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االفتتاحیة

تعطلت نسبة کبیرة من قدرات  الصراع،  السادس من  العام  الیمن  مع دخول 
الضعف  حالة  لُتفاِقَم  األساسیة  وخدماته  معیشته  وموارد  الیمني  اإلنسان 
وتتسبب في تآُکل رأس املال البشري. أمام ذلك، ورغم ضخامة حجم األزمة... 
ابتکاریة  األثر،  طویلة  األهداف،  متعددة  االجتماعي  الصندوق  استجابة  جاءت 
األسلوب، بهدف استثمار وحمایة رأس املال البشري––الثروة التي تکونت طوال 

عقود، وبمجهودات وکلفة تراکمیة عالیة.

من أجل ذلك، التزم الصندوق بإشراك املجتمع واستثمار املعارف املجتمعیة، 
توفرها  التي  األساسیة  الخدمات  وتقییم  وتنفیذ  اختیار  في  والفنیة،  املحلیة 
توفیر  الصراع––من  سنوات  الصندوق––خالل  تمکن  فمثًال،  الصندوق...  مشاریع 
م أجور العمل لـ 343 ألف شخص  خدمات مستدامة لثالثة مالیین شخص وسَلّ

قاموا بتنفیذ 10 مالیین یوم عمل.

کما تم حمایة قرابة 3 مالیین شخص من اإلصابة باألمراض املنقولة باملیاه 
وزیادة  الجوفیة،  املیاه  علی  والحفاظ  الضنك)،  وحمی  والکولیرا  (کاإلسهاالت 
مشروعات  من  املستفیدة  املجتمعات  تشجیع  عبر  التعلیم  علی  اإلقبال 
الصندوق علی بناء خزانات حصاد میاه األمطار جوار املنازل، حیث بلغت السعة 
اإلجمالیة لهذه الخزانات 9.3 ملیون متر مکعب في وقت یحتاج فیه 20 ملیون 

یمني ملساعدات في خدمة توفیر املیاه.

الحوامل واألمهات الالتي استلمَن مساعدة في الدخل وخدمات التغذیة

املستفیدون من التحویالت النقدیة

املستفیدون من الحصول علی الخدمات األساسیة (من جمیع تدخالت الصندوق)س

أیام العمل التي تولدت عن جمیع التدخالت*س

                    س    *یعکس هذا املؤشر مشاریع األشغال کثیفة العمالة وتشغیل الشباب

اإلناث

النازحون/العائدون

الشباب ذوو األعمار 16–35 عامًا

87,960

379,834

3,720,454

11,457,069

106,680

56,019

222,880

التقدم في العمل (2016 - 2020)

حمایُة رأس املال البشري من التآُکل... هدٌف کبیٌر

اشتداد أزمات انعدام الغذاء واملیاه والوقود وارتفاع أسعارها خالل أکثر من 

5 سنوات من الصراع في الیمن... ال تزال بعضًا من أهم القضایا التي تعالجها 

بالحاضر  تهتم  وفعالة  متعددة  بأدوات  االجتماعي  الصندوق  تدخالت 

البالد  في  العمالة  معظم  یشمل  الذي  الزراعی  فالقطاع  واملستقبل. 

املتأثرة بآثار الصراع یعاني کثیرًا من تلك األزمات، في نفس الوقت الذي 

من  تفاقم  املزارعین  ملعظم  الخاطئة  التقلیدیة  املمارسات  تزال  ال 

اشتدادها.

استجابة لهذه التحدیات الهامة، بدأ الصندوق في تتفیذ تدخالت متنوعة 

(عبر  الدولي  البنك  من  بدعم  الزراعي  اإلنتاج  قطاع  دعم  في  املدخالت 

املزارعین،  لصغار  الزراعیة  اإلنتاجیة  تعزیز  مشروع  تحت  الفاو)  منظمة 

هدفت لدعم املزارعین الفقراء املالکین للحیازات الصغیرة في 21 مدیریة 

العام  خالل  هطلت  التي  الغزیرة  األمطار  أثبتت  وقد  محافظات.   7 من 

املاضي والجاري نجاح املرحلة األولی من التدخالت، حیث الحظ املزارعون 

ن الجدران املنشأة من حمایة 17,000 هکتار من أراضیهم من االنجراف  تمُکّ

القنوات  عملت  کما  السیول.  وتهدئة  الصمود  في  الجبیونات  ونجاح 

املیاه،  مساقط  عن  البعیدة  املزارع  الی  املیاه  تمریر  علی  التحویلیة 

إعادة  والري. کما تمکن مزارعون من  الشرب  وامتألت خزانات جمع میاه 

زراعیة  أراض  واستخراج  املهجورة  أراضیهم  من  هکتار   3,000 نحو  تأهیل 

جدیدة.

وفي املرحلة الثانیة، بدا النجاح قویًا سریعًا علی محیا 1,400 من مزارعي 

الخضروات والفواکه الذین أدرکوا الفرق بین ممارساتهم التقلیدیة السابقة 

الذین  استشارییه  ومعارف  بخبرات  فیها  الصندوق  دعمهم  التي  وتلك 

زیادة  علی  عملت  تکنولوجیة  بمعدات  تزویدهم  علی  أیضًا  أشرفوا 

إنتاجیتهم وتحسین جودة منتجاتهم (مثل الشاش وامللش البالستیکي 

وشبکات الري بالتقطیر وأجهزة التسمید العضوي عبر الشبکة).

ورغم محدودیة التغطیة مقابل االحتیاج الضخم في البالد، کان األثر ملهمًا 

أصولهم،  لحمایة  الطرق  أفضل  اتباع  في  واملزارعین  الالعبین  لبقیة 

وخفض  بالغمر،  الري  من  والتقلیل  املستدام،  الغذائي  األمن  وتحقیق 

ودخل  العمل  فرص  وزیادة  املیاه،  ضخ  في  املستخدمة  الدیزل  کمیات 

املزارعین.
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الصحة والحمایة االجتماعیة

اخبار
الوحدات

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 49%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم

الطالب املستفیدون من النقد مقابل الخدمات االجتماعیة

املدارس املستفیدة  (مدارس اإلناث 54%)ش

(2016 - مارس 2020)املنجز

تواصل – خالل الربع األول من عام 2020 – العمل علی تنفیذ برنامج 

األساسیة  مکوناته  ضمن  وذلك  واملهنیة،  القرائیة  االمیة  محو 

کالتالي.

أوًال: مکون الوصول لخدمات التعلیم األساسي غیر النظامي:

وصل عدد الدارسین امللتحقین بفصول التعلیم املجتمعي (خالل 

الربع األول 2020) إلی 816 دارسًا ودارسة (574 دارسة) توزعوا علی 

املناطق املستهدفة (الحدیدة، صنعاء، املکال ولحج).

ثانیًا: مکونا تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت:

وصل عدد املستفیدین من الدورات التدریبیة املهنیة خالل الربع 

من   271 منهم   ،1,029 إلی   ("%50" النجاح  نسبة  اجتازوا  (ممن 

وامتدت  العامالت.  النساء  من  و413  الشابات  من  و345  الشباب 

فترة التدریب من 8 إلی 25 یومًا. 

وخیاطة  تفصیل  منها  املجاالت...  من  العدیَد  التدریُب  وشمَل 

املالبس النسائیة، والنقش والحناء، وصناعة البخور والعطور، وإنتاج 

غذائیة،  وصناعات  املاشیة،  ورعایة  وتربیة  املشتل،  في  الخضار 

املوبایالت  وصیانة  والحاسوب  العسل،  وإنتاج  النحل  وتربیة 

واستخدام اإلنترنت... وکذلك الحدادة واألملونیوم، وترکیب وصیانة 

والسیارات  والشاحنات  املحرکات  وصیانة  الشمسیة،  الطاقة 

التصویر  وفن  األثاث،  نجارة  وکذا  والهوائیة...  الناریة  والدراجات 

الفوتوغرافي والجرافیکس.

ثالثًا: مکون بناء القدرات

لشرکاء  یومًا   30 ملدة  لحج  محافظة  في  تدریبیة  دورة  نـُفـِّذت 

املحافظة،  في  الکبار  وتعلیم  األمیة  محو  مکتب  من  البرنامج 

في  وذلك  إناث)،   6 (منهم  قسم  ورئیس  إدارة  مدیر   18 حضرها 

مجال استخدام الحاسوب والسکرتاریة واألرشفة اإللکترونیة وإدخال 

البیانات.

کما نفذ الصندوُق دورة تدریبیة علی رأس العمل (ملدة 10 أیام) 

لقیادات جهاز محو األمیة وتعلیم الکبار بصنعاء في مجال التخطیط 

مشارکًا   14 منها  استفاد  املؤسسي،  والتحلیل  االستراتیجي 

(منهم امرأتان).

رکزت أنشطة قطاع الصحة – خالل الربع األول من عام 2020 – علی 

املجتمعات  ف  وتکُیّ صمود  وتعزیز  االجتماعي  النفسي  الدعم 

املحلیة في ظل األوضاع الصعبة الراهنة التي تمر بها البالد.

أوًال: الدعم النفسي االجتماعي
یمثُل تعزیُز االستجابة املجتمعیة نهجًا یدمُج الجوانب النفسیة  

- االجتماعیة في الجهود الرامیة إلی تلبیة االحتیاجات األساسیة 

واألطفال)،  والشباب  (النساء  ضعفًا  األکثر  الفئات  وبالذات  للناس، 

ویوفُر ُفَرَص دخٍل للشباب، ویشرکهم في لعب دور رئیسي في 

بناء القدرة علی التکیف في مجتمعاتهم املحلیة... کما أنه یخلُق 

بالراحة  واألطفال  النساء  تشعر  حیث  وصدیقًة،  آمنًة  مساحاٍت 

والحریة لتبادل قصصهم وآمالهم.

