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االفتتاحية
أنَّ  إال  البالد،  بها  تمرُّ  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
أكثر  إلى  الوصول  على  قادراً  يزال  ما  الصندوَق 
القطاعات  أنَّ  كما  الحالي.  الصراع  من  تأثراً  المناطق 
إطارها  في  مشاريعه  الصندوق  ينفذ  التي  المتعددة 
المناطق.  مختلف  من  المستهدفين  الحتياجات  تستجيب 
للحياة  تنفيذَ مشاريَع طارئٍة ومنقذةٍ  ويواصُل الصندوُق 
للمتضررين من الصراع الحالي، وكذلك للنازحين، مما 
جعل لتدخالت الصندوق أهمية استثنائية في االستجابة 
الحرب  آثار  من  تضرراً  المجتمعات  أشد  الحتياجات 

المختلفة.

المناطق  أكثر  إلى  الصندوق  وصول  قدرة  وتعتمد 
أوساط  في  بها  ارتبط  يحظى  التي  الثقة  على  صعوبةً 
المجتمعات المحلية، وهي الثقة التي تم بناُؤها على مدار 
02 عاماً من العمل المتواصل لخدمة الفئات األكثر فقراً 
والمناطق األشد احتياجاً إلى الخدمات األساسية. وتميز 
على  تعتمد  تدخالته  وظلت  بالمصداقية،  الصندوق 
البيانات والمعلومات واإلحصائيات المحدَّثة. كما تتميز 
إجراءات الصندوق بالشفافية، ويتَّبع آليات عمل تضمن 

تحقيق أهداف تدخالته.

االستجابة  الصندوق على  ذلك، يحرص  إلى  باإلضافة 
اتِّباَع  أنَّ  المحلية... حيث  المجتمعات  ألولويات احتياج 
المجتمع  ليحدد  المجتمعية   المشاركة  لمنهج  الصندوق 
احتياجاته ويشارك في التخطيط والتنفيذ لها قد وطدت 
من صلة هذه المجتمعات مع الصندوق، كما أنها تساهم 
في إحياء المبادرات المجتمعية، وتمكين الصندوق من 
حشد موارده )متى ما أمكن( لتنفيذ مبادرات تساهم في 

تحسين األحوال المعيشية ألفراد تلك المجتمعات.

الوصول  على  الصندوق  قدرة  عوامل  أهم  من  وكان 
لمناطقه المستهدفة، التزامه بمبادئ أساسية وبخاصة قيم 
تدخالته،  تحيز  وعدم  سياسية  تأثيرات  أية  إزاء  الحياد 
حيث يتم توجيهها وفقاً لالحتياج الشديد فقط... باإلضافة 
توزيع  في  واإلنصاف  واإلدارية  المالية  استقالليته  إلى 
على  حصوله  استمرار  من  مكَّنه  والذي  المشاريع، 
منذ  المؤسفة  المتتالية  األحداث  من  بالرغم  التمويالت 
الفئات  أكثر  لحماية  الموارد  هذه  وتوجيه   ،1102 عام 

والمجتمعات ضعفاً وتضرراَ من تلك األحداث.

وثقة  فخر  موضع  أصبحت  وغيرها  المبادئ  هذه  إنَّ 
ممولي الصندوق والمجتمعات المحلية على حدٍّ سواء. 
جعله  على  اإلجماع  وهذا  بالصندوق،  الثقة  وهذه 
الحرب  أتون  في  الضعفاء  إلى  للوصول  نجاة  سترة 
وتوزيع  استجابته  تظل  بأن  ساعدت  والصراعات 
أية  عن  وبمنأى  الشديد  باالحتياج  َهْين  موجَّ موارده 

تأثيرات أخرى.

ُز  يرّكِ اليمنيين،  حياة  من  الصعبة  الفترة  هذه  وفي 
ومشاريع  العمل  مقابل  النقد  مشاريع  على  الصندوُق 
التحويالت النقدية المشروطة، والتي تساهم في تخفيف 

معاناة شرائَح واسعٍة من المجتمع.

19.5 مليون دوالر لدعم استئناف االنتاج الغذائي 
ألشد المتضررين من الصراع

لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  عبر  الدولي  البنك  من  جديد  دعم  على  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  حصل 
في  والتغذية  العيش  سبل  تحسين  إلى  المشروع  يهدف  دوالر.  مليون   19.5 قدرها  بمنحة  )فاو(  والزراعة 
المحافظات السبع األكثر تضررا من الصراع في اليمن وذلك من خالل مساعدة صغار المزارعين اليمنيين 

على استئناف اإلنتاج الغذائي.

الدولي، أسعد عالم: “لقد تضرر قطاع  بالبنك  اليمن ومصر وجيبوتي  المسؤول عن  المدير اإلقليمي  وقال 
أنحاء  شتَّى  في  الغذائي  األمن  انتشار عدم  في  الذي ساهم  الدائر  الصراع  بشدة من جراء  باليمن  الزراعة 

اليمن”.

ويركز الدعم الجديد على االستثمار في الزراعة وتربية الماشية اللذين يسهمان إسهاما مباشرا في تخفيف 
الصراع  بتداعيات  تأثرا  األكثر  النساء  السيما  الريفية  المجتمعات  على  أيضا  بالنفع  ويعودان  الفقر،  وطأة 

والنازحين ومن يحاولون العودة إلى الوطن بعد أن اضطروا إلى الفرار منه بسبب الصراع.

إطالُق حزمٍة من التدخالت لتحسين الوصول إلى التعليم

ومربيي   12–4 الصفوف  لمعلمي  النشط  التعلم  تدريبية حول  دورة   69 للتنمية  االجتماعي  الصندوُق  اختتَم 
تدريب  إلى  باإلضافة  األطفال،  لدى  والكتابة  القراءة  مهارات  لتحسين  هدفت   ،)3-1( األولى  الصفوف 
الطوارئ  حاالت  في  التربوي  النفسي  االجتماعي  الدعم  حول  المدارس  ومدراء  االجتماعيين  األخصائيين 
وثقافة الحوار. وقد استفاد من تلك الدورات قرابة 1,390 معلماً ومعلمة، وحوالي 290 إخصائياً/ـة اجتماعياً/
ـة في 13 مديرية بمحافظات صعدة ولحج والبيضاء وإب وشبوة وحضرموت. وجرى التدريب وفقاً ألدلة 

.)GIZ( التدريب الُمعتـََمدَة المعمول بها في منظمة اليونيسيف والجمعية األلمانية للتعاُون الدولي

في  الترفيهية  األنشطة  تنفيذ  دعم  أجل  من  مدرسة   220 في  الترفيهية  الحقيبة  توزيُع  تمَّ  ذاته،  السياق  وفي 
البيئة المدرسية في إطار برنامج الدعم النفسي االجتماعي التربوي في حاالت الطوارئ. كما تم توقيع 34 
اتفاقية تمويل بين فروع الصندوق ومكاتب التربية والتعليم بالمديريات في إطار منهجية النقد مقابل الخدمة 
االجتماعية في التعليم، والتي تهدف لتوفير 2,130 فرصة عمل مؤقتة في التعليم للشباب )ذكوراً وإناثاً( ضمن 

الفئة العمرية 18-35 عاماً.
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ت الموافقة خالل الربع الثالث 2017 على 20 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 3.4  تمَّ
مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من 19 ألف شخص )%78 
من اإلناث(، وتتولَّد عنها فَُرص عمل تبلغ حوالي 207,700 يوم عمل. وبذلك، يصُل 
العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 سبتمبر 2017( إلى 5,022 
مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ 675.9 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
مباشرة حوالي 2.8 مليون شخص )46% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 23.1 مليون 
يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 4,927 مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 620.7 

مليون دوالر.

بالحقيبة  7 محافظات مختلفة(  220 مدرسة )في  توقيع عقد تجهيز  تم  الربع،  خالل 
الترفيهية، وذلك بتمويل من منحة الوكالة األمريكية، وبمبلغ إجمالي 41,221 دوالراً.

تعليم الفتاة ومحو األمية
التدريبي في  الدليل  تم خالل الربع تدريب 64 من مدربات المهارات الحرفية على 
عمران وشبوة وذمار، فضالً عن تدريب 75 معلمة في محو األمية وتعليم الكبار على 

دليل التغذية والصحة االنجابية.

برنامج المعرفة القرائية والمهنية
5 آالف  تجهيز  النظامي:  األساسي غير  التعليم  المنفذة في مجال  األنشطة   – أوالً 
ليتم توزيعها على األطفال في  البرنامج  حقيبة مدرسية قماشية مطبوع عليها شعار 
فصول التعليم المجتمعي في المحافظات المستهدفة، وذلك بعد استكمال تجهيز الدفاتر 
المدرسية وأقالم الرصاص وكتاب الدارس لتعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
لتشجيع األطفال على الدراسة ومساعدة األسر الفقيرة على توفير الحقيبة المدرسية 
ألطفالها، وكنوع من الترويج والتوعية بالبرنامج في القرى المستهدفة. كما تم تطوير 
والكتابة  القراءة  لتعليم  الصوتية  بالقراءة  الخاصة  التعليمية  الثالثة  األدلة  وتصويب 
طباعتها  سيتم  والتي  الدارس(،  وكتاب  والميسر،  المدرب،  )أدلة  الحساب  ومبادئ 
الحقيبة  ضمن  المجتمعي  التعليم  فصول  في  والدارسين  الميسرين  على  وتوزيعها 

المدًرسية. 

كما أنهى 1,367 دارساً ودارسة عامهم الدراسي 2017/2016 في محو األمية وتعليم 
الكبار في محافظتــَْي لحج والحديدة ومدينة المكال، وذلك بعد اجتيازهم االمتحانات 
العام  في  المتابعة  ومرحلة  الثانية/أساس  الدراسية  المراحل  إلى  وانتقالهم  النهائية 
و28  معلم/ة   82 عقود  تجديد  تم  السياق،  هذا  وفي   .2018/2017 الجديد  الدراسي 

ميسراً/ة و11 مشرفاً/ة من المناطق المذكورة.

