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  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا الصادق االمين  

  معالي الوزراء  

  السفراء   سعادة

  اسعد هللا صباحكم بالخير والبركات   جميعاالمشاركون والمشاركات  

ــدى  ــى ادارة المنت ــائمين عل ــكر للق ــه بالش ــتدامة اتوج ــة المس ــي للتنمي العرب
لــى دعــوتي للمشــاركة فــي فعاليــات هــذا المنتــدى والــذي اتخــذ مــن ع

ــه  ــا ل ــة عنوان ــافي والمنع ــاالتع ــى وطريق ــن جائحــة ا للوصــول ال ــافي م لتع
   .ةمستقبليات اخرى المنعة من اي ازماكتساب  السعي نحوكرونا و

  المشاركون والمشاركات 

ــالجهودالمتصــلة النقــاط  عــدد مــن علــىكلمتــي فــي  سأقتصــر ــة  ب الحكومي
فــــي الــــيمن والتوجهــــات والتعــــافي  الحمايــــة االجتماعيــــةمجــــال  فــــي

ة لتعزيـــز اكـــأد المســـتقبلية لتطـــوير وتوســـيع مظلـــة الحمايـــة االجتماعيـــة
  والمنعة.التعافي 

  والتعافي  الجهود الوطنية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية  

 ــود ــزت الجه ــد ترك ــة  لق ــةالدولي ــة  والوطني ــوير منظوم ــز وتط لتعزي
التعــاطي مــع  ارتكــاز فــيمحــور  باعتبارهــاالحمايــة االجتماعيــة 

ــايروس ك ــة لفـ ــادية واالجتماعيـ ــداعيات االقتصـ ــاوالتـ ــا  رونـ وغيرهـ
مــع فئــة واســعة مــن الســكان الــذين تشــملهم  االزمــات، وخاصــةمــن 

ــة  ــة االجتماعيـ ــة الحمايـ ــأثراً مظلـ ــر تـ ــدها  األكثـ ــي بعـ ــة فـ باألزمـ
  .الصحي واالجتماعي
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 ر بظـــروف اســـتثنائية واوضـــاع صـــراع يمـــ  نكمـــا تعرفـــو الـــيمن
ــاطي ــى التعـ ــة علـ ــدرة الدولـ ــعفت قـ ــة اضـ ــوع  وهشاشـ ــع موضـ مـ

ــة بصــورة عامــة  ــف التنمي ــة ومــع مل ــة االجتماعي واجــه ي فهــوالحماي
ــة ــة أزم ــبوقة،  مركب ــادية غيــر مس ــة واقتص ــانية واجتماعي ــذ إنس من
والتـــي الصـــراع المتصـــاعد. الحــرب و مـــنســـنوات ســـبع  يحــوال

ــر ــة الحقــــت اضــ ــة ارا بالغــ ــة الحيويــ ــة التحتيــ ــدمات وبالبنيــ الخــ
تفشـــي فـــايروس  ســـاهم، كمـــا والحمايـــة االجتماعيـــة األساســـية

المعيشــية وخاصــة  معانــاة األســرفــي زيــادة فــي الــيمن  كورونــا
 االقتصادية والمعاناة اإلنسانية. الفقيرة وفاقم من األزمة

 ــة ــة االجتماعيـ ــي  الحمايـ ــورةفـ ــيمن بصـ ــد الـ ــة أحـ ــائل  عامـ الوسـ
ــار  ــن آثـ ــف مـ ــة للتخفيـ ــراع الرئيسـ ــد أدوات الصـ ــوائح وأحـ والجـ
شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي  وخاصـــةالصـــمود واالنتعـــاش المبكـــر، 

 ، ةاالجتماعي والتأمينات
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  الحماية االجتماعية    برامج وآليات

فـــي شـــبكة  هنـــاك نـــوعين مـــن بـــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة والمتمثلـــة
  .االجتماعية والتأميناتاالمان االجتماعي 

 لإلصـــالحاتللحـــد مـــن االثـــار الســـلبية اوال شـــبكة االمـــان االجتمـــاعي 
  االقتصادية ومواجهة االزمات

 ــة ــة اليمينـ ــأت الحكومـ ــام  انشـ ــي عـ ــاعي فـ ــان االجتمـ ــبكة األمـ شـ
 صــــندوق الرعايــــة االجتماعيــــة، والصــــندوقل وتشــــم. 1996

ــاعي ــة االجتمـ ــروع للتنميـ ــل  ومشـ ــة، والتمويـ ــغال العامـ األشـ
  .األصغر

