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 :مقدمةال
 

 إجراءاتإن الفقر في اليمن مشكلة مركبة ومعقدة, فقر الغذاء والمسكن والتعليم والصحة, خاصة بعد 
ورفع الدعم عن السلع األساسية والمشتقات النفطية ولذلك  1997السياسي واالقتصادي منذ عام  اإلصالح

الفقر على المواطنين وقامت بنشاء شبكة لالمان االجتماعي ويعتبر  وطأةسعت الحكومات للتخفيف من 
صندوق الرعاية االجتماعية  إنشاءفي هذه الشبكة, ومنذ  األساسيةصندوق الرعاية االجتماعية احد المكونات 

 آلياتم بدء الصندوق بتطوير 2009نقدية للفقراء , ومنذ عام  إعاناتم وهو يقوم بتقديم 1997في عام 
قد تساعد الفقراء من الخروج من دائرة الفقر المدقع وبتكلفة اقل  أخرىل والبحث عن برامج واليات العم

زمنيا وماليا, ومن هذا المنطلق قام كال من صندوق الرعاية االجتماعية والصندوق االجتماعي للتنمية 
من دائرة الفقر المدقع تخريج الفقراء  إلىيهدف  األوسطومنظمة سيجاب مشروع تجريبي في اليمن والشرق 

تجربة براك في بنجالدش التي استطاعت تصميم نموذج  أسمته نموذج تخريج الفقراء  إلىيستند المشروع 
م قامت 2006, ومنذ عام  أسرة إلف 800ومن خالله استطاعت براك خالل خمس سنوات تخريج حوالي 

كال من سيجاب ومؤسسة فورد بتكييف تجربة براك وتطبيقها في بيئات مختلفة وبلدان فقيرة على مستوى 
, الهند, إثيوبياالعالم, ويجري حاليا تنفيذ عشرة برامج تخريج تجريبية في كال من: هايتي وهندوراس, 

 باكستان, البيرو, واليمن.
 

أسرة, ومشروع مؤسسة باندهان في غرب البنغال  150من أصل  143تخرج  فمشروع التخرج في هايتي
في أكتوبر  426من أصل  360% , وتخرج من مؤسسة اس كيه اس في الهند 97بلغت نسبة التخرج 

 %.97 إلىتصل نسبة التخرج  إنم وتتوقع المؤسسة بعد تخرج الدفعة الرابعة 2009
تم استهداف ثالث محافظات  أولىم, وكمرحلة تجريبية 2009ل وفي اليمن بدء تم تدشين المشروع في ابري

م, ومن خالل هذا التقرير 2013في يونيو  األولىهي عدن, تعز, لحج, وتم االنتهاء من المرحلة التجريبية 
 سنقوم باستعراض التجربة بالتفصيل 

 
يرة مدرة للدخل وال صغ أصولالغذائي وال يمتلكون  األمن إلىفالفئات األشد فقرا تفتقر بصفة عامة 

المهارات  إلىلعدم توفر الضمانات لهم, كما يفتقرون  األصوليستطيعون االقتراض للحصول على هذه 
عدم الثقة بالنفس, األمية, عدم التخطيط, صعوبة الحصول  إلى باإلضافةالمشاريع بنجاح,  إلدارةالالزمة 

 واجه صعوبة في االندماج مع المجتمع,على الخدمات الصحية والتعليمية, وبعض الفئات الفقيرة ت
نموذج شامل ومكثف, ويقوم بتوفير جميع االحتياجات  بأنهولذلك يتميز مشروع التخريج عن بقية المشاريع 

ابتداء بتقديم االئتمانية فقر للخروج من دائرة الفقر المدقع وفق ترتيب دقيق للخدمات  األشدالالزمة للفئات 
صغيرة كمنح  أصولواختيار المشروع المناسب لكل مستفيد ثم تقديم  والتأهيلدريب المساعدات النقدية ثم الت

مجانية لهم ثم تقديم برنامج تثقيفي متكامل ماليا وصحيا واجتماعيا عن طريق موظفي المشروع وخالل 
د عن الزيارات األسبوعية وتقديم التدريب والنصائح المستمرة على مدار مدة البرنامج باإلضافة إلى الرص

كثب والتفاعل المنتظم بين موظفي البرنامج واألسر المعيشية المشاركة فيه , ويتطلب مستوى عاليا من 
 تضافر الجهود

ويجرى تنفيذ هذه البرامج التجريبية من خالل عالقات شراكة بين عدة جهات منها المؤسسات التي تقدم  
األمان الحكومية, يتم قياس اثر هذه البرامج حكومية وبرامج شبكات ال غيرالخدمات المالية والمنضمات 

 على حياة الفقراء عن طريق إجراء تقييمات لألثر من خالل األبحاث النوعية ويتعاون خبراء من معهد
لهذا النموذج وإجراء هذا (, وجامعتي ييل وبرينستون معًا لوضع تصميم MIT) للتكنولوجيا ماسشوسيت

  .التقييم
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 من الفقر؟ما هو نموذج التخريج 
 

ويتطلب مستوى عاليا من  يهدف إلي تخريج األشد فقرا من دائرة الفقر المدقع هو نموذج شامل ومكثف
باإلضافة إلى الرصد عن كثب  لترتيب الدقيق للخدمات اإلنمائيةتضافر الجهود, ويكمن العامل األساسي في ا

 كة فيه.والتفاعل المنتظم بين موظفي البرنامج واألسر المعيشية المشار
خالله استطاعت خالل  تخريج الفقراء ومن براك في بنجالدش تصميم نموذج  أسمته نموذجاستطاعت 

م قامت كال من سيجاب ومؤسسة فورد 2006ألف أسرة , ومنذ عام  800خمس سنوات تخريج حوالي 
حاليا تنفيذ عشرة بتكييف تجربة براك وتطبيقها في بيئات مختلفة وبلدان فقيرة على مستوى العالم, ويجري 

 برامج تخريج تجريبية في كال من: هايتي وهندوراس, أثيوبيا, الهند, باكستان, البيرو, واليمن.
 

م, وكمرحلة تجريبية أولى تم استهداف ثالث محافظات 2009وفي اليمن بدء تم تدشين المشروع في ابريل 
م, ومن خالل هذا التقرير 2013هي عدن, تعز, لحج, وتم االنتهاء من المرحلة التجريبية األولى في يونيو 

 :سنقوم باستعراض التجربة بالتفصيل 
 

 
 نموذج التخريج من الفقر:
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 أهداف المشروع :
 

تقديم مساعدات نقدية لألسر األشد فقرا بهدف توفير االحتياجات الضرورية الفورية من الغذاء  .1
 )األمن الغذائي(

 التدريب والتأهيل .2
 تقديم خدمات وإرشادات صحية .3
 تقديم خدمات وإرشادات اجتماعية .4
 توفير الخدمات المالية من ادخار وإقراض .5
 مدرة للدخل مجانيةتقديم أصول  .6

 

 مدة المشروع :
 

 .شهًر 30 إلى ًاشهر 18تتراوح مابين وفقًا للتجارب العالمية 
 سنوات . 4مدة المشروع الفعلية 

 

 آلية تخريج المستفيدين :
 

اختيار العمالء )األشد فقرا(: وذلك بإجراء المسوحات الميدانية الدقيقة الختيار الناس األشد فقرا,  .1
بدنيا وذهنيا على إدارة المشروعات الن النموذج يقوم على األنشطة  على أن يكونوا قادرين

 االقتصادية على مستوى األسر المعيشية.
دعم االستهالك: وذلك في صورة راتب نقدي صغير  أو سلع وبضائع عينية من اجل توفير  .2

ل تحقيق االحتياجات الضرورية من الغذاء, والذي يعطيهم فسحة من الوقت اللتقاط األنفاس من خال
االستقرار في معدالت االستهالك , وبمجرد أن تستقر معدالت االستهالك تتولد الشجاعة لديهم في 

القائمة, وفي اليمن يتم تقديم هذا  يقدم هذا الدعم عبر برامج شبكات األمان والبدء في االدخار, 
 .الدعم عبر صندوق الرعاية االجتماعية

مية االدخار في حياتهم, ويرسخ االدخار المنتظم مبدأ االنضباط خدمات االدخار: تثقيف الفقراء بأه .3
المالي, ويكون االدخار عادة عبر حسابات فردية لدى مؤسسات التمويل األصغر, كما يتم تعريفهم 
بأنشطة مؤسسات التمويل األصغر, كما يتم تثقيفهم بشان التعامل مع النقد وإدارة الشئون المالية 

 بشكل عام.
ى المهارات: تدريب المشاركين بكيفية العناية باألصول وإدارة أنشطة األعمال, وغم أن التدريب عل .4

ن له أهمية في إدارة مشروع المستفيد, كما يتيح التدريب معلومات إإال  مكثفالتدريب بسيط وغير 
للحصول على المساعدة والخدمات كالخدمات البيطرية  إليهاحول األماكن التي يمكن الرجوع 

 لخ وغيرها.....ا
يحصل كل مشارك على األصل   المشروعمن بدء  تقديم األصول المدعومة: بعد بضعة أشهر .5

دوالر فقط. وقبل تسليم  500-100المناسب له وهي عبارة عن أصول صغيرة تتراوح ما بين 
األصول يتم دراسة السوق دراسة دقيقة وتحديد عدة خيارات يقوم المشارك باالختيار من بين قائمة 

المستفيدة  األسرةتتسلم  أنمن األصول  حسب أفضليته وخبرته السابقة, وللتخفيف من المخاطر البد 
طويلة مدرة للدخل فمثال في براك الذي يريد تربية  وأخرىقصيرة  أصولمتعددة تمتزج بين  أنشطة
 دجاجة. 20يتسلم بقرة و أبقار
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في  أهمية األكثرالجانب  األمرمثل هذا المراقبة والرصد المنتظم من قبل موظفي المشروع: وي .6

, عدم التخطيط, األميةعدم الثقة بالنفس,  إليفقرا تفتقر بصفة عامة  األشدنموذج التخريج, فالفئات 
صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية, وبعض الفئات الفقيرة تواجه صعوبة في 