وفي محافظة الحديدة، تم التعاقد مع 19 ميسراً/ة من مديريات الزيدية واللحية وزبيد 
الدارسين  عدد  وبلغ  واللحية،  الزيدية  في  المجتمعي  للتعليم  فصالً   11 فتح  تم  حيث 
الفئة  ولنفس  عاماً.   15-9 العمرية  الفئة  في  طفلة(  و195  طفالً   184(  379 الجدد 
األهالي،  مع  وبالتنسيق  النظامي،  بالتعليم  الملتحقين  وغير  المتسربين  من  العمرية 
جرى فتح وتدشين 5 فصول ومركز واحد للتعليم المجتمعي في 6 قرى في زبيد. وتم 
كذلك تطوير وبدء تنفيذ 8 مشاريع لبناء وترميم وتأثيث فصول تعليم مجتمعي ومحو 
أمية في زبيد والزيدية وباجل... باإلضافة إلى بناء وترميم وتأثيث 10 فصول تعليم 

مجتمعي، وترميم وتأثيث 6 فصول محو أمية في قرى في الزيدية وزبيد.

األوضاع  استقرار  بعد  لحج(  )محافظة  المقاطرة  مديرية  في  العمل  تدشين  تم  كما 
نفذ  حيث  المحافظة،  في  المستهدفة  المديريات  ضمن  لتصبح  بالمديرية  األمنية 
الصندوُق حمالت توعية في قرى المديرية حول البرنامج وأنشطته وتدخالته، وحول 

أهمية التعليم كذلك.

ثانياً – األنشطة المنفذة في مجال التدريب المهني: تم عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد 
في مقر الصندوق االجتماعي شارك فيها 37 من المختصين في وزارة التعليم الفني 
المدى.  المهني قصيرة  التدريب  لبرامج  تدريبية  33 خطة  المهني إلعداد  والتدريب 
هدفت الورشة إلى تعريف المختصين بالهدف العام من توحيد الخطط للبرامج قصيرة 
المدى، واالتفاق على السياق العام والمعايير والشروط التي يجب أن تشملها وتلتزم 

بها الخطة. وقد تمَّ استالُم هذه الخطط بعد اعتمادها من الوزارة... فضالً عن تسليم 
للبدء  المالية  عروضها  واستالم  المعتمدة،  الموحدة  الخطط  والمهنية  الفنية  المعاهد 

بالمفاضلة بينها لتدريب 863 مستفيداً/ة من الشباب والنساء العامالت. 

ثالثاً – مكون اإلقراض: تمَّ االنتهاُء من تدريب 435 مستفيداً ومستفيدة من الشباب 
وريادة  الشخصية  المهارات  مواضيع  على  العامالت  والنساء  العمل  عن  العاطلين 

األعمال المتعلقة بتأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة.

مؤشرات قطاع التعليم

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

عدد الفصول الدراسية التي 
تم بناؤها وأعيد تأهيلها

6,913جديد

2,927مرمم

9,840اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين

152,157أوالد

131,079بنات

282,636اإلجمالي

عدد األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة الذي 

تم دمجهم في المدارس

3,597أوالد

3,943إناث

7,540اإلجمالي

عدد المعلمين في التعليم 
النظامي الذين تم تدريبهم

774ذكور

342إناث

1,116اإلجمالي

عدد الكوادر اإلدارية 
والتربوية الذين تم تدريبهم

36ذكور

3,224إناث

3,260اإلجمالي

عدد الكوادر التعليمية التي 
دربهم الصندوق بحسب 

النوع اإلجتماعي

1,126ذكور

661إناث

1,738اإلجمالي

إجمالي عدد المعلمات في التعليم غير 
النظامي الالتي تم تأهيلهن

6,913

التعليم

تدريب معلمين على الدعم النفسي التربوي



النشرة الربعية - العدد 79 : يوليو - سبتمبر 32017

الصحة

َوَصَل العددُ اإلجماليُّ التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 سبتمبر 2017( 
إلى 1,189 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 119.6 مليون دوالر، يُتوقع أْن 
يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 7.6 مليون شخص )64% إناث(، وتتولد 
عنها قرابة 2.8 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,159 مشروعاً 

بكلفة تعاقدية تتجاوز 81.5 مليون دوالر.

برنامج االستجابة لوباء الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة: يهدُف البرنامُج 
التوعوية  األنشطة  تنفيذ  خالل  من  األوبئة  هذه  مكافحة  في  المساهمة  إلى 
المباشرة وتحفيز المجتمعات ِلتـَبـَنـِّي مبادرات ذاتية لنشر الرسائل التوعوية 
المخلفات،  ورفع  وجمع  المياه  مصادر  حماية  وكذا  الهادفة،  والصحية 
والتنسيق مع الشركاء على المستوى المركزي ومستوى فروع الصندوق في 

المحافظات.

وخالل الربع، تمت طباعة 50 ألف ُكتيِّب دعائي )بروشيور( و10 آالف ملصق 
)بوستر( كمطبوعات توعوية  حول وباء الكوليرا، وكيفية الوقاية منه، وكيفية 
تحضير محلول اإلرواء، وكذا تنقية مياه الشرب بالكلورين... حيث تم توزيع 
بتوزيعها  بدورها –  قامت –  والتي  الصندوق،  فروع  المطبوعات على كل 
من  شخصاً   164,780 حوالي  هذه  التوعية  أنشطة  واستهدفت  السكان.  على 
الذكور و109,290 من اإلناث. وتم تدريب مختصين في هذا المجال )195 من 
الذكور و683 من اإلناث(، ونجم عن هذه األنشطة تنفيذ 447 مبادرة مجتمعية 
ذاتية تهدف إلى رفع الوعي العام للمجتمعات المحلية، وتعزيز سبل الوقاية 
من هذه األوبئة، وبالتالي تخفيض نسبة المراضة في أوساط األَُسر الُمستهدَفَة، 

والتي بلغ إجمالي أعدادها حوالي 135,300 أسرة.

الخدمات  تعزيز  إلى  يهدف  اإلنجابية: وهو  الصحة  تعزيز خدمات  برنامج   
الخاصة بصحة األم خالل المرحلة اإلنجابية وكذا صحة الوليد.

الحشاء  مديرية  قابلة مجتمع من  لـ40 و120  تدريبية  دورات   4 تنفيذ  تم  وقد 
)بمحافظة الضالع( وعدة مديريات )في أمانة العاصمة(، على التوالي، وذلك 

في مجال الرعاية المجتمعية لصحة األم والوليد.

وتعزيز  تحسين  إلى  يهدف  والذي  األولية:  الصحية  الرعاية  تعزيز  برنامج 
إلى  المؤهلة، باإلضافة  الطبية  الكوادر  الخدمات الصحية األساسية، وتوفير 

تسهيل وصول المجتمع إلى هذه الخدمات.

تم تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل: اثنتان 
ودورة  الضالع،  محافظة  من  مديريات   4 في  طبياً  كادراً   48 استهدفتا  منها 
محافظة  من  مديريات   3 في  المساعدة  الصحية  الكوادر  من   24 استهدفت 

المحويت.

إلى تحسين  يهدف  التغذية: وهو  المشروطة في  النقدية  التحويالت  برنامج 
سنوات(،   5 عن  أعمارهم  تقل  )ممن  واألطفال  لألمهات  التغذوي  الوضع 
)الالتي  الفتيات  لها  تتعرض  التي  المخاطر  التخفيف من حدة  إلى  باإلضافة 
تتراوح أعمارهن بين 18-35 سنة(، وذلك من خالل توفير فرص دخل مؤقتة 
للعمل كمثقِّفات مجتمعيات في التغذية والصحة اإلنجابية وتعليم الفتاة، وتحفيز 
األسر الُمستهدَفَة على إحالة النساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
ِحدَّة  من  التخفيف  إلى  المشروع  يهدف  كما  العالجية.  الصحية  المرافق  إلى 
الفقر بين أوساط الحوامل وأمهات األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 

في األسر المستفيدة من مساعدات صندوق الضمان االجتماعي.

في  أسرة  ألف   23 لحوالي  ميدانية  مسوحات  تنفيذ   – الربع  خالل   – وتم 
وذلك  الضمان،  صندوق  قوائم  في  لين  المسجَّ من  والضالع  لحج  محافظتـَْي 

بهدف تسجيل الحاالت الُمستهدَفَة من النساِء واألطفال دون سن الخامسة في 
إطار خدمات التحويالت النقدية المشروطة في التغذية.

مؤشرات قطاع الصحة

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

113عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو ترميمها 

85عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها وتجهيزها

198اإلجمالي

2,158عدد قابالت المجتمع الالتي تم تأهيلهن 

280عدد قابالت المجتمع الالتي تم تدريبهن

عدد الكوادر الصحية التي تم تأهيلها
1,593ذكور

991إناث

2,584اإلجمالي

عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها
301ذكور

304إناث

605اإلجمالي

قياس سوء التغذية للمرضعات والحوامل 
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المياه واإلصحاح البيئي

اشتملت األنشطة في قطاَعي المياه واإلصحاح البيئي خالل الربع الثالث من 
عام 2017 على ما يلي:

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل الربع الثالث على 37 مشروعاً من مشاريع منحة االستجابة 
للطوارئ الممنوحة من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة اإلنمائي، منها 
34 مشروعاً للسقايات الخاصة، و3 مشاريع حصاد مياه أمطار، وتهدف هذه 
مؤقته  عمل  فرص  خلق  تشمل  التي  المنحة  مؤشرات  تحقيق  إلى  المشاريع 
لألسر التي تأثرت بالحرب الدائرة في البالد وكذلك تسهيل وصولها إلى خدمة 
هذه  في مشاريع  الخاصة  السقايات  أن سعة  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر  المياه، 
المنحة تتراوح بين 10 - 15 متراً مكعباً محسوبة على قدر المبلغ المخصص 

لألسرة الواحدة في المنحة. 

