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 مقدمة 
 

الوضعُلىُعُالضوءُ ُالتقريرُ ُفصليًا.ُويسلطُ ُهُالصندوقُوالذيُيصدُرُ،منُالتقاريرُالدوريةُدُ عُ الموقفُيُ ُتقريرُ 
ُ ُفترة ُالجغرافيُوالقطاعيُخالل ُُإعدادالتنفيذيُللمشاريعُوتوزيعها ُيليالموقفُالتمُوُإلىُباإلضافةالتقرير

ُ للصندوق.
 منُخاللُالمؤشراتُالمتفقُعليها.ُُاألهدافمدىُالتقدمُفيُتحقيقُويشتملُالتقريرُأيضاًُعلىُملخصُيوضحُ

ُ ُوسيتم ُالمخصصاتُبشكلُتفصيليُلمشروعُاالستجابة الممولُمنُالبنكُالدوليُعبرُالتطرقُالىُتوزيع
ُبمراحلهُالمختلفةُطبقًاُللمؤشراتُالرئيسيةُسابقةُالذكر.البرنامجُاالنمائيُلالممُالمتحدةُ

 133ُإلىتقديريةُتصلُوبتكلفةُُ،ا  مشروع 596ُسبتمبروقدُبلغُعددُالمشاريعُتحتُالتنفيذُفيُنهايةُشهرُ
ُتمُُ%69ونسبةُالصرفُبلغتُقرابةُُ،مليون دوالر 101وتمُالتعاقدُبمبلغُُ،دوالر مليون منُإجماليُما

 .تمويلعلىُالفروعُوالمحافظاتُوالقطاعاتُالرئيسيةُوالممولُواتفاقياتُالُالمشاريعُتتوزعحيثُُ...التعاقدُبه
يُكماُيشيرُالجزءُاألخيرُمنُالتقريرُإلىُتطوراتُتمويلُالصندوقُالنافذةُحتىُنهايةُكلُفصلُسنويُويحتُوُ

ُقىُلدىُالممولين.وماُتمُاستالمهُمنُهذهُالمصادرُوماُتبُاإلجماليةعلىُعددُاالتفاقياتُوقيمتهاُ

مشاريعُوأخيرًاُيتمُادراجُجميعُالُنُوالمستفيديرويهاُُأكثرُأوالتقريرُبسردُقصصُإنسانيةُبعددُقصةُُمختتُ ويُ 
ُ.لُآخرُشهرُمنُالربعالعاملةُخال

ُُ
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 االجتماعي الصندوق عن مقدمة
قطاعًا12ُُفيُُاليومُيستثمرُتمويالتهُاالجتماعيُالصندوقُ ،ُأصبح1997ُعامُُهعامًاُمنُتأسيس24ُبعدُ

رئيسيًاُيستجيبُمنُخاللهاُلتوفيرُالحمايةُللتخفيفُمنُآثارُالصراعُوالصدماتُعلىُحياةُأشدُالمجتمعاتُ
ُوتضرراًُ بتدخالتُتجمعُبينُالعملُاالنسانيُوالتنمويُبهدفُمواجهةُالظروفُالحاليةُوخلقُمنافعُُضعفًا
ُ–2018ُئةُالثانيةُالتيُأطلقهاُلألعوامُُراالستجابةُالطا.ُوينفذُالصندوقُحاليًاُخطةُثراًُأطولُأللمستهدفينُ

ُوبرنامجُاألمانُاالجتماعيُالتنميةُالمجتمعيةُوالمحليةبرنامجُرئيسية:ُالُهمنُخاللُبرامجُ مُالتيُتتم2020ُ
ُ.تنميةُالمنشآتُالصغيرةُواألصغربرنامجُُو

يجادُفرصُلسبلُالعيشُوالوصولُئةُالىُتلبيةُاالحتياجاتُاألكثرُإلحاحاًُُروتهدفُخطةُاالستجابةُالطا لىُاوا 
لُالخدماتُاألساسيةُفيُالتعليمُوالصحةُوالمياهُباإلضافةُالىُاستمرارُعملُبرامجُالتمويلُاألصغرُمنُأج

باألزمةدمةُخ وخصوصًاُُ،أصحابُاألعمالُالصغيرةُواألصغر.ُوتستهدفُالخطةُشرائحُالمجتمعُاألكثرُتأثراًُ
ُرُتضررًاُمنُآثارُالصراعُالقائم.ُالنازحينُوالفئاتُالضعيفةُواألكث

هُالسابقةُكانُلآللياتُالفنيةُواألساليبُاإلداريةُالكفؤةُالتيُاستخدمهاُالصندوقُاالجتماعيُخاللُفترةُعملياتُو
خاللُُباإلضافةُالىُاالستقالليةُالماليةُواإلداريةُللصندوق،ُالفضلُاألكبرُلفعاليةُمشاريعهُواستمرارُعمله

قُفيُقدُأظهرتُاألدلةُالتيُكشفتُعنهاُالتقييماتُالمستقلةُنجاحُالصندُوفُالتمويلية.ُُوأسوأُاألوقاتُوالظرُو
امُقُدقةُاالستهدافُوجودةُاإلنجازُوفعاليةُاألثرُفيُتخفيفُالفقرُوبناءُصمودُالمجتمعاتُالضعيفةُأميحقت

مجموعةُمنُالممولينُبذلكُأكبرُالصندوقُليكتسبُ،ُتمويالتالالصدماتُواألزماتُكبرهانُعلىُفعاليةُأثرُ
 حوله.

  ُملخَـّصُ 
 

فيُإحرازُتقدمُكبيرُفيُتنفيذُأنشطةُعددُمنُالبرامج،2021ُُمنُعامُُالثالثخاللُالربعُاستمرُالصندوقُ
الذيُُواالستجابةُالطارئةُالممولُمنُالبنكُالدوليُعبرُالبرنامجُاإلنمائيُلألممُالمتحدة،ُمنُأبرزهاُمشروعُ

تخطىُُيهدفُإلىُمساعدةُاألسرُوالفئاتُاالجتماعيةُاألكثرُتأثرًاُباألزمةُاإلنسانيةُالكبيرةُفيُاليمن،ُحيث
ُهذهُالمنحة.ُمؤشراتُبعض فيطُلهُطُ %ُمماُخُ 100%،ُكماُتحققُماُنسبته90ُمستوىُالتنفيذُبشكلُعامُ

يقاربُ تحقيقُمُا تُم المنحُة والخدماتُاالجتماعية،ُمليون8.91ُُفمنُهذُه مقابلُالعمُل فيُبرنامجُالنقُد عمُل يوُم
ُُألفُعاملُمنُمختلفُمحافظاتُالجمهورية.291ُشاركُفيهاُأكثرُمنُ

 

                                                           
 مليون يوم عمل  8.96يوم عمل والصحيح  12.8بالتقرير السابق حيث ذكر انه تم تحقيق حصل خطأ  1
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مصادرُتمويلُتشملُُويعملُالصندوقُحالياًُ مشاريعُممولةُمنُعدُة مانيةُوالحكومةُاأللُالدوليالبنكُعلىُتنفيُذ
دارة ...ُحيثُديةوالحكومةُالهولنالبنكُاإلسالميُوالصندوقُالعربيُُ،ُباإلضافةُإلىالبريطانيةُالدوليةالتنميةُُوا 
ُ.علىُجميعُالفروعُوالمحافظاتُموزعةُاًُمشروع596ُُهذهُالمشاريعُعددُيبلغ

ة،ُبأهدافُوشروطُالتمويالتُالمختلفُهوالتزامإنُاستمرارُالصندوقُفيُالعملُالمستقل،ُوبمعاييرُموضوعية،ُ
وتحقيقُإنجازاتُمؤكدةُومتحققُمنها...ُقدُعززُثقةُالمانحينُوالمستفيدينُعلىُالسواء،ُمماُيشجعُعلىُ

قارباتُالقولُبالقدرةُعلىُاستيعابُالمزيدُمنُالمصادرُالتمويليةُلتحسينُاألوضاعُالمعيشيةُبالغةُالسوء،ُوبم
ُالقدرةُالمؤسسيةُواإلدارية،ُوقدرةتنمويةُذاتُأثرُأطولُ الوصول،ُُأمدًا،ُوفيُإطارُماُيتوفرُمنُموارد.ُوتلعب 

ُلةوالذيُتراكمُعبرُفتراتُطوي––ومثابرةُالعاملينُفيُالصندوق،ُورصيدُالمصداقيةُلدىُالمجتمعاتُالمحتاجة
ُ ُ.مختلفُالبرامجُالحيويةدورًاُحاسمًاُفيُالنجاحُالمحقق،ُوتمثلُأساسًاُمتينًاُالستمرارُوتوسيعُتلعب 
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 وتوزيع المخصصات االستهدافأواًل: 

الصندوقُاالجتماعيُللتنميةُعلىُاتباعُسياسةُاالستهدافُفيُتوزيعُالمخصصاتُعلىُالمحافظاتُوفقاُُيحرص
اعاتُالفقيرةُتتمثلُفيُالحدُمنُالبطالةُوالفقرُوتمكينُاألسرُواألفرادُوالجمُالحاليةُوالتيالمرحلةُُأهدافلبياناتُومؤشراتُتحققُ

ُيحققُلهمُمواجهةُالظروفُالت ُوتحسينُمستوىُالمعيشةوالمتدنيةُالدخلُمنُالعملُواإلنتاجُبما نُواالستفادةُمُيُيعيشونها
 الخدماتُاألساسيةُالمتحققة.

