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 تقرٌر لجنة التسٌٌر
 

 مقدم إلى االجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء الٌمن
4102سبتمبر  42نٌوٌورك،    
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 من الرئاسة المشتركة تقديم
 

 .العمل سوٌاً من اجل التنفٌذ

كما ٌحول . تحدٌا  المراحلمن أكثر واحد  المرحلة تعدالحرجة فً تارٌخها الحدٌث، ولكن هذه  المراحلشهدت الٌمن عددا من 

لدعم الٌمن : انعدام األمن الحالً انتباه الحكومة عن اإلصالحات الهامة، ودور أصدقاء الٌمن هو أكثر أهمٌة من أي وقت مضى

 .فً طرٌقها نحو مستقبل أفضل

جلس التعاون ضعت فً مبادرة مو التً الخطوات تنفٌذ االنتهاء من ٌجب : على المسارٌن السٌاسً واألمنً، رسالتنا واضحة

ونحن نثنً على . التً قررت من قبل الشعبوهو السبٌل الوحٌد لتحقٌق تسوٌة سٌاسٌة طوٌلة األجل وهذا تنفٌذ ال وآلٌته الخلٌجً

نحث كما . الجدٌدة االنتخابًسجل الوعمل اللجنة العلٌا لالنتخابات واالستفتاء إلعداد الذي أحرزته لجنة صٌاغة الدستور ، التقدم 

واللجنة العلٌا لالنتخابات على استكمال المسودة األولى من الدستور فً أقرب وقت ممكن،  سرعة على لجنة صٌاغة الدستور

بالنسبة لجمٌع األطراف السٌاسٌة فقد ، وفً العام القادم  الجدٌد قبل االستفتاء المقبل االنتخابًسجل العملٌة التسجٌل فً استكمال 

الدفاع واالستخبارات العدالة، ونحث الحكومة  ات فً قطاعاتكما نثنً على التقدم المحرز فً إصالح. دعم كامللبتقدٌم اتعهدوا 

 .4102وضع استراتٌجٌة األمن القومً الخاصة بها بحلول مارس عام  سرعةعلى 

من  من قبل الحوثٌٌن وغٌرهاٌرة التصعٌدٌة االخال تزال األزمة السٌاسٌة واألمنٌة الجارٌة مصدر قلق بالغ، وخاصة اإلجراءات 

نحث جمٌع األطراف على رفض أعمال العنف لتحقٌق أهداف . تقوٌض عملٌة االنتقال السٌاسًالجماعات المسلحة التً تهدد ب

جهودها لمكافحة  والمجتمع الدولً لعدم التنازل عن الحكومةنحث سٌاسٌة، واالمتناع عن أي عمل قد ٌؤدي إلى تفاقم األزمة، و

 4021على عزم المجتمع الدولً على العمل تحت قرار مجلس األمن رقم  كما نؤكد اٌضا. فً شبه الجزٌرة العربٌةم القاعدة تنظٌ

 .ضد األفراد أو الكٌانات التً تسعى لعرقلة عملٌة االنتقال السٌاسً

تمثل خطوة هامة  والذي، ات النفطٌة المشتقرفع الدعم عن بقرار نرحب اال اننا . على المسار االقتصادي، ال تزال األمور حرجة

لحفاظ على الزخم فً اإلصالحات الواسعة المبٌنة فً على انحث الحكومة و. نحو استقرار االقتصاد الكلً على المدى الطوٌل

ت المشتقاالمتراكمة من إصالح دعم  جدول أعمالها االصالح االقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة، وضمان أن المدخرات

 .تستثمر فً برامج الرعاٌة االجتماعٌة لحماٌة الفقراءس النفطٌة

برامج الصندوق عبر مجموعة واسعة من القطاعات التً لت اساعدٌقدمون الأصدقاء الٌمن المانحٌن من  ، و4104منذ عام 

لذا فإننا نحث جمٌع . ت٪ فقط من إجمالً التعهدا93سوى  تم صرفلكن حتى اآلن، لم ٌ. ضلحٌاة الناس لألف تساهم فً تغٌٌر

وٌلها إلى مشارٌع  وتحالعالقة تعهداتها  تخصٌصمع حكومة الٌمن والمكتب التنفٌذي إلعادة  العمل والتعاون سرعة علىالمانحٌن 

 بالنسبة  .والمتفاقمة األزمة اإلنسانٌة المستمرةعن  ٌجب علٌنا أٌضا أال نغفل  كما .على األرضالٌومٌة للمواطن  تالمس الحٌاة

 .سد الفجوةالجهات المانحة سرعة على تموٌل ومن ال ٪ فقط21لم ٌقدم سوى لالستجابة اإلنسانٌة  فً الٌمن 

اآلن  اوأخٌرا، وتقٌٌمنا النفسنا  بعد إعادة هٌكلة مجموعة أصدقاء الٌمن فً شهر أبرٌل الماضً، الحكومة والمجتمع الدولً بدأت

الذي ٌتعٌن القٌام  سوف نتفق على أن هناك الكثٌر من العمل نحن على ٌقٌن من أننا ولكن. لتنفٌذفً العمل معا بشكل أفضل على ا

نحن اآلن بحاجة إلى العمل مع الحكومة لتسرٌع وتٌرة ، مخرجات الحوار الوطنً الشامل لتصبح حقٌقةالواردة فً  عن الرؤي. به

 .فً هذا التقرٌر من شأنها أن تفعل ذلك تمامانأمل أن تنضموا لنا اآلن فً تأٌٌد التوصٌات الواردة كما . اإلصالحات
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 تــــــــــيمذي
 

أطذلبء ا١ٌّٓ الزشاػ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ئٔشبء ِغّٛػبد ػًّ د ِغّٛػخ ، أ٠ذ9102اثش٠ً  92خالي اعزّبػُٙ اٌغبثغ فٟ ٌٕذْ فٟ 

عٙخ ٌذػُ رٕف١ز ِجبدسح ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌٙذف ِٓ ِغّٛػبد اٌؼًّ ٘ٛ رمذ٠ُ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّغبػذاد اٌّٛ .ع١بع١خ ٚالزظبد٠خ ٚأ١ِٕخ

رُ أ٠ؼب ئٔشبء ٌغٕخ اٌزغ١١ش ٚوٍفذ ثزؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٚاألٔشطخ  ٚخالي اٌغٍغخ ٔفغٙب،. اٌخ١ٍغٟ ِٚخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ

ٛػخ اٌٛصاس٠خ االعزشار١غ١خ ٌىً ِغّٛػخ؛ ٚاإلششاف ػٍٝ رٕف١ز أػّبي وً ِغّٛػخ؛ ٚرمذ٠ُ رمش٠ش عٕٛٞ ػٓ اٌزمذَ اٌّؾشص ئٌٝ اٌّغّ

٘زا ٘ٛ أٚي رمبس٠ش ٌٍغٕخ اٌزغ١١ش ٚاٌزٞ ٠مذَ ٌّؾخ  .ألطذلبء ا١ٌّٓ خالي اعزّبػُٙ اٌغٕٛٞ ػٍٝ ٘بِش اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾذح

؛ ٚرم١١ُ ٌغٕخ اٌزغ١١ش ٌٍزمذَ اٌزٞ أؽشصرٗ ِغّٛػبد اٌؼًّ ِٕز اثش٠ً؛ 9109ػبِخ ػٓ ئٔغبصاد ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ ِٕز ػبَ 

 .بد ئٌٝ اٌّغّٛػخ اٌٛصاس٠خ ؽٛي األػّبي اٌّغزمج١ٍخ ٌّغّٛػبد اٌؼًّٚاٌزٛط١

 

ثشىً ػبَ، رشؽت ٌغٕخ اٌزغ١١ش ثبٌزمذَ األٌٟٚ اٌزٞ أؽشصرٗ ِغّٛػبد اٌؼًّ، ؽ١ش ارفمذ ع١ّؼٙب ػٍٝ اخزظبطبرٙب ٚثذأد األْ 

بَ ثٗ، ٚال ع١ّب ِب ٠زؼٍك ثزؾغ١ٓ اٌؾٛوّخ، ِغ رٌه، رذسن ٌغٕخ اٌزغ١١ش أٔٗ ال ٠ضاي ٕ٘بن اٌىض١ش ِّب ٠زؼ١ٓ اٌم١. ِجبششح ػٍّٙب

 .ٚاٌّغبءٌخ، ٚاالرظبالد االعزشار١غ١خ ث١ٓ ا١ٌٙئبد إٌّفزح اٌشئ١غ١خ

 

٠زطٍت رٕف١ز اإلطالؽبد اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاأل١ِٕخ اٌّؼمذح ٚاٌّزشاثطخ ٔٙظ ِشزشن ػجش ع١ّغ ا١ٌٙئبد ٚئٔشبء آ١ٌبد ٌؼّبْ 

ِغ رٌه رش١ش اٌزمبس٠ش األ١ٌٚخ ٌّغّٛػبد اٌؼًّ ػؼف ٔغجٟ  .٠ٛخ ٚارظبالد اعزشار١غ١خ فؼبٌخػ١ٍّخ ارخبر لشاس ٚاػؾخ ِٚغبءٌخ ل

ٚثبٌزبٌٟ، ثبػزجبسٖ اٌزٛط١خ اٌشئ١غ١خ ئٌٝ اٌّغّٛػخ  .فٟ آ١ٌبد اٌزٕف١ز اٌؾب١ٌخ ث١ٓ ا١ٌٙئبد إٌّفزح اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌشئ١غ١خ

ذ١ٌٚخ ػٍٝ اٌؼًّ ِؼب ٌؼّبْ ٚعٛد ارفبق ٚاػؼ ٚرفبُ٘ ؽٛي آ١ٌبد اٌزٕف١ز رؾش ٌغٕخ اٌزغ١١ش ع١ّغ ا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌ اٌٛصاس٠خ،
اٌؾى١ِٛخ ٌّخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ، ال ع١ّب ف١ّب ٠زؼٍك ثبإلطالؽبد األ١ِٕخ ٚااللزظبد٠خ األعبع١خ، ٚرٌه ٌجٕبء ِإعغبد راد 

 .وفبءح رٕفز ِطبٌت اٌشؼت ا١ٌّٕٟ
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 أطذلاء انيًن يجًىعت يهخض إنجازاث

 انحي يجًىعت أطذلاء انيًن ي

١ٍِبس دٚالس ِٕٙب ٚرُ طشف  ١ٍِ01.0بس دٚالس، رُ رخظ١ض 01.01رؼٙذ ِبٔؾٟ ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ ثـ  9109ِٕز   .0

ٚلذ اعزخذَ ٘زا اٌز٠ًّٛ ِٓ خالي ِغّٛػخ  .١ٍِبس دٚالس ػٍٝ اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ اٌذاػّخ ٌٍؼ١ٍّخ االٔزمب١ٌخ فٟ ا١ٌّٓ 2.12

 :ٚرشًّ اإلٔغبصاد اٌشئ١غ١خ ػبد ثّب ٠زّبشٝ ِغ ثشٔبِظ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ االٔزمبٌٟ ٌالعزمشاس ٚاٌز١ّٕخِزٕٛػخ ِٓ اٌمطب

 
a. ١ٍِ9104ْٛ دٚالس فٟ  400، ١ٍِ9109ْٛ دٚالس فٟ  294طشفذ  ،4102 عاوناالستجابت اإلنسانيت  خطت 

ِغزٜٛ . ١ٍِْٛ ٔغّخ 6.0ٌزمذ٠ُ اٌغزاء ٚاٌّأٜٚ ٚاٌّبء ِغزٙذف١ٓ  ١ٍِ9102ْٛ دٚالس ئػبف١خ فٟ  921ٚ

 ؛%11االؽز١بط اإلٔغبٟٔ ال ٠ضاي وج١شا، ٠ٚجمٝ ٕ٘بن ٔمظب فٟ إٌذاء اٌؾبٌٟ ثٕغجخ 

b. ثزمذ٠ُ اٌخذِبد : ١ٍِْٛ شخض 9.00اٌزٞ لّذَ ؽزٝ ا٢ْ فشص ٚظ١ف١خ ِإلزخ ئٌٝ  انعايت، األشغال يشروع

 .سطف اٌطشق ٚر٠ًّٛ ِشبس٠غ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِضً .اٌطج١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا١ٌّبٖ ٌٍؾظبد

c. دػُ فشص اٌز١ّٕخ ِٓ خالي رؾغ١ٓ اٌخذِبد األعبع١خ، ٚخٍك اٌفشص  االجتًاعي نهتنًيت، انظنذوق

شخض ثشىً  011111ؽزٝ ا٢ْ، اعزفبد أوضش ِٓ . االلزظبد٠خ، ٚرؾغ١ٓ لذساد اإلداسح اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌّؾ١ٍخ

