً 
الماضية. وكان من ضمن تلك األنشطة المبادرة الذاتية التي نفذها  المشاركون لتشجير وتنظيف مكتبة البردوني. وشارك في هذه الدورات 

التدريبية 103 مشاركين)منهم 38 فتاة(، كما شارك   64 متدرباً منهم في دورة تدريبية )لمدة 10 أيام( في أساسيات الحاسوب. 
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تمت الموافقة خالل الربع على 15 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 0.44 مليون دوالر، 
يُتوقع أْن تنجم عنها حوالي 9,400 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي 
تقديرية  بكلفة  مشروعاً   4,967 إلى   )2017 مارس   31  –  1997( القطاع  لمشاريع 
مليون   2.72 حوالي  مباشرةً  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون    667.6 تقارُب 
شخص )46% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 22.4 مليون يوم عمل. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,914 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 617.8 مليون دوالر.

برنامج تعليم الفتاة في الريف
نفذ الصندوق دورتين تدريبيتين لمدربات المهارات الحرفية حول “الدليل التدريبي 
لمدربات المهارات الحرفية على استخدام مناهج المهارات الحرفية السنوية”. وشارك 
مختلفة  ومديريات  حضرموت  بمحافظة  الساحلية  المديريات  من  مدربة   39 فيهما 

بمحافظة الضالع.

برنامج المعرفة المهنية والقرائية لمكافحة الفقر
وذلك  المكال،  الحديدة ولحج ومدينة  إناث( من محافظات   4( 22 موجهاً  تدريب  تم 
حول الدليل المرجعي للمهارات المهنية لموجهي تعليم الكبار والتدريب على األدوات 
طورها  والتي  الميدانية  التقارير  وإعداد  والتخطيط  واإلشراف  للتوجيه  الموحدة 
معلمة من   22 تدريب  تم  المكال،  وفي  المتابعة واإلشراف.  لتسهيل عملية  البرنامج 

مدينة المكال على الدليل التدريبي لمعلمي الكبار )تدريب قبل الخدمة(.

وفي محافظة لحج، تم تدريب 11 معلماً )8 إناث( من مديريتي الحوطة وتبن على 
الدليل التدريبي لمعلمي الكبار )تدريب قبل الخدمة(.

ومفاهيم  استراتيجيات  على  األولى  ركزت  دورتين  تنفيذ  تم  محافظة صنعاء،  وفي 
المعلمين  العديد من  الخدمة( مستهدفةً  قبل  )تدريب  النشط  والتعلم  المجتمعي  التعليم 
والمعلمات من محافظة الحديدة ومدينة المكال، وركزت الثانية على الطريقة الصوتية 
في تعلم مهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب مستهدفة 17 ميسراً وميسرة تعليم 

مجتمعي.

األنشطة الميدانية
محافظة المكال: تم فتح 7 فصول مجتمعية في 3 أحياء من مدينة المكال التحق بها 
126 طفالً )45% إناث( في الفئة العمرية من 9-15 سنة، مع التعاقد مع 7 ميسرين. 
كما تم فتح 22 فصال دراسيا لمحو األمية وتعليم الكبار في 17 من أحياء مدينة المكال 
والتعاقد مع 22 معلمة للعمل فيها، والتحقت 507 من الشابات والنساء العامالت. كما 
قام الصندوق بتدريب 22 معلمة على الدليل التدريبي لمعلمي الكبار شملت المجاالت 
النظرية والتطبيقية. وتم أيضاً تدريب 7 ميسرين  في التعليم المجتمعي )4 إناث( على 
استراتيجيات ومفاهيم التعليم المجتمعي والتعلم النشط وكذلك على القراءة الصوتية في 
تعلم مهارات القراءة  والكتابة ومبادئ الحساب... باإلضافة إلى مشاركة 4 موجهين 

في دورة تدريب موجهي فصول ومراكز التعليم المجتمعي ومحو األمية على الدليل 
المهني لموجهي الكبار وإعداد أدوات التوجيه.

مديرية  من  الكبار  وتعليم  األمية  محو  لمراكز  معلماً   11 تدريب  تم  لحج:  محافظة 
الحوطة على البرنامج التدريبي لتعليم الكبار، كما شارك 8 موجهين في دورة تدريب 
على الدليل المهني لموجهي الكبار وإعداد أدوات التوجيه والمتابعة. وقام الصندوق 
أيضاً بتوزيع 174 حقيبة مدرسية على األطفال في فصول التعليم المجتمعي، وترميم 
3 فصول محو أمية وتعليم الكبار في قرية دار المناصرة، وكذا البدء في بناء مركز 

العند للتعليم المجتمعي داخل مدرسة السالم في العند.

محافظة الحديدة: تم اختيار 6 موجهين لمتابعة فصول محو األمية والتعليم المجتمعي 
تدريب  دورة  في  موجهين   6 شارك  كما  )الحديدة(،  والمراوعة  باجل  مديريتي  في 
موجهي فصول ومراكز التعليم المجتمعي ومحو األمية على الدليل المهني لموجهي 
الكبار وإعداد أدوات التوجيه والمتابعة. وشاركت أيضا 29 ميسرة و24 مشرفة في 
والقراءة  النشط  والتعلم  المجتمعي  التعلم  ومفاهيم  استراتيجيات  في  تدريبية  دورات 
الصوتية لتعلم مهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. وتم كذلك استالم 5 فصول 

مجتمعية، وتأثيث وتجهيز 5 فصول أخرى في المديريتين.
مؤشرات قطاع التعليم

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

عدد الفصول الدراسية التي 
تم بناؤها وأعيد تأهيلها

105جديد

9مرمم

114اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين

2,894أوالد

2,561بنات

5,455اإلجمالي

عدد األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة الذي 

تم دمجهم في المدارس

0أوالد

0إناث

0اإلجمالي

عدد المعلمين في التعليم 
النظامي الذين تم تدريبهم

0ذكور

0إناث

0اإلجمالي

عدد الكوادر اإلدارية 
والتربوية الذين تم تدريبهم

0ذكور

0إناث

0اإلجمالي

عدد الكوادر التعليمية التي 
دربهم الصندوق بحسب 

النوع اإلجتماعي

0ذكور

0إناث

0اإلجمالي

إجمالي عدد المعلمات في التعليم غير النظامي 
الالتي تم تأهيلهن

0

التعليم

تدريب معلمات محو األمية على التغذية والصحة االنجابية بالحديدة
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الصحة

إلى   )2017 31 مارس  القطاع )1997 –  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  َوَصَل 
701 مشروع بكلفة تقديرية قاربت37.1 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
مباشرة حوالي 0.2 مليون شخص )39% إناث(، وتولد قرابة 0.84 مليون يوم عمل.

من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 700 مشروع بكلفة تعاقدية تقارُب 32 مليون دوالر.

يعمل الصندوق في هذا القطاع مع جميع الشركاء لتحقيق رؤيته المتمثلة في المساهمة 
اإلعاقة  ذوي  لألطفال  المتكافئة  والفرص  والحقوق  االجتماعي  الدمج  تعزيز  في 
والمعرضين لإلساءة. ويهدف الصندوق – من خالل برامجه المختلفة – إلى حماية 
تحسين  في  والمساهمة  لإلساءة،  والمعرضين  اإلعاقة  ذوي  األطفال  من  أكبر  عدد 
والعمل  المحلية،  والخبرات  القدرات  وتنمية  تطوير  في  والمشاركة  حياتهم،  نوعية 

على زيادة التحسس لقضاياهم.

تطوير  على  الرابعة  المرحلة  خالل  تدخالته  في  الصندوق  ركز  ذلك،  إطار  وفي 
السياسات واالستراتيجيات المبنية على النهج التشاركي والحقوقي، ودعم البنية التحتية 

وتحسين نوعية الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة وبناء 
التعليمية  التأهيل المجتمعي والخدمة  قدرات مقدميها، مع التوسع في تأسيس برامج 
التعلُّم،  صعوبات  ذوي  واألطفال  ديين،  التوحُّ واألطفال  البصر،  لضعاف  المقدمة 
االكتشاف  خدمات  مقدمي  قدرات  وبناء  المواليد،  تسجيل  برامج  دعم  على  عالوة 

المبكر وطرق التدخل.

وخالل الربع األول من العام الجاري 2017 وفي اطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، 
واستمراراً لسياسته الرامية إلى المساهمة في ايجاد أدلة للعمل في هذا المجال - فقد تم 
إنجاز مشروع هدف إلى إعداد دليلين للتدخل المبكر في اإلعاقة، أحدهما في الجانب 

التعليمي، واآلخر في الجانب الصحي.وقد تم إقرار الدليلين من الوزارات المعنية.

