
نعمل من أجل الشعب اليمني

مذكرة املشاركة الوطنية الخاصة باليمن

يف ظل حالة عدم اليقني حول إمكانية تحقيق السالم، يواجه اليمن خطر استمرار الرصاع وعدداً متزايداً من اآلثار السلبية 

الدويل عىل مذكرة مشاركة وطنية لتوجيه  البنك  اإلنسانية واملؤسسية واالجتامعية واالقتصادية. ويف خضم ذلك، وافق 

مساندته لليمن خالل فرتة السنة املالية 2020–2021:

مها؛  	 ز مذكرة املشاركة الوطنية عىل هدفني إسرتاتيجيني، هام: الحفاظ عىل الخدمات األساسية واملؤسسات التي تُقدِّ ترتكَّ

ودعم سبل كسب الرزق للسكان وإمكانية التعايف االقتصادي.

تتضمن األولويات تعزيز القدرات املؤسسية، وتحسني مستويات تقديم الخدمات، السيام يف مجاالت الرعاية الصحية،  	

األكرث  لليمنيني  الدعم  وتقديم  االجتامعية،  والحامية  والتعليم  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  وإمدادات 

احتياجاً واألوىل بالرعاية الذين ترضروا من الرصاع.

يتم التصدي ملشكلة األمن الغذايئ من خالل تبني نهج متعدد املحاور يستهدف تعزيز دخل األرس املعيشية، وزيادة  	

معدالت اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية، ووصول املزارعني إىل األسواق، ومامرسات تحسني التغذية، وإدارة األمن الغذايئ.

إدراكا ألهمية دور الشباب والنساء يف تحقيق االستقرار والرخاء والتنمية البرشية، تويل هذه االسرتاتيجية اهتامماً خاصاً  	

لتلبية احتياجاتهم وتعزيز دورهم يف بناء السالم والتعايف.

تقع حامية رأس املال البرشي وتسخري حلول القطاع الخاص يف صميم هذه املذكرة، وذلك مبا يتامىش مع إسرتاتيجية  	

البنك ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

يعمل البنك الدويل حالياً عىل تعميق استخدامه للخدمات االستشارية والتحليلية لدعم املرشوعات الجارية، وتوجيه  	

التعديالت اإلسرتاتيجية، وضامن الجاهزية من أجل االستثامرات املستقبلية يف التعايف وإعادة اإلعامر.

البنك الدويل يف اليمن

كان البنك الدويل دوماً رشيكاً فاعالً ونشطاً يف األنشطة اإلمنائية باليمن 

عىل مدى أكرث من أربعة عقود. وقد ساعدت عالقة العمل القامئة منذ 

وقت طويل البنك الدويل عىل مواصلة دعم الشعب اليمني واملؤسسات 

من  اليمن  ويعاين  املاضية.  الست  الرصاع  سنوات  طوال  تخدمه  التي 

تدور  الذي  الرصاع  لكن  ذلك،  من  أطول  لفرتة  خطرية  إمنائية  تحديات 

ويتيح  أزمة شاملة.  إىل  وتحوله  الوضع  تفاقم هذا  إىل  أدى  حالياً  رحاه 

الربنامج الطارئ للبنك دعامً حيوياً لألرس اليمنية ومجتمعاتها املحلية يف 

جميع أنحاء البالد، مام يساعدها عىل التعامل مع تأثري األزمة من خالل 

التحويالت النقدية وغريها من تدابري دعم الدخل، وتعزيز القدرة عىل 

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية والتغذية والتعليم، والتوسع يف 

التصدي لوباء الكولريا، وإنعاش اإلنتاج الزراعي.

ومن أجل تنفيذ برنامجه، أقام البنك الدويل رشاكات تشغيلية استثنائية 

مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت املحلية الرئيسية. ويهدف البنك 

من ذلك إىل الحفاظ عىل قدرة املؤسسات اليمنية - اآلن ويف املستقبل 

— عىل مواصلة تقديم الخدمات األساسية التي يعتمد عليها ماليني 

اليمنيني.

