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

كيف تدعم املساعدات النقدية اليت تقدمها املفوضية النازحني اليمنيني املعرضني خلطر اجملاعة
اخللفية
يف إطار تدخالت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
لضمان حصول األسر اليمنية النازحة األكثر ضعفا واملعرضة خلطر
اجملاعة على املوارد الالزمة لشراء الغذاء واملواد األساسية األخرى ،قدمت
املفوضية يف عام  2021املساعدة إىل أكثر من  110,000أسرة
انزحة داخليا (حوايل  700,000فرد) من خالل املساعدات النقدية
متعددة األغراض يف  19حمافظة ،حيث مت توزيع أكثر من
 43,500,000دوالر أمريكي .أمكن تقدمي هذه املساعدات بفضل
الدعم السخي من الوالايت املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية
أسر رررة انزحة يف موقع غري رمسي يف حمافظة حجة .بفضر ر الدعم السر ررني من اجلهات
واإلمارات العربية املتحدة عرب صندوق اإلغاثة من اجملاعة وصندوق الشيخ اثن
املاحنة ،قدمت املفوضررية مسرراعدات نقدية إىل حوايل  700,00شررنم من اليمنيني
بن عبدهللا بن اثن آل اثن اإلنسان .تلقت معظم األسر املستفيدة أربعة أقساط
النازحني منذ يناير.
نقدية يف إطار برانمج املساعدات النقدية متعددة األغراض متعددة األشهر اخلاص
© املفوضية  /أليناندرو ستالر.
ابملفوضية والذي يهدف إىل تقدمي دعم طويل األجل هبدف جتنب اجملاعة وتعزيز
االعتماد على الذات .يستهدف الربانمج بشكل خاص النازحني داخليا الذين يعيشون يف  49مديرية مصنفة على أهنا على حافة اجملاعة (املرحلة
الرابعة أو ما يليها من التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي) .قاعدة البياانت املوسعة اخلاصة ابملفوضية اليت تستند إىل تقييمات االحتياجات
واليت هتدف على وجه التحديد إىل تلبية احتياجات النازحني داخليا تتيح إمكانية استهداف األسر اليت أصبحت بسبب نزوحها عرضة خلطر
اجلوع أبربع مرات أكثر من بقية السكان اليمنيني .يتم اختيار األسر املؤهلة استنادا إىل ضعفها االجتماعي واالقتصادي وخصائصها الدميوغرافية
وأمناط خماطر احلماية .حصلت األسر اليت مت اختيارها يف مشال وجنوب اليمن على مبلغ نقدي وقدره  122,000رايل ميين و 141,000
رايل ميين (ما يعادل  204دوالر أمريكي و  161دوالر أمريكي حسب سعر الصرف يف الشمال ويف اجلنوب) على التوايل ،بناءا على قيمة
التحويل الشهري لسلة احلد األدىن لإلنفاق لضمان البقاء على قيد احلياة اليت حددهتا جمموعة العمل اخلاصة ابلنقد واألسواق يف اليمن .أتخذ
جمموعة العمل اخلاصة ابلنقد واألسواق يف اليمن يف االعتبار متوسط االحتياجات األساسية لألسرة للبقاء على قيد احلياة والتضخم يف البالد.
بعد االنتهاء من التوزيعات على األسر املختارة ،قامت املفوضية بتنفيذ عمليات رصد شهري ما بعد التوزيع لفهم أمناط اإلنفاق لدى األسر
وتقييم أثر املساعدات النقدية املقدمة على األسر .تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن التقدم املسجل يف سلسلة من املؤشرات الرئيسية اليت تقيس
معايري استهالك الغذاء ورضا ورفاه املستفيدين على مدى أربعة أشهر ،مبا يف ذلك إجراء حتليل مقارن بني نتائج رصد ما بعد التوزيع يف أبريل
كخط أساس ويوليو كخط هنائي فيما يتعلق مبعايري الرصد الرئيسية.
هدف الرصد ما بعد التوزيع
1

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اليمن | مستجدات الرصد ما بعد توزيع املساعدات النقدية – يوليو 2021

