
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اوسائلثثثثثثثثثثثثث اثاائهمثثثثثثثثثثثثث ئياوثحيثح اتوثثثثثثثثثثثثث وثح  او  ال لثثثثثثثثثثثث ً ليا  ال   ث  ائ  ن ثحالنثح ثاا       
ن
ًث  يبحث الناث دائلا

  الملو قبا،انكساويشه اان ًك نه اهسال  م لاو  اكااه ايح  ج نها  الن قتال   ض ائكذنكا أهينالبااا
ئلق مثثثثثث ئييا  ئ ا   ا اه ا ححثاصثثثثثثحه طائهد د اوحيح ا  ااثثثثثثعااك ليثادب   ياسئاسوه طالثثثثثث  لثثثثثث يا

ن
غ نب 

ت ط االألصثثثث لائلمل ليئالن وهياأل شثثثثطياكوثثثثيالن يتائ حهيس  ائته يساللثثثث دحلهه ائا  ال لثثثث   ئ اهنه ،ا
االألصثثثثث ل،ائرًا ه اهسال  مثثثثث لاو  ائتشثثثثثه اائ ج االألشثثثثثمل  المل  ثثثثث يرساغيساق ئيرساو  ا  ن حالنح ا

ا تكالن ي طالن ثث   ياهسال   ً ا
ن
ل  حالألئ ىاهسالنهذلءائل ملحه طالأللثث لثث يا  اا حالأل،  ن،ا مثث صثث 

ا.غيسالنق ئي او  الن ك فاه النمحه ط
 كتوثثثثثثثثثثثثثيالثثثثثثثثثثثثبثاائو الن يتاس ً ثياأث نهثيانتً  ثثثثثثثثثثثث يرساهسالنك ليثاسئالنمثثثثثثثثثثثث لوث طائل   ئ ائ ث نثذلطا       

ائلملً ح انوا لط،اكً ا  ال   لا  الن ًسا،  ا ا   قفال ملو ا الن  ئ،يانل  ئ النط رتياط رتيالن
ن
 وب  

واثحا،مثثثثثثثثثثثث ئالأليئللائ ثحهيسالملً تعث طااق اأثااقثحا   ثحل ث ا   الن مثثثثثثثثثثثثفااوثثثثثثثثثثثثبثاالن يتائ هثحيثحاهوثثثثثثثثثثثث قبثاا
ئ  نذلطا  اشثثثثثثثثمل  االنا جيناأح  ا تزليحاه لدسالن ثثثثثثثث فالق مثثثثثثثث ئي ائلج ً و  ان حئاكبيساهسالأللثثثثثثثث ائلأل

لألجاالنقمثثثثثثثيس،ائقحا  ثثثثثثث فاقحيل ه او  اه لجهيالنمثثثثثثثحه طائلن ثثثثثثثه  ا  الملوثثثثثثث قبا،ائرًكساسنا  حق ا
ا.ل ل حلهيانوبااكويالن يتانتًو    يناواحاه لجهيالن ه  ائلألوه طائل ن   شاأم ي اسا ا

 يي ا  با   ال  ك هياسالملشثثثثثثثثثثثثائ  الن ًسائ  ا د ياه ايوثثثثثثثثثثثثم األسلهعائو الثثثثثثثثثثثثباالن يتا ه طاهجً وياه       
لن ًا ياولساا حالمل لثثثثثثوثثثثثث طالن دا يائلملا ً طالنحئن يائلمغ ة يائلن اً ريا هحفا   الن د  فاهسا،ح ا
 تكالنمثثحه طائهح ئنياللثث   ئ ائللثث با فالثثبااويتا تكال   ً  طالمل  ثث ي ا  اه يشثثره اج لءالنمثث ل ا

ا.ئل    ائلألوه طائلنك ليث
ت زرزالنب حالمل    ميانوثثثثثثثباالن يتائس ً  هائ حت اائ ق   ا ج  يالن ًسا  ا ا  ذااايوثثثثثثثرهحف ذلالن حئاا       

أ لهعالثثثثثثباالن يتاهسالملا  يالن دتيائللثثثثثث د  النحيئدالملوثثثثثث   ئ ائلنبح ا  اا  ا ط ر   ائه    يا
 لن ححي طالنتيا  لجهه .

 أواًل: مفهوم وبرامج سبل العيش

 الراهن لربامج دعم سبلثانيًا: الوضع 

 العيش

 : أساليب تعزيز دعم سبل العيشثالثًا

: النساء املستفيدات من برامج دعم رابعًا

 سبل العيش

  : التقييم العامخامسًا

 توصيات القرتحات وامل: سادسًا

 امللحق التوضيحيسابعًا: 

دعم سبل العيش 
 . الوضع الراهن.. التقييم.. املقرتحاتاملفهوم. 

 *اجً  ا ذهال  ق ا ائليئ ا  اةا ي ا ذلالن حئ
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ا

 ائاااااااااا
 لنقثثحيلطهسالن يت:اأثثأاهثث اهجً وثثياهسالن لثثثثثثثثثثثثث اثثااسئالمل ط ثث طاسئالملثثح  طاالنمثثثثثثثثثثثثت ثثيالأل،ً ائلنه لالأل،ً الثثثثثثثثثثثثبثثافال  حثث ئالنثثحئ  ا  ً  ثث طاُي   

اا(1)يت."لن وهيانكوثثثيالن  ئ أهينالن لثثث اا لنح ا ن  ن ح لن وهي ئلأل شثثثطي ئلألصثثث لا
ْ

ف ائت  َّ
ن
.ا(2)نت يت" لن وهي ئلأل شثثثطي ئلملك ن ط اه ا"لنقحيلطأأسي ثثث 

اأأاه النك   يالنتيا  ًكسابه الأللثثثثثثثثثث اهسا  ج هاه ليئ  ائسصثثثثثثثثثث نه النبشثثثثثثثثثث ريائلمل ئييائلمل ن يائلنطب   يا   النتشثثثثثثثثثثه اائ  ن 
ْ

ف ئهسا  لاا.(3)حالنح ااكً ات  َّ

ا:ا(4)اه لباالن يتاي  ًسا ًساوا ص اسل ل يالن   ر  طالنو أقياي ضحاأأناه ه ما

النتيائا،المل ليئالنبشثثثثثثثث ري (1 لن  ت  ائلن حيريائلمل   طااا:اتشثثثثثثثًث

ائلمله يلطائلنص يالنبحن يائلنقحيلطالملكتوبيا  الن ًا.ا

ثثثثثث وثث ثثثثثثي (2 ثث ثثتثثثثثثياأثثثثثثاا،لملثث ليئال جثث ثًث ثث ثث ثثثثثثي،االملثث ثًث  ملشثثثثثثثثثثثثثثثثثث يكثثثثثثيال ثث ثث ثًث

ئل  مثثثثث  طاه الئ النق اى،ائلن ئلأ النحيو ي،ائلن  ثثثثث رياا

ا الأل،زل النو  ل ي.ا 

االألصثثثث لالنتيائاا،لمل ليئالمل ئيي (3  طاالملوثثثث دحهيا  اوًت تشثثثًث

ا.ل مل ت يلمن  جا

 ألصثثثثثثثثثثثث لالناقثثثثثحيثثثثثيا  الن ثثثثثحلئلااأثثثثثااي ً تثثثثثالملئاا،لمل ليئالملثثثثث ن ثثثثثي (4

ائلنثثثثحي ن،ائلمل ثثثث اثثثثثثثثثثثثثثثث طالن قثثثث وثثثثحيثثثثي،اا كثثثث  ئ ثثثث يائل ا ًثثثث ن،

ائلن ح ر طالمل ن ي،ائلن ئل ي.ا

ثثثثاالألاا،لمل ليئالنطب   ثثثثي (5 تيهثثثث اهسا هثثثثحلئلطاايضائهثثثث اوئتشثثثثثثثثثثثًث

لنمثثثثثثثثثثثث ثثثحائلنابثثث  ثثث طالنلسيثثثيائسشثثثثثثثثثثثث ثثث ياائالمل ثثث هائه ليئالنهثثث أثثث طا

 (.1كً ا  اه ضحاأ نشعاا) لن  كهي.

 وتيه ائت زرز ئل    ظاه يشثثثثثره  لثثثثثبا  حأيس و   ل   ً  قحي      لأل يس اتشثثثثثيسا،  االملوثثثثث حلملن يتا ئلثثثثثبالن يت،ا روبغ الن ً يزا  المل ه مالثثثثثبائاااااااااا

 ل ق مثث ئيي، ئلن ثثه   ه لجهيالنمثثحه ط و   ق ئي   ك نا واحه  لن وق نكوثثي هوثث حلهي لثثبا لمل يشثث ي لأللثث  نحى ئ ك نااا.لملقبتي ئنألج  ل نه   ه الن

ا.(5)لنطب   يائسص نه ائهسائئناللتا  ئاق وح المل ليئا و  اقحيل ه  ل    ظ و   ق ئي  ئ ك نا آة ي  ، هس ئلن     

وثث حلهياواحه ا ك ناق ئي او  الن ك فاه الن ثثه  ائلنمثثحه طائو  الن     اهنه ائو  ال لثث ً ليائلن جحئا  ال   ضثث ائلملوثث قبااهالنوثثبااهئت  لسا ذااااااااا

اهسائئناللتا  ئاق وح المل ليئالنطب   ي.

لمل يشيائضً نالن ص لا   الملم ئيالملو حلهياا حوينهسا  نه النتياي  ال اااهجً وياهسالمج لءلطائلن ا قمحاأهاانهجالباالن يتالملو حلماسه اااااااااا

اه ات كساسكً ااائلث تياههًيانتق ث ءاو  الن ق ائضًث نا حق  الن اً يالنشث هتي.ت حا  ً شثى اه اسئن ر طائل  ً ه طالن ق لءاالنتيالنلسلهعالمنً ا يانتح ا،ائا

ه يشثثثثثثثثره ائضثثثثثثثث فاقحيل ه او  اه لجهياه طتب طال     المل يشثثثثثثثث يال هاي،ائ  لجهالن ط يا  المل ه ماأللثثثثثثثث ن يائو ال   ً  طالنتيات   شاهسالنهشثثثثثثثث اثثثثثثثثيا  ا

اا. يشره ملقحيل ه ا  اه لجهياه طتب طال     ال هايالل حلهيا    اص   يال  م لاو  النحو النع   ان  زرزاأ ن

ياك ن لاوتيه اقباائق  النمثحهياوث وح النا داو  اللث   ئ اسئا حوثينا  ئاه المل يشث يالنتتوثى اأ لهعال ن   شائ حوثينالثباالن يتا  الن  ن ا   اهااااااااا

لنتيا هحفا   ا،ً ييالمل ليئائلألصثثثثث لالأللثثثثث ريااسئالنع يةي،اهسالنكايًكسات  رفاأ لهعائو الثثثثثباالن يتاأأاه اهجً وياهسالأل شثثثثثطيال ق مثثثثث ئييائلمغ ة ي

لملشثثثثثثثثثثثث يي المن  ج ياألجاا ئو  ،اسئاه اأ ن هعات ًااو  ا تب يال ،   ج طالنهذلا يائ أهيناا  الن ًااهسا  ل(6) ليالألضثثثثثثثثثثثثائل   ً  ياملا ائق  الملزرحاهسا

المل ليئالمل  ،ي.ائ  ه اس ً ياأ لهعائو الباالن يتاهسا  لال تش:الملو  ًيا  ا حق  الن اً يائ ت اق ًياه  اياهسا  لالل ه لا

 ا. ً  طالمل   ي اهسالألوه طانت جيانل   ائلنم ل فائت زرزالمل ئنيا  ال  لملو  ًيا  ال  حاهسالن   •

ا  ال   ً  طال  ت ي •
ن
،اا نك يساهساسأا ءا ذهال   ً  ط،اائو الن ًكينال ق مثثثثث ئ ائلن ج ي انأللثثثثث ائلألا لئائئو الملشثثثثث يي النمثثثثثهيس ،ا مثثثثث صثثثثث 

ااهم ئيالنح االملو حلمانألل .زرزان  ايل  ئنا  النه نيا   ا بتيائ ك رساه اا ذهالملش يي ،
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ا.ئو النبو يالن ح  ي،ائ حوينالن ص لا   ال ملحه طالألل ل ي •

لمن  ج ياألجاالملوثثثثث  ًيا  الن د  فاهساه ح طالثثثثث ءالن هذيياهشثثثثث يي النزيلويائلناسئ ال    لن يائلملشثثثثث يي ا ئو   أهيناا  الن ًااهسا  ل •

 .لالل ه لالمل ليئالمل  ،يئ ت اا  اوًااجحيح ائ حق  الن اً ياهسا  

 .ت زرزالن ً لكال ج ً ع ائقحي ال   ً او  اه لجهيالألوه ط •

ا  ن حالباالن يتالملو حلهي.ا •

ا(7):ا(ا  ال    طال   ي2عالباالن يتاكً اي ضحاهسالنشعاا)  ً ااسئن ر طاأ له

  ج ً و ي. نق لالأليئللائ،ً ييالمل ليئالنبش ريائل .1

 ،ً ييالمل ليئالنطب   يائلألص لالمن  ج ي. .2

 . اً يالمل ليئالنبش ري .3

 للتسئلئائت زرز/ا ط ر الألص لالمن  ج ي. .4

ات زرزاُلباالن يت. .5

ال تش:اس ًه اا،لن  هتيا  ائو ال    جيناهسالملا ً طالنحئن يائل  ت ياهسا  لالن حيحاهسالأل شطيان حق  ا تكالألئن ر طئت  ًحال  ه طا

ئنثياها ااثي،اهحث   ايسالنهثذلءائلمل ث هائلملثأئىائل ملثحهث طالنصثثثثثثثثثثثث  ثيالن وهثيانتبقث ءاملا ا،ثحئثال  ث وثيائلألئ يثياهسا  لاأ لهعالمغث ةثيائلملوثثثثثثثثثثثث وثحلطالنطث ياااااااااا

للثثثثث   ئ الألصثثثثث لالمن  ج ياهسا  لااثثثثث لءائا آكااسئا حهيسالألصثثثثث لالمن  ج ي،ا حيريائ أ  االمل ليئالنبشثثثثث ريائور ئ اا  ال  مثثثثث لاو  الن و ييالنصثثثثث  ي،ا

للثثثثثثتسل  ج  طاكوثثثثثثيالن وق،ا حوثثثثثثينالنقحي او  الن يت،ائ ا ي ائاصثثثثثث لالألصثثثثثث لالنقحيًياسئا ط ر   ،اهسا  لاأ لهعال ن   شالملبك ،ا سصثثثثثث لاجحيح اسئا

ا.(2لنشعاا)ئ حوينالن ص لا   الألل لقائ حوينالنبو يالن ح  يائ  ايسالمل ليئالمل ن ي.ائكً اي ضحاهسا

ائه اا ح  اأ لهعالباالن يتا،وياه ل،االألوهياس حلفن ر طائاس(ا:ا2شعاا)لنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعداد النشرة، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، وزارة التخطيط والتنمية قاملصدر: فري              

ا  اهج  طالنبو يالن ح  يائ ط ر الألص لاا هحفالباالن يتائو ااأ لهعاشعااو مااإناااااااااا
ن
أ نحيجيالألئ  ا   ا حوينالنح اائور ئ اا  الن ًاا م ص 

ئلق مثث ئيي(ا  اهج ً ا   جهاأ لهعائو اه المن  ج يالنتياأحئي  اتوثث   ا  ا حق  الن اً ي،اا احائق  اصثثحهياسئاك يةياه ا)ك ليثادب   ياسئاسوه طالثث  لثث يا

ااشث ييباالن يتا   المللثا
ن
 اقمثيس الألجاالنتيا دحمالألا لئالمل  ث يرسااشثعااهب اث ،اك ملوث وحلطالناقحييالنط ياياسئاس شثطيالناقحاهق أاالن ًا،ائ ك ناغ نب 

ه ق يااأللثث لثث ي،اهق أااسوً ل ذهالملشثث يي اه جههانح ا،ً ييالألا لئالمل  ثث يرساهسالنك ليثائلألوه ط،اهسا  لا  ايسال  حالألئ ىاهسالنهذلءائل ملحه طال

لن يتاا دحما،ً ييائللثث با فائللثث   ئ اسصثث نه المن  ج يا،ت ايتوثثت انتً  ثث يرساللثث با فاسوً نه اكً اك نتاقباالنمثثحهي،اة ا  جهاهشثث يي ائو الثثبا

بحاسكاساه ئنيائللثثثثثثثثث حلهي،ايائل   ً  ياأح  ا مثثثثثثثثثا   النلسلهعاد رتيالألجاالنتيا دحمالن اً ياهسا  لاهوثثثثثثثثث  ًره ا  ات زرزائ ط ر ائ ا ي الألصثثثثثثثثث لالمن  ج 

ً ي،اهسا ا ااا ط ر ائ ا ي الثثثثباالن يتاي ًااو  ا ت اا  اوًااجحيح ،اهً اي ئ ا   ا حق  النزر ئ الملوثثثث ً  ا  النح اائلن    فائ  ن    ا حق  الن ا
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ر ئ النحو ا  اهج لالثثثثثثثباالن يتاي ًااو  ا اه او قياد ئيي،اازا  ه الن  قياأينائو الثثثثثثثباالن يتائكااهسالنح اائلن    فائلن اً يائلنتيا  مثثثثثثثفاأك

ا(.ا3 يج ئاا  اوًاائ  ن    اور ئ اكااهسالنح اائلن    فائلن اً ي،ائكً اي ضحاهسالنشعاا)

ايناأ لهعائو الباالن يتائلنح اائلن    فائلن اً ياأا(:الن  قيا3لنشعاا)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .طاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، وزارة التخطيط والتنميةلنشرة، قإعداد ا قاملصدر: فري              

  ب ااوثثثثثثثثثباايهساس حلفالن اً يالملوثثثثثثثثث حلهيا)لن ًاالن ا ائنً ال ق مثثثثثثثثث ئ(ااا8لنهحفائ  نووثثثثثثثثثبيانت  قياأينالثثثثثثثثثباالن يتائلن اً يالملوثثثثثثثثث حلهي،ااإناااااااااا

سا لئال   ً ،اه ا حق  انً الق مثثثثثثثثثثثثثث ئ ا  اجً  اهجثثث  طال   ثثث  ال ق مثثثثثثثثثثثثثث ئيثثثيايا  ً  ائهوثثثثثثثثثثثث ثثثحلهثثثاالن يتا، ثثث افهثثثحفا   ا يجثثث ئاسنًثثث  اوًثثثااها  ًثثثي

ا.ئل ج ً و ي،ائر ضحاه ا اله نيال  م لاو  اوًااجحيحاقحي الألا لئا  النحئنياو  اأحءال ند ل ا  اسوً لاجحيح 

 

كبيسانت جيا حلأيسالمغ قال مل صثثثثثثثثثياأ يسئداك يئن ااال ائلنذ ا   ق ااشثثثثثثثثثعاللثثثثثثثثث ً ليال    ائلنمثثثثثثثثث اسئىالن ضثثثثثثثثث ال ق مثثثثثثثثث ئ المل ح  يا  الن ًسانت جياااااااااا

ا نيه النك ليثالنطب   يائلن هيسلطالملا   يالنتيااثثثثثثثهح ه النب ئا  لالألو لمالمل ضثثثثثثث يا   اور ئ ا آكااقحي الأللثثثثثثث الن ًا ياو 
ن
 الن   هااه النمثثثثثثثحه طااه ثثثثثثث ا 

هس،ا ذلاه اج ته ات  ًحاأحيجياكبيس او  الملوثثثثثثثثثثثث وحلطالم وثثثثثثثثثثثث ن يان تب يال،   ج  ه النهذلا يانت يتال ااو  ا أهينالثثثثثثثثثثثثبااكوثثثثثثثثثثثث ه ي ائل  حيح ائ   تاغيساق 

الن  ه ي.ا

ائا ً اي  الي  الل   لضاأل  اأ لهعائو الباالن يتائل  ه ئالن دا يائلنحئن ياللطالنمتي:ا

االن يتاهسا  لالن ًااو  ا حوثثثينالثثثباائللثثث   ئ الن هذيياائلثثث ءال   وياأيالم وثثث ن يا  الن ًساو  اها  الن   شاهسال لثثث ج كزالنهحفال لثثثتسل   ياااااااااا

المل ع هااالمل ،  الن مثثثثثثثو فاهساا قه ائه الن  ن ياالمل ،تياا  ئفالنذيساي لجه ناالنوثثثثثثثع نا وثثثثثثثبيائ قت االن ثثثثثثث   يالنوثثثثثثثع ن يانت ي طالنهذلءااللثثثثثثثره  ا، ني

االأللثث  .ائلن د  فائ اائور ئ الن يتاكوثثيا   اا  الن صثث لاا حوثثينا  لاهسالنمثثحه طاسه مالنمثًث ئاو  الن ثث   ياالأللثث ااقحي ائور ئ انهذلئش.نألهسال

اصثثثثثثث لا نيه ائا النهحفائن  (اوحئالملوثثثثثثثرهحاينائلألشثثثثثثثمل  النذيسا  الن ا1ئه    ره ،ائر ضثثثثثثثحال  حئلا)النهذلئشاالألهسال  حلمااوثثثثثثثبيال  ً يياهد د ااهس

اهسالملوثثثرهحاينا  اهشثثث ئ اا99ح النلسن هعا،  ا  اتهط يان
ن
أياً ان اي  اا و ئ ا أ  االألصثثث لال   ً  يائلنبو يالن ح  يائ  ايساا  اوًااه لثثًث ي%ا ق رب 

ا.لل   ئ الباالن يت%ا  اأ ن هعائو ا22تهط يال ىا

 2021 ًسانت  مالمل  ت ااوباالن يتا  الن طيال ل ج أيالم و ن ياهساس حلفاا2.2لنهحفال لتسل    ا(:ا1ل  حئلا)

ا نيه  وبيالنذيسا  الن ص لاالملو   حيسالملورهحاينال    جينان  النلسن هعالنهحف

 و ئ ا أ  االألص لال   ً  يائلنبو يا

الن ح  يائ  ايساا  اوًااه لً ي

لن ح ر طالناقحييا

الملش ئديائلمل لً ي
 %98.9 هت  نا 1.88 هت  نا 1.9اهت  نا 16.2

 زئرحالألل المل   ي اأحو الل   ئ الباا

الن يتائلملو وح ا  ا  ش ءالألوً لالنمهيس 
ا%21.9اسنفاا92 سنفاا420اهت  نا 16.2ائو الل   ئ الباالن يت

