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االفتتاحیة

منذ أعلنت السلطات املحلیة عن أول إصابة بفیروس کورونا "COVID19" في شرقي الیمن 
ملکاسب  إضافي  تقویض  نحو  القائم  الصراع  مع  الجائحة  هذه  إتحدت  أبریل,  مطلع  في 
التنمیة التي تم تحقیقها مسبقًا بصعوبة ونحو تقلیص الفرص الشحیحة أصال لدعم سبل 
املعیشة وتوفیر الخدمات األساسیة في  البالد مما عَرّض مالیین الضعفاء لصدمات أعمق. 

تدخالته  تصمیم  وإعادة  استجابته  مبادئ  بتکییف  الصندوق  سارع  ذلك,  مواجهة  في 
متعددة الفوائد رکزت علی توفیر وظائف مؤقتة وخدمات أساسیة من خالل التمویل األصغر 
ن للوقایة  والتغذیة والتحویالت النقدیة والزراعة واملیاه ومبادرات املجتمع - متضمنًة مکِوّ
من الفیروس - وذلك بهدف بناء قدرات الضعفاء علی التحمل. وفي سرد لنماذج تنفیذیة, 
کان دعمنا لبناء خزانات لحصاد میاه األمطار للمنازل دافعا أفضل لألسر حتی تحمي نفسها 
وتبقی في  أو حول منازلها, کما استمر دعمنا  ل1,400 مزارع فقیر في إدرار الدخل وتعزیز 
األمن الغذائي منخفض الکلفة. تفاعل املجتمعات املحلیة مع تحفیز برنامج التمکین أفرز 
وتعز  وحجة  حضرموت  السیما  محافظات  عدة  في  واملدعومة  الذاتیة  املبادرات  أجمل 
وعمران, حیث قامت النساء والرجال بأنشطة التوعیة املختلفة وإنتاج وتوزیع عشرات اآلالف 
من وسائل الحمایة الشخصیة واملنظفات واملعقمات علی املراکز الصحیة ومراکز الحجر 

الصحي والشوارع واملنازل. 

ولدعم تعافي قطاع التمویل الصغیر واألصغر جراء األضرار املباشرة والکبیرة التي لحقت 
بأنشطة املنشآت الصغیرة, دعم الصندوق تطویر خطط طوارئ لجمیع مؤسسات وبرامج 
التمویل األصغر، وإعادة جدولة أقساط السداد للتمویالت املمنوحة لها خالل فترات سماح 
الغذائي في  الزراعیة ومشاریع األمن  6 أشهر، وتشجیعها علی دعم األنشطة  تصل إلی 
الریف. کما تم دفع جهود تأسیس مجموعات اإلدخار والتمویل الریفیة (VSLAs) التي أسهمت 

في تحسین األوضاع املعیشیة للمجتمعات املحلیة في الریف.

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

386,475

4,667,918

11,596,139

111,169

56,210

230,070

التقدم في العمل (2016 - 2020)

جهود مبکرة لتکییف االستجابة ملواجهة COVID19 وآثاره

في أغلب تدخالت الصندوق املختلفة، توجد مکونات مادیة یتم 

اخرى  اجتماعیة  مکونات  دعم  یتم  بینما  نحوها  التمویالت  ضخ 

التفعیل  من  بالکثیر  لکن  التمویل  من  یکون  ما  بأقل  أو  بدون 

والتغییر. فالصندوق ال یمنح املجتمع الضعیف املساعدة الطارئة 

یطلق  أن  قبل  البناء  مواد  قیمة  أو  العمل  أجور  في  املتمثلة 

الساکنة املعطلة فیه  الطاقات  ویحرك  الشامل  التفاعل  شرارة 

التعاون واالنصاف التي ُعرف بها  نحو االنجاز الجمعي وإحیاء روح 

الیمنیون قدیمًا، لینتهي املشروع املادي وقد أثمر ایضًا إرتباطًا 

إجتماعیًا لم یکن بمثل ما کان علیه قبل إنجازه.

وحینما یبدأ الصندوق مشروعًا فإنه یهتم کثیرًا بإکسابه إجماعًا 

ثم  أولویاتهم  نوع  تحدید  أفراداه في  إشراك کافة  مجتمعیًا عبر 

في حشدهم الختیار أعضاء لجنة یتم تدریبهم من أجل تمثیلهم 

بشفافیة  وإدارایًا  ومالیًا  فنیًا  املشروع  مراحل  کافة  إدارة  في 

علی  التمکین  یعمل  کما  هندسیین.  فنیین  بمساعدة  تامة 

أفراداه  جهود  وتنظیم  تعبئة  عبر  املحلي  املجتمع  تنمیة 

وتوجیههم للعمل التطوعي الجمعي من أجل تلبیة أهم أولویاته 

بموارده  املنصف  باالنتفاع  الضعیفة  بفئاته  والنهوض  التنمویة 

الطبیعیة والبشریة واملالیة.

عبر هکذا إشراك، یتم نقل املجتمع من حاالت الجمود واالهتمام 

واإلنجاز  بالحساسیة  یتسم  دینامیکي  مجتمع  إلی  بالذات 

الجمعي السریع یعون نفعیة نتائجها ویستمرون في ممارستها 

اإلجتماعي  النمو  املجتمع  لیسود  الصندوق  رحیل  بعد 

واالقتصادي. بهذه اآللیات املرافقة للتدخالت، نعي بأن التنمیة 

املحلیة ال تتحقق بطریقة مستدامة وفعالة ومنصفة إال بتوجیه 

قیم وسلوك األفراد نحو قضایاهم ونحو بعضهم البعض، وإحداث 

سلسلة من التحسینات البنائیة والوظیفیة لدى املجتمع لتحدث 

تجربة مثبتة یخرح منها املجتمع واثقًا بذاته وبقدرات موارده علی 

تلبیة احتیاجاته بنفسه خالل اسوأ ظروف احتیاجه. 

1,987,357عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا وکورونا
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الصحة والحمایة االجتماعیة

اخبار
الوحدات

واَصَل الصندوُق تنفیَذ برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف 

من الفقر بمکوناته املختلفة.

تسهیل الوصول للتمویل األصغر:

خالل الفترة أبریل – یونیو 2020، تلقی 86 من عمالء البرنامج (٪76 

أعمالهم  لبدء  والحدیدة قروضًا  اإلناث) في محافظتي صنعاء  من 

والبخور  العطور  صناعة  الخیاطة  تشمل  والتي  الصغیرة،  التجاریة 

صلة  ذات  وأنشطة  املواشي  وتربیة  والزراعة  وتجمیل  کوافیر 

باملکتبات، وغیرها.

تدریب الشباب العاطلین عن العمل:

الشباب  فئة  من   18 لـ  شهر  ملدة  تدریبیة  دورة  الصندوُق  نفذ 

العاطلین عن العمل من محافظة الحدیدة في مجال صیانة الهواتف  

املهني  التدریب  ملعاهد  زیارتین  تنفیذ  الی  باإلضافة  املحمولة، 

في صنعاء والحدیدة من قبل مشرفین من وزارة التعلیم الفني 

والتدریب املهني لتقییم جودة التدریب.

مکون بناء القدرات:

األمیة  محو  جهاز  بمقر  الشهادات  وإصدار  االمتحانات  قسم  ز  ُجِهَّ

وتعلیم الکبار.

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة في إطار املنحة األوروبیة لتعزیز الصمود املجتمعي، تم خالل الربع 

ملرفَقْین  والتجهیز  والتأثیث  التأهیل  إعادة  إنجاز   2020 الثاني 

ْین، کما تم االنتهاء من األعمال املدنیة في مرفقین آخَرْین  صحَیّ

ُسلـِّما الی مکاتب الصحة في املدیریات املعنیة. وقد وفرت هذه 

املشاریع 2,312 یوم عمل لـ 213 عامًال (منهم 160 عامًال شابًا و16 

 615 املنجزة  املشاریع  من  املستفیدین  عدد  وبلغ  استشاریًا). 

شخصًا (211 من الرجال، و208 نساء، و97 من األوالد، و99 بنتًا).

