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 الملخص التنفيذي 1

 ملخص دراسة الحالة

بهدف أساسي  ومخاطرهابرنامجها بشأن برمجة المساعدات النقدية  ةضمن أنشط شراكة التعلم النقديمن قبل  هذهتم إطالق دراسة الحالة 

بناء األدلة والتعلم من على هذه الدراسة تنطوي . والقيود التي تواجه االعتماد المنهجي لبرمجة المساعدات النقدية المعيقاتهو الحد من 

الفاعلة في المجال اإلنساني حول مخاطر اإلدارة في  لألطرافتهدف لوضع الدروس المستفادة والتوصيات ، كما أنها سياقات معينة

في التوسعة الهائلة لبرمجة المساعدات النقدية في اليمن  كثبت معقدة ومتقلبة عن طريق النظر عن برامج المساعدات النقدية في سياقا

 .2018و 2015عامي بين 

بشكل والسياقية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية هائلة  قد تبدوعلى أنه على الرغم من وجود عراقيل لهذه الدراسة هو االستنتاج الرئيسي 

وقد تم تحقيق ذلك من . اف الفاعلة في القطاع اإلنساني كانت قادرة إلى حد كبير على التخفيف من هذه المخاطرإال أن األطر أساسي،

القوي والتكييف والمستوى العالي من نقل المخاطر  والتعاونخالل تركيبة من تحليل المخاطر الفعال والمتواصل ومراقبة المخاطر 

وامل تمكينية منها الوجود التاريخي لبرامج المساعدات النقدية على نطاق واسع في اليمن كانت هناك ع. ومشاركتها مع القطاع الخاص

ال سيما للتحويالت النقدية غير )مؤسسية داعمة ومشجعة  مانحةواأللفة معها وتوفر البنية التحتية والخبرة لدعمها، ووجود جهات 

برمجة المساعدات  لتنميةانطوت على االستعداد ألخذ مخاطرة كبيرة  داعمة وتمكينية إدارية وفي بعض الحاالت توفر نهج( المشروطة

 .النقدية استجابة للحاجات إلنسانية الهائلة على الرغم من البيئة التشغيلية الخطيرة

 

 النتائج الرئيسية

 السياق اليمني متقلب جدًّا ومعقد وعالي المخاطر، لكن تم التوصل على الرغم من كل ذلك إلى أن برمجة المساعدات النقدية مالئمة للغاية

برمجة المساعدات النقدية هي  كانتتاريخيًّا، . خطورة من الطرق األخرى ذات الصلة أقلللسياق اليمني وتعتبر في بعض األحيان 

الوكاالت اإلنسانية والحكومة  لدى -ال سيما دعم سبل العيش في الحاالت الطارئة  -شيوعًا لدعم الفئات السكانية الضعيفة  الطريقة األكثر

وبفضل تاريخ . كانت مفهومة جيدًا ومقبولة وربما متوقعة من قبل شرائح كبيرة من السكان والسلطات على حد سواء. اليمنية أيًضا

وتوسعة برمجة المساعدات النقدية وتركيز األطراف اإلنسانية  لدعمي اليمن بشكل رئيسي، والبنية التحتية برمجة المساعدات النقدية ف

لقد كانت برمجة المساعدات النقدية فعالة جدًّا . توسعة برمجة المساعدات النقدية على نطاق هائل أتيحتالمخاطر،  تخفيفعلى الفاعلة 

 .لهشاشة والنائية والمحتاجة للمساعدات اإلنسانية الطارئةفي الوصول إلى الفئات اسكانية شديدة ا

وتم استخدام مصطلحي . المعنيين األطرافالخطر المحددة من قبل  نواحيجميع  ليعكستم تناول مفهوم المخاطر بمرونة في هذه الدراسة 

 المذكورةمعظم عوامل الخطر  1.هنا هو المستخدم بشكل رئيسي" عامل الخطر"بالتبادل، كما أن مصطلح " اتالتهديد"و" المخاطر"

ومعظمها  -في البحث بشأن برمجة المساعدات النقدية  التي ظهرتعوامل الخطر الرئيسية . تؤثر على جميع البرامج وطرق المساعدة

 :هي -ببرمجة المساعدات النقدية  محصورغير 

 النظام المصرفي الوطني أو العملة الوطنية قضعف أو إخفا  

  الوظيفي للسوقاألداء تقلب   

 محدودية عدد مقدمي الخدمات /تدني جودة  

 المشكالت األمنية المتصلة بالنزاع  

 والوصول واألمنالعامة مثل التكنولوجيا  التشغيليةالمشكالت   

 السياق السياسي  

 تنوع المساعدات  

 الحماية  

 تحديات المراقبة  

 التحديات في ضمان مصداقية البرامج  

 االستهداف  

 

باعتبار االحتمالية )رسميًّا ليس بالضرورة أن يكون تهديدًا تم تقييم مخاطر تحققه وأثره و ،مشكلة أو فئة مخاطر أو تهديد يذكره المشاركون عامل الخطر هو 1

 (.والتعرض والهشاشة
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. على مجموعة واسعة من البرامج يؤثرمعظمها  بل إنالقليل من عوامل الخطر المذكورة متعلق ببرمجة المساعدات النقدية تحديدًا، 

ببرمجة المساعدات النقدية تحديدًا متصلة بجودة ومصداقية مقدمي الخدمات المالية، وجودة وقيمة األوراق النقدية،  المحصورةالعوامل 

مع أنه لم يجر قياس . وتقلب األسعار، وحركة النقد، واستخدام المنح النقدية وأثر برمجة المساعدات النقدية على السوق والنزاعات

التقلبات في سعر الصرف والتغيرات في السوق، ونقص السيولة، : ن من عوامل الخطر التي ذكرت كثيًرااإلجابات من ناحية كمية، إال أ

وارتفاع األسعار، والتحديات المتعلقة بالوصول إلى المواقع الميدانية والمنتفعين، واالستهداف،  قوالتقلبات في توافر السلع في األسوا

 .كلف النقلو المتصلة باألمنومشكالت وصول المنتفعين 

ليمن ما بين ااتضح أن معظم التهديدات تحققت إلى حد ما في . األمن بوصفه اعتباًرا أساسيًّا لكنه يؤثر على جميع البرامج في اليمن ذُكر

 لكن أهم تهديد لم يتحقق كان انهيار. وليس فقط في برامج المساعدات النقدية -وكانت ملحوظة في جميع البرامج  .2018و 2018عامي 

 .اليمني المصرفيالقطاع 

لكن أكثرها شيوعًا وفعالية بالنسبة للمخاطر المتصلة ببرمجة  ،مجموعة واسعة من تدابير تخفيف المخاطر عن اتخاذالمنظمات  أبلغت

 :المساعدات النقدية على وجه التحديد كان

 .المخاطر المتصلة بالمعامالت المالية واألمن والمراقبة مشاركة /نقل يتيحاستخدام مقدمي الخدمات بما   

 .للبنوك، ومشاركة القوائم البيضاء والسوداء للبنوك ومقدمي الخدمات التقييم الحذر  

 .تحويل مبالغ أصغر وبشكل أكثر تكراًرا إلى البنوك ذلكتنويع إستراتيجيات إدارة مخاطر انهيار المصارف والسيولة، ومن   

 .على أسعار الصرف عيالجماالتفاوض   

 .مراقبة البرامج، ال سيما المراقبة ما بعد التوزيع، واستخدام أطراف ثالثة للمراقبة والمتابعة  

وأخذ الدعم منهم في قضايا مثل سلة  2عمل النقد والسوق واستشاريي مشروع القدرة النقدية والسوقية االحتياطية فريقالعمل مع   

 .الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة وأسعار الصرف ومعايير االستهداف

 .استخدام هياكل مجتمعية لالستهداف والحشد وحل النزاعات  

مرة لتحليل نهج مشترك لتحليل المخاطر أو مشاركة مست اتباع إلى حد ما، إال أنه لم يظهر تحليل المخاطرمشاركة  على الرغم من

المخاطر باستمرار باستخدام مجموعة وتقيّم ومع أن الوكاالت تراقب التهديدات . المخاطر الذي تم بشكل رئيسي على مستوى الوكاالت

تتبع نهًجا منظًما ومتسقًا لمراجعة تقارير الحوادث  -إن ُوجدت  – متنوعة من المصادر وبمستويات متعددة من التكرار، إال أن قلة منها

 .أن هناك ضعفًا في ظل هذا السياق المتقلب يبدو. والتهديدات والتحوالت السياقية وفقًا لخطة إدارة مخاطر واضحة واألنماط

كانت التفاوت الجغرافي في المخاطر وتخفيفها محدودًا، وكانت معظم عوامل الخطر المذكورة سائدة في كل من شمال وجنوب اليمن 

من  بدلً وتقييم المخاطر بمحافظات أو مدن معينة وجيوب جغرافية محددة  األمنقارير بعض التفاوت في تربط الت. بدرجة أكبر أو أقل

أهم الفروقات البارزة في التفاوض والوصول إلى مواقع ميدانية، ومحاولة السلطات  وكانت. أن تعتبرها سائدة في الشمال أو الجنوب

بالتالي، استغرق التفاوض وكسب قبول و. وهي مشكالت كانت سائدة أكثر في شمال اليمن ،المنتفعين اختيارالمحلية التأثير على عملية 

 لمشكالت أدىفضاًل عن ذلك، كان عدد البنوك وفق التقارير أقل في الشمال والمناطق النائية، مما . وقتًا أطول هناك( والقيادات)المجتمع 

 .في الوصول بالنسبة للمنتفعين
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

بدءًا من االستعداد والوقاية وانتهاء  ؛مشروع القدرة النقدية والسوقية االحتياطية لزيادة فعالية استخدام برامج األسواق والنقد في جميع مراحل االستجابة لألزماتيهدف  2

 . وهو مشروع مشترك بين عدة وكاالت يديره خبراء المجلس النرويجي لالجئين ،باألنشطة الطارئة وأنشطة التعافي
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 التعلم

، إال أن الضرورة اإلنسانية والبيئة التمكينية إلى حد ما سمحت 2015عام  منذمهمة توسعة برمجة المساعدات النقدية في اليمن  صعوبةعلى الرغم من 

وقد ولدت هذه التجربة . باستمرار وفقًا لتطور السياقوتكييفها  -سواء بشكل فردي أو جماعي  -لألطراف الفاعلين في القطاع اإلنساني بوضع حلول 

تطبيق  مجموعة ثرية من الدروس والممارسات الجيدة والعوامل التمكينية للمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة، ويمكن

 . كبير منها في السياقات عالية الخطورة والسياقات المتقلبة دعد

للنمو الكبير لبرمجة المساعدات  تمكينيًّاالنهج التمويلي والبرامجي الذي اتخذته الجهات المانح إزاء برمجة المساعدات النقدية عاماًل  تبريُعبشكل عام، 

وفي بعض الحاالت - أكثردعمت الجهات المانحة برمجة المساعدات النقدية في عدة قطاعات وفضلت  2018 - 2015من عام النقدية في اليمن 

األولوية  لمنحمن الجهات المانحة، وربما يعود ذلك  جديًّاإال أن برامج سبل العيش المستدام لم تلق دعًما . التحويالت النقدية غير المشروطة -رطت اشت

فادة أيضًا من دراسة من أهم الدروس المست. لم تكن شروط الجهات المانحة كبيرة أو غير اعتيادية بالنسبة لليمن. للحاجات اإلنسانية الطارئة الحالية

 :الحالة هذه ما يلي

 لتقييمفي تخفيف المخاطر من خالل المبادرات  اإلعضاء من مختلف القطاعات فيهعمل النقد والسوق الفعال والتزام  يسهم فريق  

تشاريين مكرسين ألمر في غاية األهمية وينبغي أن يشمل اسا لهذاجمع الموارد . المخاطر ومراقبتها وتدابير التخفيف الممكنة لها

 .ومشاركين في الرئاسة لديهم وقت يخصصوه لهذا الدور( كما هو الحال في مشروع القدرة النقدية واألسواق االحتياطية)

 .مراقبة السوق عن بعد ناجحة، وذلك يشمل المراقبة من خارج البالد  

 .التحليل والنهج المالئم برمجة المساعدات النقدية ممكنة على الرغم من تقلب سعر العملة إذا تم توظيف  

يمكن تخفيف مخاوف الجهات المانحة إذا فهموا السياق . االتصال المتكرر مع الجهات المانحة أساسي إلدارة تصورات المخاطر  

 .على نحو أفضل وذلك يجعلهم أكثر تقباًل ألي تعديالت

 .تغيرة باستمرار يتطلب االستثمارتوسعة برمجة المساعدات النقدية في سياقات عالية المخاطر وغير متجانسة وم  

 .ينبغي أن تكون عملية اختيار مقدم الخدمة المالية متكررة  

 .الدفعات التسهيليةاإلجراءات الواضحة تساعد الموظفين والوكاالت على إدارة مخاطر   

 .اإلدارة الجريئة ودعم الجهات المانحة من العوامل التمكينية القوية  

ر أخرى طألنه ال يمكن سوى نقل بعض المخاطر في حين يمكن مشاركة مخا ،مضلاًل " المخاطرنقل "يمكن أن يكون مصطلح   

 .وتبقى بعض المخاطر بسبب التزامات مالية وتعاقدية

الخبرة السابقة في برمجة المساعدات النقدية في اليمن من أهم العوامل وتسهم الخبرة الضمنية في توسعة برمجة المساعدات النقدية،   

 .يةالتمكين

 .التوزيع في تعزيز العدل بين الجنسين والشمولية تلبروتوكواليمكن أن يساعد التكييف السياقي   

 .الحد األدنى إلىتنوع المساعدات  تقلليبدو أن الحاجة الشديدة   

فضل أن تكون هذه قوية باستمرار، وي ئبمبادعملية ضم أو استثناء المنتفعين سياسية بطبيعتها لكن يمكن إدارتها إذا تمت مقاربتها   

 .المبادئ مشتركة بين جميع األطراف الفاعلة في القطاع اإلنساني

 .بما في ذلك في مجال إدارة المخاطر النقديةمفيدة لبرمجة المساعدات  التكنولوجيافي  االبتكاراتما زالت   

 .والجهات المانحة لتغيير خططها وطرقهااستعداد الوكاالت إلى جانب تتطلب ظروف التشغيل المتقلبة أساليب ذكية وقابلة للتكييف   

تدخالت وطنية ودولية من قبل الحكومات خارج ( المصرفية وأسعار الصرف واألسواق كاألنظمة)تتطلب عوامل الخطر االقتصادية   

 .بالمناصرة التي يدعمها التعاون القوي والمستمر بين الجهات المانحة والوكاالت اإلنسانية يتأثراليمن، وهذا 

لبرمجة المساعدات النقدية وإدارة )بفعالية  تهاتصور عام لبرمجة المساعدات النقدية في اليمن ومناصر تكوينلصعب جدًا من ا  

ينبغي أن يكون ذلك من األهداف  .في غياب بيانات كافية ومعيارية وشاملة حول برمجة المساعدات النقدية في اليمن( المخاطر

 .اليمن وداخله بشأنالواضحة للمجتمع اإلنساني العامل 
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 التوصيات

 :هي -وكلها مهم بالنسبة لألطراف المعنية في برمجة المساعدات النقدية في اليمن وخارجه -أهم توصيات هذه الدراسة

تسم المتقلبة والمعقدة، وأن ت السياقاتاإلنسانية في  األطرافبين  ومشتركًاينبغي أن يكون نهج الكشف عن المخاطر وتحليلها منهجيًّا   

 .بالشفافية واالتساق

تحديد وتحليل المخاطر المشترك، وفئات تحليل المخاطر، وأن تطلب فقط من الوكاالت  نهجأن توافق على قبول  المانحةعلى الجهات   

جماعي في إدارة المخاطر وفعالية أكبر بكثير في تشغيل الوكاالت  نهجتباع ألن ذلك يتيح إ ؛توضيح نهجها في تخفيف كل منها

 .اإلنسانية في السياقات المتقلبة

السياقية وفقًا لخطتها في إدارة  والمشكالتعلى الوكاالت اإلنسانية توضيح وتعزيز عملياتها في مراجعة الحوادث والتهديدات   

كما أن عليها مشاركة المعلومات باستمرار مع اآلخرين، ألن عمليات الوكالة  .المخاطر، وأن تعمل على تعديل عملياتها وفقًا لذلك

 .وسالمتها تتأثر بهم

وينبغي  ،المشتركة في سياقات تتقلب فيها أسعار العمالت الوظائفينبغي أن يكون التفاوض الجماعي على أسعار الصرف من أهم   

 .حشد الموارد لهذا الغرض بشكل جماعي أيًضا

 .دوات التي تسهم في تخفيف المخاطراألوالنُّهج اإلنسانية الفاعلة العمل بشكل استباقي لمشاركة أهم الموارد و على األطراف  

المتصلة بأنظمة البنوك وأسعار الصرف واألسواق )مشتركة لمعالجة المخاطر االقتصادية مناصرة على الوكاالت تطوير إستراتيجية   

 .الوطنية والهيئات متعددة الجنسياتالحكومات  تستهدف( والواردات الغذائية

كدعم الجهات الرئيسية الموردة للغذاء، وتعزيز ) الحرجةعلى الحكومات خارج اليمن مواصلة التدخل بشأن عوامل الخطر االقتصادية   

، وعلى الجهات المانحة والوكاالت اإلنسانية مواصلة التعاون من أجل بناء (قدرات البنك المركزي، ووضع سياسات نقدية سليمة

 .قويةمواقف مناصرة 

عمل النقد  لفريقفي السياقات التي تكون فيها برمجة المساعدات النقدية كبيرة الحجم وعابرة لعدة قطاعات برامجية، ينبغي أن يكون   

عمل النقد والسوق تقارير للفريق المعني  فريق يسلمينبغي أن . الفنية ةاالستشاروالسوق تفويض أقوى وأوسع نطاقًا من مجرد تقديم 

لضمان . ينبغي ربطه بالفريق اإلنساني القطريوبالتنسيق بين المجموعات كما هو مذكور في الشروط المرجعية التي وضعها الفريق، 

 جب تمويلها باستمرار.ياليمن،  مثلعمل النقد والسوق في سياقات صعبة  فرقفعالية واستدامة 

بما أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفي ظل االهتمام العالمي بفهم برمجة المساعدات النقدية وتوسعتها وإدارة مخاطرها   

 .بيانات برمجة المساعدات النقدية الحالية في اليمن على الفور( أو عدم الوصول إلى)في السياق اليمني، يجب تصحيح ندرة 

ينبغي أن تستكشف دراسات حاالت برمجة المساعدات النقدية في المستقبل قضايا النوع االجتماعي وبرمجة المساعدات النقدية   

 .األخرى والمخاطر بشكل معمق أكثر، إلى جانب قضايا شمول األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة أو الفئات السكانية المهمشة

 .بيانات الحماية في برمجة المساعدات النقدية إلى المعرفة المتصلة بها وبإدارة مخاطرهاحص بفمن الجيد إضافة دراسة حالة خاصة   



شراكة التعلم 

النقدية في 
 :سياقات صعبة

 2018 - 2015اليمن دراسة حالة بشأن برمجة المساعدات النقدية ومخاطرها في  

9 

 

 

 

 معلومات عامة  2

وتطورت من كونها الرديف األقل شيوعًا للمساعدات  ،تنامت أهمية برامج المساعدات النقدية باستمرار خالل األعوام القليلة الماضية

إدارتها وخيار عدد قليل من الوكاالت إلى طريقة معتمدة  تصعبالعينية والمحفوف بنقد سردي يذكر عددًا كبيًرا من المخاطر التي 

توزيع تم ، 2016عام بأنه في  3"حالة النقد العالمي"يقدر تقرير . ومدروسة على نطاق واسع لعدد من التدخالت البرامجية والقطاعات

عام من  %100نحو و 2014عام من  %40بنسبة وقد ازدادت . مليار دوالر من المساعدات اإلنسانية من خالل النقد والقسائم 2.8

 لكن على الرغم من. "التحول إلى برمجة المساعدات النقدية له جذور قوية وسيستمر"كما هو موصوف في هذا التقرير، فإن  .2014

. ال سيما الطرق غير المشروطة وغير المقيدة ،االعتماد المنهجي لبرمجة المساعدات النقديةتواجه العراقيل والقيود  زالت بعضذلك، ما 

يشمل إطار العمل العالمي هدفًا يتمحور حول ضمان دراسة خيار ". 2016عام فقط من المساعدات اإلنسانية في  %10تمثل "وما زالت 

 4.األخرى األدواتيني إلى جانب النقد بشكل روت

لبرمجة المساعدات النقدية هو المخاطر المتصورة لها،  وكثافة، أكبر عائق أمام االستخدام األكثر فعالية 5وفقًا لتقرير حالة النقد العالمي

تسريب نسب بسيطة من تتقبل الجهات المانحة  أنفي  تتمثل يذكر التقرير معضلة. ال سيما المخاوف بشأن اختالس النقد أو تسريبه

في الطرق النقدية مقارنة بالطرق البديلة أكبر لضرر األنها تعتبر أن خطر  ،المساعدات العينية لكنها أكثر حساسية بكثير لتسريب النقد

 .ت مانحة معينةإلى جها إضافةتستشعره الوكاالت المنفذة  وذلك يشكل عائقًا امام االستخدام الواسع لبرمجة المساعدات النقدي. لها

. التوجيهات العامة بشأن برمجة المساعدات النقدية التي تذكر المخاطرمتنوعة من إضافة إلى مجموعة  6كُتب الكثير عن النقد والمخاطر

( 2017حزيران  1 -أيار  31)ن في ورشة عمل مسارات النقد التي عقدتها مبادرة الصفقة الكبرى يلكن أعضاء الفريق والمشارك

، وذكروا أنه ال تخلو أي طريقة توصيل من ىعلى أن األدلة الموجودة حاليًّا ال تظهر أن النقد أكثر خطورة من الطرق األخر اتفقوا

 .ومن بين األعمال العديدة التي اتفقوا عليها في ورشة العمل تحسين قاعدة األدلة بشأن برمجة المساعدات النقدية والمخاطر. المخاطر

والقيود أمام اعتماد ودراسة  المعيقاتبالحد من  شراكة التعلم النقديوالتعلم من سياقات محددة واحد من جوانب الهدف العام لإن بناء األدلة 

يذكر تقرير حالة النقد العالمي الدور المهم الذي تؤديه الجهات المانحة في إظهار الرغبة بالمخاطرة  7.خيار برمجة المساعدات النقدية

وهذا مهم على نحو خاص في بيئات النزاع، حيث تكون التهديدات التي تفرضها القوات المسلحة حقيقية . الوكاالت المنفذة وبناء الثقة بين

ة المخاطر في رإدا حولفي بناء قاعدة أدلة أكبر  للمساهمةتهدف دراسة الحالة هذه في اليمن . اإلشراف والمراقبة محدودين يكونو

 .سياقات معقدة وعالية المخاطر
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 والمنهجية  أهداف البحث 3

 الهدف 3.1

استنادًا )وضع الخطوط الرئيسية لدراسة حالة بشأن برمجة المساعدات النقدية والمخاطر في شمال وجنوب اليمن يهدف هذا البحث إلى 

المخاطر في  بشأن والتوصياتوتحديد الدروس المستفادة ( برمجة المساعدات النقدية والمخاطر في شمال مالي بشأندراسة حالة  إلى

 .السياقات التي تفرض تحديات كبيرة

 النقديةإدارة مخاطر برمجة المساعدات  بشأن اإلنسانيالفاعلون في القطاع  األطرافما الذي يمكن أن يتعلمه : سؤال البحث الرئيسي هو

 ؟2018-2015لفترة من عام يمن في افي سياقات معقدة ومتقلبة من البرامج التي نفذت في ال

، من كاليمنفي سياقات عالية الخطورة وغير آمنة؛ والتوسعة من خاللها المنظمات المخاطر  أدارتيركز هذا التقييم على الطرق التي 

 الفاعلة األطرافقاعدة أدلة تساعد  وإعدادوالهدف من ذلك هو التعلم  .ضمن فترة زمنية قصيرة ضخمة نقديةأجل تنفيذ برامج مساعدات 

 .األساسية في تصميم تدخالتها ونهجها، وتوجيه عملية صناعة القرار، حيث سيقدم السياق اليمني كدراسة حالة

، المنظمات للمخاطرومراقبة ، وفهم طريقة تحليل في اليمن تحديد المخاطر المتصلة ببرمجة المساعدات النقدية: يركز التحليل على

التي ربما أثرت فيها سياسات الجهات المانحة وإجراءاتها  قوتذكر الدراسة الطر. اتخاذها للقرارات وكيفية إدارتها للمخاطركيفية و

كما تتفحص الدراسة التغير الذي طرأ على تحديد . وأساليبها التنظيمية على اتخاذ القرار بشأن برمجة المساعدات النقدية ومخاطرها

