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 مقدمة
 

أوضاع معيشية قاسية واحتياجات متنوعة وظروف صعبة غير مسبوقة، يواصل الصندوق  في ظل   

ف مناطق في مختل، فضالً عن الفقر المزمن ،ثار الحرب المدمرةآاالجتماعي للتنمية عمله للتخفيف من 

 تياجاتي حال باالحأقاس بال ت   محدودة   ما يتوفر من موارد   إطاروفي  ،جميع المحافظاتوفي اليمن 

 الضاغطة والكارثة اإلنسانية األكبر في العالم.

 أوطقة يقدم الصندوق خدماته بصورة مستقلة ومبتعداً عن الجوانب السياسية وبدون تمييز بين أي من

 .نتشر عبر الرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية كاملةً ت هفمشاريع، شريحة اجتماعية وأخرى

 ،بل العملسها النقد مقاأوعلى ر ،لمساعدات النقدية المشروطةر أنشطة اقد فرضت الظروف أعاله تصد  ل

 ألساسية عبرمن شراء حاجياتهم ا وذلك لتمكين المستفيدين األكثر فقراً ومعاناةً  ،مجمل محفظة األنشطة

 في حين يتم إنجاز وتأهيل أصول مجتمعية متنوعة تساعد المجتمع في ..دخل مؤقت. حصولهم على

حالة  تحسين إلىا تم تشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة كم. أمكنتحسين الظروف المعيشية أينما 

ت بها المجتمعات فر  استنهاضاً لروح التعاون والمبادرة التي ع  متنامية الخدمات وتوفير االحتياجات بوتيرة 

طرق وهنالك الكثير من التدخالت القطاعية في مجاالت المياه وال .نية كإرث حضاري وتاريخياليم

األطفال دون والنساء الحوامل والمرضعات أفقر وتستهدف أنشطة التغذية فئة  ية والزراعة والتغذية،فالري

ً  ،سن الخامسة  .الشديدمن يعانون من سوء التغذية  وخصوصا

فية الجهات المانحة حول استقاللية وشفا طمأنةكل ذلك في حين يواصل يقوم الصندوق االجتماعي ب

ً  ،وفعالية عمله تلفة أهمها تقارير ق من ذلك عبر وسائل مخ. ويقوم المانحون بدورهم بالتحق  وحيادتيه سياسيا

 أخرى مستقلة. أطرافومراجعة 

 .إذن هللابعمار إعادة اإلوفي مرحلة التعافي  يحافظ على قدراته للمساهمة مستقبالً  أنمل الصندوق يأو
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 الصندوُق االجتماعي للتنمية في سطور
 

في  هداف التنميةلتخفيف من الفقر وتحقيق أا بفعالية في هم  اسي  ل 1997عام  الصندوق االجتماعي للتنمية تأسَّس  

قتصادية، ص االر  وتعزيز الف   الخدمات األساسية، ص الحصول علىر  زيادة ف  حيث يعمل الصندوق  على  البالد،

 .ةريالفقالفئات  من ضعف ومعاناة والحد   

ية، وبناء القدرات، ، وهي: التنمية المجتمعية والمحلرئيسية   ويسعى الصندوق  لتنفيذ أهدافه من خالل أربعة برامج  

 (.النقد مقابل العمل) وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، واألشغال كثيفة العمالة

 12تثماراته في يرصد  اسوالبالد،  عملياته في كافة أنحاء   ذ  ـ   نفيً والصندوق االجتماعي مؤسسة تنموية فاعلة، 

 فقراً. يستجيب  من خاللها لالحتياجات األكثر إلحاحاً في المجتمعات األشد    رئيسياً،قطاعاً 

لصراع اع التطورات التي نجمت عن ، قد عمل على تكييف عملياته بما ينسجم م2015وكان الصندوق، منذ عام 

جر ألكثر األسر المسلح في البالد... حيث ركَّز على توفير الحماية االجتماعية من خالل إيجاد عمالة مدفوعة األ

ساكنهم واألفراد تأثراً بالصراعات وعدم االستقرار، وخصوصاً ممن اضطرتهم هذه الظروف إلى النزوح من م

 ومناطقهم.

ْي  كما كان الصندوق   الرابعة من  كامتداد للمرحلة 2017–2016قد أعدَّ استراتيجية االستجابة الطارئة لعام 

 ( لتكييف تدخ الته مع تلك التطورات السلبية في البالد.2015–2011عملياته )

ر  الصندوق   –2018ألعوام ل الثانية خطة االستجابة الطارئة––2017مع نهاية عام ––وفي ذات االتجاه، طوَّ

ة لشرائح المجتمع المختلفة، وعلى 2020 ل حَّ وجه الخصوص النازحين  لتلبية االحتياجات التنموية واإلنسانية الم 

 والفئات الضعيفة واألكثر فقراً واحتياجاً.
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  ُملخـَّصُ 
 طة عددتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ أنش، ورغم الصعوبات متعددة الجوانب، 2018خالل العام 

 ائي لألممولي عبر البرنامج اإلنمأبرزها المشروع الطارئ الممول من البنك الدمن  ،من البرامج

إلنسانية الكبيرة زمة اباأل مساعدة األسر والفئات االجتماعية األكثر تأثراً  إلىوالذي يهدف  ،المتحدة

ا % مم100 ـ% من األرقام المستهدفة بل وتجاوز ال80، حيث تخطى مستوى التنفيذ في اليمن

 خطط له في بعض مؤشرات هذه المنحة.

شارك فيها  ،ن يوم عمل تحت برنامج النقد مقابل العملييمال 6فمن هذه المنحة تم تحقيق ما يقارب 

 فادف محافظات الجمهورية. كما استألف أسرة من مختل 130ألف عامل من حوالي  215أكثر من 

ً أو مرضع مرأة حامالً األف طفل و 296أكثر من  ً أو أمَّ  ا  ،ائح المجتمعمن أفقر شر 5لطفل تحت سن  ا

 ية.وهم في الغالب من المسجلين في صندوق الرعاية االجتماعية وممن يعانون من سوء التغذ

 ة.مزارع وصياد من أنشطة تحسين اإلنتاجية الزراعية والسمكي 3,400 كما استفاد أكثر من

 ً ما كع موزعة على جميع الفروع والمحافظات مشرو 1,000عدد المشاريع النشطة  ويبلغ حاليا

 ً  . تبين الجداول تاليا

مويالت شروط التبأهداف ووالتزام  ،وبمعايير موضوعية ،استمرار الصندوق في العمل المستقل إن

 ،لى السواءعوالمستفيدين قد عزز ثقة المانحين  ...متحقق منهامؤكدة ووتحقيق إنجازات  ،المختلفة

ضاع مما يشجع على القول بالقدرة على استيعاب المزيد من المصادر التمويلية لتحسين األو

 .ن مواردوفي إطار ما يتوفر م ،مداً أوبمقاربات تنموية ذات أثر أطول  ،المعيشية بالغة السوء

صيد ور ،ومثابرة العاملين في الصندوق ،وقدرة الوصول ،القدرة المؤسسية واإلدارية وتلعب  

ً حاس دوراً تلعب  ––والذي تراكم عبرات فترات طويلة––صداقية لدى المجتمعات المحتاجةلما في  ما

ً  ،النجاح المحقق ً  وتمثل أساسا  الستمرار وتوسيع مختلف البرامج الحيوية. متينا
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  المخصصات وتوزيع االستهداف

ً يتم توجيه الموارد وتوفي بيئة توصف بأكبر أزمة إنسانية في العالم، لحالية وفي مرحلة العمل ا  زيعها جغرافيا

ة مع رة مدروسة ومشتركوذلك بصو ،الحرب أوضاعنتجت عن  التي األزمةر عن شدة مؤشرات تعب   على  بناءً 

ة ذات ومؤشرات صادرة عن الجهات الدوليووفق بيانات  ،ولي واألمم المتحدةخصوصا البنك الدو ،المانحين

ت  بت العالقة. ق عليه "مؤشر ل  طجداً ي   اً ص متوسطها الذي يعطي مؤشراً مهمخل  واست   مؤشرات ستة في البيانات ر 

لناس معيشة ا تعبر عن حالةثالث ظواهر أساسية على وهذا المؤشر يعتمد ( Distress Indexاألزمة" ) شدة

 وهي: ،وحياتهم بشكل مباشر

 والمديريات.انعدام األمن الغذائي الذي فاقم أزمة السكان في كل المحافظات  -1

 .الحرب جراء النزوح من وإلى المناطق التي تعاني كثيراً  -2

من  شدة احتياج الناس للخدمات األساسية مثل التعليم والصحة والمياه والمسكن والمأوى وغيرها -3

 االحتياجات.

ر حافظة األكثيتم ترتيب المحافظات من األعلى إلى األدنى لمعرفة الم المركَّب، المؤشروعلى ضوء هذا 

ً على المحاف مولينالمتاحة من الم المبالغ   ص  خصَّ ـ  ت مَّ ومن ث   ات،األزم هذه منمعاناة   ،مؤشرال هذال ظات وفقا

 قاربةالموهو نوع من  ،األزمة شدةبحيث تأخذ كل محافظة نصيبها من المخصص بما يتوافق مع مؤشر 

 في إعطاء مخصص عادل لكل محافظة. ةوالمناسب ةالمنطقي

تغذية بين ال سوءمؤشرات  فيها ترتفعالمناطق التي  إلى إضافيةتم توجيه مخصصات  ،ذلك إلى باإلضافة

 (.بإو والضالع وذمار ولحج وتعز الحديدة هي)محافظات  ست فيمديرية  21في  األطفال

 المتحدة  األممضمن المشروع الطارئ الممول عبر  األزمةالمخصصات باستخدام مؤشر  توزيع

 جاهات:المتحدة في ثالثة ات األممتوزيع مخصصات المشروع الطارئ المقدم من البنك الدولي عبر  تم

 110 بقارما يوتم تخصيص  :ة لمشاريع النقد مقابل العمل ومشاريع تشغيل الشبابهجَّ و  م   مخصصات 

 أعاله. والمذكور األزمة شدة مؤشر بحسب توزعت دوالرن ييمال

 21فظات وست محا فيمليون دوالر تم توزيعه  50يقارب  ما :لبرنامج النقد مقابل التغذية مخصصات 

  .اءالتغذية باستخدام مؤشرات يتم جمعها من قبل كتلة الغذ ءسوبحسب حاالت  ، وذلكمديرية

 نتيجة أعمالهم تضررت الذين والمقترضين المزارعين صغار دعم لمشاريع توجهت مخصصات 

 .دوالر مليون 20 بمبلغ :األزمة
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 *( 2019 مارس – 2016 أكتوبر)توزيع المخصصات بحسب مؤشرات األزمة 

 المحافظة

 جميع المبالغ بالدوالر

 مخصص المحافظة
 التزام الصندوق 

  

 الفارق 

 

 17,898 -    6,179,239 6,061,341 بإ

 278,189    3,176,484 3,454,673 أبين

 631,741    7,977,678 8,609,419 ة العاصمةامان

 337,514    2,870,609 3,208,123 البيضاء

 185,102    9,374,126 9,559,228 تعز

 147,909    2,992,350 3,140,259 الجوف

 259,636    9,217,007 9,476,643 حجة

 375,867    5,972,052 6,347,919 الحديده

 54,568    3,690,375 3,744,943 حضرموت

 89,020    5,208,450 5,297,470 ذمار

 33,781    4,656,932 4,690,713 شبوه

 118,310    5,232,942 5,351,252 صعده

 282,916    4,837,592 5,120,508 صنعاء

 447,893    8,682,983 9,130,876 عدن

 266,059    5,013,755 5,279,814 لحج

 2,501    4,044,676 4,047,177 مارب

 73,120    2,600,095 2,673,215 المحويت

 3,418    1,885,320 1,888,738 المهره

 12,845    4,880,903 4,893,748 عمران

 158,796    3,289,888 3,448,684 الضالع

 169,095    2,988,543 3,157,638 ريمه

 94,031    1,323,583 1,417,614 أرخبيل سقطرى

 3,904,411    106,095,584 110,000,000 اإلجمالي 

 
 .البالد في الحالية اإلنسانية مةباألز مرتبطة مؤشرات استخدام إلى الصندوق توجه هذا يعكسو اإلنمائي. المتحدة األمم برنامج عبر الدولي البنك دعم على الصندوق حصول مع تزامن الجغرافي التوزيع هذا *

ب والضالع وإذمار وتعز و لحديدةامحافظات وهي  ضمن ست مديرية 21في 2018-2016 األعواموتركز في  ،التغذية وءهت موارده بحسب عدد المصابين بحاالت سج   برنامج التغذية والذي و  التوزيع السابق لم يشمل 

 في هذه المحافظة. واألمهات األطفالمحافظة الحديدة لتعكس ارتفاع حاالت سوء التغذية بين  إلى% من ميزانية التدخالت التغذوية 50من  أكثرت وتوجه ولحج.
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 المشاريع تحت التنفيذ العاملة 
)توجد به  اً مشروع 641مرحلة العمل الميداني  منها في م،2019مارس ية احتى نهمشروع  1,011تحت التنفيذ بلغ عدد المشاريع 

يتم فيها تصفية  اً مشروع 260حيث بلغ عدد المشاريع بها  –والتصفية  اإلغالقمرحلة  –أنشطة ميدانية( تالها المرحلة المكتبية 

عداد للبدء بالتنفيذ جاء تالياً مرحلة اإلو .د ومستحقات لكي يتسنى للضابط تحويل المشروع إلى منجزه  كل ما يتعلق بالمشروع من ع  

كما هو ) لها قصةيتم إعالن المنا في مرحلة لم اً مشروع 71حيث ظهر  ،تالها أخيراً مراحل المناقصات والتعاقد اً،مشروع 39 ـب

 :(مبين في الجدول التالي

 2019 مارسمراحل المشروع التفصيلية لشهر المشاريع العاملة على  توزيع :(1-1)رقم  جدولال

 مالحظات المشاريععدد  المرحلة التفصيلية طبيعة المرحلة

  39 للبدء بالتنفيذ اإلعدادمرحلة  مكتبية

 29 اإلعداد للمناقصة –المرحلة الثانية  مكتبية

 30 المناقصة عالنإلم يتم -المرحلة الثانية  مكتبية مراحل المناقصات والتعاقد
سية-المرحلة الثانية مكتبية  12 التحليل والتر

  641 الميداني التنفيذتحت -المرحلة الثالثة ميدانية

  260 اإلغالقمرحلة -ة الرابع ةالمرحل مكتبية

  1,011 اإلجمالي

 إجماالا  تحت التنفيذتوزيع المشاريع  -1
)مساهمة  مليون دوالر 237، وبتكلفة إجمالية بلغت قرابة  1,011 إلى مارسفي شهر  تحت التنفيذعدد المشاريع  بلغ

 تم التعاقد به % من إجمالي ما76 ونسبة الصرف بلغت قرابة ،مليون دوالر 205الصندوق التقديرية(، وتم التعاقد بمبلغ 

 .(أدناه 1وكما هو مبين في الشكل البياني رقم )

ً مشروع 80تم تحويل  ،مارسخالل شهر و ا ع المنجزة وبالتالي بلغ عدد المشاري ،منجز إلى ا خالل  شروعم 1,209تراكميا

 .2019 مارسوحتى نهاية  2017الفترة من يناير 

 2019ارس م – 2017يناير  الفترة خالل والمنجزة العاملةتحت التنفيذ ولمشاريع االتجاه العام ل(: 1-1رقم ) البياني الشكل
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ا  والمنجزة تحت التنفيذ لمشاريعجدول يوضح ا ا والمنجزة تراكميا  2019 مارسوحتى  2017يناير  الفترة خالل شهريا

 الشهر
المشاري    ع 

 تحت التنفيذ
المشاري    ع 
 المنجزة

المشاري    ع 
 المنجزة تراكم  

 1,209 80 1,011 2019مارس 

اير   1,129 46 1,022 2019فبر

 1,083 80 962 2019يناير 

 1,003 62 1,000 2018ديسمتر 

 941 65 924 2018نوفمتر 

 876 27 796 2018أكتوبر 

 849 53 871 2018سبتمتر 

 796 111 898 2018أغسطس 

 685 89 1,002 2018يوليو 

 596 43 1,060 2018يونيو 

 553 47 1,029 2018مايو 

 506 63 1,026 2018إبريل 

 443 6 995 2018مارس  

اير   437 16 960 2018فتر

 *421 25 886 2018يناير 

 2018وحتر يناير  2017*تراكمي من يناير 

 

ليون دوالر م 10.56حيث بلغ  مارسالمنصرف خالل شهر إجمالي  ارتفعتم النظر في إجمالي المنصرف الشهري فقد وفي حالة 

 .(2-1البياني رقم ) ، وكما هو مبين في الشكل2018 فبرايرمليون دوالر خالل شهر  10.22تقريباً مقارنة 

 

2019 مارسوحتى  2017يناير  الفترة خالل للصندوقالمنصرف العام (: 2-1رقم ) انيالبي الشكل
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 والمحافظات الفروع على تحت التنفيذ المشاريع توزيع -2

i. 2019مارس  –ع المشاريع على الفروع توزي 
يث بلغ عدد ح ،تحت التنفيذعدن ال يزال يتصدر جميع الفروع بعدد المشاريع يجدر اإلشارة إلى أنَّ فرع 

عاً، بينما مشرو 140في المرتبة الثانية بعدد  صنعاءمشروعاً، وجاء فرع  197المشاريع خالل هذا الشهر 

ً عومشر 124في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشاريع  المكالظهر فرع  وع بأعداد متفاوتة، ، تلتها بقية الفرا

 .( التاليين2رقم ) ي( والشكل البيان2-1وكما هو مبين في الجدول رقم )

 
  2019 مارسعلى مستوى الفروع تحت التنفيذ  المشاريع توزيع :(2-1)رقم  جدولال

 الفرع
 ديسمبر
2018 

 68 المقر الرئيسي

 40 فرع إب

 95 فرع الحديدة

 124 فرع المكال

 101 فرع تعز

 94 فرع حجة

 73 فرع ذمار

 140 فرع صنعاء

 197 فرع عدن

 79 انفرع عمر

 1,011 اإلجمالي

 

 2019مارس  عومستوى الفر على تحت التنفيذالمشاريع  توزيع :(2)رقم  انيالبي شكلال

 

ii. 2019مارس  نهاية حتى المحافظات على المشاريع توزيع  

فة إجمالية بلغت مشروعاً وبتكل 66نود اإلشارة إلى أنَّ المشاريع التي تستهدف أكثر من محافظة بلغ عدد العاملة منها 

 %.88وبلغت نسبة الصرف من المتعاقد  ،مليون دوالر 40مليون دوالر في حين بلغ المتعاقد منها  45قرابة 

مشروعاً لكالً وبتكلفة تقديرية بلغت  102عدد بفقد ظهر أكبر عدد مشاريع عاملة في محافظة تعز  ،فيما يخص المحافظات

 95% مما تم التعاقد به ، تالها في المركز الثاني محافظة حجة بعدد 67مليون دوالر في وبلغت نسبة الصرف  20

ً وبلغت التكلفة التقديرية للمشاريع  % من المتعاقد أيضاً، وجاءت 73مليون دوالر وبلغ نسبة المنصرف  12مشروعا

ً وبتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 76بلغت فيها  ي المركز الثالث بعدد المشاريع العاملة حيثمحافظة الحديدة ف  مشروعا

ً ظهرت محافظ84د بلغت مليون وبنسبة صرف من المتعاق 33 قرابة الـ  64لحج في المرتبة الرابعة بعدد  ة% ، تاليا
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بقية المحافظات بأرقام متناقصة، وكما هو مبين في  ،  ومن ث مَّ ظهرتمشروع  62شبوة بعدد محافظة  ثممشروعاً عامالً 

 ( التالي.3-1الجدول رقم )

 .2019 مارس(: توزيع المشاريع العاملة على مستوى المحافظة وحتى نهاية 3-1الجدول رقم )

 2019 مارس نهاية وحتى المحافظةعلى مستوى  التنفيذ تحتالمشاريع  توزيع(: 3-1جدول رقم )ال

 المشاريععدد  المحافظة

 المبالغ بالدوالر
المنصرف من 

التكلفة إجمالي  )%( المتعاقد
 التقديرية

 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

 68 6,572,064 9,619,406 10,808,297 40 اب

 68 6,531,509 9,669,340 11,830,621 59 ابي   

 70 459,475 656,094 901,939 8 أرخبيل سقطرى

 88 35,219,486 40,239,022 45,265,859 66 أكتر من محافظة

 86 4,503,507 5,266,339 7,090,056 26 االمانه

 60 1,560,640 2,619,431 3,082,171 23 البيضاء

 58 1,759,163 3,024,112 3,790,888 24 الجوف

 84 26,553,662 31,794,980 32,526,250 76 الحديده

 75 4,630,019 6,163,102 6,695,823 27 الضالع

 85 1,332,658 1,563,756 1,853,688 23 المحويت

 82 1,441,049 1,751,287 2,066,009 17 المهره

 67 11,823,165 17,665,857 19,992,921 102 تعز

 73 6,418,424 8,770,701 12,423,526 95 حجة

موت  72 3,014,021 4,189,973 5,421,266 36 حض 

 79 12,155,997 15,433,257 15,454,757 50 ذمار

 57 1,362,953 2,410,024 2,683,188 19 ريمه

 63 3,467,796 5,504,802 7,269,155 62 شبوه

 57 3,792,089 6,645,488 8,292,441 53 صعده

 69 3,529,776 5,099,031 6,244,684 48 صنعاء

 75 5,634,164 7,497,009 8,659,974 46 عدن

 52 1,666,195 3,219,328 4,508,404 26 عمران

 71 9,744,291 13,737,963 16,475,699 64 لحج

 71 2,009,927 2,817,188 3,677,214 21 مارب

 %76 155,182,029 205,357,488 237,014,831 1,011 اإلجمالي
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 توزيع المشاريع العاملة على القطاعات الرئيسية  -3
لمشاريع امن إجمالي  %20مشروعاً وبنسبة بلغت  202النقد مقابل العمل بعدد  قطاعفي تتركز التدخالت 

مليون  32قرابة بمليون دوالر تم التعاقد  34، وبتكلفة إجمالية بلغت قرابة 2019مارس شهر  في التنفيذ تحت

ً  189دوالر، تاله في المرتبة الثانية قطاع المياه بعدد  شاريع العاملة من الم %19عامالً وبنسبة  مشروعا

طاع قثالثاً جاء  مليون دوالر منها، 19مليون دوالر تم التعاقد بـ  28وبإجمالي تكلفة تقديرية بلغت قرابة 

 من المشاريع العاملة. %13 مشروعاً وبما نسبته 125بعدد  الزراعة

 ثم تلتها بقية القطاعات بنسب متفاوتة. 

 (. 2)أنَّظر الجدول رقم  

المتعاقد (: توزيع المشاريع العاملة والتكلفة التقديرية )مساهمة الصندوق( و2الجدول رقم )

 2019 مارسعلى مستوى القطاع الرئيسي حتى نهاية شهر  والمنصرف

 القطاع الرئيسي
عدد 

المشاريع 
 العاملة

 بالدوالرالمبالغ 

 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد التكلفة التقديريةإجمالي 

 4,731,492 7,548,854 10,597,793 72 البيئة

 16,449 106,079 140,000 1 التدخل المتكامل

 590,875 1,173,531 1,495,368 23 التدريب

 7,277,400 9,992,187 18,076,866 89 التعليم

 7,238,001 9,005,988 10,472,468 49 الدعم المؤسسي 

 9,618,593 15,818,744 16,452,397 129 الزراعة

 47,191,689 58,070,788 59,716,169 115 الصحة

 10,091,352 13,816,186 16,061,150 83 الطرق

 11,712,137 12,144,609 14,698,141 19 المنشآت األصغر

ة  2,436,307 2,460,795 2,729,971 10 المنشآت الصغت 

ي 
 1,942,257 2,790,903 3,084,414 22 الموروث الثقاف 

 11,996,838 19,413,260 27,875,999 189 المياه

 22,624,054 32,090,295 34,385,459 202 النقد مقابل العمل

 17,714,584 20,925,268 21,228,637 8 خدمات األعمال

 4,731,492 7,548,854 10,597,793 72 البيئة

 155,182,029 205,357,488 237,014,831 1,011 اإلجمالي
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 واالتفاقيات الممولين على العاملة المشاريع توزيع -4

i. الممول على المشاريع توزيع 

لغ عدد فقد ب UNDP اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة نظراً ألنَّ التمويل الرئيسي الحالي للصندوق هو من 

مليون  126نها ممليون دوالر بلغ المتعاقد  132وبإجمالي تكلفة  مشاريع 486المشاريع العاملة الممولة من قبله 

ع العاملة بعدد المشاري لحكومة األلمانيةامن إجمالي المتعاقد، تاله  مارس% إلى نهاية 84دوالر وتم صرف 

والر. دمليون  20مليون دوالر وتم التعاقد بأكثر من الـ  32مشروع وبتكلفة إجمالية بلغت  188حيث بلغت 

 99بعدد  طانيةالحكومة البري%، بينما جاء في المرتبة الثالثة 56وبلغت نسبة المنصرف من المتعاقد ما مقداره 

% 63ية الشهر دوالر وبلغ المنصرف حتى نها ماليين 23دوالر، تم التعاقد بـ  ماليين 29مشروعاً وبتكلفة بلغت 

لغت قرابة بوبتكلفة تقديرية  FAOمنظمة األغذية والزراعة  مشروعاً مموله من 89من إجمالي المتعاقد، وظهر 

لبياني ( والشكل ا3-1مليون دوالر تالها بقية الممولين بنسب متناقصة وكما هو مبين في الجدول رقم ) 10

 التاليين:
أهم  مستوى على ومساهمة الصندوق التقديرية وإجمالي المنصرف العاملة المشاريع توزيع :(3-1)رقم  جدولال

 2019مارس  شهرالممولين حتى نهاية 

 الممول
عدد 

 المشاريع

نسبة  المبالغ بالدوالر

المنصرف 

)%( 
التكلفة إجمالي 

 التقديرية
 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

ي 
 UNDP 486 131,930,598 125,648,156 105,248,441 84برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 56 10,924,345 19,677,045 31,581,300 188 الحكومة األلمانية

يطانية  63 14,468,543 23,025,984 29,306,165 99 الحكومة التر

 FAO 89 10,230,003 10,432,461 5,710,609 55منظمة األغذية والزراعة 

ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   69 6,974,777 10,072,149 15,782,903 64 الصندوق العرئر

 64 7,597,676 11,838,278 12,573,970 48 البنك اإلسالمي للتنمية

 87 1,281,872 1,466,237 1,631,241 21 الحكومة الهولندية

 94 2,560,964 2,732,370 3,317,203 13 مصادر الصندوق الداخلية

 92 360,235 389,770 414,924 1 هيئة االمم المتحدة  للمراة

 0  1,232 173,655 1 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة

 74 54,568 73,804 72,869 1 اليونسكو

      

 %76 155,182,029 205,357,488 237,014,831 1,011 اإلجمالي
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ii.  توزيع المشاريع العاملة على االتفاقيات 
نحة البنك الدولي م ، سنجد أنَّ ديسمبر في شهر  االتفاقياتإذا ما قمنا باستعراض المشاريع العاملة من حيث توزيعها على 

 341ع العاملة اإلنمائي تصدرت بقية االتفاقيات حيث بلغت المشاريالمتحدة  األمموالطارئة عن طريق برنامج  اإلضافية

لمنصرف من المتعاقد اوبلغ مليون دوالر تم التعاقد بـقرابة مبلغ التكلفة التقديرية  109مشروعاً وبتكلفة تقديرية إجمالية 

المتحدة  األممرنامج المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع ب مليون دوالر حتى نهاية الشهر، تلتها 92ما قدرة 

ً  123 هاحيث بلغ عدد المشاريع الممولة من للحماية االجتماعية اإلنمائي مليون دوالر  15 وبتكلفة تقديرية بلغت مشروعا

ـ  ماليين 9وبلغ ما تم التعاقد به  ً  5دوالر وبلغ المنصرف منها فعلياً أكثر من ال منحة الحكومة البريطانية  مليون دوالر، ثالثا

يرية بلغت قرابة مشروعاً وبإجمالي تكلفة تقد 99حيث بلغ عدد المشاريع العاملة  المرحلة االولى -للحماية االجتماعية 

 ومن ثم جاءالر، مليون دو 14مليون دوالر وبلغ المنصرف من المتعاقد قرابة الـ  23دوالر، تم التعاقد بـ  مليون 29الـ 

 89د بعد ( لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمنFAOمنحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة )

ً عامالً وبتكلفة تقديرية بلغت  تاريخ إعداد  صرف منها حتىبكامل المبلغ وبأكثر تم التعاقد  مليون دوالر 10مشروعا

 دوالر.مليون  2.7 أكثرالتقرير 

 ( التالي:3-2)بينما تراوحت بقية االتفاقيات بأعداد متناقصة كما هو مبين في الجدول رقم 
 مستوى ىعلوإجمالي المتعاقد والمنصرف ومساهمة الصندوق التقديرية  العاملة المشاريع توزيع :(3-2)رقم  جدولال

 2019 مارس شهرحتى نهاية  االتفاقية

 االتفاقية
عدد 

 المشاريع

 المبالغ بالدوالر

إجمالي التكلفة 

 التقديرية
 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

االمم المتحدة منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق برنامج 
ي 
 االنمائ 

341 108,777,721 108,678,952 92,180,765 

اكة مع برنامج االمم المتحدة اال  ي بالشر ي المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروئر
نمائ 

 للحماية االجتماعية
123 15,122,971 9,240,400 5,365,732 

يطانية للحماية االجتماعية   14,468,543 23,025,984 29,306,165 99 المرحلة االول -منحة الحكومة التر

وع تعزيز FAOمنحة البنك الدولي عتر منظمة األغذية والزراعة ) ( لمشر
ي اليمن

 
 اإلنتاجية الزراعية ف

89 10,230,003 10,230,003 5,710,609 

نامج المياه والضف الصحي   KFWمنحة الحكومة االلمانية/   3,498,573 7,039,068 14,935,346 83 لتر

ي تمويل المرحلة الرابعة
 
ي لإلنماء للمساهمة ف  6,974,777 10,072,149 15,782,903 64 قرض الصندوق العرئر

نامج المياه والضف الصحي   KFWمنحة الحكومة االلمانية/   741,769 2,905,759 4,943,747 36 2لتر

 5,117,094 8,408,152 7,729,420 34 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب

وع المياه والضف الصحي للمجتمعات المصابة  المنحة الهولندية لمشر
ا  بالكولت 

20 1,387,427 1,231,446 1,048,072 

لتعزيز الصمود عتر  2014 41 005رقم:   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 برنامج االشغال كثيفة العمالة

15 2,265,775 2,211,140 1,765,408 

نامج االشغال كثيفة  2015 67 577رقم:  KFW/ منحة الحكومة االلمانية  لتر
 العمالة

15 2,739,663 2,728,899 2,256,630 

 16,851 23,527 1,384,764 15 لالستجابة ألزمة التعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية / 

وع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة  قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشر
 الفقر

14 4,844,550 3,430,126 2,480,583 

 2,560,964 2,732,370 3,317,203 13 المسدد من القروض طويلة األجل )من مشاري    ع التمويل الصغر واالصغر(

لتعزيز الصمود عتر برنامج االشغال كثيفة  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2العمالة 

12 1,860,676 1,634,030 234,724 

ي المناطق الريفية KFWمنحة الحكومة االلمانية / 
 
 25,192 27,298 52,200 9 للتعليم ف

وع االستجابة الطارئة لقطاع المياه والبيئة  690,760 691,326 749,755 8 منحة برنامج األمم المتحدة لمشر

ي اليمن UDNPمنحة 
 
 1,813,627 1,839,880 2,003,043 8 لتعزيز تكيف وصمود المجتمعات الريفية ف

المقدم من الوكالة االمريكية للتنمية عتر برنامج االمم المنحة الطارئة 
 المتحدة

6 5,277,108 5,197,598 5,197,557 

ي ابي    327 67 2012منحة الحكومة األلمانية رقم 
 
نامج المياة ف  2,385,197 3,107,324 3,399,129 3 لتر

  1,232 173,655 1 مساهمات مقدمة من جهات حكومية مختلقة

ي ظل منحة هيئة 
 
وع حماية المرأة وتمكينها ف االمم المتحدة للمرأة لمشر

 االزمات
1 414,924 389,770 360,235 

المنحة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو االمية رقم: 
26489 /SAA0118554 

1 243,814 234,792 233,800 

 155,182,029 205,357,488 237,014,831 1,011 اإلجمالي
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  الجمهورية خريطة على تحت التنفيذ المشاريع توزيع -1
  على خارطة الجمهورية اليمنية 2019 مارسلشهر  التنفيذ تحتالمشاريع  انتشارخريطة توضح 

عربي 2019 ماسالمشاريع العاملة للصندوق لشهر ( 1)خريطة 
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 على خارطة الجمهورية اليمنية 2019 مارسالمشاريع العاملة لشهر  نتشاراخريطة توضح 

  إنجليزي 2019 مارس( المشاريع العاملة للصندوق لشهر 1خريطة )
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  التمويلية للصندوقالمصادر 

 (2019 مارس 31)حتى  التمويلية النافذة الصندوق مصادر -1

 ً من  %73ستالم حوالي اتم وقد ن دوالر. ييمال 479تعادل  إجمالية مةياتفاقية بق 17 بلغ عدد االتفاقيات التي تتوفر للصندوق حاليا

 الممولين.  % لدى27وتبقى  ،هذه المصادر

 

  ةاالتفاقي  الممول 

الحالة 

التنفيذية 

 لالتفاقية

قيمة االتفاقية )المعادلة 

 للدوالر(

المسحوب من الممول 

 )المعادل للدوالر(

 البنك اإلسالمي للتنمية

لمشروع المعرفة القرائية قرض ومنحة البنك اإلسالمي 

 والمهنية لمكافحة الفقر
  فعال 

                  

11,260,000              6,718,310    

 قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب
  فعال 

                  

25,000,000             19,638,426    

 الحكومة األلمانية

لبرنامج  327 67 2012منحة الحكومة األلمانية رقم  

 المياة في ابين 
  فعال 

                  

15,600,000             14,962,391    

 2015 67 577رقم:  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

 لبرنامج االشغال كثيفة العمالة
  فعال 

                    

5,400,000              5,032,749    

 2014 41 005رقم:   KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 لتعزيز الصمود عبر برنامج االشغال كثيفة العمالة
  فعال 

                    

5,400,000              5,809,092    

لتعزيز الصمود عبر  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2برنامج االشغال كثيفة العمالة 
  فعال 

                    

5,400,000                 943,632    

ف لبرنامج المياه والصر  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 الصحي
  فعال 

                  

25,748,503              4,266,035    

للتعليم في المناطق  KFWااللمانية /منحة الحكومة 

 الريفية
  فعال 

                    

6,291,142                 568,634    

 ليملالستجابة ألزمة التع KFWمنحة الحكومة االلمانية / 
  فعال 

                    

5,719,220                 569,671    

ف لبرنامج المياه والصر  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

 2الصحي 
  فعال 

                  

10,800,000              3,365,820    

 الحكومة البريطانية

لة المرح -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

 االولى
  فعال 

                  

44,216,466             14,389,388    

 الحكومة الهولندية

المنحة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي 

 للمجتمعات المصابة بالكوليرا
  فعال 

                    

3,000,000              2,063,277    

الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 

 المرحلة الرابعة
  فعال 

                

100,000,000             92,337,705    

برنامج األمم المتحدة 

 UNDPاإلنمائي 

ج منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق برنام

 االمم المتحدة االنمائي
  فعال 

                

177,965,562           161,403,335    

نامج األوروبي بالشراكة مع برالمعونة اإلنسانية لالتحاد 

 االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية
  فعال 

                  

17,894,596              8,741,816    

منظمة األغذية والزراعة 

FAO 

 (FAOمنحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة )

 لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن
  فعال 

                  

19,513,305              6,981,202    

هيئة االمم المتحدة  

 للمراة

مرأة منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة لمشروع حماية ال

 وتمكينها في ظل االزمات
 393,507 420,000  فعال 

 348,184,990 479,628,794 اإلجمالي
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 إنسانيةقصص 
 ريفيتين تحسن الصحة وتقّوي النسيج االجتماعيمبادرة فتاتين  -1

 

 
     

    
 

 
تماعي لم تعتده كثير عمل مشروع التحويالت النقدية الحساسة للتغذية التابع للصندوق االجتماعي للتنمية على احداث تغيير اج
ا، من المجتمعات اليمنية التقليدية. ويعود اغلب الفضل لذلك للمثقفات الالتي وظفهن المشروع من أجل مكاف حة سوء التغذية اساسا

ألهداف التي سعي تسب ألهمية مهامهن خالل اشد االوقات سوءاا. وباالضافة الى تحقق الكثير من الكن ايمانهن ووعيهن المك
عة قد انبثقت عن قوة التزام المشروع نحو تحقيقها كما اكد ذلك التقييم المستقل، اال ان العشرات من المبادرات الذاتية غير المتوق

   .المثقفات بمسؤولياتهن أمام مجتمعاتهن
 

يرية عنس احدة من هذه المبادرات ما قامت به المثقفتان ريما المسمري وبلقيس األشول في قريتهن "جحظ" بمدولعل و
لصحي وثانيهما تقوية وتقوم الفتاتان حتى كتابة هذه السطور بمبادرة قوية ذات غرضين اولهما تحسين الوضع البيئي وا  بذمار.

   .قات فردية كثيرة في مجتمعهما القبليالنسيج االجتماعي طالما كان مزمنا ومهددا عال
 

ا القطيعة التامة تنتمي الفتاتان الى قرية واحدة تضم بدنتين متعاديتين تعانيان ثأرات منذ عقود. وبسبب ذلك سادت بينهم
درسة امام واالنعزال والخوف. فعندما تنفجر اشتباكات بين الطرفين، تتردى كافة االوضاع ويغلق المركز الصحي والم

صحي المكشوف كما تعاني القرية من الصرف ال  االطفال، وال يخرج الذكور لكسب العيش وال النساء لجلب الماء لألسرة.
نوات وامهاتهم وانتشار االسهاالت وغيرها األمر الذي كان ساهم في رفع معدالت سوء التغذية لدى األطفال تحت سن خمس ي

  .والحوامل
 
ر مما اوجد اتصاال االتصال بين الطرفين وذلك عبر ارسال كل منهما لتثقيف نساء الطرف االخ وقد عملت الفتاتان على اعادة 

ا لتعاون الطرفين وفتح ابواب إلقاء التحية  ايجابيا ورسائل انسجام غير مباشرة وألول مرة بين نساء الطرفين وكان ذلك أساسا
ا. ثم اطلقت المثقفتان مواالبتسامة لبعضهما لتبدأ مواقف الطرفين من بعضهما البعض ف بادرة ذاتية مشتركة ي التغير تدريجيا

مفتوحة وبناء لتقوية التماسك االجتماعي بين الطرفين عبر تشجيع افراد الطرفين بالخروج للتنظيف واغالق البيارات ال
لطرفين بدأ يعمل اا بين وقد اوجد هذا النشاط حراكا اتصالي  منظومات آمنة للصرف الصحي للبيوت والمرافق الخدمية العامة.

ا   .على فهم حقيقي وصحيح لمواقف بعضهما بعضا
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 النقد مقابل العمل يُمكن القدرات الكامنة من تاكيد ذاتها -2

 
يتوارين خلف تلة ترابية في العراء لصرف  مع الغروب، اعتادت مجموعة نساء على المشي باستعجال  حتي

الفضالت البشرية هناك.  كان الصرف الصحي المكشوف المنتشر في عدد واسع من قرى مديرية الزهرة يتسبب 
بالتضرر اليومي لكرامة النساء وخصوصيتهن وقلقهن من مخاطر الليل والخوف من الكالب والزواحف. ومن أجل 

على النساء ممارسة اجراءات تكيفية مع االمر عبر حبس واحتقان المسالك لينتج عنها  التخفيف من تلك المعاناة كان
االمراض وااللتهابات.  كما انهن يتعمدن تقليل األكل والشرب في النهار رغم وجود اعمال تحتاج الى غذاء كاف 

 وطاقة. 
 

م بقريتنا نتيجة الصرف الصحي تتحدث فاطمة من سكان قرية بيوت النجار "فضال عن تدهور الوضع الصحي العا
المكشوف، انخفض كثيرا دخل والدي في عمله في بيع الفحم، كما قطعت الحرب ارزاق بقية الناس، وازداد النزوح 

 نحو قريتي لتزداد المنافسة علي مواردنا المحلية الشحيحة أصال."  
 

ذي أدخل ضمن أنشطته بناء حمامات وبيارات تضيف فاطمة بأن الحظ الزم قريتها بأحد مشاريع النقد مقابل العمل ال
و عشش للنازحين وحدائق خضروات منزلية لقرى بيوت النجار والبرشيش والمخاربة وحشكلة، وتضمن مشاركة 

 ذكور وإناث المجتمع في تنفيذه. 
 

ة نسائية غير أنه وبسبب التقاليد تمت ممانعة مشاركة المرأة في تنفيذ المشروع للصندوق. فكون المشروع مجموع
امرأة متعلمة نسبيا قمن بنشر التوعية حول اهمية الصرف الصحي االمن، واستهدف المشروع جميع  ١٢طوعية من 

 مرات.   ٤األسر المقيمة والنازحة في بناء حمامات ومأوى وحدائق الخضروات التي حصدوا منها وحتى االن 
 

ية من الموارد المحلية، قامت المجموعة بتدريب نساء القرية وبعد استشارة فنية من المشروع ألجل االستفادة االقتصاد
على صناعة الزبادي وتجفيف الملوخية والباميا.  وفي ختام المشروع قامت المجموعة النسوية بشكر الممولين 

والصندوق الشراكهن في المشروع وتغيير ثقافة ونظرة المجتمع نحوهن عبر قيامهن بمبادرة بصناعة الطوب الطيني 
 أيديهن وبناء حمام عام بالقرية باستخدام الموارد المحلية.  وستستمر اعمالهن الطوعية حتى بعد المشروع كما وعدن. ب
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وفي قرية حشكلة المجاورة، النازح محمد، مهندس ميكانيكي من حرض، استغل مواهبه االنشائية المكتسبة من بنائه 
دة ألسرته بعد ان ظلت لثالث سنوات مقيمة داخل حوش مغطى مأوى ألسرته في بناء حمام خاص وسور العشة الجدي

بالطربال االزرق تحت رحمة الحر واالمطار وانعدام الخصوصية. واستفاد من النقد في اقتناء الغذاء والعالج ألفراد 
 أسرته، واشترى لدراجته النارية قطع غيار ليعمل به في كسب العيش.

 


