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خطة بتصمیم  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق   قام 
في القائم  الصراع  سیاق  في  للطوارئ   االستجابة 
ة املـُـِلَحّ االحتیاجات  تلبیة  في  یساهم  وبما   البالد، 

لدى املجتمعات املستهدفة. س

ربط من  الصندوق  تمکن  أیضًا،  السیاق  هذا   وفي 
رأس حمایة  أجل  من  بالتنمیة  للطوارئ   استجابته 
من بالرغم  وذلك  التراجع،  من  البشري   املال 
االحتیاجات الضخمة التي نجمت عن الصراع الحالي.س

نفس استخداَم  الصندوُق  یواصُل  اإلطار،  هذا   وفي 
 اآللیات الفعالة التي یطورها باستمرار مثل التحویالت
املنافع ذات  األخرى  والتدخالت  املشروطة   النقدیة 
تستهدف والتي  مدى،  األطول  واألثر   املتعددة 
والشباب واملراهقین  األطفال  وأوضاع  صحة   تحسین 
في رئیسي  کاستثمار  االبتکاریة  مواهبهم   وتنمیة 

راس املال البشري.س

 ولعله من نافل القول اإلشارة إلی أن الصندوق––ومنذ
احتیاجات بتلبیة  یهتم  2007––ظل  عام  في   إنشائه 

التنمیة البشریة في کل أنحاء البالد. س

بها یقوم  التي  الجهود  بعض  النشرة  هذه   وتعرُض 
واملساهمة البشري  املال  رأس  لحمایة   الصندوق 
السنوات خالل  العام  االقتصادي  التعافي   في 

القادمة.س

االفتتاحیة

منجزات الصندوق خالل مرحلة الطوارئ
 (2016 - سبتمبر 2019) 

املشاریع املطورة

الکلفة التقدیریة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (املتوقعین)ي

رة (یوم عمل)س العمالة املؤقتة املقَدّ

2,156

376,160,919

4,336,080 ( نسبة االناث 51%) ي

17,419,099

املشاریع املنَجَزة

الکلفة التعاقدیة (دوالر) ب

عدد املستفیدین املباشرین (الفعلیین)ي

العمالة الفعلیة (یوم عمل)س

2,009

305,543,434

3,703,095 ( نسبة االناث 54%) ي

15,263,356

الصندوق یشارك في فعالیات تنمویة عاملیة 
املرکز عقدها  التي  االجتماعات  في  للتنمیة  االجتماعي  الصندوق   شارك 
 الدولي لسیاسات الغذاء..............، والتي تم فیها عرض ومناقشة نتائج تقییم
 أداء برنامج التحویالت النقدیة في التغذیة بحضور عدد من املنظمات الدولیة
 واملهتمین بهذا املجال ... حیث قّدم الصندوق ملخصًا عن سیاسته في هذا

البرنامج والنتائج الرئیسیة التي خرج بها التقییم. س

الجهات من  الدولي  البنك  في  املتخصصین  من  عدد  الفعالیة  خالل   وتحدث 
هوا إلی أن هذا البرنامج ضمن أندر التدخالت التغذویة  املعنیة في التغذیة، َونَوّ
للمنظمات امللهمة  التجارب  تصبح من  أن  العالم، مؤکدین علی ضرورة   في 

العاملة في هذا املجال في الیمن والعالم.س

 کما شارك الصندوق في منتدى برلین (بأملانیا) الخاص بأزمة املیاه في بلدن
تخللت التي  النقاشات  وتطرقت  الصراع...  من  تعاني  التي  األوسط   الشرق 
 املنتدى إلی أزمة املیاه في البلدان التي ترزح تحت وطأة الصراعات وعوامل
 عدم االستقرار في الشرق األوسط، والسبل الکفیلة بتخفیف معاناة شعوب

هذه البلدان من شح املیاه.ب

األملاني التنمیة  األملانیة/بنك  الحکومة  نظمتها  التي  الفعالیة  في   وُعِرَض 
(KfW) االجتماعي الصندوق  نقاٌش مستفیٌض حول کفاءة  تبعه  وثائقٌيّ   فیلٌم 
 في االستجابة الحتیاج السکان للمیاه باستخدام أنماط عمل مختلفة بحسب

طبیعة مواقع العمل في الریف والحضر.س

 (IFPRI)



الصندوق االجتماعي للتنمیة

التعلیم

صفحة 2

أوًال: الوصول لخدمات التعلیم األساسي غیر النظامي

 تواصل العمل – خالل الربع الثالث 2019 – علی تنفیذ مکونات برنامج

املعرفة القرائیة واملهنیة للتخفیف من الفقر علی النحو التالي:ا

ثالثُا: بناء القدرات ملزودي الخدمات والشرکاء
قبل (تدریب  ومشرفة  ومشرفًا  ومیسرة  میسرًا   39 تدریب   تم 

دلیل علی  املکال  ومدینة  (لحج)  املقاطرة  مدیریة  من   الخدمة) 

الطریقة الصوتیة لتعلم مهارات القراءة والکتابة ومبادئ الحساب.ا

 تم خالل الربع الثالث من عام 2019 تنفیذ عدد من األنشطة، منها

ما یلي:س

لتلبیة م  ُصِمّ التغذیة  في  املشروطة  النقدیة  التحویالت   برنامج 

 االحتیاجات العاجلة لألسر األشد فقرًا املتأثرة بالنزاع املستمر في

العالجیة الخدمات  علی  الطلب  وتحفیز   ،2015 مارس  منذ   الیمن 

التغذویة والخدمات الصحیة لألم والطفل لتحسین الوضع التغذوي .ا

املناطق في  التغذیة  سوء  من  یعانون  الذین  والنساء   لألطفال 

رئیسیة، وهي: أربعة مکونات  البرنامج من  ویتکون   املستهدفة. 

متعددة التغذیة  خدمات  علی  الطلب  وتحفیز  النقدیة،   التحویالت 

 املستویات وتسهیل الوصول إلی مراکز التغذیة العالجیة، وکذلك

الالتي للشابات  والعمالة  التدریب  وتوفیر فرص  الصحي،   التثقیف 

مجتمعیات فات  کمثِقّ للعمل  عامًا،   35  –  18 بین  أعمارهن   تتراوح 

وتقدیم حزمة الخدمات أعاله

النقد من أجل التغذیة

 تم التحاق 1,488 طفًال/طفلة في فصول التعلیم املجتمعي في

 العام الدراسي 2020/2019 في املناطق املستهدفة من البرنامج

 (محافظات الحدیدة وصنعاء ولحج، ومدیریة املکال في حضرموت)

 حیث تم فتح 49 فصًال دراسیًا جدیدًا (للذکور، ولإلناث، ومختلطة).

را ومشرفًا (من کال الجنسین)  کما تعاقَد الصندوُق مع 189 میِسًّ

التعاُقد لهذا املکون، حیث یسري  التعلیمیة  الخدمة   من مزودي 

 حتی نهایة أبریل 2020. وشهد الربع أیضا طباعة النسخة الثانیة من

ومبادئ والکتابة  القراءة  لتعلیم مهارات  الصوتیة  "الطریقة   کتاب 

الدارسین في فصول توزیعها علی  الدارس) وتم  (کتاب   الحساب" 

في القرطاسیة  املواد  بعض  توفیر  مع  املجتمعي   التعلیم 

املناطق األربع املستهدفة املذکورة.س

الصحة والحمایة االجتماعیة

اخبار
الوحدات

ثانیًا: تدریب الشباب العاطلین عن العمل والنساء العامالت

املاشیة ورعایة  تربیة  علی  التدریب  من  املستفیدین  عدُد   بلغ 

عن العاطلین  والشابات  الشبان  فئة  من   80  (أبقار-أغنام-ماعز) 

املدیریات في  اإلناث)  من  منهم   60) العامالت  والنساء   العمل 

 املستهدفة بمحافظة الحدیدة. وقد تنوعت أسالیب التدریب – الذي

– بین الزراعي باملحافظة ملدة شهر تقریبًا  التقني   نفذه املعهد 

التطبیق العملي واملحاضرات النظریة.ش

مؤشرات قطاع التعلیم

املؤشر

الحاصلون علی فرص عمل في الخدمات االجتماعیة ( اإلناث 48%)س

املعلمون واملیسرون الذین تم تدریبهم ( اإلناث 54 %)س

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

املدارس املستفیدة  (مدارس اإلناث 54%)ش

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

2096

-

-

196



صفحة 3الصندوق االجتماعي للتنمیة

ویجري تنفیذ البرنامج علی مرحلتین کالتالي:س

 املرحلة األولی (من عام 2016 وحتی الربع الثالث من عام 2019):

