
حقائق سريعة  
t يهدف المشروع اىل منع الشباب واالطفال من االنخراط في الصراع 

المسلح، واعادة ادماج المنخرطين منهم في الصراع اجتماعيا 
واقتصاديا في بيئتهم المستهدفة. 

t أهداف التقييم النهائي وتصميمه:

يهدف التقييم اىل التحقق من مدى تحقيق المشروع لمخرجاته وأهدافه 

المحددة في وثيقة المشروع، واستخالص الدروس المستفادة والممارسات 

الجيدة التي تمت خالل فترة التنفيذ، والتي يمكن البناء عليها في 

المشاريع القادمة.

وتمت صياغة التقييم النهائي للمشروع بناء عىل معايير DAC كمالئمة 

المشروع الحتياجات الفئات المستهدفة، وتصميم المشروع، وكفاءته، 

وفعاليته، وأثره، وقابليته لالستدامة بعد انتهاء الدعم من المانح. باإلضافة 

اىل ذلك، تم مراجعة نظرية التغيير التي بني عليها المشروع من خالل 

الوثائق المتوفرة.

أساليب التقييم المتبعة:

مراجعة مكتبية لوثائق، وتقارير المشروع المتوفرة

حلقات بؤرية مركزة في المحافظات اليمنية المستهدفة

مقابالت فردية ألكثر من ثالثين فردا من ذوي العالقة 

بالمشروع

مراجعات مشتركة مع فريق المشروع لألسئلة التي طرحت 

للتقييم، وكذلك خالل عملية بناء نموذج نظرية التغيير 

الخاصة بالمشروع من قبل خبير التقييم

االحاطات التي قدمها فريق التقييم لفريق المشروع 

ومنفذيه بغرض التحقق من نتائج التقييم

t موجز التقييم النهائي لمشروع حماية األطفال والشباب في اليمن من التجنيد واالنخراط في الصراع المسلح

حجة
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محافظات اليمن



t موجز التقييم النهائي لمشروع حماية األطفال والشباب في اليمن من التجنيد واالنخراط في الصراع المسلحt تقييم مشروع البنى التحتية ذات العمالة المكّثفة في األردن

نفذ خالل المشروع العديد من االستراتيجيات التي من خاللها تم 

تعزيز كفاءة تنفيذ المشروع، حيث أن المشروع نفذ من خالل بنى 

تحتية متوفرة، ومن خالل مدربين لديهم خبرة سابقة ولم يقم بإنشاء 

نظام تدريبي موازي.

يعتبر المشروع مالئما اىل حد كبير الحتياجات وأولويات األطفال 

المعرضين للخطر، واألطفال الملتحقين بالتجنيد والجماعات 

المسلحة.

يعتبر المشروع فريدا من نوعه في اليمن كونه يجمع بين درأ المخاطر 

عن األطفال المعرضين للخطر، واعادة ادماج األطفال الملتحقين 

بالتجنيد والجماعات المسلحة في المجتمع.

بينما يبدو تصميم نظرية التغيير الخاص بالمشروع منطقيا، اال أن 

تطبيقه أظهر العديد من االنتكاسات.

استفادت البنات من المشروع بنسبة أكثر من ٪14 مما تم تحديده 

كهدف في وثيقة المشروع. 

تأخر المشروع في تنفيذ معظم أنشطته مقارنة بخطة

المشروع التنفيذية.

لم تكن الحقائب المهنية الموزعة من قبل المشروع كافية.

بينما كانت آلية التواصل الداخلي ضمن المشروع مصممة بشكل 

جيد، اال أنه كان من المفترض أن يستفيد القائمين عىل المشروع 

من آليات أخرى أثبتت نجاحها في مشاريع نفذت لألطفال 

المجندين في الدول األخرى.

المخرجات الرئيسية للتقييم 

دروس مستفادة
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4.
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تبني المشروع للتدخل القائم عىل الدمج بين الحماية والمساعدة 

في سبل المعيشة كان فريدا من نوعه في اليمن، ,يجب البناء عليه 

والتوسع في تنفيذه كجزء من المشاريع القادمة.

ان تنفيذ التدخالت الخاصة بمنع مخاطر التجنيد واعادة االدماج 

المجتمعي تتطلب آليات عمل تأخذ في االعتبار:

- توفق المشروع في استهداف الفئات األضعف وحماية أطفالهم 

من االلتحاق بالصراع المسلح.

- مكون اعادة االدماج كان بحاجة اىل استراتيجيات وأساليب 

متنوعة للوصول اىل الهدف المنشود. 

ان التنسيق والتواصل الفعال مع السلطات المحلية أمر ال بد منه 

لنجاح المشروع في ظل استمرار الصراع.

- كما أنه ال بد من االشارة اىل أن الحصول عىل الدعم المحلي مع 

أهميته اال أن الحصول عليه يكتنفه الكثير من الصعوبات.