من أجل تقييم أثر املساعدات النقدية على األسر املختارة وكيف سامهت املساعدات النقدية يف احلد من انعدام األمن الغذائي لديها ،قامت
املفوضية ،من خالل شريكتها جراند ثورتون ،جهة الرصد اخلارجي ،بتنفيذ عملية رابعة للرصد ما بعد التوزيع يف الفرتة  17يوليو –  9أغسطس.
هدفت العملية إىل تقييم:
▪
▪
▪
▪
▪

أثر املساعدات النقدية على حالة األمن الغذائي لألسر وإنفاقها على الغذاء وعلى احتياجاهتا األخرى.
أثر املساعدات النقدية على استهالك الغذاء من قبل األسر.
آليات التكيف الضارة من قبل األسر اليت تتلقى مساعدات نقدية.
سالمة وأمن األسر فيما يتعلق ابلوصول إىل مواقع التوزيعات النقدية واألسواق وكذلك السلع واخلدمات.
جودة اخلدمة يف تقدمي املساعدات النقدية من قبل مقدمي اخلدمات املالية ابإلضافة إىل طريقة التوزيع املفضلة لألسر.

املنهجية
▪ مت اختيار عينة ضمت  2,809أسرة من األسر املستفيدة من املساعدات ( 1,856أسرة يف الشمال و  953أسرة يف اجلنوب) يف
مواقع املرحلة الرابعة أو ما يليها من التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي؛ ومت إجراء مقابالت معها ألغراض الرصد ما بعد التوزيع.
متثل العينة حوايل  ٪7من إمجايل عدد األسر اليت حصلت على مساعدات يف يوليو.
النتائج الرئيسية
تكشففف نتائج رصففد ما بعد التوزيع هذا عن حدوث حتسررن إيبام مسررتمر و ري يف معظم مؤش ررات اسررتهالغ ال ذاع ومعايري الرضررا والرفا لدى
املس ررتفيدين من املس رراعدات النقدية على مدى أربعة أش ررهر .بش رر ،عاد ،تؤ د النتائج من جديد الدسئ الس ررابقة على أن املس رراعدة النقدية
الش ررهرية املنتظمة والتابتة تدعم ا س ررر بش رر،

ري لتل ية احتياجا ا العاجلة من ال ذاع وحتد من خطر انزسقها حنو اجلوع ،ويف الوقت نفسر ر

تقلم من جلوئها إىل آليات الت،يف الضارة .مت تسجيل حتسن ملحوظ يف درجات استهالك الغذاء من قبل األسر النازحة ،إذ أنه يف غضون أربعة