مؤشرات قطاع التعلیم

4,342

1,907

221,053

1,006
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وفرت هذه املشاریع فرص عمل (تضمنت 3,486 یوم عمل) لـ 171 

(40 منهم  العاملین االستشاریین  الشباب  140 من  عامًال، منهم 

من اإلناث).

ألف شخص،   111 املنجزة  عدُد املستفیدین من املشاریع  وتجاَوَز 

منهم 35,387 امرأة و18,791 فتاة.
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املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

َوَصَل عدُد املشاریع املنجزة خالل الربع األول من عام 2020 إلی 49 

مشروعًا، منها 41 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة فعلیة بلغت 

بتکلفة  البیئي  اإلصحاح  7.2 ملیون دوالر، و8 مشاریع في قطاع 

فعلیة بلغت 810 آالف دوالر.

الرئیسیین  القطاعین  وفیما یلي تفاصیل املشاریع املنجزة في 

املیاه واإلصحاح البیئي: 

طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة بحدود 284 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان   -2

االجتماعیة - املرحلة االولی، بتکلفة بحدود 190 ألف دوالر. 

املیاه  ملشاریع  الهولندیة  املنحة  من  ممولة  مشاریع   5  -3

والصرف الصحي للمجتمعات املصابة بالکولیرا بتکلفة قدرها 233 

ألف دوالر. 

  KFW 4-  13 مشروعًا ممولة من منحة الحکومة األملانیة عبر

تم إنجاز ما یلي:

1- 4 مشاریع ممولة من منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة عن 

مؤشرات قطاع الصحة

املؤشر

عدد املنشآت التي تم إعادة تأهیلها وتجهیزها

عدد االشخاص الذین استفادوا من الوصول إلی الخدمات الصحیة

عدد املتدربین في تحدید اإلجهاد الشدید والصدمات واالحتیاجات
النفسیة االجتماعیة س

(2016 - مارس 2020)املنجز

72

157,475

5,486 املستفیدون من أجور العمل في األنشطة اإلنشائیة

 4,904

87,960الحوامل واألمهات الالتي استلمَن مساعدة في الدخل وخدمات التغذیة

3,783مثقفات املجتمع

85,135عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة

(أ )أنشطة الدعم النفسي االجتماعي في املدارس:

تم تطویر مشروع جدید ملدیریة باجل في محافظة الحدیدة، َدَرَّب 

املدارس  ووکالء  (مدراء  التعلیمیة  الکوادَر  خالله  من  الصندوُق 

من  املعتَمد  التربوي  النفسي  الدعم  دلیل  علی  املستهدفة) 

ِقِبل وزارة التربیة، حیث تم تدریب 70 مدیرًا و31 وکیًال (منهم 10 

األخصائیین  لفئة  التدریب  استکماُل  مخططًا  وکان  اإلناث).  من 

کإجراء  یتم  لم  أنه  إال  مارس،  شهر  منتصف  في  االجتماعیین 

احترازي ووقائي من انتشار فیروس کورونا.

(ب ) تدریب وتشغیل الشباب:

ف املجتمعي ثانیًا: تعزیز الصمود والتکُیّ

قطاع املیاه

تم خالل  املجتمعي،  الصمود  لتعزیز  األوروبیة  املنحة  إطار  وفي 

الربع األول 2020 إنجاز املشروع الخاص بإعادة تأهیل وتأثیث وتجهیز 

32 مرفقًا صحیًا، واالنتهاء من األعمال املدنیة ملرفقین ُسلـِّما إلی 

مکاتب الصحة في املدیریات.

ونتیجة  للصراعات.  وحساسیة  عرضة  أکثر  الشباب  شریحة  تعد 

الثانویة  خریجي  استهداف  تم  فقد  منها،  یعانون  التي  للبطالة 

والجامعة عبر إعالنات ثم مقابالت للتأکد من مهارات املتقدمین 

الفائزین،  تدریب  ذلك  بعد  وجرى  والتواصل...  االتصال  مجال  في 

تقدیم  مقابل  األجر  مدفوعة  أشهر  لستة  معهم  التعاقد  وأعقبه 

بین  تنوعت ما  التي  والترفیهیة  األنشطة املجتمعیة  حزمة من 

باإلضافة  النفسي،  التفریغ  وجلسات  والتثقیف  التوعیة  جلسات 

من  (تختلف  شعبیة  ألعاب  وتنفیذ  تنظیم  في  املشارکة  إلی 

وعاداته  املحلي  املجتمع  ثقافة  بحسب  أخرى  إلی  مدیریة 

وتقالیده).

ومن خالل مشروع ینفذه الصندوُق في مدیریة شرعب السالم 

(تعز) تم التعاقد مع 14 شابًا و84 شابة إلنجاز 1,568 نشاطًا ترفیهیًا 

استهدف فئتي األطفال والنساء، حیث بلغ عدد املستفیدین من 

النساء  عدد  وبلغ  اإلناث)،  من   270 (منهم   649 األطفال 

املستفیدات 2,640 امرأة.
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لبرنامج املیاه والصرف الصحي املرحلة األولی بتکلفة بحدود 1.51 

ملیون دوالر.

5- 9 مشاریع ممولة من منحة الحکومة األملانیة عبرKFW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي املرحلة الثانیة بتکلفة بحدود 1.31 ملیون 

دوالر.

6- 3 مشاریع ممولة من منحة الحکومة األملانیة عبر KFW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي ملحافظة ابین وبتکلفة بحدود 3.2 ملیون 

دوالر.

لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  ممولة  مشاریع   5  -7

قدرها  إجمالیة  وبکلفة  الرابعة،  املرحلة  تمویل  في  للمساهمة 

441 ألف دوالر.

تم إنجاز ما یلي:

بنك  (عبر  األملانیة  الحکومة  منحة  من  ممولة  أربعة مشاریع   -1

التنمیة األملاني) لبرنامج املیاه والصرف الصحي املرحلة األولی 

بتکلفة 386 ألف دوالرًا.

بنك  (عبر  األملانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان   -2

التنمیة األملاني) لبرنامج املیاه والصرف الصحي املرحلة الثانیة 

لبرنامج املیاه والصرف الصحي بتکلفة 281 ألف دوالرًا.

الهولندیة ملشاریع  الحکومة  3-  مشروع واحد ممول من منحة 

بتکلفة  بالکولیرا  املصابة  للمجتمعات  الصحي  والصرف  املیاه 

قدرها 9,722 دوالر. 

4- مشروع واحد ممول من منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة 

عن طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة بحدود 133 ألف 

دوالر.

 وفیما یلي القطاعات الفرعیة، وما أنجز خالل هذا الربع في کل 

قطاع فرعي:

 519 علی  احتوت  مشاریع   6 إنجاز  تم  املوقعي:  الصحي  الصرف 

9,533 مستفیدًا،  منها  استفاد  حمام   582 وتحسین  جدیدا  حماما 

ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 48,657 یوم عمل.

أنشطة بیئیة کثیفة عمالة: أنجز الصندوُق مشروعًا واحدًا احتوى 

علی إعادة تأهیل 570 منهًال، وتنظیف خطوط صرف صحي بطول 

إجمالي 15.8 کم، ونتج عن هذا املشروع توفیر فرص عمل مؤقتة 

قدرها 5,488 یوم عمل. 

میاه کثیفة عمالة: تم في هذا الربع إنجاز 4 مشاریع، منها مشروع 

واحد حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (سقایات خاصة)، و3 

مشاریع إلنشاء خزانات توزیع میاه. شملت مخرجات هذه املشاریع 

إنجاز 100 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 2,268 مترًا مکعبًا، و3 خزانات 

لتوزیع املیاه بسعة إجمالیة 1,350 مترًا مکعبًا، وقد نتج عن هذه 

املشاریع خلق فرص عمل مؤقته 11,537یوم عمل، ووفرت خدمة 

املیاه لـ 33,203 أشخاص. 

میاه سطحیة – عیون وخزانات میاه: تم إنجاز مشروع واحد یحتوي 

أشخاص،   306 لخدمة  مترًا مکعبًا   640 تجمیعي سعة  خزان  علی 

ووفر 1,688 یوم عمل. 

میاه جوفیة: تم خالل الربع إنجاز 4 مشاریع، شملت 223 کم طولیًا 

من أنابیب میاه مختلفة األقطار من 8 إنش إلی نصف إنش، لخدمة 

53,015 شخصًا بمیاه موصلة للمنازل، ونتج عنها توفیر فرص عمل 

مؤقتة بحدود 25,652 یوم عمل.

قطاعات  من  فرعي  قطاع  کل  أنجز في  ما  تفاصیل  یلي  وفیما 

املیاه: 

حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (السقایات الخاصة): تم خالل 

الربع إنجاز 26 مشروعًا إلنشاء 3,248 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 

مقدارها 74,716 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 24,021 شخصًا، 

ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 249,554 یوم عمل.

حصاد میاه األمطار- خزانات عامة مسقوفة: تم خالل الربع إنجاز 6 

بسعة  األمطار  میاه  لحصاد  خزانات   6 إنشاء  شملت  مشاریع، 

عنها  ونتج  الضروریة،  امللحقات  مع  مکعب  متر   9,880 إجمالیة 

12,200یوم عمل ووفر خدمة املیاه لـ 3,900 شخص.

