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مساهمات المانحين للصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني 2015
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شكر وتقدير
تم إصدار هذه النشرة من خالل وحدة التمويل اإلنساني ب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) باليمن.
يقدم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية الشكر لجميع المنظمات والشركاء والمانحين الذين ساهموا في
عمليات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن في عام .2015
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى التواصل مع وحدة التمويل اإلنساني باليمن من خالل وسائل التواصل التالية:
yemenhpf@un.org
http://www.unocha.org/yemen/about-hpf-yemen
https://www.humantarianresponse.info/en/operations/yemen/humanitarian-financing
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كلمة منسق الشؤون اإلنسانية
على مدار عام  ،2015أجبر النزاع في اليمن  2,4مليون

أثبتت آلية احتياطي الطوارئ أنها أداة ال غنى عنها لمنسق

شخص على الفرار من منازلهم؛ وزاد العنف والدمار من آثار

الشؤون اإلنسانية ( )HCفي االستجابة بسرعة لمساعدة

الفقر المدقع وتفاقمت مؤشرات الحالة االقتصادية

المحتاجين .وكان يتم استخدام الصندوق المشترك

األسوأ في العالم من حيث الحصول على الخدمات الصحية

للتمويل اإلنساني  HPFاستراتيجيا لدعم المنظمات غير

والتعليم .بحلول منتصف العام كان الماليين من الضعفاء

الحكومية الستكمال وزيادة األنشطة التي تقوم بها

في حاجة إلى الدعم اإلنساني من أجل البقاء .ونظرا لحجم

وكاالت األمم المتحدة والممولة من خالل الصندوق

األزمة والحاجة إلى استجابة إنسانية عاجلة ،قررت اللجنة

المركزي لمواجهة الطوارئ ()CERF؛ حيث بلغ إجمالي

الدائمة المشتركة بين الوكاالت إعالن حالة الطوارئ من

الصندوقين إلى ما يقرب من  100مليون دوالر أمريكي.

المستوى الثالث في اليمن في يوليو عام  .2015وهذا
القرار ساعد على تعبئة الموارد وتعزيز القيادة اإلنسانية
وآليات التنسيق للتعامل مع حجم االحتياجات الملحة في
مثل تلك البيئة المعقدة.

إنني أعتزم أن يستمر الصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني في االستجابة لألزمة اإلنسانية المعقدة في
عام  2016من خالل العمل مع شركاء جدد وتشجيع التوسع
في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق النائية؛ كما

تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني ()HPF

سيواصل الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني تطوره،

في بداية األزمة كآلية لتحل محل صندوق االستجابة

واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومواصلة

للطوارئ ( .)ERFوبفضل التبرعات السخية وجهود التنسيق

تنفيذ مكونات المبادئ التوجيهية العالمية للصناديق

الكبيرة ،برهن الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني على

المشتركة القطرية ( .)CBPFوهذا يشمل تعزيز آليات

كونه أداة إستراتيجية ومرنة لتلبية االحتياجات العاجلة؛ حيث

التخصيص وأدوات الرصد لزيادة الشفافية والمساءلة؛

قام الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بالسماح

وللمواصلة في هذا البرنامج ،يحتاج الصندوق إلى المزيد

للجهات المانحة ذات التواجد المحدود في البالد بجمع

من الموارد.

الموارد المالية للمساهمة في عمليات الطوارئ واإلغاثة
اإلنسانية .تضاعفت المساهمات في الصندوق في عام
 2015مقارنة بالعام السابق ،حيث ساهم الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني بنسبة  7,3في المائة من
التمويل الممنوح مقابل خطة االستجابة اإلنسانية في

بينما نحن نواصل االستجابة اإلنسانية في عام  ،2016فإن
شعب اليمن بحاجة إلى الدعم الجماعي ،وأنا أتطلع بشغف
إلى العمل مع جميع األطراف المعنية لضمان حصول
المحتاجين على أفضل حماية ومساعدة يستحقونها.

اليمن (.)HRP
مع تخصيص  54مليون دوالر أمريكي خالل العام ،أظهر
الصندوق قدرته على توسيع نطاق عملياته بسرعة لدعم
جهود الشركاء في المجال اإلنساني .في هذا السياق،

جيمي ماكغولدريك
منسق الشؤون اإلنسانية
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الملخص التنفيذي
دعم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن

اإلغاثة الستكمال وزيادة األنشطة الممولة من خالل

األولويات اإلستراتيجية المحددة في خطة االستجابة

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ .كال الصندوقان

اإلنسانية في اليمن  ،)HRP( 2015وساعد في تعزيز البنية

يبلغان معا إلى ما يقرب من  100مليون دوالر أمريكي.

اإلنسانية ،وآليات التنسيق وإدارة دورة برنامج االستجابة
اإلنسانية .تم توجيه  54مليون دوالر أمريكي للشركاء في
دعم المساعدات المنقذة للحياة لنحو  3.4مليون شخص
تضرروا من النزاع.

وبما أن مستوى المخاطر التشغيلية والمالية ومخاطر
السمعة تعتبر جوهرية في اليمن ،تم إعداد دليل تشغيلي
شامل لضمان قوة عملية اإلدارة واإلشراف ،بما في ذلك
إطار عمل المساءلة .ولتحقيق االلتزام بالمسئولية تجاه

في عام  2015حصل الصندوق المشترك للتمويل

المشاركة ،تم إطالق عملية التأهيل أيضا في يوليو 2015

اإلنساني  HPFعلى إجمالي  56,7مليون دوالر أمريكي

لتقييم قدرة المنظمات غير الحكومية على المشاركة

في المساهمات ،والتي بجانب المساهمات المرحلة

كشركاء في الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني .HPF

البالغة  9,1مليون دوالر أمريكي ،رفعت اإلجمالي إلى
 65,8مليون دوالر أمريكي .تمثل المساهمات التي وردت
في عام  2015زيادة بنسبة  250في المائة عن عام 2014؛
حيث تم تمويل  31من الشركاء من خالل الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني  HPFخالل  - 2015ثماني
وكاالت لألمم المتحدة و 23منظمة غير حكومية .وتم
تخصيص  53,1في المائة للمنظمات غير الحكومية من
التمويل ( 28.7مليون دوالر أمريكي) وتخصيص  46,9في
المائة لوكاالت األمم المتحدة ( 25.3مليون دوالر أمريكي).
اعتبارا من يونيو وحتى سبتمبر ،قدم الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ ( )CERFأربعة مخصصات بلغ مجموعها
 44,2مليون دوالر أمريكي من خالل نافذة االستجابة
السريعة لدعم عمليات سبع وكاالت لألمم المتحدة في
اليمن .وتم استخدام الصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني  HPFعلى نحو استراتيجي لدعم منظمات

إن نشر نظام إدارة المنح ( )GMSبالتوازي مع إطالق
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFقد سمح
بإدارة فعالة للمشاريع الممولة من الصندوق المشترك
للتمويل اإلنساني  HPFوكذلك بتدفق المعلومات بين
وحدة التمويل اإلنساني ( ،)HFUوقسم تنسيق التمويل
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )FCSوالشركاء
المنفذين؛ وسيكون بمثابة الذاكرة المؤسسية للصندوق.
يعتبر الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFأداة
هامة لتمويل العمليات اإلنسانية في البالد ،وهو يمثل
 7,3في المائة من التمويل الممنوح بالمقارنة بخطة
االستجابة اإلنسانية لليمن  895,7( 2015مليون دوالر
أمريكي) .ورغم ذلك فإن استمرار دعم الجهات المانحة
مطلوب في عام  2016الستكمال النجاحات التي حققها
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPFولتحقيق
هدف رفع التمويل إلى نحو  65مليون دوالر أمريكي.
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السياق اإلنساني
زاد الصراع المتصاعد بشدة من األزمة اإلنسانية الموجودة مسبقا في اليمن؛ ويقدر الشركاء اآلن أن 21,2
مليون شخص بحاجة إلى نوع من المساعدة اإلنسانية ،ولكن شدة االحتياجات تتباين تباينا كبيرا على النحو
المبين في موجز االحتياجات اإلنسانية .)HNO( 2016
كان الصراع وحشياً  ،وألحق أضرارا شديدة بالمدنيين.
اعتبارا من أواخر يناير  ،2016أفادت المرافق الصحية بوجود

المتضررة من النزاع  -واجهوا بشكل متزايد تحديات البقاء
على قيد الحياة.

أكثر من  35000جريح منذ منتصف مارس ،بما في ذلك أكثر

تشير تقييمات الحماية أن هذه التحديات تتضمن انعدام

من  6100حالة وفاة  -في المتوسط  113مصاب كل يوم.

األمن ،والعائالت المشتتة ،والحد من حرية الحركة،

ويعتقد أن العديد من الضحايا من المدنيين ،ويقدر الشركاء

والتحرش ،وتجنيد األطفال ،والعنف القائم على نوع

أن حوالي ثمانية أطفال يقتلون أو يشوهون كل يوم .إن

الجنس .وباإلضافة إلى ذلك ،يواجه األشخاص المتضررين

تقديرات الخسائر تمثل أرقاما مغايرة للحقيقة ،ألنها تعتمد

فرص محدودة لكسب العيش؛ وزيادة التوتر بين النازحين

على بيانات المرافق الصحية ،وكثير من األشخاص يواجهون

والمجتمعات المضيفة؛ وفقد الوثائق .وقضايا المساكن

صعوبة بالغة في الوصول إلى المرافق الصحية .باإلضافة

واألراضي والممتلكات؛ ومحدودية فرص الحصول على

إلى مخاطر الموت واإلصابة والتشريد ،شهد المدنيين في

الخدمات .واستمرار ذلك يجعل من الضروري تعزيز فهم

اليمن ارتفاع معدالت انتهاكات حقوق اإلنسان منذ تصاعد

مخاطر الحماية وتحديد أفضل السبل لمعالجتها وذلك للحد

النزاع.

من جوانب الضعف.

يجبر الصراع أيضاً األشخاص على الفرار من منازلهم

حتى قبل األزمة الحالية ،واجه اليمن مستويات هائلة من

بمعدالت تنذر بالخطر.

االحتياجات اإلنسانية ،ففي أواخر عام 2014ما يقدر بنحو

يقدر الشركاء أن  2,5مليون شخص مشردين حاليا في
اليمن .ومع عدم وجود مخيمات للمشردين داخليا ،فإن

 15,9مليون شخص كانوا في حاجة إلى بعض أشكال
المساعدة اإلنسانية.

النزوح أدى إلى تشتت السكان ،األمر الذي يصعب معه

هذه االحتياجات نبعت من تراكم سنوات من الفقر

تحديد أو تقدير جوانب الضعف أو االحتياجات الخاصة .يعيش

والتخلف والتدهور البيئي والصراع المتقطع وسوء اإلدارة

العديد من النازحين مع عائالت مضيفة ،مما يضع حمال

وضعف سيادة القانون ،بما في ذلك انتهاكات واسعة

إضافيا على الموارد الشحيحة أو استئجار المأوى ،وازداد

النطاق لحقوق اإلنسان .ما يقرب من عام من الصراع

األمر صعوبة مع زيادة أسعار اإليجارات وامتداد فترات

المكثف قد زاد من هذا التراجع وشهدت الخدمات

النزوح .بعض النازحين يبحثون عن مأوى في المباني العامة

األساسية المتبقية تدهورا سريعا .واعتبارا من شهر

أو في العراء ،وإن كانت األرقام الدقيقة في هذا الشأن

نوفمبر عام  ،2015أغلق ما يقرب من  600مرفق صحي

غير متوفرة .إن النزوح واستضافة النازحين هي من

بسبب األضرار أو نقص في اإلمدادات الحيوية أو نقص

العوامل المحفزة الهامة الحتياجات الغذاء والماء والمأوى

العاملين في المجال الصحي ،بما في ذلك ما يقرب من

والرعاية الصحية ،وخصوصا مع استبعاد العودة بالنسبة

 220مرفق يقوم بتقديم عالج سوء التغذية الحاد .ولنفس

لمعظم النازحين حاليا.

