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االفتتاحية

الكفؤة  اإلدارية  واألساليب  الفنية  لآلليات  كان 
التي استخدمها الصندوق االجتماعي خالل فترة 
عملياته السابقة باإلضافة إلى االستقاللية المالية 
لفعالية  األكبر  الفضل  للصندوق،  واإلدارية 
األوقات  أسوأ  واستمرار عمله خالل  مشاريعه 
العوامل  تلك  وحققت  التمويلية.   والظروف 
األثر  وفعالية  اإلنجاز  وجودة  االستهداف  دقة 
ليكتسب بذلك أكبر مجموعة من الممولين حوله.

للجهات  الرسمية  التقارير  تكررت  السياق،  في 
وأساليب  تدخالت  لكفاءة  تتطرق  التي  الممولة 
وبناء  الفقر  تخفيف  في  االجتماعي  الصندوق 
الصدمات  أمام  الضعيفة  المجتمعات  صمود 
تمويالتها  أثر  فعالية  على  كبرهان  واألزمات، 

وجودة اختيارها لشركائها المنفذين.

في  تقريرًا  أصدر  البريطاني  البرلمان  وكان 
اليمنية  الجمهورية  العام في  الوضع  أبريل عن 
مشيدًا بتميز الصندوق االجتماعي في العمل في 
بسبب  البالد  الذي ساد  الجديد  اإلنساني  السياق 
البالد  مناطق  أغلب  في  انتشرت  التي  الحرب 
المعيشية  الحياة  مست  إنسانية  كارثة  مخلفًة 
من   77 الفقرة  وذكرت  سكانه.   من   %08 لـ 
البريطانية  الدولية  التنمية  وزارة  بأن  التقرير 
في  شركائها  كفاءة  على  للبرلمان  أكدت  كانت 
على  المحلية  والمجتمعات  األسر  قدرة  زيادة 

تحمل الصدمات. 

نجاحها  على  الوزارة  برهان  الفقرة  وأوردت 
اليمن  في  اإلنسانية  تدخالتها  هدف  تحقيق  في 
النقدية  التحويالت  “نستخدم  التالي  النحو  على 
في  الخيار  األسر  إلعطاء  كوسيلة  المشروطة 
ولتجسيد  الشحيحة.  الموارد  تخصيص  كيفية 
الصندوق  ندعم  اإلنساني،  االلتزام  هذا 
في  حكومية(  شبه  )مؤسسة  للتنمية  االجتماعي 
األمان  شبكة  وتوفير  األساسية  الخدمات  تقديم 
أبريل  الفقراء حتى ما قبل  لليمنيين  االجتماعي 
كان  إذا  ما  استكشاف  بصدد  ونحن   .2015
بإمكاننا مواصلة دعم الصندوق لكونه ال يزال 
مؤسسة تنموية رئيسية في اليمن، وسوف يكون 
دوره حاسمًا لمرحلة ما بعد الصراع في اليمن.”

البنك الدولي يدعم مشروع االستجابة الطارئة 
بـثالثين مليون دوالر

ان في أواخر شهر أبريل  عقد الصندوق االجتماعي اجتماعًا فنيًا مع الجهات الممولة في العاصمة األردنية َعمَّ
لمناقشة اتفاقية منحة مشروع االستجابة الطارئة التي سيمولها البنك الدولي وتنفيذ الصندوق االجتماعي 
للتنمية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وتبلغ قيمة المنحة 30 مليون دوالر وتدعم تنفيذ مشاريع كثيفة 

العمالة. ومن المقرر أن يتم التوقيع على هذه االتفاقية في شهر أغسطس القادم.

مشاريع مياه مستدامة تكافح عطش وحر صيف الحديدة

ساهم الصندوق االجتماعي في االستجابة لنداءات أطلقتها مجتمعات فقيرة بمحافظة الحديدة إلغاثتها من 
أبرزها قرى بمديرية  المناطق كان  المشاريع في بعض  الحر والعطش. وتدخل الصندوق بعدد من  موجة 
القناوص. ففي قرية “محل طعام” تم تسليم مشروع شبكة مياه جاهزة إلى اللجنة المجتمعية إلدارة شبكة 
المياه الموصلة بأنابيب وعدادات إلى 258 منزل. ويتكون المشروع من خزان برجي وغرفة ومضخة رفع 

المياه وغرفة اإلدارة.

وقام الصندوق أيضًا بإنشاء شبكة مياه مشابهة لقرية “دير الزين” وخدمت 705 أسرة فقيرة تضم حوالي 
5,000 مستفيد. وتم تدريب لجنة المستخدمين ولجنة مراقبة المشروع والبدء بمراقبة وتحسين أداء أعضاء 
لتنمية  المشاريع كبريق أمل  تأتي مثل هذه  المشروع واستدامته.  إدارة  اللجنة لستة أشهر لضمان جودة 
مستدامة بعد أن عانى أهل تلك المناطق من انعدام مياه الشرب اآلمنة وفي ظروف قاسية أدت إلى انقطاع 

كافة الخدمات األساسية.

النقد مقابل العمل يخفف تداعيات الحرب في مناطق نائية

في مواجهة  الفقراء  لدعم  تنفيذ مشاريع حيوية  واستكمال  بتدشين  العمل  مقابل  النقد  برنامج  فرق  قامت 
الزراعية وتأهيل قنوات  التدخالت استصالح األراضي  للحرب. شملت  االقتصادية واالجتماعية  التداعيات 
الري والمراعي واآلبار بقرية عزان مديرية باجل )الحديدة( مستهدفًا 485 أسرة بكلفة 86 مليون ريال. 
وسيوفر لهم المشروع فرص عمل مؤقتة لستة أشهر. وتستمر أنشطة البرنامج في بناء 17 خزان حصاد 
مياه األمطار واستصالح المدرجات الزراعية لمجموعة قرى بني الجوحي مديرية كسمة ( ريمة )التي تعاني 
من شحة المياه. تدعم أجور العمل في المشاريع 285 أسرة فقيرة فقد عائلوها فرص عمل بسبب الحرب 
في تلك الجغرافيا النائية. وهناك تدخل آخر يتمثل بإصالح المدرجات الزراعية لألسر الفقيرة التي جرفتها 
السيول مؤخرا. كلفة المشروع 63 مليون ريال ومدة التنفيذ ستة أشهر.وكان الصندوق المؤسسة التنموية 

الوحيدة في اليمن التي وصلت إلى تلك القرى المنسية على قمم الجبال، بحسب األهالي.
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الثاني من عام 2016 – على 5 مشاريع بكلفة  تمت الموافقة – خالل الربع 
حوالي  مباَشرًة  منها  يستفيد  أْن  ُيتوقع  دوالر،  مليون   1.1 تقارب  تقديرية 
ألف يوم   13 11,400 شخص )86% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 

عمل.

وبذلك، يصُل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – 30 يونيو 
2016( إلى 5,298 مشروعًا بكلفة تقديرية تقارب 767 مليون دوالر، ُيتوقع 
2.9 مليون شخص )46% منهم من  استفادة مباشرة حوالي  أْن يستفيد منها 
اإلناث(، وتتولد عنها أكثر من 25.1 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، 

تمَّ إنجاُز 4,863 مشروعًا بكلفةتعاقدية تتجاوُز 572.8 مليون دوالر.

برنامج محو األمية وتعليم الكبار: تم خالل الربع الثاني 2016 تنفيذ 8 دورات 
تدريبية لـ122 من معلمات محو األمية وتعليم الكبار واستشاريات الصندوق 

من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والمحويت والجوف وصعدة والمكال. 
نفذ  كما  اإلنجابية.  والصحة  السليمة  التغذية  دليل  على  التدريُب  ركز  وقد 
الصندوُق )خالل الفترة 2-7 أبريل 2016( 3 دورات تدريبية لـ72 من مدربات 

المهارات الحرفية، وذلك على الدليل التدريبي لهاته المدربات.

برنامج المعرفة المهنية والقرائية: ينفذ الصندوُق هذا البرنامج في محافظات 
الحديدة ولحج وصنعاء وحضرموت )مدينة المكال(. وخالل الربع، وضمن 
معلمين  وتعيين  تماختيار  النظامي،  غير  للتعليم  الوصول  تسهيل  مكون 
للفصول  المجتمعي  للتعليم  وميسرات  وميسرين  األمية  لمحو  ومعلمات 
)تدريب  للبرنامج  والثالث  الثاني  المكونين  ضمن  أما  التعليمية.  والمراكز 
تنفيذ  الصندوق  فقد واصل  العامالت(،  والنساء  العمل  العاطلين عن  الشباب 
دورات تدريبية لشباب عاطلين عن العمل ونساء عامالت، وذلكفي مجاالت 

عديدة، منها التجميل وتجهيز العرائس والخياطة والتفصيل...

