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صفحة
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االفتتاحية
استمرار الحرب وتداعياتها االقتصادية
ُ
واالجتماعية في اليمن ،باإلضافة إلى شحة
التمويل اإلنساني ،تزي ُد كثيراً من فجوة االحتياج
َ
وصول
وتمنع
المعيشي للماليين من السكان
ُ
الدعم اإلنساني إلى المناطق القريبة من مسرح
العمليات العسكرية .كما أن معاناة المجتمعات
التي تستقبل المساعدات االستهالكية كثيراً ما
تتجدد إثر نفاد هذه المساعدات،أو لصعوبة
وصول مساعدات جديدة إليهم بسبب سرعة
تغير الظروف األمنية وامتداد رقعة الحرب.
وفي هذا السياق ،لم تكن قدرة الصندوق
االجتماعي للتنمية على إيصال مشاريعه إلى
داخل وحول مناطق الحرب أعظم تحدياته،
مثلما كانت شحة التمويالت .فعند توقيع وثيقة
مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في اليمن
الممنوحة من البنك الدولي بنهاية نوفمبر ،2016
ْ
وصلت ال ِف َر ُق وبدأت عملها خالل
سرعان ما
الشهر التالي في دعم اآلالف من األسر العالقة،
َ
مناطق مغلق ٍة عسكرياً أو
بمن فيهم نازحون ،في
َّ
أشد تضرراً من األزمة اإلنسانية.
على سبيل المثال ،كان لخبرته لعشر سنوات
في مجال النقد مقابل العمل الفضل في سرعة
بدء الصندوق بإعداد دراسات االحتياج
وتصميم وتدشين تدخالت طارئة وإنعاشية
متنوعة القطاعات (إدرار دخل ومأوى وصحة
عامة وإنتاج الغذاء وبناء مهارات العمل.)...
ُ
التدخالت لخدمة تلك األسر على المدى
وهدفت
القصير والمتوسط ،كما استفادت منها أسر
نفس المناطق بشكل غير مباشر .وتركزت
َ
طوارئ إنساني ٍة
مناطق
الكثير من التدخالت في
ِ
مثل مديريات حيران ومستبأ (حجة) والتحيتا
(الحديدة) وموزع (تعز) لتصل أيضاً إلى
َ
مناطق أخرى ،وإلى مدينة صنعاء.
َّ
إن ُّ
تعد َد قطاعات دعم البرنامج ضمن المشروع
الواحد ،واألثر طويل المدى المتوقع حدوثه،
جعل منهج النقد مقابل العمل الذي ينجزه
ً
مالءمة
الصندوق أكثر نُهُج االستجابة اإلنسانية
للمجتمعات المحلية أثناء الحرب .وستوفر
دعم
هذه االستجابة على المنظمات عنا َء تقديم ٍ
متكرر لتلك المجتمعات في ظروف أمنية
ٍ
معقدة .كما ستقدم بعض الخدمات األساسية،
تكفي لفترات متوسطة لتلك المجتمعات التي قد
تعاني بعضها صعوبة وصول المنظمات إليها.

الصندوق االجتماعي ِّ
تمويل مع البنك
يوقع اتفاقيتي
ٍ
األلماني لل ّتنمية
ّ
الح ُكومة األلمانيّة م ً
جرى م ّ
األلمانيللتنمية
ُمثلة بالبنك
توقيع اتفاقيتي
ُؤخرًا في مدينة فرانكفورت األلمانيّة
ُ
تمويل جديدتين بيْن ُ
ّ
ٍ
ُ
ُّندوق
والص
(KfW)،
يهدفان إلى
ُورو.وت َموِّل االتفاقيتان مشروعين
االجتماعي للتنمية بلغت قيمتهما اإلجمالي ٍة  10ماليين ي ُ
ُ
ّ
ِ
التّ ْخفيف من تداعيات األزمة السياسيّة وآثار الحرب على الُفقراء فيأجزا ٍء واسع ٍة من المناطق اليمنية المتضررة .ومن المُز َم ِع
ْ
أن َي ِت َم َت ُ
ً َ
تحقيق االستقرار في اليمن
ام في
العمل” خالل ثالث
هج “ال ّنقُد مُقابل
نفيذ
ُ
ٍ
ِ
سنوات من أجل اإلس َه ِ
المشروعين وفقا لِن ِ
السكانية الفقيرة ،عالو ًة على إعادة تأهيل وتوسيع البُنية التّحتيّة االجتماعيّة
والتّخفيِف من تأثير األزم ِة الحالي ِةعلى المجمُوعات ُّ
الريفية.
اطق ّ
يز على ال َم َن ِ
واالقتصاديّةبال َتر ِك ِ
كما تمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من تأمين مبلغ  6ماليين دوالر أمريكي إضافية من الوكالة األمريكية للتنمية لدعم
مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في اليمن ( .)ECRPو يهدف المشروع إلى التخفيف من تأثير األزمة الحالية على األسر
والمجتمعات المحلية ومساعدتهم للنهوض من جديد باستخدام األنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية الستئناف تقديم وتطوير
الخدمات تدريجيا.
في هذا الصدد ،تم توقيع وثيقة المشروع يوم األحد  26نوفمبر  2016من قبل المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمدير التنفيذي للصندوق االجتماعي للتنمية والذي يمتد لمدة سنتين .ويهدف المشروع إلى تحقيق نتائج محددة في:
 )1زيادة فرص العمل وسبل العيش المستدامة ،بما في ذلك الصحة والتعليم ؛  )2إحياء القطاع الزراعي من خالل دعم سالسل
القيمة األساسية .على هذا النحو ،فإن المشروع سيساهم في مكونات إعادة تفعيل سبل كسب العيش وتقديم الخدمات التابعة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .نظرية المشروع تقوم على افتراض أنه إذا تم زيادة دخل الفرد وفرص سبل العيش للشباب
والنساء (بما في ذلك النازحين داخليا) ،ستتمكن األسر والمجتمعات المحلية اليمنية من التعامل بشكل أفضل مع أثار األزمة
الحالية وسيكونون قادرين بشكل أفضل على التأثير في جهود البناء واالنتعاش.

اختتام دورة تدريب المدربين في التنمية الحساسة للنزاعات
اختتم الصندوق االجتماعي للتنمية بصنعاء دورة تدريبية استهدفت إعداد  28مدرباً ( 30%إناث) من  10محافظات في التنمية
الحساسة للنزاعات (التنمية في الظروف الصعبة) استمرت لستة أيام من  24-19نوفمبر  .2016واستهدفت الدورة التشخيص
والتحسس واالستجابة المبكرة للنزاعات في بيئة العمل التنموي ،وإجادة األدوات التحليلية لسياق التنمية في بيئة الصراع،
والتعرف على مستوى العالقات والتأثيرات والتفاعالت بين البرامج التنموية ومكونات بيئة النزاع ،والتعرف على أساليب
التعامل بشأن التنمية وسط بيئة النزاع.
وفي اختتام الدورة أكد رئيس وحدة التدريب والدعم المؤسسي في الصندوق االجتماعي للتنمية على أهمية هذه الدورة لمساعدة
العاملين في التنمية على التنبؤ بالنزاعات المحتملة وتفاديها حتى ال تعيق تنفيذ المشاريع التنموية .وأكد بأن الدورة تهدف إلى
تأهيل مدربين يتولون تدريب فرق تعمل على تيسير األعمال التنموية أواإلغاثية التي تحتاجها اليمن في الوقت الراهن ،الفتا إلى
أنه صار بمقدور المتدربين من اإلستشاريين العمل مع المنظمات التنموية أو اإلغاثية األخرى بعد أن زودتهم الدورة باألدوات
والمعلومات التي تسهِّل إنجاز أعمالهم في الميدان دون مواجهة نزاعات أو إشكاليات تعيق تنفيذ المشاريع .وقد تم تزويد
المتدربين بأدلة يستطيعون من خاللها تدريب آخرين في هذا المجال.

أول دفعة مستحقات نقدية بمشروع الخدمات االجتماعية
المجتمعية في التغذية/الحديدة
دشن بنك األمل للتمويل األصغريوم الثالثاء  13ديسمبر 2016صرف مستحقات المستفيدين من مشاريع الصندوق االجتماعي
للتنمية الهادفة لتوفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات االجتماعية المجتمعية في التغذية بمحافظة الحديدة.

يستهدف المشروع أكثر من أربعة آالف أسرة موزعه على ثالث مديريات (زبيد–المراوعة– بيت الفقيه) بإجمالي مبلغ 41.5
مليون ريال يمني على مدى  6أشهر ،حيث تستهدف المساعدات أفقر أفراد المجتمع بسبب شدة وطأة الحرب عليهم وعلى
وضعهم الغذائي والمعيشي .وهدف المشروع األساسي هو توصيل المساعدات النقدية اإلنسانية لألمهات المرضعات والحوامل
وذلك بغرض الدعم بتوفير الغذاء واالهتمام بتغذية األطفال .

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين الوضع الغذائي واالقتصادي لتلك األسر الفقيرة وتعزيز المستوى المعيشي والصحة
العامةلهم من خالل المساعدات النقدية اإلنسانية لهم.
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التعليم
بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع قطاع التعليم  4,942بكلفة تقديرية تتجاوز
 664.4مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها أكثر من  2.7مليون شخص ( %46منهم
من اإلناث) ،وان تتولد عنها حوالي  22.3مليون يوم عمل .من هذه المشاريع ،تم
إنجاز  4,902بكلفة تعاقدية تقارب  616.2مليون دوالر.
وقد تم التركيز خالل الربع الرابع  2016على عقد دورات تدريبية ،حيث تم (خالل

الفترة  10–5نوفمبر  )2016تنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 47من معلمات محو األمية
وتعليم الكبار في محافظة الحديدة على دليل التغذية السليمة والصحة اإلنجابية.
ُ
شهر ْي نوفمبروديسمبر  3 )2016دورات تدريبية لـ62
كما نفـَّذ
الصندوق (خالل َ
مدربات المهارات الحرفية النسوية من  19مديرية في محافظات الحديدة وعدن
من ِّ
ولحج ،وذلك على الدليل التدريبي للمدربات.