 كما تمت في هذا الربع الموافقة على مشروعين ممولين من المنحة البريطانية 
محافظة  في  أمطار  مياه  حصاد  مشروع  استكمال  األول  الرابعة  للمرحلة 
عمران، والثاني المساهمة في التخفيف من وباء الكوليرا في بعض مديريات 

محافظة حجة.

وخالل فترة التقرير، أنجز الصندوُق 11 مشروعاً. وبذلك يصل العددُ اإلجماليُّ 
1997 وحتى  عام  الصندوق  تأسيس  )منذ  المنجزة  المياه  لمشاريع  التراُكميُّ 
نهاية الربع الثالث من عام 2017( إلى 2,099 مشروعاً بكلفة بلغت 186 مليون 
دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها 3.56 مليون شخص)نصفهم من 

اإلناث( وتولد عنها فرص عمل مؤقته بلغت 8.86 مليون يوم عمل. 

  وفيما يلي القطاعات الفرعية وما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع فرعي:

1 - حصاد مياه األمطار من أسطح المنازل )خزانات منزلية(: تم خالل الربع 
إنجاز4 مشاريع تحتوي على 639 سقاية بسعة إجمالية قدرها 23،868 متراً 

مكعباً. 36807 يوم عمل.

إنجاز  الربع  هذا  خالل  تم  الجوفية:  المياه  على  تعتمد  مياه  مشاريع   -  2
منحة  من  بتمويل  أحور  مديرية  مركز  مياه  مشروع  لتأهيل  واحد  مشروع 
الحكومة األلمانية لمحافظة أبين. ويحتوي هذا المشروع على خزانين توزيع 
أحدهما برجي واآلخر أرضي وشبكة مياه بطول إجمالي 33,400 متر, مع 

وحدتي ضخ وغرفتين لهما... وذلك لخدمة 25,810 أشخاص.

إنجاز  الربع  خالل  تم  مسقوفة:  عامة  خزانات  األمطار-  مياه  حصاد   -  3
مع  م3،   1700 قدرها  إجمالية  بسعة  مسقوفين  خزانين  يحويان  مشروعين، 
الترسيب، والمناهل  السواقي، وأحواض  للخزانين من  الملحقات الضرورية 

العامة ألخذ المياه .

4 - مياه كثيفة عمالة: تم خالل هذا الربع إنجاز أربعة مشاريع، وهي عبارة 
عن سقايات خاصة وعدد السقايات المنجزة 320 سقاية بسعة إجمالية 7,525 

متراً مكعباً، ونتج عن هذه المشاريع 21,872 يوم عمل .

التواصل مع الشركاء

والصرف  المياه  مجموعة  اجتماعات  في  مشاركتها  المياه  وحدة  تُواِصل 
اإلنسانية  المنظمات  أنشطة  على  االطالع  بهدف  “واش”  والنظافة  الصحي 
من  يستجد  ما  على  االطالع  وكذلك  التكرار  لتجنب  األنشطة  هذه  ومواقع 
المنظمات  بعض  بها  تقوم  التي  االحتياجات  مسوحات  عن  ناتجة  تطورات 
عن  األسبوعية  بالتقارير  المجموعة  منسق  بموافاة  الوحدة  وتقوم  اإلنسانية، 

أنشطة الصندوق في مجال المياه واإلصحاح البيئي والنظافة.

مؤشرات قطاع المياه

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

1,141,220عدد المستفيدين من المياه المحسنة

3,610,053حجم المياه المحسنة م3

1,927,432حجم المياه غير المحسنة م3

قطاع اإلصحاح البيئي
تمت الموافقة خالل الربع الثالث على 5 مشاريع من مشاريع منحة االستجابة 
للطوارئ الممنوحة من البنك الدولي عبر مكتب األمم المتحدة اإلنمائي. وهذه 
المستهدفة،  للمناطق  الخمسة تعمل على تحسين الصرف الصحي  المشاريع 
وذلك عن طريق توفير فرص عمل مؤقتة وفقاً ألهداف المنحة ومؤشراتها، 

مع توفير الخدمة للمجتمعات المستهدفة.

شحة  بسبب  السابقة  الفترات  خالل  القطاع  هذا  في  مشاريع  تطوير  يتم  ولم 
التمويالت وبالتالي لم ينجز أي مشروع خالل فترة هذا التقرير لذلك لم يتغير 
العدد التراكمي لمشاريع البيئة المنجزة )منذ تأسيس الصندوق في عام 1997 
400 مشروع  كما هو عند  وبقي   )2017 عام  الثالث من  الربع  نهاية  وحتى 
بتكلفة بلغت 33.5 مليون دوالر، لخدمة 3.44 مليون شخص, وتولدت عنها 

فرص عمل مؤقتة بلغت 1.3 مليون يوم عمل.

أنشطة التخفيف من وباء الكوليرا  

تم تنفيذ دورة تدريبية في المقر الرئيسي لـ15 ضابط مشروع مياه ونقد مقابل 
تم  وقد  المياه.  كلورة  على  وذلك  صنعاء  وفرع  الرئيسي  المقر  من  العمل 
التدريب من قِبَل أحد المختصين في منظمة ACF، وتم توفير مواد وأدوات 

التدريب من قبل الهيئة العامة لمياه الريف.

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

تم خالل هذا الربع, إسناد مهام المراجعة المكتبية لتطبيق خطة اإلدارة البيئية 
مشاريع  لمراجعة  وذلك  فرع،  بكل  والبيئة  المياه  ضباط  ألحد  واالجتماعية 
فرعه مكتبياً ورفع التقارير الدورية بمدى االلتزام بتطبيق خطة اإلدارة البيئية 

واالجتماعية لمدير الفرع ونسخة لوحدة المياه والبيئة.

كما قامت الوحدة باختيار عينة من المشاريع بحاالتها المختلفة ) تحت اإلعداد 
لهذه  واالجتماعية  البيئية  المراجعة  لعمل  وذلك   ،) منجزة  التنفيذ –  تحت   –

العينة مكتبياً وميدانياً مطلع الربع القادم من هذا العام.

أنشطة أخرى للوحدة

تجدر اإلشارة إلى أن الوحدة في هذا الربع عقدت ورشة لمدة أسبوع لجميع 
تطوير  تسريع  لمناقشة  وذلك  الصندوق,  وفروع  الرئيسي  بالمقر  كادرها 
وإنجاز المشاريع الممولة من منحتـَْي االستجابة للطوارئ، وخرجت الورشة 
بتوحيد كامل إلجراءات التطوير والتنفيذ لمشاريع الوحدة الممولة من هاتين 
الخاصة  السقايات  لمشاريع  أوراكل  بلغة  برنامج  تطوير  تم  كما  المنحتين، 
الممولة من المنحتين - حيث أنها تمثل 80% من مشاريع الوحدة الممولة من 
المنحتين – وفي هذا البرنامج يتم إدراج العاملين ومبالغ الدعم المقدَّمة لهم، 
أن  الصرف، كما  لتقدم  وفقاً  أوتوماتيكياً  المنحة  والبرنامج يحسب مؤشرات 
البرنامج يخرج كروت العاملين ومبالغ الدعم مواد وأجور موزعة على بنود 
اإلنجاز لكل سقاية، وقد تم تنصيب البرنامج بفروع الصندوق وتم العمل به 



النشرة الربعية - العدد 79 : يوليو - سبتمبر 52017

ت الموافقة خالل الربع الثالث 2017 على 8 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 1.23  تمَّ
مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيدَ منها استفادة مباشرة أكثر من 7 آالف شخص )%38 
من اإلناث(، وتتولَّد عنها فَُرص عمل تبلغ حوالي 75,600 يوم عمل. وبذلك، يصُل 
العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 428 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ 45.8 
مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 0.4 مليون شخص 
)47% إناث(، وتتولد عنها قرابة 1.2 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 

398 مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 33.1 مليون دوالر.

تراُكمياً: خالل المرحلة الرابعة )2011 – سبتمبر 2017(، قام الصندوق بتنفيذ عدد 
من حواجز المياه التخزينية ألغراض الري والشرب واالستخدامات المنزلية، حيث 
بلغ عدد المشاريع المنجزة 31 مشروعاً، وصل إجمالي سعتها إلى أكثر من 4 ماليين 
متر مكعب والمساحات الزراعية المستفيدة من الري 1,041 هكتاراً، استفاد منها أكثر 

من 66 ألف شخص.

الكرفانات  إنشاء  في  مشروعين  إنجاز   2017 الثالث  الربع  خالل  تمَّ  الربع:  خالل 
التخزينية تشمل 3 كرفانات ألغراض الري وسقي الحيوانات، بلغت إجمالي سعتها 

التخزينية 44,500 متر مكعب استفاد منها 3,170 فرداً.

في  فرداً   11,470 منها  استفاد  مشاريع   6 تنفيذ  تم  الزراعية،  األراضي  حماية  وفي 
حماية وتأهيل 620 هكتاراً من أراضيهم الزراعية.

)وادي  قحم  أبو  بني  مياه  حاجز  تنفيذ  باستكمال  الصندوق  قام  حجة،  محافظة  وفي 
دُفَع من مستحقات األَُسر   3 تمَّ َصرف  القروش في بني نشر، مديرية كعيدنة(. كما 

العاملة في مشروع خزانات ري تكميلي لتشجيع منتجي اللوز في قرية هداد )النفيش(، 
وكذا صرف دفعتين في مشروع تحسين وتطوير الظروف اإلنتاجية للثروة الحيوانية 

في أكثر من قرية في مديرية عبس.

وفي اطار مساهمته في تنفيذ مشاريع االستجابة الطارئة، قام الصندوق بتنفيذ مشاريع 
بمنهجية النقد مقابل العمل لتمكين األسر المستفيدة والفقيرة من الحصول على أجرة 

عملهم لسد احتياجاتهم الغذائية في ظل األزمة الراهنة.

