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االفتتاحیة

إستمراریة الخدمات املنقذة للحیاة تزید قدرة تحمل 12,000 أسرة بـمدینةحجة 
آلثار الصراع والوبائیات وشحة الوقود وصعوبة التضاریس.

منها  استراتیجیة،  مشاریع   4 حجة  بمحافظة  االجتماعي  الصندوق  دشن  فقد 
وتأهیل  باملدینة  النواعم  محطة  في  الشمسیة  بالطاقة  املیاه  ضخ  زیادة 
محطة معالجة الصرف الصحي. وبلغت تکلفة مشروع املیاه الذي نفذه فرعنا 
بالشراکة مع الحکومة األملانیة عبر بنك اإلعمار األملاني 227 ألف یورو وبقدرة 
ضخ  ووحدتي  وات   400 بقدرة  شمسیًا  لوحًا   640 من  ویتکون  وات  کیلو   256
إنتاجیة 108 أمتار مکعبة في الساعة باإلضافة إلی خزان تجمیعي سعة 100 متر 

مکعب.

من جانبه أوضح مسئول املیاه بالصندوق م. فیصل املعزبي ان املشروع هو 
األملاني  اإلعمار  بنك  مع  بالتعاون  باملحافظة  الصندوق  ینفذه  مشروع  أکبر 
.فیما أوضح مدیر عام املؤسسة املحلیة للمیاه والصرف الصحي باملحافظة م. 
الیومي  اإلنتاج  قدرة  من  باملئة،   25 یغطي  املشروع   أن  املغلس  أمین 
باملدینة ویستفید منه قرابة 150 ألف نازح ومقیم. وبین أن املشروع سیغطي 
التشغیلیة  النفقات  من  وسیقلل  واإلصالحیات  الصحي  القطاع  خدمات 
واستهالك الدیزل للمؤسسة.. داعیا املمولین لتبني ودعم هذه املشاریع التي 

تسهم في تخفیف معاناة املواطنین.

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

456,811

4,765,014

12,792,852

130,001

58,755

265,659

التقدم في العمل (2016 - 2020)

افتتاح مشاریع میاه وصرف صحي استراتیجیة بمدینة حجة

االجتماعي  الصندوق  أن  دولیة  تقییمات  کشفت  لطاملا 

أنظمة  أیضًا  یبني  بل  فحسب،  یبني مشاریَع  ال  للتنمیة 

عمل تنمویة کفؤة وغیر مسبوقة علی الصعید الوطني. 

تعلیمیة، متعددة  بأنها ذات طبیعة  األنظمة  وتتمیز هذه 

الفوائد، کفؤة القیمة، حتی بات الصندوُق بیَت خبرٍة وطنیًا 

قارب عمره 25 عامًا، تمیز خاللها بالجرأة في تجریب مشاریع 

والتعلم  العاملیة  املمارسات  أفضل  وتطبیق  جدیدة 

املستمر للکثیر من الدروس.

من  بالعدید  التظوا  الذین  الیمنیین  حظ  حسن  من  ولعله 

تصل  أن  القائم  الصراع  وآثار  املزمن  الفقر  بسبب  النکبات 

الصندوق  خبرات  باتت  الذي  الوقت  في  الذروة  معاناتهم 

في أعلی مستویات النضج وقدرة سیاساته علی التکیف 

مع سیاقات الطوارئ وإنقاذ األرواح بأنماط تنمویة وتکمل 

أعمال اإلغاثة وفي أغلب قطاعات العمل.

منجزات  نجحت  البالد،  في  الصراع  أمد  استطالة  ومع 

تعزیز  غایات  تحقیق  في  السابقة  الفترة  خالل  الصندوق 

وتعزیز  اإلنسانیة  األزمة  آثار  تحمل  قدرات املتضررین علی 

النسیج االجتماعي کما کان مؤمًال، مما أثر في سیاسات 

عدد من املمولین الذین بدورهم أدخلوا "الربط بین التنمیة 

والعمل اإلنساني" کمکون جدید في مساعداتهم للیمن.

وعلی الصعید املحلي، أثمرت جهودنا في بناء قدرات األطر 

املحلیة علی العمل میدانیًا علی أسس إشراك املجتمع 

والشفافیة وکفاءة الکلفة في ظل األوضاع الراهنة، لیبدأ 

تدعی  جدیدة  تمکینیة  بآلیة  بالعمل  مؤخرًا  الصندوق 

السلطات  تمویل  تتولی  والتي  املتوسطة"،  "املشاریع 

آلیات  بنفس  مشاریعها  تنفیذ  أساس  علی  املحلیة 

الصندوق.

2,135,365عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا وکورونا
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اخبار
الوحدات

برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر 
(برنامج "فولیب")

1) مکون تسهیل الوصول إلی التعلیم األساسي غیر النظامي:

للتعلیم  أنشطة  غرف  و4  فصول   7 وتأثیث  تأهیل  إعادة  تم 

بهلول  بني  بني مطر، همدان، سنحان،  املجتمعي في مدیریات 

في محافظة صنعاء.

2) مکونا تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت:

• االنتهاء من تدریب 892 شاًبا من فئة الشباب العاطلین عن العمل 

(412 إناث)، وکذلك 370 من فئة النساء العامالت في محافظتـَْي 

 40 وفي  تدریبیة  مساقات   9 علی  موزعین  وصنعاء  الحدیدة 

املهني  التدریب  من  املستفیدین  عدد  وبلغ  تدریبیة.  مجموعة 

خالل الربع 892. 

الفني والتدریب املهني  التعلیم  زیارة من قبل وزارة   80 • تنفیذ 

التدریب  علی  والتفتیش  اإلشراف  لغرض  التدریب  أثناء  للمعاهد 

املهني.

• تنفیذ 3 زیارات میدانیة من قبل ضابط املتابعة والتقییم للبرنامج 

التدریب املهني  التدریب في معاهد  تنفیذ  وذلك ملتابعة جودة 

بمحافظات الحدیدة وصنعاء ولحج.

ملعاهد  میدانیة  بزیارة  االسالمي-الیمن  البنك  ممثل  قام   •

أصحاب  من  د  عد  زیارة  وکذلك  ولحج،  عدن  بمحافظتي  التدریب 

بمدیریتي  فولیب  برنامج  من  املستفیدین  املشاریع  وصاحبات 

الحوطة وتبن/لحج.

التدریب  ملعاهد  البرنامج  ضابط  قبل  من  میدانیة  زیارة  تنفیذ   •

بمحافظتي عدن ولحج.

• تشکیل 4 فرق میدانیة من االستشاریین إلجراء التقییم الختامي 

للبرنامج، وعقد 3 ورش عمل بمحافظات صنعاء وعدن واملکال قبل 

النزول املیداني وإجراء التقییم الختامي للبرنامج في املدیریات 

املستهدفة.

• تدریب 269 من الشباب العاطلین عن العمل وکذا 7 نساء عامالت 

في مجال ریادة األعمال في محافظات الحدیدة ولحج وصنعاء.

• تنفیذ زیارتین میدانیتین لضابط املتابعة والتقییم للبرنامج، وذلك 

ملتابعة جودة تنفیذ التدریب في محافظتي الحدیدة وصنعاء.

3)مکون تسهیل الوصول للتمویل األصغر:

محافظات  البرنامج في  215 مشروعًا ملستفیدي/ات  تمویل  تم 

الحدیدة ولحج وصنعاء ومدینة املکال، وبلغ عدد املستفیدین 276.

4) مکون بناء القدرات:

- تقدیم دعم مؤسسي لدیوان عام جهاز محو االمیة وتعلیم الکبار 

من خالل اتمتة االختبارات واصدار شهادات الدارسین وتطویر نظام 

معلومات لجهاز محو األمیة وتدریب 11 مختصًا في اإلدارة العامة 

نظام  وإدارة  البیانات  إدخال  طرق  علی  واالختبارات  للتوجیه 

املعلومات. 

و5  حاسوب  جهاز   21 بـ  الکبار  وتعلیم  األمیة  محو  جهاز  تزوید   -

طابعات و5 آالت تصویر وجهاز فاکس في دیوان عام الجهاز بفرعیه 

في عدن وأمانة العاصمة، ومکتب محو األمیة بمحافظة صنعاء.

األمیة  محو  في  وموجهة  موجه   100 لتدریب  دورات   5 تنفیذ   -

التوجیه  وطرق  أسالیب  حول  محافظة   13 من  الکبار  وتعلیم 

واملتابعة والتقییم.