  ــى ــراً وتضــرراً عل ــد فق ــر األش ــاعدة األس ــات بمس ــذه المكون ــوم ه تق
اآلثـــار الســــلبية لإلصـــالحات والصـــدمات االقتصــــادية مواجهـــة 

 الصحية.بما فيها االزمات  وآثار التغيرات المناخية
  ــة ــةصــندوق الرعاي ــة  :االجتماعي ــات النقدي ــديم اإلعان ــى تق ــدف إل يه

والعينيــة للفئــات األكثــر فقــراً وقــد بلــغ عــدد الفقــراء المشــمولين 
ــو  ــة نحـ ــة االجتماعيـ ــندوق الرعايـ ــاعدة صـ ــو 1.5بمسـ ــة مليـ ن حالـ

ــبة  ــت بنســ ــتفيدة، توزعــ ــذكور 45و% 55مســ ــن الــ ــل مــ % لكــ
 واإلناث على التوالي

  ــفاال ــه توق ــن ان صــرف المســاعدات الخاصــة بســبب  الصــندوق ع
ــة الصــراع،  ــا منظم ــوم حالي ــن وتق ــي م ــل ودعــم فن اليونيســف بتموي

ــدولي  ــك ال ــرفالبن ــتفيدين و بص ــى المس ــة ال ــويالت النقدي ــي التح الت
ــى حــوالي  ــؤثر عل ــي  9ت ــرد ف ــون ف ــى مســتوى  22ملي محافظــة عل

 .مديرية) 333(الجمهورية 
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  إلـــى مكافحـــة الفقـــر علـــى  . يهـــدفللتنميـــةالصـــندوق االجتمـــاعي
ــرامج  ــة ب ــن خــالل أربع ــوطني م ــي:  ةيرئيســ المســتوى ال ــةه  التنمي

ــة ــ والمحل المجتمعي ــدرات،  ،ةي ــاء الق ــةوبن ــآت  وتنمي ــغيرةالمنش  الص
العمالــة (النقــد مقابــل العمــل)، وفــق  كثيفــةواألصــغر، واألشــغال 

ــاعي  ــاعي، واالجتمـ ــي، القطـ ــتهداف الجغرافـ ــددة لالسـ ــايير محـ معـ
ــات  ــروف واألزمـ ــق الظـ ــا وفـ ــا وتطويرهـ ــتم مراجعتهـ ــطة يـ لألنشـ

نجــاح حيــث يصــنف  الصــندوق قصــة ويمثــل التــي تمــر بهــا الــبالد.
 البرامج  أفضليا بانه من عالم

  ــع ظــروف الحــرب ــا م ــزيحالي ــی رك ــوفير الصــندوق عل  ةيــ الحما ت
ــة ــة مدفوعــة األجــر  جــاديإمــن خــالل  االجتماعي ــرعمال  األســر ألكث

واألفــراد تــأثراً بالصــراعات وعــدم االســتقرار، وخصوصــاً ممــن 
ـــ  ضـــطرتهما النـــزوح مــــن مســـاكنهم ومنــــاطقهم.  یالظـــروف إلـ

ــتثمر ــي ويسـ ــوارده فـ ــاعي مـ ــندوق االجتمـ ً  12الصـ ــا ــاً  قطاعـ رئيسـ
االجتماعيــــة  للخــــدمات يســــتجيب مــــن خاللهــــا لتــــوفير الحمايــــة

مــــن آثــــار الصــــراع والصــــدمات علــــى حيــــاة أشــــد  والتخفيــــف
 .المجتمعات ضعفاً وتضرراً 

 إيجــاد أكبــر قــدر مــن  بغــرضوقــد أنشــئ  .العامــة مشــروع األشــغال
ــدمات  ــوفير الخ ــاهرة. وت ــر الم ــاهرة وغي ــة الم ــل للعمال ــرص العم ف
ــاً وتحســين األوضــاع االقتصــادية  ــات األكثــر احتياج ــية للفئ األساس

  والبيئية للفئات الفقيرة 
   ــاك ــا هن ــي  حالي ــانية ف ــة اإلنس ــة لألزم ــتجابة الطارئ ــروع االس مش

ــدولي  ــك ال ــن البن ــول م ــيمن المم ــذ ال ــذي ينف ــائي وال ــامج اإلنم البرن
مــع مشــروع األشــغال العامــة،  بالشــراكة (UNDP) لألمــم المتحــدة