التعليم

مؤشرات قطاع التعليم

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

عدد الفصول التي تم بناؤها أو إعادة تأهيلها

6,517الفصول الجديدة التي شيدها الصندوق

2,901الفصول التي أعيد تأهيلها

9,4579,000اإلجمالي

عدد التالميذ المستفيدين من الفصول الجديدة التي شيدها الصندوق حسب 
الفئات التالية

142,852201,600أوالد

117,948158,400بنات

7,2095,000األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

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

232100ذكور

226100إناث

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

30ذكور
1,000

2,877إناث

471200إناثعدد الكوادر غير التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي

عدد الكوادر التعليمية التي دربهم الصندوق بحسب النوع اإلجتماعي
1,023782ذكور

594600إناث
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تقديرية  بكلفة   1,217 إلى  القطاع  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  وصل 
تقارُب 108.6 مليون دوالر، ُيتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 7.9 
مليون شخص )64% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 2.3 مليون فرصة 
عمل.من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,123 مشروعًا بكلفة تعاقدية تبلغ حوالي 

72 مليون دوالر.

برنامج تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية
المرحلة  خالل  األم  بصحة  الخاصة  الخدمات  تعزيز  إلى  البرنامُج  يهدف 

اإلنجابية، وكذا صحة المواليد.

وقد تم – خالل الربع الثاني 2016 – إنجاز 4 مشاريع، وهي تدريب قابالت 
مجتمع )من خمس مديريات في محافظة حجة( في الرعاية المجتمعية لصحة 
العام  في مستشفى عمران  الشاملة  التوليدية  الطوارئ  وتعزيز  والوليد،  األم 
)محافظةعمران(، فضاًل عن بناء وتجهيز وتأثيث مركز للطوارئ التوليدية 
العام )مدينة حرض، مديرية حرض، محافظة  الشاملة في مستشفى حرض 
حجة(، باإلضافة إلى تأهيل قسم الطوارئ التوليدية األساسية في المستشفى 

اليمنى السويدي )مدينة تعز، محافظة تعز(.

برنامج تعزيز الرعاية الصحية األولية
يهدف إلى تحسين وتعزيز الخدمات الصحية األساسية، وتوفير الكوادر الطبية 

المؤهلة، باإلضافة إلى تسهيل الوصول إليها من ِقَبل المجتمع.

وقد تم إنجاز 6 مشاريع، تتمثل في بناء وتأثيث وتجهيز وإعادة تأهيل وحدتين 
مشروع  وكذا  تعز،  بمحافظة  وُعَزل  قرى  في  مراكز صحية  و3  صحيتين 
هذه  أحد  خدمات  من  المستفيدين  عدد  أنَّ  بالذكر،  الجدير  ممرضات.  تأهيل 
الزعازع،  عزلة  الزعيمة،  قرية  في  نوفمبرالصحي  المراكز)مركز30 
عام  لمنتصف  السكانية  التقديرات  )بحسب  نسمة   10,377 حوالي  يبلغ  تعز( 
وتأثيث  توسعة  استكمال  في  الُمْنَجز  الخامس  المشروع  ويتمثل   .)2012
وتجهيز مركزاألمومة والطفولة في التربة )مديرية الشمايتين، تعز( المزود 
باألثاث والتجهيزات الطبية المناسبة، والذي يقدُِّم الخدمات الصحية والطبية 
جميع  على  للمترددات  الالزمة  الخصوصية  فيها  تتوفر  مناسبة  في ظروف 

الخدمات، بما فيها خدمات الوالدة ورعاية الحوامل وتنظيم األسرة.

عام  )دبلوم  فنيات  ممرضات  تأهيل  في  الخامس  المـُنَجز  المشروع  وتمثل 
والذي من خالله  العام،  لمستشفىعمران  العلمي(  القسم  العامة/  الثانوية  بعد 
بأقسام  للعمل  عمران  مدينة  من  مهنيات  ممرضات  إلى  طالبة   30 تأهيل  تم 

المستشفى المختلفة، وخاصة ِقْسم الطوارئ التوليدية الشاملة.

الصحة

مؤشرات قطاع الصحة

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

105100عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها أو تم تجهيزها

6950عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها أو تم تجهيزها

2,0582,000عدد القابالت الالتي دربهن الصندوق

255240عدد قابالت المجتمع الالتي دربهن الصندوق

عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تم تدريبها من قبل الصندوق
14681,125ذكور

901750إناث

عدد كوادر الرعاية الصحية األولية التي تم تأهيلها من قبل الصندوق
271300ذكور

244300إناث
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تقديرية  بكلفة   718 إلى  البرنامج  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  وصل 
من  أكثر  مباشرة  استفادة  منها  يستفيد  أن  ُيتوقع  دوالر،  مليون   38 تقارُب 
 864,300 قرابة  عنها  وتتولد  اإلناث(،  من  منهم   %39( شخص   184,600
تبلغ  بكلفةتعاقدية  مشروعًا   697 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  عمل.من  فرصة 

حوالي 28.1 مليون دوالر.

التربية الشاملة والخاصة
تم – خالل الربع الثاني 2016 – إنجاز 5 مشاريع هدفت إلى تعزيز مدارس 
التربية الشاملة والخدمات التي تقدمها الجمعيات ومراكز التربية الخاصة في 
محافظة إب, واستهدفت المشاريُع دمَج وتأهيَل 665 طالبًا/ة من ذوي اإلعاقات 
وجمعيةإعاقة  شاملة  تربية  مدرسة   20 في  والذهنية  والسمعية  البصرية 
وتجهيز  تأثيث  خالل  من  المذكورة  المحافظة  في  خاصة  تربية  ومركز 
التعليمية  بالوسائل  الجمعيات  بعض  وتزويد  أطفال(  فصلين)تمهيدي/رياض 
المتخصصة، وتدريب 76 من العاملين فيها حول طرق وأساليب تعليم األطفال 
ذوي اإلعاقة, والتخاطب, والعالج النفسي بالفن، فضاًل عنإجراءاالختبارات 

والمقاييس والعالج الوظيفي, ووضع البرامج السلوكية العالجية.

ويتم ذلك من خالل بناء 14 فصاًل دراسيًا جديدًا، وتجهيز وتأثيث 20 فصاًل، 
وبناء غرفتـَْي مصادر، وتجهيز وتأثيث 15 غرفة مصادر تعليمية، وكذا بناء 

10 حمامات لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفير وسائل تعليمية متخصصة لهم، 
فضاًل عن توعية 8 تجمعات محلية حول الدمج... باإلضافة إلى تدريب 180 
التعليمية,  الوسائل  وإعداد  السمعية،  اإلعاقة  ذوي  تعليم  أساليب  في  معلمًا/ة 
ولغة اإلشارة, والمعالجة النطقية، وطرق ووسائل التعليم الفردي والجماعي.

تنمية الطفولة المبكرة
تم االنتهاء من إعداد دليل التدخل الصحي المبكر في اإلعاقة من ِقَبل القطاع، 
وتم إقراره من وزارة الصحة العامة والسكان. يستهدف الدليل عاملي الرعاية 
الصحية  الرعاية  العاملين  هؤالء  تقديم  كيفية  على  ويركز  األولية,  الصحية 
في  لإلعاقة  المعرضين  أو  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  المبكر  التدخل  لخدمات 

المراحل العمرية المبكرة.

العالقة مع الشركاء
شارك الصندوق في ورشة عمل إعداد الخطة الوطنية لمكافحة العمى برعاية 
العمى،  لمكافحة  الوطني  والبرنامج  والسكان  العامة  الصحة  وزارة  وتنظيم 
وذلك خالل الفترة 27-29 أكتوبر 2016. وهدفت الورشة إلى وضع الخطة 
الوطنية لمكافحة العمى، ورفع مستوى الخدمات الصحية لطب العيون لدمجها 
الصحة  منظمة  قبل  من  الموضوعة  العمى  لمكافحة  العالمية  الخطة  ضمن 

العالمية.

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

المياه واإلصحاح البيئي

مؤشرات قطاع الفئات ذات اإلحتياجات الخاصة

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

عدد األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
3,7662,500أوالد

40772,500بنات

اشتملت األنشطة في قطاَعْي المياه واإلصحاح البيئي على مايلي:

قطاع المياه
نظرًا للظروف التمويلية الصعبة التي يمربها الصندوق منذعام 2015، لم تتم 
الموافقة إال على مشروع واحد فقط خالل الربع الثاني 2016، وبذلك يصل 
العدُد اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع القطاع )منذ عام 1997 وحتى نهاية شهر 
مليون   431 حوالي  تبلغ  تقديرية  بكلفة  مشروعًا   2,294 إلى   )2016 يونيو 
دوالر ) شاملة مساهمة المستفيدين البالغة 219  مليون دوالر تقريبًا(، َوُيَتَوقَُّع 
أْن يستفيَد منها استفادًة مباشرًة قرابة 4.1 مليون شخص )نصفهم من اإلناث(، 

وتنجُم عنها فرص عمل مؤقتة ُتقدَّر بحوالي 8.843 مليون يوم عمل.
وقد تم إنجاز حوالي 1,989 مشروعًا بكلفة بلغت 153.1 مليون دوالر )وهي 

مساهمة الصندوق فقط(.

