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 (PID) المشروع معلومات وثيقة

  

 تقييمال مرحلة

  
  PIDA12042 رقم: تقرير

  

 (P151923) االجتماعية لحمايةل الطارئ الدعم مشروع المشروع اسم

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق اإلقليم

 الخدمات - العامة اإلدارة (،%05) العام الحكومي ياإلدار قطاعال )القطاعات( القطاع

 (%05) األخرى االجتماعية الخدمات (،%05) األخرى االجتماعية

 االجتماعية المخاطر من التخفيف %(،05) االجتماعي األمان شبكات (الموضوعات) موضوعال

 %(05) المخاطر وإدارة األخرى االجتماعية الحماية %(،05)

 استثمارية مشاريع تمويل قرا اإل أداة

 P151923 لمشروعل التعريفي الرقم

  المالية وزارة (المقترضون) المقتر 

 االجتماعية الرعاية صندوق المنفذة الوكالة

 مطلوب غير - ج - البيئي التصنيف فئة

 م0502 سبتمبر 50 المشروع معلومات وثيقة تحديث / إعداد تاريخ

 معلومات وثيقة عن المصادقة/االفصاح تاريخ

 المشروع

 م0502 سبتمبر 00

 م0502 سبتمبر 52 اإلنجاز للتقييم المقدر الموعد

 م0502 ديسمبر 00 المجلس لموافقة المقدر التاريخ

    القرار|

  

 

I. المشروع سياق 
 

 القطري السياق
  

 بعض حدوث بعدف صعبة. تزال ال التوقعات أن من الرغم على وساق قدم على اليمن في االنتقالية المرحلة تمضي

 ،م0500 عام مارس في بدأ ذوال م0502 عام الثاني كانون يناير في الوطني الحوار مؤتمر من االنتهاء تم التأخير،

 في األبرز الحدث يعتبر الذيو ،الوطني الحوار مؤتمر حقق وقد أقاليم. ستة من اتحادية دولة قامةإ على باالتفاق وذلك

 كسر وقد واالجتماعية. داريةواإل ةلسياسيا القضايا من مجموعة نبشأ كبيرا تقدما اليمن، في الجارية االنتقالية المرحلة

 المدني. والمجتمع العاديين والمواطنين السياسية األحزاب من أوسع مجموعة إلشراك واالجتماعية السياسية الحواجز

 من والحد والحريات الحقوق ضمان إلى تهدف تيال توجيهيةال المبادئ من سلسلة على وناليمني اتفق ،هخالل منو

 الذاتي الحكم مستوى حدديس الذيو جديد دستور صياغة وتجري وغيرها. والشباب المرأة وتمكين السلطة مركزية

 إتمامب للسماح م0500 عام حتى ةيوالرئاس يةالبرلمان نتخاباتاال تأجيل تم وقد .اليمقاأل لحكومات منحه سيتم يذال

 مخرجاته حول التفاؤل أن إال ،كبير حد إلى ناجحا كان الوطني الحوار مؤتمر أن من الرغم علىو .يةنتقالاال المرحلة

 ال القاعدة ومع المختلفة الفصائل مع مفتوحةال مواجهةفال واالضطرابات. العنف لتصاعد الطريق أفسح قد أنه يبدوا

 متكررة. تزال

  

 أنه إال م0500 أزمة منذ القتصاديا واالنتعاش السياسي التحول عجلة دفع في تقدما حققت اليمن أن من الرغم وعلى

 .بعد تماما يتعافى مل ،م0500 عام في المئة في 12.7 حوالي ب انكمش يذوال اليمن، اقتصادف ضعيفا. يزال ال

 من أدى، مما ،االقتصادي القطاع في واالنتاج التوريد سالسل في كبيرة اضطرابات إحداث في الصراع حالة وتستمر

 على سلبا أثرت وهذه .البالد مستوى على والمياه طاقةوال الوقود ونقص الكهربائي التيار اعانقط إلى أخرى، أمور بين

 وزاري تعديل وفرض مظاهرات في تسبب مما الكامنة، السياسية التوترات أخرى مرة أشعلتو االقتصادي النشاط
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 ،م0500 عام حتى نسبيا قرمست ظل والذي م0502 عام خالل الكلي االقتصادي الوضع تفاقم إلى ذلك أدى محدود.