تحقيق النتائج

ويهدف املرشوع الطارئ للتصدي لجائحة كورونا يف اليمن بتمويل قدره 26.9 مليون دوالر من املؤسسة الدولية للتنمية 

واحتواءها،  بؤر تفيش فريوس كورونا،  تحديد  ذلك  اليمن، ويشمل  الهشة يف  العامة  الصحة  أنظمة  تأهب  تقوية  إىل 

التدريب  اللوازم الطبية، ونفقات  وتشخيص حاالت اإلصابة وعالجها. وسيذهب نحو 23.4 مليون دوالر لتمويل رشاء 

حول  الرتكيز  محور  سيدور  مبديئ،  وبشكل  وتحديثها.  القامئة  الطبية  املنشآت  تأهيل  إعادة  إىل  باإلضافة  والتنفيذ، 

املجتمعات املحلية الكبرية املعرضة ملخاطر مرتفعة النتقال املرض عىل الصعيد املحيل. وحتى اآلن، تم تدريب أكرث من 

1400 من الكوادر الصحية عىل الوقاية من العدوى ومكافحتها، ويجري دعم 32 وحدة عزل و6 مختربات مركزية للصحة 

العامة، وأنشئ نظام للرصد والتقييم لرصد أنشطة التصدي لجائحة كورونا.

دعم فرص كسب الرزق

باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسات محلية مثل الصندوق االجتامعي للتنمية ومرشوع األشغال العامة، 

يساند البنك الدويل - من خالل املنحة املقدمة من املؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 840 مليون دوالر يف إطار املرشوع 

الطارئ لالستجابة لألزمات يف اليمن - برنامجاً استثامرياً يقوم عىل تقديم النقد مقابل العمل يف املجتمعات املحلية. 

وقد وفر املرشوع فرص عمل بأجر ألكرث من 422 ألف مستفيد مبارش، وبات مبقدور 5.10 ماليني شخص الحصول عىل 

خدمات مجتمعية )عىل سبيل املثال، إمدادات املياه والري وتحسني الطرق(، كام وفر 10.74 ماليني يوم عمل. وتلقت 

أكرث من 341542 من األمهات واألطفال خدمات غذائية. وحصلت تسع مؤسسات للتمويل األصغر وأكرث من 5101 من 

عمالء التمويل األصغر عىل الدعم.

االستجابة لخطر املجاعة

أنجز مكون التحويالت النقدية الطارئة )بقيمة 472.14 مليون دوالر( باملرشوع الطارئ لالستجابة لألزمات يف اليمن - 

الذي تنفذه منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( - إىل اآلن تسع دورات رصف للتحويالت النقدية الطارئة إىل األرس 

املعيشية الفقرية واألوىل بالرعاية يف أنحاء مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. ووصلت دورة الرصف األخرية، التي 

لطاملا شكلت املنح التي تقدمها املؤسسة الدولية للتنمية العمود الفقري 

وهي  املؤسسة،  استهدفت  وقد  الدويل.  البنك  إسرتاتيجية  تنفيذ  لتمويل 

صندوق البنك ملساعدة البلدان األشّد فقراً، األرس واملجتمعات املحلية اليمنية 

األكرث فقراً واألوىل بالرعاية يف جميع أنحاء البالد.

التصدي لجائحة كورونا )كوفيد-19(

تشكل جائحة كورونا خطراً فريدا عىل اليمن، حيث ال يعمل سوى أقل من 

%50 من املنشآت الصحية بكامل طاقتها، وحتى تلك التي تعمل فإنها تعاين 

من نقص يف األخصائيني واألجهزة واألدوية حتى تعمل عىل نحو فعال بحق. 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159053?lang=en
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أُنجزت يف 11 فرباير/شباط 2021 إىل نحو 1.44 مليون أرسة )9 ماليني شخص(. 