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 - دیسمبر 2020)املنجز

مؤشرات قطاع التعلیم

4,603

2,356

278,752

1,382
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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 - دیسمبر 2020)املنجز

84

463,570

6,029املستفیدون 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

الصحة والحمایة االجتماعیة

النقد من أجل التغذیة    – (أکتوبر  املجتمعي  الصمود  لتعزیز  األوروبیة  املنحة  إطار  في 

دیسمبر 2020) تم إنجاز 7 مشاریع هدفت إلی إعادة تأهیل وتأثیث 

وتجهیز 7 مرافق صحیة.

وفرت هذه املشاریع 18,172 یوم عمل وفرص عمل لـ 1,799عامًال 

یوم  و134  النازحین)،  من  و25  الشباب  العاملین  من   867 (منهم 

خدمة  من  املستفیدین  عدد  بلغ  وقد  لالستشاریین.  عمل 

املشاریع املنجزة في املنحة 43,303 أفراد.

الرامیة  التدریبیة  األنشطة  العدید من  الربع  هذا  القطاع في  نفذ 

إلی:

رفع قدرات مقدمي الخدمات لألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة، 

حیث نفذ مشروعًا هدف إلی دعم البرنامج التعلیمي ملدرسة نور 

األمل لذوي اإلعاقة الظهار بمدینة إب من خالل التدریب لــ 35 من 

الوظیفي،  التکامل الحسي والعالج  العاملین فیها علی اضطراب 

إعداد وتصمیم البرامج واملناهج الفردیة والجماعیة، لغة اإلشارة... 

زنجبار  الصم في مدیریة  رعایة وتأهیل  آخر مع جمعیة  ومشروعًا 

النطقیة  20 معلمة علی املعالجة  تدریب  أبین تضمن  بمحافظة 

ولغة اإلشارة وطرق التدریس.  

الجوانب  في  والتوعیة  املهارات  وتنمیة  القدرات  رفع  وبغرض 

النفسیة والحقوقیة للعاملین مع األطفال في نزاع مع القانون، تم 

خالل  من  العاصمة  بأمانة  للبنین  االجتماعي  التوجیه  دار  دعم 

تدریب 50 من کوادر الدار علی العالج النفسي والسلوکي وحقوق 

الطفل وکیفیة التعامل مع األطفال في نزاع مع القانون. 

وفي مسار تعزیز القدرات في االکتشاف املبکر لإلعاقة تم تنفیذ 

في  العاملة  الصحیة  الکوادر  من   143 تدریب  إلی  هدف  مشروع 

االکتشاف  علی  عدن  بمحافظة  األولیة  الصحیة  الرعایة  مرافق 

املبکر لإلعاقة.

التأهیل  برامج  وتعزیز  لتأسیس  الصندوق  دعم  مسار  وفي 

املجتمعي وهو استراتیجیه للتنمیة املجتمعیة الشاملة لتنمیة 

جهود  تضافر  خالل  من  التنمیة  في  اإلعاقة  ذوي  ودمج  وتأهیل 

واملنظمات  وأسرهم  أنفسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

وغیر  الحکومیة  واملنظمات  واملؤسسات  املحلیة  واملجتمعات 

برنامج  تأسیس  مشروع  بتنفیذ  القطاع  قام  حیث  الحکومیة، 

التأهیل املجتمعي (CBR) في عزلة السواء بمدیریة املعافر في 

محافظة تعز. وترکز أنشطة املشروع علی تنفیذ 24 جلسة توعیة 

وتدریب  املجتمعي  التأهیل  علی  املجتمع  من  شخص   1,901 لـ 

املسح  وآلیة  اإلعاقة  مفاهیم  علی  التأهیل  وعامالت  لعاملي 

السریع لذوي اإلعاقة، واإلدارة واملحاسبة وتدبیر التمویل وتنفیذ 

العزلة،  في  قریة   34 في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  أولي  مسح 

والذي أفرز 2,746 ذوي إعاقة (منهم 1,249 إناث). 

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة 

الذي سوف یسهم في  لالحتیاجات  االستجابة  أحد مشاریع  وهو 
توفیر دخل مؤقت للشابات في الفئة العمریة (18-35 عامًا)، وفي 
نفس الوقت یسهم في توفیر مساعدات نقدیة لـ النساء الحوامل 
واألمهات لألطفال أقل من خمس سنوات من األسر املستفیدة 
من  التغذیة  سوء  حاالت  إحالة  وکذلك  االجتماعي،  الضمان  من 

األمهات املرضعات والحوامل واألطفال للمرافق العالجیة. 
 

البطالة  امللحة وهي  األولویات  لواحدة من  واملشروع یستجیب 
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 وأمهات األطفال أقل من 5 
للحوامل  وتقدیم املشورة  واإلرشاد  التوعیة  ویرکز علی  سنوات 
خالل فترة الحمل وکذلك للمرضعات وتحفیز الطلب علی خدمات 
األمومة والطفولة ومسح وفرز حاالت سوء التغذیة املنتشرة بین 
التسهیالت  وتقدیم  واملرضعات  الحوامل  والنساء  األطفال 
املراکز  في  التغذویة  الخدمات  علی  لحصولهن  اللوجستیة 

العالجیة.

یتم تنفیذ مشاریع تغذیة في 16 مدیریة في 10 محافظات. وقد 
تم مسح  239,296 أسرة معیشیة في املدیریات املستهدفة، 
وأفرزت املسوحات 148,668 أسرة مؤهلة و161,088 امرأة مؤهلة 
تم  التي  املعیشیة  اُألسر  من   %63 حوالي  (أي  األسر  تلك  في 
املعیشیة  األسر  من  مؤهالت  نساء   16,108 منها  مسحها، 
أسرة   6,965 وأیضًا  االجتماعیة)،  الرعایة  صندوق  من  املستفیدة 
لدیها أشخاص ذوو إعاقة. کما تم صرف مساعدات نقدیة ملدة 4–6 

أشهر للمستفیدات املؤهالت في املدیریات املذکورة.

النشرة الربعیة - العدد  92: أکتوبر - دیسمبر 2020
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2) مکونا تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت:

• االنتهاء من تدریب 892 شاًبا من فئة الشباب العاطلین عن العمل 

(412 إناث)، وکذلك 370 من فئة النساء العامالت في محافظتـَْي 

 40 وفي  تدریبیة  مساقات   9 علی  موزعین  وصنعاء  الحدیدة 

املهني  التدریب  من  املستفیدین  عدد  وبلغ  تدریبیة.  مجموعة 

خالل الربع 892. 

الفني والتدریب املهني  التعلیم  زیارة من قبل وزارة   80 • تنفیذ 

التدریب  علی  والتفتیش  اإلشراف  لغرض  التدریب  أثناء  للمعاهد 

املهني.

• تنفیذ 3 زیارات میدانیة من قبل ضابط املتابعة والتقییم للبرنامج 

التدریب املهني  التدریب في معاهد  تنفیذ  وذلك ملتابعة جودة 

بمحافظات الحدیدة وصنعاء ولحج.

ملعاهد  میدانیة  بزیارة  االسالمي-الیمن  البنك  ممثل  قام   •

أصحاب  من  د  عد  زیارة  وکذلك  ولحج،  عدن  بمحافظتي  التدریب 

بمدیریتي  فولیب  برنامج  من  املستفیدین  املشاریع  وصاحبات 

الحوطة وتبن/لحج.

التدریب  ملعاهد  البرنامج  ضابط  قبل  من  میدانیة  زیارة  تنفیذ   •

بمحافظتي عدن ولحج.

• تشکیل 4 فرق میدانیة من االستشاریین إلجراء التقییم الختامي 

للبرنامج، وعقد 3 ورش عمل بمحافظات صنعاء وعدن واملکال قبل 

املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

املیاه  التقریر في وحدة  املنجزة خالل فترة  بلغ عدد املشاریع   

والبیئة 24 مشروعًا، منها 22 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة 

قطاع  في  ومشروعان  دوالر،  ملیون   2.1 من  أکثر  بلغت  فعلیة 

اإلصحاح البیئي بتکلفة 142,480 دوالر.

(الحیدة، مرخة، العلیا، شبوة) "میاه جوفیة"، ومشروع تأهیل برکة 

الدار في بیت دعبوش (بني صریم، عمران). نتج عن هذه املشاریع 

إنجاز 415 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 7,737 مترًا مکعبًا، و2 خزانات 

نتج عن هذه  300 متر مکعب، وقد  إجمالیة  لتوزیع املیاه بسعة 

املشاریع توفیر فرص عمل مؤقتة یبلغ عددها 39,522 یوم عمل، 

ووفرت خدمة املیاه لـ 8,435 شخصًا.

4- میاه جوفیة: تم خالل الربع إنجاز مشروع واحد، شمل 11,200 متر 

طولي من أنابیب میاه مختلفة األقطار وخزانًا برجیًا سعة 100 متر 

مکعب لخدمة 1,935 شخصًا بمیاه موصلة للمنازل، ونتج عنها توفیر 

فرص عمل مؤقتة بحدود 906 أیام عمل.

