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  مقدمة
  

أوضاع م�7�1ة قاس�ة واح��اجات م���عة و'.وف ص01ة غ�. م-,�قة، ی�اصل ال���وق  في 'لِّ 
ي م<�لف ف، فJًال ع; الفق. ال�Eم; ،ثار الC.ب ال��م.ةآاالج��اعي لل����ة ع�له لل�<=�> م; 

ل X حاأقاس Uال تُ  مC�ودةٍ  ما ی��ف. م; م�اردَ  إMاروفي  ،ج��ع ال�CافNاتوفي م�اLM ال��; 
  Uاالح��اجات الJاغaة وال`ارثة اإلن-ان�ة األك,. في العال].

�E ب�; أX م�aقة �iق�م ال���وق خ�ماته ��Uرة م-�قلة وم,�ع�ًا ع; ال�fانe ال-�اس�ة وd�ون ت�
  .ة pاملةً ر�ة ال������7. ع,. ال.قعة الfغ.ا�nة لل�fه� ت هف�7ار�ع، ش.�Cة اج��ا�kة وأخ.j  أو

مقابل  سها ال�ق�أوعلى ر  ،ر أنa7ة ال�-اع�ات ال�ق�iة ال�7.وMةق� ف.ضs الN.وف أعاله ت��ُّ ل
�; ال�-�ف��ی; األكt. فق.ًا ومعاناةً  ،م�fل مCفNة األنa7ة ،الع�لuل�� vج�اته] م; ش.اء حا وذل

ة ص�ل م�1��fة م���عفي ح�; ی�] إنfاز وتأه�ل أ ..دخل مyقs. ح��له] على األساس�ة ع,.
�; الN.وف ال��7�1ة أی��ا -Cع في ت��fال� �ت-اع;uأم .�p�1��fع ال�0ادرات ال��f7ة ا ت] ت

�; حالة ال<�مات وت�ف�. االح��اجات ب�ت�.ة  إلىالهادفة -Cعاون اس��هاضًا ل.وح الم��ام�ة ت�
�. م;وه .فs بها ال���fعات ال����ة pإرث حJارX وتار�<ي.ِ وال�0ادرة ال�ي عُ t`ال vخالت  �ال�ال�

أفق. �ة وت-�ه�ف أنa7ة ال�غ�iة ف �ة والEراعة وال�غ�iة،=القaا�kة في مfاالت ال��اه والa.ق ال.�
م; iعان�ن م; س�ء ال�غ�iة  وخ��صاً  ،ال�-اء ال�Cامل وال�.ضعات واألMفال دون س; ال<ام-ة

  .ال7�ی�

�nة الfهات ال�انCة ح�ل اس�قالل�ة وشفا �Mأنةiق�م ال���وق االج��اعي uUل ذلv في ح�; ی�اصل 
<�لفة أه�ها L م; ذلv ع,. وسائل م. و�ق�م ال�ان�Cن ب�وره] Uال�Cقُّ وح�ادت�ه س�اس�اً  ،وفعال�ة ع�له

  أخ.j م-�قلة. أM.افتقار�. وم.اجعة 

ع�ار Uإذن �عادة اإلو في م.حلة ال�عافي  Ciاف� على ق�راته لل�-اه�ة م-�ق,الً  أنمل ال���وق �أو 
 .هللا
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  الصندوُق االجتماعي للتنمية يف سطور
  

 �َ ل�<=�> م; الفق. وتCق�L ا Uفعال�ة في ه]َ ا-�ُ ل 1997عام  ال���وق االج��اعي لل����ة تأسَّ
ألساس�ة، ال<�مات ا ص ال��Cل على.َ ز�ادة فُ ح�� iع�ل ال���وُق على  في ال,الد، أه�اف ال����ة

  .ة. �الفقالف�ات  م; ضعف ومعاناة ص االق��ادiة، والC�ِّ .َ وتعE�E الفُ 

وال�Cل�ة،  ، وهي: ال����ة ال��1��fةرئ�-�ةٍ  و�-عى ال���وُق ل��ف�� أه�افه م; خالل أرdعة ب.امجَ 
  ).ل الع�لال�ق� مقاب( وd�اء الق�رات، وت���ة ال��7آت ال�غ�.ة واألصغ.، واألشغال �tpفة الع�الة

�.صُ� اس��tاراته و ال,الد،  ع�ل�اته في pافة أنCاءِ  �ُ ِّـ �فیً وال���وق االج��اعي مyس-ة ت����ة فاعلة، 
�eُ م; خاللها لالح��اجات األكt. إلCاحًا في ال���fعات األش�ِّ  رئ�-�ًا،قaاعًا  12في f�-i ق.ًا.ف  

، ق� ع�ل على ت`��> ع�ل�اته �Uا ی�-f] مع ال��aرات ال�ي 2015وpان ال���وق، م�� عام 
ال,الد... ح�� رEَّp على ت�ف�. ال�Cاiة االج��ا�kة م; خالل إfiاد نs�f ع; ال�.اع ال�-لح في 

ع�الة م�ف�عة األج. ألكt. األس. واألف.اد تأث.ًا Uال�.اعات وع�م االس�ق.ار، وخ��صًا م�; 
  اضa.ته] ه�ه الN.وف إلى ال�Eوح م; م-اك�ه] وم�اMقه].

pام��اد لل�.حلة ال.اUعة م;  2017–2016اس�.ات��fة االس�fاUة الaارئة لعاَمْي  ال���وق  أع�َّ 
  ) ل�`��> ت�خُّالته مع تلv ال��aرات ال-ل,�ة في ال,الد.2015–2011ع�ل�اته (

َر ال���وقُ  َّ�M ،اهfة عام ––وفي ذات االتiارئة––2017مع نهاaة الUاfة االس�aان�ة خtال 
الع�ل  غال �tpفةوت] إعادة ت.ت�e ب.امfه ل��7ل إعادة ت-��ة ب.نامج االش 2020–2018لألع�ام 

  الى ب.نامج األمان االج��اعي و��7ل pل م; ال�ق� مقابل الع�ل وال�ق� مقابل ال�غ�iة .

وته�ف خaة االس�fاUة الaارئة الى تل,�ة االح��اجات األكt. الCاحًا و�fiاد ف.ص ل-,ل ال��1 
وال�ص�ل الى ال<�مات األساس�ة في ال�عل�] ال�Cة وال��اه Uاإلضافة الى اس��.ار ع�ل ب.امج 
ال����ل األصغ. م; اجل خ�مة أصCاب االع�ال ال�غ�.ة واالصغ. وت-�ه�ف خaة االس�fاUة 

، وعلى وجه ال<��ص ال�ازح�; والف�ات ال�1Jفة واألكt. ال���fع األكt. تأث�.ا Uاألزمة ش.ائج 
  فق.ًا واح��اجًا.
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   ُملخـَّصُ 
  

�. في ت�ف�� أنa7ة ع�د م في 2019اس��. ال���وق خالل ال��ف األول م; العام ,p م�إح.از تق
م; ال,.امج، م; أب.زها ال�7.وع الaار� ال���ل م; ال,�v ال�ولي ع,. ال,.نامج اإلن�ائي لألم] 
ال��C�ة، وال�X یه�ف إلى م-اع�ة األس. والف�ات االج��ا�kة األكt. تأث.ًا Uاألزمة اإلن-ان�ة ال`,�.ة 

 ��م�ا  %100م; األرقام ال�-�ه�فة بل وتfاوز الـ  %90في ال��;، ح�� ت<aى م-��j ال��ف
  خ�a له في Uع� مyش.ات ه�ه ال��Cة.

