املساعدات اخلارجية بني اإلغاثة والتنمية
الشركاء ..التقييم ..التحديات والتوجهات املستقبلية
تتزايددأهمية ددسهادا د د د ددلدددأاإلهايمددلال ددسهبااددأدنهاعه لنهبااددأبينه دودلنددسهم اد د هاا ددأ هباا نهباا نه
ببةخت فهمش ددولا هاعيا ددليوهباات ة هبايمأصل وهبظلو ددسه نه ب هكهذههي يش ددهلهاا ةالهبااهتا ددل هاا ة نه
ص ذه ض د ددتهع د د اإله ل هنه هه نهلل بهص هص ذهالح لةهبصخ فها طأةهاألزصسهاعيا د ددل ه سهااتنهطلاته80ه%ه
صالهااادول هباكت إله لايلهكت سهعدول سهكرة ةهداد ته الهااف ب هبمبود إالهحيفه لنسهاا زهباا لهسهبهذنته
ر ض ددهلهحيفهاا املهبال ه ثه عهت أاهبع ددل وهاا ياهبصتب رلإلهاار لملهب لللإلهااكذاملهباادا ددلملهبااأباملهه
كةلهتح طه الهاألظبلاهصالهكوهصول .
كةلهم هب نهاي ل بهاآلظ هن أهمو د د ددراهااأدنهادلينهايملاحنهاد ل ه ح هاات ل نهااهتا د د ددل هباات ة سهاه
ي دوهمية دسهدالهاادأدنهاعيا د د د ددليوه دوهابةدلهيت هد د ههنه هيا د د د ددلينه نهت دبهااهتا د د د ددل ههص دأاهصالهااتدأي اه
باانا لاهااهتال هب حلنه ن ل هصاله لاسهاا دةلشهباا ك هااذ هض بهماهكل هااهتال هبمولبههبلدلت ه
ااهتاد ددل يس هن أهاعد ددتدز هااهتاد ددل هصأظ ات هالحأب ةه عهىد ددم يلهالحا د د ثهد فهع د د تهاد يشد ددسهكةله
ب دته كدسههاات ة دسهبااع د د د ددض ةدلاهب ا د د د د بدتهث ها بيهاألص اثهحيفهايمدلا ه ح دلهداله ي دسه ص دس هب دل دله
د يالهصالهتآكوهه ةإاله ض سهتأي اهه ةسهاا ة سهاا ط سهااتنهن أإلهصالهه ةإاله%200هدةلهكل هد هاا ض د ددته
نهدددلاه 2014هببددلعض د د د ددلنددسهحيفهااددلهن ددأهظا د د د د هااهتا د د د ددل هاا ط نهمك هصاله ا د د د ددفه ددلت د هالح نهاعلةددلينه
بت ال تهصدضاد د د ددرلت هاات ة سهكةلهن أإلهص لإلهاآلا هصالهاا ل فهبن هاا ةوهبي ه لعضد د د ددلنسهحيفهااله
يش ددهأهتأي ااه نهل ا بهش ددتشهصالهاانشدهلطهااهتا ددل ه ض سهتأاد لإلهنة بيهك اب لهد فهصأاكلإلهاات ة سه
بصؤش د د د د ا ا ددله ددلي ددلهدالهاات ددأاد ددلإلهاا ددللة ددسهدالهايتوتهمل املهكرة ةهصالهاارن ددسهااتحت ددسهبت التهص ف صددسه
ايمأصلإلهاألعلع سهبظلوسهظأصلإلهااده بلملهباد لههبااصحسهباات نهبغة يلهثاببهايح بهبااا اع .ه
بصتهاالهنإ هااتة وهايملاحنهد فهمية ت هيش ددهأها حا ددلااهكرة اهبت ال لهصلح له نهاا هتهااذ هت ا ه
ددأةهاألزصددلإلهااهتا د د د ددل يددسهباعيا د د د ددل ددسه نهاا ةال هاألص هااددذ ه ا د د د دبددبه نهت هفهث هاا اص هاعيا د د د ددل ددسه
بااتأظوإلهاات ة سهصةلهضددلدفهصاله ة قهاألزصس.هيذاهاا أ هي أهه املةهبتح وهاداددلدأاإلهايملال سهصاله
زبايلهبمث ل همظ ىهغة هت لهااتنهتض د د ددة الهاا أ ه50ه عهي ك هد فهت نهنلد سهااأدنهاعيا د د ددليوهباات ة ه
بي بوهصا د ددل سهمبع د ددتهاتح وهااتحأيلإلهبااا د د بلإلهااتنهت ال هااأدنهاعيا د ددليوهباات ة ه لعض د ددلنسهحيفه
اا ف ه نهاات لهلإلهادا د د ددت ر سها نتهك لملةهبنلد سهااأدنهايملاحنهبااتح ثه ح هصش د د ددلايتهاات ل نهباات ة سه
باااوا.

أوالً :شركاء العمل اإلنساني
ثانياً :شركاء التنمية
ثالثاً :تقييم الدعم التنموي
واإلنساني يف اليمن
رابعاً :التحديات اليت تواجه الدعم
اإلنساني والتنموي
خامساً :التوجهات املستقبلية يف رفع
كفاءة أداء املساعدات اإلنسانية
والتحول حنو الربامج التنموية
امللحق :املنظمات غري احلكومية الدولية
والوطنية املنفذة ألنشطة خطة االستجابة
اإلنسانية

** 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
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ه
ههههههههه شة هاات أي اإلهحيفهم  20.7ص ه شمصه حللسهحيفهصالدأاإلهحيال سهدلاه 2021هبم ه12.1هص هشمصهص انه حللسهصلعسهحيفهادالدأة هب ال
مك صال ا د ددف ااا د ددول صا د ددت لإل ل ةهصالهاي أااهاألصال ااكذائوه( )1هبي ياه اينه20.5هص هية نه أب هص لهه ص سهبود د د هو د د ن هبي لته19.9هص ه
شمصه أب هادليسهصح سهكلن س.ه ه
ههههههههبكل تهصات لإلهادالدأاإلهاعيال س غة هادار هسه ةوهد فهت ب أبث ت لهنهاألزصسهاعيال سهبك ااث مظ ىهدلاه2019هغة هم اا اصو األعلع س
الح كس األزصس صلهت اث هل ةسهع د د د املهاع د د ددتة ااهااا د د د اعهبايح بهمبهتأاد لإلهنلي بيهك اب لهمبهااد ااثهاابر س هببلاتلينهمو د د ددرحتهاا لإلهااض د د د سهصاله
اااددول هغة ههل اةهد فهااتد فه عههأصتهبكلاإلهاعغل سه ن ادت عددطهصاددلدأاإل حيفهمك صال  10صوية شددمص كو شدده ن دلا  2020ن لة ت م حلملهاارو ه
اين  16.5ص ه شددمص صال األشددمل هالحتللة
حا م ت أين اداددلدأاإلهموددراهمو د ب د ة صةل ينرغن م يد ه د هاألص هب شددة اات أي اإل حيف م
)
2
(
ي يش ه ن ص لطق ت يل اد فةلإل اعيال س ص لطقهيا ب اا و ثه حايالهثشووه صالهبصاتأااهثاببهاي أاا األصال باا ا قهاا لاض سه  .ه
ههههههههب اد ددببهااا د د اعهص ذ ا أاد ن بح ااد ة صالهاا لز ة ه عهي يا اا لز ه اظ له نهصاد ددت ط لإل دش د د ا س ت ت حيف ايمأصلإل األعد ددلع د د س ص و:ه
اد له بااكذامل باا دليس ااصد ددح س هبصال ادت هت م يضد ددب هاد أهصالهاااد ددول هحيفهاادزبحهصال يلاين ثاد ددبب اعد ددتة ااهاد الهلإلهاا اد ددد سهبا هألظبلا اابر سه
ظوث دلا .2021ه
ههههههههكةلهم ه ةسهو د ددأصلإلهبمظبلااهت ال هااهتا د ددل هبت أه السهاد ل لةهص و ه :ت ش د د هن األص اض باألظبلا اابر سهب ا د د ب اا ط الحتةو صال له س اا طه
"ولن " .ه
هههههههه هبن ةلهي نهاعت اضها أباهااتة نهباات ذ هاش كلملهاا ةوهاعياليوهظوثهاا لاه2021ها تخ فهصاله أةهاألزصسهاعيال سه نهاا ةال.

ههههههههبنقهظبسهااعد د د ددت ل سهاعياد د د ددل سه2021هن أه غهح نها ت لللإلهااتة وها ةاله3.85هص لاه بااهب تشه10هي ه2021هبود د د ددوهح نهااتة وه1.65هص لاه
بااه نهحطلاهظبسهااعت ل سه(م هتنهت ر سه%42.8هصالهحلةلينهاا ت لللإل)هصضلنلهحاياله53.4هص ه بااهتة وهصالهظلا هظبسهااعت ل س.ه ه
ب ابهااشووهاهنه( )1هن أهعلينهدش ةهصل حة ه نارسه%91هصالهحلةلينهيذاهااتة وهب نهص أصإانهاا ايلإلهادتحأةهاألص د سه نارسه%24.5ه نهااا يسه
نارسه .%17ه

الشكل رقم ( )1مصادر التمويل حسب املانحين حتى  14يونيو ( 2021مليون دوالر أمريكي)
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* الحكومة
املصدر https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:

ههههههههي ضد د هااشد ددووهاهنه()2هم همك ههبلعهصاله عهااتة وهي ههبلعهاألصالهااكذائوهصاد ددتح ااهد فهصلهي لابهصاله اد ددفهااتة وه( )%48.5هي هياد ددرسه%25ه
غة هصحأ ةه نههبلدلإلهصت أ ةه(صشد ددت ت)ه ناد ددرسه.%6.7همصلههبلدلهاات نهبااصد ددحسهنول ته اد ددإاةله%4.4هب%2.9هد فهاات اين هبكل ههبلدلهاا اادسهبإ ااةه
ااتنا لإلهبالم ةلإلهمهوهاا بلدلإلهصاله عهااتة وهصاتح ايالهن طهد فه%0.01هب%0.04هصالهحلةلينهااتة وه تشه14هي ه.2021ه

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

ااشووهاهنه( )2اا بلدلإلهادات ةسها تة وه تشه 14ي

ه بااهمص وو)
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األمن الغذائي

* أخرى :تشمل قطاعات( :الزراعة /إدارة التنسيقات واملخيمات /خدمات الدعم والتنسيق /املأوى واملواد غير الغذائية /اتصاالت الطوارئ /العنف
القائم على النوع االجتماعي /اللوجستيات /متعدد القطاعات /الحماية /املياه والصرف الصحي النظافة.
املصدر https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:

ااش د د ددووهاهنه()3هيش د د ددة هحيفهمك هاد فةلإلهااأبا سهادا د د ددت ةس هبتأ وه نهص أصإاله لص هااكذاملهااأبينه حاد د ددسه كته%55.7هت يالهاا يا د د ددفه حاد د ددسه%8.5ه نه
اد ض سهااالص سهاألصنهادتحأةهاشؤب هااول ة ه حاسه كته%4.7هنلد فةسهااأبا سها ه ةه نارسه.%1ه ه
ااشووهاهنه( )3مك دش هص فةلإلهصات ةسها تة وإله تشه 14ي
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العاملي
املتحدة
املتحدة
للهجرة
املتحدة املتحدة للسكان العاملية
املتحدة للمراة والزراعة لألمم الشئؤون
للطفولة
السامية
لخدمات
اإلنسانية
املتحدة
لشؤون
املشاريع
الالجئين

