صندوق التمويل اإلنساني في اليمن

2019
التقرير السنوي

2

يشكر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن المانحين لدى الصندوق
على دعمهم السخي يف عام 2019م

شكر وتقدير

تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن .يود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
يف اليمن أن يعرب عن تقديره لمساهمات موظفيه الملتزمين العاملين يف المركز الرئيسي ويف الميدان يف إعداد هذه الوثيقة.
النسخة األحدث لهذه الوثيقة متاحة على موقع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن على الرابط التايلwww.unocha.org/ :
.yemen/about-yhf
تفاصيل المشاريع الكاملة والتقارير المالية وبيانات التخصيص يف الوقت الفعلي واإلنجازات حسب المؤشرات مقابل األهداف
متاحة على الرابط .gms.unocha
لإلطالع على معلومات إضافيةُ ،يرجى التواصل عبر:
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
yemenhpf@un.org
Twitter: @YHF_Yemen

الغالف االمامي
مصدر الصورة :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ماري-جويل جين-شارلز
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة يف هذا المنشور ال تعني التعبير عن أي رأي على اإلطالق من جانب األمانة
العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أيا ً منها أو فيما يتعلق بتعيين
حدودها أو تخومها.
البيانات المالية مؤقتة وقد تختلف بناءا ً على المصادقة المالية.
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التقرير السنوي لعام 2019م للصندوق التمويل اإلنساين لليمن

مقدمة
يسعدنا أن نطلعكم على التقرير السنوي لصندوق التمويل اإلنساين
يف اليمن لعام 2019م .يف عام 2019م ،ظلت اليمن تجسد أسوأ
أزمة إنسانية يف العالم حيث أن  80بالمائة من السكان يف حاجة
إىل شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية .ثمة عوامل متعددة ،بما
يف ذلك الصراع واالنهيار االقتصادي واستمرار تعطل المؤسسات
والخدمات العامة ،مازالت تسهم يف دفع الماليين من الناس إىل
حافة المجاعة.

يف الوقت الذي يكفل فيه استخدام الموارد المحدودة يف الوقت
المناسب وبكفاءة ،واصل الصندوق تعزيز قيادة الشؤون اإلنسانية
والتنسيق وفعالية االستجابة .نود أن نشيد هنا بجهود شركائنا
والمستفيدين من التمويل المقدم من صندوق التمويل اإلنساين
يف اليمن – المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت
وصناديق وبرامج األمم المتحدة وشركاء الصليب األحمر – وموظفي
دعم المجموعات القطاعية لتفانيهم والتزامهم الراسخ بالتصدي
للمأساة اإلنسانية المستفحلة يف اليمن  .لقد أثبتوا ،من خالل
التمويل المقدم من قبل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ،أنهم
كانوا قادرين على االستجابة يف الوقت المناسب وبطريقة فعالة
لالحتياجات الراهنة والناشئة الناجمة عن األمراض والنزوح والصراع.
من خالل الجمع بين المرونة والتركيز االستراتيجي إىل جانب نظام
قوي للمساءلة ،تمكن صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن من دعم
تحديد األولويات بصورة جماعية والمساعدة يف ضمان تخصيص
الموارد الشحيحة يف الوقت المناسب وإتاحة التدخالت اإلنسانية
العاجلة ،مما أدى يف نهاية المطاف إىل استجابة إنسانية أ كثر فعالية
من خالل تعزيز تنسيق وقيادة العمل اإلنساين.

يف عام 2019م ،قدم  24مانح مساهمات بقيمة  169مليون دوالر
أمريكي إىل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ،مما يجعله أ كبر
صندوق قطري مشترك يف العالم للعام الرابع على التوايل .بين
يناير وديسمبر ،قام صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بتخصيص
 240مليون دوالر أمريكي لصالح  54منظمة إنسانية لتنفيذ 154
مشروع من المشاريع المنقذة لألرواح يف جميع القطاعات ذات
االحتياج من خالل اثنين من التخصيصات األساسية وثالثة من
التخصيصات االحتياطية .تم تقديم الدعم إىل أ كثر من  11مليون
شخص من خالل المساعدات اإلنسانية التي تم تمويلها من قبل
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف عام 2019م .نود أن نعرب
عن خالص تقديرنا للمانحين لدى الصندوق على شرا كتهم الطويلة
األمد ودعمهم السخي الذي استمر يف تمكين الشركاء العاملين
يف المجال اإلنساين من العمل بشكل مشترك لتلبية االحتياجات
األكثر أهمية واالستجابة لها يف الميدان.

واصلنا السعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من خالل تحديد
أولويات التنفيذ المباشر ودمج االستجابة يف المناطق األكثر تضررا ً
ودعم الشركاء المحليين – وهو جزء من دعمنا الراسخ اللتزام
الصفقة الكبرى بالتطويع المحلي للمساعدات .بلغ التمويل المباشر
للشركاء المحليين ما يقرب من  25بالمائة من التمويل يف عام
2019م ،وقد أسهم ذلك يف الحلول والقدرات المحلية .اليوم ،يظل
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن إحدى األدوات الفعالة لدعم أ كبر
استجابة إنسانية يف العالم ،ال لشيء إال لدعمه للشركاء المحليين
وموضعه المتميز ضمن هيكل تنسيق الشؤون اإلنسانية.

يبين التقرير كيف كان صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف طليعة
االستجابة المنقذة لألرواح ،األمر الذي أدى إىل تمكين الشركاء
العاملين يف المجال اإلنساين من خفض المستويات الكارثية النعدام
األمن الغذايئ.
يبين التقرير أيضا ً كيف تم استخدام الصندوق بشكل استراتيجي
لتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة ذات األولوية لليمنيين األكثر
ضعفاً ،ويقدم معلومات محدثة حول إدارة ومساءلة الصندوق ولمحة
عامة موجزة عن النتائج حسب المجموعات القطاعية.
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التقرير السنوي لعام 2019م
لصندوق التمويل اإلنساين لليمن

استعراض لعام 2019م
يعرض هذا التقرير السنوي معلومات حول إنجازات صندوق التمويل اإلنساين
يف اليمن خالل عام 2019م .غير أنه ،ونظرا ً ألن عمليات تخصيص المنح وتنفيذ
المشاريع وإعداد التقارير غال ًبا ما تتم على مدى عدة سنوات (الصناديق القطرية
المشتركة مصممة لدعم االستجابات اإلنسانية الجارية والناشئة) ،فإنه يتم اإلبالغ
عن إنجازات الصناديق القطرية المشتركة بطريقتين متمايزتين:
معلومات عن التخصيصات الممنوحة يف عام 2019م (الموضحة باللون األزرق).
تأخذ هذه الطريقة يف االعتبار األثر المراد للتخصيصات وليس النتائج المحققة حيث
أن تنفيذ المشروع واإلبالغ عنه غالبا ً ما يستمر يف العام التايل وال تكون المعلومات
بشأن النتائج متاحة على الفور يف وقت نشر التقارير السنوية.
النتائج المبلغ عنها يف عام 2019م والتي ُتنسب إىل التخصيصات الممنوحة يف
عام 2019م والسنوات السابقة (الموضحة باللون البرتقايل) .توفر هذه الطريقة
صورة أ كثر ا كتماال ً لإلنجازات خالل سنة معينة ولكنها تتضمن نتائج من التخصيصات
التي تم منحها يف سنوات سابقة .تم استخراج هذه البيانات من التقارير السردية
النهائية المعتمدة بين  1فبراير 2019م و  31يناير 2020م.
قد تتضمن األرقام الخاصة بأعداد األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم
عدا ً مزدوجا ً إذ أن األفراد غالبا ً ما يحصلون على مساعدات من مجموعات قطاعية/
قطاعات متعددة.
تعتمد المساهمة المسجلة على سعر الصرف عند استالم األموال التي قد تختلف
عن كشف الحسابات المعتمد الذي يسجل المساهمات اعتمادا ً على سعر الصرف
يف وقت التعهد بالتبرع.

استعراض لعام 2019م

استعراض لعام 2019م

السياق اإلنساني
االحتياجات اإلنسانية
الحالة اإلنسانية بصورة عامة
يف عام 2019م ،ظلت اليمن تجسد أسوأ أزمة إنسانية يف العالم
وكانت االحتياجات االنسانية عند مستويات صاعقة ،فيما  80بالمائة
من السكان –  24.1مليون نسمة – كانوا يف حاجة إىل شكل من
أشكال المساعدات اإلنسانية .حوايل  230مديرية من أصل 333
مديرية يف اليمن ( 69بالمائة) كانت معرضة لخطر المجاعة .وفقا ً
للتقديرات ،فإن نحو  67بالمائة من السكان –  20.1مليون شخص
– كانوا يعانون من انعدام األمن الغذايئ ،يف حين أن نحو  33بالمائة
من السكان –  10ماليين شخص – كانوا يعانون من انعدام األمن
الغذايئ الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذايئ) .وفقا ً للتقديرات ،فإن  24بالمائة من السكان – 7.4
ماليين شخص – بحاجة إىل المساعدات التغذوية.
النزوح
تشير التقديرات إىل أن  3.34مليون شخص نزحوا داخليا ً يف جميع
أنحاء البالد ،بما يف ذلك حوايل  375,000شخص نزحوا يف عام
2019م .فيما عاد مليون شخص إىل ديارهم .تركزت بعض أعلى
مستويات الضعف يف مواقع النازحين داخليا ً بسبب محدودية
الوصول إىل الخدمات األساسية .يعيش حوايل  422,000شخص من
المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين يف اليمن يف ظروف محفوفة
بالمخاطر بسبب وضعهم.
الكوليرا
خالل عام 2019م ،ظلت الكوليرا عند مستويات وبائية مؤثرة يف
 22محافظة و  313مديرية من أصل  333مديرية يف اليمن .وفقا ً
لمنظمة الصحة العالمية ،فقد تم اإلبالغ عن أ كثر من 858,619
حالة من حاالت الكوليرا الترا كمية المشتبه فيها من يناير حتى
ديسمبر 2019مُ .تعزى الزيادة يف عدد الحاالت التي تم تحديدها
يف عام 2019م إىل حد كبير إىل تحسن تدابير الترصد والكشف .يف
عام 2019م ،تلقى أ كثر من  860,000مريض العالج يف المرافق
الصحية يف جميع المحافظات .العدد الترا كمي لحاالت الكوليرا
المشتبه فيها التي تم اإلبالغ عنها يف اليمن يف الفترة من أ كتوبر
 2016إىل ديسمبر 2019م بلغ  2,280,585حالة من ضمنها 3,895
حالة وفاة مصاحبة للمرض (معدل وفيات الحاالت  0.17بالمائة).

الخدمات األساسية
تضررت الخدمات األساسية يف جميع أنحاء البالد بسبب النزاع .يف عام
2019م 50 ،بالمائة فقط من المرافق الصحية كانت تعمل بكامل
طاقتها .فقط  22بالمائة من سكان المناطق الريفية و  46بالمائة
من سكان المناطق الحضرية كانوا موصولين بشبكات المياه العامة
التي تعمل جزئياً ،فيما أقل من  55بالمائة من السكان يحصلون
على المياه الصالحة للشرب.
الوضع االقتصادي
ُتعد اليمن يف األصل أفقر دولة يف المنطقة .منذ بداية النزاع يف عام
2015م ،انخفضت واردات الوقود بنسبة  70بالمائة واألدوية بنسبة
 50بالمائة واألغذية بنسبة  39بالمائة .زاد متوسط تكلفة الحد
األدىن لسلة الغذاء أ كثر من الضعف يف السنوات الخمس الماضية.
باإلضافة إىل ذلك ،خسر اليمن  90مليار دوالر أمريكي من الناتج
االقتصادي وانخفض الناتج المحلي اإلجمايل بنسبة  50بالمائة.
يعيش أ كثر من  80بالمائة من اليمنيين اآلن تحت خط الفقر،
وهو ما يمثل زيادة بمقدار الثلث منذ بدء الصراع .رواتب موظفي
القطاع العام إما ال يتم دفعها أو أنها غير منتظمة ،مما أخل بدخل
أ كثر من ربع السكان.
الوضع االقتصادي
ُتعد اليمن يف األصل أفقر دولة يف المنطقة .منذ بداية النزاع يف عام
2015م ،انخفضت واردات الوقود بنسبة  70بالمائة واألدوية بنسبة
 50بالمائة واألغذية بنسبة  39بالمائة .زاد متوسط تكلفة الحد
األدىن لسلة الغذاء أ كثر من الضعف يف السنوات الخمس الماضية.
باإلضافة إىل ذلك ،خسر اليمن  90مليار دوالر أمريكي من الناتج
االقتصادي وانخفض الناتج المحلي اإلجمايل بنسبة  50بالمائة.
يعيش أ كثر من  80بالمائة من اليمنيين اآلن تحت خط الفقر،
وهو ما يمثل زيادة بمقدار الثلث منذ بدء الصراع .رواتب موظفي
القطاع العام إما ال يتم دفعها أو أنها غير منتظمة ،مما أخل بدخل
أ كثر من ربع السكان.
خطة االستجابة اإلنسانية

24

مليون شخص محتاج
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مليون شخص مستهدف
مليار دوالر أمريكي احتياجات التمويل
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الوصول اإلنساين
يف حين أن التحديات التي تواجه وصول المساعدات اإلنسانية
قائمة منذ أمد طويل ،فقد شهد عام 2019م بيئة تشغيلية سريعة
التدهور ،خاصة خالل النصف الثاين من العام ،مما جعل اليمن
واحدة من أ كثر البيئات التشغيلية غير المجيز يف العالم .كان هذا
يف الغالب ناتجا ً عن حوادث التعطيل واإلطار التنظيمي التقييدي
وارتفاع مستويات العنف ضد الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين
 ،وبصفة خاصة يف شمال اليمن.
يف عام 2019م ،اشتدت حدة النزاع المسلح يف اليمن مع تصاعد
األعمال القتالية التي تم اإلبالغ عنها بشكل خاص على طول خطوط
المواجهة القديمة والجديدة .بحلول نهاية عام 2019م ،كان هناك
 35خط من خطوط المواجهة النشطة التي يحتدم فيها القتال،
بزيادة ثالثة خطوط مواجهة منذ نهاية عام 2018م .كانت األعمال
القتالية أ كثر حدة يف محافظات الحديدة والجوف وحجة وصعدة
وتعز .يف حين أسفرت أعمال التصعيد هذه عن انعدام األمن الذي
أعاق العمليات اإلنسانية ،واجه تقديم المساعدات والخدمات من
قبل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عوائق أ كثر بسبب
القيود الواسعة النطاق التي تفرضها السلطات المحلية المختلفة.
وفقا ً إلطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للمراقبة واإلبالغ فيما
يتعلق بالوصول الخاص باليمن ،تشير التقديرات إىل أن حوايل
 8.3ماليين شخص قد تأثروا بالقيود والتقييدات المختلفة
المفروضة على الوصول .أ كثر من  90بالمائة من التقارير تتعلق
بالقيود البيروقراطية مقارنة بالعوائق الناجمة عن األعمال القتالية
والعمليات المسلحة .أفاد الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين
بوجود تحديات خاصة حول تقييد حركة موظفي اإلغاثة واإلمدادات
اإلنسانية والتدخل يف تنفيذ األنشطة اإلنسانية إىل جانب العنف ضد
األفراد واألصول والمنشآت .كانت القيود أسوأ يف  75مديرية من
المديريات التي يصعب الوصول إليها يف اليمن والتي تضم أ كثر من
 5ماليين شخص من المحتاجين .كان على الشركاء العاملين يف
المجال اإلنساين تجاوز العديد من القيود للوصول إىل المحتاجين يف
جميع أنحاء اليمن .ومثل التعامل مع القيود اإلدارية يف البيئات غير
اآلمنة تحديا ً خاصا ً – وهو ما تم تحديده يف أ كثر من ثلث المديريات
التي يصعب الوصول إليها.
بحلول نهاية عام 2019م ،أصدرت سلطات األمر الواقع التي تتخذ
من صنعاء مقرا ً لها أ كثر من  200من التوجيهات والتعليمات التي
تهدف إىل التحكم يف العمليات والمنظمات اإلنسانية .شمل ذلك
مطالبة المنظمات غير الحكومية بالتوقيع على اتفاقيات رئيسية
واتفاقيات فرعية ال تتوافق مع المبادئ اإلنسانية – شرط مسبق
لتكون قادرة على تنفيذ األنشطة اإلنسانية .يف عام 2019م ،لم
تتم الموافقة على حوايل  40بالمائة من مشاريع المنظمات غير
الحكومية يف المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع و30
بالمائة يف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

ويف جنوب اليمن ،واجه الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين أيضا ً
مساع متزايدة لتقييد وتنظيم العمليات اإلنسانية ،على سبيل المثال
من خالل نموذج اتفاق رئيسي جديد ،على الرغم من أنه ليس بنفس
الحجم .يف حين أن النموذج الذي استخدمته السلطات يف الشمال
تم إلغاءه يف وقت الحق يف مارس 2020م بعد مشاركة منسقة من
جانب األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمانحين ،لكن لم
يتم إلغاء جميع التغييرات من قبل السلطات يف الجنوب.
يف  18نوفمبر 2018م ،أدى المرسوم رقم  201لسنة 2019م الصادر
عن رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن إنشاء المجلس األعلى
إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل إىل زيادة تعقيد
تنفيذ المساعدات اإلنسانية .من بين أمور أخرى ،تضمن المرسوم
رقم  201اشتراطا ً يقضي بتحويل رسوم تنسيق بنسبة  2بالمائة
إىل المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون
الدويل .بعد صدور هذا المرسوم ،توقف تنفيذ مشاريع المنظمات
غير الحكومية الجديدة يف المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات األمر
الواقع حتى تم حل المشكلة يف أوائل عام 2020م.
االستجابة
على الرغم من بيئة العمل الصعبة ،واصلت  201منظمة إنسانية
دولية ووطنية العمل يف جميع أنحاء اليمن يف عام 2019م استجاب ًة
لالحتياجات األكثر إلحاحاً .تمكن الشركاء من الوصول إىل 13.72
مليون شخص كل شهر يف المتوسط ،بما فيهم  12مليون شخص
من خالل المساعدات الغذائية.
كجزء من جهد كبير لتوسيع الوجود اإلنساين يف المناطق التي يصعب
الوصول إليها ،تم افتتاح مرا كز عمليات إنسانية جديدة يف خمسة
مواقع شملت مأرب وحجة والتربة والمخا والمكال.
يف منتصف عام 2019م ،كانت البرامج الرئيسية يف جميع أنحاء
البالد عرضة لخطر اإلغالق بسبب نقص التمويل .أدت المساهمات
السخية التي تم تلقيها يف أواخر عام 2019م إىل تخفيف القيود
المالية ،بما يف ذلك من خالل تخصيص احتياطي من قبل صندوق
التمويل اإلنساين يف اليمنُ .يعد التمويل الثابت والمستدام لمواجهة
األزمة يف اليمن أمرا ً بالغ األهمية للحفاظ على المساعدات المنقذة
لألرواح ألكثر من  13مليون يمني.
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الخط الزمني خالل عام 2019
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت

82.8

ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻹﻋﻼن اﻟﺘﻌﻬﺪات .ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﻠﻎ  2.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ 4.2
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺎم
2019م.

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت

31.7

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﺎرس

19.3

ﻳﻌﺎﻲﻧ ﺷﻤﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻲﻓ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز .ﻧﺰوح آﻻف
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﻟﺼﺮاع ﻲﻓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ.

اﺑﺮﻳﻞ

38.7

ﻗﺪم ﻣﺎرك ﻟﻮﻛﻮك ،ﻣﻨﺴﻖ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،إﺣﺎﻃﺔ إﻰﻟ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻲﻟ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ؛ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300,000ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

ﻣﺎﻳﻮ

41

ﻳﻮﻧﻴﻮ

11.1

26.1

4.9

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺠﻮي اﻟﻄﺒﻲ/رﺣﻼت ﻃﺎﺋﺮات
اﻟﺮﺣﻤﺔ

7.5
ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻲﻓ ﻋﺪن ﻲﻓ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻲﻟ اﻟﺠﻨﻮﻲﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻌﺮض  22ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﻏﻼق ﻲﻓ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻔﻲ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﻢ.

ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال  2ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  500ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إﺿﺎﻲﻓ ﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
ﺗﻘﺪم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ  200ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ و  88ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻲﻟ.

اﻏﺴﻄﺲ

13.7
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

اﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻲﻟ اﻟﺠﻨﻮﻲﺑ
ﻳﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض.

اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻷوﻰﻟ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ؛ وﻫﻮ اﺗﻔﺎق
ﻃﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف ااﻟﺼﺮاع ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ.
ﻧﺰح ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
اﻷﻗﻞ ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺰوح.

16.2

30.4

3.8
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

3.2
دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم
2019م
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﺎة

109.4

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ
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لمحة عامة حول صندوق التمويل اإلنساني في اليمن
التخصيصات لعام 2019م

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﻠﻴﻮن
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

59.8

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

42.1

ﻫﻮﻟﻨﺪا

12.9

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

اﻟﺤﺪﻳﺪة

9.7

اﻟﺴﻮﻳﺪ

 31.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

8.1

أﻳﺮﻟﻨﺪا

5.7

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

5.7

ﻛﻨﺪا

5.3

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ

 12.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.9ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﺣﺠﺔ

 34.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻋﻤﺮان

 12.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

5

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺮﺳﻲ وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ
14.2
وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﻣﻮﻧﺎﻛﻮ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻗﺒﺮص
وﻣﺎﻟﻄﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

أﺧﺮى

ﺻﻨﻌﺎء

 13.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

إب

 17.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.6ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢُ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةhttp://bit.ly/CBPF_overview :

اﻟﻀﺎﻟﻊ

 11.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻋﺪن

ﺗﻌﺰ

 14.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  41.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 0.8ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ  2.2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى :ﻟﺤﺞ  11.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ إب  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  6.2ﻣﻼﻳﻴﻦ

دوﻻر؛ اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﺑﻴﻦ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ ﺻﻌﺪة  3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ ﻣﺄرب 3.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ اﻟﺠﻮف  2.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ رﻳﻤﺔ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ ﺣﻀﺮﻣﻮت  1.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛
اﻟﺒﻴﻀﺎء  1.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
 %7ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻲﻟ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺬي
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ

60.4

اﻟﺼﺤﺔ

47.4

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

35.2

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

31.8

اﻟﻤﺄوى وإدارة اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

20.2

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

19.7
13.5

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

7
4.3
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النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف عام 2019م

2016

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء

2017

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻴﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

رﺟﺎل

2018

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻴﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻓﺘﻴﺎت

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻴﻬﻢ

2019

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻓﺘﻴﺎن

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻴﻬﻢ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ
)م=اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)م=اﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

xx

ذﻣﺎر

0.2م
11.2م

ﻋﻤﺮان
0.1م
12.5م

ﺻﻨﻌﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى :ﻟﺤﺞ  11.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ إب  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 6.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﺑﻴﻦ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ ﺻﻌﺪة  3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر؛ ﻣﺄرب  3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ اﻟﺠﻮف  2.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ رﻳﻤﺔ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛
ﺣﻀﺮﻣﻮت  1.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ اﻟﺒﻴﻀﺎء  1.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺄوى واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻲﻓ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻹﻣﺪاد واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

2.3م
2.4م
1.5م
2.1م
1م

0.4م

 64.6أﻟﻒ

 35أﻟﻒ

30
24

أﺷﺨﺎص ﺗﻢ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

2.5م
1.6م
0.5م
 72أﻟﻒ
 19.5أﻟﻒ
37
20

اﻟﻤﻬﺮة
0.1م
12.5م
0.9M

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

3م
2.9م
2.7م

0.2م
17.1م

ﺣﺠﺔ
0.2م
20.7م

%130
%123
%189
%119
%155
%114
%111
%56
%123
%83

ﻛﺎف ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻰﻟ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم 2019م وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ٍ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺷﺒﻮة
0.4م
3.2م
اﻟﻀﺎﻟﻊ
0.1م
10.8م

ﻋﺪن
0.2م
12.3م

0.7M
ﺗﻌﺰ
27م
اﻟﺤﺪﻳﺪة

57.8م

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى :ﻟﺤﺞ  11.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ إب  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 6.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ أﺑﻴﻦ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ ﺻﻌﺪة  3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر؛ ﻣﺄرب  3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر؛ اﻟﺠﻮف  2.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ رﻳﻤﺔ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛
ﺣﻀﺮﻣﻮت  1.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر؛ اﻟﺒﻴﻀﺎء  1.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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التقرير السنوي لعام 2019م للصندوق التمويل اإلنساين لليمن

استعراض لعام 2019م

نبذه عن صندوق التمويل اإلنساني في اليمن
خلفية عن صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
ُيعد صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن أ كبر صندوق قطري مشترك
متعدد المانحين يف العالم .تم إنشاء صندوق التمويل اإلنساين يف
اليمن يف أوائل عام 2015م ،ويقوم الصندوق بحشد الموارد وتوجيهها
إىل الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين لالستجابة لالحتياجات
الحرجه لماليين األشخاص المتضررين من األزمة اإلنسانية يف اليمن.
منذ عام 2015م ،قام صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بتخصيص
أ كثر من  700مليون دوالر أمريكي ألكثر من  500مشروع تم
تنفيذه من قبل المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير
الحكومية الدولية ووكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة واالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
أهداف صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يهدف الصندوق إىل دعم األنشطة المنقذة لألرواح وأنشطة الحفاظ
على األرواح من خالل سد فجوات التمويل الحرجة؛ بما يكفل تلبية
االحتياجات اإلنسانية يف الوقت المناسب وبطريقة تعاونية وتعزيز
التعاون والتنسيق داخل وبين المجموعات القطاعية والمنظمات
اإلنسانية والمساهمة يف تحسين تقييمات االحتياجات وتعزيز خطة
االستجابة اإلنسانية بوصفها أداة للتخطيط االستراتيجي للعمل
اإلنساين وتعزيز قيادة منسق الشؤون اإلنسانية يف توسيع تقديم
المساعدات يف المناطق التي يصعب الوصول إليها من خالل الشرا كة
مع الجهات الفاعلة التي تتمتع بأفضل القدرات والمساهمة حيثما
أمكن يف التزامات الصفقة الكبرى ،مثل التطويع المحلي.
إدارة صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يعمل الصندوق تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية ضمن معايير
خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن ووفقا ً لألولويات المحددة من
قبل الفريق ُ
القطري اإلنساين.
يحظى منسق الشؤون اإلنسانية بالدعم من قبل المكتب ُ
القطري
لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن الذي
يتوىل اإلدارة اليومية للصندوق والمجلس االستشاري لصندوق
التمويل اإلنساين يف اليمن وآلية التنسيق المشترك بين المجموعات
القطاعية ومنسقي المجموعات القطاعية يف اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت.