 استهدف البرنامج 21 مدیریة من 6 محافظات، حیث استفادت من

 التحویالت النقدیة وخدمات التغذیة (تراُکمیًا) أکثر من 88 ألفًا من

 الحوامل واألمهات، بینما استفاد 296 ألف امرأة وطفل من خدمات

 التغذیة املختلفة (بما في ذلك اإلحالة، والتحویالت النقدیة، ورفع

 الوعي، واملشورة، والفحص والفرز... إلخ). کما تم تشخیص أکثر من

إلی وُأحیلوا  تغذیة،  سوء  کحاالت  واألطفال  النساء  من   178,305 

 املرافق الصحیة املعنیة لتلقي العالج، باإلضافة إلی توفیر العالج

من  3,700 َوُدِرَّب  أیضًا.  واألطفال  النساء  من  ألفًا   115 من   ألکثر 

 املعلمین املجتمعیین الشباب الذین استلموا أیضًا تحویالت األجور

 لتوفیر خدمات التغذیة. وفي الوقت الذي تم فیه تشغیل 3,770

عدُدها تجاَوَز  عمل  فرص  البرنامج  أنشطة  عن  نجمت  فقد   شابة، 

ملیون یوم عمل.خ

 املرحلة الثانیة (من الربع األخیر 2019، ومستمرة حتی اآلن): ویتم

في بالبرنامج  لاللتحاق  املؤهالت  املستفیدات  حصر   فیها 

10 علی  موَزّعة   14 وعددها  الجدیدة،  املستهَدفة   املدیریات 

محافظات.ع

البنیة التحتیة

الدعم النفسي وتعزیز االستجابة

إنجاز 22  في إطار املنحة األوروبیة لتعزیز الصمود املجتمعي تم 

22 مرفقًا صحیًا. إعادة تأهیل وتأثیث وتجهیز   مشروعًا یهدف إلی 

 کما تم االنتهاء من مکون األعمال املدنیة لـ 23 مرفقًا وتسلیمها

إلی مکاتب الصحة في املدیریات.ي

 وفرت هذه املشاریع 31936 یوم عمل لـ 464 عامًال منهم 70 من

 الشباب و20 من النازحین. و بلغ عدد املستفیدین من املشاریع

 املنجزة 40,841 فردًا، منهم 10,010 رجال، 10,371 امرأة، 10,250 أوالد،

10,210 بنات.غ

أوًال: تدریب الکوادر التعلیمیة

تم استکمال تدریب الکوادر التعلیمیة علی دلیل الدعم النفسي 

رفع  إلی  یهدف  والذي  التربیة،  وزارة  قبل  من  املعتمد  التربوي 

قدرات املعلمین واألخصائیین االجتماعیین في مجال تقدیم الدعم 

النفسي للطالب الذین یعانون من أثر الصدمات النفسیة املرتبطة 

الخمس  املحافظات  من  املتدربین  إجمالي  بلغ  حیث  باألزمات، 

 3918 حوالي  وأبین)  وشبوة  وتعز  وحجة  (الحدیدة  املستهدفة 

متدربًا، منهم 1,274 من اإلناث.

ثانیًا: األنشطة املدرسیة

الترفیهیة  بالحقائب  املدارس  تزوید  تم  املکون  هذا  إطار  في 

املعتمدة من قبل وزارة التربیة والتعلیم، والتي توفر لألخصائیین 

االجتماعیین ومربیي الصفوف القادرین علی تنفیذ أنشطة 

وحل  االجتماعي  النفسي  الدعم  توفیر  إلی  وتهدف  ترفیهیة 

حقیبة   170 وردت  حیث  املدرسیة،  البیئة  إطار  في  النزاعات 

ترفیهیة إلی 140 مدرسة في مدیریات مبین واملحابشة ونجرة.

ثالثًا: تدریب الشباب 

وتدریبهم، حیث  فرزهم  بعد  املجتمعیین  الشباب  التعاقد مع  تم 

بلغ إجمالي عدد الشباب الذکور 342 وعدد اإلناث 531 في کل من 

مدیریات زنجبار وخنفر وجیشان (بمحافظة أبین)، وعسیالن ونصاب 

وبیحان (شبوة)، والقاهرة وشرعب السالم واملسراخ (تعز).

وقد ُأسُتکِمَل تنفیُذ األنشطة الترفیهیة والجلسات املجتمعیة عبر 

هؤالء الشباب املجتمعیین بشکل دوري وکأدنی حد جلستین في 

کل أسبوع، کنوع من أنواع االستجابة املجتمعیة إلخراج األفراد من 

عن  الناجمة  واملتوسطة  البسیطة  النفسیة  االضطرابات  تأثیر   

واألنشطة  الحر  والرسم  لأللعاب  صدیقة  مساحات  وخلق  الحرب 

األخرى املتعددة. وبشکل أساسي یتم استهداف فئتي األطفال 

والنساء کأضعف فئتین في املجتمعات املستهدفة.

وقد تم خلق أیام عمل مدفوعة األجر لهؤالء الشباب املجتمعیین 

بما یقدر بـ 31,428 یوم عمل بموازنة تصل إلی قرابة 262 ألف دوالر.

املجتمعیة  الجلسات  من  املستفیدین  عدد  إجمالي  وبلغ 

 42,899 76,713، منهم  الشباب  الترفیهیة املنفذة عبر  واألنشطة 

طفًال و15,604 من الکبار و18,210 من الشباب.

تم تطویر 8 مشاریع بکلفة تقدیریة بلغت حوالي 480 ألف دوالر، 

تهدف هذه املشاریع إلی بناء القدرات في مجاالت مختلفة.

األطباء  ومساعدي  واملمرضین  األطباء  من   1,154 تدریب  تم  فقد 

حجة،  تعز،  (مأرب،  األولیة  الصحیة  الرعایة  مراکز  في  العاملین 

االکتشاف  دلیل  وفق  لإلعاقة  املبکر  االکتشاف  علی  الحدیدة 

برامج  ضمن  إدراجه  وتم  مختصین  عبر  القطاع  أعده  الذي  املبکر 

الرعایة الصحیة األولیة الوطنیة کما یتضمن إعداد مجموعة جدیدة 

األم  لصحة  التکاملیة  الرعایة  مجال  في  العاملین  املدربین  من 

والولید (IMCI ) في هذا املجال (15 مدربًا). 

کما دَرَّب الصندوُق 120 من الکوادر القضائیة (قضاة، وکالء نیابة، 

الجزائیة لألطفال األحداث (عدة  العدالة  اجتماعیین) في  أخصائیین 

التعامل مع األطفال  محافظات) وذلك لتعزیز توجهات جدیدة في 

ممن هم في سن األحداث.

الشاملة  التربیة  مدارس  وإداریي  معلمي  من   238 کذلك  وُدِرَّب 

اإلشارة وطریقة  ولغة  اإلعاقة  وتعلیم ذوي  التعلم  حول صعوبات 

"برایل" للقراءة.

قطاع الفئات ذوي االحتیاجات الخاصة
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املیاه واإلصحاح البیئي والنظافة

صفحة 4الصندوق االجتماعي للتنمیة

املبکرة  الطفولة  تنمیة  مفاهیم  إدراج  علی  الصندوق  وعمل 

التغذیة  في  التدریبیة  الصندوق  برامج  ضمن  الطفل  وحمایة 

ویهدف إلی إدماج هذه املفاهیم في البرامج التدریبیة للمثقفات 

املجتمعیات ویستهدف إعداد حقائب تدریبیة في املجالین وإعداد 

50 من استشاریي الصندوق العاملین مع ذوي االحتیاجات الخاصة 

کمدربین في 8 محافظات.

َوَصَل عدُد املشاریع املنجزة خالل الربع الثالث من عام 2019 إلی 

 21 منها  دوالر،  مالیین   3 بـ  تقدر  إجمالیة  بتکلفة  مشروعًا،   31

و10  دوالر  ملیون   1.9 تقارب  بتکلفة  املیاه  قطاع  في  مشروعًا 

 1.1 بـ  تقدر  بتکلفة  والنظافة  البیئي  االصحاح  مشاریع في قطاع 

واإلصحاح  املیاه  قطاَعي  في  األنشطة  اشتملت  دوالر.   ملیون 

البیئي والنظافة خالل الربع علی ما یلي: 

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

کل قطاع فرعي:
i. حصاد میاه األمطار من أسطح املنازل (سقایات): تم خالل هذا 

إجمالیة  بسعة  خاصة  سقایة   890 إلنشاء  مشاریع   8 إنجاز  الربع 

مقدارها 25,236 مترًا مکعبًا، ونتج عن هذه املشاریع 67,298 یوم 

عمل ووفرت خدمة املیاه لـ 6,533 شخصًا.

تم إنجاز ما یلي:س

12 مشروعًا ممولة من منحة البنك الدولي اإلضافیة والطارئة 

عبر مکتب األمم املتحدة بتکلفة بلغت 899,859 دوالرًا. 

خمسة مشاریع ممولة من الحکومة األملانیة لبرنامج املیاه 

واإلصحاح البیئي والنظافة بتکلفة بلغت 544,571 دوالرًا.

للحمایة  البریطانیة  الحکومة  منحة  من  مموالن  مشروعان 

االجتماعیة بتکلفة بلغت 189,209 دوالرات. 

املیاه  ملشاریع  الهولندیة  املنحة  من  مموالن  مشروعان 

والصرف الصحي للمجتمعات املصابة بالکولیرا بتکلفة258,199  

دوالرًا.

قطاع املیاه

الصندوق مشروعین  أنجز  ii. مشاریع میاه مصادرها میاه جوفیة: 

في محافظة الحدیدة احتوت علی شبکات میاه بطول إجمالي 14.4 

کم و524 توصیلة منزلیة وذلك لخدمة 2,944 شخصًا، ونتج عنهما 

6,988 یوم عمل. 

iii. میاه کثیفة عمالة: تم إنجاز 6 مشاریع تحت قطاع حصاد میاه 

 627 وبناء  انجاز  تم  حیث  (سقایات)  املنازل  أسطح  من  األمطار 

تنفیذ  وکذا  مکعبًا،  مترًا   11,572 إجمالیة  بسعة  خاصة  سقایة 

مشروع خزانات لحصاد میاه األمطار للمرافق الصحیة التي تقدم 

خدمات املعالجة لحاالت االسهاالت في مدیریة کشر، حیث تم بناء 

صحیة،  وحدات  و10  صحیة  مراکز   3 في  املیاه  لحصاد  خزانات 

ومشروع إلعادة تأهیل 3 حواجز مائیة صغیرة لقریة هباء - جردان – 

 - ضدة  ملنطقة  خزان   وبناء  کرفانات  لتأهیل  ومشروع   , شبوة 

الطلح – شبوة، ومشروع خزان توزیعي لقریة السفال - الصعید - 

وبتکلفة  شخصًا،  لـ  6,447   الخدمة  تقدم  املشاریع  وهذه  شبوة. 