فظً  6919ٚرُ ثٕبء أٚ ئػبدح رأ١ً٘ . ِجبشش ِٓ اٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ِٓ خالي أٔشطخ اٌّبي ِمبثً اٌؼًّ

ٚاعزّش اٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ فٟ رؼض٠ض ٚئداسح ّٔٛ لطبع . ؽبٌت 440111دساعٟ اعزفبد ِٕٙب أوضش ِٓ 

١ٍِْٛ  901 اٌزٟ ثٍغذ ِٓ اٌمشٚع 010002اٌز٠ًّٛ اٌظغ١ش ٚاألطغش اٌؾ١ٛٞ، ٚاٌزٞ لذَ ؽزٝ ا٢ْ ؽٛاٌٟ 

 :دٚالس

d. ٠مذَ ٘زا اٌظٕذٚق اٌزٞ رٍّىٗ ٚرٌّٛٗ . ٘ٛ أؽذ أُ٘ ثشاِظ شجىخ األِبْ االعزّبػ١خ طنذوق انرعايت االجتًاعيت

ِٓ اٌؼبئالد اٌفم١شح % 01اٌؾىِٛخ ثذػُ ِٓ ِبٔؾٟ ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ رؾ٠ٛالد ٔمذ٠خ ئٌٝ أوضش ِٓ 

خ اٌزٟ رؼ١ش اٌؼًّ عبس ٌزؾذ٠ش عغً اٌّزٍم١ٓ ٚرٌه ٌزؼ١ّٓ األعش اٌّغزؾم(. ١ٍِْٛ ػبئٍخ 0.1)ٚاألوضش ػؼفب 

 فٟ فمش ِذلغ فٟ اٌجشٔبِظ؛

e. ػٍٝ ٔطبق  سجم انناخبين انبيىنىجيٚاٌزؾؼ١شاد ٌجذء رٕف١ز  طياغت انذستىر وعًهيت انىطني، انحىار يؤتًر

ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ٚاالعزفزبء، ٚاٌؼًّ ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌششوبء ِٓ األُِ اٌّزؾذح  اٌجٍذ اٌغذ٠ذ

 .ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ

f.  ١ِضا١ٔخ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ثٛاؽذ ١ٍِبس دٚالس؛دعى 

١ٍِبس دٚالس  9ثبإلػبفخ فمذ عبػذد ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌّشبس٠غ اٌشاوذح ٚثٍغذ أوضش ِٓ  .9

 .إلػبدح ثشِغزٙب

 

 
 يجًىعاث انعًم

ذا فٟ دػُ رٕف١ز ِجبدسح ِغٍظ اٌزؼبْٚ ِٕز ئٔشبئٙب، ؽممذ ِغّٛػبد اٌؼًّ االلزظبد٠خ ٚاأل١ِٕخ ٚاٌغ١بع١خ رمذِب ع١  .4

 :ٚرشًّ اإلٔغبصاد اٌشئ١غ١خ .اٌخ١ٍغٟ ِخشعبد اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ

 
a. إٌظؼ ٚاٌّشٛسح ٌشؤعبء ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس ٚاٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد  انعًم انسياسيت يجًىعت لذِذ

 .فٟ ػٍّٙب ٚاالعزفزبء
b. ١ّٕخ ٌإلطالؽبد االلزظبد٠خ، ثّب فٟ رٌه سفغ اٌذػُ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾىِٛخ ا١ٌ  يجًىعت انعًم االلتظاديت دػّذ

  ٚأؼّبَ ا١ٌّٓ ئٌٝ ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ؛ .ارفبل١خ ثشٔبِظ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٌذػُ ا١ٌّضا١ٔخ اٌٛلٛد؛ ٚ
 

c. األ١ِٕخ ٚاٌؼذي، ٌٍٛصاساد خطؾ ئػبدح ا١ٌٙىٍخ األ١ٌٚخ رمذِب ع١ذا فٟ رط٠ٛش يجًىعت انعًم األينيت ٚلذ أؽشصد 

 ثشاِظ رغغ١ً اٌّٛظف١ٓ اٌج١ٌٛٛع١خ؛ ٚ فؼال ػٓ
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 يجًىعت انعًم انسياسيت

 انتمذو

رُ االرفبق فٟ االعزّبع األٚي ػٍٝ اخزظبطبد اٌّغّٛػخ ٚػمذ اعزّبع ػًّ  .ػمذد ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ اعزّبػ١ٓ .2

غّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ إٌظؼ ٚاٌّشٛسح لذِذ ِ .صبْ ِغ سؤعبء ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس ٚاٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ٚاالعزفزبء

ٌٍشؤعبء ؽٛي ػًّ اٌٍغبْ؛ ٚؽٛي و١ف١خ اٌزغٍت ػٍٝ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙٙب؛ ٚؽٛي خطؾ اٌؼًّ اٌّغزمج١ٍخ؛ ٚؽٛي عجً 

سؽجذ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ  ثبٌزمذَ  .رمذ٠ُ اٌّض٠ذ ِٓ اٌذػُ ِٓ لجً ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ ٚاٌّغزّغ اٌذٌٟٚ وىً

لجً ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس ٔؾٛ ئػذاد ِغٛدح أ١ٌٚخ ٌٍذعزٛس، فؼال ػٓ ٔغبػ اٌّششٚع اٌشائذ األٚي ِٓ ٔظبَ  اٌّؾشص ِٓ

 .رغغ١ً إٌبخج١ٓ اٌج١ٌٛٛعٟ فٟ طٕؼبء فٟ ِب٠ٛ

 
اٌزمذَ اٌّؾشص ِٓ لجً ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس ٔؾٛ ئػذاد اٌّغٛدح االٌٚٝ ٌٍذعزٛس، فؼال ػٓ  ذ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خسؽج .1

ِغّٛػخ اٌؼًّ ٚؽش . ِٓ ٔظبَ رغغ١ً إٌبخج١ٓ اٌج١ِٛزش٠خ فٟ طٕؼبء فٟ ِب٠ِٛٓ ٔٛػخ األٚي ٌّٚششٚع اٌشائذ ٔغبػ ا

اعزىّبي اٌّغٛدح األٌٚٝ ِٓ اٌذعزٛس فٟ ألشة ٚلذ ِّىٓ، ٚاٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ٌٛػغ ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس  اٌغ١بع١خ

