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تقييم مقدمي الخدمات املالية
تم إعداد هذا التقرير من قبل رشاكة التعلم النقدي وهو نتيجة ملبادرة مشرتكة بني رشاكة التعلم النقدي ومجموعة عمل النقد واألسواق يف اليمن. تم 

متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية.

تم تكليف رشاكة التعلم النقدي مببادرة REACH لقيادة هذا التقييم وتطويره.

 تم تطوير البحث بدعم من اللجنة التوجيهية ورشكاء جمع البيانات امليدانية:

رشكاء جمع البيانات: رشكة التحويالت النقدية اإلنسانية ، أوكسفام ، مرييس كوربس ، أدرا ، مركز البحرين لحقوق اإلنسان ، منظمة األغذية والزراعة 	

اللجنة التوجيهية:

عبد الرزاق صالح - مسؤول الشؤون اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )رئيس فريق عمل املجتمع املدين اليمني( 	

ربيعه أحمد - مستشار نقدي أول )مشرتك بني الوكاالت - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - اليمن( 	

اموس دورنبوس - مدير إسرتاتيجية ونظم إدارة الكوارث | منظمة الرؤية العاملية الدولية 	

أليكس هاربر - قائد الفريق - فريق التحليل اإلنساين - مرييس كور 	

جورج فينتون - جمعية اللوجستيات اإلنسانية 	

توماس برينز - مستشار مستقل 	

جويل لوسن مكداول - مستشارة فنية - شبكة رشاكة التعلم النقدي 	

جورجيوس فرانتزيس - املمثل اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا - شبكة رشاكة التعلم النقدي 	

CaLP حول
رشاكة التعلم النقدي هي شبكة عاملية ديناميكية تضم أكرث من 09 منظمة تعمل يف املجاالت الحاسمة للسياسة واملامرسة والبحث يف املساعدات النقدية 
والقسائم اإلنسانية واملساعدة املالية عىل نطاق أوسع. بشكل جامعي، يقدم أعضاء رشاكة التعلم النقدي الغالبية العظمى من املساعدات النقدية والقسائم 

اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل.

نتصور مستقباًل يتم فيه متكني الناس من التغلب عىل األزمات بكرامة، من خالل مامرسة االختيار وحقهم يف تقرير املصري.

يتمثل الغرض من شبكة رشاكة التعلم النقدي يف تعظيم اإلمكانات التي ميكن أن يوفرها برنامج التعاون يف التعامل اإلنساين للناس يف سياقات األزمات، 
كأحد مكونات املساعدة املالية األوسع نطاقًا. للقيام بذلك ، نقوم بتحفيز قوة ومعرفة وقدرات شبكتنا العاملية املتنوعة، جنبًا إىل جنب مع الجهات الفاعلة 
املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية األخرى، وكلها تسعى إىل تأمني نتائج أفضل لألشخاص الذين يعيشون يف سياقات األزمات. يتمثل دورنا كمجموعة 
يف تحقيق التوافق يف األساليب واإلجراءات التي يتخذها األشخاص داخل شبكتنا وعربها، من أجل املساعدة يف تحسني جودة وحجم املساعدات النقدية 

والقسائم اإلنسانية.

ما يجعل رشاكة التعلم النقدي فريدة من نوعها هو تنوعها. يشمل أعضاء رشاكة التعلم النقدي حاليًا املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية، ووكاالت 
والباحثني  املالية،  والخدمات  التكنولوجيا  ورشكات  املتخصص،  االجتامعي  واالبتكار  املانحة،  والجهات   ، الهالل   / األحمر  الصليب  وحركة  املتحدة،  األمم 

واألكادمييني، واملامرسني األفراد.

بصفتنا فريق رشاكة للتعلم النقدي، فإننا نعمل مع شبكة رشاكة التعلم النقدي ومن أجلها - مع الحفاظ عىل رؤيتنا يف املقدمة واملركز. نعمل بحيادية ، نتعامل 
مع الشبكة لتوليد األدلة ، نسهل الحوار ، نتحدى ونتساءل ، نجمع املامرسات الجيدة ونعزز استيعابها. نحن نلعب دوًرا رئيسيًا يف خلق الزخم والوسائل لقيادة 

الفكر ودعوة أعضاء الشبكة لتوليد أجندات التفكري املستقبيل. نحشد األعضاء والشبكة األوسع للبحث عن حلول جامعية للمشاكل الجامعية.
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)REACH( حول ريتش
تسهل REACH تطوير أدوات املعلومات واملنتجات التي تعزز قدرة الجهات الفاعلة يف مجال املساعدة عىل إتخاذ قرارات قامئة عىل األدلة يف سياقات 
الطوارئ والتعايف والتنمية. وتتضمن املنهجيات املستخدمة من قبل REACH جمع البيانات األولية والتحليل املفصل، ويتم تنفيذ جميع األنشطة من خالل 
آليات تنسيق املساعدات املشرتكة بني الوكاالت. و REACH هي مبادرة مشرتكة ملبادرات منظمة إمباكت الدولية  )IMPACT( ووكالة التعاون التقني 

.)UNITAR-UNOSAT( ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث - برنامج تطبيقات األقامر الصناعية التشغيلية )ACTED) والتنمية

  geneva@reach-initiative. :ميكنك االتصال بنا مبارشة عىل . www.reach-initative.org :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت 
@REACH_info.org ومتابعتنا عىل تويرت

قامئة االختصارات
CaLPرشاكة التعلم النقدي

CMWGمجموعة عمل النقد واألسواق

 CVAاملساعدات النقدية والقسائم

FSPمقدم الخدمات املالية

IDPً النازحني داخليا

KIمزود املعلومات الرئييس

KIIمقابلة مزود املعلومات الرئييس

KYCإعرف عميلك

MFIمؤسسة التمويل األصغر

NGOمؤسسة غري حكومية

OTCالتسليم املبارش

POSنقطة البيع

SOPإجراءات التشغيل القياسية

UNاألمم املتحدة

 YERريال ميني

صورة الغالف: بول هينينج نيلسن / الصليب األحمر الدمناريك

mailto:geneva@reach-initiative.org
http://www.reach-initative.org


4

تقييم مقدمي الخدمات املالية - املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن

قامئة املحتويات
8 امللخص التنفيذي   1
11 2  مقدمة 
12 3  معلومات أساسية 
12 نظرة عامة عىل آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم   3.1

13 آليات تسليم املساعدة النقدية   3.1.1

13  )NGO / الدفع النقدي املبارش ) عن طريق املنظمة املنفذة

13 التسليم املبارش )OTC( / التسليم عن طريق وكالء 

13 الحوالت البنكية 

14 التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول 

14 آليات التسليم ملساعدة القسائم    3.1.2

14 القسيمة الورقية 

14 القسيمة اإللكرتونية 

15  )CVA( املساعدات النقدية والقسائم  3.2

15 آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم 

15 مقدمي الخدمات املالية 

15 إملام املجتمع والقبول والتفضيالت 

16 املنهجية   4
16 جمع البيانات وأخذ العينات   4.1

16 الجهات الفاعلة اإلنسانية 

16 مقدمي الخدمات املالية 

17 املجتمعات املترضرة 

18 معالجة وتحليل البيانات   4.2

18 التحليل الكمي 

19 التحليل النوعي 

19 التحديات والقيود   4.3

20 5  تحديات املساعدات النقدية والقسائم (CVA) بوجه عام وتدابري التخفيف 
20  )KYC( وثائق الهوية ومتطلبات إعرف عميلك  5.1

20 وثائق الهوية يف املجتمعات 

22 تدابري التخفيف 

22 حامية البيانات   5.2

22 جمع البيانات 

23 مشاركة البيانات 

23 تدابري حامية البيانات 

23 العوائق اإلجتامعية يف املجتمعات للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية   5.3

24 معرفة القراءة والكتابة 

25 النوع اإلجتامعي والعمر والفقر والعرق 

25 تدابري التخفيف 

26 تغطية شبكة الهاتف املحمول وملكية الهاتف   5.4

26 إمكانية إتصال الشبكات 

26 ملكية الهاتف 

27 أسباب عدم إمتالك الهاتف 
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28 األمية املالية   5.4

28 الشمول املايل يف املساعدات النقدية والقسائم 

28 املخاوف األمنية والعمل مع الوكالء   5.5

28 إمكانية الوصول إىل مقدم الخدمات املالية 

29 مخاطر إنعدام األمن 

30 تدابري التخفيف من إنعدام األمن والرصاع والعنف 

30 التواصل وبناء العالقات 

30 مخاطر الفساد وسوء السلوك   5.6

31 التسجيل 

31 العمل مع الوكالء 

33  )FSPs( مقدمي الخدمات املالية  6
33 السيولة   6.1

33 الرسوم   6.2

34 أسعار رصف العمالت   6.3

34 الخدمات   6.4

35 آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن   7
35 آليات التسليم التي لوحظت يف التقييم 

36 آليات تحويل األموال التي تستخدمها املجتمعات 

36 النقد الجاهز   7.1

37 امليزات   7.1.1

37 اإلملام 

38 الوصول إىل املناطق النائية 

38 التحديات   7.1.2

38 التخطيط واإلعداد 

38 املراقبة والتسوية 

39 إمكانيات التخفيف   7.1.3

39 الرموز املميزة 

39 الرسائل النصية القصرية 

40 التسليم من خالل الحسابات البنكية   7.2

40 املجتمعات والحسابات البنكية   7.2.1

41 معوقات املجتمعات مللكية الحسابات البنكية 

42 فرص السحب النقدي   7.2.2

43 التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول   7.3

43 املزايا   7.3.1

44 التحديات واإلعتبارات   7.3.2

44 القسائم   7.4

45 القسائم الورقية   7.4.1

45 القسائم اإللكرتونية   7.4.2

45 التحديات وتدابري التخفيف 

64 اإلختيار بني خيارات القسائم   7.4.3

47 الخامتة   8
12 املربع 1: القيود والرشطية   
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جدول األشكال والقوائم ومربعات املعلومات

مربعات املعلومات

12 املربع 1: القيود والرشطية 

14 املربع 2: املحافظ اإللكرتونية 

15 املربع 3: بطاقات القسائم اإللكرتونية 

30 املربع 4: مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين والحاجة إىل التعاون 

32 املربع 5: وكالء تحويل األموال يف اليمن 

33  املربع 6: قامئة غري شاملة مبقدمي الخدمات املالية 

34 املربع 7: التعاون بني املنظامت اإلنسانية لتحسني العمل مع مقدمي الخدمات املالية. 