مالی�; ی�م ع�ل تsC ب.نامج ال�ق� مقابل الع�ل،  7.13ف�; ه�ه ال��Cة ت] تCق�L ما iقارب 
ألف أس.ة م; م<�لف مCافNات  141.7ألف عامل م; ح�الي  225.6شارك ف�ها أكt. م; 

ألف Mفل وام.أة حامًال أو م.ضعًا أو أمًَّا لaفل تsC س;  296أكt. م; ال�fه�ر�ة. �pا اس�فاد 
م; أفق. ش.ائح ال���fع، وه] في الغالe م; ال�-fل�; في ص��وق ال.عاiة االج��ا�kة وم�;  5

  iعان�ن م; س�ء ال�غ�iة.
�; اإلن�اج�ة الEرا�kة وال-��uة. 3,400ك�ا اس�فاد أكt. م; -Cة تa7ارع وص�اد م; أنEم  

ع�ل ال���وق حال�ا على ت�ف�� م7ار�ع م��لة م; ع�ة م�ادر ت���ل ت�7ل ال,�v األل�اني و�
ع�دها ی,لغ �ی�; �لل����ة و إدارة ال����ة ال�ولي ال,.�aان�ة وال,�v اإلسالمي وال���وق الع.dي واله�ل

  .م7.وع م�زعة على ج��ع الف.وع وال�CافNات  926
ال�-�قل، و�dعای�. م�ض��kة، وال�Eام Uأه�اف وش.و� ال����الت إن اس��.ار ال���وق في الع�ل 

�; وال�-�ف��ی; على ال-�اء، Cز ثقة ال�انEع �م�ها... ق LقCة وم��pyازات مfإن L�ال�<�لفة، وتCق
�; األوضاع -Cم; ال��ادر ال����ل�ة ل� ��Eرة على اس��عاب ال��القU ع على الق�لf7i م�ا

ارdات ت����ة ذات أث. أ�Mل أم�ًا، وفي إMار ما ی��ف. م; م�ارد. ال��7�1ة Uالغة ال-�ء، و�dق
وتلعeُ الق�رة ال�yس-�ة واإلدار�ة، وق�رة ال�ص�ل، ومtاب.ة العامل�; في ال���وق، ورص�� ال���ا��ة 

 دورًا حاس�ًا في ال�fاحتلعeُ ––وال�X ت.اك] ع,.ات ف�.ات ��Mلة––ل�j ال���fعات ال��Cاجة
���ة.ال�CقL، وت�tل أساسCًا الس��.ار وت�س�ع م<�لف ال,.امج ال��  ًا م�
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   املخصصات وتوزيع االستهداف

في م.حلة الع�ل الCال�ة وفي ب��ة ت�صف Uأك,. أزمة إن-ان�ة في العال]، ی�] ت�ج�ه ال��ارد وت�ز�عها 
��رة وذلU v ،الC.ب أوضاعن�sf ع;  ال�ي األزمة. ع; ش�ة مyش.ات تع,ِّ على  ب�اءً  جغ.ا�nاً 

�;، وخ��صا ال,�v ال�ولي واألم] ال��C�ة، ووفL ب�انات ومyش.ات م�روسة ومp.�7ة مع Cال�ان
��سaها � م<لِ واس�ُ  مyش.ات س�ة في ال,�انات ُرتِّ,s صادرة ع; الfهات ال�ول�ة ذات العالقة.

وه�ا ال��ش� ) Distress Indexاألزمة" ( ش�ةL عل�ه "مyش. aلَ ج�ًا iُ  اً ال�i Xعaي مyش.ًا مه�

  هي:و  ،م7 1ة ال6اس وح اته3 012ل م-اش� تع+� ع* حالةثالث %$اه� أساس ة �ع��� على 

 انع�ام األم; الغ�ائي ال�X فاق] أزمة ال-uان في pل ال�CافNات وال��ی.�ات. -1
�.اً  -2tp ال�ي تعاني LMوح م; و�لى ال��اE�ب ج.اء ال.Cال. 
 ال�عل�] وال�Cة وال��اه وال�-u; وال�أوj وغ�.هاش�ة اح��اج ال�اس لل<�مات األساس�ة مtل  -3

 م; االح��اجات.

ی�] ت.ت�e ال�CافNات م; األعلى إلى األدنى ل�ع.فة  ال�.eَّp، ال�yش.وعلى ض�ء ه�ا 
على  �;��لال��احة م; ال� ال�0الغُ  ُ� <�َّ ُـ ت ]َّ وم; ثَ  ات،األزم ه�ه م;ال�CافNة األكt. معاناة 

�� تأخ� pل مCافNة ن��,ها م; ال�<�� �Uا ی��افL مع  ،�yش.ال ه�ال ال�CافNات وفقاً CU
في إعaاء م<�� عادل ل`ل  ةوال��اس0 ةال��a¢� ال�قارdةوه� ن�ع م;  ،األزمة ش�ةمyش. 

  مCافNة.

yش.ات م ف�ها ت.تفعال��اLM ال�ي  إلى إضا�nةت] ت�ج�ه م<��ات  ،ذلv إلى Uاإلضافة
 وذمار ولCج وتعE الC�ی�ة هي(مCافNات  سs فيم�ی.�ة  21في  األMفالال�غ�iة ب�;  س�ء

Uاإلضافة الى اش�.ا� Uع� ال���ل�; ل��ج�ه Uع� ال�7ار�ع الى  ) .إب و والJالع
مCافNات مع��ة مtل ت���ل ال,�v ال�ولي ل�عE�E ن7ا� صغار ال�Eارع�; وال��جهة ل-0ع 

اب�; وتعE و حfة  مCافNات او ت���ل االتCاد األورdي ال��جة ل ت-ع مCافNات وهي 
    والC�ی�ة وش,�ه و صع�ه وص�عاء وع�ن ولCج
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ضمن املشروع الطارئ املمول عرب  األزمةاملخصصات 2ستخدام مؤشر  توزيع
  املتحدة  األمم

 ثثالال��C�ة في  األم]ت�ز�ع م<��ات ال�7.وع الaار� ال�ق�م م; ال,�v ال�ولي ع,.  ت]
  اتfاهات:

 ل ال07اب:هجَّ �َ مُ  م<��ات���� وت] ت< ة ل�7ار�ع ال�ق� مقابل الع�ل وم7ار�ع ت7غ
  أعاله. وال���pر األزمة ش�ة مyش. e-CU ت�زعs دوالر; �یمال 110 بما iقار 

 ة م<��اتiمقابل ال�غ� �قارب  ما :ل,.نامج ال�قi50  ن دوالر ت] ت�ز�عه��سs  فيمل
ال�غ�iة Uاس�<�ام مyش.ات ی�] ج�عها  ءس� e-CU حاالت  ، وذلvم�ی.�ة 21مCافNات و

   .م; ق,ل �pلة الغ�اء
 م<��ات sصغار دع] ل�7ار�ع ت�جه ;� ع�اله]أ  تJ.رت ال�ی; وال�ق�.ض�; ال�Eارع

