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الصندوق االجتماعي للتنمیة في سطور

ــس الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة عــام 1997 لُیســاهَم بفعالیة فــي الجهود املبذولــة للتخفیف من الفقر  تأَسَّ

 وتحقیــق أهــداف التنمیــة فــي الجمهوریــة الیمنیــة مــن خــالل زیــادة ُفــَرص الحصــول علــی الخدمــات األساســیة،

وتعزیز الُفَرص االقتصادیة، والحِدّ من ضعف ومعاناة الفئات الفقیرة.ي

 ویســعی الصنــدوُق لتنفیــذ أهدافــه مــن خــالل أربعــة برامــَج رئیســیٍة هــي: التنمیــة املجتمعیــة واملحلیــة،

وبناء القدرات، وتنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر، واألشغال کثیفة العمالة (النقد مقابل العمل).ي

 ویرصــد الصنــدوق اســتثماراته فــي 12 قطاعــًا رئیســیًا، یســتجیُب مــن خاللهــا لالحتیاجــات األکثــر إلحاحــًا فــي

املجتمعات األشِدّ فقرًا في کافة أنحاِء البالد.ي

 ویعمــل الصنــدوق، منــذ عــام 2015، علــی تکییــف عملیاتــه بشــکل مســتمر بما ینســجم مع التطــورات الناجمة

ــز علــی توفیــر الحمایــة االجتماعیــة مــن خــالل إیجــاد عمالــة  عــن الصــراع املســلح فــي البــالد، حیــث یرَکّ

 مدفوعــة األجــر ألکثــر األســر واألفــراد تأثــرًا بالصراعــات وعــدم االســتقرار، وخصوصــًا ممــن اضطرتهــم هــذه

الظروف إلی النزوح من مساکنهم ومناطقهم.ي

ــة الرابعــة مــن ــداد للمرحل ــْي 2016–2017 کامت ــة لعاَم ــَدّ اســتراتیجیة االســتجابة الطارئ ــدوُق قــد أع  وکان الصن

الته مع تلك التطورات املؤسفة في البالد .عملیاته (2011–2015) لتکییف تدُخّ

ر الصندوُق––مــع نهایــة عــام 2017––خطــة االســتجابة الطارئــة لألعــوام 2018–2020 لتلبیــة  وفــي ذات االتجــاه، طــَوَّ

ــة لشــرائح املجتمــع املختلفــة، وعلــی وجــه الخصــوص النازحیــن  االحتیاجــات التنمویــة واإلنســانیة اُملِلَحّ

والفئات الضعیفة واألکثر فقرًا واحتیاجًا.ي
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کلمة املدیر التنفیذي

عبداهللا علي الدیلمي
املدیر التنفیذي
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 کان العــام 2018 تعبیــرًا فعلیــًا عــن محتــوى خطة االســتجابة الثانیة لألوضــاع الطارئة 2020-2018
وهــي الخطــة  تضمنتهــا  التــي  الثالثــة  التدخــل  املیدانــي ملحــاور  التطبیــق  حیــث   مــن 
 التحویــالت النقدیــة املشــروطة (بالعمــل أو الخدمــات األساســیة او مجــال األنشــطة التغذویــة)
 الــی جانــب تنمیــة وإنعــاش املنشــآت الصغیــرة واألصغــر عبــر الخدمــات املالیــة وغیــر املالیــة

وکذلك التنمیة املحلیة واملجتمعیة وما یرتبط بها من بنی تحتیة وخدمات ومبادرات.س

ــق أعلــی مســتوى انفــاق ســنوي منــذ العــام 2015 رغــم الصعوبــات والعوائــق والتحدیــات  وتحَقّ
 الکثیــرة املرتبطــة بطبیعــة املرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــالد. کمــا أن خارطــة االنفــاق
 علــی املجــاالت املختلفــة کان أکثــر توازنــًا ممــا ســبق ممــا یعکــس تنــوع وتفاقــم الحاجــة فــي
 کل اتجــاه إال أنــه یعکــس کذلــك توجهــات املمولیــن التــي یغلــب علیهــا أولویــة املســاعدات
 االجتماعیــة عبــر التحویــالت النقدیــة باعتبارهــا أداة حمایــة اجتماعیــة تقتضیهــا ســوء األحــوال

املعیشیة املتردیة کجانب من جوانب االستجابة الکبر ازمة إنسانیة في العالم.س

ــی کل ــا عل ــق االهتمــام به ــز وتعمی ــم تعزی ــي ت ــة الت ــة املهنی ــب الســالمة والصح ــًا بجوان ــًا ملفت ــام اهتمام ــذا الع  وشــهد ه
 املســتویات، وباتــت تســجل فیهــا کل إصابــات العمــل وُتســتخلص منهــا الــدروس ویتــم معالجــة آثارهــا بفعالیــة غیــر مســبوقة.
 کمــا تــم إیــالء نفــس االهتمــام بنظــام الشــکاوى وتفریــغ فریــق عمــل للعنایــة بــه فــي جمیــع الفــروع وفــي املرکــز الرئیســي

باعتباره مرآة لجودة وعدالة ومالءمة األنشطة والتدخالت.ا

 اننــا نوجــز القــول بــان مــا حققتــه  أنشــطة الصنــدوق خــالل هــذا العــام تمثــل إنجــازات هامــة وممیــزة کٌل فــي مجالــه، وتعــزُز ذلــك
تقاریر األطراف املحایدة املکلفة بمراقبة تلك البرامج واألنشطة، وکذلك عملیات التقییم االحترافیة املحایدة. س

ــة الثقــة بمؤسســة ــا وتثبیــت حال ــة غیــر مســبوقة للتکیــف مــع املســتجدات الدنی ــات إداری  یأتــي کل هــذا فــي ظــل متطلب
الصندوق لدى کافة الشرکاء.س



ُملخص التقریر

ر الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة 801 مشــروع بتکلفــة تقدیریــة إجمالیــة بلغــت  خــالل عــام 2018، طــَوّ
 حوالي 115.5 ملیون دوالر، کما تمکن من استکمال وإنجاز 621 مشروعًا بتکلفة تعاقدیة بلغت 84.7 ملیون
 دوالر تقریبــًا، بینمــا وصــل املبلــغ املنصــرف إلــی قرابــة 153 ملیــون دوالر. کمــا بلــغ عــدد املســتفیدین
 املباشرین للمشاریع املنجزة حوالي 919 ألف شخص، تشکل اإلناث نسبة 47% منهم، ونجمت عن هذه

املشاریع فرص عمل قارب عددها 4.7 ملیون یوم عمل.س

 خــالل الفتــرة 2011–2018، أنجــز الصنــدوُق 6,300 مشــروع بکلفــة تعاقدیــة تقــارُب 872 ملیــون دوالر، بینمــا
 بلــغ املنصــرف لنفــس الفتــرة حوالــي 871 ملیــون دوالر. ویســتفید مــن املشــاریع املنجــزة اســتفادًة
ر فرص عمل مؤقتة تتجاوز 36.7  مباشرًة قرابة 10 مالیین شخص (منهم 54% من اإلناث)، ونجم عنها توُفُّ

ملیون یوم عمل.س
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ــدوُق ــاح البیئــي واصــَل الصن ــاه واإلصح ــْي املی  وفــي قطاَع

األمطــار، میــاه  لحصــاد  التقلیدیــة  باألنظمــة   اهتمامــه 

 وحمــالت التوعیــة الصحیــة والبیئیــة. وقــد تــم االلتــزام بمــا

نسبته 19% و 8% من استثمارات الصندوق لهذین القطاعین.ي

ُملخص العملیات في عام 2018

ــة باســتمرار انعــدام ــع القطاعــات اإلنســانیة والتنموی ــار الصــراع، تفاقمــت االحتیاجــات األساســیة فــي جمی  نظــرًا الســتمرار آث

ــي واالقتصــادي ــف االجتماع ــدة الضع ــم ح ــی تفاق ــك إل ــر. وأفضــی کل ذل ــام التقری ــالل ع ــة خ ــات العام ــار الخدم ــل وانهی  الدخ

 للمجتمعــات وتعــُرّض قدرتهــا علــی التکیــف والتحمــل للتقویــض لتندفــع إلــی ممارســات ســلبیة وضــارة بالصحــة والبیئــة

 واملــوارد املحلیــة الشــحیحة أصــًال بشــکل متزایــد بعــد أکثــر مــن ثالثــة أعــوام مــن الصــراع. ودفعــت األزمــة اإلنســانیة أعــدادًا

 کبیــرة مــن الســکان نحــو العــوز واالعتمــاد علــی املســاعدات اإلنســانیة. ویتعــرض أشــد فئــات الیمنییــن ضعفــًا ملخاطــر املــوت،

ملیــون  2.22 نحــو  بــات  إذ  االقتصــادي،  والتدهــور  الکولیــرا  ووبــاء  املجاعــة  مخاطــر  یواجهــون   حیــث 

 شــخص بحاجــة إلــی مســاعدات إنســانیة–بزیادة قدرهــا 5.1 ملیــون شــخص یمثلــون نحــو 76 باملائــة مــن الســکان منذ شــهر یونیو

2017.ب

 وفــي اســتجابة لتلبیــة جــزء مــن تلــك االحتیاجــات الکبیــرة،

لهــا  اســتمر ارتفــاع وتیــرة اســتثمارات املشــاریع التــي مَوّ

 الصنــدوق خــالل عــام 2018، لترتفــع بذلــك عــدد املشــاریع

باألعــوام (مقارنــة  التنفیــذ  حیــز  دخلــت  والتــي  رة   املطــَوّ

عملیاتــه تنفیــذ  الصنــدوق  وواصــل  الســابقة).   الثالثــة 

أولویــات بحســب  ههــا  َوَوَجّ علیهــا  حصــل  التــي   باملــوارد 

فا مع الظروف املستجدة في البالد.ي االحتیاجات تکُیًّ

 وقد بلغت حصة قطاع التعلیم 2% من اســتثمارات مشــاریع

 الصنــدوق التــي تــم االلتــزام بها.یوقد تم الترکیــز علی تنفیذ

  مشروع املعرفة القرائیة املهنیة الذي یهدُف إلی التخفیف

 مــن الفقــر، وخاصــًة بیــن أوســاط النســاِء وســکان املناطــق

باملهــارات الفئــات  هــذه  تزویــد  إلــی   الریفیةویســعی 

تحقیــق مــن  لتمکینهــم  الالزمــة  والتمویــالت   املالئمــة 

هــم بأنفســهم––مع الترکیــز علــی إتقان القــراءة والکتابة،  نمِوّ

احتیاجــات نحــو  هــة  اُملَوَجَّ املهنیــة  املهــارات   واکتســاب 

سوق العمل.ب
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 کمــا اســتمَرّ الصنــدوُق فــي تقدیــم الدعــم لبرنامــج األشــغال

 کثیفــة العمالــة الــذي حظــي باهتمــام خــاص نتیجــة لألوضــاع

 االقتصادیــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الیمــن، حیــث یســتهدُف

ــم، ــرًا بالصــراع القائ ــرًا وتأث ــراد فق ــَر األســر واألف ــُج أکث  البرنام

 الســیما النازحیــن وفئــة الشــباب، وذلــك لتمکینهــم مــن

 اکتســاب مهــارات أثنــاء العمــل. وتبلــغ نســبة االلتزامــات %25

 فــي برنامــج النقــد مقابــل العمــل و6% فــي قطــاع الطــرق

الریفیة من إجمالي االلتزامات العامة.ي

ــزْت التدخــالُت فــي قطــاع الصحة––الــذي کان نصیبــه %15  ورَکّ

ــة ــل التغذی ــد مقاب ــی برنامــج النق  مــن االســتثمار العام––عل

التغذیــة، خدمــات  إلــی  املســتهدفین  وصــول   وتحســین 

ــة ــب الکــوادر الصحی ــة مــن خــالل تدری  ودعــم الصحــة اإلنجابی

(وخصوصًا اإلناث) السیما في املناطق الریفیة.ي

ــم ــام، لدع ــالل الع ــود، خ ــذل الجه ــي ب ــدوُق ف  واســتمر الصن

 الزراعــة والتنمیــة الریفیــة عبــر اســتکمال بعــض التدخــالت

املجموعــات وتمویــل  القــدرات  بنــاء  بتعزیــز   املتعلقــة 

 اإلنتاجیــة لرجــال ونســاء الریــف، باإلضافــة إلــی إعــادة تأهیــل

مــن  %13) الریفیــة  املناطــق  فــي  املائیــة   املســاقط 

إجمالي االستثمارات). ي

 کمــا واصــل الصنــدوق دعــم اُألُطــر املجتمعیــة مــن خــالل

  التدریب والدعم املؤسسي بهدف تعزیز مشارکتها في

 تنفیــذ مبــادرات املســاعدة الذاتیــة وزیــادة قــدرة املجتمعــات

ــل ومواجهــة التحدیــات التــي تفرضهــا  املحلیــة علــی تحُمّ

 األوضــاع الراهنــة. وخــالل العــام، تــم الترکیــز علــی توفیــر

 عمالــة للشــباب مــن خــالل برنامــج املناصریــن الریفییــن مــن

 أجــل التنمیــة (روافــد) وبرنامــج التمکیــن مــن أجــل التنمیــة

 املحلیــة اللذیــن یهدفــان لتشــکیل ودعــم األُطــر املجتمعیــة

 وتحفیزهــا علــی املســاهمة فــي التخفیــف مــن آثــار الصــراع،

 ولعــب دور فــي دعــم النازحیــن، والســعي لتوفیــر الدعــم

 للفقــراء األکثــر تضــررًا مــن أفــراد املجتمــع.  وبلغــت حصــة

اســتثمارات مــن   %3 نســبته  مــا  القطــاع   هــذا 

الصندوق في عام 2018.ي

التمویــالت مــن  الصنــدوق  اســتفاد  ذلــك،  إلــی   باإلضافــة 

ــر ــم قطــاع املــوروث الثقافــي عب ــي اســتمرت فــي دع  الت

 أنشطة متنوعة کثیفة العمالة بحصة بلغت 1% من إجمالي

استثمارات الصندوق لهذا العام.ي

برامــج لدعــم  اســتثماراته  مــن   %8 الصنــدوق   وخصــص 

تنمیــة وخدمــات  واألصغــر  الصغیــر  التمویــل   ومؤسســات 

 األعمــال. وتهــدف اســتثمارات هــذا القطــاع إلــی تمکیــن هــذه

 البرامــج مــن زیــادة تحمــل آثــار األزمــة الراهنــة وإعــادة إنعــاش

بهــدف تقّدمهــا  التــي  املالیــة  وغیــر  املالیــة   الخدمــات 

استمرار أنشطتها وتوفیر فرص عمل.ي

التقریر السنوي 2018
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االستهداف وتوزیع املخصصات

مؤشرات شدة األزمة للفترة 2018-2015

ــع مــوارده علــی املحافظــات  یتبــع الصنــدوُق االجتماعــي للتنمیــة منــذ إنشــائه عــام 1997م سیاســة االســتهداف فــي توزی

 واملدیریــات، مــن أجــل مســاعدة املجتمعــات الفقیــرة والجماعــات الضعیفــة علــی مواجهــة الظــروف الصعبــة التــي یعیشــونها

 وتحســین مســتوى معیشــتهم. ووفقــًا لذلــك، یســعی الصنــدوق دائمــًا لالســتفادة القصــوى مــن البیانــات واملؤشــرات

2016 عــام  منــذ  الصنــدوق  عمــل  وقــد  للســکان،  املعیشــي  الوضــع  لقیــاس  أداة  تمثــل  التــي  املتاحــة   واملعلومــات 

 علــی تعدیــل املؤشــرات املســتخدمة فــي توزیــع املــوارد املتاحــة بمــا یتــالَءم مــع الظــروف التــي تمــر بهــا البــالد مــن خــالل

االهتمام بالسکان والفئات واملناطق التي تأثرت بصورة أکبر من الصراع واألزمات.س

 اســتفاد الصنــدوق، فــي الظــروف الراهنــة، اســتفاد الصنــدوق مــن

 البیانــات املتاحــة التــي یتــم جمعهــا مــن خــالل املنظمــات اإلنســانیة

التــي األزمــة  للخــروج بمؤشــرات  الیمــن وتطویعهــا   العاملــة فــي 

الصنــدوق مــوارد  توزیــع  فــي  اآللیــات  أفضــل  تحقیــق   تضمــن 

األزمــات مــن  تعانــي  التــي  واملجتمعــات  الفقــراء   الســتهداف 

 املتفاقمــة، وتتمثــل هــذه املؤشــرات فــي ثــالث أزمــات أساســیة

تؤثر علی معیشة الناس وحیاتهم بشکل مباشر وهي:ب

کل فــي  الســکان  أزمــة  فاقــم  الــذي  الغذائــي  األمــن   انعــدام 

املحافظات واملدیریات.ب

النزوح من وإلی املناطق التي تعاني کثیرًا جراء الحرب والصراع.ي

 شــدة احتیــاج النــاس للخدمــات األساســیة مثــل التعلیــم والصحــة

واملیاه واملسکن واملأوى وغیرها من االحتیاجات الضروریة.ي

وترتیبهــا وتصنیفهــا  البیانــات  جمــع  یتــم  األزمــات،  هــذه   مــن 

 واســتخالص ســتة مؤشــرات للحصــول علــی متوســطها الــذي یعطــي

مؤشرًا مهمًا جدًا ُیطَلق علیه "مؤشر شدة األزمة" س

ــب، یتــم ترتیــب املحافظــات مــن  وعلــی ضــوء هــذا املؤشــر املرَکّ

 األعلــی إلــی األدنــی ملعرفــة املحافظــة األکثــر معانــاة مــن هــذه

ــن علــی ص املــوارد املتاحــة مــن املمولی ـُـخَصُّ ـَـَم تـ  األزمــات، ومــن ثـ

 املحافظــات وفقــًا لهــذا املؤشــر، بحیــث تأخــذ کل محافظــة نصیبهــا

 مــن املخصــص بمــا یتوافــق مــع مؤشــر شــدة األزمــة، وهــو نــوع مــن

 املقاربــة املنطقیــة واملناســبة فــي إعطــاء مخصــص عــادل لــکل

محافظة.ي

 وفــي إطــار مشــروع املنحــة الطارئــة املقــدم مــن البنــك الدولــي عبــر

 األمم املتحدة والذي یبلغ 200 ملیون دوالر في مرحلتیه األولی

.1

.2

.3

.(Distress Index) 
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 کان العــام 2018 تعبیــرًا فعلیــًا عــن محتــوى خطة االســتجابة الثانیة لألوضــاع الطارئة 2020-2018
وهــي الخطــة  تضمنتهــا  التــي  الثالثــة  التدخــل  املیدانــي ملحــاور  التطبیــق  حیــث   مــن 
 التحویــالت النقدیــة املشــروطة (بالعمــل أو الخدمــات األساســیة او مجــال األنشــطة التغذویــة)
 الــی جانــب تنمیــة وإنعــاش املنشــآت الصغیــرة واألصغــر عبــر الخدمــات املالیــة وغیــر املالیــة

وکذلك التنمیة املحلیة واملجتمعیة وما یرتبط بها من بنی تحتیة وخدمات ومبادرات.س

ــق أعلــی مســتوى انفــاق ســنوي منــذ العــام 2015 رغــم الصعوبــات والعوائــق والتحدیــات  وتحَقّ
 الکثیــرة املرتبطــة بطبیعــة املرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــالد. کمــا أن خارطــة االنفــاق
 علــی املجــاالت املختلفــة کان أکثــر توازنــًا ممــا ســبق ممــا یعکــس تنــوع وتفاقــم الحاجــة فــي
 کل اتجــاه إال أنــه یعکــس کذلــك توجهــات املمولیــن التــي یغلــب علیهــا أولویــة املســاعدات
 االجتماعیــة عبــر التحویــالت النقدیــة باعتبارهــا أداة حمایــة اجتماعیــة تقتضیهــا ســوء األحــوال

املعیشیة املتردیة کجانب من جوانب االستجابة الکبر ازمة إنسانیة في العالم.س

ــی کل ــا عل ــق االهتمــام به ــز وتعمی ــم تعزی ــي ت ــة الت ــة املهنی ــب الســالمة والصح ــًا بجوان ــًا ملفت ــام اهتمام ــذا الع  وشــهد ه
 املســتویات، وباتــت تســجل فیهــا کل إصابــات العمــل وُتســتخلص منهــا الــدروس ویتــم معالجــة آثارهــا بفعالیــة غیــر مســبوقة.
 کمــا تــم إیــالء نفــس االهتمــام بنظــام الشــکاوى وتفریــغ فریــق عمــل للعنایــة بــه فــي جمیــع الفــروع وفــي املرکــز الرئیســي

باعتباره مرآة لجودة وعدالة ومالءمة األنشطة والتدخالت.ا

 اننــا نوجــز القــول بــان مــا حققتــه  أنشــطة الصنــدوق خــالل هــذا العــام تمثــل إنجــازات هامــة وممیــزة کٌل فــي مجالــه، وتعــزُز ذلــك
تقاریر األطراف املحایدة املکلفة بمراقبة تلك البرامج واألنشطة، وکذلك عملیات التقییم االحترافیة املحایدة. س

ــة الثقــة بمؤسســة ــا وتثبیــت حال ــة غیــر مســبوقة للتکیــف مــع املســتجدات الدنی ــات إداری  یأتــي کل هــذا فــي ظــل متطلب
الصندوق لدى کافة الشرکاء.س



 والثانیــة، تــم اســتخدام مؤشــرات األزمــة (بعــد أن کان یتــم ســابقًا

املعیشــة وتدنــي مســتوى  بالفقــر   اســتخدام مؤشــرات مرتبطــة 

مستخرجة من التعدادات واملسوحات املتخصصة).ي

 وخــالل األعــوام 2016-2018 تــم اســتهداف مــا یقــارب 301 مدیریــة بمــا

 یشــکل 90% مــن إجمالــي املدیریــات (البالــغ عددهــا 333). وأمــا بقیــة

ــًة للظــروف ــا نتیج ــا، إم ــالت إلیه ــم وصــول التدخ ــم یت ــات، فل  املدیری

 األمنیــة واســتمرار الصــراع فیهــا أو لقلــة املخصصــات املرصــودة لهــا

 نظــرًا للتشــُتّت الســکاني الکبیــر هنــاك. وقــد بلــغ عــدد املســتفیدین

 من هذه املشــاریع حوالي 3.4 ملیون شــخص، شــکلت النســاء نســبة

51.7% منهم.ي

 تــم توزیــع مخصصــات املشــروع الطــارئ املقــدم مــن البنــك الدولــي

عبر األمم املتحدة في ثالثة اتجاهات:س

 مخصصــات موجهــة ملشــاریع النقــد مقابــل العمــل ومشــاریع تشــغیل

 الشباب: تم تخصیص ما یقارب 110 مالیین دوالر توزعت بحسب مؤشرات

شدة األزمة (املذکورة أعاله).ي

 مخصصــات لبرنامــج النقــد مقابــل التغذیــة: وتبلــغ قرابــة 50 ملیــون دوالر تــم

 توزیعهــا فــي 6 محافظــات و21 مدیریــة، وذلــك بحســب حــاالت ســوء التغذیــة

وباستخدام مؤشرات یتم جمعها من ِقَبل "کتلة الغذاء".س

 مخصصــات ُوّجهــت ملشــاریع دعــم صغــار املزارعیــن واملقترضیــن: وهــم

ــي هــذه املخصصــات ــن تضــررت أعمالهــم نتیجــة األزمــة، ووصــل إجمال  الذی

إلی 20 ملیون دوالر.ل

 توزیع املخصصات ضمن املشروع الطارئ
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غذاء ودواء وصرف صحي بعد شظف العیش بمخیم مدینة  الشعب بعدن

 أجبــرت الحــرب أســرة ســالم ســعید علــی النــزوح مــن منطقــة مــوزع غــرب محافظــة تعــز منــذ ثالثــة أعــوام إلــی تجمــع مؤقــت للنازحیــن

ــذي ــر محمــد (17 عامــًا) ال ــن األکب ــة مــن 8 أفــراد ضمــت االب ــة عــدن. األســرة املکون ــة غــرب مدین  فــي منطقــة الشــعب شــبه الصحراوی

اضطر األطباء إلی بتر إحدى رجلیه إثر انفجار لغم فردي انفجر به في قریته لتصبح حالته ومتطلباته عبئًا إضافیًا علی األسرة.س

 عاشــت األســرة مثــل بقیــة املجتمــع النــازح هنــاك فــي شــظف، فــال تتوفــر لهــم أي خدمــات ســوى املیــاه التــي توفرهــا لهــم یومیــًا إحــدى

منظمات اإلغاثة علی شاحنات، أما الغذاء فینقطع عنهم لسبعة أشهر متقطعة تقریبًا کل عام.س

 

 شــکل انعــزال تجمــع النازحیــن عــن أي تجمــع ســکاني مجــاور وارتفــاع قیمــة النقــل إلــی املدینــة تحدیــًا جعــل ســالم وبقیــة النازحیــن عاجزیــن

 عــن البحــث عــن فــرص عمــل. کمــا لــم یتبــَقّ لســکان التجمــع هنــاك وســائل تکیــف کبقیــة املجتمعــات املتضــررة، فــال یوجــد لدیهــم أقــارب

یــن، کمــا ال توجــد أیــة مــوارد طبیعیــة فــي الجــوار الســتخدامها ســوى  لدعمهــم وال أصحــاب محــالت یعرفونهــم لیبیعــوا لهــم الغــذاء بالَدّ

وجبــة فــي  الزبــادي  إلیهــا  یضیفــون  التــي  الوحیــدة  وجبتهــم  تشــکل  والتــي  والخبــز،  الشــاي  لتحضیــر  کوقــود  الجافــة   األشــواك 

الغذاء.س

 وفــي العــام 2018، اســتخدم الصنــدوق آلیــة النقــد مقابــل العمــل فــي بنــاء ثمانیــة حمامــات ودورات میــاه ملحقــة مضافــة إلــی الحمامــات

األربعة املوجودة لخدمة کافة سکان املخیم.س

 یقــول املعلــم النــازح أحمــد حــزام "توســیع نظــام الصــرف الصحــي بنســبة 200% خفف مأســاة النازحین ولــم یعد البعض یضطــر لقضاء الحاجة

في العراء بسبب شدة االزدحام. وازداد االهتمام بالنظافة الشخصیة دون عناء مع تحسن مستوى تنظیف املکان."س

 مــن ناحیتــه، ابتهــج ســالم بفرصــة العمــل التــي توفــرت لــه فــي بنــاء الحمامــات ولزوجتــه فــي رش املبنــی باملــاء قبیــل حلــول املســاء

 یومیــًا. وقــد اســتخدما جــزءًا مــن أجــور العمــل البالغــة 144 ألــف ریال في شــراء الغذاء األساســي واألدویــة البنهما األکبر، وادخــرا البقیة لألیام

 القادمــة. یقــول ســالم "هــذا األجــر أکبــر قیمــة ملســاعدة نســتلمها منــذ نزوحنــا. ومــع حرماننــا مــن املســاعدات، تولــت زوجتــي قــرار إنفــاق

املبلغ ألنها تجید التخطیط لإلنفاق، حتی ندخر ما نستطیع ادخاره من األجور ملواجهة أسوأ االحتماالت في قادم األیام."س
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النقد مقابل الخدمات االجتماعیة في مجال التعلیم

 تأثــر قطــاع التعلیــم بشــکل مباشــر بالنــزاع الدائــر منــذ مــارس 2015، فقــد تضــررت أکثــر مــن 1500 مدرســة، ولــم یتلــَقّ 51 % مــن

 املدرســین رواتبهــم منــذ عــام 2016، کمــا أن مــا یقــارب ملیوني طفل في ســن الدراســة ال یلتحقون باملــدارس (36% إناث)، و4.7

ــه ــي تواج ــات الت ــم التحدی ــی تفاق ــذي أدى إل ــر ال ــم، األم ــان اســتمرار تعلیمه ــی مســاعدة لضم ــون إل ــب/ة یحتاج ــون طال  ملی

التعلیم بشکل عام وتعلیم الفتیات بشکل خاص.ي

 فــي إطــار مشــروع االســتجابة الطارئــة فــي الیمــن املمــول مــن

 البنك الدولي عبر األمم املتحدة تم تطویر واستکمال 33 مشروعًا

التعلیمیــة العملیــة  إلــی املســاهمة فــي اســتمرار   هدفــت 

 باملدارس املســتهدفة من خالل التعاقد مع 2,015 شــابًا وشــابة

ــم ــة والتعلی ــة فــي املــدارس النظامی ــات تعلیمی ــم خدم  لتقدی

 غیر النظامي. ویقدر عدد الطالب املستفیدین بحوالي 60 ألف طالب

   وطالبة (منهم 47 % من اإلناث)، فضًال عن 3,497 من النساء ي

 ســاهمت أنشــطة مکــون التعلیــم املمــول مــن وکالــة التنمیــة

 األمریکیــة  عبــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي فــي التخفیــف

 مــن آثــار األزمــة الحالیــة علــی األطفــال املتأثریــن بالنــزاع مــن

 خــالل تحفیــز املعلمیــن علــی إدخــال أســالیب جدیــدة للتدریــس ،

 والحفــاظ علــی اســتمراریة التعلیــم ، وجعــل بیئــة املتعلــم أکثــر

 جاذبیــة ، وکذلــك الدعــم النفســي واالجتماعــي ، واألنشــطة

 العالجیــة والترفیهیــة ، حیــث تــم تطویــر واســتکمال 22 مشــروعا

 هدفــت لتطویــر معــارف ومهــارات 5,275  مــن املعلمین واإلدارات

ــاث) فــي مجــاالت  املدرســیة واألخصائییــن االجتماعییــن (910 إن

والتعلــم األطفــال،  لــدى  والکتابــة  القــراءة  مهــارات   تحســین 

 النشــط والدعــم النفســي االجتماعــي التربــوي ، و توزیــع الحقائــب

الترفیهیة للمدارس املستهدفة .س

 توجهــت التدخــالت فــي ســبع محافظــات، وهــي تعــز وشــبوة

ولحج وصعدة والبیضاء وإب وحضرموت. ي

 لقــد ســاهمت تدخــالت الصنــدوق منــذ العــام 2016 فــي دعــم

الطارئــة التعلیمیــة واالســتجابة لالحتیاجــات  العملیــة   اســتمرار 

ــات ــم خدم ــي تقدی ــف الشــباب ف ــالل توظی ــن خ ــم م ــي التعلی  ف

الکــوادر وتدریــب  الریــف،  فــي  الفتــاة  تعلیــم  ودعــم   التعلیــم، 

 التربویــة والتعلیمیــة، والتوســع فــي أنشــطة التعلیــم املجتمعــي

 ومحــو األمیــة املهنیــة والقرائیــة للشــباب والنســاء العامــالت.