 .عزفزبء اٌؼبَ اٌّمجًاٌٍّغبد األخ١شح ػٍٝ عغً إٌبخج١ٓ اٌغذ٠ذ لجً اال
 

ٌغٕخ اٌزغ١١ش رش١ذ ثؼًّ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ ٚرٛطٟ ثبْ رطٛس خطخ ػًّ ِغزمجٍٟ رزؼّٓ ِٓ ث١ٓ عٍّخ اِٛس  .0

 .اال٠ٌٛٚبد اٌّٛػؾٗ ادٔبٖ

 

 تىطياث نجنت انتسيير نهعًم في انًستمبم

ٛدح أ١ٌٚخ ٌٍذعزٛس ٌٍشئ١ظ ٚا١ٌٙئخ ػمذ عٍغبد ا٠ؼبؽ١خ ثشىً ِٕزظُ ِغ ٌغٕخ ط١بغخ اٌذعزٛس ٌذػُ ػٍّٙب فٟ سفغ ِغ .6

 اٌٛؽ١ٕخ فٟ ألشة ٚلذ ِّىٓ؛

 
ػمذ عٍغبد ا٠ؼبؽ١خ ثشىً ِٕزظُ ِغ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ٚاالعزفزبء ٌذػُ رؾؼ١شارٙب ٌجذء رٕف١ز عغً إٌبخج١ٓ  .0

 .اٌج١ٌٛٛعٟ
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 يجًىعت انعًم االلتظاديت

 

 انتمذو

رُ االرفبق فٟ اٌٍمبء األٚي ػٍٝ اخزظبطبد اٌّغّٛػخ ٚخطخ اٌؼًّ، ٚرجغ : د٠خ صالس ٌمبءادػمذد ِغّٛػخ اٌؼًّ االلزظب .2

أٔشأد ِغّٛػخ اٌؼًّ االلزظبد٠خ أ٠ؼب خّغخ ِغّٛػبد ػًّ فشػ١خ ٌٍّغبػذح فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب،  .رٌه اعزّبػ١ٓ ػًّ

اإلداسح اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، اٌشإْٚ اإلٔغب١ٔخ / اٌؾٛوّخ  االلزظبد اٌىٍٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ،.اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ: ٚ٘زٖ رشًّ

 .ٚث١ئخ األػّبي اٌزغبس٠خ ٚاٌّشٚٔخ،

 
أٔشأد ِغّٛػخ اٌؼًّ االلزظبد٠خ ٔفغٙب ومٕبح رٛاطً ؽبعّخ ث١ٓ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٚاٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ٟٚ٘ ا٢ْ ثّضبثخ ِشعغ  .01

دػّذ ِغّٛػخ اٌؼًّ  .رؾذ٠برٙب ٌٍّبٔؾ١ٌٓض٠بدح ٍِى١خ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٌإلطالؽبد االلزظبد٠خ ٚرؾغ١ٓ اٌزٛاطً ؽٛي 

 :االلزظبد٠خ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ فٟ
 

a.  ٟثذػُ ١ٔٛ٠9102ٛ  90وغت االٔؼّبَ ئٌٝ ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ ف TA  ؽ٠ًٛ األِذ ِٓ أٌّب١ٔب ٚاالرؾبد

إلداس٠خ ثبالٔؼّبَ عٛف رجذأ عٍغٍخ ِٓ اإلطالؽبد ا. األٚسٚثٟ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ

 ٚاٌخبطخ ثبٌغٛق االلزظبدٞ؛
 

b.  ( 9102 – 9109)رٕف١ز اإلطالؽبد االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ إٌّط٠ٛخ ثبٌجشٔبِظ االٔزمبٌٟ ٌالعزمشاس ٚاٌز١ّٕخ

ٚاإلؽبس اٌّشزشن ٌٍّغئ١ٌٛخ اٌّشزشوخ ثّب فٟ رٌه ئطالؽبد دػُ اٌّشزمبد إٌفط١خ ٚاالٔزٙبء ِٓ ثشٔبِظ 

رُ اؽشاص رمذَ ثبرغبٖ رط٠ٛش خطخ ػًّ إلطالػ لطبع اٌطبلخ ثذػُ . 9102جش عجزّ 9طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ فٟ 

 .ِٓ اٌجٕه اٌذٌٟٚ رؾذ اٌٙذف اٌؼبَ إلطالػ اٌمطبع ٚٚلف االٔمطبػبد اٌىٙشثبئ١خ
 

c. ٟاٌجذء فٟ ِششٚع ٔظبَ اٌزغغ١ً اٌج١ٌٛٛعٟ رؾذ ٚصاسح اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ثذػُ ِٓ ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح اإلّٔبئ . 
 

d. ِٛخ فٟ ِشالجخ رٕف١ز رؼٙذاد اٌّبٔؾ١ٓ ٚسفغ ِغزٜٛ االٔفبق ِٓ خالي اٌغٙبص اٌزٕف١زٞ ِذػَٛ ِٓ خالي دػُ اٌؾى

طٕذٚق ائزّبْ ِزؼذد اٌّبٔؾ١ٓ ثاداسح اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚثّغبّ٘خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌّزؾذح ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاٌذّٔبسن؛ 

ٚ 

 
e. ٚ رط٠ٛش ِمزشػ إلػبدح ثشِغخ اٌزؼٙذاد رؾذ٠ذ ٚاؽذ ٚػشش٠ٓ ِششٚع سئ١غٟ ثز٠ًّٛ ِٓ اٌغٙبد اٌّبٔؾخ

اٌشاوذح ثبرغبٖ ثشاِظ عش٠ؼخ االٔفبق ٚراد رأص١ش عش٠غ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ، ِششٚع 

سق اٌش٠ف١خ ٚاٌزٟ  اٌطشق اٌش٠ف١خ ٚاٌزٟ رغزغ١ت ثشىً أفؼً الؽز١بعبد اٌغىبْ األشغبي اٌؼبِخ ٚثشٔبِظ

 اٌغىبْرغزغ١ت ثشىً أفؼً الؽز١بعبد 

 

f. االستجابة لالحتياجات اإلنسانية، بما في ذلك من خالل شركاء باألمم المتحدة وبدعم من الدول المانحة 
 

رضٕٟ ٌغٕخ اٌزغ١١ش ػٍٝ ػًّ ِغّٛػخ اٌؼًّ االلزظبد٠خ ٚرٛط١ٙب ثزط٠ٛش خطخ ػًّ ئٌٝ األِبَ ِفظٍخ رزؼّٓ األ٠ٌٛٚبد  .00

