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استجابته تطویر  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق   یواصُل 

 الحتیاجات الناس في ظل األزمة التي تعصف بالبالد منذ

الت قائمة علی النقد  سنوات، وذلك من خالل تنفیذ تدُخّ

األساسیة احتیاجاتهم  توفیر  من  املستفیدین   لتمکین 

ف مع هذه الظروف الصعبة.ي والصمود والتکُیّ

الجوانب، ومتعدد  املتنوعة  التدخالت  هذه  ساهمت   وقد 

 التي یجري توزیعها بشکل محاید علی جمیع أنحاء البالد...

عمل، فرص  علی  املستفیدین  حصول  في   ساهمت 

وتحسین مهاراتهم  وتطویر  العمل،  أجور  من   واالستفادة 

سبل معیشتهم.ع

 وقد نجم عن تدخالت الصندوق نتائج إیجابیة قویة وسجل

للشراکة نتیجة  وذلك  صعبة،  بیئة  في  بالعمل   حافل 

في الفعال  وإشراکها  املحلیة  املجتمعات  مع   الفعالة 

 عملیة البناء والتنمیة. وقد ساعد استناد عمل الصندوق

 علی الخبرة الفنیة والقدرات واملوارد، والبناُء علیها، علی

.التنفیذ الفعال لخطة االستجابة بطریقة مبتکرة وسریعة

بعها  إَنّ آلیات التنسیق واإلشراف واإلدارة واإلنفاق التي یَتّ

النتائج بجودة  املتصلة  الجوانب  عززت  قد   الصندوُق 

 واملخرجات من حیث التعاُمل مع األوضاع الطارئة وتلبیة

االحتیاجات اإلنسانیة.ع

أَنّ الصندوَق ما یزال یواجه نقصًا في تغطیة فجوة  علی 

 التمویل التي تؤثر علی جهوده في تخفیف معاناة الناس

ف.ب وتعزیز قدرتهم علی الصمود والتکُیّ

لها وتجسیدًا  انعکاسًا  والحقائق  االتجاهات  هذه  کُلّ   وتجُد 

في هذه النشرة.ب

االفتتاحیة

مزید من األعباء واملعاناة علی عاتق الیمنیین مع استمرار الصراع

 تفاقم الصراع الدائر في البالد خالل النصف األول من عام 2019، مما تسبب في
 املزید من الوفیات واإلصابات واألضرار في البنیة التحتیة، وأدى إلی ظهور أنماط
فاقم––بدوره––االحتیاجات الذي  األمر  املناطق،  بعض  في  النزوح  من   جدیدة 
غمرت التي  والفیضانات  الغزیرة  األمطار  وجاءت  أصًال.  املستفحلة   اإلنسانیة 

البالد مؤخرًا لتؤثر علی ما یقارب 8 آالف شخص في جمیع أنحاء الیمن.ا

املیاه وإمدادات  الصحي  القطاع  أوضاع  تدهور  إلی  املطول  النزاع  أدى   لقد 
 والصرف الصحي، مما أدى إلی زیادة عدد حاالت اإلصابة باألمراض القاتلة. فمنذ
ینایر املاضي، کانت هناك حوالي 440 ألف حالة یشتبه في إصابتها بالکولیرا و
 695 حالة وفاة ناجمة عن هذا الوباء، وذلك وفقًا لتقاریر األمم املتحدة. وبینما
الجدیدة الحاالت  عدد  بقي  األول،  الربع  في  اإلصابات  في  سریع  ارتفاع   حدث 
 مستقرًا حتی منتصف مایو. واعتباًرا من أواخر شهر یونیو عام 2019، تم اإلبالغ
بـ 44 حالة  عن حوالي 6 آالف حالة إصابة بالحصبة والحصبة األملانیة مصحوبًة 
حاالت من  حالة   3800 من  أکثر  عن  أیضًا  التقاریر  وتحدثت  بها.  مرتبطة   وفاة 

الدفتیریا املحتملة مع 214 حالة وفاة مرتبطة بها.ل

 وفي الوقت نفسه، حدث نقص في الوقود وارتفاع في األسعار في املناطق
الخدمات إلی  للوصول  واملواصالت  النقل  شبکات  عطل  مما   الشمالیة، 
 األساسیة والسلع، وبالتالي أضاف عبئًا جدیدًا علی میزانیات األسر التي تعاني
 کثیرًا في األصل. وفي ظل هذه االحتیاجات اإلنسانیة املتزایدة، فإن انخفاض
 قیمة سعر الصرف منذ مارس 2019––إلی جانب عوامل أخرى––قد تسبب في

ظهور مخاطر إضافیة علی ُسُبل معیشة األسر واالقتصاد املحلي.ف

منجزات الصندوق خالل مرحلة الطوارئ
 (2015 - یونیو 2019) 

املشاریع املطورة

الکلفة التقدیریة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (املتوقعین)ي

رة (یوم عمل)س العمالة املؤقتة املقَدّ

1,915

349,412,013

3,818,705 ( نسبة االناث 52%) ي

15,499,150

املشاریع املنَجَزة

الکلفة التعاقدیة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (الفعلیین)ي

العمالة الفعلیة (یوم عمل)س

1,096

154,774,575

1,590,713 ( نسبة االناث 50%) ي

8,454,889



الصندوق االجتماعي للتنمیة

التعلیم

صفحة 2

برنامج املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر

أوًال: مکون الوصول لخدمات التعلیم األساسي غیر النظامي

املعرفة برنامج  لتنفیذ  خاصًا  اهتمامًا  یولي  الصندوق  زال   ما 

القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر.ش

التالیة في  وقد تم خالل الربع الثاني من عام 2019 إنجاز املهام 

نات للبرنامج:س إطار 3 مکِوّ

إعادة حیث  (من  مشروعًا   12 2019––إنجاز  الثاني  الربع   تم––خالل 

 التأهیل والتأثیث والتجهیز) و31 مشروعًا (تم فیها تأهیل األعمال

 املدنیة، وتسلیمها إلی مکاتب الصحة في املدیریات)، وذلك في

وقد املجتمعي.  ف  والتکُیّ الصمود  لتعزیز  األوروبیة  املنحة   إطار 

 فرت هذه املشاریع 28,500 یوم عمل لـ 1,492 عامًال (من ضمنهم

أکثر من 1,000 من العاملین الشباب، و160 من النازحین).س

أو االجتماعي  والعمل  النفس،  وعلم  االجتماعي،   النفسي 
األساسي التدریب  لتوفیر  وذلك  الصلة...  ذات  األخرى   املجاالت 
فین مجتمعیین. ویوفر هذا التدریب  للشباب للقیام بدورهم کمثِقّ
األثر جوانب  حول  للمشارکین  األساسیة  واملهارات   املعارف 
الدعم أنشطة  إلی  وتوجیههم  لألزمات،   النفسي-االجتماعي 
 النفسي االجتماعي.............، ویوفر لهم املهارات الالزمة لتنظیم
من استشاریًا   24 مع  التعاقد  تم  وقد  املجتمع.   مجموعات 
للشباب التدریب  مواد  إعداد  بغرض  النفسیین   األخصائیین 
وتقییم متابعة  إلی  باإلضافة  التدریب،  وتنفیذ   املجتمعیین، 
األنشطة الترفیهیة والجلسات املجتمعیة املنفذة في املیدان.ا

االستجابة املجتمعیة
أوال: تدریب الشباب 

 یقوم الصندوق بتوظیف األشخاص ذوي الخلفیة والخبرة في الدعم

 تم إعادة الحاق 362 طفًال (منهم 289 طفلة) من منتسبي فصول

الدراسي العام  بدایة  مع  النظامي  بالتعلیم  املجتمعي   التعلیم 

البرنامج من  مستهدفة  محافظات   3 في   2019/2018  الجدید 

املستوى، تحدید  امتحانات  اجتیازهم  بعد  ولحج)  وصنعاء   (الحدیدة 

وذلك في الفصول من الصف األول وحتی العاشر (أول ثانوي).س

 تم االنتهاء من تدریب 362 مستفید/ة من الشباب العاطلین عن

 العمل (185 من اإلناث، و58 من الذکور، و119 من النساء العامالت)

املحمیة، البیوت  في  الخضار  وإنتاج  الخیاطة،  مجاالت   في 

املاشیة ورعایة  وتربیة  العرائس،  وتجهیز   والتجمیل، 

(أغنام-ماعز-أبقار).ش

الصحة

اخبار
الوحدات

نا " تدریب الشباب العاطلین عن العمل" و"تدریب النساء  ثانیًا: مکِوّ
العامالت"