وفي محافظة صعدة، يجري العمل في مشروعين، وصلت نسبة اإلنجاز في أحدهما 
إلى 30% من أعمال حماية األراضي الزراعية بوادي عالف )مديرية سحار( تستفيد 
منه 153 أسرة. أما المشروع اآلخر، فقد وصلت نسبة اإلنجاز فيه إلى 5%، ويتمثل 

في حماية األراضي الزراعية بوادي عكوان )الصفراء( وتستفيد منه 147 أسرة. 

وفي محافظة تعز، ما يزال العمل جارياً في مشروع إنشاء الحدائق المنزلية، والذي 
يستهدف 400 أسرة في مديرية القاهرة. وتم خالل هذا الربع توزيع العقود لـ300 أسرة 
لـ200  الحدائق  الدليل اإلرشادي إلنشاء مثل هذه  تم توزيع  109 حدائق. كما  وتنفيذ 

أسرة وتوزيع البذور لـ200 أسرة.

أما في محافظة صنعاء، فقد تمَّ البدُء في تنفيذ مشروع حماية التربة الزراعية في وادي 
مرحب )بني حسين، مديرية جحانة( تستفيد منه 140  أسرة، حيث تم تنفيذ 50% من 
أعمال الحاجز التحويلي لري األراضي الزراعية. ويهدُف المشروُع إلى حماية ورّيِ 

واستصالح أراٍض زراعية تبلغ مساحتها 34 هكتاراً.

الزراعة والتنمية الريفية

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المنجز تراكميًا )يناير2011 - سبتمبر2017(المؤشر

321,875عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي

1,044عدد التجمعات الخالية من الصرف المكشوف

منذ مطلع هذا الربع، ومخرجاته المالية واإلحصائية ممتازة، وتساعد الوحدة 
وفريقها بتسريع العمل واإلنجاز، كما أن البرنامج يساعد ضباط مشاريع المياه 

المشروع، وتسريع  الرقابية لكل مكونات  المالية والفنية و  بالسيطرة  والبيئة 
الصرف لها، ويستخرج مؤشرات المنحة آلياً.

مستفيد سعيد بسقاية خاصة بقرية القنادرة مديرية المحويت- المحويت
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تهدُف التدخالُت في قطاَعْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خالل 
التدريب  وبناء القدرات البشرية والمؤسسة لشركاء الصندوق الذين ترتبط أنشطتهم 

بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر. 

بكلفة  مشاريع   8 على   2017 الثاني  الربع  الموافقة خالل  تمت  التدريب:  قطاع  في 
تقديرية تقارب 0.64 مليون دوالر، يُتوقع أْن تنجم عنها قرابة 8,500 يوم عمل. وبهذا، 
إلى   )2017 30 سبتمبر  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
1,019 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 26.86 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد 
منها استفادة مباشرة حوالي 159,126 شخصاً )38% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها 
قرابة 0.4 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,007 مشاريع بكلفة تعاقدية 

تقارب 19.94 مليون دوالر.

في قطاع الدعم المؤسسي: تمت الموافقة خالل الربع الثاني 2017 على 10 مشاريع 
بكلفة تقديرية تقارب 1.8 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 
141,690 شخصاً )51% من اإلناث(، وتنجم عنها قرابة 41,600 يوم عمل. وبهذا، 
إلى   )2017 30 سبتمبر  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   36.49 نحو  تبلغ  تقديرية  بكلفة  671 مشروعاً 
عنها  وتتولد  اإلناث(،  من  منهم   %45( مليون شخص   1.3 حوالي  مباشرة  استفادة 
قرابة 0.93 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 624 مشروعاً بكلفة تعاقدية 

تتجاوز 24.54 مليون دوالر.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

4544عدد مجالس تعاون القرى

عدد المتطوعين الشباب الذين 
دربهم الصندوق في مجاالت 

مختلفة )حسب النوع االجتماعي(

1099ذكور

878إناث

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

5469

عدد األفراد واالستشاريين والمقاولين الذين دربهم 
الصندوق

6587

55عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

50عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

1832عدد لجان المستفيدين التي تم تشكيلها وتدريبها

التدريب والدعم المؤسسي

مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية

المنجز تراكميًا )يناير2011 - سبتمبر2017(المؤشر

4,029,518السعة التخزينية للمياه المستخدمة في الزراعة وشرب  الحيوانات )متر مكعب(

1041.8إجمالي مساحة األراضي التي تروى من مصادر المياه )هكتار(

620إجمالي مساحة األراضي والمدرجات المؤهلة )هكتار(

 برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
التنموية  المجتمعية  االطر  استمرارية  خالل  من  التمكين  برنامج  انشطة  تنوعت 
التمكين  مديريات  في  الُمشكَّلة  للعزل(  التنموية  اللجان   – القرى  تعاون  )مجالس 
الظروف  ظل  في  فعال  بشكل  نشطت  حيث  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  بمساندة 
الحالية التي تمر بها البالد. وقد تدخل الصندوق خالل فترة التقرير في مديرية واحدة 

وهي مكيراس بمحافظة البيضاء وتم تفعيل 20 مجلس تعاون قرية فيها. 

 وتكمن فاعلية األطر من خالل استمراريتها في تنفيذ مبادرات ذاتية نوعية دون تدخل 
الصندوق فيها األمر الذي يثبت االدوار الفاعلة التي قامت بها تلك األطر. وتأتي هذه 

المبادرات من ثالثة اتجاهات كالتالي:

بشكل  تبنيها  خالل  من  المجتمعية  االطر  بها  قامت  التي  الذاتية  المبادرات  أعمال 
مياه  نماذجها عمل خزانات  وأبرز  الذاتية  للمبادرات  وتنفيذ  توعية وتخطيط  كامل: 
شرب وحصاد مياه األمطار، واصالح طرق رئيسية وفرعية، وتعليم من خالل بناء 

مبادرة ذاتية بني قيس- حجة
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في  التعليم  خدمة  تقديم  في  يستمروا  لكي  للمدرسين  رواتب  دفع  أو  إضافية  فصول 
المدارس الحكومية... وكذا دورات تثقيف صحية. وقد بلغ عدد المبادرات الذاتية 358 

نفذها 285 مجلس تعاون قرية بإجمالي تكلفة يقارب 85.4 مليون لاير.

بلغ  التنموية:  والمؤسسات  كالمنظمات  أخرى  جهات  من  المدعومة  المبادرات 
الغذاء  برنامج  المدعومة من جهات ومنظمات دولية )مثل  التنموية  المبادرات  عدد 
العالمي واليونيسيف ومنظمة كير العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 89 مبادرة 
بإجمالي تكلفة يقارب 110.6 مليون لاير; ومن هذه المبادرات اصالح ورصف طرق 
وترميم مدارس وإضافة فصول دراسة وآبار مياه الشرب ومكافحة الكوليرا وتوعية 

وتوزيع مواد إسعافيه.

أغسطس  شهر  من  األول  األسبوع  في   – تم  المتكامل،  التدخل  برنامج  اطار  وفي 
2017 – تنفيذ زيارة المتابعة الثانية لـ13 قرية في عزلة بني علي )ملحان، المحويت(، 
وذلك بهدف متابعة المتدربين في مجال رعاية وصحة الحيوان. كما تم التنسيق مع 
السلطة المحلية لثالث مديريات )بني الحارث َوَمعين والسبعين( حول عملية حصر 
وكيفية  الفقر  جيوب  وعن  المتكامل  التدخل  برنامج  عن  لها  وعمل عروض  األسر 
اختيار المناطق، وكذا عن الدراسة االقتصادية واالجتماعية التي هي أحد أهم مكونات 
المشروع. كما جرى التنسيق مع أمانة العاصمة حول البدء بتنفيذ مشروع المرحلة 
الوحدة  مع  التنسيق  وكذا  العاصمة،  أمانة  في  الفقر  جيوب  الستهداف  التحضرية 
والدراسة  المشروع  بتنفيذ  للبدء  المحدود  الدخل  ذوي  مناطق  الستهداف  التنفيذية 
مربعات  إلى  وتقسيمها  المناطق  تحزيم  من  االنتهاء  وتم  واالجتماعية.  االقتصادية 
)خمس مناطق في أمانة العاصمة( واإلعداد للنزول الميداني الخاص بحصر األسر 
لهذه المناطق، فضالً عن اإلعداد للورشة الخاصة بالماسحين، وعددهم 95 شخصاً 

)80 ماسحاً و15 مدخل بيانات(.

أما في سياق المشاركة المجتمعية، فقد تم إنجاز العديد من األنشطة التالية خالل الربع 
المساهمة  األنشطة  وتضمنت  المحافظات.  في  الصندوق  وفروع  العامة  اإلدارة  في 
في إعداد المواد التدريبية الخاصة بتدريب المهندسين والمجتمعيين والمحاسبين في 
ولجان طوعية  مستفيدين  لجان  وتدريب  وتشكيل  العمل،  مقابل  النقد  مشاريع  إطار 
للمستفيدين ولجان مشاريع وإعداد دراسات مجتمعية، وتفعيل وتدريب لجان مشاريع 
مشكلة من مجلس تعاون القرى في إطار برنامج التمكين... فضالً عن تنفيذ دراسات 

للتحقق من أولوية االحتياج.

برنامج روافد
شملت أنشطة البرنامج تدريب عدد من الشباب ضمن برنامج روافد في دورة المفاهيم 
  54 يلي:  كما  الحاسوب  استخدام  اساسيات  الريفية +  التنمية  في  االساسية  والمبادئ 
في  العمل  بسوق  ربطهم  لتسهيل  واإلغاثة  التنمية  قضايا  لمناصرة  جامعية  شاباً/ة 
محافظة صعدة )المرحلة الثانية( منهم 36 من اإلناث... وكذلك 123 شاباً/ة لمناصرة 

األنشطة التنموية واإلنسانية في محافظة حضرموت )منهم 66 من اإلناث(.

