
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتزايددأهمية ددسهادادددددددددددددلدددأاإلهايمددلال ددسهبااددأدنهاعه  لنهبااددأبينه وددلنددسهم  اددد هاا  ددأ هباا   نهباا  نه          
ي يشددددهلهاا ةالهبااهتاددددل هاا ة نههكهذهببةخت فهمشددددولا هاعياددددليوهباات ة  هبايمأصل وهبظلوددددسه نه  ب ه

%هه80 سهااتنهطلاتهه نهلل بهص  هص  ذهالح لةهبصخ فها طأةهاألزصسهاعياددددددل ههص ذه ضددددددتهعدددددد  اإله  ل هنه ه
صالهااادول هباكت إله  لايلهكت سهعدول  سهكرة ةهداد ته الهااف ب هبمبود إالهحيفه لنسهاا  زهباا لهسهبهذنته

باملهه ر ضددددهلهحيفهاا  املهبال ه ثه  عهت  أاهبعددددل وهاا ياهبصتب رلإلهاار لملهب لللإلهااكذاملهبااداددددلملهبااأ
  .كةلهتح طه الهاألظبلاهصالهكوهصول 

م  هب نهاي ل بهاآلظ هن أهموددددددددددراهااأدنهادلينهايملاحنهاد ل ه ح هاات ل نهااهتاددددددددددل  هباات ة سهاههكةل         
ي دوهمية دسهدالهاادأدنهاعياددددددددددددليوه دوهابةدلهيت   هد  د ههنه هياددددددددددددلينه نهت  دبهااهتاددددددددددددل ههص  دأاهصالهااتدأي اه

ل هااهتال هبمولبههبلدلت هب حلنه ن ل  هصاله لاسهاا دةلشهباا ك  هااذ هض بهماكهههباانا لاهااهتال  
ااهتادددددل يس هن أهاعدددددتدز هااهتادددددل هصأظ ات هالحأب ةه  عهىدددددم يلهالحاددددد ثهد فهعددددد تهاد يشدددددسهكةله

ب  دل دلهه   ب دته  كدسههاات ة دسهبااعددددددددددددض ةدلاهب ادددددددددددد بدتهث  ها بيهاألص اثهحيفهايمدلا ه ح دلهداله ي دسه ص دس
%هدةلهكل هد   هاا ضددددددته200ااتنهن أإلهصالهه ةإالهههه يالهصالهتآكوهه ةإاله ض  سهتأي اهه ةسهاا ة سهاا ط  سد

 هببددلعضدددددددددددددلنددسهحيفهااددلهن ددأهظادددددددددددد هااهتادددددددددددددل هاا ط نهمك  هصاله اددددددددددددفه ددلت دد هالح نهاعلةددلينه2014 نهدددلاه
 ه لعضدددددددددددلنسهحيفهاالهبت ال تهصدضادددددددددددرلت هاات ة  سهكةلهن أإلهص لإلهاآلا هصالهاا  ل فهبن  هاا ةوهبي

لطهااهتاددددل  ه ض  سهتأاد لإلهنة بيهك اب لهد فهصأاكلإلهاات ة سهيشددددهأهتأي ااه نهل ا بهشددددتشهصالهاانشدددده
بصؤشدددددددددددد ا ادددله دددلي دددلهدالهااتدددأاد دددلإلهاا دددللةدددسهدالهايتوتهمل املهكرة ةهصالهاارن دددسهااتحت دددسهبت التهص ف صددسه

ه.ات   نهبغة يلهثاببهايح بهبااا اعايمأصلإلهاألعلع سهبظلوسهظأصلإلهااده بلملهباد لههبااصحسهبا

نإ هااتة  وهايملاحنهد فهمية ت هيشدددهأها حادددلااهكرة اهبت ال لهصلح  له نهاا هتهااذ هت  ا هبصتهاالهه         
 ددأةهاألزصددلإلهااهتادددددددددددددل يددسهباعيادددددددددددددل  ددسه نهاا ةال هاألص هااددذ ه اددددددددددددبددبه نهت هفهث  هاا  اص هاعيادددددددددددددل  ددسه

إلهايملال سهصاله  ة قهاألزصس.هيذاهاا أ هي  أهه املةهبتح  وهاداددلدأاههبااتأظوإلهاات ة  سهصةلهضددلدفهصال
  عهي ك هد فهت   نهنلد  سهااأدنهاعياددددددددددليوهباات ة  هه50زبايلهبمث ل همظ ىهغة هت لهااتنهتضددددددددددة الهاا أ هه

بي بوهصاددددددل سهمبعددددددتهاتح  وهااتحأيلإلهبااادددددد  بلإلهااتنهت ال هااأدنهاعياددددددليوهباات ة  ه لعضددددددلنسهحيفه
ايملاحنهبااتح ثه ح هصشددددددددددلايتهاات ل نهباات ة سهف ه نهاات لهلإلهاداددددددددددت ر  سها نتهك لملةهبنلد  سهااأدنههاا 

 باااوا.

 : شركاء العمل اإلنسانيأواًل

 : شركاء التنميةثانيًا

: تقييم الدعم التنموي ثالثًا

 واإلنساني يف اليمن

: التحديات اليت تواجه الدعم رابعًا

 اإلنساني والتنموي

: التوجهات املستقبلية يف رفع مسًاخا

أداء املساعدات اإلنسانية كفاءة 

 والتحول حنو الربامج التنموية

امللحق: املنظمات غري احلكومية الدولية 

والوطنية املنفذة ألنشطة خطة االستجابة 

 اإلنسانية

 املساعدات اخلارجية بني اإلغاثة والتنمية

  التحديات والتوجهات املستقبلية لتقييم..ا الشركاء.. 

** 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 
 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Developing-World-Development-Aid-at-a-Glance-2021.pdf
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ه

 ب  ال ه ص انه حللسهصلعسهحيفهادالدأةص    هشمصههه12.1 هبم ه2021شمصه حللسهحيفهصالدأاإلهحيال  سهدلاه ص    ه 20.7  شة هاات أي اإلهحيفهم ههههههههه

ص    هههه19.9  هية نه أب هص لهه ص سهبوددددددد  هوددددددد ن هبي لتهص  هه20.5نهبي ياه  ايه (1)ااكذائوه  ل ةهصالهاي أااهاألصال صادددددددت  لإل ااادددددددول   ادددددددف صال مك  

هشمصه أب هادليسهصح سهكلن س.ه

 األعلع س اا  اصو غة هم هه2019مظ ىهدلاه بك ااثت لهنهاألزصسهاعيال  سه  أبث غة هادار هسه  ةوهد فهت  ب بكل تهصات  لإلهادالدأاإلهاعيال  سهههههههه

 هببلاتلينهموددددددددددرحتهاا  لإلهااضدددددددددد   سهصالهعدددددددددد املهاعددددددددددتة ااهااادددددددددد اعهبايح بهمبهتأاد لإلهنلي بيهك اب لهمبهااد ااثهاابر   سةسههل  صلهت اث األزصس الح كس

هم حلملهاارو  لة ت  ن 2020 دلا  ن شدده  كو شددمص صوية  10 صال حيفهمك   صاددلدأاإلههادت عددط اااددول هغة ههل اةهد فهااتد فه  عههأصتهبكلاإلهاعغل سه ن

 األشددمل هالحتللة  صال شددمص ص    ه 16.5   اين م  حيف اات أي اإل ب شددة ه د   هاألص  يد  ه م  ينرغن صةل  د ة  اداددلدأاإلهموددراهمودد ب ينت أ م  حا

ه.(2)باا  ا قهاا  لاض سه األصال حايالهثشووه صالهبصاتأااهثاببهاي أاا اا و ثه ص لطقهيا ب اعيال  س اد فةلإل   ت  يل ص لطق  ن ي يش  ه

هاا لز   ه صالهاا لز ة ه  عهي يا ااد ة    بح  ن ا أاد  ص ذاااددددد اعهب ادددددببههههههههه
 
هه:ص و األعدددددلعددددد س ايمأصلإل حيف ت ت   دشددددد ا  س  نهصادددددت ط لإل  اظ  ل

اابر   سه ظبلاألهبااد الهلإلهاا ادددددد  سهاعدددددتة ااه ثادددددبب  يلاين يضدددددب هاد  أهصالهااادددددول هحيفهاادزبحهصال م  ادت هت ااصدددددح س هبصال باا دليس بااكذامل اد له

ه.2021دلا ظوث

هت ال هااهتادددددددل هبت  أه السهاد ل لةهه مكةلههههههههه
 
اا  طه  له س صال الحتةو اا  ط اابر   سهب اددددددد ب باألظبلا األص اض ت شددددددد نه :هص و ةسهودددددددأصلإلهبمظبلاا

ه."ولن "

 اا ةال.ا تخ  فهصاله أةهاألزصسهاعيال  سه نهه2021اا لاهااتة   نهباات   ذ هاش كلملهاا ةوهاعياليوهظوثهن ةلهي نهاعت  اضها أباهبههههههههه

 

 

ص  لاهههه1.65بودددددددددددوهح نهااتة  وههه2021ي    ههه10ب تشهص  لاه بااههه3.85ن أه  غهح نها ت لللإلهااتة  وها  ةالههه2021بنقهظبسهااعدددددددددددت ل سهاعيادددددددددددل  سههههههههه

هحاياله42.8 نهحطلاهظبسهااعت ل سه)م هتنهت ر سه بااه
 
هص    ه بااهتة  وهصالهظلا هظبسهااعت ل س.هه53.4%هصالهحلةلينهاا ت لللإل(هصضلنل

يسه%ه نهااا   24.5إانهاا ايلإلهادتحأةهاألص  د سه نارسه%هصالهحلةلينهيذاهااتة  وهب نهص أص91ن أهعلينهدش ةهصل حة ه نارسه( هه1)هاهنهب ابهااشوو

ه%.17 نارسه

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه2)هااشدددددووهاهني ضددددد ههههههههه
 
%ه25%( هي   هيادددددرسه48.5ي لابهصاله ادددددفهااتة  وه)هد فهصل(هم همك  ههبلعهصاله  عهااتة  وهي ههبلعهاألصالهااكذائوهصادددددتح اا

بإ ااةهاا اادسهههلبكل ههبلده %هد فهاات اين2.9ب%هه4.4نول ته ادددددإاةلههاات   نهبااصدددددحسهل%.همصلههبلد6.7(ه نادددددرسهصشدددددت تصت أ ةه)ه نههبلدلإلغة هصحأ ةه

 .ه2021ي    هه14%هصالهحلةلينهااتة  وه تشه0.04ب%ه0.01ن طهد فههيالبالم ةلإلهمهوهاا بلدلإلهصاله  عهااتة  وهصاتح اهااتنا  لإل

 
 . 6، ص 2021فبراير  2021لالحتياجات اإلنسانية، اليمن، وثيقة النظرة العامة  1
 .22املصدر السابق، ص   2
 . https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021من  2021يونيو  14تم الحصول على البيانات الواردة في هذا القسم بتاريخ  3
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https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:املصدر 

(مليون دوالر أمريكي)2021يونيو 14مصادر التمويل حسب املانحين حتى ( 1)الشكل رقم 
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%ه نه8.5 حادددددددددسههاا   يادددددددددف%هت ياله55.7مك  هاد فةلإلهااأبا سهادادددددددددت ةس هبتأ وه نهص أصإاله   لص هااكذاملهااأبينه حادددددددددسه  كته(هيشدددددددددة هحيفه3)هاهنهااشدددددددددوو

هه%.1%هنلد فةسهااأبا سها ه  ةه نارسه4.7اد  ض سهااالص سهاألصنهادتحأةهاشؤب هااول ة ه حاسه  كته

 

 

 

 

