
بصفتها مشاركًة في قيادة قطاع آلية االستجابة السريعة في اليمن، جنبًا إلى جنب مع صندوق األمم المتحدة للسكان، تقوم المنظمة 
الدولية للهجرة بتنسيق وتوفير الخط األول من المساعدات النقدية متعددة األغراض وتقديمها لألفراد النازحين حديثًا، أو المتضررين من 
الكوارث، أو الذين تقطعت بهم السبل بسبب الصراع. ومن خالل آلية االستجابة السريعة، تحصل بعض األسر النازحة األكثر ضعفًا على 

الحزمة األساسية من المساعدات الفورية المنقذة للحياة.

وتعد هذه المساعدات الفورية ضرورية في بداية النزوح لتغطية االحتياجات األساسية لألشخاص الذين ُأجبروا على ترك منازلهم والبحث 
عن األمان في مواقع أخرى، وغالبًا ما يكون لديهم إمكانية ضئيلة للحصول على الخدمات األساسية. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة 
لعب دور قيادي في تحسين التدخالت القائمة على النقد في جميع أنحاء اليمن من خالل المشاركة في قيادة اتحاد المساعدات النقدية 
في اليمن. ويتمثل الهدف الرئيسي لالتحاد في الوصول إلى األسر األكثر ضعفًا من خالل تقديم المساعدات النقدية متعددة األغراض 

في الوقت المناسب وبشكل منسق ومتناسق.

ويدعم البرنامج النقدي للمنظمة الدولية للهجرة األفراد المتضررين من الصراع عبر التدخالت السريعة القائمة على النقد لتحسين حياة 
النقدية في  المساعدات  دمج طرق  تم  كما  الحضرية.  البيئات  أو  المخيمات  المستضيفة سواًء في  والمجتمعات  والمهاجرين  النازحين 

مختلف برامج المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز تكامل المساعدات المقدمة.

التدخالت القائمة على النقد
المنظمة الدولية للهجرة 

المنظمة الدولية للهجرة 

النزوح   السريعة –  لألشخاص حديثي  آلية االستجابة  النقدية متعددة األغراض – من خالل  المساعدات  للهجرة  الدولية  المنظمة  توفر 
وألولئك الذين يعيشون في نزوح مطول أو في حاالت ضعف مرتبطة بالصراع. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات النقدية 
متعددة األغراض لتلبية االحتياجات األساسية الفورية من خالل الدعم المالي الذي يوفر المرونة وحرية االختيار لألسر الضعيفة المتأثرة 
بالصراع. ويعد الهدف العام من هذه المساعدات النقدية هو تلبية احتياجات المستفيدين بطريقة كريمة مع دعم االقتصاد المحلي من 

خالل التحفيز النقدي السريع.

المساعدات النقدية متعددة األغراض

34,393
أسرة نازحة حديثًا تم 
تزويدها بمساعدات 

نقدية متعددة األغراض 

8,239
أسرة تلقت مواد إغاثية 

طارئة من خالل آلية 
االستجابة السريعة

310,968
فردًا تم إيصال 

المساعدات إليهم
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تم تنفيذ أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في مجال النقد بدعم من:

لدعم  الشراء  قسائم  بتوفير  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقوم 
وهو  النظيفة،  المياه  على  الحصول  في  الضعيفة  المجتمعات 
المجتمعات  يزودون  الذين  المحليين  البائعين  أيضًا  يدعم  تدخل 
أيضًا  النقدية  للهجرة  الدولية  المنظمة  برامج  وتساهم  بالمياه. 
خالل  من  الصحي  والصرف  النظافة  بتحسين  النازحين  دعم  في 
توفير النقد لشراء المواد، وتقديم التدريب الفني لبناء مراحيض 

مصنوعة من مواد محلية.

النقد لغرض المياه والصرف الصحي
توفر تدخالت النقد مقابل العمل التي تقدمها المنظمة الدولية 
المهرة –  المهرة وشبه  للهجرة فرصًا سريعة للكسب لألفراد غير 
مع التركيز على إشراك النساء – وذلك من خالل مشاركتهم في 
المشاريع المصممة لتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات 
إعادة  المساعدة  الشكل من  هذا  الصراع. ويشمل  المتضررة من 
وهياكل  الري،  وأنظمة  الصحي،  والصرف  المياه  أنظمة  تأهيل 
المجتمعية األساسية. ويعد  التحتية  البنية  تأهيل  المأوى، وإعادة 
النقد مقابل العمل طريقة مهمة يتم دمجها في مختلف قطاعات 
المخيمات،  وإدارة  الصحة،  مثل  للهجرة،  الدولية  المنظمة  برامج 
والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، 

والحماية.

النقد مقابل العمل

من خالل هذا البرنامج، تستهدف المنظمة الدولية للهجرة األسر حديثة النزوح األكثر ضعفًا من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية، 
تنفيذ  يتم  حتى  الحاصلة  الفجوة  السلبية، وسد  التأقلم  استراتيجيات  على  اعتمادهم  وتقليل  األساسية  احتياجاتهم  لتلبية  وذلك 

استجابة كاملة على مستوى الكتلة في المناطق المستهدفة.

وتعمل آلية التحويل النقدي التي تعتمدها المنظمة الدولية للهجرة إما عبر نقاط ثابتة لفروع مزود الخدمة المالية أو عبر فرق متنقلة 
تابعة لمزود الخدمة المالية، وذلك لضمان أعلى درجة ممكنة من التغطية والمرونة. وفي صلب االستجابة النقدية للمنظمة الدولية 

للهجرة تكمن عمليات المراقبة المستمرة والتقييمات، والتي تسلط الضوء على جدوى المساعدات القائمة على النقد.

النقد مقابل العمل
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