كما تم التواصل مع 2,200 شخص من خريجي برنامج روافد خالل األشهر الثالثة 
الماضية وتبين التالي: 5 خريجين من شباب روافد حصلوا على فرص عمل طويلة 
)منظمة  والدولية  المحلية  والمؤسسات  الجهات  من  عدد  مع  األجل(  طويلة  )عقود 
الصندوق  العالمية،  سوس  منظمة  الطفولة،   حماية  منظمة  “أدرا”،  أوكسفام، 
االجتماعي للتنمية، منظمة “كير”...(. كما حصل 8 خريجين من شباب روافد )منهم 
أربع إناث( على فرص عمل قصيرة )من أسبوع إلى شهر( مع منظمة نافنتي، منظمة 

...IOM ،رعاية األطفال، منظمة اليونيسيف
وشارك 33 شخصاً من خريجي برنامج روافد أيضاً في تنفيذ 18 مبادرة ذاتية شبابية 
خدمة  منها  تدخالت،  لعدة  محافظات   9 في  الف لاير   98 إلى  تصل  إجمالية  بتكلفة 
النازحين وبرامج اإلغاثة ومساعدتهم في المناطق المتأثرة بالحرب فضالً عن مناطق 
تدريبات  عمل  منها  تنموية  مبادرات  تنفيذ  إلى  إضافة  إيوائهم...  وتسهيل  الصراع 
وحمالت توعية وحمالت نظافة وغرس اشجار البن، وإصالح شبكات مياه الشرب، 

وإصالح أثاث عدد من المدارس، والتدريس في فصول محو األمية، وتغطية بعض 
المعلمين...  نقص  من  تعاني  التي  المدارس  من  عدد  في  الدراسية  الموضوعات 

وغيرها.

المبادرات  من  عدد  وتنفيذ  بتصميم  روافد  برنامج  من خريجي  78 شخصاً  قام  كما 
 9 من  مديرية   44 في  الكوليرا  وباء  انتشار  مكافحة  في  ساهمت  الشبابية  الذاتية 

محافظات بتكلفة تقديرية بلغت 860 الف لاير.

قطاع خاص ) أفراد (
تم تدريب 25 مهندساً في فرع حجة على آلية النقد مقابل العمل.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

75التعليم: عدد الفصول الدراسية

43,289الماء: سعة التخزين )م3(

74الماء: إعادة تأهيل اآلبار

0شبكة الماء

3الوحدات الصحية

17الطرق )كم(

عدد الطالبات في فصول محو أمية 
النساء

3,920

عدد األفراد الذين دربهم الصندوق 
في الزراعة، الحماية الحيوانية، 

الصحة، الحرف اليدوية، التعليم، 
الخ

3,272

عدد التجمعات المجتمعية التي 
دربها الصندوق )ذكور/ إناث(

569

التراث الثقافي

ت الموافقة خالل الربع الثالث 2017 على 9 مشاريع بكلفة تقديرية تقارُب 888,260  تمَّ
يوم عمل. وبذلك،   41,730 تبلغ حوالي  تتولَّد عنها فَُرص عمل  أْن  يُتوقع  دوالراً، 
إلى   )2017 30 سبتمبر  القطاع )1997 –  التراُكمي لمشاريع  اإلجمالي  العددُ  يصُل 
منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  تقريباً،  مليون دوالر   50.4 تبلغ  تقديرية  بكلفة  268 مشروعاً 
)47% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 2.1  استفادة مباشرة حوالي 510,180 شخصاً 

مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 244 مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 43.8 
مليون دوالر.

استكمال  على  الربع  هذا  في  العمل  تركز  بصنعاء:  الكبير  الجامع  ترميم  مشروع 
إنهاء  تم  حيث  الغربي،  الجناح  من  )الجنوبي(  األخير  للجزء  الترميم  أعمال  إنهاء 
الغربي  الجناح  تحت  المارة  الصوح  مياه  تصريف  قناة  من  العلوي  النصف  أعمال 
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وكذلك المضي في استكمال اعمال التكيسات الجدارية بالجص لنفس الجزء، ومعالجة 
المناطق حول األعمدة والجدران لذلك الجزء للحد من الرطوبة. كما تم االستمرار في 
تنفيذ أعمال النعلة المقاومة لالحتكاك لألجزاء السفلية من األعمدة والجدران الخاصة 
بتلك المنطقة، وكذلك الشروع بتنفيذ أعمال إعادة الروابط الخشبية بين األعمدة لذلك 
الجزء. وقد سبق ذلك إنجاز أعمال التوثيق لألجزاء محل التدخل، والعناصر المزمع 
ترميمها. وشرع الصندوُق أيضاً في استكمال أعمال التمديدات الكهربائية األرضية 
والجدارية في المناطق المستهدفة ذاتها، وكذلك االنتهاء من األعمال المتطلب تأمينها 
كاالنتهاء من أعمال الدراسات في الحفرية المفتوحة في الشمال الشرقي من الصوح 
باألحجار  الحفر  موقع  أرضيات  والتحضير إلعادة رصف  ودفنها  للجامع  الوسطي 
كما كانت، وكذلك االنتهاء من أعمال ترميم األسقف الداخلية للمكتبة الجنوبية )أعمال 

النجارة(.

 وتم أيضاً تنفيذ أعمال صيانة وترميم إنقاذية لبلكونة المنارة الشرقية )أعمال قضاض( 
التي تداعت بفعل االمطار التي كانت سائدة في بداية الربع قبل االخير من هذا العام 

وكذلك ترميم سقوف وتغطيات بعض أجزاء ومرافق المشروع.

مشروع استكمال ترميم جامع األشاعر )زبيد، الُحديدة(: تم االنتهاء من أعمال ترميم 
والبدء  للجامع،  الغربي  للمدخل  المجاورة  المنطقة  في  المتآكلة  السقوف  من  أجزاء 
بأعمال ترميم أجزاء من السقوف المتآكلة في الجناح الجنوبي وأعمال الخدمة لألسطح 
المنتهية... فضالً عن توريد وتركيب جسور خشبية لزوم تدعيم األسقف في الجناح 
الشمالي للمسجد، وكذا االنتهاء من جميع أعمال بناء المكتبة الجديدة والبدء بأعمال 
التسليم  بغرض  األول  للدور  النجارة  أعمال  من  االنتهاء  وكذلك  لألسطح،  الخدمة 

بحسب االتفاق مع األوقاف.

للمرحلة  استكماالً  الثانية(:  )المرحلة  القرتب في زبيد  باب  مشروع رصف منطقة 
تنفيذ  األولى  المرحلة  في  تم  فقد  القرتب،  باب  سائلة  رصف  مشروع  من  األولى 
مع  وذلك  جانبيها،  على  الساندة  الجدران  وبناء  القناة  ألرضية  الخراسانية  األعمال 
حماية األعمال السابقة من خالل رصف جانبي القناة بمساحة تقدر بأربعة آالف متر 
فرص  إليجاد  العمالة  كثيفة  األشغال  بآلية  المشروع  تنفيذ  في  العمل  بدأ  وقد  مربع. 
أعمال  تنفيذ  تم  التاريخية، حيث  زبيد  مدينة   أهالي  أسرة من   120 عمل ألكثر من 
القطع والردم والتسوية والدك للوصول إلى المنسوب حسب التصميم، وبناء جدران 
ساندة يسار القناة، وكذا البدء في تنفيذ أعمال الرصف )بنسبة إنجاز في العمل تقارُب 

.)%26

مشروع تحسين الوضع البيئي لمدينة زبيد التاريخية: بناء على االتفاق مع اليونسكو، 
)والذي  زبيد  في  التاريخية  المدن  على  للمحافظة  العامة  الهيئة  فرع  مقر  تزويد  تم 
وكاميرا  شمسية  طاقة  بمنظومة  المشروع(  وأنشطة  فعاليات  إلدارة  كمقر  استُخِدم 
السقوف  من  ألجزاء  ترميم  مواد  إلى  باإلضافة  المشروع،  أنشطة  لتوثيق  رقمية 
واألبواب والنوافذ. كما تم تنفيذ حملة نظافة لشوارع وساحات المدينة بمشاركة شباب 
المدينة بالتوازي مع عقد عدد من حمالت التوعية البيئية والتراثية ومكافحة الكوليرا. 
البيئة والتراث  الحفاظ على  بأهمية  للبنين والبنات  12 مدرسة  تم توعية طالب  كما 
الثقافي للمدينة التاريخية. تم، من خالل تنفيذ أعمال المشروع، توفير حوالي 6,500 

فرصة عمل ألكثر من 550 شاباً وشابة.

مشروع حصر وتقييم أضرار الحرب في مدينة صنعاء التاريخية: تم – خالل الربع 
– تدريب حوالي 60 شاباً وشابة في مجال الحفاظ على التراث المبني، وفي أهداف 
وطرق الحصر والتوثيق ألضرار الحرب في مدينة صنعاء التاريخية )بشكل عام( 
والمناطق التي تم قصفها )بشكل خاص(. كما تم حصر المباني المتضررة وتوثيق 
 ،)GIS( برنامج  باستخدام  البيانات  إدخال  من  االنتهاء  تم  كما  ميدانياً.  األضرار 
والحماية  لإلنقاذ  المستقبلي  التدخل  أولويات  وتحديد  المتضررة،  المباني  وتصنيف 

والحفاظ وإعادة البناء.

إعادة بناء الجزء المتضرر من أسوار مقشامتـَْي القاسمي وبروم: تم االنتهاء من 
تنفيذ هذا المشروع في مديرية صنعاء القديمة، حيث وفر أكثر 1,200 فرصة عمل 
ألكثر من 100 أسرة. وقد شمل المشروع بناء حوالي 100 متر مربع، وترحيل قرابة 
900 متر مكعب من المخلفات، وتنظيف 4,300 متر مكعب تقريباً... باإلضافة إلى 
تأهيل بركة ماء بسعة 32 متراً مكعباً، ورصف أكثر من 150 متراً مربعاً، وكذا تحسين 
البنية التحتية لمنطقة المشروع، بما في ذلك شبكة المياه والصرف الصحي وتدعيم 

المباني المتضررة.