 

 

 

هه

 

بكل تهيذهاد فةلإلهه2021صأي  سهظوثهشه هم   وهه333صأي  سهصالهمووهه332ص فةسه نهه104ت الأإلهه2021ت   ذاهيمبسهااعت ل سهاعيال  سها  لاه         

هد فهاا ح هااتلين:

 صأي  س هبهن:هه329ص فةلإلهصالهبكلاإلهاألصنهادتحأةهيشبته نهه9 •

 (FAOص فةسهاألغذيسهباا اادسهه) .1

 (IOMبا سها ه  ةه)اد فةسهااأ .2

 (UN WOMENي  سهاألصنهادتحأةها ة مةه) .3

 (هUNDP   لص هاألصنهادتحأةهاع ةلئوه) .4

 (UNFPAو أب هاألصنهادتحأةها اول ه) .5

 (UNHCRاد  ض سهااالص سهاألصنهادتحأةهاشؤب هااول ة ه) .6

 
 . 2021 أبريلاليمن، التواجد الشهري للمنظمات،  األوتشا، 4
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العنف / ئ اتصاالت الطوار /املأوى واملواد غير الغذائية/ خدمات الدعم والتنسيق/إدارة التنسيقات واملخيمات/ الزراعة): تشمل قطاعات:أخرى * 

.النظافةاملياه والصرف الصحي/الحماية/ متعدد القطاعات/اللوجستيات/ القائم على النوع االجتماعي

https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:صدر امل

(ص    ه بااهمص  وو)2021ي    ه14سها تة  وه تشه ةاا بلدلإلهادات( 2)ااشووهاهنه
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145.7 80.6
17.0 12.4 10.9

9.2 2.5 2.2 1.6

55.7%

8.5% 4.7%
1.0% 0.7% 0.6%

0.5% 0.2% 0.1% 0.1%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

برنامج الغذاء 

العاملي

صندوق االمم 

املتحدة 

للطفولة

مفوضية االمم

املتحدة 

السامية 

لشؤون 

الالجئين

ية املنظمة الدول

للهجرة

منظمة الصحة 

العاملية

صندوق األمم 

اناملتحدة للسك

مكتب األمم 

املتحدة 

لخدمات 

املشاريع

مكتب تنسيق

الشئؤون 

اإلنسانية

منظمة االغذية

والزراعة لألمم 

املتحدة

هيئة األمم 

املتحدة للمراة

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:املصدر

(ص    ه بااهمص  وو)2021ي    14مك  دش هص فةلإلهصات ةسها تة  وإله تشه( 3)ااشووهاهنه
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 (UNICEFو أب هاألصنهادتحأةها ب  اسه) .7

  (WFP   لص هاألغذيسهاا لدوه) .8

 (هWHOد سه)صحسهاا لص فةسهاا .9

 م(ههل ةسه اذههاد فةلإل.-1صأي  س هب  ض هادلحقه)ه239ص فةسهغة ه د ص سه با سه نهه34يشبته •

 ب(ههل ةسه اذههاد فةلإل.ه-1صأي  س هب  ض هادلحقه)ه301ص فةسهغة ه د ص سهبط  سه نهه61هيشبت •

ه33 نههبلعهااصدحسه ددددددددددددددههص فةسهه43صالهاد فةلإله  غهصالهااكذائوهباا اادسه أك  هدأ ه( هن أه فوههبلعهاأله4ااشدووهاهنهاا بلد سه)ببحادبهال ة دلإله        

بمهوهاا بلدلإلهااتنه ف ته ةشددددلاكسهاد فةلإلهاد  ذةهأليشددددبسهظبسهااعددددت ل سهاعياددددل  سههنهاات   نه اول ة هبادهلل  اله دههباا بلدلإلهادت أ ةص فةس.ه

ههاات اين.هد فه1به7

 ت   ذهث  أاهدالهادؤعالإلهاا ط  سهايحد ص سهبااتنهكل هصالهاد ت ضهم هأبا سهباا ط  سهن طههأهظ قه ا لإلهص از سها  هاد فةلإلهاابا وهاات   ذهد         

هاا أااإلهادؤعا سهباات   ذيسهدؤعالإلهااأباس.ههب أدني  زهيتنهاات   ذه لاش اكسهص هلهك  لهمبهل   لهصةله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه %هصال80صاله مك     عهي ياهاااددددد اع  ا أاع ص ذ اا ادددددف صال  أك   اا ة نه ل ااهتاددددده ح ن ت  صههههههههه
 
ااتأي اههب ت  فه ههاا ة  ة هتحتهظطهاا   ه لا ل

بااع  هداله نته ايحد ص س اعي ا اإلبت التههاا ة نه اا  لث ه ةس با خ لض ايح   وهااأظواا خ لضهغة هاداددددددددددر  ه نهه نايحل ه نهاانشددددددددددلطهااهتاددددددددددل  ه

 ن أإل اا ة  س األعددددد  %هصال40م همك  هصاله حيف اات أي اإل  شدددددة .هبهاا ه   اال  ن  ةلباااددددد  بلإله نهااعدددددتة ا ه األعدددددلعددددد س اااددددد ت معددددد لا باات لع  اد ترلإل

ه.هيذاه لعضلنسهحيفهصلهعربت هلل حسهك اب لهصالها خ لضهح نهااتح  وإلهادلا سها  لص ة هاا ة  ة ه نهايملا .(5)األعلس نه  ظ هل صاأا

هاشدددددد كلملهههههههههه
 
هيلصل

 
اإلهاألث ل هااهتاددددددل يس هباهذاهعدددددديتنهن ةلهي نه نهايحأهصالهيذههااتأاد لإلهاه- لات از هصتهاا ةوهاعياددددددليوه-اات ة سهكوهيذاهياددددددتأانه باا

ه نهيذاهاعطلا.هةاد  ذ باهث  هش كلملهاات ة سهاا  ياة هباا  اص ههحضلنسهحيفاعت  اضها ةالدأاإلهاع ةل  سهاا عة سهاد لهسهحيفهاا ةاله

ات ة  ههباغنه اببهايح بهبااا اعه   لاهمغ بهش كلملهاات ة سه ت   قهااسحبهصالهااتة  وإلهاد أصسهال ةه ا سهاا ة  سهبت هفهص فنه  اص هااأدنهاههههههههه

ل هااتة  وإلههلحهبم إلهحيفهاعددددددت    ته لا  ااأبينهكهباات لب هااتخب طههاادرة ةها زااةم هاي ه  ههه؛هحاه2016ب تشهص تاددددددفههه2015ظلوددددددسهظوثهاا ت ةهصلايه

تخ  فهصاله أةهاامعددهنه نههبااادد أب هااد  تنهصةلهاات ة  سه أملاه لار لهااأبين هاار لهاععددوصوها ت ة سهبااادد أب هاا  إلوهاء ةلملهااهتاددل  هباالتةلان

ه.اا ك  هااهتال  

هثش نملهصالهاعههب ض لبثهههههههههه
 
ههت ة  هد فهاا ح هااتلين:هي لزهمينهش كلملهاا ةوهااترلدل

 

 

 

إلهاارو هثاببهااف ب هاالتةلد سهبااا لعسهايحلا سه نهاا ةالهتر شهااتحل هاألبابإلوهتأا ة هظلوسها ت لصوهصتهاا ةالهصالهملوهاات لصوهصتها ت لللهههههههه

هاابلا سهصالهظوثهحل امليالهصهةة :

 لهاالتةلان.     هاااة  هبااتةلع -هم

 اد يشسهاألصالهااكذائو.ه دنهعروه -ب

 
 . 11، ص 2021األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية، مارس  5
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دأ هاد فةلإله حابهال ة دسهاا بلد س( 4)ااشووهاهنه

األمن الغذائي والزراعة 

الصحة 

املياه والصرف الصحي والنظافة

* الحماية

التغذية

املأوى 

آلية االستجابة السريعة

إدارة التنسيقات واملخيمات

التعليم

القطاعات املتعدد لالجئين واملهاجرين

 * الحماية: تشمل حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة. 

 .2021األوتشا، اليمن؛ التواجد الشهري للمنظمات، أبريل  املصدر:
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ها   اص هااتنهيأدةهلهب ة اهلهبص ال:ه(6)هص    هي ابهه209اد تزاه  هصالهااتحل هاألبابإلوههبهأه  غهحلةلينهح نهااتة  وهاد أا/هه

بإلو هي  ذهصالهظوثهاا   لص هاع ةلئوهااتحل هاألباهههص    هي ابهصالهه34.8ههس   لص ه     هاا أاةهد فهاااة  ه نهاا  فهاا ة ن هبي ه   لص هصشت ته   ةه .1

 هات    هاألصنهادتحأةهببلاش اكسهصتهااا أب هاالتةلانها ت ة س هبص فةسهكة هااأبا س هبإل  هصالهص فةلإلهال تةتهادأيوهالح  س هبوةنهاا   لص

صة هصاأاها أظو هتنهت   ذهأصلإلهثشووهمنضو هبتبالملط هباااأ الهسهاألزصلإلههاا أاةهد فهاااة  ه نهاا  فهاا ة نهبال تة لإلهالح  سهد فهص

 مافهشمص.هه130صحلنفلإلهبياإاأ هه4صأي  سهب نهه14 نهه2019ب تشهه2016اد   سهاألبيفهصالهاا   لص هظوثهاا ت ةهصالهصلايه

(هية ا ه2021ه–ه2019ع  اإله)ه3 ذهد فهصأااهي ه   لص هُي ه( 2اا   لص هادشت تهاأدنهعروهاا ياهباألصالهااكذائوه نهاا ةاله)اااة  هاا   وه .2

(هبص فةسهاا ةوهااأبا سهبب  لص هاا لبااتحل هاألبابإلوهب أي هه   لص هاألصنهادتحأةهاع ةلئوهب تنهت   ذهه لاش اكسهصتهص فةسهاألغذيسهباا اادسه)ه

تهدش ةهصأي  س(هبااهأ هاا لاهصالهمله)صلهص ة د هعحج ه    هبو  لاألغذيسهاا لدو هيكبوهاا   لص هعتهصحلنفلإل:هم ة  هح س هايحأيأة هي

سهاا   لص هي هاداليةسه نهايحأهصالهااض فهب     هاد ب سه نهال تة لإلهادتض اةهصالهاألزصلإله نهاا ةالهصالهظوثهظ قهعروهاا ياهاداتأاص

 .بتحاة هاا و ثهحيفهايمأصلإلهاألعلع س

 هي  ذههاا   لص هاع ةلئوهاألصنهادتحأةهببلاش اكسهصتهااا أب هاالتةلانهاتحل هاألباإلوادة ثهصالهاه2020هه-ه2017صش بعهايحةليسهاالتةلد سه .3

هصالهااا اعهبايح بهمشأصحلنفسهصالههه13ا ت ة س هبياأ هحيفه     ههأاةهال تة لإلهااض   سه نه
 
 ة  هدأ  هااضلات هم):هالحلنفلإلهتض اا

 .ص    ه بااه29  (ه  عهتر غهاداليةسهادلا سهاهذاهادش بعهو  لمل هشر ه ه  هصأاب هو أه هب هيحجحاي    هاصلا هح   هايحأيأة ه

 

اع ةلئوهااتحل هاألبابإلوهباا كلاسهاألص  د سها ت ة سهبب  لص هاألصنهادتحأةه ها  ةالهبي ةوهصالهظوثهااش اكسهصتهةي ت  هاار لهااأبينهصالهااش كلملهاا  يا هههههههه

%هصالهادأي  لإلهاارلاغهدأ يله90ب نهمك  هصالهه-لللإلهااإلهاألبا  سها ةتض ا اله نهص فنهالحلنفلإلهاا ة  سه هايما  هد فهت ر سهاا ت باا   يافهد فهبل

