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من نحن
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن عبارة عن صندوق ُقطري مشترك يعمل على توفير 

التمويل مباشرة للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين يف اليمن على النحو الذي يمكنهم 
من إيصال المساعدات المالئمة والفّعالة المنقذة لألرواح إىل من يحتاجون إليها بشّدة يف 

الوقت المناسب.

كيف نعمل

تعتبر مساهمات المانحين غير مخصصة ويتم تخصيصها على الشركاء المؤّهلين من خالل 
عملية شاملة وشّفافة تدعم األولويات المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن.

يقدم صندوق التمويل اإلنساين نوعين من المخصصات: مخصصات معيارية ومخصصات 
احتياطية، ويحتجز الصندوق تخصيصاً معيارياً مرة أو مرتين يف السنة من خالل دعوة 

إلرسال الطلبات بشأن االحتياجات اإلستراتيجية التي تم تحديدها بشكل جماعي ضمن إطار 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن. يتم إطالق المخصصات االحتياطية استجابًة لالحتياجات 

اإلنسانية األولية المفاجئة واألزمات.
يعمل منسقو المجموعات القطاعية على إدارة عمليات تحديد األولويات، يف الوقت الذي 

يحدد فيه منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع المجلس االستشاري المبلغ المتوفر لكّل 
مخصص. يضمن هذا النهج بأن يتم وضع أولوية للتمويل على المستوى المحلي من قبل 
أكثر األطراف قرباً إىل السكان المحتاجين وتشجيع قيادات العمل اإلنساين، وتعزيز التعاون 

والملكية الجماعية لالستجابة الطارئة.
ولضمان المعاملة بشكل منصف، يتم تقييم طلبات مقترحات المشاريع من قبل لجنة 
مراجعة استراتيجية وفنية شاملة استناداً إىل بطاقة النقاط المحددة مسبقاً ومستويات 
التمويل وآليات الضمان التي تنطبق على كل مشروع ناجح وتوجيهها حسب مستوى 

المخاطر للجهة الشريكة، والذي يتم تحديده وفقاً لتقييم القدرات ومستويات األداء الماضية.
تدير وحدة التمويل اإلنساين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العمليات اليومية 

لصندوق التمويل اإلنساين لليمن.

ما هي أولوياتنا

يدعم صندوق التمويل اإلنساين لليمن األهداف اإلستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن المتمثل يف توسعة إيصال المساعدات اإلنسانية عبر التركيز على االحتياجات 

اإلنسانية ذات األهمية العالية. سيركز صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف 2021 على 
األولويات التالية:

• المساعدة يف االستجابة لنقاط الضعف الحادة بما يشمل المساعدة الطارئة المنقذة 
لألرواح وحماية األشخاص األكثر عرضة للخطر.

• تغطية الفجوات الخطيرة مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها. 
• عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب من خالل التركيز على مجموعة من االحتياجات 
ونقاط الضعف الخاصة بمجموعات سكانية مختلفة. ودعماً لذلك، سيضمن الصندوق أن 

التمويل يصل إىل جميع األشخاص المهملين الذين هم يف أّمس الحاجة وال سيما 
األقليات واألشخاص األكثر عرضة للخطر واألشخاص المستبعدين من الخدمات مع 

التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

إنجازات 2020

يف عام 2020، ساهم 24 مانحاً بحوايل 98 مليون دوالر لصالح صندوق التمويل اإلنساين 
لليمن، مما يجعله ثاين أكبر صندوق مشترك يف العالم.

خصص الصندوق 98.6 مليون دوالر لعدد 62 مشروعاً إنسانياً نفذها 35 شريكاً من خالل 
مخصص معياري واحد ومخصصين احتياطيين. وهذا يشمل 67.4 مليون دوالر لمنظمات 
غير حكومية وجمعيات الهالل األحمر (68 يف المائة من إجمايل المبلغ) بما يف ذلك 19 يف 
المائة (12.6 مليون دوالر) للمنظمات غير الحكومية الوطنية. كما عزز الصندوق من قدرة 
المجتمع اإلنساين على االستجابة لالحتياجات الناشئة عند ظهورها. يف عام 2020، تجلى 

ذلك من خالل تخصيص احتياطي وفر تمويالً قصير األجل لالستجابة لوباء كوفيد-19.
استمر الصندوق يف توسيع مستوى المساءلة لديه أمام السكان المتضررين من خالل 

ضمان وجود آليات منهجية لتقديم الشكاوى والمالحظات حول مشاريع كل 
جهة شريكة ومن خالل تقديم آلية التحقق من المستفيدين وآلية استقبال 

شكاوى ومالحظات المستفيدين. تستخدم آلية التحقق من المستفيدين 
لالتصال بالمستفيدين عبر الهاتف يف القرى النائية وزيادة عدد المستفيدين 
الذين تمت مقابلتهم للتحقق من جودة الخدمات المقدمة من قبل شركاء 

الصندوق. وحظي المستفيدون بفرصة تقديم مالحظاتهم عبر آلية استقبال 
شكاوى ومالحظات المستفيدين بشأن عملية التنفيذ والمساعدة التي يتم 

تلقيها من المشاريع التي يمولها الصندوق عن طريق االتصال برقم الخط 
الساخن المجاين الذي أنشأته شركات المراقبة الخارجية. وأدار الصندوق حوايل 

2,000 مكالمة من المستفيدين يف عام 2020.