مشروع رصف وتحسين أجزاء من الشارع المحاذي لسور مدينة صعدة )المرحلة 
الثالثة(: تم إنجاز أعمال في المشروع بنسبة 85%، وكانت كالتالي: أعمال رصف 

ناشف، ورصف أحزمة بالمونة، وبردورات جدارية.

قنوات  تحسين  مشروع  في  العمل  تدشين   )2017 يوليو  )أوائل  تم  أخرى:  أنشطة 
المياه ورصف مسطحات حصاد المياه في ثالء ، وذلك بآلية النقد مقابل العمل )تنفيذ 
مباشر(، ووصلت نسبة إنجاز األعمال في المشروع نهاية شهر سبتمبر إلى حوالي 

.%43

اعمال السقوف لجامع األشاعر األثري
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وقطاع  العمل  مقابل  النقد  برنامج  ومشاريع  أنشطة  البرنامج  هذا  إطار  في  يندرُج 
الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
تقارُب  تقديرية  بكلفة  مشروعاً   71 على   2017 الثالث  الربع  خالل  الموافقة  ت  تمَّ
 %50( 86,670 شخصاً  استفادة مباشرة  منها  أْن يستفيدَ  يُتوقع  11.4 مليون دوالر، 
إناث(، وتتولَّد عنها فَُرص عمل تبلغ حوالي 653,270 يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ 
اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – سبتمبر 2017( إلى 974 مشروعاً بكلفة 
تقديرية تبلغ 189.4 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 
1.5 مليون شخص )49% إناث(، وتتولد عنها حوالي 15.7 مليون يوم عمل. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 793 مشروعاً بكلفة تعاقدية قاربت 145.8 مليون دوالر.

وقد بلَغ العددُ اإلجماليُّ التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج أكثر من 219 
ألف أسرة.

الورش التعريفية: عقدت فروع صنعاء خالل هذا الربع 6 ورش تعريفية عن برنامج 
 146 فيها  والمقاولين واالستشاريين، شارك  المحليين  الشركاء  لعدد من  مقابل  النقد 

شخصاً من أمانة العاصمة وذمار والبيضاء وإب.

التنسيق مع السلطات المحلية: تم عقد اجتماعات مع أعضاء السلطات المحلية في 
االستهداف  عملية  في  إشراكهم  بهدف  والبيضاء،  ذمار  منها  المحافظات،  من  عدد 
وترشيح مناطق مطابقة لمعايير الصندوق. وفي محافظة الحديدة تم االجتماع بغرفة 
الطوارئ بوادي مور وذلك بعرض التنسيق من أجل البدء بتنفيذ عدد 2 من المشاريع 
الصيانة  وعمل  المشروع  على  للحفاظ  الزهرة(  )مديرية  والعيدة  اللجام  قريتـَْي  في 

من  أعضاء   5 مع  اجتماعاً  أيضاً  الحديدة  فرع  عقد  كما  الوادي.  لمجرى  المستمرة 
المجلس المحلي بمديرية حيس والتنسيق معهم من أجل البدء بتنفيذ مشروع المهمشين 

في المديرية.

 689 لـ  المهنية  بالسالمة  للتوعية  برنامجاً  إب  نفذ فرع  المهنية:  بالسالمة  التوعية 
أن  يمكنها  التي  العمل  أثناء  بالمخاطر  ُمشاِركة، حيث تمت توعيتهم  و327  ُمشاِركاً 

تهدد سالمتهم، وأهمية االلتزام باحتياطات السالمة لتفادي مثل هذه المخاطر.

خاصتين  تدريبيتين  ورشتين  وإب  صنعاء  فرعا  نفذ  والكوليرا:  الصحي  التثقيف 
القات وسوء  الكوليرا وأضرار  وباء  الوقاية من  والتوعوي حول  الصحي  بالتثقيف 
التغذية، حضر األولى 112 مشاركاً )نصفهم إناث(، بينما شارك في الثانية 72 مثقـِّفاً 
و129 مثقـِّفة، حيث تم تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تنفيذ 
إلى  منزل  من  توعية  بحملة  والمثقِّفات  المثقِّفون  قام  وقد  للمجتمع.  التوعية  حمالت 
منزل في مديرية ذي سفال لتغيير السلوكيات السلبية في المجتمعات المستهدفة فيما 
يخص الصحة والتغذية والوقاية من وباء الكوليرا. وقد استفاد من هذه الحملة 5,039 

مستفيداً و4,967 مستفيدة.

لـ1,199  منها  والوقاية  الكوليرا  وباء  لمخاطر  توعوية  جلسات  ذمار  فرع  عقد  كما 
مستفيداً و1,408 مستفيدات من مشاريع البرنامج في مديريات محافظة ذمار.

ونفذ فرع الحديدة أيضاً ورشات تدريبية توعوية بمخاطر وباء الكوليرا وأعراضه 
 13 من  المستفيدين  بين  انتشاره  من  والتخفيف  اإلصابة  لتجنب  منه  الوقاية  وكيفية 
مشروعاً في لمديريات السخنة وبرع والزهرة والدريهمي والمغالف وحيس وجبل 
راس، باإلضافة إلى بالد الطعام في محافظة ريمة(. شارك في هذه الفعاليات 1,072 

مشاِركاً و1,054 مشاِركة.

برنامج األشغال كثيفة العمالة

في  وممرات  وساحات  شوارع  وتحسين  رصف  مشروع  على  الموافقة  تمت  كما 
التوثيق  في  العمل  وبدأ  المحلية،  السلطة  مع  التمويل  وثيقة  َوُوقـِّعت  شهارة،  مدينة 
الفوتومتري ومسح المسار الرئيسي للطريق الذي سيتم رصفة، وكذا إعداد الكميات 

والمواصفات التنفيذية النهائية.

والمعالم  والمناطق  المدن  على  الحفاظ  قانون  الئحة  بإعداد  أيضاً  الصندوُق  وقاَم 
التاريخية، حيث تمَّ إنجاز المسودة األولى... على أن يتم مراجعتها والتدقيق فيها من 

قـِبـَل المراجعـَْين القانوني والفني.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

1535البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

الكوادر الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات )مهندسون 
254معماريون، متخصصون في األثار، مهندسون(

المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة 
عليها

53

تأهيل وحماية برك تجميع مياه قرية كنينة م. حجر- حضرموت
الحاجة محصنة محمد تحصلت على أجور إلنشأئها حديقة 

منزلية لها – المظفر- تعز
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المنجز تراكميًا )يناير2011 - سبتمبر2017(المؤشر

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

762,428ريف

438,239حضر

1,200,667اإلجمالي

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

10,619,269ريف

1,980,447حضر

12,599,716اإلجمالي

300,166المستفيدون غير المباشرين: عدد األفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

4,685األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

65نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور )%(

قطاع الطرق
تمت الموافقة خالل الربع على 28 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 5.1 مليون دوالر، 
عنها  وتتولَّد  إناث(   %26( شخص   11,700 حوالي  مباشرةً  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع 
التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  يصُل  وبذلك،  عمل.  يوم  ألف   179 تـتجاوز  عمل  فَُرص 
182.7 مليون دوالر تقريباً،  تبلغ  بكلفة تقديرية  850 مشروعاً  القطاع إلى  لمشاريع 
يُتوقع أْن يستفيد من الخدمة حوالي 4.3 مليون شخص )نصفهم تقريباً من اإلناث(، 
وتتولد عنها قرابة 8.5 مليون يوم عمل. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 793 مشروعاً 

بكلفة تعاقدية تقارب 145.8 مليون دوالر.

وخالل هذا الربع، عقد فرع إب اجتماعاً مع مكتب األشغال العامة والطرق والسلطة 
التنسيق لعدد من المشاريع في المديريات المستهدفة. وتم  المحلية بالمحافظة بهدف 
تدريب 27 مهندساً ومهندسة بآلية عمل القطاع وتدخالته. كما نفذ الفرع دورة تدريبية 
 11 منها  استفاد  لمشروعين،  المجتمعية  التعاقدات  بآلية  المجتمعية  للجان  تنويرية 
شخصاً من كال الجنسين. وتم كذلك توعية المقاولين بأهمية تشغيل العمالة وتعزيز 

الجوانب اإلنسانية لديهم.

ونفذ فرع الحديدة ورشة تعريفية مصغرة بآلية العمل وطرق تسجيل العمالة للمقاولين 
مهندسين  ألربعة  تدريبية  دورة  ُعِقدت  تعز  فرع  وفي  والمشرفين.  االستشاريين 
التعاقدات  العمل وبطريقة  النقد مقابل  بآلية  المشاريع  استشاريين في اإلشراف على 

المجتمعية.

إناث(   6 )منهم  12 استشارياً مجتمعياً  وفي مشروعين في محافظة تعز، تم تدريب 
على تسجيل وتصوير األسر الراغبة بالعمل، وكذلك حول توعية المجتمع في طرق 

مكافحة وباء الكوليرا.

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا المؤشر
)يناير2011 - سبتمبر2017(

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

1386

تدريب المستفيدين على طرق استخراج الحجر وتهذيبه  الستخدامه في مشروع الطرق
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

أوالً – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
التمويالت )قروض ومنح(

تم خالل الربع الثالث توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة نماء للتمويل الصغير واألصغر 
بـ200 مليون لاير لتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها المالية ألصحاب األنشطة 

المدرة للدخل.

