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البيانات األساسية للمشروع:

البيانالبند

الوكالة اليمنية الدولية للتنميةاسم الجهة املقدمة للمشروع

العنوان ورقم التلفون
الجمهورية اليمنية – مأرب – شارع األربعين

E-mail: info@yiad.org
 00967- 738867109  

عبدالسالم محمد السالمياسم املسئول عن التواصل

دعم التعليم يف ظل حاالت الطوارئاسم املشروع

اليمنمكان التنفيذ

مأرب – الجوف – شبوة –الحديدة - حجةنطاق املشروع

4,583,400  $املوازنة التقديرية للمشروع

تعليمي - إغاثينوع املشروع

املعلمين - الطالبالشريحة املستهدفة

عدد املستفيدين بشكل مباشر 
من املشروع

2300 معلم
35000 طالب

شهريا ملدة ستة أشهر

يناير 2022مموعد بدء املشروع

يونيو 2022مموعد انتهاء املشروع
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ملخص املشروع
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وصف املشروع

املشــروع عبــارة عــن تدخــل يف املجــال التعليمــي عبــر دعــم املعلــم مــن خــالل إعانــات نقديــة 
شــهرية، ومســاعدة الطالــب مــن خــالل توفيــر وجبــة غذائيــة جافــة تــوزع شــهريا تحفــزه للحضــور 
إلــى املدرســة وتحقــق لــه النشــاط والحيويــة وزيــادة الفهــم واالســتيعاب. وســيتم تنفيــذ املشــروع 
شــهريا ملــدة ســتة أشــهر متتابعــة يف خمــس محافظــات يمنيــة هــي األشــد احتاجــا واألكثــر فقــرًا.

الهدف الرئيسي للمشروع

تحفيز استمرار العملية التعليمية يف اليمن وتقليل التسرب من التعليم من خالل املساهمة يف 
تخفيف معاناة املعلمين والطالب املتضررين واملتأثرين من الحرب يف اليمن يف قطاع التعليم. 

اآلثار

- زيادة عدد الطالب امللتحقين بالتعليم األساسي.
- تقليل نسبة األمية والجهل يف املجتمع.

- الحد من نسبة عمالة األطفال. 
- الحد من ظاهرة تجنيد األطفال

- زيادة معدل الرضى لدى املعلمين واإلستعداد للعمل.
- تحسن الوضع االقتصادي للطالب واملدرسين

النتائج

- تحفيز املعلمين لتحسين األداء والحضور للعمل.
- تقليل الجوع وتعزيز صحة الطالب

- تحسين إستعداد الطالب للتعلم
- بقاء أكبر قدر من الطالب يف املدارس املستهدفة

- استفادة املزيد من الطالب من تحسين التعليم
-الحد من ظاهرة تسرب الطالب من املدارس.

املخرجات

مساعدة ) 35,000( طالب متضرر من الحرب يف خمس محافظات يمنية .
تحفيز )2.300( معلم متضرر من الحرب يف خمس محافظات يمنية.

األنشطة

- توزيع الوجبات الغذائية لعدد ) 35,000( طالب من األسر املتضررة من الحرب يف خمس محافظات 
يمنية .

- تقديم الحوافز النقدية لعدد ) 10300( معلم متضرر من الحرب  يف خمس محافظات يمنية .
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مبررات املشروع:

إسم املشروع:

ممــا ال شــك فيــه أن قطــاع التعليــم تأثــر كثيــرًا مــن ويــالت الحــرب وأصيــب بالتصــدع مــن 
خــالل تهــدم البنيــة التحتيــة للتعليــم وتشــرد الــكادر التعليمــي مــع الطــالب ىلع حــٍد 
ســواء يأتــي هــذا املشــروع كجرعــة إنقــاذ للمعلميــن والطــالب ليتســنى لهــم مواصلــة 
العمليــة التعليميــة عبــر هــذه اإلغاثــة العاجلــة لفئــة املعلميــن يف خمــس محافظــات 
هــي األكثــر احتياجــا وذات أولويــة حســب التقاريــر الرســمية وهــي: محافظة مأرب-شــبوة-
الجــوف -الحديــدة– حجــة – باملســاعدات النقديــة للمعلميــن )حوافــز نقديــة( وبالوجبــات 
ــة  ــهرية لبقي ــات ش ــكل دفع ــع ىلع ش ــا التوزي ــون فيه ــالب يك ــة للط ــة الخفيف الغذائي

العــام الدراســي املقــدر بســتة أشــهر. 