أهم عشرة أسباب للمساهمة في صندوق التمويل اإلنساني في اليمن

1. الوصول

يف 2020، استهدف شركاؤنا البالغ عددهم 35 حوايل 9 ماليين شخص يمني 
من ضمنهم 2.38 مليون امرأة وفتاة يف 20 من أصل 22 محافظة يف اليمن. كما 

وفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف عام 2019 تمويالً خاصاً لمستجيبي 
الخطوط األمامية الذين يمكنهم توسيع نطاق اإليصال للخدمات اإلنسانية عبر 

قدرتهم على الوصول إىل المناطق ذات االحتياجات العالية، بما يف ذلك مناطق 
الصراع.

2. الشمول

حتى شهر يناير 2019، تأهلت 75 جهة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية والوطنية وجمعيات الهالل األحمر لتلقي التمويل من 

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن، ويعتمد الصندوق على هياكله الشاملة يف 
اإلدارة واتخاذ القرار من أجل التنفيذ الفعال للمهام المناطة به: يتم تنفيذ أنشطة 

الصندوق تحت القيادة الكاملة لمنسق الشؤون اإلنسانية الذي يدعمه مجلس 
استشاري مكون من ممثلي المانحين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية والوطنية. كما تتسم لجان مراجعة المشاريع بشمولية 
مشابهة، حيث يقوم منسقو المجموعات القطاعية بتعيين ممثلين من كل جهة 

شريكة منفذة للمشاركة يف العملية. ولضمان تساوي إمكانية حصول  جميع 
الشركاء على تمويل الصندوق، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف العام 

2020 بتدريب أكثر من 1,000 موظف من الجهات الشريكة حول إجراءات 
صندوق التمويل اإلنساين والمخصصات والدليل التشغيلي وإدارة دورة 

المشاريع ومنع االنتهاكات الجنسية وإشراك ذوي االحتياجات الخاصة يف 
البرامج اإلنسانية، ويعتبر هذا العدد أعلى بمرتين عن عدد الموظفين الذين تم 

تدريبهم يف 2019.

3. إضفاء الطابع المحلي

يعتبر صندوق التمويل اإلنساين واحداً من أكبر مصادر التمويل المباشر 
للمنظمات غير الحكومية الوطنية يف اليمن كونها تستلم مخصصاً يبلغ حوايل 

72 مليون دوالر أمريكي خالل عامي 2019 و2020 و178 مليون دوالر أمريكي 
(باستثناء التمويل الذي تتلقاه الجهات الشريكة الفرعية لمشاريع المنظمات 
الدولية غير الحكومية واألمم المتحدة التي يمولها الصندوق) . وال يشمل هذا 

المبلغ األموال التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية كجهات تنفيذ فرعي 
والواردة إليها من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) 

وبالتايل تلبية اتفاق "التسوية الكبرى" إلضفاء الطابع المحلي على المعونات. 
ويتم تمثيل المنظمات غير الحكومية الوطنية يف المجلس االستشاري لصندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن ولجان مراجعة التخصيص، مما يمنحها صوتاً نشطاً 

يف إدارة الصندوق وصنع القرار، فهي تتلقى التدريب والدعم يف كافة مراحل 
دورة المشروع.

4. المساءلة

يستند صندوق التمويل اإلنساين لليمن إىل إطار مساءلة شامل منصوص عليه 
يف الدليل التشغيلي للصندوق والذي تم تكييفه ليتناسب مع حالة الطوارئ 

المعقدة يف اليمن. وتشمل إجراءات إدارة المساءلة ما يلي:
• استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، بما 

يف ذلك االحتيال وحرف المساعدات عن مسارها الصحيح، مع تحليل اآلثار 
المحتملة واستراتيجيات التخفيف.

• آلية إدارة منهجية تضمن شفافية وجودة قرارات التخصيص.
• التحقق من أهلية الشركاء وقدراتهم من خالل إجراءات العناية الواجبة 

والواضحة وتقييم القدرات وتتبع أداء المستفيدين من المنح طوال فترة 
تنفيذ المشروع وإنجازه.

• نظام مراقبة شامل يجمع بين بعثات المراقبة الميدانية التابعة لألوتشا 
والمجموعات القطاعية بدعم من اثنين من مقدمي خدمات المراقبة 

الخارجية. كما تتم عمليات التدقيق من قبل شركة خارجية.

5. المرونة

من الضروري أن تتسم البرامج اإلنسانية بالمرونة يف بيئة اليمن المعقدة. 
وتسمح الطبيعة غير المبوبة لتمويالت صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 

بتخصيص التمويل للتدخالت ذات األولوية، حيثما وجدت ومتى ما كان ذلك 
ضرورياً: يوفر الصندوق مساعدات عينية ونقدية وبالقسائم وللمنظمات 

الصغيرة والكبيرة ولتكاليف البدء أو التشغيل. كما يدعم الخدمات المشتركة 
مثل الخدمات اللوجستية أو االتصاالت أو التنسيق أو تقييم االحتياجات، وإدراكاً 

بالحقائق الميدانية المعقدة، يسمح الصندوق للشركاء بمراجعة المشاريع 
الجارية عندما تتطلب الظروف القيام ذلك.

مع بداية جائحة كوفيد-19، توجب على الصندوق التكيف بسرعة مع بيئة عمل 
جديدة والحفاظ على الدعم المخصص للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين 

على الرغم من التحديات اإلضافية. وقد استجاب الصندوق بكل مرونة 
وبترتيبات تمويل مبسطة مع االلتزام بإجراءات المساءلة التي تحكم استخدام 
األموال. وتم تقديم تدابير المرونة على المستوى العالمي مما يسمح للشركاء 

بإعادة برمجة التدخالت لدعم استجابة كوفيد-19، وتضمين خط الطوارئ يف 
ميزانياتهم والسعي للحصول على تمديدات بدون تكلفة بسهولة أكبر.