مؤشرات قطاع التعلیم

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 69%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم ( اإلناث 54 %)س

الطالب املستفیدون من النقل مقابل الخدمات االجتماعیة
(اإلناث %81) 

املدارس املستفیدة  (مدارس اإلناث 57%)ش

(أبریل- یونیو2019)املنجز

75

-

-
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صفحة 3الصندوق االجتماعي للتنمیة

الشباب من   711 مع  التعاقد  تم  التدریب،  تنفیذ  مرحلة   وبعد 

األنشطة لتنفیذ  وشبوة  وتعز  أبین  محافظات  من   املجتمعیین 

أنواع من  کنوع  دوري،  بشکل  املجتمعیة  والجلسات   الترفیهیة 

 االستجابة املجتمعیة إلخراج األفراد من تأثیر االضطرابات النفسیة

 البسیطة واملتوسطة الناجمة عن الحرب، وخلق مساحات صدیقة

بشکل ویتم  املتعددة.  األخرى  واألنشطة  الحر  والرسم   لأللعاب 

في فئتین  کأضعف  والنساء  األطفال  فئتي  استهداف   أساسي 

25 بحوالي  ر  ُتَقَدّ عمل  فرص  خلق  وتم  املستهدفة.   املجتمعات 

ألف یوم عمل، وبموازنة 21,330 دوالرًا.س

ومناقشة الکتل  هذه  اجتماعات  في  فعال  بشکل   واملشارکة 
 التوجهات العامة للشرکاء بشکل دوري، ومناقشة الصعوبات التي
تعبئة في  املشارکة  إلی  باإلضافة  باملیدان...  املنفذین   تواجه 
واملعلومات األدبیات  کل  ومشارکة  املطلوبة   االستبیانات 
أو العامة  اإلدارة  في  سواًء  الوحدة  في  العاملین  مع   والتقاریر 

الفروع.ا

وزارة قبل  من  املعتمدة  الترفیهیة  بالحقائب  املدارس  تزوید   تم 

االجتماعیین ومربیي األخصائیین  والتي تساعد  والتعلیم،   التربیة 

توفیر إلی  تهدف  ترفیهیة  أنشطة  تنفیذ  القادرین علی   الصفوف 

البیئة إطار  في  النزاعات  وحل  االجتماعي  النفسي   الدعم 

 املدرسیة. وقد تم تورید 1,369 حقیبة ترفیهیة لـ 506 مدارس في

 4 محافظات مستهدفة (أبین وتعز وشبوة والحدیدة). أما محافظة

حجة، فال زال النشاط تحت التنفیذ.ش

ثانیًا: األنشطة املدرسیة

 قام الصندوق (ممثًال بقطاعي الفئات الخاصة والصحة) باملشارکة

والتغذیة الصحة  وهي  ُکَتل،   6 بـ  الخاصة  الدوریة  االجتماعات   في 

 والحمایة العامة وحمایة الطفل والدعم النفسي والصحة النفسیة،

والدولیة الوطنیة  الجهات  بین  الجهود  تنسیق  إلی  تهدف   والتي 

هذه علی  وتشرف  الخبرات.  وتبادل  القطاعات  هذه  في   العاملة 

 الکتل منظمة الصحة العاملیة والیونیسیف. ویتم الحضور

 بلغ عدد املشاریع املنجزة خالل الربع الثاني من عام 2019 في 

املیاه قطاع  في   26 منها  مشروعًا،   32 والبیئة  املیاه   وحدة 

 (بتکلفة تقدیریة بلغت 2.25 ملیون دوالر)، و6 مشاریع في قطاع

اإلصحاح البیئي (بتکلفة تقدیریة بلغت 554 ألف دوالر).ي

 واشتملت األنشطة في قطاَعي املیاه واإلصحاح البیئي خالل   

الربع علی ما یلي:ف

التنسیق مع الشرکاء 

املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة 

قطاع املیاه

تم إنجاز ما یلي:س

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

قطاع فرعي:س

 9 مشاریع ممولة من منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة

لبرنامج األمم املتحدة بتکلفة حوالي 762 ألف دوالر.ل

 مشروع ممول من قرض الصندوق العربي للمساهمة في 

تمویل املرحلة الرابعة بتکلفة حوالي 65 ألف دوالر.ل

  . 7 مشاریع ممولة من املنحة الهولندیة ملشاریع املیاه

  والصرف الصحي للمجتمعات املصابة بالکولیرا بتکلفة حوالي

612 ألف دوالر.ي

 3 مشاریع ممولة من منحة الحکومة األملانیة ............لبرنامج 

املیاه والصرف الصحي بتکلفة حوالي 212 ألف دوالر.س

 5 مشاریع من منحة برنامج األمم املتحدة لالستجابة الطارئة

لقطاع املیاه بتکلفة حوالي 455 ألف دوالر.ب

 مشروع ممول من منحة الصندوق السعودي للتنمیة لدعم

املرحلة الرابعة بتکلفة حوالي 147 ألف دوالر.  ب

حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (سقایات): تم خالل هذا 

بسعة  خاصة  سقایة   1,987 إلنشاء  مشروعًا   15 إنجاز  الربع 

إجمالیة مقدارها 46,872 مترًا مکعبًا، ووفرت خدمة املیاه لـ 

مؤشرات قطاع الصحة

املؤشر

عدد املنشآت التي تم إعادة تأهیلها وتجهیزها

عدد االشخاص الذین استفادوا من الوصول إلی الخدمات الصحیة

عدد املتدربین في تحدید اإلجهاد الشدید والصدمات واالحتیاجات
النفسیة االجتماعیة س

(أبریل- یونیو2019)املنجز

8

253,628

الشباب الذین تم توظیفهم واستلموا اجورًا لعملهم في تقدیم
-خدمات التغذیة (اإلناث 100%)ي

-

-النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من خدمات التغذیة

-مثقفات املجتمع (اإلناث 100%)ب

-عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة
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صفحة 4الصندوق االجتماعي للتنمیة

16,790 شخصًا، وبتکلفة إجمالیة تتجاوز 1.3 ملیون دوالر، ونتج 

عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 84,552 یوم عمل.

حصاد میاه األمطار-خزانات عامة مسقوفة: تم خالل الربع إنجاز 

األمطار  میاه  لحصاد  مسقوفة  خزانات  إلنشاء  مشروعین 

الضروریة  امللحقات  مع  مکعبًا  مترًا   1,850 إجمالیة  بسعة 

کالسواقي، وأحواض الترسیب، واملناهل العامة ألخذ املیاه 

بتکلفة إجمالیة بحدود 185 ألف دوالر، ونتج عن املشروعین 

4,015 یوم عمل ووفرا خدمة املیاه لـ 1,925 شخصًا.

تندرج   8 منها  میاه،  9 مشاریع  إنجاز  تم  عمالة:  کثیفة  میاه 

تحت قطاع حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (سقایات) 

عن  ونتج  الجوفیة.  املیاه  قطاع  تحت  یندرج  واحد  ومشروع 

هذه املشاریع إنجاز 337 سقایة خاصة بسعة إجمالیة 13,194 

ثمود  مدینة  في  عام  میاه  مشروع  وتأهیل  مکعبًا،  مترًا 

یوم   57,857 املشاریع  هذه  عن  ونتج  حضرموت،  بمحافظة 

9,156  شخصًا وبتکلفة إجمالیة  لـ  عمل، وفرت خدمة املیاه 

بحدود761 ألف دوالر.

تم إنجاز ما یلي:س

 KfW األملانیة/  الحکومة  منحة  من  ممولة  مشاریع  ثالثة 

لبرنامج املیاه والصرف الصحي بتکلفة 293,749 دوالرًا.

مشروعان مموالن من منحة برنامج األمم املتحدة ملشروع 

 144,218 بتکلفة  والبیئة،  املیاه  لقطاع  الطارئة  االستجابة 

دوالرًا. 

تقدیریة  بتکلفة  الدولي  البنك  من  ممول  واحد  مشروع 

115,745 دوالرًا.

