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االفتتاحیة

أنشطة  االجتماعي  الصندوق  نتولی  الجدید،  الدراسي  العام  بدء  مع 
تعلیمیة متنوعة عکست التکریس واملساهمة في االستعداد لرفد 
العملیة التعلیمیة في کافة أنحاء البالد. إحدى الحاالت شملت االنتهاء 
من بناء وتسلیم ثاني مدرسة من إجمالي 6 مدارس یقوم الصندوق 
کانت  تشغیلها.  تأمین  تم  أن  بعد  وذلك  حجة  محافظة  في  ببنائها 
املدرسة الثورة حلمًا لم یصدقه 1000طالب وطالبة من أبناء منطقة 

سوق الثلوث بمدیریة أسلم اال حین طافوا فصولها وبقیة مرافقها. 

املعلمین  تدریب  في  الصندوق  فرق  استمرت  الصعید،  نفس  علی 
املناطق  والرسمیین في کافة  التعاقد معهم  تم  الذین  واملعلمات 
سبیل  فعلی  التعلیم.  دعم  مشروع  فیها  یعمل  التي  واملحافظات 
کل  هم  معلما/ة   525 تأهیل  تدریبیة  دورة   35 خالل  من  تم  املثل، 
الکوادر التعلیمیة في مدیریة مسور بمحافظة عمران. وترکز التدریب 
النشط  والتعلم  والریاضیات  واالمالء  القراءة  مهارات  إکسابهم  علی 
بهدف انجاز نقلة نوعیة لتحسین جودة التعلیم األساسي والثانوي في 

65 مدرسة أساسیة باملدیریة.

الحوامل واألمهات الالتي استلمَن مساعدة في الدخل وخدمات التغذیة*

املستفیدون من التحویالت النقدیة*

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

أیام العمل التي تولدت عن جمیع التدخالت*س

                    *یعکس هذا املؤشر مشاریع األشغال کثیفة العمالة وتشغیل الشباب

اإلناث

النازحون/العائدون

الشباب ذوو األعمار 16–35 عامًا

133,798

393,222

4,742,905

11,959,470

113,208

56,796

233,325

التقدم في العمل (2016 - سبتمبر 2020)

استعدادات لتحسین بیئة وجودة التعلیم

ما زال الصندوُق االجتماعي یواجه الکثیر من التحدیات في ظل 

بل  أعوام...   6 حوالي  منذ  الیمن  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف 

أزمة  وُأضیفت تحدیاٌت جدیدٌة تتمثل في معوقات للعمل، مثل 

الوقود املتکررة واالنهیار في سعر العملة املحلیة واإلشکاالت 

َواَصَل  ذلك،  ومع  املسلحة.  املواجهات  مناطق  في  األمنیة 

وظفت  حیث  عالیة،  بوتیرة  استمرت  عملیاته  تنفیذ  الصندوق 

مع  التعامل  في  املتراکمة  خبراتـِها  وإدارُتُه  الصندوق  فروُع 

األزمات املتکررة وبذلت جهودًا إضافیة لضمان استمراریة العمل.

األکبر  التحدي  یزال  وما  کان  التمویالت  قلة  أو  تباطؤ  أن  علی 

الثانیة  االستجابة  خطة  بتنفیذ  یتعلق  فیما  وبالذات  للصندوق، 

تحقیق  من  الصندوُق  یتمکن  لم  حیث   ،(2020  –  2018) لألزمات 

سوى "السیناریو األدنی" من أهداف هذه الخطة.

ورغم سوء األحوال اإلنسانیة واملعیشیة وتفاقمها في البالد، إال 

أَنّ ثمة مظاهَر للتکیف ورغبة في مساعدة الذات علی مستوى 

عة  اعتباره ظاهرة مشِجّ املجتمعات واألسر واألعمال، بما یْمِکن 

ُفَرٌص  بالفعل  واستقرارًا. وهناك  استدامًة  أکثر  واقٍع  إلی  ل  للتحُوّ

وإمکانیٌة لعمٍل تنموٍيّ یساهم في الخروج من الدوائر املفرغة 

أَنّ  علی  سنوات.  خمس  منذ  الغذائیة  املعونات  لتوزیع 

املساعدات الدولیة––املتناقصة أصًال––ما زالت شبه محصورة في 

الجانب اإلغاثي واإلنساني الذي یزداد تفاقمًا.

نجاحات  تحقیق  الصندوق  استطاع  الظروف،  تلك  کل  ورغم 

ملموسة في خدمة املجتمعات املحلیة... فعلی سبیل املثال 

(وخالل الفترة من 2016 حتی سبتمبر 2020) استطاَع الصندوُق 

تقارب  تعاُقدیة  بکلفة  1,700 مشروع  من  أکثر  في  العمل  إنجاَز 

271.6 ملیون دوالر، لیستفید من هذه املشاریع املنجزة استفادة 

اإلناث)  (51% منهم من  3 مالیین شخص  فعلیة مباشرة قرابة 

ونجمت عنها حوالي 12.5 ملیون یوم عمل.

2,085,808عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا وکورونا
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اخبار
الوحدات

برنامج  تنفیذ مکونات  2020 علی  الثالث  الربع  النشاط خالل  ترکز 

املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر علی النحو التالي:

أوًال: مکون الوصول لخدمات التعلیم األساسي غیر النظامي

ثانیًا: مکونا تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت

الشباب  فئة  من  شخص  ألف  من  أکثر  تدریب  من  االنتهاء  تم 

العاطلین عن العمل والنساء العامالت (منهم 282 من الشابات)، و

واملهارات  األعمال  ریادة  مجال  في  العامالت  النساء  من   561

الحیاتیة في املناطق املستهدفة. 

ثالثًا: مکون تسهیل الوصول للتمویل األصغر

و ریاًال   641,546,360 یبلغ  إجمالي  بمبلغ  عمیًال   69 تمویل  تم 

مشاریعهم  لتنفیذ  املستهدفة  املناطق  في  دوالر   276,500

الجواالت  وصیانة  املواشي  وتربیة  الخیاطة  تشمل  التي  الخاصة 

والتجارة بالعسل وتصفیف الشعر (الکوافیر) والبخور والعطور...

رابعًا: مکون بناء القدرات 

تم دعم جهاز محو األمیة وتعلیم الکبار کشرکاء للبرنامج من خالل 

االمیة وتعلیم  االمتحانات في دیوان عام جهاز محو  تجهیز غرفة 

وشبکة  وسیرفر  کمبیوتر  أجهزة  بعشرة  صنعاء  في  الکبار 

األمیة  بدارسي محو  الخاصة  االختبارات  بهدف حوسبة  وطابعتین 

والتعلیم املجتمعي.

من   137 (منهم  366 مستفیدًا/ة  لـ  تدریبیة  دورة   22 ُنفذت  کما 

اإلناث) من قیادات جهاز محو األمیة وتعلیم الکبار ومدربین فنین 

للبرنامج،  کشرکاء  املهني  والتدریب  الفني  التعلیم  وزارة  من 

وذلك في محافظات صنعاء ولحج والحدیدة وعدن.

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 50%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم

الطالب املستفیدون من النقد مقابل الخدمات االجتماعیة

املدارس املستفیدة

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)

مؤشرات قطاع التعلیم

4,603

2,356

278,752

1,375

تم االنتهاء من ترمیم 7 فصول دراسیة و4 غرف أنشطة في أربع 

مطر  وبني  بهلول  وبني  وسنحان  همدان  بمدیریات  مدارس 

بمحافظة صنعاء.

توقفت  جائحة کورونا، فقد  تفشي  الوقائیة من  اإلجراءات  وضمن 

الدراسة وُأغِلقت املدارس––ومنها فصول التعلیم املجتمعي––وتم 

الدراسي  للعام  نهائیة  کنتیجة  األول  الفصل  درجات  اعتماد 

فصول  في  ودارسة  دارس  آالف   4 قرابة  نجح  وقد   .2020/2019

األمیة  جهاز محو  التنسیق مع  حالیًا  ویجري  املجتمعي،  التعلیم 

االلتحاق  من  تمکنهم  للناجحین  شهادات  إلصدار  الکبار  وتعلیم 

بالتعلیم النظامي.

املستهدفة  املناطق  ورش عمل في  تنفیذ  کذلك  الربع  وشهد 

ومدینة  ولحج،  والحدیدة  صنعاء  (محافظات  البرنامج  من 

 176 حضرها  کورونا،  بجائحة  الصحیة  للتوعیة  املکال/حضرموت) 

مشرفة ومیسرة تعلیم مجتمعي.

