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االفتتاحية

برنامج النقد مقابل العمل يواصل مساعيه
لمساعدة قرى سقطرى

ُ
تصاعد
ُضي عام على
يواكب
ُ
ُ
مطلع عام  2016م َّ
الحرب الواسعة التي ما زالت قائمة ،وما تزال
توسع
تضيف إلى المشهد اإلنساني موجات قوية ِّ
هوة الضعف والفقر للكثير من اليمنيين بدرجة
كبيرة .وجعلت الحرب قضية معالجة الواقع
المعيشي للمواطن اليمني تحدياً حقيقياً في ظل
استمرار شحة التمويالت.
ومع استمرار انعدام األمن وتنامي احتياجات
المجتمعات الفقيرة والمتضررة من الحرب ،ظل
الصندوق االجتماعي للتنمية حريصاً على مواكبة
التطورات بتكييف خططه وأولوياته باالنسجام مع
نوع ومناطق االحتياج ،وذلك بهدف تعزيز مصاد َر
جديد ٍة لتمكين المجتمعات المتضررة من التكيف
ومقاومة تبعات الصراع.

ُعقِد في  21مارس  2016بمحافظة أرخبيل سقطرى اجتماع برئاسة محافظ المحافظة العميد سالم عبد اهلل
السقطري وضم مدير عام صندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال المهندس محمد الديلمي لالطالع على
المشاريع الذي ينفذها الصندوق بالمحافظة
واستمع المحافظ السقطري إلى شرح مفصل للمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والمشاريع المنجزة
ضمن برنامج النقد مقابل العمل ،وكذا الدور الذي يلعبه الصندوق في اإلسهام في بناء وتأسيس البنية
التحتية للمحافظة.
وأِشار الديلمي إلى أن برنامج النقد مقابل العمل يستهدف حوالي  15قرية بتكلفة إجمالية  114مليون ريال
يمني ،ويستفيد منه  566أسرة فقيرة في تنمية أصولها اإلنتاجية وتحسين مصادر مياه الشرب وتحسين
وتعبيد الطرق الريفية.
من جانبه أشاد المحافظ السقطري بالجهود التي يبذلها صندوق االجتماعي للتنمية في تنفيذ عدد من
المشاريع الخدمية بالمحافظة بمواصفات هندسية عالية.
حضر االجتماع عد ٌد من المسؤولين المعنيين في المحافظة.

وبالرغم من شحة التمويل التي يعاني منها
الصندوق ،إال أنه استطاع مواصلة تنفيذ تدخالته
في الكثير من المناطق ،مع التركيز على توليد
فرص عمل وتوليد دخل ألشد الفئات فقراً ،وذلك
عبر مشاريع األشغال كثيفة العمالة ،باإلضافة إلى
تدخالت المياه التي تلبي أهم االحتياجات السائدة،
مع استمرار تشجيع وتوجيه المبادرات الذاتية التي
َ
«برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية»
أشعل
ُ
َ
فتيل حماسها لدى عشرات المجتمعات.
وما يزال الصندوق االجتماعي يستخدم موارده
المحدودة من أجل مواصلة حماية المجتمعات
المتضررة من الصراع بأساليب أكثر استدامة ،وبما
يُعين المجتمعات المحلية –– ق ْدر اإلمكان –– على
االستقرار وعدم النزوح.
فعلى الرغم من الظروف األمنية واالقتصادية
الحالية ،تمت الموافقة عام  2015على 55
مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ حوالي  10ماليين
دوالر .وبلغ عدد المشاريع المنجزة  625مشروعاً
بكلفة تعاقدية تزيد على  102مليون دوالر (منها
مشاريع من أعوام سابقة) ،وتولدت أكثر من 4
ماليين فرصة عمل.
وإذ لم يعد في قدرة اليمنيين األكثر فقراً مواصلة
التكيف أمام هذه األزمة اإلنسانية واألمنية الشاملة
لفترات أطول ،بعد ْ
أن َف َق َد أغلبهم مصادر دخلهم
وأصبحوا ينفقون شهريًّا أكثر مما يقدرون على
كسبه من دخلَّ ...
فإن الصندوق االجتماعي يحتاج
إلى التمويل الدولي من أجل التخفيف من آثار هذه
الحرب ،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

دورات تدريبية في إطار برنامج المعرفة
القرائية والمهنية في الحديدة
دشن برنامج المعرفة القرائية والمهنية في محافظة الحديدة في  19مارس  2016دورة تدريبية تستمر شهرين
للشابات العاطالت عن العمل في مجاالت الخياطة والتفصيل وتجهيز العرائس والكوافير وصناعة البخور
والعطور ،بالتنسيق مع معهد األبداع والتميز والنقش بمدينة الحديدة .تستهدف الدورة  248متدربة ريفية من
مديريات الزيدية واللحية وباجل والمراوعة وزبيد والسخنة ،والالتي يحضرن عدداً من المحاضرات النظرية
والتطبيقية حول األساليب المتطورة المتبعة في المجاالت النسائية المذكورة .تهدف الدورة إلى إكساب المتدربات
مهارات مهنية من أجل تمكينهن من االلتحاق بسوق العمل والحد من الفقر وتحسين مستوى دخل األسرة.
ويهدف برنامج المعرفة القرائية والمهنية إلى التخفيف من الفقر من خالل تدريب الشباب العاطلين عن العمل
ذوي المستويات التعليمية المنخفضة أو المتوسطة ،مع استهداف النساء بمعدل  %60من نسب المشاركة
فيه ،وبما ِّ
يمكن الجميع من فتح مشاريعهم الخاصة التي تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي.
ويأتي االهتمام بالمرأة في إطار سعي الصندوق االجتماعي للتنمية إلى النهوض بالمرأة الريفية وجعلها
ً
عنصراً
فاعال في المجتمع.
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التعليم
تمت الموافقة – خالل الربع األول من  – 2016على  18مشروعاً بكلفة
أن يستفيد منها َ
تقديرية تقارب  3.5مليون دوالر ،يُتوقع ْ
مباشر ًة حوالي 9
آالف شخص ( %85منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من  148ألف يوم
عمل.

الخياطة والتفصيل وفن التجميل وتجهيز العرائس والبخور والعطور ونقش
الحناء وصناعة الحلويات والمعجنات والكيك ،وكذلك في استخدام الحاسوب
ً
فضال عن ميكانيكا السيارات والنجارة والتمديدات
واإلنترنت والطباعة،
الكهربائية وصيانة الموبايل والتابلت.

وقد تم االستفادة من منحة الحكومة الهولندية لتعليم الفتاه وتمويل البنك
اإلسالمي للتنمية الخاص بمشروع محو األمية المهنية لتمويل هذه المشاريع
الموافق ،عليها وتم التركيز في هذه المشاريع على توعية الطالبات في
التغذية الصحية والصحة اإلنجابية ،وتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم غير
النظامي ،وتدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العامالت (في أكثر
من محافظة).
وتم خالل هذه الفترة استكمال  26مشروعاً بكلفة تقدر  4.2مليون دوالر .وبهذا
يصل عدد المشاريع المنجزة تراكمياً (منذ  1997وحتى  31مارس  )2016في
ُ
تقارب  571.5مليون دوالر.
قطاع التعليم إلى  4,831مشروعاً بكلفة تعاقدية
وقد ركزت معظم المشاريع المنجزة خالل هذه الفترة على بناء وإعادة تأهيل
وتأثيث عدد من المدارس ،والتدريب والتوعية ،وتدريب مدربات ،وتأسيس
مراكز تنمية الفتيات الريفيات ودعم المراكز القائمة ،وتأثيث وتجهيز عدد من
اإلدارات العامة لمحو األمية وتعليم الكبار...
ُ
الصندوق في
وفي اطار برنامج المعرفة المهنية والقرائية ،الذي ينفذه
محافظات الحديدة ولحج وصنعاء ومدينة المكال (محافظة حضرموت) ،تم –
خالل الربع – تنفيذ عدد من الدورات لتدريب شباب عاطلين عن العمل ونساء
عامالت تجاوز عددهم  800امرأة وشاب ،وذلك في مجاالت عديدة ،منها