مؤشرات قطاع التعليم
المؤشر

عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وأعيد تأهيلها

عدد الطالب المستفيدين

عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذي تم دمجهم في المدارس

عدد المعلمين في التعليم النظامي الذين تم تدريبهم

عدد الكوادر اإلدارية والتربوية الذين تم تدريبهم

عدد الكوادر التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي
إجمالي عدد المعلمات في التعليم غير النظامي الالتي تم تأهيلهن

المنجز تراكمياً حتى نهاية عام 2016
جديد

6,730

مرمم

2,907

اإلجمالي

9,637

أوالد

147,344

بنات

121,702

اإلجمالي

269,046

أوالد

3,597

إناث

3,943

اإلجمالي

7,540

ذكور

232

إناث

226

اإلجمالي

458

ذكور

34

إناث

3,008

اإلجمالي

3,042

ذكور

1,126

إناث

612

اإلجمالي

1,738
780

الصحة
ُ
تقارب
بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع قطاع الصحة  1,162بكلفة تقديرية
 98.3مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن يستفيد منها أكثر من  7.5مليون شخص ( %63منهم
من اإلناث)ْ ،
وأن تتولد عنها حوالي  2.41مليون يوم عمل .من هذه المشاريع ،تم
إنجاز  1,144بكلفة تعاقدية تقارب  80.5مليون دوالر.

برنامج الصحة النفسية

يهدف البرنامج إلى المساهمة في توسيع وتحسين خدمات الصحة النفسية وفقاً

لتوجهات االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ،وذلك من خالل إدماج خدمات
ً
إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية
الصحة النفسية في إطار الرعاية الصحية األولية،
المدرسية ،وتحسين خدمات الرعاية النفسية في اطار الجهات الخدمية المختلفة.
وخالل الربع الرابع  ،2016تم استكمال الحزمة التدريبية الخاصة باألخصائيين
االجتماعيين العاملين في المدارس ،وكذا إنجاز الحزمة التدريبية الخاصة بتدريب
األخصائيين النفسيين واالجتماعيين العاملين في ُدور األحداث.
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تم توريد األثاث الخاص بغرف األخصائيين االجتماعيين في المدارس المعززة
للصحة النفسية لعدد  20مدرسة في مديرية الجبين و مديرية مزهر في محافظة
ريمة ،باإلضافةإلى  10مدارس في مديرية الميناء بمحافظة الحديدة.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية

ويهدف إلى تحسين وتعزيز الخدمات األساسية الصحية وتوفير الكوادر الطبية
المؤهلة باإلضافة إلى تسهيل الوصول إليها من قبل المجتمع.
تم تنفيذ دورتين تدريبيتين من حزم الجودة للكوادر الصحية في  5مرافق صحية في
مديريات الشعيب وجحاف والضالع والحشاء وقعطبة بمحافظة الضالع.
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برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية

يهدف إلى تعزيز الخدمات الخاصة بصحة األم خالل المرحلة اإلنجابية وكذا صحة
المواليد.
وقد تم إنجاز مشروع تجهيز وتأثيث الطوارئ التوليدية الشاملة في المستشفى
الجمهوري – مدينة المحويت – محافظة المحويت .
كما تم تأهيل  25طالبة من الطالبات الحاصالت على مؤهل الثانوية تخصص علمي
إلى قابلة فنية قادرة على تقديم الخدمات الصحية في مجال الصحة اإلنجابية -محافظة
الضالع ...باإلضافة إلى إعداد دليل تدريبي خاص بتدريب الكوادر الصحية في مجال
العناية بالخدج وحديثي الوالدة.

مؤشرات قطاع الصحة
المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016

المؤشر
عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو ترميمها

107

عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها

74

اإلجمالي

181

عدد قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن

2,058

عدد قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن

255

عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها

عدد الكوادر الصحية التي تم تأهيلها

ذكور

1,504

إناث

943

اإلجمالي

2,447

ذكور

271

إناث

294

اإلجمالي

565

الفئات ذات االحتياجات الخاصة
ُ
تقارب37.1
بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع القطاع  701بكلفة تقديرية
مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن تتولد عنها حوالي  837ألف يوم عمل .من هذه
المشاريع ،تم إنجاز  699بكلفة تعاقدية تقارب  31.9مليون دوالر.

الطبيعي ،ومفاهيم اإلعاقة واالكتشاف المبكر لإلعاقة ،وآلية عمل برنامج
التأهيل المجتمعي ،باإلضافةإلى كيفية إجراء المسوحات لذوي اإلعاقة ،وكذا
تنفيذ مسح وإجراء فحوصات وفرز طبي لحاالت اإلعاقة بحسب نتائج المسح
الميداني.

وقد تم التركيز خالل الربع الرابع  2016على تنفيذ أنشطة في اطار برنامج مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة

التأهيل المجتمعي الذي يهدف إلى تنفيذ وتمويل مشاريع ترتكز على إعادة
التأهيل المرتكز على المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة .وفي هذا الصدد،
تم إنجاز مشروع هدف إلى تأسيس برنامج تأهيل مجتمعي في مديرية
ً
طفال/ة من خالل تجهيز وتأثيث
قعطبة بمحافظة الضالع ،استهدف 830
مقر برنامج التأهيل المجتمعي في المديرية ،وتنفيذ حملة توعية تستهدف كل
الجهات المجتمعية في المديرية (كوادر وطالب المدارس ،ائمة المساجد،
عقال الحارات والشخصيات المؤثرة) ,وكذا تدريب أعضاء الهيئة اإلدارية
لجمعية الوحدة (الجهة الكفيلة للمشروع) في الجوانب اإلدارية والمالية،
ً
فضال عن تدريب  29عاملة تأهيل وعضو لجنة تأهيل في مجال العالج

المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016

المؤشر

عدد األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

أوالد

3,597

بنات

3,943

اإلجمالي

7,540
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المياه واإلصحاح البيئي
اشتملت األنشطة في
َ
قطاع ْي المياه واإلصحاح البيئي خالل الربع الرابع بكلفة بلغت  173,489دوالراً (مساهمة الصندوق فقط) وذلك لخدمة 2,434
 2016على مايلي:
شخصاً وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت  1,931يوم عمل .وتجدر اإلشارة

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل الربع الرابع  2016على  6مشاريع من منحة االستجابة
للطوارئ الممنوحة من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة ،وتشمل 5
مشاريع سقايات خاصة ( 3في تعز وواحد في الضالع وواحد في صنعاء)
ومشروع لتأهيل آبار يدوية في صعدة .وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق
مؤشرات المنحة التي تشمل خلق فرص عمل مؤقته لألسر التي تأثرت
بالحرب الدائرة في البالد وكذلك تسهيل وصولها إلى خدمة المياه .وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن سعة السقايات الخاصة في مشاريع هذه المنحة تتراوح
بين 15– 10م 3محسوبة على قدر المبلغ المخصص لألسرة الواحدة في
المنحة ،والذي ال يتجاوز  850دوالراً ( 500كأجور يد و 350للمواد).
وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقرير  26مشروعاً ،وبذلك
ُ
مي لمشاريع المياه المنجزة (منذ تأسيس الصندوق
اإلجمالي
يصل العد ُد
التراك ُّ
ُّ
عام  1997وحتى نهاية  2,042( 2016مشروعاً بكلفة بلغت  177.9مليون
دوالر (مساهمة الصندوق فقط) يستفيد منها  3.4مليون شخص (نصفهم من
اإلناث) وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت  8ماليين يوم عمل.
وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع فرعي:
 .1حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مسقوفة) :تم إنجازمشروع في
قرية بيت مرحب /حفاش /المحويت يحتوى على خزانسعة  1,016م 3وذلك
بمساهمة من الصندوق بلغت  89,030دوالر لخدمة  359شخصاً ،ووفر
نحو 2,753فرصة عمل مؤقتة ،وبلغت مساهمة المستفيدين  2,290دوالراً.
 .2حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مكشوفة) :تم إنجاز 5مشاريع ،أربعه
منها في محافظة حضرموت وواحد في محافظة المهرة .وتحتوي المشاريع
3
الخمسة المنجزة على توسعة لعدد  11كريفاً لتعطي سعة إضافية 46,000م

مؤشرات قطاع المياه
المؤشر
عدد المستفيدين من المياه المحسنة

هنا إلى أن تدخل الصندوق في الخزانات المكشوفة أصبح مقتصراً على
هاتين المحافظتين اللتين ال يزال يتواجد فيهما سكان البدو الرحل ،حيث تعتبر
الكرفانات المكشوفة هي األنسب لهذه الفئة من السكان ،وما يعيبها هو كمية
التبخر العالية التي تتجاوز 2.0م في السنة.

 .3حصاد مياه األمطارمن أسطح المنازل (خزانات منزلية) :تم خالل الربع
إنجاز 13مشروعاً تحتوي على  2,355سقاية بسعة إجمالية 83,535م 3بكلفة
بلغت  1.5مليون دوالر يستفيد منها  20,939شخصاً.
 .4مشاريع مياه تعتمد على المياه الجوفية :تم خالل الربع إنجاز  5مشاريع
مياه مصادرها مياه جوفية احتوت على  4خزانات و 4وحدات ضخ وأنابيب
بطول إجمالي  15,138متراً و 4,285توصيله منزلية لخدمة 36,564
شخصاً ،ووفرت نحو  9,814فرصة عمل مؤقته .وقد بلغت التكلفة اإلجمالية
لهذه المشاريع أكثر من مليون دوالر (مساهمة الصندوق فقط).
 .5مياه سطحية /عيون :تم إنجاز مشروعين في مديريتي النادرة وجبلة
في محافظة إب لتجميع مياه العيون في خزانات ونقلها باألنابيب باالنسياب
الطبيعي إلى مواقع التجمعات السكانية .وقد احتوى المشروعان المنجزان
على  4خزانات توزيع وأنابيب بطول إجمالي  5,102م و 5مناهل عامة،
وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت حوالي  0.3مليون دوالر لخدمة 4,993
شخصاً ،ووفرت فرص عمل مؤقته بلغت 7,755يوم عمل.
التواصل مع الشركاء
واصل وحدة المياه مشاركتها في اجتماعات مجموعة المياه والصرف
تُ ِ
ً
الصحي والنظافة “واش” (التي تنعقد شهريا)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 منسق المجموعة بالتقارير الشهرية
عن أنشطة الصندوق في مجال المياه واإلصحاح البيئي والنظافة.

