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 اليمن  يف الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية
 النقدية  املساعدات توزيع بعد ما رصدال

 

 اجملاعة خلطر املعرضني اليمنيني النازحني املفوضية تقدمها اليت النقدية املساعدات تدعم كيف
 

   اخللفية
 

 الالجئني   لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تدخالت  إطار  يف
 خلطر واملعرضة    ضعفا    األكثر  النازحة  اليمنية  األسر  حصول  لضمان
قدمت   األخرى،  األساسية  واملواد  الغذاء  لشراءالالزمة    املوارد   على  اجملاعة

إىل  2021  عام   يف  املفوضية من   املساعدة   أسرة   110,000  أكثر 
 نقدية ال   ساعداتمن خالل امل(  فرد  700,000  حوايل)  داخليا    انزحة

توزيع  حيث  ،حمافظة  19  يف  األغراض  متعددة  من   أكثر  مت 
 بفضل   املساعدات  هذه  أمكن تقدمي.  أمريكي  دوالر  43,500,000

 السعودية   العربية  اململكةو   الوالايت املتحدة األمريكية  من  السخي  الدعم
  اثن   الشيخ  وصندوق   اجملاعة  من   اإلغاثة   صندوق  عرب  املتحدة  العربية   واإلمارات 

أربعة أقساط    املستفيدة   األسر  معظم  تلقت.  اإلنسان  اثن  آل  اثن  بن  عبدهللا  بن
 اخلاص   األشهر  ةمتعدد  األغراض  متعددة  النقدية  املساعدات  برانمج  يف إطار  نقدية

  وتعزيز   اجملاعة  جتنب  هبدف  األجل  طويل  دعم  تقدمي   إىل  يهدف  والذي  ابملفوضية
  املرحلة )   اجملاعة  حافة  على  أهنا  على  مصنفة  مديرية  49  يف  ون عيشالذين ي  داخليا    النازحني  بشكل خاص  الربانمج  ستهدفي الذات.    على   االعتماد

 االحتياجات   تقييمات  إىل  تستند  اليت  ابملفوضية  اخلاصة  املوسعة  البياانت   قاعدة  .(الغذائي  لألمن  املتكامل   املرحلي  من التصنيف  يليها   ما  أو  الرابعة
 خلطر   عرضة  نزوحها  اليت أصبحت بسبب  األسر  استهداف  تتيح إمكانية  داخليا    النازحني  احتياجات  تلبية  إىل  التحديد  وجه  على   هتدف  واليت

  ة الدميوغرافي  هاخصائصو   واالقتصادي  االجتماعي  ضعفها  استنادا  إىل   يتم اختيار األسر املؤهلة  اليمنيني.  السكان  بقية  من  أكثر  مرات   أبربع  اجلوع
  141,000  و  ميين  رايل  122,000وقدره    نقدي  مبلغ  علىاليمن    وجنوب  مشال  يف  اختيارها  مت  اليت  األسر  حصلت.  احلماية  خماطروأمناط  

 قيمة   على  بناءا  التوايل،    على  ( اجلنوبيف  سعر الصرف يف الشمال و حسب    أمريكي  دوالر  161  و  أمريكي  دوالر  204ما يعادل  )  ميين  رايل
 خذ أت.  اليمن  يفواألسواق    ابلنقد  اخلاصة  العمل  جمموعة  حددهتا  اليتاحلياة    قيد  على  البقاء  لضمان  لإلنفاق  األدىن  احلد  سلةل  الشهري   التحويل
. دالبال  يف  والتضخماحلياة    قيد  على  للبقاء  لألسرة  األساسيةحتياجات  اال  متوسط  االعتبار  يفاليمن    يفواألسواق    ابلنقد  اخلاصة  العمل  جمموعة

 لدى األسر  اإلنفاق  أمناط  لفهم  التوزيع  بعد   ما شهري    رصد  عملياتبتنفيذ    املفوضية  قامت  املختارة،  األسر  على   التوزيعاتاالنتهاء من    بعد
اليت تقيس تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن التقدم املسجل يف سلسلة من املؤشرات الرئيسية    .على األسر  املقدمة  النقدية  املساعدات  أثر  وتقييم

بني نتائج رصد ما بعد التوزيع يف أبريل    مقارن  حتليلإجراء    معايري استهالك الغذاء ورضا ورفاه املستفيدين على مدى أربعة أشهر، مبا يف ذلك
  .الرئيسية الرصدكخط أساس ويوليو كخط هنائي فيما يتعلق مبعايري  

