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االفتتاحية
بمرور السنين واستمرار الصراعات ،تدهور
التراث الشعبي المرتبط بعادات ومعتقدات
المجتمعات مؤثرا ً على أغلب عادات التنمية
الذاتية في الريف اليمني ،بما فيها من قيم
التكافل والمبادرات والتعاون في بناء وترميم
المرافق الخدمية العامة ،حتى أصبح الريف
يعتمد بشكل أساس على الحضر في دخله
وغذائه المستورد وعلى الحكومة في بناء
كمتلق سلبي لإلغاثات
خدماته األساسية
ٍّ
ال ُمنقِذة للحياة.
اليوم ،ومع استطالة أمد الصراع ،يظل
الصندوق االجتماعي للتنمية الالعب الوحيد
في اليمن الذي يرسخ عالقة منطقية بين
التنمية والمجتمع تستهدف تنمية رأس المال
البشري .وتضمن هذه الشراكة استدامة
تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية
للمجتمع عبر إعادة ترسيخ قيم التنمية في
ثقافته .وأصبح نجاح كافة مشاريع الصندوق
معتمدا ً على حجم تفاعل العنصر البشري مع
كافة مراحل المشروع باعتبار الفرد وسيلتها
وغايتها النهائية .فاذا ما وجد المصلحة منها
جنّد كل موارده وقدرات ومواهب أبنائه
لحصد ثمار أكثر.
بموازاة ذلكَّ ،
فإن إشراك المرأة في كافة
مراحل المشروع يقوي مناطق الضعف
الثقافي المستهين بأدوارها التنموية
والمجتمعية .ويعمل ذلك على زيادة ثقة
المجتمع بالمرأة كأصل تنموي وشريك
ندِّي فاعل في تحسين أوضاعهم االقتصادية
واالجتماعية.
وقد أفرزت أنشطة الصندوق األخيرة حاالت
كثيرة من النساء الالئي كان لمشاركتهن فيها
أثر كبير في تعزيز قدرات أسرهن على
التكيف والصمود في مواجهة اآلثار المتفاقمة
ظواهر
للصراع القائم .ويتبين ذلك في
َ
متعددةٍ أه ُّمها المشاركة في التخطيط ومراقبة
وتنفيذ المشاريع ضمن اللجان المجتمعية
ومجالس تعاون القري وغيرها وفي صناعة
القرار حول صرف أجور العمل على أهم
احتياجات األسرة أو استثمار جزء منها في
أصول إنتاجية مستدامة وفي حسن استخدام
الخدمات المدعومة وترشيد استهالك مياه
السقايات وتجنيب األسرة من وباء الكوليرا
واإلسهاالت المنتشرة وغير ذلك من األدوار
الهامة

الوضع اإلنساني في اليمن
22.2
 17.8مليون يفتقرون لألمن الغذائي
 8.4مليون يحتاجون دعما ً في سبل العيش
 16.4مليون يحتاجون مساعدة صحية
 16مليون يحتاجون مياها ً وصرفا ً صحيا ً
مليون يحتاجون لمعونة إنسانية

استجابة الصندوق االجتماعي
(مقَ دَّر)
للتنمية منذ ُ 1998
4.6
 1.7مليون شخص ُدعِموا بفرص عمل في

مليون شخص تمكَّنوا من الوصول إلى الطرق

النقد مقابل العمل

72.2
 11.5مليون حصلوا على خدمات صحية
 4.1مليون زُ ّ ِودوا بالمياه
مليون يوم عمل تم توفيرها

أعداد النازحين وقدرات التك ُّيف تتفاقم بسبب استمرار الصراع
منذ  13يونيو ،تصاعد القتال في عدة مناطق وبخاصة
في الساحل الغربي مؤديا ً إلى ارتفاع أعداد النازحين
وارتفاع حجم االحتياجات االنسانية وصعوبة وصول
المنظمات االنسانية إلى المتضررين .وقد عانت
محافظة الحديدة جراء القتال من موجة نزوح كبيرة
وبخاصة في المناطق المجاورة من مديريات الدريهمي
والمراوعة وزبيد ،إلى جانب مناطق أخرى ألكثر من
 20ألف أسرة نازحة في المحافظة الحديدة حتى نهاية
يونيو .واالحتياج االنساني مرشح للزيادة بشكل كبير
خالل الشهور القادمة .وال تؤثر كثافة القتال في الحديدة
على أوضاع سكانها بشكل مباشر فحسب بل أيضا ً على
 % 70من سكان البالد الذين يعتمدون على اإلمدادات
الحيوية ،بما في ذلك إالغذاء ،التي تتدفق عبر موانيء
الحديدة .ويشكل الميناء شريان الحياة ألغلب المناطق
اليمنية.
كما أدى العنف المتزايد في خطوط الصراع بمحافظة
البيضاء إلى زيادة نزوح مئات األسر إلى مناطق

بمديرية ناطع .وفي تعز ،أجبر القتال المستمر 1,500

أسرة للنزوح واالستقرار غالبا ً في المناطق الجنوبية
للمحافظة .وفي المحافظات الشمالية ،استمرت موجات
جديدة من النزوح من مناطق الخطوط األمامية للصراع
في صعدة والجوف مفضيا ً إلى زيادة ضعف السكان
حيث تتآكل باستمرار آليات تكيف األسر المتضررة.
ومن المرجح أن يؤدي القتال إلى الوصول إلى رفع
مستويات من المجاعة وحالة انعدام األمن الغذائي
الحاد في غضون فترة تتراوح بين ثالثة وأربعة أشهر،
بحسب تقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات
(.)FEWS NET

وفي نهاية يونيو ،بلغت عدد مراكز إيواء النازحين 539
مركزا ً أوت نحو  60ألف نازح و 323تجمعا ً ضم حولي
 90ألف نازح /بموجب تقرير لكتلتي تنسيق المأوى
االنساني ودعم مجتمعات النازحين.
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التعليم
وص ُل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي ( 30 – 1997يونيو  )2018لمشاريع قطاع التعليم
إلى  5,021مشروعا ً بكلفة تقديرية تقاربُ  673.7مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها
استفادة مباشرة حوالي  2.8مليون شخص ( %46منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة
ُ
 22.9مليون فرصة عمل يومية .من هذه المشاريع ،ت َّم
إنجاز  4,976مشروعا ً بكلفة
تعاقدية تقاربُ  625مليون دوالر.

برنامج تعليم الفتاة في الريف

تم خالل الربع تدريب  102من ُم َو ِ ّجهات المهارات الحياتية الحرفية من  18محافظة
على دليل تدريب الموجهات .كما تم البدء بتوزيع  1000نسخة من الكتيب اإلرشادي
“كيف تصبحين مو ِ ّجهة حرفية” على فروع الصندوق حسب الطلب واالحتياج ،وكذا
استالم النسخ المعدلة من الدليل التدريبي لموجهات المهارات الحياتية الحرفية (دليل
المدربة ودليل المتدربة).

 )2مكونا تدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت
تم التعاقد مع مركز تدريب المدربين في محافظة الحديدة لتدريب  23متدربا ً من
المستهدفين ( 4شباب ،و 13شابة ،و 6نساء عامالت) في مجال اإلسعافات األولية
وأساسيات التمريض ،وذلك خالل الفترة  08يناير– 19أبريل .2018
كما تم تحويل  229مستفيدا ً إلى مؤسسات اإلقراض عبر برنامج ضمان التمويل،
وحصل  96منهم على تمويل لمشاريعهم التي كان أهمها صناعة العطور والبخور،
وصناعة المالبس ،وتربية المواشي ،وبيع الواح الطاقة الشمسية ،والكوافير ،وبيع
مستلزمات أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة ،وتربية النحل ،وصناعة الحلويات
والمعجنات.

