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الإفتتاحية
مع ا�ستمراره يف تنفيذ تدخالته التنموية يف �أكرث من
 13قطاع ًا وبرناجم ًا يف خمتلف مناطق اجلمهورية،
ُ
ال�صندوق االجتماعي للتنمية––منذ بداية �أزمة
عمل
ارتفاع �أ�سعار الغذاء العاملية عام 2008/2007
على �إ�ضافة جماالت جديدة �إىل قائمة تدخُّ الته،
وذلك ملواكبة الواقع وم�ستجداته يف البالد من حيث
ارتفاع معدالت الفقر ،و�صعوبة الو�صول �إىل اخلدمات
الأ�سا�سية التي تعاين �أ�ص ًال من �ضعف و�شحة...

2013

ور�شة عمل لعر�ض نتائج درا�سات تقييمية لتدخالت ال�صندوق
نظم ال�صندوق يف  8يوليو  2013ور�شة عمل لعر�ض عدد من نتائج الدرا�سات التقييمية لتدخالت ال�صندوق يف
جماالت املياه وال�صرف ال�صحي والزراعة املطرية والرثوة احليوانية وبرنامج النقد مقابل العمل ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض التجربة اجلديدة لوحدة املراقبة والتقييم يف جمع البيانات عرب �أجهزة الهاتف النقالة.
ح�ضر الور�شة عدد من املنظمات الأجنبية واجلهات احلكومية ذات العالقة.
مت خالل الور�شة مناق�شة النتائج التقييمية للتدخالت املذكورة ،ومناق�شة �آراء وا�ستف�سارات امل�شاركني ،والرد عليها.
ويف ختام الور�شة� ،أكدت وحدة املراقبة والتقييم �أهمية انعقاد مثل هذه الور�ش لأهميتها يف نقل املعلومات وتبادل
اخلربات مع اجلهات احلكومية ،مما يعود بالفائدة على اجلميع ..بالإ�ضافة �إىل �أهمية تعزيز دور التقييم يف ت�صميم
الربامج وال�سيا�سات مبا يح�سن التدخالت خلدمة الفئات امل�ستهدفة ب�صورة �أف�ضل.

ُ
توجهاته اجلديدة هذا العام من
ويج�س ُد
ال�صندوق ُّ
ِّ
خالل البدء يف تنفيذ م�شاري َع حمدَّد ٍة بغر�ض ح�صول
الفئات امل�ستهدفة من تدخُّ الته على اخلدمات ،وبالذات
يَ ْ
جمال ال�صحة والتغذية ملا لهما من �أهمية على
يف
احلياة املبا�شرة للنا�س ،وخ�صو�ص ًا يف املناطق الأكرث
فقر ًا والأ�شد حرمان ًا...
ُ
العمل بربنامج الق�سائم
ففي قطاع ال�صحة ،بد�أ
ُ
يهدف ب�صورة
ال�صحية للأمومة والطفولة ،والذي
رئي�سية �إىل ت�أمني ح�صول الن�ساء يف املناطق
امل�ستهدفة––وب�صورة منتظمة––على خدمات ذات
جودة للرعاية �أثناء احلمل وبعد الوالدة.
�أما يف جانب التغذية ،حيث تدل م�ؤ�شرات امل�سوحات
الوطنية وتقارير املنظمات العاملية �إىل �أن معدالت �سوء
التغذية لدى �أطفال اليمن ُت َع ُّد من الأعلى يف العامل،
فقد �أدرج ال�صندوق هذا املجال �ضمن تدخالته يف �إطار
ُ
ال�صندوق
ا�ستجابته ملا بعد �أحداث  .2011فقد �شرع
ُ
يف تنفيذ م�شروعني :ال ُ
يهدف �إىل رفع م�ستوى
أول
الوعي لدى الأمهات والآباء يف طرق تغذية الأطفال،
بينما ُ
يهدف امل�شرو ُع الثاين �إىل تقدمي خدمات الإحالة
للأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية وربطهم
باخلدمات املتوفرة .و�سيقدِّ ُم �أح ُد هذه امل�شاريع �أي�ض ًا
احلافزَ املايل للأ�سر الأكرث فقر ًا ،والتي �س ُت�ستهدَ ف
ُ
وي�ستهدف هذا الربنامج––يف
من خدمات التوعية.
البدء––حمافظة احلديدة التي ُت َع ُّد م�ؤ�شراتُها هي
الأعلى من حيث �سوء تغذية الأطفال يف اليمن.
�إنَّ َط ْر َق هذه الأبواب اجلديدة من التدخالت من
ِق َبل ال�صندوق ينب ُع من حر�صه على تو�سيع مدى عمله
و�أن�شطته يف �إطار برنامج الأ�شغال كثيفة العمالة الذي
ُ
يهدف �إىل توفري فر�ص عمل  ,والتخفيف من تدنيِّ
الأمن الغذائي يف املناطق املُ�ستهدَ َفة ،وتعزيز دور
ال�صندوق يف احلماية االجتماعية ك�أحد �أهم برامج
�شبكة الأمان االجتماعي.

�شمل تقييم الأثر برنامج الأ�شغال كثيفة العمالة  ,والذي بني حدوث �أثر �إيجابي

�سفرية اململكة املتحدة واملدير القطري ملكتب وزارة التنمية
م�شروع نْي لل�صندوق االجتماعي
الربيطانية يزوران
َ
قامت �سعادة �سفرية اململكة املتحدة ،جني ماريوت ،و�سعادة املدير القطري لوزارة التنمية الربيطانية ()DFID
يف اليمن� ،إ َّما دونيلي ،يف� 24سبتمرب  2013بزيارة �إىل بع�ض امل�شاريع التي ينفذها ال�صندوق االجتماعي للتنمية يف
�أمانة العا�صمة يف �إطار تنفيذ مهام املرحلة الرابعة من عمليات ال�صندوق ( .)2011–2015فقد متت زيارة مدر�سة
"�أبو احل�سن الهمداين" ،حيث نوق�شت �أو�ضا ُع املدر�سة ،واحتياجات املدر�سني والطالب ،ومت القيام بجولة للتع ُّرف
على املدر�سة والف�صول الدرا�سية ،وتفقد �أو�ضاع الطالب ،واحلديث معهم حول �آرائهم يف �سري العملية التعليمية يف
املدر�سة ،وم�ستوى تعليمهم وطموحاتهم .كما مت زيارة مركز مرنع طلحة ،حيث ُقدِّ م ٌ
عر�ض تو�ضيحي يتحدث عن
املركز و�أهدافه ومنتجاته ...وقامت ال�سفرية واملدير القطري بجولة تفقدية لأق�سام املركز ،والتع ُّرف على منتجاته.
وقد التقى الأخ /عبد اهلل علي الديلمي ،املدير التنفيذي لل�صندوق ،بال�سفرية واملدير القطري ،حيث جرى بحث
�سري عملية تنفيذ املرحلة الرابعة ،وما مت �إجنازه حتى الآن .و�أ�شاد الأخ املدير التنفيذي بدعم حكومة اململكة املتحدة
لل�صندوق االجتماعي مل�ساعدته على متويل امل�شاريع التنموية التي ينفذها يف كافة �أرجاء اجلمهورية.
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�أخبار الوحدات
التعليم
متت املوافقة – خالل الربع – على  31م�شروع ًا بكلفة تقديرية تبل ُغ حوايل  7.7مليون املحا�سبية واملالية ،و�شئون املوظفني ،وال�سكرتارية ،والتوثيق ،والعالقات العامة.
دوالر ،ي�ستفي ُد منها ا�ستفاد ًة مبا�شرة � 20,500شخ�ص (  %72.5منهم من الإناث) ،برنامج اجلودة التعليمية (رعاية املوهوبني)
وتتولد عنها فر�ص عمل م�ؤقتة تبل ُغ نحو � 195ألف يوم عمل .وبدلك ،ي�صل العد ُد الإجمايل ُعقِدَ تْ ور�شة ت�شاورية ملدة يومني خالل �شهر يوليو  2013حول "تطوير ر�ؤية و�سيا�سة
تقارب ومعايري اجلودة التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم"� ،شارك فيها كافة املانحني واملمولني
الرتا ُكمي مل�شاريع القطاع (–1997نهاية �سبتمرب � )2013إىل  5,298بكلفة تقديرية ُ
 761.5مليون دوالر ،و�أعداد امل�ستفيدين املبا�شرين من هده امل�شروعات �أكرث من  2.8مليون والقطاعات املختلفة يف الوزارة .كما مت تدريب ُ 37م�شارِك ًا من الإدارة العامة للجودة
وتنجم عنها �أك ُرث من  25مليون يوم عمل.
�شخ�ص ( % 46من الإناث)،
واالعتماد املدر�سي بالوزارة و�ضباط التعليم ومنظمة رعاية الأطفال ،وذلك حول م�شاركة
ُ
الأطفال يف ر�ؤية جودة التعليم.
برنامج حمو الأمية وتعليم الكبار
مت �أوائل �شهر يوليو  2013تدريب  23من كوادر جهاز حمو الأمية وتعليم الكبار يف ال�شئون

جودة التعليم
م� ُ
ؤ�شرات قطاع التعليم
امل�ؤ�شر
عدد الف�صول التي مت بنا�ؤها �أو �إعادة ت�أهيلها

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة ()2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

9,000

4,582

ُ
ال�صندوق ،وذلك بح�سب الفئات التالية
عدد التالميذ امل�ستفيدين من مدار�س التعليم الأ�سا�س التي دعمها
ذكور

201,600

89,368

�إناث

158,400

80,304

5,000

3,813

الأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة
عدد املد ِّر�سني واملد ِّر�سات الذين َد َّربهم ال�صندوق بح�سب النوع االجتماعي
ذكور

100

62

�إناث

100

1,396

ُ
ال�صندوق بح�سب النوع االجتماعي
عدد الكوادر التعليمية التي َد َّربها
ذكور

782

256

�إناث

600

364
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املوروث الثقايف
ُ
تقارب  1.3مليون دوالرَ ،و ُيتو َّق ُع
ال�صندوق  3م�شاري َع خالل الربع بكلفة تقديرية
َط َّو َر
ُ
ُ
ُ
ُ
�أنْ تتولدَ عنها ف َر ُ�ص عمل م�ؤقتة تبلغ حوايل � 36ألف يوم عمل .وبذلك ،ي�صل العد ُد
الرتاكمي الإجمايل مل�شاريع القطاع �إىل  285بكلفة تقديرية تتجاو ُز  62.5مليون دوالر،
ُّ
تتولد عنها قرابة  2.5مليون يوم عمل.

كما توا�صلت وترية جتهيز مكونات ال�سقف العازل للمطر من �أخ�شاب و�أ�صابع وغريه،
متهيد ًا لإعادة بنا ِء وتركيب ال�سقف.

