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االفتتاحیة

أصدرت 3 مؤسسات تنمویة دولیة دراسات تقییم خالل 12 شهرا املاضیة تناولت تفاصیل متعددة حول أداء 

في  وفعالیتها  النقدیة  التحویالت  مجال  في  الیمن  في  العاملة  والتنموي  اإلنساني  العمل  منظمات 

تحقیق الحمایة االجتماعیة. وقد وضعت الدراسات استجابة الصندوق االجتماعي وآلیاته في قلب املقارنات 

والتحلیل بغرض استلهام الدروس والتعلم وتحسین األداء.

الدراسة التحلیلیة  للبنك الدولي بعنوان "الحمایة االجتماعیة والوظائف - حالة الیمن"، أکدت بأن أنشطة 

تقدیم  التحویالت النقدیة في  الیمن أقل تکلفة بکثیر وأکثر فعالیة من املساعدات العینیة. وضربت مثاال 

علی ذلك بفعالیة آلیات الصندوق، النقد مقابل العمل والتحویالت النقدیة املشروطة في التغذیة والنقد 

مقابل الخدمات. وتجعل تجربة الصندوُق هذه  الیمَن مالئمًا اآلن أکثر من أي وقت مضی العتمادها کأفضل 

السبل لدعم الضعفاء. وشددت الدراسة بعد تحلیل البیانات علی کفاءة التکلفة التشغیلیة التي یتطلبها 

تنفیذ برامج التحویالت النقدیة التابعة للصندوق أفضل بحوالي (5) مرات من غیرها املرتبطة باملساعدات 

اإلغاثیة العینیة التي ترهقها التکلفة الباهضة للخدمات اللوجستیة. 

من ناحیتها، کشفت دراسة وکالة FCDO البریطانیة "الیمن- ربط النقد اإلنساني بالحمایة االجتماعیة" بوجود 

إجماع علی فعالیة استخدام التحویالت النقدیة في تلبیة مختلف احتیاجات الناس من السلع والخدمات، 

بأن  وأشارت  الیمن.  ومناطق  الحاالت  أغلب  في  العینیة  املساعدات  من  وکفاءة  مالئمة  أکثر  لکونها 

انشاء خدمات وسبل معیشة مستدامة.  الفوائد من خالل  تلك  الی  باإلضافة  نوعیًا  أثرًا  الصندوق وضع 

وأوصت الدراسة بأن أي معونة یتم تقدیمها للیمن ینبغي أن ُیکرس جزء منها للصندوق االجتماعي نظرا 

ألثره الواضح.

 في ذات السیاق، خلصت دراسة شبکة CaLP Network "النقد اإلنساني والحمایة االجتماعیة في الیمن" إلی 

ضرورة تقلیل أعمال االغاثة وزیادة مسارات خطوط العمل في التنمیة بهدف ترك أثر أکثر فعالیة وأطول 

أجال. ویقول فصل التوصیات "یشارك الصندوق االجتماعي للتنمیة في برامج النقد مقابل العمل وتنمیة 

األعمال الصغیرة والتحویالت النقدیة املشروطة في التغذیة. وعلی هذا النحو، بات ممکنًا تصور برنامج 

النقدي  الجانب  االجتماعیة مع  برامج  الحمایة  إلی  اإلنسانیة  البرامج  التحول من  مّکن املستفیدین من 

اإلضافي."

التقدم في العمل (2016 - 2021)

استجابة الصندوق االجتماعي تحت عدسة تحلیل املؤسسات الدولیة

الصراعات  آثار  تحمل  قدرات  وإعادة  االقتصادي  التعافي  قضیة  تظل 
والصدمات إحدى القضایا الکبرى التي لم تنجح الجهود الدولیة في دعمها 
ذات  في  الصراع.  من  السابع  العام  الیمن  دخول  رغم  الکافي  بالشکل 
باتجاه  وبرامجه  سیاساته  وتکییف  تطویر  في  الصندوق  یستمر  الوقت، 
تعزیز التکیف عبر تدخالته من أجل مالءمة واقع الصراع في البالد عبر دعم 

سبل املعیشة وتوفیر الخدمات األساسیة ألضعف املجتمعات.

إلحاح هذه القضیة أمام استمرار األزمة األنسانیة في الیمن کان قد شجع 
وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة في منتصف عام 2019 علی إعداد دراسة 
في  االجتماعیة  والحمایة  اإلنسانیة  النقدیة  املساعدات  أثر  حول  تقییم 
البالد، حیث خرجت بأن املساعدات العینیة لم تعد کفؤة وال فاعلة في 
إلی مرحلة  اإلنسانیة  الجهود  انتقال  الوضع وعلی ضرورة سرعة  تحسین 
دعم الحمایة االجتماعیة. وکان من توصیاتها أن علی أي مساعدات للیمن 
أن تدعم جهود الصندوق االجتماعي وصندوق الرعایة االجتماعیة الهادفة 

لتحقیق األثر املستدام وتسهیل تنسیق األنشطة.

وفي النصف األول من العام الجاري، صدرت دراستان دولیتان هامتان. أصدر 
األولی مؤسسة الشراکة في التنعلم من النقد بدعم الحکومة األملانیة 
" للمساعدات النقدیة اإلنسانیة والحمایة االجتماعیة في الیمن "، وأکدت 
املخاطر  وبأن  اإلنسانیة،  النقدیة  التحویالت  وفاعلیة  کفاءة  عدم  علی 
املتعلقة بها في تفاقم مستمر وخاصة أنها تعتمد علی بیانات تنمویة 
الصندوق  استهداف  فعالیة  إلی  الدراسة  وأشارت  عقد.  من  ألکثر  تعود 
األجتماعي الذي یعتمد مؤشرات محدثة لالحتیاجات اإلنسانیة الناشئة عن 

الصراع القائم.

األجتماعیة  "الحمایة  بعنوان  الدولي  البنك  أصدرها  التي  األخرى  والدراسة 
في إطار الربط بین العمل اإلنساني والتنموي" وضعت سیاسات وعملیات 
الصندوق في قلب التحلیالت واملقارنات مع أطراف إنسانیة دولیة عاملة 
السابق ذکرهما. ولفتت  الدراستین  نتائج  الیمن وأکدت علی نفس  في 
الدراسة إلی تدني نسبة الکلفة التشغیلیة للصندوق 16% مقارنة بتلك 
املتعلقة باملساعدات الغذائیة العینیة 77% بسبب تحمل األخیرة نفقات 

لوجستیة ضخمة.

الصندوق  دعم  استمرار  أهمیة  علی  الثالث  الدراسات  أجمعت  لقد 
االجتماعي کمؤسسة وکاستجابة خالل املرحلة القادمة التي أشارت إلیها 
تدفق  تجني  احتماالت  تزداد  حیث  متشائم،  بشکل  الدراسات  نفس 
األمن  انعدام  تفاقم  یزداد  الذي  الوقت  ذات  واملساعدات في  التحویالت 

الغذائي أکثر من أي وقت مضی.

                    *یعکس هذا املؤشر مشاریع األشغال کثیفة العمالة وتشغیل الشباب

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

اإلناث

النازحون/العائدون

الشباب ذوو األعمار 16–35 عامًا

305,519

729,035

5,101,260

15,644,531

432,038

63,648

262,237

2,596,383عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا وکورونا
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اخبار
الوحدات

إغالق برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف 
من الفقر

الفئات ذات االحتیاجات خاصة

خالل هذه الفترة، تم إغالق هذا البرنامج  (VOLIP) مع استمرار تقدیم 

وتم  والثالث،  الثاني  البرنامج  مکوني  من  للمستفیدین  القروض 

البرنامج.  نتائج  إثر ذلك عقد ورشتي عمل تم خاللها عرض  علی 

الصندوق  بمقر   2021 إبریل   12 في  األولی  الورشة  عقدت 

للصندوق  التنفیذي  املدیر  بحضور  العامة،  اإلدارة  االجتماعي 

الکبار،  وتعلیم  األمیة  محو  جهاز  ورئیس  للتنمیة،  االجتماعي 

من  وعدد  املهني،  والتدریب  الفني  التعلیم  وزارة  ووکیل 

ورشة  وخالل  واملستفیدین.  البرنامج  شرکاء  من  املسؤولین. 