 30تنسيق الشؤون اإلنسانية، ص ، مكتب 2021املصدر: األوتشا، تقرير مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية اليمن مارس 

ايه انلسلهعا،ً ييااأ نووثثثثثثثثثثبيانتاهجالنقط ع انتًجً و طالنقط و يان لثثثثثثثثثث ج أيالم وثثثثثثثثثث ن يالنحلوًيا  اهج لات زرزالثثثثثثثثثثباالن يتالنتياك نتالألئن رياه ساااااااااا

يتا،وثثثيالن باائ،وثثثيال  ً و طالنقط و يان لثثث ج أيالم وثثث ن يايًكساللثثث   لضاسأ والنلسلهعائلملشثثث يي ا  الثثثاا(8)لن امثثث النبشثثث  ائلألصثثث لالمن  ج يا

 (:ا2لناهجالنقط ع اكً اي ضحالنكال  حئلا)

 
  www.unocha.org./yemen، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2021خطة االستجابة اإلنسانية اليمن مارس  8

http://www.unocha.org./yemen


 
5 

ا(ادب  يالنلسلهعائلملش يي ا،ويال  ً و طالنقط و يا  ال ل ج أيالم و ن ي2جحئلا)

ائصفادب  يالنلسلهعائلملش يي ا  الناهجالنقط ع الم و  شاالنقط  ا

االنهذلئشالألهس

ائلنزيلوي

اانألل الألكاساانأليئللا اقذلملالن  يريلنط ياياالنهذلا يالملو وح ا قحي  •
ن
ااأ تب يال،   ج  ه انه ايوًحاهً النهذلئشاال  حلمالألهساهسات   شالنتياض   

الألل ل ي.النهذلا ي

 الن ًاالمل لً ي.اا  ا  ايسائاالن ح  يال   ً  يائلنبو يالألص لاا أ  اا و ئ  •

الملش ئديائلمل لً ي.الناقحييالن ح ر طاهسا  لالألل  ائ ااور ئ  •

 لن يت.االبااسص لااأحو الل   ئ الملورهحايالألل اارح زئا •

انت    ف.ات زرزالنق أت يا  ائلمله يلطالألوً لالنمهيس ا  ش ءا  الملو وح  •

الن هذيي
ا.ن  مالن هذييالنقحيلطائت زرزااأا ء •

ال   ئ.الن هذييئل ءاال   ئالن    الن هذييائ،  طال ءانألل الن    يا قحي الناقح •

ائلنم فالمل  ه

ائلنا  ايالنمح 

النمح .ائلنم فالمل  هالنو ي ياألن ًيائلمص ، طائقط النه  ياالنتشه   النحو ا  ايسا •

ائلنا  اي.اائلنم فالنمح المل  ها  اهج لانأليئللائل ملحه طالملاقذ ا  ايسالملو وح  •

ائ زلن طال   ً .اأ نش ،ا طالمل  هنقااا  لاهسانتش  المل  هالنم   يا   الن ص لاا  ايسا •

ال   ً .اأق  ئ ائ،ً طالن ا  فاهنه ائلن دتصالنا  ي طالنمتبيا  ً النحو ا قحي  •

الن  ت  

انتط  .ائجب طاهحوًياسئا/ئا    يائجب طا  ايسا •

الملحليدالملورهحاي.ا  الملحليدانتًحيلينائإئلي اد  مائجب طا قحي  •

ال   ح .الن هذيياهً يل ط، لاا  و ياجتو طا قحي  •

ال  ً يي

ائل ق م ئييائل  ً يي.ال ،   ج طال ج ً و يا ق  ً طاهسا  لالألغ لضانقحيياه  حئ احلط وهوا قحي  •

الملحو هيانتً لكزال   ً  ي.ال  ً يياهو وحلطائ حه طا ي قح •

ال ج ً ع .النا  او  الن افالنق ا اهسانتا ج  طائ ا ءالمله يلطالن يتاكويالباائو  •

النط اال   جي.ا،ً ييا حه طا قحي  •

النا  ال ج ً ع .او  النق ا الن افاائلن د  فاهساالنقحيلطاأبا ءاق  منل •

اهج لال  ً يي.ا  االنقحيلطاأا ءا ج لء •

اا  ال   ً .النمً ئاو  النقحي ائو  •

او  النمً ئ.النقحي ائت زرزاائلن ع ائلنو هيالمل ت ه طال   ً ااشأنا،ً يياهب ئيلطائو  •

اغيساائلمل لئالملأئىا

النهذلا ي،

ائإئلي ا وو  ا

ال مل ً ط

الن ًا.ااهق أااأ ملأئىائلناقحالمل  تقيالباالن يتانحو الناقحييالملاح •

ائلنم ف.االنش  ءاام  الميج يائئو انحو الناقحييالملو وح  •

اأا ئه .ائإو ئ ا أ  االملا ولاامو ئ الناقحييالملو وح  •

اكويالن يت.اا  ا  ايسا •

 .30. ص 2021م في اليمن، أكتوبر  2021 يونيو -يناير اإلنسانية ابةستج اال  خطة تنفيذ مراقبة املصدر: األوتشا، تقرير

اهش ئوا21(ا، ل  ا2021-2016  لالن تس ا)ا(9)النحئ  أتهتاوحئالملش يي النتيايق مابه النباكاااااااااا
ن
اهش ئوا13هنه اا 

ن
  اج نيائو الباالن يت،اكً ا  اا 

   الن حيحاهسالملش يي النتياتو وحاو  ائو الباالن يتا،  ائ تتا،زهيالملو وح ال   ن يانل حالألئ ىاهسااي(ا  الملل  ،اأ مض ا3)ال  حئلاهبينا  ا

ياق يطاهجً وئا ين،االو.اا حاسناك نتاق حال ل دحلمامل ايق  اهساا2018تا  ا،  طالنط ليئا،يزالن ا  ذا  اسغوطسااهو وحلطالألهسالنهذلئشائلباالن ي

ا ا يانوباالن يتاه لج ياا حاوا ص ال  زهياهساسجااسنا ك ناللطاصتياأ نحيا ه ك يائ ط يا، نيالألهسالنهذلئشائل  قها  النبتح.االن ًاالن

لألل الن    ياي ً اائئي  ا  اهو وح اا لهش يي ا)نتباكالنحئ  (انتًو وحلطالنط ياياقميس الألجاائنيوتاها لبيانألجاالنط را،اا7نا ا  ا ،  اااااااااا

ص لا   الألص لا  ً  اأإهع ن يالن ااا اااتورهحفاس شطيالملو وح النط يايانوباالن يتالألل الن    يالنتيائال،   ج  ه المل يش يا  الألجاالنقميس،ااااو  ا تب ي

ي األض فالن ي ط،ائ قحي ا ح ر طا  ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ،ا  الب اا حق  النهحفالألل سىيائ  المن  ج ي

ا    ءالل ج أياألوهيالنهذلء.انقحيياد يايانت ق لءائلن

،ائلنكابهحفا  ايساا  ا2016هت  نائئ يا  اي ن  / ً واا50أًبتغاي  ئلاا(10)انألوه طل ج أيائقحا ًتالمل لاقياو  ا ً راالملش ئ الألص  النط يئان اااااااااا

الألجاائ يويسال   ائل    ظاو  اقحيلطالن ا  ذال   ن يا ةايناهسوًااقميس  اأ ن و يي انتوع نالألئ   أ لهعا قحي اام لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي 

 اً يائهش ئ الألاه لالن  هي.ائك نالنه ضاهسا ذلالملش ئ ا  ال ل ج أيالن  يريانهذهالألوهيائ،ً ييالن ق لءالنماحئقال ج ً ع انتا:ال ملحه ط،ائ ً 

ائل   ً  طال  ت ياهسالن ق  ا  اأ لةسالن ق الملحق ،ائقحا  ا لملورهحاينا
ن
ً راالملش ئ الألص  ائلألل المل   ي اهسالنم ل ،ائهساأ نه النا و، نائل ت  

قالن ح ر طالناقحييا(ائك نالنهحفاهسالن ً ر طا  ايسالمل ليئانزر ئ ا  ل  انط قا أةيسالملش ئ اهسا  لا  ل  انط AF1,2,3,4,5 ر طا ض ا يا)أدًويا ً

لن حاق طالمل ن ياي  ًسالسن هعاملح ا ض ا ياهححئ انتزئرح  اأ  ل ق ليالنووبيانتح اائلنقحي او  الن وب .ائ  ا د يالننتشًاالملو   حيسال   ن يناهسا

ا:اً لملك ناوام رساا و ينائ 

 
9  list?countrycode_exact=RY&os=0-operations/projects-https://projects.worldbank.org/en/projects 

10  list?countrycode_exact=RY&os=0-ions/projectsoperat-https://projects.worldbank.org/en/projects  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=RY&os=0
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=RY&os=0
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ا(ا ئلي الملش يي ائيصح  .ا2ا(.Cash Transfers)ا(الن ح ر طالناقحيي1

ئلا النباكالنحئ  او  ا قحي ا ً ا كً ا  ا ً راالملش ئ الألل سىياأدًويا ً ر طا ض ا ي،اس ااااااااااا راانهاا حاسيا يااه ياهسالنح  لا  ا،يزالن ا  ذ،ا

نش لكياه النماحئقال ج ً ع اهت  نائئ يان  ل  انط قاسة ال ل ج أيالنط ياي.ائرق ماأ ن هعالأله المل حح المنً ئش،ا  ا د يالا250 ض   اأًبتغا، ل  ا

النت اً يائهش ئ الألاه لالن  هي،اأتا  ذالملش ئ الألص  ائلن ً راالمض   الألئل،ائلنذ ا  ًساهك ألاه لاك   يال ل دحلمانأليح ا نينالةاين:الألئل:

الن  هتيائل ملحه طال   ً  ي،ائلن   ش:اسوً لا ئلي ائه  ا يالملش ئ .

 ً راالمض   اك ن ايقحه نالملو نح ان  ايسالبااكويالن يتانتًج ً  طال  ت يالن قيس اهسا  لالألاه لاك   يالأليح ائ الألص  ائلنئيغ اسنالملش اااااااااا

 و ييالنتيا ائ  اأ نلن  هتي،ااإنالن ً راالمض   الن   شاوب ي اوسالل ج أياهب ا  انألوه طالنهذلا يا  الن ًسائيورهحفالن ص لا   النش لاحالنوع ن يالألا

لألص  ،ائ   ا ذهالنش رحياكب يالنوسايو ط  اسغت ه الملش يكيا  الن ًا،ائ  ن    ا ايًكنه ال ل   ئ اهساأ ن هعالناقحاهق أاالن ًاالنذ ايو نحهالملش ئ ا

ائلمل  قينائلألل النتيات  نه النوو ءائا حالن ي طالأل  ى.

ئقحاوًااو  اا2017ئالنهذلا يائلملو تزه طالألل ل يائئ اا،يزالن ا  ذاو ماهو وحلطانقحيياهب ا  انش لءالمل لئرً االن ً راالمض   الن   شا  اااااااااا

هت  ناسل  اه يش يا ض ا يا)، ل  اتو ياه ييناشملص(اهساأينالن ي طالألئ  اأ ن و ييائهساي  ن ناهساا1.5هسا  لاللرهحلفاا  ل  انط قاسة الملش ئ 

   ،ا  .ائ  ا،ينايق ماأ ن هعالأله المل حح المنً ئشاأتا  ذالملش ئ الألص  ،ااإنالن  نيوفا ق ماأتا  ذالن ً راالمض   الن   ش.ائ  ن اق اهزهسائلألاحاض 

ن اجحيحلا  نالن  ن ا)لن ح ر طالناقحييالنط ياي(اأق ًيا جً ن ياقحي  اا- ًتا و ئ ا  عتيالملش ئ الألص  اكشاي  ًساهك  
نائئ ي،اه ات حيااهت  اا200لملك  

 نال  حيح.
النهحفالمنً ئشانتًش ئ ان  كسا ذلالملك  

الن ً راالن  ن ااااااااا اأحس انم  حاس شطياسن ًيا قحي ا  اهتا140،اأ ً رااقحيها، ل  ا2018،يزالن ا  ذاو ماائ  ا د يالن ً ر طالمض ا ي،
ن
نائئ يا ق رب 

ك نالن ً راال مل هساهت  نائئ ي،ائااا200،  اأتغاهبتغال نتزلما، ل  اااا2019لن ً راالن لا ا،يزالن ا  ذاو ماااال ملحه ط،ائ ا ءاقحيلطالمل لو طال  ت ي،ائك ن

ا.(11)ئئ ياهت  ناا23أ عت يا جً ن ياأتهتا، ل  اا0202لنذ ا  ا ا  ذهاو ما

قميس الألجاائ يويسال  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي انتوع ناك نالنهحفالمنً ئشانتًش ئ الألص  اأ مض ايا   الن ً راالألئلا  ايساا  اوًااااااااااا

أ لهعا قحي ال ملحه ط".ائا حالن ً راالن   شا  ا و ئ ا  عتيالنهحفالمنً ئشانتًش ئ ائ ًتال    ظاو  اقحيلطالن ا  ذال   ن يا ةايناهساالألئ  اأ ن و يي،ائا

ااص  غ هاك ن    :ا

 ل ياهد  ي انتوع نالألئ  اأ ن و يي،ائل    ظاو  اقحيلطالن ا  ذال   ن يا ةايناهسائ يويسال  م لاو  ا حه طاسل  ايساا  اوًااقميس الألجاا"ااااااااا

 ل ملحه ط؛ائ قحي ا ح ر طانقحيياد يايانت ق لءائلن    ءانت مح انألوهيالنهذلا ي".أ لهعا قحي ا

وياكبيس اهسال  حئلطا  أة اقحي ال  ك ه طائلملا ً طالنحئن يا  ا حوينالباالن يتائته يسان و يا،   الألا لئائل   ً  طاهسالنا ، يالن ًت ياأًجً اااااااااا

ج نٍياآ  اأًحىاقحي ااائلن  لها،ا   ت اأًو  ىالن ط يالنو  سىيائل ق م ئ ائلن تميائلن كا ن ج النذ ائصاا ن هال   ً ،ا ذلاهساج ني.اكً ا   ت اهس

 ا  اته يسان و يال     ائ حويناهو  ىا،   ا ذلال   ً او  ال ل   ئ اهسالن ح  طاسئالن ط يلطال مل ت ي،ائهساة ا ك   ه اأح  ايًكنه اهسالملو وح

اتكال  حئلط.لب االن د  فاهسا،ح ا ال  ك هيالن ًا يا  لنبش ،انذنكات ًاالملا ً طالنحئن يا  ا د ياهسالنش لكياه ا

ًت يالن اً ياأ نش لكياه اهجً وياهسائي  لسالنماحئقال ج ً ع انت اً ياس،حاس  ال  ه طال  ك ه يا  الن ًسالنذ ايتبت ا ا  ذاهش يي ا دحماوااااااااا

ويناا  الن ص لا   اتاهسا  لا حوبااكويالن ينوًياللملً نينا  ا ً رااوًت  طائ  لهعالنماحئقال ج ً ع انت اً يائلنتيات  لساهسالملش يي النح

 ح  يائل ملحه طالمل ن يائغيسالمل ن يانتً لو طالنمهيس ال ملحه طالألل ل يائ  ايساابع طالأله نائ ت اا  الن ًاائ  ايسال ملحه طال   ً  يائلنبو يالن

ا:ا(12)يويئلألصه ائل  حاهساض فال   ً  طالن قيس ،ائر  ا قحي ا ذهال ملحه طاهسا  لاة ةياأ لهعايا

ا.أ ن هعالناقحاهق أاالن ًا (1

ا.الن ً ني،اضًساهش يي اس  ى(أ ن هعال   ً ال    ائلن اً يال  ت يا)لنذ ان ذالألاه لالن  هياك   يا (2

اأ ن هعا اً يالملش ئو طالنمهيس ائلألصه .ا (3

اا50.4،  ايماالن ً راالملقحماهسالنباكا   اااا2021-2015لالن تس اائي  لسالنباكالنحئ  النحلو الألئلانلسلهعائهش يي ائو الباالن يتا  النماحئقا  ااااااااا

(االن  ئا%اة اها ًيالألغذييائلنزيلويا)17هت  نائئ يائ ووبيا بتغانح اا19.7ً راا تيه ا،ك هياسمل ن  اأح ل  ا%اهسا جً   الن 43.3ه ا وب هااهت  نائئ ياس 

%اهسا جً   الن ً راالملا ذاكً ا  اه ضحا  ا10.3هت  نائئ يائ ووبياااا12لنباكالمل هشانت اً ياأاح اا%ايتيه اا14.6هت  نائئ يائتشعااه ا وب هاااا17أح ل  اا

 :ا(4لنشعاا)

 

ا

 

 
 .60والعدد  49 ملزيد من املعلومات حول برامج البنك الدولي، يرجى العودة لنشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية العدد 11
12 yemen.org/ar/content/-https://www.sfd1/42   

https://www.sfd-yemen.org/ar/content/1/42
https://www.sfd-yemen.org/ar/content/1/42
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اا(هت  نائئ ي)ا2021-2015(:اس  ال  ه طائلملا ً طالملً نيانماحئقالن اً يال ج ً ع ال مل  اأًش يي ائو الباالن يتا  لالن تس اهسا4لنشعاا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اااyemen.org/ar/content/-https://www.sfd1/42،ا2021-2015محي:ا ،م ا  طالنماحئقال ج ً و يانت اً يا  لالن تس اهساملل

سنفاا937.8، ل  ا2021،ت ااه يياو ماا2015يا  لالن تس اهسا ًئقحاأتغاوحئالملو   حيساهساأ لهعالباالن يتالملقحهياهسالنماحئقال ج ً ع انت اااااااااا

اأاح اا51.2ناهسالنلسلهعانح اائاهو   حايشعاالنذك يالملو   ح
ن
%اهسالمن ث،ائ،ويال   ا  طااعااوحئالملو   حيساهساهح ا يال  حيح ا48.8%اهق يني

ئسأينانح ا ا:ا(5  اه ضحا  النشعاا)رياكً ال  ًه يا%اهسا جً   الملو   حيسا  ا51ئح يائ حجائت زائاب  ا

ا،ويالنا  ائل   ا  طا2021-2015(:ا  وي الملو   حيساهساأ لهعالباالن يتالملقحهياهسالنماحئقال ج ً ع انت اً يا  لالن تس اهسا5لنشعاا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   yemen.org/ar/content/-https://www.sfd1/42، 2021-2015املصدر: إحصائيات الصندوق االجتماعية للتنمية خالل الفترة من 

إلى في تنفيذ مشاريعه على تبني برامج األشغال كثيفة العمالة والبناء املؤسس ي والتنمية املجتمعية التي تمتد آجالها الزمنية االجتماعي كما اعتمد الصندوق ااااااااا

 مشروع 946حوالي  2021عدد املشاريع املنفذة حتى نهاية عام  إجماليبلغ حيث  ثرمس سنوات وأكخ
 
، كان النصيب األكبر من هذه املشاريع في محافظتي الحديدة  ا

يع  نصيب املشار   فة متوسطة منحيث كانت أدنى تكل  إلى أخرى متوسط تكلفة املشاريع من محافظة    توتفاوتمشروع لكل منهما على التوالي،  102و  104وحجة بحوالي  

لف دوالر أ 532ت من نصيب األمانة حيث بلغت لف دوالر وأعلى تكلفة متوسطة للمشاريع كانأ 94.1 وذمارلف دوالر أ 79.9املنفذة في محافظة سقطرى والتي بلغت 

 (.6كما هو موضح في الشكل )

 ،ويال   ا  طا2021-2015  لالن تس اهساج ً ع انت اً ياقباالنماحئقال ا(:اوحئالملش يي ائه  ل ا عت يالملش ئ الملا ذ اهسا6لنشعاا)

 

 

 

 

 

 

ا

 

 yemen.org/ar/content/-https://www.sfd1/42، 2021-2015املصدر: إحصائيات الصندوق االجتماعية للتنمية خالل الفترة من 
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  حيح ا،  ا هحفاق ئي او  الن ك فاه النمثثثثحه طاللن   شال ق مثثثث ئ ا  الن ًسالن ي طالنوثثثثع ن يالن ثثثث   يائغيسالن يتائلماتوثثثثرهحفاأ لهعالثثثثباااااااااا

نزر ئ المل ئنيائل و ً ئاو  النذلط،اا تكالنلسلهعا   اج اال   ً  طالمل  ثثثث ي اهسال    ائلنمثثثث ل اسكاساقحي او  ا ئلي ال مل د ائلنمثثثثحه طائت زرزالنمثثثًث ئ

 ئ  ً اا تكالن ي طالملورهحايا  الن ًساأ  تش:ا

او  الألقثثاا  الن ًسا،ت ااهثث يثثياوثث ماا4لناثث و،ينائلن جيين:ائرقثثحياوثثحئالناثث و،يناأح ل  ا .1
ن
سنفاهنه انثث و، نااا300،ا2021ه ييناشثثثثثثثثثثثثملصانثث ولائل ت ثث 

ااقحئلاهم ئياكو ه انت يتالألهس.اوبيالنك ليثالنطب   ي،اسغتيا   ءالنا و،ينا

ألصثثه انكوثثياويشثثه ،ااقط  اصثثه المل  ثث يرساهسال    :ااأغتيالثثع نالن ًساي  ًحئناو  الملشثث يي النمثثهيس ائلسصثث   الملشثث يي النمثثهيس ائلألا .2

 يا ك  ه اه ا  ناأمثث  ا،  اي مثثاا(13)اا2019%اهسا جً   النق ىالن  هتيا  النقط  ال مل  ا  لاو ما45لملشثث ي النمثثهيس ائلألصثثه ايشثثهاانح ا

 لنمحه طال  حيح ائص   يا،م نه او  ا ً راامص لاسص نه المن  ج يالمل   ي .