وتوسعة  تأهیل  وهو  واحد،  مشروع  إنجاز  تم  بأنابیب:  میاه   -5

ملشروع میاه مدینة حدیبو (أرخبیل سقطرى) / املرحلة األولی، 

وذلك  کیلومترات،   6 بحدود  األقطار  مختلفة  میاه  شبکة  شمل 

لتوفیر خدمة املیاه لـ 7,200 شخص.           

تم إنجاز ما یلي:

لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  ممول  واحد  مشروع    -1

ألف   82 بحدود  بتکلفة  الرابعة  املرحلة  تمویل  في  للمساهمة 

دوالر.

 4 اإلضافیة رقم  الدولي  البنك  10 مشاریع ممولة من منحة    -2

 695 بتکلفة  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  والطارئة عن طریق 

ألف دوالر تقریبًا. 

لبرنامج   KfW األملانیة/  الحکومة  منحة  من  ممولة  3 مشاریع   -3

املیاه والصرف الصحي بتکلفة بحدود 515 ألف دوالر.

لبرنامج   KfW األملانیة/  الحکومة  منحة  من  ممولة  مشاریع   3  -4

ألف   389 بحدود  بتکلفة  الثالثة  املرحلة  الصحي-  والصرف  املیاه 

دوالر.

لبرنامج   KfW االملانیة/  الحکومة  منحة  من  ممولة  3 مشاریع   -5

املیاه والصرف الصحي 2 وبتکلفة تقارب 255 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  6-مشروعان 

االجتماعیة – املرحلة األولی، وبکلفة إجمالیة قدرها 213 ألف دوالر.

قطاع املیاه

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

(2016 - دیسمبر 2020)املنجز

661,503

1,298,453

قطاعات  من  فرعي  قطاع  کل  في  أنجز  ما  تفاصیل  یلي  وفیما 

املیاه: 

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

خالل الربع إنجاز 8 مشاریع إلنشاء 838 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 

مقدارها 14,726 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 5,755 شخصًا، 

ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 62,691 یوم عمل.

2- میاه سطحیة –عیون وخزانات میاه: تم إنجاز مشروعین، شملت 

متر   2,600 إجمالیة  بسعة  األمطار  میاه  لحصاد  خزانات  إنشاء6 

مکعب وأنابیب بطول إجمالي 4,628 مترًا، ونتج عنها 5,686 فرصة 

عمل ووفر خدمة املیاه لـ 2,837 شخصًا.

3-  میاه کثیفة عمالة:تم إنجاز 10 مشاریع، منها 6 مشاریع حصاد 

ومشروعان  خاصة)،  (سقایات  املنازل  أسطح  من  األمطار  میاه 

إلنشاء خزانات توزیع میاه، ومشروع تأهیل بئرین في قریة القابل 



أوًال: مشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة املمول من البنك الدولي عبر 

:(SAPREP) منظمة الفاو

بلغت  بتکلفة فعلیة  12 مشروعًا  إنجاز   2020 الرابع  الربع  تم خالل 

حوالي 1.5 ملیون دوالر. وبذلك یصل عدد املشاریع املنجزة منذ 

بدایة املنحة إلی 90 مشروعًا بتکلفة بلغت 8.5 ملیون دوالر تقریبًا، 

 9 تقارب  تقدیریة  بکلفة  التنفیذ  تحت  مشروعًا   39 یزال  ما  بینما 

 7 في  مدیریة   21 املشاریع  هذه  وتستهدف  دوالر.  مالیین 

محافظات (وهي حجة والحدیدة وتعز ولحج وأبین وشبوة وصعدة).

الزراعة والتنمیة الریفیة

بلغ عدد املشاریع املنجزة خالل هذا الربع مشروعین: 

البنك الدولي اإلضافیة رقم 4  1- مشروع واحد ممول من منحة 

وبکلفة  اإلنمائي)  املتحدة  األمم  برنامج  طریق  (عن  والطارئة 

إجمالیة قدرها 50 ألف دوالر.

2- مشروع واحد ممول من منحة الحکومة األملانیة/KfW لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي وبکلفة إجمالیة قدرها 92,480 دوالرًا.

املسؤولة عن تنسیق ومواءمة تدخالت جمیع الوکاالت العاملة 

في الیمن. ویتم تقدیم التقاریر الشهریة للصندوق وعرض النتائج 

الخاص بکتلة املیاه  اإلنترنت  علی لوحة املعلومات علی موقع 

االجتماعي  الصندوق  تدخالت  العدادات  لوحة  وتـُظهـِر   .(4Ws  YWC)

للتنمیة في 21 محافظة في 116 مدیریة في 5 مکونات رئیسیة 

األمطار،  میاه  تجمیع  وتدخالت  الصحي،  والصرف  املیاه  لشبکات 

املیاه. ویستمر  وتوزیع مرشحات  واستکمالها  املراحیض  وإنشاء 

عقد اجتماعات املجموعة عبر اإلنترنت، حیث اختتمت االجتماعات 

مناقشة  أجل  من  للمجموعة  السنویة  باملشاورة  العام  هذا 

مجاالت التحسین والثغرات وکیف سیکون التحرك إلی األمام. وُیعد 

عن  البیانات  جمع  أجل  من  الکتلة  تستخدمها  جدیدة  أداة   WANTS

 WANTS االحتیاجات في املیدان. وسینظم التجمع تدریبًا علی أدوات

الصندوق  وسیقوم   ،2021 عام  أوائل  في  املعلومات  ولوحة 

في  مساهمته  تقییم  أجل  من  األدوات  بمراجعة  االجتماعي 

استخدامها.

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

قطاع فرعي:

11- إدارة املیاه العادمة: تم إنجاز مشروع بتکلفة مقدارها 92,480 

دوالرًا، استفاد منه 757 شخصًا ونتج عنه توفیر فرص عمل مؤقتة 

قدرها 5,999 یوم عمل.

إنجاز مشروع بتکلفة مقدارها  2أنشطة بیئیة کثیفة العمالة: تم 

50 ألف دوالر، ونتج عنه 3,017 یوم عمل، ووصل عدد املستفیدین 

املباشرین إلی 350 شخصًا.

قطاع اإلصحاح البیئي

الصندوق  شراکة  فإن  والشراکة،  بالتنسیق  یتعلق  فیما 

املؤسسة  مثل  املحلیین،  املصلحة  أصحاب  مع  االجتماعي 

املحلیة للمیاه والصرف الصحي وهیئة مشاریع میاه الریف ولجان 

املشاریع.  جمیع  تنفیذ  مع  بالتزامن  املحلي مستمرة  املجتمع 

الصحي  والصرف  للمیاه  املحلیة  املؤسسة  مع  الشراکة  تجري 

الصحي  الریف في مشاریع املیاه والصرف  وهیئة مشاریع میاه 

في کل من املناطق الریفیة والحضریة، بینما الشراکة مع اللجان 

میاه  حصاد  مشاریع  علی  محصورة  فهي  املحلیة  املجتمعیة 

األمطار في الریف، ومشاریع املیاه والصرف الصحي في املناطق 

التي ال تنشط فیها املؤسسة املحلیة للمیاه والصرف الصحي 

وکاالت  مع  التنسیق  یخص  وفیما  الریف.  میاه  مشاریع  وهیئة 

األمم املتحدة واملنظمات الدولیة غیر الحکومیة واملنظمات غیر 

الیمني، ال یزال الصندوق نشًطا  العاملة في السیاق  الحکومیة 

في کتلة املیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، وهي الجهة 

التواصل مع الشرکاء
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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

(2016 - دیسمبر 2020)املنجز

82,342

10,191

وتهدف هذه املشاریع الی املساهمة في تحسین األمن الغذائي 

معظم  ترکزت  حیث  املزارعین،  لصغار  الزراعیة  اإلنتاجیة  وزیادة 

وتأهیل  األراضي  واستصالح  الري  مجال  في  املنفذة  األنشطة 

مصادر املیاه والحفاظ علی املیاه والتربة وتغذیة الحیوان وتربیة 

النحل وإنتاج املحاصیل البستانیة.

 614 وحمایة  تأهیل  تم  والتربة،  املیاه  علی  الحفاظ  مجال  ففي 

هکتارًا من األراضي الزراعیة لیصبح اإلجمالي التراکمي ملساحة 

النشرة الربعیة - العدد  92: أکتوبر - دیسمبر 2020



الصندوق االجتماعي للتنمیة

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

طریق برنامج االمم املتحدة االنمائي:

تم إنجاز مشروع واحد في مجال الري السیلي، حیث ُأنشَئ حاجز 

تحویلي وتأهیل القنوات في منطقة الدکینیة (عسیالن، شبوة). 