نافذة  خالل  من  جزئياً  النقدية  للتحويالت  الطارئ  الربنامج  متويل  ويتم 

التصدي لألزمات التابعة للبنك الدويل، كام شاركت يف متويل الربنامج كل من: 

وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الربيطانية ووزارة الخارجية األمريكية 

من خالل الصندوق االستئامين الطارئ متعدد املانحني لليمن. وقد وجدت 

عملية املتابعة بعد التوزيع أن %91 من املستفيدين استعملوا التحويالت 

النقدية لرشاء األطعمة. وتشكل املرأة نحو %45 من املستفيدين املبارشين.

والتغذية  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  السكان  حصول  استمرار 
األساسية

ساعد املرشوع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، باالشرتاك مع اليونيسف ومنظمة 

اليمنية. وبات  املحافظات  أكرث من 23 مليون شخص يف جميع  العاملية،  الصحة 

الرشب  مياه  إمدادات  عىل  الحصول  اآلن  شخص  مليون   2.6 من  أكرث  مبقدور 

كام  املحسنة،  الصحي  الرصف  خدمات  عىل  شخص  مليون   2.2 ونحو  املحسنة، 

اإلصابة  فيها خطر  يرتفع  التي  املديريات  مليون شخص يف  أكرث من 2.6  يحصل 

بالكولريا عىل التطعيم بلقاحات الكولريا عن طريق الفم. وتلقَّت نحو 4.3 ماليني 

امرأة وطفل خدمات تغذوية أساسية، وتم تطعيم 7.5 ماليني طفل باللقاحات. وتم 

تدريب ما يصل إىل 32 ألفاً من الكوادر الطبية ، كام تم دعم أكرث من 4200 منشأة 

صحية بالتجهيزات واملعدات واللوازم الطبية وغري الطبية. وعادت نحو 230 منشأة 

صحية كانت متوقفة عن العمل قبل عام 2017 إىل العمل بكامل طاقتها بفضل 

الدعم الذي حصلت عليه من املرشوع الطارئ للصحة والتغذية.

املناطق  يف  الرزق  كسب  وسبل  املحلية  الغذاء  إمدادات  تعزيز 
الريفية

 عاد مرشوع إعادة تأهيل صغار املزارعني وتحسني اإلنتاج الزراعي، الذي نُفذ 

عىل  بالنفع  )الفاو(،  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  باالشرتاك 

أكرث من 106 أالف أرسة معيشية ريفية، وأدى إىل زيادة إنتاج األغذية املحلية 

ومستوى الدخل واالعتامد عىل الذات. ومن خالل مزيج من املعدات ولوازم 

استئناف  من  مزارعاً  اإلرشاد، متكن 59640  القدرات وخدمات  وبناء  اإلنتاج 

اإلنتاج الزراعي والحيواين، واعتمد 13153 مزارعاً التكنولوجيا الزراعية املحسنة. وتم دعم 18 من رشكات التشغيل التابعة 

للقطاع الخاص إلنشاء قاعدة تصنيع منوذجية إلنتاج األعالف. وأُنشئت 4 مشاتل ومركزان لعمليات الجمع بعد الحصاد. 

واستفاد من إعادة تأهيل شبكات املياه يف القرى واملجتمعات املحلية 20230 مزارعاً، وتم توفري فرص عمل بأجر لنحو 

11634 عامالً، مام ساعد عىل الحد من املصاعب اإلضافية التي تسببت فيها جائحة كورونا لألرس املعيشية الزراعية.

استعادة الخدمات يف املناطق الحرضية

من خالل املرشوع الطارئ للخدمات الحرضية املتكاملة، دخل البنك الدويل يف رشاكة مع مكتب األمم املتحدة لخدمات 

املشاريع واملؤسسات املحلية يف املدن املنكوبة بالرصاع، بهدف تزويد أكرث من 3 ماليني مستفيد بالخدمات الحيوية. وقد 

استأنف املرشوع إىل اآلن تقديم الخدمات الحيوية يف املناطق الحرضية ملا يبلغ 2.8 مليون ميني، ويشمل ذلك إمدادات 

املياه وخدمات الرصف الصحي والنقل والطاقة وإدارة النفايات الصلبة.

