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15 صفحة

 انقضی عام 2018 بأحداث وآالم کثیرة لکن أجزاء من حیاة

تضمنت االجتماعي  الصندوق  أنشطة  من   املستفیدین 

 مساحات جیدة من السعادة واالستقرار النسبي في ظل

املشقة في  استمرار  من  الیمني  الشعب  یواجهه   ما 

 والضعف. لقد حصلت آالف األسر املتضررة من آثار الحرب

 علی أجور العمل من التدخالت القائمة علی النقد لتتمکن

 من إدارة املخاطر الحیاتیة الناجمة عن انعدام فرص کسب

الرزق وتدني بقیة الخدمات األساسیة.ي

 لم تقم التدخالت بتلبیة االحتیاجات الطارئة لهم وحسب،

 بل وجعلتهم أکثر استعدادًا ملقاومة صدمات العام الجدید

أشارت لقد  القائم.   للصراع  نهائي  بحل  ینبيء  ال   الذي 

 تقییمات الطرف الثالث املتسلسلة إلی تحسین الوصول

 الی النقد وإدرار الدخل  إیجابًا مع آثار الصدمات االقتصادیة

 واالجتماعیة الناجمة عن استمرار الصراع بعیدًا عن اللجوء

کمیة تقلیل  أو  االنتاجیة  األصول  بیع  أو  االستدانة   الی 

الوجبات الغذائیة.ف

 من الناحیة االخرى مضت خمس سنوات ومعظم الخدمات

أو ترمیمًا.  األساسیة ما تزال معطلة لم تلمس تحسینًا 

انتزاعها في  الصندوق  لجهود  املتنوع  الدور  یتضح   وهنا 

تخفیف في  للمساهمة  والخدمة  التشغیل  مرحلة   إلی 

 معاناة السکان من انعدامها. وقد عبرت عدة مجتمعات عن

حیویة تحتیة  وبنیة  خدمات  رؤیتها  عند  تصدیقها   عدم 

أن بعد  احتدامًا  الصراع  فترات  أشد  أثناء  الصندوق   دعمها 

یئست من أن تتحقق أثناء فترة االستقرار.ي

األفتتاحیة

ُمِضُيّ 4 سنوات من الصراع َیزیُد معاناة الیمنیین
 أفضی الصراع املستمر منذ أربع سنوات في الیمن إلی تفاقم األزمة

 اإلنسانیة الکبیرة التي یعاني منها الناس. فما زال االقتتال مستمرًا

في النزوح  موجات  تزاُید  إلی  أدى  مما  نشطة،  قتال  جبهة   30  عبر 

 املناطق املتأثرة بالصراع، خاصة داخل محافظتي الضالع والحدیدة، مما

أدى إلی زیادة االحتیاجات اإلنسانیة.ي

علی الوطنیة  العملة  قیمة  وانهیار  البطالة  تفشي  أزمة   وتفاقمت 

 نطاق واسع. کل ذلك دفع الیمنیین إلی االستمرار في الکفاح سعیًا

للوصول إلی السلع األساسیة مثل الوقود والغذاء والدواء.ش

 لقد تأثرت الخدمات األساسیة في الصحة والتعلیم وتوفیر املیاه علی

املدارس من  األطفال  ب  تسُرّ إلی  أدى  الذي  األمر  الخصوص،   وجه 

وتفشي األمراض مثل الدفتریا والحصبة والکولیرا...ن

معاناة تخفیف  في  ملموس  بنجاح  االجتماعي  الصندوق   ویساهم 

احتیاجاتهم األساسیة... وتعکس األزمة، وتلبیة   الناس في ظل هذه 

الواردة في هذه النشرة بعضًا من تدخالته وعمله  أنشطة الصندوق 

في هذا السیاق.ن

منجزات الصندوق خالل مرحلة الطوارئ
 (2015 - مارس 2019) 

املشاریع املطورة

الکلفة التقدیریة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (املتوقعین)ي

رة (یوم عمل)س العمالة املؤقتة املقَدّ

1,853

340,989,454

3,903,938 ( نسبة االناث 52%) ي

15,155,019

املشاریع املنَجَزة

الکلفة التعاقدیة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (الفعلیین)ي

العمالة الفعلیة (یوم عمل)س

999

138,992,413

1,420,243 ( نسبة االناث 50%) ي

7,732,399
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التعلیم

صفحة 2

برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر

أوًال: مکون الوصول لخدمات التعلیم األساسي غیر النظامي

ثانیًا: مکونا تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت

برنامج تنفیذ  علی   2019 عام  من  األول  الربع  خالل  الترکیز   تم 

 املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر بمکوناته املختلفة،

 والذي ینفذه الصندوق في محافظات صنعاء ولحج والحدیدة، وفي

مدیریة املکال بمحافظة حضرموت.ب

الکلب، وداء  واألفاعي  الحشرات  ولدغات  والحریق   واالختطاف 

الجلسات عروض فیدیو ورسومات ولوحات وصور  وغیرها...). تخلل 

املخاطر، بهذه  االطفال  تحسیس  إلی  التوعیة  وهدفت   حائطیة. 