أولويات التمويل
يقوم صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بتخصيص التمويل من
أجل ( )1تلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة واالستراتيجية ذات
األولوية يف اليمن ضمن إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن
و/أو ( )2االستجابة العاجلة لألزمات المفاجئة أو التدهور السريع
لألوضاع اإلنسانية يف البالد.
يتوىل منسق الشؤون اإلنسانية ،بالتشاور مع المجلس االستشاري
لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ووفقا ً لألولويات المحددة
من قبل الفريق ُ
القطري للعمل اإلنساين بناءا ً على توصية من
آلية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية ،اتخاذ القرار
بشأن االحتياجات األكثر أهمية التي يتعين تمويلها .يقوم منسقو
المجموعات القطاعية بالتشاور مع نظرائهم وشركائهم على
المستوى الوطني والمحلي لتوحيد أولويات صندوق التمويل
اإلنساين يف اليمن الخاصة بكل مجموعة قطاعية يف المناطق
الجغرافية المعنية .يتم تجسيد هذه األولويات يف استراتيجيات
التخصيص الخاصة بالمجموعات القطاعية المعنية.
األهلية للقبول
يقوم صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بتوجيه التمويل إىل الكيانات
المؤهلة التي تشمل المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات
غير الحكومية الدولية ووكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة
واالتحاد الدويل لمنظمات جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
التي تتمتع بأفضل القدرات؛ وذلك لتقديم المساعدات اإلنسانية
ذات األولوية يف اليمن يف الوقت المناسب.
لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التمويل
اإلنساين يف اليمن ،تخضع المنظمات لتقييم شامل للقدرات للتأكد
من امتالكها الخبرة الالزمة والقدرات الداخلية لتلبية معايير المساءلة
الخاصة بالصندوق وتنفيذ األنشطة اإلنسانية يف اليمن بما يتوافق
مع المبادئ اإلنسانية.
بحلول نهاية عام 2019م ،بلغ عدد الشركاء المؤهلين للحصول
على تمويل من صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن  81شريكا ً (38
منظمة غير حكومية وطنية و  29منظمة غير حكومية دولية و 12
كيان تابع لألمم المتحدة وجمعيتان للهالل األحمر) ،ومن بين هؤالء
الشركاء حصل  54شريك عمل إنساين على التمويل ( 28منظمة
غير حكومية وطنية و  17منظمة غير حكومية دولية و 7كيانات
تابعة األمم المتحدة وجمعيتين للهالل األحمر).

استعراض لعام 2019م

المشاريع المختارة للتمويل
ينتهج صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن طريقتين للتخصيص:
التخصيص األساسي :يتم اإلعالن عن التخصيصات األساسية
مرة أو مرتين يف السنة من خالل الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع
مفتوحة لجميع الشركاء المؤهلين لتلبية االحتياجات االستراتيجية
ذات األولوية ضمن خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن ويتم تقديمها
من قبل المجموعات القطاعية إىل المجلس االستشاري .يتم تقييم
مقترحات المشاريع التي تستويف معايير التخصيص الدنيا من
قبل لجنة االستعراض االستراتيجي ولجنة االستعراض الفني بناءا ً
على معايير التصنيف المحددة سلفاً .تتكون لجنة االستعراض
االستراتيجي ولجنة االستعراض الفني من ممثلين فنيين من
المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية
ووكاالت األمم المتحدة .بعد ذلك ،يتم تقديم المشاريع التي توصي
بها لجان لجنة االستعراض االستراتيجي ولجنة االستعراض الفني
إىل منسق الشؤون اإلنسانية لإلطالع عليها قبل إقرارها .الموافقة
النهائية من قبل منسق الشؤون اإلنسانية مرهونة بمعالجة الشركاء
للمالحظات الواردة من لجنة االستعراض االستراتيجي ولجنة
االستعراض الفني.
التخصيص االحتياطي :يتم إطالق التخصيصات االحتياطية
لتلبية االحتياجات اإلنسانية المفاجئة واألزمات النوعية .يمكن أن
تكون دعوات تقديم مقترحات المشاريع مفتوحة لجميع الشركاء
المؤهلين أو تقتصر على الشركاء الذين يتم اختيارهم مسبقا ً حيثما
تشكل االستجابة يف الوقت المناسب لالحتياجات العاجلة أولوية.
تتشابه عملية االستعراض مع التخصيصات األساسية ولكنها تتم
يف إطار زمني أقصر.
تسترشد مستويات التمويل وآليات الضمان المطبقة على كل
مشروع ناجح بمستوى مخاطر الشريك ،والذي يعتمد على تقييم
القدرات وأداء شركاء العمل اإلنساين.

تمويل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يقبل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن المساهمات غير المخصصة
من المانحين من المؤسسات والجهات الخاصة.
يف عام 2019م ،تلقى الصندوق مبلغ  169مليون دوالر أمريكي
من المساهمات السخية المقدمة من المانحين وظل أ كبر صندوق
ُقطري مشترك يف العالم للعام الرابع على التوايل.
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مساهمات المانحين

يقدم المانحين مساهمات إىل صناديق التمويل
اإلنساين قبل أن تنشأ االحتياجات العاجلة

تحديد االحتياجات اإلنسانية

يحدد عمال اإلغاثة الذين يعملون يف الميدان أ كثر أنواع المساعدات
حا التي يحتاجها األشخاص المتضررين
اإلنسانية إلحا ً

HF

إدارة الصناديق

يتم تجميع المساهمات يف صندوق واحد

تخصيص التمويل

استنادا ً إىل المشورة القائمة على الخبرة من عمال اإلغاثة
بشأن االحتياجات ،يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بتخصيص
تمويل الصندوق ال ُقطري المشترك

االستجابة اإلنسانية

تستخدم منظمات اإلغاثة األموال يف العمليات الغوثية العاجلة،
ويقومون دائما ً بتتبع اإلنفاق واألثر وتقديم التقارير إىل منسق
الشؤون اإلنسانية

طلب التمويل

يعمل الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين معا ً لتجديد
أولوية أنشطة اإلغاثة المنقذة لألرواح ،ويطلبون التمويل من
الصندوق ال ُقطري المشترك عبر منسق الشؤون اإلنسانية

استعراض لعام 2019م
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لمحة سريعة عن صندوق
التمويل اإلنساني في اليمن
البيئة التشغيلية يف اليمن يف عام 2019م أثرت على تنفيذ مشاريع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ ﺻﻨــﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ

ﻣﻠﻴﻮن

*ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻲﻓ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷول ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  300ﻳﻮم وﺗﻢ إﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﻔﺼﻼ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻲﻓ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻲﻓ ﺣﺴﺎﺑﺎت أرﻗﺎم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷول

يف عام 2019م ،يف المتوسط ،شهدت مشاريع صندوق التمويل اإلنساين
يف اليمن يف إطار التخصيص األساسي األول والتخصيص االحتياطي
األول (استجابة الكوليرا) التي تم تنفيذها من قبل شركاء المنظمات
غير الحكومية يف المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع
تأخيرات لثالثة أشهر ونصف تقريبا ً قبل التوصل إىل اتفاقيات فرعية،
يف حين شهدت المشاريع التي تم تنفيذها يف المناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ً تأخيرا ً ألقل من شهر ونصف يف
المتوسط .ظل أحد المشاريع يف المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات
األمر الواقع معلقا ً ألكثر من  300يوم (حتى أوائل أبريل 2020م) ،يف
حين واجهت  9مشاريع أخرى للكوليرا يف إطار التخصيص االحتياطي
األول تأخيرا ً لثالثة أشهر تقريبا ً من قبل سلطات األمر الواقع .استنفذت
المنظمات غير الحكومية الكثير من الوقت والجهد يف التفاوض مع
السلطات وهيئات التنسيق ،وكذلك الوزارات المعنية ،لشرح مشاريعها.
السبب يف التأخير يف التوصل إىل االتفاقيات الفرعية ،وهو شرط مسبق
لتنفيذ المشاريع ،يعود إىل حد كبير إىل الخالفات حول بنود الميزانية
والتكاليف التشغيلية للشركاء ونوع األنشطة وطلب اإلشراف على
التوظيف لدى الشركاء أو عملية المشتريات ،أو طلبات تحويل األموال
للسلطات وجباية  2بالمائة من كل مشروع.
إطار المساءلة وإدارة المخاطر
ينتهج صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن تطبيق نهج قائم على
المخاطر إلدارة المنح يأخذ يف االعتبار السياق التشغيلي الصعب.
يتكون إطار المساءلة من أربع ركائز:
•إدارة المخاطر على مستوى الصندوق ،أنظر الصفحة 40
•بذل العناية الواجبة وتقييم القدرات واستعراض األداء
•المراقبة وتقديم التقارير
•الضوابط المالية ومراجعة الحسابات

استيفاء الشروط وتقييم القدرات
يتّبع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن عملية شاملة لتحديد األهلية
تتكون من ثالث خطوات لتقييم أهلية الشركاء للحصول على تمويل
من الصندوق والتأكد من امتالكهم القدرات البرنامجية والمؤسسية
الالزمة لتنفيذ المنح المقدمة من الصندوق على نحو ما هو متوقع.
1 .يجب على الشركاء المحتملين االلتزام بالمعايير 1الدنيا قبل
التسجيل يف نظام إدارة المنح عبر اإلنترنت.
2 .يتم منح الشركاء المحتملين الذين يمكنهم إثبات قدرتهم
على تلبية الحد األدىن من المتطلبات الوصول إىل نظام
إدارة المنح لتحميل معلوماتهم الخاصة باستيفاء الشروط
ووثائقهم الخاصة بتقييم القدرات مثل وثائق الحوكمة واألدلة
والسياسات والتقار ير السنوية والبيانات المالية وتقار ير
مراجعة الحسابات.
3 .بمجرد استكمال الشركاء المحتملين لعملية استيفاء
الشروط واجتياز االستعراض المكتبي ،فإنهم يخضعون
لتقييم القدرات الداخلية .يقوم موظفو وحدة التمويل
اإلنساين بزيارات إىل مكتب الشريك المحتمل لمراجعة
كيفية تنفيذ المعلومات والوثائق المقدمة عبر النظام على
شبكة اإلنترنت على صعيد الممارسة العملية .يتم منح
 1تشمل هذه المعايير ما يلي )1( :التسجيل كمنظمة غير حكومية لمدة عامين
على األقل )2( ،امتالك ميزانية نفقات برنامجية تساوي أو تزيد عن  200,000دوالر
أمريكي خالل العامين الماضيين )3( ،حاصلة على توصية من قبل مجموعة قطاعية
واحدة على األقل يمكنها تأكيد القدرات الفنية.
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تقييم عام لكل شريك بعد عملية التقييم باستخدام نظام
التصنيف والترجيح.
يصبح الشركاء المحتملين الذين يجتازون تقييم القدرات مؤهلين
للحصول على تمويل من صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
ويتم تعيين مستوى مخاطر لهم (منخفض أو متوسط أو مرتفع)
والذي يحدد الطرائق التشغيلية مثل :حدود التمويل ،وشرائح
الصرف وعدد التقارير ،وزيارات المراقبة ،وعمليات الفحص المايل
المفاجئة الالزمة لكل مشروع .كلما زادت المخاطر ،كلما كانت آليات
الضمان أ كثر صرامة.
الجديد يف عام 2019م :لضمان عملية منسقة ويف الوقت المناسب
وبما يتوافق مع الممارسات المتبعة يف الصناديق ُ
القطرية المشتركة
األخرى ،وافق المجلس االستشاري يف ديسمبر 2019م على إدخال
تعديل يف عملية تحديد األهلية يقضي بقبول شركاء جدد على
أساس متجدد إىل دعوة سنوية للتعبير عن االهتمام.
مؤشر أداء الشركاء
يقوم صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن باستعراض مستويات
المخاطر لدى شركائه مرة واحدة يف السنة ،وإذا أمكن ،قبل اعتماد
التخصيصات الكبيرة ،لضمان أنها تعكس أحدث أداء بدقة .يف عام
 ،2017تم استحداث مؤشر أداء موحد يف جميع الصناديق القطرية
المشتركة .يتم تقييم كل مشروع يف ستة مجاالت . 1يف أ كتوبر
2019م ،قامت وحدة التمويل اإلنساين بإجراء استعراض شامل
لجميع شركائها من المنظمات غير الحكومية .تم تخفيض تصنيف
تسعة شركاء بينما تم ترقية شريك واحد بعد هذا االستعراض.
وشملت بعض النتائج التي أثرت على مستوى مخاطر الشركاء:
النتائج الحاسمة يف آليات الرقابة المالية والداخلية ،واألداء البرنامجي
الضعيف و  /أو التأخيرات المنتظمة لفترات طويلة يف الرد على
المالحظات على مقترحات المشاريع ،وطلبات المراجعة ،والتقارير
السردية والمراقبة.
المراقبة واإلبالغ
بصرف النظر عن التقارير السردية المرحلية التي يتم تقديمها من
قبل الشركاء بما يتوافق مع طرائق التشغيل الخاصة بهم ،فقد تم
مراقبة جميع المنظمات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية المستفيدة من التمويل المقدم من قبل الصندوق وفقا ً
لطرائق التشغيل الخاصة بها .يتم تنفيذ طرق المراقبة الخاصة
بصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن من خالل المراقبة الميدانية من
 1تشمل هذه المجاالت )1( :جودة وثيقة المشروع وتوقيت االستجابة للتعليقات
أثناء عملية المراجعة؛ ( )2حالة التنفيذ (المراقبة والفحوصات الفورية)؛ ( )3جودة
التقارير السردية وحسن توقيتها؛ ( )4حسن توقيت وتكرار وتبرير تنقيحات المشروع ؛
( )5أداء التقارير المالية ؛ و ( )6نتائج المراجعة.

قبل موظفي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،بمشاركة منسقي
المجموعات القطاعية يف بعض األحيان وشركتين مراقبة من طرف
ثالث .يتم تنفيذ زيارات المراقبة الميدانية لجمع المعلومات التي
تهدف إىل ( )1تقييم التقيد بتوقيت التنفيذ الكلي للمشروع)2( ،
التحقق من النتائج المبلغ عنها )3( ،تقييم التقدم المحرز يف أنشطة
المشروع الرئيسية )4( ،تقييم المراقبة وإعداد تقارير الشركاء.
باإلضافة إىل ذلك ،يعد صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن أحد
الصناديق القطرية المشتركة القليلة التي استحدثت آلية التحقق
من المستفيدين يف عام 2018م كطريقة مراقبة إضافية .أدى
التنفيذ الكامل آللية التحقق من المستفيدين إىل إجراء مقابالت
مع  21,324مستفيد وتقديم مالحظات ق ّيمة إىل وحدة التمويل
اإلنساين والشركاء يف عام 2019م.
الجديد يف عام 2019م :أطلق صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
آلية تجريبية لتقديم شكاوى ومالحظات المستفيدين .من خالل هذه
اآللية ،تتاح للمستفيدين الفرصة لتقديم المالحظات بشأن عملية
التنفيذ والمساعدات التي يتم تلقيها من المشاريع الممولة من
قبل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن عن طريق االتصال المباشر
برقم الخط الساخن المجاين الذي أنشأته شركات المراقبة من طرف
ثالث .تم استحداث اآللية التجريبية لجميع المشاريع الممولة من
قبل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف أوائل عام 2020م.
يف منتصف عام 2019م ،قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
بمراجعة نموذج المراقبة الخاص به وتدريب فريق مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية  -صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن لتعزيز
التركيز على المساءلة أمام السكان المتضررين وتحسين تحليل
المعلومات التي يتم جمعهاُ .تستخدم نتائج التحليل لالسترشاد
بها يف تنفيذ المشاريع أو إدخال تعديالت عليها يف إطار الجهود
المستمرة لتحسين المساءلة وكفاءة البرامج.
الضوابط المالية ومراجعة الحسابات
ُتمارس الضوابط المالية من خالل ( )1جعل صرف األقساط مشروطا ً
بتقديم البيانات المالية )2( ،جعل إغالق المشروع مشروطا ً بتقديم
التقرير المايل النهايئ وإتمام عملية مراجعة الحسابات ،وعند االقتضاء،
استرداد التكاليف غير المستخدمة أو غير القابلة للخصم)3( ،
طلب التوقعات المالية لدعم طلبات التمديد دون تكلفة )4( ،إجراء
عمليات الفحص المايل المفاجئة لتقييم سالمة الضوابط الداخلية
ودقة السجالت المالية فيما يتعلق بالتحويالت النقدية للشركاء،
( )5مراجعة حسابات مشاريع المنظمات غير الحكومية بانتظام
من خالل شركة خارجية لمراجعة الحسابات.
منذ يناير 2018م ،تقوم وحدة التمويل اإلنساين بإجراء عمليات
الفحص المايل المفاجئة للمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل
المنظمات غير الحكومية ومنظمات حركة الصليب األحمر والهالل

استعراض لعام 2019م

األحمر .يف عام 2019م ،زاد عدد عمليات الفحص المايل المفاجئة
التي تم إجراؤها بنسبة  10بالمائة تقريباً.
من خالل استخالص الدروس المستفادة يف عام 2018م ،قامت وحدة
التمويل اإلنساين بتحليل نتائج عمليات مراجعة الحسابات التي
تم إجراؤها يف عام 2019م .تم جمع بيانات العينة من  86مشروع
( 33منظمة غير حكومية دولية و 50منظمة غير حكومية وطنية
و 3جمعيات للهالل األحمر) وتم تحليل  809نتائج تمثل  53فئة.
تم اعتماد  22بالمائة من عمليات مراجعة الحسابات.
هناك ثالث نتائج رئيسية عالية المخاطر مازالت تؤثر سلبا ً على
عمليات مراجعة حسابات الشركاء ،وهي:
•اإلجراءات غير الكافية لمنح العقد .تتضمن هذه النتيجة فقدان
بعض الوثائق أثناء منح العقد أو عملية ال تتقيد بالسياسة
الرسمية للشريك دون بيان السبب بوضوح.
•المخالفات يف سعر الصرف .بينما تضمنت هذه النتيجة يف عام
2018م استخدام السوق الموازية كمصدر ألسعار الصرف،
تشير التعليقات من عمليات مراجعة الحسابات لعام 2019م
إىل ممارسات سعر الصرف التي ال تتقيد بمعايير المحاسبة
الدولية ( 21معايير المحاسبة الدولية  21باستخدام سعر
الصرف الفوري يف تاريخ المعاملة) وإرشادات الصندوق
القطري المشترك.
•ممارسات الموارد البشرية غير السليمة (عملية التوظيف).
هذا يشمل عملية التوظيف التي ال تتقيد بدليل إرشادات
الشريك الخاص بالموارد البشرية و/أو تضارب المصالح
المحتمل مع توظيف أفراد من األسرة.
تستخدم وحدة التمويل اإلنساين هذه النتائج لتحديث إطار إدارة
المخاطر لعام 2020م وسوف تستمر يف تنظيم الدورات التدريبية
المصممة خصيصا ً للشركاء للحد من حدوث هذه النتائج.
الشرا كة واإلعالم
دورات صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يف عام 2019م ،اعتمد الصندوق على المبادرات التي تم إطالقها
يف عام 2018م لضمان فهم الشركاء الذين يحصلون على التمويل
لقواعد ولوائح الصندوق .تماشيا ً مع التزام الصفقة الكبرى للقمة
العالمية للعمل اإلنساين لعام 2016م بشأن التطويع المحلي
للمساعدات ،قامت وحدة التمويل اإلنساين بتعزيز بناء قدرات
الشركاء المحليين من خالل التدريب وتوفير الموارد .تم تدريب
حوايل  419شخص من موظفي الشركاء خالل  13دورة تدريبية
يف صنعاء وإب والحديدة وصعدة وعدن حول مواضيع تغطي إدارة
دورة البرامج وكتابة المقترحات والقواعد المالية لصندوق التمويل
اإلنساين يف اليمن والمراقبة .ساهم ذلك يف بناء القدرات والحلول

المحلية وتوسيع نطاق الوصول إىل المناطق التي ال تستطيع
المنظمات غير الحكومية الدولية أو وكاالت األمم المتحدة الوصول
إليها ألسباب مختلفة.
تم تعيين موظف ثان يف وحدة التمويل اإلنساين يف عدن استجابة
للحاجة المتزايدة إىل زيادة الدعم الفني للشركاء يف الجنوب الذين
يتلقون تمويال ً من صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن .انضم موظف
ثالث – متخصص يف الشؤون المالية – إىل فريق عدن يف الربع
األول من عام 2019م.
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن على تويتر
يف إطار الجهود الرامية إىل تحسين صورة الصندوق والتفاعل مع
مختلف شرائح الجمهور ،أطلق صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
حسابه على تويتر (@ )YHF_Yemenيف أواخر عام 2018م .بين ذلك
الحين ونهاية ديسمبر 2019م ،بلغ عدد المتابعين للحساب حوايل
 1,080متابع وال يزال وسيلة لمشاركة أحدث المستجدات حول
الصندوق وشركائه وتنفيذ المشاريع والنتائج واإلعالنات وتسليط
الضوء على المانحين .يواصل الصندوق تشجيع ممثلي المانحين
على متابعة الحساب لإلطالع على التحديثات المنتظمة .عندما يتم
طرح القضايا الحيوية ،يكون الحساب أيضا ً بمثابة شكل آللية تقديم
المالحظات بحيث يتم التعامل مع المالحظات بعد التحقق منها.
ملخصات المعلومات لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يف عام 2019م ،واصل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن نشر
ملخصات المعلومات اإلنسانية متابعة فصلية خاصة بالتخصيصات،
والتي تقدم تحليال ً للتقدم المحرز والتحديات التي يواجهها الشركاء
يف تنفيذ مشاريعهم .ألول مرة يقوم الصندوق بنشر «قصص من
الميدان» قبيل مؤتمر إعالن التعهدات لعام 2019م .تضمنت هذه
القصص عشر قصص لشركاء يحدثون فرقا ً يف حياة اليمنيين .أيضاً،
قام الصندوق بنشر تقرير مراقبة سنوي ثاين يتضمن لمحة عامة
عن وظائف الصندوق يف مجال المراقبة وتحليل المشاريع التي
تمت مراقبتها من عام 2018م حتى يوليو 2019م.