الملزليوينائسصثثثثثث   الملشثثثثثث يي النزيلو ي .3
ن
%اهسا73,5 ي ب دهااشثثثثثثعااهب اثثثثثث اأً يشثثثثثثيا، ل  اا:ااقط  النزيلوياي  لساهساس  النقط و طا  الن ًسان  ل

كً اسنهاسكاساقط  اه  ثثثثث ياهسالنك ليثائلن هيسلطالملا   ي،ا،  ا قحيااا(14)لن ًسا%اهسالنق ىالن  هتيا  ا0.94لنوثثثثثع نا  الن رف،ائيشثثثثثهااسكاساهسا

 .(15)ئئ ياهت  ناا222طب   يا، ل  ال ملو ا النا  جياوسالنك ليثالن

   ءالألشمل  اأح جها   ا حوينااا%اهسا وبيالنوع نا  الن ًس،80لن ق لءائل    جين:ا،  ايشعاالنوع نالن لق  نا حتا  الن ق الن  ملشاا .4

 لبااكو ه انت يت.

 لنوو ءا  السالن ًا:النوو ءالن تشااقحناهساي  نهسااوبيال    . .5

اه ا   جهاأ لهعائو الثثثثثباالن يتانح ال   ً  طالمل  ثثثثث ي اهسال   ئ اااااااااا
ن
غ نب 

ان ة قثثثثثثا
ن
يالنا   الن ثثثثثث هثثثثثثيان ،  ثثثثثث جثثثثثث طاائلنمثثثثثثثثثثثث لوثثثثثث طائلنك ليثالنطب   ثثثثثثي،ائئاقثثثثثث 

لم وثثثثثثثثثث ن يا  الن ًساأتغاوحئالأللثثثثثثثثثث الملوثثثثثثثثثث   ح اهساأ لهعالملوثثثثثثثثثث وحلطالم وثثثثثثثثثث ن يا

لطال بتانأللث النتيا  ث يطاا%اهسا ذهالملوث وح72سنفاسلث  ،ااا75 ل  ائلمغ ة يا،

%اهسا تكالملوثثثثثث وحلطال بتانأللثثثثثث المل  ثثثثثث ي ا22هساج لءال    ائلنمثثثثثث ل ،اأياً ا

لملاثثث   ثثثي،ا  ا،يناأتهثثثتا وثثثثثثثثثثثثبثثثيالملوثثثثثثثثثثثثثث وثثثحلطالمل جهثثثيانح اهيسلطاهسالنك ليثائلن 

 (.ا7ئكً اي ضحاهسالنشعاا)ا(16)%ا6لمل   يرساهسالنتش يائ  ءاك يئن انح ا

ا

،  ات  لساأ لهعالناقحاااوحئالملو   حيسا،ويان  اأ لهعالباالن يتئ   ئطااااااااااا

ا،  ايمااحاهقلملش ئ ا)لناق
ن
 أاالن ًااسئالناقحاهق أاالألص ل(الألكاسالنتش يل

ا ا، ل   اهنه  الملو   حيس اا2.6وحئ ا وب ه اه  ائيشعت ن اشملص اهساا74.5هت  ن %

انك اه اأ لهعا
ن
 جً   الملو   حيساهساأ لهعائو الباالن يتا  الن ًس،ائلنكانت جي

اأ ا هحف الألجا انألا نقميس  ا  ايساهمحيائ ا ا    الألئ   اهساحيجي المل   يرس ا لئ

اأ لهعائو الباااال    ا  الن ًس ا تيه  هق أااسوً لاه ق يا دحمالنم  حالن  م،

%اهسا جً   ا20.6سنفاهو   حائ ووبياأتهتاااا 713لن يتا  ا، نيالنط ليئاأح ل  اا

اأ لهعاقميس الألجاائ تسكزا  اها
ن
 د الننزئلائلملا د اوحئالملو   حيس،ائت  لساسي  

الل   ئ الباالن يتاأح ل  نو  لائلنك ليثالنطب   ياة اأ لهعالمل   ي اهسال

%اهسا جً   اوحئالملو   حيس،ائ ذلالنا  ا4.9سنفاهو   حائ ووبياأتهتاا168.9

هسالنلسلهعايدحمالألجتينالمل  ل ائلنط راائفهحفا   ات زرزاسص لالباالن يتا  ا

الملا د النزيلو ياغ ن
ن
 (.ا8ئكً اي ضحاهسالنشعاا)ب 

ا

 
 .2019الجهاز املركزي لإلحصاء، فصل الصناعة، كتاب اإلحصاء السنوي  13
 .46وزارة التخطيط والتنمية، نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية، العدد  14
 .17ص: 2021لعامة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن وثيقة النظرة ا 15
 .40ص: www.unocha.org/yemen 2021وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن  16

2,577,215

74.5%

713,293

20.6%

168,900

4.9%

لملو   حيسا،ويان  اأ ن هعئوحئا وبيا(: 8)لنشعاا

2021ئو الباالن يتاو ما

يالن حثثثثثثثثثث ر طالناقحيثثثثثثثثثثيالملشثثثثثثثثثث ئد

(لناقحاهق أاالن ًا)

هوثثث وح الثثثباالن ثثثيتا ثثث ا،ثثث  ط

لنط ليئا

لل   ئ الباالن يت

72%

22%

6%

يال الملو   ح ا،ويان  النمحه وبيالألا(: 7)لنشعاا

2021و ما

الحرب والصراع

الكوارث الطبيعية

انتشار فيروس كورونا 

 2021امة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن املصدر: وثيقة النظرة الع

 www.unocha.org/yemen 
 

 :املصدر
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMG

YzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl 
MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9 

http://www.unocha.org/yemen
http://www.unocha.org/yemen
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFl%20MDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
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 ه ال مل يديا)ااااااااا
ُ
،وثثيال   ا  طائلملحي ر طائ  ضثثحال مل يدياهوثث  ىاا2021(الن  وي ال  ه ل  انتًوثث   حيساهساأ لهعائو الثثباالن يتا  لالن  ما1 

ل   ا  طائلملحي ر طا،  اتشثثثيسالألن لنالنحلكاياو  ال مل لا الن صثثث لا   اوحئاسكلساهساالملوثثث وح ا  الثثثباالن يتاهق أاااج لطال لثثث ج أياو  اهوثثث  ىا

اأ ألشثثثثثمل  الملوثثثثثرهحايناأياً اتشثثثثثيسالألن لنالن   حيالن صثثثثث لا   اوحئاسقااهسالملوثثثثث   حيس،اكً ا  اه ضثثثثثحا  ائلثثثثث ااالملوثثثثث   
ن
سلثثثثث ااالمي ثثثثث لحيساهق يني

 ً رااا لا   اأق يالملا د ائلنكااوثثثثبيالن ححي طالنتشثثثثه ت يائق  ئالنها د اه  اياهسالن ًسائصثثثث   يالن صثثثثاه اي تياسناجه ئالنحو ا  كزطا  اا،ل مل لا 

ئسأينائلن  ن ائيرًيائلمله  .ا  لمل  ئضياو  ا تكالملا د اكًح ا  طال   فائلنب   ءائل  حيح ا

ا،ويال   ا  طائلملحي ر طا2021ن اًلساا-(:ا وبيالملو   حيساهساأ لهعائو الباالن يتاهسايا ي 1ل مل يديا)ا
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س  ا تكاا تا  الألل ن يالمل ب يانحو البااكويالن يتالنتيالو ًح ه ائك  طالنحو الم و  شا  الن ًسا  لالنوا لطالمل ض ياهسال    ائ  ً اااااااااا

الن  ن ي:لنوباا  الناق  ا

أحلييالنم ل ،ا   يطالباااه لنب ئ.ائاا  ا  زرزالألهسالنهذلئشئيكيز اسل ل يانا(17)ا%اهسالنوع نا  الن رف73,5  ل  ا ت حالنزيلوياهمحيائ اايايساااااااااا

لألهساا،اهً اسئىا   اور ئ ا،ح ال  حلمياأًو  ر طاه اقباالنم ل كبيساهق يناجال  ب  ائلمل ا يااشعاه الند  ضاهو  ر طا ن  لنك يساهسالملزليويناويتا

،ائل   لئالنص  لئ ،اا19-،ائج احياك ا حلنتيااهح ه الألوه طال ق م ئيي ذلاأ مض ايا   او لهااس  ىال  ًتا  ا،ح النزر ئ ،اهنه النهذلئشا  الن ًسا

ائتهيسالملا خ.

ئ  ا ،ئلباالن يت هج لالألهسالنهذلئشائلنزليوياو  ا ا  ذالن حيحاهسالملش يي ائلنلسلهعاس ًه اأ ن هعالألهسالنهذلئشت ًااأ لهعائو الباالن يتا  اااااااااا

 ج ياهساسجاالملو  ًيا  اهش يي النزيلويائلناسئ ال    لن يائلملش يي المن  ئو  أ ن هعاي ًااو  ا تب يال ،   ج طالنهذلا يائ أهيناا  الن ًااهسا  ل

ألوه طائت زرزا ال ل حلهيالمن  ج يائن  ن حاق ًياه  اياهسا  لالل ه لالمل ليئالمل  ،ي،ائت زرزالن ً لكال ج ً ع ائقحي ال   ً او  اه لجهيال حق 

ا.ا(18)الن ًسلنمً ئا  ا

ان ق ر اه لقبيا ا  ذا طيال ل ج أيالم و ن يا  ااااااااااا
ن
هت  ناشملصااا2.4  ا قحي اساع لاهد ت ياهسالنحو ا  اهج لالبااكويالن يتا   اااا(19)االن ًسئاق 

طالملح  طاسنفاشملص.اكً ال وحا445هسالملو   حيس،ائ  ا قحي اهجً و طاهو تزه طالنط ليئا  اهج  طالنزيلويائ    يالمل ا يائص حالأللً  ا   ا

نزيلع ائور ئ ا  ايسالنهذلء.ائلل   ئال ل  حلئاقبااه لل المن  ج،ائقحال   النكا  ا حوينالمن  جاللملقحهيامل   الألل الن    يا  الن قتالملا لياو  اا

أ  االنبو يالن ح  يائلألص لال   ً  ياهت  ناشملصاهساأ لهعالناقحاهق أاالن ًاائلملو وحلطالنهذلا ياهق أاالألص لا   اج نيائو ا و ئ ا ا1.9، ل  ا

ا   ا حوينا ن  جالنهذلءائور ئ ائ االألل ائ  ن حاا  اوًااه المل   ي .ائسئىالنكاسي ا
ن
سنفاشملصاو  النحو ا  اهج لالل   ئ ااا92االً ي.ائ،ماا، ل   

ا.لباالن يتائت زرزالنقحي او  الن ك فا  الملحىالنط را

 
 .64ة، العدد وزارة التخطيط والتنمية، نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعي 17
تنمية ، برنامج األغذية العاملي ومؤسسة البناء من أجل ال2021سبل العيش( في محافظة ذمار والحديدة. التقييم النهائي لألمن الغذائي وتقرير أكتوبر  FFA- املسح النهائي املتعلق بالصمود وسبل العيش ) 18

 dyemen.org/https://www.bf 
 .2021يونيو -األوتشا، تقرير مراقبة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن يناير  19

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMWU4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://www.bfdyemen.org/
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ئو اسص لالملزليوينا  الن رفاأأل ن ياهد ت يايًكساأ  اه ا ًاالم و  شا  الن ًسااقحا  ائو الباالن يتا  اقط  النزيلويائائ،ويا ق ير ائك  طالنااااااااا

اناح الن    :و  ال

  الن ًس،ائقحا  ا ا  ذاهشث ئ ا"للث   ئ ائت زرزالمن  جالنزيلع انمثه يالملزليوينالمل نكين"اهساقبااها ًيالأله المل حح انت هذييائلنزيلويا)لن  ئ(اا ◆

ئإو ئ ا أ  اا، لجزالنوثثث  لائقا لطاااللثثث مثثث لالنط قائااا، مثثث لالنلس ائلنه  لالثثثالئااا،للثثث مثثث لالأليلزثثثىيالنزيلو ييكزالملشثثث ئ او  ا

سنفااا157 ،اهً اهكسالملزليويناهساللثثث دحلمالن  اأمثثث ي اهوثثث حلهيائ،ً ييالأليلزثثثىيالمل  ضثثثيا مل د النوثثث  لا،  اقحمالملشثثث ئ النحو ا   الن ا

،ً ييالأليلزثثثثثىي،ائإئلي المل  ه،ائه    ياشثثثثث ياا:اسنفاسلثثثثث  ،ا  اهج لا22.66،ائللثثثثث   ئاهنه ا، ل  ا2021ي ن  ااا-2017سلثثثثث  ا  لالن تس اسغوثثثثثطسا

 .(20)لنو  لائلن د  فاهسا،ح اسض لياالمل  ه،

 (21)كً ا  ا قحي اا حالألص لانتًزليويناو  الناح الن    :ا ◆

ايسداهسالألغا مائلمل وزال   لهاا  اتو اهح ا  ط.اسنفا20  وي اسكاساهسا -

هت  ناأ  ثثثثثثثثثثيااثثثثثثثثثثه ر ات زوالألهسالنهذلئشائلن هذييانأللثثثثثثثثث ااا1.5ن  جه اأأكاساهسا سلثثثثثثثثثث  ا،  ايقحيااسنفاا7ن حئااأ  ضائج جااسنفا70  وي اسكاساهساا -

الأل  ى.لملورهحاياكً ا ق ماأب  الن  احانه ا  النو قانش لءاهو تزه  ه ا

بهثحفا حوثثثثثثثثثثثثينالمن ث جاااسلثثثثثثثثثثثث  اير  ثياسنفا50ألكاساهسااا2020 فادساهسالألو فالمل كز ائلملك بث طالن ت  ثيائلملل  ثيا  لاوث ماآا10  وي ا، ل  ا -

ال    ل ش.

  اج نياصثثثثث يال    لنا  ا حمثثثثثيناا -

هت  نايسداهسالألغاثثثث ماا3هثثثث اي جثثثث ئوا

انثثثتثثثطثثث ثثث ثثثتثثث ثثثثثث طا ئلملثثثثثث وثثثزائهثثث ثثثثثث  ثثث ثثثرثثثهثثثثثث 

لنثثثحل ت ثثثيائل ملثثث يج ثثثيا  لالن ثثث هيناا

 لمل ض ين.

ثثثثثثيالن ثثثثثث ئاأتثاث ث ثثثثثثذا - اقثثثثثث هثثثثثثتاهاث ًث كًثثثثثث 

هشثثثثثثثثثثث ئ ا،ً ييال   صثثثثثثثثثثث االنزيلو يا

لنصثثثثثث  لئ اأإ شثثثثثث ءاأ  طااااهسال   لئ

ويلو يا حمياس  ال   ص االنزيلو يا

انتًزليوينا  الن رف.لنتيا حيائ 
ن
   

 
 

 ئ  اهج لالمل  هائلمل ليئالنطب   ي:ا ◆

ا.ا ك  يسنفاا11سنفاهتساهك ياهسالمل  هاتهطشاهو ،ياسكاساهسااا348,9هوشأ اه ا ياأً ال وحا  ا أهيناسكاساهساا241  ا و ئ ا أ  ااسكاساهسا -

ا ك  ي.اا400جً  ياملو دحهشالمل  هائ  يرحائ  ك ياابع طالن  ان هط ياسكاساهساا20  ش ءاسكاساهسا -

،  اغطىالنحو الن    االباالن يتا  ا ذلالنقط  ا  اسنهان ايت النحو النع   ا  لالا لطال    اس ً يائو ال  حي الك ها ا اسنهائ  ن غ اهسااااااااا

،ائي  ئالنكا،ويا ا ئ اهً ااها ًيالنزيلوياا(22)اا  ال،   ج طالن ً راانتقط  %اهسا جً 48نح اااا2021هذلئشائلنزيلويا  لالن  ماالمل جيا   اقط  الألهسالن

ال    .ئلألغذييا  الن ًسا   اش يالن ً ر طائكذنكالنتسكيزاو  ال   لنيالمغ ة ياهساقباالمل نحينان  لان   ق الألوهيالم و ن يانت جيا

اأ نغالأل ً يان  لامل ايتس ياوت هاهسا ا هشاقحيلطالن ام النبش  او  ا  ن حالنح ااااي  لسائو الباالن يتاهسا  لاسلت  ايا المله يلطائلن حيريااااااااا
ن
سه ل

 ئ أهينالن ل ااالن وهيانكويالن يت.

ا و  شا  الن ًساو  الناح الن    :ئرًكساأ  ناس  النلسلهعالن حيربيالنتيان ذ ه ائك  طالنحو الم

ا(ا23) ا  ذاس شطيا حيرب يا  الن حيحاهسال    طاضًساهش يي ائو الباالن يتاس ًه :ائاق انب  ن طالأله المل حح ااقحا  ا ◆

لي اشملصاهنه اهسا ئا4,000شملمن ااشعااهب ا اهسا ط ر الألوً لائلن حيرياو  اهه يلطال     ،اهً اهكساسكاساهساا6,855لل   ئا ▪

اشملصااشعااغيساهب ا .ا28,000سوً نه النمهيس ائلل   ئاسكاساهسا

لان حويناهه يل ه ا  الن    فا  اه لو طالنط قيالنشًو يالنمهيس ا713 حيريا  ا ▪  .ا ئن

لاهسالنل  نالن  و يا)ا285  ا حيريا ▪ ا.سنث (او  ا ححيحاسئن ر طالن     ائئض ا ط النمً ئاا59و  ن

 
 ./2021https://www.reports.unocha.org/ar/country/yemenنوفمبر  6تقرير عن الوضع  20
 https://almasdaronline.comمع املمثل املقيم ملنظمة األغذية والزراعة، نص املقابلة  21
 .8. ص2021م في اليمن، أكتوبر  2021يونيو -تقرير مراقبة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية ينايراألوتشا،  22
23  ll.html-https://www.ye.undp.org/contant/yemen/ar/home/projects/ERRY 

  https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620544املصدر: 

 

 سجاا،ً ييال   ص االنزيلو ياهسال   لئالنص  لئ اص ي ا  ضحا ،حىالملش يي النتيان ذ ه اها ًيالن  ئاهسا

https://www.reports.unocha.org/ar/country/yemen/g
https://almasdaronline.com/
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https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620544
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620544
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احيرب اهها  ائ ج ير .هو   حلا ا1770  ا حيريا ▪

ا ع ائلننزل ان  قا ئلي الملاطقي،ائلنل  نال   ً  ي،ائلن لط ءال  ت ين.  ا ج لءا ًويا حيرب طا، لا،و ل يالنا  ال ج ً ▪

ائ حير ه او  ا،و ل يالننزلو طا ج هالنا  ال ج ً ع ائكذنكاهبحساوحمالن  يا  اهحي ر طا140  ا ححيحا ▪
ن
لنز   ،اأتياقيس،اا:ائل ط 

او ًيس.لمللنشً ي ين،ا ا  ائا

ا  ا نج والن حيريائيا المله يلطا  ال    طالن  ن ي:اا2021ئ،ويا ق ر اه لقبيا طيال ل ج أيالم و ن يا ◆

اشملما 145  حيري •
ن
ال هاي.ا ئلملحليد لنا  اي أ ئ  ك  ط ه تًي(ا  اهج ل103)ئلن  هتيناايه ا ه تميالملحليد هس  

اه تً 6,967  حيري    •
ن
ال ملط .ا لنهحف %اهس5يً اا ه  ئ   نش ها،ل هج لالن  ت   ه تًي(ا  ا4,055)ا 

ا نل ً يي لنقط و ي ل  ً وي وًتت •
ن
 شملص 800 هس سكاس أًش يكي لن حيرب ي لنحئيلط   ل نتش ك ءاهس لن ا ي لنقحيلط أا ء و   سي  

 لمل س  ئ،ً يي ئلملو وح النق ن ن ي ل  ً يي ئسد  ئ ئهب هج  ط    ئلمل ط وين ل ملحه ط ئهقحهش ئلملووقينال   ً  ين لمل   ين هس

اأ ألنه م. لمل  تقي ئلمج لءلط لنط ا ئ،ً يي

اس ه طالن ق ير ات حئاساع لائو الباالن يتا  الن ًسائرًكساأ  اه ا  الناق  الن  ن ي:ا

ا(24)لباالن يتا ً تتا  ال تش:الائو ا  اهج ا نج ولط اقحا  ا حق  ا2021ئاق ان ق ر اه لقبيا طيال ل ج أيالم و ن يا ◆

   ا ج لءالن مو فالمل ،  المل ع هاانألهسالنهذلئشانو ءالن هذييال   ئاألئلاه  ا  الن ًساأًش يكياا ك ءال  ً ويالنقط و يانت هذيي.ا -

اه اائو الن ق ئال ملمصا - ائو النا  الأل  ى، ائلنا  اي، ائلنم فالنمح  ا أ  ااه لا المل  ه ائلنم فالنمح ا ملحه طالمل   و ئ  ه

 ئلنا  ايالنص  ي.ائ  وي المل لئاغيسالنهذلا يال مل صياأ مل  هائلنم فالنمح ائلنا  اي.ا

ا  اا22  ا قحي النحو ا  اهج لالمل  هالملاق نياأ نش ،ا طاهساقباا -
ن
هت  ناشملصاا1.4هح ا ي،ائلل   ئاهاهاسكاساهسااا16هحي ريا  ااا79ا رع 

 ل ي.هسالئ ال ،   ج طالمل

اهسا  لاضً نالن ص لا   ا حه طالن هذييائل ملحه طالن هذئريائئو الملو   -
ن
ًيا  اها ال   ويا  اسئل  النط  الن ًا ينالألكاساض   

الن  و ياأًً يل طا ور ئ اقحي اهقحهشالن و يياو  الن ك فائلن ق يياهسا  شىيالأله لضالمل حييا  الملحليدائ يييالن  ت اهسا  لاور ئ 

اهًسا  ا  السال ن ح قاأ ملحيلياهسالن   ضا مل د الن افاهسا  ايائ قحي النا
ن
ل ملحه طالمل ع اييائئق ييالن    طائلن    نالألكاساض   

   لاضً نالن ص لا   اأيييات ت ً ياآهايائا هتيات زوالن  ا يائلنقحي او  الن ك ف.