 .أدٔبٖ

 

 تىطياث نجنت انتسيير نهعًم في انًستمبم

رمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ إلداسح آصبس ئطالػ دػُ اٌّشزمبد إٌفط١خ، ٚال ع١ّب ػٍٝ االرظبالد اٌؼبِخ  .09

ٚرٛف١ش اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍؾذ ِٓ اٌزجؼبد ػٍٝ اٌفمشاء ٚاألوضش ػؼفب ثّب فٟ رٌه رأ١ِٓ ر٠ًّٛ فٛسٞ ٌظٕذٚق اٌشػب٠خ 

 االعزّبػ١خ؛

 
ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ١ٌٍٙئبد اٌّىٍفخ ثزٕف١ز  ئٔشبء ئؽبس رفبػً ِشزشن ٚآ١ٌخ ٌذػُ رٕف١ز ِخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ .04

 .ِخشعبد اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ

 
 .رشغ١غ اٌّبٔؾ١ٓ ئٌٝ إٌظش فٟ ٚدػُ خطخ ػًّ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ اٌخبطخ ثزٛظ١ف اٌشجبة .02

 

خالي عزخ أشٙش ٚػًّ ارفبل١خ إلػبدح رؾظ١ض ثؼغ ِخظظبد  ئٔشبء ػ١ٍّخ إلػبدح ثشِغخ اٌّشبس٠غ اٌشاوذح فٟ .01

اٌزؼٙذاد ئٌٝ ِشبس٠غ ٚثشاِظ راد رأص١ش ػبٌٟ اٌّغزٜٛ ٚعش٠ؼخ االٔفبق ثّب فٟ رٌه طٕذٚق اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ 

 ٚاٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ِٚشبس٠غ األشغبي اٌؼبِخ؛ ٚ
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ٚدٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ٚدػُ اٌؾىِٛخ ٌزؾذ٠ش ث١ٕزٙب رشغ١غ اٌؾٛاس اٌخبص ثزىبًِ الزظبدٞ أوجش ث١ٓ ا١ٌّٓ  .00

األعبع١خ رّبش١ب ِغ رٍه اٌخبطخ ثذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ثذًء ِٓ سثؾ ا١ٌّٓ ثخبسؽخ اٌطبلخ ٚٔظبَ اٌطشق اٌغش٠ؼخ 

 .اٌخبص ثذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ
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 تيجًىعت انعًم األيني

 

 انتمذو

ٚلذ اعزّؼذ وً ٘زٖ اٌٍغبْ ِشح  .ػٍّٙب ػمذد ِغّٛػخ اٌؼًّ األ١ِٕخ عزخ اعزّبػبد، ٚأٔشأد أسثؼخ ٌغبْ ف١ٕخ ٌذػُ  .06

ٚعّؼذ ِغّٛػخ اٌؼًّ األ١ِٕخ ألٚي ِشح، ٚصاسح اٌذفبع، ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، ٚصاسح اٌؼذي، عٙبص األِٓ  .األلً ٚاؽذح ػٍٝ

اٌذػُ  رُ أشبء اٌٍغبْ اٌف١ٕخ األسثغ ٌزمذ٠ُ .ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼًّ عزخجبساد اٌؼغىش٠خاٌمِٟٛ، ٚعٙبص األِٓ اٌغ١بعٟ ٚ اال

لبِذ ِغّٛػخ اٌؼًّ األ١ِٕخ ثّب . اٌفٕٟ ٌإلطالػ اٌّإعغٟ ٚثٕبء اٌمذساد ثّب ٠زّبشٝ ِغ ِخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ

ٍٟ٠: 
 

a. خ١ٍخ، ٚصاسح اٌؼذي، ٚعٙبص األِٓ اٌمِٟٛ ثذأد اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش خطؾ ئػبدح ا١ٌٙىٍخ ٌٛصاسح اٌذفبع، ٚصاسح اٌذا

 .ٚعٙبص األِٓ اٌغ١بعٟ
 

b. ؽٛسد خطخ رمبػذ ٌّذح صالس عٕٛاد ٌّبئخ ٚػششْٚ اٌف ػبثؾ ٚػبثؾ طف فٟ ٚصاسح اٌذفبع؛ 

 
c. ٟٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، ٚصاسح اٌؼذي، األِٓ اٌمِٟٛ، األِٓ اٌغ١بعٟ،  فٟ ٚصاسح اٌذفبع، ثذأد ػ١ٍّخ اٌزغغ١ً اٌج١ٌٛٛع

 ٚ ؛"اٌؼّبي ا١١ٌّ٘ٛٓ"اٌؼغىش٠خ ٌٍؾذ ِٓ ػذد  ٚاالعزخجبساد

 
d. ؽٛسد أ٘ذاف رذس٠ت ِزمذِخ ٌّٛظفٟ ٚصاسح اٌؼذي. 

 

e.  عّغ اٌٛصاساد ٚاٌّبٔؾ١ٓ اٌذ١١ٌٚٓ ثّب فٟ رٌه ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِٚغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ِٚظش ٚاالرؾبد

ٌذػُ اٌمذساد ٚاالطالػ فٟ اٌٛصاساد اٌضالس  االٚسٚثٟ ٚفشٔغب ٌٕٚ٘ٛذا ٚاِش٠ىب ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾذح ٌزؾذ٠ذ ِغبالد

 .العٙضحٚا

 
 .رضٕٟ ٌغٕخ اٌزغ١١ش ػٍٝ ػًّ ِغّٛػخ اٌؼًّ األ١ِٕخ ٚرٛط١ٙب ا٢ْ ثزط٠ٛش خطخ ػًّ ئٌٝ األِبَ رزؼّٓ األ٠ٌٛٚبد أدٔبٖ .00

 

 تىطياث نجنت انتسيير نهعًم في انًستمبم

١غ١خ ٌألِٓ اٌمِٟٛ، ٚ٘زا ع١ىْٛ وبف١ب ٌزأع١ظ أدٚاس ٚلذساد دػُ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٌزط٠ٛش رم١١ُ ٚؽٕٟ ٌٍزٙذ٠ذاد ٚاعزشار .02