جميع الوثائق العامة متاحة على الرابط التايلhttps://www. :
.unocha.org/yemen/about-yhf
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مشروع المياه والصرف
الصحي والنظافة
الصحية الممول من قبل
صندوق التمويل اإلنساين
يف اليمن ّ
وفر المياه
اآلمنة وعزز العالقات
المجتمعية الجيدة
“الموت يحيط بنا ببساطة من كل مكان” ،هكذا وصف
أحد السكان كيف كانت األمور يف قرية الحنكة .قرية
الحنكة الواقعة يف مدير ية ماوية يف محافظة تعز
محاطة بالجبال العالية وهي من المناطق األكثر تضررا ً
من الصراع يف اليمن .كانت القرية تفتقر إىل الخدمات
األساسية ،بما يف ذلك الرعاية الصحية والمياه اآلمنة
والمدارس .أ كثر من  6,000من السكان القرويين لم
يكن بوسعهم الحصول على المياه اآلمنة ألن شبكة
المياه كانت متوقفة عن العمل .أثناء تفشي الكوليرا
يف عام 2017م ،كان هناك نقص يف األدوية يف عيادة
القرية التي كانت بالكاد تعمل .القتال يف المنطقة،
إىل جانب التضاريس الوعرة ،كان يعني أنه كان من
الصعب على السكان القرويين الذهاب إىل مرافق صحية
أخرى؛ وكانت النتيجة ارتفاع يف عدد الوفيات الناجمة
عن الكوليرا يف الحنكة.

التدخل يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية الذي تم تنفيذه من قبل الهيئة الطبية الدولية
البريطانية بتمويل من صندوق التمويل اإلنساين يف
اليمن وبالتعاون مع السلطات المحلية يف عام 2019م،
كان بمثابة مبادرة منقذة لألرواح لسكان الحنكة .تم
تركيب مضخة مياه جديدة وإعادة تأهيل شبكة المياه.
تنفيذ المشروع واجه عدة تحديات – كان نقل المعدات
صعبا ً بسبب الظروف األمنية والجغرافية – ويف إحدى
المرات احتجز ضباط يف نقطة تفتيش عسكرية مهندسا ً
متعاقدا ً يف طريقه إىل القرية وعصبوا عينيه واقتادوه
إىل جهة مجهولة .فقط بمساعدة قادة المجتمع ،الذين
انخرطوا يف مفاوضات معقدة وطويلة مع الجيش ،تم
إطالق سراح المهندس.
بسبب هذه التحديات ،استغرق تنفيذ المشروع وقتا ً
أطول من المتوقع ،إال أنه أخيرا ً تم اختبار المضخة بنجاح
يف سبتمبر 2019م ،وقامت بسحب المياه اآلمنة من
البئر .كان هذا يوما ً لالحتفال يف القرية ،واحتفل السكان
بهذه المناسبة عن طر يق معانقة بعضهم البعض
والضحك والرقص .أيضاً ،عزز المشروع التضامن بين
العاملين يف المجال اإلنساين وقادة المجتمع ،وهي نتيجة
إيجابية أخرى.

مصدر الصورة :الهيئة
الطبية الدولية
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مساهمات المانحين
اﻟﺨــﻂ اﻟﺰﻣﻨــﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺎت
ﻣﺎرس

19.3
اﻟﺴﻮﻳﺪ
8.1

5.7
إﻳﺮﻟﻨﺪا

إﺑﺮﻳﻞ

38.7

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

11.1

41

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
25.8
16.8

13.1
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

10
ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﻴــﻦ

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

59.8

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
اﻟﺴﻮﻳﺪ

42.1
12.9
9.7
8.1

أﻳﺮﻟﻨﺪا

5.7

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

5.7

ﻛﻨﺪا

5.3

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

5

ﺳﻮﻳﺴﺮا

4.3

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

3.7

أﺧﺮى*

* ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺮﺳﻲ وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﻣﻮﻧﺎﻛﻮ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻗﺒﺮص وﻣﺎﻟﻄﺎ
وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ

ﻣﻠﻴﻮن

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
5.7

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
20.9
11.1

ﻫﻮﻟﻨﺪا
2.9

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
2.2

0.9
اﻟﻨﺮوﻳﺞ

5
2
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

0.9
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

0.8
ﺳﻮﻳﺴﺮا

7.5

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

13.7

أ ﻛﺘﻮﺑﺮ

30.4

3.8

3.2

نظرة عامة
يف عام 2019م ،ظل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن أ كبر صندوق
قطري مشترك يف العالم يف ظل تلقيه لمساهمات بلغت حوايل
 169مليون دوالر أمريكي .يمثل هذا المبلغ  7بالمائة من التمويل
الذي حصلت عليه خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن و  18بالمائة
من التمويل المخصص للصناديق القطرية المشتركة الثمانية
عشر يف جميع أنحاء العالم .و َّفرت المساهمات السخية لصندوق
التمويل اإلنساين يف اليمن الوسائل الالزمة العتماد مخصصات
التمويل يف الوقت المناسب لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية ذات
األولوية يف عام 2019م.
تم تقديم المساهمات لعام 2019م من قبل  24مانح ،بينما تم
تلقي  73بالمائة من المساهمات من أ كبر خمس مانحين وهم:
المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد .يف حين زادت
المساهمات المقدمة من المملكة المتحدة بنسبة  30بالمائة من
 39.2مليون دوالر أمريكي يف عام 2018م إىل  59.8مليون دوالر
أمريكي ،كان هناك انخفاض يف المبلغ اإلجمايل الذي تلقاه الصندوق
مقارنة بعام 2018م ( 209مليون دوالر أمريكي) و 2017م (175
مليون دوالر أمريكي) .يعود السبب يف ذلك جزئيا ً إىل أن المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،اللتين قدمتا 25
مليون دوالر أمريكي لكل منهما يف عام 2018م ،لم تقدما مساهمات
يف عام 2019م.

6.2

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
11.1

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻣﻠﻴﻮن

التوقيت
يف عام 2019م ،تم استالم  66بالمائة من المساهمات ( 110مليون
دوالر أمريكي) يف النصف األول من العام ،مقارنة مع  56بالمائة
( 117مليون دوالر أمريكي) يف عام 2018م .تم استالم التمويل
المتبقي يف النصف الثاين من العام ،بما يف ذلك  44مليون دوالر
أمريكي – أو  25بالمائة – يف سبتمبر وأ كتوبر 2019م.
تم دفع  77بالمائة من مساهمات عام 2019م من قبل المانحين يف
فترة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر من التوقيع على التعهدات ،مما
منح صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن موارد متاحة قائمة بدرجة
كبيرة على إمكانية التنبؤ بشأن التخصيصات القادمة.
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يف  26فبراير 2019م ،عقدت األمم المتحدة وحكومتا السويد اﻟﻤﺎﻧﺤﻴــﻦ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻘﺪﻣــﻮن ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴــﻨﻮات

وسويسرا المؤتمر الثالث رفيع المستوى إلعالن التعهدات لمواجهة
األزمة اإلنسانية يف اليمن .تم استالم  60بالمائة من المساهمات
المقدمة إىل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف عام 2019م يف
غضون ثالثة أشهر من مؤتمر إعالن التعهدات.

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 136.4ﻣﻠﻴﻮن

2021 - 2018

اﻟﺴﻮﻳﺪ

 43.3ﻣﻠﻴﻮن

2021 - 2016

يف عام  ،2018تم استالم  92مليون دوالر أمريكي من المساهمات اﺗﺠﺎﻫــﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﻴــﻦ

يف الربعين الثالث والرابع مما مك َّن الصندوق من إطالق أول
تخصيص أساسي لعام 2019م بقيمة  82مليون دوالر أمريكي
يف يناير 2019م.

المساهمات التي تم تلقيها مبكرا ً يف عام 2019م مك َّنت صندوق
التمويل اإلنساين يف اليمن من اعتماد تخصيصات التمويل يف الوقت
المناسب لتوسيع نطاق استجابة الكوليرا وتمويل العمليات الحيوية
لألمم المتحدة المعرضة لخطر اإلغالق بسبب نقص التمويل واعتماد
تخصيص بقيمة  110مليون دوالر أمريكي يف نوفمبر 2019م –
األكبر يف تاريخ الصناديق القطرية المشتركة .م ّثل ذلك تكملة
لمساهمات المنحة الخليجية اإلجمالية البالغة  700مليون دوالر
أمريكي ( 500مليون دوالر أمريكي من المملكة العربية السعودية
و  200مليون دوالر أمريكي من اإلمارات العربية المتحدة) التي تم
تخصيصها يف نوفمبر 2019م.
و ّقع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن مذكرة تفاهم مدتها أربع
سنوات مع السويد يف عام 2016م ومذكرة تفاهم أخرى مدتها
ثالث سنوات مع المملكة المتحدة يف عام 2018مُ .تعد مذكريت
التفاهم هذه حيوية لضمان المساهمات المتعددة السنوات وتعزيز
قدرة الصندوق لتخطيط التخصيصات وتوفير تمويل متعدد
السنوات لشركائه.
االتجاهات
ضاعف صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن قاعدة المانحين له بمقدار
ثالثة أضعاف من  8إىل  24مانح بين عامي 2015م و2019م .زادت
مساهمات المانحين بشكل كبير مع بلوغ ذروتها يف عام 2018م
عندما تضاعفت المساهمات أربع مرات تقريبا ً – من  57مليون
دوالر أمريكي يف عام 2015م إىل  209ماليين دوالر أمريكي يف عام
2018م .بعد عام 2019م ،انخفضت المساهمات إىل مستويات ما
قبل عام 2017م .قدمت ثالث جهات مانحة جديدة مساهمات ألول
مرة يف عام 2019م ،وهي جيرسي وموناكو وأوكرانيا .على الجانب
السلبي ،فإن سبع جهات مانحة قدمت مساهمات يف عام 2018م
لم تقدم أي تمويل يف عام 2019م.
إﻳﺮﻟﻨﺪا

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

80م

80م

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

42.1
40م

40م

14.9

0

80م

25
5

0

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

80م

اﻻﻣﺎرات
59.8

53.1
40م

40م

25

0

0

2019 2018 2017 2016

80م

2019 2018 2017 2016

ﻛﻨﺪا

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
80م

5.7
40م

40م

0

0

5.3
3.8

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
80م

ﻓﺮﻧﺴﺎ
80م

9.7

40م

40م

0.5

2.8
0

0

2019 2018 2017 2016

ﺟﻴﺮﺳﻲ

80م

)اﻷرﻗــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ(

2019 2018 2017 2016

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﻮرﻳﺎ

80م

80م

80م

40م

40م

40م

5.7
40م

4.4
0
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0.3

0.5
0

2

0

0
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اﺗﺠﺎﻫــﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﻴــﻦ

)اﻷرﻗــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻠﻴــﻮن وﺑﺎﻷﻟــﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ(

ﻟﻮﻛﺴﺒﻮرج

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

10م

10م

10م

10م

5م

5م

5م

5م

0.4

0

0.1

0

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

0.1

0

3.7

0

2019 2018 2017 2016

ﻗﻄﺮ

م=ﻣﻠﻴﻮن

2019 2018 2017 2016

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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8.1
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0
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اوﻛﺮاﻧﻴﺎ
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اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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3
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0
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0
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ﺳﻮﻳﺴﺮا
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0.6

0

2019 2018 2017 2016

ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﻲﺑ

0.1

0
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ﻛﻮﻟﻤﺒﻴﺎ

اذرﺑﻴﺠﺎن

120أﻟﻒ

120أﻟﻒ
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60أﻟﻒ

60أﻟﻒ
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لمحة عامة عن التخصيصات
يف عام 2019م ،قام صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بتخصيص
 240مليون دوالر أمريكي لصالح  54منظمة إنسانية لتنفيذ 154
مشروع من المشاريع المنقذة لألرواح يف جميع القطاعات ذات
االحتياج من خالل اثنين من التخصيصات األساسية وثالثة من
التخصيصات االحتياطية .تم استهداف أ كثر من  11مليون شخص
(على نحو ترا كمي) لتلقي المساعدات اإلنسانية.
للمرة األوىل ،يف إطار التخصيص األساسي الثاين ،قام الصندوق
بتخصيص  18مليون دوالر أمريكي للمشاريع التي يتجاوز إطارها
الزمني عاما ً واحدا ً وذلك إلتاحة إطار زمني مناسب لتنفيذ األنشطة
الموسمية ذات األثر على المدى الطويل .تمت الموافقة على سبعة
مشاريع يف مجال سبل العيش ذات إطار زمني للتنفيذ مدته ما
بين  14و 15شهراً؛ كما تمت الموافقة على مشروع بناء القدرات
لمدة  24شهراً.
دعم البرامج ذات األثر العايل يف المديريات التي تمر يف
المرحلة الرابعة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذايئ ،وتوسيع نطاق تقديم المساعدات يف المواقع
المضيفة للنازحين ذات األولوية ومساعدات الخط األول يف
مناطق النزوح الجديدة
تم تخصيص حوايل  82.8مليون دوالر أمريكي لصالح  61مشروع
تم تنفيذه من قبل  41شريك من خالل التخصيص األساسي األول
الذي تم إطالقه يف يناير 2019م لدعم البرامج ذات األثر العايل يف
المديريات التي تمر يف المرحلة الرابعة وما فوق من التصنيف
المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ ،وتوسيع نطاق تقديم المساعدات
يف المواقع المضيفة للنازحين ذات األولوية ومساعدات الخط األول
يف مناطق النزوح الجديدة .تلقت المنظمات غير الحكومية الوطنية
والدولية  63.3مليون دوالر أمريكي ( 76بالمائة) ،بينما تلقت وكاالت
األمم المتحدة  17.4مليون دوالر أمريكي ،واالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر  2مليون دوالر أمريكي.
التخفيف من آثار تفشي الكوليرا
تم تخصيص حوايل  26.1مليون دوالر أمريكي لصالح  13مشروع
يف مجاالت الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
تم تنفيذها من قبل  13شريك من خالل التخصيص االحتياطي
األول يف أبريل 2019م للتخفيف من آثار تفشي الكوليرا والحد من
انتقالها ومنع الخسائر يف األرواح .تلقت المنظمات غير الحكومية
الوطنية والدولية  7.5مليون دوالر أمريكي ( 29بالمائة) ،بينما تلقت
وكاالت األمم المتحدة  18.5مليون دوالر أمريكي ( 71بالمائة)
من هذا التخصيص.
استهدف التخصيص دعم االستجابة لالرتفاع الحاد يف عدد حاالت
الكوليرا (الموجة الثانية) عندما تم اإلبالغ عن أ كثر من 35,000
حالة يف األسبوع األخير من مارس 2019م .كما ركز على شراء
وتوزيع مجموعات مستلزمات مكافحة الكوليرا وإنشاء مرا كز لعالج
اإلسهاالت المائية ونقاط اإلماهة الفموية وتدريب العاملين الصحيين
وتوفير الحوافز للعاملين الصحيين وتوسيع نطاق المساعدات
المنقذة لألرواح والمساعدات الوقائية المتعلقة بالمياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية يف المناطق ذات األولوية لمكافحة ووقف

االنتشار السريع للكوليرا واستمرارية إمدادات المياه اآلمنة من خالل
توفير الوقود ،وبرامج التوعية بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية وبرامج التوعية المجتمعية لتحسين التواصل واإلعالم العام،
وإرسال فرق االستجابة السريعة المعنية بالصحة/المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية للتحري عن التنبيهات واالستجابة لها.
رحالت طائرات الرحمة
تم تخصيص مبلغ  4.9مليون دوالر أمريكي لمنظمة الصحة العالمية
يف مايو 2019م عبر التخصيص االحتياطي الثاين لدعم الجسر الجوي
عمان (القاهرة يف البداية)
الطبي (الرحالت الجوية) من صنعاء إىل َّ
لنقل  100مريض ممن هم بحاجة إىل العالج الطبي المتخصص
يف الخارج ،للحاالت التي ال يمكن عالجها يف اليمن.
بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات ،أقلعت أول رحلة من
عمان يف  3فبراير 2020م وعلى متنها سبعة مرضى
صنعاء إىل َّ
يمنيين يعانون من أمراض مزمنة .يف  8فبراير 2020م ،غادرت رحلة
عمان وعلى متنها  22مريضا ً ومرافقيهم .بهذا
ثانية من صنعاء إىل َّ
يصل العدد اإلجمايل للمرضى اليمنيين المصابين بأمراض مزمنة
الذين تم نقلهم إىل األردن إىل  28شخص .يف وقت صياغة هذا
التقرير ،كانت الخطط جارية لتنفيذ رحلة الجسر الطبي الثالثة إىل
مصر .تعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء لالنتهاء من إعداد
قائمة المرضى وتاريخ المغادرة.
توفير تمويل “إنقاذي” قصير المدى للمشاريع الحيوية
المعرضة لخطر اإلغالق بسبب نقص التمويل
تم تخصيص  16.2مليون دوالر أمريكي لخمسة مشاريع يف مجاالت
الصحة والحماية والتنسيق تم تنفيذها من قبل أربع وكاالت تابعة
لألمم المتحدة من خالل التخصيص االحتياطي الثالث الذي تم
إطالقه يف سبتمبر 2019م بهدف توفير تمويل “إنقاذي” قصير
المدى للمشاريع اإلنسانية الحيوية التي كانت لوال ذلك مجبرة على
اإلغالق يف األسابيع القادمة بسبب نقص التمويل.
يف إطار هذا التخصيص االحتياطي ،تم البت يف ثالثة استجابات
برنامجية )1( :الخدمات الصحية الطارئة للحفاظ على الحياة ،بما يف
ذلك خدمات الصحة اإلنجابية لحوايل  100,000مستفيد )2( ،أطقم
المواد غير الغذائية التي تستفيد منها  12,000أسرة ضعيفة)3( ،
الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي،
حيث أدى نقص التمويل إىل وقف العمل يف أربعة مرا كز متخصصة
للخدمات النفسية و  10أماكن آمنة ،وتمويل الحماية الذي يستهدف
التخصيصات خالل عام 2019م
المبلغ بالدوالر األمريكي الفئة

 82.8مليون
 26.1مليون

التخصيص األساسي األول

الخط الزمني
مارس

التخصيص االحتياطي األول

أبر يل

 4.9ماليين

التخصيص االحتياطي الثاين

مايو

 16.2مليون

التخصيص االحتياطي الثالث

سبتمبر

 109.4ماليين

التخصيص األساسي الثاين

نوفمبر

استعراض لعام 2019م

استئناف العمل يف مركزين متخصصين للخدمات النفسية يف
الحديدة وصعدة و  10أماكن آمنة .اشتمل التخصيص االحتياطي
الثالث أيضا ً على تمويل المنظمة الدولية للهجرة إلطالق تقييم
المواقع متعدد القطاعات السنوي الذي تقوم عليه وثيقة االحتياجات
اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020م.
سد الفجوات الرئيسية يف العملية الحالية ومواصلة دعم
المجتمعات األكثر ضعفا ً
تم تخصيص ما مجموعه  109.4مليون دوالر أمريكي لصالح
 74مشروع تم تنفيذه من قبل  45شريك من خالل التخصيص
األساسي الثاين الذي تم إطالقه يف نوفمبر 2019م لسد الفجوات
الرئيسية يف العملية الحالية ودعم التوسع الفوري لألنشطة يف
المجتمعات األكثر ضعفاً .كان هذا التخصيص بمثابة تكملة
للتخصيصات الخليجية البالغة  700مليون دوالر أمريكي لتمويل
خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن ورك ّز على الفجوات االستراتيجية
الرئيسية يف االستجابة التي لم تتم تغطيتها بالتمويل الخليجي.
تلقت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية  69.1مليون دوالر
أمريكي ( 63بالمائة)  ،بينما تلقت األمم المتحدة  37.2مليون دوالر
أمريكي ( 34بالمائة) واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر  3.7مليون دوالر أمريكي ( 3بالمائة).
شملت التدخالت الرئيسية ما يلي )1( :تغطية الفجوات ذات األولوية
القصوى يف استجابة الخط األول واستجابة الخط الثاين على نحو
ما تم تحديده من قبل المجموعات القطاعية ،بما يف ذلك :أ) برامج
الحماية التي تواجه نقصا ً حادا ً يف التمويل؛ ب) استجابة النازحين
داخليا ً (الصحة ،المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،المأوى
والمواد غير الغذائية ،وإدارة وتنسيق المخيمات ،آلية االستجابة
السريعة ،التعليم)؛ ج) سبل العيش يف المجتمعات المحلية ذات
األولوية القصوى التي تعمل يف الزراعة وصيد األسماك التي تمر يف
المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن
الغذايئ؛ د) التدخالت الحيوية يف مجال المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية )2( ،التخزين المسبق لمستلزمات الطوارئ
الحيوية المنقذة لألرواح بما يتماشى مع خطة الطوارئ الوطنية،
( )3بناء قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية الشريكة.
باإلضافة إىل تغطية الفجوات ذات األولوية القصوى يف استجابة
الخط األول واستجابة الخط الثاين ،فإن هذا التخصيص وفر الدعم
لخطة الطوارئ يف اليمن لعام 2019م من خالل تقديم  15.2مليون
دوالر أمريكي إىل المنظمة الدولية للهجرة لدعم االستجابة اإلنسانية
من خالل :الشراء والتخزين المسبق وتوفير المواد غير الغذائية
وأطقم مواد النظافة األساسية والناموسيات وأطقم المواد اإليوائية
الطارئة ،وتوفير وقود الديزل لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية يف جميع أنحاء اليمن ،وتوفير مرافق الصرف الصحي التي
تراعي الفوارق بين الجنسين للسكان النازحين حديثاً.
باإلضافة إىل ذلك ،تم تخصيص تمويل لمشروع بناء القدرات لمدة
 24شهرا ً الذي يتم تنفيذه من قبل المجلس الدنماركي لالجئين.
سيتم تقديم الدعم إىل ثمان منظمات غير حكومية وطنية من
خالل برنامج مكثف لبناء القدرات ،يف حين ستستفيد  20منظمة
غير حكومية أخرى من الدورات التدريبية المنتظمة لبناء القدرات.