وفیما یلي تفاصیل املشاریع املنجزة في القطاعین الرئیسیین 

املذکورین: 

قطاع اإلصحاح البیئي
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مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

(2016 - مارس 2020)املنجز

337,002

872,708



الحیوانیة من خالل انشاء اماکن الیواء الحیوانات (حظائر) وبتکلفة 

نموذجیة  144حظیرة  عدد  تنفیذ  تم  حیث  134610دوالر  تقدیریة 

ومشرب  ومعلف  مکشوف  وجزء  مسقوف  جزء  من  تتکون 

للحیوانات.

بینما ال یزال عدد 16مشروعا تحت التنفیذ وبتکلفة تقدیریة إجمالیة 

منهم  14560فرد  حوالي  منها  یستفید  أن  یتوقع  دوالر   1308231

حوالي 25%نساء.

اجمالیة   تقدیریة  وبتکلفة  التنفیذ  تحت  21مشروعا  عدد  یزال  ال 

االراضي  انشطتها في مجال حمایة  1933610دوالر.ترکزت معظم 

االنتاجیة  الظروف  وتحسین  السیلي  والري  واملدرجات  الزراعیة 

للثروة الحیوانیة. یتوقع أن یستفید منها حوالي 14600فرد  منهم 

حوالي 23%نساء.

السافل  وصاب  بمدیریة  سوادة  بني  بمنطقة  مشروع  إنجاز  تم 

محافظة ذماروذلك  في مجال تحسین الظروف االنتاجیة للثروة 

عن بعد باستخدام برنامج "زووم". ستستمر کتلة واش بعقد ندواتها 

یستمر  ذلك  إلی  إضافة  األخرى.  والتطبیقات  زووم  خالل  من 

 ."Activeinfo" الصندوق برفع تقاریر إنجازاتها في واش من خالل الرابط

الصندوق  یقوم  التکرار  ولتجنب  الشرکاء  مع  التنسیق  ولتعزیز 

لیتم  املتاحة  التمویالت  بحسب   2020 بمشاریع  قائمة  بإعداد 

الواش  وکتل  املرکز  مستوى  علی  الواش  کتلة  إلی  تسلیمها 

علی مستوى املحافظات.

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

الزراعة

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها و إعادة تأهیلها

 عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا

(2016 - مارس 2020)املنجز

النشرة الربعیة - العدد 89 : ینایر - مارس 2020 

السلوك  تغیر  بتقییم  خاص  واحد  ُأنِجز مشروع  والتوعیة:  التدریب 

الهولندیة ملشاریع  للمنحة  الریفي  الصحي  الصرف  في مشاریع 

تم  وقد  بالکولیرا.  املصابة  للمجتمعات  الصحي  والصرف  املیاه 

صرف  بمشاریع  اسُتهِدفْت  التي  التجمعات  سلوك  تغیر  تقییم 

صحي بعد مضي أکثر من 3 أشهر من انتهاء جمیع األعمال ملعرفة 

واملحافظة  السلیم  الصحي  بالسلوك  املجتمعات  هذه  استمرار 

أم  املکشوف  والتصریف  العراء  في  التبرز  من  خالیة  قراها  علی 

من   %89 أن  النتیجة  کانت  وقد  القدیم.  السلوك  إلی  عادت 

وحافظت  السلیم  الصحي  السلوك  بمماسة  استمرت  التجمعات 

علی قراها خالیة من التبرز في العراء التصریف املکشوف.  

في  الواش  کتلة  في  فاعل  کعضو  دوره  الصندوق  یواصل 

املشارکة والتنسیق مع کتلة الواش من خالل حضور االجتماعات 

باجتماع   2020 العام  بدأ  االستجابة.  ومعلومات  بیانات  ومشارکة 

العمل  مجموعات  في  فعاال  الصندوق  وکان  السنویة  املراجعة 

وإقرار رؤیة کتلة الواش للعام 2020. املزید من املشاریع التنمویة 

وإضافة أنشطة حصاد میاه األمطار مع الترکیز علی تحسین وضع 

االجتماع.  الیمن کل ذلك طرح ونوقش في  الصحي في  الصرف 

في العام 2020 أضافت کتلة الواش "ندوات لتبادل الخبرات" حیث 

خبراتهم  بطرح  الشرکاء  ویقوم  موضوع  اختیار  علی  االتفاق  یتم 

طریقة  هذه  کانت  املوضوع.  لذلك  لدیهم  املعتمدة  والتصامیم 

جیدة لتبادل الخبرات وبناء قدرات املنظمات غیر الحکومیة خصوصا 

األنشطة  جودة  علی  ذلك  سنعکس  بالتأکید  منها  الوطنیة 

املنفذة.  في بدایة مارس عقدت کتلتا الواش والصحة اجتماعهما 

مکافحة  في  املشترکة  الجهود  ملراجعة  السنوي  التنسیقي 

التأهب  إجراءات  مناقشة  وتم   2019 عام  خالل  الکولیرا  موجات 

فیروس  إلی  االجتماع  خالل  التطرق  تم   .2020 لعام  واالستعداد 

کرونا املستجد وعصف ذهني إلجراءات الوقایة في أنشطة واش. 

بعد ذلك االجتماع وکأجراء وقائي من وباء فیروس کرونا املستجد 

أوقفت کتلة واش اجتماعاتها وجها لوجه وتحولت إلی اجتماعات 

التواصل مع الشرکاء

5

اوال: مشاریع منحة البنك الدولي االضافیة والطارئة + رقم 4 عن 
طریق برنامج االمم املتحدة االنمائي:

ثانیا: املنحة البریطانیة لالستجابة االنسانیة:

58,565 

8,431

1,950,312



الصندوق االجتماعي للتنمیة

ثالثا: مشروع تعزیز االنتاجیة الزراعیة املمول من البنك الدولي عبر 

:(SAPREP)منظمة الفاو
2- مکون تغذیة الحیوان:

تم االستمرار بتوزیع املکعبات العلفیة ملربي الثروة الحیوانیة في 

صغار  تأهیل  إعادة  مشروع  من  املستهدفة  املدیریات 

) مکعب علفي   65500 توزیع عدد(  املزارعین(SAPREP). حیث تم 

یستهدف (   6550)  مزارع.

3- القیمة املضافة لتحسین انتاج الخضار والعسل :

تواصل تقدیم الدعم الفني واملادي ملزارعي الحاصالت البستانیة 

حیث بلغ عدد املزارعین املستهدفین من املشروع 1105 مزارع 

التقنیات  ببعض  تزویدهم  الفني وکذا  والدعم  التدریب  تقدیم  تم 

الري  تقنیات   ، امللش   ، الشاش  مثل  الخضار  لزراعة  واالحتیاجات 

الحدیث وغیرها.

املستلزمات  وتقدیم  تدریب  استکمال  تم  النحل  مجال  وفي 

النحلیة لعدد 700 نحال. حیث یتم خالل هذه الفترة متابعة النحالین 

لهم  املقدمة  واألدوات  التدریب  من  استفادتهم  مدى  لتقصي 

وتقدیم الدعم الفني میدانیا اذا لزم ذلك.

یهدف مشروع تعزیز االنتاجیة الزراعیة الی تحسین االنتاج الزراعي 

املدیریات  في  الغذائي  االمن  تحسین  في  واملساهمة 

املستهدفة حیث یستهدف 21 مدیریة في سبع محافظات.

حیث تم خالل هذا الربع انجاز 9 مشروع منها 4مشاریع في مجال 

السیلي وعدد3مشاریع في مجال  الزراعیة والري  االراضي  حمایة 

املدرجات  تأهیل  مجال  في  واحد  ومشروع  والعیون  االبار  تأهیل 

الزراعیة ومشروع في مجال تدریب وتأهیل النحالین.

1- مکون املیاة لالنتاج الزراعي:

أ - تأهیل املدرجات الزراعیة:

عدد  یزال  ال  بینما  مدیریة  انجاز مشروع في  الربع  هذا  تم  خالل 

مشروع اخر تحت التنفیذ حیث تم خالل هذا الربع تأهیل 9.28 هکتار 

من املدرجات الزراعیة بحیث یصل إجمالی مساحة املدرجات التي 

تم تأهیلها بشکل تراکمي الی 39.26 هکتار. 

ب - حمایة االراضي الزراعیة:

   تم خالل هذا الربع انجاز عدد 4 مشاریع بینما ال یزال العمل جاري 

في بقیة املشاریع  لحمایة وري االراضي الزراعیة في املدیریات 

االراضي  من  259هکتار  وحمایة  تأهیل  تم  حیث   . املستهدفة 

تم  التي  االراضي  التراکمي  ملساحة  االجمالي  لیصبح  الزراعیة 

حمایتها 1252هکتار.

ج- حصاد املیاة للري التکمیلي:

توفر  ان  ویتوقع  التنفیذ.  تحت  جاري في املشاریع  العمل  یزال  ال 

سعة تخزینیة  مقدارها 7900متر مکعب.

د- حصاد املیاه من أسطح املنازل ( السقایات ):

ال یزال العمل جاري في مشروع واحد تحت التنفیذ یتوقع فیه ان 

یصل عدد السقایات املنفذة 150سقایة وبذلك یتوقع ان یصل عدد 

السقایات املنجزة بصورة تراکمیة  2236سقایة.