38 املربع 8: النقد املبارش 

39  املربع 9: إستخدام الرموز املميزة يف شامل غرب سوريا 

43 املربع 10: متطالبات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول: تحديد الهوية وبطاقات MIS والهواتف 

القوائم

13 القامئة 1: آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم )CVA( وخصائصها 

16 القامئة 2: أرقام جمع البيانات 

17 القامئة 3: عدد املقابالت مع KIs مقدمي الخدمات املالية 

 القامئة 4: األسباب اإلجتامعية إلستخدام الحوالة ومكاتب الرصافة والبنوك إلرسال وإستالم األموال
37  وفقاً ملزدوي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع 

الخرائط

81 الخريطة 1: تقييم األقضية بناًء عىل مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني مع املجتمعات املترضرة 

 الشكل 3: % املجتمعات التي أبلغ فيها مزودو املعلومات الرئيسيون عن كفاية وثائق الهوية املتاحة للوصول
22  إىل مقدمي الخدمات املالية، بني النازحني واملجتمعات املضيفة 

 الشكل 4: % املجتمعات التي أفاد فيها مزودي املعلومات الرئيسيني عن العوامل التي تحد / متنع الوصول
24  إىل مقدمي الخدمات املالية 

 الشكل 5: % املجتمعات التي أبلغ فيها مزدوي املعلومات الرئيسيني عن النسب املقدرة ألفراد املجتمع الذين
24  كانوا متعلمني، حسب نوع املجتمع 

26 الشكل 6: الرضا عن جودة شبكة الهاتف املحمول املُبلغ عنه، حسب النسبة املئوية للمجتمعات الحرضية والريفية. 

 الشكل 7: النسبة املقدرة املُبلغ عنها للمجتمع الذي ميتلك هاتفاً، حسب النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والحرضية
26 . النسبة املئوية للمجتمعات التي أفاد فيها KIs بأن نسبة أفراد املجتمع الذين ميتلكون هاتفاً 

 الشكل 8: األسباب املبلغ عنها لعدم إمتالك هاتف، بالنسبة املئوية للمجتمعات )تم اإلبالغ عنها من قبل 
27 83 مجتمعاً ال ميتلك جميع األفراد فيها هاتفاً( 

 الشكل 9: التأثري املتصور للنزاع عىل إمكانية الوصول إىل مقدمي الخدمات املالية يف األشهر الثالثة السابقة عىل
29  جمع البيانات، حسب النسبة املئوية للمجتمعات. 

 الشكل 10: التغيري امللحوظ يف الوصول املادي إىل مقدمي الخدمات املالية يف األشهر الثالثة السابقة عىل
29  جمع البيانات، حسب النسبة املئوية للمجتمعات. 

C
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 الشكل 11: آليات التسليم التي ورد إنها تُستخدم من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين
35  واملستجيبني يف االستبيان ذايت اإلدارة، حسب عدد املنظامت 

36 الشكل 12: الطرق األكرث شيوعاً لتحويل األموال التي يستخدمها الناس يف املجتمع، حسب % املجتمعات 

40 الشكل 13: النسبة املقدرة املبلغ عنها ألفراد املجتمع الذين لديهم حساب بنيك، حسب النسبة املئوية للمجتمعات 

41 الشكل 14: األسباب املبلغ عنها لعدم إمتالك أفراد املجتمع حسابات بنكية، حسب النسبة املئوية للمجتمعات 

42 الشكل 15: النسبة املئوية للمجتمعات التي أبلغ فيها sIK عن وجود ماكينة رصاف آيل، لكل نوع من املجتمعات 

 الشكل 16: الوقت املبلغ عنه الذي يستغرقه أفراد املجتمع للوصول إىل أقرب فرع بنك، بإستخدام طريقة
42  املواصالت األكرث شيوعاً. حسب % املجتمعات. 

C
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امللخص التنفيذي  1
يشهد اليمن رصاعاً منذ عام 20151 وأصبح أكرب أزمة أمن غذايئ من صنع اإلنسان يف العامل، األمر الذي ترك نصف السكان يف حالة إنعدام أمن غذايئ 
حاد.2 ووفقاً لتمديد خطة االستجابة اإلنسانية من يونيو إىل ديسمرب 2020، يحتاج 24.3 مليون شخص )ما يقارب %80 من السكان( إىل شكل من أشكال 

املساعدة اإلنسانية والحامية. ويف هذا السياق العصيب، تعد املساعدات النقدية والقسائم )CVA( جزءاً مهامً من االستجابة اإلنسانية يف اليمن.

وقد ألقت التقييامت السابقة الضوء عىل CVA، ال سيام عند التسليم من خالل الوكالء. ومع ذلك، إفتقرت هذه التقييامت إىل نظرة عامة مقارنة آلليات 
تسليم CVA، ألنها مل تغطي الفرص والتحديات وتدابري التخفيف لكل آلية تسليم CVA. بناًء عىل التقييامت السابقة، تم إجراء هذا التقييم ملقدم الخدمة 
املالية )FSP( لعام 2021 لتوفري فهم شامل ومحدث آلليات تقديم CVA ومقدمي الخدمات املالية )FSPs(، فضالً عن التحديات واملخاطر وتدابري التخفيف 

ذات الصلة. كام قام هذا التقييم بتقييم مدى إملام املجتمع وإمكانية الوصول إليه وتفضيله آلليات التسليم.

وإشتمل التقييم عىل أنواع مختلفة من أصحاب املصلحة للمساهمة يف التفاهم بني الجهات الفاعلة وفهم مشهد املساعدات النقدية والقسائم (CVA(ككل. 
وشمل التقييم مقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من 12 منظمة إنسانية و 9 من مقدمي الخدمات املالية )FSPs( و 107 مجتمعات. باإلضافة 
النقد واألسواق  الرئيسيني )KIs( من املنظامت األعضاء يف مجموعة عمل  13 إستبيان ذايت اإلدارة من قبل مزودي املعلومات  إىل ذلك، تم االنتهاء من 

)CMWG( اليمن. وتم جمع البيانات يف أبريل 2021.

النتائج الرئيسية من التقييم هي:

)KYC( ومتطلبات اعرف عميلك )IDs( وثائق الهوية

من بني جميع أنواع بطاقات الهوية، كانت وثائق الهوية الوطنية هي األكرث توفراً عىل نطاق واسع بني املجتمعات، وفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني  	
يف املجتمع.

أعرب مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية عن املرونة فيام يتعلق بوثائق الهوية املقبولة، وذكروا أن بطاقات الهوية الصادرة  	
عن املنظامت اإلنسانية كافية )بعد إتفاق مسبق بني الجانبني(. أيًضا، ميكن للمنظامت اإلنسانية التي مل تصدر وثائق الهوية الخاصة بها أن تتفق مع 
مقدمي الخدمات املالية عىل قبول مجموعة واسعة من وثائق الهوية، بينام أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمعات بوجود مجموعة متنوعة 

من أنواع بطاقات الهوية ميتلكها أفراد املجتمع.

حامية البيانات

أعرب مقدمي املعلومات الرئيسني من املنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية عن وعيهم بأهمية حامية البيانات. 	

مل يتضح دور البنك املركزي يف االمتثال بعد تشعبه إىل بنك مركزي يف عدن وبنك مركزي يف صنعاء. وكانت النتيجة املبلغ عنها أن مقدمي الخدمات  	
املالية مل يكن لديهم لجنة رقابة واضحة لحامية البيانات، وإفتقروا إىل الوضوح بشأن اللوائح التي يجب إتباعها.

تم اإلبالغ عن استخدام املقاييس الحيوية للتحقق من هويات املستفيدين واستبدال بطاقات الهوية عند الحاجة. ومع ذلك، فقد أثريت مخاوف بشأن  	
املقاييس الحيوية فيام يتعلق بخصوصية أفراد املجتمع )خاصة بالنسبة لإلناث املتلقني(. وتم اإلبالغ عن قلق آخر حول املقاييس الحيوية التي تم أخذها 

بشكل سيئ والتي تسببت يف تأخري تسليم املساعدات النقدية والقسائم.

برزت العديد من آليات التسليم لتكون مفيدة بشكل خاص ألمن البيانات. وكان أحدها الدفعات اإللكرتونية ، والتي تجنبت رضورة مشاركة قوائم  	
املستفيدين التفصيلية مع مقدمي الخدمات املالية. وكان هناك آلية أخرى وهي الرموز املميزة )tokens(، والتي يف بعض األحيان سهلت التسليم من 

خالل وكالء دون أن يكون لدى مقدمي الخدمات املالية قامئة املستفيدين. أيًضا، يبدو أن رشكات القسائم لديها أنظمة مؤمنة جيًدا.

وصول املجتمعات إىل مقدمي الخدمات املالية 

تم اإلبالغ عن األمية يف جميع املجتمعات تقريباً وكانت أكرث بروزاً يف املجتمعات الريفية. وكانت األمية املالية شائعة أيضاً بني السكان اليمنيني، كام  	
ورد يف التقارير اإلنسانية ومزودي املعلومات الرئيسيني ملقدمي الخدمات املالية، ويتضح من حقيقة أن آليات تحويل األموال غري الرسمية، مثل الحوالة 

ومكاتب الرصافة املحلية، كانت أكرث األساليب شيوعاً والتي تستخدمها املجتمعات.

أمام  	 العقبات  إلخ( قد متثل أقل قدر من   ، ، مكاتب الرصافة  الوكالء )الحوالة  التي تعتمد عىل  النقدية والقسائم  آليات املساعدات  ، فإن  ومن ثم 
املجموعات األمية )مالياً(، دون مطالبة املنظامت اإلنسانية بإجراء دورات تدريبية مكثفة.

السفر عامالً مهامً  	 املالية ميثل عقبة بشكل خاص للنساء والفقراء واملستفيدين املسنني، وكان وقت  السفر إىل مقدمي الخدمات  تم اإلبالغ عن أن 
للمجتمعات لعدم تفضيل مقدم خدمات املالية.

اعترب محو األمية املالية عقبة من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين ملقدم الخدمات املالية آلليات التسليم الرقمية. ويف الوقت نفسه،  	
ميكن إستخدام إملام املجتمعات بالوكالء كنقطة انطالق محتملة نحو محو األمية املالية والشمول املايل الرقمي إذا كانت آليات التسليم الرقمي مرتبطة 

بوكالء، كام هو الحال حالياً بالنسبة لألموال عرب الهاتف املحمول.