تدريب معلمات محو األمية على التغذية والصحة االنجابية بالحديدة

مؤشرات قطاع التعليم
المنجز تراكمياً
حتى  31مارس 2016

المؤشر

المستهدف في
المرحلة الرابعة

الفصول الجديدة التي شيدها الصندوق

6,396

الفصول التي أعيد تأهيلها

2,894

اإلجمالي

9,290

9,000

أوالد

140,620

201,600

بنات

115,220

158,400

األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

6,877

5,000

ذكور

232

100

إناث

226

100

عدد المدرسين والمدرسات في التعليم غير النظامي الذين دربهم الصندوق
بحسب النوع اإلجتماعي

ذكور

30

إناث

2,688

عدد الكوادر غير التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي

إناث

471

200

ذكور

1,023

782

إناث

594

600

عدد الفصول التي تم بناؤها أو إعادة تأهيلها

عدد التالميذ المستفيدين من الفصول الجديدة التي شيدها الصندوق حسب
الفئات التالية
عدد المدرسين والمدرسات في التعليم النظامي الذين دربهم الصندوق بحسب
النوع اإلجتماعي

عدد الكوادر التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي

1,000
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الصحة
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع (حتى  31مارس )2016
وصل العد ُد اإلجمالي
ُ
تقارب  108.6مليون دوالر ،يستفي ُد منها مباشر ًة
إلى  1,217بكلفة تقديرية
حوالي  8ماليين شخص ( %64منهم من اإلناث) وتتولد عنها قرابة  2.3مليون
فرصة عمل.
ُ
ُ
إنجاز  1,116مشروعاً بكلفة تعاقدية
تم
تتجاوز  70.7مليون
من هذه المشاريعَّ ،
دوالر.
في إطار برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية الذي يهدف إلى خفض
نسبة الوفيات ونسبة المراضة لألمهات والمواليد ،تم خالل الربع األول من
العام الجاري ( )2016إنجاز  3مشاريع في محافظة الحديدة ركزت على دعم

البنية التحتية تمثلت في بناء وتجهيز وتأثيث مراكز لطوارئ التوليد األساسية
في مديريات اللحية والجراحي والخوخة ،استهدفت زماماً سكانياً من حوالي
 21,275نسمة.
ُ
الصندوق مشروعاً رابعاً هدف إلى بناء وتجهيز وتأثيث مركز
كما أنجز
األمومة والطفولة بحارة المغتربين بمديرية الحالي في محافظة الحديدة بحيث
يقدم خدمات الصحة اإلنجابية واألمومة والطفولة بما فيها خدمة التوليد...
باإلضافة إلى مشروع يهدف إلى تأهيل  8من الممرضين والممرضات من
عاملي قسم العالج الطبيعي بمستشفى سيئون بمحافظة حضرموت لمدة 10
أشهر في العالج الطبيعي لتقديم خدمات مالئمة ،عالوة على تدريب طبيب
على اهم المهارات في إطار تقديم الخدمات العالجية ذات العالقة.

مؤشرات قطاع الصحة
المنجز تراكمياً

حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها أو تم تجهيزها

102

100

عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها أو تم تجهيزها

69

50

2,058

2,000

المؤشر

عدد القابالت الالتي دربهن الصندوق

240

عدد قابالت المجتمع الالتي دربهن الصندوق
عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تم تدريبها من قبل الصندوق

عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تم تأهيلها من قبل الصندوق

مشروع تأهيل  40مساعد طبيب وتأهيل فنيي تمريض بذمار

ذكور

1468

1,125

إناث

901

750

ذكور

271

300

إناث

224

300
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الفئات ذات االحتياجات الخاصة
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  718بكلفة تقديرية
وصل العد ُد اإلجمالي
تقارب  38مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر
من  184,600شخص ( %39منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة
إنجاز  695مشروعاً
ُ
تم
 864,313فرصة عمل .من هذه المشاريعَّ ،
بكلفة تعاقدية تبلغ حوالي  28.2مليون دوالر.

التعليم الشامل والخاص

تم إنجاز  3مشاريع استهدفت تأهيل ودمج ً 127
طفال من ذوي اإلعاقة
السمعية والبصرية في المدارس العامة .وقد هدف المشروعان األول
والثاني إلى تعزيز برنامج الضعف البصري في المدارس الحكومية
في محافظتي إب وحضرموت من خالل تدريب  90أخصائياً اجتماعياً
ومعلماً من  30مدرسة بمديريات الظهار وجبلة والمشنة بمحافظة إب
على مفاهيم اإلعاقة البصرية ,فحص قياس البصر وطرق الوقاية من
اإلعاقة ,نظام اإلحالة ,وكيفية التعامل مع ضعاف البصر ,عالوة على
تنفيذ حملة توعية ومسح بصري للطالب في المدارس المستهدفة
وإجراء فحوصات طبية لـ 325طالباً ممن أظهر المسح وجود مشاكل
بصرية لديهم ظهر ,وتزويدهم بالمعينات البصرية.
وتمثـَّ َل ُ
هدف المشروع الثالث في دعم البرنامج التعليمي لجمعية أمواج
ً
العطاء للمعاقين ذهنيا بمديرية ذي سفال في محافظة إب من خالل
تدريب  15معلماً على طرق تعليم المعاقين ذهنياً ,البورتاج ,دراسة
الحالة ,إعداد الخطط الفردية والمهارات األساسية .

التأهيل المجتمعي

تم االنتهاء من إنجاز مشروعين ،تركزت أنشطة األول في تنفيذ مسح
سريع لألشخاص ذوي اإلعاقة في مديريات جبلة ,الظهار والمشنة
بمحافظة إب وذلك بغرض الوقوف على حجم اإلعاقة في المحافظة
وأسبابها تخلله إعداد استمارة المسح وتدريب  60باحثاً ،ومن ثم ورشة
عمل لنشر وتعميم نتائج المسح.

وشمل المشروع الثاني تدريب  25من عاملي وأعضاء لجنة التأهيل
المجتمعي في برنامج التأهيل المجتمعي بمدينة القاعدة في محافظة إب
على اإلدارة والمحاسبة ,االكتشاف المبكر والتأخر النمائي ,البورتاج
وتجهيز البرنامج بالتجهيزات المكتبية واإلدارية والمعدات واألدوات
ً
طفال
األولية للعالج الطبيعي ,وإجراء مسح أولي لإلعاقة لـ1437
وإجراء فحوصات طبية لألطفال الذين شملهم المسح واظهر وجود
إعاقات لديهم .

تنمية الطفولة المبكرة

تم خالل الربع األول  2016إنجاز مشروع هدف إلى تعزيز البرنامج
التعليمي لجمعية الطموح لذوي اإلعاقة الذهنية في مدينة إب بمحافظة
إب من خالل تدريب  38من العاملين في برنامج التدخل المبكر
الصحي والتعليمي في االكتشاف المبكر والبورتاج ودراسة الحالة ,
والمهارات األساسية.

الحماية

تم االنتهاء من تنفيذ مشروع هدف إلى دعم دار فجر األمل لرعاية
األيتام في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال في محافظة إب استهدف
ً 64
طفال يتيماً و 10من العاملين بالدار من خالل تدريب العاملين على
مفاهيم الرعاية البديلة  ,الدعم النفسي  ,حشد التمويل والتسويق ,الدمج
المجتمعي  ,إلى جانب تزويد الدار بألعاب خارجية وترفيهية لألطفال.