الحمایة  ملشاریع  تقییمیًة  دراسًة  االجتماعي  الصندوُق  نفذ 

الصمود  علی  املحلیة  املجتمعات  قدرة  لتعزیز  املجتمعیة 

والتکیف في عدة محافظات، حیث تم اختیار 20 استشاریًا (منهم 

أدوات  علی  َوُدِرّبوا  املستهدفة،  املحافظات  من  اإلناث)  من   9

الدراسة التي أعدها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومن ثـََمّ تم 

املقابالت  تمت  حیث  املیداني،  النزول  وتنفیذ  معهم  التعاقد 

املحافظات  إطار  لعینة من املستفیدین في  والجماعیة  الفردیة 

املستهدفة، وُطبـِّقت أدوات الدراسة من خالل هذه املقابالت.

االستجابة املجتمعیة

لذوي  الشاملة  التربیة  مدرسة  أنشطة  دعم  مشروع  ضمن 

التدریبیة  البرامج  تنفیذ  تم  –لحج  -الحوطة  الخاصة  االحتیاجات 

املتخصصة في مجالي اضطراب التوحد – والتدخل املبکر لإلعاقات 

ملعلمات املدرسة وعددهن 22 معلمة ووفقا لإلجراءات االحترازیة 

ضد جائحة کورونا، کما تم تنفیذ برنامج توعیة من وباء کورونا لکل 

من املعلمات واألمهات واألطفال في هذه املدرسة.

تعز واستکماال منه ألنشطة   الخاصة فرع  الفئات  کما قام قطاع 

في  لإلعاقة  املبکر  االکتشاف  أدلة  علی  الصحیة  الکوادر  تدریب 

محافظة تعز علی تدریب 148 من الکوادر الطبیة ومساعدي األطباء 

الخاصة  االحترازیة  اإلجراءات  تنفیذ  علی  التدریب  أثناء  العمل  مع 

بفیروس کورونا. 

في  العاملین  قدرات  بناء  منطلق  ومن  القطاع  لتوجهات  وتعزیزًا 

مدارس التربیة الشاملة، وبالتعاون مع إدارة التربیة الشاملة في 

محافظة تعز تم تدریب 30 من املعلمین واملعلمات العامالت في 

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

(2016 - یونیو 2020)املنجز

مؤشرات قطاع التعلیم

4,603

1,907

224,504

1,043
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املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

املیاه  وحدة  في  التقریر  فترة  خالل  املنجزة  املشاریع  عدد  بلغ 

والبیئة 39 مشروعًا، منها 38 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة 

فعلیة بلغت 4,560 ملیون دوالر، ومشروع واحد في قطاع اإلصحاح 

البیئي بتکلفة فعلیة بلغت40 ألف دوالر.

الرئیسیین  القطاعین  وفیما یلي تفاصیل املشاریع املنجزة في 

املیاه واإلصحاح البیئي: 

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 17 مشروعًا إلنشاء 2,476 سقایة خاصة بسعة 

إجمالیة مقدارها 55,899 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 39,409 

یوم   189,385 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   5 إنشاء  شملت  مشاریع،   4

عنها  ونتج  الضروریة،  امللحقات  مع  مکعب  متر   6,175 إجمالیة 

10,816 عمل ووفر خدمة املیاه لـ 2,524شخص.

3-  میاه کثیفة عمالة: تم في هذا الربع إنجاز 16مشروع، منها 9 

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

3 مشاریع إلنشاء خزانات توزیع میاه. و4 مشاریع لتحسین البیئة 

 612 إنجاز  املشاریع  هذه  مخرجات  شملت  ومشروع  املدرسیة 

3 خزانات لتوزیع  10,917 مترا مکعبًا،  سقایة خاصة بسعة إجمالیة 

املیاه بسعة إجمالیة 600م3 ، وقد نتج عن هذه املشاریع خلق 

فرص عمل مؤقته  65,038یوم عمل، ووفرت خدمة املیاه لـ 37, 

666 شخصًا. 

4- میاه جوفیة : تم خالل الربع إنجاز  مشروع واحد ، شملت  4,199 

متر طولي أنابیب میاه مختلفة األقطار  لخدمة 1,390 شخصًا بمیاه 

 587 للمنازل، ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة بحدود  موصلة 

یوم عمل .

تم إنجاز ما یلي:

املوازنة  -مساهمة  الیمنیة  الحکومة  من  ممول  مشروع   -1

بتکلفة بحدود 99 ألف دوالر.

لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  ممولة  مشاریع   4  -2

ألف   955 بحدود  بتکلفة  الرابعة،  املرحلة  تمویل  للمساهمة في 

دوالر. 

 4 رقم  االضافیة  الدولي  البنك  منحة  من  ممولة  مشاریع   6  -3

والطارئة عن طریق برنامج االمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة قدرها 

442 ألف دوالر. 

4-  10 مشروعًا ممولة من منحة البنك الدولي االضافیة والطارئة 

عن طریق برنامج االمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة بحدود 730 ألف 

دوالر.

لبرنامج   KFW الحکومة االملانیة/  8 مشاریع ممولة من منحة   -5

املیاه والصرف الصحي بتکلفة بحدود ملیون دوالر.

6- 5 مشاریع ممولة من منحة الحکومة االملانیة/ KFW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي 2 وبتکلفة بحدود 678 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  ممولة  مشاریع   4  -7

ألف   656 قدرها  إجمالیة  وبکلفة  االولی،  املرحلة   - االجتماعیة 

دوالر.

مؤشرات قطاع الصحة

املؤشر

عدد املنشآت التي تم إعادة تأهیلها وتجهیزها

عدد االشخاص الذین استفادوا من الوصول إلی الخدمات الصحیة

عدد املتدربین في تحدید اإلجهاد الشدید والصدمات واالحتیاجات
النفسیة االجتماعیة س

(2016 - یونیو 2020)املنجز

75

157,475

5,501 املستفیدون من أجور العمل في األنشطة اإلنشائیة

 4,904

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

5,154مثقفات املجتمع

85,135عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة

مدارس التربیة الشاملة علی الدلیل التربوي واإلرشادي لصعوبات 

التربوي  والعالج  والتقییم  بالتشخیص  العالقة  ذات  التعلم 

والسلوکي لألطفال من ذوي الصعوبات التعلمیة واملعتمد من 

مع  التعامل  مهارات  إلکسابهم  والتعلیم  التربیة  وزارة  ِقَبل 

مرحبة  لتصبح  املدرسیة  البیئة  وتعزیز  األطفال  هؤالء  مشکالت 

باحتیاجات هذه الشریحة. 

قطاع املیاه

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

(2016 - یونیو 2020)املنجز

396,430

982,448
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 KFW االملانیة/  الحکومة  منحة  من  واحد ممول  إنجاز مشروع  تم 

لبرنامج املیاه والصرف الصحي بتکلفة بحدود 40 ألف دوالر.

الطاقة  ضخ  نظام  في  الفنیة  املشارکة  ندوات  عقد  تم  وقد 

األولیة،  االحتیاجات  وتقییم  الصحي  الصرف  وأنظمة  الشمسیة 

التقنیة  الجوانب  التقنیة علی تحسین  ساعدت حلقات املشارکة 

غیر  املنظمات  قدرات  بناء  في  کبیًرا  دوًرا  ولعبت  للشرکاء، 

الحکومیة العاملة في الیمن. استمر الصندوق في تزوید الکتلة 

.WASH بمعلومات التدخالت املکتملة له في الـ

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

قطاع فرعي:

1- الصرف الصحي املوقعي: تم إنجاز مشروع واحد احتوى علی 18 

حماما جدیدا وتحسین 21 حمام استفاد منها 314 مستفیدًا ، ونتج 

عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها  1,461 یوم عمل .

توقفت  COVID-19جائحة،  ظهور  مع  الشرکاء:  مع  التواصل   -2

التنسیق  اجتماعات  ذلك  في  بما  واالجتماعات،  التجمعات 

شهر  نهایة  منذ  املعلومات  ومشارکة  اإلعالمیة  واالجتماعات 

مارس. کتلة املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة العامة بادرت بنقل 

جمیع اجتماعاتها من خالل منصات اإلنترنت، مثل (Zoom). بعد نقل 

االجتماعات إلی عالم اإلنترنت، لم یتغیر محتوى االجتماعات ولکن 

- علی العکس - کان لها تأثیر إیجابي علی إجراء تبادل املعلومات. 

