
الجمهوریة الیمنیة

الصندوق االجتماعي للتنمیة

النشرة الربعیة - العدد  94: یولیو - دیسمبر 2021
16 صفحة

االفتتاحیة

عمل نشاط الصندوق االجتماعي في دعم الحمایة االجتماعیة الفعالة وربط األثر اإلنساني 
أصدر کل من مجموعة  العام،  الدولیین. خالل هذا  الداعمین  اهتمام  بالتنموي علی جذب 
بتحلیل  تقییمیة قامت  Calp Network ثالث دراسات  النقد  التعلم من  الدولي وشبکة  البنك 
فیهم  بمن  الیمن  في  الفاعلة  الجهات  وکفاءة  النقد  علی  القائمة  االستجابة  فعالیة 

الصندوق االجتماعي للتنمیة.

أشارت ورقة املناقشة ملجموعة البنك الدولي التي حملت عنوان "الحمایة االجتماعیة في 
الربط بین التنمیة اإلنسانیة: رؤى من الیمن" إلی أن کال من برامجي الصندوق النقد مقابل 
املزمن  الفقر  لواقع  وفقًا  االستهداف  معاییر  بتکییف  قاما  التغذیة  مقابل  والنقد  العمل 

واألزمة اإلنسانیة ملواجهة التحدیات الراهنة في الیمن.

 ٪16 نسبته  ما  البرنامجین سجال  کال  أن  الورقة  کشفت  التکلفة،  بفعالیة  یتعلق  وفیما 
کتکلفة إداریة لهما من إجمالي حصة الفوائد املقدمة لألسر مقارنة بـ 77٪ للمساعدات 
تنفیذ  األرجح علی طریقة  یعتمد علی  الکبیر  "االختالف  أن  التقریر علی  العینیة. ویشدد 
مقارنة  التنفیذ  تکلفة  حیث  من  فعالیة  أکثر  النقدیة  التحویالت  أن  حیث  املساعدات، 

باملساعدات العینیة التي تنطوي علی تکلفة لوجستیة ضخمة".

والتنموي یتطلب  اإلنساني  العمل  ربط  أن  للورقة في  الرئیسیة  التوصیات  إحدى  تتمثل 
مشارکة عالیة املستوى مع الجهات الفاعلة األخرى بما في ذلك الدور البارز للمؤسسات 
الوطنیة املستقلة املحایدة والفعالة مثل الصندوق االجتماعي للتنمیة، مع تعزیزها لدعم 

االنتقال بعد الصراع إلی دروب التنمیة طویلة األثر.

التقدم في العمل (2016 - 2021)

أعمال الصندوق االجتماعي تحت عدسة الدراسات الدولیة

إلی جانب آثار الصراع، تتضاعف معاناة الیمنیین مع تزاید تغیر املناخ التي 
یتسبب بها ممارسات البشر وال تهتم بها االستجابات القائمة حالیًا. ولذلك 
یحتاج الیمن الیوم إلی نماذج استجابة تربط التنمیة بالبیئة من أجل بدء 
حیاة أکثر صحة واستدامة، وخاصة في املجاالت ذات العالقة. ولکل ذلك 
قضیة  لیجعلها  جاد  بشکل  القضیة  هذه  االجتماعي  الصندوق  تولی 
مشترکة في کافة تدخالته لألعمال املدنیة وکذلك قطاعیًا لدعم تحقیق 
والنقد  الصحي  والصرف  واملیاه  کالصحة  املتنوعة  قطاعاته  في  أهدافه 

مقابل العمل والزراعة وغیرها. 

تدخالته واستراتیجیته  تخطیط  البیئة في صمیم  الصندوق سالمة  یضع 
التنفیذیة. وینبع التزام الصندوق بالبعد البیئي من قیمته التنمویة في 
جراء  واالقتصادیة  واالجتماعیة  باألضرار  إدراکه  ومن  الحیاة  جودة  تحسین 
تغیر املناخ والتکیف السلبي تجاهه، السیما في السنوات األخیرة التي 
شهدت ارتفاعا ملحوظا في الکوارث الطبیعیة والتي بدورها جمیعا تساهم 

في زیادة ضعف الیمنیین واحتیاجاتهم.

ولعل أکبر برهان علی محوریة األثر البیئي هو دراسة الوضع والخطة البیئیة 
التي ال یبدأ تنفیذ أي  مشاریعنا لألعمال املدنیة إال بتوفرها بعد املوافقة 
علیها. وتشمل الخطة تحدید مختلف أنواع املوارد الطبیعیة والبیئیة التي 
بتغییر  أو  املشروع  تصمیم  بتغییر  إال  االنشائي  التدخل  تنفیذ  یستحیل 
موقعها أو بإزالتها بعد تعویضها. کما تشمل املخاطر البیئیة السلبیة التي 
أو معالجتها.  لتجنبها  بأسلم املقترحات  التدخل مشفوعة  ینجم عنها  قد 
وتخضع مقترحات املعالجات لقرارات من مستویات دولیة متخصصة تابعة 
للممولین غالبًا. وقد تم إصدار املوافقات لعدد 684 مشروع حتی نهایة 
البیئیة  إدارة املعاییر  2021. کما قام بتدریب 43 ألف یمني بهدف  العام 

واالجتماعیة وتنفیذها ومتابعتها أثناء تنفیذ عملیات االستجابة.

املباشر  البیئي  باالستهداف  الصندوق  قام  القطاعي،  الصعید  وعلی 
واملتنوع في معظم التدخالت. فمثًال، یتعمد قطاع املیاه تجنب التدخالت 
القائمة علی استهالك املیاه الجوفیة حفاظا علی حقوق األجیال القادمة، 
لیرکز علی بناء مرافق حصاد میاه األمطار املتجددة والنظیفة من جهة 
أسفل  املجتمعات  في  السیول  کوارث  خفض  في  تساهم  أیضًا  والتي 
األسریة  للمراحیض  انشاءه  أن  کما  أخرى.  جهة  من  املختلفة  الودیان 
املخلفات  بمعالجة  الحیویة  الطبیعة  دورة  تکفل  علی  یعتمد  التقلیدیة 

البشریة واستخدامها کسماد عضوي لزیادة خصوبة األراضي الزراعیة 

الزراعي من تحسین ممارسات  للصندوق  التابع  الزراعة  لقد تمکن قطاع 
1704 مزارعین کأبطال تمکنوا خالل 3 أعوام من إیقاف تکیفهم سلبیًا ضد 
استدامة البیئة حیث تمکنوا من إیقاف التدهور البیئي ونجحوا في التحول 
یتم  تجربة  التدخل  وأصبح  لها.  حماة  إلی  املوارد  إلنضاب  عناصر  من 

توسیعها ضمن منح أخرى.

                    *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

743,752

6,481,284

17,593,451

440,894

68,729

281,264

5,259,858عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا وکورونا
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اخبار
الوحدات

أنشطة برنامج التحویالت النقدیة املشروطة بالتغذیة

تقوم وحدة التعلیم في اطار ثالث منح للحکومة االملانیة علی 

العملیة  استقرار  تعزیز  الی  الهادفة  االنشطة  من  العدید  تنفیذ 

التعلیمیة من خالل تعزیز البنیة التحتیة والوظیفیة وبناء القدرات 

املجتمعي  الوعي  ورفع  والتربویة  االداریة  والکوادر  للمعلمین 

التقریر،  فترة  خالل  التعلیم  قطاع  قام  الفتاة.  تعلیم  بأهمیة 

باألنشطة التالیة:

البیضاء  محافظات  مدارس في   5 لعدد  املدرسیة  االدارات  تأثیث 

وذمار وأبین لتکون جاهزة لخدمة أکثر من 2500 طالبًا، وتزوید 66 

بالسبورات  عمران  محافظة  یزید  عیال  جبل  بمدیریة  مدرسة 

والوسائل التعلیمیة.

إضافة 24 فصًال دراسیًا و34 مرفقا وترمیم 15 فصًال في کل من 

املهرة وذمار وتعز وأبین، استفاد منها 1,044 طالبة و1,268 طالبا. 

تنفیذ عدد من الدورات التدریبیة منها استراتیجیات التعلم النشط 

االزمات  في  التعلیم  وادارة  النفسي  الدعم  مجال  في  والتدریب 

استفاد منها 552 معلمة واداریة و1302 معلما واداریا یعملون في 

93 مدرسة في کًال من محافظات البیضاء وحضرموت واب وشبوة 

وعمران وتعز واملحویت.

تزوید 105 مدرسة بالوسائل التعلیمیة حیث یستفید منها 8,389 

الترفیهیة  بالحقائب  مدرسة   117 وطالب  طالبا   و13,859  طالبة 

استفاد منها 17,753 طالبة و22,349 طالبا في محافظات اب وتعز و 

ذمار واب ولحج وصعدة وشبوة واملحویت وحضرموت.

ارتفاع  من  تعاني  التي  املجتمعات  في  الطارئة  واالحتیاجات 

معدالت سوء التغذیة. 

املیدانیة  املسوحات  بإنجاز  التقریر  فترة  خالل  القطاع  هذا  قام 

بالشراکة مع صندوق الرعایة االجتماعي في عدد من املدیریات. 