6. دقة التوقيت

يخصص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن التمويل يف الوقت المناسب عند 
ظهور أو تصاعد االحتياجات اإلنسانية. يف عام 2020، دعم الصندوق خطة 

الطوارئ اليمنية من خالل تقديم 15.2 مليون دوالر إىل إحدى وكاالت األمم 
المتحدة لدعم االستجابة اإلنسانية من خالل الشراء والتخزين المسبق وتوفير 

المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة األساسية والناموسيات وحقائب 
المأوى يف حاالت الطوارئ، مع توفير الديزل لمرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة يف جميع أنحاء اليمن.
وأطلق الصندوق تخصيصاً احتياطياً يف أغسطس 2020، وخصص مبلغ 16.8 

مليون دوالر أمريكي يف استجابة كوفيد-19 مما أتاح دفع بدالت المخاطر 
للعاملين الصحيين ونشر التوعية حول كوفيد-19 من خالل أنشطة التواصل 
بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. جاء هذا التخصيص يف وقت حرج كان 
فيه فيروس كوفيد-19 يهدد بإغراق الخدمات الصحية وتفاقم نقاط الضعف 

الموجودة.

7. التحليل

تصدر وحدة التمويل اإلنساين تحليالت دورية حول العوائق التشغيلية والرقابية 
والبيروقراطية التي يواجها شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف الميدان، وحول 

نتائج المراجعة المالية. يساعد هذا التحليل على إثراء قدرات المجلس 
االستشاري للصندوق على اتخاذ القرارات وهو ضمن تقارير الملخصات 

المعلوماتية الربعية الصادرة عن الصندوق.

8. فعالية الكلفة

بلغت النفقات المباشرة لوحدة التمويل اإلنساين يف إدارة صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن 3.3 يف المائة من األموال التي تم استالمها يف عام 2020، مما 
يجعله الصندوق القطري األكثر كفاءة يف العالم، مع الحفاظ على هيكل وظيفي 

كاف لدعم شركاء الصندوق.

9. مشاركة المخاطر

يوفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن فرصة للمانحين الذين ليس لديهم 
تواجد داخل البلد أو قدرة على إدارة منح متعددة لتوجيه التمويل نحو مجموعة 

واسعة من الشركاء، بينما يتوىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة المنح 
واالستخدام االستراتيجي للمساهمات والمراقبة واإلبالغ. تمكن الطبيعة 

المشتركة لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن المانحين من زيادة األثر يف بيئة 
عالية المخاطر

10. الشفافية

تتوافر المعلومات يف الوقت الفعلي عن المساهمات والمخصصات، بما يف ذلك 
المشاريع الممولة، وذلك على الموقع الشبكي العالمي لشفافية الصندوق 
القطري للتمويل المشترك (https://gms.unocha.org/bi) وبما يتوافق 

بشكل تام مع معايير مبادرة الشفافية الدولية للمعونات، حيث تعتبر الشفافية 

جوهر عملية التخصيص: تتم مناقشة أولويات المخصصات بشكل جماعي من 
قبل المجلس االستشاري ويتم شرحها يف أوراق استراتيجية التخصيص المتاحة 

للجمهور. ويتم اختيار المشاريع بعد إجراء عملية مراجعة استراتيجية وفنية 
جماعية تشمل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات 
غير الحكومية الدولية وممثلي المجموعات القطاعية وممثلي وحدة التمويل 

اإلنساين، كما يتم تزويد الشركاء بالتعقيبات الفردية. وأخيرا، تقوم وحدة التمويل 
اإلنساين بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التقرير السنوي لصندوق 

التمويل اإلنساين يف اليمن الذي يستعرض أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة والتحديات، كما يستعرض قصص النجاح واإلنجازات التي حققها 

الصندوق.
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نبذة عن صندوق التمويل اإلنساني في اليمن 2020



من نحن
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن عبارة عن صندوق ُقطري مشترك يعمل على توفير 

التمويل مباشرة للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين يف اليمن على النحو الذي يمكنهم 
من إيصال المساعدات المالئمة والفّعالة المنقذة لألرواح إىل من يحتاجون إليها بشّدة يف 

الوقت المناسب.

كيف نعمل

تعتبر مساهمات المانحين غير مخصصة ويتم تخصيصها على الشركاء المؤّهلين من خالل 
عملية شاملة وشّفافة تدعم األولويات المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن.

يقدم صندوق التمويل اإلنساين نوعين من المخصصات: مخصصات معيارية ومخصصات 
احتياطية، ويحتجز الصندوق تخصيصاً معيارياً مرة أو مرتين يف السنة من خالل دعوة 

إلرسال الطلبات بشأن االحتياجات اإلستراتيجية التي تم تحديدها بشكل جماعي ضمن إطار 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن. يتم إطالق المخصصات االحتياطية استجابًة لالحتياجات 

اإلنسانية األولية المفاجئة واألزمات.
يعمل منسقو المجموعات القطاعية على إدارة عمليات تحديد األولويات، يف الوقت الذي 

يحدد فيه منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع المجلس االستشاري المبلغ المتوفر لكّل 
مخصص. يضمن هذا النهج بأن يتم وضع أولوية للتمويل على المستوى المحلي من قبل 
أكثر األطراف قرباً إىل السكان المحتاجين وتشجيع قيادات العمل اإلنساين، وتعزيز التعاون 

والملكية الجماعية لالستجابة الطارئة.
ولضمان المعاملة بشكل منصف، يتم تقييم طلبات مقترحات المشاريع من قبل لجنة 
مراجعة استراتيجية وفنية شاملة استناداً إىل بطاقة النقاط المحددة مسبقاً ومستويات 
التمويل وآليات الضمان التي تنطبق على كل مشروع ناجح وتوجيهها حسب مستوى 

المخاطر للجهة الشريكة، والذي يتم تحديده وفقاً لتقييم القدرات ومستويات األداء الماضية.
تدير وحدة التمويل اإلنساين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العمليات اليومية 

لصندوق التمويل اإلنساين لليمن.