دعم التعليم يف ظل حاالت الطوارئ

* توجهات املانحني 2021م

االنشطة
املخرجات

النتائج االولية

النتائج الثانوية

االهداف األساسية
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املستفيدون:

ملاذا هذه الشريحة:

ملــا للتعليــم مــن أهميــة يف فتــح آفــاق واســعة للعيــش الكريــم وبنــاء األوطــان وخدمــة 
الفــرد واملجتمــع ىلع حــٍد ســواء فمشــاكل الــدول ال تنتهــي لكــن عالجهــا جميعــا يبــدأ 

مــن التعليــم، فالطريــق للتنميــة يمــر أواًل بالتعليــم.
ــالب  ــة للط ــة الخفيف ــات الغذائي ــم والوجب ــة للمعل ــات النقدي ــن اإلعان ــالل تأمي ــن خ وم
يتــاح لهــم التفــرغ واالســتيعاب للمفاهيــم التعليمــة واالنضبــاط يف أداء املهمــة وإيصــال 

رســالة التعليــم. 

 شــريحة املعلميــن والطــالب عبــر تأميــن احتيــاج األســر املتأثــرة واملتضــررة مــن الحــرب 
كالتالــي:

املعلمين
 وعددهم )2300( معلم 

الطالب
وعددهم )35,000( طالب
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املناطق املستهدفة: 

فترة ومراحل تنفيذ املشروع: 

مأرب- شبوة - الجوف -  الحديدة – وحجة 
 وعددها 5 محافظات تم اختيار هذه املحافظات ألنها األشد تضررًا من الحرب واألكثر نزوحا 

قياسا بغيرها من املحافظات. 

ــع ىلع ســت مراحــل بواقــع كل شــهر  ــذ املشــروع ســتة أشــهر ويكــون التوزي ــرة تنفي فت
توزيــع.
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الجهة املنفذة: 
 ،)YIAD( ــة ــة للتنمي ــة الدولي ــة اليمني الوكال
وكالــة يمنيــة وطنيــة غيــر حكومية تأسســت 
يف العــام 2019 م تضــم يف عضويتهــا 32 
جمعيــة ومؤسســة أهليــة محليــة مــن جميــع 
محافظــات اليمــن ويف شــتى مجــاالت العمــل 

التنمــوي واإلنســاني.
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:Goal الهــدف العــام

Object األهداف الجزئية

Action التدخل

تحفيــز اســتمرار العمليــة التعليميــة يف اليمــن وتقليــل التســرب مــن 
التعليــم مــن خــالل املســاهمة يف تخفيف معانــاة املعلميــن والطالب 

املتضرريــن واملتأثريــن مــن الحــرب يف اليمــن يف قطــاع التعليــم. 

1- مســاعدة ) 35,000(طالــب متضــرر مــن الحــرب يف خمــس محافظــات 
يمنيــة .

ــات  ــس محافظ ــرب يف خم ــن الح ــرر م ــم متض ــز )2.300( معل 2- تحفي
يمنيــة. 

1- توزيــع الوجبــات الغذائيــة لعــدد ) 35,000( طالــب مــن األســر 
املتضــررة مــن الحــرب يف خمــس محافظــات يمنيــة .

2- تقديــم الحوافــز النقديــة لعــدد ) 2300 ( معلــم متضــرر مــن 
الحــرب  يف خمــس محافظــات يمنيــة .
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المناطق المستهدفة 
Target area
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ــن. يف  ــرب يف اليم ــن الح ــررًا م ــد تض ــق األش ــم يف املناط ــم التعلي ــج دع ــينفذ برنام س
خمــس محافظــات يمنيــة وهــي ذات أولويــة وهــي مــأرب - شــبوة - الجــوف - الحديــدة– 
حجــة – وعددهــا 5 محافظــات تعانــي مــن ويــالت الحــروب وقــد تضــررت فيهــا العمليــة 
التعليميــة بشــكل كبيــر حيــث نزحــت كثيــر مــن األســر طالبــا ومعلميــن إلــى مناطــق أخــرى 