من قام بانجاز مشاریع التحویالت النقدیة املشروطة بالتغذیة في 

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 46%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم

الطالب املستفیدون من النقد مقابل الخدمات االجتماعیة

املدارس املستفیدة

(2016 - دیسمبر 2021)املنجز

مؤشرات قطاع التعلیم

5,913

3,155

395,423

2,338

الصحـــــــــــة

یهدف هذا البرنامج الی تحسین صحة األطفال دون سن الخامسة 

واألمهات في سن اإلنجاب والتخفیف من نسبة املراضة والوفیات 

لهاتین الشریحتین األکثر عرضة لإلصابة بالعدوى والوفاة لالستجابة 

لواحدة من األولویات امللحة وهي البطالة املرتفعة بین الشباب 
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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 2021)املنجز

140

1,1084,753

6,085املستفیدون 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

تم استهداف 131 متدربًا ضمن 12 دورة تدریبیة حول طرق تطبیق 

اطار  في   19 کوفید-  وباء  من  للحد  والعالجیة  الوقائیة  االجراءات 

مشروع رفع الجاهزیة ملراکز العزل ومراکز التشخیص املخبري في 

مدیریات مدینة تعز والشمایتین والحوبان واملخاء التابعة ملحافظة 

ومختبر  العام  الجمهوري  املستشفی  تجهیز  الی  باالضافة  تعز، 

بالتربة  خلیفة  ومستشفی  تعز  بمدینة  املرکزي  الصحة 

مع  تتواءم  التي  الطبیة  بالتحهیزات  الریفي  املخاء  ومستشفی 

مجابهة انتشار الجائحة.

الحمیات  مرکز  وتأثیث  وتجهیز  لبناء  املدنیة  االعمال  تستمر 

الحدیدة  بمدینة  الثورة  املعدیة في هیئة مستشفی  واالمراض 

وخدمات  العالجیة  الخدمات  تقدیم  الی  املرکز  هذا  یهدف  حیث 

العزل  التي عادة ماتصاحب الحاالت الحرجة والحادة لکافة االمراض  

واالوبئة املسببة للحمیات مثل حمی الدفتریا او حمی الضنك او 

بشکل  تتعدد  التي  و  الحمیات  من  وغیرها  الکورونا  او  املالریا 

ملحوظ في املناطق الحارة بشکل خاص. 

التحتیة في کل من قسمي الحاسوب واملساحة والطرقات من 

تجوید  بغرض  الالزمة  واملعدات  باألجهزة  والتأثیث  التجهیز  خالل 

املهني  التدریب  تنفیذ  علی  املعهد  قدرة  وتحسین  الخدمة 

املتخصص.  وتم تنفیذ 432 جلسة عالج اشعاعي ألطفال مرضی 

العالج  جلسات  دعم  مشروع  إطار  في  طفًال   17 لـ  السرطان 

االشعاعي لــ80 طفًال من اطفال مرضی السرطان.  

 16 تدریب  حجة  بمدینة  الجمهوري  املستشفی  استهداف  تم 

أخصائیًا في العالج الطبیعي مع تجهیز الوحدة باالثاث والتجهیزات 

لتقدیم خدمات العالج الطبیعي في عموم املحافظة .  إلی ذلك، 

تم تنفیذ مشروع  تدریب 108 من القضاة ووکالء النیابة ومختصي 

واالخصائیین  الضباط  من  الشرطة  اقسام  في  والعاملین  القضاء 

التوجیه  بدار  والعاملین  املدني   املجتمع  منظمات  وکذا 

االجتماعي لرعایة االحداث في محافظة حجة باإلضافة إلی تجهیز 

مکان  لجعله  والتجهیزات  باالثاث  الحاالت  باستقبال  املختص  الدار 

مع  نزاع  في  لألطفال  الخدمات  تقدیم  بهدف  لإلقامة  مناسبا 

القانون.

کل من مدیریة البیضاء بمحافظة البیضاء (الذي قام بدعم 6,419 

مستفیدة وتدریب وتشغیل 191 مثقفة مجتمعیة)، املخاء ودمنة 

مجتمعیة)  مثقفة   557 و  (34,517 مستفیدة  تعز  بمحافظة  خدیر 

ولحج  والضالع  ابین  بمحافظات  واُملسیمیر  واألزارق  ومودیة 

والزیدیة  مجتمعیة)،  مثقفة   872 وتشغیل  مستفیدة   19,500)

مثقفة   391 وتشغیل  مستفیدة   5,846) الحدیدة   محافظة 

مجتمعیة).

واألمراض  الحمیات  مرکز  وتأثیث  وتجهیز  بناء  مشروع  إنجاز  تـم 

بعد  الحدیدة  بمدینة  العام  الثورة  مستشفی  في  املعدیة 

استکمال املرحلة األخیرة من األعمال املدنیة وترکیب املکیفات 

إنجاز  إلی  باإلضافة  الحریق،  ومنظومة  املراقبة  ومنظومة 

ومراکز  الصحي  العزل  مراکز  جاهزیة  رفع  الی  یهدفان  مشروعین 

التشخیص املخبري ملواجهة جائحة کورونا، حیث تم تورید األثاث 

املکتبي وأسطوانات األکسیجین إلی مستشفی خلیفة الریفي 

الی  باإلضافة  تعز،  محافظة  في  الریفي  املخا  ومستشفی 

الصحي  العزل  مرکز  دعم  مشروع  مکونات  جمیع  استکمال 

بمستشفی السحول العام في محافظة إب. 

تم تدریب وتشکیل فرق استجابة لعدة مدیریات بمحافظة املهرة 

العاملین وخریجي کلیات ومعاهد صحیة علی  الطبي  الکادر  من 

کادر   23 تدریب  إلی  باإلضافة  کوفید-19،  فیروس  من  الحد  آلیات 

طبي علی برنامج التمکین في اساسیات الوبائیات الحقلیة. 

التأهیل  برامج  تأسیس  مشروعي  تنفیذ  من  القطاع  انتهی 

االعاقة ضمن مجتمعاتهم في  املجتمعي لدمج األشخاص ذوي 

وقد  تعز.  محافظة  وحدنان  ومشرعة  املعافر  مدیریتي  من   کل 

التأهیل  في  ومشرفًا  عامًال   53 تدریب  من  املشروعان  تمکن 

االجتماعیة  الخدمة  مقابل  النقد  اطار  في  النطقیة  واملعالجة 

البرنامجین من الشباب  وتوفیر 6180 فرصة عمل في اطار تنفیذ 

تأهیل  جلسة   20,640 وتنفیذ  للصندوق،  التابعین  واالستشاریین 

شملت جلسات  عالج وظیفي (فیزیائي) -جلسات التدخل املبکر 

واملعالجة  السلوك  وتعدیل  الذاتیة  العنایة  ومهارات  البورتج 

النطقیة استفاد منها 958 طفل من ذوي اإلعاقة. کما تم توفیر 

االجهزة التعویضیة والکراسي املتخصصة الطفال الشلل الدماغي 

تم  األنشطة،  ختام  وفي  طفل.   332 لـ  للحرکة  الداعمة  واملواد 

تسلیم البرنامجین الي اللجان املجتمعیة املمثلة للمجتمع في 

کال املدیریتین لضمان استمراریة املشروع. 

وفي اطار رفع قدرات الجهات العاملة في مجال الفئات الخاصة تم 

االنتهاء من مشروع تأثیث وتجهیز املعهد التقني الصناعي لألیتام 

-الصافیة-أمانة العاصمة. وهدف املشروع الی تحسین البنیة 

تقدیم الخدمات الصحیة
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املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

املیاه  التقریر في وحدة  املنجزة خالل فترة  بلغ عدد املشاریع   

والبیئة 24 مشروعًا، منها 16 مشروعًا في قطاع املیاه، بتکلفة 

البیئي  بلغت 1,735 ملیون دوالر، و8 مشاریع في قطاع اإلصحاح 

املشاریع  تفاصیل  یلي  وفیما  دوالر،  1,829ملیون  بلغت   بتکلفة 

املنجزة في القطاعین الرئیسیین املیاه واإلصحاح البیئي:   

تم خالل هذا الربع إنجاز املشاریع التالیة: 

وفرت  إنجاز4 مشاریع،  الربع  هذا  تم في  عمالة:  کثیفة  میاه    -3

عن  عبارة  املشاریع  وهذه  عمل،  یوم   24,328 مؤقته  فرص عمل 

تحسین للوضع البیئي ملرافق عامة (11 مدرسة وحدیقة عامة ) 

استفاد من هذا التحسین 8,698 شخصًا. 

4- حصاد میاه األمطار – خزانات عامة مکشوفة :  تم خالل هذا الربع 

في  کرفانات  لخمسة  وتوسعة  إنشاء  شمل  واحد  مشروع  انجاز 

مدیریة حات محافظة املهرة بسعة اجمالیة 12,460 م3 مع کافة 

امللحقات الضروریة لها ، ووفر املیاه ل 507 نسمة .