قطاع اإلصحاح البیئي والنظافة

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

قطاع فرعي:

 505 إنجاز5 مشاریع احتوت علی  الصرف الصحي املوقعي: تم   -1

حمامات جدیدة وتحسین 237 حمامًا، استفاد منها 4,873 مستفیدًا، 

ونتج عنها توفیر فرص عمل مؤقتة قدرها 45,667 یوم عمل.

البنك  من  ممول  واحد  مشروع  إنجاز  تم  العادمة:  املیاه  2-إدارة 

حوالي  إجمالي  بطول  صحي  صرف  شبکة  علی  احتوى  الدولي، 

منزلیة،  توصیلة  و230  تفتیش  وغرف  مناهل  و107  متر   4,200

مؤقتة  فرص عمل  توفیر  عنها  ونتج  3,062 شخصًا،  منها  استفاد 

قدرها 2,106 أیام عمل.

التواصل مع الشرکاء

التدریب والتأهیل لفریق الوحدة

"الواش"  کتلة  منسق  بموافاة  مستمرة  والبیئة  املیاه  وحدة 

بین  التنسیق  ولتعزیز  للتکرار،  تجنبًا  وخططه  الصندوق  بإنجازات 

أداة  "الواش"  کتلة  تستخدم  املجال.  هذا  في  العاملین  الشرکاء 

البیانات  إدخال  وقت  تضبط  کي  اإلنترنت  عبر  والتقییم  املراقبة 

کتلة  بدأت  الکتلة.  املخرجات قبل مشارکتها مع شرکاء  وتحلیل 

"الواش" باستخدام هذه األداة مع بدایة عام 2019، بینما بدأت وحدة 

صعوبة  بسبب   2019 مایو  في  باستخدامها  والبیئیة  املیاه 

"الواش"  أنشطة  تشمل  بحیث  واستخدامها  األداة  استیعاب 

التنمویة واالستجابة للطوارئ. األداة تشترط إدخال البیانات شهریًا 

نت الوحدة من إدخال البیانات الشهریة منذ  عبر اإلنترنت، وقد تمَکّ

مایو 2019. 

تم  التي  الصحي  الصرف  مجموعة  في  أیضًا  فعال  عضو  والوحدة 

اختیارها من قبل کتلة "الواش"، والتي تهدف إلخراج دلیل عملي 

جمیع  قبل  من  استخدامه  یمکن  الصحي  الصرف  لتدخالت  موحد 

اآلن،  حتی  مشجعة  املخرجات  والتنمویة.  اإلنسانیة  املنظمات 

کمیاتها...  وجداول  ورسوماتها  الحمامات  تصامیم  تجهیز  تم  حیث 

االستراتیجیات  مستشاري  مجموعة  أمام  عرضها  وسیتم 

للمصادقة علیها. 

   نفذت الوحدة خالل هذا الربع دورة تدریبیة ملدة أسبوع لتأهیل 

ضباط الوحدة في مجال استخدام الطاقة املتجددة (الطاقة 

الشمسیة) کبدیل ملحرکات الدیزل، وذلك لتشغیل منظومات 

ضخ املیاه ملشاریع املیاه الجوفیة قید التنفیذ واملستقبلیة.

کما عقدت الوحدة في أواخر هذا الربع ورشة عمل ملدة أسبوع 

لتبادل الخبرات الفنیة واإلداریة في مجال إدارة املشاریع الحالیة 

واملستقبلیة، وذلك لکل فریق الوحدة في املقر الرئیسي 

وفروع الصندوق في املحافظات. وناقشت الورشة التحدیات 

واملعوقات التنفیذیة، ووضعت الحلول املناسبة لها بهدف إنجاز 

املشاریع واِملَنح وفق برامجها الزمنیة املخطط لها.

مؤشرات قطاع املیاه

املؤشر

عدد األشخاص املستفیدین من الحصول علی املیاه املحسنة

السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)س

السعة التخزینیة للمیاه غیر املحسنة (متر مکعب)س

(أبریل- یونیو2019)املنجز

11,361

49,535

-



صفحة 5الصندوق االجتماعي للتنمیة

 تم خالل الربع الثاني من عام 2019 إنجاز 3 مشاریع في مدیریات

کلفتها بلغت  بمحافظة صنعاء،  وجحانة  الخارجیة  والحیمة   سنحان 

513,402 دوالر. وتهدُف املشاریُع إلی خلق فرص عمل  التعاقدیة 

 مؤقته لُألَسر املتضررة من الحرب، وذلك من خالل تنفیذ أنشطة

ضفاف وحمایة  السیلي  الري  قنوات  تحسین  في  تتمثل   زراعیة 

األودیة من أضرار السیول. وما تزال بقیة املشاریع تحت التنفیذ. س

دوالرًا،  442,688 تقدیریة  بکلفة  التنفیذ  تحت  مشاریع   3 یزال   ما 

 وتهدف هذه املشاریُع إلی تحسین أنظمة الري السیلي وتحسین

الزراعیة... اإلنتاجیة  وزیادة  الحیوانیة  للثروة  اإلنتاجیة   الظروف 

 ویتوقع أن یستفید منها حوالي3,614  فردًا (منهم حوالي 980 من

 اإلناث). کما تم خالل هذا الربع املوافقة علی 8 مشاریع وبتکلفة

هذه أنشطة  تترکز معظم  حیث  دوالر،   554,200 مقدارها   تقدیریة 

 املشاریع في حمایة األراضي الزراعیة وتأهیل مداخل قنوات الري

 السیلي ویتوقع أن یستفید من هذه املشاریع حوالي7,544  فردًا،

منهم حوالي 2,170 من اإلناث. س

الزراعي، اإلنتاج  وتحسین  تعزیز  إلی  املشروع  هذا   یهدف 

املدیریات في  الغذائي  األمن  تحسین  في   واملساهمة 

 املستهدفة (21 مدیریة في 7 محافظات، وهي حجة وصعدة وتعز

ولحج وأبین والحدیدة وشبوة).ي

تم خالل هذا الربع إنجاز 9 مشاریع بتکلفة تعاقدیة وقدرها  67,884.5

دوالر، فیما ما یزال 86 مشروعًا تحت التنفیذ.ي

ثانیًا: مشاریع املنحة البریطانیة لالستجابة اإلنسانیة

مکون املیاه لإلنتاج الزراعي

 في هذا املکون، تم تنفیذ عدة مشاریع لتدریب 700 من مربیي

 النحل (30 امرأة و670 رجًال) في 13 مدیریة في املحافظات السبع

 املستهدفة، حیث بلغت التکلفة التعاقدیة 115,459 دوالرًا. ویهدف

باملمارسات والتعریف  جدیدة  تقنیات  تقدیم  إلی  املشروع   هذا 

 النحلیة السلیمة، وتعزیز إنتاج وتسویق املنتجات العسلیة وغیر

العسلیة، باإلضافة إلی تعزیز قدرات ومهارات مربیي النحل.س

ن النحل ُمَکِوّ

 (SAPREP) املزارعین  لصغار  الزراعیة  اإلنتاجیة  تعزیز  ثالثًا: مشروع 
املمول من البنك الدولي (عبر منظمة الفاو)

أوًال: مشاریع منحة االستجابة الطارئة االضافیة من البنك الدولي 
(عبر األمم املتحدة)

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

الزراعة والتنمیة الریفیة

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها

 عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا

(أبریل- یونیو2019)املنجز

10,816

742

198,525

مؤشرات قطاع الزراعة

املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

عدد األسر املستفیدة من النقد( املجتمع املضیف)ي

(أبریل- یونیو2019)املنجز

1,822

192حمایة وري واستصالح أراضي زراعیة (هکتار)ي

11,314السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

3,039عدد املستفیدین من الخدمة في مجتمع املشروع

-مساحة األراضي الزراعیة للمدرجات التي تم تأهیلها (هکتار)ي

-عدد السقایات الخاصة

3,506عدد العاملین

92,753عدد أیام العمل

6,424عدد أیام العمل (لإلناث)س

866

25عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

384عدد العامالت
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صفحة 6الصندوق االجتماعي للتنمیة