ال تقيم دراسة الحالة هذه برمجة . الناحية الجغرافية، إضافة إلى التفاوت من 2018-2015من خالل الفترة الممتدة  المخاطر وإدارتها

 .المساعدات النقدية أو استجابات الوكالة في اليمن

 

 المنهجية: 3.2

 :البحث ثالث طرق نوعية مكملة لبعضها البعض منهجيةتشمل 

اع بشأن مخاطر برمجة المساعدات النقدية والتخفيف منها في السياقات المنطوية على الصلة على نطاق القط للوثائق ذاتمراجعة  .1

 .على وجه التحديد باليمنتحديات كبيرة وكذلك الوثائق الخاصة 

مقابالت شبه منهجية واستبيانات مرسلة عبر البريد اإللكتروني تضم أهم األطراف الفاعلة ومقدمي المعلومات، سواء كانت فردية  .2

مقدم معلومات رئيسي يمثلون المنظمات غير الحكومية في اليمن ووكاالت  24شملت دراسة الحالة هذه . مجموعات مصغرة أو في

في معظم . 2018-2015الفترة من عام المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة واستشاريي القطاع في  األمم

 .أو جمع البيانات من منظماتهم تجاربهمالحاالت، تم إرسال االستبيانات قبل المقابالت من أجل تمكين المشاركين من التأمل في 

 ،لم يكن ذلك ممكنًا إال إذا كانت الوثائق معلنة أو مزودة لفريق المراجعة .في المقابالت اإلجاباتلدعم  التنظيمية للوثائقمراجعة  .3

 .مما هو متوقع أقل الوثائقنطاق وعمق  كانإذا و
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 النطاق والقيود 3.3

 :فيما يلي الخطوط العريضة لنطاق وقيود دراسة الحالة

مقدمة من أهم  معظمهاتسلط دراسة الحالة الضوء على المخاطر والتحديات التشغيلية التي تحققت بالفعل بناء على أدلة سردية في   

 .تعذر إجراء مقارنة تفصيلية لمخاطر جميع طرق تقديم المساعدات. مقدمي المعلومات

منها االتصال بمقدمي المعلومات الرئيسيين المالئمين والترتيب للمقابالت وبناء الثقة  ،إجراء البحث علىفرض ضيق الوقت تحديات   

 .بمشاركة وثائق داخلية كانت االستجابة متفاوتة عندما تعلق األمر. والوصول إلى الوثائق الداخلية األساسية

فهم عمليات داخلية محددة متصلة بحساب وتقييم المخاطر من خالل المقابالت والوصول إلى معلومات داخلية سرية  هوكان الهدف   

الوصول إلى هذه  لتعذرتبينت صعوبة هذا التحليل نظًرا . كالرسائل اإللكترونية ومالحظات االجتماعات غير المنشورةوحساسة 

 .ق، لذلك فإن هذا التقرير ال يغطي هذا المجال بشكل معمقالوثائ

تم تثليث النتائج أو التحقق من . ألن البحث ليس تقييميًّا بطبيعته، لم يحقق فريق البحث في صحة إجابات مقدمي المعلومات الرئيسيين  

ًّا نظًرا لصغر حجم . صحتها عن طريق النظر في جميع اإلجابات والرجوع إلى أهم المنشورات العينة، لم يشمل البحث تحلياًل كمي

طلب معظم المشاركين عدم الكشف عن هوياتهم . يتيح الحفاظ على سرية هوية المبلغين بشكل كافولن  ذو قيمةألن ذلك لن يكون 

 .وعدم اقتباس أقوالهم، وقد سعى الفريق للحفاظ على سرية هوياتهم بأكبر قدر ممكن

 

 تعريفات أساسية 3.4

تم استخدام بعض . هو المصدر األساسي في هذا التقرير، لذلك لن تتكرر التعريفات هنا 8شراكة التعلم النقديمسرد مصطلحات 

إال أننا نشير هنا إلى . المصطلحات التي لم تذكر في مسرد المصطلحات، وهي معرفة بشكل عام ضمن هذا التقرير أو في الهوامش

 .اثنين تعريفين

تشير إلى جميع البرامج التي تقدم فيها النقد أو قسائم السلع أو  شراكة التعلم النقديبرمجة المساعدات النقدية كما هي معرفة من قبل 

في سياق المساعدات اإلنسانية، يستخدم المصطلح لإلشارة إلى تقديم التحويالت النقدية او القسائم لألفراد أو األسر . الخدمات للمنتفعين

تغطي برمجة المساعدات النقدية جميع طرق المساعدات القائمة على . وليس الحكومات أو الجهات الرسمية األخرى -لمجتمعات أو ا

مؤسسات التمويل بالغ الصغر  أنمع )وذلك يستثني الحواالت والتمويل بالغ الصغر في التدخالت اإلنسانية . النقد بما فيها القسائم

" المساعدات القائمة على النقد"أو " التدخالت القائمة على النقد"يمكن استخدام مصطلح (. خدم لتوصيل النقدوالتحويالت النقدية قد تست

 ".برمجة النقد والقسائم"أو 

. غير مؤكد ويؤثر على البرنامجوسلبي أو ظرف التعرض الحتمال حدث : ألغراض هذه الدراسة، تعرف المخاطر بأنها: المخاطر

 .على الشخص تحديد التهديد وتحليل عوامل الخطر بما في ذلك القدرة واالحتمالية وتحليل األثر ،كامل لتحليل المخاطر بشكل

ن تحديد والمخاطر وإدارتها، تعامل فريق العمل أبما أن هذه الدراسة تركز بشكل رئيسي على ما قاله مقدمو المعلومات الرئيسيين بش

استخدم مصطلح المخاطر والتهديدات بشكل متبادل . جميع نواحي الخطر التي حددها األطراف المعنيون لتعكسمع المصطلحات بمرونة 

بشكل رئيسي كانت  المستخدمةلكن المصطلحات . التحليل يسهلالحوار مع مقدمي المعلومات الرئيسيين كما  تبسيط يسهلألن ذلك 

إذا كانت عوامل الخطر مرتبطة . عادة في سلسلة سببية أو هرم سببي طرالمخاإضافة إلى ذلك، تُعرض ". الخطر عوامل"و" المخاطر"

 .ببعضها بوضوح تمت اإلشارة إلى ذلك، لكن تعذر تقديم هرم مفصل ألن ذلك يتطلب تحلياًل مفصاًل أكثر للسياق في اليمن
 

 
 

 
 

 
 

 

www.cashlear :الرابط متاح عبر .شراكة التعلم النقديمسرد مصطلحات برمجة المساعدات النقدية، مصدر  8 ning.org/resources/glossary 

http://www.cashlearning.org/resources/glossary
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
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 تحديد السياق لدراسة الحالة 4

بين  اشتد النزاع بشكل حادوقع  ،2015آذار وتحديدًا  ،2014عام لكن منذ . ويلة من الفقر وعدم االستقرار والهشاشةطاليمن لمدة  عانى

ـ "الحوثيين والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية، وقد أدى ذلك إلى وقوع اليمن فيما يوصف  أزمة  سوأأب

 9."إنسانية في العالم

أيلول )صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دولة وإقليم في أحدث مؤشر للتنمية البشرية  198من أصل  178المرتبة يقع اليمن في 

إلى جانب األثر المباشر . INFORM11  في مؤشر 10نقاط من أصل  6أحرز ، وهو من أضعف الدول في العالم، حيث 10،(2018

، وذلك (بالسوق اقتصاد مدفوع)يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد معظم السلع . للنزاع، تسهم عوامل خاصة جدًّا في هشاشة اليمن

كما أن اإلنتاج المحلي محدود جدًّا على الرغم من أن . ضئيل جدًّا خطوط اإلمداد لنقطاع المجال فإنلذلك  12.من غذائه %90يشمل 

 .الحال لم يكن كذلك في السابق

بما في ذلك )لحديدة في الشمال مع أن الضرر األكبر لحق بميناء ا عرئيسيان، وكالهما تضرر من النزا نفعاال ميناءانيوجد في اليمن 

تكتيكات إذ تشمل ، ويصعب استخدامهاكما أن شبكة الطرق محدودة (. أضرار بسبب القصف الجوي وتهديد اإلغالق واإلغالق المؤقت له

إلى  مصاًل إغالق الموانئ وقطع الطرق له  بسببالوصول  يؤدي انقطاع. التحالف إغالق الطرق وتفجير الجسور لقطع خطوط اإلمداد

 نهايةوأسعار السلع وفي  باألسواقوتقليل القوة الشرائية للمزودين واإلضرار الكبير  اإلمدادمنها اضطراب خطوط أخرى آثار عديدة 

 .يمكن أن يكون النقطاع اإلمدادات أثر سريع وكبير. المطاف خطر الجوع

 22اليمنيين )من  %75فإن وفقًا آلخر تحديث للوضع اإلنساني في اليمن الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

. 2015عام منذ  شخصمليون  2.3من أكثر فضاًل عن نزوح بحاجة لشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية أو الحماية،  مليون شخص(
ماليين منهم يعانون  8من يفتقرون لألمن الغذائي وأكثر  -نسبة كبيرة منهم من األطفال  -مليون شخص  18فإن "عن ذلك،  ضاًل ف 13

من انعدام األمن الغذائي الشديد، وهذا يعني أن هؤالء األشخاص ال يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، وهم بحاجة 

 14".للمساعدات الغذائية الطارئة للنجاة

 

 اعدات النقدية في اليمنبرمجة المس 4.1

الحماية االجتماعية المقدمة من قبل األمم المتحدة والمنظمات برامج من البرامج اإلنسانية والتنموية و ًءاكانت برمجة المساعدات النقدية جز

لتقديم المساعدة االجتماعية استخدام مكاتب البريد "وكما أشار أحد المشاركين، شمل ذلك . غير الحكومية والحكومة اليمنية لسنوات عدة

تنفيذ البرامج بشكل أساسي من خالل صندوق الرفاه  تم". مع القدرة على توصيل النقد للكثير من األشخاص من خالل آليات تقليدية

قبل  (.باستخدام طرق عدة) 15أو من خالل مجموعة األمن الغذائي والزراعة غير المشروطة االجتماعي باستخدام التحويالت النقدية

ماليين  8أفرادها مليون أسرة بلغ مجموع  1.5نحو وصل برنامج الحماية االجتماعية الخاص بالحكومة اليمنية إلى  ،2015آذار 

 16. 2012عام سنويًّا منذ برمجة النقد مجموعة األمن الغذائي والزراعة  زادت، في حين 2015عام إال ان البرنامج توقف في . شخص

لكن استخدامها نما بشكل كبير منذ  ،2015آذار اإلنسانية تنفذ برمجة المساعدات النقدية قبل تصعيد النزاع في كانت بعض المنظمات 

وهي أسهل بكثير من توسعة  -ينظر إلى برمجة المساعدات النقدية اآلن على أنها الطريقة األفضل واألسهل للتوسعة الكبيرة . ذلك الوقت

 ى تحديات كبيرةاليمن، عندما تفرض جميع الطرق األخرفي أن يستمر هذا التصور ويمكن . برمجة المساعدات العينية

9 "Briefing to the Security Council on the Humanitarian Situation in Yemen by the Under -Secretary-General for 
Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Mark Lowcock"، ،الرابط عبر متاح. 2018 أيلول 21 نيويورك: 

https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian- situation-yemen-under-secretary-general 

 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM :متاح عبر الرابط. الملف القطري لليمن: تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 10

 www.inform-index.org/countries/country-profiles :متاح عبر الرابط: الملف القطري لليمن: للمخاطر INFORMمؤشر  11

 :متاح عبر الرابط" Yemen Humanitarian Response Plan 2018 "( 2018) مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 12

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january- december-2018-enar 

 :متاح عبر الرابط. 28، اإلصدار "Yemen Humanitarian Update"ة، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني 12
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20 

Update%20Issue%2028.pdf 

14 "Briefing to the Security Council on the Humanitarian Situation in Yemen by the Under-Secretary-General 
for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Mark Lowcock"المرجع السابق ،. 

 .لسابقالمرجع ا، "Yemen Humanitarian Response Plan 2018 "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  15

 .المرجع نفسه 16

https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
http://www.inform-index.org/countries/country-profiles
http://www.inform-index.org/countries/country-profiles
http://www.inform-index.org/countries/country-profiles
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
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كما ساهم الدعم العالمي لبرمجة المساعدات النقدية في ذلك، إلى جانب أن نظام التوزيع النقدي على المستوى . أو إذا استحال تنفيذها

بشأن السياسة الرسمية "وكما ذكر أحد المشاركين، فإن الرأي الشائع هو أن . سيوضح الحقًا كماإلى حد كبير  ومألوفالمحلي راسخ 

 ".أهم من أي شيء آخر النقد

، لكن يتضح من المعلومات 18، 17محدودة جدًّا، 2018و 2015عامي التقارير حول برمجة المساعدات النقدية في اليمن بين 

وفقًا لخدمة التتبع المالي، يتشارك . 2015عام ومقدمي المعلومات الرئيسيين أن برمجة النقد توسعت كثيًرا في اليمن منذ  20،19المحدودة،

من مجموع تمويل برمجة  %4حيث استلم البلدان ، النقديةاليمن في المرتبة الخامسة مع سيراليون بالقيمة اإلجمالية لبرمجة المساعدات 

المنظمات اإلنسانية في اليمن النسبة األكبر من برمجة المساعدات  مثلتمن حيث النسبة، . 2016و 2015عامي  المساعدات النقدية في

 %.12 إلى سوريا التي وصلت النسبة فيها، المرتبة الثانيةبالدولة التي تحتل  مقارنةوهي أعلى بكثير  %،33النقدية بواقع 

النقد والقسائم في خطط خمس مجموعات  إلدراج المجموعاتبرمجة مخططة وفق  2018لعام تشمل خطة االستجابة اإلنسانية اليمنية 

 تنسيق المخيمات وإدارتها، ومجموعة /المواد غير الغذائية /مجموعة األمن الغذائي والزراعة، ومجموعة الحماية، ومجموعة المأوى)

ضمن هذه الدراسة، . 21(الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي ، ومجموعة العمالةاالستجابة لالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات خطة

 .1تولى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تصنيف األنشطة المنفذة مؤخًرا كما هو موضح في الشكل 

 تنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة ل: المصدر. 2018كانون الثاني إلى تموز  -بعض أنشطة برمجة المساعدات النقدية . 1الشكل 
 

 
طريقة برمجة 

 المساعدات النقدية

التحويالت النقدية غير 

 المشروطة

 
 النقد مقابل العمل

 
 القسائم

 الغذائي األمن مجموعة

 والزراعة

   

 وإعادة الطارئة العمالة
 المجتمعي التأهيل

   

 الصحي والصرف المياه
 والنظافة

   

    األغراض متعددة

    الحماية

خطة الستجابة لالجئين 
والمهاجرين متعددة 

 .القطاعات

   

 غير المواد /المأوى
 تنسيق /الغذائية

 وإدارتها المخيمات

   

  التغذية
  

  الصحة
 

 

 
المساعدات النقدية في اليمن أفادت عدة منظمات غير حكومية دولية وطنية ووكاالت تابعة لألمم المتحدة بأنها تنفذ أربع طرق لبرمجة 

وقد أفادت بتنفيذ هذه . وغير المشروطة 22النقد مقابل العمل والقسائم والتحويالت النقدية المشروطة: خالل فترة دراسة الحالة وهي

 .2الطرق عبر عدة مجموعات وقطاعات كما هو موضح في الشكل 

 Counting cash: tracking humanitarian: "2016 عام في الخارجية التنمية معهد نشره تقرير في مذكور هو كما اليمن في محصورة ليست المشكلة هذه 17
expenditure on cash-based programming".  .الرابط عبر متاح: www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf 

-www.humanitarianresponse.info/en/ operations/yemen/cash-and :عبر الرابط متاحة .2017متابعة لالستجابة القائمة على النقد لكن آخر تحديث لها كان في تموز  آليةعمل النقد والسوق  يقدم فريق 18

marketing 

19 "Yemen: Cash and Market Based Response (January–December 2016)" ،متاح عبر الرابط. مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، إنفوغرافيك: 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/ infographic/yemen-cash-and-market-based-response-january-december-2016 

20 "Yemen: Humanitarian Response Plan – Funding Status (As of 12 April 2017)"، مكتب األمم المتحدة بتنسيق الشؤون اإلنسانية، رسم بياني للتمويل .

/www.humanitarianresponse.info/en :متاح عبر الرابط  operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-response-plan-funding-status-12-april-2017-enar 

؛ (RMMS)، خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات (CCCM)، تنسيق المخيمات وإدارتها (NFI)؛ المواد غير الغذائية (WASH)المياه والصرف الصحي والنظافة  21
-https://reliefweb.int/ report/yemen/yemen-humanitarian :متاح عبر الرابط ".2018 Yemen Humanitarian Response Plan" (EECR) وإعادة التأهيل المجتمعي الطارئالتوظيف 

response-plan-january-december-2018-enar 

 .يذكروا النقد المشروط ضمن برامجهمالمعلومات الرئيسيون لم  مقدميلكن  ضمن منتجات مجموعة األمن الغذائي والزراعة، ُمدرجالنقد المشروط  22

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-and-marketing
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-and-marketing
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-and-marketing
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-and-marketing
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-and-marketing
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-market-based-response-january-december-2016
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-market-based-response-january-december-2016
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-market-based-response-january-december-2016
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-response-plan-funding-status-12-april-2017-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-response-plan-funding-status-12-april-2017-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-response-plan-funding-status-12-april-2017-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-response-plan-funding-status-12-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
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 .  في دراسة الحالة هذه ئيسيينالمعلومات الر ميتقارير المجموعات ومقد: المصدر. المجموعة /برمجة المساعدات النقدية وفق الطريقة والقطاع. 2الشكل 
 

 المنظمات#  المقاطعات#  المحافظات#  مجموع المنتفعين الطريقة نوع االستجابة

تنسيق  /المواد غير الغذائية /المأوى

 المخيمات وإدارتها

 21 59 14 123,137 النقد والقسائم

 26 116 12 71,257 النقد والقسائم العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي

 40 116 17 1,164,296 النقد والقسائم مجموعة األمن الغذائي والزراعة

 26 96 16 19,413 والقسائمالنقد  الحماية

 2018تموز مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، كانون األول حتى : المصدر
 

إذا )المياه والصرف الصحي والنظافة، والتعليم، والصحة : يجري التبليغ عن برامج النقد مقابل العمل ضمن خمس مجموعات هي

في  المساهمةللمشاريع )الغذائي والزراعة  األمن، و(البينة التحتية والمدارس والمرافق الصحيةاستخدم النقد مقابل العمل إلعادة تأهيل 

فرص  /المشاريع المتصلة بالتوظيف الطارئ)والتوظيف الطارئ وإعادة التأهيل المجتمعي ( األغذية األسرية والمشاريع الزراعية سالل

مقدمو المعلومات الرئيسيين عن  أبلغكما  23(.درج ضمن القطاعات األربعة األخرىالدخل الطارئة أو مشاريع إعادة التأهيل التي ال تن

تنسيق المخيمات  /المواد غير الغذائية /والمأوى النظافةمجموعات الحماية والمياه والصرف الصحي و ضمنالنقد مقابل العمل استخدام 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ينفذ .المجموعات متعددة القطاعات ،خطة الستجابة لالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات و ،وإدارتها

لطريقة يبدو أن معظم المستخدمين اآلخرين . 2018عام مليون دوالر في  200لى حيث وصلت قيمته إ ،مقابل العمل للنقدأكبر برنامج 

كالعمل في مشاريع المياه والصرف )لنقد مقابل العمل كانوا أصغر من حيث الحجم بكثير، وربما يكملون هذه الطريقة بمشاريع أخرى ا

 (.الصحي والنظافة

 ومنظمات( الوطنيين والدوليين)مستخدمة على نطاق واسع من قبل برنامج األغذية العالمي وشركائه ( السلع أو القيمة قسائم)القسائم 

 25.في قطاعات أخرى لكن بعض المنظمات غير الحكومية تستخدمها 24غير حكومية أخرى لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة، وطنية

 .على شكل قسائم ورقية أو إلكترونية الستخدامها لدى بائعين محددين باليدتوزيع القسائم  يجري

في مجموعات األمن الغذائي  26المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدوليةاألمم تستخدم التحويالت غير المشروطة من قبل وكاالت 

تنسيق المخيمات وإدارتها، وخطة  /المساعدات غير الغذائية /والزراعة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والحماية، والمأوى

المجتمعية، والتغذية، والمجموعات متعددة  االستجابة لالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات، والتوظيف الطارئ وإعادة التأهيل

، والتحويالت 27الحوالةتوزع التحويالت غير المشروطة عادة من خالل البنوك وغيرها من األطراف المالية كنظام . األغراض

ً  النقد توزيع يجري قد(. الخدمات النقدية المتنقلة)اإللكترونية  ا أن بعض المنظمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كم مباشرة

فضلت بعض الوكاالت اإلنسانية بنوكًا ومؤسسات . تستخدم البنوك التي توصل األنظمة المتنقلة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

، وذلك يعود بشكل أساسي إلى أزمة 2015عام على مكاتب البريد منذ ( 5.2.1سيجري بحثها في القسم )تمويل بالغ الصغر معينة 

 كتعتمد البنو. تعتمد مكاتب البريد على النقد المقدم من البنك المركزي اليمني الذي واجه صعوبات في تقديم سيولة كافية 28.السيولة

أدت البنوك دوًرا . خارج اليمن للحصول على العملة الصعبة، وهو أمر لم يستطع البنك المركزي اليمني تحقيقه عالقاتهاالخاصة على 

لضمان [ للبنوك المحلية]حافز كبير "وكما أفاد أحد المشاركين، كان هناك . مان نجاح برمجة المساعدات النقدية في اليمنأساسيًّا في ض

 ."للحصول على السيولة وتنفيذ التزاماتها عليهاتعتمد "، ألنها نجاحها"

لذلك فإن ... يعيش اليمنيون على الحواالت: "كينوفقًا ألحد المشار. تجدر اإلشارة إلى أن اليمنيين يعتمدون بشكل كبير على الحواالت

 تفيد دراسات للفئات . ويبدو أن الجميع مرتاح جدًّا معها ،"الكل يفهمها. شبكة الحواالت قوية جدًّا حتى على مستوى القرى
 

 2.19 النسخة اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة المم مكتب ،"Guidance on Cash for Work Reporting"( 2018) اإلنسانية ؤونشال لتنسيق المتحدة األمم مكتب 23
 https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work- reporting-v2-19-jan-2018-enar :الرابط عبر متاح. 2018 الثاني كانون

24 "Yemen FSAC Emergency Food Assistance Gap Analysis Map" متاح عبر الرابط. 2018، آب: 

https://fscluster.org/yemen/document/yemen-fsac-emergency-food- assistance-gap-15 

الصرف الصحي والنظافة، والمشاريع متعددة ومن أجل التوظيف الطارئ وإعادة التأهيل المجتمعي، والمياه  2018 عام فيية رعاية األسرة اليمنية باستخدامها للقسائم أفادت جمع 25
 .المخيمات وإدارتهاتنسيق  /المواد غير الغذائية /األغراض، والحماية، وخطة االستجابة لالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات، والمأوى

 /جئين والمهاجرين متعددة القطاعات والمأوىبرمجة المساعدات النقدية التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين مكونة بالكامل من النقد غير المشروط للحماية وخطة االستجابة لال 26

 .المساعدات النقدية الخاصة باليونيسف مكونة بالكامل من النقد غير المشروط متعدد األغراضتنسيق المخيمات وإدارتها، في حين أن برمجة  /المواد غير الغذائية

ا من االنظمة الرئيسية للحواالت حول ... وهو موجود ويعمل خارج أو بالتوازي مع القنوات المصرفية أو المالية. حوالة هو نظام بديل أو موازي للحواالت" 27 لكنه . العالموهو حاليًّ

ا تعمل بشكل مفتوح وبشرعية كاملة... فقط من عدة أنظمة من هذا النوع واحد الثقة واالستخدام المكثف  األنظمة األخرىإال أن من مزايا نظام حوالة التي تميزه عن ... وهي غالبً

تجري التحويالت بناء على اتصاالت . يستخدم أدوات التفاوض بالحد األدنى فإن نظام حوالة ،وبخالف النظام المصرفي التقليدي. كالعالقات األسرية أو االنتماءات اإلقليمية لعالقات

أ. الحوالةبين أعضاء من شبكة موزعي   The Hawala Alternative Remittance System and its"من ." بعمل نظام حوالة عن طريق تحويل النقد دون نقله فعليًّ

Role in Money Laundering ."متاح عبر الرابط: www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/FinCEN-