الحمالت  إطار  في  توعیة  جلسة   7,100 حوالي  تنفیذ  تم  کما 

التوعویة للوقایة من جائحة کورونا (من باب الی باب)، وذلك في 

14 مدیریة في تلك املناطق بمشارکة 31 مشرفًا و145 میسرًا. 

واستفاد من التوعیة 43,671 شخصًا (منهم 16,512 امرأة، و10,412 

فتاة).
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الصحة والحمایة االجتماعیة

املدى أوًال: الصحة قصیرة  للدخل  فرص  توفیر  علی  النهج  هذا  ویساعد 

للشباب، وُیشرکهم في لعب دور رئیسي في بناء القدرة علی 

آمنة  أنه یخلق مساحات  التکیف في مجتمعاتهم املحلیة. کما 

لتبادل  والحریة  بالراحة  واألطفال  النساء  تشعر  حیث  وصدیقة، 

قصصهم وآمالهم.

إطار  في  املدارس:  في  االجتماعي  النفسي  الدعم  أنشطة   .1

مشروع تعزیز االستجابة املجتمعیة ملدیریة باجل في محافظة 

التعلیمیة  الکوادر  تدریب   –  2020 الثالث  الربع  – خالل  تم  الحدیدة، 

األخصائیین  وکذا  املستهدفة،  املدارس  ووکالء  (مدراء 

االجتماعیین) علی دلیل الدعم النفسي التربوي اُملعَتَمد من قبل 

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

ومجموعة من األخصائیین االجتماعیین عددهم 101 (منهم21 من 

اإلناث).

2. تورید الحقائب الترفیهیة الی املدارس املستهدفة: بعد االنتهاء 

املستهدفة  املدارس  تزوید  یتم  التعلیمیة،  الکوادر  تدریب  من 

بحقائَب ترفیهیٍة (وباعتماد حقیبة لکل 200 طالب) حسب معاییر 

أدوات  علی  الحقائب  هذه  تحتوي  حیث  والتعلیم،  التربیة  وزارة 

األلعاب  التي یمکن تطبیقها من خالل حصص  الترفیهیة  األلعاب 

للتالمیذ وبإشراف األخصائیین املدربین... وقد تم تورید 153 حقیبة 

ترفیهیة إلی 71 مدرسة في إطار مدیریة باجل (الُحدیدة)، وبکلفة 

إجمالیه قاربت 26 ألف دوالر.

البنیة التحتیة
 7 إنجاز  الصمود املجتمعي، تم  لتعزیز  األوروبیة  إطار املنحة  في 

مرافق صحیة: أحدها إلعادة تأهیل وتأثیث وتجهیز ومرفقین. وقد 

تم االنتهاء من األعمال املدنیة وتسلیمها إلی مکاتب الصحة في 

عمال   810 لـ  عمل  یوم   8,955 املشاریع  هذه  وفرت  املدیریات. 

و5  االستشاریین،  العاملین  من  شابًا  عامًال   490 (منهم 

املنجزة  املشاریع  من  املستفیدین  عدد  بلغ  وقد  استشاریات). 

9,605 أشخاص (منهم 2,819 من النساء، و1,708 من البنات).

مشاریع الدعم النفسي االجتماعي

ثانیًا: الفئات ذات االحتیاجات الخاصة 

الجوانب  دمج  إلی  املجتمعیة  االستجابة  تعزیز  نهُج  یهدُف 

النفسیة-االجتماعیة في االستجابة لالحتیاجات األساسیة للناس، 

ویستهدف الفئات األکثر ضعفًا (النساء والشباب واألطفال). 

مع  العمل  میدان  تزوید  إلی  الرامیة  القطاع  لسیاسة  مواصلة 

التخصصیة  بالخبرات  الخاصة  االحتیاجات  ذوي  من  األشخاص 

بتنفیذ  القطاع  قام  فقد  املتنوعة  للمجاالت  ووفقا  والنوعیة 

والتنقل  الحرکة  فن  مجال  وطنیین في  مدربین  لتدریب  مشروع 

تطویره  تم  الذي  الحرکة  لفن  املوسع  الدلیل  علی  وباالعتماد 

مراحله  في  الصندوق  اعده  الذي  الدلیل  علی  اعتمادا  وتحدیثه 

السابقة , حیث تم في هذا املشروع تدریب 30 من االستشاریین 

البصریة في کل من  اإلعاقة  العاملین في مجال  واالستشاریات 

وعدن  وحضرموت  وإب  وتعز  الحدیدة  ومحافظات  العاصمة  أمانة 

الخبرة  نقل  علی  قادرین  لیکونوا  وذلك  وعمران...  وحجة  وذمار 

واملعرفة املتطلبة في مجال فن الحرکة والتنقل . 

مدرسة  أنشطة  دعم  ملشروع  التدریبي  للبرنامج  استکماًال 

(محافظة  الحوطة  الخاصة في  االحتیاجات  لذوي  الشاملة  التربیة 

ذوي  من  لألطفال  والتشخیص  التقییم  برنامج  تنفیذ  تم  لحج) 

االحتیاجات الخاصة ملعلمات املدرسة وعددهن 22 معلمه ووفقا 

لإلجراءات االحترازیة لکورونا. کما قام قطاع الفئات الخاصة فرع 

النقد من أجل التغذیة
االستجابة  مشاریع  أحد  هو  التغذیة  في  املشروط  النقد 

للشابات في  توفیر دخل مؤقت  والذي یسهم في  لالحتیاجات، 

الفئة العمریة (18-35 عامًا)، وفي نفس الوقت یسهم في توفیر 

تقل  ممن  األطفال  وأمهات  الحوامل  للنساء  نقدیة  مساعدات 

الضمان  من  املستفیدة  األسر  من  سنوات  خمس  عن  أعمارهم 

األمهات  من  التغذیة  سوء  حاالت  إحالة  وکذلك  االجتماعي، 

املرضعات والحوامل واألطفال إلی املرافق العالجیة.  

واملشروع یستجیب لواحدة من األولویات امللحة، وهي البطالة 

املرتفعة بین الشباب واالحتیاجات الطارئة في املجتمعات التي 

حدتها  من  زاد  والتي  التغذیة  سوء  معدالت  ارتفاع  من  تعاني 

2015. ویستهدف  الیمن منذ مارس  الدائرة في  الحرب  وتفاقمها 

املشروع النساء الحوامل واملرضعات واألمهات ألطفال أقل من 5 

التوعیة واإلرشاد وتقدیم املشورة للحوامل  سنوات، ویرکز علی 

الطلب  تحفیز  عن  فضًال  للمرضعات،  وکذلك  الحمل...  فترة  خالل 

علی خدمات األمومة والطفولة ومسح وفرز حاالت سوء التغذیة 

وتقدیم  واملرضعات  الحوامل  والنساء  األطفال  بین  املنتشرة 

في  التغذویة  الخدمات  علی  لحصولهن  اللوجستیة  التسهیالت 

املراکز العالجیة

یتم تنفیذ مشاریع تغذیة في 16 مدیریة من 10 محافظات. وقد تم 

املستهدفة،  املدیریات  في  معیشیة  أسرة  مسح239,296  

امرأة  و161,088  مؤهلة  أسرة   148,668 وجود  املسوحات  وبینت 

مؤهلة في تلك األسر، أي حوالي 63% من األسر املعیشیة التي 

املعیشیة  األسر  من  مؤهلة  نساء   16,108 منها  مسحها،  تم 

أسرة   6,965 وأیضًا  االجتماعیة  الرعایة  صندوق  من  املستفیدة 

لدیها أشخاص ذوو إعاقة.
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أدلة  علی  الصحیة  الکوادر  تدریب  منه ألنشطة  (واستکماًال  عدن 

االکتشاف املبکر لإلعاقة في املحافظة) بتدریب 111 متدربًا من 

علی  التدریب  أثناء  العمل  مع  األطباء  ومساعدي  الطبیة  الکوادر 

تنفیذ اإلجراءات االحترازیة الخاصة بفایروس کورونا. 