العمل، تم عرض بعض منتجات املتدربین باملعاهد املهنیة.

االجتماعي -فرع عدن  الصندوق  الثانیة في مقر  الورشة  وعقدت 

خالل الفترة من 26 الی 27 مایو 2021 حضرها مدیر فرع الصندوق 

األمیة  محو  جهاز  ورئیس  البرامج  للتنمیة ومسؤولة  االجتماعي 

وتعلیم الکبار وعدد من شرکاء البرنامج من وزارة التعلیم الفني 

من  املهنیة  واملعاهد  األمیة   محو  ومکاتب  املهني  والتدریب 

عرضت  الورشة  اختتام  وفي  وعدن.  املکال  ومدینة  لحج  محافظة 

الصغیرة  منتجات املعاهد املهنیة واملتدربین وأصحاب املشاریع 

من محافظتي لحج وحضرموت.

للبرنامج  النهائي  التقییم  نتائج  استعراض  العمل  ورش  خالل  تم 

والتوصیات  املستفادة  الدروس  وأهم  النجاح  قصص  وإبراز 

محافظات  في  تطبیقه  وإمکانیة  البرنامج  لتوسیع  واالقتراحات 

البنك  املمول،  یعمل  حیث  أخرى  دول  في  أو  الیمن  في  أخرى 

اإلسالمي للتنمیة.

مکون تسهیل الوصول للتمویل األصغر:

في  مستفید/ة   69 لـ  مشاریع  تمویل  الفترة  نفس  خالل  تم 

لبدء  أنثی)  و51  ذکرًا    18) وصنعاء  ولحج  الحدیدة  محافظات 

و  الخدمیة  واملشاریع  التجارة  الصغیرة في مجاالت  مشروعاتهم 

الزراعیة.

الخدمات  بتقدیم  تعنی  التي  الریفیة  املناطق  في  املجتمعي 

التخصصیة لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن مجتمعهم املحلي، وذلك 

من خالل تقدیم الخدمات األساسیة الخاصة بالتأهیل في مجاالت 

التعلیم وتعدیل السلوك والعالج الطبیعي والوظیفي لألطفال من 

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 47%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم

الطالب املستفیدون من النقد مقابل الخدمات االجتماعیة

املدارس املستفیدة

(2016 - یونیو 2021)املنجز

مؤشرات قطاع التعلیم

5,727

2,356

313,017

2,338

الصحة والحمایة االجتماعیة

العمل في تنفیذ األنشطة  بدأ   ،2021 النصف األول من عام  خالل 

عزلة  في  املجتمعي  التأهیل  برنامج  تأسیس  بمشروع  الخاصة 

السواء (مدیریة املعافر، محافظة تعز) وهو من برامج الـتأهیل 
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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 - یونیو 2021)املنجز

138

649,124

6,029املستفیدون من أجور العمل في األنشطة اإلنشائیة

5,209

305,519الحوامل واألمهات الالتي استلمَن مساعدة في الدخل وخدمات التغذیة

10,683مثقفات املجتمع

230,574عدد األطفال الذین استفادوا من الخدمات النقدیة

وتأهیل  تدریب  علی  تساعد  التي  الریاضیة  واألدوات  الکهربائیة 

األطفال أثناء مکوثهم في الدار وفقًا ملنظومة العدالة الجزائیة. 

أما في مشروع تدریب کوارد النظام القضائي حول العدالة الجزائیة 

تدریب  تم  فقد  تعز)،  (محافظة  القانون  مع  خالف  في  لألطفال 

الفئات وفقًا للجدول أدناه علی قضایا التعامل مع االطفال في نزاع 

مع القانون وفقا الفضل املمارسات.

ذوي اإلعاقة کًال بحسب احتیاجاته الخاصة وفي بیئته... حیث تم 

تقدیم  علی  املدربات  التأهیل  عامالت  من  22 شابة  مع  التعاقد 

واملجتمع  األسرة  نطاق  في  الخدمات  من  النوعیة  هذه  مثل 

االجتماعیة.  الخدمات  مقابل  النقد  مکون  خالل  من  املحلي 

ویستفید من تلك الخدمات 128 طفًال معاقًا من 128 أسرة في 22 

قریة مستفیدة من املشروع.

کما تم تدریب 26 من عاملي التأهیل واملشرفین بدورات البورتیج 

اإلشارة  لغة  ودورة  والتنقل  الحرکة  فن  ودورة  الطبیعي  والعالج 

مع  والتطبیقي  النظري  الجانب  شملت  تدریبیًا،  یومًا   48 ملدة 

األطفال ذوي اإلعاقة واألمهات. کما تم العمل علی تأثیث وتجهیز 

العزلة،  التأهیل املتخصصة واملختار موقعها بحیث تتوسط  غرفة 

بالطاقة  فیها  الخدمات  تلقي  من  وأسرهم  األطفال  یمکن  مما 

الشمسیة والوسائل التعلیمیة وشاشة العرض التلفزیونیة وجهاز 

نفس  وفي  التأهیلیة.  األنشطة  بتنفیذ  للبدء  وذلك  الکمبیوتر، 

لـ  العجز  نسبة  وتحدید  الطبي  التشخیص  االنتهاء من  تم  املسار 

في  الطبیة  اللجنة  قبل  من  اإلعاقة  ذوي  من  طفل   702

مستشفی الثورة العام، کما تم تنفیذ 3960 جلسة تأهیل وتدریب 

لألطفال ذوي اإلعاقة (الذهنیة والحرکیة والسمعیة واملکفوفین 

واإلعاقات املزدوجة) شملت جلسات عالج فیزیائي، وعنایة ذاتیة، 

وتعلیم، والبورتیج لألطفال ما دون 9 سنوات وجلسات توعیة لألم 

من  استفاد  منها.  الوقایة  وطرق  وأسبابها  اإلعاقة  عن  واألسرة 

الجلسات 210 ُأَسر و230 طفًال من ذوي اإلعاقة.

قدرات  رفع  إلی  الرامیة  أنشطته  تنفیذ  في  القطاع  واستمر 

مستوى  وتحسین  االعاقة  ذوي  من  لالطفال  الخدمات  مقدمي 

الخدمات التأهیلیة والتربویة املقدمة لهم، حیث ُنفذ في مشروع 

تعزیز البرنامج التعلیمي لجمعیة ذوي االحتیاجات الخاصة (شعوب، 

أمانة العاصمة) 3 دورات تدریبیة لـ 30 من معلمات الجمعیة في 

التربویة  البرامج  لتصمیم  الوظیفیة  املهارات  مقاییس  مجاالت 

السلوکیة  واإلضطرابات  املشکالت  اإلعاقة،  ذوي  لألطفال 

تم  کما  النطقیة.  واملعالجة  اإلعاقة،  ذوي  لألطفال  واإلنفعالیة 

التربویة والتعلیمیة وااللعاب  تورید االدوات والتجهیزات والوسائل 

البرامج  دعم  مشروع  وفي  التأهیلیة.  الخدمة  لتقدیم  املعززة 

وذوي  اإلجتماعیة  البشائر  لجمعیة  والتأهیلیة  التعلیمیة 

االحتیاجات الخاصة (محافظة املحویت) تم تنفیذ 4 دورات تدریبیة 

اإلعاقة،  ذوي  األطفال  مع  التعامل  وأسالیب  طرق  مجاالت  في 

املعالجة النطقیة، العالج الطبیعي، ولغة اإلشارة... باإلضافة إلی 

تجهیز الجمعیة باألثاث والوسائل والتجهیزات املناسبة. 