البناء المؤسسي

تم االنتهاء من مشروع هدف إلى تدريب  27من عاملي وأعضاء
الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة بمحافظة إب على االتصال
والتواصل وحشد التمويل.

مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة
المنجز تراكمياً
حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

أوالد

3,223

2,500

بنات

3,654

2,500

المؤشر
عدد األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

المياه واإلصحاح البيئي
قطاع ْي المياه واإلصحاح البيئي على ما يلي:
اشتملت األنشطة في
َ

قطاع المياه
نظراً للظروف التمويلية الصعبة التي يمر بها الصندوق منذ عام 2015
لم تتم الموافقة إال على مشروع واحد فقط خالل الربع األول ,2016

ُ
مي لمشاريع القطاع (منذ عام 1997
اإلجمالي
وبذلك يصل العد ُد
التراك ُّ
ُّ
وحتى نهاية شهر مارس  )2016إلى  2,301مشروع بكلفة تقديرية
تبلغ حوالي  431مليون دوالر( شاملة مساهمة المستفيدين البالغة 219

مليون دوالر تقريباً)َ ،ويُ َت َو َّق ُع ْ
أن يستفي َد منها استفاد ًة مباشر ًة قرابة
 4.14مليون شخص (نصفهم من اإلناث) ،وتنج ُم عنها فرص عمل
قدر بحوالي  9.1مليون يوم عمل .وقد تم إنجاز  1999مشروعاً
مؤقتة تُ َّ
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أما في المياه الجوفية ،فقد تم خالل الربع إنجاز  7مشاريع مياه،
المشاريع بمجملها  7خزانات و6
مصادرها مياه جوفية .وشملت هذه
ُ
وحدات ضخ و 93,200متر أنابيب و 1,321توصيله منزلية لخدمة
حوالي  8,600شخص ،ووفرت نحو  92,234فرصة عمل مؤقته.
وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع  1.38مليون دوالر (وهي
مساهمة الصندوق فقط).
واص ُل وحدة المياه مشاركتها في اجتماعات
التواصل مع الشركاء :تُ ِ

بكلفة بلغت  153.8مليون دوالر (وهي مساهمة الصندوق فقط) .
وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع
فرعي:
في القطاع الفرعي ،حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مسقوفة) ،تم
إنجاز مشروع واحد فقط في قرية الحرابية بعزلة بني علي (مديرية
أرحب ،محافظة صنعاء) ,بسعة تخزينية قدرها  1,000متراً مكعب
وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت  87,418دوالر لخدمة  337شخصاً,
َو َوفـَّ َر نحو  1,500فرصة عمل مؤقتة .وفي حصاد مياه األمطار من
ً مجموعة المياه واإلصحاح البيئي والنظافة «واش» (التي تنعقد
أسطح المنازل (خزانات منزلية) ،تم خالل الربع إنجاز  36مشروعا
شهرياً) ،كما توافي منسق المجموعة بالتقارير الشهرية حول إنجازات
ً
ُ
تحتوي على  4,326خزانا بسعة إجمالية قدرها تتجاوز 210,700متر الصندوق في هذا المجال.
مكعب ،وبمساهمة من الصندوق بلغت  3.67مليون دوالر لخدمة
 42,341شخصاً ,ووفر نحو  200,500فرصة عمل مؤقتة ،بينما بلغت
مساهمة المجتمع المحلي التقديرية حوالي  10.6مليون دوالر.

مؤشرات قطاع المياه
المنجز تراكمياً
حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

824,559

646,000

حجم المياه المحسنة المخزنة (متر مكعب)

3,118,810

2,240,000

حجم المياه غير المحسنة المخزنة (متر مكعب)

1,838,602

1,690,000

المؤشر
الحصول على الماء :عدد األفراد الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة

قطاع اإلصحاح البيئي
نظراً للظروف التمويلية الصعبة التي يمر بها الصندوق ،لم تتم الموافقة
اإلجمالي
على أي مشروع جديد خالل هذا الربع ,وبذلك يبقى العد ُد
ُّ
ُ
مي لمشاريع القطاع (منذ عام  1997وحتى نهاية شهر مارس
التراك ُّ
ُ
تتجاوز 46.1
 )2016كما كان سابقاً وهو  413مشروعاً بكلفة تقديرية
ويتوقع ْ
أن يستفي َد من هذه المشاريع نحو  3.63مليون
مليون دوالر،
ُ
شخص (نصفهم من اإلناث) ،وتنج ُم عنها حوالي  680الف يوم عمل.
ُ
تصل إلى  24.8مليون دوالر تقريباً
وقد تم إنجاز  368مشروعاً بكلفة
لخدمة  3ماليين شخص.

مشروع البنية التحتية (شبام/حضرموت) :يهدف هذا المشروع،
البالغة كلفته  5.2مليون دوالر ،إلى حماية مدينة شبام حضرموت
التاريخية ومبانيها الطينية من األضرار التي تنتج عن تسرب المياه
من شبكتـَ ْي المياه والصرف الصحي ،وإزالة التشوهات الناتجة عن
شبكتـَ ْي الكهرباء واالتصاالت المعلقتين في الهواء .وقد َ
بلغ مستوى
ُ
التنفيذ
اإلنجاز التراكمي لجميع المكونات حوالي  ،%96.3توقف بعدها
في مارس  2016بسبب توقف تمويل المشروع نتيجة الحرب التي
اندلعت في مارس .2015

ً
ُ
تخصصات مختلفة ،بحيث
مقاوال محلياً في
المشروع 147
وقد أهـَّ َل
ٍ
ُ
ُ
القطاع على  3قطاعات فرعية ،وهي إدارة المياه العادمة ،أصبحوا مؤهلين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمدن التاريخية على
ويشتمل
ُ
وإدارة المخلفات الصلبة ،والتدريب والتوعية .وقد تم في القطاع المستوى الوطني واإلقليمي والدوليَ .وي َّ
المبلغ الذي ذهب كأجور
ُقد ُر
الفرعي األخير ،خالل الربع ،إنجاز 9مشاريع تدريب وتوعية بتكلفة للعمال بحوالي  3.8مليون دوالر ،نجم عنه  231,325يوم عمل.
تعاقدية  85,474دوالراً ،استهدفت حوالي  49,500شخص ،ووفرت
ُ
المشاريع التسعة إلى تغيير
وتهدف
نحو  1,617فرصة عمل مؤقتة.
ُ
السلوك في استخدام الحمامات وغسل اليدين ومعالجة المياه في المنزل
للشرب.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي
المؤشر
الحصول على خدمات الصرف الصحي :عدد األفراد الذين تم تزويدهم بخدمة صرف صحي محسن
عدد المجتمعات المحلية التي تخلصت من ظاهرة الصرف المكشوف

المنجز تراكمياً

حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

246,044

265,000

782

240
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الزراعة والتنمية الريفية
ُ
ُ
تقارب
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  462بكلفة تقديرية
وصل العد ُد اإلجمالي
 58.4مليون دوالر ،يستفي ُد منها استفادة مباشرة حوالي  468الف شخص
( %45.5منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من  1.4مليون فرصة عمل .من
ُ
ُ
تقارب  25.8مليون دوالر.
إنجاز  363مشروع بكلفة تعاقدية
تم
هذه المشاريعَّ ،
في تدخالت المياه للزراعة تم إنجاز حاجز متعدد األغراض في منطقة جردان
محافظة شبوة سعته التخزينية  9آالف متر مكعب ،ويستفيد منه قرابة 2,800
شخص .وما يزال  29مشروعاً تحت التنفيذ (لم َّ
يتسن إنجازها بسب الظروف
الراهنة) بتكلفة تقديرية تبلغ نحو  9.9مليون دوالر ،وعدد المستفيدين
المتوقعين قرابة  66,250شخصاً ...وكذا  8مشاريع موافق عليها بتكلفة تقديرية
أن يستفيد منها حوالي  12ألف شخص (لكن لم َّ
 2.1مليون دوالر يتوقع ْ
يتسن
المضي في تنفيذها نظراً النعدام التمويل).
أما في مجال دعم األنشطة الزراعية والحيوانية ،فنظراً لألوضاع الراهنة
وشحة التمويل ،ما زال  20مشروعاً تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية  1.2مليون
دوالر وكذا مشروعين موافق عليهما بتكلفة  46الف دوالر يتوقع ْ
أن يستفيد
منها جميعاً أكثر من  15,770مزارعاً.