الرصد والمتابعة  األسبوعيةاالندماج مع المجتمع, ولذلك على موظفي المشروع وخالل الزيارات 
 عدة منها: أموروتقديم التدريب والنصائح المستمرة في مدار البرنامج في 

  المشروع المسلم له وحساباته( إدارة) اإلعمال شطةأنتخطيط 

  لألسرالمصاريف اليومية والدخل  إدارةالتدريب على كيفية  

  عن طريق التنسيق مع  أوسواء بطريق مباشر  األمراضتقديم الخدمات الصحية للوقاية من
 مراكز الخدمات الصحية

 تقديم الدعم االجتماعي 

 لرزق المستدامة كهدف نهائي للبرنامجللحصول على سبل كسب ا األسر تأهيل 

  الخاصة ووضع خطة للمستقبل أحالمهممساعدتهم على بناء 
 

  الفئة المستهدفة:

 هم األشد فقرا والمستفيدون من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية والقادرين على العمل إلدارة مشاريعهم 

 

 الهيكل التنظيمي للمشروع:
 

مشرفين ميدانيين بواقع مشرف في كل محافظة, يتم اختيارهم عن  يتكون من مدير تنفيذي وثالثة .1
 .طريق المفاضلة

مختص ميداني بواقع خمسة لكل من محافظة تعز ولحج وأربعة  14يتكون فريق العمل الميداني من  .2
  .لمحافظة عدن

 .يقل عن خمسة مواقع)قرى( كل أخصائي مسئول ما ال .3
 .مستفيد 12-4ن يتراوح عدد المستفيدين في كل موقع ما بي .4
 .مستفيد كمتوسط 32كل أخصائي مسئول عن  .5
عمل ميداني ويوم واحد عمل  أيام, خمسة األسبوعفي  أيامميداني ستة  أخصائيالعمل لكل  أيامعدد  .6

 .ساعات يوميا 8مكتبي, وبواقع 
وبمعدل زيارة واحدة لكل مستفيد  أسبوعيازيارة جميع المستفيدين المسئول عليهم  أخصائيعلى كل  .7

 وبمتوسط نصف ساعة, ولمدة عاميين كاملين أسبوعيا
تقع إدارة المشروع في مدينة عدن كمقر وسيط للمحافظات المستهدفة عدن تعز ولحج والتي تم  .8

اختيارهن لبدء التجربة بالمشروع ولتقاربهن مما يساعد على تقليل تكلفة تنقل اإلدارة والفرق 
 الميدانية

من الصندوق االجتماعي وصندوق الرعاية تسمى لجنة التسيير هناك فريق إشراف أعلى للمشروع  .9
 االجتماعية.

 .لجنة التسيير للمشروعوقين وتخضع ألشراف إدارة المشروع مستقلة عن الصند.10
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المشروع: ممولين وشركاء  

 

 تمويل المشروع 

 إدارة المشروع 

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

  توفير الدعم الغذائي ))الدعم النقدي من صندوق  الرعاية
االجتماعية لمواجهة الفجوات االستهالكية الموجودة(( والذي سوف 

 يؤمن احتياجات استهالكية أساسية . 

 تدريب للفئة المستهدفة 

صندوق  الرعاية 
 االجتماعية

 .إيجاد ممولين إضافيين لدعم نقل األصول األساسية للبرنامج 

 ن المستشارين الدوليين والدفع لهم .تعيي 

 .تكاليف زيارات اللجان الرقابية المفاجئة 

  تعيين وأشراف مستشار لتنفيذ دراسة مكتبية عن الفقر في اليمن
وعن االستراتيجيات الموجودة عن أسباب المعيشة  و المشاكل , 
 وحول البرامج المتواجدة من اجل األكثر فقرا ومواضيع أخرى .

االستشارية المجموعة 
 لمساعدة الفقراء سيجاب

 

م:2013م حتى يونيو 2009الفترة من األعمال واألنشطة المنفذه خالل   
 

 إعداد وتجهيز مكتب للمشروع وخطة العمل: ( 1 – 1)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

عقدت ورشة تدشين المشروع في شهر أبريل من عام  .1
تحديد معايير اختيار المناطق باإلضافة إلى  م وفيها تم2009

معايير االختيار واالستبعاد للفئة المستهدفة. كما تم توضيح 
بالمشروع, وقد تم  رؤية المشروع العامة والرسالة الخاصة

االتفاق على تحديد المناطق وتوزيع المهام والمسئوليات على 
 مستوى لجنة التسيير وإدارة المشروع والمشرفين الميدانيين

 

لمشروع التخريج براك في بنجالدش لالطالع زيارة تعريفية  .2
على التجربة ودليل عمليات المشروع الخاص بهم من اجل 

 صياغة دليل لعمليات المشروع في اليمن
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 اختيار األخصائيين الميدانيين:(  2 – 1)
 

( أن يكون جميع SFD, SWF, CGAPبحسب االتفاق بين شركاء المشروع التجريبي) .1
من موظفي صندوق الرعاية االجتماعية, حيث يتقدم مشرف المحافظة مدير المشروع  األخصائيين

بتقديم طلب لمدير عام صندوق الرعاية االجتماعية كال حسب محافظته بترشيح موظفين من إدارة 
الصندوق للعمل مع المشروع كأخصائيين ميدانيين )بحسب اتفاق شركاء المشروع أن يكون 

صندوق الرعاية االجتماعية الن إدارة المشروع مستقبال في حالة تعميم األخصائيين من موظفي 
إلى صندوق الرعاية االجتماعية( ثم يتم اختيار خمسة أخصائيين من المتقدمين  لالمشروع ستؤو

 وتوقيع عقد معهم على شرط تنفيذ المهام والمسئوليات المحددة في العقد.
داني بواقع خمسة لكل من محافظة تعز ولحج وأربعة مختص مي 14يتكون فريق العمل الميداني من  .2

 م2009تم التعاقد معهم في منتصف مايو  لمحافظة عدن
 يقل عن خمسة مواقع)قرى( كل أخصائي مسئول ما ال .3
 مستفيد 12-4يتراوح عدد المستفيدين في كل موقع ما بين  .4
 مستفيد كمتوسط 32كل أخصائي مسئول عن  .5
اني ستة أيام في األسبوع, خمسة أيام عمل ميداني ويوم واحد عمل عدد أيام العمل لكل أخصائي ميد .6

 ساعات يوميا 8مكتبي, وبواقع 
على كل أخصائي زيارة جميع المستفيدين المسئول عليهم أسبوعيا وبمعدل زيارة واحدة لكل مستفيد  .7

 أسبوعيا وبمتوسط نصف ساعة, ولمدة عاميين كاملين
 
 التخريج: تدريب وتأهيل موظفي مشروع(  3 – 1)
 

 أوال: التدريب الداخلي:     
باإلضافة  تم تدريب فريق المشروع في مجال التثقيف المالي والتثقيف الصحي ومهارات االتصال,

عقدت م كما 2009خالل شهري يونيو ويوليو لفقر إلى تدريب الفريق على تعبئة بطاقة فهرسة ا
واالختصاصيين الميدانيين في مجال تربية م للمشرفين 2009دورة تدريبية في شهر نوفمبر 

 المواشي وشمل التدريب الجانب النظري والعملي.
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 ل عليها الموظفين تتمثل في اآلتيالدورات المحلية التي حص
 

 الجهة الممولة مدة الدورة نوعها اسم الدورة م

 االجتماعي للتنميةالصندوق  يومين أساسية التدريب على تعبئة بطاقة فهرسة الفقر 1

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 5 أساسية التثقيف المالي 2

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 5 أساسية مهارات االتصال وبناء الثقة بالنفس 3

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 5 أساسية تربية المواشي 4

 االجتماعي للتنميةالصندوق  أيام 5 أساسية التثقيف الصحي 5

 الصندوق االجتماعي للتنمية يومين أساسية تقديم الرسائل للمستفيدين 6

 الصندوق االجتماعي للتنمية يومين تنشيطية التثقيف المالي 7

 سفيمنظمة اليون أيام 5 تنشيطية أهمية الرسائل الصحية 8

 للتنميةالصندوق االجتماعي  أيام 6 أساسية دورة تدريب المدربين 9

 

 ثانيا: التدريب الخارجي:
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

  م  القيام بزيارة قصيرة 2009الزيارة األولى في تاريخ مارس
لبنجالدش قام بها كل من مدير المشروع والثالثة المشرفين 
وضابط المشروع لإلطالع على برنامج مماثل للتعرف على 
أهداف المشروع ومراحله ومعايير التخرج ونوعية األصول 

 تابعة. المسلمة وتكلفتها والزيارات المنزلية ونظام الم

  م إلى الهند لالطالع على تجربة 2011الزيارة الثانية في
 SKSمشروع تخريج الفقراء 

  الزيارة الثالثة إلى بنجالدش لالطالع تجربة براك في مارس
 م قام بها مشرف واثنين من األخصائيين2012

 

  في باريس لالستفادة حضور االجتماع العالمي لتخريج الفقراء
من تجارب الدول األخرى في مجال تخريج الفقراء, حضر 

 االجتماع مدير المشروع وعضو لجنة التسيير
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 الدورات الخارجية التي حصل عليها الموظفين تتمثل في اآلتي:
 

 اسم الدورة م
مدة 
 الدورة

تاريخ 
 تنفيذها

الجهة 
 الممولة

1 

بنجالدش قام بها كل من مدير المشروع والثالثة المشرفين الزيارة األولى إلى 
وضابط المشروع لإلطالع على برنامج مماثل للتعرف على أهداف المشروع 

ومراحله ومعايير التخرج ونوعية األصول المسلمة وتكلفتها والزيارات المنزلية 
 ونظام المتابعة.