هصالهلهسهبت ع ته بل هادشلايتهادت   سهثاروهاا ياهصالهلهسهمظ ى.هه-صأي  سه333

 أب هاالتةلانها ت ة سهبصش بعهاألشكلثهاا لصس هبد او سهت ع ته بل هت أينهايمأصلإلهااهاهه:هبيةلهه ط يتة هااإلهك لملةكةلهيتنهاا ةوهصتهصؤعاتة هبهههههههههه

هد فهص او سهت أينهايمأصلإلهاألعلع سها ة تة لإل.هل نهايح لظهد فههأااإلهيذههادؤعالإلهبصالدأ اةهبن لاسهايح   سهن أهكل تهادالدأاإله    س

%هصالهه46.6ببنارسه  كتهه(8)هاا ايبهاألك  هص اله(7)هص  لاه بااهكل ها بلعهايحةليسهاالتةلد سه2.288هاين  ههلصش بده19هد لهااأبينهابهأه  كتهتة  وإلهاار

هاألبضلعهاعيال  سهااتنهي ل يالهااش بهاا ة نه نههبلعهااصحسهببنارسهه2021ي    هههه10هه-2016)ي ا  هههه:هلةلينهاااتزاصلإلهظوثهاا ت ةح
 
%هباا بلدلإله21.1(ه ف ا

ه:ه(5بكةلهيتض هصالهااشووه)ه %4.4% ه نههبلعهاات   نه نارسه8.7% هباابلهسه نارسه12.6صحأ ة(ه نارسهه)غة ههظ ىهاأله

 

 (9)على النحو التالي:  -خالل محفظة املؤسسة الدولية للتنميةمن  –عبر تمويالت البنك الدولي التي يجري تنفيذها  املشاريعهذه ويمكن إبراز أهم 

 مليون دوالر أمريكي.  848.58بتكلفة  سهاألزصلإلادش بعهاابلائهاوعت ل  .1

 .مليون دوالر أمريكي 638بتكلفة  ادش بعهاابلائها  دليسهااصح سهبااتكذيس .2

 دوالر أمريكي. مليون  150بتكلفة  ادش بعهاابلائهالمأصلإلهايحض  سهادتولص س .3

 
 .  2020وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عالقة التعاون الدولي واملانحين، ديسمبر  6
 ( نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية.49&48ية ذات الصلة، يرجى العودة للعددين: )ملزيد من التفاصيل حول الحماية االجتماعية في اليمن وبرامجها وتدخالت شركاء التنم 7
 exact=ry-summary?lang=en&countrycode-operations/projects-dbank.org/en/projectshttps://projects.worlتحليل مشاريع البنك الدولي في اليمن،  8
9 worldbank.org/en/country/yemen . 
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ايحةليسهاالتةلد س ااصحس اابلهس اات   ن غة هصت ن  مظ ىه

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode-exact=ry:املصدر 

اااتزاصلإلهادلا سها ر لهااأبينه ابهاا بلدلإلهادات  أةه( 5)شووه

(   2021ي    ه10-2016ي ا  ه)ظوثهاا ت ة

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P159053?lang=en
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P159053?lang=en
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P159053?lang=en
https://projects.worldbank.org/ar/projects-operations/project-detail/P164466?lang=en
https://projects.worldbank.org/ar/projects-operations/project-detail/P164190?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode-exact=ry
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 . مليون دوالر أمريكي 50كلفة بت ادش بعهاابلائهات نة هااده بلمل .4

 مليون دوالر أمريكي، ومشروع إضافي. 26.9بتكلفة  صش بعهااتاأ هي ل حسهك اب ل .5

 .مليون دوالر أمريكي 25بقيمة   ب هااصح اصش بعهااتاأ هألع ابهاي  ا ه .6

 .ماليين دوالر أمريكي 204ا بمبلغ ومشروع االستجابة لجائحة كورون صش بعه     هايحةليسهاالتةلد سه نه لاإلهااب اائ  .7

 .مليون دوالر أمريكي  100بقيمة  اعت  ل هاات   نهباات  نه نهاا ةالصش بعه .8

ئماني التابع للبرنامج مليون دوالر أمريكي بتمويل من الصندوق االست 36بقيمة  صش بعهحدل ةهتأي وهوكلاهاد اادة هب     هاع تل هاا ااان .9

 الغذائي. منأل االعاملي للزراعة و 

 

 و سهميأا هصد  سهصالهههاعت ات   سي ةوهبنقه  عه(ه2021-ه2019حطلاهدةوهاا   لص هاا ب  ه)هثصالهظوتت ك هتأظوإلهاا   لص هاع ةلئوهاألصنهادتحأةههههههههه

هصت ا بسهبهن:ه

 إلهبتنش طهااهتال هالح ن.ااهتال  هباات ة س؛هز ل ةهادتةل هاا ليهد فهااذااعي لشه •

 دة  لإلهاااوا؛هحدل ةه  لملهاا  سهبااتةلعلهاالتةلان. •

 ايحدنهبع ل ةهاا ل   ؛هاعت ل ةه  لملهاا أااإلهصالهملوهت أينهايمأصلإلهاا لصسهااإلهاألبا  س.ه •

بابإلوهباار لهمص  وو هصالهلهلإلهصل حسهدأةه نهص أصإالهااتحل هاألهص    ه بااهههه480لايتهالح  سهاهذههاأليأا هتر غههباد اا هادت ه سهات   ذهاا  اص هبادشهههههههه

ه.ه(10)هااأبينهحضلنسهحيفهاا ل ل هباألب شل

 

 

صش بعههادشلايتهص و:هذهث  هغو هت   إااا  ها ةشلايتهاي لا سهببة لبهاالهتنهاعتدةلثهبهبانقهاار لهاععوصوهد فهاعت  ل هه2017 نهم   وهههههههههه

ه بااهمص  وو(*.ه1.43 ي لاهحعوصوهي ل ثهه1)هص    ه ي لاهحعوصوه6.6   لص هااب  هاا    سه ةر غهصسح بههأاهه

يتنهاات تيبههه به ظ هصالهللههباي أبثهااتلينهي ض هيذههادشلايت.هه عتدةلثهت   ذيلهأصلهاهههاألظ ىها ةض نهاعت  ل هاا ةوه نهدأ هصالهادشلايتههههكةلهي   هههههههههه

ص لثهاا اادسهباألعةلتهباد لههبااا  هااا نهكةلهيتنهت   ذهصشلايتهمظ ىهص تربسه ة الهسهلل حسهنلي بيهك اب لههه ناعت  ل هدأ هصالهادشلايتهادت ه سهه

هه16.6 نهص لثهاألصالهااكذائوهباا ااانهباااةووه)ظ ىه نهايحأهصالهااتأاد لإلهااهتال يسهباالتةلد سهال ل حسهص    ه باا(هبمه20 نهص لثهاا بلعهااا نه)

ه.(11)(ه لعضلنسهحيفهت   ذه  اص ه نهص لثه  لملهاا أااإلهادؤعا سهص    ه باا

ه(هث  هصشلايتهاار لهاععوصوها ت ة سهاي لا هاعتدةلاهل1لأبثه)

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
 

 . 2020انحين، ديسمبر املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عالقة التعاون الدولي وامل

 

 
 .2020، ديسمبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عالقة التعاون الدولي واملانحين 10

( املستخدمة من قبل صندوق النقد الدولي. ووفق SDR( وهو رمز لحقوق السحب الخاصة )XDRعادل الـ )( املستخدم من قبل البنك اإلسالمي للتنمية يIDالدينار اإلسالمي )* 

https://www.xe.com"/ فإن  "XDR – 1.43يعادل   -املعادل للدينار اإلسالمي US$  . 
 . 2021سالمي،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير عن وضع املشاريع املمولة من البنك اإل  11

https://projects.worldbank.org/ar/projects-operations/project-detail/P163777?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173862
https://projects.worldbank.org/ar/projects-operations/project-detail/P174170?lang=en
https://projects.worldbank.org/ar/projects-operations/project-detail/P162659?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments
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ها ل هههههههه
 
هيي  بهااا أب هاا  إلوه باا

 
هصالههاا أيأه نهت ة  ههكش  لهد   هماإل سهصالهمك  ههد فهي ب ههصلهزيلملهباالتةلد سهااهتال يسهاات ة سهصاة ةه دنه نل

بظا وله نهص لاإلهاارن سهااتحت سهااهتال يسههباا بلدلإلهال لاإلهشتشهب نهبد ض هاا ةالهط ثههد فهااتحت سهاارن سهبصشلايتهااعت ات   سهادشلايت

باعت  ل هاا ةوه نهدأ هص الها ةض نههأصلهاعتدةلثهت   ذيلهبانقهااا أب هد فهاعت  ل هااا  ها ةشلايتهاي لا سهههه2017.ههب نهي ا  ههبايمأصلإلهاألعلع س

ه:شلايتباي أبثهااتلينهي ض هيذههاد

هال  هباالتةلانهاي لا هاعتدةلاهلت(ههث  هصشلايتهااا أب هاا  إلوهاء ةلملهااه2لأبثه)

هادش بع
 التمويلمبلغ 

 دينار كويتي( )مليون 

 املنصرف

 ي(ت) مليون دينار كوي

ه25.8ه43هت ا أهااده بلملهااكلز سهاا ل  سه ةأابهبت ع سهشردسهاا  وصحبسه

ه28ه30هاد   سهاا اث سه–ااا أب هاالتةلانها ت ة سه

ه6.2ه30هصش بعهتب   هاارن سهاألعلع سه نهصأي سهو  لمل

ه23ه26هت ة سهااب  هاا    س

ه22ه26هيشب  ه-ط  قهع ح إل

ه1.4ه10هدأ هصحلنفسه نهااا نهبااا  هاد لههص انق

ه14.6ه18هشرولإلهااا  هااا نه نهو  لمل

ه2.2ه10هدأ هصحلنفسه نهاارح  ههااب  قهتب   ه

ه3.5ه15هااا  هااا نه نهعي   هبت  ننقهص ا

ه6.1ه12ه ض ص إلهعل وه ةأي  لإلهباااةد سهاا ااد سهاات ة س

 . 2020التخطيط والتعاون الدولي، عالقة التعاون الدولي واملانحين، ديسمبر  وزارةاملصدر: 

 

 

د فه البه ا لإلهاات   ذهد  هه-ب ا لإلهاات   ذهاد از سه  اص هت لهااصالههااد ة هب  ل نه لاتلينه باههاعيال  ساادتةل هثشأةهد فهادالدأاإلها أهت ايأههههههههه

هد  هبكلاإلادؤعالإلهايحد ص سه  عهي هأه هبكلاإلهاات   ذهع امل هباد فةلإلهغة ههادل ح  هحيف هادتحأة  د  هكذالهمبههباا ط  سهااأبا سهايحد ص ساألصن

ههاالتةلد سادؤعس نهالحةليسههه وواا لاتلينهه هةب كهبال تة  ساد فةلإلهالح یسه
 
هلذا ل

 
فهه(12)ه نهاایةاله كة ا

ُّ
هات ه

 
لحةليسهاهاا ط  سصالهاا  اص ههاا أيأ ف ا

هاا لص سه نهيذاهال لث.ههاا ط  سباعتة ااهدأ هه یوهصالهادؤعالإلهباا  اص ههاالتةلد س

حأهصالهاألزصسهاعيال  سه نهاا ةال هببلألظصه نههأه  ل نهباالهالهسه لات لب هصتهايحد صسمية سهاا ةوهاعياليوهباات ة  هااذ هي  اه  هش كلملهاات ة هح هههههههه