بتطویــر الصنــدوق  قــام   2018-2016 مــن  الفتــرة   وخــالل 

وتنفیذ التدخالت التالیة:ي

التعلیم في الطوارئ

الدارسات بفصول محو األمیة وتعلیم الکبار.س
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 هدفــت أنشــطة املنحــة املقدمــة مــن الحکومــة الهولندیــة إلــی دعــم

 وصــول الفتیــات الریفیــات فــي املناطــق املســتهدفة إلــی التعلیــم

الحیاتیــة املهــارات  تعزیــز  و  الرســمي،  وغیــر   الرســمي 

والصحــة األســریة  بالتغذیــة  معرفتهــن  وزیــادة   للفتیات/النســاء، 

  اإلنجابیــة، حیــث تــم تطویــر 49 مشــروعا بتکلفــة 3.5 ملیــون دوالر

 لتحســین وتوســیع البنیــة التحتیــة ، وفصــول التعلیــم املجتمعــي

األمیــة محــو  ومعلمــات  املجتمعــي  التعلیــم  میســرات   وتدریــب 

 وتعلیــم الکبــار علــی دلیــل املهــارات الحیاتیــة للمــرأة الریفیــة ، ودلیــل

 مهــارات تدریــس الکبــار وأســالیب التعلــم وإعــداد الوســائل التعلیمیــة

الفصــل إدارة  اســتراتیجیات  وکذلــك  البیئــة،  خامــات  مــن   وإنتاجهــا 

 متعــدد املســتویات والتعلــم النشــط... کمــا تــم تطویــر عــدة أدلــة

 والتدریــب علیهــا منهــا دلیــل التغذیــة األســریة والصحــة اإلنجابیــة

 واألمومــة اآلمنــة ، ودلیــل املهــارات الحرفیــة ، کمــا تــم تطویــر دلیــل

ملدربــات إرشــادي  وکتیــب   ، للمــرأة  الحرفیــة  املهــارات   منهــج 

 ومشــرفات املهــارات الحیاتیــة فــي فصــول محــو األمیــة وتعلیــم

الکبار ومراکز التدریب. س

 وبلغ عدد املســتفیدین املباشــرین من التدخالت 35180 (منهم %75

من اإلناث) وشملت التدخالت 14 محافظة.ش

ــز املــدارس ــم وتجهی ــاء وترمی ــدد املشــاریع املوجهــة لبن  انخفــض ع

  منذ بدء العمل بخطة االستجابة لألزمة في 2016، ومع استئناف تمویل

ــم اســتئناف العمــل فــي 52    قــرض الصنــدوق العربــي فــي 2018 ت

مشروعًا.ش

 وخالل األعوام 2016-2018 تم اســتکمال تنفیذ 186 مدرســة و9 مکاتب

 للتربیــة والتعلیــم وروضــة أطفــال (جمیعهــا کانــت مقدمــة للمرحلــة

الرابعة للصندوق االجتماعي).ش

تعلیم الفتاة ومحو األمیة وتعلیم الکبار

 توسیع وتحسین البنیة التحتیة للتعلیم

التقریر السنوي 2018
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 تمتــد فتــرة املشــروع خمــس ســنوات بتمویــل مشــترك مــن البنــك

 اإلسالمي للتنمیة واألوبك والحکومة الیمنیة، بإجمالي 21.4 ملیون دوالر،

 ویهــدُف البرنامــج إلــی التخفیــف مــن الفقــر، وخاصــًة بیــن الشــباب

وصنعــاء ولحــج  الحدیــدة  محافظــات  فــي  مناطــق  فــي   والنســاِء 

 ومدینــة املــکال. ویــزود البرنامــج املســتهدفین باملهــارات املالئمــة

ــز علــی إعــادة  والتمویــالت الالزمــة لتمکینهــم مــن إدرار الدخــل، ویرِکُّ

 املتســربین وغیــر امللتحقیــن إلــی املــدارس، باإلضافــة إلــی إتقــان

العمــل عــن  العاطلیــن  الشــباب  إکســاب  وکــذا  والکتابــة،   القــراءة 

احتیاجــات نحــو  هــة  اُملَوَجَّ املهنیــة  املهــارات  العامــالت   والنســاء 

ــَمّ االنتقــال إلــی الخدمــات املالیــة بغــرض تســهیل  الســوق... َوِمــْن َث

االقتصادیــة التنمیــة  عملیــة  فــي  اُملســتهَدَفة  الفئــات   إدمــاج 

 واالجتماعیة علی املستویین املحلي و الوطني.ي

 مکــون تحســین الوصــول لخدمــات التعلیــم غیــر النظامــي: دعــم هــذا املکــون

 بنــاء وترمیــم وتأثیــث وتجهیــز 63 فصــال مجتمعیــا فــي محافظــات صنعــاء

 والحدیــدة ولحــج ومدینــة املکال، والتعاقد مع 134 معلما ومعلمة وتدریبهم

 علــی أدلــة اســتراتیجیات التعلــم النشــط والتعلیــم املجتمعــي والطریقــة

وصــول لتیســیر  الحســاب  ومبــادئ  والکتابــة  القــراءة  لتعلیــم   الصوتیــة 

 األطفــال املتســربین لخدمــات التعلیــم غیــر النظامــي، حیــث بلــغ عــدد

ــي   2,060 ــام 2018 حوال ــي  ع ــك الفصــول  ف ــي تل ــن ف ــال امللتحقی  األطف

طفًال/ة  في الفئة العمریة (15-9 سنة)  ، 72% منهم إناث .  س

ویشمل البرنامج خمسة مکونات کالتالي:ي

 کمــا تــم فتــح 159 فصــال دراســیا ملحــو األمیــة وتعلیــم الکبــار والتعاقــد مع  

 211 معلما ومعلمة ملحو أمیة 4,471 من الشــباب والنســاء العامالت (%96

إناث).س

 مکــون تدریــب النســاء العامــالت والشــباب العاطلیــن: تــم تدریــب 2183 مــن

 الشــباب العاطلیــن عــن العمــل مــن الجنســین والنســاء العامــالت (نســبة

 اإلنــاث 71%) فــي املجــاالت املهنیــة املتنوعة وبحســب رغباتهم ومیولهم،

 وکــذا احتیاجــات ســوق العمــل لضمــان االســتفادة فــي إدرار الدخــل ووفقــا

لخطط ودراسات الجدوى التي تم إعدادها في التدریب.س

 مکــون تســهیل الوصــول إلــی خدمــات التمویــل األصغــر: تــم تدریــب 1380 من

ــادة األعمــال فــي  الشــباب والنســاء العامــالت حــول إدارة املشــروعات وری

 املحافظــات املســتهدفة، وتمویــل 193 مشــروعًا صغیــرًا ومتناهــي الصغــر

 للمســتفیدین بمبلغ إجمالي 21.5 ملیون ریال عبر برنامج ضمان التمویالت

 موزعــة علــی املحافظــات املســتهدفة کالتالي: 60 مشــروعًا في محافظة

لحج و22 في صنعاء و26 في مدینة املکال و85 في محافظة الحدیدة.س

 مکــون بنــاء القــدرات: عمــل البرنامــج علــی بنــاء قــدرات 24 مــن املفتشــین

فــي املهنــي  والتدریــب  الفنــي  التعلیــم  لــوزارة  التابعیــن   املحلییــن 

 محافظتــي صنعــاء والحدیــدة علــی األســس واملهــارات املتعلقــة بتقییــم

 العملیــة التدریبیــة الخاصــة باملعاهــد الفنیــة واملهنیــة، فضــًال عــن تدریــب

ــم املعتمــد ــات التقیی ــی أســس وتقنی ــوزارة عل ــي ال ــن ف ــن املوجهی  9 م

 ملراکز ومعاهد التعلیم الفني، کما تم تدریب 59 من موجهي جهاز محو األمیة

 وتعلیــم الکبــار علــی الدلیــل املرجعــي للتنمیــة املهنیــة ملوجهــي محــو

األمیة وتعلیم الکبار.س

 برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر
التقریر السنوي 2018
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منی تنتـقل من االحتیاج إلی اإلنتاج وإدرار دخل مستدام

 الســیدة منــی الخلقــي ریفیــة مــن مدیریــة همــدان شــمال صنعــاء، توفــي زوجهــا لتجــد نفســها العائــل الوحیــد لصغارهــا

 الســبعة، وهــي ال تمتلــك أي مهــارة عمــل أو مصــدر دخــل، خصوصــًا أن الصــراع قــد تســبب بإغــالق فــرص کثیــرة لکســب

املعیشة. وخالل العام 2018م، وجدت منی تغیرات اقتصادیة واجتماعیة في حیاتها وأسرتها تسردها لنا بنفسها:ي

 ي"کان لــي حلــم بــأن أتعلــم التفصیــل والخیاطــة لکســب دخــل مســتمر بعــد أن توفــي زوجــي وترکنــي وحیــدة فــي

 إعالــة ســبعة مــن األوالد. کان یجــب أن أبحــث عــن أي مهنــة مــن أجــل توفیــر الدخــل الــذي احتاجــه لرعایــة أوالدي ومــن

 أجــل االســتمرار فــي الحیــاة الکریمــة. والحمــد هللا تحقــق حلمــي بعــد أن اســتهدفني برنامــج املعرفــة القرائیــة

واملهنیة بدورات تدریبیة علی إدارة املشروعات الصغیرة وطرق تفصیل املالبس وخیاطتها. ي

 بعــد التدریــب، حصلــت علــی قــرض مــن البرنامــج، وقمــت بإنشــاء مشــروعي الــذي نجــح نجاحــًا کبیــرًا، وقمــت بشــراء

 أقمشــة ألخیــط منهــا فســاتین نســائیة ذات جــودة، وبعتهــا للمحــالت التجاریــة واســتطعت ســداد مبالــغ القــرض

 وتحقیــق أربــاح جیــدة، والحمــد هللا أنفقــت منهــا لرعایــة أوالدي واشــتریت قطعــة أرض. ثــم قمــت بترمیــم بعــض

 األشــیاء فــي بیتــي. فــي نفــس الوقــت، أعمــل اآلن بعقــد عمــل کمســاعدة مدربــة بصنعــاء، حیــث أشــارك فــي التدریــب

الذي أقامه البرنامج ملتدربات هذا العام."ي

اإلطار 2
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التقدم في التنفیذ (2016-2018)س

تحسین الوصول للخدمات الصحیة

 تعتبــر األزمــة اإلنســانیة فــي الیمــن األســوأ علــی مســتوى العالــم بســبب الصراع املســتمر منذ مــارس 2015، حیــث یواجه 22.2

 ملیــون شــخص خطــر املــوت جوعــا، ویحتــاج ملیونــا طفــل دون ســن الخامســة و1.1 ملیــون امــرأة حامــل ومرضعــة إلــی العــالج

العاجل للبقاء علی قید الحیاة.ش

 وقــد تأثــر ت أغلــب القطاعــات اإلنســانیة، ومنهــا قطــاع الصحــة، حیــث تعمــل أقــل مــن 50 % مــن املرافق الصحیة بشــکل کامل، 

 وتعانــي مــن نقــص فــي املعــدات واألدویــة ومقدمــي الخدمــة، ویشــکل انتشــار وتفشــي األمــراض الفتاکــة مثــل الکولیــرا تحدیــا

إضافیا، وال زال رواتب أغلب الکوادر الصحیة موقوفة منذ أواخر عام 2016.ش

 ســاهمت تدخــالت الصنــدوق فــي الصحــة والتغذیــة بتحســین

 وتعزیــز البنیــة التحتیــة للخدمــات الصحیــة التــي تضــررت جزئیــًا أو

 کلیــًا، وتلبیــة االحتیاجــات العاجلــة لألســر األکثــر فقــرًا املتضــررة

 مــن النــزاع املســتمر، وتحفیــز الطلــب علــی خدمــات التغذیــة

لألطفــال التغــذوي  الوضــع  لتحســین  والطفولــة   واألمومــة 

املناطــق فــي  التغذیــة  ســوء  مــن  یعانــون  الذیــن   والنســاء 

قــام  2018-2016 مــن  الفتــرة  وخــالل   املســتهدفة. 

الصندوق بتطویر وتنفیذ التدخالت التالیة:س

 رکــزت األنشــطة املمولــة مــن االتحــاد األوروبــي عبــر برنامــج

 األمــم املتحــدة اإلنمائــي علــی ترمیــم املرافــق الصحیــة التــي

ــاء املرافــق التــي تدمــرت ــًا مــن الصــراع وإعــادة بن  تدمــرت جزئی

 کلیــًا، وبنــاء مراکــز العــالج التغذویــة فــي املناطــق التــي تفتقــر

 لتلك الخدمات، وإضافة بعض األقسام أو املرافق الخدمیة

ــة ــة الالزم ــزات الطبی ــاث والتجهی ــق باألث ــك املراف ــد تل ــع تزوی  م

ــن، ــة للمترددی ــم خدمــات صحیــة ُمْرضَی  التــي تمکنهــا مــن تقدی

ــة فــي املســتویات ــاس للخدمــات العالجی  وتســهیل وصــول الن

 املتعددة. وخالل العامین 2017-2018 تم تطویر وتنفیذ 85 مشروعا

 بتکلفــة تقدیریــة 8.1 ملیــون دوالر، تهــدف إلــی ترمیــم وبنــاء

 وتأثیــث وتجهیــز 87 مرفقــا صحیــا فــي محافظــات أبیــن والضالــع

 والحدیــدة والجــوف وحجــة ولحــج وصعــدة وصنعــاء وشــبوة وتعــز.

 توزعــت هــذه املرافــق علــی النحــو التالــي (19 وحــدة صحیــة، 33

22 إنجابیــة،   مرکــزًا صحیــًا، 6 مرافــق أمومــة وطفولــة وصحــة 

 مستشــفی ریفیــًا وحضریــًا، 7 مرافــق صحیــة متخصصــة فــي

غسیل الکلی ومخازن طبیة وبنوك دم ومختبرات مرکزیة). س

 کما تم خالل الفترة استکمال بناء وتأثیث وتجهیز 22 مرفقًا صحیًا

وحجــة وشــبوة  وتعــز  (املحویــت  محافظــات  ثمــان   فــي 

 وحضرموت وذمار وعمران والحدیدة)، بتکلفة 6.3 ملیون دوالر، وذلك

من تمویالت املرحلة الرابعة متعددة املصادر.س
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 تأهیل مساعدي أطباء علی التشخیص الباطني والجراحي - الحدیدة

 کمــا رکــزت أنشــطة منحــة وکالــة التنمیــة األمریکیــة عبــر برنامــج

 األمــم املتحــدة اإلنمائــي علــی االســتثمار فــي رأس املــال البشــري

الخدمــات مقدمــي  قــدرات  وتطویــر  بنــاء  خــالل  مــن   االجتماعــي 

نهــم مــن  وتزویدهــم باملعــارف واملهــارات وتعزیــز قدراتهــم التــي تمِکّ

 إحــداث أثــر إیجابــي فــي خدمــة املجتمعــات، خاصــة للفئــات األکثــر

 ضعفــا (النســاء واألطفال).وبلــغ عــدد املســتفیدین املباشــرین مــن

 التدخــالت 35180 (منهــم 75% مــن اإلنــاث) وشــملت التدخــالت 14

محافظة.ش

 تــم تطویــر وإنجــاز 43 مشــروعا بتکلفــة 1,461,191 ملیــون دوالر هدفــت

 إلــی تعزیــز املعــارف واملهــارات لــدى1,989  مــن الکوادر الصحیــة الفنیة

واإلداریة وقابالت املجتمع (56% منهم إناث) من 14 محافظة. س

 کما تم خالل الفترة استکمال تدریب وتأهیل 366 من الکوادر الصحیة

ــل ــك مــن مصــادر تموی ــالث ســنوات، وذل ــالت املجتمــع ملــدة ث  وقاب

متعددة وبتکلفة تصل إلی ملیون دوالر.س

 مــن خــالل الدعــم املقــدم مــن االتحــاد األوروبــي عبــر برنامــج األمــم

 املتحدة تم تطویر 10 مشاریع بتکلفة تقدیریة بلغت 1.8 ملیون دوالر

 هدفــت إلــی تعزیــز االســتجابة املجتمعیــة والتخفیــف مــن صدمــات

 الحروب والنزاعات في 15 مدیریة في خمس محافظات (تعز، الحدیدة،

 أبیــن، شــبوة وحجــة) وذلــك مــن خــالل تعزیــز الخدمــات اإلرشــادیة

 املقدمــة فــي املــدارس واملرافــق الصحیــة، ونشــر املعرفــة والوعــي

  بین األسر املستهدفة حول املفاهیم األساسیة للحمایة املجتمعیة

الحــروب، وتحفیــز املجتمعــات املحلیــة علــی طلــب  ضــد صدمــات 

 املســاعدة للمتضرریــن بشــکل حــاد فــي إطــار املرافــق الصحیــة

ــة، وإیجــاد فــرص عمــل للشــباب العاطــل عــن  املتوفــرة فــي املدیری

 العمــل. وقــد اســتهدفت هــذه املشــاریع تدریب 2827 معلمــًا وأخصائیًا

حقائــب توزیــع  عــن  فضــًال  وممرضــًا...  وطبیبــًا  مــدارس   وإداریــي 

 األنشــطة الترفیهیــة علــی املــدارس املســتهدفة. ومــن املتوقــع أن

 یتم تشغیل 800 شاب/ة بشکل مؤقت لتنفیذ أنشطة توعویة مجتمعیة

 تهــدف للتخفیــف مــن آثــار الصدمــات النفســیة التــي تعرضــوا لهــا جــراء

الصراع.س

تعزیز االستجابة املجتمعیة للتخفیف من آثار الحرب

التقریر السنوي 2018
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ــة لتلبیــة ــة املشــروطة فــي التغذی ــم برنامــُج التحویــالت النقدی  ُصِمّ

 االحتیاجــات العاجلــة ألفقــر األســر املتضــررة مــن النــزاع املســتمر،

ــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات  ولتحســین الوضــع التغــذوي لألطف

املســتهدفة. املناطــق  فــي  التغذیــة  ســوء  مــن  یعانــون   الذیــن 

ــر ضعفــا فــي املجتمــع (النســاء  ویســتهدف البرنامــج الشــرائح األکث

 واألطفــال والشــباب). وترکــز أنشــطة البرنامــج علــی التثقیــف الصحــي

 والتغــذوي، وإحــداث تغییــر إیجابــي فــي املمارســات الیومیــة للنســاء

ــد ــالل التعاق ــن خ ــن م ــة له ــم املشــورة الالزم  املســتهدفات، وتقدی

فــات مجتمعیــات ومحفــزات لزیــادة الطلــب  مــع شــابات للعمــل کمثِقّ

 علــی خدمــات األمومــة والطفولــة والتغذیــة، وکذلــك مســح وفــرز

 حــاالت ســوء التغذیــة بیــن األطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات

 وإحالتهــم للمرافــق التغذویــة العالجیــة لتلقــي العــالج مــع تقدیــم

واملراقبــة الخدمــات  تلــك  إلــی  للوصــول  الــالزم  املالــي   الدعــم 

 املستمرة لتلك الحاالت حتی تتماثل.للشفاء.ش

ــة ــالت نقدی ــم تحوی ــي تقدی ــل النشــاط الرئیســي للبرنامــج ف  ویتمث

 شــهریة لألســر املســتهدفة ملســاعدة األســر فــي زیــادة وتحســین

استهالك الغذاء.س

 وقد تم تطویر 20 مشروعا بتکلفة تصل إلی 50 ملیون دوالر بتمویل

 مــن البنــك الدولــي عبــر برنامــج األمم املتحــدة، اســتهدفت 21 مدیریة

 فــي محافظــات الحدیــدة وذمــار وإب ولحــج والضالــع وتعــز، وبلــغ عــدد

 املستفیدین من أنشطة البرنامج 120 ألف امرأة و176 ألف طفل)، وحصلت

حوالي 85 ألف امرأة علی مساعدات نقدیة شهریة ملدة عام کامل.ي

التحویالت النقدیة املشروطة في التغذیة

التقریر السنوي 2018
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خدمات مستشفی عمران تنتعش بتحسن أداء ممرضیه

 تســببت الحــرب فــي الیمــن بزیــادة عــدد املحتاجیــن إلــی الخدمــات الصحیــة ثالثة أضعــاف ارتفاعا مــن 5 مالیین قبــل تصاعد الحرب

 إلــی 16 ملیونــًا بعــد أربــع ســنوات مــن الحــرب. ویقــول د. فــارس عبــد الغنــي مدیــر مستشــفی عمــران العــام بــأن هنالــك أفــرادا

 یفقــدون حیاتهــم فقــط ألنهــم غیــر قادریــن علــی دفــع قیمــة الفاتــورة الصحیــة، لکنــه ال یــزال یــرى نافــذة مــن التفــاؤل لوجــود

ــر فــي املحافظــة، ــون یقدمــون دعمــا مهمــا مــن أجــل اســتمرار عمــل املستشــفی، األکب ــن ال یزال ــن الذی ــة مــن الداعمی  قل

کاملشروع الذي نفذه الصندوق االجتماعي للتنمیة لتدریب 27 ممرضًا وممرضة عاملین في املستشفی.س

 کانــت عمــران الریفیــة إحــدى محافظــات الیمــن األکثــر معانــاة مــن نقــص الخدمــات الصحیــة نظــرا لتوقــف أکثــر مــن نصــف

 مرافقهــا الصحیــة عــن العمــل بســبب الحــرب الدائــرة، وشــحة التمویــل، وتدهــور دخــل األســر لیکــون األطفــال والنســاء هــم األکثــر

 حرمانــا مــن حــق الوصــول للخدمــة الصحیــة لیــزداد الضغــط علــی هــذا املستشــفی. یقــول د. فــارس بــأن الحــرب الراهنــة ضاعفــت

%200 بلغــت  زیــادة  وبنســبة  رقــود  حالــة   60 عــن  فضــًال  حالــة،   800 إلــی  یومیــا  املشــفی  علــی  املترددیــن   عــدد 

معظمهم من النازحین والضعفاء.س

س

 وقــد کان لتحســن جــودة العمــل الطبــي بعــد دعــم الصنــدوق دور فــي تحســن النتائــج، فمثــال فاطمــة املأخــذي رئیســة قســم

 العنایــة املرکــزة للنســاء تقــول "املستشــفی افتقــد لتدریــب ممرضیــه لســنوات ســابقة، وقــد جــاء التدریــب الــذي وفــره

 الصنــدوق فــي الوقــت املناســب بالنســبة لــي، ألن مؤهلــي الســابق لــم یــِف بالحــد األدنــی ملتطلبــات العمــل، لکنــي اآلن

 أتعامــل بمهــارات جدیــدة مــع الحــاالت الحرجــة الکثیــرة التــي نســتقبلها، ومعظمهــا مــن الفقــراء. حصلــت علــی الدبلــوم

ــم عملــت فــي التمریــض بهــذا املستشــفی منــذ ســنوات، لکــن ظــروف املستشــفی وعــدم میــل املمولیــن  املتوســط ث

 للتدریــب طویــل األمــد منــع تحقــق حلمــي. لکــن حصولــي علــی الدبلــوم العــام مــن خــالل هــذا التدریــب هــو أکبــر خطــوة تجعــل

البکالوریوس أقرب لي ولجمیع املتدربین."  س
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 ویشــیر د. فــارس إلــی آثــار بیضــاء مســتدامة یترکهــا القلیــل مــن الداعمیــن، أهمهــا املشــروع التدریبــي للصنــدوق الــذي اســتمر

 ثــالث ســنوات أثنــاء أشــد فتــرات الحــرب قســوة برفــع مســتوى املمرضیــن مــن حاصلیــن علــی الدبلــوم املتوســط فــي

 التمریــض إلــی الدبلــوم العــام "فــاإلدارة تشــعر بالرضــا عــن األداء الجیــد للمتدربیــن الذیــن أصبحــوا یغطــون فجــوة مهمــة کانــت

 موجــودة، خاصــة وأن األطبــاء یعملــون ثــالث ســاعات یومیــا بینمــا یهتــم املمرضــون باملرضــی طــوال الیــوم بمهنیــة، وصــاروا

یفهمون املصطلحات الطبیة التي یتواصلون بها مع األطباء سواء بالتخاطب أو التقاریر أو امللفات الطبیة."ش

 وســاهم املشــروع بتغطیــة کلفــة تدریــب 27 ممرضــًا لثــالث ســنوات ومنــح املتدربیــن بــدالت مالیــة غطــت جــزءًا مهمــًا مــن

 االحتیاجــات األساســیة ألســرهم. وأوضــح محمــد الکیــال الطبیــب فــي قســم الخــدج مثــاال عمــا اســتفاده املتدربــون، قائــًال: "لــم

 یکونــوا یعملــون ســوى تنفیــذ الخطــة العالجیــة التــي یضعهــا الطبیــب لعــالج املریــض کعــدد مــرات وأوقــات إعطــاء العــالج، وبعــد

 التدریــب أصبحــوا علــی درایــة بتشــخیص بعــض الحــاالت ونوعیــة األدویــة وکیفیــة التعامــل األولــي مــع الحــاالت الطارئــة ومــع

 الخــدج وفــي الصحــة اإلنجابیــة وغیرهــا." واکتســب املمرضــون معــارف جدیــدة لــم یکونــوا علــی درایــة بهــا مثــل: التعامــل مــع

 الجراحــة واألمــراض العضویــة ومنهــا أمــراض القلــب والکبــد والتفاعــالت العضویــة التــي تحدثهــا األمــراض واألدویــة واألغذیــة، حیــث

 دعــم املشــروع مهــارات ومعــارف الــکادر التمریضــي فــي أقســام الرقــود والعنایــة املرکــزة وغــرف العملیــات والخــدج والطــوارئ

التولیدیة وبقیة أقسام املستشفی.س
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ابتسام تنشئ خمسة فصول تعلیمیة ملکافحة سوء التغذیة بالحدیدة

ــع ــة التاب ــت مــع برنامــج التغذی ــدة. عمل ــة باجــل شــرق الحدی ــة العامــة مــن مدین ــة مــن الثانوی ــی خریج  ابتســام یحی

مــن املجــاورة. ُذهلــت ابتســام مــن النســبة الکبیــرة فــة مجتمعیــة فــي قریــة الَدَّ  للصنــدوق االجتماعــي کمثِقّ

 لظاهرتــي األمیــة والضعــف بیــن النســاء هنــاك. ولذلــك انخرطــت ابتســام بعمــق فــي تنمیــة املجتمــع وشــعرت

 بمســؤولیة للقیــام بشــيء لتغییــر هــذه الحالــة البائســة. کثفــت التوعیــة باســتخدام طــرق إقنــاع فعالــة، وتمکنــت مــن

ــع إدارة املدرســة ــت م ــد أن رتب ــات والنســاء، بع ــة بالفتی ــة ملیئ ــز املجتمــع وتشــکیل خمســة فصــول تعلیمی  تحفی

 مســألة توفیــر املعلمــات. وبالنظــر إلــی حقیقــة أن معظــم املتعلمیــن الکبــار کانــوا أمهــات، اختــارت ابتســام التطــوع

بتنفیذ محاضرة ترکز علی التغذیة في کل فصل.س

ــت األولــی فــي حیاتهــا التــي حصلــت منهــا علــی دخــل لدعــم ــا ألن هــذه الوظیفــة کان ــت ابتســام ســعیدة أیًض  کان

 أســرتها بعــد أن کان والدهــا، الــذي کان یعیــل أســرتها فــي ذلــك الوقــت، قــد تــم االســتغناء عنــه وجمیــع زمالئــه مــن

مصنع معجون الطماطم باملدینة، نتیجة الصراع، لتعاني األسرة جراء ذلك من صعوبات مالیة. س

اإلطار 4
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املیاه والبیئة 



قطاع املیاه

التقدم في تنفیذ وتطویر املشاریع

 ســاهمت مشــاریع هذیــن القطاعیــن فــي توفیــر خدمتــي املیــاه والصــرف الصحــي للتجمعــات التــي تأثــرت بموجــات الکولیــرا

 واإلســهاالت املائیــة الحــادة وکذلــك التجمعــات املعرضــة لإلصابــة بهمــا. ولــم تقتصــر التدخــالت علــی توفیــر الخدمــة فقــط بــل

 شــملت أیضــا رفــع وعــي التجمعــات بأســباب مــرض الکولیــرا وأعراضــه وإجــراءات الوقایــة منــه وکیفیــة التعامــل مــع اإلصابــة.