 أسبوع
مارس 
 م2009

 براك

  م2011 أسبوع لالطالع على تجربة الهند في هذا المجال الزيارة الثانية إلى الهند 2

3 
الزيارة الثالثة إلى بنجالدش لالطالع تجربة براك قام بها مشرف واثنين من 

 األخصائيين
 أسبوع

مارس 
 م2012

 براك

 
 اختيار المحافظات والمديريات: (4 – 1)
 
 المحافظات المستهدفة:  

وسيط للمحافظات المستهدفة عدن تعز ولحج والتي تم  تقع إدارة المشروع في مدينة عدن كمقر
اختيارهن لبدء التجربة بالمشروع ولتقاربهن مما يساعد على تقليل تكلفة تنقل اإلدارة والفرق 

 .الميدانية
أسرة موزعة على النحو األتي:  500تم استهداف ثالث محافظات هي عدن, تعز, لحج, وبإجمالي 

 25الحاالت موزعة في كل محافظة في أكثر من , 200, لحج 154, تعز 146عدن 
موقع)المواقع متباينة ومواقع حضر واألكثرية ريف( وموزعة على عدد من المديريات بهدف إثراء 
 التجربة على البيئات المختلفة وحتى تكون العينة ممثلة تمثيال جيدا لتوزيع الفقر في هذه المحافظات.

 
 المديريات المستهدفة هي:

 

 عدن تعز لحج

 تبن, الحوطة
التعزية, صبر الموادم, 
 جبل حبشي, مقبنة, خدير

التواهي, البريقة, خور مكسر, 
كريتر, الشيخ عثمان, 

 المنصورة

 
 معايير وشروط اختيار المواقع:

 

 يراعى في اختيار المناطق استهداف مناطق حضرية وريفية. .1
 يعتمد على درجة الفقر. .2
 أسرة. 8أسرة( الختيار  16)ال يقل عن وجود عدد كاف من األسر في الموقع  .3
 وجود األسر في مواقع متقاربة نسبيًا. .4
 إمكانية توفر خدمات صحية وتعليمية. .5

 
  



12 

 

 آلية اختيار المواقع:
 

التنسيق مع صندوق الرعاية االجتماعية والصندوق االجتماعي للتنمية لتحديد المناطق األشد فقرا  .1
 بناء على المعلومات المتوفرة لديهم

 ذ قوائم من صندوق الرعاية توضح إحصائيات بعدد المستفيدين في القرى والمديرياتاخ .2
 التواصل والتنسيق مع أعضاء المجالس المحلية والشخصيات االجتماعية لتحديد أكثر المواقع فقرا .3
مسح ميداني من قبل المشرف واألخصائيين لهذه المواقع للتأكد من تطابق شروط اختيار المواقع ,  .4

 باإلضافة إلى اختيار قرى بشكل عشوائي ومسحها 
حصر مراكز الخدمات العامة في المواقع المستهدفة مثل المستشفيات المدارس, مؤسسات التمويل  .5

 األصغر
 
 اختيار المستفيدين (5 – 1)
 
 :مسح كافة الحاالت المسجلة في صندوق الرعاية في المناطق المستهدفةأوال:    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ثانيا: المسح القاعدي:
 

, لتكوين قاعدة بيانات أساسية  IPA)المسح القاعدي( مسح ميداني شامل لمن تم اختيارهم من قبل 
  سيتم تقييم نتائج المشروع بناءا عليها.

ن وباإلشراف م APex شركة م من قبل2010يونيو  14تنفيذ المسح القاعدي ابتداء من تاريخ 
IPA  جامعة وYale  مستفيد في تعز  204موقع ,  15مستفيد في عدن في  330وقد شمل المسح
موقع ولقد تم االنتهاء من المسح في منتصف شهر يوليو  16في لحج في  366موقع و 19في 

 م.2010
 

  

 

في شهر يوليو وأغسطس إجراء المسح كان  تم إعداد دليل للمسح و
 م من قبل فريق المشروع.2009

تم تصميم استمارة لفهرسة الفقر من قبل جرامين جميل مستندة على 
ت السابقة حيث تعطي معلومات فعلية عن الفقر في اليمن للفترا

درجة اقل للناس اشد فقرا ودرجة أعلى للناس األغنى, تم تجريب 
 االستمارة على عينة عشوائية من المستفيدين في محافظة صنعاء.

 
موقع( في الثالث المحافظات ,  75تم مسح المناطق المستهدفة )ثم 

وقد تم مسح جميع الحاالت المسجلة في صندوق الرعاية في المناطق 
المستهدفة من قبل األخصائيين الميدانيين. في محافظة تعز تم مسح 

أسرة , كما تم مسح عدد  2661أسرة وفي عدن  1502عدد 
 أسرة في الثالث المحافظات. 7316أسرة في لحج بإجمالي  3153

وقد تم التعاقد مع ثالثة من مدخلي البيانات إلدخال البيانات الخاصة 
 .بالمسح
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 ثالثا: المصادقة على االختيار:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آلية اختيار المستفيدين:
 

 إعداد نموذج الختيار المستفيدين وتصميم استمارة فهرسة الفقر لتحديد األشد فقرا  .1
 نزول ميداني تجريبي للتأكد من مدى مالئمة نموذج االختيار .2
 إقرار نموذج االختيار النهائي لالستهداف .3
 وضع معايير وشروط اختيار واستبعاد المستفيدين .4
 النزول الميداني للمواقع المختارة لتعبئة نموذج االختيار .5
 رفع األخصائي تقرير بعدد الحاالت الممسوحة والتي تنطبق عليها المعايير والمستبعدة في كل موقع .6
 ة على جميع الحاالت المرفوعة من األخصائينزول المشرف الميداني للمصادق .7
  الحاالتمن عملية المصادقة على  نزول مدير المشروع واخذ عينات عشوائية للتأكد .8

 

 
 معايير وشروط اختيار المستفيدين:

 

 عاما 60عاما وال يزيد عن 18أن ال يقل عمر المستفيد عن  .1
 أن يكون لديه الرغبة والقدرة على العمل .2
 معاش ضماني من صندوق الرعاية االجتماعيةأن يكون لديه  .3
 أن ال يكون قد سبق له االقتراض من مؤسسات التمويل األصغر وال يزال القرض ساريا .4
 الواحدة األسرةمن فرد في  أكثرعدم اختيار  .5
 مشروع قائم أوبقرة واحدة  أومن خمسة  أكثرال يكون لديه مواشي  أن .6
 أسبوعيا خصائياأليكون لديه االستعداد في استقبال  إن .7
 10000يزيد عن  يوجد مصدر دخل وإذا وجد ال ال .8
 يكون حسن السيرة والسلوك أنالخمر ,  الزوج من مدمنييكون ال أن  .9
 

  

)مصادقة المشرف( يقوم مشرف المحافظة بعملية نزول ميداني 
للحاالت المرفوعة من األخصائيين للتأكد من انطباق المعايير في 

 اختيارها والمصادقة عليها.
)مصادقة المدير( وبنفس الخطوة السابقة يأخذ مدير المشروع عينة 

 عشوائية من كل محافظة للتأكد من حسن االختيار.
)مصادقة روزينا( ونفس اإلجراء قام به خبراء دوليين من منظمة 

قة يجاب لدراسة المستفيدين الذي تم  اختيارهم والمصادبراك وس
 على معظمهم واستبعاد اآلخرين.
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 :لتحديد الحاالت المستهدفة من الحاالت الضابطة رابعا: إجراء القرعة
 

المشرف أجريت القرعة في أماكن عامة بحضور , و2010أجريت القرعة في شهر يوليو 
واألخصائيين وبعض أعضاء المجالس المحلية والشخصيات االجتماعية من نفس المناطق, اتبعت 
إدارة المشروع في عملية اختيار المستفيدين طريقة إجراء القرعة بين المستفيدين الذي شملهم 

ع المسح)العينة الضابطة والعينة المستهدفة في المرحلة األولي( إلعطاء فرص متساوية لجمي
المستفيدين دون تحيز أو انتقائية في عملية االختيار, حيث تم تقسيم المستفيدين في كل موقع إلي 
نصفين احدهم يمثل العينة الضابطة واألخرى تمثل العينة المستهدفة, ثم يقوم احد األطفال في الموقع 

 لوا العينة الضابطة.باختيار نصف األسماء عشوائيا ليمثلوا العينة المستهدفة والغير مختارين يمث
 

 آلية إجراء القرعة:
 

 المشروع إلدارةالقرعة ورفعها  إلجراء ًاومكان مزمنةخطة  إعداد .1
لية والشخصيات االجتماعية في المواقع المختارة وكذلك المجالس المح أعضاءالتواصل والتنسيق مع  .2

 القرعة إجراءالمشروع لحضور  إدارةمع 
 القرعة إجراءتبليغ جميع المستفيدين في الموقع بموعد ومكان  .3
 القرعة إجراءقراءة رسالة معينة نموذج رقم  على جميع الحاضرين قبل  .4
واختيار أي طفل من الحاضرين  جميع المستفيدين ووضعها داخل علبه و بأسماءعمل قصصات  .5

 الفائزة  األسماءبسحب 
والمشرف واثنين من  األخصائيوعمل محضر بذلك يوقع عليه الفائزين بالقرعة بكشف  أسماءتدوين  .6

جامع, مدرس  إمامالشخصيات االجتماعية الحاضرة القرعة )عاقل القرية , عضو مجلس محلي, 
 ...الخ(

 

  دراسة السوق لتحديد المشاريع التي تتناسب مع إمكانيات المستفيدين: (6 – 1)
 

بشكل عام والمناطق المستهدفة بشكل خاص لتحديد أهم تم التعاقد مع خبراء محليين لدراسة السوق 
 األنشطة التي تحتاجها هذه المناطق.

أجرى األخصائيين الميدانيين دراسة وتحليل لمهارات المستفيدين السابقة من اجل اختيار أفضل 
 المشاريع التي تتناسب مع مهارات وقدرات المستفيدين.

