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أسما في عمر العاشرة تسحب المياه من بئر في هيس وهي منطقة
غاية في الفقر يعيش سكانها على ما يوازي دوالر واحد في اليوم
وال يستطيع الكثير منهم الحصول على خدمات المنشآت الصحية
أو التعليم

التصوير :أوكسفام ،أبي تايلور سميث

يناسنإلا قسنملل ميدقت

تقديم للمنسق اإلنساني
تواجه اليمن أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في الحجم والنطاق ،وهي أزمة تتفاقم بشكل سريع ،حيث يقدر عدد السكان المحتاجين لشكل من أشكال
المساعدات اإلنسانية أو الحماية ب  21.1مليون شخص (أي  80بالمائة من سكان اليمن) .ونتيجية لتصاعد النزاع اضطر  2.3مليون شخص إلى
الهرب من منازلهم .إن النظام الصحي والخدمات األساسية األخرى على وشك االنهيار في اليمن ،كما أن األمن الغذائي الذي تدهور حاله بشكل خطير
من المتوقع أن يزداد تدهوره أكثر ،مما يزيد من عدد األطفال المعرضين لخطر الوفاة نتيجية لسوء التغذية إذا لم تتم معالجتهم على الفور.
لقد تم إنشاء صندوق التمويل اإلنساني المجمع عند اندالع األزمة كآلية بديلة لصندوق االستجابة للطوارئ ،وبفضل المساهمات السخية وجهود التنسيق
الكبيرة ،أصبح الصندوق اإلنساني المجمع أداة مرنة واستراتيجية لتلبية االحتياجات الملحة ،حيث تم بالفعل توجيه  37.3مليون دوالر أمريكي للشركاء
أو تم االلتزام بدفعها لدعم المساعدات المنقذة لألرواح والمقدمة للسكان المتضررين من النزاع والذين يبلغ عددهم  1.7مليون شخص.
وفي هذه المرحلة االنتقالية ،أود أن أشير إلى ثالث إنجازات حققها الصندوق اإلنساني المجمع في اليمن في إطار دعم االستجابة اإلنسانية:
1 .1خالل األشهر الستة األولى من عام  ،2015وجه الصندوق اإلنساني المجمع  84.3بالمائة من التمويل الموجود به مباشرة إلى سبع منظمات غير
حكومية محلية و  15منظمة غير حكومية دولية شريكة تقوم بتقديم الخدمات في مواقع يصعب المعيشة فيها والوصول إليها .وسيستمر الصندوق
اإلنساني المجمع في التواصل مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من السكان.
2 .2يقدر عدد السكان الذين ال يستطيعون الحصول على رعاية صحية ب  15.2مليون شخص ،وقد صرف الصندوق اإلنساني المجمع بالفعل  5ماليين
دوالر من خالل  12شريك لتقديم الرعاية الصحية المُنقذة لألرواح لعدد مستهدف يبلغ  465,000شخص في مختلف أنحاء اليمن.
3 .3يعد األمن المائي من أكبر التحديات التي كان يواجهها سكان اليمن بالفعل قبل تفاقم األزمة ،وقد استثمر الصندوق أيضًا  5.3مليون دوالر من
خالل سبع منظمات شريكة لدعم نقل المياه عن طريق الشاحنات إلى أكثر من  118,000شخص ،وتقديم أكثر من  13,200حقيبة نظافة شخصية
و 4,200منقي مياه إلى األسر المعرضة للخطر.
وسيتم خالل فترة قصيرة توزيع المزيد من التمويل لتعزيز واستدامة هذه اإلنجازات وتلبية االحتياجات ذات األولوية في القطاعات األخرى المطلوبة
إلنقاذ األرواح ،مثل توفير المأوى العاجل والمواد غير الغذائية والحماية والتغذية.
وقد ساهمت بسخاء في تمويل الصندوق خالل عام  2015كل من الدنمارك وألمانيا وأيرلندا وهولندا وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا والمملكة
المتحدة ،وبلغ إجمالي التمويل  56.9مليون دوالر وهو يشمل مبلغ  47.7مليون دوالر ساهمت به هذه الدول حتى اآلن إلى جانب مبلغ م َُرحّ ل من
عام  2014قدره  9.2مليون دوالر .ويمثل هذا اإلجمالي  7.4بالمائة من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه حتى اآلن والذي يبلغ  766مليون دوالر لتمويل
خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2015
وقد تم استخدام الصندوق اإلنساني المجمع بأسلوب استراتيجي لدعم المنظمات غير الحكومية ل ُت ِّ
عظم وتتكامل مع األنشطة التي تنفذها منظمات األمم
المتحدة بتمويل من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ،ويبلغ التمويل الموجه من هذين الصندوقين نحو  100مليون دوالر .وإنني أهدف إلى
استمرار الصندوق اإلنساني المجمع في االستجابة لألزمة اإلنسانية المعقدة في اليمن خالل النصف الثاني من عام  ،2015في نفس الوقت الذي نتعاون
فيه مع شركاء جدد ونشجع التوسع في المساعدات لتصل إلى مناطق بعيدة ومتضررة من النزاع .ولكي نحقق ذلك نحتاج إلى مزيد من الموارد .وبينما
أتوجه بالشكر إلى الجهات المانحة على مساهماتها السخية التي قدمتها حتى اليوم ،فإنني أدعوهم إلى االستمرار في دعم الصندوق اإلنساني المجمع وإلى
السعي إلى حشد التأييد بين جهات مانحة أخرى للتعريف بالصندوق والحصول على مزيد من المساهمات.

جوهانس فا در كالو
المنسق اإلنساني
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السياق اإلنساني
ساهم النزوح في تزايد االحتياجات في مختلف القطاعات  -وخاصة الحاجة
إلى المأوى والمواد غير الغذائية  -حيث يحتاج إليهما ما يقرب من 2.8
مليون نازح وساكن في المجتمعات ال َمضيفة في الوقت الحالي.
بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول ،نزح ما يزيد عن  2.3مليون
شخص داخل اليمن ،وهرب من البالد ما ال يقل عن  121,000شخص
أغلبهم مواطنون من دول أخرى .بدأ النزوح على نطاق واسع في لحج
والضالع في أواخر شهر مارس/آذار حيث تصاعدت الصدامات المسلحة
في الجنوب ،مما أدى إلى إجبار ما يقرب من  250,000شخص على
الفرار من منازلهم .وأدت الضربات الجوية التي تزداد حدّة في الشمال إلى
نزوح جماعي وخاصة في محافظات صعدة وعمران وحجة .وبالتوازي
مع هذا النزوح الجماعي ،استمر السكان في البحث عن السالمة عن طريق
الخروج بانتظام من مناطق النزاع.
واستمر وضع األمن الغذائي في التدهور ،حيث تقدر التحليالت األولية
أن  14.4مليون شخص يعانون حاليًا من انعدام األمن الغذائي  -ويشمل
هؤالء  7.6مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد.
وتعاني األسر التي تعولها نساء من انعدام األمن الغذائي بصورة أشد من
األسر التي يعولها رجال .وقد تحسن مستوى توفر الطعام إلى حد ما منذ
شهر مايو/أيار لكن البضائع األساسية ال تتوفر إال بشكل متفرق في أغلبية
محافظات اليمن منذ منتصف شهر أكتوبر ،وال تتوفر بعض البضائع
بالمرة في محافظة تعز .وعلى الرغم من التحسن المتواضع الذي طرأ
على السوق ،إال أن السكان ال يتمكنون من الحصول على الغذاء ألن
ثمنه يفوق قدرتهم المالية .ويقدّر الشركاء أن نصف السكان المتضررين
تدمرت سبل معيشتهم نتيجة لألزمة ،مما يعني أنه لم تصبح لديهم القدرة
على امتصاص صدمات ارتفاع األسعار والصدمات األخرى.
ال يتمكن ثالثة من كل أربعة يمنيين من تلبية احتياجهم إلى المياه والصرف
والنظافة نتيجة لتعرضهم للخطر لوقت طويل وتعرضهم إلى مزيد من

ﺳﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ
ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ**

 ۱٤٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۳٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ

الخطر خالل ستة أشهر من النزاع.
تحتل اليمن المرتبة السابعة بين البلدان التي تعاني من ندرة المياه حول
العالم ،ويُقدر أن  19.3مليون شخص في اليمن يحتاجون اآلن لمساعدات
إنسانية للحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ،ويحتاج
 9.8مليون شخص من بين هؤالء لهذه المساعدات كنتيجة مباشرة للنزاع.
وال زالت شركات المياه المحلية تعاني من أجل الحصول على الوقود
لتشغيل شبكات المياه ،كما وردت تقارير عن أن أسعار المياه التي تنقلها
الشاحنات  -والتي تعد المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة لكثير من المجتمعات
المحلية  -قد زادت بمعدل ضعفين إلى أربعة أضعاف ،وفي بعض الحاالت
ال يمكن إدخال المياه إلى المناطق المتضررة نظرً ا لغياب األمن أو يمنعها
أطراف النزاع من الدخول .ويزيد تراكم القمامة وخاصة في المناطق
الحضرية من مخاطر وقوع أزمة في الصحة العامة.
يقدر عدد من يحتاجون إلى دعم للحصول على الرعاية الصحية األساسية
ب  14.1مليون شخص ،ويعاني ما يقرب من  2مليون شخص حاليًا من
سوء التغذية ،ويشمل هؤالء  1.3مليون طفل  -يعاني  320,000ألف
طفل منهم من سوء التغذية الحاد.
كما يتفاقم باستمرار نقص اإلمدادات الطبية المطلوبة للتعامل مع اإلصابات
الجماعية واألدوية المطلوبة لعالج األمراض المزمنة ،وقد توقفت عن
العمل ما يقرب من  600منشأة صحية بسبب الضرر الذي لحق بها أو
نقص الوقود أو العمالة أو اإلمدادات .ولقد تناقص معدل االستشارات
الطبية في المنشآت الصحية بنسبة تقرب من  20بالمائة منذ بدء النزاع،
كما تناقص معدل اإلبالغ عن األمراض من خالل نظام الرقابة الصحية
اليمني ليصبح حاليًا  71بالمائة  -وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط الذي
كان يبلغ  94بالمائة قبل األزمة في أوائل عام  .2015ومع استمرار
العنف الذي يهدد بإحداث إصابات وزيادة مخاطر تفشي األمراض ،فبات
توفير الرعاية الصحية والرقابة على األمراض أولويات ملحة .كما استمر
تزايد االحتياجات في قطاع التغذية ،حيث يقدر عدد من يحتاجون إلى

ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ

 ۱۹٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۱٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۲٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۱٤٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺎﺩﺓ  ۷٫٦ :ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ ﻭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ

 ۹٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

* ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﺫﻳﺔ .ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺿﻌﺎﺕ

 يناسنإلا قايسلا

العالج أو الوقاية من سوء التغذية بثالثة ماليين شخص.
لقد زادت وحشية أعمال العنف منذ تصاعد القتال في منتصف شهر
مارس/آذار .وفي  16أكتوبر/تشرين األول ،أفادت المنشآت الصحية أن
عدد الضحايا بلغ  32,307حتى اآلن (من بينهم  5,604قتيل)  -أي أن
متوسط عدد الضحايا يبلغ  153جريح أو قتيل في اليوم.
تفاقم النزاع بشكل سريع منذ منتصف شهر مارس/آذار عندما صعّدت
قوات التحالف من ضرباتها الجوية وانتشرت الصدامات على األرض
 -التي تحرض بشكل أساسي قوات الحوثيين/قوات الرئيس صالح ضد

المقاتلين المحليين في الجنوب .وبحلول منتصف شهل أبريل/نيسان اشتدت
وطأة الصدامات العنيفة وإلقاء القنابل بدون تمييز والضربات الجوية في
المناطق المتنازع عليها بشدة في الجنوب .و ُنكبت مناطق الحدود األمامية
التي تشمل عدن وصعدة وتعز على طول الحدود السعودية -باستمرارالقتال وإلقاء القنابل والضربات الجوية .وفي منتصف شهر أكتوبر/
تشرين األول ،يق ِّدر الشركاء اإلنسانيون أن  14مليون شخص يحتاجون
إلى مساعدات لحماية حقوقهم األساسية -ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 23
بالمائة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.

ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ

 ۲۱٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻼﻳﻳﻥ(
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ*

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ**
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ،ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ/ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ۲۰۱٥

ﺻﻌﺩﺓ

 ۱٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺟﻭﻑ
ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ

ﺍﻟﻣﻬﺭﺓ

 ۰٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻋﻣﺭﺍﻥ

 ۰٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﺄﺭﺏ
 ۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺑﻭﺓ

 ۰٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺻﻧﻌﺎء

 ۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۰٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺍﻟﺿﺎﻟﻊ

ﺍﻟﺭﻳﻣﺔ
 ۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺑﻳﺿﺎ
 ۰٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺣﺟﺔ

ﺍﻟﻣﺣﻭﻳﺕAl
Mahwit

ﺿﻣﺎﺭ

 ۰٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺳﻭﻗﻁﺭﺓ
Socotra

 ۰٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

 ۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﺓ

ﺇﺏ

 ۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺃﺑﻳﻥ

ﺗﻌﺯ
 ۰٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻟﺣﺞ

 ۲٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻋﺩﻥ  ۰٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

* ﺭﺍﺟﻌﺕ ﺃﻭﺗﺷﺎ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﺧﺗﺎﺭﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻗﻁﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ .ﻭﻣﺟﻣﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
** ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻧﻭﻉ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭﻩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ۲٥٫٤ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ۲٤٫۸ ،ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻧﺳﺎء ۲٥٫٥ ،ﺃﻭﻻﺩ ۲٤٫۳ ،ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺗﻳﺎﺕ.
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نميلل عمجملا يناسنإلا قودنصلا لمع ةيفيك

كيفية عمل الصندوق اإلنساني المجمع لليمن؟
يعمل صندوق التمويل اإلنساني المجمع لليمن والذي يسمى رسميًا بصندوق
االستجابة للطوارئ على تعبئة وتوجيه الموارد إلى الشركاء اإلنسانيين
لالستجابة لالحتياجات الملحة لدى ماليين السكان المتضررين من األزمة
اإلنسانية الكارثية في اليمن .ويعمل الصندوق في إطار خطة االستجابة
اإلنسانية ،بهدف التوسع في توصيل المساعدات اإلنسانية بالشراكة مع
المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

ما هي أهم أهداف الصندوق اإلنساني المجمع لليمن؟
1 .1دعم األنشطة المنقذة لألرواح والمحافظة على األرواح أثناء سد
فجوات التمويل الحرجة،
2 .2دعم المساعدات القائمة على االحتياجات بما يتماشى مع المبادئ
اإلنسانية،
3 .3تعزيز التنسيق وقدرات القيادة وبالذات من خالل عمل المنسق
اإلنساني والبناء على نظام المجموعات القطاعية،
4 .4زيادة تجانس االستجابة اإلنسانية وارتباطها باالحتياجات اإلنسانية
عن طريق توجيه التمويل بأسلوب استراتيجي لالستجابة لألولويات
التي تحددها خطة االستجابة اإلنسانية،

ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ

ﻳﺣﺩﺩ ﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﻳﻥ ﻭﻳﺧﻁﻁﻭﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ﺗﺳﺎﻫﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

HPF

ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ،
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ.
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ

ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻔﻧﻳﻭﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻳﺻﺩﻕ
ﻋﻠﻳﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ُﺧﺻﺹ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ .ﻭﺗﺩﻋﻡ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ.

ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ

ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ

ﺍﻟﺷﻣﻭﻝ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ

5 .5التوسع في تقديم المساعدات في المناطق التي يصعب الوصول إليها
عن طريق الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

من يمكنه الوصول إلى الصندوق اإلنساني المجمع؟
يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بإدارة الصناديق
القُطرية المجمعة وتتم إتاحة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المحلية
والدولية ،وإلى جمعيتي الهالل والصليب األحمر ومنظمات األمم المتحدة.
ونظرً ا ألهمية التوسع في الشراكة للوصول إلى السكان المحتاجين في
المناطق األكثر حرما ًنا من الخدمات ،يولي الصندوق اإلنساني أولوية
لتوجيه التمويل للمنظمات غير الحكومية .يدعم الصندوق اإلنساني
المجمع المنظمات غير الحكومية بهدف دعم قدراتها ،حيث أن معظم
هذه المنظمات لديها قدرة أكبر على الوصول إلى السكان المحتاجين في
المناطق التي يصعب الوصول إليها ،وذلك عن طريق مِنح تمويل مباشر
أو دعم شراكاتها مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتمتع بقدرات
قوية.