200.0
0.0

املصدرhttps://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021:

ت ذاهيمبسهااعت ل سهاعيال سها لاه2021هت الأإله104هص فةسه نه332هصأي سهصالهمووه333هصأي سهظوثهشه هم وه2021هبكل تهيذهاد فةلإله
د فهاا ح هااتلين :ه
•

9هص فةلإلهصالهبكلاإلهاألصنهادتحأةهيشبته نه329هصأي س هبهن ه:
 .1ص فةسهاألغذيسهباا اادسهه()FAO
 .2اد فةسهااأبا سها ه ةه()IOM
 .3ي سهاألصنهادتحأةها ة مةه()UN WOMEN
لص هاألصنهادتحأةهاع ةلئوه( UNDPه)
.4
 .5و أب هاألصنهادتحأةها اول ه()UNFPA
 .6اد ض سهااالص سهاألصنهادتحأةهاشؤب هااول ة ه()UNHCR

 4األوتشا ،اليمن ،التواجد الشهري للمنظمات ،أبريل .2021

4
 .7و أب هاألصنهادتحأةها ب اسه()UNICEF
لص هاألغذيسهاا لدوه()WFP
.8
 .9ص فةسهااصحسهاا لد سه( WHOه)
•

يشبته34هص فةسهغة ه د ص سه با سه نه239هصأي س هب ض هادلحقه(-1م)ههل ةسه اذههاد فةلإل.

• يشبته61هص فةسهغة ه د ص سهبط سه نه301هصأي س هب ض هادلحقه(-1ب)ههل ةسه اذههاد فةلإل.ه
ببحادبهال ة دلإلهاا بلد سه(ااشدووهاهنه )4هن أه فوههبلعها هألصالهااكذائوهباا اادسه أك هدأ هصالهاد فةلإله غه43هص فةسه نههبلعهااصدحسه د د د د دده33ه
ص فةس.ه بمهوهاا بلدلإلهااتنه ف ته ةش ددلاكسهاد فةلإلهاد ذةهأليش ددبسهظبسهااع ددت ل سهاعيا ددل سههنهاات نهباا بلدلإلهادت أ ةهاول ة هبادهلل اله ده
7هب1هد فهاات اين.ه ه
با وهاات ذهد هاد فةلإلهااأبا سهباا ط سهن طههأهظ قه ا لإلهص از سها ت ذهث أاهدالهادؤعالإلهاا ط سهايحد ص سهبااتنهكل هصالهاد ت ضهم ه
يتنهاات ذه لاش اكسهص هلهك لهمبهل لهصةلهي زهب أدنهاا أااإلهادؤعا سهباات ذيسهدؤعالإلهااأباس.ه ه
ااشووهاهنه( )4دأ هاد فةلإله حابهال ة دسهاا بلد س
األمن الغذائي والزراعة
الصحة
املياه والصرف الصحي والنظافة
الحماية*
التغذية
املأوى
آلية االستجابة السريعة
إدارة التنسيقات واملخيمات
التعليم
القطاعات املتعدد لالجئين واملهاجرين

43

9 71

11
15

31

33

32

31

* الحماية :تشمل حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة.
املصدر :األوتشا ،اليمن؛ التواجد الشهري للمنظمات ،أبريل .2021

ادهل اا ة هن أك صال اا اد ددف ص ذ ا أاع اااد د اع ه عهي يا مك صاله%80هصال اا ة ة هتحتهظطهاا ه لا لهه هب ت فهااتأي اه
هههههههههت ص ح ن ااهت د
ايحل ه نهاانش د د ددلطهااهتا د د ددل ه نهاا خ لضهغة هادا د د ددر ه نهااأظوهايح و با خ لض ه ةس اا لث اا ة نهبت التهاعي ا اإل ايحد ص س بااع هداله نته
اد ترلإل باات لع مع د د لا ااا د د ت األعد ددلع د د س بااا د د بلإله نهااعد ددتة ا ه ةل ن اال اا ه .ه هب شد ددة اات أي اإل حيف م همك هصاله%40هصال األع د د اا ة س ن أإل
صاأا ظ هل األعلس هن(.)5هيذاه لعضلنسهحيفهصلهعربت هلل حسهك اب لهصالها خ لضهح نهااتح وإلهادلا سها لص ة هاا ة ة ه نهايملا  .ه
هههههههههكوهيذاهيا د ددتأانه بااهيلصلهاش د د كلملهاات ة سه-ه لات از هصتهاا ةوهاعيا د ددليو-ه نهايحأهصالهيذههااتأاد لإلهااإلهاألث ل هااهتاد ددل يس هباهذاهع د دديتنهن ةلهي نه
اعت اضها ةالدأاإلهاع ةل سهاا عة سهاد لهسهحيفهاا ةالهحضلنسهحيفه باهث هش كلملهاات ة سهاا ياة هباا اص هاد ذةه نهيذاهاعطلا .ه
هههههههههباغنه اببهايح بهبااا اعه لاهمغ بهش كلملهاات ة سه ت قهااسحبهصالهااتة وإلهاد أصسهال ةه ا سهاا ة سهبت هفهص فنه اص هااأدنهاات ة ه
ظلو د ددسهظوثهاا ت ةهصلايه2015هب تشهص تا د ددفه2016؛هح هاهم هاي ه هاادرة ةها زااةهااتخب طهباات لب ههااأبينهك ته لا لحهبم إلهحيفهاع د ددت ل هااتة وإله
اات ة سه أملاه لار لهااأبين هاار لهاععددوصوها ت ة سهباااد أب هاا إلوهاء ةلملهااهتاددل هباالتةلانهباااد أب هااد تنهصةلهمعددهنه نهااتخ فهصاله أةه
اا ك هااهتال  .ه
هههههههههب ض لبثههترلدلهثش نملهصالها هعي لزهمينهش كلملهاا ةوهاات ة هد فهاا ح هااتلين ه:ه ه

ههههههههثاببهااف ب هاالتةلد سهبااا لعسهايحلا سه نهاا ةالهتر شهااتحل هاألبابإلوهتأا ة هظلوسها ت لصوهصتهاا ةالهصالهملوهاات لصوهصتها ت لللإلهاارو ه
اابلا سهصالهظوثهحل امليالهصهةة  :ه
هاااة هبااتةلعلهاالتةلان.
م ه-
ب -دنهعروهاد يشسهاألصالهااكذائو ه.
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5
ههبهأه غهحلةلينهح نهااتة وهاد أا/هاد تزاه هصالهااتحل هاألبابإلوه209هص

هي ا هبه()6ها اص هااتنهيأدةهلهب ة اهلهبص ال :ه

 .1ه لص ه هاا أاةهد فهاااة ه نهاا فهاا ة ن هبي ه لص هصشت ته ةسه34.8هص هي ابهصالهااتحل هاألب هابإلو هي ذهصالهظوثهاا لص هاع ةلئوه
األصنهادتحأةهببلاش اكسهصتهااا أب هاالتةلانها ت ة س هبص فةسهكة هااأبا س هبإل هصالهص فةلإلهال تةتهادأيوهالح س هبوةنهاا لص هات ه
اا أاةهد فهاااة ه نهاا فهاا ة نهبال تة لإلهالح سهد فهص الهسهاألزصلإلهبالملط هباااأصلإلهثشووهمنضو هبتأصة هصاأاها أظو هتنهت ذه
اد سهاألبيفهصالهاا لص هظوثهاا ت ةهصالهصلايه2016هب تشه2019ه نه14هصأي سهب نه4هصحلنفلإلهبياإاأ ه130همافهشمص.ه
 .2اا لص هادشت تهاأدنهعروهاا ياهباألصالهااكذائوه نهاا ةاله(اااة هاا وه )2هي ه لص ُهي ذهد فهصأااه 3هع اإله( 2019ه– ه)2021هية ا ه
ااتحل هاألبابإلوهب أي هه لص هاألصنهادتحأةهاع ةلئوهب تنهت ذهه لاش اكسهصتهص فةسهاألغذيسهباا اادسه ه(اا لب)هبص فةسهاا ةوهااأبا سهبب لص ه
األغذيسهاا لدو هيكبوهاا لص هعتهصحلنفلإل:هم ة هح س هايحأيأة هيحج ه هبو لمله(صلهص ة د هعتهدش ةهصأي س)هبااهأ هاا لاهصاله
اا لص هي هاداليةسه نهايحأهصالهااض فهب هاد ب سه نهال تة لإلهادتض اةهصالهاألزصلإله نهاا ةالهصالهظوثهظ قهعروهاا ياهاداتأاصسه
بتحاة هاا و ثهحيفهايمأصلإلهاألعلع س.
 .3صش بعهايحةليسهاالتةلد سه2017ه-ه2020هادة ثهصالهااتحل هاألباإلو هي ذههاا لص هاع ةلئوهاألصنهادتحأةهببلاش اكسهصتهااا أب هاالتةلانه
ا ت ة س هبياأ هحيفه ههأاةهال تة لإلهااض سه نه13هصحلنفسهصالهمشأهالحلنفلإلهتض ااهصالهااا اعهبايح ب:ه(م ة هدأ هااضلات ه
هاصلا هح هايحأيأة هحب هيحج هصأاب هو أه هو لمل هشر ه ه )ه عهتر غهاداليةسهادلا سهاهذاهادش بعه29هص ه باا.
اي

ههههههههي ت هاار لهااأبينهصالهااش كلملهاا يا ة ها ةالهبي ةوهصالهظوثهااش اكسهصتهااتحل هاألبابإلوهباا كلاسهاألص د سها ت ة سهبب لص هاألصنهادتحأةهاع ةلئوه
باا يافهد فهبل هايما هد فهت ر سهاا ت لللإلهااإلهاألبا سها ةتض ا اله نهص فنهالحلنفلإلهاا ة سه-هب نهمك هصاله%90هصالهادأي لإلهاارلاغهدأ يله
333هصأي س-هصالهلهسهبت ع ته بل هادشلايتهادت سهثاروهاا ياهصالهلهسهمظ ى ه .ه
ا أب هاالتةلانها ت ة سهبصش بعهاألشكلثهاا لصس هبد او سهت ع ته بل هت أينهايمأصلإله
هههههههههكةلهيتنهاا ةوهصتهصؤعاتة ه هبط يتة هااإلهك لملة هبيةل ه:هاا ه
ايح سهن أهكل تهادالدأاإله سهبن لاسه نهايح لظهد فههأااإلهيذههادؤعالإلهبصالدأ اةلهد فهص او سهت أينهايمأصلإلهاألعلع سها ة تة لإل .ه
بهأه كتهتة وإلهاار لهااأبينهاده19هصش بدله هاينه2.288هص لاه بااهكل ها بلعهايحةليسهاالتةلد سه()7هاا ايبهاألك هص اله()8هببنارسه كته%46.6هصاله
حلةلينهاااتزاصلإلهظوثهاا ت ة ه:ه(ي ا ه-2016ه10هي ه)2021ه ف اهاألبضلعهاعيال سهااتنهي ل يالهااش بهاا ة نه نههبلعهااصحسهببنارسه%21.1هباا بلدلإله
األظ ىهه(غة ههصحأ ة)ه نارسه %12.6هباابلهسه نارسه %8.7ه نههبلعهاات نه نارسه %4.4هبكةلهيتض هصالهااشووه( )5ه :ه
ه
شووه( )5اااتزاصلإلهادلا سها ر لهااأبينه ابهاا بلدلإلهادات أةه
ظوثهاا ت ة (ي ا ه 10 -2016ي ه)2021
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املصدر https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode-exact=ry:
ويمكن إبراز أهم هذه املشاريع التي يجري تنفيذها عبر تمويالت البنك الدولي – من خالل محفظة املؤسسة الدولية للتنمية -على النحو التالي)9( :

