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 معلومات أساسية

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA  األساسية للمشروع أ. البيانات 

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
الرقم التعريفي للمشروع األصلي 

 )إن وجد(:
المشروع الطارئ لالستجابة  P164564 الجمهورية اليمنية

التمويل  –لألزمات في اليمن 
 اإلضافي الثالث

P159053 

 لمسبقالتاريخ التقديري للتقييم ا المنطقة اسم المشروع األصلي
التاريخ التقديري للعرض على 

 مجلس المديرين التنفيذيين
المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في 

 اليمن
 2018-نوفمبر/تشرين الثاني-1 2018-أكتوبر/تشرين األول-8 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 إدارة التنفيذ الهيئة المسؤولة عن المقترض/المقترضون  أداة التمويل مجال الممارسات )الرئيسي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  تمويل المشروعات االستثمارية الحماية االجتماعية والعمل

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
 )اليونيسف(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

 )اليونيسف(
 

 الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع األصلي
 
لهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية، والحفاظ ا

 على قدرات التنفيذ الحالية الثنين من برامج تقديم الخدمات.
 

 
نات  المكو ِّ

 األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية
 ل اإلدارة والرصد الخاصة بالمشروعأعما

 التحويالت النقدية الطارئة
 

   بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات(

 NewFin1-ملخص
 



 140.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع
 140.00 مجموع التمويل

 140.00 منها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية
 0.00 ليةالفجوة التموي

  
 FinEnh1التفاصيل

 تمويل من مجموعة البنك الدولي
Int140.00 المؤسسة الدولية للتنمية 

IDA 140.00 منحة من المؤسسة الدولية للتنمية 
    

 فئة تقييم التصنيف البيئي
 تقييم جزئي-باء
  

OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED ال هل تم نقل وظائف اإلشراف على اإلجراءات الوقائية واعتمادها إلى مدير قطاع الممارسات؟ 
  

 القرار
ز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض  لم ُيجِّ

 

 قرارات أخرى )حسب الحاجة(
 
 

 ب. المقدمة والسياق العام
 

المشروعات في من سياسة البنك المعنية بتمويل المشروعات االستثمارية ) 12هيز التمويل اإلضافي المقترح بمقتضى الفقرة يجري تج
وقد أدى  ( نظرًا ألن عدم االستقرار والعنف يطاالن اليمن بأسره في الوقت الراهن.أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة والقيود على القدرات

 واالنهيار والوقود، الغذاء شحنات وصول يمنع الذي والحصار سياسي، وعدم استقرار أمني، انفالت من به اقترن  وما الدالب في الدائر الصراع
%، ويرجع السبب في ذلك إلى توقف 40وتشير التقارير إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة  طاحنة. اقتصادية ضائقة إلى االقتصادي

 حوالي ثمانية فإن التقديرات، وبحسب واسع وتشغيل المنشآت بنصف طاقاتها مقارنًة بفترة ما قبل الصراع. األنشطة االقتصادية على نطاق
 إال المدنية الخدمة رواتب صرف يتم وال األساسية، الخدمات فيها تنعدم تكاد مجتمعات في يعيشون  أو سبل كسب أرزاقهم فقدوا يمني ماليين
 المتأخرات تراكم إلى بما يؤدي ويتنامى تمويل العجز العامة، المالية إيرادات في تراجع . وهناك حالياً 2016أيلول /سبتمبر منذ جزئية بصورة
 المتكرر إلى زيادة تفاقم األزمة في اليمن التعرُّض ومما أدى .الخاص القطاع أنشطة بيئة اضمحالل ويتسبب في الدولة وظائف ويقو ِّض
ويل األمد، وانعدام األمن الغذائي، والكوارث الطبيعية مثل إعصار سقطرى، واألمراض مثل تفشي الصراع ط –المتعددة  للصدمات والمتتابع



 وباء الكوليرا، واإلخفاقات على مستوى المؤسسات مثل مشكلة عدم صرف رواتب العاملين لدى جهات تقديم الخدمات.
 

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم " الصادر عن مكتب2018وبحسب تقرير "نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 
مليون شخص نتيجة  22.2(، زاد عدد من هم بحاجة إلى بعض أشكال المساندة اإلنسانية أو الحماية إلى 2017)ديسمبر/كانون األول 

 تشير ذلك، على عالوة ى المساعدة.مليون شخص بحاجة ماسة إل 11.3ويشمل هذا الرقم  النعدام األمن الغذائي والصدمات المتعددة.
مليون شخص يواجهون  8.4الغذائي؛ وهناك  األمن انعدام من السكان( يعانون  من %63) شخص مليون  17.8حوالي  هناك أن إلى التقديرات

رأة حامل مليون ام 1.1مليون طفل وحوالي  1.8مليون شخص من سوء التغذية الحاد )من بينهم  2.9خطر المجاعة، مع معاناة نحو 
 وكان اليمن في األمراض كما تفشت 2، حذر برنامج األغذية العالمي من حدوث مجاعة وشيكة في اليمن.2017وفي مارس/آذار  1ومرضعة(.