من يدير الصندوق اإلنساني المجمع؟
يتولى المنسق اإلنساني مسؤولية إدارة الصندوق اإلنساني المجمع ويتحمل
مسؤولية استخدام األموال في الصندوق .ويقوم مجلس استشاري يترأسه
المنسق اإلنساني ويتكون من ثالث منظمات من األمم المتحدة وثالث
منظمات غير حكومية وثالث ممثلين عن الجهات المانحة ومراقبين اثنين،
ويقدم هذا المجلس المشورة حول تخطيط العمليات واستخدام التمويل.
تؤدي وحدة التمويل اإلنساني التابعة ألوتشا مهمة سكرتير الصندوق في
اليمن ،وتنظم دورات تخصيص المنح و ُتق ِّدم الدعم الفني للمنسق اإلنساني.
وتقوم المنظمات القائدة للمجموعات القطاعية بتقديم مدخالت عملية لتحديد
االحتياجات ذات األولوية والقطاعات المستهدفة .ويقوم قسم تنسيق
التمويل التابع ألوتشا في نيويورك بإنفاق المنح وتقديم المشورة فيما يتعلق
بالسياسات.

كيف يتم تخصيص التمويل؟
يتم من خالل عملية التخصيص المعيارية تخصيص أغلبية األموال
للمشروعات ذات األولوية بما يتماشى مع خطة االستجابة اإلنسانية .ووف ًقا
لتوفر التمويل يتم تيسير عمليات التخصيص المعيارية بناء على أوراق
استراتيجية التخصيص التي تم وضعها تحت قيادة المنسق اإلنساني.
ويتم وضع التمويل االحتياطي في هذا الصندوق بغرض تخصيص األموال
بشكل سريع ومرن في حالة وقوع ظروف أو طوارئ غير متوقعة أو
ظهور احتياجات استراتيجية .وعادة ما تكون المخصصات من المخزون
االحتياطي أقصر ً
أجل من غيرها للسماح باالستجابة بشكل أسرع في
حاالت الطوارئ.

كيف يتم اتخاذ قرارات التمويل؟
في جميع حاالت التخصيص ،ينشر المنسق اإلنساني ورقة استراتيجية
تحدد المجموعات القطاعية واألنشطة المقترحة لتلقي التمويل ،وتتماشى
هذه االستراتيجية مع أولويات خطة االستجابة اإلنسانية وتعتمد على
مدخالت المجموعات القطاعية والمجلس االستشاري .وتقوم لجان
مراجعة استراتيجية وفنية تتكون من منظمات غير حكومية وممثلين عن
األمم المتحدة بتقييم العروض المقدمة ،وذلك وف ًقا لمجموعة من المعايير،
وال ُتقدم هذه اللجان توصية للمنسق اإلنساني باتخاذ قرار بتمويل مشروع
إال إذا كان سليمًا من الناحية الفنية ويعالج أهم أولويات العمل اإلنساني.

ناسنإلا ليومتلا

التمويل اإلنساني
المساهمات في عام 2015
بنهاية شهر سبتمبر/أيلول  ،2015تلقى الصندوق اإلنساني المجمع لليمن
 47.7مليون دوالر في صورة مساهمات وتعهدات من الجهات المانحة.
وعندما يُضاف هذا المبلغ إلى مبلغ مرحّ ل من عام  2014وقدره 9.2
مليون دوالر يصبح إجمالي التمويل المتاح  56.9مليون دوالر ،بما يمثل
 3.5بالمائة من التمويل المطلوب في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن
لعام  .2015وقد بلغت نسبة تمويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية
لعام  46 2015بالمائة بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول عندما تم جمع
766مليون دوالر من التمويل المطلوب والذي كان يبلغ  1.6مليار دوالر.
وتعتبر المملكة المتحدة هي أكبر الجهات المانحة للصندوق اإلنساني
المجمع في عام  ،2015حيث بلغت مساهماتها وتعهداتها  20.1مليون
دوالر أي  35بالمائة من التمويل المتوفر في الصندوق اإلنساني المجمع،
أما الجهات المانحة التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة فهي هولندا
والسويد اللذين ساهمتا بمبلغ  13.2و  6.9مليون دوالر على الترتيب.
كما قدمت كل من الدنمارك وألمانيا وأيرلندا وجمهورية كوريا وسويسرا
التمويل أيضًا.
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﻧﺣﺔ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(
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المخصصات االستراتيجية
عندما تم اإلعالن عن إرشادات أوتشا العالمية للصناديق القطرية المجمعة
في فبراير/شباط من عام  ،2015تم إعادة إطالق صندوق االستجابة
ِّي بصندوق التمويل اإلنساني
للطوارئ الذي كان يعمل من قبل و ُسم َ
المجمع لليمن ،وذلك بهدف زيادة تجانس االستجابة اإلنسانية وارتباطها
باالحتياجات في اليمن عن طريق التمويل االستراتيجي للعمل اإلنساني
الذي يتم تقييمه باألسلوب الذي تم تحديده في خطة االستجابة اإلنسانية.
ومع تصاعد النزاع في شهر مارس/آذار ،قرر المجلس االستشاري
الخاص بالصندوق اإلنساني المجمع في يوم  10أبريل/نيسان إعادة توجيه

التركيز االستراتيجي للصندوق نحو دعم المشروعات المنقذة لألرواح فقط
والتحول إلى أسلوب تخصيص التمويل االحتياطي حتى نهاية العام .وقد
اع ُتبر أن استخدام التمويل االحتياطي مناسبًا نظرً ا لسرعة تغير الموقف
والحاجة إلى ضمان صرف األموال بشكل سريع لتلبية االحتياجات ذات
األولوية ،وبالتالي تم تخصيص  90بالمائة من التمويل الموجود في
الصندوق اإلنساني المجمع لليمن في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى
سبتمبر/أيلول لتنفيذ االستجابة للطوارئ المنقذة لألرواح .فخالل الفترة
من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران تم إنفاق  22.3مليون دوالر
من إجمالي المبالغ التي تم تقديمها والتعهد بها ،وكان هذا اإلنفاق على
 45مشروعًا من خالل ثالث عمليات تخصيص لدعم العمليات اإلنسانية.
وكان قد تم تقديم منح لست مشروعات ضمن نظام التخصيص المعياري
منذ ديسمبر/كانون األول عام  ،2014بينما تم تمويل  39مشروعًا من
المخصصات االحتياطية لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار .وكان دعم
المساواة بين الجنسين متطلبًا إلزاميًا للتمويل ،بحد أدنى عند درجة 2أ وف ًقا
لدرجات المساواه بين الجنسين التي تبنتها اللجنة المشتركة الدائمة.

التنسيق والتكامل
بناء على اإلرشادات التي تقدمها مجموعة العمل الفنية المختصة بالنقد،
تم دعم وضع برامج التوزيع النقدي في المحافظات التي وردت تقارير
أن خدمات السوق والمصارف الزالت تعمل بها ،وقد اقتصر تخصيص
األموال لمبادرات المساعدات النقدية على الشركاء الذين يتمتعون بالخبرة
في مجال برامج المساعدات النقدية والذين شاركوا في آليات التنسيق.
وبدءًا من شهر يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول قدم الصندوق المركزي
لالستجابة للطوارئ أربع مخصصات بمبلغ إجمالي  44مليون دوالر
من خالل قناة االستجابة العاجلة لدعم االستجابة اإلنسانية في اليمن .وقد
تم استخدام الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ والصندوق اإلنساني
المجمع بأسلوب استراتيجي في اليمن لالستجابة ألكثر االحتياجات إلحاحً ا
وللتكامل مع المساهمات األخرى الموجهة لتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية.