التكامل مع مصادر التمويل األخرى
يف يناير 2019م ،تلقى برنامج األغذية العالمي مبلغ  31.6مليون
دوالر أمريكي من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة بهدف توسيع
نطاق األنشطة اإلنسانية يف اليمن .ذهب التمويل إىل مجموعة قطاع
اإلمداد والتموين وخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين
ومجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ التي تقدم بصورة
مشتركة خدمات لتمكين جميع المنظمات اإلنسانية النشطة من
تنفيذ برامجها.
على مدى العامين الماضيين فقط ،فإن أ كثر من  510ماليين
دوالر أمريكي يف شكل منح منسقة بشكل وثيق مقدمة من
الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة ( 81.6مليون دوالر أمريكي)
وصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ( 428مليون دوالر أمريكي)
ساعدت المجتمع اإلنساين على التحرك بسرعة والحفاظ على
استمرارية العمليات الحيوية وضمان تقديم المساعدات المنقذة
لألرواح لماليين الناس .يف ظل اتباع نهج أ كثر استباقية يعتمد على
التوقعات وتحسين اإلنذار المبكر ،ركزت تخصيصات التمويل على
ضمان العمل اإلنساين المبكر وتقديم استجابة جماعية أ كثر قوة.
على سبيل المثال ،ساعدت التخصيصات اإلستراتيجية من قبل
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن الشركاء على توسيع نطاق
المساعدات الغذائية بمجرد أن تشير العالمات التحذيرية إىل تفاقم
انعدام األمن الغذايئ؛ وقام الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة
بتعزيز االستجابة اإلجمالية بتخصيصات رئيسية لتحسين خدمات
اإلمداد والتموين والوصول واألمن واالتصاالت والنقل اآلمن للسلع
الحيوية والعاملين يف المجال اإلنساين.
مؤشر النوع االجتماعي والعمر
تم تقييم جميع مشاريع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن وفقا ً
لمؤشر النوع االجتماعي والعمر .إجماالً ،أشارت  97بالمائة من
المشاريع إىل أنها من المحتمل أن تكون قد ساهمت يف المساواة
بين الجنسين – منها  34بالمائة ال تراعي الفئات العمرية و63
بالمائة تتضمن جميع الفئات العمرية.
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اﻟﺘﺨﺼﻴﺼــﺎت ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼــﺎت ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻨــﻮع

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷول :ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻲﻓ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻨﺰوح واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻲﻓ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺟﺮاء اﻟﺼﺮاع

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﻬﺪف اﻷول

43.4م

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼــﺎت ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻲﻧ

53.5م

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

85.5م

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

11.7م

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

45.3م

اﻟﻤﻨــﺢ اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﻧــﻮع ﺷــﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ

اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ

32.7

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

33.9

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

35.2

اﻟﻤﺄوى وإدارة اﻟﻤﻮاﻗﻊ

13.5
وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

94.4م

3 28.8

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

19.2

1

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

17.6

2.1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

13.5

آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

7

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

27.7

28.1م

ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ً

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ

4.3

79.9م

1.4م

ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ً

اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ
اﻟﺼﺤﺔ

3.5

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

3.4

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

8.0

اﻟﻤﺄوى وإدارة اﻟﻤﻮاﻗﻊ

8.0

آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

8.0

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

0.5

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

0.5

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

0.3

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

0.2

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ

59.3م

أﺧﺮى

5.8م

15.5م

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ

0.2م

ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ً

6.1م

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ

8.1م

أﺧﺮى/ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

3.6م

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺧﺎص

0.3م

اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ/ا
ﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ

استعراض لعام 2019م

ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﻨــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

إﺟﻤﺎﻲﻟ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت

 – 0ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺮاﻣﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
 – 1ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻻ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ(
 - 2ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ(
 – 3ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
 - 4ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
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التوجهات االستراتيجية لمنسق اإلغاثة الطارئة
دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻨﺎول
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

يف عام 2019م ،حدد منسق اإلغاثة الطارئة ،السيد مارك لوكوك
كاف وال تلقى
أربعة مجاالت ذات أولوية غالبا ً ال تحظى بتمويل ٍ
اعتبارا ً كافيا ً عند تخصيص التمويل اإلنساين.

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ولقد تم أخذ هذه المجاالت األربعة ذات األولوية يف االعتبار
الكاف عند تحديد أولويات االحتياجات المنقذة
وإيالئها االهتمام
ِ
لألرواح أثناء عملية تخصيص التمويل.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻓ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺧﺮى

ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م ،أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء إﻰﻟ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن  63ﻲﻓ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻲﻓ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻲﻓ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻲﻓ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
أن  34ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻲﻓ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ دون إﻳﻼء اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻰﻟ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .وﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ إدارة ﺣﺎﻻت اﻻﻏﺘﺼﺎب ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻲﻓ ﻋﺎم 2020م ،ﺳﻴﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻟﻠﻴﻤﻦ  -ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﻘﺪرة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي
اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ  -ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻬﺪف إﺛﺮاء وﺗﺤﺴﻴﻦ أداة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻌﻤﺮ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷداة ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻲﻓ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻨﻔﻴﺬه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ.

11.2

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2016م ﺣﺘﻰ
2019م.

5.5

0.6

ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2016م
ﺣﺘﻰ 2019م.
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4.5

أﻋﻄﻰ ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
ﻟﻠﻴﻤﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

%3.1

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

0.87

0.32

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ
2016م ﺣﺘﻰ 2019م .

ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م ،اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  100,000ﺷﺨﺺ ذوي
إﻋﺎﻗﺔ )ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  1ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ( .وﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻲﻓ
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻔﺬﻫﺎ ،وﻟﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺑﻞ وﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﻈﻤﺔ.

2017

2016

2018

2019

13.5

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
ﺣﺪدت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2018-2019م اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ اﻟﻴﻤﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وإﻳﺼﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻰﻟ أﺷﺪ اﻟﻔﺌﺎت ﺿﻌﻔﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل،
واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﺻﺤﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  20%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
2019م ،ﻗﺪم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﺪد  62) 13ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ أﺻﻞ  21ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﻲﻓ أرﺟﺎء اﻟﻴﻤﻦ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وأﻃﻘﻢ ﻣﻮاد ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.

42.3

ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2016
م ﺣﺘﻰ 2019م
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ﻣﺸﺮوع
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2016م ﺣﺘﻰ
2019م

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻲﻓ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
19
14
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10
2016

2017

2018

2019

 21ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻬﺪف

أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  38.8أﻟﻒ ﻓﺘﺎة

و 41.6أﻟﻒ ﻓﺘﻰ ﻲﻓ 2019م

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2018م و2019م ،زاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﺴﺠﻼ ً
زﻳﺎدة ﻣﻦ  4.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻲﻓ 2018م إﻰﻟ  12.8ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻲﻓ 2019م .وﻣﻨﺬ 2018م وﻫﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻣﻮل
ﻓﻴﻬﺎ أول ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻲﻓ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق 25
ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ دﻣﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻲﻓ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ،وﻲﻓ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ .ﻛﻤﺎ
ﻣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ً ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻲﻓ اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض.

التقرير السنوي لعام 2019م
لصندوق التمويل اإلنساين لليمن

أداء الصندوق

يقيس صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن أدائه من خالل أداة إدارية توفر
مجموعة من المؤشرات لتقييم أداء الصندوق فيما يتعلق بأهداف سياسته
والمعايير التشغيلية الواردة يف اإلرشادات العالمية للصندوق ُ
القطري المشترك،
حيث تمكن هذه المنهجية المشتركة اإلدارة واألطراف المعنية المنخرطين يف
إدارة الصناديق وحوكمتها من تحديد وتحليل ومعالجة التحديات التي تقف
أمام تحقيق األداء الجيد للصندوق ُ
القطري المشترك.
تجسد صناديق التمويل القطرية المشتركة المبادئ اإلنسانية األساسية لإلنسانية
وعدم االنحياز والحياد واالستقاللية ،والعمل وفقا ً لمجموعة من المبادئ المحددة
وهي :الشمولية والمرونة وحسن التوقيت والكفاءة والمساءلة وإدارة المخاطر.
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التقرير السنوي لعام 2019م للصندوق التمويل اإلنساين لليمن

المبدأ ()1

الشمولية

يشارك طيف واسع من المنظمات اإلنسانية الشريكة (وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية)
يف عمليات الصندوق ُ
القطري المشترك وتستلم التمويل لتنفيذ المشاريع لتلبية االحتياجات ذات
األولوية التي تم تحديدها.
 .1الحوكمة الشاملة

 .2البرامج الشاملة

يتمتع المجلس االستشاري بحجم يمكن إدارته وتمثيل متوازن
لألطراف المعنية يف الصندوق ُ
القطري المشترك.

تتمتع لجنة المراجعة يف الصندوق بالحجم المناسب والتمثيل المتزن
للشركاء المختلفين وممثلي المجموعات القطاعية.

الهدف:
منسق الشؤون اإلنسانية ( 9يف المائة) ،ورئيس مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ( 9يف المائة) ،وثالثة ممثلين لوكاالت األمم المتحدة (27.3
يف المائة) ،ومنظمتين غير حكومتين دوليتين ،ومنظمة غير حكومية
وطنية ( 27.3يف المائة) ،وثالثة ممثلين للمانحين ( 27.3يف المائة).

الهدف:
تم توضيح حجم لجنة المراجعة االستراتيجية والفنية يف الدليل
التشغيلي الجديد ،حيث تتكون من  6أعضاء (تترأسها مجموعة
قطاعية واحدة أو مشتركة ،وممثل من المنظمات غير الحكومية
الوطنية ،وممثل من منظمة غير حكومية ،وممثل من األمم المتحدة،
وممثلين اثنان من موظفي وحدة التمويل اإلنساين) .يشارك موظفي
وحدة التمويل اإلنساين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
بنشاط ويقدمون الدعم ألعمال لجنة المراجعة االستراتيجية والفنية
ويساعدون يف بعض األحيان يف عمليات صناعة القرار.

النتائج:
ﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸــﺎري

النتائج:
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻟﺠﻨــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌــﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻲﻓ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

التحليل:
ً
النتيجة( 5/5 :عالية جدا) – يحظى كل نوع من أنواع األطراف المعنية
(المنظمات غير الحكومية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمانحين) بتمثيل
متساوي يف المجلس االستشاري ،حيث يرأس المجلس منسق
الشؤون اإلنسانية ،ويدخل يف عضوية المجلس رئيس مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،ورئيس الصندوق .ويمثل المنظمات غير الحكومية
الدولية والوطنية رئيس الوكالة أو المدير القطري ،ويحضر ممثلي األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية اجتماعات المجلس االستشاري
عمان عبر الفيديو.
يف صنعاء ،وينضم إليهم ممثلي المانحين من ّ
ويشارك كافة األطراف المعنية بفاعلية يف النقاشات االستراتيجية
لصندوق التمويل اإلنساين لليمن.
أعمال المتابعة:
يف ديسمبر 2019م ،وافق المجلس االستشاري على زيادة عدد
الممثلين لكل نوع من أنواع األطراف المعنية من ثالثة إىل أربعة
يف عام 2020م.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻲﻓ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ

التحليل:
النتيجة( 5/5 :عالية جداً) – بعد عملية الترشيح األولية التي
قام بها الصندوق للتأكد من تلبية كافة المعايير الدُنيا ومراجعة
المقترحات المشتركة للجنة المراجعة االستراتيجية والفنية ،تم
تقديم المالحظات االستراتيجية والفنية المتزامنة لتحسين توقيت
عملية المراجعة وجودتها .أثناء عمليات التخصيص األساسية يف
عام 2019م ،وجد بأن تمثيل لجنة المراجعة االستراتيجية والفنية
المشتركة تتماشى مع الهدف .ولقد خضعت المشاريع متعددة
القطاعات للمراجعة على يد لجان مراجعة خاصة بمجموعات
قطاعية معينة ،واعتمادا ً على المجموعات القطاعية الموجودة
يف كل تطبيق ،تم تشكيل كل لجنة مراجعة متعددة المجموعات
بشكل مختلف لضمان إجراء مراجعة شاملة للتدخالت المقترحة.
بالنسبة لعملية التخصيص األساسية الثانية يف 2019م ،طلبت وحدة
التمويل اإلنساين من جميع أعضاء لجنة المراجعة االستراتيجية

أداء الصندوق

المبدأ ()1

الشمولية

والفنية التوقيع على وثيقة “عدم تضارب المصالح” للمساعدة يف
تحقيق عملية عادلة وشفافة.
أعمال المتابعة:
منذ أ كتوبر 2019م كان يف استضافة مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية كبير مستشاري القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل
الجنسانية يف الفريق القطري للعمل اإلنساين .ويف مطلع العام
2020م ،أجرى كبير المستشارين دورات تدريبية على الحماية
من االستغالل واالنتهاك الجنسي وعلى مؤشر النوع االجتماعي
والعمر لشركاء صندوق التمويل اإلنساين لليمن .ولقد قام المستشار
بمراجعة مقترحات المشاريع وسيستمر يف إجراء المراجعات .بينما
أفادت تقارير مشاريع الصندوق أنه من المرجح أن  63يف المائة
منها قد ساهمت يف تحقيق المساواة بين الجنسين يف جميع الفئات
العمرية ،وأن من المرجح أن  34يف المائة من المشاريع قد ساهمت
يف تحقيق المساواة بين الجنسين ولكن دون االلتفات إىل الفئات
العمريةُ ،يشير المسح الالحق لتقارير مؤشرات النوع االجتماعي
والعمر إىل أن حوايل  20يف المائة فقط من مقترحات مشاريع
الصندوق لعام 2019م كانت تحتوي على تحليل جيد لعدم المساواة
بين الجنسين والعمر يف السياق اليمني.
 .3التنفيذ الشامل
يتم تخصيص تمويل الصندوق ُ
القطري المشترك على أفضل الجهات
الفاعلة ،واالستفادة من التنوع والميزة النسبية للمنظمات المؤهلة.
الهدف:
مبادئ تخصيص التمويل لعام 2019م:
• 60يف المائة ألفضل الجهات الفاعلة (من المنظمات غير
الحكومية الدولية والوطنية).
• 100يف المائة من األنشطة المنقذة لألرواح والمحافظة
على الحياة مع سد فجوات التمويل الحرجة ،و 80يف المائة
الستجابة الخط األول.
• 100يف المائة لتعزيز المساعدات القائمة على االحتياجات
وفقا ً للمبادئ اإلنسانية.
• 100يف المائة لتعزيز التنسيق والقيادة بشكل رئيسي من
خالل وظيفة منسق الشؤون اإلنسانية وعن طريق نظام
المجموعات القطاعية.
• 100يف المائة لتحسين مالءمة وتماسك االستجابة اإلنسانية
من خالل أولويات التمويل االستراتيجي على النحو المحدد
يف خطة االستجابة اإلنسانية.
•بشكل عام ،لتوسيع تقديم المساعدات يف المناطق التي
يصعب الوصول إليها من خالل الشرا كة مع المنظمات
غير الحكومية.

النتائج:
تم توزيع جميع مخصصات الصندوق وفقا ً لألهداف االستراتيجية
لخطة االستجابة اإلنسانية ،وتماشيا ً مع استجابات الخط األول
والثاين للمجموعات القطاعية .وخضعت جميع مقترحات الصندوق
للمراجعة على أساس تقييم االحتياجات وامتثالها الستراتيجيات
المجموعات القطاعية ،وبالتايل تعزيز آليات التنسيق يف اليمن وفقا ً
للمبادئ اإلنسانية.
يف عام 2019م ،تم تخصيص  60يف المائة من التمويل لصالح
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وجمعيات الصليب
والهالل األحمر .بشكل عام ،تم تخصيص التمويل لصالح وكاالت
األمم المتحدة لتغطية جميع أنحاء البالد ،والتأهب والتخطيط
عمان أو
للطوارئ ،ولرحالت الجسر الجوي الطبي من صنعاء إىل ّ
القاهرة .كما تم تخصيص التمويل لبرامج األمم المتحدة الحرجة
التي كانت معرضة لخطر اإلغالق بسبب نقص التمويل .ولقد سمح
إشراك المجموعات القطاعية لتقديم توصيات لتمويل مشاريع
بوجود نهج منسق حيث تم وضع أفضل الجهات ومجموعات
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية على سلم األولويات يف
التمويل على أساس تواجدها على األرض وقدرتها على الوصول إىل
السكان المحتاجين يف المناطق المختلفة إىل جانب خبراتها الفنية.
التحليل:
النتيجة( 5/5 :عالية) – بشكل عام ،تم تخصيص ما يزيد عن 60
يف المائة من التمويل للمنظمات غير الحكومية وجمعيات الهالل
األحمر .وخصص الصندوق  25يف المائة من إجمايل التمويل للشركاء
الوطنيين بشكل مباشر ،أسوة بعام 2018م .ويف حين قد يكون لدى
الشركاء الوطنيين قدرة متزايدة على االستجابة بفضل قدرتهم على
الوصول بشكل أفضل إىل بعض المناطق ،فإن آليات الرقابة الداخلية
والقدرة التنفيذية لبعض المنظمات تحتاج إىل تحسين .وسيواصل
الصندوق يف العمل على تحقيق التوازن بين القدرة على االستجابة
والقدرة على التنفيذ.
أعمال المتابعة:
ال يوجد
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المبدأ ()1

الشمولية

 .4المشاركة الشاملة
تستثمر وحدة التمويل االنساين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية الموارد لدعم قدرة الشركاء المحليين والوطنيين من
المنظمات غير الحكومية وفق األهداف االستراتيجية للصندوق
ُ
القطري المشترك.
الهدف:
ستجري وحدة التمويل االنساين  15فعالية تدريبية تحتوي عدد من
الدورات يف عدد من األماكن للشركاء المحليين والوطنيين بهدف
بناء قدراتهم على إدارة وتنفيذ مشاريع الصندوق .ولقد تم تدريب
أ كثر من  300موظف من موظفي الشركاء ،وتمت زيادة حصص
تخصيص التمويل للمنظمات غير الحكومية الوطنية مقارنة بعام
2018م ،وتعزيزها بأنشطة مراجعة وتوكيد تركز على كل شريك،
مما يجعل الصندوق داعما ً لتمركز المساعدات محلياً.
النتائج:
التدريبات

 13دورة تدريبية
 70منظمة خضعت للتدريب
 419مجموع األشخاص المدربين
االسم/الهدف

التكرار

عملية التحقق من أهلية الشريك

4

المراقبة

2

عملية تخصيص التمويل

3

كتابة مقترحات المشاريع وبناء الميزانيات 3
تدريب على نظام إدارة المنح

1

التحليل:
الدرجة( 4/5 :عالية)  -يف عام 2019م ،ركزت تدريبات الصندوق
بشكل أساسي على بناء قدرات الشركاء يف مجال كتابة مقترحات
المشار يع المرفوعة إىل الصندوق وإدارتها وتنفيذها .ويف هذا
المسعى ،خضع أ كثر من  400شخص من منظمات مختلفة –
من كل من شركاء الصندوق وغير الصندوق  -للتدريب يف معظم
مرا كز التنسيق للعمليات اإلنسانية .وتم إجراء جلسات مخصصة
تناولت أهلية الشريك يف صعدة وصنعاء والحديدة .ولقد أظهرت
نتائج مسح الصندوق السنوي الذي أجري يف أ كتوبر 2019م ،اعتبر
 59يف المائة من المستجيبين أن التدريبات مفيدة للغاية ،بينما
اعتبرها  18يف المائة مفيدة جداً .وتمحورت أ كثر االقتراحات حول
الحصول على مزيد من التدريبات يف كتابة مقترحات المشاريع
ومراجعتها وقواعد ولوائح الصندوق.
أعمال المتابعة:
يف عام 2020م ،إىل جانب التدريب على دورات مشاريع الصندوق،
سيجري الصندوق المزيد من الدورات التدريبية للشركاء على يد
خبراء ومختصين فنيين ،وستشمل هذه التدريبات دورات يف مجاالت
الرقابة والمتابعة ،والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي،
والمساءلة أمام السكان المتضررين ،ومؤشر النوع االجتماعي والعمر
لتعزيز قدرات الشركاء يف هذه المجاالت.

أداء الصندوق

المبدأ ()2

المرونة

تحديد تركيز البرامج وأولويات مخصصات التمويل من صناديق التمويل القطرية المشتركة على مستوى البلد وهي معرضة للتغير
السريع خاصة يف السياقات اإلنسانية المتقلبة .تمتاز صناديق التمويل القطرية المشتركة بقدرتها على التكيف السريع مع األولويات
المتغيرة والسماح للشركاء يف المجال اإلنساين بتحديد الحلول المناسبة لتلبية االحتياجات اإلنسانية بأكثر الطرق فعالية.
 .5المساعدة المرنة
تخصيص تمويل الصندوق ُ
القطري المشترك للمساعدات النقدية.
الهدف:
إعطاء األولوية للمساعدات النقدية كطريقة استجابة من الناحية
االستراتيجية ودراستها من الناحية التشغيلية .وحسب االقتضاء
ووفقا ً لمذكرة التوجيه النقدي الخاصة بالصندوق ُ
القطري المشترك،
سيتم تخصيص  20يف المائة من المخصصات لصالح برامج
المساعدات النقدية.

أعمال المتابعة:
سيستمر الشريك والمجموعات القطاعية التابعة لـلصندوق يف
عمليات التقييم للتوصل إىل أفضل طريقة للتنفيذ ودعم االستجابات
النقدية عندما تسمح األسواق المحلية بذلك ويوجد مبررات لذلك.
 .6عمليات مرنة
يدعم التمويل المقدم من الصندوق ُ
القطري المشترك المشروعات
التي تعمل على تحسين القدرة المشتركة للجهات الفاعلة لتنفيذ
استجابات أ كثر فعالية.
الهدف:
تقديم تمويل لدعم قدرات البرامج والخدمات المشتركة التي تقدمها
وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية ،بتمويل يصل إىل
 4يف المائة كحد أقصى من األموال المتاحة سنويا ً (مع عدم االخذ يف
االعتبار استمرارية مصادر التمويل).

النتائج:
ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺤــﻮاﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

النتائج
اﻟﺘﺨﺼﻴﺼــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
%8

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

11.5

إدارة اﻟﻤﺄوي

ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط )ﻣﺸﺮوط(

6.3

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

1.4

اﻟﻤﻴﺎه

0.9

أﺧﺮى

3

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻮد

التحليل:
النتيجة( 3/5 :متوسط) – بلغت القيمة اإلجمالية للمساعدات النقدية
 10يف المائة من التمويل المخصص .فبينما تم تخصيص المساعدات
النقدية لجميع القطاعات ،إال أنه تم تخصيص معظمها لألمن الغذايئ
وسبل العيش ( 50يف المائة) ،والمأوى يف حاالت الطوارئ والمواد غير
الغذائية ( 13يف المائة) .ولقد تم اختيار المساعدات النقدية عندما
تم التوصل إىل أنها التدخل األنسب اعتمادا ً على السياق والمنطقة
الجغرافية مع ضمان االلتزام بالمبادئ اإلنسانية.

التحليل:
النتيجة( 4/5 :عالية)  -يف حين أن الرسم البياين أعاله يوضح التمويالت
المخصصة لدعم استدامة مصادر التمويل ،إال أنه تم تخصيص  2يف
المائة فقط من الصندوق ُ
القطري المشترك للخدمات المشتركة .وفرت
هذه المخصصات فرصة فريدة للصندوق لبدء مبادرات جديدة تهدف
إىل تعزيز االستجابة اإلنسانية يف اليمن من خالل دعم – على سبيل
المثال  -تقييم المواقع متعدد القطاعات الذي قدم معلومات مفيدة
لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020م ،باإلضافة إىل دعم بناء القدرات
للمنظمات غير الحكومية المحلية .كما اعتمد المجلس االستشاري
تخصيص  15مليون دوالر يف إطار استراتيجيات التخصيص األساسية
الثانية لدعم خطة طوارئ الفريق القطري للعمل اإلنساين بهدف
الحفاظ على مصادر التمويل متعددة المجموعات القطاعية لمواجهة
موات للمساهمة
موجات النزوح الجديدة .ولقد كان الصندوق يف وضع
ٍ
يف تعزيز تقييمات االحتياجات القائمة على األدلة ،ودعم سد الفجوة
االستراتيجية يف إمدادات الطوارئ متعددة المجموعات القطاعية ،وتعزيز
قدرة المنظمات الوطنية من خالل تنفيذ برنامج بناء قدرات شامل
يستمر لعامين.
أعمال المتابعة:
ال يوجد
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المبدأ ()2

المرونة

 .7عملية تخصيص مرنة

 .8تنفيذ مرن

يدعم تمويل الصندوق ُ
القطري المشترك التخطيط االستراتيجي
واالستجابة لالحتياجات المحددة يف خطط االستجابة اإلنسانية
وحاالت الطوارئ المفاجئة من خالل توظيف أفضل الطرق
واألساليب المتاحة.

تمت إعادة برمجة تمويل الصندوق ُ
القطري المشترك بنجاح
لمواجهة ومعالجة التغييرات التشغيلية والسياقية.

الهدف:
يتم تخصيص ما ال يقل عن  60يف المائة من أموال الصندوق يف
إطار المخصصات األساسية وما يصل إىل  40يف المائة يف االحتياطي.
ويعمل الصندوق على االستجابة للتغيرات يف السياق اإلنساين ،مما
يجعله يتمتع بالمرونة وسرعة التحرك.