المنجز تراكمياً حتى نهاية عام 2016
941,801
3,373,369

حجم المياه المحسنة م

3

حجم المياه غير المحسنة م

3

1,893,182

قطاع اإلصحاح البيئي
تم إنجاز  10مشاريع ،منها  9مشاريع حمالت إصحاح بيئي في عدد من
المحافظات وواحد لتأهيل مجاري الكود في أبين .وبهذا يصل العدد التراكمي
لمشاريع البيئة المنجزة (منذ تأسيس الصندوق في عام  1997وحتى نهاية عام
 388 )2016مشروعاً بتكلفة بلغت  31.3مليون دوالر ،يستفيد منها 3.2
مليون شخص وتولدت عنها فرص عمل مؤقتة بلغت  1.2مليون يوم عمل.

ونظراً للظروف التمويلية الصعبة التي يمر به االصندوق لم تتم الموافقة
علىأي مشروع جديد خالل هذا الربع.
وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع:
 .1إدارة المياه العادمة :تم إنجاز مشروع واحد إلصالح وتأهيل مجاري

الكود في أبين بتمويل من منحة الحكومة األلمانية المخصصة لتأهيل منشآت
المياه والصرف الصحي التي لحقت بها األضرار نتيجة المواجهات المسلحة
مع تنظيم القاعدة في أبين عام  .2011وقد احتوى المشروع المنجز على
مجار بطول  9,150م و  121غرفة تفتيش وبلغت تكلفته 270,902
أنابيب
ٍ
دوالر (مساهمة الصندوق فقط) ويستفيد منها  14,558شخصاً وولد فرص
عمل مؤقتة بلغت  12,440يوم عمل.
 .2التدريب والتوعية :تم إنجاز  9مشاريع لتنفيذ حمالت توعية لإلصحاح
البيئي باستخدام منهج الصرف لصحي الكامل بقيادة المجتمعُ .
ُ
الحمالت
تهدف
إلى تغيير السلوك في استخدام الحمامات وغسل اليدين ومعالجة المياه في

5
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المنزل للشرب .وقد استهدفت هذه الحمالت  229تجمعاً سكانياً ،منها  134التصريف المكشوف موجوداً فيها بحسب نتائج الفحص الذي يتم عادة بعد 3

تجمعاً تمكنت من حل مشكلة الصرف الصحي ولم يعد التبرز في العراء أو

أشهر من تاريخ إطالق شرارة الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي
المنجز تراكمياً حتى نهاية عام 2016

المؤشر
عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي

279,232

عدد التجمعات الخالية من الصرف المكشوف

896

الزراعة والتنمية الريفية
تمت الموافقة خالل الربع على  8مشاريع بكلفة تقديرية تقارب1.1
يُتوقع ْ
أن تنجم عنها أكثر من  61,500يوم عمل.

مليون دوالر،

ُ
ُ
يصل العد ُد اإلجمالي
وبذلك،
التراكمي لمشاريع البرنامج ( 31 – 1997ديسمبر
ً
تقارب  48.52مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن
 )2016إلى  426مشروعا بكلفة تقديرية
يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من  366ألف شخص ( %47منهم من اإلناث)،
ُ
إنجاز 385
تم
وتتولد عنها قرابة  1.3مليون فرصة عمل يومية.من هذه المشاريعَّ ،
مشروعاً بكلفة تعاقدية تزيد على  31.4مليون دوالر.

وتم التركيز خالل الربع الرابع 2016

واإلقراض.

على مواصلة النشاط فيبرنامج االدخار

وفي هذا السياق ،تم إعداد وطباعة  2,000نسخة من كتيب االدخار واإلقراض ،وإعداد
استبيان خاص بنظام  Open Data Kitلجمع المعلومات والبيانات عن مجموعات
االدخار واإلقراض عبر تلفون الموبايل الذكي .كما تم نزول ميداني لالستشاريين
وضابطـَ ْي المشروع لجمع المعلومات والبيانات بالنظام المذكور لـ 99من مجموعات
االدخار واإلقراض في محافظات صنعاء والمحويت والحديدة وحجة،وذلك بغرض

متابعة وتقييم المجموعات ومساعدة هذه المجموعات على االستمرارية رغم
الوضع األمني واالقتصادي الصعب الذي تمر به البالد.باإلضافةإلى ذلك ،تلقت 10
مجموعاتفي مديرية طور الباحة (لحج) تدريباًفي المهارات المالية واإلدارية في إدارة.

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية
المؤشر

المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016

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

التدريب والدعم المؤسسي
ُ
ُ
قطاع ْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خالل
التدخالت في
تهدف
َ
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.
خالل الربع الرابع  ،2016تمت الموافقة على  7مشاريع في قطاع الدعم المؤسسي
بكلفة تقديرية تبلغ حوالي  890الف دوالر ،ي َّ
ُتوقع ْ
أن يستفي َد منها مباشر ًة أكثر من
 18,560شخصاً (منهم  %49من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من  16,600فرصة
عمل.
وبذلك ،يصل العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع القطاع ( 31– 1997ديسمبر )2016
ُ
إلى  644بكلفة تقديرية
تقارب  37.9مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها استفادة
ً
مباشرة أكثر من  830,460شخصا ( %48منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة
ُ
 856,222يوم عمل.وقد تم إنجاز  618مشروعاً بكلفة تعاقدية
تقارب  24.4مليون
دوالر.
أما في قطاع التدريب ،فقد وصل العدد اإلجمالي التراكمي للمشاريع إلى  1,012بكلفة
ُ
تقارب  26.3مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها أكثر من  157,400شخص
تقديرية
( %38منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  386,370يوم عمل .وقد تم إنجاز 988
ُ
تقارب 18.9مليون دوالر.
مشروعاً بكلفة تعاقدية

برنامج التمكين للتنمية المحلية

تجلت انشطة برنامج التمكين للربع الرابع من خالل استمرارية االطر المجتمعية
التنموية (مجالس تعاون القرى – اللجان التنموية للعزل) المشكلة في مديريات
التمكين بمساندة من الصندوق االجتماعي للتنمية ،حيث نشطت بشكل فعال في ظل
الظروف الحالية التي تمر بها اليمن 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 ثالث اتجاهات كالتالي:
أعمال المبادرات المجتمعية الذاتية التي قامت بها االطر المجتمعية من خالل تبنيها
بشكل كامل توعية وتخطيط وتنفيذ لها ابرز نماذجها (حمالت نظافة  -عمل خزانات
مياه وتنظيف سواقي وبرك – إصالح طرق سواء راجلة  /سيارات – صرف
صحي...الخ) حيث تجاوز عددها  1,000مبادرة ذاتية بإجمالي تكلفة تقارب 412.2
مليون ريال.
األعمال اإلنسانية واإلغاثية ،وتتمثل في حصر النازحين واستقبالهم والتنسيق لتوفير
ً
االحتياجات األساسية ،حيث بلغ عددها 71
عمال إغاثياً بمبلغ إجمالي  23.5مليون
ريال.
المبادرات المجتمعية المدعومة من جهات أخرى كالمنظمات والمؤسسات التنموية،
والتي تتمثل في حفر آبار سطحية وعمل سقايات خاصة وعمل جدران ساندة
ورصف طرق ...الخ وأن هذه االعمال المنفذة من قبل منظمات ومؤسسات تنموية
كمؤسسة شبابية التنموية في حجه و منظمة األيادي النقية للخدمات اإلنسانية في
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لحج هي من ضمن قوائم خطط االطر المجتمعية المستقبلية الموجودة في تقارير
تلك األطر...كما أن تنفيذها من قبل تلك الجهات بعد التنسيق مع الصندوق االجتماعية
للتنمية ومن خالل عقد االتفاق مع السلطة المحلية حيث وصل عدد المبادرات المنفذه
خالل الربع الرابع  8مبادرات والتكلفة التقديرية لهذه المبادرات مبلغ  3.6مليون
ريال...هذه المبادرات تعكس قوة التضامن والترابط االجتماعي للمواطنين ...كما
أنها تعتبر ضمن مهام تلك االطر المجتمعية التي تشكلت من أجلها ،كما َّ
أن دور تلك
األطر ساهم بشكل فعال في تحقيق انتفاع حقيقي للناس وتعزيز قيم التعاون والتكافل
االجتماعي  .وجاء تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والعمل مع السلطة المحلية ومنظمات
المجتمع المدني والقيادات االجتماعية.

برنامج روافد

تم التواصل مع  612شخصاً من خريجي برنامج روافد خالل الربع ،وتبين أن 4
خريجين(منهم فتاتان) من شباب روافد حصلوا على فرص عمل طويلة (عقود طويلة
األجل) مع عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية (كاليونيسف ومنظمة
مرسي كور وهيئة حماية البيئة) .كما حصل  112خريجاً (منهم  6من اإلناث) على
فرص عمل قصيرة ( 12 – 1شهراً) مع عدد من الجهات والمؤسسات المحلية
والدولية ومنظمات المجتمع المدني (مثل منظمة الهجرة الدولية ،منظمة أوكسفام –
منظمة أكتد.)...
وحصل  37شخصاً من خريجي برنامج روافد على تدريبات إضافية مختلفة ضمن
برامج الصندوق المختلفة ،منها تشكيل اللجان المجتمعية ،والنقد مقابل العمل،
والتمكين من أجل التنمية المحلية ،كما شارك  34شخصاً من خريجي برنامج روافد في
تنفيذ  15مبادرة ذاتية شبابية بتكلفة إجمالية تصل إلى  290الف ريال في  7محافظات
لعدة تدخالت منها  :خدمة النازحين وبرامج اإلغاثة ومساعدتهم في المناطق المتأثرة
بالحرب فضال عن مناطق الصراع وتسهيل إيوائهم .المساهمة التطوعية مع عدد
من المنظمات والجمعيات اإلغاثية في توزيع المواد الغذائية للنازحين والفقراء في
مختلف مناطق تواجدهم و تفعيل أدوار المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين
وتشجيعهم على تقديم المساعدة لهم ،إضافة إلى تنفيذ مبادرات تنموية منها عمل
تدريبات وحمالت توعية وحمالت نظافة وغيرها.

المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني

قامت مؤسسة سد مأرب بتنفيذ مشروع توزيع مواد المأوى الطارئ والناموسيات
لألسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب  ،بالشراكة مع مؤسسة سماء اليمن
التنموية  ،وبدعم من المفوضية السامية لشئون الالجئين ,وحملة التوعية بمخاطر
األلغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب “ وكذلك تنفيذ مشروع المساحات
الصديقة لألطفال بدعم من اليونيسيف.
كما وزع ملتقى صناع الحياة مواد غير غذائية للنازحين في مديرية الشمايتين بمحافظة
تعز لـ 133أسرة نازحة بتمويل من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية.
ونفذت “القيادات الشابة” مشروع جسور -اليمن ،ويتضمن استقصاءات ميدانية حول
المتسربين من التعليم وأسباب التسرب ،إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي “بناء
القدرات وصنع التغيير لألحزاب السياسية” ،وكذا مشروع بناء قدرات وتمكين 18
امرأة نازحة في بني حوات في إدارة المشاريع الصغيرة ،وتعزيز قدراتهن والمساهمة
في تخفيف آثار الحرب معنوياً واقتصادياً على النساء النازحات والمجتمع المضيف...
باإلضافة إلى تقديم ِ 4م َنح مالية لبدء مشاريع صغيرة.
وتولت ينابيع عدن توزيع  1000سلة غذائية في مديرية التحيتا وما جاورها بمحافظة
الحديدة .
أما كنوز الجنة االجتماعية التنموية – الحديدة،فقد نفذت دورة الخياطة الثانية الخاصة
بأمهات وأخوات األيتام والفقراء المجانية وتم توزيع المالبس المفصلة كسوة عيد
لأليتام الفقراء في ك  7مديرية الحالي وكذا تنفيذ مشروع المساحات الصديقة للطفل
بتمويل ذاتي ،إلى جانب تنفيذ مشروع سقيا الماء البارد الذي نفذته الجمعية بتمويل
مؤسسه صلة للتنمية.
كما قامت جمعية ”أجيال بال قات للتوعية والتنمية” (تعز) بإصدار دليل عمل اللجان
المجتمعية للمنظمة وبتمويل من منظمة اليونيسيف إلى جانب توفير  130ألف متر
مكعب من المياه لـ 220ألف مستهدف بتمويل من اليونيسيف أيضاً.

المشاركة المجتمعية

تم تنفيذ أنشطة وفعاليات في اإلدارة العامة للصندوق والفروع ،وبحسب االحتياج
لكل فرع:
ففي اإلدارة العامة ،تم تنفيذ دورتين في التنمية الحساسة للنزاعات (التنمية في
الظروف الصعبة) :الدورة األولى لـ 8من ضباط التدريب والتمكين و 20مشاركاً/ة
من االستشاريين (منهم  8استشاريات) ،والدورة الثانية لـ 18مشاركاً/ة (منهم 8
استشاريات) ,وكذا المشاركة في تنفيذ الدراسة الميدانية واالستقصائية الخاصة
بالدراسة االجتماعية واالقتصادية والزراعية لمشروع صيانة وتنظيف منشئات و
قنوات الري والمشكالت المصاحبة لها ـ وادي مورـ محافظة الحديدة  ,إلى جانب
إعداد دليل الموجهات الميدانية الخاص بتأمين سبل المعيشة في مناطق االستهداف
التنموي.
وتم في فروع الصندوق تنفيذ ما يلي:
فرع حجة :تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في تدريب مقاولين في األساليب التعاقدية
والتنفيذية -لـ 42مشاركاً من المقاولين المستهدفين في التدريب ،بمشاركة ضباط
التدريب و الفنية والتعاقدات والمياه والطرق وقطاع الصحة والحماية ,وكذا تنفيذ
دورتين تدريبيتين في مجال التعاقدات المجتمعية لـ 48من أعضاء مجالس تعاون
القرى واألطر الفاعلة في مديرية المحابشة –حجة.
فرع المكال :تم تنفيذ  3دورات تدريبية في تشكيل اللجان في  3محافظات (حضرموت
 ،المهرة  ،سقطرى ) استهدفت  29استشارياً/ة من برنامج روافد من محافظه المهرة
( 14من اإلناث و 15من الذكور) .و 30استشارياً/ة من برنامج روافد من محافظه
حضرموت ( 15من اإلناث و 15من الذكور) ،و 30استشارياً/ة من برنامج روافد من
جزيرة سقطري ( 15من اإلناث و 15من الذكور).
فرع الحديدة :تم تنفيذ وإنشاء مسرح للطالب في المدرسة لتنفيذ األنشطة المدرسة
والفعاليات الثقافية من خالل لجنة المستفيدين ولجنة المشاركة المجتمعية للمدرسة
 ،باإلضافة إلى تنفيذ عمل سور حماية من الشبك لسور مدرسة عوالي عزلة سامد
 اليمانية  -مديرية الجعفرية محافظة ريمة مساهمة من قبل المجتمع المحلي  .وكذاتنفيذ وإعادة تأهيل بئر النشم في أم أهالي عزله بني حسن مديرية بالد الطعام ،وهو
من اآلبار التاريخية القديمة ،وقد ساهم في هذا العمل المواطنون و المجتمع وتبرعات
المغتربين .وتشمل القرى المستفيدة من هذا البئر ( المياضف  ،جعفر  ،القرية ،
الظهرة  ،المغارم) في عزله بني حسن  -محافظة ريمة.
فرع ذمار :تم تنفيذ ورشتي عمل في التفعيل المجتمعي وتعزيز التماسك االجتماعي،
استفاد منهما متدربون شباب من مديرية الحدا /ذمار ومديرية مكيراس  /البيضاء،
إلى جانب تنفيذ  5ورش عمل مركزة لضباط الفرع والمنعقدة في مقر الفرع
أدارها واخرج تقاريرها ضباط التدريب وبإشراف وحضور مدير الفرع وكانت
مخرجات تلك الورش عبارة عن مقترحات تخص دعم المبادرات الذاتية و تفعيل
المشاركة المجتمعية .تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات بآلية التعاقدات المجتمعية.
إدارة مشاريع االستجابة الطارئة  -البنك الدولي .التشغيل بالطاقة البديلة لمشاريع
الصندوق .ومقترح للتدخل في مناطق الصراع والحرب عبر برنامج روافد التنموي
كمرحلة تمهيدية لمقترح االستجابة.
كما تم تشكيل لجنة مجتمعية ممثلة من أمناء وعقال الحارات بالتنسيق مع السلطة
المحلية في مدينة ذمار لمشروع رصف حارة السوق المركزي من اجل تعزيز
الشراكة بين الصندوق والمجتمع المحلي والسلطة المحلية ,وتعد أول لجنة مجتمعية
يتم تشكيلها داخل المدينة ضمن المشروع المنحة الطارئة.
ونفذت لجنة المستفيدين مشروع طريق هجارة مديرية عتمة محافظة ذمار باإلضافة
إلى تنفيذ اإلعداد والتحضير والتنفيذ للمهرجان التنموي الختتام المشروع والذي
نفذه المجتمع المحلي بإدارة اللجنة المجتمعية لمشروع الطريق الذي يربط ثالث
مديريات هي مديريات عتمة وجبل الشرق ومغرب عنس ,وكذلك تنفيذ الصيانة
الدورية في الحفاظ على المشروع من خالل أعمال الصيانة للطريق بعد أضرار
السيول واألمطار في فصل الخريف.
كما تم متابعة ورصد أنشطة لجان المستفيدين لمشاريع التعليم ،والتي نتج عنها قيام
مجالس اآلباء بتنفيذ عددا من األنشطة المختلفة في المدارس ذات العالقة.
فرع عمران :قامت لجنة التعاقدات المجتمعية في مديرية ريدة بمحافظة عمران
بتوزيع المساعدات اإلنسانية لـ  158حالة من ضمنها شريحة ذوي اإلعاقة.
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مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي
المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016

المؤشر

4,316

عدد مجالس تعاون القرى

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

ذكور

887

إناث

702

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

5,122

عدد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق

6,745

عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

55

عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

50

عدد التجمعات المحلية التي دعمها الصندوق (لجان
مستفيدين)

1,832

برنامج التدخل المتكامل
وصل العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج ( 31 – 1997ديسمبر )2016
ُ
تقارب  21.44مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها
إلى  290مشروعاً بكلفة تقديرية
استفادة مباشرة أكثر من  256,440شخصاً ( %51منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها
ُ
تقارب 18.3
قرابة  567,500يوم عمل ،وقد تم إنجاز  280مشروعاً بكلفة تعاقدية
مليون دوالر.
خالل هذا الريع تم تنفيذ عدة أنشطة في عزلة المتينة بالحديدة ،ومركز ميفع بروم
في حضرموت ،وأمانة العاصمة ،وعزلة بني علي في ملحان (المحويت) .ففي عزلة
المتينة – الحديدة ،وضمن مشروع تدريب ودعم مجموعات من النساء والرجال على
األشغال والحرف اليدوية لتجمع العزلة ،حيث تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال
التسويق شاركت فيهما  165متدربة .وستشمل مخرجات التدريب معرض دائم كل
شهر لبيع المنتجات ,باإلضافة إلي بدء الترتيب لبناء مقر في التجمع الرابع ،خاص
بالحرف واألشغال اليدوية جوار سوق الجبلية على نفقة التجمع  ،وبناء عشة على
الخط للعرض والبيع ،والتنسيق مع موردين لبيع المنتجات وشراء المواد الخام.
وفي البرنامج التدريبي في مجال االرشاد الزراعي لمزارعي العزلة تم تنفيذ  5حقول
إيضاحية (قطن) وتنفيذ دورة تدريبية في مجال زراعة وجني وتسويق القطن ،ودورة
في مجال التسويق الزراعي ،وكذا تنفيذ حقل إيضاحي للطماطم (محصول مدخل
جديد) بمبادرة من رئيس الهيئة لدعم البرنامج بألف شتلة طماطم جاهزة .وبلغ عدد
المستفيدين من هذه األنشطة  458مزارعاً .وشملت بعض مخرجات هذه األنشطة
إعادة ثقة المزارع في زراعة وتسويق محصول القطن ،وخلق قنوات تسويق جديدة
عبر كبار المنتجين وتحفيز الجهات المختصة للعودة إلى نشاط القطن في المنطقة،
حيث تم بعد التدخل استهداف المنطقة ضمن حمالت رش القطن من وزارة الزراعة
والري عبر هيئة تطوير تهامة.