تمكين المنظمات غير الحكومية من االستجابة
استرشدت قرارات التمويل بهدف تمكين المجتمع المدني من االستجابة
ً
إجمال تمويل  27شريك من
لألزمة وضمان استدامة النتائج ،حيث تم
خالل الصندوق اإلنساني المجمع حتى شهر يونيو/حزيران  ،2015وكذلك
 5منظمات من األمم المتحدة ،و 22منظمة غير حكومية .وتم تخصيص
 84.4بالمائة من التمويل للمنظمات غير الحكومية (بمبلغ  18.8مليون
دوالر) ،وتخصيص  15.7بالمائة من التمويل لمنظمات األمم المتحدة
(بمبلغ  3.5مليون دوالر) .كما تم دعم مشروعات بلغ عددها اإلجمالي
 45مشروعًا باستخدام المخصصات المعيارية واالحتياطية ،وذلك بتقديم
التمويل إلى  12شريك إنساني من خالل عدة اتفاقيات تعاقدية .ومن بين
المنظمات غير الحكومية التي تم تمويلها والتي بلغ عددها  22منظمة،
ً
تمويل يبلغ  3.8مليون دوالر في إطار
كانت  7منها منظمات محلية تلقت
 12مشروع منفصل (أي بنسبة  17بالمائة من إجمالي التمويل).
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إدارة الصندوق
تعزيز الحوكمة وتحمل المسؤولية
تم ترقية المجلس االستشاري المختص بالصندوق اإلنساني المجمع إلى
مستوى إداري أعلى في شهر مارس/آذار وتم تبديل األعضاء الممثلين به
في شهر سبتمبر/أيلول ليشملوا ثالث جهات مانحة وثالث منظمات غير
حكومية وثالث منظمات من األمم المتحدة والمستشار الجنساني في اللجنة
المشتركة الدائمة .وظل المنتدى اإلنساني في اليمن ومنتدى المنظمات
غير الحكومية الدولية في اليمن كأعضاء مراقبين في المجلس .واجتمع
المجلس أربع مرات خالل الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول
 .2015وحتى اآلن كانت أهم قرارات المجلس االستشاري تشمل االنتقال
إلى صندوق قُطري مجمع كامل ،وتعميم نماذج العمليات الجديدة لتخصيص
المنح ،واستخدام أسلوب المخصصات االحتياطية في الفترة من شهر
مارس/آذار وحتى ديسمبر/كانون األول وإطالق مركز اتصاالت ريادي
للمتابعة عن بعد.
كما ركزت وحدة التمويل اإلنساني على تدقيق إطار المساءلة وتحسين
ممارسات إدارة الصندوق لتتوافق مع الحد األدنى من متطلبات السياسة
العالمية الخاصة بالصناديق القُطرية المجمعة .ولقد تطلب العمل على
تطبيق هذه التدابير وإدماجها في اإلجراءات المعيارية لتشغيل الصندوق
اإلنساني المجمع كثيرً ا من الموارد ،ولقد استفاد الصندوق لحسن الحظ من
جهود عدد من العاملين الذين تم تعبئتهم بصفة مؤقتة من المركز الرئيسي
ومن الصناديق المجمعة في أفغانستان والصومال وبورما وفلسطين.

وعدم توفر شركاء تنفيذيين محليين ،وتوقف األسواق عن العمل مما يحد
من إمكانية استخدام التحويالت النقدية في بعض المناطق ،وحدوث تغيرات
سريعة في الوضع على األرض مما يتطلب إعادة تصميم البرامج بشكل
كامل .ولدعم الشركاء التنفيذيين ،استمر الصندوق اإلنساني المجمع في
العمل بأسلوب مرن والسماح بإعادة تصميم البرامج المخصصة لالستفادة
من المنح أو مد فترتها في ظل التغيرات التي تطرأ على الوضع اإلنساني.
ولقد حدث تأخير في تنفيذ عدد من المشروعات بسبب تعميم النظام الجديد
إلدارة الموارد  UMOJAعلى مستوى األمانة العامة ،كما واجهت أوتشا
عد ًدا من التحديات فيما يخص تحديث النظام الداخلي ،والتي تشمل إمكانية
الدخول والتدريب عليه ونقل البيانات وفهم نماذج العمل الجديدة .ولقد أثرت
هذه العوامل لسوء الحظ على االلتزام بمواعيد صرف األموال للشركاء
بسبب انقطاع التيار لفترات وظهور مشاكل في المعلومات المصرفية التي
قدمتها المنظمات غير الحكومية (التي قدمت طلب التمويل للمرة األولى)
ومحدودية الدعم المتوفر لمعرفة سبب المشكلة .ومع تأخر صرف التمويل
إلى الشركاء من الصندوق اإلنساني المجمع ظهرت بعض التحديات في
تنفيذ المشروع ،ولقد استمرت أوتشا في العمل على معالجة هذه التأخيرات
وتحسين سير اإلجراءات لضمان زيادة كفاءة صرف التمويل في المستقبل.

التحديات التي يخلقها تصاعد النزاع وتحديث النظام الداخلي
واجه كثير من الشركاء بسبب تصاعد النزاع بعض التحديات أثناء تنفيذ
أنشطة المشروعات المسؤولين عنها ،ولقد تراوحت التحديات التي تم
اإلبالغ عنها بين وجود قيود على إمكانية الوصول إلى مواقع المشروعات
وغياب األمن الذي يؤدي إلى تأخير األنشطة ،ومشاكل في شراء اإلمدادات،

ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) 2015ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻣﻛﻧﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺻﻑ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ ﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﻣﻭﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٤

ﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺩﺍﺋﻳﺔ

 ۱۰٫۳۱ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ  ٤٤۰,۰۰۰ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ

 ۹٫٦۸ﺩﻭﻻﺭ

 ۲٫۳۲ﺩﻭﻻﺭ

ﻳﻧﺎﻳﺭ/ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ -ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ/ﺷﺑﺎﻁ

ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ

ﺃﺑﺭﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎﻥ

ﻣﺎﻳﻭ/ﺃﻳﺎﺭ

ةيعاطقلا تاعومجملا تازاجنإ مهأ

أهم إنجازات المجموعات القطاعية
الهيئة الرائدة :منظمة الصحة العالمية

تحليل أداء مشروعات الصندوق اإلنساني المجمع
يسمح تعميم نظام إدارة المنح في أوائل عام  2015بزيادة كفاءة إدارة
المشروعات التي يمولها الصندوق اإلنساني المجمع وبتدفق المعلومات
بين وحدة التمويل اإلنساني وأوتشا والمكتب الرئيسي والشركاء التنفيذيين،
ويؤدي أيضًا دور الذاكرة المؤسسية للصندوق.
يشمل نظام إدارة المنح تمكين شركاء الصندوق اإلنساني المجمع من تقديم
التقارير مباشرة عن مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في نتائج ومخرجات
المشروع ،من خالل نموذج لكتابة التقارير على اإلنترنت .وتختلف
متطلبات رفع التقارير بين كل شريك وآخر وف ًقا لنوع الشريك (منظمة أمم
متحدة أم منظمة غير حكومية) ومدة المشروع والمخاطر التي تم تقييمها
لدى المنظمة غير الحكومية الشريكة (مخاطر منخفضة أو متوسطة أو
مرتفعة) ،لذا يمكن أن تتفاوت مكونات تقارير المشروع وف ًقا لعدد تقارير
التقدم التي تم تقديمها والتي تتراوح بين تقرير واحد وثالث تقارير خالل
عمر المشروع.
إن عرض إنجازات القطاعات في هذه المرحلة االنتقالية يعتمد على
النتائج التي ظهرت في التقارير التي تغطي فترة محدودة من العمليات
(تقريبًا أربع أشهر) بالنسبة لمعظم المشروعات ،أي أنه تم تقديم  22تقرير
مرحلي حتى اآلن .وقد شارك جميع الشركاء في جهود وضع التقارير في
موعدها ،وذلك وف ًقا لالتفاقيات التعاقدية التي تم عقدها معهم.
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ

ﺃﻭﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ

ﻳﻧﺎﻳﺭ/ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﺃﺑﺭﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎﻥ ۲۰۱٥

٦

*۰

ﺃﻭﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
)ﺃﺑﺭﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎﻥ(

ﻣﺎﻳﻭ/ﺃﻳﺎﺭ-ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
/ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2015

۲۰

۱۱

ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
)ﻣﺎﻳﻭ/ﺃﻳﺎﺭ(

ﻳﻭﻧﻳﻭ/ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ-
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ/ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