علی  اشتملت  مشروعین،  إنجاز  الربع  خالل  تم  جوفیة:  میاه   -5

22,080 شخصًا،  لـ  املیاه  خدمة  ووفرت  متر،   12,900 بطول  أنابیب 

ووفرت فرص عمل مؤقتة قدرها 2,300 یوم عمل.

6- میاه سطحیة – عیون وخزانات میاه: تم خالل الربع إنجاز مشروع 

دمقوت   - الفتك  و  خضاب  ملنطقتي  میاه  مشروع  وهو  واحد 

التي  الضروریة  امللحقات  مع  املهرة  محافظة  حوف  -مدیریة 

شملت أنابیب بطول 7,870 م و150 توصیلة منزلیة لتقریب الخدمة 

عمل  یوم   542 املشروع  عن  ونتج  منازلهم،  إلی  للمستفیدین 

ووفر خدمة املیاه لـ 2,975 شخصًا.      

7-تدریب وتوعیة: تم خالل هذا الربع إنجاز مشروعین، استفاد منهما 

18 شخصا، ووفر فرص عمل مؤقته قدرها 197 یوم عمل.

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

قطاع فرعي:

 مشروعان مموالن من منحة الحکومة االملانیة/ KFW  لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي، بتکلفة بلغت ملیون دوالر. 

4 مشاریع ممولة من منحة الحکومة االملانیة/ KFW  لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي- املرحلة الثالثة ، بتکلفة بلغت 439 

ألف دوالر.

مشروعان مموالن من منحة الحکومة االملانیة/ KFW  لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي 2 بتکلفة بلغت 360 ألف دوالر. 

تم إنجاز ما یلي:

 4 رقم  االضافیة  الدولي  البنك  منحة  من  ممول  مشاریع   4  -1

والطارئة عن طریق برنامج االمم املتحدة االنمائي، بتکلفة بلغت 

597 ألف دوالر.

2- 3 مشاریع ممولة من منحة الحکومة االملانیة/ KFW  لبرنامج 

ألف   260 بلغت  بتکلفة  الثالثة  املرحلة  الصحي-  والصرف  املیاه 

دوالر. 

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

 5 بلغت  بتکلفة  الرابعة  الصحي- املرحلة  لبرنامج املیاه والصرف 

ألف دوالر.

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

املیاه والصرف الصحي وبتکلفة بلغت 200ألف دوالر.

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

املیاه والصرف الصحي 2 بتکلفة بلغت 484 ألف دوالر.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان   -6

االجتماعیة - املرحلة األولی بتکلفة بلغت 189 ألف دوالر. 

قطاع املیاه

قطاع اإلصحاح البیئي

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

(2016 - دیسمبر 2021)املنجز

982,444

1,171,511

قطاعات  من  فرعي  قطاع  کل  في  أنجز  ما  تفاصیل  یلي  وفیما 

املیاه: 

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

بسعة  خاصة  سقایة   590 إلنشاء  مشاریع   5 إنجاز  الربع  هذا  خالل 

إجمالیة مقدارها 12,682 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 5,102 

یوم   44,635 قدرها  مؤقتة  عمل  فرص  توفیر  عنها  ونتج  شخصًا، 

عمل.

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

إنجاز مشروع واحد، شمل إنشاء  خزانین بسعة إجمالیة 2000 متر 

مکعب مع کافة امللحقات لهما ، ونتج عنه 10,384 یوم عمل، ووفر 

خدمة املیاه لـ 1,100 شخص.



قام القطاع بإنجاز 30 مشروعا بقیمة اجمالیة 1.97 ملیون دوالر بلغ 

وقد  نساء.  منهم   %30 شخصًا   28,845 منها   املستفیدین  عدد 

توزعت هذه املشاریع في املجاالت التالیة:

•  حمایة األراضي الزراعیة (17 مشروعا).

•  الحفاظ علی املیاه (3 مشاریع).

•  إنتاج الحاصالت البستانیة  (4 مشاریع).

• التدریب (تدریب نحالین) (3 مشاریع).

• اإلنتاج الحیواني (5 مشاریع).

ترکزت معظم األنشطة في هذه املشاریع علی حمایة األراضي 

حصاد  خزانات  وإنشاء  الري  قنوات  بعض  وحمایة  وتأهیل  الزراعیة 

میاه لسقي الحیوانات. 

وتم انشاء حاجز مائي بقریة قرن ماجد – بمدیریة  دوعن – محافظة 

الزراعة  الخضار وبناء قدراتهم في مجال  حضرموت. ودعم مزارعي 

حجه  بمحافظة  اسلم  مدیریتي  في  الحدیثة  التقنیات  باستخدام 

مجال  في  مشروعین  تنفیذ  تم  کما  الحدیدة.   بمحافظة  وباجل 

تحسین وتطویر الظروف االنتاجیة للثروة الحیوانیة من خالل انشاء 

النموذجیة. کما تم تنفیذ مشروعین في مجال  عدد من الحضائر 

تطویر انتاجیة محاصیل الخضار  من خالل التنفیذ باستخدام تقنیات 

الحیواني  اإلنتاج  3 مشاریع في مجال  تنفیذ  , وکذا  زراعیة حدیثة 

االنتاجیة  الظروف  وتطویر  تحسین  مجال  وفي  الحیوان  وتغذیة 

للثروة الحیوانیة  من خالل انشاء عدد من الحضائر النموذجیة. وفي 

مجال بناء القدرات، تم تنفیذ عدد 3 مشاریع  دورات تدریبیة  في 

مجال تربیة النحل وانتاج العسل ودعم النحالین بمعدات وخالیا نحل 

حدیثة.

5

عمل  ورش  بحضور  الخبرات  مشارکة  في  االجتماعي  الصندوق 

علی االنترنت في ما یخص التدخالت التي تستهدف النازحین.

مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

(2016 - دیسمبر 2021)املنجز

30,421

17,389مساحة االراضي الزراعیة التي تم حمایتها وریها واستصالحها (هکتار)ي

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

148,117السعة التخزینیة التي تم توفیرها في مشاریع حصاد املیاه

50,676عدد العاملین

1,238,580عدد أیام العمل

154,606عدد أیام العمل (لإلناث)س

3,906عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

7,700عدد العامالت

إنجاز343  شملت  مشاریع   4 إنجاز  تم  املوقعي:  الصحي  الصرف 

حماما جدیدا مع کافة ملحقاته من بیارات مغطاة وأنابیب، وکذلك 

شملت تحسین 232 حمام مع کافة امللحقات الضروریة لها لتوفیر 

خدمة الصرف الصحي السلیم لعدد 4,110 مستفیدًا ، نصفهم من 

یوم   29,473 قدرها  مؤقتة  عمل  فرص  توفیر  عنها  ونتج  النساء، 

عمل.

احتوت  عام،  إنجاز4 مشاریع صرف صحي  تم  العادمة:  املیاه  إدارة 

منزلیة  توصیلة  و1,285  تفتیش  غرفة  و729  منهل   473 علی 

 24,958 منها  استفاد   ، 14,875م  إجمالي  بطول  مجاري  وشبکة 

شخصًا ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 16,190 یوم عمل.

التواصل مع الشرکاء
واصل الصندوق االجتماعي للتنمیة في التنسیق مع کتلة املیاه 

واالصحاح البیئي والنظافة خالل الربع االخیر من 2021 بتوفیر بیانات 

املشاریع املنجزة واملشاریع التي سیتم التدخل فیها. وقد شارك 

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها و إعادة تأهیلها

(2016 - دیسمبر 2021)املنجز

104,083

12,772

الزراعة والتنمیة الریفیة
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واملنفذة عبر السلطات املحلیة وباشراف فني ومالي من فروع 

في  املحلیة  السلطة  مکاتب  وتنفیذ  االجتماعي  الصندوق 

املدیریات. وتعتبر هذه التجربة فریدة من نوعها في الیمن حیث ان 

ویاهلهم  املحلیة  السلطات  قدرات  یبني  الطریق  بهذه  التنفیذ 

العادة االعمار والتعافي بعد ان تم تدریبهم علی التخطیط وتنفیذ 

املشاریع التنمویة. 

دراسة مجتمعیة   74 تنفیذ  تم  املجتمعیة،  املشارکة  إطار  وفي 

القطاعات  وذلك ألغلب  38,993 مستفید  مع    PRA منهجیة  وفق 

في تدخالت املیاه والصرف الصحي واملجال الزراعي والطرق. وتم 

تنفیذ 72 لجنة مجتمعیة وطوعیة ل533 عضوًا منهم 132 عضوة. 

وعقد البرنامج 34 دورة تدریبیة موجهة ل 889 استشاریا/ة منهم 

وضباط  والفنیین  املهندسین  و  (املجتمعیین  مشارکة    123

آلیة  مجاالت  في  صنعاء  ـ  تعز  ـ  إب  فروع  مستوى  علی  الفروع) 

والنوع  واالجتماعیة  البیئیة  والحمایات  املهنیة  والسالمة  الصحة 

الصعبة  الظروف  في  للنزاعات  الحساسة  والتنمیة  االجتماعي 

واملشارکة املجتمعیة والبحث السریع باملشارکة وتشکیل اللجان 

املجتمعیة.