 

  التوزيع بعد  ما الرصد هدف

اجلهات   السررررني من  دعمال بفضرررر انزحة يف موقع غري رمسي يف حمافظة حجة.  أسرررررة
  نييمني شررنم من ال  700,00 ة إىل حوايلنقدي  مسرراعدات، قدمت املفوضررية  املاحنة

 . منذ يناير نينازحال
 .أليناندرو ستالر / املفوضية ©
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 قامت  ،لديها  الغذائي  األمن  انعدام  من  احلد  يف  النقدية  املساعدات   سامهت  وكيف  املختارة  األسر  على  النقدية  املساعدات  أثر  تقييممن أجل  
.  أغسطس  9  –  يويول   17  الفرتة  يف  التوزيع   بعد  ما  لرصد ل  رابعة   عملية بتنفيذ    ، جهة الرصد اخلارجي  ثورتون،  جراند  هاتشريك  خالل  من   ،املفوضية
 :تقييم إىل العملية هدفت

 

 . األخرى ااحتياجاهت وعلى الغذاء على  هاوإنفاقلألسر  الغذائي األمن حالة على النقدية املساعدات أثر ▪
 .الغذاء من قبل األسر استهالك على النقدية املساعدات أثر ▪
 . اليت تتلقى مساعدات نقدية األسر من قبل الضارة التكيف آليات ▪
 .واخلدمات   السلع وكذلك واألسواقالنقدية    التوزيعات  مواقع إىل  لوصولاب يتعلقفيما  األسر وأمن سالمة ▪
 .لألسر املفضلة  التوزيع طريقة إىل ابإلضافة املالية اخلدمات  مقدمي  قبل من النقدية املساعدات  تقدمي  يف اخلدمة جودة ▪

 

 املنهجية
 

  يف ( اجلنوب  يف  أسرة  953  و  الشمال  يف  أسرة  1,856 )  املساعدات  من  املستفيدةمن األسر    أسرة  2,809  ضمت  عينة  اختيار  مت ▪
.  التوزيع  بعد  ما   رصدال  ألغراض  معها  مقابالت  ومت إجراء  الغذائي؛  لألمن  املتكامل  املرحلي   من التصنيف  يليها  ما  أو  الرابعة  املرحلة  مواقع
 . يوليو يف مساعداتعلى  حصلت اليت األسر عدد إمجايل من٪ 7  حوايل العينة متثل

 

 الرئيسية  النتائج

 

  

دى معظم مؤشرررات اسررتهالغ ال ذاع ومعايري الرضررا والرفا  ل يفحتسررن إيبام مسررتمر و  ري   حدوث  عنهذا ما بعد التوزيع رصففد تكشففف نتائج 
على مدى أربعة أشرررهر. بشررر،  عاد، تؤ د النتائج من جديد الدسئ  السرررابقة على أن املسررراعدة النقدية  ةالنقدي من املسررراعدات   ملسرررتفيدينا

ويف الوقت نفسررر  اجلوع، انزسقها حنو د من خطر حتو العاجلة من ال ذاع الشرررهرية املنتظمة والتابتة تدعم ا سرررر بشررر،    ري لتل ية احتياجا ا 
يف غضون أربعة  ، إذ أنهالنازحة  من قبل األسراستهالك الغذاء    درجات  . مت تسجيل حتسن ملحوظ يفضارةال  الت،يفآليات  إىل    تقلم من جلوئها

كانت  اليت    األسففففر درجات ، يف حني زادت٪43٪ إىل 56من  ضففففعيفة للغذاء هادرجات اسففففتهالك كانتاخنفضففففت نسففففبة األسففففر اليت   أشففففهر فقط
نصفف  ، ارتفع عدد املسفتفيدين الذين أفادوا أبهنم قادرون على تلبية نصفف أو أكثر من٪. ابملثل57٪ إىل  44مسفتوايت حدية ومقبولة من  تسفجل