وفي برنامج التوعية الصحية والبيئية لعزلة المتينة تم تنفيذ حملة توعية عن أمراض
اإلسهاالت والحميات والمالريا والكوليرا في التجمع الثالث (الحيمة الساحلية)
استجابة لطلب اللجنة ،وبلغ عدد المستفيدين  250شخصاً .كما تم التنسيق مع مكتب
الصحة للحصول على النشرات الالزمة والتواصل مع الترصد الوبائي وإبالغه
بالمنطقة لمتابعة الحاالت ،وكذا تفعيل فرق التوعية وميسرات محواألمية ومدربات
الحرف للقيام بأعمال التوعية المستمرة .هذا باإلضافة إلى تنفيذ حملة نظافة وتوعية
بمبادرة من أهالي المنطقة على مستوى حارات القرية.
نشاط صحة الحيوان :تم مجارحة وعالج وخصي وقص أظالف ومعالجة طفيليات
خارجية لعدد كبير من الحيوانات المختلفة.
كما تم التنسيق مع مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لتقديم يد العون للعزلة ودعمها
بالمواد الغذائية واإلغاثية ،والتنسيق مع مدير الفرع ومسؤول برنامج النقد مقابل
العمل للتدخل في المنطقة والمشاركة في الزيارات الميدانية للعزلة ومناقشة التدخل.
وتم التدخل بأربعة مشاريع بآلية النقد مقابل العمل في قرى راس الحسي و المتينة
والجليبة والمجدرة البقعة والسقف والغويرق ...حيث تم تحسين الوضع الصحي
والبيئي ومد شبكة مياه (حفر فقط) واستصالح بعض األراضي وترميم بعض العشش.
وقد بلغ عدد األسر المستفيدة  1,056أسرة ،بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي  33.4مليون
ريال .كما تم التنسيق مع فاعل خير لتوفير وحدة ضخ متكاملة (بالطاقة الشمسية)
ً
فضال عن تمديد الخطوط الفرعية والتوصيالت المنزلية للعديد
لمشروع مياه الجبلية،
من القرى ،وكذا تشغيل وإدارة المشروع .وتم التنسيق أيضاً مع مؤسسة الجبل لتمديد
مشروع (المياه) إلى قرى المجدرة ورأس الحسي ،ومع فاعلي خير في تجهيز وتأثيث
المركز الصحي بالحيمة الساحلية ودعمه بعالجات ،وكذلك في ترميم مبنى مدرسة
ً
فضال عن توفير الطاقة الشمسية وتجهيز المختبر والتأثيث
علي بن الفخر القديم،
وتحويل المبنى إلى وحدة صحية وتشغيلها بكادر طبي طوعي ،وكذلك مع إدارة
المخيم الطبي الذي أقيم في الذكير بمبنى سكن الجامع وتحويله إلى وحدة صحية بكادر
طبي طوعي ،ومع البرنامج وبرنامج النقد مقابل العمل فيما يخص تدخالت البرنامج
ً
فضال عن التنسيق للتوأمة للتدخل في تمديدات
في القرى وعمل التسهيالت الالزمة،
مشروع المياه مع مؤسسة الجبل ،والتنسيق مع مؤسستي بصمتنا سالم – وعال المجد
للتنمية  ،للتدخل في مشاريع التمكين االقتصادي في العزلة كبدائل عن السالل الغذائية
المستقبلية.
وفي مركز ميفع بروم – حضرموت ،تم استكمال دورتين للتوعية الصحية للرجال
والنساء في منطقه ميفع :األولى لـ 30من الذكور والثانية لـ 30امرأة .وخالل التدريب
قامت فرق طوعية بعدة أنشطة في مجال التوعية الصحية ،شملت تنظيف المساجد
والشوارع والسواقي من أشجار السيسبان ،وتنظيف برك الماء ،باإلضافة إلى حمالت
توعية للنساء وللرجال وحمالت توعية وتنظيف في المدارس ،وكذلك حمالت توعيه
ضد وباء الكوليرا.
وفي أمانة العاصمة ،وفي اطار مشروع المرحلة التحضيرية الستهداف جيوب الفقر
في الحضر تم تنفيذدورة تدريبية لـ 4من اإلناث و 20من الذكورعن المبادئ اإلدارية
للوحدة التنفيذية لتأهيل وتطوير مناطق ذوي الدخل المحدود .كما تم تنفيذ الدورة
الخاصة بإدارة المشاريع التنموية وتدبير التمويل للوحدة التنفيذية لتأهيل وتطوير
مناطق ذوي الدخل المحدود فيأمانة العاصمة لـ 23متدرباً ومتدربة ( 7من اإلناث
و 16من الذكور) .وجرى أيضاً تنظيم الورشة التعريفية لبرنامج النقد مقابل العمل
لمدة  4أيام لـ 7من اإلناث و 16من الذكور) بنسبة إنجاز .%100
أما في عزلة بني علي /ملحان /المحويت ،فقد تم تنفيذمشروع بناء القدرات في مجال
رعاية وصحة الحيوان لعزلة بني علي/ملحان/المحويت ،وكذلك تنفيذ  4دورات
تدريبية لـ 99متدرباً ( 57من الذكورو 42من اإلناث) من مربيي الثروة الحيوانية
في  11قرية في العزلة.
كما جرى تنفيذ مشروع توسعة بركة البلس -قرية البلس في العزلة ،وتفعيل المجتمع
لتنفيذ مبادرات ذاتيه (عمل السواقي وتوصيل الشبكة) بإشراف الصندوق .وتم تنفيذ
الخزان والسقف المعدني وتنفيذ مشنة البركة وبلغت نسبة اإلنجاز  .%100كما جرى
إنشاء واستكمال بناء  100سقاية خاصة (في قريتي الحرق والعبري) في العزلة،
وكذا تنفيذ  70سقاية ونسبة اإلنجاز .%70
وفي فرع عدن ،تمتنفيذ دورة تدريبية تنشيطية لـ 15من معلمات محو األمية ،وذلك

في قرى الحجيلة ووادي القيفي (كرش ،محافظة لحج).
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75

التعليم :عدد الفصول الدراسية
الماء :سعة التخزين (م)3

39425

الماء :إعادة تأهيل اآلبار

74

شبكة الماء
الوحدات الصحية

3

الطرق (كم)

17

عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

3920

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

3024

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق (ذكور /إناث)

554

التراث الثقافي
تمت الموافقة خالل الربع الرابع من عام  2016على  7مشاريع بكلفة تقديرية تتجاوز
أن تولد حوالي 24ألف يوم عمل.وبذلكُ ،
398ألف دوالر ،يُتوقع ْ
يصل العد ُد اإلجمالي
ً
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع ( 31 – 1997ديسمبر  )2016إلى  255مشروعا بكلفة
تقارب  48.44مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من
تقديرية
 393,460شخص ( %47منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  2.1مليون فرصة
ُ
إنجاز  241مشروعاً بكلفة تعاقدية تزيد على 43.6
تم
عمل يومية.من هذه المشاريعَّ ،
مليون دوالر.
تتميز مشاريع التراث الثقافي عموما بأنها متنوعة وحساسة من الناحية الفنية ،وتستخدم
في الوقت نفسه طريقة التنفيذ الميداني التي تختلف عن الطريقة السائدة القائمة على
المقاولة .ونتيجة لذلك ،تأثرت تدخالت قطاع التراث الثقافي في الصندوق االجتماعي
للتنمية جراء الصراعات المسلحة الحالية ،وكذلك بسبب النقص في التمويل ومغادرة
أو عدم وصول الخبرات األجنبية ...تأثرت بشكل مختلف عن تدخالت القطاعات
األخرى.

مشاريع القطاع إلى تطوير مهارات  516من العمال المهرة وذوي
وتراكمياًَّ ،أدت
ُ
المهارات المتوسطة (البنائين الرئيسيين) في مجال تقنيات البناء والترميم التقليدية.
كما أدت هذه المشاريع أيضاً إلى اكتساب  230من الحرفيين واالستشاريين معارف
ً
فضال عن
ومهارات جديدة في مجال حفظ وترميم مختلف مكونات التراث الثقافي،
توثيقوإنقاذ وترميم  40موقعاً أثرياً.
ويمثل ما ورد أعاله نسبة  %101و %121و( %80على التوالي) من األهداف
المخطط لها في اطار المرحلة الرابعة من عمليات الصندوق في مجال التراث الثقافي.
وعلى الرغم من أن أحداث عامي  2011و 2015أثرت سلباً على تمويل مشاريع
التراث الثقافي ،إال َّ
ضياً.
أن التقدم المذكور يُعتبر م ْ
ُر ِ
تأثير مشاريع التراث الثقافي :إن معظم مشروعات القطاع – إن لم يكن جميعها– لها
تأثير أكبر بكثير من مجرد الحفاظ على مكونات التراث الثقافي ألن هذه المشاريع
ترفع مستوى الوعي بأهمية وحساسية هذه المكونات .وعالوة على ذلك ،فإن هذه
َ
ومعارف جديد ًة في مجال التدريب أثناء العمل،
مهارات
المشاريع تولد الدخل ،وتطور
ٍ
وبالتالي يساهمالقطاع في جهود الصندوق لتحقيق التنمية والتخفيف من ِح َّدة الفقر.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي
المؤشر

المنجز تراكمياً حتى نهاية عام 2016

البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

516

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

230

المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة عليها

40

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

برنامج النقد مقابل العمل

تمت الموافقة خالل الربع على  45مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب  5.6مليون دوالر،
أن يستفيد منها أكثر من  55الف شخص ( %49منهم من اإلناث)ْ ،
يُتوقع ْ
وأن تنجم
عنها حوالي  413ألف يوم عمل.