وأخذ والحمایة،  والسالمة  الوقایة   وتمکینهم من مهارات وطرق 

الحیطة والحذر.ي

ملتابعة إشرافیة  بزیارة  البرنامج  ضابط  قیام  أیضًا  الربع   وشهد 

والحوطة، تبن  في  املجتمعي  والتعلیم  األمیة  محو   فصول 

 واملتدربین في مجال ریادة االعمال من الشباب والنساء العامالت

 في محافظة عدن، وکذلك زیارة الفتیات في "مرکز دار املناصرة

 للتعلیم املجتمعي" بمنطقة الفیوش أثناء التدریب علی املهارات

الحیاتیة والحرفیة.س

للتعلیم میسرًا/ة  و51  مشرفات   9 مع  التعاقد  الربع  خالل   وتم 

 املجتمعي من مزودي الخدمات ملکون تسهیل الوصول لخدمات

والحدیدة صنعاء  محافظتــَْي  في  وذلك  النظامي،  غیر   التعلیم 

ومدینة املکال.ب

895 مستفیدًا ومستفیدة (في املناطق  تم االنتهاء من تدریب 

 األربع املستهدفة) علی مفاهیم ریادة االعمال وإدارة املشروعات

 واملهارات الحیاتیة. کما تم التعاقد مع 7 من مزودي الخدمة من

املجاالت في  والتأهیل  التدریب  في  متخصصة  معاهد   عدة 

 املهنیة والحرفیة والتقنیة والبیطریة والزراعیة والتجاریة... وذلك

التدریب أنهوا  الذین   لتدریب 503 من املستفیدین واملستفیدات 

توزعت وقد  مشاریعهم).  لخطط  ووفقًا  أولی،  (کمرحلة   الریادي 

 التخصصات علی مجاالت عدیدة، أهمها اإلسعافات األولیة، الخیاطة

رعایة وتربیة املواشي الشعر،  التجمیل وتصفیف   والتفصیل، فن 

صیانة االکسسوارات،  وصناعة  الیدویة  األشغال  واملاعز،   واألغنام 

الهاتف الجوال، صناعة البخور والعطور...س

مستفیدًا  93 واملهنیة  القرائیة  األمیة  من  املتحررین  عدد   بلغ 

 ومستفیدة (39 من الشابات العاطالت عن العمل، و11 شابًا عاطًال

التدریب أنهی  بینما   ... العامالت)  النساء  من  و43  العمل،   عن 

 الریادي 243 مستفیدًا/ة (109 من الشابات، و16 من الشباب، و118

من النساء العامالت) جلهم من املتحررین من األمیة القرائیة.ي

تعلیمیًا فصًال   51 افتتاح   2019 فبرایر   – ینایر  الفترة  خالل   وتم 

باجل ومدیریة  صنعاء،  بمحافظة  مدیریات   5 في  جدیدًا   مجتمعیًا 

استالم األخیرة  في  تم  کما  املکال.  ومدینة  الحدیدة   بمحافظة 

 مرکز حرشیات للتعلیم املجتمعي واملکون من 3 فصول دراسیة

 مع امللحقات (مکتب ومخزن وحمامان). وتم کذلك في مدیریتي

تعلیم فصول   6 وتأثیث  تسلیم  لحج  بمحافظة  والحوطة   تبن 

د  مجتمعي ومرکز یتکون من 3 فصول دراسیة وإدارة ومخزن. َوُزِوّ

 15 فصًال دراسیًا ومرکزًا مجتمعیًا في محافظة لحج، و3 فصول في

ووسائل بأدوات  صنعاء  محافظة  في  فصًال  و36  املکال،   مدینة 

ومواد تعلیمیة ومهارات حیاتیة.س

بتخریج االحتفال  ینایر2019)  شهر  (في  تم  لحج،  محافظة   وفي 

تبن) (مدیریة  الفیوش  بمنطقة  األمیة  316 متحررًا/ة من   وتکریم 

 بعد اجتیازهم مرحلة املتابعة من التعلیم غیر النظامي... کما جرى

 (في شهر فبرایر) تنفیذ 3 حمالت توعیة في القرى املستهدفة

 بمدیریتــَْي تبن والحوطة، هدفت إلی رفع الوعي بأهمیة التعلیم،

فصال نفذ  مارس،  شهر  وخالل  التعلیم.  في  الطفل  حق   وخاصة 

 "املبدعات" و"بصمة" للتعلیم املجتمعي بقریة صبر (تبن) أسبوع

  توعیة باملخاطر التي یتعرض لها األطفال (مثل التحرش الجنسي

ي

اخبار
الوحدات
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ثالثًا: مکون التمویل األصغر

مشروع الحمایة االجتماعیة وتعزیز صمود املجتمعات 
املحلیة (املمول من االتحاد األوروبي)

ترمیم وإعادة بناء وتجهیز املرافق الصحیة املتضررة 
(کلیًا أو جزئیًا)

مؤشرات قطاع التعلیم
القرائیة املعرفة  برنامج  من  املستفیدین  من   407 تحویل   تم 

ریادة وتدریب  املهني  تدریبهم  من  االنتهاء  تم  (ممن   واملهنیة 

مکون بإدارة  اُملکَلّف  التمویالت  ضمان  برنامج  إلی   األعمال) 

إعطائهم بغرض  مشاریعهم  خطط  لدراسة  وذلك   اإلقراض، 

التمویالت الالزمة للبدء بمشاریعهم الصغیرة.ص

مشروع تنفیذ  علی  الترکیز   2019 عام  من  األول  الربع  خالل   تم 

ف املجتمعات املحلیة مع ظروف تکُیّ االجتماعیة وتعزیز   الحمایة 

األزمة، وترمیم وإعادة بناء وتجهیز املرافق الصحیة املتضررة.ش

الصحة ملکاتب  تسلیمها  تم  حیث  املدنیة،  أعمالها   مرفقًا 

ز 16 مرفقًا منها بالتجهیزات الطبیة. وقام الصندوق  املعنیة، َوُجِهّ

خالل الربع أیضًا بتزوید 30 مرفقًا آخر باألثاث املکتبي.س

 شهدت 11 محافظة إعادة بناء/ترمیم/إعادة تأهیل 86 مرفقًا صحیًا

 من املرافق التي تضررت (جزئیًا أو کلیًا) جراء الحرب. وقد أنجز 42

 في إطار مکون االستجابة املجتمعیة، تمت عملیة الفرز واملقابلة،

 ومن ثم التدریب لـ 711 من الشباب املجتمعیین (من کال الجنسین)

 من محافظات أبین وتعز وشبوة. وتم التعاقد مع هؤالء الشباب بعد

عقد وکیفیة  والتواصل،  االتصال  مفاهیم  علی  تدریبهم  تم   أن 

أنشطة إدارة  وکذا  نفسي،  تفریغ  وجلسات  مجتمعیة   جلسات 

 ترفیهیة تستهدف کل شرائح املجتمع، خصوصًا شریحتي النساء

 واألطفال، باعتبارهما أکثر الفئات تضررًا في حاالت الحروب والطوارئ.

األنشطة  2019 ینایر  منذ  املجتمعیون  الشباب  هؤالء   وینفذ 

حد وکأدنی  دوري،  بشکل  املجتمعیة  والجلسات   الترفیهیة 

املجتمعیة االستجابة  أنواع  من  کنوع  وذلك  أسبوعیًا،   جلستین 

 إلخراج األفراد من تأثیر االضطرابات النفسیة البسیطة واملتوسطة

الحر والرسم  لأللعاب  الحرب، وخلق مساحات صدیقة   الناجمة عن 

واألنشطة األخرى.ي

رابعًا: مکون بناء القدرات

 نفذ الصندوق دورة تدریبیة لشرکاء البرنامج في قیادة الحاسوب

من  17 منها  استفاد  اإللکترونیة،  واألرشفة  السکرتاریة   وأعمال 

 العاملین في اإلدارات املختلفة بمکتب محو األمیة وتعلیم الکبار

في مدیریات املکال والساحل.ي

 کما تم تدریب 43 میسرًا/ة ومشرفة تعلیم مجتمعي (تدریب قبل

 الخدمة) من 5 مدیریات بمحافظة صنعاء، حیث رکز التدریب (الذي

 استمر 22 یومًا) علی أدلة استراتیجیات التعلم النشط، والتعلیم

ومبادئ والکتابة،  القراءة  لتعلیم  الصوتیة  والطریقة   املجتمعي، 

الحساب.س

الصحة

املؤشر

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

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم ( اإلناث 54 %)س

الطالب املستفیدون من النقل مقابل الخدمات االجتماعیة
(اإلناث %81) 

(ینایر - مارس 2019)املنجز

2,024

1,284

205,884

891املدارس املستفیدة  (مدارس اإلناث 81%)ش

مؤشرات قطاع الصحة

املؤشر

عدد املنشآت التي تم إعادة تأهیلها وتجهیزها

عدد االشخاص الذین استفادوا من الوصول إلی الخدمات الصحیة

عدد املتدربین في تحدید اإلجهاد الشدید والصدمات واالحتیاجات
النفسیة االجتماعیة س

(ینایر - مارس 2019)املنجز

36

190,235

-

الشباب الذین تم توظیفهم واستلموا اجورًا لعملهم في تقدیم
خدمات التغذیة (اإلناث 100%)ي

4,633

119,311النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من خدمات التغذیة

4,633مثقفات املجتمع (اإلناث 100%)ب

63,115عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة
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قطاع املیاه

تم إنجاز ما یلي:س

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

قطاع فرعي:س

 41 مشروعًا ممولة من منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة

لبرنامج األمم املتحدة بتکلفة تجاوزت 4.6 ملیون دوالر.ي

للمساهمة العربي  الصندوق  قرض  من  مموالن   مشروعان 

 في تمویل املرحلة الرابعة بتکلفة 413,603 دوالرات.ت

املیاه ملشاریع  الهولندیة  املنحة  من  مموالن   مشروعان 

بتکلفة بالکولیرا  املصابة  للمجتمعات  الصحي   والصرف 

321,417 دوالرًا. ا

 مشروعان مموالن من الحکومة األملانیة لبرنامج املیاه في 

محافظة أبین بتکلفة تقارب 1.5 ملیون دوالر.ل

 سبعة مشاریع من منحة برنامج األمم املتحدة لالستجابة 

الطارئة لقطاع املیاه بتکلفة 777,485 دوالرًا.ا

تم  (خزانات منزلیة):  املنازل  األمطار من أسطح  حصاد میاه 

خاصة  سقایة   820 إلنشاء  مشروعًا   11 إنجاز  الربع  هذا  خالل 

هذه  عن  ونتج  مکعبًا،  مترًا   19,752 مقدارها  إجمالیة  بسعة 

 3,657 لـ  املیاه  خدمة  ووفرت  عمل  یوم   72471 املشاریع 

شخصًا. ي

تمویل  من  مشروعین  الصندوق  أنجز  جوفیة:  میاه  مشاریع 

الحکومة األملانیة ملشاریع املیاه في محافظة أبین بتکلفة 

تقارب 1.5 ملیون دوالر، وذلك لخدمة 438 شخصًا، ونتج عنهما 

13,667 یوم عمل. س

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

األمطار  میاه  لحصاد  مسقوفة  خزانات  إلنشاء  مشروعین 

متر   4,900 إجمالیة  بسعة  الهولندیة  الحکومة  من  بتمویل 

مکعب مع امللحقات الضروریة کالسواقي، وأحواض الترسیب، 

 تم في هذا الربع إنجاز 14 مشروعًا بتکلفة 1.7 ملیون دوالر،     

 استفاد منها 20,360 شخصًا، ونتج عنها 104,572 یوم عمل. وهي

کما یلي:س

125500 دوالر،  تقدیریة  بتکلفة  املیاه  العامة ألخذ  واملناهل 

ونتج عن املشروعین 2545 یوم عمل ووفرا خدمة املیاه لـ 

1137 شخصًا.

