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 إػـــــــذاد

 زٔعـــشــًــك انــزيـــــف

 

 الجوِْسٗخ ال٘وٌ٘خ

 عدن-مكتب الشؤون االجتماعيت والعمل م
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 انًمذيخ

رؼذ الوشحلخ االًزقبل٘خ ثبسقخ أهل للخشّج هي الْضغ الحبلٖ الزٕ روش ثهَ  

ح٘هههس رغهههؼٔ ّثجِهههذ حن٘هههس الويًْهههبد الغ٘بعههه٘خ ّالوجزوؼ٘هههخ     الهههج،د   

ثوخزلهههش هشهههبسثِب ههههي أحهههضاة ّريهههز،د ّهيًْهههبد  هههجبث٘خ ّه عغهههبد 

ّ ػلههٔ سأط ُههزٍ   ّهٌظوههبد ُّ٘ئههبد هذً٘ههخ ّقجل٘ههخ ّرجبسٗههخ ّ ٘شُههب     

شهههيل الهههذّس الح٘هههبدٕ  ّالزهههٖ رالو عغهههبد هٌظوهههبد الوجزوهههغ الوهههذًٖ    

أعبعه٘ب فهٖ الزهر ٘ش     غ٘بعه٘خ دّسا  لوٌظوبد الوجزوغ الوذًٖ فهٖ الؼول٘هخ ال  

  كوهب أى  ّرجٌٖ احز٘بجبرَ ّرطلؼبرهَ   ػلٔ الوجزوغ ثيبفخ هيًْبرَ ّأط٘بفَ

ؼههضص هههي هذً٘ههخ  ح٘ههس ررفبػلِههب للؼههت دّس فبػههل فههٖ الوشحلههخ االًزقبل٘ههخ    

الذّلههخ الحذٗنههخ ّ ٗؼوههل ػلههٔ رسعههبل ّرشعهه٘ت الههْػٖ الوجزوؼههٖ ثبلههذّس    

ٖ رههذػ٘ن اللجٌههبد ا ّلههٔ لزٌو٘ههخ  الههزٕ رلؼجههَ هٌظوههبد الوجزوههغ الوههذًٖ فهه  

الوجزوغ ّ الوزونلهخ ثزحق٘ها االعهزقشاس ّ الخهشّج ثوجهبدس ّ اعهظ لؼقهذ        

 اجزوبػٖ جذٗذ .

أٌ يشرٔع " يغزًؼٙ يسئٕنٛزٙ " انذ٘ َفذ ثبنشراكخ ثٍٛ عًؼٛخ ٔدٚابٌ  

اناااًٍٛ ٔانًًااإل ياااٍ انٕكبناااخ     –نزًُٛاااخ انًغزًاااغ ٔ يشااارٔع   ااازغبثخ    

( ثًااب ؽممااّ يااٍ أَغاابباد  ااٙ  ثااراب   ٚااخ   USAIDاإليرٚكٛااخ نهزًُٛااخ  

انشااجبة ٔانًاارأح  ااٙ انذٔنااخ انًذَٛااخ انؾذٚضااخ نهًساابًْخ  ااٙ رمااذٚى أ كااب       

ٔرطهؼاابد انًشااب كٍٛ ٔانًساازٓذ ٍٛ  ااٙ انًشاارٔع نهغُااخ انؾاإا  اناإ ُٙ   

نؼاللاااخ انطٛجاااخ انزاااٙ رزًزاااغ ثٓاااب عًؼٛاااخ ٔدٚااابٌ نزًُٛاااخ  ا ٔانزاااٙ  ااابًْذ 

هطخ انًؾهٛاااخ ٔانًغزًاااغ ٔ ااارا ؾخ  انًغزًاااغ  ٔػاللزٓاااب انمٕٚاااخ ياااغ انسااا 

 ااٙ  انًخُهفااخ ٔ يااٍ َبؽٛااخ لااذ ح انغًؼٛااخ ٔإجررٓااب  ااٙ  دا ح انًشااب ٚغ      

 يسبؽخ عغرا ٛخ ٔثشرٚخ ٔا ؼخ عذًا رشًم يؾب ظزٙ ػذٌ ٔنؾظ.