إلی املؤسسي  والدعم  التدریب  قطاَعْي  في  التدخالُت   تهدُف 

لشرکاء واملؤسسیة  البشریة  القدرات  وبناِء  التدریب   تقدیم 

 الصندوق الذین ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق املتمثلة في

التنمیة املحلیة والتخفیف من الفقر.س

 وخالل الربع الثاني 2019 جرى تنفیذ أنشطة متنوعة ضمن البرامج

 التالیة:ش

 تم تشکیل وإعادة تفعیل 1,123 مجلس تعاون قریة، وتشکیل 43

وقامت محافظة.   18 ضمن  مدیریة   40 في  وذلك  عزلة...   لجنة 

 مجالس تعاون القرى بتنفیذ 826 مبادرة ذاتیة بمبلغ إجمالي یتجاوُز

9.2 ملیون ریال یمني.س

برنامج آلیة  وفق  املدعومة  املجتمعیة  املبادرات  مجال   وفي 

 التمکین، دعم الصندوُق 621 مبادرة بإجمالي مبلغ یقارُب 596.7

التفعیل في  وشابة  شابًا   525 تشغیل  تم  کما  ریال.   ملیون 

في املحلیة  السلطة  أعضاء  من  شخصًا   52 َوُدِرَّب   املجتمعي، 

في امرأة   568 تدریب  عن  فضًال  حجة...  بمحافظة  ووضرة   شرس 

املهارات الحیاتیة.ل

م  وفي مجال استکمال أنشطة مشاریع التنفیذ عبر املحلیات، َقَدَّ

 الصندوُق الدعَم للسلطات املحلیة في 9 مدیریات لتنفیذ مشروع

8 استکمال  تم  أن  بعد  وذلك  التعافي،  خدمات  مجال  في   واحد 

 مشاریع تنمویة نـُـفـِّـذت عبر السلطات املحلیة کنموذج من ضمن

مجاالت في  الصندوق  یدعمها  التي  املبکر  التعافي   خطط 

ِقَبل من  املشاریع  هذه  والتنفیذ ملثل  التخطیط  ویتم   متنوعة. 

السلطات املحلیة، وبإشراف مباشر من الصندوق. ل

 تم تنفیذ 65 دراسة مجتمعیة ودراسة تحقق وفق منهجیة البحث

اإلجمالي عددهم  بلغ  باملشارکة..............ملستفیدین   السریع 

(السقایات املیاه  مجال  في  وذلك  امرأة)   13,925 (منهم   96,669 

وتوسعة الري،  قنوات  وتأهیل  املائیة،  واملساقط   الخاصة، 

 الکرفانات) والصرف الصحي، والوضع البیئي، وتأهیل وحمایة التربة،

وتشکیل الدراسات  تنفیذ  تم  حیث  الزراعیة...  األراضي   واستصالح 

التدریب في إشراف ومتابعة ضباط  تحت  القطاعات  لبعض   اللجان 

الفروع.س

 کما تم تدریب 62 لجنة مجتمعیة وطوعیة یبلغ عدد أعضائها 371

برنامج التمکین

املشارکة املجتمعیة 

 عضوًا (منهم 112 من اإلناث) باإلضافة إلی تنفیذ 7 دورات تدریبیة

 میدانیة موجهة لـ 195 مشاِرکًا (منهم 58 من اإلناث) من موظفي

فروع مستوى  علی  واالستشاریین  الصندوق  وکوادر   وضباط 

املساءلة مبادئ  تعزیز  مجال  في  وذلك  وذمار...  وعدن   املکال 

السریع البحث  منهجیة  وکذلك في  الشکاوى،  وآلیة   االجتماعیة 

في واملؤسسیة  املیدانیة  القدرات  رفع  إطار  في   باملشارکة 

نطاق الصندوق.س

 فیما یتعلق بمشروع استکمال مدرسة الزهراء األساسیة الثانویة

وصلت فقد  عمران)،  صریم،  بني  وادعة،  عزلة  (القاسم،   للبنات 

تشطیب من  االنتهاء  تم  حیث   ،%70 إلی  العملي  اإلنجاز   نسبة 

 الدور األرضي بالکامل، ونسبة اإلنجاز املالي 50%. وتم اعتماد 100

 سقایة لعزلة االثلوث (وصاب العالي، ذمار) علی أن یتم تنفیذها

ضمن مشاریع وحدة املیاه والبیئة في الصندوق.س

برنامج التدخل املتکامل

التدریب والدعم املؤسسي

مؤشرات قطاع التدریب والدعم املؤسسي

املؤشر

عدد املبادرات املجتمعیة املدعومة واملنفذة

عدد مجالس تعاون القرى النشطة خالل تنفیذ األنشطة

 إجمالي عدد الشباب الذین تم تدریبهم وتأمین فرص عمل
مؤقتة لهم (اإلناث 55%)س

(أبریل- یونیو2019)املنجز

297

- 

1,114

 (PRA) 



التراث الثقافي

برنامج األشغال کثیفة العمالة

املحلیة املجتمعات  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامُج   یستهدُف 

تجمعات مناطق  علی  الترکیز  مع  والحضر  الریف  في   الفقیرة 

إلی ویهدُف  القائمة،  الحرب  جراء  العمل  عن  والعاطلین   النازحین 

العمل في أجور  من  الدخل  توفیر  من  املجتمعات  هذه   استفادة 

 مشاریع البرنامج لحمایة األسر الفقیرة من تداعیات تفاقم األوضاع

 الصعبة التي تمر بها البالد، وتوفیر األصول املجتمعیة التي تولد

 منافع مستقبلیة... ونظرًا لألوضاع التي تعیشها بالدنا حالیًا، فقد

النازحین تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق  في  التوسع   تم 

واملناطق املتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.س

 یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل

العمل وقطاع الطرق.س

مؤشرات التراث الثقافي

صفحة 7الصندوق االجتماعي للتنمیة

 َتَواَصَل تنفیذ مختلف األنشطة خالل الربع الثاني من عام 2019، وتم

استکمال وإنجاز عدد من املشاریع.س

الحدیدة) زبید،  (مدیریة  القرتب  باب  منطقة  رصف  مشروع   یمثل 

الجهة في  الواقع  القرتب  باب  علی  الحفاظ  في  کبیرة   أهمیة 

 الجنوبیة من املدینة، وهو أحد األبواب التاریخیة ملدینة زبید، حیث

 کانت هذه املنطقة تعاني من احتقان میاه األمطار مما تؤدي إلی

األثریة املجاورة القرتب والسور واألبنیة  باب   تهدید کبیر لسقوط 

 له، باإلضافة إلی التلوث نتیجة اختالط املیاه بالنفایات املکدسة،

برصف التدخل  فتم  واألوبئة،  األمراض  انتشار  إلی  یؤدي   مما 

 املنطقة وإزالة املخلفات وبناء سور املدینة علی امتداد الرصف

 (في إطار إعادة تسویر مدینة زبید التاریخیة)، وعمل حملة توعویة

التي تسببها تکدسات املیاه. وقد تم الوقایة من األمراض   حول 

 االنتهاء من تنفیذ جمیع مراحل املشروع الخمس وإنجاز األنشطة

بنسبة 100%، وتم االستالم النهائي للمشروع.ش

 تعاني منطقة املعترض (في ربع الوادي، مدیریة الزهرة، محافظة

في األمطار  میاه  تجمع  نتیجة  سیئ  بیئي  وضع  من   الحدیدة) 