البرنامج التجريبي لالدخار واإلقراض

النساء والرجال ،وذلك من خالل أهداف فرعية تتمثل في تشجيع عملية
االدخار وتراكم األموال وتشغيلها ذاتياً ،وتشجيع ثقافة االدخار واإلقراض
ً
فضال عن إدخال سلوكيات
واالعتماد الذاتي في أوساط المجتمعات الريفية،
جديدة لمنخفضي الدخل من األسر الفقيرة ،وزيادة مشاركة المرأة في العملية
اإلنتاجية للنهوض بالواقع الزراعي واالقتصادي ،وكذا تأسيس وتطوير
مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
ُ
تراكمياً ،تم تكوين  202مجموعة ادخار وإقراض ،بلغ عدد أعضائها  6آالف
(من كال الجنسين).
وخالل الربع ،تم متابعة المجموعات مكتبياً وميدانياً ،حيث شكل فريق مكون
من وحدة المنشآت الصغيرة واألصغر ووحدة الزراعة وكذلك من المؤسسات
اإلقراضية لزيارة  14مجموعة تم اختيارها عشوائيا في محافظتي المحويت
والحديدة بغرض االطالع وإجراء تقييم أولي لوضع تلك المجموعات .ومن
ُج َد َّ
أن كافة المجموعات ما زالت تعمل وتمارس عملها بجدية
خالل الزيارة و ِ
لمشاريع تنموي ٍة.
وبعضها لديها أنشطة إقراضية
َ

برنامج النحل

تم تنفيذ  15دورة تدريبية في مجال تربية وأساسيات النحل ضمن مشروع
تدريب  400نحال ريفي في مديريتي العشة وصوير (محافظة عمران).

يهدف البرنامج إلى تمكين المجتمعات المحلية ،مستهدفاً ُ
األ َسر الفقيرة من

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية
المنجز تراكمياً

حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

3,695,018

3,000,000

إجمالي مساحة األراضي التي تروى من مصادر المياه (هكتار)

998

2,000

إجمالي مساحة األراضي والمدرجات المؤهلة (هكتار)

318

600

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

المياه للزراعة بمديرية جبل راس-الحديدة
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التدريب والدعم المؤسسي
ُ
ُ
قطاع ْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات
التدخالت في
تهدف
َ
من خالل التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق من
االستشاريين ،واللجان المجتمعية ،وصغار المقاولين ،والفنيين ،والسلطات
المحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات الحكومية ...الخ ،والذين
ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من
الفقر.

(منظمة الغذاء العالمي ،كير ،أوكسفام) ،والتي بلغ عددها  73نشاطاً بتكلفة
قدرها حوالي  278.6مليون ريال ،وشملت تنفيذ أعمال بين منظمات تنموية
وأطر مجتمعية في مجال الطرق والصرف الصحي التام بقيادة المجتمع.
وبذلك يكون اإلجمالي العام التقديري لتكلفة أنشطة التمكين خالل الربع مبلغ
ُ
يقارب  1.3مليار ريال.

َ
وصل العد ُد اإلجمالي التراكمي لمشاريع
وحتى نهاية الربع األول ،2016
ُ
تقارب  27.8مليون دوالر ،يُتوقع أن
قطاع التدريب إلى  1,049بكلفة تقديرية
يستفي َد منها حوالي  163,600شخص ( %38منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها
قرابة  405,500يوم عمل .وقد تم إنجاز  956مشروعاً بكلفة تباغ حوالي 14.8
مليون دوالر.

منظمات غير حكومية
نفذ الصندوق أعمال تقييم للمنظمات واألفراد والتكوينات المجتمعية مثل لجان
التنمية وما قامت به ،باإلضافة إلى متابعة أنشطة منظمات غير حكومية كان
قد دعمها الصندوق ووجد أنها تساهم (أي هذه الجمعيات) في تقديم خدمات
إغاثية وتنموية ،مثل جمعية سد مأرب التي قامت بتوزيع مواد إيوائية لألسر
النازحة في محافظة مأرب ...باإلضافة إلى تنفيذ مشروع االستجابة الطارئة
واإلصحاح البيئي في محافظة البيضاء.

بينما بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع قطاع الدعم المؤسسي  660بكلفة
ُ
تقارب  41مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها حوالي 836,549
تقديرية
شخصاً ( %47.6منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  925,632يوم عمل .وقد كما نفذت جمعية ينابيع عدن (وهي إحدى الجمعيات التي تم تدريبها من
ِقبَل فرع الصندوق في عدن) مشروع بناء محطات صغيرة توضع فيها
ُ
تتجاوز  20.6مليون دوالر.
تم إنجاز  597مشروعاً بكلفة
ً
برنامج التمكين للتنمية المحلية
شملت أنشطة التمكين خالل الربع ما يلي:
مبادرات ذاتية :بلغ عددها حوالي  91مبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 25.83
مليون ريال .وتنوعت هذه المبادرات ،حيث شملت تحسين ورصف طرق،
وشق مداخل طرق للقرى ،وبناء خزانات مياه ،وتنظيف ِب َرك ،وترميم
وإضافة فصول دراسية ،وفتح فصول محو أمية ،وحفر آبار لمياه الشرب،
وتأسيس صناديق ُ
تكافل ،وبناء حمامات لمساجد.

كما جرى تنفيذ أعمال إغاثية ،بلغ عددها  110أنشطة بتكلفة قدرها 716.34
مليون ريال ،وتمثلت بحصر وجمع بيانات عن النازحين وتوزيع سالل
ً
فضال عن المشاركة في تنفيذ أعمال/أنشطة منفذة من جهات أخرى
غذائية...

