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 اليمن  في  النقدية المساعدات      
  2020مايو  

بالنزاع عن طريق النقد  مساعدة األسر التي تأثرت    ؟النقد  لماذا
هو حل عملي وفعال، وال سيما بالنسبة لألسر التي تعيش في  

البرنامج النقدي الخاص  . سواقمساكن مستأجرة أو بالقرب من األ 
  لألسر  يتيح الالجئين  لشؤون المتحدة لألمم  السامية بالمفوضية

أو   الغذاء في جانب كانت ، سواء  احتياجاتهافرصة لتحديد أولويات ال
ومن  ن. و ديالدوية أو سداد األفصل الشتاء أو مواجهة مالبس لال

النازحة اتخاذ الخيارات   لألسريمكن  فإنه ،المساعدة النقدية خالل
 وبالتالي استعادة كرامتها. 

 
  170 حوالي)  يمني ريال 100,000 على مؤهلة أسرة كل تحصل 
  والغذاء  اإليجار مثل  حمايتها  احتياجات  لتلبية ( أمريكي دوالر

  واألدوية  الشتاء لمواجهة فصل  والوقود اإلضافية  والمالبس
  النقدية  المساعدة  هذه تهدف. الشواغل العاجلة من  وغيرها 
توفير الحد األدنى من   في المساهمة إلى األغراض متعددة
  دعم  إلى بحاجة أنها من  التحقق تم التي األسر تحصلو. النفقات

 .أشهر ستة  كل قسطين  على  النقدية المساعدة على  اإليجار بدل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  في  المفوضية التي تقدمها النقدية المساعدات على للحصول ن مؤهلي الفقيرة  المضيفة  المجتمعات وأفراد  داخلياا  النازحين من كالا  ٌيعد

  األولوية  إعطاء  مع  دعمال إلى  تحتاج  التي والحالية ةديالجد  النازحة داخليا   سراأل  وتقييم لتحديد  متيقظة المجتمعية الحماية شبكات تظل. اليمن 
  تم  التي  البيانات إدخال ذلك بعد يتم . المعلومات من  بالتحقق المفوضية شركاء يقوم  األولية،  التقييمات من  االنتهاء  بعد . احتياجا   األكثر  لألسر

تقوم   أخيرة، كخطوة. موضوعية معايير على  بناءا   المستفيدة لألسر المحايدو النهائي الختيار غرض ال  اإلنترنت على شبكة أداة في منها  التحقق
 . المبلغ النقدي المخصص لها الستالم المختارة المستفيدة  األسرة رب  إلى قصيرة  نصية رسالة بإرسال النقود الجهة المكلفة بصرف 

 
 والمسنين  ، اإلعاقة ذوي واألشخاص ،  واألطفال النساء ترأسها التي العائالت ذلك في بما ضعفا   األكثر لألشخاص األولوية تعطي النقدية التدخالت

 . مزمنة أو  حادة طبية حاالت من  يعانون الذين  واألشخاص  للخطر المعرضين  واألطفال ،  المصحوبين  غير 
 
 
 

 
 في صعدة مدينة إلى المواجهة خطوط من فردا   14 من المكونة وأسرته علي أنور فر

 المفوضية  شركاء  أحد  موظفي  قبل  من  األسرة  تقييم  إجراء  تم.  شهرين  قبل  صعدة  محافظة
 التقييم  بعد. بالغ قلق مصدر يشكل الدخل إلى االفتقار أن والحظوا المستأجر؛ أنور منزل في

 ألسرة  صعدة  في  للمفوضية  التابع  الميداني  المكتب  قدم  الحماية،  شركاء  قبل  من  والتحقق
 .يجاراإل بدل إعانات أنور
© / UNHCR Jamal Al-Barea. 

  

 مليون 40حوالي  أسرة  180,000، سيتم منح حوالي 2020في عام 
 لتغطية احتياجاتها األساسية.  دوالر أمريكي 

 

أسرة محتملة مستفيدة من   345,000سيتم إجراء تقييم يشمل حوالي 
والتحقق منها من أجل الشفافية ومنع االحتيال   المساعدات النقدية 
 وغيرها من األخطاء. 