۱۹

۱۱

إنجازات عام 2015
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

٪٥۲

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

 ۱۲ﺷﺭﻳﻙ

ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ۹ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ٦۳۷,۱٤٤
۱٤۰,۷٦۳

۲۰۲,۷۷٦

۱٤۲,٦٤۷

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ٥ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۱٥۰,۹٥۸

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻠﻘﻭﺍ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻣﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ %

٤٦٥,۳٥۹
٤٤
۱,٦۷٥

٥۳,۰٦٤
۱۹

2 .2شراء وتخزين وتوزيع األدوية واإلمدادات الطبية على المنشآت
الصحية في جميع أنحاء البالد والمحافظة على سلسلة التوريد المبرّ دة
لألمصال،
3 .3دعم إدارة اإلصابات في المحافظات المتضررة من النزاع ،ويشمل
ذلك توفير حقائب معالجة الجروح ودعم خدمات اإلسعافات األولية
وخدمات اإلحالة وسيارات اإلسعاف وتدريب العاملين الصحيين على
حوادث اإلصابات الجماعية.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران
 2015صرف الصندوق اإلنساني المجمع  5ماليين دوالر على 14
مشروع صحي من خالل المخصصات المعيارية واالحتياطية .وتتكامل
مخصصات الصندوق المجمع مع المخصصات التي قدمها الصندوق
المركزي لالستجابة للطوارئ والتي بلغت  9ماليين دوالر إلى منظمة
الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف وصندوق األمم
المتحدة للسكان لتشغيل عيادات متنقلة وتقديم خدمات الرعاية اإلنجابية
وشراء األدوية والمعدات الطبية وحقائب أدوات الصحة اإلنجابية.

اإلنجازات والتحديات:

الصحة

۱٤

1 .1التأكد من الحصول على المجموعة األساسية من الخدمات الصحية
المنقذة لألرواح التي تتميز بالجودة للسكان المعرضين للخطر في
المناطق ذات األولوية ،والحيلولة دون انتشار األمراض والوفيات
إن أمكن ذلك من خالل أسلوب مركز على تعزيز النظام الصحي،

المواقع المستهدفة :صنعاء ،الجوف ،عمران ،شبوة ،حضرموت ،المهرة،
الريمة ،المحويت ،البيضا ،صعدة ،مأرب ،أمانات العاصمة ،حجة ،إب،
الحديدية ،ضمار ،أبين ،عدن ،تعز ،الضالع.

*Reports due from October 2015 to June 2017

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية المختصة بالصحة كما يلي:

۱۱٫٤
٤۳٫۲

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

أفاد الشركاء الذين تم تمويلهم من الصندوق اإلنساني المجمع في تقاريرهم
أنهم أحرزوا تقدمًا كبيرً ا في تنفيذ األنشطة الصحية رغم التحديات العديدة
التي واجهوها .تعرضت عدة مناطق كانت الفرق الصحية المتنقلة قد
غطتها الستهداف الهجمات الجوية بشكل متكرر وفي بعض األحيان كانت
الضربات قريبة ج ًدا من المجتمعات التي خدمتها هذه الفرق ،وعلى الرغم
من محاولة الفرق الطبية االبتعاد عن القواعد العسكرية والمواقع المعروفة
باستمرار القتال فيها إال أن التحرك من مكان آلخر كان يمثل تحديًا.
وإلى جانب ذلك كان شركاء الخدمات الطبية يعانون بسبب األضرار
المستمرة التي تلحق بالمنشآت الصحية والمستشفيات وارتفاع أسعار
الوقود وتناقص المعدات الطبية المتوفرة محليًا وارتفاع األسعار بسبب
القيود المستمرة على االستيراد .ورغم هذه التحديات قام الشركاء بالفعل
بمعالجة  53,064مريض خالل أشهر العمليات.
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األمن الغذائي والزراعة

إنجازات عام 2015

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

المواقع المستهدفة :عمران ،حجة ،الحديدة

 ۳٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

اإلنجازات والتحديات:

٪٤۰

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

 ٤ﺷﺭﻛﺎء
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
۲٥,۳۱۳

۲۳,۹۲۷

 ٤ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ
 ۱٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

۷۰,۹٤۳
۱۰,۹۰۳

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ۳٫۱ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۱۰,۸۰۰

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ %

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻠﻘﻭﺍ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ

۷۰,۹٤۳

۲۳,۱۳۸

۳۲٫٦

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ

٦۹۰,۲۰٤ ۱,۸٥۸,۰۰۲
ﺩﻭﻻﺭ
ﺩﻭﻻﺭ

۳۷٫۱

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

مشروعات لألمن الغذائي من خالل المخصصات االحتياطية .وتتكامل
مخصصات الصندوق اإلنساني المجمع مع مخصصات الصندوق المركزي
لالستجابة للطوارئ التي بلغت  1.4مليون دوالر موجهة للبرنامج العالمي
لألغذية لشراء البضائع الغذائية.

الهيئات الرائدة :برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة
األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية المختصة باألمن الغذائي والزراعة كما يلي:
1 .1تقديم مساعدات نقدية غير مشروطة للنازحين والسكان المتضررين
من النزاع.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران
 2015صرف الصندوق اإلنساني المجمع  3.1ماليين دوالر على أربعة

لضمان استخدام المساعدات النقدية غير المشروطة في األغراض
الصحيحة وفي ظل االعتبارات األمنية وحركة السوق ،قام الشركاء
بإجراء رصد أسبوعي للسوق يشمل استبيا ًنا للتجار لفهم تقلبات األسعار
واألسباب الكامنة خلفها ،كما تم رصد دوران البضائع لدى التجار لضمان
توفر بضائع تكفي لمدة أسبوع على األقل .وجرى التواصل أيضًا مع
مكاتب البريد وتمت بنجاح المفاوضات على خدمات التواصل .وقد ثبت
قدرة السوق على العمل عندما تمكن التجار من توفير جميع البضائع
الغذائية المطلوبة لألسواق المحلية ،ولكن الشركاء اإلنسانيين اضطروا
إلى تغيير المناطق الجغرافية المستهدفة نتيجة لتحرك السكان وبناء على
توصيات السلطات المحلية والمجلس التنفيذي على مستوى المحافظة .وقد
تأخر تسجيل النازحين ً
قليل .وأثناء عملية تنقية قوائم المستفيدين التي
قدمها المجلس التنفيذي والتحقق منها وجد الشركاء كثيرً ا من األخطاء
(في مناطق المأوى ،وتفاصيل العقود والمعلومات السكانية) ،وتعاون
العاملون بالمشروع مع اللجان االجتماعية على تحديث البيانات الناقصة
وتصحيح معلومات السكان المستفيدين من الخدمات .وفي سبيل الوصول
إلى هدف المجموعة القطاعية الذي يقضي بالحد من انعدام األمن الغذائي
وتمكين األسر المعرضة للخطر من الحصول على الحد األدنى من
السعرات الحرارية اليومية ،مول الصندوق اإلنساني المجمع مشروعات
قامت بالفعل بتوزيع  690,204دوالر في صورة مساعدات نقدية غير
مشروطة على أكثر من  23,000شخص.

تعليق الصورة :مزارع يحمل
المخصص الغذائي ألسرته

تصوير  :برنامج األغذية العالمي

ةيعاطقلا تاعومجملا تازاجنإ مهأ

المياه والصرف الصحي والنظافة

إنجازات عام 2015

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ٥٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

٪۳٥

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*
 ۷ﺷﺭﻛﺎء

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
٥۳,۷٦۱

تحديًا وكانت تتطلب تعبئة قدر كبير من الجهود.