 ا أ  االملحليدالنش هتيانل ً  ائلمل لو يانتا  ال ج ً ع ا،  ا ل  اسئا و ئلملو  ًيا  اتشه ااسكلساوحئاهًكساهسالملحليد،اهسا  لا  -

اهنه ا)ا377,686س  لا ذلالنوش  ائص لا
ن
اهنه ا)ا96,252هسالن    ط(ااشعااسا ا.اكً ا،مااا194,747د  

ن
هسالن    ط(اا25,665د نب 

ائد نبياهنه ا)د نبا12,227او  اه لئات ت ً يائ  ا قحي النحو النا سىيال ج ً ع ا  الملحليدا   
ن
 هسالن    ط(.ا6,078 

ا)ا3,098 وط ءال   لازانتً تًينا،  ا،ماا -
ن
 %ااق اهسالنهحف.ا2ه تًي(او  ا، لاز،ائ  اه ايً ااا1,538ه تً 

لناقحيي،اااسنفاسل  اهسا  لالن ح  طا73  ال ل ج أيا ،   ج طال  ً ييالن  جتيانألشمل  المل   يرسائ قحي الملو وح ا   ا، ل  ا -

فائلملو وحلطالناقحييالمل  حئ الألغ لضائئلل يالناط ق،ا ض ايا   ائو النقحي او  الن ك فاه ائض ه ائلملو  ًيا  اها ا بتياآن  طالن ك 

ان حق  ان  اعال  ً ييانألا لئائلألل المل  ضينااشح ا ا
ن
ا قحي النحو الناقح الملمً ا م م 

ن
نره ك طالن  ي .اأ مض ايا   النك،ا  اسي  

 ل  ً يياسئالمل   يرساهنه .

 ااشعاااا1.5ن ذاا ك ءاهج لاهو ئن يالمج لءلطالمل  تقياأ ألنه ماسوً لاهسحاسئا طهيساا -
 
هت  ناهتساه ا اهسالأليلزىي،اهً اقتااهسال مل د ائسة

 كويالن يت.ااسنفاشملصان  لامل انألنه مائلنذ  ا المل  ج  اهساآة يالتب ياو  البا750 يج اشاو  ا،   ا، ل  ا

ه ق ن اي ا الن   ال     ان ًكينالملا ً طالنتيا ق ماأتا  ذاا15ق هتال  ً ويالنقط و يان  م  طا  ا،  طالنط ليئاأإ ش ءائص  نيا -

 ل ل ج أياهساسئلءاسوً نه اأك  ء ،اأً ايك اا  الننه ييائص لالملو وحلطالملاقذ انأليئللاملسا  ا  اسهسال   جيا نيه .

انحو الباالن يتا قحي ا و ن طاأحلالميج يائئو الملأئىالنط يئائلملأئىال ن ق   ،األائهسال -
ن
ل ن يالنتيا باره ائك  طالن ًاالم و  شاسي  

ائإو ئ ا أ  ااسئاأا ءالملا ولالمل   ي ،ائإئلي اهد ً طالنا و،ين.

ل   ً  طالمل   ي اهسالننزل ا،  ائو النلسن هعالمنً ئشاه ايزرحااقط  الملش يي النمهيس :ا ًكينالنشب  اهسا أليساهش يي ا ج يرياجحيح ا   ◆

ا.(25)ا  ان أليساهش يي ا ج يريائقحمانه ا حيرب طا   الأله يالمل ن ياا500وسا

هج لا ئإص ، ط للطالألئن ري لنقط و ط     ل ق م ئييانتبتحائلن   ف نت  ق  ط لن ج ي ا لنتشمل ص يححئ تشمل م ي ئيلل طا ج يري ص  غي ◆

ا.(26)الن ق ا هس ل  ح    لمل ة   لن ج يري لن    ن  زرز لن وهي لنو  ل ط

 
 .30ص 2021يونيو  -قرير مراقبة خطة االستجابة االنسانية ينايراألوتشا، ت 24
 من أهداف التنمية املستدامة.  8نمائي لتنفيذ الهدف دعم برنامج االمم املتحدة اإل -برنامج األمم املتحدة )شعوب متمكنة أم صامدة(  25
26  ll.html-https://www.ye.undp.org/contant/yemen/ar/home/projects/ERRY 

https://www.ye.undp.org/contant/yemen/ar/home/projects/ERRY-ll.html
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ك ت ئلطاهً ايت حاأ  النكه   ءااشعااه ة ق.ااا40ئو الملش يي المل  لطيائلنمهيس ائلألصه اهسا  لا  ك ياسيا ياسن ًيانتط قيالنشًو ياأقحي اا ◆

 .ا(27)ًو يائلألوً لالنكه   ا ياا كياصهيس ائه  لطيا  اهج لالنط قيالنشا543ئ  ا  ش ءا

لمل حح المنً ئشااش لكياه اه لويا اً يالنق  ئلطالنش أياأ قحي ائو ا  اهج لالباالن يتانتم  ئيساقط  اص حالأللً  :اق ماأ ن هعالأله ا ◆

جه واا500ابكياص حائا500هح  انتق لي ائا100ق ي اص حائا100لمل   يرسا  اوحنائلملك اأحو اهسا،ك هيالن  أ نائلنكاهسا  لا قحي ا

اقحهتانم ه انتم  ئيسا  اوحنائلملك ،ااا950هاحيانقحيياأتهتاكااهنه اااا500  ا قحي اااا2021 ححيحاه لق ان حئاهسالنم  ئيس،ائ  ائيوًلساا
ن
ئئ يل

حيساوساد ر ا ا لكهسا  اا%اهسالملو   30ئلنكاملو وح اهج ً  طاص حالأللً  ا  ا  ش ءاسوً نه ،اكً ا  ا ا ل النوو ءا  النلسن هعاأاح ا

ئإن    .(28)اجالمللحائت بب هائ   الأللً  ال   ايسوً لا ح رااهدت  طالأللً  ا   اسلًح ا

هسا  لاهش ئ الناقحاهق أاالن ًاالنه ئفااا2018قط  الن ق ايائلنو  ،ي:ا  ا د ياهش ئ الن   وك الملً لاهسال  ح ئالألئيئاشالنذ اسدت او ماا ◆

لن ًتيائل    ظاوت هائ    فالنشب  ا  الن ًساهساسجاات زرزاتا  الن ًساهسا  لالن ق ايائجه ئا  ه  النتسلثالن ق   ا   الل   ئ الباالن ي

لن ً لكال ج ً ع ائلنقحي او  النمً ئا،  افهحفالملش ئ ا   ات زرزاا  اُلباالن يتانتشب  ا  الن ًساهسا  لاس شطيالن جحئال     ا

اهساه ي ا  ايا  المل لكزال    ريالن  يرد يالنتيات  ضتانت تفا  لنتياتشًاا  ه  اسأو ياه
ن
،اق ما2021لال    ائلنم لو طالملو ً  ،ائلو ب يل

و هااا  انت ًاا  ا ص لائإو ئ ا  ه  الملب  شالألة ريااا2500هبت اسة  ،ائتس  ااسكاساهساااا151هبت ا  يرخ ،ائإص لاااا8000لملش ئ اأًسحاسكاساهساا

 .ا(29)  ءائوحنائاب مائو  ح  اهح ا ياصا

 

ا  لاهسائ،ً يره اويتاك ر ،ا   الباائص نه ائ يويساائ ًك نه ،اها لبيانتً س ،اا  الن ًسا   ا   ،يا  انتً س المل حح الأله ا  ييتوى اأ لهعاااااااااا

ح ائ،  ه طائوً لنايًا ياه :اوحناهح ا  طالتال ج ً و يانتوو ءالنتياي ا   النلسن هعا  ال  ً ييالنط يايانألوه طائ حه طال ل ج أي ائإ ائل  حي 

ائصا  ء ائ يويساالن يتانت حيحاهسالنوو ء،الباائئو الن ًاالناقحاهق أاائ  ايسااهه يلطال     ،او  ائلن حيريالمل ق ي،المل جئائو النلسن هعائيشًا.

ائلنماحئقاالن ًس،ا و ءائل ح ئاصا  ء،اج ه يا  ائلن اً يال ج ً ع ا  لناائ ح ثائيلل طاه كزاالنلسن هعا لاي  الألد  لايو ييا حه طاو  ال  م لا

لا.ال  ت يائلنوتط طانت اً ي،ال ج ً ع  َبااهسالنلسن هعا ذلائُرً   ا.ا(30)لن  أ ن ياال  ك هياق 

لملو   حلطاهسانتوع ن،ا،  ائصااوحئااكً ا  اوًااأ لهعا حوينالباالن يتائهه يلطال     انتوو ءا  الن ًساأحو اهساصاحئقالأله المل حح ااااااااا

  ا  ا ذهالنلسلهعا حيريالنوو ءاكً ا،ا2021ئيوًلسا–وحلئالملو   حيسا  لالن تس اهسايا ي اس(ا ط يا9هو   ح ،ائر ضحالنشعاا)ا31,097لنلسن هعانح ا

ا.(31)لن جً االن لغب طا  الن ًااو  اهه يلطاوحيح اك نما ويال   ا يائلنبد يائهو ح  لطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cde-jan-sservice-aor-protection-women-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen2021- 2021ديسمبر  -يناير  اليمنية،مجال خدمات حماية املرأة اتحاد نساء اليمن، املصدر: 

ووثثثثثثثثبيائ   ئطاوحئالملوثثثثثثثث   حلطاهساأ لهعالثثثثثثثثباالن يتالنتيال  ًتاأ ن حيريائيا اهه يلطالنووثثثثثثثث ءالملها ياأيناهد تفال   ا  طالن ًا ي،ائك نتالناااااااااااا

يائاست زائاا:الألكلساهسانمثييال   ا  طاك   يالنوثع ناه ا %اهسا جً   الملوث   حلطا  ال  ًه يري،ا56ائل  حيح ائلنتياأتهتاهج ً يا، ل  ا إه نيالن  صًث

اوا ئايرًثثيائوثثحنائلنتيان ا  جثثااياهحثث ا تالنلسلهعا  للثثثثثثثثثثثث  ثث ئ اهسااسئ ىئكثث نثثتا
ن
ااااااااااا%اهسا جًثث   الملشثثثثثثثثثثثثث يكثث طا  ال  ًه يرثثيائكًثث اي ضثثثثثثثثثثثثحاهسا0.3ا وثثثثثثثثثثثثبرهًثث اهج ً ثثي

ا:ا(10لنشعاا)

ا

 
 .املصدر السابق 27
 .2022/يناير 01في اليمن، العدد  األوتشا، آخر املستجدات اإلنسانية 28
 emeny-culture-through-livelihoods-https://en.unesco.org/news/restoring 10/06/2021استعادة سبل العيش من خالل الثقافة في اليمن، منظمة اليونسكو  29
  programmes-and-work-of-https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/yemen/areas، مجاالت العمل والبرامج، اليمن. هيئة األمم املتحدة للمرأة 30
 dec-jan-services-aor-protection-women-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen2021- 2021ديسمبر  -ية، يناير من، مجال خدمات حماية املرأة اليمناتحاد نساء الي 31
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يا ي ا السلي  ه يد سأ را ه ي  ي ن   ي ن ه سغوطس لب ًلس سك     ن اًلس ئيوًلس

2021لملو   حلطاهساأ لهعائو الباالن يتائهه يلطال     ا  الن ًسا  لالن  مالنوو ءوحئ(: 9)لنشعاا

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
https://en.unesco.org/news/restoring-livelihoods-through-culture-yemen
https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/yemen/areas-of-work-and-programmes
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-women-protection-aor-services-jan-dec-2021
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 cde-jan-services-aor-protection-women-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen2021-ا2021ئيوًلساا- الن ًا ي،ايا ي الملمحي:ال ح ئا و ءالن ًس،اهج لا حه طا،ً ييالمل س

ا

 ا  الن ًس،اأ مضثثث ايا   الثثثتوثثثتياهسالنك ليثالنطب   يائلن هيسلطالملا   يائلألئ ييائلأله لضالملاتشثثث  ا  الن حيحاالثثثا لطاهسال    ائلنمثثث لةً ناا حاااااااااا

يساهسانك هسال   ا  طالن ًا ي،اسصثبحتاوًت يا حوثيناهوث  ىالمل يشثيائضًث نالن صث لا   الثباالن يتالملوث حلمالنتياتوث   ا  ا حق  الن اً يا  لجهال

ئلند  ضاهوثثثثثثثثثث  ىالمن  ج ي،اك نمل زالمل   النكبيسائلي    ا وثثثثثثثثثثيالملحي ن يالن ححي طالنا و  يانت جيالند  ضا  اه حلالناً ال ق مثثثثثثثثثث ئ ائضثثثثثثثثثث فالألئلءا

لثثثثثثثثثثثث ثيا ا قثحي ال ملثحهث طالأللثثثثثثثثثثثثث لنثحل ت ثيائل ملث يج ثي،اج لءالنتسلج النكبيسا  اقثحي النثحئنثياو  ا حمثثثثثثثثثثثث ثاالمل ليئالملث ن ثيائلمي لئلطالنطب   ثيائ  ز ث النكبيسا 

ئ  قفالن حيحااك ن  ت  ائلنص يائ حه طالمل  هائلنم فالنمح ائلنتسلج النكبيسا  ا  ايساا  الن ًااأاائاقحلنالنك يساهساهم ئيالنح اائتو رحالن ً نيا

اهسالملش ئو طالنمهيس ائلمل  لطي.ا

ا  ال لثثثثثثثثث ج أيا  اكبيس ااج لطا،حئثا   ااسئىاهً اا2021ا موالن ً راا  ااثثثثثثثثثحيحانقصاهسالن يتاكوثثثثثثثثثيااوثثثثثثثثثباالمل  تقيالأل شثثثثثثثثثطياقحاو نتئه النكاااااااااا

انأل شثثثثثثثثثثثثطثيالن ً رثااورث ئ ا   اائ اث  ا،ث جثي.النهثذلئشانألهسالمل عث هثاالمل ،  الن مثثثثثثثثثثثثو فاهسايتيهث ائهث الن ث ن ثياالمل ،تثيا  النتيا ً االألئن رثياللطالملثحي رث طاه   

ائقحي ه او  النذلطالن ًا ينالو ً ئائ حوثثينا ن هائلن صثث لاالنهذلءاا  لا اائ حوثثينانتهذلءاا ل   ا  المن  جاال لثث ق لياان حق  الن يتاكوثثيااوثثبااالمل  تقي

  الل  ما، ل  ااا2021لنم ئيا  اسك    ااا2021اي ن  ا-يا ي الم و ن ياال ل ج أياا طيا ا  ذااه لقبياه ا  ئفالمل يشي.ائدبق األ،حثا ق ر اا(32)لن ك فااو  

ا1,708  لنبث نهثياا2021ان ث مالن ًسا  الم وثثثثثثثثثثثث ن ثيال لثثثثثثثثثثثث جث أثيا ملطثياان ً رثاانتًجً وثيالنقطث و ثيانألهسالنهثذلئشائلنزيلوثيلال،  ث جث طاهت  نائئ ياهساا821.6

هت  نائئ ياهسال،  ث جث طااا77.1%،ائ  ال  ً وثيالنقطث و ثيانت هثذيثيا  اللثثثثثثثثثثثث  ما، ل  ا52%ائ ثذلاي تياسنالن ج  اأتهثتا48هت  نائئ ياس اأووثثثثثثثثثثثثبثياتهط ثيا

ا.(33)%ا  ال  ً ويالنقط و يانت هذييا2.68%انتس   الن ج  ا   ا417.هت  نائئ ياأووبياتهط ياا442.9يالن ً راالنب نه

قصى ائص لانها  اسهت  ناهو   حا  اي ن  ائئصاا   اااا12.8هت  ناهو   حا   اااا9.1نهالي   اوحئالملو   حيسا  ايا ي اهسااسا(ان ،ظاا11ئهسا  لالنشعاا)ااااااااا

  ا.ما2021هت  ناهو   حا  ان اًلساهسان سالن  ماا11.7نهالند حانيس ااس ا هت  ناهو   حاا13.5سغوطساأح ل  ا

 ما2021لنذيسا  الن ص لا نيه اأ ملو وحلطا  اا)هت  ناشملص(ائوحئالألشمل  ائئ ي()هت  يا(:اهو  ر طالن ً راا11لنشعاا)

 

 

 

 

 

 

 

 . 2022/يناير 01تشا، آخر املستجدات اإلنسانية في اليمن، العدد األو  املصدر:                                        

نلسلهعائو الثباالن يتاالن صث لا   الث ماهوث حلمان توثت انالنكاي طتيا  ا زللا  اه ،تياهبك  او  انهجاأ لهعالثباالن يتالملوث حلما،  ااكً اسنالن ًس

املو قبا.ا ً  طال  ت يا   اه ،تيايًكنه اهسا  نه الن ك فاه النمحه طائلألوه طا  اللنش ئ ا  ا ا  ذاأ لهعالن اً يائلن ط ر انت ص لااوبااويتال  

 
 .11.  ص 2021م في اليمن، أكتوبر  2021يونيو -ر مراقبة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية ينايراألوتشا، تقري 32
 .8في اليمن، ص  1202يونيو  -األوتشا تقرير مراقبة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية يناير 33
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وحئالنوو ءالملو   حلطاهساأ لهعالباالن يتائلمله يلطائلن  وي النووبيا،ويال   ا ي( 10)لنشعاا

(سنفاهو   ح )2021  لالن  ما

وحئالملو   حلط % وبيا

 مليار   2.21 
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انا  اعالن ق   اه  حئاااااااااا
ن
 يج ئاا  اكويالن يتاهساس  اة ةيال،   ج طاللطاسئن ريااك نتا2018لنذ ا  ا ج لؤها  الن ًساو ماا(34)لنقط و طائئاق 

ا  الن نأ
ن
ا   اسنالبااكويا ًس،ائلنتيا ً االنا و،ينائلن جيينائلملهًشينائلملو    يناووبيانت ي طالألكاساض   

ن
ئلن ق لء،اكً اسا يطان  اعالن ق   اسي  

اائساه اه  ،ياألقااهسالن يتالألل ل يائلملو حلهياُيا  ا نيه اهساقباا ذهالن ي طاو  اساه اس،حال ،   ج طالألل ل يالنتيان ئيلاه اي  ا حق قه ا  الن ًس،ا

يج  الن ص لال  حئئا   البااكويالن يتا (.ائ  النه ني،اي  ا2يديا) ه ضحا  ال ملهحي رياكً ا  اا333%اهسالملحي ر طاهساسصاا88نمفالنوع نا  ا

 ًكساسقااهساالملو حلهيا   انقصالن   ال ق م ئييالمل  ،ي.ائكذنكا ق  حالن ص لالمل ئ انألل لقالنذ اي  لساهشعتياهاتش  او  انط قائلل ،ا  ا اا

لن ق   ا   اض ئي ا ا ي اه ليئالبااكويالن يتان ًكينالنوع نالمل   يرساهسالن ك فاه الألوهياو  اانمفالنوع ناهسالن ص لا نيه .ائكً اسا يطان  اعا

انح اهو حلما  الملو قبا.ا

لنت نالا   الباالن يتائاق انك  ايالنت نالألويق،ااعتً اقتتائيجياائهسا  لاق لء ال مل يديالنتيات كسا وبيالنوع نالنذيسانحفه النقحي او  الن ص اااااااااا

نوع نالنق ئيرساكتً الي   اح  النوع نالنق ئيرساو  الن ص لا   الباالن يتائو  الن كساهسالنكاكتً اك نتائيجيالنت ناك   ياسئائلكاياكتً اقتتا وبيال

ل  حلمالنب  ن طاوسالباالن يتاايه النت نالألويقاأتا  ائيج  هاكً ا  ال   لا  القط ىايشيسا   ااو  الن ص لا   الباالمل يشي.اأياً الملو ،يال مل ن ياهساا

ائه الملهط  اأ نت نالن ه ئ .ا

ا2018(:ا وبيالنوع نالنق ئيرساو  الن ص لا   الباالن يتالملو حلما  الن ًسا  لالن  ما2ل مل يديا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا.ا-اMulti Cluster Location Assessmentا2018   اه  حئالنقط و طانتً لق ،الن ًس،الملمحي:الن ق ر النش هاانت قاااا

ا،ائلنذ الب الما ي ا ن هاوباالن يتالمل  ب اهساس حلفالن اً يالملو حلهيا)لن ًاالن ا ائنً ال ق م ئ(اا8تهحفاائ  نووبيانااااااااا
ن
ه ا اله نيائ ححيحل

لمل  بياقبااا ق ا  لن ًساي ضثثثثثثثحاسنااااإناأ  ن طا ذلالمل اثثثثثثث الألا لئا  النحئنياو  اأحءال ند ل ا  اسوً لاجحيح ،االنذ ايبيناقحي ل  مثثثثثثث لاو  اوًااجحيحا

ئالثثباالن يتالملوثث حلما  الن ًس،اكً االأل يس اأينالنحئلالن    ي،اه اي تيالنمثث   يالنووثثب يا  مثث لالألا لئاو  اا  اوًااجحيح اه ايزرحاهساهشثثعتيا يج 

ا(.12لنشعاا)ا  اه ضحا  
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اا:الن يتيج أ  طاأ نووبيانلسلهعالبااسأ والمائهسا

هجً و طاهو تزه طالنط ليئا  اهج  طالنزيلويائ    يالمل ا يائص حالباالن يتاه ا:ا قحي النحو انتًح  جينا  الن حيحاهساج لنيائو ا .1

ا.الأللً  

ا.لملح  طالملقحهيامل   الألل الن    يا  الن قتالملا لياو  ال ل  حلئاقبااه لل المن  ج .2

النبو يالن ح  يائلألص لال   ً  يالمل   ي . وحلطالنهذلا ياهق أاالألص لا   اج نيائو ا و ئ ا أ  ااأ لهعالناقحاهق أاالن ًاائلملو .3

الل   ئ الباالن يتائت زرزالنقحي او  الن ك فا  الملحىالنط را. .4

ااشعااو م،ايًكسا أ لو  اكً اي  :االم و ن يغيساسنا ا  الن حيحاهسالنم    طائلنوتب  طاه  بطياأتا  ذا ذهالملش يي ائلملش يي الن اً ريائا

اباالن يت:و  اهو  ىاهش يي ائو ال

اه   اا  ال ل ج أيا  اكبيس ااج لطا،حئثا   اسئىاهً ا2021او مالن ً راا  ااحيحانقصاهسالن يتاكويااوباالمل  تقيالأل شطياو نت .1