ترميم م�سجد الأ�شاعر (زبيد/احلديدة) املرحلة الثانية

تتوا�ص ُل � ُ
أعمال الرتميم لبع�ض جدران وواجهات اجلامع ،مبا يف ذلك بع�ض بواباته .كما
ترميم م�سجد ومدر�سة الأ�شرفية (تعز)
تتوا�صل �أعمال الرتميم الدقيق للر�سومات اجلدارية امللونة والزخارف اجل�صية والأخ�شاب ت�ستم ُّر � ُ
أعمال بنا ِء وجتهيز وت�شطيب املرافق ال�صحية اجلديدة للجامع من حمامات
وموا�ضئ .وقد َّمت االنتها ُء من بنا ِء خزان املاء اخلا�ص باجلامع ،وبد�أ ُ
ربط �شبكة ال�صرف
جنزت مرحلة التنظيف امليكانيكي للنقو�ش
الأثرية والأحجار بوترية عالية ،حيث أُ� ِ
والزخارف امللونة للأ�ضرحة والبهو بالكامل ،ونحو  %90من �أعمال التنظيف الكيميائي ال�صحي باملجاري العامة.
والتثبيت والتقوية .كما َّمت االنتها ُء من �أعمال التنظيف والتثبيت يف القبة املتو�سطة،
وبد�أت عملية �إعادة "الروت�شة" يف قاعة ال�صالة مع ترميم �أجزاء من الأخ�شاب الأثرية
لأك�شاك الأ�ضرحة والبوابة الغربية� ،إىل جانب ترميم الأحجار والنقو�ش احلجرية يف
�أجزاء من البوابة اجلنوبية للمبنى ،وذلك بوا�سطة الفريق املحلي وبدعم و�إ�شراف فني
�إيطايل .كما َّمت �أي�ض ًا � ُ
إنزال ممار�سات لتوريد �أجهزة الإنارة ,ونظام ال�صوتيات ,ومولد
ُ
يتم التحليل والإر�سا ُء يف �أكتوبر .)2013
الكهرباء(على �أنْ َّ

م�شروع �إعداد مناهج احلفاظ على الرتاث املعماري

مت التوقيع على مذكرة التفاهم بني ٍّ
كل من اجلهات الوطنية املعنية ممثل ًة بوزارة التعليم
العايل والبحث العلمي (كجهة ُم ْ�ش ِر َفة على التعليم اجلامعي) ووزارة الثقافة (كجهة
ومن�سقة) ومنظمة
معنية يف جمال احلفاظ) وال�صندوق االجتماعي للتنمية (كجهة داعمة ِّ
الآيكروم ( ICCROMاملجل�س الدويل ل�صون املمتلكات الثقافية) /برنامج �آثار .كما
ُو ِّق َع ْت االتفاقية الثنائية لتمويل امل�شروع بني كل من ال�صندوق االجتماعي واملنظمة /برنامج
�آثار.

ترميم اجلامع الكبري (�صنعاء)

توا�صلت ،خالل الربعُ � ،
أعمال الرتميم اجلارية يف امل�شروع ،حيث جرى الرتكي ُز على افتتاح
ْ
املواقع التي ا�ستوفيت فيها ال ُ
أعمال ،واملتمثلة يف �أعمال ترميم ال�سقوف اخل�شبية واملعاجلات
الإن�شائية للجدران والعقود والتيجان والأعمدة .وقد روعي احلفاظ على طابع كل عن�صر
�أثري بح�سب طبيعته الأ�صلية ،ومبا ين�سجم مع املعايري الدولية اخلا�صة باحلفاظ ،ومبا
يُظهِ ر ال ِق َي َم الفنية واجلمالية والتاريخية لهذه العنا�صر ويحافظ على �أ�صالتها .ومت يف 9
يوليو  2013افتتاح هذه الأجزاء بح�ضور امل�سئولني املعنيني واملهتمني والعاملني يف امل�شروع.

ترميم اجلامع الكبري (�شبام /كوكبان)

ُ
تتوا�صل � ُ
أعمال توثيق امل�صندقات اخل�شبية معماري ًا و�إن�شائي ًا ،كما يتوا�ص ُل ُ
تنفيذ �أعمال
الرتميم الإن�شائي للأخ�شاب املزخرفة املت�آكلة واملخزَّنة يف م�ستودع اجلامع والور�شة.
جنز ترمي ُمها
كما مت االنتهاء من �إعادة العوار�ض واجل�سور اخل�شبية املزخرفة––التي �أُ ِ
�إن�شائي ًا––�إىل �أماكنها الأ�صلية يف الرواق ال�شرقي بح�سب خمططات التوثيق املُ َعدَّة �سلف ًا،

ترميم جامع الأ�شرفية  -تعز

م� ُ
ؤ�شرات قطاع املوروث الثقايف
امل�ؤ�شر
الب َّنا�ؤون ا َمل َهرة الذين مت تدريبهم �أو اكت�سبوا مهارات
الكواد ُر الذين مت تدريبهم او اكت�سبوا مهارات (مهند�سون
متخ�ص�صون يف الآثار ،مهند�سون)
معماريون،
ِّ
املواق ُع واملعا ُمل الأثرية التي مت توثيقها واملحافظة عليها

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة () 2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

510

328

190

176

50

28
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التدريب والدعم امل�ؤ�س�سي
ُ
قطاع ْي التدريب والدعم امل�ؤ�س�سي �إىل تقدمي اخلدمات من خالل
تهدف التدخالتُ يف َ
التدريب وبناء القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية ل�شركاء ال�صندوق من اال�ست�شاريني ،واللجان
املجتمعية ،و�صغار املقاولني ،والفنيني ،وال�سلطات املحلية ،واملنظمات غري احلكومية،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ...الخ ،والذين ترتبط �أن�شطتهم بالتخفيف من الفقر والتنمية
املحلية.
يف قطاع التدريب ،متت املوافقة على  14م�شروع ًا بكلفة تقديرية تتجاو ُز � 458ألف دوالر،
ي�ستفي ُد منها مبا�شر ًة �أكرث من� 4,411شخ�ص ( %42منهم من الإناث) .وبذلك ،ي�ص ُل
تقارب 30.3
العد ُد الإجمايل الرتاكمي مل�شاريع القطاع �إىل 1,101م�شروع بكلفة تقديرية
ُ
مليون دوالر ،ي�ستفي ُد منها ا�ستفادة مبا�شرة حوايل � 205آالف �شخ�ص ( %40من الإناث).
تقارب � 613ألف دوالر،
ويف قطاع الدعم امل�ؤ�س�سيُ ،وو ِفقَ على  9م�شاريع بكلفة تقديرية
ُ
ي�ستفيد منها مبا�شر ًة قرابة �15,857شخ�ص ًا ( %51من الإناث) .وبذلك ،ي�ص ُل العد ُد
الإجمايل الرتاكمي مل�شاريع القطاع �إىل  661م�شروع ًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو  29.5مليون
دوالر ،ي�ستفي ُد منها ا�ستفادة مبا�شرة حوايل � 687ألف �شخ�ص ( %47من الإناث).

�سلطة حملية

مت تدريب  30من موظفي ديوان مديرية َحجر مبحافظة ح�ضرموت ،وتنفيذ ور�شة عمل
للإعداد لتنفيذ التحليل امل�ؤ�س�سي يف عدد من مديريات حمافظتي احلديدة ورمية ،وكذا
تنفيذ دورة تدريبية لال�ست�شاريني املكلفني بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�سح امليداين لل�سلطة
املحلية يف �إدارة النفقات العامة يف  299مديرية �ضمن  19حمافظة ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
املرحلة الأوىل من امل�سح امليداين لل�سلطة املحلية يف املديريات واملحافظات امل�شار �إليها
�أعاله .كما ا�ستكمل ال�صندوق �إجراءات توريد الأجهزة واملعدات لكل من ديوان مديريتي
بالد الطعام وك�سمة مبحافظة رمية وديوان حمافظة �صعدة.

قطاع خا�ص (�أفراد)

الفرعي ت� َ
ُ
أهيل  102ا�ست�شاري/ة (من �ضمنهم
ت�ستهدف هذا القطا َع
�شملت الأن�شطة التي
ْ
َّ
ً
 40من الإناث) يف فرع عدن ،وذلك يف جمال البحث ال�سريع بامل�شاركة ،ف�ضال عن 25
ا�ست�شاري ًا مت ت�أهيلهم يف فرع ذمار يف جمال التعاقدات املجتمعية.

برنامج التمكني للتنمية املحلية

منظمات غري حكومية
مت خالل الربع ،بوا�سطة فروع ال�صندوق ،حتفيز املبادرات الذاتية وت�شكيل جمال�س تعاون
َ
نفذ فرع ال�صندوق يف ذمار برناجم ًا تدريبي ًا،
ا�ستهدف � 45شخ�ص ًا (منهم  36من الإناث) القرى يف عدد من مديريات حمافظات حلج وتعز واملحويت ..وكذا حتليل الو�ضع التنموي
من  5جمعيات يف ذمار والبي�ضاء..
لعدد من عزل مديريات حمافظة تعز وحجة وذمار واحلديدة .ويف جمال التدريب ،مت
تدريب الأطر املجتمعية يف جمال التنمية احل�سا�سة للنزاعات يف بع�ض مديريات حمافظت َْي
احلديدة وذمار ،وكذا التدريب يف جمال املهام والوظائف الإدارية ملديريات تابعة ملحافظة
املجتمعات املحلية
حجة  ،وور�شة تبادل خربات بني من�سقي عزل مديرية اجلعفرية (حمافظة رمية) ،وتدريب
مت ت�شكيل وتدريب  18جلنة مل�شاريع الطرق واملياه التابعة لفرع عدن ،ي�ستفي ُد منها 77
يف املفاهيم التنموية واملبادرات الذاتية للجان التنموية يف مديرية ثال (عمران) .وت�ضمنت
�شخ�ص ًا (منهم  23من الإناث)..
جممل التدخالت النزول امليداين والتدريب والدرا�سات .وبلغ �إجمايل املخرجات 4,697
فرد ًا ( منهم  2,130من الإناث).

برنامج روافد  -ح�ضرموت
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به  www.rawfd-sfd.comوكذا على �صفحة الربنامج يف الفي�س بوك (ملتقى
طلبة جامعيون (برنامج روافد)
�شملت الأن�شطة خالل الربع تدريب � 93شخ�ص ًا ( 61من الإناث) من ال�شباب اخلريجني �شباب روافد التنموي).
اجلامعيني الريفيني من �أبناء حمافظة البي�ضاء ،ومتابعة  28مبادرة ذاتية �شبابية مت منظمات حكومية
تنفيذها يف عدة مديريات يف حجة وذمار واحلديدة وال�ضالع وتعز) ...هذا �إىل جانب �شملت الأن�شطة زيارة لنائب وزير الإدارة املحلية ملقر ال�صندوق يف � 23سبتمرب  ،2013حيث
�إجراء مزيد من التنقيح للمادة التدريبية ودليل املدرب اخلا�صني بربنامج روافد ،وكذا مت توقيع حم�ضر اتفاق مع املدير التنفيذي لل�صندوق ،يتعلق مب�شروع "م�ساندة وزارة الإدارة
ت�صميم �آلية معينة تو�ضح كيفية تنفيذ التدريب يف جمال التنمية احل�سا�سة للنزاعات ،املحلية لتنفيذ الأن�شطة ذات الأولوية يف جمال دعم الالمركزية والتنمية املحلية" .كما مت
و�إدراجها �ضمن دليل املدرب اخلا�ص باملفاهيم والق�ضايا التنموية الأ�سا�سية (يف �إطار يف �إطار نف�س امل�شروع الرتتيب لإنزال ممار�ستني لتوفري التجهيزات الالزمة املتعلقة بت�سيري
برنامج روافد) ،وعر�ض كل ما يتم �إجنازه يف الربنامج على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص عمل امل�شروع.

