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الحمد

والصﻼة والسﻼم على رسول ﷲ الصادق اﻻمين

معالي الوزراء
سعادة السفراء
المشاركون والمشاركات جميعا اسعد ﷲ صباحكم بالخير والبركات

اتوجــه بالشــكر للقــائمين علــى ادارة المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة
ع لــى دعــوتي للمشــاركة فــي فعاليــات هــذا المنتــدى والــذي اتخــذ مــن
التعــافي والمنعــة عنوانــا لــه وطريقــا للوصــول الــى التعــافي مــن جائحــة
كرونا والسعي نحو اكتساب المنعة من اي ازمات اخرى مستقبلية.
المشاركون والمشاركات
سأقتصــر فــي كلمتــي علــى عــدد مــن النقــاط المتصــلة بــالجهود الحكوميــة
فــــي مجــــال الحمايــــة اﻻجتماعيــــة والتعــــافي فــــي الــــيمن والتوجهــــات
المســـتقبلية لتطـــوير وتوســـيع مظلـــة الحمايـــة اﻻجتماعيـــة كـــأداة لتعزيـــز
التعافي والمنعة.
الجهود الوطنية لتعزيز نظم الحماية اﻻجتماعية والتعافي
 لقــد تركــزت الجهــود الدوليــة والوطنيــة لتعزيــز وتطــوير منظومــة
الحمايــة اﻻجتماعيــة باعتبارهــا محــور ارتكــاز فــي التعــاطي مــع
التـــداعيات اﻻقتصـــادية واﻻجتماعيـــة لفـــايروس كورونـــا وغيرهـــا
مــن اﻻزمــات ،وخاصــة مــع فئــة واســعة مــن الســكان الــذين تشــملهم
مظلـــة الحمايـــة اﻻجتماعيـــة اﻷكثـــر تـــأثرا ً باﻷزمـــة فـــي بعـــدها
الصحي واﻻجتماعي.
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 الـــيمن كمـــا تعرفـــون يمـ ـر بظـــروف اســـتثنائية واوضـــاع صـــراع
وهشاشـــة اضـــعفت قـــدرة الدولـــة علـــى التعـــاطي مـــع موضـــوع
الحمايــة اﻻجتماعيــة ومــع ملــف التنميــة بصــورة عامــة فهــو يواجــه
أزمــة مركبــة إنســانية واجتماعيــة واقتصــادية غيــر مســبوقة ،منــذ
حــوالي ســـبع ســـنوات مـــن الحــرب والصـــراع المتصـــاعد .والتـــي
الحقــــت اضــــرارا بالغــــة بالبنيــــة التحتيــــة الحيويــــة والخــــدمات
اﻷساســـية والحمايـــة اﻻجتماعيـــة ،كمـــا ســـاهم تفشـــي فـــايروس
كورونــا فــي الــيمن فــي زيــادة معانــاة اﻷســر المعيشــية وخاصــة
الفقيرة وفاقم من اﻷزمة اﻻقتصادية والمعاناة اﻹنسانية.
 الحمايـــة اﻻجتماعيـــة فـــي الـــيمن بصـــورة عامـــة أحـــد الوســـائل
الرئيســـة للتخفيـــف مـــن آثـــار الصـــراع والجـــوائح وأحـــد أدوات
الصـــمود واﻻنتعـــاش المبكـــر ،وخاصـــة شـــبكة اﻷمـــان اﻻجتمـــاعي
والتأمينات اﻻجتماعية،
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برامج وآليات الحماية اﻻجتماعية
هنـــاك نـــوعين مـــن بـــرامج الحمايـــة اﻻجتماعيـــة والمتمثلـــة فـــي شـــبكة
اﻻمان اﻻجتماعي والتأمينات اﻻجتماعية.
اوﻻ شـــبكة اﻻمـــان اﻻجتمـــاعي للحـــد مـــن اﻻثـــار الســـلبية لﻺصـــﻼحات
اﻻقتصادية ومواجهة اﻻزمات








انشـــأت الحكومـــة اليمينـــة شـــبكة اﻷمـــان اﻻجتمـــاعي فـــي عـــام
 .1996وتشــــمل صــــندوق الرعايــــة اﻻجتماعيــــة ،والصــــندوق
اﻻجتمـــاعي للتنميـــة ومشـــروع اﻷشـــغال العامـــة ،والتمويـــل
اﻷصغر.