Hawala-rpt.pdf 

 .من خالل القطاع الخاصبالكامل تنفذ بعض الوكاالت مثل اليونيسف برامج التحويالت غير المشروطة  28

https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
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إلى أن المجتمعات تفضل التحويالت  - 292017في عام  REACHمبادرة  أجرتها التي كالدراسة - اليمن في هشاشة األكثر السكانية

المالية التي يصل  الخدماتكما أن  30(.5.3.3وقد تم بحث ذلك في القسم )غير المشروطة كما هو الحال بالنسبة لمعظم الجهات المانحة 

 شبكة قائمة إنها". االتجميع البنوك لديها عالقات مع الحو. الحواالت شرعية: "حد المشاركينأيقول . مباشرة شائعة جدًّا السكانإليها 

 .تعتبر الحواالت جزًءا مقبواًل من النظام المالي في اليمنو ،تشمل الفروع اإلقليمية والمحليةو

في اليمن، إال أنه يبدو أن طريقة  ةالمساعدات النقدية وفق الطريقة غير متوفر البيانات بشأن الحجم اإلجمالي لبرمجةعلى الرغم من أن 

ربما يدل البرنامجان اللذان تشغلهما المفوضية السامية لشؤون الالجئين . على نطاق واسع مستخدمةروطة التحويالت غير المش

واليونيسف واالنتشار الواسع للتحويالت غير المشروطة بين معظم الوكاالت اإلنسانية على أنه من حيث الحجم، التحويالت غير 

برنامج القسائم الخاص ببرنامج األغذية العالمي كبير جدًّا أيًضا ومن المتوقع أن . كأيًضا لكن ال يمكن الجزم بذل أكثر المشروطة شائعة

. يوضح أحد المشاركين أنه ال وجود لطرف فاعل في القطاع اإلنساني معارض لبرمجة المساعدات النقدية في اليمن. يستمر في النمو

لكن بشكل عام، تم اعتماد . بعض الجهات المانحة أكثر تحفظًا في نهجهاكما كانت  31كان بعضهم مترددًا في البداية لكنهم تقبلوه اآلن،

 .برمجة المساعدات النقدية على نطاق واسع، وتوظيفها يتنامى في اليمن عبر جميع البرامج

 

 النتائج 5

 تحديد وتحليل المخاطر 5.1

 وسائل تحديد ومراقبة المخاطر 5.1.1

لبحث كيفية  5.2.1انظر إلى القسم )تشير التقارير إلى أن الوكاالت في اليمن استخدمت عددًا من الطرق لتحديد ومراقبة المخاطر 

التحليالت حول المخاطر الخاصة لكن تم التشارك في تنفيذ بعض يبدو أن معظم التحليل كان على مستوى الوكاالت، (. تخفيف المخاطر

عمل النقد والسوق، مثل تحليل أسعار الصرف ومراقبة  كفريقالتنسيق  فرققدية على وجه التحديد كانت من خالل ببرمجة المساعدات الن

المخاطر على نطاق أوسع من خالل منتديات تنسيق متنوعة  تقييم التشارك فيكما تم . األسواق وقيم سالل األغذية وتبعات المنح النقدية

وهو مجال . الوكاالت اإلنسانية تتبع نهًجا متسقًا أو مشتركًا لتحديد المخاطر وتحليلها أن يبدو لكن ال. ال سيما بشأن األمن والوصول

يمكن أن تضغط الوكاالت أيًضا على الجهات المانحة كي تقبل نهًجا مشتركًا من . للتعاون يمكن من خالله تحصيل كفاءة ومنافع كبيرة

 .أجل توليد الكفاءة

تدفعنا : "وفقًا ألحد مقدمي المعلومات الرئيسيين. وهو أمر متوقع -ع نهًجا قويًّا إلدارة المخاطر في اليمن يبدو أن معظم الوكاالت تتب

يبدو أن من الممارسات الشائعة بين الوكاالت إجراء تقييم مخاطر ". فهي تضطرنا للتقييم أسبوعيًّا ويوميًّا. كثيًرا جدًّا المخاطر للتقييم

تشير التقارير إلى أن بعض الوكاالت وضعت مصفوفة مخاطر لعملياتها بالكامل وأعدت التقارير . ليمندوري لجميع العمليات في ا

 .وفي بعض الحاالت، تم ربط هذه التقارير بخطة إلدارة األمن أو المخاطر. باستخدام المصفوفة بشكل دوري

نقوم بإدارة : "أحد المشاركين يقول. من مجاالت التشغيل كّل  أفادت عدة وكاالت بأنها تنفذ تقييم قطري سنوي للمخاطر وهو مشمول في 

وبناء على ذلك، نضع خطة إلدارة . برامجنا بشكل عام وليس برمجة المساعدات النقدية على وجه التحديد في كل سنويًّاالمخاطر 

ويجري . نهايتهاوييًما في نصف السنة كما أننا ننفذ تق. المخاطر يبحثها رؤساء األقسام وكبار المديرين ويشاركونها مع أهم الموظفين

 ."تنفذ برامج المساعدات النقدية أنشطة شبيهة لكن بتفصيل أكبر. تقييم خطط إدارة المخاطر شهريًّا أيًضا

ية تحليل وإدارة المخاطر بوصفهما عنصًرا أساسيًّا من اجتماعات التنسيق الشهر تجري بأنهاأفادت إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية 

. الفنيين في المكتب القطري الرئيسي ومديري البرنامج على المستوى الميداني الستشاريينالمجاالت الوظيفية و /بين أهم األقسام

ـ  يستعرض األطراف الفاعلون سبل تبادل األفكار ومناقشة المخاطر، و"الرئيسيون تحليلهم وتجربتهم في الشهر السابق وتقوم المجموعة ب

وقالت المنظمة ذاتها إنها أبلغت عن . ، بما في ذلك االحتمال والتأثير" للمخاطر اعتياديتحليل "وإجراء " على البرامج رهاوأث، تخفيفها

 .لإلدارة خارج البالد الربعيةالمخاطر الرئيسية في تقارير اإلدارة 
-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-inter :متاح عبر الرابط ."دراسة نقدية مشتركة بين الوكاالت" REACH (2017)مبادرة  29

agency-joint-cash-study-market- functionality-and-community-perception-cash 

خاصة بها، لكنها واجهت رفًضا من المجتمع وتم أفادت التقارير بأن منظمتين غير حكوميتين دوليتين حاولتا التحول إل القسائم في واحد من المجاالت التشغيلية ال 30

 .إغالق ذلك المشروع والتقنيات المرتبطة به

برمجة  تتسعأن  هناك تصور بأن برنامج األغذية العالمي كان أكثر مقاومة لبرمجة المساعدات النقدية في السابق لكن هذا الموقف بدأ يتغير، ومن المتوقع 31

 .نامج األغذية العالمي بشكل كبيرلبر لتابعةالمساعدات النقدية ا

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-inter-agency-joint-cash-study-market-functionality-and-community-perception-cash
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تجري مراقبة . األمن مهم جدًّا في برامج اليمن: "أحد المشاركين يقول. تمت اإلفادة بأن بعض عوامل الخطر تخضع لمراقبة أكثر تكراًرا

تجري مراقبة أسعار الصرف يوميًّا كما تجري مراقبة أسعار السوق بتكرار كبير ". يوميًّا ويجري إعداد تحديثات أسبوعية بشأنه األمن

بشكل دوري،  بحثهاللمراقبة، وقد يجري  لخاضعةكرت مشكالت الوصول ضمن التهديدات المستمرة اذُ (. 5.2.1انظر إلى القسم )أيًضا 

 .المشتركة بين الوكاالت المنتدياتسواء داخل المنظمات أو في 

أفاد مقدمو المعلومات الرئيسيين بأنهم أجروا تحليالت مخاطر مخصصة لكل مشروع جديد، إما بموجب ممارسات  ،أخرىفي حاالت 

 محتملين شركاء ألي مؤسسي مخاطر تجري تحليل وكالتهما بأنأفادت منظمتان . عامة لديهم أو بسبب اشتراط الجهات المانحة ذلك

. ته االئتمانية والتشغيليةاوهذا يشمل تحري اتباع الشريك لنهج مساءلة جيد وقياس قدر. قاقبل إطالق أي مشروع واسع النط التنفيذ في

تنفذ تحلياًل  إل أنها. الوكالة ذاتها أنها تهدف في مرحلة تطوير المشروع لتنفيذ تحليل للمخاطر لكن هذه العملية ليست صارمة وذكرت

 .النقد مقابل العمل بطريقةاالجتماعية الناجمة عن مشاريع إعادة التأهيل  /البيئية المخاطرماليًّا معياريًّا إضافة إلى تحليل  /سياسيًّا /أمنيًّا

ال سيما بشأن  -أفادت بعض المنظمات بأنها أجرت أيًضا تقييمات مخاطر محددة بمواقع جغرافية معينة عند االنتقال إلى مواقع جديدة 

إضافة إلى إجراء تقييم لمخاطر برمجة المساعدات النقدية وذلك يشمل المخاطر التشغيلية واالئتمانية، وإمكانية تنفيذ  -األمن والسالمة 

قد ال تكون هذه القواعد واضحة فوًرا وقد تكون مخصصة لمناطق . "أي قواعد محددة للعمل في تلك المناطق"برمجة المساعدات النقدية و

 .محدودة جدًّا

معرفة "التصورات، و: لقضايا الواضحة، مثل أسعار السوق وأسعار الصرف، تشمل مصادر المعلومات بشأن المخاطر ما يليإلى جانب ا

الحوادث يخضع  منغير متأكدة إن كان أي "على الرغم من أن إحدى الوكاالت ذكرت أنها )، ومراجعة الحوادث "ومنطق الزمالء

 32بشأن جدوى السوق، REACHتقدم التقييمات المشتركة، كالتقييم الذي أجرته مبادرة  .، ومشاركة تجارب وأنماط محددة"(للمحاسبة

التوريد، ومراقبة السوق السريعة وتقييمات مقدمي الخدمات المالية مصدًرا مشتركًا لمراقبة  وسلسلةالمتواصل لمراقبة األسعار  والعمل

 .خالل المراقبة ما بعد التوزيع تُنفذ منالمراقبة المستمرة إلى حد ما للمخاطر بأن أفادت إحدى المنظمات . المعلومات

 33،من قبل أطراف ثالثة في اليمن المراقبةتستخدم ( ال سيما الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة)تنبغي اإلشارة إلى أن عدة وكاالت 

 موظفيها بحيث يتعذر علىالوصول  قدرات موظفيهاأمنية أو لوجستية أو ألسباب وذلك إما بسبب عدم وجودها باستمرار في البلد أو 

أشارت إحدى المنظمات إلى أنها تمكنت من . التحديثات بشأن المخاطر أيًضا الحالة، يجمع المراقبون هذهفي . زيارة المواقع شخصيًّا

لكنها جمعت معلومات مراقبة مهمة من مراقبي  ،ةفقط من مشاريعها الفرعي %10في تنفيذ المراقبة والتحقق بشكل مباشر وميداني 

 .األطراف الثالثة

جعل الوضع األمني في اليمن وجود معظم الجهات المانحة المؤسسية محدودًا، في حين ال تبقي أي من الجهات المانحة المؤسسية الكبرى 

اإلنساني للجماعة األوروبية  كالمكتببة دورية، يارات مراقزتجري بعض الجهات المانحة . أي من كبار موظفيها بشكل دائم في اليمن

بالتالي، تعتمد معظم الجهات المانحة على شركاء . والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لكن ال تقوم كل الجهات المانحة بذلك( إيكو)

الت أو منظمات أخرى لديها خبرة في أو أطراف ثالثة لتحليل ومراقبة المخاطر، وقد يكملون هذا بتحليالت المخاطر التي تنفذها وكا

كما تكمل قلة منهم ذلك بتقييم مخاطر قطري ينفذونه بأنفسهم، على غرار ما يفعلونه في معظم سياقات التشغيل . تحليل المخاطر في اليمن

 .األخرى

محصور في اليمن وال في برمجة تشترط معظم الجهات المانحة الرئيسية على الشركاء تحليل المخاطر ووضع تدابير تخفيفها، وذلك غير 

مثاًل، . تشمل معظم المشاريع أو المقترحات المقدمة للجهات المانحة المؤسسية مصفوفة مخاطر كمتطلب إلزامي. المساعدات النقدية

 34.التي يسلمونها إثبات استخدامها في جميع التقارير شركائهاوعلى جميع " الطرق اختيارمصفوفة "للتنمية الدولية  األمريكيةلدى الوكالة 

وتدابير محددة خالل التنفيذ ... تقييًما شاماًل للمخاطر"تشمل جميع المقترحات  أن( إيكو)ويشترط المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية 

 35".قبهاللتخفيف من عوا استجابةتدابير [ و... ]وترتيبات لمراقبة التطورات التي قد تطرأ على هذه المخاطر... للتخفيف من المخاطر

 .مصفوفة المخاطر الخاصة بهاعلى شركائها أن تعبئ  فتشترطأما وزارة التنمية الدولية البريطانية 

 .السابق المرجع ،REACH (2017) مبادرة 32

يمكن . المراقبة المستقلة لتوزيعاتها تتولى - وليس دائًمابشكل عام ولكن  من القطاع الخاص -الثالثة عندما توظف الوكالة منظمة أخرى  األطرافتقع مراقبة  33

 .هذا األمر شائع جدًّا في اليمن، ال سيما في ظل القيود على الوصول والتوظيف. التوزيعخالل المراقبة بعد من القيام بذلك في وقت التوزيع أو 

 :متاح عبر الرابط" Modality Decision Tool for Humanitarian Assistance" الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 34
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool. pdf.   كما تقدم الوكالة األمريكية

 U.S. Agency"ذلك في بشأن مدى رغبة الوكالة بتحمل المخاطر و( والتي يمكن أن تستفيد منها الوكاالت اإلنسانية)للتنمية الدولية توجيهات مفيدة لموظفيها 

for International Development Risk Appetite Statement – June 2018 ."متاح عبر الرابط: 
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite- Statement_Jun2018.pdf 

 Cash and Vouchers: Increasing efficiency and effectiveness( "2013كانون األول ( )إيكو)المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية   35
across all sectors" متاح عبر الرابط.  3، وثيقة سياسة مواضيعية رقم: 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pdf 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pdf
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ويتولى موظفو الوزارة تقييهما لضمان تقييم المخاطر على نحو سليم وأنها ضمن حدود ما ترغب بتحمله، وضمان وضع تدابير قوية 

 .لتخفيف المخاطر

إدارة المخاطر مع الشركاء من بشأن  بانتظاموالتقييم  التصالتأما من حيث المراقبة المستمرة، فيبدو أن الجهات المانحة تعتمد على 

يتفاوت عمق وتكرار . المستمرة ومراجعة أي مخاطر جديدة أو ناشئة وضمان وضع تدابير قوية للتخفيف منها اإلدارةأجل تقييم فعالية 

 .زيارات مراقبة تجريبعض الجهات المانحة قادرة على بحث المخاطر بشكل مباشر في البالد ألنها . لمراقبةاالتصاالت وا

من ( لكنها ليست معيارية)يقول أحد المانحين إنه إلى جانب االتصاالت المستمرة مع الشركاء، فإنه يتلقى تقارير وضع كل أسبوعين 

كما . بشأن أي مشكالت أو انقطاعات في التنفيذ إلى جانب المالحظات األساسية بشأن السوق جميع الشركاء، وتشمل هذه التقارير األنباء

وتراقب المخاطر من خالل سجالت  الشركاءذكرت جهة مانحة أخرى أنه بمجرد بدء تنفيذ البرامج فإنها تجري اتصاالت منتظمة مع 

 أولية شهرية بشأن التنفيذ تراقب من خاللها أي مخاطر جديدة تعقد اجتماعات داخ أنهاوذكرت جهة مانحة أخرى . مخاطر البرنامج

التقارير إعداد كما أنها تراجع المخاطر على مستويين آخرين أعلى، بما في ذلك اجتماع مجلس البرنامج الشهري بشأن اليمن و. متغيرة

 .المبنية على سجل المخاطر القطري اإلستراتيجي الذي تراجعه اإلدارة العليا

 -لكن القليل منها . الوكاالت تراقب التهديدات وتقيم المخاطر باستمرار باستخدام مصادر عدة وبمستويات متفاوتة من التكرار يبدو أن

. نهًجا متسقًا ومنظًما لمراجعة تقارير الحوادث وأنماطها والتهديدات والتغيرات السياقية وفقًا لخطة إدارة مخاطر واضحة يتبع -إن وجد 

 .في ظل هذا السياق المتقلب مثل نقطة ضعفذلك ييبدو أن 

 أهم عوامل الخطر في اليمن 5.1.2

اليمن تحديدًا، يمكن تسليط الضوء على ثالث فئات  فينتيجة هذا البحث المستقى من مقدمي المعلومات الرئيسيين والوثائق بشأن الخطر 

ضمن هذه الفئات العريضة، . البرمجةمخاطر و( والنزاعخط األساس )سياق التشغيل مخاطر المخاطر االقتصادية و: عريضة للمخاطر

. أدناه 3لشكل وهي موضحة في ا. أكثر دقة من عوامل الخطر مجموعاتمنها إلى  كلليمن، ثم جرى تفكيك في اعاماًل  11تحديد تم 

نتائج هذه الدراسة أن القليل  من .هذا العوامل تشمل كل ما يؤثر على برمجة المساعدات النقدية وليس مجرد عوامل الخطر الخاصة بها

يعرض الجدول أدناه هذه العوامل  .عليها بشكل أكثر من غيرهاتؤثر جدًّا من المخاطر تؤثر فقط على برمجة المساعدات النقدية أو 

ض طرق وحتى عوامل الخطر التي برزت على أنها خاصة ببرمجة المساعدات النقدية قد تؤثر على بع. القسم التاليفي بحثها يجري و

 .كل من عوامل الخطر هذهطرق تخفيف  5.2.1يبحث القسم . المساعدة األخرى

. 2018و 2015عامي تجدر اإلشارة إلى أن معظم التهديدات وعوامل الخطر المحددة قد وقعت بالفعل إلى حد ما في فترة ما بين 

وتحويل التمويل للمنظمات  كتحققها انهيار قطاع البنو مالحظة لكن من أهم التهديدات التي لم يجر التبليغ عن. وسيجري بحثها في كل قسم

 .وسيجري بحث هذا األمر الحقًا. اإلرهابية
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 عوامل الخطر التي تؤثر على برمجة المساعدات النقدية في اليمن .3الشكل 
 

الصلة الكبيرة  تفاصيل عوامل الخطر أهم عوامل الخطر التهديد /فئات المخاطر
ببرمجة المساعدات 

 النقدية تحديدًا

 

 

 

 

 

 
 مخاطر االقتصاد الكلي

 

ضعف أو إخفاقات النظام المصرفي 
 الوطني أو العملة الوطنية

  .التقلبات في سعر الصرف والسوق

  (.نقص النقد)تدني السيولة 

  (.غير مقبولة أو يصعب تبديلها، تغير القيمة)النقدية  األوراقجودة  - وفي الكثير من األحيان تدني - تقلب

  .وإلغاء المخاطر( أو مصارف معينة)انهيار النظام المصرفي في اليمن 

 
 

 للسوق األداء الوظيفيتقلب 

  تأخيرات.على تقديم السلع بالكميات أو الجودة الكافية أو وقوع  المزودين عدم قدرة

  .يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمنتفعين بماونقص السلع والوقود ( ارتفاعها)تقلب األسعار 

  .كاألسعار والتوافرعلى ظروف السوق بالنسبة للمنتفعين سلبًا برامج المساعدات النقدية تؤثر 

  .البائعين /العدد المحدود للمزودين

 

عدد  /محدودية جودة /تدني
 مقدمي الخدمات

  (.خصوًصا في المناطق النائية في مختلف المحافظات)مقدمي الخدمات لتقديم التحويالت النقدية المباشرة  /قلة الخيارات

  .الخدمات، أو عدم كفاية الشروط المحددة من قبل الوكاالت اإلنسانية مما قد يؤدي إلى خرق البيانات الشخصية الحساسةضعف ممارسات حماية البيانات من قبل مقدمي 

  .عدم كفاية األنظمة لتتبع المنتفعين

 

 

 

 

 

 

 

 
خط األساس )سياق التشغيل 

 (والنزاع

 
 المشاكل األمنية بسبب النزاع

  .وذلك يشكل جاذبًا للهجماتالصرف  /التوزيع من أجلتجمع الحشود 

  .التحرش واالختطاف واإلصابة والموت واالحتجاز الذي يتعرض له موظفو الوكاالت اإلنسانية أو مقدمي الخدمات

  .القتال النشط بما في ذلك نيران المدفعية والقصف والقصف الجوي الذي يزيد المخاطر على الموظفين والمنتفعين والممتلكات

 

 

 

 

المشكالت التشغيلية العامة مثل 
 التكنولوجيا واألمن والوصول

  .زيادة خطر وقوع حوادث أمنية على الموظفين والمنتفعين بسبب التوزيع

  .حركة النقد من مكان آلخر تزيد خطر السرقة أو العنف

  .مقابل العمل في مشاريع الصحة العامة بالنقدالمخاطر على الصحة والسالمة المهنية بالنسبة للموظفين المعنيين 

  .تحديات التكنولوجيا تتسبب بتعطيل البرامج

  .هوية لدى المنتفعين ما يعني صعوبة التحقق إثباتعدم توفر 

  .صعوبة عملية الوصول إلى مواقع ميدانية ومنتفعين

  .المساعداتللحصول على  الوصولعلى التحديات في القدرة المنتفعين 

  .حسابات الوكاالت الدولية تغلقالسلطات 

 

 

 السياق السياسي

  .الخدمات العامة في شمال اليمن ال تعمل بشكل مثالي وغير ممولة على نحو كاف

  .التفاوض مع عدة سلطات محلية

  .برمجة المساعدات النقدية تشعل فتيل النزاع

  .الحياد السياسي أو صورة الحياد السياسيعدم القدرة على الحفاظ على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشكالت البرمجة

 
 المساعدات تسريب

  التزوير والفساد

  .إرهابية أو فصائل متناحرة دون سابق معرفة /تمويل جماعات غير قانونية

  .السلع من المنتفعين أو مقدمي الخدمات /أو سرقة النقد /سلب و

 
 الحماية

  .الجنسية بسبب التعرض للمتطوعين والبائعين واللجان المجتمعية والموظفين /لإلساءة الجسدية تعرض األطفال

  .الجسدي أو تعرًضا لها خالل التوزيعات أو بعدها األمنالنساء أكثر ضعفًا أمام اإلساءة أو مشكالت 

  .مهددة مما يعرضهم لمخاطر أعلى المنتفعينحماية بيانات 

 

 المراقبة
  .محدودية الحضور الميداني للموظفين في القطاع اإلنساني في مواقع التوزيع وبالتالي محدودية اإلشراف

  .تزيد المخاطر( من قبل أطراف ثالثة)محدودية فرص المراقبة المستقلة للتوزيع 

 

 

 مصداقية البرامج

  .ال تتبع الوكاالت اإلنسانية معايير مشتركة في المساعدات اإلنسانية

  .ال تمتثل الوكاالت لشروط الجهات المانحة

  .في برامجها تتعرض الوكاالت للضغوط كي تشمل فئات فرعية ال تلبي شروط الهشاشة

  .المنح على مواد ال تستهدفها المنح إنفاق

 

 

 االستهداف

  .هشاشةال تنفذ الوكاالت عملية االستهداف على نحو سليم وال تشمل الفئات األكثر 

  .االستهداف لعمليةلمجتمع ا /المنتفعين ، وعدم تقبلنزاعات في المجتمع /توترات إلى الحاجة الكبيرة ومحدودية الموارد تؤدي

  .الضغوط المفروضة فيما يتصل بقوائم المنتفعين

  .ازدواجية المنتفعين لدى منظمات أخرى تقدم المساعدات
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 أهم عوامل الخطر االقتصادية

 ضعف أو إخفاقات النظام المصرفي الوطني أو العملة الوطنية

ومن العوامل . السوق وتفاوته فيالصرف  سعركان أكثرها ذكًرا التقلبات في . تم تسليط الضوء على أربعة عوامل خطر ضمن هذه الفئة

. السوق السوداء وأسعارالتضخم وانخفاض قيمة العملة والتفاوت بين األسعار الرسمية واألسعار التي تقدمها البنوك : األخرى المذكورة

 ،2015عام منذ تصعيد حدة النزاع في . %30يتجاوز أفاد أحد المشاركين بأن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء كثيًرا ما 

امستهذا التفاوت يمثل تحديًا و كما أنه استلزم مستوى عاليًا من التخطيط . أنه من أكبر المخاطر يُعتقديواجه الوكاالت اإلنسانية و مرًّ

 .التشغيلي والتعديل من قبل الوكاالت وهو مجال دائم للتعاون بينها

وفي  -وتفاوت ( في اليمننقص األوراق النقدية )السيولة  نقصهناك عامالن آخران متصالن بهذا العامل لكنهما مختلفان عنه وهما 