م� ُ
ؤ�شرات التدريب والدعم امل�ؤ�س�سي
امل�ؤ�شر

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة ()2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

عدد املتطوعني ال�شباب الذين مت تدريبهم بح�سب النوع االجتماعي
ذكور

2,500

321

�إناث

1,500

292

عدد جمال�س القرى التي مت ت�شكيلها وتدريبها

1,500

2,486

-

3,125

1,000

2,940

ُ
ال�صندوق
املنظماتُ غري احلكومية التي دعمها

90

36

ُ
ال�صندوق
اجلهاتُ احلكومية التي دعمها

40

9

ُ
ال�صندوق
ال�سلطاتُ املحلية التي دعمها

90

20

2,500

1,059

�أع�ضا ُء ال�سلطة املحلية الذين ُد ِّربوا
�أفراد  /ا�ست�شاريون  /مقاولون � /آخرون ،مت تدريبهم

ُ
ال�صندوق
املنظماتُ املجتمعية التي دعمها

ال�صحةواحلماية الإجتماعية
ي�شمل ُ
ُ
قطاع ْي ال�صحة واحلماية االجتماعية.
ن�شاط الوحدة َ

قطاع ال�صحة

تقارب  1.7مليون
بلغ عدد امل�شاريع املوافق عليها خالل الربع  17م�شروع ًا بكلفة تقديرية
ُ
ُ
دوالر .وبهذا ،يكونُ العد ُد الإجمايل الرتا ُكمي للم�شاريع  1,222بتكلفة تقديرية تتجاوز 100
مليون دوالر ،ي�ستفي ُد منها ا�ستفادة مبا�شرة حوايل  8ماليني �شخ�ص ( %64منهم من
الإناث).

تعزيز ال�شراكة

زيادة الو�صول �إىل مرافق الرعاية ال�صحية الأولية

يهدف هذا املكون �إىل زيادة التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية الأولية من خالل �إعادة
ت�أهيل الوحدات واملراكز ال�صحية القائمة ،وبناء مرافق دائمة بد ًال عن امل�ؤقتة ،وجتهيزها
وت�أثيثها� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�شكيل وتدريب اللجان ال�صحية.
ومت ،خالل الربع� ،إجناز بناء وجتهيز وت�أثيث مركز النظري ال�صحي (مبحافظة �صعدة)
و 4وحدات �صحية (يف حمافظات حجة وعمران و�صعدة) ،ومركزين �صحيني (�إب)،
وكذا �إجناز م�شروع لتزويد ثالثة مراكز �صحية ب�أجهزة موجات فوق �صوتية (تعز).
ويجري حالي ًا العم ُل يف تنفيذ  23وحدة �صحية و 9مراكز �صحية ..ف�ض ً
ال عن تنفيذ 3
مراكز تدريبية ،وخمزن للأدوية الأ�سا�سية ،وت�أثيث مكتب �صحة .كما مت ا�ستالم الأعمال
املدنية يف مركز �صحي ووحدة �صحية وم�ست�شفى ،وور�شة ل�صيانة املعدات الطبية ،وذلك
يف حمافظات رمية واحلديدة وحلج ...وكذا ا�ستالم التجهيزات الطبية والأثاث اخلا�ص
مب�ست�شفى الوزيرة (�إب) ،وتوريد املعدات الكهربائية وامليكانيكية ملبنى ور�شة ال�صيانة
مبكتب ال�صحة (تعز) وتوريد وتركيب حتويلة املكتب وتوريد الأجهزة الطبية ملبنى الإمداد
الدوائي التابع للمكتب.

يف م�سعى ال�صندوق االجتماعي للتنمية �إىل تعزيز ال�شراكة مع وزارة ال�صحة العامة وال�سكان
وبقية ال�شركاءَّ ،مت يف مدينتـَ ْي تعز واملكال عقد ور�شتـَ ْي عمل حول تطوير �إ�سرتاتيجية املوارد
ُ
ال�صندوق االجتماعي يف اجتماعني عقدهما البنك الدويل
الب�شرية ال�صحية .كما �شارك
يف اليمن والأردن بح�ضور جمموعة من ال�شركاء ووزارة ال�صحة العامة وال�سكان ،حث
متت مناق�شة الق�سائم ال�صحية للأمومة والطفولة ،وكذلك يف ور�شة عمل ُع ِقدت ملناق�شة
تقرير تقييم م�شاريع منحة الإحتاد الأوربي �/صحة  2بح�ضور جمموعة من املنظمات غري زيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية
احلكومية .وقام �ضباط ال�صحة يف فروع ال�صندوق باملحافظات مبناق�شة م�شاريع خطة يهدف هذا املكون �إىل ت�أهيل كوادر �صحية و�سطية ،يتم اختيارها من �أبناء املناطق
 2014مع مدراء عموم مكاتب ال�صحة يف هذه املحافظات.
النائية واملحرومة الواقعة يف �إطار الزمام ال�سكاين للمرافق ال�صحية بها ،بهدف �إي�صال
اخلدمات ال�صحية لهذه املناطق ،و�ضمان ا�ستمرار هذه اخلدمات.
وقد مت االنتهاء من تنفيذ م�شروع لت�أهيل ممر�ضات ،وم�شروع �آخر لت�أهيل فنيي خمتربات
البناء امل�ؤ�س�سي
مت تنفيذ م�شروع دعم تطوير �إ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية ال�صحية ،ب�إ�شراف وزارة (�صعدة) ،والعم ُل جا ٍر يف تنفيذ م�شروع لت�أهيل كواد َر �صحي ٍة يف تخ�ص�ص فني متري�ض
ال�صحة (قطاع التخطيط) ،وكذا تطوير م�شروع لت�أ�سي�س برنامج الق�سائم ال�صحية للمرافق ال�صحية (تعز) ،وكذا م�شروعني لت�أهيل طالبات يف تخ�ص�ص فني متري�ض
للأمومة والطفولة ،ومراجعة وحتديث دليل املديرية ال�صحية يف �إطار م�شروع تعزيز (عمران) .ومت كذلك توقيع عقد خدمات ا�ست�شارية مع معهد الوحدة للعلوم الطبية
املديريات ال�صحية (املرحلة الأوىل) ،ف�ض ًال عن تنفيذ درا�سة �أولية لربنامج اخلارطة لت�أهيل  20طالبة يف تخ�ص�ص م�ساعد طبي (حجة) ،ف�ض ًال عن حتليل ممار�سة ت�أهيل
فنيي خمتربات للمرافق ال�صحية (م�أرب) ،وحتليل ممار�ستني لت�أهيل  80طالب ًا وطالبة يف
ال�صحية بوزارة ال�صحة يف �إطار م�شروع تطوير اخلارطة ال�صحية (املرحلة الأوىل).
تخ�ص�ص م�ساعد طبي (البي�ضاء وذمار).
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ال�صندوق االجتماعي للتنمية

حت�سني خدمات مقدمي الرعاية ال�صحية الأولية

يهدف هذا املكون �إىل تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية من خالل التدريب �أثناء
اخلدمة.
الرعاية التكاملية ل�صحة الطفل :مت �إجناز عدة دورات تدريبية ا�ستهدفت حوايل  355من الكوادر
ال�صحية العاملة يف املرافق ال�صحية مبحافظات حجة والبي�ضاء وتعز واحلديدة ورمية.
العالج الطبيعي :مت االنتهاء من ت�أهيل  11ممر�ض ًا وممر�ضة من مديريتـَ ْي ترمي و�سيئون (ح�ضرموت) يف
تخ�ص�ص العالج الطبيعي ،والذي ا�ستم َّر ملدة ع�شرة �أ�شهر.
جودة اخلدمات ال�صحية :مت االنتهاء من تنفيذ دورة تدريبية يف برنامج حت�سني اجلودة لثمانية من الكوادر
ال�صحية من حمافظات ح�ضرموت و�شبوة واملهرة.
التثقيف والتوعية ال�صحية :مت تنفيذ دورتني لتدريب عدد من الكوادر ال�صحية العاملة يف املرافق ال�صحية
يف حمافظة عمران ...بينما يجرى حالي ًا الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية يف التثقيف ال�صحي للعاملني يف
ُ
ت�ستهدف  22من الكوادر الطبية وال�صحية يف  6مديريات من حمافظة �صعدة.
الرعاية ال�صحية الأولية،

ال�صحة الإجنابية

خف�ض وفيات الأمهات واملواليد�ُ :ص َّم َم هذا املكونُ لتو�سيع وحت�سني خدمات ال�صحة الإجنابية من خالل
بناء وجتهيز �أق�سام الطوارئ التوليدية الأ�سا�سية وال�شاملة ،ومراكز الأمومة والطفولة ،وجتهيز �أق�سام
ا ُ
خلدَّج وحديثي الوالدة.
ويف �إطار م�شاريع الطوارئ التوليدية الأ�سا�سية وال�شاملة ،ومراكز الأمومة امل�أمونة ،مت االنتهاء من الأعمال
املدنية وا�ستالم التوريدات وت�سليم م�شروع ،و�إعالن وتر�سية مناق�صات ...وذلك يف حمافظات حجة وتعز
وحلج واحلديدة وعمران وذمار و�أمانة العا�صمة وتعز .ويجري العمل يف تنفيذ م�شروع ت�أهيل  20قابلة فنية

(عمران) ،كما ُط ِّو َر م�شرو ٌع لت�أهيل قابالت جمتمع من العامالت باملعهد ال�صحي وامل�ست�شفيات الرئي�سية
�إىل قابالت فنيات (تعز).
حت�سني اخلدمات ال�صحية املقدمة للأمهات :يركز هذا املكون على التدريب قبل و�أثناء اخلدمة لقابالت
املجتمع ،ويهدف �إىل حت�سني الرعاية ال�صحية الأولية للأمهات واملواليد.
وقد مت تنفيذ و�إجناز العديد من الدورات التدريبية لقابالت جمتمع من عدة مديريات يف حمافظات �إب
وح�ضرموت وعمران واحلديدة وتعز وذمار والبي�ضاء واجلوف واملحويت.

التعليم ال�صحي الو�سطي

يهدف هذا املكون �إىل تعزيز البنية التحتية للمعاهد ال�صحية وبناء قدرات العاملني فيها.
وقد مت خالل الربع الثالث �إجناز م�شروع تو�سعة املعهد ال�صحي (فرع �صعدة) ،وكذا االنتهاء من الأعمال
املدنية ملركز تدريب القابالت واملمر�ضات يف املعهد ال�صحي (عدن).

ال�صحة النف�سية

مت تنفيذ درا�سة تقييمية خلدمات ال�صحة النف�سية يف  5م�ست�شفيات عامة يف �أمانة العا�صمة ،وا�ستكمال
توريد �آلة الت�صوير و�أجهزة احلا�سوب وتركيب �شبكة البيانات ملركز الإر�شاد النف�سي (جامعة ذمار) .كما
ُ
ال�صندوق  4م�شاريع لتدريب كواد َر �صحية من املرافق ال�صحية مبحافظات ذمار و�صعدة وعمران
�أجن َز
واحلديدة .ويف جمال تعزيز ال�صحة النف�سية املدر�سية ،مت تزويد غرف الأخ�صائيني االجتماعيني
بالأثاث والكمبيوترات ،وتنفيذ دورتني تدريبيتني للأخ�صائيني االجتماعيني واملدراء ،وتنفيذ م�شاريع
مدار�س مبحافظات �إب وحجة ورمية واحلديدة.
لتعزيز ال�صحة النف�سية ..وذلك يف
َ

التدريب ال�صحي-عمران
م� ُ
ؤ�شرات قطاع ال�صحة
امل�ؤ�شر

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة )(2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

ُ
ُ
ال�صندوق بح�سب النوع االجتماعي
الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية :عدد الكوادر ال�صحية التي َد َّربها
ذكور
�إناث
عد ُد املرافق ال�صحية التي مت بنا�ؤها �أو �أعيد ت�أهيلها �أو جرى جتهيزها

1,450

910

1,450

2,115

800

93
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قطاع احلماية االجتماعية
ُ
يو�صل العد َد
تقارب � 80ألف دوالر ،مما
متت املوافقة – خالل الربع – على  5م�شاريع بكلفة تقديرية
ُ
الإجمايل الرتا ُكمي مل�شاريع القطاع (–1997نهاية �سبتمرب � )2013إىل  717م�شروع ًا بكلفة تقديرية
تقارب  37.7مليون دوالر ،و�أعداد امل�ستفيدين املبا�شرين من هذه امل�شروعات قرابة � 185ألف �شخ�ص
ُ
( %39من الإناث) ،وتتولد عنها حوايل � 849ألف يوم عمل.