ه- االبار والعیون:

تم خالل هذا الربع انجاز عدد 3مشاریع حیث تم فیها تأهیل عدد 7 

ابار لیصبح االجمالي التراکمي ملا تم انجازة من االبار والعیون عدد 

.116

و - الکرفانات :

ویقتصر تنفیذ هذا النوع من املشاریع علی محافظة شبوة حیث 

الکرفات  عدد  بلغ  3مشاریع.حیث  عدد  في  جاري  العمل  یزال  ال 

املنجزة التراکمیة عدد 11.
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مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

(2016 - مارس 2020)املنجز

19,921

5,203مساحة االراضي الزراعیة التي تم حمایتها وریها واستصالحها (هکتار)ي

44,637السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

98,328عدد املستفیدین من الخدمة في مجتمع املشروع

31مساحة األراضي الزراعیة للمدرجات التي تم انشائها وإعادة تأهیلها (هکتار)ي

91,723السعة التخزینیة التي تم توفیرها في مشاریع حصاد املیاه

44,408عدد العاملین

962,118عدد أیام العمل

125,948عدد أیام العمل (لإلناث)س

1,696عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

6,798عدد العامالت



إلی  املؤسسي  والدعم  التدریب  قطاعي  في  التدخالت  تهدف 

لشرکاء  واملؤسسیة  البشریة  القدرات  وبناء  التدریب  تقدیم 

الصندوق الذین ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق املتمثلة في 

التنمیة املحلیة والتخفیف من الفقر. وخالل الربع األول من العام 

جرى تنفیذ األنشطة التالیة في البرامج املختلفة الخاصة بوحدة 

التدریب والدعم املؤسسي.

من الصندوق بنسبة 40%) حیث بلغ العدد اإلجمالي لهذا النوع من 

املبادرات 260 مبادرة، شملت ترمیم وبناء فصول دراسیة، وصیانة 

 ... صحیة  وحدات  وتوسعة  طرق،  ورصف  وصیانة  میاه،  خزانات 

باإلضافة إلی دعم املبادرات في مجال بناء القدرات، حیث بلغ عدد 

 143,684 (منهم  281,338 شخصًا  املبادرات  تلك  املستفیدین من 

امرأة). وبلغت مساهمة الصندوق في املبادرات املدعومة أکثر 

من 590.7 ملیون ریال.

تشکیل  تم  العزل/املراکز:  مستوى  علی  املتوسطة  املشاریع 

العزل/املراکز  مستوى  علی  تنمویة  لجنة   45 تفعیل  وإعادة 

بإجمالي 225 عضوًا (من کال الجنسین)، وذلك في مدیریات عبس 

تلقی  وقد  والزهرة.  واملسیمیر  وخنفر  والتعزیة  والشمایتین 

التدریبات التي ساعدت في بناء قدراتهم  املشارکون العدید من 

مواضیع  وتنوعت  ملناطقهم.  الراهن  الوضع  وتحلیل  فهم  علی 

التدریب بین اآللیة املیدانیة لبرنامج التمکین، وبناء خطط الصمود 

الخطط  مخرجات  علی  وبناًء  التقاریر...  وإعداد  املجتمعیة، 

کل  مستوى  علی  واحد  مشروع  تحدید  سیتم  املجتمعیة 

للتجربة  تعزیزًا  التجربة  هذه  وتأتي  التنفیذ.  في  للبدء  عزلة/مرکز 

األولی التي تمت في "منحة الصمود 1" من خالل تنفیذ مشاریع 

أولویة،   45 العزل/املراکز. وقد تم تحدید  متوسطة علی مستوى 

بمعدل مشروع متوسط لکل عزلة، حیث ستقوم تلك اللجان بإدارة 

والصندوق  املحلیة  السلطات  مع  باملشارکة  املشاریع  تلك 

االجتماعي للتنمیة. 

تم تصمیم 12 مشروعًا جدیدًا (ضمن البرنامج) یتم تنفیذها عبر 7 

فروع. وقام الصندوق بتدریب 244 من الشباب (منهم 106 إناث) 

في  األساسیة  واملبادئ  املفاهیم  دورة  في  البرنامج  ضمن 

السریع  البحث  الحاسوب، ومنهجیة  التنمیة، وأساسیات استخدام 

البرنامج  تنفیذ  وجرى  املجتمعیة.  اللجان  وتشکیل  باملشارکة، 

توزعت  6 مشاریع  تدریبیًا) في  26 یومًا  (الذي استغرق  التدریبي 

وریمة  وذمار  وعمران  والجوف  واملحویت  لحج  محافظات  علی 

(بمعدل مشروع لکل محافظة).

کما شهد الربع إعداد وتصمیم وإخراج التقریر النهائي الخاص بنتائج 

مقترح  وتجهیز  تصمیم  وکذلك  الشباب،  وتطلعات  آراء  استطالع 

مشروع متضمن املیزانیة التقدیریة لـ "تشغیل شباب روافد في 

مکافحة وباء کورونا املستجد" وإعداد مسودة خطة العمل، وکذا 

ورقة إدارة املخاطر للمشروع.

برنامج روافد

واملجتمعات  السلطات  تمکین  إلی  یهدف  التمکین  برنامج 

املحلیة  یتماشی مع املصادر  تخطیط تشارکي  لتبني  املحلیة 

الوطنیة  واالستراتیجیات  السیاسات  مع  یتالءم  وبما  املتاحة 

وتعزیز  املجتمع  مشارکة  وتیرة  رفع  إلی  یهدف  کما  للتنمیة. 

اتجاه استعادة  السلطات املحلیة ومجتمعاتها في  العالقات بین 

املال  رأس  منفعة  تعظیم  في  للمساعدة  التعاوني  العمل 

الوطني. وخالل الربع تم تنفیذ األنشطة اآلتیة:

تشکیل وتفعیل مجالس تعاون القرى: تم تشکیل وإعادة تفعیل 

األعضاء  عدد  بلغ  حیث  مدیریة،   42 في  قریة  تعاون  مجلس   597

فیها 10,638 عضوًا، 49% منهم من النساء، وهي نسبة تعبر عن 

وکذلك  احتیاجاتهن  تحدید  في  للنساء  الواسعة  املشارکة  مدى 

تنفذ علی مستوى  التي  الذاتیة  الفاعل في املبادرات  حضورهن 

کل قریة.

شابًا   859 تشغیل  تم  التمکین:  برنامج  ضمن  الشباب  تشغیل 

وشابة في التفعیل املجتمعي (نصفهم شابات) وبلغ عدد فرص 

فرص  توزعت  وقد  لإلناث).   8,884 (منها  عمل  یوم   18,047 العمل 

لحج-  ذمار-ریمة-  حجة-  تعز-  إب-  محافظات  في  الشباب  عمل 

الحدیدة – أبین – املکال- املحویت – مأرب- عمران.

بها  قامت  التي  الذاتیة  املبادرات  عدد  وصل  الذاتیة:  املبادرات 

(توعیًة  کامل  بشکل  تبنیها  خالل  من  القرى  تعاون  مجالس 

وتخطیطًا وتنفیذًا) إلی 1669 مبادرة، وأبرز نماذجها بناء خزانات میاه 

-ترمیم فصول دراسیة –إصالح طرق بالریف (راجلة، سیارات) – صرف 

تلك  من  املستفیدین  عدد  بلغ  حیث  نظافة...  حمالت   – صحي 

وبلغت  امرأة).   408,553 (منهم  833,515 شخصًا  الذاتیة  املبادرات 

ملیون   472 من  أکثر  املنفذة  األنشطة  لتلك  اإلجمالیة  التکلفة 

ریال.

املبادرات املجتمعیة املدعومة من الصندوق االجتماعي: وهي 

برنامج  آلیة  وفق  الصندوق  دعمها  التي  املجتمعیة  املبادرات 

التمکین (بمساهمة مجتمعیة تشکل حوالي 60%، ومساهمة 

برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة: 

التدریب والدعم املؤسسي
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برنامج التدخل املتکاملاملشارکة املجتمعیة
في إطار التنسیق والعمل املشترك مع وحدة تنمیة املنشآت 

ومتابعة  وتدریب  تشکیل  مشروع  ضمن  واألصغر،  الصغیرة 

التدخل  برنامج  مناطق  في  الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات 

وتغذیة  رعایة  مجال  في  تدریبیة  دورات   8 تنفیذ  تم  املتکامل، 

وصحة الحیوان لـ 158 متدربًا ومتدربة في عزل االثلوث (ذمار)، وبني 

أسعد (إب)، ووادعة (عمران).

کما نفذ الصندوُق 8 دورات في مجال صناعة األجبان لـ 140 متدربًا 

ومتدربة وذلك في العزل الثالث، فضًال عن دورة في مجال األشغال 

في  دورة  إلی  باإلضافة  متدربات،  لعشر  واالکسسوارات  الیدویة 

مجال الکوافیر لعشرین متدربة. وتسهم مثل هذه األنشطة في 

تحسین سبل املعیشة للنساء وإیجاد مصادر دخل تساعدهن في 

توفیر املتطلبات األساسیة للحیاة الکریمة.

قطاع  خالل  من  املؤسسي،  والدعم  التدریب  وحدة  تتولی 

مشارکة  لتعزیز  الصندوق  فروع  مساندة  املجتمعیة،  املشارکة 

کحق  وذلك  املیدانیة،  الصندوق  أنشطة  جمیع  في  املواطنین 

تنفیذ  تیسیر  في  للمساعدة  وکذا  أنفسهم  للمواطنین  مکفول 

املشاریع.

وشملت األنشطة خالل هذا الربع تنفیذ 49 دراسة مجتمعیة وفق 

 42,923 منها  استفاد   ،(PRA) باملشارکة  السریع  التقییم  منهجیة 

في  القطاعات  ألغلب  وذلك  اإلناث)،  من   17,931 (منهم  شخصًا 

الري،  قنوات  وتأهیل  الخاصة،  (السقایات  املیاه  في  الصندوق: 

(تأهیل  الزراعة  وفي  البیئي)؛  الوضع  وتحسین  الصحي،  والصرف 

وفي  الزراعیة)؛  واملدرجات  األراضي  واستصالح  التربة،  وحمایة 

تنفیذ  تم  وقد  الریفیة).  الطرق  وصیانة  وتأهیل  (تحسین  الطرق 

القطاعات تحت إشراف ومتابعة  اللجان لبعض  الدراسات وتشکیل 

ضباط التدریب في الفروع.