  .دوالر مل��ن  �U 19.6,لغ :األزمة ن��fة
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  *) 2019 يونيو – 2016(أكتوبر توزيع املخصصات حبسب مؤشرات األزمة 

  المحافظة
  جميع المبالغ بالدوالر

مخصص 
  المحافظة

  التزام الصندوق 
  

  الفارق 
 

 109,010-  6,170,351  6,061,341 إب

*F380,212  3,074,461  3,454,673  أب 

 598,524  8,010,895  8,609,419  امانة العاص�ة

 379,191  2,828,932  3,208,123  ال+ Lاء

M14,586  9,544,642  9,559,228  تع 

 197,710  2,942,549  3,140,259  الO$ف

 249,126  9,227,517  9,476,643  حOة

 383,376  5,964,543  6,347,919  ال�Qی�ة

 90,995  3,653,948  3,744,943  ح�Lم$ت

 107,876  5,189,594  5,297,470  ذمار

 67,677  4,623,036  4,690,713  ش+$ه

 134,163  5,217,089  5,351,252  صع�ه

 252,812  4,867,696  5,120,508  ص6عاء

 719,358  8,411,518  9,130,876  ع�ن

 387,992  4,891,822  5,279,814  لQج

 251,110  3,796,067  4,047,177  مارب

XY$Q88,585  2,584,630  2,673,215  ال� 

 54,264  1,834,474  1,888,738  ال�ه�ة

 15,919  4,877,829  4,893,748  ع��ان

 357,208  3,091,476  3,448,684  الLالع

 130,806  3,026,832  3,157,638  ر�Yه

 22,329  1,395,285  1,417,614  أرخ+Fل سق[�\ 
 4,774,810  105,225,185 109,999,995  االجمالي

  
 yش.اتم اس�<�ام إلى ال���وق  ت�جه ه�ا iع�uو  اإلن�ائي. ال��C�ة األم] ب.نامج ع,. ال�ولي ال,�v دع] على ال���وق  ح��ل مع تEام; الfغ.افي ال��ز�ع ه�ا *

  .ال,الد في الCال�ة اإلن-ان�ة Uاألزمة م.تa0ة
 Xة وال�i�7ل ب.نامج ال�غ�i [ل Lفي األع�ام ال��ز�ع ال-اب Ep.ة، وتiاالت س�ء ال�غ�CU ;�هs م�ارده e-CU ع�د ال��اب م�ی.�ة ض�; سs  21في 2018-2016ُوجِّ

م; م�Eان�ة ال��خالت ال�غ�و�ة إلى مCافNة الC�ی�ة ل�ع�u ارتفاع حاالت س�ء  %50ولCج. وت�جهs أكt. م;  عإب، الJال الC�ی�ة، تعE، ذمار،مCافNات وهي 
  ل واألمهات في ه�ه ال�CافNة.ال�غ�iة ب�; األMفا
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  املشاريع حتت التنفيذ العاملة 
 ��م، م�ها في م.حلة الع�ل 2019م7.وع ح�ى نهاiة ی�ن��  926بلغ ع�د ال�7ار�ع تsC ال��ف

م7.وعًا (ت�ج� Uه أنa7ة م��ان�ة) تالها ال�.حلة ال��u,�ة م.حلة اإلع�اد لل,�ء  866ال���اني 
م7.وعًا في م.حلة  32م7.وعًا، تالها أخ�.ًا م.احل ال��اق�ات وال�عاق�، ح�� 'ه.  U22ال��ف�� بـ 

ك�ا ه� م,�; في الf�ول وال�.س�ة (م7ار�ع في م.حلة ال�Cل�ل  7ول] ی�] إعالن ال��اق�ة لها 
  لي):ال�ا

  2019م�احل ال��1وع ال�فFeل ة ل1ه� ی$نF$ ال�1ارYع العاملة على  ت$زYع :)1-1(رق�O  3ولال
طبيعة 

 المرحلة التفصيلية  المرحلة
 عدد المشاريع

  مالحظات

   866  تحت التنفيذ-المرحلة الثالثة  ميداني
  7 التحليل والترسية-المرحلة الثانية  مكتبية

 22  اعداد-المرحلة الثانية   مكتبية مراحل المناقصات والتعاقد
 31  لم يتم االعالن-المرحلة الثانية   مكتبية

  926 اإلجمالي

  توزيع املشاريع حتت التنفيذ إمجاالً  -1
مل��ن دوالر  208.9و�d`لفة إج�ال�ة بلغs ق.اUة  ،926 إلى ی�ن��في شه.  تsC ال��ف��ع�د ال�7ار�ع  بلغ

 %78 ون-0ة ال�.ف بلغs ق.اUة ،مل��ن دوالر 176.7(م-اه�ة ال���وق ال�ق�ی.�ة)، وت] ال�عاق� �U,لغ 
  .)أدناه 1و�pا ه� م,�; في الu7ل ال,�اني رق] ( م; إج�الي ما ت] ال�عاق� Uه

 MO61316ة ت�اك� ًا م�1وع الى مMO6 وkال�الي بلغ ع�د ال�1ارYع ال� 35ت3 تY$Qل ع�د  ی$لF$وفي خالل شه� 

   2019 ی$نF$وح�ى نها�ة  2018م�1وعًا خالل الف��ة م* ی6ای� 

  2019 ی$نF$وح�ى  2018ی6ای�  الف��ة خالل وال�MO6ة ل�1ارYع العاملةاالتOاه العام ل): 1-1رق3 ( ال+ اني ال01ل
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  2019 ی$نF$وح�ى  2018ی6ای�  الف��ة خالل وال�MO6ة شه�Yًا وال�MO6ة ت�اك� اً  ل�1ارYع العاملةج�ول ی$ضح ا

 الشهر
ـــع  المشار	ـ

  العاملة
ـــع  المشار	ـ

  المنجزة
ـــع  المشار	ـ

  المنجزة ترا��� 
  1316  35  926  يونيو

  1281  1  1078  2019مايو 

  1,280  71  1,016  2019إب'	ل 

  1,209  80  1,011  2019مارس 

اير    1,129  46  1,022  2019ف-,

 1,083 80  962  2019يناير 
 1,003 62  1,000 2018د�سم�� 
 941 65  924 2018نوفم�� 
 876 27  796 2018أ�ت��ر 

 849 53  871 2018س�تم�� 
 796 111  898 2018أغسطس 

 685 89  1002 2018يوليو 
 596 43  1060 2018يونيو 
 553 47  1029 2018 يونيو 
 506 63  1026 2018إب)'ل 

 443 6  995 2018مارس 
اير   437 16  960 2018ف��
 *421 25 886  2018يناير 

 2018وح56 يناير  2017*ترا123 من يناير 

 6,073وفي حالة ت] ال�N. في إج�الي ال���.ف ال7ه.X فق� ان<ف� إج�الي ال���.ف خالل شه. ی�ن�� ح�� بلغ 
  )2-1، و�pا ه� م,�; في الu7ل ال,�اني رق] (2019مل��ن دوالر خالل شه. مای�  8.112مل��ن دوالر تق.�0ًا مقارنة 