األسباب هناك مرافق صحية أخرى تعمل بطاقة منخفضة

مع استمرار التقلبات وانعدام األمن في أجزاء كثيرة من

للغاية.

اليمن ،فإن األشخاص المتضررين  -بما في ذلك النازحين

التراجع في األوضاع المعيشية ازداد بسبب الصراع

والمجتمعات المضيفة وغيرها من المجتمعات المحلية

المستمر وصعوبات استيراد السلع األساسية – بما في

 | ٥ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ
ذلك تأثير قيود االستيراد السابقة التي خلفها التحالف

اال حتياجات الشهرية المقدرة .وقد كان أثر ذلك على توفير
الخدمات

العربي بقيادة السعودية.
أكثر من  90في المائة من المواد الغذائية األساسية (بما
في ذلك الحبوب) تم استيرادها قبل األزمة ،وكانت البالد
تستخدم ما يقدر بنحو  544000طن متري من الوقود
المستورد شهريا للنقل وضخ المياه وتشغيل مولدات
المستشفيات ،وغيرها من األنشطة األخرى .على الرغم
من أن القيود التي فرضها التحالف على االستيراد قد
خففت إلى حد كبير من منتصف أكتوبر ،انخفضت واردات

األساسية

واالقتصاد

عميق.

وسط

هذه

التحديات ،تدهورت القوة الشرائية ،وخاصة بالنسبة لألسر
الفقيرة والمتضررة من النزاع ،مما أضعف آليات المواجهة
للمجتمعات الضعيفة .ويقدر الشركاء أن نصف السكان
المتضررين من النزاع شهدوا انهيارا في سبل عيشهم
نتيجة لألزمة ،وأن شبكات األمان التقليدية  -بما في ذلك
التحويالت أو المساعدات الواردة من األصدقاء واألقارب -
نقصت على نحو متزايد.

الوقود المقدرة في ديسمبر إلى  15في المائة فقط من

مساهمات المانحين
المساهمات في 2015
في عام  2015حصل الصندوق المشترك للتمويل

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺪف ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻗﺪره ٦٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

اإلنساني في اليمن على إجمالي  56,7مليون دوالر
أمريكي في المساهمات ،والتي يصل مجموعها مع
المساعدات المرحلة البالغة  9,1مليون دوالر أمريكي إلى

ﺗﻮﺳﻴﻊﻗﺎﻋﺪةاﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦﻟﺘﻀﻢ
اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ٢٠١٦

إجمالي  65,8مليون دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل  7,3في
المائة من التمويل الممنوح مقابل خطة االستجابة
اإلنسانية  2015لليمن ( 895,7مليون دوالر أمريكي).
التبرعات التي وردت في عام  2015تمثل زيادة بنسبة 250
في المائة عن عام  .2014حوالي  54مليون دوالر أمريكي
تم توجيهها للشركاء في دعم المساعدات المنقذة للحياة
لنحو  3,4مليون شخص تضرروا من النزاع .وتم إدراج رصيد
التمويل في .2016

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ٢٠١٦

أﻫﺪاف
ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

التكامل مع تمويل الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ
اعتبارا من يونيو إلى سبتمبر ،قدم الصندوق المركزي

كانت المملكة المتحدة أكبر جهة مانحة للصندوق المشترك

لمواجهة الطوارئ ( )CERFأربعة مخصصات بلغ مجموعها

للتمويل اإلنساني في عام  2015بمساهمات بلغت

 44,2مليون دوالر أمريكي من خالل نافذة االستجابة

قيمتها  27,9مليون دوالر أمريكي ،أو  49في المائة من

السريعة لدعم عمليات سبع وكاالت لألمم المتحدة في

مجموع التمويل المتاح للصندوق .وجاء في المركز الثاني

اليمن .وتم استخدام الصندوق المشترك للتمويل

والثالث أل كبر الجهات المانحة هولندا والسويد بمساهمات

اإلنساني  HPFعلى نحو استراتيجي لدعم منظمات

بلغت  13,5مليون دوالر أمريكي و  6,8مليون دوالر

اإلغاثة الستكمال وزيادة األنشطة الممولة من خالل

أمريكي على التوالي .ومنحت مساهمات إضافية أخرى

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ .كال الصندوقان

من

الدنمارك،

وسويسرا.

وألمانيا،

وايرلندا،

وجمهورية

كوريا

يبلغان معا إلى ما يقرب من  100مليون دوالر أمريكي.

الهدف التمويلي لعام 2016
في اجتماع المجلس االستشاري الذي عقد في وقت
سابق في عام  ،2016وافق األعضاء على وضع هدف جمع

التبرعات للصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في

ل دعم العمليات اإلنسانية في اليمن ،وكوسيلة لتعزيز

اليمن ليكون  65مليون دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل 3,6

البنية اإلنسانية وآليات التنسيق.

في المائة من متطلبات برنامج االستجابة اإلنسانية 2016
البالغة  1,8مليار دوالر أمريكي .ويعتبر الهدف مناسبا
وفي نفس الوقت طموحا ،مع األخذ بعين االعتبار التمويل
الممنوح في عام  2015والمساهمات المتوقعة لعام
 .2016إن الوصول إلى هذا الهدف سوف يعد إنجازا هاما
للتأكيد على مكانة الصندوق كأداة إستراتيجية رئيسية

من أجل تحقيق هذا الهدف ،سوف تستمر الجهود لتعبئة
الموارد ،باإلضافة إلى تنويع قاعدة المانحين قدر اإلمكان.
بعد إطالق برنامج االستجابة اإلنسانية  2016لليمن ،بدأت
التبرعات والمساهمات بالفعل تتوافد من كندا وألمانيا
وأيرلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2015

2015

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2015

أﻏﺴﻂﺲ

2015

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2015

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2015

ﻣﺎﻳﻮ

2015

اﺑﺮﻳﻞ

2015

ﻣﺎرس

2015

ﺳﺮﻋﺔﺻﺮف
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻹﻋﺼﺎرواﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔاﻟﺤﺮﺟﺔ

م 8.8

2014

ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ

إﻋﺼﺎر
ﻣﻴﺞ وﺗﺸﺎﺑﺎﻻ

م 6.6

دﻳﺴﻤﺒﺮ

م 1.5

ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ
ُأﻁﻠﻖﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗﻤﻮﻳﻞاﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺮﻛﺰيﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻂﻮارئواﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪةاﻟﻼﺣﻘﺔ

م 15.9

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞاﻹﺿﺎﻓﻲ
ُﻳﺨﺼﺺﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺜﻐﺮاتاﻟﺤﺮﺟﺔ
ﻓﻲاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

م 6.0

م 2.2

م 9.3

م 1.7

ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲﻳﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎءﻋﻠﻰﺑﺪء
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻂﻮارئ

م 4.0

م 0.6

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺎت
"ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻂﻠﺐ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻂﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﺴﻮف ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻄ ﻛﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻁﻦ ﺑﻞ ﻛﺸﺮﻛﺎء ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ؛
ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻼزﻣﺔ وﺛﻴﻘﺔ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻆﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ".
أوﻛﺴﻔﺎم ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻘﻂﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻟﺸﺮاﻛﺔ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻟﻔﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺜﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺘـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎون

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل

اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻨﻴﻪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؟

اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ؟

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻹﺗﺎﺣﺔ

اﻟﻠﻐﺔ

ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

شركاء الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

HPF

INGO

NNGO

اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ

اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

الشراكات

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

بين

المنظمات

الدولية

والمنظمات غير الحكومية الوطنية يمكن

%53.1

23.2م

INNGO

5.5م

NNGO

28.7م

$

%46.9

54م

25.3م

أن تحقق فوائد استنادا إلى المزايا
النسبية التي تتمتع بها كل منها .في حين
أن المنظمات الدولية تتميز بوضع جيد في
التعامل مع الجهات المانحة ،وكذلك تبني
سياسة التأثير والدفاع ،فإن المنظمات غير
الحكومية الوطنية تتميز بالدراية الداخلية
والتواجد المحلي .وفي العمل معا ،تجتمع
نقاط القوة عند كل منهما ويعمالن كحلقة
وصل بين جماهيرهم المعنيين ،وتعزيز

16

INNGO

7

NNGO

23

8

56

21

31

ﺷﺮﻳﻚ

شرعيتهم.
--------------------------------------------------تم تمويل  31من الشركاء من خالل
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني
على مدار عام  – 2015ثماني وكاالت

39

INNGO

17

NNGO

77

ﻣﺸﺮوع

اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ

وتم تخصيص نسبة  53,1في المائة إلى
المنظمات غير الحكومية من إجمالي
التمويل ( 28,7مليون دوالر أمريكي)

ﺧﻂﻄ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﺒﺎﻁﻦ 29
اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻂﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

لألمم المتحدة و  23منظمة غير حكومية.

اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ونسبة  46,9في المائة ( 25,3مليون دوالر
أمريكي) إلى وكاالت األمم المتحدة .ومن
إجمالي  77مشروعا تم تمويلهم سواء عن
اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ

طريق المخصصات القياسية أو االحتياطية،
تمويال في إطار
تم منح  22من الشركاء
ً
العديد من االتفاقيات التعاقدية .ومن
إجمالي  23منظمة غير حكومية تم
تمويلها ،كان من هناك سبع منظمات
وطنية تم منحها إجمالي  5,5مليون دوالر

0.2م 1

0.5م 14

0.5م 3

1.2م 11

إذا أﻅﻬﺮت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،أو ﻟﻐﺮض ﺟﻬﻮد
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻧﺤﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺮﻋﻴﺔ.

منفصال
أمريكي في إطار  17مشروعا
ً
(فيما يعادل  10,2في المائة من إجمالي
التمويل)

 | ٩ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

لمحة عن التخصيص
تلبية االحتياجات ذات األولوية
مع إطالق المبادئ التوجيهية العالمية للصناديق المشتركة
القطرية ( )CBPFفي فبراير  ،2015أعيد إطالق صندوق
االستجابة للطوارئ الذي كان يعمل سلفا باسم الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني ( ،)HPFبهدف تحسين
مالئمة وترابط االستجابة اإلنسانية في اليمن من خالل
تمويل العمل اإلنساني بشكل استراتيجي على النحو
المحدد في خطة االستجابة اإلنسانية
مع تصاعد الصراع في مارس  ،2015قرر المجلس
االستشاري للصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF
في  10ابريل إعادة توجيه التركيز االستراتيجي للصندوق
نحو دعم المشاريع المنقذة للحياة فقط ،وتفعيل أسلوب
عمل المخصص االحتياطي .واعتبر استخدام االحتياطي

مناسبا مع الوضع في االعتبار تقلب األوضاع والحاجة إلى
ضمان سرعة دفع األموال من أجل تلبية االحتياجات ذات
األولوية .ونتيجة لذلك أكثر من  96في المائة من أموال
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن HPF
خصصت من يناير إلى ديسمبر الستجابة الطوارئ المنقذة
للحياة.
في الفترة ما بين يناير وديسمبر تم صرف إجمالي 54
مليون دوالر أمريكي من أصل المبلغ اإلجمالي الممنوح
والمقدم ،في  77مشروعا تحت إطار خمسة مخصصات
لدعم العمليات اإلنسانية؛ وتم منح ستة مشاريع في إطار
التخصيص القياسي من ديسمبر  ،2014في حين تم
تمويل  71مشروعا في إطار مخصصات احتياطية ألبريل
ومايو وسبتمبر ونوفمبر.

