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املآخذ الرئيسية

نبذة: قبل حدوث األزمة اإلنسانية املمتدة التي تجتاح اليمن حاليًا، كانت الحكومة قد وضعت أسًسا لنظام حامية وطني اجتامعي من خالل صندوق 
استيفاء  الحكومة عىل  2014 من قدرة  املستمر منذ عام  النزاع  1.5 مليون أرسة. وقد حّد  الذي قدم تحويالت نقدية ألكرث من  الرعاية االجتامعية 

مسؤولياتها املتعلقة بالحامية االجتامعية.

ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية: بدأت اليونيسيف يف عام 2015 برنامًجا نقديًا إنسانيًا »استخدم« يف العديد من األنظمة اإلدارية 
الخاصة بصندوق الرعاية االجتامعية. وكان األساس املنطقي هو استخدام وإدامة أفضل عنارص العمليات الخاصة بصندوق الرعاية االجتامعية دون 
املساس باملبادئ اإلنسانية. ونفذت اليونيسيف منذ عام 2017 برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي يواصل تقديم املساعدة النقدية للمستفيدين 
من صندوق الرعاية االجتامعية يف غياب دعم الدولة. وبينام يتم متويله وتنفيذه من قبل الجهات اإلنسانية الفاعلة، فإن الهدف االسرتاتيجي هو الحفاظ 
عىل »قيمة العالمة التجارية« لصندوق الرعاية االجتامعية من أجل تجديده يف املستقبل عندما تسمح الظروف بذلك. كام متول الجهات املانحة أيًضا 
برنامج األغذية العاملي من أجل تقديم املساعدة الغذائية )مساعدات القسائم النقدية والغذاء( لنحو 12.4 مليون شخص. ومنذ عام 2018، ركزت وزارة 
التنمية الدولية يف اليمن ورشكاؤها بشكل متزايد عىل تصميم االستجابة بطريقة تحّسن تنسيق ومواءمة االستجابة مع األنظمة الوطنية وتتيح االنتقال 

السلس إىل ملكية الحكومة يف سيناريو تحسني االستقرار.

الدروس الرئيسية املستفادة من تجربة اليمن:

ميكن للجوانب السياسية والقانونية متكني هذا النهج أو عرقلته: أدت طبيعة النزاع إىل فرض الجهات املانحة قيوًدا عىل تحويل األموال إىل الحكومة 
املركزية مبا يف ذلك صندوق الرعاية االجتامعية، مام أثر عىل طبيعة تصميم برنامج التحويالت النقدية الطارئة وفرض عىل اليونيسيف العمل كوسيط. 
وهناك جانب آخر يتمثل يف القضايا القانونية املتعلقة بحامية بيانات املستفيدين التي قيدت استخدام البيانات التي تم جمعها ألغراض إنسانية ليتم 

مشاركتها واستخدامها من قبل اآلخرين.

نقاط الدخول: قد يكون هناك قيمة ملحاولة ربط املساعدة اإلنسانية والحامية االجتامعية حتى يف األزمات اإلنسانية الهشة واملعقدة. وميكن من خالل 
استخدام املؤسسات الوطنية الحفاظ عىل أنظمة الحامية االجتامعية املصممة لألوضاع األكرث استقراًرا للمستقبل مع املساهمة يف تقديم االستجابة 
الفورية الطارئة. وكانت نقطة الدخول الرئيسية هي العالقة السابقة بني اليونيسيف وصندوق الرعاية االجتامعية قبل حدوث األزمة. وكام هو الحال يف 

بلدان أخرى يف املنطقة، فقد تولت الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة هذه األجراءات يف املقام األول عوًضا عن املنظامت غري الحكومية.

هناك قيود ومزايا أيًضا للربط: لقد كان من الرضوري إجراء العديد من التعديالت التشغيلية عىل إجراءات التنفيذ الخاصة بصندوق الرعاية االجتامعية 
لربنامج اليونيسيف من أجل أن تكون فعالة يف أوضاع النزاع.

