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صفحة

النشرة الربعية  -العدد  : 75يوليو  -سبتمبر 2016

االفتتاحية
ْ
ْ
ُ
استمرت خاللها
تصاعد الحرب في اليمن،
انقضت  15شهراً على
ُ
التحديات في وصول المساعدات اإلنسانية إلى مئات اآلالف من
المتضررين .لذلكَ ،
أيقن مموِّلو الجمهورية اليمنية بضرورة التركيز
ِّ
المتضررة على الصمود
المحلية
المجتمعات
قدرات
تقوية
على
ِّ
منافع قصير ِة األمد.
والتكيُّف مع تداعيات الصراع المختلفة عبر
َ
ورغم كثافة الحرب وطول أمد الصراع المسلح وشحة التمويل ،لمس
الممولون وغيرهم قدرة ِف َرق الصندوق االجتماعي على الوصول
 خالل الشهور الماضية  -إلىالمتضررين وتقديم خدمات أساسيةُ
بالتفاعل  -بطرق
لهم في أكثر مناطق الحرب التهاباً .وبدأ المموِّلون
مختلفة  -في التأكيد على الحفاظ على خبرات كوادر الصندوق،
واستثمار فعالية آلياته في التخفيف من آثار األزمات والفقر في ِّ
ظل
أصعب األوقات في تاريخ اليمن المعاصر.
َ
مجلس المديرين التنفيذيين
وافق
فعلى سبيل المثال ،ال الحصر،
ُ
للبنك الدولي في منتصف شهر يوليو المنصرم على تمويل اليمن
من خالل الصندوق االجتماعي ومشروع األشغال العامة  -عبر
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  -لتنفيذ مشروع االستجابة الطارئة
المجلس
أقرها
بمنحة بقيمة  50مليون دوالر ضمن استراتيجية جديدة َّ
ُ
بشأن اليمن.

التوقيع على وثيقة مشروع االستجابة
الطارئة في اليمن
وقع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مع الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع
األشغال العامة في منتصف أغسطس على وثيقة مشروع االستجابة الطارئة
في اليمن الممول من البنك الدولي بمبلغ  50مليون دوالر أمريكي .وسيتم تنفيذ
المشروع باستخدام آلية النقد مقابل العمل خالل  24شهراً .ويهدف المشروع
للتخفيف من تأثير األزمة الحالية على األسر والمجتمعات المحلية ومساعدتهم
للتعافي من األزمة وذلك باستخدام األنظمة المحلية والقدرات والمؤسسات
لالستئناف التدريجي في تقديم الخدمات .ويتحقق ذلك الهدف عبر اإلسهام في
 )1زيادة فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش على المدى القصير
لـ 58,700شخص.
 )2إنعاش القطاع الخاص المحلي.
 )3إعادة تقديم الخدمات الرئيسية من خالل البنية التحتية الصغيرة يستفيد
منها المجتمع واألسر الضعيفة (بمن فيهم النازحين والمجتمع المضيف).
ويتوقع أن يعمل المشروع على تمكين األسر والمجتمعات المحلية اليمنية
من التكيف بشكل أفضل مع التداعيات المعيشية لألزمة الحالية وتكون حافزا
مؤثرا لجهود بناء القدرات على التكيف على تداعيات الحرب الراهنة.

ِّ
وترك ُزاالستراتيجية على تعزيز قدرة اليمنيين على التكيُّف من
خالل الحفاظ على القدرات الوطنية في تقديم الخدمات االجتماعية،
والتصدي آلثار األزمات وأسبابها ،وتشجيع استقرار المجتمعات
َ
المحليةِّ .
الدخل للمستفيدين ،وتُ ُ
نشئ
تدخالت تُ ِد ُّر
وتقد ُم االستراتيجية
ٍ
ً
ً
َ
ِّ
أثر
ذات
واقتصادية
اجتماعية
خدمات
م
تقد
الحجم
صغيرة
بنى تحتية
ٍ
ٍ
متوسط األمد.
ْ
سلطت اإلستراتيجية الضو َء على الفعالية الملحوظة للتدخالت
وقد
السابقة للصندوق االجتماعي للتنمية في التركيز على زيادة فرص
وصول الفقرا ِء إلى ُسبُل كسب الرزق والفرص االقتصادية من خالل
قطاعات مختلفة ...بالقول“ :وعمل التأثير المشترك لتوقف برنامج
التحويالت النقدية في اليمن عام  2015واالنخفاض الكبير في برامج
دعم سبل كسب العيش المدعومة من الممولين والمنفذة من الصندوق
االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة ،على مضاعفة سوء
ظروف معيشة في الجمهورية اليمنية”.
وفي هذا السياقْ ،
دعت وزار ُة التنمية الدولية البريطانية ()DFID
جميع الجهات المموِّلة لدعم الصندوق االجتماعي من أجل مساعدة
َ
اليمن في تلبية االحتياجات الضخمة الناشئة عن الصراع الحالي،
وذلك بالتأكيد على ما يلي” :نحن مستمرون في عملنا لحماية أهم
المؤسسات الرئيسية العاملة في التنمية المستقبلية في اليمن...وبشكل
خاص ،نستمر في دعم الصندوق االجتماعي للتنمية ،ونأمل في
نشج ُع الجهات
توسيع نطاق هذا الدعم كلما كان ذلك ممكناً .كما ِّ
المانحة األخرى على توفير دعم إضافي للصندوق االجتماعي”.

مشروعٌ ُم ِد ٌّر للدخل يوصل شريان الحياة لقرى
معزولة في تعز
برنامج النقد مقابل العمل العزلة الجغرافية واالجتماعية التي مثلت أكبر
َك َس َر
ُ
ماعمة بمديرية ماوية – محافظة تعز.
عوامل الفقر المدقع في منطقة جبل َع ِ
وجاء مشروع شق ورصف الطريق الريفية ِّ
ليمكن  2,500قروياً فقيراً من
الحصول على دخل منعملهم في المشروع ومن االتصال باألسواق والمراكز
الصحية والخدمية خارج منطقتهم من أجل تحسين حياتهم االقتصادية
واالجتماعية السيما في ظل الحرب القاسية التي تعصف باليمن ومحافظة
تعز.وكانت الدواب ال تزال أفضل وسائل نقل للسكان والسلع األساسية من
وإلى المنطقة قبلإنجاز المشروع ،الذي خفف العبء كثيراً بشكل خاص على
النساء الالتي كن يحملن الدقيق واإلسمنت والمياه على رؤوسهن .وعمل
أرباب  340أسرة فقيرة في البرنامج ،وقاموا بشق ما يزيد عن  5كيلو مترات
طوليةورصف ما يربو عن  2,100متر طولي بعرض  3.5متر.
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التعليم
ُ
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع ( 30 – 1997سبتمبر )2016
يصل العد ُد اإلجمالي
إلى  5,291مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب  765.5مليون دوالر ،يُتوقع ْ
أن
يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من  2.88مليون شخص ( %46منهم من
تم
اإلناث) ،وتتولد عنها حوالي  25مليون فرصة عمل .من هذه المشاريعَّ ،
ُ
ُ
تقارب  611.1مليون دوالر.
إنجاز  4,881مشروع بكلفة تعاقدية

وقد تم التركيز خالل الربع على مواصلة تنفيذ برنامج محو األمية وتعليم
الكبار ،وتعليم الفتاة ،ومشروع المعرفة المهنيةوالقرائية للتخفيف من الفقر.