ما هي أولوياتنا

يدعم صندوق التمويل اإلنساين لليمن األهداف اإلستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن المتمثل يف توسعة إيصال المساعدات اإلنسانية عبر التركيز على االحتياجات 

اإلنسانية ذات األهمية العالية. سيركز صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف 2021 على 
األولويات التالية:

• المساعدة يف االستجابة لنقاط الضعف الحادة بما يشمل المساعدة الطارئة المنقذة 
لألرواح وحماية األشخاص األكثر عرضة للخطر.

• تغطية الفجوات الخطيرة مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها. 
• عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب من خالل التركيز على مجموعة من االحتياجات 
ونقاط الضعف الخاصة بمجموعات سكانية مختلفة. ودعماً لذلك، سيضمن الصندوق أن 

التمويل يصل إىل جميع األشخاص المهملين الذين هم يف أّمس الحاجة وال سيما 
األقليات واألشخاص األكثر عرضة للخطر واألشخاص المستبعدين من الخدمات مع 

التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

إنجازات 2020

يف عام 2020، ساهم 24 مانحاً بحوايل 98 مليون دوالر لصالح صندوق التمويل اإلنساين 
لليمن، مما يجعله ثاين أكبر صندوق مشترك يف العالم.

خصص الصندوق 98.6 مليون دوالر لعدد 62 مشروعاً إنسانياً نفذها 35 شريكاً من خالل 
مخصص معياري واحد ومخصصين احتياطيين. وهذا يشمل 67.4 مليون دوالر لمنظمات 
غير حكومية وجمعيات الهالل األحمر (68 يف المائة من إجمايل المبلغ) بما يف ذلك 19 يف 
المائة (12.6 مليون دوالر) للمنظمات غير الحكومية الوطنية. كما عزز الصندوق من قدرة 
المجتمع اإلنساين على االستجابة لالحتياجات الناشئة عند ظهورها. يف عام 2020، تجلى 

ذلك من خالل تخصيص احتياطي وفر تمويالً قصير األجل لالستجابة لوباء كوفيد-19.
استمر الصندوق يف توسيع مستوى المساءلة لديه أمام السكان المتضررين من خالل 

ضمان وجود آليات منهجية لتقديم الشكاوى والمالحظات حول مشاريع كل 
جهة شريكة ومن خالل تقديم آلية التحقق من المستفيدين وآلية استقبال 

شكاوى ومالحظات المستفيدين. تستخدم آلية التحقق من المستفيدين 
لالتصال بالمستفيدين عبر الهاتف يف القرى النائية وزيادة عدد المستفيدين 
الذين تمت مقابلتهم للتحقق من جودة الخدمات المقدمة من قبل شركاء 

الصندوق. وحظي المستفيدون بفرصة تقديم مالحظاتهم عبر آلية استقبال 
شكاوى ومالحظات المستفيدين بشأن عملية التنفيذ والمساعدة التي يتم 

تلقيها من المشاريع التي يمولها الصندوق عن طريق االتصال برقم الخط 
الساخن المجاين الذي أنشأته شركات المراقبة الخارجية. وأدار الصندوق حوايل 

2,000 مكالمة من المستفيدين يف عام 2020.

أهم عشرة أسباب للمساهمة في صندوق التمويل اإلنساني في اليمن

1. الوصول

يف 2020، استهدف شركاؤنا البالغ عددهم 35 حوايل 9 ماليين شخص يمني 
من ضمنهم 2.38 مليون امرأة وفتاة يف 20 من أصل 22 محافظة يف اليمن. كما 

وفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف عام 2019 تمويالً خاصاً لمستجيبي 
الخطوط األمامية الذين يمكنهم توسيع نطاق اإليصال للخدمات اإلنسانية عبر 

قدرتهم على الوصول إىل المناطق ذات االحتياجات العالية، بما يف ذلك مناطق 
الصراع.

2. الشمول

حتى شهر يناير 2019، تأهلت 75 جهة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية والوطنية وجمعيات الهالل األحمر لتلقي التمويل من 

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن، ويعتمد الصندوق على هياكله الشاملة يف 
اإلدارة واتخاذ القرار من أجل التنفيذ الفعال للمهام المناطة به: يتم تنفيذ أنشطة 

الصندوق تحت القيادة الكاملة لمنسق الشؤون اإلنسانية الذي يدعمه مجلس 
استشاري مكون من ممثلي المانحين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية والوطنية. كما تتسم لجان مراجعة المشاريع بشمولية 
مشابهة، حيث يقوم منسقو المجموعات القطاعية بتعيين ممثلين من كل جهة 

شريكة منفذة للمشاركة يف العملية. ولضمان تساوي إمكانية حصول  جميع 
الشركاء على تمويل الصندوق، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف العام 

2020 بتدريب أكثر من 1,000 موظف من الجهات الشريكة حول إجراءات 
صندوق التمويل اإلنساين والمخصصات والدليل التشغيلي وإدارة دورة 

المشاريع ومنع االنتهاكات الجنسية وإشراك ذوي االحتياجات الخاصة يف 
البرامج اإلنسانية، ويعتبر هذا العدد أعلى بمرتين عن عدد الموظفين الذين تم 

تدريبهم يف 2019.