مؤشرات قطاع التعليم
المؤشر

برنامج المعرفة القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر

 )1مكون تسهيل الوصول للتعليم األساسي غير النظامي
تم – خالل الربع – تدريب  26معلما ً ومعلمة من مديريات باجل والزيدية واللحية
وزبيد (محافظة الحديدة) على البرنامج التدريبي لتعليم الكبار (تدريب قبل الخدمة).
كما تم االنتهاء من تأثيث فصلين مجتمعيين في المحافظة.
ونفذ الصندوق كذلك دورة تدريبية لعشرين من معلمات محو األمية وتعليم الكبار
وميسرات التعليم المجتمعي في مدينة المكال (حضرموت) على دليل المهارات
الحياتية للمرأة الريفية (دليل التغذية والصحة اإلنجابية) ...فضالً عن استكمال
اإلجراءات الفنية للمناقصة الخاصة ببناء مركز التعليم المجتمعي في المدينة.
وتم أيضا ً تنفيذ دورة تدريبية لـ 21من معلمي/ات محو األمية وتعليم الكبار من
مديرية المقاطرة (لحج) ،ركزت على دليل الطريقة الصوتية لتعليم القراءة والكتابة
ومبادئ الحساب (تدريب قبل الخدمة).

وشهد الربع توزيع  5آالف حقيبة مدرسية مطبوع عليها اسم وشعار البرنامج ،و6,111
دفترا ً مدرسيا ً مطبوعا ً عليه شعار البرنامج ،و 1,674دفتر متابعة دارس للملتحقين في
فصول التعليم المجتمعي ومحو األمية في المناطق المستهدفة من البرنامج.

عدد الشباب الذين تم توظيفهم واستلموا أجو اًر على
الخدمات التعليمية

نسبة اإلناث50% :

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

عدد الشباب العاملين مع المراكز والمنظمات غير
الحكومية التي تخدم الفئات ذات االحتياجات الخاصة

()30%

المـُـنجـَز
(أبريل -يونيو )2018
30.0

-

إجمالي عدد المراهقين الذين تركوا الدراسة ِم َّمن

تتراوح أعمارهم بين  18–14عاماً ،والذين أكملوا
دورات تدريبية قصيرة/طويلة (التعليم/التدريب المهني)

281

اإلناث)35%( :

اكتمال اعادة بناء مدرسة الخدرة بريف عمران
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الصحة
ُ
تتجاوز  2.5مليون دوالر،
تمت الموافقة خالل الربع على  37مشرعا ً بكلفة تقديرية
يُتوقع ْ
أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  0.75مليون شخص ( %52منهم من
ُ
ُ
اإلناث) ،وتنجم عنها حوالي  57,370يوم عمل .وبذلك ،يصل العددُ اإلجمالي التراكمي
لمشاريع البرنامج ( – 1997نهاية يونيو  )2018إلى  1,281مشروعا ً بكلفة تقديرية
تقاربُ  152.3مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  11.5مليون
شخص ( %59منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  3.6مليون فرصة عمل يومية.
ُ
إنجاز  1,173مشروعا ً بكلفة تعاقدية تقاربُ  82مليون دوالر.
من هذه المشاريع ،ت َّم

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية

يهدف البرنامج إلى تحسين وتعزيز الخدمات األساسية الصحية ،وتوفير الكوادر
الطبية المؤهلة ،باإلضافة إلى تسهيل وصول المجتمع إلى هذه الخدمات.
وخالل الربع ،تم تنفيذ دورات تدريبية ألكثر من  200قابلة مجتمع من عدة مديريات
في محافظات إب وأرخبيل سقطرى وحضرموت وذمار والبيضاء ،وذلك في مجال
الرعاية المجتمعية لالم والوليد .كما استكمل الصندوق تدريب  60كادرا ً إداريا ً من
مكاتب الصحة في  12مديرية في محافظة عمران ،حيث تم تدريبهم على مفاهيم
اإلدارة الصحية والجودة الشاملة .وتم كذلك تدريب  96كادرا ً صحيا ً مساعدا ً في عدة
مديريات في محافظات البيضاء وذمار والحديدة ...حيث ركز التدريب على مجال
الرعاية التكاملية للطفل ،ورعاية ال ُخدَّج وحديثي الوالدة.
وشهد الربع أيضا ً إنجاز المشروع الخاص باستكمال تأهيل  37طالباً/ة من المستوى
الثاني في قسم المساعدين الطبيين إلى دبلوم عام في تخصص “مساعد طبيب” (مدة
االستكمال عامان) ،وذلك لسد احتياجات المرافق الصحية في المناطق النائية من عدة
مديريات بمحافظة ذمار.

برنامج النقد المشروط في التغذية

يهدف البرنامج إلى تحسين الوضع التغذوي لألمهات واألطفال ممن تقل أعمارهم
عن خمس سنوات ،باإلضافة إلى التخفيف من حدة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات
الالتي تتراوح أعمارهن بين  35-18سنة من خالل توفير فرص دخل مؤقتة للعمل
كمثقـِّفات مجتمعيات في التغذية والصحة اإلنجابية وتعليم الفتاة ،وكذا تحفيز األسر
المستهدفة على إحالة النساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى المرافق
الصحية العالجية .كما يهدف البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين أوساط النساء
الحوامل وأمهات األطفال أقل من خمس سنوات في األسر المستفيدة من الضمان
االجتماعي من خالل تقديم المساعدات.

جانب من فعاليات الوقاية من الكوليرا في أضعف المجتمعات المستفيدة

وقد تم التعاقد مع  2,681مثقـ ِّـفة مجتمعية قُمنَ /يقُمنَ بتنفيذ جلسات تثقيفية لحوالي
 63,861مستفيدة ،وذلك في عدد من المديريات في محافظات ذمار ،الضالع تعز وإب
والحديدة .وفي الحديدة ،تم (خالل الفترة يناير–يونيو  )2018إحالة  1,214حالة سوء
تغذية إلى المراكز التغذوية ،وتم صرف مستحقات النقل واإلقامة لها.

مشروع الحماية االجتماعية وتعزيز صمود وتكيف المجتمعات المحلية

تم تطوير محتوى الدليل التدريبي (الكامل) في الطب النفسي بحيث يتالءم مع
التدرب على مفاهيم الدعم النفسي المجتمعي ،حيث يستهدف الكوادر الطبية
أهمية
ُّ
والمساعدة في المرافق الصحية لعدة مديريات.
كما تم إنجاز الدراسات المجتمعية لعدة مديريات في محافظات تعز وأبين وشبوة،
باإلضافة إلى تطوير عدة مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل /ترميم /إحالل  60مرفقا ً
صحيا ً في عدة محافظات ،وأُجريت الدراسات المعمقة لتحديد االحتياجات على
مستوى كل مرفق.
ونفذ الصندوق كذلك  7ورش عمل لغرض التنسيق مع الشركاء ،وتحديد األدوار
بين الجهات الفاعلة من أجل إنجاح أنشطة المشاريع ذات العالقة بتعزيز االستجابة
المجتمعية ،وذلك في  12مديرية في محافظات حجة وتعز وشبوة وأبين.

مؤشرات قطاع الصحة
المؤشر
تم توظيفهم واستلموا أجو اًر لعملهم
الشباب الذين َّ
في تقديم خدمات التغذية
(اإلناث)100% :

المـُـنجـَز
(أبريل -يونيو )2018

957

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

-

األمهات الالتي لديهن طفل من ذوي اإلعاقة ()10%

-

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

11,092
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الفئات ذات االحتياجات الخاصة
ص َل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي لمشاريع البرنامج ( – 1997نهاية يونيو )2018
َو َ
إلى  702مشروع بكلفة تقديرية تقاربُ  37.1مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها
استفادة مباشرة حوالي  184,260شخصا ً ( %39إناث) ،وتتولد عنها أكثر من 842
ُ
إنجاز  699بكلفة تعاقدية تقاربُ 31.6
ألف فرصة عمل يومية .من هذه المشاريع ،ت َّم
مليون دوالر.
قام الصندوقُ االجتماعي بتسليم مبنى المركز األكاديمي
وخالل الربع الثاني َ ،2018
دعم الصندوقُ بنا َء
حيث
صنعاء،
لجامعة
به)
الملحقة
للطفولة المبكرة (والروضة
َ
المركز والروضة وتأثيثهما وتجهيزهما .وهو يُعَدُّ أو َل مركز أكاديمي متخصص
ونوعي في مجال الطفولة المبكرة في عموم الجمهورية.

ُ
مكاتب إداريةٍ ،وقاعا ٍ
ت دراسيةٍ ،ومكتبة ،ومعم ٍل لصناعة
المركز على
ويشتم ُل
َ
الوسائل التعليمية لهذه الشريحة.
ُ
المركز بتقديم الخدمات االكاديمية والبحثية للدارسين في مجال تنمية الطفولة
وسيقو ُم
كوادر مؤهل ٍة في هذا المجال ،تحمل شهادات البكالوريوس
وتخريج
المبكرة،
َ
والماجستير والدكتوراه .كما سيقدم الخدمة التدريبية أثناء الدراسة من خالل الروضة
التطويرية الملحقة به والمخصصة الستقبال أطفال عامالت وطالبات جامعة صنعاء.

