
استمر القتال في العديد من المناطق اليمنية وتصاعد أكثر 
الحالة  تفاقم  إلى  هذا  وأدى  الغربي.  الساحلي  الشريط  في 
اإلنسانية الكارثية أصالً متسبباً في نزوح نحو 600 ألف 
مقابل  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض  استمر  كما  شخص. 
لالرتفاع  الغذائية  المواد  أسعار  دافعاً  األجنبية،  العمالت 
بنسبة 140  الى 204% والوقود بنسبة 280 إلى %357 
مقارنة بما قبل عام 2015. كما تسبب في عرقلة مستويات 

المعيشة وتفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي.

صعوبة  من  اليمن  مديريات  كافة  من   %94 وتعاني 
الوصول بما في ذلك صعوبة التدخالت اإلنسانية. وأصبح 
أكثر من 1.1 مليون محتاج لمساعدات إنسانية يقيمون في 
والحديدة  حجة  محافظات  في  بالصراع  المتأثرة  المناطق 
والجوف وصعدة، مع وجود صعوبات كبيرة في الوصول 
إليها، وفقاً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

التطورات األخرى تزيد من تفاقم األزمة 
وتصاعد  اليمنية  المناطق  من  العديد  في  القتال  استمر 
أكثر في الشريط الساحلي الغربي. وقد أدى هذا إلى تفاقم 
 600 تشريد  في  وتسبب  بالفعل  الكارثية  اإلنسانية  الحالة 
مقابل  االنخفاض  في  المحلية  العملة  تستمر  ألف شخص. 
المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما   ، األجنبية  العمالت 
الغذائية بنسبة 140-204 في المائة والوقود بنسبة 280 إلى 
357 في المائة مقارنة بفترة ما قبل 2015. كما تسبب في 
عرقلة مستويات المعيشة ومستويات انعدام األمن الغذائي.

اليمن  في   333 مناطق  من  المائة  في   94 حوالي  يعاني 
من قيود الوصول ، بما في ذلك الصعوبات في العمليات 
إلى  بحاجة  شخص  مليون   1.1 من  أكثر  اإلنسانية. 
بالصراع  المتأثرة  المناطق  في  يقيمون  إنسانية  مساعدات 
في محافظات حجة والحديدة والجوف وصعدة ، مع وجود 
قيود كبيرة على الوصول إليها ، وفقاً لمكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

المبكر  اإلنذار  نظام  شبكة  حذرت  سبتمبر،  مطلع  في 
بالمجاعات )FEWS NET( بأن جميع األسر اليمنية تقريبًا 
تعاني من أزمة التصنيف المرحلي المتكامل - IPC 3 - أو 
األمن  انعدام  من مستويات من   -  IPC 4 - حالة طوارئ
التجاري  العمل  توقف  لحالة  سيناريو  أسوأ  وأن  الغذائي، 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  طويلة  لفترة  االنسانية  ووالواردات 

ظروف المجاعة - IPC 5 - في أجزاء من اليمن.

منتصف  منذ  فيها  المشتبه  الكوليرا  حاالت  حجم  وازداد 
عام 2018 ، مما يهدد بموجة ثالثة من الوباء. وقد ذكرت 
مجال  في  العاملة  الجهات  أن  العالمية  الصحة  منظمة 
الصحة سجلت ما يقرب من 43,700 حالة مشتبه بها و 90 

حالة وفاة مرتبطة بها خالل فترة التقرير. 
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االفتتاحية

االجتماعي  الصندوق  تجربة  نضوُج  يُعَدُّ 
سريعاً في ممارسة أنشطة النقد مقابل العمل، 
تتويجاً  عموماً،  المتنّوِعة  الخدمات  وتقديم 
في  الشركاء  رؤية  إنجاح  في  يساهم  مميزاً 
تقديم أكثر الحلول فعالية في حياة المجتمعات 

التي تعاني الهشاشة أو الصراعات.

هيئة  مه  تقّدِ دعم  ألول  نجاحاً  ذلك  مثل  كما 
التنمية الدولية )IDA( التابعة للبنك الدولي 
إلى دولة تشهد صراعات عقب اتفاق البنك 
واألمم المتحدة خالل المنتدى اإلنساني األول 
في إسطنبول عام 2016، والذي قضى بربط 
أثر  خلق  بهدف  بالتنمية  اإلنساني  العمل 
التدخالت  مخرجات  من  أمداً  وأطول  فعال 

المدعومة.

اليمنية  األزمة  أمد  يطول  األثناء،  هذه  وفي 
 ، لتقترب من دخول عامها الخامس دون حّلٍ
للمساعدات  المحتاجين  أعداد  معها  وتتزايد 
وتستمر أزمة معيشة الماليين دون دخل وال 
معلقة  حياتهم  تظل  ولذلك  أساسية.  خدمات 
في انتظار مساعدات عينية حيوية قد ال تصل 
للكثيرين ألسباب مختلفة... َوَمْن تصله، تظل 
زيادة  في  ذلك  ليساهم  عليها  متكلة  حياته 
بشكل  االحتياجات  وتفاقم  الضعف  معدالت 
التدخالت  أثر  أمد  يشكل طول  لذلك  مستمر. 
الطارئة مع تعدد مجاالت االستفادة منها حالً 
العب  توفيره  يجيد  قلما  فعالية  أكثر  تنموياً 
للتنمية  االجتماعي  كالصندوق  اليمن  في 
منذ  عمله  وآليات  ممارساته  نضوج  بفضل 

عقدين.

حثيثة  لمراقبة  الممارسات  هذه  وتخضع 
البنك  قبل  من  ومركزة  مستمرة  ومراجعات 
اإلنمائي.  المتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي 
من  تجدا  أن  الدوليتان  المؤسستان  وتأمل 
مميزة  نجاح  دروس  الصندوق  تجارب 
المماثلة  التجارب  إثراء  في  بها  لالسترشاد 

في دول أخرى.

لليمن  اإلنسانية  االحتياجات  وثيقة  وتشدد 
 2018 لعام  المتحدة  األمم  عن  الصادرة 
الالعبون  يبدأ  بأن  الكبرى  األهمية  على 
أثر  الستدامة  راسخة  أرضية  تأسيس  في 
الدعم، وذلك عبر الربط بين التنمية والعمل 
بة كحّلٍ  اإلنساني بمناهج عمل متنوعة ومجرَّ
المتزايد  االحتياج  حجم  تخفيض  على  يعمل 
والتخفيف من عبء شركاء العمل اإلنساني.

الوضع اإلنساني في اليمن

مليون يحتاجون لمعونة إنسانية  

مليون يفتقرون لألمن الغذائي 

مليون يحتاجون دعماً في سبل العيش

مليون يحتاجون مساعدة صحية

مليون يحتاجون مياهاً وصرفاً صحياً 

استجابة الصندوق االجتماعي 
للتنمية منذ 1998 )ُمَقدَّر(

مليون شخص تمكَّنوا من الوصول إلى الطرق 

مليون شخص ُدِعموا بفرص عمل في 
النقد مقابل العمل 

مليون يوم عمل تم توفيرها

مليون حصلوا على خدمات صحية

دوا بالمياه مليون ُزّوِ

4.6

1.7

72.2

 11.5

4.1

 22.2 
 17.8

 8.4

  16.4

  16
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وصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي )1997 – 30 سبتمبر 2018( لمشاريع قطاع التعليم 
إلى 5,028 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 686.6 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها 
استفادة مباشرة حوالي 2.8 مليون شخص )46% منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 
تعاقدية  4,983 بكلفة  إنجاُز  تمَّ  المشاريع،  22.9 مليون فرصة عمل يومية. من هذه 

تقارُب 626.6 مليون دوالر.

استئناف تقديم الخدمات التعليمية األساسية
 تم خالل الفترة يناير–سبتمبر 2018 إعادة تأهيل/إعادة بناء 46 فصالً دراسياً، يستفيد 
منها 1,196 طالباً )منهم 644 طالبة(. عالوة على ذلك، فإنَّ 1,639 )منهم 368 إناث( 
من معلمي المدارس، والميسرين، والكوادر التعليمية، وأعضاء المجتمع المحلي تم 
تدريبهم على مهارات التعلم التفاعلي ومهارات القراءة األساسية والحساب والكتابة. 
ويهدف التدريب إلى تحسين مهارات المعلمين من أجل تقديم نوعية أفضل من التعليم 

للطالب. وقد تم تصنيف التدريب على النحو التالي:

• تدريب معلمي الصفوف )4-12( لمدة 14 يوماً على مهارات التعلم التفاعلي.
والكتابة  القراءة  في  األساسية  المهارات  على   )3-1( الصفوف  معلمي  تدريب   •

والحساب.

النقد مقابل الخدمات االجتماعية في التعليم
تم توظيف 30 شخصاً استفادوا من الحصول على دخل قصير المدى، وذلك خالل 
فوا عام 2017، واستمروا  نفس الفترة المذكورة أعاله. كما كان 1,078 شخصاً قد ُوّظِ
في تقديم الخدمات التعليمية واالستفادة من األجور المستَلَمة خالل عام 2018 )وحتى 

نهاية العام الدراسي في مايو 2018(.

مؤشرات قطاع التعليم

المـُـنجـَز المؤشر
)يوليو- سبتمبر 2018(

46عدد الفصول الدراسية التي تم تشييدها/تأهيلها وتجهيزها

عدد المعلمين والميسرين والموظفين في التربية والتعليم 
وأفراد المجتمع الذين تمَّ تدريبهم

اإلجمالي
اإلناث )22.5%(

1,639

عدد الطالب الذين يحصلون على التعليم
اإلجمالي

اإلناث: 664
1,196

عدد الشباب الذين تم توظيفهم واستلموا أجورًا على 
الخدمات التعليمية

نسبة اإلناث: 35%
30

الصحي  التأهيل  بإعادة  يقومون  الذين  الشباب  عدد 
المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

-

غير  والمنظمات  المراكز  مع  العاملين  الشباب  عدد 
الحكومية التي تخدم الفئات ذات االحتياجات الخاصة 

)30%(
-

التعليم

تعزيز الحماية المجتمعية بصعدة
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جانب من فعاليات الوقاية من الكوليرا في أضعف المجتمعات المستفيدة

تدريب ممرضي مستشفى عمران

الصحة

تمت الموافقة خالل الربع على 18 مشرعاً بكلفة تقديرية تتجاوُز 1.5 مليون دوالر، يُتوقع 
أْن يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 580,200 شخص )51% منهم من اإلناث(، وتنجم 
عنها أكثر من 53 ألف يوم عمل. وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع 
مليون   155.8 تقارُب  تقديرية  بكلفة  1,286 مشروعاً  إلى   )2018 سبتمبر  نهاية   –  1997(
دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من 11.5 مليون شخص )59% منهم من 
اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 3.61 مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 

1,181 مشروعاً بكلفة تعاقدية تتجاوُز 82.3 مليون دوالر.