ــف ــدف التخفيــ ــر  بهــ ــى األســ ــة علــ ــة الحاليــ ــأثير األزمــ ــن تــ مــ
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األزمـــة، وإعـــادة والمجتمعـــات المحليـــة ومســـاعدتهم للتعـــافي مـــن 
ــديم الخــدمات الرئيســ  ــة وتحســين يتق ــة التحتي ــم البني ــن خــالل دع ة م

وتحســين التغذيــة  توليــد الــدخل، وخلــق فــرص عمــل قصــيرة األجــل
   .واألمن الغذائي وتقديم الدعم لتعزيز سبل العيش

  ثانياً: التأمينات االجتماعية

 ــاعي ــامين االجتم ــدم خــدمات الت ــن  تق ــدد م ــن خــالل ع ــيمن م ــي ال ف
للقطـــــاع الحكـــــومي والقطـــــاع الخـــــاص  التأمينيـــــةمؤسســـــات ال

ــن والجــيش و ــي  تســاهمومنتســبي االم ــنحف  ألمــان واالســتقرارا م
 علــيهم مــن خــالل المــؤمن واألســر لألفــراد واالقتصــادي االجتمــاعي

 للموظــف الحصــول التقاعــد والتعويضــات ويحــق معاشــات دفــع
ً  35لمــدة  عمــل قــد يكــون عنــدما تقاعــدي معــاش علــى  بلــغ أو عامــا

  ،. في الوظيفة سن الستين من عمره
 حمايــة فــي حيــوي بــدور االجتماعيــة التــأمين مؤسســات وتقــوم 

 ضــد مخــاطر العجــز التــأمين تقــديم خــالل مــن علــيهم المــؤمن
 فــي التــأمين الصــحي خــدمات تقــدم الووإصــابات العمــل،  والوفــاة،
 البطالــة ضــد تــأمين الــيمن فــي يوجــد ال . وكــذلك،لمنتســبيها الغالــب
 خــدمات فــي الواضــح العمــل، وهــذا يعكــس القصــور ســن في للسكان
  .الحرب قبل حتى عليهم للمؤمن المتاحة التأمين
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مـــوارد للحمايـــة الحشـــد جهــود وزارة التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي فـــي 
  جائحة كرونا  من   والتعافياالزمات    مواجهةواالجتماعية  

  ــدولي ســعت ــاون ال ــيط والتع ــوارد وزارة التخط ــد م ــار لحش ــي إط ف
ــي ذلــ مالوضــع االنســاني الخطــة االســتجابة لمواجهــة  ــا ف ــاقم بم  كتف

ــة  ــة االجتماعي ــةالحماي ــايروس ك ومجابه ــتجد وف ــا المس ــدرون -(كوفي
ــم تنفيــذ حزمــة متنوعــة مــن البــرامج والتــدخالت يمكــن )، 19 وقــد ت

 .أبرزهااالشارة الى 
  الممـــول مـــن البنـــك  للطـــوارئ واألزمـــاتمشـــروع االســـتجابة

ــغ  ــدولي بمبل ــي أغســطس  848ال ــذه ف ــدء تنفي ــذي ب ــون دوالر وال ملي
ــة  2016 ــدة ومنظمـ ــم المتحـ ــائي لألمـ مـــن خـــالل البرنـــامج اإلنمـ

ـــ  اليونســــف. ويهــــدف النقديــــة ديم التحــــويالت المشــــروع الــــى تقـ
ــدرات المؤسســات  المشــروطة ــى ق ــاظ عل ــق فــرص عمــل والحف وخل

   .الوطنية في التنفيذ
  ًــا ــازحين داخلي ــة للن ــرامج التحــويالت النقدي ــات ب ــيوالفئ  الضــعيفة ف

ــيفة   1.2واســــتفاد مليــــون دوالر  48بحــــوالي المجتمعــــات المضــ
مليــــون نــــازح داخليــــاً لتلبيــــة االحتياجــــات ذات األولويــــة منهــــا 

   الحماية.اإليجارات والغذاء والوقود واألدوية وخدمات 
  ــل ــى تموي ــيمن عل ــة حصــلت ال ــة التابع ــة للتنمي ــة الدولي ــن المؤسس م

ــة  ــدولي بقيمـ ــك الـ ــون دوالر  400للبنـ ــل لمليـ ــد مقابـ ــامج النقـ برنـ
ــامج االســتثمار  ــكالعمــل وبرن ــامج  المجتمعــي وذل بالشــراكة مــع برن

ــل الصــندوق  ــة رئيســية مث ــم المتحــدة اإلنمــائي ومؤسســات محلي األم
  االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة. 