مؤشرات قطاع التعليم
المنجز تراكمياً

المؤشر

حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

الفصول الجديدة التي شيدها الصندوق

6,638

الفصول التي أعيد تأهيلها

2,907

اإلجمالي

9,623

9,000

أوالد

145,084

201,600

بنات

120676

158,400

األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

7,540

5,000

ذكور

264

100

إناث

226

100

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

ذكور

32

إناث

2,960

عدد الكوادر غير التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي

إناث

694

200

ذكور

1,138

782

إناث

612

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 إلى  1,217بكلفة تقديرية برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية
وصل العد ُد اإلجمالي
تتجاوز  113مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي يهدف البرنامج إلىتعزيز الخدمات الخاصة بصحة االم خالل المرحلة
ُ
اإلنجابية وكذا صحة المواليد.
 7.9مليون شخص ( %64منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  2.6مليون
ُ
تم
فرصة عمل.من هذه المشاريعَّ ،
إنجاز  1,131مشروعاً بكلفة تعاقدية تبلغ وخالل الربع ،تم تأهيل  20طالبة الى مساعدات طبيات من عدة مديريات
(حرض  -عبس  -ميدي  -بني قيس  -قارة) بمحافظة حجة وذلك بالتنسيق
حوالي 78.4مليون دوالر.

برنامج النقد المشروط مقابل الخدمات المجتمعية
في مجال التغذية

تم تطوير مشروع دعم أنشطة توفير فرص دخل مؤقتة في الخدمات
االجتماعية المجتمعية في التغذية ،والذي يهدف إلى اختيار مثقفات صحيات
في اطار  5مديريات في محافظة الحديدة ( بيت الفقيه – زبيد  -المراوعة
– باجل – المنصورية ) وتدريبهن ليتمكن على تقديم خدمات تثقيفية صحية
وخصوصا في مجال اعراض سوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة،
باإلضافة إلى دعم المجتمع المحلي بتوفير تكاليف النقل واإلحالة للحاالت
المعرضة لسوء التغذية والتي يصعب عليها توفير كلفة االنتقال الى مراكز
التغذية الصحية.ويهدف المشروع إلى إيجاد فرص مدرة للدخل في فئة االناث
الالتي يتراوح عمرهن بين  35-18سنة ،كما يهدف الى التخفيف من حدة
الفقر على المستفيدات من الضمان االجتماعي الحوامل أواألمهات ممن لديهن
أطفال دون السنتين من خالل تقديم المساعدات المشروطة.

مع مكتب الصحة العامة والسكان ومنظمة اليونيسيف حيث نفذ الصندوق
االجتماعي نسبة  %67من المشروع ونفذت اليونيسيف  %33من المشروع
عبر آلية تنسيق مع مكتب الصحة والسكان محافظة حجة.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية

ويهدف إلى تحسين وتعزيز الخدمات الصحية األساسية ،وتوفير الكوادر
الطبية المؤهلة ،باإلضافة إلىتسهيل الوصول إليها من قبل المجتمع.
وقد تم استكمال تدريب  22كادراً طبياً في مجال الرعاية التكاملية للطفل
( )imciمن جميع المرافق الصحية في مديرية خنفر بمحافظة أبين .كما تم
استكمال تنفيذ حزم الجودة لعشرة مرافق صحية في  10مديريات بمحافظتـَ ْي
الضالع وحجة .وخالل الربع أيضاً ،تمت المشاركة في ورشة عمل تهدف
الى تحديد اولوية الخطة الصحية الشاملة لمحافظة حجة ،والتي نفذها مكتب
الصحة العامة والسكان في المحافظة.

مؤشرات قطاع الصحة
المنجز تراكمياً

حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

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

107

100

عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها أو تم تجهيزها

69

50

2,058

2,000

255

240

ذكور

1468

1,125

إناث

901

750

ذكور

271

300

إناث

274

300

المؤشر

عدد القابالت الالتي دربهن الصندوق
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

الفئات ذات االحتياجات الخاصة
ُ
التراكمي لمشاريع البرنامج إلى  718بكلفة تقديرية
وصل العد ُد اإلجمالي
ُ
تقارب  38مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي
 184,560شخصاً ( %39منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة 864,300
ُ
إنجاز  698مشروعاً بكلفة تعاقدية تبلغ
تم
فرصة عمل.من هذه المشاريعَّ ،
حوالي  31.8مليون دوالر.

برنامج التأهيل المجتمعي :في إطار توجهات الصندوق في العمل مع ذوي
االحتياجات الخاصة وسياسته الرامية إلى تنفيذ وتمويل مشاريع ترتكز على
إعادة التأهيل المرتكز على المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة ،فقد تم إنجاز
مشروع هدف إلى دعم برامج التأهيل المجتمعي في مديريتي ريده وخمر
بمحافظة عمران من خالل توفير ُم ِعينات بصرية وسمعية لألطفال مادون 18

4
سنة ،ومشروعين لتأهيل أفراد من ذوي اإلعاقة من  59أسرة في منازلهم لمدة
 12 – 9شهراً ،وتدريبهم على أساليب التعامل مع أبنائهم وتعليمهم ،وتزويد
بعض األسربالكراسي الخاصة باألطفال ذوي الشلل الدماغي.
برنامج تنمية الطفولة المبكرة :يركز الصندوق في هذا البرنامج على تنمية
الطفل (حتى سن الثامنة) عبر عدد من األنشطة المتعددة التي تنظر للطفولة
المبكرة من زوايا خدمية متعددة (تربوياً ،صحياً ،نفسياً) مستفيداً من قدرة
وإمكانية الصندوق القطاعية المتعددة.
وقد تم خالل الربع إنجاز مشروع هدف إلى تأسيس برنامج االكتشاف
والتدخل المبكر لإلعاقة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت من خالل
تدريب  20طبيباً وممرضاً
ً
وعامال في عدد من المرافق الصحية والجمعيات
في مجاالت التأخر النمائي للطفل ،وحفظ السجالت وتحليل البيانات ،وكذا
إجراء مسح للفئة العمرية المستهدفة من البرنامج في المنطقة المستهدفة،
َ
بوسائل تعليمي ٍة
عالوة على تزويد هذه المرافق ومستشفى سيئون العام
وأجهزة ومعدات االكتشاف المبكر لإلعاقة .وقام الصندوق كذلك بتنفيذ ورشة
عمل لرفع الوعي حول اإلعاقة واالكتشاف المبكر لها .كما تم االنتهاء من

اإلعداد لدليل التدخل المبكر والدمج في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال ذوي
اإلعاقة والذي يستهدف كل من عاملي التأهيل المجتمعي ،معلمي الحضانات
ورياض األطفال ،وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بمركز
تنمية الطفولة المبكرة.وتُعد النسخة األولى من الدليل نسخة تجريبية سيتم
العمل على تجريبها ،ومن ثم تعميمها للعمل بها في برامج التأهيل المجتمعي
والحضانات ورياض األطفال.
وقد اشتمل الدليل على الكثير من المهارات واألدوات المساعدة للعاملين مع
االطفال من ذوي اإلعاقات في مرحلة مبكرة ،وكيفية تقديم الخدمات التعليمية
والتربوية والتأهيلية بطريقة تعزز من إمكانياتهم وقدراتهم.
العالقة مع الشركاء :شارك الصندوق في ورشة عمل إعداد الخطة الوطنية
لمكافحة العمى برعاية وتنظيم وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج
الوطني لمكافحة العمى ،وذلك خالل الفترة  29-27أغسطس  .2016وهدفت
الورشة إلى وضع الخطة الوطنية لمكافحة العمى ،ورفع مستوى الخدمات
الصحية لطب العيون لدمجها ضمن الخطة العالمية لمكافحة العمى الموضوعة
من قبل منظمة الصحة العالمية.

مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة
المنجز تراكمياً

حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

أوالد

3,599

2,500

بنات

3,943

2,500

المؤشر
عدد األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

المياه واإلصحاح البيئي
قطاع ْي المياه واإلصحاح البيئي.
تشتمل أنشطة هذه الوحدة التنفيذية على
َ

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل الربع الثالث  2016على  7مشاريع من منحة البنك
الدولي الطارئة عبر مكتب األمم المتحدة .وتشمل  6مشاريع سقايات خاصة
ومشروع لحصاد مياه األمطار لغرض تشجير بعض المساحات في جامعة
عمران .وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق مؤشرات المنحة التي تشمل خلق
فرص عمل مؤقته لألسر التي تأثرت بالحرب الدائرة في البالد وكذلك توفير
وصولها إلى الخدمات األساسية.
وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقريرإلى  10مشاريع.
ُ
مي لمشاريع القطاع (منذ عام  1997وحتى
اإلجمالي
وبذلك يصل العد ُد
التراك ُّ
ُّ
ً
نهاية شهر سبتمبر  )2016إلى  2,294مشروعا بكلفة تقديرية تتجاوز 430.5
مليون دوالرَ ،ويُ َت َو َّق ُع ْ
أن يستفي َد منها استفاد ًة مباشر ًة قرابة  4.1مليون شخص
(نصفهم تقريباً من اإلناث) ،وتنج ُم عنها فرص عمل مؤقتة تُ َّقدربحوالي 8.84
مليون يوم عمل.
وقد تم إنجاز 1,994مشروعاً بكلفة بلغت  171.1مليون دوالر (وهي مساهمة
الصندوق فقط).
وفيما يلي القطاعات الفرعية ،وما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع
فرعي:
ُ
إنجازمشروع يحتوى على
تم
حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مسقوفة)َّ :
خزان سعة  820م 3ومنهل عام وأنابيب بطول 110م ،وذلك بمساهمة من

الصندوق بلغت  113الف دوالر لخدمة أكثر من  400شخص ،ووفرأكثر
من  3,200فرصة عمل مؤقتة ،وبلغت مساهمة المستفيدين  2,500دوالر.
ُ
إنجاز مشروع لتوسعة
تم
حصاد مياه األمطار (خزانات عامة مكشوفة)َّ :
3
كريفين في مديرية القف/حضرموت بسعة إضافية  8آالف م لخدمة 560
شخصاً ،وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت حوالي  24الف دوالر .وقد وفر
المشروع  557يوم عمل.
حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل (خزانات منزلية) :تم خالل الربع
إنجاز مشروعين يحتويان على  86خزان بسعة إجمالية  2,950متراً مكعباً،
وبمساهمة من الصندوق بلغت  99ألف دوالر لخدمة  1,025شخصاً ,ووفرت
نحو  3,205فـُ َرص عمل مؤقتة ،بينما بلغت مساهمة المجتمع المحلي حوالي
 140.7ألف دوالر.
المياه الجوفية :تم خالل الربع إنجاز  3مشاريع مياه مصادرها مياه جوفية
شملت  3خزانات و 3وحدات ضخ وأنابيب بطول إجمالي  46,579متراً
و 1,233توصيله منزلية لخدمة  10آالف شخص ووفرت نحو  4,800فرصة
عمل مؤقته .وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع  602,762دوالراً
(مساهمة الصندوق فقط).
مياه سطحية/خزانات وعيون :تم إنجاز  3مشاريع احتوت على  6خزانات
لتجميع مياه العيون وأنابيب بطول إجمالي يقارب  4,800متر ومنهلين
عامين ،وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت حوالي  0.3مليون دوالر لخدمة
عمل.
نحو  2,800شخص .ووفرت
ُ
المشاريع حوالي  7,770يو َم ٍ

5
واص ُل وحد ُة المياه مشاركتها في اجتماعات مجموعة
التواصل مع الشركاء :تُ ِ
ً
المياه والصرف الصحي والنظافة “واش” (التي تنعقد شهريا) ،كما توافي
منسق المجموعة بالتقارير الشهرية حول إنجازات الصندوق في هذا المجال,

كما تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع كافة الشركاء العاملين في قطاع المياه
باليمن حيثما أمكن.

مؤشرات قطاع المياه
المنجز تراكمياً

حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

878,894

646,000

حجم المياه المحسنة المخزنة (متر مكعب)

3,287,760

2,240,000

حجم المياه غير المحسنة المخزنة (متر مكعب)

1,846,602

1,690,000

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

قطاع اإلصحاح البيئي
ُ
مي لمشاريع القطاع (منذعام  1997وحتى نهاية
اإلجمالي
وصل العد ُد
التراك ُّ
ُّ
ُ
تتجاوز  46مليون
شهر سبتمبر  ) 2016إلى  411مشروعاً بكلفة تقديرية
ويتوقع ْ
أن يستفي َد من هذه المشاريع نحو  3.62مليون شخص (نصفهم
دوالر،
ُ
من اإلناث) ،وتنج ُم عنها حوالي  1.4مليون يوم عمل.
ُ
وقد تم  371مشروعاً بكلفة
تصل إلى قرابة  28.7مليون دوالر تقريباً.

ُ
ُ
قطاع البيئة  3قطاعات فرعية ،وهي إدارةالمخلفات الصلبة ،والتدريب
يشمل
والتوعية ،وإدارة المياه العادمة .وقدتم  -في هذا األخير  -إنجاز مشروع
واحد لحل مشكلة تصريف المجاري في حارة علي ابن أبي طالب في مدينة
ذمار ،احتوى على خطوط مجاري بطول إجمالي  7,470متراً و 346غرفة
تفتيش و 289توصيلة منزلية ،وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت 407,300
دوالر لخدمة أكثر من  4آالف شخص.

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  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

256,198

265,000

835

240

الزراعة والتنمية الريفية
ُ
تقارب البرنامج التجريبي لالدخار واإلقراض
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  461بكلفة تقديرية
وصل العد ُد اإلجمالي
 58.4مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  466.6ألف تركزت األنشطة خالل هذه الفترة على متابعة مجموعات اإلقراض واالدخار
والتي تم تكوينها في خمس محافظات (حجة ،الحديدة ،صنعاء ،المحويت،
شخص ( %46منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  1.43مليون فرصة
لحج) والبالغ عددها  202مجموعة ،حيث تم متابعتها مكتبياً للوقوف على
ُ
إنجاز  372مشروعاً بكلفة تعاقدية تبلغ حوالي
تم
عمل .من هذه المشاريعَّ ،
وضع تلك المجموعات ومدى تأثير الوضع الحالي على استمرارية أنشطتها.
 30مليون دوالر.
ويتوقع ْ
أن يتم النزول الميداني لتقييم وضع تلك المجموعات خالل الربع
ونتيجة لشحة التمويل ،اقتصرت غالبية األنشطة خالل الربع الثالث  2016األخير من عام .2016
على المتابعة واستكمال صرف المستحقات للمشاريع المنجزة ..ففي المياه
للزراعة تم إنجاز حاجز مياه في كسمة محافظة ريمة بسعة تخزينية 17,500
متر مكعب.