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

%7.3

ﺗﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻂﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ٢٠١٥

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ

31

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻁﻦ

29

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻣﻠﻴﻮن 54$

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ

77

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

ﻣﻠﻴﻮن 3.4$

77

31
sub-implementing
partners

estimated beneﬁciaries

3.4$ MILLION

29

ﻣﺨﺼﺺ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻂﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة
إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ

ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
 ٥٤ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

ﺗﻮزﻳﻊ

1.8$م 3

3.5$م 9

%6.4

%3.3

48.7$م 65

%90.3

اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ

ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺻﻮل اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد واﻟﻤﻨﺎﻁﻖ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع

اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻗﻂﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
0.8 M

اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت

1.8 M

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

18.7 M

2.0 M

%1.5

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

%3.7

3.5 M

%34.5

10.5 M
%6.5

اﻟﻨﻆﺎﻓﺔ
9.9 M

%3.4

اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ

%18.2

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻣﻠﻴﻮن 54$

%19.4

%12.8

اﻟﻤﺄوى
7.0 M

 | ١١ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

لمحة عن برامج التعامالت النقدية
التعامالت النقدية كأولوية إستراتيجية في 2016
استطاعت منظمات اإلغاثة توصيل المساعدات النقدية

بعض آليات التكيف السلبية التي غالبا ما يضطر كل من

ألكثر من  100,000أسرة في عام  ،2015صرح بذلك رئيس

النساء والرجال واألطفال اتخاذها عند مواجهة شبكات

فريق

العمل

الفني

للتعامالت

النقدية

واألسواق

( .)CMTWGفي حين أن العدد قد يبدو ضئيال مقارنة
بالماليين ممن هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية ،فإن
برامج التعامالت النقدية واجهت صعوبات بسبب التأثير
السلبي للصراع على أداء األسواق والقيود المفروضة
على الوصول والتقلبات الهائلة من الواردات الغذائية خالل

األمان الضعيفة والحماية االجتماعية.

التحويالت النقدية هي أداة فعالة في مساعدة
األشخاص المحتاجين إلى الدعم اإلنساني
وسيتم التوسع فيها في .2016
في عام  ،2016يخطط المجتمع اإلنساني في اليمن

األشهر األولى من النزاع.

لتوسيع نطاق استخدام برامج التعامالت النقدية متعددة

قام الصندوق المشترك للتمويل اإلنسانيHPF

األغراض لتغطية ما يصل إلى مليون شخص" .في الوقت

بتمويل ثمانية مشروعات يستفيد منها ما يزيد
عن  15,000أسرة من خالل كل من المساعدات

الراهن ،تعمل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني
على تنفيذ نطاق محدود من برامج التعامالت النقدية في
جميع أنحاء البالد ،وذلك بسبب القيود التشغيلية الداخلية

النقدية غير المشروطة وقسائم المواد الغذائية،

وكذلك لعدم وجود تقييمات شاملة لسالسل التوريد

بإجمالي  3,4مليون دوالر أمريكي تم توزيعها

والسوق ونقص األداء الوظيفي لمقدمي الخدمات

مباشرة للمحتاجين.

المالية" ،صرح بذلك رئيس فريق العمل الفني للتعامالت

تقدم برامج التعامالت النقدية عددا من المزايا على
التوزيعات المباشرة ،إذا كانت تستند إلى المخاطر القوية
وتقييم السوق وفهم تفضيالت المجتمع .وغالبا ما تكون
اقتصادية أكثر كلما كانت المواد الغذائية أو أصناف حاالت
الطوارئ المنزلية من المواد التي ال تحتاج إلى الشراء أو
التخزين أو النقل؛ كما أنها تدعم وتحفز االقتصاد المحلي.
بالمقارنة مع التوزيعات المباشرة ،فإن برامج التعامالت
النقدية تمكن األشخاص من إنفاق المال بناء على
أولوياتهم الخاصة؛ سواء كانت شراء المواد الغذائية أو
إرسال األطفال إلى المدرسة أو توصيل أحد األقارب إلى
المستشفى .التمكين الذي يوفره التعامل النقدي يمكن
أن يسهم في شعور قوي بالكرامة ويساعد على تجنب

النقدية واألسواق  CMTWGالذي يجمع بين المنظمات
غير الحكومية وكيانات األمم المتحدة.
بناء على طلب من منسق الشؤون اإلنسانية ،يقوم فريق
العمل

الفني للتعامالت

النقدية

واألسواق بوضع

إستراتيجية لتوسيع نطاق عمل برامج التعامالت النقدية
في اليمن .بجانب إجراء عدد من تقييمات السوق ،ستكون
دراسة الجدوى القطرية (مناطق محددة) عامال محوريا في
ت حديد القدرة الكلية لبرامج التحويالت النقدية الطارئة
واتخاذ قرار بشأن أفضل أسلوب أو أفضل مجموعة من
األساليب.

 | ١٢ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

مراعاة النوع االجتماعي في العمل
ضمان إدماج النوع االجتماعي

المشتركة بين الوكاالت بدعم التوجيه نحو مراقبة مؤشر

يراعي الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF
االحتياجات المميزة لكل من النساء والفتيات والفتيان
والرجال في جميع مراحل عملية التخصيص ،وخالل مراجعة
المشروعات ودورة التنفيذ من أجل ضمان تكافؤ الفرص
ووصول المساعدات لجميع الفئات الضعيفة .على مدار
عام

،2015

التزمت

المنظمات

الشريكة

للصندوق

المشترك للتمويل اإلنساني بتطبيق مؤشر المساواة بين
الجنسين الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
( )IASCكجزء من المشروع المقترح وتقديم معلومات
مفصلة عن كيفية تحقيق اختيار رمز النوع.
مؤشر المساواة بين الجنسين أمر بالغ األهمية في ضمان
المشاركة واالستفادة العادلة للمشاريع لكل من النساء
والفتيات والفتيان والرجال ،وسيتم بذل الجهود ،حيثما كان
ذلك ممكنا ،لتمكين النساء والفتيات .إن اعتبارات الجنس
كانت جزءا من معايير التقييم المستخدمة من قبل لجان

المساواة بين الجنسين واألعمار في  .2015وتم وضع
عدد  22مشروعا ( 17شريكا) الممولين في مخصص
سبتمبر الختبار مراقبة مؤشر المساواة بين الجنسين
واألعمار وتقديم تقرير عن إنجازاتهم .وتم توفير التدريب
والدعم للمنظمات في استخدام هذه األداة التي تتألف
من  12مؤشر يمكن تقييمهم من خالل الرصد أو موظفي
البرنامج في جميع القطاعات .واستنادا إلى بيانات التقييم
الذاتي ،توفر األداة تلقائيا رمز يتفق مع نطاق الترميز (-0
 )2التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .بجانب
االلتزام بوسائل تحقيق مكتوبة ،تم تصميم األداة لمنع
تخصيص غير مبرر أو تخصيص لمستحضرات تجميل للرمز .2
حددت وكاالت اإلغاثة النقاط الثالثة التالية كونها النقاط
األكثر صعوبة عندما يتعلق األمر ببرامج المساواة بين
الجنسين:


االجتماعي ،ولكن الغالبية تضطر حتى اآلن إلى

المراجعة الفنية للصندوق المشترك للتمويل اإلنساني
 ،HPFبجانب المالحظات المحددة التي يقدمها مستشار
تعميم النوع باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على

إدراج تحليل القضايا المتعلقة بالعمر؛


المشروع ،ولكن  50في المائة فقط لديهم

نطاق محدود للغاية في المخصصات األولى من 2015
وإدماج النوع االجتماعي بشكل جاد ،إال أنه في
المخصصات الالحقة أظهرت المقترحات اهتماما أقوى
بكثير في هذا الشأن.

التوجيه نحو مراقبة مؤشر المساواة بين
الجنسين واألعمار
عالوة على ذلك قام الصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني تحت قيادة مستشار تعميم النوع باللجنة الدائمة

تعمل

معظم

المشاريع

على

إشراك

المستفيدين في مرحلة واحدة من مراحل دورة

كل مقترح مشروع مقدم .في حين أشير إلى النوع على
لمقترحات المشاريع ،وكان بها مالحظات جوهرية لضمان

تعتمد العديد من المشاريع على تحليل النوع

مستويات أعلى من المشاركة؛


فقط  50في المائة من المشاريع ترصد وتعالج
الحواجز أو العواقب غير المقصودة.

االستجابة اإليجابية تشير حتى اآلن إلى أن الرقابة من خالل
مؤشر المساواة بين الجنسين واألعمار ستكون أداة
مفيدة للمنظمات في الرقابة على جودة المشروع .ولعل
األهم من ذلك هو مساعدة العاملين في المجال
اإلنساني على تحسين جودة البرامج بطرق عملية جدا.

 | ١٣أداء اﻟﺼﻨﺪوق وإدارﺗﻪ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻷﻋﻤﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ )ﻣﺎرس (٢٠١٦

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻜﺎوى

%88

ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

%100

ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﺛﻴﻖ:
 اﺟﺮاءات ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ -ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺜﻐﺮات ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

%75

 رﺿﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ -اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

أداء الصندوق وإدارته
تعزيز الحوكمة والمساءلة
تطور المجلس االستشاري للصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني  HPFإلى مستوى أكثر بروزا في أبريل عام
 ،2015وتغير ممثليه ليشملوا ثالث جهات مانحة وثالث
منظمات غير حكومية وثالث وكاالت لألمم المتحدة
ومستشار تعميم النوع باللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت .وظل كل من المنتدى اإلنساني باليمن
والمنظمات غير الحكومية الدولية كأعضاء مراقبين في
المجلس .وقد عقد المجلس أربع مرات في الفترة بين
يناير وديسمبر  ،2015وتضمنت القرارات الرئيسية في
المجلس االستشاري التحول نحو الصندوق المشترك
القطري بشكل كامل وإطالق نظام إدارة المنح ،وبدء

تنفيذ طرق تشغيلية جديدة لمنح التخصيص واستخدام
طريقة تخصيص االحتياطي من مارس حتى ديسمبر.
ركزت وحدة التمويل اإلنساني أيضا على تشديد إطار
المساءلة وتحسين ممارسات الصندوق لتتناسب مع الحد
األدنى من متطلبات السياسة العالمية للصناديق
المشتركة القطرية .تطبيق هذه التدابير ودمجها كجزء من
إجراءات التشغيل القياسية للصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني  HPFقد يتطلب موارد كبيرة .وقد استفاد
الصندوق ولله الحمد من العديد من عمليات التوظيف
قصيرة األجل من المركز الرئيسي ومن الصناديق
المشتركة في الصومال وميانمار وفلسطين.

ظهور التحديات نتيجة تفاقم النزاع

تم تأخير تنفيذ عدد من المشاريع نتيجة لبدء تنفيذ نظام
برامج جديد لتخطيط موارد المؤسسات ( )ERPداخل األمانة

وتطوير النظام الداخلي

العامة لألمم المتحدة .واجه مكتب تنسيق الشؤون

بسبب الصراع المتصاعد ،واجه العديد من الشركاء بعض

اإلنسانية عددا من التحديات في تحديث النظام الداخلي،

التحديات في تنفيذ أنشطة المشروع .وتراوحت التحديات

بما في ذلك إتاحة الوصول والتدريب وترحيل البيانات

المبلغ عنها من صعوبة الوصول إلى مواقع المشاريع

وفهم طرق عمل جديدة .إن هذا أثر لألسف على اإلطار

وانعدام األمن الذي يؤدي إلى التأخير ،ومشاكل في شراء

الزمني لإلنفاق المالي للشركاء حيث تم مواجهة فترات

المعدات ونقص في توفير الشركاء المنفذين المحليين،

حجب الخدمة ،وقضايا المعلومات المصرفية التي تقدمها

واألسواق المختلة التي تحد من استخدام التحويالت

المنظمات غير الحكومية (المتقدمين أول مرة) والدعم

النقدية في بعض المواقع والتغيرات السريعة في الوضع

المحدود المتاح إلصالح األعطال .نظرا للتأخير الذي شهده

على األرض التي تتطلب عملية إعادة وضع البرامج .لدعم

الشركاء في تلقي األموال من الصندوق المشترك

الشركاء المنفذين ،حافظ الصندوق المشترك للتمويل

للتمويل اإلنساني  ،HPFفقد تسبب ذلك في ظهور

اإلنساني  HPFعلى نهج مرن في السماح للمنح بإعادة

صعوبات في تنفيذ المشروع .وقد عمل مكتب تنسيق

برمجتها و  /أو توسيع نطاقها مع تطور الوضع اإلنساني.