 

 محافظة في الجدول اآلتية حسب كل ويمكن تصنيف المشاريع المختار
 

 اإلجمالي لحج)العدد( تعز)العدد( عدن )العدد( نوع المشروع م

1 Sheep 287 153 97 37 أغنام 

2 Goats 46 --- 46 -- ماعز 

3 Petty - Tarde )38 5 2 31 تجاري)داللة 

4 Sewing 13 6 3 4 خياطة 

5 Weaving 2 --- --- 2 حياكة 

6 Canteen Shop 21 8 --- 13 كشك 

7 Gas Tanks 1 --- 1 -- غاز 

8 Make Up and Hair dressing 3 1 1 1 حالقة-كوافير 

9 Potato / Ice-cream stand 
أو ايسكريم 

 بيع بطاط
7 2 --- 9 

10 Land Cultivation 8 8 --- --- ارض زراعة 

11 Others 25 5 2 18 أخرى 

 453 186 154 113  اإلجمالي 
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 تدريب المستفيدين: (7 – 1)
 

م, 2010البدء بتنفيذ أول دورة تدريبية في شهر يوليو وبداية أغسطس تم  :تدريب قبل تسليم األصول
م , وإجمالي ما تم تنفيذه من دورات 2010التدريبية في نهاية شهر أكتوبر وقد تم االنتهاء من الدورات 

 كالتالي:
 742دورة تدريبية لعدد  40المستفيدين, وقد نفذت وتم التعاقد مع مدربين متخصصين لتدريب 

مستفيد, حيث تم تقسيم المستفيدين إلى مجموعات حسب التقارب الجغرافي ونوع المشروع, وذلك على 
 النحو اآلتي:

 

 جدول يوضح عدد المتدربين وأنواع دورات التدريب ) تدريب قبل تسليم األصول(
 

 
 عدد المتدربين
 تربية مواشي

عدد 
 المتدربين
 تسويق

 عدد المتدربين
 خياطة

 عدد المتدربين
 كوافير

إجمالي 
 المتدربين

 في كل محافظة

 219 -- 7 153 59 عدن

 201 -- 3 11 187 تعز

 322 3 8 55 256 لحج

 742 3 18 219 502 اإلجمالي

 
 تدريب بعد تسليم األصول

 

دورة تدريبية تنشيطية للمستفيدين, ونتيجة تراكم الخبرات والمهارات  تم تنفيذم 2012في ابريل 
ات الدورلألخصائيين الميدانيين هم الذي قاموا بتدريب المستفيدين , ولم نتعاقد مع مدربين خارجيين كما في 

 تنشيطية للمستفيدين اتدورم تم تنفيذ ثاني 2013وفي مارس ,  األولى
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 عدد المتدربين ) تدريب بعد تسليم األصول(جدول يوضح 
 

 
 دورة التنشيطية

 األولى
 دورة التنشيطية

 الثانية
 إجمالي المتدربين
 في كل محافظة

 229 110 119 عدن

 300 149 151 تعز

 379 186 193 لحج

 908 445 463 اإلجمالي

 
 الدورات التي حصل عليها المستفيدين تتمثل في اآلتي:

 

 الجهة الممولة مدة الدورة نوعها اسم الدورة م

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 3 أساسية تسويق 1

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 10 أساسية كوافير 2

 الصندوق االجتماعي للتنمية يوم 60-20 أساسية خياطة 3

 الصندوق االجتماعي للتنمية أيام 3 أساسية بيطرية 4

 الصندوق االجتماعي للتنمية يوم 1رقم تنشيطية  تثقيف مالي 5

 الصندوق االجتماعي للتنمية يوم 2تنشيطية رقم  تثقيف صحي 6

 
 
 شراء وتسليم األصول (8 – 1)
 

 م 2010تم البدء بتسليم األصول في شهر أكتوبر 
الذين  وفي ذلك الوقت بدأ الفريق القيام بالزيارات الميدانية وبعد ذلك حدث تالعب من بعض المستفيدين

قاموا ببيع األصول التي تسلموها ونتيجة لذلك وبعد اجتماع لجنة التسيير تم االتفاق على وقف عملية نقل 
 األصول على أن يتم إعادة المصادقة على جميع المستفيدين قبل استكمال عملية نقل األصول.

 
و اآلتيبلغت قيمة األصول المسلمة للمستفيدين على النح  

 

 اإلجمالي لحج تعز عدن 

 35122992 14045370 12702032 8375590 قيمة أصول للمستفيدين

 5165440 ------- ------ ----- قيمة أعالف للمواشي

 6186246 ------ ------ ------- تكاليف نقل األصول

 1525316 ------- ------- ------ تكاليف خدمات بيطرية

 
 

وإدارة المشروع لقيمة األصول الموزعة للمستفيدين هي مائة ألف السقف األعلى الذي حددته لجنة التسيير 
 ريال لمشاريع تربية المواشي للمستفيد الواحد وستون ألف ريال للمشاريع التجارية
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 آلية شراء وتسليم األصول:
 
 بالنسبة لمشاريع تربية المواشي:  
 

المناسبة للمستفيدين في  األغنامالتعاقد مع دكتور بيطري بهدف تحديد معايير وشروط  -1
 المواقع المستهدفة

المواشي وكمية القابلة للشراء  أسعاربيع المواشي واخذ فكرة عامة عن  أسواق إليالنزول  -2
 الموردين وأسماء

 األقلمن ثالثة موردين على  أسعاراخذ عروض  -3
 اختيار المورد المناسب -4
 توزيعها للمستفيدينيقوم المورد بتوريد كميات المواشي بعدد اكبر من المقرر  -5
 مناسبةال غيريتم فحص المواشي من قبل دكتور بيطري واستبعاد المواشي  -6
تكون  إنيتم توزيع المواشي للمستفيدين على المستفيدين بواقع خمسة رؤؤس ورضيع على  -7

 مع ذكر فحل واحد إناثفي محافظة تعز وفي عدن ولحج  إناثاثنين منها حوامل وجميعها 
 ي المسلمة للمستفيدينيتم ترقيم المواش -8

 
 بالنسبة للمشاريع التجارية:

 
 البضاعة التي يرغب المستفيد في الحصول عليها بأهماخذ قائمة  -1
 بالقائمة أسعارعروض  ألخذمع المشرف الميداني  األخصائينزول  -2
 .النزول مع المستفيد لشراء البضاعة وتوصيلها لمنزل المستفيد -3

 
 الدعم الفني للمشروع: (9 – 1)
 

 (BRAC) الدعم الفني للمشروع من منظمة براك 
روزينا لتقديم الدعم الفني للمشروع, حيث  لالستشاريةم كانت الزيارة األولى 2009في ديسمبر  -

ساعدت الفريق في عملية اختيار المستفيدين وإضافة معايير جديدة غير الموجودة في بطاقة فهرسة 
 الفقر وأهمها التركيز على دخل األسرة.  

روزينا قامت بإعداد االستمارات الخاصة بالتدريب واستمارات االدخار  لالستشاريةالزيارة الثانية   -
 ونقل األصول واالستمارات الخاصة بالمتابعة
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 التعاقد مع االستشارية سانشاري
 ونتيجة االوضاع االمنية المتردية في اليمن لم تستطع الحضور

 

 كما حضرت 
 بعض المواقع 

 ثناء تنفيذ القرعة

 

 زيارة كرشما 
 مع روزينا 

 وسنديب

 

 زيارة رابيا

 للمشروع في اليمن 

 

 زيارة 

 غالم الباكستاني
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 المتابعة والزيارات الميدانية: (10 – 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفقر وفق تصميم برنامج المشروع,  حالة تعتبر هذه المرحلة هي األساسية لمساعدة وتخريج المستفيدين من
األخصائيين الميدانيين, تبدأ عملية الزيارات منذ تسليم وتتضمن زيارات أسبوعية للمستفيدين من قبل 

األصول للمستفيدين وتستمر سنتين حتى نهاية المشروع, أهم الخدمات التي يقدمها األخصائيين للمستفيدين 
 خالل الزيارات األسبوعية يمكن حصرها في اآلتي:

 

 اح مثل: تسويق منتجات تقديم النصائح والخدمات واإلرشادات الالزمة إلدارة المشاريع بنج
المستفيد , تعليم المستفيدين مهارات تدوين المصروفات والدخل, ومراقبة تطور ونمو مشاريع 

 المستفيدين أسبوعيا.

 .توعية المستفيدين صحيا واجتماعيا 

    تشجيع المستفيدين على االدخار, وإقناعهم اختياريا بأهمية االدخار وإبراز دوره في تغييرر حيراتهم
 دية.االقتصا

      مسرراعدة المسررتفيدين علررى تنويررع مصررادر دخلهررم, وذلررك عررن طريررق حصررولهم علررى قررروض مررن
مؤسسات التمويل العاملة في السوق المحلية, حيث يركز برنامج التخرج في الستة األشهر األخيرة 

ايجابيرات  على تقديم األخصائي الميداني معلومات تفصيلية عن مختلرف مصرادر التمويرل المتروفرة     
 ات كافة هذه المصادر ألصحاب المشاريع القابلة للتطور والنمو.وسلبي

 .بناء الثقة لدى المستفيدين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل خالل حياتهم 

 .مساعدة المستفيدين على بناء أحالمهم, ووضع خطط لتحقيق هذه األحالم 
  

 

الهدف من الزيارات الميدانية للمستفيدين هو متابعة األصول المسلمة 
لهم وتقديم اإلرشادات والنصائح المتعلقة في المحافظة على األصول 
وتطويرها وتعليم المستفيدين تدوين المصروفات والدخل باإلضافة 

للمستفيدين أسبوعيا  يةووتوع واجتماعية تقديم رسائل صحيةإلي 
زيارة سنويا لكل  48ولمدة عامين, بمعدل أربع زيارات شهريا و

مستفيد, بهدف تغيير السلوك والممارسات الصحية الخاطئة وتعزيز 
الرسائل التي نقدمها تتنوع بين  إن, كما الممارسات الصحية السليمة

د يقوم األخصائي بزيارة كل مستفي.رسائل صحية واجتماعية وماليه
مستفيدين في اليوم الواحد على ان يجلس  8وبمتوسط  أسبوعمرة كل 

 .دقيقة 20مع المستفيد الواحد بمتوسط 
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 أهم الخدمات التي يقدمها األخصائيين االجتماعيين للمستفيدين 
 خالل الزيارات األسبوعية, يمكن حصرها في اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

تقديم تدريب لرفع المهارات للمستفيدين الكتساب القدرة  (1
على العمل ) تدريب في مجال تربية المواشي واألنشطة 

 التجارية(.