وشهد الربع أیضًا تشکیل 48 لجنة مجتمعیة وطوعیة بإجمالي عدد 

أعضاء بلغ 288 عضوًا (منهم 81 من اإلناث).

وتم کذلك تنفیذ 13 دورة تدریبیة میدانیة موجهة لـ 324 مشارکًا 

الصندوق  وکوادر  وضباط  موظفي  من  اإلناث)  من   80 (منهم 

وعمران،  وصنعاء  وحجة  إب  فروع  مستوى  علی  واالستشاریین 

وآلیة  االجتماعیة  املساءلة  مبادئ  تعزیز  مجال  في  وذلك 

وأنشطة  وتدخالت  مشاریع  تنفیذ  آلیة  في  وکذلك  الشکاوى، 

الصندوق باملشارکة للمحاسبین والفنیین... وکذا آلیة املشارکة 

إطار  في  وذلك  املجتمعیة...  اللجان  وتشکیل   (PRA) املجتمعیة 

نطاق  في  واملجتمعیة  واملؤسسیة  املیدانیة  القدرات  رفع 

أنشطة الصندوق.

2020م،  األول من عام  الربع  األنشطة خالل  تنفیذ مختلف  تواصل 

النحو  علی  املشاریع  من  عدد  وإنجاز  واستکمال  في  البدء  وتم 

التالي:

مشروع إعادة التأهیل الحضري:
أثرت حالة الطوارئ في الیمن بسبب النزاع منذ عام 2015 بشدة 

علی التراث الثقافي للیمن. کما أثر الصراع أیًضا بشکل کبیر علی 

وتقیید  للغایة،  املرتفعة  البطالة  معدالت  حیث  من  الشباب 

الغذاء  مثل  األخرى  األساسیة  والخدمات  التعلیم  إلی  وصولهم 

والرعایة الصحیة والتعلیم.

التأهیل  "إعادة  في هذا السیاق، یقوم الصندوق بتنفیذ مشروع 

الحضري/ النقد مقابل العمل "بتمویل من االتحاد األوروبي (عبر 

الیونسکو. والهدف الرئیسي من املشروع هو تعزیز فرص کسب 

العیش للشباب في ثالث مدن تاریخیة مسجلة في قائمة التراث 

وزبید  القدیمة  صنعاء  حضرموت،  شبام  للیونسکو،  العاملي 

باإلضافة الی املنطقة التاریخیة في مدینة عدن، وذلك من خالل 

عدد من التدخالت إلنقاذ وحفظ وترمیم عدد من املباني واملعالم 

التاریخیة في هذه املناطق.

في مدینة صنعاء القدیمة، تم إعادة التأهیل الطارئ وإعادة إعمار 

تنفیذه  الجاري  املشروع  موازنة  بلغت  حیث  القاسمي،  منطقة 

للمباني املتضررة من  اإلسعافي  العمل  بدأ  100,000 دوالر. وقد 

القصف الجوي، والتي زاد في تدهورها األمطار الغزیرة في الفترة 

األخیرة مما توجب البدء بالتنفیذ في شهر رمضان. تم توفیر 540 

مشاریع متنوعة:
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مؤشرات قطاع التدریب والدعم املؤسسي

املؤشر

عدد املبادرات املجتمعیة املدعومة واملنفذة

عدد مجالس تعاون القرى النشطة خالل تنفیذ األنشطة

إجمالي عدد الشباب الذین تم تدریبهم

(2016 - مارس 2020)املنجز

التراث الثقافي

2,757

3,677

4,395

2,256اإلناث



 11 في  العمل  في  البدء  وتم  مستفیدًا.   58 لحوالي  عمل  یوم 

مبنی، تم إنجاز 5 منها. ویجري أیضًا تنفیذ مشروع إنقاذ عدد من 

وإعداد  توثیق  تم  القدیمة،  صنعاء  مدینة  في  التاریخیة  املباني 

دراسات وجدول الکمیات لـ 26 مبنی وبدأ الفریق املیداني العمل 

5 منها. وفر املشروع في هذه  إنجاز  بالتوازي تم  11 مبنی  في 

املرحلة 1136 یوم عمل للعدد 79 مستفیدًا منهم 4 نساء. وتم 

اختیار املنازل املستهدفة بالتنسیق مع الهیئة العامة للمحافظة 

علی املدن التاریخیة واملجلس املحلي.

وینفذ الصندوق کذلك (بالتعاون مع الهیئة العامة لآلثار واملتاحف) 

والذي  الثانیة،  -املرحلة  بصنعاء  الوطني  املتحف  إنقاذ  مشروع 

بلغت میزانیته حوالي 46 ألف دوالر، حیث تم إعداد الدراسات الفنیة 

في  العمل  بدأ  ثم  الفنیة،  الخطة  وُأِعدت  الکمیات،  جداول  مع 

املشروع. وتم توفیر 423 یوم عمل، وبلغ إجمالي املستفیدین 38 

(منهم 6 من النساء).

الیونسکو، تم  التواصل والتوعیة والتوثیق ملشاریع  وفي سیاق 

والدورات  التنفیذ  تحت  املشاریع  هذه  أنشطة  بتغطیة  البدء 

التدریبیة الفنیة والصحة والسالمة وآلیة الشکاوى للعاملین في 

املشاریع من مهندسین وفنیین ومعلمي بناء وعمال.

وفي فرع عدن، وفي إطار مشروع حفظ وصیانة صهاریج الطویلة 

(املرحلة األولی والثانیة) تم إبالغ الهیئة العامة للمحافظة علی 

إلیجاد  املحلي  املجلس  مع  للتواصل  عدن  في  التاریخیة  املدن 

طریقة للتخلص من الکمیة الکبیرة من املیاه التي تجمعت في 

الغزیرة  األمطار  بسبب  مکعب)  متر  ألف   35 (ـحوالي  الخزانات 

والفیضانات التي حدثت مؤخرًا في عدن، علی أن یبدأ العمل بعد 

الوضع  تحسین  إنجاز مشروع  تم  املیاه. کما  الصهاریج من  تفریع 

البیئي في حي البادري (عدن) ومشروع رصف وتحسین الساحة 

املجاورة لقصر الحجر بالحوطة (محافظة لحج).

املحلیة  املجتمعات  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامُج  یستهدُف 

تجمعات  مناطق  علی  الترکیز  مع  والحضر  الریف  في  الفقیرة 

إلی  ویهدُف  القائمة،  الحرب  جراء  العمل  عن  والعاطلین  النازحین 

استفادة هذه املجتمعات بطریقة مزدوجة من حیث توفیر الدخل 

الفقیرة ضد  األسر  لحمایة  البرنامج  العمل في مشاریع  أجور  من 

من  التي  املجتمعیة  األصول  وتوفیر  املتصاعدة،  األوضاع  تفاقم 

املجتمعات  وصول  وتحسین  مستقبلیة  منافع  تولد  أن  شأنها 

الریفیة الفقیرة إلی مراکز توفر الخدمات األساسیة عن طریق 

ومکون  جزء  البرنامج  یکون  وبذلك  الطریق،  ووضع  حالة  تحسین 

التخفیف  في  ویساهم  االجتماعي  األمان  شبکة  أساسي ضمن 

الغذائي  واألمن  املعیشة  وتحسین  لألزمة  السلبیة  اآلثار  من 

للفقراء واملتضررین في املناطق املستهدفة.

في  التوسع  تم  فقد  حالیًا،  بالدنا  تعیشها  التي  لألوضاع  ونظرًا 

املتأثرة  واملناطق  النازحین  تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق 

بالصراع بصورة مباشرة.

وفي مدینة شبام حضرموت، یتواصل تنفیذ مشروع إنقاذ عدد من 

املباني املتضررة في املدینة، حیث تم استکمال الخطة البیئیة 

باب  منطقة  رصف  مشروع  وضمن  (الحدیدة)،  زبید  مدینة  في 

کانت  التي  املنطقة  الخامسة، وهي  املرحلة   – (سائلة)  القرتب 

القرتب  باب  بسقوط  یهدد  مما  األمطار،  میاه  احتقان  من  تعاني 

والسور والبنایات األثریة املجاورة له... فقد تمثل التدخل في رصف 

املنطقة وإزالة املخلفات وبناء سور املدینة علی امتداد الرصف 

(من منطلق إعادة تسویر مدینة زبید التاریخیة). وقد وصلت نسبة 

اإلنجاز إلی أکثر من 45%، وبلغت موازنة املشروع حوالي 183,500 

دوالر، وإجمالي عدد أیام العمل 1,779، واملستفیدین 773 (منهم 

380 من اإلناث).

مدرسة  لترمیم  الثانیة  املرحلة  أعمال  استکمال  مشروع  وفي 

تنمیة  "قطاع  آلیة  تتبع  التي  املشاریع  من  وهو  للبنات،  الفوز 

الترمیم  أعمال  باستکمال  التدخل  تم  میدانیة"،  املجتمع-إدارة 

موازنة  وبلغت   ،%52 اإلنجاز  نسبة  وتجاوزت  للمدرسة،  والتجهیز 

املشروع أکثر من 70 ألف دوالر، وعدد أیام العمل حوالي 2,300، 

واملستفیدین 253 (منهم 122 من اإلناث).