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية
المنجز تراكمياً
حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

3,827,680

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)
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التدريب والدعم المؤسسي
ُ
ُ
قطاع ْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم التدريب
التدخالت في
تهدف
َ
وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق (اللجان المجتمعية،
السلطات المحلية ،المنظمات غير الحكومية ،المؤسسات الحكومية...
الخ) والذين ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية
والتخفيف من الفقر.
خالل الربع الثالث  ،2016تمت الموافقة على  9مشاريع في قطاع الدعم
المؤسسي بكلفة تقديرية تقارب  1.82مليون دوالر ،ي َّ
ُتوقع ْ
أن يستفي َد منها
مباشر ًة  40,335شخصاً (منهم  %48من اإلناث) ،وتتولد عنها أكثر من 63
الف فرصة عمل.
وبذلك ،يصل العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع القطاع ( 30 – 1997سبتمبر
ُ
تقارب  42.8مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد
 )2016إلى  669بكلفة تقديرية
منها استفادة مباشرة حوالي  877ألف شخص ( %48منهم من اإلناث) وتتولد
ُ
تقارب 23.7
عنها قرابة  989ألف يوم عمل .وقد تم إنجاز  605مشاريع بكلفة
مليون دوالر.
أما في قطاع التدريب ،فقد وصل العدد اإلجمالي التراكمي للمشاريع إلى
ُ
 1,049بكلفة تقديرية
تقارب  27.8مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها حوالي
 163,600شخص ( %38منهم من اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  405,500يوم
ُ
تتجاوز  18مليون دوالر.
عمل .وقد تم إنجاز  969مشروعاً بكلفة

برنامج التمكين للتنمية المحلية

تنوعت أنشطة البرنامج خالل الربع من خالل استمرارية عمل األطر
ُزل) الم َ
المجتمعية التنموية (مجالس تعاون القرى ،اللجان التنموية للع َ
ُش َّكلة
في مديريات التمكين بمساندة الصندوق ،ومواصلة تنفيذ مبادرات ذاتية نوعية
(دون تدخل الصندوق فيها) .وتمثلت أهم المبادرات الذاتية في عمل خزانات
سواق َو ِب َرك وإصالح طرق وصرف صحي وفتح فصول محو
مياه وتنظيف
ٍ
األمية وحمالت نظافة القرى وبناء فصول دراسية إضافية ،حيث بلغ عدد هذه
المبادرات  770نفذها  421مجلس تعاون قرية بإجمالي تكلفة تقارب 161.74
مليون ريال.
كما جرى تنفيذ  17مبادرة مدعومة من جهات أخرى (كالمنظمات والمؤسسات
ُ
تقارب  15مليون ريال .وشملت هذه المبادرات توزيع
التنموية) بإجمالي تكلفة
 26ماكنة خياطة وأدوات كوافير لعدد من النساء ،وبناء جدران حماية لمدرسة
قرض في مديرية سباح (محافظة أبين) ،وتوريد معدات الطاقة الشمسية
وتحسين الصرف الصحي في وحدة صحية ومدرسة ،وبناء حواجز مائية
في قرية سعدان ،وشق طريق موقز–كعيدنة (حجة) وطريق العتد–الهويشة
في المقاطرة.
وتم خالل الربع أيضاً تنفيذ أعمال إنسانية وإغاثية ،تمثلت في حصر النازحين
واستقبالهم والتنسيق لتوفير االحتياجات األساسية لهم ،وكذا توزيع السالل
الغذائية والصحية .وبلغ عدد مرات تكرار هذا النشاط  71نفذها  373مجلس
تعاون قرية بإجمالي تكلفة بلغت حوالي  476.22مليون ريال.
ً
وإجماال ،وصل عدد المبادرات (بأنواعها الثالثة) المنفذة خالل الربع إلى
 858مبادرة نفذها  783مجلس تعاون قرية ،وبإجمالي تكلفة يقارب 653
مليون ريال.

برنامج روافد

قام البرنامج بإنشاء  12مجموعة على موقع الواتساب لخريجي برنامج روافد
في  7محافظات لتسهيل عملية التواصل معهم .كما قام البرنامج بعمل خارطة

توضح أماكن تواجد خريجي برنامج روافد وأعدادهم في مختلف المديريات.
وتم كذلك دمج قاعدة بيانات برنامج روافد في نظام الوحدة مع نظام إدارة
المعلومات بالتنسيق مع الوحدات المعنية في الصندوق .كما تم إعداد وتجهيز
ُكتيب يوضح دور البرنامج في تحفيز الشباب للعمل التطوعي في ظل ظروف
الصراعات .وقام  108شباب من روافد بتنفيذ مبادرات ذاتية في مناطقهم تقدر
بـ 14مليون ريال.

المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني

نفذت مؤسسة سد مأرب ورشة عمل للتوعية بأهداف التنمية المستدامة
استهدفت  20متدرباً ومتدربة من القيادات الشبابية والسلطة المحلية بمحافظة
مأرب .كما نفذ ملتقى صناع الحياة بتمويل من  OCHAورشة تعريفية
لمختصي الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين ومنظمات المجتمع المدني
ضمن مشروع “ تعزيزإدارة وتنسيق مراكز تجمعات النازحين في حاالت
الطوارئ” .ونفذت منظمة القيادات الشابة برنامجاً تدريبياً حول “المواطنة
الفاعلة” لـ 15مشاركاً ومشاركة من محافظتي صنعاء والحديدة.ومن جانب
أخر ،وزعت جمعية ينابيع عدن  2850سلة غذائية في محافظة عدن وبعض
المناطق المجاورة لها ،وذلك بدعم من رجال الخير والبر والعطاء من دولة
الكويت الشقيقة .ونظمت جمعية كنوز الجنة في الحديدة دورة في الخياطة
خاصة بأمهات وأخوات األيتام والفقراء...إلى جانب توزيع المالبس المخيطة
ككسوة عيد بالمجان لأليتام الفقراء فيمديرية الحالي.
كما قامت جمعية “أجيال بال قات” بتنفيذ ورشتي عمل :األولى في تعز (لمدة
يومين) تخصان إعداد دليل اللجان المجتمعية بتمويل اليونيسف ...والثانية
في محافظة إب (لمدة  5أيام) لبناء قدرات  30شاباً وشابة حول حزمة من
ً
فضال عن توزيع  99ألف
الموضوعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
لتر ماء يومياً في مديرية القاهرة (تعز) لتغذية  33خزاناً موزعة في نطاق
المديرية (وتستمر هذه المرحلة لثالثة أشهر).