192.2M

النتائج:

231

ﻧــﻮع اﻟﺘﺨﺼﻴــﺺ ﺣﺴــﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Standard allocatio

صندوق التمويل اإلنساين لليمن :طلبات مراجعة المشاريع التي
أجريت خالل  15يوم عمل.

ﻋــﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌــﺎت ﻓــﻲ ﻋﺎم 2019م

النتائج:

$

الهدف:
العام :عدد المراجعات التي تم إجراءها حسب أنواع المراجعة.

192.2
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

47.2

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﺣﻀﺮ ﻣــﻮت

ﻣﺠﻤﻮع أﻧﻮاع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع /ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺪون %33.3 77

ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ

ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻ%
ﻤــﺔ

ﺻﻌﺪ ة

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

%10
%9.1

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻲﻓ اﻷﻧﺸﻄﺔ 21
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت 15
ﺣﺠﺔ

ﺻﻨﻌــﺎء

%6.5

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ %0.4 1
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ %0.4 1

اﻟﺤﺪ ﻳــﺪة

أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ

ﺷﺒﻮ ة

20م 42 -م
5م 19 -م
0.1م 4 -م

%12.6

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ 29
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﻮﻗﻊ 23

اﻟﺠﻮف

اﻟﻤﻬــﺮة

64

%27.7

أ ﺑﻴﻦ

ﺗﺄﺧﻴﺮات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺗﻌﺰ

ﻋﺪن
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ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل

24

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

ﻟﺤﺞ

18

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات ﻲﻓ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮا ﻛﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

6

ﺗﺄﺧﻴﺮات اﻟﺸﺮاء

6

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى :اب  17.8ﻣﻠﻴﻮن ،وﻋﻤﺮان  12.1ﻣﻠﻴﻮن ،واﻟﻈﺎﻟﻊ  11.1ﻣﻠﻴﻮن ،وذﻣﺎر  4.8ﻣﻠﻴﻮن ،وﻣﺎرب
 3.7ﻣﻠﻴﻮن ،واﻟﺒﻴﻀﺎء  3.4ﻣﻠﻴﻮن ،واﻟﻤﺤﻮﻳﺖ  3.2ﻣﻠﻴﻮن ،ورﻳﻤﺔ  0.1ﻣﻠﻴﻮن ،وﺳﻘﻄﺮى  0.1ﻣﻠﻴﻮن.

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻲﻓ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال 3

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻲﻓ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 3

التحليل:
الدرجة( 5/5 :عالية جداً)  -يف عام 2019م ،تم تخصيص  80يف المائة
من التمويل يف إطار تخصيصين أساسيان ،بينما تم تخصيص  20يف
المائة يف إطار ثالثة تخصيصات احتياطية .ولقد ركزت المخصصات
االحتياطية على االستجابة للكوليرا ،ودعم رحالت الجسر الجوي الطبي
لنقل المرضى الذين يحتاجون إىل عالج متخصص والمصابين بأمراض
مزمنة إىل خارج البالد للخضوع للعالج الطبي غير المتوفر يف اليمن،
والحيلولة دون إغالق برامج األمم المتحدة المهمة  -مثل المرافق
الصحية والمساحات اآلمنة للنساء والفتيات  -بسبب نقص التمويل.

Delays in Organizat

أعمال المتابعة:
ال يوجد

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

2

ﺗﺄﺧﻴﺮات إدارﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ

1

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال
ﻲﻓ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

1

ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

*ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪد  74ﻣﺸﺮوع
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻲﻓ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻌﺎم 2019م  154ﻣﺸﺮوع

أداء الصندوق

المبدأ ()2

المرونة

التحليل:
الدرجة( 5/5 :عالية)  -يف عام 2019م ،تم توقيع  93تعديال ً على
اتفاقية المنح للمشاريع الممولة يف 2018م و2019م بمتوسط
وقت معاملة قدره  13يوما ً بين تقديم الشريك لطلب المراجعة
والموافقة عليه من قبل منسق الشؤون اإلنسانية ،ونتج عن الـ 93
تعديال ً على اتفاقية المنحة هذه  231نوع من المراجعات.
نظرا ً لبيئة التشغيل اإلنسانية الصعبة والمعقدة ،طلب  73يف المائة
من المشاريع الممولة اعتبارا ً من نوفمبر 2019م إجراء مراجعات أو
تمديد بدون تكلفة ،وهي نسبة استمرت يف االزدياد منذ عام 2017م؛
حيث تظهر مستوى القيود التي يواجهها شركاء الصندوق يف تنفيذ
برامجهم .ويف نفس السياق ،طلبت غالبية مشاريع المنظمات غير
الحكومية الحصول على تمديد بدون تكلفة حيث كان متوسط
التأخير المستغرق للموافقة على االتفاقيات الفرعية أربعة أشهر.
ولقد اتسم الصندوق  -حسب توجيهات المجلس االستشاري -
بالمرونة قدر اإلمكان تجاه الشركاء الذين يحتاجون إىل أي نوع من
المراجعة .لقد تمت مناقشة جميع المراجعات والموافقة عليها من
قبل المجموعات القطاعية المعنية.
أعمال المتابعة:
ال يوجد

يف عام 2019م وللمرة األوىل ،خصص الصندوق تمويال ً لمشاريع
دعم سبل العيش ولمشروع واحد لبناء القدرات ،والتي امتدت فترة
تنفيذها ألكثر من  12شهراً .وبنا ًء على نتائج هذه المشاريع ،قد
يدرس الصندوق تمديد مدة المشاريع األخرى لتسهيل عمليات
التخطيط وتحسينها وتعظيم األثر .وأثناء جميع عمليات التخصيص
ويف مرحلة كتابة المقترحُ ،طلب من الشركاء النظر يف التأخيرات
المحتملة المتعلقة بتوقيع االتفاقيات الفرعية وعكس هذه التأخيرات
يف خطط عملهم وميزانياتهم.
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المبدأ ()3

حسن التوقيت

تخصص صناديق التمويل القطرية المشتركة األموال وتنقذ األرواح بالتزامن مع ظهور االحتياجات
اإلنسانية أو تصاعدها.
 .9التخصيص يف الوقت المناسب
تتميز عمليات تخصيص صناديق التمويل القطرية المشتركة بإعطاء
فترة كافية ومناسبة.

الهدف:
العام :متوسط عدد أيام عمل عملية التخصيص من تار يخ
إغالق التخصيص (الموعد النهايئ للتقديم) إىل موافقة منسق
الشؤون االنسانية على المشاريع المختارة حسب نوع التخصيص
(أساسي و أحتياطي).
صندوق التمويل االنساين لليمن :متوسط مدة عملية التخصيص
من تاريخ بدء استراتيجية التخصيص حتى موافقة منسق الشؤون
االنسانية على المشاريع المختارة حسب نوع التخصيص (أساسي
وأحتياطي) .متوسط فترة جميع المخصصات األساسية التي تمت
الموافقة عليها هو  57يوماً ،ومتوسط فترة جميع عمليات تخصيص
االحتياطي التي تمت الموافقة عليها هو  15يوماً.
النتائج:
المرحلة

الفئة

2019 2018 2017

43

من تاريخ إغالق التخصيص المخصصات
إىل موافقة منسق الشؤون األساسياألساسيه
اإلنسانية على اتفاقية
12
المخصصات
المنحة
االحتياطية
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8

11

التحليل:
ً
النتيجة( 5/5 :عالية جدا)  -على الرغم من زيادة حجم المخصصات،
بما يف ذلك استراتيجية التخصيص األساسية الثانية بقيمة 110
مليون دوالر ،وهو أ كبر تخصيص يف تار يخ صناديق التمويل
القطرية المشتركة ،كان متوسط فترة عملية التخصيص لعام
2019م مشابها ً لعام 2018م .يف حين أن المرحلة العامة توضح
عدد األيام من تاريخ إغالق التخصيص إىل توقيع منسق الشؤون
االنسانية على اتفاقية المنحة يف اليمن ،تم تضمين عدد األيام
من اعتماد التخصيص حتى توقيع منسق الشؤون االنسانية يف
إطار األداء المشترك المعتمد لعام 2019م .وبلغت عدد األيام يف
المتوسط  46يوما ً للمخصصات األساسية (بما يف ذلك  12يوم
لتقديم المقترحات) و 16يوم للمخصصات االحتياطية (بما يف ذلك
 5أيام لتقديم المقترحات) .بالنسبة لمخصصات االحتياطي ،فقد
تجاوز متوسط الفترة الهدف بقليل ،ويمكن عزو ذلك إىل عمليات
التخصيص االستثنائية لطائرات الرحمة ،والتي كان من الضروري
إجراء مزيد من التشاور والتنسيق بشأنها .وبلغ متوسط معالجة
عمليتي التخصيص األخريتين  15يوماً.
أعمال المتابعة:
نظرا ً لحجم المخصصات والبيئة المعقدة يف اليمن ،من المهم تحقيق
التوازن بين توقيت وجودة المقترحات  -خاصة كما يف عام 2019م،

حيث كان متوسط التأخير بسبب االتفاقات الفرعية المعلقة ستة
أشهر .وبالتايل ،بالنسبة لكل عملية تخصيص ،يجب تحديد الجداول
الزمنية المناسبة بما يتناسب مع حجم التخصيص ،وعدد المقترحات
المتوقعة واإلطار الزمني الواقعي للتنفيذ.
أشار مسح األطراف المعنية الذي أجراه الصندوق يف أكتوبر 2019م
إىل أنه يف حين وجد  61٪من المبحوثين أن توقيت العملية جيد أو جيد
جداً ،فإن بعض المبحوثين صنفوا التوقيت على أنه “ليس جيداً” ألنه
كان سريعا ً جدا ً أو لم يوفر الوقت الكايف لتغطية الخطوات المختلفة
يف العملية ،وخاصة يف جانب إعداد المقترحات .وسيواصل الصندوق
بعد التشاور مع المجلس االستشاري يف العمل على تحقيق التوازن
بين اإلطار الزمني للتخصيص وجودة المقترحات.
 .10الصرف يف الوقت المناسب
إجراء عمليات الصرف دون تأخير.
الهدف:
العام :متوسط عدد عشرة أيام عمل من توقيع المدير التنفيذي
على المقترح حتى أول دفعة (عملية صرف) حسب نوع التخصيص
(أساسي /احتياطي).
النتائج:
متوسط عدد أيام المخصصات األساسية للصندوق 8 :أيام
متوسط عدد أيام المخصصات االحتياطية للصندوق 5 :أيام
ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﻳــﺎم اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺼــﺮف )اﻟﺪﻓﻊ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻰﻟ
أﻳﺎم 8

7

2017

2018

6

2019

التحليل:
ً
النتيجة( 5/5 :عالية جدا) :استمر انخفاض متوسط عدد أيام العمل
قبل الدفعة األوىل (عملية الصرف األوىل) منذ عام 2017م؛ حيث
يعتبر متوسط  6أيام عمل قبل الدفعة األوىل أقل بكثير من الهدف
العام المتمثل يف  10أيام عمل.
أعمال المتابعة:
ال يوجد

أداء الصندوق

المبدأ ()3

حسن التوقيت

 .11المساهمات يف الوقت المناسب
تتم التعهدات وااللتزامات ودفع المساهمات إىل صناديق التمويل
القطرية المشتركة يف الوقت المحدد ويسهل التنبؤ بها.

التحليل:
النتيجة( 4/5 :عالية جداً) :يف عام 2019م ،تم استالم  66يف المائة
من المساهمات يف األشهر الستة األوىل ،وهو ما يتماشى تقريبا ً مع
الهدف المتمثل يف استالم  70يف المائة من المساهمات .باإلضافة
إىل ذلك ،تم استالم  77يف المائة من جميع المساهمات خالل فترة
تتراوح بين شهر إىل  3أشهر من التعهد بها .ولقد أتاحت مساهمات
المانحين التي يمكن التنبؤ بها  -بما يف ذلك المساهمات المتعددة
السنوات من المملكة المتحدة والسويد  -للصندوق تخصيص
مخصصات يف الوقت المناسب لتلبية االحتياجات ذات األولوية
وضمان التخطيط االستراتيجي للمخصصات.

النتائج:

أعمال المتابعة:
ال يوجد

الهدف:
العام :عدد األشهر حتى استالم المساهمات  -من التعهدات حتى
دفع المساهمات (الدفعات المسددة يف <= شهر واحد3 =< 1 >،
أشهر و>  3أشهر).
صندوق التمويل االنساين لليمن :االلتزام بدفع ما ال يقل عن  70يف
المائة من المساهمات السنوية قبل نهاية النصف األول من العام.

ﺗﻮﻗﻴــﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺎت
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المبدأ ()4

الكفاءة

تتيح إدارة كافة العمليات المتعلقة بصناديق التمويل القطرية المشتركة االستجابة االستراتيجية لالحتياجات
اإلنسانية المحددة يف الوقت المناسب .ولذلك ،تسعى صناديق التمويل القطرية المشتركة إىل استخدام آليات
صرف تتسم بالفعالية ,تقلل من تكاليف المعامالت إىل الحد األدىن مع االلتزام بالشفافية والمساءلة.
 .12مستوى الكفاءة

 .13تحديد األولويات بكفاءة

تتميز صناديق التمويل القطرية المشتركة بأنها تحصل على مستوى
تمويل كبير لدعم تنفيذ خطط االستجابة اإلنسانية.

تم تحديد أولويات تمويل صندوق التمويل القطري المشترك بما
يتماشى مع خطط االستجابة اإلنسانية.

الهدف:
العام 15 :يف المائة من تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعام الماضي.

الهدف:

صندوق التمويل االنساين لليمن :تبلغ مخصصات الصندوق أ كثر من
 6يف المائة من التمويالت المستلمة لصالح خطة االستجابة اإلنسانية.
النتائج:
استلم الصندوق  7يف المائة من إجمايل تمويل خطة االستجابة
اإلنسانية لعام 2019م.
التحليل:
النتيجة( 5/5 :عالية جداً) :يف عام 2019م ،استلمت خطة االستجابة
اإلنسانية لليمن مبلغ  3,592.1مليون دوالر وتم تمويلها بنسبة
 86يف المائة ،واستلم الصندوق مبلغ  168.6مليون دوالر ،أي ما
يعادل  7يف المائة من تمويل خطة االستجابة اإلنسانية ،متجاوزا ً
هدفه البالغ  6يف المائة .واحتل الصندوق مرتبة أ كبر صندوق تمويل
قطري مشترك على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوايل.
كما حصل الصندوق على  18يف المائة من إجمايل المساهمات
لصالح صناديق التمويل القطرية المشتركة ،وخصص ما يقرب
من  25يف المائة من إجمايل المخصصات لجميع صناديق التمويل
القطرية المشتركة.
أعمال المتابعة:
ال يوجد

العام :المبلغ والنسبة من تمويل صندوق التمويل القطري المشترك
المخصصة لتحقيق األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية.
صندوق التمويل االنساين لليمن 100 :يف المائة من المشاريع الممولة
تسعى لتحقيق األولويات االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية وهي
مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة والمناطق الجغرافية (على
مستوى المديرية).

النتائج:
اﻟﻤﺨﺼﺼــﺎت ﺣﺴــﺐ اﻷﻫــﺪاف اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻄــﺔ
اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷول :ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺣﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻨﺎزﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻲﻓ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻨﺰوح واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻲﻓ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺼﺪﻣﺎت ﺟﺮاء اﻟﻨﺰاع
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح

التحليل :النتيجة( 5/5 :عالية جداً)  -تناولت  100يف المائة من
مشاريع الصندوق األولويات االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية.
تم تخصيص أ كثر من  50يف المائة من مخصصات الصندوق
لتحقيق الهدفين االستراتيجيين الثاين والثالث من خالل البرامج
المتكاملة بهدف تعظيم أثر التدخالت .ومنذ عام 2017م ،تضمنت
جميع مخصصات الصندوق تقريبا ً التركيز على الوقاية من الكوليرا
واالستجابة لها ،وبالتايل توفير الدعم األساسي لتنفيذ استراتيجيات
المجموعات القطاعية التابعة للصحة والمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة لتقليل التأثير اإلنساين الناجم عن تفشي الكوليرا
السنوي .وبشكل عام ،ركز معظم تمويل الصندوق على المساعدة
المنقذة لألرواح بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لعام 2019م.
أعمال المتابعة :ال يوجد

أداء الصندوق

المبدأ ()4

الكفاءة

 .14تغطية ذات كفاءة
وصول تمويل صندوق التمويل القطري المشترك إىل المحتاجين.
الهدف:
العام :عدد ونسبة المستهدفين من المحتاجين الذين تم الوصول
إليهم حسب التقارير من قبل الشركاء بفضل مخصصات الصندوق
(األساسية/االحتياطية) المصنفة حسب الجنس والعمر والقطاع
والمنطقة الجغرافية.
صندوق التمويل االنساين لليمن :تم اإلبالغ عن الوصول إىل 100
يف المائة من المستهدفين من المحتاجين والمصنفين حسب نوع
الجنس والعمر واإلعاقة والمناطق الجغرافية (مستوى المديرية).
النتائج:
اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬــﻢ ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻨــﺲ واﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل
ﻓﺘﻴﺎت
ﻓﺘﻴﺎن

70.3
200.2

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

0.4م

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

0.6م

39.7

0.4م
0.5م

47.8
60.6

0.3م

129.7

0.4م

62.7

0.3م

117.3

0.4م

-

-

*النتائج المبلغ عنها يف عام 2019م تتعلق بالمشاريع المخصصة بين 2016م و2019م.

التحليل:
ً
النتيجة( 5/5 :عالية جدا)  -تم الوصول إىل أ كثر من  100يف
المائة من األشخاص المستهدفين بالمساعدة .يف حين بلغ العدد
الترا كمي للمستهدفين إىل  9.9مليون شخص وتم الوصول إىل
 13.3مليون شخص ،تشير األرقام المرفوعة يف التقارير إىل أن
 3.4مليون مستهدف و 4.9مليون شخص تم إيصال المساعدات
إليهم وفق أعلى رقم لكل مديرية للحد من ازدواجية الحصر .فبينما
يتم استخدام مجموع النتائج المستهدفة والمحققة والمبلغ عنها
بالنسبة لتدخالت المجموعات القطاعية المحددة ،يتم استخدام
الحد األقصى لعدد التدخالت األساسية للحد من الحصر المزدوج
للمستفيدين الذين تلقوا خدمات متعددة .ويشير العدد األقصى إىل
أ كبر عدد من المستفيدين أو المستفيدين الذين تم الوصول إليهم
من خالل تدخالت معينة يف مناطق محددة للمشاريع المخصصة
يف عام 2019م أو النتائج المبلغ عنها يف عام 2019م*.
أعمال المتابعة:
يواصل الصندوق التركيز على دقة أعداد المستفيدين من خالل
التمييز بين المستفيدين المباشرين وغير المباشرين اعتمادا ً
على نوع األنشطة (التوزيع مقابل رفع الوعي العام) يف المناطق
المبلغ عنها ،ويهدف إىل تقليل االزدواجية
المستهدفة واإلنجازات ُ
من خالل توفير عدد المستفيدين الترا كمي وأ كبر عدد.
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المبدأ ()4

الكفاءة

 .15إدارة ذات كفاءة

 .16إدارة ذات كفاءة

تتميز إدارة صندوق التمويل القطري المشترك بالكفاءة من حيث
التكلفة ومناسبتها للسياق.

تتوافق إدارة صندوق التمويل القطري المشترك مع معايير اإلدارة
والتشغيل التي تتطلبها اإلرشادات العالمية لصناديق التمويل
القطرية المشتركة.

الهدف:
العام :قيمة ونسبة نفقات التكلفة المباشرة لوحدة تمويل العمل
اإلنساين بما يتناسب مع القيمة اإلجمالية للتخصيص.
صندوق التمويل االنساين لليمن :تمثل تكاليف تشغيل وحدة تمويل
العمل اإلنساين (تنفيذ خطة التكلفة) أقل من  4يف المائة من إجمايل
استخدام األموال (المخصصات وتكاليف العمليات).
النتائج:
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻟﻮﺣــﺪة ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺎت

الهدف:
الدليل التشغيلي لصندوق التمويل االنساين لليمن مبني على آخر
إصدار من اإلرشادات العالمية لصناديق التمويل القطرية المشتركة
واستثناءات اإلرشادات العالمية لصناديق التمويل القطرية المشتركة
المعتمدة من قبل منسق الشؤون االنسانية والمجلس االستشاري
والمدير التنفيذي بحلول نهاية الربع الثاين.
النتائج:
تم تحديث الدليل التشغيلي لصندوق التمويل االنساين لليمن يف
يونيو 2019م تماشيا ً مع اإلرشادات العالمية لصناديق التمويل
القطرية المشتركة.
التحليل:
ً
ُ
النتيجة( 5/5 :عالية جدا)  -تظهر استراتيجيات التخصيص االمتثال
الكامل للدليل التشغيلي .ومع ذلك ،كما يف عام 2018م ،تم دمج
لجان المراجعة االستراتيجية والفنية لضمان إجراء مراجعة شاملة
ويف الوقت المناسب لمخصصات صندوق التمويل االنساين
لليمن الكبيرة.

التحليل:
النتيجة( 5/5 :عالية جداً)  -بلغ إجمايل تكاليف وحدة تمويل العمل
اإلنساين يف 2019م أقل من  1يف المائة من إجمايل المخصصات
يف عام 2019م .وبلغ معدل اإلنفاق النهايئ لوحدة تمويل العمل
اإلنساين أقل من خطة التكلفة األولية المعتمدة بسبب القيود التي
تواجهها شركات الرقابة من طرف ثالث مما أدى إىل إجراء زيارات
رقابة أقل من المخصصة يف الميزانية ،والتأخير يف عمليات التوظيف.
أعمال المتابعة:
ال يوجد

أعمال المتابعة:
يف عام 2020م ،سيقوم صندوق التمويل االنساين لليمن بتحديث
دليله التشغيلي ،مع التركيز على تعديل األساليب والطرق
التشغيلية وإدارة المخاطر يف ضوء بيئة التشغيل الصعبة.