( 000111ٔلذ أ زٓذف انًشرٔع ثشكم يجب ر ٔغٛر يجب ار ياب ُٚابْ      

 00 –  جراٚاار 62 ااخف  ااٙ كحااال يؾااب ظزٙ ػااذٌ ٔنؾااظ يااٍ انفزاارح يااٍ   

 و .6102يبٕٚ
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 الــوـــحـزـــْٗــــــبد 

 المقدمت 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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  المحتوياث

  وبذة عه تعريفيت عه جمعيت وديان لتىميت

 مكوواث المشروع

  وبذة تعريفيت عه المشروع 

 قصص وجاح المشروع

 
 التوصياث
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  رؼرٚفٛخ ػٍ عًؼٛخ ٔدٚبٌ نزًُٛخ انًغزًغ َجذح

جوؼ٘ههههخ ّدٗههههبى لزٌو٘ههههخ الوجزوههههغ هٌظوههههخ  ٘ههههش حيْه٘ههههخ طْػ٘ههههخ  رؼوههههل فههههٖ       

م 2222رثشٗههههههل   21هحبفظههههههخ ػههههههذى   ررعغههههههذ فههههههٖ     -هذٗشٗههههههخ داس عههههههؼذ  

م الصههههبدس هههههي ّصاسح الشهههه ّى االجزوبػ٘ههههخ  2222( لؼههههبم 43ثزصههههشٗم سقههههن   

الجزوههههبػٖ ّطبقوِههههب هههههي هيزههههت ػههههذى   رزو٘ههههض جوؼ٘ههههخ ّدٗههههبى ثههههذه  الٌههههْع ا 

الشههههجبة ّالشههههبثبد الٌب ههههط٘ي فههههٖ هجههههبت الزٌو٘ههههخ ّ ذهههههخ الوجزوههههغ ّرؼوههههل         

الجوؼ٘ههخ ههههغ الفئههبد الفق٘هههشح ّالوِوشههخ فهههٖ الوذٗشٗههخ فهههٖ هجههبت هيبفحهههخ الفقهههش      

ّالزههههههذسٗت ّ الزْػ٘ههههههخ ّ هٌبمههههههشح قلههههههبٗب الوجزوههههههغ الوخزلفههههههخ ّ صْمههههههب     

 الشجبة ّالوشأح .

 : بنخ انغًؼٛخ   

الخهههذهبد امجزوبػ٘هههخ ّالزٌوْٗهههخ رلهههٔ  هههشاتم الوجزوهههغ الوخزلفهههخ        رقهههذٗن أسقهههٔ   

 ثيفبلح ّفبػل٘خ هي  ،ت روي٘ي الوشأح ّالشجبة .

 : ٚخ انغًؼٛخ   

أى ًيْى ًوْرجب  لوٌظوبد الوجزوغ الوذًٖ الشاتذح  فٖ الؼول الزٌوْٕ 

 .ّامجزوبػٖ

 : أْذاف انغًؼٛخ 

 رحغ٘ي الوغزْٓ الوؼ٘شٖ  فشاد الوجزوغ . -1

أفشاد الوجزوغ القذساد ّالزذسٗت الوٌِٖ ّالوِبساد الوخزلفخ لخلا ركغبة  -2

 فشص ػول لِن .

رحغ٘ي  ذهبد الجٌ٘خ الزحز٘خ للوٌطقخ ػي طشٗا الجحس ّ الزٌغ٘ا هغ  -3

 الجِبد الحيْه٘خ ّ الوبًحخ.

 روي٘ي الوشأح رقزصبدٗب  ّعبع٘ب  ّرجزوبػ٘ب  فٖ الوجزوغ . -4

 .قلبٗب الشجبةرْػ٘خ هٌبمشح قلبٗب الوجزوغ ّ صْمب   -5
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 : َجذح رؼرٚفٛخ ػٍ انًشرٔع 

 : انزؼرٚف ثبنًشرٔع 

ثبلشههشاكخ ثههه٘ي جوؼ٘ههخ ّدٗهههبى   رى هشههشّع م هجزوؼهههٖ هغههئْل٘زٖ  م ّالوٌفهههز   

الهه٘وي ّالووههْت هههي الْكبلههخ امهشٗي٘ههخ   –لزٌو٘ههخ الوجزوههغ ّ هشههشّع رعههزجبثخ 