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

المؤهلة، باإلضافة إلى تسهيل وصول المجتمع إلى هذه الخدمات.

وخالل الربع، تم تدريب 24 كادراً صحياً مساعداً في مجال رعاية الُخدَّج وحديثي الوالدة 
العاملين في  من  160 كادراً صحياً  تدريب  تم  العاصمة(، كما  )أمانة  الحوك  في مديرية 
دورتين  كذلك  الصندوق  ونفذ  الوليدي.  اإلنعاش  مجال  في  العاصمة  أمانة  مستشفيات 
تدريبتين في الرعاية التكاملية لصحة الطفل لـ 48 من الكوادر الطبية في عدة مديريات 

من محافظة حجة.

برنامج النقد المشروط في التغذية
 يهدف البرنامج إلى تحسين الوضع التغذوي لألمهات واألطفال أقل من خمس سنوات، 
باإلضافة إلى التخفيف من حدة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن 
مجتمعيات  كمثقـــِّفات  للعمل  مؤقتة  دخل  فرص  توفير  من  خالل  سنة   )  35-18  ( بين 
النساء  إحالة  على  المستهدفة  األسر  وتحفيز  الفتاة  وتعليم  اإلنجابية  والصحة  التغذية  في 
يهدف  كما  العالجية.  الصحية  المرافق  إلى  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  واألطفال 
المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر على النساء الحوامل وأمهات األطفال أقل من خمس 

سنوات  في األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي من خالل تقديم المساعدات.

مثقـِّفة   249 مع  والتعاقد  الضالع،  محافظة  في  المستفيدات  من   5,207 استهداف  تم  وقد 
مجتمعية في مديرية قعطبة في المحافظة. كما تم تنفيذ دورة تنشيطية لـ 120 من المثقـّـِفات 

المجتمعيات في مديرية حيفان بمحافظة تعز.

مشروع الحماية االجتماعية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية
تم تدريب األخصائيين االجتماعيين والمعلمين في مديريات محافظة شبوة )270 متدرباً، 
منهم 40 إناث( و187 في مديريات القاهرة والمسراخ في محافظة تعز، باإلضافة إلى 245 
في مديريات خنفر وجيشان وزنجبار في محافظة أبين. وقد ركز التدريب على دليل الدعم 
النفسي التربوي الذي يهدف إلى رفع مهارات األخصائيين االجتماعيين ومعلمي الصفوف 
مهارات  عدة  تطبيق  خالل  من  للطالب  التربوي  النفسي  الدعم  تقديم  كيفية  في  األولى 
وأنشطة ترفيهية. كما تم استكمال تدريب 146 من المدراء والوكالء )من كال الجنسين( 
في 3 مديريات من محافظة شبوة، والذي يهدف إلى تعريف إدارات المدارس المستهدفة 
تنفيذ  وأهمية  التربوي  النفسي  الدعم  مجال  في  االجتماعيين  األخصائيين  أدوار  بأهمية 

األنشطة الترفيهية التي تعزز الصحة النفسية للطالب.

وبدأ الصندوق أيضاً في تنفيذ أعمال صيانة وترميم وتجهيز وتأثيث 66 مرفقاً صحياً في 
عدة محافظات.

مؤشرات قطاع الصحة

المـُـنجـَز المؤشر
)يوليو- سبتمبر 2018(

عدد المنشآت التي تم بناؤها/إعادة تأهيلها 
وتجهيزها

-

عدد األشخاص الذين استفادوا من الوصول إلى 
الخدمات الصحية

-

عدد المتدربين في تحديد اإلجهاد الشديد والصدمات 
واالحتياجات النفسية االجتماعية

اإلجمالي
)اإلناث: 18%(

1,053

الشباب الذين تمَّ توظيفهم واستلموا أجورًا لعملهم 
في تقديم خدمات التغذية 

)اإلناث: 100%(
2,882

النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من 
التحويالت النقدية وخدمات التغذية )دورات توعية، 

فرز، مواصالت/نقل...(
59,687

النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من خدمات 
43,564التغذية وأجور النقل/المواصالت

-األمهات الالتي لديهن طفل من ذوي اإلعاقة )8%(

عدد األطفال الذين استفادوا من خدمات التغذية 
)اإلناث: 50%(

60,125

تعزيز الحماية المجتمعية بصعدة
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المياه واإلصحاح البيئي

اشتملت األنشطة في قطاَعي المياه واإلصحاح البيئي خالل الربع الثالث من عام 2018 

على ما يلي:

قطاع المياه
تمت الموافقة خالل هذا الربع على 22 مشروعاً بتكلفة تقديرية تقارب 3.1 مليون دوالر، 
الُملقَى على كاهل  المياه، وبالتالي تخفيف العبء  تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمة 
النساء في جلب المياه، وكذلك خلق فرص عمل مؤقته لألسر التي تأثرت بالحرب الدائرة 

في البالد.

وقد وصل عدد المشاريع المنجزة خالل فترة التقرير إلى 58 مشروعا، بتكلفة مقدارها 6.1 
مليون دوالر. وبذلك يصل العددُ اإلجماليُّ التراُكميُّ لمشاريع المياه المنجزة )منذ تأسيس 
الصندوق عام 1997 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2018( إلى 2,203 مشاريع بكلفة 
بلغت حوالي 196.3 مليون دوالر )مساهمة الصندوق فقط( يستفيد منها قرابة 3.9 مليون 
شخص )نصفهم من اإلناث( وتولد عنها فرص عمل مؤقتة تقارب 10 ماليين 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 هذا الربع إنجاز 
8 مشاريع إلنشاء 1,063 سقاية خاصة بسعة إجمالية قدرها 28,515 متراً مكعباً، ونتج عن 

هذه المشاريع 41,967 يوم عمل ووفرت خدمة المياه لـ 7,962 شخصاً.

واحد  مشروع  إنجاز  الربع  خالل  تم  مسقوفة:  عامة  األمطار-خزانات  مياه  حصاد   )2
إلنشاء خزان حصاد مياه أمطار مسقوف بسعة إجمالية 1,900 متر مكعب مع الملحقات 
الضرورية كالسواقي، وأحواض الترسيب والمناهل العامة ألخذ المياه، وذلك لقرية بني 
طاهر )بني قيس، بني صريم، عمران( ونتج عن المشروع 3,130 يوم عمل ووفرت خدمة 

المياه لـ 502 شخص.

3( مياه كثيفة عمالة: تم خالل هذا الربع إنجاز 49 مشروعاً إلنشاء مشاريع مياه متنوعة، 
ونتج عن هذه المشاريع 301,944 يوم عمل، ووفرت خدمة المياه لـ 36,509 أشخاص.

مؤشرات قطاع المياه

المـُـنجـَز المؤشر
)يوليو- سبتمبر 2018(

عدد األشخاص المستفيدين من الحصول على 
نة المياه الُمَحسَّ

116,341

نة )متر مكعب( 349,287السعة التخزينية للمياه الُمَحسَّ

نة )متر مكعب( -السعة التخزينية للمياه غير الُمَحسَّ

َوَصَل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع البرنامج )1997 – نهاية يونيو 2018( إلى 702 
مشروع بكلفة تقديرية تقارُب 37.1 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة 
حوالي 184,260 شخصاً )39% إناث(، وتتولد عنها أكثر من 842 ألف فرصة عمل يومية. 

من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 699 بكلفة تعاقدية تقارُب 31.6 مليون دوالر.

األكاديمي  المركز  مبنى  بتسليم  االجتماعي  الصندوُق  قاَم   ،2018 الثاني  الربع  وخالل 
للطفولة المبكرة )والروضة الملحقة به( لجامعة صنعاء، حيث دعَم الصندوُق بناَء المركز 
في  ونوعي  متخصص  أكاديمي  مركز  أوَل  يُعَدُّ  وهو  وتجهيزهما.  وتأثيثهما  والروضة 

مجال الطفولة المبكرة في عموم الجمهورية.

ويشتمُل المركُز على مكاتَب إداريٍة، وقاعاٍت دراسيٍة، ومكتبة، ومعمٍل لصناعة الوسائل 
التعليمية لهذه الشريحة.

الطفولة  تنمية  مجال  في  للدارسين  والبحثية  االكاديمية  الخدمات  بتقديم  المركُز  وسيقوُم 
المبكرة، وتخريج كوادَر مؤهلٍة في هذا المجال، تحمل شهادات البكالوريوس والماجستير 
التطويرية  الروضة  خالل  من  الدراسة  أثناء  التدريبية  الخدمة  سيقدم  كما  والدكتوراه. 

الملحقة به والمخصصة الستقبال أطفال عامالت وطالبات جامعة صنعاء.

الفئات ذات االحتياجات الخاصة

قطاع اإلصحاح البيئي
تمت الموافقة خالل هذا الربع على 11 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت 2.8 مليون دوالر، 
عامي  خالل  والكوليرا  الحادة  المائية  اإلسهاالت  من  عانت  تجمعات  تستهدف  معظمها 
2017 و2018، وذلك من خالل بناء وتحسين الحمامات والقضاء على التبرز في العراء 
والتصريف المكشوف... إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام الحمام وغسل اليدين وتنقية 

المياه للشرب.

وقد تم في هذا الربع إنجاز ثالثة مشاريع )في حجة( في قطاع إدارة المياه العادمة ممولة 
إجمالية  وبتكلفة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عبر  اإلضافية  الدولي  البنك  منحة  من 
318,643 دوالراً، وفرت خدمة الصرف الصحي لـ 13,112 شخصاً، كما وفرت 28,457 
إلى  المنجزة  البيئي  اإلصحاح  قطاع  لمشاريع  التراكمي  العدد  يصل  وبذلك  عمل.  يوم 
397 مشاريع بتكلفة بلغت أكثر من 34.7 مليون دوالر، لخدمة حوالي 3.5 مليون شخص، 

وتولدت عنها فرص عمل مؤقتة تقارب 1.3 مليون يوم عمل.