 ۸ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ۹ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۱۹٦,۷٤۱

٥۳,٤۸۸

٤٤,۲٤٦

تحرك السكان والتغير المستمر في الموقف أدى إلى تعديل بعض األنشطة
الخاصة بتقديم الخدمات للمجتمعات النازحة ،وذلك لتغطية االحتيجات
الجديدة .وهناك تحديات أخرى واجهتها الجهات المنفذة فيما يخص شراء
اإلمدادات وتذبذب أسعار مواد البناء في األسواق المحلية .ورغم كل ذلك
نجح الشركاء بالفعل في تقديم المياه النظيفة إلى  28,700نازح بنقل
المياه عن طريق الشاحنات وشبكات المياه العامة ،ووصلوا إلى 22,000
شخص وقدموا لهم توعية بأهمية النظافة .وقد أفادت التقارير أن وضع
آلية لضمان العدالة في الحصول على المياه وخاصة بالنسبة للنساء شكل

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ٥٫۳ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

٤٥,۲٤٦

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ* %

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

۱۱۸,۷۳۱

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺣﻘﺎﺋﺏ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

۱۳,۲۷۸

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻧﻘﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺯﻑ

٤,۲۸۹

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻭﻋﻳﺗﻬﻡ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻋﺩﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﺭﻣﻳﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻧﺎﺅﻫﺎ

۹۷,۹۰۸
۹۷۱

۲۸,۷۰۰

۲۲,٥٤۸

التغذية

إنجازات عام 2015
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

۲٤٫۲

 ۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

٪۹۱

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

۲۳

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

الهيئة الرائدة :اليونيسيف
األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية المختصة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة كما يلي:
1 .1تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للنازحين والسكان المتضررين
من النزاع.
2 .2تقديم مواد اإلغاثة األساسية في قطاع المياه والصرف والنظافة
التي تشمل حقائب النظافة الشخصية ومواد تنقية المياه إلى النازحين
والسكان المتضررين من النزاع.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران
 2015صرف الصندوق اإلنساني المجمع  5.3ماليين دوالر على ثمانية
مشروعات لخدمات المياه والصرف والنظافة من خالل المخصصات
االحتياطية .وتتكامل مخصصات الصندوق اإلنساني المجمع مع
مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ التي بلغت  9ماليين
دوالر موجهة إلى المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف من أجل إصالح
نقاط التزويد بالمياه وتقديم الوقود إلى شركات المياه المحلية وشراء المياه
وحقائب النظافة وحقائب الرعاية الشخصية وحاويات تخزين المياه.
المواقع المستهدفة :عدن ،الجوف ،عمران ،حجة ،تعز ،الضالع ،الحديدة،
لحج.

اإلنجازات والتحديات:
أفادت تقارير تقدم العمل التي تم تقديمها أن الشركاء أحرزوا تقدمًا في
تنفيذ األنشطة التحضيرية التي تشمل تقديم المشروعات إلى السلطات على
مستوى المحافظة والمقاطعة ،وتطوير أدوات البرامج (مواد التدريب على
محاضرات التوعية بالنظافة ،الخ) وشراء المواد التي سيتم توزيعها في هذا
القطاع (حقائب النظافة الشخصية ،وصفائح الوقود ،الخ) ،ولكن الوضع
األمني السيء في بعض المحافظات الناتج عن الضربات الجوية والتفاعالت
المحلية في المناطق المستهدفة أثروا على سرعة تنفيذ المشروعات ،كما أن

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ۱ﺷﺭﻳﻙ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
۰

۰

 ۱ﻣﺷﺭﻭﻉ

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ۳ -ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ۰٫٥ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

٤,۱۰۰
۲,۰٥۰

۲,۰٥۰

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ %

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻭء
ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ

۳۹۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺟﺑﺎﺕ
ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﻡ

٤,۱۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

الهيئة الرائدة :اليونيسيف
األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية المختصة بالتغذية كما يلي:
1 .1زيادة التوفير العادل للخدمات المنقذة لألرواح للفتيات والفتية دون
سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وكذلك للنساء
الحوامل والمرضعات،
2 .2توفير حقائب النظافة الشخصية وأغذية مكملة شاملة ومكمالت غذائية
لألسر المحتاجة.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2015
صرف الصندوق اإلنساني المجمع  0.5مليون دوالر على مشروع تغذية
من خالل المخصصات االحتياطية .وتتكامل مخصصات الصندوق المجمع
مع المخصصات التي قدمها الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ
والتي بلغت  3ماليين دوالر مقدمة إلى منظمة الصحة العالمية وبرنامج
األغذية العالمي واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة لفحص ومعالجة
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل
والمرضعات من خالل العيادات المتنقلة وشراء اإلمدادات التغذوية.
المواقع المستهدفة :لحج ،حجة ،الحديدة

اإلنجازات والتحديات:
على الرغم من عدم توفر معلومات عن تحقق نتائج في مشروع التغذية

14

ةيعاطقلا تاعومجملا تازاجنإ مهأ

الذي تم تمويله من الصندوق اإلنساني المجمع ،إال أنه يعتبر جزءًا من
الجهود متعددة القطاعات التي يقوم بها الشركاء والتي تشمل نتائج في
مجال األمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة تم تنفيذهما من
خالل مشروعين آخرين ممولين من الصندوق اإلنساني المجمع .وسيعمل
المشروع على ضمان تقديم تغذية وقائية شاملة عن طريق تقديم حصص
غذائية مكمّلة للفتيان والفتيات دون سن الخامسة والذين لم يتم تسجيلهم في
برنامج عالج المرضى في العيادات الخارجية.

المأوى العاجل والمواد غير الغذائية

إنجازات عام 2015

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

إنجازات عام 2015

٪۱٤

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
۱۸,۲٦۳

۹,۱٤۹

 39,000شخص متضرر من الصراعات وقدموا لهم موا ًدا غير غذائية.

الحماية

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

 ٥ﺷﺭﻛﺎء

لدى النازحين وبالذات النساء منهم زاد من تعقيد مهمة التحقق من الهويات
في الوقت التي لم تكن فيه القوائم التي قدمها المجلس التنفيذي دقيقة
على الدوام .واضطر الشركاء في بعض األحيان إلى االستعانة بسكان
القرى اآلخرين للتحقق من الهويات .كما أن عدم توفر الطرق ووجود
الجبال واألراضي التي يصعب التنقل فيها زاد من التحديات التي تواجه
فريق التسجيل ونقل اإلمدادات .وعلى الرغم من اعتقاد أحد الشركاء أنه
باإلمكان تلبية حاجة النازحين للمأوى عن طريق توزيع مساعدات نقدية
بعد مشاورات مستفيضة مع المجتمعات ،إال إ ّنه تقرر أن توزيع النقود
إليجاد المأوى ليس أسلوبًا مناسبًا في المواقع المستهدفة ،بسبب مشاكل
متعلقة بعدم توفر أسواق وتكاليف المواصالت المطلوبة من المستفيدين.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الشركاء إال أنهم وصلوا بالفعل إلى

 ٦ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ۲-ﻣﻠﻳﻭﻥ

٤٦,۸٤۳
۹,٦۸٥

۹,۷٤٦

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻁﺑﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ
ﻋﺩﺩ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ ﻟﻠﺧﻁﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺏ
ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ۲ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ* %

٦,۱۸۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

۱۳,٦۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

۱,۰۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

۱۳,۰۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ٤٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

٪۲۷

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

 ۸ﺷﺭﻛﺎء

 ۸ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ۷ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ۱۱۸,۰٦٥
۳۱,۹۳٥

۳٥,٦٥۷

۲۳,٤۳۲

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ٤٫٥ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۷,۰٤۱

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺟﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

الهيئة الرائدة :المفوضية السامية لشؤون الالجئين
األهداف :استجابت المشروعات التي يتم تمويلها لألهداف التالية:
1 .1توفير المأوى العاجل والمواد غير الغذائية إلى النازحين المعرضين
للخطر وغيرهم من السكان المتضررين في الوقت المناسب وبأسلوب
منسق.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران
 2015صرف الصندوق اإلنساني المجمع  4.5ماليين دوالر على ثمانية
مشروعات لتوفير المأوى من خالل المخصصات االحتياطية .وتتكامل
مخصصات الصندوق المجمع مع المخصصات التي قدمها الصندوق
المركزي لالستجابة للطوارئ والتي بلغت  7ماليين دوالر مقدمة إلى
المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة لشراء حقائب
المواد غير الغذائية وتوفير المأوى العاجل ودعم لإليجار السكني.
المواقع المستهدفة :عمران ،حجة ،الحديدة ،لحج ،الضالع ،حضرموت،
أبين ،عدن ،الجوف ،ضمار ،صنعاء.