: لرئيسيين هذين التحديين بوصفهما تحديين ثابتين، لكن أحدهم قالا المعلوماتذكر عدد من مقدمي . جودتها -الكثير من األحيان تدني 

الخدمات المالية لكن أثر أزمة السيولة وصل إلى حد عدم قدرة مقدمي ". أزمة السيولة لكنها لم تقع فعاًل من قبل بشأنثمة تقارير دائمة "

كما أفاد أحد مقدمي المعلومات أنه بسبب هذه المشكلة، . في بعض األحيان من تكملة توزيع النقد كما هو مخطط له بسبب نقص العملة

 كانت. وكان ذلك صعبًا وربما كان له أثر مباشر على المنتفعين ،الخدمة مقدمإلى  تحويلهاضطرت وكالته لطلب إعادة التمويل الذي تم 

 .النقدية األوراقوجودة  السيولةالمنظمات غير الحكومية الوطنية أكثر تضرًرا وفق التقارير من مشكالت 

على وجه  األمرهذا  ذُكرفي أن بعضها أعلى قيمة من غيرها بسبب جودتها، وقد  األولى المشكلةفيما يتصل باألوراق النقدية، تمثلت 

بلغت نصف قيمة األوراق  2008عام أفاد أحد المشاركين بأن قيمة األوراق المطبوعة في . التحديد فيما يتصل بالدوالر األمريكي

. األوراق النقدية متدنية، أو أنه كان من الصعب استبدالهاالبائعين ل يقبلون دائًما ثانيًا، زعم المشاركون أن . 2016عام المطبوعة في 

 .المساعدات على المنتفعين لتوزيع التشغيليةءة وقد أدى هذان العامالن إلى اإلضرار بالسيولة والكفا

فهو انهيار النظام المصرفي ( لكنه ال يعتبر وشيكًا أو مرجًحا جدًّا)أما عامل الخطر األخير المذكور والذي سيكون له أثر كبير إذا تحقق 

يشير إلى ممارسة  هيو ،"إلغاء المخاطر"لة هو مشك -ولكن ليس الوحيد  -الرئيسي  والدافع. (أو انهيار بنوك معينة)بالكامل في اليمن 

مع العمالء وإغالق حساباتهم ألنهم يعتبرون كبيري المخاطر، أو سحب  العالقات من النسحابتمارسها المؤسسات المالية تنطوي على 

وفقًا لتقرير . إلغاء المخاطر موجودة، إال أن ممارسة اآلن حتىمع أن االنهيار الكامل للنظام المصرفي لم يقع  36.عملياتها من دولة معينة

 Counter-terrorism, de-risking and the humanitarian response in" 2018لعام معهد التنمية الخارجية 

Yemen: a call for action"،37  ال يستهدف األفراد فقط في اليمن، بل إنه يمنع منظمات غير حكومية يمنية " المخاطرفإن إلغاء

من خطابات االئتمان وبالتالي  اليمنيةكما أن إلغاء المخاطر يحرم الشركات ... ل تمويالت تشتد الحاجة لها للمساعدات اإلنسانيةمن استقبا

 ."وحتى الصمود -يقلل قدرتها على التبادل التجاري 

أفادت وكاالت (. أحيان أقل إلى خارجهوفي )أفاد عدد من المشاركين عن تحديات محددة تواجه منظماتهم في نقل النقد إلى داخل اليمن 

 قدو 38.ما كانت مع بنوك متعددة إلدخال المال إلى اليمن كثيًرابأنها اضطرت لخوض مفاوضات معقدة ومطولة و( ومنها جهات مانحة)

 .ألنه أثر على نقل التجار للسلع إلى داخل البالد األداء الوظيفي للسوقكان لذلك أثر أكبر على 

وقد  39."المركزي اليمني ونقله من  صنعاء إلى عدن البنكالمالية واالقتصادية في البالد بسبب تسييس  األزمةتفاقمت " فضاًل عن ذلك،

نظًرا للطبيعة السياسية جدًّا للنزاع اليمني، كانت الدوافع السياسية للتحديات . كان تعطيل البنك المركزي في شمال اليمن عائقًا كبيًرا

 .وضوًحا لكن حقيقيةالمصرفية أقل 

 
 Understanding Bank De-risking and its Effects on Financial Inclusion:An Exploratory( "2015. )وشتريت، ل. دورنر، ت 36

Study"متاح عبر الرابط. ،  المركز العالمي لألمن التعاوني وأوكسفام الدولية: https://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial- inclusion-an-

explora-582310.   2018يعرف معهد التنمية الدولية في دراسته لعام "Counter-terrorism, de-risking and the humanitarian 

response in Yemen: a call for action" أدى تنامي الخوف من اإلرهاب والرغبة : "إلغاء المخاطر -. مع سيماتي، س. مكارثي، س -، الطرابلسي

اإلرهاب ويل مكافحة الجريمة المالية إلى إغالق الحسابات المصرفية لبعض العمالء أو منع الخدمات عن أشخاص أو مناطق ترتبط بمخاطر عالية متصلة بتم في

-www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource :متاح عبر الرابط. "أو غسيل األموال أو أشكال أخرى من الجرائم المالية
documents/12047.pdf 

 .ع سيماتي، المرجع السابقم. مكارثي، س-الطرابلسي 37

منفصلة  بنوكوفي مثال آخر، توجب نقل النقد عبر ثالثة . المشكلة حللبنان تدخل وتم  بنكالدولي اليمني في قطر، لكن  أموال البنك ، تم احتجازاألمثلةفي أحد  38

 .قبل أن يصل إلى اليمن

 .مع سيماتي، المرجع السابق. مكارثي، س-الطرابلسي 39

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-bank-de-risking-and-its-effects-on-financial-inclusion-an-explora-582310
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
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 للسوق األداء الوظيفيتقلب 

اإلنتاج المحلي في اليمن محدود للغاية وهو . أعاله 4وتشهد قيودًا كبيرة كما هو مذكور في القسم في اليمن أحوال السوق خاصة جدًّا 

مشكالت  الذي قد ينجم عنهناك فسحة صغيرة لتعطل خطوط اإلمداد . من السوق %90تمثل كبير على الواردات التي  بشكليعتمد 

والقوة  األنابيبأو مشكالت خطوط  الموانئأو إغالق  دعلى خطوط اإلمدامصرفية أو تقلب أسعار الصرف أو النزاع القائم الذي يؤثر 

وقد حدث ذلك عمليًّا عندما أغلق . السوق وأسعار السلع أداءيمكن أن يكون لهذه التعطل آثار كبيرة وسريعة على . الشرائية للموردين

 .فوريًّا وكان أثر ذلك على األسواق( 2017األول لمدة شهر في كانون )ميناء الحديدة 

تقديم السلع بالكميات  على المزودين عدم مقدرةأواًل، : بهذا األمر وهمامتصلين على برمجة المساعدات النقدية رئيسيين ثمة عاملي خطر 

يؤثر عامل الخطر هذا على جميع طرق تقديم المساعدات، لكن له أثر خاص على توفر السلع في . في ذلك تأخرهمأو الجودة الكافية أو 

إلى حد كبير أيًضا بذلك، تقلب األسعار  المتصل والخطر الثاني. هشاشة من برمجة المساعدات النقدية األكثرالسوق بالنسبة للمنتفعين 

ولذلك أثر محدد على برامج . ود، والذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمنتفعينالسلع والوق بنقصالمتصل جزئيًّا ( تحديدًا ارتفاعها)

 .النقد مقابل العملبرامج التحويالت النقدية غير المشروطة و

ر سلبًا على أحوال السوق بالنسبة للمنتفعين، ألنها قد تغير أسعا تؤثرأما عامل الخطر الثالث فهو أن برمجة المساعدات النقدية نفسها 

إذا تلقت . ويمكن أن يؤثر تغير القدرة الشرائية للمنتفعين بشكل كبير على األسواق، ال سيما على المستوى المحلي. توفرهامدى السلع و

كما يمكن لبرامج القسائم . مجموعات محددة مساعدات قائمة على النقد، فإن ذلك يمنحها قدرة شرائية أكبر، وقد يؤثر ذلك على األسعار

في ذلك إلى خفض األسعار  يؤدي قد. ن األسعاروعلى األسواق ألن البائعين المختارين لتقديم كميات كبيرة من السلع سيحددأن تؤثر 

 .رفع األسعار في اقتصاد يعتمد بشدة على الواردات إلىإال أنه قد يؤدي أيًضا  ،بسبب كفاءة السعر المولدة من الحجمبعض األحيان 

قد تعني قلة الموردين، ال سيما . والبائعينمن الموردين الخيارات المحدودة  فهوأما المجال األخير الذي ذكره عدد من مقدمي المعلومات 

، لهمأن على المنتفعين التنقل لمسافات طويلة وذلك ينطوي على كلف نقل معرقلة  ،في المحافظات النائية ذات الكثافة السكانية المتدنية

في برامج القسائم، يدفع المنتفعون عادة كلف النقل  ليصلوا إلى مواقع المزودين . نه يزيد المخاطر الشخصية عليهم خالل التنقلكما أ

إذا لم تملك . وقد يكون لذلك أثر سلبي على األوضاع المالية لألسر بطرق عدة. المختارين من أجل استخدام القسائم والتحقق من هوياتهم

 تهامدخرا صرف تختاروقد . من برنامج القسائم وبالتالي ال تصل إلى السلع النسحابضافيًّا لدفع كلفة النقل، قد تختار األسرة مااًل إ

كما أن ذلك يعرض . ضعفهامن  تزيدقرارات أكثر خطورة وبالتالي  تتخذ، وقد عنهاوالطلب من شخص ما أن يستلم المساعدات بداًل 

 ،ويعني أيًضا تقليل انفتاح السوق للعطاءات. التنقل تجنبمكانها في القائمة من أجل " بيع"حاولت األسر البرنامج بشكل أكبر للفساد إذا 

 .وذلك قد يجعل البرنامج أقل فعالية من حيث التكلفة ويقلل النقد الذي يصل إلى المنتفعين

 تدني جودة أو عدد مقدمي خدمات التحويالت النقدية

خصوًصا في المناطق النائية في مختلف المحافظات سواء في الشمال أو )عدد مقدمي خدمات التحويالت النقدية في اليمن محدود 

وهم )كمقدمين للخدمات وموزعين  كوقد ذُكر أن هذه المشكلة كانت أكبر ألن معظم الوكاالت اإلنسانية بدأت باستخدام البنو(. الجنوب

هذه المشكلة الفرعية متصلة مباشرةً بالتحويالت غير . 4.1كما هو موضح في القسم ( األكثر وفرة)اتب البريد بداًل من مك( أقل عددًا

كما هو مذكور سابقًا، فإن محدودية المزودين والبائعين تعني أن على المنتفعين التنقل لمسافات أطول . ولها عواقب عديدة ،المشروطة

 .حصيل نقودهم، وبذلك يعرضون أنفسهم لمخاطر عديدةمن أجل الوصول إلى مقدمي الخدمات وت

األول هو سوء ممارسات حماية البيانات من قبل مقدمي الخدمات وهذا قد . يتركز عامال خطر مترابطان حول قدرات مقدمي الخدمات

 ذلك يمثلالوكاالت اإلنسانية والمرتبط بهذا هو عدم كفاية الشروط لحماية البيانات داخل الثاني والعامل . يعني تسريب بيانات حساسة

يمثل هذان العامالن مشكلة في الحماية بالنسبة للمنتفعين، وربما يزيدان الهشاشة . هذه الوكاالت لدىضعف في التشغيل  نقطة في الغالب

الشروط المذكورة في يؤديا إلى خرق شروط الجهات المانحة بشأن حماية البيانات، ك قدكما أنهما . ويقلالن المساءلة وحياد المساعدات

وضمان وصول المساعدات إلى  المنتفعينقد تكون أنظمة مقدمي الخدمات غير مالئمة لتتبع . النظام األوروبي العام لحماية البيانات

في تقديم إلى ازدواجية أو تداخل  يؤديكما أنه قد  ،وقد يؤدي ذلك إلى مشكالت في التحقق أو الفساد في النظام. الشخص المقصود

 .احتمال تهميش منتفعين مستحقين للمساعدة لمساعدات فضاًل عنا
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 (خط األساس والنزاع)سياق التشغيل 

وبعضها  ،بعضها متعلق بسياق النزاع على وجه التحديد. ظهرت مجموعة من عوامل الخطر المتصلة باألمن وبيئة العمل في اليمن

 .اآلخر متعلق أكثر ببيئة التشغيل في اليمن، ومع أنه يتفاقم بسبب النزاع لكن ال يمكن القول أن النزاع هو السبب المباشر لها

 المشكالت األمنية الخاصة بالنزاع تحديًدا

ئم، يمكن أن يعرض ذلك السكان عند تجمع الحشود لتوزيع أو صرف التحويالت النقدية غير المشروطة أو النقد مقابل العمل أو القسا

( بشكل أساسي القصف الجوي)الهجمات  في اليمن يمكن أن تجذب هذه الفئات. للخطرالمنتفعين والعاملين في اإلغاثة ومقدمي الخدمات 

هذا الخطر ، لذلك فإن احتمال وقوع البحثواقعة واحدة فقط في هذا الخصوص خالل  ذُكرت. أو المتأثر بالسياسة االنتهازيأو العنف 

 40.ليس كبيًرا لكنه أثره كبير جدًّا

كما أن مخاطر تعرض موظفي الوكاالت اإلنسانية أو مقدمي الخدمات للتحرش أو االختطاف أو االحتجاز أو مهاجمة المباني أو اإلصابة 

باستثناء خطر الخطف الذي تراجع ، 2015عام لكن معظم هذه التهديدات ازداد منذ . أو القتل ليست باألمر الجديد على السياق اليمني

 .في المقابل، ازداد خطر التحرش، ال سيما في الشمال 41.بسبب سيطرة الحوثيين الجغرافية والسياسية على شمال اليمن

واء س؛ 2015عام ازداد منذ  - الجويو المدفعيوالقصف القنابل بما في ذلك  - إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن خطر القتال النشط

 .بالنسبة للموظفين أو المنتفعين أو الخدمات أو الممتلكات

إذا ( وغيرها من الوكاالت)وإذا تحقق ذلك الخطر، يمكن أن يكون له آثار مدمرة وقاتلة، كما أنه قد يؤثر على عمليات المنظمة المعنية 

، عندما قلصت منظمات إنسانية عديدة عملياتها بشكل كبير 2015آذار وقد حدث ذلك في  42.قررت تقييد عملياتها أو سحب موظفيها

ف بما يضر بالمساءلة واالمتثال، اوقد يقلل ذلك من توزيع المساعدات على المنتفعين، أو يقلل مستوى اإلشر. النزاع لتصعيد استجابةً 

 .كالتزوير أو الفساد أو السرقة ؛المساعدات تسريبلتصبح المنظمات معرضة أكثر لمشكالت 

 التكنولوجيا واألمن والوصول -المشكالت التشغيلية العامة 

يسلط هذا البحث الضوء على عوامل الخطر التي تهدد جميع طرق . 2015عام السياق اليمني معقد وعالي المخاطر، وقد كان كذلك قبل 

من األمثلة على ذلك خطر . في اليمن على مستوى التشغيل بسبب توصيل المساعدات -بما فيها برمجة المساعدات النقدية  -المساعدة 

النقد ومخاطر الصحة والسالمة المهنية  نقلو الميدانالحوادث األمنية المنطوية على موظفين ومنتفعين بسبب التوزيع والحركة في 

عنف الحشود والسرقة  تشمل المخاطر األمنية العامة. بالنسبة للموظفين المعنيين بمساعدات النقد مقابل العمل في مشاريع الصحة العامة

 .والتهديد وحوادث السير والتهديدات الجسدية التي تتعرض لها العمليات الميدانية

 حافًزاتصبح حركة النقد في مجتمع فقير  ،على السيطرة المحلية وقلة االتصاالت لنظاما واعتمادفي ظل محدودية السلطة المركزية 

يركز جزء كبير من جهود إعادة التأهيل ضمن برامج النقد مقابل العمل . المساعدات وقد ترفع خطر تسريب ،محتماًل للجريمة والعنف

ال يجري تجهيز العمال دائًما للعمل  ، إذالمنقولة عبر المياه باألمراض اإلصابة على المياه والصرف الصحي، وذلك ينطوي على خطر

 .في هذه المشاريع أو السياقات

قنية تؤدي إلى تعطيل البرامج، خصوًصا بسبب سوء االتصاالت والبنية التحتية للطاقة ومشكالت إمداد تحديات ت دائًما ما تظهر في اليمن

التحويالت المالية االتصاالت الميدانية إلدارة السالمة واألمن، والتأثير على  كانقطاعوقد يؤدي ذلك إلى عدد من المشكالت، . الوقود

 .وإدارة بيانات المنتفعيناإللكترونية 

العديد من المنتفعين أي شكل مقبول  يحملال . م نقص الوسائل المالئمة للتعرف على هوية المنتفعين في صعوبة التحقق من هوياتهميسه

وهذا يعني أن على المنظمات اإلنسانية ومقدمي الخدمات إيجاد (. كالنزوح أو تعطل األنظمة الحكومية)للتعريف بالهوية ألسباب عدة 

 .وقد يؤثر ذلك على مصداقية البرامج من حيث االستهداف والفساد. هويات المنتفعين والمراقبة بعد التوزيع طرق أخرى للتحقق من

 
من األمثلة األخرى تعرض قوافل . للقصف الجوي مما أدى إلى وقوع ضحايا ، فتعرضتتم الخلط بين معدات لنقل التربة تابعة لمشروع إغاثة ومعدات عسكرية 40

 .للقصف( كالمراكز الصحية التي تديرها المنظمات غير الحكومية الدولية وحافالت المدارس)نية إغاثة وأهداف مد

 .كان االختطاف أداة يستخدمها تنظيم القاعدة وال يستخدمها الحوثيون بشكل رئيسي 41

 :عبر الرابطمتاح . 2018حزيران  7، غادريان، "Red Cross pulls foreign staff out of Yemen. "وينتور، ب 42

www.theguardian.com/world/2018/jun/07/icrc -pulls-foreign- staff-out-of-yemen 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/icrc-pulls-foreign-staff-out-of-yemen
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/icrc-pulls-foreign-staff-out-of-yemen
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/icrc-pulls-foreign-staff-out-of-yemen
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 في بعض. باستخدام الوجه هوياتهنصعوبة التحقق من  يعنيالنساء في معظم مناطق اليمن، وذلك  تنقبإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة 

 .تستخدم النساء مقدم خدمات لهذه الغاية وقد يمثل ذلك مشكلة حماية بالنسبة لهن األحيان

بالنسبة للمنظمات اإلنسانية، قد . ذُكرت مشكلة الوصول إلى المنتفعين ووصولهم إلى الخدمات باستمرار كعاملين من عوامل الخطر

مع مشكلة الوصول الشخصي إلى المواقع النائية التعامل وعليها . ة دائمةتكون عملية الوصول إلى المواقع الميدانية والمنتفعين مشكل

وتفادي التضارب  للحركة التصاريحكل  تأمينفي  العوائقلكن ربما يكمن أهم . والوعرة ومشكلة المناخ والتضاريس ونقص الوقود

 .لضمان حماية المنظمة

لحصول على التصاريح، إال أنهم يواجهون تحديات كبيرة عند التنقل من بالضرورة نفس الصعوبات في ا يواجهونومع أن المنتفعين ال 

أفاد أحد المشاركين بأن المنظمات تضطر أحيانًا للترتيب لنقل المنتفعين أو دفع كلفته من . أجل استالم المساعدات كما هو مذكور سابقًا

لكن المشكلة األخرى المتصلة بالنزاع . ين يصدرون هذه الدفعاتأجل الوصول إلى قرية رئيسية الستالم دفعاتهم من الوسطاء الماليين الذ

الحدود بين شمال وجنوب اليمن من أجل استالم المساعدات، وذلك يفرض أحيانًا  يضطرون في بعض األحيان لعبورالمنتفعين  هي أن

 .صعوبات إضافية بسبب انتماءاتهم السياسية أو القبلية الفعلية أو المتصورة

التي أثيرت التهديد الدائم بإغالق السلطات للحسابات المصرفية الخاصة بالمنظمات الدولية وبالتالي استحالة تنفيذ  ومن المشكالت

لم يجر التبليغ عن . تمويل غير مقصود لجماعات إرهابية تمقد يعود ذلك ألسباب سياسية، لكنه قد يقع أيًضا إذا . المنظمات لعملياتها

 .الفترة األخيرة إغالقات لحسابات مصرفية في

 السياق السياسي

إلى جانب المشكالت التشغيلية المذكورة آنفًا، ذكر المشاركون الخطوط العريضة لعوامل خطر عامة أكثر متصلة بالسياق السياسي وأثره 

 على نحوأن الخدمات العامة في شمال اليمن ال تعمل بأفضل شكل وال تمول في أول عامل خطر  تمثل. على برمجة المساعدات النقدية

نتيجة ذلك، يبرز عامل الخطر الثاني وهو أن على كل المنظمات ومقدمي الخدمات  .بين شمال وجنوب اليمن النقسامكاف بسبب 

 .التفاوض مع عدة سلطات محلية

فهي متصلة بأثر السياق السياسي على العمليات اإلنسانية، وفي المقابل أثر العمليات اإلنسانية  الخطرالمجموعة الثانية من عوامل  أما

 -أول عوامل الخطر هو أن برمجة المساعدات النقدية تؤجج النزاعات بطريقة ما أو تؤثر على المشهد السياسي . على السياق السياسي

لهذا السبب، ثمة خطر . لفاعلين في سياق مثل السياق اليمني أن النقد جذابا األطرافيجد الكثير من . دون قصد أوسواء عن قصد 

وقوع ذلك بالفعل في  على األدلةومع ذلك فإن . متصور من استخدام برمجة المساعدات النقدية كأداة في النزاع بسبب قابليته لالستبدال

 تستهدفال  قدفضاًل عن ذلك، ثمة خطر متصور من أن برامج المساعدات النقدية . معدومة واليمن خالل السنوات الثالثة الماضية قليلة أ

مع أنها قد تكون ) المتنازعةالفئات األكثر هشاشة أو قد يُنظر إليها على أنها ال تستهدفهم، بل إن المساعدات ربما تتسرب إلى األطراف 

في جميع ل البرامج تقريبًا في اليمن، ال سيما وأن هناك عناصر لكن هذا الخطر قد ينطبق على ك(. فعاًل من الفئات األكثر هشاشة

ثمة تصور بأن هذا الخطر أقل احتمااًل في برامج . ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةفي النزاع بطريقة ما تشاركالمجتمعات 

في االستهداف، أو أن تدعم دون قصد لكن يمكن أن يعاني أي من هذه البرامج من مشكالت . المساعدات العينية أو البرامج الصحية

 .متنازعة المقاتلين أو تدعم جماعات أو فصائل معينة

عدم قدرة الوكاالت اإلنسانية على ضمان الحياد السياسي أو تصور عدم قدرتها بعوامل الخطر السابقة  من العوامل المتصلة بشكل مباشر

بعدم التوازن في برامجها ودعم جانب واحد في سياق ما على حساب جانب والخطر هنا هو أن المنظمات ستتهم . على الحياد السياسي

كل ذلك قد يؤثر . هذا خطر إستراتيجي في اليمن، وقد تعرضت بعض الوكاالت اإلنسانية لهذه االتهامات وأثر ذلك على عملياتها. آخر

 .ملكثيًرا على السالمة واألمن وقبول المجتمعات للمنظمات وقدرة المنظمات على الع
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 مخاطر البرمجة

 تسريب المساعدات

فيها ، وذلك يعود جزئيًّا إلى قدرات المؤسسات المالية المشكوك في اليمن ما زال االحتيال والفساد من أهم التهديدات على جميع البرامج

(. النزاع والدرجة العالية للتقلب)والسياق التشغيلي ( تستخدم المعامالت المصرفية الورقية المؤسساتمثاًل، ما زالت معظم )إلى حد ما 

قوائم المنتفعين المتأثرة أو المعدلة، وعدم دقة قوائم المنتفعين، والتأثير دون داع على من يشارك في : منها يشمل هذا الخطر أشكااًل عدة

ثمة خطر متصور بأن  43(.للجان أو القوائممثاًل لضم أشخاص في ا) للرشاوى والدفعات التيسيرية الموظفينلجان االختيار، وأخذ 

مع أن تهديد االحتيال  44.أيضًا" هيمنة النخبة"أثيرت مشكلة . السلطات ربما تسحب األموال من الحسابات المصرفية أو األموال الموزعة

إال أنه لم يذكر بشكل عام ضمن المشكالت الرئيسية التي تواجهها برمجة المساعدات النقدية، ولم يذكر على أنه خطر  ،والفساد حقيقي

