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 2018 - 2015اليمن بشأن برمجة المساعدات النقدية ومخاطرها في 
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 هاتون، وشون بوسر وماريليز تورنبولجوزفين : إعداد
 

 

 معلومات عامة حول دراسة الحالة

برنامجها بشأن برمجة المساعدات النقدية والمخاطر بهدف أساسي  ةضمن أنشط النقديتم إطالق دراسة الحالة هذه من قبل شراكة التعلم 

كان هناك اتفاق على نطاق واسع على أن بناء . دات النقديةوالقيود التي تواجه االعتماد المنهجي لبرمجة المساع المعيقاتهو الحد من 

تهدف هذه الدراسة . لتحقيق هذا الهدف، ودراسة الحالة هذه تمثل جزًءا من هذا المسعى واضحةمعينة يعد وسيلة  سياقاتاألدلة والتعلم من 

نساني حول إدارة مخاطر برامج المساعدات على وجه التحديد لوضع الدروس المستفادة والتوصيات لألطراف الفاعلة في المجال اإل

عامي بين  فيهالنقدية في سياقات معقدة ومتقلبة عن طريق النظر عن كثب في السياق اليمني والتوسعة الهائلة لبرمجة المساعدات النقدية 

 .2018و 2015

ئي  189من أصل  178المرتبة اليمن  يحتل يلول )دولة وإقليم في أحدث مؤشر للتنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنما ، 1(2018أ

في العالم، كما أن أكبر  نسانيةيشهد اليمن أكبر أزمة إ INFORM. 2نقاط في مؤشر 10من أصل  6أحرز وهو من أضعف الدول في العالم، حيث 

ة أو ( شخص مليون 22اليمنيين )من  %75نحو يحتاج . يمن بطرق عدة وعبر عدة قطاعاتبرامج المساعدات النقدية منفذة في ال ي للمساعدات اإلنسان

ويقدر بأن هذا العدد  ،ماليين منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد 8من مليون منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي كما أن أكثر  18والحماية، 

 3.ونملي 11.9لى قد يصل إ

 

 النتائج الرئيسية

ترة السياق اليمني متقلب جدًّا ومعقد وعالي المخاطر، كما أنه يفرض مجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية والسياقية، تحقق معظمها خالل ال من ف

برمجة المساعدات النقدية بشكل كبير  لتتسععلى الرغم من ذلك، تمكنت األطراف الفاعلة في اليمن من تخفيف المخاطر إلى حد بعيد . 2018 - 2015

تها من خالل مجموعة من عمليات تحليل ومراقبة مستمرة وفعالة للمخاطر إلى جانب التعاون القوي والتكيف ونقل المخاطر على مستوى عال ومشارك

 .مع القطاع الخاص

كبيرة الحجم واالعتياد عليها في اليمن والبنية التحتية والخبرة كانت هناك عوامل تمكينية خاصة منها الوجود التاريخي لبرمجة المساعدات النقدية 

 ال سيما الدعم الطارئ لسبل العيش -كانت برمجة المساعدات النقدية طريقة شائعة جدًّا لبعض الوقت لتقديم الدعم للفئات السكانية الهشة . الداعمة لذلك

ة . هومة جيدًا ومتوقعة من قبل شرائح كبيرة من السكان والسلطات على حد سواءفهي مف 4.بالنسبة للوكاالت اإلنسانية والحكومة اليمنية - ي تحت البنية ال

واالهتمام الذي منحه األطراف الفاعلون في القطاع اإلنساني ( المتمثلة في مقدمي الخدمات المالية)القائمة لدعم توسعة برمجة المساعدات النقدية 

ة : من العوامل التمكينية أيًضاو. ينية األساسية للتوسعة الهائلة لبرمجة المساعدات النقديةلتخفيف المخاطر كانا من العوامل التمك النهج الداعمة والمرن

من الوكاالت اإلنسانية المستعدة  التمكينية، والنهج الداعمة و(ال سيما للتحويالت النقدية غير المشروطة)الجهات المانحة المؤسسية  التي اتبعتها

بشكل عام، اتضح في دراسة . يل برامجها وتنمية برمجة المساعدات النقدية استجابة للحاجات اإلنسانية الهائلة على الرغم من المخاطرللمخاطرة وتعد

 .لةالحالة أن برمجة المساعدات النقدية مالئمة للغاية للسياق اليمني وتعتبر في بعض األحيان أقل خطورة من الطرق العينية األخرى ذات الص
 