األمم املتحدة –  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية “OCHA” )2021(. اليمن: أعلى مستوى إستجابة للطوارئ المعلن لمدة ستة أشهر.  1

ريليف ويب )2020(. خطة اإلستجابة اإلنسانية اليمن  2

C

https://www.unocha.org/story/yemen-highest-emergency-response-level-declared-six-months
https://www.unocha.org/story/yemen-highest-emergency-response-level-declared-six-months
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar
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تغطية شبكة الهاتف املحمول وملكية الهاتف

تم اإلبالغ عن رسائل SMS كأداة شائعة للتواصل مع املستفيدين. ويف املقابل، تم اإلبالغ عن أن شبكة الهاتف املحمول جيدة )أو ممتازة( يف غالبية  	
املجتمعات التي تم تقييمها. وتقرتح الدروس املستفادة من مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين إىل أنه ال يزال من املهم التحقق من رسائل 

SMS التي مل يتلقاها املستفيدون، وإعداد الحلول إلبالغ املستفيدين وفقاً لذلك.

أفاد مقدموا املعلومات الرئيسيون من %83 من املجتمعات أن غالبية أو جميع أفراد املجتمع ميتلكون هاتفاً. ويشري هذا إىل أن هذه املجتمعات قد  	
يكون لديها خربة كافية مع الهواتف، وميكنها أن تتعود فعالً عىل خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. وكان الفقر هو السبب األكرث شيوعاً 

الذي تم اإلبالغ عنه والذي منع أفراد املجتمع من إمتالك هاتف، وكان رفض األرسة أو العادات املحيطة بامتالك الهاتف عائقاً آخر.

من ناحية أخرى، بالنسبة لألفراد الذين ليس لديهم هواتف، قد يكون الوصول إىل الهواتف عن طريق االستعارة )من العائلة أو املتاجر( أمراً صعباً، حيث  	
قد تكون اإلستعارة مكلفة أو تثري مشكالت تتعلق بالحامية. وبالتايل، لشمول هؤالء األفراد، قد ال يكون توفري بطاقات SIM وحدها كافياً.

املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن

أفاد مقدموا املعلومات الرئيسيون اإلنسانيون ملقدمي الخدمات املالية أن آلية التسليم السائدة للربمجة النقدية كانت التسليم من خالل الوكالء. إىل  	
جانب ذلك، تم اإلبالغ عن إستخدام مجموعة واسعة من اآلليات يف اليمن، مبا يف ذلك القسائم الورقية واإللكرتونية، وكذلك حاالت فردية من األموال 

عرب الهاتف املحمول والتحويالت من خالل الحسابات املرصفية والتسليم النقدي املبارش.

وبحسب ما ورد، فإن املجتمعات التي تم تقييمها تستخدم يف أغلب األحيان وكالء حوالة ومكاتب الرصافة لتحويل األموال، ومن ثم كانت هذه الطرق  	
النقدية والقسائم. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا يشري إىل تآلف قوية وتفضيل الحق للوكالء املحليني، حيث قد تكون  هي املفضلة لتلقي املساعدات 
املجتمعات عىل دراية بالوكيل نفسه )بدالً من مقدم الخدمات املالية الذي يقف وراء الوكيل(. وميكن دمج الوكالء املحليني يف التسليم من خالل آليات 

الوكيل وكذلك نظم القسائم اإللكرتونية والتسليم من خالل الحسابات املرصفية أو األموال عرب الهاتف املحمول.

عند تقييم آليات التسليم الرقمي، يجب عىل املنظامت اإلنسانية إجراء تقييامت إضافية، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل الوكالء أو مقدمي الخدمات  	
املالية أو أجهزة الرصاف اآليل أو أجهزة نقاط البيع يف منطقة التدخل، وقدرة املستفيدين وتفضيالتهم، حيث تبني أن هذه العوامل تختلف إختالفاً كبرياً 

عرب املجتمعات.

مقدمي الخدمات املالية

لكل نوع من آليات التسليم، تم العثور عىل العديد من مقدمي الخدمات املالية ليكونوا متاحني )وعادة ما يكونون من ذوي الخربة( لتنفيذ برامج  	
املساعدات النقدية والقسائم.

عىل الرغم من األزمة االقتصادية وأزمة السيولة املستمرة يف اليمن، مل يتم اإلبالغ عن السيولة بشكل شائع من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني ملقدمي  	
الخدمات املالية. وتم اإلبالغ عن أن تقلب أسعار الرصف وزيادة األسعارعىل أنهام  سيمثالن تحدياً.

إقرتح مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أنه بإمكان املنظامت اإلنسانية إيجاد حلول للتحديات املشرتكة، من خالل التعاون وتبادل املعرفة  	
بني الجهات الفاعلة يف توفري املساعدات النقدية والقسائم.

املخاوف األمنية وإجراءات التخفيف

أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين من غالبية املجتمعات بقدرة مجتمعهم عىل الوصول إىل مقدمي الخدمات املالية، عىل الرغم من  	
الرصاع املستمر يف اليمن. وقد يكون هذا بسبب عدم وجود رصاع نشط يف هذه املناطق يف وقت جمع البيانات، أو أن مقدمي الخدمات املالية )يف 

أشكال الحوالة ومكاتب الرصافة( يسمح لهم باستمرار الخدمات املالية عىل الرغم من الرصاع.

أبلغ مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين عن حوادث أو مخاطر متوقعة تتعلق بربامج املساعدات النقدية والقسائم الناجمة عن الرصاع  	
املستمر، ال سيام يف الشامل.

شارك مزودي املعلومات الرئيسيني النصيحة بشأن وجود إجراءات تشغيل قياسية )SOPs(، لإلستعداد للتحديات أثناء التوزيع ومواصلة التوزيع عىل  	
الرغم من الرصاع أو الكوارث الطبيعية. كام لوحظ أنه من املامرسات املهمة املشاركة مع مقدمي الخدمات املالية يف تحليل املخاطر، وكتابة إجراءات 

التشغيل االقياسية والتدريبات الالحقة.

هناك مامرسة أخرى شائعة تم اإلبالغ عنها تتمثل يف الحفاظ عىل التواصل املستمر وبناء العالقات مع السلطات وقادة املجتمع واملستفيدين وغري  	
املستفيدين وأصحاب املصلحة اآلخرين، لتحديد املخاطر وتخفيف التحديات.

تم اإلبالغ عن حاالت من التوترات االجتامعية املتزايدة أو العنف بني املجتمعات. وكانت تدابري التخفيف املمكنة التي أبلغ عنها مزودي املعلومات  	
الرئيسيني يف املجال اإلنساين تعمل عىل إعالم املجتمعات بشفافية حول برنامج املساعدات النقدية والقسائم واختيار املستفيدين، والتنسيق بني الجهات 

اإلنسانية الفاعلة لتوحيد األساليب املستخدمة يف منطقة ما.

توزيع  	 أثناء  السلوك  أو سوء  االبتزاز  أو  الفساد  يف  املحتمل  دورهم  بسبب  اإلنساين  املجال  الرئيسيني يف  املعلومات  ملزودي  قلق  الوكالء هم مصدر 
املساعدة. وقد أظهر مزودي املعلومات الرئيسيني ملقدمي الخدمات املالية بعض نقاط بدء جيدة الختيار الوكالء ومراقبتهم، وميكن للمنظامت اإلنسانية 

دمج التحقيقات عن سياسات الوكالء يف العناية الواجبة بشأن رشكاء مقدمي الخدمات املالية املحتملني.

C
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التسليم من خالل الوكالء / التسليم املبارش

تم اإلبالغ عن »التسليم من خالل الوكالء / التسليم املبارش« للتعامل مع مقدمي الخدمات املالية األكرث إستخداماً من قبل املجتمعات لتحويل األموال،  	
كام أنها كانت الطريقة املفضلة لدى املجتمعات لتلقي املساعدة اإلنسانية.

تغطية مقدمي  	 إىل  واالفتقار  املالية  بالشبكة واألمية  اإلتصال  اليمن، مثل ضعف  السياقية يف  التحديات  قادرة عىل تحمل  أنها  يبدو  آلية،  بإعتبارها 
الخدمات املالية يف املناطق التي يصعب الوصول إليها.

لوحظ استخدام الرموز املميزة كحل بسيط منخفض التقنية ميكن أن يجلب التتبع الرقمي للدفعات للتسليم من خالل الوكالء، مام يسمح باملراقبة  	
الرقمية التسوية األرسع.

بحسب التقارير، ميكن أيضاً إستخدام الرموز املميزة للحد من مشاركة قوائم املستفيدين مع مقدمي الخدمات املالية، مام قد يقلل من وقت التنفيذ  	
ويعمل كإجراء لحامية البيانات عن طريق تقليل كمية املعلومات التي يتم مشاركتها مع األطراف الثالثة.

تفيد التقارير أن رسائل SMS تبلغ املستفيدين عن وقت االستالم واملوقع تزيد من خصوصية املستفيدين ومتنع االزدحام يف مواقع التوزيع. 	

الحواالت البنكية

بشكل عام، تشري النتائج إىل شمول محدود ألفراد املجتمع يف املؤسسات املرصفية. وأشار مقدمي املعلومات الرئيسني من %72 من املجتمعات إىل أن  	
»القليل« أو »ال يوجد« أفراد من املجتمع لديهم حساب مرصيف.

أعرب مقدمي املعلومات الرئيسني من مقدمي الخدمات املالية عن إستعدادهم للتفاوض بشأن متطلبات الهوية واإليداع مع املنظامت اإلنسانية، لجعل  	
الحسابات البنكية أكرث سهولة للمستفيدين.

يف املناطق الحرضية، أبلغت غالبية املجتمعات عن وجود أجهزة الرصاف اآليل أو فروع البنوك داخل املجتمعات التي ميكن إستخدامها لسحب النقود.  	
ومع ذلك، أفاد كل من مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين واملجتمعي أيضاً بعدم اإلملام بالحسابات البنكية بني أفراد املجتمع، األمر الذي 

يتطلب تدابري تخفيفية.

التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

أفاد العديد من مقدمي الخدمات املالية عرب الهاتف املحمول بدخولهم السوق اليمنية، وأعربوا عن إستعدادهم وقدرتهم عىل دعم املساعدات النقدية  	
والقسائم، وإن كان ذلك مع عدد متفاوت من الوكالء املتصلني لكل خدمة تعامل نقدي عرب الهاتف املحمول.

حسبام ورد، قامت إحدى املنظامت اإلنسانية التي شاركت يف هذا التقييم بتسهيل عملية املساعدات النقدية والقسائم عن طريق تحويل األموال عرب  	
الهاتف املحمول.