وضمن مشروع تعزیز الدمج التعلیمي لألطفال ذوي اإلعاقة في 

مدارس التربیة الشاملة, وبالتعاون مع إدارة التربیة الشاملة في  

للمعلمین  التدریبي  البرنامج  استکمال  تم  تعز  محافظة 

واملعلمات املستهدفین في اطار 13 مدرسة من مدارس التربیة 

النوعیة  التدریبیة  املجاالت  من  مجموعة  علی  الشاملة 

املتخصصة حیث تم تدریب 10 معلمین و20 معلمة في مجال لغة 

اإلشارة , کم تم تدریب 13 معلمًا و24 معلمة في مجال برایل , 

وتدریب 8 معلمین و22 معلمة في مجال اضطرابات أطفال التوحد، 

تعدیل  مجال  في  معلمة  و26  معلمین   6 تدریب  الی  باإلضافة 

السلوك لإلعاقة الذهنیة.

قطاع املیاه

تم إنجاز ما یلي:

املیاه  ملشروع  الهولندیة  املنحة  من  ممول  واحد  مشروع    -1

 44 بحدود  بتکلفة  بالکولیرا  املصابة  للمجتمعات  الصحي  والصرف 

ألف دوالر.

لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  مموالن  مشروعان   -2

ألف   323 بحدود  بتکلفة  الرابعة،  املرحلة  تمویل  للمساهمة في 

دوالر. 

 4 رقم  االضافیة  الدولي  البنك  منحة  من  مموالن  مشروعان   -3

والطارئة عن طریق برنامج االمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة قدرها 

141 ألف دوالر. 

4-  6 مشاریع ممولة من منحة البنك الدولي االضافیة والطارئة 

عن طریق برنامج االمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة بحدود 643 ألف 

دوالر.

لبرنامج   KFW االملانیة/  الحکومة  منحة  7 مشاریع ممولة من   -5

املیاه والصرف الصحي بتکلفة بحدود 1,310 ملیون دوالر.

املیاه  التقریر في وحدة  املنجزة خالل فترة  بلغ عدد املشاریع   

والبیئة 38 مشروعًا، منها 28 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة 

فعلیة بلغت 3,831 ملیون دوالر، و10 مشروعًا في قطاع اإلصحاح 

البیئي بتکلفة فعلیة 1,485 ملیون، وفیما یلي تفاصیل املشاریع 

املنجزة في القطاعین الرئیسیین املیاه واإلصحاح البیئي: 

لبرنامج   KFW االملانیة/  الحکومة  7 مشاریع ممولة من منحة   -6

املیاه والصرف الصحي 2وبتکلفة بحدود 927 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان   -7

ألف   388 قدرها  إجمالیة  وبکلفة  االولی،  املرحلة   - االجتماعیة 

دوالر.

8-  مشروع  واحد ممول من منحة حکومة دولة الکویت لإلسهام 

في تمویل برامج اإلعمار وبکلفة إجمالیة قدرها 55 ألف دوالر.

قطاعات  من  فرعي  قطاع  کل  في  أنجز  ما  تفاصیل  یلي  وفیما 

املیاه: 
1– حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (السقایات الخاصة): تم 

خالل هذا الربع إنجاز 14 مشروعًا إلنشاء 2,354 سقایة خاصة بسعة 

إجمالیة مقدارها 61,165 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 17,128 

176,346یوم  قدرها  مؤقتة  عمل  فرص  توفیر  عنها  ونتج  شخصًا، 

عمل.

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

بسعة  األمطار  میاه  لحصاد  خزانات  إنشاء2  شملت  مشاریع،   2

إجمالیة 2,600 متر مکعب مع امللحقات الضروریة، ونتج عنها 5,083 

عمل ووفر خدمة املیاه لـ 836شخص.

3- میاه کثیفة عمالة: تم في هذا الربع إنجاز 8 مشروع، منها 2 

مشاریع حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (سقایات خاصة)، و

شبکة  تأهیل  مشاریع  و2  میاه.  توزیع  خزانات  إلنشاء  مشاریع   3

میاه ومشروع تسویر وتشجیر شملت مخرجات هذه املشاریع 

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

84

350,020

5,761املستفیدون من أجور العمل في األنشطة اإلنشائیة

5,209

133,798الحوامل واألمهات الالتي استلمَن مساعدة في الدخل وخدمات التغذیة

5,154مثقفات املجتمع

85,135عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)
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املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة



1- إدارة املیاه العادمة: تم إنجاز 5 مشاریع (شملت بناء 364 حماما 

ألف دوالر، احتوت   717 510حمام) بتکلفة مقدارها  جدیدا وتحسین 

استفاد   1,73 عدد  منزلیة  وتوصیلة   217 عدد  تفتیش  غرفة  علی 

قدرها  مؤقتة  عمل  فرص  توفیر  عنه  ونتج  شخص   10,213 منها 

46,946 یوم عمل.     

2- أنشطة بیئیة کثیفة العمالة: أنجز الصندوق 5 مشاریع بتکلفة 

مقدارها 768 ألف دوالر، ونتج عنها 23,634 یوم عمل، کما اشتملت 

عدد  ووصل  منزلیة  توصیلة  و3,163  تفتیش  غرفة   772 علی 

املستفیدین املباشرین إلی 28,485 شخصًا.

3- التواصل مع الشرکاء: یستمر التنسیق مع کتلة املیاه والصرف 

التدابیر  بسبب  اإلنترنت  عبر  التواصل  خالل  من  والنظافة  الصحي 

غیر  املنظمات  معظم  ان  وبحکم   ،19- کوفید  لفیروس  الوقائیة 

الحکومیة ووکاالت األمم املتحدة العاملة في الیمن التزال تعمل 

من املنزل. وناقشت االجتماعات التنسیقیة االحتیاجات خاصه في 

والعقبات  االنتکاسات  مناقشة  إلی  باإلضافة  کورونا  جائحة  ظل 

کتلة  واصلت  الوقائیة.  اإلجراءات  بسبب  املیدان  في  الرئیسیة 

املیاه والصرف الصحي والنظافة ندواتها الفنیة ملشارکة الخبرات 

في  االجتماعي  النوع  إدراج  موضوع  یخص  فیما  اإلنترنت  عبر 

تدخالت املیاه والصرف الصحي والنظافة وناقشت مواضیع النوع 

االجتماعي في تدخالت املیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة 

التقنیة  باملشارکة  الخاصة  الویب  عبر  القادمة  الندوة  وستکون 

التالیة في بناء القدرات. أما فیما یتعلق بتبادل املعلومات، فقد 

واصل الصندوق االجتماعي للتنمیة إرسال تحدیث التدخالت للکتلة 

بالتدخالت التي تم إنجازها باإلضافة إلی مشارکة التدخل املقترح 

البیانات  علی  االطالع  یمکن  االستهداف.  في  تعارض  أي  لتجنب 

 YWC في لوحة معلومات Activityinfo التي تمت مشارکتها من خالل

للتدخالت املکتملة علی الرابط التالي.

النشرة الربعیة - العدد 91 : یولیو - سبتمبر 2020 

أوال: مشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة لصغار املزارعین

في إطار هذا املشروع املمول من البنك الدولي (عبر الـ "فاو") تم 

خالل الربع الثالث 2020 إنجاز 7 مشاریع وبتکلفة فعلیة تجاوزت 637 

ألف دوالر. وبذلك یصل عدد املشاریع املنجزة منذ بدایة املنحة 78 

 47 یزال  7 مالیین دوالر، بینما ال  مشروعًا وبتکلفة فعلیة تقارب 

مشروعًا تحت التنفیذ بکلفة تقدیریة تقارب 10 مالیین دوالر. تهدف 

هذه املشایع إلی تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة وتحسین األمن الغذائي 

في املدیریات املستهدفة في املشروع (SAPREP) حیث 

وتعز  والحدیدة  (حجة  محافظات  سبع  في  مدیریة   21 یستهدف 

ولحج وأبین وشبوة وصعدة).

وهذه املشاریع الفرعیة تشتمل علی العدید من األنشطة تتمثل 

باآلتي:

• تأهیل املدرجات الزراعیة: تم خالل هذا الربع تأهیل 0.26 هکتار من 

املدرجات الزراعیة بحیث یصل إجمالي مساحة املدرجات التي تم 

تأهیلها بشکل تراکمي إلی 42.36 هکتار. 

الزراعة والتنمیة الریفیة

إنجاز 159 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 2,158 مترا مکعبًا، 3 خزانات 

املشاریع  هذه  عن  نتج  وقد   ،750m إجمالیة  بسعة  املیاه  لتوزیع 

توفیر فرص عمل مؤقته 41,556 یوم عمل، ووفرت خدمة املیاه لـ 

32,369 شخصًا. 

