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 اليمن –أدارة المخيمات و تنسيق أنشطتها )دعم مجتمع النازحين(  –المأوى اإلنساني /المواد غير الغذائية 

 دليل إرشادي حول استخدام إعانات دفع اإليجار

 2017مارس 

 

 اص النازحينوى لألشخلمأاالستجابة ألزمة افي واحدة من أهم عمليات  إعانات دفع اإليجاريقدم هذا المستند دليال إرشاديا حول استخدام 

 .إعانات دفع اإليجار كمرجعية أساسية عند تقديم الدعم عبر  هذه الوثيقةداخليا  في اليمن. و يجب استخدام 

 

 الظروف الراهنة

ضخمة مستمرة  ، و مازال هناك صراع مستمر وعمليات عسكرية2015مازال اليمن في حالة طوارئ بعد اندالع الحرب األهلية  في مارس 

 شمل الماء والتي ت و، األمر الذي يعوق الجهات الفاعلة اإلنسانية من الوصول إلي السكان المتضررين  و مواجهة االحتياجات الضرورية 

 وف المعيشيةث الظرماعي حيو المأوى . فبعض السكان النازحين أجبرتهم الظروف للسكن مع أقاربهم أو أصدقائهم او في أي مأوى ج الغذاء

كن لوى امن.  و يجد له مأ حيثيستأجر شقة أو منزال بالحماية. الكثير منهم اختار أن  كتنفها العديد من المخاوف واألمور المتعلقةتو كئيبة 

بشكل  د تضرراالجتماعي ق-السكان المتضررين ليس بإمكانهم تحمل تكاليف اإليجار المستمرة في التصاعد، حيث أن وضعهم االقتصادي

 نهيار التام  بسبب الفقدان الكامل ألي مصدر للدخل نتيجة للنزوح.مخيف و على وشك اال

 الوصف/البيان:  

مأوى امن  لىعحصولهم  هي وسيلة للمساعدة المالية األساسية و التي تقدم لكل األسر المستضعفة و تهدف إلى ضمان إعانات دفع اإليجارإن 

ن تمكئ  إلى أن تؤقت طارممل تكاليف اإليجار و لكن تغطي جزءا من المبلغ كأجراء لمدة محددة من الزمن. واإلعانة التي تقدم ال تغطي بالكا

 األسرة من االعتماد على نفسها.

 الهدف: 

ن من المعنيي هو مواجهة االحتياج الطارئ للمأوى و لتمكين األشخاص المستضعفين إعانات دفع اإليجار الغرض األساسي من استخدام

 ى. و يجب أالم للمأوحافظ على كرامتهم بالقدر الكافي. أنه تدخل مقيد بالزمن الى حين الوصول إلى حل دائالحصول على مسكن يحميهم و ي

 يعتبر ذلك نشاطا دائما.

 تحديد المستفيدين: 

 : األسر المستضعفة(: يجب تحديد 1الخطوة )

أهلية  اجات لتأكيدم لالحتيالمستوى األسري. و مطلوب تقيييجب تحديد األسر التي سيتم تزويدها بالمساعدات النقدية من خالل تقييم دقيق على 

 .إعانات دفع اإليجارحصول األسرة على 

 الفئات التالية من األشخاص النازحين داخليا، تعتبر مجموعات مستضعفة:

 المجموعات المستضعفة رقم

 عن أسرهم منفصلينسنة، غير المصحوبين و  18األطفال تحت سن  1

 معاتهم.سنة، غير المصحوبين و ال يجدون دعما من مجت 60لسن، الذين أعمارهم فوق األشخاص كبار ا 2

 ولي األمر الوحيد الذي يرعى طفال معاقا 3

 امرأة وحيدة مرافقة لعنصر مستضعف آخر، مثال بسبب حالته الصحية 4

هذه المجموعة  األشخاص المعاقين، و الذين بسبب إعاقتهم غير قادرين على إعاشة أنفسهم، و تشمل 5
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 األشخاص  من ذوي اإلعاقة البدنية أو العقلية

 زوجين أحدهما طريح الفراش أو يعاني من مشكلة صحية قد تمنع اآلخر من العمل 6

 امرأة وحيدة حامل يمكن مساعدتها عندما تكون في شهرها السابع 7

الة تهم إعالصحية ليس في استطاعاألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة و الذين بسبب حالتهم  8

