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I. القطريسياق ال   
تواجهههههم الهههههيمعت والتهههههي تعتبهههههر واحهههههدة مهههههع البلهههههدان اياهههههد فقهههههرا فهههههي الشهههههرق ايوسههههه  واهههههمال افريقيهههههات تحهههههديات تنمويهههههة         .0

(،PPPدوالر أمريكهههههههي ) 9021اهههههههاقة. وبنهههههههاتي محلهههههههي إجمهههههههالي يبلههههههه   صهههههههيب الفهههههههرد الواحهههههههد فيهههههههم     
1
احتلتتتتتتت  التتتتتتتيمن    

% فتتتتتي 2م. فمعتتتتتدل النمتتتتتو الستتتتتكاني البتتتتتال     2100شتتتتتر التنميتتتتتة البشتتتتترية لعتتتتتام    بلتتتتتدا علتتتتتى م   081متتتتتن أصتتتتت    052المرتبتتتتتة 

الستتتتتنة، وعتتتتتدم وجتتتتتود بتتتتتدائ  وا تتتتتحة القتصتتتتتاد يعتمتتتتتد علتتتتتى التتتتتنفط، وتنا تتتتت  احتياطيتتتتتات الميتتتتتا  بشتتتتتك  ستتتتتريع و تتتتتع           

البنيتتتتتة التحتيتتتتتة و تتتتتع  تتتتتتوفر الختتتتتدمات األساستتتتتية ألالبيتتتتتة الستتتتتكان وعتتتتتدم المستتتتتاواة الحتتتتتاد بتتتتتين الجنستتتتتين  تتتتتي متتتتتن بتتتتتين         

التحتتتتتديات التنمويتتتتتة التتتتتتي تواجتتتتته التتتتتيمن. دملتتتتت  التتتتتيمن مرحلتتتتتة انتقاليتتتتتة منتتتتت  انتقتتتتتال الستتتتتلطة. وعلتتتتتى التتتتترام متتتتتن أن تنفيتتتتت          

مخرجتتتتتتات متتتتتت تمر الحتتتتتتوار التتتتتتوطني يستتتتتتير علتتتتتتى الطتتتتتترق الصتتتتتتحي  إال أن التتتتتتيمن تواجتتتتتته مختتتتتتاطر كبيتتتتتترة إ ا لتتتتتتم تتحقتتتتتت      

 ريتتتتتتة. فالمكاستتتتتت  التتتتتتتي تحققتتتتتت  حتتتتتتتى ا ن  اإلصتتتتتتشحات بشتتتتتتك  ستتتتتتريع وإ ا لتتتتتتم يشتتتتتتعر المتتتتتتواطنين بحتتتتتتدو  تغييتتتتتترات جو 

متتتتتن متتتتتشل متتتتت تمر الحتتتتتوار التتتتتوطني تعتبتتتتتر  شتتتتتة و نتتتتتاع تحتتتتتديات  امتتتتتة فتتتتتي االنتظتتتتتار وتحتتتتتتاج إلتتتتتى أن تعتتتتتال  بشتتتتتك               

 جماعي من قب  جميع أصحاب المصلحة.

تعتبهههههر منامهههههات المجتمههههههع المهههههد ي فههههههي الهههههيمع مههههههع بهههههيع المنامهههههات اي  ههههههر حيويهههههة و شهههههها ا فهههههي منطقههههههة فهههههي الشههههههرق           .2

المرحلتتتتتة فعلتتتتتى التتتتترام متتتتتن أنشتتتتتطتها كانتتتتت  محصتتتتتورة متتتتتشل ال ش تتتتتة العقتتتتتود الما تتتتتية، إال أن       . سههههه  واهههههمال أفريقيههههها  ايو

مشتتتتتاركة البنتتتتتاوة متتتتتع الحكومتتتتتة والجهتتتتتات المانحتتتتتة      فتتتتترد جديتتتتتدة لمنظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني لل    جلبتتتتت   االنتقاليتتتتتة الحاليتتتتتة  

فرصتتتتتة فريتتتتتدة لشستتتتتتفادة متتتتتن المشتتتتتاركة البنتتتتتاوة      تتتتتتتوفر لحكومتتتتتة المصتتتتتالحة الوطنيتتتتتة    فتتتتتي بتتتتترام  التنميتتتتتة واالصتتتتتشحات.    