إجمالیة 732,691 دوالرًا، ونتج عنها 53,817 یوم عمل. 

مؤشرات قطاع الصحة

املؤشر

عدد املنشآت التي تم إعادة تأهیلها وتجهیزها

عدد االشخاص الذین استفادوا من الوصول إلی الخدمات الصحیة

عدد املتدربین في تحدید اإلجهاد الشدید والصدمات واالحتیاجات
النفسیة االجتماعیة س

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

17

397,007

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

-

-

22,695النساء الحوامل واألمهات الالتي استفدن من خدمات التغذیة

722مثقفات املجتمع (اإلناث 100%)ب

21,052عدد األطفال الذین استفادوا من خدمات التغذیة

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

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

165,717

678,962

-
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قطاع اإلصحاح البیئي والنظافة

التواصل مع الشرکاء

ii. أنشطة بیئیة کثیفة العمالة: أنجز الصندوق 10 مشاریع في هذ 

الصحي املوقعي  الصرف  تندرج تحت قطاع  ثمانیة منها  القطاع، 

 39 تحسین  إلی  باإلضافة  جدیدًا،  حمامًا   1,197 بناء  علی  احتوت 

حمامًا قائمًا... ومشروع لتحسین الوضع البیئي والصحي للممرات 

الخلفیة لعدد من أحیاء مدیریة املعال (عدن) احتوى علی خطوط 

و420  تفتیش،  غرفة  و300  متر،   1300 إجمالي  بطول  للمجاري 

لثمان  املدرسیة  البیئة  لتحسین  ومشروع    منزلیة،  توصیله 

مدارس في مدیریة میفعة عنس (ذمار). وبلغت تکلفة جمیع هذه 

واشتغل  یوم عمل،   50,724 عنها  ونتج  دوالرًا،   1,116,911 املشاریع 

فیها 2,946 عامًال، ووصل عدد املستفیدین املباشرین إلی 17,577 

شخصًا.

تم في هذا الربع إنجاز 11 مشروعًا بتکلفة قاربت 1.2 ملیون دوالر، 

استفاد منها 17,937 شخصًا، ونتج عنها 55,694 یوم عمل... وذلك 

علی النحو التالي:

ُیعتَبُر التنسیُق مع کتلة الواش مهمًا جدًا للصندوق لتجنب التکرار، 

وتوجیهها  التمویالت  لتخصیص  املعلومة  توفیر  إلی  إضافة 

في  فاعل  مشارك  فالصندوق  لذا،  احتیاجًا.  األکثر  للمناطق 

اجتماعات کتلة الواش واملجموعات الفنیة املنبثقة منها. وقد

تم خالل الربع الثالث 2019 الترکیز علی مواصلة العمل بمشروع 

دعم صغار املزارعین لزیادة إنتاجیتهم، وتعزیز استخدام املمارسات 

الزراعیة التي من شأنها زیادة اإلنتاجیة وتعزیز التغذیة.

وتراکمیًا (2016 – سبتمبر 2019)، استطاع الصندوق دعم أکثر من 

12 ألف أسرة من خالل إعادة تأهیل األراضي الزراعیة وتوفیر املیاه 

من  هکتارًا   31 تأهیل  وإعادة  للزراعة،  التحتیة  للبنیة  الالزمة 

املدرجات الزراعیة، وکذلك إعادة تأهیل 109 آبار ضحلة، وبناء وإعادة 

 700 تدریب  759 هکتارًا، فضًال عن  بـ  ر  ُتقَدّ إجمالیة  تأهیل مساحة 

ال وتنمیة مهاراتهم ودعمهم باملعدات الالزمة. َنَحّ

علی  رکزت  اجتماعات  بثالثة  الربع  هذا  خالل  الصندوق  شارك   

مناقشة املخصصات الجدیدة للطوارئ ومؤشرات االستهداف. کما 

البرنامج   (UNOCHA) اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  مکتب  عرض 

في  أخذه  وأهمیة   (IFRR) املجاعة  مخاطر  من  للحد  املتکامل 

االحتیاجات  تلبیة  إلی  تهدف  تمویل  مقترحات  إعداد  عند  االعتبار 

آخر  استعراض  تم  ذلك،  إلی  إضافة  الیمن.  في  اإلنسانیة 

وکذلك  لها  واالستجابة  الکولیرا  إصابات  إلحصاءات  املستجدات 

کما  االستجابة.  في  لها  األولویة  إعطاء  یجب  التي  املدیریات 

استعرضت مجموعات العمل – وهي املجموعة الفنیة ومجموعة 

آخر   – الصحي  الصرف  ومجموعة   (Cash4WASH) للواش  النقد 

مستجدات األنشطة التي قامت بها. 

والصندوق عضو فاعل في مجموعة الصرف الصحي، ومشارك في 

جمیع األنشطة التي تقوم بها املجموعة. وتقوم املجموعة حالیًا 

بعرض  الصندوق  سیقوم  حیث  الخبرات،  لتبادل  لورشة  باإلعداد 

خبراته في مجال الصرف الصحي في الریف والحضر. 

املخطط  املشاریع  بقائمة  الواش  کتلة  منسق  موافاة  تم  وقد 

قام  وبدوره،  متوفر...  وتمویلها  الصندوق  قبل  من  تنفیذها 

املنسق بإرسال القائمة إلی جمیع املنظمات املحلیة والدولیة.

وفیما یلي تفاصیل ما أنجز خالل هذا الربع في کل قطاع فرعي:

i. الصرف الصحي املوقعي: تم خالل الربع إنجاز مشروع واحد من 

والنظافة،  البیئي  واإلصحاح  املیاه  لبرنامج  األملانیة  املنحة 

اشتمل علی بناء 48 حمامًا جدیدًا وتحسین 17 حمامًا قائمًا، استفاد 

منها 360 شخصًا ونتج عنها 4,970 یوم عمل.

1. عشرة مشاریع ممولة من منحة البنك الدولي (عن طریق 

دوالرًا،   1,116,911 بتکلفة  اإلنمائي)  املتحدة  األمم  برنامج 

واستفاد منها 17,577  شخصًا، ونتج عنها 50,724 یوم عمل.

لبرنامج املیاه  2. مشروع واحد ممول من املنحة األملانیة 

والصرف الصحي بتکلفة تتجاوز 40 ألف دوالر، استفاد منه 360 

شخصًا، ونتج عنه 4,970 یوم عمل.                                                                                                                                   

صفحة 5الصندوق االجتماعي للتنمیة

مؤشرات قطاع اإلصحاح البیئي

الزراعة

املؤشر

عدد املستفیدین من الحصول علی صرف صحي مناسب

عدد الحمامات التي تم إنشائها

 عدد األشخاص املستفیدین من أنشطة التوعیة حول مرض الکولیرا

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

26,702

5,445

37,779

مؤشرات قطاع الزراعة
املؤشر

عدد األسر املستفیدة من النقد

عدد األسر املستفیدة من النقد( املجتمع املضیف)ي

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

10,097

1,811حمایة وري واستصالح أراضي زراعیة (هکتار)ي

37,239السعة التخزینیة للمیاه املحسنة (متر مکعب)ي

36,832عدد املستفیدین من الخدمة في مجتمع املشروع

4مساحة األراضي الزراعیة للمدرجات التي تم انشائها (هکتار)ي

16,960عدد السقایات الخاصة

18,648عدد العاملین

417,266عدد أیام العمل

74,984عدد أیام العمل (لإلناث)س

6,599

1,435عدد األسر املستفیدة من النقد( النازحة)ي

3,812عدد العامالت
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صفحة 6الصندوق االجتماعي للتنمیة

برنامج التمکین

برنامج روافد

والتفاعل بشکل أکثر فاعلیة مع شباب البلد في املحیط الخارجي 

للصندوق. وتم أیضًا البدُء في تطبیق استراتیجیة الشباب الجدیدة 

ة من ِقَبل وحدة التدریب والدعم املؤسسي فیما یتعلق  اُملَعَدّ

بالصندوق،  الخاصة  والسیاسات  واالستراتیجیات  الخطط  بتحسین 

بما یسهم في تحقیق تطلعات وطموحات الشباب.

الجدد في تنفیذ 20 مبادرة  البرنامج  کما شارك 404 من خریجي 

خدمة  منها  مجاالت،  عدة  في  محافظة   11 في  شبابیة  ذاتیة 

املتأثرة  املناطق  في  ومساعدتهم  اإلغاثة  وبرامج  النازحین 

مبادرات  تنفیذ  الی  إضافة  إیوائهم...  وتسهیل  والصراع  بالحرب 

تنمویة منها العمل علی خدمة ُدور املسنین، ومساعدة الفقراء، 

تدریبات  وعمل  والکلی،  السرطان  مرضی  لبعض  العون  وتقدیم 

وحمالت توعیة وحمالت نظافة، وغرس األشجار في شوارع املدن، 

وتصلیح أثاث عدد من املدارس، والتدریس في فصول محو األمیة، 

وتغطیة بعض املوضوعات الدراسیة في عدد من املدارس التي 

في  واملشارکة  املاء،  ِبَرك  وإصالح  املعلمین،  نقص  من  تعاني 

إصالح الطرق الریفیة...

املشارکة املجتمعیة 

التدریب والدعم املؤسسي

قاَم الصندوُق – خالل الربع الثالث 2019 – بتنفیذ عدد من األنشطة 

في املشاریع والبرامج املختلفة الخاصة بقطاعـَـْي التدریب والدعم 

املؤسسي وبرنامج التدخل املتکامل. 