الصحي  والصرف  املیاه  مجموعة  عملت  ذلك،  علی  عالوة 

تدابیر  لتجهیز ومصادقة  بالتعاون مًعا  العامة وشرکائها  والنظافة 

املیاه  تدخالت  تنفیذ  أثناء  بها  والعمل  املیدان  في  التخفیف 

تبادل  علی  املجموعة  عملت  العامة.  والنظافة  الصحي  والصرف 

املعلومات لرفع الوعي وتثبیت األرکان الرئیسیة لتدابیر الوقائیة 

من COVID-19 التي یجب اتخاذها عند تنفیذ تدخالت املیاه والصرف 

للتنمیة  االجتماعي  الصندوق  شارك  العامة.  والنظافة  الصحي 

باستمرار في جمیع االجتماعات خالل هذا الربع وساهم في رفع 

قدمتها  التي  املواد  باستخدام  املیدان  في  الوعي  مستوى 

اجتماعات  خالل  من  والیونیسیف  العاملیة  الصحة  منظمة 

املجموعة علی اإلنترنت. باإلضافة إلی ذلك، بدأت املجموعة في 

فیها  یشارك  التي  التقنیة  الخبرات  مشارکة  ندوات  تنسیق 

متطوعون من املنظمات غیر الحکومیة الشریکة للکتلة تجاربهم 

الفنیة في املیدان من تدخالت املیاه والصرف الصحي والنظافة. 

قطاع اإلصحاح البیئي

اوال: مشاریع منحة البنك الدولي االضافیة والطارئة + رقم 4 عن 

طریق برنامج االمم املتحدة االنمائي:

ثانیا: املنحة البریطانیة لالستجابة االنسانیة :

وبتکلفة  4مشاریع  علی  املوافقة   2020 الثاني  الربع  خالل  تم 

تقدیریة مقدارها 506,227 دوالر حیث سیتم فیها تشغیل العمالة 

العاطلة والنازحة في مجال تحسین االمن الغذائي وزیادة االنتاجیة 

الزراعیة من خالل إنشاء وتأهیل قنوات الري السیلي .

وبذلك یصل عدد املشاریع التي تحت التنفیذ بشکل تراکمي حتی 

نهایة هذا الربع 25مشروعا وبتکلفة تقدیریة إجمالیة  2329488.26

من  منهم%27  فرد   20962 حوالي  منها  یستفید  أن  یتوقع  دوالر 

االناث.

تم خالل هذا الربع إنجاز مشروع في مجال تاهیل وتدریب مربیي 

النحل علی التقنیات الحدیثة في منطقة املواسط بمحاقظة تعز 

حیث تم تدریب حیث بلغ عدد املتدربین ضمن املشروع 120متدرب 

وبتکلفة إجمالیة قدرها 19,500دوالر.

بینما ال یزال عدد 15مشروعا تحت التنفیذ وبتکلفة تقدیریة إجمالیة 

14,363فرد منهم  أن یستفید منها حوالي  1,245,731 دوالر یتوقع 

حوالي 30%نساء.
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الزراعة والتنمیة الریفیة

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها و إعادة تأهیلها

(2016 - یونیو 2020)املنجز

71,530 

9,778



ه- االبار والعیون:

تم خالل هذا الربع تأهیل عدد 23 بئر لیصبح االجمالي التراکمي ملا 

تم انجازة من االبار والعیون عدد 139.

و - الکرفانات :

ویقتصر تنفیذ هذا النوع من املشاریع علی محافظة شبوة حیث 

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

املنجزة التراکمیة عدد 11.

النشرة الربعیة - العدد 90 : أبریل - یونیو 2020 

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 الثاني  الربع  وخالل 

والدعم  التدریب  بقطاعـَـْي  الخاصة  املختلفة  والبرامج  املشاریع 

املؤسسي وبرنامج التدخل املتکامل، وعلی النحو التالي:

من   2020 عام  من  الثاني  للربع  التمکین  برنامج  انشطة  تنوعت 

مدیریات  في  املشکلة  القرى    تعاون  مجالس  استمراریة  خالل 

نشطت  حیث  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق  بمساندة  التمکین 

بشکل فعال في ظل خطر جائحة کورونا وقد قامت مجالس تعاون 

من  العدید  بتنفیذ  املدیریة  وفرق  العزل  تنمیة  ولجنة  القرى 

في  الصحة  مکاتب  مع  والتنسیق  واملدعومة  الذاتیة  املبادرات 

املحافظة ومساندة منظمة الصحة العامة ولجنة الطوارئ في 

التدریب والدعم املؤسسي

ثالثا: مشروع تعزیز االنتاجیة الزراعیة املمول من البنك الدولي عبر 

:(SAPREP)منظمة الفاو

یهدف مشروع تعزیز االنتاجیة الزراعیة الی تحسین االمن الغذائي  

حیث  املستهدفة  املدیریات  في  الزراعیة  االنتاجیة  وزیادة 

یستهدف 21 مدیریة في سبع محافظات.

حیث تم خالل هذا الربع انجاز 13 مشروع منها 7مشاریع في مجال 

حمایة االراضي الزراعیة والري السیلي  ومشروع واحد في مجال 

ترمیم املدرجات الزراعیة وعدد2مشاریع في مجال الري التکمیلي 

الحیوانات  لسقي  السقایات  انشاء  مجال  في  ومشروع 

واالستخدامات املنزلیة. 

أ - تأهیل املدرجات الزراعیة:

تم خالل هذا الربع تأهیل 2.80 هکتار من املدرجات الزراعیة بحیث 

یصل إجمالی مساحة املدرجات التي تم تأهیلها بشکل تراکمي 

الی 41.20 هکتار. 

ب - حمایة االراضي الزراعیة :

   تم خالل هذا الربع انجاز عدد 7 مشاریع بینما ال یزال العمل جاري 

في بقیة املشاریع  لحمایة وري االراضي الزراعیة في املدیریات 

املستهدفة . حیث تم تأهیل وحمایة 84هکتار من االراضي الزراعیة 

حمایتها  تم  التي  االراضي  التراکمي  ملساحة  االجمالي  لیصبح 

1325هکتار.

ج- حصاد املیاة للري التکمیلي :

تم خالل هذا الربع أنجاز مشروع واحد حیث بلغت السعة التخزینیة 

االجمالیة ملنشات حصاد املیاه 50600متر مکعب.

د- حصاد املیاه من أسطح املنازل ( السقایات ):

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

یصل عدد السقایات املنفذة 150سقایة وبذلك یتوقع ان یصل عدد 

السقایات املنجزة بصورة تراکمیة  2236سقایة.

-1 مکون املیاة لالنتاج الزراعي:
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مؤشرات قطاع الزراعة

برنامج التمکین

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

(2016 - یونیو 2020)املنجز

27,421

6,783مساحة االراضي الزراعیة التي تم حمایتها وریها واستصالحها (هکتار)ي

46,959السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

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

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

44,408عدد العاملین

997,309عدد أیام العمل

130,420عدد أیام العمل (لإلناث)س

1,809عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

6,798عدد العامالت



الصندوق االجتماعي للتنمیة

من  لعدد  واملقابالت  االختبارات  عمل  الوحدة  واستکملت 

املرشحین الشباب في 12 محافظة وتصحیح وإصدار النتائج وتحدید 

الفائزین لحضور دورة تدریب املدربین ضمن برنامج روافد.

وَشِهَد الربُع کذلك تصمیَم وتجهیَز رابط إلکتروني بمساندة وحدة 

تسهیل  في  سیسهم  قریبًا  إطالقه  سیتم  املعلومات،  تقنیة 

عملیة جمع بیانات ما تم تنفیذه من مبادرات ذاتیة شبابیة قام 

بتنفیذها خریجي روافد من مختلف املحافظات. 

 4,549 2020)، شارك  – منتصف یونیو  الفترة (منتصف مایو  وخالل 

من خریجي برنامج روافد (منهم 2,439 من اإلناث) في تنفیذ 4,600 

انتشار  ملواجهة  محافظة   15 في  طوعیة  ذاتیة  شبابیة  مبادرة 

فیروس کورونا، استفاد منها 292,544 شخصًا (منهم 117,777 من 

اإلناث).