قريبــة.
محافظة مأرب:

ــى الشــمال الشــرقي مــن العاصمــة  ــة اليمنيــة، تقــع إل  هــي إحــدى محافظــات الجمهوري
ــبته  ــا نس ــة م ــكان املحافظ ــكل س ــرًا، ويش ــو مت ــدود )173( كيل ــا بح ــد عنه ــاء، وتبع صنع
ــأرب  ــة م ــة، ومدين ــا )14( مديري ــدد مديرياته ــة، وع ــكان الجمهوري ــي س ــن إجمال )1.2%( م

ــز املحافظــة.  هــي مرك
محافظة شبوة:

ــو  ــي 385 كيل ــى الشــرق مــن عــدن بحوال ــة إل ــة اليمني  تقــع يف جنــوب شــرق الجمهوري
متــر وإلــى الغــرب مــن املــكال بحوالــي 300 كيلــو متــر وتعتبــر محافظــة شــبوة املحافظــة 
الثالثــة مــن حيــث املســاحة حيــث تبلــغ 47584 كــم2. تنقســم شــبوة إلــى 17 مديريــة.

محافظة الجوف:
ــرًا  ــو مت ــاء وتبعــد عنهــا بحــدود )143( كيل  تقــع يف الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن صنع
وتبلــغ مســاحتها حوالــي 39496.33 كيلومتــر مربــع أي حوالــي % 7.2 مــن إجمالــي مســاحة 

اليمــن، ينتشــر ســكانها البالــغ عددهــم 532،000 نســمه.
محافظة الحديدة:

 تقــع مدينــة الحديــدة ىلع ســاحل البحــر األحمــر، وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء بمســافة 
تصــل إلــى حوالــي 226 كيلــو متــرًا. ويشــكل ســكان عــروس البحــر األحمــر مــا نســبته )%11( 
مــن إجمالــي ســكان اليمــن تقريبــا، وتحتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد 

محافظــة تعــز، وعــدد مديريــات املحافظــة )26( مديريــة، 
محافظة حجة: 

ــي 123  ــاء، وتبعــد عنهــا حوال ــن العاصمــة صنع ــي م ــى الشــمال الغرب ــن إل تقــع يف اليم
كيلــو متــرًا، ويشــكل ســكان املحافظــة مــا نســبته 7.5% مــن إجمالــي ســكان اليمــن، وتحتل 
املرتبــة الخامســة بيــن محافظــات الجمهوريــة مــن حيــث عــدد الســكان، وعــدد مديرياتهــا 

31 مديريــة.



13

المستفيدون
Beneficiaries
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املعلمون والطالب يف املناطق املستهدفة تزداد أوضاعهم سوء يوم بعد يوم وىلع وجه 
الخصوص: - 

- املعلمون والطالب األشد فقرا يف مناطق الحرب.
- املعلمون والطالب النازحين.

أواًل: الوجبات الغذائية الخفيفة:

املحافظةم

بيانات التوزيع

مالحظات
نسبة التوزيع

عدد 
املستفيدين

عدد األسر 
املستفيدة

3010.50050.000%محافظة مارب1

207.00050.000%محافظة شبوة2

207.00025.000%محافظة الجوف3

155.25025.000%محافظة حجة4

155.25025.000%محافظة الحديدة5

10035000175.000%اإلجمالي

ثانيا املساعدات النقدية:

املحافظةم

بيانات التوزيع

مالحظات
املبلغ بالدوالرنسبة التوزيع

عدد األسر 
املستفيدة

3049815690%محافظة مارب1

2033210460%محافظة شبوة2

2033210460%محافظة الجوف3

1524907345%محافظة حجة4

1524907345%محافظة الحديدة5

1001660502300%اإلجمالي
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    StakeholdersStakeholders     الجهات ذات العالقة     الجهات ذات العالقة
   Partners :الشركاء

وهــي الجمعيــات واملؤسســات الخيريــة ىلع مســتوى املحافظــات ذات العالقــة املباشــرة 
باملســتهدفين ولديهــا اإلمكانــات للتعامــل معهــم.

Voluntaries :املتطوعون
 هــم املتطوعــون املجتمعيــون ذوو الخبــرة الطويلة يف مجــال العمل اإلنســاني والقاطنين 

يف مناطــق املســتهدفين واملناطق املجــاورة لها. 