هناك حاجة للتنسيق عرب املنظامت والتخصصات: برزت الجهات املانحة كجهات فاعلة رئيسية يف قيادة التنسيق الرضوري عىل املستوى التشغييل 
وعىل مستوى السياسات. وشّكلت الجهات املانحة مجموعة مانحة متتد عرب الفجوة التنموية اإلنسانية. وسيكون تحسني التنسيق بني الجهة الفاعلة 
للوكاالت  التنافسية  اإلشارة إىل أن جداول األعامل  الرؤية – ومع ذلك، تجدر  أيًضا للميض قدًما يف هذه  اإلنساين رضوريًا  النقد  الرئيسية يف نظام 

قيًدا. التشغيلية تشكل 

واالتجاهات  الديناميكيات  فهم  التنمية  ورشكاء  اإلنسانية  الوكاالت  عىل  يجب  الرابطة:  عرب  ومتويًل  األمد  طويلة  رؤية  التقدم  إحراز  يتطلب 
والعمليات مًعا، والتفكري من الناحية التنموية بشكل أكرب، مع االستمرار يف تقديم املساعدة الفورية املطلوبة. وينبغي متويل املساعدة من الخارج 

يف املستقبل املتوقع.
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نبذة عن السياق
لقد كانت اليمن قبل النزاع الحايل واحدة من أفقر الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إىل جانب انتشار انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية 
وسوء الصحة التي تفاقمت بسبب التخلف الهيكيل وانتشار الفقر. ويف عام 2011، تطورت احتجاجات »الربيع العريب« لتصبح شهوًرا من النزاع املسلح، مع 

ترك آثار اجتامعية واقتصادية سلبية كبرية وتفاقم الوضع الهش السائد بالفعل. ويف عام 2012، كان 54% من السكان يعيشون تحت خط الفقر1.

ووضعت الحكومة االنتقالية يف عام 2012 خطة انتقالية لتحقيق االستقرار والتنمية )2014–2012( والتي أعطت األولوية لتوسيع الحامية االجتامعية من 
أجل تحسني الظروف املعيشية للسكان األشد فقرًا. ويف ذلك الوقت، كان يتألف نظام الحامية االجتامعية يف اليمن من منظمتني شبه حكوميتني: صندوق 
الرعاية االجتامعية والصندوق االجتامعي للتنمية، اللتان توفران التحويالت النقدية والدعم املجتمعي ألشد الفئات فقرًا يف اليمن. وأدار صندوق الرعاية 
االجتامعية برنامج الحامية االجتامعية الرائد الذي يحمل نفس االسم، حيث أنيشء يف عام 1996 وقدم تحويالت نقدية غري مرشوطة للمستفيدين عىل 
أساس ربع سنوي. ووسع الربنامج نطاق تغطيته بشكل كبري بني عامي 2012 و2013 من خالل استخدام نهج جديد يستهدف الفقر تم الرتويج له من قبل 
البنك الدويل، وشمل الربنامج بحلول عام 2014 ثلث السكان )أكرث من 1.5 مليون أرسة(. وقد اعتمد منذ عام 2012 عىل دعم املوازنة من الجهات املانحة 
لتغطية نحو %25 من التحويالت. وتأسس الصندوق االجتامعي للتنمية مبوجب القانون يف عام 1997 كمنظمة غري ربحية ويعد أحد األدوات الرئيسية 
لشبكة األمان االجتامعي يف اليمن، ويدعمه البنك الدويل أيًضا. وكان تركيز الصندوق منصبًا عىل التنمية املجتمعية واملحلية، وبناء القدرات، وتنمية املشاريع 

الصغرية والصغرية جًدا، وبرامج النقد مقابل العمل التي تركز عىل العاملة.

وتصاعد النزاع يف اليمن يف عام 5102 عقب سيطرة قوات املعارضة عىل العاصمة صنعاء، مام أدى إىل التدخل العسكري من قبل اململكة العربية السعودية 
ودول عربية أخرى. وتسبب النزاع املمتد يف النزوح القرسي، وتآكل مصادر العيش، وانعدام األمن الغذايئ الشديد، واللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف املدمرة، 
مام يجعل اليمن أسوأ أزمة إنسانية يف العامل2. وتسبب النزاع يف إيقاف برامج الحامية االجتامعية الحكومية عملياتها، حيث تعني إيقاف دعم امليزانية 
من الحكومة ورشكاء التنمية عىل حد سواء. وأدى ذلك إىل إزالة مصدر حيوي للدخل للفقراء واملستضعفني. وبدأت املنظامت الدولية مع تدهور الوضع 
بتدخالت إنسانية، وتم االعتامد عىل النظام اإلنساين منذ عام 2015 لتلبية االحتياجات الفورية املتزايدة للفئات األكرث ضعًفا. وكان هناك انتقال تدريجي 
من املساعدات العينية إىل مساعدات النقد والقسائم، ومنذ عام 2016 كان هناك زيادة كبرية يف مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية يف اليمن والتي لديها 
اآلن أحد أكرب أحجام مساعدات النقد والقسائم يف أي استجابة عىل مستوى العامل3. وأصبحت املساعدات اإلنسانية )الغذاء والقسائم والنقد( مدمجة ضمن 

إطار عمليات برنامج األغذية العاملي واليونيسيف حيث تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض.