اإلنجازات والتحديات:

واجه الشركاء بشكل عام صعوبات أثناء عملية تسجيل األسر المعرضة
للخطر حيث أن عدد النازحين في المناطق المستهدفة كان أكبر بكثير من
حقائب المواد غير الغذائية المتوفرة ،حيث أن عدم توفر بطاقات الهوية

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻣﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ* %

۷۸,۷٦۹

٥۰٫۲ ۳۹,٥۸٤

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺣﻭﺍﻻﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﻬﻡ ﻟﻠﻣﺄﻭﻯ

۱,۰۳۰

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺄﻭﻯ ﻋﺎﺟﻝ

۳,۰۱۳

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

 ٦۳۰,۳۷۲ﺩﻭﻻﺭ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ

۱٥۲

۱٤٫۷

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

الهيئة الرائدة :المفوضية السامية لشؤون الالجئين
األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية والمجموعة القطاعية الفرعية المختصين بالحماية كما يلي:
1 .1تعزيز الدعم المقدم لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومعايير الحماية
وضمان توصيله لهم في الوقت المناسب،
2 .2توفير الخدمات الطبية والعينية والمساعدات القانونية واإلنسانية
المباشرة للسكان المعرضين للخصر من خالل المجموعات القطاعية،
3 .3حماية معظم الفتيات والفتيان المعرضين للخطر وحاملي الرسوم في
المناطق ذات األولوية من عواقب النزاع التي تهدد األرواح ،ورصد
حماية حقوق هذه الفئات.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2015
صرف الصندوق اإلنساني المجمع  2مليون دوالر إلى  6مشروعات
مختصة بالحماية من خالل المخصصات االحتياطية .وتتكامل مخصصات
الصندوق المجمع مع المخصصات التي قدمها الصندوق المركزي

ةيعاطقلا تاعومجملا تازاجنإ مهأ

لالستجابة للطوارئ والتي بلغت  2مليون دوالر مقدمة إلى المفوضية
السامية لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف
لدعم ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي ،وشراء حقائب الرعاية
الشخصية وإنشاء مركز اتصاالت ليقدم خدمة الخط الساخن للنازحين.
المواقع المستهدفة :عدن ،صنعاء ،الجوف ،صعدة ،عمران ،شبوة ،إب،
حجة ،أبين

اإلنجازات والتحديات:
في سبيل تحقيق أهداف المجموعة القطاعية ،يعمل شركاء الحماية على
وضع آليات لرصد الحماية للتعرف على السكان المعرضين للخطر
وتقديم الدعم النفسي االجتماعي والقانوني وكذلك مساعدات عينية على
نطاق ضيق وإحالة حاالت ضحايا انتهاك الحماية ،ولكن تدفق النازحين
المستمر وضعف البنية التحتية لالتصاالت عرقلت تتبع النازحين وتقديم
خدمات الحماية لهم .كما أن تصاعد العنف خالل األشهر الماضية أثر
على قدرة الشركاء على الوصول اآلمن إلى عدد من المجتمعات المُخطط
مساعدتها ،هذا باإلضافة إلى تضرر كثير من المنشآت الطبية أو عدم
إمكانية الوصول إليها بسبب النزاع الذي جعل من الصعب تنفيذ إجراءات
اإلحالة .ونتيجة لكل ذلك ،تم التعرف على النازحين واألطفال المعرضين
للخطر وتسجيلهم ،ولكن لم يتم إحالتهم بعد لتلقي الخدمات الطبية المناسبة.
ولكن من ناحية أخرى تمت صياغة ونشر إرشادات جديدة لتقديم مساعدات
نقدية غير مشروطة للنازحين واألسر المتضررة األكثر عرضة للخطر.
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2 .2تقديم خدمات النقل الجوي إلى المناطق البعيدة،
3 .3االستجابة لطلبات اإلجالء الطبي.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2015
صرف الصندوق اإلنساني المجمع مليون دوالر على مشروعين لوجستيين
من خالل المخصصات المعيارية .وتتكامل مخصصات الصندوق اإلنساني
المجمع مع مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ التي
بلغت  6.2ماليين دوالر موجهة للبرنامج العالمي لألغذية لدعم خدمات
النقل الجوي اإلنساني.
المواقع المستهدفة :عدن ،صنعاء ،الحديدة ،صعدة ،جيبوتي

اإلنجازات والتحديات:
نظرً ا لتردي الوضع األمني في اليمن ،يواجه المجتمع اإلنساني تحديًا فيما
يخص توفير استجابة مالئمة والوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة.
عندما تصاعد النزاع المسلح في مارس/آذار  ،2015تم إجالء كثير من
المنظمات غير الحكومية وموظفي األمم المتحدة بشكل مؤقت إلى البلدان
المجاورة ،وتم عند ذلك إيقاف الرحالت الجوية التجارية من وإلى اليمن.
إن النقل الجوي ضروري ج ًدا لدعم االستجابة اإلنسانية ،لذا تعتبر خدمات
النقل الجوي اإلنساني مطلب حيوي لضمان الوصول في الوقت المناسب
إلى مواقع المشروعات .وقد بدأ تشغيل جسر جوي ثالث مرات أسبوعيًا
بين جيبوتي وصنعاء ،ولكن خدمة النقل الجوي اإلنساني لم تتمكن حتى
اآلن من فتح خطوط منتظمة تصل إلى المدن الكبرى األخرى في اليمن.

اللوجستيات

قطاعات متعددة

إنجازات عام 2015
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

 ۱ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

إنجازات عام 2015

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

 ۰٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

٪٦۰

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*

 ۱ﺷﺭﻳﻙ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
۷۳٦

٤٦٤

ﻻ ﺗﻧﻁﺑﻕ

 ۲ﻣﺷﺭﻭﻉ

ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ*
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ  ٦٫۲ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۱,۲۰۰
۰

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ  ۱ -ﻣﻠﻳﻭﻥ

۰

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ* %

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺧﺩﻣﺗﻬﺎ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ

٥

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ

٤۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

٪۱۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼء ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻷﻣﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻡ ﻁﻠﺑﻬﺎ
* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

 ۲ﺷﺭﻳﻙ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ
۲٤,۰۰۰

 ۲ﻣﺷﺭﻭﻉ

۱۱٥,۰۷۲

۳۰,٦۰۰

۲۸,۹٤۲

noillim 0 - FREC

۳۱,٥۳۰

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱٥
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻬﻡ ﺑﺎﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ*

۷۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﻣﻬﺎ

۸

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺣﻘﺎﺋﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻣﻧﻘﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺭﺍﻣﻳﻙ

۳۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

۷,۰۰۰

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻭﻋﻳﺗﻬﻡ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ

الهيئة الرائدة :برنامج األغذية العالمي

noillim 8.0 - FPH

* ﺑﺣﻠﻭﻝ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱٥

األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف المجموعة
القطاعية المختصة باللوجستيات كما يلي:

الهيئات الرائدة :اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

1 .1تقديم خدمات النقل الجوي اإلنساني والشحن الجوي للشركاء
وللعاملين على تقديم المساعدات اإلنسانية،

األهداف :استجابت المشروعات التي تم تمويلها ألهداف متعددة القطاعات
كما يلي:

ةيعاطقلا تاعومجملا تازاجنإ مهأ

1 .1تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ومواد اإلغاثة في قطاع المياه
والصرف الصحي والنظافة للنازحين والسكان المتضررين من
النزاع،
2 .2تقديم خدمات رعاية صحية أولية متكاملة تشمل تقديم خدمات صحية
من خالل وحدات صحية متنقلة وخدمات التوعية.
المخصصات :في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2015
صرف الصندوق اإلنساني المجمع  0.8مليون دوالر على مشروعات

متعددة القطاعات من خالل المخصصات االحتياطية.
المواقع المستهدفة :الجوف والضالع

اإلنجازات والتحديات:
رجاء الرجوع إلى األقسام الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي
والنظافة والصحة لالطالع على التفاصيل.