3. إضفاء الطابع المحلي

يعتبر صندوق التمويل اإلنساين واحداً من أكبر مصادر التمويل المباشر 
للمنظمات غير الحكومية الوطنية يف اليمن كونها تستلم مخصصاً يبلغ حوايل 

72 مليون دوالر أمريكي خالل عامي 2019 و2020 و178 مليون دوالر أمريكي 
(باستثناء التمويل الذي تتلقاه الجهات الشريكة الفرعية لمشاريع المنظمات 
الدولية غير الحكومية واألمم المتحدة التي يمولها الصندوق) . وال يشمل هذا 

المبلغ األموال التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية كجهات تنفيذ فرعي 
والواردة إليها من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) 

وبالتايل تلبية اتفاق "التسوية الكبرى" إلضفاء الطابع المحلي على المعونات. 
ويتم تمثيل المنظمات غير الحكومية الوطنية يف المجلس االستشاري لصندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن ولجان مراجعة التخصيص، مما يمنحها صوتاً نشطاً 

يف إدارة الصندوق وصنع القرار، فهي تتلقى التدريب والدعم يف كافة مراحل 
دورة المشروع.

4. المساءلة

يستند صندوق التمويل اإلنساين لليمن إىل إطار مساءلة شامل منصوص عليه 
يف الدليل التشغيلي للصندوق والذي تم تكييفه ليتناسب مع حالة الطوارئ 

المعقدة يف اليمن. وتشمل إجراءات إدارة المساءلة ما يلي:
• استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، بما 

يف ذلك االحتيال وحرف المساعدات عن مسارها الصحيح، مع تحليل اآلثار 
المحتملة واستراتيجيات التخفيف.

• آلية إدارة منهجية تضمن شفافية وجودة قرارات التخصيص.
• التحقق من أهلية الشركاء وقدراتهم من خالل إجراءات العناية الواجبة 

والواضحة وتقييم القدرات وتتبع أداء المستفيدين من المنح طوال فترة 
تنفيذ المشروع وإنجازه.

• نظام مراقبة شامل يجمع بين بعثات المراقبة الميدانية التابعة لألوتشا 
والمجموعات القطاعية بدعم من اثنين من مقدمي خدمات المراقبة 

الخارجية. كما تتم عمليات التدقيق من قبل شركة خارجية.

5. المرونة

من الضروري أن تتسم البرامج اإلنسانية بالمرونة يف بيئة اليمن المعقدة. 
وتسمح الطبيعة غير المبوبة لتمويالت صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 

بتخصيص التمويل للتدخالت ذات األولوية، حيثما وجدت ومتى ما كان ذلك 
ضرورياً: يوفر الصندوق مساعدات عينية ونقدية وبالقسائم وللمنظمات 

الصغيرة والكبيرة ولتكاليف البدء أو التشغيل. كما يدعم الخدمات المشتركة 
مثل الخدمات اللوجستية أو االتصاالت أو التنسيق أو تقييم االحتياجات، وإدراكاً 

بالحقائق الميدانية المعقدة، يسمح الصندوق للشركاء بمراجعة المشاريع 
الجارية عندما تتطلب الظروف القيام ذلك.

مع بداية جائحة كوفيد-19، توجب على الصندوق التكيف بسرعة مع بيئة عمل 
جديدة والحفاظ على الدعم المخصص للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين 

على الرغم من التحديات اإلضافية. وقد استجاب الصندوق بكل مرونة 
وبترتيبات تمويل مبسطة مع االلتزام بإجراءات المساءلة التي تحكم استخدام 
األموال. وتم تقديم تدابير المرونة على المستوى العالمي مما يسمح للشركاء 

بإعادة برمجة التدخالت لدعم استجابة كوفيد-19، وتضمين خط الطوارئ يف 
ميزانياتهم والسعي للحصول على تمديدات بدون تكلفة بسهولة أكبر.

6. دقة التوقيت

يخصص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن التمويل يف الوقت المناسب عند 
ظهور أو تصاعد االحتياجات اإلنسانية. يف عام 2020، دعم الصندوق خطة 

الطوارئ اليمنية من خالل تقديم 15.2 مليون دوالر إىل إحدى وكاالت األمم 
المتحدة لدعم االستجابة اإلنسانية من خالل الشراء والتخزين المسبق وتوفير 

المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة األساسية والناموسيات وحقائب 
المأوى يف حاالت الطوارئ، مع توفير الديزل لمرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة يف جميع أنحاء اليمن.
وأطلق الصندوق تخصيصاً احتياطياً يف أغسطس 2020، وخصص مبلغ 16.8 

مليون دوالر أمريكي يف استجابة كوفيد-19 مما أتاح دفع بدالت المخاطر 
للعاملين الصحيين ونشر التوعية حول كوفيد-19 من خالل أنشطة التواصل 
بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. جاء هذا التخصيص يف وقت حرج كان 
فيه فيروس كوفيد-19 يهدد بإغراق الخدمات الصحية وتفاقم نقاط الضعف 

الموجودة.

7. التحليل

تصدر وحدة التمويل اإلنساين تحليالت دورية حول العوائق التشغيلية والرقابية 
والبيروقراطية التي يواجها شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف الميدان، وحول 

نتائج المراجعة المالية. يساعد هذا التحليل على إثراء قدرات المجلس 
االستشاري للصندوق على اتخاذ القرارات وهو ضمن تقارير الملخصات 

المعلوماتية الربعية الصادرة عن الصندوق.

8. فعالية الكلفة

بلغت النفقات المباشرة لوحدة التمويل اإلنساين يف إدارة صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن 3.3 يف المائة من األموال التي تم استالمها يف عام 2020، مما 
يجعله الصندوق القطري األكثر كفاءة يف العالم، مع الحفاظ على هيكل وظيفي 

كاف لدعم شركاء الصندوق.