195 هکتارًا، بینما ما  الزراعیة املستفیدة  بلغت مساحة األراضي 

ملیون   2 تقارب  تقدیریة  وبکفلة  التنفیذ  تحت  مشروعًا   22 یزال 

األراضي  حمایة  في  املشاریع  أنشطة  معظم  ترکزت  دوالر. 

السیلي،  الري  قنوات  وتحسین  املدرجات،  وتأهیل  الزراعیة، 

وتحسین االنتاجیة الحیوانیة من خالل إنشاء الحظائر النموذجیة.

األراضي التي تم حمایتها منذ بدایة املنحة 1,977 هکتارًا. وبلغت 

الربع  هذا  خالل  املنجزة  املیاه  حصاد  ملنشآت  التخزینیة  السعة 

20,955 مترًا مکعبًا لتصل السعة التخزینیة اإلجمالیة املنجزة منذ 

الربع  هذا  خالل  تم  کما  مکعبة.  أمتار   72,604 الی  املنحة  بدایة 

املنجزة  لآلبار  التراکمي  اإلجمالي  العدد  بلغ  وبذلك  آبار،   4 تأهیل 

منذ بدایة املنحة 143 بئرًا... باإلضافة إلی إنجاز 4 کرفانات، وبذلك 

وصل عدد الکرفانات املنجزة منذ بدایة املنحة 15 کرفانًا.

مزارع،   1402 لـ  الدعم  تقدیم  تم  البستانیة،  الحاصالت  مجال  وفي 

انتاج  في  الحدیثة  التقنیات  علی  الالزم  التدریب  الی  باإلضافة 

املحاصیل والتي کان لها أثر إیجابي في زیادة اإلنتاجیة وتحسین 

الدخل لصغار املزارعین

الثروة  مربیي  من   10,204 دعم  تم  الحیواني،  اإلنتاج  مجال  وفي 

الحیوانیة باملکعبات العلفیة الجافة.

ثانیا: املنحة البریطانیة لالستجابة اإلنسانیة:

تم خالل هذا الربع إنجاز 3 مشاریع بتکلفة إجمالیة تقارب 0.2 ملیون 

الحاصالت  دوالر: منها مشروعان في مجال دعم وتدریب مزارعي 

البستانیة بمدیریتي املعافر واملسراخ، حیث تم دعم 62 مزارعًا 

بالتقنیات الحدیثة ومدخالت اإلنتاج واملخصبات... واملشروع الثالث 

الظروف  تحسین  مجال  في  باجل  بمدیریة  الحضاریة  عزلة  في 

(إنشاء  االیواء  أماکن  تحسین  الحیوانیة من خالل  للثروة  اإلنتاجیة 

الحظائر) حیث تم تنفیذ 64 حظیرة نموذجیة... وبذلك، بلغ اإلجمالي 

التراکمي للمشاریع املنجزة 10 بکلفة تعاقدیة تتجاوز 0.5 ملیون 

دوالر.  

وما یزال 39 مشروعًا تحت التنفیذ بکلفة تقدیریة تقارب 2.6 ملیون 

التربة  علی  الحفاظ  مجال  في  أنشطتها  معظم  ترکزت  دوالر، 

حظائر  وإنشاء  البستانیة  الحاصالت  وإنتاج  النحل  وتربیة  واملیاه 

نموذجیة إلیواء الحیوانات.

إلی  املؤسسي  والدعم  التدریب  قطاعي  في  التدخالت  تهدف 

لشرکاء  واملؤسسیة  البشریة  القدرات  وبناء  التدریب  تقدیم 

الصندوق الذین ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق املتمثلة في 

التنمیة املحلیة والتخفیف من الفقر.

من  العدید  بتنفیذ  املدیریة  وفرق  العزل  تنمیة  ولجنة  القرى 

في  الصحة  مکاتب  مع  والتنسیق  واملدعومة  الذاتیة  املبادرات 

في  الطوارئ  ولجنة  العامة  الصحة  منظمة  ومساندة  املحافظة 

التوعیة من فیروس کورونا.  املدیریات والعمل بشکل فعال في 

وتقوم املجالس بالعدید من األنشطة ملخصة کما یلي: 

تشکیل وتفعیل مجالس تعاون القرى: تم تشکیل مجالس تعاون 

قریة  تعاون  مجلس   292 تفعیل  وإعادة  تشکیل  تم  حیث  القرى، 

وإعداد 292 خطة تنمویة ملجالس تعاون القرى في عدة مدیریات 

لیصبح إجمالي املجالس املشکلة 4,237 مجلس تعاون قریة منذ 

بدایة العام 2018 وکذلك إجمالي عدد الخطط التنمویة لهذه 

تنوعت أنشطة برنامج التمکین للربع الرابع من العام 2020م من 

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 

برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة 
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مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

(2016 - دیسمبر 2020)املنجز

28,715

7,678مساحة االراضي الزراعیة التي تم حمایتها وریها واستصالحها (هکتار)ي

55,599السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

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

124,688السعة التخزینیة التي تم توفیرها في مشاریع حصاد املیاه

47,852عدد العاملین

1,117,280عدد أیام العمل

142,667عدد أیام العمل (لإلناث)س

2,003عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

7,332عدد العامالت

التدریب والدعم املؤسسي



أعضاء  عدد  یصبح  وبذلك  للقرى.  صمود  خطة   4,237 املجالس 

مجالس تعاون القرى املنتخبون33,896  (منهم 50% من النساء). 

وتنفیذ  التشارکي  التخطیط  علی  األعضاء  جمیع  تدریب  تم  وقد 

والرقابة  واملتابعة  املشاریع  إدارة  وأساسیات  الذاتیة  املبادرات 

املجتمعیة للمشاریع التنمویة وبعض املهارات اإلداریة.

فروع   4 عبر  روافد  برنامج  6 مشاریع ضمن  تنفیذ  متابعة سیر   -

(عمران – ذمار – املکال – عدن) ومتابعة تطبیق إجراءات الوقایة من 

.19-COVID انتشار وباء

- االستمرار في تطویر منهجیة عملیة لتطبیق املرحلة املتقدمة 

ضمن برنامج روافد، والتي تهدف إلی تمکین الشباب اقتصادیًا من 

خالل ریادة األعمال.

مدربین من خالل  تدریب  تنفیذ مشروع  لبدء  والتحضیر  التجهیز   -

اآلتي:

- االستمرار في استکمال تجهیز التطبیق اإللکتروني الخاص بجمع 

بیانات ما تم تنفیذه من مبادرات ذاتیة شبابیة من ِقبل خریجي 

روافد في مختلف املحافظات واملدیریات، وذلك بمساندة وحدة 

تقنیة املعلومات. 

اإللکتروني  اإلصدار  بعملیة  خاص  مقترح  وتطویر  تصمیم   -

لشهادات التدریبات التي ینفذها الصندوق عبر مختلف برامجه من 

خالل نظام املعلومات.

- عدد من حصلوا علی فرص عمل قصیرة 306 أشخاص (منهم 318 

 10 15 شخصًا (منهم  إناث)، ومن حصلوا علی فرص عمل طویلة 

الفترة من  وذلك خالل  "روافد"،  الشباب  برنامج  خریجي  إناث) من 

بدایة أکتوبر وحتی نهایة دیسمبر 2020.

دورات  لخمس  واملتابعة  والتحضیر  اإلعداد  في  املشارکة  تم 

البخور  وصناعة  والکوافیر  التجمیل  مجال  في  ألعضاء  تدریبیة 

والعطور، وذلك في عزل بني أسعد (حزم العدین، إب) ووادعة (بني 

صریم، عمران)، واالثلوث (ذمار).

برنامج التدخل املتکامل

قطاع  خالل  من  املؤسسي،  والدعم  التدریب  وحدة  تتولی 

مشارکة  لتعزیز  الصندوق  فروع  مساندة  املجتمعیة،  املشارکة 

املواطنین في جمیع أنشطة الصندوق املیدانیة، وذلك کحق 

املشارکة املجتمعیة

باملشروع  الخاصة  األخیرة  املالیة  االخالءات  عمل   *

بعد  بالصندوق  الخاص  املعلومات  نظام  في  وتسجیلها 

اعتمادها من محاسب الوحدة وضابط املالیة.

التدریب  لحضور  املقبولین  أسماء  قوائم  تجهیز  البدء في   *

وتوزیعهم علی املناطق التي سیتم التدریب فیها (صنعاء 

– عدن – إب - املکال).

باختیار  الخاصة  واملفاضلة  األتعاب  احتساب  قائمة  تجهیز   *

املدرب لتنفیذ التدریب.