إلنشاء  مشروعًا   41 إنجاز  تم  عمالة:  کثیفة  میاه  مشاریع 

مشاریع میاه تندرج تحت قطاع حصاد میاه األمطار من أسطح 

إنجاز 4932  املنازل (خزانات منزلیة)، ونتج عن هذه املشاریع 

سقایة خاصة بسعة إجمالیة 90228 مترًا مکعبًا، ونتج عن هذه 

املشاریع 283,225 یوم عمل، ووفرت خدمة املیاه لـ 303,963 

شخصًا وبتکلفة إجمالیة تتجاوز 4.6 ملیون دوالر.

املیاه  ملشاریع  الهولندیة  املنحة  من  مموالن  مشروعان 

بتکلفة  بالکولیرا  املصابة  للمجتمعات  الصحي  والصرف 

198,668 دوالرًا، استفاد منها 2,744 مستفیدًا ونتج عنها 10,072 

یوم عمل. 

طریق  (عن  الدولي  البنك  منحة  من  ممولة  مشاریع  ثالثة 

دوالرًا،   851,360 بتکلفة  اإلنمائي)  املتحدة  األمم  برنامج 

واستفاد منها 10,416 شخصًا ونتج عنها 54,629 یوم عمل.

خمسة مشاریع ممولة من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 658355 تقدیریة  بتکلفة  املیاه  لقطاع  االستجابة  ملشروع 

یوم   39,871 نحو  ووفرت  شخص   7200 منها  استفاد  دوالرًا، 

عمل.

املیاه وحدة  في  التقریر  فترة  خالل  املنجزة  املشاریع  عدد   بلغ 

 والبیئة 70 مشروعًا، منها 56 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة

تتجاوز 7.6 ملیون دوالر.س

 اشتملت األنشطة في قطاَعي املیاه واإلصحاح البیئي خالل   

الربع األول من عام 2019 علی ما یلي:س

املیاه واإلصحاح البیئي

قطاع اإلصحاح البیئي

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

السعة التخزینیة للمیاه غیر املحسنة (متر مکعب)س

(ینایر - مارس 2019)املنجز

137,202

325,971

53,896



صفحة 5الصندوق االجتماعي للتنمیة

 خالل الربع األول من عام 2019، أنجَز الصندوُق عددًا من املشاریع

االستجابة مشاریع  ضمن  وذلك  منها...  آخر  عدد  تنفیذ   وواصل 

لصغار الزراعیة  اإلنتاجیة  وتعزیز  اإلنسانیة،  واالستجابة   الطارئة، 

ن املیاه لإلنتاج الزراعي.س املزارعین، وکذلك في إطار مکِوّ

 تَمّ خالل الربع إنجاُز 4 مشاریع بکلفة تعاقدیة تجاوزت 461,600 دوالر،

واملستضیفة املتضررة  لُألَسر  عمل  فرص  توفیر  إلی   تهدف 

 (للنازحین) والنازحة (من مناطقها) بسبب األزمة الراهنة، وذلك عن

األراضي حمایة  في  تتمثل  متعددة  زراعیة  أنشطة  تنفیذ   طریق 

إلی باإلضافة  السیلي...  الري  قنوات  وتأهیل  وتحسین   الزراعیة 

 تحسین الظروف اإلنتاجیة للثروة الحیوانیة من خالل إنشاء أماکن

لإلیواء (حظائر).س

 ففي محافظة ذمار، تم إنجاز 3 مشاریع لتحسین الظروف اإلنتاجیة

(حظائر) الحیوانات  إلیواء  أماکن  إنشاء  خالل  من  الحیوانیة   للثروة 

وصاب (مدیریة  سوادة  وبني  معانس  وبني  جربان  ُعَزل   في 

 السافل)، وبکلفة تعاقدیة قاربت 384 ألف دوالر، حیث بلغ إجمالي

570 النقد  اُألَسر املستفیدة من  560 وعدد  اُملنَجَزة  الحظائر   عدد 

والعمالة الناجمة عن هذه املشاریع أکثر من 36 ألف یوم عمل.ص

الظروف تحسین  مشروع  الصندوُق  أنجز  لحج،  محافظة   وفي 

 اإلنتاجیة للثروة الحیوانیة في مدیریة طور الباحة بکلفة تعاقدیة

 تقارب 77,600 دوالر، حیث بلغ عدد الحظائر اُملنَجَزة 68 وعدد األسر

املستفیدة من النقد 96 والعمالة املتولدة 4640 یوم عمل.س

 وما یزال بقیة املشاریع (وعددها 33) تحت التنفیذ بکلفة تقدیریة

تبلغ حوالي 4.7 ملیون دوالر. س

 ما یزال 3 مشاریع تحت التنفیذ بکلفة تقارب 442,700 دوالر، تهدف

اإلنتاجیة الظروف  وتحسین  السیلي  الري  أنظمة  تحسین   إلی 

للثروة الحیوانیة وزیادة اإلنتاجیة الزراعیة.ش

 یهدف مشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة إلی تحسین اإلنتاج الزراعي،

مدیریة  21 في  الغذائي  األمن  تحسین  في   واملساهمة 

 مستهدفة في 7 محافظات (حجة، الحدیدة، تعز، لحج، أبین، شبوة،

صعدة).س

 وقد تم إنجاز مشروعین بکلفة تعاقدیة تقارب 260,400 دوالر، بینما

 ما یزال العمل جاریًا لتنفیذ 87 مشروعًا بکلفة تقدیریة تتجاوز 9.7

ملیون دوالر.س

ثانیًا: مشاریع املنحة البریطانیة لالستجابة اإلنسانیة

 (SAPREP) املزارعین  لصغار  الزراعیة  اإلنتاجیة  تعزیز  مشروع  ثالثًا: 
املمول من البنك الدولي (عبر منظمة الفاو)

إدارة املیاه العادمة: تم خالل الربع إنجاز 7 مشاریع (اشتملت 

علی 1870 حمامًا) بتکلفة تجاوزت 857 ألف دوالر، ونتج عنها 

68667 یوم عمل واشتغل فیها 2858 عامًال... بینما بلغ عدد 

املستفیدین املباشرین 6187 شخصًا. 

مشاریع   7 الصندوق  أنجز  العمالة:  کثیفة  بیئیة  أنشطة 

ونتج  دوالرًا،   851360 مقدارها  بتکلفة  حمامًا)   563 (شملت 

عنها 63162 یوم عمل، واشتغل فیها 2946 عامًال، ووصل عدد 

املستفیدین املباشرین إلی 1298 شخصًا.

کٍلّ في  الربع  هذا  خالل  أنجز  وما  الفرعیة  القطاعات  یلي   وفیما 

منها:س

التواصل مع الشرکاء

أوًال: مشاریع منحة االستجابة الطارئة االضافیة من البنك الدولي 
(عبر األمم املتحدة)