برنامج الرتبية ال�شاملة والتعليم اخلا�ص :متت املوافقة على ثالثة م�شاريع يف هذا الربنامج،
منها م�شروع لدعم الرتبية ال�شاملة ا�ستهدف تعزيز دمج الطالب الأطفال ذوي الإعاقة يف مدينة
حجة مبحافظة حجة من خالل دعم تدريب  20معلم ًا حول �إعداد الو�سائل التعليمية و�أ�ساليب تعليم
ال�صم و�أ�سا�سيات تكييف املنهاج بلغة الإ�شارة التعليمية مع التطبيق امليداين ،وكذلك دعم تنفيذ
حمالت توعية ب�أهمية الدمج التعليمي واحلقوق اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وهدف امل�شروعان الآخران �إىل تعزيز خدمات الرتبية اخلا�صة التي تقدمها اجلمعيات العاملة مع
الإعاقة ومراكز الرتبية اخلا�صة  ,ا�ستهدفت تدريب  55معلم ًا من جمعية ال�سعيدة لرعاية وت�أهيل
الفتيات ال�صم ومركز الأمل للتوحد مبحافظة تعز حول الإر�شاد الأ�سري  ,التوا�صل والت�آزر احل�سي,
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التعلم باللعب ,لغة الإ�شارة ,والأنظمة الإدارية واملحا�سبية ,وكذا تزويد اجلمعيتني بالو�سائل
والأدوات التعليمة والإدارية الالزمة ,ف�ض ًال عن التوعية للتعريف بالتوحد يف  3جتمعات �سكانية..
احلماية:يهدف الربنامج �إىل حت�سني خدمات �إ�صالحية ال�سجون ومراكز الرعاية االجتماعية
وحت�سني اخلدمات للفئات الأوىل بالرعاية و تطوير خدمات مراكز الطفولة الآمنة ودعم ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والربامج املوجهة للأطفال يف ظروف �صعبة.
وقد متت املوافقة على م�شروعني :هدف الأول �إىل تعزيز برنامج الرعاية الالحقة يف م�ؤ�س�سة
ال�صالح االجتماعية للتنمية ب�أمانة العا�صمة من خالل دعم حتليل فني وم�ؤ�س�سي لربنامج الرعاية
الالحقة يف م�ؤ�س�سة ال�صالح االجتماعية ،وكذلك من خالل عقد ور�شتي عمل ملناق�شة خمرجات هذا
التحليل ،ثم دعم تنفيذ تو�صياته .بينما هدف امل�شروع الثاين �إىل بناء قدرات امل�شرفني والعاملني مع
الأحداث يف ال�سجن املركزي مبدينة تعز (حمافظة تعز) ،وذلك عرب دعم تنفيذ برنامج تدريبي
ت�أهيلي لـ 30حدث ًا ي�شمل توعية قانونية و�شرعية ,و�إر�شاد ًا ودعم ًا نف�سي ًا ...ف�ض ً
ال عن تدريب 25
من الأخ�صائيني والإداريني العاملني يف ال�سجن املركزي يف اجلوانب القانونية للأحداث ,وكيفية
التعامل مع م�شكالتهم وتقدمي الدعم النف�سي الالزم لهم.

املياه والإ�صحاح البيئي
ي�شتم ُل ُ
قطاع ْي املياه والإ�صحاح البيئي.
ن�شاط الوحدة على َ

قطاع املياه

�إىل �أكرث من � 65ألف يوم عمل .وت�شتمل هذه امل�شاريع على حوايل � 960سقاية خا�صة ب�سعة
تقارب � 44.8ألف مرت مكعب ،و 8خزانات عامة م�سقوفة لتجميع مياه الأمطار ب�سعة
�إجمالية ُ
ُ
وت�شتمل امل�شاري ُع ذات م�صادر املياه اجلوفية (وعددها  )5على
 2,980مرت ًا مكعب ًا تقريب ًا.
 58خزان ًا وحوايل  1,500مرت من الأنابيب ،و 58وحدة �ضخ.

يهدف القطاع �إىل توفري مياه حم�سنة وكافية للمجتمعات املحلية الفقرية وفق التعريف
الوطني للتغطية باملياه ،والذي ين�ص على توفر  30لرت ًا يف اليوم للفرد من املياه املح�سنة وبذلك ،ي�صل العد ُد الرتاكمي للم�شاريع (منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق عام  1997وحتى نهاية
�شهر �سبتمرب � )2013إىل  2,330م�شروع ًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو  431.6مليون دوالر،
بزمن جلب ال يزيد عن ن�صف �ساعة ذهاب ًا و�إياب ًا طوال العام.
ويتوقع �أن ي�ستفيد منها �أك ُرث من  4.12مليون �شخ�ص (ن�صفهم من الإناث) ،وتنجم عنها
وخالل الربع ،متت املوافقة على  16م�شروع ًا بتكلفة تقديرية بلغت  5.2مليون دوالر خلدمة حوايل  9.3مليون يوم عمل.
عمل م�ؤقت ٌة ت�صل
حوايل � 18.7ألف ن�سمة ( %48تقريب ًا من الإناث) ،وتتولد عنها ُف َر ُ�ص ٍ
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ال�صندوق االجتماعي للتنمية
برنامج �شحة املياه :منذ بداية عام  2011وحتى نهاية �سبتمرب  ،2013متت املوافقة على متويل 382
م�شروع ًا بكلفة تقديرية بلغت 119.5مليون دوالر ،وذلك خلدمة � 429.7ألف ن�سمة ،يقع  %75منهم يف
فئة الفقر الرابعة (�أي الأكرث فقر ًا) و %25يف الفئة الثالثة .وقد بد أ� العمل لتنفيذ  298م�شروع ًا� ،أُنجْ ِ زَ
منها  32م�شروع ًا.
وحتتوي م�شاري ُع الربنامج على � 33,086سقاية خا�صة ،و 148بركة م�سقوفة ب�سعة �إجمالية ملياه حم�سنة
تقارب  1.6مليون م ،3و 24كريف ًا ب�سعة �إجمالية تتجاو ُز  94,520م ،3و 10م�شاريع مياه من م�صاد َر جوفية
ُ
حتتوي على �شبكات �أنابيب بطول �إجمايل ُ
ي�صل �إىل  48,230مرت ًا .ف�ض ًال عن  61خزان ًا ،و 78منه ًال عام ًا،
و 3,650تو�صيلة منزلية ،وثالث وحدات �ضخ.
التدخالت الطارئة يف حمافظة �أبني :يف  19دي�سمرب  2012وقع ال�صندوق اتفاقية مع بنك التنمية الأملاين
تق�ضي مبنح ال�صندوق مبلغ  12مليون يورو (ما يعادل  15.6مليون دوالر) لتمويل �إعادة ت�أهيل مرافق املياه
وال�صرف ال�صحي يف حمافظة �أبني ،والتي ت�ض َّررت جراء املواجهات امل�سلحة.
ويبل ُغ عد ُد امل�شاريع التي َ�س ُت َم َّو ُل من هذه املنحة  38م�شروع ًا يف قطاع املياه بتكلفة تقديرية  13.1مليون دوالر
خلدمة � 221ألف �شخ�ص ،و 5م�شاريع يف قطاع الإ�صحاح البيئي بتكلفة تقديرية  2.5مليون دوالر خلدمة
حوايل � 88.5ألف �شخ�ص.
وقد متت املوافقة على جميع امل�شاريع املمولة من هذه املنحة ،ويجري ُ
العمل على تنفيذها ،ودلك من قبل عمالة

كلها من �أهايل مناطق امل�شاريع .وقد و�صل عدد فر�ص العمل حتى نهاية �شهر �سبتمرب �إىل  36,270يوم عمل،
مما ي�ساع ُد الأهايل على مواجهة �أعباء العي�ش و�إنعا�ش الو�ضع االقت�صادي يف املحافظة.

قطاع الإ�صحاح البيئي
ُ
يهدف هذا القطا ُع �إىل تقدمي خدمات الإ�صحاح البيئي الأ�سا�سية (كال�صرف ال�صحي ،و�إدارة املخلفات
ً
ً
ال�صلبة) للفئات الأكرث فقرا واحتياجا لهذه اخلدمات .كما يهدف هذا القطاع �إىل التكا ُمل مع قطاع املياه
وقطاعات ال�صندوق الأخرى من �أجل تعظيم �أثر تدخالت ال�صندوق يف حت�سني الو�ضع ال�صحي والبيئي
واالقت�صادي للمجتمعات امل�ستهدفة.
وقد مت خالل الربع �إجنا ُز  54حملة توعية ،و�إعالن  7قرى خالية من ال�صرف املك�شوف.
ترا ُكمي ًاُ ،
ي�صل عد ُد م�شاريع القطاع �إىل  393م�شروع ًا بكلفة تقديرية تبلغ نحو  45.7مليون دوالر ،ويتوقع �أن
ُ
ي�ستفيد منها �أكرث من  3.5مليون �شخ�ص (ن�صفهم من الإناث) ،وتنجم عنها حوايل  1.4مليون يوم عمل.
ُ
ي�شتمل على توفري خدمات جديدة ،كلها
ويف ما يخ�ص م�شروع البنية التحتية ملدينة �شبام ح�ضرموت ،والذي
حتت الأر�ض ،فقد و�صلت ن�سبة الإجناز الرتاكمية يف امل�شروع �إىل .%69.7

ال�سقايات اخلا�صة  -ابني

م� ُ
ؤ�شرات املياه و اال�صحاح البيئي
امل�ؤ�شر
املح�سنة
ال َأ�سر املعي�شية امل�ستفيدة من م�صادر املياه َّ
املح�سنة املخزونة/مرت مك َّعب
حجم املياه َّ
املح�سنة املخزونة  /مرت مك َّعب
حجم املياه غري َّ
ُ
احل�صول على خدمات ال�صرف ال�صحي :عد ُد ال َأ�سر املعي�شية التي
حم�سن ًا
ُ
ت�ستخدم �صرف ًا �صحي ًا َّ
املجتمعاتُ املحلية التي تخل�صت من ظاهرة ال�صرف املك�شوف
منهج ال�صرف ال�صحي التام بقيادة املجتمع
القرى التي ي�ستهدفها ُ

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة )(2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

60,000

63,143

1,100,000

1,233,285

260,000

1,291,059

43,000

20,911
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الزراعة والتنمية الريفية
قطاع الزراعة