املبادرات الذاتیة: املبادرات الذاتیة التي قامت بها مجالس تعاون 

القرى من خالل تبنیها بشکل کامل (توعیة وتخطیط وتنفیذ) مثل 

بالریف  إصالح طرق   – (عمل خزانات میاه وترمیم فصول دراسیة 

راجلة / سیارات – صرف صحي) حیث وصل عددها اإلجمالي خالل 

الربع الرابع إلی 1,120 مبادرة ذاتیة لیصل إجمالي املبادرات الذاتیة 

(من بدایة عام 2018) إلی 11,961. 

املبادرات املجتمعیة املدعومة من الصندوق االجتماعي: وهي 

برنامج  آلیة  وفق  الصندوق  دعمها  التي  املجتمعیة  املبادرات 

التمکین (بمساهمة مجتمعیة تشکل حوالي 60% ومساهمة من 

للمبادرات  اإلجمالي  العدد  بلغ  حیث   (%40 بنسبة  الصندوق 

املجتمعیة املدعومة 260 مبادرة مدعومة بأجمالي تکلفة 520.6 

املبلغ.  إجمالي  من   %50 بنسبة  الصندوق  ساهم  ریال  ملیون 

 8,230 تدریب  فیها  تم  الحیاتیة  املهارات  مبادرة في   180 وکانت 

متدربًا ومتدربة (90% منهم نساء). تنوعت التدریبات في املجاالت 

التدریس  وطرق  الناریة  الدرجات  وصیانة  الزراعي  اإلرشاد  اآلتیة: 

املشتبه  الحاالت  مع  والتعامل  التعلیمیة  املراکز  ملعلمات 

وفي  واملطهرات  املعقمات  وصناعة  کورونا  لفیروس  واملؤکدة 

صناعة الکمامات والبدالت الوقائیة. وقد تم إنتاج 80,000 کمامة و

في  الطبیة  للفرق  تستخدم  صحیة  وقائیة  بدلة   1,200

املستشفیات في محافظتي حجة وتعز، وتم عمل دورات تدریبیة 

إب  في  توعیة  وحمالت  حضرموت  في  املعقمات  صناعة  في 

الصحة  ملکاتب  الصحیة  والبدالت  الکمامات  تسلیم  وتم  وذمار، 

التي بدورها سلمتها للمراکز الصحیة واملستشفیات.

املشاریع املتوسطة علی مستوى العزل/ املراکز: تم استکمال 

في  عزل  (في  املتوسطة  املشاریع  من  مشاریع   5 واستالم 

مدیریة عبس) حیث کانت املشاریع علی النحو االتي: مشروع بناء 

مرافق إضافیة ملراکز ووحدات صحیة وبناء وحدات صحیة مؤقتة 

وتورید وترکیب منظومة ضخ بالطاقة الشمسیة... باإلضافة إلی 

توقیع 15عقدًا مع مقاولین لـ 15 مشروعًا.

- تدریب 172 من الشباب (منهم 88 إناث) ضمن برنامج روافد في 

أساسیات   + التنمیة  في  األساسیة  واملبادئ  املفاهیم  دورات 

استخدام الحاسوب + منهجیة البحث السریع باملشارکة + تشکیل 

برنامج  172 شخصًا من خریجي  اللجان املجتمعیة. کما تم تأهیل 

 4 في  طوعیة  ذاتیة  شبابیة  مبادرات  عدة  تنفیذ  في  روافد 

محافظات ملواجهة انتشار فیروس کورونا.

برنامج روافد
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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 

ومکونًا  جزءًا  البرنامج  یکون  وبذلك  الطریق،  ووضع  حالة  تحسین 

أساسیًا ضمن شبکة األمان االجتماعي ویساهم في التخفیف من 

الغذائي للفقراء  اآلثار السلبیة لألزمة وتحسین املعیشة واألمن 

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.

املتأثرة  املناطق  بعض  استهداف  مؤخرًا  تم  وکذلك  بالصراع 

بالسیول واألمطار الغزیرة.

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

عقد البرنامج خالل الربع عددًا من الورش التعریفیة في أغلب فروع 

الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج. وقد حضر 

36 مشارکًا و19 مشارکة في عدد من املحافظات.  الورش  هذه 

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

و10  استشاریًا   63 التدریب  حضر  وقد  التنفیذز  وآلیات  األولیة 

استشاریات.

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

رصف الشوارع

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

ملشاریع  عمل  یوم  ألف   962 التنفیذ  وتحت  املنجزة  للمشاریع 

رصف الشوارع.

قطاع الطرق

8الصندوق االجتماعي للتنمیة

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 - دیسمبر 2020)املنجز

برنامج األشغال کثیفة العمالة

3,163

4,496

5,412

2,751اإلناث

تنفیذ  تیسیر  في  وللمساعدة  أنفسهم  للمواطنین  مکفول 

املشاریع.

السریع  البحث  64 دراسة مجتمعیة وفق منهجیة  تنفیذ  وقد تم 

باملشارکة إلجمالي 26,890 مستفیدًا (منهم 7,774 من النساء)، 

وذلك ألغلب القطاعات في الصندوق في مجال املیاه (السقایات 

الوضع  وتحسین  الصحي  والصرف  الري  قنوات  وتأهیل  الخاصة 

واستصالح  التربة  وحمایة  (تأهیل  الزراعي  املجال  وفي  البیئي) 

الزراعیة) وفي مجال الطرق (تحسین وتأهیل  األراضي واملدرجات 

وصیانة الطرق الریفیة)، حیث تم تنفیذ الدراسات وتشکیل اللجان 

لبعض القطاعات تحت إشراف ومتابعة ضباط التدریب في الفروع.

 86 لـ  موجهة  میدانیة  تدریبیة  دورات   4 تنفیذ  أیضًا  الربع  وشهد 

الجنسین)  (من  والفنیین  املهندسین  االستشاریین  من  مشارکًا 

علی مستوى فرعـَْي صنعاء وتعز في مجال آلیة الصحة والسالمة 

املهنیة والحمایة البیئیة واالجتماعیة، وذلك في إطار رفع القدرات 

وتدخالت  أنشطة  نطاق  في  املشاریع  مواقع  في  املیدانیة 

الصندوق.

 402 إلجمالي  وطوعیة  مجتمعیة  لجنة   62 الصندوق  شکل  کما 

عضو (منهم 113 من اإلناث).



کما تم خالل الربع صرف منح بلغت قیمتها إجماًال 80 ألف دوالر 

املعلومات  تقنیة  في  التحتیة  البنیة  تطویر  بمشروع  تتعلق 

األصغر  للتمویل  آزال  وبرنامج  األصغر  للتمویل  نماء  ملؤسسة 

وبرنامج حضرموت للتمویل االصغر واملؤسسة الوطنیة للتمویل 

األصغر، وذلك بمعدل 20 ألف دوالر لکل جهة.

وضمن مشروع املعرفة القرائیة واملهنیة  (VOLIP)فقد تم صرف 

من  لکل  املشروع  ضمن  الدوارة"  "الصنادیق  إلنشاء  مالیة  منح 

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر (115.2 ألف دوالر)، ومؤسسة 

برنامج  دوالر)،  ألف   89.4) آزال  وبرنامج  دوالر)،  ألف   143.4) نماء 

حضرموت (109.8 ألف دوالر تقریبًا)، وبرنامج االتحاد للتمویل األصغر 

(حوالي 82 ألف دوالر). وبهذا فقد بلغ اجمالي منح املشروع خالل 

الربع الرابع 2020 حوالي 539.64 ألف دوالر.

الجدیر بالذکر أن املشروع یهدف إلی تمکین عدد من املستفیدین 

ألفنیة  الناحیة  من  وإدماجهم  املعیشیة،  حالتهم  تحسین  من 

واملالیة واملهارات اإلداریة بالبرامج واملؤسسات العاملة 

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

معاییر  شرح  بهدف  عضوًا   113 حضرها  املستهدفة،  املدیریات 

املشاریع  تنفیذ  تسهیل  حول  املسبق  والتنسیق  البرنامج 

القائمة في املناطق املستهدفة.

التنسیق مع املجتمع املحلي:

ُیعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في 

في  یساهم  بدوره  والذي  املهنة،  واکتساب  والتطور  التعلم 

علی  والحصول  لألسرة  واملعیشي  االقتصادي  الوضع  تحسین 

فرص عمل الحقًا في السوق.

تنفیذ  (أثناء  عاملة  و82  عامًال   1,012 تدریب  تم  الربع  هذا  وخالل 

149 مستفیدًا و157 مستفیدة  البرنامج). کما تم تدریب  مشاریع 

علی املهارات الحیاتیة.