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي
المنجز
تراكمياً حتى
 30سبتمبر

المستهدف
في المرحلة
الرابعة

4,124

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

6562

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
وصل العدد اإلجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج إلى  333بكلفة
ُ
تقارب  30.2مليون دوالر ،يُتوقع أن يستفي َد منها استفادة
تقديرية
ً
مباشرة حوالي  310,570شخصا ( %51منهم من اإلناث) وتتولد عنها
ُ
تقارب
أكثر من  776,700يوم عمل .وقد تم إنجاز  267مشروعاً بكلفة
 18مليون دوالر.

أنشطة اللجنة التنموية:

دورات تدريبية بميفع بروم – حضرموت :دورة في صيانة وإصالح
أعطال المحركات البحرية للصيادين و 5دورات تدريبية في التوعية
الصحية في مجاالت تثقيفية وصحية ،وورشة لموظفي مكتب الصحة
بمديريه بروم ميفع والشخصيات المؤثرة بمنطقه ميفع إلعداد خطة
التوعية الصحية والبيئية ،وكذا دورة تدريبية في مجال صحة الحيوان
لمربيي األغنام ،ودورة تنشيطية لألخصائيين االجتماعيين ،هذا إلى
جانب قيام اللجان التنموية بمنطقه ميفع بعمل شراكات مع عده مؤسسات
صحية.وتم أيضاً تنفيذ مبادرات طوعية للحفاظ على نظافة البيئة شملت
تنظيف بعض المرافق العامة والشوارع وحمالت التوعية الصحية
للنساء مع عروض ومسرحيات مساندة وحمالت فحص لألطفال الذين
يعانون سوء التغذية.
في عزلة المتينة – التحيتا – الحديدة ،تم تنفيذ دورتين لمزارعي
النخيل لعدد وتنفيذيوم حقلي لعرض النتائج للحقل اإليضاحي مع
حقل المقارنة وتنفيذ مشاتل خضار ،وتنفيذ حقول إيضاحية للخضار
والفواكه والحبوب .كما تم توفيرً 175
دليال إرشادياًعلى وسائل التوعية
الصحية والبيئية بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان .وفي مجال
صحة الحيوان ،تم تجريع ومعالجة الطفيليات لعدد  250حيوان وكذلك
معالجات ألمراض أخرى لـ 155حيواناً .وتم تنفيذ أنشطة أخرى شملت
استمرار العمل في فصول محو األمية بالتجمع الرابع بالعزلة لـ190
طالباً وطالبة ,واستمرار عمل مدربات الخياطة والحرف التقليدية في
بعض قرى العزلة.
كما تم تنفيذ ورشة توعية في وادعة بني صريم (عمران) بعد تحديد
معايير اختيار المتطوعين وأدوار الشركاء ،مع تنفيذ أربع دورات
لفرق التطوع الصحي في وادعة لـ 216متطوعاً/ةحول األدلة الصحية
وطريقة التوعية في المجتمع .وفي مشروع مدرسة الزهراء األساسية
الثانوية للبنات -عزلة وادعة – عمران تم االستالم النهائي والتصفية
حتى نسبة االنجاز %51للمدرسة بعد تجميد التمويل .وتم توسيع بركة
البلس بقرية البلس عزلة بني علي  -ملحان – المحويت ،وإنشاء بركتين
مغطاة لتجميع مياه عين الخلبة ,قرية العارضه ومياه األمطار بقرية
الحصن.
المشاركة المجتمعية بمشاركة لجان المستفيدين ومساهمة المجتمع:
في فرع حجة ،تم تنفيذ دورة تدريبية في مجال التعاقدات المجتمعية
لـ 25مشاركاً (منهم  21مهندساً مدنياً) و 4من ضباط الفرع ،كما تم

إعادة بناء جزء من طريق وادي حباط ـ أسلم ناشر في مديرية كعيدنة
(محافظة حجة) كان قد تعرض لالنجراف جراء األمطار والسيول .
وفي مديرية مزهر بمحافظة ريمة ،تم إعادة تأهيل وصيانة الطريق
الوعرة والمتهالكة بطول  2.5كم في قرية نملة ،وتنفيذ شبكة صرف
صحي متكاملة في قرية عبوة ،وتنفيذ  3حمامات تابعة للجامع
الكبير(جامع صرية) بقرية العقد ومسح طريق بطول  6كم ـ قرية
الهجرة ،وشق طريق إلى قرية كندة بطول  1كم في قرية الدرجة .هذا
إلى جانب تنفيذ  3فصول دراسية في مدرسة التضامن قرية مسور,
وتنفيذ وصيانة وإصالح طريق كسمة بني شماخ منطقة قرى بني
شماخ.
وتم أيضاً تنفيذ  22سقاية خاصة بقرية النويحة ـ مديرية القبيطة
(محافظة لحج).
وفي فرع ذمار ،تم تنفيذ صيانة لعدد من الطرق الجبلية والمتهالكة في
مديرية وصاب السافل وطريق الطين بني غشيم ،وكذا ورشة عمل حول
كيفية مواجهة التداعيات اإلنسانية للصراع في اليمن واالستراتيجية
وخطة العمل لعامي  2016و 2017فيما يخص وحدة التدريب والدعم
المؤسسي.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل
المؤشر
التعليم :عدد الفصول الدراسية

المنجز تراكمياً
حتى  30سبتمبر

2016
75

الماء :سعة التخزين (م)3

39350

الماء :إعادة تأهيل اآلبار

74

شبكة الماء
الوحدات الصحية

3

الطرق (كم)

17

عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

3200

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

2242

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق (ذكور/
إناث)

554

8

التراث الثقافي
ُ
ُ
التراكمي لمشاريع البرنامج ( – 1997نهاية
يصل العد ُد اإلجمالي
ُ
تقارب  171.4مليون دوالر ،يُتوقع ان
 )2015إلى  829بكلفة تقديرية
يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي  3.1مليون شخص ( %49منهم من
اإلناث) ،وتتولد عنها قرابة  7.14مليون فرصة عمل.
ُ
ُ
تتجاوز 115.5
إنجاز  628مشروعاً بكلفة تعاقدية
تم
من هذه المشاريعَّ ،

مليون دوالر.

قامت وحدة التراث الثقافي من بداية مايو  2016باإلعداد والتطوير لعدد
من المشاريع ضمن المنحة الطارئة المقدمة من البنك الدولي ضمن
برنامج أشغال كثيفة العمالة .وقد وصل عدد المشاريع الى  21مشروعاً
متنوعاً تركزت على مشاريع الحماية واإلنقاذ ،وستشغـِّل عدداً كبيراً
من الشباب العاطلين من النازحين والمستضيفين ،بمن في ذلك النساء
والشباب تحت سن  16سنة ،وذلك في عدد من المناطق المتضررة من
الحرب وتداعياتها والتي تتسق مع متطلبات المنحة.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي
المنجز تراكمياً

حتى  30سبتمبر 2016

المستهدف في
المرحلة الرابعة

البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

501

510

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

223

190

المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة عليها

38

50

المؤشر

9

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

برنامج النقد مقابل العمل
ُ
ُ
التراكمي لمشاريع البرنامج ( 30 – 1997سبتمبر
يصل العد ُد اإلجمالي
تقارب  173.7مليون دوالر ،يُتوقع ْ
ُ
أن يستفيد
 )2015إلى  846بكلفة تقديرية