التراكمي  العدد أن إلى العالمية الصحة منظمة تقارير . وتشير2016أواخر عام  في الكوليرا وباء تفشي والتي أعقبها الضنك حمى بينها من
 من األطفال دون سن الخامسة(. %24.7وفاة ) 2074حالة، من بينها  663451بلغ  2017حاالت المشتبه في إصابتها بالكوليرا عام لل

  وأدت األحداث األخيرة، مثل تصاعد أعمال العنف في الحديدة واإلعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى، إلى زيادة شدة الحاجة إلى المساعدات.
 

، وذلك بهدف 2016مليون دوالر في يوليو/تموز  50تمويل المشروع األصلي الطارئ لالستجابة لألزمات بمبلغ يعادل تمت الموافقة على 
توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية والحفاظ على قدرات التنفيذ الحالية 

وكان الغرض من هذا المشروع هو االستجابة  هما الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة.الثنين من برامج تقديم الخدمات، و 
وقوع في الفورية لهذه األزمة وحماية الفقراء المستهدفين واألسر المتضررة من الصراع، ومن بينهم النازحون داخليًا، والمجتمعات المحلية من ال

 براثن الفقر المدقع.
 

، أي بعد أربعة شهور من الدخول في حيز التنفيذ، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بمبلغ يعادل 2016كانون األول /وفي ديسمبر
وعمل التمويل اإلضافي على توفير الموارد الالزمة لتوسيع نطاق التغطية والتشديد  مليون دوالر لتوسيع نطاق أثر االستجابة الطارئة. 250

التدخلية المعنية بالتغذية التي يجري حاليًا تنسيقها بشكل وثيق مع المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الجاري تنفيذه، على اإلجراءات 
ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في إطار الشراكة مع الصندوق  للتصدي للمعدالت المتزايدة لسوء التغذية، السيما بين األطفال.

ن  وتضمن هذا المشروع مكونين اثنين: مية ومشروع األشغال العامة، بتنفيذ المشروع األصلي والتمويل اإلضافي األول.االجتماعي للتن المكو ِّ
ن الثاني: أعمال إدارة ومتابعة المشروع.  األول: األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية، والمكو ِّ

 
مليون دوالر، كما وافق على إعادة هيكلة المشروع  200نك الدولي على تمويل إضافي ثاٍن بمبلغ يعادل ، وافق الب2017وفي مايو/أيار 

ورغم أن المشروع األصلي والتمويل اإلضافي كانا يقدمان المساندة لتوفير سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية الفقيرة من خالل  األصلي.
يل اإلضافي الثاني عبارة عن استجابة مباشرة لألزمات الغذائية في اليمن ويستهدف الوصول إلى األشغال كثيفة األيدي العاملة، فإن التمو 

العمل الذي الشرائح السكانية األولى بالرعاية التي ال يستطيع أغلبها المشاركة في العمل، وبالتالي ال يمكنها االستفادة من برنامج النقد مقابل 
وبالتالي، يقدم التمويل  شريحة كبار السن والمعوقين واألسر التي تعولها النساء وبعض الفئات األخرى(.يسانده المشروع األصلي )تضم هذه ال

                                                           
 (.2017اإلنسانية )ديسمبر/كانون األول  الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم ن مكتبتقرير استعراض الرصد الدوري الصادر ع  1
  https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WdaIK8iGM2wبرنامج األغذية العالمي:  2

https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WdaIK8iGM2w


اإلضافي الثاني مساعدات نقدية مباشرة لشراء المواد الغذائية والمستلزمات األساسية وقد عمل على توسيع نطاق أثر المشروع من خالل 
حوالي تسعة ماليين شخص( من بين الفئات األولى بالرعاية ومن يعانون من فقر مزمن واألشد مليون أسرة معيشية إضافية ) 1.5استهداف 

وبالتالي،  وفي حين يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ المشروع األصلي، فإن اليونيسف تقوم بتنفيذ التمويل اإلضافي الثاني. ضعفا.
نا جديدا تمت إعادة هيكلة المشروع األصلي كي يتضمن مك ن الثالث )التحويالت النقدية الطارئة( بقيمة إجمالية قدرها  -و  مليون  200المكو ِّ

ن الجديد.  دوالر، مع تعديل الهدف اإلنمائي للمشروع ليعكس هذا المكو ِّ
 

 5نى تمويال موازيا بمبلغ وفي إطار التمويل اإلضافي الثالث المقترح، ُيتوقع أن يقدم مكتب وزارة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األد
وُقدَمت  ماليين دوالر تقريبًا لصالح أنشطة أنظمة تقديم الخدمات، وبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتغطية تكاليف الموظفين والتشغيل.