طور  مدیریة  املتکامل  التدخل  برنامج  استهدف  السیاق،  وفي 

الباحة– لحج بتنفیذ دورتین تدریبیتین استهدفتا 42 امرأة في مجال 

الخیاطة والتفصیل، و8 دورات ل 204 نساء في مجال صحة ورعایة 

الحیوان.

برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة
تم اعادة تفعیل 41 مجلس تعاون قریة في مدیرة سرار محافظة 

ابین 26 مجلسًا  و15 مجلسًا بالشمایتین تعز لیرتفع اجمالي عدد 

مجالس تعاون القرى املشکلة واملفعلة منذ بدایة العام 2018م  

18 محافظة وتم  87 مدیریة في  تعاون قریة في  4,683 مجلس 

تدریب  وتم  للقرى  تنمیة  خطط  لتطویر  املجالس  هذه  مساندة 

43,150 من اعضاء مجالس تعاون القرى نصفهم نساء.

تم تفعیل وتبني 206 مبادرة ذاتیة قامت بها مجالس تعاون القرى 

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

خزانات میاه وترمیم فصول دراسیة – إصالح طرق بالریف راجلة / 

سیارات – صرف صحي). 

بلغ العدد اإلجمالي للمبادرات املجتمعیة املدعومة 311 مبادرة 

مدعومة منها 235 من مشاریع التمکین ضمن دعم التکیف في 

حجة  محافظة  في  عبس  هي  مدیریات   6 في  الیمني  الریف 

والشمایتین والتعزیة في محافظة تعز وفي خنفر محافظة  ابین 

محافظة  من  الزهرة  ومدریة  لحج  محافظة  في  واملسیمیر 

الحدیدة. وکذلك تم تنفیذ  76 مبادرة مدعموة من مشاریع البنك 

الدولي لبرنامج التمکین من اجل التنمیة املحلیة في محافظة 

الحدیدة وفي حجة والضالع.

من  املدعومة  املجتمعیة  للمبادرات  اإلجمالي  العدد  بلغ   

الصندوق االجتماعي 311 مبادرة مدعومة منها 235 من مشاریع 

6 مدیریات  الیمني في  الریف  التکیف في  التمکین ضمن دعم 

هي عبس في محافظة حجة والشمایتن والتعزیة في محافظة 

ومدریة  لحج  في  واملسیمیر  ابین  محافظة   خنفر  وفي  حجة 

من  مدعومة  مبادرة   76 تنفیذ   تم  وکذلك  الحدیدة.  في  الزهرة 

مشاریع البنك الدولي لبرنامج التمکین من اجل التنمیة املحلیة 

في الحدیدة وفي حجة والضالع.

تم استکمال واستالم 32 مشروعا من املشاریع املتوسطة علی 

مستوى العزل/ املراکز تتضمن بناء مرافق إضافیة ملراکز ووحدات 

ضخ  منظومة  وترکیب  وتورید  مؤقتة  صحیة  وحدات  وبناء  صحیة 

بالطاقة الشمسیة لیصبح اجمالي املشاریع علی مستوى العزل 

مدیریات  في  منها   48 استکمال  وتم  التنفیذ  تحت  مشروعا   63

عبس وبني قیس من محافظة حجة والزهرة من محافظة الحدیدة 

واملسیمر في لحج وسرار وخنفر في محافظة ابین. وبهذا یصبح 

القجرة  تعزیز  العزل في مشروع  عبر  متوسطة  اجمالي مشاریع 

املدریات  في  مشروعا   63 الیمني  الریف  في  التکیف  علی 

املستهدفة. واجماال 80 مشروع منذ بدایة 2018م.

املحلیة  السطات  مکاتب  عبر  املشاریع  من   8 استکمال  یتم 

باملحافظات في مجاالت الصحة والتعلیم والطرق واملیاه 

التدریب والدعم املؤسسي



في  روافد  برنامج  ضمن  وشابة  شابًا   374 بتدریب  البرنامج  قام 

املفاهیم واملبادئ االساسیة في التنمیة + اساسیات استخدام 

اللجان  + تشکیل  باملشارکة  السریع  البحث  + منهجیة  الحاسوب 

املجتمعیة الضافة إلی 46 استشاریا (24%) شابة ضمن مشروع 

تدریب مدربین (TOT) في محافظات املهرة – حضرموت – سقطرى 

– إب – ذمار – البیضاء. وأشرف البرنامج وتابع تنفیذ 9 مشاریع عبر 8 

فروع.

قام 183 شخصا من خریجي البرنامج منهم 40% إناث بتنفیذ عدة 

مبادرات ذاتیه تطوعیة في عدد من املحافظات منها في مواجهة 

انتشار فیروس کورونا (COVID-19)، وأخرى في تنفیذ حمالت نظافة. 

إناث) علی فرص عمل   %35  ) البرنامج  701 خریجا من  وقد حصل 

والدولیة  األممیة  املنظمات  من  عدد  في  طویلة  أو  قصیرة 

واملحلیة العاملة في املجاالت االغاثیة والتنمویة في الیمن منذ 

یولیو 2021م.

برنامج روافد

ضمن الجهود املبذولة للحفاظ علی معالم مدینة صنعاء التاریخیة 

مرتبطة  تقلیدیة  حرف  علی  تدریبیة  ورش   4 وتنفیذ  تجهیز  تم 

بأعمال الحفاظ علی املدینة التاریخیة بهدف ضمان استدامة تلك 

الحرف ونقل مهاراتها الی األجیال الشابة. وتم دعم ورشة التدریب 

بالتجهیزات الالزمة من معدات واالت بدفي مبنی مرکز التدریب 

املعماري التابع لهیئة املدن التاریخیة لتدریب 62 شابا وشابة في 

الجص-  بمادة  املباني  -تبییض  السوقلة  بالیاجور-  البناء  حرف 

صناعة القمریات الجصیة - النجارة واالعمال الخشبیة التقلیدیة.

2,131 یوم عمل في ترمیم املناطق  71 عامال من توفر  استفاد 

واملبنی  القدیمة  صنعاء  ملدینة  الشرقي  السور  من  املتضررة 

وهي  زابور  مدامیك  بعمل  وذلك  املخدوم-  الزابور-الطین  بمادة 

السور  الی معالجة سطح  باإلضافة  للسور  االصلیة  املادة  نفس 

الشقوق  بین  االمطار  میاه  لتغلغل  نتیجة  والهبوطات  الحفر  من 

تحت احجار الرصف وانهیار أجزاء کثیرة.

بهدف اعداد استراتیجیات ألعمال الحفاظ ملدینة صنعاء القدیمة تم 

مباني  لکل  الشامل  املسح  اعمال  من  الثانیة  املرحلة  تنفیذ 

أساسیة  بیانات  لتوفیر  األضرار  تقییم  الستکمال  سعیا  املدینة 

وتحدیث خطط إعادة التأهیل املحلیة بمدینة صنعاء القدیمة. فقد 

تم حصر 11,777 مبنی متوزعة ما بین (سکنیة – تجاریة - خدمیة).  

شارك في املسح 173 شخصا من کوادر الهیئة العامة للمحافظة 

علی املدن التاریخیة وهیئة االثار واملجلس املحلي ملدینة صنعاء 

التراث  حقل  في  العاملة  املدني  املجتمع  ومنظمات  القدیمة 

تنفیذ  تم  کما  التخرج.  حدیثي  الطالب  من  کبیر  وعدد  الثقافي 

ورشة تدریبیة في طرق ومناهج اإلسعافات األولیة ملعالم التراث

الثقافي في أوقات الطوارئ حیث تم تدریب 43 من کوادر هیئة مدینة صنعاء القدیمة

املدن التاریخیة واالثار والدفاع املدني واملجلس املحلي وجهات 

أخرى ذات عالقة.

مدینة زبیــــد التاریخیة

الحلول  وتحدید  التاریخیة  زبید  بمدینة  املخالفات  وتقییم  تم حصر 

املیداني  النزول  املشارکة  الفرق  نفذت  وقد  لها.  واملعالجات 

بحصر  خاصة  استمارة  باستخدام  الحصر  أعمال  في  للمشارکة 

حصر  املیداني  العمل  شمل  التاریخیة.  املدینة  في  املخالفات 

املخالفات والتشوهات املعماریة فیها وتحدید الحلول واملعالجات 

هو  ما  بحسب  الفوتوغرافي  التوثیق  بعمل  الفریق  وقام  لها. 

موجود في االستمارات وعملها في مجلدات خاصة لها وتم ادخال 

البیانات.

تدریبیة  ودورات  القدرات  وبناء  الحرفیین  لتدریب  ورشة  تجهیز  تم 

واملرتبطة  فیها  العمل  املقترح  املحلیة  االحتیاجات  لتغطیة 

تدیبیة  ورش   7 نفذت  وفیها  التاریخیة.  زبید  مدینة  علی  بالحفاظ 

النجارة  التقلیدي،  حرفة  البناء  تضمنت  مختلفة  تقلیدیة  لحرف 

وترمیم الزخارف الخشبیة وترمیم الزخارف الجداریة وصناعة الیاجور 

واعداد النورة و حرفة عمل القضاض. تم تدریب 212 شاب منها 104 

فتاة.