قضتتتتتايا اإلصتتتتتشح المعقتتتتتدة بشتتتتتك  جمتتتتتاعي ودعتتتتتم االنتقتتتتتال   معالجتتتتتة التتتتتتي فهتتتتترت فتتتتتي المجتمتتتتتع المتتتتتدني اليمنتتتتتي متتتتتن أجتتتتت     

 الفوري وبناو الدولة على المدى الطوي .
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 تعادل القوة الشرائية  
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، وليههههههة اههههههرا ة دوفيهههههه  والشههههههر اي ايقليميههههههيع والمةسسههههههات الماليههههههة الد  ما يههههههة مجموعههههههة الأ لقهههههه  ت م0290فههههههي أ تههههههوبر  .2

إلجتتتتتراو  ، بمتتتتتن فتتتتتيهم التتتتتيمن،   البلتتتتتدان الشتتتتتريكة فنيتتتتتة إلتتتتتى  المستتتتتاعدة ال لتقتتتتتديم صتتتتتندوق انتقتتتتتالي جديتتتتتد   و تتتتتي عبتتتتتارة عتتتتتن   

لسياستتتتتتات.مستتتتتتتدامة لإصتتتتتتشحات 
2
الريتتتتتتاض أصتتتتتتدقاو التتتتتتيمن التتتتتت ي انعقتتتتتتد فتتتتتتي    االلتزامتتتتتتات التتتتتتتي قطعتتتتتت  فتتتتتتي متتتتتت تمر    ف 

متتتتتن اجتتتتتت   دعم المشتتتتتتاركة كلهتتتتتتا تتتتتت  شتتتتتراكة دوفيتتتتت   لدوق االنتقتتتتتتالي صتتتتتن الالشحتتتتتت  والمشتتتتتترع للمستتتتتتاولية المتبادلتتتتتة   طتتتتتار  إلو

 تعزيز اإلصشحات المستدامة وبناو الدولة في اليمن.

فنيتتتتتة المستتتتتاعدة القتتتتتديم متتتتتن متتتتتشل ت ههههههذا الههههههد يسههههها د شهههههرا ة بهههههيع الحكومهههههة ومنامهههههات المجتمهههههع المهههههد ي   المشهههههروع  إن .2

شتتتتتترع للشتتتتتراكة والمستتتتتاولية المتبادلتتتتتة بتتتتتين الحكومتتتتتة  بينهمتتتتتا وتوجيتتتتته صتتتتتيااة اطتتتتتار م لتستتتتتهي  الحتتتتتوار  الطتتتتترفين إلتتتتتى كتتتتتش

قتتتتتتتان مستتتتتتتتوى القطتتتتتتتاع، فنيتتتتتتتة الهادفتتتتتتتة علتتتتتتتى متتتتتتتن متتتتتتتشل بنتتتتتتتاو القتتتتتتتدرات والمستتتتتتتاعدة الو ومنظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني.

ستتتتتتود يستتتتتتاعد كتتتتتتش الطتتتتتترفين علتتتتتتى تفعيتتتتتت  اإلطتتتتتتار المشتتتتتتترع للشتتتتتتراكة والمستتتتتتاولية المتبادلتتتتتتة بتتتتتتين الحكومتتتتتتة     لمشتتتتتتروع ا

أك تتتتتر شتتتتتمولية علتتتتتى أستتتتتاه تجريبتتتتتي بهتتتتتدد تحستتتتتين نتتتتتتائ  بتتتتترام  التنميتتتتتة  وتعزيتتتتتز سياستتتتتات     يومنظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدن

 لإلصشحات.

 

II. السياق القطاعي والمةسسي 

 

بصهههههورة فعالهههههة  منامهههههات المجتمهههههع المهههههد ي فهههههي تقهههههديم ال هههههدمات    مجتمهههههع المههههها حيع دور  حكومهههههة الوفهههههاق الهههههو ني و تبنههههه   .5

حكومتتتتتتة الوفتتتتتتاق م، جتتتتتتددت 2102التتتتتت ي انعقتتتتتتد فتتتتتتي ستتتتتتبتمبر   ختتتتتتشل متتتتتت تمر الريتتتتتتاض فوالمشههههههار ة وبههههههرامي ال مر  يههههههة.  

 .  التنميتتتتتتةيك أساستتتتتتي فتتتتتتي كشتتتتتترباعتبار تتتتتتا التتتتتتوطني والجهتتتتتتات المانحتتتتتتة التتتتتتتزامهم بالعمتتتتتت  متتتتتتع منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني   

قتتتتتد ورد  لتتتتتك بشتتتتتك  متتتتتاد كتحتتتتتد ركتتتتتائز االطتتتتتار المشتتتتتترع للمستتتتتاولية المتبادلتتتتتة الختتتتتاد بتتتتتاليمن والتتتتت ي يشتتتتتدد أيضتتتتتا             و

الم قتتتتتتتة  االستتتتتتتراتيجيةفتتتتتتي المجتتتتتتالين االقتصتتتتتتادي واالداري. كمتتتتتتا أن  والشتتتتتتباب المتتتتتترأة ى التركيتتتتتتز علتتتتتتى علتتتتتتى الحاجتتتتتتة إلتتتتتت 

علتتتتتى تحقيتتتتت  "مستتتتتاعدة الحكومتتتتتة المتم تتتتت  فتتتتتي الهتتتتتدد الرئيستتتتتي للبنتتتتتك للبنتتتتتك التتتتتدولي الخاصتتتتتة بتتتتتاليمن تستتتتتلط الضتتتتتوو علتتتتتى 