وبالمثل، تدرس  مليون دوالر. 4.6نفس المساعدات لألنشطة المدرجة ضمن نطاق التمويل اإلضافي الثاني مع تقديم تمويل مواٍز بقيمة 
ماليين دوالر لمساندة التمويل اإلضافي الثالث من خالل  10وزارة التنمية الدولية البريطانية تقديم تمويل مشترك بمبلغ يعادل نحو 

 صندوق استئماني تنفذه الجهة المتلقية.
 

 ج. الهدف اإلنمائي المقترح
 

  الهدف اإلنمائي األصلي للمشروع
روع، قبل إعادة هيكلته، هو "توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان كان الهدف اإلنمائي للمش

 األولى بالرعاية، والحفاظ على قدرات التنفيذ الحالية الثنين من برامج تقديم الخدمات".
 

 الهدف اإلنمائي الحالي للمشروع
مويل اإلضافي الثاني وا عادة الهيكلة، هو "توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول الهدف اإلنمائي للمشروع، بعد الموافقة على الت

ت على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية، والحفاظ على قدرات التنفيذ الحالية الثنين من برامج تقديم الخدمات؛ وتقديم تحويال
 ئية".نقدية طارئة للفقراء والضعفاء للتصدي لألزمة الغذا

 
 النتائج الرئيسية

 سُيقاس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه اإلنمائية من خالل المؤشرات الرئيسية التالية:
 )أ( عدد المنتفعين مباشرًة بفرص عمل بأجر )ُمصنَّفين حسب نوع الجنس، والشباب، والنازحين داخليا( لقياس نطاق تغطية دعم الدخل؛

يح لهم الحصول على الخدمات األساسية )ُمصنَّفين حسب نوع الجنس( لقياس نطاق التغطية المحتملة للخدمات )ب( عدد األشخاص الذين ُأت
 المجتمعية واالجتماعية؛

 )ج( عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات التغذية )مصنَّفين حسب نوع الجنس واألطفال( لقياس نطاق تغطية خدمات التغذية؛
اصب الموظفين الرئيسيين في الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة التي تم اإلبقاء عليها لقياس مدى )د( النسبة المئوية لمن

 المحافظة على قدرات هذه البرامج الوطنية المهمة؛
 )ه( عدد األسر المستفيدة من التحويالت النقدية.



 
 د. وصف المشروع.

 
الموارد الالزمة لتعزيز آثار المشروع من خالل توسيع نطاق التحويالت النقدية لتغطي المستفيدين  يهدف التمويل اإلضافي المقترح إلى توفير
ومن المتوقع  شهور إضافية لتحقيق استقرار نسبي لهم من حيث الحصول على الدخل والتنبؤ به. 6الحاليين من برنامج التحويالت النقدية لمدة 

  سين قدرة األسر المستفيدة على شراء المواد الغذائية والضروريات األساسية.أن يؤدي التمويل اإلضافي الثالث إلى تح
أرباع، وبالتالي تمديد فترة التغطية من  6-5إلى  3من  االجتماعية للمساعدات اإلجمالي الزمني النطاق وسيعمل هذا التمويل على توسيع

ويهدف ذلك إلى  تبعًا لسعر الصرف وما يعادله بالريال اليمني. 2019، أو مارس/آذار 2018إلى ديسمبر/كانون األول  2018يوليو/تموز 
ر المساهمة في زيادة قدرة شبكات األمان وكفاءتها للتصدي النعدام األمن الغذائي وخطر المجاعة، ويمكن أن يؤدي إلى أنشطة تزيد من تدابي

 تقلص القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ والمخاطر األخرى.التكيُّف مع تغيُّر المناخ وتحد  من الحاجة إلى اعتماد آليات تكيُّفية 
 
بخالف -أنشطته أو ترتيبات تنفيذه /مكوناته أو تصميمه أو للمشروع الحالي الهدف في تغيير أي المقترح الثالث اإلضافي التمويل يتطلب وال