في الواقع، أفاد عدة مشاركين بأن برمجة المساعدات النقدية تمثل في هذا المجال خطًرا أقل من . أخرى شبيهة بسياقات مقارنةأكبر 

كر المشاركون أن سرقة الغذاء والسلع خطر أكبر وربما يكون ذلك بسبب وضوحها للعيان وخطر نقلها إذ ذ. برامج المساعدات العينية

 .وغياب القانون

من المجموعات الفرعية الخاصة من االحتيال والتزوير خطر اختالس األموال وتمويل الوكاالت اإلنسانية دون علمها لجماعات غير 

عدم االمتثال لشروط الجهات المانحة، وأثر : يرتبط هذا التهديد بعوامل خطر أخرى مثل .متناحرة فصائلقانونية أو إرهابية أو 

المساعدات اإلنسانية على تأجيج النزاع ومساهمتها في انعدام األمن، وخطر الطلب من الوكاالت مغادرة البالد أو وقف عملياتها إذا تم 

ال سيما بالنسبة )رامج في اليمن أو فقدان دعمهم لها، والمخاطر على السمعة الكشف عن هذه الجرائم، واحتمال فقدان ثقة الشعب في الب

 (.للجهات المانحة

كما أنه قد يؤدي في نهاية  ى،األموال إلى تسييس المساعدات إذا تمت خدمة مجموعة أكثر من مجموعة أخر سوء استخدامقد يؤدي 

والوكاالت ضعيفة أمامه كما أن الجهات المانحة  -خطيًرا بآثار كبيرة إذا تحقق  مع أن ذلك يمثل تهديدًا. المطاف إلى تقليل عدد المنتفعين

الوكاالت أن ذلك خطر كبير ألنه يبدو  معظملم تعتبر  .إال أن األدلة على حدوث ذلك قليلة أو معدومة -على وجه الخصوص قلقة بشأنه 

يقول (. فراد المقاتلين كمنتفعين وهو ما قد يكون أكثر احتمااًل اندرج بعض األ لوحتى )أن احتمالية تمويل مثل هذه الجماعات ضعيف 

". وليس الجماعات اإلرهابية 45إذا تم تسريب األموال فإنها تنفق على القات... متصور لكنه لم يتحقق النقدخطر تسريب " :المشاركين أحد

". ما بعد التوزيع التي شاركوها تظهر أن تلك ليست مشكلةبيانات المراقبة "لم تبلغ أي منظمة عن تسريب األموال لإلرهابيين، كما أن 

 .تجدر اإلشارة إلى أنه من الصعب جدًّا تتبع التدفقات المالية الدولية، وأن ذلك يتطلب مستويات عالية من الخبرة

ي اليمن ألن السرقة من هذا لكنها ال تعتبر عالية الخطورة ف. سرقة النقد والسلع من المنتفعين ومقدمي الخدمات ضمن التهديدات ذُكرت

. لكن مع ازدياد الهشاشة باستمرار يظهر اليأس والتكيف وتتغير السلوكيات. النوع غير شائعة وفق التقارير في البالد وغير مقبولة ثقافيًّا

يد، لذلك يبدو أن هناك من المنتفعين أكثر شيوعًا بالقرب من البنوك وأقل شيوعًا بالقرب من مكاتب البر السرقةوفق التقارير، حاالت 

إال أنه لم تتوفر . دياد عدد المنظمات اإلنسانية التي توظف البنوك بداًل من مكاتب البريدزتصوًرا بأن هذا الخطر ازداد بشكل بسيط إثر ا

 .في هذا الشأن للبحثبيانات 

 الحماية

تعرض األطفال لإلساءة البدنية أو الجنسية  خطرأولها . أساسية متصلة ببرمجة المساعدات النقديةمخاطر حماية ذكر المشاركون ثالثة 

إال  ،ُمبَرر الشاغلمع أن هذا . والبائعين واللجان المجتمعية وموظفي الوكاالت اإلنسانية ومقدمي الخدمات للمتطوعينبسبب تعرضهم 

ل منتفعين مباشرين من برمجة المساعدات بشكل عام، ال يكون األطفا. الخطورة متدنيأنه لم يوصف بالمشكلة واسعة النطاق لذلك يُعتبر 

 .لذلك فإن تعرضهم لهذا النوع من التهديدات يعتبر متدنيًّا في اليمن ،النقدية

. بعد التوزيعخالل ووالتهديد على سالمتهن البدنية  لإلساءةأما عامل الخطر الثاني فهو أن النساء أكثر ضعفًا أيًضا، وهن معرضات 

على وجه التحديد، عندما تكون النساء هن المنتفعات من التوزيع، قد يتعرضن لخطر أكبر إذا اضطررن للتنقل من أجل تحصيل أموالهم 

 .بسبب الضغوط المفروضة عليهم بسبب التوزيع، أو قسائمهنأو 

بذل العناية  منظورة، وذلك يعتبر من قبل معظم الجهات المانحة ومن سلط في موقعدفعة التيسير هي مبلغ من المال يُدفع لتسريع األعمال التي يؤديها شخص  43

التدخالت القائمة على النقد، يمكن محاولة دفع هذه الدفعات أو طلبها لضمان إضافة أسماء أشخاص  /في سياق برمجة المساعدات النقدية. الواجبة احتيااًل أو رشوة

 .لى قوائم المنتفعينال يلبون معايير التأهل لالنتفاع من البرنامج إ

أو اقتصادية على الموارد الموجهة لمنفعة الجماهير على حساب  /عادة ما تكون ذات سلطة سياسية ووظاهرة استيالء جماعات قليلة العدد " هيمنة النخبة" 44

 Elite Capture and( "2009)النص مأخوذ من المجلس الوطني للبحث االقتصادي التطبيقي . "أو سياسية /الجماعات األقل نفوذًا من ناحية اقتصادية و
Corruption: Concepts and Definitions"متاح عبر الرابط. ، إعداد ديا دوتا: www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_ 

Corruption_Concepts_and_Definitions 

يعتبر تناول القات في اليمن ممارسة يومية لدى الرجال، لذلك . ل أساسي للرجالكمنشط بشك( أو تشرب بعد نقعها)القات نبتة تنمو في المنطقة العربية وتُمضغ  45

 .فهو يمثل جزًءا من نفقات األسرة اليومية

http://www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_Corruption_Concepts_and_Definitions
http://www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_Corruption_Concepts_and_Definitions
http://www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_Corruption_Concepts_and_Definitions
http://www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_Corruption_Concepts_and_Definitions
http://www.academia.edu/237917/Elite_Capture_and_Corruption_Concepts_and_Definitions
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 متصلة بهوياتهن أو عدم)فضاًل عن ذلك، قد يعتمدن على اآلخرين لتحصيل أموالهن أو قسائمهن، إما ألسباب ثقافية أو أمنية أو لوجستية 

يمثل هذا األمر تهديدًا كبيًرا على النساء، لكن انتشاره يبدو . وذلك يجعلهن ضعيفات ويفتح باب الفساد. (رغبتهن بالكشف عن وجوههن

والطالع على الخدمات المستوى التعليمي أو القدرة على القراءة والكتابة والحساب  يُذكرلم . محدودًا لذلك ال يعتبر عالي الخطورة

 (.مذكور سابقًا، لدى اليمنيين معرفة جيدة بالخدمات المالية هوكما )عوامل الخطورة  ضمنالمالية 

اعتمادًا على من يحصل . عامل الخطر األخير هو أنه عندما تتعرض حماية بيانات المنتفعين للخطر فإن ذلك يعرضهم لمخاطر أكبر

فرض قادة المجتمعات وأجل مشاركة أو منح المساعدات التي يتلقونها، الضغوط من : على البيانات، يمكن أن يزداد الخطر لألسباب التالية

ال . انتحال الهوية، وبالتالي التأثير على وصول المنتفعين إلى المساعدات في المستقبلوسياسية وسعيهم للتمتع بسلطات أكبر،  ضغوطًا

 .يبدو أو هذا الخطر واسع االنتشار، لذلك ال يعتبر خطًرا كبيًرا

 مراقبةتحديات ال

الوجود الميداني المحدود للموظفين في القطاع اإلنساني في مواقع التوزيع وبالتالي : برز عامال خطر رئيسيان فيما يتصل بالمراقبة

وبالتالي تعريض ( من قبل أطراف ثالثة)محدودية اإلشراف في حاالت االحتيال أو الحماية، ومحدودية فرص المراقبة المستقلة للتوزيع 

 .الوكاالت لمخاطر أكبر متصلة باالحتيال والحماية

مراقبة الموظفين من قبل معظم المنظمات الدولية . تعتبر المراقبة المباشرة للتوزيع في اليمن تحديًا واسع النطاق بالنسبة لجميع البرامج

كما هو مذكور سابقًا، تستخدم المراقبة . وليةمحدودة على المستوى الميداني، ال سيما الوجود المحدود لكبار الموظفين ذوي الخبرة الد

مع أن تقليل عدد موظفي . أو المراقبة الثانوية( وكاالت األمم المتحدة لدىوهو أكثر شيوعًا )من قبل أطراف ثالثة إما للمراقبة األولية 

مقدم  الوكاالت اإلنسانية في الميدان قد يخفف مخاطر األمن والسالمة بالنسبة للوكاالت، إال أنه يعني أيضًا أنها نقلت الخطر والمراقبة إلى

ألحيان، يمكن أن في بعض ا. وبالتالي فإن الخطر ما يزال قائًما( سواء كان في القطاع الخاص أو منظمة غير حكومية وطنية)الخدمة 

في المقابل، يمكن . يمثل وجود العاملين في القطاع اإلنساني رادعًا أو تدبير حماية، فيقللون القتال والهجمات الجوية أو يشهدون عليها

 .أن يسهم تقليل عدد الموظفين أيًضا في مخاطر مصداقية البرنامج

 مصداقية البرامج بشأنالتحديات 

يمكن . مصداقية البرنامج عدم اتساق الوكاالت الدولية في اتباع معايير مشتركة لتوزيع المساعدات اإلنسانيةمن عوامل الخطر المتصلة ب

قيمة السلع الغذائية أو المنح النقدية، ومعايير تقييم الهشاشة، : ومن األمثلة على ذلك في اليمن. أن يحدث ذلك في جميع طرق التوزيع

المنتفعين أو عدم مشاركتها، وقبول قوائم المنتفعين من السلطات أو القيادات المحلية أو عدم قبولها،  ومشاركة البيانات مع السلطات بشأن

في اليمن تبذل جهود عام أشارت التقارير إلى أنه بشكل (. كما سيجري بحثه الحقًا)أو عدم قبوله  المنتفعينوقبول نفوذهم في إعداد قوائم 

لكن عندما يتعذر . ركة في عدد من المناطق، وأنه عندما تم تطبيق هذه المعايير كان لها آثار إيجابيةكبيرة لالتفاق على معايير ونهج مشت

فإن ذلك يمثل على المنظمات االتفاق على معايير مشتركة، أو عندما تختار بعض المنظمات االنسحاب من اتفاقيات أو ممارسات معينة، 

 .في موضع الشك أو البرامج الفردية /لية ومصداقية االستجابة اإلنسانية الكخطًرا ويضع 

أو قبولها تأثير السلطات على قوائم ( تحديدًا قيمة المساعدات النقدية)المنظمات من معايير مشتركة  انسحابعدة أمثلة على  طُرحت

كما أنه قد يؤدي إلى ظهور تهم بالتحيز السياسي أو عدم . يمكن أن يشعل استخدام معايير مختلفة فتيل النزاع بين المجتمعات. المنتفعين

فضاًل عن ذلك، قد ال تواكب . من منظمة إنسانية أخرى أفضلالعدالة، وقد يشجع الناس على االنتقال إلى أماكن أخرى لتلقي مساعدات 

 .على الدوام سلة الحد األدنى من اإلنفاق التغيرات في السوق

لشروط الجهات المانحة خطر عام لكنه قد يمثل مشكلة إضافية في سياق معقد كالسياق اليمني، ال سيما إن خطر عدم امتثال المنظمات 

كما أنه قد . فقد يؤثر على التمويل المستقبلي لليمن وبالتالي مستوى وصول الوكاالت اإلنسانية. نظًرا لحجم برامج المساعدات النقدية

 .أو غيرها بحكم األمر الواقع –لد تحديات في التعامل مع السلطات مصداقية وكالة معينة ويو بشأنيثير السؤال 
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تعرض المنظمات للضغوط لتشمل فئات فرعية خطر ( أيضًا بالستهدافوالمتصل عن كثب )من المخاطر األخرى المتصلة بالمصداقية 

تقوض مصداقية نهج الوكالة بأكمله والمعاير المتفق عليها، ويثير الشكوك وإذا تم إدراج هذه الفئات، فإنها قد  46.ال تلبي معايير الهشاشة

على القوائم، قد تتعرض المنظمات لخطر  تُدرجوإذا لم . في تفويضها اإلنساني، في حين أن آخرين أكثر هشاشة قد يتعرضون للتهميش

 .بهذه الطريقة للعمللم يتضح إن وقع هذا الخطر بالفعل، لكن المنظمات لم تواجه ضغوطًا . قبول المجتمعات لهم تراجع

مثاًل، هناك خوف مستمر من إنفاق المنح . أما المجال األخير المتصل بالمصداقية فهو تهديد إنفاق المنح على مواد لم تخصص لها المنح

إلى درجة أن الحاجات األكثر  دائمبشكل  كبيرةالهشاشة . مج بشكل عام لسببين اثنينإال أن ذلك ال يعد خطًرا كبيًرا على البرا. على القات

فإنها عادة ما تنفق على ( 5.2.1 القسمانظر إلى )التي تلبى أواًل وعندما تكون المبالغ النقدية قليلة  هي -بشكل عام الغذاء  -إلحاًحا 

 47.ير األساسيةالحاجات األكثر إلحاًحا وال يتبقى إال القليل للمواد غ

 االستهداف

التغطية  قيمثل االستهداف ونطا -من السكان يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة للمساعدة  %80 –هائلة في سياق كاليمن حيث الحاجات 

إن نقص . الفئات األكثر هشاشة شمولعلى نحو سليم وعدم  للمنتفعينمن أهم عوامل الخطر عدم استهداف المنظمات . تحديان دائمان

مع أن هذا الخطر  48.عامل مسهم في ذلك أيًضا -تحديدًا البيانات االجتماعية واالقتصادية الموثوقة  -الهشاشة في اليمن  بشأنالمعلومات 

 %80استهداف الهائل لعمليات برمجة المساعدات النقدية، إال أن الوكاالت اإلنسانية ال تستطيع  الحجمعال بشكل عام، وعلى الرغم من 

كما لكن تعمل المنظمات جاهدة لمكافحة ذلك، . من السكان، لذلك سيقع التهميش دائًما بشكل عام، وقد يقع أيًضا ضمن مجتمعات معينة

 .سيجري بحثه الحقًا، فهي ال تستطيع تجنب هذا الخطر بالكامل

تدفع المنتفعين أو  أنهاارد المحدودة النزاعات، كما ، تولد الحاجة اإلنسانية الكبيرة والموقلياًل من ناحية أخرى ذات صلة ولكنها منفصلة 

فهم إما ال يوافقون على المعايير أو ال يشعرون بالرضا عن االختيار للنهائي للمنتفعين لعدة . المجتمعات لعدم تقبل عملية االستهداف

كما . المجتمعات ويضر بالتماسك االجتماعيلمجتمعات للبرامج وقد يشعل فتيل النزاع داخل لدى اوذلك يؤثر على التقبل العام . أسباب

تركيبة قوائم  تغيرتإذا تغيرت معايير االستهداف، وبالتالي . أنه قد يولد أو يزيد العداء تجاه الوكاالت اإلنسانية أو مقدمي الخدمات

منفقين أموالهم )النقدية  تالتحويالالمنتفعين، قد تواجه المنظمات اإلنسانية مشكلة إضافية بسبب وصول بعض األشخاص إلى مواقع 

 (.سابقًا مدرجين فيها كانواعلى الرغم من أنهم )استبعدوا من القوائم  أنهم ليكتشفوا( الخاصة على الرحلة

كفئة النازحين داخليًّا أو الالجئين أو ( أو تم التصور أنها مستهدفة فقط)إذا تم استهداف فئات معينة فقط  ىويمكن أن تقع مشكلة أخر

على أنها ربة األسرة  األولىعدة زوجات، حيث تدرج الزوجة  تضموقد يبرز تحد ٍّ آخر بالنسبة لألسر التي . األقليات العرقية وما إلى ذلك

. ال تحصل الزوجات الالحقات عليها، أو قد ال يستطعن الوصول إلى المنحة أو السلع وقدوبالتالي تحصل على المنحة المخصصة لها 

الضغوط المفروضة على الوكاالت اإلنسانية فيما يتصل بقوائم المنتفعين، وبالتالي األثر السلبي على  المسألةبهذه  لمتصلةاومن المخاطر 

في بعض الحاالت، قدمت السلطات المحلية قوائم للوكاالت اإلنسانية وفرضت . هذه المشكلة أكبر في شمال اليمن. والمصداقية دالحيا

وفي حاالت أخرى، . وافقت بعض المنظمات على ذلك في حين رفضته منظمات أخرى وقداد هذه القوائم، ضغوطًا كبيرة عليها العتم

وذلك يتصل بشكل واضح بقضية قبول المجتمع، لكنه متصل أيًضا بدور المنظمات . حاولت السلطات جاهدة التأثير على تركيبة القوائم

إذا قدمت السلطات القوائم، تصبح المساءلة . عدات ويضر بالتماسك االجتماعياإلنسانية في النزاع نفسه وقد يؤدي إلى تسييس المسا

. هذه القوائم محل تشكيك، كما أنه لن يتضح إن كانت عملية االختيار خاضعة لمبادئ إنسانية وتستهدف األشخاص األكثر هشاشة بشأن

 .ن هذه المشكلة ليست محصورة في اليمن فقطفي اليمن، هناك دائًما مستوى معين من االرتباط والتأثير على الرغم من أ

تعتبر مشكلة كبيرة ل مع أن تكرار المنتفعين لدى منظمات أخرى تقدم المساعدات اإلنسانية يعد شاغاًل دائمًا لدى الجهات المانحة إال أنها 

ة كبيرة الحجم محدود إال أن التوزيع تحويالت نقدي برامجكما هو مذكور سابقًا، الحاجة هائلة وعدد المنظمات التي تنفذ . في اليمن

 .التداخلمخاطر الفجوات أكبر بكثير من مخاطر . الجغرافي لها في اليمن فعال
 

 
مثاًل، لم تدفع أجور  ؛أخفقت األنظمة الحكومية. تحت خط الفقر السكانمن % 80يحتاج العديد من الناس للمساعدة، حيث يعيش أكثر من . ذكر مثال المعلمين 46

 .هاقد يعد المعلمون جزًءا حيويًّا من المجتمع من حيث الوظائف والتماسك االجتماعي والتنمية، لكنهم ال يلبون معايير الهشاشة المتفق علي. المعلمين

 .اوفهذا ال يعني أن النقد ال ينفق على القات، واستخدام برمجة المساعدات النقدية للقات ما زال من المخ 47

المجموعة لتقديم مساعدات الغذاء وسبل  ءباستمرار من قبل أعضا مستخدمةمن الشروط المعيارية للهشاشة وهي  عدًداوضعت مجموعة األمن الغذائي والزراعة  48

 .في جميع طرق المساعدةالطارئة العيش 
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 التفاوت الجغرافي 5.1.3

وتكرارات وشدة  أنواعبشكل عام، تفاوتت . متفاوتة بدرجاتكانت معظم عوامل الخطر المذكورة سائدة في كل من شمال وجنوب اليمن 

المشكالت األمنية إلى حد ما بين الشمال والجنوب في اليمن، لكنها تؤثر بشكل عام على جميع أنواع البرامج، ولم تُذكر على أنها خاصة 

حددة وتقييم المخاطر بمحافظات أو مدن معينة وجيوب جغرافية م األمنتربط التقارير بعض التفاوت في . ببرمجة المساعدات النقدية فقط

إضافة إلى ذلك، كلما كانت المناطق نائية . عدن وتعز أكبر التحديات مدينتا مثلتمثاًل، . من أن تعتبرها سائدة في الشمال أو الجنوب بدلً 

 .البائعين ومقدمي الخدمات أكثر صعوبة توفركلما كان ( في الشمال أو الجنوب)أكثر 

تمثل في محاوالت السلطات التأثير على قوائم المنتفعين أو تقديمها، حيث كانت هذه  إال أن أهم تفاوت خاص ببرمجة المساعدات النقدية

كما كان الوصول أكثر صعوبة في شمال اليمن نظًرا لمحدودية السلطات والخدمات المركزية، إلى جانب . المشكلة أكبر في شمال اليمن

 .49وض معهاتعدد األطراف المحلية والسلطات التي يتحتم على المنظمات التفا

وذلك يؤثر على . في جنوب اليمن وليس شماله -خصوًصا في المناطق النائية  - اانتشارً ومن المشاكل التي ذكرت أيًضا أن البنوك أكثر 

 .الوكاالت التي تستخدم البنوك بداًل من مكاتب البريد

 البرامج /المقارنات الخاصة بالطرق /الخيارات 5.1.4

تحليل مقارن تفصيلي بين طرق برمجة المساعدات النقدية وغيرها من طرق المساعدات العينية ممكنًا وال مقصودًا ضمن  جراءلم يكن إ

لكن التصور السائد بشكل عام هو أن برمجة المساعدات النقدية ليست أكثر خطورة من أنواع أخرى من البرامج . معايير هذا البحث

األساسية كما هو مذكور في قسم المخاطر أن برمجة المساعدات النقدية منفذة أساسًا من خالل مقدمي من العوامل . العينية المقارنة بها

إلى مقدمي  انتقلالمخاطر  جزًءا كبيًرا من وذلك يعني أن( سواء التحويالت النقدية غير المشروطة والقسائم)خدمات في القطاع الخاص 

الغذاء سلعة أكثر . على خطورة من برمجة المساعدات النقدية ال سيما من حيث السرقاتبعض أنواع البرامج العينية اعتبرت أ. الخدمات

 .جاذبية وتعتبر سرقته أسهل من النقد والقسائم اللذين يخضعان لضوابط إدارة أكثر صرامة

على المنتجات الزراعية نشطة سبل العيش التي تركز تُعد أ ،، ألن االقتصاد اليمني يعتمد على الواردات4كما هو مذكور في القسم 

فضاًل عن ذلك، وكما . أن انتشار هذه البرامج متدني في حينال سيما نظًرا للمستويات العالية للفقر والهشاشة . هامشية في فاعليتها

 .فإن العديد من الجهات المانحة ال تدعم برامج سبل العيش المستدامة في اليمن ،5.3.3 القسمسيبحث في 

 زمنالتغير مع مرور ال 5.1.5

بشكل عام، استمر السياق التشغيلي وجميع مؤشرات الهشاشة . فيه ةدائممسألة ما يعني أن التغير مالسياق اليمني متقلب على نحو كبير، 

، كان التدهور في الوصول واألمن 2015عام منذ تصعيد النزاع في : "يلخص أحد المشاركين الوضع كما يلي. األساسية في التدهور

استمر الفقر وعدم العدالة بين الجنسين في التفاقم كما تواصل تراجع القدرة . ملحوظَا إلى جانب زيادة الحاجات اإلنسانيةواالقتصاد 

وشح المياه  األساسية لخدماتاتقديم ضعف السكاني السريع و والنموفي اليمن تقسيم الدولة  المخاطرمن العوامل التي تزيد . الشرائية

إضافة إلى ذلك، . "وتفشي الفساد والبطالة المرتفعة بين الشباب المتراجعة صاد المعتمد على االحتياطيات النفطيةواإلدارة السيئة لالقت

يبدو أن ذلك يعود بشكل رئيسي للعدد المتزايد من اليمنيين و ،االستهداف ضمن التحديات المستمرة في التضخمفي  الصعوبات تذكر

 .استهدافهم جميعًاالمحتاجين للمساعدات اإلنسانية وعدم 

ازداد إلى جانب ازدياد شدة وأثر  5.1.1في القسم  الموصوفةنتيجة لذلك، أشارت التقارير إلى أن انتشار واحتمال وقوع المخاطر 

المخاطر ازدادت  بأنالمخاطر، يمكن االفتراض  -وبالتالي احتمال  -لكن بغياب التحليل المفصل النتشار . المخاطر في بعض الحاالت

على تغير ( المنشورة الوثائقسواء من المشاركين في المسح أو )على الرغم من ذلك، شحت األدلة . كل عام لكن ال يمكن الجزم بذلكبش

لم يبلغ المشاركون عن ظهور تهديدات جديدة، بل عن زيادة عوامل خطر أو توسعها . التهديدات الفعلية بشكل كبير مع مرور الزمن

 .بسبب تدهور السياق

 
 .التي تتواصل معها المنظمات اإلنسانية في الشمال نظيًرا صعبًا للغايةالرئيسية الوكالة الحكومية  وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي تُعتبر 49
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 إدارة المخاطر 5.2