عههؼٔ رلههٔ رثههشاص أُو٘ههخ الوشههبسكخ الوجزوؼ٘ههخ ثههبلحْاس        (  USAIDللزٌو٘ههخ  

ػوهل ػلهٔ     كوب الْطٌٖ ّرجٌٖ  قبفخ الحْاس كرعبط للخشّج هي أصهبد ال٘وي 

رؼضٗض الوشبسكخ فٖ الؼول٘خ الذٗوقشاط٘خ ّالؼول ػلٔ رٗصبت مْد فئهبد هِوهخ   

ُّههٖ الشههجبة ّالوههشأح ح٘ههس ػوههذ الوشههشّع ػلههٔ ثلههْسح س ٗههخ       فههٖ الوجزوههغ  

لوهههشأح فهههٖ الذّلهههخ الوذً٘هههخ الحذٗنهههخ ههههي  ههه،ت ػهههذح أًشهههطخ ًفهههزُب  للشهههجبة ّا

الوشههشّع فههٖ هحههبفظزٖ ػههذى ّلحهه  ّ ههولذ ّسػ الؼوههل ّالوههْاد امػ،ه٘ههخ   

 الوخزلفخ  

 انًشرٔع : لى 

YEM – Umbrella – 2013 – 009   

 : أْذاف انًشرٔع 

  سفغ ّػٖ هٌظوبد الوجزوغ ثوفِْم ّفْاتذ الوشبسكخ فٖ امعزحقبقبد

 . الْطٌ٘خ

  رؼضٗض هشبسكخ الوجزوغ الوذًٖ فٖ الؼول٘خ الذٗوقشاط٘خ. 

  اًزوبل ّهشبسكخ الشجبة فٖ هجزوؼِن .دػن   
 

 : أ زرارٛغٛخ انًشرٔع 

فٖ سفغ الْػٖ  هٌِج٘خ هشًخ هجزوؼٖ هغئْل٘زٖ ٗؼول ػلٔ أعبطهششّع 

فٖ م٘ب خ الوشأح  لطبقبد الشجبة ّّرؼضٗض الوشبسكخ الوجزوؼ٘خ ّرْجَ٘ 

 الوذً٘خ الحذٗنخ الزٖ ٗزطلغ لِب ُزٍ الفئبد. يل الذّلخ 
 

 : انًُب ك انًسزٓذ خ يٍ انًشرٔع 

 .هحبفظخ ػذى   -0

 هحبفظخ لح  .  -6
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 : يكَٕبد انًشرٔع 

 انًجتًؼبد انًستٓذفخ :أٔاًل : تحذيذ 

 : أْذاف انُشبط

 تٕفيز انجيبَبد ٔانًؼهٕيبد انذليمخ ٔانسهيًخ نهًشزٔع. الِذف ا ّت :

تحذيذ انًجتًؼبد انًستٓذفخ نهًشزٔع يٍ يُظًبد يجتًغ يذَي  الِذف النبًٖ :

 ٔشجبة ٔيزأح ٔيكَٕبد انحزان انجُٕثي ٔسهطخ يحهيخ ٔغيزْب .

انتؼزف ػٍ لزة إلحتيبجبد انًجتًغ ثٓذف إدراجٓب ضًٍ أَشطخ  الِذف النبلس :

 .انًشزٔع ٔانخبصخ ثبنٕرش

 : يكبٌ رُفٛذ انُشبط

 يحبفظتي ػذٌ ٔنحج .

 رُفٛذ انُشبط  زرح

استغزق ْذا انُشبط حٕاني إسجٕػيٍ كبيهيٍ يٍ سيٍ انًشزٔع حيث تى تُفيذ َشٔل 

ييذاَي نفزيك انًشزٔع يغ إستشبرييٍ يتخصصيٍ في اإلحصبء انسكبَي ٔانتًُيخ 

انًحهيخ في كم يٍ يحبفظخ ػذٌ ٔيحبفظخ نحج سجمّ ٔتخههّ جًغ انًؼهٕيبد األٔنيخ 

 ًحبفظتيٍ.يٍ يصبدر ثبَٕيخ في ِكال ان

 

 

 

 

 

 

 