  مـــــن  الممـــــول 2020 - 2017مشـــــروع الحمايـــــة االجتماعيـــــة
عــدد مــن  ز قــدرة المجتمعــات الضــعيفة فــييــ عزلتاالتحــاد األوربــي 

ــات  ــروعالمحافظـ ــدف مشـ ــة  ويهـ ــة االجتماعيـ ــى الحمايـ ــز الـ تعزيـ
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الوصـــول إلـــى واألمـــن المـــالي مـــن خـــالل أنشـــطة مـــدّرة للـــدخل 
الخـــدمات العامـــة وشـــبكات األمـــان االجتماعيـــة وتشـــجيع إشـــراك 
النســـاء والشـــباب والفئـــات الضـــعيفة األخـــرى فـــي أنشـــطة تنميـــة 

  المجتمع.
  هـــو وبرنـــامج تعزيـــز القـــدرة علـــى الصـــمود فـــي الريـــف اليمنـــي

ــ  ــامج مشــ ــه برنــ ــاد  34.8ترك بقيمــ ــن االتحــ ــورو مــ ــون يــ مليــ
  .األوروبي

 الدولي للحد من مخاطر التفشي المحتمل لفيروس    البنك  تقديم منحة من
دف تقوية  بهمليار دوالر    26.9بمبلغ  ) في اليمن.  19- كورونا (كوفيد

  .في اليمن  الضعيفةأنظمة الصحة العامة 
 كورونا   فيروس  من  تخفيفلل.  2020عام  في    االستجابة االنسانية  خطة 

 شراء   وتسريع  الفيروس  انتقال  كبح  خالل  من  له  والتصدي   المستجد
  معدات   ذلك  في  بما  المستجد  كورونا  فيروس  مكافحة  لوازم  وتوزيع  ونقل

 وأجهزة  المركزة  العناية  وحداتو   األكسجين  ومكثفات  الشخصية  الحماية
  ..الفيروس مكافحة ولوازم. االصطناعي  التنفس

 متوقفة   سابقة  مشاريع  من  دوالر  مليون  36  مبلغ  تخصيص  إعادة  
ك  لمواجهة االقتصادي  و تفشي  وتداعياته  القطاعرونا  الصحي   في 

  والسمكي  والزراعي
   استجابة اليمن في    العديد من الدول قدمت مساهمات لتعزيزهناك  اخيرا

  مليون   35بحوالي    العربية السعودية  ةمنها: المملك،  19  -دمواجهة كوفي
  . مليون دوالر10بمبلغ  الواليات المتحدة االمريكيةودوالر 
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  والتعافي  االجتماعية   ةالحمايالتحديات والصعوبات التي تواجه نظم  

  تماعية منها  ج تواجه تطوير الحماية اال  التي  هناك الكثير من التحديات والقيود

  بما في    والتعافينحو برامج التنمية    الموجهةودية الموارد المحلية  دمح
 االمان االجتماعي والخدمات االساسية   ذلك برامج

   ارتفاع عدد المحتاجين للحماية والمساعدة بنسبة عالية جدا، تصل إلى
من   أشكال  80أكثر  من  شكل  إلى  يحتاجون  الذين  السكان  من   %

 والحماية.المساعدة اإلنسانية  
 التقاعدية.للتحويالت النقدية والمرتبات القيمة الحقيقية  تدني 

 االجتماعية.الحماية  المدى لنظام افتقار اليمن إلى استراتيجية طويلة   
    صعوبة توسيع التغطية للمستفيدين من برامج الحماية االجتماعية نتيجة

واسعه من السكان وفقدان لعدد   شريحة اتساع رقعه الفقر وقطع مرتبات  
 كبير من الوظائف.  

  الخطوات القادمة  

 اليمنيةاخيرا  و الحكومة  وسيع وتحسين  توخاصة في مرحلة    تستهدف 
  االجتماعي لتلبية بما فيها شبكة االمان  برامج الحماية االجتماعية الحالية  

  احتياجات جميع الفئات المستهدفة خاصة احتياجات النازحين داخليا.

 االجتماعية    اعداد للحماية  شاملة  االعمار    إطارفي  استراتيجية  خطة 
 والتعافي االقتصادي 

 والسمكي والمجتمعات   قطاع الزراعيتعزيز برامج سبل المعيشة في ال 
 الريفية  

   مع المنتجة  األصول  امتالك  من  وتمكينهم  المستفيدين،  قدرات  بناء 
 المرأة. التركيز على

 وشكرا جزيال    نسبة التغطية التأمينية لقوة العمل في القطاع الخاص   رفع
 على حسن االستماع