الطفل وفقًا  تقدیم خدمات حمایة  إلی  القطاع  إطار سعي  وفي 

ملصلحته الفضلی، تم العمل في مشروع الدعم املؤسسي لدار 

الدار  تجهیز  علی  العاصمة)  (أمانة  للبنین  االجتماعي  التوجیه 

األمن  قضایا  لتعزیز  الداخلیة  املراقبة  کامیرات  بمنظومة 

والسالمة وحمایة األطفال، وتورید الوسائل التعلیمیة واألجهزة 

النشرة الربعیة - العدد  93: ینایر- یونیو 2021

الفئة املستهدفة

38القضاة ومدراء الشرطة

8

21

12

79

10

16

4

8

38

العاملون في الشؤون االجتماعیة

العاملون في اإلصالحیة املرکزیة

منظمات مجتمع مدني

اإلجمالي

عدد اإلناثعدد الذکور



4الصندوق االجتماعي للتنمیة

املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

 بلغ عدد املشاریع املنجزة خالل النصف األول من عام 2021 في 

قطاع  في  مشروعًا   27 منها  مشروعًا،   41 والبیئة  املیاه  وحدة 

قطاع  في  مشروعًا  و14  دوالر،  ملیون   3.1 بلغت  بتکلفة  املیاه، 

اإلصحاح البیئي بتکلفة بلغت 2.2 ملیون دوالر.

3- حصاد میاه األمطار – خزانات عامة مکشوفة: تم إنجاز مشروع، 

کافة  مع  مکعب  متر   1,400 إجمالیة  بسعة  خزان  إنشاء  شمل 

امللحقات له، ونتج عنها 3,491 یوم عمل، ووفر خدمة املیاه لـ 484 

شخصًا.

4- میاه کثیفة العمالة: تم إنجاز3 مشاریع، مشروعین حصاد میاه 

هذین  عن  نتج  خاصة)،  (سقایات  املنازل  أسطح  من  األمطار 

مترا   4,996 إجمالیة  بسعة  خاصة  سقایة   269 إنجاز  املشروعین 

م3،   40 اجمالیة  بسعة  میاه  توزیع  خزان  تنفیذ  ومشروع  مکعبًا، 

وأنابیب بطول إجمالي 1,200م ووفرت فرص عمل مؤقته 19,577 

 7 إنجاز  تم  کما  3,661 شخصًا.  لـ  املیاه  خدمة  ووفرت  عمل،  یوم 

مشاریع، جمیعها مشاریع حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل 

خاصة  سقایة   505 إنجاز  املشاریع  هذه  عن  نتج  خاصة)،  (سقایات 

مؤقته  عمل  فرص  ووفرت  مکعبًا،  مترا   8,806 إجمالیة  بسعة 

37,590 یوم عمل، ووفرت خدمة املیاه لـ 4,167 شخصًا.

بطول  أنابیب  علی  اشتمال  إنجاز مشروعین،  تم  جوفیة:  میاه   -5

48,380 مترًا. وهذان املشروعان وفرا خدمة املیاه لـ 4,530 شخصًا، 

ووفرت فرص عمل مؤقتة قدرها 3,500 یوم عمل. کما تم إنجاز 3 

مشاریع، منها مشروعان نوعیان ملدینة حجة أحدهما لضخ املیاه 

بالطاقة الشمسیة من بعض آبار حقل شرس إلی محطة بیر علي 

محطة  من  الشمسیة  بالطاقة  الضخ  إلعادة  واآلخر  املرحلیة، 

خاص  الثالث  املشروع  التوزیع.  خزانات  إلی  حجة  بمدینة  النواعم 

بتأهیل شبکة میاه منطقة فوجیت (شحن، املهرة) ویحتوي علی 

11.1 کم.  إجمالي  تتراوح بین2هـ و4هـ بطول  بأقطار  شبکة جدیدة 

هذه املشاریع وفرت خدمة املیاه لـ 64,350 شخصًا، وفرص عمل 

مؤقتة قدرها 4,628 یوم عمل.

واحد،  مشروع  إنجاز  تم  میاه:  وخزانات  –عیون  سطحیة  میاه   -6

شملت إنشاء خزان تجمیعي ملیاه العیون بسعة إجمالیة 600 متر 

الخدمة  لتقریب  2,406م  إجمالي  بطول  وأنابیب  مکعب، 

للمستفیدین، ونتج عنها 1,959 یوم عمل، ووفر خدمة املیاه لـ 360 

شخصًا.

7- میاه بأنابیب: تم إنجاز مشروع واحد وهو مشروع میاه املافود 

التي  الضروریة  امللحقات  مع  شبوة)  (عرما،  املجاورة  والقرى 

شملت أنبوبًا بطول 43,300م و452 توصیلة منزلیة لتقریب الخدمة 

خدمة  ووفر  عمل  یوم   6,230 املشروع  عن  ونتج  للمستفیدین، 

املیاه لـ 2,053 شخصًا.

8- تدریب وتوعیة: تم إنجاز مشروع واحد، وفر فرص عمل مؤقته 

قدرها 88 یوم عمل.

تم إنجاز ما یلي:

لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  مموالن  مشروعان   -1

آالف   208 بلغت  بتکلفة  الرابعة،  للمساهمة في تمویل املرحلة 

دوالر. 

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

والطارئة عن طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بتکلفة بلغت 

761 ألف دوالر. 

بنك  (عبر  األملانیة  الحکومة  منحة  من  ممولة  مشاریع   8  -3

بلغت  بتکلفة  الصحي  والصرف  املیاه  لبرنامج  األملاني)  التنمیة 

1.3 ملیون دوالر.

4- 4 مشاریع ممولة من املنحة الثانیة للحکومة األملانیة لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي بتکلفة بلغت 485 ألف دوالر.

5- مشروع واحد ممول من منحة الحکومة األملانیة لبرنامج املیاه 

والصرف الصحي- املرحلة الثالثة وبتکلفة بلغت 8 آالف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان   -6

االجتماعیة - املرحلة األولی وبتکلفة بلغت 398 ألف دوالر.

قطاع املیاه

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

(2016 - یونیو 2021)املنجز

710,645

3,385,473

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

إنجاز 3 مشاریع إلنشاء 631 سقایة خاصة بسعة إجمالیة مقدارها 

14,440 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 7,559 شخصًا، ونتج عنها 

توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 45,133 یوم عمل. وتم کذلك إنجاز 

3 مشاریع إلنشاء 441 سقایة خاصة بسعة إجمالیة مقدارها 8,395 

مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 3,020 شخصًا، ونتج عنها توفیر 

فرص عمل مؤقتة قدرها 34,026 یوم عمل.

2- حصاد میاه األمطار – خزانات عامة مسقوفة: تم إنجاز مشروع، 

کافة  مع  مکعب  متر   1,000 إجمالیة  بسعة  خزان  إنشاء  شمل 

امللحقات له، ونتج عنها 2,277 یوم عمل، ووفر خدمة املیاه لـ 420 

أمطار  میاه  حصاد  خزان  إلنشاء  واحد  مشروع  إنجاز  وتم  شخصًا. 

مسقوف بسعة إجمالیة 1000 متر مکعب مع امللحقات الضروریة 

للمستفیدین،  الخدمة  لتقریب  م   390 بطول  أنبوبًا  شملت  التي 

ومنهًال عامًا ألخذ املیاه، وحوض الترسیب، وذلك لقریة اکمة بني 

باقي (عزلة بني باقي، برع، الحدیدة) – املرحلة الثانیة. ونتج عن 

املشروع 1,529 یوم عمل، ووفر خدمة املیاه لـ 1,346 شخصًا.



لإلنماء  العربي  الصندوق  قرض  من  مموالن  `مشروعان   •

للمساهمة في تمویل املرحلة الرابعة وبکلفة إجمالیة بلغت 764 

ألف دوالر.

(بنك  األملانیة  للحکومة  األولی  املنحة  4 مشاریع ممولة من   •

التنمیة األملاني) لبرنامج املیاه والصرف الصحي وبکلفة إجمالیة 

بلغت 608 آالف دوالر.   

األملانیة  للحکومة  الثانیة  املنحة  من  ممول  واحد  مشروع   •

ألف   100 بلغت  إجمالیة  بکلفة  الصحي  والصرف  املیاه  لبرنامج 

دوالر.

• 4 مشاریع ممولة من منحة الحکومة األملانیة (املرحلة الثالثة) 

لبرنامج املیاه والصرف الصحي بتکلفة بلغت 488 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  ممول  واحد  مشروع    •

االجتماعیة - املرحلة األولی بتکلفة بلغت 75 ألف دوالر.