ويف حني أن املساعدة اإلنسانية رضورية لتلبية االحتياجات الحرجة يف سياق تشغييل ميلء بالتحديات ومعقد بشكل كبري حيث تستمر األزمة املمتدة، 
فقد أقرت الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة أيًضا أن االعتامد عىل النظام اإلنساين ملعالجة الحرمان الهيكيل هو أمر غري مستدام وغري فعال. وعالوة 
عىل ذلك، كانت هناك أسس نظام وطني للحامية االجتامعية يف اليمن. وقد أدى ذلك إىل اعرتاف متزايد من قبل الجهات املانحة بالحاجة إىل إيجاد طرق 
لتحويل االستجابة اإلنسانية باتجاه يشء أكرث مالءمة ألزمة ممتدة )فرتة طويلة متوقعة من مستويات عالية من االحتياجات( وبطريقة تدعم استعادة 

أنظمة شبكات األمان4.

 ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية – 
القصة حتى اآلن

بدأت اليونيسيف يف عام 2015 يف إقامة روابط بني نظام الحامية االجتامعية الوطني وبرنامج مساعدات القسائم النقدية الخاص بها وذلك من خالل 
الوقت  نفس  قدراتها يف  وبناء  الوطنية  واألنظمة  املؤسسات  الحفاظ عىل  مع  اإلنسانية  املساعدة  تقديم  الهدف هو  وكان  االجتامعية.  الرعاية  صندوق 
لالستجابة الحتياجات الناس. وبدأ ذلك بتقييم للجدوى أخذ بعني االعتبار جوانب مثل العوامل واملخاطر السياسية، وقوانني الحكومة والجهات املانحة، 

ونقاط القوة والضعف يف تصميم برنامج صندوق الرعاية االجتامعية، وميزات التنفيذ والقدرة املؤسسية.

ونفذت اليونيسيف ابتداًء من عام 2015 إىل عام أوائل عام 2017 برنامًجا ملساعدات القسائم النقدية ممواًل من قبل الجهات املانحة اإلنسانية، والذي كان 
يهدف إىل تحسني القدرة الرشائية وتلبية االحتياجات األساسية ألكرث من 20000 أرسة مستضعفة تأثرت جراء النزاع يف صنعاء وتعز. وتم تصميم الربنامج 
اإلدارية  األنظمة  العديد من  استفادت من  اليونيسيف  ولكن  اليمنية،  للحكومة  التابع  االجتامعية  الرعاية  برنامج صندوق  منفصل عن  وتنفيذه بشكل 
لصندوق الرعاية االجتامعية من أجل تنفيذ برنامج مساعدات القسائم النقدية، مبا يف ذلك موظفي مؤسسات الرعاية االجتامعية وآلية الدفع5. وكان األساس 

املنطقي هو االستفادة من أفضل عنارص عمليات صندوق الرعاية االجتامعية والحفاظ عليها دون املساس باملبادئ اإلنسانية.

وازداد دعم الجهات املانحة لالنتقال إىل النهج ذات املدى الطويل خالل الفرتة ما بني عامي 2016 و2017. وتم يف عام 2016 عقد ورشة عمل للجهات 

 2019 EUD  1

2  يف عام 2018، كان نحو %75 أو 22.2 مليون ميني يعتمدون عىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية من أجل البقاء عىل قيد الحياة. )وزارة التنمية الدولية 2019(. ويحتاج نحو %80 من مجموع السكان – أكرث من 24 

مليون شخص – إىل أحد أشكال املساعدة اإلنسانية والحامية. وتقدر األمم املتحدة أن أكرث من 02 مليون شخص يف اليمن غري قادرين عىل الوصول إىل الغذاء، ويعاين نحو 01 ماليني شخص من نقص حاد يف الغذاء.

هوتون وآخرون )2018(.  3

وزارة التنمية الدولية )2018(.  4

.)2019( EUD  5
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املانحة للدول األعضاء يف االتحاد األورويب بشأن التعايف وإعادة اإلعامر بعد النزاع يف اليمن، حيث ألقت الدول األعضاء الضوء عىل أهمية الحفاظ عىل 
املؤسسات اليمنية لتجنب االنهيار االقتصادي، وعىل دعم الجهات املانحة للربط واالنتقال النهايئ من االستجابة الطارئة إىل إعادة اإلعامر والتنمية6. وبدأ 
البنك الدويل يف عام 2016 أيًضا إعادة املشاركة بشكل كبري يف متويل الحامية االجتامعية يف اليمن من خالل وكاالت األمم املتحدة بهدف مزدوج يتمثل يف 

مساعدة اليمنيني الفقراء بشكل مبارش ومع الحفاظ أيًضا عىل بعض قدرات نظام الحامية االجتامعية الوطني يف اليمن7.