)ما  اجماالً  954,373,461 مليون لاير  يقارب  ما  الربع  المقدمة خالل  المنح  بلغت 
في  المساهمة  مثل:  المشاريع  من  العديد  لدعم  أمريكي  دوالر   3,817,494 يعادل 
الكريمة  الحياة  بأبين، ودعم مشاريع  االتحاد  لبرنامج  الحرب  المتضررين من  دعم 
حضرموت  لبرنامج  المخاطر  إدارة  ودعم  آزال،  وبرنامج  نماء  مؤسسة  من  لكل 
للتمويل األصغر، إضافة إلى تمويل ودعم وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 
لوحدها خالل  الوكالة  فقد حصلت  الخصوص  أعمال مشاريعها. وبهذا  الستمرارية 
الربع 915,282,113 لاير )تقريباً 3,661,128 دوالر( غطت تمويل مشاريع في مجال 
القطاع الزراعي، وتدريب القابالت على منهج مالكات المشاريع )TOBW(، ودعم 
القطاع السمكي وأنشطته المختلفة، ولتغطية النفقات التشغيلية للوكالة وشراء أصول 

ثابتة.

برنامج ضمان التمويالت
قام الفريق القائم على ادارة هذا المشروع الجديد خالل الربع بعمل زيارة استطالعية 
الى لبنان وذلك لإلطالع على تجربة وخبرة “شركة كفاالت” في لبنان لالستفادة منها 
في ضمان التمويالت وعكسها باليمن. حيث يعتبر هذا المشروع األول من نوعه في 

اليمن.
وعلى صعيد أنظمة العمل الداخلية تم استكمال النسخة األولية من نظام المعلومات 
قبل  من  واعتماده  العمليات  دليل  من  النهائية  النسخة  استكمال  وكذلك  االدارية، 

الصندوق االجتماعي.

من جهة أخرى تم أيضاً خالل الربع البدء بالمناقشة مع البرامج والمؤسسات حول 
اتفاقيات الضمان التي سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب، واختيار مسئول مالي 
للبرنامج، التواصل مع المانحين للحصول على التمويل والدعم الفني، واستئجار مقر 

للبرنامج وقد بدء العمل على تجهيزه.

تعويض المتضررين من الحرب
ينفذه الصندوق االجتماعي  المتضررين من الحرب والذي  ضمن مشروع تعويض 
بتمويل من البنك الدولي وإشراف من قبل البرنامج االنمائي لألمم المتحدة تم كدفعة 
أولى تعويض 33 عميل وعميلة من برنامج االتحاد )أبين( وذلك بواقع 15 مليون لاير 
اجماالً. ومن المتوقع أن يشهد الربع القادم المزيد من التعويضات لعمالء المؤسسات 

والبرامج األخرى في كافة المناطق.

المراجعة والتدقيق
المقترضين  من  عينات  على  ميدانية  مصادقات  بإجراء  الصندوق  من  فريق  قام 
)رجال ونساء( لدى فروع كل من برنامجي حضرموت واالتحاد )أبين( في عدة مدن 

بمحافظتي حضرموت والمهرة شملت كل من الشحر والمكال والغيضة.

األنظمة البرمجية
بالوحدة  المعلومات  تقنية  فريق  قام  الرئيسية  البرمجية  األنظمة  تطوير  على صعيد 
القروض،  لمتابعة محفظة  المالي في نظام معين  الترحيل  آلية  بتحديث  الربع  خالل 
وتحديث آلية ادخال طلبات االجازات من الفروع في نظام الموارد البشرية وكيفية 

ادارتها.
على صعيد نظام الوحدة الداخلي تم تصميم آلية لفصل حسابات المنتجات التمويلية 
مؤشرات  نظام  تحديث  تم  كما  التناقصية(،  بالشراكة  والتمويالت  الكريمة  )الحياة 
الوحدة والذي تم برمجته بلغةXEPA . كذلك قام الفريق بإجراء التحديثات الروتينية 
للقاعدة البيانية في موقع المكتب االئتماني. باإلضافة الى ذلك تم التعاقد مع استشاري 

سيقوم بتعديل وتطوير موقع وحدة تنمية المنشآت باالنترنت.

على صعيد البرامج والمؤسسات تم تقديم الدعم الفني لبرنامج االتحاد )أبين( تمثل في 
اعادة تهيئة السرفرات لدى فروعه، كما تم تركيب شبكة اتصال معلوماتي بين المركز 

الرئيسي والفروع لدى برنامج حضرموت وربط األنظمة البرمجية الثالثة لديه )معين 
لمتابعة القروض والمحاسبي والموارد البشرية( ببعضها البعض.

تم ايضاً خالل الربع دراسة امكانية ادخال نظام التحقق من عمالء التمويل الصغير 
بيانات ودراسة ما هو متوفر  واألصغر عبر بصمة األصابع وذلك من خالل جمع 

حالياً باألسواق من أنظمة ومنصات برمجية.

وأخيراًَ تم بشكل أولي مراجعة بيانات المستفيدين من مشروع التكافل لدى كافة برامج 
اعفائهم من  بعد  فيما  ليتم  اعتمادهم  تم  الذين  الصغير واألصغر  التمويل  ومؤسسات 

القروض بسبب تضررهم بسبب الحرب الدائرة باليمن.

أنشطة أخرى
قام فريق بالوحدة بكافة اجراءات ايجاد مدير تنفيذي جديد للمؤسسة الوطنية للتمويل 
الربع  بداية  المزمع توظيفه في  المقابالت( حيث من  اختيار اجراء  األصغر إعالن 
 SFL الرابع من العام. كما عملت الوحدة على تنشيط الدعم الفني المقدم من قبل شركة
االستشارية األلمانية والممول من قبل بنك التنمية األلماني WfK. وأخيراً تم توظيف 

ضابط مشاريع جديد للعمل بوحدة تنمية المنشآت في فرع عدن.

ثانياً – شبكة اليمن للتمويل األصغر
قامت الشبكة خالل الربع بالعديد من األنشطة التدريبية والتوعوية بهدف المساهمة في 

دعم صناعة التمويل األصغر فنياً، ونذكر منها:
تدريب مدربين في التثقيف المالي )10-2017/7/13م(: استمرت هذه الدورة لمدة 10 
أيام وكان الهدف منها تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف الخاصة ببرامج التعليم 
في  تؤثر  التي  العوامل  على  والتعرف  للبرنامج،  والتقييم  األقلمة  ومنهجية  المالي، 
عملية االتصال مع الفئة المستهدفة وتحديد أشكال االتصال بها، وتعريف المتدربين 

على أفضل الطرق في التعامل مع الوقت والقدرة على اإللقاء الفعال.

دراسة الجدوى وأبحاث السوق )23-2017/27م(: نظمت الدورة في عدن وشارك 
كان  للتمويل األصغر.  )أبين(  االتحاد  فيها عدد من موظفي مؤسسة عدن وبرنامج 
الهدف منها بكيفية اجراء دراسات الجدوى االقتصادية لمنتجات أو خدمات أصحاب 

األنشطة األصغر ومنهجية أبحاث السوق وأهميتها.

ورشة الحوكمة المؤسسية )25-2017/7/26م(: شارك بالورشة أعضاء مجلس إدارة 
الشبكة والذين بدورهم يمثلون عدد من البرامج والمؤسسات العاملة بالتمويل الصغير 
واألصغر باليمن. كان الغرض من الورشة لفت انتباه المشاركين الى أهمية الحوكمة 

ومدى ضرورة اعطائها أهمية أكبر وما هي المشاكل التي قد تنتج عن اهمالها.

الهدف  كان  األصغر)25-2017/7/27م(:  التمويل  قطاع  في  التسويق  استراتيجيات 
من الدورة تعريف المشاركين باإلطار العام الستراتيجيات التسويق في قطاع التمويل 
المتبعة  السوق  تحليل  طرق  وأفضل  التسويقي  للمزيج  الثمانية  والعناصر  األصغر 
إلضافة مزيد من الفعالية لممارسة أنشطتهم وتنفيذ خططهم التدريبية في سوق التمويل 

األصغر. شارك في الدورة عدد من ممثلي البرامج والمؤسسات من صنعاء وأبين.

التدريبية  الدورة  هذه  الشبكة  أقامت  )6-2017/8/15م(:  األصغر  التمويل  مبادئ 
للمرة األولى في محافظة حضرموت، وتناولت مواضيع أساسية بالتمويل االصغر 
مثل: مثل تاريخ واتجاهات التمويل األصغر، والثقافة المؤسسية، ومهارات مسئول 
االقراض، خدمة العمالء ودراسة السوق، المحاسبة لغير المحاسبين، مراحل دورة 
التمويل. وأتت الدورة التدريبية ضمن خطة الشبكة للعام 7102م والتي تتضمن إقامة 

عدد من البرامج التدريبية في محافظات مختلفة.

على  الدورة  عملت  )14-2017/8/16م(:  القرار  وصناعة  المؤسسي  الوضع  تقييم 
هم  الجهات  تلك  تواجه  التي  بالمشكالت  والبرامج  مؤسسات  من  المتدربين  تعريف 

وتحليلها والتوصل إلى حلول ممكنة والمقارنة بينها البين.