 أنفسهم أو أسرهم

مل ذا يشهالنساء من ذوي االحتياجات الخاصة الالتي ليس في استطاعتهن إعالة أنفسهن أو أسرهن. و  9

طيرة و خونية مشاكل قان التي لديهنالالتي ليس لديهن عائل ذكر أو أي حماية أسرية تقليدية، و النساء 

واجهن ي لالتي ا،و النساء  قائم على النوع اإلجتماعيأو قد يواجهن عنف جنسي أو النساء الالتي  يواجهن 

سائل متهديدا في سالمتهن الجسدية، النساء الموسومات بعار و مرفوضات من قبل مجتمعاتهن بسبب 

 .ثقافية أو عادات أو مشاكل اجتماعية و النساء ضحايا التعذيب

 قاصريناألسر التي يتولى امرها   10

 الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع االجتماعي  11

 األشخاص الذين يعانون  من مشاكل نفسية أو عقلية 12

 

ت دفع إعاناة إلي تي في حاجضرورة القيام بتحليل البيانات لتحديد األسرة اليأتي تحديد األسر المستضعفة من األشخاص النازحين ،  بعد عملية

أوى لضمان فاية المكما يشكل األساس لهذا التحليل. باإلضافة إلى ذلك ، مطلوب أيضا حد أدنى من التقييم لمدى ناه تجدون أد .اإليجار

 .المستأجرالخصوصية و الكرامة  و سالمة المسكن 

 تحديد الحاجة لدعم اإليجار رقم

 هل تسكن األسرة في مسكن مؤجر؟ 1

 ر دخل و كم يبلغ دخلها؟اذا كانت اإلجابة بنعم، هل لدى األسرة مصد 2

 ما هو مصدر دخل األسرة؟ 3

 الحصول على دخل؟ فيمهارة رب األسرة  ما هو مدى 4

 ما هو مدى ثبات مصدر الدخل، إن وجد؟ 5

 ؟ نقودهاعلى ماذا تصرف األسرة معظم ، على أساس شهري  6

 شهري؟  ما هو الشيء الذي تعاني األسرة من الدفع له أكثر من غيره، على أساس 7

 اإليجار؟ مقابل دفعأسرتك  تنفقهما هو المبلغ الشهري الذي  8

 

  ضافية:المتطلبات اإل (:2)الخطوة 

على  لمساعدة، هيل على اباإلضافة إلى االختيار وفقا لمعايير االستهداف الموضحة أعاله، فأن الشروط المقترحة لألسر المستفيدة من الحصو

 النحو التالي:

 قسم أدناه(.أنظر ال)و األسرة و المنظمة المنفذة، توضح تفاصيل المساعدة  المؤجرد اتفاقية  ثالثية األطراف ، بين االستعداد لعق 
  (. 5كل شهرين للتأكد من أن األسرة ما زالت تعيش في نفس المكان )أنظر القسم  رصدهاتم يأن 
 .تفادي خلق تضخم في مبالغ اإليجار في مناطق المشروع 
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قوي موثق مبني على  ( شهور  دون مبرر6مدة ستة ) إعانات دفع اإليجارشهور. يجب أال تتعدى مدة  6 – 3مدة المساعدة  من  تكون المدة:

 تقييم و على توفر خطط للوصول إلى حل دائم.

 

 جدول الدفع

 ى المالحظاتفوذ و علص الذين لهم نمع األشخا منتظمةفي انتظار المزيد من التقييم للسوق، فان المقياس التالي مبني على مقابالت شبه 

يق ت و تنساإدارة المخيمالوزارات األخرى، التي تنفذ نشاطات  مماثلة و توصيات كتلة المأوى//الجهاتمن الشركاء و  التعليقاتالمباشرة و 

 -ض المأوى:أنشطتها) دهم مجتمع النازحين( /المواد غبر الغذائية  بشأن استخدام المساعدات النقدية ألغرا

 شهور x    3ر ي( شهريا  25,013دوالر)  100 ر ي( لألسرة    75,039دوالر ) 300  □

 و هذا خاضع للتعديل وفقا للوضع و الظروف العملية و المصادر المتوفرة.