وحصن الشریف  لجامع  املجاورة  الشوارع  وبعض  السوق   منطقة 

 األشراف التاریخیین، حیث یؤدي ذلك إلی انتشار األمراض واألوبئة

تؤثر بدورها  والتي  وغیرها)  واملالریا،  الحادة،  املائیة   (اإلسهاالت 

 علی صحة القاطنین في املنطقة، فتم التدخل بمعالجة تصریف

 میاه األمطار في أماکن احتقان وتکدس املیاه، والذي یشمل حفر

 وردم الشوارع، وردم الساحة الداخلیة للحصن، وکذا تدعیم وحمایة

حول توعویة  حملة  وعمل  للجامع،  والغربیة  الشمالیة   الواجهات 

 الوقایة من األمراض التي تسببها تکدسات املیاه. وقد تم االنتهاء

من تنفیذ جمیع األنشطة، وتم االستالم النهائي للمشروع.س

یعانون الجعماني  والحیث وبیت  أهالي  قرى صدون وشاحط   کان 

وال العادیة  املنزلیة  لألغراض  الضروریة  املیاه  وانعدام   من شحة 

األمطار میاه  علی  األهالي  ویعتمد  میاه،  مشروع  لدیهم   یوجد 

 التي یتم تخزینها بواسطة صهاریج میاه تسمی (البرك) وتوجد في

 املنطقة برکة تسمی "صدون"، وهي عبارة عن برکة منحوتة في

 الصخر علی هضبة مرتفعة، یرجع تأریخها إلی فترة زمنیة قدیمة،

أهالي منها  ویستفید  مکعبًا،  مترًا   560 التخزینیة  سعتها   وتبلغ 

الحجر بإضافة جدران من  توسعتها  تم  أعاله، وقد   القرى املذکورة 

السعة زیادة  اجل  من  متعاقبة  تاریخیة  فترات  في   والقضاض 

 التخزینیة للمیاه داخل البرکة، وتعاني هذه البرکة من تسریب في

 بعض جدران البرکة، وتلف واندثار بعض السواقي املغذیة للبرکة،

وعدم جید  بشکل  النظیفة  الساکبة  املساحات  استغالل   وعدم 

 وجود أحواض ترسیب... فتم التدخل ملعالجة تسریب میاه البرکة

 من خالل إعادة ترمیم الجدران حسب األصول التقلیدیة والهندسیة

املواد باستخدام  التاریخیة  املنشأة  تالئم  التي   والتاریخیة 

املغذیة السواقي  وصیانة  بناء  إعادة  إلی  باإلضافة   املناسبة، 

 للبرکة وبناء أحواض الترسیب لزیادة نقاء املاء في البرکة، ورصف

تم وقد  الساکبة.  املساحات  لزیادة  للبرکة  املجاورة   املناطق 

االنتهاء من تنفیذ جمیع األنشطة واالستالم النهائي للمشروع.ا

 کما تم االنتهاُء من تنفیذ املشروع الخاص بتحسین الوضع البیئي

ویعمل أبین)،  (محافظة  بزنجبار  الشهداء  ساحة  محیط   في 

رصف مشروع  من  األخیرة  املراحل  تنفیذ  علی  حالیًا   الصندوق 

 وتحسین الساحة املجاورة لقصر الحجر في الحوطة (محافظة لحج)،

وکذلك مشروع تحسین الوضع البیئي في حي البادري (عدن).ش

رصف منطقة باب القرتب

مشروع تحسین الوضع البیئي لقریة املعترض (الحدیدة)

محافظة  الجبین،  (مدیریة  صدون  برکة  ورصف  تحسین  مشروع 
ریمة)

السعة التخزینیة للمیاة (م3)سأسر نازحةمجتمع مضیفعدد األسر املستفیدة من النقد

-   58 -   1,084 
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مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

رصف الشوارع

التنسیق مع املجتمع املحلي

التدریب 

(بقطاعیه  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامج  وفعالیات  أنشطة  أهم 

النقد مقابل العمل والطرق)

 بلغ الطول اإلجمالي التراکمي للطرق الریفیة التي تم تحسینها

وحمایتها 1700 کم.ب

املنجزة للمشاریع  املؤقتة  العمل  لفرص  التراکمي  العدد   بلغ 

وتحت التنفیذ 876 ألف یوم عمل ملشاریع رصف الشوارع.س

 عقد البرنامج خالل الربع الثاني 2019 عددًا من الورش التعریفیة في

عمل وآلیة  ومعاییر  مفاهیم  لتوضیح  الصندوق  فروع   أغلب 

من مشاِرکة  و63  مشاِرکًا   140 الورش  هذه  حضر  وقد   البرنامج. 

مختلف املحافظات.س

تدریبیة دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ   کما 

الدراسات حول  واملحاسبین  والفنیین  املجتمعیین   لالستشاریین 

و17 استشاریًا   44 التدریب  حضر  وقد  التنفیذ.  وآلیات   األولیة 

استشاریة.س

في املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج   عقد 

معاییر شرح  بهدف  شخصًا   151 حضرها  املستهدفة،   املدیریات 

 البرنامج والتنسیق املسبق معهم حول تسهیل تنفیذ املشاریع

القائمة في املناطق املستهدفة.س

 یعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في

الوضع تحسین  وبالتالي  املهنة،  واکتساب  والتطور   التعلم 

املعیشي لألسرة والحصول علی فرص عمل الحقًا في السوق.ا

مؤشرات الطرق

املؤشر

األشخاص املستفیدون من التحویالت النقدیة( عدد املستفیدین من األجور
من برامج شبکة األمان االجتماعي وتنمیة املجتمعات والتنمیة املحلیة)س

اإلناث

 النازحون/العائدون

(أبریل- یونیو2019)املنجز

-

-

-

الشباب ذوو األعمار 16 - 35 عامًا

األشخاص الذین تم تزویدهم بخدمات اساسیة (من جمیع التدخالت)ش

أیام العمل التي تم إنشاؤها

-

-

154,282

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(أبریل- یونیو2019)املنجز

20,888

12,090

594,429عدد أیام العمل التي تولدت

14,015األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

262,297 عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

مساحة األراضي واملدرجات الزراعیة التي تمت إعادة تأهیلها
وحمایتها (هکتار)ن

311

11,007قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

-

46,280املساحات املرصوفة (متر مربع)س

1,152عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
117وإعادة تأهیلها

611عدد الحدائق املنزلیة

5,373

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

4,461

-

قطاع الطرق

یقوم البرنامج بعمل نوعین من التدریب:ش 

غیر العمالة  تأهیل  علی  یرکز  الذي  العمل  رأس  علی   التدریب 

التدریب أنواعه  ومن  ماهرة،  عمالة  إلی  املاهرة  وشبه   املاهرة 

اإلسمنتي والتلبیس  بالحجارة،  والرصف  الحجر،  البناء، وقطع   علی 

 وغیرها، باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من

مشاریع تنفیذ  أثناء   – التدریب  توفیر  تم  الربع  هذا  وخالل   بنائها. 

البرنامج – لـ 1,550 عامًال و191 عاملة.ش

 التدریب علی املهارات الحیاتیة والذي یساهم في بناء القدرات من

 حیث التعاُیش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین. وخالل هذا الربع تم

تدریب 4,038 مستفیدًا و2,728 مستفیدة.ق

في الصحي  بالتثقیف  خاصة  توعویة  ورش  بعمل  البرنامج   قام 

وباء من  الوقایة  حول  الوعي  مستوى  لتحسین  الفروع   جمیع 

السلوکیات القات، والحد من   الکولیرا واألمراض املنتشرة، وأضرار 

ن لهم بیئة صحیة ذات مالئمة. وقد تدرب خالل ُیَؤِمّ  الخاطئة بما 

مشاریع تنفیذ  أثناء  مستفیدة  و5,927  مستفیدًا   7,218 الربع   هذا 

البرنامج.س

بتعلیمات توعویًة  جلساٍت  الفروع  جمیع  في  البرنامُج   عقَد 

في مستفیدة  و3,140  مستفیدًا   9,389 لـ  املهنیة   السالمة 

 املشاریع املستهدفة، حیث تم توعیة املشارکین باملخاطر التي

 یمکنها أن تهدد صحتهم وطرق الوقایة التي یجب أتباعها لتفادي

السالمة أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  في  بما  املخاطر،  هذه   مثل 

علی رأس العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج. س

العمال ملتعهدي  تعریفیٌة  ورٌش  الفروع  معظم  في   ُعِقَدت 

أهداف وإیضاح  شرح  بغرض  البرنامج  مشاریع  لتنفیذ   املتقدمین 

 البرنامج وإجراءاته ومعاییر اختیار املستفیدین وآلیات التنفیذ، حیث

تم تأهیل 239 متعهدًا.س

التثقیف الصحي والکولیرا

التوعیة بالسالمة املهنیة

ورش تعریفیة ملتعهدي العمال



املحلیة املجتمعات  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامُج   یستهدُف 

تجمعات مناطق  علی  الترکیز  مع  والحضر  الریف  في   الفقیرة 

إلی ویهدُف  القائمة،  الحرب  جراء  العمل  عن  والعاطلین   النازحین 

العمل في أجور  من  الدخل  توفیر  من  املجتمعات  هذه   استفادة 

 مشاریع البرنامج لحمایة األسر الفقیرة من تداعیات تفاقم األوضاع

 الصعبة التي تمر بها البالد، وتوفیر األصول املجتمعیة التي تولد

 منافع مستقبلیة... ونظرًا لألوضاع التي تعیشها بالدنا حالیًا، فقد

النازحین تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق  في  التوسع   تم 

واملناطق املتأثرة بالصراع بصورة مباشرة.س

صفحة 9الصندوق االجتماعي للتنمیة

1. التمویل واملنح:

3. دعم توسع الخدمات املالیة وغیر املالیة في مناطق التدخل 
املتکامل:

2. دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2):

20  ملیون ریال.س أوًال: أنشطة الوحدة

 تم أیضًا خالل الربع فتح 234 حساب الیکتروني للمستفیدین من

مقابل النقد  مشاریع  من  املحمول  الهاتف  عبر  املالیة   الخدمات 

العمل.ي

الداخلي والضبط  الرقابیة  اإلجراءات  سالمة  من  التحقق   بهدف 

 والحصول علی تأکیدات معقولة البیانات لدى عدد من مؤسسات

 وبرامج التمویل األصغر فقد تم إجراء تقییم مالي وإداري لنشاط

 شبکة الیمن للتمویل األصغر وبرنامج حضرموت للتمویل األصغر,

املیدانیة باملصادقات  نماء  قیام مؤسسة  من  التحقق  تم   کما 

 علی عدد من 207 عمیل وعملیة ضمن فروع املؤسسة بمنطقة

وتأهیل تدریب  مشروع  تطویر  تم  ذلك  إلی  باإلضافة   صنعاء. 