ا.النهذلئشانألهسالمل ع هاالمل ،  الن مو فاهسايتيه ائه الن  ن يالمل ،تيا  النتيا ً االألئن رياللطالملحي ر ط

   انقصالن   ال ق م ئييالمل  ،ي.ائكذنكا ق  حالن ص لالمل ئ انألل لقالنذ اي  لسااسئىاكويالن يتالملو حلهيلن ص لال  حئئا   الباا .2

 .اهشعتياهاتش  او  انط قائلل 

ي تياسناااهحي رياا333%اهسالملحي ر طاهساسصااا88ه  ،ياألقااهسانمفالنوع نا  اال ،   ج طالألل ل يالنتيان ئيلاه اي  ا حق قه ا  الن ًس،ائساه اا .3

ائن اتشًااكااهحي ر طال  ًه يري.
ن
ا وبيالن هط ياهححئئ ا وب  

 ض ئي ا ا ي اه ليئالبااكويالن يتان ًكينالنوع نالمل   يرساهسالن ك فاه الألوهياو  انح اهو حلما  الملو قبا. .4

اا،اي ،ظ:(35)حو الن اً  ائلم و  شا  الن ًسلن  مانت ق   او  اهو  ىالن

و  ا،وثثثثثثثث  اآن  طالن ا  ذاولسالمل لثثثثثثثثوثثثثثثثث طاا-اشثثثثثثثثح او  الملوثثثثثثثث وحلطالم وثثثثثثثث ن يائت    ائئيالنك يساهسا تكالنلسلهعائآن  طالن ا  ذالمل لوريا زليحال و ً ئاا-

ا ً طال  ت يا  طالأله المل حح ،ائلملا ً طاغيسال  ك ه يالنحئن يائلن دا ياسئاكذنكاولسالملل  ك ه يا،  اي هحالمل نح نا   ائك  طالن ا  ذالثثثث لءاولسائكا

ا
ن
اجثثذيرثث 

ن
فالن ثثحيثثحاهسالنلسلهعالن دا ثثيانل ًثث يثثيال ج ًثث و ثثياا(اا36)ائل   ً  ثثيائتهيساأثث ن ثث   النه عثثاالمل لثثثثثثثثثثثثسثثثثثثثثثثثثىيانل ًثث يثثيال ج ًثث و ثثيا  الن ًساتهيسل

ُّ
ان  ق

ن
ن  ل

اقت ااهسالمل لو طائلنلسلهعالن دا يالن  هتيا  ا ذلال   ل.ئلل ً لياوحئا

ج طالن ً رت يالن وهيان ا  ذا ط ال لثثثثثثثث ج أيالم وثثثثثثثث ن ياهً اي وثثثثثثثثىيا   ااج لطاه  لصثثثثثثثثتيا  الن ً راا،  ان ،ظاهساصثثثثثثثث   يال  مثثثثثثثث لاو  ال ،   ا-

%ا  ا58.2  اساه الند  ثثثثثتا  لالن  هينان مثثثثثاا   ااا2019%ا  الن  ما86.9ا%اة الي   تا   80.7أتهتا وثثثثثبيالن هط يا، ل  اا2018(اسنها  او ما13لنشثثثثثعاا)

ئلنكانت جيالند  ضالنحو ال مل يج ا،  الثثثثثثثث وحطااا2021و مااا41.8   ااا2018%او ما19.3يالي    ااج  الن ً راا  لالن تس الأل يس اهساه اي تاا2021و ما

شملصاهت  ناا13   ائا ا ط ال   ويا،  ائصتتالن ك  طالمغ ة يا   انح ااا2020هق ينياأثثثثثثثثااا2021لنزر ئ ا  الن ً راالملقحماهسالمل نحينا  اها مفالن  ما

.
ن
اأ ملو وحلطااه ر 

 

 

 

 

 

 

 

 .2022/يناير 01املصدر: األوتشا، آخر املستجدات اإلنسانية في اليمن، العدد 

لمل ليئالمل ن يا  اساه اتشثثيسا   ائج ئا، نياهسالنتسل  ائضثث فال لثث ج أيانحىالنك يساهسالمل نحينااو  الن غ اهسال  ه ئالنكبيس النتياأذنتانت هتياو  ااج  ااا-

لنذ اي طتيالن  كيسااائن ينا ج هالألوهيالم وثثث ن يا  الن ًسائلنتيا ً ااسكلساسوهيا  وثثث ن ياو  اهوثثث  ىالن  ن اهً اسة ااشثثثعااكبيساو  الن ضثثث الم وثثث  شالأله النح

سال  ت لالملوثثثثثثثثثثثث حلهيانألشثثثثثثثثثثثثمل  ال    جين،ائلن  جهانح ائو النح ا،ت لاجحييان ن اً يائلن     اا دمثثثثثثثثثثثث صالملوثثثثثثثثثثثث وحلطالم وثثثثثثثثثثثث ن يالمل  ،ياأً اي ثثثثثثثثثثثًث

اوسالنمحه طال مل يج يالنتياتو   ا  ا قت صالملو وحلطال مل يج ي.
ن
ال ق م ئ اا  حل

 اً ريا،وثيالملوث   حيسا  المل  لث اي ضثحاهاهاسناأ لهعالملوث وحلطالم وث ن ياه الن   ئطالنووثبيالنكبيساأيناأ لهعالملوث وحلطالم وث ن يائلملوث وحلطالنا-

ا
ن
ائ   ئ  

ن
ااهنه ا  النلسلهعالن اً ري.لألكاسا ن  ق 
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ًثياا%77 الي  ث  الن عث ن فالمئليرثيان ا  ثذالنلسلهع،ااقثحائصثثثثثثثثثثثثتثتاو  الثثثثثثثثثثثثب ثاالمل ث لالن عث ن فاغيسالملبث اثثثثثثثثثثثث  ان ا  ثذاس،ثحالنلسلهعالم وثثثثثثثثثثثث ن ثيا   ا، ل ا- هساق 

%الملوثثثثث وحلطالناقحييائلن  و يالأل  ىالملقحهيا16   ا، ل  المو ن طالملقحهيانتًوثثثثث   حيس،اغيساساه ا قااك يسلا  اأ لهعاس  ىائ  صثثثثثيالن اً رياهنه ان مثثثثثاا

انتًو   حيس.

 

  ا تكال    طالنتيايًكسا  ج هاسئهساا   حئ،انتًح  جينل    طالملًكسال   ً مابه انحو الباالن يتا  ا د يات زرزائو الباالن يتالملو حلم،ااإنا

ا
ن
اتش:ل ال   ً مالن لميائل  ً مالملا ً طابه اهو قب 

اص ل:ج لنيائو الألا

ص لالمل زو انوباالن يتائل و ً ئالنذلتشانقحيل ه ا  ا حًااهوي ن ياه يشره الملو قبت ياوط ءال   ً مان  زرزاقحيلطالملو   حيساهسالألا  •

ال ق ن ره اوسالي ب د  ه ا  ال و ً ئاو  الملو وحلطالم و ن ي.ئل

ص لات زواسجيناهسات زرزاا صه ا  ا ا ي اهم ئيالنح اائقحيل ه ا  ات زرزاه يشره اأ ًك نه اهسالنبح اوساهج  طانوباالن يتا ًكسال     •

 لل حلهياهم ئيالنح ا.

ل ن   شالملبك ،ا حوينالنقحي اص لالألص لالنقحيًياسئا ط ر   ،اهسا  لاأ لهعا لل   ئ الألص لالمن  ج ياهسا  لاا لءاسص لاجحيح اسئا •

 .و  الن يت

ا  ال   ً  طال  ت يئو الن  •
ن
 .ًكينال ق م ئ ائلن ج ي انألل ائلألا لئائئو الملش يي النمهيس ،ا م ص 

 .اناغ نب يالع نالن ًساي  ًحئناو  الملش يي النمهيس ائلألصه انكوياويشه  ئو المن  جائلملش ئو طالنمهيس ائلألصه ا،  ا •

ناه   النوع ناست حاهساهم ئيالنح االن ايويانقط  ائلل اهسال   ً ،ا  صيائااالً  النذ زائئو الباالن يتا  اقط و طالنزيلويائلألات زر •

 ،ائه :يقطا نا  الن رفالن ًتي

ا لنزيلع  لنحو   حه ط  مً   -
ن
ا لنمهيس  لملزلي  ل،   ج ط ن تب ي  م م 

 
 لمن  ج ه    ئ  هس لن رف لع ن هس لألو   لنو لئ لنتياتشه

الن ًس. لنهذلئشا  

 هس سكلس هو ،ي و   ي ًت ل لنزيلو يناسن لن ً ل وحئ نا س توًح نت ًا ه زو  لأ ع يلط لو ً ئ هسا  ل لمن  ج ي ن حوي لن ًااو   -

،  م  ي ئ حوين لنبذئيا هس سا ا سن ل  لل دحلم   ل هس سئ لأليلزىيا  ا.لأليض  ن  ج ي هس   ا  و لها ئس  لنتسأيائلن   

ش يي النزيلو يالمل أة  ااه ءالن ق ئاهسا  لائو الملزليوينا  اا لءاها  ه طالنط قيالنشًو يا د  حا ع ن فالمن  جالنزيلع ان وش  المل -

 أ حًااجزءاهسالن عت ياأً ايو وحا  الن ح لاهسالل دحلمالنحيزلا   النط قيالنشًو يا  اتشه ااهضمل طالن  .ا

ضاا  طالمن  جال  حي ي:النبذئياو ن يالمن  ج يائلملقذائيلل طاه حلن يان ق   ال،   ج طالملزليوينائئو ائص نه ا   ا قا  ا   -
ن
ئهيانأله ل

 ئل    ف،ائئل ااالن  ال  حي ي،ائلمل كاي،ائلأللًح ،ائلن  ل ا  اهش يي ا،م ئالمل  ه.

طال ءاائلناسئ ال    لن يائلملش يي المن  ج ياألجاالملو  ًيا  الن د  فاهساه ح اهش يي النزيلويا ئو   أهيناا  الن ًااهسا  ل -

ا.لن هذييائ ت اا  اوًااجحيح ائ حق  الن اً ياهسا  لالل ه لالمل ليئالمل  ،ي

لنبلح،ائ ط ر النقحيلطالنلنائلن واائلنت وائاا:اتش   الن  ل ا  ا ن  جال   ص االناقحيياللطالمليز النووب ياكبحيااوساويلويالنق طاه ا -

 لنتو رق يائلن محي ري.

 ا يالنتيا   يطائ ح  جا   اص  نياهساسجاايا ا ن  جالنقط  النزيلع .ص لالنوحئئائل   لجزالمل   -

ت  رحالنم  ئيسالنذيسا   يطاق ليبه ائئو النشب  ا  اله   اسئئلطااالً  انتشًالن  ل ا  اأ لهعائو الباالن يتا  اهج لاص حالألا -

نزللالنوًعشالمل   ي اهسال    .ائ حوينائلن  ل اكزالماه لاائإو ئ ا أ  النشب  ائلنق لي ائإص لاق لي النم حالمل   ي اااا:ه ااا،م حلن

 ي .ا  النبو يالن ح  ياألل لقالنوًكائئض اه  ييسا   ئ ه .ائ ط ر النبو يالن ح  يانما ويالنم حاا هتيالن   يغائلن دزرسائلن  بييائلن  وا

 .ا  ظائلن لسيح،ائلناقا،ائلنتو ر قحيلطالنم  ئيسالنشب  ائ اً ياهه يل ه ا  الل دحلمالمل حلطال  حي ي،ائل ا ط ر ا -

ائو الن حيريالن تيائلملنهي:

ئلي اهم   ه ائاي اه المل يش ي،ائر ا انه اا  الن حيريان ا اهه يل ه ا ل   ً ماأ ن حيريالن تيائلملنهيالنذ اي زواهساقحيلطالملو   حيسا  ا •

ايا ئاا  حلاوسال و ً ئالملو ً او  الملو وحلط.يلع ائلمالن ًت يائلن ا يائا صه ا  اور ئ المن  جائ  صياهه يلطالمن  جالنزا

 لن  ئ ا و   لنا د ل     ،ائتش    لنز،ف هس ل  ح    ئلملو وح  يتب هابهحفائقفالنه   الن ر  ي ئه  لنقحيلطا  الن حيري أا ء و  كيزالنتسا •

 ا.لن ر  ي لملا د     

 اا.لن و ييالنص  يا حيريائ أ  االمل ليئالنبش ريائور ئ اا  ال  م لاو   •

زاو  ايلنو مائإو ئ الموً ياأً ا  النكالملتو  يناهسالملحليدائلن ً نياابهالمل    ائغيسالمل    ،اأ نتسك اً ياهه يلطالنشب  ائإوحلئ  امل ،تيا •

ح  ي،النقً ر ط،الن صف،ائو  ايالألااقط ائلناج ي ،ملا  مالنوب كي،النكه   ء،النب  ،اسوً لالألاائلنحيك ي،هه يلط:النبا ء،النح  ن،المل   ت  ا

 .اح يسائصا ويالنبد يائهو ح  لطالن جً ا...ال خل  حلئ ،ائلن م ه  ا 
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ئ او  ا وش  النما و طاو اا،ل  ا طالألئن ي،الًك  ائكه   ءالنو  يلط،ال مل  ديائلن ط رز،الن ط ر ط،ائلن لسيحائلن ك  فلماا:ا حيريا  اهج ل •

 اا.ل   ا ي

اذ انل    ائ  صيا،  طالنط ليئائلنك ليثئو النلسلهعالملاق

ا ئنكس لن  جتي لن ح  ط و   اق  نيس لنتسكيز •
ن
 ئ   ئ  نتً لدس ل ق م ئ  لنمً ئ لملو حلهيان  زرز نت ح  ط سكلس هو ،ي  وط ء سي  

ا.نتوع ن لمل يش ي لألص لا هس  بقى ه   و ي 

 ك لهره .ا  ائ ح ظاءهذلا يائغيسالنهذلا ياأط رقيا  ًساأق  ًكينالن ي طالألاحااق لائ   يلاهسالن ص لا   النوت الن •

ئ ًا الق  اهزرحاهسالنا دا  اه ا اا،  ن حاسج ياهام ياتوه ا  ا حق  الألهسالنهذلئشائ  ن حاا  الن ًاائلنح االملو حلمانكويالن وق •

 ل  حلمالألهسالنهذلئشائل ءالن هذيي.

الن ر  ي،ائئ • عتيناو  الملو وحلطالمل ق يا   اها جيناو الن ق لءائهححئئ النح اانت ح لاهساهورهتكيناه لن ًكينال ق م ئ انألل ائلمل س 

 ه  ًحيساو  الل ه .

ائو الباالمل يشيانتوو ء:ا

ا.ا أةيسالنوتب يال ج ً و يانحئيالمل س  هس نل ح د قا ئإيج ئ لملش يي  ئإئلي  ئلميا ئ لنزيلو ي لنهاحلي لمل س ا   ئئيا ئو  •

يا ئان ب طاه يشره ا  الن رفائيا اهه يل ه الن ا يائلن ًت ياهسا  لالن حيرياو  اهه يلطالماص لالملحي انتح اائلمل زو ا  ا ًتكالألايا اقحيل ه ا •

 ل ن يالنزيلويالنتيا  ا اهساهو  ىالمن  ج يائ  ن    اور ئ ائ االألل ائلمل س او  ائجهال ملم  .اسلنزيلع ائ قا  طالن  ائا

الن ح  يئو اجه ئالنبو يا

لن ح  يابهحفالن ص لالمل ئ انألل لقالنذ اي  لساهشعتياهاتش  او  انط قائلل ،ا  ا اا ًكساسقااهسانمفالنوع ناهساتوه اائت ب حالنبو ياا •

اا.ل لقلن ص لان تكالألا

  زئرح د ر  وس لن  ا ئسن ًي يدئلملحل لنط قا :ه ا ئلألص لال   ً  ي لن ح  ي لنبت ا  أ  ا مو ئ  لن ً ني ك   ي لألاه ل أ لهع ئو  ور ئ  •

 .لن ًا هق أا لنهذلا ي لن  دتيناأ ملو وحلط لن ق لء

 ئلن دتص أق ي ال     ئ ا  ف ل   ً  سص لا أا ء ئإو ئ  لمل  ه ئهم ئي ئلنش لي  لنط قا  أ  اائ  ه   مو ئ  لن ً ني ك   ي اه للألا ئو اأ لهع •

ا لألاح ئلن ي ط لملا د  و   أ نتسكيزل    ا  ق م ئ ل لنوش    ح يز ئ  ن    ، ،لنمتبي لنا  ي ط هس
ن
ا اق ل

ن
 .ئ   يل

 .لن ًا هق أا لنهذلء سئ لناقح أ لهع   ل   هسا  ل ل لقلألا     ئلملورهتكين لملا جين ئص لا ن حوين لمل   ي  لنط ق ط ص  ني •

ائو ال    طالأل  ى:ا

لملقتسضينالمل و رسائلنذيسالصبحتاهش يي ه او  ائاكالمغ قاه املو وح اا  ل  اتهط ياصا ئي الن ع ااانحىاه لو طالن ً راالألصه ا •

النتسكيزاو  ات  رحالألض ليالمل ئييالنتيا  قتاأ ملش يي اج لءال    .

ال مل  ديائلن ط رزانت • الملا ول، اأا ء ا و ئ  النب  طال  ً ي، المللنتسكيزاو  الملا ج طالمل ن يال  حيح ائلن ر  ياه االنط قيالنشًو ي، ش يي اوو ء،

 .،النبذئي،ا    يالمل ا ي،الن وا،ا ن  جالألجب نائل  ت ي،اتهت فائ ج  فالن ً ي،اصا وياهمل  نالنطً د لنزيلو ي،الن  ا

 ل   ً ماأ ً رااأ لهعالملب ئيلطالنذل  يانتشب  ائ  لهعالألل الملا جي،ائئو المل س الن ر  يا  اله   الألص لالمن  ج ي. •

   يرد يائلمل  ن النو  ، يالمل   ي انل   ظاو  المل يئثال    ي انت ًسائلن اً يالنو  ، ياد رتيالملحى.مل لق الن و ئ ا أ  اال •
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11) list?countrycode_exact=RY&os=0-operations/projects-https://projects.worldbank.org/en/projectsا 
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 .64ئولي الن دط  ائلن اً ي،ا ش  الملو جحلطال ق م ئييائل ج ً و ي،الن حئا (17

 yemen.org/ar/content/1/42-https://www.sfd ،ا2021-2015 ،م ا  طالنماحئقال ج ً و يانت اً يا  لالن تس اهسا (18

19) U4MzdhIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdjMWZjYjItYWMyZC00YzkyLWE5YTMtMGYzMTVhMW

wNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9 
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 https://almasdaronline.comنصالملق أتياه الملً االملق  املا ًيالألغذييائلنزيلوي،ا (21

 .2020يالن  ن ا/آ ا/سغوطسا/لمصحلا-أ ن هعالأله المل حح المنً ئشا)ه جزاوسالن قحمال   وانتلسن هعا (22

اااhttps://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620544 اا (23

 هساس حلفالن اً يالملو حلهي.ا8نهحفائو اأ ن هعالأله المل حح المنً ئشان ا  ذال-أ ن هعالأله المل حح ا)ا   اه ًكاياسماص هح (ا (24

اyemen-culture-through-livelihoods-https://en.unesco.org/news/restoringا10/06/2021ن ق ايا  الن ًس،اها ًيالن   وك الل   ئ الباالن يتاهسا  لال (25

dec-jan-services-aor-protection-women-web.int/report/yemen/yemenhttps://relief-اا2021ئيوثثثثثثثًلساا-ل ح ئا وثثثثثثث ءالن ًس،اهج لا حه طا،ً ييالمل س الن ًا ي،ايا ي ا (26

0212 
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ا(2021-2016(:اهش يي النباكالنحئ  ا  لالن تس ا)1جحئلايق ا)

ام
  يرخا

 لمل لاقي

ه  فا

 لملش ئ 
 ، ن ه لنقط و ط لن ك نيالملا ذ  لل الملش ئ 

 عت يا

 لملش ئ 

 )سنفا$(ا

ا1

2021 P175791ا
لنط يئانلملحه طال    ريالملش ئ ا

المل ع هتيالن   شا
WFPا،FAOا،UNDP50,000ا ش  ا-ا 

هحفالن

المنً ئش
الل   ئ الن ص لا   ال ملحه طال    ريال    ريائت زرزالمل ئنيا  اه لجهيالنمحه طا  اهحناهد  ي ائل اال  ًه يريالن ًا ي.

ا2

2021 P176129ا
هش ئ الل ج أيالألهسالنهذلئشاا

ائلنمً ئا  الن ًس
WFPاا،FAOا،UNDPا

لميا ئالنزيلع ائلنبح ثائس شطيالنحو الأل  ىا

ل ج ً و يالنزيلويائلنم حائل   لجيانل ً ييا

الأل  ىا

 127,000ا ش  

لنهحفا

المنً ئش

،انألل الملورهحايا  اهاطقيالملش ئ ،ائت زرزاقحي الن ًساو  ال ل ج أيا حوينا  لا النهذلءائلن جب طالنهذلا يائلن ص لا نيه ،او  الملحىالنقميسائلمل  ل ا

ا   حلمالألهسالنهذلئش.ا

ا3

2020 P173582ا

هش ئ ات زرزال  ً ييال ج ً و يا  ا

،  طالنط ليئائل ل ج أيانثا

COVID-19 

هش ئ الألاه لالن  هي،ا

لنماحئقال ج ً ع اا

انت اً ي

سل لقايسدااا-لمئلي الن  هيانل ً ييال ج ً و يا

المل لانل ً ييال ج ً و ي
ا203,900ا ش  

لنهحفا

المنً ئش

لمل قت،ائور ئ الن ص لا   ال ملحه طالألل ل يائلن   ال ق م ئييانتوع نالنذيساي  ن ناهسال  حلمالألهسالنهذلئشااا  ايسالن ح ر طالناقحيي،ائلن    ف

ا،ائلنم ل ائلنمحه طالمل  تقياأ ملا خ،اأ مض ايا   ا حو  النقحيلطاهسالمل لو طالن دا ي.COVID-19ئلمل   يرساهسا

ا4

2020 P172662ا
وهيا  االملش ئ النط يئان ل ج أيانألا

الن ً راالمض   ال مل هسا-لن ًسا
UNICEFا

ل  ً يياا-لمئلي الن  هيانل ً ييال ج ً و يا

ال ج ً و ي
ا23,560ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

؛ا
ن
ل ملحه ط؛اال    ظاو  النقحي الن ا  ذييال   ن يانلسلهعا قحي   ايساا  اوًااقميس الألجاائلن ص لا   ا حه طاسل ل ياهد  ي انت ي طالألكاساض   

ا.ئ قحي الن ح ر طالناقحييالنط يايانت ق لءائلن    ءالل ج أياألوهيالنهذلء

ا5

2020 P174170ا
هش ئ اه لجهيال   لئالنص  لئ اا

ا  الن ًس
FAOا

ل  ك هيااا-لمئلي الن  هيانتاسئ ال    لن يا

ئلنم حائلنه أ طا)لن ك  طالمل كزريانتزيلويا

المل كزري(،ال   ص ا.