 اضعيف اإليرادات أداء ويعتبر الكهرباء. وشبكات النفط أنابيب على المتكررة االعتداءات إلى كبير حد إلى ذلك ويرجع

 أن كما النفط. أنابيب خطوط على المتكررة واالعتداءات التخريب لعمليات نتيجة والغاز النفط عائدات تراجع بسبب

 من المئة في 0 حوالي بلغ كبير مستوى عند اقائم زالي ال ،م0500 عام في تراجعه من الرغم على المالي، العجز

 %11 إلى صليل طفيفا ارتفاعا التضخم متوسط ارتفع نفسه، الوقت فيو .م0500 عام في اإلجمالي المحلي الناتج

 (.م0500 عام يف المئة في 00 متجاوزا ذروته وبلغ السابق، العام في المئة في 05 )مقابل

 

 اليمن يواجه ،متسارعة بصورة أعدادهم تتزايد سكانو محدودةال والموارد الدخل من الفرد نصيب انخفاض معو

 إلى إضافة واسع بشكل المنتشرة البطالة وتمثل .مواطنيهل واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز في كبيرة تحديات

 هذه أن خصوصا واألمني السياسي االستقرار تقويض في يساهم البطالة ارتفاعف اليمن. تواجه التي التحديات أهم الفقر

 المركزي الجهاز تقديرات وتأتي المئة، في 25-00 البطالة تقديرات وتتراوح الشباب. أوساط في تركزت البطالة

 صالحاتاإلو م5000 في حدثت التي السياسية األزمة أن كما النطاق. هذا من األدنى الطرف في اليمن في لإلحصاء

 أن إلى التقارير أشارت فقد البطالة. وضع تفاقم زيادة إلى أدت الخليج دول في للمغتربين اإلقامة نظامل المواتية غير

 إلى اليمنيين المغتربين تحويالت معدالت تبلغو السعودية العربية المملكة في يعملون يمني مليون 0 حوالي هناك

 إلى 055 بين ما فترحيل اإلجمالي. المحلي الناتج من المئة في 0 حوالي السعودية، عربيةال المملكة من معظمها اليمن،

 المغتربين. تحويالت من الدخل تراجعو البطالة مشكلة من تأكيد كلب فاقم قد اليمن إلى عامل ألف 255

 

 يعانون تقريبا منهم الكثيرو الوطني الفقر خط تحت يعيشون السكان نصف من أكثر أن إلى الدولي البنك تقديرات تشير

 للمواد العالمية األسعار ارتفاع ساهم فقد واالقتصادية، السياسية األزمة إلى باإلضافةف الغذائي. األمن انعدام من

 الشرائية اتهاقدر في كبير انخفاض من اليمنية األسر وعانت الفقر. تفاقم إلى م0500 – م0505 عامي في الغذائية

 نحو أن المتحدة لألمم التابع العالمي الغذاء برنامج تقديرات وتشير والدخل. العمل فرص وفقدان اراألسع ارتفاع بسبب

 من واحد نحو من كبيرة زيادة وهي ،م0500 عام في الغذائي األمن انعدام من يعانون انوا ك السكان من المئة في 20

 من يعانونو الغذائي، األمن انعدام من بشدة ونيعان نسمة ماليين خمسة نحو أن وجد وقد .م0552 عام في ثالثة كل

 دون األطفال من المئة في 05 نحو أن كما خارجية. غذائية مساعدات إلى بحاجة عموما عتبرت تيال الجوع مستويات

 سوء من يعانون منهم %00و الوزن نقص من يعانون منهم %00 و المزمن التغذية سوء من يعانون الخامسة سن

 التغذية. سوء من المرضعات النساء من %00 و الحوامل النساء من %02 تعاني ذلك، إلى باإلضافة الحاد. التغذية

 على بلدا 002 أصل من 002 ةبالمرت وتحتل االجتماعية المؤشرات جميع على متدنية مرتبة اليمن تحتل عام، بشكلو

 من مزيدل األرجح على يتعرضون سوف الفقراء فإن فوري، دعم دونو المتحدة. لألمم البشرية التنمية مؤشرات قائمة

 للغاية. مكلفا أمرا ذلك آثار التعافي سيكونو السنين، عشرات تستمر قد والتي معيشتهم في كبيرال تدهورال