منها استفادة مباشرة حوالي  32.1مليون شخص ( %49منهم من اإلناث)،
تم
وتتولد عنها قرابة  14.9مليون فرصة عمل يومية .من هذه المشاريعَّ ،
ُ
ُ
تتجاوز  133.4مليون دوالر.
إنجاز  710مشاريع بكلفةتعاقدية
ويصل عدد األسر المستفيدة تراكمياً من مشاريع البرنامج إلى  0.21مليون
أسرة.
وخالل الربع الثالث  2016تم تنفيذ العديد من المكونات التي كانت مخرجاتها
استصالح  7هكتارات من األراضي الزراعية ،وتأهيل  7هكتارات من
المراعي ،وكذلك تنفيذ  49سقاية خاصة و 45خزاناً لحصاد مياه األمطار
ً
فضال عن تنفيذ  1,850متراً طولياً من القنوات
بسعة  18الف م 3من المياه،
الزراعية ،وحماية وتأهيل  8آبار ،وكذا تحسين  12كم من الطرق الريفية.
ولالستجابة الحتياجات النازحين واألسر المتضررة من الحرب الراهنة،
حرص البرنامج خالل هذا الربع على بناء القدرات من خالل عقد ورش عمل
واجتماعات استهدفت موظفي الصندوق في الفروع والوحدات العاملة بمبدأ
النقد مقابل العمل لتوضيح سياسات البرنامج وآلياته .فقد انعقدت ورشتان في
اإلدارة العامة ومحافظة إب ،حيث تم عرض دور البرنامج وتحسين قدراته
لالستجابة لألوضاع الراهنة ومناقشة متطلبات منحة البنك الدولي الطارئة
عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبناء قدرات طاقم البرنامج ،واستعراض
أهم الدروس المستفادة خالل المرحلة السابقة .وأقام الصندوق أيضاً ورشتي
ِّ
فرع ْي صنعاء وعدن لـ 37من ضباط الوحدات ( 11منهم من اإلناث)
عمل في َ
حول التعريف بالبرنامج ،وتوضيح آلية االستهداف ،وآلية الدراسة المجتمعية
في الريف والحضر ،ومعايير استخدام المنحة المذكورة ،وكيفية استخدام
االستمارة الخاصة بالنازحين.

بناء خزان حصاد مياه بآلية النقد مقابل العمل بمنطقة آل سميك صعدة

وتمثل تركيز البرنامج على النازحين أيضاًمن خالل عقد اجتماعات ،منها
اجتماع مع  26من االستشاريين المهندسين في فرع تعز حول إجراء الدراسات
في المناطق المستهدفة ومناقشة استمارات األسر النازحة والمتضررة .كما
ُعقد اجتماع مع  81من االستشاريين المجتمعيين ( 34منهم من اإلناث) في
فروع عدن وتعزوصنعاء والحديدة ،وذلك حول إجراء الدراسات في تلك
المناطق ومناقشة استمارة األسر النازحة والمتضررة.وتم كذلك عقد اجتماع
مع  10من أعضاء السلطة المحلية في محافظة إب لمناقشة مطابقة التدخالت
لمعايير البرنامج والتي شملتها الدراسة الفنية لمشروع دعم النازحين بمدينة
القاعدة في المحافظة.
منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية :ولحاجة البرنامج إلى إشراك
جهات أخرى مثل السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني كشركاء إضافيين
في التنفيذ لتحقيق أوسع تغطية للبرنامج ،فقد تم تنفيذ عدة أنشطة كالتالي :لقاء
مع السلطة المحلية وقادة المجتمع بمديريات طور الباحة والقبيطة (لحج)
وخور مكسر (عدن) لتوضيح آلية عمل البرنامج ،وذلك بحضور  14مشاركاً،
باإلضافة إلى لقاء تعريفي مشابه مع  3من أعضاء السلطة المحلية بمحافظة
حضرموت.كما قامت سبع من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ أنشطة تدريب
وتوعية.

قطاع الطرق
ُ
التراكمي لمشاريع القطاع إلى  847بكلفة تقديرية
وصل العد ُد اإلجمالي
تقارب  193.9مليون دوالر ،يستفي ُد منها َ
مباشر ًة حوالي  4.45مليون شخص
( %50إناث) ،وتتولدعنها جوالي  9ماليين فرصةعمل.
ُ
ُ
تقارب 163.7
إنجاز  762مشروعاً بكلفة تعاقدية
تم
من هذه المشروعاتَّ ،

المشاريع المنجزة على ِّ
شق طرق ريفية يبلغ طولها
مليون دوالر .وتشتمل
ُ
ً
فضال عن
 1,276كيلومتراً ،تولدت عنها  1.9مليون فرصة عمل فعلية...

مشاريع كثيفة
رصف مساحات تقارب  0.7مليون متر مربع (وذلك في اطار
َ
العمالة تم إنجازها أو يجري تنفيذها في المناطق الحضرية).
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مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل
المنجز تراكمياً

المؤشر

حتى  30سبتمبر 2016

90,000

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)

ريف

720,725

900,000

حضر

426,026

416,900

1,146,751

اإلجمالي

2.625m

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

ريف

10,068,314

13.13m

حضر

1,865,763

2.64m

اإلجمالي

11,934,077

المستفيدون غير المباشرون :عدد اإلفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

286,687

260,000

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

4,579

4,980

نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور ()%

0.70

%60

مؤشرات قطاع الطرق
المنجز تراكمياً
حتى  30سبتمبر 2016

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

1,276

المستهدف في
المرحلة الرابعة
1,300

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
ُ
يقارب  51مليون ريال (ما يعادل
تم خالل الربع الثالث من  2016صرف مبلغ
 204آالف دوالر) لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر من أجل دعم
عملها في تقديم خدماتها غير المالية ألصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر.
باإلضافة الى ذلك ،وفي ظل المساعي الهادفة للتخفيف من آثار الحرب على
البرامج والمؤسسات ،قامت الوحدة في شهر أغسطس  2016بإعادة جدولة
قروض مؤسسة نماء للتمويل األصغر بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 420.4
مليون ريال ،وذلك من خالل اتفاقية إلعادة الجدولة(أسوة بما تم عمله مع بقية
برامج ومؤسسات التمويل األصغر الممولة من الصندوق).
برنامج ضمان التمويالت
تستمر جهود الوحدة في تأسيس هذه المبادرة الجديدة والنوعية والتي من
شانها المساعدة في نهوض قطاع التمويل الصغير واألصغر باليمن حيث
تم تعيين مدير تنفيذي للبرنامج .كما جرى خالل الربع العمل على تطوير
دليل العمليات والخطة التنفيذية .يعتبر البرنامج احد المبادرات األساسية التي
يتبناها الصندوق االجتماعي للتنميةحالياً للنهوض بقطاع التمويل الصغير
واألصغر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.
تطوير األنظمة اآللية لدى برنامج أزال للتمويل األصغر
استمر فريق تقنية المعلومات لدى الوحدة خالل الربع الثالث في تقديم الدعم
الفني واالستشارات للبرامج والمؤسسات العاملة بالتمويل الصغير واألصغر
فيما يخص صيانة واألنظمة اآللية لديها (معين للقروض ،المحاسبي ،الموارد
البشرية) وحل أي اشكاالت متعلقة بها .كما عمل الفريق على تحديث بيانات
نظام االستعالم االئتماني بشكل مستمر.