وفيما يلي ما أنجز خالل هذا الربع في كل قطاع فرعي:
حصاد مياه األمطار )خزانات عامة مسقوفة(: تم إنجاز 3 مشاريع تحتوي 

على 5 خزانات بسعة تخزينية قدرها 3,400 متر مكعب، وذلك بمساهمة من 
ووفرت  شخصًا،   1,331 لخدمة  دوالر  مليون   0.5 حوالي  بلغت  الصندوق 
نحو14,742 فرصة عمل مؤقتة، وبلغت مساهمة المستفيدين 10,500  دوالر. 

الربع  تم خالل  منزلية(:  )خزانات  المنازل  أسطح  األمطار من  مياه  حصاد 
إنجاز 25 مشروعًا تحتوي على 3,583 خزانًا بسعة إجمالية تقارب 161 الف 
مترمكعب، وبمساهمة من الصندوق بلغت 2.8 مليون دوالر لخدمة 33,700 
مساهمة  بلغت  بينما  مؤقتة،  عمل  فرصة   86,400 نحو  ووفرت  شخص، 

المجتمع المحلي التقديرية بحدود 7 ماليين دوالر.

المياه الجوفية: تم خالل الربع إنجاز مشروَعْي مياه مصدرهما مياه جوفية، 
وشمل هذان المشروعان خزانين ووحدتي ضخ، باإلضافة إلى 5,350 مترًا 
 2,515 نحو  ووفرت  3,450 شخصًا،  لخدمة  منزلية  توصيله  أنابيب، و650 
فرصة عمل مؤقته. وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع 252 ألف دوالر 

)مساهمة الصندوق فقط(.
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تبلغ  إجمالية  بتكلفة  مشروعين  إنجاز  تم  وعيون:  خزانات    / مياه سطحية 
158 ألف دوالر، يستفيد منهماحوالي 1,600 شخص، ووفرا 5,589 فرصة 

عمل مؤقتة.

أنشطة أخرى: ُتواِصل وحدة المياه مشاركتها في اجتماعات مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة “واش” )التي تنعقد شهريًا(، كما توافي منسق 

المجال. كما  بالتقارير الشهرية حول إنجازات الصندوق في هذا  المجموعة 
تم خالل شهر يونيو عقد ورشة عمل مع برنامج النقد مقابل العمل،  وذلك 
لتعزيز التنسيق بين قطاعي المياه واإلصحاح البيئي والبرنامج وتسهيل العمل 
عن  مباشر  غير  بشكل  والناتجة  القطاعين،  في  الصندوق  إنجازات  وتوثيق 

مشاريع النقد مقابل العمل.

مؤشرات قطاع المياه

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

874,782646,000الحصول على الماء: عدد األفراد الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة

3,294,4472,240,000حجم المياه المحسنة المخزنة )متر مكعب(

1,839,1021,690,000حجم المياه غير المحسنة المخزنة )متر مكعب(

قطاع اإلصحاح البيئي
تقديرية  بكلفة  مشروعًا   411 القطاع  لمشاريع  التراُكميُّ  اإلجماليُّ  العدُد  بلغ 
  3.62 نحو  المشاريع  هذه  من  يستفيَد  أْن  ويتوقُع  دوالر،  مليون   46 تتجاوُز 
مليون شخص )نصفهم من اإلناث(، وتنجُم عنها حوالي 1.4 مليون يوم عمل.

وقد تم إنجاز 371 مشروعًا بكلفة تصُل إلى 26 مليون دوالر تقريبًا لخدمة 
حوالي 3 ماليين شخص.

المياه  إدارة  وهي  فرعية،  قطاعات   3 على  البيئي  اإلصحاح  قطاع  ويشتمل 
 3 إنجاز  تم  وقد  والتوعية.  والتدريب  الصلبة،  المخلفات  وإدارة  العادمة، 
مشاريع تدريب وتوعية احتوت على 128 حملة توعية بمنهج الصرف الصحي 
الكامل بقيادة المجتمع بتكلفة تعاقدية تقارب 56 الف دوالر، استهدفت 21,730  
إلى  الحمالت  1,345 فرصة عمل مؤقتة. هدفت هذه  نحو  شخصًا، ووفرت 
في  المياه  ومعالجة  اليدين،  وغسل  المراحيض،  استخدام  في  السلوك  تغيير 

المنزل للشرب.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

256,059265,000الحصول على خدمات الصرف الصحي: عدد األفراد الذين تم تزويدهم بخدمة صرف صحي محسن

835240عدد المجتمعات المحلية التي تخلصت من ظاهرة الصرف المكشوف

وصل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 461 بكلفة تقديرية تقارب 
58.4ُ مليون دوالر، ُيتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من 468 ألف 
مليون فرصة   1.4 أكثر من  وتتولد عنها  اإلناث(،  منهم من   %45( شخص 
حوالي  تبلغ  تعاقدية  بكلفة  مشروعًا   368 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه  عمل.من 

26.1 مليون دوالر.

شهد الربع الثاني لعام 2016 تباطؤًا في تنفيذ المشاريع الخاصة بوحدة الزراعة 
المتابعة، واستكمال  التمويل وقد اقتصرت غالبية األنشطة على  نظرًا لشحة 
صرف المستحقات للمشاريع المنجزة، ففي القطاع الفرعي “المياه للزراعة”، 
ما يزال 29 مشروعًا تحت التنفيذ )لم يتسنَّ إنجازها بسب الظروف الراهنة( 
المتوقعين  المستفيدين  وعدد  دوالر،  مليون   9.9 نحو  تبلغ  تقديرية  بتكلفة 
مليون   2.1 تقديرية  بتكلفة  عليها  موافق  مشاريع   8 وكذا  شخصًا...   66,249
دوالر، يتوقع أن يستفيد منها حوالي 12 ألف شخص )ولم يتسنَّ المضي في 

تنفيذها نظرًا لشحة التمويل(.

القطاع النباتي والحيواني: نظرًا لألوضاع الراهنة وشحة التمويل، ما زال 
20 مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية 1.2 مليون دوالر، وكذا مشروعان 

 15,771 منها جميعًا  يستفيد  أْن  يتوقع  ألف دوالر،   46 بتكلفة  موافق عليهما 
مزارعًا.

البرنامج التجريبي لالدخارواإلقراض: يهدف البرنامج إلى تمكين المجتمعات 
المحلية، مستهدفًا اأُلَسر الفقيرة من النساء والرجال، وذلك من خالل تشجيع 
العملية  في  المرأة  مشاركة  وزيادة  ذاتيًا،  وتشغيلها  األموال  وتراكم  االدخار 
وتطوير  تأسيس  وكذا  واالقتصادي،  الزراعي  بالواقع  للنهوض  اإلنتاجية 

مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وتم خالل الربع تدريب 22 مجموعة ادخار وإقراض في مديريتـَْي جبل راس 
والحجيلة )محافظة الحديدة(، مع التركيز على المهارات المالية واإلدارية في 

إدارة المجموعات، وتنفيذ مشاريع اقتصادية مدرة للدخل. 

على  لتوزيعها  واإلقراض  لالدخار  حديدية  صناديق  وإنجاز  تجهيز  تم  كما 
المجموعات في عدة محافظات، باإلضافة إلى المتابعة واإلشراف لتطوير 47 

من مجموعات االدخار واإلقراض في 5 مديريات في محافظة لحج.

الزراعة والتنمية الريفية
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مؤشرات قطاع الزراعة والتنمية الريفية

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

3,810,1803,000,000السعة التخزينية للمياه المستخدمة في الزراعة وشرب  الحيوانات )متر مكعب(

9982,000إجمالي مساحة األراضي التي تروى من مصادر المياه )هكتار(

308600إجمالي مساحة األراضي والمدرجات المؤهلة )هكتار(

تقديم  إلى  المؤسسي  والدعم  التدريب  قطاَعْي  في  التدخالُت  تهدُف 
الخدمات من خالل التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء 
الصندوق الذين ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية 

المحلية والتخفيف من الفقر.

التراكمي  اإلجمالي  العدُد  وصَل   ،2016 الثاني  الربع  نهاية  وحتى 
لمشاريع قطاع التدريب إلى 1,049 بكلفة تقديرية تقارُب 27.8 مليون 
163,600 شخص )38% منهم  ُيتوقع أن يستفيَد منها حوالي  دوالر، 
من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 405,500 يوم عمل.وقد تم إنجاز967 

مشروعًا بكلفة تبلغ حوالي 14.8 مليون دوالر.