 
 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM :متاح عبر الرابط. الملف القطري لليمن: تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 1

 www.inform-index.org/countries/country-profiles :متاح عبر الرابط: الملف القطري لليمن: للمخاطر INFORMمؤشر  2

 :متاح عبر الرابط. 28، اإلصدار "Yemen Humanitarian Update"، (2018)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  3
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%2028.pdf 

 .2015في إال أن البرنامج توقف . ماليين شخص 8أفرادها مليون أسرة بلغ مجموع  1.5نحو ة اليمنية إلى وصل برنامج الحماية االجتماعية الخاص بالحكوم ،2015ذار قبل آ 4
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 تقرير موجز – 2018 – 2015دراسة حالة بشأن برمجة المساعدات النقدية في اليمن : برمجة المساعدات النقدية في سياقات صعبة

2 

 

 

 
 

وتم استخدام . طراف المعنيينألتم تناول مفهوم المخاطر بمرونة في هذه الدراسة لتعكس جميع نواحي الخطر المحددة من قبل ا

معظم عوامل  5.هو المستخدم بشكل رئيسي هنا" عامل الخطر"، كما أن مصطلح شكل متبادلب" التهديد"و" المخاطر"مصطلحي 

تي ظهرت . الخطر المؤكد عليها تؤثر على جميع البرامج وطرق المساعدة ة ال أهم عوامل الخطر التي تهدد برمجة المساعدات النقدي

 :في الدراسة هي

 الوطنيةضعف أو إخفاقات النظام المصرفي الوطني أو العملة   

 تقلب األداء الوظيفي للسوق  

 محدودية عدد مقدمي الخدمات /تدني جودة  

 المشكالت األمنية المتصلة بالنزاع  

 من والوصولألمثل التكنولوجيا وا ؛العامة التشغيليةالمشكالت   

 السياق السياسي  

 المساعدات تسريب  

 الحماية  

 تحديات المراقبة  

 التحديات في ضمان مصداقية البرامج  

 االستهداف  

تلك . على مجموعة واسعة من البرامج يؤثرالقليل من عوامل الخطر المذكورة متعلقة ببرمجة المساعدات النقدية تحديدًا، لكن معظمها 

ة،  نقدي العوامل المتصلة ببرمجة المساعدات النقدية تحديدًا متصلة بجودة ومصداقية مقدمي الخدمات المالية، وجودة وقيمة األوراق ال

اتضح أن معظم التهديدات . النقد، واستخدام المنح النقدية وأثر برمجة المساعدات النقدية على السوق والنزاعات نقللب األسعار، ووتق

وليس فقط في برامج المساعدات  -وكانت ملحوظة في جميع البرامج  ،2018و 2015عامي تحققت إلى حد ما في اليمن ما بين 

 .النقدية

المخاطر، لكن أكثرها شيوعًا وفعالية بالنسبة للمخاطر المتصلة ببرمجة التدابير لتخفيف هذه مجموعة واسعة من  ا اتخذتبأنهأفادت المنظمات 

 :المساعدات النقدية على وجه التحديد كان

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

 .حذر للبنوك، ومشاركة القوائم البيضاء والسوداء للبنوك ومقدمي الخدمات تنفيذ تقييم  

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

 .على أسعار الصرف الجماعيالتفاوض   

 .وزيع، واستخدام أطراف ثالثة للمراقبة والمتابعةمراقبة البرامج، ال سيما المراقبة ما بعد الت  

العمل مع فريق عمل النقد والسوق واستشاريي مشروع القدرة النقدية والسوقية االحتياطية في قضايا مثل سلة الحد األدنى من   

 .اإلنفاق المشتركة وأسعار الصرف ومعايير االستهداف

 .زاعاتاستخدام هياكل مجتمعية لالستهداف والحشد وحل الن  

يل المخاطر مشتركًا  نهًجا ال يبدو أن هناكمع أنه تمت مشاركة التحليل إلى حد ما، إال أنه  تحل لتحليل المخاطر أو مشاركة مستمرة ل

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

تهديدات األنماط وبمستويات متعددة من التكرار، إال أن قلة منها تتبع نهًجا منظًما ومتسقًا لمراجعة تقارير الحوادث و من المصادر وال

 .في ظل هذا السياق المتقلب هذه نقطة ضعفيبدو أن . والتحوالت السياقية وفقًا لخطة إدارة مخاطر واضحة