  Others :آخرون
ــلطات  ــم كالس ــاون معه ــيق والتع ــيتم التنس ــدة س ــراف عدي ــن أط ــة م ــة متنوع مجموع

ــا. ــالم وغيره ــائل إع ــة ووس ــخصيات االجتماعي ــة والش املحلي
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اإلدارة والتنفيذ:
- ســتكون الوكالــة اليمنيــة الدولية YIAD هي الجهة املنســقة للمشــروع واملســئول 
املباشــر عــن تنفيــذ املشــروع أمــام الجهــة املمولــة والتــي ســيتم التفاهــم معهــا حــول 

طريقة إشــرافها ىلع املشــروع، 
-  ســيتولى مكتــب الوكالــة يف اليمــن إدارة املشــروع امليدانــي ىلع مســتوى 
املحافظــات وســيتم التنفيــذ يف املناطــق املســتهدفة من خــالل شــركائها التنفيذيين 
ــانية  ــات اإلنس ــات واملؤسس ــن الجمعي ــن م ــاء املحليي ــة األعض ــات األهلي ــن املنظم م
واملتطوعيــن التابعيــن لهــم، وبالتنســيق والتعــاون مــع األطــراف األخــرى ذات العالقــة. 
ــع مراحــل العمــل. ــذ واإلشــراف يف جمي ــا ســيتم إشــراك املســتفيدين يف التنفي كم

ــه حســب اإلجــراءات  ــم الصــرف من ــي خــاص للمشــروع يت ــح حســاب مال - ســيتم فت
ــا. ــارف عليه املتع

- جميــع األنشــطة ســيتم تنفيذهــا بمراعــاة امليثــاق اإلنســاني واملبــادئ واملعاييــر 
ــاءلة  ــراكة واملس ــر الش ــانية » Sphere »، ومعايي ــتجابة اإلنس ــال االس ــية يف مج األساس

 .« HAP « ــانية اإلنس
- ويف موضــوع املســاعدات النقديــة ســيتم عمــل مناقصــة بيــن املصــارف املعتمدة 

للتنافــس يف تقديــم الخدمــة وفــق املعاييــر واملبادئ اإلنســانية.
الشراء:

سيتم شراء املواد الغذائية عبر مكتب الوكالة بشكل مباشر.  -
ــة يف داخــل املحافظــات يف نفــس مخــازن التجــار  ــن الســلة الغذائي ســيتم تأمي  -
لذلــك ســيتم التعاقــد مباشــرة مــع التجــار لتوريــد األغذيــة عبــر التجــار املحلييــن 
ــاهم يف  ــا سيس ــات مم ــة يف املحافظ ــان الفرعي ــق اللج ــن طري ــزي ع ــكل ال مرك وبش

ــت. ــد والوق ــة والجه ــل التكلف تقلي
ــروع  ــم املش ــا إس ــق فيه ــروع املوث ــة باملش ــن الخاص ــف يف الكراتي ــيتم التغلي س  -

والجهــة الداعمــة والجهــة املنفــذة.
التوزيع:

تتنــوع الطــرق التــي مــن خاللهــا يتــم وتوزيــع املســاعدات لألســر املســتهدفة يف 
ــاء حســب الظــروف امليدانيــة، وبمــا يحفــظ أمــن وكرامــة وســالمة  العــزل والقــرى واألحي
املســتفيدين وســيكون التوزيــع لألســر املســتهدفة التي ســبق مســحها وتحديــث بياناتها 
ــر  ــن التاج ــلة م ــتالم الس ــق أو باس ــل الفري ــن قب ــتفيدين م ــر للمس ــليم املباش ــا بالتس إم
ــي  ــر مندوب ــدة او عب ــع املعتم ــوف التوزي ــق كش ــروت وف ــتخدام الك ــع باس ــز التوزي أو مراك

ــع. التوزي

Implementation Methodology                منهجية التنفيذ .
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فترة ومراحل التنفيذ:
سيتم تنفيذ املشروع خالل ستة أشهر وفق الثالث املراحل التالية: -

الفترة الزمنيةجهة التنفيذالوصفمراحل العمل

مرحلة التجهيز

- وفيها يتم تجهز كشوفات الطالب 
املستفيدين

- اخذ عروض األسعار 
- التعاقد مع التجار 

-  تكوين الفرق امليدانية 
- ترتيب أماكن ووسائل التوزيع

- تجهيز كشوفات املدرسين املستفيدين 
من املساعدات النقدية وفق معايير 

موضوعية بالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة.