تم اإلبالغ عن متطلبات خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، مثل أنواع الهواتف وجودة الشبكة، تختلف إعتامداً عىل الخدمة املختارة ومقدم  	
الخدمات املالية.

ميكن التفاوض عىل املرونة يف متطلبات الهوية مع البنوك املركزية وميكن منحها، حيث تم اإلبالغ عن إحدى املامرسات الناجحة. 	

القسائم

برامج  	 تسهيل  يف  لديها خربة  أن  والدولية  الوطنية  القسائم  وأفادت رشكات  اليمن.  يف  واإللكرتونية  الورقية  القسائم  إستخدام  تم  التقارير،  بحسب 
املساعدات النقدية والقسائم.

املوظفني  	 لتدريب  املتاحة  واملوارد  الربنامج  لنرش  املتاح  والوقت  امليزانية  بإعتبارات  مدفوعاً  واإللكرتونية  الورقبة   القسائم  بني  اإلختيار  يكون  قد 
واملستفيدين.

أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني من املنظامت اإلنسانية الذين يستخدمون القسائم اإللكرتونية بأنهم واجهوا تحديات يف اإلعداد، لكنهم كانوا راضني  	
عن النتيجة كام ورد وقاموا بزيادة إستخدام هذه اآللية حيثام أمكن ذلك.

كانت التحديات التي تم اإلبالغ عنها تتعلق باسترياد األجهزة وتكاليف األجهزة ، والتي ميكن تخفيفها عن طريق اختيار األجهزة املوجودة يف اليمن أو  	
إختيار قسائم القيمة التي تعمل عىل أجهزة نقاط البيع وأجهزة الرصاف اآليل.

C
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2  مقدمة
يشهد اليمن رصاعاً منذ عام 2015 عىل مدى السنوات الست املاضية، ال يزال الرصاع الذي تفاقم بسبب األزمة االقتصادية والكوارث الطبيعية وتفيش 
األمراض، يتسبب يف خسائر إنسانية خطرية يف البالد. وأصبحت اليمن أكرب أزمة أمن غذايئ من صنع اإلنسان يف العامل، تاركة نصف السكان يف حالة انعدام 
أمن غذايئ حاد.3 وقد نزح داخلياً ما يزيد عن 4 ماليني ميني، وهو رابع أكرب عدد من النازحني داخلياً يف العامل. ووفقاً لتمديد خطة اإلستجابة اإلنسانية من 

حزيران إىل كانون األول 2020 ، يحتاج 3.24 مليون شخص )ما يقرب من %80 من السكان( إىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية والحامية.4

وتعترب املساعدات النقدية والقسائم )CVA( جزءاً مهامً من اإلستجابة اإلنسانية. ووفقاً لدراسة حالة رشاكة التعلم النقدي )CaLP( حول برامج التحويالت 
النقدية »من حيث النسبة كانت املنظامت اإلنسانية يف اليمن تنفذ أكرب نسبة من CVA عىل %33 ، وهو ما كان أعىل بكثري من البلد الذي يحتل املركز 
الثاين، سوريا عىل %5.12 وأظهر تقييم من عام 2017 الذي أجرته مجموعة عمل النقد واألسواق )CMWG( يف اليمن وريتش )REACH(6 أن املساعدات 
النقدية والقسائم كانت مجدية يف اليمن، حيث كانت األسواق تعمل ومتكن املجتمعات من الوصول إىل األسواق واملساعدات النقدية املفضلة. وقد ذكرت 
دراسة أجريت يف عام 2019 من قبل نفس الجهات الفاعلة أن مقدمي الخدمات املالية )FSPs( لديهم خربة وقدرة كافية إلجراء التحويالت اإلنسانية7. إىل 
جانب ذلك ، أفادت دراسة أجرتها رشاكة التعلم القانوين يف عام 2018 أن املنظامت اإلنسانية وفرت املساعدات النقدية والقسائم بنجاح، وخففت املخاطر 

بشكل فعال عىل الرغم من التحديات السياقية والتشغيلية املعقدة يف اليمن.

وركزت التقييامت السابقة إما عىل التسليم املبارش )OTC( / التسليم من خالل وكالء8 أو إفتقرت إىل نظرة عامة مقارنة لكل آلية تسليم CVA. وبناًء عىل 
تلك التقييامت السابقة، يهدف تقييم مقدمي الخدمات املالية لعام 2021 الذي تم إجراؤه باالشرتاك مع رشاكة التعلم النقدي و مجموعة عمل النقد 
واألسواق – اليمن و ريتش، إىل توفري فهم شامل ومحدث آلليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم و ومقدمي الخدمات املالية املتاحة، باإلضافة إىل 
التحديات واملخاطر وتدابري التخفيف ذات الصلة. وعىل غرار تقييم عام 2017 ، يتضمن هذا التقييم لعام 2021 إملام املجتمع وتفضيله آلليات التسليم، 

حيث قد تكون قد تغريت عىل مر السنني مع إضافة إستكشاف إىل وصول املجتمعات إىل أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات املالية وآليات التسليم.

عالوة عىل ذلك، يهدف التقييم إىل دعم وترسيع برمجة املساعدة النقدية )CVA( والقسائم املستقبلية من خالل توفري قامئة بآليات تسليم CVA وخيارات 
مقدم الخدمات املالية، وميكن أن يساعد تعيني أنشطة CVA املنظامت عىل تحديد فرص التعاون واكتشاف االزدواجية يف املساعدة. وعىل الرغم من أن كل 
منظمة ستحتاج إىل تقييم مناطق عملياتها مبزيد من التفصيل. باإلضافة إىل ذلك ، من خالل تقديم النتائج ووجهات النظر من أنواع مختلفة من أصحاب 
املصلحة يف CVA )مقدمي الخدمات املالية واملجتمعات واملنظامت اإلنسانية(، يحاول هذا التقييم املساهمة يف التفاهم بني الجهات الفاعلة وفهم مشهد 
املساعدات النقدية والقسائم ككل. ووفقاً لدراسة الحالة 2021 لـرشاكة التعلم النقدي، »ميكن أن يساعد سد هذه الثغرات الوكاالت عىل تطوير قواسم 

مشرتكة أكرب بشأن تفاصيل االستهداف وتحويل املبالغ وآليات التحويل«.9

يبدأ هذا التقرير بفصل املعلومات األساسية عن آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم ، متبوعاً مبنهجية التقييم. ويقوم الجزء التحلييل من التقييم 
بتجميع النتائج من مزودي املعلومات الرئيسيني املشاركني من املجتمعات املحلية ومقدمي الخدمات املالية والجهات الفاعلة اإلنسانية ، ويتم تقدميها يف 

جزئني. يتعلق الجزء األول بالعوامل العامة التي تحدد والقسائم يف اليمن ، إىل جانب التحديات املقابلة وتدابري التخفيف من امليدان.

وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها وثائق الهوية وإدارة البيانات ووصول املجتمعات إىل مقدمي الخدمات املالية وجودة الشبكة والوصول إىل الهواتف 
املحمولة. وتليها موضوعات حول األمن ومخاطر الفساد والعمل مع الوكالء، وقسم عن تجارب وعمليات مقدمي الخدمات املالية املشاركني. ويف الجزء 
الثاين، يغطي كل قسم آلية تسليم مختلفة ويقدم معلومات حول متطلبات التنفيذ، جنباً إىل جنب مع تصورات وتجارب مزودي املعلومات الرئيسيني من 

املجتمعات واملنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية.

األمم املتحدة –  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية “OCHA” )2021(. اليمن: أعلى مستوى إستجابة للطوارئ المعلن لمدة ستة أشهر.  3

ريليف ويب )2020(. خطة اإلستجابة اإلنسانية اليمن  4

CaLP )2018(. برامج التحويالت النقدية في السياقات الصعبة: دراسة حالة حول برامج التحويالت النقدية والمخاطر في اليمن 2018–2015.  5

مبادرة ريتش و CMWG اليمن. )2017(. الدراسة النقدية المشتركة بين الوكاالت: وظائف السوق وتصورات المجتمع للمساعدة القائمة على النقد  6

مبادرة ريتش و CMWG اليمن. )2019(. تقييم مقدمي الخدمات المالية  7

8  يُعرَّف التسليم من خالل وكيل أيًضا باسم »التسليم املبارش« )OCT( ، أو نقًدا يف مغلفات. ويف هذه اآللية، تتعاقد املنظمة اإلنسانية مع مقدم خدمات مالية لتقديم مساعدات نقدية. ويقوم املستفيد بتحصيل املساعدة عن 

طريق زيارة مقدم الخدمات املالية أو وكيله.

مختربات نيمكار ر. مريايك وشبكة CALP. )2021(. الحماية النقدية واإلجتماعية اإلنسانية في اليمن.  9

C

https://www.unocha.org/story/yemen-highest-emergency-response-level-declared-six-months
https://www.unocha.org/story/yemen-highest-emergency-response-level-declared-six-months
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/ctp-challenging-contexts-case-study-ctp-and-risks-yemen-2015-2018
https://reliefweb.int/report/yemen/ctp-challenging-contexts-case-study-ctp-and-risks-yemen-2015-2018
https://www.impact-repository.org/document/reach/7dbdfe35/reach_yem_report_joint_cash_study_december2017_0.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/7dbdfe35/reach_yem_report_joint_cash_study_december2017_0.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-financial-service-providers-assessment-report-january-2019
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-financial-service-providers-assessment-report-january-2019
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-social-protection-in-yemen/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-social-protection-in-yemen/
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3  معلومات أساسية

نظرة عامة عىل آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم  3.1

تتعلق املساعدات النقدية والقسائم بجميع الربامج التي يتم فيها تقديم التحويالت النقدية أو القسائم إىل املستفيد.10 ميكن أن يحتوي برنامج املساعدات 
النقدية والقسائم عىل العديد من الخيارات فيام يتعلق بآلية التسليم. فعىل سبيل املثال، ميكن تسليم املساعدة النقدية إىل املستفيد عند عتبة الباب من 
قبل مقدم الخدمات املالية، أو قد يُطلب من املستفيد الذهاب إىل وكيل للحصول عىل املساعدة. بدالً من ذلك، ميكن تسليم األموال النقدية إلكرتونياً، 
باستخدام الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول أو املعامالت املالية بالهاتف املحمول. ويؤثر إختيار آليات التسليم عىل أنواع مقدمي الخدمات املالية 

الذين ميكن ملنظمة إنسانية العمل معهم، حيث ليس كل مقدم خدمة مالية لدية القدرة عىل نرش كل آلية تسليم.