 660 المؤسسي  الدعم  قطاع  لمشاريع  التراكمي  اإلجمالي  العدد  وبلغ 
يستفيَد منها حوالي  أن  ُيتوقع  41 مليون دوالر،  تقارُب  تقديرية  بكلفة 
836,549 شخصًا)48% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 0.93 
مليون يوم عمل.وقد تم إنجاز 604 مشاريع بكلفة تقارُب 20.7 مليون 

دوالر.

برنامج التمكين للتنمية المحلية
تنوعت أنشطة برنامج التمكين للربع الثاني من عام 2016 من خالل 
استمرارية عمالألطر المجتمعية التنموية )مجالس تعاون القرى واللجان 
الصندوق  بمساندة  التمكين  مديريات  في  المشكلة  للعزل(  التنموية 

االجتماعي للتنمية، حيث نشطت بشكل فعال في ظل الظروف الحالية 
التي تمر بها البالد، وبالذات في تنفيذ مبادرات ذاتية نوعية دون تدخل 
أعمال  وهي  اتجاهات،   3 من  المبادرات  هذه  وتأتي  فيها.  الصندوق 
المبادرات الذاتية التي قامت بها األطر المجتمعية من خالل تبنيها بشكل 
نماذجها عمل  وأبرز  الذاتية،  للمبادرات  وتنفيذ  توعية وتخطيط  كامل 
خزانات مياه وتنظيف سواٍق وبرك،وإصالح طرق )راجلة/سيارات(

وصرف صحي... حيث بلغ عدد هذه المبادرات 180 نفذها 172 مجلس 
تعاون قرى بإجمالي تكلفة 80.72 مليون ريال.

واالتجاه الثاني يتمثل في األعماالإلنسانية واإلغاثية، وبالذات في حصر 
النازحين واستقبالهم والتنسيق لتوفير االحتياجات األساسية لهم،بما في 
ذلك توزيع السالل الغذائية والصحية، وذلك من خالل تنفيذ 30 مبادرة 
ريال.  مليون   931.1 بلغت  تكلفة  بإجمالي  قرى  تعاون  مجلس  لـ573 
والمؤسسات  كالمنظمات  أخرى  المدعومة من جهات  المبادرات  وفي 

التنموية، تم ترميم مدرسة وتأهيل شبكة مياه...
وقد وصل إجمالي عدد المبادرات المنفذة خالل الربع الثاني إلى 216 
مليار   1.02 التكلفة  وإجمالي  قرى  تعاون  مجلس   756 نفذها  مبادرة 

ريال.

المنظمات غير الحكومية
نشطت الكثير من منظمات المجتمع المدني، والتي سبق وأن تلقت دعمًا 

التدريب والدعم المؤسسي
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من الصندوق االجتماعي، وهي بحدود 12 منظمة قامت بتنفيذ حوالي 
37 مشروعًا في عموم محافظات الجمهورية. وتنوعت تلك األنشطة 
التعافي  وإعادة  واإلغاثة  المجتمعي  الصمود  مجاالت  في  والمشاريع 
وبناء القدرات والتمكين االقتصادي. وكانت بعض هذه المشاريع بدعم 

ذاتي أو بدعم أفراد)فاعلي خير(أو منظمات دولية.

برنامج روافد
تم التواصل مع العديد من خريجي برنامج روافد، وتبين أنَّ عددًا حصلوا 
والمؤسسات  الجهات  من  عدد  مع  وطويلة  قصيرة  عمل  فرص  على 
البرنامج  المتطوعين من خريجي  66 من  المحلية والدولية، وشارك  

في  ريال  مليون   8.4 إلى  تصل  إجمالية  بتكلفة  مبادرة    80 تنفيذ  في 
اإلغاثة  وبرامج  النازحين  منهاخدمة  تدخالت،  عدة  في  محافظة   13
ومساعدتهم في المناطق المتأثرة بالحرب فضال عن مناطق الصراع  
اإلغاثة  وكاالت  من  عدد  مع  التطوعية  إيوائهموالمساهمة  وتسهيل 
لتوزيع المواد الغذائية للنازحين والفقراء في مختلف مناطق تواجدهم 
وتفعيل أدوار المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين في مختلف 

المناطق وتشجيعهم على تقديم المساعدة لهم.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

39901,500عدد مجالس القرى التي تمارس أعمالها بفعالية

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

8872,500ذكور

7021,500إناث

4,8931,500عدد أعضاء السلطة المحلية الذين دربهم الصندوق في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية

6,4823,000عدد األفراد واإلستشاريين والمقاولين الذين دربهم الصندوق في مهارات تحفيز المشاركة المجتمعية

5590عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق

5090عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق

1,8322,500عدد التجمعات المجتمعية التي دعمها الصندوق

برنامج التدخل المتكامل
بكلفة   338 إلى  البرنامج  لمشاريع  التراكمي  اإلجمالي  العدُد  وصَل 
تقديرية تقارُب 31.4 مليون دوالر، ُيتوقع أن يستفيَد منها حوالي 315 
ألف   783 قرابة  وتتولد عنها  اإلناث(،  منهم من   %51( ألف شخص 
يوم عمل. وقد تم إنجاز 258 مشروعًا بكلفة تبلغ حوالي 15.5 مليون 

دوالر.

وقد تم خالل الربع في عزلة المتينه )الحديدة( تدريب ودعم مجموعات 
برنامج  وتنفيذ  اليدوية،  والحرف  األشغال  والرجالعلى  النساء  من 
تحديد  تضمن  العزلة  لمزارعي  الزراعي  اإلرشاد  مجال  في  تدريبي 
الميسرين. كما  إيضاحية، وتحديد مواقع لفصول متابعة  وتنفيذ حقول 
للعزلة،  والبيئية  الصحية  التوعية  برنامج  مشروع  في  العمل  تواصل 
حيث اسُتكمل طباعة األدلة والكتيبات اإلرشادية وترشيحات المدربين، 

باإلضافة إلى أنشطة رعاية وصحة الحيوان.

المؤسسات لدعم  التنسيق مع عدد من  وفي عزلة وادعة )عمران(،تم 
الصحية  التوعية  برنامج  وتنفيذ  الفقيرة،  واألسر  النازحين  ومساعدة 
والبيئية... بينما تم في منطقة بروم ميفع )حضرموت( تحديد االحتياجات 
التدريبية للمعلمين والمعلمات، وتنفيذ دراسة ميدانية للوضع الزراعي 

لوضع  وذلك  لإلعصار،  الماضية  الشهور  في  المنطقة  تعرض  بعد 
تشكيل  تم  الجحيله)لحج(،  الدميمات  منطقة  وفي  المجتمعية.  الحلول 
المدارس  المائي، واستكمال تطوير دليل برنامج  لجنة صيانة للحاجز 
زة للصحة، واستكمال الدراسة الميدانية في مشروع تأهيل اآلبار.  المعزِّ
تنفيذ 753 سقاية منزلية في محافظة لحج، و63 سقاية مماثلةفي  وتم 

محافظة أبين.

الفقر  جيوب  الستهداف  التحضيرية  المرحلة  مشروع  أنشطة  وضمن 
االقتصادية  الدراسة  موجهات  إعداد  تم  العاصمة(  )أمانة  الحضر  في 
لفريق  التدريبي  البرنامج  إعداد  قريبًا،وكذلك  ستـُنفذ  التي  االجتماعية 

الوحدة التنفيذية من السلطة المحلية.

وفي المشاركة المجتمعية، تم إعداد مواد وأدلة تدريبية خاصة بالتمكين 
الدليل  واهمها  روافد،  برنامج  في  للشباب  الثانية  االقتصادي/المرحلة 
ومخلفات  األلغام  مع  المجتمعي  التعامل  في  التوعوي  اإلرشادي 
الحروب القابلة لالنفجار، كما تم إعداد تصور تنفيذي ومقترحات عمل 
فيما يخص التنمية الحساسة للنزاعات، فضاًل عن المشاركة في الورشة 
والتطوير  والبناء  التحليل  يخص  فيما  الفني  التعليم  لوزارة  الختامية 

المؤسسي للوزارة.
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التراث الثقافي

وصَل العدُد اإلجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 285 بكلفة تقديرية تبلغ 
396 ألف شخص  ُيتوقع أن يستفيَد منها حوالي  66.2 مليون دوالر،  حوالي 
)47% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها فرص عمل يتجاوز عددها 2.52 مليون 
يوم عمل.وقد تم إنجاز 237 مشروعًا بكلفة تعاقدية تبلغ حوالي 38.1 مليون 

دوالر.