تنوعت أنشطة برنامج التمکین خالل الربع من خالل استمرار عمل 

لة في املدیریات التي ینشط فیها  مجالس تعاون القرى اُملَشَکّ

نشطت  حیث  للتنمیة،  االجتماعي  الصندوق  بمساندة  البرنامج 

واملتنامي  الکبیر  التدخل  ظل  في  فعال  بشکل  املجالس  هذه 

لبرنامج التمکین.

وتمثلت هذه األنشطة في تشکیل 272 مجلس تعاون قریة وإعداد 

خطط تنمویة لهذه املجالس، وکذا املبادرات الذاتیة التي قامت 

للتوعیة  کامل  بشکل  تبنیها  خالل  من  التعاون  مجالس  بها 

هذه  نماذج  وأبرز  تنفیذها.  ثم  ومن  الذاتیة  للمبادرات  والتخطیط 

املبادرات عمل خزانات میاه، ترمیم فصول دراسیة، وجمع تبرعات 

للمدرسین من األهالي لکي یستمروا في تقدیم خدمة التعلیم 

بالریف  طرق  وإصالح  الحکومي،  الراتب  صرف  توقف  أثناء 

بلغ عدد املبادرات  (راجلة/سیارات) ومشاریع صرف صحي...). وقد 

الذاتیة 562 بإجمالي تکلفة یتجاوُز 28.5 ملیون ریال. کما تضمنت 

أنشطة برنامج التمکین تنفیذ 316 مبادرة مدعومة من الصندوق 

االجتماعي.    

منهجیة  وفق  تحقق  ودراسة  مجتمعیة  دراسة   65 تنفیذ  تم 

عدُدهم  یقارُب  ملستفیدین   (PRA) باملشارکة  السریع  التقییم 

96,670 شخصًا (منهم 13,925 من النساء) وذلك ألغلب القطاعات 

في الصندوق، مثل املیاه (السقایات الخاصة، واملساقط املائیة، 

وتأهیل قنوات الري، وتوسعة الکرفانات) والصرف الصحي والوضع 

البیئي وتأهیل وحمایة التربة واستصالح األراضي الزراعیة، حیث تم 

إشراف  تحت  القطاعات  لبعض  اللجان  وتشکیل  الدراسات  تنفیذ 

ومتابعة ضباط التدریب في فروع الصندوق في املحافظات. کما 

تم تشکیل 62 لجنة مجتمعیة وطوعیة، بلغ إجمالي عدد أعضائها 

371 (منهم 112 من اإلناث).

املشارکة املجتمعیة 
منهجیة  وفق  تحقق  ودراسة  مجتمعیة  دراسة   65 تنفیذ  تم 

عدُدهم  یقارُب  ملستفیدین   (PRA) باملشارکة  السریع  التقییم 

96,670 شخصًا (منهم 13,925 من النساء) وذلك ألغلب القطاعات 

في الصندوق، مثل املیاه (السقایات الخاصة، واملساقط املائیة، 

وتأهیل قنوات الري، وتوسعة الکرفانات) والصرف الصحي والوضع 

البیئي وتأهیل وحمایة التربة واستصالح األراضي الزراعیة، حیث تم 

إشراف  تحت  القطاعات  لبعض  اللجان  وتشکیل  الدراسات  تنفیذ 

ومتابعة ضباط التدریب في فروع الصندوق في املحافظات. کما 

تم تشکیل 62 لجنة مجتمعیة وطوعیة، بلغ إجمالي عدد أعضائها 

371 (منهم 112 من اإلناث). 

هذا باإلضافة إلی تنفیذ 7 دورات تدریبیة میدانیة موجهة، شارك 

بالجائزة  بالفوز  یتمثل  وفریدًا  متمیزًا  نجاحًا  "روافد"  برنامُج  ق  حَقَّ

البرونزیة في املنافسة الخاصة بریادة األعمال للشباب لعام 2019 

 The Youth Citizen) الیونسکو  منظمة  إطار  في 

.(Entrepreneurship Competition

الشباب  من   404 تدریب  الربع  خالل  البرنامج  أنشطة  وشملت 

وأبین  والضالع  ولحج  عدن  محافظات  من  اإلناث)  من   173 (منهم 

والبیضاء وحجة وتعز، وذلك في املفاهیم واملبادئ األساسیة في 

السریع  البحث  ومنهجیة  الحاسوب  استخدام  وأساسیات  التنمیة 

باملشارکة وتشکیل اللجان املجتمعیة... کما تم تصمیم وتطویر 

املواقع  جمیع  في  ُنِشر  والذي  الشباب،  وتطلعات  آراء  استطالع 

مواقع  علی  وبرامجه  بالصندوق  الخاصة  والصفحات  اإللکترونیة 

من  عدد  بلغ  حیث  وغیره)،  تویتر،  (فیسبوك،  االجتماعي  التواصل 

قاموا بتعبئته أکثر من 4 آالف شخص (28% إناث)، کما تم تطویر 

عمل  في  والبدء  االستطالع،  بنتائج  خاصة  بورد"  "داش  شاشة 

التقریر الخاص به.

االجتماعي  التواصل  للبرنامج علی مواقع  َوَتواَصَل تطویر صفحات 

(فیسبوك، تویتر، إیمیل رسمي) کنوافذ متنوعة لالتصال والتواصل 



برنامج التدخل املتکامل

مشروع تحسین الوضع البیئي في محیط ساحة 
الشهداء بزنجبار (محافظة أبین)

مشروع رصف وحمایة بعض الشوارع الداخلیة في 
مدینة بروم (حضرموت)

مشروع استکمال أعمال املرحلة الثانیة لترمیم 
مدرسة الفوز للبنات (زبید، الحدیدة)

فیها 195 شخصًا (منهم 58 من اإلناث) من موظفي وضباط وکوادر 

الصندوق واالستشاریین علی مستوى فروع املکال وعدن وذمار، 

وذلك في مجال تعزیز مبادئ اُملساَءلة االجتماعیة وآلیة الشکاوى 

ومنهجیة البحث السریع باملشارکة.

الزهراء  مدرسة  تشیید  استکمال  البرنامج  أنشطة  تضمنت 

األساسیة الثانویة للبنات (قریة القاسم، عزلة وادعة، مدیریة بني 

األعمال  في  اإلنجاز  نسبة  وصلت  حیث  عمران)،  محافظة  صریم، 

مع  دراسیة  فصول   9 بناء  من  االنتهاء  وتم   %100 إلی  املدنیة 

ملحقاتها.

وتمت املشارکة مع ضابط التدخل املتکامل في فرع صنعاء في 

املناطق  في  الفقر  جیوب  بمشروع  الخاص  التنسیقي  االجتماع 

املنظمات  عدد من  بحضور  (صنعاء)  العاصمة  أمانة  الحضریة في 

والجهات الداعمة بهدف دعوتهم للمشارکة في تنفیذ املشاریع 

الفقر في املناطق  لدراسة جیوب  التي ظهرت کنتائج  التنمویة 

الحضریة، والتي نفذها البرنامج في الفرع.

استمَرّ الصندوُق االجتماعي في تنفیذ أنشطة ومشاریع مختلفة 

خالل الربع الثالث من عام 2019، وقد استکمل وأنجز تنفیذ عدد من 

تقع مدینة بروم (بروم میفع، حضرموت) علی ضفاف الوادي، وتتأثر املشاریع.

الداخلیة،  شوارعها  في  أضرارًا  تسبب  التي  املوسمیة  باألمطار 

میاه  مجاري  توجد  حیث  املجرى،  علی  الواقعة  البیوت  وخصوصًا 

من  أکوامًا  بذلك  مخلفًة  للمدینة  الداخلیة  الشوارع  في  تصب 

بأساسات  الضرر  ُتلحق  األمطار  میاه  أن  کما  والقمامات.  األتربة 

املباني. وبعد النزول املیداني إلی املنطقة املستهدفة، کانت 

والسلطة  األهالي  مع  علیها  االتفاق  تم  التي  التدخالت  أهم 

الداخلیة  الشوارع  في  والرصف  الحمایة  بأعمال  القیام  املحلیة 

للمدینة، وبناء جدران حجریة لحمایة البیوت السکنیة الواقعة علی 

املربوع  بالحجر  للمدینة  الداخلیة  الشوارع  ورصف  السیول،  مجرى 

بین  الواقعة  األزقة  ورصف  اإلسمنتیة،  املونة  مع  املنتظم 

البیوت... فضًال عن بناء حواجز صغیرة في مجاري املیاه للحد من 

سرعة تدفق املیاه إلی الشوارع الداخلیة، والحفاظ علی مناسیب 

الرصف للشوارع عند العمل بحیث ال تتجمع میاه األمطار في وسط 

في  الکولیرا  بوباء  توعیة  عمل  تم  کما  األزقة.  وفي  الشوارع 

وعدد   ،35 املشروع  في  املاهرة  العمالة  عدد  وبلغ  املنطقة. 

العمالة غیر املاهرة 114.

وقد تم االنتهاُء من أعمال مشروع حصر وتقییم األضرار في مدن 

من  األخیرة  املراحل  تنفیذ  ویجري  وعدن،  وزبید  شبام/حضرموت 

بالحوطة  الحجر  لقصر  املجاورة  الساحة  وتحسین  رصف  مشروع 

حي  في  البیئي  الوضع  تحسین  مشروع  وکذا  لحج)،  (محافظة 

البادري (عدن).

کانت ساحة الشهداء بزنجبار تعتبر متنفسًا ملواطني مدینة زنجبار 

وزوارها. ولکن بسبب اإلهمال صارت عبارة عن أطالل لحدیقة تکثر 

الطرقات  مکونات  من  الکثیر  وتدمرت  الضارة  األشجار  فیها 

الهوام  لتکاثر  خصبة  بیئة  یشکل  املوقع  وصار  فیها،  واملمرات 

من  والتخلص  التصفیة  بعملیة  التدخل  فتم  الضارة،  والحشرات 

واملمرات  الطرقات  من  املتضررة  األجزاء  وترمیم  الضارة  األشجار 

الداخلیة. وقد تم االنتهاء من تنفیذ جمیع األنشطة في املشروع.