 

التنسيق مع مكاتب الصحة العامة بهدف حصول  (2
 مجاناالمستفيدين على الخدمات الطبية 

 

تقديم اصول صغيرة كمنحة مجانية للمستفيدين النشاء   (3
 مشاريع خاصه بهم

 

التنسيق مع مؤسسات وبرامج التمويل االصغر لتسهيل  (4
 حصول المستفيدين على قروض ميسرة

 

تقديم النصائح واإلرشادات لألسرة في حل إي مشاكل  (5
 خاصة بها

 

 المستفيدين صحيا واجتماعيا توعية (6
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تقديم النصائح والخدمات واإلرشادات الالزمة إلدارة المشاريع  (7
المستفيد , تعليم المستفيدين بنجاح مثل: تسويق منتجات 

مهارات تدوين المصروفات والدخل, ومراقبة تطور ونمو 
 مشاريع المستفيدين أسبوعيا

 

 

 تقديم خدمات بيطرية للمواشي المريضة وعمل الالزم لها (8

 

لدى المستفيدين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل بناء الثقة  (9
 خالل حياتهم

 

مساعدة المستفيدين على بناء أحالمهم, ووضع خطط لتحقيق  (15
 هذه األحالم

 

تشجيع المستفيدين على االدخار, وإقناعهم اختياريا بأهمية  (14
 االدخار وإبراز دوره في تغيير حياتهم االقتصادية

 

 

مساعدة المستفيدين على تنويع مصادر دخلهم, وذلك عن  (13
طريق حصولهم على قروض من مؤسسات التمويل العاملة في 
السوق المحلية, حيث يركز برنامج التخرج في الستة األشهر 
األخيرة على تقديم األخصائي الميداني معلومات تفصيلية عن 

فة هذه وسلبيات كاايجابيات مختلف مصادر التمويل المتوفرة 
 المصادر ألصحاب المشاريع القابلة للتطور والنمو

 
 تقديم مساعدات مالية نقدية  (10
التنسيق مع مكاتب التربية والتعليم بهدف حصول المستفيدين   (11

 على الخدمات التعليمية مجانا
 تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمستفيدين (12
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 (وحدة البيانات ومعالجتها11 – 1)
 

 ليات تنفيذهاآأهم األنشطة المنفذة و

شهريا للمستفيدين (  CMS) متابعة المستفيدينميداني بتعبئة استمارة  أخصائييقوم كل  .1
 .المسئول عليهم ويرفعها للمشرف

 .المشرف بمراجعة االستمارة والتوقيع عليها ورفعها لمدير المشروعيقوم  .2
 .اإلدخالبعملية  ليبدأيحولها مدير المشروع لمدخل البيانات  .3
المشروع والذي يقوم بعملية معالجة البيانات وتحليلها  لضابطيتم رفعها  اإلدخالبعد عملية  .4

والخروج بمؤشرات توضح تقييم المشروع شهريا على المستوى المالي للمشاريع والمستوى 
 الغذائي واالدخار والتحسينات ...الخ

 

 
 التقييم النهائي: (12 – 1) 

 
للمستفيدين وكل سؤال عليه درجة  أسئلةتم تصميم استمارة لعملية التقييم وذلك من خالل طرح 

 درجة  100باجمالي
يقوم األخصائي بتعبئة االستمارة, ثم يقوم المشرف بمراجعتها ووضع الدرجات وتجميعها وذلك على النحو 

 :األتي
 درجة وما فوق  تخرج الفئة أ 80الذي يحصل على 
 درجة وما فوق  تخرج الفئة ب 50الذي يحصل على 

 درجة    لم يتخرج 50ن الذي يحصل على اقل م
 األتيتوزيع الدرجات على بنود االستمارة على النحو 

 

 الدرجة البند

 20 % يعطى100المستفيد بنسبة  أصولتضاعفت  إذا

 10 ربح المشاريع التجارية أو إلفمن مئة  أكثرمبيعات المواشي  إجمالي

 7 إلفتكلفة تحسينات البيت خمسين  إجماليبلغت  إذا

 7 ألفوالمستلزمات الشخصية خمسين  األثاثتكلفة تحسينات  إجماليبلغت  إذا

 6 نوع المستفيد مصادر دخله إذا

 10 ادخر خالل فترة المشروع أوالمستفيد يدخر 

 5 ممارسات صحية 5 إتباع

 5 تم تلقيحهم األطفالجميع 

 5 يدرسون األطفالجميع 

 4 اآلنمن  أشهر ستة آخرالمستفيد  أفرادلم يمرض احد 

 3 سنة 18قبل  اإلناثلم تتزوج 

 3 يفرق بين مصروفاته ودخله إنيستطيع المستفيد 

 5 على أي وجبة غذائية كمساعدة األسرةلم تحصل  إذا

 5 شهر أخروجبات يوميا  3 األسرةتتناول 

 5 بالشراء أولحم من ذبح مواشي المشروع  األسرةتناولت 

 100 اإلجمالي
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 المتخرجين ببرامج ومؤسسات التمويل األصغر: ربط المستفيدين
 

 جات ألولئك المستفيدين. باإلضافةسوف تقوم مؤسسات التمويل األصغر بتصميم حوافظ مدخرات للمنت .1

 قروض لمنتجات بسيطة سوف يتم تطويرها لمجموعة المستفيدين المتأهلين للمشروع إلى

بتقديم تقارير مكتوبة كل شهرين للتأكد من إن تقوم مؤسسات التمويل األصغر و برامج شبكة األمان  .2
 .المشروع يكون على مسار أنشطة معينة

 

 أهم الصعوبات:
 

 تصنيف الصعوبات حسب األنشطة:
 

 النشاط الصعوبات

 انسحاب بعض الموظفين بعد تدريبهم .1
 انسحابات األخصائيات من العمل لصعوبته .2
 والتواصل والعمل االجتماعيتدنى مهارات وقدرات بعض األخصائيين في االتصال  .3
قصور بعض األخصائيين في التعامل مع المجتمعات المحلية, باإلضافة إلى بعض  .4

السمات الشخصية لألخصائي من التعامل مع المستفيدين كمهمة عمل تقليدية بعيدا عن 
وغيرها ساهمت في محدودية تأثير الرسائل التي تقدم على تعزيز  اإلنسانيالتعامل 

 الممارسات الصحية السليمة

 اختيار الموظفين

تركز بؤر الفقر في المحافظات الثالث في مناطق بعيدة جدا عن مركز المحافظة, مما  -1
 يعني ارتفاع تكلفة الوقت والمواصالت.

مراكز المحافظات وبفروع معظم برامج ومؤسسات التمويل األصغر تعمل في  -2
 محدودة.

 تشتت الحاالت وتباعدها نسبيا خاصة في محافظة تعز. -3

 اختيار المواقع

 تخوف المستفيدين من قطع المعاش الضماني -1
 عدم رغبة الكثير من المستفيدين الدخول بالمشروع -2
 بحثا عن عمل أوفي الوادي  إماعدم تواجد بعض المستفيدين أثناء المسح  -3
 ينطبق عليها معايير المشروع لكنها ال تمتلك معاشا ضمانياوجود حاالت  -4
 تشتت وتباعد بين منازل المستفيدين في الموقع الواحد -5

 اختيار المستفيدين

عدم االستفادة من الدراسات التي رفعها خبراء المعيشة بسبب عمومية تقاريرهم  -1
 .وبعدها عن االحتياجات الفعلية للمواقع المستهدفة

المستفيدين غير قادرين على تحديد نوع المشروع المناسب لهم مما أدى إلى بعض  -2
 .اختيار تقليد اآلخرين

في تحديد احتياجات المستفيدين والمناطق للمشاريع  األخصائيينتدنى مهارات بعض  -3
المناسبة فمثال تم اختيار مشاريع خياطة لمستفيدين اثنين في قرية صغيرة ال يتجاوز 

نسمة وهذا حدث في حذران في تعز وفي لحج مشاريع األرضي  عدد سكانها مئة
 الزراعية

 تغيير بعض المستفيدين لمشاريعهم أثناء وبعد التدريب  -4
إلغاء بعض المشاريع المناسبة بسبب ارتفاعها عن السقف المحدد لقيمة األصل لكل  -5

 بنظرهممستفيد مثل مشاريع الغاز سبب لتذمر عدد من المستفيدين حيث أنه األنسب 

اختيار أنواع 
 المشاريع للمستفيدين
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 النشاط الصعوبات

 تكثيف الدورات في بداية المشروع -1
 تركز الدورات على الجانب المعرفي ومحدودية تركيزها على الجانب المهاري -2
طول الفترة الزمنية بين حصول الموظفين على الدورات التدريبية وبين تطبيقها في  -3

 الميدان
 الموظفين بعد حصولهم على التدريب انسحاب كثير من -4
 قصور في إعطاء الدورات المهمة في الوقت المناسب -5
 واألخصائيينعدم الفصل بين االحتياجات التدريبية الالزمة للمشرفين  -6

 تدريب الموظفين

صعوبة فهم وتركيز المستفيدين مع المادة التدريبية بسبب األمية وبعضهم كبار في  .1
 السن

 أماكن للتدريبصعوبة في توفير  .2
 قلة توفير المواصالت .3
 خمس ساعات إلىارتفاع ساعات التدريب في اليوم الواحد والتي كانت تصل  .4
 تشتت المنازل والمواقع بالنسبة للمتدربين وصعوبة تجميعهم في موقع واحد للتدريب  .5
التدريب خاصة النساء لرفض االختالط مع  تغيب بعض المستفيدين عن حضور .6

 البيت   بإعماللتدريب أو النشغالها الرجال أثناء ا
 انسحاب بعض المستفيدين بعد التدريب .7