 .1ادش بعهاابلائهاوعت ل سهاألزصلإل بتكلفة  848.58مليون دوالر أمريكي.
 .2ادش بعهاابلائها دليسهااصح سهبااتكذيس بتكلفة  638مليون دوالر أمريكي.
 .3ادش بعهاابلائهالمأصلإلهايحض سهادتولص س بتكلفة  150مليون دوالر أمريكي.
 6وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،عالقة التعاون الدولي واملانحين ،ديسمبر .2020
 7ملزيد من التفاصيل حول الحماية االجتماعية في اليمن وبرامجها وتدخالت شركاء التنمية ذات الصلة ،يرجى العودة للعددين )49&48( :نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية.
 8تحليل مشاريع البنك الدولي في اليمنhttps://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode-exact=ry ،
.worldbank.org/en/country/yemen 9
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ادش بعهاابلائهات نة هااده بلمل بتكلفة  50مليون دوالر أمريكي.
صش بعهااتاأ هي ل حسهك اب ل بتكلفة  26.9مليون دوالر أمريكي ،ومشروع إضافي.
صش بعهااتاأ هألع ابهاي ا هااصح اب ه بقيمة  25مليون دوالر أمريكي.
صش بعه هايحةليسهاالتةلد سه نه لاإلهااب اائ ومشروع االستجابة لجائحة كورونا بمبلغ  204ماليين دوالر أمريكي.
صش بعهاعت ل هاات نهباات نه نهاا ةال بقيمة  100مليون دوالر أمريكي.
صش بعهحدل ةهتأي وهوكلاهاد اادة هب هاع تل هاا ااان بقيمة  36مليون دوالر أمريكي بتمويل من الصندوق االستئماني التابع للبرنامج
العاملي للزراعة واألمن الغذائي.

ههههههههتت ك هتأظوإلهاا لص هاع ةلئوهاألصنهادتحأةهصالهظوثهحطلاهدةوهاا لص هاا ب ه( 2019ه)2021-ه عهي ةوهبنقهاعت ات
صت ا بسهبهن ه :ه
•

اعي لشهااهتال هباات ة س؛هز ل ةهادتةل هاا ليهد فهااذاإلهبتنش طهااهتال هالح ن.

•

دة لإلهاااوا؛هحدل ةه لملهاا سهبااتةلعلهاالتةلان.

سههصد سهصاله و سهميأا ه

• ايحدنهبع ل ةهاا ل ؛هاعت ل ةه لملهاا أااإلهصالهملوهت أينهايمأصلإلهاا لصسهااإلهاألبا س ه.
ههههههههباد اا هادت ه سهات ذهاا اص هبادشلايتهالح سهاهذههاأليأا هتر غه480هص ه بااهمص وو هصالهلهلإلهصل حسهدأةه نهص أصإالهااتحل ها هألبابإلوهباار له
ااأبينهحضلنسهحيفهاا ل ل هباألب شله( )10ه .ه

هادشلايتهص و ه :هصش بعه

ههههههههه نهم وه 2017ه بانقهاار لهاععوصوهد فهاعت ل هااا ها ةشلايتهاي لا سهببة لبهاالهتنهاعتدةلثه هبإغو هت ذهث
لص هااب هاا سه ةر غهصسح بههأاهه6.6هص ه ي لاهحعوصوه(1ه ي لاهحعوصوهي ل ثه1.43ه بااهمص وو)* .ه
هههههههههكةلهي ههاعت ل هاا ةوه نهدأ هصالهادشلايتهاألظ ىها ةض هنههأصله هاعتدةلثهت ذيل هباي أبثهااتلينهي ض هيذههادشلايت.هصالهلل به ظ ههيتنهاات تيبه
اعت ل هدأ هصالهادشلايتهادت ه سه نهص لثهاا اادسهباألعةلتهباد لههبااا هااا نهكةلهيتنهت ذهصشلايتهمظ ىهص تربسه ة الهسهلل حسهنلي بيهك اب له
نهص لثهاا بلعهااا نه(20هص ه باا)هبمظ ىه نهايحأهصالهااتأاد لإلهااهتال يسهباالتةلد سهال ل حسه نهص لثهاألصالهااكذائوهباا ااانهباااةووه(16.6ه
ص ه باا)ه لعضلنسهحيفهت ذه اص ه نهص لثه لملهاا أااإلهادؤعا سه( .)11ه
لأبثه()1هث

هصشلايتهاار لهاععوصوها ت ة سهاي لا هاعتدةلاهل ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

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

 10وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،عالقة التعاون الدولي واملانحين ،ديسمبر .2020
* الدينار اإلسالمي ( )IDاملستخدم من قبل البنك اإلسالمي للتنمية يعادل الـ ( )XDRوهو رمز لحقوق السحب الخاصة ( )SDRاملستخدمة من قبل صندوق النقد الدولي .ووفق
" "/https://www.xe.comفإن  – XDRاملعادل للدينار اإلسالمي -يعادل .US$ 1.43
 11وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير عن وضع املشاريع املمولة من البنك اإلسالمي.2021،

7
اله
ههههههههي بهااا أب هاا إلوه باا ها ل يل ه ن ه دن هصاة ة هاات ة س هااهتال يس هباالتةلد س هزيلمل هصل هي ب ه هد ف همك ه هصال هماإل س هد هكش ل هت ة ه ه ن هاا أيأ هص ه
ادشلايت هااعت ات س هبصشلايت هاارن س هااتحت س هد ف هط هث هاا ةال هبد ض هب ن هشتش هال لاإل هباا بلدلإل هااهتال يسهبظا وله نهص لاإلهاارن سهااتحت سه
بايمأصلإلهاألعلع س.ههب نهي ا ه2017ه بانقهااا أب هد فهاعت ل هااا ها ةشلايتهاي لا سهباعت ل هاا ةوه نهدأ هص الها ةض نههأصلهاعتدةلثهت ذيله
باي أبثهااتلينهي ض هيذههادشلايت :ه
لأبثه()2ههث هصشلايتهااا أب هاا إلوهاء ةلملهااهتال هباالتةلانهاي لا هاعتدةلاهل ه
ادش بع ه
صحبسهت ا أهااده بلملهااكلز سهاا ل سه ةأابهبت ع سهشردسهاا و ه
ااا أب هاالتةلانها ت ة سه–هاد سهاا اث س ه
صش بعهتب هاارن سهاألعلع سه نهصأي سهو لمل ه
ت ة سهااب هاا س ه
ط قهع ح إل-يشب ه ه
ص انقهاد لههبااا هااا نه نهصحلنفسهدأ ه
شرولإلهااا هااا نه نهو لمل ه
تب ههااب قهاارح هه نهصحلنفسهدأ ه
ص انقهااا هااا نه نهعي هبت ن ه
اات ة سهاا ااد سهباااةد سه ةأي لإلهعل وه ض ص إل ه

مبلغ التمويل
(مليون دينار كويتي)
 43ه
 30ه
 30ه
 26ه
 26ه
 10ه
 18ه
 10ه
 15ه
 12ه