 استشاریین في مجال املصادقات املیدانیة بهدف توسیع قاعدة

البرامج عمالء  علی  املصادقة  عملیات  لتنفیذ   االستشاریین 

واملؤسسات التمویلیة.س

4. أنشطة املراجعة الداخلیة والتدقیق:

الخدمات تقدیم  استمرار  علی  االجتماعي  الصندوق  من   حرصًا 

قامت للدخل,  املدرة  املشاریع  ألصحاب  تعز  بمحافظة   املالیة 

لتقوم (ثمار)  جدیدة  لـتأسیس مؤسسة  بتطویر مشروع   الوحدة 

توقف التي  األصغر  للتمویل  األوائل  شرکة  عن  عوضًا  الدور   بهذا 

نشاطها نتیجة االضطرابات األمنیة في تعز. س

5. مؤسسة ثمار للتمویل األصغر :

 نتیجة لألقبال املتزاید علی طلب الخدمات املالیة من قبل أصحاب

 املنشآت الصغیرة واألصغر وما تعانیه برامج ومؤسسات التمویل

 الصغیر واألصغر من شحة السیولة لتلبیة طلبات التمویالت قامت

حضرموت برنامجي  من  کًال  بتمویل  الثاني  الربع  خالل   الوحدة 

 واالتحاد ومؤسسة نماء بمبلغ إجمالي   918,000,000 ریال. علی

من کًال  بمنح  الربع  خالل  الوحدة  قامت  فقد  املنح   مستوى 

  برنامجي الضمان واالتحاد ومؤسستي الوطنیة ونماء بمبلغ وقدره

 214,223,737 ریال وذلك بغرض تمویل أنشطتهما في مجال توسع

وتطویر والترویج  والتسویق  الریف  في  املالیة  الخدمات   وانتشار 

 الحوکمة, کما تم تقدیم منح أخرى بلغ إجمالي مبالغها 35,152,734

 ریال مقابل تشکیل وتدریب ومتابعة مجموعات ادخار وتمویل ریفي

 ,............... وکذلك تمویل وأعمال استشاریة في مجال دعم توسع

املتکامل التدخل  مناطق  في  املالیة  وغیر  املالیة   الخدمات 

األصغر، التمویل  ومؤسسات  لبرامج  املعلومات  أنظمة   وتطویر 

اجراء تکالیف  تغطیة  األصغر،  للتمویل  ثمار  مؤسسة   ودعم 

واملصادقات املیدانیة علی محافظ القروض.س

وبرامج بنوك  لدى  النشطین  العمالء  عدد  إجمالي  وصل   لقد 

التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر یونیو2019  ومؤسسات 

 إلی 85,097 عمیل وعمیلة نشطین تصل نسبة النساء الی %41،

بمحفظة قروض نشطة وصلت الی حوالي 15.980 ملیار ریال.ب

 خالل الربع الثاني من العام الحالي تم تعویض 189 عمیل وعمیلة

 حیث تشکل نسبة النساء التي تم تعویضهن نسبة  33%  بمبلغ

عدد وصل  فقد  بالذکر  الجدیر  دوالر.  ألف   105 وقدره    إجمالي 

مستفید  4,028 إلی  تراکمیًا  تعویضهم  تم  الذین   املستفیدون 

ملیون  2.2 یعادل   بما  التعویض  مبالغ  إجمالي  بلغ   ومستفیدة 

 دوالر حتی نهایة الربع الثاني لعام 2019. لقد حقق املشروع خطته

الحرب من  متضرر  وأصغر  صغیر  تمویل  عمیل  تعویض4,000    في 

تأثرت بسبب أو  التي فقدت  انشطتهم  استعادة   لتمکینهم من 

الحرب والصراع املسلح. س

الربع دعم توسع الخدمات املالیة وغیر املالیة في  أستمر خالل 

, لحج, التدخل املتکامل في محافظات (ذمار, إب, عمران   مناطق 

أنشطة مجموعات لتقییم  متابعة میدانیة  زیارات  عبر   حضرموت) 

 للتأکد من مزاولة أنشطتها. لقد (VSLAS)  االدخار والتمویل الریفي

83 تضم ما ال الی  الثاني  الربع   عدد املجموعات املشکلة حتی 

 یقل عن 1,947 عضو من رجال ونساء في املحافظات املذکورة. کما

استمرت املجموعات باالدخار حیث بلغت مدخراتها حوالي

تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

6. تطویر األنظمة اآللیة والبرمجیة:

1.6 البصمة املکتبیة 

 استمرت الوحدة في تطویر وتجربة تطبیقات البصمة املکتبیة

لبرامج العین  بصمة  أو  األصبع  بصمة  باستخدام   سواء 

 واملؤسسات بهدف تیسیر التسجیل والتحقق لعمالء التمویل

تسهیل في  کبیرًا  دورًا  تلعب  سوف  ذلك  شأن  ومن   األصغر 

عملیات إجراءات اإلقراض.س

2.6  آلیة استخراج بیانات  تقریر SEEP الشهري

 قامت الوحدة بتطویر آلیة تساعد علی استخراج وقراءة بیانات

عن بیانات   , مالیة  بیانات   )............. لـ  املالي  للتحلیل   أکسل 

 محفظة القروض ) لبرامج ومؤسسات التمویل األصغر التي یتم

اآللیة األنظمة  البیانات من  بقراءة  اآللیة  تقوم   , یدویًا   إدخالها 

 وفق آلیة ربط معینة بحسب الجهة وإدخالها إلی سیب مباشرة

وقد تمت تجربة هذه اآللیة ببرنامج آزال.س

3.6  تطویر بیانات ومؤشرات وقصص نجاح التمویل األصغر ملوقع الوحدة 
باللغة اإلنجلیزیة

 تم خالل الربع الثاني من 2019 اجراء تطویر اضافي ملوقع الوحدة

وکذلك واملؤشرات،  البیانات  تحدیث  ذلك  في  بما   باالنجلیزیة 

اضافة قصص نجاح.ي
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ثانیًا: برنامج ضمان التمویالت

التعویض، حیث  الثانیة من عملیات  املرحلة  بتدشین  الشبکة 

من املتوقع تعویض 2,000 عمیل حتی نهایة 2019.

بریما وبدعم من مؤسسة میدا قامت  بالتعاون مع مؤسسة 

الشبکة خالل الربع الثاني بالتنسیق لدورة تدریبیة مدتها 3 أیام 

في القاهرة (مصر)، حیث تم تدریب املشارکین من عدة برامج 

ومؤسسات للتمویل الصغیر واألصغر في آلیة تقییم املخاطر.

2. تقییم املخاطر – مصر 

لغیر  املحاسبة  في  تدریبیة  دورة  الربع  خالل  الشبکة  أجرت 

الدورة  استهدفت  (حضرموت).  سیئون  بمدینة  املحاسبین 

البرامج واملؤسسات وذلك  لعدد من  املالیین  غیر  املوظفین 

بهدف اطالعهم علی أسس املحاسبة لغیر املحاسبین.

3. املحاسبة لغیر املحاسبین

بمدینة سیئون في مجال  أخرى  تدریبیة  دورة  الشبکة  أقامت 

خدمة العمالء واستهدفت العاملین في قطاع التمویل األصغر 

التي تتطلب وظائفهم التواصل املباشر والتعامل مع العمالء. 