  

 ومنع شاملال والنمو المالية االستدامة لتحقيق المانحين من ودعم ةاالقتصادي اتإلصالحل قوية تدابير إلى حاجة هناك

 التي االقتصادي لإلصالح األساسية التدابير من عدد تأجيل تم فقد للسكان. المعيشية األوضاع في التدهور من المزيد

 .الوطني الحوار مؤتمر سير عرقلة من خوفا م(0502-0500) والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج تضمنها

 النفط إمدادات تقلص التي التخريب أعمالو المانحين من المقدم الدعم اضوانخف اإلصالحات في التأخير من مزيدو

 المالية االستدامة وتهدد النمو آفاق من وتحد االستقرار صعيد على تحققت التي المكاسب تقوض أن يمكن والكهرباء

 االحتياطيات انخفاض هاتجا عكسو المالي العجز لخفض قوية تدابير اتخاذ إلى بحاجة اليمنية الحكومة إن والخارجية.

 اليمنية الحكومة قررت السياق، هذا فيو العمل. فرص وخلق االقتصادي النمو وتعزيز األجنبية العملة من البلد

 باستبعاد التزمتو والديزل( البنزين على المئة في 055 حوالي بلغت )بنسبة حاد بشكل الوقود أسعار رفع مؤخرا

 دفعو والبصمة الوظيفية ةبطاقال نظام تطبيق خالل من الرواتب كشف من فيالوظي واالزدواج الوهميين الموظفين

 دعمال من حدسي الوقود أسعار رفع أن المتوقع ومن البريد. ومكاتب بنكيةال الحسابات خالل من واألجور المرتبات

 من المئة في 05 من وأكثر اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 2 من أكثر يمثل ما وهو النفطية للمشتقات المقدم

 إلى باإلفراط متسمال الدعم إصالح برنامج يؤدي أن المتوقع من ذلك، ومع .0500 عام في العام اإلنفاق إجمالي

 لضمانل قوية تدابير اتخاذ إلى حاجة هناك وبالتالي، .المحصنة وغير يرةالفق سيما ال ألسر،ا دخل في حقيقي انخفاض

 وشركاء الدولي النقد صندوق مع شاالنق قيد شامل إصالح برنامجل الطريق وتمهيد األثار من للتخفيف االجتماعي

 اآلخرين. التنمية
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 ومع المقبلة. الفترة خالل اضروري الدولي المجتمع دعم يظل وسوف المقترحة. العملية تطوير يجري السياق هذا وفي

 من التمويل يكون سوف محدود، محلي ويلوتم للغاية صعبة ظروف ظل في قوي إصالح برنامج إطالقب اليمن قيام

 إليها الحاجة تشتد التي االستثمارات تمويل وتمكين قدما المضي في برنامجال لمساعدة اضروري أمرا المانحة الجهات

 قدرة عززي أن شأنه من (ESSPP) االجتماعية الحماية لمشروع المقترح الطارئ الدعم نإ االجتماعية. النفقات كذاو

 يسعالو تمويل خالل من الهامة األساسية الخدمات على والحفاظ االجتماعية النفقات تمويل على يمنيةال الحكومة

 يسهم سوف أنه كما .االجتماعية الرعاية صندوق أي ،لليمن النقدية التحويالت برنامجل مشترك تمويل على للحصول

 في الدعم إصالح برنامج على مترتبةال والضعفاء الفقراء على السلبية واآلثار الموجودة الضعف نقاط من التخفيف في

 سوف ةالمقترح االجتماعية الحماية لمشروع الطارئ الدعم خالل من النقدية المساعدات أن المتوقع ومن م.0502

 المقدمة دوالر مليون 25 مبلغ إلى باإلضافةو الوقود. أسعار رفع عن الناجم االجتماعي االضطراب كبح في تساهم

 دعم إصالح برنامج أثار من تخفيفلل اليمنية الحكومة جهود مساندة في أخرى مانحة جهات تساهم الدولي البنك من

 05 حوالي م0502 عام من األول لربعا خالل السعودية العربية المملكة دفعته ما إجمالي بلغ فقد .النفطية المشتقات