أداء الصندوق

المبدأ ()5

المساءلة وإدارة المخاطر

تدير صناديق التمويل القطرية المشتركة المخاطر وتراقب بشكل فعال قدرة الشركاء وأدائهم .وتستخدم صناديق التمويل القطرية
المشتركة مجموعة متكاملة من أدوات ومقاييس المساءلة.
 .17المساءلة أمام السكان المتضررين
لدى المشروعات التي يمولها صندوق التمويل القطري المشترك
استراتيجية واضحة لتعزيز مشاركة المتضررين.
الهدف:
يجب على جميع المقترحات توضيح آليات تنفيذ المساءلة أمام
السكان المتضررين.
تشمل جميع مهام الرقابة التشاور مع المستفيدين من خالل آلية
التحقق من المستفيدين.
النتائج:
اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ أﻣــﺎم اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ

 2ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع آﻟﻴﺎت رﻓﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
 1ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﺰﺋﻴﺎ ً آﻟﻴﺎت رﻓﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
 0ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع آﻟﻴﺎت رﻓﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

التحليل:
يف عام 2019م ،تطرقت  95يف المائة من مقترحات المشاريع بشكل
كلي أو جزيئ إىل كيفية تنفيذ المساءلة أمام السكان المتضررين.
قام صندوق التمويل االنساين لليمن بشكل استراتيجي بتحسين
مستويات المساءلة أمام السكان المتضررين ،حيث وضع آلية
لتقديم المالحظات ورفع الشكاوى ُتمك ّن المستفيدين من جميع
المشاريع من االتصال برقم مجاين لتقديم مالحظاتهم .و ُتدار آلية
تقديم المالحظات ورفع الشكاوى على يد شركة رقابة من طرف
ثالث التي بدورها تحيل المالحظات إىل الشركاء أو إىل وحدة تمويل
العمل االنساين وتعمل على متابعة هذه المالحظات .باإلضافة
إىل ذلك ،تعمل شركات الرقابة من طرف ثالث التابعة لصندوق
التمويل االنساين لليمن آلية التحقق من المستفيدين ،ولقد وجدت
بأنه يف المتوسط  45٪فقط من المستفيدين من شركاء صندوق
التمويل االنساين لليمن المنفذين كانوا على دراية تامة بآلية تقديم
المالحظات ورفع الشكاوى .ومما يجدر ذكره أنه من خالل آلية
التحقق من المستفيدين ،تمت مقابلة أ كثر من  21,000مستفيد
يف عام 2019م فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة ،حيث أفاد 3٪
فقط أنهم لم يستلموا المساعدات التي كان يجب أن يستلموها.
اعتمادا ً على المشروع وتوقيت القيام بمتابعة ومراقبة آلية التحقق
من المستفيدين ،يمكن عزو ذلك إىل التأخير يف تنفيذ المشروع
وليس بالضرورة إىل أوجه القصور يف المشاريع الممولة من صندوق
التمويل االنساين لليمن.
أعمال المتابعة:
هناك حاجة إىل بذل المز يد من الجهود لتنفيذ آليات تقديم
المالحظات ورفع الشكاوى بشكل سليم وضمان رفع الوعي بين
أوساط المستفيدين .تهدف آلية تقديم المالحظات ورفع الشكاوى
إىل رفع وعي المستفيدين ويف نفس الوقت المتابعة الحثيثة
للمالحظات والشكاوى التي تستلمها وحدة تمويل العمل االنساين
والشركاء المنفذين.
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المبدأ ()5

المساءلة وإدارة المخاطر

 .18المساءلة وإدارة المخاطر للمشاريع
يخضع تمويل صندوق التمويل القطري المشترك للرقابة والتدقيق
ورفع التقارير عنه بصورة مناسبة.
الهدف:
صندوق التمويل االنساين لليمن :بلغت نسبة االمتثال لألساليب
والطرق التشغيلية  100يف المائة وفقا ً لوثيقة التوكيد/التدقيق
الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (قد ال تنطبق على
عمليات التدقيق التي تقع خارج اإلطار الزمني لتقديم التقارير).
التحليل:
النتيجة( 4/5 :عالية)  -بصرف النظر عن عمليات التدقيق ،يتمتع
صندوق التمويل االنساين لليمن بمتوسط امتثال يبلغ  95يف المائة:
الرقابة ( 93يف المائة) ،وعمليات التفتيش المالية المفاجئة (90
يف المائة) ،والتقارير السردية ( 98يف المائة) ،والتقارير المالية
( 98يف المائة) .ولقد أجريت ثماين زيارات رقابة ومتابعة إضافية
وعمليتي تفتيش مالية مفاجئة  -بالرغم أنه غيرها مطلوبة بموجب
أساليب تشغيل الصندوق  -وذلك إلعادة التحقق من نقاط الضعف
المرصودة يف إحدى أساليب الرقابة والمتابعة .ومع ذلك ،تم االنتهاء
من  9يف المائة فقط من عمليات التدقيق يف حين أن  87يف المائة
منها ما زالت قيد العمل حالياً ،بينما لم تبدأ بعد أربعة يف المائة
من عمليات التدقيق اإللزامية.
أعمال المتابعة:
نظرا ً للسياق االستثنايئ يف اليمن وقدرة التدقيق المحدودة ،فإن
الصندوق سيركز على تعزيز قدراته يف جانب التدقيق وتحديد
أولويات عمليات التدقيق بنا ًء على مستوى المخاطر .باإلضافة
إىل ذلك ،سيركز الصندوق على تعزيز جودة قدرته على المراقبة
والمتابعة لضمان فرض الرقابة والمتابعة السليمة على المشاريع
بما يتماشى مع األساليب التشغيلية وضمان أن االستجابة تتماشى
مع معايير اسفير ( )Sphereالعالمية.

النتائج:
ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻧﺠــﺎز ﻓــﻲ أﻧﺸــﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

45

47

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ

30
34

51

46

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

28

37

17

29

41

21

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
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المساءلة وإدارة المخاطر

 19المساءلة وإدارة المخاطر للشركاء المنفذين
يتم تخصيص تمويل صندوق التمويل القطري المشترك للشركاء
وفقا ً للقدرة المحددة ومستوى المخاطر.
الهدف:
العام :عدد تقييمات القدرات الموافق عليها مقابل عدد
تقييمات القدرات التي أجريت .المبلغ المخصص وفق مستوى
المخاطر لدى الشريك.

النتائج:
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺣﺴــﺐ ﻧــﻮع ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃــﺮ ﻟﺪى اﻟﺸــﺮﻳﻚ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ

صندوق التمويل االنساين لليمن :زاد عدد الشركاء المؤهلين الجدد
بنسبة  10يف المائة مقارنة بعدد الشركاء المؤهلين يف نهاية
العام السابق.
التحليل:
النتيجة( 4/5 :عالية)  -زاد عدد الشركاء المؤهلين الجدد بنسبة
ثالثة يف عام 2019م ،بزيادة تقارب  5يف المائة.
يف أ كتوبر 2019م ،أجرت وحدة تمويل العمل االنساين مراجعة
شاملة لجميع شركائها من المنظمات غير الحكومية ،حيث ركزت
هذه المراجعة على معلومات أداء الشريك باإلضافة إىل معلومات  8ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻘﺪرات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 31ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
أخرى من أنشطة التوكيد/التدقيق األخيرة لتحديد ما إذا كان ينبغي
3
2
1
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻲﻓ 2019م
 23ﺗﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻲﻓ 2019م
 8ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻲﻓ 2019م
تعديل مستويات المخاطر .وشملت بعض النتائج التي أثرت على
مستوى المخاطر لدى الشريك :النتائج الهامة يف آليات الرقابة
المالية والداخلية ،وأداء تنفيذ البرامج الضعيف أو التأخيرات الطويلة
والمتكررة يف االستجابة للتعليقات والمالحظات على مقترحات
المشروع ،وطلبات المراجعة ،والتقارير السردية ،ونتائج الرقابة
والمتابعة .ويف هذا الصدد ،أوصت وحدة تمويل العمل االنساين
بتخفيض تسعة شركاء (اثنان من مخاطر منخفضة إىل متوسطة
 1ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات وﺗﻨﻔﻴﺬه ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م
وسبعة من مخاطر متوسطة إىل عالية) ورفع مستوى شريك واحد
 2ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات إﻻ ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
(من متوسط إىل منخفض المخاطر).
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺪد ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻨﺠﺰة

 3ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات وﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻲﻓ ﻋﺎم 2019م

يف عام 2018م ،كان لدى الصندوق  78شريكا ً مؤهال ً وبحلول نهاية
عام 2019م ،أصبح لديه  81شريكا ً مؤهالً .ويف عام 2019م ،أصبح
خمسة شركاء (بشكل مؤقت) غير مؤهلين للحصول على تمويل
إضايف بسبب مشاكل االلتزام أو مشكالت األداء .ولقد أعربت ما
مجموعه  94منظمة عن اهتمامها بعملية األهلية للصندوق ،حيث
يتم دعوة المنظمات التي تستويف الحد األدىن من المعايير لبذل
العناية الواجبة وتقييم القدرات .ومن بين  94منظمة ،قدمت 8
منظمات وثائق تستويف الحد األدىن من متطلبات العناية الواجبة
والتي ستخضع لتقييم القدرات يف مطلع العام 2020م .ويف الجانب
اآلخر ،فشلت المنظمات األخرى البالغ عددها  86منظمة يف تقديم
جميع الوثائق الالزمة أو لم تستوف الحد األدىن األويل من األهلية
للمعايير .وسيتم إخطار هذه المنظمات عند نشر الدعوة السنوية
للتعبير عن االهتمام.

أعمال المتابعة:
لضمان وجود عملية منسقة ويف الوقت المناسب بما يتماشى مع
الممارسات المتبعة يف صناديق التمويل القطرية المشتركة األخرى،
وافق المجلس االستشاري يف ديسمبر 2019م على االنتقال إىل
إصدار دعوة سنوية للتعبير عن االهتمام بدال ً من استالم الطلبات
على أساس متجدد.
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المساءلة وإدارة المخاطر

 20المساءلة وإدارة مخاطر التمويل
اإلشراف والتدقيق على التمويل على يد صناديق التمويل
القطرية المشتركة.
الهدف:
تم معالجة جميع حاالت االنحراف المحتملة والمؤكدة المكتشفة
وفقا ً إلجراءات التشغيل والبروتوكوالت والمقاييس األساسية.
النتائج:

20

حالة مستمرة

24

حادثة مبلغ عنها

 14حالة مفتوحة
 10حالة مغلقة

الحوادث المبلغ عنها :عدد الحوادث (االدعاءات ،واالحتيال المشتبه فيه،
واالحتيال المؤكد ،والسرقة ،واالنحراف ،والنهب ،والتدمير ،إلخ) التي أبلغت عنها
وحدة تمويل العمل االنساين إىل وحدة الرقابة واالمتثال يف 2019م ،سواء كانت
مفتوحة أو مغلقة.
الحاالت المستمرة :عدد الحوادث التي ال تزال اإلجراءات بشأنها (االستفسار
وتدابير التوكيد/التدقيق والتسوية وما إىل ذلك) مستمرة حتى  31ديسمبر
2019م.

التحليل:
النتيجة( 5/5 :عالية جداً) :يتم التعامل مع حاالت ومشاكل االمتثال
بما يتماشى مع إرشادات صناديق التمويل القطرية المشتركة
بشأن االحتيال؛ حيث يتم التشاور مع وحدة الرقابة واالمتثال التابعة
للصندوق بشأن حاالت ومشاكل االمتثال .ويوضح الجدول أعاله
حاالت االمتثال التي تتضمن حوادث االحتيال واالمتثال المحتملة،
والتي يمكن أن تتضمن أيضا ً ضعف األداء أو القدرة المنخفضة على
التنفيذ ولكن ال يشتبه بالضرورة يف االحتيال ،باإلضافة إىل الحوادث
األمنية أو غيرها التي تخلف آثار مالية.
أعمال المتابعة:
سيواصل صندوق التمويل االنساين لليمن تحسين نهجه يف إدارة
المخاطر واالمتثال وتعزيز آليات التوكيد/التدقيق بهدف التأكد من
المعلومات قدر اإلمكان .ويف عام 2020م ،سيعيد الصندوق النظر يف
استراتيجيته إلدارة المخاطر وجعلها تتماشى مع القيود التشغيلية
والسياقية الحالية .على سبيل المثال ،سيأخذ بعين االعتبار القيود
المفروضة على عمليات التدقيق ،والتأخيرات يف التنفيذ بسبب
المفاوضات الطويلة لالتفاقية الفرعية ،والشروط المفروضة على
أنشطة المراقبة والتقييم والمشتريات للشركاء ،وسيناقش الصندوق
تدابير التخفيف من هذه المخاطر مع المجلس االستشاري.

قصص النجاح

المصدر /المؤسسة الوطنية للتنمية واإلستجابة االنسانية ()NFDHR

إعادة فتح أبواب مركز المناسح الصحي وتوسيع خدماته بتمويل من
صندوق التمويل اإلنساين لليمن لتشجيع المنظمات األخرى على
العودة إىل المنطقة
بعد تفشي وباء الكوليرا يف مديرية ولد ربيع بمحافظة
البيضاء يف مايو 2018م ،ناشدت الهيئة الصحية المحلية
تقديم مساعدة عاجلة لتنفيذ استجابة طارئة للكوليرا،
والحد من اإلصابة بالكوليرا واإلسهال المايئ الحاد
والوفيات الناجمة عن ذلك .ولقد استجابت المؤسسة
الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية لهذه المناشدة
باستخدام تمويل من صندوق التمويل اإلنساين لليمن.
ولقد كان التعامل مع الوضع واالستجابة له صعبا ً حيث
أن وضع حي المناسح وضع حساس نتيجة فرض أطراف
النزاع المختلفة السيطرة عليه؛ ولذلك فهو يعاين من
انعدام األمن الذي على إثره غادرت معظم المنظمات
نقص حاد يف الخدمات
المحلية والدولية مخلفة ورائها ٌ
الصحية يف المنطقة .ولقد كان مركز المناسح الصحي يف
حالة يرىث لها نتيجة تعرضه للقصف مما جعله يف حاجة
ألعمال إعادة تأهيل جبارة .وبفضل تمويل الصندوق،

تم ترميم المركز الصحي وإنشاء مركز لعالج اإلسهال
فيه ،وتم توظيف موظفي الرعاية الصحية المدربين يف
المرفق وتزويدهم بحافز شهري رمزي .كما وفر تمويل
الصندوق المعدات الطبية ونظام الطاقة الشمسية
واألدوية ونفقات التشغيل .ويف عام 2019م ،عالج المركز
الصحي  730حالة مشتبه يف إصابتها بالكوليرا ،ويقدم
فريق من  27عامال ً يف مجال الصحة اآلن خدمة رعاية
صحية على مدار  24ساعة يوميا ً لزمام سكاين يبلغ
عدده  25,144نسمة .ولقد حقق إعادة تأهيل مرفق
المناسح فائدة أخرى تمثلت يف تشجيع المنظمات
المحلية والدولية األخرى على العودة إىل المنطقة
لتقديم االستجابة الطبية ،مما ساهم يف التحسن الشامل
يف توافر الخدمات الصحية يف المنطقة.
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اإلنجازات حسب
المجموعات القطاعية
يورد هذا القسم من التقرير السنوي نظرة عامة موجزة عن مخصصات التمويل
اإلنساين لليمن يف إطار التمويل لكل مجموعة قطاعية ،حسب األهداف والنتائج
المبلغ عنها باإلضافة إىل الدروس المستفادة من عام 2019م.
تسلط التقارير على مستوى المجموعات القطاعية الضوء على مستوى تحقيق
المؤشرات مقابل أهداف الخطط بنا ًء على التقارير السردية التي رفعها الشركاء
خالل الفترة المشمولة بالتقرير من  1فبراير 2019م إىل  31يناير 2020م .وتشمل
اإلنجازات اإلنجازات المحرزة مقابل أهداف المشاريع الممولة من عام 2016م (عند
االقتضاء) ،و2017م و2018م و /أو 2019م ،والمذكورة يف التقارير بين  1فبراير
2019م و 31يناير 2020م .وال يزال الجزء األكبر من المشاريع الممولة يف عام
2019م قيد التنفيذ وسيتم الرفع باإلنجازات مقابل األهداف يف التقارير الالحقة
لصندوق التمويل اإلنساين لليمن.
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

األمن الغذائي والزراعة

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :زيادة مستوى توفر الغذاء لألسر الضعيفة للغاية
يف جميع أنحاء البالد.
الهدف الثاين :زيادة دخل األسر الريفية وإعادة تأهيل أصول األمن
الغذايئ يف المناطق التي تعاين من مستويات مرتفعة من انعدام
األمن الغذايئ.
المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية
برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة

ذهب ما يقرب من  15يف المائة من إجمايل مخصصات الصندوق البالغة
 239.4مليون دوالر إىل مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة يف عام
2019م .وتم تخصيص التمويل بناء على استراتيجيتي التخصيص
األساسي .حيث دعمت استراتيجية التخصيص األساسية األوىل
توسيع البرامج المتكاملة يف المديرية المصنفة ضمن المرحلة الرابعة
من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ وما فوق وتوسيع
نطاق المساعدة يف مواقع استضافة النازحين ذات األولوية ،حيث
ركزت األنشطة على توزيع المواد الغذائية أو المساعدات النقدية
أو القسائم على األسر التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ الشديد،
والنازحين الجدد واألسر المضيفة التي تواجه الجوع الشديد .وبالنسبة
الستراتيجية التخصيص األساسية الثانية ،فقد كان النهج المتبع
مختلفا ً بعض الشيء ،حيث أعطت مخصصات الصندوق األولوية
لتدخالت سبل العيش يف المجتمعات الزراعية وصيد األسماك ذات
األولوية العالية المصنفة ضمن المرحلة الرابعة والثالثة من التصنيف
استهدفت األسر الضعيفة للغاية التي تعتمد
المرحلي المتكامل .وقد ُ
على الزراعة وصيد األسماك المعرضة لخطر كبير من انعدام األمن
الغذايئ الحاد ،حيث توزعت األنشطة بين توزيع مستلزمات الزراعة
وصيد األسماك يف المواقع ذات األولوية العالية ،وبرامج المساعدات
النقدية يف المواقع ذات األولوية العالية ،وتوزيع المساعدات النقدية
المشروطة والموسمية من خالل برامج األشغال العامة يف  32مديرية
ذات أولوية عالية.

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

المشاريع

الشركاء

$35.2مليون

30

21

عدد المستهدفين

النساء

820,102

الرجال

164,478

176,341

الفتيان

الفتيات

241,907

237,376

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات
2017

1

$18.5مليون

$48.9 2018مليون

المشاريع

الشركاء

19

19

22

22

عدد المستهدفين

2.3

األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

3.0
مؤشرات المخرج
عدد المستفيدين من
المساعدات الغذائية
(توزيع الغذاء العام)

عدد المستفيدين من
المساعدات الغذائية
(التحويالت النقدية أو
القسائم)

مليون

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

ﻧﺴﺎء

0.5

0.7

رﺟﺎل

0.5

0.7

ﻓﺘﻴﺎت

0.7

0.8

ﻓﺘﻴﺎن

0.6

0.8

مليون

المستهدف

المنجز

%

مؤشرات المخرج

المستهدف

المنجز

%

نساء

12,203

81,88

67

فتيات

8,233

11,492

140

رجال

9,563

8,122

85

فتيان

7,396

11,678

158

عدد األسر المزودة بالمدخالت
واألصول الحيوانية يف حاالت
الطوارئ (علف مركز ،لقاحات،
مكافح ديدان)

2,415

3,093

128

نساء

50,985

47,424

93

فتيات

50,543

45,160

89

رجال

48,819

43,902

90

فتيان

49,853

45,785

92

عدد األسر المدعومة بلقاحات
حيوانية

56,300

59,597

106

كاف حيث يمتد تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
 .1تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6
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التغذية

أهداف المجموعة القطاعية
الهدف األول :الحد من انتشار سوء التغذية الحاد
والوقاية منه بين األطفال دون سن الخامسة والحوامل
والمرضعات والفئات السكانية الضعيفة األخرى.
الهدف الثاين :توسيع تغطية خدمات التغذية وإزالة
الحواجز التي تمنع األسر من استخدامها.
المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

اليونيسيف

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

يف عام 2019م ،ساهم الصندوق بشكل متواضع يف تغطية متطلبات
مجموعة قطاع التغذية ،حيث قدم  1.6يف المائة فقط من التمويل
المستلم يف إطار استراتيجية التخصيص األساسية األوىل .ويف هذا
السياق ،دعم الصندوق توسيع البرامج المتكاملة يف المناطق
المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذايئ وما فوق وتوسيع نطاق المساعدات يف مواقع
استضافة النازحين ذات األولوية ،وذلك يف الغالب من خالل إدارة
سوء التغذية الحاد (سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد
المعتدل لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل المرضعات
بما يف ذلك دعم التحويالت النقدية لحاالت سوء التغذية الحاد التي
تعاين من مضاعفات .ويف نوفمبر 2019م ،قرر المجلس االستشاري
عدم إعطاء األولوية للتدخالت الغذائية يف إطار استراتيجية التخصيص
األساسية الثانية نظرا ً للمستوى الجيد نسبيا ً من التمويل الذي
حصلت عليه المجموعات القطاعية.

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$4.3

مليون

عدد المستهدفين

المشاريع

الشركاء

9

8
الرجال

النساء

38,403

176,309

24,346

الفتيان

الفتيات

57,238

56,322

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

المخصصات
2016

$2.9

مليون

3

3

1.6

2017

$8.0

مليون

11

10

2018

$27.4

8

7

األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

مليون

مؤشرات المخرج
عدد الفتيان والفتيات
بين  6و 59شهرا ً ممن
تم عالجهم من سوء
التغذية الحاد الوخيم
عدد الفتيان والفتيات
بين  6و 59شهرا ً الذي
تم فحص سوء التغذية
الحاد الوخيم لديهم
عدد الفتيان والفتيات
بين  0-23شهرا ً
المعرضين لخطر سوء
التغذية المستفيدين
من دعم برنامج التغذية
التكميلية الشامل

2.7

مليون

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء

0.5

رﺟﺎل

0.1

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

1.2
0.1

ﻓﺘﻴﺎت

0.4

0.7

ﻓﺘﻴﺎن

0.4

0.7

مليون

المستهدف

المنجز

%

مؤشرات المخرج

المستهدف

المنجز

%

فتيات

22,566

19,288

85

فتيان

22,198

23,564

106

عدد الفتيان والفتيات بين 0-23
شهرا ً المعرضين لخطر سوء
التغذية المستفيدين من دعم
برنامج التغذية التكميلية الشامل

307,020

489,303

159

فتيات

63,484

73,310

115

فتيان

64,877

73,121

113

فتيات

150,440

239,758

159

فتيان

156,580

249,545

159

عدد الفتيان والفتيات بين  6و 59
شهرا ً ويتلقون مكمالت المغذيات
الدقيقة المتعددة
عدد مرا كز برنامج العيادات
الخارجية

15,364

49

11,426

49

74

100

47

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

الصحة

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :تحسين الوصول إىل الرعاية الصحية من المستوى
األوىل والثاين والثالث ،بما يف ذلك مستشفيات المديريات يف 149
مديرية ذات أولوية عالية.
الهدف الثاين :المساعدة يف ضمان قدرة  70يف المائة من
المرافق الصحية يف  149مديرية ذات أولوية عالية على االستجابة
لألوبئة وتفشيها.
الهدف الثالث :المساعدة يف عودة عمل  50يف المائة على األقل
من المرافق الصحية المغلقة أو المتضررة يف  149مديرية ذات
أولوية عالية.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

منظمة الصحة العالمية

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$60.4

مليون

عدد المستهدفين

3,512,675

المشاريع

الشركاء

43

22

النساء

الرجال

1,242,644

980,337

الفتيات

الفتيان

650,222

استلمت مجموعة قطاع الصحة ربع إجمايل مخصصات الصندوق يف
عام 2019م ممثلة ما يقرب من ربع إجمايل التمويل الذي استلمته
المجموعات القطاعية (حوايل  250مليون دوالر) من خطة االستجابة
اإلنسانية ،ويعتبر ضعف تخصيص الصندوق مقارنة بعام 2018م.
وهي المجموعات القطاعية الوحيدة التي حصلت على الدعم من
جميع مخصصات الصندوق الخمس .يف حين ركزت المخصصات
األساسية يف الغالب على دعم حزمة الدعم الدنيا المقدمة إىل المرا كز
والعيادات الصحية يف المجاالت ذات األولوية ،ركزت مخصصات
االحتياطي على االستجابة للكوليرا ورحالت طائرات الرحمة لمنظمة
الصحة العالمية ودعم التدخالت الطبية المنقذة لألرواح لمنظمة
الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان التي كانت عرضة
لخطر اإلغالق بسبب نقص التمويل يف الربع األخير من عام 2019م.