 
 لح ْض٘ح٘خ لوحبفظخ ر بسطخ  ْض٘ح٘خ لوحبفظخ ػذىر بسطخ 
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 يؼبٚٛر أإزٛب  انًغزًؼبد انًسزٓذ خ: 

لجم تُفيذ انُشٔل انًيذاَي تى ٔضغ يؼبييز يحذدح إلختيبر انًجتًؼبد انًحهيخ 

ٔفك أْذاف ( يٍ لجم إدارح انًشزٔع , نحج  ػذٌ ( انًستٓذفخ في كال انًحبفظتيٍ

ٔأَشطخ انًشزٔع ثًب يحمك انغزض يُٓب ٔيسبػذ انًشزٔع ػهٗ اختيبر انًُبطك 

 انًختهفخ ٔتشًم ْذِ انًؼبييز :

 األٔضبع ٔانًتغيزاد انزاُْخ في انسبحخ ػهٗ يستٕٖ انًحبفظتيٍ . -1

ضؼف دٔر يُظًبد انًجتًغ انًذَي في انؼًهيخ انذيًمزاطيخ ػهٗ يستٕٖ  -2

 ظتيٍ .فانًحب

نسهجي ٔانسيئ نهًزأح ٔانشجبة في انصزاػبد انحشثيخ ٔانسيبسيخ االستغالل ا -3

 ٔخصٕصًب ثيٍ يكَٕبد انؼًهيخ انسيبسيخ انزاُْخ . 

 انكثبفخ انسكبَيخ َٔسجخ انشجبة فيٓب . -4

 يسبحخ انًُطمخ . -5

ثيئخ انًُطمخ ) انتؼهيًيخ  ٔ انصحيخ ٔ انسكبَيخ ٔانجيئيخ ٔ انخذيبتيخ ٔ انحيٕاَيخ  -6

 ٔانًُبخيخ ٔغيزْب (.

 انحبنخ انًؼيشيخ نهًُطمخ  )انٕضغ االجتًبػي ٔ َست انفمز  (. -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػـــــــــــــــــــــذى

 لـــــــحـــــــــــ 
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 : ثبَيًب : تُفيذ أرثغ ٔرش تذريجخ في يحبفظتي ػذٌ ٔنحج

 : أْذاف انُشبط

فٖ امعزحقبقبد    غ ٔػٙ يُظًبد انًغزًغ ثًفٕٓو ٔ ٕا ذ انًشب كخ -0

 الْطٌ٘خ .

.رؼ ٚ  يشب كخ انًغزًغ انًذَٙ  ٙ انؼًهٛخ انذًٚمرا ٛخ   -6

اَزًبء ٔيشب كخ انشجبة  ٔانًرأح   ٙ يغزًؼٓى .دػى   -2

4- 



0- 

 

2-  

 انذٔنخ انًذَٛخ انؾذٚضخ يٍ ٔعٓخ َظر انشجبة ٔانًرأح . -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػذى - الْس خ الزذسٗج٘خ النبً٘خ ػذى -الْس خ الزذسٗج٘خ ا ّلٔ 

 لح  - الْس خ الزذسٗج٘خ النبً٘خ

 لح  -الْس خ الزذسٗج٘خ ا ّلٔ 
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 َزب ظ ْذا انًكٌٕ :

 ثًفبْٛى ؽٕل انذٔنخ ٔأدٔا ْب ٔغٛرْب.يشب ن ٔيشب كخ  066 د ان  (0

 كم ٔإَاع أَظًخ يٓب اد عذٚذح  ٙ  انًشب كٍٛ ٔانًشب كبد كزسبة  (6

 . انًذَٛخ انؾذٚضخانذٔنخ 

 اإل زفبدح يٍ كم انًٕاضٛغ انزٙ رى  رؽٓب  ٙ انٕ ش انزذ ٚجٛخ. (2

ثهٕ ح   ٚخ انشجبة ٔانًرأح  ٙ كم  د ان انًشب كٍٛ ٔانًشب كبد أًْٛخ  (4

 . انذٔنخ انًذَٛخ انؾذٚضخ

ؽٕل  كم ٔإَٔاع انذٔنخ انًذَٛخ انؾذٚمخ ٔي اٚب  ضب خ يؼهٕيبد عذٚذح  (0

 ٔػٕٛة كم َٕع .