مشاركة الصندوق في كتلة المياه واإلصحاح البيئي والنظافة
البيئي  المياه واإلصحاح  اجتماعات مجموعة  في  والبيئة مشاركتها  المياه  تُواِصل وحدة 
األنشطة  اإلنسانية ومواقع هذه  المنظمات  أنشطة  بهدف االطالع على  والنظافة )واش( 
مسوحات  عن  ناتجة  تطورات  من  يستجد  ما  على  االطالع  وكذلك  التكرار،  لتجنب 

االحتياجات التي تقوم بها بعض المنظمات اإلنسانية.

أنشطة التخفيف من وباء الكوليرا  
تم خالل هذا الربع إيصال رسائل التوعية إلى 61,568 أسرة في 427 تجمعاً سكانياً ريفياً 
َوَحَضريَّاً، كما تم تدريب 357 متطوعاً )171 منهم من اإلناث( لنشر التوعية في مجتمعاتهم، 
حيث قاموا - مع مجتمعاتهم - بتنفيذ 156 مبادرة ساهمت في الوقاية من مرض الكوليرا.

إعدادة تأهيل خظان مياه زنجبار- أبين
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الزراعة والتنمية الريفية

مؤشرات قطاع اإلصحاح البيئي

المـُـنجـَز)يوليو- سبتمبر 2018(المؤشر

عدد المستفيدين من الحصول على صرف 
صحي مناسب

8,737

عدد المجتمعات التي تمَّ إعالنها خاليًة من 
الصرف الصحي المكشوف

 32

عدد األشخاص المستفيدين من أنشطة 
التوعية حول مرض الكوليرا

239,426
تحسين الصرف الصحي بالممرات الخلفية- عدن

بكلفة تقديرية تقارُب  ت الموافقة خالل الربع الثالث من عام 2018 على 45 مشروعاً  تمَّ
يوم عمل.   332,660 تتجاوز  تتولَّد عنها فَُرص عمل مؤقتة  أْن  يُتوقع  مليون دوالر،   5.7
وبذلك، يصُل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – سبتمبر 2018( إلى 510 
مشاريع بكلفة تقديرية تبلغ 57.4 مليون دوالر تقريباً، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة 
حوالي 446,440 شخصاً )%47 إناث(، وتتولد عنها أكثُر من 1.8 مليون يوم عمل. من هذه 

المشاريع، تمَّ إنجاُز 408 بكلفة تعاقدية 34.4 مليون دوالر.

اوال :مشاريع المنحة الطارئة واالضافية عبر االمم المتحدة :-
تم خالل الربع الثالث 2018 إنجاز مشروعين، أحدهما إلنشاء 7 خزانات للري التكميلي 
120,262 دوالراً،  تعاقدية  وبكلفة  بمحافظة حجة،  هداد  في منطقة  اللوز  منتجي  لتشجيع 
بسعة تخزينية تقارب 870 متراً مكعباً، استفادت من النقد فيها 164 أسرة... بينما تم في 
المشروع الثاني )المـُنَجز في قرية البشمة، االحكوم، العُدَين، إب( حماية وتأهيل األراضي 
الزراعية بكلفة تعاقدية 54,306 دوالرات، وبلغ فيه عدد االسر المستفيدة من النقد 71 أسرة. 
وما زال 29 مشروعاً تحت التنفيذ، بكلفة تعاقدية تتجاوز 4.4 مليون دوالر. وتساهُم هذه 
الجدول  في  ُمَوضَّح  )كما هو  المتضررة  لألسر  مؤقتة  توفير فرص عمل  في  المشاريع 

التالي(:

602عدد االسر المستفيدة من النقد

1,139عدد العاملين

71حماية وري واستصالح أراضي زراعية )هكتار(

4,256السعة التخزينية )متر مكعب(

729عدد األسر المستفيدة من النقد )المجتمع المضيف(

14عدد األسر المستفيدة من النقد )النازحة(

4,651عدد المستفيدين من الخدمة في مجتمع المشروع

12,186عدد أيام العمل

ثانيا: مشاريع منحة البنك الدولي عبرمنظمة الفاو لالغذية والزراعة:
1 ( مكون المياه لإلنتاج الزراعي:

مدرجات  تأهيل وصيانة  إنجاز مشروع  الربع  تم خالل  الزراعية:  المدرجات  تأهيل  أ( 
العمل  يزال  ال  فيما  وضرة(  )مديرية  النصيري  عزلة  في  قرية  من  أكثر  في  زراعية 
جارياً في مشروعين في منطقة عزان والنصيري في المديرية، ومشروع واحد في منطقة 
بجميع  تأهيلها  تم  التي  المدرجات  إجمالي مساحة  بلغ  ... حيث  )مديرية خدير(  الشويفة 

المشاريع 4.19 هكتار.

لحماية  مشروعاً   18 في  جارياً  العمل  يزال  ال  الزراعية:  األراضي  وتأهيل  حماية  ب( 
مليون   3.1 تبلغ حوالي  تقديرية  وبكلفة  السيلي  الري  قنوات  وتأهيل  الزراعية  األراضي 

دوالر، ويتوقع أن تبلغ مساحة األراضي التي سيتم تأهيلها وريها 1,800 هكتار.

ت( حصاد مياه األمطار لسقي الحيوانات والري التكميلي: العمل ال يزال جارياً في 5 
تخزينية  المشاريع سعة  هذه  توفر  أن  ويتوقع  دوالر.  تقديرية 647,100  وبتكلفة  مشاريع 

بمقدار8,460 متراً مكعباً.

2 ( مكون المياه الستخدامات األسرة والمجتمع:
ويشمل حصاد المياه من أسطح المنازل )السقايات الخاصة(، حيث ما زال 6 مشاريع تحت 
التنفيذ وبكلفة تقديرية 824,700 دوالر، بلغ فيها إجمالي السقايات المنجزة 130، استفادت 

منها حوالي 145 أسرة.

والجدول أدناه يوضح إجمالي ما تم إنجازة في جميع المشاريع )المنجزة وتحت التنفيذ(:

مساحة األراضي الزراعية للمدرجات التي تم 
تأهيلها )هكتار(

4.19

130عدد السقايات الخاصة

875إجمالي عدد االسر المستفيدة من النقد

1,565عدد العاملين

648عدد العامالت

23,745عدد أيام العمل

5,621عدد أيام العمل )لإلناث(
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التراث الثقافي

وصَل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 283 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 
54.1 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة مباشرة أكثر من 418 ألف شخص )%47 
منهم من اإلناث(، وتتولد عنها قرابة 2.3 مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ 

إنجاُز 254 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 44.6 مليون دوالر.

مشروع رصف طريق المشاة لقريه سناع – سنحان – بني بهلول
تعد قرية سناع من المعالم السياحية في اليمن، تتميز بالمباني المعمارية والمناطق األثرية 
والسياحية، إال أنها تفتقر لمشاريع البنية التحتية ومنها الطرقات. وعند زيارة المختصين 
من الوحدة لقرية سناع العلياء الحظوا حجم معاناة السكان، والظروف المعيشية الصعبة 
التي سببتها الحرب البشعة وتسببت في الكثير من المعاناة للسكان وانعدمت لديهم فرص 

العمل وكسب العيش للصرف على أسرهم. 

ولذلك، استهدف المشروع طريق المشاة لتقديم خدمة مزدوجة للسكان، هدفها األول هو 
طريق  بسبب  معاناتهم  تخفيف  الثاني  وهدفها  الحرب،  بسبب  السكان  معاناة  من  التقليل 
المشاة غير المؤهلة للسير، مع تنفيذ برنامج تدريب وتوعية للسكان عن النظافة ومخاطر 
إلى  التوصل  البدائل  تحليل  القمامة وغيرها. وتمخض عن  تفشي  الناتجة عن  األمراض 
خيار تبني تنفيذ مشروع لرصف طريق المشاة ومداخل الحارات الرئيسية ومداخل القرية. 
وقد روعي في خيارات التنفيذ ان ينسجم المشروع في نمطه ومواد بنائه مع طبيعة وتكوين 
القرية التاريخي، مع مراعاة ايصال الرصف إلى الموضع الذي يجلب منه السكان الماء 

إلى منازلهم.

آلية التنفيذ للمشروع: تم اتباع آلية اإلدارة الميدانية في التنفيذ، على أن يتم تشغيل كل 
العمالة القادرة على العمل في القرية من سكان ونازحين وعائدين واالستفادة القصوى من 

مواد البناء في محيط القرية خصوصا االحجار.

ومواكبة ألعمال التنفيذ فقد نفذ برنامج تدريب لعدد من فتيات القرية في جوانب التوعية 
أحياء  بعض  في  تكدست  التي  للمخلفات  ونقل  نظافة  برنامج  تنفيذ  مع  والبيئية  الصحية 

القرية. وشمَل العمُل التوثيَق والتصويَر قبل التدخل وبعد التدخل.

مشروع رصف وتحسين سوق الحنظل بمدينة سيئون – حضرموت
الزوار  اغلب  ويرتادها  سيئون  مدينه  بها  تتميز  التي  األسواق  من  الحنظل  سوق  يعتبر 
ال  والقماش  الزنك  من  قديمة  وأسقف  ظلة  وجود  لوحظ  ولكن  المدينة،  في  المتواجدين 
تؤدي الغرض في حماية المعروضات من التلف بسبب أشعة الشمس وهطول األمطار 
بين  الواقعة  الداخلية  الممرات  في  وتتجمع  الباعة  محالت  على  تتساقط  التي  الموسمية 
المحالت التجارية. كما أن مدينه سيئون قد تأثرت من األزمة السياسية واالقتصادية في 
المعيشي  المستوى  في  مباشر  بشكل  أهلها  وتأثر  النفطية  المشتقات  قيمة  وارتفاع  اليمن 

وتدني مستوى الدخل وارتفاع منسوب البطالة بشكل كبير في مجتمع يعتمد أهله بشكل 
أساسي على الزراعة وأعمال البناء اليومية.    وقد استهدف المشروع القيام بأعمال البناء 
للجدران الداخلية للسوق الحاملة لألسقف )االعمدة الحجرية( وتنفيذ أعمال السقف واللياسه 
وتنفيذ  لألرضيات  بالحجر  الرصف  بأعمال  والقيام  األرضيات  بالنورة وصبه  للجدران 
األعمال الكهربائية وتصريف مياه األمطار، وشمَل العمُل التوثيَق والتصويَر قبل التدخل 
وبعد التدخل. وعلى ذلك فقد تم استكمال تنفيذ األعمال األساسية واإلضافية في المشروع.