أشف ففهر فقط اخنفضف ففت نسف ففبة األسف ففر اليت كانت درجات اسف ففتهالكها للغذاء ضف ففعيفة من  ٪56إىل  ،٪43يف حني زادت درجات األسف ففر اليت كانت
تسفجل مسفتوايت حدية ومقبولة من  ٪44إىل  .٪57ابملثل ،ارتفع عدد املسفتفيدين الذين أفادوا أبهنم قادرون على تلبية نصفف أو أكثر من نصفف
احتياجاهتم من خالل املسففاعدات النقدية من  ٪11يف أبريل إىل  ٪23يف يوليو .خالل نفس الفرتة ،لسفجلت زايدة بنسففبة  ٪3يف إنفاق األسففر من
حيث االسف ف ففتفادة من املسف ف ففاعدات لشف ف فراء الغذاء (الذي بلغ  ٪91يف يوليو) ،األمر الذي يؤكد أن الغذاء ال يزال ميثل األولوية الرئيسف ف ففية لألسف ف ففر اليت
تتلقى املس ف ففاعدة ويقر بكفاءة معايري االس ف ففتهداف .جتدر اإلش ف ففارة أيض ف فا إىل أن نتائج يوليو كش ف فففت عن اخنفاض كبري يف اس ف ففتخدام آليات التكيف
الض فارة من قبل األسففر النازحة املسففتفيدة ،مما يربهن على أثر املسففاعدات النقدية يف حتسففني حيز احلماية هلا .مت تسففجيل اخنفاض يف معظم املؤش فرات
مقارنة بشف ففهر أبريل ،كما كان عليه احلال مع األسف ففر اليت اضف ففطرت إىل تقليص إنفاقها على مواد النظافة والرعاية الصف ففحية ،واألسف ففر اليت أجربت على
إرسال أطفاهلا للعمل واألسر اليت ترسل النساء واألطفال للتسول.
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استنداد املساعدات النقدية
ردا على سؤال حول كيفية إنفاق املساعدات النقدية املستلمة ،بعد أربعة أشهر
من تلقي املساعدة ،أشار  ٪91من املستجيبني إىل استخدامها كلها أو جزء
منها لتغطية النفقات املتعلقة ابلغذاء و  ٪44لشراء املالبس و  ٪20لدفع
اإلجيار .مقارنة بشهر أبريل ( )٪88كخط أساس ،كانت هناك زايدة بنسبة
 ٪3يف اإلنفاق على الغذاء من قبل األسر املستجيبة ،مما يؤكد أن الغذاء يظل
ابلفعل أهم وأشد حاجة ملحة لألسر املستفيدة.
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درجة استهالغ ال ذاع
بشكل عام ،كان هناك حتسن كبري يف درجات استهالك الغذاء من قبل املستجيبني ابملقارنة بني أبريل
ويوليو .مت تسجيل حتسن بنسبة  ٪9لدى املستجيبني الذين سجلوا درجة استهالك غذاء مقبولة و ٪8
للدرجة احلدية و  ٪12لدى املستجيبني ضمن فئة درجة استهالك غذاء ضعيفة .تؤكد هذه النتائج من
جديد على حقيقة أنه يف ظل املساعدات النقدية املنتظمة ،فإنه سيكون ابستطاعة املستفيدين تلبية
احتياجاهتم من األغذية املفضلة والغنية ابملغذايت .جتدر اإلشارة إىل أن هذه املكاسب قد حتققت خالل
فرتة األسعار التضخمية وتقلبات أسعار الصرف دون زايدة مقابلة يف املبالغ النقدية املقدمة للمستفيدين.
▪

 ٪33من األسر سجلت درجة مق ولة يف استهالك الغذاء

▪

 ٪24من األسر سجلت درجة حدية يف استهالك الغذاء (نقطة الوسط)

▪

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

مقبول
%33

ضعيف
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حدي
%24

معلومات عن ا من ال ذائي ونقم املوارد لشراع ال ذاع
كم مرة اضطرت أسرتك إىل االعتماد على خيارات غذاء أقل تفضيال وأقل
تكلفة؟
33%

كم مرة اضطرت أسرتك إىل تقليص عدد الوجبات يف اليوم؟
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48%

28%

16%

األسبوع

10%

2%

2%

3%

6

5

4

5%

14%

7

3

2

1

11%

7%

4%

2%

0%
7

15%

6

5

4

3

2

1

0

0

مت تسجيل حتسن كبري يف عدد األسر املستفيدة اليت أبلغت عن
عدم اضطرارها لتقليص عدد وجباهتا اليومية ،من  ٪38يف أبريل
إىل حوايل  ٪48يف يوليو (ما يقرب من نصف األسر اليت مت
إجراء مقابالت معها) .هذا ميثل حتسنا كبريا يف فرتة أربعة أشهر،

يف يوليو ،مت حتقيق حتسن بنسبة  ٪24من حيث عدد األسر اليت مل
تضطر إىل اللجوء إىل غذاء أقل تفضيال أو مكلف على اإلطالق
(أبريل ،٪25 :يوليو .)٪34 :غري أنه ،ونظرا لتقلبات أسعار
الصرف وما يصاحب ذلك من أسعار تضخمية ،فإن عدد األسر
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األمر الذي يعكس أثر املساعدات على املستفيدين .غري أن
 ٪52من األسر ذكرت أهنا اضطرت إىل تقليص عدد وجباهتا
يوميا ملرة واحدة على األقل يف األسبوع ،يف حني أن عدد األسر
اليت أبلغت عن مواجهة مشاكل كل يوم ال يزال ميثل .٪4

املستجيبة اليت اضطرت إىل شراء غذاء أقل تكلفة واستهالك غذاء
أقل تفضيال ارتفع مبقدار سبع مرات يف األسبوع بنسبة ٪64
(أبريل ،٪10 :يوليو .)٪28 :هذا األمر يؤكد بوضوح أمهية مراجعة
قيمة التحويالت لتتماشى مع أسعار السوق السائدة لتحقيق
مكاسب ذات صلة من خالل الربامج النقدية يف حياة املستفيدين.

