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هو أحد مكونات شبكة األمان االجتماعي في الجمهورية اليمنية    

خلفية  

:ويهدف إلى   

توفير فرص عمل مؤقتة    )  1
.التخفيف من حدة الفقر    ) 2
تحسين الخدمات األساسية والبنية التحتية     ) 3

ودلك، من خالل تنفيد مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة الحجم             
. ألف دوالر  90ويبلغ متوسط تكلفة المشروع     



تابع الخلفية

، وبلغ عدد      1996وبدأت انطالقة المشروع مند عام              
 مشروع، ترآزت في        3500المشروعات المنفدة       

.مشاريع التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي               
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:ويعتمد المشروع في توزيع المخصصات على المعايير اآلتية          
بنسبة عدد السكان  % 50
نسبة الفقر     % 30
درجة الحرمان وندرة الخدمات    % 20



سلسلة النتائج  

--
المدخالت  المدخالت   األنشطةاألنشطة المخرجات   المخرجات   

 موارد -…•
مالية  

 موارد -
بشرية
دعم فني -
 خبرات -

متنوعة 
 تجهيزات -

واحتياجات   
 مقرات  –

عمل 

التخطيط والتنظيم  
 -واإلدارة 

مسوحات تحديد   
 –االحتياجات  

إجراء الدراسات   
 إعالن   –والتصاميم    
المناقصات     

وتحليلها وإرسائها       
اختيار –

 –االستشاريين   
التتنفيد واإلشراف   

 تسليم المشروع     –
. للجهة المستفيدة   

 مدارس -
 وحدات ومراآز -

.صحية
 خزانات وشبكات      -

مياه للشرب   
 حواجز وسدود-
 شبكات صرف    -

صحي
 طرق-
 منشأت تأهيل       -

المرأة
 منشأت تأهيل دوي       -

االحتياجات الخاصة  

زيادة االلتحاق في  -
التعليم، وخاصة الفتيات       

 زيادة عدد الوالدات  -
.في المراآز الصحية

 رفع نسبة التغطية    -
من مياه الشرب  

زيادة الرقعة الزراعية-
تسهيل الوصول     -

للخدمات واألسواق   
. والمناطق الريفية 

زيادة مشارآة المرأة  -
ودوي االحتياجات في    

. التنمية 

انخفاض األمية  -
وتحسين الدخل   

والتخفيف من الفقر    
انخفاض معدالت  -

وفيات األمهات      
واألطفال عند الوالدة  

تقليص فجوة الغداء  -
تنمية األنشطة  -

.االقتصادية والسياحية   
دمج دوي االحتياجات   -

الخاصة في الحياة   
. العامة 

النتائجالنتائج األثراألثر



األسئلة البحثية األولية    

؟)عام، دآور، وإناث       ( ما هي نسبة االلتحاق في التعليم          

ما هي نسبة المتحررين من األمية؟          

هل يمثل المشروع المنفد أولوية الحتياجات المجتمع؟                   

ما هو أثر التدخل على الكثافة الطالبية؟             



األسئلة البحثية   /  تابع

آم عدد فرص العمل التي تم إيجادها نتيجة تدخل المشروع           
؟ )المباشرة وغير المباشرة       (

ما هو متوسط الدخل الشهري لألسرة بعد التدخل؟    
ما هو نسبة التكلفة المخصصة لألجور من إجمالي تكلفة المشاريع؟              

ما هو تأثير التدخل على صحة األم؟      
ما هو تأثير التدخل على صحة الطفل؟      

ما هو تأثير التدخل على آمية مياه الشرب النظيفة؟         
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األسئلة البحثية األولية    / تابع  

ما هو متوسط المسافة بين التجمعات السكنية ومناطق الصرف          
الصحي؟   

هل شارك المجتمع في تحديد التدخل؟     

هل آان للمرأة دور في تحديد التدخل؟        

ما هي نسبة الزيادة في المنازل المرتبطة بخدمات الصرف الصحي؟               

ما هو تأثير التدخل على تخفيف العبء على المرأة في نقل المياه؟          
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مؤشرات المخرجات  
عدد المدارس التي تم بناءها       

عدد الوحدات الصحية التي تم بناءها        
عدد المراآز الصحية التي تم بناءها         

عدد الخزانات التي تم بناءها        
عدد السدود الجديدة نتيجة تدخل المشروع      

أطوال الطرق الجديدة التي تم تعبيدها         

أطوال الطرق الجديدة التي تم رصفها         

أطوال شبكات المياه التي تم ترآيبها       
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المنهج/  استراتيجية التعريف  

:الطريقة التعريف
الطريقة التقيم المستقل         

:المنهج
)طريقة الفرق في الفرق     (طريقة مقارنة ما قبل وبعد التدخل      
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خطة العمل  / اإلطار الزمني 

الفترة الزمنية   البيان  
3شهر  1شهر  2شهر 

مراجعة البيانات المكتبية    
تحديد العينة   

إعداد االستبيان   
تدريب الباحثين 
اختبار االستبيان
النزول الميداني   

إعداد التقرير ومناقشته    
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عينة وبيانات 

اختيار عينة الضبط والمعالجة من مجتمع الدراسة                 
). المستفيدين      (

. تجمع البيانات بعد التدخل       

مقارنة البيانات مع تلك التي تم جمعها قبل تدخل المشروع                      
Baseline.

استخدام تحليل االنحدارلمعرفة متوسط اثرالمعالجة                
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الموارد المالية 

 دوالر، وتشتمل على             100,000تقدر تكلفة الدراسة بـ      
:التالي  

استشارات وخبرات    
جمع بيانات 

مواصالت  
معدات وتجهيزات     

 فاآس  - تلفون  –قرطاسية   