ه ناإلهااأبا سه وهض فه باهااا بسه)ايحد صلإلهالح  س(هد فهكلنسهااا أهاعيال  سهباات ة  سهباالتةلد سهبادتةل يلهاادرة هد فهله  هاد فةلإلهباا كل

ههنهح أىهاا ضليلهاد ة ةها ضال ثهبااتنهتتب بهاات   نهباد ال س.هه هبهي ليوهص الهاار أها سهاعيال  سهااتنه تخ  فهصاله أةهااولاال تةتهادأيوه

لهحيفهدش ةهه14 ههأا الهد فهت أينهادالدأاإلهاعيال  سهاد  ذةهالح لةههأهت ال تهصالهمبتؤكأهت لا  هبكلاإلهاألصنهادتحأةههههههههه ص    هشمصهصات  أهشه   

ص    هط وهتحتهعالهايملصاسهي ل   هصالهه2.3 هي لته  اينهحااتكب سههنه نه أيلهاأل يى ه  عههمصهثاببهدأاهت ن هااتة  و هد ةله أ هت لصوية هش

هاألط لثه هبصاله ة هيؤامل هاا ظ ن  هااتكذيس هه400ع مل ه ا اة هاا و  هيت   ا هان همافهط وههأهية ت  هحاا همينهل ا بهت   نهبع ض لبثهه.(13)دلل س
 
هترلدل

ه:فهاا ح هااتلينادالدأاإلهاعيال  سهد 

ملال سهص ذه  أهاد اهبادالدأاإلهايملال سهم أهمينهادال اهااتة    سهااأادةسها  ضتهااهتال  هباعياليوه نهاا ةاله  عهتت  هص فنهادالدأاإلهايهههههههه

لين هصتهاات ل  هالحأب ههغل  سهباعيال  سه نهااكلاب هب اأ هحيفهت نة هاا ت لللإلهاآل  سها ر لملهد فهه أهايح لةه نهاا هتهايح ح هاي  ا بهاعهه2015دلاه

ها ياهااكلاهار  هيذههادالدأاإله ح هاي  ا بهاات ة  س هب     ههأااإلهاألن ا هد فهصال اهااأظوهب دنهاألو ثهد  هصشلايتهاا  أهص ل وهاا ةوهبعروها

هاد اادة هبصلاووهادشلايتهاااكة ةهصالهظوثهااا أب هاالتةلانها ت ة سهبصش بعهاألشكلثهاا لصس.ه

لاهص  هه4.19حيفهههه2015ص  لاه بااهدلاهههه1.6ات هتهصتب رلإلهتة  وهظبطهااعت ل سهاعيال  سهحيفهااتزايأهثشووهدلاهظوثهنت ةهاد لا سه  عهاات  تهصالهههههههههه

 ا بهاعيال  سهصالهااتكذيسهبظأصلإلهااصحسهه هبهنه  دسهشأةهاا ت ل هاتة  وهصتب رلإلهاي 2021ص  لاه بااهدلاهه3.85بت ال تهحيفهه2019 بااهدلاه

اا ياهبايحأهصالهت ايأههي املهبت طة هاا لز ة هبغة يلهصالهال لاإلهادلحسهات أينهادالدأاإلهاعغل  سهبصتب رلإلهايح لةهب     هعروباات   نهباد لههباعه

ص  لاهه0.89اا ت ل ها تة  وإلهظوثهع  اإلهاد لا سهاغنهاات لدهلهصاله أةهاألزصسهاعيال  سه نهاا ةال.هبتأ وهااعت ل سها تة  وإلهد أهصات ىهم يىهصاله

 
 . 11، ص 2021، أبريل 2104اليمن، رقم  مجموعة البنك الدولي، الحماية االجتماعية والوظائف، الحماية االجتماعية بين العمل اإلنساني والعمل اإلنمائي، أفكار قيمة مستقاة من  12

 .  orgtps://www.anndht..2021يونيو  11مصطفى نصر، نحو استدامة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية في اليمن،  13
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هب رلإلهتة  وهاا ت لللإلهاعيال  سهبت ال تتصلةلينهح%هصاله86.9ببنارسه  كتهه2019ص  لاه بااهدلاهه3.64حيفهمد فهصات ىهاهلهد أهه2015 بااهدلاه

ه(.ه6بكةلهيتض هصالهااشووه)ه لةلينه  هأاإلهادل حة حصالهه2021هص تافهاا لاه تشه%ه42.9هبإيفه2020%ه نهاا لاه56.5هحيفيارسهااتكب سهيذهه

سه  عه شة هاار ل لإلهادت ن ةهحيفهم هن  ةهااتة  وه ض  سهاا  بسهايحا ثهد فهاا ت لللإلهااتة    سهااوزصسهات   ذهظبطهااعت ل سهاعيال  هههههههه

د أهصات ىههم يىهصات ىهاهلم ه  كتهحيفهه2015%هدلاه44.4ن أهت ال تهصالهه (2019-2015األبيفه)ا  اإلهااظوثههل أه ح هاا خ لضهات هته نهصالاه

صالهه ةسهاا ت لللإلههه2021%ه تشهص تافهيذاهاا لاهه57.1اا   ةههههبتر غهيذههه2020%ه نهاا لاهه43.5 هحاهمنالهاات  تهبإلشووهكرة هاتاوهه2019%هدلاهه13.1

ههيذهه( هباهن6بكةلهيتض هصالهااشووه)ه ااا   سها تة  و
 
شمل هصالهايحا ثهد فهادالدأاإلهااوزصسههياهنه نه  صل هصوية هاأل  عهاا   ةهكرة هلأا

بك وهاألصة هاا لاها شؤب هاعيال  سهبصناقههل حة هصالههروهاا أيأةهحيفهاده هاغنهاد لشأاإللئانهد فهه أهايح لةهب ا اهنهد فهايمأصلإلهاألعلع سار 

ه ةسهاا ت لللإلهها  ل ةه  هأاإلهادل حة ها  نلمله ولنسه-صالهظوثهاع لطسهااشه  سهحيفهص  سهاألصاله  ثهاألبضلعهاعيال  سه نهاا ةاله-اعغل سهاابلائه

ه لاه بااهكةلهعرقهاعشلاة.هص ه3.85باارلاكسهه2021اعيال  سها  ةاله نهاا لاه

 

اأىهااد ة هصالهبض فهااعت ل سهبد فهاا غنهصالهاي ه  هاادرة ةهااتنه ذاتها تك بهد فهن  ةهاد اا هادلا سهحاهم  هيشة هحيفهبل  ه لاسهصالهاات اخنههههههههه

ة هد فهاا ضتهاعياليوهاألص هااذ ههصةلهم  هثشووهكرهد فهصات ىهاا لانادل حة هااأبا ة هت لههاألزصسهاعيال  سه نهاا ةالهبااتنهتة وهمك  همزصسهحيال  سه

ات ة سهيتب بهاات دة ه ح ه   ثهلأيسهاتخا صهادالدأاإلهاعيال  سهادتل سه ةلهيضةالهايح  ثهاداتأاصسهاألشمل هالحتللة  هباات ل ه ح ه دنها

هدالهاااأصلإلهايملال سهااتنه الينه ن
 
هت   صهادالدأاإلهايملال س.ههباات ل نهااهتال  هث  أا

(ه  عهتنه ص هله  هاا هليسه19-اوعت ل سهد الهسهلل حسه)ك ن أه2020كةلهدةوهااش كلملهاا لص ة ه نهال لثهاعياليوهد فه  أيوهدة  ل انهدلاههههههههه

األظذههله نهااتخب طهااشلصوهاوعت ل سهصتصالهت ش نهنة بيهك اب لهادات أهبااتاأ ها ه نهظبطهااعت ل سهايملوسه لل ة دلإلهاا بلد سهب ص ه

هث ة هاادترلاهاأل  هااا نهبغة هااا نهال ل حسه نهلة تهاأليشبس.ه

هه0.9  عهت ال تهصالهه2020ه-2015بتتهااتة  وإلهصالهظلا هحطلاهظبطهااعت ل سهاعيال  سه ة هااات لعهباا خ لضهاانابنهظوثهاا ت ةهلبت هههههههه

 نهدل إلهحيفهاات التهههه2018ص  لاه بااهدلاهههه2.7دل إلهحيفهااات لعهاتح قهمد فهصات ىهاهلهاتاوهحيفهههه نهه2017ص  لاه بااهدلاهههه0.6حيفهههه2015ص  لاه بااهدلاهه

هه:ه(7بكةلهيتض هصالهااشووه)ه2020ص  لاه بااهدلاهه0.3اتر غه

 

 

 

 

 

 

 

 

1.60 1.63

2.34

3.11

4.19

3.38

3.85

0.89
1.03

1.76

2.51

3.64

1.91
1.65

55.6

63.1

75.2
80.7

86.9

56.5

42.944.4

36.9

24.8

19.3 13.1

43.5

57.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(مص  ووص  لاه بااه)( 2021-2015)ح نهتة  وهااعت ل سهاعيال  سهظوثهاا ت ةه( 6)شووه

متطلبات التمويل التمويل الفعلي %نسبة التغطية  %نسبة فجوة التمويل 

 https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary :  املصدر  

0.9 1.0

1.8

2.5

3.6

1.91.8 1.8
2.4

5.2

4.1

2.2
0.9 0.8

0.6

2.7

0.4
0.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020-2015غلثوهظوثهاا ت ةهح نهادالدأاإلهايملال سههاأدنهاي ل بهاعياليوهباعه( 7)شووه

(ص  لاه باا)  اظوهبظلا هظبسهااعت ل سهاعيال  سه
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https://fts.unocha.org/appeals/925/summary :املصدر 

 ( مليار)  ( مليار) 
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https://fts.unocha.org/appeals/1024/summaryالمصدر
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summaryالمصدر
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هح نهههههههه هصت هباات لدو هادل حة  هاعت ل س هحيف هااتة  وإل هيذه هادل هبت لت هصال هااأبا س هاي ه   هب دن هاا ةال ه ن هاعيال  س هتة  وهااولا س هات ر س حة 

هاا ت لللإلهااضمةسهصالهاألغذيسهبادتب رلإلهاد يش سهاء  لملهد فهايح لة.ه

 األعرلبها وهميةهل:لته  هأاإلهادل حة هحيفهاا أيأهصالهات هبي  ىه

بااتنهدا ته لهتال هاا لانهه2021بهه2020ات الته  هأاإلهادل حة هظوثهدلصوههن(ههنهايحأثهاأل  زهباااببهاا  يس 19-  أهلل حسه)ك ن أ •

 ايح   سهص وهاا  وهبااا ل سه تأاد لإلهاألزصس.هه ض  سهات  ضهلهاا  بلإلهصلا سهكرة ةهببلألظصه نه وهت التهدل أاإلهاا  طهبتأ  هاا بلدلإله

هحيفهتخا صه افهتااتضمنه نهادةزا  لإلهااضشك   سها ةشلايتهاعغل  سها ة فةلإله  • ة  وهلاش اكسهصتهال تةتهادأيوه  عهتاوه نهمغ بال

 ل هاد لعرة .صةلهيؤ  هد فهعة هاا ة  لإلهاعيال  سهببو اهلها ة تةته لا هتهبادوههسادشلايتهك   لإله شك   

د فهعة هههايحد ص سهبال تة  سههاا هل سههيسااش لن سهبغ لبهادالملاسهبصحأب ههض فههثاببت التهاا  سهاأىهص تةتهادل حة ه نهاد فةلإلهااأبا سهه •

 ادالدأاإل.