 تدريب المستفيدين

 تالعب بعض المستفيدين بأصول المشروع وعدم الجدية في تحسين المستوى المعيشي   -1
االعتماد الكلي على المشروع في تغطية مصاريف البيت في ظل األوضاع الحالية  -2

مبالغ  إنفاق إلى باإلضافةوزيادة األسعار مما يؤدي إلى استهالك رأس المال 
 تطوير المشاريع  إمكانيةاالدخارات على حاالت طارئة كالمرض حد من 

 بعض المستفيدين   البعد عن المصداقية وشفافية المعلومات المقدمة من قبل -3
الوضع لسياسي المضطرب للبلد وارتفاع األسعار سبب تآكل رأس المال للعديد من   -4

 المشاريع    
 صعوبات خاصة بالمواشي

القريبة من المواقع المستهدفة والتي تتناسب  األسواققلة عدد المواشي المتوفرة في  -1
 مع الظروف المالئمة للتربية

 يوردون بكميات كبيرةقلة عدد الموردين الذين  -2
شرائها بشكل فردي من السوق  بأسعارالمواشي بسبب التوريد مقارنة  أسعارارتفاع  -3

 المواقع وبسبب الشروط التي وضعنها  إليالنقل  أجرةوالسبب والذي يتحمل 
توريد مواشي ال تتناسب مع البيئة الجغرافية خاصة في عدن ولحج حيت تم توريد  -4

 الحديدةالمواشي من محافظة 
 إلى أدىعلى المواشي بسبب النقل مما  أثرتبعيدة  إمكانبعد المواقع والتوريد من  -5

  بأياممن المواشي بعد تسليمها  وفاة الكثير
 وأسابيع بأيامظهرت بعض العيوب في المواشي المسلمة للمستفيدين بعد تسليمها  -6

يطري وقد يكون وبعضها بعد شهور والتي كان المفروض استبعادها من الدكتور الب
السبب نقص خبرة الدكتور البيطري وصعوبة الفحص للكميات كبيرة هذه العيوب 

 مثل: بعضها عوراء , ليست حوامل, بعضها عاقر...الخ
 أسعارهاومن ارتفاع  األسواقتذمر المستفيدين من عدم ترك حرية االختيار لهم من  -7

 السوق بأسعارمقارنة 
 بالنسبة للمشاريع التجارية:

 كثيرة متعددة من البضائع ألنواع أسعارصعوبة اخذ عروض  -1
 تذمر المستفيدين إلي أدىمما  رديئةقابله بضائع  أحيانا األقل األسعارقبول عروض  -2

 

شراء وتسليم 
 األصول
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 النشاط الصعوبات

 على مدار الشهر األسبوعيةكثرة الزيارات  -1
 في تعز( واإلمطار)شدة الحر في لحج وعدن  احيالمناخ الغير مناسب  -2
 الغير مستقر األمنيالوضع  -3
 بين المستفيدين األميةانتشار  -4
 قلة تفاعل المستفيدين في تدوين المصروفات والدخل اليومية -5
 عدم تقبل بعض المستفيدين للرسائل لخصوصيتها -6
 رفض بعض األسر من استقبال األخصائيين الذكور في منازلهم -7
 أمنهمحدودية توفير وسائل مواصالت  -8
 دم تواجد المستفيدين عند الزيارةع -9

 الزيارة أثناءانشغال المستفيدين  -10
 تلف دفاتر بعض المستفيدين وضياعها -11
 يوجد اختالف بين األخصائيين في تعبئة دفاتر وسجالت المشروع -12
ضعف الخدمات الصحية خاصة والتعليمية المجانية المقدمة من الحكومة  وصعوبة  -13

 في بعض المناطقالوصول للمدارس والمرافق الصحية 
عدم تشخيص الممارسات الصحية الخاطئة التي يسعى المشروع للحد منها وتعزيز  -14

تعدد مكونات المشروع واالهتمام بتنمية  أنالممارسات الصحية السليمة, وذلك بسبب 
والتي تمثل تقديم الرسائل  األخرىمن االهتمام بالمكونات  أكثرالمستفيد  أصول

 الصحية احدها.
بالمفاهيم والمعلومات التي تتضمنها الرسائل  اإللمامفي  األخصائيينقصور بعض  -15

: ضعف التدريب أهمها أسبابعده  إلىالسبب في ذلك يرجع  إنالصحية, ويبدو 
على تدريب في مجال  األخصائيينالمقدم لهم في بداية المشروع, عدم حصول بعض 

بعيد عن  األخصائيينتمام بعض بعد التدريب, تخصص واه التحاقهمالتثقيف الصحي 
 واالجتماعي اإلنسانيالعمل 

 صعوبة الوصول لمكاتب البريد في المناطق الريفية -16
ال تقدم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين  األريافالمراكز والوحدات الصحية في  -17

الى تباعدها عن القرى ساهم في سخرية المستفيدين  باإلضافة, األدنىفي حدودها 
الحامل للمرفق الصحي  إالملبعض الرسائل التي نقدمها, مثل رسالة زيارة  ورفضهم

عيالي  أكلمرات خالل فترة الحمل فيكون الرد من المستفيدين ما استطعتش  أربع
 الوحدة الصحية إلى بالمرأةاذهب  إلفخمسة  أو إلفثالثة  أسلفخبز وتشتيني 

ها مجانا للمستفيدين حسب قانون رفض معظم المراكز الصحية والتعليمية تقديم خدمات -18
 صندوق الرعاية االجتماعية

المتابعة والزيارات 
 الميدانية

 ودرجة االستمارة األخصائيظهرت بعض االستثناءات واالختالف بين وجهة نظر  -1
إجراء التقييم من نفس فريق العمل الميداني قد يشكك في مصداقية النتائج من قبل  -2

 األطراف الخارجية
المستفيد أن مبلغ اإلعانة هي من حقه وليست مرتبطة بالمشروع  عكس بقية يعتبر  -3

 البرامج في دول أخرى

 التقييم النهائي
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 أهم الدروس المستفادة من التجربة:
 

 نقاط القوة ونقاط الضعف في برنامج التثقيف الصحي في مشروع تخريج الفقراء

 

القوةنقاط  نقاط الضعف  

المستفيد  أصولتعدد مكونات المشروع واالهتمام بتنمية  .1
والتي تمثل تقديم  األخرىمن االهتمام بالمكونات  أكثر

 الرسائل الصحية احدها
عدم تشخيص الممارسات الصحية الخاطئة التي يسعى  .2

 المشروع للحد منها في بداية المشروع
 الصحيقلة التدريب الذي حصل عليه الفريق حول التثقيف  .3
طول المدة الزمنية بين تدريب الفريق ونزولهم لتقديم  .4

 الرسائل
بالمفاهيم والمعلومات  اإللمامفي  األخصائيينقصور بعض  .5

السبب في ذلك  إنالتي تتضمنها الرسائل الصحية, ويبدو 
: ضعف التدريب المقدم لهم في أهمها أسبابعده  إلىيرجع 

على تدريب  ناألخصائييبداية المشروع, عدم حصول بعض 
بعد التدريب, تخصص  اللتحاقهمفي مجال التثقيف الصحي 

 اإلنسانيبعيد عن العمل  األخصائيينواهتمام بعض 
 واالجتماعي

 انسحابات الموظفين بعد تدريبهم .6

 ميدانيات في محافظتي تعز وعدن أخصائياتعدم وجود  .7

 إلى باإلضافةتشتت المواقع وتباعد بين منازل المستفيدين  .8
 توفير وسائل مواصالت عامة في بعض المواقعصعوبة 

في مهارات االتصال  األخصائيينتدنى قدرات بعض  .9
 والتواصل

تدنى الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدات والمراكز  .10
 الصحية في المواقع المستهدفة

والمشرفين  األخصائيينالتواصل الدائم بين  .1
 المشروع  وإدارة

  وإدارياالمشروع ماليا  إدارةاستقالل  .2

الدعم الفني االستشاري للمشروع من الخبراء  .3
 المشروع وأثناءالمحليين والخارجيين قبل 

 االنسجام في بيئة العمل الداخلية  .4

 عمل الموظفين بروح الفريق الواحد .5

 الوضوح والشفافية في التعامل مع المستفيدين  .6

مشاركة موظفي المشروع في تصميم وبناء  .7
 العمل وتطويرها إلية

 د نظام تقييم وتحفيز للموظفينوجو .8

, وتحديث بأول أولتقييم مخرجات المشروع  .9
 النظام من خالل التغذية الراجعة

  
 

 الدروس المستفادة من تجربة تخريج الفقراء في مجال تقديم الرسائل الصحية واالجتماعية:
 

 مشروع مماثل تتمثل في اآلتي:من واقع تجربة المشروع يبدو لي إن الركائز التي يعتمد عليها في نجاح أي 
 

 خصائص وسمات العمال الميدانيين والتي تتمثل في اآلتي:
 

 لديه مهارات االتصال والتواصل والتعامل مع المجتمع المحلي. -1
 والخيري اإلنسانيحب العمل  -2
 قدرة على التحمل والصبر -3
 يكونوا من النساء إنيفضل  -4
 يكون من سكان المنطقة إن -5
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 والمناطق المستهدفة وكذلك التعرف على خصائص وسمات الفئة المستهدفة من حيث:تشخيص القرى 
 

 الكثافة السكانية 

 سهولة توفر وسيلة مواصالت 

 تشخيص المشاكل الصحية للمناطق بداية االستهداف 

 مسح للمراكز والوحدات الصحية والتعرف على الخدمات التي تقدمها 
 

 تقديمها: خصائص وأنواع الرسائل المقدمة وكيفية
 

 التركيز على الرسائل التي تعالج المشاكل الصحية التي يعاني منها الفئة المستهدفة -1
 تكرار الرسالة أكثر من مرة -2
 التنويع في طرق تقديم الرسالة بين الطريقة الفردية والجماعية فلكل طريقة سلبيات وايجابيات -3

 

 والتي يجب عليها اآلتي:توفير بيئة عمل جيدة وباألخص البيئة الداخلية للمنظمة 
 

  وماليا إداريااستقاللية إلدارة المشروع 

 توفر نظام تقييم جيد وحوافز مادية ومعنوية 

 العمل بروح الفريق الواحد 

 ترك حرية اإلبداع للعاملين واالبتعاد عن تقيدهم باإلجراءات الروتينية التقليدية 
 

جديد بحيث يكون قادرا على تحقيق أهدافه بفاعلية باإلضافة إلى ما سبق هناك متطلبات إلنشاء أي مشروع 
 منظمات هذا المتطلبات تتمثل في اآلتي: أووكفاءة كبيرة , خاصة إذا كان المشروع شراكة بين عدة جهات 

, واألهداف التي تسعى لتحقيقها يجب أن ال تتعارض مع أهداف وإداريااستقالل دارة المشروع ماليا  -1
 ات الشريكة في المشروع.اإلدارات األخرى في المنظم

تقديم التدريب المستمر لموظفي المشروع باإلضافة إلي االستفادة من االستشارات والخبرات الفنية  -2
 المحلية والدولية في نفس االختصاص.