برادات ضخمة كسبيل لمياه الشرب في محافظتـَ ْي عدن ولحج .وتم أيضا،
وبتمويل من جمعية النجاة الكويتية ،تجهيز مكتبة في مدرسة العيدروس (في
مديرية صيرة ،محافظة عدن) من أجل تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب
والتشجيع على القراءة.
برنامج روافد
واصل الصندوق عملية المتابعة لخريجي البرنامج ،وقد تبين َّ
أن عدداً منهم
حصل على فرص عمل قصيرة وطويلة مع عدد من مؤسسات ومنظمات
ً
فضال عن قيام متطوعين
المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في اليمن،
منهم بتنفيذ مبادرات لتأسيس جمعيات خيرية ودعم المرضى ومساعدة
النازحين.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي
المنجز تراكمياً
حتى  31مارس

المستهدف في
المرحلة الرابعة

3990

1,500

ذكور

887

2,500

إناث

702

1,500

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

4,893

1,500

عدد األفراد واإلستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق في مهارات تحفيز المشاركة المجتمعية

6,482

3,000

عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

55

90

عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

50

90

1,832

2,500

المؤشر

2016

عدد مجالس القرى التي تمارس أعمالها بفعالية
عدد المتطوعين الشباب الذين دربهم الصندوق في مجاالت مختلفة (حسب
النوع اإلجتماعي)

عدد التجمعات المجتمعية التي دعمها الصندوق
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برنامج التدخل المتكامل

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

ُ
تقارب
بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج  339بكلفة تقديرية
 31.6مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها استفادة مباشرة حوالي  316الف
شخص ( %51منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من  784,200يوم عمل .وقد
ُ
تقارب  15.3مليون دوالر.
تم إنجاز  252مشروعاً بكلفة
وخالل الربع تم التواصل مع ضباط البرنامج في الفروع بخصوص متابعة
عملهم في العزل ،ورفع تقارير باألنشطة التي نفذوها ،وإعداد التقارير
الخاصة بالبرنامج ،ومتابعة تنفيذ األنشطة االقتصادية والزراعية المتعلقة
بالثروة الحيوانية وتربية النحل في عزلة بني نشر (حجة) ،وعزلة وادعة
(عمران).
وفي هاتين العزلتين أيضاً ،باإلضافة إلى ُع َزل المتينة (الحديدة) ،تم خالل
الربع متابعة لجان التنمية في التدخل المتكامل (والتي كان الصندوق قد دعمها
أيضاً) ،وتبين َّ
أن هذه اللجان ساهمت في األعمال اإلغاثية واإليوائية وتنفيذ
أنشطة تنموية ،حيث قامت بحصر النازحين وتقديم الكشوفات الخاصة بهم
لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية ،دعم ومساعدات للنازحين وكذا
حصر األسر الفقيرة المتضررة من األحداث.
كما تم في عزلة المتينة إدخال تجربة الطاقة الشمسية ونظام الزراعة المحمية،
وقام المرشدون البيطريون بمعالجة الحيوانات ,واالستالم النهائي لمدرسة في
نفس العزلة .وفي قطاع المياه ،قامت اللجنة التنموية في عزلة وادعة بإنشاء
خزانـَ ْي مياه بالتعاون بين األهالي.
أما في ميفع بروم (حضرموت) ،فقد اتضح من خالل المتابعة قيام النساء
العامالت في المالحات بصيانة وإعادة تشغيل المالحات.

المؤشر
التعليم :عدد الفصول الدراسية

المنجز تراكمياً
حتى  31مارس

2016
75

الماء :سعة التخزين (م)3

39,150

الماء :إعادة تأهيل اآلبار

74

شبكة الماء
الوحدات الصحية

3

الطرق (كم)

17

عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

2200

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

1506

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق (ذكور/
إناث)

554

أيام التنمية يدعمها مجتمعات عزلة األثلوث بمديرية وصاب العالي بذمار ضمن برنامج التدخل المتكامل

التراث الثقافي
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع ( 31 – 1997مارس
ص َل العد ُد اإلجمالي
َو َ
َّ
ُ
تتجاوز  66مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن
 )2016إلى  285بكلفة تقديرية
تم
تتولد عنها أكثر من  2.5مليون فرصة عمل .من هذه المشاريعَّ ،
ُ
ُ
تقارب  38.2مليون دوالر.
إنجاز  237مشروعاً بكلفة تعاقدية

مشروع ترميم جامع األشاعر

من أقدم وأهم المعالم األثرية والمعمارية اإلسالمية في اليمن ،والذي
أسسه الصحابي أبو موسى األشعري في العام الثامن للهجرة (القرن
السابع الميالدي) .وقد تعرض المبنى ومرفقاته للزحف العمراني،
وتضرر بشكل كبير ..وهو السبب الذي استدعى تدخل الصندوق
االجتماعي إلنقاذ هذا ال َمعْلَم األثري الهام.

وقد تم ،في الربع األول من عام  ،2016الموافقة على مشروع لمواصلة
ً
يُعتبر
ُ
جامع األشاعر في مدينة زبيد التاريخية (محافظة الحديدة) واحدا دعم أعمال الترميم للجامع بكلفة  194ألف دوالر.
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مؤشرات قطاع التراث الثقافي
المنجز تراكمياً

حتى  31مارس 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

1,285

510

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

297

190

المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة عليها

50

50

المؤشر
البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

برنامج األشغال كثيفة العمالة
ُ
تشتمل أنشطة هذا البرنامج على مشاريع برنامج النقد مقابل العمل،
وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
تمت الموافقة – خالل الربع األول من عام  – 2016على  10مشاريع
أن يستفيد منها َ
بكلفة تقديرية تزيد على  2.4مليون دوالر ،يُتوقع ْ
مباشر ًة
حوالي  14ألف شخص ( %50منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها حوالي
 166ألف يوم عمل.
وبذلكُ ،
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  839بكلفة
يصل العد ُد اإلجمالي
ُ
تقارب  174مليون دوالر ،يستفي ُد منها حوالي  1.3مليون
تقديرية
شخص ( %49منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من  14.8مليون
ُ
إنجاز  636مشروعاً بكلفة تعاقدية
تم
فرصة عمل .من هذه المشاريعَّ ،
ُ
تقارب  102.4مليون دوالر.
ُ
التراكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج أكثر من
وقد بلغ العدد
 0.2مليون أسرة.

وخالل الربع األول من عام  ،2016تم عقد اجتماع مع لجنة الطوارئ
في مدينة صعدة ومدير مديرية مدينة صعدة والمجلس المحلي ومدير
مكنب التخطيط بالمحافظة ،إضافة إلى االجتماع مع جمعية «أبناء
محافظة صعدة» بهدف مناقشة إمكانية تنفيذ مشروع لتشغيل العمالة

النقد مقابل العمل في منطقة شعب الشرف – م.الحصين – جرباء – ذمار

واألسر الفقيرة والنازحة من مختلف مديريات محافظة صعدة في
مشروع خدمي مثل رصف جوانب الطرق واستكمال الحوائط ورفع
المخلفات.

َو ُع ِقدَت كذلك اجتماعات عمل في فروع صنعاء وذمار وإب لـ25

جمعية ،وذلك بهدف تأهيلها للعمل مع البرنامج في مجال تدريب
المستفيدين على المهارات الحياتية .كما تم تنفيذ ورش عمل في فروع
عدن والحديدة وعمران استهدفت  56مهندساً وفنياً مقيماً بمشاريع
البرنامج بهدف بناء قدراتهم في مجال اإلدارة الميدانية وآلية التنفيذ
واإلشراف والمتابعة لمشاريع البرنامج ،وتوضيح الدروس المستفادة
في المراحل السابقة.
كما ُع ِقدت لقاءات مع مدراء مديريات الجعفرية وكسمة (محافظة
ريمة) وحيس وجبل رأس وبيت الفقيه (الحديدة) بهدف توضيح أهداف
البرنامج وآلية العمل في المشاريع التي سيتم تنفيذها ،وذلك كي تكون
السلطات المحلية في المديريات شريكاً
ً
فاعال لحل أية إشكاليات قد تطرأ
أثناء تنفيذ المشاريع.
وتم تدريب اللجان المجتمعية ألربعة مشاريع (مشروع بيت العري/جبل
عيال يزيد  +مشروع قف وذو هديان/العشة +مشروع القمحي /شهارة)
حول آلية عمل البرنامج والمهام المناطة بهم خالل تنفيذ المشروع .كما
ُعقد لقاء تعريفي مع السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى بهدف
التعريف بالبرنامج وتوضيح آليته في الترشيح واالستهداف وآلية تنفيذ
المشاريع.