التدریب

بالتثقیف  توعویة خاصة  بالترکیز علی عقد جلسات  البرنامج  قام 

الوقایة  الوعي حول  الفروع لتحسین مستوى  الصحي في جمیع 

القات والحد  من وباء کورونا والکولیرا واألمراض املنتشرة وأضرار 

واتباع  وکمامات  معقمات  وتوزیع  الخاطئة  السلوکیات  من 

وبما  األوبئة  إنتشار  من  تحد  التي  االجتماعي  التباعد  تعلیمات 

یؤمن لهم بیئة صحیة ذات مستوى عاٍل. وقد تدرب خالل هذا الربع 

9,810 مستفیدین و8,663 مستفیدة (أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج).

التثقیف الصحي واألوبئة

بتقدیم   2020 الرابع  الربع  خالل  املنشآت  تنمیة  وحدة  استمرت 

املنح والدعم ألفني لشرکائها في مجال التمویل الصغیر واألصغر 

املنشآت  تنمیة  وکالة  حصلت  حیث  املالیة،  غیر  والخدمات 

جنیه  ألف   599 حوالي  بلغت  نقدیة  منحة  علی  واألصغر  الصغیرة 

األعمال  استمراریة  لدعم  الطارئ  للمشروع  ُخصصت  إسترلیني 

تقریبًا  دوالر  ملیون   1.63 إلی  باإلضافة   (-FCDOالثانیة (املرحلة 

لتمکین الوکالة من االستمرار في تنفیذ أنشطتها املتنوعة في 

الثالثة  للمرحلة  املالیة خالل  وغیر  املالیة  تقدیم خدماتها  مجال 

.(ERGIII)

وتم أیضًا تقدیم منحة لبرنامج ضمان التمویالت بـ 31.3 ألف جنیه 

إسترلیني خالل الربع لتمکینه من االستمرار في تقدیم خدماته. 

أوًال – األنشطة الداخلیة للوحدة

1 - أنشطة التمویل:

أ - املنح:

التوعیة بالسالمة املهنیة وآلیة الشکاوى

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

السالمة املهنیة وآلیة تقدیم الشکاوى لـ 4,850 مستفیدًا و2,183 

التي  باملخاطر  لتوعیتهم  املستهدفة،  املشایع  في  مستفیدة 

یمکنها أن تهدد صحتهم وطرق الوقایة التي یجب اتباعها لتفادي 

السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  في  بما  املخاطر،  هذه  مثل 

علی رأس العمل (أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج).

صفحة 9 9

مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(2016 - دیسمبر 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

252,753

155,944

7,671,527

170,955

2,251,476

130,400

532

815,243

19,644

3,829

5,324

182,070

69,360

48,459

368,892

6,539
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2- دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2):

:(VSLAs) 3 مشروع مجموعات االدخار والتمویل الریفي-

ب - القروض:

:(YLG) 4 - برنامج ضمان التمویالت

جائحة  تفشي  من   2020 عام  خالل  الیمن  واجهته  ملا  نظرًا 

الصندوق  من  التمویالت  علی  الطلب  توقف  فقد  کوفید-19، 

رأت  حیث  واملؤسسات،  البرامج  قبل  من  الربع  خالل  االجتماعي 

االئتمانیة  عملیاتها  واملؤسسات ضرورة خفض مستوى  البرامج 

تفادیًا للمخاطر. وتم فقط تمویل مؤسسة نماء بـ 200 ملیون ریال 

عدد  إجمالي  ووصل  السیولة.  في  شحة  من  واجهته  ملا  نظرًا 

التمویالت املصدرة للعمالء خالل الربع إلی 10,928 تمویًال بقیمة 

نهایة  في  النشطین  العمالء  عدد  بلغ  بینما  ریال،  ملیار   13.774

ألفترة 88,445 عمیًال وعمیلة (منهم 33% تقریبًا من النساء). وبهذا 

فقد وصلت محفظة القروض النشطة في نهایة ألفترة إلی 33.38 

التمویالت  عدد  إجمالي  وصول  بالذکر  والجدیر  تقریبًا.  ریال  ملیار 

املصدرة تراکمیًا منذ تأسیس القطاع في 1998 وحتی نهایة الربع 

إلی 875 ألف تمویل، وبقیمة بلغت ما یقارب 165 ملیار ریال.

األنشطة  أصحاب  العمالء من  تعویض  أجل  أنشیء املشروع من 

ولتخفیف  الحرب،  بسبب  أعمالهم  تضررت  الذین  واألصغر  الصغیرة 

املدیونیات  اسقاط  طریق  عن  منها  یعانون  التي  املالیة  االعباء 

بغرض  وذلك  نشاطهم،  الستعادة  منح  وتقدیم  علیهم  التي 

ُأسرهم.  ومعیشة  حیاتهم  مستوى  وتحسین  أعمالهم  استمرار 

الصغیر  التمویل  قطاع  عمالء  من   55 تعویض  تم  الربع،  وخالل 

من  صرفه  تم  ما  إجمالي  ووصل  امرأة).   14 (منهم  واألصغر 

تعویضات خالل الربع إلی حوالي 32.1 ملیون ریال. کما تم اسقاط 

وبلغ  تقریبًا.  ریال  ملیون   8.7 بمبلغ  وعمیلة  عمیًال   52 مدیونیة 

منذ  املشروع  من  للمستفیدین  التراکمي  اإلجمالي  العدد 

حیث  النساء)،  من   %48) ومستفیدة  مستفیدًا   5,047 تأسیسه 

ریال تقریبًا حتی  2.1 ملیار  حصلوا علی تعویضات بلغت ما یعادل 

نهایة الربع.

الصندوق االجتماعي للتنمیة

املستفیدین  عدد  إجمالي  وصل  حیث  واألصغر،  الصغیر  بالتمویل 

إلی 445 مستفیدًا ومستفیدة وبمبلغ إجمالي یتجاوز 249.4 ملیون 

ریال.

النساء  الرجال و2,330 من  2,565 عضوًا من  4,895 عضوًا تضم  إلی 

(48% تقریبًا من االجمالي). کما وصلت املدخرات التراکمیة حتی 

دوالر،  ألف   189.2 یعادل  (ما  ریال  ملیون   109.2 إلی  الربع  نهایة 

بمتوسط 577 ریاًال للدوالر). وحتی نهایة الربع وصل عدد التمویالت 

 76.9 بقیمة  تمویالت   507 إلی  املجموعات  ألعضاء  التراکمیة 

للدخل  مدرة  وأنشطة  تمویل مشاریع  بها  تم  تقریبًا  ریال  ملیون 

مثل: تربیة املواشي والنحل ومزاولة األنشطة االنتاجبة والتجاریة 

املتدربین  عدد  وصل  الربع  نهایة  وحتی  األخرى.  والخدمیة 

متنوعة  فنیة  مجاالت  في  تدریبهم  تم   1,004 إلی  باملجموعات 

الحدیثة،  الزراعیة  التقنیات  النحل،  تربیة  الحیوانیة،  الثروة  مثل: 

األشغال الیدویة، والنقش والکوافیر وصناعة البخور، وفي الصناعات 

من  للمتدربین  التراکمي  العدد  وصل  أخرى  جهة  من  الغذائیة. 

األعضاء منذ بدء البرنامج في مبادئ االدخار والتمویل الریفي إلی 

4,926 (رجاًال ونساء) و1,034 (رجاًال ونساء) في التسجیل املحاسبي 

واملهارات االداریة وقیادة املجموعات. کما تم تدریب 1,891 عضوًا 

واألصغر.  الصغیرة  للمشاریع  الجدوى  ودراسة  األعمال  ریادة  في 

وأخیرًا تم تدریب 133 استشاریًا واستشاریة منذ بدء البرنامج في 

األعمال  وریادة  الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات  منهجیة 

ودراسة الجدوى االقتصادیة لألنشطة اُملِدَرّة للدخل.

األنشطة  أصحاب  الربع في دعم  البرنامج خالل  أنشطة  استمرت 

الکافیة  الضمانات  توفیر  علی  القادرین  غیر  واألصغر  الصغیرة 

للحصول علی تمویالت من البرامج واملؤسسات والبنوك العاملة 

البرنامج مع نهایة  بالقطاع. لقد وصل عدد الکفاالت التي أصدرها 

الربع الرابع إلی 220 کفالة تعادل قیمتها 363.5 ملیون ریال تقریبًا، 

(أصل  تقریبًا  ریال  ملیون   544 قیمتها  تمویالت  لتغطیة  وذلك 

إلی  القائمة  الکفاالت  قیمة  وصلت  الربع  نهایة  ومع  ومرابحة). 