ُ
ُ
التراكمي لمشاريع البرنامج ( 31 – 1997ديسمبر
يصل العد ُد اإلجمالي
وبذلك،
تقارب  168.5مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن
 )2016إلى  843مشروعاً بكلفة تقديرية
يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  1.31مليون شخص ( %49منهم من اإلناث)،
وتتولد عنها قرابة  14.31مليون فرصة عمل يومية.
ُ
ُ
تقارب  137.8مليون دوالر.
إنجاز  736مشروعاً بكلفة تعاقدية
تم
من هذه المشاريعَّ ،
ً
ويصل عدد األسر المستفيدة تراكميا من مشاريع البرنامج إلى حوالي  0.21مليون
أسرة.
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النشرة الربعية  -العدد  : 76أكتوبر  -ديسمبر 2016

ولمواكبه التحديثات وتسهيل عمل البرنامج في إدخال البيانات بشكل آلي من الميدان
ونقلها لإلدارة العامة تم تحديث النظام الموجود لدى البرنامج من خالل عقد ورشتين
تدريبيتين خالل شهر ديسمبر لعدد من الكوادر العاملين في مختلف الفروع على
كيفية التعامل مع الجزئية المجتمعية (إدخال األسر وبياناتها والعمليات المرتبطة بها)
في نظام المعلومات الخاص ببرنامج النقد مقابل العمل ،حيث شملت الورشة األولى
مسئولي البرنامج والضباط المجتمعيين ومدخلي البيانات في فروع صنعاء وعمران
وحجة وتعز وإب ...بينما شملت الورشة الثانية مشاركين من فروع الحديدة والمكال
وعدن وذمار.
ونظراً لما تمر به البالد من ظروف الصراعات المسلحة الراهنة ،ومايترتب عليها
من نزوح لمئات اآلالف من اليمنيين ،فقد ركز البرنامج على النازحين بشكل كبير
خالل الربع الرابع من العام 2016م من خالل عدة أنشطة منها:
 .1عقد ورشة تدريبية بخصوص الموجهات المحدثة للبرنامج في مدينة حديبو
(أرخبيل سقطرى) ،وكذا في فرع تعز ،وذلك لتعزيز قدرات اإلستشاريين وتحديث
مهاراتهم في هذه الموجهات وفي آلية االستهداف للبرنامج وكيفية استخدام اإلستمارات
الخاصة بالنازحين .استهدفت الورشةلعشرين شخصاً ( 7منهم من اإلناث) .كما تم
إقامة عدة ورش لـ 46من المهندسين والمجتمعيين والمحاسبين االستشاريين من أبناء
صعدة ،وذلك بهدف التعريف بالبرنامج وآلياته وأهدافه وتدخالته ونشاطاته.
 .2لقاء مع مندوبين من برنامج االمم المتحدة االنمائي في عدن،هدف إلى توضيح آلية
عمل البرنامج في دراسة األسر المستهدفة للنازحين والمتضررين والعائدين من مكان
النزوح .كما حضر مندوبو السلطة المحلية ومندوبون من البرنامج االنمائي لتدشين
مشروع خورمكسر -عدن ورفع معنويات العمالة من النازحين .كما تم التنسيق مع
السلطة المحلية في مديرية ذي السفال – محافظة إب واإلجتماع مع اللجنة التنموية
لترشيح مواقع التدخل المالئمة لتشغيل النازحين في المديرية .
 .3زيارة فريق المراجعين للبنك الدولي للمنحة الطارئة للمشاريع في كل من قرية
الكويزي – الدريهمي – قرية الساقية – مديرية المنصورية (محافظة الحديدة) لمتابعة
مدى األستفادة من المشروعُ .
وعقد أيضاً إجتماع مع  8إستشاريين مجتمعيين (4
ذكور 4 -إناث) لشرح آليه الدراسة المجتمعية بآليه اإلستجابة للظروف الحالية
وتزويدهم بالمهام والتعليمات أثناء الدراسة .وتم كذلك عقد إجتماعين لإلستشاريين
المجتمعيين والمهندسين في عمران الذين تم تكليفهم إلجراء الدراسات المجتمعية
والفنية وفق آليه البرنامج في الريف والحضر لتركيز المعلومات وتحديد المهام
وإستخدام األستمارات الجديدة التي تهدف إلى جودة التنفيذ وفق المعطيات الجديدة
للبرنامج ومعاييره ،وذلك لـ 25شخصاً.

منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية

ولحاجة البرنامج إلى إشراك جهات أخرى مثل السلطة المحلية ومنظمات المجتمع
المدني ليكونوا شركاء إضافيين في التنفيذ لتغطية مناطق جغرافية مختلفة والعمل
في المناطق التي تعاني من إنعدام األمن وبالتالي تحقيق أوسع تغطية للبرنامج ،فقد
تم تنفيذ عدة أنشطة ،منها اختتام الدورة التدريبية في المهارات الحياتية المنفذه في
مشروع تشغيل الشباب بمدينة تريم والتي تهدف إلى تعزيز قدرات طاقم البرنامج لـ47
مشاركاً .وجرى كذلك عقد عدة إجتماعات مع منظمات المجتمع المدني بمحافظات
ذمار ( مؤسسة نقاء للتدريب -جمعية المنال الخيرية -جميعة الدار العربي) والتي
تهدف إلى مناقشة مفاهيم إستمارة طلب تنفيذ مشروع برنامج النقد مقابل العمل عبر
المنظمات لثمانية أشخاص ( 5منهم من اإلناث).

أنشطة متفرقة

تم عقد اجتماع مع المؤسسة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة بمحافظة إب
لترشيح عدد منالمناطق التي عمل فيها البرنامج لدعم األسر الفقيرة فيها عن طريق
تقديم قروض قصيرة في مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني .كما ُع ِقد اجتماع مع
منظمة  GIZبمحافظة إب للتنسيق واالستفادة من خبرات الصندوق في االستهداف،
باإلضافةإلىالمشاركة في اجتماع مع منظمة اليونسف ومسئول البرنامج بمحافظة
ً
فضال عن عقد الورشة
تعز حول التوعية في المناطق التي يعمل بها البرنامج...
التعريفية لبرنامج النقد مقابل العمل إلدراة الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة ،والتي
تهدف إلى التعريف بالبرنامج وتوضيح آليه الترشيح واإلستهداف للمناطق بالبرنامج
وآليه الدراسة المجتمعية والفنية واإلجراءات المالية وإجراءات التنفيذ الميدانية
والمتابعة في الريف والحضر .استهدفت الورشة  25شخصاً من الجنسين.
التدريب على رأس العمل والتوعية بالمهارات الحياتية وأضرار القات :يقوم البرنامج
بتنفيذ نوعين من التدريب ،وهما التدريب على المهارات الحياتية والتدريب على
رأس العمل .فمن خالل توسيع عمل نطاق البرنامج وبناء قدرات المستفيدين،استعان
البرنامج بمنظمات المجتمع المدني للقيام بالتدريب للمستفيدين في مناطق المشاريع
على المهارات الحياتية ،حيث بلغ إجمالي العدد التراكمي عدد المتدربين 2,351
متدرباً ومتدربة .كما عمل البرنامج على إكساب المتدربين مهارات تمكنهم من
االلتحاق بسوق العمل بعد انتهاء تدخالت البرنامج في المناطق المستهدفة ،حيث بلغ
عدد المتدربين على رأس العمل تراكمياً  1,704متدربين على مهارات مختلفة ،منها
البناء ،التوقيص ،قطع األحجار ،الحدادة ،النجارة  ،الرصف والتلييس.
وقد تمثلت اهم مخرجات البرنامج خالل هذا الربع في تنفيذ خزانات حصاد مياه
األمطاربسعة 998م ،3وتنفيذ  180متراً طولياً من القنوات الزراعية ،وحماية وتأهيل
 3آبار.

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل
المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016

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

ريف

725,617

حضر

426,026

اإلجمالي

1,151,643

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)

ريف

10,227,356

حضر

1,865,763

اإلجمالي

12,093,119

المستفيدون غير المباشرون :عدد اإلفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

287,910

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

4,579

نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور ()%

%70
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قطاع الطرق

تمت الموافقة – خالل الربع االخير من عام  – 2016على  9مشاريع بكلفة تقديرية
أن يستفيد منها َ
تزيد على  1.22مليون دوالر ،يُتوقع ْ
مباشر ًة حوالي  8آالف شخص
( %49منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها حوالي 39,440يوم عمل.
ُ
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  800مشروع بكلفة
يصل العد ُد اإلجمالي
وبذلك،
ُ
ُ
تقديرية تقارب  174.5مليون دوالر ،يستفيد منها أكثرمن  2.4مليون شخص (%50
منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها حوالي  8.2مليون فرصة عمل .من هذه المشاريع،
ُ
تمَّإنجاز ُ 770مشروعاً بكلفة تعاقدية
تقارب  166.2مليون دوالر.

ومع نهاية عام  2016تم إنجاز اكثر من 1,306

المحسنة...

كيلومترات من الطرق الريفية

وقد تم خالل الربع الرابع من عام  2016عقد ورشة لضباط قطاع الطرق في فروع
الصندوق بالمحافظات ،والتي ُك ِّرست الستعراض ومناقشة توجهات القطاع على
ضوء متطلبات منحة االستجابة الطارئة للبنك الدولي.

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

المنجز تراكمياً حتى
نهاية عام 2016
1,306

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
التمويالت (قروض ومنح)

ُ
الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الربع الرابع من عام  2016في تلبية
استمر
َّ
المتطلبات المالية والدعم للجهات الشريكة ،حيث تم تمويل محفظة قروض برنامج
االتحاد للتمويل األصغر في أبين بمبلغ قدره  29.4مليون ريال (ما يعادل حوالي
 117الف دوالر) لمساعدته في استمرارية تقديم خدماته المالية ،باإلضافة إلى
تقديم منحة مالية وقدرها  389.66مليون ريال ( 1.56مليون دوالر تقريباً) لتمويل
وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغربهدف دعم أنشطتها ومشاريعها في القطاع
الزراعي وتقديم الدعم الفني والتدريب لعمالء المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
في مجال المدخالت الزراعية الحديثة .باإلضافة إلى ذلك ،تم صرف مبلغ وقدره
 208.73مليون ريال (قرابة  835ألف دوالر) للمؤسسات التالية :عدن ،الوطنية،
لبرنامج ْي آزال وحضرموت وشبكة اليمن للتمويل األصغر ...وذلك
نماء ،وكذلك
َ
لدعمها في استمرارية أنشطتها في تقديم الخدمات المالية والتدريب ،وخاصة في
الظروف الراهنة .كما تم تقديم دفعة مالية قدرها  6.25مليون ريال (ما يعادل 25
ألف دوالر) لبنك األمل للتمويل األصغر ،وذلك لتصميم منتج التمويل الصغير ،حيث
يأتي هذا ضمن اتفاقية التفاهم الموقعة في يناير  2014بين الصندوق االجتماعي
ومنظمة التمويل الدولية وبنك األمل ،والتي يتم بموجبها تقديم منحة لبناء قدرات البنك
واستحداث وحدة للتمويل الصغير وتمويالت اإلسكان .وعليه ،فقد بلغ إجمالي ال ِم َنح
لشركاء الصندوق خالل الربع  604.64مليون ريال (حوالي  2.42مليون دوالر).