تقــوم هــذه المكونــات بمســاعدة اﻷســر اﻷشــد فقــراً وتضــررا ً علــى
مواجهـــة اﻵثـــار الســــلبية لﻺصـــﻼحات والصـــدمات اﻻقتصــــادية
وآثار التغيرات المناخية بما فيها اﻻزمات الصحية.
صــندوق الرعايــة اﻻجتماعيــة :يهــدف إلــى تقــديم اﻹعانــات النقديــة
والعينيــة للفئــات اﻷكثــر فقــرا ً وقــد بلــغ عــدد الفقــراء المشــمولين
بمســـاعدة صـــندوق الرعايـــة اﻻجتماعيـــة نحـــو  1.5مليـــون حالـــة
مســــتفيدة ،توزعــــت بنســــبة  %55و %45لكــــل مــــن الــــذكور
واﻹناث على التوالي
اﻻ انــه توقــف الصــندوق عــن صــرف المســاعدات الخاصــة بســبب
الصــراع ،وتقــوم حاليــا منظمــة اليونيســف بتمويــل ودعــم فنــي مــن
البنــك الــدولي بصــرف التحــويﻼت النقديــة الــى المســتفيدين والتــي
تــؤثر علــى حــوالي  9مليــون فــرد فــي  22محافظــة علــى مســتوى
الجمهورية ) 333مديرية(.
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الصـــندوق اﻻجتمـــاعي للتنميـــة .يهـــدف إلـــى مكافحـــة الفقـــر علـــى
المســتوى الــوطني مــن خــﻼل أربعــة بــرامج رئيســية هــي :التنميــة
المجتمعيــة والمحليــة ،وبنــاء القــدرات ،وتنميــة المنشــآت الصــغيرة
واﻷصــغر ،واﻷشــغال كثيفــة العمالــة )النقــد مقابــل العمــل( ،وفــق
معـــايير محـــددة لﻼســـتهداف الجغرافـــي ،القطـــاعي ،واﻻجتمـــاعي
لﻸنشـــطة يـــتم مراجعتهـــا وتطويرهـــا وفـــق الظـــروف واﻷزمـــات
التــي تمــر بهــا الــبﻼد .ويمثــل الصــندوق قصــة نجــاح حيــث يصــنف
عالميا بانه من أفضل البرامج
حاليــا مــع ظــروف الحــرب يركــز الصــندوق علــی تــوفير الحمايــة
اﻻجتماعيــة مــن خــﻼل إيجــاد عمالــة مدفوعــة اﻷجــر ﻷكثــر اﻷســر
واﻷفــراد تــأثرا ً بالصــراعات وعــدم اﻻســتقرار ،وخصوصــا ً ممــن
اضـــطرتهم الظـــروف إلـــی النـــزوح مــــن مســـاكنهم ومنــــاطقهم.
ويســـتثمر الصـــندوق اﻻجتمـــاعي مـــوارده فـــي 12قطاعـــا ً رئيســـا ً
للخــــدمات يســــتجيب مــــن خﻼلهــــا لتــــوفير الحمايــــة اﻻجتماعيــــة
والتخفيــــف مــــن آثــــار الصــــراع والصــــدمات علــــى حيــــاة أشــــد
المجتمعات ضعفا ً وتضررا ً.
مشــروع اﻷشــغال العامــة .وقــد أنشــئ بغــرض إيجــاد أكبــر قــدر مــن
فــرص العمــل للعمالــة المــاهرة وغيــر المــاهرة .وتــوفير الخــدمات
اﻷساســية للفئــات اﻷكثــر احتياجــا ً وتحســين اﻷوضــاع اﻻقتصــادية
والبيئية للفئات الفقيرة
حاليــا هنــاك مشــروع اﻻســتجابة الطارئــة لﻸزمــة اﻹنســانية فــي
الــيمن الممــول مــن البنــك الــدولي والــذي ينفــذ البرنــامج اﻹنمــائي
لﻸمــم المتحــدة ) (UNDPبالشــراكة مــع مشــروع اﻷشــغال العامــة،
بهــــدف التخفيــــف مــــن تــــأثير اﻷزمــــة الحاليــــة علــــى اﻷســــر
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والمجتمعـــات المحليـــة ومســـاعدتهم للتعـــافي مـــن اﻷزمـــة ،وإعـــادة
تقــديم الخــدمات الرئيســية مــن خــﻼل دعــم البنيــة التحتيــة وتحســين
توليــد الــدخل ،وخلــق فــرص عمــل قصــيرة اﻷجــل وتحســين التغذيــة
واﻷمن الغذائي وتقديم الدعم لتعزيز سبل العيش .