ى القصتتتتتتير".المتتتتتتدعلتتتتتتى االستتتتتتتقرار فتتتتتتي المرحلتتتتتتة االنتقاليتتتتتتة   دي إلتتتتتتى تحقيتتتتتت  نتتتتتتتائ  ملموستتتتتتة تتتتتتت 
3
ا تتتتتتافة إلتتتتتتى أن بنتتتتتتاو   

الركتتتتتتائز األساستتتتتتية فتتتتتتي العمليتتتتتتة    تعتبتتتتتتر أحتتتتتتد  المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني  شتتتتتتراكات شتتتتتتاملة ومستتتتتتتدامة بتتتتتتين الحكومتتتتتتة ومنظمتتتتتتات     

 .االنتقالية في اليمن

الهههههههيمع نخمههههههها لمنامهههههههات المجتمهههههههع المهههههههد ي للمشهههههههار ة بشهههههههك  بنهههههههاي مهههههههع الحكومهههههههة  لقههههههه  المرحلهههههههة اال تقاليهههههههة فهههههههي خ .6

تفتتتتتتويض صتتتتتتري  علتتتتتتى منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني تحصتتتتتت   ول متتتتتترة فتتتتتتي تتتتتتتاري  التتتتتتيمن الحتتتتتتدي ألو. والجهههههههات الما حههههههة

لتتتتتم تعتتتتتد  متتتتتع تحتتتتتديات المرحلتتتتتة االنتقاليتتتتتة التتتتتتي تواجتتتتته التتتتتبشد،     والحكومتتتتتة. ا متتتتتن الجهتتتتتات  النخراط بنشتتتتتاط متتتتتع نظرائهتتتتت بتتتتتا

بتتتتتين الدولتتتتتة   صتتتتتلة مستتتتتتدامة تبنتتتتتي المشتتتتتاركة متتتتتع منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني اليمنتتتتتي فرصتتتتتة بتتتتت   تتتتترورة، ألنهتتتتتا ستتتتتود      

أصتتتتتتوات اليمنيتتتتتتين إلتتتتتتى الجهتتتتتتات الحكوميتتتتتتة والوصتتتتتتول إلتتتتتتى النستتتتتتاو والشتتتتتتباب و الفاتتتتتتات المهمشتتتتتتة   ايصتتتتتتال والمتتتتتتواطنين، و

 محاسبة الحكومة.نفسه المساعدة في في الوق  و

"مسههههههاعدة المتم هههههه  فههههههي الهههههههد  الرليسههههههي للبنههههههل للبنههههههل الههههههدولي ال اىههههههة بههههههاليمع علهههههه  المةقتههههههة  تسههههههل  االسههههههتراتيجية .7

 المهههههدى القصهههههير علههههه  االسهههههتقرار فهههههي المرحلهههههة اال تقاليهههههة    ةدي إلههههه  تحقيهههههق   تهههههالي ملموسهههههة تههههه  علههههه  تحقيهههههق   الحكومهههههة

."متوسههههه  وفوالهههههد مسهههههتدامة علههههه  المهههههدى الطويههههه  علههههه  المهههههدى الإلىههههه حات لوفهههههي  فهههههس الوقههههه  وضهههههع ايسهههههس  
4
بنتتتتتاو ف 

العالميتتتتتتة أفهتتتتتترت التجتتتتتتارب   شتتتتتتراكات شتتتتتتاملة ومستتتتتتتدامة بتتتتتتين الحكومتتتتتتة ومنظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني كمتتتتتتا          
5
يمكتتتتتتتن أن  

لعتتتتت  دورا  امتتتتتا فتتتتتي استتتتتتعادة ال قتتتتتة فتتتتتي قتتتتتدرة الحكومتتتتتة علتتتتتى تنفيتتتتت  التغييتتتتتر الم سستتتتتي واالجتمتتتتتاعي وفتتتتتي توستتتتتيع قتتتتتدرة       ي

الم كتتتتتدة فتتتتتي اطتتتتتار التتتتت ش  الركتتتتتائز االستتتتتتراتيجية التتتتتتي وردت فتتتتتي االستتتتتتراتيجية الم قتتتتتتة         تتتتتداد األ -الدولتتتتتة علتتتتتى تقتتتتتديم   

للبنك الدولي الخاصة باليمن.
6
  

شههههههرا ة بههههههيع الحكومههههههة و منامههههههات المجتمههههههع المههههههد ي علهههههه  التجههههههار  الناجحههههههة بههههههيع   المقتههههههر  للمشههههههروع ند هههههههذا اليسههههههت .8

، م تتتتتت  اقتصههههههادية مماثلههههههةمههههههرت بمراحهههههه  ا تقاليهههههة سياسههههههية و الحكومهههههة و منامههههههات المجتمههههههع المههههههد ي فهههههي البلههههههدان التههههههي   

وع البنتتتتتك التتتتتدولي الختتتتتاد بالمنظمتتتتتات    مشتتتتتر تفادة متتتتتنستتتتتيبنتتتتتي علتتتتتى التتتتتدروه الم  كمتتتتتا أنتتتتته  الفلبتتتتتين وتركيتتتتتا و اندونيستتتتتيا.   