مجموعة اجتماعات  في  مشارکتها  والبیئة  املیاه  وحدة   ُتواِصل 

علی االطالع  بهدف  (واش)  والنظافة  البیئي  واإلصحاح   املیاه 

 أنشطة املنظمات اإلنسانیة ومواقع هذه األنشطة لتجنب التکرار،

ناتجة عن مسوحات  وکذلك االطالع علی ما یستجد من تطورات 

وتقوم اإلنسانیة.  املنظمات  بعض  بها  تقوم  التي   االحتیاجات 

 الوحدة بموافاة منسق املجموعة بالتقاریر األسبوعیة عن أنشطة

الصندوق في مجال املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة.س

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

الزراعة والتنمیة الریفیة

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها

 عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا

(ینایر - مارس 2019)املنجز

107,638

4,144

23,495

النشرة الربعیة - العدد 85 : ینایر - مارس 2019



صفحة 6الصندوق االجتماعي للتنمیة

إلی املؤسسي  والدعم  التدریب  قطاَعْي  في  التدخالُت   تهدُف 

لشرکاء واملؤسسیة  البشریة  القدرات  وبناِء  التدریب   تقدیم 

 الصندوق الذین ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق املتمثلة في

التنمیة املحلیة والتخفیف من الفقر.س

 وخالل الربع األول من عام 2019 جرى تنفیذ أنشطة متنوعة ضمن

البرامج التالیة: س

برنامج في  تنفیذها  تم  التي  واألنشطة  األعمال  أبرز   تمثلت 

التمکین خالل الربع في اآلتي:س

45 قریة، وتشکیل  تعاون  220 مجلس  تفعیل  وإعادة   تم تشکیل 

لجنة عزلة في محافظات إب وعمران وتعز وحجة وریمة والحدیدة.ي

برنامج التمکین

(تعز) وحدنان  ومشرعة  (إب)  واملخادر  (الحدیدة)  الزهرة   مدیریات 

والسلفیة (ریمة) والجمیمة (حجة) واملدان (عمران).ي

من الذاتیة  املبادرات  أعمال  بتنفیذ  القرى  تعاون  مجالس   قامت 

 خالل تبنیها بشکل کامل (توعیًة وتخطیطًا وتنفیذًا). وقد تنوعت

خزانات میاه العدید من املجاالت، مثل: عمل  لتشمل   املبادرات 

 -ترمیم فصول دراسیة –إصالح طرق بالریف– صرف صحي – حمالت

8 في  نـُفـِّذت  (التي  املبادرات  هذه  عدد  بلغ  حیث   نظافة... 

محافظات) 531 بإجمالي تکلفة یقارب 52.4 ملیون ریال.س

ثالثًا: املبادرات الذاتیة

االجتماعي الصندوق  دعمها  التي  املجتمعیة  املبادرات   وهي 

 للتنمیة وفق آلیة برنامج التمکین، حیث تم دعم 350 مبادرة في

مجتمعیة (بمساهمة  ملیون   195.8 یتجاوز  بمبلغ  محافظات   7 

 تشکل 60%، ومساهمة من الصندوق بنسبة 40%). وقد تنوعت

وصیانة دراسیة،  فصول  وبناء  ترمیم  فشملت  املبادرات   تلك 

 خزانات میاه، وصیانة ورصف طرق... باإلضافة إلی دعم املبادرات

رابعًا: املبادرات املجتمعیة املدعومة

مکون املیاه لإلنتاج الزراعي

أ - تأهیل املدرجات الزراعیة
املدرجات تأهیل  إلی  تهدف  لتنفیذ مشاریع  جاریًا  العمل  یزال   ما 

هذه من  هکتارات   7 تأهیل  الربع  هذا  خالل  تم  حیث   الزراعیة، 

أنجَز التي  املدرجات  مساحة  إجمالي  یصل  بحیث   املدرجات 

الصندوُق تأهیلها بشکل تراکمي إلی حوالي 31 هکتارًا.س

ح -الکرفانات

 یقتصر تنفیذ هذا النوع من املشاریع علی محافظة شبوة، حیث

بکلفة ومیفعة  الروضة  مدیریتـَْي  في  مشروعین  تنفیذ   یجري 

 تعاقدیة إجمالیة تتجاوز 196 ألف دوالر. وقد أنجَز الصندوُق خالل هذا

 الربع کرفانین لیصل العدد اإلجمالي التراکمي للکرفانات اُملنَجَزة

إلی 7 کرفانات.

ب - حمایة األراضي الزراعیة
 ما یزال العمل جاریًا في 36 مشروعًا لحمایة وري األراضي الزراعیة

 في املدیریات املستهدفة، وذلك بکلفة تقدیریة تقارب 5.8 ملیون

من هکتارات   108 وحمایة  تأهیل  الربع  هذا  خالل  تم  حیث   دوالر، 

لألراضي التراکمیة  اإلجمالیة  املساحة  لتصبح  الزراعیة   األراضي 

التي تم حمایتها 393 هکتارًا.س

ت - حصاد املیاه للري التکمیلي
 ثمة 7 مشاریع تحت التنفیذ بکلفة تقدیریة تبلغ نحو 617 ألف دوالر،

ُیتوقـَّع أن توفر سعة تخزینیة مقدارها 5 آالف متر مکعب.س

ج -تأهیل اآلبار والعیون

أوًال: تشکیل وتفعیل املجالس ولجان العزل

ضمن املجتمعي  التفعیل  في  وشابة  شابًا   250 تشغیل   تم 

 البرنامج، حیث توفرت فرص عمل مؤقتة لـ 250 شابًا وشابة في

ثانیًا: تشغیل الشباب ضمن برنامج التمکین 

 ما یزال العمل جاریًا في تنفیذ 5 مشاریع في هذا املجال، وبتکلفة

 تقدیریة تتجاوز 397,700 دوالر. وقد تم خالل هذا الربع تأهیل 76 من

اآلبار والعیون لیصبح العدد اإلجمالي التراکمي ملا تم إنجازه 96.س

ث - حصاد املیاه من أسطح املنازل (السقایات)
الخاصة السقایات  مجال  في  مشروعین  إنجاز  الربع  هذا  خالل   تم 

 لالستخدام املنزلي في مدیریتین بمحافظة حجة، بلغت کلفتهما

268 إنجاز  تم  حیث  دوالر...   260,400 حوالي  اإلجمالیة   التعاقدیة 

 سقایة، تستفید من النقد الناجم عن العمل فیها 268 أسرة، وبلغت

العمالة املتولدة عنها قرابة 19,300 یوم عمل.س

مؤشرات قطاع الزراعة

التدریب والدعم املؤسسي

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

عدد األسر املستفیدة من النقد( املجتمع املضیف)ي

(ینایر - مارس 2019)املنجز

15,156

1,477حمایة وري واستصالح أراضي زراعیة (هکتار)ي

16,290السعة التخزینیة (متر مکعب)ي

19,837عدد املستفیدین من الخدمة في مجتمع املشروع

21مساحة األراضي الزراعیة للمدرجات التي تم تأهیلها (هکتار)ي

1,619عدد السقایات الخاصة

32,619عدد العاملین

623,762عدد أیام العمل

89,620عدد أیام العمل (لإلناث)س

13,616

1,540عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

5,160عدد العامالت



صفحة 7الصندوق االجتماعي للتنمیة

الخیاطة في  امرأة   420 تدریب  تم  حیث  القدرات،  بناء  مجال   في 

اإلسعافات عن  فضًال  والزبادي،  والبخور  العطر  وصناعة   والتطریز 

األولیة.س

برنامج التدخل املتکامل
 في إطار اإلشراف واملتابعة والدعم الفني لفرق تشکیل وتکوین

توسیع مشروع  (ضمن  الریفي  والتمویل  االدخار   مجموعات 

 الخدمات املالیة وغیر املالیة في مناطق البرنامج)، وباملشارکة

 مع وحدة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر، تمت املشارکة في

 ورش تنشیطیة في ذمار ولحج واملکال، حیث بلغ عدد املشارکین

22 استشاریًا و8 ضباط.س

خامسًا: استکمال أنشطة مشاریع التنفیذ عبر املحلیات

 استکمَل الصندوُق 8 مشاریع تنمویة، تم تنفیذها عبر السلطات

 املحلیة کنموذج ضمن خطط التعافي املبکر التي یدعمها برنامج

 التمکین في مجاالت متنوعة (الصحة -التعلیم -املیاه)، حیث تم

السلطات قبل  من  املشاریع  لتلك  واإلدارة  والتنفیذ   التخطیط 

 املحلیة، وبإشراف مباشر من قبل الصندوق االجتماعي للتنمیة...