الموارد البشرية لمؤسسات التمويل األصغر )23-2017/9/25م(: هدفت الدورة إلى 
تعريف مسئولي الموارد البشرية في مؤسسات التمويل األصغر بكيفية تصنيف وتقييم 
الوظائف وتخطيط الموارد البشرية وكيفية االختيار والتعيين وإدارة المسار الوظيفي، 
باإلضافة إلى تعريف المشاركين بوسائل وأساليب استقطاب العمالة وتحديد إجراءات 

اختيار الموارد البشرية ورسم وتقييم المسار الوظيفي.
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م 

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد 
مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية محفظة 
القروض 

في 
المخاطرة 

)%(

محفظة 
القروض 
)مليون 
ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

البرنامج
مبالغ القروض
)مليون ريال(

عدد 
القروض

مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء 
)%( اإلجمالي

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

عبس

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

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

باجل، عدن

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

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

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

صنعاء، تعز،  
الحديدة، اب

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

للتمويل الصغير 
واألصغر

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

القطن(

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

أمانة العاصمة, 
المحويت

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

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

عدن

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

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

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

اإلسالمي

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

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

تعز 
)الكمب، حوض 

األشراف، الراهده، 
صينه، القاعدة(

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

تقرير شهر ابريل 
2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

146 475 893 82,034 774,856 7,145 660,450 88,724 اإلجمالي
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية والمستفيدين المباشرين المتوقعين وفرص العمل خالل الربع الثالث 2017 )حسب القطاع(

التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع
)دوالر(

مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

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

5726,744726,74426,7604738,785البيئة
111,00011,0005,2005023التدخل المتكامل

8637,463637,4631,810498,496التدريب
203,372,6183,372,61819,04678207,702التعليم

101,793,6711,643,671141,6875141,599الدعم المؤسسي
81,232,1801,232,1807,0413875,603الزراعة
3296,274296,27412727938الصحة
285,059,2825,059,2821169326179,070الطرق

الفئات ذات االحتياجات 
125,00025,00000380الخاصة

12,867,0002,867,000007,650المنشآت األصغر
63,838,5033,838,5035005011,318المنشآت الصغيرة
9888,256888,2569,1395041,729الموروث الثقافي

395,255,3765,251,37634,31650328,574المياه
7111,388,49011,388,48986,67050653,267النقد مقابل العمل

29,785,6009,785,6005,70033615,300خدمات األعمال
21247,177,45747,023,456349,689502,210,434اإلجمالي

 اإلجمالي يشمل 22 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

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

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39230,856,327البيئة

28718,759,797التدخل المتكامل

1,00719,936,322التدريب

4,927620,674,521التعليم

62424,541,190الدعم المؤسسي

39833,063,017الزراعة

1,15981,539,930الصحة

783168,564,176الطرق

70031,692,561الفئات ذات االحتياجات الخاصة

19844,490,585المنشآت األصغر

328,078,344المنشآت الصغيرة

24443,773,183الموروث الثقافي

2,081184,718,000المياه

793145,777,548النقد مقابل العمل

7813,024,127خدمات األعمال

13,7031,469,489,627اإلجمالي
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عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع 
الثالث 2017 وكلفتها التقديرية )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 
)دوالر(

النسبة 
المئوية 

)%(

%162,452,1072,452,107100اب

%4685,950685,950100أبين

أرخبيل 
%3221,992221,992100سقطرى

أمانة 
%92,430,6552,430,655100العاصمة

%3298,999298,999100البيضاء

%188,40088,400100الجوف

%2233,725233,725100الحديده

%101,418,7801,418,780100الضالع

%8923,357923,357100المحويت

%5458,004458,004100المهره

%254,567,0164,567,016100تعز

%111,234,9521,084,95288حجة

%202,221,9432,221,943100حضرموت

%11863,938863,938100ذمار

%6898,773898,773100ريمه

%111,526,8501,526,850100شبوه

%71,261,0651,261,065100صعده

%81,340,4721,340,472100صنعاء

%61,355,6601,355,660100عدن

%202,548,7542,544,753100عمران

%121,776,1461,776,146100لحج

%2156,672156,672100مارب

أكثر من 
%1218,213,24718,213,247100محافظة

%21247,177,45747,023,456100اإلجمالي

العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها 
والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية حتى 

نهاية الربع الثالث 7102 )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,393185,293,453158,697,753155,090,519اب

31656,301,90445,625,94442,950,310ابين

أرخبيل 
576,492,0856,257,3806,312,487سقطرى

أمانة 
71299,630,59794,473,21490,805,678العاصمة

29934,126,68831,099,82731,143,599البيضاء

15215,804,26015,116,36114,722,198الجوف

1,219191,568,187187,199,800170,273,209الحديده

28743,819,99938,494,87935,016,166الضالع

41051,392,52046,583,08945,523,380المحويت

8,169,2367,683,4807,283,395المهره

1,756249,014,176190,063,958186,874,080تعز

1,156156,329,574139,818,879131,377,176حجة

66172,161,88969,865,10864,061,030حضرموت

907105,818,86188,472,33793,212,777ذمار

37958,819,76137,835,21039,759,667ريمه

30731,562,00830,365,19029,271,283شبوه

34249,892,24348,847,93946,348,681صعده

52859,392,99255,587,81354,727,614صنعاء

32143,455,20940,908,95336,771,069عدن

953125,591,320111,912,592105,719,718عمران

68897,942,75377,267,24575,928,479لحج

12711,179,67810,697,80810,180,981مارب

أكثر من 
1,279144,683,819142,906,516121,193,723محافظة

14,3561,898,443,2141,675,781,2751,594,547,219اإلجمالي

 اإلجمالي يشمل 26 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق 
التقديرية والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الثالث 2017 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعون

المؤقتة المقدرة
نسبة اإلناث   اإلجمالي 

  إناث   ذكور )%(

40343,288,92337,820,13435,729,9433,318,87250205,476203,0021,379,429البيئة

التدخل 
29221,375,48318,170,00818,852,333256,91951104,076106,063565,339المتكامل

1,01926,863,09026,824,48920,619,015159,12638445,916477,663394,439التدريب

5,022675,867,022653,166,915630,295,3942,760,340461,903,6351,642,16223,100,952التعليم

الدعم 
67136,488,86234,018,27129,813,7431,283,95445501,156458,713925,065المؤسسي

42845,794,70942,338,87136,315,695362,72047392,956350,7201,157,677الزراعة

1,189119,597,739117,249,111102,290,7867,577,04564904,3631,754,3682,796,230الصحة

850182,720,093176,868,594177,819,6554,255,26850940,513933,1758,490,256الطرق

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70337,197,85736,443,96132,608,928184,2573968,52252,451842,876

المنشآت 
20660,203,32760,040,22548,830,114432,28479564,8411,434,704184,697األصغر

المنشآت 
4614,125,37714,124,37711,950,58544,0355567,62958,36632,752الصغيرة

الموروث 
26850,410,94149,673,78547,777,508510,17947138,914101,8352,109,240الثقافي

2,202363,102,145188,476,974200,346,3693,840,46050169,212150,1578,391,475المياه

النقد مقابل 
974189,378,943188,536,860170,502,4241,451,758491,129,1231,189,83015,667,302العمل

خدمات 
8332,028,70132,028,70130,794,727107,12729116,067212,519622,116األعمال

14,3561,898,443,2141,675,781,2751,594,547,21966,659,845اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 26 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي



بناء  عن  عملهم  أجور  على  العرم  قرية  أسر  من  عشرات  بحصول 
سقايات مياه الشرب لهم، تحسَّن عدد من أساليب التكيف الضارة التي 
كان أهالي القرية قد اضطروا لها لمواجهة آثار الفقر المتزايد والتدهور 

االقتصادي واالجتماعي بسبب الحرب القائمة في اليمن. 

األهالي  عانى  لحج(،  )محافظة  ردفان  بمديرية  النائية  القرية  هذه  في 
من الفقر ونضوب اآلبار المجاورة، ولم يعد بمقدورهم شراء المياه من 
البوزات بسبب تضاعف سعره سبعة أضعاف السعر في مدينة صنعاء. 
طويلة  لساعات  للسفر  يضطررن  الصغيرات  وفتياتهم  نساؤهم  كانت 
لجلب المياه من قرى مجاورة على رؤوسهن وظهور الدواب وسط حر 
الصيف لتتعرض بعضهن لإلجهاض وتخرج بعض الفتيات من التعليم. 

170 أسرة مستفيدة من  كشفت مقابالت جماعية مع عينة من إجمالي 
أبرزها  المشروع عن تحسُّن أساليب معيشتها من عدة جوانب. وكان 
النقد  المنقذة لألرواح بشكل مستدام. وقدم مشروع  توفير مياه الشرب 
مقابل العمل مئات من فرص العمل ألفراد األسر الذين عاد كثير منهم 
عملهم  أجور  ومن  المياه  ألسرهم  ليوفروا  الحرب،  بسبب  المدن  من 
الغذاء الالزم بعد أن كانت األسر تقلص وجباتها واستغنت عن الكثير 

من المواد الغذائية والخضروات. 

العام،  لهذا  المدارس  إلى  بناتهم  أعادت  أنها  األسر  من  عدد  وأفادت 

واكتسب أفرادها مهارات البناء األساسية مثل تهذيب األحجار وطريقة 
البناء والتلييس. كما تمكُّنت أسر من  شراء بعض األصول اإلنتاجية 
االستدانة  إلى  سابقاً  بعضها  لجوء  مقابل  الدخل  إدرار  في  لمساعدتهم 

وبيع مواشي ومقتنياتهم الثمينة.

توفّى المستفيد محمد ثابت احمد في وسط فترة تنفيذ المشروع، لتستكمل 
تحملها  جانب  إلى  العمل  أيام  من  حصته  باقي  أحمد  ذكرى  زوجته 
السقاية  بأن  ذكرى  قالت  الصغار.  الثالثة  أوالدها  إعاشة  مسؤولية 
المنفَّذة وأجور العمل جاءتا في أشد أوقات األسرة على اإلطالق بسبب 
ظروف الحرب ووفاة زوجها. وبعد انتهاء المشروع، أضافت ذكرى 
بأن سقايتها كفتها من مهمة شاقة في جلب الماء لتتفرغ لتربية صغارها 

األيتام وتدبير موارد إلعاشتهم .

الماء  “اآلن  تقول  السقايات  إحدى  صاحبة  قاسم  صالح  شمس  السيدة 
البيت، ولما احتاجه أجيبه من السقاية بسرعة خاصة واني  قريب من 
َكسرا )تعرج أثناء المشي(. كنا نجيب الماء من قرى اللصوب والسرايا 
أمشي لها ساعات.” ولم تمنع إعاقة شمس من مشاركتها في بناء سقايتها 
إلى جانب زوجها علي أحمد قاسم، “نحن تعبنا واشتغلنا وبنينا وجبنا 
رناها. والفلوس اللي كان  الحجار والماء وسط النُّزاف )الجفاف( وعمَّ

يعطوها لنا منها نبني ومنها نعالج بها عيالنا.”

 

سقايات مياه “الَعرم” تنقذ حياة األهالي من آثار الحرب

السيدة شمس قاسم وبناتها يقفن على سقف سقايتهن