الز ِّريقة يف  3مواقع ( 3,076م 3تقريب ًا ،وطول �إجمايل  788مرت ًا) .كما مت االنتهاء من تهذيب وادي حجري
( 8,400م 3تقريب ًا ،وطول �إجمايل كيلومرت واحد) ،و ُن ِّفذت  6م�شاريع حلماية الأرا�ضي من االجنراف يف
مديريتي �أ�سلم وبكيل املري ،و 16خزان ًا حل�صاد مياه الأمطار ل�سقي احليوانات يف خريان املحرق وم�ستب�أ
واملغربة وبكيل املري.
ُ
ال�صندوق �أي�ض ًا �أن�شطة م�شرتكة وتن�سيقية بني مكونات امل�شروع ،متثلت �أهمها يف توقيع مذكرة التن�سيق
ونفذ
والتعاون بني ال�صندوق واملعهد البيطري التقني الزراعي لتدريب ب�ش�أن تدريب وت�أهيل  23طالب ًا وطالبة
من �أبناء مناطق م�شروع الزراعة املطرية .وبد�أت عملية اختيار عمال ال�صحة احليوانية القرويني من خالل
توقيع عقد مع جمعية الأطباء البيطريني اليمنيني لتنفيذ تدريب خا�ص به�ؤالء العمال ..بالإ�ضافة �إىل �إعداد
املوا�صفات والتكاليف التقديرية لـ 38حقيبة بيطرية مزمع توزيعها على اخلريجني من الفنيني البيطريني
الدار�سني يف املعهد املذكور ،وخلم�س مطويات ومل�صقات زراعية مت�صلة باجلوانب التدريبية .كما مت تنفيذ
 4دورات تدريبية تن�شيطية ا�ستهدفت  94عام ًال وعاملة يف ال�صحة احليوانية ،وتنفيذ  6ور�ش عمل/دورات
يف الإنتاج احليواين ،بالإ�ضافة �إىل الور�شة اخلا�صة مبناق�شة الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم وحماية الرثوة
احليوانية ،والتي �شارك فيها � 148أخ�صائي ًا من خمتلف مكاتب ال�صحة احليوانية يف كل املحافظات .ومت
التعاقد مع ا�ست�شاريني اثنني لتحليل املناق�صة اخلا�صة مبخازن البذور .و ُنفذت زيارة لتقييم ومتابعة نتائج
الربنامج التدريبي اخلا�ص ببناء القدرات الإدارية والتنظيمية حلوايل  100من �أع�ضاء الهيئة الإدارية وهيئة
الرقابة جلمعيات منتجي البذور (من كال اجلن�سني) ،وذلك يف �أ�سا�سيات العمل التنموي والإدارة واملحا�سبة
و�إدارة امل�شاريع وتدبري التمويل.

متت املوافقة ،خالل الربع الثالث ،على  8م�شاريع بكلفة تقديرية تبل ُغ حوايل  2.2مليون دوالر ،ي�ستفي ُد منها
ا�ستفاد ًة مبا�شرة �أك ُرث من � 13,400شخ�ص ( %49منهم تقريب ًا من الإناث) ،وتتولد عنها فر�ص عمل
م�ؤقتة تبل ُغ نحو  38,360يوم عمل .وبدلك ،ي�صل العد ُد الإجمايل الرتا ُكمي مل�شاريع القطاع (–1997نهاية
تقارب  59مليون دوالر ،و�أعداد امل�ستفيدين املبا�شرين من هده
�سبتمرب � )2013إىل  492بكلفة تقديرية
ُ
وتنجم عنها �أك ُرث من  1.5مليون يوم عمل.
إناث)،
ل
ا
من
(%47
امل�شروعات �أكرث من � 844,250شخ�ص
ُ
م�شروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية :على �صعيد جمموعات املنتجات واملنتجني الريفيني وبناء
قدراتها ،متت متابعة وتقييم  7جمموعات �إنتاجية (بني املجتمعات) يف مديريات بني �سعد والرجم
ُ
ال�صندوق دعم ًا لـ 18جمموعة من منتجي البذور
(املحويت) ،وبني مطر و�أرحب وهمدان (�صنعاء) .وقدم
يف �أكرث من مديرية من مناطق الزراعة املطرية .ومت اجناز  6م�شاريع ،ومتويل  11م�شروع ًا يف اللحية
واملن�صورية واحلجيلة وبرع وجبل را�س .كما جرى متويل وبناء قدرات  10جمموعات (بني املجتمعات) يف
مديريتي املغربة وخريان املحرق .وَعُ قِدَ ت عدة دورات تدريبية يف جماالت �إنتاجية (نباتية وحيوانية) خمتلفة
تربية النحل.
ويف البنية التحتية ،مت يف �صنعاء وعدن وحجة ا�ستكمال ت�أهيل املدرجات الزراعية ( 52,019م ،)2وجدران
حماية من ال�سيول ( 6,431م ،)3وت�أهيل بئر قائم ،و 3حواجز تهدئة وتر�سيب ،و 7خزانات ح�صاد مياه
(ب�سعة �إجمالية  1,550م ..)3ف�ض ًال عن تهذيب وديان ( 1,400م.)3
ويف امل�سقط املائي يف وادي جمرب (مديرية الرجم ،حمافظة املحويت)،مت تنفيذ  85% (7,055م )2من
�إجمايل املدرجات التي �أبرمت فيها العقود ( 8,300م ،)2و ( 2,734م )3من حواجز التهدئة (من �إجمايل
 3,418م 3تقريب ًا) .كما مت �إجناز قرابة  %95من �أعمال ترميم  48خزان ًا (متو�سط �سعة كل منها
110م ،)3وجرت �أعمال التو�سعة والإن�شاء ل�ستة خزانات (�أربعة :متو�سط �سعة كل منها  1,100م ،3واثنان:
متو�سط �سعة كل منهما  135م.)3
�أما يف امل�سقط املائي يف وادي �شرمي (رحباتُ ،ب َرع ،احلديدة) ،فقد مت االنتهاء من تنفيذ �أعمال املدرجات
بن�سبة  ،%100والبدء بت�شجري �أكرث من ثالثة مواقع خمتلفة و مبختلف ال�شتالت وبعدد تقريبي 9,500
يقارب  87خزان ًا (من �أ�صل  )93ب�سعة �إجمالية تقريبية  3,290م.3
�شتلة منوعة ..كما مت �إجناز ما ُ
ويف جمال الإدارة املتكاملة ل�صيانة املدرجات الزراعية ،مت يف القبيطة االنتهاء من تنفيذ �أعمال املدرجات
بن�سبة  100% (1,221م .)3كما مت االنتهاء من تنفيذ �أعمال حواجز التهدئة بن�سبة 100% (1,221
م ،)3وكذا اجناز خزانات الري التكميلي الأربعة (ب�سعة �إجمالية تقريبية  360م.)3

برنامج التدخل املتكامل

تقارب مليون دوالر ،ي�ستفي ُد منها ا�ستفاد ًة
متت املوافقة – خالل الربع – على  13م�شروع ًا بكلفة تقديرية
ُ
مبا�شرة � 21,300شخ�ص ( %51.6منهم من الإناث) ،وتتولد عنها فر�ص عمل م�ؤقتة تتجاو ُز � 16ألف يوم
عمل .وبذلك ،ي�صل العد ُد الإجمايل الرتا ُكمي مل�شاريع القطاع (–1997نهاية �سبتمرب � )2013إىل 349
م�شروع ًا بكلفة تقديرية تتجاو ُز  31.3مليون دوالر ،و�أعداد امل�ستفيدين املبا�شرين من هده امل�شروعات حوايل
وتنجم عنها �أك ُرث من  764,340يوم عمل.
� 310آالف �شخ�ص ( %51من الإناث)،
ُ

الأن�شطة الزراعية واالقت�صادية

ويف حماية الرتبة و�أ�شجار النخيل (املقاطرة ،حلج) ،مت االنتهاء من بناء جدران حماية من ال�سيول يف وادي

ُ
�شرات املياه للتنمية الزراعية
م ؤ�
امل�ؤ�شر
ال�سعة التخزينية لل�سدود (مرت مكعب)
امل�ساحة املر وية(هكتار)

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة )(2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

3,000,000

127,696

2,000

44

م� ُ
ؤ�شرات الزراعة املطرية والرثوة احليوانية
م�ستوى املجتمع
املجتمع
بني املجتمعات

املجموعاتُ الإنتاجية /امل�شاريع التي مت متويلها

املجموعاتُ الإنتاجية التي مت �إن�شا�ؤها وتدريبها وتنظيمها

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

653

1,485

-

-

-

229

633

249

409

274

-

-

-

52

-

-

-

-

34
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ُ
�شرات برنامج التدخل املتكامل
م�ؤ

امل�ؤ�شر

عدد القرى امل�ستهدفة

املنجز
364

عدد التكوينات املجتمعية التي �أن�شئت و دربت (جلان تنموية� -أُطر جمتمعية)
ذكور
�إناث

310
190

ال�صندوق االجتماعي للتنمية
مت تنفيذ دورة تدريب مدربني يف جمال احلياكة يف املناطق التي يغطيها فرعا تعز وعدن،
ح�ضرها  12متدرب ًا ومتدربة .كما مت البدء بت�أهيل  34عام ًال يف �صحة احليوان (من
الذكور والإناث) يف خمتلف مناطق الربنامجَ .ونـُفـِّذ كذلك برنامج توعوي وتدريبي يف
جمال الإنتاج الزراعي يف ُعزلة بني �أ�سعد (حزم العدين� ،إب) ،حيث ركز الربنامج على
�أن�شطة زراعية خمتلفة (منها احلدائق املنزلية ،زراعة الأعالف ،ال�سماد البلدي ،زراعة
احلبوب .)..و ُيقدَّر عدد امل�ستفيدين بحوايل � 218شخ�ص ًا (منهم  46من الإناث).
ُّ
التدخالت يف التعليم وحمو الأمية
مت االنتهاء من �إعداد مدربات حمو الأمية .كما جرى ت�شكيل ِف َرق املدار�س املعززة لل�صحة
يف �سبع مدار�س من �سبع مناطق ،ويتم حالي ًا �إعداد الدليل العملي للربنامج اخلا�ص بهذا
النوع من املدار�س .وروجعت �أي�ض ًا امل�سودة النهائية للخطط الإر�شادية للأخ�صائيني
االجتماعيني ملناطق الربنامج.

10
ُّ
التدخالت يف ال�صحة
مت البدء بتنفيذ برنامج التوعية ال�صحية والبيئية يف خمتلف املناطق من خالل ت�شكيل
فرق املتطوعني واملتطوعات املنفذين للربنامج ..وذلك من خالل اختيار �شخ�صني لكل 20
الربنامج على رفع وعي املجتمع يف عدد من الق�ضايا ال�صحية والبيئية
منز ًال .و�سريك ُز
ُ
(من �أهمها تغذية الأم والطفل ،والعناية ال�صحية بالأم احلامل ،وتنظيم الأ�سرة ،ومكافحة
املالريا ،ومعاجلة الإ�سهال ،والنظافة ال�شخ�صية والعامة).
ُّ
التدخالت يف اجلانب املجتمعي
توا�صل تدريب التكوينات املجتمعية التي تعمل على �إدارة خمتلف �أن�شطة الربنامج (�إدارة
امل�شاريع ،جمال�س الآباء والأمهات ،جمموعات الأن�شطة الزراعية واالقت�صادية).

املياه للتنمية الزراعية  -احلديدة

برنامج الأ�شغال كثيفة العمالة
برنامج النقد مقابل العمل

( 48من الإناث) .وقد َر َّكزَ تْ موا�ضي ُع التدريب على �آلية الإ�شراف على م�شاريع الربنامج،
و�آلية اال�ستهداف ،واملتابعة املجتمعية.