ن التحويالت ال 140إضافة المنحة التي تبلغ قيمتها  ن الثالث(، وكذلك تمديد تاريخ إقفال المشروع مليون دوالر ضمن مكو ِّ نقدية الطارئة )المكو ِّ
. ومع تقديم التمويل اإلضافي الثالث، 2018سبتمبر/أيلول  30إلى  2019يونيو/حزيران  31من  -ثالثة شهور ليتسنى إقفال جميع الحسابات

 مليون دوالر. 640يصل إجمالي تمويل المشروع إلى 
 

نين الفرعيين التاليين:سيتضمن التمويل اإلضاف   ي الثالث المقترح المكو ِّ
 

ن الفرعي  ن الفرعي في تمويل تقديم تحويالت نقدية إلى  مليون دوالر(: 133.30)ما يعادل  التحويالت النقدية :1-3المكو ِّ سيستمر هذا المكو ِّ
توسط لكل أسرة في الشهر، ويتم تقديم هذا المبلغ على ريال يمني في الم 5000ماليين فرد( بقيمة  9مليون أسرة معيشية )ما يعادل نحو  1.5

ن الفرعي أيضا  أساس ربع سنوي وبقيمة ثابتة بالريال اليمني.  ويمول هذا المكو ِّ
وتعتمد محددات تصميم التحويالت النقدية  األتعاب والرسوم المرتبطة بتقديم هذه المبالغ من خالل مؤسسة للتمويل األصغر تعمل كجهة للصرف.

ستهداف، ومعادلة حساب المنافع، وتواتر تقديم المبالغ، ونطاق التغطية، إلخ( على تلك المحددات الخاصة بالبرنامج الوطني للتحويالت )اال
  .2014اعتبارًا من الربع األخير من عام  -صندوق الرعاية االجتماعية-النقدية 

 
ن الفرعي  ن الفرعي تنفيذ التمويل  مليون دوالر(: 6.70)ما يعادل  أعمال اإلدارة والرصد الخاصة بالمشروع :2-3المكو ِّ سيساند هذا المكو ِّ

ن الفرعي ما يلي: اإلضافي الثالث المقترح وأعمال اإلدارة والرصد والتقييم لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح وكفاءة حسب تصميمه.  ويمول هذا المكو ِّ
 )أ( التكاليف المباشرة لليونيسف وتشمل

مساندة اإلدارة العامة؛ و)ج( تكاليف -لموظفين والعمالة ومصروفات التشغيل والعمليات؛ و)ب( التكاليف غير المباشرة لليونيسفأجور ورواتب ا 
  االستعانة بجهة خارجية للقيام بالمتابعة؛



 دعم  الخدمات االستشارية ما يلي:وتشمل  المطلوبة للمساعدة الفنية ومساندة التنفيذ واستخالص الدروس المستفادة. 3و)د( الخدمات االستشارية
 »انية.نظام معلومات اإلدارة، وشركة خارجية للقيام بأعمال المتابعة، ومساندة معالجة المظالم، وشركة خاصة باالتصاالت وتسهيل األعمال الميد

 
 ه. التنفيذ

 
 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

نين األول والثان ي بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقوم اليونيسف حاليًا بتنفيذ التمويل اإلضافي الثالث المقترح في حين يجري تنفيذ المكوِّ 
ن الثالث   التحويالت النقدية الطارئة(. -)المكو ِّ

 
التمويل اإلضافي الثالث وقد راعى تصميم  ال يدخل التمويل اإلضافي المقترح أي تغييرات كبيرة على التصميم الفني للمشروع أو ترتيبات تنفيذه.

وتشمل هذه الدروس  المقترح الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع حتى اآلن ومن خبرة كافة وحدات البنك الدولي في عمليات االستجابة الطارئة.
لبنك الدولي األخرى في اليمن التركيز على اإلجراءات التدخلية األعلى أثرًا والتصدي للتحديات الناشئة إلى جانب تعزيز التنسيق مع عمليات ا

ويعمل هذا الترتيب بشكل جيد وقد أسهم في إعادة تفعيل أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال  وعمليات الوكاالت اإلنسانية.
ية المطاف إلى البرنامج الوطني على موظفيهما الرئيسيين، وكذلك تحسين أنظمة برنامج التحويالت النقدية والتي سُتنقل في نها العامة واإلبقاء

  للتحويالت النقدية، أي صندوق الرعاية االجتماعية.
 