  كسهاد فةلإلهههاعياليوهبت   أ اا ةو ش كلمل ضأ اا  ف بت ايأث  هالحلنفلإلهههه ن ادالدأاإل نهت   ذهه بااتأظوإلههاات ف ة س اعتة ااهاا     •

 اد لطقهادتض اة.هه نمبهاد   ة همبهاارضلئته

 البهاايتةلاه ليح  ثهاداتأاصسهات نة هصال اهااأظوهبتأصة هايح لةههوهث  أاهدالهاي ل بهاات ة  هم هد فت كةزهااتأظوإلهد فهاي ل بهاعغلث •

هدالهاااأصلإلهايملال س؛ه  عه اتح اهاا  اص  بادشلايتهاعغل  سهد فهص فنهااتة  وإلهاد أصسهصالهادل حة هبااذ هيأ وهد فه البههث  أا

هااد  ةسهاألشمل هد فهادأىهاار  أ.هادشلايتهاات ة  سهااتنهتضةالهايح لة

ذيلهاا كلاإلهحهههههههه ِّ
 
 شت ته نهث  هاااةلإلهصاله ی الهز ل ةهاادتةل هد فهادالدأاإلهاا  أيس هببل  هث  همبل ههباع ةل  سهاعيال  س هاا  اص هااتنهت  

بااتنه  ليوهصالهاي أااهاألصالهااكذائوهباا لز   هههاا  ة ة كةزهد فهاا  لإلهاداإاأنسهبصاله ی الهااش ا اههااضشل  ه نهاعتخأااهم فةسهحيالثهادالدأاإل هباات

.
 
ه اظ یل

 ة هاي ه  هاات ة  سهباي ه  هاعغل  س هبتخت فههاات لبإلت   نهااأدنهاات ة  هباعياليوهصالهظوثهاا أيأهصالهاي  ا بهبااتنهت  زههثهت لبهب ةد  لههههههههه

ه ح هااتلين:له ض  سهاف ب هااا اعهبايح بهااأا  ةه نهاا ةال هبد فهاا بر  إا

 

اات لهه ة هح نهصتب رلإله  نتهت لا  هادتلث سهااا   سهيمبسهااعت ل سهاعيال  سه نهاا ةالهظوثهااا  اإلهادلض سهبل  ه لاسهصالهدأاهاات لعبه نه

إلهااتة  وهيمبسهااعت ل سهاعيال  سهاتكة ه نهصتب رلااتة  وهباألص اثهادتحا سهبدأ هاداإاأنة هبالحتللة هصالهت لهاألص اث هن وه ة هزا إلهيارسها

%هه43.5%هبالحتللة هد أهه53.9نة هد أهصات ىهه%هدالهااا سهااال  سهكل هااتكة ه نهدأ هاداإاأ147.2%هبادرلاغهالحا سهه168.6 ح اينهههه2016ظوثهدلاهه

د فهاات اينه ي ةلهت ال تهيارسهدأ ههه2017%هدلاهه71.2به%هه43.2ظوثه  سهاا لا هبت ال تهيارسهااتكة ه نهح نهصتب رلإلهااتة  وهباألص اثهالحا سهحيفهه

تهصتب رلإلهااتة  وهباألص اثهالحا سهحيفهم يىهصات ىهاهلهدلاهه%هاووهص اةلهد فهاات اينه نهت ال 11.3%هبعلابه11.8اداإاأنة هبالحتللة هحيفهعلابه

%هاووه0.8%هبه11.2ا ةاإاأنة هبالحتللة ه  عهت ال تهحيفهعلابهه%هد فهاات اين هبكذالهايحلثه لانارس47.5%هبعلابه19.3اتاوهحيفهعلابهه2020

ا ةرلاغه%ه لانارسهه13.6%ه لانارسهدتب رلإلهااتة  وهبتت التهحيفهيارسهعلابهه13.8حيفهههه2021ص انهد فهاات اين هبصالهادت هتها هت ت تهيارسهااتكة هظوثهدلاهه

ه
 
%ه نه  سهاا لاهد فه14.8%هبعلابه15.8يارسهكوهصالهمدأا هاداإاأنة هبالحتللة هحيفهعلابههااتأي اهصالهصتب رلإلهااتة  و هبتتزايأه نههادة اسهن   ل

ه:(8اات اينهبكةلهيتض هصالهااشووه)
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ثهظوثه  وهباديابهااتكة هااا   هاووهصالهدأ هالحتللة هباداإاأنة هبصتب رلإلهااتة( 8)شووه ة َّ

(%)؛2021-2015اا ت ةه

عدد املحتاجين  عدد املستهدفين متطلبات التمويل   
ً
املبالغ املمولة فعليا

أعداد مختلفة. -األوتشا  -املصدر: محسوبة من بيانات خطة االستجابة اإلنسانية   
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اا ة  سهبصلهي اله هال تةتهصالهو  بسهاا ياهبت لهنهمزصلت هاعيال  سهباد يش سه ليحلاسههبي هصلهي دسهاات التهاانابنه نهاايتةلاهصالههروهادل حة ههههههههه

هل املهااف ب هااعتث ل  سهااتنهي الههل.ه

ببلاتلينهفه وهع لس نهي هنهاألزصسهب ضتهناليسها ا اعهبايح به نهاا ةالهووهحيبدأاهاات هحيفهاياأا هاألنقهااا لس نهههه نهل ملهص  ههبهأهي لتهيذاهاات التهههههههه

ههااأبينهيدت ثههال تةتههههانهي أ
 
هصالهدأاهباهتال يسهبع لع سهصاتحدةس.ههي ل   هال تةتهاا ة نهصالهصأعلةهحيال  سهه ةلههك ة ا

 
هدالهم هاألص هيدشفه  دل

 
نضو

ه نهو اةه   لإله شك   سه ةوهاااد لملةهباا شل ةه نهت   فهاألص اثهادتل سها  عياليوه نهاا ةال هب ا بهص اا هصلا سهكرة ةهظلا هاا ةوهاعياليوهع امل 

لاإلهاات ة  سهكرة ةها ة فةلإلهاا لص سه نهت نة هادالدأاإلهمبه نهبل  ه    هب   لإلهغة هص  الهد الهببلاتلينهغ لبهد ا هااش لن سهاأىهاد فةلإلهباا كه

ه ذة.هالح  سهباألل ب سهاد 

 

ه لا  اص هاات ة  س ه  عه  غهصت عددددددطهصلهت أص هاا  اص هاعياددددددل  سه  اينه9ي ضدددددد هااشددددددووه)هههههههه
 
هص لا س

 
(هم ه  اص هاداددددددلدأاإلهاعياددددددل  سههنهاألك  هح  لهل

ها ةات  أ ه ي ةلهانهي  هصلهت أص هاا  اص هاات ة  سه نهادت عطهدالهه59.3
 
ه.ااها ةات  أبه ه21.75 بااا

هاات لبإلهاانابنهاادرة ه ة ه  اص هادالدأاإلهاعيال  سهباات ة  سه ابهصت عطهصلهيحاوهد   ههههههههه
 
ا  ل ه نهادت عطههادات  أيال هنأ يىب و ظهميضل

 باا هببلاناددددددرسها   اص ههه10ت  أهدالههاددددددهكل هصاله ادددددديبهااتح  وإلهاا  أيسهاابلا سها ر لهااأبينهباا   ياددددددفه نهاا  اص هاات ة  سه  عهانهي  ه ادددددديبهاد

ه24 فهاعيادددددددل  سهن أهكل هم يىهصت عدددددددطها  ل هصاله اددددددديبه   لص هاا ادددددددل نهااكذا  سهصالهبكلاسهاات لب هاات  نهباات ة سه)ك أا(ه  عه ادددددددوهادادددددددت  أهد

.ه ي ةله ادددددددوهمد فهصادددددددت  أهد فه
 
ه نهادت عدددددددطه نهاا  اص هاات ة  سهصاله   لص هاهه35 بااا

 
 أهص ل وهاا ةوها اددددددد أب هاالتةلانها ت ة س ه ي ةلهكل هه ا بااا

ه نهادت عدددددددطهصاله   لص هبكلاسهااادددددددرض ة ها ت ة سهباعغل سه)هه119مد فهصادددددددت  أهيحادددددددوهد فه
 
(هبي همد فه   لص ها ةادددددددلدأاإلهاعيادددددددل  سهبكةلههADRA بااا

هه(:ه9يتض هصالهااشووه)

 

هصةلههنهد   هه هاات ة  سه ة هاا  اصهاات لبتلإلبتأ وهيذهههههههههه
 
باعيال  سه ض  سهصالهم هاا  اص هاات ة  سهمك  هك لنسه نهااتكب سها ةات  أيالهبمك  ها ضشلاا

ذيلهاعيال  ساا  اص هاعيال  سهااتنهتضانه للحأب يسه نهااتكب سهباا ضشلا.هنةاله  عهايح نهتد  هاا  اص ه ِّ
 
هت لهااتنهی      لص هه نهااكلابه لعتث لمل

ههوغذيسهاا لداأله
 
هبتخأاهدل ةهمدأا اهمك  هصالهاع ةل  س نهاا  اص ههااتكب س هبتد  هيارسهاع ةل  سصالهاا  اص هه د ة هموك هح ةل

 
األع  هب  ةوه مك  ها الدل

ِّههلة ت نه
هدةلهت أ 

 
ه(14)اع ةل  س.هإلهص هاا كلاهم حلملهاارو  هكةلهم هصات  لإلهاعدل لإلهت  أهصالههینهتح  وإلهادالدأاإلهاعيال یسهك ة ا

صالهاا  اص هها ةات  أيال هاا أ هاعلةلينهحبت وهيارسهاألع هادات  أةهصالهاا  اص هاات ة  سهد الهاألع هادات  أةهصاله  اص هادالدأاإلهاعيال  سه  عه

لةلينهح%هصالهه42.2ادالدأاإلهاات ة  سهدالههههاا  اص (ه  عهاهت  أهيارسهاألع هادات  أةهصالههص تة سه)صتهدأاه البهااتأاظوإله ة ههباع ةل  سههاعيال  س

يارسههبتت لبإلهاألع .لةلينهح%هصاله57.8األع هادات  أةهصالهادالدأاإلهاعيال  سهباات ة  سهبت ت تهيارسهاألع هادات  أةهصالهادالدأاإلهاعيال  سهحيفه

ه  :ه(10بكةلهيتض هصالهااشووه)ه  ظ األع هادات  أةهصاله   لص هحيفه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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هك ة ةهههههههه
 
َع ا

ُ
ِّ هم هي لتهم

ب ةدالهت  یصههه تت  وهحدل لإلهصاله  اص هصت أ ة ه ی ةلهاهتحاوهاا أیأهصالهاألع هد فهصالدأاإلهصالهم ه  عههبي لتهش ايأهترة 

ُهجص املصسههینهااتح  وإلهباه:هصاله ی اله؛يذاهاعهالملهثشووهكرة هصالهظوثهتحاة هااتنایقهنیةله ة هاا كلاإلهباا  اص ه ب  ه
ُ
هدتب رلإله ا 

 
ادشت كسهبن ل

ه هاي ك ا ن هیت ااعإاأا  هص تة س هاا  اص  ه كبیس هص أث ها  ف هم  هااونت هبصال هلباألع هاداإاأنس. ه100بزهيارس هم  هاا  اص هح%  هصالدأاإل هص ة ع  

 جَّ ه ا ثههابةلهد أه أب يلهااأ  ل.هاعيال یسهباع ةل یسهيد وهاتكبیسهااش بهاایة نه أكة  
ُ
(هصالهاألع هد فهههيارسهكرة ةه)بإ ه  ذاهبصالهاد

 
هیلعهله لایل

هك ة ةهابةلهاهتحاوهد فهم هصالدأاإلهد فهاعطو .هباهيةدالهت أی هح نهااز بالیسه نهاا ح
 