مشروع رصف وتحسين شوارع وساحات وممرات في مدينة شهارة
استمر تنفيذ األعمال األساسية واإلضافية في أنشطة المشروع، حيث بلغت نسبة اإلنجاز 
حتى نهاية شهر سبتمبر 2018 م  95.5%. كما تم مواجهه بعض الصعوبات والمعوقات 
التي تعاني منها مدينه شهارة وتعيق تنفيذ المشروع، وأبرزها عدم توفر مقاطع األحجار 
انجاز  إمكانية  القالبات، وعدم  الطريق ضيق جدا واليسمح بمرور  المدينة، ومسار  في 
العمل في جميع األنشطة بسبب ان العمل في بعض األنشطة يعيق العمل في أنشطة أخرى.

مشروع تحسين الوضع البيئي في محيط ساحة الشهداء بزنجبار 
- محافظة أبين

وللقادمين  حولها  وما  زنجبار  مدينة  في  للمواطنين  متنفساً  تعتبر  الشهداء  ساحة  كانت 
عبارة  صارت  اصابها  الذي  االهمال  بسبب  ولكن  االخرى،  المحافظات  من  للزيارة 
الطرقات  مكونات  من  الكثير  وتدمرت  الضارة،  االشجار  فيها  تكثر  لحديقة  اطالل  عن 

والممرات فيها...

التصفية والتخلص من االشجار الضارة وترميم االجزاء  وقد استهدف المشروع عملية 
البيئية الناتجة عن  المتضررة من الطرقات والممرات الداخلية لها للتقليل من االضرار 

الوضع الذي كانت عليه.

مشروع رصف وتحسين الساحة المجاورة لقصر الحجر بالحوطة -محافظة 
لحج

هذا الموقع كان قديما عبارة عن حديقة تعرف بحديقة األندلس، وفي الوقت الحالي أصبح 
واألمراض  األوبئة  من  لكثير  واألتربة، ومصدراً  والقمامة  البناء  مخلفات  لتجميع  مكاناً 
والروائح الكريهة التي تسبب في االزعاج للمواطنين الساكنين حول القصر او المارين 

منه. 

التدخل بترتيب الموقع واعادة تأهيل  وقد استهدف المشروع جميع تلك المشاكل، وقرر 
حديقة االندلس وتسويرها، باإلضافة الى ترتيب ورصف الطرقات الداخلية المؤدية اليها 
للزوار  طيبة  اجواء  وتوفير  الموقع  في  البيئية  االضرار  من  للتقليل  القصر  محيط  في 

ومرتادي الحديقة.

التدريب والدعم المؤسسي

تهدُف التدخالُت في قطاَعْي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم التدريب وبناِء القدرات 
البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق الذين ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في 

التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

قطاع التدريب: 
وصَل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع )1997 – نهاية سبتمبر 2018( إلى 1,024 
مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوُز 27.4 مليون دوالر. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 1,022 بكلفة 

تعاقدية تقارُب 20.7 مليون دوالر.

قطاع الدعم المؤسسي: 
وصَل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 684 بكلفة تقديرية تتجاوُز 39.8 مليون 

دوالر. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 634 بكلفة تعاقدية تقارُب 25.7 مليون دوالر.

بالتنسيق   – تم  حيث  العمل،  وورش  التدريبية  الدورات  على  التركيز  تم  الربع،  وخالل 
وتنظيم  تشكيل  مجال  في  دورتين  تنفيذ   – واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  وحدة  مع 
مجموعات االدخار والتمويل الريفي، وذلك ضمن مشروع دعم توسيع الخدمات المالية 
وغير المالية في مناطق برنامج التدخل المتكامل. نـُـفـِّـذت الدورة األولى في محافظة إب 
ثالثة  إلى  باإلضافة  وعمران،  وإب  ذمار  فروع  من  واستشارياً  استشارية   24 بمشاركة 
الثانية  تنفيذ  بينما تم  الرئيسي للصندوق...  المقر  الفروع وضابطين من  ضباط من نفس 
في محافظة عدن بمشاركة 20 استشارية واستشارياً من فرعـَْي عدن والمكال، باإلضافة 
إلى أربعة ضباط من نفس الفروع وضابط من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر.

الخاص  التقرير  مخرجات  لمراجعة  صنعاء  في  يومين  لمدة  عمل  ورشة  تنفيذ  تم  كما 
بدراسة جيوب الفقر في مشروع المرحلة التحضيرية الستهداف جيوب الفقر في الحضر 
)أمانة العاصمة(، وكذلك الخروج بمصفوفة لالحتياجات في هذا الصدد. وقد شارك في 
الورشة ضابط المشروع في فرع صنعاء مع مشرف الدراسة، والفريق المنفـِّـذ للدراسة 

في الميدان، وضابط من وحدة التدريب والدعم المؤسسي في المقر الرئيسي.

مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المـُـنجـَز المؤشر
)يوليو- سبتمبر 2018(

عدد المبادرات المجتمعية المدعومة 
والمنفَـّذة

65

عدد مجالس تعاون القرى التي تم 
تشكيلها/تفعيلها

430

إجمالي عدد الشباب الذين تمَّ تدريبهم 
وتأمين فرص عمل مؤقتة لهم 

)اإلناث: 40%(
1,700
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الموروث الثقافي- إعادة تأهيل سوق الحنظل في سيئون حضرموت

مشروع رصف وتحسين الوضع البيئي لبعض الطرقات الداخلية 
لمدينة الضالع

المشروع يستهدف التدخل في ثالثة مواقع في مدينة الضالع، وهي: موقع المتحف الوطني، 
حيث تم رصف المواقع باألحجار وعمل الميوالت الالزمة لتجنب ركود المياه في الموقع 
والتقليل من كمية االتربة المتطايرة اثناء مرور السيارات... وموقع العرشي الذي تم فيه 
التدخل برصف الطريق الجانبي الذي يؤدي إلى موقع جامع العرشي التاريخي للتقليل من 
األضرار الناتجة عن مياه األمطار واألتربة... وموقع دار الحيد، حيث تم استكمال أعمال 
الرصف في الجزء األخير من الطريق الذي ظل بدون رصف وبقي طريقاً ترابياً تتجمع 
الراكدة  المياه  تجمع  الناجمة عن  األضرار  من  للتقليل  وذلك  الراكدة،  األمطار  مياه  فيه 

وتحسين الوضع البيئي في الموقع.

مشروع تحسين الوضع البيئي في حي البادري بكريتر -مديرية صيرة 
-محافظة عدن

حي البادري بمدينة كريتر هو أحد االحياء الجبلية في المنطقة المعروفة بالبادري، وهو 
من األحياء التي انتشر فيها البناء العشوائي وأصبح مكتظاً بالسكان، ويوجد في هذا الحي 
صهريج أثرى قديم أُهِمل لدرجة كبيرة حتى أصبح موقعا لتجمع األتربة ومخلفات البناء 
وأخيراً مقلباً للقمامة. وقد تم التدخل بعملية تصفية الصهريج مما تراكم فيه من مخلفات 
وقمامة، وسيتم تسوير الموقع للمحافظة عليه، باإلضافة الى رصف الممرات في المنطقة 

السكنية المحيطة به لتحسين حالتها والتقليل من االتربة.

مشروع إعادة تأهيل وتحسين ساقية غيل العشاش مع البركة -مديرية 
السبعين “أمانة العاصمة”

بدء العمل في المشروع في ديسمبر 2017، وقد كانت نسبه اإلنجاز عند الزيارة %63، 
رفع  في  متمثلة  البركة  تأهيل  إعادة   :2018 سبتمبر  نهاية  حتى  اآلتي  إنجاز  تم  حيث 
المخلفات، وتنفيذ اعمال القضاض لألرضيات والجدران، وأعمال رصف حول البركة، 
وإعادة تأهيل الغيل وإظهار كظائم )عددها 36( وتنظيف مساقي الغيل بطول 390 متراً 
القضاض  أعمال  على  عمال   4 تدريب  وكذلك  السيول،  من  حماية  ورصف  وجدران 
كمعلمين ومساعدين، وأيضاً تدريب مساعد موقص... فضالً عن توفير 4670 فرصة عمل 

)منها 388 إلناث(، وبلغ عدد العمالة الماهرة 17 والعمالة غير الماهرة 147.

مشروع رصف وتحسين بعض شوارع مدينة شبام -شبام كوكبان 
-محافظة المحويت

2017، وقد كانت نسبه اإلنجاز عند الزيارة %95،  بدأ العمل في المشروع في ديسمبر 
لشوارع رئيسية وفرعية  2018: رصف حجر  نهاية سبتمبر  اآلتي حتى  إنجاز  تم  حيث 
بمساحة 3471 متراً مربعاً، وبناء بردورات حجرية لجوانب الرصف )383 متراً(، وتجميع 

ونقل مخلفات )31 متراً مكعباً(. كما تم توفير 7803 فُرص عمل )منها 823 إلناث(.

مشروع التحسين البيئي لمديرية صنعاء القديمة )المرحلة الثانية(
بدأ العمل في المشروع في مايو 2018، وقد تم إنجاز حفر ورفع ونقل مخلفات )1365 متراً 

مكعباً(، وقلب تربة )3351 متراً مربعاً(، وكذا توفير 2017 فرصة عمل )منها 143 إلناث(.

مشروع حماية المرأة وتمكينها في ظل االزمات )حدائق منزلية( – الحديدة
آلية التدخل: حرصاً من الصندوق على توفير فرص عمل للمرأة في محافظة الحديدة بما 
بسيط  للتدخل في مشروع  تحديد معايير  تم  فقد  والمهاراتية،  البدنية  قدراتها  يتناسب مع 
يستهدف المجتمعات الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها قرية الرد – 
عزلة الرامية السفلى – مديرية السخنة – محافظة الحديدة. وقد تم زيارة المنطقة المذكورة 
ف بإعداد الدراسة  في 2018/11/25، وتم التأكد من المعايير المحددة من قِبَل الفريق الُمَكلـَـّ
األولية، وتم االتي: تحديد االحتياج المناسب ألهالي المنطقة من ناحية نوعية التدخل الذي 
يناسب النساء المستهدفات في المنطقة، وتحديد المنتجات الزراعية المطلوبة التي تتناسب 
المشروع  بأهمية  المنطقة  أهالي  للمشروع، وتوعية  الزمنية  الزراعة والفترة  مع مواسم 
بلغ  حيث  الرد،  قرية  في  المستهدفة  األَُسر  تسجيل  وكذلك  والمستقبلية،  الحالية  وفوائده 

عددها 206 أَُسر، كما موضح بالجدول االتي:

اجمالي عدد 
إشرافيةُأَسر نازحةمجتمع مضيفاالسر

206165356

كما تم تبليغ األهالي باالستعداد لتجهيز الحقل الزراعي على مستوى كل أسرة بمساحة 
24 متراً مربعاً حسب الدراسة المعدة من المختصين، فضالً عن تدشين المشروع وتسليم 
المستفيدات بطاقات صرف أول مستحق بعد تجهيز الحقل الزراعي وظهور الزرع حسب 
قبل  الزراعي من  الحقل  تجهيز  في  البدء   2018/12/22 بتاريخ  تم  الزمنية، حيث  الخطة 

بعض المستفيدات في المنطقة، بعد استالم بطاقات المستحقات وأدوات العمل الالزمة.