 .9101ِبسط  40اٌٛصاساد ٚأعٙضح االعزخجبساد ثزبس٠خ 
 

 .دػُ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ إلٔشبء آ١ٌخ رٕف١ز ث١ٓ ا١ٌٙئبد اٌّىٍفخ ثزٕف١ز ِخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ األ١ِٕخ ٚاٌؼغىش٠خ .91

 
ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، ٚصاسح اٌؼذي، ٚعٙبص األِٓ اٌمِٟٛ،  ٚصاسح اٌذفبع، ١ٓ ئٌٝرؾغ١ٓ رٕغ١ك اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌّغزّغ اٌّبٔؾ .90

 .ٚعٙبص األِٓ اٌغ١بعٟ ٚرٌه ثأشبء ِظفٛفخ ٌّطبثمخ ِخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ ثبٌزؼٙذاد اٌّغزمج١ٍخ
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 ورلت إعادة هيكهت يجًىعت أطذلاء انيًن: Aانًهحك 

 

أثش٠ً  92ّؼذٌخ ٌّغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ فٟ االعزّبع اٌغبثغ ٌّغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ اٌزٞ ػمذ فٟ ٌٕذْ ٠َٛ رُ ئلشاس ا١ٌٙبوً اٌضب٠ٛٔخ اٌ

ع١ُّّىٓ ا١ٌٙىً . اٌّجبدب األعبع١خ ٟ٘ اٌٍّى١خ ا١ّٕ١ٌخ ٚدػُ اٌّجبدسح اٌخ١ٍغ١خ ٚا١ٌزٙب اٌزٕف١ز٠خ ِٚخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ. 9102

 . إٌشبؽبد ثشىً أفؼً اٌغذ٠ذ اٌششوبء ِٓ اعزٙذاف ٚرٕغ١ك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نجنت انتسيير

:األ٘ذاف  
 

االرفبق ػٍٝ األ٠ٌٛٚبد ٚإٌشبؽبد اإلعزشار١غ١خ ٌّغّٛػبد اٌؼًّ ػٍٝ أعبط رم١١ُ ِمبسْ ٌٍّخبؽش اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ  .0

 .ٚاأل١ِٕخ فٟ ا١ٌّٓ
 

ِغّٛػبد اٌؼًّ اٌّزفك ػ١ٍٙب؛ ٚػّبْ اعزّشاس٠خ رشو١ض٘ب ػٍٝ األ٠ٌٛٚبد ِزبثؼخ رمذَ ع١ش اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌٕشبؽبد  .9

 .اإلعزشار١غ١خ
  

إٌظش فٟ اٌّخبؽش اٌغذ٠ذح ع١بع١ب ٚالزظبد٠ب ٚأ١ِٕب اٌزٟ لذ رطشأ ٚرٛع١ٗ اٌزغ١١شاد ٔؾٛ أ٠ٌٛٚبد ٚٔشبؽبد ِغّٛػبد اٌؼًّ  .4

 .ػٕذ اٌؼشٚسح
 

          انًجًىعت انىزاريت ألطذلاء انيًن
 

 
            نجنت انتسيير نًجًىعت أطذلاء انيًن

، اٌغؼٛد٠خ، اٌٍّّىخ (ِىزت اٌشئ١ظ+ ٚصاسح اٌخبسع١خ )ا١ٌّٓ  :انرئاست انًشتركت

 اٌّزؾذح

ثؼضخ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ، اٌظ١ٓ، ثؼضخ االرؾبد األٚسٚثٟ، فشٔغب، : األعضاء

اٌخ١ٍغٟ، أٌّب١ٔب، إٌٙذ، ا٠طب١ٌب، ا١ٌبثبْ، اٌى٠ٛذ، ٌٕ٘ٛذا، ػّبْ، سٚع١ب، رشو١ب، األُِ 

 اٌّزؾذح، اإلِبساد، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، اٌجٕه اٌذٌٟٚ 

ٚصاسح اٌخبسع١خ : انسكرتاريت  

 

 

                   يجًىعت انعًم األينيت
( ٚصاسح اٌذفبع)خ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌ: انرئاست انًشتركت

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح&   

ِظش، االرؾبد األٚسٚثٟ، فشٔغب، : انعضىيت

اٌغؼٛد٠خ، ثؼضخ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ا٠طب١ٌب، 

 األسدْ، ٌٕ٘ٛذا، اٌٍّّىخ اٌّزؾذح

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، ٚصاسح اٌؼذي، : انحكىيت انيًنيت

ٚصاسح اٌذفبع، عٙبص األِٓ اٌمِٟٛ، عٙبص األِٓ 

 اٌغ١بعٟ

 عٙبص األِٓ اٌمِٟٛ& ِىزت اٌشئ١ظ : تاريتانسكر

 يجًىعت انعًم االلتظاديت
ٚصاسح )اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ : انرئاست انًشتركت

 اٌجٕه اٌذٌٟٚ& ( اٌزخط١ؾ

اٌغؼٛد٠خ، اٌٍّّىخ اٌّزؾذح، اٌظٕذٚق : انعضىيت

اٌؼشثٟ، اٌذّٔبسن، االرؾبد األٚسٚثٟ، فشٔغب، ثؼضخ 

إلعالِٟ، ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ثٕه اٌز١ّٕخ ا

أٌّب١ٔب، إٌٙذ، طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ، ا١ٌبثبْ، 

ٌٕ٘ٛذا، وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ، رشو١ب،  أِش٠ىب، اٌجشٔبِظ 

 *اإلّٔبئٟ ٌألُِ اٌّزؾذح، اٌجٕه اٌذٌٟٚ

ٚصاسح اٌزخط١ؾ، ٚصاسح اٌّب١ٌخ، : انحكىيت انيًنيت

ِىزت اٌشئ١ظ، اٌغٙبص اٌزٕف١زٞ، اٌجٕه اٌّشوضٞ 

 *ا١ٌّٕٟ

 بص اٌزٕف١زٞاٌغٙ: انسكرتاريت

 يجًىعت انعًم انسياسيت
ٚصاسح )اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ : انرئاست انًشتركت

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ& ( اٌخبسع١خ

اٌٍّّىخ اٌّزؾذح، ِظش، االرؾبد : انعضىيت

األٚسٚثٟ، فشٔغب، ثؼضخ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، 

أٌّب١ٔب، إٌٙذ، ا٠طب١ٌب، ا١ٌبثبْ، ٌٕ٘ٛذا، سٚع١ب، 

 ّزؾذح اٌٛال٠بد اٌ

 ِىزت اٌشئ١ظ& ٚصاسح اٌخبسع١خ : انحكىيت انيًنيت

ٚصاسح اٌخبسع١خ: انسكرتاريت  
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 :االعزّبػبد
 