دنى لتخفيف أذا كحد واحدة.. و ه و يوصى بشدة بتحويل المساعدات المالية شهريا بدال من إعطائها كمبلغ مقطوع من خالل تحويله بحوالة

 ألغراض أخرى. إعانات دفع اإليجارالمخاطر فيما يتعلق بصرف 

اإلعانات  خل لصرفنظراً ألن  تقييمات سوق المحافظة موجودة بشكل غير كافي، نشجع الشركاء بشدة أنه قبل وضع الجداول الزمنية للتد

آلخر، لذا  ييم من مكانية التقفي المناطق التي سيتم فيها التدخل. و يمكن أن تختلف منهج  النقدية ، عليهم القيام بتحريات حول أسعار اإليجار

الكتلة  تشجعو .يمكن الحصول على إرشادات من خالل االتصال بكتلة المأوى/إدارة المخيمات و تنسيق أنشطتها) دهم مجتمع النازحين(

 التنسيق. فريقعن النتائج يقدم إلى  على رفع تقرير مختصر الشركاء

  شرط الصرف)يشمل االتفاقيات القانونية(:

ية إيجار لعمل اتفاق ديم طلبمعظم عقود اإليجار في القطاع الخاص في اليمن  تتم بدون اتفاقيات )عقود( إيجار رسمية . و بالتالي، ال يمكن تق

ة ة و المنظمدالمستفي و األسرة المؤجرقد( ثالثي بين . و بدال من ذلك يوصى بأن يتم التوقيع على اتفاق )عمؤيدرسمية مع المالك كمستند 

زم  إذا لم يلت اف الدفعمماثلة(، يوضح بالتفصيل شروط المساعدة، بما في ذلك تقديم المبالغ المدفوعة شهريا، و إيقالمنفذة )أو اتفاقية 

 المستفيدون بمتطلبات المساعدة أو في حالة سؤ استخدام الدعم المالي.

 الصرف:  طرق

)مثل  ةالصراف محالتتلف طريقة الصرف من موقع آلخر. ففي بعض المواقع  قد يفضل الدفع نقدا بواسطة تحويل بنكي أو بتحويل عبر تخ

المتها و سلتدقيق حول نه تم اأخدمات صرافة الكريمي( و قد تكون أنظمة  اإلدارة المالية التقليدية أيضا خيارا مناسبا في بعض األحوال، طالما 

  أمنها.

 بصورة مباشرة. المالية المعامالت الكتلةو بقدر اإلمكان سيتولى شركاء 

  -و سوف يقوم الشركاء أيضا باالتي:

 تحديد قوائم المستفيدين و االتصال بهم حسب ما هو مطلوب. -
 تنظيم التفاصيل المتعلقة باستالم المبالغ و التحقق من استالم الحوالة. -
 و االتفاقيات الثالثية األطراف. (HELP)التأكد من تقديرات المساعدة  -
 رصد األثر و رفع تقارير عن الدروس المستفادة  -

 -لضمان: تدابيراتخاذ  بما في ذلكالتوصيات الخاصة بعمل التحويالت النقدية بنجاح 

 الشفافية -
جداول  لموزعة واكذا المبالغ تأكيد ضرورة وصول الجمهور المعني إلى المعلومات. يجب أن يتم تبادل معايير و عمليات االختيار  و 

 التوزيع، و قوائم المستفيدين مع السلطات المحلية.

 الثبات  -
ح ماهية زيع و  توضيية للتوزمنمشتركة و التي تشمل معايير االختيار و المبالغ النقدية و الجداول ال باستراتيجيةيجب على الشركاء االلتزام 

 جراء تعديالت.رارات التي اتخذت أذا كانت هناك حاجة ألالق
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 الشمول  -
ت األنصاف ة و آليايقتضي أسلوبا صارما يأخذ بجدية موضوع االستبعاد و التظلم و الشكاوى القويخفيض االنحراف في تسليم المساعدات ت

 التي تتطلب التنوع في الرأي.