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

تمت الموافقة خالل الربع على 25 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 1.3 مليون دوالر، 
يُتوقع أْن تنجم عنها أكثر من 9,700 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي 
تقديرية  بكلفة  مشروعاً   1,187 إلى   )2017 مارس   31-1997( البرنامج  لمشاريع 
تتجاوُز99.5 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من 7.5 مليون 
شخص )63% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 2.42 مليون فرصة عمل يومية. 
مليون   81.24 تقارُب  تعاقدية  بكلفة  مشروعاً   1,150 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  من 

دوالر.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية
الكوادر  وتوفير  الصحية  األساسية  الخدمات  وتعزيز  تحسين  إلى  البرنامُج  يهدف 

الطبية المؤهلة باإلضافة إلى تسهيل الوصول إليها من قبل المجتمع.

وقد تم خالل الربع البدء في تنفيذ مشروع استكمال تأهيل عدد من موظفي مستشفى 
عمران إلى دبلوم عام تمريض مدينة عمران، محافظة عمران(، حيث وأن المشروع 
المتحدة  األمم  برنامج  عبر   USAID منظمة  من  الممولة  المشاريع  ضمن  من 

اإلنمائي.

برنامج النقد المشروط مقابل الخدمات االجتماعية في التغذية
ويهدف إلى اختيار مثقـِّفات صحيات في إطار 5 مديريات في محافظة الحديدة )بيت 
الفقيه، وزبيد، والمراوعة، وباجل، والمنصورية( وتدريبهن ليتمكنَّ من تقديم خدمات 
األطفال دون سن  لدى  التغذية  أعراض سوء  في مجال  تثقيفية، وخصوصاً  صحية 
الخامسة، باإلضافة إلى دعم المجتمع المحلي من خالل توفير تكاليف النقل واإلحالة 
للحاالت المعرضة لسوء التغذية والتي يصعب عليها توفير كلفة االنتقال إلى مراكز 
للدخل في فئة  إيجاد فرص مدرة  إلى  المشروُع أيضاً  التغذية الصحية. ويهدُف هذا 
اإلناث الالتي يتراوح عمرهن بين 18-35 سنة، كما يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر 
على النساء المستفيدات من الضمان االجتماعي الحوامل أواألمهات من لديهن أطفال 

دون السنتين من خالل تقديم المساعدات المشروطة.

وقد أكملت 259 من أصل 261 شابة التدريب لمدة 12 يوماً في مجال التثقيف الصحي 
لـ212 منهن، حيث بدأن العمل في المجتمع في  والتغذية واإلحالة. وتم إعداد عقود 
الزيارات  تثقيفية شهرية ومن خالل  دورات  تنفيذ  المستهدفة من خالل   المديريات 
التغذية،  سوء  من  يعانون  الذين  لألطفال  والفرز  المسح  خدمات  لتقديم  المنزلية 
الصحية...  الخدمات  لطلب  الصحية  المرافق  لزيارة  األمهات  تشجيع  إلى  باإلضافة 
مع األخذ بعين االعتبار اتخاذ جميع الترتيبات اللوجستية لحاالت سوء التغذية، والتي 

تتطلب اإلحالة إلى مراكز التغذية العالجية.

مؤشرات قطاع الصحة

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

109عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو ترميمها 

82عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها

255عدد قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن 

2,098عدد قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن

عدد الكوادر الصحية التي تم تأهيلها
667ذكور

294إناث

عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها
4,737ذكور

825إناث

أمهات وحوامل يستمعن لتوعية مثقفة صحية بالحديدة
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المياه واإلصحاح البيئي

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

2017 على مايلي:

قطاع المياه
الممنوحة  للطوارئ  6 مشاريع من منحة االستجابة  الربع على  الموافقة خالل  تمت 
من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة، وهي عبارة عن مشاريع سقايات خاصة 
)واحد في كّلٍ من الضالع ولحج وصعدة وإب، ومشروعان في المحويت(. وتهدف 
هذه المشاريع إلى تحقيق مؤشرات المنحة التي تشمل خلق فرص عمل مؤقته لألَُسر 
التي تأثرت بالحرب الدائرة في البالد، وكذلك تسهيل وصول هذه األَُسر إلى خدمة 
المياه. وتجدر اإلشارة إلى أن سعة السقايات الخاصة في مشاريع هذه المنحة تتراوح 
الواحدة في  المخصص لألسرة  المبلغ  قدر  مكعباً، محسوبة على  متراً   15-10 بين 

المنحة، والذي ال يتجاوز 850 دوالراً )500 كأجور يد، و350 للمواد(.

وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل الربع إلى 29 مشروعاً، وبذلك يصل العددُ 
اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع المياه المنجزة )1997 – نهاية مارس 2017( إلى 2,071 
مشروعاً بكلفة بلغت 182 مليون دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها 3.45 
مليون شخص )نصفهم من اإلناث( وتولدت عنها فرص عمل مؤقته بلغت 8.1 مليون 

يوم عمل.

1. حصاد مياه األمطار )خزانات عامة مسقوفة(: تم إنجاز 5 مشاريع تحتوى على 
10 خزانات بسعة إجمالية قدرها 14,200 متر مكعب مع 10 أحواض ترسيب.

2. حصاد مياه األمطار )خزانات عامة مكشوفة وسدود(: أنجز الصندوُق 4 مشاريع 
تحتوي على توسعة لسبعة كرفانات لتعطي سعة إضافية قدرها 28,500 متر مكعب، 
وسد مع ملحقاته سعة 5 آالف متر مكعب، وبركة مكشوفة سعة 750 متراً مكعباً مع 

حوض ترسيب لها.

مشروعاً  أُنِجز16  منزلية(:  )خزانات  المنازل  أسطح  من  األمطار  مياه  حصاد   .3
تحتوي على 2,865 سقاية بسعة إجمالية تقارُب 134,730 متراً مكعباً.

4. مشاريع مياه تعتمد على المياه الجوفية: تم خالل الربع إنجاز 3 مشاريع مياه 
)مصادرها مياه جوفية( احتوت على خزان توزيع وشبكات أنابيب مياه بطول إجمالي 

26,600 متر، و550 توصيلة منزلية و5 مناهل عامة.

خزانات  في  العيون  مياه  لتجميع  واحد  مشروع  إنجاز  تم  سطحية/عيون:  مياه   .5
ونقلها عبر األنابيب باالنسياب الطبيعي إلى مواقع التجمعات السكانية. وقد احتوى 
المشروع على خزان توزيع سعة 25 متراً مكعباً، وأنابيب بطول إجمالي 1,560م، 

و30 توصيلة منزلية.

التواصل مع الشركاء
الصحي  والصرف  المياه  مجموعة  اجتماعات  في  مشاركتها  المياه  وحدة  تُواِصل 
والنظافة “واش” )التي تنعقد شهرياً( بهدف االطالع على أنشطة المنظمات اإلنسانية 
ومواقع هذه األنشطة، وكذلك االطالع على نتائج مسوح االحتياجات التي تقوم بها 
بعض المنظمات اإلنسانية. وتقوم الوحدة بموافاة منسق المجموعة بالتقارير الشهرية 

عن أنشطة الصندوق في مجال المياه واإلصحاح البيئي والنظافة.

مؤشرات قطاع المياه

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

1,007,961عدد المستفيدين من المياه المحسنة

3,532,556حجم المياه المحسنة م3

1,927,432حجم المياه غير المحسنة م3

قطاع اإلصحاح البيئي
يصل  وبهذا  بيئي.  إصحاح  تضمنت حمالت  مشاريع   3 منها  مشاريع،   8 إنجاز  تم 
العدد التراكمي لمشاريع البيئة المنجزة إلى 396 مشروعاً بتكلفة بلغت 33.5 مليون 
دوالر، يستفيد منها 3.35 مليون شخص وتولدت عنها فرص عمل مؤقتة بلغت 1.25 

مليون يوم عمل.

أي  الموافقة على  تتم  لم  الصندوق،  يمربها  التي  الصعبة  التمويلية  للظروف  ونظراً 
مشروع جديد خالل هذا الربع.

1. إدارة المياه العادمة: تم إنجاز5 مشاريع في هذا الربع، احتوت على أنابيب مجاٍر 
توصيلة  و381  عاماً،  منهالً  و629  تفتيش،  غرفة  و1,255  متراً،   45,055 بطول 

منزلية، ومحطة معالجة.