جلت زايدة بنسففبة ٪ يف يوليو. خالل نفس الفرتة23٪ يف أبريل إىل 11النقدية من  اتاحتياجاهتم من خالل املسففاعد من ٪ يف إنفاق األسففر 3، سففل
أن الغذاء ال يزال ميثل األولوية الرئيسففففففية لألسففففففر اليت  األمر الذي يؤكد ،يف يوليو( ٪91 الذي بلغ) ءالغذالشففففففراء املسففففففاعدات   سففففففتفادة مناال حيث
إىل أن نتائج يوليو كشففففففت عن اخنفاض كبري يف اسفففففتخدام آليات التكيف  ا  كفاءة معايري االسفففففتهداف. جتدر اإلشفففففارة أيضففففف ب ويقر  ةسفففففاعدامل تتلقى
معظم املؤشففرات . مت تسففجيل اخنفاض يف هلااحلماية   حيزالنقدية يف حتسففني   اتاملسففاعد يربهن على أثر، مما  النازحة املسففتفيدة األسففرارة من قبل الضفف 

األسففففر اليت أجربت على  و ،  لى مواد النظافة والرعاية الصففففحيةإنفاقها ع  صاألسففففر اليت اضففففطرت إىل تقلي كما كان عليه احلال معمقارنة بشففففهر أبريل،  
 .اليت ترسل النساء واألطفال للتسولواألسر إرسال أطفاهلا للعمل 
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 النقدية  املساعدات استنداد
 

، بعد أربعة أشهر  املستلمةالنقدية    اتردا  على سؤال حول كيفية إنفاق املساعد
أو جزء   كلها  ا٪ من املستجيبني إىل استخدامه91من تلقي املساعدة، أشار  

و    امنه ابلغذاء  املتعلقة  النفقات  و  44لتغطية  املالبس  لشراء  لدفع ٪20   ٪
أبريل ) بشهر  مقارنة  بنسبة  88اإلجيار.  هناك زايدة  أساس، كانت  ٪( كخط 

  يظل، مما يؤكد أن الغذاء  ى الغذاء من قبل األسر املستجيبة٪ يف اإلنفاق عل3
  .املستفيدةلألسر  أهم وأشد حاجة ملحةابلفعل 

 
 

 ال ذاع استهالغ درجة
 

أبريل  بني  قارنة  ابململستجيبني  من قبل ان كبري يف درجات استهالك الغذاء  بشكل عام، كان هناك حتس
٪ 8و مقبولة  غذاءدرجة استهالك  سجلوااملستجيبني الذين لدى ٪ 9حتسن بنسبة  ويوليو. مت تسجيل

من  . تؤكد هذه النتائج  ضعيفة  غذاءدرجة استهالك  فئة  ضمن  املستجيبني    لدى٪  12و    يةحلدلدرجة ال
أنه    جديد املنتظمة  اتاملساعد  يف ظلعلى حقيقة  تلبية  ياملستفيد  فإنه سيكون ابستطاعة،  النقدية  ن 

جتدر اإلشارة إىل أن هذه املكاسب قد حتققت خالل  ت.  ملغذايالغنية ابو   ةاملفضل  من األغذيةاحتياجاهتم  
 . دون زايدة مقابلة يف املبالغ النقدية املقدمة للمستفيدينوتقلبات أسعار الصرف    ةالتضخمي  سعاراألفرتة  

 

  ءغذاالاستهالك يف  ةمق ول سجلت درجة٪ من األسر 33 ▪
 

 )نقطة الوسط(  ءغذاالاستهالك يف  ةحدي سجلت درجة٪ من األسر 24 ▪
 

   (مقبولة غري) ءغذاال يف استهالك ضعيفة سجلت درجة٪ من األسر 43 ▪
 

 
 

 ال ذاع لشراع املوارد ونقم ال ذائي ا من عن معلومات
 

  وأقل   تفضيال    أقل  غذاء  خيارات  على  االعتماد  إىل  أسرتك  اضطرت   مرة  كم
 تكلفة؟ 

 

 
 

  يف   املرات   عدد

 األسبوع 

 اليوم؟ يف الوجبات عدد  تقليص إىل أسرتك اضطرت مرة كم

 
 

٪ من حيث عدد األسر اليت مل 24يف يوليو، مت حتقيق حتسن بنسبة  
على اإلطالق    مكلف أقل تفضيال  أو    غذاءتضطر إىل اللجوء إىل  

يوليو:  25)أبريل:   أنه٪(.  ٪34،  أسعار   ا  نظر و ،  غري  لتقلبات 
األسر   فإن عدد،  ةتضخميما يصاحب ذلك من أسعار  الصرف و 