ثانياً :التأمينات اﻻجتماعية
 تقــدم خــدمات التــامين اﻻجتمــاعي فــي الــيمن مــن خــﻼل عــدد مــن
المؤسســـــات التأمينيـــــة للقطـــــاع الحكـــــومي والقطـــــاع الخـــــاص
ومنتســبي اﻻمــن والجــيش وتســاهم فــي مــنح اﻷمــان واﻻســتقرار
اﻻجتمــاعي واﻻقتصــادي لﻸفــراد واﻷســر المــؤمن علــيهم مــن خــﻼل
دفــع معاشــات التقاعــد والتعويضــات ويحــق للموظــف الحصــول
علــى معــاش تقاعــدي عنــدما يكــون قــد عمــل لمــدة  35عامـا ً أو بلــغ
سن الستين من عمره في الوظيفة.،
 وتقــوم مؤسســات التــأمين اﻻجتماعيــة بــدور حيــوي فــي حمايــة
المــؤمن علــيهم مــن خــﻼل تقــديم التــأمين ضــد مخــاطر العجــز
والوفــاة ،وإصــابات العمــل ،وﻻ تقــدم خــدمات التــأمين الصــحي فــي
الغالــب لمنتســبيها .وكــذلك ،ﻻ يوجــد فــي الــيمن تــأمين ضــد البطالــة
للسكان في ســن العمــل ،وهــذا يعكــس القصــور الواضــح فــي خــدمات
التأمين المتاحة للمؤمن عليهم حتى قبل الحرب.
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جهــود وزارة التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي فـــي حشـــد المـــوارد للحمايـــة
اﻻجتماعية ومواجهة اﻻزمات والتعافي من جائحة كرونا










ســعت وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي لحشــد مــوارد فــي إطــار
خطــة اﻻســتجابة لمواجهــة الوضــع اﻻنســاني المتفــاقم بمــا فــي ذلــك
الحمايــة اﻻجتماعيــة ومجابهــة فــايروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-
 ،(19وقــد تــم تنفيــذ حزمــة متنوعــة مــن البــرامج والتــدخﻼت يمكــن
اﻻشارة الى أبرزها.
مشـــروع اﻻســـتجابة للطـــوارئ واﻷزمـــات الممـــول مـــن البنـــك
الــدولي بمبلــغ  848مليــون دوﻻر والــذي بــدء تنفيــذه فــي أغســطس
 2016مـــن خـــﻼل البرنـــامج اﻹنمـــائي لﻸمـــم المتحـــدة ومنظمـــة
اليونســــف .ويهــــدف المشــــروع الــــى تقـــديم التحــــويﻼت النقديــــة
المشــروطة وخلــق فــرص عمــل والحفــاظ علــى قــدرات المؤسســات
الوطنية في التنفيذ .
بــرامج التحــويﻼت النقديــة للنــازحين داخليــا ً والفئــات الضــعيفة فــي
المجتمعــــات المضــــيفة بحــــوالي  48مليــــون دوﻻر واســــتفاد 1.2
مليــــون نــــازح داخليــ ـا ً لتلبيــــة اﻻحتياجــــات ذات اﻷولويــــة منهــــا
اﻹيجارات والغذاء والوقود واﻷدوية وخدمات الحماية.
حصــلت الــيمن علــى تمويــل مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة التابعــة
للبنـــك الـــدولي بقيمـــة  400مليـــون دوﻻر لبرنـــامج النقـــد مقابـــل
العمــل وبرنــامج اﻻســتثمار المجتمعــي وذلــك بالشــراكة مــع برنــامج
اﻷمــم المتحــدة اﻹنمــائي ومؤسســات محليــة رئيســية مثــل الصــندوق
اﻻجتماعي للتنمية ومشروع اﻷشغال العامة.