  2019 ی$نF$وح�ى  2018ی6ای�  الف��ة خالل ال��e6ف العام لل�6eوق ): 2-1رق3 ( ال+ اني ال01ل
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  واحملافظات الفروع على حتت التنفيذ املشاريع توزيع -2

i. 2019يونيو  –ع املشاريع على الفروع توزي  
ح�� بلغ  ��،تsC ال��فع�ن ال یEال ی���ر ج��ع الف.وع Uع�د ال�7ار�ع fi�ر اإلشارة إلى أنَّ ف.ع 

 127في ال�.ت0ة الtان�ة Uع�د  الC�ی�ةم7.وعًا، وجاء ف.ع  186ع�د ال�7ار�ع خالل ه�ا ال7ه. 
، تل�ها اً عو م7.  116في ال�.ت0ة الtالtة ح�� بلغ ع�د ال�7ار�ع  ص�عاءم7.وعًا، ب���ا 'ه. ف.ع 

�;2رق] ( ) والu7ل ال,�انيU1-2¢�ة الف.وع Uأع�اد م�فاوتة، و�pا ه� م,�; في الf�ول رق] (�  .) ال�ال
   2019 ی�ن��على م-��j الف.وع تsC ال��ف��  ال�7ار�ع ت�ز�ع :)2-1(رق]  f�ولال

 الفرع
 ديسمبر
2018  

 61  الرئيسيالمقر 
 40  فرع إب

 127  فرع الحديدة
 105  فرع المكال

 94  فرع تعز
 62  فرع حجة
 73  فرع ذمار

 116  فرع صنعاء
 186  فرع عدن

 62  فرع عمران
  926  اإلجمالي

  

�$\ الف�  على تXQ ال�6ف�Fال�1ارYع  ت$زYع :)2(رق3  انيال+  01لالtعو م  $F2019ی$ن  

  
ii. اية حىت احملافظات على املشاريع توزيعV 2019 يونيو   
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ال ك م ل ا ع  ر ف ز ع ت ع  ر ف ة ج ح ع  ر ف ر ا م ذ ع  ر ف ء ا ع ن ص ع  ر ف ن د ع ع  ر ف ن ا ر م ع ع  ر ف

2019يونيو 



11 | P a g e 
 

م7.وعًا  57ود اإلشارة إلى أنَّ ال�7ار�ع ال�ي ت-�ه�ف أكt. م; مCافNة بلغ ع�د العاملة م�ها ن
 ،مل��ن دوالر 23.2مل��ن دوالر في ح�; بلغ ال��عاق� م�ها  25.9و�d`لفة إج�ال�ة بلغs ق.اUة 

  .%81وdلغs ن-0ة ال�.ف م; ال��عاق� 
 �>i ا��nاتNافCة  ،ال�NافCد م7ار�ع عاملة في م�'ه. أك,. ع �ةفق�ی�Cال U د�م7.وعًا  102ع

 sی.�ة بلغ�لفة تق`�dن-0ة ال�.ف  35.6ل`ًال و sلغdن دوالر في و��م�ا ت] ال�عاق� Uه ،  %92مل
 18.9م7.وعًا وdلغs ال�`لفة ال�ق�ی.�ة لل�7ار�ع  U95ع�د  تعEتالها في ال�.Ep الtاني مCافNة 

 ��في ال�.Ep  حfةم; ال��عاق� أJiًا، وجاءت مCافNة  %75ن دوالر وdلغ ن-0ة ال���.ف مل
 ة الـق.اU م7.وعًا و�d`لفة تق�ی.�ة إج�ال�ة بلغs 62الtال� Uع�د ال�7ار�ع العاملة ح�� بلغs ف�ها 

8.9  sبلغ �0ة ص.ف م; ال��عاق-�dن و�� في ال�.ت0ة ال.اUعة اب�;  ة، تال�اً 'ه.ت مCافN %64مل
،  وم; َث]َّ 'ه.ت U¢�ة ال�CافNات م7.وع  58لCج Uع�د مCافNة  ث]م7.وعًا عامًال  U59ع�د 

  ) ال�الي.U1-3أرقام م��اق�ة، و�pا ه� م,�; في الf�ول رق] (
  

  .2019 ی�ن��): ت�ز�ع ال�7ار�ع العاملة على م-��j ال�CافNة وح�ى نهاiة 3-1الf�ول رق] (
�$\  تXQ ال�6ف�Fال�1ارYع  ت$زYع): �O1-3ول رق3 (الtةعلى مuافQى ال��  2019 ی$نF$ نها�ة وح

  المحافظة
عدد 

  المشاريع

المنصرف   المبالغ بالدوالر
 من المتعاقد

(%)  
التكلفة إجمالي 

  التقديرية
  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد

 %76 7409779.18 9780060.9 10634383.8 40  اب
 ;  %73 7156326.08 9853915.11 11657299  59 اب=>

أرخب<ل 
 %85 273297.02 320528.83 561001.9  5 سقطرى
أ��D من 
 %81 18766480.27 23277960.59 25950862.11  57 محافظة
 %80 5061192.81 6342993.43 8349601.18  22 األمانة
 %75 2127436.7 2843769.43 3700831.22  28 الب<ضاء
 %68 2125381.9 3137527.79 3475501.6  22 الجوف
 %92 27389209.89 29925233.39 35698522.52  102 الحدOدة
 %87 5031449.96 5774061.78 6163305  24 الضالع

 %74 845475.19 1140418.88 1318705.4  14 المح�'ت
 %84 1093121.93 1302890.02 1473306.1  12 المهرة
 %75 12217674.22 16318491.76 18911081.44  95 تعز

 %64 4440298.99 6942882.57    8,880,500.40 62 حجة
موت ;V77 2758303.36 3599544.22  4785980.21  30 ح% 

 %89 9161793.64 10295097.41 12086371.05  45 ذمار
 %62 1937374.59 3102927.91 3748837.5  25 ر'مه
 %66 3650630.84 5535954.57 6783358.78  57 شبوە
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  المحافظة
عدد 

  المشاريع

المنصرف   المبالغ بالدوالر
 من المتعاقد

(%)  
التكلفة إجمالي 

  التقديرية
  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد

 %59 3081519.86 5229040 6724408.33  40 صعدە
 %72 3430218.35 4791364.03 5866117  43 صنعاء
 %81 5993236.14 7360494.83 8402930.08 45 عدن

 %45 1373746.41 3035848.28 3799371  22 عمران
 %81 10992362.52 13572890.88 16039100.99  58 لحج
 %70 2289753.78 3258567.84 3901637.6 19  مارب
  %78 138606063.6 176742464.5 208913014.2  926 اإلجمالي

  

  توزيع املشاريع العاملة على القطاعات الرئيسية  -3
ال�7ار�ع م; إج�الي  %21.4م7.وعًا وd�-0ة بلغU198  sع�د  ال��اه قaاعت�.Ep ال��خالت في 

��مل��ن دوالر ت] ال�عاق� Uق.اUة  34، و�d`لفة إج�ال�ة بلغs ق.اUة 2019ی�ن�� شه.  في تsC ال��ف
عامالً وd�-0ة  م7.وعاً  U156ع�د  ال�ق� مقابل الع�لمل��ن دوالر، تاله في ال�.ت0ة الtان�ة قaاع  31

ر ت] ال�عاق� بـ مل��ن دوال 26.8م; ال�7ار�ع العاملة وdإج�الي ت`لفة تق�ی.�ة بلغs ق.اUة  16.8%
م;  %14.5 م7.وعًا و�dا ن-,�ه U135ع�د  الEراعةمل��ن دوالر م�ها، ثالtًا جاء قaاع  25.7

  ال�7ار�ع العاملة.
  ). 2(أنNَّ. الf�ول رق]  ث] تل�ها U¢�ة القaاعات ب�-e م�فاوتة. 