خالل الربع ،متت املوافقة على  12م�شروع ًا بكلفة �إجمالية ُت َق َّد ُر بحوايل  3.2مليون دوالر
موزعة على  3قطاعات فرعية ،وهي تدخالت متنوعة ( 10م�شاريع) وبيئة (م�شروع واحد) قطاع الطرق
تقارب  3.1مليون دوالر ،ي�ستفي ُد منها حوايل
تقديرية
بكلفة
م�شاريع
وطرق (م�شروع واحد �أي�ض ًا)َ .و ُي َت َو َّق ُع �أنْ يبل َغ عد ُد امل�ستفيدين من هذه امل�شاريع قرابة متت املوافقة على 5
ُ
� 24,400شخ�ص ( %46.5منهم من الإناث)� ..أي حوايل � 3,500أ�سرة� .أما ُف َر�ص العمل � 16,500شخ�ص ( %50تقريب ًا من الإناث) ،ويتولد عنها �أك ُرث من  128,500يوم عمل
امل�ؤقتة املتولدة عن هذه امل�شاريع ،فت�صل �إىل نحو  245,300يوم عمل (منها حوايل ( 55,180منها  3م�شاريع يف الطرق الريفية بطول  14كم ,وم�شروعان يف ر�صف مدن مب�ساحة تبل ُغ
خم�ص�صة للإناث) .ويجري التنفيذ يف  313م�شروع ًا ,ت�ستفي ُد منها حوايل � 63,400أ�سرة � 55ألف مرت مربع تقريب ًا).
ً
تقارب
مي مل�شاريع القطاع بل َغ  855م�شروعا بكلفة تقديرية
ُ
(متثل %87من �إجمايل الأ�سر امل�ستهدفة ،والبالغ عددها � 73,040أ�سرة).
وبالتايل ،ف�إنَّ العد َد الرتا ُك َّ
وتنجم
إناث)،
ل
ا
من
(ن�صفهم
�شخ�ص
مليون
5
.
4
نحو
منها
د
ي�ستفي
دوالر،
مليون
195.2
ُ
ُ
مي مل�شاريع برنامج النقد مقابل العمل  743م�شروع ًا بكلفة عنها قرابة  6.9مليون يوم عمل .وتتوز ُع هذه امل�شاري ُع على الطرق الريفية ( 545م�شروع ًا
وبذلك ،يبل ُغ العد ُد الرتا ُك ُّ
ً
ُ
ُ
يقارب  3,600كيلومرت) ،ور�صف املدن ( 253م�شروعا مب�ساحة �إجمالية
�إجمالية تُق َّد ُر بحوايل  159مليون دوالر ،يُ�ستهدَ ف فيها �أكرث من � 165ألف �أ�سرة ،وي�ستفي ُد بطول �إجمايل
ُ
منها حوايل  1.2مليون �شخ�ص ( %49من الإناث) ..بينما يتجاو ُز �إجمايل فر�ص العمل تتجاو ُز  3ماليني مرت مربع) ،والتدريب ( 54م�شروع ًا) ،واجل�سور (.)3
امل�ؤقتة املتولدة منها  12.5مليون يوم عمل (منها قرابة  2.3مليون خم�ص�صة للن�ساء).
املتابعة امليدانية :متت زيارة  17م�شروع ًا خالل الربع الثالثُ ،م َو َّزع ًة بني م�شاري َع قيد
الور�ش والدورات التدريبية
مت تنفيذ  11دورة تدريبية يف املناطق التي تغطيها فروع ال�صندوق االجتماعي يف عدن التنفيذ (لالطالع على جودة التنفيذ) وم�شاري َع من خطة ( 2013ملعرفة مدى االلتزام
وذمار وعمران و�إب واملكال ..ا�ستهدفت  50فني ًا ،و 59حما�سب ًا ،و 121ا�ست�شاري ًا جمتمعي ًا مبعايري اال�ستهداف) .وبذلك يكونُ العد ُد الإجما ُّ
يل للم�شاريع التي مت زيارتها  368م�شروعا ً.
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م� ُ
ؤ�شرات برنامج النقد مقابل العمل
امل�ؤ�شر
امل�ستفيدون املبا�شرون
فر�ص العمل امل�ؤقتة املتولدة (يوم عمل)
الأرا�ضي :امل�ساحة الإجمالية واملدرجات الزراعية التي �أعيد ت�أهيلها (مرت مربع)
امل�ستفيدون غري املبا�شرين من الأ�صول املعي�شية املجتمعية

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة ()2015 – 2011

املنجز خالل 2013-2011

300,000

333,270

24,000,000

6,822,173

4,980

1,614

-

399,924

م� ُ
ؤ�شرات قطاع الطرق الريفية
امل�ؤ�شر
الطول الإجمايل للطرق التي مت �شقها �أو حت�سينها (كم)

املُ�ستهدَ ف يف املرحلة الرابعة ()2015 – 2011
1,825

املنجز خالل 2013-2011
574

طريق احل�سكات  -اب

تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر
تر َّكزَ ُ
ن�شاط ال�صندوق يف جمال تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر––خالل الربع––على ال�صندوق االجتماعي) ..ف�ض ًال عن تعزيز قدرات جمال�س �إدارات م�ؤ�س�سات وبرامج وبنوك
قطاع ْي خدمات تنمية الأعمال واملن�ش�آت الأ�صغر ,حيث متت املوافقة على  11م�شروع ًا ،التمويل ال�صغري والأ�صغر ،وتطوير نظام الإقرا�ض والتمويل الآيل.
َ
وبلغ �إجمايل التمويالت وا ِمل َنح النقدية حوايل  6.51مليون دوالر (ما يعادل  1,398مليون
ُ
ال�صندوق مبراجعة خطة مكونات �إ�سرتاجتية الوحدة ( ،)2015-2011و�إعادة
ريال تقريب ًا) ،وذلك لتمويل برامج وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر (امل�ؤ�س�سة الوطنية للتمويل كما قام
الأ�صغر ,وبرنامج �صنعاء للإقرا�ض ,وبرنامج مناء للتمويل الأ�صغر ,وبرنامج الإحتاد �صياغة مكوناتها الرئي�سية (الر�ؤية ,الر�سالة ,الغايات ,الأهداف الرئي�سية والفرعية)
للتمويل الأ�صغر ,و�شركة الأوائل للتمويل الأ�صغر ,و�شبكة اليمن للتمويل الأ�صغر ،ووكالة للفرتة  ،2018-2014مبا يعزز تطوير خدمات التمويل الأ�صغر للو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن
تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر) لتمكينها من موا�صلة تقدمي خدماتها املالية وغري من �أ�صحاب املن�ش�آت الأ�صغر ،وذلك وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال ..وجرى
املالية لأكرب عدد من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية والأ�صغر ..بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم كذلك مراجعة وحتديث دليل عمليات الوحدة ،والذي ي�شتمل على عدة مكونات رئي�سية
مل�شروع ْي تخريج امل�ستفيدين من خدمات �صندوق الرعاية االجتماعية وربطهم بربامج تهدف �إىل تطوير البناء امل�ؤ�س�سي للوحدة ،وحت�سني �أدائها وعملها مع جميع الالعبني يف
َ
وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ،وم�سح القوى العاملة الذي ينفذه اجلهاز املركزي للإح�صاء .التمويل الأ�صغر .ونتيجة للطلب املتزايد على التمويل ال�صغري والأ�صغر ،قامت الوحدة––
بالتعاون مع بنك التنمية الأملاين––ب�إعداد مقرتح عن �إن�شاء بنك جديد يف اليمن يف جمال
وخالل الربع ،مت––بح�ضور املدير التنفيذي لل�صندوق ومدير مكتب بنك التنمية الأملاين التمويل ال�صغري واملتو�سط ،والذي �ستقوم �شركة الأنظمة املالية الأملانية بتقدمي الدعم
 KfWب�صنعاء–– تد�شني م�شروع الدعم الفني لقطاع تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر الفني لإن�شائه.
يف اليمن املقدم عين ًا من البنك ،والذي تنفذه �شركة الأنظمة املالية الأملانية  LFSالتي ومت �أي�ض ًا تنفيذ دورة تدريبية �أوا�سط �شهر �سبتمرب  2013لتعزيز الدور الإ�شرايف والرقابي
ُ
ال�صندوق جتاه برامج وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر من خالل املراجعة
متتلك �سل�سلة بنوك �أك�س�س للتمويل الأ�صغر .ويتكون م�شروع الدعم الفني من عدة مكونات الذي ي�ضطل ُع به
ً
رئي�سية ،وهي درا�سة ال�سوق للتمويل ال�صغري والأ�صغر يف اليمن ,وتقدمي الدعم الفني املالية وامليدانية لتلك امل�ؤ�س�سات .وهدفت الدورة (التي �شارك فيها  12ا�ست�شاريا) �إىل
للم�ؤ�س�سة الوطنية للتمويل الأ�صغر ,وتدريب القيادات العليا العاملة يف جمال التمويل ت�أهيل ا�ست�شاريني جدد يف جمال امل�صادقات امليدانية على حمافظ قرو�ض وادخارات
الأ�صغر ،وتطوير �إ�سرتاجتية ودليل عمليات وحدة تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر (يف برامج وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.
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ال�صندوق االجتماعي للتنمية
َوتمَ َّ كذلك �إعدا ُد الرتتيبات الالزمة حلفل تخريج امل�ستفيدين من خدمات �صندوق الرعاية
االجتماعية ،وربطهم بربامج التمويل الأ�صغر ،حيث تُعترب هذه التجربة الأوىل يف اليمن
يف هذا املجالِ ...ع ْل َم ًا �أن امل�شروع �أ�ستهدف  454م�ستفيد ًا وم�ستفيدة� ،أ�صبح لديهم الآن
م�شاري ُع متنوع ٌة َمُدِ َّر ٌة للدخل ت�ؤهلهم لال�ستفادة من اخلدمات املالية احلالية التي تقدِّ ُمها
م�ؤ�س�ساتُ التمويل الأ�صغر يف حمافظات عدن وتعز وحلج.

وكالة تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر

نفذت الوكالة العديد من الأن�شطة ،منها م�شروع فر�صة الذي مت تنفيذه بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
(موكلي) ،حيث ُعقِدَ تْ ور�شة عمل تعريفية بامل�شروع الذي يهدف �إىل ت�شجيع رواد الأعمال من
فئات ال�شباب لتطوير �أعمالهم واال�ستفادة من جتاربهم .ح�ضر الور�شة � 22شخ�صية من كبار رجال
الأعمال يف حمافظة �صنعاء ،والذين �أبدوا ا�ستعدادهم للم�شاركة يف امل�شروع كم�ساهمة جمتمعية
مل�ساعدة ال�شباب اليمنيَ .و ُيعت ُرب امل�شرو ُع �أحدَ م�شاريع وزارة اخلارجية الربيطانية ،وكذلك دول
الثماين التي تهتم بدعم م�شروعات ال�شباب.
برنامج كاب (تعرف على عامل الأعمال) :نفذت الوكالة خالل يوليو–�سبتمرب  9دورات تدريبية يف
عدن واحلديدة و�أبني وحلج وتعز ،ا�ستهدفت  362طالب ًا وطالبة يف ال�سنوات الأخرية من الدرا�سة
يف اجلامعات واملعاهد الفنية والتقنية واملهنية .هدفت الدورات �إىل تعزيز الوعي لدى ال�شباب بعامل
الأعمال ،وكيفية الت�صرف بريادية يف هذا املجال ،وم�ساعدتهم على ا�ستيعاب تخطيط امل�شاريع
اخلا�صة الربحية وتنظيمها وت�شغيلها ،وبالتايل ت�أ�سي�س م�شاريعهم اخلا�صة والدخول �إىل �سوق
العمل.
م�شروع بيزن�س �إيدج� : :ضمن برنامج التدريب الإداري للم�شروع ،نظمت الوكالة يف � 8سبتمرب
––2013بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية––ور�شة لتدريب القائمني على تقييم �أداء
املدربني .هدفت الور�شة (التي ح�ضرها  8من املقيمني املعتمدين من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية)
�إىل التذكري مبنهجية "بيزن�س �إيدج" يف تقييم املدربني ،ومراجعة خطوات �إجراء التقييم ،وتعبئة
مناذجه ،وتبادل اخلربات املُكت�سبة خالل الفرتة املا�ضية.