المياه واإلصحاح البيئي
عي المياه واإلصحاح البيئي خالل الربع الثاني من عام
اشتملت األنشطة في قطا َ
 2018على ما يلي:

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل هذا الربع على  54مشروعاً ،بتكلفة تقديرية تقارب  6.8مليون
دوالر ،يُتوقع أن يستفيد منها حوالي  135,660شخصا ً (نصفهم من اإلناث) وتولد
فرص عمل مؤقته تتجاوز  378,300يوم عمل .وبذلك ،يصل العدد اإلجمالي التراكمي
لمشاريع القطاع (منذ تأسيس الصندوق عام  1997وحتى نهاية الربع الثاني من عام
 )2018إلى  2,410بكلفة تقديرية تقارب  383.5مليون دوالر ،من المتوقع أن يستفيد
منها مباشرة ً قرابة  4.1مليون شخص (نصفهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من 9.6
مليون يوم عمل.
وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقرير إلى  61مشروعاً ،بتكلفة
ي لمشاريع
ي الترا ُكم ُّ
إجمالية تقدر بـ  5.8مليون دوالر .وبذلك يصل العددُ اإلجمال ُّ
المياه المنجزة إلى  2,174مشروعا ً بكلفة بلغت حوالي  193.9مليون دوالر (مساهمة
الصندوق فقط) يستفيد منها أكثر من  3.8مليون شخص (نصفهم من اإلناث) وتتولد
عنها فرص عمل مؤقته بلغت أكثر من  9ماليين يوم عمل.
وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع في كل منها:
 )1حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل (خزانات منزلية) :تم خالل هذا الربع
إنجاز  34مشروعا ً إلنشاء  6,192سقاية خاصة بسعة إجمالية قدرها  18,576مترا ً
مكعباً ،ونتج عن هذه المشاريع  225,781يوم عمل ،ووفرت خدمة المياه لـ 46,820
شخصاً ،وبتكلفة إجمالية  3.3مليون دوالر.

 )2حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مسقوفة) :تم خالل الربع إنجاز  3مشاريع،
اثنان منها إلنشاء  3خزانات حصاد مياه أمطار عامة مسقوفة ،والثالث لمعالجة خزان
حصاد مياه أمطار عام .وتبلغ السعة التخزينية اإلضافية اإلجمالية  4,500مترا ً مكعباً،
كما نتج عن هذه المشاريع  7,500يوم عمل ،ووفرت خدمة المياه لـ  833شخصا ً
وبتكلفة إجمالية تبلغ  220ألف دوالر.
 )3مياه كثيفة العمالة :تم خالل هذا الربع إنجاز  23مشروعا ً إلنشاء  2,369سقاية
خاصة بسعة إجمالية قدرها  42,640مترا ً مكعباً ،ونتج عن هذه المشاريع 131,784
يوم عمل ،ووفرت خدمة المياه لـ  18,096شخصاً ،وبتكلفة إجمالية  2.3مليون دوالر.
 )4تدريب وتوعية :تم خالل هذا الربع تنفيذ مشروع واحد للمساهمة في التخفيف من
انتشار وباء الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة في بعض مشاريع المياه العاملة في
فرع حجة ،حيث تم توزيع  3,500فلتر منزلي استفاد منه  24,500مستفيد ،ووفر نحو
 566فرصة عمل مؤقتة بتكلفة إجمالية تبلغ  85ألف دوالر.

مؤشرات قطاع المياه
المؤشر
عدد األشخاص المستفيدين من الحصول على
الم َح َّسنة
المياه ُ

الم َح َّسنة (متر مكعب)
السعة التخزينية للمياه ُ

الم َح َّسنة (متر مكعب)
السعة التخزينية للمياه غير ُ

المـُـنجـَز
(أبريل -يونيو )2018

70,339
241,274
-

المواطن صالح محمد يستفيد من أجرة العمل ومن مياه سقايته في أصعب مناطق الجعفرية ريمة
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قطاع اإلصحاح البيئي
تمت الموافقة خالل هذا الربع على  19مشروعا بتكلفة إجمالية  3.3مليون دوالر،
سيستفيد منها  34,890شخصا ً ( %51إناث) وتتولد عنها  172,290يوم عمل .وبذلك
يصل العدد التراكمي لمشاريع القطاع إلى  2,410مشاريع بكلفة تقديرية تقارب 383.5
مليون دوالر ،يتوقع الصندوق أن يستفيد منها  4.1مليون شخص استفادة مباشرة
(نصفهم إناث) .من هذه المشاريع ،تم إنجاز  396مشروعا ً بتكلفة بلغت أكثر من 30.8
مليون دوالر ،لخدمة أكثر من  3.45مليون شخص ،وتولدت عنها فرص عمل مؤقتة
بلغت أكثر من  1.3مليون يوم عمل.
وقد تم في هذا الربع إنجاز مشروعين :أحدهما لتنفيذ حمالت توعية صحية وبيئية
تهدف إلى تحسين الصرف الصحي وتغيير السلوك في البيضاء ،حيث استهدفت
 5,600شخص ...والمشروع اآلخر لتدريب ضباط المشاريع وعدد من االستشاريين
في كل فرع على سياسة التدخل في الصرف الصحي في المناطق الريفية.

التواصل مع الشركاء

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

أنشطة التخفيف من وباء الكوليرا

تم خالل هذا الربع إيصال رسائل التوعية إلى  1,715أسرة في  8تجمعات سكانية
ريفية ،كما تم تدريب  12متطوعا ً (منهم  6إناث) لنشر التوعية في مجتمعاتهم ،حيث
قاموا مع مجتمعاتهم بتنفيذ  4مبادرات ساهمت في الوقاية من مرض الكوليرا.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي
المؤشر

المـُـنجـَز (أبريل -يونيو )2018

عدد المستفيدين من الحصول على صرف
صحي مناسب

6,260

تم إعالنها خالي ًة
عدد المجتمعات التي َّ
من الصرف الصحي المكشوف

32

عدد األشخاص المستفيدين من دعم
اإلجراءات الوقائية من مرض الكولي ار

158,574

بناء مرافق الصرف الصحي لقرية مرقب  -الجوف

الزراعة والتنمية الريفية
ت َّمت الموافقة خالل الربع الثاني من عام  2018على  23مشروعا ً بكلفة تقديرية تقاربُ
 3.3مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من  31.3ألف شخص
( %47من اإلناث) ،وتتولَّد عنها فُ َرص عمل مؤقتة تقارب  230,930يوم عمل.
وبذلك ،يص ُل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي لمشاريع البرنامج ( – 1997يونيو )2018
إلى  461مشروعا ً بكلفة تقديرية تبلغ  50.6مليون دوالر تقريباً ،يُتوقع ْ
أن يستفيد
منها استفادة مباشرة حوالي  403,284شخصا ً ( %47إناث) ،وتتولد عنها حوالي 1.5
ُ
إنجاز  406بكلفة تعاقدية  34.2مليون دوالر.
مليون يوم عمل .من هذه المشاريع ،ت َّم

مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية ( )SAPREPالمنفذ بالشراكة مع الفاو

تم استكمال المسح الميداني لتحديد احتياجات صغار المزارعين في مشروع إعادة
تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاج الزراعي في  18مديرية من محافظات
شبوة وأبين ولحج وتعز والحديدة وحجة ،وذلك بعد أن تم تدريب  71من مختلف
التخصصات الزراعية على آلية وأهداف المشروع الممول من قبل البنك الدولي عبر
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) .وقد تم تأخير إجراء المسح الميداني في المديريات
المستهدفة في محافظة صعدة بسبب الوضع األمني ،على أن يُستأنف العمل فيها عند
توفر الظروف األمنية المناسبة.