2. التدريب والتوعية: أنجَز الصندوُق 3 مشاريع لتنفيذ 70 حملة توعية لإلصحاح 
البيئي باستخدام منهج الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع. وتهدُف الحمالُت إلى 
تغيير السلوك في استخدام الحمامات وغسل اليدين ومعالجة المياه في المنزل للشرب. 
مشكلة  حل  من  تمكنت   305 منها  سكانياً،  تجمعاً   314 الحمالت  هذه  استهدفت  وقد 
فيها  موجوداً  المكشوف  التصريف  أو  العراء  في  التبرز  يعد  ولم  الصحي  الصرف 

)وذلك بحسب نتائج الفحص الذي يتم عادة بعد 3 أشهر من بدء تنفيذ المنهج(.

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
البيئية  اإلدارة  عمل  إطار  إلدماج  التمهيدية  األنشطة  تنفيذ  األول  الربع  خالل  تم 
واالجتماعية في أنظمة وعمل الصندوق، وتم مأسسة إطار العمل من خالل إدراج 
عدد من اإلجراءات المناسبة لكل مرحلة من مراحل تطوير وتنفيذ المشروع. وستقوم 
والفروع  الرئيسي  المقر  )في  الصندوق  كادر  لتعريف  عمل  ورش  بتنفيذ  الوحدة 

بالمحافظات( بإجراءات تنفيذ الخطة لكل مراحل المشاريع بمختلف أنواعها.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

عدد المستفيدين من خدمة الصرف 
الصحي

293,092

عدد التجمعات الخالية من الصرف 
المكشوف

931

مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة

المنجز تراكميًا ) يناير2011 - مارس2017 (المؤشر

أطفال ذوو احتياجات خاصة تم 
دمجهم في المدارس العامة

3,599أوالد

3,943بنات

7,542اإلجمالي
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الف دوالر،   322 تتجاوز  تقديرية  بكلفة  الربع على مشروعين  الموافقة خالل  تمت 
يُتوقع أْن تنجم عنها حوالي 14,820 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي 
لمشاريع البرنامج )1997 - 31 مارس 2017( إلى 424 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 
49.1 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 0.37 مليون شخص 
)47% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 1.3 مليون فرصة عمل يومية. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 387 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 31.5 مليون دوالر.

برنامج االدخار واإلقراض
تم خالل الربع األول 2017 تدريب 19 مجموعة من مجموعات االدخار واإلقراض 
التي شكلها الصندوُق في مديرية طور الباحة ومديرية المضاربة وراس العارة على 
لمدخرات  كمحفظة  حديدياً  صندوقاً   17 توزيع  تم  كما  واالدارية.  المالية  المهارات 
هذه المجموعات. كما تم استكمال جمع المعلومات والبيانات عن أنشطة مجموعات 
االدخار واإلقراض عبر نظام ODK باستخدام استبيان في الموبايل الذكي وتحليل 
هذه البيانات، حيث تم الوصول إلى 118 مجموعة في 14 مديرية من 4 محافظات 
 2017 لعام  إعداد خطة سنوية  كذلك  والمحويت(. وجرى  والحديدة وحجة  )صنعاء 

تشمل مقترحات مناطق التدخل والموازنة التقديرية لها.

النقد مقابل العمل )زراعة(
حظائر لتحسين الظروف اإلنتاجية للثروة الحيوانية: في فرع حجة، تم تنفيذ 85 و67 
حظيرة )بآلية النقد مقابل العمل( تهدف إلى تحسين الظروف اإلنتاجية للثروة الحيوانية 
في أكثر من قرية من مديريتَْي عبس ومستبأ )على التوالي(، استفاد من األولى 222 
أسرة وبتكلفة تقديرية تبلغ 120 الف دوالر... بينما استفاد من الثانية 100 أسرة وبتكلفة 

تقديرية تصل إلى 80 الف دوالر.

حماية وري األراضي الزراعية: تم تنفيذ مناسح الري لألراضي الزراعية في مديرية 
عبس، حيث بلغت مساحة األراضي المستفيدة 222 هكتاراً، استفادت منها 201 أسرة 

وبتكلفة تقديرية تبلغ 178 الف دوالر.

حماية وإعادة تأهيل قنوات الري الزراعية: تم، في وادي الخديرة )مديرية المحفد، 
محافظة أبين( حماية وإعادة تأهيل قنوات الري الزراعية )بآلية النقد مقابل العمل(، 
أسرة،   156 منها  استفادت  هكتاراً،   16 الري  من  المستفيدة  األراضي  إجمالي  وبلغ 

وبتكلفة تقديرية تصل إلى 109 آالف دوالر.

كما تم االنتهاء من الدراسات الفنية النهائية لبقية المشاريع تمهيداً للبدِء بتنفيذها.

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

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

3,827,680

إجمالي مساحة األراضي التي تروى من 
مصادر المياه )هكتار(

998

إجمالي مساحة األراضي والمدرجات 
المؤهلة )هكتار(

318

الزراعة والتنمية الريفية

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

بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

31 مارس   – 1997( التدريب  للمشاريع في قطاع  التراكمي  اإلجمالي  العدد  وصل 
2017( إلى 1,012 بكلفة تقديرية تقارُب 26.3  مليون دوالر، يُتوقع أن يستفيدَ منها 
أكثر من 157,400 شخص )38% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 386,370 يوم 

عمل. وقد تم إنجاز 997 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 19.4 مليون دوالر.

وبلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع الدعم المؤسسي إلى 643 بكلفة تقديرية تقارُب 
31.1  مليون دوالر، يُتوقع أن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من 827,460 شخصاً 
)48% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 775,860 يوم عمل. وقد تم إنجاز 620 

مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 24.44 مليون دوالر.

برنامج التمكين للتنمية المحلية 
استمرارية  من خالل   2017 العام  من  األول  للربع  التمكين  برنامج  انشطة  تنوعت 
االطر المجتمعية التنموية )مجالس تعاون القرى – اللجان التنموية للعزل( المشكلة 
في مديريات التمكين بمساندة الصندوق االجتماعي للتنمية حيث نشطت بشكل فعال 
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالد. وقد تدخل الصندوق خالل الربع في 8 

مديريات )5 مديريات جديدة، و3 تم تفعيل األطر المجتمعية فيها(. 

 وتكمن فاعلية األطر من خالل استمراريتها في تنفيذ مبادرات ذاتية نوعية دون تدخل 
الصندوق فيها األمر الذي يثبت االدوار الفاعلة التي قامت بها تلك األطر. وتأتي هذه 
المبادرات من ثالثة، وهي أعمال المبادرات الذاتية التي قامت بها األطر المجتمعية 
من خالل تبنيها بشكل كامل مثل التوعية والتخطيط والتنفيذ للمبادرات الذاتية وأبرز 
رئيسية  طرق  إصالح  األمطار,  مياه  وحصاد  شرب  مياه  خزانات  عمل  نماذجها: 
وفرعية، تعليم من خالل بناء فصول إضافية أو دفع رواتب للمدرسين لكي يستمروا 
للشهر  المدرسين  مرتبات  دفع  لعدم  الحكومية  المدارس  في  التعليم  خدمة  تقديم  في 
السابع على التوالي ، دورات تثقيف صحية... حيث بلغ عدد المبادرات الذاتية 1,369 

مبادرة ذاتية لـ516 مجلس تعاون قرية بإجمالي تكلفة يقارب 234.2 مليون لاير.

بلغ  التنموية:  والمؤسسات  كالمنظمات  أخرى  المدعومة من جهات  المبادرات  وفي 
الغذاء  برنامج  مثل  دولية  ومنظمات  جهات  من  المدعومة  التنموية  المبادرات  عدد 
العالمي وأوكسفام والصندوق االجتماعي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 33 بإجمالي 
تكلفة يبلغ حوالي 137.5 مليون لاير. ومن هذه المبادرات رصف طريق نقيل جبل 
القطني في مديرية ذي السفال ورصف طرق في كعيدنة وبني قيس وتوزيع سالل 

غذائية في الشمايتين وغيرها.