اإلقتباسات:

t طالب مستفيد من المشروع - لحج

"لقد قام فريق المشروع بسؤالنا قبل بدية المشروع عن اهتماماتنا التدريبية. 
وعليه فان البنات التحقن بمهن الخياطة، والكوافير، أما األوالد فالتحقوا 

بمهنة صيانة الموبايالت. ولقد بدأت كل التدريبات بجزء نظري، ثم تال ذلك 

البرنامج العملي في ورش، وأماكن عمل مالئمة. وبعد التدريبات بدأنا أعمالنا 

الخاصة."

t مدربة نفسية واجتماعية عملت في صنعاء

"قمت بتقديم استشارات نفسية واجتماعية ل 30 من األوالد والبنات، 
حيث كانوا جميعا من المتسربين من التعليم. وكانوا يعانون من حاالت 

الفصام، االكتئاب، القلق، وكرب ما بعد الصدمة نتيجة لما يعانونه من 

صعوبات معيشية أفرزها واقع الصراع الحالي. بعد ذلك تم احالتهم اىل 

طبيب نفسي متخصص لتلقي االستشارة والعالج المجاني خالل فترة 

المشروع. لقد قمت أيضا بعمل جلسات مشتركة بين األطفال وأسرهم 

لتقريب وجهات النظر ولتعزيز تفهم األسر ألطفالهم. ومن خالل المشروع 

الحظنا في المشروع تحسن في حاالت لطالب."

t موجز التقييم النهائي لمشروع حماية األطفال والشباب في اليمن من التجنيد واالنخراط في الصراع المسلحt تقييم مشروع البنى التحتية ذات العمالة المكّثفة في األردن

ممارسات جيدة

كما أن دليل التدريب الخاص بالمشروع وضح عملية تحديد 

المستهدفين واختيارهم، وتقديم الدعم لهم حيث:

- قدم دليل عملي فيما يخص عملية منع التجنيد، التحديد 

والتحقق، تتبع األسرة، لم الشمل، إعادة االدماج، متابعة 

التجنيد وإعادة التجنيد، والمتابعة والمناصرة.

- قدم  الترتيب المثالي للتخطيط والتنفيذ الفعال ألنشطة 

المشروع كالتالي: أ. تحليل الفجوة في الوضع الحالي، ب. 

النهج المجتمعي لمنع تجنيد األطفال، ت. الدعم من األبوين، 

ث. التأطير لمعلومات األطفال المعرضين للخطر، واألطفال 

الملتحقين بالتجنيد والجماعات المسلحة، ج. إعادة االدماج 

االجتماعي واالقتصادي لألطفال المعرضين للخطر، واألطفال 

الملتحقين بالتجنيد والجماعات المسلحة.

- أورد الدليل مقترحات لما يجب عمله، وكيف يتم ذلك خالل 

تنفيذ المشروع.

لقد اشتمل برنامج التلمذة المهنية عىل العديد من العوائق:

ILO-IPEC-SCREAM لقد استطاع المشروع موائمة آليات -

مع الواقع اليمني، ومع احتياجات ومتطلبات األطفال 

المعرضين للخطر، واألطفال الملتحقين بالتجنيد 

والجماعات المسلحة من خالل:

- بدأت التلمذة بمسح للسوق، واحتياجات الشباب )18-25 

سنة(، وتحديد أولوياتهم.

- تم االشراف فنيا عىل التلمذة المهنية من قبل مشرفين 

لدى الجهات المحلية المنفذة وتم ترشيحهم من قبل وزارة 

التعليم الفني والتدريب المهني، وعمليا من قبل منسق 

المشروع.

- حظي برنامج التلمذة المهنية بدعم الغرفة التجارية 

والصناعية بعدن.

- كانت السلطات المحلية ممثلة بمكاتب التعليم الفني 

والتدريب المهني والشؤون االجتماعية والعمل تشرف 

عىل تنفيذ المشروع.

التوصيات

بينما مشروع دعم سبل العيش والصمود واألمن الغذائي في 

اليمن)ERRY II( , المنفذ حاليا من منظمة العمل الدولية,  

يساهم في منع الظروف التي تؤدي اىل التجنيد، يجب تقديم 

مشروع منفصل يركز عىل جانب إعادة االدماج.

يجب االهتمام بتطوير مهمة جمع وإدارة المعلومات في 

المشاريع القادمة.

تطوير نظرية التغيير للمشروع بحيث تركز عىل مراعاة التدرج 

في تحقيق النتائج، وعىل مراعاة ادارة المخاطر.

تطوير فعالية التعليم المهني بتقديم منح مالية تمكن 

المتتلمذين من البدأ بأعمالهم بعد انتهاء فترة التدريب، 

ومساعدتهم في بناء شبكات تربطهم باألسواق المناسبة.

بناء نظم متابعة وتقييم تركز عىل النتائج وتستجيب للتغذية 

الراجعة من قبل المستفيدين.

للحصول عىل التقرير الكامل باللغة 

اإلنجليزية، الرجاء الضغط هنا
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