 تعاني طالبات مدرسة الفوز للبنات من تنقلهن من مدرسة إلی 

الصندوق  یقوم  التي  املدرسة  ترمیم  أعمال  بسب  أخرى 

االجتماعي بتنفیذها... ویضطررن أحیانًا إلی الدوام في فترة ما بعد 

الظهر نظرًا لعدم اکتمال أعمال الترمیم بسبب الحرب الدائرة في 

الترمیم  التمویل وأعمال  التدخل. وکان  الصندوق  البالد. ولذا، قرر 

قد توقفت منذ عام 2015 بالرغم من أن نسبة اإلنجاز في املشروع 

کانت قد بلغت 80%، حیث لم تتبَقّ سوى أعمال املنجور الخشبي 

(األبواب والشبابیك) في املشروع وأعمال التشطیبات، وغیرها... 

عام  مطلع  بدأ  قد  کان  املشروع  في  الترمیم  أن  العلم  مع 

والتجهیز  الترمیم  أعمال  باستکمال  التدخل  تم  2009،حیث 

للمدرسة، وقد تم تسلیم املوقع والبدء في التنفیذ. 

التراث الثقافي 

صفحة 7الصندوق االجتماعي للتنمیة

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 (اإلناث 52%)س

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

1,200

1,898

349
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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 

استفادة هذه املجتمعات بطریقة مزدوجة من حیث توفیر الدخل 

الفقیرة ضد  األسر  لحمایة  البرنامج  العمل في مشاریع  أجور  من 

من  التي  املجتمعیة  األصول  وتوفیر  املتصاعدة،  األوضاع  تفاقم 

املجتمعات  وصول  وتحسین  مستقبلیة  منافع  تولد  أن  شأنها 

طریق  عن  األساسیة  الخدمات  توفر  مراکز  إلی  الفقیرة  الریفیة 

ومکون  جزء  البرنامج  یکون  وبذلك  الطریق،  ووضع  حالة  تحسین 

التخفیف  في  ویساهم  االجتماعي  األمان  شبکة  أساسي ضمن 

الغذائي  واألمن  املعیشة  وتحسین  لألزمة  السلبیة  اآلثار  من 

للفقراء واملتضررین في املناطق املستهدفة.

في  التوسع  تم  فقد  حالیًا،  بالدنا  تعیشها  التي  لألوضاع  ونظرًا 

املتأثرة  واملناطق  النازحین  تجمعات  لتشمل  االستهداف  نطاق 

بالصراع بصورة مباشرة.

یندرُج في إطار هذا البرنامج أنشطة ومشاریع قطاع النقد مقابل 

العمل وقطاع الطرق.

الرابع من عام 2017 علی 95 مشروعًا  الربع  ت املوافقة خالل  تَمّ

منها  یستفیَد  أْن  ُیتوقع  دوالر،  ملیون   14,3 تقارُب  تقدیریة  بکلفة 

استفادة مباشرة أکثر من 114 ألف شخص (51% من اإلناث)، وتتوَلّد 

عنها ُفَرص عمل مؤقتة تبلغ حوالي 987 ألف یوم عمل. وبذلك، 

 30  –  1997) القطاع  ملشاریع  التراُکمي  اإلجمالي  العدُد  یصُل 

دیسمبر 2017) إلی 1,068 مشروعًا بکلفة تقدیریة تبلغ 203 مالیین 

دوالر تقریبًا، ُیتوقع أْن یستفید منها استفادة مباشرة حوالي 1.5 

ملیون شخص (49% إناث)، وتتولد عنها أکثر من 16.6 ملیون یوم 

عمل. من هذه املشاریع، تَمّ إنجاُز 814 مشروعًا بکلفة تعاقدیة 148 

ملیون دوالر.

وقد بلَغ العدُد اإلجمالُيّ التراُکمي لألسر املستفیدة من مشاریع 

البرنامج حتی نهایة الربع الرابع أکثر من 364 ألف أسرة.

ت املوافقة خالل الربع الرابع من عام 2017م علی 20 مشروعًا  تَمّ

بکلفة تقدیریة تقارُب 3.6 ملیون دوالر، ُیتوقع أْن تتوَلّد عنها ُفَرص 

ر بحوالي 147 ألف یوم عمل. وبذلك، یصُل العدُد  عمل مؤقتة تـُقـََدّ

بکلفة  مشروعًا   870 إلی  القطاع  ملشاریع  التراُکمي  اإلجمالي 

من  یستفید  أْن  ُیتوقع  تقریبًا،  دوالر  ملیون   186.2 تبلغ  تقدیریة 

اإلناث)،  من  تقریبًا  (نصفهم  شخص  ملیون   4.5 من  أکثر  الخدمة 

وتتولد عنها أکثر من 8.6 ملیون یوم عمل. من هذه املشاریع، تَمّ 

إنجاُز 789 مشروعًا بکلفة تعاقدیة تقارب 170 ملیون دوالر.

العمل املؤقتة  لفرص  الرابعة  التراکمي خالل املرحلة  العدد  بلغ 

ملشاریع  عمل  یوم  ألف   893 التنفیذ  وتحت  املنجزة  للمشاریع 

رصف الشوارع.

برنامج األشغال کثیفة العمالة

صفحة 8الصندوق االجتماعي للتنمیة

قطاع الطرق

مؤشرات قطاع النقد مقابل العمل

املؤشر

إجمالي عدد املستفیدین املباشرین من األجر (العمال)ي

عدد اإلناث

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

144,985

84,633

4,554,565عدد أیام العمل التي تولدت

89,197األسر املستفیدة من أنشطة النقد مقابل العمل

41,049

عدد النازحین / العائدین

عدد الشباب

29,018

رصف الشوارع

في  املحلي  املجتمع  مع  متعددة  اجتماعات  البرنامج  عقد 

املدیریات املستهدفة وقد حضر هذه االجتماعات 132 عضو بهدف 

تسهیل  حول  مهم  املسبق  والتنسیق  البرنامج  معاییر  شرح 

تنفیذ املشاریع القائمة في املناطق املستهدفة.

یعد التدریب ذا أهمیة وأثر إیجابي علی حیاة الفرد لالستمرار في 

في  یساهم  بدوره  والذي  املهنة  واکتساب  والتطور  التعلم 

تحسین الوضع االقتصادي واملعیشي لألسرة والحصول علی 

التنسیق مع املجتمع املحلي

التدریب

عقد البرنامج خالل هذا الربع عدد من الورش التعریفیة في أغلب 

فروع الصندوق لتوضیح مفاهیم ومعاییر وآلیة عمل البرنامج وقد 

حضر هذه الورش 78 مشارك و41 مشارکة من مختلف املحافظات.

تدریبیة  دورات  الصندوق  فروع  جمیع  في  البرنامج  نفذ  کما 

لالستشاریین املجتمعیین والفنیین واملحاسبیین حول الدراسات 

 114 التدریب  حضر  وقد  یخصه،  فیما  کًال  التنفیذ  وآلیات  األولیة 

استشاري و40 استشاریات.

(بقطاعیه  العمالة  کثیفة  األشغال  برنامج  وفعالیات  أنشطة  أهم 

النقد مقابل العمل والطرق)

1,265,757 عدد أفراد األسر املستفیدة من الخدمة

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

91

-قنوات الري اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر)ي

طول الطرق التي تم تحسینها (کم)س

أنظمة املیاه اٌملنشأة/ اٌملعاد تأهیلها (متر مکعب)ي

144

432,721املساحات املرصوفة (متر مربع)س

12,223عدد املراحیض التي تم بناؤها او ٌاعید تأهیلها

عدد منازل النازحین وأماکن إیوائهم التي تم حمایتها وتحسینها
3,293وإعادة تأهیلها

2,785عدد الحدائق املنزلیة

-



تقع مدینة بروم (بروم میفع، حضرموت) علی ضفاف الوادي، وتتأثر 

الداخلیة،  شوارعها  في  أضرارًا  تسبب  التي  املوسمیة  باألمطار 

میاه  مجاري  توجد  حیث  املجرى،  علی  الواقعة  البیوت  وخصوصًا 

من  أکوامًا  بذلك  مخلفًة  للمدینة  الداخلیة  الشوارع  في  تصب 

بأساسات  الضرر  ُتلحق  األمطار  میاه  أن  کما  والقمامات.  األتربة 

املباني. وبعد النزول املیداني إلی املنطقة املستهدفة، کانت 

والسلطة  األهالي  مع  علیها  االتفاق  تم  التي  التدخالت  أهم 

الداخلیة  الشوارع  في  والرصف  الحمایة  بأعمال  القیام  املحلیة 

للمدینة، وبناء جدران حجریة لحمایة البیوت السکنیة الواقعة علی 

املربوع  بالحجر  للمدینة  الداخلیة  الشوارع  ورصف  السیول،  مجرى 

بین  الواقعة  األزقة  ورصف  اإلسمنتیة،  املونة  مع  املنتظم 

البیوت... فضًال عن بناء حواجز صغیرة في مجاري املیاه للحد من 

سرعة تدفق املیاه إلی الشوارع الداخلیة، والحفاظ علی مناسیب 

الرصف للشوارع عند العمل بحیث ال تتجمع میاه األمطار في وسط 

في  الکولیرا  بوباء  توعیة  عمل  تم  کما  األزقة.  وفي  الشوارع 

وعدد   ،35 املشروع  في  املاهرة  العمالة  عدد  وبلغ  املنطقة. 

العمالة غیر املاهرة 114.