639,472

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات

1

2016

$4

2017

$6.9

2018

$25.9

2019

$1.1

مليون
مليون
مليون

مليون

مؤشرات المخرج
عدد األطفال الذين
تقل أعمارهم
عن سنة واحدة
حصلوا على اللقاح
الخماسي 3
عدد االستشارات
الطبية

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

3

3

2.4

12

11

22

18

األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

2

2

2.9

مليون

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

0.7
0.5

1
0.5

ﻓﺘﻴﺎت

0.6

0.7

ﻓﺘﻴﺎن

0.6

0.7

مليون

المستهدف

المنجز

%

مؤشرات المخرج

المستهدف

المنجز

%

فتيات

4,041

4,006

99

فتيان

3,661

3,794

104

128,627

151,810

118

نساء

181,286

355,655

196

فتيات

651,313

327,808

50

33,872
129

66,643
127

197
98

رجال

142,299

247,515

174

27,042

47,266

175

فتيان

165,539

335,205

202

عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة
عدد الوالدات التي تمت على يد
قابالت ماهرات
عدد المتضررين الذين تلقوا رسائل
تحسين الصحة
عدد األطفال المطعمين
عدد مرافق الرعاية الصحية التي
استلمت المستلزمات أو األدوية
عدد النساء الاليت تلقين خدمات
الصحة االنجابية
عدد المستفيدين من مرا كز عالج
اإلسهال ومرا كز اإلماهة الفموية

38,863
7,846

51,168
10,974

132
140

كاف حيث يمتد
 1تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6

16,104

36,457

226
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
يف حاالت الطوارئ ومساعدة الفئات األشد ضعفاً.
الهدف الثاين :إعادة تأهيل وصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي
المستدامة ،ال سيما يف المناطق عالية المخاطر.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

اليونيسيف

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$47.4

مليون

عدد المستهدفين

3,378,912

المشاريع

الشركاء

55

32

النساء

حصلت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على
ما يقرب من  20يف المائة من إجمايل مخصصات الصندوق يف عام
2019م وكان لديها أ كبر عدد من المشاريع الممولة .ومثل تمويل
الصندوق ما يقرب من ثلث إجمايل تمويل المجموعات القطاعية
المستلم من خطة االستجابة اإلنسانية .ويف إطار استراتيجية التخصيص
األساسي األوىل ،ركز تمويل الصندوق على المناطق المصنفة ضمن
المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ والمواقع
الجماعية المستهدفة للنازحين ،وشمل توفير وإعادة تأهيل وصيانة
أنظمة إمدادات المياه ،ونقل المياه بالشاحنات (الوايتات) ،وتوفير
مواد النظافة وغيرها .كما قدمت استراتيجية التخصيص األساسي
الثانية تمويال ً إلدارة النفايات الصلبة وجمعها يف المرا كز الحضرية ذات
األولوية حيث تمثل خطرا ً على الصحة العامة يف ثماين مدن رئيسية
يف إب وصعدة وحجة وتعز والحديدة ولحج.

الرجال

673,476

869,610

الفتيان

الفتيات

914,807

921,019

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات

1

2016

$2.8

2017

$13.5

مليون

2018

$11.4

مليون

2019

$0.5

مليون

مليون

مؤشرات المخرج
عدد األشخاص
الذين تم تزويدهم
بمستلزمات النظافة
األساسية
عدد األشخاص
المدعومين بتوفير
مرحاض آمن

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

3

3

2.1

19

17

11

11

األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

1

1

2.5

المستهدف

المنجز

%

نساء

2,776

3,684

133

فتيات

3,583

5,470

153

رجال

2,784

3,568

128

فتيان

3,667

4,914

134

نساء

82,384

93,566

114

فتيات

95,133

86,437

91

رجال

81,998

89,158

109

فتيان

96,888

83,142

86

مليون

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

ﻧﺴﺎء

0.6

0.8

رﺟﺎل

0.6

0.6

ﻓﺘﻴﺎت

0.4

0.5

ﻓﺘﻴﺎن

0.4

0.5

مليون

مؤشرات المخرج
عدد مرشحات المياه السيراميك
المشتراة والموزعة
عدد المستفيدين من شبكة المياه
المنشأة أو المعاد تأهيلها

المستهدف

المنجز

%

8,800

12,620

143

161,771

268,874

166

كاف حيث يمتد تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
 1تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6

49
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

الحماية

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :توفير المساعدة المتخصصة لألشخاص ذوي
احتياجات الحماية الخاصة ،بما ذلك ضحايا العنف.
الهدف الثاين :دعم المرا كز المجتمعية والبرامج وشبكات الحماية.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

المفوضيه الساميه لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،واليونيسف،
وصندوق األمم المتحدة للسكان ،والمركز الدنماركي لالجئين

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$20.2

مليون

عدد المستهدفين

المشاريع

الشركاء

16

11

النساء

الرجال

208,473

537,185

ساهمت مخصصات الصندوق لمجموعة قطاع الحماية بنسبة 21
يف المائة من إجمايل التمويل الذي استلمته المجموعات القطاعية
من خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2019م ،وهي نسبة مشابهة
لعام 2018م من حيث التمويل .ويف إطار استراتيجيتي التخصيص
األساسي ،دعم الصندوق استجابة حماية شاملة يف المناطق
المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذايئ وما فوق والمواقع الجماعية المستهدفة .وأسوة
بالعام 2018م ،تم تمويل جهود نزع األلغام – يف إطار استراتيجية
التخصيص األساسي الثانية – لمسح وتنظيف  1,750,000متر
مربع من األرض .ويف إطار التخصيص االحتياطي الثالث ،تم دعم
توفير خدمات التخفيف من العنف القائم على النوع االجتماعي
للنساء والفتيات األشد ضعفا ً يف اليمن ،شملت  14مساحة آمنة
يف المناطق الرئيسية.

108,916
الفتيان

الفتيات

98,553

121,243

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات

1

2017

$5.9

2018

$11.5

مليون
مليون

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

10

10

1

14

12

األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

مليون

1.6
مؤشرات المخرج
عدد المستفيدين من
خدمات الدعم النفسي
االجتماعي
عدد المستفيدين من
المساعدات النقدية
للحماية
عدد المستفيدين من
الخدمات القانونية

المستهدف

المنجز

%

نساء

9,487

131 12,402

فتيات

10,236

102 10,411

8,300

105 8,709

فتيان
نساء
فتيات

8,411
103,305
132,759

126 10,610
209 215,537
6
7,680

رجال

105,591

301 317,493

فتيان

138,715

6

رجال

8,314

نساء

2,231

142 3,165

فتيات

1,770

176 3,112

رجال

1,986

106 2,110

فتيان

1,281

255 3,264

مليون

مؤشرات المخرج
عدد النساء والفتيات المتضررات
المستفيدات من المساحات اآلمنة
عدد حقائب الكرامة الموزعة
عدد المتضررين من النزاع الذين تم
رصدهم بخصوص انتهاكات حقوق
االنسان وتحديات الحماية
عدد بقايا الحرب المتفجرة واأللغام
التي تم إزالتها

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

ﻧﺴﺎء

0.3

0.6

رﺟﺎل

0.2

0.6

ﻓﺘﻴﺎت
ﻓﺘﻴﺎن

0.3

0.3
0.2

المستهدف

0.2

المنجز

%

1,031

533 5,491

460

217 1,000

46,608

258 120,403

20,000

5

1,037

كاف حيث يمتد تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
 1تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6
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أهداف المجموعة القطاعية

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

الهدف األول :توفير المأوى اآلمن والمناسب واألدوات المنزلية
األساسية لألسر النازحة والضعيفة للغاية.
الهدف الثاين :تنسيق عمليات توزيع حزمة الخدمات الدنيا يف
مستوطنات الطوارئ والنازحين التي ال تحصل على خدمات كافية.
الهدف الثالث :تنسيق عمليات توزيع حزمة الخدمات الدنيا يف
مستوطنات الطوارئ والنازحين التي ال تحصل على خدمات كافية.

إدارة المأوى والمواقع

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

المفوضيه الساميه لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
تشمل تفاصيل المخصصات أنشطة مجموعة قطاع المأوى والمواد غير
الغذائية وأنشطة إدارة وتنسيق المخيمات التي تم دمجها كمجموعة
قطاعية واحدة يف منتصف عام 2019م .احتلت مجموعة قطاع إدارة
المأوى/الموقع المرتبة الرابعة من حيث حصولها على تمويل من
الصندوق ،حيث حصلت على  11يف المائة من إجمايل مخصصاته.
ولقد تم دعم التدخالت من خالل مخصصين موحدين يف مناطق النزوح
والمناطق المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي
المتكامل لألمن الغذايئ والمناطق المذكورة أعاله .كما دعم الصندوق
كال ً من استجابة الخطين األول والثاين للمجموعة القطاعية والتي تشمل
أنشطة مثل توزيع المستلزمات المنزلية ومستلزمات المأوى يف حاالت
الطوارئ ،وبناء وإعادة تأهيل وصيانة المأوي.

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$31.8

مليون

عدد المستهدفين

768,627

المشاريع

الشركاء

28

23

النساء

وبموجب استراتيجية التخصيص األساسية الثانية ،قدم الصندوق الدعم
إلدارة وتنسيق المواقع ،وتوفير مأوي تحفظ كرامة األفراد والمأوي الطارئة
والمستلزمات المنزلية يف المواقع الجماعية ضمن المواقع ذات األولوية.
كما تم دعم أنشطة إدارة وتنسيق المخيمات المحددة يف إطار استراتيجية
التخصيص األساسية األوىل وركزت على التنسيق وإدارة المعلومات
وتقديم الخدمات يف  88موقعا ً ذا أولوية وتعاين من احتياجات حرجة
وعالية متعددة القطاعات يف  25مديرية يف  10محافظات.

الرجال

216,797

200,206

الفتيان

الفتيات

171,510

180,114

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

2016

$1.9

مليون

1

1

0.4

2017

$2.7

مليون

5

5

2018

$15.9

12

12

األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

1

مليون

مؤشرات المخرج
عدد المستفيدين من
مأوى للطوارئ

عدد األفراد الذين تم
مساعدتهم باألدوات
المنزلية

0.5

المستهدف

المنجز

%

نساء

13,353

23,535

176

فتيات

71,120

13,491

19

رجال

22,505

24,125

107

فتيان
نساء
فتيات

13,239
39,245
33,180

13,569
43,126
39,503

102
110
119

رجال

39,069

42,638

109

فتيان

33,164

40,101

121

مليون

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء

111.7

رﺟﺎل

104.4

138.5
122.1

ﻓﺘﻴﺎت

115.2

120.3

ﻓﺘﻴﺎن

107.8

120.1

مليون

مؤشرات المخرج
عدد األسر التي استلمت مساعدات
يف شكل مواد غير غذائية

عدد األسر التي استلمت مساعدات
مستلزمات المأوى يف حاالت
الطوارئ
عدد المستفيدين المقيمين يف
مواقع استضافة النازحين (ومواقع
العبور المؤقتة) مع هيكل إدارة
الموقع القائم

المستهدف

المنجز

%

116,238

115 133,728

29,940

112 33,540

11,897

209 24,835

مالحظة :حتى منتصف 2019م ،تم دمج إدارة وتنسيق المخيمات يف مجموعة قطاع إدارة المأوي والمواقع؛ ولذلك تم ذكر المخصصات بعد هذا التاريخ بشكل منفصل تحت عنوان
إدارة وتنسيق المخيمات .أما بالنسبة للمخصصات والنتائج قبل هذا التاريخ ،فقد تم ذكرها تحت عنوان إدارة المأوي والمواقع.
كاف حيث يمتد تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
 1تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6
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آلية االستجابة السريعة

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :تقديم المساعدات الطارئة والفورية المنقذة لألرواح
لألسر النازحة حديثا ً والتي يصعب الوصول إليها والعائدين المعوزين.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

صندوق األمم المتحدة للسكان

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف عام 2019م

المخصصات

$7

مليون

عدد المستهدفين

756,000

المشاريع

الشركاء

3

2

النساء

250,080
الفتيات

169,440

الرجال

202,800
الفتيان

133,680

ساهم الصندوق بنسبة  13يف المائة من تمويل آلية االستجابة
السريعة المستلم يف عام 2019م ومول ثالثة مشاريع لألمم المتحدة
من خالل المخصصين األساسيين .وركز دعم الصندوق على شراء
وتوزيع حقائب الكرامة للنازحين الجدد.
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

التعليم

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :المساعدة يف استمرارية التعليم األساسي ،ال سيما
يف المناطق التي تضررت فيها المدارس أو أغلقت أو عجزت عن
العمل بشكل كامل بسبب الميزانية والمرتبات وغيرها من القيود
المرتبطة بالنزاع.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية
اليونيسيف

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف 2019م

المخصصات

$13.5

مليون

عدد المستهدفين

328,426

المشاريع

الشركاء

21

11

النساء

يف عام 2019م ،بلغت متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية لمجموعة
قطاع التعليم  105مليون دوالر ،وتم تخصيص ما مجموعه 42.7
مليون دوالر لمجموعة قطاع التعليم بموجب خطة االستجابة
اإلنسانية ،حيث وفر الصندوق  32يف المائة منها .وزاد الصندوق
أ كثر من الضعف من تخصيصاته المالية لمجموعة التعليم مقارنة
بعام 2018م .وقد تم دعم مشاريع التعليم من خالل المخصصات
األساسية ،كمشاريع مستقلة وبرامج متكاملة .وشملت األنشطة
بناء أو إعادة تأهيل الفصول الدراسية شبه الدائمة ،ودعم مساحات
التعلم المؤقتة ،وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة يف المدارس ،وتوزيع المواد المدرسية وتدريب المعلمين.

الرجال

50,314

52,488

الفتيان

الفتيات

114,421

111,203

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات
2018

$2.4

مليون

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

3

3

64,609
األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء

0.2

0.2

رﺟﺎل

0.3

0.4

ﻓﺘﻴﺎت

32.2

36.8

ﻓﺘﻴﺎن

31.9

34.5

71,846
مؤشرات المخرج
عدد الطالب (فتيان
وفتيات) المستفيدين
من توفير مستلزمات
ترفيهية

المستهدف

المنجز

%

Girls

7,678

8,181

107

Boys

6,783

6,972

103

المستهدف

المنجز

%

مؤشرات المخرج
عدد الطالب (فتيان وفتيات)
المستفيدين من الفصول شبه
المكتملة والمواد التعليمية

15,598

14,189

91

عدد الطالب (فتيان وفتيات)
المستفيدين من الطاوالت
المدرسية ( التي تم إصالحها أو
الجديدة)

10,031

13,179

131

كاف حيث يمتد تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالبا ً حتى السنة التالية .لالطالع على
تستند النتائج إىل بيانات عام 2019م ،وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل
ٍ
شرح البيانات ،أنظر الصفحة .6
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

المساعدات متعددة القطاعات
لالجئين والمهاجرين

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :تسهيل الحلول الدائمة بما يف ذلك برامج العودة
الطوعية المدعومة والعودة الطوعية اإلنسانية.
الهدف الثاين :تقديم المساعدة المنقذة لألرواح والمتعددة
القطاعات والدعم المتخصص لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
ذوي االحتياجات الملحة.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

المفوضيه الساميه لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
يف عام 2019م ،لم يقم الصندوق بتخصيص تمويل الستجابة
القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين.
تتضمن المعلومات الواردة أدناه النتائج وفق تقارير 2019م من
المخصصات السابقة.

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات
2018

$6.4

مليون

المشاريع

الشركاء

عدد المستهدفين

2

2

35,000
األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ

ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل
ﻓﺘﻴﺎت
ﻓﺘﻴﺎن

4.5

ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ

2.6

23.3
2.4
4.8

10.7
2.2

3,024,806

3.8

19,456
مؤشرات المخرج
نساء

عدد المهاجرين الذين
مناطق
تم نقلهم برا ً إىل
رجال
آمنة

المستهدف

المنجز

%

مؤشرات المخرج

6,800

3,338

49

10,200

4,564

45

عدد المهاجرين الذين تم نقلهم برا ً
إىل مناطق آمنة

2,651
10,712
2,246
3,847

المستهدف

المنجز

%

17,000

7,902

46
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اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

االتصاالت في حاالت
الطوارئ

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :توفير خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ للشركاء
يف المجال اإلنساين يف جميع أنحاء البالد.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية
برنامج األغذية العالمي

يف عام 2019م ،لم يخصص الصندوق التمويل لمجموعة قطاع
االتصاالت يف حاالت الطوارئ.
تتضمن المعلومات الواردة أدناه النتائج وفق تقارير 2019م من
المخصصات السابقة.

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات
2018

$40.7

مليون

المشاريع

الشركاء

1

1

مؤشرات المخرجات
عدد الوكاالت التي قدمت خدمات
االتصاالت يف حاالت الطوارئ
(استهداف عدد ( )#من الوكاالت يف
الميدان)

المستهدفة

المنجزة

%

64

71

111

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

خدمات اإلمداد والتموين

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :توفير مجموعة متكاملة من الدعم وخدمات اإلمداد
والتموين بما يف ذلك الشحن ونقل الركاب والتخزين للشركاء يف
المجال اإلنساين يف جميع أنحاء البالد.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية
برنامج األغذية العالمي

يف عام 2019م ،لم يخصص الصندوق التمويل لمجموعة قطاع خدمات
اإلمداد والتموين.
تتضمن المعلومات الواردة أدناه النتائج وفق تقارير 2019م من
المخصصات السابقة.
النتائج وفق تقارير عام 2019م

المخصصات
2018

$4

مليون

المشاريع

الشركاء

1

1

مؤشرات المخرجات
نقل البضائع اإلنسانية جوا ً بالطن
المتري
عدد المنظمات التي تستخدم
خدمات التخزين المؤقت

المستهدفة

المنجزة

%

500

611

122

10

16

160

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

اإلنجازات حسب المجموعات القطاعية

التنسيق

أهداف المجموعة القطاعية

الهدف األول :تسهيل التخطيط اإلنساين القائم على األدلة
والعمل والمناصرة.

المنظمات المترأسة للمجموعة القطاعية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

المخصصات بالمليون دوالر أمريكي

المخصصات يف عام 2019م

المخصصات

$19.6

مليون

عدد المستهدفين

528,871

المشاريع

الشركاء

3

2

نساء

رجال

126,990

118,779

فتيات

فتيان

146,423

136,679

يف عام 2019م ،وللمرة األوىل منذ عام 2015م ،خصص الصندوق
تمويال ً لثالثة من مشاريع التنسيق والخدمات المشتركة .تم تخصيص
المشروع األول  -الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية -لتقييم الموقع
متعدد القطاعات يف اليمن والذي سيثري خطة االستجابة اإلنسانية.
كما قام الصندوق بتمويل مشروع يدعم خطة الطوارئ لليمن يف
جميع أنحاء البالد والتي ستسمح للشركاء بتقديم المساعدة بسرعة
لمواجهة موجات النزوح الجديد أو الكوارث الطبيعية .باإلضافة إىل
ذلك ،خصص الصندوق للمرة األوىل تمويال ً لمشروع بناء القدرات
المكثف لمدة عامين للمنظمات غير الحكومية المحلية.
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الملحقات
الملحق (أ)

المخصصات حسب المنظمة المستلمة للتمويل

الملحق (ب)

المشاريع الممولة من صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن

الملحق (ج)

المجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن

الملحق (د)

المختصرات

الملحق (هـ)

خريطة مرجعية

الملحقات

الملحق (أ)

المخصصات حسب المنظمة المستلمة للتمويل
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﻲﺋ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ

28.4
19.6
14.2
12.2
10
6
4

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻴﺮ
أﻧﻘﺬوا اﻷﻃﻔﺎل
أوﻛﺴﻔﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
أﻃﻔﺎل اﻟﺤﺮب
ﻫﻴﻮﻣﻦ أﺑﻴﻞ
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻲﻟ
أدرا
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ اﻟﺠﻮع
ﻣﻨﻈﻤﺔ زوا
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺮﺳﻮس
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أ ﻛﺘﺪ

16.1
12.2
10.1
9.8
9.3
3.1
2.8
2.7
2.6
2.2
2
1.9
1.6
1.4
1
0.6
0.5

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺲ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺻﻨﺎع اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮاء ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮل
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻤﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – اﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﺪﻳﻦ ﺷﺒﺎب
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
اﺗﺤﺎد ﻧﺴﺎء اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺳﻤﺎ اﻟﻴﻤﻦ
ﻳﻤﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺎر ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب أﺑﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ THD
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﺎن ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ
أﺟﻴﺎل ﺑﻼ ﻗﺎت
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻨﻈﻤﺔ )(HAEAD

6.3
5.5
5
4
3.1
2.9
2.9
2.8
2.7
2.7
2.5
2.3
2.2
1.9
1.5
1.5
1.3
1.2
1.1
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.4

ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻘﻄﺮي
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ

4.3
1.5

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ،أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ )د(
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الملحق (ب)

المشاريع الممولة من صندوق التمويل اإلنساني لليمن
م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

1

YEM-19/3420/RA1/
Health/INGO/12780

الصحة

اإلغاثة اإلسالمية اليمن

-

-

2

YEM-19/3420/RA1/
Health/NGO/12766

الصحة

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

-

-

3

YEM-19/3420/RA1/
Health/NGO/12774

الصحة

جمعية رعاية األسرة
اليمنية

-

-

4

YEM-19/3420/RA1/
Health/NGO/12776

الصحة

الشبكة اليمنية للتنمية

-

-

5

YEM-19/3420/RA1/
Health/NGO/12777

الصحة

مؤسسة نظراء لإلغاثة
والتنمية

-

-

6

YEM-19/3420/RA1/
Health/UN/12788

الصحة

منظمة الصحة العالمية

الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية

$1,066,300

7

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12760

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

المجلس الدنماركي
لالجئين

-

-

8

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12761

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

الهيئة الطبية الدولية –
المملكة المتحدة

-

-

9

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12773

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

المجلس النرويجي
للالجئين

-

-

10

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12792

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

أنقدوا األطفال

-

-

11

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12810

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

اإلغاثة الدولية

-

-

12

YEM-19/3420/RA1/
WASH/INGO/12826

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

منظمة كير

-

-

13

YEM-19/3420/RA1/
WASH/UN/12821

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

اليونيسف

وحدة التنسيق والتنمية
الهيئة العامة لمشاريع المياه
بانتظار التأكيد
الهيئة العامة للموارد المائية

$1,360,450
$2,320,410
$900,000
$500,400

14

YEM-19/3420/RA2/
Health/UN/13161

الصحة

منظمة الصحة العالمية

منظمة SOS

$3,631,500

15

YEM-19/3420/RA3/
CCS/UN/13999

التنسيق

منظمة الهجرة الدولية

-

-

16

YEM-19/3420/RA3/
Health/UN/14002

الصحة

صندوق األمم المتحدة
للسكان

منظمة أدرا
مؤسسة بناء للتنمية
الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية
منظمة ديم للتنمية
المؤسسة الطبية الميدانية
جمعية رعاية األسرة اليمنية

$125,492
$379,160
$376,476
$125,492
$223,676
$501,968

17

YEM-19/3420/RA3/
Health/UN/14032

الصحة

منظمة الصحة العالمية

-

-

18

YEM-19/3420/RA3/
Protection/UN/13996

الحماية

صندوق األمم المتحدة
للسكان

اتحاد نساء اليمن

$905,960

19

YEM-19/3420/RA3/
SHNFICCM/UN/14000

المأوى/المواد غير الغذائية

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة جيل البناء

$128,800

20

YEM-19/3420/
SA1/Education/
INGO/11840

التعليم

أطفال الحرب – المملكة
المتحدة

-

-

الملحقات

م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

21

YEM-19/3420/SA1/
Education/NGO/11810

التعليم

مؤسسة شباب أبين

-

-

22

YEM-19/3420/SA1/
Education/NGO/11894

التعليم

منظمة صناع النهضة

-

-

23

YEM-19/3420/SA1/
Education-FSAC/
NGO/11802

التعليم ( )49.54%واألمن
الغذايئ ()50.46%

مؤسسة خديجة للتنمية

-

-

24

YEM-19/3420/SA1/
Education-FSAC/
NGO/11855

التعليم ( )34%ومجموعة
قطاع األمن الغذايئ والزراعة
()66%

جمعية بناء الخيرية
للتنمية اإلنسانية

25

YEM-19/3420/SA1/
Education-Nutrition/
NGO/11816

التعليم ( )95.4%والتغذية
()4.6%

منظمة سول

26

YEM19/3420/SA1/
EducationProtection/
INGO/11841

التعليم ( )50%والحماية
()50%

أطفال الحرب – األمم
المتحدة

اتحاد نساء اليمن

$341,243

27

YEM-19/3420/SA1/
Education-WASH/
INGO/11857

التعليم ( )57.4%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ()42.6%

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

28

YEM-19/3420/SA1/
FSAC/INGO/11818

األمن الغذايئ

التضامن الدويل

-

-

29

YEM-19/3420/SA1/
FSAC/INGO/11911

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

أوكسفام بريطانيا

-

-

30

YEM-19/3420/SA1/
FSAC/NGO/11798

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة ملتقى صناع
الحياة

-

-

31

YEM-19/3420/SA1/
FSAC/NGO/11944

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

مؤسسة ميار للتنمية

-

-

32

YEM-19/3420/SA1/
FSAC/NGO/11993

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

المؤسسة الطبية
الميدانية

-

-

33

YEM-19/3420/
SA1/FSAC-Health/
NGO/11920

األمن الغذايئ ( )70%والصحة
()30%

منظمة عبس للتنمية

-

-

34

YEM-19/3420/SA1/
FSAC-HealthNutritionWASH/NGO/11853

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ( ،)62%والصحة
( ،)14%والتغذية (،)5%
والمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ()19%