 أمريكي  دوالر مليون 14.5
 ممول غير

%15 

 أمريكي  دوالر مليون 25
 ممول

85٪ 
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 المساعدة؟ نقدم كيف
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 الشركاء مع العمل

 

 

 

 ةالمانحالجهات  مع العالقات/  الخارجية العالقات
 

 المشتركة   طريةالق    الصناديق|    األمريكية  المتحدة  الواليات|    اإلنساني  للعمل  ثاني  آل  ثاني  بن   عبدهللا  بن   ثاني  صندوق:  المانحة  للجهات  خاص  شكر
 متنوعة  خاصة  مانحة  جهات|  كندا | لإلغاثة   الكويتية الجمعية|  سويسرا |  اليابان  | المتحدة المملكة| 

  

 المتحدة | المملكة|  الدانمارك|  هولندا|  النرويج|  السويد : 2020 عام في المخصصة غير لألموال الرئيسية المانحة للجهات خاص شكر
 كوريا جمهورية من  الخاصة المانحة  الجهات|  سويسرا|  من أسبانيا  الخاصة  المانحة الجهات |   ألمانيا

 

 جهات االتصال
 

 

 

   
      

            

 

 

 

 نا تشا-ون
 الخارجية وإعداد التقاريرمسؤولة العالقات 
chaw@unhcr.org 

 1469771 (0) 967+هاتف: 
 

 تشارلز جين جويل ماري
 مساعدة مسؤولة العالقات الخارجية

jeanchar@unhcr.org 
 1441 223 967+هاتف: 

 المعلومات،للمزيد من 
 

 بوابة عمليات المفوضية في اليمنيرجى زيارة 
 

 أو متابعة المفوضية في اليمن على:
 

       

 شبكات خالل من الضعيفة األسر تحديد يتم: التحديد. 1
  التي األسر تحديد على تدريبها يتم التي المجتمعية الحماية
 أو محلية حلول إيجاد على ومساعدتها ضائقة من تعاني
 .األمر لزم إذا بالمفوضية، الخاصة النقدية البرامج إلى إحالتها

 

 شبكات خالل من الضعيفة األسر تحديد يتم: التحديد. 1
 األسر تحديد على تدريبها يتم التي المجتمعية الحماية

 محلية حلول إيجاد على ومساعدتها ضائقة من تعاني التي
 لزم إذا بالمفوضية، الخاصة النقدية البرامج إلى إحالتها أو

 .األمر

 

 بزيارات الحماية مجال في المفوضية شركاء يقوم: . التحقق2
 المجتمعية الحماية شبكات حددتها التي لألسر منزلية
 .األهلية لمعايير وفقا   جمعها، تم التي المعلومات من والتحقق

 

 منها التحقق تم التي التفاصيل إدخال يتم: البيانات إدخال. 3
 ستقوم والتي اإلنترنت، شبكة على رئيسية بيانات قاعدة في
 .النقدية المساعدات على للحصول المؤهلة األسر باختيار تلقائيا  

 

المستفيدين والتنسيق مع  قائمة إعداد من االنتهاء. 4
 ويتم المستفيدة، األسر قائمة إعداد من االنتهاء يتم: البنوك

 .دفعها سيتم التي بالمبالغ المعينة البنوك إخطار

 

 خدمة عبر األسرة إلى مخصص رمز بإرسال البنك يقوم: الدفع. 5
 يمكن صالحة، هوية طاقةبوي الرمز هذا باستخدام. القصيرة الرسائل

مقدمي  وكالء أو البنك فروع أحد من النقد استالم للمستفيدين
 البالد. أنحاء جميع في الموجودين اآلخرين الخدمات المالية

mailto:chaw@unhcr.org
mailto:jeanchar@unhcr.org
https://twitter.com/unhcryemen?lang=en
https://www.facebook.com/UnhcrYemen/
https://www.instagram.com/refugees/?hl=en