السریع  التقییم  منهجیة  وفق  مجتمعیة  دراسة   37 تنفیذ  تم 

باملشارکة (PRA) إلجمالي عدد مستفیدین 22,277 منهم 7,475 

مستفیدة، وذلك ألغلب القطاعات في الصندوق في مجال املیاه 

الصحي وتحسین  الري والصرف  الخاصة وتأهیل قنوات  (السقایات 

التربة  وحمایة  (تأهیل  الزراعي  املجال  في  البیئي)  الوضع 

واستصالح األراضي واملدرجات الزراعیة واإلنتاج الحیواني).

 وفي مجال الطرق (تحسین وتأهیل وصیانة الطرق الریفیة)، حیث 

تم تنفیذ الدراسات وتشکیل اللجان لبعض القطاعات تحت إشراف 

ومتابعة ضباط التدریب في الفروع.

کما تم تنفیذ 39 لجنة مجتمعیة وطوعیة إلجمالي عدد أعضاء 204 

أعضاء منهم 69 من اإلناث.

باإلضافة إلی ذلك، نـُفـِّذ تدریٌب میدانٌيّ ل 4 دورات تدریبیة موجهة 

لـ 122 مشارکًا/ة منهم 5 مشارکات من اإلناث و117 من الذکور من 

موظفي وضباط وکوادر الصندوق واالستشاریین) علی مستوى 

برنامج  في  املشاریع  تنفیذ  (آلیة  مجال  في  حجة)  ـ  (إب  الفروع 

النقد مقابل العمل) وکذلك في مجال (أساسیات الصحة والسالمة 

واملؤسسیة  املیدانیة  القدرات  رفع  إطار  في  وذلك  مهنیة) 

واملجتمعیة في نطاق أنشطة الصندوق.

واَصَل الصندوُق تنفیَذ مشروع شق طریق خمیس القوم -معینة 

وذلك  ذمار)،  العالي،  (وصاب  االثلوث  عزلة  في  -دنمر  -الصومعة 

کمبادرة ذاتیة من قبل األهالي (تبرعات)، بعد توقف املشروع من 

قبل الصندوق في 2015، وقد تم تکلیف مهندس استشاري من 

قبل فرع ذمار لعمل الدراسة وتحدید مسار الطریق.

املشارکة املجتمعیة 

برنامج التدخل املتکامل

املدیریات والعمل بشکل فعال في التوعیة من فیروس کورونا. 

 ونفذت املجالس العدید من األنشطة ملخصة کما یلي: 

واَصَل الصندوُق تطویَر منهجیة عملیة لتطبیق املرحلة املتقدمة 

ضمن برنامج روافد والتي تهدف الی تمکین الشباب اقتصادیًا من 

خالل ریادة األعمال.

"تشغیل  بـ  الخاص  املشروع  ملقترح  الترویج  في  البدء  تم  کما 

شباب روافد في مکافحة وباء کورونا املستجد وعمل خطة العمل 

وکذا ورقة إدارة املخاطر للمشروع.

أوًال: تشکیل مجالس تعاون القرى، حیث تم إعادة تفعیل 15 مجلس 

في  القرى  تعاون  ملجالس  تنمویة  خطة   15 وإعداد  قریة  تعاون 

املجالس  إجمالي  لیصبح  أرخبیل سقطرى  قلنسیة في  مدیریة 

املشکلة 3,925 مجلس تعاون قریة منذ بدایة العام 2018 وکذلك 

إجمالي عدد الخطط التنمویة لهذه املجالس 3,925 خطة تنمویة 

للقرى.   

ثانیًا : تنفیذ املبادرات الذاتیة التي قامت بها مجالس تعاون القرى 

للمبادرات  وتنفیذ  وتخطیط  توعیة  کامل  تبنیها بشکل  من خالل 

الذاتیة حیث نشطت مجالس تعاون القرى ولجان تنمیة العزل في 

تنفیذ عدد من املبادرات الذاتیة واستطاعت الوصول بالتوعیة الی 

حوالي 7,000 قریة في املدیریات الـ 116 التي یتواجد فیها برنامج 

التبرعات  وجمع  الذاتیة  املبادرات  من  بالعدید  والقیام  التمکین 

الکمامات  وتوزیع  وصناعة  الفقیرة  لألسر  املعقمات  وتوزیع 

عن  التوعیة  نشر  الصحة في  ومکاتب  املنظمات  والتنسیق مع 

مخاطر جائحة کورونا وطرق الوقایة منها في املجتمعات الریفیة. 

وقد تم خالل الربع رصد 352 مبادرة ذاتیة بإجمالي مبلغ تقدیري 

یبلغ حوالي 17.3 ملیون ریال.

 ثالثًا: املبادرات املدعومة من الصندوق االجتماعي حیث تم تنفیذ 

ساهم  ریال،  مالیین   204 تکلفة  بإجمالي  مدعومة  مبادرة   170

برنامج التمکین بنسبة 50% منها.

رابعًا : دور التمکین في  مکافحة کورونا، والذي تمثل في تنفیذ ما 

صناعة  في  کورونا  مکافحة  مجال  في  مبادرة   100 من   یقارب 

من  اکثر  إنتاج  تم  و  الطبیة  للفرق  الصحیة  واملالبس  الکمامات 

38599  کمامة قابلة إلعادة االستخدام من خالل تنظیفها ولبسها 

مرة أخرى... وکذلك إنتاج 912 بدلة وقائیة تم توزیعها علی املرافق 

الصحیة باملدیریات املستهدفة باإلضافة إلی رش وتعقیم 2,289 

توعیة  وتعز وحجة وعمران وعمل  منزًال في  محافظة حضرموت 

وتدریب  محافظة   18 في  مدیریة   75 في  قریة   7,000 من  ألکثر 

1,395 من الکوادر الصحیة في   حضرموت و شبوة واملهرة.
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برنامج روافد



النقد  برنامج  ممثلي  مع  املیداني  والنزول  التنسیق  تم  کما 

الفقر  جیوب  بمناطق  الخاصة  للخطط  للتسویق  العمل  مقابل 

املناطق  تلك  تبني مشاریع في  بهدف  /صنعاء  العاصمة  بأمانة 

علی  بناء  وذلك  والخفجي)،  أحمد  ووادي  والعمیري  (السنینة 

االجتماعیة  الدراسة  في  ظهرت  والتي  منطقة،  کل  احتیاجات 

2018 من  العاصمة عام  أمانة  تنفیذها في  التي تم  واالقتصادیة 

قبل برنامج التدخل املتکامل/فرع صنعاء.

الیونسکو  مع  بالشراکة  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق  ینفد 

الهادفة لتوفیر  التدخالت  االتحاد األوروبي عددًا من  وبتمویل من 

التاریخیة  واملعالم  املباني  من  عدد  وإنقاذ  للشباب  عمل  فرص 

شبام/حضرموت  وهي  الثالث،  التاریخیة  املدن  في  املتضررة 

بمدینة  التاریخیة  املنطقة  الی  باإلضافة  وزبید،  القدیمة  وصنعاء 

ممثلة  املحلیة  السلطات  مع  والتنسیق  بالتعاون  وذلك  عدن، 

العامة  والهیئة  التاریخیة  املدن  علی  للمحافظة  العامة  بالهیئة 

لآلثار واملتاحف وفروعهما واملجالس املحلیة في مناطق العمل. 

یستهدف املشروع حوالي 4000 شاب وشابة، وسیوفر ما یقارب 

نصف ملیون فرصة عمل.

مشروع النقد مقابل العمل/تحسین فرص کسب 
العیش لشباب املناطق الحضریة:

الرابعة  املرحلة  القرتب  باب  منطقة  رصف  ملشروع  امتداد  وهو 

الواقع  القرتب  باب  الحفاظ علی  أهمیة کبیرة في  والذي یشکل 

في الجهة الجنوبیة من املدینة وهو أحد األبواب التاریخیة ملدینة 

األمطار  میاه  احتقان  من  تعاني  املنطقة  هذه  کانت  حیث  زبید، 

والسور  القرتب  باب  لسقوط  کبیر  تهدید  إلی  تؤدي  قد  والتي 

وإزالة  املنطقة  برصف  التدخل  فتم  له،  املجاورة  األثریة  واألبنیة 

(من منطلق  الرصف  امتداد  املدینة علی  وبنایة سور  املخلفات 

إلی  اإلنجاز  نسبة  ووصلت  التاریخیة)،  زبید  مدینة  تسویر  إعادة 

99.81%، وبلغت موازنة املشروع 183,506 دوالرات.