10
وقام الصندوق (بمشاركة منظمات المجتمع المدني) بتدشين التدريب
في المهارات الحياتية والتوعية بمخاطر سوء التغذية وأضرار
القات في مشروعي تأهيل وحماية قنوات الري والبرك التجميعية
لقرية رضحين والقرى المجاورة لها ،والريدة وقصيعر (حضرموت)
أراض
ومشروع إنشاء خزانات مياه وحفر وتأهيل آبار واستصالح
ٍ
زراعية لقريتـَ ْي سرهين وعورة في حديبو (سقطرى) .وقد استهدف
التدريب  324شخصاً (من كال الجنسين) .وجرى كذلك تدشين أعمال
طوعية في مشروع إنشاء خزانات مياه وحفر وتأهيل آبار واستصالح
ً
األهالي––رجاال ونساءً ،وحتى
أراض زراعية في القريتين ،حيث قام
ٍ
األطفال ،باإلضافة إلى المتدربين على المهارات الحياتية وبإشراف
الضابط المجتمعي والفني بالبرنامج وفريق مؤسسة سبره االجتماعية
التنموية المنفذة––قاموا بتنظيف خور وشواطئ منطقة سرهين من
المخلفات البالستيكية ومقالب القمامة وجمع المخلفات ووضعها في
أكياس قمامة مخصصة ونقلها إلى المقلب المخصص لذلك.
وتم أيضاً تنفيذ عدة ورش عمل في محافظتـَ ْي أرخبيل سقطرى وتعز،

استهدفت مهندسين ومحاسبين واستشاريين مجتمعيين في فرق التوعية
المجتمعية ،وذلك بهدف اطالعهم على التحديثات الجديدة في آلية
تنفيذ البرنامج وبناء قدرات المتدربين في مجال اإلدارة الميدانية وآلية
اإلشراف والمتابعة.
الصندوق أيضاً في اجتماع مع منظمة اليونيسف ْ
ُ
إلطالعهم
وشارك
على معايير اختيار األسر المستفيدة من مشاريع البرنامج في مديريتـَ ْي
المظفر والقاهرة (تعز).

قطاع الطرق
خالل الربع لم تتم الموافقة على أي مشروع جديد ،لكن تم استكمال تنفيذ
ُ
التراكمي
 4مشاريع بكلفة  0.8مليون دوالر .وبذا يصل العد ُد اإلجمالي
ُ
تقارب
للمشاريع المنجزة )منذ  744 )1997مشروعاً بكلفة تعاقدية
 136.7مليون دوالر.

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل
المنجز تراكمياً

المؤشر

حتى  31مارس 2016

المستفيدون المباشرون :عدد اإلفراد المستفيدين من البرنامج في المناطق الريفية (المشاريع بعيدة المدى)
المستفيدون المباشرون :عدد اإلفراد المستفيدين من
البرنامج (المشاريع قصيرة المدى) حسب المناطق (ريف/
حضر)

697,109

ريف

697,109

900,000

حضر

422,517

416,900

1,119,626

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

المستهدف في
المرحلة الرابعة

2.625m

ريف

9,608,000

13.13m

حضر

1,860,634

2.64m

اإلجمالي

11,468,948

المستفيدون غير المباشرون :عدد اإلفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

279,906

260,000

األراضي :المساحة اإلجمالية لأل راضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها (هكتار)

4,527

4,980

نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور ()%

0.70

%60

مؤشرات قطاع الطرق
المؤشر

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

سبتمبر
2015

حتى  31مارس 2016

المنجز تراكمياً

المستهدف في
المرحلة الرابعة

1,72310

1,194

1,300
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
ً
أوال – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
ريال (أي ما يعادل حوالي  1.43مليون دوالر) لمواصلة تقديم خدماته
تحسنت الظروف األمنية في اليمن نوعاً ما خالل الربع األول من عام المالية ألصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر.
وخف تأثيرها ً
َّ
قليال على الوضع المؤسسي والمالي الدعم الفني لتطوير األنظمة اآللية للبرامج والمؤسسات
 2016عن سابقتها
لمؤسسات وبرامج التمويل الصغير واألصغر من حيث حدوث تحسن واصلت الوحدة تقديم الدعم لبرنامج االتحاد للتمويل األصغر في أبين
نسبي في تحصيل القروض المتأخرة ،تحسن المؤشرات واألرقام في إعادة وتهيئة وتشغيل سرفرات بعض فروع البرنامج .كما تم تطوير
ْ
بشكل عام ،والحفاظ على الموظفين ،تنامي اإلقراض (وإن كان بشكل مركزية قواعد البيانات في البرامج والمؤسسات بنظام معين لتتبُّع
المرحلة،
متطلبات
بطيء وحذر) ،إدخال منتجات إقراض تتماشى مع
محفظة القروض .كذلك قامت الوحدة بتطوير النظام اآللي لصندوق
والحصول على تمويالت جديدة من الصندوق االجتماعي للتنمية .من الضمان .خضع نظام الوحدة اآللي لعدة تطويرات منها تطوير مكون
جهة أخرى ما زالت الظروف الراهنة تحد من انتشار المؤسسات إعادة جدولة القروض واإلعفاء .كما قامت الوحدة بتحليل دليل عملياتها
ً
مستقبال عكسه في النظام اآللي للوحدة.
والبرامج في مساعيها الطموحة الرامية إلى تقديم خدماتها المالية ليتم
ألصحاب األنشطة المدرة للدخل .هذا وما زالت البرامج والمؤسسات
مستمرة في التخطيط واتخاذ كافة اإلجراءات المالية واإلدارية الالزمة الزيارات الميدانية لبرامج ومؤسسات التمويل األصغر
والتي من شانها المساعدة في التعامل مع األوضاع الراهنة وما قد
تواصل وتنفيذ زيارات ميدانية
استمرت وحدة المنشآت في أنشطة
ُ
ً
مستقبال من تطورات طارئة .ارتفعت محفظة القروض النشطة
يحدث
للمتابعة المستمرة لعدد من برامج ومؤسسات التمويل األصغر لمناقشة
ً
لدى البرامج والمؤسسات قليال عن نهاية عام  2015من  6,741مليار التحديات واستكشاف الفرص وتبادل المعارف ،وللتباحث في متطلبات
ريال لتصل إلى  6,806مليار مع نهاية مارس  .2016وبهذا توقف تمويل تلك البرامج والمؤسسات ،واالستفادة من تجارب اآلخرين في
تدهور حجم محفظة قطاع التمويل األصغر ،إال أن نسبة المخاطرة الخدمات البنكية على التلفون الجوال .كما تم تنفيذ زيارة كل من الحديدة
زادت ً
قليال من  %24إلى  %25.7بسبب تنامي اإلقراض خالل الفترة بعد والمحويت لالطالع على الجدوى من إنشاء مشروع مجاميع اإلقراض
انخفاضات مستمرة طوال العام الماضي .ومع نهاية الربع انخفض عدد واالدخار في القرى والتعرف على عينات من الفئات المحتمل استهدافها.
العمالء النشطين من كال الجنسين إلى نحو  88,415بعد أن كان العدد
شركة األوائل للتمويل األصغر (تعز)
في نهاية 2015م 93,199بينما ارتفع عدد َّ
المدخرين النشطين بشكل
ملفت من 509,590مدخراً ومدخرة في نهاية 2015م إلى  592،541مع رغم األزمة التي تمر بها الشركة في ظل الوضع األمني واإلنساني
الصعب الكارثي في مدينة تعز إال أنه ومنذ اندالع االشتباكات المسلحة
نهاية مارس  .2016ويعكس ذلك االهتمام المتزايد لدى عامة الجمهور
في تامين مدخراتهم في ظل الظروف الراهنة .المزيد من التفاصيل بالمدينة في أبريل من العام الماضي وحتى نهاية مارس  2016تمكنت
الشركة من تحصيل قرابة  20.25مليون ريال ( 81ألف دوالر تقريباً)
موضحة في جدول البرامج والمؤسسات الملحق بهذا التقرير.
من الميدان ،وذلك من أصل محفظة قروض بلغت في بداية الحرب
تركز عمل الوحدة خالل هذا الربع على استكمال المشاريع المدرجة
حوالي  85مليون ريال .ويُعتبر هذا إنجازاً في ظل توقف جميع
في خطة عامي  ،2016-2017واستكمال رفع عدد من المقترحات المؤسسات والبرامج عن العمل في تعز بسبب الحرب.
للمانحين بهدف تنشيط وإحياء قطاع التمويل الصغير واألصغر باليمن
ُ
تشمل
ومساعدته على النهوض مجدداً ،كما تم طرح مبادرات جديدة
ً
إنشا َء صندوق تكافلي لتعويض البرامج والمؤسسات التي تضررت ثانيا  -شبكة اليمن للتمويل األصغر
بسبب األوضاع في البالد ،وصندوق آخر يغطي المخاطر المتعلقة منتج التأجير التمويلي :قامت الشبكة أواخر شهر مارس 2016
بأنواع وفئات معينة من القروض .كما تم إعادة جدولة التمويالت
بإجراء ثالث حلقات نقاشية ،تم خاللها استعراض منتج التأجير
للبرامج والمؤسسات ،وتنشيط مبادرة الحياة الكريمة ،وصرف بعض
التمويلي والذي قامت الشبكة بتطويره بالتعاون مع مجتمعات منظمة
المنح الخاصة بالدعم الفني.
عالمية (جلوبال كميونيتيز) .سيستمر العمل في تنفيذ خطة المنتج حيث
تمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
يستهدف دراسة حالة  100شاب وشابة لمعرفة احتياجاتهم وتوجهاتهم،
يعتبر الصندوق الممول الرئيسي لوكالة تنمية المنشآت حيث تم تمويلها وما هي األدوات أو المعدات ومنتجات التمويل الالزمة لتمكينهم من
البدء بمشاريعهم الصغيرة وتنميتها.
خالل الربع األول من عام 2016م بـ 125مليون ريال ( 500ألف
دوالر) مقدمة من البنك اإلسالمي للتنمية كجزء من تمويل مشروع المرحلة الثانية من مشروع المعرفة المهنية والقرائية
سالسل القيم ودعم المزارعين.
( :)VOLIPبدأت الشبكة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المعرفة
المهنية والقرائية ( )VOLIPوالذي تمثل مرحلة التدريب وبناء القدرات
تمويل برنامج آزال للتمويل الصغير واألصغر اإلسالمي
للمستهدفين وهذه المرحلة لها مكونين رئيسيين األول التدريب النوعي
قام الصندوق مع منظمة سول للتنمية بالتوقيع على  3اتفاقيات اتفاقية للمستهدفين حول المهن والحرف والذي تنفذه مراكز التدريب المعتمدة
لتمويل محفظة قروض برنامج آزال بمبلغ إجمالي قدره  350مليون لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ،والثاني تدريب المستهدفين حول
المشروعات الصغيرة وريادة األعمال والذي تنفذه الشبكة أيضاً.
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عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة خالل الربع األول ( 2016حسب القطاع)
القطاع