ا0ا ش 

هحفالن

المنً ئش
اقبا.لنو ط  او  ا  شىيال   لئالنص  لئ ،ائئو الباالن يتا  الملا د المل   ي اهسال   لئ،ائلل  حلئالن ًسامل لجهيالنتش يال   لئا  الملو 

ا6

2019 P170241ا
لملش ئ النط يئان ل ج أيانألوه طاا

الن ً راالمض   الن لا 
UNICEF ،UNDPا

لأل  ىائلن ج ي ال  ً ييال ج ً و ي،النما ويا

ائل ملحه ط،

 ل  ً ييال ج ً و يا-لمئلي الن  هيا

ا0ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

 ا  ذاأ لهعا قحي ال ملحه ط؛ائ قحي ا  ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي األض فالن ي ط؛ال    ظاو  النقحي ال   ن ياو  ا

الل ج أياألوهيالنهذلء.اvulnerableلن ح ر طالناقحييالنط يايانت ق لءائ

ا7

2018 P164564ا
لملش ئ النط يئان ل ج أيانألوهيا  اا

الن ً راالمض   الن  ن ا-لن ًسا
UNICEF ،UNDPا

ل  ً ييال ج ً و ي،النما ويالأل  ىائلن ج ي ا

ائل ملحه ط،

ال  ً ييال ج ً و يا-لمئلي الن  هيا

ا148,630ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي األض فالن ي ط؛ال    ظاو  النقحي ال   ن ياو  ا ا  ذاأ لهعا قحي ال ملحه ط؛ائ قحي ا  ايساا  

األوهيالنهذلء.الل ج أياvulnerableئلن ح ر طالناقحييالنط يايانت ق لءا

ا8

2018 P163777ا
لنكه   ءا  الملش ئ النط يئان  ص اا

الن ًس
UNOPS 

لمئلي اا-النط قيالمل جحئ انتط قيالنشًو يا

ا ئلي النط قيائل ل د لج.-لن  هيا
ا0ا ش 

لنهحفا

المنً ئش
ا حويناا  ال  م لاو  النكه   ءا  الملا د الن ر  يائلملا د ال   طياأ     ائل اال  ًه يريالن ًا ي.

ا9

2017 P164190ا
نلملحه طال    ريالملش ئ النط يئا

ان ًسلمل ع هتيا  ال
UNOPSا

  ن حالنط قياغيسالمل جحئ ،ا ئلي ا هحلئلطالمل  ها

ائلنم فالنمح ائلنا  ي طالأل  ىا
ا150,000اههت 

لنهحفا

المنً ئش
الل   ئ ا هع ن يال  م لاو  ال ملحه طال    ريال    ريا  اهحناهد  ي ائل اال  ًه يريالن ًا ي.

ا10

2017 P162659ا
هش ئ الل   ئ ائ حوينالمن  جا

ازيلع األص   ال    ولطالنمهيس لن
FAOا

هحلئلطالمل  ه،المل ا ي،ال   ص ا،الألل لقا 

ا.لنزيلو ي
ا36,000اههت 

لنهحفا

المنً ئش
الملش يي الملورهحاياور ئ الل دحلمالملً يل طالنزيلو يالمل زو انإلن  ج يائلن هذيياهساج نياصه يالمل  ا  اها د ا

ا11

2017 P163729ا
ن ل ج أيانألوهيا  االملش ئ النط يئا

الن ً راالمض   الن   شا-لن ًسا
UNICEF 

ل  ً يياا-ل  ً ييال ج ً و ي،المئلي الن  هيا

ال ج ً و ي
ا0ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

ل ملحه ط؛ائ قحي االن ي ط؛ال    ظاو  النقحي ال   ن ياو  ا ا  ذاأ لهعا قحي   ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي األض فا

الل ج أياألوهيالنهذلء. vulnerableلن ح ر طالناقحييالنط يايانت ق لءائ
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ام
  يرخا

 لمل لاقي

ه  فا

 لملش ئ 
 ، ن ه لنقط و ط لن ك نيالملا ذ  لل الملش ئ 

 عت يا

 لملش ئ 

 )سنفا$(ا

ا12

2017 P161806ا
 ً راا ض   املش ئ ال ل ج أيا

النط يايانألوه طا
UNICEFا

ل  ً يياا-ل  ً ييال ج ً و ي،المئلي الن  هيا

ل ج ً و ي،المل لو طاغيسالملم ا ي،الألل لقا

النزيلو ي.

ا0ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

 ط؛ائ قحي ا  ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي األض فالن ي ط؛ال    ظاو  النقحي ال   ن ياو  ا ا  ذاأ لهعا قحي ال ملحه

الل ج أياألوهيالنهذلء.vulnerableنت ق لءائلن ح ر طالناقحييالنط يايا

ا13

2016 P159053ا
ل ج أيانألوهيا  االملش ئ النط يئان ا

الن ًس
UNICEFا

ل  ً يياا-ل  ً ييال ج ً و ي،المئلي الن  هيا

ال ج ً و ي
ا872,138ا ش 

لنهحفا

المنً ئش

ألض فالن ي ط؛ال    ظاو  النقحي ال   ن ياو  ا ا  ذاأ لهعا قحي ال ملحه ط؛ائ قحي ا  ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طاسل ل ياهد  ي ا

الل ج أياألوهيالنهذلء. vulnerable ر طالناقحييالنط يايانت ق لءائلن ح

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=RY&os=0:الملمحي 

  

ان ل ج أيالن وهيا  الن ًسا(الملش يي النط يايا2جحئلا)

الملش ئ النط يئان ل ج أيانألوهيا  الن ًساالل الملش ئ الألص  

 UNICEFال  هيالملا ذ اP159053اه  فالملش ئ 

وحئالن ً ر طا

المض ا ي
ا(AF1,2,3,4) ً ر طا ض ا يانتًش ئ اا4

امجً   هبتغالن ً راال

ا(يئئ ا)
ا872,138

الل الملش ئ 

 ض   املش ئ ا ً راا

ل ل ج أيالنط يايا

انألوه طا

لملش ئ النط يئان ل ج أيانألوهيا  ا

الن ً راالمض   الن   شا-لن ًسا

لملش ئ النط يئان ل ج أيا

لن ً رااا-نألوهيا  الن ًسا

المض   الن  ن 

لملش ئ النط يئان ل ج أيا

مض   انألوه طالن ً راال

الن لا 

هيا  الملش ئ النط يئان ل ج أيانألوا

الن ً راالمض   ال مل هسا-لن ًسا

 P172662اP170241اP164564اP163729اP161806اه  فالملش ئ 

 UNICEFاUNICEF، UNDPاUNICEF، UNDPاUNICEFاUNICEFال  هيالملا ذ 

النهحفالمنً ئش
لنقحي ال   ن ياو  ا ا  ذاأ لهعا قحي ال ملحه ط؛ائ قحي الن ح ر طاسل ل ياهد  ي األض فالن ي ط؛ال    ظاو  ا  ايساا  اوًااقميس الألجاائل  م لاو  ا حه طا

الل ج أياألوهيالنهذلء. vulnerableلناقحييالنط يايانت ق لءائ

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=RY&os=0:الملمحي 
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ائل العام ا��ديد          ـــّدر �ذا العدد مع أو ، مســـــت�شـــــر�ن �عام مفعم باألمل والتطلع نحو 2021ونحن نصــ
االجتماعية تك�ســـب من شـــ�ر إ�� آخر آفاق التنمية والســـالم واالزد�ار، و�شـــرة املســـتجدات االقتصـــادية و 

ـــادي والتنموي، تؤ�ل�ا ألن تكون املصــــدر  ـــ�ودة وجودة عالية �� التعاطي مع الشــــأن االقتصـ افية مشـ اح��
ـــارًا، كما تجســــدت مع�ا و��ا شــــراكة جديرة  -بحســــب تقييمنا  - الرئ�س ان�شـ ـــداقية وموثوقية و األك�� مصـ

ــــف منذ العدد األول وح�� �ذا العدد واألعداد القادمة بإذن هللا  ــ ـــ ــ ـــــادة والتقدير مع منظمة اليون�ســ ــ ـــ ــ باإلشـ
 �.�عا�

ـــتمرارًا لتلـــك املن��يـــة ليقف ع�� أبرز التطورات         ــ ـــ ــ االقتصــــــــــــــــاديـــة ال�ليـــة و�عض  و�ـــأ�ي �ـــذا العـــدد اســــ
القضـــايا ذات األ�مية ا��اصـــة، ونحن ع�� أعتاب مرحلة جديدة نأمل أن �ســـتعيد ف��ا االقتصـــاد اليم�� 
ـــــعفت قدراتھ  ـــــراع وأضــ ـــنوات ال��اف والصــ ــ عافيتھ وتتحرك فيھ محر�ات نموه وطاقاتھ ال�� اثخن��ا الســ

ــــو�ت بن�تھ املالية وامل ــ ـــــفت برصـــــــيده اإلنتاجية األزمات املتعاقبة، وشـ ادية وال�شـــــــر�ة عوامل متعددة عصــ
 ومك�سباتھ االقتصادية امل��اكمة خالل مس��ة التنمية املاضية.

فال�شــاط االقتصــادي قد شــ�د انكماشــًا غ�� مســبوٍق خالل الســنوات الســت املاضــية، وخســر خالل�ا         
ــــًال ع 90وف��ا أك�� من  ــ ــــرة �� ناتجھ ا���� فضـ ــ ـــــارة مباشـ ن خســـــــائره غ�� املباشـــــــرة �� ب�ياتھ مليار دوالر كخســ

ـــر�ة، كما اختلت املواز�ن االقتصــــادية ال�لية الداخلية وا��ارجية، فمن ناحية شــــ�دت  ـــية وال�شـ ـــسـ املؤسـ
ــــاعــدا �� ��ز املوازنــة العــامــة إ��  ـــ ـــ ـــ ـــًا حــادًا �� نفقــا��ــا وتصـــ ــ ـــ ــ ــ انخفــاضــــ املــاليــة العــامــة تراجعــا �� موارد�ــا و

تبعية ز�ادة ��م الدين ا���� إ�� نحو يوازي ��م الناتج ا���� مســـــتو�ات غ�� آمنھ، وال�� ترتب عل��ا بال
ــــ�ـــد امل��ان التجـــاري ��زًا م��وظـــا ن�يجـــة  ــ ـــ ــ أو يق��ب منـــھ، ومن نـــاحيـــة أخرى اختـــل التوازن ا��ـــار�� وشـــ
ـــمية،  ـــ ــــة والرسـ ـــواء من عائدات النفط والغاز أو التحو�الت ا��اصـــ ــ انخفاض تدفق موارد النقد األجن�� ســ

ـــــــرف األجن��، وتراجعـت قيمـة العملـة الوطنية وقـد ترتـب ع�� ذلـ ــ ـــ ــــوق الصــ ـــ ــ ـــ ك االختالل �زات عنيفـة �� ســ
ــلبيـــة ع�� عموم 180أمـــام العمالت األجن�يـــة إ�� حوا��  ـــ ـــ ـــ ـــ�بـــت اآلثـــار الســـ ـــ ـــ ــ ا��ـــ % من قيم��ـــا ا��قيقيـــة، و

انخفاض متوســــط دخل الفرد  ــادية وخاصــــة ارتفاع األســــعار وتد�ور مســــتوى املع�شــــة و املتغ��ات االقتصــ
 % من قيمتھ مقوما بالدوالر.60اآلخر فقد حوا�� الذي �و 

ـــــتقات          ـــ ـــ ـــ�ا أزمة املشـــ ـــ ـــ ـــ ــاد اليم�� العديد من التحديات واألزمات وتداعيا��ا وع�� رأســ ــ ــ ـــ ــ و�واجھ االقتصـــ
النفطية املتكررة وال�� �ان ل�ا أبلغ األثر �� إضـــعاف مختلف القطاعات ا��دمية وخاصـــة قطاع الك�ر�اء 

ــــ�ة، كما أن أزمة األ  ــ ـــ ــ ــ�ن 60من الغذا�ي واإل�ســــــــــــــا�ي قد تركت خلف�ا حوا�� وال�ـــ % من الســــــــــــــ�ان معرضــــــــــــ
ـــ�بھ من ســـــوء التغذية وضـــــعف اإلنتاجية للموارد ال�شـــــر�ة، و�اإلضـــــافة إ��  ال�عدام األمن الغذا�ي وما �ســ

 ذلك دا�مت االقتصاد جائحة ف��وس كورونا ال�� أثرت سلبًا ع�� االقتصاد وأوقعتھ �� ركود عميق. 

ـــ�� إ�� تحليل وتقييم أبرز التطورات االقتصـــــادية و�         ـــادية �سـ ـــرة املســـــتجدات االقتصــ ذا العدد من �شــ
افذ األمل للتعا�� والنمو االقتصــــادي و�بدد أجواء الركود واالنكماش  واالجتماعية و�ســــتكشــــف �عض نو

 ال�� خيمت عليھ.

 .جميع �ذه ا��قائق واملؤشرات واردة �� ثنايا �ذا العدد *

 ليةـــــة الكــــــورات االقتصاديــــــأوًال: التط

 ثانيًا: وضع املالية العامة

ثــــــالثــــــًا: اتجــــــا�ــــــات القطــــــاع النقــــــدي 
 واملصر��

 را�عًا: القطاع ا��ار��

خــامســـــــــــــًا: أزمــة املشـــــــــــتقــات النفطيــة 
 وتداعيا��ا

من الغذا�ي وخطر سادسًا: ا�عدام األ 
 ا��اعة

ســـا�عًا: أبرز القضـــايا األخرى �� العام 
2020 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــاب القوة          ــبــ ــ ـــ ـــ ــــد الشــ ــــام���عــ ــــ�� حــ ـــ ـــ ــــة األو�� �� ا��تمع، و�طلق عل��م مســ ــامــ ــ ــــة ال�ــ ـــــاديــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــة واالقتصــ ــــاعيــ                      االجتمــ

2030راية “
1
ـــات جدول أعمال التنمية   ، أل��م“ ـــ ـــ ـــياســ ـــ ـــ ـــتفيدين من إجراءات وســ ـــ ـــ يلعبون دوًرا محورً�ا ل�س فقط كمســ

 املستدامة، بل أيضا كشر�اء �� تنفيذه. 
 

ـــــايا التنمية، و�التا�� فإن توف�� الفرص وا��ماية ل�م كفيلھ          ـــ ـــــباب جزء ال يتجزأ عن قضــ ـــ ـــــية تمك�ن الشــ ـــ و�عد قضــ
كو��م القوة اإليجابية املنتجة والكفيلة �عملية التغي�� �� �ل ا��تمعات لدفع  بتحقيق التنمية الشـــاملة واملســـتدامة

 ��لة التنمية والتغي�� نحو األفضل.
 

 واســعة فيماو�عد الف��ة منذ بداية العقد الثا�ي من األلفية الثالثة ال�� شــ�دت ف��ا الدول العر�ية احتجاجات            

لف��ات ا��اسـمة ال�� دفعت بقضـايا اليافع�ن والشـباب إ�� صـدارة املشـ�د العام أسـميت بثورات الر�يع العر�ي، من ا
ـــــية  ـــــياســ ـــــادية منتجة وكقوة ســ ـــــنع القرار كطاقة اقتصــ للدول وحظيت با�تمام ا��كومات ومراكز األبحاث ودوائر صــ

ــبــاب قبــل ذلــك إ�� كو��م فئــة ــ ـــ ـــ عمر�ــة، ول�س  مؤثرة �� ا��رى العــام للتحول والتطور ا��تم��. فقــد ـ�ـان ينظر للشــ
طاقة منتجة كما لم يتلقوا اال�تمام والرعاية والتمك�ن ا��تم�� الالئق ع�� �افة األصعدة االقتصادية واالجتماعية 
والســـــياســـــية، مما قاد إ�� شـــــعور جارف لدى الشـــــباب با��رمان وال��م�ش وفقدان األمل باملســـــتقبل وا��ياة الكر�مة 

 ة واملساواة والدولة املدنية.وا��ر�ة والتطلع نحو الرخاء والعدال
  

 2011و�ذا األمر ينطبق أيضــًا ع�� الشــباب �� اليمن حيث �انوا �� طليعة ذلك التغي�� الذي شــ�ده اليمن �� عام         

ــــاد  ــــودة و�� تنمية االقتصــ ــــا�مة �� بناء الدولة ا��ديثة امل�شــ ــــباب للمســ مدفوعة بروح التفاؤل والتطلع �� تمك�ن الشــ
� أن شـــ�يًا من ذلك لم يتحقق وتبددت أحالم�م وطموحا��م وتحقيق ا��ياة الكر�مة والرفاه االقتصـــادي للمجتمع غ�

 إ�� ح�ن بل وتبددت مع�ا أحالم اليمني�ن �افة �سب ما آلت إليھ األوضاع �� اليمن. 
 

ــبــاب          ــ ـــ ـــ 2ومع ذلــك ال يزال األمــل معقودا بفئــة اليــافع�ن والشــ
ــــ�ــان �� 32والــذين يمثلون حوا��   ـــ ـــ % من إجمــا�� الســ

 2020اليمن للعام  
3

وع�� املسـتقبل الواعد الذي يمكن أن يتخلق من  -�شـ�لون ال�سـبة العظ�� من القوى العاملة - 
ـــــ�ثمر ف��ا ا��تمع  ـــــار التطور والعلم واإلبداع قد اســ ـــــباب تتقاطر �� مســ ـــــراع. كما أن أجياال من الشــ رحم املعاناة والصــ

 لعقود من الزمن ستؤ�ي أ�ل�ا بإذن هللا.
 

 

ثمة ا�تمامات �انت قد بدأت معامل�ا تظ�ر بصورة جلية حيث �ان التوجھ نحو تمك�ن الشباب ا��دير بالذكر أن          
م��امنًا مع تمك�ن الشـباب سـياسـيًا من  2013اقتصـاديا من خالل إعداد اسـ��اتيجية وطنية ل�شـغيل الشـباب �� عام 

ـــــاركـة �� مؤتمر ا��وار الوط�� والفعـاليـات العـامـة إال أن تلـك ا��طوا ـــ ـــ ــ�ـب التطورات خالل املشــ ــ ـــ ـــ ـــــت �ســ ـــ ـــ ت قـد أج�ضــ
 السلبية ال�� �ش�د�ا اليمن وال�� ال زلنا �ش�د فصول�ا ح�� اليوم. 

 

ي�ناول موضــــوع التمك�ن االقتصــــادي واالجتما��  -ة املســــتجدات االقتصــــادية واالجتماعية ر من �شــــ  -�ذا العدد          
ـــف الطاقات ا��القة ال�� تحمل�ا ـــ ـــ ـــتكشــ ـــ ـــ ـــباب واليافع�ن �� اليمن و�ســ ـــ ـــ ـــ�انية املفعمة با��يو�ة  للشــ ـــ ـــ �ذه الكتلة الســ

ــــات الوطنية ومنظمات ا��تمع املد�ي  ـــ ـــ ــــســ ـــ ـــ ــــادية واالجتمـاعية لبعض املؤســ ـــ ـــ ــًال عن إبراز األدوار االقتصــ ــ ـــ ـــ واإلبداع فضــ
ــ�انية، كما يقدم العدد حزمة من املق��حات ال��  ـــ ـــ ــادي واالجتما�� ل�ذه الفئة الســ ـــ ـــ ــايا التمك�ن االقتصــ ـــ ـــ املعنية بقضــ

 األدوار االقتصادية واالجتماعية لليافع�ن والشباب �� اليمن �� مرحلة بناء السالم واإلعمار والتنمية.�سا�م �� �عز�ز 

<∞”€j÷]<]É^π<V�̃ Ê_
<Í¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]

[h^fé÷]Ê<∞√ ^È◊÷ 

<∞√ ^È÷]<l^ËÇ†<V�̂Èfi^m
h^fé÷]Ê 

<ÌŒ¯√÷]<l]É<l^äâˆπ]<V�̂n÷^m
<∞”€jeh^fé÷] 

<l^u3œπ]Ê<l^â^Èä÷]<V�̂√e]Ö
<∞√ ^È÷]<∞”≥<àËà√j÷

h^fé÷]Ê 

 اليافعون والشباب وسبل متكينهم اقتصاديًا واجتماعياً 

 /depth/youth-https://www.un.org/ar/sections/issues-0األمم املتحدة /السالم والكرامة واملساواة ع�� �وكب ينعم بال��ة - 1
رق  لفئة وال�� تبدأ من سن العاشرة إ�� الرا�عة والعشر�ن، وللمز�د يتم الرجوع إ��: صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليون�سف)، منطقة الشتم االس�ناد �� تص�يف اليافع�ن والشباب إ�� �عر�ف األمم املتحدة ل�ذه ا - 2

   https://www.unicef.org/mena/reports/mena-generation، 2019)، أبر�ل 2030األوسط وشمال أفر�قيا (جيل 
 .2025 – 2000 الس�انية االسقاطات لإلحصاء، املركزي  وا���از للس�ان الوط�� ا��لس-  3

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�عد قطاع النقل بتفرعاتھ ا��تلفة ال��ية والبحر�ة وا��و�ة الشر�ان الرئ�س الذي ير�ط ب�ن         
ع�� املســـتوى ا���� مختلف املدن واملناطق ا��ضـــر�ة والر�فية والتجمعات الســـ�انية، ف�و ير�ط 

اقع اإلنتاج وموا�ئ التصــــدير بقاطرة االقتصــــاد والتنمية إنتاجا واســــ��ال�ا وتداوال،  األســــواق ومو
كمــا أنــھ ع�� املســــــــــــتوى اإلقلي�� والــدو�� ير�ط الــدولــة ببقيــة دول العــالم بمــا �شــــــــــــتمــل عليــھ من 

إلمداد واألف�ار، كما أســـــواق املال وال�ســـــوق وحركة التجارة وتدفقات االســـــ�ثمار ونقل ســـــالســـــل ا
 وســــــــائل النقل والتواصــــــــل التقليدية وا��ديثة. وقد تجوب محطات العالم وأجزائھ ا��تلفة ع�� 

ســــــــاعدت ثورة التكنولوجيا واملعلومات ع�� تقر�ب املســــــــافات وتقليل الت�اليف واختصــــــــار الزمن 
افيا ح�� أصـبح العالم سـوقا واحدة وكوكبًا ذابت  فيھ �ل موا�ع االنتقال و�لغاء ا��واجز وا��غر

 االف��ا��� وصعو�ات الوصول.