 طرق تخفيف المخاطر 5.2.1

عدات النقدية في اليمن في هذه الدراسة، إضافة إلى اسعة من تدابير تخفيف المخاطر المتصلة بتنفيذ برمجة المساومجموعة  ظهرت

تخفيف عدد من المخاطر، والقسم التالي يستعرضها  هذه التدابير فيتخدم  50.بير المتخذة بشكل عام أكثر في سياقات معقدة ومتقلبةاالتد

تعتبر التدابير المذكورة أدناه فعالة في تخفيف المخاطر  ،بشكل عام .5.1.2بشكل عام ضمن أهم عوامل الخطر المذكورة في القسم 

 .وإذا ذكر مقدمو المعلومات الرئيسيين أنها لم تكن فعالة، سيذكر ذلك أيًضا ،بدرجات متفاوتة

 السياق االقتصادي

عناصر برامج المساعدات النقدية من أهم العوامل التي تجدر اإلشارة إليها في اليمن أن معظم الوكاالت اإلنسانية تتعاقد فرعيًّا على بعض 

وسيلة أساسية لتخفيف المخاطر المالية  تلكتوزيع النقد وإدارة القسائم والمعالجة والمراقبة، و ذلكقد يشمل . الخاصة بها مع أطراف ثالثة

الرئيسيين، ويمثل هذا شكل من أشكال نقل المخاطر كما هو موصوف من قبل مقدمي المعلومات . واألمنية وتعزيز مصداقية البرامج

من خالل أطراف ثالثة  المخاطرألن هذه اإلستراتيجية سائدة جدًّا، تم التبليغ عن نقل . أحد أهم إستراتيجيات تخفيف المخاطر في اليمن

طراف جزء من المخاطر ومشاركتها مع أنقل اإلشارة إلى أنه على الرغم من إمكانية  تجدرلكن . في كل من فئات المخاطر التالي ذكرها

وأي أطر قانونية أخرى )ستستمر الجهات المانحة . ثالثة إال أن ذلك ال يعني نقل المسؤولية القانونية التي تتحملها المنظمات بشكل كامل

نونية في تحميل الجهة المتعاقدة الرئيسية معها المسؤولية القا( ذات صلة في اليمن وفي الدولة التي سجلت فيها الوكالة اإلنسانية قانونيًّا

 .عن تلبية شروط االمتثال

أواًل، تدقق المنظمات في البنوك ومقدمي  51.تم التبليغ عن عدد من التدابير لتخفيف مخاطر ضعف أو انهيار النظام المصرفي والعملة

قوائم البيضاء والسوداء وأبلغت عن استخدام عدد من الموارد المشتركة كقوائم البنوك  كما أنها. عمليات العناية الواجبةوفق  الخدمات

مع أن هذا النظام قد يبدو . شائع جدًّا في اليمن الحوالة، فإن استخدام نظام 4.1وكما هو مذكور في القسم  52.الصرافة المقبولة محالت

لة اآلن يعني حوا نظاميقول أحد المشاركين إن التشكيك في استخدام . غير تقليدي، إال أنه مقبول ومعتمد من قبل المجتمع اإلنساني

 .عاًما من العمل في اليمن15آخر التشكيك في 

باستمرار، يفيد المشاركون أنه على مر  يجري تحديثها ونشرهاالتي ( من األمم المتحدة أو سواها)إضافة إلى أسعار الصرف الرسمية 

حيث أبلغت المنظمات  53.عار الصرفالزمن، جرت أشكال عديدة من المفاوضات والترتيبات الخاصة بين المنظمات والبنوك بشأن أس

كما بذلت . على أسعار الصرف بين السوق السوداء والسعر الرسميلالتفاق مباشرة وبشكل متكرر  كالفردية عن التفاوض مع البنو

في ( والسوقعمل النقد  وفريقمن خالل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والفريق اإلنساني القطري ) جهود منسقة وناجحة

ومارست الجهات المانحة ضغوطًا على البنك المركزي في اليمن لتعزيز ممارسات . أفضل /التفاوض على أسعار صرف مشتركة

 .وسياسات تساعد في التخفيف من حدة التقلب في أسعار العمالت

 جودة وعدد مقدمي الخدمات

. مالية ومعلوماتية قوية ابطلهم لتوزيع النقد الفعلي، مع اإلبقاء على ضو دالمنظمات بأنها وظفت مقدمي خدمات مالية مشهو معظمأفادت 

أفادت بعض المنظمات بأنها ال . الخدمة المالية المسؤولية المالية وبوصول محدود جدًّا لبيانات المنتفعين مقدمفي هذه الحاالت، يتحمل 

لذي تدفعه لهم بعد إكمال العمليات يحول إلى بنوك يمنية قبل موعد دفعها الخدمة مسبقًا على اإلطالق، وأن النقد اتقديم في  شركاءهاتمول 

على حاليًّا  REACH ومبادرةعمل النقد والسوق  فريق يعمل. مباشرة، من أجل الحد من الوقت الذي يبقى فيه النقد في البنوك اليمنية

 .تلفة الممكن استخدامها لتقديم التحويالت النقديةالتقنيات المخ اختيارفي  تهمتقييم قدرات مقدمي الخدمات المالية لمساعد

تشير التقارير إلى أن جداول التوزيع كانت تخطط قبل فترة طويلة كي يساعد التخطيط في التقليل من النقد المحول والمحفوظ في البنوك 

بعض المنظمات أنها تؤمن التحويالت  تقول.  لذلك ذكر المشاركون أنهم يميلون لتحويل مبالغ مالية أصغر وبتكرار أكبر. في أي وقت

 وبعدها يوزع عادة ما تحول المنظمات النقد إلى اليمن بالدوالر األمريكي. أي خسائر محتملة البنكيتحمل  المالية كي

مصفوفات وخطط المخاطر الخاصة بهم، إال أن هذا  وفق المخاطر لتخفيفمع أن مقدمي المعلومات الرئيسيين قدموا العديد من األمثلة على إستراتيجيات مقترحة  50

 .التي استخدمت فعاًل وليس التي تم التخطيط لها فقط اإلستراتيجياتالقسم يوضح بشكل أساسي 

 Counter-terrorism, de-risking and the humanitarian response in Yemen: a call"ال يقتصر تقرير معهد التنمية الخارجية  51
for action " متاح عبر الرابط. نه يشمل أيًضا مقترًحا من أربع نقاط لتحسين الوضع الحاليإعلى توضيح آثار إلغاء المخاطر في اليمن فقط، بل: 

www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf 

 .لدى مختلف المنظمات قوائم خاصة بها، وهي تشاركها بشكل غير رسمي أو تنشرها 52

 .ة جدًّاقاد مستشار مشروع القدرة النقدية واألسواق االحتياطية جهود التفاوض المباشر مع البنوك على أسعار الصرف وقد اعتبرت ناجح 53

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf
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 .وعادة ما تتفاوض المنظمات مع البنوك لضمان السيولة لفترة زمنية معينة(. في معظم األحيان)الشركاء النقد بالريال اليمني 

 األداء الوظيفي للسوقتقلب 

في كل خطوة من  األداء الوظيفيتؤثر على أي منظمة تنفذ برنامج مساعدات نقدية، يجري تقييم  األداء الوظيفي للسوقبما أن مخاطر 

في العروض المقدمة لها،  السوقتشترط الجهات المانحة تقييمات قوية لمخاطر . خطوات تشغيل برمجة المساعدات النقدية في اليمن

كما تجري المنظمات دراسات جدوى خالل تصميم البرامج . تقلب األسعار للحاالت الطارئة مثل احتياطيةخطط إعداد المنظمات  تتولىو

محتملة تسببها  خسائروالشركاء من أجل تخفيف أي  كوتنفيذه، وقد تعيد طرح العطاءات بانتظام كي تعيد التفاوض على الشروط مع البنو

أت مخاوف جديدة، كتدابير تحسين حماية البيانات على كما تسمح إعادة طرح العطاءات للمؤسسات تطبيق أحكام جديدة إذا طر. التقلبات

 .54سبيل المثال

ربما يكون أهم هذه التدابير مراقبة متغيرات . ينسقها بعض ممارسات تخفيف المخاطر أو عمل النقد والسوق يدفع فريقفي اليمن، 

وضعت مجموعة األمن . في اليمن استقرار الوضععدم ينفذ هذان النوعان من المراقبة بسبب . االقتصاد الجزئي ومراقبة أسعار السوق

بها تغطية الحد األدنى من الحاجات الغذائية لألسرة ومعدل التكاليف مع  ويُقصد 55الغذائي والزراعة الحد األدنى لسلة اإلنفاق للبقاء،

يكون هذا التدبير أكثر فعالية بالطبع عندما تستخدم معظم المنظمات القيمة نفسها، وقد كانت هناك . تجنب األثر السلبي على السوق

كانت بعض الوكاالت اإلنسانية أكثر تعاونًا بشكل كبير في هذا الشأن . في اليمن بهاضغوط مستمرة وقوية كي تلتزم جميع الوكاالت 

. ا تناصر بقوة مراجعة الحد األدنى لسلة اإلنفاق للبقاء في ظل التغير السريع للظروفكما أفادت عدة منظمات بأنه. مقارنة بوكاالت أخرى

 56.أشهر 6إلى  4كل وعادة ما يجري تحديثها 

، تتولى الجهات المانحة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية عددًا من أنشطة المناصرة للتأثير مثاًل على الكواليسخلف 

اعتبرت هذه التدابير مهمة . شأن األسعار وتوافر السلع أو من أجل إبقاء الموانئ مفتوحة، وقد كان ذلك في غاية األهميةالمستوردين ب

 .وفعالة إلى حد ما

 سياق التشغيل

 أمنيةومن األمثلة على ذلك، تقييمات أمنية قوية وبروتوكوالت . تنطبق معايير تخفيف المخاطر األمنية على جميع البرامج في اليمن

وإعادة تقييم عند تصاعد حدة النزاع أو عند وجود نقاط  منتظمةوتحديثات أمنية  مكرسينموحدة وموظفي أمن  وإجراءات عمل صارمة

ازدادت المخاطر األمنية ومخاطر الوصول عندما تصاعدت حدة األزمة وأصبح استخدام األطراف الثالثة للتوزيع . ساخنة جديدة

 .شيوعًا وفعاليةوالمراقبة ممارسة أكثر 

يديرون برتوكوالت  ممنللتوزيعات النقدية تحديدًا، كثيًرا ما تُنقل المخاطر األمنية في اليمن إلى مقدمي الخدمات في القطاع الخاص  بالنسبة

لديها موظفين يحضرون التوزيعات  بأنلكن العديد من المنظمات أفادت (. مرافقين، حرس مسلح، أو مركبات مدرعة)أمنية خاصة بهم 

. تستخدم عدة منظمات دولية المعامالت اإللكترونية ما يعني أن النقد ال ينقل من قبل الموظفين أو الشركاء. ولذلك يضطرون إلدارة أمنهم

. د في تقليل خطر السرقةوذلك يساع( دوالرات 10قل من عادة ما تكون أ)مبالغ نقدية كبيرة مرة واحدة  المنتفعونبشكل عام، ال يستلم 

وفق  - العالقات واالتصاالت الجيدة مع السلطات السياسية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمستويات المحلية تساعد أيضًا

الحصول على معرفة محلية بشأن  ساعدت أيًضا في كما. في الحصول على تصريحات موافق عليها مسبقًا في الوصول -التقارير 

 .هديدات األمنية وبذلك تخفيف المخاطر على السالمة الجسدية للمنتفعين والموظفينالت

لتفادي التضارب من أجل تجنب الضربات الجوية في  57العربية السعودية تشمل تصاريح الوصول طلبات مسبقة للتحالف بقيادة المملكة

وبروتوكوالت توزيع تشمل إجراءات لتخفيف المخاطر كالحد من لدى أوكسفام إجراءات عمل موحدة للتوزيع الميداني . مناطق التوزيع

بما أن برامج النقد مقابل العمل تعتمد . حجم الحشود المتجمهرة من أجل تخفيف خطر الضربات الجوية أو الهجمات الجماعية األخرى

 . مهمة لضمان سالمتهم على تجمع مجموعات من المنتفعين، تُصبح تدابير تفادي التضارب
 

 .وسيلة فعالة في التعامل مع عدة عوامل خطر كاالحتيال ومشكالت أسعار الصرف وحماية البياناتبأن هذه أبلغت إحدى الوكاالت  54

55 "FSAC Revised Minimum/Survival Food Basket( "2018لثاني كانون ا .)متاح عبر الرابط: 

http://fscluster.org/yemen/document/fsac -revised-minimum-food-basket-january. 

األكثر الحاجات األساسية لمعظم األشخاص "، أي مواد سوى الغذاء الضرورية لصمود األسرالتي تشمل بُذلت جهود لحساب الحد األدنى لسلة اإلنفاق للبقاء  56

Survival M"من ". هشاشة ممن يحتاجون مساعدات فورية منقذة للحياة inimum Expenditure Basket, Yemen: Guidance Document 
for Multi-Purpose Grants"متاح عبر الرابط.  2017لثاني ، تشرين ا: 

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ 

files/documents/files/survival_minimum_expenditure_basket_yemen_november_2017.pdf 

لمزيد من . ومصر والبحرين والمغرب والسودان واألردن والسنغالالمملكة العربية السعودية تقود التحالف الذي يضم اإلمارات العربية المتحدة والكويت  57

 :متاح عبر الرابط. 2018آذار  25مقال، الجزيرة، ، "Key facts about the war in Yemen"المعلومات، انظر 

www.aljazeera.com/news/2016/06/key-facts-war-yemen-160607112342462.html 

http://fscluster.org/yemen/document/fsac-revised-minimum-food-basket-january
http://fscluster.org/yemen/document/fsac-revised-minimum-food-basket-january
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/survival_minimum_expenditure_basket_yemen_november_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/survival_minimum_expenditure_basket_yemen_november_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/survival_minimum_expenditure_basket_yemen_november_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/survival_minimum_expenditure_basket_yemen_november_2017.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2016/06/key-facts-war-yemen-160607112342462.html
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مثاًل، قد . العمل مضطرة لتخفيف أنواع مختلفة من المخاطر المتصلة بمخاوف السالمة التشغيلية والصحةأن برامج النقد مقابل  إل

المنقولة عبر المياه والتي يمكن تخفيفها عن طريق تدريب  اإلصابة باألمراضينطوي مشروع إلنشاء البنية التحتية للمياه على مخاطر 

 خاصة. إجراءات العمل الموحدة وضع العاملين على التوعية الصحية إضافة إلى

 تدابير تخفيف المخاطر المتصلة بالبرامج

ف من المخاطر تدابير لتخفيف خطر تسريب المساعدات وتعزيز حماية المنتفعين واالستهداف والمراقبة ومصداقية تشمل مخاطر التخفي

 .بما أن العديد من هذه التدابير مترابطة جدًّا، سيجري بحثها جميعًا أدناه باستثناء تسريب المساعدات. البرامج بشكل عام

 تسريب المساعدات

بعضها مذكور مسبقًا في قسم االقتصاد )الحفاظ على ضوابط مالية صارمة : تدابير تخفيف المساعدات تشمل تفيد المنظمات في اليمن بأن

تفضل بعض الوكاالت استخدام . ، وتدابير مراقبة التنفيذ والتدقيق الداخلي والخارجي والتدريب بشأن االحتيال والفساد(الكلي أعاله

فيما يتصل بالمراقبة : مثاًل . ألن الممارسة تعالج بطبيعتها مخاطر عدة للبرمجة عن بعدالتحويالت اإللكترونية في البرمجة عن بعد 

في حين أن الشركاء لديهم  في الوقت الحقيقي على جهاز حاسوب لوحيوالتتبع، تجري مراقبة النقد في الوقت الحقيقي على لوحة متابعة 

 .هداف أو الخصوصيةالتأثير على التمويل أو االست الحد األدنى من القدرة على

 مصداقية البرامج

على عمليات ( دث محددةاعدم منح التصاريح أو حو)يمكن أن تؤثر مشكالت الوصول . يتطلب العمل في األوضاع المتقلبة المرونة

مثاًل، خالل تصعيدٍّ لحدة النزاع . أتاحت البرمجة المرنة للمنظمات في اليمن القدرة على إعادة التقييم السريع للوضع والتكيف. البرامج

تدرج . هدد بتأخير التوزيعات، تولت إحدى المنظمات توزيع دفعات مضاعفة تحسبًا لوقوع مشكالت في الوصول 2017عام في 

بناء  أو( فترات إنشاء أطول)المنظمات تدابير تخفيف المخاطر الخاصة بها في عروضها، ومن األمثلة عليها المهالت الزمنية اإللزامية 

من النواحي الشائعة للتخطيط للحاالت الطارئة بين منفذي برمجة المساعدات النقدية في اليمن . االحتياطي المالي كما هو موصوف سابقًا

 التنقل بين النقد والقسائم والمساعدات الغذائية العينية اعتمادًا على آخر تقييمات المخاطر وأي اعتراضات أو عراقيل محددة في السياق

 .المحلي الذي تستهدفه المساعدات

في  -ال سيما الحد األدنى لسلة اإلنفاق للبقاء ومعايير أسعار الصرف واالستهداف  -تنفيذ المعايير المشتركة بين المنظمات يساعد 

أفاد عدد من المشاركين . عاتالمصداقية العامة لالستجابة ألن ذلك يقلل عدم العدالة ويوجد التناغم ويحسن الشفافية ويقلل النزاع بين المجتم

 .والتوجيهات وبناء القدرات للموظفين والشركاء كان في غاية األهمية في تخفيف مخاطر البرامج األدواتبأن تقديم 

التحقق، كتتبع االستخدام وتقليل االحتيال ألغراض الفاعلون أشكااًل مختلفة من مراقبة البرامج  األطرافلضمان مصداقية البرامج ينفذ 

تعتمد عدة منظمات على مراقبة األطراف الثالثة للتحقق، في حين . وتحسين االستهداف ومنع تسريب المساعدات وضمان المساءلة

 .توظف منظمات أخرى تركيبة من مراقبة األطراف الثالثة والمراقبة من قبل موظفيها

مخاوف متعددة متصلة بالبرنامج  بشأنلتخفيف المخاطر  وصفت عدة منظمات مالحظات المنتفعين وآليات الشكاوى بأنها تدابير فعالة

الخطوط : متسقة مع الممارسات الشائعة ومنها الرئيسيينالنهج الموصوفة من قبل مقدمي المعلومات (. بما في ذلك مشاكل الحماية)

إلى جانب المعلومات حول كيفية تسليم  في مواقع التوزيع التي تحدد الحقوق وتوزيع المنشورات، (الداخلية أو لدى أطراف ثالثة)الساخنة 

بشأن الحماية، والتبليغ عن الحوادث  والشواغلالشكاوى والمخاوف بشأن الحماية، ومسؤولي االتصال المخصصين الستالم الشكاوى 

اوى توظف على نحو مفهومة جيدًا وأن آليات الشك تشير التقارير إلى أن هذه اآلليات. وتتبعها ومراجعتها، والمراقبة ما بعد التوزيع

أفادت عدة منظمات بأنها تراجع على وجه التحديد سجالت الحوادث والشكاوى بانتظام، كما زودت إحدى المنظمات الباحثين . جيد

مدونات  لديهاوكاالت إلى أن  عدة توعلى وجه التحديد، فيما يتصل بحماية الموظفين والمنتفعين، أشار. بإجراءات الشكاوى الخاصة بها

 .لدى أطراف ثالثة، ومسؤولي اتصال داخليين، وتدريب للموظفين /خطوط اتصال ساخنة داخلية /سلوك ومراكز اتصال

الهوية  لتحديدعن طريق وضع عملية ( مثل تقديم إثبات الهوية أو التنقل بأمان)تم التبليغ عن تخفيف المشكالت المتصلة بوصول النساء 

كما أن دفع تكاليف نقل . ومن ثم توفير موظفات ومسؤولين عن األمن في مواقع التوزيع على سبيل المثال باستخدام الصور والبصمات،

 .المنتفعين أو استخدام خدمات أطراف ثالثة لتحصيل الدفعات يخفف من األعباء المالية للسفر
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وهو في غاية الصعوبة في )للحاجات مستفيض تم تخفيف مخاطر االستهداف في اليمن باستخدام ممارسات معيارية مثل إجراء تقييم 

أفادت إحدى المنظمات بالدور الحرج الذي يؤديه العاملون . واالتصاالت والشفافية الممتازة مع المجتمعات( سياق مثل السياق اليمني

عمل  فريقمعايير االستهداف من خالل في تتشارك العديد من الوكاالت اإلنسانية في اليمن . في إعداد المجتمعاتفي التعبئة المجتمعية 

تستخدم معظم المنظمات الهياكل المجتمعية . النقد والسوق، وذلك يعتبر من تدابير تخفيف المخاطر ما دامت معظم المنظمات تتشاركها

. من المنظمات( لمؤسسيةا)ويزيد السالمة وينقل بعض المخاطر  للمجتمعات تمكينيالمنتفعين، وذلك المحلية إلى حد ما في عملية اختيار 

في حين تستخدم منظمات أخرى هياكل قائمة  ،في بعض الحاالت، يساعد المنتفعون المحتملون في اختيار اللجان من القيادات المحلية

معايير االستهداف في غاية األهمية، وفي  بشأنكانت االتصاالت مع المجتمع ( مينكالمعل)وعندما لم تلب فئات محددة المعايير . مسبقًا

الضغوط لقبول قوائم مقدمة من قادة المجتمعات والسلطات،  شدةعلى الرغم من . بعض الحاالت تم طرح مشروع صغير للنقد مقابل العمل

لمجتمعات على إعداد القوائم، لكن هذه الممارسة لم تكن مستمرة إال أن عددًا من المنظمات قاوم هذه الضغوط وعمل بداًل من ذلك مع ا

 .وقد سبب ذلك مشكلة

وضعت . على الرغم من عدم توفر منصة مشتركة لمتابعة المنتفعين تستخدمها كل الوكاالت إال أن بعضها يتشارك في اإلجراءات

تعمل المجموعة على إعداد خطة إقليمية سنويًّا، . فعااًل  النظاممجموعة األمن الغذائي والزراعة نظاًما للحد من االزدواجية واعتبر 

( وشركاؤه)الخطة األهداف لكل إقليم، والحاالت التي يتعامل معها برنامج األغذية العالمي  توضح. ويجري تحديثها بشكل ربع سنوي

 .سوى برنامج األغذية العالمي والفجوات منظماتوالحاالت التي تتحملها 

كما يجب، ولم  2016-2015في عامي إدارة هذا الخطر  أنه لم تجرأفادت إحدى المنظمات . مخاطر حماية البيانات فيفنهج تختفاوت 

البيانات عندما ال تحفظ بيانات المنتفعين على أجهزة محلية مستخدمة  حمايةتتحسن . التركيز الكافي، لكنها شددت نهجها بشكل كبير يول  

لدى بعض المنظمات أنظمة عالمية . على خوادم المنظمة التي ال يصل إليها إال عدد محدود من الموظفين بدًل من ذلكتحفظ وللتوزيع، 

وتدمج بعض الوكاالت حماية البيانات في االتفاقيات الجديدة مع . محليًّا للبياناتالبيانات تتطلب عدم تخزين األطراف الثالثة  لحماية

الوكاالت اإلنسانية ومقدمي الخدمات المالية تتفاوت  بقًا، على الرغم من أن قدرات وممارساتمقدمي الخدمات المالية كما هو مذكور مس

بشكل عام، يبدو أنه يجب أن . كما أن هناك تفاوتًا بينها من حيث مستوى البيانات التي يصل إليها مقدمو الخدمات المالية. بشكل عام

 البيولوجية،من ناحية تحديد الهوية باستخدام السمات . نوا من تنفيذ عملية التحققيصل مقدمو الخدمات المالية إلى بعض البيانات ليتمك

وقد ذكروا الخطوط العريضة لممارسات ( استخدام مسح القزحية والبصمة)بأنهم يتحركون في ذلك االتجاه  المنظماتأفاد عدد من 

 .ووقت حذفها متفاوتة متصلة بمن يمكنه الوصول إلى هذه البيانات ومدة االحتفاظ بها

 

 البرمجة والمخاطر 5.3

 إجراءات تشغيلية محددة 5.3.1

إجراءات عمل "أصدرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين : خاصة باليمن تشغيليةعلى إجراءات  ةأمثلوجدت هذه الدراسة أربعة 

" قواعد إرشادية أمنية للتوزيع النقدي"كما أن لدى أوكسفام  58،"داخليًّا في اليمن والنازحينالقائمة على النقد لالجئين  للتدخالتموحدة 

التحويالت النقدية من  :إجراءات عمل موحدة للتوزيع النقدي"في اليمن على وجه التحديد، في حين أن لدى المجلس النرويجي لالجئين 