املنصرف
( مليون دينار كويتي)
 25.8ه
 28ه
 6.2ه
 23ه
 22ه
 1.4ه
 14.6ه
 2.2ه
 3.5ه
 6.1ه
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هههههههها أهت ايأهاادتةل هثشأةهد فهادالدأاإلهاعيال س هب ل نه لاتلينه باهااد ة ه هصالهت لهاا اص هب ا لإلهاات ذهاد از سه -هد فه البه ا لإلهاات ذهد ه
ادؤعالإلهايحد ص سه عهي هأهادل ح هحيفهبكلاإلهاات ذهع املهد هبكلاإل هاألصن هادتحأة هباد فةلإلهغة هايحد ص س هااأبا س هباا ط س همبهكذالهد ه
ُّ
اد فةلإلهالح یسهبال تة س هب كة ه ه لاتلينهااه وو هادؤعس نهالحةليسهاالتةلد س ه نهاایةاله كة ا هلذا له ه( )12ه ف ا هات هفهاا أيأ هصالهاا اص هاا ط س هالحةليسه
االتةلد سهباعتة ااهدأ هه یوهصالهادؤعالإلهباا اص هاا ط سهاا لص سه نهيذاهال لث.ه ه
ههههههههح همية سهاا ةوهاعياليوهباات ة هااذ هي اه هش كلملهاات ة سه لات لب هصتهايحد صسههأه ل نهباالهالحأهصالهاألزصسهاعيال سه نهاا ةال هببلألظصه نه
وهض فه باهااا بسه(ايحد صلإلهالح س)هد فهكلنسهااا أهاعيال سهباات ة سهباالتةلد سهبادتةل يلهاادرة هد فهله هاد فةلإلهباا كلاإلهااأبا سه نه
ال تةتهادأيوها تخ فهصاله أةهااولا سهاعيال سهاات هنهي ليوهص الهاار أ ه هبهنهح أىهاا ضليلهاد ة ةها ضال ثهبااتنهتتب بهاات نهباد ال س.ه ه
ههههههههبتؤكأهت لا هبكلاإلهاألصنهادتحأةهم ههأا الهد فهت أينهادالدأاإلهاعيال سهاد ذةهالح لةههأهت ال تهصاله14هص هشمصهصات أهشه لهحيفهدش ةه
صوية هشمصهثاببهدأاهت ن هااتة و هد ةله أ هت لهااتكب سههنه نه أيلهاأل يى ه عهح هي لته اينه2.3هص هط وهتحتهعالهايملصاسهي ل هصاله
ع ملهااتكذيسهاا ظ ن هبصاله ة هيؤاملهاألط لثه 400همافهط وههأهية ت هحااهانهيت اهاا و ه ا اة هدلل سه( .)13هبع ض لبثه هترلدل همينهل ا بهت نه
ادالدأاإلهاعيال سهد فهاا ح هااتلين :ه
هههههههه أهاد اهبادالدأاإلهايملال سهم أهمينهادال اهااتة سهااأادةسها ضتهااهتال هباعياليوه نهاا ةاله عهتت هص فنهادالدأاإلهايملال سهص ذه
دلاه 2015ه ح هاي ا بها هعغل سهباعيال سه نهااكلاب هب اأ هحيفهت نة هاا ت لللإلهاآل سها ر لملهد فهه أهايح لةه نهاا هتهايحلين هصتهاات ل هالحأب ه
ياهااكلاه
ه
ار هيذههادالدأاإله ح هاي ا بهاات ة س هب ههأااإلهاألن ا هد فهصال اهااأظوهب دنهاألو ثهد هصشلايتهاا أهص ل وهاا ةوهبعروهاا
اد اادة هبصلاووهادشلايتهاااكة ةهصالهظوثهااا أب هاالتةلانها ت ة سهبصش بعهاألشكلثهاا لصس.ه ه
ههههههههات هتهصتب رلإلهتة وهظبطهااعت ل سهاعيال سهحيفهااتزايأهثشووهدلاهظوثهنت ةهاد لا سه عهاات تهصاله1.6هص لاه بااهدلاه2015هحيفه4.19هص لاه
بااهدلاه2019هبت ال تهحيفه3.85هص لاه بااهدلاه 2021هبهنه دسهشأةهاا ت ل هاتة وهصتب رلإلهاي ا بهاعيال سهصالهااتكذيسهبظأصلإلهااصحسه
باات نهباد لههبا هعي املهبت طة هاا لز ة هبغة يلهصالهال لاإلهادلحسهات أينهادالدأاإلهاعغل سهبصتب رلإلهايح لةهب هعرو هاا ياهبايحأهصالهت ايأه
أةهاألزصسهاعيال سه نهاا ةال.هبتأ وهااعت ل سها تة وإلهد أهصات ىهم يىهصالهاا ت ل ها تة وإلهظوثهع اإلهاد لا سهاغنهاات لدهلهصاله 0.89هص لاه
 12مجموعة البنك الدولي ،الحماية االجتماعية والوظائف ،الحماية االجتماعية بين العمل اإلنساني والعمل اإلنمائي ،أفكار قيمة مستقاة من اليمن ،رقم  ،2104أبريل  ،2021ص.11
 13مصطفى نصر ،نحو استدامة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية في اليمن 11 ،يونيو . https://www.annd.org.2021
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بااهدلاه 2015هحيفهمد فهصات ى هاهلهد أه 3.64هص لاه بااهدلاه 2019هببنارسه كته%86.9هصالهحلةلينهصتب رلإلهتة وهاا ت لللإلهاعيال سهبت ال ته
يارسهااتكب سهيذههحيفه%56.5ه نهاا لاه2020هبإيفه%42.9ه ت هشهص تافهاا لاه2021هصالهحلةلينه هأاإلهادل حة هبكةلهيتض هصالهااشووه( )6ه .ه
هههههههه ض سهاا بسهايحا ث هد فهاا ت لللإلهااتة سهااوزصسهات ذهظبطهااعت ل سهاعيال سه عه شة هاار ل لإلهادت ن ةهحيفهم هن ةهااتة وه
نهصالاهل أه ح هاا خ لضهظوثهااا اإلهاألبيفه( )2019-2015هن أهت ال تهصاله%44.4هدلاه2015هحيفهم ه كتهم يىهصات ىهاهلهد أهصات ىه
ه
ات هته
%13.1هدلاه 2019هحاهمنالهاات تهبإلشووهكرة هاتاوه%43.5ه نهاا لاه2020هبتر غهيذههاا ةه%57.1ه تشهص تافهيذاهاا لاه2021هصالهه ةسهاا ت لللإله
ااا سها تة و هبكةلهيتض هصالهااشووه( )6هباهنهيذههاا ةهكرة هلأاه عهياهنه نه صل هصوية هاألشمل هصالهايحا ثهد فهادالدأاإلهااوزصسه
ار لئانهد فهه أهايح لةهب ا اهنهد فهايمأصلإلهاألعلع س هاغنهاد لشأاإلهاا أيأةهحيفهادل حة هصالههروهبك وهاألصة هاا لاها شؤب هاعيال سهبصناقه
اعغل سهاابلائه -هصالهظوثهاع لطسهااشه سهحيفهص سهاألصاله ث هاألبضلعهاعيال سه نهاا ةال -ها ل ةه هأاإلهادل حة ها نلمله ولنس هه ةسهاا ت لللإله
اعيال سها ةاله نهاا لاه2021هباارلاكسه3.85هص لاه بااهكةلهعرقهاعشلاة ه .ه
باامص وو)
شووه( )6ح نهتة وهااعت ل سهاعيال سهظوثهاا ت ةه(( )2021 -2015ص لاه ه
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املصدر https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary :

ههههههههبد فهاا غنهصالهاي ه هاادرة ةهااتنه ذاتها تك بهد فهن ةهاد اا هادلا سهحاهم هيشة هحيفهبل ه لاسهصالهاات اخنهبض فهااعت ل سهاأىهااد ة هصاله
ادل حة هااأبا ة هت لههاألزصسهاعيال سه نهاا ةالهبااتنهتة وهمك همزصسهحيال سهد فهصات ى هاا لان هصةلهم هثشووهكرة هد فهاا ضتهاعياليوهاألص هااذ ه
يتب بهاات دة ه ح ه ثهلأيسهاتخا صهادالدأاإلهاعيال سهادتل سه ةلهيضةالهايح ثهاداتأاصسهاألشمل هالحتللة هباات ل ه ح ه دنهاات ة سه
باات ل نهااهتال هث أاهدالهاااأصلإلهايملال سهااتنه الينه نهت صهادالدأاإلهايملال س.ه ه
ههههههههكةلهدةوهااش كلملهاا لص ة ه نهال لثهاعياليوهد فه أيوهدة ل انهدلاه2020هاوعت ل سهد الهسهلل حسه(ك ن أ)19-ه عهتنه ص هله هاا هليسه
صالهت ش نهنة بيهك اب لهادات أهبااتاأ ها ه نهظبطهااعت ل سهايملوسه لل ة دلإلهاا بلد سهب ص هله نهااتخب طهااشلصوهاوعت ل سهصتهاألظذه
ث ة هاادترلاهاأل هااا نهبغة هااا نهال ل حسه نهلة تهاأليشبس.ه ه
ههههههههبت لبتتهااتة وإلهصالهظلا هحطلاهظبطهااعت ل سهاعيال سه ة هااات لعهباا خ لضهاانابنهظوثهاا ت ةه -2015ه 2020ه عهت ال تهصاله0.9ه
ص لاه بااهدلاه2015هحيفه0.6هص لاه بااهدلاه2017ه نهدل إلهحيفهااات لعهاتح قهمد فهصات ىهاهلهاتاوهحيفه2.7هص لاه بااهدلاه2018ه نهدل إلهحيفهاات الته
اتر غه0.3هص لاه بااهدلاه2020هبكةلهيتض هصالهااشووه( )7ه:ه ه
شووه( )7ح نهادالدأاإلهايملال سههاأدنهاي ل بهاعياليوهبا هعغلثوهظوثهاا ت ةه2020 -2015
اظوهبظلا هظبسهااعت ل سهاعيال سه( ص لاه باا)
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املصدرhttps://fts.unocha.org/appeals/925/summary :
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ههههههههبت لت هيذه هااتة وإل هحيف هاعت ل س هادل حة هباات لدو هصت هح ن هااولا س هاعيال س ه ن هاا ةال هب دن هاي ه هااأبا س هصال هادل حة هات ر س هتة وه
اا ت لللإلهااضمةسهصالهاألغذيسهبادتب رلإلهاد يش سهاء لملهد فهايح لة.ه ه
بي ىهت هالته هأاإلهادل حة هحيفهاا أيأهصالهاألعرلبها وهميةهل:
• أهلل حسه(ك ن أ)19-ههنهايحأثهاأل زهباااببهاا يس ن هات الته هأاإلهادل حة هظوثهدلصوه 2020ه هب 2021هبااتنهدا ته لهتال هاا لانه
ض سهات ضهلهاا بلإلهصلا سهكرة ةهببلألظصه نه وهت التهدل أاإلهاا طهبتأ هاا بلدلإلهايح سهص وهاا وهبااا ل سه تأاد لإلهاألزصس.ه
• ااتضمنه نهادةزا لإلهااضشك سها ةشلايتهاعغل سها ة فةلإله لاش اكسهصتهال تةتهادأيوه عهتاوه نهمغ بالهحيفهتخا صه افهتة وه
ادشلايتهك لإله شك سهصةلهيؤ هد فهعة هاا ة لإلهاعيال سهببو اهلها ة تةته لا هتهباد هول هاد لعرة .
• ت التهاا سهاأىهص تةتهادل حة ه نهاد فةلإلهااأبا سهثاببهض فهااش لن سهبغ لبهادالملاسهبصحأب يسهاا هل سهايحد ص سهبال تة سهد فهعة ه
ادالدأاإل.
اات ف ة سهبااتأظوإل نهت ذهادالدأاإل نهث
• اعتة ااهاا
مبهاد ة همبهاارضلئته نهاد لطقهادتض اة.ه

هالحلنفلإلهبت ايأ اا ف ضأ ش كلمل اا ةو اعياليوهبت أه كسهاد فةلإله

• ت كةزهااتأظوإلهد فهاي ل بهاعغلثوهث أاهدالهاي ل بهاات ة هم هد فه البهاايتةلاه ليح ثهاداتأاصسهات نة هصال اهااأظوهبتأصة هايح لةه
ث أاهدالهاااأصلإلهايملال س؛ه عه اتح اهاا اص هبادشلايتهاعغل سهد فهص فنهااتة وإلهاد أصسهصالهادل حة هبااذ هيأ وهد فه البه
ادشلايتهاات ة سهااتنهتضةالهايح لةهااد ةسهاألشمل هد فهادأىهاار أ .ه

ههههههههح هاا اص هااتنهت ِّ ذيلهاا كلاإلهاعيال س هباع ةل س ه شت ته نهث هاااةلإلهصاله ی الهز ل ةهاادتةل هد فهادالدأاإلهاا أيس هببل هث همبل ه
ااضشل ه نهاعتخأااهم فةسهحيالثهادالدأاإل هباات كةزهد فهاا لإلهاداإاأنسهبصاله ی الهااش ا اهاا ة ةهبااتنه ليوهصالهاي أااهاألصالهااكذائوهباا لز ه
اظ یل .ه
ههههههههب ةد لهت ل هبثه هت نهااأدنهاات ة هباعياليوهصالهظوثهاا أيأهصالهاي ا بهبااتنهت زهاات لبإل ه ة هاي ه هاات ة سهباي ه هاعغل س هبتخت فه
بر إاله ض سهاف ب هااا اعهبايح بهااأا ةه نهاا ةال هبد فهاا ح هااتلين :ه