أثر املساعدات على تل ية اسحتياجات ا ساسية
أثبتت الدورات املتعددة لتوزيع املساعدات النقدية على األسر أثرها ودعمها هلا بشكل
كبري لتلبية احتياجاهتا األساسية .من أبريل إىل يوليو ،كان هناك حتسن يف مجيع املؤشرات
اليت تقيس قدرة األسر على تلبية احتياجاهتا األساسية من خالل املساعدات النقدية
املنتظمة اليت تلقتها .ابلنسبة لألسر اليت كانت قادرة على تلبية أكثر من نصف احتياجاهتا
األساسية ،مت حتقيق زايدة بنسبة  ،٪67وحوايل  ٪70لألسر اليت كان إبمكاهنا تلبية
نصف احتياجاهتا ،إىل جانب ما قابل ذلك من اخنفاض بنسبة  ٪3لألسر اليت تستطيع
تلبية أقل من نصف احتياجاهتا األساسية ،و  ٪48لألسر اليت مل تتمكن من تلبية مجيع
احتياجاهتا األساسية من خالل املساعدات النقدية اليت تلقتها.

ال أعرف
%1

أكثر من
النصف
%3

ال أثر على
اإلطالق
%16
أقل من
النصف
%60

النصف
%20

ه أدت املساعدات النقدية املقدمة من املفوضية إىل ...
تقليل العبء املايل على أسرتك؟

حتسني ظروفك املعيشية؟

على الرغم من أن معظم املستجيبني ما زالوا يكافحون من أجل

تقليل مشاعر التوتر؟

تلبية احتياجاهتم ابلكامل ،إال أن أ تر من ثلتي املستفيدين

أشاروا إىل أن املساعدات النقدية اليت حصلوا عليها ححتدث فرقا
ابلكاد
بالكاد ,
%18

نسبيا ً ,
%74

بالكاد ,
%15

بالكاد ,
%18

بشكل
كبير ,
%8

ابلكاد
بشكل
كبير ,
%8

نسبيا ً ,
%74

يف حيا م ويف قدرهتم على مواجهة ضغوط النزوح وعدم القدرة

نسبيا ً ,
%74

4

بشكل
كبير ,
%11

على تدبري أمورهم أبنفسهم .كان هناك حتسن كبري بني أبريل ويوليو
فيما يتعلق بعدد األسر اليت أشارت أساسا إىل أن املساعدات
النقدية أحدثت حتسنا يف ظروفها املعيشية ،من  ٪73يف أبريل إىل
 ٪82يف يوليو .ابملثل ،مت تسجيل حتسن إجيايب أيضا يف معايري
قياس مستوايت التوتر وتقليل العبء املايل على األسر املستفيدة،
إىل جانب اخنفاض حبوايل  ٪10من األسر املستجيبة أشارت إىل
أن املساعدات ابلكاد ساعدهتم.
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آليات الت،يف
مت تسجي اخنفاض يف معظم املؤشرات اليت تقيس استنداد آليات الت،يف الضارة من ق ا سر النازحة الضعيفة ،مما يت ت فاعة الدعم
النقدي املستمر للمساعدة يف حتسني حيز احلماية لألشناص ا تر تضررا من النزاع املستمر .إىل حد كبري ،كان هناك اخنفاض بنسبة