النقد مقابل  /ر برمجة المساعدات النقدية، وكلها تهدف لتخفيف مخاط"العمل الموحدة لبرمجة القسائم و"إجراءات، "خالل طرف ثالث

من المستبعد أال يكون لدى الوكاالت األخرى وثائق شبيهة، مع أنها قد تعتبر فنية أو مدخالت لتصميم البرنامج أو ملحقات لعروض . العمل

 .بداًل من ان تعتبر إجراءات تشغيلية فعلية

وهي إجراءات عالمية مصممة للبرامج التي  .2018-2015من بديلة لليمن خالل الفترة  تشغيليةاستخدمت ثالث وكاالت إجراءات 

وهي ليست خاصة ببرمجة المساعدات النقدية فقط، بل بالسياقات عالية . أو المراقبة عن بعد /تنطوي على درجة من التنفيذ عن بعد و

غير الحكومية الوحيدة التي تمت مقابلتها ضمن هذه  اليمنيةية المنظمة الوطنتعمل . الخطورة والتي يصعب الوصول إليها بشكل عام

 .الدراسة وهي جمعية رعاية األسرة على إعداد سياسة للمخاطر لكن لم يتضح إن كانت ستفضي إلى إجراءات عمل محددة

 وسائل التنسيق 5.3.2

في البداية واستضافته من قبل مجموعة  الفريقتشكيل هذا تم . والسوق معني بالنقد القطاعات متعدد عمل فريقفي اليمن حاليًّا  يوجد

، قطاعاتلكن هذه األزمة تعمقت وأصبحت برمجة المساعدات النقدية شائعة في عدة . األمن الغذائي والزراعة تحت رئاسة أوكسفام

 عمل  فريقلذلك تم اتخاذ قرار باستضافة . مجموعات أخرى الفريق لتشمل ضمان نهج متناغم وتوسعة عضوية وأصبح من المهم

 

 .تخدم كنموذج لوكاالت أخرى إجراءات للعديد من جوانب برمجة المساعدات النقدية قدتشمل هذه الوثيقة التي  58
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 59.أوكسفاممع في رئاسته مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  يتشارك النقد والسوق ضمن الفريق اإلنساني القطري، بحيث

 .عمل النقد والسوق تنسيق النقد، ويجب أن تنفذ جميع مناقشات وأنشطة التنسيق عن طريق المجموعاتل يشمل دور فريق 

فعالة ومستخدمة من قبل أطراف فاعلة متعددة لتنسيق الحوار بشأن النقد بريدية  Google Groupعمل النقد والسوق قائمة  فريقلدى 

ًّا  يةالبريد القائمةيوجد في . والعملة ومشاركة المعلومات من مجموعات أخرى مع جمهور أوسعومشاركة المعلومات بشأن السوق  حالي

كل الجهات المانحة المهمة بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعضاء في . منظمة 70من من أكثر عضواً  250من أكثر 

تيسير مشاركة المعلومات والدروس : عمل النقد والسوق فريقتشمل وظائف . منيةإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية الي القائمة

مات المستفادة والممارسات الفضلى التي تثري البرمجة النقدية، وتطوير المعايير والقواعد اإلرشادية، وتطوير بناء القدرات، وتنفيذ التقيي

 .للعملة والسيولة وفريق عمل فنيمقابل العمل  بالنقد معني عمل قفريأيًضا  كهنا. والمراقبة المستمرة التي تثري برمجة النقد

التكافؤ بين الوكاالت  يحققمنتدى  يمثلعمل النقد والسوق، ويرون أنه  بفريقأشاد معظم المشاركين الذين جرت مقابلتهم في هذه الدراسة 

ًّا  وهو يعد. والجهات المانحة ويزود التوجيهات الفنية المالئمة لتخفيف المخاطر على الموظفين والمنتفعين على مستوى العالم مثااًل إيجابي

تفويض أقوى لتنسيق وتوجيه ذات لكن حقيقة عدم وجود آلية لتنسيق النقد . فريق العمل الفني المعني بالنقد العامل بشكل جيد والفعالعلى 

عمل النقد والسوق من التعامل مع المشكالت البرامجية األكثر إستراتيجية،  فريق يتمكنلم . كل المجموعات يعتبر من نقاط الضعف

في بعض لم يشجعه على القيام بذلك الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات  كاالستهداف وقوائم المنتفعين، وتشير التقارير إلى أن

 .الحاالت

متخصص من استشاريين في مشروع القدرة النقدية واألسواق  عمل النقد والسوق دعم خبراء تلقى فريق، 2018 - 2017عامي في 

الحد : من معالجة متطلبات العمل في بيئة متقلبة وعالية المخاطر من خالل سلسلة من المبادرات، منها الفريقاالحتياطية وقد مكَّن ذلك 

؛ (2017الثاني كانون )، "Yemen Guidance Document for Multi-Purpose Grantsو" األدنى لسلة اإلنفاق للبقاء،

 Inter-Agency Joint Cash"و، (2017شباط " )Desk review of Cash and Market studies, Yemen"و

Study: Market Functionality and Community Perception of Cash Based Assistance(  "ألول كانون ا

كان الدعم اإلضافي من استشاريي (. 2018شباط " )Currency of Transfer Guidance Note"و، (REACH، مبادرة 2017

كانت لدى استشاري مشروع القدرة النقدية واألسواق : "مشروع القدرة النقدية واألسواق االحتياطية مقدًرا جدًّا، وكما قال أحد المشاركين

استشاري مشروع القدرة النقدية واألسواق االحتياطية تمكن  5.2.1وكما هو مذكور في القسم ". االحتياطية خبرة حقيقية والوقت للتعمق

 .من قيادة بعض المبادرات المشتركة الغاية في األهمية في مجاالت مثل أسعار الصرف

، والتقييم 2018آذار بما في ذلك مبادرة مراقبة السوق القائمة منذ  REACHالخدمات من مبادرة  ءفي الوقت الحالي، يتلقى الخبرا

 (.2018أيلول منذ )الخدمات المالية الجاري حاليًّا  ميلمقدالمشترك 

قد يعود ذلك . 2018-2015بين الجهات المانحة كما أنها لم تكن موجودة في الفترة من آليات تنسيق رسمية تم اإلبالغ عن عدم وجود  

عملت الجهات المانحة بشكل غير رسمي على . جزئيًّا إلى حقيقة أن جميع الجهات المانحة موجودة خارج اليمن وال وجود لها داخل البالد

نسقت بعض . خصوًصا فيما يتصل بالبرامج الكبيرة الممولة من قبل جهات مانحة متعددة مع وكاالت األمم المتحدة ،تنسيق توجيه الرسائل

يستضيف برنامج . جيل البيومتريالجهات المانحة الرسائل المتصلة ببرمجة المساعدات النقدية كالحاجة إلستراتيجية استهداف قوية والتس

 .مستديرة ربع سنوية لبحث برمجة المساعدات النقدية جلسات مائدةاألغذية العالمي 

 المخاوف الخاصة بالجهات المانحة /السياسات /النهج 5.3.3

لمانحة في غاية األهمية بشكل عام، كانت الجهات المانحة داعمة ومشجعة جدًّا لبرمجة المساعدات النقدية في اليمن، وقد اعتبرت الجهات ا

معظم الجهات المانحة اعتمدت برمجة المساعدات النقدية  نفي ظل الحاجات الشديدة والهائلة، يبدو أ. للتوسعة الهائلة لها في البالد

لكن العديد منها يصر على اتباع توجيهاتها . لتقديم المساعدات والتغطية بسرعة -إن لم تكن أفضلها  -الطرق بوصفها من أفضل 

ومع أنها تميل لطلب تفاصيل أكبر . 5.1.1واستخدام أدواتها لتقييم المخاطر كما أنها تشترط التحديث المنتظم كما هو مذكور في القسم 

تشير إلى أن الجهات المانحة لم عن آليات برمجة المساعدات النقدية خالل تطوير المشروع المقترح ومرحلة الموافقة، إال أن التقارير 

 .تقدم رسميًّا أي سياسات أو إجراءات محددة لليمن

األكثر انفتاًحا أمام برمجة المساعدات النقدية كطريقة في مختلف القطاعات هي وزارة التنمية الدولية البريطانية  يعتبر المشاركون أن

بيانات المنتفعين، لذلك فهي تطلب  حمايةبشأن احتمال تسريب المساعدات ولدى وزارة التنمية الدولية البريطانية مخاوف . والتدخالت

 .في اليمن شركائها عمليات وإجراءات معينة وتكلف بإعداد تقرير عناية واجبة محدد بشأن

 
 :متاح عبر الرابط. عمل النقد والسوق في اليمن لفريقاألحكام المرجعية  59

www.dropbox.com/sh/dqd5hmlufdwwm11/AADgxHbgNjqLpVLtd6-EItF_a?dl=0&preview=Yemen+CMWG_ 

tor_final_2017.pdf 

https://www.dropbox.com/sh/dqd5hmlufdwwm11/AADgxHbgNjqLpVLtd6-EItF_a?dl=0&amp;preview=Yemen+CMWG_tor_final_2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/dqd5hmlufdwwm11/AADgxHbgNjqLpVLtd6-EItF_a?dl=0&amp;preview=Yemen+CMWG_tor_final_2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/dqd5hmlufdwwm11/AADgxHbgNjqLpVLtd6-EItF_a?dl=0&amp;preview=Yemen+CMWG_tor_final_2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/dqd5hmlufdwwm11/AADgxHbgNjqLpVLtd6-EItF_a?dl=0&amp;preview=Yemen+CMWG_tor_final_2017.pdf
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حاليًّا وهي ال تقبل . تفضل وزارة التنمية الدولية البريطانية التحويالت غير المشروطة لكنها تمول أيًضا النقد مقابل العمل والقسائم

 .توضح إن كان ذلك ألسباب متصلة بإدارة المخاطر أو ألسباب أخرى لمسبل العيش، مع أنها  إلنعاشعروض برمجة المساعدات النقدية 

متكامل مع مجموعات المياه والصرف الصحي  نهجعلى استخدامه ضمن " إبكو"بسبب فعالية النقد وفعاليته من حيث التكلفة، شجعت 

لالستجابة السريعة بعد شهر من ( التحويالت النقدية غير المشروطة)فهي تمول برمجة المساعدات النقدية . والنظافة والمأوى والغذاء

تتقبل استخدام برامج النقد لسبل العيش بما في ذلك مجموعة النقد مقابل العمل، على الرغم من أن الوكالة الشقيقة لها  لكنها ل. النزوح

 .وافقت مؤخًرا على منحة الستخدام النقد في مشروع للصمود" ديفكو"

المساعدات األمريكية في حاالت الكوارث  يمول مكتب. برمجة المساعدات النقدية في اليمن األمريكيةالجهات المانحة الحكومية تتقبل 

 التحويالت النقدية غير المشروطة وقد كان ناشطًا في العمل مع الشركاء لتقييم ما إذا كانت برمجة المساعدات النقدية هي الخيار األفضل

بشكل عام، تعتبر . ر أقل خطورةألنها تعتب "الغذاء من أجل السالم"القسائم هي الطريقة المفضلة في برنامج . إدارة المخاطر لضمانو

وربما أقل مرونة كجهة مانحة لبرمجة المساعدات النقدية بسبب القيود على نوعًا ما الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أكثر انتقائية 

 .استخدامات برمجة المساعدات النقدية من حيث القطاعات أو الحاجات

داعمة لبرمجة المساعدات النقدية، وهي تشجع بشكل عام التحويالت النقدية غير  سية األخرىالرئي يبدو أن كل الجهات المانحة المؤسسية

بشكل عام، يفيد المشاركون في هذه الدراسة بأن الجهات المانحة أصبحت أكثر . المشروطة وتدعم بدرجة أقل النقد مقابل العمل والقسائم

للمخاطر ومع تصاعد حدة  وإدارتهانقدية في اليمن بعد أن شهدت أداء الوكاالت مرونة مع مرور الوقت فيما يتعلق ببرمجة المساعدات ال

 .الحاجات

 

 التعلم 5.4

 الدروس المستفادة 5.4.1

 نظًرا التساع وتعقيد المخاطر المحددة في األقسام السابقة، قد يبدو أن توسعة برمجة المساعدات النقدية في اليمن مهمة شبه مستحيلة أو

ومع ذلك، فإن الطبيعة المتنوعة . العليا الحتمال المخاطر لدى معظم األطراف الفاعلة في القطاع اإلنسانيعلى األقل تتجاوز الحدود 

الفاعلة في القطاع اإلنساني  األطرافحيث حددت . لتدابير تخفيف المخاطر الموظفة تشهد على اإلرادة الجماعية بإدارة المخاطر والشاملة

باستمرار لتالئم تطور السياق مما أدى إلى توسعة برامج المساعدات النقدية األكبر  عدلتهالة للتنفيذ وحلواًل قاب -بشكل فردي أو جماعي  -

 .في العالم على اإلطالق

ولدت تجربة توسعة برمجة المساعدات النقدية في اليمن خالل السنوات الثالثة األخيرة مجموعة غنية من الدروس والجهات التمكينية 

للمنظمات غير الحكومية والوكاالت األممية والجهات المانحة، ويعتبر عدد كبير منها منطبقًا على سياقات أخرى والممارسات الجيدة 

الفاعلون في القطاع اإلنساني  األطرافما الذي يمكن أن يتعلمه " :مع مراعاة السؤال األهم في هذه الدراسة. متقلبة وعالية المخاطر

 ،"؟2018- 2015الفترة من النقدية في سياقات معقدة ومتقلبة من البرامج التي نفذت في اليمن في  بشأن إدارة مخاطر برمجة المساعدات

 .فيما يلي بعض الدروس المستفادة

 
 في تخفيف المخاطر بشكل عام يسهمأعضاًء ملتزمين من عدة قطاعات  يضم والذيعمل النقد والسوق الفعال  فريق

عمل النقد والسوق في اليمن أعد عمليات ومنتجات عالية القيمة خدمت في تخفيف  فريقعلى أن  يتفق معظم مقدمو المعلومات الرئيسيين

المساعدات النقدية،  لبرمجةوهي تشمل المراقبة المنتظمة للسعر والسوق، واالتفاق على قيم معيارية . مخاطر برمجة المساعدات النقدية

المنتفعين التي يمكن  بياناتمات المالية وأسعار الصرف، واالتفاق على أنواع الدراسات في الوقت المالئم بشأن مقدمي الخدإجراء و

أيضًا  عززعمل النقد والسوق في اليمن في مشاركة المعلومات وكمركز تنسيق فحسب، بل يخدم فريق فعليًّا، لم . مشاركتها مع السلطات

وقتًا  كّرسالقدرة النقدية واألسواق االحتياطية ووجود رئيسين مشروع ا ريين اثنين منتوظيف استشاكما أن . إدارة المخاطر في اليمن

 .عمل النقد والسوق كان من أهم العوامل التمكينية لفعاليتهالفريق  كبيًرا

 

 أعمال مراقبة السوق عن بعد

تم تنفيذ مراقبة السوق عن بعد من األردن، وبذلك  ،على الرغم من التشكيك من قبل بعض األطراف الفاعلة، خصوًصا الجهات المانحة

عمل النقد والسوق  لفريقالتي قدمت خدمات التقييم والبحث  REACHمبادرة تمكنت . التعرضات والتكاليف اإلضافية في البالد تجنبتم 

يمكن تطبيق . ومنتظمة من خارج اليمنمن الشركاء والمستخدمين وإنتاج تقارير دقيقة  المقدمةمن تنسيق جمع البيانات وتحليل البيانات 

 .أو دائم في سياقات أخرى عالية المخاطر( خالل التصعيد الحاد النعدام األمن)نموذج مراقبة السوق هذا مؤقتًا 
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 .برمجة المساعدات النقدية ممكنة على الرغم من تقلب العملة

أن برمجة  تثبتتنفيذ برمجة المساعدات النقدية في اليمن خالل فترة هذه الدراسة  جميع الوكاالت التي جرت مقابلتها على قدرةإن 

أشار مقدمو . أو غير متوقعة /العملة متقلبة بشدة و أسعار المساعدات النقدية خيار قابل للتطبيق حتى في السياقات التي تكون فيها

السيولة في السوق، والمراقبة المستمرة : تمكينية العوامل الرئيسيةمن كانت  التاليةالمعلومات الرئيسيين إلى أن العناصر األربعة 

لمراجعة حساباتهم  واستعدادهاالسوق  /الفاعلة في برمجة المساعدات النقدية لمخرجات مراقبة األسعار واستجابة األطرافلألسعار، 

للحاالت الطارئة لحماية  باحتياطيكما أنهم تعلموا أن االحتفاظ . الجهات المانحة لقبول التغيرات المتكررة للموازنة واستعدادبانتظام، 

 .العمليات من أي تغيرات كان خطوة جيدة

 
 .االتصال المتكرر مع الجهات المانحة أساسي إلدارة تصورات المخاطر

من خالل االتصال غير يمكن تخفيف تصورات الجهات المانحة بشأن برمجة المساعدات النقدية في السياقات غير اآلمنة والمتقلبة 

. والمخاطر وتطورالسياق تغيرات الرسمي بشكل متكرر أكثر مع الوكاالت الشريكة في سياقات مثل اليمن لضمان إطالعهم بالكامل على 

لفظية من  شعرت الجهات المانحة التي تمت مقابلتها في هذه الدراسة باالطمئنان عن طريق الوصول إلى معلومات محدثة وتقارير

وذلك بالتالي جعلهم أكثر تقباًل للتعديالت المقترحة أو . ومعرفة أن التخطيط جار للحاالت الطارئة ،ائها بالتكرار الذي احتاجتهشرك

 .الموضحة بعد إجرائها من قبل الشركاءالتعديالت 

 
 .االستثمار توسعة برمجة المساعدات النقدية في سياقات عالية المخاطر وغير متجانسة ومتغيرة باستمرار يتطلب

. متنوعة مع بعضها البعض يوهاتيستغرق بناء عمليات برمجة المساعدات النقدية بتغطية كبيرة في بلد كاليمن وقتًا، حيث تتزامن سينار

والتفاوض مع جميع  ،وسياق تمويل متغير وفي بعض األحيان كثير المطالب ،على الوكاالت أن تتعامل مع تغيرات جادة في بيئة التشغيل

اتفق معظم مقدمي المعلومات الرئيسيين . إضافة إلى مجموعة من المخاوف التشغيلية واألمنية المستمرة األخرى ،واع األطراف المعنيةأن

الذي استثمروه باستمرار في تقييم المخاطر وتعديل  للوقتالذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة على أن نجاح التوسعة يعود بشكل كبير 

 .إستراتيجيات تخفيف المخاطر

 

 .ينبغي أن تكون عملية اختيار مقدم الخدمة المالية متكررة

األشخاص األكثر هشاشة في مناطق نائية أو يصعب  بعض منبالنسبة لبرمجة المساعدات النقدية في السياقات غير اآلمنة، حيث يقطن 

من أهم القرارات التي ( قرار اختيار عدة مقدمي خدمات مالية األغلبأو على )الخدمات المالية  مقدميليها، يصبح اختيار الوصول إ

تتفق  ،إضافة إلى تشارك معايير االختيار. تحدد ما إذا كانت المساعدات ستصل إلى األشخاص األكثر حاجة بطريقة خاضعة للمساءلة

فضاًل عن ذلك، . الستعداد للتدقيق من قبل أطراف ثالثة مستقلة ونتائج التدقيق الفعلي في غاية األهميةعدة وكاالت في اليمن على أن ا

 .تشجع الوكاالت مقدمي الخدمات الحاليين على إثبات فعاليتهم وأدائهم األخالقي عن طريق طرح عطاءات الخدمات المالية بانتظام

 
 .على إدارة مخاطر تيسير الدفعات اإلجراءات الواضحة تساعد الموظفين والوكاالت

يوصي تقييم بقيادة الجهات المانحة لعمليات برمجة المساعدات النقدية الخاصة بإحدى الوكاالت في اليمن بضرورة تطوير سياساتها 

أن تشمل هذه  ينبغي. وإجراءاتها وتطبيقها على نحو نشط والتوعية بها عنما تكون هناك خطورة عالية من طلب أو دفع دفعات التيسير

دفع دفعات التيسير،  وحاالت طلب أ لتسجيلتدريب وتوعية الموظفين بشأن السياسات مع اللجان المجتمعية، ووسيلة : اإلجراءات

هذا النوع من التتبع سيساعد الوكاالت في تحسين . في تقارير التوزيع( بيان بعدم الكشف عن دفع أي دفعات)وتصريح عدم الحيازة 

 .ومراقبة فعالية التدابير المتخذة لتخفيف هذه المخاطر والتكرارال تقييم االحتم

 

 .اإلدارة الجريئة ودعم الجهات المانحة من العوامل التمكينية القوية

والجهات المانحة ( كاإلدارة اإلقليمية أو فرق المقرات الرئيسية)علقت عدة وكاالت على المساهمة الفريدة للتسلسل اإلداري فوق القطري 

الذين كانوا مستعدين بناء على أفضل المعلومات المتاحة وبدافع الواجب اإلنساني الواضح ألخذ مخاطر محسوبة على الرغم من عدم 

فضاًل عن ذلك، سمحت العملية التي وضعوها لتقييم . خوضهم تجارب سابقة مشابهة في برمجة المساعدات النقدية على هذا النطاق

المخاطر بالتحقق من صحة قراراتهم والبناء عليها مما أدى إلى التوسعة الكبيرة لبرامج  تخفيفدابير باستمرار وتجربة ت المخاطر

 2015عام مليون دوالر من منتصف  32مليون دوالر إلى  12مثاًل نما برنامج تابع لمنظمة غير حكومية دولية من . المساعدات النقدية

 .2018عام إلى مطلع 
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ببرمجة المساعدات النقدية إال أن برنامجها نما في اليمن ليصبح أكبر برنامج ها أفادت منظمة أخرى بأنه على الرغم من حداثة عهد كما 

من % 90لنقدية لتمثل برمجة المساعدات ا -نظًرا للحاجة اإلنسانية الهائلة واالستعداد التنظيمي أيًضا  -مساعدات نقدية في العالم 

فضاًل عن ذلك، كان الحفاظ على االتصال المستمر والمنتظم مع الجهات المانحة مفيدًا جدًّا في إدارة التصورات بشأن . الدبرامجها في الب

 .المخاطر وضمان تشكل فهم مفصل وواضح للسياق المتغير باستمرار

 
 .مضلاًل  "نقل المخاطر"قد يكون مصطلح 

من منظور االمتثال أو المنظور " مشاركة الخطر"أو " طرقًا لنقل المخاطر"لمخاطر على الرغم من إمكانية اعتبار عدة تدابير لتخفيف ا

كاستخدام ) التدابيرما زالت االستجابة اإلنسانية مسؤولة عن الطريقة التي يجري فيها تنفيذ . األخالقي، إال أن المخاطر ال تُنقل بشكل كامل

مثاًل، يمكن أن يخفف مقدمو الخدمات المالية بعض . أو شروط الجهات المانحة والمخرجات من حيث االمتثال للقانون( األطراف الثالثة

 ،يلتزم مقدم الخدمات تعاقديًّا بتحمل مجموعة من المخاطر. المخاطر كأمن موظفي الوكالة أو مشاركة بعض المخاطر كاالمتثال المالي

 (.قانونيًّا)التي تتعاقد عنه مسؤولة  اإلنسانيةالوكالة تبقى لكن 

 
 الخبرة الضمنية مهمة 

طريقة مألوفة لتقديم المساعدات قبل األزمة اإلنسانية وبسبب توفر نظام مسبقًا  -على اختالف أشكالها  -ألن برمجة المساعدات النقدية 

بيًّا مقارنة بطرق نس سهاًل واستخدام المنتفعين له من قبل، كانت برمجة المساعدات النقدية خياًرا ( على الرغم من أنه غير فعال حاليًّا)

حتى عندما تغيرت . أخرى ربما تكون غير مألوفة أو مقبولة بالنسبة لألشخاص الذين تحاول المنظمات مساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة

ا مهمًّا عوامل سياقية كازدياد التقلب وانعدام األمن في اليمن خالل فترة هذه الدراسة، كان تاريخ برمجة المساعدات النقدية عاماًل تمكينيًّ

نحن لم نفرض . من المذهل ما يمكنك فعله إذا كنت مستعدًّا الستخدام األنظمة: "يقول أحد المشاركين. الجديدة أو الموسعة عملياتهالنجاح 

 ."لقد استعملنا النظام الوطني الذي اعتاد عليه الناس. شيئًا

 
 .العدل بين الجنسين والشموليةيمكن أن يساعد التكييف السياقي لبروتوكالت التوزيع في تعزيز 

متعددة للوصول إلى المساعدات  لطرق -ال سيما النساء  - كيفية اتباع المنتفعينفي بعض األحيان، تؤثر عوامل ثقافية وسياقية على 