كما جرى تنفيذ النزول الميداني لمديرية المعافر بغرض التحقق من نتائج المسح
الميداني بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وتحديد مشاريع وفق المعايير الفنية.
وقد تم اختيار عدد من مشاريع المياه والتربة وفقا ً لنتائج المسح الميداني بالتنسيق
والتشاور مع السلطة المحلية في المديرية .وهذه المشاريع عبارة عن تأهيل المدرجات
الزراعية ،وخزانات ري تكميلي ،وإنشاء سقايات خاصة ...باإلضافة إلى حماية
األراضي الزراعية في ضفاف االودية .توزعت هذه المشاريع على جميع عُزَ ل
المديرية.
وتم متابعة المشاريع المنفذة لدعم صغار المزارعين في مديرية دمنة خدير بغرض
التأكد من تنفيذ استمارة الفحص البيئي وعمل خطة بيئية اجتماعية لتحديد األضرار
البيئية المحتملة وعمل ما يلزم للحد من هذه المخاطر .كما تم النزول الميداني لمواقع
تنفيذ األعمال (مشروع إنشاء سقايات على أسطح المنازل) وتنظيم نقاشات مع
المستفيدين للحد من المخاطر البيئية ،من خالل إدارة مخلفات الحفر (التربة) إدارة
سليمة ،وكذا الحرص على تنفيذ أغطية محكمة لمنع سقوط األطفال أو الحيوانات إلى
داخل السقايات التي تم إنشاؤُها.
وكانت انطباعات المستفيدين جيدة حول سير تنفيذ األعمال ،وآلية اختيار المستهدفين.
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مشروع االدخار واإلقراض

تم تحديث قاعدة بيانات مجموعات االدخار واإلقراض بغرض استبعاد المجموعات
المنتهية من المنح المالية المقررة من قِبَل المشروع .وقد وصل عدد المجموعات التي
مازالت فعالة وتمارس نشاط االدخار واإلقراض إلى  113مجموعة بإجمالي 3,334
عضوا ً (من كال الجنسين) .ومن المقرر َّ
أن يتم صرف مبلغ إجمالي يـُقـَدَّر بـ 33.3
مليون لاير لهذه المجموعات.

كما بدأ َ برنامج االدخار واإلقراض في توزيع المنح المالية في مديرية المحويت
(بمحافظة المحويت) على أن يُستك َمل الصرف في بقية المجموعات في جميع
المديريات المستهدفة من محافظات صنعاء والمحويت وحجة والحديدة ولحج.

استصالح األراضي الزراعية عبر النقد مقابل العمل
لزيادة االنتاج الغذائي  -وضرة  -حجة

التدريب والدعم المؤسسي
ع ْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم التدريب وبناءِ
ُ
تهدف التدخالتُ في قطا َ
القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق الذين ترتبط أنشطتهم بأهداف
الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.
في قطاع التدريب ،وصل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي للمشاريع ( 30 – 1997يونيو
تتجاوز  27.3مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن
 )2018إلى  1,023مشروعا ً بكلفة تقديرية
يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  159,606شخص ( %38منهم من اإلناث)،
ُ
إنجاز 1,019
وتتولد عنها قرابة  403آالف فرصة عمل يومية .من هذه المشاريع ،ت َّم
مشروعا ً بكلفة تعاقدية تقاربُ  20.5مليون دوالر.
أما في قطاع الدعم المؤسسي ،فقد وصل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي لمشاريع القطاع
إلى  685مشروعا ً بكلفة تقديرية تقاربُ  2.93مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها
استفادة مباشرة حوالي  1.4مليون شخص ( %46منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر
ُ
إنجاز  633مشروعا ً بكلفة تعاقدية
من مليون فرصة عمل يومية .من هذه المشاريع ،ت َّم
تقاربُ  25.7مليون دوالر.

برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية

تنوعت أنشطة برنامج التمكين للربع الثاني من عام  2018من خالل استمرارية
ش َّكلة
األطر المجتمعية التنموية (مجالس تعاون القرى – اللجان التنموية للعُزَ ل) ال ُم َ
في مديريات التمكين بمساندة الصندوق االجتماعي للتنمية ،حيث نشطت بشكل فعال
رغم الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها اليمن .وتكمن فاعلية األطر من خالل
استمراريتها في تنفيذ مبادرات ذاتية نوعية دون تدخل الصندوق فيها ،األمر الذي
يثبت األدوار الفاعلة التي قامت بها تلك األطر.
والمبادرات هي كالتالي:
أوالً – أعمال المبادرات الذاتية التي قامت بها األطر المجتمعية :وذلك من خالل تبني
هذه األطر بشكل كامل للتوعية والتخطيط والتنفيذ للمبادرات الذاتية ،وأبرز نماذجها
عمل خزانات مياه ،وترميم فصول دراسية ،وفصول محو أمية ،وإصالح طرق في
الريف (للمشاة والسيارات) ،وصرف صحي ،وتدريب في الخياطة والبخور ...إلخ)
ُ
تتجاوز  259.4مليون لاير،
حيث بلغ عدد المبادرات الذاتية  3,614بإجمالي تكلفة

وتم تنفيذها في عدة مديريات من محافظات شبوة وحجة وأبين وتعز وريمة ،حيث تم
تشكيل  560مجلس تعاون قرية في هذه المديريات خالل الربع.
ثانيا ً – المبادرات المدعومة من الصندوق االجتماعي :تم تنفيذ  550مبادرة مدعومة
في عدة مناطق في محافظات حجة وإب ولحج وأبين وأرخبيل سقطرى والبيضاء
وتعز.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي
المؤشر

المـُـنجـَز
(أبريل -يونيو )2018

عدد المبادرات المجتمعية المدعومة
والمنفـَّذة

65

عدد مجالس تعاون القرى التي تم
تشكيلها/تفعيلها

430

تم تدريبهم
إجمالي عدد الشباب الذين َّ
وتأمين فرص عمل مؤقتة لهم
(اإلناث)40% :

1,410

برنامج التدخل المتكامل
ع ْقدُ اجتماع لمراجعة تقرير الدراسة الخاصة بجيوب الفقر في مشروع المرحلة
تم َ
التحضيرية الستهداف جيوب الفقر في الحضر (أمانة العاصمة) ومناقشة المالحظات
على التقرير .كما تمت المشاركة مع وحدة المنشآت في اختيار االستشاريين
المشاركين في دورة االدخار واإلقراض في فروع الحديدة وذمار وإب وعمران
وعدن والمكال ،حيث تم اختيارهم عبر االختبار التحريري.
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التراث الثقافي
وصل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي لمشاريع القطاع ( 30 – 1997يونيو  )2018إلى
تتجاوز  52.7مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن يستفيد منها استفادة
 281مشروعا ً بكلفة تقديرية
مباشرة حوالي  0.42مليون شخص ( %47منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة 2.2
ُ
ُ
مليون فرصة عمل يومية .من هذه المشاريع ،ت َّم
تتجاوز
إنجاز  252بكلفة تعاقدية
 44.2مليون دوالر.

مشروع ترميم الجامع الكبير بصنعاء

خالل الربع الثاني  ،2018استمر العمل إلنهاء وتأمين األعمال الالزمة لفتح الجزء
األخير من موقع العمل لمرتادي الجامع خالل موسم رمضان والعيد ...بينما تم إنجاز
أعمال التكسيات والترميم للبوائك واألعمدة والتيجان وجدران المنارة ،ورصف
أرضيات متفرقة في الجامع ،والمجانسة اللونية والطالء المائي لبعض جدران
نجزت أعمال الكهرباء والصوتيات للمناطق المتبقية من الجامع ،وترميم
الجامع .كما أ ُ ِ
عقد واحد ،وتهيئة وتنظيف الواجهات الداخلية والخارجية لعدد من البوائك وترميم
النوافذ الزجاجية الكبيرة المطلة على الصوح ،فضالً عن فك السقائل ونقل موادها
وتشوينها في مخازن المشروع.

مشروع إعادة بناء الجزء المتضرر من أسوار
مقشامتي القاسمي وبروم

تم خالل الربع االنتهاء من جميع األعمال في مشروع إعادة بناء الجزء المتضرر
من أسوار مقشامتــ َ ْي القاسمي وبروم (مديرية صنعاء القديمة) ضمن برنامج األشغال
كثيفة العمالة ،تم االستالم النهائي للمشروع وتحويله إلى منجز.