 ٪16و  ٪29و  ٪20و  ٪50يف عدد األسر اليت اضطرت إىل خفض إنفاقها على مواد النظافة (أبريل ،٪88 :يوليو ،)٪72 :واليت ترسل
أفراد األسرة القاصرين للعمل (أبريل ،٪14 :يوليو ،)٪5 :واليت ترسل أفراد األسرة للعمل يف مناطق بعيدة (أبريل ،٪9 :يوليو )٪4 :واليت ترسل
النساء واألطفال للتسول (أبريل ،٪3 :يوليو )٪1 :على التوايل .كان هناك أيضا بعض االخنفاض يف آليات التكيف األخرى مثل أخذ األسر
للقروض (أبريل ،٪64 :يوليو ،)٪62 :والتوقف عن دفع اإلجيار (أبريل ،٪52 :يوليو ،)٪47 :ومنع األطفال من الذهاب إىل املدرسة (أبريل:
 ،٪31يوليو ،)٪19 :وذلك للحصول على ما يكفي من املال لتلبية االحتياجات األسرية األساسية.
استجداء المال من الغرباء (التسول) %1 ,
إرسال النساء و/أو األطفال للتسول %1 ,
إرسال أحد أفراد األسرة للعمل في مكان بعيد %4 ,
إرسال أفراد األسرة ممن هم دون سن  ...عاما ً للعمل %5 ,
التوقف عن إرسال طفل إلى المدرسة %19 ,
االنتقال إلى مأوى رديء الجودة %31 ,
بيع أصول كسب العيش  /األصول اإلنتاجية %36 ,
إلغاء أولوية المسائل القانونية %40 ,
التوقف عن دفع اإليجار  /سداد الديون %47 ,
أخذ قروض جديدة أو اقتراض المال %62 ,
خفض االنفاق على مواد النظافة %72 ,
خفض االنفاق على النظافة أو مستلزمات األطفال أو المياه أو الصحة أو التعليم %76 ,
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استالد وإدارة املساعدات النقدية
أعربت  ٪86من ا سر عن رضاها الشديد عن امل لغ الذي استلمت  ،مقارنة مع  ٪84يف أبريل .بينما أعربت  ٪13عن رضاها و ٪1
فقط عن عدم رضاها.
يف يوليو ،ذ ر  ٪100من املستجي ني أهنم شعروا اب مان أثناع استالد املساعدات النقدية .تتوافق هذه النتائج مع متوسط النتائج
املسجلة خالل األشهر املاضية واليت بلغت  ،٪99بينما أبلغ  ٪1فقط عن عدم شعورهم ابألمان  ،ويرجع ذلك أساسا إىل فريوس كوروان
املستجد (كوفيد .)19-تنعكس النتيجة اإلجيابية بنسبة  ٪100أيضا على التدابري اإلضافية املتخذة يف مواقع التوزيع لتنفيذ التدابري الوقائية
املتصلة بفريوس كوروان املستجد.

أين مت إنفاق املساعدة النقدية؟
يف يوليو ،أفاد  ٪88من املستجي ني إبنفاق املساعدة يف ا سواق

100%

احمللية ،و  ٪12يف املتاجر احمللية و  ٪5يف حمالت البيع ابجلملة .نسبيا،

حدثت زايدة بنسبة  ٪4يف عدد املستفيدين الذين قاموا بشراء بضائعهم
من املتاجر احمللية بني أبريل ويوليو .من احملتمل أن يكون هذا مرتبطا
ابنتظام املساعدة النقدية اليت أاتحت ألصحاب املتاجر احمللية ختزين ما
يكفي من السلع لشرائها من قبل األسر دون احلاجة إىل التنقل أو
الذهاب للشراء من حمالت السوبر ماركت البعيدة .هذا يؤكد جمددا األثر
اإلجيايب املباشر للمساعدات النقدية يف تعزيز األعمال التجارية احمللية
واستدامة األسواق احمللية.

أشر ر ر ررار  ٪98من املسر ر ر ررتجي ني ( ٪4زايدة
مقارنة بش ررهر أبري ) إىل ارتفاع ا س ررعار يف
ا سر ر ررابيع ا ربعة املاضر ر ررية .أثرت الزايدة يف
األسعار على مؤشرات أخرى كما هو موضح
يف عمليات رص ف ف ف ففد ما بعد التوزيع الس ف ف ف ففابقة.
على وج ففه اخلصف ف ف ف ف ف ففوص ،ع ففدد األسف ف ف ف ف ف ففر اليت

وجد  ٪93من املسر ررتجي ني
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ما حيتاجون إلي يف السر رروق احمللي ،يف

حني أفاد  ٪7أهنم مل يتمكنوا من العثور على كل ما يريدون شف ف فراءه .هذه

النسبة البالغة  ٪93متثل زايدة بنسبة  ٪11بني أبريل ويوليو مما يدل على
أنه منذ التوزيعات الشفهرية املنتظمة للمسفاعدات النقدية تكيفت األسفواق
احملليففة وأصف ف ف ف ف ف ففبحففت توفر خيففارات كففافيففة لألسف ف ف ف ف ف ففر النففازحففة لالسف ف ف ف ف ف ففتجففابففة
الحتياجاهتم األكثر إحلاحا ،وخاصة احتياجاهتا من املواد الغذائية.