9. مشاركة المخاطر

يوفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن فرصة للمانحين الذين ليس لديهم 
تواجد داخل البلد أو قدرة على إدارة منح متعددة لتوجيه التمويل نحو مجموعة 

واسعة من الشركاء، بينما يتوىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة المنح 
واالستخدام االستراتيجي للمساهمات والمراقبة واإلبالغ. تمكن الطبيعة 

المشتركة لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن المانحين من زيادة األثر يف بيئة 
عالية المخاطر

10. الشفافية

تتوافر المعلومات يف الوقت الفعلي عن المساهمات والمخصصات، بما يف ذلك 
المشاريع الممولة، وذلك على الموقع الشبكي العالمي لشفافية الصندوق 
القطري للتمويل المشترك (https://gms.unocha.org/bi) وبما يتوافق 

بشكل تام مع معايير مبادرة الشفافية الدولية للمعونات، حيث تعتبر الشفافية 

جوهر عملية التخصيص: تتم مناقشة أولويات المخصصات بشكل جماعي من 
قبل المجلس االستشاري ويتم شرحها يف أوراق استراتيجية التخصيص المتاحة 

للجمهور. ويتم اختيار المشاريع بعد إجراء عملية مراجعة استراتيجية وفنية 
جماعية تشمل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات 
غير الحكومية الدولية وممثلي المجموعات القطاعية وممثلي وحدة التمويل 

اإلنساين، كما يتم تزويد الشركاء بالتعقيبات الفردية. وأخيرا، تقوم وحدة التمويل 
اإلنساين بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التقرير السنوي لصندوق 

التمويل اإلنساين يف اليمن الذي يستعرض أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة والتحديات، كما يستعرض قصص النجاح واإلنجازات التي حققها 

الصندوق.
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نظرة عامة حول صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 2015م - 2020م

815 مليون دوالر 
أمريكي

 تم استالمها

798 مليون دوالر 
أمريكي

تم تخصيصها

79
جهة شريكة منفذة

37
جهة مانحة

583
من المشاريع تم 

تنفيذها 
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من نحن
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن عبارة عن صندوق ُقطري مشترك يعمل على توفير 

التمويل مباشرة للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين يف اليمن على النحو الذي يمكنهم 
من إيصال المساعدات المالئمة والفّعالة المنقذة لألرواح إىل من يحتاجون إليها بشّدة يف 

الوقت المناسب.

كيف نعمل

تعتبر مساهمات المانحين غير مخصصة ويتم تخصيصها على الشركاء المؤّهلين من خالل 
عملية شاملة وشّفافة تدعم األولويات المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن.

يقدم صندوق التمويل اإلنساين نوعين من المخصصات: مخصصات معيارية ومخصصات 
احتياطية، ويحتجز الصندوق تخصيصاً معيارياً مرة أو مرتين يف السنة من خالل دعوة 

إلرسال الطلبات بشأن االحتياجات اإلستراتيجية التي تم تحديدها بشكل جماعي ضمن إطار 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن. يتم إطالق المخصصات االحتياطية استجابًة لالحتياجات 

اإلنسانية األولية المفاجئة واألزمات.
يعمل منسقو المجموعات القطاعية على إدارة عمليات تحديد األولويات، يف الوقت الذي 

يحدد فيه منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع المجلس االستشاري المبلغ المتوفر لكّل 
مخصص. يضمن هذا النهج بأن يتم وضع أولوية للتمويل على المستوى المحلي من قبل 
أكثر األطراف قرباً إىل السكان المحتاجين وتشجيع قيادات العمل اإلنساين، وتعزيز التعاون 

والملكية الجماعية لالستجابة الطارئة.
ولضمان المعاملة بشكل منصف، يتم تقييم طلبات مقترحات المشاريع من قبل لجنة 
مراجعة استراتيجية وفنية شاملة استناداً إىل بطاقة النقاط المحددة مسبقاً ومستويات 
التمويل وآليات الضمان التي تنطبق على كل مشروع ناجح وتوجيهها حسب مستوى 

المخاطر للجهة الشريكة، والذي يتم تحديده وفقاً لتقييم القدرات ومستويات األداء الماضية.
تدير وحدة التمويل اإلنساين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العمليات اليومية 

لصندوق التمويل اإلنساين لليمن.

ما هي أولوياتنا

يدعم صندوق التمويل اإلنساين لليمن األهداف اإلستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن المتمثل يف توسعة إيصال المساعدات اإلنسانية عبر التركيز على االحتياجات 

اإلنسانية ذات األهمية العالية. سيركز صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف 2021 على 
األولويات التالية:

• المساعدة يف االستجابة لنقاط الضعف الحادة بما يشمل المساعدة الطارئة المنقذة 
لألرواح وحماية األشخاص األكثر عرضة للخطر.

• تغطية الفجوات الخطيرة مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها. 
• عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب من خالل التركيز على مجموعة من االحتياجات 
ونقاط الضعف الخاصة بمجموعات سكانية مختلفة. ودعماً لذلك، سيضمن الصندوق أن 

التمويل يصل إىل جميع األشخاص المهملين الذين هم يف أّمس الحاجة وال سيما 
األقليات واألشخاص األكثر عرضة للخطر واألشخاص المستبعدين من الخدمات مع 

التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

إنجازات 2020

يف عام 2020، ساهم 24 مانحاً بحوايل 98 مليون دوالر لصالح صندوق التمويل اإلنساين 
لليمن، مما يجعله ثاين أكبر صندوق مشترك يف العالم.