4 -میاه جوفیة: تم خالل الربع إنجاز 4 مشاریع، شملت 60,539 متر 

بمیاه  شخصًا   8,577 لخدمة  األقطار  مختلفة  میاه  أنابیب  طولي 

موصلة للمنازل مع 1,729 توصیلة منزلیة، ونتج عنها توفیر فرص 

عمل مؤقتة بحدود 5,404 یوم عمل.

بلغ عدد املشاریع املنجزة خالل هذا الربع 10 مشاریع: 

بلغ عدد املشاریع املنجزة خالل هذا الربع 10 مشاریع: 

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

قطاع فرعي:

1- 5 مشاریع ممولة من منحة البنك الدولي االضافیة والطارئة عن 

طریق برنامج االمم املتحدة اإلنمائي، وبکلفة إجمالیة قدرها 767 

ألف دوالر.

2-  مشروعان مموالن من منحة الحکومة االملانیة/ KFW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي، وبکلفة إجمالیة قدرها 266 ألف دوالر. 

3- مشروع واحد ممول من منحة الحکومة االملانیة/ KFW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي 2، وبکلفة إجمالیة قدرها 221 ألف دوالر. 

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان    -4

االجتماعیة - املرحلة األولی، وبکلفة إجمالیة قدرها 231 ألف دوالر. 
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مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها و إعادة تأهیلها

82,342

10,099

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)

396,866

990,649

قطاع اإلصحاح البیئي



الصندوق االجتماعي للتنمیة

طریق  عن  والطارئة  اإلضافیة  الدولي  البنك  منحة  مشاریع  ثالثًا: 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

تم خالل هذا الربع إنجاز 9 مشاریع بتکلفة تعاقدیة إجمالیة تقارب 

918 ألف دوالر. وتهدف جمیع األنشطة املنفذة إلی تحسین األمن 

عن  الناجمة  اآلثار  والتقلیل من  الزراعیة  اإلنتاجیة  وزیادة  الغذائي 

تغیرات املناخ، حیث تم فیها تنفیذ وتأهیل قنوات الري السیلي 

وحمایة األراضي من أضرار السیول... بینما ال یزال 21 مشروعًا تحت 

إلی حوالي 2.1 ملیون دوالر، ترکزت  التنفیذ بکلفة تقدیریة تصل 

معظم أنشطتها في حمایة األراضي الزراعیة، وتأهیل املدرجات، 

من  الحیوانیة  اإلنتاجیة  وتحسین  السیلي،  الري  قنوات  وتحسین 

خالل إنشاء الحظائر النموذجیة.

إنجاز 6 مشاریع، بینما ال  الربع  الزراعیة: تم خالل  • حمایة األراضي 

یزال العمل جاریًا في بقیة املشاریع لحمایة وري األراضي الزراعیة 

في املدیریات املستهدفة. فقد تم تأهیل وحمایة 36 هکتارًا من 

األراضي  ملساحة  التراکمي  اإلجمالي  لیصبح  الزراعیة  األراضي 

التي تم حمایتها 1363 هکتارًا.

• حصاد املیاه للري التکمیلي: ال یزال 4 مشاریع تحت التنفیذ، حیث 

بلغت السعة التخزینیة التراکمیة اإلجمالیة ملنشآت حصاد املیاه 

املنجزة 51,523 مترًا مکعبًا.

• حصاد املیاه من أسطح املنازل (السقایات): ال یزال العمل جاریًا 

بشکل  املنجزة  السقایات  عدد  بلغ  حیث  واحد،  مشروع  لتنفیذ 

تراکمي منذ بدایة املنحة 2385 سقایة.

لیصل عدد  واحد  إنجاز مشروع  الربع  والعیون: تم خالل هذا  اآلبار   •

اآلبار والعیون التي تم تأهیلها بشکل تراکمي إلی 139.

• الکرفانات: ویقتصر تنفیذ هذا النوع من املشاریع علی محافظة 

العدد  بلغ  وقد  3مشاریع،  في  جاریًا  العمل  یزال  ال  حیث  شبوة، 

التراکمي للکرفانات املنجزة 11.
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التدریب والدعم املؤسسي

مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

28,715عدد األسر املستفیدة من النقد

7,029مساحة االراضي الزراعیة التي تم حمایتها وریها واستصالحها (هکتار)ي

47,859السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

42مساحة األراضي الزراعیة للمدرجات التي تم انشائها وإعادة تأهیلها (هکتار)ي

266,348السعة التخزینیة التي تم توفیرها في مشاریع حصاد املیاه

47,854عدد العاملین

1,047,946عدد أیام العمل

135,824عدد أیام العمل (لإلناث)س

1,841عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

7,149عدد العامالت

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)

ثانیا: املنحة البریطانیة لالستجابة اإلنسانیة

تم خالل هذا الربع إنجاز 3 مشاریع بتکلفة تعاقدیة تقارب 111 ألف 

دوالر. أحد هذه املشاریع في مجال تدریب النحالین، حیث تم فیه 

تدریب 200 نحال ونحالة في 4 مدیریات بمحافظة ریمة، وذلك من 

أجل تعزیز جودة وإنتاجیة العسل وتحسین املمارسات في تربیة 

النحل ووقایة خالیا النحل من األمراض.

وبقیة املشاریع تهدف إلی تحسین األمن الغذائي وزیادة اإلنتاجیة 

تم  حیث  املناخ،  تغیرات  عن  الناجمة  اآلثار  من  والتقلیل  الزراعیة 

فیها تنفیذ وتأهیل قنوات الري السیلي وحمایة األراضي من أضرار 

تقدیریة  بکلفة  التنفیذ  تحت  مشروعًا   14 یزال  ال  بینما  السیول... 

منها  یستفید  أن  یتوقع  دوالر  ملیون   1.2 من  أکثر  تبلغ  إجمالیة 

حوالي 14246 شخصًا (منهم 30% نساء).

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.

ضمن  األنشطة  من  عدد  تنفیذ  تم   2020 الثالث  الربع  وخالل 

والدعم  التدریب  بقطاعـَـْي  الخاصة  املختلفة  والبرامج  املشاریع 

املؤسسي وبرنامج التدخل املتکامل، وعلی النحو التالي:

برنامج التمکین للتنمیة املحلیة
تنوعت أنشطة برنامج التمکین للربع الثالث من العام 2020م من 

املدیریات  في  املشکلة  القرى  تعاون  مجالس  استمراریة  خالل 

االجتماعي  الصندوق  بمساندة  التمکین  برنامج  یغطیها  التي 

للتنمیة، حیث نشطت بشکل فعال في ظل خطر جائحة کورونا. 

وفرق  العزل  تنمیة  ولجنة  القرى  تعاون  مجالس  قامت  وقد 

واملدعومة  الذاتیة  املبادرات  من  العدید  بتنفیذ  املدیریة 

والتنسیق مع مکاتب الصحة في املحافظة ومساندة منظمة 



وتجهیز وإخراج وطباعة التقریر النهائي الخاص بنتائج استطالع آراء 

وتطلعات الشباب.

املرحلة  لتطبیق  عملیة  منهجیة  تطویَر  الصندوُق  واصل  کما 

املتقدمة ضمن برنامج روافد، والتي تهدف الی تمکین الشباب 

اقتصادیًا من خالل ریادة األعمال. کما تم الترویج ملقترح املشروع 

الخاص بـ "تشغیل شباب روافد في مکافحة وباء کورونا املستجد 

وعمل خطة العمل وکذا ورقة إدارة املخاطر للمشروع. واستکمل 

البرنامُج عمَل االختبارات واملقابالت لعدد من املرشحین الشباب 

الفائزین لحضور  النتائج، وتحدید  3 محافظات، وتصحیح وإصدار  في 

دورة تدریب املدربین ضمن البرنامج.