ي

للمســتفیدین، محســنة  میــاه  توفیــر  إلــی  القطــاع  هــذا   یســعی 

 وخاصــة فــي املناطــق الریفیــة الفقیــرة، وفقــًا للتعریــف الوطنــي

لتأهیــل یســعی  کمــا   ، الیمنــي  الریــف  فــي  باملیــاه   للتغطیــة 

مطلــع منــذ  والنزاعــات  األحــداث  مــن  املتضــررة  املیــاه   مشــاریع 

   عــام2011م (حیثمــا أمکــن، ومتــی مــا توفــرت التمویــالت لذلــك).  .

  وتتبنی أغلب مشاریع القطاع آلیة النقد مقابل العمل في معظم

 التعریف الوطني للتغطیة باملیاه في الریف هو "توفر 30 لترًا في الیوم للفرد من املیاه املحسنة بزمن جلب ال یزید عن 30 دقیقة ذهابا وإیابا طوال العام". ومصادر املیاه املحسنة  
تشمل اآلبار املحمیة والغیول والعیون املحمیة وخزانات حصاد میاه األمطار املسقوفة. ي

 ومثلــت تدخــالت قطاعــي املیــاه والصــرف الصحــي خــالل عــام 2018م 

ــت نفســه ــي الوق ــاذ األرواح، وف ــی إنق ــا عل ــارزة لقدرته ــاح ب  قصــص نج

 تلبیــة االحتیاجــات املتنوعــة علــی املــدى القصیــر واملتوســط، وخاصــة

 للمجتمعــات التــي یصعــب الوصــول إلیهــا والتــي تعانــي مــن اآلثــار

 الخطیــرة للصــراع. ویشــدد القطــاع علــی حیویــة الفئــات الضعیفــة خــالل

ــق ــن طری ــة ع ــة صحی ــة تحتی ــة، فــي إنشــاء بنی ــات الصــراع العصیب  أوق

 ربــط التنمیــة والعمــل اإلنســاني بأســالیب عمــل متنوعــة ومثبتــة األثــر

تفشــي مــن  والحــد  املتزایــدة  االحتیاجــات  لتقلیــل  مختلــف   کحــٍلّ 

املجــال فــي  الشــرکاء  عــبء  وتخفیــف  باملیــاه  املتصلــة   األمــراض 

اإلنساني في املناطق النائیة.ي

ــه مــن أجــل تمکیــن املســتفیدین مــن مواجهــة أزمــة انعــدام  تدخالت
األمن الغذائي بسبب الحرب. ب

 قــام قطــاع املیــاه خــالل العــام بتطویــر وتمویــل 166 مشــروعًا بکلفــة

تقدیریة إجمالیة بلغت نحو 19 ملیون دوالر.ش

 ومنذ العام 2016 تم تمویل 358 مشروعا بتکلفة تقدیریة 39 ملیون 

 دوالر، ُأنِجــز منهــا 190 مشــروعا بتکلفــة 18 ملیــون دوالر. وخــالل الفتــرة

 املذکــورة، تــم إنجــاز 360 مشــروعًا  بمــا فیهــا املشــاریع التــي امتــدت

 من تمویالت املرحلة الرابعة، وبکلفة تعاقدیة قاربت 43.4 ملیون دوالر

 یستفید منها بشکل مباشر 541 ألف شخص (منهم 50% من النساء)

وتولدت عنها أکثر من ملیوني یوم عمل.س

 ترکــزت تدخــالت املیــاه فــي حصــاد میــاه األمطــار مــن األســطح

 لتوفیــر میــاه محســنة علــی مســتوى املنــزل، کمــا أن نســبة عالیــة

دخــل فــرص  توفــر  بحیــث  العمالــة  کثیفــة  املشــاریع  هــذه   مــن 

املجتمــع أبنــاء  مــن  وأیضــا  املســتهدفة  األســر  مــن   للعاملیــن 

 املســتهدف... ووصلــت نســبة مشــاریع املیــاه مــن األســطح مــا

 یقــارب 95 % مــن املشــاریع التــي تــم تمویلهــا خــالل فتــرة الطــوارئ

(2016-2018).س
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حیاة جدیدة تشرق في الدمي بحیفان

 غیاب خدمة املیاه في قریة الدمي الجبلیة بمدیریة حیفان (150 أسرة) جعلت الحیاة فیها غایة في الصعوبة; فالنساء واألطفال یهجرون

 املنــازل واملــدارس اغلــب الســاعات، وبعــض الرجــال ترکــوا مصــادر کســب عیشــهم لیشــترك الجمیــع فــي قوافــل تجلــب املیــاه املنقــذة

لألرواح من بئر بعیدة عبر طریق صخري شدید االنحدار أودت بحیاة الکثیر من الدواب وتسببت في إصابات بشریة.س

 ولذلــك تضطــر األم صفیــة وابنتاهــا إلــی تنظیــم رحلتیــن لجلــب املــاء یومیــًا، تبــدأ أوالهمــا باکــرًا ویحملــن صفائــح املــاء علــی رؤوســهن

 لقطــع کیلــو متــر ونصــف نحــو البئــر وانتظــار دورهــن. تقــول صفیــة "تحمــل کل منــا علــی راســها صفیحــة متوســطة ســعة 10 لتــرات بســبب

 صعوبة الصعود بها، وفي الطریق نضطر للشرب منها، ومن یحمله بالدواب یصل منزله بکمیات ناقصة. 60 لترا نجلبها بشقاء یومیا بالکاد

تغطي احتیاجات الشرب والطبخ والوضوء لثمانیة أفراد!" س

 وعلــی طریــق القافلــة البشــریة املتدفقــة بأنفــاس اإلنهــاك وأنــات الشــکوى، تظهــر علــي الطریــق (زیــن) امــرأة مســنة (80 عامــا) منحنیــة

 الظهــر تســتند یدهــا بعصاهــا وتمســك األخــرى بصفیحــة صغیــرة ملیئــة باملــاء! تشــکو "لــم یحصــل هــذا الجفــاف والشــحة منــذ أن عرفــت

نفسي! والبئر الوحیدة بعیدة!"س

 لــم یتصــور أحــد مــن القریــة أَنّ مشــکلتهم التــي الزمتهــم طــوال عمرهــم لــم یتــم حلهــا إال أثنــاء فتــرة الحــرب عندمــا تدخــل الصنــدوق

 االجتماعــي للتنمیــة بتزویدهــم بمشــروع شــبکة میــاه مســتدام (شــبکة أنابیــب وماکینــة ضــخ للمیــاه مــن البئــر) وأصبحــت املیــاه تصــل

 بیوتهــم علــی راس الجبــل مقابــل 2000 ریــال شــهریًا تناســب الجمیــع وتوفــر لهــم الکثیــر مــن الوقــت والتعــب واألدویــة وتذهــب لضمــان

صیانة واستدامة الخدمة. س

 لقــد صــار حلــم کل امــرأة وکل فتــاة فــي التخلــص مــن الشــقاء بقیــة حیاتهــا واقعــًا تعیشــه یومیــًا دون هــم وال ألــم، وصــرن یســتثمرن

 أوقاتهــن فــي تربیــة صغارهــن فــي املنــازل، ویرســلنهمالی املــدارس، وبــات الرجــال یعملــون لتوفیــر لقمــة العیــش فــي مزارعهــم

باطمئنان بعد أن انتهی ذاك العبء الحیاتي الثقیل إلی األبد.س
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الصحــي الصــرف  خدمــة  توفیــر  إلــی  القطــاع  هــذا   یســعی 

 للمســتفیدین، عبــر شــبکات الصــرف الصحــي ومحطــات املعالجــة

ــة ــات املحلی ــز للمجتمع ــر التحفی ــك عب ــاه الصــرف الصحــي، وکذل  ملی

 الریفیــة مــن خــالل منهــج الصــرف الصحــي الکامــل بقیــادة املجتمــع،

 وتقدیــم الدعــم ملســاعدتهم فــي عمــل أنظمــة صــرف صحــي آمنــة

 ملنازلهــم، وخاصــة منــذ مطلــع هــذا العــام. کمــا یســعی القطــاع

ــات ــداث والنزاع ــن األح ــي املتضــررة م ــق الصــرف الصح ــل مراف  لتأهی

منذ مطلع عام 2011م (متی ما کان ذلك ممکنًا).ي

 قــام قطــاع اإلصحــاح البیئــي خــالل العــام بتطویــر 55 مشــروعًا بکلفــة

 تقدیریــة إجمالیــة بلغــت نحــو 7.8 ملیــون دوالر. تــم إنجــاز 17 مشــروعًا

 بکلفــة تعاقدیــة 5.2 ملیــون دوالر اســتفاد منهــا بشــکل مباشــر نحو 44

 ألف شخص (منهم 47% من النساء) وتولدت عنها أکثر من 305 آالف

یوم عمل.ي

 وخــالل فتــرة الطــوارئ (2016 – 2018) قــام القطــاع بتطویر 78 مشــروعًا

 بتکلفــة تقدیریــة تتجــاوز 10 مالییــن دوالر وإنجــاز 54 مشــروعًا بقیمــة

 تعاقدیــة إجمالیــة بلغــت أکثــر مــن 9 مالیین دوالر دعمت أکثر من 358

 ألــف شــخص کان نصفهــم مــن النســاء وولــدت أنشــطتها فــرص عمــل

بنحو 388 ألف یوم عمل. ي

التقدم في تنفیذ وتطویر املشاریع

الکولیــرا واإلســهاالت املائیــة الیمــَن موجتــان مــن مــرض   ضربــت 

 الحادة، بدأت األولی في سبتمبر 2016 وما کادت أن تنتهي في مارس

 2017 حتــی لحقتهــا املوجــة الثانیــة فــي الشــهر التالــي مباشــرًة

 (أبریــل)، واســتمرت إلــی نهایــة عــام 2018. وقــد اتخذ الصنــدوق إجراءات

 للمشــارکة فــي التخفیــف مــن انتشــار الکولیــرا، أهمهــا إدراج مکــون

 التوعیــة بمــرض الکولیــرا فــي جمیــع املشــاریع لکافــة القطاعــات

 والبرامــج، إضافــة إلــی اختیــار نــوع األنشــطة والتدخــالت التــي تســهم

في الوقایة من هذا املرض وباختیار املجتمعات. ي

مؤشرات الکولیرا

قطاع اإلصحاح البیئي
التقریر السنوي 2018
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الصرف الصحي في الجلتین.. استجابة تامة شاملة

 انتهــی العــام 2018 فــي الیمــن حاصــدًا أکثــر مــن 1.2 ملیــون إصابــة باالســهاالت املائیــة والکولیــرا لتکون أکبر بــؤرة کولیرا في العالم. وأشــار
 تقییــم دولــي لالســتجابة العامــة ضــد الکولیــرا فــي البــالد إلــی بضــع فجــوات کان بینهــا االســتجابة لنتائــج التفشــي ولیــس معالجــة أســباب
 التفشــي وکذلــك عــدم وصــول الفــرق الــی املناطــق النائیــة. فــي هــذا الســیاق، تولــی الصنــدوق االجتماعــي زمــام القیــادة فــي ســد

هاتین الفجوتین وبخاصة في کافة تدخالت الصرف الصحي القائمة علی النقد.ب

تیــن (62 أســرة) بمدیریــة خمیــس بنــي ســعد (املحویــت) إحــدى القــرى النائیــة التــي ال تمتلــك منازلهــا مراحیــض لینتشــر  کانــت قریــة الَجَلّ
 الصــرف الصحــي املکشــوف فــي أحیائهــا وتتلــوث بئــر میاههــا الوحیــد بأنــواع املخلفــات التــي تدخلهــا مــع االمطــار. کمــا أن شــدة الففــر
 وغیــاب التعلیــم والوعــي الصحــي ســاهم فــي غیــاب مرافــق النظافــة فــي کافــة املنــازل، األمــر الــذي لــم یتــرك أســرة فــي القریــة إال

بإصابة بالکولیرا (10% من السکان) مع العجز عن معالجتها بسبب شدة الفقر.ب

 تنبــه الصنــدوق لخطــورة وضــع األهالــي عنــد مراقبتــه لبیانــات اإلصابــات الصــادرة عــن محافظــة املحویــت، وأرســل فریــق توعیــة ســرعان مــا
 نجــح فــي اقنــاع األهالــي بأســباب تضررهــم. وقبــل قــدوم الفریــق الهندســي، انطلــق کافــة شــباب املجتمــع بمبــادرة تلقائیــة ألیــام أزالــوا
ــن ــذي اختصــر زم ــق کل الســکان ال ــح طری ــق ولیصب ــرات لتســهیل وصــول الفری ــق بطــول 6 کیلومت ــن الطری ــرة م ــور الکبی ــا الصخ  خالله

السفر الی أقرب سوق الیهم الی ساعة بدًال من ساعتین.ب

 وخــالل بضعــة أشــهر، تحولــت القریــة الــی ورشــة عمــل نشــیطة یعمــل جمیــع القادریــن بآلیــة النقــد مقابــل العمــل فــي التــدرب ثــم حفــر
ــاه ــة املی ــن نظاف ــال بتأمی ــه العم ــم توج ــة. ث ــدي باســتخدام املــوارد املحلی ــع مغاســل األی ــًا وصن ــم املغطــاة  و62 حمام ــاء بیاراته  وبن
 وذلــك بعمــل حمایــة لبئــر القریــة مــن دخــول املخلفــات أو ســقوط األطفــال فیهــا، ثــم تســلمت کل أســرة فلتــر فخــاري لتنقیــة املیــاه فــي

املنزل.ب

ــة، و13 أســرة مــن شــراء أغنــام ــة الضروری ــن جمیــع األســر مــن شــراء األغذی  مثلــت األجــور 80% مــن اجمالــي کلفــة املشــروع ممــا مَکّ
 وماعــز وأبقــار صغیــرة و30 أســرة مــن اقتنــاء منظومــات الطاقــة الشمســیة بعد أن عاشــوا 4 ســنوات فــي الظالم. خالل العمــل کان األهالي
 قــد تعلمــوا مهــارات تشــکیل األحجــار والبنــاء والســباکة والنجــارة لیتجــه بعضهــم لترمیــم منازلهــم القدیمــة أو اضافــة مرفــق بســیط. غیــر

أن الجمیع استخدم أجور عملهم في شراء الغذاء األساسي وقضاء الدین واکتساب أصول متنوعة إلدرار الدخل.ب
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نساء "الحدق" یتخلصن من أسوأ معاناة مزمنة

 الجبــال املأهولــة شــدیدة اإلنحــدار مثلــت تحدیــًا حقیقیــًا أنتــج معانــاة مزمنــة للکثیــر مــن ســکان محافظــة ریمــة (وســط الیمــن). وکانــت
 "الحــدق" إحــدى تلــك القــرى التــي تســببت شــدة انحدارهــا فــي توفیــر حیــازات زراعیــة ضیقــة وصعبــة الــري لترتفــع نســبة املجاعــة فیهــا
الوصــول عــن  اإلغاثــة  وعجــزت  الســکان  معظــم  دخــل  أوقفــت  التــي  للحــرب  القاســیة  االقتصادیــة  التأثیــرات  مــع  ملحــوظ   بشــکل 

 إلیهم.ي

 أمــا توفــر املیــاه بالقریــة فتمثــل قضیــة بذاتهــا بســبب الجبــال والحــرب. یعتمــد القرویــون علــی جلــب املیــاه مــن العیــون القریبــة خــالل
 شــهرین خــالل موســم األمطــار، ثــم یصبــح جلبــه بعدهــا رحلــة ســفر مضنیــة للغایــة تســتمر أربــع ســاعات مــن وإلــی عیــون مــاء بعیــدة.
 أمــام ذلــك، تضطــر األســرة لتخصیــص األم والفتــاة للقیــام بالرحلــة مرتیــن یومیــًا علــی حســاب رعایــة الرضــع بالبیــت والتســرب تمامــًا مــن

املدرسة.س

 بقــدر مــا کانــت صعوبــة الوصــول للقریــة تحدیــًا لفــرق الصنــدوق بقــدر مــا کان حفزهــم ذلــك للوصــول إلیهــا. وبآلیــة النقــد مقابــل العمــل، وفــر
 الصنــدوق فــرص عمــل لألهالــي الذیــن قامــوا ببنــاء ســقایاتهم جــوار منازلهــم وتوزیــع فلتــرات تنقیــة املیــاه لعــدد 170 أســرة (%100 مــن

األسر).س

ــاه ســقایات منازلهــن، ــاظ بمی ــن االحتف ــي فضل ــات الالت ــدًا الســیما للنســاء والفتی ــد انتهــاء املشــروع عی  وکان أول موســم لألمطــار بع
 ألشــهر الجفــاف. عــن نســاء الحــدق، تقــول األم "فاطمــة محمــد" "کان أول موســم للمطــر عیــد للنســاء والبنــات کفتنــا الســقایة معانــاة ال
 یحــس بهــا إال مــن جربهــا بنفســه. اآلن حســیت مــع بناتــي معنــی أن تکــون انســان حــي تقــدر تهتــم بنفســك. ال یوجــد اســوأ للمــرأة مــن

السفر یومیًا لنقل املاء إطالقًا!"س

 فــي أیــام توزیــع أجــور العمــل، کانــت مرکبــات تجــار مــن القــرى املجــاورة تصــل الحــدق لبیــع املــواد الغذائیــة لألســر ااملســتقیدة طوالفتــرة
 املشــروع، بینمــا اســتغل الرجــال الفرصــة لتعلــم مهــارات بنــاء الســقایات بکافــة مراحلهــا لیبحثــوا بعــد ذلــك عــن کل فرصــة للعمــل فــي

البناء.ي

اإلطار 7
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الزراعة والتنمیة الریفیة 



الزراعة والتنمیة الریفیة 



التقدم في تنفیذ وتطویر املشاریع

وضع تنفیذ املشاریع میدانیًا
 االستجابة الطارئة لالزمة

مشروع تعزیز وإعادة تأهیل صغار املزارعین

 تســهم أنشــطة الزراعــة والتنمیــة الریفیــة فــي الصنــدوق االجتماعــي فــي تخفیــف آثــار الصــراع مــن خــالل تعزیــز ســبل العیــش،

 وتحســین اإلنتاجیــة الزراعیــة لشــریحة کبیــرة مــن الســکان الذیــن یعتمــدون علــی الزراعــة، وتمکیــن صغــار املنتجیــن... وذلــك مــن

ــز الزراعــة املطریــة والثــروة الحیوانیــة، ودعــم مجموعــات  خــالل عــدة تدخــالت تشــمل مکــون املیــاه للتنمیــة الزراعیــة، وتعزی

 اإلقراض واالدخار الریفي، ودعم النحالین.س

 قام الصندوق خالل العام بتطویر 109 مشــاریع بتکلفة تقدیریة تقارب

َــْي  14 ملیــون دوالر وإنجــاز 19 مشــروعًا بقیمــة تعاقدیــة تتجــاوز ملیونــ

 دوالر، دعمت أکثر من 15 ألف شخص (41% منهم نساء) مولدة فرص

عمل بما یقارب 149 ألف یوم عمل.ب

 وخــالل فتــرة الطــوارئ 2016 – 2018م، قــام الصنــدوق بتطویــر 142

 مشــروعًا بقیمــة تقدیریــة تقــارب 19 ملیــون دوالر، وإنجــاز 71 مشــروعًا

 بتکلفــة تعاقدیــة تبلــغ أکثــر مــن 9 مالییــن دوالر، اســتفاد منها بشــکل

 مباشــر أکثــر مــن 62 ألــف شــخص (47% منهــم نســاء). وولــدت تلــك

األنشطة قرابة 415 ألف یوم عمل.ي

ــالد، وتدهــور الوضــع املعیشــي للســکان ــة بالب ــة لألزمــة الراهن  نتیج

 بســبب الحــرب والنــزوح وانعــدام فــرص العمــل، ومــن خــالل املشــروع

 الطارئ املمول من البنك الدولي عبر البرنامج اإلنمائي لألمم

 وخــالل عــام 2018 نفــذت الوحــدة عــدة أنشــطة متوافقــة مــع األهــداف

املرسومة، والتي تلخصت في اآلتي:س

 املتحــدة، وأیضــا املمــول البریطانــي... قامــت الوحــدة خــالل هــذا العــام

 بإنجاز 16 مشروعًا وبتکلفة 1.9 ملیون دوالر، فیما ال یزال 35 مشروعًا تحت

 التنفیــذ وبکلفــة 4.9 ملیــون دوالر. وقــد رکــز جــزء مــن األنشــطة علــی

 تحســین الــري الســیلي وحمایــة األراضــي الزراعیــة والــري التکمیلــي

 مــن أجــل تعزیــز وتحســین اإلنتاجیــة الزراعیــة. ورکــز الجــزء اآلخــر علــی

 تحســین الظــروف اإلنتاجیــة للثــروة الحیوانیــة مــن خــالل تحســین

 وإنشــاء حظائــر للحیوانــات، حیــث ُنـــفذت کل األنشــطة بآلیــة النقــد

مقابل العمل عن طریق األسر النازحة واملستضیفة.س

 یهــدف مشــروع إعــادة تأهیــل صغــار املزارعیــن إلــی تحســین وتعزیــز

ــي. ویســتهدف املشــروع ــة وتحســین األمــن الغذائ ــة الزراعی  اإلنتاجی

 21 مدیریة في ســبع محافظات (الحدیدة – تعز – لحج – أبین – شــبوة –

صعدة – حجة). ي

 وتــم خــالل هــذا العــام 2018م تطویــر وتنفیــذ عــدد مــن املشــاریع ضمن

ــة ــاز مشــروعین فــي مدیری ــم إنج ــاله، کمــا ت ــددة أع ــات املح  املکون

 وضرة بمحافظة حجة بتکلفة مقدارها 165 ألف دوالر فیما ال یزال93  مشروعا

تحت التنفیذ وبتکلفة مقدارها 5 مالیین دوالر.س
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 وترکــزت أغلــب األنشــطة فــي هــذه املشــاریع فــي حمایــة األراضــي

 الزراعیــة وتحســین قنــوات الــري الســیلي وحصــاد میــاه األمطــار والــري

 التکمیلــي وتأهیــل واســتصالح املدرجــات الزراعیــة، باإلضافــة إلــی

 حصــاد املیــاه للشــرب. وکذلــك بــدء اختیــار وتدریــب املســتفیدین مــن

مکون النحل حول کیفیة إنتاج العسل ومشتقاته.ي

 وعلــی مســتوى التخطیــط للتدخــالت، فقــد قــام القطــاع باســتکمال

 املســح املیدانــي لتحدیــد احتیاجــات صغــار املزارعیــن فــي کافــة

 املدیریــات املســتهدفة بعــد أن تــم تدریــب 71 مــن مختلــف التخصصات

 الزراعیــة علــی آلیــة وأهــداف املشــروع. وتــم التحقــق املیدانــي فــي

ــع ــاون م ــي بالتع ــج املســح املیدان ــز) مــن نتائ ــر (تع ــة املعاف  مدیری

 منظمــة األغذیــة والزراعــة (الفــاو) وتحدیــد مشــاریع وفــق املعاییــر

الفنیة. وتوزعت هذه املشاریع علی جمیع ُعَزل املدیریة.س

 وتــم کذلــك اســتکمال املســح املیدانــي لتحدیــد احتیاجــات صغــار

 املزارعین في 18 مدیریة مستهدفة بعد أن تم تدریب 71 من مختلف

تحدیــد وتــم  املشــروع.  وأهــداف  آلیــة  علــی  الزراعیــة   التخصصــات 

 مناطــق املشــروع التجریبــي إلعــادة تأهیــل مناطــق رعویــة فــي کل

الــذي املشــروع  إطــار  فــي  (حجــة)  ووضــرة  (تعــز)  مقبنــة   مــن 

ــة کمواقــع ــارات مــن األراضــي الرعوی ــل 5 هکت ــادة تأهی  یســتهدف إع

إرشادیة نموذجیة. س

 تــم خــالل العــام تحدیــث قاعــدة بیانــات مجموعــات االدخــار واإلقــراض

 بغرض الوقوف علی املجموعات املنتهیة واملستمرة، حیث ُوِجَد

ــة وتمــارس نشــاط االدخــار  أن عــدد املجموعــات التــي مــا زالــت فعال

 واإلقراض یبلغ 113 مجموعة وإجمالي عدد أعضائها 3334 عضوًا (من کال

ــات ــی بعــض مجموع ــة إل ــارات میدانی ــذ زی ــم تنفی ــا ت  الجنســین). کم

 االدخــار واإلقــراض فــي مدیریــة املحویــت (بمحافظــة املحویــت) مــن

أجل االستفادة من تجربة تکوین وإنشاء مجموعات االدخار واإلقراض.س

برنامج اإلقراض واالدخار

 تنفیذ جبیونات لتحویل السیول بقریة الثمیر - ردفان - لحج

التقریر السنوي 2018
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التدریب والدعم املؤسسي 



التدریب والدعم املؤسسي 



التقدم في تطویر وتنفیذ املشاریع خالل عام 2018

وضع تنفیذ املشاریع میدانیًا

 ســجل هــذا القطــاع نجاحــًا مهمــًا وســط العمــل اإلنســاني الواســع فــي البــالد. وهــدف القطــاع إلــی تحفیــز املجتمعــات العدیــدة

 التــي یعمــل فیهــا مــن خــالل تشــکیل وتنظیــم ُأُطرهــا بهــدف تحســین أوضاعهــا املعیشــیة. یأتــي ذلــك فــي ظــل توقــف وانهیــار

 معظــم أنظمــة الخدمــات العامــة، وانعــدام الدخــل، وتدهــور التماســك االجتماعــي، وضعــف دور رأس املــال االجتماعــي فــي دعــم

املجتمع بسبب انتشار الصراع.ت

 یهــدف البرنامــج إلــی تمکیــن الســلطات واملجتمعــات املحلیــة

 مــن تبنــي تخطیــط تشــارکي یتماشــی مــع املصــادر املحلیــة

 املتاحــة وبمــا یتــالءم مــع السیاســات واالســتراتیجیات الوطنیــة

املجتمــع وتیــرة مشــارکة  رفــع  إلــی  یهــدف  کمــا   للتنمیــة. 

 وتعزیــز العالقــات بیــن الســلطات املحلیــة ومجتمعاتهــا فــي

تعظیــم فــي  للمســاعدة  التعاونــي  العمــل  اســتعادة   اتجــاه 

منفعة رأس املال االجتماعي. س

ــة ضمــن البرنامــج ــذ أنشــطة مختلف ــم تنفی ــام2018  ت  وخــالل ع

 فــي 37 مدیریــة ضمــن 18 محافظــة مختلفــة شــملت التیســیر

 لتشــکیل وإعــادة تفعیــل 1,420 مجلــس قریــة وصــل عــدد أعضائهــا

 املنتخبیــن إلــی 11,360 عضــوًا (منهــم 50% إنــاث). وقــام میســرو

 التمکیــن الشــباب بدعــم املجالس املشــکلة لتطویــر 1,420 خطة

صمود لقراهم. س

ــات  کمــا قــدم البرنامــج الدعــم للســلطة املحلیــة فــي املدیری

 املســتهدفة مــن خــالل تشــکیل وتدریــب فــرق إدارة املدیریــات

 وربط مجالس تعاون القرى بالسلطات املحلیة التابعة

 تــم تطویــر25 مشــروعًا خــالل عــام 2018 وبتکلفــة تقدیریــة إجمالیــة

 بلغت 3.3 ملیون دوالر.  کما تم إنجاز 42 مشروعًا بتکلفة تقدیریة

 إجمالیــة بلغــت نحــو 3 مالییــن دوالر موزعــة علــی قطاعات التدریب

ــل (5) ــل املتکام ــم املؤسســي (19) والتدخ  (18 مشــروعًا) والدع

ــف شــخص (نصفهــم مــن ــر مــن 129 أل ــًا أکث ــا جمیع  اســتفاد منه

اإلناث) وولدت 80 ألف یوم عمل.ي

 أما خالل فترة األزمة في البالد، فقد تم تطویر 99 مشروعًا وصلت

 کلفتهــا اإلجمالیــة إلــی نحــو 10 مالییــن دوالر، وإنجــاز 183 مشــروعًا

 بلغــت قیمتهــا التعاقدیــة اإلجمالیــة نحــو 10 مالییــن دوالر اســتفاد

 منهــا أکثــر مــن 309 آالف شــخص کان نصفهــم مــن النســاء. وولدت

 األنشطة الناجمة عن هذا القطاع فرص عمل تجاوزت 729 ألف یوم

عمل.س

والتدخــل  املؤسســي  والدعــم  التدریــب  قطاعــات   تضمنــت 

املتکامل عددًا من األنشطة خالل العام نوجزها فیما یلي:ي

 برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة
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 للمدیریــات، وکــذا تعزیــز قــدرات هــذه الفــرق لإلشــراف علــی

 املشــاریع املجتمعیــة الصغیــرة وتمکینهــا مــن القیــام بأنشــطة

 إنســانیة فــي املدیریــات التــي تتبعهــا... إلــی جانــب تمکینهــا

 مــن تطویــر خطــط للتعافــي وتحدیــد األولویــات للمشــاریع وبدعــم

فــي هــذه املشــاریع  مــن   8 إنجــاز  تــم  وقــد  الصنــدوق.   مــن 

 نهایــة العــام فــي مجــاالت الصحــة والتعلیــم واملیــاه. کمــا قــام

 البرنامــج بمبــادرة جدیــدة تمثلــت فــي تجمیــع عــدد مــن مجالــس

 القــرى لتنفیــذ مبــادرات فــي کل مــن محافظتــي حجــة ولحــج

تشمل قطاعات میاه الشرب والطرق والتعلیم والصحة. ي

ــة ــات مــن املناطــق الریفی  یؤهــل هــذا البرنامــج خریجــي الجامع

 کــي یصبحــوا مناصریــن للتنمیــة االجتماعیــة فــي مناطقهــم.

