نمــوذج بنــاء قــدرة املجتمعــات ىلع الصمــود
يف ظــل األزمــة باليمــن

الشركاء املنفذون
1

النتيجة املتوقعة
تستفيد املجتمعات من الطاقة الشمسية يف فرص ُسبل املعيشة املستدامة.

املسح األولي للوصول إلى الطاقة الشمسية 2017 -
(عينات عشوائية من  8مديريات)

الحصول ىلع الطاقة يف املدارس

الحصول ىلع الطاقة الشمسية يف املرافق الصحية
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“

“

يوجد عدد قليل جدًا من مشـــاريع الطاقة
الشمســـية الصغيـــرة يف املجتمعـــات
واملحافظات املســـتهدفة لتوليد الدخل.

“

“

 90٪مـــن أنظمة مياه الشـــرب يف جميع
املحافظـــات األربـــع مـــزودة بمضخـــات
وكذلـــك أنظمـــة الري.
املصـــدر :التقييـــم االجتماعـــي واالقتصـــادي للطاقة
الشمسية  -2017مشـــروع تعزيز القدرة ىلع الصمود يف
الريـــف اليمني  -برنامـــج األمم املتحـــدة اإلنمائي.
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نمــوذج بنــاء قــدرة املجتمعــات ىلع الصمــود
يف ظــل األزمــة باليمــن
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التدخالت
توفير فوانيس الطاقة
الشمسية لتحسين
الوصول إلى الطاقة ىلع
مستوى األسرة
تحسين قدرات تقديم
الخدمات يف املراكز /
املرافق الصحية واملدارس
من خالل حلول الطاقة
الشمسية
تزويد املراكز واملرافق
الصحية بالثالجات التي
تعمل بالطاقة الشمسية
لزيادة سعة التخزين
وتحسين التطعيم
والتحصين
تحسين قدرات األصول
اإلنتاجية من خالل حلول
الطاقة الشمسية لتوليد
الدخل
إعادة تأهيل مشاريع
املياه من خالل توفير
مضخات تعمل بالطاقة
الشمسية ملرافق مياه
الشرب وأنظمة الري
الزراعية

سبل
خلق فرص ُ
املعيشة من خالل
الطاقة الشمسية
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5,600
فرد حصلـــوا ىلع مصابيح الطاقة الشمســـية ،بما يف ذلك
النازحين والعائدين واملجتمعات املســـتضيفة

176
مدرســـة ومركز صحي تـــم تزويدها بأنظمة الطاقة الشمســـية
للمســـاعدة يف إعادة فتحها ،واســـتفاد منها  101,983فرد

72
ثالجـــة للقاحات تعمل بالطاقة الشمســـية تـــم تركيبها لضمان
وصول املســـتفيدين إلـــى املرافق الصحية ومرافـــق التطعيم،
ويســـتفيد منها  36,000فرد

19
نظام طاقة شمســـية تـــم تقديمها لـ  15من األصـــول اإلنتاجية
وأربعـــة مـــن مراكز الســـوق إلطالة ســـاعات العمل ،يســـتفيد
منهـــا  9,300فرد

8

تـــم انشـــاء اربعة مشـــاريع مليـــاه الشـــرب تعمـــل بالطاقة
الشمســـية ومزودة بوحدات كلـــورة آلية وأربعة منشـــآت للري
تعمـــل بالطاقة الشمســـية يف أبين ( خنفر ولـــودر) والحديدة
(املراوعـــه) ولحج ( تبن وطـــور الباحة) لتحســـين الوصول إلى
مياه الشـــرب النظيفـــة ومرافق الري املســـتدامة

200
مشـــروع صغير تم انشـــاؤه يف محافظة حجة (مديرية عبس)
ولحـــج (مديرية ُتبـــن) لخلق مصـــادر الدخـــل والالمركزية يف
الوصـــول إلـــى الطاقة مـــن خالل بيـــع الكهربـــاء املنتجة من
املحطات الشمســـية الصغيرة