ال�ق�ی.�ة (م-اه�ة ال���وق) وال��عاق� ): ت�ز�ع ال�7ار�ع العاملة وال�`لفة 2الf�ول رق] (
  2019 ی�ن��على م-��j القaاع ال.ئ�-ي ح�ى نهاiة شه.  وال���.ف

  القطاع الرئيسي
عدد 

المشاريع 
  العاملة

  المبالغ بالدوالر

  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد التكلفة التقديريةإجمالي 

 5097457.89 7538286.3 10599893.08  68  الب`ئة
 39355 106791.06 140000  1 التدخل المتaامل

 867212.34 1157333.77 1442498.34  23 التدر'ب
 7505979.42 10851827.31 16985419.4  71 التعل<م

 1e6398413.28 8313123.98 10335823.1 48  الدعم المؤس 
 10983047.3 15637486.28 17255885.12 135  الزراعة
 46127585.97 50345444.88 55100166.73  104 الصحة
 8717126.45 11752713.03 13531581.82  68 الطرق

 1028893.76 1032467.35 1082445  1 المlشjت األصغر
ة  9293037.03 9654731.77 10335506  18 المlشjت الصغ�>

 1
;m1760016.32 1783854.61 1917923.2  6 الموروث الثقا 

 3187980.48 4386009.22 4914681.27  24 الم<اە
 13146288.16 20872953.92 31069331.48  198 النقد مقاpل العمل
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  القطاع الرئيسي
عدد 

المشاريع 
  العاملة

  المبالغ بالدوالر

  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد التكلفة التقديريةإجمالي 

 20026883.19 25706246.34 26801859.67  156 خدمات األعمال
 4426787.04 7603194.63 7400000  5 الب`ئة

 138606063.6  176742464.5 208913014.2  926 اإلجمالي

  

 

 واالتفاقيات املمولني على العاملة املشاريع توزيع -4

i. املمول على املشاريع توزيع  

فق�  UNDP اإلن�ائيب�نامج األم3 ال���Qة نN.ًا ألنَّ ال����ل ال.ئ�-ي الCالي لل���وق ه� م; 
مل��ن دوالر بلغ  85وdإج�الي ت`لفة  م7ار�ع 273بلغ ع�د ال�7ار�ع العاملة ال���لة م; ق,له 

م; إج�الي ال��عاق�، تاله  ی�ن��إلى نهاiة  %91مل��ن دوالر وت] ص.ف  82.5ال��عاق� م�ها 
 35.5م7.وع و�d`لفة إج�ال�ة بلغU193  sع�د ال�7ار�ع العاملة ح�� بلغs  ل0Q$مة األل�ان ةا

مل��ن دوالر. وdلغs ن-0ة ال���.ف م; ال��عاق� ما  22.4مل��ن دوالر وت] ال�عاق� Uأكt. م; الـ 
م7.وعًا و�d`لفة بلغU113  sع�د  ال0Q$مة ال+�Y[ان ةة ، ب���ا جاء في ال�.ت0ة الtالt%58مق�اره 
28.5 ;� %73دوالر وdلغ ال���.ف ح�ى نهاiة ال7ه.  مالی�; 24.2دوالر، ت] ال�عاق� بـ  مالی

و�d`لفة تق�ی.�ة بلغs االتQاد األوروkي   م7.وعًا م��له م; 107م; إج�الي ال��عاق�، و'ه. 
-���1ل�; ب�-e م��اق�ة و�pا ه� م,�; في الf�ول رق] (مل��ن دوالر تالها U¢�ة ال 13.6ق.اUة 

3:;�� ) والu7ل ال,�اني ال�ال
 على ومtاه�ة ال�6eوق ال�ق�ی�Yة و|ج�الي ال��e6ف العاملة ال�1ارYع ت$زYع :)3-1(رق�O  3ولال

 \$�tة  م�  2019ی$نF$  شه�أه3 ال��$لF* ح�ى نها

  الممول
عدد 

  المشاريع

نسبة   المبالغ بالدوالر
المنصرف 

(%)  
التكلفة إجمالي 

 التقديرية
  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد

 %57 5221544.51 9097098.93 13618060.53  107  االتحاد األوروبي

 %75 7899363.88 10552163.62 11005125  38 البنك اإلسالمي للتنمية

 %91 75017640.62 82562973.82 84979968.58 273  *البنك الدولي

 %58 13021237.08 22473275.33 35562979.3 193  الحكومة األلمانية

 %100 104547 104547 160000 1  الحكومة األمريكية

 %73 17751773.45 24249043.2 28577590 113  الحكومة البريطانية

 %93 1029889.12 1102998.2 1384714 18  الحكومة الهولندية
الصندوق العربي لإلنماء 

 70  واالجتماعي االقتصادي
17792527.6 13128382.52 8712503.38 66% 

الصندوق الكويتي للتنمية 
  1  االقتصادية العربية **

460236 439471.9 439471.9 100% 

 %99 72880.54 73319.17 72869  1  اليونسكو
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  الممول
عدد 

  المشاريع

نسبة   المبالغ بالدوالر
المنصرف 

(%)  
التكلفة إجمالي 

 التقديرية
  إجمالي المنصرف  إجمالي المتعاقد

برنامج األمم المتحدة 
  UNDP 6اإلنمائي 

1516977 1364048.35 1344453.65 99% 

  %95 1235.06 1301.88 343655.2 1  مصادر اخرى

  %87 972514.08 1123735.67 1941443 12  مصادر الصندوق الداخلية
منظمة األغذية والزراعة 

FAO  91 
11077105 10084176.16 6656957.22 66%  

  %93 360052.14 385928.7 419764 1  للمرأةهيئة االمم المتحدة  
 %78 138606063.6  176742464.5 208913014.2 926  اإلجمالي

  *ع+� {ل م* ب�نامج األم3 ال���Qة اإلن�ائي وم�u6ة الفاو

** م�1وع دوار {ان ق� ت3 تق���ه {�Q6ة م* ام�F ال�$XY ل�ق���ة ق�وض ل+�نامج ال��$Yل األصغ� ل��$Yل أن1[ة م�ت-[ة 2ات6اج 

��دة م* الق�وض في نف� ال16ا�.tام ال�-الغ ال����  الغ�اء وYعاد اس

ii.  املشاريع العاملة على االتفاقيات توزيع  
 �f� أنَّ ، س ی�ل��في شه.  االتفا��اتإذا ما ق��ا Uاس�ع.اض ال�7ار�ع العاملة م; ح�� ت�ز�عها على 

�ات اإلن�ائي ت��رت U¢�ة االتفا�ال���Qة  األم3وال[ارئة ع* ���Y ب�نامج  اإلضا� ةمQ6ة ال+�6 ال�ولي 
مل��ن دوالر ت] ال�عاق� بـق.اUة م,لغ  85م7.وعًا و�d`لفة تق�ی.�ة إج�ال�ة  273ح�� بلغs ال�7ار�ع العاملة 