 ویواصــل الصنــدوق تســویق خبــرات شــباب روافــد مــن خــالل

 املوقع اإللکتروني لتعزیز التواصل وتحدیث البیانات املتعلقة

 مبادرات ذاتیة نفذتها مجالس تعاون القرى ولجان العزل: بلغ عددها 7,320

 مبــادرة اســتفادت منهــا 70 مدیریــة فــي 18 محافظــة، وبلغــت التکلفــة

 التقدیریــة اإلجمالیــة لهــذه املبــادرات 426 ملیون ریال وبتمویل کامل من

هذه املجتمعات. ي

 تمویــل مماثــل للمشــاریع املجتمعیــة الصغیــرة: شــمل تقدیــم منــح

 مماثلــة (عینیــة) مــن قبــل الصنــدوق للمبــادرات ذات الحجــم الصغیــر فــي

 إطــار املجتمــع وخصصــت ملشــاریع البنیــة التحتیــة التــي تحتــاج إلــی

ــم تقدیــم مثــل  مــوارد مالیــة إضافیــة للمســاهمات املجتمعیــة. وقــد ت

تحتیــة بنیــة  مشــاریع  شــملت  مبــادرة  لـــ961  الدعــم   هــذا 

 صغیــرة والتدریــب علــی مهــن حیاتیــة، أغلبهــا مــدرة للدخــل. وبلغــت

 الکلفة اإلجمالیة لهذه املبادرات 840 ملیون ریال یمني ساهم الصندوق

 بنسبة 46% منها. واستفاد من هذه املبادرات حوالي 150,800 شخص (%50

 منهم إناث). وشملت هذه املبادرات قطاعات الطرق الریفیة والتعلیم

کما شملت األنشطة األخرى للبرنامج ما یلي: س

املهــن  علــی  والتدریــب  الصحــي  والصــرف  والصحــة  والــري   واملیــاه 

الحیاتیة.س

 تنفیــذ التدخــالت ذات األولویــة - خطــط تعافــي املدیریــات: وفــر الصنــدوق

 الدعــم للســلطة املحلیــة فــي 8 مدیریــات لتطویــر خطــط التعافــي. وبهذا

 الصــدد قــدم الصنــدوق منحــة لدعــم تنفیــذ أنشــطٍة، تکــون الســلطة

هــذا وعلــی  الصنــدوق.  مــن  وبإشــراف  فیهــا  املنفــذ  هــي   املحلیــة 

 األســاس تم دعم 8 مشــاریع (منها 3 مشــاریع وحدات صحیة، و4 مشــاریع

مدارس، ومشروع واحد للمیاه املمکننة).ي

 برنامج روافد

.

.

2

.3

 تشــغیل الشــباب فــي التمکیــن املجتمعــي: اســتثمر الصنــدوق خریجــي

التمکیــن لبرنامــج  مجتمعییــن  کمیســرین  للعمــل  روافــد   برنامــج 

 مســتفیدا بذلــك مــن تدریبهــم الســابق واملهــارات التــي اکتســبوها،

 إضافــة إلــی تمکینهــم مــن الحصــول علــی مهــارات أخــرى فــي التفعیــل

 املجتمعــي. وبهــذا الخصــوص حصــل حوالي 1,779 شــابا (منهــم 50% إناث)

نهــم مــن ــة، مَکّ ــة املحلی ــل التنمی ــن مــن أج ــب فــي التمکی ــی تدری  عل

 الحصــول علــی فــرص عمــل مؤقتــة کمیســري تفعیــل مجتمعــي، وقامــوا

 بدعــم تشــکیل مجالــس تعــاون القــرى فــي 37 مدیریــة تتبــع 18 محافظــة،

 کمــا قدمــوا الدعــم ملجالــس تعــاون القــرى لتطویــر خطــط مجتمعیــة

للتعافي، وکذا تنفیذ مبادرات ذاتیة وخلق 91,000 یوم عمل.س

.4
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 تــم خــالل العــام تحدیــث قاعــدة بیانــات مجموعــات االدخــار واإلقــراض

 بغرض الوقوف علی املجموعات املنتهیة واملستمرة، حیث ُوِجَد

 بهــؤالء الشــباب. وقــد وصــل العــدد اإلجمالــي للشــباب املدربیــن

 ضمن هذا البرنامج إلی 6,497 شابا (منهم2,839 من اإلناث) یتبعون

20 محافظة.ي

 وخــالل العــام حصــل حوالــي 1,335 شــابًا (796 مــن اإلنــاث) علــی

 فــرص عمــل قصیــرة فــي إطــار برامــج الصنــدوق، وکــذا لــدى

ــد. کمــا ــة فــي البل  بعــض املنظمــات املحلیــة والدولیــة العامل

 حصل حوالي 230 من خریجي روافد (من ضمنهم 100 من اإلناث)

 علــی فــرص عمــل طویلــة. وشــملت األعمــال التــي أنجزوهــا لــدى

 هــذه الجهــات مجــاالت مختلفــة ذات عــالق بمــا حصلــوا علیــه مــن

تدریب لدى الصندوق.ي

 یتولــی الصنــدوق بنــاء قــدرات االستشــاریین الجــدد لتعزیــز املهــارات

 التــي تمکنهــم مــن تنفیــذ أنشــطة نوعیــة کاستشــاریین میدانییــن

 ضمــن مشــاریع الصنــدوق املختلفــة. وخــالل العــام قــام الصنــدوق

 بتدریب حوالي 980 من االستشاریین الشباب املتخرجین من الجامعات

الفنیــة واألمــور  واملحاســبة  الهندســة  تشــمل  مجــاالت   فــي 

 املتعلقــة بتنفیــذ مشــاریع الصنــدوق. ومــن جانــب آخــر، فــإَنّ التدریــَب

 ُیتیُح لهم تحسین فرص العمل لدیهم بشکل عام––بما في ذلك فرص

العمل الدائمة، سواء لدى الصندوق أو لدى شرکاء التنمیة.ي

تدریب االستشاریین (األفراد)ي

تدریب شباب التمکین - املخادر - إب
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بالتنمیة یحضر الخیر وتغیب الحرب

 أنــا فتــاة ریفیــة فقیــرة للغایــة مــن مدیریــة کعیدنــة بمحافظــة حجــة، لکــن حبــي ملواصلــة التعلیــم کســر التابوهــات املجتمعیــة الســائدة))

 ضــد تنمیــة املــرأة حتــی تخرجــت مــن الجامعــة. بعدهــا بأشــهر، اســتدعاني الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة للتــدرب ضمــن برنامــج روافــد،

 بصنعــاء للتــدرب ضمــن املتطوعیــن ملناصــرة التنمیــة الریفیــة، وفیــه وجــدت مــا لــم أجــده فــي دراســتي الســابقة کلهــا، حیــث تعرفــت

 علــی العدیــد مــن املواضیــع التنمویــة الجدیــدة کلیــًا. رجعــت قریتــي متحفــزة للغایــة ألبــدأ التطــوع فــي العدیــد مــن املبــادرات الذاتیــة،

 ومنهــا تنمیــة املــرأة الریفیــة بالتوعیــة الصحیــة ومحــو األمیــة... وال زلنــا کذلــك إلــی الیــوم. ولذلــك صــار اســمي معروفــًا فــي القریــة لیــزداد

ــث رشــحني ــة، حی ــز املدیری ــاون مرک ــه تشــکیل مجلــس تع ــي الجتمــاع، وإذا بالغــرض من ــأة، اســتدعاني األهال ــي. وفج ــم أســرتي ل  دع

 األهالــي وأصبحــت عضــوًا فیــه وتدربــت علــی أمــور تنمویــة کثیــرة، ألحصــل وزمیلتــي علــی فرصــة عمــل فــي برنامــج التمکیــن. وعنهــا لــم

یسعني الکون من الفرحة، فه هي کثیر من مشاکلي ستحل. س

 عملــت بــکل طاقتــي فــي مشــروع تشــغیل الشــباب مــع مجتمعــات مدیریــة الشــغادرة بــروح الفریــق الواحــد، وحققنــا إنجــازات تنمویــة

 أشــعلت فــي املجتمعــات جــذوة األمــل التــي أطفأتهــا أتــون الحــرب. انتهــی عقــدي، ثــم إذا برســالة تصلنــي مــن الصنــدوق االجتماعــي،

ــال الشــاهقة ومجتمعــات ــة ذات الجب ــة کحــالن الشــرف النائی ــن مجــددا فــي مدیری ــي ضمــن برنامــج التمکی ــه اختارن  یشــعرني فیهــا بأن

 بســیطة لــم یکونــوا یعرفــون للتنمیــة معنــی: ال تعلیــم، وال صحــة، وال طریــق، وال صــرف صحیــًا... وبعــد أیــام قلیلــة مــن التحفیــز والتوعیــة

مــن (نصفهــم  أعضــاء   808 وتدریــب  قریــة  تعــاون  مجلــس   41 تشــکیل  بعــد  املبــادرات  لتنفیــذ  بقــوة  تتنافــس  القــرى  بکافــة   وإذا 

 النســاء). وتــم تنفیــذ 470 مبــادرة بتکلفــة تقــدر بـــ 35 ملیــون ریــال مــع مئــات الجلســات التوعویــة في مکافحة مــرض الکولیــرا والوقایة منه

والصرف الصحي غیر اآلمن. وکانت أکبر ورشة عمل للتمکین في حجة بکاملها.ش

اإلطار 8
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 وکأن برنامــج التمکیــن طائــر یجــول لیقــرع ناقــوس األمــل لتلــك املجتمعــات، فقــد وجــدت نفســي وقــد حــط رحالــي للمــرة الثالثــة بمدیریــة

 بنــي قیــس التــي غابــت عنهــا الحــرب وحضــرت الجهــود والتعــاون والــود ومئــات مرافــق الخدمــات الجدیــدة. وبنهایــة العمــل، عــدت قریتــي

 وقــد هــَلّ عیــد األضحــی املبــارك ویــدي تحمــل ألخوتــي مبلغــا جیــدًا وکســوة العیــد وفــي رأســي حمــاس وأفــکار تجــاوزا أثقــال یــدّي.  وکان

 مــن أجمــل األعیــاد بعــودة أمــي بعــد غیابهــا ألربــع ســنوات للعمــل فــي مدینــة أخــرى إلعالتنــا رغــم حالتهــا الصحیــة املتدهــورة. وبالــکاد

3000 علــی  حصلــت  وقــد  األســرة.  احتیاجــات  تلبیــة  مســؤولیة  ألتحمــل  والعمــل  االغتــراب  عــن  بالتوقــف  أمــي   أقنعــت 

 دوالر کأجــر ســددت منــه جــزءًا کبیــرًا مــن الدیــون املتراکمــة علینــا، واشــتریت بجــزء آخــر مــواد غذائیــة، وجــزء أنفقتــه فــي ترمیــم منزلنــا

 الــذي أوشــك علــی الســقوط... والجــزء األخیــر أعطیتــه ألخــي لشــراء بعــض قطــع غیــار لســیارته التاکســي املهجــورة لیســاهم بهــا فــي

کسب رزق األسرة.ش

 حماســي لــم یتوقــف، فبــدأت بتفعیــل مجلــس تعــاون قریتــي بمرکــز کعیدنــة طوعیًا لننتهي من تنفیــذ 14 مبادرة خالل عــام 2018.  والیوم

 نخطــط وندبــر التمویــالت لتحقیــق أکبــر مبــادرة تتمثــل فــي بنــاء وتجهیــز مرکــز تدریــب وتأهیــل املــرأة الریفیــة مــن اجــل تحســین مســتوى

دخل النساء اقتصادیًا.س

 نعــم واجهــت العدیــد مــن الصعوبــات کونــي فتــاة متعلمــة وعاملــة فــي الریــف، لکــن جــذوة حماســي لــن تنطفــئ طاملــا اهتدیــت إلــی

 مهــارات التنمیــة، رأس املــال الــذي ال تنتهــي فرصــه ومــوارده... وذلــك کلــه بفضــل برنامجیــن اســمهما "روافــد" و"التمکیــن"، ومؤسســة

تنمویة فاعلة اسمها "الصندوق االجتماعي")). س

بقلم االستشاریة (ن. م.)س 
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ــز ــی هــذا القطــاع الفرعــي مســاندة فــروع الصنــدوق لتعزی  یتول

 مشــارکة املواطنیــن فــي جمیــع أنشــطة الصنــدوق املیدانیــة،

 وذلــك کحــق مکفــول للمواطنیــن أنفســهم وکــذا للمســاعدة

في تیسیر تنفیذ املشاریع.ي

 وخــالل العــام تــم تشــکیل وتدریــب 122 لجنــة مشــروع تمثــل

املجتمع أمام الصندوق وتیسر عملیة تنفیذ املشاریع، ي

وتنظیــم تشــکیل  لفریــق  املیدانــي  بالنــزول  الخــاص   الدلیــل 

 مجموعات االدخار والتمویل الریفي لفروع عمران وذمار وإب.ي

مدیریــة إلــی  خبــرات  تبــادل  زیــارة  بتنفیــذ  البرنامــج  فریــق   وقــام 

 املحویــت (محافظــة املحویــت) بغــرض التعــرف علــی مجامیــع االدخــار

 والتمویــل الریفــي، وذلــك بالتنســیق مــع قطاعــي الزراعــة والتنمیــة

الریفیة وتنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر.ي

 شــملت األنشــطة الرئیســیة للبرنامــج خــالل العــام تنفیــذ ورشــة

 عمــل فــي صنعــاء ملراجعــة مخرجــات تقریــر الدراســة الخاصــة بجیــوب

 الفقــر فــي الحضــر (أمانــة العاصمــة) فــي مشــروع املرحلــة التحضیریــة

.الستهداف هذه الجیوب، وکذلك الخروج بمصفوفة لالحتیاجات

والبخــور العطــور  صناعــة  فــي  نســوي  تدریــب  تنفیــذ  جــرى   کمــا 

 والنقــش فــي إطــار دعــم املهــارات الحیاتیــة للمــرأة الریفیــة فــي

عزلة املتینة بمدیریة التحیتا (محافظة الحدیدة). س

تــم الصغیــرة واألصغــر،  تنمیــة املنشــآت   وبالتنســیق مــع وحــدة 

 التدریــب فــي مجــال تشــکیل وتنظیــم مجموعــات االدخــار والتمویــل

 الریفــي، وذلــك ضمــن مشــروع دعــم توســیع الخدمــات املالیــة وغیــر

تدریــب وکــذا  املتکامــل،  التدخــل  برنامــج  مناطــق  فــي   املالیــة 

وإب وذمــار  الحدیــدة  لفــروع  واإلقــراض  االدخــار  فــي   استشــاریین 

   وعمران وعدن واملکال... إلی جانب تنفیذ ورشتي عمل.ملناقشة

باإلضافة إلی دورها في املساءلة املجتمعیة. س

برنامج التدخل املتکامل

املشارکة املجتمعیة

ــة ــات مــن املناطــق الریفی  یؤهــل هــذا البرنامــج خریجــي الجامع

 کــي یصبحــوا مناصریــن للتنمیــة االجتماعیــة فــي مناطقهــم.

 ویواصــل الصنــدوق تســویق خبــرات شــباب روافــد مــن خــالل

 املوقع اإللکتروني لتعزیز التواصل وتحدیث البیانات املتعلقة

 تمویــل مماثــل للمشــاریع املجتمعیــة الصغیــرة: شــمل تقدیــم منــح

 مماثلــة (عینیــة) مــن قبــل الصنــدوق للمبــادرات ذات الحجــم الصغیــر فــي

 إطــار املجتمــع وخصصــت ملشــاریع البنیــة التحتیــة التــي تحتــاج إلــی

ــم تقدیــم مثــل  مــوارد مالیــة إضافیــة للمســاهمات املجتمعیــة. وقــد ت

تحتیــة بنیــة  مشــاریع  شــملت  مبــادرة  لـــ961  الدعــم   هــذا 

 صغیــرة والتدریــب علــی مهــن حیاتیــة، أغلبهــا مــدرة للدخــل. وبلغــت

 الکلفة اإلجمالیة لهذه املبادرات 840 ملیون ریال یمني ساهم الصندوق

 بنسبة 46% منها. واستفاد من هذه املبادرات حوالي 150,800 شخص (%50

 منهم إناث). وشملت هذه املبادرات قطاعات الطرق الریفیة والتعلیم

التقریر السنوي 2018

40



صوت أقوى ینضم لدعم أضعف فئات املجتمع

 الســیدة شــفیقة إمــرأة ریفیــة مــن ذوي االحتیاجــات الخاصــة، تؤمــن بقــوة بالعمــل التطوعــي فــي خدمــة املجتمــع.

 وعلــی الرغــم مــن التقالیــد املجتمعیــة، تحملــت املســؤولیة وأنشــأت مرکــًزا ملحــو أمیــة اإلنــاث فــي قریتهــا "األکمــة"

في مدیریة السلفیة بمحافظة ریمة.ي

وقد تطوعت شفیقة لتعلیم األطفال في املدرسة وفي منزلها.ي

 فــي وقــت الحــق، اســتفادت شــفیقة مــن نهــج برنامــج التمکیــن الداعــم إلشــراك املــرأة فــي التنمیــة، وحصلــت علــی

 مســاندة واســعة ضمــن املجتمــع املحلــي لتفــوز بعضویــة مجلــس تعــاون القریــة أثنــاء انتخــاب املجتمــع للمجلــس،

وحضت أقرانها من النساء علی ترشیح أنفسهن.ي

 اآلن، أصبحــت شــفیقة مقــررة املجلــس، لتتمکــن مــن القیــام بمشــارکة یومیــة وأدوار بــارزة فــي صنــع القــرار لصالــح

أولویات نساء مجتمعها.ي

وکان ضمن أهم نتائج مشارکتها، من بین أشیاء أخرى، إنشاء مرکزین جدیدین ملحو أمیة الکبار في القرى املجاورة.ي
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التراث الثقافي 



التقدم في تنفیذ وتطویر املشاریع

ــة والتاریخیــة فــي البــالد، تســاهم ــد مــن األصــول األثری ــذي تســبب الصــراع بتضــرر مختلــف املســتویات للعدی  فــي الوقــت ال

 تدخــالت قطــاع التــراث الثقافــي فــي الجهــود الوطنیــة للحفــاظ علــی املــوروث الثقافــي الغنــي واملتنــوع للبلــد مــن خــالل

ــدرات ــاء الق ــر اإلســهام فــي بن ــذا عب ــة، وک ــة عالی ــة وفنی ــة وتاریخی ــع بقیمــة أثری ــي تتمت ــة الت ــی األصــول الثقافی ــاظ عل  الحف

 الوطنیــة فــي هــذا املجــال، والحفــاظ علــی الحــرف واملهــن الیدویــة التقلیدیــة. ویســتمر القطــاع إزاء تلــك األهــداف فــي تبنــي

 نهــد النقــد مقابــل العمــل مــن أجــل االســتجابة لالحتیاجــات املعیشــیة امللحــة للعاملیــن فــي أنشــطة الحفــاظ علــی املــوروث

الثقافي کمصدر معیشة یومیة لهم.ب

 ســاهمت تدخــالت الصنــدوق فــي الصحــة والتغذیــة بتحســین

 وتعزیــز البنیــة التحتیــة للخدمــات الصحیــة التــي تضــررت جزئیــًا أو

 کلیــًا، وتلبیــة االحتیاجــات العاجلــة لألســر األکثــر فقــرًا املتضــررة

 مــن النــزاع املســتمر، وتحفیــز الطلــب علــی خدمــات التغذیــة

لألطفــال التغــذوي  الوضــع  لتحســین  والطفولــة   واألمومــة 

املناطــق فــي  التغذیــة  ســوء  مــن  یعانــون  الذیــن   والنســاء 

قــام  2018-2016 مــن  الفتــرة  وخــالل   املســتهدفة. 

الصندوق بتطویر وتنفیذ التدخالت التالیة:س

 تــم فــي العــام 2018 تطویــر 13 مشــروعًا بتکلفــة 1.9 ملیون دوالر

ــم إنجــاز 10 مشــاریع بتکلفــة ــل العمــل، کمــا ت  بآلیــة النقــد مقاب

 تعاقدیــة قاربــت ملیــون دوالر اســتفاد منهــا بشــکل مباشــر 3657

 شــخصًا نصفهــم مــن النســاء وولــدت أکثــر مــن 62 ألف یــوم عمل،

للفتــرة مشــروعًا   18 املنجــزة  املشــاریع  وصلــت  حیــن   فــي 

(2016-2018) بتکلفة تعاقدیة نحو 2.6 ملیون دوالر. س
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أمینة تستعید األمل بعد طفولة مأساویة

 کانــت الطفلــة أمینــة أحمــد (13 عامــًا) تلمیــذة متفوقــة کل حلمهــا أن تکمــل تعلیمهــا املدرســي ثــم الجامعــي حتــی تصبــح

 معلمــة تمامــًا مثــل معلمتهــا "بشــرى" التــي یحترمهــا الجمیــع وتتمیــز عــن کثیــر مــن النســاء فــي قریتهــا فــي ضواحــي مدینــة

 باجــل بالحدیــدة غــرب الیمــن. نحــو ذلــك الحلــم، کانــت أمینــة تکــرس معظــم وقتهــا فــي املذاکــرة. غیــر أن اســتمرار تدهــور الوضــع

 االقتصــادي ألســرتها املعدمــة أصــًال قــد توافــق مــع عــادة مجتمعیــة قاســیة دفعــت األســرة لتزویــج أمینــة فــي هــذه الســن

الصغیرة لرجل بالغ متجاهلین طفولتها وصحتها وحلمها!س

ــة تعلیمهــا، وهــو مصــدر الخــالف ــر فــي مواصل ــدا حلمهــا والتفکی ــن مبکــرًا لتفقــد کل شــيء ع ــاة البالغی ــة حی ــت الطفل  دخل

 املســتمر مــع زوجهــا الــذي ظــل یهددهــا مــرارًا بأنهــا ســتموت جوعــًا لــو فکــرت بالتعلیــم. اســتغرق هــذا الوضــع بضــع ســنوات

 أنجبــت أمینــة خاللهــا 3 أطفــال تخللتهــا نزاعــات مســتمرة مــع أســرتها، ثــم الطــالق، ممــا تــرك آثــارًا نفســیة غائــرة لــم یخففهــا

سوى عودتها لتعلیمها حتی أنهت الثانویة، ولکن شدة فقرها منعها من دخول الجامعة.س

ــِدٍرّ للدخــل ینفــذه الصنــدوق االجتماعــي ــٍب ُم ــًال عــن أي فرصــة لتحســین معیشــتها إلــی أن انضمــت لتدری  بحثــت أمینــة طوی

 للتنمیــة عبــر قطــاع التــراث الثقافــي، ضمــن برنامــج تمکیــن املــرأة... وانخرطــت فــي أنشــطة مشــروع تمکیــن املــرأة فــي إطــار

 تنمیــة املهــارات الحرفیــة التقلیدیــة، وهــو املشــروع الــذي أوصلهــا ألول مــرة فــي حیاتهــا مــن وضــع االحتیــاج إلــی وضــع اإلنتــاج

 – کمــا تقــول. وأتقنــت أمینــة التصمیــم التقلیــدي ملنتجــات جدیــدة ومتنوعــة مــن ســعف النخــل املتوفــر فــي بیئتهــا، وتمکنــت

من إنتاج وبیع منتجاتها وتأمین أهم الضروریات التي تسمح لها بالعیش بکرامة.س

 وهنــا تقــول أمینــة "التدریــب فتــح عینــي لتطویــر منتجاتــي وتســوِیقها خــارج منطقتــي بأســعار أفضــل. لکــن ذلــك لــم یوقــف

 حلمــي فــي إفــادة النــاس وکســب احترامهــم، فقمــت بتحفیــز وتعلیــم 40 امــرأة مــن القریــة علــی صنــع نفــس املنتجــات إلی أن

أَجْدَن الصنعة. وقد استفاد الناس من کل ذلك، وکسبت تقدیرًا أکبر."س
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برنامج األشغال کثیفة العمالة 



أوًال: النقد مقابل العمل

التقدم في تطویر وتنفیذ مشاریع النقد مقابل العمل

ــار الحــرب التــي ولــدت أکبــر أزمــة غــذاء فــي العالــم بســبب فقــدان الدخــل لـــ ـ8 مالییــن شــخص ــر أغلبیــة الســکان بآث  مــع تأث

 وانخفــاض القــدرة علــی تلبیــة أدنــی االحتیاجــات الغذائیــة وخاصــة الحبــوب، توســعت اســتجابة هــذا البرنامــج الرئیســي لدعــم

ف حتی استأثر علی معظم موارد الصندوق خالل.ي کسب العیش وتعزیز القدرة علی التکُیّ

 یســتهدُف برنامــُج األشــغال کثیفــة العمالــة املجتمعــات املحلیــة

 الفقیــرة، ویهــدُف إلــی اســتفادة هــذه املجتمعــات بطریقــة مزدوجــة

 مــن حیــث توفیــر أجــور العمــل فــي مشــاریع البرنامــج لحمایــة األســر

 الفقیــرة ضــد الصدمــات، وتوفیــر األصــول املجتمعیــة التــي مــن شــأنها

 أن تولــد منافــع خدمیــة واقتصادیــة. َوَیْنــَدِرُج فــي إطــاره برنامــُج النقــد

 مقابــل العمــل، وقطــاع الطــرق. ونظــرًا لألوضــاع التــي تعیشــها بالدنــا

ــات ــم التوســع فــي نطــاق االســتهداف لتشــمل تجمع ــد ت ــًا فق  حالی

 النازحین واملناطق املتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.ي

 تســتهدُف مشــاریُع هــذا القطــاع املناطــَق الریفیــة شــدیدة الفقــر،

ــة، ــة والحضری ــر املاهــرة فــي املناطــق الریفی ــة غی ــات العمال ع  وتجُمّ

 ویعمــل البرنامــج مــع املجتمــع املســتفید بشــکل مباشــر فــي کافــة

أولویاتهــا یفــرز املجتمــع  التــي   مراحــل املشــروع فــي األنشــطة 

بســیطة تقنیــة  ذات  املشــاریع  هــذه  تکــون  مــا  وعــادة   لخدمتــه، 

مــن  %50 عــن  فیهــا  األجــور  نســبة  تقــل  ال  کثیفــة   وعمالــة 

الکلفة اإلجمالیة للمشاریع.ش

 تتنــوع تدخــالت برنامــج النقــد مقابــل العمــل مــا بیــن إنشــاء وتأهیــل

وإدارة الزراعیــة،  األراضــي  وحمایــة  واســتصالح  الزراعیــة،   املدرجــات 

وتأهیــل وحمایــة  الریفیــة،  الطــرق  وتحســین  املائیــة،   املســاقط 

 ،قنوات الري، وزیادة الغطاء النباتي، وخزانات حصاد میاه األمطار

وإنشــاء الســطحیة،  اآلبــار  وحفــر  الشــرب،  میــاه  مصــادر   وحمایــة 

 الحدائق املنزلیة، تحسین الوضع الصحي والبیئي... الخ.ي

 بســبب کونهــا أکثــر قطاعــات الصنــدوق تلبیــًة الحتیاجــات الیمنییــن

 خــالل فتــرة األزمــة والصــراع، کانــت مشــاریع هــذا البرنامــج األکبــر فــي

 الحجــم والتکلفــة خــالل عــام التقریــر وطــوال فتــرة األزمــة. فخــالل

 العــام، تــم تطویــر 209 مشــروع بتکلفــة تقدیریــة بلغــت نحــو 30 ملیون

 دوالر، وتم إنجاز 217 مشــروع کلفت أکثر من 27 ملیون دوالر اســتفاد

 منهــا مباشــرًة نحــو 229 ألف شــخص شــکلت النســاء نصفهــم. ونجمت

عن هذه األنشطة أکثر من 2.5 ملیون یوم عمل. س

 وعلی مستوى استجابة البرنامج خالل فترة األزمة (2016-2018)، فقد

ر 513 مشــروعًا بتکلفــة تقدیریــة فاقــت 76 ملیــون دوالر. وأنجــز  طــَوّ

 البرنامــج خــالل نفــس الفتــرة 419 مشــروعًا ألکثــر مــن 61 ملیــون دوالر

 وَلّــدت فــرص عمــل بإجمالــي 5.9 ملیــون یــوم عمل، عملــت علی دعم

مباشر لحوالي 202 ألف شخص (نصفهم من اإلناث). ش

جمیــع فــي  العــام  خــالل  تنفیذهــا  تــم  التــي  املشــاریع   وتوزعــت 

 محافظــات الیمــن الـــ 22، کمــا أن تلــك املشــاریع التــي تــم إنجازهــا فــي

ذلك العام شملت 21 محافظة.س

 کمــا تــم تمویــل التدخــالت مــن خــالل خمســة ممولیــن (و9 اتفاقیــات)

س
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 لقــد تــم خــالل العــام 2018م تطویــر 45 مشــروعًا بتکلفــة تقدیریــة 7.4

 ملیــون دوالر، کمــا تــم إنجــاز 37 مشــروعًا مــن مشــاریع القطــاع بکلفــة

 إجمالیة بلغت 6.2ملیون دوالر تولد عنها 258 ألف فرص عمل مؤقتة

واستفاد منها 140 ألف شخص (50% منهم من النساء).ش

اإلنمائــي،  املتحــدة  األمــم  برنامــج  عبــر  الدولــي  البنــك   وهــم 

للحمایــة األوروبیــة  واملعونــة  اتفاقیــات)   4) األملانیــة   والحکومــة 

االجتماعیة والبنك اإلسالمي والحکومة البریطانیة.س

 وفــي أکثــر مــن نصــف املشــاریع املنجــزة کان املشــروع الواحــد

ــالءم ــددة لتت ــة متع ــة وإنتاجی ــات خدمی ــذ مکون ــی تنفی  یشــتمل عل

 مــع احتیاجــات املســتفیدین وقدرتهــم علــی العمــل، بینمــا اقتصــرت

البقیة علی تنفیذ مکون واحد ذي أولویة لدى املجتمعات املستفیدة .س

 نظــرًا للتشــتت الســکاني والجغرافــي الکبیــر الــذي تعانــي منــه بالدنــا،

 حیــث یتــوزع الســکان علــی أکثــر مــن 130 ألــف تجمــع ســکاني و3,426

 منطقــة حضریــة. یأتــي الــدور الهــام والحیــوي الــذي تلعبــه الطــرق

 الریفیة في ربط تلك التجمعات وخاصة النائیة منها باملناطق

ل الوصــوَل إلــی الخدمــات األساســیة (الصحیــة، ــة، وبمــا یســِهُّ  الحضری

العزلــة حاجــز  وکســر  األساســیة)  الغذائیــة  والســلع   والتعلیمیــة، 

املقومــات تعزیــز  إلــی  باإلضافــة  املناطــق،  تلــك  فــي   والفقــر 

ــة عــن طریــق تســهیل نقــل املنتجــات الزراعیــة، وتخفیــض  االقتصادی

کلفة النقل.س

ــار الحــر،  وفــي تلبیــة طارئــة ألهــم احتیاجــات الســکان الناشــئة عــن آث

الحضریــة، املناطــق  فــي  الشــوارع  رصــف  فــي  التدخــالت   ترکــزت 

 وتوفیــر فــرص عمــل مؤقتــة یســتفید منهــا العمالــة غیــر املاهــرة

 وشــبه املاهــرة، وکذلــك معالجــة البــؤر البیئیــة الســیئة حیــث کثافــة

املرتفعــة الســکانیة  الکثافــة  ذات  املناطــق  فــي  الفقــر   جیــوب 

  واملناطق التي تواجه إشکالیة في تصریف میاه األمطار.وتحولها

 وتتمثــُل توجهــاُت قطــاع الطــرق فــي ربــط القــرى باألســواق ومراکــز 

 توفــر الخدمــات االجتماعیــة، وزیــادة املحتــوى التشــغیلي (نســبة

دور بتقلیــص  مؤقتــة  عمــل  فــرص  وخلــق  للمشــاریع،   العمالــة) 

 املعــدات فــي مشــاریع الطــرق الریفیــة إلــی أقصــی حــٍدّ ممکــن،

ــة املتاحــة مــع االعتمــاد علــی ــل للمــوارد املحلی  واالســتخدام األمث

االســتهداف جــودة  وتحســین  التنفیــذ،  فــي  الیدویــة   العمالــة 

 للمشــاریع بالترکیــز علــی املناطــق الریفیــة الفقیــرة واألکثــر احتیاجــًا

 وجیــوب الفقــر فــي املناطــق الحضریــة، وکــذا رفــع کفــاءة الضبــاط

واالستشاریین وتحسین األداء إداریًا وفنیًا.ئ

لحیــاة تهدیــدا  یشــکل  ممــا  باألوبئــة،  طافحــة  مســتنقعات   إلــی 

الســکان وانتقــال  حرکــة  مــن  التدخــالت  تلــك  لتســهل   الســکان... 