وأطلقت اليونيسيف يف عام 2017 مرشوًعا للتحويالت النقدية الطارئة بتمويل من البنك الدويل وآخرين حيث كان يهدف إىل مواصلة املدفوعات النقدية 
إىل عبء العمل السابق لصندوق الرعاية االجتامعية. ويستهدف هذا 1.5 مليون أرسة مستضعفة )أكرث من 9 ماليني شخص( عىل الصعيد الوطني، حيث 
يستفيد من قامئة املستفيدين من صندوق الرعاية االجتامعية لعام 4102. ويف حني يتم متويل الربنامج وتنفيذه من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية، فإن 
الهدف االسرتاتيجي هو الحفاظ عىل »قيمة العالمة التجارية« لصندوق الرعاية االجتامعية من أجل استعادته يف املستقبل باعتباره آلية التحويل االجتامعي 
الرسمية، والتي ستكون يف متناول الخزينة الحكومية بشكل جزيئ عىل األقل يف ظل ظروف مستقبلية مالمئة. ويتم متويل برنامج التحويالت النقدية الطارئة 
بنسبة %100 حتى نهاية عام 2020. ومنذ عام 2017، كانت الجهات املانحة مبا فيها البنك الدويل واالتحاد األورويب وبنك التنمية األملاين ووزارة التنمية 
الدولية متول الصندوق االجتامعي للتنمية من أجل تنفيذ مجموعة من برامج املرونة املجتمعية عىل مستوى املقاطعة والقرية مبا يف ذلك النقد مقابل 

العمل.

وتواصل الجهات املانحة متويل برنامج األغذية العاملي من أجل تقديم املساعدة الغذائية يف شكل مساعدات قسائم نقدية وأغذية لنحو 12.4 مليون شخص 
من خالل املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية.

ويف عام 2018، أصدرت وزارة التنمية الدولية يف اليمن، من خالل إطار عمل وزارة التنمية الدولية )DFID BASIC(، مجموعة من الدراسات لتقييم نقاط 
الحامية  الوطنية وتعزز نظام  الدولية والرشكاء االستجابة بطريقة تحسن تنسيق ومواءمة االستجابة مع األنظمة  التنمية  لكيفية تصميم وزارة  الدخول 
الحامية  لزيادة دعم  الخيارات  للتنمية بشكل رئييس8 – من أجل استكشاف  الرعاية االجتامعية والصندوق االجتامعي  اليمن – صندوق  االجتامعية يف 
االجتامعية، ومتكني االنتقال السلس إىل ملكية الحكومة يف سيناريو تحسن االستقرار. وحدد ذلك أنواع وميزات الحامية االجتامعية القامئة وبرامج النقد 
اإلنسانية يف اليمن، واستعرض قدرة هذه اآلليات القامئة وتكاملها وحدودها، وحدد فرص توسيعها ومواءمتها ودعمها من أجل تعزيز االنتقال املستقبيل 

إىل ملكية الحكومة، وزيادة قدرة واستخدام اآلليات الوطنية لتحقيق األهداف اإلنسانية واملرونة.

وخلصت هذه الدراسة إىل أن تجزئة آليات إيصال املساعدات اإلنسانية هو أمر مكلف ويؤدي إىل االزدواجية والتغرات يف التغطية. وتويص بأنه يف حني 
سيظل اليمن معتمًدا بشكل كبري عىل املساعدات الخارجية يف املستقبل املنظور، فإنه يتعني عىل املجتمع الدويل تصميم وتنفيذ هذه املساعدة ضمن 
رؤية طويلة األمد تهدف إىل ضامن تهيئة الظروف والقدرات لنظام مؤسيس، وتحسني أنظمة التسليم لالستجابة املمتدة بطرق تستند إىل ذلك. وتشمل 

التوصيات ما ييل:

الحد بشكل  	 الرعاية االجتامعية كمؤسسة حامية اجتامعية طويلة األمد من أجل  لليونيسيف للحفاظ عىل صندوق  املانحة  الجهات  استمرار متويل 
لتقديم  فعال  نظام  عىل  والحفاظ  النقدية  التحويالت  لتقديم  السائدة  الوسيلة  باعتباره  العاملي  األغذية  برنامج  عىل  السكان  اعتامد  من  تدريجي 

املساعدات االجتامعية عىل املدى الطويل.

اإلجراءات التي تسمح بقدر أكرب من التوافقية والتامسك بني الربامج املختلفة من أجل استهداف وتسجيل منسقني. 	