عمالء  من  قائمة  ضمانة   1,365 تشمل  تقریبًا  ریال  ملیون   1,566

البرنامج في  أن تأسس  البرامج واملؤسسات املستفیدة. ومنذ 

نوفمبر 2017 تم إصدار 2,263 کفالة تراکمیًا بلغت قیمتها االجمالیة  

 4.7 تقارب  بقیمة  تمویالت  وذلك إلصدار  ریال،  ملیار   3.2 أکثر من 

ملیار ریال (أصل ومرابحة أیضًا). کما قام البرنامج خالل الربع بعدد 

من األنشطة األخرى، تمثلت في حضور دورة تدریبیة متقدمة في 

التخطیط  في  األصغر  للتمویل  الیمن  لشبکة  ودورة  "اإلکسل" 

بالتسجیل  أیضًا  البرنامج  وقام  املالیة.  والتوقعات  االستراتیجي 

علی  للحصول  الداخلیین  للمراجعین  األمریکیة  الجمعیة  ملنحة 

ورشة  البرنامج  أقام  کما  الداخلیة.  املراجعة  في  عاملي  دبلوم 

تدریبیة لبرامج وبنوك التمویل الصغیر واألصغر علی کیفیة تقدیم 

طلبات الضمان عبر البوابة االلکترونیة للبرنامج.

10

استمر العمل بهذا البرنامج املنتشر في 13 عزلة علی مستوى 5 

مدیریات (بمعدل مدیریة واحدة في کل محافظة من املحافظات 

لحج،  إب،  ذمار،  عمران،  وهي  فیها،  ینتشر  التي  الخمس 

القائمة  2020 وصل عدد املجموعات  عام  نهایة  عدن/املعال). مع 

أعضاء  عدد  وصل  کما  نسائیة).  مجموعات   103 (منها   216 إلی 

املجموعات منذ أن تأسس البرنامج في 2018 وحی نهایة الربع 



6 - تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة:

ثانیًا – شبکة الیمن للتمویل األصغر:

5 - التدقیق واملراجعة الداخلیة:

الوحدة علی  الفعال من قبل  الرقابة واإلشراف  تعزیز  في سبیل 

البرامج واملؤسسات، قام فریق املراجعة خالل الربع الرابع من عام 

نفذ  حیث  والتدقیق،  املراجعة  أنشطة  من  عدد  بتنفیذ   2020

املصادقات املیدانیة علی عینة واسعة من عمالء برنامج االتحاد 

للتمویل األصغر (688 عینة من ذکور وإناث) بفروعه املنتشرة في 

عینة  علی  املصادقة  تمت  کما  ولحج.  وعدن  أبین  محافظات 

نفس  في  القائمة  بفروعها  الوطنیة  باملؤسسة  مصغرة 

إلی  باإلضافة  وإناث).  (ذکور  العمالء  من   187 ضمت  املحافظات 

مؤسستي  من  کل  علی  وإداریة  مالیة  مراجعة  تنفیذ  تم  ذلك، 

االستشاریین  من  عدد  بواسطة  آزال  وبرنامج  ونماء  الوطنیة 

واملراجعین املالیین. 

إدارة املتأخرات وحساب املرابحة (11-22 أکتوبر): نظمت  2- دورة 

بالبرامج  العاملین  من   33 بمشارکة  الدورتین  هاتین  الشبکة 

کیفیة  الدورتان  تناولت  عام.  بشکل  التمویلیة  واملؤسسات 

احتساب املتأخرات في سداد التمویالت وعواقبها السلبیة علی 

منع  وکیفیة  التمویلیة،  للجهة  املالي  واألداء  املحفظة  جودة 

مفهوم  عن  فضًال  الحدوث...  احتمالیة  من  التقلیل  أو  حدوثها 

املرابحة اإلسالمیة وکیفیة احتسابها من قیمة التمویل بحسب 

فترة السداد.

3- دورات أخصائیي االئتمان (17–27 أکتوبر و1–025 نوفمبر): قامت 

االئتمان  ألخصائیي  متتالیة  تدریبیة  دورات   3 بتنظیم  الشبکة 

(اإلقراض) العاملین لدى البرامج واملؤسسات والبنوك، وبلغ عدد 

الدورات علی إعطاء فکرة عامة عن  املشارکین 58 إجماًال. رکزت 

التمویل األصغر، واملهارات األساسیة الالزمة التي یجب أن یتمکن 

کیفیة  مثل  أخرى  جوانب  إلی  باإلضافة  االئتمان،  أخصائي  منها 

تقییم نشاط طلب التمویل، ودورة التمویل، واملتابعة والتحصیل، 

واملتأخرات، والعمل في املیدان.

(أکتوبر): دشنت  الداخلیین املعتمدین  املراجعین  تدریب  4- دورة 

اکتوبر   18 النوعیة في  الدورة  الیمن للتمویل األصغر هذه  شبکة 

واملدراء  الداخلیین  املراجعین  من  متدربًا   13 تأهیل  بغرض   2020

املالیین العاملین لدى عدد من جهات التمویل الصغیر واألصغر من 

ذوي الخبرة الطویلة. تنقسم الدورة إلی 3 أجزاء، وستستمر ملدة 

الشهادة  علی  النهایة  في  الخریجون  سیحصل  بحیث  شهرًا،   18

الجمعیة  قبل  من  املعتمدة  الداخلیة  املراجعة  في  الدولیة 

.(IIA USA) األمریکیة للمراجعین الداخلیین

5- دورة التخطیط االستراتیجي والتوقعات املالیة (22-26 نوفمبر): 

نفذت الشبکة هذه الدورة بمشارکة 17 متدربًا من العاملین في 

جهات التمویل الصغیر واألصغر. تلقی املشارکون التدریب العملي 

في کیفیة إعداد الخطط االستراتیجیة لجهات العمل التي یعملون 

لدیها، وکیفیة إعداد قوائم التوقعات املالیة التفصیلیة، بما في 

الخطط  علی  بناًء  املتوقعة  واألرباح  واملصروفات  االیرادات  ذلك 

املوضوعة ومتغیرات مالیة واقتصادیة عامة مشترکة.

استمر العمل خالل الربع علی تطویر املوقع اإللکتروني للوحدة، 

حیث اضیفت تقاریر ورسوم بیانیة تحلیلیلة، باالضافة إلی تحدیث 

اجراء  االئتماني، وکذلك  الخاصة بمکتب االستعالم  الجزئیة  بیانات 

الصیانة الدوریة للموقع. وکذلك استمر العمل في تقدیم الدعم 

للوحدة  اآللیة  األنظمة  تستخدم  التي  للجهات  الروتیني  الفني 

(نظام متابعة القروض، النظام املحاسبي، نظام املوارد البشریة) 

وعمل النسخ االحتیاطیة للبیانات باستمرار من أجل حفظها لدى 

الربع تمثل  نوعیًا جدیدًا خالل  الوحدة مشروعًا  الوحدة. کما نفذت 

في تطویر البنیة التحتیة في مجال تقنیة املعلومات لدى البرامج 

 %80 الصندوق بنسبة  واملؤسسات. تضمن املشروع مساهمة 

شبکیة  وأجهزة  خوادم  أجهزة  من  معلوماتیة  معدات  شراء  في 

الخمسة  واملؤسسات  للبرامج  البیانات  تخزین  وأجهزة  وإنترنت 

املستفیدة.

نظمت الشبکة خالل الربع 8 دورات تدریبیة کالتالي:

1- دراسة الجدوى االئتمانیة (5-11 أکتوبر): أتت هذه الدورة ضمن 3 

 .2020 العام  خالل  أقیمت  املجال  هذا  في  إجماًال  تدریبیة  دورات 

وُعقدت الدورة في سیئون بمقر برنامج حضرموت للتمویل األصغر، 

محاور من  عدة  إلی  التطرق  تم خاللها  متدربًا، حیث   15 وحضرها 

أهمها التعرف علی أداة تقییم املشاریع واألنشطة الصغیرة وفق 

عمل  آلیات  وتطویر  األملانیة،  االستشاریة   LFS شرکة  نموذج 

باإلضافة  مالیًا،  وتحلیله  النشاط  تقییم  وکیفیة  الصغیر،  اإلقراض 

إلی تطبیق أداة التقییم عملیًا.
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

البرنامج

م

بنك األمل للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

 مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

بنك الیمن والکویت

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

1,054

967

422

304

294

272

243

158

37

0

 - 

34,874

8,096

11,886

7,187

6,674

3,523

5,187

2,866

226

7,926

 - 

35

11

25

22

31

31

23

73

20

62

 - 

3,521

13,675

3,797

2,226

1,234

1,659

3,234

830

2,678

525

 - 

283

2,277

401

224

188

368

507

94

399

0

 - 

56

1

23

6

14

7

2

17

0

100

 - 

144,877

42,437

162,790

99,948

42,023

57,715

46,533

53,804

252

54,600

169,411

15,834

44,851

20,053

14,098

7,452

10,399

16,231

4,576

3,853

4,405

23,168

214

109

87

105

109

114

128

59

N.A

31

 - 

129

100

52

86

99

78

128

38

N.A

21

 - 

261

147

191

153

75

100

92

92

27

56

 - 

54

110

92

74

34

42

36

42

19

28

 - 

16

65

20

12

8

8

22

8

11

5

 - 

197,538

1,378,721

20,985

130

5,871

2,763

0

0

0

5,198

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3,751  88,445  1,611,206  33,379  4,741  874,390  164,920  1,194  531  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 دیسمبر 2020
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واملستفیدین  واملنجزة  التنفیذ  تحت  املشاریع  عدد 
املتوقعین والتکلفة التقدیریة وفرص العمل املقدرة 

