نمــوذج بنــاء قــدرة املجتمعــات ىلع الصمــود
يف ظــل األزمــة باليمــن

التيسير والتنفيذ:
1

بالتعاون مع:

مجالس تعاون القرى
منهجيـــة برنامـــج التمكين من اجـــل التنمية
املحلية التابع للصنـــدوق االجتماعي للتنمية

النتيجة املتوقعة
تعزيــز نظــام الحكــم الشــامل ىلع أســاس مجتمعــي و تطويــر وإعــداد خطــط الصمــود
املجتمعــي  ،وتحديــد ودعــم املبــادرات املجتمعيــة ذات األولويــة.
املسح االولي لتدخل مكون الحكم املحلي 2017 -
(عينات عشوائية من  8مديريات)

نتائج املسح االولي

املصدر :تقرير املسح االولي ملشروع تعزيز القدرة
ىلع الصمود يف الريف اليمني  2017يف محافظات
أبين ،وحجة ،والحديدة ،ولحج.

تآكل األصول املادية واملالية والبشرية بشكل
كبير.
املديريات املستهدفة يف مشروع تعزيز القدرة
ىلع الصمود يف الريف اليمني مصنفة ضمن
املرحلة  4يف إطار نظام التصنيف املرحلي
لألمن الغذائي املتكامل.
شهدت املديريات املستهدفة موجتين من
تفشي وباء الكوليرا.
يوجد يف املحافظات املستهدفة  ،بإستثناء
محافظة أبين أكبر عدد من النازحين والعائدين
من النزوح.
توقف التحويالت املالية للسلطات املحلية منذ
مطلع عام .2016
أصبحت املؤسسات الحكومية غير قادرة ىلع
تحديد الخدمات ذات األولوية بناء ىلع خطة
سنوية ،وصارت عاجزة عن أداء مهامها.
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التدخالت

تشكيل وتفعيل
مجالس تعاون
القرى وبناء
قدراتها

تطوير خطة
الصمود
املجتمعي

تنفيذ
املبادرات
املجتمعية
الذاتية
واملدعومة

3

213

2,178

50%

مجلس تعاون قرية
تم تشكيلها  /إعادة
تفعيلها

عضو منتخب يف 213
مجلس من مجالس تعاون
القرى

من أعضاء مجالس
تعاون القرى من
النساء

213
خطة صمود مجتمعي تم تطويرها من قبل مجالس تعاون القرى ،
تتضمن أولويات املجتمعات يف الخدمات األساسية ،والتوظيف ،وإيجاد
مصادرللدخل  ....الخ.

414

321

مبادرة مجتمعية ذاتية
تم تنفيذها من قبل
املجتمعات املحلية

مبادرة مجتمعية مدعومة بمنحة صغيرة
تم تنفيذها من قبل مجالس تعاون القرى
واملجتمعات املستهدفة ،استفاد منها
 56,175شخص.

3

األثــــر األول

ركــز التخطيــط ىلع أســاس مجتمعــي (مــن األســفل
إلــى األىلع) ىلع املــوارد املاديــة واملاليــة
والبشــرية لبنــاء قــدرات املجتمعــات املتأثــرة.
ووفق ـاّ للمســح االولــي فقــد تبيــن ان هــذه األصــول
كانــت األســوأ أدا ًء.
امليــاه النظيفــة ،والبنيــة التحتيــة لألصــول
املجتمعيــة ،والتعليــم ،وتنميــة املهــارات مــن
األولويــات املشــتركة يف املحافظــات األربــع  ،إال
أنــه ال يــزال الحصــول ىلع امليــاه النظيفــة يمثــل
األولويــة األكثــر أهميــة ألن املناطــق املســتهدفة
تأثــرت بتفشــي وبــاء الكوليــرا وغيرهــا مــن األمــراض
املنقولــة عــن طريــق امليــاه.
املصـــدر :قاعـــدة بيانات مشـــروع تعزيـــز القدرة ىلع
الصمـــود يف الريـــف اليمنـــي ،برنامج األمـــم املتحدة
اإلنمائـــي ،والتقاريـــر الفصلية لعامـــي  2017و.2018
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األثــــر الثاني

بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية
لألصول املجتمعية
 321منحة ملبادرات مجتمعية ومشاريع صغيرة تضمنت مستويات كبيرة ملشاركة اإلناث
والذكور يف التخطيط والتنفيذ املجتمعي ،و أثرت مشاركة النساء يف مجالس تعاون القرى
عند تحديد األولويات واإلحتياجات ىلع تصدر الخدمات األساسية يف املشاريع املجتمعية.
 119فصل دراسي تم صيانته واعادة تأهيله أوبنائه ،واستفاد منها  3,500طالب وطالبة.

 3,000متر طولي من الطرق الوعرة تم رصفها.