تم تحسین ورصف منطقة باب سهام وتجهیز وتحسین بیئة ساحة 

مسجد النور لتکون ساحة ملتقی علماء زبید عبر توفیر  7682 یوم 

الیاجور  ملحراق  االنشائیة  األعمال  وتمت  شخصا.   230 ل  عمل 

التقلیدي التابع لهیئة املدن التأریخیة لدعم مباني املدینة بإنتاج 

الیاجور التقلیدي بتوفیر 2,560 یوم عمل ل73 شخص.

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 - دیسمبر 2021)املنجز

3,985

5,786

7,113

3,105اإلناث

التراث الثقافي
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تمکن 53 عامال من االنتهاء من أعمال إنقاذ وترمین مبنی متحف 

االسقف  استبدال  خالل  من  تدهوره  وایقاف  التأریخیة  زبید  قلعة 

بالهبوط   املهددة  لألسقف  ومعالجات  التدعیمات  وعمل  التالفة 

تسقیف  بإتمام  عامال   249 قام  القدیم،  السوق  وفي  واالنهیار. 

منطقتین وترمیم 30 من أبواب دکاکینه ورصف أجزاء من شوارعه.

وبفضل توفیر 10,116 یوم عمل، انتهی 258 عامال من أنشطة انقاذ 

املدینة  في  املتضررة  املباني  من  املتبقي  العدد  وترمیم 

التأریخیة لیکتمل عدد املباني التي إنقاذها –املرحلة األولی- الی 

من  عدد  إنقاذ  أنشطة  في  شخص   84 تشغیل  تم  مبنی.   (40)

العناصر املعماریة املمیزة والزخارف في املدینة التاریخیة ملنع 

األجزاء املتضررة  انقاذ وترمیم  30 عامال من  انتهي  اندثارها. کما 

من سور مدینة زبید الغربي الذي تأثر نتیجة میاه األمطار. 

شبام  مدینة  في  املتضررة  املباني  من  عدد  انقاذ  إطار  في 

الداخلیة  والخشبیة  الحجریة  التدعیمات  أعمال  تمت  حضرموت، 

والخارجیة للجدران مع استبدال االسقف املهترئة وترمیم السطوح 

الخارجیة للحمایة من أضرار االمطار، وأعمال ترمیم الجدران الداخلیة 

الخشبیة  العناصر  ترمیم  مع  والنورة  الطین  باستخدام  والخارجیة 

أعمال  من   %100 العمل  فرق  أنجزت  وقد  والزخارف.  والنقوش 

التدخل في 28 مبنی املستهدفة بالترمیم، وتم ترحیل املباني 

الـ (12) املتبقیة الی املرحلة الثانیة من املشروع.

شبام  ملدینة  التحتیة  للبنیة  العاجل  االنقاذ  سیاق   وفي 

والرصف  واملیاه  الصحي  الصرف  أنشطة  استمرت  حضرموت، 

بإصالح وصیانة شبکة الصرف الصحي وتسویة االجزاء التي هبطت 

داخل القناة وإزالة الرصف املتضرر واعادته برصف حجري بإجمالي 

أعمال  من   %100 العمل  فریق  أنجز  وقد  متر2.   568 مساحة 

املشروع.

قناة  تنفیذ  استکمال  تم  املدینة،  رصف  استکمال  مکون  وفي   

املاء الخرسانیة واستکمال رصف مناطق مکون املیاه، مع الرصف 

وتم  الجامع.  مسجد  شارع  وکذلك  القدیم،  املدینة  سوق  قرب 

استکمال رصف الساحات خلف سور املدینة جنوبا وغربا. وتم رفع 

مستوى 40 من احواض املجاري والکهرباء واالتصاالت تماشیًا مع 

املنسوب التصمیمي للرصف.

الشمالي  شبام  مدینة  سور  في  عاجلة  ترمیم  اعمال  تمت 

الطینیة  التالبیس  تکسیة  إعادة  ثم  إزالة  خالل  من  والجنوبي 

املهترئة. القیام بعملیة الفلس لالجزاء املتضررة من السور عن 

طریق بناء اساس حجري باملونة الطینیة واستکمال بناء الجدران 

األمطار من علی  تصریف میاه  تأهیل قنوات  إعادة  املهترئة مع 

السور.

تم عقد دورة توثیق مباني مدینة شبام استهدفت 23 مهندسا 

اکتسبوا معارف في توثیق املباني وتدریبهم علی دراسة الحالة 

مدینة شبام حضرموت التاریخیة

للمبنی  املعماري  والرفع  األضرار  حیث  من  للمبنی  اإلنشائیة 

التاریخي، وهدفت الدورة لتأهیل کادر هندسي فني یمکن إشراکه 

في مشاریع تراث قادمة للصندوق.

تدعیم وحمایة  أعمال  85%  من  الصندوق من ما نسبته  انتهی 

اخشاب  ترکیب  جرى  حیث   ، السلطان،  قصر   - الوطني  املتحف 

السطح وعمل جزء من الطبقات العلویة فوق الخشب بعد عمل 

العوازل من الفلت والبیتومین. وبدأ الفریق بعمل الطبقة الخشنة 

من خلطة البومیس بعد فرش طبقة من الطین بحسب الطبقات 

األصلیة.

وصلت نسبة تنفیذ مشروع تحسین الساحات العامة في منطقة 

کریتر القدیمة- عدن الی 85%، حیث قام العمال الشباب باالنتهاء 

في  حجریة  درج  وعمل  لالرضیات  باالنترلوك  الرصف  عمل  من 

أعمال  بدأوا  بالحدیقة. کما  الخاص  السور  کابات  وترمیم  الساحات، 

بناء احواض للزهور وعمل شبکة للري مع صیانة الخزانات وترکیب 

الخضراء في املوقع  التشجیر للمسطحات  مضخات للماء واعمال 

وترکیب االضاءات الشمسیة مع عدد من املقاعد الجلوس العامة.

املنطقة  مباني  واجهات ومشربیات  ترمیم  أعمال  نسبة  وصلت 

وبیت  طرموم  بیت  في  تم  وقد    .%80 الی  کریتر   - التاریخیة 

الصحبي ترمیم النوافذ الخشبیة والبلکونات الخشبیة ومعالجة أو 

الزخارف  ترمیم  مع  بالورنیش،  ودهانها  املتضررة  استبدال 

والتکسیات باملواد التقلیدیة. کما تمت معالجة وترتیب التوصیالت 

الکهربائیة والتلفونات، وتمدیدات املیاه واملکیفات في الواجهات.  

وترمیم  الواجهة  في  االحجار  طالء  بازالة  الشباب  العاملون  وقام 

االبواب  معالجة  أعمال  انتهت  السیاق،  وفي  املتضررة.  االحجار 

اسفل  للمحالت  الحدیدیة  واألبواب  املنازل  ملدخل  الخشبیة 

باملدینة،  النمطیة  والنوافذ  لالبواب  مقاربة  بطریقة  املباني 

وکذلك معالجة اللوحات االعالنیة للمحالت اسفل املنازل حتی تبرز 

املکونات الزخرفیة للواجهات.

وصلت نسبة تجهیز ورشة لتطویر الحرف التقلیدیة بعدن الی %72 

حیث جرى ترمیم وتجهیز وتسلیم غرفتین في املتحف. مما عقد 

البومیس  بمادة  التعریف  حول  رکزت  تدریبیة  ورش   3 الصندوق 

الترمیم  وأعمال  التقلیدیة  النجارة  وأعمال  التقلیدیة  البناء  ومواد 

عدن  مدینة  في  للمنازل  التقلیدیة  باملواد  والتکسیات  للزخارف 

القدیمة.

مدینة عدن - کریتر التاریخیة 



نظرًا لألوضاع التي تعیشها بالدنا حالیًا، فقد تم التوسع في نطاق 

االستهداف لتشمل تجمعات النازحین واملناطق املتأثرة بالصراع 

بالسیول  املتأثرة  املناطق  بعض  استهداف  مؤخرًا  تم  وکذلك 

واألمطار الغزیرة.

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

أنشطة  البرنامج  هذا  إطار  في  الطرق.یندرُج  وقطاع  العمل 

ومشاریع قطاع النقد مقابل العمل وقطاع الطرق.

ت املوافقة خالل فترة التقریر علی 113 مشروعًا بکلفة تقدیریة  تمَّ

تقارُب 15 ملیون دوالر، ُیتوقع أْن یستفیَد منها استفادة مباشرة 

أکثر من 114 ألف شخص (50% من اإلناث)، وتتولَّد عنها ُفَرص عمل 

العدُد  یصُل  وبذلك،  عمل.  یوم  مالیین   1,003 حوالي  تبلغ  مؤقتة 

 1,711 إلی   2008 عام  منذ  القطاع  ملشاریع  التراُکمي  اإلجمالي 

أْن  ُیتوقع  تقریبًا،  دوالر  ملیون   289 تبلغ  تقدیریة  بکلفة  مشروعًا 

 %49 شخص  ملیون   2.1 حوالي  مباشرة  استفادة  منها  یستفید 

منهم إناث (من أکثر من 412 أسف أسرة)، وتتولد عنها أکثر من 

22.4 ملیون یوم عمل. من هذه املشاریع، تمَّ إنجاُز 1,512 مشروعًا 

بکلفة تعاقدیة 238 ملیون دوالر.

