
 

 مؤسساتالو المتحدة ألممالرئيسية التابعة ل المنظمات مع استثنائيةعمل  شراكة البنك أقام. ع الجاريالصراظل  في التنفيذ في الشراكة خالل من الفائدة ظيمتع
 للمؤسساتنفيذية الت القدرة على الحفاظ إلى نهدف والدولية، محليةال الشراكات هذه من االستفادة خالل منو .الدعم برنامج تنفيذدف هب الخدمات تقديمالمعنية ب المحلية
 .اليمنيين ماليين عليها يعتمد التي األساسية الخدمات تقديم على قدرتها على والحفاظ مستقبلفي الوفي الوقت الحالي  اليمنية

 المؤسسات مع بالشراكة المتحدة األمم نظومةم خالل من المنفذة الدولية التنميةمؤسسة ل الحافظة الحالية للمشاريع الطارئة تشمل
 .دوالر مليار 1.06األموال التي تم صرفها  إجمالي لغبوقد . دوالر مليار .361بقيمة إجمالية بلغت  جارية مشاريع 5 الوطنية

(73.03)% . 

في اليمن (لبنك الدوليمؤسسة التنمية الدولية )احافظة مشاريع   
األمم المتحدة  برنامجسبل المعيشة االقتصادية بالشراكة مع و العمالة كثيفة األشغال مشروع)أ( مؤسسة التنمية الدولية. ويشمل  – لألزمات لإلستجابة الطارئ المشروع  ❶

 اليونيسيف مع بالشراكة دوالر( مليون 140 بمبلغ إضافي تمويل ذلك في بما) الطارئة النقدية التحويالتاإلنمائي، و )ب(  

  )بما في ذلك االستجابة الطارئة للكوليرا( مؤسسة التنمية الدولية - العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف مع بالشراكة المشروع الطارئ للصحة والتغذية ❷ 

  )الفاو(والزراعة  األغذية منظمةالبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي بالشراكة مع  -مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين اإلنتاج الزراعي  ❸

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب مع باالشتراك مؤسسة التنمية الدولية - المتكاملة الحضرية للخدمات الطارئ المشروع ❹ 

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب مع باالشتراك مؤسسة التنمية الدولية - الكهرباء لتوفير الطارئ المشروع ❺ 

 الدعم المقدم من البنك الدولي

مليون  300دعم الدخل وسبل العيش  ►
 دوالر.

 مليون دوالر 283الرعاية الصحية  ►

 مليون دوالر. 376اإلستجابة للمجاعة  ►

o  :340المساعدات النقدية 
 مليون دوالر

o  :مليون دوالر 36الزراعة 

 مليون دوالر. 200اإلستجابة للكوليرا  ►

o  :مليون دوالر 100الصحة 

o  :مليون دوالر 100المياه 

 150الخدمات الحضرية المتكاملة:  ►
 مليون دوالر

 50المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء:  ►
 مليون دوالر

بالغ األهمية  دعما   اليمن في)البنك الدولي(  مؤسسة التنمية الدوليةتقدم المشاريع الجارية التي تمولها . الصراع الجاري اليمن خالل فترة فيالبنك الدولي  مشاريع
واسعة النطاق  النقدية والمساعدات الدخل دعم خالل من األزمة تأثير مواجهة على اليمنيين ساعدوهذه المشاريع ت البالد. أنحاء جميع في اليمنية والمجتمعاتلألسر 

وتتولى مؤسسة التنمية الدولية تمويل المنح الطارئة المقدمة لليمن.  الزراعي. اإلنتاج وتعافي الكوليرالتفشي وباء  ستجابةفي مجال الصحة والتغذية واإل والتدخالت
مؤسسة  تعملو اليمني. الشعب لصالحمشاريع طارئة  لتمويل دوالر مليار 1.36 مؤسسة التنمية الدولية من المقدمة المنح قيمة بلغت ،م2016 تموز / يوليو منذو

 لألزمات االستجابة مشروع لتمويل توجه فسو (اإلدارة مجلس موافقة)بانتظار ى أخر دوالر مليون 400 بمبلغ لليمنالمقدم  التمويل زيادة على التنمية الدولية