باإلضافة إىل ذلك، يتم إعالم برامج املساعدات النقدية والقسائم من خالل التفضيالت الربامجية لطريقة ما )نقداً أو قسيمة(، أو التقييد )إستخدام املساعدة 
يقترص عىل أغراض محددة(، أو املرشوطية )اإلجراءات التي يجب إجراؤها(، كام هو موضح يف املربع . وتؤثر هذه التفضيالت عىل الخيارات املمكنة آلليات 
إن  التحديد.  التسليم( مرتابطة ومتداخلة وأحيانًا سيئة  والقيود والرشطية وآلية  )الطريقة  والقسائم  النقدية  املساعدات  التي تحدد  والعوامل  التسليم. 
الصياغة الواضحة آلليات املساعدات النقدية والقسائم وطرق التسليم والخصائص أمر أسايس إلثراء النقاش الجوهري والتداول بشأن االحتامالت، كام هو 

هدف هذا البحث. وللمساعدة يف تحقيق هذا الهدف، تم تفصيل تعريفات آليات املساعدات النقدية والقسائم يف هذا الفصل.11

املربع 1: القيود والرشطية

إعتامداً عىل الطريقة املستخدمة، يكون املستفيد مقيداً أو غري مقيد يف السلع التي ميكنه الحصول عليها بإستخدام املساعدة. واملساعدة العينية هي 
طريقة مقيدة بحكم تعريفها، ومتنح حق الوصول إىل سلعة معينة. وبشكل مامثل، فإن قسيمة السلع مقيدة، ولكن مع خيارات املرونة يف أنواع املنتجات 
التي يرغب املستلم يف الحصول عليها. وعىل العكس من ذلك، فإن التحويالت النقدية غري مقيدة حسب التصميم، وملستلم الذي يتلقى النقد له الحرية 

يف إنفاق األموال التي حصل عليها كام يشاء.

عىل الرغم من كونها متاحة فقط يف شكل غري مقيد، إال أنه ال يزال من املمكن أن يكون للتحويالت النقدية قيود معينة عن طريق إضافة بُعد املرشوطية: 
مطالبة املستفيد بالوفاء بالتزام كرشط مسبق لتلقي املساعدة. واألهم من ذلك، تختلف املرشوطية عن التقييد ألنها تتطلب نشاطاً من املستفيد.12 عىل 
سبيل املثال، تحتوي برامج النقد مقابل العمل عموماً عىل رشوط للمستفيدين لتقديم تقرير إىل موقع عمل معني يومياً، بينام قد تتطلب برامج النقد 

مقابل املأوى من املستفيدين إظهار دليل عىل بناء مأوى.

ميكن االطالع عىل النظرة العامة عىل آليات التسليم وخصائصها يف الجدول 1 أدناه.

CaLP )2019(. مسرد مصطلحات المساعدات النقدية والقسائم  10

 )IOM( تسليم األموال: آليات التحويل النقدي يف حاالت الطوارئ املنظمة الدولية للهجرة )2020( CaLP مسرد مصطلحات المساعدات النقدية والقسائم شبكة .)2019( CaLP املعلومات الواردة يف هذا القسم مبنية عىل  11

ومجموعة العمل النقدي )CWG(. )2020(. تقييم الجدوى النقدية لشامل غرب سوريا UNHCR. أداة تقييم التسليم النقدي.

UNHCR. أداة تقييم التسليم النقدي  12

C

https://www.calpnetwork.org/ar/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/ar/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/03/IMPACT_Memo_Data-Cleaning-Min-Standards-Checklist_28012020-1.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/03/IMPACT_Memo_Data-Cleaning-Min-Standards-Checklist_28012020-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/ar/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/ar/library-and-resources/glossary-of-terms/
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القامئة 1: آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم )CVA( وخصائصها

FSPs املحتملنيآلية CVAالخصائصالطريقة

النقد

غري رقمي
)تسليم األموال يدوياً(

منظامت إنسانية )بدون إرشاك PSF(النقد املبارش

التسليم من خالل وكيل
)OTC( التسليم املبارش /

البنوك
مكاتب الرصافة
رشكات التحويل

رقمياً
)الدفع إلكرتونياً(

التحويل إىل حساب بنيك
البنوك

املنظامت اإلنسانية

مقدمي األموال عرب الهاتف املحمولاملعامالت املالية بالهاتف املحمول

القسيمة

قسيمة ورقيةغري رقمية
املنظامت اإلنسانية

رشكات القسائم

رفمية

قسيمة إلكرتونية للسلع
)محفظة إلكرتونية: بطاقة ذكية أو مسبقة الدفع(

رشكات القسائم
البنوك

رشكات التحويل

قسيمة إلكرتونية للنقد
)محفظة إلكرتونية: بطاقة ذكية أو مسبقة الدفع(

رشكات بطاقات اإلئتامن
البنوك

رشكات القسائم

آليات تسليم املساعدة النقدية  3.1.1

)NGO / الدفع النقدي املبارش ) عن طريق املنظمة املنفذة

ميكن للمنظامت اإلنسانية إختيار تسليم األموال إىل املستفيدين منها مبارشة دون مساعدة مقدم الخدمات املالية. وميكن للمنظامت تقديم املساعدة 
النقدية إىل منازل املستفيدين، أو ميكن للمستفيدين زيارة املكتب املحيل للمنظمة إلستالم املساعدة.

التسليم املبارش )OTC( / التسليم عن طريق وكالء

مطالبة  طريق  عن  املساعدة  عادة  املالية  الخدمات  مقدم  ويوزع  النقد.  تسليم  لتسهيل  مالية  خدمات  مقدم  مع  التعاقد  يتم  اآللية،  لهذه  بخصوص 
املستفيدين بتحصيلها من أحد فروعه أو وكالءه املحليني. وإذا مل يكن مقدم الخدمات املالية موجود بالقرب من املستفيدين، فهناك عدد من الحلول 
الشائعة. فيمكن ملقدم الخدمات املالية إستخدام »الفرق املتنقلة« التي تسافر إىل مجتمع املستفيدين، تقوم هذه الفرق املتنقلة إما بإعداد مكان تسليم 

مؤقت )موقع دفع( أو توصيل املساعدة من الباب إىل الباب من خالل زيارة املستفيدين مبارشة يف منازلهم.

ميكن ملقدمي الخدمات املالية التعاقد مع وكيل محيل، مثل تاجر حوالة أو مالك متجر محيل أو مكتب رصافة يعمل بشكل أسايس كفرع محدود ملقدم 
خدمات مالية ويكون أقرب إىل املجتمع الذي يحتاج إىل املساعدة. ويختلف الوكيل عن الفرع ، ألنه ينتمي إىل رشكة منفصلة أو مرشوع فردي، وألنه يقدم 
خدمات محدودة أكرث من الفرع. فعىل سبيل املثال، يقوم وكالء حوالة ووكالء الرصافة املحليون بتحويل األموال و / أو رصف العمالت. باإلضافة إىل ذلك، 
قد يتم توظيفهم من قبل أحد البنوك، بحيث ميكن لعمالء البنك سحب األموال وإيداعها من خالل الوكيل. وباملثل، ميكن لرصايف الحوالت واألموال والبائعني 
العمل كوكالء للتعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، إذا كانوا رشكاء مع مقدمي الخدمات املالية عرب الهاتف املحمول. ويرتتب عىل ذلك أن الخدمات التي 
يقدمها الوكيل ليست كلها متشابهة، وهذا له آثار عىل نوع الخدمات املالية التي ميكن الوصول إليها يف املنطقة. وميكن أن يكون لدى مقدم الخدمات 

املالية وكالء يعملون بشكل دائم معهم، أو ميكنهم التعاقد مؤقتاً مع وكيل ألداء خدمة محددة.

للمساعدة يف التسليم بالتعاون مع مقدم الخدمة املالية، يتم إستخدام »رمز مميز« أحياناً. وعادًة ما يحمل الرمز املميز، سواء كان ورقياً أو بالستيكياً، كود 
االستجابة الرسيعة )QR( ويقدمه املستفيد إىل مقدم الخدمات املالية )أو وكيله(. وميكن مسح الرمز املميز ضوئياً، مام يسهل عىل املنظمة اإلنسانية مراقبة 
إيصال املساعدة و / أو ترسيع عملية التسوية. وهذه الرموز املميزة ال تخزن االئتامن، ويتم إستخدامها فقط لرقمنة األعامل الورقية الالزمة ملعالجة وتتبع 

الدفعات النقدية، ورمبا الستبدال وثائق هوية املستفيد أو قوائم املستفيدين.

الحوالت البنكية

تتطلب هذه اآللية أن يكون للمستفيدين حسابات مع مؤسسات مالية رسمية. ويتم تسليم املساعدة النقدية كتحويل مرصيف قيايس من املنظمة اإلنسانية 
إىل حساب املستفيد. ويف البلدان التي قد ال يكون لدى السكان املستهدفني فيها حسابات بنكية بشكل عام، قد تحتاج املنظامت اإلنسانية إىل مساعدة 
املستفيدين يف إنشاء هذه الحسابات. ويتطلب ذلك وجود رشاكة مع أحد البنوك، ولكن مشاركة مقدمي الخدمات املالية يف هذه الحالة ميكن أن تكون 
التجار  أو رشاء سلع من  الفروع  أو  اآليل  الرصاف  أجهزة  قبض مساعداتهم من  للمستلمني  املرصفية، ميكن  بطاقاتهم  وباستخدام  أكرب.  بدرجة  محدودة 
بإستخدام جهاز نقطة البيع )POS(، وهو جهاز يعالج املدفوعات من خالل البطاقة عن طريق قراءة الرشيط املغناطييس للبطاقة أو الرقاقة. وهناك طريقة 

أخرى الستخدام املساعدة وهي الدفع والتحويالت عرب اإلنرتنت.
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التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

تستخدم التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول محافظ إلكرتونية متصلة ببطاقة SIM )انظر أيضاً املربع 2 حول املحافظ اإللكرتونية(. وبالتايل، يعمل رقم 
الهاتف كرقم حساب مرصيف. وهو ميكن الوكاالت اإلنسانية من إجراء تحويالت إلكرتونية مبارشة إىل هواتف املستلمني. ويقوم عمالء التعامالت املالية عرب 
الهاتف املحمول بإيداع وسحب النقود لدى وكالء التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. فإذا كان تاجر يف السوق متصالً بخدمات التعامالت املالية عرب 
الهاتف املحمول، فيمكن رشاء املواد بدون نقود عن طريق تحويل األموال من حساب التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول للعميل مبارشًة إىل حساب 
التاجر. وبالتايل، ميكن لهذه اآللية أن تحل محل البطاقة وجهاز نقاط البيع الرضوريني للمعامالت اإللكرتونية العادية. وبالإلعتامد عىل خدمة التعامالت 

املالية عرب الهاتف املحمول، ميكن إجراء املعامالت إما عرب SMS / USSD أو عرب اإلنرتنت وتطبيق الهاتف الذيك. 