التدريب والدعم المؤسسي

مشروع مياه قرية دير الزين - مديرية القناوص - الحديدة قبل 
االنتهاء لخدمة 870 اسرة
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برنامج روافد
تضمنت أنشطة الربع تدريب عدد من الشباب ضمن برنامج روافد في دورة المفاهيم 
والمبادئ االساسية في التنمية الريفية وأساسيات استخدام الحاسوب... حيث تم تأهيل 
في  العمل  بسوق  ربطهم  وتسهيل  واإلغاثة  التنمية  قضايا  لمناصرة  جامعي  شباب 
محافظة ذمار ومحافظة أرخبيل سقطرى وبواقع 105 شبان/ة منهم 33 إناث لمحافظة 
التواصل مع  تم  كما  اإلناث( ألرخبيل سقطرى.  29 من  )منهم  54 شاباً/ة  و  ذمار، 
200 شخص من خريجي برنامج روافد خالل األشهر الثالثة الماضية، وتبين أنَّ 6 
خريجين من شباب روافد حصلوا على فرص عمل طويلة منهم 3 إناث )عقود طويلة 
األجل( مع عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، و300 خريج من شباب 
روافد حصلوا على فرص عمل قصيرة منهم 120 من اإلناث )الفرص تتراوح من 
التنمية  التمكين من اجل  برنامج  الصندوق االجتماعي ضمن  إلى شهر( مع  أسبوع 
المحلية. وشارك 34 شخصاً من خريجي برنامج روافد في تنفيذ 40  مبادرة ذاتية 
شبابية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 6.6 مليون لاير في 3  محافظات لعدة تدخالت 
منها خدمة النازحين وبرامج اإلغاثة ومساعدتهم في المناطق المتأثرة بالحرب فضال 
عن مناطق الصراع  وتسهيل إيوائهم... إضافة الى تنفيذ مبادرات تنموية منها عمل 
تصليح  البن،  أشجار  وغرس  وغيرها  نظافة  وحمالت  توعية  وحمالت  تدريبات 
شبكات مياه الشرب، تصليح أثاث عدد من المدارس، تدريس في محو األمية، تغطية 
بعض الموضوعات الدراسية في عدد من المدارس التي تعاني من نقص المعلمين 

....... وغيرها.

وفي المشاركة المجتمعية، شملت األنشطة والفعاليات تشكيل وتدريب لجان مشاريع 
ولجان مجتمعية بمحافظات صنعاء ، إب ، ذمار ، البيضاء ، عدن... حيث تم تشكيل 
وتدريب لجنتـَْي مستفيدين: األولى لمشروع سقاية مياه من مجلس تعاون قرية اللكمة 
عزلة بني عراف مديرية صعفان والثانية لمشروع حماية التربة الزراعية في وادي 
العين ـ اليمانيا العليا ـ الحصن لعدد أربع قرى في مديرية خوالن/ محافظة صنعاء. 
كما تم تشكيل وتدريب لجنتين مجتمعيتين طوعيتين من مجلس تعاون القرية لمشروع 
مياه السقايات في قرية بني األسد عزلة العداني مديرية ذي السفال ، ولجنة مجتمعية 
باإلضافة  إب...  محافظة  ـ   السبرة  مديرية  األخلود  عزلة  القطاع  نفس  في  طوعية 
المستفيدة  الحارات  وأعيان  عقال  من  طوعية  مجتمعية  لجنة  وتدريب  تشكيل  إلى 
حارة  رصف  لمشروع   وذلك   ، بالمديرية  المحلية  السلطة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
السوق المركزي مدينة ذمار ، محافظة ذمار )منطقة حضرية ( و2( لجنة مجتمعية 
طوعية لمشروع مياه ذي مسنومة/ مديرية ناطع–  محافظة البيضاء وكذلك  لجنة 
مشروع مياه عفار / مديرية المالجم –  باإلضافة إلى  قيام اللجنة   بتسهيل توفير 
تشكيل  أيضاً  وتم  والتشغيل.  للتركيب  الالزمة  ومواقعها  الشمسية  الطاقة  منظومة 
وتدريب 9 لجان مستفيدين لكل من مشروع سقايات المياه لقرى ربع الحمة وخرب 
الضالع. وفي محافظة لحج كل من  ـ مديرية دمت محافظة  المثيل عدد )11( قرية 
الدميمات الجحيلة ـ كرش مديرية  مشروع بناء حاجز مياه في منطقة فري األعلى 
القبيطة، ومشروع حماية التربة الزراعية من االنحرافات في وادي أديم الزريقة اليمن  
ومحلتي  لقرية سوة   الخاصة  السقايات  المقاطرة ومشروع  مديرية   , مركز حجاج 
النبه والسحه وخزان حصاد مياه األمطار لمحلة عجزان في نفس المديرية  ومشروع 
ـ و في  الضالع  -م/  المثيل –مديرية دمت  الحمة وخربة  لقرية ربع  سقايات خاصة 

محافظة  أبين  مشروع تأهيل مداخل قنوات الري وحماية األراضي الزراعية - وادي 
الوسطى شعب العرمي، مديرية رصد و مشروع حماية التربة الزراعية من انجراف 
السيول في وادي الخديرة، مديرية  المحفد  ومشروع بناء مداخل قنوات الري وحماية 
ولجنة  المديرية،  نفس  في  والجرفوش   الباظبي  وادي  الخور  في  الزراعية  التربة 
تقصي مشروع تأهيل حقل مياه مركز المديرية وتوريد وتركيب شبكات المياه لقرية 

القليته والشعراء والكريف / مديرية موديه لـ35 قرية.

كما تم خالل الربع تنفيذ دراسات تحديد احتياج  بمحافظات  حجة، حيث نفذ الصندوق 
4 دراسات لتحديد االحتياج، وشكل لجاناً طوعية مجتمعية في قطاع المياه )في قرية 
المحداد، عزلة بني شهر، مديرية كشر(، وقرية قلعة سويد عزلة بني هني مديرية 
وشحة،  وقرية وراء الحنكة – عزلة قارة مديرية قارة،  وقرية العصم عزلة قارة 
مديرية قارة. كما تم تنفيذ 8( دراسات تحديد احتياج وتشكيل لجان طوعية مجتمعية 
في قطاع الطرق في قرية بيت التصير عزلة بني ذويب مديرية بني العوام، و قرية 
الوقائر جبل حب عزلة الغيلة مديرية نجرة، وقرية بيت خميس والقائمة وضواحيها 
عزلة بني ذويب – بني العوام، وقرية المحلي - سعدان - بيت العسال - بيت محمود - 
مديرية شرس، وقرية المجبر- جرابي – الكولة - الجوانا - مديرية أفلح اليمن، وقرية 
شعب السادة - الدخنة - السلع - درب المرو - كشر - المديرية كشر، وقرية شعب 
مانع - الجاهلي - العبادلة العليا - بيت ابوهادي - العبادلة مديرية أفلح الشام، و قرية 
احكم - بني القدمي - بني العوام، وقرية بيت خميس والقائمة وضواحيها عزلة بني 

ذويب – بني العوام.

باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء الدراسة االستقصائية للمشاكل المجتمعية لمشروع تأهيل 
واستكمال مياه مركز الوضيع وبعض قرى لودرـ السواد ـ محافظة أبين.

في محافظتي  وتأهيل  فصول وطرق  دراسية وصيانة  إضافة فصول  الربع  وشهد 
ريمة وعمران، حيث تم تنفيذ توسعة وإضافة فصلين دراسيين لمدرسة الفتح المغربة 
المغربة مديرية بالد الطعام بمساهمة مجتمعية  اللجنة المجتمعية منطقة  عن طريق 
ذاتية. وتنفيذ صيانة وإصالح الطريق المؤدية من مركز المديرية الى سوق الربوع 
بسبب األمطار الغزيرة  وانجرافات األراضي والذي تسبب في قطع الطريق، عن 
طريق اللجنة المجتمعية في قرية سوق الربوع  مركز مديرية السلفية محافظة ريمة 
من خالل استئجار معدات لمسح وصيانة الطريق بطول 7 كيلو مترات، والذي أدى 
إلى استفادة 13 قرية ومحالتها بكلفة مجتمعية على نفقة المجتمع المحلي... باإلضافة 
إلى صيانة وتأهيل 3 طرق: األولى عقبة المسرخ والثانية عقبة الصوب قرية وادعة 
بني  كم مديرية   2 والثالثة رصف طريق قرية وادعة وبني مرعي وقبيظة بطول 

صريم محافظة عمران بسبب تهالك الطريق نتيجة هطول األمطار.

ونظم الصندوق خالل الربع كذلك ورش عمل تدريبية في محافظتي حجة والحديدة... 
حيث تم تنفيذ ورشة تدريبية حول دليل التعاقدات المجتمعية في مقر فرع الصندوق 
بحجة شارك فيها جميع ضباط الفرع ، لـ28 ضابطاً وضابطة، وتنفيذ 3 ورش تدريبية 
الفعال  التنموي  المجتمعية والدور  المشاركة  وتنشيطية  لالستشاريين/ات في مجال 
لالستشاريين في الميدان بشكل طوعي لسد فجوات األداء الميداني للفرق الميدانية من 
الدراسات  تنفيذ  لنجاح  التحسينية والتطويرية  المقترحات  أهم  االستشاريين ومناقشة 

وتشكيل اللجان المجتمعية لـ65 مشاركاً )منهم 31 من اإلناث(.