الحامية  	 لتقديم  املشاركة  لزيادة  القدرات  وبناء  للتنمية  االجتامعي  والصندوق  االجتامعية  الرعاية  لصندوق  ومتكاملة  متميزة  أدوار  عىل  االتفاق 
االجتامعية، وإعطاء األولوية للسلطات الالمركزية لتويل هذا الدور يف حني يتم تقييد أدوار السلطات الوطنية.

االستمرار يف متويل إيصال النقد اإلنساين من خالل برنامج األغذية العاملي عىل املدى القصري واملتوسط باعتباره أكرب نظام موحد لتقديم املساعدة  	
املبارشة، يف حني يتم إنشاء نظام بديل طويل األمد9. ولذلك يقرتح التنسيق النقدي كخطوة أوىل نحو ذلك بغية توفري استجابة حامية اجتامعية أكرث 

قابلية للتنبؤ يف املستقبل.

.)2019( EUD  6

جينتيليني وآخرون، )2018(. األحمدي ودي سيلفا )2018(.  7

وزارة التنمية الدولية )2018(.  8

غودمان وآخرون )2019(.  9
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة اليمن

دروس من التجربة

ميكن للعوامل السياسية والقانونية متكني هذا النهج وتقييده

تلقي تجربة اليمن الضوء عىل أهمية النظر يف كيفية تأثري العوامل القانونية والسياسية عىل الجهود املبذولة لربط مساعدات القسائم النقدية والحامية 
االجتامعية يف حاالت النزاع. وكان هناك بالفعل فهم ودعم شائعني الستخدام الطرائق النقدية من قبل السلطات، بالنظر إىل إمكانية وصول نظام الحامية 
األموال  تحويل  قيوًدا عىل  املانحة  الجهات  فرض  إىل  النزاع  طبيعة  أدت  وقد  أي مشكلة10.  النقدية  الطرائق  قبول  يشكل  مل  لذلك  الوطني،  االجتامعية 
إىل الحكومة املركزية، مبا يف ذلك صندوق الرعاية االجتامعية، مام أثر عىل طبيعة تصميم برنامج التحويالت النقدية الطارئة وكان يعني أنه يجب عىل 
اليونيسيف أن تعمل كوسيط. وكان يعني ذلك أيًضا أن باستطاعة اليونيسيف استخدام الخدمة الربيدية الوطنية، وهي مزود خدمة الدفع الرئييس لربنامج 
صندوق الرعاية االجتامعية، من أجل تقديم النقد. ومن ناحية أخرى، فإن الصندوق االجتامعي للتنمية مستقل عن الحكومة اليمنية، وبالتايل كان رشيًكا 
للجهات املانحة الرئيسية لتنفيذ الربامج الكبرية يف اليمن11. ويتمثل جانب آخر يف القضايا القانونية املتعلقة بحامية بيانات املستفيدين. وقد حد هذا من 
مدى مشاركة واستخدام اآلخرين للبيانات التي تم جمعها ألغراض إنسانية. ومع ذلك، فإن بيانات التسجيل لدى صندوق الرعاية االجتامعية والصندوق 

االجتامعي للتنمية حائزة عىل موافقة مستنرية، األمر الذي سهل اإلجراءات حتى اآلن.

نقاط الدخول

الهشة  اإلنسانية  األزمات  يف  االجتامعية حتى  والحامية  اإلنسانية  املساعدة  لربط  املبذولة  الجهود  من  اكتسابها  ميكن  قيمة  هناك  أن  اليمن  حالة  تبني 
واملعقدة. وعند وجود أنظمة إيصال وطنية للحامية االجتامعية قبل األزمة فإنها توفر إمكانية استخدامها لالستجابة من خالل توفري نقطة انطالق آلليات 
االستهداف واإليصال. وميكن من خالل استخدام املؤسسات الوطنية الحفاظ عىل أنظمة الحامية االجتامعية التي تم إنشاؤها من أجل ظروف أكرث استقراًرا 
للمستقبل، واملساهمة أيًضا يف توفري االستجابة الفورية يف حاالت الطوارئ12. وعىل الرغم من أن املساعدات النقدية اإلنسانية غري مستدامة عىل املدى 

الطويل، إال أنها تلعب دوًرا أساسيًا يف تشكيل االنتقال نحو نهج أكرث اتساقًا عىل املدى القصري واملتوسط.