وممارسة مهامهم الیومیة بشکل طبیعي.س

ثانیًا: قطاع الطرق

التقریر السنوي 2018
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 کانــت الطفلــة أمینــة أحمــد (13 عامــًا) تلمیــذة متفوقــة کل حلمهــا أن تکمــل تعلیمهــا املدرســي ثــم الجامعــي حتــی تصبــح

 معلمــة تمامــًا مثــل معلمتهــا "بشــرى" التــي یحترمهــا الجمیــع وتتمیــز عــن کثیــر مــن النســاء فــي قریتهــا فــي ضواحــي مدینــة

 باجــل بالحدیــدة غــرب الیمــن. نحــو ذلــك الحلــم، کانــت أمینــة تکــرس معظــم وقتهــا فــي املذاکــرة. غیــر أن اســتمرار تدهــور الوضــع

 االقتصــادي ألســرتها املعدمــة أصــًال قــد توافــق مــع عــادة مجتمعیــة قاســیة دفعــت األســرة لتزویــج أمینــة فــي هــذه الســن

الصغیرة لرجل بالغ متجاهلین طفولتها وصحتها وحلمها!س

ــة تعلیمهــا، وهــو مصــدر الخــالف ــر فــي مواصل ــدا حلمهــا والتفکی ــن مبکــرًا لتفقــد کل شــيء ع ــاة البالغی ــة حی ــت الطفل  دخل

 املســتمر مــع زوجهــا الــذي ظــل یهددهــا مــرارًا بأنهــا ســتموت جوعــًا لــو فکــرت بالتعلیــم. اســتغرق هــذا الوضــع بضــع ســنوات

 أنجبــت أمینــة خاللهــا 3 أطفــال تخللتهــا نزاعــات مســتمرة مــع أســرتها، ثــم الطــالق، ممــا تــرك آثــارًا نفســیة غائــرة لــم یخففهــا

سوى عودتها لتعلیمها حتی أنهت الثانویة، ولکن شدة فقرها منعها من دخول الجامعة.س

ــِدٍرّ للدخــل ینفــذه الصنــدوق االجتماعــي ــٍب ُم ــًال عــن أي فرصــة لتحســین معیشــتها إلــی أن انضمــت لتدری  بحثــت أمینــة طوی

 للتنمیــة عبــر قطــاع التــراث الثقافــي، ضمــن برنامــج تمکیــن املــرأة... وانخرطــت فــي أنشــطة مشــروع تمکیــن املــرأة فــي إطــار

 تنمیــة املهــارات الحرفیــة التقلیدیــة، وهــو املشــروع الــذي أوصلهــا ألول مــرة فــي حیاتهــا مــن وضــع االحتیــاج إلــی وضــع اإلنتــاج

 – کمــا تقــول. وأتقنــت أمینــة التصمیــم التقلیــدي ملنتجــات جدیــدة ومتنوعــة مــن ســعف النخــل املتوفــر فــي بیئتهــا، وتمکنــت

من إنتاج وبیع منتجاتها وتأمین أهم الضروریات التي تسمح لها بالعیش بکرامة.س

 وهنــا تقــول أمینــة "التدریــب فتــح عینــي لتطویــر منتجاتــي وتســوِیقها خــارج منطقتــي بأســعار أفضــل. لکــن ذلــك لــم یوقــف

 حلمــي فــي إفــادة النــاس وکســب احترامهــم، فقمــت بتحفیــز وتعلیــم 40 امــرأة مــن القریــة علــی صنــع نفــس املنتجــات إلی أن

أَجْدَن الصنعة. وقد استفاد الناس من کل ذلك، وکسبت تقدیرًا أکبر."س

 خــالل عــام 2018، تــم تبســیط أعمــال النســاء بأنشــطة تتناســب مــع

ــذي مــن شــأنه أن یحســن مــن اســتقطاب  قدراتهــن وإمکانیاتهــن وال

ــز علــی األنشــطة ــم الترکی  ومشــارکة النســاء بشــکل مرکــز، کمــا ت

ــم ــن مــن الصــراع القائ ــد مــن مشــارکة النازحیــن واملتضرری  التــي تزی

 والتــي تســهل مــن وصــول املســاعدات إلــی املســتفیدین بالوقــت

 املناســب.  کمــا تــم تحدیــث أدوات املتابعــة املجتمعیــة والفنیــة

 واملالیــة وتدریــب الضبــاط املعنییــن بهــا فــي الفــروع والتــي مــن

الفــروع فــي  التنفیــذ  تحــت  املشــاریع  وضــع  متابعــة  تــم   خاللهــا 

وتقییم نقاط الضعف وتحسینها.ي

 وخــالل العــام، عقــدت العدیــد مــن الــورش التعریفیــة بقطــاع النقــد

 مقابــل العمــل وقطــاع الطــرق فــي مختلــف املحافظــات لتوضیــح

تدریبیــة دورات  عقــدت  کمــا  البرنامــج  ومفاهیــم  ومعاییــر   آلیــات 

آلیــة حــول  واملحاســبیین  والفنییــن  املجتمعییــن   لالستشــاریین 

ــل ــد مقاب ــي النق ــة واملحاســبیة لقطاع ــة والفنی  الدراســة املجتمعی

العمل والطرق وآلیة تنفیذ املشاریع کًال فیما یخصه.ي

 تتــم عملیــة اإلشــراك علــی املســتوى املحلــي فــي اســتهداف

ــم ــج والتنســیق معه ــدوق والبرنام ــر الصن ــة ملعایی  مناطــق مطابق

 مــن أجــل حــل املعوقــات وتنفیــذ املشــاریع القائمــة فــي املناطــق

املستهدفة.ي

ــراءات ــة اإلج ــة نتیج  تحســنت مشــارکة املــرأة فــي املناطــق الریفی

ــة بإصــدار کــروت عمــل خــاص ــل البرنامــج واملتمثل  املتخــذة مــن قب

ــار ــد، واختی ــد بی ــذي مکنهــن مــن اســتالم مســتحقاتهن ی  باملــرأة وال

التــي تتــالءم مــع قدراتهــن وخصوصیتهــن االجتماعیــة،  املکونــات 

 وکذلــك اختیــار مواقــع عملهــن بحیــث تکــون قریبــة مــن مســاکنهن،

 وبلغــت نســبة مشــارکة املــرأة بحــدود 30%، کمــا تشــیر املؤشــرات

 األولیــة ملشــارکة املــرأة فــي تنفیــذ تدخــالت الطــرق الریفیــة فــي

 قطــاع الطــرق إلــی ممارســات مشــجعة وواعــدة کــون هــذه التجربــة

جدیدة علی القطاع.س

 یعــد التدریــب ذا أهمیــة وأثــر إیجابــي علــی حیــاة الفــرد لالســتمرار فــي

 التعلــم والتطــور واکتســاب املهــارة املناســبة والــذي بــدوره یســاهم

 فــي تحســین الوضــع االقتصــادي واملعیشــي لألســرة وزیــادة فــرص

 الحصــول علــی فــرص عمــل الحقــًا فــي الســوق. ویقــوم البرنامــج

بعمل نوعین من التدریب:ي

 التدریــب علــی رأس العمــل: یرکــز هــذا النــوع علــی تأهیــل العمالــة غیــر املاهــرة

 وشــبة املاهــرة إلــی عمالــة ماهــرة ومــن أنــواع ذلــك: التدریــب علــی البنــاء وقطــع

 الحجــر والرصــف بالحجــارة والتلبیــس والحــدادة والنجــارة والســباکة وغیرهــا، وقــد

 أقیمــت العدیــد مــن الــدورات التدریبیــة خــالل عــام 2018م التــي تســاهم فــي

تأهیل العمالة.س
ــدورات ــی ال ــب عل ــوع مــن التدری ــز هــذا الن ــة: یرک ــارات الحیاتی ــی امله ــب عل  التدری

الظــروف حــول  الوعــي  مســتوى  ورفــع  الحیاتیــة  املهــارات  حــول   التدریبیــة 

مــن العدیــد  أقیمــت  وقــد  املســتهدفة،  لألســر  بالنفــس  والثقــة   املعیشــیة 

الدورات التدریبیة خالل عام 2018م التي تساهم في رفع املستوى املعیشي.س

 ثالثًا: األنشطة والفعالیات لبرنامج األشغال کثیفة
العمالة خالل العام 2018

مساندة املجتمعات املحلیة علی التخطیط باملشارکة

مشارکة املرأة

التدریب

أنشطة البرنامج

التقریر السنوي 2018
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النقد واألمن الغذائي یکسران أطواق العنف والجغرافیا في نصاب شبوة

 بإمــکان تدخــل طــارئ أن ینقــذ حیــاة مجتمعــات عانــی جمیــع أفرادهــا مــن عــدم القــدرة علــی الوصــول الــی مصــادر املعیشــة.
 ففــي منطقــة املرازیــق القبلیــة بمدیریــة نصــاب بمحافظــة شــبوة (شــرق الیمــن) أصبحــت حیــاة الســکان مهــددة وحرکتهــم
ــار الحــرب الواســعة فــي البــالد والثــأر املزمــن. "یعملــون فــي تربیــة ــرزق والتعلیــم مقیــدة بســبب بعدهــم وآث  نحــو مصــادر ال
ــة وال یســتطیعون إعادتهــا بســبب ــري الســیلي الرملی ــوات ال ب قن ــِرّ ــة ألن الســیول تخ ــوب فقــط، والزراعــة تعبان ــام والُنّ  األغن

الُکلفة" بحسب وصف عبدالخالق طرموم أحد األهالي. ش

صــاص" فــي املنطقــة  وکانــت األزمــة االقتصادیــة الحالیــة قــد أصابــت املنتجــات الســلعیة ألهالــي قریتــي "الفارعــة العلیــا" و"الَرَّ
 بالکســاد، لیتفاقــم ضعفهــم بشــکل غیــر مســبوق وفــي أکثــر األوقــات حرجــًا. بســبب صعوبــة تضاریــس القــرى، یضیــف

عبدالخالق أنه "ما وصلتهم أي إغاثات طوال الثالث السنین املاضیة." س

 یتحــدث املســتفید ســالم عبدربــه "لــم یلتفــت أحــد إلینــا منــذ ســنوات عــدا فریــق الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة الــذي أنقــذ
ــن النــاس بالغــذاء عبــر دعمــه الزراعــة  أرواح الســکان، فلــم یــوزع الغــذاء ملــرة أو مرتیــن کمــا کنــا نتوقــع فــي البدایــة، لکنــه أَمّ

وزیادة األشجار واألعالف لتعزیز تربیة النحل واألغنام". ش

 خــالل خمســة أشــهر، حقــق برنامــج النقــد مقابــل العمــل الدعــم مــن خــالل اختیــار وتدریــب عمــال مــن املجتمــع الفقیــر قامــوا
 بإنشــاء جــدران حجریــة فــي عشــرة مواقــع مختــارة فــي وادي القریتیــن لتوجیــه بعــض میــاه الســیول لــري حقولهــم وتخفیــف

خطر السیول علی املجتمعات أسفل الوادي. س

ــر، یقــول علــي املرزقــي "جــاءت أجــرة عملــي فــي وقتهــا تمامــًا لتأمیــن احتیاجــات شــهر رمضــان واألعیــاد..  فــي ســیاق األث
 دیونــي ارتفعــت فــي وقــت مــا لقیــت وســیلة لشــراء غــذاء ألطفالــي." ویقــول ناقــع محمــد "الحمــد هللا عملنــا مصــدات الســیول
 وروینــا األرض واشــترینا مصاریــف البیــت الضروریــة واشــتریت خمــس غنــم یتبارکیــن (للتکاثــر) ونتــرزق بهــن." ولــم یعمــل

باملشروع سوى نساء محدودات بسبب شدة تحفظ املجتمع ضد خروجها للعمل.س

 وبفرحــة تحقــق عــدد مــن الفوائــد، بــدا األهالــي ألول مــرة بنثــر بــذور القمــح، تفــاؤًال بخیــر موســم املطــر والزراعــة املقبــل والخــروج
 مــن أطــواق العنــف والعزلــة. لــم تنتــه الفرحــة هنــا، لکنهــا تبــدأ بقصــة فــرح جدیــدة بتدشــین الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة

مشروع جدید في قریة "املاعربة" املجاورة والتي تشترك مع أخواتها في نفس أوجاع هذه األطواق.س
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تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر 



أوًال – أنشطة قطاع تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

 یســاعد قطــاع تنمیــة املنشــآت الصغیــرة األصغــر فــي الحــد مــن البطالــة ورفــع مســتویات املعیشــة لألشــخاص ذوي الدخــل

املنخفض من خالل تحسین املهارات وتوفیر الخدمات املالیة وغیر املالیة ملؤسسات التمویل الصغیر واألصغر.ؤ

 اســتمرت الحــرب بالیمــن خــالل عام 2018م حیث شــهدت الســنة مزیدًا

 مــن التدهــور للقــدرة الشــرائیة لــدى عامــة النــاس، وبشــکل خــاص

 لــدى الفئــات االجتماعیــة الفقیــرة. وبشــکل خــاص شــهد عــام 2018م

 تقلبــات فــي ســعر صــرف الریــال الیمنــي حیــث اســتمر ارتفــاع ســعر

ــة قیاســیة ــی مســتویات عالی ــدوالر خــالل الســنة لیصــل إل  صــرف ال

 ومــن ثــم االنخفــاض أیضــًا إلــی مســتویات دنیــا قیاســیة خــالل فتــرات

ــدوالر ارتفعــت أســعار الســلع  بســیطة. ونتیجــة تقلــب ســعر صــرف ال

 والخدمــات. وبالتالــي اســتمرت املعانــاة املعیشــیة لقطاعــات واســعة

من املجتمع وزاد الفقر انتشارًا.ي

 ورغــم الظــروف االقتصادیــة الصعبــة الســائدة فــي الیمــن والتــي

 بدورهــا وّلــدت صعوبــات جدیــدة أمــام عمــل قطــاع املنشــآت الصغیــرة

 واألصغــر وأمــام تمویلهــا، فقــد اســتمرت الوحــدة فــي دعــم البرامــج

ــذ مشــاریع ــالل تنفی ــات مــن خ ــا مــن إمکانی  واملؤسســات بمــا لدیه

 جدیــدة واالســتمرار فــي دعــم الکثیــر مــن املشــاریع الســابقة. وضعــت

 الوحــدة للعــام 2018م خطــة تهــدف إلــی تنفیــذ 17 مشــروعًا بموازنــة

 تقدیریــة بمبلــغ یقــارب 6.8 ملیــون دوالر، حیــث بلغــت نســبة االلتــزام

 لتلك املشاریع 129% وبمبلغ إجمالي یتجاوز 8.7 ملیون دوالر، وبلغت

نسبة اإلنجاز للمشاریع املنفذة وفقًا للخطة 94%.ي

 وقــد بلــغ إجمالــي املنصــرف مــن مبالــغ املنــح والقــروض خــالل عــام

 2018 بمــا فیهــا اســتکمال صــرف مــا تبقــی مــن مخصصــات املشــاریع

 التي ال زالت تحت التنفیذ منذ عام 2017، للقروض مبلغ 1.2 ملیار ریال

 وللمنــح بالریــال 1,610,000 وبالــدوالر 13,683,367 موضحــة بالتفصیــل

في الجدول أدناه:س

 نفذ قطاع تنمیة املنشــآت الصغیرة واألصغر خالل عام 2018م العدید
من األنشطة، من أهمها:س

توفیر منظومات الطاقة البدیلة للبرامج واملؤسسات

 یهــدف املشــروع البالــغ تکلفتــه 540 ألــف دوالر إلــی تقلیــل اعتمــاد البرامــج
ــاء التجاریــة نظــرًا لکلفتهــا  واملؤسســات علــی املولــدات الخاصــة بهــا والکهرب
 العالیــة. وتــم خــالل العــام االنتهــاء مــن دراســة االحتیــاج، وتــم توفیــر أنظمــة

الطاقة البدیلة لجمیع البرامج واملؤسسات.ن

دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2)ب
 یهــدف املشــروع إلــی تعویــض 4,000 عمیــل تمویــل صغیــر وأصغــر متضــرر مــن
 الحــرب الســتعادة أنشــطتهم ثــم قیامهــم بســداد القــروض املتعثــرة لصالــح
 البرامــج واملؤسســات العاملــة بالقطــاع. وتــم خــالل العــام فعلیــًا تعویــض مــا
 یقــرب مــن 3,700 عمیــل بمــا یزیــد عــن 2.37 ملیــون دوالر مــن إجمالــي میزانیــة

قدرها 3.7 ملیون دوالر.ل

 تتنــوع تدخــالت برنامــج النقــد مقابــل العمــل مــا بیــن إنشــاء وتأهیــل

وإدارة الزراعیــة،  األراضــي  وحمایــة  واســتصالح  الزراعیــة،   املدرجــات 

وتأهیــل وحمایــة  الریفیــة،  الطــرق  وتحســین  املائیــة،   املســاقط 

 ،قنوات الري، وزیادة الغطاء النباتي، وخزانات حصاد میاه األمطار

1.

2.
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برنامج حضرموت للتمویل

مبلغ املنح (دوالر)سمبلغ املنح (ریال)سمبلغ القروض (ریال)سالجهة املستفیدة

مؤسسة نماء  للتمویل

املؤسسة الوطنیة للتمویل

برنامج االتحاد للتمویل

برنامج آزال للتمویل الصغیر

 بنك األمل للتمویل األصغر

منح برنامج ضمان التمویالت

منح شبکة الیمن للتمویل األصغر

منح وکالة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

 اإلجمالي العام ملبالغ القروض
واملنح (ریال/دوالر)ب

200,000,000

200,000,000

500,000,0001,610,000 

200,000,000

100,000,000

69,759

209,351

 256,664

159,883

61,809

550,201

107,100

1,080,736

11,187,864

13,683,367 1,200,000,0001,610,000



التقریر السنوي 2018

مشروع غرسة

 یهــدف هــذا املشــروع إلــی مســاعدة التوســع فــي تقدیــم خدمــات التمویــل

 الصغیــر واألصغــر شــامًال بذلــك تدریــب وتأهیــل وصیــغ ملنتجــات مالیــة جدیــدة

ــدة ــروع الجدی ــة للف ــف التشــغیلیة وشــراء أصــول ثابت ــة املصاری ــح لتغطی  ومن

ــم تمویــل فتــح 5 ــة. وفــي إطــار املشــروع ت  فــي املناطــق الریفیــة والحضری

 فــروع اســتفادت منهــا کل مــن املؤسســة الوطنیــة (مــأرب)، وبرنامــج االتحــاد

 (صبر-لحــج)، وبرنامــج آزال (عمــران ومعبــر)، وکذلــك مؤسســة نمــاء (الزیدیــة).

ــدى شــرکة ــل الزراعــي ل ــی التموی ــب برنامــج حضرمــوت عل ــم تدری  LFS کمــا ت

االستشاریة األملانیة في مصر ملدة حوالي 3 أسابیع.س

دعم توسع الخدمات املالیة وغیر املالیة في مناطق التدخل املتکامل

3.

4.

شرکة األوائل للتمویل األصغر
 انعکســت الحــرب الدائــرة فــي مدینــة تعــز منــذ أکثــر مــن ثــالث ســنوات ونصــف

ــا ــث تعطــل عمله ــر بحی ــل األصغ ــل للتموی ــی أنشــطة شــرکة األوائ  ســلبًا عل

 بشــکل کلــي. تعتبــر الشــرکة الوحیــدة مــن نوعهــا بالیمــن وأحــد أقــدم برامــج

 التمویــل األصغــر فــي البــالد حیــث عملــت منــذ مایــو 2000م فــي تقدیــم

ــاب األنشــطة املــدرة للدخــل فــي مناطــق محافظــة ــة ألصح  خدماتهــا املالی

مــع التعاقــد  تــم  الشــرکة  اســتمراریة  علــی  الصنــدوق  مــن  وحرصــًا   تعــز. 

 استشــاري إلدارة وضعهــا بأعــداد تصــور متکامــل حــول وضعهــا وأعــاده هیکلتهــا.

 وخــالل الســنة تــم اســتئناف أنشــطة التحصیــل املیدانــي للقــروض املتعثــرة

لدى عمالء الشرکة.ي

5.

املصادقات املیدانیة لعمالء برامج ومؤسسات التمویل األصغر وأنشطة التقییم

ــدى الجهــات العاملــة بالتمویــل  بهــدف ضمــان ســالمة العملیــات املیدانیــة ل

 الصغیــر واألصغــر وذلــك مــن خــالل التحقــق مــن وجــود العمــالء، وصحــة اإلجــراءات

الخدمــات التأکــد مــن وصــول  وبغــرض  القائمــة،  القــروض  بمحافــظ   الخاصــة 

 املالیــة للفئــة املســتهدفة بشــکل ســلیم فقــد قامــت فــرق مــن الصنــدوق

 بإجــراء عــدد مــن املصادقــات املیدانیــة فــي عــدة مــدن ومناطــق تتواجــد فیهــا

 فــروع برامــج ومؤسســات التمویــل الصغیــر واألصغــر شــملت عینــات واســعة

 للعمــالء. وضمــت تلــك املــدن واملناطــق والجهــات کل مــن: أمانــة العاصمــة

آزال)، وبرنامــج  نمــاء  ومؤسســة  الوطنیــة  املؤسســة  مــن  کل   (عمــالء 

 والحدیــدة (الوطنیــة ونمــاء)، أب (الوطنیــة ونمــاء)، حضرمــوت (عمــالء فــروع

 برنامــج حضرمــوت بالــوادي والداخــل). تمــت أیضــًا املصادقــة علــی عمــالء فــرع

 الضالــع ملؤسســة عــدن للتمویــل األصغــر. أمــا علــی صعیــد أنشــطة التقییــم

 فقــد تــم تقییــم عملیــات وأنشــطة کل مــن برنامــج آزال، وبرنامــج الریــان فــي

 مدینــة ســیئون بحضرمــوت حیــث تمــت أیضــًا املصادقــة املیدانیــة علــی عینــة

 مــن عمــالءه. وقــد أســفرت نتائــج تلــك املصادقــات وأنشــطة التقییــم عــن

 الکثیــر مــن املالحظــات والتوصیــات البنــاءة فــي ســبیل تعزیــز دور صناعــة

 التمویــل األصغــر للحــد مــن البطالــة والتخفیــف مــن الفقــر وتحســین أداء الجهــات

العاملة بالقطاع.ي

6.
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عمیلة طورت عملها من التجارة علی األرصفة - عدن

 یهــدف هــذا املشــروع إلی تشــکیل مجموعــات ادخار وتمویل ریفــي ........... في

 مناطــق تدخــل متکامــل. تــم تدریــب فــرق العمــل املیدانــي تنفیــذ املشــروع

ــزل فــي ــذ أنشــطة املشــروع فــي خمــس ع ــدان لتنفی  وهــي اآلن فــي املی

 خمــس محافظــات مختلفــة. والجدیــر بالذکــر أن میزانیة املشــروع تبلغ 500,000

واألصغــر الصغیــرة  املنشــآت  تنمیــة  وکالــة  مــع  بالشــراکة  وینفــذ   دوالر 

االجتماعــي بالصنــدوق  املؤسســي  والدعــم  التدریــب   ................ووحــدة 

باإلضافة إلی وحدة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر.ش

(VLSA)

(SMEPS) 



التقریر السنوي 2018

.7 تطویر األنظمة اآللیة والبرمجیة

 أ ـ املوقع اإللکتروني للوحدة
 بهــدف نشــر املعلومــات لصناعــة التمویــل األصغــر ومعرفــة أداء املؤسســات
ــي للوحــدة مــن شــانه یکــون ــر موقــع إلکترون ــم تطوی ــوك الشــریکة ت  والبن
 مصــدرًا للمعلومــات للصنــاع واألداء للتمویــل األصغــر، وقــد تــم إضافــة رســوم
 بیانیــة لتحلیــل مؤشــرات تقریــر ســیب تهــدف إلــی تیســیر عملیــة املقارنــة

والتحلیل ملؤشرات األداء لتلك البرامج واملؤسسات.ي

 واملســتخدمة فــي املؤسســات العاملــة وکذلــك اســتمرار تقدیــم الدعــم الفنــيً 

التمویــل للنظامیــن  مســتخدم  ادلــه  تطویــر  إلــی  األنظمة.باإلضافــة   لهــذه 

واملحاسبي یمکن املستخدم من اإلملام بکافة جوانب النظام. س

املذکــورة ســلفًا األنظمــة  فــي  الفنیــة  الجوانــب  مــن  عــدد  تطویــر   تــم 

 ج ـ تطویر األنظمة األلیة والدعم الفني (نظام التمویل، النظام املالي، نظام
املوارد البشریة)ش

خ ـ األنظمة اآللیة لبرنامج ضمان التمویالت

 تــم تطویــر آلیــة برمجیــة لتحدیــد ترکــز عمــالء التمویــل الصغیــر واألصغــر علــی
 الخرائــط الجغرافــي فــي املــدن واألریــاف وإضافــة هــذه الخاصیــة النوعیــة
 الجدیــدة إلــی املوقــع اإللکترونــي للوحــدة بحیــث یمکــن ألي مســتخدم
 االطــالع علــی التوزیــع الجغرافــي لعمــالء التمویــل الصغیــر واألصغــر والتنقــل

من مدینة إلی مدیریة وعزلة علی مستوى الیمن.ش

د ـ إدخال تقنیة الخرائط الجغرافیة لترکیز العمالء

ــدل الســفر، تقییــم ــب مــن النظــام مثــل التنقــالت وب ــر عــدة جوان ــم تطوی  ت
 املوظفیــن، املراســالت، وتکلیــف املهــام والعهــد. کمــا تــم تقدیــم الدعــم
ومؤسســات برامــج  فــي  بالنظــام  األخطــاء  وتصحیــح  باســتمرار   الفنــي 