. للمساعدات النقديةفي اليمن، النساء هن متخذات القرار األساسيات بالنسبة لنفقات األسرة لذلك فهن المستلمات . والتحقق من هوياتهم

مثل تقديم بطاقات الهوية الشخصية أو التعرف على الوجه أو الخصوصية  -توزيع النقد  لتخفيف المخاطر عند التدابير المتبعة عادة لم تكن

ال ينتقلن إلى  وأب يرتدين النقا أو لقابلة للتنفيذ دائًما في اليمن، حيث ال تحمل النساء بطاقات هوية شخصية رسمية  -في أماكن التوزيع 

تعلمت الوكاالت فوًرا إيجاد حلول مبتكرة مثل إعداد بطاقات هوية شخصية مع . أماكن بعيدة عن منازلهن وإذا فعلن ربما يحتجن لمرافق

صور وبصمات، وتوظيف موظفات ومسؤولي أمن في أماكن التوزيع ودفع نفقات النقل واستخدام خدمات أطراف ثالثة لتحصيل الدفعات 

وتقييم وتخفيف  ويلتزموا بالمرونةعلى اطالع  يكونوافي القطاع اإلنساني أن الفاعلين على األطراف . بذلك قللت من أعباء السفرو

 .المخاطر

 
 الحاجة الشديدة تعتبر العامل االساسي في تقليل تسريب المساعدات

كانت النتيجة العامة التي . هذا التصور تعكسه الدراسة ال إال أن هذ. من التصورات الشائعة أن خطر تسريب المساعدات كبير في اليمن

أنه عندما تشتد الحاجة تتراجع إساءة استخدام األموال، كما أن البنية التحتية لبرمجة  هيفي هذه الدراسة  كينتوصل لها معظم المشار

 .المساعدات النقدية وضوابط تنفيذها تقلل احتمال حدوث ذلك

 
 ء سياسية بطبيعتها لكن يمكن إدارتهاعملية الشمول واالستثنا

 المنتفعينطريقة وضع معايير المساعدات وكيفية تشكيل لجان االختيار واختيار المندرجين في قوائم تُعتبر  قد في سياق كالسياق اليمني،

اتبع مختلف األطراف الفاعلين . في بعض األحيان، ال يمكن الفصل بين العمليات والنزاع والسياق السياسي. وقد تكون كذلك سياسية

يتطلب هذا المجال اهتماًما ونهجًا . يةفي اليمن نهًجا مختلفة وشهدت نجاًحا متفاوتًا بنتائج متفاوتة من حيث الحياد اإلنسانيفي القطاع 

 .مشتركًا
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 .ذلك في مجال إدارة المخاطر ما زالت االبتكارات في التكنولوجيا مفيدة لبرمجة المساعدات النقدية بما في

. بأشكالها المجربة سابقًا أو أشكالها المبتكرة أكثر سواءً لتوسعة برمجة المساعدات النقدية  التمكينيةما زالت التكنولوجيا من العوامل 

لمستوى الميداني لتمكين المعامالت اإللكترونية مع مقدمي الخدمات المالية على ا) موحدة نسبيًّا تكنولوجياتوظف الوكاالت في اليمن 

كما تسهم التكنولوجيا المعيارية في حماية البيانات من خالل استخدام األجهزة (. المنتفعين من استالم أموالهم من البنوك أو مكاتب البريد

التقنية األكثر  كانت. مركزية آمنة /اللوحية مع حفظ بيانات أسماء المنتفعين وتعامالتهم وغيرها من البيانات الحساسة في خوادم سحابية

من  البيولوجيةابتكاًرا في توسعة برامج المساعدات النقدية في اليمن هي إدخال برنامج األغذية العالمي لتقنيات التعرف على السمات 

حتى عند  يمكن تخفيف مخاطر حماية البيانات إلى حد كبير. أجل التحقق من هوية المنتفعين، وقد اعتبرت على نطاق واسع تقنية ناجحة

 .استخدام مقدمي الخدمات

 

 .مرنة ويسهل تعديلها نُُهًجاظروف التشغيل المتقلبة تتطلب 

أكدت الجهات المانحة والوكاالت المنفذة على حد سواء على ضرورة التخطيط الدوري والمتكرر للحاالت الطارئة، ليس فقط بوصفه 

. تنفيذها في حال وقوع تغيرات في سياق التشغيل الممكنيًضا بوصفه وسيلة إلعداد مجموعة من الخيارات أممارسة رسمية منفصلة بل 

حيث راقبت المنظمات . استجابة لعوامل مختلفة ألخرىمن طريقة  والنتقالأبلغت المنظمات عن استخدام طرق مختلفة لتقديم المساعدات 

هذه العملية  عكسياراتها بشكل منتظم وأجرت التعديالت عند الضرورة وهي تعلم أنه يمكن المتغيرات في سياق التشغيل، وأعادت تقييم خ

كما ابتعدت عن طرق برامجها التقليدية في اليمن وعلى مستوى العالم استجابة لالنتقال إلى برمجة المساعدات . استجابة لمخاطر جديدة

 .جريئة بالتوسعة جديدة وأخذت قرارات قدراتالنقدية في اليمن، فوسعت وبنت 

 
 .أعمال مناصرة رفيعة المستوى( كأنظمة البنوك وأسعار الصرف واألسواق)تتطلب معالجة عوامل الخطر االقتصادية 

عوامل الخطر االقتصادية الكبيرة والمتنوعة التي تؤثر على البرامج في اليمن من خالل تدابير تخفيف المخاطر المحلية  معالجةال يمكن 

اليمن والتي تتطلب بدورها المناصرة المدفوعة بتعاون قوي ومستمر  خارج الحكوماتفهي تتطلب تدخالت وطنية ودولية من قبل . فقط

 .والوكاالت اإلنسانية المانحةبين الجهات 

 

 التوصيات 6

بين األطراف اإلنسانية في السياقات المتقلبة والمعقدة،  مشتركًايوصى بأن يكون نهج الكشف عن المخاطر وتحليلها رسميًّا ومنهجيًّا و

المنظمات تحليل المخاطر بشكل فردي، وذلك يعود جزئيًّا على األقل إلى االستجابة  تتولىعادة ما  .وأن يكون أكثر انفتاًحا وشفافية

لو شاركت الوكاالت طرقها ومنتجاتها . خرىإذ ال تتشارك في عمليات التحليل أو المخرجات مع الوكاالت األ ،لشروط الجهات المانحة

المخاطر  لتحديداليمنية كثيًرا من منهجية معيارية متفق عليها  الستجابة ستستفيد. مشترك إلدارة المخاطر نهجقد تتمكن من تطوير 

 .ونقاط الضعف والتعرض والمخاطر وعرضها في سلسلة سببية

تقدم فوائد حقيقية وتهدر  وهي لالمخاطر في اليمن وفي غيرها من السياقات الشبيهة، دارة عندما يتعلق األمر بإثقافة سرية  يبدو أن هناك

ذلك سيضمن زيادة الكفاءة إلى . إن التهديدات متشابهة إلى حد كبير، وينبغي أن يكون تحليل احتمال وقوعها وأثرها مشتركًا. الموارد

ن ثم يمكن للوكاالت أن تختار إستراتيجيات تخفيف المخاطر التي تناسب مو. جانب الحكمة الجماعية وتشارك الخبرات والتحليالت

المشترك في  النهجيمكن تيسير هذا . مناصرة تخفيف المخاطر على المستوى الكلي يشملتفويضها ونهجها وموازنتها وبرنامجها، وذلك 

على الجهات المانحة أن تقبل نهجًا . نتدى فعال آخرالنقد والسوق أو أي م فريق عملتحليل المخاطر عن طريق مجموعة تنسيق النقد أو 

وأن تطلب من الوكاالت توضيح نهجها في تخفيف كل من المخاطر ضمن خطة ( بداًل من فرض شروط محددة)مشتركًا وفئات مشتركة 

 .إدارة المخاطر الخاصة بكل منها

إجراءاتها في مراجعة الحوادث والتهديدات والمشكالت السياقية وفقًا لخطتها  في هذا الصدد، على الوكاالت اإلنسانية توضيح وتعزيز

على الطريقة التي يدير فيها  اننظًرا ألن أمن وعمليات كل منظمة يعتمد. إلدارة المخاطر، وأن تعمل على تعديل عملياتها وفقًا لذلك

أو المصلحة المشتركة مع الوكاالت األخرى المشترك اآلخرون أمنهم وعملياتهم، تنبغي مشاركة المعلومات أو التغيرات ذات االهتمام 

هم لمشاركة أاعلى غرار ذلك، على األطراف الفاعلة في القطاع اإلنساني . من خالل منصة أو مساحة مشتركة إلدارة المخاطر

ومكاتب الصرافة  ءوقد تشمل هذه المصادر قوائم البنوك البيضاء أو السودابشكل استباقي،  المصادر التي تساعد في تخفيف المخاطر

.تنظيمية أو تدقيق للشركاء أو مقدمي الخدمات الوطنيين تالمعتمدة وأي تقييما
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هذه المهمة من أهم المهام . فعااًل في ظل تقلب سعر العملة في اليمنالتفاوض الجماعي على أسعار الصرف في غاية األهمية وقد يكون 

 .من أجل توليد الكفاءة وضمان ازدياد فعالية البرامج اإلنسانيةالفاعلة  األطرافالتي ينبغي تزويدها بالموارد من قبل 

 ووارداتوأسعار الصرف واألسواق  كالبنو بأنظمةالمتصلة )مخاطر االقتصاد الكلي  لمعالجةعلى غرار ذلك، فإن المناصرة الجماعية 

الموجهة  -تستهدف هذه المناصرة  أنينبغي . أساسية وقد تحقق تغيرات مؤثرة جدًّا ال يمكن لمنظمات منفردة أن تحققها وحدها( الغذاء

الحكومات الوطنية والهيئات متعددة الجنسيات، وإذا كانت مرتبطة بوضوح بتحليل المخاطر  -في الوضع المثالي بإستراتيجية مشتركة 

على الحكومات خارج اليمن مواصلة التدخل بشأن عوامل الخطر االقتصادية المهمة . على األرجح النهجفإن الجهات المانحة ستدعم هذا 

، وعلى الجهات المانحة والوكاالت (ك المركزي، ووضع سياسات نقدية سليمةكدعم الجهات الرئيسية الموردة للغذاء، وتعزيز قدرات البن)

 .اإلنسانية مواصلة التعاون من أجل بناء مواقف مناصرة أقوى

ي بما أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفي ظل االهتمام العالمي بفهم برمجة المساعدات النقدية وتوسعتها وإدارة مخاطرها ف

هذا التصحيح . في اليمن على الفور حاليًّا( إليهاأو عدم الوصول )اليمني، يجب تصحيح ندرة بيانات برمجة المساعدات النقدية  السياق

 .أساسي ألغراض المناصرة والتعلم

التي تضم  في السياقات. في سياقات مثل السياق اليمني أساسيانالمخصصة له  الستشاريةعمل النقد والسوق الفعال والموارد  فريق

البرمجة على أساس متوسط  بشأنعالي المستوى والتنسيقي الستشاري الفني اعمليات برمجة واسعة النطاق كاليمن، ينبغي تقديم الدعم 

يمكن أن يكون دعم الحاجات قصيرة األمد أو المؤقتة على شكل توظيف مشروع القدرة النقدية واألسواق . وطويل األمد للوكاالت اإلنسانية

عمل النقد والسوق ولكن بالنسبة للدول التي تضم برامج مساعدات نقدية متوسطة األمد وكبيرة الحجم يلزم تخصيص  فريقاالحتياطية في 

عمل النقد والسوق تحت إدارة الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات  فريق يعملغي أن ينب. عمل النقد والسوق لفريق منسق بدوام كامل

، وينبغي ربطه أيًضا بالفريق اإلنساني القطري وأن يكون تفويضه أقوى وأوسع من مجرد 60لها المرجعيةكما هو مذكور في الشروط 

 .تمويله باستمرارق في سياقات صعبة مثل اليمن، يلزم عمل النقد والسو فريقلضمان فعالية واستدامة . االستشارة الفنية

كما . تتطرق هذه الدراسة بإيجاز للعالقة بين النوع االجتماعي وبرمجة المساعدات النقدية والمخاطر لكنها تستحق اهتماًما أكبر بكثير

ينبغي أن . كانية المهمشة شحيحة جدًّاشمول األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات الس بشأنأن المعلومات المجموعة 

بشأن برمجة المساعدات النقدية هذه المسألة، ألنها تمثل على ما يبدو فجوة كبيرة في التعلم بشأن المستقبلية تستكشف دراسات الحالة 

 .برمجة المساعدات النقدية في السياقات المتقلبة

ة خاصة لفحص بيانات الحماية في برمجة المساعدات النقدية إلى المعرفة وفي هذا الصدد أيًضا، سيكون من الجيد إضافة دراسة حال

 .المتصلة بهذه البرمجة وبإدارة مخاطرها

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60 "Standard Terms of Reference for Inter-Cluster (Sector) Coordination Groups ."الرابط عبر متاح: 
www.dropbox.com/s/pdfb8czsizkxhze/Standard%20%20ICCG%20 

ToR%20Final%20Version%20December%202017.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/pdfb8czsizkxhze/Standard%20%20ICCG%20ToR%20Final%20Version%20December%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdfb8czsizkxhze/Standard%20%20ICCG%20ToR%20Final%20Version%20December%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdfb8czsizkxhze/Standard%20%20ICCG%20ToR%20Final%20Version%20December%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pdfb8czsizkxhze/Standard%20%20ICCG%20ToR%20Final%20Version%20December%202017.pdf?dl=0
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 Cash Liquidity Crisis and Exchange Rate Fluctuations and their Impacts on the( "2018)أوكسفام  

Humanitarian Operations in Yemen" 

 Complaint Response and Feedback Mechanism: Standard Operating (."غير مؤرخ)أوكسفام 

Procedures " 

 Feasibility and Market Assessment: Al Musyimer and Al Maqatirah District in ( "2018)أوكسفام 

Lahj   " 

 Framework Agreement for the Provision of Cash Transfer and Distribution( "2017)أوكسفام  

Services – Example" 

 How do Cash Transfer Programmes Alleviating Human Suffering and Building( "2018)أوكسفام 

Resilience Among Conflict-affected Communities in Yemen" 

 Saving lives of conflict affected communities through improved food security( "2017)أوكسفام 

in Lahj, Taiz and Hajja in Yemen" 

 (.اليمن" )Security Guidelines for Cash Distribution "(. غير مؤرخة)أوكسفام 

 "Yemen Risk Analysis Table-Country " ( 2017) أوكسفام

 REACH( "2017) "Inter-Agency Joint Cash Study: Market Functionality and Community" مبادرة

Perception of Cash Based Assistance  "متاح عبر الرابط: 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-inter-agency-joint-cash-study-market- 

functionality-and-community-perception-cash 

 REACH( "2018) "Research Terms of Reference, Support to the Cash and Market Working" مبادرة

Group: Assessment of Financial Service Providers." 

 :متاح عبر الرابط. 2018، أيار "REACH( "2018) "Yemen Joint Market Monitoring Initiative" مبادرة 

https://reliefweb.int/ report/yemen/yemen-joint-market-monitoring-initiative-may-2018. 

 .2018تم الوصول إليه في تموز 

 

 "Risk Assessment and Mitigation Plan: Yemen ( "2018) الطفل إنقاذ منظمة
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 "Cash Programming Risks (spreadsheet): Yemen ( "2018) الطفل إنقاذ منظمة

 

 "Feasibility and Risk assessment: Yemen ( "2017) الطفل إنقاذ منظمة

 

 "Risk Matrix example from a DFID proposal: Yemen ( "مؤرخ غير) الطفل إنقاذ منظمة

   

 :متاح عبر الرابط". Yemen Humanitarian Crises Analysis 2018( "2018)الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  

www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa- arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-

humanitarian-crises-analysis-2018.pdf 

-Counting cash: tracking humanitarian expenditure on cash( "2016. )، التيمر س.، باريش س.سبنسر، أ

based programming" متاح عبر الرابط. 505، معهد التنمية الخارجية، ورقة العمل: 

www.odi.org/sites/odi.org.uk/ files/resource-documents/11296.pdf 

متاح عبر . 2، النسخة "Guidance on Cash for Work Reporting( "2018)اإلنسانية  الشؤونالمتحدة لتنسيق  مكتب األمم

-https://reliefweb.int/report/yemen/ guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018 :الرابط

enar 

 :متاح عبر الرابط. الملف القطري لليمن: تقارير التنمية اإلنسانية( 2018)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

http://hdr.undp.org/en/ countries/profiles/YEM 

".  Cash Assistance Post-Distribution Monitoring Report: Yemen( "2016)المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

-https://reliefweb.int/ report/yemen/cash-assistance-post-distribution :متاح عبر الرابط

monitoring-report-29-july-2016 

 Guidelines on Unconditional Cash Assistance as a(. "غير مؤرخ)المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

Protection Intervention "-  اليمن -المستوى القطري 

 Standard Operating Procedures (SOPs) for Cash-Based( "2018)المفوضية السامية لشؤون الالجئين  

Interventions for Refugees and Internally Displaced Persons in Yemen" 

 

 :متاح عبر الرابط. 4، النسخة "Humanitarian Cash Transfer Programme in Yemen"( 2017)اليونيسف 

http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-

%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20 Yemen.pdf 

 

 Briefing to the Security Council on the Humanitarian( "2018)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

Situation in Yemen by the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency 

Relief Coordinator, Mr. Mark Lowcock" ،متاح عبر الرابط. 2018أيلول  21، نيويورك: 

https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-

yemen-under- secretary-general 

 

  .اليمن -اإلنسانية الستجابة دورة اإلنسانية، الستجابة خطة مؤشرات (غير مؤرخ)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 https://ochayemen.org/hpc/hrp-indicators-list :متاح عبر الرابط

 

 :متاح عبر الرابط. 28، اإلصدار "Yemen Humanitarian Update"مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ 

files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf 

. 2017، كانون الثاني إلى نيسان "Periodic Monitoring Review( "2017)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

https://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-humanitarian-crises-analysis-2018.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-humanitarian-crises-analysis-2018.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-humanitarian-crises-analysis-2018.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-humanitarian-crises-analysis-2018.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11296.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/guidance-cash-work-reporting-v2-19-jan-2018-enar
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-assistance-post-distribution-monitoring-report-29-july-2016
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-assistance-post-distribution-monitoring-report-29-july-2016
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-assistance-post-distribution-monitoring-report-29-july-2016
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-assistance-post-distribution-monitoring-report-29-july-2016
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-assistance-post-distribution-monitoring-report-29-july-2016
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20Yemen.pdf
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20Yemen.pdf
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20Yemen.pdf
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20Yemen.pdf
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/UNICEF%20-%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Programme%20in%20Yemen.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-security-council-humanitarian-situation-yemen-under-secretary-general
https://ochayemen.org/hpc/hrp-indicators-list
https://ochayemen.org/hpc/hrp-indicators-list
https://ochayemen.org/hpc/hrp-indicators-list
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf


شراكة التعلم 

النقدية في 
 :سياقات صعبة

 2018 - 2015اليمن دراسة حالة بشأن برمجة المساعدات النقدية ومخاطرها في  

41 

 

 

-https://reliefweb.int/report/ yemen/yemen-periodic-monitoring-review :متاح عبر الرابط

january-april-2017-enar 

متاح عبر ". Yemen Humanitarian Response Plan 2018"، (2018)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

-https://reliefweb.int/report/yemen/ yemen-humanitarian-response-plan-january :الرابط

december-2018-enar 

 Yemen: Organizations Monthly 3W Operational( "2018)مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

Presence" متاح عبر الرابط.  2018، تموز: 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/yemen-organizations-3w-

operational-presence 

 U.S. Agency for International Development Risk Appetite( "2018)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

Statement – June 2018 ."عبر الرابط متاح: 

www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-

Statement_Jun2018.pdf 

متاح عبر  ".Modality Decision Tool for Humanitarian Assistance"( غير مؤرخ)للتنمية الدولية  األمريكيةالوكالة 

 www.usaid.gov/sites/default/files/ documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf :الرابط

 :متاح عبر الرابط ".FSAC Vulnerability and Targeting Criteria"(غير مؤرخ)الغذائي والزراعة  األمنمجموعة 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fsac-

vulnerability_and_targeting_criteria.pdf 

 Briefing on UNICEF/World Bank Cash "، 2017آب  9االجتماع الخاص للفريق اإلنساني القطري في اليمن، 

Program." متاح عبر الرابط: 

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/ 

files/meeting_notes_hct_briefing_on_unicefworld_bank_cash_program_090817_v2_0.pdf 

 :متاح عبر الرابط. 2018في اليمن، حزيران  الحمايةتحديث مجموعة 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-protection- cluster-update-june-2018 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/yemen-organizations-3w-operational-presence
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/yemen-organizations-3w-operational-presence
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/yemen-organizations-3w-operational-presence
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAID_Risk-Appetite-Statement_Jun2018.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fsac-vulnerability_and_targeting_criteria.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fsac-vulnerability_and_targeting_criteria.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fsac-vulnerability_and_targeting_criteria.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/meeting_notes_hct_briefing_on_unicefworld_bank_cash_program_090817_v2_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/meeting_notes_hct_briefing_on_unicefworld_bank_cash_program_090817_v2_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/meeting_notes_hct_briefing_on_unicefworld_bank_cash_program_090817_v2_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/meeting_notes_hct_briefing_on_unicefworld_bank_cash_program_090817_v2_0.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-protection-cluster-update-june-2018
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-protection-cluster-update-june-2018
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-protection-cluster-update-june-2018


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                

 

 شراكة التعلم النقدي                              
 

 

 
 2014عام النزاع الذي اندلع في أواخر  ترك. اليمن من أكثر الدول هشاشة في العالم، وطالما عانى من الفقر وعدم االستقرار والضعف

مليون  18نحو كما يعاني . دة اإلنسانيةمليون يمني بحاجة لشكل من أشكال الحماية أو المساع 22 – 2015آذار وأكثر تحديدًا في  -

من أين سيحصلون على وجبتهم ماليين منهم  8من ال يعرف أكثر و ،شخص من انعدام األمن الغذائي، منهم نسبة كبيرة من أطفال اليمن

اإلنتاح المحدود جدًّا في : تفاقم هذا الوضع بسبب عوامل أخرى منها. القادمة وهم بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة من أجل النجاة

إغالق الموانئ  بسببانقطاع الوصول و ،تضرر مينائين رئيسيين من النزاع، واليمن، حيث يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم السلع

اق اضطراب خطوط الإلمداد وتقليل القوة الشرائية للمزودين واإلضرار الكبير باألسو على سبيل المثال مما أدى إلىوقطع الطرق 

 .وأسعار السلع وفي نهاية المطاف خطر الجوع

 نفذت قلة من. على الرغم من هذه التحديات، كانت برمجة المساعدات النقدية جزًءا من البرمجة اإلنسانية والتنموية لسنوات عديدة

زادت . شكل كبير منذ ذلك الوقتلكن استخدامها نما ب ،2015آذار المنظمات اإلنسانية برمجة المساعدات النقدية قبل تصعيد النزاع في 

المشروطة وغير المشروطة والقسائم كأداة محتملة لتوسعة نطاق االستجابة  النقديةبعض المنظمات اإلنسانية استخدام كل من التحويالت 

ينظر إلى برمجة . األداء الوظيفي للسوقمكانيات التي تقدمها في السياق اليمني لتحفيز الطلب المحلي ولإل إدراكًا منهاالطارئة، 

 .المساعدات النقدية اآلن على أنها الطريقة األفضل واألسهل للتوسعة الكبيرة

للمساهمة في األدلة بشأن برمجة المساعدات النقدية وإستراتيجيات تخفيف المخاطر عن طريق النظر عن كثب  هذه تهدف دراسة الحالة

تحديد المخاطر : على وجه التحديد، يركز التحليل على. 2018 - 2015بين ن في التوسعة الهائلة لبرمجة المساعدات النقدية في اليم

إدارتها واتخاذها للقرارات وكيفية  مراقبتهافي اليمن، وفهم طريقة تحليل المنظمات للمخاطر والمتصلة ببرمجة المساعدات النقدية 

حة وإجراءاتها وأساليبها التنظيمية على اتخاذ القرار بشأن التي ربما أثرت فيها سياسات الجهات المان قوتذكر الدراسة الطر. للمخاطر

من كما تتفحص الدراسة التغير الذي طرأ على تحديد المخاطر وإدارتها خالل الفترة الممتدة . برمجة المساعدات النقدية ومخاطرها

الهدف العام هو تحديد الدروس المستفادة ووضع التوصيات التي تثري معرفة . إضافة إلى التفاوت من ناحية جغرافية ،2018 -2015

 .لتحدياتا كبيرةإدارة مخاطر برمجة المساعدات النقدية في سياقات أخرى  بشأناألطراف اإلنسانية الفاعلة 