نتهت لا هادتلث سهااا سهيمبسهااعت ل سهاعيال سه نهاا ةالهظوثهااا اإلهادلض سهبل ه لاسهصالهدأاهاات لعبه نهاات لهه ة هح نهصتب رلإله
ااتة وهباألص اثهادتحا سهبدأ هاداإاأنة هبالحتللة هصالهت لهاألص اث هن وه ة هزا إلهيارسهااتكة ه نهصتب رلإلهااتة وهيمبسهااعت ل سهاعيال سه
ظوثهدلاه2016ه ح اينه%168.6هبادرلاغهالحا سه%147.2هدالهااا سهااال سهكل هااتكة ه نهدأ هاداإاأنة هد أهصات ىه%53.9هبالحتللة هد أه%43.5ه
ظوثه سهاا لا هبت ال تهيارسهااتكة ه نهح نهصتب رلإلهااتة وهباألص اثهالحا سهحيفه%43.2ه هب%71.2هدلاه2017هد فهاات اينه ي ةلهت ال تهيارسهدأ ه
اداإاأنة هبالحتللة هحيفهعلابه%11.8هبعلابه%11.3هاووهص اةلهد فهاات اينه نهت ال تهصتب رلإلهااتة وهباألص اثهالحا سهحيفهم يىهصات ىهاهلهدلاه
2020هاتاوهحيفهعلابه%19.3هبعلابه%47.5هد فهاات اين هبكذالهايحلثه لانارسها ةاإاأنة هبالحتللة ه عهت ال تهحيفهعلابه%11.2هبه%0.8هاووه
ص انهد فهاات اين هبصالهادت هتها هت ت تهيارسهااتكة هظوثهدلاه2021هحيفه%13.8ه لانارسهدتب رلإلهااتة وهبتت التهحيفهيارسهعلابه%13.6ه لانارسها ةرلاغه
ادة اسهن لههصالهصتب رلإلهااتة و هبتتزايأه نهااتأي اههيارسهكوهصالهمدأا هاداإاأنة هبالحتللة هحيفهعلابه%15.8هبعلابه%14.8ه نه سهاا لاهد فه
اات اينهبكةلهيتض هصالهااشووه( :)8ه
شووه( )8يابهااتكة هااا

168.6
147.2

هاووهصالهدأ هالحتللة هباداإاأنة هبصتب رلإلهااتة وهبادة َّ ثهظوثه
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املصدر :محسوبة من بيانات خطة االستجابة اإلنسانية  -األوتشا  -أعداد مختلفة.
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ههههههههبي هصلهي دسهاات التهاانابنه نهاايتةلاهصالههروهادل حة ه ليحلاسهاا ة سهبصلهي اله هال تةتهصالهو بسهاا ياهبت لهنهمزصلت هاعيال سهباد يش سه
ل املهااف ب هااعتث ل سهااتنهي الههل ه .ه
ههههههههبهأهي لتهيذاهاات الته نهل ملهص هحيفهاياأا هاألنقهااا لس نهبدأاهاات هووهحيفه وهع لس نهي هنهاألزصسهب ضتهناليسها ا اعهبايح به نهاا ةالهببلاتلينه
انهي أهال تةتهااأبينهيدت ثهك ة اه ةلهي ل هال تةتهاا ة نهصالهصأعلةهحيال سه باهتال يسهبع لع سهصاتحدةس.هنضوهدالهم هاألص هيدشفه دلهصالهدأاه
ااد لملةهباا شل ةه نهت فهاألص اثهادتل سها ةوهاعياليوه نهاا ةال هب ا بهص اا هصلا سهكرة ةهظلا هاا ةوهاعياليوهع امل ه نهو اةه لإله شك سه
كرة ةها ة فةلإلهاا لص سه نهت نة هادالدأاإلهمبه نهبل ه هب لإلهغة هص الهد الهببلاتلينهغ لبهد ا هااش لن سهاأىهاد فةلإلهباا هكلاإلهاات ة سه
الح سهباألل ب سهاد ذة ه .ه
ههههههههي ض د د هااش د ددووه()9هم ه اص هادا د ددلدأاإلهاعيا د ددل سههنهاألك هح لهلهص لا سه لا اص هاات ة س ه عه غهصت ع د ددطهصلهت أص هاا اص هاعيا د ددل سه اينه
59.3ه باااها ةات أ ه ي ةلهانهي هصلهت أص هاا اص هاات ة سه نهادت عطهداله21.75ه هبااها ةات أ .ه
ههههههههب و ظهميضلهاات لبإلهاانابنهاادرة ه ة ه اص هادالدأاإلهاعيال سهباات ة سه ابهصت عطهصلهيحاوهد هادات أيال هنأ يىها ل ه نهادت عطه
كل هصاله ا د دديبهااتح وإلهاا أيسهاابلا سها ر لهااأبينهباا يا د ددفه نهاا اص هاات ة سه عهانهي ه ا د دديبهادا ددهت أهداله10ه باا هببلانا د ددرسها اص ه
اعيا د ددل سهن أهكل هم يىهصت ع د ددطها ل هصاله ا د دديبه لص هاا ا د ددل نهااكذا سهصالهبكلاسهاات لب هاات نهباات ة سه(ك أا)ه عه ا د ددوهادا د ددت أهد فه24ه
بااا.ه ي ةله ا د ددوهمد فهصا د ددت أهد فه35ه باااه نهادت ع د ددطه نهاا اص هاات ة سهصاله لص هاا أهص ل وهاا ةوها اد د د أب هاالتةلانها ت ة س ه ي ةلهكل ه
مد فهصا د ددت أهيحا د ددوهد فه119ه باااه نهادت ع د ددطهصاله لص هبكلاسهااا د ددرض ة ها ت ة سهباعغل سه()ADRAهبي همد فه لص ها ةا د ددلدأاإلهاعيا د ددل سهبكةله
يتض هصالهااشووه(:)9هه ه
شووه( )9صت عطهه ةسهااتح وإلهااشه سهاووهمع ةهصات أةه ابهاا لص هبادت عطها لص ( ب هاا)
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املتوسط للبرنامج وكالة السبتيين مساعدات كير املساعدات
النقدية لبرنامج
النقدية
للتنمية واالغاثة
دواالر
(دوالر)
األغذية العاملي
ADRA

النقد مقابل
النقد مقابل
أجور مشروع
التحويالت القسائم الغذائية املساعدات اللجنة الدولية التدخالت القائمة القسائم الغذائية املتوسط للبرنامج التحويالت
انقاذ الطفولة
(دوالر)
النقدية الطارئة األشغال العامة التغذية للصندوق العمل للصندوق
على النقد من وكالة التعاون
دوالر
النقدية اوكسفام لبرنامج األغذية العينية لبرنامج للصليب األحمر
االجتماعي للتنمية االجتماعي للتنمية
للبنك الدولي
ملفوضية األمم التقني والتنمية
االغذية العاملي
العاملي
املتحدةلشؤون
املتحدة
لشئون
واليونيسف
واليونيسيف
(كندا)
الالجيئن
الالجئين

اايال س
اصر ه
امج األنسانية
اا الب

التنموية ة س
امج هاات
ااالبراص

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

ههههههههبتأ وهيذههاات لبتلإل ه ة هاا اص هاات ة سهباعيال سه ض سهصالهم هاا اص هاات ة سهمك هك لنسه نهااتكب سها ةات أيالهبمك ها ضشلاا هصةلههنهد ه
اا اص هاعيال سهااتنهتضانه للحأب يسه نهااتكب سهباا ضشلا.هنةاله عهايح نهتد هاا اص هاعيال س ه نهااكلابه لعتث لملهت لهااتنهی ِّ ذيل ه لص ه
ا هألغذيسهاا لدوهموك هح ةله د ة ههصالهاا اص هاع ةل س هبتد هيارسهااتكب سه نهاا اص هاع ةل سهمك ها الدلهبتخأاهدل ةهمدأا اهمك هصال األع هب ةوه
نهلة تهم حلملهاارو هكةلهم هصات لإلهاعدل لإلهت أهصالههینهتح وإلهادالدأاإلهاعيال یسهك ة اهدةلهت ِّهأص هاا كل هاإلهاع ةل س.ه( )14ه
بت وهيارسهاألع هادات أةهصالهاا اص هاات ة سهد الهاألع هادات أةهصاله اص هادالدأاإلهاعيال سه عهح هاا أ هاعلةلينها ةات أيالهصالهاا اص ه
اعيال سهباع ةل سهص تة سه(صتهدأاه البهااتأاظوإله ة هاا اص )ه عهاهت أهيارسهاألع هادات أةهصالهادالدأاإلهاات ة سهداله%42.2هصالهحلةلينه
األع هادات أةهصالهادالدأاإلهاعيال سهباات ة سهبت ت تهيارسهاألع هادات أةهصالهادالدأاإلهاعيال سهحيفه%57.8هصالهحلةلينهاألع .هبتت لبإلهيارسه
األع هادات أةهصاله لص هحيفه ظ هبكةلهيتض هصالهااشووه( )10ه :ه
ه
شووه( )10يارسهاألع هادات أةهصالهادالدأاإلهاعيال سهباات ة سه ابهاا اص هحيفهحلةلينهاألع ادات أة؛ه()%
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ُ
ايأهترة هم هي لتهم َع اهك ة ةهتت وهحدل لإلهصاله اص هصت أ ة ه ی ةلهاهتحاوهاا أیأهصالهاألع هد فهصالدأاإلهصالهم ه ع هب ةدالهت یصه
ههههههههبي لتهش
ِّ
ُ
ُ
يذاهاعهالملهثشووهكرة هصالهظوثهتحاة هااتنایقهنیةله ة هاا كلاإلهباا اص ه ب ه؛ هصاله ی ال ه :هص املصسههینهااتح وإلهباا هج ادشت كسهبن ل هدتب رلإله
ااعإاأا هاي ك ا ن هباألع هاداإاأنس .هبصال هااونت ها ف هم هص أث ه كبیس هاا اص هص تة س هیت لبزهيارس ه %100هم هح هص ة ع هصالدأاإل هاا اص ه
ُ
ذاههیلعهله لایل)هصالهاألع هد فه
اعيال یسهباع ةل یسهيد وهاتكبیسهااش بهاایة نه أكة هابةلهد أه أب يلهااأ ل.هبصالهاد َّج ه ا ثهيارسهكرة ةه(بإ ه ه
ُ
حدل لإلهصالهمك هصاله لص هنإ هي لتهم َع اهك ة ةهابةلهاهتحاوهد فهم هصالدأاإلهد فهاعطو .هباهيةدالهت أی هح نهااز بالیسه نهاا اص ه أب هبل ه
صس هتة ی نهص َّ
ا هوهاألع همبهه ادأه ل لإلهصتولص سها ةات أيال .ه
ههههههههبصالهااشووه()11هيتض هم هاات لبإل همك هبض ل ها ةات أيالهصالهادالدأاإلهاعيال سهباات ة سه ابهاات زيتهاي ك ا ن ه عهح هيارسهاألن ا ه
ااذيالهيت هادالدأاإلهصالهصخت فهاا اص هتاوهحيفهمد فهصات ىهاهله نهصحلنفسهصأاب ه عه كتهاانارسه%220هصالهح نهاااول ه نهالحلنفس هت ياله
صحلنفسهح سه نارسه %180هبتأ وهم يىهيارسها ةات أياله نهمصل سهاا لوةسهببنارسه%57هبهنهت وهدالهصات ىهادت عطهاا ط ن.هب ةلهي أها ضالبه
ح نهادات أيالهصالهادالدأاإلهمظذاه نهاادترلاهحلةلينهدأ هاا لز ة ه لعضلنسهحيفهاااول هاألو ة ؛هنإ هيارسهادات أياله نهصأابه-د فهعب وهاد لث-ه
اهتت لبزه.%60هبميضلهاا أيأهصالهادات أيالهيتنهتد ااها ضال انه حابهاد فةلإل/اا اص هاد أصسهاهنهبنقههبلدلإلهااأدنهالمت س.ه ه
شووه( )11اان ا هااذيالهيت