  تمويل في للمشاركة أمريكي دوالر مليون 00.22 بمبلغ األمريكية الخزانة وزارة وتساهم أمريكي. دوالر مليون

 وبالتالي االجتماعية. الرعاية ندوقلص النقدية التحويالت برنامج ودعم االجتماعية الحماية لمشروع الطارئ الدعم

 لليمن. المانحين متعدد المنسق الدعم من كجزء المقترحة العملية اعتبار يمكن

  

 والمؤسسي القطاعي السياق
 العام. اإلنفاق ربع نحو ،/الدعماإلعانات ذلك في وبما واسع بشكل المعرفة اليمن، في االجتماعي األمان ةشبك تمثل

 دعمف البشرية. والتنمية الفقر من الحد على تناسبم تأثير دون الطاقة دعم إلى يذهب اإلنفاق من الكثير فإن ذلك، ومع

 وتخصيص االقتصاد شوهيو اإلنتاجي اإلنفاق على ويؤثر يزانيةالم على كبيرا عبئا يمثل (الوقود) النفطية المشتقات

 اليمن أنفقت المثال، سبيل على الطاقة. استهالك كفاءة عدم إلى ؤدييو ،األغنياء كبير حد إلى منه يستفيدو الموارد،

 عام في %2 من وأكثر م0500 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من  %2 من أكثر النفطية المشتقات دعم على

 دخل يعتبر اليمن ففي مجتمعة. االجتماعية ضمانوال والتعليم الصحة لقطاعات الحكومة دعم يتجاوز ما وهو م،0500

 سعر يعتبر التي العالم في البلدان عدد أن العلم مع للوقود، الدعم تقدم التي البلدان مجموعة في األدنى هو الواحد لفردا

 بمعدل تتميز وكلها والكويت، وقطر والبحرين والسعودية ليبيا بينها من قليل، اليمن من أقل فيها النفطية تالمشتقا

 غير القطاعات على اإلنفاق فإن نفسه، الوقت وفي الغاز. أو النفط احتياطيات وارتفاع بكثير أعلى للفرد دخل

 أقل يعتبر اإلجمالي، المحلي الناتج من المئة في واحد من أقلب المستهدفة االجتماعي األمان شبكات برامجو المدعومة

 شرعت ملحة،ال ماليةال ضغوطال وطأة وتحت المقارنة. لدولا في الحال عليه هو ما على مقارنة المتوسط من بكثير

 إنف ذلك، ومع مالية. وفورات يولد أن يتوقع والذي الوقود، دعمل جريء إصالح برنامج تطبيق في اليمنية الحكومة

 سوف ثانيةال الجولة تأثيرات أن المرجح ومن كبيرا يكون سوف البرنامج هذا عن الناجم الفقراء على سلبيال تأثيرال

 في النفطية المشتقات أسعار إصالح برنامج سيوفرها التي مبالغال بعض استخدام الحكومة تعتزمو .أهمية أكثر تكون

 في األكبر الشريحة يمثلون الذين الفقراء مباشر بشكل منها تفيديس التي جتماعياال ضمانال برامج مخصصات زيادة

 .أعدادهم تتزايد والذين اليمن

 

 األمان شبكان فوائد من متنوعة مجموعة قدمت التي االجتماعية والمؤسسات السياسات من مجموعة اليمن لدى

 يةمجتمع باعتبارات المدفوعة التنمية برامج اليمن في االجتماعي األمان شبكات نظام ويشمل .للمواطنين االجتماعي

 إطار في فةاداله النقدية لتحويالتل الوطني برنامجوال العامة األشغال مشروعو ،للتنمية االجتماعي الصندوق إطار في

 تشجيع صندوق و معاقينال صندوق مثل الصغيرة األخرى البرامج من قليل وعدد االجتماعية، الرعاية صندوق

 برامج وكذلك دفةاه واقتصادية اجتماعية خدمات للتنمية االجتماعي الصندوق يقدم .والسمكي اعيالزر اإلنتاج

 من األجل قصيرة عمل فرص خلق في العامة األشغال مشروع هدف ويتمثل العمل(. مقابل )النقد المؤقتة التشغيل

 الذي الوحيد الوطني البرنامج هو عيةاالجتما الرعاية صندوق ويعتبر الصغيرة. التحتية البنية تطوير مشاريع خالل