باإلضافة الى ما ذكر قام الفريق بتصميم نظام متكامل إلدراج وتتبع مهام
جميع العاملين بوحدة تنمية المنشآت وإنزاله في كافة أجهزة الكمبيوتر
بالوحدة .سيسمح البرنامج الشبكي بتحسين آلية توزيع المهام لضباط المشاريع
وتتبعها والتخطيط لألعمال وتقييمها بشكل أفضل.
وأخيراً عمل الفريق على تطوير نظام الوحدة الداخلي حيث تم تصميم
اتفاقية دعم صناديق التكافل لدى البرامج والمؤسسات ،وتصميم اتفاقية المنح
التشغيلية آلياً.
برنامج تعويض المتضررين من الحرب
قامت الوحدة خالل الربع الثالث بتطوير كافة اآلليات الالزمة من معايير
صرف واتفاقيات صرف وغير ذلك من أمور تتعلق بهذه المبادرة النوعية
الجديدة والتي يمولها البنك الدولي عن طريق برنامج األمم المتحدة االنمائي
بمنحة قدرها مليون دوالر .ومن المتوقع بعد االنتهاء من كافة األعمال
األساسية إطالق هذه المبادرة رسمياً خالل الربع الرابع حيث سيتم البدء
بإعادة أنشطة أصحاب المنشآت الصغيرة واألصغر المتضررين من آثار
الحرب الدائرة باليمن.
المراجعة والتدقيق
قامت الوحدة بعدد من أنشطة المراجعة والتدقيق ،ومن أهمها قيام المراجع
الداخلي في الوحدة بإجراء مصادقات ميدانية ومراجعة الحسابات لدى برنامج
آزال للتمويل الصغير واألصغر االسالمي خالل شهر أغسطس  ،2016وقبلها
أجرى مصادقات ميدانية لدى المؤسسة الوطنية للتمويل االصغر بصنعاء في
أواخر شهر يوليو.
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شبكة اليمن للتمويل األصغر

ورشة عمل حول منتج اإلجارة :أقامت شبكة اليمن للتمويل األصغر يوم
األحد  21أغسطس  2016ورشة عمل تعريفية عن منتج “اإلجـارة” و الذي
تم تطويره خالل الفترة الماضية بالتعاون مع منظمة جلوبال كميونيتيز ،حيث
تم استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بالمنتج في مقدمتها الدراسة الميدانية
التي نفذتها الشبكة على عدد  100شاب وشابة من خريجي المعاهد الفنية و
المهنية و كذلك خريجي برنامج “مينا يس” .المنتج يستهدف الشباب عبر
تمكينهم من الحصول على المعدات أو األدوات التي يحتاجونها للبدء في

مشاريعهم خصوصاً عند انعدام رأس المال الكافي .وبالتالي يمكنهم هذا المنتج
من الحصول على قروض كبيرة وتنفيذ نشاطاتهم أو مشاريعهم.
بحث سبل إنعاش قطاعي الخاص والمصرفي :بحثت شبكة اليمن للتمويل
األصغر وإتحاد الغرف التجارية مطلع شهر سبتمبر  2016مع المدير اإلقليمي
الجديد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPسبل إنعاش القطاع الخاص
والقطاع المصرفي في ظل الظروف الحالية ،وكذا سبل تشجيع القطاعين على
االستمرارية خالل الظروف االستثنائية التي يمر بها اليمن.

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر سبتمبر 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

12

عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة
خالل الربع الثالث ( 2016حسب القطاع)
القطاع

عدد المشاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

المستفيدون المباشرون
اإلجمالي نسبة اإلناث ()%

اجمالي العمالة
المؤقتة المقدرة

الدعم المؤسسي

9

1,818,591

1,760,591

40,335

48

63,205

المنشآت األصغر

2

1,239,650

1,239,650

3,000

42

25,805

الموروث الثقافي

1

70,000

70,000

0

اإلجمالي

12

3,128,241

3,070,241

43,335

4,700
48

93,710

اإلجمالي يشمل ( )3مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة التعاقدية
حتى نهاية الربع الثالث  2016حسب القطاع

عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع الثالث
 2016وكلفتها التقديرية (حسب المحافظة).
التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة الصندوق
التقديرية (دوالر)

النسبة
المئوية
()%

ابين

2

430,420

430,420

100

أكثر من
محافظة

2

1,239,650

1,239,650

100

الحديده

3

500,420

500,420

100

عدد
المشاريع

المتعاقد (دوالر)

عدد
المحافظة
المشاريع

البيئة

371

28,656,218

التدخل المتكامل

259

17,453,340

التدريب

969

18,010,435

التعليم

4,873

609,938,175

تعز

1

161,500

103,500

64

الدعم المؤسسي

605

23,683,863

حجة

2

387,320

387,320

100

الزراعة

370

29,229,727

لحج

2

408,931

408,931

100

الصحة

1,126

77,814,421

اإلجمالي

الطرق

760

163,232,711

12

3,128,241

3,070,241

%98

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

697

31,770,915

المنشآت األصغر

185

37,691,672

المنشآت الصغيرة

32

8,078,347

الموروث الثقافي

237

42,110,455

1,994

171,089,272

النقد مقابل العمل

692

130,774,799

خدمات األعمال

73

11,540,526

13,243

1,401,074,875

اإلجمالي يشمل ( )3مشاريع لم يتوفر لها مصدر تمويلي

القطاع

المياه

اإلجمالي

13

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

التكلفة التقديرية (دوالر)

مساهمة الصندوق التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

المحافظة
اب

1,412

203,580,291

170,063,076

153,866,948

ابين

345

68,145,186

56,397,568

44,436,545

أرخبيل سقطرى

54

6,352,214

6,117,509

6,187,698

االمانه

712

107,612,439

102,238,392

97,166,769

البيضاء

312

40,053,555

35,570,911

33,081,034

الجوف

160

18,958,079

18,138,678

14,834,404

الحديده

1,253

186,848,424

181,345,446

160,546,360

الضالع

295

49,672,730

43,505,925

36,254,331

المحويت

437

61,183,341

53,460,250

48,235,262

المهره

109

8,827,398

8,327,642

7,609,717

تعز

1,804

279,576,935

205,791,763

190,326,230

حجة

1,188

166,857,842

149,017,599

129,989,321

حضرموت

684

79,436,447

76,808,886

65,149,507

ذمار

982

132,120,304

104,211,667

97,457,989

ريمه

365

58,208,008

37,141,107

39,249,063

شبوه

306

33,400,381

32,105,463

29,017,150

صعده

356

56,729,946

55,685,641

50,449,973

صنعاء

543

66,888,406

62,428,306

55,301,733

عدن

325

47,831,760

45,285,504

38,956,569

عمران

932

126,524,701

112,372,175

104,148,473

لحج

733

118,458,928

89,363,384

79,973,501

مارب

129

12,095,465

11,538,118

10,642,999

أكثر من محافظة

1,305

134,637,659

132,856,156

98,280,239

اإلجمالي

14,741

2,064,000,441

1,789,771,167

1,591,161,814

اإلجمالي يشمل ( )209مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع الثالث  2016حسب القطاع الرئيسي