متجر محلي

السوق المحلية

مل يواج  ٪96من املسر ر ررتجي ني أي مشر ر ررا
تتعلق اب من أو الوصر ر ررو أو السر ر ررالمة أثناع
إنفاقهم املس ر ر رراعدات يف ا س ر ر ررواق واحملالت
التجارية احمللية .مت تسجيل حتسن مقارنة بشهر
أبريفل ،حيففث أففاد  ٪94من املسف ف ف ف ف ف ففتجيبني أنفه
ليسف ف ف ف ف ف ف ففت ل ففديهم أي ففة خم ففاوف تتعلق ابألمن أو

اضف ف ففطرت إىل اللجوء إىل شف ف فراء سف ف ففلع غذائية

الوصففول أو السففالمة .من احملتمل أن يكون هذا

أقل تفض ف ف ف ف ف ففيال على س ف ف ف ف ف ففبيل املثال ،واليت رمبا

مرتبطفا ابلتفدابري اإلض ف ف ف ف ف ف ففافيفة اليت مت اختفاذهفا من

أتثرت ابرتفففاع أسف ف ف ف ف ف فعففار السف ف ف ف ف ف ففلع بسف ف ف ف ف ف فبففب

قب ففل مق ففدمي اخل ففدم ففات امل ففالي ففة لتح ففدي ففد مواقع

ديناميكيات أسف ف ففعار الصف ف ففرف مع عدم وجود

التوزيع ابلقرب من املستفيدين.

توزيع املستجي ني

زايدة مقابلة يف قيمة التحويالت النقدية.
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من بني املستجي ني الذين بلغ عددهم  ،2,809ان  581من حجة و  469من مأرب و  478من احلديدة (ميتلون  ٪55من إمجايل عدد املستجي ني) وهي

احملافظات اليت حسجلت فيها أعلى معدست النزوح .إمجاس ،ان  ٪66من املستجي ني يعيشون يف مشا اليمن و  ٪34يف جنوب اليمن.
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املستجي ني حسب النوع

الجوف

ذمار

عمران

الحديدة

مأرب

حجة

العمر واجلنس

عائدون
%3

 35 - 18سنة

مستضيفون
%19

 59 - 36سنة
أكرب من  60سنة
نازحون
%78

اختاذ القرار داخ ا سرة
أشار  ٪56من املستجي ني إىل أن رب ا سرة الرج هو من يقرر يفية
إنفاق املساعدة النقدية ،ب

ينما قا  ٪25إن قرار مش ر ر ر غ ،يف

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

بشرهر أبري  ،سرج شرهر يوليو اخنفاضرا من حيث قرارات املرأة القيادية
بشأن يفية إنفاق املساعدة النقدية املستلمة داخ ا سرة.
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تفضي املساعدة املستق لية
أشار  ٪84من املستجي ني (زايدة بنس ة  ٪14مقارنة بشهر أبري ) إىل أهنم يفضلون تلقي املساعدة

على ش ،مساعدات نقدية يف املستق مقارنة مع  ٪64يف أبريل ،بينما يفضل ( ٪14اخنفاض بنسبة