نتتتتتتتائ  أيضتتتتتتا علتتتتتتى المشتتتتتتروع المقتتتتتتترح  وستتتتتتود يبنتتتتتتي  تتتتتت ا األرا تتتتتتي الفلستتتتتتطينية. ايتتتتتتر الحكوميتتتتتتة فتتتتتتي فلستتتتتتطين فتتتتتتي   
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 065المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وكندا واليابان وفرنسا والكوي  وروسيا وقطر حوالي األمريكية و الواليات المتحدةبل  اجمالي المساعدات التي التزم  بها كش من   
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وستتتتتتود  م.2102دراستتتتتتة مستتتتتت  وتقيتتتتتتيم قتتتتتتدرات منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني قيتتتتتتد التنفيتتتتتت  التتتتتتتي أجريتتتتتت  فتتتتتتي       وتوصتتتتتتيات 

متتتتتن متتتتتشل م. و2102فتتتتتي الحكومتتتتتة اليمنيتتتتتة التتتتت ي طلبتتتتتته ع المتتتتتدني إعتتتتتداد مشتتتتتروع دعتتتتتم المجتمتتتتت يستتتتتاعد أيضتتتتتا فتتتتتي توجيتتتتته 

صتتتتتتتيااة اللمشتتتتتتتروع المقتتتتتتتترح سيستتتتتتته  الحتتتتتتتوار بتتتتتتتين الحكومتتتتتتتة و منظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني و فنيتتتتتتتة فتتتتتتتان االمستتتتتتتاعدة ال

قطتتتتتتاع بتتتتتتين  كتتتتتت  مطتتتتتتط عمتتتتتت  ماصتتتتتتة ب  الحقتتتتتتا و تتتتتتع  ، ولإلطتتتتتتار المشتتتتتتترع للشتتتتتتراكة والمستتتتتتاولية المتبادلتتتتتتة   مشتتتتتتتركة ال

وستتتتتيتم تحديتتتتتد القطاعتتتتتات الرائتتتتتدة    . المختتتتتتارةقطاعتتتتتات فتتتتتي الو منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني التتتتتتي تعمتتتتت       التتتتتوزارات المعنيتتتتتة 

مستتتتتت  بعتتتتتتد االنتهتتتتتتاو متتتتتتن  المعنيتتتتتتة  التتتتتتوزاراتوزارة التخطتتتتتتيط والتعتتتتتتاون التتتتتتدولي و للمشتتتتتتروع بالتشتتتتتتاور متتتتتتع القطاعتتتتتتات و  

لتركيتتتتتز علتتتتتى تقتتتتتديم   ل انظتتتتتروة. جتتتتتاري حاليتتتتتا( وجلستتتتتات الحتتتتتوار القطتتتتتاعي المقترحتتتتت    المنظمتتتتتات المجتمتتتتتع ) تقيتتتتتيم قتتتتتدرات  و

الرائتتتتتتتدة عتتتتتتتي الصتتتتتتتحة والتعلتتتتتتتيم والضتتتتتتتمان االجتمتتتتتتتاعي   قطاعتتتتتتتات الالختتتتتتتدمات و الشمركزيتتتتتتتة، متتتتتتتن المحتمتتتتتتت  أن تكتتتتتتتون   

 .الصرد الصحيوالميا  و

 

III.   للمشروع اي ماليةايهدا 

 يتم   الهدد االنمائي للمشروع المقترح فيما يلي:

 مجتمع المدني في تنفي  ورصد برام  التنمية القطاعية .تعزيز الشراكة بين الحكومة و منظمات ال .1

 

الهتتتتتتتدد شتتتتتتتراكة بتتتتتتتين الحكومتتتتتتتة و منظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني علتتتتتتتى مستتتتتتتتوى    الالنتتتتتتتتائ  الرئيستتتتتتتية المتوقعتتتتتتتة لمشتتتتتتتروع   .92

 :االنمائي للمشروع فيما يلي

 

ركة قيمتتتتتتتة الشتتتتتتتراكة والمشتتتتتتتافيمتتتتتتتا يتعلتتتتتتت  بتعزيتتتتتتتز قتتتتتتتدرات ومعتتتتتتتارد الحكومتتتتتتتة و منظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني   (أ )

 باعتبار ا عوام  حاسمة في تحسين نتائ  التنمية.

 تتتتتتت  للتعتتتتتتتاون المتبتتتتتتتادل والشتتتتتتتراكة و المستتتتتتتاولة بتتتتتتتين الحكومتتتتتتتة و منظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع  اوشتتتتتتتك  أطتتتتتتتر محتتتتتتتددة ب (ب )

 المدني لتعزيز المشاركة واإلدماج وتحسين نتائ  التنمية في قطاعات مختارة.

و منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني لتعزيتتتتتتز المشتتتتتتاركة  بتتتتتتين الحكومتتتتتتةعلتتتتتتى أرض الواقتتتتتتع تحستتتتتتين التعتتتتتتاون والشتتتتتتراكة  (ج )

 واإلدماج وتحسين نتائ  التنمية في قطاعات مختارة.

 

 لمشروع  ي:انتائ  م شرات  .99

 التي تم تشكيلهاالمجتمع المدني ومنظمات عدد الشراكات بين الم سسات الحكومية  (أ )

 كة في الشراكةالدوائر الريفية والحضرية المشارالتي تم   عدد منظمات المجتمع المدني  (ب )

 تشارع مباشرة في أنشطة مشروع القطاعالتي والشباب منظمات المرأة عدد  (ج )

 

IV. وىف المشروع 

 

بحاجهههههة إلههههه  مسههههها دة مهههههع   بهههههيع الحكومهههههة و منامهههههات المجتمهههههع المهههههد ي   والشهههههرا ة المشهههههار ة فهههههي السهههههياق اليمنهههههيت فهههههان    .90

علتتتتتتى ة والمستتتتتتاولية المتبادلتتتتتتة وستتتتتتود يستتتتتتاعد اطتتتتتتار الشتتتتتتراك . حههههههوار حقيقههههههي برامجيههههههة مههههههع اجهههههه   هههههههي و ليههههههات خهههههه ل 

علتتتتتتى أستتتتتتاه تجريبتتتتتتي فتتتتتتي  اإلطتتتتتتار  متتتتتتن األ ميتتتتتتة بمكتتتتتتان تفعيتتتتتت   تتتتتت ا وتو تتتتتتي  قواعتتتتتتد ومبتتتتتتادل الشتتتتتتراكة و المستتتتتتاولة.  

 تنفي  .طريقة قطاعات مختارة المتبار جدوا  و تحسين 

المعنيههههههة تشههههههجيع الحههههههوار بههههههيع الههههههونارات   علهههههه  يسههههههاعد ومههههههع خهههههه ل مكو اتههههههم ال  ثههههههة فههههههان هههههههذا المشههههههروع سههههههو        .91

فهههههي بههههههرامي تقهههههديم ال ههههههدمات والمشههههههار ة و   منامهههههات المجتمههههههع المهههههد ي فههههههي القطههههههاع التهههههي تههههههم مسهههههحها والتههههههي تعمهههههه      و

وتطتتتتتوير ر يتتتتتة   يتتتتتةتنميتتتتتة القطاعالمستتتتتاحة و فرصتتتتتة لتبتتتتتادل وجهتتتتتات النظتتتتتر حتتتتتول قضتتتتتايا    يوفر لهتتتتتا  تتتتت ا ستتتتت و. ال مر  يهههههة

وبنتتتتتاو علتتتتتى مخرجتتتتتات  . فيمتتتتتا ينهتتتتتاكامتتتتت  والتتتتتتدام  مشتتتتتتركة وفهتتتتتم أولويتتتتتات القطتتتتتاع، والعمتتتتت  معتتتتتا علتتتتتى تحديتتتتتد أوجتتتتته الت   

 ستتتتتتود يبنتتتتتتينتتتتتتتائ  فتتتتتتي قطاعتتتتتات مختتتتتتتارة علتتتتتى أستتتتتتاه تجريبتتتتتي. و   مطتتتتتتط عمتتتتت  تستتتتتتتند علتتتتتى ال  الحتتتتتوار، ستتتتتتيتم و تتتتتع   

التتتتتتي ستتتتتت ري وتوجتتتتته كتتتتتش  منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني و مستتتتت  وتقيتتتتتيم قتتتتتدرات  الحتتتتتوار علتتتتتى النتتتتتتائ  والتوصتتتتتيات التنفي يتتتتتة ل 

 روع دعم المجتمع المدني القادم.النشاط المقترح وك لك مشمن 

الخبتتتتترات الدوليتتتتتة  التتتتتدولي ويرمتتتتتي إلتتتتتى استتتتتتخشد   البنتتتتتك ينفتتتتت   لمشتتتتتروع المقتتتتتترح مستتتتتارين : مستتتتتار   ا ستتتتتود يكتتتتتون لهتتتتت ا  .91

الحكومتتتتتة ومنظمتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتدني ، و مستتتتتتار    بتتتتتتين الشتتتتتراكات  حتتتتتتول الطلتتتتت  والعتتتتترض   لتصتتتتتورات جتتتتتتانبي  واإلقليميتتتتتة  

 الحوار القطاعي.جلسات يم وتسهي  تنظينف   المستفيد وال ي يهدد إلى 
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 مكو ات المشروع:

 