تدریب  مشروع  تنفیذ  لبدء  والتحضیر  التجهیز  أیضًا  الربع  وشهد 

بمساندة  الکتروني  رابط  وتجهیز  تصمیم  واستکمال  املدربین، 

في  وسیسهم  قریبًا  إطالقه  سیتم  املعلومات،  تقنیة  وحدة 

ذاتیة  مبادرات  من  تنفیذه  تم  ما  بیانات  جمع  عملیة  تسهیل 

شبابیة قام بتنفیذها خریجو روافد من مختلف املحافظات.  کما 

التواصل  مواقع  صفحات  علی  البرنامج  أنشطة  نشر  استمر 

بشکل  وإدارتها  رسمي)  إیمیل   – تویتر   – (فیسبوك  االجتماعي 

من  للبرنامج  املتنوعة  واإلنجازات  النجاح  قصص  ونشر  منتظم 

خریجي  من  عدد  حصول  الی  باإلضافة  الوطن...  مناطق  مختلف 

الصندوق  فروع  لدى  وطویلة  قصیرة  عمل  فرص  علی  روافد 

وبلغ مجموع فرص  البلد.  عاملة في  ومحلیة  أجنبیة  ومنظمات 

بلغ  بینما  لإلناث)،  فرصة   477 (من ضمنها   1,043 القصیرة  العمل 

عدد فرص العمل الطویلة 19 (منها 12 فرصة لإلناث)، وذلك للفترة 

من ینایر وحتی سبتمبر 2020. 

برنامج روافد

املشارکة املجتمعیة 

السریع  التقییم  منهجیة  وفق  مجتمعیة  دراسة   86 تنفیذ  تم 

باملشارکة إلجمالي عدد مستفیدین 37,231 شخصًا (منهم 17,578 

املیاه  الصندوق:  في  القطاعات  ألغلب  وذلك  مستفیدة)، 

والزراعة  الصحي)  والصرف  الري  قنوات  وتأهیل  الخاصة  (السقایات 

الزراعیة)  واملدرجات  األراضي  واستصالح  التربة  وحمایة  (تأهیل 

والطرق (تحسین وتأهیل وصیانة الطرق الریفیة)، حیث تم تنفیذ 

القطاعات تحت إشراف ومتابعة  اللجان لبعض  الدراسات وتشکیل 

مجتمعیة  لجنة   86 تشکیل  تم  کما  الفروع.  في  التدریب  ضباط 

وطوعیة إلجمالي عدد أعضاء 298 (منهم 75 من اإلناث)... باإلضافة 

إلی تنفیذ 15 دورة تدریبیة موقعیة موجهة لـ 370 مشارکًا (منهم 

علی  املجتمع  مع  العاملین  االستشاریین  من  اإلناث)  من   127

تنفیذ  آلیة  مجال  في  وذلك  وحجة،  وإب  صنعاء  فروع  مستوى 

الفنیین  لالستشاریین  العمل  مقابل  النقد  برنامج  املشاریع في 

السریع  والتقییم  البحث  وآلیات  واملجتمعیین،  واملهندسین 

باملشارکة.

ضمن  إناث)   206 (منهم  الشباب  من   452 تدریب  الربع  خالل  تم 

في  األساسیة  واملبادئ  املفاهیم  مجال  في  روافد  برنامج 

السریع  البحث  الحاسوب، ومنهجیة  التنمیة، وأساسیات استخدام 

االستهداف  وشمل  املجتمعیة.  اللجان  وتشکیل  باملشارکة، 

محافظات املحویت، صعدة، ذمار، إب، حضرموت، املهرة، لحج، أبین، 

والضالع. 

کما شارك464  من خریجي برنامج روافد (منهم 200 من اإلناث) 

محافظات   6 ذاتیة طوعیة في  مبادرات شبابیة  عدة  تنفیذ  في 

شخصًا   20,881 منها  استفاد  کورونا،  فیروس  انتشار  ملواجهة 

(منهم 10,480 امرأة). وتمت متابعة سیر تنفیذ 9 مشاریع جدیدة 

ضمن البرنامج یتم تنفیذها عبر 6 فروع للصندوق، وکذلك متابعة 

تطبیق إجراءات الوقایة من انتشار وباء کورونا. واسُتکِمل تصمیم 

الصحة العامة ولجنة الطوارئ في املدیریات والعمل بشکل فعال 

في التوعیة من فیروس کورونا. 

وتقوم املجالس بالعدید من األنشطة ملخصة کما یلي: 

 20 تفعیل  إعادة  تم  حیث  القرى،  تعاون  مجالس  تشکیل  أوًال: 

مدیریة  في  املجالس  لهذه  تنمویة  خطة   20 وإعداد  مجلسًا، 

املجالس  عدد  إجمالي  لیصبح  سقطرى  بمحافظة  قلنسیة 

لة 3,945 (وذلك منذ بدایة عام 2018) کما بلغ إجمالي عدد  اُملَشَکّ

الخطط التنمویة لهذه املجالس 3,945.   

ثانیًا: تنفیذ املبادرات الذاتیة التي قامت بها مجالس تعاون القرى 

والتنفیذ  والتخطیط  التوعیة  کامل  بشکل  تبنیها  خالل  من 

للمبادرات الذاتیة (مثل عمل خزانات میاه، وترمیم فصول دراسیة، 

بلغ  حیث  الصحي)  والصرف  "راجلة"/سیارات،  بالریف  وإصالح طرق 

عدد هذه املبادرات 12 لیصبح إجمالي عددها (من بدایة عام 2018) 

10,841 مبادرة. 

ثالثًا: املبادرات املدعومة من الصندوق االجتماعي، حیث تم تنفیذ 

ریال،  ملیون   59.4 تقارب  تکلفة  بإجمالي  مدعومة  مبادرة   240

ساهم الصندوق بنسبة 50% منها... وکذا 141 مبادرة في مهارات 

في  نساء)  منهم   %90) شخصًا   6,340 تدریب  تم  حیث  حیاتیة، 

التدریس  وطرق  الناریة  الدرجات  وصیانة  الزراعي  اإلرشاد  مجاالت 

بها  املشتبه  الحاالت  مع  والتعامل  التعلیمیة  املراکز  ملعلمات 

واملطهرات  املعقمات  صناعة  وکذا  کورونا،  لفیروس  واملؤکدة 

ألف   160 إنتاج  تم  وقد  الوقائیة.  الصحیة  والبدالت  والکمامات 

الطبیة في املستشفیات  للفرق  ُتستخدم  بذلة  کمامة و2,400 

في محافظتـَْي حجة وتعز. وتم تنفیذ دورات تدریبیة في صناعة 

املعقمات في حضرموت، وتنظیم حمالت توعیة في محافظتـَْي 

الصحة  ملکاتب  الصحیة  والبدالت  الکماماُت  َوُسلـِّمت  وذمار،  إب 

التي بدورها سلمتها للمراکز الصحیة واملستشفیات.
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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  أساسي ضمن 

الغذائي  واألمن  املعیشة  وتحسین  لألزمة  السلبیة  اآلثار  من 

للفقراء واملتضررین في املناطق املستهدفة.

في  التوسع  تم  فقد  حالیًا،  بالدنا  تعیشها  التي  لألوضاع  ونظرًا 

املتأثرة  واملناطق  النازحین  تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق 

املتأثرة  املناطق  بعض  استهداف  مؤخرًا  تم  وکذلك  بالصراع 

بالسیول واألمطار الغزیرة.

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

 30  –  1997) القطاع  ملشاریع  التراُکمي  اإلجمالي  العدُد  یصُل 

دیسمبر 2017) إلی 1,068 مشروعًا بکلفة تقدیریة تبلغ 203 مالیین 

دوالر تقریبًا، ُیتوقع أْن یستفید منها استفادة مباشرة حوالي 1.5 

ملیون شخص (49% إناث)، وتتولد عنها أکثر من 16.6 ملیون یوم 

عمل. من هذه املشاریع، تَمّ إنجاُز 814 مشروعًا بکلفة تعاقدیة 148 

ملیون دوالر.

وقد بلَغ العدُد اإلجمالُيّ التراُکمي لألسر املستفیدة من مشاریع 

البرنامج حتی نهایة الربع الثالث أکثر من 381 ألف أسرة.

ت املوافقة خالل الربع الرابع من عام 2017م علی 20 مشروعًا  تَمّ

بکلفة تقدیریة تقارُب 3.6 ملیون دوالر، ُیتوقع أْن تتوَلّد عنها ُفَرص 

ر بحوالي 147 ألف یوم عمل. وبذلك، یصُل العدُد  عمل مؤقتة تـُقـََدّ

بکلفة  مشروعًا   870 إلی  القطاع  ملشاریع  التراُکمي  اإلجمالي 

من  یستفید  أْن  ُیتوقع  تقریبًا،  دوالر  ملیون   186.2 تبلغ  تقدیریة 

اإلناث)،  من  تقریبًا  (نصفهم  شخص  ملیون   4.5 من  أکثر  الخدمة 

وتتولد عنها أکثر من 8.6 ملیون یوم عمل. من هذه املشاریع، تَمّ 

إنجاُز 789 مشروعًا بکلفة تعاقدیة تقارب 170 ملیون دوالر.