مشروع تحسين الوضع البيئي لحارة الصلفين – بيت الفقيه -الحديدة
جاء هذا المشروع استجابة ألهداف البرنامج الطارئ لدعم شرائح المجتمع األكثر تضرراً 
من الحرب في المناطق المستهدفة، والمتمثلة في توفير فرص عمل لسكان مدينة بيت الفقيه 
والنازحين إليها، واستجابة للحالة البيئية الحرجة للمنطقة وتزايد اإلصابات واالسهاالت 
المائية الحادة التي تعاني منها عدد من مناطق الجمهورية ومنها المدينة بسبب وجود ركام 

ومخلفات القمامة في مناطق سكنية متعددة داخل مدينه بيت الفقيه.

وفي إطار التدخل، تم رفع المخلفات والقمامة للمساهمة في تحسين الوضع البيئي لمدينه 
بيت الفقيه، وعمل توعيه صحية عن أمراض اإلسهاالت المائية الحادة وأضرار القمامة 
ومساعدتها في انتشار األمراض، ورصف وتحسين ساحة عامه في حارة الصلفين وسط 

المدينة، وكذلك تشغيل الشباب العاطل عن العمل من أهالي المدينة والنازحين إليها.

وقد بلغت نسبه اإلنجاز 100%، حيث نجم عن المشروع نشوء منطقة خالية من المخلفات 
القمامة  انتشار  بأخطار  وعياً  أكثر  مجتمع  وظهور  واألوبئة،  األمراض  ومن  والقمامة 
واألمراض الناتجة عنها، وصارت المناطق مرصوفة وأكثر تنظيماً في وسط المدينة... 

كما تم خلق فرص عمل ألهالي المناطق والنازحين اليها.
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برنامج األشغال كثيفة العمالة

يستهدُف برنامُج األشغال كثيفة العمالة المجتمعات المحلية الفقيرة في الريف والحضر مع 
التركيز على مناطق تجمعات النازحين والعاطلين عن العمل جراء الحرب القائمة، ويهدُف 
إلى استفادة هذه المجتمعات بطريقة مزدوجة من حيث توفير الدخل من أجور العمل في 
مشاريع البرنامج لحماية األسر الفقيرة ضد تفاقم األوضاع المتصاعدة، وتوفير األصول 
الريفية  المجتمعات  وتحسين وصول  مستقبلية  منافع  تولد  أن  شأنها  من  التي  المجتمعية 
الطريق،  ووضع  حالة  تحسين  طريق  عن  األساسية  الخدمات  توفر  مراكز  إلى  الفقيرة 
البرنامج جزء ومكون أساسي ضمن شبكة األمان االجتماعي ويساهم في  وبذلك يكون 
التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة وتحسين المعيشة واألمن الغذائي للفقراء والمتضررين 

في المناطق المستهدفة.

لتشمل  االستهداف  نطاق  في  التوسع  تم  فقد  حالياً،  بالدنا  تعيشها  التي  لألوضاع  ونظراً 
تجمعات النازحين والمناطق المتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.

يندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاريع قطاع النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

برنامج النقد مقابل العمل
إلى   )2018 سبتمبر  نهاية   –  1997( البرنامج  لمشاريع  التراُكمي  اإلجمالي  العددُ  وصَل 
1,218 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارُب 222.4 مليون دوالر، يُتوقع أْن يستفيد منها استفادة 
 18.2 قرابة  اإلناث(، وتتولد عنها  1.7 مليون شخص )49% منهم من  أكثر من  مباشرة 
مليون فرصة عمل يومية. من هذه المشاريع، تمَّ إنجاُز 925 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارُب 

161.3 مليون دوالر.

وقد بلَغ العددُ اإلجماليُّ التراُكمي لألسر المستفيدة من مشاريع البرنامج حتى نهاية الربع 
الثالث أكثر من 316 ألف أسرة.

مشروع تحسين ورصف بركة الضياء األثرية في الجبين / ريمة – الحديدة
يعاني مركز مديرية الجبين من شحة المياه، حيث يعتمد ساكنوها على مياه االمطار بشكل 
المدينة صهريجان  في  يوجد  حيث  البرك،  تسمى  في صهاريج  تتجمع  والتي  جدا  كبير 
كبيران، أحدهما بركة الضياء التاريخية التي تتسع لـ 1300 متر مكعب من المياه، وتعاني 
هذه البركة من تلوث مائها نتيجة تغذية إحدى سواقيها من سوق المدينة الملوثة بالمخلفات 

وغيرها...

وتمثل التدخل في معالجة األثر البيئي والصحي، وذلك من خالل فصل المياه الملوثة التي 
تأتي من سوق المدينة، وإعادة تنظيف البركة من الطمى )التربة واألوساخ المترسبة في 
احواض الترسيب والتنقية للمياه(، وتنظيف المسطحات المجاورة للبركة وإعادة رصفها، 
وإنشاء احواض ترسيب جديدة لغرض تنقيه المياه في السواقي المغذية للبركة... باإلضافة 
)المسجد،  للبركة  المجاورة  االسقف  استغالل  خالل  من  نظيفة  مياه  مصادر  توفير  إلى 
المنطقة  وشباب  ألهالي  عمل  فرص  توفير  وكذلك  المرصوفة(،  المسطحات  المدرسة، 
العاطلين عن العمل والنازحين إليها، وعمل توعية صحية حول األمراض ) اإلسهاالت 

المائية الحادة، وغيرها(.

قابلة  نظيفة  مياه  وجود   )%100 إلى  فيه  اإلنجاز  نسبة  )الذي وصلت  التدخل  ونتج عن 
لالستعمال المنزلي المحدود، وخلق بيئة صحية أفضل ألهالي المنطقة، وخلق فرص عمل 
ألهالي المنطقة العاطلين عن العمل والنازحين إليها، وتدريب عدد من شباب المنطقة على 

طرق الصيانة والحفاظ على مثل هذا النوع من المنشآت.

مشروع / رصف وتحسين ساحة عامة -المعترض – الزهرة – الحديدة
التحتية للمنطقة  البنية  تعاني منطقة المعترض من وضع بيئي متدهور نتيجة عدم توفر 
بشكل كبير، حيث ال توجد شبكة تصريف صحية )مجاٍر( إضافة إلى عدم تصريف مياه 

االمطار في بعض شوارعها مما يؤدي إلى احتقان المياه وترسبها.

وتمثل التدخل في معالجة احتقان وتصريف مياه االمطار في وسط البلدة خصوصا امام 
جامع وحصن األشراف المجاور لسوق البلدة، وتحسين وسط البلدة برصف الساحة امام 
جامع وحصن االشراف وبناء جدران من الياجور بارتفاع 1 متر حول منطقة الرصف، 
وإنشاء دورة مياه صحية في منطقة وسط البلدة تخدم جامعها وسوقها باإلضافة الى عمل 
بيارة تصريف صحية... فضالً عن عمل قطع وردم في بعض الشوارع لمعالجة تصريف 
العاطلين عن  المنطقة  المنطقة، وتوفير فرص عمل ألهالي وشباب  األمطار حول  مياه 
العمل والنازحين إليها، وعمل توعيه صحية حول األمراض ) االسهاالت المائية الحادة 

، وغيرها(.

وقد تم إنجاز جميع أعمال المشروع، حيث تم خلق بيئة صحية أفضل ألهالي وسط المنطقة 
بعد معالجة االحتقان والتصريف لمياه األمطار، وإنشاء مرافق صحية خدمية في وسط 
البلدة، وتحسين وسط البلدة بالعمل على رصف ساحة عامه وسطها، وخلق فرص عمل 

ألهالي وشباب المنطقة العاطلين عن العمل والنازحين اليها.

 وفي إطار مشروع تحسين قنوات المياه ورصف مسطحات حصاد مياه في مديرية ثالء 
ترحيله  وتم   ،)%100 )بنسبة  المشروع  أنشطة  جميع  من  االنتهاء  تم  بمحافظة عمران، 

إلى ُمنَجز.

مجموعة نسائية من الصم والبكم تعمل في تحسين الحدائق العامة- صنعاء
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مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المـُـنجـَز )يوليو- سبتمبر 2018(المؤشر

 135,987إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من األجر )العمال(

38,428عدد اإلناث )30%(

9,361عدد النازحين/العائدين )20%(

69,622عدد الشباب )30%(

4,186,058عدد أيام العمل التي تولدت

88,022األسر المستفيدة من أنشطة النقد مقابل العمل

616,154 عدد أفراد األسر

   32األجور الموزعة على مستوى األسر )الُمعاِدل بماليين الدوالرات(

2,069 مساحة األراضي والمدرجات الزراعية التي تمت إعادة تأهيلها وحمايتها )هكتار(

29,177قنوات الري الُمنشأة/ الُمعاد تأهيلها

289,572أنظمة المياه الُمنشأة/الُمعاد تأهيلها )متر مكعَّب(

218طول الطرق التي تم تحسينها )كم(

62,121المساحات المرصوفة )متر مربَّع(

8,105عدد المراحيض التي تمَّ بناُؤها أو ُأعيد تأهيلها

-عدد منازل النازحين وأماكن إيوائهم التي تم حمايتها وتحسينها وإعادة تأهيلها

-عدد الحدائق المنزلية

طريق حويز والمرقب - عتمة ذمار  مجموعة نسائية من الصم والبكم تعمل في تحسين الحدائق العامة- صنعاء

قطاع الطرق
وصَل العددُ اإلجمالي التراُكمي لمشاريع القطاع إلى 906 مشاريع بكلفة تقديرية تقارُب 
شخص  مليون   4.6 حوالي  مباشرة  استفادة  منها  يستفيد  أْن  يُتوقع  دوالر،  مليون   194.5
هذه  من  يومية.  عمل  فرصة  مليون   8.9 قرابة  عنها  وتتولد  اإلناث(،  من  منهم   %50(

المشاريع، تمَّ إنجاُز 808 مشاريع بكلفة تعاقدية تقارُب 173.2 مليون دوالر.