يُاليمنُالعاملةُفُاإلنسانيةالبياناتُالمتاحةُالتيُيتمُجمعهاُمنُالمنظماتُيستفيدُمنُُأنوفيُالظروفُالراهنةُيحاولُالصندوقُ
ُبماُيحققُأفضلُاآللياتُالستهدافُالفقراءُوالمجتمعاتُالتيُتعانيُمنُاألزماتُالمتفاقمةُالتيُتتمثلُفيُظوا هرُوتطويعها

ُبشكلُمباشر ُالناسُوحياتهم ُتؤثرُعلىُمعيشة ُُ.أساسية ُالصنُ،اإلطاروفيُهذا ُاالستهدافُوفقًاُأعتمد دوقُعلىُمنهجية
ُوهي:ُ،التيُتعكسُحدةُاألزماتُالتيُيعانيُمنهاُالناسُفيُالبالدُوُأدناهللمؤشراتُالرئيسيةُالثالثةُالموضحةُ

والمديريات،ُُالذيُفاقمُأزمةُالسكانُفيُاليمنُفيُكلُالمحافظاتُ(األمن الغذائي )مؤشرات الفقر الغذائي انعدام مؤشرات -1
ُوهوُمؤشرُمستخلصُمنُالتصنيفُالمرحليُالمتكاملُلألمنُالغذائيُلتحليلُاألمنُالغذائيُالحادُخاللُالفترةُديسمبر

والزراعةُفيُوالذيُشاركُفيُإعدادهُالعديدُمنُالمنظماتُالدوليةُوعلىُراسهاُمنظمةُاألغذيةُُ.2019ينايرُُ-2018ُ
 اليمنُ)الفاو(ُوالسكرتاريةُالفنيةُلألمنُالغذائيُفيُاليمن.

ُوهي:يقومُهذاُالتحليلُعلىُتصنيفُوقوعُالسكانُفيُخمسةُمستوياتُمنُانعدامُاألمنُالغذائيُ

 ُُاألمنُالغذائيُانعدامالمرحلةُاألولىُتمثلُ)الحدُاألدنى(ُمن
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالثانيةُتمثلُالشدةُوالتوترُفي
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالثالثةُتمثلُمرحلةُدخولُالسكانُفيُأزمة
 ُُاألمنُالغذائي.ُانعدامالمرحلةُالرابعةُتمثلُمرحلةُالطوارئُفيُأزمة
 ُُاألمنُالغذائيُوتعرضُالناسُللموت.ُوانعدامالمرحلةُالخامسةُتمثلُمرحلةُالمجاعة

ثةُفأعلى(ُنستنتجُأكثرُالسكانُالواقعينُوالمتأثرينُبانعدامُاألمنُالغذائيُ)المرحلةُالثالُوبتقديرُحجمُالسكانُفيُكلُمرحلة
ومنُثمُنستخلصُمؤشريُحدةُوحجمُانعدامُاألمنُالغذائيُفيُكلُمحافظةُوكلُمديرية،ُوقدُبلغُعددُالسكانُالمتأثرينُ

%ُمنُإجمالي67ُمُيشكلونُحوالي2019ُيةُعامُوبدا2018ُمليونُنسمةُمعُنهايةُعام20.2ُُبانعدامُاألمنُالغذائيُحواليُ
ُ.السكان.ُويتوزعونُعلىُكلُالمحافظاتُوالمديريات

 2019االحتياجات اإلنسانية في اليمن   -2

االحتياجُللتعليمُواالحتياجُللغذاءُوالزراعةُوالصحةُُمؤشراتُمثلهُامؤشراتُشدةُاحتياجُالناسُللخدماتُاألساسيةُأوُبعض
تقريرُسنويُتستعرضُفيهُآخرُُبإصدارفيُاليمنُُتقومُمنظمةُأوتشاُوالحتياجات.ُوالمياهُوالمسكنُوالمأوىُوغيرهاُمنُا
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لىُمساعدةُدرُعددُالسكانُالذينُيحتاجونُإقُ 2018ُالمستجداتُفيماُيتعلقُباالحتياجاتُاألساسيةُللسكانُوفيُنهايةُعامُ
 .%ُمنُإجماليُسكانُالجمهورية80مليونُنسمةُيشكلونُحوالي24.1ُُمُبحوالي2019ُخاللُعامُ

ويقومُالصندوقُبتحويلهاُإلىُمؤشراتُتعكسُحدةُووزنُُ،وقدُتمُنشرُهذهُالبياناتُعلىُمستوىُالمحافظاتُوالمديريات
اجُمؤشرُأزمةُاالحتياجُكمتوسطُلهذهُالمؤشراتُ)حجم(ُكلُاحتياجُفيُإطارُكلُمحافظةُومديرياتهاُومنُثمُيتمُاستنت

ُ ُالبياناتُوتبويبها ُتلك ُمنُخالل ُمديرية ُوكل ُمحافظة ُمنُُبماُوترتيبهالكل ُفيُكل ُاألزمة ُوحدة يعكسُمقياسُحجم
ُالمحافظاتُوالمديريات.

 الحربالنزوح من والى المناطق التي تعاني كثيرا  جراء  -3

أكثرُمنُُأسوأُأزمةُإنسانيةُحولُالعالم،ُحيثُيحتاجتعانيُالُتزالُاليمنُالمتحدةُفوفقًاُلبياناتُالمفوضيةُالساميةُلألممُ
مليونًا14ُُمليونُشخصُمنهمُانعدامُاألمنُالغذائيُويحتاج20ُُ%ُمنُالسكانُإلىُشكلُمنُأشكالُالمساعدة،ُويواجه80ُ

ُإلىُتدخلُإنسانيُعاجل.

ُ،ُوأن2019ماليينُشخصُبحلولُنهايةُعام4ُُوصلُإلىُحواليُُمنُالم قّدرُأنُيكونُعددُالنازحينُداخليًاُفيُاليمنُقد
فيتمُُوبناءًاُعلىُتلكُالمؤشراتُمليونُشخصُمنُالنازحينُداخليًاُإلىُمناطقهمُاألصليةُفيُجميعُأنحاءُالبالد.1.2ُيعودُ

عطائهمُأولويةُللعملُوالحصولُعلىُفرصُعملُفيُمشاريعُالصندوقُللتخفيفُمنُآثا رُاألزمةُاستهدافُالنازحينُوا 
ُاإلنسانيةُ.

 التغذية بين االطفال واالمهات  وءس انتشار لمواجهة موجهة مشاريع -4

21ُفيُُاألطفالالتغذيةُبينُُسوءمؤشراتُُفيهاُترتفعالمناطقُالتيُُإلىُُإضافيةتمُتوجيهُمخصصاتُُ،ذلكُإلىُباإلضافة
ب(ُوالضالعُوذمارُولحجُوتعزُالحديدة)محافظاتُُستُفيمديريةُ تمُالدخولُفيُستُمديريات2020ُُوفيُالعامُُ،وا 

فيُكلُمنُُاتمديريُعشرُجديدةُ،ُخمسُمنهاُفيُالحديدةُباالضافةُالىُمديريةُفيُحجة،ُوجاريُالعملُعلىُاستهدافُ
ُلحج،ُحضرموت،ُتعز،ُالضالع،ُابين،ُالمحويت،ُالبيضاء،ُابمحافظاتُ

مثلُتمويلُالبنكُالدوليُلتعزيزُنشاطُصغارُُمحدودةُالىُمحافظاتُلمنحُمعينةبعضُالممولينُُتخصيصُإلىباإلضافةُ

ُمديرية،21ُُوُهةُلسبعُمحافظاتجُ وُ المزارعينُوالمُ 

 ...وصنعاءُوعدنُولحجُوصعدهوالحديدةُوشبوهُُوحجةوتعزُُوهيُأبينلتسعُمحافظاتُُهتمويلُاالتحادُاألوربيُالموجُأوُ
  بمجاالتُتلكُالمنح.وذلكُبناًءُعلىُمعاييرُومؤشراتُقطاعيةُذاتُعالقةُ
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 المخصصات  توزيعثانياً: 
 UNDPمشروع االستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي عبر 

ُثالثالمتحدةُفيُُاألمممنُالبنكُالدوليُعبرُالتمويلُاألولُواإلضافيُتوزيعُمخصصاتُُتم -1
ُاتجاهات:

 ُبماُيقاُروتمُتخصيصُُةُلمشاريعُالنقدُمقابلُالعملُومشاريعُتشغيلُالشباب:هجُ وُ مُ ُمخصصات
ُ.األزمةُشدةُمؤشرُبحسبُتوزعتُدوالرنُييمال110ُ

 ستُمحافظاتُُفيمليونُدوالرُتمُتوزيعه50ُُيقاربُُماُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُمخصصات
ُوذلكمديرية21ُو ُمنُقبلُكتلةُُءسُوبحسبُحاالتُُ، ُجمعها ُمؤشراتُيتم ُباستخدام التغذية

ُُ.الغذاء
 ُنتيجةُأعمالهمُتضررتُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريعُتوجهتُمخصصات

 .دوالرُمليون19.6ُُبمبلغُ:األزمة
ُثالثمُفي2021ُُ-2019للمشروعُالطارئُالرابعةُُةاإلضافيُاالتفاقيةكماُتمُتوزيعُمخصصاتُ -2

ُاتجاهات:
 ُبماُيقاُروتمُتخصيصُُةُلمشاريعُالنقدُمقابلُالعملُومشاريعُتشغيلُالشباب:هجُ وُ مُ ُمخصصات

ُ.ُاألزمةُشدةُمؤشرُبحسبُتوزعتُدوالرُمليون41ُ
 مليونُدوالر39ُيقاربُُماُ:لبرنامجُالنقدُمقابلُالتغذيةُمخصصات. 
 ُنتيجةُأعمالهمُتضررتُالذينُوالمقترضينُالمزارعينُصغارُدعمُلمشاريعُتوجهتُمخصصات

ُم2019ُحيثُبدءُالتنفيذُمنُسبتمبرُُدوالرُماليين10ُُبمبلغُ:األزمة

ُُ
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 ( 2021 سبتمبر – 2016( توزيع المخصصات لجميع اإلتفاقيات )أكتوبر 1جدول )

 المحافظة

منحة البنك الدولي الطارئة 
عن طريق برنامج االمم 
المتحدة اإلنمائي األولى 

 والثانية 

االضافية منحة البنك الدولي 
والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 االنمائي

مشروع البنك الدولي 
لتعزيز الحماية االجتماعية 
واالستجابة لجائحة كورونا 

 UNDPعبر

مشروع تعزيز الحماية 
االجتماعية واالستجابة 

 -في اليمن 19لكوفيد 
مشروع التحويالت النقدية 

 غير المشروطة

لالتحاد  المعونة اإلنسانية
األوروبي بالشراكة مع 
برنامج االمم المتحدة 

 االنمائي للحماية االجتماعية

منحة البنك الدولي عبر 
منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز )
اإلنتاجية الزراعية في 