تقديم حلول الطاقة املستدامة لضامن استمرارية الخدمات

لزيادة سبل الحصول عىل الكهرباء للسكان عىل نحو مستدام، يشرتك املرشوع الطارئ لتوفري الكهرباء يف اليمن مع 

مؤسسات التمويل األصغر املحلية ملساعدتها عىل إنشاء نوافذ متويل لحلول الطاقة الشمسية عالية الجودة وصغرية 

الحجم لألرس املعيشية، وتقديم منح جزئية لخفض أسعار الحصول عىل هذه األنظمة وجعلها يف متناول اليد. ويستعني 

املرشوع بالرشكات العاملة يف مجال توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتقديم أنظمة كهذه مموَّلة من املنحة 

الحرضية.  الريفية وشبه  املناطق  الرشب يف  مياه  وآبار  واملدارس  العيادات  ذلك  مبا يف  الحيوية،  الخدمات  منشآت  إىل 

أرسة   35148 مجموعه  ما  وحصل  الربنامج،  هذا  يف  األصغر  للتمويل  مؤسسات   6 شاركت   ،2021 فرباير/شباط  وحتى 

معيشية تضم أكرث من 235 ألف مستفيد عىل خدمات الكهرباء. وتم تركيب معدات توليد الكهرباء يف 293 منشأة 

مليون   1.7 من  أكرث  إىل  الحيوية  الخدمات  إعادة  إىل  أدى  مام  للمياه(،  برئاً  و25  مدرسة،  و149  صحية،  منشأة   119(

املتجددة. الطاقة  مصادر  عىل  تاماً  اعتامداً  تعتمد  املرشوع  يدعمها  التي  الكهرباء  حلول  جميع  بأن  علامً  مستفيد، 

محفظة البنك الدويل يف اليمن

منذ يوليو/متوز 2016، عبأ البنك الدويل ما مجموعه 2.115 مليار دوالر لعملياته الطارئة يف اليمن، ويشمل ذلك منحاً من 

املؤسسة الدولية للتنمية بقيمة يصل مجموعها إىل 2.079 مليار دوالر، و36 مليون دوالر ملرشوع ميوله الصندوق االستئامين 

للربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذايئ الذي يديره البنك الدويل.

يُكمل هذه االستثامرات برنامٌج متنوع من املساعدات الفنية والعمل التحلييل ويتيح لها دروساً مستفادة. ويشمل ذلك، 

عىل سبيل املثال، تقديم خدمات استشارية إىل الجهاز املركزي لإلحصاء بشأن مؤرشات الحسابات القومية، واملتابعة املنتظمة 

لألوضاع االقتصادية ومستوى الرفاهة، وإجراء تقييم دينامييك متعدد املراحل لالحتياجات يف 2015 و2018 و2020 لتقييم 

تأثري الرصاع عىل السكان والبنية التحتية وعملية تقديم الخدمات واملؤسسات.

ealharazi@worldbank.org :أو التواصل مع إبراهيم الحرازي عىل الربيد اإللكرتوين www.worldbank.org/ye :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين
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املبلغ )مباليني اسم املرشوع

الدوالرات 

األمريكية(

m,840 الطارئ لالستجابة لألزمات يف اليمن

683املرشوع الطارئ للصحة والتغذية يف اليمن

150املرشوع الطارئ للخدمات الحرضية املتكاملة يف اليمن

50املرشوع الطارئ لتوفري الكهرباء يف اليمن

27مرشوع التصدي لجائحة كورونا يف اليمن

25مرشوع التصدي ألرساب الجراد الصحراوي يف اليمن

36مرشوع إعادة تأهيل صغار املزارعني وتحسني اإلنتاج الزراعي

204مرشوع االستجابة الطارئة لتعزيز الحامية االجتامعية والتصدي لجائحة كورونا

100مرشوع استئناف التعليم والتعلّم يف اليمن

2.115اإلجاميل
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