مQ6ة  تل�هامل��ن دوالر ح�ى نهاiة ال7ه.،  75وdلغ ال���.ف م; ال��عاق� ما ق�رة  مل��ن دوالر 82.5
 111ح�� بلغ ع�د ال�7ار�ع ال���لة م�ها  ال��حلة االولى -ال0Q$مة ال+�Y[ان ة لل�Qا�ة االج��ا� ة 

 sی.�ة بلغ�لفة تق`�dه  27.3م7.وعاً وU �لغ ال��عاقdن دوالر و�� 16.6مل��ن دوالر وdلغ ال���.ف  23مل
�Qة ال�� األم3ال�ع$نة اإلنtان ة لالتQاد األوروkي 2ال�1اكة مع ب�نامج تل�ها ثال�ًا  ، مل��ن دوالر 

و�d`لفة تق�ی.�ة بلغs  م7.وعاً  107 هاح�� بلغ ع�د ال�7ار�ع ال���لة م� لل�Qا�ة االج��ا� ة اإلن�ائي
 5.2مالی�; دوالر وdلغ ال���.ف م�ها فعل�ًا أكt. م; الـ  9مل��ن دوالر وdلغ ما ت] ال�عاق� Uه  13.6

) ل��1وع تعFAO MYMمQ6ة ال+�6 ال�ولي ع+� م�u6ة األغ��ة والMراعة ( ومن ثم جاءمل��ن دوالر، ، 
ت] ال�عاق�  مل��ن دوالر 11م7.وعًا عامًال و�d`لفة تق�ی.�ة بلغU91  sع�د  اإلن�اج ة الMرا� ة في ال �*

  دوالر.مل��ن  6.6 أكt.ص.ف م�ها ح�ى تار�خ إع�اد ال�ق.�. مل��ن دوالر  و  10ب
  ) ال�الي:3-2(ب���ا ت.اوحU s¢�ة االتفا��ات Uأع�اد م��اق�ة �pا ه� م,�; في الf�ول رق] 

و|ج�الي ال��عاق� وال��e6ف ومtاه�ة ال�6eوق ال�ق�ی�Yة  العاملة ال�1ارYع ت$زYع :)3-2(رق�O  3ولال
�$\  علىtة  االتفا� ة م�  2019 ی$نF$ شه�ح�ى نها

  االتفاقية
عدد 

  المشاريع

  المبالغ بالدوالر

إجمالي التكلفة 
 التقديرية

 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

المسدد من القروض طويلة األجل (من 
  الصغر واالصغر)مشاريع التمويل 

12  1941443 1123735.67 972514.08 

المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي 
بالشراكة مع برنامج االمم المتحدة 

  االنمائي للحماية االجتماعية
107 13618060.53 9097098.93 5221544.51 
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  االتفاقية
عدد 

  المشاريع

  المبالغ بالدوالر

إجمالي التكلفة 
 التقديرية

 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

المنحة الطارئة المقدم من الوكالة 
االمريكية للتنمية عبر برنامج االمم 

  *  المتحدة
1 160000 104547 104547 

المنحة الهولندية لدعم تعليم الفتاة ومحو 
االمية رقم: 

26489/SAA0118554 **  
1 243814 234791.7 233799.7 

المنحة الهولندية لمشروع المياه 
والصرف الصحي للمجتمعات المصابة 

  بالكوليرا
17 1140900 868206.5 796089.42 

 5683752.95 7739435.37 7179147  30 لتوظيف الشباب قرض البنك االسالمي

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
 للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة

69  16022527.6 11702314.19 7860105.38 

قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع 
  المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

8 3825978 2812728.25 2215610.93 

مساهمات مقدمة من جهات حكومية 
  مختلقة

1 343655.2 1301.88 1235.06 

معونة الصندوق العربي لترميم وتأهيل 
  ةالمرحلة الرابع -الجامع الكبير بصنعاء 

1 1770000 1426068.33 852398 

لتعزيز تكيف وصمود  UDNPمنحة 
  المجتمعات الريفية في اليمن

5 1414977 1274392.65 1254797.95 

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة 
عن طريق برنامج االمم المتحدة 

  االنمائي
273 84979968.58 82562973.82 75017640.62 

منحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية 
) لمشروع تعزيز FAOوالزراعة (

  اإلنتاجية الزراعية في اليمن
91 11077105 10084176.16 6656957.22 

رقم:  KFWااللمانية /منحة الحكومة 
لبرنامج االشغال  2015 67 577

 كثيفة العمالة
12  2329794 2269943.84 2015270.8 

 KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 لالستجابة ألزمة التعليم

4  664784 8191.89 2110.05 

للتعليم  KFWمنحة الحكومة االلمانية /
 في المناطق الريفية

4  659690 365.33  

 67 2012منحة الحكومة األلمانية رقم 
 في ابين المياهلبرنامج  327

3  3399129.3 3119120.42 2455910 

 لبرنامج KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 المياه والصرف الصحي

88  17302186  8254732.14 4219471.43 

 لبرنامج KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
 2المياه والصرف الصحي 

55  7353498 5129507.73 2277448.68 

رقم:  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
لتعزيز الصمود عبر  2014 41 005

 برنامج االشغال كثيفة العمالة
8  1283242 1234122.66 982328 

لتعزيز  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
الصمود عبر برنامج االشغال كثيفة 

 2العمالة 
19  2570656 2457291.32 1068698.12 

منحة الحكومة البريطانية للحماية 
  المرحلة االولى -االجتماعية 

111 27319245 23097972.3 16622378.92 

منحة الصندوق الكويتي للتنمية 
العربية من موارد صندوق  االقتصادية

  الحياة الكريمة
1 460236 439471.9 439471.9 
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  االتفاقية
عدد 

  المشاريع

  المبالغ بالدوالر

إجمالي التكلفة 
 التقديرية

 إجمالي المنصرف إجمالي المتعاقد

منحة اليونسكو لمشروع حماية 
الموروث الثقافي والتنوع في حاالت 

  من اجل االستقرار والسلم ئالطوار
1 72869 73319.17 72880.54 

منحة برنامج األمم المتحدة لمشروع 
  االستجابة الطارئة لقطاع المياه والبيئة

1 102000 89655.7 89655.7 

منحة هيئة االمم المتحدة للمرأة لمشروع 
 حماية المرأة وتمكينها في ظل االزمات

1  419764 385928.7 360052.14 

 138606063.6 176742464.5 208913014.2  926  اإلجمالي

  هاء م* ال��1وع واالن في ص�د االقفال� * ت3 االن

  ة وال��1وع في ص�د االقفالQ6هاء م* ال��1وع وت3 اقفال ال��  ** ت3 االن
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   اجلمهورية خريطة على التنفيذحتت  املشاريع توزيع .5
 ��  على خارMة ال�fه�ر�ة ال����ة  2019خ.�aة ت�ضح ان�7ار ال�7ار�ع تsC ال��ف�� ل7ه. ی�ن

   ع�kي 2019 ی$نF$ال�7ار�ع العاملة لل���وق ل7ه. ) 1(خ.�aة 
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  على خار�ة ال�Oه$رYة ال �6 ة 2019 ی$نF$ال�1ارYع العاملة ل1ه�  ن�1اراخ�Y[ة ت$ضح 