 يمثل والضعيفة. الفقيرة األسر إلى المباشرة النقدية المساعدات ايصال ويتولى األسرة مستوى على ستهدافباال يقوم

 مماثلة برامجب مقارنة جدا متواضع هوو اإلجمالي، المحلي الناتج من %0 – 5.0 البرامج هذه على ليمنل العام نفاقاإل

 تنفقه مما أقلو اإلجمالي( المحلي الناتج من %0 – 0.0 بين عليها االنفاق يبلغ حيث) الدخل منخفضة أخرى نبلدا في

 الطاقة. دعم على اليمن
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 من تمويله ويتم م0220 لسنة (00) رقم الجمهوري رارالق موجبب م0220 عام في االجتماعية الرعاية صندوق نشىأ

 الفقراء(، من المائة في 05 )حوالي السكان من المئة في 00 حوالي2 أسرة، يونمل 1.5 البرنامج يغطي الحكومة. قبل

 الحكومة بدتأ وقد التغطية. حيث من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في نوعه من امجنبر أكبر يجعله مما

 الرعاية صندوق قانون تعديل تم وقد الصندوق. توسعل الثابت الدعم خالل من االجتماعية الرعاية صندوقل التزامها

 إلى التحول التدابير هذه شملت .البرنامج وفعالية استهداف لتحسين تدابير إلدخال م0550 عام في االجتماعية

 عملية في االندماج على الفقيرة األسر لمساعدة ينلمستفيدل اإلنمائية التدخالت وتقديم الفقر أساس على االستهداف

 اعتمد القانون، لتفعيلو . قييمالت إعادة و/أو التخرج وعمليات سياسات وإدخال ،القتصاديةوا االجتماعية التنمية

 مسح ىوأجر (PMT) الفعلي الدخل مستوى قياس اختبار على القائم االستهداف نهج االجتماعية الرعاية صندوق

 صندوق أنشأ وقد المستحقة. جديدةال حاالتال وتحديد الحاليين المستفيدين تقييم إلعادة الوطني المستوى على ألسرل

 التي البيانات قاعدة استخدام يجريو اليمن. في ضعفاءوال لفقراءا لألفراد وطني سجل وأشمل أكبر االجتماعية الرعاية

 الخدمات وتنسيق الستهدافا في التنمية وشركاء أخرى حكومية جهات قبل من أسرة مليون 0.00 حوالي تضم

 االجتماعية. البرامج من مجموعة عبر تلفةالمخ االجتماعية والمنافع

 

 الفقر. من الحد في هخدمات وفعالية تقديم قيتع التي التحديات من عددا االجتماعية الرعاية صندوق واجهي ذلك، ومع

 إلى األموال وصول في طويلة تأخيرات هناك كوني ما غالبا األولى، رئيسية. تحديات أربع على هنا الضوء نسلطو

 الضمان حاالت مستحقات صرف في له مبرر ال تأخير إلى يؤدي بدوره والذي ،االجتماعية الرعاية صندوق

 يعتبر الثانية، التنبؤ. على والقدرة ةاألسر خطط على يؤثر أنه كما الفقراء، معيشة على سلبية آثار له وهذا االجتماعي.

 حد إلى كافية غير هيو ،الدولي المستوى على التهابمثي مقارنتها عند منخفض االجتماعية الرعاية صندوق دةئفا حجم

 مبلغ أن من الرغم علىو الكلي. التضخم وارتفاع الوقود أسعار وارتفاع االقتصادية المصاعب آثار مع للتعامل كبير

 سرةلأل شهريا ريال 2555 إلى ريال 0555 ومن إلى يمني ريال 0555 إلى ريال 0555 من تضاعف قد اإلعانة

 فعالية فإن لذلك، ونتيجة الفقراء. إنفاق إجمالي من %05 من أقل تمثل أنها إال األطفال، عدد على عتماداا الواحدة،

 صندوقل التشغيلية الميزانية تعتبر ثالثا: محدودة. تعتبر الفقر وطأة من التخفيف في االجتماعية الرعاية صندوق

 وهي للبرنامج. اإلجمالية التكلفة من المائة في 2 من أقل عند العالم مستوى على دنىاأل بين من االجتماعية الرعاية

 الريفية المناطق في أولئك سيما ال المستفيدين، إلى الوصول عليها ينطوي التي الصعوبات ضوء في يةكاف غير تعتبر

 من قللتو الخدمات تقديم فعالية على القيود من المزيد تفرض التي الوقود أسعار في الزيادة ذلك إلى أضف والنائية.