تعليق الصورة عندما يندر الغذاء ،تمكث الفتيات
اليمنيات في المنزل للعمل .لمعالجة واحدة من
أسوأ حاالت التمييز على أساس النوع في العالم،
تسعى برامج التغذية المدرسية إلى تشجيع األسر
الريفية على إلحاق بناتهم بالتعليم األساسي
والثانوي.
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التصوير :الفريق اإلنساني القُطري

ةلءاسملا

المساءلة
مع إعادة هيكلة الصندوق اإلنساني المجمع الخاص باليمن وإعادة تسميته
مؤخرً ا وكذلك تعميم مجموعة جديدة من اإلرشادات وأساليب العمل
وإطالق نظام إدارة المنح على اإلنترنت ،أصبح لدى وحدة التمويل
اإلنساني مجموعة قيمة من األدوات التي تعمل على تعزيز إجراءات
المساءلة عن التعامل مع أموال الصندوق

مجموعة أدوات المساءلة
تم تعميم إرشادات الصناديق القُطرية المجمعة على مستوى جميع مكاتب
أوتشا في فبراير/شباط  2015وطبقها الصندوق اإلنساني المجمع على
الفور .وفي مارس/آذار تم تقديم نظام إدارة المنح على اإلنترنت وبالتالي
تم تقديم وإدارة  39مشروع ممول مباشرة على نظام إدارة المنح ،وتم تقديم
تدريب للشركاء على اإلرشادات ونظام إدارة المنح بعد تعميمهما .وفي
شهر أبريل/نيسان ،تم تطبيق أساليب جديدة لتخصيص التمويل والنموذج
الجديد للفحص والتحقق الخاص بإجراءات تأهل الشركاء للتمويل بناء على
اإلرشادات المذكورة.
وتم إلحاق دليل عمليات الصندوق اإلنساني المجمع لليمن بهذه اإلرشادات
في شهر يوليو/تموز ،ويوضح هذا الدليل تدابير الحوكمة الخاصة وأهدافها
وأساليب التخصيص وأدوار ومسؤوليات األطراف المعنية وإجراءات
المساءلة التي تنطبق على الصندوق.
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وتم تطوير إطار المساءلة لضمان تعزيز عمليات اإلدارة واإلشراف.
وحيث أن المخاطر التشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسات
كبيرة في اليمن ،يعتمد إطار المساءلة عن أموال الصندوق اإلنساني
المجمع على نموذج شامل إلدارة المخاطر يهدف إلى ربط مبادئ الفحص
والتحقق بتقييم القدرات ومتابعة األداء طوال دورة عمل المشروع.

ويحدد مستوى المخاطر الذي يُنسب إلى الشريك أسلوب العمل وآليات
الرقابة التي سيتم تطبيقها عليه ،وتشمل هذه اآلليات صرف التمويل
ووضع التقارير والمتابعة والحد األقصى للموازنة المخصصة ،ومبدأ
العمل بمستويات المخاطرة هذه هو أنه كلما عال مستوى المخاطرة كلما
زادت تدقيق آليات الرقابة.
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥
 ٦۱ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻗﺩﻣﺕ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ

 ۲٥ﺷﺭﻳﻙ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ
 ۳ﺷﺭﻛﺎء ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ )ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﺑﻌﺩ  ۱۲ﺷﻬﺭ(
 ۳۳ﺷﺭﻳﻙ ﺳﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻲ

 ۲٥ﺷﺭﻳﻙ ﻣﺅﻫﻝ ﻭﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺩﻳﻬﻡ
 ٥ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ
 ۹ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
 ۱۱ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘُﻁﺭﻳﺔ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ

ﺩﻟﻳﻝ ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ،ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ،ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ

 ۷ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﻭﺻﻌﺩﺓ ﻭﺻﻧﻌﺎء

ﻧﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ
 ٦۳ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻡ ﺗﻣﻭﻳﻠﻬﻡ ﻣﻧﺫ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  ،۲۰۱٥ﻭﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺢ

ﺗﺩﺭﻳﺑﺎﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ

 ۳۷ﺷﺭﻳﻙ ﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

إجراءات تأهل المنظمات غير الحكومية للتمويل

متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات

يجب على المنظمة غير الحكومية المهتمة بتقديم طلب للحصول على
تمويل من الصندوق اإلنساني المجمع أن تشارك في عملية تأهل لكي
تصبح شريكة إنسانية ،فهذه العملية هي من أهم دعائم إطار المساءلة،
وهدفها األساسي هو ضمان تزويد وحدة التمويل اإلنساني بالمعلومات
المطلوبة عن قدرات المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل من
الصندوق اإلنساني المجمع.

يعتمد إطار متابعة الصندوق اإلنساني المجمع على افتراض أن المنظمات
الشريكة لديها آليات داخلية تكفي لتلبية متطلبات المتابعة ووضع التقارير
وتقديم معلومات جيدة عن األداء.

بدأ تنفيذ عملية تقييم القدرات في شهر يوليو/تموز ،وهي بمثابة توسع في
عملية الفحص والتحقق التي بدأت في شهر مارس/آذار .وتهدف عملية
تقييم القدرات إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية لديها القدر
الكافي من اإلمكانيات المؤسسية واإلدارية والمالية والفنية ،وذلك بتطبيق
عملية تقييم معيارية .الشركاء الذين يحققون تقديرً ا نسبته  50بالمائة أو
أكثر يتم توزيعهم على مستوى المخاطر الموازي للتقدير الذي حصلوا
عليه (منخفض أو متوسط أو مرتفع) ،أما الشركاء الذي يحققون تقديرً ا
بنسبة تقل عن  50بالمائة يعتبرون غير مؤهلين للتمويل من الصندوق
اإلنساني المجمع .وي َ
ُعطى للشركاء الذين لم ينجحوا في عملية التقييم
فرصة لتقديم طلب آخر بعد  12شهرً ا .وقد أجرت وحدة التمويل اإلنساني
حتى اآلن  28عملية تقييم لمنظمات غير حكومية تأهلت منها  25ولم
يتأهل الثالثة الباقون.

وتهدف أوتشا إلى ضمان التحقق الكافي من النتائج التي ُتذكر في التقارير
على مستوى المشروع ،وبذلك تساهم في تحسين مستوى المساءلة عن
أموال الصندوق .وبينما يُتوقع أن تؤدي أوتشا معظم أنشطة متابعة
المشروعات في الميدان عن طريق الرقابة المباشرة في موقع العمل ،إال
أن تفاقم النزاع في شهر مارس/آذار حال دول وصول أوتشا إلى مواقع
عمل المشروعات في مختلف أنحاء اليمن .وفي الفترة من يناير/كانون
األول حتى مارس/آذار ،قام مكتب أوتشا بزيارة سبع مشروعات وُ جد أن
أحدها متأخر في التنفيذ ألسباب إدارية ،ولكن منذ ذلك الوقت لم يمكن
القيام بمتابعة مباشرة لألداء.
وبالتالي بدأت أوتشا في بحث إمكانية تنفيذ خيار المتابعة عن طريق
االتصال عن بعد حيث أنها تعتقد أنها وسيلة موفرة للتكاليف لجمع
اإلحصاءات والتحقق من مخرجات المشروعات الواردة في التقارير.
وبموافقة المنسق اإلنساني والمجلس االستشاري ،تعمل أوتشا اآلن على
المراحل األولى من تطوير هذه المنهجية كبديل للمتابعة.

اراصتخالا ةمئاق

قائمة االختصارات
CBPF
CERF

الصناديق القُطرية المجمعة
الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ

EU
ERF

المجلس التنفيذي
صندوق االستجابة للطوارئ

ES
FCS
GBV
GMS
HC
HFU
HQ
HPF
HRP
IDP
IASC
IOM
INGO
MS
NFI
NNGO
OCHA
OTP
PLW
RCM

المأوى العاجل
قسم تنسيق التمويل
العنف القائم على النوع االجتماعي
نظام إدارة المنح
المنسق اإلنساني
وحدة التمويل اإلنساني
المركز الرئيسي
الصندوق اإلنساني المجمع
خطة االستجابة اإلنسانية
نازح داخلى
اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات
المنظمة الدولية للهجرة
منظمة غير حكومية دولية
قطاعات متعددة
مواد غير غذائية
منظمة غير حكومية قومية
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
برنامج عالج المرضى في العيادات الخارجية
النساء الحوامل والمرضعات
المتابعة باالتصال عن بعد

RH

الصحة اإلنجابية

UNHAS

خدمة النقل الجوي اإلنساني

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 UNICEFصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
WASH

المياه والصرف الصحي والنظافة

WFP

برنامج األغذية العالمي

WHO

منظمة الصحة العالمية
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اراصتخالا ةمئاق

Part II:
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