مشروع ترميم الجامع الكبير في صنعاء
توفر  في  شديد  تباطؤ  من  عنه  نتج  وما  المتدهور،  األمني  الوضع  بسبب 
التمويالت الخاصة بالمشروع، فقد توقفت كافة األعمال في المشروع لفترة 
معينة...وتطلب األمر تبني خطة عمل طارئة، ينحصر هدفها في تأمين مواقع 
تطول... وفي  قد  قادمة  توقفات  تحسبًا ألي  المفتوحة  األعمال  وإقفال  العمل 
المشروع  أستأنف  ذلك  وعلى  األولوية.  ذات  األعمال  حصر  الوقت،  نفس 

أعماله، وتم خالل الربع الثاني 2015 العمل من خالل 3 توجهات:

التوجه األول، وهو التعامل مع األعمال التي ال يمكن تركها مفتوحة وينبغي 
في  أضرار  من  ينشْا  قد  لما  أولوية قصوى  ذات  األعمال  هذه  كون  إقفالها، 
حال تم تركها. وقد تم إنجاز أرشفة وحفظ كل األعمال التوثيقية للمشروع، 
وعمل نسخ احتياطية لكل محتويات األجهزة من صور وتقارير ومعلومات، 
وإنهاء أعمال المواقع التي تم فتحها من أعلى السقف، وإنهاء أعمال ترميم 
تقوية  تم  كما  الغربية.  المنارة  يستند على  الذي  العقد  في  الموجودة  الشروخ 
الكتابية  والنصوص  الزخارف  من  وكشفها  فتحها  تم  التي  األجزاء  وتغطية 
مياه  تصريف  تمديدات  وتجهيز  الشرقية،  للمنارة  الخارجية  الجدران  أعلى 
أرضية  وتأمين  تدعيم  أعمال  عن  فضاًل  مؤقت،  بشكل  األرضية  األمطار 

المنطقة  لهذه  إضافية  وتقوية  تدعيم  عمل  وكذا  الغربية،  المكتبة  وجدران 
لضمان استقرار المبنى، فضاًل عن أعمال تأمين شبكة الكهرباء والصوتيات 
بشكل أولي، وفحص وتأمين المحراب الرئيسي، وتأمين الحفريات المفتوحة.

مساحة  لتهيئة  تهدف  التي  األعمال  مع  التعامل  في  يتمثل  الثاني  والتوجه 
أوسع للمصلين)خصوصًا خالل شهر رمضان(، حيث تم التعامل بشكل مواٍز 
ألعمال التوجه األول مع الحرصعلى إنجاز أكبر قدر ممكن من األعمال، منها 
السقوف،  ترميم  وأعمال  اإلنشائية  والمعالجات  والتوثيق،  الدراسات  أعمال 
وإجراء التمديدات الكهربائية وتوابعها، وكذا ترميم الطبقات القديمة للجداريات 

وتيجان األعمدة وإعادة تكسيتها، فضاًل عن توفير مساحة إضافية للمصلين.

العمل.  االعتيادية ضمن خطة  األعمال  بتسيير  فيختص  الثالث،  التوجه  أما 
فعلى الرغم من التركيز على تنفيذ األعمال المحددة بالتوجهين األول والثاني، 
إنجاز  تم  وقد  االعتيادية.  األعمال  بقية  استمرار  الضروري  من  كان  فقد 
أعمااللدراسات والتوثيق، وتوثيق الزخارف واألشرطة الكتابية )التي تزامنت 
مع أعمال الترميم(، وكذلك مواصلة أعمال التنقيب والدراسة لثالث حفريات 
تصنيف  إلى  باإلضافة  أمكن،  ما  الحفريات  أعمال  كل  وإنهاء  الجامع  داخل 
وتوثيق وأرشفة وإدخال البيانات المحصلة من الموقع إلى الحاسوب، وتنظيف 

اللقى الثرية، ورسم وتوثيق أعمدة وتيجان أروقة الرواق الغربي.

األروقة  في  العمل  تركيز  تم  المزخرفة،  الخشبية  األسقف  أعمالترميم  وفي 
وتنفيذ  معالجة  وكذلك  والجنوبي،  الغربي  الجناحين  في  فيها  العمل  الجاري 
طبقات القضاض للمناطق التي تم إقفالها في األسطح التي تعلو مناطق التدخل. 
الحديدية  الجسور  وتجهيز  تنظيف  تم  فقد  الغربية،  المكتبة  يخص  ما  وفي 

)البحث  المجتمعية  المشاركة  مجال  في  تدريبية  دورة  أيضًا  ونـُفذت 
وشبوة  حضرموت  محافظات  من  لـ31 شخصًا  بالمشاركة(  السريع 

والمهرة وسقطرى.

وشملت أنشطة المشاركة المجتمعية أيضًا صيانة مشروع طريق عقبه 
مخشب )في وشحه، محافظة حجة(، وذلك بشكل دوري بسبب هطول 
األمطار ونزول األحجار،وحفر بئرين سطحيين تستفيد منهما 4 قرى، 
التربة  انجراف  لمنع  كساند  يعمل  جداري  حاجز  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
وجرف الطريق بكلفة مجتمعية 50 ألف ريال. كما تم في مدينة حجة 
تنفيذ دورات مجتمعية لتدريب وتمكين 20 من األحداث النازحين على 
المهارات الحياتية، باإلضافة إلى دورات الدعم النفسي وتحديد الميول 
بتكلفة مجتمعية ذاتية 300 ألف ريال، كما تم جمع تبرعات مجتمعية 
بناء  الجوالت... فضاًل عن إعادة  65 من األيتام على صيانة  لتدريب 

جزء من طريق وادي حباط ـ أسلم ناشر )كعيدنة، حجة(.

)عزلة  المغارم  لطريق  دورية  صيانة  تنفيذ  ريمة،تم  محافظة  وفي 
المغارم، مديرية كسمة( بكلفة مساهمة مجتمعية كاملة 200 ألف ريال، 
وبناء  الشوائب،  من  وتصفيته  الماء  لغيل  معالجة  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
حمامين ألحد الجوامع، باإلضافة إلى صيانة سقف منبع لمياه الشرب، 
وبناء خزان مائي  مع السقف عن طريق  اللجنة المجتمعية ومساهمة 
األهالي ومبادرة المجتمع المحلي بكلفة مساهمة مجتمعية ذاتية 270 ألف 
ريال، فضاًل عن بناء 3 فصول دراسية في مدرسة بكلفة مليون ريال... 
وكذا تنفيذ مشروع صرف صحي وخزان مائي ومحمية زراعية بكلفة 

مساهمة مجتمعية ذاتية مليون ريال.

مؤشرات برنامج التدخل المتكامل

المؤشر
المنجز تراكميًا 
حتى 30 يونيو 

2016

75التعليم: عدد الفصول الدراسية

39,150الماء: سعة التخزين )م3(

74الماء: إعادة تأهيل اآلبار

شبكة الماء

3الوحدات الصحية

17الطرق )كم(

2200عدد الطالبات في فصول محو أمية النساء

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

1506

عدد التجمعات المجتمعية التي دربها الصندوق )ذكور/ 
إناث(

554
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الثانوية. أما في أعمال الجداريات، فقد تواصل تنفيذ العمل في المناطق التي 
وفي  الجصية.  التكسيات  نفذت  كما  والترميم،  التدعيم  أعمال  فيها  استكملت 
العمل  مناطق  لكافة  الكهربائية  التمديدات  أعمال  إنهاء  تمَّ  الكهرباء:  أعمال 
التي سيتم افتتاحها قريبًا. كما تم استكمال برنامج التدريب لثمانية أشخاص من 

كوادر الهيئة العامة لآلثار.

مشروع ترميم الجامع الكبير في شبام كوكبان )المحويت(
تواصل استكمال ما تبقى من أعمال لغرض تأمين وإقفال المشروع بصورة 
آمنة )نظرًا لتوقف تمويل المشروع(، وكذا تركيز العمل في الجناح الشرقي 
المتاحة.  الموارد  مع  يتناسب  وبما  فيه،  األعمال  معظم  إنهاء  بعد  الفتتاحه 
وخالل هذا الربع تم استكمال أعمال كشف وترميم النقوش والزخارف على 
تيجان األعمدة المدفونة بعد التنظيف، وكشف وتنظيف وترميم قواعد األعمدة 
الصوح(، وكذا  الجصية )جهة  النقوش  وتنظيف  الحاملة لألسقف مع كشف 
تسوية  وإعادة  الجص  بمادة  الشرقي  للجناح  الداخلية  الواجهات  غسل جميع 
أرضية الجناح وفق مستوى األرضية األصلية له بعد الكشف عنها من خالل 
أعمال المجسات األثرية وإخراج األتربة الزائدة خارج الموقع، ثم صب طبقة 
المساحة  إعادة رصف  تم  كما  الجناح.  وفرش  تأهيل  لغرض  مؤقتة  جصية 
أمام بوابة هذا الجناح بعد تهبيطه بما يتماشى مع المستوى األصلي السابق، 
األمطار  مياه  تصريف  لقناة  الجانبية  الجدران  تأهيل  وإعادة  ترميم  وكذلك 
الخشبية  والنوافذ  األبواب  الجناح، وتوريد وتركيب  أسفل أرضية  الموجودة 
لزوم الجناح، فضاًل عن مواصلة ترميم المصندقات الخشبية التي سبق إنزالها 

إلى ورشة المشروع، وافتتاح الجناح الشرقي للمصلين بشكل مؤقت.