إدارة  تنمیة املجتمع-  آلیة (قطاع  تتبع  التي  وهو من املشاریع 

میدانیة) وبسبب الحرب الراهنة في البالد، توقف التمویل وأعمال 

الترمیم للمشروع من عام 2015م بالرغم من أن نسبة اإلنجاز في 

(أبواب  الخشبي  80 % وتبقی أعمال املنجور  املشروع قد بلغت 

وشبابیك) في املشروع وأعمال التشطیبات وغیره مع العلم أن 

بدایة الترمیم في املشروع کانت من بدیة عام 2009م، ولذلك تم 

ووصلت  للمدرسة،  والتجهیز  الترمیم  أعمال  باستکمال  التدخل 

نسبة اإلنجاز 86.08%، وبلغت موازنة املشروع قرابة 70 ألف دوالر.

غیاب  للمدینة هو  الحفاظیة  الحالة  لتدهور  األسباب  أهم  أحد  من 

علی  الحفاظ  قانون  وتفعیل  لتطبیق  والفني  القانوني  املرجع 

کراسة  وهي  والئحته  التاریخیة  واملعالم  واملناطق  املدن 

اإلرشادات والضوابط الفنیة ألعمال الترمیم والحفاظ.

وعلیه سیتم إعداد أدلة إرشادیة وکراسة لوائح تنظیمیة ألعمال 

الترمیم والحفاظ للحد من االنتهاکات ومخالفات البناء في صنعاء 

والسلطات  الیونسکو  مع  الوثیق  بالتعاون  وحماها،  القدیمة 

املحلیة ذات الصلة. تم البدء باملشروع، وبلغ اإلنجاز %25.

مشروع رصف منطقة باب القرتب (سائلة)/املرحلة 
الخامسة في زبید:

مشروع استکمال ترمیم مدرسة الفوز 
للبنات/املرحلة الثانیة (زبید):

إعداد أدلة إرشادیة ألعمال الحفاظ والترمیم ملباني 
مدینة صنعاء التاریخیة:

القاسمي  منطقة  في  سکنیة،  معظمها  مبنی،   28 إنقاذ  تم 

اختیار  وتم  الجویة  الضربات  من  مباشر  بشکل  تضررت  والتي 

تنفیذه سابقا  تم  الذي  االضرار  وتقییم  علی مسح  بناء  املباني 

وتحدید أولویة التدخل وفق معاییر حجم الضرر وتأثیره علی املحیط 

والقیم التاریخیة واملعماریة والحالة االجتماعیة واملادیة ألصحاب 

املباني.

إعادة تأهیل منطقة القاسمي-صنعاء القدیمة:

وهو من املشاریع التي تتبع آلیة (نقد مقابل عمل- إدارة میدانیة) 

هذه  تهدد  أضرار  من  التاریخیة  املباني  من  عدد  تعاني  حیث 

املباني  من  مجموعة  بإنقاذ  التدخل  فتم  باالنهیار،  املباني 

السکنیة األشد ضررًا. وکمرحلة أولی تم اختیار 40 مبنی عن طریق 

الهیئة العامة للمحافظة علی املدن التاریخیة بفرع زبید، وقد تم 

وبلغت  املنطقة،  أهالي  مع  مناقشتها  بعد  البیئیة  الخطة  عمل 

میدانیة  إنزال فرق  وتم  دوالر،  ألف   225 حوالي  املشروع  موازنة 

تم  حیث  الدراسات،  رفع  وتم  للمباني،  هندسیة  دراسات  لعمل 

التجهیز بشراء املواد وأدوات السالمة وکل ما یخص إجراءات البدء 

بالعمل.

مشروع إنقاذ مباٍن في مدینة زبید التاریخیة/املرحلة 
األولی (الحدیدة):

التراث الثقافي
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مؤشرات قطاع التدریب والدعم املؤسسي

املؤشر

عدد املبادرات املجتمعیة املدعومة واملنفذة

عدد مجالس تعاون القرى النشطة خالل تنفیذ األنشطة

فرص العمل التي توفرت للشباب

(2016 - یونیو 2020)املنجز

2,847

3,877

5,088

2,601اإلناث



مشروع إنقاذ املتحف الوطني بصنعاء/املرحلة الثانیة:

وقد احتوى املشروع علی أعمال معالجة التشققات (الفلس) في 

وترمیم  للمتحف،  الرئیسي  للمبنی  والخارجیة  الداخلیة  الجدران 

تالبیس  اعمال  استکمال  وکذلك  واملرمریة،  الجصیة  القمریات 

الجصیة  األحزمة  إزالة  الی  باإلضافة  املتحف،  لسقوف  القضاض 

املتحف  ملبنی  العلیل  الواجهات  في  (السوقلة)  املهترئة 

واستبدالها بأحزمة جدیدة.

استکمال أعمال توثیق جامع اإلمام الهادي – مدینة 
صعدة:

یعد جامع اإلمام الهادي یحیی بن الحسني والواقع داخل مدینة 

اإلسالمیة  الجوامع  وأقدم  وأبدع  أشهر  من  القدیمة  صعده 

لغرض  األبعاد  ثالثي  نهائي  تم عمل دمج  بمحافظة صعدة. وقد 

استکمال األجزاء الناقصة، وأرشفة جمیع بیانات املبنی (األولي – 

باإلضافة  بالفریق  الخاص  الهارد  في  النهائیة)   – املعالجة  أثناء 

األوقاف  لوزارة  النهائیة  التوثیق  مخرجات  من  نسخة  تسلیم 

ونسخه ملستشار محافظة صعدة.

مشاریع أخرى:
4 مشاریع في  لتنفیذ  األولیة  الخطوات  اتخاذ  بدأ  آخر،  جانب  ومن 

الطویلة  صهاریج  وصیانة  حفظ  مشروع  وهي  عدن،  محافظة 

(قصر  الوطني  املتحف  وحمایة  تدعیم  ومشروع  (کریتر)، 

الیونسکو  ألنشطة مشاریع  وتوثیق  توعیة  ومشروع  السلطان)، 

ملشاریع  ومتابعة  إشراف  نفقات  ومشروع  املحافظة،  في 

الیونیسکو باملحافظة أیضًا.

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 

نطاق االستهداف لتشمل تجمعات النازحین واملناطق املتأثرة 

املتأثرة  املناطق  بعض  استهداف  مؤخرًا  تم  وکذلك  بالصراع 

بالسیول واألمطار الغزیرة.

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

مشاریع  من  املستفیدة  لألسر  التراُکمي  اإلجمالُيّ  العدُد  بلَغ 

البرنامج حتی نهایة الربع الثاني 2020 أکثر من 375 ألف أسرة.

قطاع النقد مقابل العمل

رصف الشوارع

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

ملشاریع  عمل  یوم  ألف   926 التنفیذ  وتحت  املنجزة  للمشاریع 

رصف الشوارع.

قطاع الطرق

8الصندوق االجتماعي للتنمیة

برنامج األشغال کثیفة العمالة

مؤشرات التراث الثقافي
السعة التخزینیة للمیاه (م3)سأسر نازحةمجتمع مضیفعدد األسر املستفیدة من النقد

-   729 7,363 8,984

املنجز (2016 - یونیو 2020)ي



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

عقد البرنامج خالل هذا الربع عددًا من الورش التعریفیة في أغلب 

فروع الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج. وقد 

من  عدد  من  الجنسین)  کال  (من  مشارکین   9 الورش  هذه  حضر 

املحافظات.

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

 57 التدریب  حضر  وقد  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة 

استشاریًا واستشاریة.

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

املدیریات املستهدفة وقد حضر هذه االجتماعات 176 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 – 

782 عامًال و182 عاملة.