تحدید  في  املشارکین  مهارات  تنمیة  الی  الدورة  هدفت 

احتیاجات العمالء ومشاکلهم، وتوفیر خدمات ذي جودة ألصناف 

املختلفة من عمالء التمویل األصغر.

4. خدمة العمالء

ثالثًا: شبکة الیمن للتمویل األصغر 

1.مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في الیمن

استمرت الشبکة خالل الربع تنفیذ املرحلة األولی من املشروع 

الصندوق بتغطیة  تعویضات عمالء  واالنتهاء منها، حیث یقوم 

برامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر املتضررین من الحرب 

بینما تقوم الشبکة بعملیة الصرف املباشر لهم. وقد قامت 

4.6  تصمیم تطبیق للتمویل الزراعي عبر التلفون الجوال

الجوال علی  الزراعي  التمویل  التطبیق  تطویر  استکمال   تم 

 وتجربته في أکثر من مؤسسة. من شان هذا التطبیق تسهیل

دراسة عند  باملیدان  األصغر  التمویل  أخصائیي  عمل   وتسریع 

ودقة العمل  کفاءة  وتحسین  الزراعیة،  التمویالت   اطلبات 

العمل.ا

5.6  ورشة عمل حول تجربة لتطبیق التمویل الزراعي لدى برنامج آزال 

علی الوطنیة  املؤسسة  اخصائیین  تدریب  بعد  الوحدة   قامت 

 منتج التمویل الزراعي  بعمل ورشة عمل ملدة 3 ایام لتطبیق

برنامج اخصائیین من    8 لعدد   الزراعي  التمویل   دراسة منتج 

آزال.س

7 مشروع تطویر أنشطة التسویق والعالقات العامة ملؤسسات 
وبرامج التمویل األصغر 

البرامج لدى  الالزمة  املهارات  تطویر  الی  املشروع   یهدف 

 واملؤسسات لتحسین صورتها أمام املمولین بغرض جذب مزید

 من التمویالت، تطویر عالقتها بذوي املصلحة، وزیادة قدرتها علة

 جذب مزید من العمالء وذلك من خالل التسویق والعالقات العامة.

49,200 دوالر لکل من املؤسسة یعادل  الربع صرف ما   تم خالل 

الوطنیة ومؤسسة نماء. س

الذي الیمن  األول في  البرنامج  للتمویالت  الضمان  برنامج   یعتبر 

 یهدف إلی توفیر ضمانات العمالء الذین ال تکفي ضماناتهم لطلب

الربع البرنامج خالل  توفیرها. قدم  القادرین علی  غیر  أو   التمویل 

کما 236,492,998ریال.  قدرها   اجمالیة  بقیمة  179 ضمانة   الثاني 

 قام البرنامج بالتوقیع علی اتفاقیات شراکة جدیدة مع 4 جهات،

ومؤسسة األصغر،  للتمویل  واالتحاد  حضرموت  برنامجي   وهي: 

 نماء، وبنك الیمن والکویت. کما أقام البرنامج ورشة عمل لشیکه

التي واملعوقات  التحدیات  ملناقشة  وذلك  "فولیب"   برنامج 

بإجراءات البرنامج  بدء  فقد  وأیضًا  اإلقراض.  مرحلة  أثناء   واجهتم 

 التسجیل لعضویة الشبکة العاملیة ملؤسسات. وأخیرًا قام فریق

في بمصر  تدریبیة  دورة  في  باملشارکة  البرنامج  موظفي   من 

مجال تحلیل املخاطر االئتمانیة ومکافحة الفساد.س

دورها لعب  في  العام  من  الثاني  الربع  خالل  الشبکة   استمرت 

بتنفیذ قامت  حیث  واألصغر،  الصغیر  التمویل  لقطاع   الداعم 

االنشطة التالیة:س
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البرنامج

م

بنك األمل للتمویل األصغر

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

شرکة األوائل للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

 308 

 272 

 269 

    257 

 185 

 122 

 94 

 53 

0

0

 - 

 33,461 

 5,535 

 6,795 

 4,504 

 12,350 

 4,428 

 3,321 

 3,601 

 9,802 

 1,291 

 - 

 38 

 26 

 31 

 9 

 26 

 27 

 35 

 77 

 66 

 78 

 - 

 3,128 

 1,021 

 927 

 3,738 

 2,591 

 1,672 

 811 

 498 

 666 

 46 

 - 

 126 

 144 

 68 

 419 

 152 

 97 

 68 

 21 

0

0

 - 

 66.48 

 12.75 

 19.45 

 2.6 

 18.59 

 3.24 

 11.60 

 20.97 

 77.13 

 100.0 

 - 

 132,042 

 91,193 

 36,681 

 29,830 

 156,308 

 42,531 

 53,143 

 51,749 

 54,019 

 60,224 

109,187

 12,575 

 8,892 

 5,407 

 19,033 

 12,792 

 11,757 

 5,964 

 3,439 

 4,376 

 1,777 

21,391

 281 

 99 

 109 

 82 

 73 

 119 

 84 

 52 

 68 

0

 - 

 164 

 74 

 101 

 75 

 46 

 119 

 60 

 37 

 43 

0

 - 

 210 

 126 

 72 

 86 

 174 

 62 

 86 

 86 

 65 

 6 

 - 

 50 

 62 

 37 

 60 

 79 

 30 

 36 

 38 

 34 

 4 

 - 

 15 

 12 

 7 

 65 

 19 

 15 

 7 

 7 

 5 

 2 

 - 

 132,915 

 130 

 5,686 

 906,055 

 25,746 

0

 4,437 

0

 7,065 

0

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1,560  85,088  1,082,034  15,098  1,095  816,907  107,403  973  430  154 

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

کوکبان، باجل، عدن

 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

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر یونیو 2019

النشرة الربعیة - العدد 86 : أبریل - یونیو 2019

 -  -  -  - 
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واملستفیدین  التقدیریة  والتکلفة  املشاریع  عدد 
 2019 الثاني  الربع  خالل  العمل  وفرص  املتوقعین 

(حسب القطاع)

عدد املشاریع التي تمت املوافقة علیها خالل الربع 
الثاني 2019 وکلفتها التقدیریة (حسب املحافظة)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

املؤقتة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 تسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الطرق

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

2

10

2

19

5

5

1

15

13

447,025

1413,335

478,530

2,315,030

1,266,900

886,236

70,000

2,443,774

1,821,909

447,025

1,413,335

478,530

2,315,030

1,266,900

886,236

70,000

2,443,774

1,821,909

3,583

2,416

18,881

26,141

9,209

415

800

25,831

12,769

50

75

21

56

85

97

100

6

80

20,834

29,610

6,580

98,670

45,227

1,380

3,192

99,234

131,693

7211,142,73911,142,739100,04520%436,420

املحافظة

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

اب

أرخبیل سقطرى

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

املهره

تعز

حجة

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

لحج

مارب

أکثر من محافظة

3

1

1

5

3

6

1

2

1

6

15

4

2

2

2

5

2

3

2

6

401,145

24,000

336,025

691,125

572,000

1,090,406

53,500

193,000

44,000

917,497

2,120,375

657,523

173,527

138,540

312,330

771,590

321,000

271,920

630,000

1,423,236

401,145

24,000

336,025

691,125

572,000

1,090,406

53,500

193,000

44,000

917,497

2,120,375

657,523

173,527

138,540

312,330

771,590

321,000

271,920

630,000

1,423,236

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7211,142,73911,142,739100 %
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عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
بدایة العام 2015 وحتی نهایة الربع الثاني 2019 (حسب 

القطاع)