 إلى يحتاج االجتماعية الرعاية صندوق أخيرا،و االمتثال. وضمان متابعة على االجتماعية الرعاية صندوق قدرة

 يعتبرون الذين المستفيدين وتخريج التقييم وإعادة منتظمة بصورة الحاالت إدارة دعمي أن يستطيع أفضل داريإ النظام

 وشعبي. سياسي دعم إلى يحتاج الذي األمر وهو مؤهلين غير

 

. 

II. ةالمقترح اإلنمائية /األهدافالهدف 

  

 الرعاية صندوق من للمستفيدين النقدية التحويالت قديمت على اليمنية الحكومة مساعدة في للمشروع اإلنمائي الهدف يتمثل

 )الوقود( النفطية المشتقان أسعار دعم إصالح برنامج بسبب تفاقمت التي االقتصادية المصاعب من معينة فترة خالل االجتماعية

 م.0502

 

III. مشروعال وصف 

 

  

 االجتماعية الرعاية لصندوق النقدية التحويالت برنامج دعم : المكون اسم

 )اختياري( مالحظات

 

 المشروع إدارة : المكون اسم

 )اختياري( مالحظات
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IV. أمريكي( دوالر )مليون التمويل 

 25.55 الدولي: البنك تمويل إجمالي 005.22 المشروع: تكلفة إجمالي  

   0.00 :يةالتمويل فجوةال  

 مبلغال التمويل مصدر  

 0.55 المتلقي / المقترض  

 25.55 (IDA) للتنمية الدولية المؤسسة منحة  

 00.22 األمريكية الحكومة  

 005.22 اإلجمالي 

 

V. التنفيذ 

 

 فإن ،ضعفاءوال للفقراء النقدية للتحويالت سريع تسليم ضمان إلى والحاجة المساعدة إلى الملحة حاجةلل نظرا

 الدعم الدولي البنك قدم وقد االجتماعية. الرعاية صندوقل الحالي النظام على ويبني يعتمد سوف مشروع

 صممت تدابير بتنفيذ االجتماعية الرعاية صندوق خاللها قام ممتدة فترة مدى على االجتماعية الرعاية صندوقل

 صندوق نفذ المثال، سبيل على شاملة.ال فعاليةالو االستهداف عملية كفاءة وتعزيز أعماله، نطاق وسيعت بهدف

 دوالر. مليون 055 بمبلغ للتنمية الدولية المؤسسة مولتها الطارئ التعافي منحة صرف بنجاح االجتماعية الرعاية

 وفي االجتماعية. الرعاية لصندوق الردو يونمل 05 بمبلغ المؤسسي للدعم جاري مشروع دوليال البنك لدىو

 وكفاءة. بفعالية المقترح المشروع تنفيذ على االجتماعية الرعاية صندوق قدرة في كاملة ثقة هناك السياق، هذا

 حاالت في مشاريعال" بشأن (OP10.00) الدولي البنك عمليات دليل من 00 للفقرة وفقا المشروع تنفيذ سيتم

 المسار أساس على العملية هذه معالجة يتم وبالتالي، القدرات"، معوقات أو ساعدةالم إلى الطارئ حتياجاال

 الرعاية صندوق نضمي  .م0500 يونيو حتى 0502 ديسمبر من الفترة في المشروع تنفيذ وسيتم السريع.

 وزير سهيرأ الذي إدارته مجلس ويتكون م.0550 لسنة 02 رقم االجتماعية للرعاية المعدل القانون االجتماعية

 اإلدارة وزارة وكيلو والعمل االجتماعية الشؤون ارةوز ووكيل المالية وزير نائب والعمل، االجتماعية الشؤون

 األمان شبكة برامجل ونالتنفيذي اءالمدرو (مقرراو )عضو االجتماعية الرعاية لصندوق التنفيذي المديرو المحلية

 المدني. المجتمع منظمات عن واألخرى الخاص القطاع عن أحداهما اجتماعيتان شخصيتانو االجتماعي،