بکلفة  مشاریع  أربعة  علی  التقریر  فترة  خالل  املوافقة  ت  تمَّ

عمل  ُفَرص  عنها  تتولَّد  أْن  ُیتوقع  دوالر،  ألف   550 تقارُب  تقدیریة 

العدُد  یصُل  وبذلك،  عمل.  یوم  ألف   18 بحوالي  ر  تـُقـَدَّ مؤقتة 

بکلفة  1,067 مشروعًا  إلی  القطاع  التراُکمي ملشاریع  اإلجمالي 

تقدیریة تبلغ 224 ملیون دوالر تقریبًا، ُیتوقع أْن یستفید من الخدمة 

أکثر من 5.1 ملیون شخص (نصفهم تقریبًا من اإلناث)، وتتولد عنها 

 991 إنجاُز  أکثر من 10.1 ملیون یوم عمل. من هذه املشاریع، تمَّ 

مشروعًا بکلفة منصرفة تقارب 201.8 ملیون دوالر.

عقد البرنامج اجتماعات متعددة مع أعضاء املجتمع املحلي في 

املدیریات املستهدفة وقد حضر هذه االجتماعات 226 عضوًا بهدف 

التوعیة حول معاییر البرنامج والتنسیق املسبق من أجل تسهیل 

عقد  کما  املستهدفة.  املناطق  في  القائمة  املشاریع  تنفیذ 

الصندوق  فروع  أغلب  في  التعریفیة  الورش  من  عددًا  البرنامج 

 158 مستهدفًا  البرنامج  عمل  وآلیة  ومعاییر  مفاهیم  لتوضیح 

مشارکًا و34 مشارکة. کما نفذ البرنامج في جمیع فروع الصندوق 

دورات تدریبیة لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین 

وقد حضر  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة  الدراسات  حول 

التدریب 85 استشاریًا و15 استشاریة.

قطاع الطرق

أنشطة وفعالیات البرنامج 

التنسیق مع املجتمع املحلي

قطاع النقد مقابل العمل

العمالة غیر املاهرة  تحویل  العمل علی  رأس  التدریب علی  یرکز 

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

وغیرها،  االسمنتي  والتلبیس  بالحجارة،  والرصف  الحجر،  وقطع 

باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من بنائها. 

وخالل هذه الفترة، تم تدریب – أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج – 3,130 

عامًال و2,034 عاملة.

التدریب علی املهارات الحیاتیة یرکز علی بناء القدرات من حیث 

تم  الفترة  هذه  وخالل  اآلخرین،  وفهم  بالنفس  والثقة  التعایش 

تدریب 900 مستفیدًا و981 مستفیدة.

التدریب

بالتثقیف  توعویة خاصة  بالترکیز علی عقد جلسات  البرنامج  قام 

الوقایة  الوعي حول  الفروع لتحسین مستوى  الصحي في جمیع 

من وباء الکورونا والکولیرا واألمراض املنتشرة وأضرار القات والحد 

وإتباع  وکمامات  معقمات  وتوزیع  الخاطئة  السلوکیات  من 

وبما  األوبئة  انتشار  من  تحد  التي  االجتماعي  التباعد  تعلیمات 

فترة  خالل  تدرب  وقد  عاٍل،  ذات مستوى  صحیة  بیئة  لهم  یؤمن 

مشاریع  تنفیذ  أثناء  مستفیدة  و12,238  مستفیدًا   13,060 التقریر 

البرنامج.

التثقیف الصحي

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

السالمة املهنیة وآلیة تقدیم الشکاوى لـ 11,672مستفیدًا و8,034 

التي  باملخاطر  وتوعیتهم  املستهدفة  املشایع  في  مستفیدة 

یمکنها أن تهدد صحتهم وطرق الوقایة التي یجب أتباعها لتفادي 

السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  في  بما  املخاطر  هذه  مثل 

علی راس العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج.

التوعیة بالسالمة املهنیة وآلیة الشکاوى

صفحة 9 9

برنامج األشغال کثیفة العمالة
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تقنیة املعلومات واألنظمة البرمجیة اآللیة

الصندوق االجتماعي للتنمیة

VSLA مجموعات االدخار والتمویل الریفي
استهدف البرنامج 9 عزل جدیدة رافعا اجمالي العزل املستهدفة 

الی 23 عزلة في 5 محافظات. کما تم تأسیس 115 مجموعة ادخار 

خالل  وانضم   .350 عددها  اجمالي  لیکون  جدیدة  ریفیة  وتمویل 

الفترة 2722 عضوا وعضوة لیصل اجمالي عددهم 7970 عضوا %48 

منهم نساء. وبلغ اجمالي مدخرات املجموعات خالل فترة التقریر 

نحو 86 ملیون ریال ووصل عدد التمویالت املصدرة من املجموعات 

الی اعضاءها 455 تمویًال بقیمة زهاء 88 ملیون ریال ، لتصل عدد 

 1168 الی   البرنامج  تأسیس  منذ  تراکمیًا  املصدرة  التمویالت 

تمویًال 51% منها نسائیة، وبذلك تکون مبالغ التمویالت املصدرة 

تراکمیًا منذ تأسیس البرنامج 193 ملیون ریال وبمتوسط 164,887 

ریال للتمویل الواحد.

أعضاء  من  عضوا   2415 تدریب  تم  القدرات،  بناء  صعید  وعلی 

املجموعات في مجال مبادئ االدخار والتمویل الریفیة و575 عضوا 

املحاسبي  التسجیل  مجال  في  املجموعات  قیادات  في 

تدریب  الی  باالضافة  االدخار،  مجموعات  في  املالیة  للمعامالت 

1555 عضوا في املجاالت الفنیة کالثروة الحیوانیة وتربیة النحل و 

الیدویة  واالشغال  الشمسیة  والطاقة  الحدیثة  الزراعیة  التقنیات 

املعاوز  وحیاکة  والعطور  البخور  وصناعة  والکوافیر  والنقش 

والخیاطة بهدف رفع کفاءتهم في تنفیذ مشاریعهم.

(YLG) برنامج ضمان التمویالت
وصل عدد الضمانات التي أصدرها البرنامج  خالل النصف الثاني 655 

ضمانة تقارب قیمتها 1,816 ملیار ریال. وتراکمیًا وصلت الضمانات 

ضمانة   828 منها  ضمانة   3,593 إلی   2018 نوفمبر  منذ  املصدرة 

للنساء بقیمة 6.5 ملیار ریال. وفي السیاق، دعم البرنامج 336 
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تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(2016 - دیسمبر 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

286,154

179,766

8,740,134

201,030

2,823,927

133,857

766

1,062,149

24,959

3,829

8,972

257,197

79,945

57,455

382,611

6,993

العام  نصف  خالل  واألصغر  الصغیرة  املنشآت  تنمیة  وحدة  قامت 

الثاني بتقدیم الدعم واملنح إجمالیها  4.6 ملیار ریال لثمان جهات 

مالیة وغیر مالیة باإلضافة الی مجموعات االدخار والتمویل الریفي 

وتمویل   ،VOLIP فولیب  ملشروع  األصغر  التمویل  مکون  وتمویل 

قروض  لدعم محافظ  التمویالت  إجمالي  بلغ  کما  االعمال.  رائدات 

من  لتمکینها  وأصغر  صغیر  تمویل  وبرامج  مؤسسات  ثالث 

املدرة  األنشطة  ألصحاب  املالیة  خدماتها  تقدیم  في  االستمرار 

البرامج  قبل  من  املصدرة  التمویالت  عدد  وصل  وقد  للدخل. 

واملؤسسات والبنوك خالل النصف الثاني الی 21,851 تمویل بقیمة 

التمویل  محفظة  رصید  بلغ  کما  تقریبًا.  ریال  ملیار    28.5 بلغت 

ریال  ملیار   46.7 حوالي  والبنوك  واملؤسسات  للبرامج  النشطة 

وإجمالي عدد العمالء النشطین إلی حوالي 85,126 عمیل وعمیلة، 

نهایة  حتی  تراکمیًا  املصدرة  التمویالت  عدد  إجمالي  بلغ  کما 

املبالغ  إجمالي  بلغ  کما  تمویل    925,125 حوالي   2021 دیسمبر 

التراکمیة إلی 220 ملیار ریال تقریبًا.