واالجتماعیة واملوافقة علیها. وقام الفریق الفني للهیئة العامة 

لـ 40 مبنی في  التاریخیة بإعداد دراسات  للمحافظة علی املدن 

90%. وفي  إلی  الدراسات  إنجاز  مدینة شبام، حیث وصلت نسبة 

سیاق مشروع رصف وحمایة بعض الشوارع الداخلیة في مدینة 

البیوت السکنیة  بناء جدران حجریة لحمایة  بروم (حضرموت)،  تم 

للمدینة  الداخلیة  الشوارع  ورصف  السیول،  مجرى  علی  الواقعة 

حواجز  بناء  وکذلك  املنتظم،  املربوع  بالحجر  البیوت  بین  واالزقة 

الی  املیاه  تدفق  سرعة  من  للحد  املیاه  مجاري  في  صغیرة 

عند  للشوارع  الرصف  والحفاظ علی مناسیب   ، الداخلیة.  الشوارع 

العمل لضمان عدم تجمع میاه األمطار في وسط الشوارع وفي 

األزقة... فضًال عن استکمال العمل في تشجیر الجزء املجاور لسور 

ووفر  املنطقة.  الکولیرا في  بوباء  توعیة  الشقین، وعمل  حدیقة 

املشروع 84 یوم عمل.

صفحة 9

برنامج األشغال کثیفة العمالة
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

التثقیف الصحي والکولیرا
في  الصحي  بالتثقیف  خاصة  توعویة  ورش  بعمل  البرنامج  قام 

وباء  من  الوقایة  حول  الوعي  مستوى  لتحسین  الفروع  جمیع 

السلوکیات  من  والحد  القات  وأضرار  املنتشرة  واألمراض  الکولیرا 

الخاطئة بما یؤمن لهم بیئة صحیة ذات مستوى عاٍل، وقد تدرب 

تنفیذ  أثناء  مستفیدة  و3,163  مستفیدًا   4,461 الربع  هذا  خالل 

مشاریع البرنامج.

التوعیة بالسالمة املهنیة
بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

في  مستفیدة  و2,858  مستفیدًا   5,099 لـ  املهنیة  السالمة 

املشایع املستهدفة وتوعیتهم باملخاطر التي یمکنها أن تهدد 

هذه  مثل  لتفادي  أتباعها  یجب  التي  الوقایة  وطرق  صحتهم 

راس  علی  السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  بما في  املخاطر 

العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج. 

ورش تعریفیة ملتعهدي العمال
ملتعهدي  تعریفیة  ورش  الفروع  معظم  في  البرنامج  عقد  کما 

وإیضاح  شرح  بغرض  البرنامج  مشاریع  لتنفیذ  املتقدمین  العمال 

وآلیات  املستفیدین  اختیار  ومعاییر  وإجراءاته  البرنامج  أهداف 

الصندوق  إدارة  قامت  وقد  متعهدًا،   88 تأهیل  تم  حیث  التنفیذ، 

بإلغاء آلیة متعهدي العمال من آلیات التنفیذ.

مشاریع  من  املستفیدة  لألسر  التراُکمي  اإلجمالُيّ  العدُد  بلَغ 

البرنامج حتی نهایة الربع األول 2020 أکثر من 373 ألف أسرة.

قطاع النقد مقابل العمل

رصف الشوارع

قطاع الطرق

أهم أنشطة وفعالیات برنامج األشغال کثیفة العمالة 
(بقطاعیه النقد مقابل العمل والطرق)

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

معاییر  شرح  بهدف  أعضاء   107 حضرها  املستهدفة،  املدیریات 

املشاریع  تنفیذ  لتسهیل  املسبق  التنسیق  وأهمیة  البرنامج 

القائمة في املناطق املستهدفة.

التنسیق مع املجتمع املحلي

یعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في 

في  یساهم  بدوره  والذي  املهنة  واکتساب  والتطور  التعلم 

علی  والحصول  لألسرة  واملعیشي  االقتصادي  الوضع  تحسین 

من  نوعین  بعمل  البرنامج  یقوم  السوق،  في  الحقًا  عمل  فرص 

املهارات  علی  والتدریب  العمل،  رأس  علی  التدریب  التدریب: 

الحیاتیة، حیث یرکز التدریب علی رأس العمل علی تأهیل العمالة 

غیر املاهرة وشبه املاهرة إلی عمالة ماهرة، ومن أنواعه التدریب 

اإلسمنتي  والتلبیس  بالحجارة،  والرصف  الحجر،  البناء، وقطع  علی 

وغیرها، باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من 

بنائها. وخالل هذا الربع تم تدریب – أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج – 

754 عامًال وعاملة واحدة.

القدرات من حیث  الحیاتیة یرکز علی بناء  التدریب علی املهارات 

التعایش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین، وخالل هذا الربع تم تدریب 

2,500 مستفید و1,600 مستفیدة.

التدریب

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

للمشاریع املنجزة وتحت التنفیذ 920 ألف یوم عمل ملشاریع رصف 

الشوارع.

عقد البرنامج خالل هذا الربع عددًا من الورش التعریفیة في أغلب 

فروع الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج وقد 

مختلف  من  مشارکات  و16  مشارکًا   20 الورش  هذه  حضر 

املحافظات.

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

 35 التدریب  حضر  وقد  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة 

استشاریًا و60 استشاریة.
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مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(2016 - مارس 2020)املنجز

عدد أیام العمل التي تولدت

األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

 عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

مساحة األراضي واملدرجات الزراعیة التي تمت إعادة تأهیلها
وحمایتها وریها (هکتار)ن

قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

املساحات املرصوفة (متر مربع)س

عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
وإعادة تأهیلها

عدد الحدائق املنزلیة

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

234,713

144,289

6,878,625

155,744

1,902,879

10,364

478

741,745

14,958

3,829

4,365

148,408

64,766

46,571

217,565

5,896



أوًال -أنشطة التمویل 

ثانیًا – أنشطة الوحدة املتنوعة

1. أنشطة القروض: قام الصندوق خالل الربع بمنح قروض لکل من 
املؤسسة الوطنیة (1,709 ملیون ریال) وبرنامج آزال (1,159 ملیون 
 574) نماء  ریال) ومؤسسة  ملیون   579) وبرنامج حضرموت  ریال) 
 4,021 الربع  خالل  التمویل  إجمالي  بلغ  فقد  وعلیه،  ریال).  ملیون 
ملیون ریال، بما من شأنه تمکین تلك الجهات من االستمرار في 
تمویل عمالئها من أصحاب األنشطة املدرة للدخل ومساعدتهم 
وأسرهم علی تحسین ظروفهم املعیشیة. ووصل إجمالي حجم 
الربع  نهایة  عند  واملؤسسات  للبرامج  النشطة  القروض  محافظ 
إلی 24.5 ملیار ریال تقریبًا، بینما وصل عدد املتمولین النشطین 

إلی 88,778 شخصًا.

الربع تدریب  6 أنشطة املراجعة واملصادقات املیدانیة: تم خالل 
مجال  في  الوحدة  لدى  العاملین  االستشاریین  من  عدد  وتأهیل 
التمویل  ومؤسسات  برامج  عمالء  علی  املیدانیة  املصادقات 
األصغر في محافظة عدن وذلك إلضافتهم إلی خبرة املصادقات 
املیدانیة ورفع عدد االستشاریین العاملین في هذا املجال. شارك 
في الدورة – التي انعقدت في شهر فبرایر – 15 شخصًا (من کال 
الجنسین). کما قام فریق املراجعة بالوحدة بتنفیذ مراجعة مالیة 
للتحقق  التمویالت  برنامج ضمان  أعمال وسجالت  ومکتبیة علی 
من سالمة إجراءات الرقابة والضبط الداخلي لدیه، وإعطاء تأکیدات 

معقولة للعملیات املالیة الخاصة بعام 2019.

الوحدة  البرامج واملؤسسات: عقدت  الحوکمة في  إدارة تطویر   7
خاللها  نوقش  والبرامج  املؤسسات  إدارة  بمجالس  لقاءات  عدة 
تقاریر استشاري الحوکمة وتوصیاته. وتم االتفاق علی تالفي نقاط 
الضعف في حوکمة املؤسسات والبرامج (ومنها مؤسسة نماء، 
وبرنامج االتحاد، واملؤسسة الوطنیة، وبرنامج حضرموت للتمویل 

األصغر).

صدرت  التي  الضمانات  عدد  وصل   : التمویالت:  ضمان  برنامج   .8
ألصحاب األنشطة الصغیرة واألصغر خالل الربع إلی 269 کفالة تعادل 
قیمتها 420.2 ملیون ریال، لتصبح قیمة الضمانات القائمة أکثر من 
ملیار ریال. وبذلك یکون البرنامج قد أصدر منذ تأسیسه (تراکمیًا) 

1,262 ضمانة تصل قیمتها إلی حوالي 1.6 ملیار ریال.

الفني  الدعم  تقدیم  االستمرار في  الربع  آخر، تم خالل  من جانب 
الروتیني للنظام اآللي للموارد البشریة ونظام متابعة التمویالت 
(معین) والنظام املحاسبي اآللي لدى برامج ومؤسسات التمویل 

الصغیر واألصغر.

حسب  املوحد  املحاسبي  النظام  وتنصیب  تهیئة  کذلك  وتم 
أزال واالتحاد وحضرموت. کما تم تفعیل  برامج  الجدید في  الدلیل 
إصدار هیکلیة "سیب" آلیًا في برنامجي حضرموت وأزال بحیث تم 

تخطي مرحلة اإلدخال الیدوي.