املربع 2: املحافظ اإللكرتونية

املحفظة اإللكرتونية هي برنامج موجود عىل بطاقة ذكية أو بطاقة SIM أو يف تطبيقات آمنة عرب رشكات مثل PayPal أو Apple Pay. واملحفظة 
اإللكرتونية عبارة عن حساب مدفوع مسبقاً يحتفظ باإلئتامن أو النقد، ومرتبط باملستفيد. وميزة املحفظة اإللكرتونية هي أنه ميكن للمستخدم تخزين 
ودفع األموال إلكرتونياً، دون الحاجة إىل حساب مرصيف. وتحتوي املحفظة اإللكرتونية عىل معلومات مشفرة حول هوية املستفيد وعادة ما يتم الوصول 

.PIN إليها من قبل املستفيد باستخدام رمز

يف األوضاع اإلنسانية، تعترب املحافظ اإللكرتونية هي اآللية الكامنة وراء القسائم اإللكرتونية )البطاقات الذكية( والتعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. 
وميكن تعبئة املحفظة اإللكرتونية للمستفيد عن بُعد من قبل املنظمة اإلنسانية، مام يجعلها آلية توصيل غري مرئية وأكرث أماناً. ميكن ملقدمي املحفظة 
اإللكرتونية ربط محافظ إلكرتونية متعددة بحساب واحد، وقد يكون هذا مفيداً للمستفيدين املسجلني يف برامج املساعدات النقدية والقسائم املتعددة.

آليات التسليم ملساعدة القسائم   3.1.2

هناك متييز بني قسائم القيمة وقسائم السلع، فتمنح قسائم القيمة املستلمني إمكانية الوصول إىل النقد )مساعدة غري مقيدة(، بينام متنح قسائم السلع 
املستخدمني إمكانية الوصول إىل السلع والخدمات ، أو االحتفاظ بإئتامن ال ميكن استخدامه إال للحصول عىل مجموعة معينة من السلع، محددة مسبًقاً 

من قبل املنظمة )مساعدة مقيدة(.

القسيمة الورقية

يتم توزيع القسيمة الورقية عىل املستلمني الذين يستبدلونها بسلع من بائع معني. وقد تحتوي القسيمة عىل معلومات مكتوبة عن املستفيدين، ومن 
املرجح أن يتطلب اإلسرتجاع من املستفيد تقديم نوع من التعريف. يف سياقات مثل التي يف سوريا، يتسبب إستخدام القسائم الورقية والرموز الورقية يف 
بعض االلتباس حول ما يشكل قسيمة وما ال يشكل ذلك13. وميكن أن تخدم الرموز الورقية عن كثب نفس الغرض مثل قسائم القيمة الورقية، ولكن يف هذا 
التقييم ، تتم مناقشة الرموز املميزة الورقية يف التسليم املبارش )OTC( / التسليم من خالل قسم الوكالء. هذا ألن الرموز الورقية هي أدوات مستخدمة 
لتحسني التسليم من خالل الوكالء. أيًضا، تُستخدم الرموز الورقية دامئاً مع مقدم الخدمات املالية، يف حني ميكن تنفيذ برامج قسائم السلع الورقية مع مقدم 

الخدمات املالية أو بواسطة منظمة إنسانية بشكل مستقل.

القسيمة اإللكرتونية

قابلة  والبطاقة  اإللكرتونية(.  املحافظ  3 حول  املربع  )أنظر  قيمة  أو  رصيداً  تخزن  إلكرتونية  متصلة مبحفظة  إلكرتونية  بطاقة  اإللكرتونية هي  القسيمة 
للمقارنة ببطاقة الخصم أو االئتامن مع إختالف أن حامل البطاقة ال يحتاج إىل حساب مرصيف أو بطاقة ائتامن. والقسائم اإللكرتونية مؤمنة برموز PIN أو 
اإلستدالل الحيوي. وعادة يتم التمييز بني البطاقات املدفوعة مسبقاً والبطاقات الذكية األكرث تقدماً )انظر املربع 3 ملزيد من املعلومات(. وتقدم رشكات 
مثل MasterCard و RedRose عادًة خدمات القسائم اإللكرتونية ألغراض إنسانية، وبدالً من ذلك ميكن للبنوك توفري بطاقات مدفوعة مسبقاً أو ذكية.

وعند االتصال بربنامج مقيد يوفر الوصول إىل السلع، يجب أن يكون البائع املشارك مزوداً بأجهزة طرفية معينة أو أجهزة نقاط البيع التي ميكنها قراءة 
البطاقة. ومن خالل قسيمة السلع اإللكرتونية، يحق للمستفيد إختيار نوع املنتجات والكميات بناًء عىل االئتامن املستحق، ضمن مجموعة املنتجات التي 
تتيحها املنظمة اإلنسانية للمتلقي. وميكن إستخدام قسيمة القيمة اإللكرتونية يف أجهزة الرصاف اآليل أو جهاز نقاط البيع، أو يف طرفيات خاصة لدى الوكالء 

للوصول إىل املساعدة النقدية.

املنظمة الدولية للهجرة )IOM( ومجموعة العمل النقدي )CWG(. )2020(. تقييم الجدوى النقدية لشامل غرب سوريا.  13
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ملربع 3: بطاقات القسائم اإللكرتونية

البطاقات املدفوعة مسبقاً يشار إليها أيضاً بالبطاقات ذات الرشيط املغناطييس أو البطاقات املمغنطة. هي بطاقات الدفع البالستيكية األساسية املتاحة. 
ويجب أن يتم متريرها يف محطة نقطة البيع أو إدخالها يف ماكينة الرصاف اآليل ليتم تفويض معاملة معينة يف الوقت الفعيل، ولذلك هناك حاجة إىل 

االتصال بالشبكة.

البطاقات الذكية هي أشكال أكرث تعقيد قليالً من بطاقات الدفع. فهي تحتوي عىل رشيحة تتضمن معلومات مالية عن حامل البطاقة. ويتمثل االختالف 
الرئييس عن البطاقة املدفوعة مسبقاً يف أن كمية املعلومات التي ميكن تخزينها عىل الرشيحة أكرب بكثري مام ميكن أن يحتويه الرشيط مغناطييس. نتيجة 
لذلك، ميكن للبطاقة الذكية االرتباط بعدة حسابات ودعم عمليات الدفع بدون تالمس، واألهم من ذلك إكامل املعامالت دون إتصال بالشبكة. بدالً من 

ذلك، يتم تخزين املعامالت وتحميلها عىل النظام يف مرحلة الحقة عند إستعادة االتصال.

)CVA( املساعدات النقدية والقسائم  3.2

آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم

وفًقا للوحة معلومات املساعدات النقدية والقسائم ملجموعة األمن الغذايئ والزراعة )FSAC( لشهر كانون األول 2020 ، فإن ما مجموعه 32 منظمة ، مبا 
يف ذلك وكاالت األمم املتحدة )UN( واملنظامت الدولية واملنظامت الوطنية ، كانت تقدم املساعدات النقدية والقسائم عرب 22 محافظة يف اليمن14. وركزت 

لوحة املعلومات عىل نوعني من املساعدة: املساعدة الغذائية الطارئة والنقد مقابل العمل / املساعدة الغذائية لألصول. 

باإلضافة إىل ذلك، نرش مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( و CMWG اليمن لقطة من برامج املساعدات النقدية والقسائم يف الفرتة 
من كانون الثاين إىل كانون األول 2020.15 وكشفت هذه اللقطة عن وجود 102 منظمة لديها برامج CVA تعمل يف وقت التقييم عرب مختلف القطاعات 
)مبا يف ذلك 7 وكاالت لألمم املتحدة و 30 منظمة دولية غري حكومية و 65 منظمة وطنية غري حكومية(. وبحسب لقطة مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية )UNOCHA(، بلغ إجاميل قيمة املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن 435.3 مليون دوالر أمرييك. ومن هذا اإلجاميل، بلغت املساعدات 
النقدية 202.45 مليون دوالر أمرييك، وصلت إىل 4.54 مليون مستفيد، يف حني تضمنت القسائم 232.88 مليون دوالر أمرييك، لتصل إىل 3.27 مليون 
 )WASH( مستفيد16. تم تطبيق املساعدة النقدية عرب هياكل وآليات التنسيق )األمن الغذايئ والحامية واملأوى واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
وآلية االستجابة الرسيعة )RRM( وأمانة الهجرة املختلطة اإلقليمية )RMMS( واملساعدات النقدية متعددة األغراض( بينام إقترصت مساعدة القسائم عىل 

األمن الغذايئ و املأوى.

مقدمي الخدمات املالية

فيام يتعلق مبقدمي الخدمات املالية، تم نرش قامئة غري شاملة من قبل CMWG اليمن عام 2017 و REACH يف مراجعة مكتبية للنقد ودراسات السوق 
يف اليمن. باإلضافة إىل ذلك، قدم تقييم CMWG اليمن FSP REACH - 2019 قامئة مبقدمي الخدمات املالية وركز عىل التسليم النقدي من خالل الوكالء 
)البنوك ، مكاتب الرصافة ، وكالء حوالة(.17 ودرس التقييم مقدمي الخدمات املالية من حيث قدراتهم ومتويلهم وخرباتهم يف الدفع بالجملة. أما املجاالت 

األخرى، مثل إدارة FSPs للمخاطر األمنية والوكالء ومتطلباتهم والدروس املستفادة الشاملة فقد تم إستبعادها.