مشروع ترميم جامع األشاعر في زبيد )الحديدة(
تم خالل الربع إزالة الحمامات المشوهة المستحدثة في ساحة الجامع، والتي 
ُبنيت باإلسمنت بشكل عشوائي، وحفر وإزالة التربة والردميات الزائدة عن 
مواصلة  تم  والصوح،  الشرقي  الجناح  وفي  الجامع.  ساحة  أرضية  منسوب 
إزالة الفرشات الخشبية التالفة للدعامات الخاصة بالعقود واستبدالها بأخرى 
الصندوق  عمل  الغربي،  الجناح  وفي  األرضة.  ضد  معالجتها  بعد  جديدة 
ُسلَّم جديد  استحداث  المجاورة مع  القبة والغرفة  على صب أرضيات غرفة 
الجديدة.  الجامع  ومواضئ  حمامات  إلى  ومنه  الرئيسي،  الشارع  إلى  يؤدي 
مرورًا  الخارجية  الجنوبية  الساحة  بين  يصل  ممر  تجهيز  تم  المؤخر،  وفي 
بالرواق من أعلى، ومن ثم إلى الجامع الرئيسي. وفي هذا السياق، تم عمل 
وبناء عقد من الياجور لتدعيم جدار المئذنة، باإلضافة إلى تدعيم سقف الممر 
الجديد، وتركيب جسور خشبية وتسقيف للممر، وكذلك عمل جدار دربزين 
من الياجور القديم لحماية الزوار أثناء المرور، فضاًل عن تدعيم وبناء جدران 
بين األعمدة المطلة على المحراب المكتشف، باإلضافة إلى بناء درجين إلى 
للسقوف،  األخشاب  تجهيز  الصندوق  وواصل  المحراب.  هذا  أرضية  أسفل 

وعمل على تجهيز وافتتاح الحمامات والمواضئ الجديدة، وتنظيف الموقع.

البالد  الثقافي في  التراث  الحفاظ على  بقية مشاريع  وقد توقفت األعمال في 
لعدم توفر التمويالت، وبسبب الصراعات المسلحة.

مؤشرات قطاع التراث الثقافي

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

1,285510البناؤون المهرة الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات

297190الكوادر الذين تم تدريبهم أو إكتسبوا مهارات )مهندسون معماريون، متخصصون في األثار، مهندسون(

5050المواقع والمعالم األثرية التي تم توثيقها والمحافظة عليها

برنامج األشغال كثيفة العمالة

تشتمُل أنشطة هذا البرنامج على مشاريع برنامج النقد مقابل العمل، وقطاع 
الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
الثاني من عام 2016 – على 6 مشاريع بكلفة  تمت الموافقة – خالل الربع 
تقديرية تقارب 0.884 مليون دوالر، ُيتوقع أْن يستفيد منها مباَشرًة حوالي 8 
آالف شخص )50% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها حوالي 55 ألف يوم عمل.

بكلفة   845 إلى  البرنامج  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العدُد  يصُل  وبذلك، 
تقديرية تقارُب 174.8 مليون دوالر، يستفيُد منها حوالي 1.31 مليون شخص 
)49% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها حوالي 14.88 مليون فرصة عمل. من 
مليون   109.8 تقارُب  تعاقدية  بكلفة  مشروعًا   677 إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  هذه 

دوالر.

وقد بلغ العدد التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج أكثر من 0.2 
مليون أسرة.

نظرًا لما تمر به البالد من ظروف صعبة،وما يترتب عليها من نزوح لمئات 
اآلالف من اليمنيين، فقد ركز البرنامج على النازحين بشكل كبير خالل الربع 
عمل  ورش  ثالث  تنفيذ  منها  أنشطة،  عدة  خالل  من   2016 عام  من  الثاني 
48 شخصًا،  فيها  والمهرة وإب، شارك  لحج  في محافظات  المحلية  للسلطة 
وهدفت إلى شرح بعض النقاط الهامة للعمل مع النازحين. كما تم عقد لقاء 
بممثلي ائتالف اإلغاثة اإلنساني في محافظة عدن لمناقشة بعض النقاط الهامة 
مع  بالعمل  الخاصة  العمل(  مقابل  )النقد  العمالة  كثيفة  األشغال  بآلية  للعمل 
النازحين، وكذا تدارس إمكانية العمل معًا في المستقبل. ولذات الغرض، تم 
اإلنمائي في  المتحدة  بممثل مشروع األمم  لقاء  أيضًا،عقد  في محافظة عدن 
المحافظة. أما في محافظة الحديدة، فقد تم عقد لقاء مع 8 استشاريين مجتمعيين 
)منهم 4 إناث( لتوضيح أهداف البرنامج في استهداف النازحين، وشرح آلية 

الدراسة المجتمعية للنازحين، وتسجيل العمالة.

على  التدريب  التدريب:  من  نوعين  بتنفيذ  البرنامج  يقوم  آخر،  جانب  من 
المهارات الحياتية، والتدريب على رأس العمل. وفي هذا الصدد، نفذت فروع 
مع  االجتماع  منها  التدريبية،  األنشطة  من  العديد  المحافظات  في  الصندوق 
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مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

90,000المستفيدون 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( 

709,683900,000ريف

422,517416,900حضر

1,132,200اإلجمالي

2.625mفرص 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( 

9,815,28513.13mريف

1,860,6342.64mحضر

11,675,919اإلجمالي

283,050260,000المستفيدون غير المباشرون: عدد اإلفراد المستفيدين من األصول المعيشية المجتمعية

4,5794,980األراضي: المساحة اإلجمالية لألراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها )هكتار(

60%0.70نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور )%(

أشخاص   507 وتدريب  عمران،  بفرع  جمعيتين  وأعضاء  التدريب  كوادر 
)منهم 130 من اإلناث( في تنفيذ مشروعي خزانات مياه وتحسين طريق )قرية 
القمحي، عزلة سيران الغربي، مديرية شهارة، بمحافظة عمران(، وتحسين 
طريق وإنشاء مدرجات في قرى المعزبة والعلكي وبيت عكيش وبيت حفظ 
الجمعيات  من   7 مع  اجتماع  كماُعقد  عمران(.  السود،  الحارث،  )بني  اهلل 
المؤهلة لتنفيذ التدريب على المهارات الحياتية في محافظة الحديدة،وتم تدريب 
124 مستفيدًا و79 مستفيدة على المهارات الحياتية بمشروعي خزانات حصاد 
مياه األمطار )في قرية المطعن( وتأهيل آبار وخزانات حصاد مياه األمطار 
 232 تدريب  إلى  كعيدنة، محافظة حجة(، إضافة  مديرية  قرية شابره،  )في 
شخصًا في مشروع استصالح أراٍض زراعية وتصفية كرفانات)قرية السلق 
التراكمي  اإلجمالي  بلغ  وقد  الضليعة، حضرموت(.  لها،  المجاورة  والقرى 
لعدد األشخاص الذين استفادوا من أنشطة التدريب )بنوعيه( أكثر من 3,700 

شخص )من كال الجنسين(.

ولما يوليه البرنامج من أهمية في اإليفاء بمتطلبات المانحين )المنحة األلمانية( 
فقد عقدت ورشة عمل في صنعاء لـ24 شخصًا من طاقم البرنامج في اإلدارة 

وتدريبهم  الراهن،  الوقت  في  البرنامج  وضع  لمناقشة  والفروع   العامة 
المشاريع وتسجيل  الميدانية في  التنفيذ  لتوثيق مراحل   KDO برنامج  على 

اإلحداثيات وتصويرها وإرسالها.

كما ُعقد اجتماعمع 18 منالمهندسين المقيمين في البرنامج بفرع عمران بهدف 
مناقشة وضع المشاريع في الميدان، والوقوف على نقاط الضعف وتجاوزها، 
ب 11 من أعضاء اللجان المجتمعية لمشروع القلعة  وتعزيز نقاط القوة. وُدرِّ

)بني جسمر، عمران( بهدف تعريف اللجان بمهامها وآلية عمل البرنامج.

قطاع الطرق
يصُل العدُد اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 846 بكلفة تقديرية تقارُب 
193.5 مليون دوالر، يستفيُد منها حوالي 4.4 مليون شخص )50% منهم من 
تّم  المشاريع،  هذه  عمل.من  فرصة  ماليين   9 حوالي  عنها  وتتولد  اإلناث(، 

إنجاُز754 مشروعًا بكلفة تعاقدية تقارُب 138.7 مليون دوالر.