يمن كانت التفاوت الجغرافي في المخاطر وتخفيفها محد ودًا، وكانت معظم عوامل الخطر المذكورة سائدة في كل من شمال وجنوب ال

بداًل من  جيوب جغرافية محددة، وأتربط التقارير بعض التفاوت في األمن ومخاطر الوصول بمحافظات أو مدن . بدرجة أكبر أو أقل

 .أن يكون سائدًا في الشمال أو الجنوب

 
والتعرض باعتبار االحتمالية )ليس بالضرورة أن يكون تهديدًا تم تقييم مخاطر تحققه وأثره  .مخاطر أو تهديد يذكره المشاركونعامل الخطر هو مشكلة أو فئة  5

 .(والهشاشة
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 اختيار، ومحاولة السلطات المحلية التأثير على عملية المواقع الميدانيةفي التفاوض والوصول إلى  المذكورةأهم الفروقات  تمثلت

يادات)بالتالي، استغرق التفاوض وكسب قبول المجتمع . المنتفعين وهي مشكالت كانت سائدة أكثر في شمال اليمن تًا أطول  (والق وق

فضاًل عن ذلك، كان عدد البنوك وفق التقارير أقل في الشمال والمناطق النائية، مما سبب مشكالت في الوصول بالنسبة . هناك

 .للمنتفعين

 

 التعلم

ة إلى 2015عام على الرغم من عظم مهمة توسعة برمجة المساعدات النقدية في اليمن من  ، إال أن الضرورة اإلنسانية والبيئة التمكيني

تطور  -سواء بشكل فردي أو جماعي  -حد ما سمحت لألطراف الفاعلين في القطاع اإلنساني بوضع حلول  ًقا ل وتكييفها باستمرار وف

نظمات غير الحكومية ووكاالت وقد ولدت هذه التجربة مجموعة ثرية من الدروس، والممارسات الجيدة والعوامل التمكينية للم. السياق

 .األمم المتحدة والجهات المانحة، ويمكن تطبيق عد كبير منها في السياقات عالية الخطورة والسياقات المتقلبة

 :ومن أهم الدروس المستفادة أيًضا من دراسة الحالة هذه ما يلي

بشأن  عاتالذي يضم أعضاًء ملتزمين من عدة قطا عمل النقد والسوق الفعال فريق يسهم   في تخفيف المخاطر من خالل المبادرات 

استشاريين  تشملجمع الموارد لهذا ألمر في غاية األهمية وينبغي أن . تقييم المخاطر ومراقبتها وتدابير التخفيف الممكنة لها

 .مكرسين ومشاركين في الرئاسة لديهم وقت يخصصوه لهذا الدور

 .راقبة من خارج البالدمراقبة السوق عن بعد ناجحة، وذلك يشمل الم  

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

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

 .كثر تقباًل ألي تعديالتعلى نحو أفضل وذلك يجعلهم أ

 .توسعة برمجة المساعدات النقدية في سياقات عالية المخاطر وغير متجانسة ومتغيرة باستمرار يتطلب االستثمار  

 .الخدمة المالية متكررة مقدميينبغي أن تكون عملية اختيار   

 .التيسير اإلجراءات الواضحة تساعد الموظفين والوكاالت على إدارة مخاطر دفعات  

 .اإلدارة الجريئة ودعم الجهات المانحة من العوامل التمكينية القوية  

أخرى وتبقى  مخاطرمضلاًل ألنه ال يمكن سوى نقل بعض المخاطر في حين يمكن مشاركة " نقل المخاطر"يمكن أن يكون مصطلح   

 .بعض المخاطر بسبب التزامات مالية وتعاقدية

يمن من تسهم الخبرة الضمنية في توسعة برمجة المسا   ة في ال عدات النقدية، كما كانت الخبرة السابقة في برمجة المساعدات النقدي

 .أهم العوامل التمكينية

 .الت التوزيع في تعزيز العدل بين الجنسين والشموليةكويمكن أن يساعد التكييف السياقي لبروتو  

 .يبدو أن الحاجة الشديدة تجعل تسريب المساعدات في الحد األدنى  

أو استثناء المنتفعين سياسية بطبيعتها لكن يمكن إدارتها إذا تمت مقاربتها بمبادئ قوية باستمرار، ويفضل أن تكون هذه  عملية ضم  

 .المبادئ مشتركة بين جميع األطراف الفاعلة في القطاع اإلنساني

 .إدارة المخاطربما في ذلك في مجال  النقديةما زالت االبتكارات في التكنولوجيا مفيدة لبرمجة المساعدات   