القرويون يختارون ممثليهم في مجالس تعاون قرية غبة بحجة
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مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا )يناير2011 - مارس2017(المؤشر

4,434عدد مجالس تعاون القرى

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

981ذكور

765إناث

5,287عدد أعضاء السلطة المحلية الذين دربهم الصندوق في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية

6,562عدد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق

55عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

50عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

1,832عدد التجمعات المحلية التي دعمها الصندوق )لجان مستفيدين(

برنامج التدخل المتكامل

خريجو برنامج روافد بمحافظة ذمار

وصل العدد اإلجمالي التراكمي للمشاريع في البرنامج إلى 289 بكلفة تقديرية تقارُب 
21.3 مليون دوالر، يُتوقع أن يستفيدَ منها أكثر من 251,530 شخصاً )51% منهم من 
بكلفة  اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 563,840 يوم عمل. وقد تم إنجاز 281 مشروعاً 

تعاقدية تقارُب 18.3 مليون دوالر.

تضمنت  أنشطه برنامج التدخل المتكامل للربع ما يلي:

في محافظة الحديدة )عزلة المتينة – مديرية التحيتا(، تم تنفيذ زراعة حقول القطن 
والذرة الشامية والدخن ، كما تم تنفيذ زيارات متابعة خالل فترة نمو هذه المحاصيل... 
البصل،  باذنجان،  )باميا،  الخضار  لحقول  متابعة  زيارات  ثمان  تنفيذ  عن  فضالً 

البسباس( وكذلك محصولي الحبحب والشمام.

للمزارعين  حقلي  يوم  تنفيذ  تمَّ  ملحان(،  علي،  بني  )عزلة  المحويت  محافظة  وفي 
بغرض إيضاح وعرض نتائج زراعة محصولي الشمام والحبحب، وذلك من حيث 
كمية اإلنتاج وحجم الثمار وبحضور 35 مزارعاً، تم تنفيذ زيارة لمتابعة أثر التدريب 
في مجال رعاية وصحة الحيوان، وذلك في تجمعات العزلة األربعة، فضالً عن شراء 
أدوات ومستلزمات لرعاية الحيوان لسبع قرى، واالستالم االبتدائي لمشروع توسعة 
بركة البلس في قرية البلس، وكذلك االستالم االبتدائي لمشروع إنشاء واستكمال 100 

سقاية خاصه )في قريتـَْي الحرق والعبري(.

وفي محافظة حضرموت )مركز ميفع، بروم، ميفع(، تم تنفيذ أعمال صيانة لقنوات 
الري التي تأثرت بإعصار تشابال، وذلك بالتنسيق بين برنامج النقد مقابل العمل ولجنة 

التنمية المحلية.

مرجعية  شروط  و  موجهات  بإعداد  الخاصة  الورشة  تنفيذ  العاصمة،  أمانة  وفي 
للدراسة االقتصادية واالجتماعية لجيوب الفقر.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

75التعليم: عدد الفصول الدراسية

39425الماء: سعة التخزين )م3(

74الماء: إعادة تأهيل اآلبار

شبكة الماء

3الوحدات الصحية

17الطرق )كم(

3920عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

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

التعليم، الخ
3024

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق 
)ذكور/ إناث(

554
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تمت الموافقة خالل الربع الحالي على 4 مشاريع بكلفة تقديرية 0.41 مليون دوالر، 
التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم  ألف   23 حوالي  تولِّد  أْن  يُتوقع 
لمشاريع القطاع )1997 - 31 مارس 2017( إلى 259 مشروعاً بكلفة تقديرية 50.6 
مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 0.4 مليون شخص )%47 
 242 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  يوم عمل. من هذه  2.1 مليون  قرابة  إناث(، وتتولد عنها 

مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 43.6 مليون دوالر.

ترميم الجامع الكبير )صنعاء(
عملت فرق القطاع خالل الربع الحالي على تطوير واستكمال دراسات ورسومات 
الجامع.  من  مختلفة  أجزاء  في  مستقبالً  ستنفذ  أو  التنفيذ  قيد  وفنية ألعمال  معمارية 
مع  الشخصيات  بعض  قبل  من  للمشروع  الهامة  الزيارات  لبعض  الترتيب  وجرى 
إعداد عرض مرئي يوثق إنجازات المشروع. وتم إعداد مقترحات لمرحلة استئناف 
أعمال المشروع. كما تم تكليف فريق الطوارئ في المشروع بتولي صيانة وإصالح 
األضرار في بعض تيجان األعمدة إثر تأثرها باالرتجاجات الناتجة عن القصف أو 
باالستخدام اليومي لمرتادي الجامع، وتثبيت مجسات لرصد األضرار التي قد تنشأ 

في عناصر الجامع لتقييمها.

 مشروع ترميم جامع األشاعر المرحلة الثانية )مدينة زبيد -الحديدة(

انتهت الفرق من إعادة بناء التالبيس للتجاويب )سواتر( وصبيات للسطوح، ودالكتها 
إزالة  في  واستمرت  الجنوبي.  للجناح  الغربي  الجنوبي  الركن  في  المئذنة  درج  مع 
التجاويب اإلسمنتية فوق البوابة الغربية للجناح الشمالي للمسجد، والبدء بإزالة طبقات 
بدأت  كما  وتوثيقها.  الخشبية  األلواح  ترقيم  وكذا  المهترئة،  للمطر  العازلة  السطح 
بإعادة السقف ووضع ألواح وجسور خشبية جديدة تناسب المواصفات القديمة. كما 
تم فلس وترميم الجزء السفلي المتضرر لجدار المخزن الجنوبي واستحداث فتحات 
أبواب في الجهة الشمالية والجنوبية للدور األرضي. وتم وضع الفرشات الخشبية فوق 
الجدران واالستمرار في بناء جدران المكتبة للدور األرضي، وكذلك وضع الجسور 
الخشبية فوق الباحة الجنوبية لسقف المكتبة هناك، فضالً عن إزالة والبدء بإعادة بناء 

ه بين بئر المسجد والشارع.  الجدار الفاصل المشّوِ

مشروع إنقاذ مركز المخطوطات )مدينة زبيد - الحديدة(
وإزالة  واألرضة  األبيض  النمل  من  المركز  مبنى  بمعالجة  الصندوق  فرق  قامت 
وقامت  التالفة.  الخشبية  القطع  وتبديل  فيه  األخشاب  المتآكلة، وتنظيف جميع  القطع 
بتوثيق المخطوطات، وتصويرها وترتيبها، ومراجعة جميع الفهارس وتصوير 620 
مخطوطاً تحتوي 11,467 وثيقة خطية. كما تركزت أنشطة صيانة وحفظ المخطوطات 
على تنظيفها، وتوريد صناديق معقمة لحمايتها من األتربة والحشرات، وحفظها في 

الصناديق بموجب األرقام المتبعة عالمياً.

مشروعا حصر وتقييم أضرار الحرب في مدينة صنعاء التاريخية 
وتحسين الوضع البيئي لمدينة زبيد التاريخية

المدن  على  للمحافظة  العامة  الهيئة  مع  بالتنسيق  المشروعين  لمقترح  تطويره  بعد 
اإلقليمي  المكتب  مع  للمشروعين  تمويل  اتفاقيتي  بتوقيع  الصندوق  قام  التاريخية، 
لليونسكو في دول الخليج واليمن. كما تم تطوير مشاريع لفرع الصندوق بصنعاء في 

كل من مديرية صنعاء القديمة ومنطقة سنع وغيرها.

صعدة  مدينة  لسور  المحاذي  الشارع  من  أجزاء  وتحسين  رصف   

-المرحلة الثالثة 
تم إجراء اإلجراءات التعاقدية لتنفيذ 7 مناقصات جزئية لهذا المشروع الذي تم تنفيذ 
حوالي 15% منه بآلية النقد مقابل العمل. وتم تنفيذ أعمال رصف ألجزاء من الشارع 
وتنظيف قنوات تصريف مياه األمطار في ساحات وأحياء المدينة وحتى السائلة. كما 

تم تجميع ورفع مخلفات القمامة.

مشروع التحسين البيئي )مدينة الطويلة-المحويت(
البيئي  للتحسين  بأنشطة  )المحويت(  التاريخية  الطويلة  مدينة  باستهداف  القطاع  قام 
ازدحامها  إثر  العمل،  مقابل  النقد  آلية  باستخدام  فيها  المتراكمة  المخلفات  وإزالة 
بالعائدين والنازحين إليها وتوقف أعمال النظافة نتيجة لألزمة المالية التي تعاني منها 
السلطة المحلية. وقد تم تشغيل عدد 79 من رب أسرة لمدة شهر، ورفع 650 متراً 

مكعباً من المخلفات إلى مقالب رسمية.