 

  :رفع التقارير و الرصد (:3)الخطوة 

الشركاء  قيام داً جكما ان من المشجع ف األموال و جميع اإلحصائيات ذات الصلة. يجب تجميع التفاصيل المتعلقة بتحديد الحاالت و بصر

 توزيع بصورةال د بعدبالرصلتوزيع للمساعدات النقدية و الذي يجب تبادله حسبما هو مطلوب. و يجب أيضا القيام لما بعد ابوضع نظام رصد 

 مباشرة من خالل الزيارات الميدانية.

طر الحماية، األمر الذي حالة المأوى و مخا لرصد( شهور 6على األقل كل ستة )زيارة ميدانية لألسرة مرة واحدة م بو يوصى أيضا بشدة القيا

ط وفقا للخطو األدنى يشكل شرطا في إطالة مدة مساهمة األسرة في البرنامج. و يجب إعطاء اهتمام خاص في الزيارة بمكون الحماية )بالحد

 الحصول نملزيارة ا يتم التحقق فيالموضحة أعاله( حول رصد المأوى و االهتمام بالحماية. و يجب أن  افاالستضعالعريضة لتحديد درجة 

 تي تشغلالدد األسر عفئة و نسبة و نظام التد للمياه المقاومةو المواد العازلة و التي تتقاسم دورة المياه/الحمام ، و عدد األسر مياه الشرب على

 ةاصقة بمخاطر خت المتعلو الدفع المنتظم لإليجار/ فواتير المرافق العامة و الموضوعا المؤجرو العالقات مع  و مصادر دخل األسرة المكان

ا كانت مديد أو إذا ى سكن جنها )المساعدات الطبية، المدارس لألطفال ...لخ( . و في الحاالت الخاصة، إذا انتقلت أسرة إليتتعرض لها اسر بع

الة بات في كل حد و المتطلإيقاف البرنامج اذا لم يلتزم المستفيدون بالقواع يمكنشهريا. و  الرصدأن تنفذ زيارة هنالك مخاطر محددة(. يجب 

  م اعتبار انتذا ما إفردية على حدة كنتيجة للزيارة المنزلية. و يمكن القيام بزيارات منزلية إضافية، على سبيل المثال مرة كل شهر، 

و  مستفيدينلل لمأوىلية لأجراء مشاورات حول الترتيبات المستقبالرصد المال. و يمكن للمراقبين، خالل زيارات المستفيدون يسيئون استخدام 

في وع إليها للرجفيدة لألسر المست متاحة الرصدزيارات  ونتائج تقديم النصح باالعتماد على النفس. باإلضافة لذلكن يجب أن تكون مخرجات

ى األسر عل و تشمل على سبيل المثال البرامج المصممة لدعم حصول –نها تعتبر ضرورية و متاحة برامج المساعدات األخرى، حيث أ

 الشتاء. فترةالوقود/التدفئة خالل 

 االعتبارات: 

 -و المستأجرين في حل النزاعات المتوقعة عن طريق: المؤجرينيمكن لشركاء المأوي دعم 

 تح. عقد جلساوط بوضوو اخذ الوقت الكافي لشرح الشر المنظمات/الوكاالتالعقد مع  تأكيد ان كال الطرفين يفهمان التزاماتهما بموجب 

اقدية و ماتهما التعة التزايمكن أن تكون أسلوبا مساعدا لضمان تفهم كال الطرفين جدي للمؤجرين والمستأجرينللمعلومات القانونية  لتقديم

 .للعقدانتهاك الممكنة قانونياً لمعالجة أي المعالجات 
 النزاعات السائدةضع مسودات لعقود مناسبة تغطي معظم أنواع و. 
 قدمي د أو مذهب اليه األطراف في حالة نشؤ نزاع )وسطاء متفق عليهم محددين في العقير تفاصيل بالمكان الذي يمكن أن تتوف

 المساعدات القانونية(.
  لمنظمة.إلى ا وتقديم المالحظاتتوفير آلية للمتابعة و 
 الفاعلة  الجهات برامج متطورة و لتبادل التفاصيل بين إعدادالمشاكل )مثال: طرد المستأجر بحكم قضائي( لتغذية  و تسجيل الرصد

 من مجموعة العمل بالمأوي.  األخرى 

 

 

 

 