إجراء التعديالت في الوظائف اإلدارية والمهام الميدانية لموظفي المشروع من خالل تطبيق  -3
 التغذية الراجعة إلجراء هذه التعديالت.المشروع فعليا واستخدام 

 العالقات الجيدة بين شركاء المشروع لمنع التعارض بينهم. -4
 

 الرؤيا المستقبلية للمشروع في اليمن:
 

 تأثران الصعوبات والمشاكل التي واجهت المشروع بسبب الظروف التي مرت بها اليمن سالفة الذكر سوف 
سلبي وجوهري على نتائج المشروع وتقييم التجربة في اليمن رغم الجوانب االيجابية الكبيرة التي  تأثير

 ساردها الحقا.
ومن اجل الموضوعية في تقييم التجربة وفي سبيل استفادة اليمن من التجارب العالمية الناجحة في تنمية 

م, لمدة سنتين ونصف 2013مباشرة من بداية  الفقراء كتجربة براك ارى ان يتم ببدء تنفيذ التجربة الثانية
كون المرحلة التمهيدية والتاهيلية للفريق قد تمت في المرحلة االولى وعلى ان يتم دراسة التجربة الحالية 

 بعناية لتحديد االيجابيات والسلبيات للحد من الجوانب السلبية في المرحلة الثانية من المشروع.
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 تخريجالمشروع مؤشرات أداء 
 

 
 أوال: مؤشرات أداء المشروع اإلجمالية:

 
 

 :( يوضح عدد المشاريع حسب نوع النشاط 1 - 1جدول رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 نوع المشروع النسبة العدد

 تجاري )مشاريع تسويق( 32% 157

 تربية مواشي 68% 335

 اإلجمالي 100% 492
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 :المسلمة للمستفيدين( يوضح قيمة األصول   2 - 1جدول رقم )
 

  لحج تعز عدن اإلجمالي

 قيمة أصول للمستفيدين 14045370 12702032 8375590 35122992

 قيمة أعالف للمواشي ------- ------ ----- 5165440

 تكاليف نقل األصول ------ ------ ------- 6186246

 تكاليف خدمات بيطرية ------- ------- ------ 1525316

 اإلجمالي    47999994

 
 

 
 
 

 

 :( يوضح عدد المشاريع حسب جنس المستفيد  3 - 1جدول رقم )
 

 جنس المستفيد النسبة العدد

 مستفيدين )ذكور( 37% 180

 مستفيدين)إناث( 63% 312

 اإلجمالي 100% 492
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 :التعليمي( يوضح توزيع المستفيدين حسب المستوى   4 - 1جدول رقم )
 

  النسبة اإلجمالي لحج تعز عدن

79 113 123 315 64%  امييون ال يقرءون وال يكتبون 

54 37 60 151 31%  أساسي وما دون 

6 4 16 26 5%  ثانوي وما فوق 

139 154 199 492 100%  اإلجمالي 

 

 
 

 
 ككل:عدد المتخرجين وغير المتخرجين على مستوى المشروع ( يوضح  5 - 1جدول رقم )

 
  النسبة% العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول ) 8% 40

 (2عدد الذي أفلست مشاريعهم )  7% 35

 (3عدد المشاريع المتعثرة )  9% 42

 (3+2+1إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)  24% 117

 (4إجمالي عدد المستفيدين المتخرجين ) 76% 375

 اإلجمالي 100% 492
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 وغير المتخرجين حسب نوع المشروع عدد المتخرجين( يوضح  6 - 1جدول رقم )

 

  مشاريع تربية مواشي مشاريع تجارية

 النسبة العدد النسبة العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول ) 2% 7 21% 33

 (2عدد الذي أفلست مشاريعهم )  2% 8 17% 27

 (3المتعثرة ) عدد المشاريع  11% 36 4% 6

إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)   51  66
1+2+3) 

 (4إجمالي عدد المستفيدين المتخرجين ) 85% 284 58% 91

 اإلجمالي 100% 335 100% 157
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 وغير المتخرجين حسب جنس المستفيدعدد المتخرجين ( يوضح 7 - 1جدول رقم ) 
 

  إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول ) 7% 23 10% 17

 (2عدد الذين أفلست مشاريعهم )  7% 20 8% 15

 (3عدد المشاريع المتعثرة )  11% 35 4% 7

39 22% 78 25%  (3+2+1إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)  

 (4المتخرجين )إجمالي عدد المستفيدين  75% 234 78% 141

 اإلجمالي 100% 312 100% 180
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 المتخرجين من الذكور إلي اإلناث(عدد المتخرجين وغير المتخرجين)مقارنة بين ( يوضح 8 - 1جدول رقم ) 
 

 النسبة العدد
 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

17 23 40 43% 57% 100%  

 ( 1المنسحبين والمتالعبين باألصول )عدد  100% 57% 43% 35 20 15

 (2عدد الذين أفلست مشاريعهم )  100% 83% 17% 42 35 7

39 78 117 33% 67%  (3عدد المشاريع المتعثرة )  100% 

 (3+2+1)  إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين 100% 62% 38% 375 234 141

 (4المستفيدين المتخرجين )إجمالي عدد  100% 63% 37% 492 312 180
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 تربية المواشي على مستوى المشروع( يوضح مؤشرات كمية متعلقة بمشاريع  9 - 1جدول رقم )

 

  كبار مواليد اإلجمالي

 إجمالي عدد المواشي المسلمة لهم  1641 227 1868

 إجمالي عدد المواشي الموجودة حاليا 1430 1105 2535

 عدد الوفيات  583 762 1345

 عدد ما تم بيعه  394 792 1186

 إجمالي قيمة ما تم بيعه  4030650 8762600 12793250

 عدد ما تم شرائه  163 19 182

 إجمالي قيمة ما تم شرائه 1651000 131000 1782000

 عدد ما تم ذبحه 180 204 384

 عدد ما يتم تربيته بالشطر 127 --- 127
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مؤشرات نوعية لجميع المستفيدين( يوضح 10 - 1جدول رقم )  

 

  إجمالي إناث ذكور

 إجمالي عدد المستفيدين الذي لديهم حساب ادخار في البريد 16 10 6

إجمالي عدد المستفيدين الذي يدخرون بطرق  195 140 55
 أخرى)هكبة,جمعية,...الخ

 المشروع نهائياعدد المستفيدين الذي رفضوا فكرة  --- ---- ---

إجمالي عدد المستفيدين المتفاعلون ايجابيا في عملية تدوين  357 265 92
 المصروفات والدخل

 إجمالي عدد المستفيدين الرافضين نهائيا عملية التثقيف المالي 58 35 23

إجمالي عدد المستفيدين الذين هم أنفسهم مدراء المشروع)صاحب  250 123 127
 المشروع(الكرت هو مدير 

 عدد المستفيدين اقترضوا خالل فترة المشروع 50 37 13

عليها مساعدات خارجية خالل عمر  حصلواعدد المستفيدين الذي  97 65 32
 المشروع

 %100عدد المستفيدين الذين تضاعفت أصولهم بنسبة  127 82 45

 %500عدد المستفيدين الذين تضاعفت أصولهم بنسبة  18 12 2

 
 مؤشرات أداء المشروع حسب المحافظات:ثانيا: 

 

 المحافظات( يوضح أنواع المشاريع حسب  1 - 2جدول رقم ) 
 

نوع 
 المشروع

 اإلجمالي لحج تعز محافظة عدن

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 %32 157 %21 41 7.1 11 %76 105 تجاري

 %68 335 %79 158 92.9 143 %24 34 تربية مواشي

 %100 492 %100 199 %100 154 %100 139 اإلجمالي
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 على مستوى المحافظات( يوضح عدد المشاريع حسب جنس المستفيد 2 - 2جدول رقم )

 

 النسبة% عدد المشاريع 

 اإلجمالي إناث% ذكور% اإلجمالي إناث ذكور

 %100 63 37 139 87 52 عدن

 %100 62 38 154 96 58 تعز

 %100 65 35 199 129 70 لحج

 %100 63 37 492 312 180 اإلجمالي
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 جين وغير المتخرجين حسب المحافظةعدد المتخر( يوضح   3 - 2جدول رقم )
 

  لحج تعز عدن
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول ) 7% 13 1% 1 19% 26

 (2عدد الذي أفلست مشاريعهم )  10% 19 4% 6 7% 10

 (3عدد المشاريع المتعثرة )  15% 30 3% 5 5% 7

 (3+2+1إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)   62  12  43

 (4إجمالي عدد المستفيدين المتخرجين ) 68% 137 92% 142 69% 96

 اإلجمالي  199  154  139
 

 
 

 عدد المتخرجين وغير المتخرجين حسب المحافظات ( يوضح 4 - 2جدول رقم )
 ) مشاريع تربية مواشي فقط(

  لحج تعز محافظة عدن
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول )     3% 5 1% 1 3% 1