وقد تم االنتهاُء من أعمال مشروع حصر وتقییم األضرار في مدن 

من  األخیرة  املراحل  تنفیذ  ویجري  وعدن،  وزبید  شبام/حضرموت 

بالحوطة  الحجر  لقصر  املجاورة  الساحة  وتحسین  رصف  مشروع 

حي  في  البیئي  الوضع  تحسین  مشروع  وکذا  لحج)،  (محافظة 

البادري (عدن).

من  نوعین  بعمل  البرنامج  یقوم  السوق،  في  الحقًا  عمل  فرص 

املهارات  علی  والتدریب  العمل،  رأس  علی  التدریب  التدریب: 

الحیاتیة، حیث یرکز التدریب علی رأس العمل علی تأهیل العمالة 

غیر املاهرة وشبه املاهرة إلی عمالة ماهرة، ومن أنواعه التدریب 

والتلبیس االسمنتي  بالحجارة،  والرصف  الحجر،  البناء، وقطع  علی 

وغیرها، باإلضافة إلی تشغیل وصیانة األصول التي تم االنتهاء من 

بنائها. وخالل هذا الربع تم تدریب – أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج – 

777 عامل و166 عاملة.

التدریب علی املهارات الحیاتیة یرکز علی بناء القدرات من حیث 

التعایش والثقة بالنفس وفهم اآلخرین، وخالل هذا الربع تم تدریب 

1,640 مستفیدًا و1,795 مستفیدة.

ورش تعریفیة ملتعهدي العمال

ملتعهدي  تعریفیة  ورش  الفروع  معظم  في  البرنامج  عقد  کما 

وایضاح  شرح  بغرض  البرنامج  مشاریع  لتنفیذ  املتقدمین  العمال 

وآلیات  املستفیدین  اختیار  ومعاییر  وإجراءاته  البرنامج  أهداف 

التنفیذ، حیث تم تأهیل 205 متعهد.

في  الصحي  بالتثقیف  خاصة  توعویة  ورش  بعمل  البرنامج  قام 

وباء  من  الوقایة  حول  الوعي  مستوى  لتحسین  الفروع  جمیع 

السلوکیات  من  والحد  القات  وأضرار  املنتشرة  واألمراض  الکولیرا 

الخاطئة بما یؤمن لهم بیئة صحیة ذات مستوى عاٍل، وقد تدرب 

تنفیذ  أثناء  مستفیدة  و5,164  مستفیدًا   4,875 الربع  هذا  خالل 

مشاریع البرنامج.

التثقیف الصحي والکولیرا

بتعلیمات  توعویة  جلسات  الفروع  جمیع  في  البرنامج  عقد 

في  مستفیدة  و2,553  مستفیدًا   3,489 لـ  املهنیة  السالمة 

املشایع املستهدفة وتوعیتهم باملخاطر التي یمکنها أن تهدد 

هذه  مثل  لتفادي  أتباعها  یجب  التي  الوقایة  وطرق  صحتهم 

راس  علی  السالمة  أدوات  بارتداء  االلتزام  ذلك  بما في  املخاطر 

العمل أثناء تنفیذ مشاریع البرنامج. 

بالتوقیع علی   2019 الثالث  الربع  االجتماعي خالل  الصندوق  قام 

إجمالُيّ  تجاَوَز  واملؤسسات،  البرامج  مع  تمویل  اتفاقیات  عدة 

قیمتها 1.1 ملیار ریال، حیث تم تمویل املؤسسة الوطنیة بـ 300 

ملیون ریال، وبرنامج آزال بـ 605.5  ملیون ریال، وبرنامج حضرموت بـ 

في  االستمرار  من  الجهات  تلك  لتمکین  وذلك  ریال،  ملیون   200

تمویل مشاریع عمالئها املنتشرین في مختلف املحافظات. کما 

وصل إجمالي حجم محافظ القروض النشطة للبرامج واملؤسسات 

الربع إلی ما یزید عن 16 ملیار ریال، بینما وصل عدد  حتی نهایة 

العمالء إلی قرابة 86 ألفًا من رجال ونساء.

وبرنامج  نماء  مؤسسة  من  لکل  دعم  منح  تقدیم  کذلك  وتم 

تطویر  مجال  في  آزال  وبرنامج  الوطنیة  واملؤسسة  حضرموت 

اإلسالمیة،  بالنظم  جدیدة  تمویلیة  منتجات  وتطویر  الحوکمة، 

ودعم التوسع واالنتشار في املناطق الریفیة. وبلغ إجمالي املنح 

التوعیة بالسالمة املهنیة

املقدمة لتلك األنشطة أکثر من 74.4 ملیون ریال. کما تم تقدیم أوًال - أنشطة التمویل (قروض وِمَنح)

أخرى مثل  ریال دعمًا لعدة مشاریع وأنشطة  حوالي 19.4 ملیون 

التدخل  مناطق  في  املالیة  الخدمات  وتوسیع  "دعم  مشروع 

 ،(VSLAs) الریفي  والتمویل  االدخار  مجموعات  وتدریب  املتکامل"، 

ودعم األعمال التأسیسیة ملؤسسة "ثمار"، وتطویر البنیة التحتیة 

ألنظمة املعلومات، واملصادقات املیدانیة علی محافظ القروض، 

ودعم العمالء املتضررین من الحرب، وتدریب وتأهیل استشاریین 

في مجال املصادقات املیدانیة.

1. ورشة شرکاء الصندوق في مجال التمویل الصغیر واألصغر
نظم الصندوق االجتماعي ورشة عمل موسعة في نهایة شهر 

مؤسسة   13 یمثلون  شخصًا   29 فیها  شارك   ،2019 أغسطس 

مناقشة  فیها  وتم  واألصغر،  الصغیر  للتمویل  وبنکًا  وبرنامجًا 

مؤشرات األداء واإلنجازات والتحدیات لکل جهة خالل النصف األول 

لعام 2019 مقارنة بخطط العمل في ظل الوضع والتحدیات الراهنة. 

ثانیًا – األنشطة الداخلیة للوحدة
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تنمیة املنشآت الصغیرة واألصغر

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

(2016 - سبتمبر 2019)املنجز

22,059

1,491

2,243

الشباب ذوو األعمار 16 - 35 عامًا

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

أیام العمل التي تم إنشاؤها

15,458

249,752

508,673

النشرة الربعیة - العدد 87 : یولیو - سبتمبر 2019
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7. برنامج ضمان التمویالت

الصغیرة  التمویالت  قطاع  في  کفاالت  بتوفیر  البرنامج  یقوم 

واألصغر للعمالء الذین ال تکفي ضماناتهم لطلب التمویل أو غیر 

القادرین علی توفیرها. أصدر البرنامج خالل الربع 124 کفالة تتجاوز 

القائمة  الضمانات  قیمة  تصبح  وبهذا  ریال.  ملیون   144.4 قیمتها 

بلغت  بینما  ریال،  ملیون   403.7 حوالي  الثالث  الربع  نهایة  حتی 

القیمة التراکمیة لتلك الضمانات أکثر من 649.4 ملیون ریال بواقع 

البشریة،  املوارد  دلیل  باعتماد  أیضًا  البرنامُج  وقاَم  ضمانة.   673

التواصل االجتماعي واملوقع اإللکتروني، وتفعیل  وتفعیل مواقع 

النظام الجدید للبرنامج الذي یعمل بتقنیة "الویب".

8. تطویر األنظمة اآللیة والبرمجیة وغیر ذلك

الربع،  خالل  اإللکتروني  الوحدة  موقع  تطویر  في  العمل  استمر 

بیانات  تحدیث  تم  کما  جدیدة،  بیانیة  مؤشرات  إضافة  تم  حیث 

جمیع  یشمل  والذي  واألصغر  الصغیر  التمویل  عمالء  خریطة 

املؤسسات والبرامج العاملة بالقطاع.

لدى  القطاع  في  البصمة  بتقنیة  التجریبي  العمل  استمر  کما 

النظام علی  للتمویل األصغر اإلسالمي، حیث یعمل  آزال  برنامج 

التسجیل  العمیل والتحقق من هویته بحیث یتم تیسیر  تسجیل 

املتوقع  ومن  التمویل.  عند  محتملة  اخطاء  ألي  تفادیًا  والتحقق 

إضافة جهتین ُأخریین علی األقل حتی نهایة السنة الجاریة.

 

ما زال العمل بتطبیق جوال لدراسة التمویل الزراعي قید املرحلة 

التجریبیة لدى برنامج آزال، ومن املتوقع أن یشمل العمل به باقي 

الجهات مع نهایة العام. ویتمثل الهدف من التطبیق في تقییم 

للقرض،  االقتصادیة  الجدوى  وتقدیر  املیدان  العمیل في  أنشطة 

بحیث تتحسن الدقة وترتفع سرعة العمل واإلنتاجیة.

بعد نجاح تجربة تطبیق التمویل الزراعي، تم البدء بتطویر تطبیق 

بدراسة  یختص  الذي  (التجاري)  الصغیر  التمویل  لدراسة  جوال 

التمویل الصغیر بما من شانه تحسین القدرة علی تقییم العمیل 

ونشاطه وتفادي األخطاء.

تقنیة  فریق  عمل  االئتماني،  االستعالم  موقع  مجال  وفي 

بیانات  واستکمال  تحدیث  علی  الربع  خالل  بالوحدة  املعلومات 

العاملة  الشریکة  والبنوك  والبرامج  املؤسسات  کافة  عمالء 

النشاط  تخص  جدیدة  بیانات  وإضافة  واألصغر،  الصغیر  بالتمویل 

واملنطقة والرصید والتاریخ املتوقع لالنتهاء من القرض. ومن شأن 

االستعالم.  عند  العمیل  تقییم  علی  القدرة  زیادة  اإلضافات  هذه 

باإلضافة الی ذلك تم إجراء عملیات الصیانة الدوریة للموقع.