نفذت الشبکة عددًا من األنشطة خالل الربع، منها ما یلي:

9. تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة:تَمّ إجراُء التحدیثات 
الوحدة  بیانات  بتحدیث  للوحدة، وذلك  اإللکتروني  الالزمة للموقع 
وعرض أخبار ومنشورات وتقاریر ومؤشرات التمویل األصغر. کما تم 
روتیني.  بشکل  االئتماني  االستعالم  العمالء في  بیانات  تحدیث 
وتم کذلك تجربة وتنصیب التطبیق الخاص بتقنیة البصمة – سطح 
ل تسجیَل  البرامج واملؤسسات، والذي یسِهُّ املکتب في جمیع 
عند  محتملة  أخطاء  أیة  وتفادي  هویته  من  والتحقَق  العمیل 
في  التمویل  أخصائي  بتدریب  أیضًا  الصندوُق  وقام  التمویل. 
علی  حضرموت  وبرنامج  االتحاد  وبرنامج  الوطنیة  املؤسسة 
تطبیقـَْي الجوال لدراسة التمویل الزراعي والتجاري، واللذین یتمثل 
ومدى  املیدان  في  العمیل  نشاط  تقییم  في  منهما  الهدف 
تفادیًا  وذلك  دقیق،  بشکل  والقرض  للنشاط  االقتصادیة  الجدوى 

لألخطاء ولتسریع العمل.

2. املنح: قام الصندوق خالل الربع بتقدیم الدعم من خالل املنح 
لکل من وکالة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر، ومؤسسة نماء، 
(املنشأة  األصغر  للتمویل  ثمار  ومؤسسة  الوطنیة،  واملؤسسة 
مؤخرًا) بمبلغ إجمالي یقارب 1.2 ملیار ریال... وذلك بهدف تمکین 
مجال  في  املتعددة  أنشطتها  تنفیذ  في  االستمرار  من  الوکالة 
تقدیم الخدمات غیر املالیة، ودعم وتوسیع الخدمات املالیة في 
وتدریب  تشکیل  برنامج  ودعم  املتکامل،  التدخل  مناطق 
تأسیس  جهود  دعم  وکذلك  الریفي،  والتمویل  االدخار  مجموعات 
مؤسسة ثمار لتطویر حوکمة برامج ومؤسسات التمویل األصغر.

الصغیر  التمویل  في  الصندوق  لشرکاء  السنوي  االجتماع   .3

واألصغر: نظَم الصندوُق هذا االجتماَع تحت عنوان "التمویل الجزئي 
للصندوق لشرکائه في مجال التمویل الصغیر واألصغر". شارك في 
14 مؤسسة وبرنامجًا وبنکًا  39 شخصًا یمثلون  االجتماع أکثر من 
اآلراء  تبادل  االجتماع  خالل  وتم  بالیمن.  واألصغر  الصغیر  للتمویل 

ووجهات النظر والخبرات. 

4. دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2): تم خالل الربع 
تعویض 229 من العمالء (70 منهم نساء) بمبلغ 41.3 ملیون ریال. 
4,661 مستفیدًا  إلی  تراکمیًا  املستفیدین  عدد  وصل  فقد  وبهذا 
ومستفیدة (48% نساء) تم تعویضهم بما یعادل 1.88 ملیون دوالر 
تقریبًا. ویهدف التعویض إلی تخفیف أضرار وآثار الحرب علی أصحاب 
األنشطة الصغیرة واألصغر من خالل خفض األعباء املالیة املترتبة 
املدرة  أعمالهم  الستئناف  املالیة  املساعدة  وتقدیم  علیهم 

للدخل.

: تم تأسیس 15 مجموعة  الریفي  5. مجموعات االدخار والتمویل 
298 عضوًا.  تضمنت  رجالیة  و6  نسائیة   9 منها  الربع  جدیدة خالل 
وبهذا وصل إجمالي عدد املجموعات إلی 98 مجموعة تضم 2,226 
املدخرات  وصلت  کما  النساء).  من  منهم   %45) نشطًا  عضوًا 
املتراکمة إلی قرابة 56 ملیون ریال. کما استمر تمویل مشاریع 
(رجاًال  92 عضوًا  لـ  ریال  14.5 ملیون  یقارب  إجمالي  بمبلغ  األعضاء 
َوُدِرَّب 814 عضوًا في مجال القیادة، وتنظیم املجموعات  ونساء). 
ودراسة  األعمال،  وریادة  الحیوانیة،  والتربیة   ، الداخلیة  واألعمال 

الجدوى للمشاریع الصغیرة.

وفي مدینة شبام حضرموت، یتواصل تنفیذ مشروع إنقاذ عدد من 

املباني املتضررة في املدینة، حیث تم استکمال الخطة البیئیة 

وحدة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

ثالثًا - شبکة الیمن للتمویل األصغر
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املدربین،  لتدریب  دورة  الشبکة  نفذت  التدریبیة:  الدورات   .1
استهدفت املدراء التنفیذیین ومدراء اإلدارات وضباط التدریب في 
مؤسسات وبرامج التمویل األصغر. تطرقت الدورة إلی عدة محاور 
وتحلیل  الکبار،   وتعلیم  التدریب  في  الحدیثة  املنهجیات  منها 

االحتیاجات التدریبیة وتقییم األثر ومهارات املدرب األساسیة.

جمیع  استهدفت  حیث  اإلسالمي،  التمویل  دورة  تنفیذ  تم  کما 
املستویات اإلداریة لدى مؤسسات وبرامج وبنوك التمویل األصغر. 
شملت الدورة املعوقات واملخاطر املتعلقة بالتمویل اإلسالمي، 
ودور  تصمیمها،  وکیفیة  املتنوعة  اإلسالمي  التمویل  صیغ 

التمویل اإلسالمي في التمویل األصغر.

االئتمانیة،  الجدوى  دراسة  في  تدریبیة  دورة  تنفیذ  تم  کما 
استهدفت ضباط العملیات ومسؤولي اإلقراض ومدراء الفروع لدى 
إلی  الدورة  التطرق في  األصغر. وتم  التمویل  وبرامج  مؤسسات 
وفق  الصغیرة  واألنشطة  املشاریع  تقییم  أداة  علی  التعرف 
اإلقراض  آلیات عمل  وتطویر  استشاریة متخصصة،  نموذج شرکة 
الصغیر، وکیفیة تقییم النشاط وتحلیله مالیًا، والتطبیق العملي 

ألداة التقییم.

کما شارکت الشبکُة "مؤسسَة نماء للتمویل األصغر" في تنفیذ 
رأس  (علی  وآخر  األصغر،  التمویل  أساسیات  في  تدریبي  برنامج 
وبرامج  ملؤسسات  الفساد  ومکافحة  النزاهة  تعزیز  في  العمل) 
والقیادات  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  ص  ُخِصّ والذي  األصغر،  التمویل 

العلیا للمؤسسة وشرکائها.

انتشار  ظل  في  ُبْعد:  عن  اإلضافیة  التدریبیة  الدورات  خطة   .2
فیروس کورونا، أعدت الشبکة خطة طارئة لتقدیم 9 دورات تدریبیة 

عن بعد تشمُل مجاالت متنوعة بالتمویل األصغر لیصبح اإلجمالي 
30 دورة تدریبیة.

3. تفعیل لجنة املخاطر: تم تفعیُل اللجنة التي تأسست عام 2015، 
ها في إعداد خطط إلدارة أزمة تفشي کورونا  والتي تتمثُل مهاُمّ
وفق  األصغر  التمویل  ومؤسسات  لبرامج  االستشارات  وتقدیم 

أفضل املمارسات.

الشبکة  أقامت   :(SEEP) التحلیل املالي وفق هیکلیة "سیب"   .4
هذه الدورة بمشارکة ضباط العملیات ومسؤولي اإلقراض ومدراِء 
التمویل الصغیر واألصغر.  الفروع لدى عدد من برامج ومؤسسات 
إعادة  وکیفیة  التقلیدیة،  املالیة  القوائم  کافة  الدورة  تضمنت 
النسب  کافة  واستخراج  وتعدیلها،  "سیب"،  هیکلیة  وفق  بنائها 

التحلیلیة.

الصندوق االجتماعي للتنمیة

البرنامج
م

بنك األمل للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

بنك الیمن والکویت

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

862

722

598

467

348

266

255

108

33

0

 - 

35,301

6,108

6,350

12,575

3,704

6,672

4,938

3,261

96

9,802

 - 

34

10

24

25

28

30

25

71

47

66

 - 

3,483

7,805

1,589

4,700

1,662

1,093

2,189

617

1,173

666

 - 

262

1,278

424

537

359

122

301

59

101

0

 - 

59

1

8

11

6

15

3

17

0

77

 - 

137,152

35,068

94,928

160,046

55,465

39,255

44,421

52,838

99

54,019

169,411

14,071

28,218

10,865

17,464

8,048

6,299

13,439

3,954

1,333

4,376

23,168

527

95

98

89

86

116

156

53

N.A

68

 - 

258

86

81

48

56

128

156

38

N.A

43

 - 

220

99

123

194

93

115

71

96

19

65

 - 

48

70

63

94

39

37

34

41

11

34

 - 

16

65

12

20

8

8

22

8

11

5

 - 

189,753

1,141,780

130

26,088

4,371

5,753

0

0

0

7,065

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3,659  88,807  1,374,940  24,977  3,443  842,702  131,235  1,095  471  175 ----

صنعاء, تعز, الحدیدة, إب

 حضرموت(سیئون، تریم، السوم، ساه،
 القطن، شبام، املکال، الشحر، الحامي،

املهرة، شبوة)ع

 أمانة العاصمة, أب , تعز , ذمار, املکال,
الحدیدة, عدن, حجه, عبس

 أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، یریم،
 حجه ،لحج, الحدیدة, التربة, دمت, شبام