املحافظة

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 املتعاقد

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

اب

ابین

أرخبیل سقطرى

االمانه

البیضاء

الجوف

الحدیده

الضالع

املحویت

املهره

تعز

حجة

حضرموت

ذمار

ریمه

شبوه

صعده

صنعاء

عدن

عمران

لحج

مارب

أکثر من محافظة

117

63

25

49

65

30

152

41

54

29

174

230

72

121

48

96

93

81

61

96

103

26

89

19,575,619

8,962,642

2,129,542

12,821,374

6,457,759

4,489,909

43,657,996

7,894,941

4,503,611

2,904,376

29,412,009

27,185,398

8,449,577

20,989,488

5,524,431

9,930,303

12,986,072

10,248,295

9,787,087

13,984,548

19,733,847

5,775,499

62,007,690

19,570,119

8,962,642

2,129,542

12,438,163

6,457,759

4,489,909

43,641,096

7,894,941

4,503,611

2,904,376

29,354,009

27,035,398

8,449,577

20,989,488

5,524,431

9,927,678

12,986,072

10,248,295

9,787,087

13,900,547

19,733,847

5,275,499

62,007,690

18,500,971

7,515,254

1,688,291

10,517,281

5,317,584

3,994,655

39,428,971

7,192,395

3,920,538

2,467,887

26,496,764

21,232,400

7,069,410

19,284,992

5,026,232

8,306,205

11,186,068

8,889,532

8,900,091

12,398,690

17,063,914

3,786,414

56,492,239

1,915349,412,013348,211,776306,676,775

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 املتعاقد

(دوالر)ب

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املنشآت الصغیرة

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

41

1

17

89

31

48

61

68

2

16

12

24

272

406

8

4,036,758

5,926

854,515

5,942,315

4,507,394

4,900,909

12,034,440

9,968,760

107,553

11,768,458

4,346,960

1,847,167

25,441,160

51,312,090

17,700,169

1,096154,774,575

عدد املشاریع تحت التنفیذ واملوافق علیها والتکلفة 
للفترة من  التقدیریة  الصندوق  التقدیریة ومساهمة 
 2019 الثاني  الربع  نهایة  وحتی   2015 العام  بدایة 

(حسب املحافظة)

النشرة الربعیة - العدد 86 : أبریل - یونیو 2019
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الصندوق  ومساهمة  والتعاقدیة  التقدیریة  والتکلفة  علیها  واملوافق  التنفیذ  وتحت  املنجزة  املشاریع  عدد 
الربع  نهایة  وحتی   2015 العام  بدایة  للفترة من  املقدرة  املؤقتة  والعمالة  املتوقعین  واملستفیدین  التقدیریة 

الثاني 2019 (حسب القطاع)

القطاع

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 إجمالي

 العمالة

 املؤقتة

املقدرة

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 مساهمة

 الصندوق

  التقدیریة

(دوالر)ب

  املتعاقد

(دوالر)ب

املستفیدون املباشرون

 نسبة اإلناثاإلجمالي

(%)س

البیئة

التدخل املتکامل

التدریب

التعلیم

الدعم املؤسسي

الزراعة

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املنشآت الصغیرة

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

خدمات األعمال

104

2

32

139

73

173

158

129

2

36

18

42

449

546

12

14,762,494

151,000

2,361,019

18,034,036

14,375,088

22,068,607

63,679,384

21,946,066

111,018

24,012,887

6,636,370

6,299,742

51,451,619

80,122,870

23,399,812

14,262,494

151,000

2,361,019

18,034,036

14,087,088

22,068,607

63,296,173

21,946,066

111,018

24,012,887

6,636,370

6,299,742

51,422,594

80,122,869

23,399,812

10,695,782

112,718

1,723,614

10,268,144

12,544,256

19,474,796

58,664,849

19,487,440

107,553

22,595,763

6,136,396

5,783,256

42,471,750

74,310,733

22,299,725

332,220

5,475

4,670

108,938

681,807

183,842

643,626

429,355

0

73,555

7,792

30,668

660,690

631,371

24,696

50

53

46

56

50

44

60

51

0

47

45

52

50

50

36

13,060

200

3,395

38,381

217,042

5,219

300,242

0

0

213,564

25,530

53,685

682

207,088

50,330

13,312

0

3,393

42,162

211,605

3,485

3,480,452

0

0

194,868

21,216

36,916

738

216,821

403,680

831,282

2,523

41,066

884,534

381,976

1,273,736

1,689,546

889,408

560

94,084

22,512

230,843

2,835,937

5,637,715

683,428

1,915349,412,013348,211,776306,676,7753,818,70552 %1,128,4184,628,64815,499,150

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعین

إناثذکور
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 نجم عن الصراع القائم في الیمن منذ مارس 2015 عدة کوارث إنسانیة، لعل أهمها ارتفاع معدالت سوء التغذیة، حیث بدأت مؤشرات

 املجاعة واضحة في عدد من محافظات الجمهوریة، والتي باتت تهدد 6 مالیین شخص من بین 23 ملیونًا یفتقدون لإلمدادات الغذائیة

 األساسیة (بحسب األمم املتحدة). وتعتبر مدیریة التحیتا بمحافظة الحدیدة من أکثر املناطق التي ظهرت فیها ارتفاع معدالت سوء

التغذیة وتفشي األوبئة واألمراض الجلدیة بین ساکني قرى املدیریة، وبالتحدید قریة الغویرق وما جاورها.س

 وبناء علی تلك األسباب فقد سارع الصندوق االجتماعي للتنمیة، ممثًال ببرنامج النقد مقابل العمل، إلی التدخل العاجل في القریة ال

 لیقدم حلوًال إسعافیة آنیة من خالل توفیر سالل غذائیة فحسب، وإنما لیوفر أیضًا دخًال نقدیًا مقابل العمل ویقدم حلوًال متعددة الفوائد

 من خالل تنفیذ مشروع ترمیم وبناء العشش وتزویدها بمتطلبات اإلصحاح البیئي کالحمامات التي تستر هذه األجساد املتعبة وتحمیها

من األمراض الفتاکة وتحفظ أدمیتها أوًال قبل أن توفر ألصحابها فرص عمل تساعدهم علی اکتساب وسائل العیش الکریم.ي

 وقد بلغت التکلفة اإلجمالیة للمشروع حوالي 161 ألف دوالر، وعدد األسر املستفیدة منه 210، وتولد عن املشروع 16,481 فرصة عمل

(منها 3,617 یوم عمل للنساء)، وتم عمل 210 دورات میاه، وترمیم 210 عشش سکنیة، وزراعة ورعایة 2,730 شجرة.ل

حسناء عضو في لجنة املشروع

 تعتبر قصة األرملة حسناء علي سالم غالب مثاًال حیًا علی الوضع املأساوي الذي تعیشه قریة الغویرق، فهذه األرملة ُتعیل 3 أبناء،

 وتعاني األسرة من املجاعة والفقر املدقع وتفشي سوء التغذیة الحاد بینهم نتیجة فقدانهم ملصدر دخلهم األساسي املتمثل في

 الصید بسبب الصراع الدائر، وکذلك عدم قدرتهم للخروج للعمل في املدن نتیجة األوضاع األمنیة السیئة، فما کان من املستفیدة حسناء

 إال أن تقوم بصناعة الحبال من شجرة الدوم وبیعها بأسعار زهیدة ال تستطیع توفیر االحتیاجات األساسیة ألسرتها. وقد عبرت عن حالتها

.(بقولها: ((کنا من أول تعبانین من الجوع، ما نقدر علی أي شيء... کان ابني یشتغل بالصید، لکن من ملا وقعت الحرب انتهی کل شيء

 تعیش املستفیدة حسناء مع أبنائها في عشة متهالکة ال تحمیهم من حر الشمس وال برودة الشتاء، وال توجد بها أبسط مقومات

العیش الکریم کدورات املیاه (إحنا ما معنا شي... ال سکن وال حمامات تسترن، ونقضي حاجتنا خارج).ل

 ولذلك، کانت فرحة حسناء بتدخل برنامج النقد مقابل العمل ال توصف، فقد کانت من أکثر النساء تفاعًال بل سجلت لتکون عضوًا في لجنة

 املشروع تعمل علی تحفیز النساء للمشارکة في العمل وتحل اإلشکالیات التي قد تواجه عملهن في املشروع إلی جانب عملها في

 ترمیم عشتها وبناء حمام لها... وقد استلمت مبلغًا وقدره 125 ألف ریال خالل عملها باملشروع، أنفقته في شراء االحتیاجات األساسیة

ي النساء... إحنا کنا من املنسیین، لنا سنین ما قد جاء عندنا  ألسرتها. وقد عبرت عن ذلك بقولها: ((أشتغل عضوة في املشروع... اوِعّ

 أحد، لکن الحمد هللا جاء برنامج النقد مقابل العمل اشتغلنا وارتفعنا وجاءنا کل خیر... بنینا عشش وحمامات تسترنا وتستر عیالنا ومن

وا لنا فلوس اشترینا بها بر وسکر ودقیق وکل شيء... والحمد هللا ارتفعنا... نحمد هللا ونشکر البرنامج وجزاهم اهللا خیر)).ي بعدنا، واُدّ