ليت أبلغت عن  مت تسجيل حتسن كبري يف عدد األسر املستفيدة ا 
٪ يف أبريل  38، من  عدد وجباهتا اليومية  صعدم اضطرارها لتقلي 

األسر اليت مت  ٪ يف يوليو )ما يقرب من نصف  48  حوايلإىل  
يف فرتة أربعة أشهر،    كبريا    هذا ميثل حتسنا  (.  إجراء مقابالت معها 
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 غذاءأقل تكلفة واستهالك    غذاءإىل شراء    تاضطر   املستجيبة اليت
تفضيال    مبقدار  أقل  بنسبة  ارتفع  األسبوع  يف  مرات  ٪ 64سبع 

يؤكد بوضوح أمهية مراجعة   األمر   هذا٪(.  28، يوليو:  ٪10)أبريل:  
لتحقيق قيمة   السائدة  السوق  أسعار  مع  لتتماشى  التحويالت 

 . ستفيدينمكاسب ذات صلة من خالل الربامج النقدية يف حياة امل

الذي املستفيدين.    اتاملساعد  أثر يعكس    األمر  أنعلى    غري 
عدد وجباهتا   صإىل تقلي  ت اضطر   اأهن   األسر ذكرت٪ من  52
 األسر رة واحدة على األقل يف األسبوع، يف حني أن عدد  مل  ا  يومي

 . ٪4اليت أبلغت عن مواجهة مشاكل كل يوم ال يزال ميثل 

 

 ا ساسية  اسحتياجات تل ية على  املساعدات أثر
 

بشكل   ودعمها هلا  أثرهاألسر  على ا  أثبتت الدورات املتعددة لتوزيع املساعدات النقدية
ع املؤشرات  يف مجي  نا األساسية. من أبريل إىل يوليو، كان هناك حتستلبية احتياجاهت لكبري  

األسر قدرة  تقيس  احتي   اليت  تلبية  املساعدعلى  خالل  من  األساسية  النقدية    اتاجاهتا 
ابلنسبة لألسر اليت كانت قادرة على تلبية أكثر من نصف احتياجاهتا .  تلقتهااملنتظمة اليت  

بنسبة   زايدة  اليت كا70  وحوايل٪،  67األساسية، مت حتقيق  لألسر  تلبية ٪  ن إبمكاهنا 
 تستطيعألسر اليت  ل٪  3اخنفاض بنسبة    إىل جانب ما قابل ذلك من  ،نصف احتياجاهتا

اليت مل تتمكن من تلبية مجيع ٪ لألسر  48، و  األساسية  ااحتياجاهت أقل من نصف    ةتلبي
  .تلقتهاالنقدية اليت  اتاملساعد من خاللاحتياجاهتا األساسية 

 
 ... إىل املفوضية النقدية املقدمة من املساعداتأدت  ه 

 

 املعيشية؟ ظروفك حتسني
 

 

 أسرتك؟  على املايل العبء تقليل
 

 

 التوتر؟ مشاعر تقليل
 

 

من أجل    يكافحونعلى الرغم من أن معظم املستجيبني ما زالوا  
احتياجاهتم أن  ابلكامل  تلبية  إال  ا،  ثلتي  من  ملستفيدين  أ تر 

دث فرق النق  اتأشاروا إىل أن املساعد   ا  دية اليت حصلوا عليها حتح
القدرة   مواجهةويف قدرهتم على    يف حيا م  النزوح وعدم  ضغوط 

على تدبري أمورهم أبنفسهم. كان هناك حتسن كبري بني أبريل ويوليو  
أشارت   اليت  األسر  بعدد  يتعلق  املساعدات   أساسا  فيما  أن  إىل 

٪ يف أبريل إىل  73، من  ظروفها املعيشية  أحدثت حتسنا  يفالنقدية  
يف معايري   ا  إجيايب أيض  ن٪ يف يوليو. ابملثل، مت تسجيل حتس 82

، لعبء املايل على األسر املستفيدةوتقليل ا  التوترقياس مستوايت  
أشارت إىل    ةاملستجيب  من األسر٪  10حبوايل  اخنفاض    إىل جانب
 ابلكاد ساعدهتم.  اتأن املساعد
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 الت،يف  آليات

 

النازحة الضعيفة، مما يت ت  فاعة الدعم    ا سرمت تسجي  اخنفاض يف معظم املؤشرات اليت تقيس استنداد آليات الت،يف الضارة من ق    
. إىل حد كبري، كان هناك اخنفاض بنسبة  احلماية لألشناص ا  تر تضررا  من النزاع املستمر  حيزالنقدي املستمر للمساعدة يف حتسني  