   إنOل�MF  2019 ی$نF$) ال�1ارYع العاملة لل�6eوق ل1ه� 1خ�Y[ة (
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   املصادر التمويلية للصندوق

  )2019 ی$نF$ 30مeادر ال�6eوق ال��$Yل ة ال6اف�ة (ح�ى  -1
ت] اس�الم وق� مالی�; دوالر.  482اتفا��ة U¢��ة إج�ال�ة تعادل  18بلغ ع�د االتفا��ات ال�ي ت��ف. لل���وق حال�ًا 

  ال���ل�;.  ل�j %26م; ه�ه ال��ادر، وت0قى  %74ح�الي 

  
  

   

   ةاالتفاقي  الممول 
الحالة 

التنفيذية 
  لالتفاقية

قيمة االتفاقية (المعادلة 
  للدوالر)

المسحوب من الممول 
  (المعادل للدوالر)

 البنك اإلسالمي للتنمية

القرائية قرض ومنحة البنك اإلسالمي لمشروع المعرفة 
  والمهنية لمكافحة الفقر

   فعال 
                  

11,260,000              6,718,310    

  قرض البنك االسالمي لتوظيف الشباب
   فعال 

                  
25,000,000    21,120,366.3 

 الحكومة األلمانية

لبرنامج  327 67 2012منحة الحكومة األلمانية رقم  
  في ابين  المياه

   فعال 
                  

15,600,000             14,962,391   
 2015 67 577رقم:  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

  لبرنامج االشغال كثيفة العمالة
   فعال 

                    
5,400,000    5,375,477.81 

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

   فعال 
                    

5,400,000              5,809,092    
لتعزيز الصمود عبر  KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 

  2برنامج االشغال كثيفة العمالة 
   فعال 

                    
5,400,000                 943,632    

المياه والصرف  لبرنامج KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
  الصحي

   فعال 
                  

25,748,503              4,266,035    
للتعليم في المناطق  KFWمنحة الحكومة االلمانية /

  الريفية
   فعال 

                    
6,291,142                 568,634    

  لالستجابة ألزمة التعليم KFWمنحة الحكومة االلمانية / 
   فعال 

                    
5,719,220                 569,671    

المياه والصرف  لبرنامج KFWمنحة الحكومة االلمانية/ 
  2الصحي 

   فعال 
                  

10,800,000              3,365,820    

  الحكومة البريطانية
المرحلة  -منحة الحكومة البريطانية للحماية االجتماعية 

  االولى
   فعال 

                  
44,216,466    19,596,757.98 

  الحكومة الهولندية
المنحة الهولندية لمشروع المياه والصرف الصحي 

  للمجتمعات المصابة بالكوليرا
   فعال 

                    
3,000,000    2,850,000 

الصندوق العربي لإلنماء 
  االقتصادي واالجتماعي

قرض الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في تمويل 
  المرحلة الرابعة

   فعال 
                

100,000,000             92,337,705   

برنامج األمم المتحدة 
  UNDPاإلنمائي 

منحة البنك الدولي االضافية والطارئة عن طريق برنامج 
  اإلنمائياالمم المتحدة 

   فعال 
                

177,965,562           161,403,335   
المعونة اإلنسانية لالتحاد األوروبي بالشراكة مع برنامج 

  االمم المتحدة االنمائي للحماية االجتماعية
   فعال 

                  
17,894,596              8,741,816    

 - 2,500,000 فعال  2الصمود  -مشروع دعم سبل المعيشة واألمن الغذائي
منظمة األغذية والزراعة 

FAO 
) FAOمنحة البنك الدولي عبر منظمة األغذية والزراعة (

  لمشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اليمن
   فعال 

                  
19,513,305    9,475,717.85 

  للمرأةهيئة االمم املتحدة  

منحة هيئة االمم املتحدة للمرأة ملشروع محاية املرأة ومتكينها يف 

  ظل االزمات
 393,507 420,000  فعال 

   358,498,268      482,128,794    اإلجمالي
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  قصص إنسانية
1-  �Fال� �LQ� .وتغ�F ال�Qب2ال��6 ة 

Uع� ت<.جي م; الfامعة اس��عاني ب.نامج رواف� �U�عاء لل��رب ض�; ال��aع ل��اص.ة 
ال����ة ال.�=�ة و�nه وج�ت ما ل] أج�ه في دراس�ي ال-اUقة pلها ح�� ُرو�s الع�ی� م; 
ال��اض�ع ال�����ة الf�ی�ة pل�ًا. رجعs ق.��ي م�CفEة للغاiة ألب�أ ال��aع في الع�ی� م; 

ال.�=�ة Uال���kة ال��Cة وم�C األم�ة وال زل�ا �pلv  ال�.أة ة وم�ها ت���ة ال�0ادرات ال�ات�
    .الى ال��م ول�لv ارتفع اس�ي في الق.�ة ل�Eداد دع] أس.تي لي

 ;�اغ�.sd أمي س��ات ع�ی�ة للع�ل إلعال�ي وأخ�تي ال<�-ة Uع� وفاة وال�p .Xانs ب
�; واالخ. تfل� ع��نا ف�.ة ث] تع�د للغ.dة ل�aار Cب ل�ال.Cأت ال�دة ال.زق، الى ان ب .��غ

كل األح�ال لألس�أ، ح�ى أم�ا ل] ن.ها م�� ارdع س��ات ح�� آم�U sأن عل�ها اس��tار pل 
ی�م ل�أم�; م�aل0ات ال0قاء ل�ا في أس�أ أiام ح�ات�ا. ث] فfأة، اس��عاني االهالي الج��اع 

�ل مfل� تعاون م.Ep م�ی.�ة pع��نة C�UافNة حfةu7ه تU ي األهالي واذا�Cرش �� ح
�.ة. وع�� ان�هاء اح�j ال�ورات، ال��رب tp على أم�ر ت����ة sdر�ه وت�n ة�Jع sC0وأص
�; Uع� ان تأك� ان�ا م; ش0اب uل�ا على ف.صة ع�ل في ب.نامج ال����CU ل�ي�7U.ني وزم

�. م; م7اكلي س�Cل وس�.تاح أم�ا    رواف�.tp ع�ي ال`�ن م; الف.حة فها هي-i [نا ل�وع�
  .ش�ل�ا أخ�.اً  ول`ي یل�]

 L�.ی.�ة ال7غادرة ب.وح الف�عات م��fل ال07اب مع م�ع�لuU sل Mاق�ي في م7.وع ت7غ
ال�اح� وحقق�ا انfازات ت����ة اشعلs في ال���fعات األمل ال�X اMفأته الC.ب. ان�هى 
�; مf�دا في uوق االج��اعي اخ�ارني ض�; ب.نامج ال���ث] اذا ب.سالة م; ال�� X�عق
م�ی.�ة Cpالن ال7.ف ال�ائ�ة ذات ال0fال ال7اهقة وم��fعات a�-Uة ل] �uiن�ا iع.ف�ن 

ة م; وdع� أiام قل�ل   لل����ة مع�ى، ال تعل�] ال صCة وال L�.M ال ص.ف صCي ...الخ.
eر��ل وت�u7ت �عU ال�0ادرات �� 808  ال�Cف�E وال���kة واذا uUافة الق.j ت��اف� Uق�ة ل��ف