خصص الصندوق 98.6 مليون دوالر لعدد 62 مشروعاً إنسانياً نفذها 35 شريكاً من خالل 
مخصص معياري واحد ومخصصين احتياطيين. وهذا يشمل 67.4 مليون دوالر لمنظمات 
غير حكومية وجمعيات الهالل األحمر (68 يف المائة من إجمايل المبلغ) بما يف ذلك 19 يف 
المائة (12.6 مليون دوالر) للمنظمات غير الحكومية الوطنية. كما عزز الصندوق من قدرة 
المجتمع اإلنساين على االستجابة لالحتياجات الناشئة عند ظهورها. يف عام 2020، تجلى 

ذلك من خالل تخصيص احتياطي وفر تمويالً قصير األجل لالستجابة لوباء كوفيد-19.
استمر الصندوق يف توسيع مستوى المساءلة لديه أمام السكان المتضررين من خالل 

ضمان وجود آليات منهجية لتقديم الشكاوى والمالحظات حول مشاريع كل 
جهة شريكة ومن خالل تقديم آلية التحقق من المستفيدين وآلية استقبال 

شكاوى ومالحظات المستفيدين. تستخدم آلية التحقق من المستفيدين 
لالتصال بالمستفيدين عبر الهاتف يف القرى النائية وزيادة عدد المستفيدين 
الذين تمت مقابلتهم للتحقق من جودة الخدمات المقدمة من قبل شركاء 

الصندوق. وحظي المستفيدون بفرصة تقديم مالحظاتهم عبر آلية استقبال 
شكاوى ومالحظات المستفيدين بشأن عملية التنفيذ والمساعدة التي يتم 

تلقيها من المشاريع التي يمولها الصندوق عن طريق االتصال برقم الخط 
الساخن المجاين الذي أنشأته شركات المراقبة الخارجية. وأدار الصندوق حوايل 

2,000 مكالمة من المستفيدين يف عام 2020.

أهم عشرة أسباب للمساهمة في صندوق التمويل اإلنساني في اليمن

1. الوصول

يف 2020، استهدف شركاؤنا البالغ عددهم 35 حوايل 9 ماليين شخص يمني 
من ضمنهم 2.38 مليون امرأة وفتاة يف 20 من أصل 22 محافظة يف اليمن. كما 

وفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يف عام 2019 تمويالً خاصاً لمستجيبي 
الخطوط األمامية الذين يمكنهم توسيع نطاق اإليصال للخدمات اإلنسانية عبر 

قدرتهم على الوصول إىل المناطق ذات االحتياجات العالية، بما يف ذلك مناطق 
الصراع.

2. الشمول

حتى شهر يناير 2019، تأهلت 75 جهة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية والوطنية وجمعيات الهالل األحمر لتلقي التمويل من 

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن، ويعتمد الصندوق على هياكله الشاملة يف 
اإلدارة واتخاذ القرار من أجل التنفيذ الفعال للمهام المناطة به: يتم تنفيذ أنشطة 

الصندوق تحت القيادة الكاملة لمنسق الشؤون اإلنسانية الذي يدعمه مجلس 
استشاري مكون من ممثلي المانحين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية والوطنية. كما تتسم لجان مراجعة المشاريع بشمولية 
مشابهة، حيث يقوم منسقو المجموعات القطاعية بتعيين ممثلين من كل جهة 

شريكة منفذة للمشاركة يف العملية. ولضمان تساوي إمكانية حصول  جميع 
الشركاء على تمويل الصندوق، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف العام 

2020 بتدريب أكثر من 1,000 موظف من الجهات الشريكة حول إجراءات 
صندوق التمويل اإلنساين والمخصصات والدليل التشغيلي وإدارة دورة 

المشاريع ومنع االنتهاكات الجنسية وإشراك ذوي االحتياجات الخاصة يف 
البرامج اإلنسانية، ويعتبر هذا العدد أعلى بمرتين عن عدد الموظفين الذين تم 

تدريبهم يف 2019.

3. إضفاء الطابع المحلي

يعتبر صندوق التمويل اإلنساين واحداً من أكبر مصادر التمويل المباشر 
للمنظمات غير الحكومية الوطنية يف اليمن كونها تستلم مخصصاً يبلغ حوايل 

72 مليون دوالر أمريكي خالل عامي 2019 و2020 و178 مليون دوالر أمريكي 
(باستثناء التمويل الذي تتلقاه الجهات الشريكة الفرعية لمشاريع المنظمات 
الدولية غير الحكومية واألمم المتحدة التي يمولها الصندوق) . وال يشمل هذا 

المبلغ األموال التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية كجهات تنفيذ فرعي 
والواردة إليها من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) 

وبالتايل تلبية اتفاق "التسوية الكبرى" إلضفاء الطابع المحلي على المعونات. 
ويتم تمثيل المنظمات غير الحكومية الوطنية يف المجلس االستشاري لصندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن ولجان مراجعة التخصيص، مما يمنحها صوتاً نشطاً 

يف إدارة الصندوق وصنع القرار، فهي تتلقى التدريب والدعم يف كافة مراحل 
دورة المشروع.

4. المساءلة

يستند صندوق التمويل اإلنساين لليمن إىل إطار مساءلة شامل منصوص عليه 
يف الدليل التشغيلي للصندوق والذي تم تكييفه ليتناسب مع حالة الطوارئ 

المعقدة يف اليمن. وتشمل إجراءات إدارة المساءلة ما يلي:
• استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، بما 

يف ذلك االحتيال وحرف المساعدات عن مسارها الصحيح، مع تحليل اآلثار 
المحتملة واستراتيجيات التخفيف.

• آلية إدارة منهجية تضمن شفافية وجودة قرارات التخصيص.
• التحقق من أهلية الشركاء وقدراتهم من خالل إجراءات العناية الواجبة 

والواضحة وتقييم القدرات وتتبع أداء المستفيدين من المنح طوال فترة 
تنفيذ المشروع وإنجازه.