السلطات قدرات  وتعزیز  بناء  إلی  املشاریع  هذه  تهدف   حیث 

وقد واقتدار.  بشفافیة  املشاریع  وتنفیذ  إدارة  علی   املحلیة 

ولحج حجة  محافظات  في  مدیریات  عدة  املشاریع  هذه   شملت 

والحدیدة وأبین.س

برنامج روافد 

املشارکة املجتمعیة 

إناث) من  437 (منهم   947 قدرات  لبناء  11 مشروعًا  البرنامُج   نفذ 

 الشباب الجامعیین لتسهیل ربطهم بسوق العمل في عدن، لحج،

شبوة، سقطرى،  املهرة،  مأرب،  العاصمة،  أمانة  صنعاء،   الضالع، 

 البیضاء، وحجة. وشمل بناُء القدرات تنفیذ دورات تدریبیة (خالل 23

التنمیة، في  األساسیة  واملبادئ  املفاهیم  في  تدریبیًا)   یومًا 

السریع البحث  ومنهجیة  الحاسوب،  استخدام   وأساسیات 

باملشارکة، وتشکیل اللجان املجتمعیة.ي

 کما قام "روافد" بتطویر املوقع اإللکتروني الجدید الخاص بالبرنامج،

للبرنامج صفحات  وتطویر  مکوناته،  وتحسین  إدارته  علی   والعمل 

إیمیل  – تویتر   – (فیسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع   علی 

رسمي).ل

 وشارك 947 شخصًا من خریجي برنامج روافد الجدد في تنفیذ 38

1.1 تتجاوز  إجمالیة  بتکلفة  11 محافظة   مبادرة ذاتیة شبابیة في 

ملیون ریال.ل

 تم تنفیذ 93 دراسة بمشارکة مجتمعیة في 9 محافظات، وجرى

 تشکیل 85 لجنة مجتمعیة تضم 475 عضوًا (142 منهم من اإلناث)،

والدعم التدریب  وحدة  ضباط  ومتابعة  إشراف  تحت   وذلك 

القطاعات ألغلب  باملحافظات  الصندوق  فروع  في   املؤسسي 

في الصندوق.س

 وفي إطار تحقیق مؤشرات التدریب ورفع القدرات، نفذ الصندوق 6

مجال في  وذلك  وذمار،  والحدیدة  حجة  فروع  في  تدریبیة   دورات 

استفاد وقد  الشکاوى.  وآلیة  االجتماعیة  املساءلة  تعزیز   مبادئ 

في الصندوق  وموظفي  ضباط  من  إناث)   52)  171 الدورات   من 

الفروع املذکورة.ل

مؤشرات قطاع التدریب والدعم املؤسسي

برنامج التطویر املؤسسي لقدرات الصندوق 

لـ 38 مشارکًا/ة  تم تنفیذ ورشتین في مفاهیم مکافحة الفساد 

 من العاملین في الصندوق وشبکة الیمن للتمویل األصغر وبرنامج

 ضمان التمویالت، باإلضافة إلی ورشة في منع مخاطر املمارسات

وبرامج إلی حدوث فساد في عمل مؤسسات  تفضي  قد   التي 

 التمویل األصغر، شارك فیها 23 من العاملین في تنمیة املنشآت

التمویالت ضمان  وبرنامج  األصغر  التمویل  وشبکة   الصغیرة 

ومؤسسة نماء واملؤسسة الوطنیة ومؤسسة آزال.س

املؤشر

عدد املبادرات املجتمعیة املدعومة واملنفذة

عدد مجالس تعاون القرى النشطة خالل تنفیذ األنشطة

 إجمالي عدد الشباب الذین تم تدریبهم وتأمین فرص عمل
مؤقتة لهم (اإلناث 50%)س

(ینایر - مارس 2019)املنجز

1,806

2,735

3,514
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قطاع النقد مقابل العمل
مشاریع من  املستفیدة  لألسر  التراُکمي  اإلجمالُيّ  العدُد   بلَغ 

ألف  343 أکثر من   2019 األول من عام  الربع  نهایة   البرنامج حتی 

أسرة.ي

املحلیة املجتمعات  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامُج   یستهدُف 

تجمعات مناطق  علی  الترکیز  مع  والحضر  الریف  في   الفقیرة 

إلی ویهدُف  القائمة،  الحرب  جراء  العمل  عن  والعاطلین   النازحین 

 استفادة هذه املجتمعات بطریقة مزدوجة من حیث توفیر الدخل

الفقیرة ضد األسر  لحمایة  البرنامج  العمل في مشاریع  أجور   من 

من التي  املجتمعیة  األصول  وتوفیر  املتصاعدة،  األوضاع   تفاقم 

املجتمعات وصول  وتحسین  مستقبلیة  منافع  تولد  أن   شأنها 

طریق عن  األساسیة  الخدمات  توفر  مراکز  إلی  الفقیرة   الریفیة 

ومکون جزء  البرنامج  یکون  وبذلك  الطریق،  ووضع  حالة   تحسین 

التخفیف في  ویساهم  االجتماعي  األمان  شبکة  ضمن   أساسي 

الغذائي واألمن  املعیشة  وتحسین  لألزمة  السلبیة  اآلثار   من 

للفقراء واملتضررین في املناطق املستهدفة.ي

في التوسع  تم  فقد  حالیًا،  بالدنا  تعیشها  التي  لألوضاع   ونظرًا 

املتأثرة واملناطق  النازحین  تجمعات  لتشمل  االستهداف   نطاق 

بالصراع بصورة مباشرة.ي

 یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل

العمل وقطاع الطرق.س

برنامج األشغال کثیفة العمالة

رصف الشوارع

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

التنسیق مع املجتمع املحلي

 بلغ الطول اإلجمالي التراکمي للطرق الریفیة التي تم تحسینها

وحمایتها 1638 کم.ب

املنجزة للمشاریع  املؤقتة  العمل  لفرص  التراکمي  العدد   بلغ 

یوم عمل ملشاریع ألف   861 الرابعة  التنفیذ خالل املرحلة   وتحت 

رصف الشوارع.ش

في املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج   عقد 

والتنسیق البرنامج  معاییر  شرح  بهدف  املستهدفة   املدیریات 

املناطق في  القائمة  املشاریع  تنفیذ  لتسهیل   املسبق 

املستهدفة. وقد حضر هذه االجتماعات 129 عضوًا.س

التنسیق مع املجتمع املحلي

 یعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في

 التعلم والتطور واکتساب املهنة والذي بدوره یساهم في تحسین

 الوضع االقتصادي واملعیشي لألسرة والحصول علی فرص عمل

الحقًا في السوق.س

رأس علی  التدریب  التدریب:  من  نوعین  بعمل  البرنامج   ویقوم 

العمل، والتدریب علی املهارات الحیاتیة.ا

املاهرة غیر  العمالة  تأهیل  علی  العمل  رأس  علی  التدریب   یرکز 

 وشبه املاهرة إلی عمالة ماهرة، ومن أنواعه التدریب علی البناء،

وغیرها، اإلسمنتي  والتلبیس  بالحجارة،  والرصف  الحجر،   وقطع 

 باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من بنائها.

البرنامج – تم تدریب 1,959 الربع– وأثناء تنفیذ مشاریع   وخالل هذا 

عامًال و97 عاملة.ه

 ویرکز التدریب علی املهارات الحیاتیة علی بناء القدرات من حیث

 التعایش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین، وخالل هذا الربع تم تدریب

2,687 مستفیدًا و2,090 مستفیدة.س

 عقد البرنامج خالل هذا الربع عددًا من الورش التعریفیة في أغلب

 فروع الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج. وقد

مختلف من  مشاِرکة  و31  مشاِرکًا   113 الورش  هذه   حضر 

املحافظات.ي

تدریبیة دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ   کما 

 لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات

 األولیة وآلیات التنفیذ (کًال فیما یخصه)، حضرها 113 استشاریًا و4

استشاریات.ي

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(ینایر - مارس 2019)املنجز

145,839

93,296

4,453,742عدد أیام العمل التي تولدت

98,677األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

1,028,324عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

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

173

53,657قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

103

299,396املساحات املرصوفة (متر مربع)س

10,789عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
2,809وإعادة تأهیلها

3,157عدد الحدائق املنزلیة

44,516

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

26,554

145,511

قطاع الطرق
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التثقیف الصحي والکولیرا

في الصحي  بالتثقیف  خاصة  توعویة  ورش  بعمل  البرنامج   قام 

وباء من  الوقایة  حول  الوعي  مستوى  لتحسین  الفروع   جمیع 

السلوکیات من  والحد  القات،  وأضرار  املنتشرة  واألمراض   الکولیرا 

تدرب وقد  مالئمة.  صحیة  بیئة  للمستفیدین  ن  ُیَؤِمّ بما   الخاطئة 

مستفیدًا  14,552 البرنامج)  مشاریع  تنفیذ  (أثناء  الربع  هذا          خالل 

و12,887 مستفیدة.س

التوعیة بالسالمة املهنیة

بتعلیمات توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج   عقد 

في مستفیدة  و5,645  مستفیدًا   9,514 لـ  املهنیة   السالمة 

التي یمکن أن  املشاریع املستهدفة، وذلك لتوعیتهم باملخاطر 

 تهدد صحتهم وطرق الوقایة التي یجب اتباعها لتفادي مثل هذه

رأس السالمة علی  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  بما في   املخاطر، 

العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج. س

ورش تعریفیة ملتعهدي العمال

1-التمویل واملنح:

التدخل  الخدمات املالیة وغیر املالیة في مناطق  3-دعم توسع 
املتکامل:

2-دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2):

 عقد البرنامج في معظم الفروع ورشًا تعریفیة ملتعهدي العمال

وإیضاح شرح  بغرض  وذلك  البرنامج،  مشاریع  لتنفیذ   املتقدمین 

وآلیات املستفیدین  اختیار  ومعاییر  وإجراءاته  البرنامج   أهداف 

التنفیذ، حیث تم تأهیل 207 متعهدین.ش

 تراکمیًا إلی 3,840 مستفیدًا ومستفیدة تم تعویضهم بما یعادل أوًال: األنشطة التي نفذتها الوحدة

 1.7 ملیون دوالر حتی نهایة الربع األول من 2019. والجدیر بالذکر أن

وأصغر صغیر  تمویل  عمیل   4,000 تعویض  إلی  یهدف   املشروع 

 متضرر من الحرب لتمکینهم من استعادة أنشطتهم التي ُفِقدت

أو تأثرت بسبب الحرب.س

 وصل عدد املجموعات املشکلة خالل الربع األول من السنة إلی

 83 مجموعة تضم ما ال یقل عن 1,900 عضو من رجال ونساء في

کذلك املشروع.  عمل  مناطق  هي  متفرقة  مدیریات   خمس 

 أقیمت العدید من األنشطة التدریبیة حیث تم تدریب ما ال یقل عن

 1,800 عضو في مبادئ وأساسیات مجامیع االدخار. کما تم تدریب

للعملیات املحاسبي  التسجیل  مجال  في  عضو   400  حوالي 

وأنشطة املجامیع واملهارات اإلداریة والتنظیمیة.ش

4-ورشة شرکاء الصندوق:
الشراکة لتعزیز  عمل  ورشة  عقد  فبرایر  و19   18 یومي  في   تم 

 والتواصل بین جمیع الالعبین في قطاع التمویل الصغیر واألصغر

البرامج عن  ممثًال   30 حوالي  الورشة  في  شارك  الیمن،   في 

وجهات واألصغر  الصغیر  بالتمویل  العاملة  والبنوك   واملؤسسات 

واألصغر الصغیرة  املنشآت  تنمیة  کوکالة  العالقة  ذات   أخرى 

تناول التمویالت.  ضمان  وبرنامج  األصغر  للتمویل  الیمن   وشبکة 

 النقاش التحدیات والصعوبات والفرص التي تواجه هذا القطاع في

أصحاب قبل  من  املالیة  الخدمات  علی  املتزاید  للطلب   نتیجة 

 املشاریع الصغیرة واألصغر وحرصًا من الصندوق علی استمراریتها،

 قامت الوحدة خالل الربع األول بتمویل البرامج واملؤسسات بمبلغ

واألصغر الصغیر  للتمویل  آزال  لبرنامج  ریال  ملیار   2.720  وقدره 

نماء األصغر ومؤسسة  للتمویل  الوطنیة   اإلسالمي واملؤسسة 

للتمویل األصغر. س

 أما علی صعید املنح فقد قامت الوحدة خالل الربع أیضًا بمنح کٍلّ

 من شبکة الیمن للتمویل األصغر ووکالة تنمیة املنشآت الصغیرة

تمویل بغرض  وذلك  دوالر،  ملیون   2.7 وقدره  مبلغًا   واألصغر 

أنشطتهما التدریبیة واالستشاریة التي تقوم بتنفیذها.ا

برامج لدى  النشطین  العمالء  عدد  إجمالي  أن  بالذکر   الجدیر 

 ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر وصل حتی نهایة مارس 2019

محافظ إجمالي  بلغ  بینما  نشطین،  وعمیلة  عمیًال   85,219  إلی 

القروض النشطة لدى تلك الجهات حوالي 14.664 ملیار ریال.ل

 تم خالل الربع األول من عام 2019 تعویض 21 عمیًال وعمیلة بما

وعمیلة عمیًال   848 مدیونیة  إسقاط  تم  کما  دوالر.   6,000  یعادل 

 متعثرین بما یعادل 230 ألف دوالر. ووصل عدد املستفیدون

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

املؤشر

األشخاص املستفیدون من التحویالت النقدیة( عدد املستفیدین من األجور
من برامج شبکة األمان االجتماعي وتنمیة املجتمعات والتنمیة املحلیة)س

اإلناث

 النازحون/العائدون

(ینایر - مارس 2019)املنجز

32,464

1,664

4,096

الشباب ذوو األعمار 16 - 35 عامًا

األشخاص الذین تم تزویدهم بخدمات اساسیة (من جمیع التدخالت)ش

أیام العمل التي تم إنشاؤها

23,797

194,091

680,639
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 ظل الوضع الراهن وتم التطرق إلی املشاکل التي تواجه کل جهة

تعزیز بهدف  للقطاع  املستقبلیة  وخططها  الجهات  هذه   من 

التعاون بین کافة الجهات املشارکة.س

5-أنشطة املراجعة الداخلیة والتدقیق:

 تم خالل الفترة من 2/24 إلی 3/10 إجراء مصادقات میدانیة لـ 1534

األنشطة أصحاب  واملقترضات  املقترضین  من  وعمیلة   عمیًال 

 الصغیرة واألصغر لدى برنامج االتحاد للتمویل األصغر في محافظات

املصادقات إجراء  الفترة  نفس  خالل  تم  کما  ولحج.  وعدن   أبین 

فرع لدى  وعمیلة  عمیل  بین  ما  شخص   58 لعدد   املیدانیة 

األول من هذا الربع  الوطنیة بعدن. وکذلك تمت خالل   املؤسسة 

 العام عملیة التدقیق علی حسابات وسجالت وإجراءات املؤسسة

الوطنیة للتمویل األصغر في مقرها الرئیسي بصنعاء.س

6-تطویر األنظمة اآللیة والبرمجیة:

ثانیًا: برنامج ضمان التمویالت

6.1  املوقع اإللکتروني للوحدة

الوحدة موقع  تطویر  علی  العمل  الربع  مدى  علی   استمر 

البرامج بیانات  إدخال  استکمال  خالل  من  وذلك   اإللکتروني 

 واملؤسسات وإظهارها بشکلها النهائي بعد التأکد من صحتها

کافة تصمیم  السابق  الربع  في  تم  أن  وبعد  هذا   بالکامل. 

القوالب الجدیدة من تقاریر ورسوم بیانیة.س

(معین)  التمویالت  متابعة  ونظام  البشریة  للموارد  اآللي  النظام    6.5
والنظام املحاسبي اآللي

الروتیني الفني  الدعم  تقدیم  الربع  خالل  تم  الصدد  هذا   في 

الصغیر التمویل  بقطاع  العاملة  واملؤسسات   للبرامج 

واألصغر.س

6.6  أداة تقییم برامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر

 قام فریق من الوحدة بتقییم بتطبیق برنامج االتحاد للتمویل

مت ُصِمّ التي  األداة  هذه  تطبیق  خالل  من  أبین  في   األصغر 

أملانیة استشاریة  شرکة  من  فنیة  بمساعدة   باإلکسل 

 متخصصة. وتسمح األداة بتقییم شامل للبرامج واملؤسسات

 والبنوك العاملة بالقطاع وفقًا آللیة عمل شرکات التقییم.ش

تجاه التکافلي  نشاطه  في  األول  الربع  خالل  البرنامج   أستمر 

تمویل علی  یحصلوا  لکي  یضمنهم  من  یحتاجون  الذین   العمالء 

قام واألصغر.  الصغیر  بالتمویل  العاملة   مناسب من املؤسسات 

تمویالت غطت  ضمانة   71 بإصدار   2019 عام  بدایة  منذ   البرنامج 

 صغیرة وأصغر بمبلغ إجمالي یتجاوز 142.2 ملیون ریال، بینما قدرت

 قیمة الکفاالت املصدرة بحوالي 93.4 ملیون ریال. وباإلضافة إلی

 حضور عدة ورش عمل ودورات تدریبیة قام البرنامج بحد ذاته خالل

التمویل أخصائیین  بحضور  األمل  لبنك  تدریبیة  بعمل ورشة   الربع 

ومدراء الفروع لشرح آلیة العمل علی دراسة الجدوى الزراعیة.س

ثالثًا: شبکة الیمن للتمویل األصغر 

1-دورة تدریب مدربین:

2-دورة تدریب االستشاریین:

 سعیًا منها لتعزیز دورها املساند واإلیجابي والفعال في النهوض

الربع خالل  الشبکة  نفذت  فقد  واألصغر،  الصغیر  التمویل   بصناعة 

األول لعام 2019 العدید من األنشطة، من أهمها ما یلي:ش

 أقامت الشبکة بین 18 و21 فبرایر ملدة 4 أیام وبمشارکه عدد من

التمویل األصغر بهدف تمکینهم من تطویر  العاملین في قطاع 

 قدراتهم علی کیفیة تقدیم الخدمات االستشاریة وذلك بناًء علی

التمویل قطاع  في  عملهم  خالل  من  اکتسبوها  التي   خبراتهم 

األصغر (کًال في مجال عمله).س

للنساء  األصغر  التمویل  قطاع  دعم  بسبل  خاصة  نقاش  3-حلقة 
الریادیات

کیر منظمة  تنفذه  الذي  اقتصادیًا  املرأة  تمکین  مشروع   ضمن 

28 فبرایر الشبکة في  البنات، قامت   بالتعاون مع مؤسسة کل 

 بالتنسیق لهذه الحلقة النقاشیة النوعیة، وتم فیها استعراض دور

 هذه الجهات في دعم التمکین االقتصادي للمرأة وطبیعة منتجات

التحدیات التي أبرز  الخاصة بالنساء، وأیضًا   التمویل األصغر املالیة 

تواجه النساء الریادیات واملؤسسات، وکیفیة معالجتها.س

6.2  تطبیق جوال لدراسة التمویل الزراعي

تاب جهاز   84 حوالي  توزیع  2019م  من  األول  الربع  خالل        تم 

الـتطبیق املصاحب والذي تم  ...........للبرامج واملؤسسات مع 

 تصمیمه داخلیًا بالوحدة بناًء علی أداة تقییم القروض الصغیرة

 واألصغر باإلکسل. ستمکن أجهزة التاب مع التطبیق املصاحب

 لها مسئولي اإلقراض في املیدان من تقییم أنشطة العمالء

الجدوى وتقدیر  زراعیة  تمویالت  علی  الحصول  في   الراغبین 

سرعة وترتفع  الدقة  ستتحسن  بحیث  القرض  من   االقتصادیة 

 العمل واإلنتاجیة. وقد تم استکمال تدریب املؤسسة الوطنیة

تعمیمها وشك  علی  التجربة  أصبحت  بحیث  تجریبیة   کمرحلة 

لدى باقي الجهات.س

(Tab) 

6.3  موقع االستعالم االئتماني

علی األول  الربع  خالل  بالوحدة  املعلومات  تقنیة  فریق   عمل 

 تطویر آلیة التحدیث باملوقع بحیث أصبح من املمکن للبرامج

 واملؤسسات تحدیث قاعدة البیانات من قبلها مباشرًة وبشکل

یومي. س

6.4  إدخال تقنیة الخرائط الجغرافیة لترکیز العمالء

عمالء ترکز  لتحدید  البرمجیة  اآللیة  تطویر  من  االنتهاء   تم 

 التمویل الصغیر واألصغر علی الخرائط الجغرافیة املدن واألریاف

 وتحمیلها علی املوقع اإللکتروني للوحدة. لقد أصبح باإلمکان

البرامج لعمالء  الجغرافي  التوزیع  علی  االطالع   ألي مستخدم 

الیمن مستوى  علی  واألصغر  الصغیر  التمویل   واملؤسسات 

املحافظة مستوى  وعلی  األریاف  أو  باملدن  سواًء   بکله 

واملدیریة والعزلة.س

دورة عقد  أیام   4 وملدة  فبرایر   14 إلی   11 من  الفترة  خالل   تم 

وکالة معاییر  علی  واملؤسسات  البرامج  من  للمدربین   تدریبیة 

 التمویل الدولیة .......... في تدریب املدربین ومن أجل تبادل الخبرات

فیما بینهم. ش

(IFC)
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4-دورة إعداد مقترحات املشاریع للمانحین:

نظمت الشبکة هذه الدورة خالل الفترة من 9 إلی 14 مارس 2019، 

وتم خاللها تشکیل مجموعات عمل قامت کل منها بإعداد مقترح 

املجموعات  هذه  عرضت  األخیر  الیوم  وفي  متکامل  مشروع 

مقترحات مشاریعهم وتم تقییمها ومناقشة املحاور التي کانت 

بحاجه للتحسین أو التصحیح.س

 2019 مارس   27-23 الفترة  خالل  بصنعاء  الدورة  هذه  تنظیم  تم 

التمویل  وبرامج  ومؤسسات  بنوك  من  ممثلون  فیها  وشارك 

األصغر  التمویل  قطاع  کوارد  تأهیل  إلی  الدورة  وهدفت  األصغر. 

بالیمن ذات العالقة من محاسبین ومدراء مالیین.س

5-دورة التحلیل املالي:

أقامت الشبکة من 25 وحتی 29 مارس 2019 هذه الدورة التدریبیة 

في  واملهتمین  املتوسطة  اإلدارات  مسئولي  استهدفت  التي 

کیفیة تطویر املنتجات املالیة بمؤسسات التمویل األصغر. هدفت 

خطط  وتنفیذ  دراسة  من  املشارکین  تمکین  إلی  الدورة  هذه 

لتطویر املنتجات املالیة ومعرفة أهم املفاهیم والوسائل لتطویر 

املنتجات ومراحلها.س

7-دورة تطویر املنتج املالي:

ضمن فعالیة أسبوع املال العاملي 2019 نظمت الشبکة في 28 

الفئة  في  للشباب  املالي  باالدخار  خاصة  عمل  ورشة  مارس 

العمریة 18-28 سنة. هدفت الورشة (التي حضرها 45 شابًا وشابة) 

إلی إکساب املشارکین املهارات واملعارف واملفاهیم في االدخار 

املالي، والتي من شأنها مساعدتهم علی تأسیس مشاریعهم 

الخاصة أو الحصول علی فرص عمل في مختلف املجاالت.

8-ورشة االدخار املالي للشباب 

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

534

549

264

382

354

260

138

273

0

0

-

13,136

4,149

33,220

5,200

6,537

4,057

3,446

3,364

9,802

1,291

-

30

8

38

28

31

27

79

36

66

78

-

26,516

835,693

132,596

172

5,629

0

0

4,461

7,065

0

-

2,441

3,193

2,906

819

843

1,473

408

803

666

46

-

462

629

141

152

90

198

43

179

0

0

-

20.82

3.20

71.55

16.58

21.47

4.15

26.16

12.65

77.13

100

-

155,208

28,608

131,216

89,899

35,568

41,850

50,989

52,660

54,019 

60,224

109,187

12,010

17,320

12,131

8,345

5,124

11,238

3,194

5,638

4,376

1,777

21,391

66

84

264

109

154

132

53

84

68

0

-

43

76

163

73

136

132

39

59

43

0

-

164

75

193

121

72

60

83

87

65

6

-

65

56

42

58

37

28

38

33

34

4

-

19

65

15

12

7

15

7

7

5

2

-

2,75484,2021,012,13213,5981,894809,428102,544926395154

 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

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر مارس 2019

النشرة الربعیة - العدد 85 : ینایر - مارس 2019
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واملستفیدین  التقدیریة  والتکلفة  املشاریع  عدد 
املتوقعین وفرص العمل خالل الربع األول 2019 (حسب 

القطاع)

عدد املشاریع التي نمت املوافقة علیها خالل الربع 
األول 2019 وکلفتها التقدیریة (حسب املحافظة)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