رصف الشوارع

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

ملشاریع  عمل  یوم  ألف   938 التنفیذ  وتحت  املنجزة  للمشاریع 

رصف الشوارع.

عقد البرنامج خالل هذا الربع عدد من الورش التعریفیة في أغلب 

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

قطاع الطرق

قطاع النقد مقابل العمل

ت املوافقة خالل الربع الثالث من عام 2020 علی 95 مشروعًا  تَمّ

منها  یستفیَد  أْن  ُیتوقع  دوالر،  ملیون   14,3 تقارُب  تقدیریة  بکلفة 

استفادة مباشرة أکثر من 114 ألف شخص (51% من اإلناث)، وتتوَلّد 

عنها ُفَرص عمل مؤقتة تبلغ حوالي 987 ألف یوم عمل. وبذلك، 

8الصندوق االجتماعي للتنمیة

برنامج األشغال کثیفة العمالة

مؤشرات قطاع التدریب والدعم املؤسسي

املؤشر

عدد املبادرات املجتمعیة املدعومة واملنفذة

عدد مجالس تعاون القرى النشطة خالل تنفیذ األنشطة

فرص العمل التي توفرت للشباب

2,847

4,172

5,343

2,729اإلناث

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)

برنامج التدخل املتکامل

الصغیرة  املنشآت  تنمیة  وحدة  مع  والعمل  التنسیق  إطار  في 

مجموعات  ومتابعة  وتدریب  تشکیل  مشروع  وضمن  واألصغر، 

املشارکة  تمت  البرنامج،  مناطق  في  الریفي  والتمویل  االدخار 

في اإلعداد والتحضیر واملتابعة لعدد من الدورات التدریبیة ألعضاء 

الیدویة  األشغال  مجال  في  الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات 

العالي،  وصاب  االثلوث،  عزلة  في  واحدة  (دورة  واإلکسسوارات 

ذمار)، والتجمیل والکوافیر (دورة واحدة في عزلة بني أسعد، حزم 

العدین، إب). کما تم إعداد مشروع تدریب فني في مجاالت الثروة 

واألشغال  الخیاطة   – النحل  تربیة   – الزراعیة  التقنیات   – الحیوانیة 

الیدویة – صناعة البخور والعطور-الکوافیر والنقش – صیانة الهواتف 

ألعضاء  وذلك  الشمسیة،  الطاقة  منظومات  وصیانة  ترکیب   –

عزلتـَْي  في  الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات  وعضوات 

املشاریج (طور الباحة، لحج) ومیفع (بروم میفع، حضرموت).



فروع الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج وقد 

من  عدد  في  مشارکات  و10  مشارك   30 الورش  هذه  حضر 

املحافظات.

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

 102 التدریب  حضر  وقد  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة 

استشاري واستشاریتین.

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

املدیریات املستهدفة وقد حضر هذه االجتماعات 114 عضو بهدف 

تسهیل  حول  مهم  املسبق  والتنسیق  البرنامج  معاییر  شرح 

تنفیذ املشاریع القائمة في املناطق املستهدفة.

التنسیق مع املجتمع املحلي:

یعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في 

في  یساهم  بدوره  والذي  املهنة  واکتساب  والتطور  التعلم 

علی  والحصول  لألسرة  واملعیشي  االقتصادي  الوضع  تحسین 

من  نوعین  بعمل  البرنامج  یقوم  السوق،  في  الحقًا  عمل  فرص 

املهارات  علی  والتدریب  العمل،  رأس  علی  التدریب  التدریب: 

الحیاتیة، حیث یرکز التدریب علی رأس العمل علی تأهیل العمالة 

غیر املاهرة وشبه املاهرة إلی عمالة ماهرة، ومن أنواعه التدریب 

والتلبیس االسمنتي  بالحجارة،  والرصف  الحجر،  البناء، وقطع  علی 

وغیرها، باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من 

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

1244 عامل و25 عاملة.

التدریب علی املهارات الحیاتیة یرکز علی بناء القدرات من حیث 

التعایش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین، وخالل هذا الربع تم تدریب 

60 مستفیدًا و137 مستفیدة.

التدریب

بالتثقیف  توعویة خاصة  بالترکیز علی عقد جلسات  البرنامج  قام 

الوقایة  الوعي حول  الفروع لتحسین مستوى  الصحي في جمیع 

من وباء الکورونا والکولیرا واألمراض املنتشرة وأضرار القات والحد 

من السلوکیات الخاطئة وتوزیع معقمات وکممات وإتباع تعلیمات 

لهم  یؤمن  وبما  األوبئة  إنتشار  من  تحد  التي  االجتماعي  التباعد 

 9,810 الربع  هذا  خالل  تدرب  وقد  عاٍل،  مستوى  ذات  صحیة  بیئة 

مستفیدًا و8,663 مستفیدة أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج.

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

السالمة املهنیة وآلیة تقدیم الشکاوى لـ 5,800 مستفیدًا و4,130 

التي  باملخاطر  وتوعیتهم  املستهدفة  املشایع  في  مستفیدة 

یمکنها أن تهدد صحتهم وطرق الوقایة التي یجب أتباعها لتفادي 

التثقیف الصحي واألوبئة

التوعیة بالسالمة املهنیة وآلیة الشکاوى

السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  في  بما  املخاطر  هذه  مثل 

علی راس العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج.
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مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

عدد أیام العمل التي تولدت

األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

 عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

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

قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

املساحات املرصوفة (متر مربع)س

عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
وإعادة تأهیلها

عدد الحدائق املنزلیة

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

244,996

151,204

7,323,847

167,031

2,277,736

130,400

506

783,684

19,644

3,829

5,324

173,259

67,666

47,460

339,176

6,539

املنجز
(2016 - سبتمبر 2020)



أوًال -أنشطة التمویل 
1. التمویالت:

نظرًا لتعرض الیمن إلی موجة جائحة فیروس کورونا العاملیة خالل 

الوطني  االقتصاد  علی  بظاللها  ألقت  والتي  املاضیة،  الفترة 

عمومًا وعلی قطاع التمویل الصغیر واألصغر املحلي بحیث عکفت 

من  التمویالت  طلب  عن  بالقطاع  العاملة  واملؤسسات  البرامج 

االحترازیة  االجراءات  للتنمیة ضمن عدد من  الصندوق االجتماعي 

للحد من املخاطر وکذلك بسبب انخفاض الطلب علی التمویالت 

الفترة.  الصغیرة واألصغر خالل  أصحاب املنشآت  نوعًا ما من قبل 

وبالتالي فقد توقف االقتراض من الصندوق خالل الربع بعکس ما 

کان مخططًا له. بلغ خالل الربع إجمالي عدد القروض املصدرة من 

تسعة  حوالي  بقیمة  قرضًا   9,068 لعمالئها  ومؤسسات  البرامج 

ونصف ملیار ریال، والهدف منها تنمیة تلك األنشطة وخاصة في 

محافظ  حجم  إجمالي  وصل  کما  والزراعة.  البدیلة  الطاقة  مجال 

القروض النشطة للبرامج واملؤسسات حتی نهایة سبتمبر 2020 

مستفید  ألف   88 علی  موزعة  ریال  ملیار   27.75 یقارب  ما 

التمویالت  عدد  وصل  الوحدة  تأسیس  ومنذ  تقریبًا.  ومستفیدة 

املصدرة تراکمیًا من قبل البرامج واملؤسسات الی 862,667 تصل 

قیمتها الی أکثر من 151 ملیار ریال.