 4 رقم  اإلضافیة  الدولي  البنك  منحة  من  مموالن  مشروعان   •

والطارئة (عن طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي) بتکلفة بلغت 

105 آالف دوالر. 

التواصل مع الشرکاء
الصحي  والصرف  املیاه  کتلة  مع  وثیق  بشکل  الصندوق  یعمل 

أجل املساعدة في تحسین  "واش") من  (الـ  الشخصیة  والنظافة 

اإلنساني في  الجانب  العاملین في  الشرکاء  بین  التنسیق  آلیة 

في  تحدث  التي  اإلستهدافات  لتعارض  حل  إیجاد  أجل  من  الیمن 

املناطق املستهدفة داخل محاور الکتلة.

بالتقاریر  یتعلق  فیما  الکتلة  مع  الصندوق  تنسیق  استمر  وقد 

الشهریة حول إنجازات الصندوق.

وقد عقدت الکتلة ندوة عن ُبعد بعنوان ((األشخاص ذوو اإلعاقة في 

املیاه والصرف الصحي والنظافة)).

قطاع اإلصحاح البیئي

وفیما یلي القطاعات الفرعیة، وما ُأنِجز في کل قطاع فرعي:

1- الصرف الصحي املوقعي: تم إنجاز 4 مشاریع شملت 345 حماما 

جدیدا مع کافة ملحقاتها من بیارات مغطاة وأنابیب، وتحسین 237 

الصرف  خدمة  لتوفیر  لها  الضروریة  امللحقات  کافة  مع  حمامًا 

توفیر فرص عمل  ونتج عنها  3,629 مستفیدًا،  لـ  السلیم  الصحي 

مشاریع  خمسة  إنجاز  تم  کما  عمل.  یوم   24,491 قدرها  مؤقتة 

بیارات مغطاة  ملحقاتها من  کافة  جدیدا مع  حماما   533 شملت 

لها  الضروریة  امللحقات  کافة  مع  حمامًا   225 وتحسین  وأنابیب، 

لتوفیر خدمة الصرف الصحي السلیم لـ 6,713 مستفیدًا، ونتج عنها 

توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 41,624 یوم عمل.

2- إدارة املیاه العادمة: تم إنجاز 3 مشاریع صرف صحي عام، احتوت 

علی 298 منهًال و501 غرفة تفتیش و260 توصیلة منزلیة وشبکة 

8,473 شخصًا ونتج  13,920 کم، استفاد منها  إجمالي  مجاٍر بطول 

عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 17,644 یوم عمل.         

الصندوق مشروعین، شمال  أنجز  بیئیة کثیفة عمالة:  أنشطة   -3

وأنابیب،  مغطاة  بیارات  من  ملحقاتها  کافة  مع  جدیدًا  حمامًا   113

7,000 یوم عمل، ووصل عدد املستفیدین املباشرین  ونتج عنها 

منها إلی 817 شخصًا.

5

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها و إعادة تأهیلها

(2016 - یونیو 2021)املنجز

92,720

11,961
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

تم خالل النصف األول من العام 2021م إنجاز أکثر من 36 مشروعًا 

بتکلفة  األمطار،  میاه  وحصاد  التربة  علی  الحفاظ  مجاالت  في 

تعاقدیة إجمالیه 5.4 ملیون دوالر، حیث بلغ عدد املستفیدین من 

مخرجاتها حوالي 51 ألف شخص (32% منهم نساء). وترکزت معظم 

الزراعیة  األراضي  حمایة  علی  املشاریع  هذه  في  األنشطة 

وتحسین الري السیلي من خالل إنشاء القنوات والحواجز التحویلیة 

الري  خزانات  إنشاء  (عبر  الري  ألغراض  األمطار  میاه  وحصاد 

التکمیلي والکرفانات).

إجمالي  بلغ  املدیریات املستفیدة  وتوزعت هذه املشاریع علی 

1,104 أسرة فقیرة استفادوا من  إلی  ینتمون   807 العاملین فیها 

31,103 أیام عمل تم توفیرها لهم. وعلی سیاق اإلنجاز املادي، تم 

تأهیل نحو 5.80 هکتارًا من األنشطة املنفذة، وتأهیل 4 آبار وعیون 

میاه و وحمایة 1,444 هکتارًا من األراضي الزراعیة باإلضافة إلی ري 

1,370 هکتارًا من األراضي الزراعیة.

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.

وخالل النصف األول من عام 2021 تم تنفیذ عدد من األنشطة ضمن 

والدعم  التدریب  بقطاعـَـْي  الخاصة  املختلفة  والبرامج  املشاریع 

املؤسسي وعلی النحو التالي:

املبادرات الذاتیة: املبادرات الذاتیة التي قامت بها مجالس تعاون 

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

بالریف  طرق  إصالح   – دراسیة  فصول  وترمیم  میاه  خزانات  عمل 

– صرف صحي... حیث وصل عددها اإلجمالي إلی  راجلة / سیارات 

219 مبادرة ذاتیة. 

مبادرة   250 تنفیذ  تم  التمکین:  برنامج  من  املدعومة  املبادرات 

مدعومة في عبس وبني قیس محافظة حجة وفي خنفر وسرار 

والشمایتین  لحج  املسیمیر محافظة  وکذلك في  ابین  محافظة 

في محافظة تعز بأجمالي مبلغ یتجاوز 235.8 ملیون ریال (ساهم 

هذه  شملت  وقد   .(%45 التمکین  وبرنامج  منه   %55 بـ  املجتمع 

املبادرات ترمیم وبناء فصول دراسیة وصیانة خزانات میاه وصیانة 

ورصف طرق ومبادرات في بناء القدرات حیث تم تدریب 750 إمرأه 

في الخیاطة والتطریز وصناعة العطر والبخور.

املشاریع املتوسطة علی مستوى العزل/ املراکز: تم استکمال 

واستالم 8 مشاریع متوسطة (علی مستوى العزل- املرکز- في 

والزهرة)  واملسیمیر  وسرار  وخنفر  والتعزیة  الشمایتین  مدیریة 

تحت  21 مشروعًا  العزل  علی مستوى  املشاریع  إجمالي  لیصبح 

التنفیذ، وتم استکمال 8 منها في مدیرات عبس وبني قیس من 

محافظة حجة والزهرة من محافظة الحدیدة.

مشاریع عبر املحلیات: شرع برنامج التمکین بدعم 8 سلطات

تنوعت أنشطة برنامج التمکین من خالل استمراریة مجالس تعاون 

برنامج  من  بمساندة  التمکین  مدیریات  في  املشکلة  القرى 

التمکین، حیث نشطت بشکل فعال وخاصة ملواجهة کورونا. وقد 

املدیریة  وفرق  العزل  تنمیة  ولجنة  القرى  تعاون  مجالس  قامت 

مع  والتنسیق  واملدعومة  الذاتیة  املبادرات  من  العدید  بتنفیذ 

العامة  الصحة  منظمة  ومساندة  املحافظة  في  الصحة  مکاتب 

التوعیة  الطوارئ في املدیریات والعمل بشکل فعال في  ولجنة 

من فیروس کورونا. وتقوم املجالس بالعدید من األنشطة ملخصة 

کما یلي: 

تشکیل وتفعیل مجالس تعاون القرى: تم تشکل 35 مجلس تعاون 

بالطریق  قریة  تعاون  مجالس  وعضوة  عضوا   280 انتخاب  وتم 

املنتخبین  والعضوات  االعضاء  تدریب  وتم  املباشر  االنتخاب 

ومساندتهم لعمل خطط تنمویة للقرى التي ینتمون الیها. 

برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة 

6

مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

(2016 - یونیو 2021)املنجز

29,336

16,996مساحة 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

49,781عدد العاملین

1,179,527عدد أیام العمل

142,667عدد أیام العمل (لإلناث)س

3,894عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

7,678عدد العامالت

التدریب والدعم املؤسسي

الزراعة والتنمیة الریفیة



محلیة علی مستوى املدیریة في تنفیذ 8 مشاریع خدمیة من 

خطة  وهي  التمکین  برنامج  دعمها  التي  التعافي  خطة  واقع 

تشارکیة تمت بمشارکة مجالس تعاون القرى ولجان تنمیة العزل 

وتعد هذه املشاریع اولویات ملحة لهذه املدیریات ویتم تنفیذها 

فروع  من  وباشراف  باملدیریة  املحلیة  السلطة  مکاتب  عبر 

الصندوق االجتماعي من الناحیة املالیة والفنیة ویتم بناء قدرات 

في  تساعد  تنمویة  مشاریع  تنفیذ  في  املحلیة  السلطات 

استمراریة الخدمات للمواطنین. ویبلغ سقف کل مشروع حوالي 

70 ألف دوالر بتمویل من االتحاد االوربي عبر برنامج تعزیز القدرة 

علی التکیف في الریف الیمني الذي ینفذ برنامج التمکین مکون 

دعم السلطات املحلیة منة.

السریع  البحث  منهجیة  وفق  مجتمعیة  دراسة   59 تنفیذ  تم 

آالف   8 من  أکثر  (منهم  مستفیدًا   37,857 إلجمالي  باملشارکة 

امرأة)، وذلك ألغلب القطاعات في الصندوق في التدخالت اآلتیة: 

الري وحصاد میاه  قنوات  وتأهیل  الخاصة  (السقایات  املیاه  مجال 

املجال  والبیئي).  الصحي  والوضع  املیاه،  تجمیع  وخزانات  األمطار 

األراضي  وحمایة  واستصالح  التربة  وحمایة  (تأهیل  الزراعي 

الزراعي). مجال  اإلنتاج  الري وتحسین  الزراعیة وقنوات  واملدرجات 

الطرق (تحسین وتأهیل وصیانة ورصف الطرق الریفیة) ... حیث تم 

إشراف  تحت  القطاعات  لبعض  اللجان  وتشکیل  الدراسات  تنفیذ 

ومتابعة ضباط التدریب في الفروع.

کما تم تنفیذ 57 لجنة مجتمعیة وطوعیة إلجمالي عدد أعضاء 323 

عضوًا (منهم 85 امرأة) و238 عضو لجنة مجتمعیة وطوعیة.

تدریبیة  دورات   8 لـ  میداني  تدریب  تنفیذ  تم  ذلك،  إلی  باإلضافة 

من  اإلناث)  من  مشارکة   58 (منهم   159 إجمالي  لعدد  موجهة 

االستشاریین املجتمعیین واملهندسین والفنیین علی مستوى 

فرع إب واملقر الرئیسي، وذلك في مجال آلیة الصحة والسالمة 

املجتمعیة  واملشارکة  واالجتماعیة،  البیئیة  والحمایات  املهنیة 

والبحث السریع باملشارکة وتشکیل اللجان املجتمعیة والتنمویة 

التشارکیة واملشاورات املجتمعیة والتنمیة بدون ضرر، وذلك في 

إطار رفع القدرات املؤسسیة واملیدانیة في مواقع املشاریع في 

نطاق أنشطة وتدخالت الصندوق.

تم اإلعداد والتحضیر والتنفیذ واملتابعة لعدد من الدورات التدریبیة 

ألعضاء مجموعات االدخار والتمویل الریفي (رجال، نساء) وذلك في 

واألشغال  والعطور،  البخور  وصناعة  والتفصیل،  الخیاطة  مجال 

الیدویة، وصیانة الهواتف النقالة، وصحة ورعایة الحیوان.

برنامج التدخل املتکامل

الجنسین) ضمن  الشباب (من کال  بتدریب عدد من  البرنامج  قام 

في  األساسیة  واملبادئ  املفاهیم  دورات  في  روافد  برنامج 

التنمیة + اساسیات استخدام الحاسوب + منهجیة البحث السریع 

باملشارکة + تشکیل اللجان املجتمعیة). کما جرى تدریب عدد من 

االستشاریین واالستشاریات کمدربین.

یتم  روافد  برنامج  4 مشاریع ضمن  تنفیذ  متابعة سیر  أیضًا  وتم 

تطبیق  ومتابعة  والحدیدة،  وإب  وصنعاء  ذمار  فروع  عبر  تنفیذها 

إجراءات الوقایة من انتشار وباء کورونا... باإلضافة إلی إعداد وتجهیز 

خطة البرنامج للفترة 2021 – 2023.

وطور الصندوق کذلك منهجیة عملیة لتطبیق املرحلة املتقدمة 

(التمکین االقتصادي) ضمن البرنامج لتحسین فرص حصول الشباب 

علی وظائف عبر ریادة األعمال، فضًال عن استکمال تجهیز التطبیق 

بیانات ما تم تنفیذه من مبادرات ذاتیة  الخاص بجمع  االلکتروني 

املحافظات  مختلف  في  روافد  خریجي  ِقَبل  من  شبابیة 

واملدیریات. کما تم تطویر مقترح خاص بعملیة اإلصدار االلکتروني 

لشهادات التدریبات التي ینفذها الصندوق عبر مختلف برامجه من 

خالل نظام املعلومات الخاص بالصندوق.

ذاتیه  مبادرات  عدة  تنفیذ  في  البرنامج  خریجي  من  عدد  وقام 

تطوعیة في 4 محافظات ملواجهة انتشار فیروس کورونا.

برنامج روافد

املشارکة املجتمعیة 

7

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 2021)املنجز

3,467

5,189

5,412

2,751اإلناث

النشرة الربعیة - العدد  93: ینایر- یونیو 2021



8الصندوق االجتماعي للتنمیة

التراث الثقافي

برنامج األشغال کثیفة العمالة

مشروع النقد مقابل العمل: تحسین فرص کسب العیش لشباب 

املناطق الحضریة

االجتماعي  الصندوق  یقوم   ،2021 عام  من  األول  النصف  خالل 

یونسکو-الدوحة  مع  بالشراکة  الثقافي)  التراث  (وحدة  للتنمیة 

بتمویل من االتحاد األوروبي بتنفیذ "مشروع النقد مقابل العمل: 

تحسین فرص کسب العیش لشباب املناطق الحضریة في الیمن" 

الذي یهدف الی تحسین سبل العیش للشباب في املدن الحضریة 

من خالل توفیر فرص عمل مدرة للدخل في قطاع التراث الثقافي، 

 4 في  الثقافي  التراث  علی  املستدام  الحفاظ  في  یساهم  بما 

وزبید  القدیمة  تاریخیة هي شبام حضرموت ومدینة صنعاء  مدن 

واملنطقة التاریخیة في عدن.

 ثالث من هذه املدن أدرجت من قبل الیونسکو في "قائمة التراث 

صنعاء  ومدینتا   (2000 عام  (في  زبید  وهي  خطر"،  في  العاملي 

القدیمة وشبام حضرموت. یستهدف املشروع حوالي 4,000 شاب 

وشابة وسیوفر ما یقرب من نصف ملیون یوم عمل.

بنسبة  فرعیة)  (مشاریع  نشاطا   29 علی  املشروع  هذا  یحتوي 

تنفیذ 90٪، بإجمالي عمالة 3,816 (منهم 400 من اإلناث)، بإجمالي 

116,233 یوم عمل (منها 10,183 لإلناث). کما تم إنقاذ وإعادة تأهیل 

155 بنایة تضم 155 مبنی سکنًیا و17 مکاًنا عاًما وساحات، ورصف 

وتحدیث الساحات املفتوحة و15 ورشة عمل مختلفة.

الصلة مثل  ذات  الحکومیة  الجهات  قدرات  بناء  هذا املشروع  عزز 

العامة  والهیئة  التاریخیة  املدن  علی  للمحافظة  العامة  الهیئة 

لآلثار واملتاحف واملجالس املحلیة في املواقع األربعة، باإلضافة 

التطویر  إلی عدد من منظمات املجتمع املدني، کما عزز فرص 

املهني للحرفیین الشباب واملهنیین في مجال التراث الثقافي.