مشـــــروع الحمايـــــة اﻻجتماعيـــــة  2020 - 2017الممـــــول مـــــن
اﻻتحــاد اﻷوربــي لتعزي ـز قــدرة المجتمعــات الضــعيفة فــي عــدد مــن
المحافظـــات ويهـــدف مشـــروع الحمايـــة اﻻجتماعيـــة الـــى تعزيـــز
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ـدرة للـــدخل والوصـــول إلـــى
اﻷمـــن المـــالي مـــن خـــﻼل أنشـــطة مــ ّ
الخـــدمات العامـــة وشـــبكات اﻷمـــان اﻻجتماعيـــة وتشـــجيع إشـــراك
النســـاء والشـــباب والفئـــات الضـــعيفة اﻷخـــرى فـــي أنشـــطة تنميـــة
المجتمع.
برنـــامج تعزيـــز القـــدرة علـــى الصـــمود فـــي الريـــف اليمنـــي وهـــو
برنــــامج مشــــترك بقيمــــه  34.8مليــــون يــــورو مــــن اﻻتحــــاد
اﻷوروبي.
تقديم منحة من البنك الدولي للحد من مخاطر التفشي المحتمل لفيروس
كورونا )كوفيد (19-في اليمن .بمبلغ  26.9مليار دوﻻر بهدف تقوية
أنظمة الصحة العامة الضعيفة في اليمن.
خطة اﻻستجابة اﻻنسانية في عام  .2020للتخفيف من فيروس كورونا
المستجد والتصدي له من خﻼل كبح انتقال الفيروس وتسريع شراء
ونقل وتوزيع لوازم مكافحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك معدات
الحماية الشخصية ومكثفات اﻷكسجين ووحدات العناية المركزة وأجهزة
التنفس اﻻصطناعي .ولوازم مكافحة الفيروس..
إعادة تخصيص مبلغ  36مليون دوﻻر من مشاريع سابقة متوقفة
لمواجهة تفشي كورونا وتداعياته اﻻقتصادي في القطاع الصحي
والزراعي والسمكي
اخيرا هناك العديد من الدول قدمت مساهمات لتعزيز استجابة اليمن في
مواجهة كوفيد ،19 -منها :المملكة العربية السعودية بحوالي  35مليون
دوﻻر والوﻻيات المتحدة اﻻمريكية بمبلغ 10مليون دوﻻر.
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التحديات والصعوبات التي تواجه نظم الحماية اﻻجتماعية والتعافي
هناك الكثير من التحديات والقيود التي تواجه تطوير الحماية اﻻجتماعية منها
 محدودية الموارد المحلية الموجهة نحو برامج التنمية والتعافي بما في
ذلك برامج اﻻمان اﻻجتماعي والخدمات اﻻساسية
 ارتفاع عدد المحتاجين للحماية والمساعدة بنسبة عالية جدا ،تصل إلى
أكثر من  %80من السكان الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال
المساعدة اﻹنسانية والحماية.
 تدني القيمة الحقيقية للتحويﻼت النقدية والمرتبات التقاعدية.
 افتقار اليمن إلى استراتيجية طويلة المدى لنظام الحماية اﻻجتماعية.
 صعوبة توسيع التغطية للمستفيدين من برامج الحماية اﻻجتماعية نتيجة
اتساع رقعه الفقر وقطع مرتبات شريحة واسعه من السكان وفقدان لعدد
كبير من الوظائف.
الخطوات القادمة
 واخيرا تستهدف الحكومة اليمنية وخاصة في مرحلة توسيع وتحسين
برامج الحماية اﻻجتماعية الحالية بما فيها شبكة اﻻمان اﻻجتماعي لتلبية
احتياجات جميع الفئات المستهدفة خاصة احتياجات النازحين داخليا.
 اعداد استراتيجية شاملة للحماية اﻻجتماعية في إطار خطة اﻻعمار
والتعافي اﻻقتصادي
 تعزيز برامج سبل المعيشة في القطاع الزراعي والسمكي والمجتمعات
الريفية
 بناء قدرات المستفيدين ،وتمكينهم من امتﻼك اﻷصول المنتجة مع
التركيز على المرأة.
 رفع نسبة التغطية التأمينية لقوة العمل في القطاع الخاص وشكرا جزيﻼ
على حسن اﻻستماع
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