 .فٟ طٕؼبء انسفراءِٓ وً ػبَ ػٍٝ ِغزٜٛ  ديسًبرٚ  سبتًبر، يىنيى، ارسيرُؼمذ فٟ ثذا٠خ  اجتًاعاث فظهيت .2
 

 : اٌؼؼ٠ٛخ
 

عززفك اٌشئبعخ اٌّشزشوخ ٌٍؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٚاٌٍّّىخ . ٌؼّبْ اٌفؼب١ٌخ اٌّغزّشح ٌٍغٕخ سنىياػؼ٠ٛخ ٌغٕخ اٌزغ١١ش  يراجعتع١زُ  .1

 .  ػؼ٠ٛخ اٌٍغٕخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾذح ثشىً عّبػٟ ػٍٝ اٌزغ١١شاد فٟ 
 

 يجًىعاث انعًم 
 :األ٘ذاف

ّٟ ٌٍّخبؽش اٌّزغ١شح فٟ ا١ٌّٓ ع١بع١ب ٚالزظبد٠ب ٚأ١ِٕب؛ ٚسفغ اٌّخبؽش اٌغذ٠ذح ئٌٝ ِغزٜٛ ٌغٕخ اٌزغ١١ش  .0 رط٠ٛش ٚاِزالن رم١١ُ ؽ

 .ثؾغت اٌؾبعخ
 

راد األ٠ٌٛٚخ اٌؼب١ٌخ ٚص٠بدح بؽش دػُ رٕف١ز اٌّجبدسح اٌخ١ٍغ١خ ِٚخشعبد ِإرّش اٌؾٛاس اٌٛؽٕٟ ثّب ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؾذ ِٓ اٌّخ .6

 .  االعزمشاس

 :االعزّبػبد

ٌّغّٛػبد اٌؼًّ االلزظبد٠خ ) يستىي انخبراءٚ( ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ) يستىي انسفراءرُؼمذ ػٍٝ  اجتًاعاث دوريت .0

 فٟ طٕؼبء( ٚاأل١ِٕخ

 :اٌؼؼ٠ٛخ

عززفك اٌشئبعخ اٌّشزشوخ . شح ٌؼًّ وً ِغّٛػخٌؼّبْ اٌفؼب١ٌخ اٌّغزّ كم ستت أشهرػؼ٠ٛخ ِغّٛػبد اٌؼًّ  يراجعتع١زُ  .2

 .ٌٍؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾذح ثشىً عّبػٟ ػٍٝ اٌزغ١١شاد فٟ ػؼ٠ٛخ أٞ ِغّٛػخ
 

ػٍٝ أْ ٠زُ رذاٚي اٌشئ١ظ )ٌىً ِغّٛػخ ػًّ  عضى دونيٚ انحكىيت انيًنيتٌّغّٛػبد اٌؼًّ ِٓ  انرئاست انًشتركتعززىْٛ  .01

 (ٌذٌٟٚ ع٠ٕٛبا
 

عٛف رزٍمٝ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغ١بع١خ ئؽبؽبد . ثبٌزشبٚس ِغ ٌغٕخ اٌزغ١١ش اإلطار انًرجعي انخاص بهاوً ِغّٛػخ ػًّ  ستضع .00

 .ِٓ اٌّغئ١ٌٛٓ اٌشئ١غ١١ٓ ٚعٛف ٠زُ ِٕبلشخ لؼب٠ب اٌغبػخ
 

ّشبسوخ دٚي أخشٜ ػٍٝ أعبعٟ ؽغت اٌؾبعخ، ٌٚٙب أْ رأعظ آ١ٌخ ٌ انهياكم انثانىيت انخاطت بهاوً ِغّٛػخ ػًّ  ستمرر .09

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌّشبسوخ فٟ االعزّبػبد اٌشٙش٠خ ٌّغّٛػخ اٌؼًّ االلزظبد٠خ ِفزٛػ ٌغ١ّغ اٌّبٔؾ١ٓ اٌّٙز١ّٓ . اعزشبسٞ

ٚاؽذح ِٓ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌخ ٚػؼٛ )فٟ ٔفظ اٌٛلذ رُ أ٠ؼب ئٔشبء ِغّٛػبد ػًّ صب٠ٛٔخ ِؾذٚدح ثم١بدر١ٓ ِشزشوخ . ثبٌّشبسوخ

 .   ٚأطؾبة ِظٍؾخ ف١١ٕٓ ِؾذد٠ٓ ٠غزّؼْٛ ثشىً أوضش دٚسٞ ؽغت ِب ٘ٛ ِزطٍت( اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ِؼٕٟ ِٓ
 
 

 رفع انتمارير
 

ٚعزمذَ . شٙش٠ب( طٕؼبء)ٌٍغٕخ اٌزغ١١ش يحاضر اجتًاعاتهاعزمذَ ِغّٛػبد اٌؼًّ : (طنعاء)نجنت انتسيير < يجًىعاث انعًم  .04

اٌؼٕب٠ٚٓ ( فٟ طٕؼبء)زّبع اٌفظٍٟ ٌٍغٕخ اٌزغ١١ش ئٌٝ االع تمارير سير انعًمِغّٛػبد اٌؼًّ أ٠ؼب 

٠غت ئسعبي ٔغخ ِٓ  (.اٌٍّّىخ اٌّزؾذح) foy@fco.gov.ukٚ ( ا١ٌّٓ) Friendsofyemengroup@gmail.com:اٌزب١ٌخ

 .ؼبء أطذلبء ا١ٌّٓ فٟ اٌؼٛاطُ ٌٍؼٍُع١ّغ اٌزمبس٠ش ئٌٝ أػ
 

رمش٠ش ع١ش ػًّ عٕٛٞ ئٌٝ ع١ّغ ( طٕؼبء)عزمذَ ٌغٕخ اٌزغ١١ش : نًاني انًجًىعت انىزاريت ألطذلاء<  (عاءطن)نجنت انتسيير  .02

ّٓ فٟ اٌؼٛاطُ ػٍٝ األلً لجً ػششح أ٠بَ ِٓ أعزّبع ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌّٓ ػٍٝ ٘بِش اٌغّؼ١خ أػؼبء ِغّٛػخ أطذلبء ا١ٌ