انؼًم انًكَٕخ يٍ  ئبد يخزهفخ رى إهك  راكخ ؽمٛمٛخ ثٍٛ يغًٕػبد   (2

 .يٍ انًغزًغ 

 انخرٔط ثٕ لخ ػًم ػٍ  كم انذٔنخ انًذَٛخ انؾذٚضخ انًؤرًهخ . (7
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 : انًٕاد اإلػالييخ:  ثبنثًب 

 : 

 يٕالغ انزٕاصم االعزًبػٙ انًخزهفخ. -0

 اإللالو . -6

 انسبػبد انؾب طٛخ. -2

 انمًصبٌ   انفبَٛالد(. -4

ٛغ ٔرٕػٛخ انُبس ثأْذاف ؽٛش رى ٔضغ  ؼب اد يؾذدح ٔيخزب ح ثؼُبٚخ نزشغ

  انًشرٔع ٔيخرعبرّ انًأيٕنخ.

 : أْذاف انُشبط

فٖ امعزحقبقبد    غ ٔػٙ يُظًبد انًغزًغ ثًفٕٓو ٔ ٕا ذ انًشب كخ -0

 الْطٌ٘خ .

.رؼ ٚ  يشب كخ انًغزًغ انًذَٙ  ٙ انؼًهٛخ انذًٚمرا ٛخ   -6

 اَزًبء ٔيشب كخ انشجبة  ٔانًرأح   ٙ يغزًؼٓى .دػى  -3

 

 

 

 

 

 



 
 

 الزقشٗش الخزبهٖ للوششّع – هجزوؼٖ هغئْل٘زٖهششّع  –جوؼ٘خ ّدٗبى لزٌو٘خ الوجزوغ 

 َزب ظ ْذا انًكٌٕ :

 ف انًغزًغ انًؾهٙ   انًسزٓذف ( ثبنًشرٔع ٔ أًْٛزّ .رؼر -0

 .ٔانًرأح رٕصٛك انرٔاثط ثٍٛ انًشرٔع ٔانًغزًغ ٔانشجبة  -6

 رؼ ٚ  دٔ  انشجبة ثبنًشب كخ انفبػهخ  ٙ انًشرٔع .  -2

 .ٔأَشطزّ انًشرٔع يغ نهزفبػم انًخزهفخ انًكَٕبد ؽشذ -4

 .ٔانًرأح نهشجبة ثبنذًٚمرا ٛخ ٔإصٕصًب انٕػٙ َشر -0

 انؾٛاااااابح  ااااااٙ انشاااااارٚؾخ نٓااااااذِ انًشااااااب كخ ٔرفبػاااااام ث ٚاااااابدح ال اااااآبو -2

 .انؾمٕق ْذِ ٔ ك ٔانسٛب ٛخ انؼبيخ

 

 لصف َغبػ انًشرٔع : 

ياااااٍ يشااااارٔع يغزًؼاااااٙ يسااااائٕنٛزٙ  ٚؼزجااااار 

 ؽزٛبعاااااااابد  انًشااااااااب ٚغ انزااااااااٙ راااااااازهً    

انًغزًااااااغ انًؾهااااااٙ  ااااااٙ انٕضااااااغ انااااااراٍْ  

  ااااغ ٔدػااااى  ٔانؼًاااام ػهااااٗ انًساااابًْخ  ااااٙ   

انذًٚمرا ٛااااااااااخ ٔدٔ  انًاااااااااارأح ٔانشااااااااااجبة 

ٔيُظًاااابد انًغزًااااغ انًااااذَٙ ثشااااكم إااااب   

ٔ ااااارا ؼ انًغزًاااااغ ثشاااااكاًل ػااااابو   ٔاٚ اااااًب 

 ثاااااراب أًْٛاااااخ انًشاااااب كخ انًغزًؼٛاااااخ  اااااٙ   

انؾٛاااااابح انؼبيااااااخ ٔانسٛب ااااااٛخ ٔ ااااااك أ اااااا      

ٔ ااارق يذَٛاااخ ٔاػٛاااخ  ٔؽ اااب ٚخ ٔرًضااام ْاااذا  اااٙ أصُااابء رُفٛاااذ انًشااارٔع  اااٙ          