 اليمن

المنحة الطارئة المقدم 
من الوكالة االمريكية 

للتنمية عبر برنامج االمم 
 المتحدة

الهولندية لمشروع المنحة 
المياه والصرف الصحي 

للمجتمعات المصابة 
 بالكوليرا

قرض الصندوق العربي 
لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة

 االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص

 551,484 693,572 45,144 45,144 324,174 324,174       1,552,784 784,407 1,507,630 1,884,534 5,578,202 6,061,341 اب

 401,718 400,419     2,670,914 2,670,914 1,682,326 1,682,326   418,750 418,303 623,128 933,139 3,220,833 3,454,673 ابين

 679,628 602,403   104,562 104,562       866,665 873,569 2,856,068 2,749,854 7,938,178 8,609,419 االمانه

 494,209 872,134 63,777 63,777 125,341 125,341       461,631 462,573 671,848 1,204,883 2,775,764 3,208,123 البيضاء

 1,377,216 1,104,563   301,156 301,156 2,458,433 2,458,433 2,788,458 2,788,458   941,313 919,537 2,665,107 2,694,885 9,535,128 9,559,228 تعز

 1,046,188 1,084,727       190,774 190,774    538,750 730,336 1,274,895 2,807,487 3,140,259 الجوف

 878,518 972,166 245,223 245,223 107,116 107,116 1,946,092 1,946,092 2,900,009 2,900,009   1,077,280 1,064,022 2,446,749 2,515,532 9,122,351 9,476,643 حجة

 935,486 905,866 487,986 487,986 147,193 147,193 969,585 969,585 1,352,760 1,352,760   899,897 1,087,664 1,817,782 2,440,820 5,882,410 6,347,919 الحديده

 427,487 451,784   309,582 309,582       221,065 307,760 1,113,567 1,561,004 3,640,556 3,744,943 حضرموت

 484,430 683,989 299,782 299,782 159,746 159,746       751,289 768,010 1,832,135 1,856,643 5,175,262 5,297,470 ذمار

 759,123 971,927   138,524 138,524 1,979,099 1,979,099 1,229,715 1,229,715   73,300 372,484 1,056,015 1,191,135 4,589,881 4,690,713 شبوه

 614,627 579,362   67,601 67,601 2,065,306 2,065,306 2,315,229 2,315,229   221,490 552,080 1,904,758 1,924,774 5,189,953 5,351,252 صعده

 786,192 721,979   42,749 42,749   1,036,958 1,036,958   575,048 571,988 447,178 1,256,714 4,854,002 5,120,508 صنعاء

 291,658 407,503       769,920 769,920    488,289 1,499,348 1,701,088 8,411,512 9,130,876 عدن

 281,107 354,686   137,416 137,416 2,365,557 2,365,557 1,452,059 1,452,059   408,958 386,777 1,341,958 1,341,967 4,815,179 5,279,814 لحج

 960,500 1,079,952           387,500 732,993 1,441,276 1,932,386 3,616,052 4,047,177 مارب

 154,655 329,200 634,819 634,819 44,994 44,994       474,131 481,463 1,051,478 1,035,280 2,545,666 2,673,215 المحويت

 62,114 107,787            173,635 708,141 920,918 1,837,051 1,888,738 المهره

 545,496 608,878 618,459 618,459 228,167 228,167       863,524 673,154 1,491,843 1,493,619 4,877,709 4,893,748 عمران

 615,236 689,233 129,555 129,555 128,283 128,283   170,814 170,814   513,746 522,537 653,203 1,104,498 3,012,387 3,448,684 الضالع

 431,300 510,876 102,971 102,971 55,722 55,722       274,687 473,434 503,575 915,621 2,971,838 3,157,638 ريمه

     20,832 20,832        243,568 539,237 616,879 1,374,480 1,417,614 أرخبيل سقطرى

   9,722 9,722 5,543,862 5,543,862 3,019,248 3,019,248 123,910 123,910 5,218,076 62,838,630  0 0 0 0 0 أكثر من محافظة

 12,778,372 14,133,007 2,637,439 2,637,439 7,987,020 7,987,020 17,474,234 17,474,234 16,012,932 16,012,932 5,218,076 62,838,630 10,983,058 12,897,000 28,902,361 34,551,068 103,771,880 109,999,995 اإلجمالي
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 (2021 سبتمبر – 2016( توزيع المخصصات لجميع اإلتفاقيات )أكتوبر 1يتبع جدول )

 المحافظة

مشروع النقد مقابل العمل 
لتعزيز فرص كسب العيش 

-لشباب المناطق الحضرية
 1مرحلة 

مشروع حماية سبل 
العيش والتكيف الزراعي 

 خالل جائحة كورونا

مشروع دعم سبل المعيشة 
 2الصمود  -واألمن الغذائي

لتعزيز تكيف  UDNPمنحة 
وصمود المجتمعات الريفية 

 في اليمن

منحة االستجابة الطارئة 
 للتخفيف من الفقر

الحكومة االلمانية منحة 
/KFW  لالستجابة ألزمة

ق التعليم وتعليم الفتاه في المناط
 الريفية

 KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 لالستجابة ألزمة التعليم المرحلة

 الثانية

منحة الحكومة االلمانية عبر 
KFW  لدعم قطاع المنشات

 الصغيرة واالصغر والمتوسطة

 االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص

   2,571,208 2,571,208 4,149 709,500           اب

   837,343 837,343 265,903 341,500   396,807 396,807 520,639 520,639     ابين

     0 0         719,539 1,520,645 االمانه

   1,497,746 1,497,746 383,877 430,530           البيضاء

   3,208,431 3,208,431 521,218 481,400     869,065 869,065 387,250 387,250   تعز

     40,272 359,100           الجوف

   1,354,900 1,354,900 1,056,203 1,593,500   575,861 575,861 521,743 521,743     حجة

   1,309,982 1,309,982 133,253 473,700   325,179 325,179 264,367 264,367   840,977 1,838,138 الحديده

   332,616 332,616 354,666 482,000         568,639 1,140,645 حضرموت

   692,331 692,331 347,226 573,950           ذمار

   859,090 859,090 665,909 352,150           شبوه

   1,376,050 1,376,050 1,541,916 1,175,087           صعده

   4,653 4,653 299,858 473,850           صنعاء

     0 0         576,195 1,113,347 عدن

   1,031,175 1,031,175 1,683,659 629,250   515,918 515,918 333,284 333,284 386,250 386,250   لحج

     233,412 454,800           مارب

   6,718 6,718 449,862 418,400           المحويت

   5,000 5,000 268,167 412,900           المهره

   1,624,928 1,624,928 517,498 885,100           عمران

   763,077 763,077 1,861 503,872           الضالع

   1,415,966 1,415,966 309,871 326,500           ريمه

     0 0           أرخبيل سقطرى

 6,963,646 10,000,000 80,500 80,500 96,000 0 3,000,000 3,000,000   40,160 40,160   243,412 243,412 أكثر من محافظة

 6,963,646 10,000,000 18,971,712 18,971,712 9,174,782 11,077,089 3,000,000 3,000,000 1,813,765 1,813,765 2,549,258 2,549,258 773,500 773,500 2,948,762 5,856,187 اإلجمالي
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 ( 2021 سبتمبر – 2016( توزيع المخصصات لجميع اإلتفاقيات )أكتوبر 1يتبع جدول )

 المحافظة

اه لبرنامج المي  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المرحلة الثالثة -والصرف الصحي

لبرنامج   KFWمنحة الحكومة االلمانية/  
 المرحلة الرابعة -المياه والصرف الصحي

برنامج  KFWمنح الحكومة االلمانية/ 
 (14،15،16االشغال كثيفة العمالة )

لتعزيز  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 3الصمود عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
لبرنامج المياه والصرف الصحي 

 األولى والثانية 

لتعزيز  KFWمنحة الحكومة االلمانية/  
  4الصمود عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة 

 

  االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص

  560,865 622,991 3,695,311 3,758,432 306,225 311,495 1,851,272 1,895,365 476,400 403,297 979,285 1,257,414 اب

  151,770 296,077 518,323 940,746  148,038 528,928 560,823 212,200 191,667 248,000 1,149,624 ابين

   0 1,510,937 1,566,393  0 0 0 494,800 588,479 1,245,510 1,148,989 االمانه

  344,709 345,971 1,338,865 1,326,372 177,678 172,985 426,950 452,045 185,485 223,967 555,417 1,141,378 البيضاء

  316,530 890,878 3,108,875 3,537,749 459,245 445,439 1,420,855 1,438,589 732,804 576,716 1,502,243 955,844 تعز

  421,456 421,456 343,588 337,849 110,728 210,728 652,088 731,758 192,000 272,832 277,814 860,795 الجوف

  770,601 809,113 3,376,927 3,456,984 416,112 404,557 1,916,941 1,794,065 490,104 523,785 1,050,275 723,439 حجة

  666,480 792,538 3,201,076 2,455,949 245,132 396,269 1,067,290 1,088,072 599,282 513,055 1,182,028 722,473 الحديده

  76,220 295,986 1,064,461 1,264,944 147,000 147,993 457,422 525,861 263,000 191,608 752,997 707,268 حضرموت

  617,706 613,770 1,669,816 2,021,409 306,612 306,885 803,160 845,764 262,739 397,328 696,762 692,394 ذمار

  228,500 367,205 1,026,408 829,267 108,475 183,603 546,189 641,763 275,600 237,713 581,000 614,382 شبوه

  450,764 636,293 1,497,647 1,507,241 416,620 318,147 891,784 765,227 372,500 411,909 784,070 568,652 صعده

  299,340 399,340 832,583 1,102,276 199,670 199,670 607,048 616,647 309,000 258,516 607,978 539,576 صنعاء

   0 421,000 447,053  0 0 0 360,000 364,039 998,400 528,786 عدن

  447,781 440,368 1,803,546 1,762,049 236,740 220,184 722,631 735,200 185,000 285,075 688,500 495,321 لحج

   638,810 1,476,600 597,209 241,000 319,405 124,398 180,725 475,000 413,538 518,498 491,034 مارب

  150,000 342,244 632,182 738,263 171,122 171,122 218,370 200,000  221,554 542,661 488,026 المحويت

   293,870 477,823 460,704 139,760 146,935 261,214 266,136 104,000 190,239 89,000 479,618 المهره

  523,139 491,349 1,907,511 2,161,326 252,159 245,674 1,170,055 1,028,881 430,930 318,078 739,594 459,370 عمران