  .ٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾذحا

mailto:Friendsofyemengroup@gmail.com
mailto:foy@fco.gov.uk


 

11 

 

 4102تعهذاث انًانحين وحجى االنفاق كًا في أغسطس : Bانًهحك  

 

Donors  Original Pledge Allocated Approved Disbursed 

 Sum Sum % Sum % Sum % 

GCC Donors 

Saudi Arabia 3,250 3250 100.0% 1 594 49,0% 1,010 31.1% 

Kuwait 500 500 100.0% 220 44,0% 10 2.0% 

Qatar 500 351 70.2% 351 70,2% 201 40.2% 

Oman 15 15 100.0% 10 66,7% 10 66.7% 

UAE 150 0 0.0% 0 0,0% 0 0.0% 

Sub-total GCC 4,415 4,116 93.2% 2 175,00 49,3% 1,231 27.9% 

International and Regional Finance Institutions (IRF) 

Arab Fund 553 553 100.0% 553 100,0% 6.5 1.2% 

World Bank 400 400 100.0% 400 100,0% 128 31.9% 

Arab Monetary Fund 305 305 100.0% 305 100,0% 155 50.8% 

UNDP 268.4 268.4 100.0% 268 100,0% 268.4 100.0% 

Islamic Development 
Bank 

100 100 100.0% 100 100,0% 66 66.0% 

IMF* 90 90 100.0% 90 100,0% 90 100.0% 

OFID 45 45 100.0% 45 100,0% 0 0.0% 

IFAD 45.1 45.1 100.0% 34 75,6% 0 0.0% 

Sub-total IRF 1,806.50 1,806.50 100.0% 1 795,50 99,4% 713.41 39.5% 

OECD Donors  

USA* 346 346 100.0% 346 100% 346 100.0% 

UK* 311 311 100.0% 311 100% 283 91.0% 

Germany* 127 127 100.0% 127** 100% 86 67.7% 

EU 215.4 215.4 100.0% 215,4** 100% 123 57.1% 

Japan* 34.5 34.5 100.0% 34,5 100% 34.5 100.0% 

Netherlands 100 100 100.0% 61,54** 62% 78.8 78.8% 

Turkey 100 91.46 91.5% 91,46 91% 0 0.0% 

France 88.1 88.1 100.0% 88,1** 100% 3.1 3.5% 

Sweden 46.9 46.9 100.0% 46,9 100% 46.9 100.0% 

Switzerland 24 21.09 87.9% 21,09** 88% 21 87.5% 

Denmark 30 17.1 57.0% 17,1** 57% 15.2 50.7% 

Australia 5 5 100.0% 5 100% 0 0.0% 

South Korea 2 2 100.0% 2 100% 2 100.0% 

Spain 1.5 1.5 100.0% 1,5 100% 1.5 100.0% 

Italy 45 0 0.0% 0 0% 0 0.0% 

Sub-total OECD 1,476.38 1,407.05 95.3% 1 368,59 93% 1,041.99 70.6% 

TOTAL 7,697.9 7,329.6 95.2% 5 339,09 69% 2,986.4 38.8% 
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 4102، كًا في أغسطس 4104تعهذاث يا بعذ عاو 
 

١ٍِبس دٚالس،  9.20فٟ اٌش٠بع ٠ٛ١ٔٚٛسن ثٕؾٛ  ١ٌٍ9109ّٓ ِٕز ِإرّشاد اٌّبٔؾ١ٓ فٟ عجزّجش ػبَ اسرفغ ؽغُ اٌّؼٛٔخ اٌّزؼٙذ ثٙب 

ٚلذِذ اٌزؼٙذاد اإلػبف١خ ِٓ لجً ع١ّغ اٌىزً . 9109٪ ِٓ اٌزؼٙذاد األط١ٍخ اٌزٟ رُ االٌزضاَ ثٙب فٟ عجزّجش 40.2ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً 

٪ 96.9ٔؾٛ )١ٍِْٛ دٚالس ئػبف١خ  0.911ىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، رؼٙذد ثـ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ٟٚ٘ اٌٍّّ .اٌّبٔؾخ اٌضالس

٪ ص٠بدح 21.9ٔؾٛ )١ٍِْٛ دٚالس ئػبف١خ  006وّب رؼٙذ ِبٔؾٟ اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ثـ  (.9109ص٠بدح ػٓ رؼٙذ٘ب فٟ 

ٔؾٛ ) ١ٍِ9109ْٛ دٚالس ػٍٝ رؼٙذارُٙ ٌؼبَ  246أخ١شا اػبف ِبٔؾٟ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ االلزظبدٞ ٚاٌز١ّٕخ  (.9109ػٓ رؼٙذُ٘ فٟ 

 (.9109٪ ص٠بدح ػٓ رؼٙذارُٙ ٌؼبَ 04.1

 

ؽٛاٌٟ )٪ 92.1فٟ شىً ِٕؼ ٚ ( ١ٍِبس دٚالس 0.120)٪ 61.1اٌمشٚع ِٓ ئعّبٌٟ اٌّغبػذاد اٌّزؼٙذ ثٙب ١ٌٍّٓ ٟ٘ / ٔغجخ إٌّؼ 

 .فٟ شىً لشٚع( ١ٍِبس دٚالس 9.0

 

 4102انًجًىعاث انًانحت، كًا في أغسطس ب 4104انتعهذاث األطهيت ويا بعذ 

 
ِٓ ؽ١ش رؾذ٠ذ اٌّبٔؾ١ٓ، فبٌزؼٙذاد اإلػبف١خ عبُ٘ ف١ٙب وال ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚطٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح 

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ثـ  رؼٙذد .ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ، ٚأٌّب١ٔب، ٚاالرؾبد األٚسٚثٟ، ٚا١ٌبثبْ، اٌظٕذٚق اٌؼشثٟ، ٚاٌذأّشن، ٚاٌغ٠ٛذ

رؼٙذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ  .ٌزٍج١خ االؽز١بعبد اٌطبسئخ ١ٌّضا١ٔخ اٌجالد ١ٍِ9102ْٛ دٚالس فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ ػبَ  0.911

 (.أظش اٌشىً أدٔبٖ) .9109األخ١ش ٘ٛ األوجش ث١ٓ اٌّغبػذاد اٌزٟ رٍمزٙب ا١ٌّٓ ِٕز ِإرّشاد ػبَ 
 

 4102بانجهت انًانحت، كًا في أغسطس  4104ت بعذ عاو انتعهذاث اإلضافي

 