التمویل الصغیر واألصغر.س

ذ ـ النظام اآللي للموارد البشریة

 تــم تطویــر عــدد مــن الجوانــب الفنیــة فــي هــذا النظــام باإلضافــة إلــی ربــط
 جزئیــة تقییــم التمویــل الزراعــي مــع التطبیــق الجــوال کمــا أشــیر إلیــه ســابقًا

تم االستمرار في تقدیم الدعم الفني فیه للبرامج واملؤسسات.س

ر ـ دعم فني في نظام متابعة املحافظ (معین)س

 تــم تطویــر دلیــل مســتخدم لــکل مــن نظــام معیــن ملتابعــة محفظــة
 القــروض والنظــام املحاســبي اآللــي بحیــث یتمکــن املســتخدم مــن معرفــة
کل جوانب عمل هذین النظامین بشکل تام أسوة باألنظمة البرمجیة التجاریة.س

 انتهــی فریــق مــن القطــاع وبدعــم فنــي مــن قبــل الشــرکة االستشــاریة 
 األملانیــة مــن تطویــر أداة لتقییــم املؤسســات العاملــة أثنــاء ورشــة عمــل
ــان (األردن). صممــت األداة داخلیــًا فــي 2012 ثــم بــدأ العمــل  عقــدت فــي َعَمّ
 مجددًا بتطویرها في نوفمبر 2017م وتم تجربتها وتطویرها خالل عام  2018.
العاملــة  تســمح االداة بتقییــم شــامل للبرامــج واملؤسســات والبنــوك 

بالقطاع وفقًا ملا تقوم به شرکات التقییم بببببببببببببببب.ي

ز ـ تطویر أدلة املستخدمین

ب. إدخال تقنیة البصمة
 بهــدف تیســیر عملیــة التســجیل العمــالء خصوصــًا فــي الظــروف الراهنــة مــن
 صعوبــة الحصــول علــی وثائــق إثبــات الهویــة ولضمــان عملیــة التحقــق مــن
 العمــالء تفادیــًا مــن احتیــال وتالعــب بعــض العمــالء عنــد اســتخدام أکثــر مــن
 وثیقــة هویــة تــم تطویــر مشــروع یهــدف إلــی إدخــال تقنیــة البصمــة فــي
 صناعــة التمویــل األصغــر. وقــد تــم تطویــر برمجیــات وتوزیــع أجهــزة علــی
 مؤسســات التمویــل الصغیــر واألصغــر، کمــا نحــن حالیــًا فــي مرحلــه الختبــار

هذه التقنیات.س
ت ـ تطبیق جوال لدراسة التمویل الزراعي

ث ـ موقع االستعالم االئتماني
 بهــدف ضمــان عــدم تکــرر عمــالء الفعالیــن بیــن املؤسســات وحرصــًا علــی
 رفــع کفــاءة عملیــة التحقــق مــن الســجل االئتمانــي للعمــالء فــي صناعــة
 التمویــل األصغــر بهــدف التحقــق مــن عــدم حصــول تضــارب بیــن البرامــج
 واملؤسســات عنــد إقــراض العمــالء والتحقــق مــن الســمعة االئتمانیــة لهــم،
 تــم تطویــر آلیــة البحــث فــي موقــع االســتعالم لتصبــح أکثــر دقــة وشــمولیه
 ولضمــان (دقــة املعلومــات وتحدیثهــا) تــم أیضــًا تطویــر آلیــة تحدیــث للبیانــات

بشکل یومي.س
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 بنــاًء علــی تقییــم طلبــات التمویــل الزراعــي املطــورة بالشــراکة مــع شــرکة
 استشــاریة أملانیــة ............والتــي ســاهمت فــي رفــع کفــاءة ودقــة دراســة
 طلبــات التمویــل بشــکل کبیــر، تــم تطویــر تطبیــق جــوال ................ مــن شــأنه
 تمکیــن مســئول اإلقــراض فــي املیــدان مــن تقییــم الطلــب وتقدیــر الجــدوى
 االقتصادیــة للتمویــل باســتخدام الهاتــف الجــوال بشــکل أســهل وأکثــر دقــه

مما ساهم في زیادة اإلنتاجیة والکفاءة.س

(LFS)

(Android)

 تــم إعطــاء الشــفرة املصدریــة ....................... لألنظمــة (نظــام برنامــج الضمــان
 ونظــام املهــام الداخلیــة) إلــی برنامــج الضمــان بحیــث مــن املمکــن تطویــر
 النظامیــن داخلیــًا لدیهــم عــن طریــق مبرمــج متخصــص. کمــا تــم توفیــر
 النظــام املحاســبي املســتخدم لــدى برامــج ومؤسســات التمویــل الصغیــر

واألصغر لالستخدام لدى برنامج الضمان.س

(Source Code)

(rating agencies)



 یعتبــر برنامــج ضمــان التمویــالت البرنامــج األول مــن نوعــه فــي الیمــن

الصغیــرة التمویــالت  قطــاع  فــي  کفــاالت  بتوفیــر  یقــوم   والــذي 

 واألصغــر للعمــالء الذیــن ال تکفــي ضماناتهــم لطلــب التمویــل أو غیــر

ــة عــام 2018، قــام برنامــج ضمــان ــذ بدای ــن علــی توفیرهــا. من  القادری

 التمویــالت بالعدیــد مــن األنشــطة واملمارســات التــي مــن شــأنها

 تیســیر حصــول العمــالء علــی التمویــالت وتحفیــز مؤسســات/ بنــوك/

 برامــج التمویــل الصغیــر واألصغــر لزیــادة عــدد التمویــالت املصــدرة

 والدخــول إلــی محافظــات ومناطــق جدیــدة، حیــث بلــغ عــدد الکفــاالت

تمویــل مبلــغ  بإجمالــي  البرنامــج  منتجــات  لــکل  کفالــة)   337) 

(242,084,349 ریال یمني) في شتی مجاالت التمویل الصغیر واألصغر.س

 ســاهم البرنامــج فــي دعــم ومســاعدة مؤسســات/ بنــوك/ برامــج

 التمویــل الصغیــر واألصغــر، عــن طریــق اســتحداث منتجــات جدیــدة،

ــرة ــن العمــالء ذوي النشــاطات الصغی ــر م ــی شــریحة أکب  للوصــول إل

 واملتناهیــة الصغــر باإلضافــة إلــی مســاهمته فــي تحفیــز وصــول

 مؤسســات/ بنــوك/ برامــج التمویــل الصغیــر واألصغــر إلــی مناطــق

ومحافظات جدیدة.  س

وتعزیــز الوظیفــي  کادره  مهــارات  تنمیــة  علــی  البرنامــج   حــرص 

 قدراتهــم العملیــة وقــام بالتنســیق مــع عــدة جهــات خارجیــة إلتاحــة

 الفرصــة لفریــق العمــل للتــدرب لــدى جهــات دولیــة ومعتمــدة، وکان

من تلك الفرص:ي
 عمــل زیــارة إلــی ........................... فــي تنزانیــا وهــو یعتبــر مــن أکبــر البنــوك التــي

 تعمــل فــي قطــاع التمویــل الصغیــر واألصغــر وذلــك للتعــرف علــی آلیــات

 ومنهجیــات العمــل لدیهــم فــي مجــال التمویــالت الزراعیــة ومشــارکتهم فــي

النزول میدانیا إلی العمالء لتطبیقها.ي

االئتمانــي التحلیــل  فــي مجــال  فــي مصــر   ............ ل  تابعــة  تدریبیــة   دورة 

للتمویالت الزراعیة.ي
 دورة تدریبیــة تابعــة ل (ســنابل) فــي األردن (التحلیــل املالــي باســتخدام أداة

سییب).سس
 العدیــد مــن الــدورات املحلیــة بالتنســیق مــع شــبکة الیمــن للتمویــل األصغــر

ــل ــن، التحلی ــب املدربی ــة، تدری ــة الداخلی ــل: املراجع ــة مث ــاالت مختلف  فــي مج

االئتماني لتقاریر سییب، البرامج اإلحصائیة...............وغیرها من التدریبات.س

دعــم فــي  وفعــال  إیجابــي  مســاند  دور  لعــب  إلــی  منهــا   ســعیًا 
ــل الصغیــر  التعافــي واســتعادة األعمــال الصغیــرة عبــر صناعــة التموی
 واألصغــر، نفــذت الشــبکة خــالل عــام 2018 العدیــد مــن األنشــطة مــن

أهمها ما یلي:ي
 دراســة الجــدوى االئتمانیــة: ُنفــذت هــذه الــدورة تدریبیــة بعــدن بهــدف تســهیل

 وتمکیــن املؤسســات فــي املحافظــات األخــرى مــن املشــارکة واالســتفادة.

 الــدورة جمعــت بیــن الخبــرة العملیــة والنظریــة التــي تمکــن العاملیــن فــي القطــاع

من الحصول علی الفائدة القصوى بما ینسجم مع واقعهم العملي.س

 ضــم 10 خریجیــن مــن برنامــج ســولف: تــم عقــد اتفاقیــة مــع منظمــة مرســي کورب

 علــی تأهیــل 10 مــن املتدربیــن الخریجیــن من هذا البرنامج إلکســابهم عدة مهارات

وظیفیة وحیاتیة.ي
ــل مــن مؤسســة "براقمــا" نفــذت ــر: بتموی ــل األصغ ــن فــي التموی ــب العاملی  تدری

ــل ــة اســتهدفت تأهی ــذي تضمــن 4 دورات تدریبی ــي ال  الشــبکة مشــروعها التدریب

الــدورات مبــادئ التمویــل األصغــر. وتناولــت  لــدى جهــات   العاملیــن املؤقتیــن 

وتســویق املتأخــرات،  وإدارة  االئتمانیــة،  الجــدوى  ودراســة  األصغــر،   التمویــل 

منتجات التمویل األصغر.س
 دراســات میدانیــة: قامــت الشــبکة بإعــداد دراســتین میدانیتیــن عبــر استشــاریین

ــاب املنشــآت ــی أصح ــرب عل ــار الح ــول آث ــت ح ــا کان  وشــرکات استشــاریة، إحداهم

 الصغیــرة واألصغــر وعلــی التمویــل فــي القطــاع، واألخــرى حــول الخدمــات املالیــة

ــا ــم تناوله ــات ت ــج مهمــة وتوصی ــن نتائ ــف املحمــول. أســفرت الدراســتان ع  بالهات

َــْي عمــل شــارك فیهمــا العدیــد مــن الجهــات املعنیــة وأفــراد مــن ذوي  خــالل ورشتــ

العالقة.س

ثانیًا - برنامج ضمان التمویالت

 ثالثًا - شبکة الیمن للتمویل األصغر
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(Access Bank)

(LFS)

 (SPSS) 



التمویل األصغر یزید من إنتاج الغذاء وتحسین سبل العیش

 مــع تصاعــد الصــراع، توقــف َســعد ســعد اهللا عــن عملــه علــی ناقلــة الوقــود، وعــاد إلــی قریتــه لیــزرع أرضــه املهجــورة فــي قــاع البــون

 بمحافظــة عمــران شــمال البــالد. حصــل ســعد علــی ثالثــة قــروض مــن برنامــج آزال للتمویــل األصغــر اإلســالمي املدعــوم مــن الصنــدوق

ل ســعد عشــرات  االجتماعــي للتنمیــة وبتکلفــة إجمالیــة تعــادل 15 ألــف دوالر أمریکــي. تضاعفــت أصولــه وتوســعت األرض. الیــوم، یشــِغّ

النساء والرجال النازحین في حصاد محصولي البطاطس والبصل مقابل أجر یومي وبعض منتجاته.س

 وبجــزء مــن التمویــالت، قــام بشــراء قطعــة أرض إضافیــة وجــرار وجــزء کبیــر مــن بــذور البطاطــا والبصــل التــي زادت إنتاجــه بشــکل کبیــر. کل

 ذلــك ســاعد فــي زیــادة اإلنتــاج الزراعــي الــذي أصبــح توجهــًا جدیــدًا، اســتهدفته کافــة مؤسســات وبرامــج التمویــل الصغیــر واألصغــر التــي

 یدعــم تمویلهــا وتشــغیلها الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة فــي مســعی للمســاهمة فــي تعزیــز اإلنتــاج الزراعــي املحلــي واألمــن

الغذائي وإنعاش سبل العیش في هذا البلد الذي أصبح أکبر أزمة غذائیة في العالم.ا

 یشــعر ســعد اآلن بالتمکیــن واألمــان أکثــر مــن أي وقــت مضــی. "ألول مــرة فــي حیاتــي، أعیــش وأعمــل بیــن أفــراد عائلتــي. وأرى تغیــرات

 فــي حیاتنــا"، یقــول ســعد، ویضیــف: "یــرى العدیــد مــن أصدقائنــا املزارعیــن األقــران التغییــرات فــي عملــي ویبــدأون فــي الســؤال عــن ســر

 تقــدم عملــي". وخلــص إلــی أن خطتــه التالیــة هــي الحصــول علــی قــرض آخــر یعــادل مــا یقــرب مــن 50 ألــف دوالر لشــراء نظــام

طاقة شمسیة لضخ املیاه إلی أرضه والتوقف عن شراء الدیزل باهظ الثمن.ب

ــزال یدعــم ســبل املعیشــة التــي أصیبــت بتدهــور کبیــر فــي الیمــن بســبب  ویظــل قطــاع التمویــل األصغــر أقــوى حصــن اقتصــادي ال ی

 الحــرب. ویســلط التمویــل األصغــر األضــواء علــی التأثیــر املســتدام واالنتعــاش االقتصــادي الــذي یحدثــه وســط بیئــة الصــراع التــي تفتقــر

إلی العناصر الدافعة للنمو املعیشي.ب

 یهــدف قطــاع التمویــل األصغــر فــي الیمــن إلــی تمکیــن املجتمعــات املتضــررة مــن النــزاع مــن الوصــول إلــی املــوارد املســتدامة

 والتمویــل والقــدرة علــی إعــادة بنــاء حیاتهــم، فــي وقــت یکونــون فیــه أکثــر عرضــة للخطــر وبالتالــي زیــادة قدرتهــم علــی التکیــف بشــکل

 أفضــل فــي ظــروف األزمــات. تســاعد هــذه التدخــالت الطارئــة فــي حمایــة املســتفیدین مــن االنحــدار إلــی فئــة االحتیــاج اإلنســاني

وحمایتهم من اللجوء آللیات تکیف سلبیة.ب

اإلطار 12
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر دیسمبر 2018

البرنامج

م

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

 بنك األمل  للتمویل األصغر

مؤسسة نماء  للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

برنامج آزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

شرکة األوائل للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

479

403

352

353

318

216

144

107

0

0

-

12,600

3,755

33,502

5,677

6,522

3,618

3,644

3,079

9,802

1,291

-

34

7

38

31

31

28

80

41

66

78

-

26,380

770,447

129,801

238

5,394

0

0

4,505

7,065

0

-

1,507

2,388

2,601

668

761

1,167

391

472

666

46

-

370

491

175

140

86

171

39

55

0

0

-

33.59

5.70

80.97

25.85

25.46

4.82

11.00

21.96

77.13

100

-

153,506

27,092

130,585

88,828

34,518

41,096

50,660

51,830

54,529

60,224

109,187

10,648

15,562

11,712

7,901

4,843

10,645

3,101

5,071

4,376

1,777

21,391

65

77

267

101

146

104

122

92

68

0

-

45

70

166

81

132

104

84

71

43

0

-

155

80

187

121

61

58

88

84

65

6

-

60

56

38

58

37

24

38

31

34

4

-

19

62

15

12

7

15

7

7

5

2

-

2,37283,490943,83010,6671,527802,05597,027905380151

 امانة العاصمة، تعز، إب، القاعدة، ذمار، یریم،
 حجة، لحج، الحدیدة، التربة، دمت، شبام،

کوکبان، باجل، عدن

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

املهرة، شبوة)ع

 امانة العاصمة، تعز، إب، ذمار، املکال،
الحدیدة، عدن، حجة، عبس

صنعاء، تعز، الحدیدة، إب

 أمانة العاصمة، تعز، إب، عدن، الحدیدة، ذمار،
املکال، سیئون

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

أمانة العاصمة، املحویت، عمران، ذمار

 أمانة العاصمة، تعز، الحدیدة، عدن، إب،
حضرموت

عدن، البریقة، الشیخ، الحج، الضالع

 تعز( الکمب، حوض األشراف، الراهده، صینه،
القاعدة)ي

مناطق مختلفة

 عدد

 القروض

املصدرة

 محفظة

 القروض

 املصدرة

 (ملیار

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
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املراقبة والتقییم

ــات واملعلومــات عــن أداء أنشــطة الصنــدوق وتحلیلهــا ــی جمــع البیان ــة والتقییــم فــي الصنــدوق إل  تهــدف أنشــطة املراقب

 بهــدف تحســین وتطویــر عملیــات الصنــدوق، وأیضــًا مــن أجــل موافــاة الجهــات املعنیــة واملمولیــن بتقاریــر عــن کیفیــة اســتخدام

 التمویــالت املقدمــة ومــدى تحقیقهــا لألهــداف املرســومة. ولهــذا الغــرض نفــذت وحــدة املراقبــة عــددًا مــن األنشــطة خــالل

 العــام، منهــا اســتکمال تطویــر شاشــة عــرض (داشــبورد) توفــر بیانــات ومعلومــات عامــة عــن ســیر أعمــال الصنــدوق، وإعــداد

ــر الربعیــة ونصــف الســنویة ــًا، باإلضافــة إلــی إعــداد التقاری ــإلدارة عــن وضــع املشــاریع میدانی م ل ــر الشــهریة التــي ُتقــَدّ  التقاری

املقدمة للممولین.س

 باإلضافــة إلــی ذلــك اســتکملت الوحــدة ثــالث دراســات تقییمیــة

 تشــمل دراســة الحالــة التشــغیلیة، ودراســة تقییــم أثــر تدخــالت

التغذیة، ودراسة تقییم تشغیل الشباب.س

 بلــغ عــدد املشــاریع التــي َتَواَصــَل تنفیُذهــا خــالل العــام نحــو 1000

 مشــروع بکلفــة تقدیریــة إجمالیــة تصــل إلــی حوالــي 231 ملیــون

 دوالر. ویتــم إســقاط هــذه املشــاریع علــی الخرائــط وعرضهــا فــي

تدخــالت نتائــج  تحدیــث  إلــی  باإلضافــة  "الداشــبورد"...   شاشــة 

 الصنــدوق، بحیــث تظهــر بحســب املنطقــة الجغرافیــة واملمــول...

 کمــا تظهــر فــي بعضهــا صــور عــن التدخــل، باإلضافــة إلــی بیــان

 "التغذیــة الراجعــة" مــن املســتفیدین مــن خــالل نظــام الشــکاوى

 أو القصص اإلنسانیة التي یتم عرضها.  ویتم.إبراز.الوضع.التمویلي

الوضع التنفیذي للمشاریع ونتائج التدخل

 للصنــدوق فــي هــذه الشاشــة ومــدى حصولــه علــی املــوارد

التي یحتاجها لتنفیذ خطته لألعوام 2018 – 2020.ي

کما تم خالل العام استکمال ثالث دراسات تقییمیة.س

 تقییم أثر برنامج النقد مقابل الخدمات االجتماعیة للشباب
الخریجین في التنمیة

 نفــذ الصنــدوق تقییــم أثــر ملشــاریع تمکیــن املجتمعــات الریفیــة

 علــی الشــباب فــي إطــار برنامــج االســتجابة الطارئــة لألزمــة فــي

ــد أعمارهــم ــن ال تزی ــُج الشــباَب (الذی  الیمــن. ویســتهدُف البرنام

 عــن 35 عامــًا) الخریجیــن مــن الجامعــات والذیــن حصلــوا علــی

وتشــجیع بتحفیــز  املتعلــق  املیدانــي  العمــل  فــي   تدریــب 

 مبــادرات التنمیــة الریفیــة، وتنمیــة العمــل املجتمعــي، وقضایــا

  ومتطلبات التنمیة، ومهارات االتصال، باإلضافة إلی تنمیة.رأس
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نتائج التقییم

 ویکمــن الهــدف مــن تقییــم البرنامــج فــي قیــاس أثــر مشــارکة

 الشــباب فــي برامــج التنمیــة املجتمعیــة، حیــث تــم تقییــم أثــر

 التدریــب علیهــم فیمــا یخــص الخبــرات املکتســبة فــي مجــال

 التنمیــة، وفــرص العمــل التــي أتیحــت لهــم، وفــي الــدور القیــادي

 الــذي لعبــوه فــي املجتمــع، باإلضافــة إلــی قیــاس زیــادة تحســن

الثقــة درجــة  تحســن  وقیــاس  االجتماعیــة  العالقــات   شــبکة 

 والتضامــن االجتماعــي للمشــارکین وعالقتهــم مــع املؤسســات

 والکیانات املحلیة القائمة.ي

الورقیــة)  (االســتمارة  التقلیــدي  املســَح  التقییــُم   أســتخدَم 

 واملنهجیــة التجریبیــة االبتکاریــة (تمریــن االســتثمار املتبــادل)

 حیــث أعتمــد التقییــم علــی مقارنــة نتائــج املســح املیدانــي

 للفتــرة قبــل وبعــد التنفیــذ علــی مســتوى املشــارك الواحــد

کل املســح  وشــمل  الواحــد.  املشــروع  مســتوى   وعلــی 

 الخریجیــن املشــارکین فــي روافــد حتــی شــهر أغســطس عــام

 2018 (1184 خریجــًا). وقــد تضمــن التقییــم مکونیــن أساســین: (1)

 اســتمارة ورقیــة ُجمعــت بیاناتهــا مــن ِقبــل الخریــج نفســه (لــکل

تمریــن  (2) التمکیــن)؛  مشــاریع  فــي  الشــباب   املشــارکین 

الثقــة درجــة  قیــاس  إلــی  یهــدف  الــذي  املتبــادل   االســتثمار 

الهاتــف رســائل  اســتخدام  بواســطة  الخریجیــن  بیــن   والتعــاون 

   النقال، وعبر وسیط إلرسال واستقبال الرسائل (وحدة.املراقبة

 والتقییــم فــي املقــر الرئیســي للصنــدوق)، وباســتخدام نظــام  

مجموعتیــن إلــی  املشــارکین  تقســیم  تــم   ...................حیــث 

 متســاویتین تقریبــًا بأســلوب املعاینــة للعینــة العشــوائیة، بحیــث

 تقــوم املجموعــة األولــی بــأداء التمریــن قبــل البــدء بالتدریــب

وتقــوم األســاس)،  خــط  (مســح  البرنامــج  فــي   واملشــارکة 

تنفیــذ مــن  االنتهــاء  بعــد  التمریــن  بــأداء  الثانیــة   املجموعــة 

املشروع (مسح َبعدي).ي

(Tele-rivet) 

 بینــت نتائــج التقییــم زیــادة درجــة تفــاؤل الخریــج املشــارك فــي 

 الحصول علی وظیفة دائمة بنسبة 4% والحصول أو تشیید مسکن

 شــخصي بنســبة %9 وشــراء ســیارة خاصــة بنســبة 12%، والزیــادة

 فــي نظرتهــم للطلــب علــی املهــارات التــي تتوفــر لدیهــم مــن

 قبل سوق العمل بنسبة %8.3% مقارنة بنتائج مسح خط األساس

 (قبــل املشــارکة فــي البرنامــج)، ولــم تظهــر أي نتائــج تفیــد

 بزیــادة درجــة تفــاؤل املشــارك فیمــا یتعلــق بنظرتــه إلــی تحســن

ــام والشــخصي خــالل الســنوات الخمــس  الوضــع االقتصــادي الع

 القادمــة. ولــم یظهــر التقییــم أیضــا أي زیــادة فــي تحســن قــدرات

 (فاعلیــة) الفــرد. فیمــا یخــص الثقــة باألفــراد والکیانــات، أظهــر

 التقییــم زیــادة ثقــة املشــارکین فــي املؤسســات الحکومیــة

نظــر وجهــة  یخــص  فیمــا  وکذلــك،  االجتماعیــة.   والتکوینــات 

 املشــارکین فــي درجــة التعــاون فــي مجتمعاتهــم هنــاك زیــادة

 في درجة إدراك املشارکین لوجود املجموعات.املهمشة،   ي

 املــال البشــري. ویعمــل البرنامــج علــی تقویــة وتنمیــة رأس

املال االجتماعي للمشارکین في املناطق املختلفة. ي
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 کمــا ازداد إدراکهــم بوجــود تعــاون فــي املجتمعــات املحیطــة ، 

 بهــم. لــم تظهــر زیــادة ذات معنویــة فــي إدراکهــم بوجــود تعــاون

ــي ــك بســبب مشــارکتهم ف ــون ذل ــد یک ــم. وق ــي مجتمعاته  ف

 تعزیــز وزیــادة درجــة التعــاون فــي املجتمعــات التــي عملــوا فیهــا،

 ممــا خلــق لدیهــم الشــعور واالنطبــاع بتدنــي درجــة التعــاون فــي

مجتمعاتهم مقارنة باملجتمعات التي عملوا فیها.ي
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(Common Pool Game) 

 أظهــر التقییــم زیــادة جوهریــة فــي درجــة الثقــة لــدى املشــارکین

 فــي النــاس عامــة، وخاصــة فــي النــاس األکثــر بعــدًا عــن الدائــرة

املدیریــة، القریــة،  (األســرة،  املشــارك  بالخریــج   املحیطــة 

 املحافظــة، البلــد ککل) وأیضــًا فــي جیــل الشــباب. وبالرغــم مــن

 تدنــي درجــات الثقــة وانخفاضهــا کلمــا اتســعت الدائــرة املحیطــة

 باملشــارك، إال أن النتائــج بینــت أن الزیــادة فــي درجــات الثقــة

جیــل فــي  وأیضــًا  الخریــج،  عــن  األبعــد  الحلقــات  فــي   ظهــرت 

بمعــدل عامــة  بالنــاس  الثقــة  درجــات  زادت  فقــد   الشــباب. 

 7%. وفیمــا یخــص الفئــات الخاصــة زادت درجــات الثقــة بنســبة %5

ــج، وبنســبة %11 ــة التــي ینتمــي إلیهــا الخری  بالنــاس فــي القری

 بالنــاس فــي القــرى الواقعــة فــي املدیریــة التــي ینتمــي إلیهــا

إلیهــا ینتمــي  التــي  املدیریــة  فــي  بالنــاس  و%13   الخریــج، 

ــد... ــج، و14% بالنــاس فــي املحافظــات املختلفــة فــي البل  الخری

ــاء واألجــداد). والفئــة  کمــا زادت بنســبة 3% بالجیــل القدیــم (اآلب

 الوحیــدة التــي انخفضــت فیهــا درجــة الثقــة بصــورة جوهریــة هــي

 أفراد العائلة (الذین درجة الثقة بهم أساسًا بلغت الحد.األقصی)،وقد

 یکــون ســبب ذلــك االنخفــاض مــا ُیعــَرف بظاهــرة "االنحــدار نحــو

 املتوسط". ي

 تم استخدام تمریـن االستثمار املتـــبادل

ــز ــی أســاس الحاف ــي، عل ــات االقتصــاد التجریب ــع وأدبی  مــن مراج

الشــرکاء مــن  زوج  بیــن  الثقــة  مســتویات  لقیــاس   النقــدي 

الخریجیــن علــی  أثــره  تقییــم  فــي  املشــارکین   (الخریجیــن 

تمکین النساء علی تقییم احتیاجاتهن - تعز الشباب) .عدد النقاط (قیمة املبلغ) التي یرغب کل شریك



ســیتم   لکلیهمــا  مشــترك  صنــدوق  فــي  اســتثماره   فــي 

یرغــب الــذي  املبلــغ  وحجــم  بالتســاوي،  بینهمــا   اقتســامه 

الصنــدوق یمثــل مســتویات  الشــریکان فــي اســتثماره فــي 

 الثقــة التــي دفعتهــم للتعــاون بینهمــا. وکل مشــارك یــؤدي هــذا

 التمریــن مــع شــریکه اآلخــر مرتیــن: مــرة مــع شــریك مــن نفــس

واملتشــابهة املتقاربــة  املحافظــات  مــن  (مجموعــة   الطبقــة 

 اقتصادیــًا واجتماعیــًا) والتــي ینتمــي إلیهــا "الشــریك القریــب"،

 ومــرة أخــرى مــع شــریك آخــر فــي طبقــة أخــرى "الشــریك البعیــد".

 ولقــد تــم اختیــار املشــارکین فــي کل زوج وترتیــب أداء التمریــن

 مــع کل شــریك (القریــب والبعیــد) بطریقــة املعاینــة العشــوائیة.

 ویعتمــد تحلیــل بیانــات نتائــج التمریــن علــی قیــاس الفــرق بیــن

 املبلــغ الــذي یســتثمره املشــارك مــع شــریکه القریــب واملبلــغ

 الــذي یســتثمره مــع شــریکه البعیــد. حیــث یســمی هــذا الفــرق

 الفرق.بمؤشــر."تفضیل الشــریك القریب" (مؤشــر تفضیل الشــریك

 القریــب هــو املبلــغ الــذي یرغــب املشــارك فــي اســتثماره مــع

  الشریك القریب – املبلغ الذي یرغب في استثماره مع الشریك البعید).