 15وحدة صحية تم إعادة تأهيلها و /أو بناءها ،واستفاد منها أكثر من  15,000شخص.

 65تدخ ً
ال تم تنفيذه يف مشاريع املياه  ،منها  24بئرًا تم تأهيله و /أو حفره 12,000 ،متر
من شبكات أنابيب املياه تم تركيبها وتوصيلها ،و 17خزان مياه تم تأهيله وصيانته و /أو
انشاؤه لتحسين الوصول إلى مياه الشرب النقية.

 750متر من أنابيب الصرف الصحي تم تركيبها يستفيد منها  500فرد ( 80أسرة) 250 ،بيارة
تم حفرها استفادت منها  360أسرة.

أكثر من 1,521

فرص الدخل.
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امرأة و  149رجل تم تدريبهم وبناء قدراتهم يف املهارات الحياتية وخلق

321

منحـــه تم تقديمها لتنفيـــذ مبادرات
مجتمعية ومشـــروعات صغيرة.

119

فصل دراسي تم إعادة تأهيله

3,000

متر من الطرق الوعرة تم رصفها

15

وحدة صحية تـــم إعـــادة تأهيلها أو
ا نشا ؤ ها

65
ُ

تدخال تم تنفيذه يف مشاريع املياه

750

متـــر من أنابيـــب الصـــرف الصحي تم
تر كيبها

أكثر من 1,670

تدريبه

شخص تم

6

النتيجة املتوقعة
الســلطات املحليــة قــادرة وظيفيــا وماليــا ىلع تقديــم الخدمــات األساســية ا ُ
ملحســنة
واالســتجابة لألولويــات العامــة.

التدخالت

تشكيل وتفعيل
فريق مديريةيف
كل من املديريات
املستهدفة

وضع خطة اإلنعاش
للمديرية

7

8

249

فرق إدارة املديريات
تم تشكيلها وتدريبها
لوضع خطة اإلنعاش يف
املديريات

عضوًا يف فرق إدارة املديريات تتألف
من ممثلين عن املكتب التنفيذي
واملجلس املحلي  ،وإدارات الديوان
وممثلي منظمات مجتمع مدني

8

8

خطط إنعاشية يف
املديريات املستهدفة
تم تطويرها ,واقرارها
بدعم من فريق املديرية

مشروعات ذات أولوية ىلع مستوى
املديريات تم تنفيذها يف مجاالت
الصحة والتعليم واملياه كانت أهم
األولويات التي حددتها املديريات

.

األثــــر األول
املشروعات االنعاشية التي نفذتها السلطات املحلية
املحافظة

املديرية

القطاع

عدد املستفيدين

أبين

خنفر

التعليم

800

أبين

لودر

التعليم

750

حجة

ُكعيدنة

الصحة

8,314

حجة

بني قيس

الصحة

2,191

الحديدة

ال ُزهرة

التعليم

650

الحديدة

باجل

التعليم

550

لحج

حبيل جبر

املياه

44,080

لحج

ُتبن

الصحة

9,360
66,695

إجمالي املستفيدين

مرحلة اإلعداد
(تشكيل فريق املديرية)
مرحلة الدراسة
والتقييم
(تجميع البيانات
القطاعية بما
يف ذلك مسح
النزاع)

وضع خطة
اإلنعاش للمديرية
وتنفيذها

مرحلة التخطيط
(إعداد خطة
إنعاشية للمديرية)

الرصد والتقييم

مرحلة التنفيذ
(اقرار الخطة وتحديد
أولويات القطاعات)

8

األثر الثاني

تشـــكيل فريق املديريـــة وتطوير آلية الرصـــد واملتابعة
املجتمعية ضمن إطار الســـلطة املحلية لتيســـير عملية
تنفيـــذ املشـــروعات وتقديـــم الخدمات من أجـــل تعزيز
الشـــفافية واملساءلة.

اإلعداد
(تشكيل لجنة مجتمعية
للرصد واملتابعة)

بناء القدرات
(تدريب لجنة املتابعة
والرصد املجتمعية)

آلية الرصد
واملتابعة
املجتمعية
عقد إجتماعات ولقاءات
إشرافية ىلع تنفيذ
مشروعات املديريات مع
لجنة املناقصات ،ومجالس
تعاون القرى ،وفريق
التنفيذ.
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رفع تقارير الرصد
واملتابعة املجتمعية
للسلطة املحلية تبين
التقدم املحرز وجودة
تقديم الخدمات.

الدليل

 8مشـــروعات ىلع مســـتوى املديريـــات
املســـتهدفة تـــم تنفيذها عبر الســـلطات
املحليـــة بنـــا ًء ىلع خطـــط اإلنعـــاش.
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الشــركاء املنفــذون لبرنامــج تعزيــز القــدرة ىلع الصمــود
يف الريــف اليمنــي  -برنامــج مشــترك
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