1 اللوجســــــــــ�يةو�عت�� ا��دمات           
النقل من القضــــــــــايا الرئ�ســــــــــة �� مختلف مجاالت التنمية  �� 

والتعليم وال��ة ومع�شة الناس ونقل البضا�ع ونقل املسافر�ن، وتؤثر �ش�ل مباشر ع�� حركة 
وجســ�ية �� النقل من أ�م العوامل املســاندة واملؤثرة ع�� الســ�ان واالقتصــاد و�عت�� ا��دمات الل

الفعاليات االقتصادية وحركة اإلنتاج و�م�انية الوصول وا��صول ع�� املواد والسلع وا��دمات 
 ا��تلفة.

�شــرة املســتجدات االقتصــادية واالجتماعية �� �ذا العدد تفتح ملف النقل �� اليمن و�ســلط         
افا واســـــــــــتعراضـــــــــــا أيضـــــــــــا ألبرز التطورات الضـــــــــــوء ع�� �ذا املو  ضـــــــــــوع تحليال وتقييما واســـــــــــ�شـــــــــــر

واال�ع�اســــــــــات األخ��ة ال�� شــــــــــ�د�ا اليمن وخاصــــــــــة تداعيات ا��رب والصــــــــــراع ع�� قطاع النقل 
 وا��دمات اللوجس�ية ال�� يقدم�ا وعالق��ا با��وانب االقتصادية واالجتماعية واإل�سانية.

�̃ Ê_<≈^�Œ<‡¬<Ì⁄^¬<Ì-<V<<ÎÁ¢]<ÿœfl÷]
]ÊÌÈjäqÁ◊÷]<l^⁄Ç§]Ê<Î2÷]Ê<ÎÜvf÷<

<<�̂{{Èfi ^{{m<<<<<<<<<Ó◊ ¬ < hÜ£ ]Ê<≈]Ü{{{{í÷]<Üm _< V
<<<]<ª<ÌÈj{{{{äqÁ◊÷]<l^⁄Ç§]<<<ÎÁ¢]<ÿœfl÷

^„i^â^”√fi]Ê<ÎÜvf÷]Ê<

<<<�̂ {{n÷ ^{{m<<<<<<<<<<Ó◊ ¬ < hÜ£ ]Ê<≈]Ü{{{{í÷]< Üm _< V
<<<ª<ÌÈj{{{{äqÁ◊÷]<l^⁄Ç§]<<<<ÿœfl÷]<≈^�Œ<

^„i^â^”√fi]Ê<Î2÷]<

�̂√e]Ö<<<<<<<∞ä vj÷<l^u3œπ]Ê<l^â ^Èä ÷]<V
<<l^{⁄Ç{§]<]Å_<<<<<≈^{�Œ<ª<Ì{Èj{{{{äqÁ◊÷]

ÿœfl÷]< 

 أثر الصراع واحلرب على قطاع النقل واخلدمات اللوجستية
 “وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية” 

 

l^u3œπ]<JJÜm˘]<JJ‡‚]Ü÷]<ƒïÁ÷] 

 ال��ية أو البحر�ة أو ا��و�ة. النقل املنتجات والبضا�ع والر�اب من نقطة إ�� أخرى ع�� مختلف وسائل نقل �� العمليات واإلجراءات ال�� تضمن  :(Logistics)ا��دمات اللوجس�ية- 1
 ).Logisticsاللوجس�ية" (دليل مصط��ات، شرح مع�� "ا��دمات 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF

%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ�اع والحرب، حـيث أدت         ة الصــ داـي ذ ـب ــ��ًا مـن ــ�ائح المجتمع تضــ ة أكثر شــ تعتبر الم�أة اليمنـي
ــيص في أدوارهــا وط�ق حيــا�هــا  الظ�وف إلى فرض واقع على الم�أة أعــادت فيهــا التخصــ
ــعبة وتواجه تحديات ك�يرة فإلى جانب األدوار التقليدية  ــبحت تعيش تجربة صـ المختلفة، إذ أصـ
التي تؤد�ها الم�أة أصــــبحت �تحمل صــــعابًا تفوق قد�ا�ها في ســــ�يل الحفاظ على تماســــك 

عيًا إضـافة إلى أدوارها في السـلم المجتمعي ومشـاركتها أيضـًا في المجتمع اقتصـاديًا واجتما
س�يل تحقيق السالم بشكل عام. فمنذ بداية الص�اع والحرب و�تيجة لتدني المستوى المعيشي 
واالقتصــادي هاجر الكثير من اليمن�ين للعمل خا�ج الدولة، إضــافة إلى وفاة الكثير منهم في 

كل هذه العوامل أدت إلى تغي�ات كثيرة في أنماط حياة   الحرب بشــكل مباشــر أو غير مباشــر.
ــابقًا، أجبرت  ــادية واجتماعية جديدة لم تكن موجودة سـ ــاكل اقتصـ الم�أة اليمنية، وظهور مشـ
الم�أة على الخ�وج إلى سـوق العمل والبحث عن سـبل للعيش وتحمل أعباء إعالة األسـر إضـافة 

 .ح والمكافحة من أجل البقاءإلى تحملها الظ�وف القاسية النا�جة عن الن�و

على الرغم من وجود بعض الد�اـسات التي أج��ت حول عدم المـساواة �ين الجنـسين في          
اليمن، وكيف أ�رت الحرب على النســاء بشــكل ســلبي، إال أن التركيز ضــيق النطاق، أو محدود 

ا.  كـما أن ال�ـياـنات ال ت�ال ـعاـمة  ــتـند إ  -وـغالـبًا ـقديـمة–جغ�افيـً لى أحـجام عيـنات مـحدودة. وتســ
ــ�اع  ــاء �تيجة الصـ ــعوبات التي تواجه النسـ ــات م�اعاة التداعيات والصـ ــياسـ وغالبًا ما تفتقر لسـ
ــود. بالنظر إلى �نوع ديناميكيات النوع االجتماعي في اليمن التي  ــكل غير مقصـ والحرب وبشـ

ي اليمن على النـساء تـشكلها عوامل عديدة، تب�ز الحاجة الحقيقية لد�اـسة تأ�ير الـص�اع والحرب ف
ــادـية  ــرة االقتصــ ــف ـهذا الـعدد من النشــ ــتكشــ ــالم واألمن.  يســ وتع��ز دورهن في بـناء الســ
واالجتماعية بالد�اـسة مجموعة من تأ�ي�ات الـص�اع القائم والحرب، وتحـسين الوعي بكيفية تأ�ير 

التركيز على الم�وـنة اـلذا�ـية لل ــاء وكيفـية تغ�ير أنـماط حـيا�هن، ـب م�أة اليمنـية الحرب على النســ
التي تقدم نقاطًا لتدخالت السـياسـات وتوصـيات إلج�اء تحسـينات صـمود الم�أة اليمنية والتي 
يمكن إدخالها من أجل معالجة احتياجات النســـاء بشـــكل مباشـــر، وتخفيف أ�ر الصـــ�اع والحرب 
على للنســاء، إضــافة إلى تســليط الضــوء على آ�ار وتداعيات الحرب والصــ�اع على النســاء في 
اليمن في الجانب االقتصادي واالجتماعي، والتط�ق لآلليات الوطنية في مجال تمكين الم�أة، 
ــادي واالجتـماعي للم�أة ودورـها في بـناء  وـكذا اقت�اح الـتدخالت في مـجال التمكين االقتصــ

 السالم.

�̃ Ê_<l^ÈŒ^Ài˜]Ê<ÌÈflõÁ÷]<l^È÷˚]<V
ÌÈ÷ÊÇ÷]<‡€È÷]<ª<Ï_Üπ]<∞”€je<ÌÈfl√π]<

�̂Èfi^m<Ï_Üπ]Ê<Ï^jÀ◊÷<Í¬^€jq˜]<ƒŒ]Á÷]<V
≈]Üí÷]Ê<hÜ£]<ÿæ<ª<

�̂n÷^m<Ï_Üπ]<Ó◊¬<≈]Üí÷]Ê<hÜ£]<Üm_<V
ÌËÅ^íjŒ˜]<l˜^.]<ª<

�̂√e]Ö<ª<ÌÈfl€È÷]<Ï_Üπ]<ÖÊÅ<àËà√i<V
›¯ä÷]<^fle<ÌÈ◊€¬<

�̂ä⁄^}<l]É<l¯}Çj÷]Ê<l^â^Èä÷]<V
<ÅÁ€ë<‹¬Ç÷<ÌËÁ÷Ê˘]ÌÈfl€È÷]<Ï_Üπ] 

 ة اليمنية ودورها يف بناء السالمالتمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأ
 

<Ö^ma<JJhÜ£]<^fle<ª<Ï_Üπ]<ÖÊÅJ›¯ä÷]ÌeÁ◊�π]<l¯}Çj÷]<J  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاعــدات ا��ــارجيــة والــدعم اإلقلي�� والــدو�� ب�ــافــة أنواعــھ النقــدي والعي�� والف��            ـــ ـــ ـــ ت��ايــد أ�ميــة املســ
�ع�شــــ�ا اليمن واالقتصــــاد اليم��  ك�ذهو�مختلف أشــــ�الھ اإل�ســــا�ي والتنموي وا��دما�ي وخاصــــة �� ظروف 

ــنوات ��اف ف�و  ــ ــع ســ ــ ــان  منذ بضــ ــ %  80ية ال�� طالت  �� جانب منھ منقذ ل��ياة ومخفف لوطأة األزمة اإل�ســ

من السـ�ان واكتوت بنار�ا كتلة سـ�انية كب��ة عصـفت ��ا الظروف وأوصـل��ا إ�� حافة العوز والفاقة وقذفت 
واء  ببعضــــ�ا إ�� العراء وا���ول حيث تنعدم وســــائل الع�ش ومتطلبات البقاء وحاجات الغذاء والكســــاء والد

  .كما تحيط ��ا األخطار من �ل م�ان

ـــــادي والتنمية ال  كما          ـــ ـــــبح الدعم املا�� ا��ار�� املوجھ نحو التعا�� االقتصــ ـــ أنھ و�� ا��انب اآلخر فقد أصــ
ــــاد  مز�ـدا من التـد�ور  ـــ ـــ ــــا�م �� تجنـب االقتصــ ـــ ـــ ــــا�ي بـل ر�مـا يتفوق عليـھ  ف�و �ســ ـــ ـــ يقـل أ�ميـة عن الـدعم اإل�ســ

ان االقتصاد وأصاب قطاعاتھ و�ح�� ب�يانھ من حالة االنكماش والركود الذي ضرب أر�   واال��يار االقتصادي
ـــة كما  ـــلع املع�شــ ـــول ع�� ســ ـــ�ر�ا ل��صــ ـــاد مدخراتھ ا��دودة حيث �ــ ـــت��ف االقتصــ ـــادية، فقد اســ االقتصــ

ــــر�ـت �عض رؤوس األموال إ�� ا��ـارج بحثـا عن ب�ئـة آمنـة ـــ ـــ ــــ�ثمـار و�ســ ـــ ـــ وحفـاظـا  ،�عطلـت حركـة  التنميـة واالســ
ــع 200ال�� فقدت من قيم��ا    ل��ا من تآ�ل قيم��ا ن�يجة تد�ور قيمة العملة الوطنيةع ــ % عما �ان عليھ الوضــ

ــــف نــاتجــھ ا���� اإلجمــا�� 2014�� عــام  ـــ ـــ ـــــاد الوط�� أك�� من نصــ ـــ ـــ ــــر االقتصــ ـــ ـــ ـــــافــة إ�� ذلــك فقــد خســ ـــ ـــ ، و�ــاإلضــ
ــــــباتھ التنمو�ة كما فقدت مئات اآلالف من الوظائف وفرص العمل و� ـــ ــــــافة إ�� ذلك وتراجعت مك�ســ ـــ و باإلضــ

اط االقتصــــادي ن�يجة تداعيات ف��وس كورونا ع�� مدر�ات التنمية �شــــ�د تد�ورا �� جوانب شــــ�� من ال�شــــ 
ــــرا��ـــا نـــا�يـــك عن التـــداعيـــات النـــاجمـــة عن ا�تالك أجزاء كب��ة من الب�يـــة التحتيـــة وتراجع منظومــة  ـــ ـــ ومؤشــ

 .لتعليم وغ���ا �س�ب ا��رب والصراعا��دمات األساسية وخاصة خدمات الك�ر�اء واملياه وال��ة وا

فإن التمو�ل ا��ار�� ع�� أ�ميتھ �شـــ�د انحســـارا كب��ا وتراجعا م��وظا �� الوقت الذي تزداد ومع ذلك           
ــانيــة  ـــ ـــ ـــ ــــ�ــب �� توقف �عض ال��امج اإل�ســ ـــ ـــ ــانيــة �� اليمن، األمر الــذي �ســ ـــ ـــ ـــ ــاديــة واإل�ســ ـــ ـــ ـــ حــدة األزمــات االقتصــ

ت ا��ارجية من �عميق األزمة. �ذا العدد �عيد قراءة وتحليل املســاعدا  والتدخالت التنمو�ة مما ضــاعف من
ـــــم��ا العدد   ـــ وأ�عاد أخرى غ�� تلك ال�� تضــ ـــــا�ي والتنموي  50زوايا  ـــ حيث يركز ع�� تقييم فاعلية الدعم اإل�ســ

ــافة إ��  ــ ــا�ي والتنموي باإلضــ ــ ــعو�ات ال�� تواجھ الدعم اإل�ســ ــ ــع لتحليل التحديات والصــ ــ ــاحة أوســ ــ و�عطي مســ
ـــــتقبلية لرفع كفاءة وفاعلية الدعم  الن ـــ ـــــار�ع التعا�� والتنمية ظر �� التوج�ات املســ ـــ ا��ار�� والتحول نحو مشــ

 والسالم.

�̃ Ê_Ífi^äfi˝]<ÿ€√÷]<^“Üç<V<

�̂Èfi^mÌÈ€flj÷]<^“Üç<V<

�̂n÷^m<ÎÁ€flj÷]<‹¬Ç÷]<‹ÈÈœi<V
‡€È÷]<ª<Ífi^äfi˝]Ê<

�̂√e]Ö<‹¬Ç÷]<‰q]Ái<:÷]<l^ËÇvj÷]<V
ÎÁ€flj÷]Ê<Ífi^äfi˝]<

^}�̂ä⁄<ƒ Ö<ª<ÌÈ◊fœjäπ]<l^„qÁj÷]<V
<Ï^À“<ÌÈfi^äfi˝]<l]Ç¬^äπ]<]Å_

ÌËÁ€flj÷]<s⁄]2÷]<Á©<ŸÁvj÷]Ê<

<ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÌÈ⁄Á”£]<4∆<l^€øflπ]<V–v◊π]
<Ìe^rjâ˜]<Ì�}<Ì�éfi˘<ÏÑÀflπ]<ÌÈflõÁ÷]Ê

ÌÈfi^äfi˝] 

 املساعدات اخلارجية بني اإلغاثة والتنمية

<JJ^“Üé÷] ]JJ‹ÈÈœj÷ ÌÈ◊fœjäπ]<l^„qÁj÷]Ê<l^ËÇvj÷]< 

** https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Developing-World-Development-Aid-at-a-Glance-2021.pdf 
 ** https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسر تواجد ال�ائن ال�� واألمم والشعوب وا��ضارات ل�س �نالك أك�� أ�مية ع�� اإلطالق من املياه، إ��ا ا��ياة          
ا��ياة ومصــــــدر التجمع اإل�ســــــا�ي ع�� ضــــــفاف األ��ار وعند مســــــاقط املياه األخرى و�� األماكن ال�� ي��ل ف�� أكســــــيد  

�ر ع�� اإلطالق.  كما تظ ف��ا ماء و�ر�ات الســـــماء و�دو��ا ال يتصـــــور للوجود اإل�ســـــا�ي وا��يوا�ي والنبا�ي شـــــأن أو ذكر 
الع�ش بدو��ا، فاملاء عنصـــــــــر أســـــــــا�ـــــــــ�� لوجود و�قاء    أ�مية املياه من كو��ا أســـــــــاس ا��ياة ع�� األرض بل و�ســـــــــتحيل

اإل�ســـــــان وا��يوان والنبات، ومع تطور ا��ياة ع�� األرض تزداد وتتوســـــــع اســـــــتخداماتھ �� القطاع الزرا�� وا��يوا�ي 
غذاء والدواء والســــــــــــلع وا��دمات وال�� �ســــــــــــاعده ع�� البقاء واإلنتاج الصــــــــــــنا�� وا��دمي، بما يل�� احتياجاتھ من ال

رافق ال�ـــ�ية ووســـائل النقل، ا��. ومع النمو الســـ�ا�ي وتطور نمط ا��ياة ع��   ب�ـــ�ة وعافية، مثل ا��فاظ ع�� امل
 األرض، ت��ايد احتياجات واســـــــــــ��الك ال�شـــــــــــر من املياه ع�� الصـــــــــــعيد العاملي، و�التا�� ت��ايد الضـــــــــــغوط ع�� املوارد

منة ب�لفة منخفضــــــــة، وقد يكون ا��صــــــــول ع�� املياه  املائية ا��الية، وقد ال تضــــــــمن ل��ميع ا��صــــــــول ع�� املياه اآل 
النظيفة، الصــــا��ة للشــــرب عا�� الت�لفة �� معظم األماكن وصــــعب املنال �� مناطق أخرى وخاصــــة �� �عض املناطق 

 .ا��ارة و�� الدول ال�� مرت بظروف حرب وصراع مثل اليمن

ة ال�� لم �عد باإلم�ان معا����ا إال من خالل اســـــــ��اتيجية كما �عد قضـــــــايا املياه �� اليمن من التحديات التنمو�          
ــادر املياه  ــ�ية بحيث �عزز مصـ ــياســـة العامة للدولة نظرًا أل�مي��ا وندر��ا ال�سـ موحدة، تضـــع املياه �� قمة أولو�ات السـ

وا�ي لآلبار وتتعامل مع ال��ز املا�ي وازدياد الط ة الب��  التحتية عادة بناء وصـــــــيان إع��  و�عمللب عليھ وا��فر العشـــــــ
لقطاع املياه ال�� تدمرت بفعل ا��رب والصــــراع ونقص اإلم�انيات املادية واملالية �� ظل ا��رب والصــــراع فضــــال عن 

ء لالســــــــــــتخــــدام امل���� أو تكثيف ا���ود لتخفيف فجوة التوازن ب�ن املوارد ا��ــــددة واالحتيــــاجــــات امل��ايــــدة ســــــــــــوا
  .عاة ضرورة استدامة املوارد املائية لألجيال القادمةللقطاعات الزراعية والصناعية مع مرا

ــا�ي والتنمية، إال أن التحديات ومخاطر اإلج�اد املا�ي ال�� تواجھ قطاع املياه ��           ورغم ج�ود شـــــر�اء العمل اإل�ســـ
��ــا االجتمــاعيــة  والصــــــــــــراع ع�� �ــذا القطــاع عمق من أزمــة امليــاه وفــاقم من تــداعيــااليمن، واآلثــار ال�� خلف��ــا ا��رب 

واالقتصــــادية وخاصــــة ع�� الفئات األك�� ضــــعفًا واألك�� �شــــاشــــة �� ا��تمع بصــــورة خاصــــة وا��تمع اليم�� بصــــورة  
 .نعامة ع�� �افة املستو�ات مما يجعل�ا مكوًنا رئ�سا �� األزمة اإل�سانية املستمرة �� اليم 

اعيـا��ـا وصــــــــــــوًال إ�� مجموعـة من التـدخالت العـاجلـة وذات ولـذا فـإن �ـذا العـدد �ســــــــــــتعرض أوجـھ أزمـة امليـاه وتـد        
 األولو�ة باإلضافة إ�� السياسات وال��امج ع�� املدي�ن املتوسط والطو�ل ملواج�ة �ذه األزمة وا��د من تداعيا��ا.