َع ا

ُ
 اص ه أب هبل  هدل لإلهصالهمك  هصاله   لص  هنإ هي لتهم

ه
 
و هاألع همبهه ادأه  ل لإلهصتولص سها ةات  أيال.هصس هتة ی نهص اَّ

ها ةهاات لبإل(هيتض هم ه11بصالهااشووه)هههههههه
 
 هيارسهاألن ا ههحات  أيالهصالهادالدأاإلهاعيال  سهباات ة  سه ابهاات زيتهاي ك ا ن ه  عهمك  هبض  ل

فس هت ياله%هصالهح نهاااول ه نهالحلن220ااذيالهيت    هادالدأاإلهصالهصخت فهاا  اص هتاوهحيفهمد فهصات ىهاهله نهصحلنفسهصأاب ه  عه  كتهاانارسه

ب   ةلهي  أها ضالبههه%هبهنهت وهدالهصات ىهادت عطهاا ط ن.57 ةات  أياله نهمصل سهاا لوةسهببنارسهه% هبتأ وهم يىهيارسها180صحلنفسهح سه نارسهه

ه-د فهعب وهاد لث-نهصأابههح نهادات  أيالهصالهادالدأاإلهمظذاه نهاادترلاهحلةلينهدأ هاا لز ة ه لعضلنسهحيفهاااول هاألو  ة ؛هنإ هيارسهادات  أياله 

بميضلهاا أ60اهتت لبزه هيأهصالهادات  أيالهيتنهتد ااها ضال انه حابهاد فةلإل/اا  اص هاد أصسهاهنهبنقههبلدلإلهااأدنهالمت  س.هه%.ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاا لا سهبهأهي لتهاالهااات لعه نهالحلنفلإلههههههههه بت ك هظأصلإله  اص هاعغل سه نهيذهههتة ااهايح ب ض  سها ا اعهباعاانابهحيفهاادزبحهاااوليوهحايال

 نهت زيتهادالدأاإلهع ملهدأااسهبهأهيد  هي لتهه.الحلنفلإلهمبهاتد ااه ا ثهادات  أيالهصالهمك  هصاله   لص هد فهادالدأاإلهاعيال  سهمبهاات ة  س

بهأهي دسهع ملهح ااةهاد اا هادتل سها ةات  أيال هبها اه نهااتنا قه ة هاا  اص هه.ص ببلاتلينهااتد ااه نهو نهلهد فه  سهادات  أيالهبصالهمك  هصاله   ل

هد فه  اص هاعغل سهاعيال  س.هههههاعش ان ساي هلإلهاا عة سهبض فهاهل سهالمت  سهاءغل سه نهو  هبت زيتهادالدأاإلهد فهالحتللة  ه

يسهبيارسهصلهي أاهصالهصالدأاإلهب  عهااتح  وإلهبيارسهادات  أيالهصالهيذههاا  اص هيتض هصالهااشووهببلانارسها ة لا سه ة ه  اص هااتح  وإلهاا  أهههههههه

ه(هم هي لته12)
 
هياب هت لبتل

 
هكرة ههل

 
 ة هصلهي أاهصالهتح  وإله  أيسهبيارسهدأ هادات  أيالهصالهيذههااتح  وإله ابه  اص هااتح  وإلهاا  أيسهالمت  سههها

 اتأ  هتح  وإلههه%هصالهادات  أيال هبه43  اينههن طههتح  وإلهاا  أهغة هادش بطهيات  أهص الهه وإلهاعيال  سهي  قهد فههااتح ه%هصالهه76 هصلهيابت ههح  عهه

ن أه  كتههي لاهاا  أهصالهملوهاعههمصل%هصالهادات  أيال ه18ب حاوهد ياله  اينهن طهصالهحلةلينهيذههااتح  وإله%ه11هد فههص ل وهاا ةوهادأن عهاا  أ

هاا  اص ه ة هك   هت ة  ه س%هصالهادات  أيال هبي دسهيذاه  د14يت زعهد فهلةلينهااتح  وإلهاعيال  سهبهصالهح%ه4يابت ه
 
همبهحيال  هل

 
 هبصات ىهااتكب سهل

هالدأاإل.بااشة ثه نها ضشلاهيذاهاا   لص همبهااتهد فهصات ىهادات ط لإلهاابش  سهااتنهتحتضالهاألشمل هالحتللة هحيفهيذههاد
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أيالهبيارسهيارسهادات  )ص لا سه ة همينه  اص هااتح  وإلهاا  أيسهاايال  سه( 12)شووه

%(اا ل أها ةات  أ

دوالر  املستفيدون 
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اات   نهدات ىهت   ذهظبطهااعت ل سهاعيال  سه نهاا ةالهصحأب يسهصال اهااتة  وهادتل سها  ةوهاعياليوه نهاا ةاله  عه  نته  نته تل  ههههههههه

هدل  لمايلإلهادتحأةهاألص  د سهبااا   يسهبادة دسهادتحأةهبه بثهن طهبهن:هاا ههه4اا تل  هم هغلار سهااتة  وهيأ وهصالهدأ هصحأب هصالهااأبثه  عههأصتهه

ه:ه(13بكةلهيتض هصالهااشووه)ه 2020ه–هه2015اد أاها  ةوهاعياليوه نهاا ةالهظوثهااا  اإلهاا   نه%هصالهحلةلينهااتة  وه63  اينه

بهنههه ااد  ىهن ةلها  ظهغ لبهك نها د ة هصالهااأبثهااا لد سههههههههه

ه بثهصل حسها ي اسهباأيالهصالي هاعت ات   سهكرة ةه نهاا ةالهع امل 

صالهظوثهش كل الهااعض ةلا سهاا لص سه نهاا ةاله نههبلدلإله    سهه

ص وهاا  طهبااكلزهباات أيالهمبهصالهظوثهت لا الهاادرة ةهصتهاا ةاله

هصوية ه ه ة لإل هت أا هااليحهل هكرة ة هت لا س هص از ال بتح   هل

هت اضااأباااإل هكةلها ه
 
تهصاليةسه بثهد ب سهصل حسهد فه ظهميضل

صات ىهاد ب سهباا لانه نهتة  وهظبطهاا ت لللإلهاعيال  سه نه

اا ةالهد فهاا غنهصالهادالي هااعت ات   سهاادرة ةهاهله نهاا ةال هحيفه

هدةقه هصال ها  ةال هباألص ن هااهتال   هااعت  اا هية    هصل لل ب

ذ هي  ضهد فههاألص هاا  جنهاألصالهاا  صوهاا  إلوهبايماعت ات جنه

هاا ةالهه ه ن هكل تهحه  ة سهمبه با سهص ال سه بايل  بثهدأيأةهع امل 

هبز ل ةهصاليةإاله نه دنهظ لااإلهاار لملهباات ة سه نهاا ةال.

 

هحاهم ههايحلينهكةلهتنهاعت  اض ه نه اعه  لنهبااأبينهه لا غنهصالهمية سهااأدنهههههههههه
 
اات كةزهصالههروهادل حة هباد فةلإلهباا كلاإلهااأبا سهد فهاألدةلثهل  ل

هتال  هبتح ةزهاعغل  سهباعيال  سهصلهزاثهي هادا ب هصةلههل هحيفهصحأب يسهاألص اثهالمااسهال ل بهاات ة  هبااتنه اهنه نه     هل ا بهاات ل نهاا

ااده بلملهباارن سهااتحت سهبادش بدلإلهص وهاا بلعهاا ااانهباااةووهبهنهااتخ  فهصالهاا   ه هباداليةسه اا ة  هببلألظصه نهاا بلدلإلهاا ادأةها  ة

هاااكة ةهاد اأةها   هاا ةوه نهااهتال .

 

اعياليوه نهاا ةالهاعتة ااهص للإلهاادزبحهاابش  هاا ةوهاعياليوه نهاا ةال؛ه  عهي ال هاا ةوهه أةهااتحأيلإلهبااضك طهااتنهي الههلهت ايأإلهههههههههه

هداله
 
ت انقههبت ايأيلهع سهث أهمظ ىهل املهاعتة ااهايح بهبت ع هلهحيفهلل بهاا    هاد  بضسهد فه  كسهاد فةلإلهاا لص سه نهث  هاد لطق هنضو

ادلض سهبميةهلهاألدلوة هبز ل ةهيب ثهاألصبلاهبا ضشلاهاألبب سههههااثهاابر   سهااتنهشهأ الهاا ةالهظوثهاا ت ةتأاد لإلهااا اعهبايح بهصتهتأاد لإلهااد ه

ه.ههكوهاالهم ىهحيفهاات   وهصاله  لاهاا ةوهاعياليوهااتنهي ةاهلهاد اطال 19ه-ص وه لشهااض لهبك ن أه

 

دؤعالإل/اا  اص هاع ةل یسهبب  لصجنهااتح  وإلهاا  أيسهباا ال نهااكذا یسها   لص هاألغذيسهااتولایفهنیةله ة ها ايسهي لتهن ب هكرة ةه نه م هبهیرُأههههههههه

هص لا سه تولا فهاا  اص ه
 
هشأیأا

 
 فهغة هادرلش ةه  عهبو تهااتولاهاألظ ىهاا لدو هنإ ه   لص هادالدأاإلهاا ینیسها   لص هااكذاملهاا لدوهتفه هاات لدل

هيذههااتولا فه نهاا  اص هاألهاعهصالهه ةسهه%77ن طهحيفه  اينه
 
%هصالهه17-16ظ ىه  عهبو تهحيفه  اينهصله ة هدل لإلهاد أصسها ةات  أيال هبت وهك ة ا

ه(.ه14بكةلهيتض هصالهااشووه)ه ظ ىهاد أصسها ةات  أياله ةسهادالدأاإلهاا  أيسهباا  ن سهاأله

 َ ىهيذههاا  ب هاادرة ةهحيفهمع  بهادالدأاإلهأل هتوهههههههه
ُ
ه لدالدأاإلبهأه 

 
 د ف ت ب  ه ااتنه اا ینیس   سهت  یذهااتح  وإلهاا  أيسهمهوه د ة هص لا س

ه نهاایةال.هباغن
 
  أيسهباا ال نهااضشل  ه نهتولایفهاات  یذه ة ه   لصجنهااتح  وإلهاا تولایفها لاضیسهضمةسهبااتنهُی جَّ هم هتد  هص ت  سهظلوس

هاع ةل یسهنإ هيذاهااضشل  ههأهاهی لأهصتهاا  اص هاعيال یسهاألههااكذا یسها   لص هاألغذيسهاا لدوهباا  اص 
 
ظ ىهااتنه  ةوهد فه بل هموك ه د ة هص لا س

هسهااتولایفهغة هادرلش ة.ه    لص هاألغذيسهاا لدو هببلاتلينهي وها تةلثهتح ی هلها ن ااإله نهايح نهيةدالهم ه الدأه نهت  یصهيار
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فاليونيسي/للبنك الدولي

البرامج األنسانية البرامج التنموية

%  أصسهاألع هيارسهااتولا فهاع اا سهغة هادرلش ةها   اص هاعيال  سهباات ة  سهحيفهاعدل لإلهاد( 14)شووه

27.6

16.1

11.8
7.5

37.0

%؛2020-2015ينهااأبثهادل حسها  ةالهظوثهااا  اإلهم( 13)شووه

اا ايلإلهادتحأة ااا   يس ادة دسهادتحأة ادل  ل    سهااأبثه

.2021،  ابريل 2104والعمل االنمائي، افكار قيمة مستقاة من اليمن، رقم  اإلنسانيعية بين العمل املصدر: مجموعة البنك الدولي، الحماية االجتماعية والوظائف، الحماية االجتما  