عدد المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

المستفيدون المباشرون
اإلجمالي نسبة اإلناث ()%

اجمالي العمالة
المؤقتة المقدرة

التدريب

3

160,266

160,266

150

50

405

التعليم

18

3,452,743

3,452,743

8,756

85

148,159

المنشآت األصغر

3

2,562,067

2,562,067

16,568

46

12,354

المياه

1

36,000

36,000

637

52

10

النقد مقابل العمل

10

2,443,886

2,443,886

13,987

50

165,948

اإلجمالي

35

8,654,962

8,654,962

40,098

%56

326,876

عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع األول 2016
وكلفتها التقديرية (حسب المحافظة)
عدد
المشاريع

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

النسبة
المئوية
()%

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية
حتى نهاية الربع األول ( 2016حسب القطاع)
عدد
المشاريع

المتعاقد (دوالر)

1

86,090

86,090

1.0

البيئة

369

25,000,392

2

235,088

235,088

2.7

التدخل المتكامل

252

15,258,249

9

5,658,169

5,658,169

65.4

التدريب

956

14,776,205

االمانه

1

35,972

35,972

0.4

التعليم

4,831

571,462,060

البيضاء

3

75,554

75,554

0.9

الدعم المؤسسي

597

20,643,471

الجوف

1

7,487

7,487

0.1

الزراعة

363

25,762,965

الحديده

3

827,427

827,427

9.6

الصحة

1,116

70,726,319

المحويت

2

32,291

32,291

0.4

الطرق

744

136,672,490

المهره

2

210,588

210,588

2.4

حجة

3

74,184

74,184

0.9

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

695

28,231,661

حضرموت

1

247,000

247,000

2.9

المنشآت األصغر

178

29,593,795

ذمار

1

138,286

138,286

1.6

المنشآت الصغيرة

32

6,815,998

ريمه

2

509,481

509,481

5.9

الموروث الثقافي

237

38,169,692

صعده

1

53,422

53,422

0.6

المياه

1,961

150,559,175

صنعاء

1

40,363

40,363

0.5

عدن

1

40,700

40,700

0.5

النقد مقابل العمل

636

102,379,996

عمران

1

382,860

382,860

4.4

خدمات األعمال

68

9,834,665

اإلجمالي

35

8,654,962

8,654,962

%100

13,035

1,245,887,133

المحافظة
اب
أرخبيل
سقطرى
أكثر من
محافظة

القطاع

اإلجمالي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع األول ( 2016حسب المحافظة)
عدد المشاريع

التكلفة التقديرية (دوالر)

مساهمة الصندوق التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

المحافظة
اب

1,411

203,321,410

169,806,695

143,694,489

ابين

343

67,666,486

55,918,868

40,543,107

أرخبيل سقطرى

54

6,352,214

6,117,509

5,902,604

االمانه

711

108,804,213

103,417,919

88,532,675

البيضاء

312

40,053,555

35,570,911

30,580,793

الجوف

160

19,340,879

18,521,478

14,537,087

الحديده

1,249

186,126,540

180,623,562

147,375,656

الضالع

295

49,617,730

43,450,925

33,909,096

المحويت

437

61,183,341

53,460,250

43,723,238

المهره

109

8,827,398

8,327,642

7,045,631

تعز

1,807

280,826,743

206,998,003

178,482,937

حجة

1,189

167,472,794

149,607,301

119,645,495

حضرموت

684

79,436,447

76,808,886

60,247,226

ذمار

982

132,120,004

104,211,367

92,224,626

ريمه

365

58,197,932

37,131,031

35,584,944

شبوه

305

33,390,460

32,095,542

27,100,023

صعده

355

56,632,886

55,588,581

48,086,937

صنعاء

544

67,241,630

62,769,030

51,272,823

عدن

326

48,373,760

45,827,504

36,519,763

عمران

931

126,451,101

112,298,575

94,707,576

لحج

730

118,658,257

89,526,155

75,374,943

مارب

129

12,095,465

11,538,118

10,229,603

أكثر من محافظة

1,299

126,706,266

124,924,763

84,789,118

اإلجمالي

14,727

2,058,897,513

1,784,540,616

1,470,110,388
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع األول ( 2016حسب القطاع)

عدد المشاريع

التكلفة التقديرية (دوالر)