متابعة  ونظام  البشریة  للموارد  اآللي  بالنظام  یتعلق  فیما  أما 

التمویالت (َمِعین) والنظام املحاسبي اآللي، فقد تم خالل الربع 

االستمرار في تقدیم الدعم الفني لهذه األنظمة اآللیة لدى برامج 

ومؤسسات قطاع التمویل الصغیر واألصغر، وکذا استکمال تطویر 

دلیل املستخدم للنظام املحاسبي.

کما تم مناقشة األنشطة والفرص املتاحة بهدف توسع وانتشار 

الجهات الشریکة.

تم خالل الربع تعویض 234 من العمالء (37 منهم نساء) بما یقارُب 

وعمیلة  عمیًال   184 مدیونیة  اسقاط  تم  کما  ریال.  ملیون   51

متعثرین (بمبلغ 23,726 دوالرًا). وبهذا، وصل عدد املستفیدین من 

التعویض تراکمیًا إلی 4,262 شخصًا (من الجنسین) تم تعویضهم 

 .2019 الثالث  الربع  نهایة  حتی  تقریبًا  دوالر  ملیون   1.7 یعادل  بما 

والجدیر بالذکر أن املشروع کان یهدف باألصل تعویض 4,000 عمیل 

متضرر من الحرب لیتمکنوا من استعادة انشطتهم التي ُفِقدت أو 

دوالر  ملیون   3.7 املشروع  میزانیة  وتبلغ  الحرب.  بسبب  تأثرت 

اجماًال.

2. دعم العمالء املتضررین من الحرب (املرحلة 2)

أنشطة  زیارات میدانیة ملتابعة وتقییم  الربع  الوحدة خالل  ذت  نَفّ

املجموعات التي بلغ عددها 83 تضم 1,947 عضوًا من رجال ونساء. 

الجدیر بالذکر أن املدخرات لدى هذه املجموعات وصلت إلی قرابة 

25.5 ملیون ریال حتی نهایة الربع، باإلضافة إلی أکثر من 1.1 ملیون 

ریال أرصدة لدى صنادیق الطوارئ للمجموعات. کما تم تدریب عدد 

األعمال  ریادة  مجال  في  املشاریع  وضباط  االستشاریین  من 

أعضاء  بتدریب  لیقوموا بدورهم  الجدوى للمشاریع، وذلك  ودراسة 

املجموعات.

(VSLAs) 3. مجموعات االدخار والتمویل الریفي

في إطار جهود الوحدة املستمرة لتعزیز شمول الخدمات املالیة، 

أستمر خالل الربع فتح الحسابات اإللکترونیة ملستفیدي مشروع 

"النقد مقابل العمل" لدى بنك األمل، حیث وصل عدد املستفیدین 

1,103 (منهم  الثالث  الربع  نهایة  الذین فتحت لهم حسابات حتی 

الذین  املشروع  املستفیدین من  عدد  بلغ  کما  اإلناث).  136 من 

یستخدمون خدمة "بیس" التي یقدمها البنك 375 (منهم 59 من 

اإلناث).

4. الخدمات املالیة عبر الهاتف املحمول

تم خالل الربع إجراء مصادقات میدانیة علی عینات من عمالء فروع 

مؤسستــَْي "نماء" و"الوطنیة" املنتشرة في محافظة تعز وذلك 

االستفادة  ومدى  القائمة  التمویالت  وسالمة  صحة  من  للتأکد 

منها. کما تم تقییم األداء املالي واإلداري لفروع مؤسسة نماء 

في محافظة صنعاء. کما نفذ الصندوق دورة تدریبیة مکثفة في 

مدینة املکال بهدف توسیع قاعدة االستشاریین املؤهلین لتنفیذ 

املصادقات املیدانیة علی عمالء البرامج واملؤسسات املنتشرة 

في املناطق الشرقیة من البالد.

5. أنشطة املراجعة واملصادقات املیدانیة

6 مؤسسات وبرامج تعمل  الحوکمة لدى  تقییم  االنتهاء من  تم 

في قطاع التمویل الصغیر واألصغر (نماء، الوطنیة، آزال، حضرموت، 

أیضًا استکمال دلیل  تم  الصدد  الضمان). وفي هذا  وبرنامج  أبین، 

واملؤسسات  للبرامج  االدارة  مجالس  تقییم  وأداة  الحوکمة 

العاملة بالقطاع. وتأتي هذه األنشطة ضمن جهود الوحدة الرامیة 

إلی تطویر الحوکمة لدى جهاتها الشریکة ودعمًا للقطاع ککل.

6. تطویر الحوکمة في البرامج واملؤسسات



نفذت الشبکة هذا البرنامج التدریبي بمحافظة عدن بمشارکة عدد 

من املؤسسات األعضاء من عدن وسیئون وأبین. تضمنت الدورة 

عددًا من املحاور، منها االستدامة، واألداء االجتماعي، وآلیات تنفیذ 

والبناء  املخاطر،  ومراقبة  املتأخرات،  وإدارة  السوق،  دراسات 

التنظیمي الفعال، واإلشراف واإلدارة والخطط والتقاریر.

أغسطس   12-8) عدن   – املستدام  األصغر  التمویل  أساسیات   .1

(2019

نفذت الشبکة هذا البرنامج التدریبي بمحافظة عدن بمشارکة عدد 

من املؤسسات األعضاء من عدن وسیئون وأبین. تضمنت الدورة 

عددًا من املحاور، منها االستدامة، واألداء االجتماعي، وآلیات تنفیذ 

والبناء  املخاطر،  ومراقبة  املتأخرات،  وإدارة  السوق،  دراسات 

التنظیمي الفعال، واإلشراف واإلدارة والخطط والتقاریر.

2. تعزیز التمکین االقتصادي لرائدات األعمال (3 سبتمبر 2019)

ُعِقدت هذه الدورة التدریبیة التي تعتبر الثانیة من نوعها بمشارکة 

الصغیر واألصغر من عدة محافظات.  التمویل  عدد من مؤسسات 

تدرب املشارکون علی صیاغة مقترحات املشاریع للجهات املانحة، 

التقاریر  کتابة  إلی  باإلضافة  باملشروع،  الخاصة  املوازنة  ووضع 

الفنیة ذات العالقة وطرق ووسائل تقییم املشروع أثناء تنفیذه 

وبعد االنتهاء منه، وکیفیة تقدیم طلبات التمویل للجهات املانحة.

3. کتابة مقترحات املشاریع للمانحین (15-21 سبتمبر 2019)

البرامج  موظفي  من  عدد  بمشارکة  الدورة  هذه  الشبکة  عقدت 

املحاور  من  العدید  تناُوُل  فیها  تم  والتي  األعضاء،  واملؤسسات 

املتعلقة بإدارة املخاطر لدى الجهات العاملة بالقطاع، بما فیها 

4. دورة إدارة املخاطر (22-25 سبتمبر 2019)

تطبیقات علی عدد من املخاطر واملشاکل التي قد تواجهها هذه ثالثًا - شبکة الیمن للتمویل األصغر

الجهات. کما تم استعراض عدد من القضایا مثل عملیات االحتیال 

التي قد تواجه الجهات العاملة بالقطاع.

استهدفت الدورة عددًا من کوادر التمویل األصغر في الیمن بغرض 

تعریفهم بالتمویل الزراعي وأنواعه وتحسین قدراتهم علی تمییز 

تنمیة  إلی  أیضًا  الدورة  وهدفت  العالقة.  ذات  واملخاطر  التحدیات 

مهارات املتدربین في الفحص األولي للطلبات وتحسین مهاراتهم 

بحسب  املالیة  القوائم  وإعداد  الزراعیة،  األنشطة  دراسة  في 

خصوصیة املنتجات الزراعیة.

5. دورة التمویل الریفي (24 سبتمبر 2019)

عملت الدورة علی تدریب املشارکین من جهات التمویل الصغیر 

واألصغر علی کیفیة توثیق قصص نجاح العمالء وتصویرها، وقواعد 

ملؤسسات  االجتماعي  التواصل  وسائل  وإدارة  الصحفي،  التحریر 

التمویل األصغر، حیث أصبح الترویج عبر وسائل التواصل االجتماعي 

التمویل األصغر في  وسیلة مهمة للتسویق اإللکتروني لقطاع 

الیمن.