هصالدأاإله(صالهاا اص هص تة س) كنارسهص سهصالهاااول ؛ ()%
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ههههههههبهأهي لتهاالهااات لعه نهالحلنفلإلهاا لا سهاانابهحيفهاادزبحهاااوليوهحاياله ض سها ا اعهباعتة ااهايح ب هبت ك هظأصلإله اص هاعغل سه نهيذهه
الحلنفلإلهمبهاتد ااه ا ث هادات أيالهصالهمك هصاله لص هد فهادالدأاإلهاعيال سهمبهاات ة س .هبهأهيد هي لتهع ملهدأااسه نهت زيتهادالدأاإله
ببلاتلينهااتد ااه نهو نهلهد فه سهادات أيالهبصالهمك هصاله لص .هبهأهي دسهع ملهح ااةهاد اا هادتل سها ةات أيال هبها اه نهااتنا قه ة هاا اص ه
المت سهاءغل سه نهو هبت زيتهادالدأاإلهد فهالحتللة هبض فهاهل سهاي هلإلهاا عة سهاعش ان سهد فه اص هاعغل سهاعيال س.هههه ه
ههههههههببلانارسها ة لا سه ة ه اص هااتح وإلهاا أيسهبيارسهصلهي أاهصالهصالدأاإلهب عهااتح وإلهبيارسهادات أيالهصالهيذههاا اص هيتض هصالهااشووه
()12هم هي لتهت لبتلههياب لههكرة هاهه ة هصلهي أاهصالهتح وإله أيسهبيارسهدأ هادات أيالهصالهيذههااتح وإله ابه اص هااتح وإلهاا أيسهالمت سه
عهح هصلهيابت ه%76هصالهااتح ه وإلهاعيال سهي قهد فهتح وإلهاا أهغة هادش بطهيات أهص الهن طه اينه%43هصالهادات أيال ههبه اتأ هتح وإله
اا أهادأن عهص ل وهاا ةوهد فهه%11هن طهصالهحلةلينهيذههااتح وإلهب حاوهد ياله اينه%18هصالهادات أيال همصلهاا أهصالهملوها هعي لاههن أه كته
يابت ه%4هصالهحلةلينهااتح وإلهاعيال سهبهيت زعهد فه%14هصالهادات أيال هبي دسهيذاه د سهاا اص ه ة هك هت ة لههمبهحيال له هبصات ىهااتكب سه
بااشة ثه نها ضشلاهيذاهاا لص همبهااتهد فهصات ىهادات ط لإلهاابش سهااتنهتحتضالهاألشمل هالحتللة هحيفهيذههادالدأاإل .ه
شووه( )12ص لا سه ة همينه اص هااتح وإلهاا أيسهاايال سه(يارسهادات أيالهبيارسه
اا ل أها ةات أ )%
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هههههههه نته تل هاات نهدات ى هت ذهظبطهااعت ل سهاعيال سه نهاا ةالهصحأب يسهصال اهااتة وهادتل سها ةوهاعياليوه نهاا ةاله عه نته
اا تل هم هغلار سهااتة وهيأ وهصالهدأ هصحأب هصالهااأبثه عههأصته4ه بثهن طهبهن:هاا هايلإلهادتحأةهاألص د سهبااا يسهبادة دسهادتحأةه هبمدل له
اينه%63هصالهحلةلينهااتة وهاا نهاد أاها ةوهاعياليوه نهاا ةالهظوثهااا اإله2015ه–ه 2020هبكةلهيتض هصالهااشووه( )13ه :ه
ههههههههن ةلها ظهغ لبهك نها د ة هصالهااأبثهااا لد سهااد ىه هبهنه
شووه( )13مينهااأبثهادل حسها ةالهظوثهااا اإله 2020- 2015؛%
بثهصل حسها ياسهباأيالهصالي هاعت ات سهكرة ةه نهاا ةالهع امله
صالهظوثهش كل الهااعض ةلا سهاا لص سه نهاا ةاله نههبلدلإله سه
27.6
ص وهاا طهبااكلزهباات أيالهمبهصالهظوثهت لا الهاادرة ةهصتهاا ةاله
37.0
بتح هل هص از ال هت لا س هكرة ة هااليحهل هت أا ه ة لإل هصوية ه
ااأباااإل هكةلها ه ظهميضلهت اضتهصاليةسه بثهد ب سهصل حسهد فه
صات ى هاد ب سهباا لانه نهتة وهظبطهاا ت لللإلهاعيال سه نه
اا ةالهد فهاا غنهصالهادالي هااعت ات سهاادرة ةهاهله نهاا ةال هحيفه
16.1
لل ب هصل هية هااعت ااهااهتال هباألص ن ها ةال هصال هدةقه
7.5
11.8
اعت ات جنهاألصالهاا صوهاا إلوهبايم جنهاألص هااذ هي ضهد فه
اا ايلإلهادتحأة
ااا يس
ادة دسهادتحأة
ادل ل
سهااأبثه
بث هدأيأةهع امل هكل تهحه ة سهمبه با سهص ال سه بايله نهاا ةاله
املصدر :محتسبة من بيانات األوتشا  ،خطة االستجابة اإلنسانية أعداد مختلفة
بز ل ةهصاليةإاله نه دنهظ لااإلهاار لملهباات ة سه نهاا ةال .ه
هههههههه لا غنهصالهمية سهااأدنهاعه لنهبااأبينهايحلينهكةلهتنهاعت اض ه نه ل لهحاهم هاات كةزهصالههروهادل حة هباد فةلإلهباا كلاإلهااأبا سهد فهاألدةلثه
اعغل سهباعيال سهصلهزاثهي هادا ب هصةلههل هحيفهصحأب يسهاألص اثهالمااسهال ل بهاات ة هبااتنه اهنه نه هل ا بهاات ل نهااهتال هبتح ةزه
اا ة هببلألظصه نهاا بلدلإلهاا ادأةها ة هباداليةسه نهااتخ فهصالهاا هص وهاا بلعهاا ااانهباااةووه هبااده بلملهباارن سهااتحت سهبادش بدلإله
هاا ةوه نهااهتال  .ه
اااكة ةهاد اأةها
ههههههههههت ايأإله أةهااتحأيلإلهبااضك طهااتنهي الههلهاا ةوهاعياليوه نهاا ةال؛ه عهي ال هاا ةوهاعياليوه نهاا ةالهاعتة ااهص للإلهاادزبحهاابش ه
بت ايأيلهع سهث أهمظ ىهل املهاعتة ااهايح بهبت ع هلهحيفهلل بهاا هاد بضسهد فه كسهاد فةلإلهاا لص سه نهث هاد لطق هنضوهدالهت انقه
تأاد لإلهااا اعهبايح بهصتهتأاد لإلهااد هااثهاابر سهااتنهشهأ الهاا ةالهظوثهاا ت ةهادلض سهبميةهلهاألدلوة هبز ل ةهيب ثهاألصبلاهبا ضشلاهاألبب سه
ص وه لشهااض لهبك ن أه-ه.19ههكوهاالهم ىهحيفهاات وهصاله لاهاا ةوهاعياليوهااتنهي ةاهلهاد اطال ه
یرأ هبهم هايسهي لتهن ب هكرة ةه ن ااتولایفهنیةله ة هادؤعالإل/اا اص هاع ةل یسهبب لصجنهااتح وإلهاا أيسهباا ال نهااكذا یسها لص هاألغذيسه
هههههههه ُه
اا لدو هنإ ه لص هادالدأاإلهاا ینیسها لص هااكذاملهاا لدوهتفه هاات لدلهشأیأاهص لا سه تولا فهاا اص هاألظ ىهه عهبو تهااتولا فهغة هادرلش ةه
هاألظ ىه عهبو تهحيفه اينهصله ة ه%17-16هصاله
ن طهحيفه اينه%77هصالهه ةسها هعدل لإلهاد أصسها ةات أيال هبت وهك ة اهيذههااتولا فه نهاا اص ه
سهاألظ ىهاد أصسها ةات أيال هبكةلهيتض هصالهااشووه( )14ه .ه
ه ةسهادالدأاإلهاا أيسهباا ن ه
ُ
ههههههههبهأه َ ىهيذههاا ب هاادرة ةهحيفهمع بهادالدأاإلهأل هتو سهت یذهااتح وإلهاا أيسهمهوه د ة هص لا سه لدالدأاإل اا ینیس اات هن ت ب ه د ف
ُ
لاضیسهضمةسهبااتنهی َّج هم هتد هص ت سهظلوس ه نهاایةال.هباغن ااضشل ه نهتولایفهاات یذه ة ه لصجنهااتح وإلهاا أيسهباا ال نه
تولایفها
یسهاألظ ىهااتنه ةوهد فه بل هموك ه د ة هص لا سه
ااكذا یسها لص هاألغذيسهاا لدوهباا اص هاع ةل یسهنإ هيذاهااضشل ههأهاهی لأهصتهاا اص هاعيال ه
لص هاألغذيسهاا لدو هببلاتلينهي وها تةلثهتح ی هلها ن ااإله نهايح نهيةدالهم ه الدأه نهت یصهيارسهااتولایفهغة هادرلش ة.ه ه
شووه( )14يارسهااتولا فهاع اا سهغة هادرلش ةها اص هاعيال سهباات ة سهحيفهاعدل لإلهاد أصسهاألع ه%
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ههههههههصلهي نهم هي لتهتولا فهصرلش ةهمظ ىهبي هصلهانهيتاهايحا ثهد فهاار ل لإلهادلا سهبااضشك سهلمت فهاد فةلإلهباا كلاإلهاا لص سه نهيذههاا اص .ه
بهأهي ىهااات لعهاادرة ه نهااتولا فهغة هادرلش ةها لص هااكذاملهاا لدوهبا هل لهحيفهغ لبهاا هل سهادرلش ةهصالهادؤعالإلهايحد ص سهبصالهاد فةلإله
سهاألظ ى هبهأهيتنها هع ل ه نهل ا بهح ل هغة هباضحسهبظلوسه نهاد لطقهااتنهي ت أهاا لص هحيفهااا ب ةهااولص سهد فهميشبت هبو بسه
ه
ال تة
اا و ثها هآلصالهحيفهص لطقهاداإاأنة ه اذههادالدأاإلهبظلوسهص لطقهاادزاع.هب ت هدالهاالهظ هادالدأاإلهااكذا سهاده9هصوية هشمصهحيفهاا اف ه
ب قه دنهظأصلإلهاا دليسهااصح سهاألص هااذ هت ثهاألصنهادتحأة ه:هح ه"بضته لةهادوية هد فهالحل" .ه
ه