مشروع رصف وحماية محيط قلعة القاهرة بحجة

خالل فترة الربع الثاني تم إنجاز األعمال المتبقية في المشروع ،والمتمثلة باستكمال
رصف الساحات والمدرجات التي تم بناؤُها خالل الفترة الماضية ،كما تم تملئة
الشقوق في الصخور الواقعة أسفل جدران القلعة وذلك لحمايتها من التعرية الحاصلة
لها بفعل االمطار وعوامل التعرية األخرى .وتم كذلك تحويل مجاري الصرف
الصحي للقلعة ،والتي كانت مكشوفة و ُم َوجَّهة إلى خلف القلعة ،مسببةً أضرارا ً عديدة
أضرار بيئية) ،واألخطر من ذلك أنها ساعدت في تشقق الصخور التي تشكل
(منها
ٌ
اآلن تهديدا ً لمنازل المواطنين في الجهة الجنوبية للقلعة .وأخيراً ،تم تشجير الموقع
بعدد من الشتالت المختلفة وتهيئته ليصبح متنفسا ً سياحيا ً للسكان.
خالل هذه الفترة تم توفير  2,263فرصة عمل ،منها  62للنازحين و 10لإلناث ،وكان
عدد العمالة المستخدمة في المشروع خالل الربع  85عامالً من  30عمالة ماهرة
(بنائين  -موقصين  -مهندسين).

مشروع إعداد الئحة تنفيذية لقانون الحفاظ على المدن والمناطق
والمعالم التاريخية

في الربع الثاني وبعد استالم مالحظات وزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على
المدن التاريخية ،تم الرد عليها من معدي الالئحة للجهتين التخاذ اإلجراءات الالزمة
العتمادها.

بركة تاريخية قبل التدخل  -محافظة ريمة
البركة أثناء الترميم

نشاطات متعددة
تم التنسيق لتحديد المشاركين من الصندوق في البرنامج التدريبي لتقنيات التوثيق
ثالثي األبعاد وإرسال وثائقهم وسيرهم الذاتية ،كما تم تحديد موعد التدريب .وقد
شاركت وحدة التراث الثقافي في الندوة الوطنية لحماية صنعاء القديمة ،والتي انعقدت
خالل الفترة  26-24أبريل  2018في أمانة العاصمة ،وتم إرسال العرض مع الملخص

للجهة المنظمة .كما تم تنفيذ زيارة لمدينة زبيد التاريخية لإلعداد لمشروع حصر
األضرار والتقييم للمدينة واالطالع على وضعها الحفاظي في الفترة األخيرة .وتم
أيضا ً المشاركة في إعداد عرض عن مشاريع الوحدة المنفذة وتحت التنفيذ ،والممولة
من المنحة الطارئة للبنك الدولي ،وذلك الجتماع الممولين الذي انعقد في صنعاء.
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برنامج األشغال كثيفة العمالة
يستهدف برنام ُج األشغال كثيفة العمالة المجتمعات المحلية الفقيرة في الريف والحضر
ُ
مع التركيز على مناطق تجمعات النازحين جراء الحرب القائمة والعاطلين عن العمل
ويهدف إلى استفادة هذه المجتمعات
في المناطق المتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.
ُ
بطريقة مزدوجة من حيث توفير الدخل من أجور العمل في مشاريع البرنامج لحماية
األسر الفقيرة من تأثير الصراعات المسلحة ،وتوفير األصول المجتمعية التي من
شأنها أن تولد منافع مستقبلية ،وكذا تحسين وصول المجتمعات الريفية الفقيرة إلى
مراكز توفر الخدمات األساسية عن طريق تحسين حالة ووضع الطرق .ويساهم
البرنامج في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة ،وتحسين المعيشة واألمن الغذائي
للفقراء والمتضررين في المناطق المستهدفة.
يندر ُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاريع قطاع النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل

ت َّمت الموافقة خالل الربع الثاني من عام  2018على  30مشروعا ً بكلفة تقديرية تقاربُ
 5.1مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من  39.8ألف شخص
( %50من اإلناث) ،وتتولَّد عنها فُ َرص عمل مؤقتة تتجاوز  318.7ألف يوم عمل.
وبذلك ،يص ُل العددُ اإلجمالي الترا ُكمي لمشاريع البرنامج ( – 1997يونيو )2018
إلى  1,201مشروع بكلفة تقديرية تبلغ  221.4مليون دوالر تقريباً ،يُتوقع ْ
أن يستفيد
منها استفادة مباشرة حوالي  1.7مليون شخص ( %49إناث) ،وتتولد عنها قرابة
ُ
إنجاز  876مشروعا ً بكلفة تعاقدية بلغت
 18مليون يوم عمل .من هذه المشاريع ،ت َّم
 154.8مليون دوالر.
ي الترا ُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج  297ألف
وقد تجاوزَ العددُ اإلجمال ُّ
أسرة (حتى نهاية الربع الثاني .)2018

توفير فرص عمل للمتضررين من انعدام الدخل

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل
المؤشر

المـُـنجـَز (أبريل -يونيو )2018

إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من األجر (العمال)

59,567

عدد اإلناث ()30%

16,785

عدد النازحين/العائدين ()20%

4,716

عدد الشباب ذوي األعمار  35–16عاماً ()30%

29,590

عدد أيام العمل التي تولدت
األسر المستفيدة من أنشطة النقد مقابل العمل
عدد أفراد األسر

1,524,339
34,461
241,227

األجور الموزعة على مستوى األسر (ما يعادلها بالدوالر)

-

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

-

ي
المعاد تأهيلها
المنشأةُ /
قنوات الر ُ

58,089

مكعب)
الم
نشأة/المعاد تأهيلها (متر َّ
ُ
أنظمة المياه ُ
طول الطرق التي تم تحسينها (كم)

-

مربع)
المساحات المرصوفة (متر َّ

-

بناؤها أو أُعيد تأهيلها
عدد المراحيض التي َّ
تم ُ

-

عدد منازل النازحين وأماكن إيوائهم التي تم حمايتها وتحسينها وإعادة تأهيلها

-

عدد الحدائق المنزلية

-
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النشرة الربعية  -العدد  : 82أبريل  -يونيو 2018

تسهيل الوصول لسبل العيش عبر طريق مثانب بوصاب السافل  -ذمار

قطاع الطرق

ت َّمت الموافقة خالل الربع الثاني من عام  2018على  5مشاريع بكلفة تقديرية تقاربُ
 630,240دوالراً ،يُتوقع ْ
أن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من  10.3ألف شخص
َّ
ُ
( 50%من اإلناث) ،وتتولد عنها ف َرص عمل مؤقتة تتجاوز  30ألف يوم عمل.
وبذلك ،يصل العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى  905مشاريع بكلفة
تتجاوز  192.3مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن يستفيد منها حوالي  4.6مليون شخص
تقديرية
(نصفهم من اإلناث) ،وتتولَّد عنها فُ َرص عمل مؤقتة تربو على  8.9مليون يوم عمل.
ُ
من هذه المشاريع ،ت َّم
إنجاز  804مشاريع بكلفة تعاقدية تقارب  172.8مليون دوالر.

الطرق الريفية

رصف الشوارع

بلغ العدد التراكمي خالل المرحلة الرابعة لفرص العمل المؤقتة للمشاريع المنجزة
وتحت التنفيذ  745ألف يوم عمل لمشاريع رصف الشوارع.

المكونين :برنامج النقد مقابل
أهم أنشطة وفعاليات برنامج األشغال كثيفة العمالة (بكال
ِّ
العمل ،وقطاع الطرق)
عقد البرنامج خالل هذا الربع عددا ً من الورش التعريفية في فروع الحديدة وحجة
وذمار وصنعاء وعدن وعمران لتوضيح مفاهيم ومعايير وآلية عمل البرنامج .وقد
مشاركات من مختلف المحافظات.
مشاركا ً و10
حضر هذه الورش 164
ِ
ِ

التدريب

يُعَدُّ التدريبُ ذا أهمية وأثر إيجابي على حياة الفرد لالستمرار في التعلم والتطور
واكتساب المهنة بما يساهم في تحسين الوضع االقتصادي والمعيشي لألسرة
والحصول على فرص عمل الحقا ً في السوق .ويقوم البرنامج بتنفيذ نوعين من
التدريب :التدريب على رأس العمل ،والتدريب على المهارات الحياتية ،حيث يركز
األول على تأهيل العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة إلى عمالة ماهرة ،ومن أنواعه
التدريب على البناء ،وقطع الحجر ،والرصف بالحجارة ،والتلبيس اإلسمنتي وغيرها،
باإلضافة إلى تشغيل وصيانة األصول التي تم االنتهاء من بنائها .وخالل هذا الربع
تم– أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج– تدريب  1,630عامالً في محافظات إب والحديدة
والمكال وتعز وحجة وذمار وعدن وعمران.
بينما ركز التدريب على المهارات الحياتية على بناء القدرات من حيث التعايش والثقة
بالنفس وفهم اآلخرين .وخالل هذا الربع تم تدريب  1,160مستفيدا ً و 1,003مستفيدة
في مشاريع البرنامج في محافظات إب والمكال وذمار وصنعاء وعدن وعمران.