 .تتطلب ظروف التشغيل المتقلبة أساليب ذكية وقابلة للتكييف واستعداد الوكاالت والجهات المانحة لتغيير خططها وطرقها  

تدخالت وطنية ودولية من قبل الحكومات ( نظمة المصرفية وأسعار الصرف واألسواقألكا)تتطلب عوامل الخطر االقتصادية   

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

برمجة المساعدات النقدية وإدارة )من الصعب جدًا تكوين تصور عام بشأن برمجة المساعدات النقدية في اليمن ومناصرتها بفعالية   

ينبغي أن يكون ذلك من األهداف  .جة المساعدات النقدية في اليمنفي غياب بيانات كافية ومعيارية وشاملة حول برم( المخاطر

 .الواضحة للمجتمع اإلنساني العامل بشأن اليمن وداخله
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 التوصيات

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

يكون نهج الكشف عن المخاطر وتحليلها منهجيًّا ومشتركًا بين األطراف اإلنسانية في السياقات المتقلبة والمعقدة، وأن يتسم ينبغي أن   

 .بالشفافية واالتساق

المخاطر، وأن تطلب فقط من مشتركة لتحليل وتحليل المخاطر وفئات  مشترك لتحديدعلى الجهات المانحة أن توافق على قبول نهج   

جماعي في إدارة المخاطر وفعالية أكبر بكثير في تشغيل  نهجألن ذلك يتيح اتباع  ،ت توضيح نهجها في تخفيف كل منهاالوكاال

 .الوكاالت اإلنسانية في السياقات المتقلبة

ارة على الوكاالت اإلنسانية توضيح وتعزيز عملياتها في مراجعة الحوادث والتهديدات والمشكالت السياقية وفقًا لخطتها إلد  

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

 .وسالمتها تتأثران بهم

نبغي    ينبغي أن يكون التفاوض الجماعي على أسعار الصرف من أهم الوظائف المشتركة في سياقات تتقلب فيها أسعار العمالت وي

 .حشد الموارد لهذا الغرض بشكل جماعي أيًضا

 .بشكل استباقي على األطراف اإلنسانية الفاعلة العمل مشاركة أهم الموارد والنهج واألدوات التي تسهم في تخفيف المخاطر  

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

 .واستهداف الحكومات الوطنية والهيئات متعددة الجنسيات( واألسواق والواردات الغذائية

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

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

 .أجل بناء مواقف مناصرة أقوى

في السياقات التي تضم . المخصصة لها أساسية في سياقات مثل السياق اليمني ستشاريةعمل النقد والسوق الفعالة والموارد اال فرق  

 بشأنالمستوى  رفيعوالتنسيقي ستشاري الفني الا بالدعم كاالت اإلنسانيةللوتزويد عمليات برمجة واسعة النطاق كاليمن، ينبغي 

يمكن أن يكون دعم الحاجات قصيرة األمد أو المؤقتة على شكل توظيف مشروع القدرة . البرمجة على أساس متوسط وطويل األمد

ضم برامج مساعدات نقدية متوسطة األمد عمل النقد والسوق ولكن بالنسبة للدول التي ت فريقالنقدية واألسواق االحتياطية في 

فريق عمل النقد والسوق تحت إدارة الفريق المعني بالتنسيق  يعملينبغي أن  للفريق.وكبيرة الحجم يلزم تخصيص منسق بدوام كامل 

بين المجموعات كما هو مذكور في الشروط المرجعية له، وينبغي ربطه أيًضا بالفريق اإلنساني القطري وأن يكون تفويضه أقوى 

تمويل لضمان فعالية واستدامة فريق عمل النقد والسوق في سياقات ص. وأوسع من مجرد االستشارة الفنية يلزم ال عبة مثل اليمن، 

 .المستمر للوظائف التنسيقية واالستشارية الفنية

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

على ( أو عدم الوصول لها)في اليمن نقدية حاليًّا مخاطرها في السياق اليمني، يجب تصحيح ندرة بيانات برمجة المساعدات ال

 .الفور

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

 .ة المهمشة األخرىوالمخاطر بشكل معمق أكثر، إلى جانب قضايا شمول األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكاني

 .من الجيد إضافة دراسة حالة خاصة لفحص بيانات الحماية في برمجة المساعدات النقدية إلى المعرفة المتصلة بها وبإدارة مخاطرها  
 

 
 

 