وكانت نقطة الدخول الرئيسية هي العالقة بني اليونيسيف وصندوق الرعاية االجتامعية قبل األزمة، وهذا يعني أن اليونيسيف لديها بالفعل فهم جيد 
لنقاط القوة والقيود لهذه األنظمة الوطنية وعالقات الثقة القامئة. ويستند مرشوع برنامج التحويالت النقدية الطارئة عىل عمل تعزيز النظام الذي بدأته 
اليونيسيف يف أوقات ما قبل األزمة. وكان بناء القدرات جزًءا أساسيًا من نهج اليونيسيف حتى اآلن، كام أنه توصية رئيسية من تقرير تقييم وزارة التنمية 
الدولية بشأن الكيفية التي ميكن بها للجهات الفاعلة اإلنسانية إضافة قيمة للميض قدًما. وترشك اليونيسيف موظفي صندوق الرعاية االجتامعية يف بناء 
القدرات الفنية، يف حني أدخل مرشوع الطوارئ آليات شكاوى ومطالبات محسنة وعمليات معززة من املرجو أن يتم نقلها إىل صندوق الرعاية االجتامعية 
بعد انتهاء النزاع13. وبالنظر إىل طبيعة األزمة، فإن مشاركة اإلدارات الحكومية املحلية عوًضا عن الوطنية هي التي وفرت نقطة دخول مناسبة حتى اآلن.

وكام هو الحال يف بلدان أخرى يف املنطقة، فقد أدارت الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة النقاشات واألنشطة يف هذا املجال يف اليمن. وتلعب املنظامت 
العاملي ولكنها مل تكن قادرة عىل املشاركة بكامل طاقتها14. وبالنسبة لليمن يف املستقبل، تشري  غري الحكومية دوًرا يف كرشكاء منفذين لربنامج األغذية 
الدراسات إىل أن من بني وكاالت األمم املتحدة هذه فإن اليونيسيف هي يف وضع أفضل لقيادة االنتقال إىل نهج الحامية االجتامعية. ويتعلق هذا بالرشاكات 
النقدية(،  للتحويالت  الرئييس  الوطني  الربنامج  النقد، وهذا هو  تقديم  أجل  االجتامعية من  الرعاية  اليونيسيف مع صندوق  )تشارك منظمة  املؤسسية 
والتغطية )تعمل منصة مدفوعات برنامج التحويالت النقدية الطارئة عرب البالد، مبا فيها املناطق التي ال ميكن لربنامج األغذية العاملي الوصول إليها(، وقابلية 
تبادل البيانات )تعمل اليونيسيف مع مجموعة بيانات صندوق الرعاية االجتامعية، يف حني يسجل برنامج األغذية العاملي األرس باستخدام معايري الضعف 
املحددة الخاصة بالربنامج(. وسيواصل برنامج األغذية العاملي أداء دور حيوي يف تقديم املساعدة عىل املدى القصري واملتوسط، ولكن هناك جوانب أقل من 
نهجه الحايل تتامىش مع تصميم شبكة األمان الوطنية. ومع ذلك، فقد أقرت الدراسة التي الالحقة التي أجرتها وزارة التنمية الدولية )DFID BASIC( بأن 
األطر الزمنية لالبتعاد عن متويل برنامج األغذية العاملي ستستغرق وقتًا أطول مام كان متوقًعا يف بداية األمر. وبالتايل سيكون من املهم عىل املدى القصري 

واملتوسط ضامن التنسيق بني برامج التحويالت النقدية الطارئة وبرنامج األغذية العاملي من أجل تحسني الفعالية واالستجابة.

10  هوتون وآخرون )2018(.

.)2019( EUD  11

12  جينتيليني وآخرون )2018(.

EUD  13 )2019(، غودمان وآخرون )2019(.

14  من الجدير بالذكر أنه ويف األشهر األخرية كان لدى املنظامت غري الحكومية دور متزايد من خالل اتحاد النقد اليمني ومجموعة العمل املعنية بالنقد واألسواق.
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة اليمن

هناك قيود ومزايا أيًضا للربط، ويعد تعديل التصميم والعمليات مهاًم للتغلب عىل هذه القيود

لقد كان من الرضوري إجراء العديد من التعديالت التشغيلية عىل إجراءات تنفيذ صندوق الرعاية االجتامعية لربنامج النقد الخاص باليونيسيف مع برنامج 
التحويالت النقدية الطارئة من أجل أن تكون فعالة يف سياق النزاع. وشملت هذه التعديالت ما ييل:

مراجعة عملية االستهداف بحيث ال تعتمد فقط عىل معايري االستهداف القامئة الخاصة بربنامج صندوق الرعاية االجتامعية وقوائم املستفيدين املرتبطة  	
بها.

مراجعة إجراءات التسجيل لتمكني تحديد املستفيدين دون هوية وطنية. 	

التعاقد مبارشة مع أحد مزودي خدمات الدفع يف برنامج صندوق الرعاية االجتامعية من أجل رصف مساعدات القسائم النقدية اإلنسانية للمستفيدين. 	

مراقبة الربنامج من خالل مراقبي الطرف الثالث حيث تم تقييد إمكانية الوصول. 	