ن التحويالت النقدية الطارئة   مليون أسرة فقيرة ومحرومة من بين األسر المؤهلة حاليًا لالستفادة من التمويل اإلضافي الثاني. 1.5يستهدف مكو ِّ
 شهور(  9أرباع ) 3من  اإلجمالي الزمني نطاق التغطية توسيعوسيؤدي التمويل اإلضافي الثالث المقترح إلى 

وكما هو الحال في المشروع األصلي والتمويل اإلضافي الثاني، سيستهدف التمويل اإلضافي الثالث المقترح جميع محافظات  أرباع. 6-5إلى 
  منطقة. 333محافظة و 22اليمن ومناطقها البالغ عددها 

 
ي إطار التمويل اإلضافي الثاني الجاري تنفيذه استعانت اليونيسف بعدد من الشركات االستشارية الخاصة لدعم تطوير وفيما يتعلق بالتنفيذ، فف

ستستمر هذه األنظمة في إطار التمويل اإلضافي  -وتنفيذ أنظمة وعمليات تقديم التحويالت من أجل تقديم التحويالت النقدية بشكل فعال وآمن
)صندوق الرعاية االجتماعية( دعمًا لجاهزيته في مرحلة التعافي، وستتضمن  قل هذه األنظمة أيضا إلى البرنامج الوطنيوسيتم ن الثالث المقترح.

 ما يلي:
 
تنطوي إجراءات الصرف في إطار التمويل اإلضافي الثاني على عملية شاملة للتحقق من الهوية تتطلب أن  التحقق من هوية المستفيدين: •

قة إضافية إلثبات الهوية )مثل بطاقة الهوية الوطنية، أو البطاقة االنتخابية، أو جواز السفر، أو بطاقة هوية الطالب، أو يقدم المستفيدون وثي
وقد تقرر ضرورة إجراء مراجعة مزدوجة للتحقق من الهوية ألن بطاقة  باإلضافة إلى بطاقة الرعاية االجتماعية(. -بطاقة إثبات اإلعاقة
ونظرًا  وساعدت هذه العملية في إعطاء مصداقية لقائمة صندوق الرعاية االجتماعية. ال تشتمل على ميزات أمنية كافية.الرعاية االجتماعية 

                                                           
ل جميع تكاليف الخدمات االستشارية )بخالف تكاليف االستعانة بشركة للقيام للمتابعة( المدرجة ضمن التمويل اإلضافي الثالث المقتستُ   3 رح من موَّ

 خالل التمويل األمريكي الموازي والتمويل المشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية.



% من المستفيدين خالل صرف مدفوعات الربعين األول والثاني، فإن الخطوة الخاصة بهذه العملية لن 95ألنه تم التحقق من هوية نحو 
كامل خالل الربع الثالث وفي إطار التمويل اإلضافي الثالث، وسيتم التعامل مع أي حاالت قد تتطلب  َيُعد مطلوبا اتخاذها على نطاق

  التحقق من الهوية من خالل آلية إدارة الحاالت.

تبادل قائمة  خالل التمويل اإلضافي الثاني، شمل تعاون اليونيسف مع الصندوق ما يلي: تعزيز قدرات صندوق الرعاية االجتماعية: •
لمستفيدين، وا شراك أخصائيين اجتماعيين متطوعين في تسهيل األعمال الميدانية، وتبادل المعلومات والتعاون في معالجة التحديات ا

مي الخدمات التابعين لها. وسيستمر هذا التعاون في إطار التمويل اإلضافي الثالث المقترح، فيما  المتعلقة بالوصول إلى اليونيسف ومقد ِّ
سف مسبقًا بنقل خبراتها ومعرفتها الفنية، بما في ذلك نقل قائمة المستفيدين القانونية والمتحقق منها إلى قاعدة بيانات الصندوق ستقوم اليوني

نة لتقديم التحويالت النقدية.   ويهدف هذا النهج إلى ضمان جاهزية قدرات الصندوق لمرحلة التعافي. والتدريب على العمليات المحسَّ
إلى جانب الترتيب المتفق عليه لمتابعة المشروع في إطار التمويل  اصل االجتماعي في تعزيز أعمال متابعة المشروع:دور وسائل التو  •

الميدانية من خالل المكاتب اإلقليمية لليونيسف، االستعانة بجهة خارجية للقيام بأعمال المتابعة، بعثات مساندة اإلضافي الثاني )المتابعة 
 يسف بتجريب المتابعة عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم األخرى لتتبع مدى استجابة الجمهور للمشروع.التنفيذ(، قامت اليون

وتم االنتهاء إلى تحديد وسائل التواصل االجتماعي كأحد مصادر المعلومات اإلضافية المهمة لإلبالغ عن حاالت وقد أثبت ذلك فاعليته 
مي الخدمات وكذلك جوانبعدم االلتزام التي ُيشتبه في ا وبالتالي، سُيضاف المتابعة عبر  الضعف في التنفيذ. رتكابها من جانب موظفي مقد ِّ

وسائل التواصل االجتماعي إلى أنشطة المتابعة باإلضافة إلى االستعانة بجهة خارجية للقيام بأعمال المتابعة، وآلية معالجة المظالم، 
  والزيارات الميدانية لليونيسف.