سبتمبر   27-25) التواصل  بمسئولي  الخاص  التدریبي  اللقاء   .6
(2019
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البرنامج

م

بنك الکریمي للتمویل األصغر اإلسالمي

مؤسسة نماء للتمویل الصغیر واألصغر

برنامج حضرموت للتمویل األصغر

برنامج أزال للتمویل الصغیر واألصغر اإلسالمي

املؤسسة الوطنیة للتمویل األصغر

برنامج التضامن للتمویل األصغر

برنامج االتحاد للتمویل األصغر

بنك األمل للتمویل األصغر

مؤسسة عدن للتمویل األصغر

شرکة األوائل للتمویل األصغر

مشاریع مدرة للدخل

 484 

 361 

 334 

 247 

 238 

 209 

 171 

 152 

0

0

 - 

 4,836 

 5,697 

 6,969 

 3,301 

 12,088 

 4,701 

 3,582 

 33,827 

 9,802 

 1,291 

 - 

 10 

 25 

 31 

 34 

 26 

 25 

 77 

 38 

 66 

 78 

 - 

 4,379 

 1,118 

 991 

 862 

 2,487 

 1,748 

 552 

 3,380 

 666 

 46 

 - 

 830 

 168 

 109 

 198 

 178 

 147 

 58 

 66 

0

0

 - 

 2.00 

 10.98 

 18 

 10.61 

 19.83 

 4.62 

 19 

 61.56 

 77.13 

 100.0 

 - 

 31,203 

 92,272 

 37,720 

 53,781 

 157,272 

 43,177 

 52,143 

 132,701 

 54,019 

 60,224 

109,187

 21,101 

 9,402 

 5,698 

 6,434 

 13,637 

 12,244 

 3,583 

 13,115 

 4,376 

 1,777 

21,391

 92 

 99 

 119 

 87 

 93 

 126 

 55 

 236 

 68 

0

 - 

 84 

 77 

 109 

 63 

 60 

 126 

 38 

 144 

 43 

0

 - 

 100 

 123 

 72 

 91 

 167 

 62 

 90 

 214 

 65 

 6 

 - 

 74 

 63 

 37 

 39 

 71 

 30 

 41 

 50 

 34 

 4 

 - 

 65 

 12 

 7 

 7 

 19 

 15 

 7 

 15 

 5 

 2 

 - 

 983,071 

 130 

 5,679 

 4,414 

 25,799 

0

 -   

 176,190 

 7,065 

0

 - 

اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 2,196  86,094  1,202,348  16,229  1,754  823,699  112,758  990  443  154 

 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

مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمویل الصغیر واألصغر حتی نهایة شهر سبتمبر 2019
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صفحة 12الصندوق االجتماعي للتنمیة

التقدیریة  والتکلفة  التنفیذ  تحت  املشاریع  عدد 
الربع  خالل  العمل  وفرص  املتوقعین  واملستفیدین 

الثالث 2019 (حسب القطاع)

 2019 الثالث  الربع  التنفیذ  خالل  تحت  عدد املشاریع 
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

الصحة

الطرق

الفئات ذات االحتیاجات الخاصة

املنشآت األصغر

املوروث الثقافي

املیاه

النقد مقابل العمل

3

48

37

18

2

24

4

2

3

44

85

637,024

5,917,422

5,738,969

3,524,717

380,351

2,834,098

278,184

935,000

290,798

5,309,856

8,635,577

637,024

5,917,422

5,738,969

3,524,717

380,351

2,834,098

278,184

935,000

290,798

5,309,856

8,635,577

4,783

48,512

273,418

16,247

15

61,952

0

2,035

2,932

161,796

63,444

50

47

51

45

0

50

0

36

55

50

50

25,634

562,871

64,747

178,761

4,310

124,401

3,684

38

18,020

235,516

614,814

27034,481,99634,481,996635,13450%1,832,796

املحافظة

اإلجمالي

 عدد

املشاریع

 التکلفة

 التقدیریة

(دوالر)ب

 النسبة

 املئویة

(%)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

9

11

7

2

6

8

22

4

7

6

26

33

15

14

8

15

12

6

12

16

18

9

4

998,033

1,393,109

792,500

418,024

407,816

829,223

2,868,810

518,611

1,023,018

360,300

3,350,747

3,221,466

871,823

1,676,493

1,193,585

1,350,040

1,768,858

766,390

2,034,939

2,029,493

2,219,231

1,354,087

3,035,400

998,033

1,393,109

792,500

418,024

407,816

829,223

2,868,810

518,611

1,023,018

360,300

3,350,747

3,221,466

871,823

1,676,493

1,193,585

1,350,040

1,768,858

766,390

2,034,939

2,029,493

2,219,231

1,354,087

3,035,400

3

4

2

1

1

2

8

2

3

1

10

9

3

5

3

4

5

2

6

6

6

4

9

27034,481,99634,481,996100 %



صفحة 13الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة والتکلفة التعاقدیة للفترة من 
بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع الثالث 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

131

74

30

48

71

38

174

44

59

32

201

259

89

133

57

110

105

80

72

109

122

33

85

23,305,205

10,429,927

2,715,542

11,155,285

6,850,899

5,372,594

46,405,789

8,135,353

5,089,279

3,138,296

33,512,011

29,338,317

9,814,338

22,654,722

6,882,515

11,384,579

14,786,394

10,141,691

11,655,187

15,067,780

22,176,000

6,499,465

59,649,752

21,965,162

10,429,927

2,715,542

10,772,074

6,850,899

5,372,594

46,388,889

8,135,353

5,089,279

3,138,296

33,450,811

29,185,317

9,814,338

22,300,173

6,882,515

11,381,954

14,786,394

10,141,691

11,655,187

14,983,779

22,176,000

5,999,465

59,649,752

19,952,635

8,727,974

2,443,585

10,203,621

5,777,446

4,923,269

41,855,304

7,580,438

4,438,696

2,663,990

30,602,598

26,343,990

8,428,330

20,353,247

5,768,532

10,148,449

13,844,611

9,430,674

10,012,929

13,327,227

19,436,964

4,791,876

54,443,290

2,156376,160,919373,265,390335,499,674

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

84

43

85

214

66

106

112

129

20

34

14

33

462

585

22

12,266,060

1,831,352

3,806,660

33,644,891

7,070,982

13,051,826

18,884,625

24,216,631

884,698

19,447,947

5,400,434

4,056,362

54,243,090

85,784,533

20,953,342

2,009305,543,434

والتکلفة  التنفیذ  وتحت  املنجزة  املشاریع  عدد 
للفترة من  التقدیریة  الصندوق  التقدیریة ومساهمة 
 2019 الثالث  الربع  نهایة  وحتی   2016 العام  بدایة 

(حسب املحافظة)
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صفحة 14الصندوق االجتماعي للتنمیة

عدد املشاریع املنجزة وتحت التنفیذ والتکلفة التقدیریة والتعاقدیة ومساهمة الصندوق التقدیریة واملستفیدین 
املتوقعین والعمالة املؤقتة املقدرة للفترة من بدایة العام 2016 وحتی نهایة الربع الثالث 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

4

33

183

111

183

158

152

7

34

17

45

484

631

10

14,883,766

189,642

2,421,395

22,926,209

19,862,350

25,234,673

63,474,057

24,195,533

455,524

21,469,748

5,936,370

4,913,937

57,417,258

90,147,571

22,632,887

14,383,766

189,642

2,421,395

22,926,209

19,574,350

25,234,673

63,087,846

24,185,833

455,524

21,469,748

5,936,370

4,913,937

55,705,641

90,147,570

22,632,887

12,507,554

145,488

1,811,473

15,711,629

16,088,083

22,702,805

60,863,747

22,681,870

422,266

20,402,961

5,428,276

4,758,378

47,320,586

82,872,701

21,781,855

332,427

5,661

4,770

158,109

902,949

195,470

591,794

486,893

0

70,643

7,792

33,800

809,879

712,844

23,049

50

54

46

53

50

44

59

50

0

47

45

52

50

50

37

13,432

200

3,395

76,294

269,620

6,041

300,242

0

 

206,448

25,530

53,685

1,053

249,588

47,630

13,708

993

3,393

84,707

265,050

3,838

3,480,452

0

 

188,272

21,216

36,916

1,123

259,321

402,980

830,982

4,000

41,486

1,451,995

447,404

1,425,848

1,681,443

997,947

9,884

87,053

22,102

248,763

3,038,749

6,448,085

683,358

2,156376,160,919373,265,390335,499,6744,336,08051%1,253,1584,761,96917,419,099

 املستفیدون غیراملباشرین
املتوقعون

إناثذکور



صفحة 15الصندوق االجتماعي للتنمیة

ن صحة نازح مضطرب نفسیًا العمل یوِلّد الدخل ویحِسّ

الصندوق االجتماعي للتنمیة
فج عطان - ص.ب: 15485

صنعاء، الجمهوریة الیمنیة

669/8 449 (1) 967 +تلفون:ي

670 449 (1) 967 +فاکس:ي
sfd@sfd-yemen.orgالبرید االلکتروني:ي

www.sfd-yemen.orgاملوقع علی شبکة االنترنت:ي

املعلم سالم سعید نازح لدیه ستة أطفال، أصیب بصدمة نفسیة رافقها اکتئاب بعد ان کانت حیاته علی بعد خطوة 
بکِلّ  تعز،فسعی  الوازعیة بمحافظة  الحرب في منطقته  رزقه بسبب  یحتمل سالم فقدان مصدر  نهایتها. لم  من 

الوسائل للحصول علی دخل، لکنه ُأصیَب باضطراب ذهني حین أدرك أنه اقترب من لغم فردي!

وهو یعیش مع أسرته في مخیم نازحین في مدینة الشعب بمحافظة عدن، أنفق سالم حوالي 300 ألف ریال یمني 
علی العالج حینما تفاقمت حالته وأصابه األرق الشدید. قال بأنه توقف عن تناول األدویة حین شعر بأن صحته تحسنت 
بعد أن فهم فریق الصندوق االجتماعي للتنمیة حالته وحثه علی املشارکة في العمل في تدخل في مشروع 

االستجابة الطارئة لألزمة في بناء نظام صرف صحي باملخیم الذي یعیش فیه. 

یشرح سالم ذلك "تغیرت حالتي الصحیة بحوالي 70 باملائة. فقد تعودت علی البقاء وحیدًا في الخیمة وعدم التواصل 
مع اآلخرین. وأصر متعهد العمل بأن أعمل في هذا املشروع. أشعر اآلن أن بإمکاني العمل في أعمال االنشاءات خارج 

املخیم." 

ویتضمن التدخل املتکامل انشاء 8 مراحیض أضافة إلی املراحیض األربعة املوجودة لخدمة أکثر من 50 أسرة نازحة. 
تقول زوجة سالم بأن املراحیض االضافیة ستساهم بشکل حقیقي في حل مشاکل صحیة وبیئیة حقیقیة السیما 

فیما یتعلق بخصوصیة النساء في هذا املرفق املزدحم.

ل من البنك  وینفذ الصندوق االجتماعي للتنمیة الجزء األکبر من مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في الیمن املمَوّ
الدولي عبر البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة.