رصف الشوارع
بلغ العدد التراكمي خالل المرحلة الرابعة لفرص العمل المؤقتة للمشاريع المنجزة وتحت 

التنفيذ 833 ألف يوم عمل لمشاريع رصف الشوارع.
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تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

ر حتى نهاية سبتمبر 2018المؤشِّ

إجمالي عدد األشخاص المستفيدين من التحويالت النقدية )عدد المستفيدين من األجور من برامج شبكة األمان 
االجتماعي وتنمية المجتمعات والتنمية المحلية(

68,424

16,964عدد اإلناث )30%(

6,221عدد النازحين/العائدين )20%(

36,411عدد الشباب ذوي األعمار 16–35 عامًا )35%(

1,338,552إجمالي عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمات أساسية )من جميع التدخالت(

669,276عدد اإلناث )50%(

1,775,455عدد أيام العمل التي تم إنشاؤها )من جميع التدخالت(

أهم أنشطة وفعاليات برنامج األشغال كثيفة العمالة 
)بقطاعيه النقد مقابل العمل والطرق(

الصندوق  فروع  جميع  في  التعريفية  الورش  من  ًعدد  الربع  هذا  خالل  البرنامج  عقد 
لتوضيح مفاهيم ومعايير وآلية عمل البرنامج. وقد حضر هذه الورش 118 مشاركاً و53 

مشاِركة من مختلف المحافظات.

المجتمعيين  لالستشاريين  تدريبية  دورات  الصندوق  فروع  جميع  في  البرنامج  نفذ  كما 
والفنيين والمحاسبيين حول الدراسات األولية وآليات التنفيذ )كالً فيما يخصه(. وقد حضر 

التدريب 388 استشارياً و134 استشارية.

التنسيق مع السلطات المحلية
في  المستهدفة  المديريات  في  المحلية  السلطات  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 
محافظات إب والحديدة والبيضاء وصنعاء وعدن وأبين وعمران وصعدة، وفي مديرية 
إلى  االجتماعات  وهدفت  السلطات.  هذه  من  71 عضواً  )حضرموت(، حضرها  المكال 
شرح معايير البرنامج والتنسيق المسبق مع السلطات المحلية حول تسهيل تنفيذ المشاريع 

القائمة في المناطق المستهدفة.

التدريب
يعد التدريب ذا أهمية وأثر إيجابي على حياة الفرد لالستمرار في التعلم والتطور واكتساب 
المهنة والذي بدوره يساهم في تحسين الوضع االقتصادي والمعيشي لألسرة والحصول 
على فرص عمل الحقاً في السوق. يقوم البرنامج بتنفيذ نوعين من التدريب: التدريب على 
العمل  التدريب على رأس  الحياتية، حيث يركز  المهارات  العمل، والتدريب على  رأس 
التدريب  أنواعه  الماهرة إلى عمالة ماهرة. ومن  الماهرة وشبه  العمالة غير  على تأهيل 
البناء، وقطع الحجر، والرصف بالحجارة، والتلبيس اإلسمنتي وغيرها، باإلضافة  على 

إلى تشغيل وصيانة األصول التي تم االنتهاء من بنائها. وخالل هذا الربع تم– أثناء تنفيذ 
البرنامج– تدريب 759 عامالً و105 عامالت في محافظات إب والحديدة وتعز  مشاريع 

وحجة وذمار وعدن وعمران، وفي المكال.

التعايش والثقة  القدرات من حيث  بناء  الحياتية على  المهارات  التدريب على  بينما ركز 
1,448 مستفيداً و1,214 مستفيدة في  تم تدريب  الربع  بالنفس وفهم اآلخرين. وخالل هذا 

مشاريع البرنامج في المكال ومحافظتــَْي صنعاء وعدن.

التثقيف الصحي والكوليرا
الصندوق  فروع  جميع  في  الصحي  بالتثقيف  خاصة  توعوية  ورش  بعمل  البرنامج  قام 
وأضرار  المنتشرة  واألمراض  الكوليرا  وباء  من  الوقاية  حول  الوعي  مستوى  لتحسين 
القات والحد من السلوكيات الخاطئة، بما يؤمن لهم بيئة صحية مناسبة. وقد تدرب خالل 

هذا الربع 12,003 مستفيدين و10,661 مستفيدة أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

التوعية بالسالمة المهنية
عقد البرنامج في جميع فروع الصندوق جلسات توعوية بتعليمات السالمة المهنية لـ 1,849 
مستفيداً و582 مستفيدة في المشاريع المستهدفة، وتم توعيتهم بالمخاطر التي يمكن أن تهدد 
صحتهم وطرق الوقاية التي يجب اتباعها لتفادي مثل هذه المخاطر، بما في ذلك االلتزام 

بارتداء أدوات السالمة على رأس العمل أثناء تنفيذ مشاريع البرنامج.

ورش تعريفية لمتعهدي العمال
عقد البرنامج في الحديدة وحجة وصنعاء وعدن وعمران ورشاً تعريفية لمتعهدي العمال 
وإجراءاته  البرنامج  أهداف  وإيضاح  شرح  بغرض  البرنامج  مشاريع  لتنفيذ  المتقدمين 

ومعايير اختيار المستفيدين وآليات التنفيذ، حيث تم تأهيل 356 متعهداً.

واصلت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر تنفيذ أنشطتها المختلفة خالل الربع.

القروض والمنح النقدية ونفقات الدعم الفني والتدريب
التي  المالية  للخدمات  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  أصحاب  وحاجة  لتزايد طلب  نتيجة 
تهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مجال تطوير وتنمية مشاريعهم 
لتحسين ظروفهم المعيشية، فقد قام الصندوق خالل الربع الثالث لعام 2018 بمنح قرض 
دوالراً(   285,715 يعادل  )ما  لاير  مليون   200 بمبلغ  األصغر  للتمويل  االتحاد  لبرنامج 
لتمكينه من االستمرار في تمويل أنشطة عمالئه المنتشرين في عدة فروع بمحافظة أبين 

باإلضافة إلى المكال والشحر وعدن ولحج.

بلغت إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خالل الربع 712.2 مليون لاير )ما يعادل حوالي 
1.5 مليون دوالر( لدعم كل من مشروع توسع الخدمات المالية وغير المالية في مناطق 
استمرارية  أجل  من  وذلك  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  ووكالة  المتكامل  التدخل 
وتأهيل  وتدريب  والسمكي  الزراعي  المجال  ومنتجات  منهجيات  تطوير  في  أعمالهما 

كوادرها لرفع كفاءة أدائهم ولتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء أصول ثابتة وتدريب.

الصغيرة  المشاريع  ألصحاب  الحرب  من  المتضررين  تعويض  مشروع  دعم  تم  كما 
واألصغر وبرنامج ضمان التمويالت كما هو موضح الحقاً بالتفصيل. كما تم خالل الربع 
تحويل الدفعة األخيرة من منحة الدعم الفني لبنك األمل لتطوير منتَجْي التمويل الصغير 

واإلسكان، والتي بلغت 25 ألف دوالر.
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دعم توسع الخدمات المالية وغير المالية في مناطق
)VLSA( التدخل المتكامل 

التدخل  المالية في مناطق  المالية وغير  الخدمات  المشروع على دعم وتوسع  يعمل هذا 
المتكامل في خمس عزل تابعة لكل من محافظات إب، ذمار، عمران، لحج، وحضرموت. 
المشروع ممول ذاتياً من قبل الصندوق االجتماعي وينفذ مباشرة من قبل الصندوق في 
وتنفيذ  مالية  غير  خدمات  توفير  يخص  فيما  المنشآت  تنمية  وكالة  وعبر  معينة  جوانب 
وتمويل  ادخار  مجموعات  تشكيل  المشروع حول  فكرة  تتمحور  استشارية.  أعمال  عدة 
ريفي يصل عددها إلى 120 مجموعة، ويتم وبناء قدرات ومهارات أعضائها في مجاالت 
المشاريع  أصحاب  لتمويل  المالية  مواردها  تعزز  نقدية  منح  صرف  خالل  من  متعددة 
المدرة للدخل من أعضائها. يشمل المشروع أيضاً عدداً من التدخالت في قطاَعْي الصحة 
والزراعة. تم خالل الربع تنفيذ مسح ميداني لتحديد االحتياج، وتدريب 44 استشارياً في 
تشكيل المجموعات، وفي مجاالت التمويل واالدخار، وإجراء دراسة الجدوى االقتصادية 

ة للدخل. للمشاريع الُمِدرَّ

دعم العمالء المتضررين من الحرب )المرحلة 2(
الحرب  تمويل صغير وأصغر متضرر من  تعويض 4,000 عميل  إلى  المشروع  يهدف 
واستعادة أنشطهم والعودة إلى سوق العمل. وتم خالل الربع الثالث تعويض 519 عميالً 

وعميلة من برامج التمويل الصغير واألصغر.

التدريب على اإلقراض الصغير والزراعي
أقامت شركة LFS األلمانية االستشارية في شهر يوليو بالقاهرة )مصر( وبتمويل الحكومة 
الصغير  اإلقراض  دراسة  في  تدريبية  دورة   )KfW( األلماني  التنمية  بنك  عبر  األلمانية 
وجدواه االقتصادية. وحضر الدورة 51 مشاركاً من مؤسسات وبرامج التمويل الصغير 
واألصغر وكذلك من وحدة تنمية المنشآت. كما تم عقدت دورة تدريبية تنشيطية في شهر 
يوليو ذاته شارك فيها ممثلين عن البرامج والمؤسسات، وتمت الدورة عن طريق اإلنترنت 

.)Video conference(

توفير منظومات الطاقة البديلة للبرامج والمؤسسات
تم خالل الربع دعم برامجي حضرموت والضمان بما تبقى من ميزانية المشروع والذي 
شراء  تمويل  من  واألصغر  الصغير  التمويل  جهات  من  عدد  تمكين  هو  منه  الغرض 
المنظومات الشمسية لمقراتها الرئيسة وفروعها. وقد عملت هذه الجهات طوال الربع على 
اإلجراءات التعاقدية لشراء منظومات الطاقة الشمسية، وقام الصندوق بتقديم الدعم الفني 

الالزم إلتمام هذه اإلجراءات بشكل صحيح.