أعطى المشروع األولوية للتقديم السريع للتحويالت النقدية على عملية إدخال الخدمات  خدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:است •
ونظرًا لوجود العديد من  المصرفية عبر الهاتف المحمول التي ستستغرق وقتا طويال رغم التخطيط لها في إطار التمويل اإلضافي الثاني.

 يًا، فإنه سيكون من األجدى إدخال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في إطار التمويل اإلضافي الثالث المقترح.العمليات حال
ع في استخدام هذه التكنولوجيا قد تكون محل شك، فإنه  وتستخدم بعض المؤسسات المالية هذه التكنولوجيا بالفعل. ورغم أن إمكانية التوسُّ

  في المناطق الحضرية، وبالتالي سيتم تعزيزها ومساندتها في إطار التمويل اإلضافي الثالث المقترح. يمكن على األقل تطبيقها
 

ريال يمني في  5000يتسق مبلغ اإلعانة المقرر صرفه في إطار هذا المشروع مع المبلغ المحدد من برنامج صندوق الرعاية االجتماعية بواقع 
ر أنه سيساعد األسر المستفيدة على الوفاء بنحو المتوسط لكل أسرة في الشهر والذي ُيق % من تكاليف الحد األدنى من سلة الغذاء )لألسرة 25دَّ

نة من خمسة أفراد( كما هو محدد في نشرة الغذاء الصادرة في يوليو/تموز  برنامج األغذية العالمي. ونظرًا النخفاض قيمة الريال عن  2018المكوَّ
يقين بشأنه إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيستمر برنامج التحويالت النقدية الطارئة في مراقبة األسعار اليمني واستمرار حالة عدم ال

ة والقيمة الحقيقية لهذه التحويالت من أجل تقييم مدى الحاجة إلى إجراء أي تعديالت في مبلغ اإلعانة للحفاظ على القيمة الحقيقية إلعان
ولزيادة إثراء حوار السياسات بشأن مدى كفاية مبلغ اإلعانة، ستجري اليونيسف تقييما للنتائج لدراسة أثر تحويالت  ارئة.التحويالت النقدية الط

وفي فترة ما قبل اندالع  المشروع على استهالك المواد الغذائية والضروريات األخرى، وكذلك سلوك األسرة وقراراتها االقتصادية واالجتماعية.
، 2018وفي الفترة ما بين بداية اندالع الصراع وشهر يوليو/تموز  % من خط الفقر الغذائي.9.2لغ التحويالت لكل فرد يعادل الصراع، كان مب



الدولي، فإن  ووفقًا لحسابات موظفي البنك 4% بالقيمة االسمية.68ارتفعت تكلفة الحد األدنى من سلة الغذاء وفقا لبرنامج األغذية العالمي بنسبة 
% من خط الفقر الغذائي قبل اندالع 9.2ادة في أسعار المواد الغذائية كانت ستؤدي إلى انخفاض قيمة مبلغ التحويالت لكل فرد من هذه الزي

بافتراض زيادة سعر المواد غير الغذائية بنسبة  %6.2( 2عدم حدوث زيادة في تكلفة المواد غير الغذائية، و) مع افتراض %7( 1الصراع إلى )
  نقاط مئوية. 3نقطة مئوية إلى  2.2لك انخفاض قيمة التحويالت "لكل فرد"، كنسبة من خط الفقر الغذائي، بما يتراوح من %.ويعكس ذ30

 

 موقع المشروع وأبرز خصائصه المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت معلومة( و.
 

 على غرار التغطية الجغرافية للتمويل اإلضافي 

 22الجاري تنفيذه، سيتم تنفيذ التمويل اإلضافي الثالث المقترح على المستوى الوطني وسيغطي جميع محافظات اليمن البالغ عددها  الثاني
 محافظة.

 
 

 ز. خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل
 

 عامر عبد الوهاب علي الغورباني، أخصائي إجراءات وقائية بيئية
 راهيم إسماعيل محمد باسالمة، أخصائي إجراءات وقائية اجتماعيةإب

 
 
 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها
 SAFEGUARD_TBL 

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟ السياسات الوقائية
التقييم البيئي، منشور سياسة العمليات/إجراءات 

 (OP/BP 4.01البنك )
  ال

شطة القطاع الخاص، منشور معايير األداء ألن
 (OP/BP 4.03سياسة العمليات/إجراءات البنك )

  ال

  الالموائل الطبيعية، منشور سياسة العمليات/إجراءات 

                                                           
كانت قيمة تكلفة الحد األدنى من سلة الغذاء في يناير/كانون  برنامج األغذية العالمي. اليمن.-راقبة السوق تقرير م (.2017برنامج األغذية العالمي )  4