الشؤون اإلنسانية على معالجة التأخير وتحسين العمليات
لضمان إتمام عمليات صرف أكثر فعالية في المستقبل.
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المساءلة
مع إعادة هيكلة وإعادة تسمية الصندوق المشترك

المساءلة؛ حيث إن الهدف الرئيسي هو ضمان تجهيز وحدة

للتمويل اإلنساني ( ،)HPFوبدء تنفيذ مجموعة جديدة من

تمويل اإلعمال اإلنسانية  HFUبالمعلومات الالزمة حول

المبادئ التوجيهية والطرق التشغيلية ،فضال عن إطالق

قدرات المنظمات غير الحكومية المتاح لها تمويل الصندوق

نظام إدارة المنح على االنترنت ()GMS؛ فإن وحدة تمويل

المشترك للتمويل اإلنساني .HPF

األعمال اإلنسانية  HFUاكتسبت أدوات قيمة لتعزيز
إجراءات مساءلة الصندوق.

طرق متعددة للمساءلة
توالت المبادئ التوجيهية للصناديق المشتركة القطرية
في فبراير  ،2015واعتمدها على الفور الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني  .HPFوفي مارس ،تم إدخال
نظام إدارة المنح على االنترنت وبعد ذلك تم تمويل 71
مشروعا ،تم تقديمهم وإدارتهم مباشرة من خالل منصة
النظام .وتم تدريب الشركاء على كل من المبادئ
التوجيهية ونظام إدارة المنح  GMSبعد بدء التنفيذ .وفي
أبريل ،تم تطبيق طرق توزيع جديدة ووحدة إجراءات العناية
الواجبة المتعلقة بعملية تأهيل الشركاء.
وقد تم استكمال المبادئ التوجيهية من خالل إصدار دليل
التشغيل للصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في
اليمن في يوليو ،الذي يحدد الترتيبات المحددة للحوكمة
واألهداف وطرق التخصيص وأدوار ومسؤوليات الجهات
المعنية وإجراءات المساءلة المعمول بها في الصندوق.

بد أت عملية تقييم القدرات في يوليو ،والتوسع في
إجراءات العناية الواجبة التي بدأت في مارس .يهدف
تقييم القدرات إلى تحديد ما إذا كان للمنظمات غير
الحكومية مستوى كاف من القدرات المؤسسية واإلدارية
والمالية والفنية باستخدام عملية تقييم موحدة .يحصل
الشركاء الحاصلين على  50في المائة أو أكثر على تصنيف
مستوى مخاطر يعادل درجة (منخفض ،متوسط ،مرتفع)،
والشركاء الحاصلين على درجات أقل من  50في المائة
تعتبر غير مؤهلة للحصول على تمويل الصندوق المشترك
للتمويل اإلنساني .وسيتم إعطاء فرصة أخرى للشركاء
غير المؤهلين لتقديم طلب أخر بعد ستة أشهر .بنهاية
عام  ،2015قام الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني
 HFUبإجراء  39تقييما؛ منهم  33منظمة غير حكومية
مؤهلة وستة منظمات أخرى غير مؤهلة.
تصنيف مستوى المخاطر الذي حصل عليه الشريك يحدد
األساليب التشغيلية وآليات الرقابة التي سيتم تطبيقها،
بما في ذلك الصرف وتقديم التقارير والرقابة والحد
األقصى لمبلغ الميزانية .كلما ارتفع تصنيف المخاطر

تم تطوير إطار المساءلة لضمان قوة عملية اإلدارة

المخصص للشريك ،كلما كانت آليات الضمان المطبقة أكثر

واإلشراف .وبما أن مستوى المخاطر التشغيلية والمالية

صرامة.

ومخاطر السمعة تعتبر جوهرية في اليمن .فإن إطار عمل

الرقابة على المشروعات

يستند على نموذج شامل إلدارة المخاطر الذي يهدف إلى

يستند إطار عمل الرقابة التابع للصندوق المشترك

ربط مبادئ العناية الواجبة ،وتقييم القدرات ورصد األداء

للتمويل اإلنساني إلى افتراض أن المنظمات الشريكة لها

في جميع مراحل المشروع.

آليات داخلية كافية لتلبية متطلبات الرقابة واإلبالغ ولتوليد

المساءلة للصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF

عملية تأهيل المنظمات غير الحكومية
لكي يصبحوا شركاء ،يجب على المنظمات غير الحكومية
المهتمين بالحصول على التمويل من خالل الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني  HPFأن تشارك في عملية
التأهيل .هذه هي واحدة من الركائز األساسية إلطار عمل

معلومات عن جودة األداء.
يهدف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى ضمان التحقق
الكافي من النتائج المسجلة على مستوى المشروع ،مما
يسهم في زيادة المساءلة .وفي حين انه من المتوقع أن
معظم الرقابة على المشاريع في مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية تم تنفيذها في الموقع من خالل رقابة مباشرة

ميدانية ،فإن تصاعد الصراع في مارس قد حال بشدة دون

البحث والمناقشات مع شركاء الصندوق المشترك

الوصول إلى مواقع المشروع في جميع أنحاء اليمن .وفي

للتمويل اإلنساني  HPFوالشركات الخارجية ووكاالت

الفترة من يناير إلى مارس ،انتقل مكتب تنسيق الشؤون

األمم المتحدة األخرى ،اعتبر هذا الخيار غير مناسبا في

اإلنسانية لزيارة سبعة مشاريع ،أحدها قد تأجل ألسباب

الوقت الحاضر.

إدارية .ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك مراقبة مباشرة

اتجه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للبحث عن مراقبة

ممكنة.

الطرف الثالث ( )TPMكخيار آخر ،وهو ما يبدو الخيار

بحث خيارات رقابية بديلة

المرتقب في الوقت الحالي .إن العديد من وكاالت األمم
المتحدة والجهات المانحة الكبرى يستخدمون بالفعل هذا

بالنظر إلى القيود المفروضة على مكتب تنسيق الشؤون

النهج في اليمن مع عدد من الشركات المؤهلة لتقديم

اإلنسانية من حيث الرقابة الميدانية المباشرة للمشروعات

خدمات مراقبة طرف ثالث في مختلف القطاعات .وسوف

في جميع أنحاء اليمن ،كانت وحدة تمويل األعمال

ي ستمر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في متابعة

اإلنسانية  HFUتبحث عن خيارات بديلة للتحقق من مخرجات

استخدام مراقبة الطرف الثالث  TPMللتحقق من مشاريع

المشروع .بدءا من أغسطس  2015فصاعدا بحثت وحدة

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،األمر الذي يتطلب إجراء

تمويل األعمال اإلنسانية  HFUفي إمكانية إنشاء مركز

المناقصات.

اتصال لتنفيذ مراقبة المكالمات عن بعد ،مع نية التواصل
مع المستفيدين والتحقق من أنهم تلقوا المساعدة
المرجوة كما أقر بها الشريك .ولكن بعد عدة أشهر من

ﻋﺮض ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ٢٠١٥
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 | ١٧ﻣﺎذا ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ HPF؟

ماذا يعتقد الشركاء عن الصندوق المشترك
للتمويل اإلنساني HPF؟
أطلقت وحدة تمويل األعمال اإلنسانية  HFUاستطالع

العامة للشركاء عن الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

رأي على االنترنت في يناير  2016من أجل قياس فعالية

 HPFإيجابية ( ،)84٪إال أنه مطلوب القيام بأعمال إضافية

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن HPF

لضمان أن الصندوق ما زال يعتبر آلية ذكية وفعالة وشاملة

في تحقيق األهداف األساسية له ،وكذلك معرفة رأي من

حقا.

شملهم االستطالع فيما يتعلق بجودته كأداة لتمويل
المساعدات اإلنسانية.
تم تلقى إجمالي  93من الردود الكاملة ،معظمها من
المنظمات غير الحكومية الوطنية ( )40٪والمنظمات
الدولية غير الحكومية ( ،)30٪حيث أبدوا اهتماما واضحا
بالصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFمن خالل

يحتاج الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني
في اليمن  HPFإلى توسيع إجراءات الشراكة،
وإعطاء األولوية للمنظمات التي تقدم الخدمات
للمحتاجين بشكل مباشر ،بما في ذلك الجهات
الفاعلة المحلية.

هذه المجموعة المستهدفة .في حين كانت التصورات

اﻟﻜﻔﺎءة

 -أحد مجيبي االستطالع

اﻻﻧﻀﺒﺎط
)اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت(

)اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(

اﻟﻤﺮوﻧﺔ

اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ

)اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(

)ﺗﻨﻮع اﻟﺸﺮاﻛﺎت(
%50

%46

%44
%31 %31
%18
%11

%12

%23

%23
%15

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم

%10

%15

ﻋﻠﻰ اﻹﻁﻼق

%13
%6

ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ

%11

إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل

%14

%13
%6

%8

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

إلى أي مدى يدعم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن أهداف تمويل المساعدات اإلنسانية التالية؟

 | ١٨ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؟

كيف يتم التواصل في الصندوق المشترك
للتمويل اإلنساني؟
من أجل زيادة وضوحه وضمان شفافيته ،استثمرت وحدة

أصدرت وحدة تمويل األعمال اإلنسانية  HFUفيما بعد

تمويل األعمال اإلنسانية في النصف الثاني من 2015

عددا من منتجات المعلومات العامة بما في ذلك نشرة

الوقت والموارد لتحسين تواصلها مع الشركاء والجهات

معلومات وتقريرا مؤقتا عن أنشطتها ،بجانب لوحات

المعنية .كجزء من موقع االنترنت لمكتب تنسيق الشؤون

رئيسية عن كل تخصيص وقوائم المشاريع الممولة.

اإلنسانية في اليمن ،تم تطوير ست صفحات ويب عن

ولضمان فهم المعلومات ونشرها ،تم ترجمة عددا من

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  .HPFتغطي هذه

المنتجات أيضا إلى اللغة العربية .وأخيرا ،أصدرت مذكرة

والحوكمة

توجيهية لشركاء الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

والتمويل والمخصصات ،وبما في ذلك الوثائق األساسية

 HPFبشأن المتطلبات الرئيسية للتواصل والوضوح ،بما

وجهات االتصال والتوجيهات للشركاء .إن موقع االنترنت

في ذلك قصص إنسانية وصور ومناسبات عامة ،لتشجيع

لالستجابة اإلنسانية في اليمن ظل حتى اآلن محتفظا

الشركاء على إنتاج وتبادل معلومات المنتجات مع وحدة

بمعلومات مهمة عن الصندوق.

تمويل األعمال اإلنسانية عن إنجازاتهم.

الصفحات

الموضوعات

الرئيسية

لألهلية

 | ١٩اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

انجازات المجموعة الرئيسية
تحليل أداء مشروعات الصندوق المشترك للتمويل االنساني
إن بدء تنفيذ نظام إدارة المنح ( )GMSفي وقت سابق

المنظمات غير الحكومية) ومدة المشروع وتقييم مخاطر

من  2015يسمح بإدارة فعالة للمشاريع الممولة من

شركاء المنظمات غير الحكومية (منخفضة ومتوسطة

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  ،HPFوكذلك

ومرتفعة) .وبالتالي يمكن أن تختلف تقارير المشاريع

يسمح بتدفق المعلومات فيما بين وحدة تمويل األعمال

تختلف باختالف الطلبات المقدمة للتقارير المرحلية التي

اإلنسانية  HFUوالمركز الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون

تتراوح بين ثالثة تقارير في عمر المشروع.

اإلنسانية والشركاء المنفذين .ويقوم كذلك بمقام

يعتمد عرض إنجازات القطاع في المرحلة االنتقالية فقط

الذاكرة المؤسسية للصندوق.

على النتائج المعلنة عن المخرجات التي تغطي فترة

كجزء من نظام إدارة المنح ،فإن شركاء الصندوق المشترك

التشغيل على أساس  71مرحلة و  /أو التقارير النهائية

للتمويل اإلنساني  HPFيكون لديهم القدرة على اإلبالغ

التي قدمت حتى اآلن .وقد شارك جميع الشركاء في

مباشرة عن التقدم المحرز لمخرجات المشروع والنتائج من

جهود إعداد التقارير في الوقت المناسب ،ووفقا لالتفاق

خالل استمارة إبالغ عبر اإلنترنت .تختلف متطلبات اإلبالغ

المبرم بينهما.