 ٪36مقارنة بشهر أبريل) مزجيا من املساعدات النقدية والعينية ،يف حني أشار ( ٪1اخنفاض بنسبة ٪75
مقارنة بشهر أبريل) إىل أهنم يفضلون املساعدات العينية (مواد غذائية أو غري غذائية) .أشار حوايل  ٪1من
املستجيبني إىل تفضيلهم احلصول على املساعدة من خالل أتمني فرص كسب العيش وأشار  ٪1إىل الرعاية
الصحية .يتسق تفضيل برانمج سبل كسب العيش الذي أثري من قبل املستجيبني مع الركيزة الثالثة إلسرتاتيجية
التدخالت النقدية اخلاصة ابملفوضية ملساعدة املستفيدين على االعتماد على أنفسهم وكسر دورة االعتماد
على املساعدات اإلنسانية على املدى الطويل .يؤكد اخنفاض عدد املستفيدين الذين يطلبون دعم سبل كسب
العيش على حقيقة أن معظم املواقع حاليا ليست آمنة ومأمونة متاما لتنفيذ أنشطة كسب العيش ،ولكن ابلنسبة
للمناطق اليت يسمح فيها السياق احمللي بذلك ،فإنه جيب ترتيب ذلك حسب األولوية وأخذه يف االعتبار.
.

الرضا والتسليم املناسب للمساعدات من ق مقدمي اخلدمات
اإلخطار ابألهلية – الرسائل القصرية

التحديد من قبل مزود اخلدمات املالية

جودة اخلدمات من قبل مزود اخلدمات املالية

أبل ت  ٪91من ا س ررر عن تلقيها رس ررائ نص ررية

مل يواج  ٪97من املس ر ررتجي ني (حتس ر ررن بنسر ر ر ة ٪10

ذ ر ر ررر  ٪97مر ر ررن املس ر ر ررتجي ني (حتسر ر ررن بنس ر ر ر ة

قصر رررية (حوالة) إلبالغها أبهليتها للحصر ررو على

مقارنة بش ررهر أبري ) أي مش رر،لة يف حتديد هويتهم عند

املس ر ر ر ر رراعردة النقرديرة يف الوقرت احملردد .تلقفت ٪8

نقطة صررف املسراعدات النقدية .أبلغ  ٪2عن مشففاكل

 ٪1مقارن ر ررة بش ر ررهر أبرير ر ر ) أهن ر ررم راض ر ررون ع ر ررن

رس ف ففائل نص ف ففية قص ف ففرية يف وقت متأخر ،وأبلغت ٪1
عن عدم اس ففتالمها لرس ففائل نص ففية قص ففرية واض ففطرت
إىل االعتمففاد على املراكز اجملتمعيففة للتحقق والتففأكففد
من أهليتها .مقارنة بشففهر أبريل ،هناك حتسففن يتمثل
يف اخنفاض عدد املسف ففتفيدين الذين مل يتلقوا الرسف ففائل
النصية القصرية يف السابق دعما ملساعداهتم النقدية.

تتعلق ببطفاقفات اهلويفة اخلفاصف ف ف ف ف ف ففة هبم يف البنفك (بشف ف ف ف ف ف فكفل
أس ف ف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ف ففي ال تتطابق مع القائمة املقدمة للبنك من قبل
املفوضية إىل البنك أو أهنا حتتوي على معلومات خاطئة)،
وهو ما ميثل حتسنا بنسبة  ٪80مقارنة بشهر أبريل .يرجع
هذا التحسففن إىل حصففول بعض املسففتفيدين على بطاقات
هوية جديدة ،وكذلك اس ف ففتنادا إىل اإلرش ف ففادات اإلض ف ففافية
املقدمة إىل مقدمي اخلدمات املالية بش ف ف ف ففأن بطاقات اهلوية
املقبولة وغري املقبولة واملخصف ف ف ف ف ف ففص املعتمد من املفوضف ف ف ف ف ف ففية
لتغطية تكاليف بطاقات اهلوية للمسف ف ف ف ف ف ففتفيدين الذين ليس
لديهم بطاقات هوية.
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اخلدمر ر ررة الر ر رريت تلقوهر ر ررا مر ر ررن مقر ر رردمي اخلر ر رردمات
املالية.
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ش،ر خاص للجهات املاحنة
تعرب املفوضية عن امتناهنا للدعم احلاسم الذي قدمته اجلهات املاحنة الرئيسية للتدخالت النقدية يف اليمن يف عام  :2021الوسايت املتحدة ا مري،ية
| اململ،ة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة من خال صندوق اإلغاثة من اجملاعة | صندوق الشيخ اثين بن ع دهللا بن اثين آ اثين

اإلنساين.
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