الثقافي  التراث  توثیق وتقییم اآلثار اإلسالمیة املعرضة للخطر - 

الیمني، هویة أمة

وتم  والتاریخیة  األثریة  واملعالم  املواقع  کبیر من  عدد  تضرر  لقد 

والنزاع   2015 منذ  الدائرة  الحرب  في  منها  أجزاء  أو  بعضها  تدمیر 

املسلح، ولم یتم توثیق معظم هذه املعالم التي یمکن أن تضیع 

واملواقع  املعالم  هذه  لتوثیق  حاجة  فهناك  لذلك  األبد.  إلی 

والترویج لها کجزء من الهویة الوطنیة لواحدة من أقدم الحضارات 

في شبه الجزیرة العربیة. ورغم أنه من الصعب جًدا توثیق جمیع 

اآلثار املتأثرة بالصراع، إال أنه یمکن تنفیذها في عدد من املراحل 

مع مراعاة املراحل األکثر استهداًفا واألکثر تأثًرا.

وتوثیق  تقییم  إلی  وتحتاج  تضررًا  األکثر  اإلسالمیة  اآلثار  وتعتبر 

عاجل. وقد تم توثیق وتقییم حوالي 26 أثًرا في املرحلة األولی 

لتوثیق  قریًبا  الثانیة  املرحلة  8 محافظات. وستبدأ  أکثر من  في 

وتقییم حوالي 34 أثًرا آخر، حیث سترکز علی مدینة صنعاء القدیمة 

نظًرا للحالة الحرجة التي تعاني منها.

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 

تحسین حالة ووضع الطریق، وبذلك یکون البرنامج جزء ومکون 

التخفیف  في  ویساهم  االجتماعي  األمان  شبکة  ضمن  أساسي 

الغذائي  واألمن  املعیشة  وتحسین  لألزمة  السلبیة  اآلثار  من 

للفقراء واملتضررین في املناطق املستهدفة.

في  التوسع  تم  فقد  حالیًا،  بالدنا  تعیشها  التي  لألوضاع  ونظرًا 

املتأثرة  واملناطق  النازحین  تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق 

املتأثرة  املناطق  بعض  استهداف  مؤخرًا  تم  وکذلك  بالصراع 

بالسیول واألمطار الغزیرة.



یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

مشاریع  من  املستفیدة  لألسر  التراُکمي  اإلجمالُيّ  العدُد  بلَغ 

البرنامج أکثر من 400 ألف أسرة.

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

عمل  یوم  ملیون  من  أکثر  التنفیذ  وتحت  املنجزة  للمشاریع 

ملشاریع رصف الشوارع.

قطاع النقد مقابل العمل

رصف الشوارع

التعریفیة  الورش  2021 عددًا من  األول  النصف  البرنامج خالل  عقد 

وآلیة عمل  لتوضیح مفاهیم ومعاییر  الصندوق  فروع  أغلب  في 

البرنامج. وقد حضر هذه الورش 176 مشارکًا و60 مشارکة في عدد 

من املحافظات.

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

 71 التدریب  حضر  وقد  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة 

استشاریًا و7 استشاریات.

(بقطاعیه  العمالة  األشغال کثیفة  برنامج  وفعالیات  أنشطة  أهم 

النقد مقابل العمل والطرق)

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

املدیریات املستهدفة. وقد حضر هذه االجتماعات 148 عضوًا 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 

فرص عمل الحقًا في السوق.

یقوم البرنامج بعمل نوعین من التدریب: التدریب علی رأس العمل، 

رأس  علی  التدریب  یرکز  حیث  الحیاتیة،  املهارات  علی  والتدریب 

العمل علی تأهیل العمالة غیر املاهرة وشبه املاهرة إلی عمالة 

والرصف  الحجر،  وقطع  البناء،  علی  التدریب  أنواعه  ومن  ماهرة، 

تشغیل  إلی  باإلضافة  وغیرها،  اإلسمنتي  والتلبیس  بالحجارة، 

أثناء تنفیذ  التي تم االنتهاء من بنائها. وقد تم –  وصیانة األصول 

مشاریع البرنامج – تدریب 771 عامًال و622 عاملة.

التدریب

قطاع الطرق

التدریب علی املهارات الحیاتیة: یرکز علی بناء القدرات من حیث 

 1,210 تدریب  تم  وقد  اآلخرین،  وفهم  بالنفس  والثقة  التعایش 

مستفیدین و301 مستفیدة.

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  انتشار  من  تحد  التي  االجتماعي  التباعد 

بیئة صحیة ذات مستوى عاٍل، وقد تدرب 4,427 مستفیدًا و3,543 

مستفیدة أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج.

التثقیف الصحي واألوبئة

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

السالمة املهنیة وآلیة تقدیم الشکاوى لـ 2,899 مستفیدًا و1,764 

مستفیدة في املشاریع املستهدفة، وتوعیتهم باملخاطر التي 

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.

التوعیة بالسالمة املهنیة وآلیة الشکاوى

صفحة 9 9

مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(2016 - یونیو 2021)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

262,113

165,674

7,880,868

182,481

2,476,264

130,400

656

932,825

22,143

3,829

5,324

257,197

72,571

53,637

368,892

6,539
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الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات  برنامج  أنشطة 
(VSLAs)

(YLG) برنامج ضمان التمویالت

بلغ إجمالي تمویالت القطاع خالل النصف األول للعام 822 ملیون 

ریال تم تقدیمها لکل من برنامج ضمان التمویالت (YLG) ، وبرنامج 

 ،(VOLIP) واملهنیة  القرائیة  املعرفة  بمشروع  األصغر  التمویل 

وبرنامج االتحاد للتمویل األصغر وشبکة الیمن للتمویل ومؤسسة 

ثمار. کما تم تمویل عدد من البرامج واملؤسسات العاملة بالقطاع 

استهدفت  ریال  ملیار   4,351 إجمالیها  بلغ  قروضها  محافظ  لدعم 

للتمویل  آزال  وبرنامج  واألصغر  الصغیر  للتمویل  نماء  مؤسسة 

آزال،  برنامج  نماء،  مؤسسة  االتحاد،  برنامج  االسالمي،  االصغر 

املؤسسة الوطنیة. 

وخالل النصف األول  بلغ عدد التمویالت املصدرة من قبل البرامج 

واملؤسسات والبنوك العاملة بالقطاع إلی 21,715 تمویل بقیمة 

الی  القائمة  التمویل  تقریبًا. کما وصلت محفظة  ریال  29,3 ملیار 

حوالي 43.378 ملیار ریال وعدد العمالء النشطین حوالي 91 الف 

تراکمیًا منذ  التمویالت املصدرة  بلغت عدد  عمیل وعمیلة، کما 

 896,105 إلی  واألصغر  الصغیرة  املنشآت  تنمیة  وحدة  تأسیس 

تمویل بقیمة194.7  ملیار ریال تقریبًا.

الصندوق االجتماعي للتنمیة

التدقیق واملراجعة الداخلیة

املصادقات  مجال  في  االستشاریین  من  عدد  قدرات  رفع  تم 

املیدانیة لعمالء البرامج واملؤسسات. کما تم أجراء املصادقات  

حضرموت  برنامج  لعمالء   854 من  مکونة  عینة  علی  املیدانیة 

واالداریة  املالیة  الجوانب  علی  شاملة  مکتبیة  مراجعة  واجراء 

علی  املیدانیة  واملصادقات  الوطنیة  للمؤسسة  والتشغیلیة 

الوطنیة  واملؤسسة  آزال  برنامج  مستفیدي  من  عینة   2,000

ومؤسسة نماء.

تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة

الفني  الدعم  تقدیم  في  األول  النصف  خالل  الوحدة  استمرت 

الوحدة  قامت  التي  البرمجیة  لألنظمة  املستخدمة  للجهات 

النظام  التمویالت،  محفظة  متابعة  نظام  وهي:  بتصمیمها، 

اضافة  تم  املالي  النظام  البشریة، وضمن  املوارد  نظام  املالي، 

مکون لألصول بینما تم اضافة صالحیة تقسیم محفظة التمویالت 

بحسب الجهة املانحة. کما نفذت الوحدة تطویر البنیة التحتیة في 

تم  األصغر.  للتمویل  االتحاد  برنامج  لدى  املعلومات  تقنیة  مجال 

االستعالم  مکتب  نظام  في  اآللي  االستعالم  آلیة  تفعیل  أیضًا 

االئتماني عبر االنظمة األخرى (API)، وکذلك إعادة تفعیل استخدام 

بصمة العمالء في3 مؤسسات.