• نظام مراقبة شامل يجمع بين بعثات المراقبة الميدانية التابعة لألوتشا 
والمجموعات القطاعية بدعم من اثنين من مقدمي خدمات المراقبة 

الخارجية. كما تتم عمليات التدقيق من قبل شركة خارجية.

5. المرونة

من الضروري أن تتسم البرامج اإلنسانية بالمرونة يف بيئة اليمن المعقدة. 
وتسمح الطبيعة غير المبوبة لتمويالت صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 

بتخصيص التمويل للتدخالت ذات األولوية، حيثما وجدت ومتى ما كان ذلك 
ضرورياً: يوفر الصندوق مساعدات عينية ونقدية وبالقسائم وللمنظمات 

الصغيرة والكبيرة ولتكاليف البدء أو التشغيل. كما يدعم الخدمات المشتركة 
مثل الخدمات اللوجستية أو االتصاالت أو التنسيق أو تقييم االحتياجات، وإدراكاً 

بالحقائق الميدانية المعقدة، يسمح الصندوق للشركاء بمراجعة المشاريع 
الجارية عندما تتطلب الظروف القيام ذلك.

مع بداية جائحة كوفيد-19، توجب على الصندوق التكيف بسرعة مع بيئة عمل 
جديدة والحفاظ على الدعم المخصص للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين 

على الرغم من التحديات اإلضافية. وقد استجاب الصندوق بكل مرونة 
وبترتيبات تمويل مبسطة مع االلتزام بإجراءات المساءلة التي تحكم استخدام 
األموال. وتم تقديم تدابير المرونة على المستوى العالمي مما يسمح للشركاء 

بإعادة برمجة التدخالت لدعم استجابة كوفيد-19، وتضمين خط الطوارئ يف 
ميزانياتهم والسعي للحصول على تمديدات بدون تكلفة بسهولة أكبر.

6. دقة التوقيت

يخصص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن التمويل يف الوقت المناسب عند 
ظهور أو تصاعد االحتياجات اإلنسانية. يف عام 2020، دعم الصندوق خطة 

الطوارئ اليمنية من خالل تقديم 15.2 مليون دوالر إىل إحدى وكاالت األمم 
المتحدة لدعم االستجابة اإلنسانية من خالل الشراء والتخزين المسبق وتوفير 

المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة األساسية والناموسيات وحقائب 
المأوى يف حاالت الطوارئ، مع توفير الديزل لمرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة يف جميع أنحاء اليمن.
وأطلق الصندوق تخصيصاً احتياطياً يف أغسطس 2020، وخصص مبلغ 16.8 

مليون دوالر أمريكي يف استجابة كوفيد-19 مما أتاح دفع بدالت المخاطر 
للعاملين الصحيين ونشر التوعية حول كوفيد-19 من خالل أنشطة التواصل 
بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. جاء هذا التخصيص يف وقت حرج كان 
فيه فيروس كوفيد-19 يهدد بإغراق الخدمات الصحية وتفاقم نقاط الضعف 

الموجودة.

7. التحليل

تصدر وحدة التمويل اإلنساين تحليالت دورية حول العوائق التشغيلية والرقابية 
والبيروقراطية التي يواجها شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف الميدان، وحول 

نتائج المراجعة المالية. يساعد هذا التحليل على إثراء قدرات المجلس 
االستشاري للصندوق على اتخاذ القرارات وهو ضمن تقارير الملخصات 

المعلوماتية الربعية الصادرة عن الصندوق.

8. فعالية الكلفة

بلغت النفقات المباشرة لوحدة التمويل اإلنساين يف إدارة صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن 3.3 يف المائة من األموال التي تم استالمها يف عام 2020، مما 
يجعله الصندوق القطري األكثر كفاءة يف العالم، مع الحفاظ على هيكل وظيفي 

كاف لدعم شركاء الصندوق.

9. مشاركة المخاطر

يوفر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن فرصة للمانحين الذين ليس لديهم 
تواجد داخل البلد أو قدرة على إدارة منح متعددة لتوجيه التمويل نحو مجموعة 

واسعة من الشركاء، بينما يتوىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة المنح 
واالستخدام االستراتيجي للمساهمات والمراقبة واإلبالغ. تمكن الطبيعة 

المشتركة لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن المانحين من زيادة األثر يف بيئة 
عالية المخاطر

10. الشفافية

تتوافر المعلومات يف الوقت الفعلي عن المساهمات والمخصصات، بما يف ذلك 
المشاريع الممولة، وذلك على الموقع الشبكي العالمي لشفافية الصندوق 
القطري للتمويل المشترك (https://gms.unocha.org/bi) وبما يتوافق 

بشكل تام مع معايير مبادرة الشفافية الدولية للمعونات، حيث تعتبر الشفافية 

جوهر عملية التخصيص: تتم مناقشة أولويات المخصصات بشكل جماعي من 
قبل المجلس االستشاري ويتم شرحها يف أوراق استراتيجية التخصيص المتاحة 

للجمهور. ويتم اختيار المشاريع بعد إجراء عملية مراجعة استراتيجية وفنية 
جماعية تشمل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات 
غير الحكومية الدولية وممثلي المجموعات القطاعية وممثلي وحدة التمويل 

اإلنساين، كما يتم تزويد الشركاء بالتعقيبات الفردية. وأخيرا، تقوم وحدة التمويل 
اإلنساين بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التقرير السنوي لصندوق 

التمويل اإلنساين يف اليمن الذي يستعرض أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة والتحديات، كما يستعرض قصص النجاح واإلنجازات التي حققها 

الصندوق.
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