وعىل الرغم من إمكانية تحسني التوافق بني مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية يف اليمن، تسلط دراسة وزارة التنمية الدولية الضوء أيًضا عىل 
بعض التحديات والتي يجب أخذها أيًضا بعني االعتبار:

عىل الرغم من حجم املساعدة الدولية إال أن هناك كمية قليلة جًدا من البيانات بشأن فعالية أو قيود الربامج التي يجري تنفيذها، واألساس الداليل غري  	
كاف التخاذ قرارات اسرتاتيجية حاسمة بشأن »أفضل« اتجاه للمساعدة املستقبلية.

إن قامئة املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية الطارئة يف صندوق الرعاية االجتامعية قدمية إىل حد ما، ومع ذلك، يرغب البنك الدويل يف تجنب  	
املخاطر السياسية إلعادة اختيار املستفيدين. ويف الوقت ذاته، فإن الفعالية محدودة بالحد األدىن من قيمة التحويالت النقدية، وهذا ال يلبي االحتياجات 
األساسية بسبب انخفاض القيمة مقابل تكلفة السلع )التي يتم استرياد معظمها(. ويرتدد البنك الدويل يف زيادة ذلك بسبب الخوف من أن هذا لن 
يكون مستداًما من قبل الحكومة يف املستقبل. ولكن هذا يعني أنه مل يتم تعديل عدد الحاالت لنحو 9 ماليني شخص أو ازداد الدعم ليعكس االحتياجات 

املتزايدة بشكل كبري.

بالنظر إىل السياق اإلنساين، فإن من الرضوري االتفاق عىل قيمة تحويل تتامىش مع سلة اإلنفاق الدنيا للبقاء عىل قيد الحياة. 	

هناك حاجة للتنسيق عرب املنظامت واملجاالت، وهذا يتطلب االستثامر والقيادة من الجهات املانحة

لقد تم إبراز أهمية التنسيق للميض قدًما يف هذه الرؤية بوضوح يف اليمن. وسيتطلب تحقيق نهج متامسك للربامج التعاون بني الجهات املانحة اإلمنائية 
واإلنسانية، والوكاالت املنفذة، والسلطات اليمنية.

وتعد الجهات املانحة العبًا رئيسيًا يف قيادة التنسيق الالزم عىل املستويني التشغييل والسيايس عىل حد سواء. ومتول مجموعة صغرية من الجهات املانحة 
الدولية حاليًا آليات إيصال املساعدات اإلنسانية كافة، مبا فيها تلك املرتبطة بالنظام الوطني ومن هم خارج هذا النظام. وباإلضافة إىل ذلك، فقد شارك 
البنك الدويل بشكل كبري يف تطوير برامج شبكات األمان الوطنية وكان ذا تأثري بشكل كبري15. وشكلت الجهات املانحة مجموعة مانحة متتد عرب الفجوة 
اإلنسانية اإلمنائية، والتي من املرجو أن تعزز تعاونًا أوثق لحل القضايا البارزة، مثل مراجعات االستهداف أو املحددات املشرتكة للمستفيدين. ويف عام 
2019، فوضت وزارة التنمية الدولية دور تنسيق مخصص بهدف تحسني القيادة الجامعية بني الجهات املانحة الرئيسية نحو تطوير نظام نقدي مشرتك يف 

اليمن مع فرص للملكية املحلية16.

وسيكون تحسني التنسيق بني الجهة الفاعلة الرئيسية يف نظام النقد اإلنساين رضوريًا للميض قدًما يف هذه الرؤية. وهذا يعني ترشيًدا معيًنا لألنظمة، واالتفاق 
عىل املنظمة التي ستكون األفضل يف قيادة ودعم الجوانب املختلفة لتطوير النظام. وتلقي دراسة وزارة التنمية الدولية الضوء عىل أن جداول األعامل 
املتنافسة لهذه الوكاالت التي تسعى كل منها للحفاظ عىل آثارها وأنظمتها التنظيمية قد تعرقل الجهود املبذولة لتحسني تنسيق العمل اإلنساين والحامية 
االجتامعية. وعىل الرغم من أن اليمن هي إحدى الدول التجريبية لنظام النقد املشرتك الخاص باألمم املتحدة، فقد أشارت الدراسة الخاصة بوزارة التنمية 
الدولية إىل أنه مل يكن هناك أي تقدم ملموس داخل األمم املتحدة يف جدول األعامل هذا حتى عام 2019. وتويص بأن هذا املجال يتطلب مشاركة ورقابة 

من قبل الجهات املانحة الدولية. وهذا هو سبب رئييس وراء خطط الوزارة إلنشاء مجموعة عمل مانحة جديدة معنية بالحامية االجتامعية والنقد17.