التدریب علی املهارات الحیاتیة یرکز علی بناء القدرات من حیث 

التعایش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین، وخالل هذا الربع تم تدریب 

51 مستفیدًا و110 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 

 7,825 الربع  هذا  خالل  تدرب  وقد  عاٍل،  مستوى  ذات  صحیة  بیئة 

مستفیدًا و6,207 مستفیدة أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج.

التثقیف الصحي واألوبئة

التوعیة بالسالمة املهنیة

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

في  مستفیدة  و3,300  مستفیدًا   5,913 لـ  املهنیة  السالمة 

املشایع املستهدفة وتوعیتهم باملخاطر التي یمکنها أن تهدد 

هذه  مثل  لتفادي  اتباعها  یجب  التي  الوقایة  وطرق  صحتهم 

راس  علی  السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  بما في  املخاطر 

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

(2016 - یونیو 2020)املنجز

عدد أیام العمل التي تولدت

األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

 عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

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

قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

املساحات املرصوفة (متر مربع)س

عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
وإعادة تأهیلها

عدد الحدائق املنزلیة

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

238,030

146,512

7,025,083

159,471

2,277,736

120,652

506

783,829

17,397

3,829

4,619

173,242

65,929

46,876

327,176

6,157



أوًال -أنشطة التمویل 

ثانیًا – أنشطة الوحدة الداخلیة

1. التمویالت:

بلغت التمویالت للبرامج واملؤسسات العاملة بالقطاع خالل الربع 

نماء  مؤسسة  تمویل  تم  حیث  یمني،  ریال  ملیون   929 حوالي 

للتمویل الصغیر واألصغر بـ  350ملیون ریال وبرنامج االتحاد للتمویل 

األصغر بـ 579 ملیون ریال. وکان الهدف من تلك التمویالت هو دعم 

علی  الطلب  تلبیة  في  تستمر  لکي  الجهتین  لدى  املحفظة 

بغرض  واألصغر  الصغیرة  املشاریع  أصحاب  قبل  من  التمویالت 

تحسین ظروفهم املعیشیة. هذا وقد وصل إجمالي حجم محافظ 

التمویالت النشطة للبرامج واملؤسسات حتی نهایة شهر یونیو  

2020إلی حوالي 26.2 ملیار ریال، وبلغ عدد املقترضین النشطین 

88,729 (34% تقریبًا منهم من النساء).

2. برنامج مجموعات االدخار والتمویل الریفي:

ببرنامج  السنة  من  الثاني  الربع  خالل  الوحدة  عمل  استمر 

ُعَزل   6 في  املنتشر  الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات 

بالجمهوریة، حیث تم مؤخرًا الدخول في عزلة الشعاور بمدیریة حزم 

نهایة  حتی   93 إلی  املجامیع  عدد  ووصل  إب).  (محافظة  العدین 

الربع، تضم 2,357 عضوًا نشطًا (44% نساء). ولقد بلغت املدخرات 

املتراکمة حتی نهایة الربع 64.9 ملیون ریال تقریبًا. کما تم تدریب 

306 من أعضاء املجموعات في عدة مجاالت منها االدخار والتمویل 

اإلداریة  واملهارات  املحاسبي،  التسجیل  ومهارات  الریفي، 

یتجاوز 16.8 ملیون  117 تمویًال بمبلغ  والتنظیمیة. کما تم صرف 

 185 الربع  نهایة  في  القائمة  التمویالت  عدد  بلغ  وقد  هذا  ریال. 

بقیمة تقارب26.3 ملیون ریال.

3. تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة:

املکتب  وموقع  للوحدة  اإللکتروني  املوقع  تطویر  أستمر 

جدیدة  إحصائیة  ومخططات  تقاریر  إضافة  خالل  من  االئتماني 

االستعالم  موقع  بیانات  تحدیث  أعمال  استمرت  کما  باملوقع. 

االئتماني وإجراء الصیانة الدوریة.

الزراعي  التمویل  لدراسة  تطبیقین  تطویر  استکمال  تم  کما 

تطبیقهما  علی  التدریب  وتواَصل  الجوال،  علی  التجاري  والتمویل 

في معظم البرامج واملؤسسات العاملة بالقطاع تقریبًا. کما تم 

تجهیز مادة تدریبیة للتطبیقین عبر الفیدیو. الهدف من التطبیقین 

الجدوى  دراسة  وإجراء  املیدان،  في  العمیل  نشاط  تقییم  هو 

تجاري) بشکل دقیق  أو  (زراعي  نوعه  للقرض بحسب  االقتصادیة 

ومنهجي.

الروتیني للجهات  واستمر العمل کذلك في تقدیم الدعم الفني 

متابعة  ونظام  البشریة  للموارد  اآللي  النظام  تستخدم  التي 

النسخ  أخذ  وتم  اآللي،  املحاسبي  والنظام  (معین)  التمویالت 

االحتیاطیة للبیانات من أجل حفظها لدى الوحدة.

وقام الصندوُق أیضًا بتفعیل عملیة إصدار تقاریر "سیب" الشهریة 

آلیًا لدى کل من برامج آزال واالتحاد وحضرموت، وما زال العمل جاریًا 

في تطویر اإلصدار اآللي للتقریر في مؤسستي نماء والوطنیة.

2. اِملَنح :

استمر نشاط الوحدة خالل الربع في تقدیم املنح لشرکائها، حیث 

تجاوزت 3.8 ملیار ریال... وتم من خاللها دعم کٍلّ من وکالة تنمیة 

املنشآت الصغیرة واألصغر، ومؤسسة نماء، واملؤسسة الوطنیة، 

ومؤسسة ثمار للتمویل األصغر، وبرنامج آزال، وبرنامج حضرموت، 

ضمان  وبرنامج  األصغر،  للتمویل  الیمن  وشبکة  االتحاد،  وبرنامج 

للتمویالت. وقد تم من خالل املنح تمویل أنشطة الدعم الفني 

والتدریب والبناء املؤسسي لتلك الجهات، وبالتالي تمکینها من 

االستمرار في تنفیذ أعمالها املتعددة في مجال تقدیم الخدمات 

املالیة وغیر املالیة للقطاع، وأیضًا االستمرار في تعویض العمالء 

املتضررین من الحرب ودعم وتوسیع الخدمات املالیة في مناطق 

االدخار  مجموعات  وتدریب  تشکیل  خالل  من  املتکامل  التدخل 

والتمویل الریفیة.

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

یعمل املشروع علی تعویض العمالء من أجل استعادة أعمالهم 

املتضررة وإسقاط املدیونیات التي علیهم، وذلك بغرض التخفیف 

من آثار الحرب علی معیشتهم ومعیشة أسرهم.

واألصغر  الصغیر  التمویل  عمالء  من   161 تعویض  الربع  خالل  وتم 

(منهم 53 امرأة) بمبلغ یعادل حوالي 36.6 ملیون ریال. کما تم 

الصندوق االجتماعي للتنمیة

خالل  واألصغر  الصغیرة  املنشآت  تنمیة  وحدة  أنشطة  استمرت 

الصغیرة  املنشآت  تنمیة  قطاع  دعم  في   2020 الثاني  الربع 

واألصغر في البالد من خالل تمویل البرامج واملؤسسات باملنح 

وأعمال  متنوعة  أخرى  مبادرات  دعم  إلی  باإلضافة  والتمویالت، 

وتطویره.  القطاع  دعم  في  اإلسهام  بهدف  بالوحدة  داخلیة 

وتلخصت أنشطة الوحدة في التالي:

بمبلغ  السداد  عن  متعثرین  وعمیلة  عمیًال   170 مدیونیة  إسقاط 

یتجاوز 28.6 ملیون ریال. وبهذا فقد وصل عدد املستفیدین تراکمیًا 

إلی 4,823 شخصًا (47.5% نساء) حصلوا علی تعویضات بلغت قرابة 

2 ملیون دوالر إجماًال حتی نهایة الربع.