رسل  واليت ت٪(،  72٪، يوليو:  88األسر اليت اضطرت إىل خفض إنفاقها على مواد النظافة )أبريل:  عدد  ٪ يف  50٪ و  20٪ و  29٪ و  16
رسل واليت ت٪(  4٪، يوليو:  9)أبريل:    يف مناطق بعيدة  رسل أفراد األسرة للعملواليت ت٪(،  5٪، يوليو:  14أفراد األسرة القاصرين للعمل )أبريل:  

األسر   أخذ األخرى مثل    التكيفآليات    يفبعض االخنفاض    ا  هناك أيض  ٪( على التوايل. كان1٪، يوليو:  3النساء واألطفال للتسول )أبريل:  
ريل: ٪(، ومنع األطفال من الذهاب إىل املدرسة )أب47٪، يوليو:  52التوقف عن دفع اإلجيار )أبريل:  و ٪(،  62٪، يوليو:  64قروض )أبريل:  لل

  . األساسية األسريةما يكفي من املال لتلبية االحتياجات  للحصول على ، وذلك٪(19: يوليو، 31٪
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 النقدية املساعدات وإدارة استالد
 

٪ 1  و  عن رضاها٪  13  بينما أعربت.  يف أبريل   ٪84مقارنة مع    ،استلمت   الذي  امل لغ  عن   الشديد  رضاها  عن   ا سر  من ٪  86  أعربت 
   .رضاها عدم عن فقط

النتائج النقدية  اتاملساعد  استالد٪ من املستجي ني أهنم شعروا اب مان أثناع  100يف يوليو، ذ ر   . تتوافق هذه النتائج مع متوسط 
  كوروان   فريوسإىل    ا  ألمان ، ويرجع ذلك أساساب٪ فقط عن عدم شعورهم  1٪، بينما أبلغ  99املسجلة خالل األشهر املاضية واليت بلغت  

 الوقائية   التدابريع التوزيع لتنفيذ  اإلضافية املتخذة يف مواق  التدابريعلى    ا  ٪ أيض100(. تنعكس النتيجة اإلجيابية بنسبة  19-كوفيد)  املستجد
 .املستجد كوروان  املتصلة بفريوس

 

 النقدية؟  املساعدة إنفاق مت أين
 

٪ من املستجي ني إبنفاق املساعدة يف ا سواق 88يف يوليو، أفاد  
،  نسبيا  جلملة.  البيع اب  حمالت٪ يف  5٪ يف املتاجر احمللية و  12، و  احمللية

بضائعهم   قاموا بشراء٪ يف عدد املستفيدين الذين  4زايدة بنسبة    حدثت
 ا  و. من احملتمل أن يكون هذا مرتبطمن املتاجر احمللية بني أبريل ويولي

ختزين ما ألصحاب املتاجر احمللية    أاتحتابنتظام املساعدة النقدية اليت  
لشرائها السلع  من  األسر  يكفي  قبل  إىل    من  احلاجة  أو   التنقلدون 

 جمددا  األثرهذا يؤكد  من حمالت السوبر ماركت البعيدة.  الذهاب للشراء  
التجارية احمللية   يف تعزيز األعمالالنقدية    اتاإلجيايب املباشر للمساعد
 واستدامة األسواق احمللية. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املستجي ني  توزيع
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السوق المحلية  متجر محلي  ال أعرف تاجر جملة  سوبرماركت

 مشررررررا   أي املسررررررتجي ني من٪  96يواج     مل
 أثناع السررررررالمة أو  الوصررررررو  أو تتعلق اب من

 واحملالت  ا سرررررررواق يف  املسررررررراعدات إنفاقهم
مت تسجيل حتسن مقارنة بشهر   .احمللية  التجارية

  أنفهاملسففففففففففففففتجيبني  ٪ من  94، حيففث أففاد  أبريفل
خمفففاوف تتعلق ابألمن أو   ليسففففففففففففففففت لفففديهم أيفففة
. من احملتمل أن يكون هذا الوصففول أو السففالمة

مت اختفاذهفا من ابلتفدابري اإلضفففففففففففففففافيفة اليت    ا  مرتبطف 
اخلفففدمفففات املفففاليفففة لتحفففديفففد مواقع   يمقفففدم  قبفففل