 تمکیــن املجتمعــات الریفیــة ســاهم فــي تقویــة ثقــة الخریجیــن

املشارکین بین املناطق (الطبقات) املختلفة.س
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 وأظهــر التقییــم لهــذا التمریــن ارتفــاع الثقــة بیــن املحافظــات

ــغ املســتثمرة ــة قیمــة املبال ــد مقارن ــًا. وعن ــدة جغرافی  املتباع

 للمشــارکین فــي التمریــن قبــل بــدء البرنامــج واملشــارکین فــي

 التمریــن بعــد البرنامــج، أنخفــض املؤشــر بقیمــة 180 ریــاًال، وهــذه

 النتیجــة متســقة مــع مؤشــر الثقــة الــذي تــم احتســابه مــن

 بیانات االستمارة الورقیة. وهذا دلیل واضح علی أن برنامج

 تقییم أثر برنامج النقد مقابل الغذاء علی األسر املعیشیة
املشارکة

 کان هــذا البرنامــج اســتئنافًا وامتــدادًا لنفــس البرنامــج الــذي بــدأ

 کبرنامج تجریبي في ینایر 2015 والهادف إلی خفض معدالت سوء

نســبة بلغــت  الحالــي  الصــراع  قبــل  األطفــال.  بیــن   التغذیــة 

 األطفال املصابین بالوهن ................ ممن تقل أعمارهم عن خمس

 سنوات 46.5%، ونسبة املصابین بالهزال ................بلغت 16.3% في

ــث ــًا، حی ــدل مرتفع ــدة کان املع ــي الحدی ــا ف ــة، بینم  الیمــن عام

 بلغ 26.2% (مسح صحة األم والطفل الدیمغرافي 2015). ویتضمن

ــم ــف التغــذوي. یغطــي التقیی ــب والتثقی  البرنامــج مکــون التدری

 الفترة ما بین مسح خط األساس في مارس 2015 (قبل بدء الصراع)

 ومســح املتابعــة فــي یولیــو 2017، حیــث توقــف البرنامــج مــدة

 تســعة أشــهر بســبب توقــف دعــم الجهــات املانحــة... إال أنــه

 استأنف نشاطه في الربع األخیر من عام 2016.ب

(stunted)

مشــروطة املشــارکة  لألســر  املالیــة  التحویــالت  أَنّ   وحیــث 

والتثقیــف التوعیــة  جلســات  املشــاِرکات  النســاء   بحضــور 

ــة ــال، ومعالج ــة لألطف ــة وضــع التغذی ــزام بمراقب  التغــذوي، وااللت

ــع أْن یکــون أثــر البرنامــج ناتجــًا  حــاالت ســوء التغذیــة... فمــن املتوَقّ

 عــن الزیــادة فــي دخــل األســرة، والتغیــرات فــي ســلوك النســاء

 املشــاِرکات املدفــوع برغبــة فــي زیــادة املعرفــة حــول التغذیــة

(wasting) 



 بلــغ عــدد املشــاریع التــي َتَواَصــَل تنفیُذهــا خــالل العــام نحــو 1000

 مشــروع بکلفــة تقدیریــة إجمالیــة تصــل إلــی حوالــي 231 ملیــون

 دوالر. ویتــم إســقاط هــذه املشــاریع علــی الخرائــط وعرضهــا فــي

تدخــالت نتائــج  تحدیــث  إلــی  باإلضافــة  "الداشــبورد"...   شاشــة 

 الصنــدوق، بحیــث تظهــر بحســب املنطقــة الجغرافیــة واملمــول...

 کمــا تظهــر فــي بعضهــا صــور عــن التدخــل، باإلضافــة إلــی بیــان

 "التغذیــة الراجعــة" مــن املســتفیدین مــن خــالل نظــام الشــکاوى

 أو القصص اإلنسانیة التي یتم عرضها.  ویتم.إبراز.الوضع.التمویلي

 الصحیــة وممارســات الصحــة العامــة. وقــد شــمل املســح جمــع

 بیانات عینة مکونة من 1,951 أســرة معیشــیة متواجدة في 129

قریة تقریبًا.ي

 املعیشــیة، وزیــادة اســتخدام اســتراتیجیات التعامــل مــع انعــدام

األمن الغذائي من قبل األسر املعیشیة موضوع الدراسة.س

 واألسر التي أفادت بانعدام األمن الغذائي زادت بنسبة 22% في

 الفتــرة مــا بیــن خــط األســاس واملتابعــة، حیــث ظهــر ذلــك فــي

 األســر التــي أفــادت بأنهــا تعتمــد علــی الخفــض مــن تنــاول أنــواع

التــي الغــذاء  کمیــات  مــن  وأیضــًا  لدیهــا،  املفضــل   الغــذاء 

  تستهلکها في کل وجبة.س

 وأظهــرت النتائــج اتجاهــًا موجبــًا ذا معنویــة بیــن خــط األســاس

 واملتابعــة فــي اســتهالك الوحــدات الحراریــة مــن أطعمــة الحبــوب.

 وبتثبیــت عامــل زیــادة عــدد برامــج توزیــع الغــذاء خــالل الفتــرة

 املذکــورة، أظهــر املســح زیــادة بمقــدار 152 وحــدة حراریــة للفــرد

 الواحــد یومیــا مــن اســتهالك الحبــوب خــالل الفتــرة التــي ارتفعــت

 فیها أسعار الحبوب املستوردة من الخارج بنسبة 23%. صاَحَب هذه

ــادة فــي اســتهالك الحبــوب انخفــاٌض فــي اســتهالك املــواد  الزی

 الغذائیــة املکملــة واملنتجــة محلیــًا (مثــل الخضــروات ومنتجــات

ــرًا فــي اإلنفــاق علــی ــج انخفاضــًا کبی ــان). کمــا بینــت النتائ  األلب

 املــواد الغذائیــة األساســیة (مثــل الســمك والفاصولیــا املعلبــة)

 بینمــا اســتهالك املــواد الغذائیــة املوســمیة (مثــل اللیمــون

 والرمــان والتمــور) کانــت مرتفعــة لکــون بیانــات مســح املتابعــة

 تــم جمعهــا فــي فصــل الصیــف (بینمــا مســح خــط األســاس تــم

تنفیذه في فصل الشتاء).   س
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 أثــر التغیــرات االقتصادیــة واالجتماعیة للفترة مارس 2015 – یولیو

2017 

 التقریــر یســلط الضــوء علــی التغیــرات فــي مســتوى املعیشــة

 لألسرة خالل الفترة ما بین مسح خط األساس (مارس 2015) ومسح

 املتابعــة (یولیــو 2017) حیــث الوضــع املعیشــي لکثیــر من األســر

 صار أســوأ مما کان علیه في مارس 2015 بســبب الصراع الحالي

ــذ ذاك ــزوح الســکان من ــة ون ــه مــن أزمــة اقتصادی ــب عن  ومــا ترت

مــن املحلیــة  املجتمعــات  وُحرمــت  اآلن،  وحتــی   التاریــخ 

 املســاعدات الخارجیــة، فنســبة األســر فــي املجتمعــات التــي

 أفــادت بوجــود برامــج أخــرى لتوزیــع الغــذاء فــي مناطقهــا أرتفــع

إلــی 61% فــي مســح 23% فــي مســح خــط األســاس   مــن 

ــذا فــإن التقییــم أعتمــد علــی "توفــر برامــج  املتابعــة البعــدي. ل

 توزیــع الغــذاء" فــي املجتمعــات کمتغیــر للســیطرة والضبــط عنــد

بیــن حدثــت  التــي  (التغیــرات  الزمنــي  االتجــاه  إلــی   النظــر 

ــد ــی مســتوى املعیشــة. وق ــر الصــراع عل ــاس أث ــن) لقی  الفترتی

فــي الغــذاء  توزیــع  برامــج  مســاهمة  املســح  نتائــج   بینــت 

ــن األســر ــي بی ــن الغذائ ــدام األم ــاع مســتویات انع ــة ارتف   مواجه

نتائج التقییم

(Time Trend) 



 الصحیــات فــي املجتمــع علــی األســر التــي لــم یتــم معالجتهــا أو

 وجــود حمــالت غیــر رســمیة لیــس لهــا عالقــة ببرنامــج النقــد

مقابل الغذاء.س

 بالنظــر إلــی ممارســات التغذیــة لألطفــال والرضــع، لوحــظ حــدوث

وهــذا الیــوم،  فــي  التغذیــة  مــرات  عــدد  فــي  کبیــر   انخفــاض 

بالحلیــب ألطفالهــا  األم  تغذیــة  مــرات  عــدد  فــي   االنخفــاض 

 الطبیعــي صاحبــه انخفــاض بنســبة 17% مــن النســاء الالتــي أفدن

 بوجود صعوبة في إدرار حلیب طبیعي کاٍف، وزیادة بنســبة %15

في تغذیة األطفال بالحلیب الصناعي.  ي
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الورقیــة)  (االســتمارة  التقلیــدي  املســَح  التقییــُم   أســتخدَم 

 واملنهجیــة التجریبیــة االبتکاریــة (تمریــن االســتثمار املتبــادل)

 حیــث أعتمــد التقییــم علــی مقارنــة نتائــج املســح املیدانــي

 للفتــرة قبــل وبعــد التنفیــذ علــی مســتوى املشــارك الواحــد

کل املســح  وشــمل  الواحــد.  املشــروع  مســتوى   وعلــی 

 الخریجیــن املشــارکین فــي روافــد حتــی شــهر أغســطس عــام

 2018 (1184 خریجــًا). وقــد تضمــن التقییــم مکونیــن أساســین: (1)

 اســتمارة ورقیــة ُجمعــت بیاناتهــا مــن ِقبــل الخریــج نفســه (لــکل

تمریــن  (2) التمکیــن)؛  مشــاریع  فــي  الشــباب   املشــارکین 

الثقــة درجــة  قیــاس  إلــی  یهــدف  الــذي  املتبــادل   االســتثمار 

الهاتــف رســائل  اســتخدام  بواســطة  الخریجیــن  بیــن   والتعــاون 

   النقال، وعبر وسیط إلرسال واستقبال الرسائل (وحدة.املراقبة

النتائــج علــی  التغذیــة  لتدخــالت  إیجابیــًا  أثــرًا  النتائــج   أظهــرت 

 الوســیطة الخاصــة کزیــادة اإلنفــاق علــی الغــذاء. وبصــورة عامــة،

تــم الذیــن  األطفــال  معــدالت  مــن  خفــض  البرنامــج   فــإن 

ــة شــدید أو متوســط وعمــل ــدالت ســوء تغذی  تشــخیصهم بمع

 علــی زیــادة املؤشــرات االنتروبمتریــة لوضــع التغذیــة للطفــل

 فــي الفئــة األفقــر (ُقســمت األســر إلــی فئــات بحســب توفــر

ــل العاملــي). بالنســبة  أصــول األســرة وغیرهــا باســتخدام التحلی

علــی واضحــا  إیجابیــا  أثــرا  النتائــج  أظهــرت  الغــذاء   الســتهالك 

ــی مؤشــر ــوب وعل ــر الحب  قیاســات اســتهالك األطعمــة مــن غی

 تعــدد األصنــاف الغذائیــة لألســرة املعیشــیة وأیضــا علــی الخفــض

یظهــر ولــم  الغــذاء.  نقــص  مــع  التعامــل  اســتراتیجیات   فــي 

 املســح أي أثــر إیجابــي علــی اســتهالك الحبــوب وقــد یکــون ذلــك

 بســبب تغیــر عامــل زمــن کمــا تــم ذکــره فــي الســابق الــذي دفــع

 األســر املعیشــیة إلــی األطعمــة األکثــر ســعرا وذات القیمــة

 الغذائیــة املرتفعــة مــع مراعــاة إعطــاء أولویــة للمحافظــة علــی

نتائــج بینــت  املطلوبــة.   الحراریــة  الســعرات  علــی   الحصــول 

النقدیــة علــی التحویــالت  إیجابیــة متزایــدة ألثــر  آثــار   املســح 

فــي بمــا  والفیتامینــات  بالبروتیــن  الغنیــة  الغذائیــة   املــواد 

نتائج التقییم

تــم واألطفــال  واألمهــات  لألســر  الغذائــي  األمــن   مؤشــرات 

 احتســابها وفقــا لدلیــل منظمــة الغــذاء والزراعــة (الفــاو) بالرغــم

 مــن انخفــاض مؤشــر تعــدد الغــذاء لألســرة عامــة بدرجــة صغیــرة،

ــألم والطفــل کان ملحوظــا ــذاء ل  إال أن انخفــاض مؤشــر تعــدد الغ

 فــي الفتــرة مــا بیــن مســح خــط األســاس واملتابعــة، حیــث

 کانــت النســاء تســتهلك وحــدة أو عــدد أقــل مــن مجموعــات

األطفــال یســتهلك  بینمــا  الیــوم  فــي  (األطعمــة)   الغــذاء 

الیــوم فــي  أقــل  مجموعــة   1.5-1 بیــن  مــا  شــهرًا)   23-6) 

  الواحد.س

ــرة، زادت ــذاء" خــالل الفت ــع الغ ــدد برامــج توزی ــت عامــل "ع  وبتثبی

 نســبة األطفــال الذیــن تــم تشــخیصهم باإلصابــة بســوء التغذیــة

 بنسبة 13%، والذي یمکن إیعازه إلی التشخیص غیر الکافي وتدهور

 األوضــاع.  إَنّ التغیــرات خــالل الفتــرة العامــة لهــا أثــر إیجابــي علــی

 تحســن الصحــة العامــة مــا بیــن خــط األســاس واملتابعــة، وخاصــة

 فیمــا یتعلــق بمعالجــة املیــاه لألطفــال أقــل مــن 24 شــهرًا.

(spillover) وقد یکون ذلك األثر غیـر مبـاشر............>>.. من قبل املثــقـفـات



ــر واضــح للبرنامــج علــی مقاییــس  کمــا بینــت نتائــج التقییــم أث

 التعــداد الغذائــي لألســرة واألطفــال (6-23 شــهر) واألمهــات أیــام

 الجمــع. ولــم یجــد التقییــم أي آثــار إیجابیــة بالنســبة لألســئلة

ــا ــا وجدن ــة (غیــر املوضوعیــة) عــن األمــن الغذائــي مــع أنن  الفردی

 بــأن التحویــالت النقدیــة للبرنامــج ســاعدت وبمعنویــة کبیــرة فــي

ذهبهــا باعــت  التــي  املعیشــیة  األســر  نســب   انخفــاض 

 ومجوهراتهــا بیــن األســر فــي الفئــة الغنیــة (األولــی)، أو تلــك

 األســر التــي اقترضــت مــن األصدقــاء واألقــارب لتغطیــة نقــص

الطعام بین األسر في الفئة األکثر فقرا (األولی).س

 ذلــك اإلنفــاق علــی اللبــن الطــازج والبطاطــس والطماطــم  

اإلیجابیــة اآلثــار   والجــزر والتفــاح والتمــر والرمــان واملشــمش. 

 علــی اســتهالك املــواد الغذائیــة مــن غیــر الحبــوب ظهــرت بصــورة

 واضحــة وقویــة بیــن أســر الفئــة األکثــر فقــرا (الثالثــة) املشــارکة

في البرنامج. م
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ــدا مــن العمــل مــن قبــل البرنامــج لتکثیفهــا وحــث  تتطلــب مزی

املثقفات علی الترکیز علیها أثناء الجلسات.س

 أثــر البرنامــج مــن خــالل جلســات التوعیــة والتثقیــف التغــذوي

 علــی معرفــة النســاء املشــارکات فــي البرنامــج باملوضوعــات

 الخاصــة بالتغذیــة والرضاعــة. أظهــرت النتائــج أثــر إیجابــي علــی

بمــرض إصابتهــم  عنــد  األطفــال  تغذیــة  بطریقــة  األم   معرفــة 

 والوقــت األمثــل للبــدء برضاعــة الطفــل. ولکــن بالنســبة لتوضیــح

الــدم بفقــر  اإلصابــة  لتجنــب  بالحدیــد  الغنیــة  األغذیــة   أهمیــة 

والتوقیــت الخالصــة  الطبیعیــة  الرضاعــة  وأهمیــة   (األنیمیــا) 

ــا اسرة نازحة تتناول وجبة بسیطة - عدن املناســب إلعطــاء الطفــل أطعمــة مکملــة، مثــل هــذه القضای



ــن ــم بناتهــن بی ــق بتعلی ــا یتعل ــات النســاء فیم ــات وتوقع  تطلع

املستجیبات الالتي لدیهن بنات.س

أثــر للبرنامــج  فــإن  وباملثــل  کان  النســاء  لتمکیــن   بالنســبة 

 جوهــري علــی مقیــاس قــدرة املــرأة علــی التحــرك بحریــة حیــث

 أظهر التقییم زیادة بمقدار 16-24 نقطة مئویة في نسبة النساء

املراکــز إلــی  املرضــی  بأطفالهــن  الذهــاب  اســتطعن   الالتــي 

 الصحیــة مقارنــة باملتوســط العــام (66%) لــکل النســاء فــي عینة

  املسح. باإلضافة إلی وجود أثر إیجابي ذات معنویة علی

فــي فعلیــة  تغیــرات  علــی  أدلــة  النتائــج  أظهــرت   کمــا 

 املمارســات تماشــیا مــع زیــادة املعرفــة بالوقــت األمثــل للبــدء

ــادة واضحــة مــا بیــن 12-15 نقطــة ــاك زی  بالرضاعــة الطبیعیــة، هن

 مئویــة فــي احتمــال بــدء رضاعــة الطفــل خــالل الســاعة األولــی

 بعد الوالدة باملقارنة مع متوسط قدره 71%. کما أظهرت النتائج

 زیــاد بنســبة تتــراوح 10-15 نقطــة مئویــة (مقارنة بـــمتوسط %18)

 علــی احتمــال الرضاعــة الطبیعیــة الخالصــة. فــي األخیــر وکمــا

األســرة ملیــاه احتمــال معالجــة  زیــادة فــي  أن هنــاك   لوحــظ 

 الشرب للبالغین تتراوح بمقدار-17 نقطة مئویة، واحتمال معالجة

میاه الشرب لألطفال ما دون العامین (7-10) نقطة مئویة.  س

ــي  زادت نســبة اســتراتیجیات التعامــل مــع انعــدام األمــن الغذائ

بالشــراء واملتمثلــة  املعیشــیة  األســر  علیهــا  تعتمــد   التــي 

 باآلجــل مــن البقــاالت (59% مــن إجمالي عینة الضبــط) واالقتراض

 مــن األصدقــاء واملعــارف (48%). وفــي نفــس الوقــت زادت نســبة

 األسر التي باعت أصولها الحیوانیة بنسبة 29% في عینة املقارنة

 و13% مــن األســر أفــادت بزیــادة عمــل الرجــال فــي األســرة و%19

 أفادت ببیع الذهب واملجوهرات.  س
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األطفــال بتغذیــة  الخاصــة  النهائیــة  النتیجــة  فــإن  األخیــر   فــي 

 أظهــرت أثــرا إیجابیــا للبرنامــج فــي الخفــض مــن عــدد األطفــال

 الذین تم تشخیصهم بسوء تغذیة بمقدار 7-10 نقطة مئویة. وباملثل

 فــإن البرنامــج قلــل مــن نســبة األطفــال الذیــن تــم تشــخیصهم

 بسوء تغذیة شدید واملصابین بسوء تغذیة حاد بدرجة 5-9 نقطة

فــي تشــخیصهم  تــم  الذیــن  األطفــال  کل  بیــن  مــن   مئویــة 

فــإن االنتروبمتریــة،  للقیاســات  بالنســبة  الصحیــة.   املرافــق 

ــل ــوزن والطــول مقاب ــادة ال ــا فــي زی ــرا واضح ــه أث  البرنامــج کان ل

 العمــر بمقــدار 0.24 -0.35 املقیــاس العیــاري للطــول مقابل العمر

 ...........وبمقــدار 0.30 – 0.35 مقیــاس عیــاري للــوزن مقابــل الطــول

(WHZ).س
(HAZ) 

 نفــذ املســح الخــاص بتقییــم الوضــع التشــغیلي للمشــاریع 

 خــالل الفتــرة 9 دیســمبر 2018 إلــی 15 ینایــر 2019 حیــث کان عــدد

 الباحثیــن املیدانیــن (االستشــاریین) 32 استشــاري حــددت لهــم

ــاط ــرة کان بســبب تأخــر بعــض ضب ــام عمــل وطــول الفت  عشــر أی

ــد ــي التعاق ــدة) ف ــز والحدی ــروع (تع ــي الف ــم ف ــة والتقیی  املراقب

مع الباحثین.     س

 أعتمــد التقییــم علــی أســاس الدراســة الکمیــة مــن خــالل مســح 

 میداني لعینة من املشاریع (108) واألسر املعیشیة (1296) تم

   تقییم الوضع التشغیلي للمشاریع لعام 2018



ــم ــب مــن القائ ــة أســئلة تطل ــوي اســتمارة املشــروع علــی ثالث  تحت

 علــی املشــروع مــن تقییــم جــودة األعمــال املنفــذة فــي املشــروع

 وأداة لجنــة إدارة تنفیــذ املشــروع بشــکل عــام وأداء اللجنــة فیمــا

 یتعلــق بصیانــة املشــروع. وتدرجــت اإلجابــات مــن ممتــاز إلــی ضعیــف.

 کمــا أظهــرت نتائــج املســح أن مــن إجمالــي 89 مشــروعًا منجــزًا، %80

 تم تقییمها بجودة أعمال ممتازة. ومن إجمالي 99 مشروعًا (منجز أو

 تحــت التنفیــذ)، تبیــن أَنّ فــي 91% تــراوح أداء لجنــة املشــاریع فیهــا من

جید إلی ممتاز.             س

فیما یخص إجابات األسر املعیشیة، اتسقت إجابات األسر  املعیشیة

 اختیارهــا مــن مجتمــع قوامــه 643 مشــروع. ویشــمل مجتمــع  

 التقییــم علــی املشــاریع املنجــزة والتــي نســبة إنجازهــا ال یقــل

 عــن 70% فــي إطــار برنامــج االســتجابة الطارئــة لقطاعــات املیــاه

 والطــرق والنقــد مقابــل العمــل خــالل الفتــرة 2015-2018. لتنفیــذ

 التقییــم تــم اســتخدام العینــة العنقودیــة الطبقیــة بمرحلتیــن

ــار ــم اختی ــث یت ــة مســتقلة بحی ــرع طبق ــار کل ف ــم اعتب ــث ت  حی

 املشــاریع منهــا بصــورة منفصلــة. فــي املرحلــة األولــی تــم

 اختیــار 12 مشــروعًا مــن کل فــرع، بینمــا فــي املرحلــة الثانیــة تــم

 سحب عینة مکونة من 12 أسرة معیشیة من کل مشروع مختار

بأسلوب السیر العشوائي.  س

ــفذت عملیــة جمــع البیانــات فــي املیــدان باســتخدام األجهــزة  نـُ

 الذکیــة (الهاتــف النقــال) حیــث ُصممــت اســتمارتان إلکترونیتــان

 بواسطة نظام أونا...................)...، االستمارة األولی لجمع بیانات عن

فــرد (أي  الرئیســي  بالبیــان  اُملدلــي  قبــل  مــن   املشــاریع 

 مســئول فــي املرفــق الــذي تدخــل فیــه املشــروع) واالســتمارة

 الثانیــة مخصصــة لجمــع بیانــات عــن األســر املعیشــیة. وتضمنــت

 األســئلة موضوعــات املشــارکة املجتمعیــة وأراء املســتفیدین

ــذ واالســتفادة ــودة األعمــال املنف ــاج للمشــروع وج  فــي االحتی

 مــن األصــول األساســیة املشــیدة مــن قبــل مشــروع الصنــدوق

 ومــن أجــور العمــل کمــا تضمنــت اســتطالع أراء املســتفیدین

 حــول آلیــات تنفیــذ أعمــال املشــروع واألجــور فیمــا یخــص النقــد

ــث روعــي اشــتراك بعــض األســئلة فــي کل ــل العمــل. حی  مقاب

النتائــج. اتســاق  مــن  التحقــق  أجــل  مــن  االســتمارتین        مــن 
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 ویجــري اآلن تحلیــل بیانــات املســح واســتخالص النتائــج األولیــة.

وملخص النتائج التي تم التوصل إلیها حتی اآلن هي کالتالي:س

املشارکة املجتمعیة

(ONA-ODK)

زیــارة کل تــم  القائمیــن علــی املشــاریع، فقــد  إفــادات   بحســب 

 املناطق تقریبًا (107 من أصل 108 مشاریع)، وبأن 99% من املجتمعات

 شــارکت في املناقشــات (شــارکت النســاء في حوالي 88% منها)،

 ونســبة %89 لــم تحــدث فیهــا خالفــات أثنــاء التنفیذ، وتقریبــًا 98% لم

 تفــد بوجــود أي ضــرر بیئــي مــن تنفیــذ املشــروع. وفیمــا یخــص

 وجود آلیة الستقبال الشکاوى من األهالي، أفاد حوالي 85% بوجود هذه

 اآللیة في املشاریع التي توجد لدیها. وأفاد 35% من القائمین علی

 املشــاریع بــأن هنــاك علــی األقــل أســرة معیشــیة تقدمــت بشــکوى

 مــن هــذه املشــاریع. وقــد أفــاد القائمــون علــی املشــاریع بتجــاوب

الصندوق االجتماعي مع حوالي 72% منها. س



 مــع إجابــات القائمیــن علــی املشــاریع أعاله، فمن إجمالي 1295 أســرة

 معیشــیة، معظــم األســر أفــادت بمعرفتهــا أن الصنــدوق االجتماعــي

 للتنمیة هو من نفذ املشروع حیث بلغت النسبة 92% تقریبا ونسبة

 األســر التــي شــارکت فــي مناقشــات تحدیــد احتیاجــات املجتمــع

 بلغــت 91%. وفیمــا یتعلــق بالســؤال ما إذا کان فریــق الزیارة املیدانیة

أو رجــال فقــط والســؤال عــن مشــارکة  یتکــون مــن رجــال ونســاء 

 النســاء فــي األســرة املعیشــیة اتســقت إجابــات الســؤالین حیــث بلــغ

ــي أفــادت بمشــارکة النســاء فــي هــذه املشــاریع  معــدل األســر الت

ــد ــت فــي مشــاریع النق ــی نســبة مشــارکة للنســاء کان  (79%) وأدن

 مقابل العمل مکون املیاه حیث بلغت النسبة 70%. وأثناء مناقشات

علــی بموافقتهــا  تقریبــا  األســر  معظــم  أفــادت  االحتیــاج   تحدیــد 

 املشــروع الحالــي (93%). بینمــا بلغــت نســبة األســر التــي أفــادت بــأن

 املجتمــع یحتــاج إلــی املشــروع الحالي 95%. وفي کل املشــاریع أفاد

ــع. ــاج للمجتم ــل احتی ــأن املشــروع یمث ــی املشــروع ب  القائمــون عل

 بالنسبة لتقییم جودة أعمال املشروع من قبل األسرة 84% من األسر

جــودة قیمــت  و%14  بممتــاز  األعمــال  جــودة  قیمــت   املعیشــیة 

 أعمال املشروع بجید.س
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االستفادة من املشروع (البنیة التحتیة)س

 تضمنــت اســتمارة املشــروع أســئلة عــن عــدد القــرى واألســر التــي

 یغطیهــا املشــروع وأســئلة عــن وضــع املشــروع املیدانــي (منجــز

 أو تحــت التنفیــذ) وعــن الحالــة التشــغیلیة (یعمــل بــکل طاقتــه،

عــن وکــذا  منــه،  املجتمــع  أعضــاء  واســتفادة  جزئیــا)   یعمــل 

إذا کان املشــروع قــد إلــی مــا  باإلضافــة   االســتفادة املشــروع 

 بلــغ متوســط عــدد القــرى املســتفیدة مــن املشــروع حوالــي ثــالث 

 قرى تقریبا بواقع 218 أسرة معیشیة.  تغطي مشاریع الطرق أکبر

 نطــاق لالســتفادة مــن حیــث عــدد القــرى املســتفیدة. حیــث بلــغ

أســرة  (433) وبواقــع  قــرى  القــرى فیهــا خمــس  عــدد   متوســط 

معیشیة. س

 تعــرض املشــروع أو أحــد مکوناتــه إلــی أي ضــرر بســبب الســیول

واألمطار الشدیدة أو أي أضرار أخرى تعیق االستفادة منه.   س

أســرة معیشــیة  1294 إجمالــي  مــن  أن  التقییــم  نتائــج   أظهــرت 

ــذ) 92% أفــادت بأنهــا تســتفید مــن  (مشــاریع منجــزة وتحــت التنفی

املنجــزة املشــاریع  وعــدد  املنجــزة  للمشــاریع  التحتیــة   البنیــة 

 میدانیا 89 مشروع منها 85 مشروع یعمل بکامل طاقته وأربعة



 مشــاریع تعمــل بصــورة جزئیــة. وبلــغ عــدد املشــاریع تحــت التنفیــذ 

 19 مشــروع منهــا 13 مشــروع یعمــل بکامــل طاقتــه وســتة مشــاریع

 تعمل بشکل جزئي. س

 حســب إفــادة املدلــي بالبیــان الرئیســي بلغــت نســبة املشــاریع

التي یستفید منها املجتمع حوالي 99% مجتمع. وحسب إفادة األسر

 املعیشــیة بلغــت نســبة األســر املعیشــیة التــي تســتفید مــن 

 املشــروع حوالــي 94%، بینمــا بلغــت نســبة األســر التــي شــارکت في

تنفیذ األعمال (کثیفة العمالة) بلغت حوالي 84%. ش
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عدد املشاریع املنجزة 89 مشروعًا، وعدد األسر 1067

رسم بیاني 3.1: نسب املجتمعات واألسر املستفیدة من البنیة التحتیة واألسر املشارکة في األعمال



أنشطة االتصال

اســتقراء خــالل  مــن  تدخالتــه  أثــر  تتبــع  فــي  الصنــدوق   اســتمر 

مــدى ومعرفــة  املســتهدفة  املحلیــة  املجتمعــات   انطباعــات 

 اســتفادتها مــن تدخــالت الصنــدوق، وإعــداد العدیــد مــن دراســات الحالــة

القــرار متخــذي  علــی  لعرضهــا  للمشــاریع  والفیلمیــة   النصیــة 

 واملمولیــن. کمــا تــم أیضــًا إنتــاج ونشــر مــواد اتصالیــة تفاعلیــة بوتیــرة

 نشــطة عبــر موقــع الصنــدوق اإللکترونــي بنســختیه وعلــی صفحــات

خــالل مــن  الجمهــور  مــع  والتواصــل  االجتماعــي  التواصــل   وســائل 

التفاعــالت مــن  زاد  الــذي  األمــر  االجتماعــي  االتصــال   شــبکات 

اإللکترونیة املتنوعة والتغذیات الراجعة.س

 ویســعی الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة إلــی مشــارکة أعمــق مــع

ــة تهــدف ــة میدانی ــارات اتصالی ــالل زی ــن مــن خ  املســتفیدین املتأثری

 إلــی رصــد مــدى رضاهــم، وتمکینهــم مــن توصیــل أصواتهــم فیمــا

 یتعلــق بتأثیــر آثــار الحــرب والفقــر وأثــر االســتجابة. ولهــذا الغــرض، قــام

 فریــق االتصــال بزیــارات إلــی 39 مشــروًعا فــي 11 محافظــة (بمــا

 فــي ذلــك 25 موقًعــا ریفًیــا و4 مخیمــات للمهجریــن داخلًیــا) خــالل عــام

والطــرق العمــل  للنقــد مقابــل  الزیــارات مشــاریَع   2018. وشــملت 

 واملیــاه والبیئــة والتــراث الثقافــي والتدریــب والدعــم املؤسســي

الحتیاجــات خاصــا  اهتمامــا  الزیــارات  هــذه  أولــت  وقــد   والزراعــة. 