مساهمة الصندوق التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

القطاع الرئيسي

البيئة

411

46,013,381

39,691,148

35,391,146

التدخل المتكامل

339

31,588,005

26,252,217

19,606,943

التدريب

1,049

27,757,223

27,718,622

17,188,643

التعليم

5,295

766,203,933

741,446,572

623,429,689

الدعم المؤسسي

660

40,973,573

38,232,459

22,343,546

الزراعة

462

58,398,627

53,738,044

36,223,753

الصحة

1,217

108,592,309

105,777,906

85,131,517

الطرق

845

193,453,046

187,309,383

155,748,630

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

718

37,945,828

37,191,932

29,286,966

المنشآت األصغر

198

50,489,252

50,326,150

36,889,997

المنشآت الصغيرة

33

8,982,031

8,981,031

6,945,998

الموروث الثقافي

285

66,019,877

65,280,471

52,586,731

2,294

430,568,037

211,524,374

192,459,968

النقد مقابل العمل

839

173,882,246

173,040,164

141,080,846

خدمات األعمال

82

18,030,143

18,030,143

15,796,013

14,727

2,058,897,513

1,784,540,616

1,470,110,388

المياه

اإلجمالي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية الصندوق
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع األول ( 2016حسب القطاع)

القطاع

عدد
المشاريع

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة
الصندوق
التقديرية
(دوالر)

المتعاقد
(دوالر)

المستفيدون المباشرون
المتوقعون

المستفيدون غير
المباشرين المتوقعون

إجمالي
العمالة
المؤقتة
المقدرة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

البيئة

411

46,013,381

39,691,148

35,391,146

1,811,807

1,806,736

205,476

203,002

1,385,173

التدخل المتكامل

339

31,588,005

26,252,217

19,606,943

154,334

161,462

110,961

114,028

784,207

التدريب

1,049

27,757,223

27,718,622

17,188,643

101,538

62,038

446,669

478,113

405,500

التعليم

5,295

766,203,933

741,446,572

623,429,689

1,547,095

1,322,868

1,631,966 1,919,023

25,121,678

الدعم المؤسسي

660

40,973,573

38,232,459

22,343,546

438,695

397,854

326,384

290,609

925,632

الزراعة

462

58,398,627

53,738,044

36,223,753

255,154

212,634

470,069

368,395

1,428,257

الصحة

1,217

108,592,309

105,777,906

85,131,517

2,858,109

5,011,114

905,515

1,756,137

2,299,513

الطرق

845

193,453,046

187,309,383

155,748,630

2,225,326

2,202,830

844,758

835,484

8,951,326

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

718

37,945,828

37,191,932

29,286,966

112,070

72,549

68,482

52,431

864,313

المنشآت األصغر

198

50,489,252

50,326,150

36,889,997

80,562

332,397

508,715

1,377,578

185,691

المنشآت الصغيرة

33

8,982,031

8,981,031

6,945,998

18,434

22,101

60,129

44,866

17,828

الموروث الثقافي

285

66,019,877

65,280,471

52,586,731

210,865

185,038

109,306

83,393

2,514,479

2,294

430,568,037

211,524,374

192,459,968

2,038,356

2,055,464

160,002

140,633

8,847,681

النقد مقابل العمل

839

173,882,246

173,040,164

141,080,846

658,538

641,523

991,111

1,043,679

14,822,440

خدمات األعمال

82

18,030,143

18,030,143

15,796,013

67,813

26,942

97,017

69,619

3,757

14,727

2,058,897,513

1,784,540,616

1,470,110,388

المياه

اإلجمالي

اإلجمالي يشمل  219مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

8,489,933 7,223,617 14,513,550 12,578,696

68,557,475

قصة نجاح خالل الحرب

َ
والعمل وفوائدَ أخرى
والغذاء
الماء
يؤمن
النقد مقابل العمل في رازح ِّ
َ
َ
يسود الفقر نسبة  %91من سكان قريتـَ ْي الثواهر وبني حذيفة في
مديرية رازح بمحافظة صعدة ،حيث ال يملك األهالي مصادر
دخل ثابتة .وقد داهمت المنطقة وال زالت عدة صدمات مناخية
عرضتها للضعف الشديد ،وتحد وعورة
وسياسية واقتصادية َّ
الجبال من حركتهم طلباً للرزق أو النزوح.

ونتيجة لذلك وفر الصندوق فرص عمل مؤقتة مدرة للدخل،
ووضع أولوية لألرامل ،خاصة في ظل هذه األوقات الحرجة
التي تعيشها المنطقة والبالد ككل .وأوجد المشروع فرص عمل
ُ
يتجاوز  20ألف يوم عمل ،منها حوالي  3آالف لإلناث.
بإجمالي
كما كان للمشروع فوائد ثانوية ،مثل قيام المشاركين في العمل
بالمشروع بشراء أصول مختلفة الستثمارها ،والعيش في استقرار
اقتصادي يضمن تأمين أهم االحتياجات األساسية بشكل مستدام.
فقد قام المشاركون بشراء  50من األغنام و 10عجول و 6مكائن
خياطة و 17جهاز تكسير صخور (كمبريشن(.

وقد اشتدت حدة الفقر هناك نتيجة الحروب الست التي مرت بها
المحافظة ،وبسبب موجة الجفاف أيضاً ،ليعانوا من فقر غذائي
ملحوظ وانخفاض عدد المواشي ...ويظل األهالي بدون أعمال
بعد أن أغلقت سبل الرزق في وجوههم.
كما عانى األهالي كثيراً
من أجل الحصول على مياه الشرب نتيجة وقامت فرق الصندوق بحمالت توعية مركزة لحث المستفيدين
ً
الجفاف لتقطع النساء طرقا وعرة مسافة ساعة عن القرية من أجل على استغالل عائدهم المادي من العمل بالمشروع في تحسين
ً
الحصول على  20لترا من الماء .وقد عبر صالح علي جابر قاسم الوضع الغذائي وتنويع الغذاء ألسرهم ،باإلضافة إلى شراء
ً
مستقبال على األسر ،وتمكنها من
عن معاناتهم بقوله(( :تاعبين ما في ماء ،نروح للماء من الغيل أصول إنتاجية تدر الدخل
على مسافة ساعة ونسارب من الساعة  2الفجر ،وتحصل كل االستقرار وتأمين احتياجاتها األساسية بشكل مستدام.
أسرة  20لتر ،وعندنا ما بش طريق والماء فوق الحريم والحمير وقد عبر عن ذلك المستفيد صالح جابر قاسم ،حيث قال“ :استفدنا
على مسافات بعيدة((.
من الدفعة األولى أنا وإخوتي وعيالي في شراء مواد غذائية للبيت
ً
واستجابة لتلك الظروف المركبة القاسية ،تدخل الصندوق وكمبريشن للعمل في تأجيره مقابل األجرة”.
بمشاريع النقد مقابل العمل لينخرط المجتمع في بناء  62خزان
مياه شرب منزلية لتجميع مياه األمطار ،وتأهيل مدرجات زراعية
بمساحة نصف هكتار وبكلفة إجمالية قدرها  98ألف دوالر.
واستفاد من هذه المشاريع حوالي  500نسمة ضمن  72أسرة،
وبشكل خاص من أجل تمكين اإلناث من التعليم وتوفير الحبوب
في مواسم األمطار.

من جهتها ،قالت األرملة بهجة حسن« :اشتغلت في الخزان وقد
استفدت في شراء المواد الغذائية ألوالدي وغنمتين».
كما اكتسب  44مشاركاً مهارات بناء تساعدهم على الدخول في
سوق العمل .وقد عبر المستفيد ضيف علي جابر عن ذلك ً
قائال:
«تعلمت من المشروع كيف أهذب الحجار وكيف أبني ،وبنيت
بركتي بنفسي بمساعدة عيالي ،وابني عبداهلل تعلم قطع الحجر».