 ينفذه البنل( –دوالر أمريكي  500,000المكون ايول: المعار  ال اىة بالشرا ة اال مالية )

  

 عبههههههرالتفاعههههه   سهههههو  يعمههههه  ههههههذا المشهههههروع علههههه  تسههههههي        التجهههههار  الدوليهههههة وايقليميهههههةت    االسهههههتفادة مهههههع   إضهههههافة إلههههه     .95

يستتتتتتاعد علتتتتتتى ستتتتتتود مجموعتتتتتتات معتتتتتتا نحتتتتتتو  تتتتتتدد مشتتتتتتترع  مختلتتتتتت  الجلتتتتتت  ف لحة.م تلههههههف مجموعههههههات أىههههههحا  المصهههههه 

و تتتتتتي  التتتتتتدروه المستتتتتتتفادة متتتتتتن إندونيستتتتتتيا وتركيتتتتتتا والفلبتتتتتتينوستتتتتتيتم عتتتتتترض كستتتتتتر الحتتتتتتواجز وتستتتتتتهي  مستتتتتتاحات للحتتتتتتوار. 

مناقشتتتتتتها لتعزيتتتتتز كتتتتت ا منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني متتتتن أجتتتتت  التنميتتتتتة، و نجحتتتتت  فتتتتتي تطتتتتتوير شتتتتتراكات بتتتتين الحكومتتتتتة و بلتتتتدان  

ر بتتتتتتين الحكومتتتتتتة ومنظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتدني فتتتتتتي التتتتتتيمن. كمتتتتتتا ستتتتتتيتم عتتتتترض تجربتتتتتتة المنظمتتتتتتات ايتتتتتتر الحكوميتتتتتتة    الحتتتتتوا 

تشتتتتتتتبيك منظمتتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني لتحستتتتتتتين ال بتتتتتتتالتنظيم التتتتتتت اتي لالفلستتتتتتتطينية ومناقشتتتتتتتتها، وال ستتتتتتتيما الجوانتتتتتتت  المتصتتتتتتتلة  

 في مجال تقديم الخدمات. االداملية، فضش عن عملهاإلدارة و

 

 ا ي: الشرا ات والمسئولية المتبادلة لتحسيع المشار ة واالدماج )ينفذه المستفيد(:المكون ال 

نفتتتتتت  ستتتتتتيتم تنظتتتتتتيم جلستتتتتتات حتتتتتتوار موازيتتتتتتة بتتتتتتين التتتتتتوزارات المعنيتتتتتتة ومنظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني التتتتتتتي تنشتتتتتتط فتتتتتتي              .96

جلستتتتتتات ال. وستتتتتتود تغطتتتتتتي  تتتتتت   يتتتتتتةتنميتتتتتتة القطاعاليتتتتتتة لتبتتتتتتادل وجهتتتتتتات النظتتتتتتر حتتتتتتول قضتتتتتتايا وأولويتتتتتتات  وقطاعتتتتتتات التنمال

أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة، متتتتتن أجتتتتت     متتتتتن  فتتتتتي  تتتتت   القطاعتتتتتات والتتتتتدور المحتمتتتتت  لكتتتتت       تنمويتتتتتة يجتتتتتري تنفيتتتتت  ا حاليتتتتتا    بتتتتترام  

لتعتتتتتاون. وستتتتتيتم تحديتتتتتد نقتتتتتاط الضتتتتتع  الكامنتتتتتة متتتتتن حيتتتتت  المشتتتتتاركة والمستتتتتاولة    متتتتتن أجتتتتت  اتحديتتتتتد نقتتتتتاط االلتقتتتتتاو والتتتتتت زر  

وبنتتتتتتاو علتتتتتتى شتتتتتتاركة منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني.  بم ة ادفتتتتتتتهتتتتتتا بصتتتتتتورة فتتتتتتي القطاعتتتتتتات المستتتتتتتهدفة بحيتتتتتت  يمكتتتتتتن معالج 

بمستتتتتتاعدة متتتتتتن  الموازيتتتتتتة، ستتتتتتود تتتتتتتتم صتتتتتتيااة مستتتتتتودة اطتتتتتتار الشتتتتتتراكة والمستتتتتتاولية المتبادلتتتتتتة        نتتتتتتتائ  جلستتتتتتات الحتتتتتتوار   

وستتتتتتتيتم تستتتتتتتليم اطتتتتتتتار الشتتتتتتتراكة  الخبتتتتتتتراو ر الميستتتتتتترين متتتتتتتن تحتتتتتتتال  أصتتتتتتتحاب المصتتتتتتتلحة المتعتتتتتتتددين وبنتتتتتتتاو الشتتتتتتتراكات.   