أسبوعانالوكالة

مرحلة التنفيذ
التوزيع للمعلمين والطالب املستهدفين وما 

يرتبط بها من أعمال متابعة وتوثيق
شركاء الوكالة

ستة أشهر

املرحلة الختامية
أنشطة التقييم وإعداد التقارير الختامية، 

وإقفال املشروع
أسبوعانالوكالة

ــق  ــر ىلع تحقي ــي يمكــن أن تؤث ــة الت ــع املخاطــر املحتمل ــة بدراســة جمي  قامــت الوكال
ــد  ــة بع ــاح وخاص ــا للنج ــا ضمان ــد منه ــة للح ــراءات العملي ــع اإلج ــروع ووض ــداف املش أه
ــب  ــر حس ــي ىلع رأس املخاط ــابقة ويأت ــالت س ــذ تدخ ــة يف تنفي ــر للوكال ــاح الكبي النج

ــي: -  ــا يل ــة وقوعهــا م درجــة تأثيرهــا واحتمالي
عرقلــة بعــض الجهــات يف املناطــق املتوتــرة للمشــروع: وســيتم معالجــة ذلــك بالتنســيق 
املســبق مــع جميــع الجهــات املعنيــة الرســمية وغيــر الرســمية ذات العالقــة، باإلضافــة 
إلــى إشــراك رجــال الــرأي والوجهــاء وذوي العالقــة مــن أبنــاء املناطــق املســتهدفة قبــل 

التنفيــذ، كمــا ســيتم التنســيق مــع املنظمــات العاملــة يف مجــال النازحيــن.
تذبذب األسعار: اعتماد السعر بالدوالر

اختالف سعر العملة: التعامل مع املستفيد بالدوالر

املخاطر املحتملة واستراتيجيات الحد منها
 Risks and Risk Mitigation Strategies 
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اإلشــراف واملتابعــة والتقييــم للمشــروع ســتتم عبــر خطــة املتابعــة والتقييــم ذات 
ــة  ــئولي املتابع ــطة مس ــاس األداء »PMF« وبواس ــار قي ــق إط ــددة ووف ــرات املح املؤش
ــات  ــاريع يف اجتماع ــطة املش ــع أنش ــال جمي ــتعرض أعم ــا س ــة، كم ــم يف الوكال والتقيي
ــات ودعــوة  ــارة األنشــطة والفعالي ــة يف YIAD والشــركاء كمــا ســيتم زي ــات القيادي الهيئ
ــب  ــة حس ــر متنوع ــاك تقاري ــيكون هن ــا وس ــة إليه ــات املعني ــن والجه ــي الداعمي ممثل
املجــاالت وتقاريــر فنيــة وماليــة وإعالميــة وتقاريــر أداء مرحليــة وختاميــة وبحســب الطلب. 

 سيتم تغطية وتوثيق جميع مراحل املشروع وإظهار مساهمات كل طرف كالتالي:
عمل لوحات للمشروع ىلع جميع األنشطة واملراحل.  .1

أخذ الصور الفوتوغرافية والفيديو لجميع أنشطة ومراحل العمل.  .2
إقامة تغطية إعالمية لألنشطة يف جميع وسائل اإلعالم املتاحة.  .3

نشر وقائع املشروع أواًل بأول يف املوقع اإللكتروني للوكالة والشركاء.  .4
إقامــة حفــل تدشــين للمشــروع يحضــره جميــع املعنييــن ودعــوة وســائل اإلعــالم   .5

ــه. لتغطيت
عمل ربورتاج صحفي ختامي ونشره يف عدة صحف.  .6

.YouTube إنتاج مادة فلمية خاصة باملشروع ملدة عشر دقائق ورفعه ىلع  .7
توثيق وأرشفة أعمال وأنشطة ونتائج املشروع يدويا وإلكترونيا.   .8

Monitoring and evaluation :املتابعة والتقييم

Media coverage :التغطية اإلعالمية
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