مشروع تحسين الوضع البيئي لمدينة عمران القديمة 
إزالة  وشمل  العمل  مقابل  النقد  آلية  بنفس  المشروع  هذا  أنشطة  من   %78 تنفيذ  تم 
وإعادة الرصف بالحجر الشبامي لجميع األجزاء الهابطة بشوارع وممرات المدينة 
وعمل جدار ودرج للباب المستحدث في الجهة الجنوبية لسورها. كما تم ترميم غرف 
مياه  قنوات تصريف  تنظيف  وتم  األمطار.  مياه  بفتحات تصريف  الخاصة  التفتيش 

األمطار وجميع شوارع المدينة، وتصنيع وتوريد 9 براميل قمامة.

 مشروع رصف مدخل قلعة القاهرة – حجة

التاريخية  القاهرة  قلعة  محيط  منطقة  استهداف  تم  العمل  مقابل  النقد  برنامج  ضمن 
والمنازل  القلعة  لحماية  ساندة  جدران  وبناء  بالحجر  بمشروع رصف  حجة  بمدينة 
المحيطة بها من تساقط كتل صخرية أوانزالقات التربة. ويمنع المشروع دخول مياه 
األمطار إلى المنازل الواقعة تحت منطقة الرصف. وقد تم توفير نحو 1500 فرصة 

عمل للفقراء من أبناء المنطقة والنازحين.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو 
إكتسبوا مهارات

614

الكوادر الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا 
مهارات )مهندسون معماريون، 

متخصصون في األثار، مهندسون(
249

المواقع والمعالم األثرية التي تم 
توثيقها والمحافظة عليها

41

التراث الثقافي
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برنامج األشغال كثيفة العمالة

تشمل أنشطة البرنامج المشاريع المندرجة في إطار برنامج النقد مقابل العمل وقطاع 
الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
دوالر،  797 الف  تقارب  تقديرية  بكلفة  مشاريع   7 على  الربع  الموافقة خالل  تمت 
يُتوقع أْن يستفيد منها أكثر من 6,830 شخصاً )48% منهم من اإلناث(، وأْن تنجم عنها 
حوالي 50,600 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع البرنامج 
مليون   172.3 تقارُب  تقديرية  بكلفة  مشروعاً   866 إلى   )2017 مارس   31  –  1997(
دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 1.33 مليون شخص )49% منهم 
من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 14.64 مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، 

تمَّ إنجاُز 759 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 141.3 مليون دوالر.

ويصل عدد األسر المستفيدة تراكمياً من مشاريع البرنامج إلى حوالي 212,800 أسرة.

نظراً لما تمر به البالد من ظروف صعبة بسبب استمرار الحرب منذ مطلع 2015، 
وما ترتب عليها من نزوح لمئات اآلالف من اليمنيين، فقد واصَل البرنامُج التركيَز 
المقدمة من  الطارئة  المنحة  أهداف  مع  يتفق  بما  وذلك  كبير،  بشكل  النازحين  على 
البنك الدولي لبالدنا والجاري تنفيذها بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 
5 ورش عمل لكوادر الصندوق في فروع الصندوق  تنفيذ  خالل عدة أنشطة، منها 
في تعز وإب والمكال وذمار وصنعاء في مجال آلية عمل البرنامج المجتمعية والفنية 
والمالية. استهدفت الورش 90 مشاركاً )منهم 17 من اإلناث(. كما تمَّ تنفيذ 4 ورش 
عمل  لالستشاريين المجتمعيين في التحديثات الجديدة آللية تنفيذ الدراسات المجتمعية 
في البرنامج في فروع عدن والمكال والحديدة وتعز استهدفْت 96 ُمشاِركاً )منهم 65 

من اإلناث(.

في  المحلية  السلطة  أعضاء  مع  إجتماعات   3 عدن  فرع  في  البرنامج  كادُر  َوَعقَدَ 
مديريات خور مكسر والتواهي والبريقة، كما عقد كادر البرنامج في فرع إب اجتماعاً 
بوكيل المحافظة والسلطة المحلية بهدف شرح المفاهيم الخاصة بآليه عمل البرنامج، 
حيث بلغ عدد المشاركين 32 مشاركاً... فضالً عن اجتماع آخر مع رئيس جامعة إب 
في  تساهم  بدورها  والتي  الجامعة،  في  تنفيذها  يمكن  التي  التدخالت  لمناقشة  ونائبه 

تشغيل النازحين. وقد حضر االجتماع 5 مشاركين.

تنفيذ ورشتي عمل لـ15 مقاوالً في فرَعْي عمران وذمار وتوعيتهم حول  وتم أيضاً 
البرنامج وأهدافه وآليات عمله، وكذلك الفئات التي يستهدفها خاصة في ظل األوضاع 
أيضاً  منها(. وجرى  النازحة  للعمل، وخصوصاً  المحتاجة  العمالة  )بتشغيل  الراهنة 

فرع  في  المشاريع  تنفيذ  على  المشرفين  االستشاريين  من  لـ22  عمل  ورشة  تنفيذ 
عمران بهدف الوقوف على أوجه القصور لتعديلها وضبط الجودة.

كما تم عقد اجتماع بين مديرفرع تعز ومسؤول البرنامج والمساعد المجتمعي )من 
آلية تصوير  لمناقشة  وذلك  أخرى،  تعزمن جهة  مدينة  في  األمل  بنك  ومدير  جهة( 
المستفيدين من مشاريع المدينة. وتم االتفاق على نزول فريق بنك األمل لقطع بطائق 

للمستفيدين خالل فترة أسبوعين من تسليم الكشوفات.

الِفَرق المجتمعية  )6 منهم من اإلناث( في  وقام الصندوُق كذلك بتدريب 13 عضواً 
في فرع الحديدة على النسخة المتنقلة المتعلقة بالنظام الخاص ببرنامج األشغال كثيفة 

العمالة، وذلك إلدخال بيانات األَُسر مباشرة من الميدان.

منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية
ومنظمات  المحلية  السلطة  مثل  أخرى  جهات  إشراك  إلى  البرنامج  لحاجة  نظراً 
المجتمع المدني ليكونوا شركاء إضافيين في التنفيذ لتغطية مناطَق جغرافيٍة مختلفٍة، 
والعمل في المناطق التي تعاني من االختالالت األمنية، وبالتالي تحقيق أوسع تغطية 
للبرنامج... فقد قامت فروع المكال وتعز وذماربتنفيذ 81 دورة تدريبية عن طريق عدد 
من الجمعيات والمنظمات )جمعية التنمية االجتماعية لغيل باوزير، ومؤسسة سبره 
دة، منها  للتنمية، ومنتدى آفاق التغيير، واتحاد نساء اليمن(، وذلك في مجاالت متعدِّ
المهارات الحياتية والتوعية بمخاطر سوء التغذية وأضرار القات. واستهدَف التدريُب 

872 متدرباً و1,165 متدربة.

التدريب
يقوم البرنامج بتنفيذ نوعين من التدريب: التدريب على المهارات الحياتية، والتدريب 
التعايش،  حيث  من  الفرد  قدرات  بناء  على  يعمل  األول  فالنوع  العمل.  رأس  على 
والثقة بالنفس، والقدرة على فهم نفسه واآلخرين. لذا، ومن خالل توسيع نطاق عمل 
المدني  المجتمع  بمنظمات  البرنامج  إستعان  فقد  المستفيدين،  قدرات  وبناء  البرنامج 
وأضرار  الحياتية  المهارات  على  المشاريع  مناطق  في  المستفيدين  بتدريب  للقيام 
العدد  ليصل  األول...  الربع  2,037 خالل  المتدربين  عدد  إجمالي  بلغ  حيث  القات، 

بين إلى 4,388. اإلجمالي التراكمي للمتدّرِ

ويتمثل النوع الثاني في التدريب على رأس العمل، والذي يهدُف إلى إكساب المتدربين 
مهارات تمكنهم من االلتحاق بسوق العمل فيما بعد، حيث بلغ عدد المتدربين خالل 
وقطع  والتوقيص  البناء  منها  مختلفةً  مهاراٍت  التدريُب  وشمل  متدرباً،   153 الربع 
األحجار والحدادة والنجارة والرصف والتلييس، وتكريب النخيل... بينما وصَل العددُ 

بين إلى1,857 شخصاً. اإلجمالي التراكمي للمتدّرِ

رصف جوار سور مدينة صعدة القديمة
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

قطاع الطرق
تقارُب  تقديرية  بكلفة   805 إلى  القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  وصل 
مليون   4.25 حوالي  مباشرة  استفادة  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   175.35
شخص )50% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 8.23 مليون فرصة عمل يومية.
من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 776 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 167.2 مليون دوالر.
وقد تم خالل الربع عقد 4 ورش عمل لتعريف المشاركين بآليه تنفيذ المشاريع بطريقه 
إناث( بمحافظة ذمار،   6 اثنتان لعشرة استشاريين وفنيين )منهم  العمل:  النقد مقابل 
وذلك لمتابعة العمالة وتسجيل األسر بشكل صحيح... واألُخريان تم تنظيمهما للجان 
مع  المشاكل  وحل  األعمال  تنفيذ  متابعة  في  للمساعدة  وذلك  ذمار،  بفرع  المشاريع 
المجتمع. كما اجتمَع طاقُم البرنامج مع 8 من أعضاِء السلطة المحلية في المحافظة 
لتوعيتهم بتلك اآللية، وذلك لحل اإلشكاليات أثناء التنفيذ والمساهمة في ترشيح األسر 
المقاولين  16 من صغار  البرنامج مع  إلىعقد اجتماعين لطاقم  المستفيدة... باإلضافة 
بالمحافظة لتوعيتهم بتسجيل العمالة والتعاون مع اإلستشاري في اختيار العمالة األشد 

فقراً.