املنشآت األصغر

املنشآت الصغیرة

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

15

1

27

8

10

3

6

10

1

1

63

25

17032,363,14632,355,621286,85451 %1,190,272

2,107,999

86,084

4,344,409

1,622,202

985,970

469,500

1,183,500

8,521,736

700,000

165,500

8,370,807

3,805,439

2,107,999

86,084

4,344,409

1,622,202

985,970

469,500

1,183,500

8,521,736

700,000

165,500

8,370,807

3,805,439

37,529

90

22,668

41,062

8,343

24,580

31,461

17,260

0

920

73,739

29,202

49

33

50

48

50

73

51

44

0

50

50

50

107,748

228

212,593

31,846

64,928

9,101

55,535

13,078

410

5,520

424,264

265,021

املحافظة

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

إب

أبین

أرخبیل سقطرى

البیضاء

الجوف

الحدیدة

الضالع

املحویت

املهرة

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمة

شبوة

صعدة

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مأرب

أکثر من محافظة

6

8

1

5

7

11

4

5

2

9

24

9

13

3

12

7

9

4

9

7

1

14

989,810

965,164

49,600

970,312

697,754

1,967,671

660,000

438,000

122,800

1,393,378

3,803,216

1,092,475

1,840,998

423,357

1,887,355

872,260

1,209,300

546,000

1,426,200

1,014,140

315,536

9,677,820

989,810

965,164

49,600

970,312

697,754

1,967,671

660,000

438,000

122,800

1,393,378

3,803,216

1,092,475

1,840,998

423,357

1,887,355

872,260

1,209,300

546,000

1,426,200

1,014,140

315,536

9,677,820

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17032,363,14632,355,621100 %



صفحة 13الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
بدایة العام 2015 وحتی نهایة الربع األول 2019 (حسب 

القطاع)

املحافظة

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 املتعاقد

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

إب

أبین

أرخبیل سقطرى

أمانة العاصمة

البیضاء

الجوف

الحدیدة

الضالع

املحویت

املهرة

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمة

شبوة

صعدة

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مأرب

أکثر من محافظة

114

63

24

48

61

27

147

42

52

28

168

216

72

119

46

94

91

76

61

95

100

24

85

19,174,474

8,826,344

2,104,993

12,275,348

5,918,117

3,917,404

43,656,437

8,076,939

4,298,611

2,791,560

28,343,895

25,098,709

8,407,822

21,287,855

5,318,147

9,692,178

12,664,872

9,386,576

9,747,170

13,814,548

19,588,760

5,135,014

61,463,680

19,168,974

8,826,344

2,104,993

11,892,138

5,918,117

3,917,404

43,639,537

8,076,939

4,298,611

2,791,560

28,285,895

24,948,709

8,407,822

21,287,855

5,318,147

9,689,553

12,664,872

9,386,576

9,747,170

13,730,547

19,588,760

4,635,014

61,463,680

17,897,420

7,226,564

1,689,308

9,754,241

5,474,432

3,535,423

39,166,619

7,371,812

3,543,011

2,334,086

26,031,365

20,704,002

6,837,636

19,435,936

4,880,838

7,472,580

11,056,236

7,920,534

8,576,271

12,255,861

16,941,025

3,804,748

56,257,526

1,853340,989,454339,789,217300,167,474

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 املتعاقد

(دوالر)ب

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املنشآت الصغیرة

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

35

1

16

88

26

37

53

54

2

16

11

22

256

374

8

3,393,315

5,926

825,418

6,253,078

3,680,972

4,178,446

6,372,603

7,795,203

107,559

11,768,458

4,301,992

1,646,760

23,935,466

47,027,048

17,700,169

999138,992,413

عدد املشاریع تحت التنفیذ واملوافق علیها والتکلفة 
للفترة من  التقدیریة  الصندوق  التقدیریة ومساهمة 
بدایة العام 2015 وحتی نهایة الربع األول 2019 (حسب 

املحافظة)

النشرة الربعیة - العدد 85 : ینایر - مارس 2019
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الصندوق  ومساهمة  والتعاقدیة  التقدیریة  والتکلفة  علیها  واملوافق  التنفیذ  وتحت  املنجزة  املشاریع  عدد 
التقدیریة واملستفیدین املتوقعین والعمالة املؤقتة املقدرة للفترة من بدایة العام 2015 وحتی نهایة الربع األول 

2019 (حسب القطاع)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

 املؤقتة

املقدرة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

  املتعاقد

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 نسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املنشآت الصغیرة

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

104

2

32

131

72

154

159

125

2

31

18

42

433

536

12

14,533,804

151,000

2,358,019

17,499,927

13,813,683

19,487,201

64,759,335

20,833,203

111,018

23,126,651

6,636,370

6,252,956

49,356,806

78,669,669

23,399,812

14,033,804

151,000

2,358,019

17,499,927

13,525,683

19,487,201

64,376,124

20,833,203

111,018

23,126,651

6,636,370

6,252,956

49,327,781

78,669,668

23,399,812

10,355,111

112,718

1,685,854

10,028,087

11,753,434

18,780,743

58,569,840

19,026,719

107,559

22,035,331

6,130,903

5,760,375

39,683,095

73,842,643

22,295,063

339,067

5,475

4,670

106,577

690,671

157,701

649,754

421,308

0

73,140

7,792

30,068

770,326

622,693

24,696

50

53

46

56

50

44

60

50

0

47

45

50

50

50

36

13,060

200

3,395

38,381

181,372

5,064

334,604

0

0

212,070

25,530

53,685

682

206,705

50,330

13,312

0

3,393

42,162

175,604

3,408

3,523,558

0

0

194,232

21,216

36,916

738

216,419

403,680

826,548

2,523

41,066

868,604

381,186

1,175,066

1,694,896

856,591

560

92,704

22,512

228,651

2,744,053

5,536,631

683,428

1,853340,989,454339,789,217300,167,4743,903,93852 %1,125,0784,634,63815,155,019

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعین

إناثذکور
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النقد واألمن الغذائي یکسران أطواق العنف والجغرافیا في نصاب شبوة

 بإمکان تدخل طارئ أن ینقذ حیاة مجتمعات عانی جمیع أفرادها من عدم القدرة علی الوصول الی مصادر املعیشة. ففي منطقة

 املرازیق القبلیة بمدیریة نصاب بمحافظة شبوة (شرق الیمن) أصبحت حیاة السکان مهددة وحرکتهم نحو مصادر الرزق والتعلیم

 مقیدة بسبب بعدهم وآثار الحرب الواسعة في البالد والثأر املزمن. وکانت األزمة االقتصادیة الحالیة قد أصابت املنتجات السلعیة

األوقات أکثر  وفي  مسبوق  غیر  بشکل  ضعفهم  لیتفاقم  بالکساد،  املنطقة  في  صاص"  و"الَرَّ العلیا"  "الفارعة  قریتي   ألهالي 

حرجًا.س

 یتحدث املستفید سالم عبدربه "لم یلتفت أحد إلینا منذ سنوات عدا فریق الصندوق االجتماعي للتنمیة الذي أنقذ أرواح السکان،

ن الناس بالغذاء عبر دعمه الزراعة وزیادة األشجار واألعالف  فلم یوزع الغذاء ملرة أو مرتین کما کنا نتوقع في البدایة، لکنه أَمّ

لتعزیز تربیة النحل واألغنام".س

 خالل خمسة أشهر، حقق برنامج النقد مقابل العمل الدعم من خالل اختیار وتدریب عمال من املجتمع الفقیر قاموا بإنشاء جدران

علی السیول  خطر  وتخفیف  حقولهم  لري  السیول  میاه  بعض  لتوجیه  القریتین  وادي  في  مختارة  مواقع  عشرة  في   حجریة 

املجتمعات أسفل الوادي.س

 في سیاق األثر، یقول علي املرزقي "جاءت أجرة عملي في وقتها تمامًا لتأمین احتیاجات شهر رمضان واألعیاد.. دیوني ارتفعت

 في وقت ما لقیت وسیلة لشراء غذاء ألطفالي." ویقول ناقع محمد "الحمد هللا عملنا مصدات السیول وروینا األرض واشترینا

نساء محدودات باملشروع سوى  یعمل  ولم  بهن."  ونترزق  (للتکاثر)  یتبارکین  غنم  واشتریت خمس  الضروریة  البیت   مصاریف 

 بسبب شدة تحفظ املجتمع ضد خروجها للعمل. لم تنته الفرحة هنا، لکنها تبدأ بقصة فرح جدیدة بتدشین الصندوق االجتماعي

للتنمیة مشروع جدید في قریة "املاعربة" املجاورة والتي تشترك مع أخواتها في نفس أوجاع هذه األطواق.س

الصندوق االجتماعي للتنمیة
فج عطان - ص.ب: 15485

صنعاء، الجمهوریة الیمنیة

669/8 449 (1) 967 +تلفون:ي

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

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