 املجموعــات األکثــر ضعفــا بالنظــر إلــی طبقاتهــا املختلفــة مــن نقــاط

 الضعــف واســتراتیجیات التکیــف، وفهــم کیــف تلجــأ هــذه املجموعــات

للتکیف عندما کانت تفتقر إلی الدعم الطارئ للصندوق.س

باستثناء جمیع املواقع التي زارها النازحون، قال املستفیدون، في
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مــن بالعدیــد  مقابلتهــم  تمــت  الذیــن  املســتفیدون   یتمتــع 

جمیــع واتفقــت  الصنــدوق.  اســتجابة  حــول  الجیــدة   االنطباعــات 

 النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن علــی أن أنــواع العمــل التــي یقمــن

 بهــا وأوقــات العمــل کانــت مالئمــة لهــن. وقالــت جمیــع مــن أجریــت

 معهــم املقابــالت إن اســتجابة النقــد مقابــل العمــل کان أفضــل

 طریــق للمســاعدة ألنهــم یســتخدمون کًال مــن النقــد والخدمــات

 لتحســین معیشــتهم، فهــو یضمــن اســتهداف أفقــر النــاس ویحافــظ

ال إنهــم  املدعومیــن  النازحیــن  معظــم  وقــال  کرامتهــم.   علــی 

إنشــائها، فــي  التــي عملــوا  املرافــق  مــن معظــم   یســتفیدون 

 لکنهــم یحبــون عمــل الصنــدوق، ألن العمــل یبقیهــم مشــغولین

ــوط ــن الضغ ــد م ــة ویح ــات املضیف ــع املجتمع ــات م ــع الصراع  ویمن

النفسیة

 کمــا قــال جمیــع املســتفیدین مــن التحویــالت إنهــم صرفــوا معظــم

 األجــر علــی االحتیاجــات الغذائیــة األساســیة والــدواء املنقــذ للحیــاة.

ــالت إنهــم ــن أجریــت معهــم مقاب ــد مــن األشــخاص الذی  وقــال العدی

 یشــعرون بقیمــة فرصــة أجــور العمــل، لــذا فقــد قامــوا بتأجیــل بعــض

س

ــت ــدوق کان ــة املدعومــة، إن اســتجابة الصن ــع الریفی ــع املواق  جمی

ــع ــة مواق ــاء الصــراع (باســتثناء ثالث ــوه أثن ــذي تلق ــد ال ــم الوحی  الدع

 فــي املعافــر بتعــز والســوم بحضرمــوت ووضــرة بحجــة). کثیــر مــن

 النــاس فــي املناطــق املتضــررة مــن تعــز قالــوا إنهــم یتلقــون

 الدعــم فقــط مــن الصنــدوق االجتماعــي للتنمیــة بعــد انقطــاع

 اإلغاثــة عنهــم قبــل أربعــة أشــهر مــن اســتجابة الصنــدوق، رغــم أن

تعز تستضیف معظم جبهات الصراع.س

و یکتسبون.منها.مهارات.عمل جدیدة.ي 



رصف شوارع ومصارف میاه بمدینة القطن - حضرموت

للدخــل، املــدرة  األصــول  لشــراء  األجــور  واســتثمروا   أولویاتهــم 

ال قــد  بأنهــم  اعتقــدوا  حیــث  الخیاطــة،  وآالت  ماشــیة   ومعظمهــا 

 یتلقــون مبالــغ نقدیــة مــن الجهــات الفاعلــة األخــرى. وتمکــن اآلخــرون

من بناء مرافق منزلیة إضافیة باستخدام مهاراتهم التي اکتسبوها.س

تعلیقــات علــی  الضــوء  أیضــًا  االتصالیــة  الزیــارات  ســلطت   کمــا 

الصنــدوق ومارســها تعلمهــا  التــي  الــدروس  علــی   للمســتفیدین 

 خــالل عــام 2018 عبــر مشــاریع خاصــة، بمــا فیهــا تدخــالت بنــاء القــدرات

اســتثمار علــی  تســاعدهم  التــي  املهــارات  مــن   للمســتفیدین 

ــل، وتشــجیع مشــارکة املــرأة ــي األنشــطة املــدرة للدخ ــم ف  أجوره

الطــوب النازحیــن داخلیــًا فــي صناعــة  العمــل والتعاقــد مــع   فــي 

 اإلســمنتي یدویــًا أو زراعــة الشــتالت کوســیلة لالســتمرار فــي کســب

قــام مســتفیدون، وخاصــة وقــد  اکتمــال املشــروع.  بعــد   العیــش 

 النازحــون والعالقــون فــي مناطــق الصــراع، بتقدیــر تدخــالت إنشــاء

الغذائیــة ملمیزاتهــا  کبیــر  بشــکل  املنزلیــة  الخضــروات   حدائــق 

والنقدیة والحمائیة.س

التقریر السنوي 2018
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وضع املصادر التمویلیة

 وصــل عــدد مصــادر التمویــل النافــذة حتــی نهایــة دیســمبر 2018 إلــی 18 اتفاقیــة تمویــل بلغــت قیمتهــا اإلجمالیة مــا یعادل 454

 ملیــون دوالر. وقــد تــم اســتالم %67 مــن إجمالــي مبالــغ التمویــل، وتبقــی %33 عنــد املمولیــن، وســیتم ســحبها خــالل الفتــرة

القادمة بحسب فترات السحب املحددة في االتفاقیات.س

 ویمــول هــذه االتفاقیــات تســعة ممولیــن، منهــم برنامــج األمــم

 املتحدة اإلنمائي (بنسبة 44%)، ومجموعة من املمولین اآلخرین

 (منهــم البنــك الدولــي، والوکالــة األمریکیــة للتنمیــة، واملعونــة

 األوروبیة، والسعودیة واإلمارات). ویدعم 20% من إجمالي التمویالت

 قــرض الصنــدوق العربــي لإلنمــاء، و%11 الحکومــة األملانیــة، و%8

 البنــك اإلســالمي للتنمیــة، و4% منظمة األغذیــة والزراعة (الفاو)

الحکومــة مــن  مقدمــة  و%1  الدولــي،  البنــك  مــن   مقدمــة 

 الهولندیــة، باإلضافــة إلــی 0.1% مقــدم من برنامــج األمم املتحدة

للمرأة.ي

 خــالل العــام 2018، ُوقعــت ســبع اتفاقیــات قیمتهــا اإلجمالیــة

ــوام ــالل األع ــرر اســتخدامها خ ــون دوالر، مــن املق ــادل 85 ملی  تع

 2018-2021. وتتضمــن هــذه املصــادر منحــة الحکومــة البریطانیــة

ــم ــة لبرنامــج التعلی ــون دوالر، والحکومــة األملانی ــغ 44 ملی  بمبل

واملیاه والبیئة بمبلغ 32 ملیون یورو (یعادل 37 ملیون دوالر)،ب

 مصادر التمویل الجدیدة

 وکذلــك منحــة األمــم املتحــدة للمیــاه والبیئــة بمبلــغ 2.5 ملیون

 دوالر، باإلضافــة إلــی تمویــل بـــ420 ألــف دوالر مــن برنامــج األمــم

م مــن  املتحــدة للمــرأة، وکذلــك تمویــل بـــ80 ألــف دوالر مقــَدّ

الیونسکو.ي
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یوضح الجدول التالي التمویالت املستلمة خالل الفترة ینایر – دیسمبر 2018

التمویالت املستلمة خالل العام
 خــالل العــام 2018، اســتلم الصنــدوق االجتماعــي تمویــالت بمــا یعــادل 156 ملیــون دوالر مــن 19 اتفاقیــة تمویل. الجدیــر بالذکر أن

 قــرض الصنــدوق العربــي لإلنمــاء اســتأنف تمویلــه للمســاهمة فــي تمویــل املرحلــة الرابعــة، والــذي توقــف بتوقــف الحکومــة

الیمنیة عن سداد القروض (کما هو موضح أدناه).س
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املمول

الحکومة الهولندیة
3,947,3683,749,968451,012املنحة الهولندیة لدعم تعلیم الفتاة ومحو األمیة رقم: س

3,000,0002,063,2772,063,277

11,260,0006,718,3101,617,597

25,000,00018,392,5403,367,401

11,219,29511,219,295870,977

6,291,142500,000500,000

5,400,0004,760,0463,893,190

5,400,0005,624,7734,757,917

25,748,5031,146,8311,146,831

املنحة الهولندیة ملشروع املیاه والصرف الصحي للمجتمعات املصابة بالکولیرا

قرض ومنحة البنك اإلسالمي ملشروع املعرفة القرائیة واملهنیة ملکافحة الفقر

قرض البنك اإلسالمي لتوظیف الشباب

منحة الحکومة األملانیة /......... للتعلیم في الریف

279 65 2013منحة بنك التنمیة األملاني لبرنامج األشغال کثیفة العمالة-رقم:س

KFW

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... لبرنامج املیاه والصرف الصحي

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... رقم:س

 البنك االسالمي
للتنمیة

الحکومة األملانیة

االتفاقیة

املعادل بالدوالر

  املسحوب من املمولقیمة االتفاقیة
 ( تراکمیاً )ب

  املسحوب من املمول
 ( عام 2018)ب

لبرنامج األشغال کثیفة العمالة577 67 2015

منحة الحکومة األملانیة /......... رقم:س
کثیفة العمالة

KFW2014 41 005لتعزیز الصمود عبر برنامج األشغال 

SAA0118554/26489
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الیونسکو
 منحة الیونسکو ملشروع حمایة املوروث الثقافي والتنوع في حاالت الطوارئ من

80,00053,63953,639أجل االستقرار والسلم

2,168,1831,959,404319,046

2,500,0002,500,0002,500,000

17,894,5966,479,7415,602,841

9,099,7199,099,7205,859,762

170,400,000133,438,95499,235,892

19,513,3053,948,9003,948,900

420,000247,008247,008

463,558,577318,629,500155,864,779

منحة >>>>>>>>>لتعزیز تکیف وصمود املجتمعات الریفیة في الیمن

منحة برنامج األمم املتحدة ملشروع االستجابة الطارئة لقطاع املیاه والبیئة

منحة هیئة األمم املتحدة للمرأة ملشروع حمایة املرأة وتمکینها في ظل األزمات

اإلجمالي

 برنامج األمم املتحدة
 اإلنمائي

UNDP

UNDP

الحکومة البریطانیة

 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذیة والزراعة............ ملشروع تعزیز اإلنتاجیة
الزراعیة في الیمن

الحکومة البریطانیة

االتفاقیة

املعادل بالدوالر

  املسحوب من املمولقیمة االتفاقیة
 ( تراکمیاً )ب

  املسحوب من املمول
 ( عام 2018)ب

 املعونة اإلنسانیة لالتحاد األوروبي بالشراکة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
للحمایة االجتماعیة

املنحة الطارئة املقدمة من الوکالة األمریکیة للتنمیة عبر برنامج األمم املتحدة

منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة عن طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

(FAO) 

44,216,46614,389,38814,389,388 منحة الحکومة البریطانیة للحمایة االجتماعیة - املرحلة األولی الحکومة البریطانیة



الجدول التالي یوضح االتفاقیات املغلقة خالل العام 2018

االتفاقیات املغلقة خالل العام
 خــالل العــام 2018، تــم إغــالق خمــس اتفاقیــات، باإلضافــة إلــی اســتکمال ســحب کافــة مبالــغ التمویــل مــن منحــة الحکومــة

ــز الصمــود عبــر برنامــج األشــغال کثیفــة العمالــة لیتــم اســتکمال وإغــالق املشــاریع (کمــا هــو موضــح فــي  األملانیــة لتعزی

الجدول أدناه):س
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یورو16,585مغلقمنحة صندوق األمیر کالوس لصالح دعم دار املخطوطات زبیدصندوق األمیر کالوس

یورو10,000,000مغلق

 تم استالم کامل مبلغ االتفاقیة
وجاري استکمال املشاریع

 تم استالم کامل مبلغ االتفاقیة
وجاري استکمال املشاریع

یورو5,000,000

جنیه إسترلیني108,400,000مغلق

مغلق

مغلق

مغلق

دوالر3,947,368

دوالر

دوالر

دوالر

30,000,000

2,500,000

9,099,719

منحة بنك التنمیة األملاني لبرنامج األشغال کثیفة العمالة-رقم: س

منحة الحکومة البریطانیة للمرحلة الرابعة

2013 65 279

الحکومة األملانیة

الحکومة الهولندیة

الحکومة البریطانیة

عملة االتفاقیةمبلغ االتفاقیةحالة  االتفاقیةاالتفاقیة

منحة الحکومة األملانیة /......... رقم:س
کثیفة العمالة

KFW2014 41 005لتعزیز الصمود عبر برنامج األشغال 

منحة برنامج األمم املتحدة ملشروع االستجابة الطارئة لقطاع املیاه والبیئة

 برنامج األمم املتحدة
 اإلنمائي

UNDP

املنحة الطارئة املقدمة من الوکالة األمریکیة للتنمیة عبر برنامج األمم املتحدة

منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة عن طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

SAA0118554/26489املنحة الهولندیة لدعم تعلیم الفتاة ومحو األمیة رقم: س



تمویالت جدیدة تحت اإلعداد

 یتــم اســتکمال الترتیبــات الخاصــة بتوقیــع اتفاقیــة مقدمــة مــن الحکومــة األملانیــة بمبلــغ
 10 مالییــن یــورو، وکذلــك اإلعــداد والتحضیــر ملقترحــات تمویــل أحدهــا مقــدم مــن البنــك
 الدولي عبر األمم املتحدة بمبلغ 90 ملیون دوالر، ومقترح آخر بقیمة 87 ملیون دوالر مقدم من
 دولــة اإلمــارات عبــر األمــم املتحــدة أیضــًا، وکذلــك مقتــرح تمویل بقیمة 5 مالییــن یورو مقدم
 مــن الحکومــة األملانیــة لبرنامــج األشــغال کثیفــة العمالــة... باإلضافــة إلــی أنــه تجــري
ــدم لتشــغیل الشــباب فــي قطــاع ــد مق ــل جدی ــر لتموی ــع الیونســکو للتحضی  مفاوضــات م

املوروث الثقافي.س
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االتفاقیات املعلقة

 وصــل عــدد االتفاقیــات التــي یســتمر تعلیقهــا وتوقفهــا نتیجــة األوضــاع الراهنــة إلــی ســت
 اتفاقیات بمبلغ 227 ملیون دوالر، تم استالم 64.6 ملیون دوالر فقط منها قبل تدهور األوضاع.
 وباإلضافــة إلــی إشــعار البنــك الدولــي بإغــالق االتفاقیــات بحالتهــا نهایــة عــام 2016، یســتمر

تعلیق التمویل من کل من الصندوق السعودي والصندوق الکویتي وصندوق األوبك.ي
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الجدول التالي یوضح کافة مصادر التمویل منذ بدایة املرحلة الثانیة لالستجابة الطارئة (2020-2018) س

اإلجمالي

15/10/2017نافذ

09/09/2018

09-08-2020

28-02-2019 نافذ

 دوالر19,513,305

 دوالر420,000

19,513,305

420,000

669,265,877

 منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذیة والزراعة
ملشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة في الیمن

(FAO)

 منحة هیئة األمم املتحدة للمرأة ملشروع حمایة املرأة
وتمکینها في ظل األزمات

منحة الحکومة األملانیة /......... رقم:س

 قرض ومنحة البنك اإلسالمي ملشروع املعرفة القرائیة
واملهنیة ملکافحة الفقر

04/05/2010نافذ

07/03/2013

20/05/2014

21/10/2016

21/10/2016

20-12-2018

30-06-2019

30-06-2019

20-04-2016

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

مغلق

دینار إسالمي7,031,000

دوالر25,000,000

جاري استکمال التواقیع

یورو10,000,000

یورو5,000,000

یورو5,000,000

یورو

یورو

10,000,000

5,000,000

11,260,000

25,000,000

11,219,295

5,400,000

5,400,000

11,438,440

5,719,220

قرض البنك اإلسالمي لتوظیف الشباب

 منحة بنك التنمیة األملاني لبرنامج األشغال کثیفة
العمالة-رقم: 279 65 2013

عبر برنامج األشغال کثیفة العمالة

األشغال کثیفة العمالة

KFW2014 41 005لتعزیز الصمود  

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... رقم:س

منحة الحکومة األملانیة /......... لبرنامج املیاه والصرف الصحي 2

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... لالستجابة الطارئة للتعلیمس

2015 67 577

االتفاقیة

20/12/2018نافذ

13/03/2018

19-01-2011

22/11/2018

28/05/2014

19/10/2010

15/11/2018

14-08-2016

31/05/2018

10/12/2016

27/07/2016

27/03/2017

28/09/2017

18-10-2016

15-02-2019

14-08-2018

31-12-2018

31-12-2018

31-01-2019

30-06-2019

30-06-2020

20-06-2017

80,000

30,000,000

2,500,000

9,099,719

2,168,183

170,400,000

17,894,596

16,585

 دوالر

 دوالر

 دوالر

 دوالر

 دوالر

 دوالر

 دوالر

یورو

80,000

29,531,270

2,500,000

9,099,719

2,168,183

170,400,000

17,894,596

18,370

07/12/2017

31-12-2020

31-12-2021

31-03-2018

25-09-2021

30-06-2018

31-12-2019

31-12-2019

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

نافذ

مغلق

مغلق

مغلق

مغلق

یورو5,500,000

یورو21,500,000

جنیه إسترلیني108,400,000

جنیه إسترلیني34,480,000

 دوالر3,947,368

 دوالر

دینار کویتي

3,000,000

30,000,000

6,291,142

25,748,503

159,000,000

44,216,466

3,947,368

3,000,000

100,000,000

عملة االتفاقیةمبلغ االتفاقیةتاریخ اإلکمالتاریخ التوقیعحالة االتفاقیة
 مبلغ االتفاقیة بما

 یعادله بالدوالر
األمریکي

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... للتعلیم في الریف

KFWمنحة الحکومة األملانیة /......... لبرنامج املیاه والصرف الصحي

منحة الحکومة البریطانیة للمرحلة الرابعة

منحة الحکومة البریطانیة للحمایة االجتماعیة - املرحلة األولی

 املنحة الهولندیة ملشروع املیاه والصرف الصحي للمجتمعات
املصابة بالکولیرا

 قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمویل املرحلة
 الرابعة

 منحة الیونسکو ملشروع حمایة املوروث الثقافي والتنوع في
حاالت الطوارئ من أجل االستقرار والسلم

 منحة البنك الدولي الطارئة عن طریق برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي

 منحة برنامج األمم املتحدة ملشروع االستجابة الطارئة لقطاع
املیاه والبیئة

 املنحة الطارئة املقدم من الوکالة األمریکیة للتنمیة عبر برنامج
األمم املتحدة

 منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة عن طریق برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي

 املعونة اإلنسانیة لالتحاد األوروبي بالشراکة مع برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي للحمایة االجتماعیة

منحة صندوق األمیر کالوس لصالح دعم دار املخطوطات زبید

منحة ............لتعزیز تکیف وصمود املجتمعات الریفیة في الیمن

املنحة الهولندیة لدعم تعلیم الفتاة ومحو األمیة رقم: س
SAA0118554/26489

UNDP

 لبرنامج

KFW



السالمة والصحة املهنیة

 ُتعنــی الســالمة والصحــة املهنیــة بضمــان الحفــاظ علــی اإلنســان فــي مواقــع العمــل مــن اإلصابــات نتیجــة الحــوادث أو األمــراض

 الناجمــة عــن بیئــة العمــل، وتســعی لتوفیــر بیئــات عمــل آمنــة وخالیــة مــن کل مــا یمکنــه أن یتســبب فــي تلــك اإلصابــات أو

 الحــوادث مــن خــالل إتبــاع املقاییــس املتفــق علیهــا عنــد توفیــر املعــدات واإلنشــاء والترمیمــات... فضــًال عــن اإلســهام فــي

حمایة املنشآت واملعدات وغیرها من املخاطر والخسائر.ش

ــب ــدوق االجتماعــي بجوان ــام 2018، ازداد اهتمــام الصن  وخــالل ع

 الســالمة والصحــة املهنیــة مــن خــالل عــدة إجــراءات، منهــا إنشــاء

أصبــح بحیــث  الجوانــب،  بهــذه  مختــص  عمــل  وطاقــم   قســم 

 مســؤوًال مباشــرًا عــن کافــة قضایــا الســالمة والصحــة املهنیــة.

ــات والوفیــات  کمــا عمــل الصنــدوق علــی متابعــة حــاالت اإلصاب

 التــي وردت مــن الفــروع، ورفعهــا إلــی املدیــر التنفیــذي وأعضــاء

والتوصیــات الحلــول  وإیجــاد  ملناقشــتها  السیاســات   لجنــة 

املناسبة لها.س

 کمــا قــام الصنــدوق باالســتعانة بخبیــر وطنــي للبــدء الفــوري

املهنیــة بالســالمة  املتعلقــة  الحالیــة  اإلجــراءات   بمراجعــة 

 وتطویــر السیاســات واآللیــات واإلجــراءات الالزمــة وفقــًا للمعاییــر

دولیــًا... واملعتمــدة  علیهــا  املتعــارف  الدولیــة   واالشــتراطات 

 باإلضافــة إلــی عمــل مشــروع خــاص بالســالمة والصحــة املهنیــة

(تدریب ضابط واستشاریین، وإصدار بروشورات/کتیبات توعویة).ش

علــی العاجلــة  اإلجــراءات  مــن  جملــة  الصنــدوق  اتخــذ   وقــد 

املستوى املیداني، من أهمها:س

ــك مــن نفقــات ــاة لســنة 2017 و2018، وذل ــاالت الوف ــع ح ــض جمی  تعوی
الصندوق، وبعضها تم استعاضتها من شرکة التأمین.ش

ــة ملــدراء ــا الســالمة والصحــة املهنی ــة بقضای  تدشــین جلســات توعوی
الصنــدوق، وذلــك لفــروع  زیــارات  وتنفیــذ  الوحــدات،   الفــروع ورؤســاء 
 بهــدف تحســین املســتوى املعرفــي لدیهــم والتأکیــد علیهــم بأهمیــة
التوعیة واملتابعة املیدانیة املستمرة لطواقم اإلشراف املیدانیة.ش
املشــاریع علــی مســتوى  املشــارکین  للعاملیــن  التوعیــة   تکثیــف 
 بأهمیــة الســالمة املهنیــة وکیفیــة تجنــب املخاطــر املتوقعــة. وقــد
ــا،  تــم إصــدار دلیــل تدریبیــي للعاملیــن فــي املیــدان فــي هــذه القضای

وتجهیز بروشورات ومواد توعویة متعلقة بهذه الجوانب.ش
 تدشــین عملیــة التدریــب لکافــة طواقــم العمــل فــي الســالمة والصحــة

املهنیة.ش
 إصــدار تعمیــم بعــدم الســماح ألي عامــل باملشــارکة مــا لــم یکــن

مرتدیًا ألدوات السالمة املناسبة لنوعیة العمل الذي یقوم به.ش
 إصــدار تعمیــم یمنــع اســتخدام البــارود فــي مشــاریع الصنــدوق وفــق

توصیة لجنة السیاسات.ش
 رفــع ســقف تکلفــة املصاریــف العالجیــة اإلســعافیة إلــی 150 ألــف ریــال
 لعــالج أیــة إصابــة فــور حدوثهــا مباشــرة، وعلــی نفقــة الصنــدوق، وزیــادة
 ذلــك املبلــغ إذا تطلبــت الحالــة، وبعدهــا یتــم مخاطبــة شــرکة التأمیــن

وفقًا لإلجراءات املتبعة ولبولیصة التأمین.ش
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امللحقات

توزیع االلتزامات حسب البرنامج (ملیون دوالر)س

(االلتزامات واملنصرف واملنافع خالل عام 2018 وتراکمیًا، وخریطة بمواقع مشاریع الصندوق في الجمهوریة)

ــة ــذا کلف ــا ســنویًا، وک ــق علیه ــی املشــاریع املواَف ــُد عل ــث تعتم ــة، حی ــف تقدیری  ملحوظــة: التکالی

 املصاریف اإلداریة وأصول الصندوق. وقد تنخفض االلتزاماُت بنســبة 5–%7 نظرًا إللغاِء بعض املشــاریع

التي تمت املوافقة علیها من قبل.ش

تشمُل تقدیرًا ملساهماِت املستفیدین.س

 یتلقــی الصنــدوق تمویــالت بعمــالت متعــددة، لــذا قــد تکــون هنــاك فــوارُق فــي املبالــغ أعــاله نظــرًا

ر في أسعار الصرف.س للتغُیّ
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34.6 تنمیة املجتمع والتنمیة املحلیة

األشغال کثیفة العمالة

بناء القدرات

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

696.11,737.60

67.2370.9522.30

4.266.697.70

9.5106.2136.80

115.51,239.80**2,494.40

عام 2018 البرنامج

اإلجمالي*ش

تراکمي (1997–2018)ش(2011-2018)

*
**

توزیع املنصرف حسب البرنامج (ملیون دوالر)*س

مــُن کلفــة املصاریــف اإلداریــة وأصــول الصنــدوق والنفقــات املشــترکة للمشــاریع والتــي قــد ال  تتتَضَّ

تظهر ضمن االلتزامات علی املشاریع.ش

ــدأت فــي  املنصــرف ال یخــص مشــاریع العــام فقــط، وإنمــا یتضمــن صرفــًا مــن مشــاریع کانــت قــد ب

أعوام سابقة.ي

21.8 تنمیة املجتمع والتنمیة املحلیة

األشغال کثیفة العمالة

بناء القدرات

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

590.21,350.3

101.2295.4417.0

12.8107.6132.7

16.988.698.3

152.71081.81,998.3**

عام 2018 البرنامج

اإلجمالي*ش

تراکمي (1997–2018)ش(2011-2018)

*

**



الشکل (أ): توزیُع االلتزامات حسب القطاع (عام 2018)س

الشکل (ب): التوزیُع التراُکمي لاللتزامات حسب القطاع (1997–2018)ش
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الشکل (ج): توزیُع االلتزامات حسب املحافظة (عام 2018) – ملیون دوالر

الشکل (د): التوزیُع التراُکمي لاللتزامات حسب املحافظة (1997–2018) – ملیون دوالر
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الشکل (و): االلتزاماُت سنویا وتراُکمیا (1997–2018) – ملیون دوالر

الشکل (ز): املنصرُف سنویا وتراُکمیا (1997–2018) – ملیون دوالر
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 الشکل (ح): العمالة املؤقتة املتولدة عن مشاریع الصندوق سنویا وتراُکمیا
(1997– 2018) – ملیون یوم عمل

 الشکل (ط): املستفیدون املباشرون من مشاریع الصندوق سنویًا وتراُکمیًا
(1997–2018) – ملیون شخص
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الهیکل التنظیمي للصندوق االجتماعي للتنمیة
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فروع الصندوق واملحافظة / املحافظات التي یغطیها کل فرع

فرع املکال

فرع عمران

فرع صنعاء

فرع حجة

فرع الحدیدة

فرع إب

فرع عدن

فرع تعز

فرع ذمار

ارخبیل سقطرى

املهره

شبوه

حضرموت

صعدة

عمران

الجوف

املحویت

مارب

صنعاء

أمانة العاصمة

الحدیدة

ریمة

حجة

إب

ابین

الضالع

لحج

عدن

تعز

ذمار

البیضاء
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