 عام يناير أول من اعتباراو .اليومية األنشطة عن ولئالمس هو تنفيذي مدير االجتماعية الرعاية صندوق رأستوي

 ثالثة من نظيميت هيكل خالل من يعملون موظف 1,810 االجتماعية الرعاية صندوق موظفي عدد بلغ ،م0502

 يعمل اليمنية المحافظات جميع تغطي فرع 00و موظف 025 فيه ويعمل صنعاء في الرئيسي ركزالم مستويات:

 موظف. 000 فيها يعمل المديريات في مكتب 002 وعدد ،موظف 200 فيها

 

 أشهر. ستة لمدة أسرة مليون 1.21 حوالى إلى شهريا ريال 2555 إلى تصل نقدية مساعدة المشروع هذا يقدم

 .(PMT) الفعلي الدخل مدى قياس اختبار على القائم ستهدافاال نهج خالل من المستفيدة األسر تحديد تم وقد

 يمتلك والذي اليمني، البريد ويعتبر الصرف. جهات خالل من أشهر ثالثة كل الحاالت مستحقات صرف ويتم

 صندوق يستخدمها التي الرئيسية الجهة هو البالد، في للصرف وكالة أكبر ويمثل متحركة ووحدات فرع 055

 الشيكات/المدفوعات اليمني الربيد مكتب يقدم االجتماعي. الضمان حاالت مستحقات لصرف االجتماعية الرعاية

 طريق عن المدفوعات من صغيرة حصة صرف سيتم ذلك، إلى باإلضافة المتنقلة. ووحداته فروعه خالل من

 الرعاية صندوق لمستفيدي المستحقات صرف ومقابل .بانك( )كاك الزراعي نيالتعاو التسليف وبنك األمل بنك

 الحكومة. تمولها النسبة وهذه خدمة رسوم %0 الوكاالت هذه تتقاضى االجتماعية،
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VI. العامة( المشاورات ذلك في )بما الوقائية السياسات 

 

 ال نعم المشروع أطلقها التي الوقائية السياسات

 X  (2.50 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور البيئي التقييم

 X  (2.52 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور الطبيعية الموائل

 X  (2.00 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور الغابات

 X  (2.52 العمليات اتسياس )منشور اآلفات مكافحة

 X  (4.11 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور المادية الثقافية الموارد

 X  (4.10 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور األصلية الشعوب

 X  (2.00 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور القسري التوطين إعادة

 X  (2.02 الدولي البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور السدود سالمة

 البنك العمليات/إجراءات اتسياس )منشور الدولية المائية الممرات في المشاريع

 (2.05 الدولي
 

X 

 العمليات/إجراءات اتسياس )منشور عليها متنازع مناطق في المقامة المشروعات

 (2.05 الدولي البنك
 

X 

 

 )اختياري( مالحظات          
  

VII. واالستعالم االتصال جهات  
 
  الدولي البنك  
 ارسادو الير :التواصل عن المسئول شخصال  

 قدير اقتصادي خبير :                             الوظيفة  

 473-2377 :                              الهاتف  

  lersado@worldbank.org :                 اإللكتروني البريد  
 

  
 

 

  المتلقي / العميل / مقتر ال
 المالية وزارة :                           االسم  

  :                 التواصل جهة  

   :             الوظيفي المسمى  

   :                         الهاتف  

     :            اإللكتروني البريد  

  
 

  المنفذة الوكالة
 االجتماعية الرعاية صندوق :                                االسم  

 ضياالفي منصور السيد :التواصل عن المسئول شخصال  

 التنفيذي المدير :                             العنوان  

 967)-(1 544-012 :                             الهاتف  

   info@swf.gov.ye  :                اإللكتروني البريد  

 

 

mailto:lersado@worldbank.org
mailto:lersado@worldbank.org
mailto:info@swf.gov.ye
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VIII. التالي العنوان على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد: 
 
 المعلومات دار  

 الدولي البنك  

 H ، NW شارع 0000  

 20433 ،العاصمة واشنطن  

 (202) 458-4500 هاتف:  

 (202) 522-1500 فاكس:  

  http://www.worldbank.org/infoshop اإلنترنت: شبكة على الموقع  

  

http://www.worldbank.org/infoshop