 اليمني الشعب لصالحالمقدمة  مؤسسة التنمية الدولية التزامات ستبلغ ،للبنك الدولي ةالحالي المالية السنة نهاية لوالتغذية. وبحلو الصحة مشروعو والطوارئ
 الخدمات بتقديم مؤسسة التنمية الدولية التزام على الحفاظ إلى تهدف( 2021 – 2020) جديدة طريةق   دعم مذكرة إعداد حاليا" يجري كمامليار دوالر.  1.76

 .األساسي االقتصادي والتعافي الغذائي واألمن العيش سبل ودعم ، وحاجة فقرا االكثر للسكان األساسية

 :الغذاء ألزمة واالستجابة النقدية والمساعدات االقتصادية المعيشة سبل

حصلت على ثالث دفعات فصلية من  (فرد مليون 9) أسرة مليون 1.45 •
الرابعة من ويجري حاليا تنفيذ الدفعة  البالد أنحاء جميع في المساعدات النقدية
 المساعدات النقدية.

نساء %  28) فرص العمل مدفوعة األجر من مباشر مستفيد 000,300 من أكثر •
 .(% نازحين18و 

 والري والطرق المياه) المجتمعية الخدمات من شخص مليون 2.5 استفاد •

 ا(.وغيره
  ؛ عمل يوم مليون 6.8 خلق تم •
 .على خدمات التغذيةمن األمهات واألطفال يحصلون  290,000أكثر من  •
 تجاري مشروع 3000 من أكثروإحياء  األصغر لتمويلل مؤسسات 9 دعم تم •

 ر.صغي

  :للكوليرا واالستجابة والتغذية للصحة الطارئ المشروع

 الصحية األدوات ومجموعات التشغيلية النفقات علىحصلت  صحية منشأة 2900 •

 ؛ واألثاث واألجهزة المعدات أو/  و األساسية

 ؛ صحي عامل 8000 من يقرب ما تدريب  •

 ؛ التغذية خدمات حصلوا على وطفل امرأة مليون 3.9  •

 إلى أدى مما بالكوليرا مصاب شخص 800,000 من يقرب ما معالجة بنجاح تم •

 %.0.2% إلى 2.3من  الوفيات معدل انخفاض

 .طفل مليون 6.54 تحصين تم •

 :وتوليد الدخل الغذاء وإنتاج الزراعة

 .العمل لبدء الالزمة والحزم المحسنة بالبذور ا  مزارع 44,950 تزويد تم •

 والمجترات يةالمنزلالحدائق  في الدواجن تربية حزم على مزارع ,0044 حصل •

 .المواشي توفير إلعادة الصغيرة
 المحلية، المجتمعات في للمياه التحتية البنية تأهيل إعادة من أسرة 6,600 استفادت •

 .العمل مقابل النقد برنامج من مستفيد 9,230و
 .اللقاحاتحصلت على  (أسرة 200,000مملوكة لعدد ) الماشية من رأس مليون 4.9 •

 

  :المتكاملة الحضرية الخدماتمشروع 

 توا كيلو 180 بقدرةيعمل بالطاقة الشمسية  السطح على كهربائي مولد أولتم تركيب  •

 .يوميا   مريض 4000يستقبل  صنعاء في لألورام ومركز مستشفى في
 جمعها.ة تم الصلب النفايات من مكعبا   مترا   23,181 •
 فرعي ا مشروع ا 237 مع الحضرية، للخدمات فرعي ا مشروع ا 52 تنفيذيجري حاليا   •

 .دوالر مليون 55في طريقها للتنفيذ بإجمالي 
 :المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء

 تنفيذ سيبدأو .اإلعداد طور في اآلن وهو 2018 مايو 14 في نافذا   المشروع أصبح •

 م.2019 عام من األول الربع نهاية فيالمشروع 
 و (شخص 000,340,1) أسرة 200,000بعدد  الكهرباء توفير إلى المشروع يهدف •

 . مدرسة 800 و ةصحينشأة م 400
 وإشراك الشمسية لطاقةلعرض القطاع الخاص  سلسلة تعزيز إلى المشروع يهدف كما •

 الشمسية.تقديم قروض لشراء منظومات الطاقة  في المحلية األصغر التمويل مؤسسات
•  

 أهم النتائج اإلنمائية واآلثار التي تم تحقيقها

 