ههههههههي ال هاا ةوهاعياليوهباات ة هتحأيلإلهيل سه هبد فهلبالإلهصت أ ة.هنلا ةالهية ه ة بفهظبة ه عهت ال هدة سهاااواهصالدبهلةسهصالهملوه
اكضالبهه ةه نتهلأيأة هب حهظب هال لدسه نهاألنق هب اتة هلل حسهك اب له نهاا ضشلا.هب نهص الهسهاا ت لللإلهااهل سهب صهااتة وهصالهاألية سه
ةول ه شأهب ر سهاد اا هب ف نهااعت ل ةهص الهباعتخو هااأابيهادات ل ةهصالهااتأا ة هباا ة لإلهاا لجحس هبص او سهت أينهااأدنها ةاله()15؛ها وه
م زهااتحأيلإلهصلهي ن :ه
لهاألزصلإلهب ل هاي ه هباد اا هعدل ةهاعدةلاهباات ل نهبإدل ةهت وه
ه
ههههههههح هاعتة ااهااا اعهبايح بهبدأاهاات ووهحيفهعواهصاتأااهيضتهناليسهات
ادؤعالإلهايحد ص سهباا بلعهايمل هكوهاالهيلحقهمض اااه كسه لااول هبايح لةهاد يش سهباااول هبااهتال هاع ةلهبهأهظ فهااا اعهمك ههصاله
 18هص هشمصه حللسهحيفهص لإلهحيال س هب اينهمك هصاله 4هصوية ه لزح هبدش اإلهاآلا هصةالها اه ت هنهمبهموير اه اح هبن ل هع ال لإله
ُ
األصنهادتحأة.هنضوهداله لاهمظ ىهالتةلد سه باهتال يسهب ا س هبص الهدأاهااعت ااهاألص هنهبش هااب لاهبت ايأهمع لاهاا ه .ه هبي لتهك ة ب هش ِّ باه
نهااكلابهمك هصالهص هةهباضب باهحيفهاا وهبت ْ تهكوهش نملهبااملين هباهتول هت أهية لهحاهبهأهتأ هع رله اذاهاا ضتهااا بهباد أ.
ه اينه8.35هص لاه بااهد الهسهاألزصسه
هشمصهت رلهكوهشه ه نهشووهصاله

ههههههههكل ها ا اعهم هع بنهد فهح نهااأدنهاد أاهصالهادل حة هنرة هدلصوه2015ه هب 2019ههأاهادل ح هااأبا
اعيال سهادت لهةسهاات هنهت يلهاألصنهادتحأةه نهاا ةال هص اله 3.6هص لاه بااهدلاه 2019هبااتنهبو تهحيفه 14هص
مشولثهادالدأة ه ل ةه7.5هص هشمصهداله.2018ه ه
ههههههههبانالاه دنهادل حة ها كلاإلهاعغل سهااتلث سهاألصنهادتحأةه نهي ه 2020ها أيأهصالهاألعرلب هميةهل ه :هااا بلإلهااتنهت ال هت أينهادالدأاإل هههههههه
عهت تهبكلاإلهاعغل سه%24هن طهصاله3.4هص لاه بااهااتنهط رإالهاهذاهاا لا.ه( )16ه
ههههههههبكل هألزصسهااتة وهتأ ة هبظ نهد فهادأ ة هاا ة ة ه ةله نهاالهظ هادالدأاإلهااكذا سهاده9هصوية هشمصهحيفهاا اف هب قه دنهظأصلإله
اا دليسهااصح س هاألص هااذ هت ثهاألصنهادتحأة ه:هح ه"بضته لةهادوية هد فهالحل" ه .ه
ههههههههبصتهاالهنإ هبزااةهااتخب طهباات لب هااأبينهصله ته ةوهثشووه يعهصتهال تةتهااأبينهبادل حة هدة صلهد فهااتح ثهباا ت لثهصالها هعغل سه
حيفهاات ل نهباات ة سهبإ هعرتهع اإلهصضتهصالهاا ةوهاعياليوهانهتؤ هااتأظوإلهاعيال سهحيفهص لي سهادشو سهاعيال سهببلاتلينهنإ هاا زااةهص أ اه
سهتخ قهن هدةوهبت اهااهتال ه لاتنا قهاا قهصتهبزااةهااتخب طه هبد ه لنذةه
تأد هاد فةلإلهااأبا سهبادل حة هحيفهت ل هااأدنهدشلايته
اا زااة.ه ه
ههههههههي لتهاا أيأهصالهااتحأيلإلهبااا بلإلهاد سهي ه هاات ة سهباعغل سهبااتنهصالهميةهلهمزصسهادشت لإلهاا ب س هنضوهدالهااا بلإلهاا لت سهداله
ااف ب هاابر سهاي ك ان سه عهم إلهثشووهع بنهد فهم املهاا ة لإلهاعيال سهلمت فهص فةلإلهاعغل سهباا ةوهاعياليو هصاله عهو بسه وه
ادالدأاإلهب قه دنهاألط لثهادال ة هثا ملهااتكذيس هبت وهت زيتهااكذاملهباد له هبهأهم هاالهع رلهد فهدة سهت أينهادالدأةهاعيال سهاد ذةه
الح لة هبو بسهاا و ثهاا ا هحيفهاألشمل هااذيالهيحتلل هحيفهادالدأةهااكذا سهاا لل س هصةلهي نهحصول سه ضهادوية هصالهاا ليهحيفهال لدسه
اع ةلهاانالملهباألط لثهااذيالهي ل ه لا وهصالهاي عه نهيذاهاار أهااذ هص هت هايح ب.هه ه
ههههههههح هغ لبهااتنا قهن ةله ة هاد فةلإلهباا كلاإل هاا لص سه نهت زيتهادالدأاإلهاعغل سهباات ة سهيحأهصالهاعت ل ةهال تةتهصالهت لهادالدأاإله
لاشووهااذ هيضةالهبو اهلهحيفهالحتللة هايح ة هصةلهيت تهص هع ملهدأااسهاات زيتهب لهنهص ها ت لللإلهال تة لإلهاا ة ةهثشووهظل هااتنه
تةأهد فهيذههادالدأاإلهثشووهكرة .هباهذاه ا بهبزااةهااتخب طهباات لب هااأبينهحيفهااتنا قهااولصوهصتهاا زااةهد هاد اسهااتنهميش تهظا اله
اهذههاألغ اض.ه ه
ُ
َ
ايأهترة هم هي لتهمع اهك ة ةهتت ىهحدل لإلهصاله اص هصت أ ةه ی ةلهاهتحاوهاا أیأهصالهاألع هد فهصالدأاإلهصالهم ه عهب ةدالهايحأه
ههههههههبي لتهش
ِّ
ُ
ُ
صالهااله لاتنایقهاي أهباي ل هنیةله ة هاا كلاإلهباا اص ه ب هصاله ی الهص املصسههینهااتح وإلهباا هج ادشت كسهبن لهدتب رلإلهااعإاأا هاي ك ا نه
باألع هاداإاأنس.ههه
ه
 15تأمالت ودروس مستفادة من اليمنhttps://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/reflections-and-lessons-learned-yemen ،ه.
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هههههههه ف اهي ا بهاا ا اه–هتنهاعت اضهاار هص اله نه لا لهبااث ل-هااتنهشل تهدةوهصخت فهاد فةلإلهااأادةسهألدةلثهاعغل سهاعيال سهباات ة سه
نهاا ةاله نه وه ب هايح بهااأا ةه نهاار أهص ذهمك هصالهعتهع اإل ه نهل ا بهح نهادالدأاإلهاد أصسهصالهادل حة هبط هبمعلا بهت زي هلهد فه
الحتللة ه هباداإاأنة هصالهيذههادالدأاإل هباا ضشلاهاي ك ا نه نهاات زيتهبادشلكوهااتنهبالهتهيذههاد فةلإله نهم املهميشبإالهاعغل سهباات ة سه
د لملة هبمظذاه لادترلا :ه
• م هادالدأاإلهاعغل سه شووهمية سهكرة ةهاوهتال هاا ة نه نهاد سهاا اي سهحاه لإلهح ةهلهااد نهي از هت رلهح نهاد از سهاا لصسها أباس ه
بمورحته شووهاهتال اهص از لهاوهتال هاا علنهصتهصلهيحة هاالهصالهصخلط هكرة ةهصات ر س ها وهم زهصفلي يلهيتة وه نهظ قهص تةتهباعته
صالهاألشمل هاد تةأيالهد فهاعغل سهاا لل سه نه لثهانهيتنه ك ة هاعت ات سهاات لطوهصتهيذاهاد فهصالهكلنسهاألط ا ه .ه
لبزه%40هصالهحلةلينهاد اهالمااسها ةالهبي ههمص ههغة ههص ر ثههب هاهيةدالهاعتة ااه ه
• م هح نهاا لإلهااضشك سها كلاإلهاعغل سهاا لص سه نهاا ةالهتت ه
ببلاتلينهنإ هااد ة ههصالهت لهاألص اثهت ك ههد فهاا ةوهاعغلثوهاا صوهادؤهتهبغة ههاداتأااه لي لهدالهااع هه نهاا و ثههحيفهاا لإلهاألك هها ت للله
أاإلهاا ضتهااا لس نهباألص هنهباا اد .ه ه()17ه
ف اها أيأهصالهااتأ ة اإلهااا ر سهب
• باغنهمية سهاعتة هااهاعغل سهاعيال سه نهاا ةالها تخ فهصالهتأي هاهاألبضلعهاعيال سهب ةليسهاا لإلهاألك ههد ضسهلملط ههاي عهباد ضهح هاهم هه
ح ااة هبت زيت هاعغل س هت ال ها ت ل اإل هدأيأة هتتة و ه ن هض ف هااش لن س هاأىهبكلاإل هاألصن هادتحأة ه هباد فةلإل هااأبا س هاا لص س ه ن ههبلع هاعغل سه
ببكوئالهالح ة هبتأ ة اإلهاا ىههااا لع سهباا اد سهادا ب ةهد فهاألاضهد فهط سهح ااةهبت زيتهت لهاد ا هاعغل سهبادالدأاإل.
اذاهن ةلهي نهعيتنهت أينهث هاد ت لإلها ت لهلإلهادات ر سها نتهك لملةهاعتكوثهاد اا هادتل سهصالهااأدنهاات ة هباعياليوهبااتخ فهصالهص ل لةه
ال تةت هاا ة نهاد يش س هباعيال س هبانت ههأاات هاات ة س هب هعرو هاا يا هباعت ل ة ه لت هاابر س هث أا هدال هااا اع هباا و ث هحيف هااا نه
ال تةعنهباااعنهحيفهااتخ فهصالهص ل لت هظوثهاا ت ةهاا ل صس ه .ه

بمينهيذههاد ت ه لإلهد فهاا ح هااتلي هن :ه
• حدل ةهاا ف هه نهاعت ات لإلهدةوهاا كلاإلهباد فةلإلهاعغل سهاا لص سه نهاا ةاله ةلهيضةالهدة هلهثش لن سهكلص سهببلاتنا قهصتهادؤعالإله
ايحد ص سهد ههبزااةهااتخب طهباات لب ههااأبينهاار ا سهاا ياسهباا أةها ةوهاات ة ههباعياليو.ه
• هض باة ها إال هاد فةلإل هااأبا س هباا كلاإل هاألظ ىه ه ا لإل هتحأ هصال هااا ر لإل هااتن ه ه إل هم لمل هاا ت ة هادلض س هببةل هي نت هصال هك لملة هاعتخأااه
اد اا هادتل سها ةالدأاإلهاات ة سهباعغل سهبإدبلملهايتةلاهمك ههال ا بهاات ة سهببةلهيح قه ُهث أهاا أااسه ة هالحتللة هاهذههادالدأاإل هه
بم هيتن هااتنا ق هاي ل هصتهاي ل بهايحد صوه ن ه ا لإل هاا ةوهببة هصخت ف هاد فةلإل هببكلاإل هاعغل س هاعيال س هب ه هميشبإال ه ن هال لثه
اات ة ه.
ُ
• تفه ههت بسهاار لهااأبينه نهاا ةالهم ه ت هشه نهم لملهااا اعهنإ هااتأظوإلهاع ةل سهصةد سه-ه وهبااإلهه ةس.ه()18هببلاتلينهيأدنهدة سهاعش ا ه
ته
صالهظوثهحدل ةهاا ف هه نهت ينهط ه لاعهدة سهاد اهرس هبإ ظلثهت لإلهصرتد ةهص وهبضتهاا وصلإلهاي ك ان س هباد اهرسهداله ُث أ هبإش ا ه
ال تة لإلهالح س.
باهمك ه ها ةؤعالإل هاا ط س ه لعضلنس هحيف ه دن هلأيأ ها ت ن هبي ه همص ه ه لا هغ ها هألية س هالح لظ هد ف هامي هادلثه
• ض باة هت يت هااش كلمل هبإدبلمل ه ه
اابش ه.
• ض باةه ههااتنا قههصتهاي ل بهايحد صوهببة هاا كلاإلهباد فةلإلهالمت سه نهانتهك لملةهت زيتهاد اا هادتل سهد فهصخت فهال لاإلهبات ر سه
صتب رلإل هالحتللة هاألعلع س هبترل ث هايم اإل هن ةل ه ال هبت يت همشولث هادالدأاإل هبات ه هااتولصو ه ة هاا اص هاات ة س هب ه ههأااإله
ضشلاه نهصات ط لإلهاا املهبالحتللة .
الحتللة ه نهاعتأاصسهث هصال هاهااأظوهبعروهاد يشس هباات عته نهاا ه
• ت وهاا هل سهادؤعا سهايحد ص سهد فهح نهادالدأاإلهاعيال سهباات ة سهد فهاا ح هااذ هياةا ت
ال تةتهبالحتللة هصالهيذههادالدأاإل.ه

هله د لملةهببةلهي ب هنها ت لللإله

• هض باةهتب ههلدأةهاار ل لإله زااةهااتخب طهباات لب هااأبينهدالهاد فةلإلهااأبا سهاا لص سه نهاا ةالهاتأنقهادالدأاإلهبك سهت زي ه هله
لك ان لهبهبلد لهصتهمية سهحا ااهاد فةلإلهااأبا سه ت أينهت لا ه با سهدالهيشلطهل.هه
• ااتح ثه هباا ت لثهصالهاعغل سهحيفهاات ة سهباات ل نهبتر ن هادشلايت هاات ة س هاألك ه هاعتأاصس ها ة تةت هصال هظوث هاترلع هتأظوإل هات ذ هصشلاي هته
اعدةلاهحضلنسهحيفهاا ةوهد فهتة وهادشلايتهك هسه
ه
ت ةته ة هاي ل بهاعغلثوهباات ة ههبإدل ةهت ل هاا أيأهصالهادشلايته ح ههصشلايتهحدل ةه
اا ةلاسهبتحاة هصات ىههاد يشسهألن ا هال تةت ه .ه

 17مصطفى نصر ،نحو استدامة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية في اليمن 11 ،يونيو . https://www.annd.org.2021
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اعنهاد فة هس

 ACF-Fه
 ACTEDه
ص فة هس حضلن هس دالدأاإل ااد ااث باات ة هس
 ADDه
بكلا هس م اا ا ت ة س باعغل س
 ADRAه
ص فة هس كة ااأبا هس اا ةال
 CAREه
لة هس اا ه ادرلش ه
 DAه
ئ
يلك يو صالدأاإل ااب اا ه
 DKHه
ال س ااأ ةلاكو اول ة ه
 DRCه
صح هس األع ة ااأبا هس
 FHI360ه
ص فة هس اا ه اعيال هس ا ت ة س
 HADه
يلا
 HALOه
ص فة هس اد لهة ااأبا هس
 HIه
ااه هس اابر هس ااأبا س
 IMCه
اتع ي
 INTERSOSه
ي هس اع لا ااأبا هس
 IRCه
اعغل هس اععوص هس اا ةال
 IRYه
اد ك ااأبين ا تأا ب بااتب ه
 ITDCه
ص ك اد ل ع ةل اءغل هس باألدةلث اعيال س
 KSRELIEFه
مطرلمل اا لان
 MDMه
ص أاي ه
 Medairه
ايل ادا ن
 MHه
صلا ه عت إلس ااأبا هس اا ةال
 MSIYه
ال س ااد ب جن اول ة ه
 NRCه
ااه هس اا لد هس اءغل هس باات ة هس-ا ا
 ONSURه
ي هس مكا ا الحأ صال ال لد هس
 OXFAMه
اا ةو اعياليو اار ا أ ه
PAH
ص فة هس اعغل هس ااأبا س
PU-AMI
هس
ميل
Pure Hands
لة هس هب ايمة ي هس
QC
لة هس ااهوث األ ة اا ب ه
QRCS
اعغل هس ااأبا س
RI
ص فة هس ادلي هس ااط ل هث
SCI
ااتضلصال ااأبا هس
SI
ا ل مصو ااأبا هس
VHI
اا ةو دولنح هس اي ع  -اا يا هس
PAH
بكلا هس اات لب ه اا ن هباات ة هس  -مكتأ
PU-AMI
ص فة هس حضلن هس دالدأاإل ااد ااث باات ة هس
Pure Hands
بكلا هس م اا ا ت ة س باعغل س
QC
ص فة هس كة ااأبا هس اا ةال
QRCS
لة هس اا ه ادرلش ه
RI
ئ
يلك يو صالدأاإل ااب اا ه
SCI
ال س ااأ ةلاكو اول ة ه
SI
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اا ةو دولنح هس اي ع  -اا يا هس

بكلا هس اات لب ه اا ن باات ة هس  -مكتأ

اص هااظتالا

اعنهاد فة هس
ص فةسهدبسهاات ة س

 ADOه
صؤعاسهكوهاار لإلها ت ة س
 AGFه
صؤعاسهاا ها ت ة هس
 ALAWNه
لة سهاد ب ها ت ة هس
 Almaroofه
اات اووها ت ة سهاعيال س
 Altwasulه
صؤعاسهاا ي املها ت ة س
 AL-ZAHRAه
إل
لة سهاألصل ها دليسهااد ل ه
 AOBWCه
صؤعاسهشرلبهم ة ه
 AYFه
لة سه لملهايمة يسها ت ة سهاعيال س
 BCFHDه
ا تو هايمة هاءغل سهاعيال س
 BCHRه
صؤعاسه لملها ت ة س
 BFDه
ا تو هاعغل سهباار لمل
 CRBه
اي ة سهايمة يسها دليسهاالتةلد س
 CSSWه
ص فةسه ينها ت ة س
 DEEMه
صؤعاسهح لزها ت ة س
 EFDه
صؤعاسهاألع ةهبادش اةها ت ة س
 FCDFه
صؤعاسهن اهي صالها ت ة س
 FHDه
ادؤعاسهاد أا سهاابر س
 FMFه
ص فةسهغأ ها ت ة هس
 Ghadaqه
مل لثه وههلإل
 GWQه
Hadramout
إل
صؤعاسه ض ص ه
 Foundationه
لص هاات ة سهاعيال س
 HDPه
ص فةسهي ااي ب ها ت ة س
 HFDه
اا و ثهاعياليو
 Human Accessه
ال
ص سهااشرلبهاا لدو-اا ة ه
 IYCYه
صؤعاسهاألا سها ت ة س
MDF
صؤعاسهاا ةسهاابر سهاا ةال
MMFY
ص فةسهص اط سهيح هاعيال ه
MOHR
ص فةسه ر ها ت ة سهبااتب
NDEO
صؤعاسهناأهاات ة س
NDF
ادؤعاسهاا ط سها ت ة سهبااعت ل سهاعيال س
NFDHR
ص فةسهو لعهاا اض هس
NMO
صؤعاسهدوهال أها ت ة هس
OMD.Y
صؤعاسهاا دليسهاا ا هس
PCF
صؤعاسهاباإلوهاا اضسهاات ة هس
RADF
صؤعاسه ف املهاعغل سهباات ة س
RDP
صؤعاسها ةسها ت ة سهبااعت ل سهاعيال س
RFDH
اا ن لملها ت ة سهاعيال س
RHD
ص فةسهاعت ل سهص لهاءغل سهاعيال سهباات ة س
RMENA
صؤعاسهاات ة سهاداتأاص هس
SDF
صؤعاسهو سها ت ة س
Selah
ااا أب هاالتةلانها ت ة هس
SFD
صش بعهااتكذيسهادأاع سهباعغل سهاعيال س ه
SFHRP
لة سهااتضلصالهاعياليو ه
SHS
ع ثها ت ة س ه
SOUL
صؤعاسهع ىها ت ة سهاداتأاص هس ه
SRA
صؤعاسهع ا هاءغل سهباات ة س ه
SULWAN
صؤعاسهط رسها ت ة س ه
Taybah
هاعيال ه
صؤعاسهص لها ت ة سهب
TFDHR
به
صؤعاسهتةأيالهشرل ه
TYF
الشهري
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 -1بزااةهااتخب طهباات لب هااأبين هدوهسهاات لب هااأبينهبادل حة ه ياة ه.2020ه
 -2األب شل هب سهاا ف ةهاا لصسهاو ت لللإلهاعيال س هاا ةال ه2021هن اي ه 2021ه.
 https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021 -3ه.
 -4األب شل هاا ةال هاات الأهااشه ها ة فةلإل هم وه 2021ه.
 -5األب شل هظبسهااعت ل سهاعيال س هاا ةال هصلايه 2021ه.
 -6بزااةهااتخب طهباات لب هااأبين هت هدالهبضتهادشلايتهادة اسهصالهاار لهاععوصوه  2021ه.
 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode-exact=ry -7ه.
 -8ص فةسهاات لب هااهتال هباات ة سه( )OECDههلدأةه ل لإله تلا خه7هي ا ه 2021ه.
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Developing-World- -9
 Development-Aid-at-a-Glance-2021.pdfه.
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm -10
 -11ص ة دسهاار لهااأبين هايحةليسهاالتةلد سهباا ل ف هايحةليسهاالتةلد سه ة هاا ةوهاعياليوهباا ةوهاع ةلئو همنولاهه ةسهصات لةهصاله
اا ةال هاهنه 2104هم وه 2021ه.
 -12صاب ىه ا ه ح هاعتأاصسهاعغل سهبادالدأاإلهاعيال سه نهاا ةاله ه11هي ه.2021ه https://www.annd.orgه.
 -13تأصوإلهب ابيهصات ل ةهصالهاا ةال ه https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/reflections-and-lessons-learned-yemenه .ه