�̃ Ê_‡€È÷]<ª<Â^Èπ]<l^⁄]Ç~jâ]Ê<ÖÅ^í⁄<V<

�̂Èfi^m<Üõ^~π]Ê<l^ËÇvj÷]Ê<l]ÇËÇ„j÷]<V
<‰q]Ái<:÷]‡€È÷]<ª<Â^Èπ]<≈^�Œ<

�̂n÷^m<Â^Èπ]<Ì⁄á_<l]Üçˆπ<Í÷^£]<ƒïÁ÷]<V
‡€È÷]<ª<

�̂√e]Ö<≈^�Œ<Ó◊¬<≈]Üí÷]Ê<hÜ£]<Üm_<V
Â^Èπ] <

�̂ä⁄^}‡€È÷]<ª<Â^Èπ]<Ì⁄á_<l^È¬]Çi<V<<

�̂âÅ^â<l]É<l^u3œπ]Ê<l^â^Èä÷]<V
ÌËÁ÷Ê˘] 

 أزمة املياه يف اليمن .. تهدد مستقبل األمن املائي

JJl^ËÇvj÷]<l]Üçˆπ]<JJ<l^È¬]Çj÷]<JJ<l¯}Çj÷]  

% �� 2% استخدام م���� واملتبقي 8�سبة استخدام املياه �� الزراعة و
 %90 % ع�� التوا�� املستوى العاملي 16% و12%، 72الصناعة، مقارنة مع 

اإلج�اد املا�ي �� اليمن و�و ما �عرف با��اد و�ق��ب كث��ا من معدل 
% املعدل العاملي 13% مقارنة مع 70ا��اد للغاية/الشديد الذي يبلغ 

 % �� بلدان منظمة التعاون اإلسالمي32.7و
65% 

مقارنة مع العام  2020�سبة انخفاض ��م اس��الك املياه �� العام 
 99.3مقابل  2020مليون م�� مكعب  88.5(��م االس��الك  2013

 ) رغم الز�ادة الس�انية السنو�ة2013مكعب �� مليون م�� 
10.9% 

مليار م��  1.9ا��ا�� ومن املتوقع أن يرتفع إ��  املا�يال��ز 
 م2025 مكعب عام

1.4 

 مليار م�� مكعب

لنص�ب م�� مكعب/سنة، وأد�ى بكث�� من املتوسط العاملي  200ياه املتاحة واملتجددة و�و أد�ى من خط الفقر املا�ي املطلق نص�ب الفرد �� اليمن من امل
 2025مكعب/سنة عام م��  65م�� مكعب. ومن املتوقع ان ينخفض نص�ب الفرد من املياه املتجددة �� اليمن إ��  7500إ�� الفرد من املياه الذي يصل 

 مكعب/سنة م�� 85 فقط

% ع�� 71ية مياه الشرب ا��سنة �� اليمن مقارنة مع �سبة �غط
 %54 مستوى س�ان العالم

 %49 من اليمني�ن ال يحصلون ع�� مياه آمنة نظيفة للشرب

امل�شآت واملعدات �عرضت ألضرار أو تدم�� من أصول قطاع املياه �� 
 %40 �س�ب ا��رب والصراع

 2021املنقولة بالشاحنات ��اية يوليو �سبة ارتفاع ت�لفة املياه 

 2014 مقارنة مع
281% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــري ع�� وجھ األرض و�التا�� ال بد           ـــ ــتدام��ا أولو�ة ل��فاظ ع�� التوازن البي�� وال�شــ ــ ـــ �عد حماية الب�ئة واســ
ــــــؤولية للمحافظة عل��ا �� ا��تمع  ــــــعور باملســ ــــــايا الب�ئة، و�عز�ز الشــ ــــــتوى الو�� بقضــ ــــــر املعرفة ورفع مســ من �شــ

��ماية الب�ئة وا��د من تلو��ا وترشـــيد  مختلفة، ورفع مســـتوى الثقافة البي�ية وتب�� ســـياســـات واســـ��اتيجيات
ــــيد  ـــ ــــري غ�� الرشــ ـــ ــــ��الك ال�شــ ـــ ــــتخدام املوارد الطبيعية لتفادي تداعيات التغ��ات املناخية الناتجة عن االســ ـــ اســ

ــتــــدامــــة. ف�� ــ ـــ ـــ ايــــد الكوارث وتحقيق املواءمــــة ب�ن التنميــــة وا��فــــاظ ع�� املوارد الطبيعيــــة لتعز�ز التنميــــة املســ
ــــــيول الناتج ــــــري �ل�ا الطبيعية والســ ــــــاط ال�شــ ة عن التغ��ات املناخية وارتفاع درجات ا��رارة الناتجة عن ال�شــ

ــ�ــده املنطقــة العر�يــة وم��ــا اليمن وال�� �عــد من  ــ ـــ ـــ ــ�ــده العــالم و�شــ ــ ـــ ـــ عوامــل فــاقمــت من التــد�ور البي�� الــذي �شــ
وانجراف األرا��� وااملناطق األك�� عرضة لتأث��ات �غ��ات املناخ تتمثل � لت��ر وندرة املياه �� � ز�ادة األعاص�� 

ــــــ  ـــ ـــ األك�� عرضـــة لتغ�� املناخ ع�� مســـتوى العالم ال ســـيما عن طر�ق  13اآلونة األخ��ة حيث تحتل اليمن املرتبة الـــ
1ا��فاف والفيضانات الشديدة 

 . 

ــــعب ��           ــــا�ي الصــ ــــع اإل�ســ ــافيًا للوضــ ــ ــــ�ل �غ�� املناخ ��ديدًا إضــ ــــادي    �شــ واالجتما�� اليمن والتد�ور االقتصــ
حيث أدت الكوارث والســـــيول الناتجة عن شـــــدة األعاصـــــ�� �� الســـــنوات األخ��ة إ�� مز�د من ال�ـــــ�ايا والوفيات 
ـــع  ـــ ـــ ــــ�� الزراعية و�التا�� تأث���ا ع�� الوضــ ـــ ـــ ــــار األو�ئة واألمراض واآلفات الزراعية وتد�ور املز�د من األرا�ــ ـــ ـــ ـ وان�شـ

ملناطق الر�فية وال�� �عتمد ع�� الزراعة. و�� �ذا العدد للعديد من األسـر خاصـة �� ا  االقتصـادي وسـبل الع�ش
ــــوء ع�� أ�مية النظام البي�� �� اليمن والتنوع البيولو�� وا��يوي والتحديات ال�� تواج�ھ وتؤدي  ـــ ــــلط الضــ ـــ �ســ

ــاديـة واالجتمـاعيـة للتغ� ــ ـــ ـــ ــــنوات واآلثـار االقتصــ ـــ ـــ ــــتمرار التـد�ور البي�� ع�� مر الســ ـــ ـــ �ات املنـاخيـة، مع اق��اح إ�� اســ
 �لول واملعا��ات ل��فاظ ع�� النظام البي�� وا��د من تداعيات التغ�� املنا�� وتحقيق االستدامة البي�ية.ا�

�̃ Ê_<V<ÍqÁ÷ÁÈf÷]<≈Áflj÷]Ê<ÍÚÈf÷]<›^øfl÷]
ÌÈ√Èf�÷]<ÅÖ]Áπ]Ê<

�̂Èfi^m<V<ÖÁ‚Çj÷]Ê<ÌÈ}^flπ]<l]4«j÷]
ÌÈÚÈf÷]<Ì⁄]Çjâ˜]<Ó◊¬<^‚Üm_Ê<ÍÚÈf÷]<

^m�̂n÷<V^øfl÷]Ê<Íví÷]<ÕÜí÷]Ì⁄^√÷]<Ì <

�̂√e]ÖV <ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌËÅ^íjŒ˜]<Ö^m˚]
ÌÈ}^flπ]<l]4«j÷]<ÌrÈjfi<

�̂ä⁄^}<V<‹¬Ç÷]Ê<ÌÈ}^flπ]<l]4«j÷]
ÌÈ÷ÊÇ÷]<

�̂âÅ^â<Vl^¢^√π]Ê<ŸÁ◊£] 

االقتصادية واالجتماعية   وتداعياتها الوضع البيئي والتغريات املناخية يف اليمن  

  *جميع �ذه ا��قائق واملؤشرات واردة �� ثنايا �ذا العدد.                        

1 er Depletion Clouds "Yemen's solar energy revolution" April 2021,Confllcat and Environment ObservationGround Wat 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــر          ـــ ـــ ــيلــة العصــ ــ ـــ ـــ ــــرنــا الرا�ن أداة فــاعلــة �� تقــدم البلــدان وتطور�ــا ووســ ـــ ـــ �عــد تقنيــة املعلومــات �� عصــ
ــاالت  ــ ـــ ــبح قطاع االتصــ ــ ـــ ــود، وأصــ ــ ـــ ــتغناء ع��ا لتحقيق التطور امل�شــ ــ ـــ ــة ال�� ال يمكن ألي دولة االســ ــ ـــ الرئ�ســ

ــةوتكنولوجيا املعلومات بمثابة  ـــ ـــ ـــــ�ل خاالذ�بية ��تلف دول العالم والدول النامية   الفرصــ ـــ ص من �شــ
 .أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

ـــــت�نائية ال�� تمر          ـــــاالت وتقنية املعلومات �� ظل الظروف االســ ـــــغوط ع�� قطاع االتصــ إن تزايد الضــ
ــيــة لتكنولوجيــا  ــ ـــ ـــ ــــــاســ ـــ ـــ ــيــة ذات أولو�ــة حيــث �عت�� توفر الب�يــة األســ ــ ـــ ـــ ��ــا اليمن يجعــل القطــاع يمثــل قضــ

ـــــاالت وا ـــ ـــ ــــتفـادة من تكنولوجيـا املعلومـات لنفـاذ إاملعلومـات واالتصــ ـــ ـــ ــــرور�ـة لالســ ـــ ـــ ل��ـا من املتطلبـات الضــ
  .واالتصاالت

ولذلك و�� إطار ســـلســـلة إصـــدارات �شـــرة املســـتجدات االقتصـــادية واالجتماعية ا��اصـــة ب�ســـليط         
ــــــتخالص أ�م  ــــــع�ا واســ ــــــلعية) وتقييم وضــ ــــــوء ع�� العديد من القطاعات اإلنتاجية (ا��دمية والســ الضــ

ـــــــ  ـــ ـــــات و الـسـ ـــ ـــ ــ��ــدف يــاســ ــ ـــ ـــ ـــــادي، فــإن �ــذا العــدد �ســ ـــ ـــ التــدخالت املعززة لــدور�ــا �� تحقيق التعــا�� االقتصــ
ــــراع عليـھ  ـــ ـــ ــاالت وتقنيـة املعلومـات وتـداعيـات ا��رب والصــ ــ ـــ ـــ ــــع الرا�ن لقطـاع االتصــ ـــ ـــ ــــتعراض الوضــ ـــ ـــ اســ
ــاديـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــائر الكب��ة ال�� ��قـــــت بب�يتـــــھ التحتيـــــة، مع إبراز أ�ميتـــــھ االقتصــ ـــ ـــ ـــ ــــرار وا��ســ ـــ ـــ متمثلـــــًة بـــــاألضــ

مســـــ��دفًا أيضـــــًا إذ�اء و�� أو�� بمف�وم اقتصـــــاد املعرفة وأ�مية التحول نحو االقتصـــــاد اعية، و واالجتم
ــــات  ــــياســ ــــع جملة من الســ ــــوًال إ�� وضــ ــــ�ثمار �� الب�ية التحتية التقنية، وصــ وأتمتة األعمال واالســ الرق�� 

�� نحو التحول يًا للســ واألولو�ات املعززة ألداء قطاع االتصــاالت وتقنية املعلومات باعتباره مرتكزًا أســاســ 
واقتصاد املعرفة.  لالقتصاد الرق�� املب�� ع�� تنمية رأس املال ال�شري 

�̃ Ê_<V<ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÌÈ€‚˘]
<ª<l^⁄Á◊√π]<ÌÈflœiÊ<l˜^íi˜]<≈^�œ÷

‡€È÷]<

�̂Èfi^m<V‡€È÷]<ª<l˜^íi˜]<

�̂n÷^m<Vl^⁄Á◊√π]<ÌÈflœi<

�̂√e]ÖV <‹⁄˘]<Üçˆ⁄<ª<‡€È÷]<ƒïÊ
jπ]ÌÈfiÊ3”÷˝]<Ì⁄Á”v◊÷<ÏÇv<
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يف اليمن االتصاالت وتقنية املعلومات   

* ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021    UN E-Government Survey 2020  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــة ��         ـــ ـــ ـــــاديــة واالجتمــاعيــة والبي�يــة أحــد أ�م القطــاعــات الرئ�ســ ـــ ـــ يمثــل قطــاع الزراعــة بــأ�عــاده االقتصــ
% من ســ�ان ا��م�ور�ة ســواء 73.5االقتصــاد اليم�� حيث �شــ�ل الزراعة مصــدر الدخل الرئ�س ��وا��  

ــر  �انوا �عملون   ــناعات �� ا��دمات وا��رف وال مباشــــر �عملون  أو �شــــ�ل غ��  ة  �� الزراع�شــــ�ل مباشــ صــ
ــــــ�ية  املرتفعة �� الناتج  ــــــا�متھ ال�ســ ــــــافة إ��  مســ ــــــواء، إضــ ــــــر ع�� حد ســ ــــــ�ان الر�ف وا��ضــ ال�� تخدم ســ
ــــال عن دور القطـاع الزرا�� امل�م �� مجـال األمن الغـذا�ي واالكتفـاء  ـــ ـــ ا���� اإلجمـا�� والقوى العـاملـة، فضــ

ة املت�املة وعامل اســــتقرار �ســــ�� مل��ان التجاري، وكونھ محورا أســــاســــيا للتنمية الر�فيالذا�ي وتحســــ�ن ا
 .للس�ان ول��د من ال��رة الداخلية واملشا�ل االجتماعية واالقتصادية الناجمة ع��ا

ــــرحـًا لأل�مية         ـــ ـــ ــ��ـدف شــ ــ ـــ ـــ ــاديـة واالجتمـاعيـة �ســ ــ ـــ ـــ ــــتجـدات االقتصــ ـــ ـــ ــــرة املســ ـــ ـــ لـذا فـإن �ـذا العـدد من �شــ
ور إنتاجھ النبا�ي وا��يوا�ي، وتحليًال واالجتماعية لقطاع الزراعة �� اليمن واستعراضًا لتطاالقتصادية  

للفجوة الغذائية واالكتفاء الذا�ي والوضــع ا��ا�� لألمن الغذا�ي �� اليمن، وصــوًال إ�� تحديد التحديات 
ـــــات والتدخالت ذ ـــــياســ ات األولو�ة املتطلبة واملعوقات ال�� تجابھ �ذا القطاع �غية اق��اح حزمة من الســ

 ال�شاط االقتصادي والتنموي �ش�ل عام. لتعز�ز دور القطاع الزرا�� ��
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. مستقبل األمن الغذائي واالجتماعيالزراعة يف اليمن .   

  *جميع �ذه ا��قائق واملؤشرات واردة �� ثنايا �ذا العدد.                        
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�عت�� املشــــــــــــار�ع الصــــــــــــغ��ة واملتوســــــــــــطة ذات أ�مية كب��ة للتنمية االقتصــــــــــــادية واالجتماعية �� معظم دول        
العـالم و�� اليمن �شــــــــــــ�ـل خـاص ف�� تمتـاز بكثـاف��ـا العـاليـة �� اســــــــــــتخـدام األيـادي العـاملـة مقـارنـة برأس املـال 

ع، كما أن معدل مســــا�م��ا �� إجما��  املســــ�ثمر ف��ا، وكذلك مقارنة ب��م األيدي العاملة لدى إجما�� املشــــار�
القيمـة املضـــــــــــــافـة يفوق كث��ًا األ�ميـة ال�ســــــــــــ�يـة لرؤوس األموال املســــــــــــ�ثمرة ف��ـا، األمر الـذي يؤكـد ع�� دور�ـا 
 األسا��� �� ا��ال التنموي �ش�ل أك�� من املشار�ع الكب��ة �عد أن أثب�ت قدر��ا �� معا��ة املشكالت الرئ�سة.  

ــار�ع وانطالقًا م        ــار�ع وقدرا��ا بحيث تصـــبح مشـ ن ذلك وملا للر�ادة من دور �ام و�ارز �� تطو�ر أف�ار �ذه املشـ
أعمـال نـا��ـة وتـأخـذ أ�عـادًا وقـدراٍت بحيـث يكون ل�ـا االســــــــــــتمرار�ـة والـديمومـة والتطور وكـذلـك نواة ملشـــــــــــــار�ع 

لية الديناميكية وال�� ��دف إ�� كب��ة بما ي�ناســـــــــــب مع متطلبات الســـــــــــوق ا����، فر�ادة األعمال �ع�� عن العم 
وابت�ار أشــــياء ذات قيمة تؤثر ع�� ا��تمع، إذ يوفر رائد/ة األعمال كمية �ائلة من الســــلع  تكو�ن ثروة م��ايدة 
وا��دمات ال�� �عمل ع�� نمو الرعاية االجتماعية من خالل خلق فرص العمل واالبت�ار وتحســـــــــ�ن االقتصـــــــــاد، 

عمال �ـ�صـًا عمليًا ومتحمسـًا للغاية ومسـتعدًا لتحقيق األ�داف، ح�� �سـاعد لذلك عادة ما يكون رائد/ة األ 
�� تقدم ا��تمع وازد�اره، و�س�م �� ظ�ور املشار�ع الصغ��ة واملتوسطة، و�التا�� فإن نمو أو إ�شاء املشار�ع �و 

 املسا�مة الرئ�سة لر�ادة األعمال �� االقتصاد. 

واقع ولذا، فإن �ذا العدد �ســــــلط ال        ضــــــوء ع�� مف�وم وأ�مية ر�ادة األعمال �� التنمية، ومن ثم ��ــــــ�ص 
امل�شــآت الصــغ��ة واملتوســطة والتحديات ال�� �ع����ا مرورًا باســتعراض اآلثار الســلبية ال�� ترت�ت عن الصــراع 

لـــدور وا��رب من ج�ـــة وجـــائحـــة كورونـــا من ج�ـــة أخرى، وصــــــــــــوًال إ�� إبراز أ�م املتطلبـــات والتـــدخالت املعززة ل
 التنموي ل�ذه امل�شآت ب�افة األ�عاد: االقتصادية، االجتماعية، والبي�ية وال�شر�ة.

<V�̃ Ê_<^‚ÖÊÅÊ<Ÿ^€¬˘]<ÏÅ^ËÖ<ÌÈ€‚_Ê<›Á„À⁄
‡€È÷]<ª<Ì⁄]Çjäπ]<ÌÈ€flj÷]<–Èœ†<ª<

<V�̂Èfi^mÌ�âÁjπ]Ê<Ï4«í÷]<lbéflπ]<ƒŒ]Ê 

�̂n÷^m<V<ÌvÒ^qÊ<≈]Üí÷]Ê<hÜ£]<l^È¬]Çi
^fiÊÖÁ“<

�̂√e]ÖV <ÏÅ^ËÜe<öÁ„fl◊÷<ÌÈâ^â˘]<l^f◊�jπ]
Ÿ^€¬˘]<
�̂ä⁄^}<V<Ï4«í÷]<lbéflπ]<‹¬Å<ÅÁ„q

Ü«ë˘]Ê<
�̂âÅ^â<Vl^ŒÁ√π]Ê<l^ËÇvj÷]<
V�̂√e^â ÌËÁ÷Ê˘]<l]É<l¯}Çj÷]Ê<l^â^Èä÷] 

دور ريادة األعمال يف التنمية ومتطلبات تعزيزه  
l¯}Çj÷]<JJl^ËÇvj÷]Ê<ÅÁ„¢]<JJÌ�âÁjπ]Ê<Ï4«í÷]<lbéflπ]<ƒŒ]Ê 
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ــــتمرار �� ا��يـاة وتوليـد الـدخـل         ـــ ـــ ـــــاعـد�م ع�� االســ ـــ ـــ ـــــادر عـديـدة �ســ ـــ ـــ ـــــائـل ومصــ ـــ ـــ يبحـث النـاس دائمـًا عن وســ
�� املستقبل، لكن ع�ش�م  لتمكي��م من ا��صول ع�� �ل ما يحتاجونھ �� الوقت ا��اضر وكذلك تأم�ن سبل  

ــادية تؤدي إ��  ــ واقتصــ ــية  ــ ــياســ ــ ــــ�ل كوارث طبيعية أو أزمات ســ ــــدمات ومخاطر عديدة �� شــ غالبًا ما تحدث صــ
�عطيل األصــــول واملوارد الالزمة أل�شــــطة كســــب الع�ش وتدم���ا و�غي�� اســــتخدام�ا وفرص االســــتفادة م��ا، 

ل األصـــــول، و�منع�م من ا��صـــــول ع�� و�شـــــغي  وتجعل األ�ـــــ�اص املتضـــــرر�ن غ�� قادر�ن ع�� توليد الدخل
ا��د األد�ى من الغذاء وا��دمات األســاســية �� �عض األحيان، خصــوصــًا تلك الفئات الضــعيفة من ا��تمع 

 .غ�� القادرة ع�� التكيف مع الصدمات

ــــراعـات وا��روب و�ـالـذات         ـــ ـــ ــــرر�ن من الكوارث أو الصــ ـــ ـــ ــــبـل دعم الع�ش أ�ميـة بـالغـة للمتضــ ـــ ـــ ـــــب ســ ـــ ـــ تك�ســ
�س�يًا واملمتدة لسنوات، كما �و ا��ال �� اليمن حيث ال تتوقف ا��سائر الفادحة ل��روب الطو�لة طو�لة ال

ــــتقبـل  ـــ ـــ ــــبـل الع�ش و��ـديـد مســ ـــ ـــ ـــــــف �ســ ـــ ــاد األرواح وتـدم�� املمتلـ�ات فقط بـل قـد تتعـدا�ـا إ�� العصــ ــ ـــ ـــ عنـد حصــ
ــــــر واأل ــــــاديا واجتماعيا لعدد كب�� من األســ ــــــعف اقتصــ ــــــ�اص  الناج�ن بحيث ت��ايد مواطن الضــ و�الذات �� �ــ

ـــــتقبل، و�مكن أن تتحقق  ـــــغوط �� املســ ـــــدمات والضــ ـــــعف قدرا��م ع�� مواج�ة الصــ ـــــ��، وقد تضــ األجل القصــ
 .االستدامة لسبل كسب الع�ش للمستضعف�ن عند مواج�ة الضغوط واألزمات واالنتعاش بصورة أفضل

ــــبل الع�ش ظ�رت مجموعة م        ـــ ـــ ــــ�� ب��امج دعم ســ ـــ ـــ ـــــــ و�� اليمن و�� إطار ما �ســ ـــ ار�ع تت�نا�ا ا��كومة ن املـشـ
ــــات الوطنية واملنظمات الدولية واإلغاثية والتنمو�ة ��دف إ�� التخفيف من حدة  ــــســ اليمنية ع�� �عض املؤســ
تلك الصــدمات ومحاولة اســتعادة واســت�ناف ســبل ع�ش تلك ا��تمعات املتضــررة �� مع�شــ��ا جراء الصــراع 

 .وا��رب واألزمات والكوارث

ـــــ��دف�ذا العدد          ـــــبل الع�ش وأ�ميتھ وتحليل وتقييم تجر�ة اليمن �� تنفيذ   �ســ �عز�ز البعد املفا�ي�� لســ
ــــتفادة والبحث �� فرص تطو�ر�ا ومعا��ة  ــــتخالص الدروس املســ ــــبل الع�ش من املنظور الوط�� واســ برامج ســ

 التحديات ال�� تواج��ا.
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دعم سبل العيش 
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