يتطلب التقدم رؤية ومتويًل طويل األمد عرب الرابطة

والعمليات  الديناميكيات واالتجاهات  فهم  التنمية  اإلنسانية ورشكاء  الوكاالت  يتطلب من  الرؤية  تحقيق هذه  أن  الدولية  التنمية  تقرير وزارة  يستنتج 
الكامنة، والتفكري من الناحية اإلمنائية بشكل أكرب مع االستمرار يف تقديم املساعدة الفورية املطلوبة. ولن تكون بعض اإلجراءات املوىص بها يف كال التقريرين 
قابلة للتحقيق عىل املدى القصري، يف حني أن النزاع املستمر يعني أنه ال ميكن تحديد »نقطة نهاية« حقيقية حتى اآلن. وستحتاج املساعدة إىل التمويل 
الخارجي يف املستقبل املنظور حيث ال توجد خطط للتمويل من خزانة الحكومة اليمنية ضمن اتفاقية انتقالية. ومن أجل هذه الغاية، فإن منصب املنسق 
املذكور أعاله املمول من قبل وزارة التنمية الدولية مكلف بوضع خطة عمل واقعية لدعم نظام الحامية االجتامعية عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.

جينتيليني وآخرون )2018(. غودمان وآخرون )2019(.  15

وزارة التنمية الدولية )2019(.  16

Pers. Comm، وزارة التنمية الدولية يف اليمن.  17
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة اليمن

املراجع
األحمدي، أ. ودي سيلفا، س )2018(. تقديم الحامية االجتامعية يف خضم النزاع واألزمة: حالة اليمن، ورقة نقاش بشأن الحامية االجتامعية والوظائف رقم 

1801، البنك الدويل.

وزارة التنمية الدولية )2018(. االختصاصات: وضع إطار عمل لربط النقد اإلنساين والحامية االجتامعية يف اليمن.

وزارة التنمية الدولية )2019(. االختصاصات: منسق الجهات املانحة للحامية االجتامعية والروابط النقدية اإلنسانية يف اليمن، جزيئ، كانون أول/ديسمرب 
.2019

.EUD ،2019(. حزمة إرشادية بشأن الحامية االجتامعية عرب الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية: دراسة حالة اليمن( EUD

جينتيليني، يو. ولوغتون، س، وأوبرين، يس. )2018(. رأس املال البرشي؟ دروس بشأن الربط األفضل بني املساعدة اإلنسانية والحامية االجتامعية، ورقة 
مناقشة الحامية االجتامعية والوظائف رقم 1802، البنك الدويل.

التقرير األسايس: اليمن – ربط النقد اإلنساين والحامية االجتامعية )تقرير املرحلة  غودمان، ار. وفراي، يس. وأحمد، ز. وستيلر ار. وقاطنة، أ. )2019(. 
.DAI ،)الثانية

هوتون، جي. وبورس، اس. وترينبل، م. )2018(. برنامج التحويالت النقدية يف السياقات الصعبة: دراسة حالة عن برنامج التحويالت النقدية واملخاطر يف 
اليمن 202–02015، رشاكة التعلم النقدي.

سميث، ج. ربط التحويالت النقدية اإلنسانية مع أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، دراسة حالة عن الدروس 
الداخلية املستفادة لليونيسف.

يونيسف اليمن )2020(. تقديم نتائج األطفال، وحدة إدارة املشاريع، عرض باوربوينت من قبل يونيسف اليمن.
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أصبح بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارًزا بشكل متزايد عىل مدى 
السنوات الخمس املاضية وكانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف قلب هذا التطور. الهدف من مجموعة املوارد 
هذه )وثيقة املساعدة و 6 دراسات حالة إقليمية( هو ضامن حصول مدريب رشاكة التعلم النقدي واملشاركني يف الدورات 
التدريبية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا )وأماكن أخرى( عىل أهم األمثلة وأكرثها صلة من املنطقة فيام يتعلق بربط 
العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا  النقد والقسائم اإلنسانية. تغطي املوارد  الحامية االجتامعية ومساعدات 
واليمن. تلخص وثيقة املساعدة األنشطة الرئيسية )الربامج ،التقييامت والتحليلت واألحداث ومبادرات السياسة والتنسيق( 
ذات األهمية، مع إبراز أهم الدروس املستفادة، ووضع علمات عىل الوثائق ذات الصلة. الرتكيز عىل دراسات الحالة القطرية 

املتعمقةحول التجارب الوطنية يف ربط املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن.

تم إعداد هذا التقرير بتكليف من رشاكة التعلم النقدي وتم متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية


