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التقریر السنوي 2019

الصندوق االجتماعي للتنمیة في سطور

یمثُل الیمُن في الوقت الراهن أکبَر أزمة إنسانیة في العالم في ظل التدهور الشدید 
للخدمات وفرص الدخل بسبب تصاعد النزاع منذ عام 2015.

وانطالقًا من کونه أکبر مکون في شبکة األمان االجتماعي في البالد، فقد استجاب 
ترکز  بحیث  التنمویة  تدخالته  أنماط  تکییف  لألزمات من خالل  االجتماعي  الصندوق 
أجل  الیمن من  برزت بشکل مختلف في  والتي  للطوارئ واألزمات،  علی االستجابة 
توفیر الحمایة للتخفیف من أثر النزاعات والصدمات علی حیاة املجتمعات األکثر تضررًا.

فبعد ما یربو علی عقدین من الزمان منذ تأسیسه عام 1997، یعمُل الصندوُق اآلن 
علی رصد استثماراته في 13 قطاعًا رئیسیًا، یستجیُب من خاللها لالحتیاجات األکثر 
الصندوُق لتنفیذ  البالد. ویسعی  أنحاِء  إلحاحًا في املجتمعات األشِدّ فقرًا في کافة 
والتنمیة  االجتماعي،  األمان  شبکة  هي:  رئیسیٍة  برامَج  ثالثة  خالل  من  أهدافه 
املجتمعیة واملحلیة، وتنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر... حیث تتسم التدخالت في 
امللموس  التأثیر  تشمل  التي  الخصائص  من  بالعدید  والبرامج  القطاعات  هذه  إطار 
طویل املدى، واإلشراك الفعال للمجتمعات املحلیة، واالستجابة متعددة الخیارات ذات 

القدرة علی التکیف مع التغیرات.

کامتداد   2017–2016 لعاَمْي  الطارئة  االستجابة  استراتیجیة  أعَدّ  قد  الصندوُق  وکان 
املؤسفة  التطورات  مع  الته  تدُخّ لتکییف   (2015–2011) عملیاته  الرابعة من  للمرحلة 
للفترة  الطارئة  االستجابة  خطة  الصندوُق  طور   ،2017 عام  نهایة  ومع  البالد.  في 
2018–2020. وتستهدُف کٌلّ من االستراتیجیة والخطة شرائح املجتمع األکثر تضررا من 
إلحاحًا  األکثر  االحتیاجات  تلبیة  حیث  من  الضعیفة،  والفئات  النازحین  وخاصة  األزمة، 
وخلق فرص لکسب العیش والحصول علی الخدمات األساسیة في التعلیم والصحة 
واملیاه، باإلضافة إلی مواصلة عمل برامج التمویل األصغر من أجل حمایة املشاریع 

الصغیرة وأصحاب األعمال الصغیرة واألصغر.

ولم یکن للصندوق أن یحقق تلك االستجابة لوال املساعدة والدعم املستمرین من 
الجهات املانحة، بما في ذلك البنك الدولي ووزارة التنمیة البریطانیة وبرنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمیة والحکومتان األملانیة 

والهولندیة، وغیرهما.
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غیر أن تباطؤ وقلة التمویالت کان وما یزال التحدي األکبر، فما تم إنفاقه خالل هذا

العام یقل بنسبة 20% عن سابقه، وبالتالي ال یبدو أن الصندوق سیتمکن من الوصول 

بالحد األدنی وطبقًا  إال  الثانیة لالزمات  التي تضمنتها خطة االستجابة  إلی األهداف 

للسیناریو املنخفض.

وتشهُد الیمُن––رغم کارثیة األحوال اإلنسانیة واملعیشیة––مظاهَر للتکیف ومساعدة 

بإیجاز حقیقة  إداریة متزایدة، هذا ما یصف  تحدیات متعاظمة ومتطلبات  اإلنجاُز تحت 

بالتحدیات  حافًال  کان  الذي  العام  هذا  بها في  املحیطة  والظروف  الصندوق  أنشطة 

جدیدة  تحدیات  أضیفت  فقد  واملیداني.  املکتبي  الواقع  في  واملستجدة  املعتادة 

ما  جانب  إلی  وخارجیة،  محلیة  صعبة،  وبیروقراطیة  إداریة  متطلبات  في  متمثلة 

املحلیة  العملة  وتذبذب سعر  املتکررة  الوقود  وأزمات  عوائق  من  املیداُن  یشهُدُه 

واإلشکاالت األمنیة في مناطق املواجهات املسلحة وغیرها.
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الذات علی مستوى املجتمعات واألسر واألعمال، بما ُیْمِکُن اعتبارها ظاهرًة مشجعًة 

وفرصًا حقیقیًة لعمل تنموي یساهم في الخروج من الدوائر املفرغة لتوزیع املعونات 

الدولیة  املساعدات  ولکن  واستقرارًا.  استدامة  أکثر  واقع  إلی  والوصول  الغذائیة 

یزاد  الذي  واإلنساني  اإلغاثي  الجانب  في  محصورة  مازالت  واملتناقصة  املحدودة 

تفاقمًا لألسف.

في الجانب اآلخر، أضیف حوالي 155 ألف شخص إلی املستفیدین من برامج التحویالت 

2019. یشمل ذلك  بنهایة  ألف مستفید   340 إجمالیهم عن  لیزید  النقدیة املتنوعة 

مستجیبة  مجاالت  في  العمل  مقابل  النقد  برنامج  من  املؤقت  الدخل  مستفیدي 

ألولویات املجتمعات املحلیة، واملستفیدات النساء الحوامل واملرضعات من األسر 

األشد فقرًا، بما في ذلك حاالت سوء التغذیة علی وجه الخصوص... وغیرهم من فئات 

واملبادرات  التمکین  وأنشطة  واملیاه  الطرق  املستفیدین في مجاالت شتی من 

هة لألنشطة املنتجة واملدرة للدخل، وعلی رأسها الزراعة بتقنیات  والتمویالت اُملَوَجّ

محسنة، وغیرها.

أفراد  جمیع  أن  للمانحین  وتابعة  ثالثة مستقلة  تحقق ألطراف  زیارة   129 أکدت  لقد 

 %29 آراؤهم مقتنعون بعملیة تحدید املشاریع، منهم  الذین اسُتطِلعت  املجتمعات 

واألفراد  األسر  تحدید  إلی  األمر  یصل  حینما  النسبة  وتزداد  بشدة.  مقتنعون 

ودفع  اإلنجاز  بسرعة  املقتنعین  غیر  نسبة  وتنحصر  املجتمع.  داخل  املستفیدین 

املستحقات في 22% مقابل 69% ما بین مقتنع ومقتنع جدًا، و9% محایدون.

هذا هو بریق اإلنجاز الذي یعتز به جمیع العاملین في الصندوق تحت الظروف بالغة 

مة سُیستفاد منها في تطویر وتحسین  الصعوبة. وبالتأکید کانت هناك مالحظات قِیّ

األداء کما هي عادة الصندوق.

وال یفوتنا أن نشیر إلی أن هذا العام هو أیضًا عام الحمایات االجتماعیة والبیئیة، بما 

فیها السالمة والصحة املهنیة، إذ حظي هذا الجانب باهتمام وتطور غیر مسبوق 

في أعمال الصندوق. فقد تم توظیف فریق مختص، وتدریب جمیع ضباط املشاریع، 

إلی  إضافة  لجان املستفیدین...  3 آالف استشاري وفني وعضو من  وتوعیة حوالي 

توزیع أکثر من 60 ألف مطبوعة إرشادیة علی الفروع في هذا املجال.

إننا نرید أن نفعل املزید، ونستطیع ذلك، إذا سمحت اإلمکانیات والظروف.

التقریر السنوي 2019

عبداهللا علي الدیلمي
املدیر التنفیذي



ُملخـَُّص التقریر

للطوارئ  لالستجابة  التخطیط  علی   2016 عام  منذ  االجتماعي  الصندوُق  یحرُص 

تتغیر  التي  االحتیاجات  البالد، وهي  الضعیفة في  الفئات  احتیاجات  لتلبیة  واألزمات 

باستمرار نتیجة للصراع والحرب. ومنذ ذلك الحین، وافق الصندوق علی (وبدأ تنفیذ) 

2,243 مشروعًا. وقد استکمل الصندوُق تنفیَذ 149 من هذه املشروعات خالل عاَمْي 

2018-2019. ویوجد حالیًا  1,231 مشروعًا خالل عاَمْي  بینما تم استکمال   ،2017-2016

742 مشروعًا قید التنفیذ بتکلفة تقدیریة تبلغ حوالي 141 ملیون دوالر. وتتوزع هذه 

املشاریُع علی مختلف القطاعات، حیث یترکز معظمها في قطاعات املیاه والبیئة 

ثم   ،(129) والطرق  العمالة  کثیفة  واألشغال   ،(131) التعلیم  یلیهما  (190 مشروعًا)، 

قطاع الزراعة (100).

ومنذ عام 2016 أیضًا، وفر الصندوق فرص عمل مؤقتة ألکثر من 367 ألف شخص في 

إطار برنامَجْین رئیَسْین، هما شبکة األمان االجتماعي والتنمیة املجتمعیة واملحلیة، 

منهم نحو 91,500 مستفید مباشر من مشاریع الصندوق خالل الفترة ینایر–دیسمبر 

وقد  الشباب).  و59٪ من  النازحین1،  و14٪ من  اإلناث،  حوالي 26% من  (منهم   2019

ولـَّدت األنشطة اإلجمالیة للصندوق أکثر من 11.6 ملیون یوم عمل، ووفرت ألکثر من 

3 مالیین شخص إمکانیة الوصول إلی الخدمات الرئیسیة واألصول املجتمعیة.

وفیما یتعلق بالتمویل، فبحلول دیسمبر 2019 وصل عدد االتفاقیات ساریة املفعول 

إلی 10 بمبلغ إجمالي یقارُب 590 ملیون دوالر، تم استالم 401 ملیون دوالر منها. ومن 

الثانیة لالستجابة  الخطة  285 ملیون دوالر کان في إطار  هذا املبلغ اُملستَلم، فإن 

لألزمات، والتي یتم تمویلها من 11 جهة مانحة و24 اتفاقیة (تم إغالق 11 منها خالل 

الفترة 2019-2018).

م هذا التقریُر السنوي ملخصًا ألنشطة وعملیات الصندوق االجتماعي خالل عام  یقِدُّ

لعمل  استمرارًا  تمثل  والتي  لألزمات،  لالستجابة  الثانیة  الخطة  من  کجزء   2019

الصندوق في سیاق استجابته للطوارئ وتهدف إلی توفیر استجابة فعالة وسریعة 

مصممة  تدخالت  توفیر  خالل  من  اإلنسانیة  االستجابة  واستیفاء  املحتاجة  للفئات 

خصیًصا لتحسین الظروف املعیشیة للمجتمعات املستهدفة.

الفنیة والتمویلیة  التقریر عملیات الصندوق، بما في ذلك األنشطة  کما یستعرض 

والتنمیة  االجتماعي،  األمان  شبکة  الثالثة:  الرئیسة  البرامج  إطار  في  والتشغیلیة 

املجتمعیة واملحلیة، وتنمیة املشروعات الصغیرة واألصغر.
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األنشطة والتقدم في العمل حسب القطاع والبرنامج

شبکة األمان االجتماعي

التنمیة املجتمعیة واملحلیة

حجم  بلغ  حیث  الحالي،  الوقت  في  األکبر  االجتماعي  األمان  شبکة  برنامج  یعد 

مبلغ  إجمالي  من   %62 نسبته  یجعل  ما  دوالر،  ملیون   169.2 مبلغ  فیه  االستثمار 

العمل،  النقد مقابل  البرنامج  272.1 ملیون دوالر. وتشمل قطاعات  البالغ  االستثمار 

الغذائیة. وفي إطار الشبکة،  النقدیة  الخدمات االجتماعیة، والتحویالت  والنقد مقابل 

یستفید املجتمع من فرص وظیفیة قصیرة األجل، وتستفید األمهات من التحویالت 

املرتبطة بالتغذیة، کما تتوفر فرٌص للشباب لتحسین مهاراتهم والحصول علی فرص 

عمل. ومنذ عام 2018، وتحت مظلة شبکة األمان االجتماعي، کان عدد املستفیدین 

336,707 باملقارنة مع الهدف الذي یبلغ عدد املستفیدین فیه 272,753. وقبل حلول 

عام 2019 تم تجاوز العدد املستهدف للعام بزیادة بلغت 23%. ویظهُر الجزُء األکبر من 

املستفیدین في أنشطة النقد مقابل العمل نظرًا لکثافة العمالة املطلوبة لتنفیذ 

تلك األنشطة. 

یبلغ عدد املشاریع التي بدأت بین 2016-2017 (واستمرت حتی 2018) 554 مشروعًا، 

تمثل 41٪ من إجمالي املشاریع في إطار الخطة الطارئة الثانیة لالستجابة لألزمات. 

وساهمت تلك املشاریع في تحقیق حوالي 50٪ من املؤشرات املنجزة فیما یتعلق 

بعدد املستفیدین املدعومین من األجور وأیام العمل في إطار برنامج شبکة األمان 

االجتماعي.

ویکمن السبب في تجاوز الهدف في أن أنشطة النقد مقابل العمل، والتي تتضمن 

عددًا کبیرًا من املشاریع التي بدأت في منتصف/أواخر عام 2017 وانتهت في 2018 

فرص  من  املستفیدات  اإلناث  عدد  بلغ  وقد  املنجزة.  النتائج  تحقیق  ساهمت في 

الفرق  (وهو 85,536)، ویعود هذا  بالعدد املستهدف  العمل املؤقتة 83,713 مقارنًة 

نسبة  بلغت  والتي  أیضًا،  العمل  مقابل  النقد  أنشطة  إلی  رئیسیة  بدرجة  البسیط 

مشارکة اإلناث فیها 98% من هدف عام 2019.

یهدف برنامج التنمیة املجتمعیة واملحلیة الستعادة الخدمات األساسیة عبر دعم 

إنشاء البنیة التحتیة املطلوبة لتقدیم الخدمات في مجاالت الصحة والتعلیم واملیاه 

ویسعی  املجتمعي.  والتمکین  والزراعة  الثقافي  واملوروث  البیئي  واإلصحاح 

التحتیة  البنیة  تأهیل  وإعادة  إنشاء  البرنامج––إلی  هذا  أنشطة  الصندوُق––عبر 

األساسیة، العامة واملجتمعیة، ودعم تشغیل الخدمات، مما یؤدي إلی تحسین وصول 

املجتمع إلی األصول االجتماعیة/االقتصادیة األساسیة وتقدیم الخدمات. وخالل فترة 

التقریر زود البرنامج أکثر من 50,695 مستفیدًا بفرص عمل، حصل 6,700 منهم تقریبًا 

علی فرص عمل مؤقتة عبر أنشطة الدعم التنظیمي والتعاقدي في إطار أنشطة 

عمل،  یوم  ملیون   1.1 من  أکثر  أوجد  ما  الصحي،  القطاع  في  والبناِء  التأهیل  إعادة 

ومکنت هذه األنشطة أکثر من 710 آالف من أفراد املجتمع من الوصول إلی الخدمات.
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غیر أن تباطؤ وقلة التمویالت کان وما یزال التحدي األکبر، فما تم إنفاقه خالل هذا

العام یقل بنسبة 20% عن سابقه، وبالتالي ال یبدو أن الصندوق سیتمکن من الوصول 

بالحد األدنی وطبقًا  إال  الثانیة لالزمات  التي تضمنتها خطة االستجابة  إلی األهداف 

للسیناریو املنخفض.

وتشهُد الیمُن––رغم کارثیة األحوال اإلنسانیة واملعیشیة––مظاهَر للتکیف ومساعدة 

م
لی

تع
ال

بإیجاز حقیقة  إداریة متزایدة، هذا ما یصف  تحدیات متعاظمة ومتطلبات  اإلنجاُز تحت 

بالتحدیات  حافًال  کان  الذي  العام  هذا  بها في  املحیطة  والظروف  الصندوق  أنشطة 

جدیدة  تحدیات  أضیفت  فقد  واملیداني.  املکتبي  الواقع  في  واملستجدة  املعتادة 

ما  جانب  إلی  وخارجیة،  محلیة  صعبة،  وبیروقراطیة  إداریة  متطلبات  في  متمثلة 

املحلیة  العملة  وتذبذب سعر  املتکررة  الوقود  وأزمات  عوائق  من  املیداُن  یشهُدُه 

واإلشکاالت األمنیة في مناطق املواجهات املسلحة وغیرها.



10

تأثر قطاع التعلیم تأثرًا مباشرًا بالصراع منذ مارس 2015، حیث ُدمرت أکثر من 1,500 

مدرسة، َوَفَقَد 51% من املعلمین رواتبهم منذ 2016. کما أن ما یقارب ملیونـَْي طفل 

بالعمر الدراسي (36% إناث) لم یلتحقوا باملدرسة، وکذلك ثمة ملیون طالب بحاجة 

یواجهها  التي  التحدیات  تفاقمت  وبالتالي  تعلیمهم...  استمرار  لضمان  للمساعدة 

قطاع التعلیم (عمومًا) وتعلیم البنات (خصوصًا).

ساهمت التدخالت املدعومة من الصندوق منذ عام 2016 في دعم استمرار العملیة 

التعلیمیة واالستجابة لالحتیاجات الطارئة في التعلیم، وقد تم السعي إلی ذلك عبر 

الریف، وتدریب  الفتیات في  توظیف الشباب لتقدیم خدمات تعلیمیة، ودعم تعلیم 

األمیة  ومحو  املجتمعي  بالتعلیم  املتعلقة  األنشطة  وتوسیع  التربوي،  الطاقم 

للشباب والنساء العامالت.

یتم تنفیذ أنشطة التعلیم عبر برنامجین، وهما برنامج شبکة األمان االجتماعي (الذي 

یتم في إطاره تنفیذ برنامج النقد مقابل الخدمات االجتماعیة وتوظیف الشباب في 

األنشطة  تـُنفذ  (الذي في سیاقه  واملحلیة  املجتمعیة  التنمیة  وبرنامج  التعلیم)، 

وبناء  التدریب  عبر  التعلیمیة  الخدمات  إلی  الوصول  تسهیل  املتضمنة  التعلیمیة 

السیاق  تأهیل املدارس). وفي هذا  إعادة  التحتیة مثل  والبنیة  للمعلمین  القدرات 

الستئناف  نتیجة  التحتیة  البنیة  أنشطة  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق  أستأنف 

التمویل من الصندوق العربي في عام 2018، وکذلك جزء من التمویل الجدید املقدم 

من الحکومة األملانیة/بنك التنمیة األملاني والذي یدعم إعادة تأهیل وبناء املدارس, 

الشباب  مع  التعاقد  و  التربوي,  الطاقم  وتدریب   , التعلیمیة  واملواد  األثاث  وتوفیر 

إلی صرف  باإلضافة  لتقدیم خدمات تعلیمیة مجتمعیة  العمل  العاطل عن  املتعلم 

بدل انتقال لدعم املعلمین واإلداریین بدون أجر ( املتطوعین ), باإلضافة إلی ذلك تم 

دعم أنشطة تدریب من قبل وزارة التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة.

بدعم  دراسیًا  50 فصًال  تأهیل  إعادة  الصندوق  استکمل  2019م.  بدایة سبتمبر  في 

کامل من الصندوق العربي، ما أتاح الوصول إلی 1,250 طالبًا (55% منهم إناث)، ومن 

املتوقع أن نسبة اإلناث ستزید عبر األنشطة التي تهدف إلی زیادة الوصول إلی اإلناث 

استئناف تقدیم الخدمات األساسیة 

لالستفادة من الخدمات التعلیمیة.

منذ ینایر 2019، تمت التحضیرات للبدء في تنفیذ اتفاقیتین مع الحکومة األملانیة/بنك 

التنمیة األملاني. وحتی دیسمبر، تم تطویر 77 مشروعًا، وهي قید التنفیذ بتکلفة 

تقدر بـ 8 مالیین یورو. 

عدد  ارتفع   ،2019 الدراسي في سبتمبر  العام  بدء  2019، ومع  – دیسمبر  ینایر  خالل 

الشباب الذین تم توظیفهم لتقدیم الخدمات التعلیمیة إلی 3,935 باملقارنة مع 2,069 

في العام املاضي (بزیادة 53%). وقد تخطی عدد الشباب الذین تم توظیفهم العدد 

املستهدف بنسبة 400%، وذلك ألن 50% من هذا املؤشر کان لألنشطة التي بدأت 

في 2017 واستمرت حتی 2018. أما عدد املعلمات اإلناث الالتي تم توظیفهن خالل 

استمرار  ظل  في  ذلك  یأتي   .%48 بنسبة  املستهدف  العدد  تخطی  فقد  الفترة، 

علی  وتشجیعهن  لتوظیفهن  األولویة  وإیالء  اإلناث  تشجیع مشارکة  في  الصندوق 

التعلیم.

الوصول  وتحسین  استقرار  في  اإلسهام  إلی  التعلیم  مقابل  النقد  أنشطة  تهدف 

واالستفادة من التعلیم األساسي والثانوي الرسمي وجودة التعلیم في املناطق 

النقد مقابل الخدمات االجتماعیة

الجدول (1): مؤشرات قطاع التعلیم

املؤشرات
خط األساس 

املـُـنَجز

دیسمبر 
2018

دیسمبر 
2019

عام
2019

الهدف

خط األساس 
+ اُملنَجز (2016 + 2017)

عدد الفصول الدراسیة واملرافق 
املدرسیة التي تم تشییدها وإعادة 

تأهیلها وتجهیزها
5415055

1,556

-

-

-

1,639

363

1,639

363

1,790

537

239

144

1,085

560

1,250

686

1,489

830

رین  عدد املدرسین واُملَیِسّ
واملوظفین وأفراد املجتمع الذین 

تم تدریبهم

   اإلناث %30

عدد الطالب الذین یحصلون علی 
التعلیم

اإلناث (%80)

التقریر السنوي 2019
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الریفیة والحضریة مع إیالء اهتمام أکبر لتعلیم الفتیات. یوضح الجدول التالي مستوى 

اإلنجاز في إطار هذا النشاط (تم دعم األنشطة من ِقَبل عدة مانحین، بما فیهم البنك 

األملاني،  التنمیة  األملانیة/بنك  الحکومة  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  الدولي، 

وزارة التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة وکذلك البنك اإلسالمي للتنمیة.

للتنمیة  اإلسالمي  البنك  قبل  من  ممول  وهو  سنوات  لخمس  البرنامج  یمتد 

إلی  املشروع  ویهدف  دوالر.  ملیون   21.4 مبلغ  بإجمالي  "أوبك"  الـ  ومنظمة 

صنعاء،  الحدیدة،  (لحج،  مناطق  أربع  في  الریف  في  الفقر  تخفیف  في  املساهمة 

املکال) وذلك عبر تمکین األسر الریفیة الفقیرة من إتقان القراءة والکتابة، والتدریب 

التمویل  خدمات  إلی  والوصول  األعمال،  ریادة  ومهارات  للسوق،  ه  اُملَوَجّ املهني 

األصغر واستشارات األعمال. یحتوي البرنامج علی 5 مکونات:

• الوصول إلی التعلیم األساسي غیر الرسمي.

• محو األمیة املهني للشباب.

• تدریب النساء العامالت.

ن "تشغیل الشباب" الجدول (2): مؤشرات قطاع التعلیم/مکِوّ

برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف الفقر

التقریر السنوي 2019
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عدد الشباب الذین تم توظیفهم 
واستلموا أجورًا مقابل تقدیم 

الخدمات التعلیمیة
       اإلناث (35% خالل عاَمْي 2019 

و2020)

عدد الشباب الذین یقدمون خدمة 
إعادة التأهیل لألشخاص ذوي 

اإلعاقة
      اإلناث (%15)

--

--

--

2,096

1,019

--

20,960 

136,737

3,935

1,907

--

87,475

38,489

-- 

3,935

1,907

--

87,475

38,489

-- 

1,000

350

150

40,000

15,600

189,000

عدد املستفیدین من الخدمات 
التعلیمیة

      اإلناث (%39)

عدد أیام العمل الناتجة عن التدخالت 
في التعلیم

املؤشرات
املـُـنَجز

دیسمبر 
2018

دیسمبر 
2019

عام
2019

الهدف

خط األساس 
+ اُملنَجز (2016 + 2017)

خط األساس 
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• التمویل األصغر.

• بناء القدرات.

وقد قام الصندوق االجتماعي حتی دیسمبر 2019 (وعبر هذا التمویل) ببناء وإعادة 

تأهیل 79 فصًال ملحو األمیة ومرکزًا للتعلیم املجتمعي، یستفید منها 4,441 طفًال 

تتراوح أعمارهم بین 9-15 سنة (منهم 71% من اإلناث) وکذلك تحریر 2,200 امرأة من 

األمیة. 

 %63) شابًا   1,673 دعم  تم  والراشدین،  للشباب  املهني  التدریب  مکون  إطار  وفي 

منهم من اإلناث) بتدریب مهني قصیر األجل وطویل األجل، وکذلك استفاد 2,169 شابًا 

تتراوح أعمارهم بین 16-24 سنة (89% إناث) من التعلیم في فصول محو األمیة. أما 

ن التدریب املهني للنساء في الریف، فقد قام الصندوق بدعم 704  فیما یتعلق بمکِوّ

نساء ریفیات بالتدریب املهني طویل األجل وقصیر األجل و2,257 امرأة تتراوح أعمارهن 

بین 25-50 سنة بالتعلیم في فصول محو األمیة، ما یجعل إجمالي النساء املدعومات 

بفصول التدریب املهني ومحو األمیة 2,961.

املعلمین  تدریب  بدعم  البرنامج  یقوم  املستفیدین،  قدرات  بناء  إلی  وباإلضافة 

واملشرفین وموظفي الجهاز الحکومي. وخالل العام تم تدریب:

• 550 معلمًا تم توظیفهم في فصول محو األمیة والتعلیم املجتمعي (95% إناث).

• 76 من مشرفي فصول محو األمیة والتعلیم املجتمعي تم تدریبهم (74% إناث).

• 62 فردًا من شرکاء املشروع الحکومیین تلقوا برنامجًا تدریبیًا أو أکثر (39% إناث).

ومن أجل دعم الجهود الرامیة الی التخفیف من الفقر، یعمل هذا البرنامج علی دعم 

املستفیدین للحصول علی فرص اقتصادیة عبر التدریب والحصول علی تمویل. وحتی 

دیسمبر 2019، تلقی 2,109 شباب التدریب في مهارات ریادة األعمال (59% منهم من 

اإلناث). وکذلك تلقت 1,271 امرأة من سیدات األعمال تدریبًا في ریادة األعمال. ومن 

إجمالي الشباب ورائدات األعمال تلقی 247 منهم قروضًا عبر برنامج ضمان التمویالت 

ومؤسسات التمویل األصغر.

 

التقریر السنوي 2019
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القرائیة  برنامج املعرفة  بدأ  تغیرت تمامًا عندما  أن فکرتها هذه  التعلیم. علی  للفتیات حقًا في  أن  تعلم  أحمد  نبیهة عمر سهل  لم تکن 

واملهنیة بتسجیل کٍلّ من الذکور واإلناث لالنضمام إلی التدریب علی ریادة األعمال واملهارات الحیاتیة، ثم تسجیلهم في التدریب املهني. 

وکانت نبیهة واحدة من هؤالء.

تقول نبیهة:

 على حضور 
ُ
 إىل فصلٍ حملو األمية وتعليم الكبار... وواظبت

ُ
 أعيد التفكري يف أفكاري وآرائي بشأن التعليم، وانضممت

ُ
ا بني الناس يف مناطقهم، فبدأت

ً
 اإلناث يف جمتمعي يصبحن منوذجًا جيد

ُ
((رأيت

 
ُ
 بتدريب على تربية املواشي (املاعز واألبقار واألغنام) وحصلت

ُ
 بدورات للتدريب على املهارات الريادية واحلياتية، وبعد ذلك التحقت

ُ
 التحقت

َّ
الفصل جبد حىت أصبحت متعلمة، ومن ثــَم

 4 أغنام)).
ُ
على قرض من "بنك األمل" فاشرتيت

واختتمت حدیثها قائلة:

 سعيدة للغاية بالتغيري الذي طرأ على حياتي".
ً
"إنني حقا
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"املعرفة القرائیة واملهنیة"... بناُء قدراٍت ُیفضي إلی فرصة عمل مستدامة وأمن غذائي

یواجُه الشباُب الیمني الکثیَر من املصاعب والعقبات في سبیل تحقیق طموحاته وتحقیق نفسه علی مختلف األصعدة.  لذا اقترب الشاب 

صالح املعزب من "برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر" کنافذة أمل قدمت له ولغیره من الشباب فرصة للحصول علی تدریب 

متخصص في ریادة األعمال، عززت من قدرات ومهارات الشباب ومکنتهم من تحقیق أنفسهم واالنخراط في سوق العمل.

عبر التدریب علی الریادة، ربطت الفرصُة صالَح بحلمه الذي بدأ تحقیقه بخطوة عملیة بتطویر خطة عمل ودارسة جدوى تخص طموحه الشخصي 

في عمل بیت محمي لزراعة الخضار. ومن ثم التحق صالح بدورة التدریب املهني املتخصص بزراعة الخضار في البیوت املحمیة. ومن خالل 

التدریب الریادي واملهني نجح صالح في اقتراض مال من مجتمعه املحلي لتحقیق حلمه وقام بشراء قطعة ارض صغیرة وتأسیس بیت 

محمي لزراعة الخضار في إحدى مناطق مدیریة مناخة (صنعاء).

یقول صالح: "أول ما أنهيت تدريبي الريادي واملهني بدأت البحث عن قرض حسن من أبناء قريتي ألبدأ مشروعي، اشرتيت األرض وطربال البيت احملمي وشبكة ري وبذور. واآلن وهللا 

احلمد أنتجت أرضي حمصول طماطم جيد واستطعت إيفاء نصف ديوني، وأصبح البيت احملمي مصدر دخل ألسرتي. ويف نيتي االستمرار يف العمل وشراء بيت حممي إضايف وإنتاج حماصيل أخرى 
غري الطماطم... كما إنني أوفر فرصتـَيْ عمل مومسيتني".



حة
ص

ال
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خالل 2019 قام الصندوق بتنفیذ مجموعة من األنشطة في القطاع الصحي بما في 

85 منشأة صحیة.  وإنشاء  تأهیل  إعادة  تم  الصحیة حیث  تأهیل املرافق  إعادة  ذلك 

وحتی  الصحیة،  الخدمات  وصول  وتحسین  إعادة  إلی  التحتیة  البنیة  أنشطة  تهدف 

دیسمبر 2019. تم إعادة تأهیل 65 منشأة صحیة بشکل کامل وتزویدها بالتجهیزات 

واألثاث، والباقي ما زالوا في مراحل مختلفة من التنفیذ.

تم تدشین هذا البرنامج في 2014م. کبرنامج تجریبي الستهداف 5000 أسرة في ثالث 

مدیریات في محافظة الحدیدة ومن ثم تم تعلیقه في 2015 لیستأنف عملیاته في 

2016 ضمن إطار مشروع االستجابة الطارئة لألزمة املمول من البنك الدولي. وقد تم 

توسیع البرنامج لیشمل 21 مدیریة في 6 محافظات تعاني من سوء التغذیة الحاد مع 

عبر  البرنامج  ُینفذ  والشمال.  الجنوب  في  املناطق  بین  التوازن  االعتبار  بعین  األخذ 

مکونات مختلفة تشمل حواالت نقدیة شهریة تم رفعها من 9,000 ریال لألسرة کل 

کل ربع عام (في 2014) إلی 10,000 ریال لکل أسرة شهریًا (منذ 2016)، ثم تم رفعه 

مرة أخرى إلی 20,000 ریال شهریًا (في 2017) لتغطیة الفجوة الناتجة عن تدهور الریال 

الیمني وارتفاع أسعار املواد الغذائیة.

یتکون البرنامج من 4 مکونات أساسیة کما یلي:

جلسات  حضور  شرط  شهرًا   12 ملدة  املؤهالت  لألمهات  شهریة  نقدیة  حواالت   •

التثقیف الصحي.

• نفقات نقل وسکن وتسهیل الوصول للمراکز الصحیة.

• التثقیف الصحي الذي یشمل زیارات عامة وزیارات للمنازل.

سنة   35-18 بین  أعمارهن  تتراوح  الالتي  الشابات  للنساء  وتوظیف  تدریب  فرص   •

کمحفزات مجتمعیات في الصحة والتغذیة.

ویتبع  دوالرًا.   670  –  590 بین  التدخل  فترة  خالل  مستفید  لکل  التکلفة  وتتراوح 

املجتمعات  استهداف  في  االجتماعي  الصندوق  لسیاسة  العام  اإلطار  املشروع 

الفقیرة واملجموعات املعرضة ملخاطر کبیرة. ویقوم البرنامج باستهداف التالي:

نساء  فیها  التي  النازحة  واألسر  االجتماعیة  الرعایة  صندوق  املسجلة في  األسر   •

حوامل أو أمهات ألطفال دون سن الخامسة.

• األسر التي لدیها أطفال أو حوامل أو مرضعات یعانون من سوء تغذیة.

• األسر التي لدیها طفل دون سن الخامسة ومن ذوي اإلعاقة، أو توجد فیها امرأة 

تعاني من إعاقة.

• النساء الشابات العاطالت عن العمل.

وتتضمن معاییر اختیار املدیریات ما یلي:

• املدیریات ذات األولویة الکبرى بحسب مؤشرات سوء التغذیة وکثافة االحتیاجات غیر 

املتوفرة (قائمة التوضیح ملجموعة التغذیة الفرعیة).

• توفر الخدمات الصحیة والعالجیة وتغطیة خدمات الوصول الصحي.

• توفر األمن. 

منذ شهر یونیو حتی دیسمبر 2019 لم یحدث أي تغییر في إنجاز هذا البرنامج. وقد 

الجدول (3): مؤشرات قطاع الصحة

برنامج النقد مقابل خدمات التغذیة

عدد املرافق الصحیة التي تم بناُؤها 
وإعادة تأهیلها وتجهیزها

--

--

--

--

--

--

--

1,245

190

4,904

1,953

4,904

 1,953

1,396

419

131,594

68,631

263,170

 131,585

3,500  2,490  2,490

60 65 65

131,594

68,631

عدد األشخاص الذین تم تشغیلهم 
في أعمال البناء

عدد املستفیدین من الحصول علی 
الخدمات الصحیة

اإلجمالي

   اإلناث (%50)

عدد املتدربین في مجال تحدید 
ضحایا الضغط النفسي الشدید 

واحتیاجاتهم من الدعم النفسي 
االجتماعي

اإلجمالي

   اإلناث (%30)
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قام الصندوق خالل العام بدعم 88,040 امرأة بحواالت نقدیة شهریة، ومعالجة 69,035 

طفًال و46,495 امرأة باملقارنة مع العدد املستهدف (140,000 و72,000 علی التوالي). 

وقد قام البرنامج بتوظیف 3,767 معلمة مجتمعیة التحقت بالبرنامج، مما خلق أکثر 

من ملیون یوم عمل وأنجز 87 و91 % من أهداف العام لهذین املؤشرین.

إعادة تأهیل املرافق الصحیة 
یتم إعادة تأهیل املرافق الصحیة بتمویل من االتحاد األوربي بهدف تحسین الوصول 

قام  وقد  صحیة.  مرافق  وإنشاء  تأهیل  إعادة  األنشطة  وتتضمن  الصحیة.  للخدمات 

 85 لـ 61 مرفقًا صحیًا من بین  التأهیل  إعادة  العمل باستکمال  الصندوق خالل فترة 

(تلقی 51 منها تجهیزات، أما املرافق املتبقیة فیتوقع استکمالها قریبًا. وقد قامت 

و212  شابًا   1,589 منهم  عامًال،   2,490 لـ  املعیشة  سبل  بدعم  املشروع  أنشطة 

التوالي). وقد قامت  الفعلیین (علی  العاملین  نازحًا/عائدًا یمثلون 63.8% و8.5% من 

املرافق الصحیة املستکملة بتقدیم خدماتها ألکثر من 131,594 من أفراد املجتمع. 

وتمثل منجزات هذا النشاط 71 و50 في املائة من الهدف املقر للعاملین الفعلیین 

واملستفیدین من الخدمة (علی التوالي)، في حین أن عدد املرافق الصحیة التي تم 

أنشطة  تسریع  تم  حیث   %8 بنسبة  الهدف  تخطی  قد  تأهیلها  وإعادة  ترمیمها 

املشاریع کجزء من خطة التسریع للمشروعات.

للتمویل  التحضیرات  االجتماعي  الصندوق  بدأ   ،2019 عام  من  الثالث  الربع  بنهایة 

اإلضافي املقدم من البنك الدولي والذي سیتم استثمار 39 ملیون دوالر منه في 

برنامج التغذیة، وفي إطار هذا التمویل الجدید سیقوم الصندوق بجمع املعلومات حول 

من  جزءًا  یکن  لم  ذلك  أن  حیث  اإلعاقة،  ذوي  من  أطفال  لدیهن  الالتي  النساء 

من  الصندوق  ذلك  السابق. سیمکن  االستهداف  في  جمعها  تم  التي  املعلومات 

تقدیم التقاریر حول النساء املدعومات الالتي لدیهن أطفال من ذوي اإلعاقة. وخالل 

الربع الرابع، بدأ الصندوق عملیة التعاقد مع شرکة استشاریة لتنفیذ مسح التغذیة 

لتحدید املستفیدین املحتملین، وقد بدأت شرکات االستشارات عملیاتها املیدانیة 

في الحدیدة وحجة، وستقوم بمسح 6 مدیریات (5 منها في الحدیدة).

الجدول (4): مؤشرات قطاع الصحة /التحویالت النقدیة املشروطة في التغذیة 
وتشغیل الشباب

عدد الشباب الذین تم تشغیلهم 
ویستلمون أجورًا مقابل تقدیم 

خدمات التغذیة

(اإلناث: %100)

633

96,269

15,394

7,697

13,380

--

3,608

394,882

38,937

19,469

84,794

--

3,767 

1,018,019

69,741

34,870

88,040

--

3,767

1,114,288

69,741

34,870

88,040

--

4,300

1,083,600

72,000

36,000

105,000

2,800

عدد الحوامل واألمهات املستفیدات 
من التحویالت النقدیة وخدمات 

التغذیة

   أمهات األطفال ذوي اإلعاقة

عدد األطفال املستفیدین من 
خدمات التغذیة

   البنات (50% من عام 2019)

عدد أیام العمل الناجمة عن 
التدخالت الصحیة والتغذویة
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غرفة العملیات أصبحت جاهزة في مشفی جحانة إلنقاذ األرواح أکثر من أي وقت مضی

بسبب الصراع الوحشي وضعف الیمنیین املتزاید، أصبحت أي خدمة، أیًا کان وضعها وقدرتها، مهمة للناس خاصة إذا کانت إلنقاذ األرواح. یعد 

قسم العملیات في مستشفی محمد الدرة في منطقة جحانة بمحافظة صنعاء (یخدم 67000 شخص) أحد تلك املرافق الصحیة الحساسة 

التي عملت لسنوات بمعدل مرتفع من مخاطر الوفاة بسبب تصمیم القسم الذي لم یکن مستوفیًا للحد األدنی من معاییر السالمة الصحیة. 

کان القسم في األصل جناحًا مخصصًا للرجال في املبنی القدیم. ومع تطور مبنی املستشفی واحتیاجه لبدء العملیات الجراحیة، تم تخصیص 

غرفتین ومساحات إضافیة کقسم للعملیات.

تکسر بالط القسم لیتطلب تعقیمًا مستمرًا ومکلفًا. کما کان یؤدي تسرب املجاري في قسم العملیات إلی تعلیق کل أنشطة القسم، 

ویضطر العمال إلخالئه وإحالة املرضی إلی مستشفیات العاصمة مهما کانت حرجة. وکانت انسدادات مغسلة الیدین املوجودة في بهو 

القسم یفیض في بعض األحیان مما کان یفضي إلی توقف کامل للعملیات حتی یتم إصالحها. باإلضافة إلی ذلك، کان وجود العدید من 

النوافذ في کل الغرف وعدم إغالقها بإحکام أدى أیضًا إلی تسرب الغبار وتلوث األدوات واألجهزة. کانت أبواب غرف القسم مصنوعة من الخشب 

الذي کان یصعب تعقیمه وأصبح مصدرًا للعدوى والتلوث.

وفي ظل غیاب مدفأة لألطفال حدیثي الوالدة، کان علی املمرضات نقل األطفال إلی قسم الحضانة، حیث توجد مدفأة. کما قلل عدم وجود 

عدد کاف من أنابیب األکسجین من وصول الحاالت إلی الخدمة. وسبب جهاز التعقیم الصدأ للمعدات الجراحیة. وقد أوصل هذا الوضع إلی شل 

مهام القسم بسبب التوقف املتکرر نتیجة للتلوث والتنظیف والتعقیم املتکرر الذي تسبب بالعدید من املخاطر الصحیة للعمال.

في ضوء کل هذه التحدیات، تدخل الصندوق االجتماعي للتنمیة لتطویر التصمیم وتجهیز وتأثیث القسم بتکلفة إجمالیة قدرها 52000 دوالر 

بطریقة تمکنت من حمایة حیاة العمال واملرضی واألمهات واألطفال من مخاطر التلوث وزیادة الوصول إلی خدماتها.

وشمل التدخل أیضًا إیجاد سخان خاص لحمایة حیاة حدیثي الوالدة عبر العملیة القیصریة. کما تم تزوید القسم بجهاز تعقیم حدیث وتمت 

معالجة التسربات من شبکة الصرف الصحي. تم نقل مغسلة الیدین إلی مکان مناسب وتم تغییر نوافذ وأبواب غرفة العملیات إلی أبواب 

ألومنیوم مضادة للبکتیریا. الیوم، أصبح القسم قادًرا علی استقبال 1450 من زواره، معظمهم من األمهات واألطفال، وتمکن من إجراء عملیات 

ألکثر من 653 مریضًا خالل األشهر الثالثة األخیرة من عام 2019.



الدعم النفسي واملجتمعي 
بتمویل  األوروبي  االتحاد  قام  الصحیة  املرافق  تأهیل  إعادة  مکون  إلی  باإلضافة 

مشروع یتضمن الدعم النفسي واملجتمعي، حیث اشتملت األنشطة علی التدریب 

وبناء القدرات ملعلمي املدارس والعاملین الصحیین والشباب، وذلك لتوسیع الدعم 

النفسي واملجتمعي للضحایا املتأثرین باألزمة. وحتی دیسمبر 2019، قام الصندوق 

بتدریب 4,553 تربویًا، بمن في ذلك املعلمون والعاملون املجتمعیون ومدراء ونواب 

مدراء املدارس (52.5%)، وکذلك تم تدریب 351 من الطواقم الطبیة األساسیة (%52.5 

ر الصندوُق االجتماعي وظائف للشباب من أجل تقدیم  إناث). باإلضافة إلی ذلك، َوَفَّ

أنشطة مجتمعیة ُتعَنی باملهارات بهدف تخفیف الضغط النفسي، واالتصال والتواصل، 

ف، والوثوق في اآلخرین، وتقدیر الذات، والعالقة مع النظراء،  وإدارة النزاع، وآلیات التکُیّ

والشعور باالنتماء إلی املجتمع. وقام الصندوق بتوظیف 889 شابًا (531 منهم من 

اإلناث: 61%)، حیث نفذ هؤالء الشباب 33,262 نشاطًا مجتمعیًا استفاد منها 82,664 

طفًال (36% إناث) و26,698 راشدًا (66.5% من النساء). وتنوعت األنشطة بین مجموعة 

نقاش وأنشطة ترفیه واستجمام وتوعیة حول األوبئة مثل الکولیرا.

التقریر السنوي 2019
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تحسن تدریجي من صدمة مزمنة واالندماج مع اآلخرین

کانت عیناها تحدقان طوال الوقت نحو الطریق الذي تتوقع عودة أبیها منه بعد أن دفعه العنف املنزلي إلی التخلي عن عائلته واالستقرار في 

بلدة أخرى قبل أربع سنوات. هکذا اعتادت وفاء، البالغة من العمر أربع سنوات، بالجلوس بجانب باب املنزل أو علی سطح منزلها محدقة في 

الطریق معظم الیوم دون التحدث مع أي شخص.

في إحدى قرى مدیریة شرعب السالم في محافظة تعز وسط الیمن، قام فریق الدعم االجتماعي والنفسي التابع للصندوق االجتماعي 

للتنمیة باالنتشار وفرز الحاالت التي ُیحتَمل أصابتها بالصدمة الناجمة عن الحرب.

رة الفریق نسیم من تشخیص حالة وفاء، وکّرست وقتًا طویًال لدمج وفاء بنجاح مع األطفال اآلخرین من خالل العدید من أنشطة  تمکنت میِسّ

التواصل والترفیه.

قالت والدة وفاء: "مل يكن من السهل على نسيم تغيري وفاء. وما زالت تدعمها لتحسني اندماجها واستعادة الثقة واألمل واالبتسامة هلذه الطفلة املصابة".

اإلطار (4)
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خالل ینایر – دیسمبر 2019 دعم الصندوق أکثر من 263 ألف مستفید للحصول علی 

مصادر املیاه املحسنة بسعة تخزین 728,450 مترًا مکعبًا (ما یمثل 66% و83% من 

اإلصحاح  من  استفادوا  الذین  األفراد  عدد  أن  حین  في  التوالي)،  علی  العام،  أهداف 

بیئي  إصحاح  علی  390917 شخصًا  حیث حصل  مرات،   3 تضاعف  قد  املالئم  البیئي 

مالئم وذلك عبر إنشاء 7,098 حمامًا. تم تنفیذ هذا املکون بشکل رئیسي في إطار 

هذه القطاعات وبرنامج األشغال کثیفة العمالة. ویأتي ذلك کجزء من دعم الصندوق 

ن وتخفیف التبرز في العراء.  االجتماعي للمجتمعات للحصول علی إصحاح بیئي محَسّ

والسبب في هذه القفزة یعود إلی استکمال معظم املشاریع التي تم تنفیذها في 

واإلسهال  الکولیرا  وباء  أن  وحیث   .2019 عام  من  األول  النصف  خالل  سابقة  سنوات 

املائي الحاد ما یزال قائمًا، وتوقعات التفشي تمثل مشکلة، فقد استمر الصندوق 

االجتماعي في تنفیذ أنشطة التوعیة حول الکولیرا في املجتمعات التي تم دعمها، 

حیث بلغ عدد الذین حصلوا علی مواد ورسائل توعیة عن الکولیرا والسلوك الوقائي 

1.8 ملیون. یتم تنفیذ أنشطة التوعیة کتذکیر للمجتمعات بأهمیة أخذ تدابیر الوقایة 

والفنیین  االستشاریین  عبر  األنشطة  هذه  مثل  تنفیذ  ویتم  الکولیرا،  حول  والیقظة 

املیدانیین لدى الصندوق.

الجدول (5): مؤشرات املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

عدد املستفیدین من الحصول علی 
میاه محسنة

12,855144,914263,023275,878400,000

26,543453,175728,450754,993882,000

1,14012,53520,821221,961

-969,5751,872,3861,872,386640,000

حجم املیاه املحسنة التي وفرها 
الصندوق (متر مکعب)

عدد املستفیدین من خدمة الصرف 
الصحي املالئم

عدد املستفیدین من رسائل 
التوعیة حول مرض الکولیرا

2 یعود سبب االنخفاض (مقارنة بالتقاریر السابقة) إلی فصل املستفیدین من الصرف الصحي املالئم في إطار النقد مقابل العمل عن

 املستفیدین من برنامج التنمیة املجتمعیة واملحلیة.  
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بناء الحمامات یخفف معاناة الضعیفات من النساء الیمنیات

تعاني املرأة الیمنیة من االفتقار إلی العدید من الخدمات، ال سیما نقص مراحیض الصرف الصحي في الوقت الذي تحتاج فیه 167 من إجمالي 

333 مدیریة یمنیة إلی مساعدات عاجلة وآمنة للصرف الصحي.

جمیع املجموعات داخل املجتمعات الخالیة من املراحیض تعاني من تأثیر تکیف أفرادها مع ظاهرة التبرز في العراء، لکن النساء دومًا یتحملن 

النساء  العدید من  العراء. وتمر  إلی  الکامل فیتوجهن في مجموعات  الظالم  یحل  الیوم حتی  االنتظار طوال  یتعین علیهن  وطأة ذلك ألنه 

بمشاکل صحیة وتصبح معظم األمراض مزمنة نتیجة لذلك. البعض اآلخر، من أجل تجنب ذلك، یشعرن بأنهن مجبرات علی تقلیل تناول الطعام 

والشراب خالل النهار، بینما یبذلن جهودًا وینفذن أعماًال تتطلب الطاقة والغذاء!

مع بدایة املوجة الثالثة لتفشي الکولیرا علی ما یبدو في مارس 2019، کان الصندوق االجتماعي املستجیب الوحید الذي عمل في الیمن 

ضد الوباء من خالل بناء أنظمة الصرف الصحي املنزلیة اآلمنة القائمة علی النقد واملدعومة بأنشطة توعیة للضعفاء في املجتمعات التي 

یصعب الوصول إلیها. وعلی أثر التوعیة التي قام بها فریق الصندوق االجتماعي، قام مجتمعان مستفیدان في محافظة عمران باملبادرة إزاء 

هذه املشکلة واتفقا بشکل جماعي علی أن یکون بناء مرحاض شرطًا مسبقًا علی طرف العریس، ولیتم تضمینه في عقد الزواج. وقد تم 

رصد هذه االتفاقیة من قبل قادة املجتمع واحترامها من قبل أفراد املجتمع الذین شعروا بفاعلیة املراحیض في التقلیل من التلوث واألمراض 

والفواتیر الصحیة.

سیستمر الصندوق في االستجابة الفعالة لتغییر السلوك ولتمکین الرجال والنساء ولدعم الصحة والتعلیم خالل أسوأ األوقات التي یمر بها 

الیمنیون.

اإلطار (5)
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یعد النقد مقابل العمل أکبر برنامج ینفذه الصندوق االجتماعي مع أغلبیة املمولین 

اإلنمائي/  برنامج األمم املتحدة   / الدولي  البنك  البرنامج، بما فیهم  الداعمین لهذا 

التنمیة  األملانیة/بنك  الحکومة  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  األوروبي/  االتحاد 

األملاني، وزارة التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة وکذلك البنك اإلسالمي 

للتنمیة. حتی دیسمبر 2019، قام الصندوق بدعم 201,788 أسرة من أنشطة النقد 

إنجاز تصل إلی 159% من الهدف السنوي و100% من  مقابل العمل ما یمثل نسبة 

الهدف العام في إطار خطة االستجابة الثانیة. باإلضافة إلی ذلك، أنضم للبرنامج أکثر 

من 329 ألف عامل (23.7% إناث، 14% نازحین، 58% شباب "16-35 سنة") وبالتالي تم 

إنجاز 123% من الهدف السنوي و82% من إجمالي االستهداف لخطة االستجابة الثانیة. 

قبل  التمویل من مصادر  وتلقت  تدشینها  تم  التي  باملشاریع  ذلك  یتعلق  وکذلك 

2018. ومع ذلك وبالنظر لألنشطة التي بدأت في إطار خطة االستجابة الثانیة (2018 – 

2020)، فإَنّ عدد األسر التي تم دعمها بلغ 95,029 أسرة في حین أن عدد العمال کان 

161602 عامل تقریبًا 71 و60.4 % من االستهداف التراکمي حتی 2019 علی التوالي. 

بلغ عدد املستفیدین من الخدمات واألصول التي تم إیجادها عبر برنامج النقد مقابل 

العمل 2.1 ملیون. ومن املهم املالحظة أن زیادة اإلنجاز في إجمالي النتائج في هذا 

املکون سببه أن معظم تدفق التمویل لخطة االستجابة األولی کان في العام 2017. 

لذلك کثیر من األنشطة بدأت في العام 2017 ونفذت عبر خطة االستجابة الثانیة.

ساهمت عدة قطاعات في النتائج املنجزة عبر آلیة النقد مقابل العمل، بما في ذلك 

الزراعة والطرق واألشغال کثیفة العمالة واملوروث الثقافي واملیاه والبیئة. وحتی 

دیسمبر 2019، وضمن إطار تدخالت النقد مقابل العمل، قام الصندوق بإنشاء وإعادة 

تأهیل حوالي 205 آالف متر مکعب من أنظمة املیاه، بما في ذلك البرك وخزانات الري 

والسقایات (ما یمثل 59% من الهدف املخطط للعام). وُیعزى السبب الرئیسي في 

املتعلقة  والبیئة  املیاه  إلی فصل مؤشرات قطاع  الهدف  اإلنجاز في هذا  انخفاض 

بها في  الخاصة  التقاریر  وإدراج  االجتماعي  األمان  برنامج شبکة  إطار  بالسقایات من 

املستمرة  املراجعة  من  کجزء  ذلك  ویأتي  واملحلیة...  املجتمعیة  التنمیة  برنامج 

للمؤشرات وتحسین األنشطة التي من خاللها تهدف أنشطة "واش" لتوفیر الخدمات 

واألصول في حین أن النقد مقابل العمل یهدف لتوفیر النقد وإیصاله إلی أیدي 

5964 هکتارًا من  وحمایة  وإنشاء  تأهیل  إعادة  تم  ذلك،  إلی  باإلضافة  املستفیدین. 

لدعم  إنشاُؤها  تم  منزلیة  غذاء  حدیقة  و3283  واملدرجات  الزراعیة  األراضي 

وکسب  الغذائیة  احتیاجاتهم  من  جزءًا  تغطي  التي  الخضروات  لزراعة  املستفیدین 

مصدر دخل من بیع فائض الناتج.

قطاع الطرق
قام الصندوق بتحسین 431 کم من الطرق ورصف 692,490 م2 (باملقارنة مع 141 و

230,788 تم إنجازها العام املاضي، علی التوالي). کما قام بإعادة تأهیل وتحسین أکثر 

من 530 ألف متر مربع من أرصفة املشاة (ما یقارب ثالثة أضعاف اإلنجاز في 2018). 

ویعود ذلك بدرجة رئیسیة إلی استکمال تاریخ هذا املؤشر، حیث یتم احتسابه عند 

إنجاز املشروع.

ساهمت  أعاله،  املذکورة  املنشأة/املرممة  واألصول  األجور  فائدة  إلی  باإلضافة 

أنشطة النقد مقابل العمل في بناء أکثر من 12023 حمامًا، وذلك تقریبًا ضعف عدد 

الحمامات التي تم إنشاُؤها في عام 2018. ووفرت الحمامات املنشأة اإلصحاح البیئي 

املالئم ألکثر من 127400 مستفید. تهدف هذه األنشطة إلی تخفیف انتشار الکولیرا 

نت أکثر من 2.1 ملیون فرد من  وغیرها من األمراض، کما أن کل هذه األنشطة مَکّ

الوصول إلی الخدمات األساسیة وخلقت أکثر من 8.9 ملیون یوم عمل.

التقریر السنوي 2019
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الجدول (6): مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل
(تشمل املیاه واإلصحاح البیئي، والتراث الثقافي، والطرق، واألشغال کثیفة العمالة، والزراعة)

املستفیدون من العمل مدفوع األجر

    اإلناث (%30)

    النازحون/العائدون (%20)

    الشباب "16–35" عامًا (%35)

23,564

8,440

5,089

14,289

243,974

64,001

35,770

142,347

 352,569 

86,479 

50,754

 205,430

 267,453

 80,236 

53,491

 

93,609

329,005

78,039

45,665

191,141

 1,072,759 

 10,733 

 75,131 

 102,835 

 751 

 12,540 

 41,519 

 1,890 

35

 40,299 

 2,215 

 285 

7,359,985 

 142,160 

 995,120 

1,044,166 

 3,041 

 32,853 

 112,238 

 7,034 

 141 

 230,788 

 875 

 1,854 

8,964,310

201,788

1,412,516

2,142,110 

5,964

60,601

204,899

12,023

431

692,490 

1,088

3,283

10,037,069

212,521

1,487,647

2,234,764

6,715

73,141

246,418

13,913

466

732,789

3,303

3,568

7,221,240

133,727

936,087

668,604

3,576

47,826

452,732

4,394

914

298,654

3,250

1,300

األسر املستفیدة من النقد مقابل العمل 
في أنشطة املشاریع

عدد أفراد األسر

النقد  خدمات مشاریع  املستفیدون من 
مقابل العمل

الزراعیة  واملدرجات  األراضي  مساحة 
التي تم تأهیلها وحمایتها (هکتار)

قنوات الري التي تم شقـُّها/ُأعید تأهیلها

بناُؤها/ُأعید  تم  التي  املیاه  أنظمة 
تأهیلها

بناُؤها/ُأعید  تم  التي  املراحیض  عدد 
تأهیلها

التي  النازحین  منازل/مآوي/مالجئ  عدد 
تم حمایتـُها/تحسینـُها أو ُأعید تأهیلها

طول الطرق التي تم تحسیُنها (کم)

املساحة التي تم رصفـُها بالحجارة (متر مربع)

عدد حدائق الطعام املنزلیة

أیام العمل

التقریر السنوي 2019

املؤشرات
املـُـنَجز

دیسمبر 
2018

دیسمبر 
2019

عام
2019

الهدف

خط األساس 
+ اُملنَجز (2016 + 2017)

خط األساس 
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الحسینات تعود للحیاة بعد أن أنهکتها الحرب

ظلت السیدة منی الحسیني تتحدث مع صغیرها محمد حول قائمة رغباته وأخوته للوجبات الغذائیة القادمة وهي عائدة من محل السلع 

الوحید في قریتها الُحسینات، حاملًة أهم احتیاجات أطفالها من الغذاء في ذات الیوم الذي تسلمت فیه أجر عملها في مشروع النقد مقابل 

ر الصندوق االجتماعي للتنمیة بالفرج ألسرتها  العمل في الحسینات بمدیریة املغربة (حجة). کانت فرحة منی ال توصف ألنها لم تتوقع أن ُیبِشّ

ومجتمعها شدید الضعف عبر موجة خیر عامرة بالنقد وخدمات املیاه والطریق التي بدأ استمرار الحرب في البالد في خنق أغلب القرویین.

ل من الناس الغذاَء من أجل البقاء  کانت آثار الحرب املستمرة للعام الخامس في البالد قد اضطرت هذه املرأة املعدمة أصًال إلی الخروج لتتسَوَّ

علی قید الحیاة. لکن اشتداد وضع الجمیع جعل هذه األسرة تلغي وجبة اإلفطار الهامة وتقلیل مکونات الوجبات األخرى التي صار الخبز الوجبة 

الرئیسیة فیها.

كرات وقوت وكسوة لعيايل وتعاجلت 
ُّ
لذا تتحدث منی حول استفادتها من استجابة الصندوق، قائلًة: "واهللا لو ما معانا هذا الشغل منوت جوع. وقع لنا 67 ألف قيمة الُربَّات والس

منها ب 20 ألف. اعتزينا باملاء والطريق. واعتزينا يف بيوتنا من الطالب (التسول) ماعد نطلب الطحني والشي."
لم تکن األوضاع املعیشیة ألغلب ُأَسر قریة الحسینات تختلف کثیرًا عن وضع أسرة منی، فسبل العیش صعبة املنال بسبب شدة وعورة 

طریقها الجبلیة نحو غیرها من املناطق واألسواق وعودة الکثیرین من املغتربین في السعودیة وفاقدي الدخل. کان الوضع املأساوي أللف 

قروي في الحسینات املحرك لسرعة وصول فریق الصندوق لتشغیل املتضررین لتقدیم خدمات متنوعة ومنقذة لألرواح موفرًا لهم نحو 9,900 

یوم عمل (نصفها للنساء) استفاد منها 891 نسمة من 144 أسرة، کما تم فیها تأهیل مصدَرْین ملیاه للشرب وطریق مرصوفة.

ر عن ذلك، قائًال:  وکان لتأهیل خمسة کیلومترات من الطریق أثر حیوي في معالجة مشاکلهم املختلفة، فاملستفید صالح الحسیني یعِبّ

"مشكلتنا األوىل وعورة الطريق، لو معانا مريض نورده فوق قعادة (سرير) للوادي ما تطلع له السيارة، ونطلع املواد بالصعوب (احلمري) أو محل فوقنا. لو معانا مره (امرأة) بتولد أو مريض ما نقدر نسعفه."

لم تتوقف ثمار النقد مقابل العمل عند هذا الحد، فخالل العمل أتقن 60 باملائة من 73 عامًال مهارات البناء ورصف الطریق وقطع الحجر، حیث 

: "نشتغل عندنا نتغدى ومتسي يف بيتك، كنا نرقد يف املساجد يف 
ً
شهد أحدهم "استفدنا من النقد مهرة قادر أعيِّش بها أسرتي ومستعدين اآلن نشتغل يف أي مشروع كان." أمني عايض قال أيضا

احملابشة... وبني الربد."

اإلطار (6)
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نازحات صنعن طریقهن نحو املقاوالت مع الصندوق االجتماعي

 أول مقاولة يف عمليات الطوارئ التي بدأها الصندوق االجتماعي للتنمية منذ العام 2015"، هکذا تحدثت النازحة حفیظة املنصوب (25 عامًا) بفخر بعد أن فاز عرضها 
ُ
"أصبحت

بمناقصة صغیرة ضمن منافسة مع ثمان نساء لطالء رصیف مشاة بطول 300 متر في منشأة تعلیمیة عامة بمدینة إب وسط الیمن.

وبعد أسابیع قلیلة، استلهمت السیدة "إلهام غالب"، نجاح حفیظة، لتصبح املقاولة الثانیة بعد أن خاضت غمار مخاطر التقدم بعطاء کبیر ومع 

منافسین ذکور في مشروع رصف شارع بالحجر.

کان ذلك النجاح قفزة کبیرة لکلتا املرأتین اللتین اعتبرتاه بمثابة نافذة واسعة من األمل فتحت لهن کنازحات الفرصة لتولید الدخل وتعزیز 

کرامتهن واستقاللهن خاصًة أن کًال منهن تعیش مع أسرتها الفقیرة حیاة بائسة بعد أن فرت من القتال العنیف في مدینتهم تعز قبل ثالث 

سنوات.

رت إلهام عن ذلك "انخرطنا  وکان الصندوق قد قام ببناء القدرات وتوفیر فرص عمل في وقت سابق لهؤالء املقاوالت النازحات املتعلمات. وعَبّ

في مشاریع النقد مقابل العمل مثل أعمال اللیاسة باإلسمنت وطالء األرصفة ... وما إلی ذلك، وتدربنا علی املهارات الحیاتیة االقتصادیة." 

وقد وَفر مشروع "حفیظة" فرص عمل إلحدى عشر نازحة بمجموع 530 یوم عمل تقریًبا. وأعربت عن سعادتها الکتسابها ما یعادل 150 دوالًرا 

یمثل ربحها في هذا املشروع الصغیر مع تصمیمهًا علی املنافسة في املناقصات األکبر القادمة.
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النقد  وعبر  االجتماعي،  األمان  إطار شبکة  الزراعي ضمن  القطاع  أنشطة  تنفیذ  یتم 

مقابل العمل والتنمیة املجتمعیة واملحلیة. وتنفذ األنشطة املندرجة ضمن التنمیة 

املزارعین  صغار  إنتاجیة  تعزیز  مشروع  عبر  رئیسي  بشکل  واملحلیة  املجتمعیة 

استخدام  رفع  إلی  املشروع  یهدف  الفاو.  عبر  الدولي  البنك  قبل  من  املمول 

مناطق  في  الصغیرة  األسر  عبر  للغذاء  املحسنة  اإلنتاجیة  الزراعیة  املمارسات 

املشروع املستهدفة. سیتم إنجاز ذلك عبر إعادة وتحسین الحصول علی املدخالت 

الزراعیة  املنتجات  لتحسین  املخصص  واالستثمار  الفني  الدعم  وتوفیر  الزراعیة 

والقیمة الغذائیة وکذلك عبر تحدیث وتنویع اإلنتاج والتسویق الزراعي والحیواني.

حتی دیسمبر 2019 قام الصندوق االجتماعي بإعادة تأهیل/إنشاء 49,830 م3 من برك 

آبار سطحیة.   109 ما مجموعه  تأهیل  بإعادة  قام  وکذلك  املزارع،  املیاه في  حصاد 

باإلضافة إلی إعادة تأهیل وإنشاء 981 هکتارًا من السدود والحواجز األرضیة واستعادة 

اآلبار في قیعان األودیة وکذلك قنوات صغیرة لتوزیع السیول باملقارنة مع 40,189 م

3 في فترة التقریر املاضي.

یتضمن هذا املشروع کذلك مکونًا یتعلق بتوفیر مدخالت زراعیة ملزارعي البستنة 

بتحدید املستفیدین املستهدفین  الصندوق  قام  اإلطار  هذا  اإلنتاج. وفي  لتحسین 

فلترات  و810  زراعة  ومواد  ري  أنظمة  مزارعًا   977 وتلقی  باملدخالت.  وتزویدهم 

ومدخالت إنتاج.

ومع استکمال تدریب النحالین في أوائل عام 2019، قام الصندوق االجتماعي بتزوید 

148 من الـ 700 نحال الذین تم تدریبهم، بخالیا نحل من أجل دعمهم في أنشطتهم 

املدرة للدخل.

الجدول (7): مؤشرات قطاع الزراعة

عدد املستفیدین من القیمة 
املضافة في الزراعة: املزارعون 

والنحالون
-136700700850
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أدى الصراع املستمر إلی تفاقم أکبر ألثر الفقر وتغیر املناخ مما دفع بأعداد کبیرة من املزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة إلی التوقف عن 

عملهم الزراعي والتخلي عن مزارعهم واالعتماد علی مساعدات اإلغاثة. أدى هذا التأثیر إلی تفاقم انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة بالفعل، 

وزاد من حجم االحتیاجات اإلنسانیة وزاد من الحاجة إلی استیراد الغذاء.

ومن أجل الحد من مخاطر التحدیات املذکورة، واصل الصندوق االجتماعي تنفیذ الجزء الخاص به من أنشطة مشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة 

لصغار املزارعین، ال سیما من خالل آلیات إدارة املوارد الطبیعیة التي ترکز علی الحفاظ علی املیاه والتربة، وزراعة املدرجات، وخزانات حصاد 

املیاه، والبستنة وتنمیة الثروة الحیوانیة. وقد هدفت األنشطة إلی تزوید املزارعین الفقراء من أصحاب الحیازات الصغیرة بإمکانیة الحصول علی 

أجور عمل، ورفع اإلنتاجیة علی أساس توفیر املعدات التکنولوجیة واملعرفة.

في مدیریة تبن وسط محافظة لحج، أبدى املزارع محمد سالم سعادته حبصاد حمصول الطماطم يف مزرعته بعد أن وصلت مياه السيول إىل املزرعة مؤخرًا عرب قنوات طويلة. 

ق املشروع جمرى جتمعات املياه الرئيسية حلماية األراضي الزراعية احمليطة من االجنراف ثم أنشأ عدة قنوات فرعية لتوصيل بعض املياه إىل األراضي النائية مبا فيها 
ّ
يصف سامل الوضع بقوله: "لقد عم

أرضي".

ینوي سالم بیع محاصیله في مدینة عدن بأسعار جیدة ألن الصراع زاد من صعوبة وصول الخضروات القادمة من املناطق الشمالیة إلی هذه 

 وحتقيق أرباح جيدة. مل حيدث 
ً
املناطق. یقول سالم "نظرًا لنقص اخلضروات هناك، ستعمل حماصيلي وحماصيل زمالئي املستفيدين من املشروع على تقليل الطلب املرتفع يف السوق مؤخرا

." 
ً
هذا الشيء لنا يف املاضي ألن ارتفاع أسعار الوقود مسح لنا فقط بزراعة مساحات حمدودة أدت إىل إنتاج حمدود أيضا
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الجدول (8): مؤشرات التدریب والدعم املؤسسي

املبادرات املجتمعیة 
املنفـَّذة بدعم من الصندوق

مجالس تعاُون القرى 
لة املـُشـََکّ

املستفیدون خدمات من 
التدریب والدعم املؤسسي

عدد أیام العمل الناجمة عن 
التدریب واملبادرات الذاتیة

--1,4552,5242,5241,900

--2,0483,4953,4951,900

--114,921276,288276,28871,748

--114,940226,566226,566107,500

الشباب الذین تم تدریُبُهم 
وحصلوا علی ُفَرص عمٍل 

مؤقتة

اإلناث (الهدف: %40)

--
2,227

1,130

4,205

2,161

4,205

2,161

2,150

860
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واالستجابة  الصمود  قدرات  تقویة  إلی  املؤسسي  والدعم  التدریب  أنشطة  تهدف 

الطارئة للسلطات املحلیة ومجالس تعاون القرى. وهذا البرنامج مدعوم من قبل عدة 

ممولین، بما فیهم البنك الدولي واالتحاد األوروبي (کالهما عبر برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي) ووزارة التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة.

بنهایة دیسمبر 2019 قام الصندوق االجتماعي عبر برنامج التمکین بتنفیذ أنشطة 

متنوعة أفضت إلی تنفیذ مبادرات مجتمعیة صغیرة عددها 2524 مبادرة أنجزت حوالي 

بلغ  ینایر-دیسمبر2019  من  أنه  حین  في   ...2019 حتی  التراکمي  الهدف  من   %132

هدف  من   %88) املخططة   1250 مع  باملقارنة   1069 املدعومة  املبادرات  مجموع 

2019). وکما هو موضح في کل املؤشرات تأتي القفزة في نتائج اإلنجاز من عام 2018، 

ما أدى إلی إنجاز عام تجاوز الهدف بـ 32%. السبب الرئیسي لذلك هو أن 71 مشروعُا 

من بین 156 (45%) بدأت في 2016 و2017 واستمرت حتی 2018 ما ساهم في قرابة 

77% من النتائج املنجزة للمبادرات املدعومة. وفي سیاق مشابه تم تزوید 4205 

شباب (52%إناث) بفرص عمل مؤقتة لتقدیم الدعم واإلرشاد للمجتمعات في تخطیط 

عمل.  یوم   226566 من  أکثر  الشباب  هؤالء  خلق  ذاتیة،  مجتمعیة  مبادرات  وتنفیذ 

یمثل إنجاز هذه املؤشرات 130 و88% من هدف 2019 بالتوالي.

اتبع هذا البرنامج منهجیة من األسفل إلی األعلی، حیث تقوُم املجتمعاُت بتخطیط 

ویتم  املجتمعي.  الصمود  لخطط  املکونة  املطلوبة  واملوارد  احتیاجاتها  وتحدید 

استخدام مدخالت هذه الخطط الحقًا لوضع خطط التعافي علی مستوى املدیریات 

والسلطات املحلیة. هذا األسلوب ال یسهل عملیة التخطیط فحسب بل أنه یقوي 

العالقات بین السلطات املحلیة واملجتمعات ما یساعد علی تعظیم الفائدة من رأس 

املال االجتماعي. وأدت األنشطة کذلك إلی استفادة أکثر من 276,288 شخصًا من 

والدعم  التدریب  أنشطة  من  کجزء  أنشئت  التي  املجتمعیة  واألصول  الخدمات 

املؤسسي. یوضح الجدول أدناه اإلنجاز في مؤشرات بناء القدرات.
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برنامج التمکین للتنمیة املحلیة
والسلطات  کٍلّ من املجتمعات املحلیة  تقویة قدرات  التمکین علی  برنامج  یعمل 

املحلیة للمدیریة لتبني التخطیط التشارکي مع وفرة املوارد املحلیة. ویعنی ذلك 

وکذلك  للمدیریة  املحلیة  والسلطات  املحلي  املجتمع  بین  اتصال  قنوات  ببناء 

املشارکة  تعزیز  علی  البرنامج  ویعمل  التنمیة،  لتحقیق  املحلیة  املوارد  استغالل 

القرار  صنع  لدعم  املحلیة  السلطات  املجتمعات  بین  العالقات  وتقویة  املجتمعیة 

بناء  البرنامج بتسهیل  العام قام  املحلي ورفع فائدة راس املال املجتمعي. خالل 

مجالس  وتلعب  لإلناث،  العضویة  50% من  یقارب  ما  مع  قرویًا  تعاونیًا  1447 مجلسًا 

تعاون القرى دورًا في حشد أفراد املجتمع لوضع خطط صمود مجتمعي متکاملة مع 

وجود دعم فني من قبل الصندوق عبر برنامج التمکین. کما أن هذه املجالس تعمل 

املجتمع  ومنظمات  املحلیة  السلطات  عند  مجتمعاتهم  احتیاجات  مناصرة  علی 

الفعال  لتخطیط  املحلیة  السلطات  قدرات  بتعزیز  التمکین  برنامج  ویقوم  املدني. 

والتنسیق ومتابعة التنفیذ للمشاریع ذات األولویة لتعزیز تقدیم الخدمات األساسیة. 

وقد قامت املجالس واملجتمعات املدعومة بتنفیذ 10049 مبادرة مجتمعیة ذاتیة، 

منها 3915 تمت خالل 2019. خالل فترة العمل بدأ برنامج التمکین بتقسیم مجالس 

تعاون القرى إلی لجان تنمویة علی مستوى العزلة وحتی اآلن قام بتشکیل 88 لجنة 

تنمویة للعزلة. 

بنهایة دیسمبر 2019 قام برنامج التمکین بدعم تشکیل ما مجموعه 3,495 مجلسًا 

علی  ترکز  اجتماعیة  تنمیة  خطة   3,495 إلنتاج  الفني  بالدعم  وزودها  قرویًا،  تعاونیًا 

ف والصمود. وتتواجد مجالس تعاون القرى في  أنشطة وتوجهات بناء القدرة علی التکُیّ

63 مدیریة من 19 محافظة، وتضم حوالي 28 ألف عضو منتخب (50% منهم إناث)، وقد 

أنجز البرنامج ما یقارب 183% من الهدف التراکمي لعام 2019 (59% من اإلنجاز تم في 

.(2018

(علی  العیني  الدعم  بتقدیم  التمکین  برنامج  قام  الذاتیة،  املبادرات  إلی  باإلضافة 

شکل تموینات ومواد) للمجتمعات املدعومة حتی تنفذ املبادرات املجتمعیة. هذه 

املبادرات محدودة النطاق تنوعت في قطاعات مختلفة (التعلیم، املیاه، طرق 

التغذیة، تدریب علی املهارات الحیاتیة). وفي شهر دیسمبر 2019 بلغ عدد املبادرات 

مة ملجالس تعاون القرى،  التي دعمها برنامج التمکین 2524 عبر تنسیق املنح املقَدّ

وساهمت  الدعم  من   %45 التمکین  برنامج  عبر  االجتماعي  الصندوق  قدم  حیث 

املجتمعات بـ 55% (غالبًا ما کان الدعم علی شکل مواد أو عمالة).

لـ  التمکین فرص توظیف وتدریب  برنامج  االجتماعي عبر  الصندوق  العام قدم  خالل 

1978 شابًا. وتمثل دور الشباب في تقدیم الدعم والتسهیل لتکوین وحشد مجالس 

تعاون القرى، وفي تلك األثناء قام برنامج روافد بتدریب 945 شاب (50% إناث) تخرجوا 

حدیثا من الجامعات في أبین والضالع ولحج وحجة ومأرب کما أن بعض أولئك الشباب 

الشباب  أولئك  بتجهیز  التدریب  ویعنی  وصنعاء.  کعدن  حضریة  مناطق  من  کانوا 

باملهارات وإعدادهم لسوق العمل خصوصا في التنمیة واملجال اإلنساني سواء مع 

الصندوق االجتماعي أو منظمات أخرى.

التقریر السنوي 2019
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برنامج التمکین یحفز أهالي قریة "دعقین" إلعادة فتح الطریق الرئیسیة

اإلطار (9)
إلی  للوصول  املعاناة  وتتفاقم  –حجة،  والحناك  قریة دعقین  5700 نسمة في  لـ  حیاتیة ومعیشیة  کوابیَس ومآسَي  الطرق  تخلق قسوة 

املستشفیات والجامعات واملدارس أو نقل املاء واألعالف، فتصبح الحیاة في ابسط تفاصیلها شاقة، تضیف للمواطن همومًا بجانب الهموم 

التي یعانیها من أثار الحرب القائمة.

فمنذ عام 2012، انقطعت طریق "الحناك – األدبعة" الرئیسیة املوصلة لقرى وعزل دعقین والحناك بسبب تساقط وتراکم األحجار في أجزاء 

مختلفة من مسار الطریق، فکان الناس یعانون من بعد الطرق األخرى البدیلة وطول مسافاتها، باإلضافة إلی ارتفاع تکالیف النقل واملواصالت 

من وإلی قراهم، ومن القرى إلی مرکز املدیریة، ومن وإلی الخدمات الصحیة داخل وخارج املدیریة. کانت فئة النساء واألطفال ذوي الدخل 

املحدود هم أکثر الفئات معاناة من هذه املشکلة.

قام األهالي بمسح وإعادة فتح الطریق علی نفقة األهالي في مبادرة ذاتیة من مجالس تعاون قرى الشعیبة والحناك وبني دعقین وبني 

عجالن وجبل النصیري واملطحنة، وذلك عبر برنامج التمکین من أجل التنمیة املحلیة املنفذ من ِقَبل الصندوق االجتماعي للتنمیة.

وبعد إصالح الطریق، تغیرت حیاة األهالي االقتصادیة والصحیة واالجتماعیة، وأصبح هناك سهولة في الوصول للخدمات املختلفة داخل وخارج 

املدیریة، وقلت معاناة املواطنین في نقل املاء واألعالف.

ویشعر املجتمع اآلن باالرتیاح الالمتناهي والسعادة الکبیرة بتحقیق حلم انتظروا تحقیقه منذ أکثر من7سنوات، عبر تعاون األهالي وتحفیز 

وتشجیع برنامج التمکین.
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تتسم مشاریع املوروث الثقافي عمومًا بکونها متنوعة وحساسة فنیًا. وقد تأثرت 

تدخالت الصندوق االجتماعي في املوروث الثقافي بشکل مختلف منذ اندالع الحرب 

2015، فقد تغیرت أولویات التمویل ورکزت علی تقدیم الدعم اإلنساني ، باإلضافة إلی 

ذلك تأثر التنفیذ بنقص الخبرات الدولیة في مجال املوروث الثقافي وصیانته ، کما انه 

وفي ذات السیاق تم تقیید أنشطة املوروث الثقافي نوعا ما بالنقد مقابل العمل 

لذلك فان تفاصیل النقد مقابل العمل ستلقي بعض الضوء علی املنجزات والتقدم 

املحرز في أنشطة املوروث الثقافي بغض النظر عن منهجیة التدخل کون األنشطة 

ترکز علی إعادة تأهیل وصیانة مواقع ومعالم املوروث الثقافي.

في خالل فترة العمل قام الصندوق االجتماعي عبر أنشطة املوروث الثقافي بتقدیم 

فرص عمل مؤقته لحوالي 6645 عامل في إطار أنشطة النقد مقابل العمل وخلق 

أکثر من 182000 یوم عمل. وقد استفاد من األنشطة حوالي 71500 فرد من أفراد 

املجتمع، علی الرغم من أن األنشطة تم تنفیذها باستخدام آلیة النقد مقابل العمل 

إال أنها استهدفت مواقع تاریخیة وثقافیة وسعت إلی الحفاظ علی املوروث الثقافي 

في املناطق املستهدفة. بحلول دیسمبر کانت األنشطة قد حمت 28 موقعًا تاریخیًا، 

في  شخصًا   24 بتدریب  االجتماعي  الصندوق  قام  العام  وخالل  ذلك  إلی  باإلضافة 

منهجیات الصیانة وتقییم الضرر وتوثیق وتخزین القطع األثریة واملخطوطات التاریخیة. 

وقع الصندوق اتفاقیة مع الیونسکو ستقوم بإعادة تدشین أنشطة املوروث الثقافي 

في إطار برنامج التنمیة املحلیة واملجتمعیة. ویتم في الوقت الحالي إجراء تحضیرات 

 / الدولي  البنك  عبر  الثقافي  املوروث  أنشطة  تمویل  یتم  املیداني.  التنفیذ  لبدء 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، واألمم املتحدة للمرأة، ومؤخرًا الیونسکو. 

التقریر السنوي 2019
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الصغیرة واألصغر  باملنشآت  الخدمات املالیة وغیر املالیة املرتبطة  البرنامج  یقدم 

في الیمن. وتقوم وحدة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر بتقدیم خدمات التمویل 

التمویالت  وضمان  القدرات  وبناء  التدریب  مثل  العالقة  ذات  الخدمات  من  وغیرها 

تنمیة  وکالة  عبر  املالیة  غیر  الخدمات  تقدیم  ویتم  واألصغر.  الصغیرة  للمنشآت 

سبیل  علی  الخدمات  تلك  وتتضمن  للصندوق.  التابعة  واألصغر  الصغیرة  املنشآت 

وتطویر  املضافة،  القیمة  وسلسلة  واألصغر  الصغیرة  للمنشآت  التدریب  املثال 

األعمال واملنح والدعم الفني.

من  عدد  تدشین  وکذلك  أنشطتها  تنفیذ  بمواصلة  الوحدة  قامت   2019 عام  خالل 

تمویل  قطاع  في  والتعمق  الوصول  زیادة  إلی  تهدف  التي  اإلبداعیة  املشاریع 

مؤسسات  من  شرکائها  تمویل  أنشطتها  وتضمنت  واألصغر.  الصغیرة  املنشآت 

التمویل األصغر ورصد أدائهم والدعم الفني وخدمات االستشارات والتدریب. هذا وقد 

تم تسییر أنشطة الوحدة نحو مساعدة قطاع املشاریع املتوسطة الصغیرة واألصغر 

التطورات  ومواکبة  الوصول  نطاق  وتوسیع  السلبیة  الحرب  آثار  من  للتعافي 

التکنولوجیة العاملیة بشکل الذي یرفع من اإلنتاجیة والفعالیة.

ومن املبادرات التي ُدشنت عبر الوحدة تلك التي رکزت علی تحصین الحوکمة في 

مجالس اإلدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر، وتمویل فتح فروع جدیدة في الریف 

لتلك املؤسسات، وکذلك توسیع برنامج جمعیات االدخار واإلقراض الریفیة، وتطویر 

تقنیة املعلومات في الوحدة.

وتطبیقات  األصغر  التمویل  لعمالِء مؤسسات  الرقمَيّ  التطویُر املسَح  هذا  وشمَل 

الزراعیة  للتمویالت  أفضل  تقییم  إجراء  في  التمویل  ضباط  تساعد  التي  األندروید 

والصغیرة، ووضع مؤشرات األداء واملؤشرات املالیة آلیًا علی شکل تقاریر في إطار 

اإلداریة  املعلومات  وأنظمة  املحاسبة  أنظمة  من  مجموعة  وبناء  "سیب"، 

املستخدمة من قبل مؤسسات التمویل، بما من شأنه ضمان دقة البیانات املنتجة 

من  تخفض  کونها  األداء  لرصد  أفضل  فرصة  وإتاحة  األصغر  التمویل  مؤسسات  من 

األخطاء الناجمة عن إدخال البیانات یدویًا.

وحدة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

خالل عام 2019 وصل إجمالي الصرف الذي قامت به الوحدة إلی 11205 ملیون ریال 
(20.8 ملیون دوالر تقریبا) منها 5613 ملیون ریال (10.6 ملیون دوالر) صرفت کتمویالت 
لدعم نمو محفظات التمویل وإیصال خدمات التمویل للمشاریع الصغیرة واألصغر، في 
حین أن 5592 ملیون ریال یمني (10.1 ملیون دوالر) تم صرفها کمنح لتحسین قدرات 
لتقنیة  التحتیة  البنیة  الخدمة،  توسیع  (الحوکمة،  األصغر  التمویل  مؤسسات 
املعلومات، إدارة املخاطر، التدقیق املیداني، العالقات العامة والتسویق). باإلضافة 
الیمن  التمویالت، وأنشطة شبکة  برنامج ضمان  الوحدة بتمویل  إلی ذلك استمرت 
الزراعة،  قطاعات  في  لدیها  الطارئ  الصمود  ملشاریع  دعم  وکذلك  األصغر  لتمویل 
حتی  الوحدة  لدى  الرئیسیة  اإلنجاز  مؤشرات  یلي  فیما  الصحة.  الحیوانیة،  الثروة 

دیسمبر 2019.

وکما یتضح من الجدول أعاله، فقد ازداد عدد القروض الصادرة بنسبة 70%، وذلك یعود 
ز قدرات الصندوق  بالدرجة الرئیسیة إلی استمراریة االزدیاد في خدمات اإلقراض وتعُزّ
االجتماعي (ووحدة تنمیة املنشآت) في االستجابة ألیة طلبات في اإلقراض یتقدم 
بها الشرکاُء من مؤسسات التمویل األصغر من خالل االستفادة من تمویالت وزارة 

التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة.

الجدول (9): مؤشرات تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

التقریر السنوي 2019

القروض الصادرة

الضمانات الصادرة عن برنامج ضمان 
القروض

اإلناث (%40)

20,524 38,81151,17189,98230,000

691 -9969961,425

عدد الفروع الجدیدة ملؤسسات 
التمویل األصغر في املناطق 

املفتقرة لهذه الخدمات
5 -992

املشترکون في الخدمة املالیة عبر 
437,915الجوال -917,254917,254600,000

مجموعات االدخار واإلقراض الریفیة 
-الجدیدة -8484280

-األنشطة املـُِدَرّة للدخل -6666840

ُفَرُص العمل الناجمة عن خدمات 
25,59525,59512,000- 9,469التمویل األصغر

-36%36%40%
%10%21%21-الشباب (للبدء بالنشاط) %10

املؤشرات
املـُـنَجز

دیسمبر 
2018

دیسمبر 
2019

عام
2019

الهدف

خط األساس 
+ اُملنَجز

(2016 + 2017)
خط األساس 
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وفي حین سعی الصندوق لتقدیم 50% من القروض للنساء، إال أنه – ونظرًا لطبیعة 

األعمال  لتسییر  القروض  عدد  ازداد  فقد   – الطلب)  علی  (املبنیة  اإلقراض  خدمات 

تزال  ما  والتي  النساُء،  تدیرها  التي  األعمال  بعدد  مقارنة  الزراعیة)  القروض  (وخاصة 

منخفضة. وینطبق هذا األمر أیضًا علی فرص العمل التي تحصل علیها النساُء، وهو 

املؤشر الذي یعتمد علی عدد القروض الصادرة... باإلضافة إلی ذلك، فقد ازداد عدد 

إلی  الرئیسیة  بالدرجة  یعود  وذلك   %450 بنسبة  الجدیدة  التمویل  فروع مؤسسات 

التخطیط املعتمد علی وجود التمویالت في حینه، والی قدرة الصندوق علی دعم 

التنمیة  وزارة  من  املقدمة  التمویالت  باستخدام  األصغر  التمویل  توسع مؤسسات 

البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة... کما أن مکونات التمویل األصغر یتم تمویلها 

أن  وحیث  الوحدة.  علیه  تحصل  الذي  التمویل  ومن  املصدر  ذات  من  رئیسة  بدرجة 

مشروع مجموعات االدخار واإلقراض الریفیة بدأ بشکل رئیسي في 2019 (من خالل 

تشکیل املجموعات وتدریب األعضاء)، فقد بدأ التمویل في أواخر عام 2019 حیث ُأنِجز 

ما یقارب 8% فقط من الهدف املخطط للعام.

خالل عام 2019 وسعت الوکالة أنشطتها نتیجة للتعلم من األنشطة التي نفذتها في 

إطار االستجابة الطارئة 1 في 2018 والتي تضمنت دعم أکثر من 6 آالف مستفید، ما 

آالف   4 لدعم  الوکالة  تخطط   2020 والسوق. في  تأثیرًا کبیرًا علی املجتمعات  ترك 

مستفید إضافي کجزء من أنشطتها املستمرة واملدعومة من قبل وزارة التنمیة 

البریطانیة وبرنامج الغذاء العاملي والبنك اإلسالمي للتنمیة. تهدف هذه األنشطة 

واألعمال  املجتمع  صمود  وتقویة  لدیهم  الحیاة  سبل  استعادة  من  لتمکینهم 

تتنوع  مشروع،  صاحب   3,282 دعم  الوکالة  استطاعت  فقط   2019 في  والسوق. 

أعمالهم بین الزراعة وتربیة الحیوانات واألصول مقابل الغذاء وغیرها، ما خلق أکثر من 

إجمالي  بلغ  وبذلك  ومؤقتة،  ثابتة  وظیفة  ألف   23 من  وأکثر  عمل  یوم  ألف   940

 9,769 لألزمات  لالستجابة  الثانیة  الطارئة  الخطة  إطار  في  املدعومة  املشاریع 

مشروعًا، بما في ذلك العیادات الصحیة املدعومة والتي خلقت أکثر من ملیونـَْي 

یوم عمل وأکثر من 94 ألف فرصة عمل.

وکالة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

التقریر السنوي 2019

الجدول (10): مؤشرات وکالة تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

9,075 5,977األعمال التي دعمها الصندوق -9,0756,000

العامالت في الرعایة الصحیة 
األولیة الالتي دعمهن 

الصندوق

510694 -694532 

املـُـنَجز

دیسمبر 
2018

دیسمبر 
2019

عام
2019

الهدف

خط األساس 
+ اُملنَجز

(2016 + 2017)
خط األساس 

املؤشرات
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اإلطار (10)

صدام یتمکن من استعادة قدرته علی إنتاج الغذاء في أبین

یعمل صدام النوبي (27 عاًما) علی استعادة نشاطه التجاري في الزراعة بعد النزاع املسلح عام 2011 الذي حول أرضه املستأجرة إلی منطقة 

حرب، وتم تدمیرها بالکامل خارج مدینة زنجبار بمحافظة أبین جنوب البالد. أبین هي واحدة من أکثر مناطق النزاع املزمنة في الیمن حیث 

عانی السکان من النزوح ودمار املمتلکات والبطالة. قضی صدام سنوات في جمع األموال الستعادة عمله بینما کانت أرضه املدمرة تتصحر 

وتحتلها النباتات الشوکیة بکثافة. وقد جمع حوالي 1700 دوالر علی مدار سنوات أنفقها کلها إلعادة تأهیل أرضه الزراعیة في مقابل حصوله 

علی إعفاء عن رسوم اإلیجار للعامین املقبلین حسب االتفاقیة مع املالك.

کما قام بتوظیف ثالثة رجال ملساعدته في تجهیز األرض ومرافق الري. وبعد نفاد کل ماله، لجأ صدام إلی برنامج االتحاد للتمویل األصغر (فرع 

زنجبار) – املمول من الصندوق – للحصول علی قرض بمبلغ 2000 دوالر واشترى بها بذور البطیخ والشمام واألعالف. اآلن، وبینما تنمو هذه 

املنتجات املربحة بحجم متوسط، ینتظر صدام ألربعین یوم القادمة حتی حصاد وبیع املحصول بأکمله ألن الطلب علی البطیخ یرتفع خالل 

فصل الصیف الحار. یتوقع صدام أال یقل دخل البیع عن 2000 دوالر. وهو یخطط لتوفیر املزید من األموال من مبیعاته القادمة والتوسع في 

األراضي وشراء نظام ري اقتصادي. ویعد برنامج االتحاد للتمویل األصغر املمثل التنموي الوحید الذي یتخذ من محافظة أبین مقرًا له حیث 

تتواجد له فیها ثالثة مکاتب فرعیة توفر فرص عمل وتدخالت اإلنعاش املبکر لهذه املحافظة التي عانت من عدة صراعات مزمنة. ویجري زیادة 

دعم إنتاج الغذاء بسرعة في أبین.

وفي خطوات للتخطیط للطوارئ أمام مخاطر الصراعات، یقوم برنامج االتحاد للتمویل األصغر بتوسیع نطاق عملیاته بنجاح إلی محافظات أخرى 

(عدن ولحج واملهرة)، باإلضافة إلی فرعیه اآلخرین في الشحر واملکال (بحضرموت).

التقریر السنوي 2019
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مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر دیسمبر 2019

التقریر السنوي 2019

البرنامج
م

1,054

696

536

454

223

206

185

171

0

0

 - 

34,958

5,400

12,165

6,035

4,817

6,803

3,191

3,473
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 - 
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31
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 - 

3,402
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3,347
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1,795

1,029
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 35 

 666 

 - 
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1,276
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205
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81
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0

0

 - 
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1

15

10

3
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16
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 - 

134,639

33,018

158,495

93,505

43,794

38,445

54,320

52,588
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 54,019 

109,187

13,478

24,565

15,327

9,967

12,579

5,984

6,921
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21,391
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89

99
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100
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0
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 - 
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81
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39

0
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215

90

186

123

65

72

92
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 65 

 - 

51

62

90

63
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37

39

41

 4 

 34 

 - 

15

65

20

12

15

7

7

8

 2 

 5 

 - 

181,952

1,062,962

25,914

130

0

5,707

4,383

0

0

 7,065 

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3,525  87,788  1,288,113  19,191  2,902  832,234  120,169  1,009  451  156 ----

 امانة العاصمة، تعز، إب، القاعدة، ذمار، یریم،
 حجة، لحج، الحدیدة، التربة، دمت، شبام،

کوکبان، باجل، عدن، مأرب

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

املهرة، شبوة)ع

 امانة العاصمة، تعز، إب، ذمار، املکال،
الحدیدة، عدن، حجة، عبس

صنعاء، تعز، الحدیدة، إب

 أمانة العاصمة، تعز، إب، عدن، الحدیدة، ذمار،
املکال، سیئون

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

أمانة العاصمة، املحویت، عمران، ذمار

 أمانة العاصمة، تعز، الحدیدة، عدن، إب،
حضرموت، لحج، شبوة، حجة، عمران، مارب

عدن، البریقة، الشیخ، الحج، الضالع

 تعز( الکمب، حوض األشراف، الراهده، صینه،
القاعدة)ي

مناطق مختلفة

 عدد
 القروض
املصدرة

 محفظة
 القروض
 املصدرة
 (ملیون
ریال)ب

 محفظة
 القروض

 في
 املخاطرة

(%) 

 عدد
املوظفین

 عدد
 مسؤولي
القروض

عدد
الفروع 

 منطقة
OSSFSS العمل

 قیمة
 القروض
 املصدرة
 (ملیون
ریال)ب

عدد العمالء (نشطون)س

مدخرونمقترضون

اإلجمالياإلجمالي النساء
ر(%)

األرقام التراکمیة

 عدد
القروض

 مبالغ القروض
(ملیون ریال)س

بنك األمل للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

شرکة األوائل للتمویل األصغر

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل
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عدد املقترضین
(عام 2019)

التقریر السنوي 2019

عدد املقترضین
(عام 2019)

عدد القروض املوزعة تراکمیًا
(عام 2019)

مبالغ القروض املوزعة تراکمیًا
(عام 2019)

محفظة القروض واإلدخارات القائمة 
(عام 2019)



املراقبة والتقییم

في  املختلفة  الوظائف  تشمل  األوجه  متعددة  عملیة  هي  والتقییم  املراقبة 

موقع  من  بدًءا  مختلفة  مراحل  وفي  مختلفة  بمستویات  تنفیذها  ویتم  الصندوق، 

الفني  واملسؤول  الفرع  مسؤول  إلی  صعودًا  املیداني  االستشاري  عبر  املشروع 

ومدیر الفرع وصوًال إلی اإلدارة الرئیسیة حیث تمثل کل وحدة فنیة جزًءا من أنشطة 

املتابعة  وحدة  تمثلها  التي  املتخصصة  الوحدات  جانب  إلی  والتقییم،  املتابعة 

وجودة  األنشطة  فعالیة  لضمان  دوًرا  منها  کل  تلعب   - األخرى  والوحدات  والتقییم 

التنفیذ ودقة البیانات املرفوعة. باإلضافة إلی أنشطة املتابعة الداخلیة، یقوم شرکاء 

رصد  أنشطة  بإجراء   (TPM) ثالث  طرف  من  املتابعة  خالل  من  االجتماعي  الصندوق 

مستقلة عبر زیارات منتظمة للمواقع. من العناصر املهمة اإلضافیة لوظیفة الرصد 

للصندوق  املرحلة  االستراتیجیات  من  جزًءا  تعد  التي  األثر  تقییمات  أیًضا  والتقییم 

االجتماعي للتنمیة املدعومة من قبل الشرکاء املانحین. ستقدم األقسام التالیة 

تفاصیل عن األنشطة املنفذة خالل الفترة املشمولة بالتقریر.

2019، عددًا من األنشطة والفعالیات  ذْت وحدة املراقبة والتقییم، خالل عام  َنَفَّ وقد 

في مجالـَـْي املراقبة والتقییم، وفي االتصال وإدارة املوارد املالیة للصندوق.

حتی دیسمبر 2019، کان هناك 742 مشروعًا في مراحل مختلفة من التنفیذ، بما في 

ذلك 698 مشروًعا لها أنشطة میدانیة، و23 قید املراجعة املکتبیة ویتم إعدادها لبدء 

العمل املیداني وکذلك 21 في مراحل مشتریات مختلفة. انخفض عدد املشاریع قید 

ر املوافقة  التنفیذ مقارنة بـ 1000 مع نهایة دیسمبر 2018؛ ویرجع ذلك جزئیًا إلی تأُخّ

املستلمة  األموال  انخفاض  بسبب  وکذلك  لالزمات،  الطارئة  االستجابة  خطط  علی 

خالل العام من 157 ملیون دوالر في 2018 مقارنة بـ 127 ملیون دوالر في 2019. من 

ناحیة أخرى، تم استکمال تنفیذ 696 مشروعًا خالل 2019.

أکبر قطاع من حیث عدد املشاریع هو قطاع املیاه واإلصحاح البیئي حیث بلغ عددها 

160 مشروًعا ما یمثل 21.5 في املائة من إجمالي املشاریع التي هي قید التنفیذ 

خالل دیسمبر 2019، یلیه قطاع التعلیم بـ 131 مشروًعا (17.6٪) والنقد مقابل العمل 

في املرکز الثالث بـ 91 مشروعًا (٪12.2).

ملخص حالة املشاریع حتی دیسمبر 2019

التقریر السنوي 2019

الوصول إلی املدیریات
تتغیر إمکانیة الوصول بشکل مستمر. فقد بلغ عدد املدیریات التي ال یمکن الوصول 

إلیها 52 مدیریة حتی دیسمبر 2019 (مقارنة بـ 48 في دیسمبر 2018). في الشکالن 

حالة  في  مقارنة  األول  یقدم  حیث  الوصول،  إمکانیة  حول  لتفاصیل  عرض  التالیان 

أن اآلخر یعرض املحافظات  2019، في حین  الوصول بین سبتمبر ودیسمبر  إمکانیة 

وعدد املدیریات التي یصعب الوصول إلیها.

تقییم املشاریع املنجزة في الزراعة

خالل شهر سبتمبر 2019، قام الصندوق االجتماعي بإجراء تقییم للمشاریع الزراعیة 

لجمیع  وتعز)  وحجة  وعمران  (عدن  محافظات  أربع  التقییم  شمل  وقد  املکتملة، 

أوضاع  التقییم معرفة  الهدف من  2018. وکان  املشاریع املستکملة في منتصف 

التشغیل ورضا املستفیدین وجودة املشاریع وکذلك الفجوات والتحدیات. بلغ إجمالي 

عدد املشاریع التي تمت زیارتها 26 مشروعًا، منها 17 مشروعًا یهدف إلی تحسین 

الوصول إلی املیاه املحسنة، في حین أن 4 مخصصة إلعادة تأهیل وبناء املدرجات 

الزراعیة و5 إلعادة تأهیل قنوات الري.
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(TPM) املتابعة والتقییم من الطرف الثالث

کانت مشارکة املرأة وملکیتها قویة في أنشطة إعادة تأهیل املدرجات حیث بلغت 

نسبة املدرجات املؤهلة التي تملکها النساء 100%، کما زادت اإلنتاجیة في ٪100 

من األراضي الزراعیة املدعومة.

فیما یتعلق بالضمانات، کل املشاریع التي تم زیارتها تطبق وتتبع جمیع إرشادات 

السالمة، في حین أن 75.3 % من مشاریع املیاه هي آمنة ولیس فیها مخاطر من 

نزاع في  عنه  نتج  أي مشروع  یوجد  ال  الخزانات،  أو  السقایات  املیاه من  رفع  حیث 

املناطق أو بین أفراد املجتمع حیث أفاد 85 % أنه نتج عن املشاریع االنسجام وتعزیز 

التماسك االجتماعي من خالل توحید املجتمع وصنع مصلحة مشترکة.

تثبت أنشطة املیاه مجددا أنها تخفف من العبء امللقی علی عاتق األسر وخاصة 

النساء من خالل تقلیل وقت جلب املاء من حوالي ساعتین إلی أقل من نصف ساعة 

مع زیادة وقت حفاظ املیاه خالل فصل الشتاء (موسم الجفاف) من حوالي 2.5 شهر 

إلی 5.8 شهر.

وجد التقییم أن 96 % من املشاریع هي في حالة تشغیل بینما مشروع واحد یعمل 

من  کجزء  تأهیلها  إعادة  تم  التي  الحمایة  بجدران  لحقت  التي  األضرار  بسبب  جزئًیا 

األنشطة، کما أفاد 96 % من املستفیدین أنهم شارکوا في املشاورات املتعلقة 

باحتیاجات املجتمع وتحدید أولویاته. وقد شهدت 76 من املشاریع مشارکة إناث في 

100٪ من املستفیدین  أخرى، صرح حوالي  ناحیة  املشاورات الختیار املشاریع. من 

أنهم راضون عن املشاریع، في حین تم تقییم 86٪ من املشاریع بین ممتازة وجیدة  

جدا. تظهر املظالم واملعرفة في النظام أن 92٪ من املستفیدین في 24 مشروًعا 

ذکروا أنهم یعرفون نظام املظالم.

(البنك  ثالث نشط  متابعة من طرف  عملیات  ثالث  الصندوق  لدى  کان  العام،  خالل 

املتحدة  األمم  األوروبي/برنامج  االتحاد  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  الدولي/برنامج 

اإلنمائي والبنك الدولي/منظمة األغذیة والزراعة)، وأثناء عملیات املتابعة التي نفذها 

الطرف الثالث تمت زیارة 72 مشروعًا، حیث تم تقییم جودة املشاریع وفعالیة التنفیذ، 

املستفیدین  ومشارکة  التنفیذ،  في  والتقدم  املانحین،  التفاقیات  واالمتثال 

ومالحظاتهم، وکذلك أثر املشروع بناًء علی هدف التدخل وعلی املستفیدین. توزع 

تقاریر ونتائج املتابعة من طرف ثالث علی مکاتب اإلدارات والفروع املعنیة کما یتم 

متابعة األعمال. معظم النتائج کانت إیجابیة، حیث أکدت قدرة الصندوق علی تلبیة 

البرنامج  تقییم  نتائج  آخر  أشارت  وقد  بفعالیة،  لها  واالستجابة  املجتمع  احتیاجات 

الدخل  تولید  فرص  دعمت  األنشطة  أن  ثالث  طرف  من  لألزمات  لالستجابة  الطارئ 

والتعلیم  الصحیة  والرعایة  الغذاء  شراء  علی  وأسرهم  املستفیدین  وساعدت 

تنفیذها  تم  التي  املشاریع  جودة  عن  راضیین  املستفیدین  غالبیة  کان  ألطفالهم. 

املشاریع  أن  إلی  أشاروا  انهم  کما  املشاریع،  تلك  واختیار  توقیت  وکذلك  عموما 

ذلك  في  بما  املجتمع  ألفراد  املختلفة  الخدمات  إلی  الوصول  ویسرت  مستدامة 

النازحین، کما انهم أبلغوا عن رضاهم عن الجوانب االئتمانیة مثل تلقي مدفوعاتهم 

بالکامل وعدم االضطرار إلی الدفع ألحد کي یتم اختیارهم کمستفیدین.

وترکز معظم التوصیات علی تحسین الضمانات البیئیة علی شکل سالمة املوقع، 

خطط  تنفیذ  بواسطة  السالمة  لتحسین  سریعة  إجراءات  باتخاذ  الصندوق  قام  فقد 

وتوفیر  الحمایة،  أدوات  استخدام  وفرض  التنفیذ،  قبل  واالجتماعیة  البیئیة  الحمایة 

اإلسعافات األولیة والتأمین علی اإلصابات. کما کان نقص الوعي باملظالم من بین 

النقاط التي تناولها التقییم من طرف ثالث والتي کان الصندوق یعمل علی تحسینها 

من خالل القیام بالتوعیة املیدانیة، وتوفیر صنادیق الشکاوى في املوقع ومکتب 

الفرع، ورقم الهاتف املجاني ورسائل البرید اإللکتروني. یواصل الصندوق تحسین نظام 

التظلمات الخاص به لضمان تسجیل جمیع املظالم وحلها.
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تقییمات أخرى
باإلضافة إلی التقییمات املختلفة املذکورة سابًقا، یقوم کٌلّ من الصندوق وبرنامج 

لالستجابة  االجتماعیة  الحمایة  ملشروع  تقییمین  بإجراء  اإلنمائي  املتحدة  األمم 

لألزمة املمول من قبل االتحاد األوروبي. تمثل األول في تقییم الدروس املستفادة، 

حیث أن الهدف من هذا التقییم هو استخالص الدروس من تنفیذ املشروع املذکور، 

معیشة  وتحسین  االجتماعیة  الحمایة  تعزز  أن  یمکن  أوسع  بآلیات  التوصیة  وکذلك 

 .SenseMaker وصمود الیمنیین، أما التقییم الثاني هو تقییم وصفي صغیر باستخدام

الحمایة  أنشطة  من  للمستفیدین  الشخصیة  القصص   SenseMaker سیستخدم 

وتحدید  املستفیدین  علی  األنشطة  تأثیر  الستنتاج  لألزمة  لالستجابة  االجتماعیة 

التقییمین في عام  العمل املیداني لکال  الثغرات واالحتیاجات املستقبلیة. سیتم 

.2020

الصندوق من تتبع عدد األمهات االتي تم دعمهن ولدیهن أطفال من ذوي اإلعاقة. 

لـ 6 مدیریات في الحدیدة وحجة، وستبدأ في بقیة  القوائم حالًیا  بدأت عملیة وضع 

املحافظات في مارس 2020.

الصندوق  تدخالت  أثر  من  املستفیدة  املجتمعات  رضا  قیاس  االتصال  فریق  یواصل 

للممولین  أصواتها  إیصال  وکذلك  الصندوق  تدخالت  من  استفادتها  مدى  ومعرفة 

ومتخذي القرار، وذلك عن طریق عدد من الطرق االتصالیة مثل توثیق دراسات الحالة 

النصیة والفیلمیة للمشاریع. کما استمر أیضًا في نشر مواد اتصالیة تفاعلیة بوتیرة 

التواصل  وسائل  صفحات  وعلی  بنسختیه  اإللکتروني  الصندوق  موقع  عبر  نشطة 

ناحیة  االجتماعي. من  االتصال  الجمهور من خالل شبکات  مع  والتواصل  االجتماعي 

علی  املناصرة  في  الواضحة  الوطنیة  األنشطة  من  االتصال  أنشطة  أصبحت  أخرى، 

األعمال  إلی جنب مع  التنمیة جنبًا  إلی عودة  الهادف  والدولي  الوطني  املستوى 

اإلغاثیة مع دخول الیمن العام الخامس في الصراعات الواسعة.

بالصراع  املتأثرین  أعمق مع املستفیدین  تحقیق مشارکة  إلی  الصندوق  ویسعی 

من خالل زیارات اتصالیة میدانیة تهدف إلی رصد مدى رضاهم، وتمکینهم من توصیل 

لتجوید  االستجابة. وفي مسعی  وأثر  والفقر  الحرب  آثار  بتأثیر  یتعلق  فیما  أصواتهم 

ضمن  املدعومة  الصندوق  أنشطة  أثر  مناصرة  مستوى  ورفع  االتصالیة  املنتجات 

بالشراکة مع مکتب  الدولي  البنك  الذي یموله  الطارئ لالستجابة لألزمات  البرنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي، قام فریق االتصال باملشارکة في االجتماعات الدوریة لفریق 

االتصال الخاص باملشروع.

وتم إنجاز 5 أفالم وثائقیة في قطاعات التغذیة واملیاه والتمویل األصغر والنقد مقابل 

للممولین  والزراعة... وذلك  والتعلیم  والقرائیة،  األمیة املهنیة  العمل وبرنامج محو 

تصویر  تم  کما  الدولي.  والبنك  للتنمیة  اإلسالمي  والبنك  والبریطانیین  األملان 

قیادة  املنتجات  هذه  وقد ساعدت  وروافد.  والتمکین  الزراعة  قطاعي  مشاریع في 

علی  والتنمیة  الطوارئ  أعمال  ومناصرة  الصندوق  تدخالت  أثر  إبراز  في  الصندوق 

املستوى الدولي خالل االجتماعات مع املمولین.

أداء االتصال خالل عام 2019

تسجیل املستفیدین

خالل العام، عمل الصندوق علی تحسین عملیة جمع البیانات بهدف التقلیل من تکرار 

البشریة  األخطاء  وتقلیل  الکفاءة  وزیادة  املیدانیة،  التقاریر  جودة  وتحسین  البیانات، 

تطبیق  االجتماعي  الصندوق  استکمل   ،2019 دیسمبر  وحتی  البیانات،  إدخال  في 

الهاتف املحمول في برنامج األشغال کثیفة العمالة لحساب مستحقات املستفیدین، 

وتم   ،2019 عام  منتصف  في  لالختبار  إطالقه  وتم  داخلًیا  التطبیق  هذا  تطویر  وتم 

 .2019 من  الثاني  النصف  خالل  رسمًیا  التطبیق  وإطالق  االختبار  مرحلة  استکمال 

برنامج األشغال  التسجیل في  بتحسین استمارة  الصندوق  إلی ذلك، قام  باإلضافة 

کثیفة العمالة بإضافة حقول جدیدة لجمع املزید من البیانات علی مستوى األسرة 

الصندوق  اإلعاقة، وسیساعد ذلك  باألشخاص ذوي  البیانات املتعلقة  بما في ذلك 

االجتماعي في جمع البیانات حول اإلعاقة واألسر املستهدفة التي لدیها فرد معاق 

في إطار أنشطة برنامج األشغال کثیفة العمالة.

عالوة علی ذلك، تعاقد الصندوق مع شرکة استشاریة لوضع قائمة املستفیدین إلی 

مستفیدین املجموعة الجدیدة من التغذیة واللذین یتوقع أن یستفیدوا من التمویل 

اإلضافي املقدم من البنك الدولي، وسیتم تنفیذ وضع القوائم ل 17مدیریة في 10 

محافظات وستتضمن نماذج القوائم بیانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك لتمکین 
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الطارئ، واصل  األزمة  الخاص بمشروع  االتصال  وبالتعاون مع فریق  أخرى،  ناحیة  من 

الصندوق االقتراح والتنسیق واملتابعة لتوثیق األنشطة التي یقوم بتنفیذها ضمن 

املشروع. وخرج الفریق خالل العام بستة أفالم وثائقیة ذات جودة عالیة. 

التواصل  الصندوق عبر صفحات  اإلبقاء علی وتیرة عالیة في تحدیث منشورات  وتم 

تنفیذ  في  وریادته  الصندوق  أنشطة  إبراز  بهدف  اإللکتروني  واملوقع  االجتماعي 

أنشطة الربط بین أعمال الطوارئ والتنمیة علی املستوى الوطني.

"الداشبورد"  برنامج  لتحسین تصمیم  الفني  الدعم  االتصال  العام، قدم فریق  وخالل 

الخاص بقسم املراقبة، وقام کذلك بإثرائه بقصص النجاح والصور ذات العالقة. وساعد 

الفریق قسم التمویل بتصمیم عدد من عروضه املقدمة للممولین.

کما قام بإصدار التقریر السنوي للصندوق لعام 2018، وأربع نشرات فصلیة لعام 2019.

شارَك الصندوُق في االجتماعات التي ُعِقدت في العاصمة األمریکیة "واشنطن" في 

شهر سبتمبر 2019، والتي تم فیها مناقشة األنشطة التقییمیة لبرنامج التحویالت 

املجال...  بهذا  واملهتمین  الدولیة  املنظمات  من  عدد  بحضور  التغذیة  في  النقدیة 

م الصندوق ملخصًا عن سیاسته في هذا البرنامج والنتائج الرئیسیة التي  حیث قَدّ

خرج بها التقییم. وتطرقت هذه االجتماعات إلی أهمیة التحویالت النقدیة املشروطة 

بخدمات التغذیة، وتوزیع القروض في إطار فعالیات تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر، 

وتوزیع األسر املعیشیة التي تستلم أجورًا عن العمل في مشاریع األشغال کثیفة 

العمالة.

کما شارَك الصندوُق االجتماعي في منتدى برلین (بأملانیا) املنعقد في شهر فبرایر 

2019، والخاص باملیاه في بلدان الشرق األوسط التي تعاني من الصراع... وتطرقت 

النقاشات التي تخللت املنتدى إلی أزمة املیاه في البلدان التي ترزح تحت الصراعات 

وعوامل عدم االستقرار في الشرق األوسط، والسبل الکفیلة بتخفیف معاناة شعوب 

هذه البلدان من شح املیاه.

أنشطة املناصرة

سبع  في  الوطني  املستوى  علی  فعال  بشکل  االجتماعي  الصندوق  یشارك 

والتعلیم،  املبکر،  والتعافي   ،FSAC مجموعات  وهي  بأعماله،  صلة  ذات  مجموعات 

من  الصندوق  ویستفید  والتغذیة.  البیئي،  واإلصحاح  واملیاه  والحمایة،  والصحة، 

لتوحید  الشرکاء  مع  والتنسیق  التعلم  في  الصلة  ذات  املجموعات  مع  املشارکة 

األنشطة، وتبادل املعلومات والتقاریر حولها وتنسیق التنفیذ املیداني واملشارکة 

في برامج التدریب واالستفادة من آخر األخبار من املجموعات.

التنسیق مع مجموعات األمم املتحدة 

التقریر السنوي 2019



48

وضع مصادر التمویل

ومتابعة مصادر  الصندوُق،  علیها  یحصُل  التي  املوارد  استخدام  ومتابعة  تنظیُم  تَمّ 

التمویل، وأوضاعها. کما استمَرّ العمل بنظام معلومات التمویل.

منذ بدایة العام 2018 وحتی 31 دیسمبر 2019، استلم الصندوق االجتماعي تمویالت 

بما یعادل 285 ملیون دوالر وتبقی لدى املمول بنا یعادل 188 ملیون دوالر (کما هو 

موضوح في الجدول أدناه). ففي خالل العام 2019، وصلت املبالغ املستلمة إلی 127 

ملیون دوالر من 21 مصدرًا تمویلیًا، وتبقی 144.6 ملیون دوالر (بحسب الجدول املوضح 

الثانیة  االستجابة  خطة  لتنفیذ  املساهمة  املصادر  إجمالي  وصل  وبهذا،  أدناه). 

استالمها  إلی 476 ملیون دوالر، منها حوالي46  ملیون دوالر سیتم   (2020-2018)

خالل األعوام 2023-2020. 

املصادر املستلمة خالل 2018 و2019

 مصارد تمویل خطة االستجابة الثانیة

التقریر السنوي 2019



إجمالي املستلماملستلم خالل 2019املستلم خالل 2018تاریخ التوقیعالحالةاالتفاقیةاملمول
(2019+2018) 

املتبقي لدى املمول املرحلة

االتحاد األوروبي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي
االتحاد األوروبي عبر 

برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي

البنك الدولي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي

البنك الدولي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي

البنك الدولي عبر 
منظمة األغذیة والزراعة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

املعونة اإلنسانیة لالتحاد األوروبي 
بالشراکة مع برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي للحمایة االجتماعیة

مشروع دعم سبل املعیشة 
واألمن الغذائي-الصمود 2

منحة البنك الدولي اإلضافیة رقم 4 
والطارئة عن طریق برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي اإلضافیة 
والطارئة عن طریق برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي عبر منظمة 
األغذیة والزراعة (FAO) ملشروع تعزیز 

اإلنتاجیة الزراعیة في الیمن

منحة الحکومة األملانیة /بنك 
التنمیة األملاني للتعلیم في 

املناطق الریفیة

منحة الحکومة األملانیة /بنك 
التنمیة األملاني لالستجابة ألزمة 

التعلیم

منحة الحکومة األملانیة/ بنك 
التنمیة األملاني لتعزیز الصمود عبر 

برنامج األشغال کثیفة العمالة 2

منحة الحکومة األملانیة/ بنك 
التنمیة األملاني لبرنامج املیاه 

والصرف الصحي 2

منحة الحکومة األملانیة/ بنك 
التنمیة األملاني لبرنامج املیاه 

والصرف الصحي

وضع مصادر التمویل

الجدول (11): مصادر التمویل املستلمة (بما یعادل الدوالر) حتی 31 دیسمبر 2019

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)128-09-20175,602,8414,717,20510,320,0466,697,650

2,349,300

01-08-2019-15,569,56315,569,56374,530,438

27-03-201799,235,89241,023,063140,258,9553,503,545

15-10-20173,948,900

500,000

9,026,81812,975,7186,537,587

20-12-201868,634568,6345,722,508

20-12-2018569,671569,6715,149,549

- 12-05-20173,336,2812,063,719

21-11-20185,929,2655,929,2654,870,735

1,146,831 21-10-20168,355,0089,501,83916,246,664

25-06-2019150,700150,700

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

نافذة
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الحکومة البریطانیة

الحکومة البریطانیة

الحکومة الهولندیة

البنك اإلسالمي 
للتنمیة

البنك اإلسالمي 
للتنمیة

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي

االتحاد األوروبي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

الوکالة األمریکیة 
للتنمیة عبر برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي

منحة الحکومة البریطانیة لدعم 
االستقرار االقتصادي

منحة الحکومة البریطانیة للحمایة 
االجتماعیة -املرحلة األولی

منحة الحکومة الهولندیة ملشروع 
میاه مدینة البیضاء

قرض ومنحة البنك اإلسالمي 
ملشروع املعرفة القرائیة واملهنیة 

ملکافحة الفقر

قرض البنك اإلسالمي لتوظیف 
الشباب

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
للمساهمة في تمویل املرحلة 

الرابعة

منحة UDNP لتعزیز تکیف وصمود 
املجتمعات الریفیة في الیمن

منحة الحکومة األملانیة /بنك 
التنمیة األملاني رقم: 577 67 2015 

لبرنامج األشغال کثیفة العمالة

منحة الحکومة األملانیة/ بنك 
التنمیة األملاني رقم: 005 41 2014 
لتعزیز الصمود عبر برنامج األشغال 

کثیفة العمالة

املنحة الطارئة املقدم من الوکالة 
األمریکیة للتنمیة عبر برنامج األمم 

املتحدة
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26/11/2019

14,389,388

242,416242,416

22-11-201828,253,41342,642,8021,573,664

11-07-20191,400,0001,400,0002,100,000

1,617,597 04-05-20101,283,1592,900,7563,258,530

3,367,401 07-03-20134,423,2177,790,6182,184,243

7,662,295

27-07-2016163,002482,048

21-10-20161,647,3665,540,556

5,040,101

319,046

3,893,190

10-12-2016-5,859,762 5,859,762

21-10-2016184,3195,809,092 5,624,773

19-10-2010-5,040,101

إجمالي املستلماملستلم خالل 2019املستلم خالل 2018تاریخ التوقیعالحالةاالتفاقیةاملمول
(2019+2018) 

املتبقي لدى املمول املرحلة

التقریر السنوي 2019

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1

املرحلة الرابعة

املرحلة الرابعة

املرحلة الرابعة

املرحلة الرابعة

نافذة

نافذة

نافذة

نافذة

نافذة

نافذة

مغلقة

مغلقة

مغلقة

مغلقة



الحکومة الهولندیة

الیونسکو

برنامج األمم املتحدة 
UNDP اإلنمائي

هیئة األمم املتحدة 
للمرأة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

الحکومة الهولندیة

املنحة الهولندیة ملشروع املیاه 
والصرف الصحي للمجتمعات 

املصابة بالکولیرا

منحة الیونسکو ملشروع حمایة 
املوروث الثقافي والتنوع في 

حاالت الطوارئ من اجل االستقرار 
والسلم

منحة برنامج األمم املتحدة 
ملشروع االستجابة الطارئة لقطاع 

املیاه والبیئة

منحة هیئة األمم املتحدة للمرأة 
ملشروع حمایة املرأة وتمکینها 

في ظل األزمات

منحة الحکومة األملانیة رقم 2012 
67 327 لبرنامج املیاه في أبین

منحة بنك التنمیة األملاني لبرنامج 
األشغال کثیفة العمالة-رقم :279 

2013 65

املنحة الهولندیة لدعم تعلیم الفتاة 
SAA0118554/26489 :ومحو األمیة رقم
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اإلجمالي

07-12-2017786,7232,850,000150,000

31-05-2018-2,500,000

15-11-201826,36180,000 53,639

2,063,277

2,500,000

19-12-2012-694,362 694,362

20-05-2014-870,977 870,977

127,302,682284,728,679144,600,428 157,425,997

28-05-2014-451,012 451,012

09-09-2018146,499393,507 247,008
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املرحلة الرابعة

إجمالي املستلماملستلم خالل 2019املستلم خالل 2018تاریخ التوقیعالحالةاالتفاقیةاملمول
(2019+2018) 

املتبقي لدى املمول املرحلة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1 مغلقة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1 مغلقة

مرحلة االستجابة 
(2020-2018)1 مغلقة

مغلقة

املرحلة الرابعة مغلقة

املرحلة الرابعة مغلقة

املرحلة الرابعة مغلقة



الجدول (12): مصادر التمویل املوقعة خالل عام 2019
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االتفاقیات املغلقة في 2019مصادر التمویل اُملَوقـَّعة خالل عام 2019

تم توقیع 8 اتفاقیات بمبلغ یتجاوز 140 ملیون دوالر، منها التمویل اإلضافي املقدم 

من البنك الدولي بمبلغ 90 ملیون دوالر، باإلضافة إلی تمویلین إضافیین مقدمین من 

الحکومة األملانیة بما یعادل 38 ملیون دوالر. باإلضافة إلی تمویل مقدم من االتحاد 

األوروبي عبر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ملشروع مشروع دعم سبل املعیشة 

الحکومة  من  مقدمة  اتفاقیة  وکذلك  دوالر،  ملیون   2.5 بمبلغ  الغذائي  واألمن 

الهولندیة ملشروع میاه البیضاء بمبلغ 3.5 ملیون دوالر.

املتحدة  األمم  وبرنامج  البریطانیة  الحکومة  من  کل  مع  الصندوق  وقع  وکذلك 

 3.2 بمبلغ  واألصغر  الصغیرة  املنشآت  تنمیة  وکالة  إلی  موجه  اتفاقیتین  اإلنمائي 

ملیون دوالر.

مبالغ  کافة  سحب  استکمال  إلی  باإلضافة  اتفاقیات،  خمس  ُأغِلقت  العام،  خالل 

کثیفة  األشغال  برنامج  عبر  الصمود  لتعزیز  األملانیة  الحکومة  منحة  من  التمویل 

العمالة، ویجري استکمال وإغالق املشاریع (کما هو موضح في الجدول أدناه):

األملانیة/بنك  للحکومة  منحتین  إغالق  بصدد  الصندوق  فإن  ذلك،  إلی  باإلضافة 

التنمیة األملاني، تدعمان برنامج األشغال کثیفة العمالة بمبلغ إجمالي یقارب 11.3 

ملیون دوالر.

الجدول (13): مصادر التمویل املغلقة

الجدول (14): االتفاقیات املغلقة الخاصة بالحکومة األملانیة/ بنك التنمیة األملاني

التقریر السنوي 2019

االتحاد األوروبي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي
مشروع دعم سبل املعیشة واألمن الغذائي-الصمود 2   2,500,000

90,100,000   

   21,238,542 الحکومة األملانیة

   16,767,270الحکومة األملانیة

  3,500,000      

  2,806,536      

   3,000,000      

140,154,764

الحکومة البریطانیة

الحکومة الهولندیة

الیونسکو

منحة الحکومة البریطانیة لدعم االستقرار االقتصادي   242,416

منحة الحکومة الهولندیة ملشروع میاه مدینة البیضاء

منحة االستجابة الطارئة للتخفیف من الفقر

املمول

اإلجمالي

مبلغ االتفاقیة (دوالر)االتفاقیة

البنك الدولي عبر 
برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي

برنامج األمم املتحدة 
UNDP اإلنمائي

مشروع النقد مقابل العمل لتعزیز فرص کسب العیش 
لشباب املناطق الحضریة-مرحلة 1

منحة الحکومة األملانیة/ بنك التنمیة األملاني لبرنامج 
املیاه والصرف الصحي-املرحلة الثالثة

منحة الحکومة األملانیة /بنك التنمیة األملاني 
لالستجابة ألزمة التعلیم املرحلة الثانیة

منحة البنك الدولي اإلضافیة رقم 4 والطارئة عن طریق 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

املمول

اإلجمالي

املبالغ (املعاِدل بالدوالر)

برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي/االتحاد 

األوروبي

2,168,1832,122,406 منحة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ملشروع دعم 
الصمود والتکیف في املجتمعات الریفیة

برنامج األمم 
2,500,0002,500,000املتحدة اإلنمائي منحة املشروع الطارئ لالستجابة لالزمات (املیاه 

واإلصحاح البیئي والنظافة "واش") 

80,00080,000الیونیسکو منحة مشروع حمایة املوروث الثقافي والتنوع في 
حاالت الطوارئ من أجل االستقرار والسلم

صندوق األمم 
املتحدة اإلنمائي 

للمرأة
420,000393,507 منحة مشروع ریادة املرأة وتمکینها وحمایتها في 

إطار االستجابة لألزمات

3,000,0002,850,000الحکومة الهولندیة

5,168,1835,083,785

منحة مشروع املیاه والصرف الصحي للمجتمعات 
ذات اإلصابة العالیة باإلسهال املائي الحاد والکولیرا

املبلغ املستلـَممبلغ االتفاقیة االتفاقیة

الحکومة األملانیة

الحکومة األملانیة

منحة تعزیز صمود وتکیف املجتمعات (عبر األشغال    5,809,092 5,400,000 
کثیفة العمالة)

منحة األشغال کثیفة العمالة  5,540,556 5,400,000 

املبلغ املستلـَممبلغ االتفاقیةاملمول االتفاقیة
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تمویل الخطة الثانیة لالستجابة لالزماتتمویالت جدیدة قید اإلعداد

م وزارة التنمیة البریطانیة/برنامج الحمایة االجتماعیة "املرحلة األولی"  ُیتوقع أن تقِدّ

الثاني من عام 2020) منحة إضافیة بمبلغ 10 مالیین جنیه إسترلیني.  الربع  (خالل 

إلی  باإلضافة  إسترلیني.  جنیه  ملیون   44.48 االتفاقیة  مبلغ  إجمالي  یصبح  وبذلك، 

تبلغ  إجمالیة  بقیمة  جدیدین  تمویلین  تقدیم  للتنمیة  اإلسالمي  البنك  ینوي  ذلك، 

في  الریفیة  التنمیة  فرص  لتعزیز  التمویالت  هذه  وسُتستخَدم  دوالر.  ملیون   12.5

الثروة  املضافة في مجال  القیمة  اإلقراض کجزء من  الزراعیة ودعم  التحتیة  البنیة 

السمکیة.

االتفاقیات اُملعـَلـَّـقة

 6 إلی  الراهنة  األوضاع  نتیجة  وتوقفها  تعلیقها  استمر  التي  االتفاقیات  عدد  وصل 

اتفاقیات بمبلغ 227 ملیون دوالر، تم استالم 64.6 ملیون دوالر فقط منها قبل تدهور 

 ،2016 نهایة  بحالتها  االتفاقیات  بإغالق  الدولي  البنك  إشعار  إلی  باإلضافة  األوضاع... 

الکویتي  والصندوق  السعودي  الصندوق  التمویل من کل من  تعلیق  استمر  فیما 

وصندوق األوبك وصندوق أبو ظبي.

ما زال الصندوق یعمل وفقًا لسیناریو الحد األدنی، حیث یبلغ إجمالي املبالغ املتاحة 

من  باملائة   93 (تمثل  دوالر  ملیون   473 لألزمات  لالستجابة  الثانیة  الطارئة  للخطة 

املستلم  املبلغ  إجمالي  یبلغ  بینما  السناریو)  لهذا  تقدیمه  املقرر  الدعم  إجمالي 

حتی اآلن 284.7 ملیون دوالر (56 باملائة). (یعرض الجدول أدناه املبالغ املستلمة منذ 

عام 2018 وفجوة التمویل).

ومن إجمالي املبالغ املستلمة لدعم خطة االستجابة الثانیة لألزمات (284.7 ملیون 

دوالر)، فإَنّ مبلغ 205.7 ملیون دوالر یمثل مساهمة االتفاقات املوقعة بموجب خطة 

االستجابة األولی لألزمات واملرحلة الرابعة من عملیات الصندوق (قبل 2018)، بینما 

توفر مبلغ 79 ملیون دوالر من االتفاقیات التي تم توقیعها في عامـَْي 2018 و2019.

وحتی نهایة شهر دیسمبر 2019، تمکن الصندوق من توفیر مصادر تمویلیة جدیدة 

تصل إلی 231.3 ملیون دوالر في إطار خطة االستجابة الثانیة لألزمات، بینما تم توفیر 

 .2018 عام  قبل  توقیعها  تم  تمویل  واتفاقیات  أخرى من مصادر  دوالر  ملیون   241.7

في  (کما  دوالر  ملیون   473 یعادل  ما  املتوفرة  التمویلیة  املبالغ  إجمالي  ویبلغ 

الجدول التالي):

TOTAL5,168,1835,083,785

الجدول (16) : مصادر التمویل (حسب سیناریو الحد األدنی)

سیناریو الحد األدنی

284,728,679إجمالي املبالغ املستلـَمة

 188,412,776املبالغ املتبقیة

473,141,455إجمالي املبالغ املتوفرة (املستلـَمة واملتبقیة)

510,000,000املبلغ اإلجمالي املطلوب لخطة االستجابة الثانیة لألزمات

36,858,545الفجوة التمویلیة

مصادر التمویل (دوالر)

TOTAL5,168,183

5,083,785

الجدول (17) : تمویل خطة االستجابة الثانیة لألزمات

مصادر التمویل

231,396,903مبلغ االتفاقیات الخاصة بالخطة

241,744,552املبلغ املتبقي من االتفاقیات السابقة

473,141,455 إجمالي املبالغ املتوفرة

املبلغ (دوالر)

الجدول (15): االتفاقیات املعلقة

االتفاقیةاملمول

اإلجمالي

املبالغ (بالدوالر)

الصندوق 
السعودي 

للتنمیة
 1,770,000  640,370  1,129,630 

100,000,00010,000,00090,000,000 منحة دعم املرحلة الرابعة

معونة ترمیم وتأهیل الجامع الکبیر 
بصنعاء -املرحلة الرابعة

الصندوق الکویتي للتنمیة 
االقتصادیة العربیة

50,000,00010,000,00040,000,000 منحة حکومة دولة الکویت لإلسهام في 
تمویل برامج اإلعمار

صندوق األوبك
18,000,00015,422,9402,577,060 1234P القرض رقم

25,000,000025,000,000 قرض األوبك لدعم املرحلة الرابعة (معلق: 
عند مجلس النواب للموافقة)

صندوق أبو ظبي 
للتنمیة

32,340,00028,542,9233,797,077

227,110,00064,606,233162,503,767

منحة صندوق أبو ظبي للتنمیة

املسحوب من املمولقیمه االتفاقیة املعدلة
إجمالي املتبقي

 لدى املمول
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تاریخ استالم الدفعةتاریخ اإلغالقتاریخ التوقیعالحالةاالتفاقیةاملمول
 األولی

البرنامج/القطاع 
املعني باالتفاقیة

املرحلة
املصادر/البرنامج

(دوالر)

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

الحکومة البریطانیة

الحکومة البریطانیة

منظمة األغذیة 
والزراعة (الـ "فاو")

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

الحکومة األملانیة/بنك 
إعادة اإلعمار األملاني

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
للمساهمة في تمویل املرحلة 

الرابعة

منحة الحمایة االجتماعیة – املرحلة 
األولی

منحة دعم االستقرار االقتصادي

منحة البنك الدولي عبر الـ "فاو" 
ملشروع تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة لصغار 

املزارعین في الیمن

منحة تعزیز الصمود عبر برنامج 
األشغال کثیفة العمالة (2)

منحة برنامج املیاه والصرف الصحي

منحة برنامج املیاه والصرف الصحي
2

منحة التعلیم في املناطق الریفیة

منحة االستجابة ألزمة التعلیم

منحة االستجابة ألزمة التعلیم2

منحة برنامج املیاه والصرف الصحي
3

قرض مشروع املعرفة القرائیة 
واملهنیة ملکافحة الفقر

100,000,00092,337,704.767,662,295.2419-10-201031-12-202003-10-2012 مبالغ متوفرة

مبالغ متوفرة

مبالغ متوفرة

مبالغ متوفرة

مبالغ متوفرة

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

فعال

املبلغ اإلجمالي
 لالتفاقیة

املتبقياملستلـَم

البنیة التحتیة في إطار 
برنامج تنمیة املجتمع 

وقروض وحدة تنمیة 
املنشآت

جمیع القطاعات والبرامج 44,216,46642,642,801.851,573,664.1522-11-201825-09-202122-11-2018
ما عدا التراث الثقافي

قطاع الزراعة19,513,30512,975,717.856,537,587.1515-10-201709-08-202024-10-2017

برنامج األشغال کثیفة 5,400,0003,336,280.582,063,719.4212-05-201731-12-202027-01-2019
العمالة

قطاعا املیاه والصرف 25,748,5039,501,839.0616,246,663.9413-03-201831-12-202120-09-2018
الصحي

قطاعا املیاه والصرف 10,800,00010,800,0004,870,735.1521-11-201814-12-202118-02-2019
الصحي

قطاع التعلیم6,291,142568,634.125,722,507.8820-12-201831-12-202124-12-2018

قطاع التعلیم5,719,220569,670.695,149,549.3120-12-201831-12-202124-12-2018

البنك اإلسالمي 
للتنمیة

البنك اإلسالمي 
للتنمیة

قطاع التعلیم وتنمیة 11,260,0008,001,469.683,258,530.3204-05-201030-06-202009-07-2013
املنشآت

2014-06-202004-06-201324-03-25,000,00022,815,756.732,184,243.2707قرض توظیف الشباب
برنامج األشغال کثیفة 

العمالة وخدمات تنمیة 
األعمال

منحة مشروع میاه مدینة البیضاء قطاع املیاه2022-04-201930-07-3,500,00014000002,100,000.0011الحکومة الهولندیة

منحة االستجابة الطارئة للتخفیف 
من الفقر

برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي

ُتستکَمل إجراءات

2020-03-202031-01-3,000,0003,000,000.0007 البدء
خدمات تنمیة األعمال 

(وکالة تنمیة املنشآت)

قطاع التعلیم21,238,54221,238,542.0018-12-201931-12-2021

قطاعا املیاه والصرف 16,767,27016,767,270.0018-12-201931-12-2023
الصحي

خدمات تنمیة األعمال 242,416242,41626-11-201931-03-2020
(وکالة تنمیة املنشآت)

املرحلة الرابعة 
من عملیات 

الصندوق

املرحلة الرابعة 
من عملیات 

الصندوق

املرحلة الرابعة 
من عملیات 

الصندوق

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات

الخطة2 
لالستجابة 

لألزمات
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اإلجمالي

االتحاد األوروبي

املعونة اإلنسانیة (بالشراکة مع 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي) 

للحمایة االجتماعیة

مشروع دعم سبل املعیشة واألمن 
الغذائي-الصمود والتکیف 2

17,894,59611,196,945.806,697,650.2028-09-201730-06-202008-10-2017 مبالغ متوفرة

مبالغ متوفرة

تمویل جدید

تمویل جدید

تمویل جدید

برنامج األشغال کثیفة 
العمالة وقطاع الصحة 

واملبادرات الذاتیة

برنامج األمم 
التنمیة املجتمعیة2019-07-202101-06-201930-06-2,500,000150,700.002,349,300.0025املتحدة اإلنمائي

منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة 
(عن طریق برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي) لخطة االستجابة لألزمات 2
2017-04-202003-03-201731-03-177,965,562174,462,017.253,503,544.7527البنك الدولي

النقد مقابل العمل 
والخدمات املجتمعیة 

وتنمیة املنشآت/وکالة 
تنمیة املنشآت

منحة البنك الدولي اإلضافیة (4) والطارئة (عن 

طریق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي)  لخطة 

االستجابة لألزمات 4

البنك الدولي

الیونسکو

90,100,00015,569,562.5074,530,437.50

589,963,558401,700,782188,262,776

01-08-201930-09-202105-08-2019
النقد مقابل العمل 

والخدمات املجتمعیة 
وتنمیة املنشآت/وکالة 

تنمیة املنشآت

مشروع النقد مقابل العمل لتعزیز 
فرص کسب العیش لشباب املناطق 

الحضریة-املرحلة 1
التراث الثقافي2,806,5362,806,536.0030-09-201931-08-2020

تاریخ استالم الدفعةتاریخ اإلغالقتاریخ التوقیعالحالةاالتفاقیةاملمول
 األولی

البرنامج/القطاع 
املعني باالتفاقیة

املرحلة
املصادر/البرنامج

املبلغ اإلجمالي
 لالتفاقیة

املتبقياملستلـَم

(دوالر)

فعال
الخطة2 

لالستجابة 
لألزمات

فعال
الخطة2 

لالستجابة 
لألزمات

فعال
الخطة2 

لالستجابة 
لألزمات

فعال
الخطة2 

لالستجابة 
لألزمات

فعال
الخطة2 

لالستجابة 
لألزمات



السالمة والصحة املهنیة

ُتعنی السالمة والصحة املهنیة بضمان الحفاظ علی اإلنسان في مواقع العمل من 

الناجمة عن بیئة العمل، وتسعی لتوفیر بیئات  اإلصابات نتیجة الحوادث أو األمراض 

عمل آمنة وخالیة من کل ما یمکنه أن یتسبب في تلك اإلصابات أو الحوادث من خالل 

إتباع املقاییس املتفق علیها عند توفیر املعدات واإلنشاء والترمیمات... فضًال عن 

اإلسهام في حمایة املنشآت واملعدات وغیرها من املخاطر والخسائر.

وخالل عام 2019، ازداد اهتمام الصندوق االجتماعي بجوانب السالمة والصحة املهنیة 

من خالل عدة إجراءات، منها وضع سیاسة ملکافحة التحرش، وتحدیث دلیل ونماذج 

اإلصابة،  عن  واإلبالغ  عنها،  واإلبالغ  املخاطر  (تقییم  املهنیة  والسالمة  الصحة 

والتحقیق، وتقریر الحوادث، والتقریر الشهري، والتدقیق الیومي وتصریح العمل).

توفیر  حول  التدریبیة  العمل  ورش  من  العدید  الصندوق  نظم  ذلك،  إلی  باإلضافة 

و570  إناث)،   ٪37) املجتمعیة  اللجان  في  عضوًا   1,296 لـ  املهنیة  والصحة  السالمة 

محاسبًا.  و47  مقاوًال  و417  إناث)،   ٪4) میدانیًا  مستشارًا  و833  إناث)،   ٪19) موظًفا 

هدفت ورش العمل إلی زیادة الوعي بإجراءات السالمة والصحة املهنیة في مواقع 

العمل.

بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات املبلغ عنها خالل العام 103 إصابات، 5 منها کانت غیر 

تم  املتبقیة،   98 الـ  اإلصابات  بین  ومن  الدوام.  وقت  خارج  ووقعت  بالعمل  مرتبطة 

بسبب سقوط   (٪28 (حوالي  اإلصابات  غالبیة  وکانت  خطیرة.  أنها  علی   13 تصنیف 

الدراجات  بسبب  وکذلك   (٪24 (بنسبة  املرور  حوادث  تلیها  األرض،  علی  مستفید 

الناریة (11٪)، في حین أن 11٪ أخرى کانت بسبب تساقط الصخور.
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نظام التعاُمل مع الشکاوى والبالغات

سعی الصندوق االجتماعي للتنمیة إلی تحسین مستوى املساءلة وحمایة حقوق 

واقتراحات  وبالغات  شکاوى  الستقبال  خاص  نظام  بناء  خالل  من  املستفیدین 

واستعالمات األطراف املعنیة واملستفیدة من کافة أنشطة وبرامج الصندوق، وبما 

الجودة. ویعمل  التعامل مع الشکاوى ومتطلبات  الدولیة في  یتطابق مع املعاییر 

نظام الشکاوى والبالغات في الصندوق االجتماعي وفق خرائط تدفق (دورة حیاة) 

واضحة مع أطر زمنیة محددة لکل مرحلة من مراحل دورة حیاة الشکوى.

وباإلضافة إلی إعداد وتوزیع امللصقات والکتیبات الدعائیة والتوعویة، یعمل الصندوق 

علی تنفیِذ برامَج تدریبیٍة وتوعویٍة تشمل األطراف املعنیة واملستفیدة من کافة 

أنشطة وبرامج الصندوق، وذلك باالستعانة بفریق استشاري متخصص مکون من أکثر 

بلغ  والتقییم املیداني، حیث  التوعیة  للقیام بعملیة  500 استشاري متخصص  من 

عدد املستفیدین املباشرین من التوعیة خالل العام قرابة 62 ألف فرد (منهم %28 

من اإلناث) وبلغ عدد أفراد املجتمع املستفیدین من التوعیة 542,335 فردًا، وبلغ عدد 

اإلناث). کما  (33% من  الصندوق وموظفیه  413 من کوادر  داخلیًا  توعیتهم  تم  من 

تعمل إدارة الصندوق علی تدریب األطر والتکوینات املجتمعیة املتمثلة في اللجان 

املجتمعیة لتمکینهم من املشارکة في حل الشکاوى املجتمعیة التي َوَصَل عدُدها 

خالل عام 2019م إلی 339 لجنة مجتمعیة وعدد أعضائها 1,951 (16% من اإلناث) علی 

مستوى املحافظات التي تغطیها فروع الصندوق.

باإلضافة إلی ذلك، طور الصندوق االجتماعي للتنمیة لوحة تحکم للشکاوى (داش 

تقدیم  وطریقة  وجنس  واتفاقیة  وفئة  فرع  لکل  الشکاوى  عن  تفاصیَل  توفر  بورد) 

التقاریر وطبیعة مقدم الشکوى.

وقد تم، خالل عام 2019، تلقي 1،988 شکوى وبالغًا (تم إغالق 1,863 منها، بینما ما 

تزال 125 شکوى قید املعالجة)، ومعظم الشکاوى تترکز في الجوانب املالیة (39.5) 

وغالبًا في أمور تتعلق بدفع املستحقات املالیة للمستفیدین 

ودفع  املستحقات،  واحتساب  البنك،  من  السداد  وتأخیر  واملقاولین/املتعاقدین، 

تکالیف املواصالت.

ویلي ذلك الشکاوى املتعلقة باملجتمعات املحلیة (حوالي 27 باملائة)، حیث تعود 

غالبیتها إلی سوء الفهم من قبل أفراد املجتمع حول طبیعة األنشطة التي ینفذها 

التدخالت  "عدالة"  بشأن  الشکاوى  وکذلك  یتـَّبعه،  الذي  االستهداف  ونهج  الصندوق 

التي یتم اختیار الغالبیة منها من ِقَبل املستفیدین (سواء األصول "مثل خزانات حصاد 

املرتبة  في  بالتعاقد/املشتریات  املتعلقة  الشکاوى  وتأتي  العمالة).  أو  املیاه"، 

الثالثة (239، حوالي 12 باملائة من إجمالي الشکاوى)، ومعظمها یتعلق بفرص العمل 

مة من االستشاریین الذین لم یتم اختیارهم لفرصة عمل). (مقَدّ
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Annexes: Additional Data

45.4 تنمیة املجتمع والتنمیة املحلیة

األشغال کثیفة العمالة

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

بناء القدرات

تنمیة املجتمع والتنمیة املحلیة

األشغال کثیفة العمالة

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

بناء القدرات*

741.481,782.98

42.0412.87564.27

5.071.55102.65

20.3126.51157.11

112.71,352.41**2,607.01

البرنامج

اإلجمالي*

املرحلة الرابعة عام 2019*
(2019–2011)

تراکمي (1997–2019)

ملحوظة: التکالیف تقدیریة، حیث تعتمُد علی املشاریع املواَفق علیها سنویًا، وکذا کلفة املصاریف اإلداریة وأصول الصندوق. وقد 

تنخفض االلتزاماُت بنسبة 5–%7 نظرًا إللغاِء بعض املشاریع التي تمت املوافقة علیها من قبل.

تشمُل تقدیرًا ملساهماِت املستفیدین

ر في أسعار الصرف. یتلقی الصندوق تمویالت بعمالت متعددة، لذا قد تکون هناك فوارُق في املبالغ أعاله نظرًا للتغُیّ

مُن کلفة املصاریف اإلداریة وأصول الصندوق والنفقات املشترکة للمشاریع والتي قد ال تظهر ضمن االلتزامات علی املشاریع* تتَضَّ

املنصرف ال یخص مشاریع العام فقط، وإنما یتضمن صرفًا من مشاریع کانت قد بدأت في أعوام سابقة**                          

توزیع االلتزامات حسب البرنامج (ملیون دوالر)

مشاریع  بمواقع  وخریطة  وتراکمیًا،  عام2019  خالل  واملنافع  واملنصرف  (االلتزامات 

الصندوق في الجمهوریة)

36.2626.401,386.50

52.7348.10469.70

11.8119.40144.50

21.1109.70119.40

121.81203.62,120.1

توزیع املنصرف حسب البرنامج (ملیون دوالر) *

الشکل (أ): توزیُع االلتزامات حسب القطاع (عام 2019)

الشکل (ج): التوزیُع التراُکمي لاللتزامات حسب القطاع (1997–2019)
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*

* *

*

* *

اإلجمالي

املرحلة الرابعة عام 2019**البرنامج
(2019–2011)

تراکمي (1997–2019)

التقریر السنوي 2019



59

الشکل (ز): االلتزاماُت سنویا وتراُکمیًا (1997–2019) – ملیون دوالرالشکل (د): توزیُع االلتزامات حسب املحافظة (عام 2019) – ملیون دوالر

الشکل (و): التوزیُع التراُکمي لاللتزامات حسب املحافظة (1997–2019) – ملیون 
دوالر

الشکل (ح): املنصرُف سنویًا وتراُکمیًا (1997–2019) – ملیون دوالر
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الشکل (ط): العمالة املؤقتة املتولدة عن مشاریع الصندوق سنویًا وتراُکمیًا (1997– 
2019) – ملیون یوم عمل

الشکل (ي): املستفیدون املباشرون من مشاریع الصندوق سنویًا وتراُکمیًا 
(1997–2019) - ملیون شخص

الهیکل التنظیمي للصندوق االجتماعي للتنمیة
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فروع الصندوق واملحافظة / املحافظات التي یغطیها کل فرع

التقریر السنوي 2019

فرع املکال

فرع عمران

فرع صنعاء

فرع حجة

فرع الحدیدة

فرع إب

فرع عدن

فرع تعز

فرع ذمار

ارخبیل سقطرى

املهره

شبوه

حضرموت

صعدة

عمران

الجوف

املحویت

مارب

صنعاء

أمانة العاصمة

الحدیدة

ریمة

حجة

إب

ابین

الضالع

لحج

عدن

تعز

ذمار

البیضاء
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خارطة توزیع مشاریع الصندوق والفقراء (1997–2019)
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