 .التوزيع ابلقرب من املستفيدين

يف  احمللي، السرررروق يف  حيتاجون إلي  ما     املسررررتجي ني من٪  93وجد 
ه على كل ما يريدون شففففففراءه. هذ٪ أهنم مل يتمكنوا من العثور  7أفاد  حني

٪ بني أبريل ويوليو مما يدل على 11زايدة بنسبة  متثل  ٪  93  البالغةالنسبة  
األسفواق  تكيفت أنه منذ التوزيعات الشفهرية املنتظمة للمسفاعدات النقدية 

جففابففة  النففازحففة لالسففففففففففففففت  لألسففففففففففففففرتوفر خيففارات كففافيففة  أصففففففففففففففبحففت  احملليففة و 
 .الغذائية ا من املواد، وخاصة احتياجاهتا  الحتياجاهتم األكثر إحلاح

٪ زايدة 4)  املسررررررررتجي ني من٪  98 أشررررررررار
 يف ا سرررعار  ارتفاع  إىل (أبري مقارنة بشرررهر 

 يفأثرت الزايدة .  املاضررررررية ا ربعة ا سررررررابيع
األسعار على مؤشرات أخرى كما هو موضح 

التوزيع السفففففففففابقة.  ما بعد  رصفففففففففديف عمليات 
اليت   األسففففففففففففففر، عفففدد  على وجفففه اخلصففففففففففففففوص

سففففففلع غذائية  شففففففراء  اضففففففطرت إىل اللجوء إىل 
، واليت رمبا على سفففففففففففففبيل املثال أقل تفضفففففففففففففيال  

أتثرت ابرتفففاع أسففففففففففففففعففار السففففففففففففففلع بسففففففففففففففبففب 
ديناميكيات أسففففففعار الصففففففرف مع عدم وجود  

    .قابلة يف قيمة التحويالت النقديةزايدة م
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  وهي ( عدد املستجي ني إمجايل من ٪ 55ميتلون )  احلديدة من  478 و  مأرب من  469و  حجة من  581 ،  ان2,809 عددهم املستجي ني الذين بلغ   بني من 
  .اليمن  جنوب يف٪ 34 و اليمن  مشا  يف  يعيشون املستجي ني من ٪ 66  ان  إمجاس ،. النزوح معدست أعلى افيه جلتسح  اليت ات احملافظ

 
 
 

 النوع  حسب املستجي ني         
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  يفية  يقرر من  الرج  هو  ا سرة  رب أنإىل    املستجي ني  من ٪  56أشار  
يف  مشرررررر غ، قرار إن ٪  25 ينما قا  ب  النقدية، املساعدة إنفاق

  فإهنا جتمع ٪  3 . النسبة املتبقية البالغةا سرة  ربة قرار أن ٪  16 حني ذ ر
مقرارنرة (.  ذلفك  إىل  ومفا  الرعفايفة،  مقفدم  الزوج،  والفدة  األب،)  أخرى  خيفارات

قرارات املرأة القيادية  من حيث  ا  بشرهر أبري ، سرج  شرهر يوليو اخنفاضر
 .داخ  ا سرة  املستلمةبشأن  يفية إنفاق املساعدة النقدية 

 سنة 35 - 18

 سنة 60 من أكرب

 سنة 59 - 36
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 املستق لية املساعدة  تفضي 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلدمات  مقدمي ق   من للمساعدات املناسب والتسليم الرضا
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املساعدة  تلقي  يفضلون  أهنم   إىل   ٪ مقارنة بشهر أبري (14)زايدة بنس ة  املستجي ني    من ٪  84  أشار
٪ )اخنفاض بنسبة 14بينما يفضل  أبريل،    يف٪  64  مقارنة مع  يف املستق    نقدية  مساعدات  ش،   على
٪ 75  ٪ )اخنفاض بنسبة1أشار  يف حني    ،والعينية  النقدية  املساعدات  من  مزجيا  ٪ مقارنة بشهر أبريل(  36

٪ من 1العينية )مواد غذائية أو غري غذائية(. أشار حوايل    اتمقارنة بشهر أبريل( إىل أهنم يفضلون املساعد
لرعاية إىل ا٪  1  أشارو   العيشأتمني فرص كسب    من خاللملساعدة  صول على احلااملستجيبني إىل تفضيلهم  

 إلسرتاتيجية  مع الركيزة الثالثة  نياملستجيب  أثري من قبلالذي    العيشكسب    سبل  تفضيل برانمج  يتسقالصحية.  