البرمجیة اآللیة�استمرت الوحدة في  تقنیة املعلومات واألنظمة 

النظام  التمویالت،  محفظة  متابعة  لنظام  الفني  الدعم  تقدیم 

مع  اإلئتماني  االستعالم   موقع  البشریة،  املوارد  نظام  املالي، 

تفعیل تطبیق املنتج الزراعي لبرنامجي حضرموت واالتحاد ونظام 

آلیة  إلی ذلك تم تطویر  آزال وحضرموت. عالوة  لبرنامجي  األصول 

 Call) الهاتفي  واالتصال  املوبایل  طریق  عن  املیدانیة  املصادقات 

مع  البیانات  وخزن  السیرفرات  منظومة  ترکیب  تم  کما   ،(Center

الوطنیة  املؤسسة  من  لکل   GIZ من  املقدمة  املساعدة 

وملؤسسة نماء وبرامج اإلتحاد وبرنامج آزال وبرنامج حضرموت.



التدقیق واملراجعة الداخلیة

مشروع  في  األصغر  التمویل  مکون  من  ومستفیدة  مستفیدا 

لـمحو األمیة املهنیة والقرائیة ( VOLIP ) الذین علی تمویالت من 

برامج ومؤسسات التمویل األصغر خالل النصف الثاني بمحافظات 

 %80 النساء  بلغت نسبة  والحدیدة وصنعاء حیث  حضرموت ولحج 

من إجمالي املستفیدین بإجمالي مبلغ نحو 263 ملیون ریال.

نفذ القطاع خالل فترة التقریر مهاما في املراجعة املالیة واإلداریة 

واملکتبیة علی أنشطة شبکة الیمن للتمویل األصغر، ومشروع 

شملت  األصغر  للتمویل  نماء  ومؤسسة  لها،  التابع  املتضررین 

اإلدارة العامة ومناطق تعز وصنعاء والحدیدة، وبرامج آزال للتمویل 

األصغر اإلسالمي واإلتحاد للتمویل األصغر، وضمان التمویالت وعدد 

من فروع املؤسسة الوطنیة وبرنامج آزال في محافظة الحدیدة. 

کما تم  تنفیذ مصادقات میدانیة علی عینة واسعة من عمالء 

برنامجي حضرموت واإلتحاد للتمویل األصغر في فروعهما بمنطقة 

للمصادقات  اآللي  النظام  بتطبیق  واملهرة  الساحل  حضرموت 

املیدانیة. کما تم تنفیذ عدد کبیر من املصادقات والتحقق من 

صحة وسالمة البیانات ألکثر من 17,000 عمیل من مختلف برامج 

 Call Center ومؤسسات التمویل األصغر عبر نظام مرکز اإلتصال اآللي

الفنیة  واالستشارات  الدعم  خدمات  وتقدیم  للصندوق،  التابع 

البناء  جوانب  في  واألصغر  الصغیر  للتمویل  ثمار  ملؤسسة 

املؤسسي.

مشروع دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 
(2

 121 0منهم  ُمستفیدًا   438 تعویض  الثاني  النصف  خالل  تم 

 50 إسقاط  تم  کما  ریال،  ملیون   120 إجمالي  بمبلغ  ُمستفیدة 

ملیون ریال من املدیونیات عن املتضررین لیصل العدد التراکمي 

للمستفیدین الذین تم تعویضهم  منذ بدء نشاط املشروع عام 

2017  إلی 6,275، منهم 43% نساء، بإجمالي مبلغ 1.7 ملیار ریال، 

املدیونیات  من  إسقاطه  تم  ریال  ملیون   581.4 مبلغ  وبإجمالي 

علی املتضررین.

اللقاء السنوي الثاني لشرکاء الصندوق اإلجتماعي 
للتنمیة

تحت شعار (نحو التطویر الفعال لعملیات التمویل الصغیر واألصغر) 

دشن الصندوق اإلجتماعي للتنمیة بصنعاء فعالیة اللقاء الدوري 

کافة  من  ومشارکة  مشارکا   30 فیه  اجتمع   2021 للعام  الثاني 

من  عددا  الفعالیة  عرضت  وقد  واألصغر.  الصغیر  التمویل  جهات 

ومنها  واألصغر  الصغیر  التمویل  قطاع  تنمیة  بشأن  املواضیع 

أکادیمیة التمویل األصغر واألفاق املستقبلیة لها، مبادئ حمایة 

العمالء واألثر االجتماعي للتمویالت، االستعالم االئتماني للعمالء 

نظام  تعزیز  الداخلیة في  املراجعة  دور   ، التمویل  منح  إجراءات   ،

اإلذخار  مجموعات  الداخلیة،  والرقابة  املخاطر  وإدارة  الحوکمة 

والتمویل الریفي، عروض مؤشرات أداء الجهات للنصف األول 2021 

مقارنة بما هو مخطط. وفي ختام فعالیة اللقاء خرج املشارکون 

بعدة توصیات هامة تهدف إلی تطویر الصناعة.

خالل النصف الثاني لعام 2021، قدمت الشبکة ملختلف العاملین 

شملت  التدریبیة  الدورات  من  عددًا  األصغر  التمویل  جهات  في 

التالي:

1. تدشین االختبار الخاص بـ (دبلوم التمویل األصغر)  الذي یقدم 

وخارج  داخل  األصغر  التمویل  للعاملین في مجال صناعة  مجانًا 

الیمن عبر املنصة اإللیکترونیة ألکادیمیة التمویل األصغر، حیث 

وصل عدد املقاعد التدریبیة املقدمة عن بعد 2432. وقد قدمت 

التدریبیة  االحتیاجات  أهم  غطت  تدریبیا  برنامجا   14 االکادیمیة 

لجمهورها.

مسئولي  من  متدربا   17 لعدد  االئتمانیة  الجدوى  دراسة   .2

التمویل وضباط العملیات ومدراء الفروع العاملین.

3. التمویل اإلسالمي استهدفت 21 مشارکًا. وأقامت الشبکة 

دورة في تحلیل البیانات باستخدام تطبیق باور بي آي، لعدد 15 

مشارکا استهدفت محللي البیانات ومختصي نظم املعلومات 

ومحللي و مطوري األعمال.

4. املوارد البشریة في التمویل األصغر لعدد 9 متدربین.

5. مکافحة التزویر شارك فیها 16 مشارکًا وهي األولی في هذا 

التزویر  کشف  مهارات  املشارکین  إکساب  علی  حرصا  املجال 

في املحررات والسندات والوثائق الثبوتیة.

 19 6. تطویر املنتج املالي وفق منهجیة سیجاب واستهدف 

منتجات  وتطویر  السوق  وبحث  دراسة  کیفیة  حول  مشارکًا 

جدیدة في مؤسساتهم، وطرق تحلیل أداء املنتجات الحالیة.

معرفة  في  مشارکین   10 واستهدفت  املتأخرات،  إدارة   .7

التأخر والتعثر، تصنیف  أنواعها ومفهومي  التمویلیة،  املحفظة 

املتأخرات، طرق االکتشاف املبکر للمتأخرات، وسائل الحد من 

املتأخرات واإلجراءات القبلیة لتفادي املتأخرات، وسائل متابعة 

املتأخرات، تحلیل املتأخرات واعداد خطة تحصیلها.

اکتسبوا  مشارکا   12 فیها  شارك  اإلستراتیجي،  التخطیط   .8

الخارجیة  العوامل  تحلیل  املعلومات،  وجمع  التخطیط  مهارات 

القوة  نقاط  تثبیت  العاملیة،  القواعد  وفق  باملنظمة  الخاصة 

والضعف والفرص والتحدیات.، تحدید استراتیجیات العمل، صیاغة 

األهداف االستراتیجیة، صیاغة الرؤیة االستراتیجیة، صیاغة التقریر 

النهائي للخطة االستراتیجیة، التوقعات املالیة.

الذکي،  اللوح   باستخدام  االئتمانیة  الجدوى  دراسة   .9

واستهدفت 11 من اخصائیي التمویل، وتضمنت تطبیق طلبات 

القروض الرقمیة، تفعیل حسابات املستخدمین وربط التطبیق 

الجدوى  دراسات  بیانات  التطبیق،  واجهات  شرح  السیرفر،  عبر 

الزراعیة واالستثماریة.

شبکة الیمن للتمویل األصغر
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10. الحوکمة في مجالس إدارة التمویل األصغر، شارك فیها 12 

مبادئ  االحترافیة،  الحوکمة  مفاهیم  علی  تدربوا  مشارکًا 

خطة  تطویر  تحسینها،  آلیات  تطبیقها،  ومتطلبات  وإرشاداتها 

تحسین الحوکمة.

11. التأمین األصغر، شارك فیها 13 متدربًا حول مفهوم التأمین، 

والعمالء،  األصغر  التمویل  ملؤسسات  األصغر  التأمین  أهمیة 

نجاح  عوامل  التأمین،  منتجات  أنواع  األصغر،  التأمین  نماذج 

منتجاته.