إملام املجتمع والقبول والتفضيالت

تم إجراء العديد من املسوحات والتقييامت حول اإلملام باملساعدات النقدية والقسائم وقبولها يف جميع أنحاء اليمن، وتقديم نتائج مامثلة. ففي عام 
النقدية والقسائم لدعم فهم وصول املجتمع إىل األسواق  REACH دراسة نوعية حول تصورات املجتمع للمساعدات  اليمن و   CMWG 2017، أجرت 
والقبول والسالمة واملخاطر.18 وأشارت النتائج إىل تفضيل املساعدات النقدية والقسائم بإستخدام مكاتب الرصافة املحلية بداًل من البنوك. وأثار املشاركون 
من املجتمع مخاوف بشأن إمكانية الوصول واملواصالت إىل مقدمي الخدمات املالية، مشريين إىل أن الوصول إىل البنوك قد إنخفض منذ بداية الرصاع يف 
عام 2015. وأوىص املشاركون بأن تكون املساعدات النقدية والقسائم مرنة بالنسبة لهم لتلبية إحتياجاتهم الخاصة، وأن يتم توزيعها وإستخدامها دون 
تكبد تكاليف املواصالت. باإلضافة إىل ذلك، أشار املشاركون إىل أنهم يفضلون عدم تلقي املساعدات النقدية والقسائم عرب البطاقات املدفوعة مسبقاً أو 
التعامالت املالية بالهاتف املحمول، ألن هذه اآلليات كانت غري مألوفة للمشاركني و / أو يخىش املشاركون من إستبعاد األشخاص الذين ليس لديهم شبكة 
هاتف محمول و / أو هواتف. باإلضافة إىل ذلك، فإن العدد املحدود من البائعني أو الوكالء املرتبطني بهذه الخدمات ال يزال يُلزم الناس بالسفر الستخدام 

أموالهم، مام يحد من املرونة ويسبب تكاليف املواصالت.

FSAC )2020(. لوحة معلومات المساعدات النقدية والقسائم  14

UNOCHA و CMWG اليمن )2020(. لقطة برامج المساعدات النقدية والقسائم.  15

UNOCHA و CMWG اليمن )2020(. لقطة برامج المساعدات النقدية والقسائم.  16

REACH و CMWG اليمن )2019(. تقييم مقدمي الخدمات المالية.  17

REACH و CMWG اليمن )2017(. الدراسة النقدية المشتركة بين الوكاالت: وظائف السوق وتصورات المجتمع للمساعدة القائمة على النقد  18

C

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/cva_dashboard_oct_2020.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/cva_dashboard_oct_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-financial-service-providers-assessment-report-january-2019
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-financial-service-providers-assessment-report-january-2019
https://www.impact-repository.org/document/reach/7dbdfe35/reach_yem_report_joint_cash_study_december2017_0.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/7dbdfe35/reach_yem_report_joint_cash_study_december2017_0.pdf
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املنهجية  4
إستخدم التقييم نهج متعدد األساليب. فقد تم إجراء أربعة أنواع من الدراسات اإلستقصائية، اثنان منها كانا كمياً واثنان نوعياً. وتم إجراء مقابالت شبه 
منظمة )نوعية( مع مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املنظامت اإلنسانية التي لديها خربة يف برامج املساعدات النقدية والقسائم )CVA( ومع مزودي 
املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية19 الذين قد يكون لديهم القدرة عىل دعم برامج CVA. تم االنتهاء من إستبيان )كمي( ذايت اإلدارة من قبل 
املنظامت اإلنسانية ذات الخربة يف برامج CVA يف اليمن. عالوة عىل ذلك ، تم تحديد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجتمعات التي كان أعضاء مجموعة 

عمل النقد واألسواق )CMWG( نشطني فيها ومتت مقابلتهم بإستخدام إستبيان كمي.

تم جمع البيانات عىل مدار شهرين يف نيسان وأيار 2021. وتم إختيار املستجيبني من خالل أخذ عينات هادفة. ومن بني الجهات الفاعلة اإلنسانية ، تم 
الطلب من مزودي املعلومات الرئيسيني من املنظامت الوطنية والدولية التي قدمت املساعدات النقدية والقسائم )CVA( خالل عامني قبل جمع البيانات 
املشاركة يف التقييم. ولضامن تغطية شاملة للظروف املختلفة، يهدف التقييم إىل شمول مجموعة من برامج CVA يف شامل وجنوب اليمن. ومن بني مقدمي 
الخدمات املالية ، تم تضمني أنواع مختلفة من املنظامت التي ميكن التعاقد معها من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية. وقد ركز التقييم بشكل أسايس عىل 
مقدمي الخدمات املالية الذين ميكن أن يعملوا عرب محافظات متعددة، وبالتايل يكونون قادرين عىل استيعاب برامج املساعدات النقدية والقسائم عرب 
البلد بأكمله أو جزء كبري من البالد )عىل سبيل املثال 3 محافظات أو أكرث(. وتم دعم الوصول إىل مزودي املعلومات الرئيسيني FSP من خالل املضاعفة.20 
وتضمنت املجتمعات املستهدفة املجموعات السكانية التي تلقت CVA خالل العامني السابقني لجمع البيانات وكذلك املجتمعات التي مل تتلق CVA خالل 
فاعلة. تم تعميم  البيانات  التي تجمع  اإلنسانية  املنظامت  فيها  التي كانت  املجتمعات  الرئيسيني اإلجتامعيني من  املعلومات  الفرتة. كانوا مزودي  هذه 

اإلستبيان الذايت بشكل مقصود بني املنظامت األعضاء يف CMWG يف اليمن.

جمع البيانات وأخذ العينات  4.1

بشكل عام، شمل التقييم ما مجموعه 13 إستبيان ذايت اإلدارة ، و 12 من مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف الجانب اإلنساين ، و 9 من مزودي املعلومات 
.)x 21 و 112 من مزودي املعلومات الرئيسيني يف الجانب اإلجتامعي )أنظر الجدولFSP الرئيسيني

القامئة 2: أرقام جمع البيانات

مفدمي املعلوماتالطريقةالسكان املعنيني

منظامت إنسانية مع خربة يف املساعدات النقدية 
والقسائم

13إستبيان ذايت اإلدارة

KI 12مقابالت

9مقابالت KIمقدمي الخدمات املالية

112مقابالت KIاملجتمعات املتأثرة

الجهات الفاعلة اإلنسانية

قبل املقابالت، تم تعميم إستبيان ذايت اإلدارة بني أعضاء مجموعة عمل النقد واألسواق. من منتصف نيسان حتى نهاية أيار 2021، وأكمل مزودي املعلومات 
الرئيسيني (KIs( من 13 منظمة إنسانية الدراسة اإلستقصائية، يعمل KIs 7 مع املنظامت غري الحكومية الدولية و 4 من املنظامت غري الحكومية الوطنية و 
2 من وكاالت األمم املتحدة. وكان الغرض من هذه الدراسة اإلستقصائية هو رسم خريطة لربامج املساعدات النقدية والقسائم )CVA( يف اليمن، من خالل 

.FSPs فضالً عن القدرات التشغيلية واملزايا والتحديات التي يواجهها ، )FSPs( التشغيلية الحالية ومقدمي الخدمات املالية CVA تحديد آليات تسليم

التشغيلية  التفضيالت  لتقييم   ،2021 أيار  يف  اإلنسانية  املنظامت  مع  الرئيسيني  املعلومات  ملزودي  منظمة  شبه  مقابالت  إجراء  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
والربنامجية والتحديات واملخاطر والدروس املستفادة املرتبطة بآليات التسليم املختلفة. وقد تم إختيار املنظامت اإلنسانية عن قصد لضامن تنوع برامج 
املساعدات النقدية والقسائم )CVA( وآليات التسليم والتغطية الجغرافية )مبا يف ذلك اليمن الشاميل والجنوب( ونوع املنظمة )األمم املتحدة واملنظامت 
الدولية غري الحكومية واملنظامت غري الحكومية(. ونفذت املنظامت اإلنسانية املدعوة برنامج CVA يف اليمن يف وقت جمع البيانات أو قامت بتنفيذ برنامج 
CVA يف العامني السابقني لجمع البيانات. وتم الطلب من كل منظمة مشاركة تحديد مقدم معلومات رئييس )KI( داخلياً لديه معرفة فنية أو خربة برمجية 
مع برمجة CVA. ويف املجموع، شارك KIs من 12 منظمة يف املقابالت: أجريت 8 مقابالت مع KIs من املنظامت غري الحكومية الدولية وأجريت 3 مقابالت 

مع KIs من وكاالت األمم املتحدة ، وأجريت مقابلة واحدة مع KI من منظمة غري حكومية وطنية.

مقدمي الخدمات املالية

بالنسبة إىل مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني مع مقدمي الخدمات املالية )FPs(، ركز االختيار الهادف عىل مقدمي الخدمات املالية الذين لديهم 
القدرة عىل تسهيل برامج CVA اإلنسانية. ومتاشياً مع هذه املعايري، ركز التقييم عىل FPs الذين ميكن أن يعملوا عرب محافظات متعددة، وبالتايل قادرون 
عىل إستيعاب برامج CVA عرب البلد بأكمله أو جزء كبري من البالد )عىل سبيل املثال 3 محافظات أو أكرث(. وتضمن إهتامم FSPs عىل مؤسسات التمويل 

األصغر ومكاتب الرصافة ومقدمي القسائم ومشغيل شبكات الهاتف املحمول.

.FSP لتسهيل الفهم وإعداد التقارير ، تم تجميع أنواع مختلفة من أصحاب املصلحة )مبا يف ذلك مشغيل شبكات الهاتف املحمول والجمعيات( مًعا تحت مصطلح  19

طُلب من أعضاء CMWG يف اليمن ومسؤويل FSP الذين متت مقابلتهم طرح مقدمات مع مقدمي الخدمات املالية اآلخرين  20

21  يف املجموع ، متت مقابلة 01 من مزودي املعلومات الرئيسيني FSP ، ولكن تم إستبعاد واحد منهم )من رشكة محفظة إلكرتونية وطنية( كام هو موضح أدناه.

C
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خالل املقابالت شبه املنظمة ، طُلب من مقدمي املعلومات الرئسيني (FSP )KIs تقديم منظور واسع عن عمليات مؤسستهم. عىل وجه التحديد، من أجل 
تقييم مقدمي الخدمات املالية املتاحني وآليات التسليم والتحديات والفوائد الخاصة بكل FSP، وتم الطلب من KIs التفكري يف قدراتهم وخرباتهم فيام 

يتعلق بأساليب التسليم التي يقدمونها، وكذلك التحديات التي واجهتهم واملزايا.

يف املجموع ، تم إجراء 10 مقابالت مع FSPs يف األسبوعني األخريين من أيار 2021. وشملت املقابالت22:

3 بنوك )منهم 2 من مؤسسات التمويل األصغر الكبرية23( تتمتع بخربة برمجة CVA يف جميع أنحاء اليمن. 	