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 

نطاق االستهداف لتشمل تجمعات النازحین واملناطق املتأثرة 
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ثالثًا - شبکة الیمن للتمویل األصغر

4. برنامج ضمان التمویالت:

الصغیرة واألصغر  الضمانات املصدرة ألصحاب األنشطة  وصل عدد 

خالل الربع إلی 378 کفالة تعادل قیمتها قرابة 653.2 ملیون ریال 

لتغطیة تمویالت قیمتها 954.8 ملیون ریال تقریبًا (أصل + مرابحة) 

واألصغر.  الصغیرة  املنشآت  ألصحاب  املستفیدة  الجهات  منحتها 

ومع نهایة الربع الثاني، وصلت قیمة الکفاالت القائمة إلی حوالي 

لدى  نشطین  وعمیلة  عمیًال   1,025 تغطي  ریال  ملیار   1.4

املؤسسات والبرامج. الجدیر بالذکر أنه منذ أن تأسس البرنامج في 

نوفمبر 2017 قام بإصدار 1,543 کفالة تصل قیمتها إجماال إلی أکثر 

ریال  ریال تغطي تمویالت تتجاوز قیمتها 3.2 ملیار  من 2.2 ملیار 

(أصل + مرابحة). کما قام البرنامج بتنفیذ أنشطة أخرى خالل الربع 

التدریب  ورش  من  عدد  وحضور  الوثائق،  إدارة  نظام  کبناء  الثاني 

وفقًا  املالي  التحلیل  في  داخلیة  عمل  ورشة  وإقامة  لکوادره، 

لهیکلیة "سیب" للتقاریر املالیة.

البرمجیات املناسبة (في ظل انتشار فیروس کورونا في الیمن). 

یونیو   22-21) الفعال  والتفویض  الوقت  إدارة  دورة  وتضمنت 

برامج  من  عدد  من  ومتدربة  متدربًا   14 فیها  شارك  2020)––التي 

ومؤسسات وبنوك التمویل الصغیر واألصغر––مواضیَع عدیدًة، منها 

الصغیر  للمشروع  التخطیط  وکیفیة  العمل،  ومکان  الوقت  إدارة 

رکزت  بینما  بالعمل...  الفعال  التفویض  وعملیة  وطبیعة  واألصغر، 

دورة حل املشکالت واتخاذ القرار الفعال (24-25 یونیو 2020) علی 

القرار  اتخاذ  ثم  ومن  وتحلیلها،  املشکلة،  علی  التعرف  کیفیة 

املناسب لحلها وتفادي حدوثها باملستقبل أو التقلیل من آثارها، 

یولیو   1  – یونیو   29) الفعال  والتحفیز  التغییر  إدارة  دورة  وتمحورت 

2020) علی مواضیَع مثل التغییر ودور املدراء في عملیة التغییر، 

وکیفیة التخطیط للتغییر وتنفیذه بنجاح.

ونظمت الشبکة کذلك ورشة التحول الرقمي (23 یونیو – 1 یولیو 

 ،(IFC) الدولیة  التمویل  مؤسسة  ِقَبل  من  لت  ُمِوّ التي   (2020

من  القرار)  وأصحاب  املدراء  من  (أغلبهم  23 شخصًا  فیها  وشارك 

الصندوق  وکذلك  األصغر،  التمویل  وبنوك  واملؤسسات  البرامج 

التجارب  الورشة  وتناولت  أخرى.  وجهات  للتنمیة  االجتماعي 

العاملیة في التحول الرقمي باملؤسسات املالیة واملخاطر ذات 

العالقة، کما تضمنت مفهوم التحول الرقمي وما یمکن أن یجلبه 

والصعوبات  الیمن،  في  واألصغر  الصغیر  التمویل  في  مزایا  من 

املحلي،  بالقطاع  الرقمي  التحول  تطویر  وفرص  والتحدیات، 

باإلضافة إلی کیفیة بلورة استراتیجیة في هذا املجال.

ترکز نشاط الشبکة خالل الربع في تنظیم دورات تدریبیة وورش 

عمل، اشتملت علی دورة التمویل الریفي (6-15 أبریل 2020) التي 

شارك فیها 23 من العاملین ببرامج ومؤسسات التمویل الصغیر 

الصغیر  التمویل  بمفهوم  املشارکین  تعریف  أجل  من  واألصغر 

واألصغر الریفي وأنواعه، والتحدیات املتعلقة به، وکیفیة السیطرة 

علی املخاطر، وتطویر جانب دراسة الجدوى القتصادیة للمشاریع 

الزراعیة. وأقامت الشبکة کذلك دورة التسویق في املؤسسات 

املالیة (11-14 مایو 2020) التي تضمنت مفاهیم التسویق املالي 

الهادفة  املختلفة  التسویق  وأسالیب  والبرامج،  باملؤسسات 

هذه  مساعدة  بغرض  وذلك  املجتمع  شرائح  کافة  إلی  للوصول 

البرامج واملؤسسات علی التوسع واالنتشار. وفي دورة املراجعة 

املراجعین  من   12 فیها  شارك  التي   ،(2020 یونیو   11-8) الداخلیة 

الداخلیین العاملین لدى البرامج واملؤسسات، تم عرض ومناقشة 

األصغر  التمویل  وفي  عام،  بشکل  الداخلیة  املراجعة  أسالیب 

التحایل  عن  الکشف  کیفیة  الدورة  تضمنت  کما  خاص.  بشکل 

املالي ومعالجتها ومنع حدوثها من خالل تقویة الرقابة املالیة.

َونـُفـِّذت کذلك دورتان في "اإلدارة عن ُبْعد" للمدراء و"العمل عن بعد 

بکفاءة" (6-16 یونیو 2020) من ِقَبل الشبکة للعاملین لدى الجهة 

وادي  وبرنامج  االجتماعیة)  النهضة  (جمعیة  للبرنامج  الکفیلة 

حضرموت، علی التوالي. تمحورت الدورتان––اللتان شارك فیهما 25 

واإلشراف  املتابعة  کیفیة  والبرنامج––حول  الجمعیة  من  شخصًا 

لألعمال املکتبیة واملیدانیة وتنفیذها عن ُبْعد باستخدام 

النشرة الربعیة - العدد 90 : أبریل - یونیو 2020 11



الصندوق االجتماعي للتنمیة

البرنامج

م

بنك األمل للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

بنك الیمن والکویت

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

795

630

345

196

191

189

124

26

3

0

 - 

35,032

6,566

6,610

6,601

4,981

12,306

3,676

3,043

112

9,802

 - 

35

10

23

30

24

25

28

70

38

66

 - 

3,590

8,905

1,783

1,092

2,366

4,352

1,563

623

1,246

666

 - 

98

1,459

181

65

242

169

130

31

44

0

 - 

55

1

7

17

4

14

8

20

0

77

 - 

139,229

36,742

96,435

40,197

44,974

160,777

55,993

53,022

120

54,019

169,411

14,601

31,782

11,707

6,547

14,118

18,106

8,496

4,076

1,596

4,376

23,168

306

109

102

107

120

93

91

53

N.A

68

 - 

178

99

84

98

120

50

56

36

N.A

43

 - 

227

123

133

75

73

180

95

100

19

65

 - 

51

88

74

37

35

83

38

42

11

34

 - 

16

65

12

8

22

20

8

8

11

5

 - 

184,848

1,220,173

130

5,815

0

21,144

2,763

0

0

7,065

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 2,499  88,729  1,441,938  26,186  2,419  850,919  138,573  1,090  493  175  - ---

صنعاء, تعز, الحدیدة, إب

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

املهره, شبوة, غیل باوزیر )س

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

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

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

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

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

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

شبام کوکبان, باجل, عدن, مأرب

عدن, البریقة، الشیخ, الحج, لضالع

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

مناطق مختلفة

 عدد
 القروض
املصدرة

 محفظة
 القروض
 (ملیون
ریال)ب

 محفظة
 القروض

 في
 املخاطرة

(%) 

 عدد
املوظفین

 عدد
 مسؤولي
القروض

عدد
الفروع 

 منطقة
OSSFSS العمل

 قیمة
 القروض
 املصدرة
 (ملیون
ریال)ب

عدد العمالء (نشطون)س

مدخرونمقترضون

اإلجمالياإلجمالي النساء
ر(%)

األرقام التراکمیة

 عدد
القروض

 مبالغ القروض
(ملیون ریال)س

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

خالل الربع الثاني 2020 (حسب القطاع)