م
المدخرونعدد نساء(%)

المحفظة النشطة
اإلدخارالتمویالت

قیمة(ملیون)

المحفظة التراکمیة

عدد

محفظة
التمویالت

في
خطر(%)

الجهة
قیمة(ملیون)

البرامج والمؤسسات

00234,45127,518.88برامج تمویل أخرى1

11,6193,127.6812,119المؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر2 2538163,06523,127.04

7,0683,067.23130مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر3 235103,83518,243.95

6,3871,848.165,748برنامج حضرموت للتمویل األصغر4 271144,7149,545.39

3,7692,295.712,758برنامج آزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي5 32862,40013,532.25

2,9491,227.98برنامج االتحاد للتمویل األصغر6 531755,3835,554.35

1,55264.141,672جرامین یمن7 10002,255130.39

67.68مؤسسة ثمار للتمویل الصغیر و األصغر8 17067.68

22,427 11,638.58 33,350666,10997,659.93 اإلجمالي

البنوك

35,2304,226.65216,336بنك األمل للتمویل األصغر1 3149155,51619,014.64

10,33719,695.611,722,310بنك الکریمي للتمویل االصغر االسالمي2 12351,96868,927.66

5,4474,916.570التضامن للتمویل الصغیر واالصغر3 23250,49322,515.14

6686,014.840بنك الیمن والکویت4 7092812,346.92

93173.990مصرف الیمن والبحرین الشامل5 18094194.12

1,938,646 35,027.66 51,775258,999122,998.48 اإلجمالي

1,961,073925,108 46,666.24 85,125220,658.41 اإلجمالي العام



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

خالل النصف الثاني 2021 (حسب القطاع)

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

القطاع
 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التحویالت النقدیة غیر املشروطة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

21

1

1

9

56

7

20

30

1

27

3

45

130

6,350,472

56,353,830

234,000

795,610

6,885,080

328,753

9,476,318

3,995,680

71,765

11,775,827

142,708

8,478,250

17,599,872

71,551

1,500,000

762

950

804,844

2,193

73,156

113,396

0

10,746

189

145,526

134,026

50%

40%

80%

26%

40%

52%

62%

54%

0%

51%

29%

50%

50%

144,941

3,890

258

1,594

43,493

7,209

28,949

174,295

10

5,321

1,348

251,540

770,509

13

351122,488,1652,857,3391,433,357اإلجمالي 42%

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

21

11

6

10

11

9

21

11

10

5

22

21

26

22

16

12

12

9

7

17

23

11

38

3,192,937

1,324,478

587,671

2,051,854

1,548,578

1,343,509

3,719,443

1,568,779

1,159,878

479,510

3,766,435

1,825,515

3,367,088

3,202,799

1,919,777

1,067,372

1,770,124

1,651,008

2,175,514

3,195,116

9,564,666

3,853,000

68,153,114

3%

1%

0%

2%

1%

1%

3%

1%

1%

0%

3%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

2%

3%

8%

3%

56%

%351122,488,165100.0اإلجمالي
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الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
2016 و حتی 2021  (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

198

109

41

93

107

58

248

73

90

51

258

337

140

180

85

159

146

102

98

152

177

62

188

38,135,343

16,257,732

3,950,483

19,925,172

16,586,388

7,857,733

73,815,211

14,996,878

12,717,250

4,963,655

52,107,665

39,247,632

15,846,171

29,185,546

10,845,559

16,672,389

22,050,845

12,490,992

16,133,927

22,211,410

38,171,803

11,729,139

173,429,070

38,129,843

16,257,732

3,950,483

19,541,961

16,586,388

7,857,733

73,798,311

14,996,878

12,715,850

4,963,655

51,850,095

39,094,632

15,846,171

29,185,546

10,845,559

16,549,764

22,050,845

12,490,992

16,133,927

22,127,409

38,171,803

11,039,556

173,429,070

33,944,245

14,222,523

3,295,633

16,360,801

11,571,853

6,628,074

67,702,264

12,562,533

11,027,414

4,300,568

46,756,002

35,766,664

12,250,232

26,732,068

9,016,516

14,465,440

20,384,846

10,384,967

12,691,738

19,194,673

33,820,436

7,394,449

110,235,069

3,152669,327,995667,614,205540,709,008

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

161

44

105

390

119

282

242

240

58

100

59

696

845

30

23,027,262

1,908,393

5,044,258

53,614,669

16,462,086

37,481,952

117,678,961

41,795,662

3,591,950

53,986,292

7,192,193

83,785,085

118,778,979

33,108,262

3,371597,456,002

عدد املشاریع تحت التنفیذ واملنجزة والتکلفة 
التقدیریة ومساهمة الصندوق التقدیریة والتعاقدیة

للفترة من 2016 و حتی 2021  (حسب املحافظة)

14

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 2016 و حتی 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

172

4

3

51

383

119

249

217

238

40

123

85

621

833

14

28,515,474

61,641,106

385,000

4,089,109

54,729,711

23,031,524

34,059,470

122,963,696

36,427,588

2,044,080

66,698,566

8,930,380

79,545,831

113,420,860

32,845,602

27,626,321

61,641,106

385,000

4,089,109

54,729,711

22,743,524

34,059,470

122,457,485

36,427,588

2,044,080

66,698,566

8,930,380

79,515,406

113,420,859

32,845,602

20,562,282

3,576,712

170,408

2,714,103

38,287,945

21,557,861

32,437,034

117,986,016

33,310,498

1,820,564

64,707,889

8,266,809

63,581,061

99,313,292

32,416,532

482,695

1,503,490

6,237

10,675

1,071,772

1,033,547

246,420

1,781,967

777,148

987

118,363

40,584

1,159,672

892,796

27,171

50%

40%

56%

46%

42%

50%

45%

63%

51%

46%

45%

49%

50%

50%

39%

16,280

 -

200

3,470

78,403

349,416

11,985

957,625

1,489

450

364,366

64,439

3,353

177,994

59,016

16,392

 -

 -

3,468

88,498

363,895

6,461

4,233,830

1,549

415

302,568

39,017

3,873

187,197

412,326

3,152669,327,995667,614,205540,709,0089,153,52450%

1,266,865

29,640

2,953

56,144

2,647,584

449,181

1,753,160

3,204,318

1,471,526

21,555

349,729

413,146

4,771,460

7,842,229

749,990

25,029,480

 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

مراحیض آمنة تبدأ حیاة جدیدة لبتول 

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

أکبر  إلحدى  مناسب  بحل  قام  والحمام  الحرج  مرحلة  مشکلتنا  دخلت  فقد  املناسب.  وقتکم  في  وصلتم  أنکم  لله  "الحمد 

مشاکلي." هکذا رحبت الحاجة نجاة بفریق الصندوق االجتماعي القادم لتحسین وبناء 65 حمامًا تقلیدیًا آمنًا ملجتمع بین األمیر 

بمدیریة مناخة محافظة صنعاء، التي تتمیز بوفرة میاه الغیول الجاریة نحو الوادي أسفل القریة.  

تستمر نجاة (62 عامًا) في شرح شکواها ""نحن أسرة صغیرة من زوج مسن وولدي الشاب حسین وابنتي املعاقة بتول (16عامًا). 

بسبب ضمور إحدى یدي وإحدى رجلي بتول، ظلت هذه األم املسنة طوال عمرها تحمل إبنتها علی ظهرها وتتولی کل تفاصیل 

نظافتها الشخصیة الخاصة في الحمام القدیم بصعوبة. تفاقمت املشکلة الیوم، حیث کبرت بتول وثقل وزنها ووصلت سن النضج 

وأصبحت في أشد الحاجة للخصوصیة والشعور بالثقة والکرامة وأدنی مستویات مرضیة للقدرة واالستقاللیة، مع إنهاء شعورها 

املالزم لها بالدونیة أمام أقرانها وبأنها عبء یزداد ثقال علی أسرتها. تزامن کل ذلك مع تقدم سن األم وضعفها وفقدان حمامهم 

القدیم لکل ما یمکن أن یسهل مهمة األم واالبنة!

تحقق املراحیض في حاالت کثیرة نتائج واضحة في مجاالت التعلیم والتغذیة والدخل والبیئة إنصافًا في النوع االجتماعي، فهي 

توفر الکرامة للمرأة والفتاة بشکل مذهل أثناء الحیض والحمل. لم تنس بتول حتی الیوم تسبب إعاقتها في حرمانها من التعلیم 

بسبب بعد املدرسة وعدم قدرة کرسیها علی التحرك علی الطریق الصخریة الوعرة. لکن في املقابل، وبحسب أمها، بدأت تشعر 

بأن خدمة فریق الصندوق االجتماعي بمرحاض مناسب یمنحها فصال جدیدًا ویساهم في تغییر شخصیتها وتقدیر ذاتها وقدراتها 

في القادم من حیاتها. فقد تم تحسین تصمیم وتأهیل الحمام لهذا األسرة وتزویده بشکل استثنائي اعتبارًا لحالة بتول بتجهیزات 

کافیة أعانتها علی استخدام کافة مکوناته لکل احتیاجاتها بما فیها االستحمام بشکل مستقل ودون الحاجة ملساعدة من أمها 

املسنة.

تضیف نجاة "منذ االنتهاء من تحسین وتجهیز الحمام، صارت االبتسامة مرافقة لها أکثر من أي وقت مضی. اآلن باتت تستأذن مني 

أن تقضي وقتا أطول فیه حیث تستمتع مقارنًة بالحمام البدائي السابق مثل البالط وأنظمة دفع املاء دون عناء وانعدام الروائح 

والخروج دون أن یلمس ثوبها املاء املخلوط بتراب األرضیة."