عدد المشاريع

التكلفة التقديرية (دوالر)

مساهمة الصندوق التقديرية (دوالر)

المتعاقد (دوالر)

القطاع الرئيسي

البيئة

411

46,020,017

39,710,031

38,047,375

التدخل المتكامل

334

30,176,292

24,971,905

20,465,911

التدريب

1,049

27,757,223

27,718,622

20,572,970

التعليم

5,291

765,389,959

740,677,073

659,338,165

الدعم المؤسسي

669

42,792,164

39,993,050

25,921,960

الزراعة

461

58,376,127

53,715,544

40,467,829

الصحة

1,217

108,622,609

105,808,206

91,412,941

الطرق

846

192,270,507

186,126,844

178,636,270

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

718

37,945,828

37,191,932

32,801,410

المنشآت األصغر

204

57,012,495

56,849,393

44,619,867

المنشآت الصغيرة

34

9,032,031

9,031,031

8,209,135

الموروث الثقافي

286

66,261,186

65,521,780

57,690,358

2,294

430,508,844

211,462,681

201,900,572

النقد مقابل العمل

844

173,236,364

172,394,282

154,062,583

خدمات األعمال

83

18,598,793

18,598,793

17,014,468

14,741

2,064,000,441

1,789,771,167

1,591,161,814

المياه

اإلجمالي

اإلجمالي يشمل ( )209مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية الصندوق
والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الثالث ( 2016حسب القطاع)

القطاع

عدد
المشاريع

البيئة

411

التدخل المتكامل

التكلفة
التقديرية
(دوالر)

مساهمة
الصندوق
التقديرية
(دوالر)

المتعاقد
(دوالر)

المستفيدون المباشرون
المتوقعون
ذكور

إناث

المستفيدون غير
المباشرين المتوقعون
ذكور

إناث

203,002 205,476 1,806,624 1,811,919 38,047,375 39,710,031 46,020,017

إجمالي
العمالة
المؤقتة
المقدرة
1,385,173

334

20,465,911 24,971,905 30,176,292

151,588

777,585 122,463 120,974 159,067

التدريب

1,049

20,572,970 27,718,622 27,757,223

101,538

405,500 478,163 447,244

التعليم

5,291

765,389,959

740,677,073

1,548,025 659,338,165

62,038

1,618,976 1,892,283 1,332,345

25,049,759

الدعم المؤسسي

669

25,921,960 39,993,050 42,792,164

459,484

988,837 466,213 507,756 417,400

الزراعة

461

40,467,829 53,715,544 58,376,127

255,154

368,395 470,069 212,634

1,428,137

الصحة

1,217

1,756,157

2,299,513

الطرق

846

839,804 848,433 2,211,900 2,234,526 178,636,270 186,126,844 192,270,507

8,953,046

52,431

905,515 5,011,128 2,858,113 91,412,941 105,808,206 108,622,609

الفئات ذات
االحتياجات الخاصة

718

32,801,410 37,191,932 37,945,828

112,070

72,549

المنشآت األصغر

204

44,619,867 56,849,393 57,012,495

84,705

213,626 1,448,276 530,647 344,142

المنشآت الصغيرة

34

8,209,135

18,434

22,101

60,129

44,866

17,978

الموروث الثقافي

286

57,690,358 65,521,780 66,261,186

210,865

109,306 185,038

83,393

2,525,605

المياه

2,294

9,032,031

9,031,031

140,633 160,002 2,054,721 2,037,671 201,900,572 211,462,681 430,508,844

8,840,361

1,056,386 1,003,529

14,837,425

النقد مقابل العمل

844

173,236,364

154,062,583

662,078

648,376

خدمات األعمال

83

17,014,468 18,598,793 18,598,793

72,473

28,502

14,741

1,789,771,167

اإلجمالي

68,482

864,313

2,064,000,441

172,394,282

اإلجمالي يشمل ( )209مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

1,591,161,814

105,967

80,519

4,299
68,591,157

قصة نجاح

ُ
ُأ ٌ
الصندوق واقعًا
منية ص َّيرها

يوماً بعد آخر من حراك في بناء اإلنسان والمكان ...ومعنا حلمنا
البسيط في حصولنا على حقنا في التعليم الذي قويناه بالصبر
ليكون أمنيةَ ،ف ُت ِّو َج صب ُرنا بقيام الصندوق االجتماعي للتنمية
بحملته التوعوية التي شملت مدارس الدمج––بمن فيها من
كادر ينقل ما أكتسبه من خبرات إلى فصولنا ...وجمعية وإلى
مدارس عام ٍةَّ ،
حق لها وعليها أن تعرف من هو  الشخص ذو
َ
االعاقة  ،وتتقبله ، ...وجب عليها أن توفي بالتزاماتها تجاه
مستهدفيها ...وأولياء أمور وأصدقاء من طالبالمدارس لتخط
القلوب قبل األقالم جدول حصصنا في مدارس الدمج ،ولتتوزع
ً
معلنة البداية الحقيقية لوصولنا لحقنا
المهام بين الجهات المعنية
ّ
في التعليم الذي حلمنا به وتمنيناه ونمّيناه.
وبهذا ،فقد أخذ الصندوق االجتماعي للتنمية على عاتقه أن
يصيِّر األمنية واقعاً تعليمياً ملموساً ،استحق عليهشكر أصابعنا
التي تفيض باإلشارة أنهاراً من االمتنان والعرفان بالجميل”.

“منذ صغري وانا أحلم بأن تكون لي مدرسة مثلي مثل صغار
حارتي .لكنني كنت أتساءل :كيف ذلك وانا فاقدللسمع ،ومدينة
ً
كاملة ليس فيها مدرسة ،بل ليس فيها فصل واحد لذوي
َخ ِمر
االعاقة السمعية
وبين الحلم واألمنية ،وبين الرجاء واليأسُ ،
كنت ومعي أختي
الصغرى وأخي األكبر (اللذان يعانيان أيضاً من فقدان السمع)
مستمرين في الضغطعلى والدنا بأن يسجلنا في المدرسة لنتعلم
ِّ
مثلنا مثل غيرنا من األطفال ...لتتكلل جهودنا بالنجاح ،فكان
تسجيلنا في إحدى المدارس التي لم يؤهل كادرها على ما نحتاج
إليه من وسائط وطرائق لنقل المعلومة إلينالتستمر معاناتنا مع
كتاب ظللنا ال نفهم محتواه لسنين.
وفي هذه الحلكة من المعاناة ،يشعل الصندوق االجتماعي للتنمية
مشعل النور األول من خالل بناء فصول لذوي االعاقة السمعية
في مدرستـَ ْي السالم (للبنين) والشيماء (للبنات) ،فكانت الفرحة
األولى ...لتتوالى أفراحنا بعطاء الصندوق الذي لم يتوقف
عند الحجر الذي شيد به فصولنا ،بل استمر في التأثيث لغرف الطالب  /محمد إبراهيم دحان عاطف
المصادر والفصول وتأهيلالمعلمين والمعلمات في لغة اإلشارة
َخ ِمر ،عمران
والتدريبات النطقية وأساليب تعليم الصم وغيرها مما كنا نرقبه