کوکبان, باجل, عدن, مأرب

 أمانة العاصمة, تعز, اب, عدن, الحدیدة, ذمار,
املکال, سیئون

 أبین (زنجبار، خنفر، أحور)، املکال، الشحر،
عدن، لحج، املهره

 أمانة العاصمة, تعز, الحدیدة , عدن, اب,
حضرموت, لحج, شبوة, حجة, عمران, مأرب

 أمانة العاصمة, املحویت, عمران, ذمار, یریم,
الحدیده

عدن، البریقة، الشیخ، الحج، الضالع

 أمانة العاصمة, ذمار, الحدیدة, عمران, تعز,
إب, , عدن, حضرموت

مناطق مختلفة

 عدد
 القروض
املصدرة

 محفظة
 القروض
 (ملیون
ریال)ب

 محفظة
 القروض

 في
 املخاطرة

(%) 

 عدد
املوظفین

 عدد
 مسؤولي
القروض

عدد
الفروع 

 منطقة
OSSFSS العمل

 قیمة
 القروض
 املصدرة
 (ملیون
ریال)ب

عدد العمالء (نشطون)س

مدخرونمقترضون

اإلجمالياإلجمالي النساء
ر(%)

األرقام التراکمیة

 عدد
القروض

 مبالغ القروض
(ملیون ریال)س

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر مارس 2020
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عدد املشاریع تحت التنفیذ واملستفیدین املتوقعین 
والتکلفة التقدیریة وفرص العمل املقدرة

خالل الربع األول 2020 (حسب القطاع)

التقدیریة خالل  التنفیذ والتکلفة  عدد املشاریع تحت 
الربع األول 2020 (حسب املحافظة)

القطاع
 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

6

2

27

10

2

7

8

1

14

10

11

19

2

1,056,982

235,033

3,318,976

1,740,246

61,760

9,356,825

938,908

41,800

10,133,231

914,136

1,422,221

1,954,530

3,241,304

16,473

310

14,202

107,658

468

317,448

26,866

0

9,230

913

25,591

15,536

1,010

50%

50%

65%

50%

46%

53%

50%

#DIV/0!

38%

17%

50%

47%

59%

38,978

951

75,805

14,248

3,225

259,175

33,883

177

5,935

41,665

71,572

111,481

47,080

املحافظة
 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)ب

اب

ابین

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

املهره

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

5

5

11

3

3

5

2

8

1

1

15

7

3

6

3

4

3

1

11

3

19

816,550

1,052,268

1,131,719

2,098,188

270,974

807,734

426,478

3,947,000

120,000

262,981

3,332,018

1,934,640

377,000

636,459

213,411

180,818

346,339

265,997

1,670,281

593,236

13,931,861

2.4

3.1

3.3

6.1

0.8

2.3

1.2

11.5

0.3

0.8

9.7

5.6

1.1

1.8

0.6

0.5

1.0

0.8

4.9

1.7

40.5
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11934,415,952535,705704,175اإلجمالي 52%

% 11934,415,952100اإلجمالي



الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع األول 2020 (حسب 

القطاع)

املحافظة

اإلجمالي

 عدد
املشاریع

 التکلفة
 التقدیریة
(دوالر)ب

 املتعاقد
(دوالر)ب

 مساهمة
 الصندوق
  التقدیریة
(دوالر)ب

اب

ابین

أرخبیل سقطرى

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

املهره

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

146

86

30

66

80

48

190

47

74

39

212

287

95

138

60

121

113

89

75

119

145

48

109

25,499,276

11,926,212

2,540,440

13,682,908

12,681,500

6,570,046

47,979,245

9,222,985

9,951,878

3,865,002

35,114,073

33,958,042

11,799,322

23,186,531

7,056,245

12,387,838

15,809,765

10,980,368

11,903,982

16,021,445

25,168,046

8,599,348

82,308,442

24,159,233

11,926,212

2,540,440

13,299,697

12,681,500

6,570,046

47,962,345

9,222,985

9,951,878

3,865,002

35,052,873

33,805,042

11,799,322

22,831,982

7,054,968

12,385,213

15,809,765

10,980,368

11,903,982

15,937,444

25,168,046

8,099,348

82,308,442

21,084,249

9,824,157

2,234,436

10,766,298

8,460,589

5,341,623

42,630,332

7,774,135

5,175,320

3,246,538

31,247,719

27,712,296

8,207,989

20,755,460

6,070,257

10,590,035

14,259,257

9,675,496

10,218,478

13,809,600

20,819,392

5,504,915

76,459,664

2,417438,212,939435,316,133371,868,236

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 املتعاقد

(دوالر)ب

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

84

4

25

99

52

105

126

108

5

35

34

368

507

7

8,450,418

143,179

1,288,821

7,152,562

8,221,517

11,697,912

52,113,247

16,272,331

291,566

19,857,125

2,960,650

35,568,322

67,832,778

17,309,779

1,559249,160,207

والتکلفة  التنفیذ  وتحت  املنجزة  املشاریع  عدد 
للفترة من  التقدیریة  الصندوق  التقدیریة ومساهمة 
بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع األول 2020 (حسب 

املحافظة)
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اإلجمالي یشمل 827 مشروعًا ُأنِجزت خالل مرحلة الطوارئ (2016-2019)، بینما تم تمویلها قبل املرحلة



عدد املشاریع املنجزة وتحت التنفیذ والتکلفة التقدیریة والتعاقدیة ومساهمة الصندوق التقدیریة واملستفیدین 
املتوقعین والعمالة املؤقتة املقدرة للفترة من بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع األول 2020 (حسب القطاع)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

 املؤقتة

املقدرة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

  املتعاقد

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 نسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

120

4

43

231

121

212

164

183

13

67

55

510

680

14

17,585,694

189,642

3,404,109

29,121,385

21,366,076

28,408,318

72,885,057

27,943,869

734,116

38,503,808

6,359,731

63,979,922

94,707,019

33,024,191

17,085,694

189,642

3,404,109

29,121,385

21,078,076

28,408,318

72,497,569

27,934,169

734,116

38,503,808

6,359,731

62,268,305

94,707,018

33,024,191

13,152,491

143,179

2,572,680

18,735,052

16,765,729

26,250,653

62,995,408

23,351,239

640,351

36,687,025

5,616,458

49,247,010

84,070,388

31,640,572

384,594

5,661

6,155

188,448

1,027,024

221,179

1,000,728

578,916

0

88,086

33,958

896,005

748,020

27,171

50%

54%

47%

51%

50%

45%

66%

50%

0%

45%

52%

50%

50%

39%

13,432

200

3,470

95,383

269,620

6,423

303,087

0

 0

268,843

57,968

3,353

252,814

59,016

13,708

993

3,468

102,860

265,050

4,384

3,483,098

0

 0

228,688

37,840

3,873

262,483

412,326

942,116

4,000

53,579

1,930,960

452,352

1,592,117

1,934,103

1,148,210

16,570

110,714

300,682

4,114,244

6,730,243

749,990

2,417438,212,939435,316,133371,868,2365,205,94553%1,333,6094,818,77120,079,880

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعون

إناثذکور
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اإلجمالي یشمل 827 مشروعًا ُأنِجزت خالل مرحلة الطوارئ (2016-2019)، بینما تم تمویلها قبل املرحلة



صفحة 16الصندوق االجتماعي للتنمیة

 "برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة "... بناُء قدراٍت ُیفضي إلی فرصة عمل مستدامة وأمن غذائي

الصندوق االجتماعي للتنمیة
فج عطان - ص.ب: 15485

صنعاء، الجمهوریة الیمنیة

669/8 449 (1) 967 +تلفون:ي

670 449 (1) 967 +فاکس:ي
sfd@sfd-yemen.orgالبرید االلکتروني:ي

www.sfd-yemen.orgاملوقع علی شبکة االنترنت:ي

الکثیر من املصاعب والعقبات في سبیل تحقیق طموحاته وتحقیق نفسه علی مختلف  الیمني  الشباب  یواجه 

األصعدة.  لذا اقترب الشاب صالح املعزب من "برنامج محو األمیة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر" کنافذة امل 

ریادة األعمال عزز من قدرات ومهارات  الشباب فرصة للحصول علی تدریب املتخصص في  قدمت له ولغیره من 

الشباب ومکنتهم من تحقیق أنفسهم واالنخراط في سوق العمل.

الریادة، ربطت الفرصُة صالحًا بحلمه الذي بدأ تحقیقه بخطوة عملیة بتطویر خطة عمل ودارسة  التدریب علی  عبر 

جدوى تخص طموحه الشخصي في عمل بیت محمي لزراعة الخضار. ومن ثم التحق صالح بدورة التدریب املهني 

املتخصص بزراعة الخضار في البیوت املحمیة. ومن خالل التدریب الریادي واملهني نجح صالح في اقتراض مال من 

الخضار في إحدى  لزراعة  مجتمعه املحلي لتحقیق حلمه وقام بشراء قطعة ارض صغیرة وتأسیس بیت محمي 

مناطق مدیریة مناخة (صنعاء).

یقول صالح: "أول ما أنهیت تدریبي الریادي واملهني بدأت حصلت علی قرض حسن من أبناء قریتي ألبدأ مشروعي، 

جید  طماطم  محصول  أرضي  أنتجت  الحمد  وهللا  واآلن  وبذور.  ري  وشبکة  املحمي  البیت  وطربال  األرض  اشتریت 

واستطعت إیفاء نصف دیوني، وأصبح البیت املحمي مصدر دخل ألسرتي. وفي نیتي االستمرار في العمل وشراء 

بیت محمي إضافي وإنتاج محاصیل أخرى غیر الطماطم".