  180,000 365,125 859,000 864,530  182,563 474,623 485,929 209,000 236,366 656,300 412,241 الضالع

  155,000 302,687 510,502 654,086  151,343 755,805 765,019  195,946 425,902 291,006 ريمه

  147,505 203,928 474,434 458,429 102,166 101,964 202,118 199,752 162,200 132,014 250,000 272,373 أرخبيل سقطرى

  35,951  108,700 0 32,866  0 0 8,250  12,508 0 أكثر من محافظة

  6,544,317 9,570,000 31,856,116 32,249,259 4,069,310 4,785,000 15,099,140 15,217,622 6,800,294 7,147,720 15,384,742 15,000,000 اإلجمالي

ُ
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  (2021 سبتمبر – 2016( توزيع المخصصات لجميع اإلتفاقيات )أكتوبر 1تبع جدول )ي

 المحافظة

منحة الحكومة البريطانية لبرنامج 

نقد مقابل -الحماية االجتماعية

 1مرحلة -التغذية

منحة الحكومة البريطانية للحماية 

 المرحلة االولى -االجتماعية 

منحة الحكومة الهولندية لمشروع 

 البيضاءمياه مدينة 

منحة برنامج األمم المتحدة لمشروع 

 إجمالي  االلتزام إجمالي المخصص االستجابة الطارئة لقطاع المياه والبيئة
 

 

  االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص االلتزام المخصص

  25,708,339 27,027,080 107,409 107,409   2,759,340 2,759,340 2,837,457 2,837,457 اب

  13,652,158 15,897,614     954,575 954,575   ابين

  18,181,822 19,530,248     1,765,935 1,765,935   االمانه

  13,396,616 15,421,143   3,158,000 3,158,000 735,319 735,319   البيضاء

  35,854,886 35,879,181     3,261,559 3,261,559   تعز

  7,245,890 9,857,082     433,159 433,159   الجوف

  32,806,365 33,538,110 866,757 866,757   1,686,603 1,686,603   حجة

  32,990,373 34,581,743     3,688,034 3,688,034 6,974,194 6,974,194 الحديده

  11,380,599 13,115,314     1,651,320 1,651,320   حضرموت

  16,419,407 17,529,882 328,010 328,010   1,992,401 1,992,401   ذمار

  14,963,914 15,505,855     847,086 847,086   شبوه

  21,182,822 21,086,715     1,472,507 1,472,507   صعده

  11,736,814 13,179,981 61,586 61,586   772,970 772,970   صنعاء

  14,477,933 16,100,800     1,149,899 1,149,899   عدن

  20,363,127 19,678,758     1,526,408 1,526,408   لحج

  9,675,502 11,089,295     201,266 201,266   مارب

  11,931,586 12,640,226 329,624 329,624   4,525,304 4,525,304   المحويت

  4,264,606 5,658,817     312,337 312,337   المهره

  18,183,326 18,123,046 380,310 380,310   2,012,005 2,012,005   عمران

  9,079,966 10,720,191 89,656 89,656   623,226 623,226   الضالع

  8,907,087 10,312,763     993,948 993,948   ريمه

  3,511,435 3,905,817     238,463 238,463   أرخبيل سقطرى

  53,339,547 113,702,180     28,802,736 28,802,736   أكثر من محافظة

  409,254,120 494,081,839 2,163,351 2,163,351 3,158,000 3,158,000 62,406,399 62,406,399 9,811,651 9,811,651 اإلجمالي
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 لجميع الممولين  2021 الثالثالمؤشرات المحققة حتى نهاية الربع : ثالثاً 
جمالي عدد العمال إفقد بلغ  2021من  الثالثذا ما تم النظر الى أهم المؤشرات الرئيسية المحققة الى نهاية الربع ا

الف  293الف عامل ، وبلغ عدد االسر اكثر من  481الذي شاركوا في تنفيذ أنشطة مشاريع الصندوق أكثر من 

 والتي أستفادة من المبالغ المسلمة لقاء المشاركة في تنفيذ أنشطة المشاريع.أسرة 

لى أن عدد اتفيد ، كما يجدر اإلشارة مس 5,703,762كما وصل عدد المستفيدين من خدمات المشاريع المنفذة الى 

 هأدنا( 3)أطفال وكما هو مبين في الجدول  %49مستفيد منهم  603,378بلغ  المستفيدن من التدخالت التغذوية 

 والشكل البياني التالي
 ( 2021 سبتمبر – 2016)أكتوبر الممولين أهم المؤشرات الرئيسية على مستوى ( 1) شكل بياني
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 )النشطة(العاملة  التنفيذالمشاريع تحت  :رابعاً 
 

 2توزيع المشاريع تحت التنفيذ إجماالً  -1
ُالمشاريعُ ُُمشروعا596ًُُُتحتُالتنفيذعدد ُمقارنة ُبلغتُالم2020سبتمبرُمشروعُفي800ُُبـ ُوقد تكلفةُ.

يونُمل101.2ُدوالرُ)مساهمةُالصندوقُالتقديرية(،ُوتمُالتعاقدُبمبلغُُمليون133ُمنُُقرابةُللمشاريعُجماليةُاإل
ُ.(هأدنا1ُرقمُُالتاليُالشكلُالبيانيوكماُهوُمبينُفيُ)%ُمنُإجماليُماُتمُالتعاقدُبه69ُونسبةُالصرفُبلغتُُ،دوالر

وحتى  2017ن يناير ممشروعا  خالل الفترة  2,880مشروعا  الى ُمنجز، وبالتالي بلغ عدد المشاريع المنجزة تراكميا   63تم تحويل  سبتمبرشهر وفي خالل 
 .م2021 سبتمبرنهاية 

 2021 سبتمبر 30 وحتى 2020يناير الفترة خالل والمنجزة لمشاريع العاملةاالتجاه العام ل(: 2رقم ) البياني الشكل

 م2021 سبتمبر 30وحتى  2017يناير  الفترة خالل والمنجزة شهريا  والمنجزة تراكميا   لمشاريع العاملةيوضح ا (2) جدول

 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

2021ُ596ُ63ُ2,880ُسبتمبرُ
2021ُ598ُ52ُ2,817ُأغسطسُ

2021ُ589ُ42ُ2,765ُيوليوُ
2021ُ636ُ82ُ2,723ُيونيوُ
2021ُ618ُ52ُ2,641ُمايوُ
2021ُ683ُ83ُ2,589ُإبريلُ
2021ُ729ُ66ُ2,506ُمارسُ
 2021ُ759ُ51ُ2,440فبرايرُ

 2021ُ803ُ58ُ2,389ينايرُ

 2020ُ825ُ72ُ2,331ديسمبرُ

 2,259 44 811 2020نوفمرب 

                                                           
 تتضمن مشاريع نفقات إدارة المشاريع   2

700 725 732 739 745 770 786 776 800 835 811 825 
729 759 803

683 618 636 589 598 596 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

المشاريع العاملة المشاريع المنجزة تراكمياً 
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 الشهر
المشاريع 

 العاملة
المشاريع 

 المنجزة
المشاريع المنجزة 

 يا  تراكم

2020ُ835ُ30ُ2,215ُأكتوبر 
2020ُ800ُ43ُ2,185ُسبتمبرُ

 2020ُ776ُ28ُ2,142أغسطسُ

 2020ُ786ُ52ُ2,114يوليوُ

 2020ُ770ُ119ُ2,062ُيونيو

 2020ُ745ُ48ُ1,947مايوُ

 2020ُ739ُ36ُ1,899إبريلُ

  1,863 2020ُ720ُ63ُمارسُ

ُ 1,800 2020ُ725ُ53ُفبرايرُ
1,747ُ 2020ُُ700ُ47ُينايرُ

ُ 1,700 2019ُ742ُ99ُديسمبرُ
ُ 1,601 2019ُ832ُ82ُنوفمبرُ
ُ 1,519 2019ُ963ُ49ُأكتوبرُ
ُ 1,470 2019ُ991ُ45ُسبتمبر

ُ 1,425 2019ُ884ُ45ُاغسطس
ُ 1,380 2019ُ814ُ64ُيوليو
ُ 1,316 2019ُ926ُ35ُيونيو
ُ 1,281 2019ُ1078ُ1ُُمايو
2019ُ1,016ُ71ُ1,280ُُأبريل

2019ُ1,011ُ80ُ1,209ُمارسُ
2019ُ1,022ُ46ُ1,129ُفبرايرُ
 *1,083 2019ُ962ُ80ينايرُ

 م2018 ديسمبروحتى  2017تراكمي من يناير *

ًاُمليونُدوالرُتقريب9.4ُ،ُحيثُبلغ2021ُُُسبتمبرخاللُشهرُُإرتفعوفيُحالةُتمُالنظرُفيُإجماليُالمنصرفُالشهري،ُفقدُ
ُ(.3)وكماُهوُمبينُفيُالشكلُالبيانيُرقمُُم،2021ُأغسطسمليونُدوالرُخاللُشهر8.2ُُمقارنةُبـُ

 2021 سبتمبروحتى  2020يناير  الفترة خالل المنصرف العام للصندوق(: 3رقم ) البياني الشكل
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 المحافظات على تحت التنفيذ المشاريع توزيع -2
ُالمشاريعُالتيُتستهدفُأكثرُمنُمحافظةُُنود نُم)مشاريعُت صم مُالستهدافُأكثرُمنُمديريةُفيُأكثرُاإلشارةُإلىُأن 

كثرُمنُأمشروعًاُوبتكلفةُإجماليةُبلغت51ُُبلغُعددُالعاملةُمنهاُمحافظةُغالبًا،ُويكونُلهاُتدخالتُبتلكُالمواقعُالجغرافية(ُقدُ
ُ%.86دُوبلغتُنسبةُالصرفُمنُالمتعاقُ،مليونُدوالر23ُُمليونُدوالرُفيُحينُبلغُالمتعاقدُمنها27.4ُ

يةُوبتكلفةُتقديُرُلكاًلُمنهماُمشروعا46ًُُعددُبُتعزوُُإبُتيفقدُظهرُأكبرُعددُمشاريعُعاملةُفيُمحافظُ،فيماُيخصُالمحافظات
قديريةُبينماُفيُمحافظةُتعزُفقدُبلغتُالتكلفةُالتُ،لمحافظةُإبُ%ُمماُتمُالتعاقدُبه52مليونُدوالرُوبلغتُنسبةُالصرف6.7ُُبلغتُ

فيُالمركزُالثانيُمحافظُ%،67ُمليونُدوالرُوبلغةُنسبةُالصرف13ُُ ُ،والردمليون12ُُتكلفةُتقديريةُبمشروعا43ًُُ)ُالحديدةةُتالهُا
رابةُقُمشروعًاُوبتكلفةُتقديريةُإجماليةُبلغت40ُ)ُفيُالمرتبةُالثالثةُذمار،ُوجاءتُمحافظةُ(%ُمنُالمتعاقدُأيضا79ًُونسبةُصرفُ

عُعنُتوزيُهذاُاليعبرُوومنُث م ُظهرتُبقيةُالمحافظاتُبأرقامُمتناقصة،ُُ،(%57صرفُمنُالمتعاقدُبلغتُوبنسبةُُدوالرُمليون6ُ
(3ُ)وكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ،ُُيونيوشهرُالمخصصاتُعلىُمستوىُكلُمحافظةُوانماُهوُالحالةُالتنفيذيةُللمشاريعُفيُنهايةُ

 .(ُالتاليين4والشكلُالبيانيُرقمُ)
 2021 سبتمبر 30في  المحافظةعلى مستوى  المشاريع تحت التنفيذ توزيع(: 3جدول رقم )ال

عدد  المحافظة
 المشاريع

المنصرف من  المبالغ بالدوالر
 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية المتعاقد )%(

 %52 2,569,102 4,920,001 6,675,963 46 اب

 %63 1,649,159 2,635,582 3,402,285 25 ابين
ُ%46 387,027 850,536 1,324,871 10 أرخبيل سقطرى
 %86 20,069,015 23,411,095 27,425,206 51 أكثر من محافظة

 %65 3,766,617 5,814,964 7,074,117 33 االمانه
 %42 1,350,594 3,203,983 8,034,405 29 البيضاء
 %64 406,608 634,186 1,188,886 7 الجوف
 %79 7,788,714 9,830,920 12,010,754 43 الحديده
 %52 967,717 1,850,302 2,818,978 15 الضالع

 %89 4,885,635 5,514,170 6,630,989 19 المحويت
 %64 553,742 860,283 933,510 8 المهره
 %67 7,638,374 11,391,648 13,078,584 46 تعز
 %61 2,044,388 3,344,457 4,180,887 33 حجة

 %73 1,162,184 1,593,833 2,581,972 26 حضرموت
 %57 2,543,364 4,457,940 5,816,976 40 ذمار
 %44 910,233 2,084,442 2,936,805 14 ريمه
 %58 1,333,188 2,317,216 3,271,641 26 شبوه
 %50 1,619,455 3,216,288 4,013,406 17 صعده
 %79 522,971 660,926 1,729,996 13 صنعاء
 %61 759,319 1,241,757 1,989,182 16 عدن

 %52 2,357,083 4,524,379 5,286,462 27 عمران
 %67 3,281,438 4,865,041 6,689,776 36 لحج

 %67 1,309,564 1,940,444 3,676,039 16 مارب
 %69 69,875,490 101,164,393 596ُ132,771,689 اإلجمالي
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 2021 سبتمبر 30في  المحافظات مستوى على العاملة المشاريععدد  توزيع(: 4رقم ) البياني الشكل
 

 
 

 توزيع المشاريع العاملة على القطاعات الرئيسية  -3
دوالر،ُُمليون17ُُبأكثرُمنمليونُدوالرُتمُالتعاقد24ُُُتقاربمشروعًاُوبتكلفةُإجمالية111ُُبعددُُالتعليمُتتركزُالتدخالتُفيُقطاع

تمُالتعاقدُبـُُمليونُدوالر19ُأكثرُمنُوبإجماليُتكلفةُتقديريةُبلغتُ،ُمشروعًاُعاماًل110ُُبعددُُالمياهُالثانيةُقطاعالمرتبةُتالهُفيُ
10ُعاقدُبـُمليونُدوالرُتمُالت13ُمشروعُعاماًلُوبلغتُالتكلفةُالتقديرية97ُُبعددُُطاعُالنقدُمقابلُالعملتالهاُقمليونُدوالر10.2ُُ

ُ.مليونُدوالر
ُُ(.4ثمُتلتهاُبقيةُالقطاعاتُبنسبُمتفاوتة.ُ)أن ظرُالجدولُرقمُُ
 م2021 بتمبرس 30 فيعلى مستوى القطاع الرئيسي  (: توزيع المشاريع العاملة والتكلفة التقديرية )مساهمة الصندوق( والمتعاقد والمنصرف4الجدول رقم )

عدد المشاريع  القطاع الرئيسي
 العاملة

 المبالغ بالدوالر
 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

 3,684,922 6,175,715 45ُ11,151,615 البيئة
 535,476 1,269,221 3,843,300 2 التحويالت النقدية غير المشروطة

 556,873 758,474 826,571 14 التدريب

 6,312,036 17,305,223 23,862,757 111ُالتعليم

237,966ُ 384,249 2ُ584,724 الدعم الفني للصندوق
 5,647,871 7,140,844 7,641,395 39 الدعم المؤسسي

 3,069,446 3,765,959 30ُ4,529,416 الزراعة
 474,611 1,134,388 1,252,855 4ُالنقدية المشروطة بالتغذيةويالت حالت

 4,053,821 6,513,562 7,544,159 45ُالطرق
 591,522 834,337 16ُ937,107 الفئات ذات االحتياجات الخاصة

 14,722,561 16,201,317 37ُ16,524,515 المنشآت األصغر
 1,887,769 2,163,271 27ُ2,317,754 الموروث الثقافي

اب
8%

ابين
4%

أرخبيل سقطرى
2%

أكثر من محافظة
9%

االمانه
6%

البيضاء
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الجوف
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الحديده
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عدد المشاريع  القطاع الرئيسي
 العاملة

 المبالغ بالدوالر
 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

 5,958,144 10,204,102 110ُ19,231,888 المياه
10,753,157ُ 11,393,388 16ُ13,668,243 النقد مقابل التغذية
 6,827,912 10,220,345 97ُ13,155,391 النقد مقابل العمل
 4,561,404 5,700,000 1ُ5,700,000 خدمات األعمال

 69,875,490 101,164,393 132,771,689 596ُاإلجمالي
ثر ودراسة حاالت المشاريع المنفذة كما تشمل مشاريع تقييم األ .*يقصد بالدعم الفني: المشاريع التي تنفذ لغرض الحصول على بيانات أو معلومات تسهل تنفيذ المشاريع األساسية للصندوق

 )الحالة التشغيلية(

ُُُ
 واالتفاقيات الممولين على العاملة المشاريع توزيع -4

i. الممول على المشاريع توزيع 
319ُهُبلغُعددُالمشاريعُالعاملةُالممولةُمنُقبلُمُحيث2021منُُالثالثبأعلىُعددُمشاريعُللربعُ لحكومة األلمانيةاظهرتُ

من2021ُُُسبتمبر%ُإلىُنهاية50ُمليونُدوالرُوتمُصرف43ُُمليونُدوالرُبلغُالمتعاقدُمنها63.5ُُمشروعُوبإجماليُتكلفةُ
عاماًل،ُوبتكلفةُإجماليةُبلغت199ُُ) البنك الدوليإجماليُالمتعاقد،ُتالهُ مليون26.4ُُبةُعاقدُبقرامليونُدوالر،ُوتمُالت27.6ُمشروعاًُ

ًاُبتكلفةُمشروع83ُ)الحكومة البريطانية %(،ُبينماُجاءُفيُالمرتبةُالثالثة85ُدوالر،ُوبلغتُنسبةُالمنصرفُمنُالمتعاقدُماُمقدارهُ
ُ%(،ُتالهاُبقيةُالممولينُبنسب86مليونُدوالر،ُوبلغُالمنصرفُحتىُنهايةُالشهر16.7ُُمليونُدوالر،ُتمُالتعاقدُبـ18ُُبلغتُ

ُالتاليين:ُ(6(وُ)5ينُوقمُ)البيانيُين(ُوالشكل5متناقصةُوكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُ)
جمالي المنصرف العاملة المشاريع توزيع :(5)رقم  جدولال  2021 سبتمبر 30أهم الممولين في  مستوى على ومساهمة الصندوق التقديرية وا 

 الممول
عدد 

 المشاريع

نسبة  المبالغ بالدوالر
 المنصرف

من 
 المتعاَقد
)%( 

 المنصرف المتعاقد التقديريةالتكلفة 

 %50 21,427,298 43,182,609 63,528,671 319 الحكومة األلمانية

 %85 22,412,842 26,412,145 27,606,338 119 البنك الدولي

 %86 14,395,103 16,732,793 18,166,703 83 الحكومة البريطانية

 %87 1,737,008 1,992,691 2,135,314 25 اليونسكو

 UNDP 20 7,485,775 5,141,080 3,965,181 77%برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 %89 1,476,801 1,667,862 1,698,000 10 مصادر الصندوق الداخلية

 %78 1,374,496 1,766,719 1,822,431 8 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 %26 58,566 225,353 773,500 4 إيفاد -للتنمية الزراعية الصندوق الدولي 

 %42 535,476 1,269,221 3,843,300 2 يونيسف

 %100 2,331,892 2,331,892 2,331,892 2 البنك اإلسالمي للتنمية

 %51 140,136 273,572 3,158,000 2 الحكومة الهولندية

 %12 20,692 168,456 221,765 2 مصادر اخرى

 %69 69,875,490 101,164,393 132,771,689 596 اإلجمالي
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جمالي المنصرف العاملة المشاريعتكلفة  توزيع(: 5رقم ) البياني الشكل  2021 سبتمبر 30أهم الممولين في  مستوى على وا 
 

 
 
 

 2021 سبتمبر 30أهم الممولين في  مستوى على العاملة المشاريععدد  توزيع(: 6رقم ) البياني الشكل
 

 
  