 .توزيعهالتخطيط والتعاون الدولي ووزارة في القطاعات المستهدفة إلى  عتماد ال ي تم اوالمساولية المتبادلة 

 

 المكون ال الث: خط  عم  قطاعية لتحسيع  تالي التنمية وأ شطة بناي القدرات )ينفذه المستفيد(:

 

صتتتتتيااة  اطتتتتتار الشتتتتتراكة والمستتتتتاولية المتبادلتتتتتة، ستتتتتود تتتتتتتم   صتتتتتيااةالتضتتتتتافر والتتتتتت زر التتتتت ي ستتتتتتبرز  عمليتتتتتة    وبنتتتتتاو علتتتتتى  .97

بصتتتتتورة مشتتتتتتركة فتتتتتي قطاعتتتتتات مختتتتتتارة متتتتتن قبتتتتت  منظمتتتتتات المجتمتتتتتتع         مطتتتتتط العمتتتتت  القطاعيتتتتتة المرتكتتتتتزة علتتتتتى النتتتتتتائ        

تفعيتتتتتت  المبتتتتتتادل  وستتتتتتود تستتتتتتعى مطتتتتتتط العمتتتتتت  القطاعيتتتتتتة إلتتتتتتى   المتتتتتتدني و التتتتتتوزارات المعنيتتتتتتة بالتعتتتتتتاون كمبتتتتتتادرة رائتتتتتتدة.   

، وكتتتتت لك تستتتتتليط الضتتتتتوو علتتتتتى الجوانتتتتت      تهار استتتتتتدام، وبالتتتتتتالي امتبتتتتتا  اطتتتتتار الشتتتتتراكة والمستتتتتاولية المتبادلتتتتتة   التتتتتواردة فتتتتتي  

متتتتتن قبتتتتت  متابعتتتتتة ورصتتتتتد تنفيتتتتت  مطتتتتتط العمتتتتت   تتتتت    تم تتتتتتتو تتتتتي . ومتتتتتن المتوقتتتتتع أن أو إ تتتتتافة أو  التتتتتتي تحتتتتتتاج إلتتتتتى صتتتتتق  

منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع  منتتتتتتدوبين عتتتتتتن  والمعنيتتتتتتة مستتتتتت ولين متتتتتتن التتتتتتوزارات   تضتتتتتتم أصتتتتتتحاب المصتتتتتتلحة  مشتتتتتتكلة متتتتتتن  لجتتتتتتان 

ستتتتتود آليتتتتتة رئيستتتتتية الستتتتتتدامة الشتتتتتراكة بتتتتتين الحكومتتتتتة و منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني    متتتتتةعتتتتتشوة علتتتتتى  لتتتتتك، فتتتتت ن . المتتتتتدني

الجاريتتتتتة بتتتتترام  ال تتتتتمن  مطتتتتتط عمتتتتت  اطتتتتتار الشتتتتتراكة والمستتتتتاولية المتبادلتتتتتة     علتتتتتى اعتمتتتتتاد تنطتتتتتوي، فتتتتتي مرحلتتتتتة الحقتتتتتة،   

مطتتتتتط العمتتتتت  ي فتتتتتتتتتتتي تتتتتتم تحديتتتتتد ا احتياجتتتتتات بنتتتتتاو القتتتتتدرات المعالجتتتتتة وستتتتتيتم جهتتتتتات المانحتتتتتة. لحكومتتتتتة و الالتتتتتتي تتتتتتدعمها ا

أن . كمتتتتتا  مبتتتتتادرة شتتتتتبكة المستتتتتاولة االجتماعيتتتتتة فتتتتتي العتتتتتالم العربتتتتتي      لمتتتتتن متتتتتشل بتتتتترام  بنتتتتتاو القتتتتتدرات الجاريتتتتتة      القطاعيتتتتتة 

لمتتتتتتن  الصتتتتتتغيرة لمنظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني.    لتنفتتتتتت  برنتتتتتتام    مبتتتتتتادرة شتتتتتتبكة المستتتتتتاولة االجتماعيتتتتتتة فتتتتتتي العتتتتتتالم العربتتتتتتي     

 اتتقتتتتتتديم طلبتتتتتت علتتتتتتى القطاعتتتتتتات الرائتتتتتتدة للمشتتتتتتروع المقتتتتتتترح     وستتتتتتيتم تشتتتتتتجيع منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني النشتتتتتتطة فتتتتتتي     

المحتتتتتتددة فتتتتتتي مطتتتتتتط العمتتتتتت  القطاعيتتتتتتة بالتنستتتتتتي      المستتتتتتاولة االجتماعيتتتتتتة  تتعلتتتتتت  بللحصتتتتتتول علتتتتتتى متتتتتتن  لتنفيتتتتتت  تتتتتتتدمشت    

 شريكة.معنية الالوزارات الالو ي  مع 

 

V.   التموي 

 المصدر

 المقترضرالمتلقي

 البنك الدولي لإلنشاو والتعمير

 ة الدوليةم سسة التنمي

 مليون دوالر أمريكي 9.5اير  لك )يرجى التحديد(: منحة الصندوق االنتقالي في الشرق األوسط وشمال افريقيا     

 ايجمالي     

  مليون دوالر أمريكي 9.5             
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VI. التنفيذ 