النقد  مقابل العمل في منطقة شعب  الشرف – م.الحصين – جرباء – ذمار 
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أواًل – وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
قام الصندوق خالل الربع بدعم وتمويل عدد من برامج ومؤسسات التمويل 

الصغير واألصغر، وذلك على النحو التالي:

للتمويل  برنامج حضرموت  تمويل  تم  للتمويل األصغر:  برنامج حضرموت 
األصغر بمائة مليون ريال يمني لدعم األنشطة التمويلية التي يقوم بها حيث 
التمويل  خدمات  على  الطلب  أن  إال  القائمة  الحرب  ظروف  من  وبالرغم 

األصغر في حضرموت لم يشهد أي توقف بل زاد اإلقبال عليها.

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر: تم تمـويل وكـالة تنمية المنـشآت 
الصغيرة واألصـغر بـ 240 ألف دوالر أمــريكي لتغطية جزء من مصاريفها 

التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016.

للمؤسسة  250 مليون ريال  للتمويل األصغر: تم صرف  الوطنية  المؤسسة 
الخاصة  األنشطة  لدعم  الكريمة  الحياة  منحة  من  األصغر  للتمويل  الوطنية 
بهذا المشروع، والممول بدوره من قبل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.

ضم  مشترك  فريق  قام  الرامية  الجهود  ظل  في  الريفي:  التمويل  مشروع 
الوطنية  والمؤسسة  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وحدة  من  ممثلين 
للتمويل األصغر ووحدة الزراعة بالصندوق االجتماعي بزيارة برنامج القرية 
لالدخار واإلقراض في كل من المحويت والحديدة لالطالع على سير أعماله 
ولتشجيعه ورفع مستوى أدائه، حيث أن البرنامج يتم تمويله عبر وحدة تنمية 
المنشآت الصغيرة والصغر وبمتابعة وإشراف من وحدة الزراعة بالصندوق 
توصيات  عدة  برفع  الفريق  قام  الزيارة  ضوء  وعلى  للتنمية.  االجتماعي 
وفق  تكون  بحيث  بالبرنامج  اإلجراءات  بعض  تعديل  إلى  هدفت  للبرنامج 

أفضل الممارسات الدولية.

الصغيرة واألصغر  المنشآت  تنمية  أقامت وحدة  التمويالت:  برنامج ضمان 
في 15 يونيو 2016م ورشة عمل لبرنامج ضمان التمويالت بحضور ممثلين 
البنك  من  وممثل  واألصغر  الصغير  التمويل  ومؤسسات  وبرامج  بنوك  من 
المعلومات  ونظام  العمليات  دليل  مناقشة  الورشة  تم خالل  حيث  المركزي، 
لبرنامج ضمان التمويالت الذي تم تطويرهم داخليًا لدى الوحدة، حيث يعتبر 
البرنامج أحد المبادرات المهمة واألساسية التي يقوم بها الصندوق االجتماعي 

للتنمية للنهوض بقطاع التمويل الصغير واألصغر في اليمن.

من  فريق  قام  األصغر:  للتمويل  أزال  برنامج  لدى  اآللية  األنظمة  تطوير 
وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والصغر تطوير األنظمة اآللية الثالثة )معين 
األصغر  للتمويل  أزال  برنامج  في  البشرية(  الموارد  المحاسبي،  للقروض، 
العمليات  جانبـَْي  في  البرنامج  قبل  من  تطويره  ماتم  كل  يعكس  بحيث 
واإلدارة المالية، مثل استحداث مراكز التكلفة في النظام المالي. وبشكل عام 
سيستمرالدعم الفني لألنظمة اآللية وتحديث بيانات موقع االستعالم االئتماني 

المقدم لبنوك وبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر.

بعدد  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وحدة  قامت  والتدقيق:  المراجعة 
للوحدة بمراجعة  الداخلي  المراجع  قام  المراجعة والتدقيق، حيث  أنشطة  من 

الحسابات واألعمال الخاصة بالمنحة التشغيلية لمشروع مسح القوى العاملة 
أيضا على  والتدقيق  المراجعة  تمت  كما  المركزي لإلحصاء،  للجهاز  التابع 

شبكة اليمن للتمويل األصغر. 

إعادة جدولة قروض عدد من البرامج والمؤسسات: في ظل مساعي الوحدة 
الرامي إلى مساعدة قطاع التمويل الصغير واألصغر في التعافي من النتائج 
شهر  في  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وحدة  قامت  للحرب،  السلبية 
آزال  برنامجي  لكل من  القروض  إعادة جدولة  اتفاقيات  بإبرام   2016 يونيو 
أن  المتوقع  ومن  األصغر.  للتمويل  والوطنية  عدن  ومؤسستي  وحضرموت 
تساهم مثل هذا اإلجراءات في التخفيف من األعباء المالية التي على عاتق 

الجهات المذكورة وتحفيزها على التوسع واالنتشار.

مشروع الطاقات البديلة: قام فريق من شركة LFS األلمانية المتخصصة في 
االستشارات المتعلقة بالتنمية بإجراء دراسة حول مدى إمكانية إدخال الطاقة 
البديلة للمستفيدين من برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر في اليمن. 
الحكومة  وقامت  2016م  مايو   – أبريل  من  الفترة  الدراسة خالل  هذه  تمت 
وجود  في  الدراسة  تلخصت  حيث  بتمويلها،  األلماني  التنمية  األلمانية/بنك 
طلب على الطاقة البديلة )خاصة الشمسية( من قبل المقترضين من البرامج 
والمؤسسات، وأوصت بضرورة تمويل مثل هذه المبادرة الواعدة, كما أطلقت 
هذه المبادرة من خالل ورشة تمت في يوم 27/4/2016م ضمت فريق الخبراء 
وممثلين عن الصندوق االجتماعي للتنمية وبنوك وبرامج ومؤسسات التمويل 
األصغر، وتم في هذا األثناء عرض فكرة المشروع والخطوات الرئيسية التي 
ومقترحات  ومالحظات  أراء  أخذ  إلى  باإلضافة  الخبراء،  فريق  بها  سيقوم 

المشاركين. 

شبكة اليمن للتمويل األصغر
تناول أوضاع الشبكة: قامت الجمعية العامة للشبكة في يوم 28 أبريل 2016 
برامج  من  الشبكة  أعضاء  معظم  ممثلي  االجتماع  لها. حضر  اجتماع  بعقد 
الشؤون  وزارة  عن  وممثلين  اإلداري  الكادر  إلى  باإلضافة  ومؤسسات 
االجتماعية والعمل وممثلين عن الصندوق االجتماعي للتنمية. تناول االجتماع 
أوضاع الشبكة وأعمالها وتوجهاتها المستقبلية في ظل األوضاع التي تشهدها 

البلد.

انتخاب مجلس اإلدارة ولجنة الرقابة والتقييم: عقد في 25 مايو 2016 اجتماع 
الجمعية العمومية للشبكة لتعيين مجلس إدارة جديد. حضر االجتماع 85% من 
أعضاء الشبكة باإلضافة إلى نائب وزير للشئون االجتماعية والعمل ورئيس 
إدارة الجمعيات بالوزارة. كما تناول االجتماع التقرير المالي للشبكة وتقرير 

المراجعين.

 )GIZ( األلمانية  التنمية  منظمة  من  بدعم  للشبكة:  الرابع  السنوي  اللقاء 
نائب وزير  اللقاء  السنوي. حضر  لقاءها   2016 مايو   26 في  الشبكة  عقدت 
أداء  وانعكاسه على  اللقاء  أهمية  مدى  أكد  الذي  والعمل  االجتماعي  الشئون 
التي  الدراسة  اللقاء نقاش مفتوح عن  التمويل األصغر. وجرى خالل  قطاع 

قامت بها الشبكة بعنوان “أثر الحرب على قطاع التمويل األصغر”.

تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

مؤشرات قطاع الطرق

المنجز تراكميًا المؤشر
حتى 30 يونيو 2016

المستهدف في 
المرحلة الرابعة

1,194101,300الوصول إلى مشاريع الطرق الريفية: الطول اإلجمالي للطرق التي تم شقها أو تحسينها)كم(
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عدد المشاريع والكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص العمل المقدرة 
خالل الربع الثاني 2016 )حسب القطاع(

 التكلفة التقديرية عدد المشاريعالقطاع
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

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

51,062,2351,062,23511,3798612,949التعليم

143,71043,71018,270501,720الطرق

33,031,5003,031,50012,02884246المنشآت األصغر

150-150,00050,0000المنشآت الصغيرة

6,461-1194,309194,3090الموروث الثقافي

199,70097,200650492,400المياه

6883,918883,9187,6635054,735النقد مقابل العمل

1470,750470,7506,22025542خدمات األعمال

195,836,1225,833,62256,2106179,203اإلجمالي

اإلجمالي يشمل مشروعين لم يتوفر لهما مصدر تمويلي

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

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

النسبة 
المئوية 

)%(

199,70097,20097اب

124,31424,314100االمانه

1194,309194,309100الحديده

4519,968519,968100حجة

19,9219,921100شبوه

197,06097,060100صعده

2310,600310,600100عمران

2178,000178,000100لحج

أكثر من 
64,402,2504,402,250100محافظة

100%195,836,1225,833,622اإلجمالي

اإلجمالي يشمل مشروعين لم يتوفر لهما مصدر تمويلي

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

عدد القطاع
 المتعاقد )دوالر(المشاريع

37125,906,738البيئة

25815,458,395التدخل المتكامل

96714,777,174التدريب

4,863572,843,255التعليم

60420,680,063الدعم المؤسسي

36826,050,698الزراعة

1,12372,002,676الصحة

754138,665,107الطرق

الفئات ذات 
69728,067,341االحتياجات الخاصة

18431,669,640المنشآت األصغر

326,790,920المنشآت الصغيرة

23738,096,878الموروث الثقافي

1,989153,099,000المياه

677109,764,695النقد مقابل العمل

7210,708,283خدمات األعمال

13,1961,264,580,861اإلجمالي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها والكلفة التقديرية والتعاقدية 
ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع الثاني 2016 )حسب المحافظة(

 المتعاقد )دوالر( مساهمة الصندوق التقديرية )دوالر( التكلفة التقديرية )دوالر(عدد المشاريعالمحافظة

1,412203,580,291170,063,076139,455,437اب

34367,714,76655,967,14839,434,892ابين

546,352,2146,117,5095,883,341أرخبيل سقطرى

712108,858,527103,472,23389,144,236االمانه

31240,053,55535,570,91130,201,768البيضاء

16019,340,87918,521,47813,644,570الجوف

1,250186,348,004180,845,026146,090,175الحديده

29549,672,73043,505,92533,020,473الضالع

43761,183,34153,460,25043,161,968المحويت

1098,827,3988,327,6427,128,970المهره

1,805280,293,340206,471,325171,476,300تعز

1,193167,997,122150,131,629117,221,199حجة

68479,436,44776,808,88660,114,205حضرموت

982132,120,004104,211,36788,457,791ذمار

36558,208,00837,141,10735,321,441ريمه

30633,400,38132,105,46326,462,221شبوه

35656,729,94655,685,64146,733,351صعده

54366,888,40662,428,30649,841,770صنعاء

32648,373,76045,827,50436,138,301عدن

932126,524,701112,372,17594,041,326عمران

732118,937,40289,805,30072,043,021لحج

12912,095,46511,538,1189,998,876مارب

1,304133,315,109131,533,60686,470,961أكثر من محافظة

14,7412,066,251,7981,791,911,6261,441,486,593اإلجمالي

اإلجمالي يشمل )210( مشروعًا 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 الثاني 2016 حسب القطاع الرئيسي

 المتعاقد )دوالر( مساهمة الصندوق التقديرية )دوالر( التكلفة التقديرية )دوالر(عدد المشاريعالقطاع الرئيسي

41146,020,01739,697,78434,955,523البيئة

33831,351,60226,015,81418,040,885التدخل المتكامل

1,04927,757,22327,718,62217,115,386التدريب

5,298766,916,559742,178,423617,921,685التعليم

66040,973,57338,232,45922,225,618الدعم المؤسسي

46158,376,12753,715,54435,932,211الزراعة

1,217108,622,309105,807,90635,932,211الصحة

846193,516,595187,372,932154,094,119الطرق

71837,945,82837,191,93228,946,807الفئات ذات االحتياجات الخاصة

20255,772,84555,609,74338,369,726المنشآت األصغر

349,032,0319,031,0316,921,000المنشآت الصغيرة

28566,191,18665,451,78051,872,225الموروث الثقافي

2,294430,508,844211,462,681180,174,691المياه

845174,766,164173,924,082133,740,133النقد مقابل العمل

8318,500,89318,500,89316,187,535خدمات األعمال

14,7412,066,251,7981,791,911,6261,441,486,593اإلجمالي

اإلجمالي يشمل )210( مشروعًا 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 الثاني 2016 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 
)دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

 المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

 المستفيدون غير 
المباشرين المتوقعون

إجمالي 
العمالة 
المؤقتة 
المقدرة إناثذكورإناثذكور

41146,020,01739,697,78434,955,5231,811,8071,806,736205,476203,0021,385,173البيئة

33831,351,60226,015,81418,040,885153,720161,251121,541123,008782,807التدخل المتكامل

1,04927,757,22327,718,62217,115,386101,53862,038447,244478,163405,500التدريب

5,298766,916,559742,178,423617,921,6851,548,7791,332,6161,919,0231,631,96625,103,084التعليم

66040,973,57338,232,45922,225,618438,695397,854326,384290,609925,632الدعم المؤسسي

46158,376,12753,715,54435,932,211255,154212,634470,069368,3951,428,137الزراعة

1,217108,622,309105,807,90684,989,0472,858,1135,011,130905,5151,756,1572,299,513الصحة

846193,516,595187,372,932154,094,1192,234,5262,211,900848,433839,8048,953,046الطرق

الفئات ذات 
71837,945,82837,191,93228,946,807112,07072,54968,48252,431864,313االحتياجات الخاصة

20255,772,84555,609,74338,369,72682,955342,892525,4471,443,476187,821المنشآت األصغر

349,032,0319,031,0316,921,00018,43422,10160,12944,86617,978المنشآت الصغيرة

28566,191,18665,451,78051,872,225210,865185,038109,30683,3932,520,905الموروث الثقافي

2,294430,508,844211,462,681180,174,6912,037,6712,054,721160,002140,6338,842,581المياه

839174,766,164173,924,082133,740,133662,385645,3391,003,5291,056,38614,877,175النقد مقابل العمل

8318,500,89318,500,89316,187,53572,47328,502105,96780,5194,299خدمات األعمال

14,7412,066,251,7981,791,911,6261,441,486,59368,597,964اإلجمالي

اإلجمالي يشمل )210( مشروعًا لم يتوفر لها مصدر تمويلي



الصندوق  ينفذه  الذي  الشبابي  روافد  برنامج  في  التحقنا 
االجتماعي للتنمية بعد تخرجينا من جامعة صنعاء.  وقد عرفنا 
من خالله كيفية تصميم وتنفيذ المبادرات الذاتية الشبابية وأهمية 
البرامج  من  العديد  وكذا  المجتمعات،  بناء  في  التطوعي  العمل 
التنموية الهادفة لتنمية المجتمعات، باإلضافة إلى التوعية التي 
تهدف لبناء المجتمع المدني  المتحضر والمتعلم. واستطعنا إن 
نخرج من نمط الحياة العادية إلى حياة مليئة بالنشاط والتفكير 
والعمل  التنموية  األنشطة  وتنفيذ  تصميم  كيفية  وتعلمنا  البناء، 
بروح الفريق الواحد والمتطوع سعيا نحو خدمة مجتمعية بناءة.

تحولنا  حيث  حياتنا،  في  الكبير  األثر  روافد  لبرنامج  كان  ولقد 
من شباب عاديين إلى شباب طموح ومبادر يحب الخير للناس 

وللوطن.

بعد التخرج من برنامج روافد مباشرة،  قمنا وعدد منخريجي 
للتنمية  شبام   روافد  فريق  بتأسيس  المتميزين  روافد  برنامج 

االجتماعية – المحويت.

من  كان  األنشطة،  من  العديد  الفريق  نفذ    2015 عام   وخالل 
حيث  التاريخية،   شبام  مدينة  وأحياء  شوارع  تنظيف  أهمها 
شارك في الفعالية شباب من أهالي المدينة )بالتعاون  مع بلدية 
لذوي  المدرسية  المستلزمات  بتوزيع  الفريق  قام  كما  شبام(. 
الدخل المحدود، والتي تبرع بها فاعلو خير من أهالي المدينة، 
حيث استفاد من ذلك 110 طالب وطالبات... باإلضافة إلى توزيع 
بطانيات ومالبس شتوية وفرتها مؤسسة إطاللة الخير، واستفاد 
الشهادة  وطالب  طالبات  تدريب  وكذا  أسرة،   80 حوالي  منها 
الثانوية على ”فن المذاكرة” في كل من مجمع الزهراء للبنات 
وعزلة االهجر )مدرسة الشهيد الدرة( المحويت، حيث بلغ عدد 
المستفيدين حوالي 100 طالب وطالبة. ونظم الفريق أيضًا ثالث 
دورات تدريبية في اإلسعافات األولية واألشغال اليدوية وصناعة 
البخور والزباد في شبام كوكبان، وشاركت في كل دورة حوالي 

45 شابة.

أحد أعضاء فريق “روافد“ 
شبام كوكبان، المحويت

قصة نجاح

فريق روافد شبام للتنمية االجتماعية/ المحويت