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

القطاع
 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

9

1

12

5

5

14

7

1

2

14

19

19

1,065,426

39,543

892,957

1,018,070

506,227

15,686,755

1,157,149

43,110

2,145,000

1,339,090

2,755,266

2,045,309

11,906

50

20,043

34,864

7,339

259,914

37,343

0

2,875

3,462

38,990

15,161

50

50

48

49

53

60

50

0

33

34

51

51

56,957

177

12,202

12,393

33,535

716,623

41,758

422

8

75,686

120,290

129,555

املحافظة
 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)ب

اب

ابین

أرخبیل سقطرى

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املهره

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

7

6

2

3

3

2

11

5

1

9

8

6

8

1

8

6

7

6

3

2

1

3

3,179,600

1,446,525

390,000

777,759

497,813

108,051

7,498,489

1,773,480

39,543

3,428,933

947,366

638,561

1,235,188

201,743

857,961

621,885

206,787

701,458

369,000

1,560,500

28,100

2,185,160

11.1

5.0

1.4

2.7

1.7

0.4

26.1

6.2

0.1

12.0

3.3

2.2

4.3

0.7

3.0

2.2

0.7

2.4

1.3

5.4

0.1

7.6
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10828,693,902431,9471,199,606اإلجمالي 55%

% 10828,693,902100اإلجمالي



الصندوق االجتماعي للتنمیة

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

(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

مارب

أکثر من محافظة

156

92

32

68

82

50

201

52

74

42

219

295

104

145

60

127

119

95

81

122

146

49

118

29,065,776

13,744,016

2,989,542

13,878,920

12,798,543

6,680,197

55,697,758

10,819,930

9,951,878

4,326,227

38,619,101

34,245,665

12,556,098

24,324,319

7,196,589

13,462,447

16,431,681

10,967,059

12,842,785

16,390,445

26,132,908

8,627,448

89,904,546

27,725,733

13,744,016

2,989,542

13,495,709

12,798,543

6,680,197

55,680,858

10,819,930

9,951,878

4,326,227

38,557,901

34,092,665

12,556,098

23,969,770

7,195,312

13,339,822

16,431,681

10,967,059

12,842,785

16,306,444

26,132,908

8,127,448

89,904,546

23,353,579

10,124,462

2,486,502

11,162,164

8,525,542

5,805,513

50,192,637

7,919,229

8,090,158

3,346,308

34,539,107

30,291,352

9,026,419

21,643,146

6,300,310

10,480,696

14,689,844

9,557,087

10,904,591

14,385,805

20,643,488

5,807,744

84,904,912

2,529471,653,877468,637,071404,180,597

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

85

4

26

102

53

115

134

110

7

43

38

401

534

7

8,490,329

143,179

1,345,192

7,220,749

8,702,305

12,813,998

52,845,493

16,823,874

348,348

24,137,210

3,582,990

39,064,176

71,815,883

17,308,629

1,659264,642,355

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

بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع الثاني 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 الثاني 2020 

(حسب القطاع)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

 املؤقتة

املقدرة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

  املتعاقد

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 نسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

127

4

42

246

126

214

182

188

13

76

70

524

703

14

18,427,644

189,642

3,275,250

30,715,216

22,512,568

29,001,002

88,136,711

28,506,052

755,226

45,931,752

7,750,987

65,977,103

97,450,533

33,024,191

17,927,644

189,642

3,275,250

30,715,216

22,224,568

29,001,002

87,629,223

28,496,352

755,226

45,931,752

7,750,987

64,265,486

97,450,532

33,024,191

13,724,345

143,179

2,408,789

19,135,339

17,274,809

26,721,306

77,358,367

25,132,547

650,988

43,987,556

6,811,063

51,336,574

87,076,297

32,419,438

393551

5661

6005

210148

1,051,601

226,280

1,523,109

593,044

0

96,908

38,119

924,060

767,113

27,171

50%

54%

47%

51%

50%

45%

62%

50%

0%

45%

50%

50%

50%

39%

13,593

200

3,318

81,935

365,120

6,393

303,087

0

0

296,302

62,378

3,353

258,251

59,016

13,861

993

3,317

90,881

360,550

4,384

3,483,098

0

0

248,586

38,488

3,873

267,469

412,326

992,573

4,000

53,156

1,956,509

459,146

1,621,467

2,660,181

1,175,418

16,752

123,086

390,597

4,208,290

6,904,564

749,990

2,529471,653,877468,637,071404,180,5975,862,77053%1,452,9464,927,82621,315,729

 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

ل "طـریـق الـمــوت" إلی طـریـق للـحـیــــــاة "التمکین" یحِوّ

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

 عندما تقسو الجبال وتعزُل الناس لقرون متسببة لهم بمآٍس جمة، عندها تستحق أن تعمل أیدیهم الهزیلة علی 
ترویضها وکسر قسوتها وتجمیل قبحها لیسود محلها الحیاة والنماء.

ي  هذا ما حدث ملا کان ُیعَرف بـ "طریق املوت" في منطقة وادي شام بمدیریة کحالن الشرف (حجة)... وقد ُسِمّ
کذلك لشدة ضیقه وانحداره وصعوبة املرور خالله، مما یؤدي إلی حوادث مروریة تسببت في وفاة عدد من أبناء 
املنطقة. وقد عانی األهالي املنطقة لفترة طویلة من وعورة الطریق والحرمان من وصول املواد األساسیة إلی 
قریتهم لدرجة أنهم کانوا ینقلون املواد األساسیة علی رؤوس النساء وفوق الحمیر، وکانوا یسعفون املرضی حمًال 

علی األکتاف ملسافة تصل إلی 800م حتی یصلوا إلی الطریق الرئیسیة.

للقیام  املنطقة  أهالي  وتأهیل  بتدریب  املحلیة)  للتنمیة  التمکین  (برنامج  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق  فقام 
باملبادرات التنمویة، کما قام بدعم ومساندة األهالي للقیام بمبادرة رصف طریق وبناء جدران حمایة لقریة وادي 

شام... وهو الطریق الذي ُیعتبر الشریان الرئیسي الوحید للقریة.

لوهلة، اجتاحت األهالي حالة ریبة من قدرتهم علی القیام بأدوار فنیة کبیرة في العمل نظرًا ألن معظمهم لم یجربوا 
مسبقًا أن یخوضوا في مثل تلك األعمال. لکن أعضاء مجلسهم وفریق الصندوق املتواجد معهم أقنعوهم بقدرتهم 

علی ذلك العمل ما دامت املوارد املطلوبة متوفرة واألیادي مجتمعة واألفئدة مشتعلة بالحماس.

 فقام األهالي––بمساهمة ودعم من البرنامج––بردم وتسویة املناطق الوعرة في الطریق البالغ طولها 380 مترًا 
بأیادیهم، وباملعدات الیدویة فقط... وعملوا علی تسویة أماکن مجارف السیول التي أدت إلی قطع الطریق نهائیًا، 
وقاموا بقطع األحجار ونقلها إلی مکان الرصف فوق السیارات (والبالغ عددها 1,940 حجرًا)، کما تم توسعة الطریق 

باألیادي العاملة للتمهید لدخول "قالب" متوسط إلی القریة لنقل باقي أحجار املبادرة.

وألول مّرة منذ ما یقارب 35 سنة (من بدایة شق الطریق) تمکنوا من إدخال مرکبات کبیرة الحجم إلی القریة.
وتم رصف األماکن الوعرة في الطریق بمساحة 300 متر مربع، وبناء جدران حمایة في األماکن الخطرة بمساحة 39 

مترًا مربعًا، وبناء 6 جدران ساندة لألماکن املعرضة لالنهیار کمبادرة ذاتیه من أهالي القریة.

وبانتهاء بناء الطریق، قال محمد أحمد، أحد القرویین، أنه ألول مرة في حیاته یرى املرکبات باختالف أحجامها تدخل 
القریة... وأنه ألول مرة أیضًا یرى أن أبناء قریته تغلبوا علی شکهم بقدرة مهاراتهم ومواردهم علی التغلـُّب علی ما 
کانوا یرددونه دائمًا بأن أحدًا ال یستطیع تنفیذ هذه الطریق سوى الحکومة أو بتمویل ضخم ال یستطیعون تدبیره. 

ویستدرك بأنهم أدرکوا أن بمقدورهم اآلن عمل ما کانوا یخشون من اإلقدام علیه مسبقًا.