 .2018رياال يمنيا في يوليو/تموز  3972رياال يمنيا، مقابل  2365تبلغ  2015الثاني 



 (OP/BP 4.04البنك )
الغابات، منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

(OP/BP 4.36) 
  ال

 OPمكافحة اآلفات، منشور سياسة العمليات )
4.09) 

  ال

لموارد الحضارية المادية، منشور سياسة ا
 (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )

  ال

الشعوب األصلية، منشور سياسة العمليات/إجراءات 
 (OP/BP 4.10البنك )

  ال

إعادة التوطين القسرية، منشور سياسة 
  ال (OP/BP 4.12العمليات/إجراءات البنك )

ت/إجراءات سالمة السدود، منشور سياسة العمليا
 (OP/BP 4.37البنك )

  ال

المشروعات على مجاري المياه الدولية، منشور 
 (OP/BP 7.50سياسة العمليات/إجراءات البنك )

  ال

المشاريع المقامة في مناطق متنازع عليها، منشور 
 (OP/BP 7.60سياسة العمليات/إجراءات البنك )

  ال

 
 

دار   تهاقضايا السياسات الوقائية األساسية وا 
 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 

 أ. موجز لمسائل السياسات الوقائية األساسية
 
د واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق  »اشرح أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية.. 1 ثم حد ِّ

 وكبيرة و/أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:
ال يستدعي التمويل اإلضافي الثالث المقترح تفعيل منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك بشأن إعادة التوطين  جراءات الوقائية االجتماعية.اإل

 ( ألن أنشطة المشروع ال تستلزم استحواذًا على األراضي و/أو تقييدًا للقدرة على الوصول إلى الخدمات و/أو تأثيراً OP/BP 4.12القسرية )
ن الثالث فقط )التحويالت النقدية الطارئة(، ولن يؤثر على  على سبل كسب عيش المستفيدين. فهذا التمويل المقترح يوفر أمواال إضافية للمكو ِّ

ن األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية في إطار المشروع.  مكو ِّ
 

ويهدف التمويل اإلضافي  لتمويل اإلضافي الثاني الجاري، برنامجا للتحويالت النقدية الطارئة.يساند التمويل اإلضافي الثالث المقترح، مع ا
مواصلة صرف التحويالت النقدية للمستفيدين الحاليين من البرنامج الوطني للتحويالت النقدية )صندوق الرعاية االجتماعية(  الثالث المقترح إلى



ي لهم من حيث الحصول على الدخل والتنبؤ به بهدف تحسين قدرتهم على شراء المواد الغذائية شهور إضافية لتحقيق استقرار نسب 6لمدة 
  أرباع. 6-5إلى  3من  االجتماعية للمساعدات اإلجمالي الزمني النطاق وسيعمل هذا التمويل على توسيع والضروريات األساسية.

 
 .والمستضعفة الفقيرة األسر استبعاد إمكانية بسبب االجتماعي التوتر في لتتمث مخاطر هناك تظل المقترح، اإلضافي التمويل إطار لكن في

وهناك توافق عام في  وسيقدم هذا المشروع تحويالت نقدية للمستفيدين الحاليين من صندوق الرعاية االجتماعية بدون تسجيل مستفيدين جدد.
وبناًء عليه،  فقيرة والمستضعفة لكنها ال تغطي جميع األسر الفقيرة في البالد.اآلراء باليمن مفاده أن قائمة المستفيدين الحالية تتضمن األسر ال

تعاقدت اليونيسف مع شركة استشارية دولية للقيام بأعمال الرصد والمتابعة، كما تعاقدت مع شركة أخرى لتكون مسؤولة عن التحقق من هوية 
 ل في إطار التمويل اإلضافي الثالث المقترح، كما سيتم تطويرها بحسب وستجري مواصلة هذه األعما المستفيدين وآلية معالجة المظالم.

 الحاجة أثناء تنفيذ المشروع.
 

ل التمويل اإلضافي المقترح أعماال مدنية أو أي أنشطة من شأنها التأثير على البيئة المادية في مناطق  اإلجراءات الوقائية البيئية: لن يمو 
وبناًء عليه، ُيصنَّف هذا المشروع بيئيًا ضمن الفئة )ب( وفق  مشروع األصلي ضمن التمويل اإلضافي.ومع ذلك، سيظل تصنيف ال المشروع.