أنشطة المصادقات الميدانية والتدقيق والمراجعة لعمالء
 التمويل األصغر

بهدف ضمان سالمة العمليات الميدانية لدى الجهات العاملة بالتمويل األصغر والتأكد من 
المستهدفة  للفئة  الخدمة  القائمة ووصول  القروض  الصرف في محافظ  إجراءات  صحة 
بشكل سليم فقد قامت فرق من الوحدة خالل الربع بإجراء عدد من المصادقات الميدانية 
نماء والوطنية في مدينة إب،  شملت عينات واسعة من عمالء فروع كل من مؤسستي 

وعمالء مؤسسة نماء بالقاعدة، وكذلك عمالء برنامج حضرموت بفروعه في الوادي.

ضمان  برنامج  في  واإلداري  المالي  للوضع  تقييم  إجراء  الثالث  الربع  خالل  أيضاً  تم 
تقييم مالي وميداني لبرنامج “الريان”  العاصمة، باإلضافة إلى إجراء  بأمانة  التمويالت 

التابع لجمعية النهضة االجتماعية الخيرية.

تطوير األنظمة اآللية والبرمجية وغيرهما
أ( الموقع اإللكتروني للوحدة: تم خالل الربع العمل على إضافة مؤشرات ورسوم بيانية 
متنوعة على النظام، كما تم تطوير آلية إلدخال بيانات تقرير “سيب” في كل من نظام 
متابعة المحفظة والنظام المحاسبي والموارد البشرية إلى موقع وحدة تنمية المنشآت وذلك 
في  التجريبي  التطبيق  وأجري  اإلدخال.  أثناء  أخطاء  وحدوث  اليدوي  اإلدخال  لتفادي 

برنامج آزال للتمويل األصغر.

التطبيقات  وتطوير  البصمة  قراءة  أجهزة  توريد  متابعة  تم  البصمة:  تقنية  إدخال  ب( 
الالزمة التي من شأنها تيسير تسجيل العميل لدى البرامج والمؤسسات للتحقق من هويته 

وذلك تفادياً لإلشكاالت ولتسهيل التحقق من هوية المقترض.

الربع االستمرار في تطوير هذا  تم خالل  الزراعي:  التمويل  لدراسة  ت( تطبيق جوال 
التطبيق على نظام اندرويد، حيث بدأ العمل فيه في الشهر مايو من 2018. من المتوقع 
التمويل بالميدان من تقييم أنشطة العمالء الراغبين في  ن هذا التطبيق أخصائيي  أن يمّكِ
الحصول على تمويل زراعي وتقدير الجدوى االقتصادية باستخدام تلفونه الجوال، مما 

سيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة العمل.

للموقع  البيانات  قاعدة  تحديث  وكالعادة  الربع  خالل  تم  االئتماني:  االستعالم  موقع  ث( 
باإلنترنت. كما تم تطوير آلية البحث عن أسماء العمالء للحصول على نتائج بحث بشكل 
أفضل. تم خالل الربع إجراء 22,803 عملية استعالم من قبل 9 جهات للتمويل الصغير 

واألصغر.

ج( النظام اآللي للموارد البشرية: تم خالل الربع تقديم الدعم الفني باستمرار وتصحيح 
األخطاء بالنظام لدى برامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر. وتم إجراء إضافات 
خاصة بضبط عمليات احتساب بعض المصاريف مثل بدالت السفر والعهد واإلجازات، 

كم تم إضافة شاشات لتقييم الموظفين وأخرى للمهام والمراسالت.

ح( دعم فني في نظام متابعة المحفظة )َمِعين(: تم تطوير عدد من الجوانب الفنية في 
المتعلقة باألنشطة الصغيرة واألصغر   )scoring( للتقييم النظام مثل إضافة شاشات  هذا 
الجوال  التطبيق  مع  الزراعي  التمويل  تقييم  جزئية  ربط  أيضاً  وتم  بالعمالء.  الخاصة 
المتعلق  االعتيادي  الفني  الدعم  تقديم  استمر  فقد  ما سبق،  إلى  باإلضافة  سابقاً.  المذكور 
البيانات وإجراء  بقواعد  المتعلقة  للبرامج والمؤسسات من حيث حل اإلشكاالت  بالنظام 

عمليات الصيانة الدورية.

في  الربع  خالل  المعلومات  تقنية  فريق  جهود  استمرت  المستخدمين:  أدلة  تطوير  خ( 
تصميم دليل مستخدم نظام معين لمتابعة المحفظة والنظام المحاسبي اآللي بحيث يتمكن 

المستخدم من معرفة كل جوانب عمل النظامين ويسهل عليه استخدامهما.

برنامج ضمان التمويالت
يعتبر برنامج ضمان التمويالت أحد البرامج التي أنشأها الصندوق االجتماعي، والوحيد 
الذي يوفر الضمانات الالزمة لتمويل أصحاب المشاريع الصغير واألصغر غير القادرين 
نفقاته  لتغطية  الالزم  الدعم  للبرنامج  الصندوق  قدم  الثالث  الربع  وخالل  توفيرها.  على 
التشغيلية وتدريب وتأهيل كوادره، حيث بلغ إجمالي هذا الدعم   37,950 دوالراً. بلغ عدد 
مليون   5.4 يتجاوز  بإجمالي  كفالة   12 الثالث  الربع  للبرنامج خالل  الصادرة  الضمانات 
لاير، والعدد اإلجمالي لضمانات البرنامج منذ إنشائه وحتى نهاية الربع الثالث 151 كفالة 
تركزت  واألصغر.  الصغير  التمويل  مجاالت  مختلف  شملت  لاير  مليون   58 بإجمالي 
أنشطة البرنامج على تحفيز جهات التمويل الصغير واألصغر على زيادة عدد التمويالت 
المصدرة، ومساعدتها للدخول إلى محافظاٍت ومناطَق جديدةٍ، واستهداف شريحة أكبر من 
العمالء. يسعى البرنامج مع شركائه إلى تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات أصحاب 

ة للدخل. األنشطة الُمِدرَّ

شبكة اليمن للتمويل األصغر 
نفذت الشبكة خالل الربع الثالث من عام 2018 عدد من األنشطة، ونذكر من أهمها ما يلي:

دورة تدريب المدربين )النسخة الرابعة(: تم في شهر سبتمبر عقد دورة تدريبية شملت 11 
متدرباً من البرامج والمؤسسات ليصبحوا مدربين على منهجية مؤسسة التمويل الدولية. 
وأتت الدورة التدريبية ضمن أهداف الشبكة الرامية إلى بناء قدرات العاملين لدى جهات 

التمويل األصغر باليمن ورفع كفاءتهم من خالل التدريب النوعي.

دراسات في القطاع: قامت الشبكة خالل الربع الثالث من 2018م وعبر إحدى الشركات 
االستشارية بإعداد دراسة ميدانية نوعية حول الخدمات المالية بالتلفون السيار. أسفرت 
من  عدد  فيها  شارك  عمل  ورشة  تناولها خالل  تم  وتوصيات  مهمة  نتائج  عن  الدراسة 

الجهات المعنية وأفراد من ذوي العالقة.

مؤشرات تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

المـُـنجـَز المؤشر
)يوليو- سبتمبر 2018(

عدد األعمال المدعومة مصنفة بحسب 
النوع

1,575

1,344المزارعون

223 الصيادون

8عدد العامالت في الرعاية الصحية األولية

 204,116 عدد أيام العمل التي تم إنشاءها
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير واألصغر حتى نهاية شهر يونيو 2018م

منطقة العمل عدد 
الفروع

عدد مسئولي 
القروض

عدد 
الموظفين

FSS OSS

األرقام التراكمية

محفظة 
القروض في 
المخاطرة )%(

قيمة القروض 
المصدره

)مليون ريال(

محفظة 
القروض 
)مليار ريال(

عدد العمالء ) نشطون(

عدد القروض 
المصدره مبالغ البرنامج

القروض
)مليون ريال(

عدد القروض

مدخرون مقترضون

اإلجمالي النساء )%( اإلجمالي

صنعاء، تعز، 
الحديدة، إب

12 62 129 64 77 7,412 87,513 34.93 54 238 238 33 6,400 199
مؤسسة نماء 

للتمويل الصغير 
واألصغر

حضرموت )سيئون، 
تريم، السوم، ساه، 
القطن، شبام، المك، 
الشحر، الحامي، 

المهره، شبوة(

7 37 61 155 176 4,438 32,950 30.37 33 753 5,257 31 6,806 174
برنامج 

حضرموت 
للتمويل األصغر

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

62 71 71 61 67 13,390 25,174 8.60 261 1,921 663,990 6 3,765 174
مصرف الكريمي 
للتمويل األصغر 

اإلسالمي

أمانة العاصمة، 
تعز، إب، القاعدة، 
ذمار، يريم، حجه، 
لحج، الحديدة، 

التربة، دمت، شبام 
كوكبان، باجل، عدن

18 57 144 47 70 9,801 152,021 25.30 51 1,408 26,470 36 13,738 101
المؤسسة 

الوطنية للتمويل 
األصغر

أمانة العاصمة، 
المحويت، عمران، 

ذمار
7 35 80 60 63 4,616 50,939 35.64 39 385 4,615 46 3,499 100 برنامج أزال 

للتمويل األصغر

أمانة العاصمة، 
تعز، الحديدة، عدن، 

اب، حضرموت
14 27 58 91 91 9,776 40,084 8.71 52 945 0 29 3,352 76

برنامج 
التضامن 

للتمويل األصغر

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

6 35 79 38 53 2,948 50,051 17.64 13 383 0 81 3,862 66 برنامج االتحاد 
للتمويل األصغر

أمانة العاصمة، أب، 
تعز، ذمار، المك، 
الحديدة، عدن، 

حجه، عبس

15 25 184 73 73 11,243 129,729 93.93 24 2,278 128,402 38 32,915 25 بنك األمل 
للتمويل األصغر