األنشطة الداخلية لوحدة تنمية المنشآت

على صعيد األنشطة الداخلية األخرى للوحدة (غير تمويل ودعم البرامج والمؤسسات)
فقد نفذت الوحدة عدة أنشطة مهمة منها:
تطوير األنظمة اآللية الداخلية بالوحدة وبالبرامج والمؤسسات :قامت الوحدة بتقديم
الدعم الفني بشكل مستمر لكافة االنظمة اآللية المعمول بها بالبرامج المؤسسات
وتحديث بياناتها عند الحاجة ،باإلضافة الى اغالق السنة ومطابقة البيانات .باإلضافة
الى ذلك تم تأسيس مراكز التكلفة حسب المنتج واألخصائي لدى برنامج آزال للتمويل
الصغير واألصغر االسالمي وعكسها في الجانب المحاسبي باألنظمة اآللية الثالثة
(معين ،المحاسبي ،الموارد البشرية) .على صعيد االنظمة الداخلية بالوحدة تم تصميم
نظام متكامل إلدراج وتتبع مهام جميع العاملين بوحدة تنمية المنشآت وإنزاله في كافة
أجهزة الكمبيوتر بالوحدة .كما تم تطوير نظام الوحدة الداخلي حيث تم تصميم اتفاقية

دعم صناديق التكافل لدى البرامج والمؤسسات ،وتصميم اتفاقية المنح التشغيلية آلياً،
بينما تم خالل الربع العمل على تطوير آلية التكافل ضمن االنظمة اآللية العاملة
لدى البرامج والمؤسسات وال زال العمل سير التنفيذ.وأخيراً وضمن انشطة الوحدة
األخرى المتعلقة باألنظمة اآللية تم وبشكل مستمر تحديث بيانات موقع االستعالم
االئتماني.
األدلة واألنظمة الداخلية األخرى غير اآللية بالوحدة :تم خالل هذا الربع تطوير
الئحة اللجنة الداخلية بالوحدة للبت في المشاريع ونماذج العمل الخاصة بها .كما
تم اعداد دليل شامل للمخاطر التشغيلية في التمويل األصغر وذلك عبر استشارية
متخصصة تم التعاقد معها .وأخيراً استكملت الوحدة خالل الربع بتطوير كافة اآلليات
الالزمة من معايير ونماذج تتعلق بمشروع تعويض المتضررين من آثار الحرب من
أصحاب األنشطة الصغيرة واألصغر حيث يمول البنك الدولي عبر برنامج األمم
المتحدة االنمائي هذه المبادرة بواقع مليون دوالر قابلة للزيادة.
المراجعة والتدقيق والمصادقات الميدانية :قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة
واألصغر بعدد من أنشطة المراجعة والتدقيق المهمة خالل الربع األخير من عام
 2016تمثلت في إجراء المصادقات الميدانية على عمالء المؤسسة نماء للتمويل
االصغر في كل من منطقتي صنعاء الحديدة ،والمؤسسة الوطنية (منطقة تهامة) .كما
تم التأكد من حاالت المقترضين المتضررين المرفوعة من قبل المؤسستين في منطقة
تهامة ضمن مشروع دعم صناديق التكافل.
الدورات التدريبية وورش العمل :أقامت الوحدة في  5/12/2016ورشة عمل
تعريفية بالخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وحضرها العديد من العاملين
بالبرامج والمؤسسات والبنوك وآخرون من البنك المركزي وبعض المنظمات حيث
تناول الورشة ما تم تحقيقه في هذا الجانب باليمن ،ميزات هذه الخدمة ،والمشاكل
والمعوقات التي تواجهها وافق تطويرها بالمستقبل .كما أقامت في 14/12/2016
ورشة تدريبية بغرض توعية الحاضرين المخاطر بالتمويل الصغير واألصغر
وكيفية ادارتها .حضر الورشة العديد من أعضاء مجالس االدارة والمدراء التنفيذيين
ومتخذي القرار بالبرامج والمؤسسات والبنوك الشريكة للوحدة باإلضافة الى بعض
المنظمات والجمعيات ذات العالقة بالتنمية وكادر الوحدة.
الزيارات الميدانية :قام أعضاء من الوحدة بزيارات متابعة ميدانية لعدد من البرامج
والمؤسسات والجهات األخرى خاصة في أمانة العاصمة صنعاء لإلطالع على سير
أعمالها ومعرفة متطلباتها التمويلية والفنية والتدريبية ،وبغرض مناقشة الجوانب
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االدارية فيها .ضمت هذه الجهات خالل الربع كل من برنامج آزال ،ووكالة تنمية
المنشآت ،وشبكة اليمن ،ومصرف الكريمي .قام فريق من الوحدة بزيارة كل من
الحديدة والمحويت ،وذلك لالطالع على سير العمل في مشروع مجاميع االقراض
واالدخار بالقرى ،وتم خالل الزيارة التعرف على عينات من الفئات المستهدفة.

شبكة اليمن للتمويل األصغر
على صعيد الدورات التدريبية أقامت الشبكة خالل الفترة  17-14نوفمبر 2016
دورة تدريبية في إعداد مقترح المشاريع ،ودورة أخرى خالل الفترة  21-20نوفمبر
 2016في التحليل المالي بالتمويل الصغير واألصغر وفق هيكلية  ،SEEPوحضر

واألصغر ومن وحدة تنمية المنشآت .والجدير بالذكر أن المراجع الداخلي لوحدة
تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر هو من قام بإلقاء دورة التحليل المالي.

برنامج ضمان التمويالت

تم خالل الربع تعيين المدير تنفيذي للبرنامج واختيار مسؤولين اثنين للضمان .كما تم
خالل الربع استكمال خطة العمل للعامين القادمين ،وكذلك جرى العمل على تطوير
العديد من اآلليات الداخلية وأنظمة العمل المشمولة بدليل العمليات مثل المخاطر،
الموارد البشرية ،األمور المحاسبية ،والمشتريات ،وجوانب الحوكمة .من المتوقع أن
تبدأ المرحلة التنفيذية التجريبية في ضمان التمويالت خالل الربع الثالث لعام .2017

الدورتين مشاركون من البرامج والمؤسسات والبنوك العاملة بالتمويل الصغير

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر ديسمبر 2016
عدد العمالء ( نشطون)
البرنامج

مدخرون

مقترضون
اإلجمالي

النساء
()%

اإلجمالي

محفظة
القروض
(مليون
لاير)

األرقام التراكمية

محفظة
القروض
في
المخاطرة
()%

عدد
القروض

مبالغ القروض
(مليون لاير)

OSS

FSS

عدد
الموظفين

عدد
مسئولي
القروض

عدد
الفروع

منطقة العمل

بنك األمل للتمويل
األصغر

35,152

38

125,296

2,324

66.11

129,168

10,908

77

52

231

104

16

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

المؤسسة الوطنية
للتمويل األصغر

13,383

44

26,360

802

26.43

146,977

7,460

105

71

110

47

18

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

مؤسسة عدن
للتمويل األصغر

12,308

71

9,566

803

83.79

53,373

5,744

75

44

70

40

7

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

مؤسسة نماء
للتمويل الصغير
واألصغر

7,602

46

2,239

475

37.81

82,545

7,668

74

55

100

63

11

صنعاء ،تعز،
عدن ،الحديدة،
اب

برنامج حضرموت
للتمويل األصغر

7,198

29

4,605

769

35.14

26,610

3,908

151

130

61

31

6

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

برنامج أزال
للتمويل األصغر

5,019

64

3,190

409

27.38

48,979

4,015

85

51

73

36

5

أمانة العاصمة,
المحويت

برنامج االتحاد
للتمويل األصغر

3,523

83

0

313

77.62

47,813

2,509

38

20

75

47

6

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

مصرف الكريمي
للتمويل األصغر
اإلسالمي

3,167

4

431,756

812

33

19,698

9,090

149

135

59

45

61

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

برنامج التضامن
للتمويل األصغر

2,119

32

0

245

25.32

37,191

8,186

65

65

77

30

14

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

شركة األوائل
للتمويل األصغر
تقرير شهر ابريل
2015

1,546

79

0

93

100

81,945

4,088

90

68

41

21

5

107,641

20,468

781,940

84,044

مشاريع مدرة
للدخل
اإلجمالي

91,017

603,012

7,045

تعز

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

مناطق مختلفة

897

464

149
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عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة خالل الربع الرابع ( 2016حسب القطاع)
المستفيدون المباشرون

عدد المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

اإلجمالي

نسبة اإلناث ()%

اجمالي العمالة
المؤقتة المقدرة

التعليم

2

75,900

75,900

458

40%

1,400

الدعم المؤسسي

7

890,000

890,000

18,563

49%

16,611

الزراعة

8

1,087,000

1,087,000

4,904

49%

61,512

الطرق

9

1,227,660

1,227,660

7,983

49%

39,440

المنشآت األصغر

3

2,317,665

2,317,665

4,323

56%

2,666

الموروث الثقافي

7

398,200

398,200

2,572

51%

23,950

المياه

6

610,806

610,806

3,753

50%

26,987

النقد مقابل العمل

45

5,551,898

5,551,898

55,061

49%

412,851

خدمات األعمال

1

3,000,000

3,000,000

800

0%

812

اإلجمالي

88

15,159,129

15,159,129

98,417

49%

586,229

القطاع

اإلجمالي يشمل عدد ( )8مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

*

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية للمشاريع التي تمت الموافقة عليها
خالل الربع الرابع  2016وكلفتها التقديرية (حسب المحافظة).