ملفوضية ملساعدة املستفيدين على االعتماد على أنفسهم وكسر دورة االعتماد  اخلاصة ابلنقدية  التدخالت ا
 كسب   على املساعدات اإلنسانية على املدى الطويل. يؤكد اخنفاض عدد املستفيدين الذين يطلبون دعم سبل

ولكن ابلنسبة    العيش،كسب    لتنفيذ أنشطة   ا  ليست آمنة ومأمونة متام  ا  العيش على حقيقة أن معظم املواقع حالي
 .وأخذه يف االعتبارجيب ترتيب ذلك حسب األولوية فإنه ، بذلكللمناطق اليت يسمح فيها السياق احمللي  

. 

 املالية اخلدمات مزود قبل من اخلدمات جودة املالية  اخلدمات مزود  قبل من تحديدال القصرية الرسائل – ألهليةاب خطاراإل

)حتسررررررن بنسررررررر ة  املسرررررررتجي ني مررررررن٪ 97 ذ ررررررر
 عرررررن راضرررررون أهنرررررم ٪ مقارنرررررة بشرررررهر أبريررررر (1

مررررررن مقرررررردمي اخلرررررردمات  تلقوهررررررا الرررررريت اخلدمررررررة
 .املالية

٪ 10)حتسرررررن بنسررررر ة    املسرررررتجي ني من٪  97  يواج   مل
  عند هويتهم  حتديد يف  مشررر،لة  أي مقارنة بشرررهر أبري (

 مشففاكل  عن٪ 2  أبلغ. النقدية  نقطة صررف املسراعدات
  بشففففففففففففففكفل ) البنفك  يف  هبم  اخلفاصففففففففففففففة  اهلويفة  ببطفاقفات  تتعلق

املقدمة للبنك من قبل  القائمة مع  تتطابق ال  أسفففففففففففففاسفففففففففففففي
، (خاطئة معلومات  على  حتتوي  أهنا  أو  البنك  إىل املفوضية

٪ مقارنة بشهر أبريل. يرجع 80وهو ما ميثل حتسنا  بنسبة  
هذا التحسففن إىل حصففول بعض املسففتفيدين على بطاقات  

إىل اإلرشفففففادات اإلضفففففافية    ا  وكذلك اسفففففتناد ،هوية جديدة
ة إىل مقدمي اخلدمات املالية بشفففففففففأن بطاقات اهلوية املقدم

املفوضففففففففففففففية   واملخصففففففففففففففص املعتمد مناملقبولة وغري املقبولة 
لتغطية تكاليف بطاقات اهلوية للمسففففففففففففففتفيدين الذين ليس 

 .لديهم بطاقات هوية

 ٪ من ا سرررر عن تلقيها رسرررائ  نصرررية91 تأبل 
للحصررررو  على   اأبهليته  اإلبالغه (حوالة)  قصرررررية

٪ 8  تلقفت   .املسررررررررررراعردة النقرديرة يف الوقرت احملردد
٪  1  أبلغت ، و متأخر  يف وقت  قصفففففريةنصفففففية  رسفففففائل

 تواضفففطر  قصفففريةنصفففية    رسفففائلل  اسفففتالمهاعن عدم  
إىل االعتمففاد على املراكز اجملتمعيففة للتحقق والتففأكففد 

، هناك حتسففن يتمثل مقارنة بشففهر أبريل.  امن أهليته
يف اخنفاض عدد املسففففتفيدين الذين مل يتلقوا الرسففففائل  

 .ساعداهتم النقديةمل ا   السابق دعمالقصرية يفالنصية 
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 املاحنة  للجهات  خاص ش،ر
 

 ا مري،ية  املتحدة  الوسايت :  2021  عام  يف   اليمن  يف  النقدية  للتدخالت  الرئيسية  اجلهات املاحنة  قدمته  الذي  احلاسم  للدعم  امتناهنا  عن   املفوضية  تعرب
 اثين  آ   اثين  بن  ع دهللا  بن  اثين  الشيخ  صندوق|    اجملاعة  من  اإلغاثة  صندوق  خال   من  املتحدة  العربية  واإلمارات   السعودية  العربية  اململ،ة|  

 . اإلنساين
 
 