للشركاء باختالف نوع الشريك (األمم المتحدة أو

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ – أداء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
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ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ
وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

30
22
10

29
19

7

5

اﻟﻤﺨﺼﺺ 2nd
اﻟﻤﺨﺼﺺ 3rd
اﻟﻤﺨﺼﺺ 4th
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﻮﻟﻴﻮ

2016

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2015

20

ﻣﺎﻳﻮ

2016

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2015

ﻣﺎرس

2016

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2015

اﻟﻤﺨﺼﺺ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ اﻷول

ﻣﺎرس

2016

1st
ﻣﺎﻳﻮ

2015

اﻟﻤﺨﺼﺺ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻷول

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2016

6

1st
ﻳﻨﺎﻳﺮ

2015

ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻄ اﻹﻁﺎر
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت

 | ٢٠اﻟﺼﺤﺔ

الصحة
انجازات 2015

مرارا وتكرارا من قبل الغارات الجوية  -وفي بعض الحاالت
كانت الغارات قريبة جدا من المجتمعات التي يتم تغطيتها.

الوكالة الرئيسية :منظمة الصحة العالمية

على الرغم من أن الفرق المتنقلة حاولوا االبتعاد عن
القواعد والمواقع العسكرية المعروفة بتعرضها للقتال ،إال

المخصصات:

أن التحرك كان بالغ الصعوبة .وعالوة على ذلك ،الشركاء

خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام الصندوق

في مجال الصحة كانوا يكافحون للتصدي لألضرار

المشترك للتمويل اإلنساني  HPFبصرف  18,7مليون

المستمرة التي تلحق بالمرافق الصحية والمستشفيات،

دوالر أمريكي على  24مشروعا صحيا من خالل نوافذ

وارتفاع أسعار الوقود ،فضال عن تناقص اإلمدادات الطبية

المخصصات القياسية واالحتياطية .ويستكمل مخصص

المحلية ،وارتفاع األسعار بسبب القيود الحالية المفروضة

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFمخصصات

على االستيراد.

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة  9مليون
دوالر أمريكي لكل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة

وعلى الرغم من هذه التحديات ،فقد أحرز الشركاء تقدما

الد ولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة للطفولة وصندوق

جيدا في تنفيذ أنشطتهم الصحية .ونجح الشركاء في

األمم المتحدة للسكان لتشغيل العيادات الصحية المتنقلة

مجال الصحة في توصيل الخدمات الطبية الطارئة

وتوفير خدمات الصحة اإلنجابية ،وشراء األدوية والمعدات

للمجتمعات الضعيفة بما في ذلك التطعيم والرعاية

الطبية ومستلزمات الصحة اإلنجابية.

الصحية األولية والثانوية الطارئة واإلحالة وإخالء حاالت
اإلصابات ومكافحة األمراض المعدية والتجاوب مع األمراض

اإلنجازات والتحديات:

المتفشية .ودعم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

إن التصاعد الدائم في انعدام األمن في اليمن والقتال

 HPFشراء وتخزين وتوزيع اإلمدادات عبر القنوات

الجاري والتهديدات األمنية للمرافق الصحية والعاملين في

األساسية ،بما في ذلك الشحن الطبية الخاصة باإلصابات

المجال الصحي يعني أن بعض الشركاء يواجهون مشاكل

والمجموعات الطبية الخاصة بالصحة اإلنجابية ومجموعة من

أولية مع شراء األدوية والمستلزمات الطبية ،وكذلك

األدوية والمعدات الطبية .وكذلك تم القيام ببناء القدرات

االنتشار في المناطق النائية؛ حيث إن العديد من األحياء

في شكل من أشكال التدريب للموظفين الرئيسيين على

التي تغطيها فرق العمل الصحي المتنقلة تم استهدافها

االستجابة لحاالت الطوارئ.

ملخص المخصصات الصحية 2015
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 18,686,952دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

%77,7

الممنوح
الشركاء

 3( 14أمم متحدة  7 /منظمات غير حكومية دولية  4 /منظمات غير حكومية وطنية)

المشروعات
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مساهمات الصندوق المشترك 2015
األشخاص المستهدفين
الرجال

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

 9مليون دوالر أمريكي

 18,7مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

448,326

69,248

النساء

556,150

130,861

الفتيان

546,920

63,625

الفتيات

578,936

68,517

اإلجمالي

2,131,332

332,251

صنعاء والجوف وعمران وشبوة وحضرموت والمهرة وآلريمة والمحويت والبيضا
المواقع المستهدفة

وصعدة ومأرب وأمانة العاصمة وحجة وإب والحديدة وذمار وشبوة وأبين وعدن وتعز
والضالع ولحج وريمة وسقطرى.

الهدف األول لخطة
االستجابة اإلستراتيجية

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
ضمان الوصول إلى الحزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة للفئات

الهدف األول للمجموعة

الضعيفة وتجنب اإلصابة باألمراض والوفيات من خالل منهج يركز على تعزيز النظام
الصحي

مؤشر تحقيق الناتج
عدد المرضى الذين يتلقون
خدمات الرعاية الصحية
عدد العيادات المتنقلة والمراكز
الصحية التي يديرها الشركاء

المستهدف

الحالي

النسبة

1,504,838

226,156

15

46

37

80,4

دعم إدارة اإلصابات في المحافظات المتضررة من النزاع ،بما في ذلك توفير
الهدف الثاني للمجموعة

المستلزمات الطبية لإلصابات ،ودعم خدمات اإلسعافات األولية ،وخدمات اإلحالة
واإلسعاف وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة في حوادث اإلصابات الجماعية

مؤشر تحقيق الناتج

المستهدف

الحالي

النسبة

عدد المتطوعين من المجتمع
المحلي المدربين على تقديم

1,675

200

12

اإلسعافات األولية
عدد المتخصصين في الرعاية
الصحية الذين اكتسبوا مهارات

454

170

جديدة

المشروع المتكامل لدعم حاالت الطوارئ في محافظة الجوف

37,5

 | ٢٢اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ

األمن الغذائي والزراعة
انجازات 2015
الوكاالت الرئيسية للمجموعة :برنامج األغذية العالمي

التي تقف وراءها .تم رصد دوران المخزون أيضا لضمان أن

ومنظمة األغذية والزراعة

يكون هناك أسبوع واحد على األقل متاحا للتداول فيه .تم
االتصال أيضا مع مكاتب البريد ،كما أجريت مفاوضات

المخصصات:

لخدمات التوعية بنجاح .وتحسن وضع السوق حيث كان

خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام الصندوق

التجار قادرين على تزويد السوق المحلية بجميع السلع

المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  10,5مليون دوالر

الغذائية الالزمة.

أمريكي لعدد  11مشروع من مشروعات األمن الغذائي

ومع ذلك اضطر العديد من الشركاء إلى تعديل المواقع

والزراعة من خالل نافذة المخصص االحتياطي .وتستكمل

السكانية المستهدفة ،نتيجة لتحركات السكان والتوصيات

مخصصات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF

للسلطات المحلية على مستوى المحافظات والمجلس

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة

التنفيذي ( .)ECوتم مواجهة بعض التأخيرات أيضا في

 1,4مليون دوالر أمريكي لبرنامج األغذية العالمي لشراء

تسجيل النازحين .وأثناء عملية التصفية والتحقق من قوائم

السلع الغذائية

المستفيدين المقدمة من المفوضية األوروبية ،وجد

اإلنجازات والتحديات:

الشركاء العديد من المغالطات (مناطق اإليواء ،وتفاصيل

لضمان االستخدام المالئم للمساعدات النقدية غير

االتصال والمعلومات السكانية) .وتعاون موظفو المشروع

المشروطة على ضوء المخاوف األمنية ،قام الشركاء

مع اللجان المجتمعية لتحديث البيانات المفقودة وتصحيح

بتنفيذ رقابة أسبوعية للسوق ،بما في ذلك عمليات

المعلومات السكانية للمستفيدين.

استطالع رأي سريعة لفهم تقلبات األسعار واألسباب

ملخص المخصصات ( 2015األمن الغذائي والزراعة)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 10,492,253دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

% 40,8

الممنوح
الشركاء

 2( 8أمم متحدة  5 /منظمات غير حكومية دولية  1 /منظمات غير حكومية وطنية)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 10مايو  30 – 2015يونيو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

 1,44مليون دوالر أمريكي

 10,5مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

36,419

12,867

النساء

34,177

13,376

الفتيان

37,858

17,901

الفتيات

38,804

18,531

اإلجمالي

147,258

62,675

المواقع المستهدفة

عمران وحجة والحديدة وأبين ولحج وعدن وتعز وحضرموت وشبوة والمهرة وأمانة
العاصمة وسقطرى

الهدف األول لخطة االستجابة
االستراتيجية
الهدف األول للمجموعة

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
تحسين اإلتاحة والوصول الفوري للغذاء ألكثر الناس ضعفا في اليمن

مؤشر تحقيق الناتج
عدد األسر التي تتلقى مساعدات
نقدية غير مشروطة
عدد األسر التي تتلقى قسائم
الغذاء غير المشروطة
عدد األفراد الذين يحصلون على

الموزعة
الهدف الثاني للمجموعة

9,516

6,666

70

5,100

3,100

60,8

30,000

مساعدات غذائية غير مشروطة
إجمالي مبلغ المساعدات النقدية

المستهدف

الحالي

النسبة

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

 3,410,805دوالر أمريكي

 2,177,695دوالر أمريكي

64

زيادة األمن الغذائي للفئات المعرضة للخطر من خالل الحفاظ على النظم الزراعية
وتنويعها واالستراتيجيات واألصول وتطوير األنشطة المدرة للدخل

مؤشر تحقيق الناتج
عدد األسر التي تتلقى قسائم
نقدية ( 300دوالر أمريكي)
عدد الرجال والنساء المدربين على
خيارات جديدة لكسب الرزق

الحالي

المستهدف

النسبة

300

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

450

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

عدد الصيادين القادرين على العودة
إلى الصيد باستخدام قوارب صيد /

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

1,000

محركات جديدة
عدد الصيادين القادرين على العودة
إلى الصيد باستخدام شبك وأدوات

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

5,310

صيد جديدة

التواصل مع المجتمعات المحلية

المساءلة

لضمان تزويد أسر المستفيدين بتواريخ التحويل لمنحهم

لتعزيز المساءلة قامت منظمة "أوكسفام" بطباعة بطاقات

النقدية القادمة ،قدمت جمعية (أنقذوا األطفال) خدمة رسائل

للمستفيدين بها رموز مميزة ورمز باركود متصل بتفعيل

صوتية مبتكرة؛ حيث يتلقى المستفيدين مكالمة مع رسالة

البطاقة وتفويض الدفع من قبل فريق مكتب البريد عند

مسجلة مسبقا باللغة العربية من رقم يمكن طلبه مرة أخرى

الحصول على منحهم النقدية غير المشروطة البالغة  83دوالر

في حالة الضرورة

أمريكي شهريا.

 | ٢٥اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
انجازات 2015
الوكالة الرئيسية للمجموعة :منظمة األمم المتحدة

مواجهة تحديات إضافية أيضا من حيث شراء اللوازم

للطفولة

وتذبذب أسعار مواد البناء في األسواق المحلية.

المخصصات:

على الرغم من هذه التحديات ،نجح الشركاء في تحقيق
أهدافهم من حيث توفير المياه للسكان المشردين،

خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام الصندوق

وتركيب خزانات المياه العامة وبناء و  /أو إعادة تأهيل مراكز

المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  9,8مليون دوالر

المياه؛ وكذلك السماح بتوفير إمدادات مستدامة من

أمريكي لعدد  15مشروع من مشروعات النظافة من خالل
المخصص

نافذة

االحتياطي.

وتستكمل

المياه الصالحة للشرب وفقا لمعايير " 15( "SPHEREلترا

مخصصات

للفرد يوميا) لآلالف من األفراد .ولكن كان إنشاء آلية

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFمخصصات

لضمان المساواة في الحصول على المياه ،ال سيما

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة  9مليون

بالنسبة للمرأة ،تحديا صعبا وتطلب جهدا كبيرا.