الإنتاج كم ًا ونوع ًا .كما مت تدريب املزارعني ميداني ًا ملدة خم�سة �أيام يف �إدارة املح�صول ،وكيفية
التعامل مع التقنيات احلديثة خالل املو�سم ،وذلك من خالل �إقامة احلقول الإر�شادية ملحا�صيل
الطماطم واحلبحب وال�شمام .ونفذت الوكالة يف حمافظة ذمار خالل �شهر �سبتمرب ور�شتي عمل
لتجار املواد الزراعية مع تطبيق ميداين يف  4حقول �إي�ضاحية ل�شرح كيفية عمل هذه التقنيات،
وما هي العوائد من تطبيقها .ح�ضر الور�شة والأيام احلقلية  15تاجر ًا و 30مزارع ًا .ومت �أواخر
�سبتمرب تقدمي الدعم لـ 12حق ًال زراعي ًا يف مناطق مبديريات حمافظة حلج بهدف التوعية ب�أهمية
التقنيات احلديثة وفوائدها يف تقليل تكاليف الإنتاج وتر�شيد ا�ستخدام املياه وحت�سني الإنتاج .كما
نفذت الوكالة يف مديريتي ترمي و�سي�ؤن (ح�ضرموت) ور�شتي عمل تقييميتني ملح�صول الطماطم،
�شارك فيهما  70مزارع ًا و 12مهند�س ًا زراعي ًا ،وذلك بهدف عر�ض نتائج جتربة املدخالت الزراعية
املح�سنة يف زراعة حم�صول الطماطم ،و�إك�ساب املزارعني املعرفة واملهارة يف ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ،وكذا االطالع على ال َف ْرق يف النتائج بني الزراعة بالطرق التقليدية والزراعة بالطرق
احلديثة يف زراعة هذا املح�صول .كما �أقيمت يف مديرية الق َْطن ور�شة عمل تقييمية ملح�صول
ال�شمام ،ح�ضرها  48مزارع ًا و 3مهند�سني زراعيني ،وذلك بهدف ت�شجيع املزارعني الراغبني يف
تطبيق التقنيات احلديثة ،ون�شر ق�ص�ص النجاح التي حتققت يف زراعة هذا املح�صول ب�إتباع الطرق
احلديثة ،كما عر�ض املزارعون �أفكار ًا جديدة حول تبني تقنيات �أخرى مثل امل�ضخات التي تعمل
بالطاقة ال�شم�سية.

�شبكة اليمن للتمويل الأ�صغر

َن َّظمت ال�شبكة (مع �شركائها) ب�صنعاء �أواخر �سبتمرب الفعالية الثامنة لأيام املن�ش�آت
ال�صغرية والأ�صغر ،بتمويل من ال�صندوق االجتماعي للتنمية ،وذلك بهدف الرتويج للتمويل
الأ�صغر يف اليمن.

كما قامت ال�شبكة بعمل حتليل مايل و�إ�صدار تقرير عن �أداء  10م�ؤ�س�سات وبرنامج
للتمويل الأ�صغر (من �أ�صل  )11لعام  2012من خالل �إتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
التمويل الأ�صغر وفق ًا مل�ؤ�شرات ون�سب هيكلية "�سيب" ...حيث مت الرتكيز على اال�ستدامة،
والربحية ،ون�سب �إدارة الأ�صول/املطلوبات ,ال�سيولة ,والفعالية ،والإنتاجية ,والنوع
م�شروع تطوير املدخالت الزراعية : :نظمت الوكالة  4دورات تدريبية يف عدة مناطق من حمافظة االجتماعي (اجلندر)َ .و ُي َع ُّد هذا التقري ُر الثاين الذي تقوم ال�شبكة ب�إ�صداره لتقييم �أداء
حلج ،ا�ستهدفت  140مزارع ًاَ ،و َر َّكزَ تْ على ا�ستخدام التقنيات احلديثة للمدخالت الزراعية القطاع على امل�ستوى العام بهدف قيام تلك امل�ؤ�س�سات مبقارنة �أدائها خالل العام مع بقية
احلديثة لتطوير زراعة اخل�ضار ،و�أهميتها يف تقليل تكاليف الإنتاج وتر�شيد ا�ستخدام املياه وحت�سني امل�ؤ�س�سات مبا ي�ساعدها على حت�سني الأداء وزيادة الإنتاجية.

م�شروع تطوير املدخالت الزراعية
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م�ؤ�شرات حمفظة القرو�ض لربامج وم�ؤ�س�سات التمويل ال�صغري والأ�صغر حتى نهاية �شهر �سبتمرب  2013م
عدد العمالء ( ن�شطون)
حمفظة
حمفظة
مدخرون
مقرت�ضون
عدد م�سئويل
القرو�ض القرو�ض يف
مبالغ
الربنامج
م
عدد املوظفني
القرو�ض
(مليون
القرو�ض
املخاطرة عدد القرو�ض
الن�ساء
إجمايل
ل
ا
إجمايل
ل
ا
(مليون ريال)
()%
ريال)
()%
الأرقام الرتاكمية

منطقة العمل

1

بنك الأمل للتمويل الأ�صغر

32,216

50

54,315

1,617

0.84

78,049

4,825

215

112

2

امل�ؤ�س�سة الوطنية للتمويل
الأ�صغر

15,027

93

23,791

599

4.43

113,157

5,209

134

69

3

م�ؤ�س�سة عدن للتمويل الأ�صغر

8,950

93

11,457

508

0

52,253

2,524

66

31

�أمانة العا�صمة� ,إب  ,تعز  ,ذمار,
املكال ,احلديدة ,عدن
�أمانة العا�صمة  ،تعز� ،إب ،القاعدة،
ذمار ،يرمي ،حجه ،حلج ,احلديدة,
ال�ضالع ,عدن ,املحويت
دار �سعد ،الربيقة ،املعال ،التواهي،
خور مك�سر ،كريرت – عدن  ،حلج,
ال�ضالع

4

برنامج مناء للتمويل الأ�صغر

8,444

44

2,150

511

4.74

60,381

3,840

101

64

�صنعاء ,تعز ,عدن ,احلديدة ,اب

5

بنك الت�ضامن للتمويل الأ�صغر

8,312

39

0

1,317

1.46

29,435

6,129

51

44

�أمانة العا�صمة ,تعز ,احلديدة  ,عدن,
اب ,ح�ضرموت ,عمران

6

برنامج �صنعاء للإقرا�ض-
�آزال

4,853

53

2,587

349

3.96

40,460

1,721

53

22

�أمانة العا�صمة

7

م�صرف الكرميي للتمويل
الأ�صغر الإ�سالمي

4,578

3

111,656

1,488

0.7

7,239

3,213

52

43

�أمانة العا�صمة ,تعز ,اب ,عدن,
احلديدة ,ذمار ,املكال� ,سيئون

8

�صندوق متويل ال�صناعات
واملن�ش�آت ال�صغرية

3,640

22

0

1,484

14

18,665

14,596

114

18

9

�شركة الأوائل للتمويل الأ�صغر

2,455

82

0

72

12.82

58,464

1,989

38

19

10
11
12
13

برنامج االحتاد للتمويل
الأ�صغر
برنامج ح�ضرموت للتمويل
الأ�صغر
امل�ؤ�س�سة االجتماعية للتنمية
امل�ستدامة

1,959

90

2,000

160

0

43,750

1,662

51

25

�أبني ,املكال ,ال�شحر

2,086

62

3,405

165

7.37

13,492

1,015

33

15

ح�ضرموت (�سيئون ،ترمي ,ال�سوم)

1,446

66

0

180

2.71

17,529

1,723

24

12

�أمانة العا�صمة

67,495

1,690

600,369

50,136

م�شاريع مدرة للدخل

93,966

الإجمايل

-

-

8,450

العدد الرتاكمي للم�شاريع وحجم اال�ستثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الثالث 2013
املحافظة
اب
ابني
االمانه
البي�ضاء
اجلوف
احلديده
ال�ضالع
املحويت
املهره
تعز
حجة
ح�ضرموت
ذمار
رميه
�شبوه
�صعده
�صنعاء
عدن
عمران
حلج
مارب
�أكرث من حمافظة
الإجمايل

�أمانة العا�صمة ,تعز ,عدن ,املكال,
احلديدة� ,إب ,يرمي ,ذمار ,البي�ضاء,
رداع ,حلج ,ابني ,ال�ضالع ,عمران,
حجه
تعز ( الكمب ,حو�ض الأ�شراف,
الراهده� ,صينه ,القاعدة )

عدد امل�شاريع

التكلفة التقديرية

1,401

200,529,684

328

59,980,659

28,440,823

709

105,886,976

90,412,455

315

38,786,813

30,164,251

161

19,913,218

15,658,729

1,244

179,366,334

134,992,450

298

49,744,908

33,080,371

455

66,881,125

45,610,331

110

8,509,175

6,227,255

1,786

273,127,168

174,182,838

1,174

163,891,758

114,387,767

733

84,354,234

61,898,695

984

130,916,654

87,598,956

474

932

املكال ,ال�شحر

العدد الرتاكمي للم�شاريع املنجزة واال�ستثمار حتى نهاية الربع الثالث 2013

املتعاقد (دوالر)
140,811,125

مناطق خمتلفة

عدد امل�شاريع

اال�ستثمار (دوالر)

القطاع
البيئة

258

21,445,887

التدخل املتكامل

184

10,425,236

التدريب

798

13,334,586

التعليم
الدعم امل�ؤ�س�سي
الدعم الفني لل�صندوق

4,243

485,761,815

1

85,757

570

20,916,612

الزراعة

195

9,885,109

ال�صحة

998

66,857,582

الطرق

616

118,975,662

362

56,404,273

33,309,796

الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

602

26,520,084

307

33,279,636

25,236,657

املن�ش�آت الأ�صغر

156

21,066,440

350

54,595,729

43,174,018

املن�ش�آت ال�صغرية

546

67,511,853

50,050,464

32

7,781,570

336

54,436,303

33,371,744

املوروث الثقايف

211

34,235,440

925

125,040,164

90,766,206

املياه

1,576

108,783,760

717

115,979,569

69,150,193

128

11,793,216

9,958,231

النقد مقابل العمل

338

45,721,344

خدمات الأعمال

49

5,856,756

10,827

997,653,638

1,362

97,611,691

78,581,777

14,731

1,998,541,139

1,397,065,132

الإجمايل
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ال�صندوق االجتماعي للتنمية
العدد الرتاكمي للم�شاريع وحجم اال�ستثمار والتعاقدات وامل�ستفيدين والعمالة امل�ؤقتة حتى نهاية الربع الثالث العام 2013
امل�ستفيدون املبا�شرون
القطاع الرئي�سي