اللقاء السنوي األول 2021 لشرکاء التمویل األصغر

املشاریع  ألصحاب  الکریم  العیش  سبل  تحسین  "نحو  شعار  تحت 

التمویل  في  مشارکا   32 بمشارکة   اللقاء  عقد  للدخل"  املدرة 

الشمول  العالقة، وکذلك  العامة ذات  القضایا  تناول  والذي  األصغر 

صیغتي  باستخدام  الزراعیة  املحاصیل  وتسویق  للعمالء،  املالي 

لتحدید  دراسة  نتائج   LFS شرکة  قدمت  وکما  واملقاولة.  السلم 

واألصغر  والصغیر  املتوسط  التمویل  لقطاع  التنمیة  احتیاجات 

إداء  استعراض  کذلك  وتم  بالیمن.  الزراعي  التمویل  وقطاع 

توصیات  بعدة  الخروج  الی  باالضافة  الصندوق  شرکاء  ومؤشرات 

تهدف إلی تطویر القطاع وتبادل املعلومات والخبرات.

مشروع دعم العمالء املتضررین من الحرب

بمبلغ  مستفیدة   99 منهم  مستفیدین   307 تعویض  تم 

املدیونیات  إسقاط  إجمالي  بلغت  أیضًا   ، ریال  ملیون   68,529,550

علی املتضررین 27,110,328 ریال لیصل عددهم التراکمي الی 2017 

للمستفیدین  املدیونیات  اسقاط  مبالغ  إجمالي  الی  إضافة 

التراکمیة حتی النصف االول لعام 2021 بلغت 503,108,731  ریال.
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تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

لتصل  إضافیة  مجموعة   26 وتأسیس  واحدة  عزلة  استهداف  تم 

مجموعها الی 237 مجموعة منها 109 مجموعات نسائیة وبنسبة 

46%. کما استمرت املجموعات في تجمیع 91.7 ملیون ریال من 

کما  ریال.  ملیون   181.4 الی  املدخرات  اجمالي  لیرتفع  املدخرات 

ملیون   31.5 بقیمة  تمویًال   236 املجموعات  تمویالت  عدد  بلغت 

 713 الی  تراکمیًا  املصدرة  التمویالت  عدد  إجمالي  لیصل  ریال، 

76 استشاریًا  بناء قدرات  تم  ریال. کما  105 ملیون  بقیمة  تمویًال 

الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات  منهجیة  مجاالت  في 

باإلضافة  الجدوى،  ودراسة  االعمال  وریادة  املحاسبي  والتسجیل 

والتمویل  االدخار  مجموعات  أعضاء  من  عضوا   650 قدرات  الی 

في  عضوًا  و382  والفنیة  االداریة  املجاالت  من  عدد  في  الریفیة 

املجاالت الفنیة، و130 من قیادات املجموعات في مجال التسجیل 

تنفیذ  في  کفاءتهم  رفع  بهدف  املالیة  للمعامالت  املحاسبي 

املشاریع.

ریال  ملیار   1,496 بقیمة  639 ضمانة  املصدرة  الضمانات  عدد  بلغ 

البرنامج  أصدار  وتراکمیًا  ریال.  ملیار   2,269 بقیمة  تمویالت  غطت 

2,901 ضمانة بقیمة 4.7 ملیار ریال تقریبًا منذ تأسیسه.



شبکة الیمن للتمویل األصغر

استمرت الشبکة خالل النصف األول لعام 2021 في تنفیذ أعمالها 

النوعیة الهادفة إلی رفع کفاءة العاملین بقطاع التمویل الصغیر 

واالصغر، حیث نفذت عدد من األنشطة منها علی سبیل املثال 

تدشین أکادمیة التمویل األصغر وتطویر منصتها االلکترونیة، وهي 

بوابة الکترونیة تقدم العدید من البرامج التدریبیة وتقدم شهادة 

الدورات  من  عدد  بتنفیذ  وقامت  األصغر،  التمویل  في  الدبلوم 

التدریبیة ملوظفي القطاع. وکان من أهم أنشطة الشبکة تدریب 

التمویل  ومنهجیات  أسس  علی  مدربین  تدریب  في  17 مشارکًا 

اإلسالمي و17 مشارکا من املستویات القیادیة للمؤسسات في 

تدریب مدربین حول أخالقیات االستشاري واالطار املهني وأفضل 

املمارسات في تقدیم الخدمات االستشاریة، باإلضافة الی تدریب 

16 مشارکا في خطوات تأسیس املشاریع األصغر وکیفیة ایصال 

املشاریع الی االستدامة. کما شارك في هذه الدورة 14 مشارکًا 

برامج  لدى  املالیة  والقوائم  املحافظ  تحلیل  کیفیة  طرق  في 

للتقاریر   (SEEP) سیب  لهکلیة  وفقًا  األصغر  التمویل  ومؤسسات 

الشهریة. 

 20 استهداف  األساسیة مثل  الدورات  عددًا من  الشبکة  وقدمت 

في  واألصغر  الصغیر  التمویلي  بالقطاع  العاملین  من  مشارکًا 

تجربة  خالل  من  مالیًا  املحتملة  النتائج  وتوقع  االجهاد  اختیارات 

في  مشارکًا  و15  محتملة،  وفرضیات  املالیة  املتغیرات  بعض 

االکسل املتقدم، و22 مشارکًا في أساسیات التمویل األصغر.حول 

الریفي  التمویل  حول  مشارکًا   15 و  األصغر  التمویل  أساسیات 

وإعداد  الزراعیة،  األنشطة  دراسة  و وتطویر قدراتهم في  الزراعي 

دراسة الجدوى االقتصادیة لها بحسب خصوصیة املنتجات الزراعیة.
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

البرنامج

م

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

بنك األمل للتمویل األصغر

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

 برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

بنك الیمن والکویت

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

950

843

412

340

273

240

183

138

73

0

 - 

9,972

34,446

7,131

6,723

5,338

4,019

12,277

3,052

567

7,421

 - 

11

34

22

29

22

28

24

59

15

60

 - 

18,027

3,764

2,530

1,509

4,084

2,261

3,926

1,080

5,685

512

 - 

2,559

273

354

243

463

322

155

101

629

0

 - 

1

57

6

12

2

6

28

15

0

100

 - 

48,049

149,962

102,663

43,772

47,975

59,391

164,841

54,800

641

54,600

169,411

58,578

17,280

16,243

8,439

18,604

12,504

22,032

5,357

8,081

4,405

23,168

223

420

118

107

132

106

78

75

N.A

70

 - 

203

278

97

98

132

73

51

53

N.A

25

 - 

138

270

148

75

90

107

177

77

30

50

 - 

99

54

63

34

42

43

81

34

20

28

 - 

65

16

12

8

22

8

20

8

13

5

 - 

1,530,761

207,893

130

5,929

0

2,760

11,998

0

0

4,694

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3,452  90,946  1,764,165  43,378  5,099  896,105  194,691  1,162  498  177  - ---

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

( املهره, شبوة, غیل باوزیر

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

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

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

ابین, املهره

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

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

صنعاء, تعز, الحدیدة, إب

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

شبام کوکبان, باجل, عدن, مأرب

عدن, البریقة، الشیخ, لحج, الضالع، کریتر

 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 2021
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واملستفیدین  واملنجزة  التنفیذ  تحت  املشاریع  عدد 
املتوقعین والتکلفة التقدیریة وفرص العمل املقدرة

خالل النصف األول 2021 (حسب القطاع)

والتکلفة  واملنجزة  التنفیذ  تحت  املشاریع  عدد 
التقدیریة خالل النصف األول 2021 (حسب املحافظة)

القطاع
 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التحویالت النقدیة غیر املشروطة