التثقيف الصحي والكوليرا

قام البرنامج بعمل ورش توعوية خاصة بالتثقيف الصحي في فروع إب والحديدة
والمكال وذمار وعدن وعمران وحجة لتحسين مستوى الوعي حول الوقاية من وباء
الكوليرا واألمراض المنتشرة وأضرار القات والحد من السلوكيات الخاطئة بما يؤمن
لهم بيئة صحية ذات مستوى عا ٍل ،وقد تدرب خالل هذا الربع  39,971مستفيدا ً
و 49,935مستفيدة أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

التوعية بالسالمة المهنية

كما نفذ البرنامج في فروع إب والحديدة والمكال وتعز وحجة وذمار وعدن وعمران
دورات تدريبية لالستشاريين المجتمعيين والفنيين والمحاسبيين حول الدراسات
األولية وآليات التنفيذ – كالً فيما يخصه – وقد حضر التدريب  442استشاريا ً و134
استشارية.

عقد البرنامج في فروع إب والحديدة والمكال وتعز وحجة وذمار وعدن وعمران
جلسات توعوية بتعليمات السالمة المهنية لـ  6,549مستفيدا ً و 2,262مستفيدة في
المشايع المستهدفة وتوعيتهم بالمخاطر التي يمكنها أن تهدد صحتهم وطرق الوقاية
التي يجب أتباعها لتفادي مثل هذه المخاطر – بما في ذلك االلتزام بارتداء أدوات
السالمة على راس العمل أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

عقد البرنامج اجتماعات متعددة مع السلطات المحلية في المديريات المستهدفة في
محافظات شبوة وإب والبيضاء وصعدة وعدن ولحج والحديدة وحجة وقد حضر هذه
االجتماعات  139عضوا ً بهدف شرح معايير البرنامج والتنسيق المسبق مهم حول
تسهيل تنفيذ المشاريع القائمة في المناطق المستهدفة.

ورش تعريفية لمتعهدي العمال

التنسيق مع السلطات المحلية

كما عقد البرنامج في إب والحديدة والمكال وذمار وصنعاء وعدن وعمران ورش
تعريفية لمتعهدي العمال المتقدمين لتنفيذ مشاريع البرنامج بغرض شرح وإيضاح
أهداف البرنامج وإجراءاته ومعايير اختيار المستفيدين وآليات التنفيذ ،حيث تم تأهيل
 412متعهداً.
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مجتمع حيفان بتعز أثناء التحفيز المجتمعي لتنفيذ المبادرات

المؤشر
ِّ

حتى نهاية يونيو 2018

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

68,424

عدد اإلناث ()30%

16,964

عدد النازحين/العائدين ()20%

6,221

عدد الشباب ذوي األعمار  35–16عاماً ()35%

36,411
1,338,552

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

669,276

عدد اإلناث ()50%

1,775,455

عدد أيام العمل التي تم إنشاؤها (من جميع التدخالت)

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
التمويالت

خالل الربع الثاني َ ،2018وقَّ َع الصندوقُ وجمعية النهضة االجتماعية على اتفاقية
لتمويل برنامج حضرموت للتمويل األصغر بـمبلغ  200مليون لاير (ما يعادل
 433,624دوالرا ً تقريباً) لتمكينه من االستمرار في تمويل أنشطة عمالئه المنتشرين
في مناطق سيئون وتريم والسوم والقطن وشبام والمكال والشحر والحامي والمهرة
وساه وشبوة) .وقد وصل عدد عمالئه النشطين إلى  6,806عمالء ،وتصل نسبة
النساء المستفيدات من البرنامج إلى  .31%كما َم َّو َل الصندوقُ المؤسسة الوطنية
للتمويل األصغر بمبلغ مماثل يمثل الدفعة الثانية من إجمالي مبلغ اتفاقية التمويل
وقدرها  400مليون لاير لتمكينها من تقديم خدماتها المالية ألصحاب األنشطة المدرة
للدخل.

( المنح ):
يُعتبر الصندوقُ
الداعم الرئيسي لمؤسسات التمويل الصغير واألصغر خالل األزمة
َ
الراهنة التي تمر بها اليمن منذ أكثر من ثالث سنوات لتمكينها من استمرار تقديم
خدماتها المالية وغير المالية ألصحاب األنشطة ال ُمد َِّرة للدخل ،فقد بلغ إجمالي مبلغ
الدعم خالل الربع ما يقارب  1.3مليار لاير.
مشروع تعويض المتضررين من الحرب من أصحاب المشاريع الصغيرة واألصغر
لعب الصندوق دورا ً كبيرا في دعم العمالء المتضررين من الحرب (المرحلة الثانية)
لكل من بنك األمل والمؤسسة الوطنية ومؤسسة نماء .وقد بلغ إجمالي عدد العمالء
الذين تم تعويضهم بنهاية هذا الربع  ،2,350وبلغت نسبة النساء اللواتي تم تعويضهن
.70%
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مشروع الطاقة البديلة

أدَّت الحرب والصراع المسلح إلى عدم توفر الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل
مرافق برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر ،مما أثر على أعمالها وجعلها
تتحمل أعباء مالية كبيرة لتغطية هذا العجز من خالل استخدام المولدات الكهربائية،
وما تحتاجه من تكاليف إضافية من وقود وصيانة ...وعليه ،قام الصندوق بدعم
كل من آزال ونماء والوطنية واالتحاد وضمان التمويالت لتزويد فروعها ومقراتها
بمنظومات شمسية متكاملة لتوفير الطاقة البديلة لها بهدف اإلسهام في تحسين كفاءتها
التشغيلية ،وخفض التكلفة المالية لها ،األمر الذي سينعكس بشكل غير مباشر على
استمرار وصول الخدمات المالية ألصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر.

تطوير خدمة الهاتف المحمول

سعى الصندوق إلى إدخال خدمة الهاتف المحمول في مجال الخدمات المالية ألصحاب
األنشطة المدرة للدخل ،خاصة في المناطق الريفية ،لما سيلعبه من دور كبير في
التثقيف المالي لهذه الشريحة وتوفير الجهد والمال لها ،حيث وقع اتفاقية منحة مع بنك
األمل لدعم هذه الخدمة وتعميمها.

تطوير منهجيات التمويالت الريفية

مول الصندوق المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر بمنحة لتأهيل وتدريب كوادرها
وكوادر برنامج حضرموت في مجال إعداد صيغ التمويالت المالئمة ألصحاب
المشاريع الزراعية في الريف.

برنامج ضمان التمويالت

يهدف البرنام ُج إلى توفير الضمانات المناسبة للعمالء غير القادرين على توفيرها
لبرامج ومؤسسات التمويل األصغر .وخالل الربع ،قَد ََّم الصندوقُ أيضا ً
الدعم الالزم
َ
لبرنامج ضمان التمويالت لتغطية نفقاته اإلدارية وتدريب وتأهيل كوادره على
المستوى المحلي والخارجي.

تطوير بيئة التمويل األصغر والبنية التحتية ألنظمة المعلومات

لعب الصندوق دورا ً كبيرا ً في المساهمة في تهيئة بيئة التمويل الصغير واألصغر من
خالل تأهيل وتدريب عدد من كوارد برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر
العاملة في اليمن على تطوير منهجيات اإلقراض الزراعي في الريف والتمويل
الصغير بالتعاون مع منظمة  LFSاأللمانية ،وتطوير البنية التحتية ألنظمة المعلومات
لمؤسسات التمويل األصغر التي تعتبر من أهم ركائزها التي تساعدها في سرعة
خدمة العمالء ،ومتابعة محفظة القروض واتخاذ القرارات الالزمة ...حيث تم تحديث
وتطوير النظام اآللي للموارد البشرية ،وتطوير تطبيق مكتبي وتطبيق موبايل لبصمة
العمالء ،ودراسة وتقييم التمويل الزراعي وتطوير تطبيق موبايل خاص به ،وربطه
بالنظام اآللي ،وتوفير األجهزة والشبكات وملحقاتها الالزمة للبنية التحتية لتلك
األنظمة.