األثر األول

النتائج
ســـاعدت مصابيـــح الطاقة الشمســـية النازحين والعائدين واملســـتضيفين املســـتهدفين
لتحســـين الوصول إلى الطاقـــة لتلبية االحتياجـــات اليومية وســـاعدت يف توفير 67,000
دوالر أمريكـــي من نفقـــات الكهرباء.
قدمت مصابيـــح الطاقة الشمســـية أيضًا فوائد متعـــددة لألفراد املســـتهدفين مثل زيادة
ســـاعات العمل والتي بدورها ســـاهمت يف زيادة مســـتوى اإلنتاج لألســـر املستضعفة.
 72ثالجـــة لحفـــظ اللقاحات تعمـــل بالطاقة الشمســـية تـــم تقديمها للمراكـــز /املرافق
الصحيـــة ادت إلى زيـــادة معـــدل العيـــادات الخارجية بنســـبة  ،32%وتحســـين التطعيم
وتقليـــل معـــدل العجـــز يف التحصين بنســـبة  ،94%وتحقيـــق مزيد من الوفـــر من خالل
تخفيـــض نفقات الوقـــود التشـــغيلية بمقـــدار  50,112دوالر أمريكي يف عـــام واحد.
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األثر الثاني

النتائج
تعد تغطيـــة تدخل الطاقة الشمســـية ،خاصـــة يف القطـــاع الصحي ،أىلع بكثيـــر مقارنة
بالخدمـــات األخرى.
غالبيـــة الوحـــدات الصحية ( )55%يف محافظتـــي حجة والحديدة ال تعمل بســـبب إنقطاع
الكهرباء.
أدى تدخل الطاقة الشمســـية إلى تحســـين قـــدرات تقديم الخدمـــات يف املراكز /املرافق
الصحية واســـتئناف خدمات الطـــوارئ والخدمات الضرورية.
اســـتهدف مشـــروع تعزيـــز القـــدرة ىلع الصمـــود يف الريف اليمنـــي  54%مـــن املراكز/
املنشـــآت الصحية يف محافظتي حجة والحديدة لتحســـين القدرة ىلع التخزين ومســـتوى
التطعيـــم والتحصين.
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املصـــدر :قاعدة بيانـــات مشـــروع تعزيز القـــدرة ىلع الصمود
يف الريف اليمنـــي ،برنامج األمـــم املتحدة اإلنمائـــي ،والتقارير
الفصلية .2018

األثر الثالث

النتائج
تـــم تركيب مرافق مياه الشـــرب التي تعمـــل بالطاقة الشمســـية واملزودة بنظـــام الكلوره
اآللـــي يف منطقة تفشـــت فيهـــا الكوليـــرا يف عامـــي  2016و  .2017هـــذا تدبير وقائي
لتجنب حدوث اي تفشـــي يف املنطقة مســـتقب ً
ال ،واســـتفاد منهـــا  4,000فرد.
 4أنظمـــة تعمل بالطاقة الشمســـية ملياه الشـــرب والوقايـــة من الكوليرا تم انشـــاؤها يف
املواقع املتضـــررة من الكوليرا ،ويســـتفيد منها  6,039شـــخص مع تعزيز اإلمـــداد باملياه
النظيفة بمســـافة  500متر وكميـــة تصل إلى  70لتر للشـــخص الواحـــد يف اليوم ،وجودة
حيث تتـــم الكلورة يف مصدر امليـــاة وتوفير مبلـــغ  22,490دوالر أمريكي.
املصـــدر :قاعـــدة بيانات مشـــروع تعزيز القـــدرة ىلع الصمـــود يف الريف
اليمنـــي ،برنامج األمم املتحـــدة اإلنمائي ،والتقارير الفصلية  2018و املســـح
األولـــي ملشـــروع تعزيز القـــدرة ىلع الصمود يف الريـــف اليمني .2017
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األثر الرابع

النتائج
تركيـــب  4أنظمـــة ملضخات الـــري تعمـــل بالطاقة الشمســـية وقدمت الدعـــم إلى  80من
صغـــار املزارعين ،مما أدى إلى تحســـين إنتاجهم من املحاصيل وتوفيـــر  1800دوالر أمريكي
لـــكل مضخة من خـــال تخفيض نفقـــات الوقود التشـــغيلية والصيانة.
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األثر الخامس

النتائج
إنشـــاء  200مشـــروع صغيـــر للطاقـــة
الشمســـية لتحســـين عملية التســـويق
ملنتجـــات وتطبيقات الطاقة الشمســـية
وخلـــق الالمركزيـــة يف الحصـــول ىلع
الطاقة (توليـــد الكهربـــاء) للحصول ىلع
فـــرص لتوليد الدخـــل من خالل الســـوق
املحلـــي واملحطات الشمســـية الصغيرة
لتوليـــد الكهرباء.
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الشــركاء املنفــذون لبرنامــج تعزيــز القــدرة ىلع الصمــود
يف الريــف اليمنــي  -برنامــج مشــترك
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أثر تدخل الحكم املحلي

أثر تدخل سبُل املعيشة

أثر تدخل التماسك االجتماعي

أثر تدخل الطاقة الشمسية