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

-

-

35

YEM-19/3420/
SA1/FSACWASHProtection/
INGO/11996

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ( ،)48%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ( ،)29%والحماية
()23%

أوكسفام بريطانيا

-

-

36

YEM-19/3420/SA1/
Health/INGO/11878

الصحة

اإلغاثة اإلسالمية لليمن

-

-

37

YEM-19/3420/SA1/
Health/NGO/11945

الصحة

منظمة HAEAD

-

-

38

YEM-19/3420/SA1/
Health/NGO/11948

الصحة

مؤسسة التنمية
المستدامة

-

-

39

YEM-19/3420/SA1/
Health/NGO/11950

الصحة

الجمعية الخيرية للرعاية
االجتماعية

-

-

40

YEM-19/3420/SA1/
Health/NGO/12005

الصحة

منظمة عبس التنموية

-

-

41

YEM-19/3420/SA1/
Health/O/11833

الصحة

جمعية الهالل األحمر
القطري

-

-

59

60

التقرير السنوي لعام 2019م للصندوق التمويل اإلنساين لليمن

م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

42

YEM-19/3420/SA1/
Health/UN/11817

الصحة

منظمة الهجرة الدولية

-

-

43

YEM-19/3420/SA1/
Health/UN/11824

الصحة

صندوق األمم المتحدة
للسكان

مؤسسة بناء للتنمية
منظمة ديم للتنمية
المؤسسة الطبية الميدانية
اإلغاثة الدولية
جمعية رعاية األسرة اليمنية

$196,407
$28,650
$306,864
$153,432
$622,014

44

YEM-19/3420/SA1/
Health/UN/11979

الصحة

منظمة الصحة العالمية

المؤسسة الطبية الميدانية
لجنة اإلنقاذ الدولية
المؤسسة الوطنية للتنمية
واالستجابة اإلنسانية
رؤية أمل الدولية

$386,600
$121,500
$305,600
$121,500

45

YEM-19/3420/
SA1/Health-FSACWASHProtection/
INGO/11941

الصحة ( ،)28%ومجموعة
قطاع األمن الغذايئ والزراعة
( ،)22%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
( ،)40%والحماية ()10%

منظمة أنقذوا األطفال

-

-

46

YEM-19/3420/
SA1/HealthNutritionEducationSHNFICCM/
NGO/11917

الصحة ( ،)17%والتغذية
( ،)30%والتعليم (،)8%
والمأوى/المواد غير الغذائية
()45%

مؤسسة بناء للتنمية

منظمة MWFRD
منظمة YJD

$14,000
$14,000

47

YEM-19/3420/SA1/
Health-NutritionFSACWASH/INGO/11801

الصحة ( ،)45%والتغذية
( )25%ومجموعة قطاع األمن
الغذايئ والزراعة (،)15%
والمياه والصرف الصحي
والنظافة ()15%

منظمة أنقذوا األطفال

-

-

48

YEM-19/3420/
SA1/HealthNutritionWASH/
NGO/11861

الصحة ( ،)70%والتغذية
( ،)10%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
()20%

مؤسسة بناء للتنمية

-

-

49

YEM-19/3420/
SA1/HealthNutritionWASH/
NGO/11908

الصحة ( ،)45%والتغذية
( ،)35%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
()20%

مجلس الشباب العالمي
– اليمن

-

-

50

YEM-19/3420/
SA1/HealthNutritionWASH/
NGO/11926

الصحة ( ،)53%والتغذية
( ،)32%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
()15%

شبكة النماء اليمنية

-

-

51

YEM-19/3420/
SA1/Nutrition/
INGO/11974

التغذية

هيومل أبيل

-

-

52

YEM-19/3420/
SA1/NutritionHealthWASH/
NGO/11804

التغذية ( ،)32%والصحة
( ،)56%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
()12%

مؤسسة تمدين شباب

مؤسسة ُمزن الخيرية التنموية
االجتماعية

$39,010

53

YEM-19/3420/
SA1/Protection/
INGO/11821

الحماية

المجلس الدنماركي
لالجئين

-

-

54

YEM-19/3420/
SA1/Protection/
INGO/11863

الحماية

منظمة أدرا

-

-

55

YEM-19/3420/SA1/
Protection/O/11864

الحماية

جمعية الهالل األحمر
اليمني

-

-

الملحقات

م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

56

YEM-19/3420/SA1/
Protection/UN/11977

الحماية

صندوق األمم المتحدة
للسكان

منظمة كير
الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية
منظمة ديم للتنمية
اتحاد نساء اليمن

$145,465
$141,240
$385,090
$561,640

57

YEM-19/3420/SA1/
ProtectionSHNFICCM/
UN/11912

الحماية ( ،)29%والمأوى/
المواد غير الغذائية ()71%

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة عبس التنموية
منظمة جيل البناء
منظمة صناع النهضة
مؤسسة روايب النهضة التنموية

$206,040
$211,352
$50,000
$425,840

58

YEM-19/3420/SA1/
RRM/UN/11837

متعدد القطاعات

صندوق األمم المتحدة
للسكان

-

-

59

YEM-19/3420/SA1/
RRM/UN/12000

متعدد القطاعات

اليونيسف

-

-

60

YEM-19/3420/
SA1/SHNFICCM/
NGO/11815

المأوى/المواد غير الغذائية

أجيال بال قات

أهداف للتنمية

$39,490

61

YEM-19/3420/
SA1/SHNFICCM/
UN/11916

المأوى/المواد غير الغذائية

منظمة الهجرة الدولية

منظمة ديم للتنمية

$75,000

62

YEM-19/3420/
SA1/SHNFICCMFSACWASHProtection/
NGO/11882

المأوى/المواد غير الغذائية
( ،)45%ومجموعة قطاع األمن
الغذايئ والزراعة ( ،)5%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ( ،)15%والحماية
()35%

سما اليمن

-

-

63

YEM-19/3420/SA1/
WASH/INGO/11823

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

التضامن الدويل

-

-

64

YEM-19/3420/SA1/
WASH/INGO/11830

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

منظمة أدرا

-

-

65

YEM-19/3420/SA1/
WASH/INGO/11858

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

66

YEM-19/3420/SA1/
WASH/INGO/11883

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

منظمة زوا

-

-

67

YEM-19/3420/SA1/
WASH/INGO/11905

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

أوكفسام بريطانيا

-

-

68

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11803

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

العطاء لإلغاثة والتنمية

-

-

69

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11806

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مؤسسة ميار للتنمية

-

-

70

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11829

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مؤسسة كل البنات
للتنمية

-

-

71

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11843

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

سول

المؤسسة المتقدمة للتنمية

$21,600

72

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11852

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

-

-

73

YEM-19/3420/SA1/
WASH/NGO/11906

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

منظمة عبس التنموية

-

-

74

YEM-19/3420/SA1/
WASH-Education/
INGO/11856

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)69%
والتعليم ()31%

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

75

YEM-19/3420/SA1/
WASH-Education/
NGO/11860

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)80%
والتعليم ()20%

مؤسسة بناء للتنمية

-

-

61

62

التقرير السنوي لعام 2019م للصندوق التمويل اإلنساين لليمن

م
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المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

76

YEM-19/3420/
SA1/WASH-FSAC/
NGO/11797

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( ،)45%و
مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ()55%

منظمة صناع النهضة

-

-

77

YEM-19/3420/
SA1/WASHFSACEducation/
INGO/11800

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( ،)40%و
مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ( ،)40%والتعليم
()20%

منظمة كير

مؤسسة شباب أبين

$45,000

78

YEM-19/3420/SA1/
WASH-FSAC-Health/
NGO/11809

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)25%
ومجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ( ،)38%والصحة
()37%

مؤسسة نظراء لإلغاثة
والتنمية

-

-

79

YEM-19/3420/
SA1/WASH-Health/
NGO/11813

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)40%
والصحة ()60%

جمعية رعاية األسرة
اليمنية

مؤسسة الرعاية االنسانية الواسعة

$56,708

80

YEM-19/3420/
SA1/WASH-Health/
NGO/11868

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)50%
والصحة ()50%

العطاء لإلغاثة والتنمية

-

-

81

YEM-19/3420/SA2/
CCM/INGO/14591

إدارة وتنسيق المخيمات

منظمة أ كتد

-

-

82

YEM-19/3420/SA2/
CCM/NGO/14573

إدارة وتنسيق المخيمات

اتحاد نساء اليمن

-

-

83

YEM-19/3420/SA2/
CCM/NGO/14574

إدارة وتنسيق المخيمات

أجيال بال قات

-

-

84

YEM-19/3420/SA2/
CCM/NGO/14730

إدارة وتنسيق المخيمات

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

مؤسسة DHRF

$37,747

85

YEM-19/3420/
SA2/CCM-SHNFI/
NGO/14613

إدارة وتنسيق المخيمات
( ،)30%والمأوى/المواد غير
الغذائية ()70%

مجلس الشباب العالمي
– اليمن

-

-

86

YEM-19/3420/SA2/
CCM-SHNFI-Health/
NGO/14610

إدارة وتنسيق المخيمات
( ،)15%والمأوى/المواد غير
الغذائية ( ،)43%والصحة
()42%

مؤسسة تمدين شباب

-

-

87

YEM-19/3420/SA2/
CCS/INGO/14657

التنسيق

المجلس الدنماركي
لالجئين

-

-

88

YEM-19/3420/SA2/
CCS/UN/14539

التنسيق

المنظمة الدولية للهجرة

المجلس الدنماركي لالجئين
الشركاء المنفذين على مستوى
المركز

$3,475,816
$540,000

89

YEM-19/3420/
SA2/Education/
INGO/14563

التعليم

أطفال الحرب – المملكة
المتحدة

فريق االستجابة اإلنسانية – اليمن

$542,240

90

YEM-19/3420/
SA2/Education/
NGO/14618

التعليم

منظمة سول

-

-

91

YEM-19/3420/
SA2/Education/
NGO/14619

التعليم

منظمة صناع النهضة

-

-

92

YEM-19/3420/
SA2/Education/
NGO/14640

التعليم

مؤسسة كل البنات
للتنمية

-

-

93

YEM-19/3420/
SA2/Education/
NGO/14647

التعليم

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

-

-

الملحقات

م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

94

YEM-19/3420/SA2/
Education-FSAC/
NGO/14548

التعليم ( ،)64%ومجموعة
قطاع األمن الغذايئ والزراعة
()36%

جمعية بناء الخيرية
للتنمية اإلنسانية

-

-

95

YEM-19/3420/SA2/
Education-WASH/
INGO/14542

التعليم ( ،)74%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ()26%

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

96

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14576

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

أوكسفام بريطانيا

-

-

97

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14593

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

هيومن أبيل

-

-

98

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14636

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة زوا

-

-

99

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14650

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

100

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14668

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة أدرا

-

-

101

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/NGO/14581

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة صناع النهضة

-

-

102

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/NGO/14592

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

جمعية رعاية األسرة
اليمنية

-

-

103

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/NGO/14607

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة عبس التنموية

-

-

104

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/NGO/14633

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

اتحاد نساء اليمن

-

-

105

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/NGO/14731

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

المؤسسة الطبية
الميدانية

-

-

106

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/UN/14776

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

منظمة األغذية والزراعة

جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية
المؤسسة الطبية الميدانية
منظمة غدق للتنمية
مؤسسة روايب النهضة التنموية

$89,430
$136,165
$99,140
$109,255

107

YEM-19/3420/SA2/
Health/INGO/14541

الصحة

اإلغاثة الدولية

-

-

108

YEM-19/3420/SA2/
Health/INGO/14612

الصحة

هيومن أبيل

-

-

109

YEM-19/3420/SA2/
Health/INGO/14626

الصحة

الهيئة الطبية الدولية –
األمم المتحدة

-

-

110

YEM-19/3420/SA2/
Health/INGO/14706

الصحة

العمل ضد الجوع

-

-

111

YEM-19/3420/SA2/
Health/INGO/14772

الصحة

منظمة أنقذوا األطفال

-

-

112

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14545

الصحة

العطاء لإلغاثة والتنمية

-

-

113

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14575

الصحة

منظمة عبس التنموية

-

-

114

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14580

الصحة

مؤسسة نظراء لإلغاثة
والتنمية

-

-

115

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14588

الصحة

جمعية رعاية األسرة
اليمنية

-

-

116

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14627

الصحة

منظمة عبس التنموية

-

-

117

YEM-19/3420/SA2/
Health/NGO/14635

الصحة

شبكة النماء اليمنية

-

-
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م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

118

YEM-19/3420/
SA2/Health-WASH/
NGO/14738

الصحة ( ،)40%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ()60%

مجلس الشباب العالمي
– اليمن

-

-

119

YEM-19/3420/
SA2/Protection/
INGO/14685

الحماية

المجلس الدنماركي
لالجئين

قيد المناقشة

$354,629

120

YEM-19/3420/
SA2/Protection/
INGO/14686

الحماية

المجلس الدنماركي
لالجئين

قيد المناقشة

$80,663

121

YEM-19/3420/
SA2/Protection/
INGO/14721

الحماية

منظمة اإلنترسوس

-

122

YEM-19/3420/SA2/
/Protection
UN/14764

الحماية

صندوق األمم المتحدة
للسكان

منظمة كير
الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية
منظمة ديم للتنمية
اإلغاثة الدولية
اتحاد نساء اليمن

$131,256
$455,400
$239,880
$131,256
$794,210

123

YEM-19/3420/SA2/
RRM/UN/14765

متعدد القطاعات

صندوق األمم المتحدة
للسكان

منظمة أدرا
مؤسسة بنات الحديدة
مؤسسة بناء للتنمية
منظمة كير
المجلس الدنماركي لالجئين
منظمة ديم للتنمية
المؤسسة الطبية الميدانية
اإلغاثة اإلسالمية لليمن
المجلس النرويجي لالجئين
NULL
اإلغاثة الدولية
مؤسسة تمدين شباب
رؤية أمل الدولية
يمن الخير لإلغاثة والتنمية
مؤسسة اليمن للتنمية

$30,000
$30,000
$90,000
$90,000
$216,300
$60,000
$90,000
$231,300
$298,450
$216,300
$75,000
$260,805
$75,000
$45,000
-

124

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/NGO/14620

المأوى/المواد غير الغذائية

الجمعية الخيرية للرعاية
االجتماعية

-

-

125

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/NGO/14677

المأوى/المواد غير الغذائية

النقابة العامة لألخصائيين
االجتماعيين والنفسيين
اليمنيين

-

-

126

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/NGO/14746

المأوى/المواد غير الغذائية

مؤسسة التنمية
المستدامة

-

-

127

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/NGO/14760

المأوى/المواد غير الغذائية

منظمة التواصل للتنمية
اإلنسانية

-

-

128

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/O/14596

المأوى/المواد غير الغذائية

جمعية الهالل األحمر
القطري

-

-

129

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/O/14597

المأوى/المواد غير الغذائية

جمعية الهالل األحمر
القطري

-

-

130

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI/O/14614

جمعية الهالل األحمر
اليمني

-

-

131

YEM-19/3420/
SA2/SHNFI-CCM/
NGO/14595

المأوى/المواد غير الغذائية
( ،)86%وإدارة وتنسيق
المخيمات ()14%

منظمة االمان لرعاية
المكفوفين

-

-

132

YEM-19/3420/
SA2/SHNFI-CCM/
NGO/14630

المأوى/المواد غير الغذائية
( ،)88.6%وإدارة وتنسيق
المخيمات ()11.4%

جمعية بناء الخيرية
للتنمية اإلنسانية

-

-

الملحقات

م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

133

YEM-19/3420/SA2/
SHNFI-ProtectionCCM/
UN/14649

المأوى/المواد غير الغذائية
( ،)59%والحماية (،)25%
وإدارة وتنسيق المخيمات
()16%

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة جيل البناء
مؤسسة التنمية المستدامة
مؤسسة اليمن للتنمية
النقابة العامة لألخصائيين
االجتماعيين والنفسيين اليمنيين –
حماية الطفولة
اتحاد نساء اليمن
جمعية الهالل األحمر اليمني

$195,787
$1,113,245
$76,821
$467,290

$617,591
$315,000

134

YEM-19/3420/
SA2/SHNFI-WASH/
NGO/14615

المأوى/المواد غير الغذائية
( ،)57%والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة
()43%

شبكة النماء اليمنية

-

-

135

YEM-19/3420/SA2/
WASH/INGO/14536

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

اإلغاثة اإلسالمية لليمن

-

-

136

YEM-19/3420/SA2/
WASH/INGO/14559

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

العمل ضد الجوع

-

-

137

YEM-19/3420/SA2/
WASH/INGO/14569

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

أوكفسام بريطانيا

-

-

138

YEM-19/3420/SA2/
WASH/INGO/14628

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

الهيئة الطبية الدولية –
المملكة المتحدة

-

-

139

YEM-19/3420/SA2/
WASH/INGO/14638

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

قطر الخيرية

-

-

140

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14537

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

جمعية بناء الخيرية
للتنمية اإلنسانية

-

-

141

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14538

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

منظمة سول

-

-

142

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14544

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

العطاء لإلغاثة والتنمية

-

-

143

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14550

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مؤسسة نظراء لإلغاثة
والتنمية

-

-

144

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14608

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

النقابة العامة لألخصائيين
االجتماعيين والنفسيين
اليمنيين

-

-

145

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14642

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مؤسسة كل البنات
للتنمية

-

-

146

YEM-19/3420/SA2/
WASH/NGO/14699

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

مؤسسة شباب أبين

-

-

147

YEM-19/3420/SA2/
WASH-CCM-SHNFI/
NGO/14616

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( ،)64%وإدارة
وتنسيق المخيمات (،)13%
والمأوى/المواد غير الغذائية
()23%

يمن الخير لإلغاثة
والتنمية

-

-

148

YEM-19/3420/
SA2/WASH-SHNFI/
NGO/14589

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)43%
والمأوى/المواد غير الغذائية
()27%

جمعية رعاية األسرة
اليمنية

-

-

149

YEM-19/3420/
SA2/WASH-SHNFI/
NGO/14624

المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة (،)60%
والمأوى/المواد غير الغذائية
()40%

المؤسسة الوطنية
للتنمية واالستجابة
اإلنسانية

-

-

150

YEM-19/3420/SA2/
FSAC/INGO/14577

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة

أوكسفام بريطانيا

-

-
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م

رمز المشروع

المجموعات القطاعية

المنظمة

المنظمة الفرعية

الميزانية

151

YEM-19/3420/
SA2/EducationSHNFIWASH-CCM/
INGO/14651

التربية ( ،)17%والمأوى/
المواد غير الغذائية (،)53%
والمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ( ،)18%وإدارة
وتنسيق المخيمات ()12%

المجلس النرويجي
لالجئين

-

-

152

YEM-19/3420/SA2/
FSAC-Education/
INGO/14663

مجموعة قطاع األمن الغذايئ
والزراعة ( ،)80%والتعليم
()20%

منظمة كير

-

-

153

YEM-19/3420/SA2/
CCM-SHNFI-WASH/
INGO/14762

إدارة وتنسيق المخيمات
( ،)45%والمأوى/المواد غير
الغذائية ( ،)33%والمياه
والصرف الصحي والنظافة
العامة ()22%

المجلس الدنماركي
للالجئين

-

-

154

YEM-19/3420/SA2/
Protection/ UN/14778

الحماية

برنامج األمم المتحدة
اإلنمايئ

منظمات غير حكومية دولية مختلفة

$350,000

الملحقات

الملحق (ج)

المجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساني لليمن
األطراف المعنية

المنظمة

الرئيس

منسق الشؤون اإلنسانية

منظمة غير حكومية دولية

منظمة أدرا

منظمة غير حكومية دولية

منظمة زوا

منظمة غير حكومية محلية

مؤسسة رعاية األسرة اليمنية

األمم المتحدة

منظمة األغذية والزراعة

األمم المتحدة

صندوق األمم المتحدة للسكان

األمم المتحدة

منظمة الصحة العالمية

جهة مانحة

المملكة المتحدة/وزارة التنمية الدولية

جهة مانحة

الواليات المتحدة /مكتب المساعدات الخارجية األمريكية الحاالت الكوارث

إدارة التمويل

رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

إدارة التمويل

مدير التمويل يف صندوق التمويل اإلنساين لليمن
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الملحق (د)

المختصرات
AAP
AB
BCFM
BVM
CBPF
CCCM
CERF

المساءلة أمام السكان المتضررين

IPC

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ

المجلس االستشاري

IRG

الحكومة المعترف بها دوليا ً

آلية تقديم مالحظات ورفع شكاوى المستفيدين
آلية التحقق من المستفيدين
صندوق التمويل القطري المشترك
إدارة وتنسيق المخيمات

MOU

مذكرة تفاهم

NCE

تمديد بدون تكلفة

NFI

المواد غير الغذائية

NGO

المنظمات غير الحكومية

الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة

NNGO

المنظمات غير الحكومية المحلية

CPF

إطار األداء المشترك

OCHA

مكتب منسق الشؤون اإلنسانية

C&V

النقد والقسائم

DFA

سلطات األمر الواقع

DRC

المجلس الدنماركي لالجئين

RRM

ETC

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

SA

FSAC

مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة

PPI
RA

SCMCHA

GAM

مؤشر النوع االجتماعي والعمر

SOP

GMS

نظام إدارة المنح

SRC

HC

منسق الشؤون اإلنسانية

STRC

مؤشر أداء الشريك
التخصيص االحتياطي
آلية االستجابة السريعة
التخصيص األساسي
المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل
إجراءات التشغيل األساسية
لجنة المراجعة االستراتيجية
لجنة المراجعة الفنية االستراتيجية

HCT

فريق القطري للعمل اإلنساين

TPM

الرقابة من طرف ثالث

HFU

وحدة التمويل اإلنساين

TRC

لجنة المراجعة الفنية

HRP

خطة االستجابة اإلنسانية

KSA

المملكة العربية السعودية

UAE

IAS

المعايير المحاسبية الدولية

UN

IASC

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

ICCM

آلية التنسيق بين المجموعات

IFRC
IDP
INGO
IOM

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
النازحين
المنظمات غير الحكومية الدولية
منظمة الهجرة الدولية

WHO

منظمة الصحة العالمية
اإلمارات العربية المتحدة

UN AFPS

األمم المتحدة
وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة

YHF

صندوق التمويل اإلنساين لليمن

YHRP

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

الملحقات

الملحق (هـ)

خريطة مرجعية

ﺳ
ﻠطﻧﺔ

ُﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺻﻌﺪة
اﻟﻐﻴﻀﺔ

اﻟﺤﺰم
ﻣﺄرب

ﻏﻴﻞ ﺑﺎوزﻳﺮ
اﻟﻤﻜﻼ

ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻘﻄﺮى

ﺻﻨﻌﺎء
ذﻣﺎر

ﻋﺘﻖ

�ﻠ
ﯿ
ـ
ـ
ﺞ
�
ـ
ـﺪ ن

ﺗﻌﺰ
ﻋﺪن

اﻟﺻوﻣﺎل
إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ :ﻻ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮوض
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﻦ أي رأي ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ ﻷي ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو
ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ،أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪودﻫﺎ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ(ESRI, UNCS, UNDP, UNHCR) :

اﻟﺤﺪﻳﺪة

إب

اﻟﺒﻴﻀﺎء

اﻟﺒﺤﺮ
ا ٔ�ﲪﺮ
ارﺗﯾرﯾﺎ

ﺟﯾﺑوﺗﻲ

100 km
ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹداري اﻷول
اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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unocha.org/country/yemen
unocha.org/yemen/about-yhf
yemenhpf@un.org
fts.unocha.org

صفحاتنا على وسائل التواصل
@YHF_Yemen | @unocha
facebook.com/UNOCHA
#InvestInHumanity