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

واصل الصندوق تمويل مشاريع الوكالة التي يُعتبر المول الرئيسي لها لدعم
استمرارية أعمالها في تطوير منهجيات ومنتجات المجال الزراعي والسمكي ،وكذلك
تدريب وتأهيل كوادرها لرفع كفاءة أدائهم ،وكذا لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء
المستلزمات الالزمة لها من أصول ثابتة.
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المالية ألصحاب األنشطة المدرة للدخل منذ عام  ،2000يسعى الصندوقُ إلى تقديم
الدعم الالزم لها لتستعيد نشاطها ،حيث تم التعاقد مع استشاري إلدارة وضعها في هذه
تصور متكامل حول وضعها وإعادة هيكلتها.
األزمة والقيام بإعداد
ُّ

تطوير أداة لتقييم مؤسسات التمويل األصغر
تقوم وحدة المنشآت بالتعاون مع شركة  LFSبالعمل على تطوير أداة لتقييم برامج

ومؤسسات التمويل األصغر حيث تم تقديم النموذج األولي ألداة التقييم إلى وحدة تنمية
المنشآت الصغيرة واألصغر في  3مايو  2018مع الدليل .ولكي يتم اختبار األداة،
حددت الوحدة المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر كأول حالة تقييم.

بناء قدرات برامج ومؤسسات التمويل في اإلقراض الزراعي

في أبريل  ،2018عقدت شركة  LFSفي تمويل المشاريع الزراعية والصغيرة تدريبا ً
لمدة  14يوما ً لـ  18مشاركا ً من مؤسسات التمويل األصغر اليمنية ووحدة تنمية
المنشآت الصغيرة واألصغر وبرنامج ضمان التمويالت .ولجعل التدريب ذا فعالية
أكبر تم دمج التدريب مع دورات تدريب المدربين إلعداد المشاركين لتدريب زمالئهم
في المؤسسات التي يعملون بها .عقد التدريب في جمعية رجال أعمال اإلسكندرية في
اإلسكندرية ،مصر .وقد تم زيارة العديد من العمالء الزراعيين في مؤسسة التمويل
األصغر في اإلسكندرية.

فتح فروع جديدة

ضمن سعي الوحدة للتوسع في تقديم خدمات التمويل في كل مناطق اليمن ،شجعت
مؤسسات وبرامج التمويل األصغر على فتح فروع جديدة تقدِّم للمناطق الريفية
خدمات التمويل الصغير واألصغر عبر تقديم منح لفتح فروع في المناطق التالية:
عمران-الزيدية -معبر-صبر لحج .وتقدم هذه الفروع خدماتها ألصحاب المنشآت
الصغيرة واألصغر ،خاصة المزارعين ،حيث تحتل القروض الزراعية النسبة األكبر
من القروض المقدمة في هذه الفروع.

مؤشرات تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
المؤشر

المـُـنجـَز
(أبريل -يونيو )2018

عدد األعمال المدعومة مصنفة بحسب
النوع

1,575

المزارعون

1,344

الصيادون

223

عدد العامالت في الرعاية الصحية األولية
عدد أيام العمل التي تم إنشاءها

8
204,116

شركة األوائل للتمويل األصغر

نتيجة للحرب الدائرة في محافظة تعز التي ألقت بظاللها على مستقبل شركة األوائل
للتمويل األصغر التي تُعتبر أحد برامج ومؤسسات التمويل األصغر التي تقدم خدماتها

مستفيدة نجحت في استمرارية عملها واستفادتها من التمويل األصغر

12

			
مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير وا صغر حتى نهاية شهر يونيو 2018م
عدد العمالء ( نشطون)
البرنامج

عدد القروض
المصدره

مقترضون

األرقام التراكمية

مدخرون

اإلجمالي

النساء ()%

اإلجمالي

محفظة
محفظة قيمة القروض
القروض في
المصدره
القروض
مبالغ
(مليار ريال) (مليون ريال) المخاطرة ()%
عدد القروض القروض
(مليون ريال)

OSS

FSS

عدد
الموظفين

عدد مسئولي
القروض

عدد
الفروع

منطقة العمل

مؤسسة نماء
للتمويل الصغير
واألصغر

199

6,400

33

238

238

54

34.93

87,513

7,412

77

64

129

62

12

صنعاء ،تعز،
الحديدة ،إب

برنامج
حضرموت
للتمويل األصغر

174

6,806

31

5,257

753

33

30.37

32,950

4,438

176

155

61

37

7

حضرموت (سيئون،
تريم ،السوم ،ساه،
القطن ،شبام ،المك،
الشحر ،الحامي،
المهره ،شبوة)

مصرف الكريمي
للتمويل األصغر
اإلسالمي

174

3,765

6

663,990

1,921

261

8.60

25,174

13,390

67

61

71

71

62

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

المؤسسة
الوطنية للتمويل
األصغر

101

13,738

36

26,470

1,408

51

25.30

152,021

9,801

70

47

144

57

18

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

برنامج أزال
للتمويل األصغر

100

3,499

46

4,615

385

39

35.64

50,939

4,616

63

60

80

35

7

أمانة العاصمة،
المحويت ،عمران،
ذمار

برنامج
التضامن
للتمويل األصغر

76

3,352

29

0

945

52

8.71

40,084

9,776

91

91

58

27

14

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

برنامج االتحاد
للتمويل األصغر

66

3,862

81

0

383

13

17.64

50,051

2,948

53

38

79

35

6

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

بنك األمل
للتمويل األصغر

25

32,915

38

128,402

2,278

24

93.93

129,729

11,243

73

73

184

25

15

أمانة العاصمة ،أب،
تعز ،ذمار ،المك،
الحديدة ،عدن،
حجه ،عبس

مؤسسة عدن
للتمويل األصغر

20

9,980

66

7,243

685

5

76.52

54,387

4,313

75

47

67

34

5

عدن ،البريقة،
الشيخ ،الحج،
لضالع

شركة األوائل
للتمويل األصغر
تقرير شهر
ابريل 2015

0

1,546

79

0

93

0

10.75

60,224

1,777

90

68

41

21

5

تعز ( الكمب ،حوض
األشراف ،الراهده،
صينه ،القاعدة )

109,187

21,391

792,259

91,105

مشاريع مدرة
للدخل
اإلجمالي

935

85,863

836,215

9,481

532

مناطق مختلفة
914

404

151

13
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عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص
العمل المقدرة خالل الربع الثاني ( 2018حسب القطاع)
المستفيدون
المباشرون

مساهمة
الصندوق
التقديرية
(دوالر)

اإلجمالي

نسبة
اإلناث
()%

البيئة

19

3,298,950

3,298,950

34,887

51

172,286

التعليم

2

59,550

59,550

176

32

256

الدعم
المؤسسي

2

421,070

421,070

7,176

57

8,543

أرخبيل
سقطرى

الزراعة

23

3,280,820

3,280,820

31,256

47

230,929

الصحة

أمانة
العاصمة

6

37

2,538,718

2,538,718

745,835

52

57,369

البيضاء

6

678,708

الطرق

5

630,240

630,240

10,306

50

30,035

المنشآت
األصغر

الجوف

4

933,852

933,852

2

1,434,000

1,434,000

6,400

31

156

الحديده

19

1,546,051

1,546,051

100

المنشآت
الصغيرة

1

600,000

600,000

4,292

30

85

الضالع

4

429,231

429,231

100

الموروث
الثقافي

المحويت

3

436,000

436,000

100

1

80,000

80,000

145

10

3,800

تعز

29

3,406,924

3,406,924

100

المياه

54

6,750,957

6,750,957

135,656

50

378,311

حجة

23

2,576,278

2,576,278

100

30

5,066,912

5,066,912

39,838

50

318,736

حضرموت

3

245,189

245,189

100

1

500,000

500,000

2,400

50

300

ذمار

7

857,228

857,228

100

177

24,661,217

52%

1,200,806

ريمه

3

271,100

271,100

100

شبوه

11

1,532,125

1,532,125

100

صعده

6

613,132

613,132

100

صنعاء

5

886,478

886,478

100

عدن

1

313,600

313,600

100

عمران

9

1,522,141

1,522,141

100

لحج

9

851,535

851,535

100

مارب

4

772,213

772,213

100

أكثر من
محافظة

6

2,712,700

2,712,700

100

اإلجمالي

177

24,661,217

24,661,217

%100

القطاع

النقد مقابل
العمل
خدمات
األعمال
اإلجمالي

عدد
المشاريع

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

1,018,367 24,661,217

اإلجمالي يشمل  43مشروعا ً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

اجمالي
العمالة
المؤقتة
المقدرة

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

عدد
المشاريع

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة
الصندوق
التقديرية (دوالر)