63,528,671 

27,606,338 

18,166,703 

2,135,314 

7,485,775 

1,698,000 

1,822,431 

773,500 

3,843,300 

2,331,892 

3,158,000 

221,765 

43,182,609 

26,412,145 

16,732,793 

1,992,691 

5,141,080 

1,667,862 

1,766,719 

225,353 

1,269,221 

2,331,892 

273,572 

168,456 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

الحكومة األلمانية

البنك الدولي

الحكومة البريطانية

اليونسكو

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مصادر الصندوق الداخلية

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

إيفاد-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

يونيسف

البنك اإلسالمي للتنمية

الحكومة الهولندية

مصادر اخرى

مساهمة الصندوق التقديرية المتعاقد بالدوالر

الحكومة األلمانية
54%

البنك الدولي
20%

الحكومة البريطانية
14%

اليونسكو
4%

برنامج األمم المتحدة 
UNDPاإلنمائي 
4%

مصادر الصندوق 
الداخلية

2%

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

1%

الصندوق الدولي 
-للتنمية الزراعية 

إيفاد
1%

يونيسف
0%

البنك 
اإلسالمي 

للتنمية
0%

الحكومة الهولندية
0%

مصادر اخرى
0%
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ii.  توزيع المشاريع العاملة على االتفاقيات 
منحة ُ،ُسنجدُأنُ ُسبتمبرفيُشهرُُاالتفاقياتإذاُماُقمناُباستعراضُالمشاريعُالعاملةُمنُحيثُتوزيعهاُعلىُ

،ُحيثُبلغتُتصدرتُبقيةُاالتفاقياتُاإلنمائيالمتحدة  األمموالطارئة عن طريق برنامج  4رقم  اإلضافيةالبنك الدولي 
المنصرفُُمليونُدوالرُوبلغ26ُمليونُدوالرُتمُالتعاقدُبمبلغ27ُُمشروعًاُوبتكلفةُتقديريةُإجمالية118ُُالمشاريعُالعاملةُ

ُ 22.2ُُمنُالمتعاقد ُثانيًا ُوتلتها 83ُولى )األ المرحلة  -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية مليونُدوالر،
14.4ُمليونُدوالر،ُوص رفُمنهاُأكثرُمن16.7ُُمليونُدوالر،ُتمُالتعاقدُبـ18ُُروعًاُعاماًل،ُوبتكلفةُتقديريةُبلغتُمش

ُمليونُدوالر(.
ُ(ُالتالي:6)متناقصةُكماُهوُمبينُفيُالجدولُرقمُُبينماُتراوحتُبقيةُاالتفاقياتُبأعداد

جمالي المتعاقد والمنصرف ومساهمة الصندوق التقديرية  العاملة المشاريع توزيع :(6) رقم جدولال  م2021 سبتمبر 30في  االتفاقية مستوى علىوا 

 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

والطارئة عن طريق  4منحة البنك الدولي االضافية رقم 

 برنامج االمم المتحدة االنمائي
118 27,415,182 26,220,989 22,221,686 

 المرحلة -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 االولى
83 18,166,703 16,732,793 14,395,103 

 لالستجابة ألزمة التعليم KFW/منحة الحكومة االلمانية 

 المرحلة الثانية
69 18,292,470 12,494,806 3,143,209 

لبرنامج المياه والصرف  KFW /منحة الحكومة االلمانية

 المرحلة الثالثة -الصحي
64 8,999,800 4,537,407 2,629,958 

ج لتعزيز الصمود عبر برنام KFW /منحة الحكومة االلمانية

 4االشغال كثيفة العمالة 
39 5,575,803 3,728,623 1,513,016 

لبرنامج المياه والصرف  KFW /منحة الحكومة االلمانية

 المرحلة الرابعة -الصحي
34 4,171,112 1,840,771 334,762 

لبرنامج المياه والصرف  KFW /منحة الحكومة االلمانية

 الصحي
27 9,683,118 6,142,602 4,284,403 

مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز فرص كسب العيش لشباب 

 1مرحلة -المناطق الحضرية
25 2,135,314 1,992,691 1,737,008 

 1,673,029 2,520,085 2,998,624 25 فيةللتعليم في المناطق الري KFW/منحة الحكومة االلمانية 

ج لتعزيز الصمود عبر برنام KFW /منحة الحكومة االلمانية

 3االشغال كثيفة العمالة 
23 2,854,601 1,924,840 627,589 

لبرنامج المياه والصرف  KFW /منحة الحكومة االلمانية

 2الصحي 
20 3,379,829 2,658,386 1,411,076 

جابة مشروع البنك الدولي لتعزيز الحماية االجتماعية واالست

 UNDPلجائحة كورونا عبر
12 4,976,677 2,795,070 2,224,302 

 1,117,862 1,817,952 2,053,750 11 لالستجابة ألزمة التعليم KFW/منحة الحكومة االلمانية 

من مشاريع التمويل )المسدد من القروض طويلة األجل 

 (الصغر واالصغر
10 1,698,000 1,667,862 1,476,801 

 1,740,879 2,346,011 2,509,098 8 2الصمود  -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة
8 1,822,431 1,766,719 1,374,496 

لدعم قطاع المنشات  KFWمنحة الحكومة االلمانية عبر 

 الصغيرة واالصغر والمتوسطة
6 5,395,166 5,392,760 4,568,018 

مشروع حماية سبل العيش والتكيف الزراعي خالل جائحة 

 كورونا
4 773,500 225,353 58,566 
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 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

 المنصرف المتعاقد التكلفة التقديرية

المعرفة القرائية قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع 

 والمهنية لمكافحة الفقر
2 2,331,892 2,331,892 2,331,892 

 19مشروع تعزيز الحماية االجتماعية واالستجابة لكوفيد 
 مشروع التحويالت النقدية غير المشروطة -في اليمن

2 3,843,300 1,269,221 535,476 

 140,136 273,572 3,158,000 2 منحة الحكومة الهولندية لمشروع مياه مدينة البيضاء

 20,692 168,456 221,765 2 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة

ج لتعزيز الصمود عبر برنام KFW /منحة الحكومة االلمانية

 2االشغال كثيفة العمالة 
1 124,398 124,376 124,376 

حدة منحة البنك الدولي الطارئة عن طريق برنامج االمم المت

 االنمائي
1 191,156 191,156 191,156 

     

 69,875,490 101,164,393 132,771,689 596 اإلجمالي
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 : الوضع التمويلي للصندوقخامساً 
 :2021المتاحة والنافذة خالل الربع الثالث من العام  مصادر التمويل

،ُمصدرُتمويلي10ُاتفاقيةُتمويلُمقدمةُمنُُ 25المتاحةُوالنافذةُُفيُُنهايةُالربعُالثالثُالىُبلغُعددُاجماليُمصادرُالتمويلُُ
عادلُيبماُبرنامجُاإلنمائيُلألممُالمتحدةُوعبرُاليونيسف،ُوبلغُالقيمةُاالجماليةُلهذهُاالتفاقياتُمنهاُتمويالتُالبنكُالدوليُعبرُ

%ُعندُالممولينُوسيتم32ُوتبقىُفيُأعوامُمختلفة،ُُتمُاستالمهاُاجماليُمصادرُالتمويل%ُمن68ُُمليونُدوالرُامريكي.  5053
ُسحبهاُخاللُالفترةُالقادمةُكالُبحسبُفتراتُالسحبُفيُاالتفاقيات.

 2021خالل الربع الثالث من العام والنافذة مصادر التمويل الماحة  :(7) رقم جدولال

عدد اتفاقيات  اسم الممول
 التمويل

اجمالي مبلغ االتفاقية 
 بالدوالر

اجمالي المبالغ المستلمة 
 المتبقي لدى الممول بالدوالر

برنامجُاألممُالمتحدةُاإلنمائيُ-االتحادُاألوربيُ
UNDPُ1ُ2,915,700ُ2,167,228ُ748,472ُ

1ُ8,486,800ُ2,121,663ُ6,365,137ُُالبنكُاإلسالميُللتنمية

1ُ62,838,630ُ1,960,772ُ60,877,858ُُاليونسيفُ-البنكُالدولي

3ُ126,837,419ُ102,317,023ُ24,520,396ُُالمتحدةُاالنمائيُالبنكُالدوليُُعبرُبرنامجُاألمم

10ُ124,867,149ُ63,430,052ُ61,437,097ُُالحكومةُاأللمانية

1ُ70,571,483ُ68,016,934ُ2,554,549ُُالحكومةُالبريطانية

1ُ3,500,000ُ1,400,000ُ2,100,000ُُالحكومةُالهولندية

3ُ2,184,398ُ752,739ُ1,431,659ُُإيفادُ-الصندوقُالدوليُللتنميةُالزراعيةُ

4ُ1ُ100,000,000ُ98,404,311ُ1,595,689ُالصندوقُالعربيُلإلنماءُاالقتصاديُواالجتماعي

1ُ3,050,284ُ2,745,072ُ305,212ُُاليونسكو

1ُ32,100ُ15,737ُ16,363ُُمؤسسةُأ/سيفاس

                                     161,952,433 343,331,531 505,283,964 25 اإلجمالي

ُ
نكُ(ُكاالتي:ُمساهمةُالب2021ُ-2018)2ُمرحلةُ-حيثُبلغتُنسبةُالمصادرُالنافذةُوالتيُتساهمُفيُخطةُاستجابةُالصندوقُُ

%17ُمنُالحكومةُااللمانية،ُُ%30،ُ(اليونيسفعبرُ%15ُبرنامجُاألممُالمتحدةُاالنمائيُُعبر%30)منهاُُ%45ُالدوليُُالىُ
ُ،ُكماُهوُموضحُبالشكلُاالتي:منُالحكومةُالبريطانية

 
 

  

                                                           
 اإلجمالي انخفض من الربع السابق نظرا الغالق اتفاقيات تمويل وخصمها من الرصيد، وكذلك توقيع أخرى، 3
لخطة ت المتاحة مليون دوالر  من ضمن التمويال 12.7، حيث تم احتساب مبلغ 2011قرض الصندوق العربي من التمويالت القديمة والتي بدات في  4

 ، ومايزال اخر مبلغ مليون ونصف دوالر معلق لدى الممول والي هو مستحق اللتزامات امام المقاولين2021-2018االستجابة 
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 2021مصادر التمويل الماحة والنافذة خالل الربع الثالث من العام (: 7رقم ) البياني الشكل
 

 

 2021الى سبتمبر  – 2018 منذالمصادر المستلمة 
مليونُدوالرُوتبقى490.7ُُ،ُاستلمُالصندوقُاالجتماعيُتمويالتُبماُيعادل2021ُسبتمبر30ُُوحتى2018ُُمنذُبدايةُالعامُ