عدن، البريقة، 
الشيخ، الحج، 

لضالع
5 34 67 47 75 4,313 54,387 76.52 5 685 7,243 66 9,980 20 مؤسسة عدن 

للتمويل األصغر

تعز ) الكمب، حوض 
األشراف، الراهده،  

صينه، القاعدة (
5 21 41 68 90 1,777 60,224 10.75 0 93 0 79 1,546 0

شركة األوائل 
للتمويل األصغر 

تقرير شهر 
ابريل 2015

مناطق مختلفة 21,391 109,187 مشاريع مدرة 
للدخل

151 404 914 91,105 792,259 532 9,481 836,215 85,863 935 اإلجمالي
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عدد المشاريع والتكلفة التقديرية والمستفيدين المتوقعين وفرص 
العمل خالل الربع الثالث 2018 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

مساهمة 
الصندوق 
التقديرية 
)دوالر(

المستفيدون 
اجمالي المباشرون

العمالة 
المؤقتة 
المقدرة اإلجمالي

نسبة 
اإلناث 

)%(

112,765,6392,265,63936,62651109,657البيئة

160,00060,0004409500التدريب

450,09250,092225100168التعليم

455,720,4415,720,44141,25447332,666الزراعة

181,533,5401,533,540580,1995153,037الصحة

الموروث 
3369,958369,9582,2534915,147الثقافي

223,063,7373,060,737181,65451123,525المياه

النقد مقابل 
6827,046827,0465,9855167,578العمل

11014,390,45313,887,453848,63651702,278اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 23 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي

عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خالل الربع 
الثالث 2018 وكلفتها التقديرية )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة 
التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة 
الصندوق 

التقديرية )دوالر(

النسبة 
المئوية 

)%(

4563,690560,69099اب

8982,668982,668100أبين

4315,696315,696100البيضاء

2381,864381,864100الجوف

142,056,3192,056,319100الحديده

2289,500289,500100الضالع

3385,698385,698100المحويت

16,7506,750100المهرة

182,814,0162,814,016100تعز

9915,523915,523100حجة

1117,318117,318100حضرموت

4313,945313,945100ذمار

14911,665911,665100شبوه

7908,380908,380100صعده

4550,600550,600100صنعاء

4626,025626,025100عدن

1125,000125,000100عمران

6963,046963,046100لحج

21,090,600590,60054مارب

أكثر من 
272,15072,150100محافظة

%11014,390,45313,887,45397اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 23 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي للمشاريع المنجزة والتكلفة 
التعاقدية حتى نهاية الربع الثالث 2018 

)حسب القطاع(

 المتعاقد )دوالر(عدد المشاريعالقطاع

39734,723,103البيئة

1,02220,681,179التدريب

4,983626,597,371التعليم

40834,382,549الزراعة

1,18182,316,151الصحة

الموروث 
25444,576,205الثقافي

2,203196,277,795المياه

النقد مقابل 
925161,260,176العمل

الدعم 
63425,702,626المؤسسي

808173,217,478الطرق

المنشآت 
20146,374,048األصغر

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70031,577,730

التدخل 
29118,768,452المتكامل

المنشآت 
3510,284,111الصغيرة

خدمات 
7913,057,786األعمال

14,1211,519,796,757اإلجمالي

العدد التراكمي لجميع المشاريع )المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها( 
والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق التقديرية حتى نهاية الربع 

الثالث 2018 )حسب المحافظة(

عدد المحافظة
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
 المتعاقد )دوالر(التقديرية )دوالر(

1,433196,296,981169,698,280161,355,337اب

35461,879,66851,203,70746,866,972ابين

687,535,0327,300,3277,143,011أرخبيل سقطرى

33237,610,85934,583,99733,804,424البيضاء

16518,797,88218,109,98316,673,904الجوف

1292202,310,548197,931,535180,534,874الحديده

30349,235,78243,910,66238,450,230الضالع

43654,571,33549,761,90447,329,333المحويت

1229,794,5629,308,8068,914,144المهره

1832264,063,900205,119,482196,530,877تعز

1,252166,852,864150,493,146140,306,986حجة

68475,364,87673,068,09566,672,867حضرموت

978124,732,906107,386,381107,163,579ذمار

35037,414,68236,253,86432,975,537شبوه

38556,799,84155,755,53751,320,516صعده

55464,152,28360,347,10457,225,008صنعاء

36150,467,23847,920,98242,524,780عدن

983131,388,901117,674,345109,572,881عمران

744112,836,87091,834,91285,545,751لحج

13914,449,29613,467,42611,713,468مارب

734107,323,974102,166,59295,688,820أمانة العاصمة

38960,981,87239,997,32141,010,490ريمه

1,297150,426,555148,649,252131,754,187أكثر من محافظة

15,1872,055,288,7071,831,943,6421,711,077,977اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 93 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي
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العدد التراكمي لجميع المشاريع )المنجزة وتحت التنفيذ والموافق عليها( والتكلفة التقديرية والتعاقدية ومساهمة الصندوق 
التقديرية والمستفيدين المتوقعين والعمالة المؤقتة المقدرة حتى نهاية الربع الثالث 2018 )حسب القطاع(

عدد القطاع
المشاريع

 التكلفة التقديرية 
)دوالر(

 مساهمة الصندوق 
التقديرية )دوالر(

 المتعاقد 
)دوالر(

المستفيدون المباشرون 
المتوقعون

المستفيدون غير 
 اجمالي العمالة المباشرين المتوقعين

المؤقتة المقدرة
  إناث   ذكور   إناث   ذكور 

46954,021,76448,052,97541,016,7881,740,0761,735,327199,299197,0271,931,348البيئة

1,02427,442,32827,403,72720,777,33599,28360,763449,082480,830403,409التدريب

5,028686,631,147663,922,040633,182,3561,496,1631,271,8011,886,8671,630,25522,919,229التعليم

51057,364,24153,933,20345,016,971236,275210,167395,337352,2971,844,032الزراعة

1,286155,776,540153,427,912130,547,6804,675,5796,824,5671,054,0385,079,5873,610,429الصحة

الموروث 
28354,132,72553,395,56948,991,551222,161195,890150,349110,0602,250,607الثقافي

2,439391,411,678216,439,932216,796,0082,155,2682,172,092169,212150,1579,789,141المياه

النقد مقابل 
1,218222,412,116221,570,033202,095,257878,479860,6741,148,6921,210,77418,149,457العمل

الدعم 
68439,800,63137,481,01633,619,211745,237629,476501,156458,7131,008,561المؤسسي

906194,487,783188,632,956186,447,4762,300,9842,278,396843,899834,6008,939,215الطرق

المنشآت 
21262,093,28961,930,18754,827,62895,836344,383597,4331,449,722196,390األصغر

الفئات ذات 
االحتياجات 

الخاصة
70238,546,30737,792,41132,660,753111,88872,36968,52252,451842,121

التدخل 
29222,421,04319,215,56718,833,824125,491131,428104,076106,063565,339المتكامل

المنشآت 
4915,173,03115,172,03113,567,68022,69025,63785,65966,08236,732الصغيرة

خدمات 
8533,574,08433,574,08432,697,46077,75532,111123,267219,719624,276األعمال

15,1872,055,288,7071,831,943,6421,711,077,97773,110,286اإلجمالي

اإلجمالي يشمل 93 مشروعاً لم يتوفر لها مصدر تمويلي



انقطاع رواتب المعلمين يدفع عبد الوهاب 
لإلبداع في مجال البناء

لتجعل  اليمنيين  معظم  حياة  األسود  ودخانها  الحرب  اقتحمت 
أوضاعهم متشابهة في درجات الفقر والمجاعة. ونال المعلمون 
فرص  وانعدمت  رواتبهم  فانقطعت  المعاناة،  هذه  من  نصيبهم 
بسبب  النفسية  للضغوط  فريسة  أنفسهم  ليجدوا  البديلة،  العمل 
األساسية  الحياة  متطلبات  وتوفير  أسرهم  إعالة  عن  عجزهم 

لهم...

)عزلة  والمربض  المحشاية  قريتـَْي  طريق  مشروع  فجاء 
له الصندوق  البحريين، مديرية ريف إب، محافظة إب( الذي يمّوِ
المعلمين من  االجتماعي، والذي وفّر فرص عمل جيدة لبعض 
علي  الوهاب  عبد  المثالي  المعلم  منهم  وكان  المنطقة،  أبناء 

علوان الذي يعيل ستة من األبناء.

أوضاعه  ليحسن من  المشروع  في  بالعمل  الوهاب  عبد  التحق 
تتغير  ))عندما  القائلة:  الحكمة  من  منطلقاً  الصعبة  المعيشية 
الحياة لتكون أصعب، غيِّر نفسك لتكون أقوى(( منسقاً بين وقت 

تدريسه وعمله في المشروع.

“منذ الوهلة األولي لتنفيذ المشروع وضعت نصب عيني هدفين: 
الغذائية  المتطلبات  من  أسرتي  احتياج  سد  األول  الهدف  كان 
الثاني  وهدفي  ألبنائي،  المدرسية  األدوات  وتوفير  الضرورية 

إذا  البناء  مجال  في  مستقبالً  للعمل  جديدة  مهارة  اكتساب  هو 
بداية  الوهاب  عبد  المعلم  لنا  يصف  هكذا  الحرب”...  استمرت 

مرحلة جديدة من حياته في ظل حرب قاسية.

ماهر(  )غير  عادي  كعامل  بالمشروع  عمله  الوهاب  عبد  بدأ 
مجتهًدا في عمله الذي يخدم منطقته مع التطوع في حل بعض 
المعضالت المجتمعية التي كانت تواجه سير العمل بحكم عالقته 
القوية بالمجتمع. ثم قرر أن يغتنم الفرصة ليحقق هدفه الثاني، 
الكثير من  المعلم  األحجار. وأخذ من  لمعلم قطع  فعمل مساعداً 
اعتماده  ليتم  التثقيب  ماكينة  وصيانة  القطع  أعمال  في  الخبرة 
بعدها كأحد المعلمين الماهرين في هذه المجاالت، وتم رفع أجره 

من 2,500 لاير إلى 3,500 لاير في اليوم.

من  هدفـَيـْه  حقق  قد  الوهاب  عبد  س  المدّرِ يكون  وبذلك 
أنفقه  الذي  المادي  بالعائد  فقد ساعد وأسعد أسرته  المشروع: 
أوالده  تعليم  في  الضرورية وساعده  الغذائية  المواد  في شراء 
المهارات  مكَّنته  كما  وجوههم...  إلى  والفرحة  البسمة  وإعادة 
التي اكتسبها من البحث عن فرصة عمل جديدة في مجال قطع 

األحجار.