انًشاااارٔع انشااااجبة ٔانًاااارأح  ااااٙ أًْٛااااخ انًشااااب كخ   يؾب ظااااخ نؾااااظ ؽٛااااش أنٓااااى  

ٔرُظااااٛى ْااااذِ انًشااااب كخ يًااااب أَاااازظ رشااااكٛم ْااااؤالء انشااااجبة ٔانًاااارأح عًؼٛااااخ        

 اااٙ يذٚرٚاااخ راااجٍ يؾب ظاااخ    جوؼ٘هههخ الزؼهههبّى الزٌوْٗهههخ (   أ اااى  ث  اااجبثٛخ رًُٕٚاااخ 

ٔلاااااذ لبياااااذ  دا ح انًشااااارٔع ٔػاللزٓاااااب انًزًٛااااا ح ياااااغ عًٛاااااغ انفئااااابد      نؾاااااظ

هطخ انًؾهٛااااااخ ٔانزُفٛذٚااااااخ  ااااااٙ رمااااااذٚى انااااااذػى   ٔانًكَٕاااااابد انًغزًؼٛااااااخ ٔانساااااا 

 . ٔانًسبَذح انفُٛخ نٓذِ انغًؼٛخ ؽزٗ  أد انُٕ  

أٚ اااًب  ماااذ لبياااذ  دا ح انًشااارٔع  ٔكأؽاااذ لصاااف َغااابػ ْاااذا انًشااارٔع  ٔصًاااب ِ 

ثزشاااكٛم يجااابد ح  اااجبثٛخ ثأ اااى   اااجبة انغاااذ انًشااارق (  اااٙ  ؽاااذٖ لااارٖ يؾب ظاااخ  

ٔرساااؼٗ ْاااذِ انًجااابد ح   ااابثٍٛ يكَٕاااخ ياااٍ صاااالس  زٛااابد ٔ نؾاااظ   لرٚاااخ انضؼهااات (

 ناااٗ رٕ اااٛغ ػاااذدْب ياااٍ انشاااجبة ٔ رشاااكٛم عًؼٛاااخ رسااآى  اااٙ انًغزًاااغ انًؾهاااٙ     

   نٓب ؽٛش لذيذ نٓب  دا ح انًشرٔع انًشٕ ح ٔانذػى انفُٙ ٔانزشغٛغ .
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 انزٕصٛبد:

 

الشجبة ّالوشأح هغ هْاملخ الؼول هغ الوجزوغ الوحلٖ ّ صْمب   -1

فٖ الحْاس الْطٌٖ ّالوشحلخ لزؼضٗض هفِْم الوشبسكخ الوجزوؼ٘خ 

 . االًزقبل٘خ ّاالعزحقبقبد الْطٌ٘خ

 

 روظ قلبٗب الحْاس الْطٌٖ الوششّع ثوشبسٗغ أ شٓ هخشجبد سثط  -2

ّالزٖ أفشصرِب هطبلجبد الوغزِذف٘ي ّ صْمب  هٌظْهخ الحين الش ٘ذ 

 .هي الوششّع

 

رْع٘غ الؼول ّاالعزِذاف فٖ هحبفظخ لح  كًِْب رؼبًٖ هي قلخ  -3

 . الزذ ،د فٖ هنل ُزٍ القلبٗب الزٖ رٌبّلِب هششّػٌب

 

االستفبدح انمصٕٖ يٍ لصص َجبح انًشزٔع ٔاالْتًبو ثُظًبد انًجتًغ  -4

ٔغيزْب يٍ انًُظًبد إنٗ جبَت انًذَي انتي تى تأسيسٓب في سيٍ انًشزٔع 

 انًجبدراد انشجبثيخ انتي يفتمز إنيٓب أثُبء يحبفظخ نحج خصٕصًب.

 

 

انخبصخ ثًخزجبد انًشزٔع ٔأَشطخ نهجُخ انحٕار انٕطُي تمذيى ٔرلخ انؼًم  -5

انًؼُيخ ثجُبء انذٔنخ نإلستفبدح يُٓب يٍ جٓخ َٔشز ْذِ انٕرلخ في يٕالغ 

 انًسًٕع ٔانًمزؤء يٍ جٓخ أخزٖانتٕاصم انالجتًبػي ٔاإلػالو 

 

 

 

 