النسبة
المئوية
()%

اب

9

1,439,464

1,439,464

100

أبين

9

1,051,273

1,051,273

100

1

93,300

93,300

100

1,492,695

1,492,695

100

678,708

100
100

المحافظة

اإلجمالي يشمل  43مشروعا ً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة
التعاقدية حتى نهاية الربع الثاني 2018
(حسب القطاع)
القطاع

العدد التراكمي لجميع المشاريع (المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها)
والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع
الثاني ( 2018حسب المحافظة)
المحافظة

عدد
المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

1,427

191,743,114

165,147,414

161,220,527

60,529,268

49,853,308

46,114,638

7,176,123

7,123,883
95,259,466

عدد المشاريع

المتعاقد (دوالر)

البيئة

396

30,844,055

اب

التدخل
المتكامل

291

18,797,985

ابين

346

التدريب

1,019

20,468,506

أرخبيل سقطرى

68

7,410,828

التعليم

4,976

625,137,127

أمانة العاصمة

734

105,585,402

100,428,019

الدعم
المؤسسي

633

25,673,946

البيضاء

326

36,522,593

33,495,732

33,402,986

الزراعة

406

34,214,928

الجوف

163

18,348,327

17,660,428

15,911,003

الصحة

1,173

81,952,823

الحديده

1,282

198,958,783

194,579,771

175,620,111

الطرق

804

172,801,967

الضالع

301

48,966,070

43,640,950

39,641,442

الفئات ذات
االحتياجات
الخاصة

المحويت

434

53,427,208

48,617,777

47,501,200

699

31,617,510

المنشآت
األصغر

198

44,368,343

المنشآت
الصغيرة

33

8,170,816

الموروث
الثقافي

252

44,204,792

2,174

193,862,182

المهره

120

9,687,108

9,201,352

8,748,473

تعز

1,815

258,362,361

199,417,943

195,457,651

حجة

1,240

164,595,709

148,235,991

139,489,231

حضرموت

681

74,405,168

72,108,387

66,626,912

ذمار

971

120,943,907

103,597,383

104,463,028

ريمه

389

59,919,082

38,934,531

41,024,486

النقد مقابل
العمل

شبوه

334

34,821,831

33,661,013

31,775,938

876

154,845,576

صعده

376

55,374,549

54,330,245

50,720,219

خدمات
األعمال

78

12,983,734

صنعاء

551

62,222,834

58,417,655

57,023,069

اإلجمالي

14,008

1,499,944,290

عدن

356

48,983,159

46,436,903

41,971,289

عمران

981

130,436,372

116,728,316

109,286,350

لحج

740

110,245,616

89,243,658

85,808,276

مارب

136

12,950,012

12,468,142

11,539,997

أكثر من محافظة

1,293

149,685,270

147,907,967

130,654,618

اإلجمالي

15,064

2,014,124,573

1,791,289,008

1,696,384,791

المياه

اإلجمالي يشمل  80مشروعا ً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي لجميع المشاريع (المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها) والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق
التقديرية والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الثاني ( 2018حسب القطاع)
القطاع

عدد
المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

المتعاقد
(دوالر)

المستفيدون المباشرون
المتوقعون

المستفيدون غير
المباشرين المتوقعين

اجمالي العمالة
المؤقتة المقدرة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

البيئة

458

50,709,302

45,240,513

41,315,972

1,722,278

1,716,499

199,299

197,027

1,821,691

التدخل
المتكامل

292

21,375,483

18,170,008

18,863,357

131,428 125,491

104,076

106,063

565,339

التدريب

1,023

27,303,075

27,264,474

20,826,197

98,883

60,723

446,082

477,830

402,909

التعليم

5,021

673,744,439

651,035,332

632,472,988

1,494,104

1,275,547

1,885,614

1,629,423

22,875,152

الدعم
المؤسسي

685

39,200,098

36,880,484

33,112,813

635,908 751,486

501,156

458,713

1,013,704

الزراعة

461

50,610,981

47,179,943

41,198,404

189,994 213,290

394,227

351,477

1,494,928

الصحة

1,281

152,270,794

149,922,166

123,539,702

4,703,854

6,839,190

1,062,538

5,089,487

3,592,426

الطرق

905

192,333,863

186,479,036

186,169,561

2,296,484

2,273,896

843,899

834,600

8,935,268

الفئات ذات
االحتياجات
الخاصة

702

37,122,675

36,368,779

32,780,697

111,888

72,369

68,522

52,451

842,121

المنشآت
األصغر

211

63,309,986

63,146,884

54,529,852

90,321

339,084

564,343

1,417,928

195,990

المنشآت
الصغيرة

48

15,080,377

15,079,377

13,517,305

22,690

25,637

85,659

66,082

36,715

الموروث
الثقافي

281

52,744,880

52,007,724

49,131,501

195,347 221,466

145,249

105,160

2,238,248

المياه

2,410

383,477,050

208,514,804

216,301,205

2,076,995

169,212

150,157

9,632,538

النقد مقابل
العمل

1,201

221,434,230

220,592,147

848,001 866,279 199,902,996

1,147,840

1,209,922

17,952,338

خدمات
األعمال

85

33,407,338

33,407,338

32,722,244

32,111

123,267

219,719

624,276

اإلجمالي

15,064

2,014,124,573

1,791,289,008

1,696,384,791

اإلجمالي يشمل  80مشروعا ً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

2,062,918

77,755

72,223,643

نازحات يصنعن طريقهن نحو المقاوالت
“أصبحتُ أول مقاولة في التدخالت الطارئة التي بدأها الصندوق
االجتماعي للتنمية منذ العام  ،”2015هكذا تفخر النازحة حفيظة
المنصوب ( 25عاماً) بإنجازها بعد أن فاز عرضها بمناقصة صغيرة
ضمن منافسة مع ثمان نساء لترميم وطالء رصيف مشاة بطول 300
متر في منشأة تعليمية عامة بمدينة إب وسط اليمن.
وبعد أسابيع قليلة ،استلهمت السيدة “إلهام غالب” ،نجاح حفيظة،
لتصبح المقاولة الثانية بعد أن خاضت غمار مخاطرة التقدم بعطاء
كبير ومع منافسين ذكور في مشروع رصف شارع بالحجر.
كان ذلك النجاح قفزة كبيرة لكلتا المرأتين اللتين اعتبرتاه بمثابة نافذة
واسعة من األمل فتحت لهن كنازحات الفرصة لتوليد الدخل وتعزيز

كرامتهن واستقاللهن .ويأملن بتحسين معيشة أسرتيهن الفقيرتين
اللتين تعيشان حياةً صعبةً بعد أن فرتا من القتال العنيف في مدينتهم
تعز قبل ثالث سنوات.
ويقوم الصندوق ببناء القدرات وتوفير فرص عمل لمثل هؤالء
النازحات المتعلمات .عبَّرت إلهام عن ذلك “انخرطت صديقاتي
النازحات في مشاريع النقد مقابل العمل مثل أعمال اللياسة باألسمنت
وطالء األرصفة والجدران وما إلى ذلك ،وتدربن على المهارات
الحياتية االقتصادية ”.وقد وفَر مشروع “حفيظة” فرص عمل إلحدى
عشر نازحة بمجموع  530يوم عمل تقريبًا .وأعربت عن سعادتها
دوالرا يمثل ربحها في هذا المشروع الصغير مع
لكسبها ما يعادل 150
ً
تصميمها ً على المنافسة في المناقصات األكبر القادمة.