خاللُالربعُالثالثُُُُبلغتُالمبالغُالمستلمةُو،ُُمليونُدوالرُامريكي161ُاُيعادلُمبُمنُاالتفاقياتُالموقعةُوالنافذةُُلدىُالممول
مليونُدوالر.)تفاصيلُالمصادرُالمستلمة90ُُليصلُاجماليُالمبالغُالمتسلمةُخاللُالعامُالجاريُالىُمليونُدوالر32ُُالى2021ُُ
ُُ(.أدناهالموضحُُالجدولبحسبُ

 2021الربع الثالث من العام  وحتى نهايةمسلمة مصادر التمويل ال(: 7رقم ) البياني الشكل

 

157,106,952 $ 

127,139,680 $ 
116,058,076 $ 

90,432,932 $ 

2018 2019 2020 2021

مؤسسة أ
0%

ية الصندوق الدولي للتنم
إيفاد-الزراعية 

0%

-االتحاد األوربي 
ة برنامج األمم المتحد

UNDPاإلنمائي 
1%

اليونسكو
1%

الحكومة الهولندية
1%

ةالبنك اإلسالمي للتنمي
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اء الصندوق العربي لإلنم
االقتصادي واالجتماعي

3%

يفاليونس-البنك الدولي
15%

الحكومة البريطانية
17%

الحكومة األلمانية
30%

نامج البنك الدولي  عبر بر
األمم المتحدة االنمائي

30%
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 2021-9-30حتى  2018-1-1رة من والمغلقة )بما يعادل الدوالر االمريكي( خالل الفت( يوضح مصادر التمويل المستلمة النافذة 8جدول )
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االتحاد 

-األوربي 

برنامج األمم 

المتحدة 

اإلنمائي 

UNDP 

مشروع دعم سبل المعيشة 

 2الصمود  -واألمن الغذائي
2,915,700 2,167,228 - 748,472 25-06-2019 31-12-2021 

االتحاد 

 األوروبي

المعونة اإلنسانية لالتحاد 

األوروبي بالشراكة مع 

برنامج االمم المتحدة 

 االنمائي للحماية االجتماعية

18,110,439 17,233,539 - - 28-09-2017 31-03-2021 

البنك 

اإلسالمي 

 للتنمية

مشروع االستجابة والتعافي 

من فيروس كورونا المستجد 

والمرونة من أجل 

 استمرارية التعلم

8,486,800 2,121,663 2,121,663 6,365,137 03-05-2021 03-11-2022 

البنك قرض ومنحة 

اإلسالمي لمشروع المعرفة 

القرائية والمهنية لمكافحة 

 الفقر

11,233,325 6,133,237 -  04-05-2010 31-03-2021 

قرض البنك االسالمي 

 لتوظيف الشباب
25,000,000 9,968,009  23,734 07-03-2013 31-03-2021 

البنك 

 -الدولي

 اليونسيف

مشروع تعزيز الحماية 

واالستجابة االجتماعية 

 -في اليمن 19لكوفيد 

مشروع التحويالت النقدية 

 غير المشروطة

62,838,630 1,960,772 1,960,772 60,877,858 01-06-2021 01-03-2022 

البنك الدولي  

عبر برنامج 

األمم 

المتحدة 

 االنمائي

مشروع تعزيز الحماية 

االجتماعية واالستجابة 

 في اليمن 19لكوفيد 

35,200,000 7,453,794 7,453,794 24,520,396 15-03-2021 30-09-2022 

منحة البنك الدولي االضافية 

والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 

 االنمائي

91,637,419 91,637,419 6,529,526  01-08-2019 30-09-2021 

منحة البنك الدولي االضافية 

والطارئة عن طريق برنامج 

 االنمائي االمم المتحدة

179,956,976 143,671,567 1,209,612  27-03-2017 30-09-2021 

البنك الدولي 

عبر منظمة 

األغذية 

والزراعة 

FAO 

منحة البنك الدولي عبر 

منظمة األغذية والزراعة 

(FAO لمشروع تعزيز )

 اإلنتاجية الزراعية في اليمن

19,513,305 19,507,821 -  15-10-2017 30-06-2021 

الحكومة 

 األلمانية

منحة الحكومة األلمانية رقم 

لبرنامج  327 67 2012

 المياة في ابين

14,962,050 694,362  20,292 19-12-2012 31-12-2017 

منحة بنك التنمية األلماني 

لبرنامج االشغال كثيفة 

 65 279رقم :-العمالة

2013 

11,219,324 870,977 -  20-05-2014 20-04-2016 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي

 الرابعة

 

7,973,427 986,742 - 6,986,686 11-11-2020 11-11-2022 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW  لتعزيز الصمود

عبر برنامج االشغال كثيفة 

 3العمالة 

5,666,927 1,940,938 - 3,725,989 11-11-2020 31-12-2022 
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منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW  لتعزيز الصمود

عبر برنامج االشغال كثيفة 

 4العمالة 

 

11,474,039 2,969,063 1,028,126 8,504,975 11-11-2020 31-12-2023 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم

5,669,197 4,862,490 - 806,707 20-12-2018 31-12-2022 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW  لتعزيز الصمود

عبر برنامج االشغال كثيفة 

 2العمالة 

5,330,245 5,355,574   12-05-2017 30-06-2021 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  لالستجابة ألزمة

 التعليم المرحلة الثانية

21,759,355 5,405,415 - 16,353,940 18-12-2019 30-12-2023 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  للتعليم في المناطق

 الريفية

6,477,351 5,470,559 - 1,006,792 20-12-2018 31-12-2022 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  :67 577رقم 

لبرنامج االشغال  2015

 كثيفة العمالة

5,540,556 5,540,556 - - 21-10-2016 31-12-2019 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW   لبرنامج المياه

المرحلة  -والصرف الصحي

 الثالثة

17,280,445 5,641,988 1,303,336 11,638,458 18-12-2019 30-12-2023 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW   :41 005رقم 

لتعزيز الصمود عبر  2014

برنامج االشغال كثيفة 

 العمالة

5,808,422 5,809,092  25,403 21-10-2016 30-09-2019 

منحة الحكومة االلمانية عبر 

KFW  لدعم قطاع المنشات

الصغيرة واالصغر 

 والمتوسطة

12,948,796 7,349,398 - 5,599,398 30-11-2020 31-12-2023 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW   لبرنامج المياه

 2والصرف الصحي 

11,248,505 9,634,832 1,508,471 1,613,673 21-11-2018 14-12-2021 

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW   لبرنامج المياه

 والصرف الصحي

24,369,107 19,168,627 - 5,200,480 13-03-2018 31-12-2022 

الحكومة 

األمريكية 

عبر برنامج 

األمم 

المتحدة 

 االنمائي

المنحة الطارئة المقدم من 

الوكالة االمريكية للتنمية 

 برنامج االمم المتحدةعبر 

9,099,719 5,859,762 -  10-12-2016 31-12-2018 

الحكومة 

 البريطانية

منحة الحكومة البريطانية 

 لدعم االستقرار االقتصادي
245,761 245,761 - - 26-11-2019 31-08-2020 

منحة الحكومة البريطانية 

-لبرنامج الحماية االجتماعية

 1مرحلة -نقد مقابل التغذية

10,788,351 7,788,616 - - 21-07-2020 30-04-2021 

منحة الحكومة البريطانية 

 -للحماية االجتماعية 

 المرحلة االولى

70,571,483 68,016,934 7,048,620 2,554,549 22-11-2018 31-12-2021 

الحكومة 

 الهولندية

المنحة الهولندية لدعم تعليم 

الفتاة ومحو االمية رقم: 

26489/SAA0118554 

3,947,368 262,962 - 385,450 28-05-2014 30-06-2018 

منحة الحكومة الهولندية 

 لمشروع مياه مدينة البيضاء
3,500,000 1,400,000 - 2,100,000 07-11-2019 30-04-2022 
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المنحة الهولندية لمشروع 

المياه والصرف الصحي 

للمجتمعات المصابة 

 بالكوليرا

3,000,000 2,876,308 26,308 123,692 07-12-2017 31-12-2019 

الصندوق 

الدولي 

للتنمية 

 -الزراعية 

 إيفاد

مشروع حماية سبل العيش 

والتكيف الزراعي خالل 

 جائحة كورونا

836,377 752,739 - 83,638 18-10-2020 31-12-2021 

الصندوق 

العربي 

لإلنماء 

االقتصادي 

 واالجتماعي

قرض الصندوق العربي 

لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة

100,000,000 11,106,707 1,500,000 1,595,689 19-10-2010 30-06-2021 

 اليونسكو

منحة اليونسكو لمشروع 

حماية الموروث الثقافي 

والتنوع في حاالت الطورئ 

 من اجل االستقرار والسلم

80,000 80,000 - - 15-11-2018 15-02-2019 

النقد مقابل العمل مشروع 

لتعزيز فرص كسب العيش 

-لشباب المناطق الحضرية

 1مرحلة 

3,050,284 2,745,072 695,000 305,212 30-09-2019 30-11-2021 

برنامج األمم 

المتحدة 

اإلنمائي 

UNDP 

منحة برنامج األمم المتحدة 

لمشروع االستجابة الطارئة 

 لقطاع المياه والبيئة

2,500,000 2,500,000  - 13-01-2018 13-03-2018 

منحة االستجابة الطارئة 

 للتخفيف من الفقر
3,000,000 3,000,000 - - 07-01-2020 31-03-2020 

 مؤسسة أ

 الرقمنة ثالثية االبعاد للمعالم

التاريخية المعرضة 

 للخطر/سيفاس

32,100 15,737 - 16,363 12-06-2020 21-04-2021 

مشروع التراث الثقافي 

وهوية الناس/معهد لليمن 

 االثار الشرقية

237,758 137,874 - 99,884 01-06-2020 01-06-2022 

هيئة االمم 

المتحدة  

 للمراة

منحة هيئة االمم المتحدة 

للمرأة لمشروع حماية المرأة 

 وتمكينها في ظل االزمات

420,000 393,507  39,615 09-09-2018 28-02-2019 

   161,322,483 32,385,227 490,737,639 833,929,542 اإلجمالي

 

 :2021الثالث التمويل الموقعة خالل الربع مصادر 

 ُالصمودُُالبنكُالدوليُلالستجابةُلألمنُالغذائيُوالقدرةُعلىفيُخاللُالربع،ُجرىُتوقيعُاتفاقيةُمشروع
فيُُمقابلُالعملُمليونُدوالر،ُمخصصةُالنشطةُالنقد17ُالبرنامجُاإلنمائيُلألممُالمتحدةُبمبلغُعبرُ

لبنكُالدوليُامشروعُالزراعةُوالمياهُوالمقدمُمنُقطاعُالزراعة.ُكذلكُتمُتوقيعُاتفاقيةُتمويلُمعُااليفادُل
 مليونُدوالر.3ُبإجماليُمبلغُالىُمرحلةُأولىُ

ُ  
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 تمويالت جديدة تحت االعداد:

2021ُوالتيُمتوقعُانُتوقعُخاللُجرىُخاللُالربعُنقاشُعددُمنُاالتفاقياتُالمحتملةُمنُعددُمنُالممولين،ُ
 كاالتي:
 يُعبرُمواجهةُانتشارُالجرادُوتأثيرهاُعلىُالمزارعينُوالمقدمُمنُالبنكُالدولُمشروعاسئنافُالنقاشُل

ديمُمنحُمليونُدوالرُوسينفذُمشاريعُزراعيةُعبرُأليةُالنقدُمقابلُالعملُوتق4.7ُالفاوُوالبالغُُمنظمة
 منُالعام.الرابعُ،ُومتوقعُتوقيعهاُخاللُالربعُالحيوانيةُللمزارعينُللدعمُفيُمجالُالثروة

 ُُعةُمعُمنظمةُالزراالبنكُالدوليُلالستجابةُلألمنُالغذائيُوالقدرةُعلىُالصمودُمشروعُتمُمناقشة
انُُواألغذيةُ)الفاو(،ُوتحديدُاوجةُالتعاونُوماُيمكنُتنفيذهُعبرُالصندوقُاالجتماعيُ،ُحيثُمتوقع

ليونُم11ُالمكوناتُلدعمُالمزارعينُومربيُالثروةُالحيونيةُبتمويلُقدُيصلُالىُينفذُالصندوقُعددُمنُ
 دوالر.

 نهاُجرىُخاللُالربعُعددُمنُاالجتماعاتُلمناقشةُعددُمنُالتمويالتُالمقدمةُمنُالبنكُاإلسالمية،ُم
وقُدعمُالصيادين،ُحيثُسيقومُالصنددوالرُلمشروعُُمليون10ُبمبلغُتمويلُمشروعُالثروةُالسمكيةُُو

10ُغُمعُمكونُاإلقراض،ُكماُجرىُتفعيلُمشروعُالتنميةُالريفيةُبمبلبشراءُمعداتُوتوزيعهاُللصيادينُ
ُبناءُالقدراتمليونُدوالرُامريكيُوجاريُالنقاشُواستكمالُوثيقةُالمشروع،ُباإلضافةُالىُمشروعُ

ُالفُدوالر.776ُبمبلغُُالمؤسسيةُإلعادةُاألعمارُوالتعافي
 شاريعُحُللتمويلُمقدمُلليونسكوُوذلكُلمشروعُالحفاظُعلىُالمدنُالتاريخيةُعبرُمتمُاعدادُمقتُرُوايضا

 النقدُمقابلُالعملُ
  االتفاقيات المعلقة:
،ُاضطرُالصندوقُاالجتماعيُالىُتعليقُالعملُالمؤقتُمنُتمويلُقرضُالصندوق2021ُخاللُالربعُالثالثُ

خاللُُوصولُاخرُدفعةُمنُقبلُالممول،ُحيثُتمُاستالمالعربيُللمساهمةُفيُالمرحلةُالرابعةُوذلكُنتجيةُتأخرُ
نُدوالرُمليُو1.5ُالربعُمليونُونصفُدوالرُخاللُالربعُالثانيُوالتيُتمُتغذيةُالحسابُالبنكيُالمكشوف،ُوتبقىُ

صزلُُزلدىُالممولُمعلقة،ُوجاريُفقطُدفعُاالستحقاقاتُالفعليةُللمقاوالت،وتعليقُاألنشطةُفيُالميدانُلحينُ
ُاخرُدفعة.

مليون339ُُبمبلغُُاتاتفاقيثمانُوصلُعددُاالتفاقياتُالتيُاستمرُتعليقهاُوتوقفهاُنتيجةُاألوضاعُإلىُوبهذاُُ
ُمليونُفقطُمنهاُقبلُتدهورُاألوضاع.161.5ُُ دوالر،ُتمُاستالم

منُكلُيلُ،ُفيماُاستمرُتعليقُالتمُو2016باإلضافةُإلىُإشعارُالبنكُالدوليُبإغالقُاالتفاقياتُبحالتهاُنهايةُُ
ُُ.يأبوُظبمنُالصندوقُالسعوديُوالصندوقُالكويتيُوصندوقُاألوبكُوصندوقُ
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 :االتفاقيات المعلقة( يوضح 9جدول)

 االتفاقية الممول

 المبالغ )بالدوالر االمريكي(

قيمه االتفاقية 

 المعدلة

المسحوب من 

 الممول

إجمالي المتبقي لدى 

 الممول

 100,000,000ُ10,000,000ُ90,000,000 المرحلةُالرابعةمنحةُدعمُ الصندوقُالسعوديُللتنمية

الصندوقُالعربيُلإلنماءُ
ُاالقتصاديُواالجتماعي

معونةُترميمُوتأهيلُالجامعُالكبيرُبصنعاءُ
 1,129,630 640,370 1,770,000ُالمرحلةُالرابعةُ-

ُ   
الصندوقُالكويتيُللتنميةُ

ُاالقتصاديةُالعربية
لإلسهامُفيُمنحةُحكومةُدولةُالكويتُ

 تمويلُبرامجُاإلعمار
50,000,000ُ10,000,000ُ40,000,000 

ُ
لمشروعُالتدريب133Pُُقرضُاألوبكُرقمُ

ُالمهنيُوتنميةُالمهارات*
9,100,000  9,100,000 

 صندوقُاألوبك
 1234P 18,000,000ُ15,422,940ُ2,577,060القرضُرقمُ

)معلق:ُُقرضُاألوبكُلدعمُالمرحلةُالرابعة
ُمجلسُالنوابُللموافقة(عندُ

25,000,000 ُُ25,000,000 

 32,340,000ُ28,542,923ُ3,797,077 للتنميةُيأبوُظبمنحةُصندوقُ للتنميةُيأبوُظبصندوقُ
 174,699,456 161,510,544 336,210,000 اإلجمالي

ُستمر.ُممعُالبنكُاالسالميُلمشروعُالتدريبُالمهنيُوتنميةُالمهارات،ُحيثُمازالُمعلقُمساهمتهُللمشروعُبينماُالبنكُاالسالميُالثالثُ*االوبكُالمساهمُ
 ُ
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 إنسانية قصص: سادساً 
 المأوى يمنع النزوح ويمنح أصوالً تعزز سبل المعيشة بتهامة

حالفت ضدها كل عوامل تبمنطقتها بعد أن قبل الحرب القائمة، كانت أسرة عيشة إبراهيم ضمن أضعف األسر 
لطينية البسيطة في قرية بنات يعيشون معًا تحت سقف عشتهم ا 3الفقر والشقاء. فاألم أرملة تعيل ولدًا و

أغنام تعطيهم  4سوى  الكروس، بالقناوص شمال الحديدة شديدة الحر الفقر. لم تمتلك األسرة في حياتها
ع بأجر يومي يقل عن تكسبه عيشة من عملها الشاق لدى أصحاب المزار  اللبن أما غيره من الغذاء فكانت

 دوالر أمريكي.

ص وثبات أجر العمل وجاءت الحرب لتسحق هذه األسرة الضعيفة أصاُل بتضاعف أسعار الغذاء وتقلص الفر 
ل كليًا أو دمت معظم المناز هوانتشار األوبئة، وكأنها لم تكتف بتلك الصدمات العنيفة لتتعرض القرية لسيول 

ألسرة التي لجأت للعيش اجزئيًا وجرفت فيها كل ممتلكاتها ومنها أغنام عيشة األربع، وبذلك تضاعف شقاء 
 في عشة مهجورة ال تمتلك سوى الفق على أعواد خشبية. 

 
تصلها ومع زيادة اليأس وتدهور الوضع العام بالقرية، كانت عيشة تفكر وتستعد للنزوح مع أطفالها إلى منطقة 

مســـــــــــاعدات اإلغاثة، إال أنها عدلت عن عزمها مع وصـــــــــــول اســـــــــــتجابة برنام  النقد مقابل العمل إلى قريتها 
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 17أســـرة موفراً أكثر من  301للتخفيف من اآلثار الســـلبية للســـيول على األســـر المتضـــررة حيث شـــغ ل أكثر 
تهدمة باإلضـــافة إلى تهذي  % منها للنســـاء خصـــصـــها في إعادة بناء وترميم العشـــش الم49ألف يوم عمل، 

مجاري الماء الفرعية جوار المنازل وردم المناســي   المنخفضــة لصــد الســيول. وكانت فرحة عيشــة ال توصــف 
 بالفرصة الجديدة إذ أصبح حلمها حقيقة وستعيد بناء عشتها وحياة أسرتها بعيداً عن فكرة النزوح المؤلمة.

ائها مســــتقباًل، وتقول بناء عشــــتها و حظيرة للمواشــــي تخط  لشــــر عملت عيشــــة بكل طاقتها مع بناتها بةعادة 
 الحمدهلل اتى الصندوق االجتماعي وتدربنا وبنينا بيتنا وتحسنت أمورنا."عيشة "

ضرورية ألبناءها، كما اشترت $ كأجر لعملها، اشترت به المواد الغذائية والمواد ال430استلمت عيشة مايعادل 
لقرية على المالبس بسب  ات بناتها الخياطة خاصًة مع ارتفاع الكل  من نساء $ وعلم50مكينة خياطة بمبلغ 

تنا على مكينتنا واعتزينا من ول "اليوم اللهم له الحمد أمورنا سابرة، نشقى في بيو جرف السيول ألمتعتهن. تق
اهلل و كله  شرب من فضلنالمشقاية مع خلق اهلل و عذاب المزاهي  اني و بناتي يرقعن ونطل  اهلل نأكل و 

 بفضل الصندوق تغيرن حياتنا الحمداهلل في نعمة."

 
ُ