 (.OP 4.01سياسة عمليات البنك الدولي )
 
 اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة مستقبال في منطقة المشروع:. 2

 ال يوجد
 
 ي بدائل للمشروع )إذا كان مناسبًا( تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها.اشرح أ. 3

 ال يوجد
 
م تقييمًا لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد  اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة مسائل السياسات الوقائية.. 4 وقد ِّ

 وصفها وتنفيذها.
 ال يوجد

 
د األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز عل. 5 ى حد ِّ

 السكان المحتمل تضررهم من المشروع.
األمنية والسياسية، سيكون التواصل والتشاور مع بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي يتضمن تقديم تحويالت نقدية في بيئة تتسم بالحساسية 

وفي إطار التمويل اإلضافي الثاني الجاري، تتم  أصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين المستهدفين في غاية األهمية في ظل الظروف الحالية.
شطة التحويالت النقدية واالمتثال إلجراءات التنفيذ االستعانة بجهة خارجية للقيام بأعمال المتابعة بهدف الوقوف على تجارب المستفيدين مع أن

خطة لالتصال والتواصل ومنظومة آللية معالجة المظالم حيث يتم تلقي  -وتقوم حاليًا بتنفيذ-إضافة إلى ذلك، أعدَّت اليونيسف بوجه عام.
 ضمان معالجة جميع المظالم بفاعلية وكفاءة. وتتجاوب هذه المنظومة مع جميع الشكاوى التي يتم تلقيها مع الشكاوى من خالل عدة قنوات.

 ذلك. ويجري تسجيل وتوثيق جميع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ، وذلك للتحقق منها في المستقبل إن دعت الحاجة إلى



 
لى التعبير عن شكاواهم وتعليقاتهم التقييمية من خالل ( قدرة المستفيدين ع1) وُينظر بعين االعتبار إلى المساءلة االجتماعية من خالل ما يلي:

( نشر معلومات بشأن استئناف برنامج التحويالت النقدية للمستفيدين المستهدفين المدرجين بالفعل في قاعدة 2آليات راسخة لمعالجة المظالم؛ و)
( األنشطة 4مستقل من خالل شركة خارجية للمتابعة؛ و)( التحقق ال3بيانات البرنامج قبل نشوب الصراع وللمجتمعات المحلية المعنية؛ و)

 الميدانية للرصد والمتابعة التي تقوم بها اليونيسف.
 
  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 

 ب. متطلبات اإلفصاح )مالحظة مهمة: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(
          
 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 

ج. مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي )يتم استيفاؤها عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع 
 ائية ذات الصلة(صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة( )مالحظة هامة: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوق

           
OPS_PDI_COMP_TABLE 

 
 
  
 
 OPS_ALL_COMP_TABLE 
 
  
 

 مسؤول االتصال
 

 البنك الدولي
 

 أفراح علوي األحمدي
 أخصائي أول في مجال الحماية االجتماعية

  

 
 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد 

 



 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 أوكي لوتسما

 مدير مكتب اليمن
auke.lootsma@undp.org 

 
 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(
 
 
 

 

 هيئات إدارة التنفيذ 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 أوكي لوتسما

 مدير مكتب اليمن
auke.lootsma@undp.org 

 
 

 اليونيسف
 ميريتكسيل ريالنو

 ممثل
mrelano@unicef.org 

 

 

mailto:auke.lootsma@undp.org
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mailto:mrelano@unicef.org


 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 

The World Bank 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 1000-473 (202) هاتف:

  http://www.worldbank.org/projectsموقع الويب:
 

 
 الموافقة

 

 أفراح علوي األحمدي رئيس )رؤساء( فريق العمل:
 

 

 اعتمدها:
   مستشار اإلجراءات الوقائية:
   المدير بقطاع الممارسات:

   المدير اإلقليمي:
 

 

http://www.worldbank.org/projects


 

 حواشي

اإلنسانية )ديسمبر/كانون األول  الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم تقرير استعراض الرصد الدوري الصادر عن مكتب .1
2017.) 

 برنامج األغذية العالمي: .2
https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WdaIK8iGM2w 

ل جميع تكاليف الخدمات االستشارية )بخالف تكاليف االستعانة بشركة للقيام للمتابعة( المدرجة ضمن التمويل  .3 سُتموَّ
 اإلضافي الثالث المقترح من خالل التمويل األمريكي الموازي والتمويل المشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية.

كانت قيمة تكلفة الحد األدنى  برنامج األغذية العالمي. اليمن.-تقرير مراقبة السوق  (.2017برنامج األغذية العالمي ) .4
رياال يمنيا في يوليو/تموز  3972رياال يمنيا، مقابل  2365تبلغ  2015من سلة الغذاء في يناير/كانون الثاني 

2018. 
 

https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56345#.WdaIK8iGM2w