 اعيال  ساا  اص ه اا  اص هاات ة  س

 اليونيسف 

محتسبة من بيانات األوتشا ، خطة االستجابة اإلنسانية أعداد مختلفةاملصدر:   
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بااضشك   سهلمت فهاد فةلإلهباا كلاإلهاا لص سه نهيذههاا  اص .هانهيتاهايحا ثهد فهاار ل لإلهادلا سههصلههي لتهتولا فهصرلش ةهمظ ىهبي ههصلهي  نهم هههههههههه

هحيفهغ لبهاا هل سهادرلش ةهصالهادؤعالإلهايح
 
سهبصالهاد فةلإلهد ص بهأهي  ىهااات لعهاادرة ه نهااتولا فهغة هادرلش ةها   لص هااكذاملهاا لدوهبا هل   ل

 هباضحسهبظلوسه نهاد لطقهااتنهي ت أهاا   لص هحيفهااا ب ةهااولص سهد فهميشبت هبو  بسه  ل هغةح  ل ه نهل ا بهظ ى هبهأهيتنهاعهال تة  سهاأله

صوية هشمصهحيفهاا اف ههه9صالهحيفهص لطقهاداإاأنة ه اذههادالدأاإلهبظلوسهص لطقهاادزاع.هب ت هدالهاالهظ  هادالدأاإلهااكذا  سهادههاا و ثهاآله

هح  ه"بضته  لةهادوية هد فهالحل".ه:هت  ثهاألصنهادتحأةهب    قه دنهظأصلإلهاا دليسهااصح سهاألص هااذ 
ه

 

وههد فهلبالإلهصت أ ة.هنلا ةالهية ه ة  بفهظبة ه  عهت ال هدة  سهاااواهصالدبهلةسهصالهملبهيل  سهي ال هاا ةوهاعياليوهباات ة  هتحأيلإلههههههههه

صالهاألية سههاكضالبهه ةه نتهلأيأة هب   حهظب هال لدسه نهاألنق هب اتة هلل حسهك اب له نهاا ضشلا.هب نهص الهسهاا ت لللإلهااهل  سهب  صهااتة  و

؛ها وه(15)هها  ةالااأدنههههباعتخو هااأابيهادات ل ةهصالهااتأا ة هباا ة  لإلهاا لجحس هبص او سهت أينل ةهص الهه شأهب  ر سهاد اا هب  ف نهااعت  ةول هه

هم  زهااتحأيلإلهصلهي ن:

 

صلإلهب  ل هاي ه  هباد اا هعدل ةهاعدةلاهباات ل نهبإدل ةهت   وهح هاعتة ااهااا اعهبايح بهبدأاهاات ووهحيفهعواهصاتأااهيضتهناليسهات لهاألزههههههههه

ه   كسه لااول هبايح لةهاد يش سهباااول هبااهتال هاع ةلهبهأهظ فهااا اعهادؤعالإلهايحد ص س
 
صالههمك  ههباا بلعهايمل هكوهاالهيلحقهمض ااا

س هب  اينهمك  هصالهه18 هع ال  لإلهه4ص    هشمصه حللسهحيفهص   لإلهحيال   
 
صوية ه لزح هبدش اإلهاآلا هصةالها  اه ت هنهمبهموير اه   اح هبن ل

باهتال يسهب  ا س هبص الههههنضوهدالحأة.ههاألصنهادت ِّ باهبش هااب لاهبت ايأهمع لاهاا ه  .هبهههدأاهااعت  ااهاألص نه  لاهمظ ىهالتةلد سه
  

ُ
ي لتهك ة ب هش

 حاهبهأهتأ  هع رله اذاهاا ضتهااا بهباد  أ.باضب باهحيفهاا   وهبتْ تهكوهش نملهبااملين هباهتول هت أهية  لههة نهااكلابهمك  هصالهص ه

 

د الهسهاألزصسههص  لاه بااهه8.35 ههأاهادل ح  هااأبا   ه  اينه2019بهه2015كل ها ا اعهم  هع بنهد فهح نهااأدنهاد أاهصالهادل حة  هنرة هدلصوههههههههه

ص    هشمصهت   رلهكوهشه ه نهشووهصالههه14بااتنهبو تهحيفهه2019ص  لاه بااهدلاهه3.6ت   يلهاألصنهادتحأةه نهاا ةال هص الههاعيال  سهادت لهةسهااتنه

ه.هه2018ص    هشمصهدالهه7.5مشولثهادالدأة ه   ل ةه

هههههههادالدأاإل هااا  بلإلهااتنهت ال هت أينهه:هميةهله ا  أيأهصالهاألعرلبه2020بانالاه دنهادل حة ها كلاإلهاعغل سهااتلث سهاألصنهادتحأةه نهي    ههههههههه

ه(16)اا لا.هص  لاه بااهااتنهط رإالهاهذاهه3.4%هن طهصاله24ت  تهبكلاإلهاعغل سهه  ع

صوية هشمصهحيفهاا اف هب    قه دنهظأصلإلهه9تأ ة هبظ نهد فهادأ  ة هاا ة  ة  ه ةله نهاالهظ  هادالدأاإلهااكذا  سهادهبكل هألزصسهااتة  وههههههههه

هح  ه"بضته  لةهادوية هد فهالحل".هه:هتحأةاا دليسهااصح س هاألص هااذ هت  ثهاألصنهاد

غل سهبصتهاالهنإ هبزااةهااتخب طهباات لب هااأبينهصله   ته  ةوهثشووه  يعهصتهال تةتهااأبينهبادل حة هدة صلهد فهااتح ثهباا ت لثهصالهاعههههههههه

اا زااةهص أ اهيال  سهحيفهص لي سهادشو سهاعيال  سهببلاتلينهنإ هحيفهاات ل نهباات ة سهبإ هعرتهع  اإلهصضتهصالهاا ةوهاعياليوهانهتؤ هااتأظوإلهاع

د  ه لنذةهتأد هاد فةلإلهااأبا سهبادل حة هحيفهت ل  هااأدنهدشلايته     سهتخ قهن  هدةوهبت  اهااهتال ه لاتنا قهاا   قهصتهبزااةهااتخب طهبه

هاا زااة.هه

 

هدالهااا  بلإلهاا لت سهدالههي لتهاا أيأهصالهااتحأهههههههه
 
يلإلهبااا  بلإلهاد   سهي ه  هاات ة سهباعغل سهبااتنهصالهميةهلهمزصسهادشت لإلهاا  ب س هنضو

باا ةوهاعياليو هصاله  عهو  بسه  وههااف ب هاابر   سهاي ك ان سه  عهم  إلهثشووهع بنهد فهم املهاا ة  لإلهاعيال  سهلمت فهص فةلإلهاعغل سه

هد فهدة  سهت أينهادالدأةهاعيال  سهاد  ذادالدأاإلهب    
 
ةهقه دنهاألط لثهادال ة هثا ملهااتكذيس هبت   وهت زيتهااكذاملهباد له هبهأهم  هاالهع رل

ال لدسههههلل س هصةلهي  نهحصول  سه   ضهادوية هصالهاا ليهحيفالح لة هبو  بسهاا و ثهاا  ا هحيفهاألشمل هااذيالهيحتلل  هحيفهادالدأةهااكذا  سهاا 

هاع ةلهاانالملهباألط لثهااذيالهي ل   ه لا  وهصالهاي  عه نهيذاهاار أهااذ هص هت هايح ب.هه

 

ه ة ههههههههه ت زيتهادالدأاإلهاعغل  سهباات ة  سهيحأهصالهاعت ل ةهال تةتهصالهت لهادالدأاإلهاا لص سه نههاد فةلإلهباا كلاإلح هغ لبهااتنا قهن ةل

  هصةلهيت تهص  هع ملهدأااسهاات زيتهب  لهنهص  ها ت لللإلهال تة لإلهاا  ة ةهثشووهظل هااتنهةالحتللة هايح    هحيف لاشووهااذ هيضةالهبو اهله

اةهااتخب طهباات لب هااأبينهحيفهااتنا قهااولصوهصتهاا زااةهد  هاد اسهااتنهميش تهظا الههذاه ا بهبزابا  تةأهد فهيذههادالدأاإلهثشووهكرة .ه
هاهذههاألغ اض.هه

هك ة ةهتت  ىهحدل لإلهصاله  اص هصت أ ةه ی ةلهاهتحاوهاا أیأهصالهاألع هد فهصالدأاإلهصالهم ه  عهب ةهههههههه
 
َع ا

ُ
ِّ هم هي لتهم

دالهايحأههبي لتهش ايأهترة 

ُهجهااله لاتنایقصاله
ُ
هدتب رلإلهااعإاأا هاي ك ا نه اي  أهباي ل هنیةله ة هاا كلاإلهباا  اص ه ب  هصاله ی الهص املصسههینهااتح  وإلهباا 

 
ادشت كسهبن ل

 باألع هاداإاأنس.هههه

ه

 
 .هyemen-learned-lessons-and-rabvoices/reflectionshttps://blogs.worldbank.org/ar/aتأمالت ودروس مستفادة من اليمن،  15
 . ”2020ديسمبر -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "خطة االستجابة اإلنسانية: يونيو 16



 14 
 

ه

ه

هي  ا بهاا ا اههههههههه
 
دةسهألدةلثهاعغل سهاعيال  سهباات ة  سهااتنهشل تهدةوهصخت فهاد فةلإلهااأاه-تنهاعت  اضهاار  هص اله نه لا لهبااث له– ف ا

 هلهد فه نهاا ةاله نه وه  ب هايح بهااأا  ةه نهاار أهص ذهمك  هصالهعتهع  اإل ه نهل ا بهح نهادالدأاإلهاد أصسهصالهادل حة هبط  هبمعلا بهت زي

هباا ضشلاهاي ك ا نه نهاات زيتهبادشلكوهااتنهالحتللة هبه هاعغل  سهباات ة  سهاداإاأنة هصالهيذههادالدأاإل  هاد فةلإله نهم املهميشبإال بالهتهيذه

ه هبمظذاه لادترلا: د لملة

اه لإلهح ةهلهااد نهي از هت   رلهح نهاد از سهاا لصسها أباس هحم هادالدأاإلهاعغل  سه شووهمية سهكرة ةهاوهتال هاا ة نه نهاد   سهاا اي سه •

عتهصتهصلهيحة  هاالهصالهصخلط هكرة ةهصات ر  س ها وهم  زهصفلي يلهيتة وه نهظ قهص تةتهبابمورحته شووهاهتال اهص از لهاوهتال هاا علنه

هصالهاألشمل هاد تةأيالهد فهاعغل سهاا لل سه نه لثهانهيتنه ك ة هاعت ات   سهاات لطوهصتهيذاهاد فهصالهكلنسهاألط ا .ه

اعتة ااه هيةدالههههباهههص ر ثهههغة هههمص هههبي ههها  ةالههالمااسههاد اههصالهحلةلينهه%40ههتت لبزهههاا ةالهه نههاا لص سههاعغل سهها كلاإلههااضشك   سههاا   لإلههح نههم  •

ها ت لللهاألك  ههاا  لإلهحيفهاا و ثهه نهااع  ههداله لي لهاداتأااهبغة ههادؤهتهاا  صوهاعغلثوهاا ةوهد فهت ك ههاألص اثهت لهصالهااد ة ههنإ هببلاتلين

 ه(17)ههباا اد  .هباألص نههااا لس نهاا ضتهب    أاإلهااا ر سهااتأ ة اإلهصالها  أيأه ف ا

هم ههحاههباد ضهاي  عهلملط ههد ضسهاألك  ههاا  لإلهب ةليسهاعيال  سهاألبضلعهتأي اههصالها تخ  فهاا ةاله نهاعيال  سهاعغل سهاعتة ااههمية سهباغن •

هاعغل سههبلعه نهاا لص سهااأبا سهاد فةلإلبههادتحأةهاألصنهاأىهبكلاإلهااش لن سهض فه نهتتة وهدأيأةها ت ل اإلهت ال هاعغل سهبت زيتهح ااة

 .بادالدأاإلهاعغل  سهاد ا هت لهبت زيتهح ااةهط   سهد فهاألاضهد فهادا ب ةهباا اد  سهااا لع سهاا  ىههبتأ ة اإلهالح  ة هببكوئال

ل سهصالهااأدنهاات ة  هباعياليوهبااتخ  فهصالهص ل لةهاد ت  لإلها ت لهلإلهادات ر  سها نتهك لملةهاعتكوثهاد اا هادتههاذاهن ةلهي نهعيتنهت أينهث  

ه هحيف هباا و ث هااا اع هدال هث  أا هاابر   س ه  لت  هباعت ل ة هاا يا هب     هعرو هاات ة  س ههأاات  هبانت هباعيال  س هاد يش س هاا ة ن ااا نهال تةت

هعنهحيفهااتخ  فهصالهص ل لت هظوثهاا ت ةهاا ل صس.هال تةعنهبااا

ه:  لإلهد فهاا ح هااتلينهبمينهيذههاد ت ه

هادؤعالإلهصتهببلاتنا قهكلص سهثش لن سهدة هلهيضةاله ةلهاا ةاله نهاا لص سهاعغل  سهباد فةلإلهاا كلاإلهدةوهاعت ات   لإله نهاا ف ههحدل ة •

 هباعياليو.هاات ة  هها  ةوهاا  ياسهباا   أةهاار ا سهااأبينهباات لب ههااتخب طهبزااةهد  ههايحد ص س

هاعتخأااهك لملةهصالهي نتهببةلهادلض سهاا ت ةهم  لمله ه إلهااتنهااا ر لإلهصالهتحأه ا لإلهاألظ ىههباا كلاإلهااأبا سهاد فةلإله ا إالهض باةه •

هادالدأاإل هههاهذهههالحتللة هه ة ههاا أااسهه أثُهههيح قههببةلههاات ة  سههال  ا بههمك  هههايتةلاههبإدبلملههباعغل  سههاات ة  سهها ةالدأاإلههادتل سههاد اا 

هال لثه نهميشبإالهب     ههاعيال  سهاعغل سهببكلاإلهاد فةلإلهصخت فهاا ةوهببة ه ا لإلهاي ل هصتهاي ل بهايحد صوه نهااتنا قهنيتهبم 

 .اات ة  ه

فه ه •
ُ
هاعش ا ههدة  سههيأدنههببلاتلينهه(18)هه ةس.ههبااإلهه وه-ههصةد سههاع ةل  سههااتأظوإلههنإ ههااا اعههم  لملهه نه تشهههم  ههاا ةالهه نههااأبينههاار لههت  بسههت

ههبإش اتهههُث أ ههدالههباد اهرسههاي ك ان س ههاا وصلإلههبضتههص وههصرتد ةههت   لإلههبإ ظلثههاد اهرس ههدة  سهه لاعههط  ههت ينهه نههاا ف هههحدل ةههظوثههصال

 .الح  سهال تة لإل

هادلثهاميهد فهالح لظهية ساألهه لاغههمص ههبي هها ت   ن هلأيأه دنهحيفه لعضلنسهاا ط  سها ةؤعالإلهمك  هه باههبإدبلملهااش كلمل هت  يتهض باة •

 .اابش  ه

هبات ر سهال لاإلهصخت فههد فهادتل سهاد اا هت زيتهك لملةهانته نهالمت  سهباد فةلإلهاا كلاإلهصتهاي ل بهايحد صوهببة ههااتنا قه     ههض باة •

ههأااإلهب     ههاات ة  سهاا  اص ه ة هتولصوااهبات    ههادالدأاإلهمشولثهبت  يته   ال هن ةلهايم  اإلهبترل ثهاألعلع س هالحتللة هصتب رلإل

 .بالحتللة هاا   املهصات ط لإله نهاا ضشلاهه نهباات عتهاد يشس هبعروهااأظوهصال اههث  هاعتأاصسه نهالحتللة 

ها ت لللإلهبنهي ه ت    هله د لملةهببةل باات ة  سهد فهاا ح هااذ هياةاهاعيال  سهادالدأاإلهح نهد فهاا هل سهادؤعا سهايحد ص ست   وه •

 هادالدأاإل.هيذههصالهبالحتللة هال تةت

هض باةهتب   ههلدأةهاار ل لإله  زااةهااتخب طهباات لب هااأبينهدالهاد فةلإلهااأبا سهاا لص سه نهاا ةالهاتأنقهادالدأاإلهبك   سهت زي هلهه •

 هلك ان لهبهبلد لهصتهمية سهحا ااهاد فةلإلهااأبا سه ت أينهت لا  ه با سهدالهيشلطهل.ه

هصشلايتههات   ذهتأظوإلهاترلعهظوثهصالها ة تةتهاعتأاصسهاألك  ههاات ة  سهادشلايتهباات ل نهبتر نباا ت لثهصالهاعغل سهحيفهاات ة سههااتح ثه •

ههك   سههتادشلايهتة  وهد فهاا ةوهحيفهحضلنسهاعدةلاههحدل ةهصشلايته ح ههادشلايتهصالهاا أيأهت ل  هبإدل ةهباات ة  ههاعغلثوهاي ل به ة هت ةت

ه.هال تةتهألن ا هاد يشسهصات ىههبتحاة هاا ةلاس

 
 .  https://www.annd.org.2021يونيو  11 ،اليمنمصطفى نصر، نحو استدامة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية في  17
 yemen-learned-lessons-and-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/reflectionsمن، تأمالت ودروس مستفادة من الي 18

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/reflections-and-lessons-learned-yemen
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 اص هااظتالا اعنهاد فةسه

هACF-F اا  يا سه - اي  ع نحسهدول اا ةو

هACTED مكتأ - باات ة سه اا  ن اات لب ه بكلاسه

هADD باات ة سه ااد ااث دالدأاإل حضلنسه ص فةسه

هADRA باعغل س ا ت ة س م اا بكلاسه

هCARE اا ةال ااأبا سه كة  ص فةسه

هDA ادرلش ه اا   ه لة  سه

هDKH ااب اائه صالدأاإل  يلك يو

هDRC اول ة ه ااأ ةلاكو ال  س

هFHI360 ااأبا سه األع ة صحسه

هHAD ا ت ة س اعيال  سه اا   ه ص فةسه

هHALO يلا 

هHI ااأبا سه اد لهة  ص فةسه

هIMC ااأبا س اابر سه ااه  سه

هINTERSOS ا ت ع ي

هIRC ااأبا سه اع  لا ي  سه

هIRY اا ةال اععوص سه اعغل سه

هITDC بااتب   ه ا تأا ب ااأبين اد ك 

هKSRELIEF اعيال  س باألدةلث اءغل سه ل ع ة اد ل ص ك 

هMDM اا لان مطرلمل

هMedair ص أاي ه

هMH ادا ن ايل  

هMSIY اا ةال ااأبا سه عت إلس صلا ه

هNRC اول ة ه ااد ب جن ال  س

هONSUR ا ا -باات ة سه اءغل سه اا لد سه ااه  سه

هOXFAM ال لدسه صال الحأ مكا  ا  ي  سه

 PAH اار ا أ ه اعياليو اا ةو

 PU-AMI ااأبا س اعغل سه ص فةسه

 Pure Hands    سه ميل  

 QC ايمة يسه هب  لة  سه

 QRCS اا ب  ه األ ة  ااهوث لة  سه

 RI ااأبا س اعغل سه

 SCI ااط لثه ادليسه ص فةسه

 SI ااأبا سه ااتضلصال

 VHI ااأبا سه مصو ا  ل

 PAH اا  يا سه - اي  ع دولنحسه اا ةو

 PU-AMI مكتأ - اات ة سهبه اا  ن اات لب ه بكلاسه

 Pure Hands باات ة سه ااد ااث دالدأاإل حضلنسه ص فةسه

 QC باعغل س ا ت ة س م اا بكلاسه

 QRCS اا ةال ااأبا سه كة  ص فةسه

 RI ادرلش ه اا   ه لة  سه

 SCI ااب اائه صالدأاإل  يلك يو

 SI اول ة ه ااأ ةلاكو ال  س
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 اص هااظتالا اعنهاد فةسه

هADO ص فةسهدبسهاات ة  س

هAGF صؤعاسهكوهاار لإلها ت ة س

هALAWN صؤعاسهاا   ها ت ة سه

هAlmaroof لة  سهاد  ب ها ت ة سه

هAltwasul ا ت ة سهاعيال  ساات اووه

هAL-ZAHRA صؤعاسهاا ي املها ت ة س

هAOBWC لة  سهاألصل ها دليسهااد   لإله

هAYF صؤعاسهشرلبهم ة ه

هBCFHD لة  سه  لملهايمة يسها ت ة سهاعيال  س

هBCHR ا تو هايمة هاءغل سهاعيال  س

هBFD صؤعاسه  لملها ت ة س

هCRB ا تو هاعغل سهباار لمل

هCSSW االتةلد ساي ة  سهايمة يسها  دليسه

هDEEM ص فةسه ينها ت ة س

هEFD صؤعاسهح  لزها ت ة س

هFCDF صؤعاسهاألع ةهبادش اةها ت ة س

هFHD صؤعاسهن اهي  صالها ت ة س

هFMF ادؤعاسهاد أا  سهاابر س

هGhadaq ص فةسهغأ ها ت ة سه

هGWQ مل لثه وههلإل

 صؤعاسه ض ص إله
Hadramout 

Foundationه

هHDP اعيال  س   لص هاات ة سه

هHFD ص فةسهي ااي ب ها ت ة س

هHuman Access اا و ثهاعياليو

هIYCY اا ةاله-ص  سهااشرلبهاا لدو

 MDF صؤعاسهاألا  سها ت ة س

 MMFY صؤعاسهاا  ةسهاابر سهاا ةال

 MOHR ص فةسهص اط سهيح   هاعيال ه

 NDEO ا ت ة سهبااتب   ص فةسه ر ه

 NDF صؤعاسهناأهاات ة  س

 NFDHR ؤعاسهاا ط  سها ت ة سهبااعت ل سهاعيال  ساد

 NMO ص فةسهو لعهاا اضسه

 OMD.Y صؤعاسهدوهال أها ت ة سه

 PCF صؤعاسهاا دليسهاا  ا سه

 RADF صؤعاسهاباإلوهاا اضسهاات ة  سه

 RDP صؤعاسه ف املهاعغل سهباات ة س

 RFDH صؤعاسها ةسها ت ة سهبااعت ل سهاعيال  س

 RHD  ة سهاعيال  ساا ن لملها ت

 RMENA ص فةسهاعت ل سهص  لهاءغل سهاعيال  سهباات ة س

 SDF صؤعاسهاات ة سهاداتأاصسه

 Selah صؤعاسهو سها ت ة س

 SFD ااا أب هاالتةلانها ت ة سه

هاعيال  سصش بعهااتكذيسهادأاع سهباعغل سه SFHRP 

هلة  سهااتضلصالهاعياليو SHS 

هع ثها ت ة س SOUL 

هاسهع ىها ت ة سهاداتأاصسهصؤع SRA 

هصؤعاسهع  ا هاءغل سهباات ة س SULWAN 

هصؤعاسهط رسها ت ة س Taybah 

ها ت ة سهب    هاعيال 
 
هصؤعاسهص ل TFDHR 

هصؤعاسهتةأيالهشرلبه TYF 
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