مخرجاتها  أهم  كان  التي  المكونات  من  العديد  تنفيذ  تم  الربع  خالل  الصندوُق  ونفذ 
استصالح 5 هكتارات من األراضي الزراعية، وتنفيذ 34 خزاناً لحصاد مياه األمطار 
بسعة 4,470 متراً مكعباً، وتحسين وحماية 3 كيلومترات من الطرق، وحماية وتأهيل 
الراهنة،  للنازحين والمتضررين من األوضاع  1,200 عشة  بناء  29 بئراً... كما تم 

اماً. باإلضافة إلى 240 حمَّ

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

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

1,346

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - مارس2017(

المستفيدون المباشرون: 
عدد األفراد المستفيدين من 
البرنامج )المشاريع قصيرة 

المدى( حسب المناطق 
)ريف/حضر( 

744,550ريف

433,261حضر

1,177,811 اإلجمالي

فرص العمل المؤقتة )يوم 
عمل( المتولدة عن البرنامج 

في المناطق الريفية 
)المشاريع قصيرة المدى( 

حسب المناطق )ريف/حضر( 

10,442,837ريف

1,882,115حضر

12,324,952 اإلجمالي

المستفيدون غير المباشرون: عدد اإلفراد 
المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

294,452

األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي 
والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها 

)هكتار(
4,567

نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور 
)%(

%65
أفراد أسرة نازحة يبنون مسكنهم

التمويالت )قروض ومنح(
خالل فترة التقرير، مّول الصندوق االجتماعي محفظة قروض برنامج آزال للتمويل 
الصغير واألصغر اإلسالمي بمبلغ 300 مليون لاير لتمكينه من االستمرار في تقديم 
خدماته المالية لعمالئه وخاصة أنشطة اإلنتاج الريفي. كما تم دعم البرنامج بمبلغ 26 
مّول محفظة قروض  أعاله.   األنشطة  نفس  العمالء على  تدريب  لدعم  مليون لاير 
برنامج االتحاد للتمويل األصغر- أبين بمبلغ 50 مليون لاير لدعم استمرار خدماته 
المالية المنتشرة في جعار وأحور والشحر وعدن وحضرموت. كذلك تم تقديم منحة 
أيضاً  الصندوق  وقام  لاير.  مليون   49 بمبلغ  األصغر  للتمويل  الوطنية  للمؤسسة 
بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر بمبلغ 420  ألف دوالر لدعمها في 
استمرار مشاريع التدريب واألعمال االستشارية ألنشطة اإلنتاج الزراعي والحيواني 

واألنشطة الحرفية ولتغطية نفقاتها اإلدارية.

برنامج ضمان التمويالت
تعيين  الضمان، ومن ضمنها:  برنامج  بتأسيس  المتعلقة  األنشطة  من  إنجاز عدد  تم 
مسئول ضمان تمويالت ثاني، استكمال دليل العمليات واعتماده من قبل البنك الدولي، 

استكمال المسودة األولية للدليل المحاسبي، تطوير الدليل التعريفي للبرنامج، تصميم 
برامج  مع  الشراكة  اتفاقية  من  النهائية  والنسخة  الكفاالت،  لصك  األولية  النسخة 
ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر. كما عمل فريق برنامج الضمان على تحليل 
محافظ تلك الجهات استعداداً الختيار المؤهلة منها من أجل الدخول في شراكة معها. 
كما قام فريق من البرنامج بعمل زيارات ميدانية لبعض البرامج والمؤسسات للتعرف 
عليها والترويج عما أنشطة البرنامج المستقبلية. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التنفيذية 

التجريبية في ضمان التمويالت خالل الربع الثالث للعام الجاري.

تطوير األنظمة اآللية: 
يستمر الصندوق بتقديم الدعم الفني لكافة األنظمة اآللية في برامج ومؤسسات التمويل 
األصغر. وقد تم تطوير نظام إدراج وتتبع مهام موظفي القطاع في الصندوق. وتم البدء 
بتطوير نظام برنامج ضمان القروض حيث تم قطع شوط كبير فيه، وتقديم استشارات 
للبرامج والمؤسسات فيما يخص األنظمة البرمجية الثالثة )معين، الموارد البشرية، 
المجموعات  نظام  وتقارير  شاشات  وتحديث  تطوير  تم  كما  والمحاسبي(.  المالي 
المتضامنة بمؤسسة عدن للتمويل األصغر وتحديث بيانات مكتب االستعالم االئتماني.
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المراجعة والتدقيق: 
الميدانية على عمالء مؤسسة  المصادقات  بإجراء عدد من  الصندوق  قام فريق من 
عدن للتمويل الصغير واألصغر، والمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر وبرنامج آزال 

للتمويل الصغير واألصغر اإلسالمي.

شبكة اليمن للتمويل األصغر
والنقاشات  التدريب  أنشطة  العديد من  إنجاز  في  التقرير  فترة  الشبكة خالل  نشطت 
العلوم  جامعة  مع  بالتعاون  الشبكة  قامت  فقد  الحالية.  األزمة  ظل  في  االقتصادية 
والتكنولوجيا بتنظيم ورشة عمل حول دور التمويل األصغر في امتصاص خريجي 
القطاع  على  العملة  تأثير صرف  ناقشت  أخرى  ورشة  وعقدت  التدريبية.  البرامج 

واستضافت عاملين في قطاعي التمويل األصغر والمصرفي وأكاديميين. كما عقدت 
األزمات وذلك  أثناء  اإلنسانية  المساعدات  وتقديم  المبكر  التعافي  ورشة عمل حول 
العاملين  من  عدد  الورشة  وحضر  المتحدة،  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  مع  بالتعاون 

بالتمويل الصغير واألصغر في عدة محافظات. 

قامت الشبكة أيضاً بعقد خمس دورات تدريبية تخصصية استهدفت العاملين المختصين 
في مؤسسات التمويل األصغر. وتركزت تلك الدورات على مبادئ التمويل الصغير 
واألصغر )10 أيام( و المحاسبة لغير المحاسبين وإدارة المخاطر )4 أيام( و مبادئ 
التمويل األصغر عقدت في مؤسسة عدن للتمويل األصغر )10 أيام( ودورة متقدمة 

في المراجعة الداخلية للمراجعين الداخليين لدى البرامج والمؤسسات )5 أيام(.

أفراد أسرة نازحة يبنون مسكنهم

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

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد 
مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية محفظة 
القروض 

في 
المخاطرة 

)%(

محفظة 
القروض 
)مليون 
ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

البرنامج
مبالغ القروض
)مليون ريال(

عدد 
القروض

مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء 
)%( اإلجمالي

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

عبس

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

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

باجل، عدن

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

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

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

صنعاء، تعز،  
الحديدة، اب

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

للتمويل الصغير 
واألصغر

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

القطن(

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

أمانة العاصمة, 
المحويت

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

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

عدن

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

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

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

اإلسالمي

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

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

تعز 
)الكمب، حوض 

األشراف، الراهده، 
صينه، القاعدة(

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

تقرير شهر ابريل 
2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

146 475 893 82,034 774,856 7,145 660,450 88,724 اإلجمالي
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عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع األول 
2017 وكلفتها التقديرية )حسب المحافظة(.