دوالر أمريكي للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف
إلعادة تأهيل مراكز المياه وتوفير دعم الوقود لشركات

دعم التمويل من خالل الصندوق المشترك للتمويل

المياه المحلية وشراء المياه والنظافة العامة وأدوات

اإلنساني  HPFأيضا تحسين مرافق الصرف الصحي من

الصرف وخزانات المياه.

خالل بناء مراحيض منزلية ومراحيض غسل اليدين .كما نجح
شركاء الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFأيضا

اإلنجازات والتحديات:

في تزويد أفراد المجتمع بالتوعية الصحية وتوصيل الرسائل

في المراحل األولى من الصراع تأثرت سرعة تنفيذ

حول الوقاية من األمراض وأهمية استخدام المراحيض

المشاريع بسبب الوضع األمني في عدد من المحافظات،

ومرافق غسل اليدين .وكجزء من حزمة خدمات النظافة

نتيجة القصف الجوي والتحركات المحلية في المناطق

العامة تم توفير حزمة أيضا من مجموعة من مستلزمات

المستهدفة .وعالوة على ذلك ،بسبب تحركات السكان

النظافة .وبشكل عام ،ساعد هذا على الحد من مخاطر

والوضع المتفجر تم تعديل بعض األنشطة المتصلة

انتشار األمراض المعدية واستخدام المياه الملوثة خالل

بتقديم الخدمات للنازحين لتغطية االحتياجات الناشئة .وتم

األزمة.

ملخص المخصصات ( 2015النظافة)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 9,857,672دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

% 42,1

الممنوحة
الشركاء

 2( 11من األمم المتحدة  8 /من المنظمات غير الحكومية الدولية  1 /من المنظمات
غير الحكومية الوطنية)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 13مايو  15 – 2015مايو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ9 :

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

مليون دوالر أمريكي

 9,8مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

179,283

75,406

النساء

204,935

73,140

الفتيان

167,986

33,635

الفتيات

197,796

37,249

اإلجمالي

750,000

219,430

المواقع المستهدفة

عدن والجوف وعمران وهزاع وتعز والضالع والحديدة ولحج والبيضاء وشبوة
وحضرموت وجزيرة سقطرى

الهدف األول لخطة االستجابة
اإلستراتيجية
الهدف األول للمجموعة

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
توفير المياه والصرف الصحي للنازحين والمتضررين من النزاع

مؤشر تحقيق الناتج

المستهدف

الحالي

النسبة

عدد نقاط توزيع المياه التي تم تركيبها

228

194

85

(الخزانات) لنقل المياه
عدد األسر التي تم تزويدها بمشروع

113,023

48,2

54,515

النهوض بالنظافة الصحية
عدد نقاط توصيل المياه المعاد إصالحها

56

3,6

2

أو بناءها
عدد المراحيض المنزلية المبنية
الهدف الثاني للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األسر المتوفرة لديهم بأدوات
النظافة والصرف الصحي
عدد األسر المتوفرة لديهم فالتر المياه

1,280

64,2

822

توفير مواد النظافة األساسية بما في ذلك مستلزمات النظافة ومواد معالجة
المياه للنازحين والمتضررين من الصراع
المستهدف

الحالي

النسبة

26,699

4,989

18,7

15,431

2,989

19,4

نقل المياه إلى معسكر النازحين الذي يضم  200من أسر المهمشين النازحين من صعدة

 | ٢٦اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

التغذية
إنجازات 2015
عن النزاع وانعدام األمن وسوء التغطية بالتطعيم ،وعدم

الوكالة الرئيسية للمجموعة :منظمة األمم المتحدة للطفولة

وجود ممارسات أو الوعي بالنظافة والصرف الصحي .في

المخصصات:

أجزاء كثيرة من اليمن االستجابة لسوء التغذية المتوسط

خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام الصندوق

والحاد ال تزال مقيدة ليس فقط بالموارد المتاحة والقدرة

المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  2مليون دوالر

على الوصول للخدمات ،ولكن أيضا بسبب عدم وجود

أمريكي لعدد  3مشروعات من مشروعات التغذية من خالل
نافذة

المخصص

االحتياطي.

وتستكمل

القدرة المؤسسية المتاحة .وعالوة على ذلك ،فإن الغالبية

مخصصات

العظمى من اإلمدادات لعالج سوء التغذية مستمر

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFمخصصات

تقديمها عالميا نظرا إلى ضرورة الحفاظ على معايير الجودة

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة  3مليون

التي تأثرت بالقيود المفروضة على الواردات إلى اليمن.

دوالر أمريكي لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية

نجح الشركاء في الحد من اإلصابة باألمراض والوفيات

العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والمنظمة

المرتبطة بسوء التغذية بين األطفال دون سن خمس

الدولية للهجرة لفحص وعالج سوء التغذية لألطفال دون

سنوات الذين يعيشون في المناطق النائية .بينما

سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من خالل

المعالجة الشاملة لألسباب الكامنة وراء سوء التغذية هي

العيادات المتنقلة وشراء اإلمدادات الغذائية.

بعيدة عن نطاق عمل المشاريع الممولة ،يشير الشركاء أن

اإلنجازات والتحديات:

تمويل الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFساعد

أشار تحليل مؤشرات الضعف الرئيسية أن هناك ارتباطا

على منع حدوث حاالت سوء التغذية الحادة وكذلك الحد من

وثيقا بين ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية والنزوح الناجم

وفيات األمهات ومضاعفات الحمل التي تهدد الحياة.

ملخص المخصصات ( 2015التغذية)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 2,011,090دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

% 122,1

الممنوحة
الشركاء

 2( 3من األمم المتحدة  1 /من المنظمات غير الحكومية الدولية)

المشروعات

3

اإلطار الزمني للتنفيذ

 15مايو  1 – 2015مايو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

 3مليون دوالر أمريكي

 2مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

0

0

النساء

2,000

0

الفتيان

12,304

736

الفتيات

11,979

699

اإلجمالي

26,283

1,435

المواقع المستهدفة

لحج وحجة والحديدة وتعز وأبين وشبوة والضالع وصعدة وعدن

الهدف األول لخطة االستجابة
اإلستراتيجية
الهدف األول للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األطفال دون الخامسة الذين يخضعون
للعالج من سوء التغذية الحاد

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
توسيع الخدمات العالجية والتغذية التكميلية لألطفال الذين يعانون سوء
التغذية الحاد دون سن الخامسة.
المستهدف

الحالي

النسبة

17,573

80

0,5

نشر البرامج العالجية المتنقلة للمرضى الخارجيين ،والمتضمنة توصيل
الهدف الثاني للمجموعة

المكمالت الغذائية لألماكن التي يصعب الوصول إليها ذات مستويات حرجة
من سوء التغذية الحاد

مؤشر تحقيق الناتج
عدد فرق التغذية المتنقلة العاملة
عدد أفراد المجتمع المحلي الذين توفرت
لهم الخدمات الصحية والتغذية والتعليم
الهدف الثالث للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج

المستهدف

الحالي

النسبة

9

4

44,5

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

40,000

توفير التغذية التكميلية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية المعتدل
والنساء الحوامل والمرضعات
المستهدف

الحالي

النسبة

عدد األطفال دون الخامسة الذين يخضعون
لم يتم تحديدهم حتى اآلن

لبرنامج العالج الخارجي من سوء التغذية
المعتدل
عدد األطفال دون الخامسة الذين يتناولون
األغذية التكميلية
عدد النساء الحوامل والمرضعات الذي
يخضعون لبرنامج العالج الخارجي

4,100

1,355

2,000

برنامج التعامالت النقدية  -أمانة العاصمة

33

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

 | ٢٨ﻣﺄو ى اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

مأوى الطوارئ والمواد غير الغذائية
إنجازات 2015
الوكالة الرئيسية للمجموعة :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
المخصصات :خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام

وأشار الشركاء أيضا إلى أن عملية التسجيل والتحقيق

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  6,9مليون

لألسر الضعيفة كانت تمثل لهم تحديا كبيرا .وكان غياب

دوالر أمريكي لعدد  10مشروعات من مشروعات المأوى

بطاقات الهوية بين النازحين ،وال سيما النساء ،من األمور

وتستكمل

التي زادت من صعوبة تأكيد الهويات .حيث إن القوائم

مخصصات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF

المقدمة من المجلس التنفيذي ليست دائما دقيقة للغاية.

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة 7

في بعض األحيان ،كان الشركاء يعتمدون على أعضاء قرية

مليون دوالر أمريكي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون

محليين آخرين للتحقق من الهوية أو استئجار العدادين

الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة لشراء المواد غير

للتحقق من األسر .كما أن عدم وجود الطرق والجبال

الغذائية وتوفير مالجئ الطوارئ وإعانات اإليجار.

والتضاريس الصعبة زاد من الصعوبات التي يواجهها فريق

من

خالل

نافذة

المخصص

االحتياطي.

التسجيل وعرقل حركة اإلمدادات.

اإلنجازات والتحديات:
نظرا للتنقالت الهائلة للسكان المسجلة كل شهر من
محافظة إلى أخرى – أكد الشركاء جميعهم على وجود
صعوبات في عملية التسجيل لألسر الضعيفة .في بعض
الحاالت كان عدد النازحين في المناطق المستهدفة أعلى
بكثير مما كان متوقع ،وفي حاالت أخرى كان النازحين قد
انتقلوا بالفعل في الوقت الذي توفرت فيه المساعدات.
هذا األمر نتج عنه صعوبات من حيث التكيف مع أنشطة
المشروع واألهداف  -وفي كثير من الحاالت يتم تلبية

إن توفير المأوى في حاالت الطوارئ وإعانات اإليجار
والمواد غير الغذائية تمثل خدمات أساسية لمئات النازحين
واألسر الضعيفة .وأفاد العثور على شركاء النازحين من
حاالت الضعف الشديد .وأكدت ممارسات الرقابة ما بعد
التوزيع على مدى مالئمة االستجابة مقابل االحتياجات على
أرض الواقع  -مع بيع محدود من البنود بعد التوزيع من أجل
تغطية االحتياجات األساسية والخدمات األخرى مثل الغذاء
أو الرعاية الصحية.

احتياجات الزيادة في السكان من الموارد المحدودة
المتاحة.

ملخص المخصصات ( 2015مأوى الطوارئ والمواد غير الغذائية)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 6,952,826دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية الممنوحة

% 31

الشركاء

 2( 8من األمم المتحدة  4 /من المنظمات غير الحكومية الدولية  2 /من
المنظمات غير الحكومية الوطنية)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 15مايو  15 – 2015يوليو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

للطوارئ 7 :مليون دوالر

 6,9مليون دوالر أمريكي

أمريكي
المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

45,040

18,045

النساء

49,622

18,684

الفتيان

34,084

20,976

الفتيات

38,719

20,152

اإلجمالي

167,465

77,857

عمران وهزاع والحديدة ولحج والضالع وحضرموت وأبين وعدن والجوف

المواقع المستهدفة

وذمار وصنعاء وشبوة وتعز والبيضاء وإب وسقطرى والمهرة

الهدف األول لخطة
االستجابة اإلستراتيجية
الهدف األول للمجموعة

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
توفير المواد غير الغذائية األساسية للمحتاجين ،بما في ذلك النازحين داخليا والالجئين
والمهاجرين

مؤشر تحقيق الناتج

المستهدف

الحالي

النسبة

عدد النازحين والمتضررين ممن
يحصلون على المواد غير

139,618

58,357

41,8

الغذائية
الهدف الثاني للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد النازحين والمتضررين ممن
يحصلون علة مأوى الطوارئ
الهدف الثالث للمجموعة

توفير المأوى في حاالت الطوارئ للنازحين والالجئين والمهاجرين
المستهدف

الحالي

النسبة

42,791

3,150

7,4

تقديم المساعدة النقدية الطارئة لتلبية االحتياجات العاجلة لألسر األكثر ضعفا واألسر
المضيفة ،بما في ذلك إعانات اإليجار في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية

مؤشر تحقيق الناتج

المستهدف

الحالي

النسبة

عدد األسر الذين يحصلون على
التحويالت النقدية لتلبية

1,030

1,150

111

احتياجات المأوى
إجمالي مبلغ المساعدات
النقدية الموزع

 618,000دوالر أمريكي

 480,588دوالر أمريكي

توزيع المواد غير الغذائية – الضالع

 77,8دوالر أمريكي

 | ٣٠اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

الحماية
انجازات 2015
الوكالة الرئيسية للمجموعة :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
المخصصات :خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام

ولكن ،تدفق النازحين الجاري والبنية التحتية الفقيرة

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  3,5مليون

لالتصاالت أعاقت تتبع النازحين وتوفير خدمات الحماية لهم.