التدریب

التعلیم

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

16

3

3

30

5

6

19

14

16

2

36

47

2,743,721

5,218,076

205,178

5,306,116

823,500

4,023,042

2,615,410

764,339

8,148,559

169,360

5,754,828

6,349,302

48,239

3,490

3,930

9,344

2,300

61,890

45,587

865

9,996

245

75,091

46,314

48%

30%

50%

42%

53%

77%

50%

48%

44%

14%

49%

50%

106,560

24,350

1,514

131,829

10,423

96,395

116,581

5,452

199,074

5,118

230,013

488,758
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19742,121,431307,2911,416,067اإلجمالي 54%

املحافظة
 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)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

17

6

4

6

8

1

12

4

3

1

19

26

7

11

1

9

11

3

5

10

6

5

22

4,698,628

524,274

411,871

1,243,865

1,293,589

190,000

1,948,069

530,130

453,383

104,000

3,930,630

3,551,770

566,847

1,291,430

109,000

881,900

2,923,900

388,767

537,500

1,234,949

828,140

490,168

13,988,621

11.2%

1.2%

1.0%

3.0%

3.1%

0.5%

4.6%

1.3%

1.1%

0.2%

9.3%

8.4%

1.3%

3.1%

0.3%

2.1%

6.9%

0.9%

1.3%

2.9%

2.0%

1.2%

33.2%

%19742,121,431100.0اإلجمالي
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
 2021 األول  النصف  نهایة  وحتی   2016 العام  بدایة 

(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

182

100

39

87

101

52

232

63

81

47

242

318

117

163

70

146

136

96

92

138

157

54

154

36,064,337

14,509,497

3,743,164

17,998,094

16,245,496

6,833,148

71,215,855

13,556,941

11,879,283

4,662,029

49,358,281

37,335,249

12,709,770

26,889,014

9,140,330

15,930,012

20,544,052

11,125,044

14,036,093

18,948,586

28,637,102

9,659,055

106,412,551

36,058,837

14,509,497

3,743,164

17,614,883

16,245,496

6,833,148

71,198,955

13,556,941

11,877,883

4,662,029

49,300,281

37,182,249

12,709,770

26,889,014

9,140,330

15,807,387

20,544,052

11,125,044

14,036,093

18,864,585

28,637,102

8,809,055

106,412,551

32,431,042

12,745,998

2,848,063

15,282,212

10,213,235

5,963,924

65,604,497

11,590,487

10,743,527

3,989,001

44,062,286

32,960,473

10,874,420

24,222,641

7,805,585

13,494,465

17,558,861

9,880,540

11,965,837

16,921,534

25,319,344

6,370,210

97,875,694

2,867557,432,984555,758,347490,723,878

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

148

44

103

345

103

252

230

209

39

84

54

658

801

28

19,885,234

1,908,394

4,989,134

49,999,907

14,338,454

33,608,880

92,729,641

37,716,375

2,601,913

46,958,899

6,802,455

78,753,993

112,968,417

30,942,517

3,098534,204,213

والتکلفة  التنفیذ  وتحت  املنجزة  املشاریع  عدد 
للفترة من  التقدیریة  الصندوق  التقدیریة ومساهمة 
 2021 األول  النصف  نهایة  وحتی   2016 العام  بدایة 

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



والتعاقدیة  التقدیریة  الصندوق  والتعاقدیة ومساهمة  التقدیریة  والتکلفة  التنفیذ واملنجزة  تحت  عدد املشاریع 
واملستفیدین املتوقعین والعمالة املؤقتة املقدرة للفترة من بدایة العام 2016 وحتی نهایة النصف األول من 

العام 2021 (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

التحویالت النقدیة غیر املشروطة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

156

3

2

46

329

122

243

199

212

40

100

84

586

731

14

24,616,464

5,218,076

151,000

3,591,595

49,948,290

22,705,583

33,067,894

114,454,294

32,634,771

2,143,016

55,733,259

8,771,395

72,863,067

98,619,114

32,915,165

23,766,464

5,218,076

151,000

3,591,595

49,948,290

22,417,583

33,067,894

113,948,083

32,634,771

2,143,016

55,733,259

8,771,395

72,832,642

98,619,113

32,915,165

18,121,718

1,309,181

110,408

2,798,300

32,998,756

20,746,141

30,923,647

109,619,331

30,088,599

1,652,661

53,673,222

7,833,649

58,388,440

89,989,949

32,469,877

437427

3490

5475

10035

254179

1047986

240376

1764994

674602

987

111248

40636

1050921

788164

27171

50%

30%

53%

48%

51%

50%

45%

62%

50%

46%

45%

49%

50%

50%

39%

16,280

- 

200

3,470

76,445

429,164

11,445

937,225

1,489

 -

342,032

64,398

3,353

178,198

59,016

16,392

 -

- 

3,468

90,635

433,334

6,080

4,214,230

1,549

 -

289,026

38,926

3,873

187,333

412,326

2,867557,432,984555,758,347490,723,878645769153%2,122,7155,697,172

1,171,461

24,350

2,523

54,850

2,521,417

456,019

1,723,575

3,005,461

1,324,542

21,555

344,231

414,027

4,558,969

6,901,511

749,990

23,274,481

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعون

إناثذکور

15

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

استمراریة الخدمات املنقذة للحیاة تزید قدرة تحمل املجتمعات آلثار الصراع والوبائیات

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

الصندوق االجتماعي ومحافظة حجة یدشنان 4 مشاریع استراتیجیة تهدف الی زیادة قدرة تحمل املجتمعات آلثار الصراع والوبائیات 

وشحة الوقود وصعوبة التضاریس.

وتشمل هذه املشاریع مشروعًا لزیادة ضخ املیاه بالطاقة الشمسیة في محطة النواعم باملدینة وتأهیل محطة معالجة الصرف 

الصحي. وبلغت تکلفة مشروع املیاه الذي نفذه فرع الصندوق في املحافظة بالشراکة مع الحکومة األملانیة عبر بنك اإلعمار 

األملاني 227 ألف یورو وبقدرة 256 کیلو وات ویتکون من 640 لوحًا شمسیًا بقدرة 400 وات ووحدتي ضخ إنتاجیة لـ 108 أمتار 

مکعبة في الساعة، باإلضافة إلی خزان تجمیعي سعة 100 متر مکعب... وتستفید من هذا املشروع 12,000 أسرة بـمدینة حجة.

کانت ضمن أهم دواعي تنفیذ هذا املشروع النوعي املنقذ للحیاة لکل فئات املجتمع نقص الوقود الالزم لتوصیل املیاه بسبب 

عدد من التحدیات املالیة التي أدت الی توقف وصول املیاه الی املنازل الی نحو 40 یوما بدال عما کانت علیه قبل عامین بنحو 

تزوید  القائمة علی  للمیاه،  انعدام املوارد املالیة للمؤسسة املحلیة  التوقف  أهم أسباب ذلك  أیام کمتوسط. وکان من   10

السکان باملیاه، بسبب عجز املشترکین عن التسدید، وانسحاب املنظمات االنسانیة عن دعم املؤسسة بالوقود املطلوب لضخ 

املیاه من مصدرها بوادي شرس وصوال الی خزانات التوزیع علی أحیاء املدینة، باإلضافة إلی شدة شحة توفر الوقود في السوق 

منذ العام السابق وارتفاع أسعاره بنسب ال تناسب القدرات املالیة للمؤسسة واملستهلك علی السواء.

من جانبه أوضح مسؤول املیاه بالصندوق م. فیصل املعزبي أن املشروع هو أکبر مشروع ینفذه الصندوق باملحافظة بالتعاون 

مع الحکومة األملانیة/ بنك اإلعمار األملاني... فیما أوضح مدیر عام املؤسسة املحلیة للمیاه والصرف الصحي باملحافظة م. 

أمین املغلس أن املشروع یغطي 25 باملئة من قدرة اإلنتاج الیومي باملدینة ویستفید منه قرابة 70 ألف نازح ومقیم. وبیـَّن 

أن املشروع سیغطي ایضاً خدمات القطاع الصحي واإلصالحیات وسیقلل من النفقات التشغیلیة واستهالك الدیزل للمؤسسة.. 

داعیا املمولین لتبني ودعم هذه املشاریع التي تسهم في تخفیف معاناة املواطنین.