م0ادرة ب�`لفة  470مfل� تعاون ق.�ة. وت] ت�ف��   41] ن-اء ل ع�J وع�Jة ن�فه
مل��ن ر�ال مع م�ات الfل-ات ال��ع��ة ض� ال`�ل�.ا وال�.ف ال�Cي غ�.  35تق�ر 

 sاملها ول�ا ومع خ.وج�ا، خ.جuU ةfفي ح ;�uأك,. ورشة ع�ل لل�� sانp .;اآلم
     .ال���fعات وأع��ه] تu0ي لف.اق�ا

;�uأن ب.نامج ال��pرحالي لل�.ة  و �Cعات و���fال� vل ل�7عل ناق�س االمل ل�ل�fi .ائM
الtالtة �U�ی.�ة ب�ي ��� ال�ي غابs ف�ها الC.ب وحJ.ت الfه�د وال�عاون وال�د وم�ات 

     .م.افL ال<�مات الf�ی�ة
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أك.ر ت�d.fها رغ] فارق ض<امة  غ.dة أمي ال��aلة وها أن�ا ألت�p.كانs تfارب ج��ة 
شقاءها ألجل�ا. وd�هاiة الع�ل، ع�ت ق.��ي وpانs اiام ع�� االضCى ال�0ارك و��X ت�Cل 

.Xّ�اوزا أثقال یfوفي رأسي ح�اس واف`ار ت ��ان م; وp  ألخ�تي م,لغا ج��ًا وp-�ة الع
ل`اد �رة، وdاس��ات و�ن pانCU sالة ص�Cة م��ه أرdعاال�kاد Uع�دة أمي Uع� §�اب  أج�ل

 ٣٠٠٠أق�عs أمي Uال��قف ع; الغ.dة وت-ل�ي دفة ��ادة اح��اجات ال,�s. ح�لs على 
�. م; ال�ی�ن ,p ءًاEم�ها ج s�Jأج. قp ء ال��.اك�ةدوالرEfdء  وEم�اد غ�ائ�ة هامة وج

��ه اخي ل7.اء Uع� قaع aء م�ه اعEعلى ال-ق�� وج vأوش Xل�ا ال�E�انفق�ه في ت.م�] م
;�   .§�ار لل-�ارة ال�ي اش�.تها أمي له ��p�ر دخل Uع� ت�قفها ع; الع�ل والغ.dة ال-اق

  
 بح�اسي ل] ی��قف، ف,�أت ب�فع�ل مfل� تعاون ق.��ي م.p Epع��نة �k�Mًا مع تfاو 

 ��وال��م ن<�a   .م٢٠١٨م0ادرة خالل عام  ١٤م; مfل� تعاون ال�.Ep ون��هي م; ت�ف
 L� م0ادرة ت�tل اش� الCاحًا (ب�اء وتfه�E م.Ep ت�ر�e وتأه�ل أك,.ون�ب. ال����الت ل�Cق

�; م-��j دخل ال�-اء وأنا م�ه; ال.�=�ة) م;ال�.أة -Cاجل ت.   
 

ج�وة ال�Cاس ل; ت�aفئ Mال�ا اه��یs  ل`; اةف�نع] واجهs الع�ی� م; ال�ع�dات �pني 
  .ال�ال ال�X ال ت��هي ف.صه وم�ارده الى مهارات ال����ة، رأس

  ).االس�7ار�ة ( ن. م  Uقل] 
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  غ�اء ودواء وص�ف صح 2ع� شuف ال7 � ��2 3 في ع�ن -2
أج,.ت الC.ب أس.ة ...... على ال�Eوح م�aقة م�زع غ.ب مCافNة تعE م�� ثالثة أع�ام 
الى ت�fع مyقs لل�ازح�; في م�aقة ال7عe ش0ه ال�C.او�ة غ.ب م�ی�ة ع�ن. األس.ة 

عامًا) ال�X اضa. األ0Mاء الى ب�.  17األك,. م�C� ( االب;أف.اد ض�s  8ال��uنة م; 
على  .دU Xه في ق.��ه ل��0ح حال�ه وم�aل0اته ع,�ًا مJافاً إح�j رجل�ه إث. انفfار لع] ف

  األس.ة.
 jمات س��خ Xف، فال ت��ف. له] أNع ال�ازح ه�اك في ش��fة ال��¢U لtاألس.ة م sعاش
ال��اه ال�ي ت�ف.ها له] ی�م�ًا إح�j م��Nات االغاثة ع,. شاح�ات، أما الغ�اء ف��قaع 

  . ع�ه] ل-0عة أشه. م�قaعة تق.�0ًا pل عام
شuل انعEال ت�fع ال�ازح�; ع; أX ت�fع سuاني مfاور وارتفاع ���ة ال�قل الى ال��ی�ة 
تC�iًا جعل .... وd¢�ة ال�ازح�; عاج�E; ع; ال�C0 ع; ف.ص ع�ل. �pا ل] fi� سuان 
ال��fع ه�اك وسائل ت`�> 0p¢�ة ال���fعات ال��J.رة، فال ی�ج� ل�یه] أقارب ل�ع�ه] وال 

ه] ل�,�ع�ا له] الغ�اء Uال�ی;، �pا ال ت�ج� أiة م�ارد M,��1ة في أصCاب مCالت iع.ف�ن
�. ال7اX وال<,.، وج,�ه] ال�ح��ة JCق�د ل��p افةfاألش�اك ال jامها س��ار الس�<�fال

  ال�ي �Jiف�ن إل�ها الdEادX في وج0ة الغ�اء.
,�اء ل، اس�<�م ال���وق آل�ة ال�ق� مقابل الع�ل فلي اس�ه�اف ال�<�] 2018وفي العام 

ح�امات ودورات م�اه ملCقة اضا�nة الى ال�Cامات األرdعة ال��ج�دة ل<�مة pافة  ةث�ان�
  سuان ال�<�]. 

خفف مأساة  i200%ق�ل ال�عل] ال�ازح أح�� سع�� "ت�س�ع نNام ال�.ف ال�Cي ب�-0ة 
 sاتdة االزدحام. و�ش e,-U اجة في الع.اءCاء الJلق .aJi ال0ع� �عi [ول ;�ال�ازح
  ال�Nافة ال7<��ة ت�] في ال�uان ال��اسe دون ع�اء مع تC-; م-��j ت��N> ال�uان."

اب�هج الCاج ...... Uف.صة الع�ل ال�ي ت�ف.ت له في ب�اء ال�Cامات ولEوج�ه في رش 
ألف  144ال�,�ى Uال�اء ق,�ل حل�ل ال�-اء ی�م�ًا. اس�<�ما جEءًا م; أج�ر الع�ل ال0الغة 

ألساسي واألدو�ة الب�ه�ا األك,.، وادخ.ا ال0¢�ة ألس�أ األiام القادمة. ر�ال في ش.اء الغ�اء ا
  iق�ل ..... "ه�ا األج. أك,. ���ة ل�-اع�ة ن-�ل�ها م�� نEوح�ا.

��ومع ح.مان�ا م; ال�-اع�ات، ت�لs زوج�ي ق.ار إنفاق ال�,لغ ألنها  fلإلنفاق، ح�ى ن ت ��a>خ. ال��
  الح��االت في قادم األiام."ما اس�aع�ا م; األج�ر ل��اجهة أس�أ ا

 
 
  

 