عدد المشاريع المنجزة والكلفة التعاقدية خالل العام
( 2016حسب القطاع)

عدد
المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

النسبة
المئوية ()%

اب

3

249,815

249,815

1.6%

البيئة

ابين

1

109,000

109,000

0.7%

التدخل المتكامل

23

أرخبيل
سقطرى

2

158,545

158,545

1.0%

التدريب

38

1,145,549

التعليم

86

15,428,343

االمانه

6

773,616

773,616

5.1%

الدعم المؤسسي

19

1,430,970

البيضاء

1

45,867

45,867

0.3%

الزراعة

12

1,289,055

الحديده

9

1,082,469

1,082,469

7.1%

الصحة

23

3,663,522

الضالع

1

100,000

100,000

0.7%

الطرق

26

6,679,732

المحويت

2

115,000

115,000

0.8%

تعز

20

3,097,501

3,097,501

20.4%

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

15

624,107

حجة

15

1,388,935

1,388,935

9.2%

المنشآت األصغر

12

3,869,952

حضرموت

1

66,370

66,370

0.4%

الموروث الثقافي

1

904,194

ذمار

4

501,450

501,450

3.3%

المياه

113

14,731,388

ريمه

2

214,760

214,760

1.4%

النقد مقابل العمل

105

20,500,837

صعده

6

867,758

867,758

5.7%

خدمات األعمال

13

3,412,056

صنعاء

4

401,898

401,898

2.7%

اإلجمالي

511

76,670,653

عدن

1

97,000

97,000

0.6%

عمران

5

474,480

474,480

3.1%

لحج

1

97,000

97,000

0.6%

أكثر من
محافظة

4

5,317,665

5,317,665

35.1%

اإلجمالي

88

15,159,129

15,159,129

100.0%

المحافظة

*

اإلجمالي يشمل عدد ( )8مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

القطاع

عدد المشاريع

المتعاقد (دوالر)

25

1,897,662
1,093,284
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية ومساهمة الصندوق
التقديرية خالل العام ( )2016حسب القطاع
عدد
المشاريع

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

البيئة

1

100,000

100,000

التدريب

3

160,266

160,266

التعليم

23

4,541,457

4,541,457

الدعم املؤسسي

16

2,708,591

2,650,591

الزراعة

8

1,087,000

1,087,000

الصحة

1

4,400,000

4,400,000

الطرق

10

1,271,370

1,271,370

املنشآت األصغر

11

9,402,975

9,402,975

المنشآت الصغيرة

2

165,000

165,000

الموروث الثقافي

8

592,509

592,509

املياه

13

1,209,290

1,206,790

النقد مقابل العمل

58

8,340,745

8,340,745

خدمات األعمال

2

3,568,650

3,568,650

156

37,547,853

37,487,353

القطاع الرئيسي

اإلجمالي*

*

اإلجمالي يشمل عدد ( )8مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية
حتى نهاية العام  2016حسب القطاع
عدد المشاريع

المتعاقد (دوالر)

القطاع
البيئة

388

31,280,404

التدخل المتكامل

280

18,250,917

التدريب

988

18,873,091

التعليم

4,902

616,180,849

الدعم المؤسسي

618

24,361,263

الزراعة

385

31,414,010

الصحة

1,144

80,490,294

الطرق

770

166,183,570

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

699

31,853,891

المنشآت األصغر

188

38,744,591

المنشآت الصغيرة

32

8,078,347

الموروث الثقافي

241

43,549,152

2,042

177,856,734

النقد مقابل العمل

736

137,787,110

خدمات األعمال

74

11,845,780

13,487

1,436,750,004

المياه

اإلجمالي

عدد المشاريع والتكلفة التقديرية ومساهمة الصندوق
التقديرية خالل العام ( 2016حسب المحافظة)
عدد
المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

اب

6

564,455

561,955

ابين

3

539,420

539,420

أرخبيل سقطرى

3

211,967

211,967

االمانه

8

835,102

835,102

البيضاء

4

121,421

121,421

الجوف

1

7,487

7,487

المحافظة

الحديده

16

2,641,868

2,641,868

الضالع

1

100,000

100,000

المحويت

4

147,291

147,291

المهره

1

53,422

53,422

تعز

21

3,259,001

3,201,001

حجة

25

2,474,141

2,474,141

حضرموت

2

313,370

313,370

ذمار

6

699,886

699,886

ريمه

4

592,923

592,923

صعده

8

1,018,240

1,018,240

صنعاء

5

442,261

442,261

عدن

1

97,000

97,000

عمران

9

1,261,940

1,261,940

لحج

5

683,931

683,931

أكثر من محافظة

23

21,482,727

21,482,727

اإلجمالي

156

37,547,853

37,487,353

*

اإلجمالي يشمل عدد ( )8مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة
التعاقدية حتى نهاية عام 2016
(حسب المحافظة)

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها
والكلفة التقديرية والتعاقدية حتى نهاية عام 2016
(حسب المحافظة)

عدد
المشاريع

المتعاقد (دوالر)

المحافظة

اب

1,326

146,284,549

اب

1,348

ابين

281

34,276,343

ابين

306

54,554,753

أرخبيل
سقطرى

48

5,650,114

أرخبيل
سقطرى

54

6,269,093

6,034,388

االمانه

681

83,034,814

االمانه

699

94,830,942

89,687,677

87,598,299

البيضاء

273

28,666,912

البيضاء

283

34,060,478

30,940,617

31,480,281

الجوف

144

14,383,348

الجوف

147

15,744,279

15,019,778

14,684,648

الحديده

1,160

146,402,008

الحديده

1,188

166,170,901

161,129,299

152,503,247

الضالع

258

31,274,298

الضالع

269

41,175,167

35,862,547

32,949,520

المحويت

383

42,963,196

المحويت

395

50,250,059

45,385,178

44,887,608

المهره

98

6,899,379

المهره

101

7,654,732

7,168,976

7,099,560

تعز

1,652

171,933,585

تعز

1,711

239,577,905

180,770,686

181,882,205

حجة

1,075

122,634,418

حجة

1,109

149,853,761

133,513,966

126,957,440

حضرموت

623

56,788,718

حضرموت

631

64,830,932

62,542,151

57,994,500

ذمار

853

89,150,490

ذمار

876

103,729,654

85,910,656

91,637,293

ريمه

353

37,408,027

ريمه

359

56,206,760

35,222,209

38,043,778

شبوه

281

27,327,216

شبوه

289

30,202,709

29,042,691

28,536,179

صعده

315

43,215,150

صعده

326

47,407,209

46,362,905

44,308,619

صنعاء

500

51,739,479

صنعاء

514

57,296,783

53,354,879

53,462,409

عدن

312

35,720,891

عدن

314

41,632,508

39,086,252

35,816,522

عمران

895

98,659,522

عمران

913

120,055,133

106,373,906

101,807,074

لحج

638

68,709,278

لحج

669

96,767,007

75,343,448

74,580,570

مارب

120

9,744,676

مارب

121

10,305,006

9,809,136

10,085,913

أكثر من
محافظة

1,218

83,883,593

أكثر من
محافظة

1,264

133,554,605

131,777,302

107,848,652

اإلجمالي

13,487

1,436,750,004

اإلجمالي

13,886

1,799,564,158

1,576,378,204

1,522,492,314

المحافظة

عدد
المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

177,433,780

152,150,113

150,538,906

43,889,443

41,628,899
6,160,189
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية
والتعاقدية والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية عام 2016
(حسب القطاع)
القطاع

عدد
المشاريع

البيئة

395

التدخل المتكامل

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة
الصندوق
التقديرية
(دوالر)

المتعاقد
(دوالر)

المستفيدون المباشرون
المتوقعون
ذكور

إناث

المستفيدون غير
المباشرين المتوقعون
ذكور

إناث

197,027 199,299 1,649,886 1,654,355 31,997,895 33,265,255 39,353,159

إجمالي
العمالة
المؤقتة
المقدرة
1,213,381

290

18,876,556 18,234,962 21,443,712

124,925

567,507 106,770 105,556 131,516

التدريب

1,012

20,375,179 26,246,936 26,285,537

97,878

386,363 477,618 445,871

التعليم

4,942

664,432,030

641,820,173

1,465,922 624,440,007

59,538

1,594,051 1,852,496 1,245,641

22,282,330

الدعم المؤسسي

644

26,542,223 35,501,442 37,852,915

434,516

856,222 461,713 504,156 395,948

الزراعة

426

38,830,070 44,390,315 48,518,322

194,634

353,642 438,434 171,553

1,258,342

الصحة

1,162

1,754,368

2,410,661

الطرق

800

851,285 860,271 2,110,022 2,135,361 172,662,095 168,572,963 174,450,814

8,195,813

98,259,416

95,910,788

904,363 4,776,187 2,746,321 88,031,142

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

701

32,765,810 36,347,601 37,101,497

111,888

72,369

المنشآت األصغر

204

47,476,735 56,367,058 56,530,160

84,889

174,407 1,402,910 531,751 336,581

المنشآت الصغيرة

35

8,324,398

18,434

22,101

60,129

44,866

17,998

الموروث الثقافي

255

46,230,033 47,701,757 48,441,163

208,793

111,164 184,670

85,335

2,078,312

المياه

2,097

9,147,031

9,146,031

68,522

52,451

150,157 169,212 1,878,375 1,865,453 190,029,088 174,948,258 348,981,652

836,856

7,615,955

النقد مقابل العمل

843

168,523,647

156,160,012

662,849

642,570

938,816

990,567

14,306,916

خدمات األعمال

80

19,751,072 20,243,101 20,243,101

71,665

28,282

104,067

81,919

4,942

13,886

1,576,378,204

اإلجمالي

1,799,564,158

167,681,565

*اإلجمالي يشمل عدد ( )14مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

1,522,492,314

62,206,005

َ
طارئة
مشاريع
األسرُ المتضررة من الحرب في تعز تسجِّ ل في
ٍ

ً
مستدامة للغذاء والحماية
 5أشهر على األكثر وتكسبهم موار َد
البيئية والصحية ،مثل إنشاء الحدائق المنزلية المثمرة وإعادة
تأهيل الحدائق العامة وبعض الشوارع وأسوار المرافق العامة
وإزالة مخلفات المباني المدمرة والمتبقية في الشوارع باإلضافة
إلىالتوعية لتعزيز الصحة العامة والنظافة الشخصية.

َّ
مكن التحسن النسبي للتمويل على استمرار برنامج النقد مقابل
العمل في االستجابة الحتياجات المتضررين من الحرب داخل
وحول أشد البؤر التهابا وتأثيراً .وبينما بدأ البرنامج العمل في
بعض المناطق الساحلية الغربية ،فقد دشن أنشطةتسجيل األسر
المتضررة من الحرب داخل جميع مديريات مدينة تعز (صالة
والقاهرة والمظفر والحوبان) التي تشهد الحرب والنزوح منذ
بع
عامين تقريباً.
ومن أجل ضمان إحداث أكبر أثر في حياة المستفيدين ،يتـَّ ُ
ً
َّ
البرنامج معايي َرمحددة فياستهداف األسر المستحقة للدعم منها
ُ
وافتتح البرنامج مركزاً لتسجيل األسر في كل مديرية ،حيث سيتم إعطاء األولوية بدعم أضعف الفئات االجتماعية مثل األسر بدون
الحقاً تقييم وضعها اإلنساني حسب معايير البرنامج من أجل عائل أو التي تعيلها إناث أو معاقون ،وذاتالمعدالت العالية في
استهدافها ضمن أنشطة تشغيل تنموية تـُ ِد ُّر عليهم األجور خالل انعدام األمن الغذائي والتي لم تجد لها مأوى.