دوالر أمريكي لعدد  9مشروعات من مشروعات الحماية

كما أن ارتفاع مستوى العنف على مدى األشهر الماضية

وتستكمل

أثر سلبا على قدرة الشركاء للوصول بأمان إلى عدد من

مخصصات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني HPF

المجمعات السكنية .عالوة على ذلك ،نظرا لتدمير العديد

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ البالغة 2

من المرافق الطبية أو أصبح يتعذر الوصول إليها بسبب

مليون دوالر أمريكي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون

الصراع ،فإن عمليات اإلحالة كان من الصعب القيام بها.

الالجئين وصندوق سكان األمم المتحدة ومنظمة األمم

ونتيجة لذلك ،تم تحديد النازحين واألطفال المعرضين

المتحدة للطفولة لدعم ضحايا العنف القائم على أساس

للخطر وتسجيلهما ،ولكن لم يتم إحالتهم حتى اآلن إلى

النوع االجتماعي ،وشراء حقائب الكرامة وإنشاء مركز

الخدمات الطبية ذات الصلة .ومع ذلك ،صيغت وأصدرت

اتصال ليكون بمثابة خط ساخن للنازحين.

مبادئ توجيهية جديدة لتوفير النقد غير المشروط للنازحين

من

خالل

نافذة

المخصص

االحتياطي.

األكثر ضعفا واألسر المتضررة من النزاعات.

اإلنجازات والتحديات
تماشيا مع أهداف المجموعة ،كان الشركاء في مجال

هناك بعض الدالئل التي تروي عن أن األسر تلجأ

الحماية يعملون على وضع آليات لرصد الحماية لتحديد

إلى آليات مواجهة يائسة لتلبية االحتياجات

األشخاص المعرضين للخطر ،وتقديم المساعدة النفسية

األساسية؛ فبعد بيع جميع الماشية واألصول،

واالجتماعية والقانونية ،والمساعدة المادية على نطاق

تتجه األسر لبيع أسلحتهم (رمز الفخر والحماية)

ضيق ،وإحالة قضايا الحماية.

ثم في النهاية يبيعون بناتهم.
ملخص المخصصات ( 2015الحماية)

المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 3,537,580دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

% 18,2

الممنوحة
الشركاء

 2( 7من األمم المتحدة  2 /من المنظمات غير الحكومية الدولية  3 /من المنظمات
غير الحكومية الوطنية)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 10فبراير  7 – 2015مايو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ2 :

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

مليون دوالر أمريكي

 3,5مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

17,261

2,085

النساء

19,421

7,721

الفتيان

21,169

1,666

الفتيات

21,230

3,162

اإلجمالي

79,081

14,634

المواقع المستهدفة

عدن وصنعاء والجوف وصعدة وعمران وشبوة وإب وحجة وأبين والحديدة وحضرموت

الهدف األول لخطة االستجابة اإلستراتيجية
الهدف األول للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األشخاص المتضررين من النزاع الذي تم
رصدهم
الهدف الثاني للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األشخاص المقدمة إليهم المساعدات المالية
والطبية والمادية
عدد األشخاص المقدمة إليهم مساعدات الحماية
النفسية والقانونية
عدد المستفيدين من المستضعفين الذين يحصلون
على حقائب الكرامة
الهدف الثالث للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األطفال الذين يحصلون على خدمات الحماية

ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال اإلنساني
إجراء رصد الحماية لتحديد الضعفاء من النازحين واألشخاص المتأثرة
بالصراعات ،وتعقب مسار السكان
المستهدف
13,200

الحالي

النسبة

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

تقديم مساعدات الحماية النفسية واالجتماعية والقانونية والمساعدة
المادية صغيرة الحجم ،واإلحالة إلى الخدمات المناسبة
المستهدف

الحالي

النسبة

24,592

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

6,280

1,001

16

23,000

4,000

17,4

توفير خدمات الحماية ،بما في ذلك حماية الطفل وخدمات الحماية من
العنف القائم على النوع
المستهدف
6,203

رايس وأسرته

الحالي

النسبة

لم يتم تحديدهم حتى اآلن

 | ٣٢اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت

اللوجستيات
انجازات 2015
الذين يحتاجون إلى المساعدة .وأصبحت الخدمات الجوية

الوكالة الرئيسية للمجموعة :برنامج األغذية العالمي

اإلنسانية لألمم المتحدة المقدمة أكثر أهمية لالستجابة

المخصصات :خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام

اإلنسانية.

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  1,8مليون
دوالر أمريكي لعدد  3مشروعات من المشروعات

بفضل التمويل من الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

القياسية

 ،HPFاستطاعت الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

واالحتياطية .وتستكمل مخصصات الصندوق المشترك

UNHASتشغيل جسرا جويا بين جيبوتي وصنعاء ثالث

للتمويل اإلنساني  HPFمخصصات الصندوق المركزي

مرات في األسبوع لمدة عدة أشهر .ولكن بسبب

لالستجابة للطوارئ البالغة  6,2مليون دوالر أمريكي

المخاوف األمنية ،لم تستطع الخدمات الجوية اإلنسانية

لبرنامج األغذية العالمي في دعم الخدمات الجوية

لألمم المتحدة فتح خطوط منتظمة إلى المدن الرئيسية

اإلنسانية لألمم المتحدة.

األخرى في اليمن؛ كما أن الحصول على تصريح أمني

اللوجستية

من

خالل

نوافذ

المخصصات

أسبوعي لرحالت الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

اإلنجازات والتحديات

 UNHASإلى صنعاء من سلطات التحالف والسلطات

عندما ازداد الصراع المسلح في مارس  ،2015تم إجالء

المحلية كان أيضا تحديا كبيرا ،بجانب الحصول على التخليص

الموظفين الدوليين من منظمات اإلغاثة مؤقتا إلى

الجمركي في صنعاء لنقل البضائع الخفيفة .ولضمان

البلدان المجاورة؛ كما علقت الرحالت التجارية الدولية داخل

السالمة ،عين برنامج األغذية العالمي ضابط أمن لتفادي

وخارج اليمن .لذا واجه المجتمع اإلنساني تحديات هائلة

هذا التعارض مع التحالف في كل رحلة.

في تقديم استجابة مناسبة والوصول إلى األشخاص

ملخص المخصصات ( 2015اللوجستيات)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 1,793,685دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

% 62,3

الممنوحة
الشركاء

( 1من األمم المتحدة)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 21يناير  16 – 2015مارس 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

 6,2مليون دوالر أمريكي

 1,8مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

10,449

10,457

النساء

10,179

10,179

الفتيان

9,714

9,714

الفتيات

9,175

9,175

اإلجمالي

39,517

40,065

المواقع المستهدفة

عدن وصنعاء والحديدة وصعدة وجيبوتي وحضرموت وشبوة وسقطرى

الهدف األول لخطة

تمكين وصول السلع اإلنسانية واألفراد داخل البالد وإلى المناطق

االستجابة اإلستراتيجية

المتضررة من النزاع

الهدف األول للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد الرحالت اإلنسانية كل شهر
عدد المواقع التي بها خدمات
جوية إنسانية
الهدف الثاني للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد اإلمدادات المحمولة جوا إلى
المناطق المتضررة
عدد إمدادات السلع المقدمة عن
طريق البر

توفير وصول آمن وفعال إلى مستفيدين وإلى مواقع تنفيذ المشاريع للمنظمات غير
الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات المانحة والبعثات الدبلوماسية في اليمن
المستهدف

الحالي

النسبة

10

12

120

5

1

20

نقل البضائع الخفيفة مثل اإلمدادات الطبية واألغذية عالية الطاقة ومعدات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المستهدف

الحالي

النسبة

93

93

100

300

300

100

شحنة مساعدات منظمة الصحة العالمية على متنها أكثر من  20طن من األدوية والمستلزمات الطبية تصل الى صنعاء

 | ٣٤ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

تعدد القطاعات
انجازات 2015
الوكاالت الرئيسية للمجموعة :منظمة األمم المتحدة

دوالر أمريكي لعدد  2من المشروعات متعددة القطاعات

للطفولة ومنظمة الصحة العالمية

من خالل نافذة المخصص االحتياطي.

المخصصات :خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2015قام

اإلنجازات والتحديات:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بصرف  0,8مليون

يرجى الرجوع إلى أقسام النظافة والصحة لمعرفة مزيد
من التفاصيل.

ملخص المخصصات ( 2015تعدد القطاعات)
المبلغ المخصص بالدوالر األمريكي

 791,658دوالر أمريكي

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

ال يوجد

الممنوحة
الشركاء

 ( 2من المنظمات غير الحكومية الوطنية)

المشروعات
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اإلطار الزمني للتنفيذ

 4يوليو  30 – 2015يونيو 2016

مساهمات الصندوق المشترك 2015

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ:

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني:

 1مليون دوالر أمريكي

 0,8مليون دوالر أمريكي

المستهدف

الحالي

األشخاص المستهدفين
الرجال

18,000

7,434

النساء

23,400

11,155

الفتيان

20,878

7,026

الفتيات

22,770

6,170

اإلجمالي

85,048

31,785

المواقع المستهدفة

الجوف والضالع

الهدف األول لخطة االستجابة
اإلستراتيجية
الهدف األول للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج

تقديم مساعدات إنقاذ الحياة لألشخاص المتضررين من الصراع
توفير المياه والصرف الصحي للنازحين والمتضررين من الصراع
المستهدف

الحالي

النسبة

عدد النازحين الذين يحصلون على المياه من
خالل النقل بالشاحنات أو إعادة اإلصالح أو

81,100

8,777

11

تركيب مصادر مياه جديدة
الهدف الثاني للمجموعة
مؤشر تحقيق الناتج
عدد األسر الذين يحصلون على مستلزمات
النظافة وخزانات المياه و/أو فالتر المياه

توفير مواد اإلغاثة األساسية من المياه والصرف الصحي بما في ذلك
مستلزمات النظافة ومواد معالجة المياه للنازحين والمتضررين من الصراع
المستهدف

الحالي

النسبة

4,912

300

6,1

 | ٣٥اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

عدد األفراد المستفيدين بمشروع تطور
النظافة العامة

2,100

7,000

30

ضمان الوصول إلى الحزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية المنقذة
للحياة للفئات الضعيفة وتجنب اإلصابة باألمراض من خالل منهج يركز على

الهدف الثاني للمجموعة

تعزيز النظام الصحي
مؤشر تحقيق الناتج
عدد العيادات المتنقلة والمراكز الصحية
المقدمة

المستهدف

الحالي

النسبة

8

5

62,5

الخاتمة
المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن عمل على تعزيز
وموائمة سياساته للظروف الراهنة ،مما يضمن تلبية

إﻋﻂﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﻨﻆﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ

أعلى المعايير وااللتزام التام نحو مساهميه ،وكذلك نحو
المجتمعات المحلية التي يقدم إليها خدماته .في عام

ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ

 ،2016سوف تسعة وحدة تمويل العمل اإلنساني HFU
إلى تعزيز آليات المساءلة من خالل تكريس الموظفين

دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

والموارد من أجل تنفيذ رقابة قوية وتعزيز المخصصات.

اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ,
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻤﻨﻆﻮر اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻰ

وتماشيا مع رؤية منسق الشؤون اإلنسانية في تحقيق
مخصصات كبيرة ووصولها إلى المنظمات غير الحكومية
وخصوصا الشركاء الوطنيين في  ،2016فسوف تواصل

قدم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن
 HPFمساهمة كبيرة في االستجابة اإلنسانية في عام
 .2015وكان يستخدم الصندوق استراتيجيا لدعم منظمات
اإلغاثة الستكمال وزيادة األنشطة الممولة من خالل
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ( .)CERFلذا فقد عزز
الصندوق من الدور القيادي لمنسق الشؤون اإلنسانية
الذي كان قادرا استراتيجيا على تمويل األولويات اإلنسانية
الواردة في برنامج االستجابة اإلنسانية ،وكذلك االستجابة

وحدة تمويل العمل اإلنساني دعم المنظمات غير
الحكومية من خالل عملية التأهيل ،وتحديد أولويات
الشراكة في إطار كل مخصص ،وتشجيع المزيد من
المشاركة الفعالة لمجتمع المنظمات غير الحكومية بشكل
عام .من خالل تعزيز إجراءات شراكاته ،فسوف يعمل
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني على تشجيع
الشركاء لتوسيع نطاق برامجه وزيادة إمكانية وصوله إلى
األماكن التي يصعب الوصول إليها.

في الوقت المناسب لحاالت الطوارئ على مدار عام

لكي يظل الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني بمثابة

.2015

أداة إستراتيجية تدعم العمليات اإلنسانية في اليمن،

إلى جانب تقديم المساعدة اإلنسانية بشكل مباشر ،فقد
تم وضح أسس إدارة الصندوق مبنية على المسؤولية
والشفافية والفاعلية ،باإلضافة إلى وضع عدد من آليات
إدارة المخاطر على نحو وافي .كجزء من بدء تنفيذ المبادئ
التوجيهية

العالمية

التي

أقرتها

الصناديق

القطرية

المشتركة في وقت سابق من عام  ،2015فإن الصندوق

فضال عن تعزيز البنيان اإلنساني وتنسيق العمل ،فمن
األهمية بمكان العمل على زيادة التمويل وتنويع الجهات
المانحة للصندوق .وبالتالي فإن وحدة تمويل العمل
اإلنساني تجدد مساعيها في مجال الدعوة ،بما في ذلك
تحسين التقارير السنوية والتوعية وسبل اإلعالم للمانحين،
من أجل تطوير الصندوق وجمع الموارد الالزمة.

 | ٣٦ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؟

كيف يعمل الصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني؟
يجمع الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن

بتحديد أولويات تخصيص األموال للمنظمات غير الحكومية؛

( ،)HPFالمعروف سابقا باسم صندوق االستجابة للطوارئ

ويدعم كذلك الصندوق المنظمات غير الحكومية الوطنية

( ،)ERFالموارد ويوجهها للشركاء في المجال اإلنساني

بهدف تطوير قدراتها ،حيث إن معظم هذه المنظمات

لالستجابة لالحتياجات الملحة للماليين من األشخاص

لديها فرص أفضل للوصول إلى المحتاجين في المناطق

المتضررين من األزمة اإلنسانية المدمرة في اليمن .يعمل

التي يصعب الوصول إليها عن طريق منح التمويل المباشر

الصندوق ضمن معايير خطة االستجابة اإلنسانية (،)HRP

أو دعم الشراكات مع المنظمات غير الحكومية الدولية

بهدف توسيع إيصال المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع

التي تتمتع بقدرات أقوى.

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
ما هي ا ألهداف الرئيسية للصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني في اليمن؟
•
•
•

•

•

من المسئول عن إدارة الصندوق المشترك للتمويل
اإلنساني؟
منسق الشؤون اإلنسانية هو المسئول عن إدارة

دعم أنشطة إنقاذ الحياة بجانب سد ثغرات

الصندوق .وعن استخدامه .ويقوم المجلس االستشاري،

التمويل الهامة.

برئاسة منسق الشؤون اإلنسانية الذي يتألف من ثالث

تعزيز المساعدة على أساس االحتياجات وفقا

وكاالت لألمم المتحدة وثالث منظمات غير حكومية وثالثة

للمبادئ اإلنسانية؛

ممثلين من الجهات المانحة واثنين من المراقبين ،بتقديم

تعزيز التنسيق والقيادة في المقام األول من

المشورة بشأن العمليات واستخدام األموال .وتعمل

خالل وظيفة منسق الشؤون اإلنسانية ومن

وحدة تمويل العمل اإلنساني التابعة لمكتب تنسق

خالل االستفادة من نظام المجموعات.

الشؤون اإلنسانية ( )HFUفي اليمن بوصفها أمين سر

تحسين مالءمة واتساق االستجابة اإلنسانية من

الصندوق ،وتدير دورات تخصيص المنح وتوفر الدعم الفني

خالل أولويات التمويل المحددة في إطار خطة

لمنسق الشؤون اإلنسانية .في حين أن قيادات

االستجابة اإلنسانية ()HRP؛

المجموعات وأعضاءها تقوم بتحديد االحتياجات ذات

توسيع نطاق تقديم المساعدة في المناطق

األولوية والقطاعات المستهدفة .ويقوم قسم تنسيق

التي يصعب الوصول إليها من خالل الشراكة مع

التمويل بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك

المنظمات غير الحكومية.

بصرف المنح وتقديم البيانات.

ما هي المنظمات المؤهلة للتعامل مع الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني؟

كيف يتم تخصيص التمويل؟
عملية التخصيص القياسية تقوم بتوزيع معظم األموال

الصناديق القطرية المشتركة ( )CBPFsيتم إدارتها من

إلى المشاريع ذات األولوية بما يتماشى مع برنامج

خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) وإتاحتها

االستجابة للطوارئ .واعتمادا على التمويل المتاح ،فإن

للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات

عمليات التخصيص القياسية سيتم تنفيذها بناء على

الصليب األحمر والهالل األحمر ووكاالت األمم المتحدة.

أوراق التخصيص التي يتم وضعها تحت قيادة منسق

ونظرا ألهمية توسيع نطاق الشراكة من أجل الوصول إلى

الشئون اإلنسانية.

األشخاص المحتاجين في المناطق التي تعاني نقص في
الخدمات ،يقوم الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

يهدف االحتياطي في المقام األول إلى التخصيص
السريع والمرن لألموال في حالة حدوث ظروف غير

متوقعة أو حاالت طوارئ أو احتياجات إستراتيجية .إن

مع أولويات برنامج االستجابة اإلنسانية ،وتعتمد على

مخصصات االحتياطي هي عادة ما تكون أقصر بطبيعتها

المدخالت

المجلس

للسماح باستجابة أسرع لحاالت الطوارئ.

االستشاري .ووفقا للمعايير المرعية ،سوف تقوم لجان

الصادرة

من

المجموعات

ومن

المراجعة اإل ستراتيجية والفنية التي تتألف من المنظمات
كيف يتم اتخاذ قرارات التمويل؟

غير الحكومية وممثلي األمم المتحدة بتقييم المقترحات
المقدمة .وسيتم إحالة فقط المشاريع السليمة من

بالنسبة لجميع المخصصات ،يقوم منسق الشئون

الناحية الفنية والتي مرت باألولويات الرئيسية إلى منسق

اإلنسانية بنشر ورقة إستراتيجية تحدد المجموعات

الشئون اإلنسانية التخاذ قرار التمويل النهائي.

واألنشطة المقترحة للتمويل .تتماشى هذه اإلستراتيجية

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

أ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار اﻟﻮرﻗﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻟﻘﻂﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.

اﺳﺒﻮﻋﺎن

ب

ﺧﻂﻮة

ﺧﻂﻮة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻷﻋﻀﺎء ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻼﺣﻆﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻂﺎﻗﺔ اﻷداء ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .

اﺳﺒﻮﻋﺎن

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻼﺣﻆﺎت
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﻂﺎع.

اﺳﺒﻮﻋﺎن

د

ﺧﻂﻮة

ﺧﻂﻮة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻂﻠﺒﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺎل .وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﻘﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻁﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ

اﺳﺒﻮﻋﺎن

+
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ،ﻳﺘﻢ دﻣﺞ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻳﻌﺪل اﻹﻁﺎر
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﺰﻣﻨﻲ
ً

أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻄ

ج

اﻟﺼﺮف واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻗﺴﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻓﻘﺎ
ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻳﻘﺮر ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ً
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ

ﻫـ

ﺧﻂﻮة

 | ٣٩ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎرات

قائمة االختصارات
الصناديق القطرية المشتركة

CBPF

الصندوق المركزي لالستجابة في حاالت الطوارئ

CERF

مجموعة العمل الفنية للمعامالت النقدية واألسواق
المجلس التنفيذي

CMTWG
EC

صندوق االستجابة للطوارئ

ERF

تخطيط موارد المؤسسة

ERP

مأوى الطوارئ

ES

منظمة األغذية والزراعة

FAO

قسم تنسيق التمويل

FCS

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر

GAMM

العنف القائم على النوع

GBV

نظام دارة المنحة

GMS

منسق الشؤون اإلنسانية
وحدة تمويل العمل اإلنساني
المركز الرئيسي
لمحة عن االحتياجات اإلنسانية

HC
HFU
HQ
HNO

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني

HPF

خطة االستجابة اإلنسانية

HRP

الشخص النازح داخليا

IDP

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IASC

المنظمة الدولية للهجرة

IOM

المنظمة غير الحكومية الدولية

INGO

سوء التغذية الحاد والمعتدل

MAM

متعدد القطاعات

MS

المواد غير الغذائية

NFI

المنظمة غير الحكومية الوطنية

NNGO

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

OCHA

البرنامج العالجي للمرضى الخارجيين

OTP

النساء الحوامل والمرضعات

PLW

المخصص االحتياطي

RA

مراقبة الهاتف عن بعد

RCM

سوء التغذية الحاد

SAM

مراقبة الطرف الثالث

TPM

تحت سن الخامسة

U5

األمم المتحدة

UN

صندوق سكان األمم المتحدة

UNFPA

الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

UNHAS

مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين

UNHCR

منظمة األمم المتحدة لألطفال

UNICEF

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

WASH

برنامج الغذاء العالمي

WFP

منظمة الصحة العالمية

WHO
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جداول التلخيص
مساهمات المانحين (بالدوالر األمريكي ،يناير )2016
الجهة المانحة

النسبة من اإلجمالي

المساهمة

المملكة المتحدة

27,906,710

49,2

هولندا

13,460,481

23,7

السويد

6,831,995

12

سويسرا

3,080,579

5,4

الدنمارك

2,989,292

5,3

ايرلندا

1,161,291

2

ألمانيا

1,089,325

2

جمهورية كوريا

200,000

0,4

اإلجمالي

56,719,673

100

مخصصات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  2015حسب نوع المنظمة
المنظمة

النسبة

المبلغ

المنظمات غير الحكومية الوطنية

5,541,869

10,2

المنظمات غير الحكومية الدولية

23,206,601

42,9

األمم المتحدة

25,375,246

46,9

اإلجمالي

54,123,716

100

مخصصات الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  2015حسب المجموعة
المساهمة

النسبة من اإلجمالي

القطاع
الصحة

18,686,952

34,5

األمن الغذائي

10,492,253

19,4

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

9,857,672

18,2

المأوى في حالة الطوارئ

6,952,826

12,8

الحماية

3,537,580

6,5

التغذية

2,011,090

3,7

اللوجستيات

1,793,685

3,4

791,658

1,5

54,123,716

%100

قطاعات متعددة
اإلجمالي

دعم االستجابة اإلنسانية من خالل الصندوق
المشترك للتمويل اإلنساني في اليمن
الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFهو أداة تمويل إنساني مبتكرة ،توفر التمويل الفوري لألعمال اإلنسانية
المنقذة للحياة بما يتماشى مع األولويات المنسقة المحددة في خطة االستجابة اإلنسانية باليمن ( .)HRPويتحقق ذلك من
خالل شراكات مع منظمات اإلغاثة ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية .الصندوق يرحب بالتبرعات على
مدار العام.
لمزيد من المعلومات عن الصندوق المشترك للتمويل اإلنساني  HPFوعن كيفية المساهمةُ ،يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.unocha.org/yemen/about-hpf-yemen
أو التواصل مع وحدة تمويل العمل اإلنساني من خالل:
yemenhpf@un.org