2. اِملَنح :

أستمر الصندوق في تقدیم املنح النقدیة والخدمات غیر املالیة 

 637 الربع  خالل  بلغت  حیث  واألصغر  الصغیر  بالتمویل  لشرکائه 

األصغر  التمویل  ملکون  منها  صرف  ما  وبلغ  تقریبًا،  ریال  ملیون 

من  کل  لصالح  وذلك   %76 إلی  تصل  نسبة  فولیب  بمشروع 

مؤسسة نماء، املؤسسة الوطنیة، برنامج آزال، برنامج حضرموت، 

تمکین  إلی  املشروع  هذا  یهدف  أبین.  في  االتحاد  برنامج 

املعرفة  برنامج  ضمن  وفنیًا  اقتصادیًا  الجهات  تلك  مستفیدي 

أهداف  ضمن  األصغر  بالتمویل  وإلحاقهم  واملهنیة  القرائیة 

تنمیة  وکالة  دعم  املنح  شملت  کما  املرجوة.  املشروع 

في  املتعددة  أنشطتها  تنفیذ  في  واألصغر  الصغیرة  املنشآت 

الخدمات املالیة وغیر املالیة، ودعم املؤسسات والبرامج  مجال 

وتوسع  دعم  وکذلك  الحرب،  من  املتضررین  العمالء  تعویض  في 

املتکامل  التدخل  مناطق  في  والتدریبیة  املالیة  الخدمات 

.(VSLA تشکیل وتدریب مجموعات االدخار والتمویل الریفي)

الصندوق االجتماعي للتنمیة

2020 في تنفیذ أعمالها  الثالث لعام  الربع  الوحدة خالل  استمرت 

الداعمة لقطاع املنشآت الصغیرة واألصغر املحلي، سواء من حیث 

تمویل برامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر أو تقدیم املنح 

والتدریب والدعم الفني. وتلخصت تلك األنشطة خالل الفترة في 

اآلتي:

10

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

ثانیًا – أنشطة الوحدة الداخلیة

1. دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2) :

أعمالهم  تضررت  الذین  العمالء  تعویض  علی  املشروع  یعمل 

استعادة  بغرض  وذلك  علیهم  التي  املدیونیات  وإسقاط  بسبب 

أعمالهم وتحسین مستوى معیشتهم ومعیشة اسرهم. تم خالل 

الربع الثالث من العام 2020 تعویض 224 عمیًال وعمیلة من عمالء 

 41 یعادل  بمبلغ  النساء)  من   141 (منهم  األصغر  التمویل  قطاع 

وعمیلة  عمیًال   111 مدیونیة  اسقاط  تم  کما  تقریبًا.  ریال  ملیون 

متعثرین عن السداد بمبلغ 18.9 ملیون ریال (1,466 ملیون دوالر). 

وبهذا فقد وصل عدد املستفیدین من املشروع تراکمیًا الی 5,047 

بلغت  تعویضات  علی  حصلوا  نساء)   %48) ومستفیدة  مستفیدًا 

2,092 ملیون دوالر إجماال حتی نهایة الربع. 

(VSLAs) 2. برنامج مجموعات االدخار والتمویل الریفي

استمر عمل البرنامج في مختلف املحافظات املنتشر فیها، حیث 

توسعت أعماله بشکل ملفت خالل هذا الربع مقارنًة بالربع السابق، 

عدد  وأرتفع   174 الی   93 من  الریفیة  املجموعات  عدد  أرتفع  فقد 

السابق،  الربع  نهایة  2,357 في  مع  باملقارنة   4,161 الی  أعضائها 

املدخرات  وصلت  کما  االجمالي.  من   %44 النساء  شکلت 

وتم  ریال.  66.1 ملیون  أکثر من  الی  الربع  نهایة  املتراکمة حتی 

أیضًا خالل الربع تدریب املئات من أعضاء املجموعات في مجاالت 

عدة منها االدخار والتمویل الریفي، ومهارات التسجیل املحاسبي 

واملهارات االداریة والتنظیمیة والتدریب في مجاالت زراعیة عدیدة.

3. تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة

أستمر فریق تقنیة املعلومات بالوحدة في تطویر موقع الوحدة 

اإللکتروني وذلك من خالل إضافة تقاریر ومخططات إحصائیة جدیدة 

االستعالم  موقع  بیانات  تحدیث  أعمال  استمرت  کما  فیه. 

االئتماني وإجراء الصیانة الدوریة له. باإلضافة الی ذلك أستمر خالل 

الربع الثالث العمل في تقدیم الدعم الفني الروتیني للجهات التي 

البشریة  املراد  ونظام  (معین)  القروض  متابعة  نظام  تستخدم 

والنظام املحاسبة اآللیین وکذلك أخذ النسخ االحتیاطیة للبیانات 

الفترة  نفس  خالل  تم  فق  وأخیرًا  الوحدة.  لدى  حفظها  أجل  من 

في  آلیًا  الشهریة   (SEEP) سیب  تقاریر  إصدار  عملیة  تفعیل 

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر.

4. برنامج ضمان التمویالت

األنشطة  ألصحاب  البرنامج  أصدرها  التي  الکفاالت  عدد  وصل 

تعادل  کفالة   423 الی   2020 الثالث  الربع  خالل  واألصغر  الصغیرة 

قیمتها  تمویالت  لتغطیة  وذلك  تقریبًا،  ریال  ملیون   642 قیمتها 

التمویل  (أصل ومرابحة) منحتها جهات  تقریبًا  ریال  934.63 ملیون 

الصغیر واألصغر لعمالئها. ومع نهایة الربع وصلت قیمة الکفاالت 

القائمة الی 1,592 ملیون ریال تقریبًا تضم 1,353 عمیل وعمیلة 



ثالثًا - شبکة الیمن للتمویل األصغر

تأسس  أن  منذ  املستفیدة.  واملؤسسات  البرامج  لدى  نشطین 

تراکمیًا تصل  2,061 کفالة  بإصدار  البرنامج  2017 قام  نوفمبر  في 

قیمتها الی ما یقارب 2,855 ملیون ریال لتغطي تمویالت قیمتها 

4,157 ملیون ریال تقریبًا (أصل ومرابحة). کما قام البرنامج بتنفیذ 

التحول  استراتیجیة  إعداد  في  تمثلت  الفترة  خالل  اخرى  أنشطة 

في  باملشارکة  املوظفین  من  اثنین  قیام  به،  الخاصة  الرقمي 

للتمویل  الیمن  شبکة  نظمتها  املخاطر  إدارة  في  تدریبیة  دورة 

والتقییم  املتابعة  ملسؤول  شهادة  علی  والحصول  األصغر، 

إدارة املخاطر من کلیة فرانکفورت.  واملخاطر کخبیر معتمد في 

کما تم تنظیم ورشة تدریبیة لبرنامج اإلتحاد وبنك الیمن والکویت 

علی کیفیة تقدیم طلبات الضمان عبر البوابة اإللکترونیة للبرنامج. 

میدانیة  مصادقات  بإجراء  البرنامج  قام  ذلك  کل  الی  وباإلضافة 

املحفظة  تطویر منتج ضمان  واستکمال   ،VOLIP لعمالء مشروع

بمساعدة شرکة LANDT االستشاریة األملانیة.

استمرت الشبکة خالل الربع الثالث من السنة في تنفیذ عدد من 

األنشطة املتنوعة الهادفة الی دعم تطویر قطاع التمویل األصغر 

بالیمن، حیث استکملت الشبکة تنفیذ الدعم الفني في التحول 

اللقاءات  عبر  وذلك  یولیو  شهر  من  األول  النصف  خالل  الرقمي 

التي  الرقمي  التحول  بورشة  املشارکة  املؤسسات  الثنائیة مع 

یولیو  الشبکة في شهر  یونیو املاضي. کما قامت  أقیمت في 

بالتنسیق ما بین شرکة "فیدانفي" االستشاریة والجهات األعضاء 

الرقمي لکل جهة  التحول  بالشبکة في موضوع مناقشة خطط 

علی ِحَدٍة. وضمن تلك األنشطة قامت الشبکة کذلك بتطویر خطة 

للتحول الرقمي خاصة بها. ونفذت الشبکة خالل الربع عدة دورات 

برامج  لدى  العاملین  من  واسع  قطاع  فیها  شارك  تدریبیة 

ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر من مدراء وإداریین وموظفین 

للعمیل  االئتمانیة  الجدوى  بدراسة  دورة  وأقیمت  هذا  میدانیین. 