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

النسبة 
المئوية )%(

100%6591,057591,057اب

100%1172,101172,101أبين

أمانة 
100%4155,866155,866العاصمة

100%6233,260233,260البيضاء

100%363,60063,600الجوف

100%2240,420240,420الحديده

100%4303,000303,000الضالع

100%4144,914144,914المحويت

100%1100,000100,000حجة

100%4196,740196,740حضرموت

100%5631,954631,954ذمار

100%265,60065,600ريمه

100%4135,288135,288شبوه

100%4371,515371,515صعده

100%1100,000100,000صنعاء

100%5557,350557,350عمران

100%6394,343394,343لحج

أكثر من 
100%32,250,0002,250,000محافظة

100%656,707,0086,707,008اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 3 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية 
حتى نهاية الربع األول 2017 )حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39130,909,338البيئة

28118,268,736التدخل المتكامل

99719,397,091التدريب

4,914617,812,137التعليم

62024,438,582الدعم المؤسسي

38731,454,438الزراعة

1,15081,238,469الصحة

776167,189,220الطرق

الفئات ذات 
70031,915,650االحتياجات الخاصة

18838,744,591المنشآت األصغر

328,078,347المنشآت الصغيرة

24243,562,587الموروث الثقافي

2,051179,441,418المياه

759141,296,745النقد مقابل العمل

7411,845,780خدمات األعمال

13,5621,445,593,130اإلجمالي

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

التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع
)دوالر(

مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

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

15442,397442,3973,828349,387التعليم
1110,000110,000200252,000الدعم المؤسسي

2322,144322,1441,7403514,816الزراعة
251,282,3361,282,336923609,715الصحة
2387,116387,1166601813,317الطرق

2250,000250,0003,000671,005المنشآت الصغيرة
4410,510410,5101,7334922,900الموروث الثقافي

6705,789705,7896,0175038,923المياه
7796,716796,7166,8334850,577النقد مقابل العمل

12,000,0002,000,0001,480271,874خدمات األعمال
46164,514%656,707,0086,707,00826,414اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 3 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع األول 2017 )حسب المحافظة(

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

1,361179,364,487154,074,320152,044,470اب

30854,970,85444,294,89442,062,474ابين

546,269,0936,034,3886,189,253أرخبيل سقطرى

70296,507,80891,409,54389,107,617أمانة العاصمة

28933,547,36630,520,50530,866,120البيضاء

15115,844,73915,134,84014,980,943الجوف

1,191165,874,344161,403,857152,682,723الحديده

27441,797,16736,472,04733,295,523الضالع

40050,604,97345,735,29245,130,654المحويت

1027,806,7327,320,9767,234,132المهره

1,710240,358,288181,417,970182,091,874تعز

1,113150,654,533134,293,838127,571,253حجة

63865,809,67263,512,89158,643,870حضرموت

882104,141,68286,329,05992,320,152ذمار

36256,473,72835,489,17738,318,750ريمه

29330,121,66428,960,84628,388,040شبوه

32947,653,21646,608,91244,857,845صعده

51757,829,67953,887,77553,773,676صنعاء

31441,632,50839,086,25235,816,526عدن

920121,042,983107,352,756102,464,389عمران

67998,511,27077,042,47175,683,147لحج

12110,305,0069,809,13610,085,913مارب

1,265128,904,605127,127,302110,606,878أكثر من محافظة

13,9751,806,026,3991,583,319,0471,534,216,221اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 5 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع األول 2017 )حسب القطاع(

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

1 ,39537,541,7453,16,95631,025البيئة

28921,298,11218,092,63718,869,651التدخل المتكامل

1,01226,285,53726,246,93620,251,896التدريب

4,967667,566,809644,854,927626,681,279التعليم

64331,062,91528,711,44226,788,717الدعم المؤسسي

42449,104,08444,965,57739,368,805الزراعة

1,18799,541,75297,193,12489,079,344الصحة

805175,349,510169,470,896173,286286الطرق

70137,101,49736,347,60132,765,285الفئات ذات االحتياجات الخاصة

20456,530,16056,367,05847,765,881المنشآت األصغر

379,397,019,396,038,57,97المنشآت الصغيرة

25950,576,67349,837,26747,748,645الموروث الثقافي

2,105350,144,838175,988,945191,017,981المياه

866172,282,633171,440,51159,256,670النقد مقابل العمل

8122,243,10122,243,10121,736,072خدمات األعمال

13,9751,806,026,3991,583,319,0471,534,216,221اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 5 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع األول 2017 ) حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعين

المؤقتة المقدرة
  إناث   ذكور   إناث   ذكور 

39537,541,74532,162,95631,025,3121,640,4041,635,808205,476203,0021,172,507البيئة

التدخل 
28921,298,11218,092,63718,869,651122,887128,646104,076105,070563,839المتكامل

1,01226,285,53726,246,93620,251,89697,87859,538445,916477,663386,363التدريب

4,967667,566,809644,854,927626,681,2791,470,2941,248,5481,852,4961,594,05122,365,216التعليم

الدعم 
64331,062,91528,711,44226,788,717433,116394,348501,156458,713775,861المؤسسي

42449,104,08444,965,57739,368,805195,806172,693437,706352,9141,279,078الزراعة

1,18799,541,75297,193,12489,079,3442,746,6864,776,745904,3631,754,3682,420,376الصحة

805175,349,510169,470,896173,286,2862,137,0802,111,258867,087858,1058,234,531الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70137,101,49736,347,60132,765,285111,88872,36968,52252,451836,856

المنشآت 
20456,530,16056,367,05847,765,88184,889336,581531,7511,402,910174,407األصغر

المنشآت 
379,397,0319,396,0318,574,39719,43424,10166,12956,86619,003الصغيرة

الموروث 
25950,576,67349,837,26747,748,645211,098185,527116,91486,0852,097,712الثقافي

2,105350,144,838175,988,945191,017,9811,869,1751,882,072169,212150,1577,661,126المياه

النقد مقابل 
866172,282,633171,440,551159,256,670676,760656,0981,012,2161,063,96714,639,037العمل

خدمات 
8122,243,10122,243,10121,736,07272,74528,682107,06783,5196,816األعمال

13,9751,806,026,3991,583,319,0471,534,216,22162,632,728اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 5 مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي



 ”أخيراً تسلمت 20,400 لاير أول دفعة أجر عن أول فرصة عمل 
 توفرت لي منذ 22 شهراً.”

أوضاع  تحسن  بداية  قصة  عن  الداحنة  أحمد  ناصر  عبّر  هكذا 
أسرته النازحة بعد مشاركته في العمل ببرنامج النقد  مقابل العمل 
بمنطقة نزوحه في مدينة عدن.  وكان ناصر قد فر بأسرته ذات 
الستة أفراد من الحرب التي وصلت قريتهم   ”الوضيع” بمحافظة 

أبين مطلع أبريل 2015.
الكبيرة  بالثقوب  تمتلئ  جدرانه  قديماً  منزالً  األسرة  استأجرت 
التي ال  تحمي األسرة من الغبار والحر والمطر ولم تمتلك ماالً 
إضافياً  لشراء ما يمكن أن يحميها أو يحفظ كرامة العيش بأدنى 

كميات  الغذاء المطلوبة للبقاء.

وعمل ناصر في مشروع تشغيل ودعم النازحين في  حي السعادة 
بعدن للتخفيف من معاناة النازحين  الذين فقدوا مصادر دخلهم. 
البرنامج،  أول دفعة عن أجر عمله في  ناصر  تلقى  ان  لكن ما 

حتى  توجه لشراء أهم أولويات أسرته...
يقول:

”وهللا فرحنا باألجر وخارجنا  جزء من الديون وطلعنا منها 
راشن )مصاريف( للبيت مثل الدقيق وسكر  وزيت.”

ويخطط ناصر لمعالجة عيوب المنزل بتلقيه الدفعة القادمة من 
 أجرته. 

ُن كرامة العيش بدءًا بتوفير متطلبات البقاء ناصر ُيَؤمِّ

المأوى والصرف الصحي يحفظان كرامة النازحين

ضمن  والفتيات  النساء  وضع  وصفت  رسام  شوعية  النازحة 
إلى غرب مديرية مستبأ  الحرب  التي نزحت من مناطق  األسر 

)محافظة حجة( بقولها:
”هربنا من حصار الحرب ووصلنا هنا في حصار ثاني معذبين 
لنا خداريش عيدان وطرابيل )مأوى عشوائي  ومهتانين.عملنا 
من سيقان  النبات والقماش( ما منها فايدة بين المطر ومشمس 
ومغبار. كنا وقت المطر نهّرب عيالنا عند أهل المنطقة. المنطقة 
 جرداء مفيش فيها أشجار وكنا، عزكم هللا، تحاصرنا الحاجة لما 

الليل نتجمع أنا والبنات من األسر جنبنا ونروح  نقضي حاجتنا 
في العراء وكل واحدة تحرس واحدة نخاف يتكشف علينا أحد.”  
 قدم الصندوق االجتماعي للتنمية فرص عمل لنازحي المنطقة 
الذين تحصلوا على أجر العمل مقابل بنائهم ألنفسهم   251 كوخاً 
طينياً و45 حماماً عاماً وبيارة تصريف صحي آمنة و6 حمامات 
عامة للمجتمع المضيف الذي قبل ببناء  هذه المرافق على أرضه. 