 تقييم الوكالة المنف ة

 

يتتتتت  البرنتتتتتام  متتتتتن قبتتتتت  وحتتتتتدة إدارة مشتتتتتروع األشتتتتتغال      . وستتتتتيتم تنفةنظيتتتتتري الجهتتتتتة الالتخطتتتتتيط والتعتتتتتاون التتتتتدولي  تتتتت   وزارة  .98

التتتتت ي أجتتتتتري  نظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني ستتتتت  وتقيتتتتتيم قتتتتتدرات ممالعامتتتتتة. كمتتتتتا أن التتتتتوزارة أيضتتتتتا  تتتتتي النظيتتتتتر الرئيستتتتتي فتتتتتي   

هتتتتت   العمليتتتتتة وأ ميتتتتتة  تتتتت ا  بدعم المجتمتتتتتع المتتتتتدني. يعكتتتتت  الطلتتتتت  التتتتتتزام الحكومتتتتتة   القتتتتتادم لتتتتت مشتتتتتروع الوكتتتتت لك م 2102فتتتتتي 

شتتتتتفافة فتتتتتي و تتتتتع جيتتتتتد يمكنهتتتتتا متتتتتن  تتتتتمان مقاربتتتتتة     التخطتتتتتيط والتعتتتتتاون التتتتتدولي  ووزارة ول أعمالهتتتتتا. المشتتتتتروع فتتتتتي جتتتتتد 

المزيتتتتتد متتتتتن النفتتتتتو  متتتتتن حيتتتتت      اعمليتتتتتة الحتتتتتوار، وأيضتتتتتا لتتتتتديه   فتتتتتي جميتتتتتع أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة   مشتتتتتاركة وشتتتتتاملة لتعزيتتتتتز  

والجهتتتتتتات المانحتتتتتتة   منظمتتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني العمتتتتتت  وووزارة الشتتتتتت ون االجتماعيتتتتتتة و  :التتتتتتوزاراتمختلتتتتتت  التنستتتتتتي  متتتتتتع 

أصتتتتتتحاب فتتتتتتي مستتتتتت   نظيتتتتتتر  تتتتتتي الطتتتتتترد ال التخطتتتتتتيط والتعتتتتتتاون التتتتتتدولي      أيضتتتتتتا وزارةكانتتتتتتفقتتتتتتد أميتتتتتترا، والرئيستتتتتتية. 

 م.2101ال ي تم في عام  المصلحة

 

 

VII.  العامة()بما في ذلل المشاورات السياسات الوقالية 

 

 ال  عم السياسات الوقالية التي أ لقها المشروع

 X   (2.10ر سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي التقييم البياي )منشو

 X   (2.12الموائ  الطبيعية )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (2.14مكافحة ا فات )منشور سياسة العمليات 

 X   (4.11الموارد ال قافية المادية )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (2.02)منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي  القسريطين إعادة التو

 X   (4.10الشعوب األصلية ))منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (2.26الغابات )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (2.21سشمة السدود )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (1.51المشاريع في الممرات المائية الدولية )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 

 X   (1.61المشروعات المقامة في مناط  متنازع عليها )منشور سياسة العملياترإجراوات البنك الدولي 
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VIII. جهات االتصال واالستع م  
 
  البنل الدولي  
 نجاة يموري :شخص المساول عن التواص ال  

 مجال التنميةأمصائي قدير في  :                             الوفيفة  

 1340-473 202 :                              الهات   

  worldbank.orgnyamouri@ :                 البريد اإللكتروني  
 

  
 

  المتلقيمقترض / العمي  / ال
 تخطيط والتعاون الدوليالوزارة الجمهورية اليمنية،  :                           االسم  

 محمد أحمد علي الحاوريد.  :                 جهة التواص   

 وقعات االقتصادية وكي  الوزارة للدراسات والت :    المسمى الوفيفي           

 665 250 1 967+  :                         الهات   

    malhawri@mpic.gov.ye  :            البريد اإللكتروني  

  
 

  الو الة المنفذة
 العامة تح  اشراد وزارة التخطيط والتعاون الدولياألشغال  مشروع :                                االسم  

 المهنده سعيد عبد  أحمد :شخص المساول عن التواص ال  

 مدير المشروع :                 المسمى الوفيفي  

  303 409 1 967+ :                             الهات   
IX.  يعل  العنوان التاللم يد مع المعلومات يرج  االتصال: 
 
 دار المعلومات  

 البنك الدولي  

 نيويورع،  H شارع 0808  

 20433، العاصمة واشنطن  

 4500-458 (202) ات :   

 1500-522 (202)فاك :   

  http://www.worldbank.org/infoshopعلى شبكة اإلنترن : الموقع   

  

mailto:nyamouri@worldbank.org
mailto:nyamouri@worldbank.org
mailto:malhawri@mpic.gov.ye
http://www.worldbank.org/infoshop