 (2عدد الذي أفلست مشاريعهم )      3% 5 2% 3 0% --

 (3عدد المشاريع المتعثرة )       18% 29 3% 5 6% 2

 (3+2+1إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)   39  9  3

 (4إجمالي عدد المستفيدين المتخرجين ) 76% 119 94% 134 91% 31

 اإلجمالي  158  143  34
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 تسويق وتجارية فقط(:عدد المتخرجين وغير المتخرجين حسب المحافظات ) مشاريع ( يوضح 5 - 2جدول رقم )
 

  لحج تعز محافظة عدن

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 ( 1عدد المنسحبين والمتالعبين باألصول )     20% 8 0% -- 23% 25

 (2عدد الذي أفلست مشاريعهم )      34% 14 27% 3 10% 10

 (3عدد المشاريع المتعثرة )       2% 1 0% -- 5% 5

 (3+2+1إجمالي عدد المستفيدين الغير المتخرجين)   23  3  40

 (4إجمالي عدد المستفيدين المتخرجين ) 44% 18 73% 8 62% 65

 اإلجمالي  41  11  105

 

 
 تخرجين حسب الجنس وحسب المحافظاتعدد المستفيدين الم( يوضح   6 - 2جدول رقم )

 
إجمالي الغير  إجمالي المتخرجين 

 المتخرجين
إجمالي المتالعبين 

 والمنسحبين
إجمالي الذي أفلست 

 مشاريعهم
إجمالي المشاريع 

 المتعثرة

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 7 6 1 10 7 3 26 17 9 43 30 13 96 57 39 عدن

 5 3 2 6 5 1 1 1 -- 12 9 3 142 87 55 تعز

 30 26 4 19 8 11 13 5 8 62 39 23 137 90 47 لحج

 42 35 7 35 20 15 40 23 17 117 78 39 375 234 141 اإلجمالي

 
 

  



39 

 

 ( يوضح مؤشرات كمية متعلقة بمشاريع تربية المواشي على مستوى المحافظات:  7 - 2رقم ) جدول
 

 عدن تعز لحج
 المؤشر

 كبار مواليد اإلجمالي كبار مواليد اإلجمالي كبار مواليد اإلجمالي

إجمالي عدد  165 33 198 711 41 752 765 153 918
المواشي 

 المسلمة لهم 

إجمالي عدد  125 113 238 689 681 1370 616 311 927
المواشي 

 الموجودة حاليا

 عدد الوفيات  59 86 145 250 376 626 274 300 574

 عدد ما تم بيعه  80 129 209 55 319 374 259 344 603

إجمالي قيمة ما  1095500 1492000 2587500 509500 3190400 3699900 2425650 4080200 6505850
 تم بيعه 

عدد ما تم  3 1 4 131 14 145 29 4 33
 شرائه 

إجمالي قيمة ما  30000 9000 39000 1377000 100000 1477000 244000 22000 266000
 تم شرائه

 عدد ما تم ذبحه 17 34 51 4 67 71 159 103 262

عدد ما يتم  -- --- --- 127 --- 127 -- --- ----
 تربيته بالشطر

 
ية لجميع المستفيدين حسب المحافظمؤشرات نوع( يوضح   8 - 2جدول رقم )  

 

  لحج تعز عدن

  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 إجمالي عدد المستفيدين الذي لديهم حساب ادخار في البريد 3 5 -- -- 7 1

25 48 19 47 11 45 
إجمالي عدد المستفيدين الذي يدخرون بطرق 

 أخرى)هكبة,جمعية,...الخ

 عدد المستفيدين الذي رفضوا فكرة المشروع نهائيا -- -- -- -- -- --

24 47 38 88 30 130 
إجمالي عدد المستفيدين المتفاعلون ايجابيا في عملية تدوين 

 المصروفات والدخل

 إجمالي عدد المستفيدين الرافضين نهائيا عملية التثقيف المالي 2 8 -- 6 33 9

33 16 52 61 42 46 
الذين هم أنفسهم مدراء إجمالي عدد المستفيدين 

 المشروع)صاحب الكرت هو مدير المشروع(

 عدد المستفيدين اقترضوا خالل فترة المشروع 17 5 3 2 17 6

-- -- -- -- 32 65 
عليها مساعدات خارجية خالل  اعدد المستفيدين الذي حصلو

 عمر المشروع

 %100عدد المستفيدين الذين تضاعفت أصولهم بنسبة  16 2 43 32 23 11

 %500عدد المستفيدين الذين تضاعفت أصولهم بنسبة  7 -- -- 2 5 --
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 جداول بعدد المتخرجين وغير المتخرجين حسب الموقع واألخصائي الميداني

 المحافظة
اسم األخصائي 

 الميداني

اسم الموقع 

 )القرية(

عددا لمستفيدين 

 المتخرجين

عددا لمستفيدين 

 غير المتخرجين

لمتالعبين عددا 

 والمنسحبين

عدد الذين 

أفلست 

 مشاريعهم

 اإلجمالي

 تعز

 قائد سرحان

 7 1 0 0 6 الحميرئ

 8 0 0 0 8 تبشيعة

 6 1 0 0 5 ميالت

 6 0 0 0 6 1الضباب

 6 2 0 2 2 2الضباب

 منصور محمد

 12 0 0 0 12 ربوةغراس

 7 0 0 0 7 المقشاس

 5 0 0 1 4 الحقيباء

 6 1 0 0 5 هجدة

 منير حزام

 11 0 0 1 10 الرمادة

 4 0 0 0 4 الردة

 7 0 0 0 7 الجرف

 5 0 0 0 5 الرباط والطيار

 5 0 0 0 5 الروض

 4 0 0 0 4 السمكر

 حسين ناجي

 6 0 0 0 6 الخرائب

 6 0 1 0 5 المراق

 8 0 0 0 8 همدانة

 7 0 0 0 7 المحل

 إبراهيم

 5 0 0 1 4 الصيرة

 7 0 0 0 7 الشحنة

 3 0 0 0 3 حرزان

 8 0 0 0 8 الحرجة

 5 1 0 0 4 قرانة

 154 6 1 5 142   اإلجمالي

 لحج

وجدان محمد 

 احمد

 8 0 1 0 7 الزائدة

 8 4 0 0 4 الشطيف

 9 0 0 2 7 النوبة

 13 0 0 0 13 دارالمناصرة

 4 0 1 0 3 المحلة

عبدا لحميد 

 محمد

 8 2 0 0 6 البستان

 6 1 0 2 3 الحاسكي

 9 0 1 2 6 الصرداح

 7 1 0 1 5 المجحفة

 8 1 1 3 3 الوادي

فضل عبد اهلل 

 محمد

 8 2 1 1 4 الفيوش

 6 0 0 0 6 الحبيل
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 10 4 0 1 5 هران ديان

 8 0 1 2 5 الثعلب

عبر لسلوم+بيت 

 عياض
4 0 2 0 6 

إنعام طه 

 شهاب

 6 0 0 0 6 1الحمراء

 6 0 0 1 5 المشقاقة

 7 0 0 0 7 الهجل

 8 1 2 0 5 القريش+الكدام

 15 0 0 2 13 الخداد

هناء محمد 

 يحي

 8 0 0 4 4 المحوى

 7 2 1 1 3 2الحمراء

 8 1 0 3 4 سفيان+الرعارع

 5 0 1 1 3 الشقعة

 11 0 1 4 6 الدباء

 199 19 13 30 137   اإلجمالي

 عدن

 حمدي

 6 0 0 0 6 الممدارة

 10 0 0 1 9 المحاريق

 6 0 0 0 6 الفارسي

 3 0 0 0 3 الخيسة

 3 2 0 0 1 فقم

 1 0 0 0 1 دارسعد

 1 0 0 0 1 البريقة

 2 0 0 1 1 كود قرو

 عوض

 6 0 0 0 6 1حوطة 

 8 0 0 0 8 2حوطة

 5 0 0 1 4 3حوطة 

 8 1 0 0 7 بيزيج

 بنذر

 6 0 0 0 6 صيرة

 5 0 0 1 4 القريش

 7 0 0 2 5 الشيخ اسحاق

 6 1 0 0 5 كاسترو

 4 1 0 0 3 التواهي

 ذكرى

 6 0 0 0 6 عبدالقوي

 7 2 0 0 5 كود بيحان

 4 1 0 0 3 دارسعد

 2 0 0 0 2 السيسبان

 3 1 0 0 2 خورمكسر

 3 1 0 0 2 العريش

 1 0 0 1 0 البساتين

 113 10 0 7 96   اإلجمالي
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 معلومات عامه( يوضح بعض ال 1 - 3جدول رقم ) 

 

  لحج تعز عدن اإلجمالي

 إجمالي عدد المواقع 25 24 24 73

 المواقع الحضرية -- --- 24 24

 المواقع شبه الحضرية 10 3 --- 13

 المواقع الريفية 15 21 --- 36

 المستهدفةعدد المديريات  2 5 8 15

عدد األخصائيين )الموظفين  5 5 4 14
 الميدانيين(

 عدد المشرفين 1 1 1 3

 

 أرقام هامة:

 البيان الرقم

 رسائل صحية يقدمها البرنامج أهمهي  20

 عدد المستفيدين في المشروع حاليا إجماليهم  453

 قرية في كل محافظة أوموقع  25

 ميداني أخصائيقري مسئول عنها كل  أومواقع  5

 ميداني )يكون مسئول عنهم( أخصائيهم متوسط عدد المستفيدين لكل  32

 أسبوعياميداني  أخصائيعدد الزيارات التي يقوم بها كل  32

 اآلنالواحد منذ بداية المشروع حتى  األخصائيمتوسط عدد الزيارات التي قام بها  3072

 اآلنمنذ بداية المشروع حتى خصائيين عدد الزيارات التي قام بها جميع األ أجمالي 43008

 أسبوعيازيارة واحدة لكل مستفيد  1

 زيارات ميدانية لكل مستفيد شهريا 4

 اآلنمتوسط عدد الزيارات التي حصل عليها كل مستفيد واحد منذ بداية المشروع حتى  96

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