عدد
امل�شاريع

التكلفة التقديرية
(دوالر)

املتعاقد (دوالر)

امل�ستفيدون غري املبا�شرين
العمالة امل�ؤقتة
(فرد  /يوم عمل)

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

البيئة

393

45,697,026

33,845,980

1,766,238

1,763,153

210,455

207,706

1,393,783

التدخل املتكامل

349

31,327,089

17,968,756

150,970

158,782

112,493

115,699

764,341

التدريب

1,101

30,268,939

21,058,489

122,785

82,014

418,454

450,733

446,758

التعليم

5,298

761,474,018

585,002,796

1,532,860

1,284,019

1,954,288

1,686,372

25,066,515

1

85,000

85,757

0

0

0

0

700

الدعم امل�ؤ�س�سي

661

29,461,753

24,378,388

366,805

319,766

318,906

283,076

707,029

الزراعة

492

58,911,953

36,516,110

446,766

397,486

457,724

370,662

1,536,342

ال�صحة

1,222

100,219,859

80,149,697

2,821,133

5,034,926

858,919

1,495,120

2,237,914

الطرق

855

195,193,715

162,300,034

2,252,970

2,225,525

844,275

834,700

9,570,244

الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

717

37,688,348

31,075,109

112,094

72,570

68,482

52,431

848,947

املن�ش�آت الأ�صغر

184

36,152,061

29,455,659

73,614

330,292

438,831

1,297,937

132,791

املن�ش�آت ال�صغرية

32

8,852,031

7,781,570

18,334

22,071

59,529

44,686

17,816

املوروث الثقايف

285

62,487,881

52,265,192

173,585

163,041

60,466

69,333

2,477,407

املياه

2,330

431,566,996

167,069,042

2,047,506

2,064,238

157,079

137,653

9,258,137

النقد مقابل العمل

743

158,841,095

137,911,932

584,456

569,123

891,712

942,394

12,513,341

خدمات الأعمال

68

10,313,375

10,200,620

61,932

21,940

81,117

54,279

2,857

14,731

1,998,541,139

1,397,065,132

الدعم الفني لل�صندوق

الإجمايل

66,974,922

ن�سبة توزيع اال�ستثمار خالل الربع الثالث 2013

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
%1

ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ
%3

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﻝ
%5
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
% 10

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
% 23
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
% 16
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
%2
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
%7
ﺍﻟﺼﺤﺔ
%5

ﺍﻟﻄﺮﻕ
%9

ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻷﺻﻐﺮ
% 15

ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
%4
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عدد امل�شاريع واال �ستثمار ون�سبة التوزيع خالل الربع الثالث لعام 2013
عدد امل�شاريع

التكلفة التقديرية (دوالر)

التوزيع ()%

املحافظة
اب

11

1,933,447

6

ابني

6

1,024,463

3

االمانه

9

3,645,168

11

البي�ضاء

3

195,439

1

اجلوف

1

201,000

1

احلديده

10

1,573,111

5

ال�ضالع

1

44,008

0

املحويت

4

325,830

1

املهره

1

234,500

1

تعز

11

4,170,933

13

حجة

14

1,318,143

4

ح�ضرموت

18

2,758,304

8

ذمار

5

462,777

1

�شبوه

4

1,123,299

3

�صعده

2

351,998

1

�صنعاء

7

2,707,100

8

عدن

5

2,608,217

8

عمران

7

1,299,918

4

حلج

9

952,554

3

�أكرث من حمافظة

16

5,764,590

18

144

32,694,799

100

الإجمايل

عدد امل�ستفيدين وفر�ص العمل خالل الربع الثالث 2013
القطاع

عدد املشاريع

امل�ستفيدون املبا�شرون

العمالة امل�ؤقتة

�إجمايل امل�ستفيدين

ن�سبة الإناث ()%

التدخل املتكامل

13

21,290

51.6

16,046

التدريب

14

4,411

42.3

8,118

التعليم

31

20,464

72.5

194,695

الدعم امل�ؤ�س�سي

9

15,857

51.0

11,830

الزراعة

8

13,406

48.6

38,358

ال�صحة

17

3,606

49.6

17,436

الطرق

5

16,473

49.9

128,504

الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة

5

0

2,919

املن�ش�آت الأ�صغر

7

28,005

84.2

1,529

املوروث الثقايف

3

72

88.9

35,600

املياه

16

18,691

47.5

65,090

النقد مقابل العمل

12

24,398

46.5

245,283

خدمات الأعمال

4

14,470

12.2

247

144

181,143

54.1

765,655

الإجمايل

تنظيم الفعالية الثامنة لأيام املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر
حتت �شعار "من �أجل اقت�صاد وطني قوي"،نظمت �شبكة اليمن للتمويل ا�ﻷ �صغر يف �صنعاء––بالتعاون مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية ،وبتمويل منه –– الفعالية الثامنة لأيام املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر
للفرتة � 27–22سبتمرب  ،2013مب�شاركة  60عمي ًال وحرفي ًا من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية ،والذين تتنوع منتجاتهم بني احلرفية والإنتاجية والزراعية والتجارية ،ومي ِّثلون عينة ب�سيطة من �آالف
النماذج الناجحة التي مت ِّولها  12م�ؤ�س�سة متويل (من �إجمايل .)14
ُ
ال�صندوق االجتماعي للتنمية منذ ت�أ�سي�سه عام  1997على بناء الأ�س�س والركائز التي ت�ضمن جناح �صناعة التمويل ال�صغري والأ�صغر يف اليمن ،وذلك ب�إتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا
حر�ص
لقد َ
ُ
برنامج املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر فيه اهتمام ًا خا�ص ًا ،باعتباره الذرا َع االقت�صاديَّ لعمليات ال�صندوق.
ال�صندوق االجتماعي
املجال ..حيث مل تكن هذه ال�صناعة موجودة قبل ذلك التاريخ .كما يويل
َ
ُ
وقام ب�إعداد وتنفيذ
وقام
ال�صندوق بت�أ�سي�س ودعم �أكرث من  12برناجم ًا وم�ؤ�س�سة وبنك ًا لتقدمي خدمات التمويل ال�صغري والأ�صغر ،حيث ُيعترب ال�صندوق بيت اخلربة يف هذا املجال يف اليمنَ ..
َ
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتمويل ال�صغري والأ�صغر ,وتقدمي التمويالت التي و�صل �إجمايل عددها �إىل حوايل � 590ألف قر�ض ،جتاوزت مبالغها  48مليار ريال حتى نهاية يوليو املا�ضي .
ُ
وقام بتمويلها ودعمها ،كونها تعمل على ت�سهيل تقدمي اخلدمات غري املالية لأ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر
واهتم
َّ
ال�صندوق كذلك بت�أ�سي�س وكالة تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر (َ ،)SMEPS
َّ
(مثل التدريب ،والت�أهيل املهني ،وتطوير اجلودة ،والقيمة امل�ضافة ،وربط امل�ستوردين اخلارجيني باملنتجني املحليني ،وتطوير ال�صناعات احلرفية ..وغريها من الأن�شطة(..ومتكنت الوكالة––خالل فرتة
ق�صرية من ت�أ�سي�سها عام ––2006من تنفيذ عدد من امل�شاريع النوعية التي ت�سعى �إىل رفد قطاع املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر باخلربات واال�ست�شارات يف جماالت تنمية الأعمال ب�شكل عام.
ُ
ال�صندوق عام ––2009بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي––�شبكة اليمن للتمويل الأ�صغر ( )YMNالتي ت�سعى �إىل موا�صلة تدريب وبناء قدرات كوادر م�ؤ�س�سات التمويل
كما � َّأ�س َ�س
الأ�صغر ,وت�سهيل تبادل املعلومات ورفع م�ستوى ال�شفافية ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة الفعاليات واملعار�ض التي تُعنى بالرتويج لهذا القطاع الهام ...ومن �ضمنها هذه الفعالية (�أيام املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر)
التي حر�ص ال�صندوق منذ عام  2004على تنفيذها ب�شكل دوري لتوعية القطاع الر�سمي وال�شعبي بتنمية ودور املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر ،والتعريف بربامج وم�ؤ�س�سات التمويل ال�صغري والأ�صغر.
ُ
ُ
الدعم لت�أ�سي�س بنك الأمل للتمويل الأ�صغر ،بحيث �أ�صبح �أول بنك متخ�ص�ص يف التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي .و�ساهم
ال�صندوق
وقد ََّم
ال�صندوق �أي�ض ًا––مع البنك املركزي ،ووكالة التعاون الدويل
َ
َ
الأملانية (––)GIZيف �إ�صدار قانون بنوك التمويل الأ�صغر الذي اندرج حتته بنكان ..وعمل على ت�شجيع القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية املحلية والدولية للدخول يف قطاع التمويل الأ�صغر،
من خالل تقدمي امل�ساعدة الإر�شادية .ومت––يف هذا ال�صدد––�إن�شاء م�صرف الكرميي للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي.
ومل يكن ذلك النجاح ليتم لوال الرعاية الكبرية التي �أولتها احلكومة لهذا القطاع احليوي والهام ،وتبني اال�سرتاتيجيات التي تدعم قطاع املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر ..واليوم تفخر اليمن ب�أنها من الدول
الرائدة يف تقدمي خدمات التمويل لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية.
و�إذ ت�ش ِّك ُل املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر  96%من �إجمايل املن�ش�آت يف املجتمع اليمني ،ف�إنَّ املن�ش�آت املتو�سطة والكبرية ال ت�شكل �سوى  ،4%ما ي�ؤكد احلاجة �إىل �أن ت�ضع احلكومة على ر�أ�س �أولوياتها ت�شجيع
هذه املن�ش�آت خللق فر�ص عمل والتخفيف من الفقر ،وكذا خلق وت�شجيع ثقافة االدخار ،وثقافة الإنتاج ،لدى الفئات القادرة على العمل––وخا�صة الن�ساء وال�شباب.
ُ
ال�صندوق االجتماعي حالي ًا �إىل �إيالء مزيد من االهتمام بهذه ال�صناعة املعول عليها من ِق َبل كل ال�شركاء يف حت�سني املعي�شة ،وزيادة الدخل من خالل ا�ستمرار تقدمي اخلدمات املالية
ومن جانبه ،ي�سعى
وغري املالية املتاحة وال�شاملة ،وكذا موا�صلة تنفيذ ا�سرتاتيجية تنمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر ( ،)2015–2011وتطوير هذا القطاع احليوي الهام عرب انت�شار تلك اخلدمات يف املناطق
الريفية––مع الرتكيز على الن�ساء––وكذلك موا�صلة تقدمي الدعم الالزم من خالل توفري بيئة مالئمة لتقدمي هذه اخلدمات.
ُ
كما ي�سعى
ويقوم كذلك––بالتعاون مع
ال�صندوق �إىل جذب ا�ستثمارات خارجية للم�ساهمة يف توفري اخلدمات املالية ل�سد فجوة الطلب التي يقدرها اخلرباء بحوايل  1.5––1مليون حمتاج للتمويلُ ..
منظمة العمل الدولية ،وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل ،واجلهاز املركزي للإح�صاء––بعمل م�سح �شامل للطلب على خدمات التمويل الأ�صغر ،وكذا حتديد ن�سب البطالة ..كما يتم التعاون مع احلكومة
الأملانية––وخا�صة بنك االعمار الأملاين (––)KfWللح�صول على دعم فني للقطاع ملدة � 5–3سنوات.
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