خالل الربع الرابع 2020 (حسب القطاع)

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

القطاع
 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

6

31

2

16

1

4

3

8

5

17

17

1,203,020

9,723,304

523,639

2,467,887

73,400

475,680

132,000

1,729,650

659,896

2,021,503

1,987,960

11,289

17198

16,620

10,600

400

4,725

0

3,440

339

39,781

24,569

50%

50%

46%

47%

15%

51%

0%

47%

7%

50%

51%

32,584

236,443

4,674

80,152

205

21,394

553

20,171

14,955

99,781

149,168

املحافظة
 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)ب

اب

ابین

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

12

9

4

7

4

7

4

3

9

4

5

4

5

8

4

2

8

2

2

7

1,260,860

1,106,693

964,106

1,830,662

376,270

968,224

663,728

368,773

3,175,737

377,404

928,374

475,950

642,374

1,439,315

656,337

376,240

2,543,639

443,640

240,330

2,159,283

6.0%

5.3%

4.6%

8.7%

1.8%

4.6%

3.2%

1.8%

15.1%

1.8%

4.4%

2.3%

3.1%

6.9%

3.1%

1.8%

12.1%

2.1%

1.1%

10.3%

13

11020,997,939128,961660,080اإلجمالي 49%

% 11020,997,939100اإلجمالي
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

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

القطاع)

املحافظة

اإلجمالي

 عدد
املشاریع

 التکلفة
 التقدیریة
(دوالر)ب

 املتعاقد
(دوالر)ب

 مساهمة
 الصندوق
  التقدیریة
(دوالر)ب

اب

ابین

أرخبیل سقطرى

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

املهره

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

167

96

35

81

94

51

218

58

78

46

224

292

110

152

70

140

126

93

88

129

152

51

134

33,467,291

14,212,763

3,331,293

16,537,576

15,406,825

6,656,431

68,725,712

12,376,443

10,934,374

4,614,529

44,105,636

33,476,436

13,186,274

25,415,807

9,140,938

15,252,573

17,611,253

10,689,890

13,641,165

18,376,568

27,660,087

8,940,640

93,715,110

33,461,791

14,212,763

3,331,293

16,154,365

15,406,825

6,656,431

68,708,812

12,376,443

10,934,374

4,614,529

44,047,636

33,323,436

13,186,274

25,415,807

9,140,938

15,129,948

17,611,253

10,689,890

13,641,165

18,152,567

27,660,087

8,440,640

93,715,110

26,604,166

12,549,379

2,550,790

12,933,591

9,196,118

5,927,000

62,487,797

10,518,889

10,016,333

4,029,846

39,263,971

31,151,352

10,895,326

22,921,578

7,040,939

13,012,109

16,698,465

9,800,667

11,766,319

15,374,795

25,274,011

6,678,794

89,681,836

2,685517,475,614516,012,378456,374,073

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

134

44

96

272

91

195

193

181

31

69

49

633

727

25

17,758,129

1,908,393

4,518,895

42,604,384

12,307,435

23,143,742

62,498,097

34,104,759

2,370,421

36,055,433

6,275,345

75,918,018

105,777,719

23,942,617

2,740449,183,386

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

املحافظة)
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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 الرابع 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

140

2

43

301

124

240

193

195

27

86

82

552

686

14

20,628,867

151,000

3,386,417

47,016,744

22,922,232

32,736,975

108,644,359

29,945,626

1,425,377

48,458,202

8,593,308

68,016,620

92,524,671

33,025,216

20,128,867

151,000

3,386,417

47,016,744

22,494,232

32,736,975

108,138,148

29,945,626

1,425,377

48,458,202

8,593,308

67,987,595

92,524,670

33,025,216

15,368,931

110,408

2,690,969

29,598,825

19,852,258

29,988,757

104,269,650

27,672,850

817,157

46,226,209

7,381,129

55,701,243

84,220,290

32,475,396

390,794

5,475

6,105

245,661

1,060,331

244,693

1,717,537

613,654

122

102,348

40,391

982,512

749,721

27,171

50%

53%

47%

51%

50%

45%

62%

50%

34%

45%

49%

50%

50%

39%

16,143

200

3,470

82,073

373,445

11,945

322,787

1,489

 

313,360

64,398

3,353

177,959

59,016

16,311

 

3,468

91,347

368,725

6,430

3,497,898

1,549

 

264,168

38,926

3,873

187,201

412,326

1,064,667

2,523

53,336

2,499,561

460,683

1,744,255

2,906,865

1,211,351

16,515

145,237

410,187

4,339,018

6,428,767

749,990

2,685517,475,614516,012,378456,374,0736,186,51553%22,032,955

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعون

إناثذکور
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اإلجمالي یشمل 827 مشروعًا ُأنِجزت خالل مرحلة الطوارئ (2016-2020)، بینما تم تمویلها قبل املرحلة
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صفحة 16الصندوق االجتماعي للتنمیة

سکان قریة "الدمي" (في حیفان) ینفضون غبار الشقاء في جلب املاء!

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

الصعوبة؛  في  غایة  فیها  الحیاة  جعلت  أسرة)   150) حیفان  بمدیریة  الجبلیة  الدمي  قریة  في  املیاه  خدمة  غیاب 

الرجال ترکوا مصادر کسب عیشهم لیشترَك  فالنساء واألطفال یهجرون املنازل واملدارس أغلب الساعات، وبعض 

الجمیُع في قوافَل تجلُب املیاَه اُملنِقذة لألرواح من بئر بعیدة عبر طریق صخري شدید االنحدار أودى بحیاة الکثیر من 

الدواب وتسبب في إصابات بشریة.

ولذلك تضطر األم "صفیة" وابنتاها إلی تنظیم رحلتین لجلب املاء یومیًا، تبدأ أوالهما باکرًا، حیث یحملن صفائح املاء 

علی رؤوسهن لقطع کیلومتر ونصف نحو البئر وانتظار دورهن.

تقول صفیة: "تحمل کل منا علی رأسها صفیحة متوسطة (سعة 10 لترات) بسبب صعوبة الصعود بها، وفي الطریق 

مل املاء علی الدواب یصل منزله بکمیات ناقصة. 60 لترًا نجلبها یومیًا بشقاء ومعاناة  نضطر للشرب منها، ومن یِحّ

األسرة  أفراد  عدد  (متوسط  أفراد  لثمانیة  والوضوء  والطبخ  الشرب  احتیاجات  تغطي  بالکاد  کمیة  وهي  مریرة، 

الواحدة)!" 

وعلی طریق القافلة البشریة املتدفقة بأنفاس اإلنهاك وأنات الشکوى، تظهر علی الطریق "زین"، امرأة مسنة (80 

عامًا) منحنیة الظهر تستند یدها علی عصاها وتمسك األخرى بصفیحة صغیرة ملیئة باملاء! تشکو: "لم یحصل هذا 

الجفاف والشحة منذ أن عرفت نفسي! والبئر الوحیدة بعیدة!"

لم یتصور أحد من القریة أَنّ مشکلتهم التي الزمتهم طوال عمرهم لم یتم حلها إال أثناء فترة الحرب عندما تدخل 

الصندوق االجتماعي للتنمیة بتزویدهم بمشروع شبکة میاه مستدامة (شبکة أنابیب وماکینة ضخ للمیاه من 

البئر)، وأصبحت املیاه تصل بیوتهم علی رأس الجبل مقابل 2000 ریال شهریًا، تناسب الجمیع، وتوفر لهم الکثیر من 

الوقت والتعب واألدویة، وتذهب لضمان صیانة واستدامة الخدمة. 

لقد صار حلم کل امرأة وکل فتاة في التخلص من الشقاء واملعاناة في جلب املاء واقعًا تعیشه یومیًا دون هم وال 

ألم، وصرن یستثمرن أوقاتهن في تربیة صغارهن في املنازل، ویرسلنهم إلی املدارس، وبات الرجال یعملون لتوفیر 

لقمة العیش في مزارعهم باطمئنان بعد أن انتهی ذاك العبء الحیاتي الثقیل إلی األبد.