(5-12 یولیو 2020) شارك فیها 8 متدربین (ذکورًا وإناثًا) وتمت عبر 

النت. کما أقیمت خالل الفترة 20-23 یولیو 2020 دورة في إدارة 

البرامج واملؤسسات.  العاملین لدى  20 من  املخاطر شارك فیها 

وکذلك أقیمت دورة بالتمویالت الصغیرة خالل الفترة (13-17 یولیو 

2020) شارك فیها 17 شخصًا. وأخیرًا أقیمت دورة بالتحلیل املالي 

 21 فیها  وشارك   2020 سبتمبر   24-19 في   SEEP هیکلیة  وفق 

متدربًا ومتدربة.
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

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

خالل الربع الثالث 2020 (حسب القطاع)

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

الجوف

الحدیدة

الضالع

املحویت

املهرة

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمة

صعدة

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مأرب

أکثر من محافظة

12

1

2

6

4

1

15

1

2

5

6

2

3

5

6

3

2

5

3

2

1

5

3,624,828

24,000

188,000

859,773

269,944

161,040

9,071,905

158,300

3,601,816

429,000

815,500

144,850

260,000

949,702

1,494,775

319,011

114,187

435,080

471,550

254,500

198,210

752,900

14.7

0.1

0.8

3.5

1.1

0.7

36.9

0.6

14.6

1.7

3.3

0.6

1.1

3.9

6.1

1.3

0.5

1.8

1.9

1.0

0.8

3.1
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9224,598,871296,733800,784اإلجمالي 54%

% 9224,598,871100اإلجمالي



الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع الثالث 2020 

(حسب القطاع)

املحافظة

اإلجمالي

 عدد
املشاري

ع

 التکلفة
التقدیري

 ة
(دوالر)

ب

املتعاق
 د

(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

156

93

35

77

87

48

212

55

75

46

215

289

104

148

65

125

122

94

86

122

151

50

124

28,519,504

13,719,996

3,331,293

15,555,679

13,469,163

6,427,881

67,612,430

11,254,326

11,450,238

4,608,559

37,161,729

33,256,610

12,054,210

24,865,757

8,486,714

13,059,857

16,843,467

10,719,522

13,278,417

15,842,680

27,218,821

8,825,658

91,235,262

28,514,004

13,719,996

3,331,293

15,172,468

13,469,163

6,427,881

67,595,530

11,254,326

11,450,238

4,608,559

37,103,729

33,103,610

12,054,210

24,865,757

8,486,714

12,939,857

16,843,467

10,719,522

13,278,417

15,758,679

27,218,821

8,325,658

91,235,262

22,069,890

11,095,459

2,520,021

12,492,065

8,677,528

5,729,071

61,568,961

9,419,725

9,677,609

3,425,002

33,801,528

30,546,700

10,251,989

22,410,696

6,511,186

10,778,967

14,983,923

9,592,703

11,371,053

14,200,079

23,273,844

6,248,448

86,385,508

2,579488,797,773487,477,161427,031,955

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 املتعاقد

(دوالر)ب

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

94

2

28

109

55

133

139

114

8

45

38

424

508

7

9,934,206

110,408

1,538,183

7,662,784

9,488,236

14,469,738

53,552,043

17,549,719

430,240

26,038,552

3,582,990

42,047,481

67,881,886

17,308,629

1,704271,595,093

عدد املشاریع املنجزة وتحت التنفیذ والتکلفة 
التقدیریة ومساهمة الصندوق التقدیریة للفترة من 

بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع الثالث 2020 
(حسب املحافظة)

14

اإلجمالي یشمل 827 مشروعًا ُأنِجزت خالل مرحلة الطوارئ (2016-2020)، بینما تم تمویلها قبل املرحلة



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

(حسب القطاع)

القطاع

اإلجمالي

 عدد
املشاریع

 إجمالي
 العمالة
 املؤقتة
املقدرة

 التکلفة
 التقدیریة
(دوالر)ب

مساهم
 ة

 الصندوق
  التقدیریة
(دوالر)ب

  املتعاقد
(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 نسبة اإلناثاإلجمالي
(%)س

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

137

2

43

267

122

221

194

192

24

78

77

538

670

14

19,894,286

151,000

3,383,617

36,876,639

22,374,965

29,723,170

101,061,902

29,530,510

1,293,377

46,728,552

7,909,416

66,331,353

90,513,769

33,025,216

19,394,286

151,000

3,383,617

36,876,639

22,086,965

29,723,170

100,555,691

29,530,510

1,293,377

46,728,552

7,909,416

66,304,953

90,513,768

33,025,216

14,881,795

110,408

2,676,557

21,518,377

18,404,518

27,263,050

94,780,632

26,640,519

723,439

44,717,155

6,812,902

53,456,131

82,568,330

32,478,143

391,599

5,475

6,105

221,766

1,049,273

231,039

1,718,099

626,729

122

98,908

40,027

962,752

727,149

27,171

50%

53%

47%

51%

50%

45%

62%

50%

34%

45%

49%

50%

50%

39%

13,593

200

3,470

81,823

369,620

9,769

308,447

1,489

0

302,302

63,798

3,353

177,959

59,016

13,861

0

3,468

90,777

365,050

6,175

3,484,438

1,549

0

254,586

38,827

3,873

187,201

412,326

1,064,023

2,523

53,336

2,209,746

454,221

1,644,705

2,909,276

1,198,617

15,962

125,066

395,232

4,258,147

6,289,800

749,990

2,579488,797,773487,477,161427,031,9556,106,21453%1,394,8394,862,13121,370,644

 املستفیدون
غیراملباشرین املتوقعون

إناثذکور
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اإلجمالي یشمل 827 مشروعًا ُأنِجزت خالل مرحلة الطوارئ (2016-2020)، بینما تم تمویلها قبل املرحلة



صفحة 16الصندوق االجتماعي للتنمیة

الصندوق االجتماعي یستجیب ملعاناة أهالي قریة املقفع بالحدیدة

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

تعیش مجتمعات املرتفعات حیاة معقدة یحیط بها األثر االقتصادي للحرب والوعورة الجغرافیة. َوُتَعُد قریة املقفع 

(مدیریة ُبَرع، محافظة الحدیدة) من أفقر القرى باملدیریة الجبلیة، حیث ال تتوفر املواد الغذائیة إال بصعوبة وبأسعار 

مرتفعة، وتنعدم کافة الخدمات األساسیة کالتعلیم والصحة واملیاه. وتضیف قلة فرص العمل والدخل أعباَء کبیرًة 

علی الحیاة الیومیة. فاألهالي یعانون من انعدام األمن الغذائي ویعتمدون في معیشتهم علی نشاط زراعي ضعیف 

النجراف معظم مدرجاتهم الزراعیة بسبب السیول. زاد من معاناة األهالي األوضاع التي تمر بها البالد من صراع وأزمة 

إنسانیة، ترتب علیها الهجرة الداخلیة للذکور للبحث عن مصادر دخل تعینهم علی توفیر الغذاء ألسرهم.

بتوفیر ما  الصندوق ملأساتهم  أن یستجیب  اتفق األهالي علی  الصندوق االجتماعي للمنطقة  مع وصول فریق 

یضمن لهم استمرار الحصول علی الغذاء والدخل ملواجهة التحدیات املحیطة بهم، وخرج الجمیع بتدخالت تشغیل 

األهالي في حمایة و تأهیل املدرجات املتدهورة واستصالح أراٍض جدیدة ال تقف فوائدها عند حاضر األهالي الذین 

عمل 221 منهم في املشروع (منهم 207 نساء)، وعدد األسر املستفیدة 212 أسرة، وقد نشأ عن املشروع أکثر 

11.4 من  وترمیم  الجدیدة  الزراعیة  األراضي  16.27 هکتار من  استصالح   العمال من  وتمکن  یوم عمل،   24,500 من 

املدرجات الزراعیة الجدیدة.

وقد أنفقت معظم األسر املستفیدة أجور عملها علی شراء الغذاء األساسي واحتیاجات أخرى، غیر أن 15 أسرة طلبت 

مشورة املهندس الفني املقیم للمشروع (خبیر في تربیة وتجارة املواشي) حول مجال اقتصادي الستثمار جزء 

جمعیة  إنشاء  علی  األسر  اتفقت  مقترحة  دراسة  وبعد  أوضاعهم.  تحسین  وزیادة  الدخل  إلدرار  عملهم  أجور  من 

مساهمة صغیرة قامت بإنشاء مداجن صغیرة لتربیة الدجاج، قامت کل أسرة بتوفیر 150 ألف ریال، وتم شراء 400 

کتکوت وشراء 12 کیسًا من العلف ومدفأة وفقاسات صغیرة، وذلك بعد تجهیز املکان املخصص للتربیة الدواجن 

وشراء العالجات واملطهرات، وقامت الجمعیة ببیع الدجاجة الواحدة بـ 1000 – 1200 ریال، وحققت 80,000 ریال کصافي 

ربح في أول دفعة إنتاجیة، وما زال هذا املشروع مستمرًا حتی اآلن.