1 »رشكة وطنية للتحويالت النقدية«24 ، متخصصة يف املدفوعات اإلنسانية يف جميع أنحاء اليمن. 	

1 مشغل شبكة للهاتف املحمول )MNO(، مع تغطية يف جميع أنحاء اليمن ويستعد إلطالق خدمة التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف وقت  	
جمع البيانات.

1 رشكة قسائم وطنية سهلت مساعدة القسائم اإلنسانية يف شامل اليمن وقدمت حلوالً فنية لجميع أنواع العمالء )غري اإلنسانية(. 	

2 رشكات قسائم دولية متخصصة يف CVA اإلنسانية، وكلتاهام لديها خربة عملية يف اليمن. 	

1 شبكة وطنية من مؤسسات التمويل األصغر )MFIs( ال تقدم تحويالت إنسانية ولكنها متثل مؤسسات التمويل األصغر. 	

القامئة 3: عدد املقابالت مع KIs مقدمي الخدمات املالية

عدد املقابالتنوع مقدم الخدمات املالية

3بنك / مؤسسة متويل أصغر

1ُمشغل شبكة هاتف محمول

1جمعية

3رشكة قسائم

1رشكة تحويالت نقدية

املجتمعات املترضرة

تم إجراء مقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمعات املترضرة لتقييم اإلملام والقبول والتفضيل آلليات التسليم املختلفة وإمكانية وصولهم 
إىل مقدمي الخدمات املالية. وتم جمع البيانات من قبل ست منظامت رشيكة يف نيسان وأيار 2021. وقبل جمع البيانات، تلقت الفرق امليدانية من كل 

منظمة رشيكة تدريباً من قبل ريتش عىل املنهجية وأداة كوبو. وميكن للحاسبني إجراء املقابالت وجهاً لوجه أو عرب الهاتف.

لجمع  السابقني  العامني  )CVA( خالل  والقسائم  النقدية  املساعدات  تلقت  التي   )IDP( داخليا  النازحني  املضيفة ومجتمعات  املجتمعات  التقييم  شمل 
البيانات، وكذلك املجتمعات التي مل تتلق CVA خالل هذه الفرتة.25 وتم إختيار املجتمعات بشكل مقصود داخل املناطق التي يعمل فيها أعضاء مجموعة 
عمل النقد واألسواق )CMWG(. ويعتمد العدد النهايئ للمقابالت وشمول مجموعات سكانية مختلفة عىل تغطية رشكاء جمع البيانات وقدرتهم عىل جمع 
البيانات. ويف كل منطقة ميكن الوصول إليها حيث وافقت منظمة رشيكة عىل جمع البيانات، تم تحديد مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من قبل رشكاء 
جمع البيانات. ولضامن شمول منظور املرأة، تم إعطاء األولوية ملزودي املعلومات الرئيسيني من النساء يف اختيار KI. وإذا كانت مجتمعات متعددة تنتمي 
إىل نفس املجموعة السكانية يف منطقة معينة )أي مجتمعات IDP متعددة يف نفس املنطقة(، فقد تم إعطاء األولوية للمجتمعات يف املناطق النائية / 

الريفية، حيث كان من املعروف أن املناطق النائية تواجه املزيد من التحديات من حيث الوصول إىل مقدمي الخدمات املالية.

أجرت املنظامت الرشيكة ما مجموعه 112 مقابلة ملزودي املعلومات الرئيسيني )KIIs( مع مجتمعات KIs من 107 مجتمعات متميزة. تم تحديد املجتمع 
ليكون متميزاً إذا كان هو املجتمع الوحيد الذي تم تقييمه يف املنطقة )يحمل اسم مجتمع فريد أو اسم منطقة فرعية(. كام تم الحكم عىل مجتمع أنه متميز 
إذا أبلغت املجتمعات املوجودة يف نفس املنطقة عن خصائص مختلفة )مثل كونها مضيفة أو مجتمع نازح داخليًا أو تنتمي إىل مجموعة املهمشني اجتامعياً  
26، إلخ(. وتم تحديد / تجميع املجتمعات املتميزة للتحليل، حيث ميكن أن تكون هناك تجارب مختلفة لكل مجتمع من حيث إستخدامه ووصوله وتفضيله 

ملقدمي الخدمات املالية. باإلضافة إىل ذلك، تم إستخدام هذا النهج ملنع التمثيل الزائد يف الحاالت التي شاركت فيها sIK متعددين من نفس املجتمع يف التقييم.

بالنسبة للبيانات التي تم جمعها من KIs يف املجتمع، تم إتخاذ العديد من الخطوات للسامح بالتحليل عىل مستوى املجتمع ولضامن إمكانية تصنيف 
النتائج بناًء عىل خصائص املجتمعات التي تم تقييمها )مثل املجتمعات الريفية أو الحرضية  واملنطقة وما إىل ذلك( عند االقتضاء. تم تجميع KIs مختلفني 
من نفس املجتمع )العدد = KIs 10 من 5 مجتمعات( باستخدام تجميع متوافق، بالنسبة لخيارات اإلختيارات املتعددة، تم االحتفاظ باإلجابات الثالثة 
األكرث شيوعاً. وإذا مل تكن هناك إجابات مشرتكة، فسيتم االحتفاظ بجميع اإلجابات لتجنب تحيز الردود. بالنسبة لألسئلة املفتوحة أو اإلجابات ذات االختيار 

الفردي ، تم االحتفاظ باإلجابة األكرث إثارة للقلق.

22   متت مقابلة إحدى رشكات املحفظة اإللكرتونية الوطنية يف شامل اليمن ، لكن KI ذكر أن الرشكة ليس لديها مصلحة يف تسهيل تحويالت CVA. عالوة عىل ذلك، إتضح خالل املقابلة أن الرشكة، يف وقت جمع البيانات، مل تكن 

FSP محتمل للمساعدات النقدية والقسائم ألنها تسهل التحويالت بني مختلف مقدمي الخدمات املالية وعمالئهم ، ولكنها مل تقم بإجراء املعامالت بنفسها. وبالتايل مل يتم تضمني املقابلة يف التحليل.
23  تم تجميع البنوك وبنوك التمويل األصغر معاً ألنها متيل إىل تقديم خدمات مامثلة.

24  رشكة مينية متخصصة يف التحويالت االنسانية. ولديها فرق يف جميع أنحاء البالد تنفذ آليات التسليم CVA، وتعمل أيضاً مع وكالء لتسليم الدفعات )بنفس الطريقة التي تعمل بها البنوك مع الوكالء(.

25  وفقاً ل UNOCHA و CMWG اليمن. )2020(. لقطة من برامج CVA. ، غطت برامج CVA  332 من أصل 333 منطقة  يف جميع أنحاء اليمن، عىل الرغم من أن أعضاء CMWG قد يعملون )أنواع أخرى من الربامج( 

يف مناطق أخرى أيضاً.

26  املهمشون هم أقلية يف اليمن. وينظر إليهم عىل أنهم منبوذون من قبل مجموعات أخرى بسبب جذورهم غري القبلية. وهم يعتربون أكرث الفئات السكانية ضعفاً يف اليمن ومحرومني من الوصول إىل الخدمات والتوظيف والتعليم. 

وبحسب كتلة الحامية اليمنية )2021(. موجز حماية اليمن. تم التعرف عىل مجتمعات املهمشني من خالل سؤال KI عام إذا كان مجتمعه / مجتمعها جزءاً من مجتمع املهمشني

C

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-cash-and-voucher-assistance-snapshot-jan-dec-2020-en
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Yemen-Protection-Brief-January-2021.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Yemen-Protection-Brief-January-2021.pdf
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من بني 107 مجتمعات تم تقييمها:

أفاد KIs من %56بأنهم جزء من املجتمعات املضيفة )العدد = 60( ، بينام أفاد %44 بأنهم جزء من مجتمعات النازحني داخليًا )العدد = 47(. 	

حوايل نصف املجتمعات )%49، العدد = 52( كانت حرضية، بينام النصف اآلخر )%51، العدد = 55( كانت ريفية. 	

أبلغ KIs من %77 من املجتمعات )العدد = 82( أنهم تلقوا مساعدة CVA يف السنتني السابقتني لجمع البيانات ، بينام أبلغ KIs يف %23 )العدد =  	
21( عن عدم تلقي مساعدة CVA يف السنتني السابقتني لجمع البيانات27

أبلغ KIs من %37 من املجتمعات )العدد = 40( أن مجتمعاتهم جزء من املهمشني. 	

%81 )العدد = 87( من KIs كانوا من الذكور، يف حني أن %19 )العدد = 20( كانوا من اإلناث. 	

متتد املجتمعات عرب 14 محافظة و 55 لواء، تغطي شامل وجنوب اليمن. وتقع املجتمعات التي متت مقابلتها يف: تعز )العدد = 24(، لحج )العدد = 21(، 
حجة )العدد = 11(، حرضموت )العدد = 11(، الحديدة )العدد = 9(، أبني )العدد = 6( (، صنعاء )العدد = 5(، عدن )العدد = 5(، مأرب )العدد = 4(، 

إب )العدد = 4(، الضالع )العدد = 3(، عمران )العدد = 2( وضامر )العدد = 1( وشبوة )ن = 1(.

الخريطة 1: تقييم األقضية بناًء عىل مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني مع املجتمعات املترضرة

معالجة وتحليل البيانات  2.4

تم تسجيل الردود عىل جميع الدراسات اإلستقصائية يف أدوات كوبو. بالنسبة ملقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع، حرص قادة الفريق امليداين 
عىل أن يتم تحميل البيانات بإنتظام من الهواتف الذكية التي يستخدمها الحاسبون إىل خادم Kobo Collect. وتم إجراء حفظ املعلومات التي إستخلصها 
الحاسبون بانتظام. وتم إجراء معالجة البيانات بواسطة فريق تقييم ريتش عىل برنامج إكسيل صفحة إكسيل بيضاء بوحدات ماكرو ممّكنة. وقام مسؤول 
التقييم بفحص وتنظيف البيانات وفقاً لقامئة مراجعة املعايري الدنيا لتنظيف البيانات IMPACT، وقام بتدوين أي تغيريات تم إجراؤها يف سجل التغيري. 

وخضعت مجموعات البيانات النهائية لعملية تنظيف شاملة ، مع إبالغ الحاسبني بأي مشاكل معلقة للحصول عىل تعليقات.

التحليل الكمي

نظراً للحجم الصغري نسبياً ملجموعة البيانات، تم إجراء تحليل الدراسات اإلستقصائية الكمية باستخدام برنامج إكسيل بشكل أسايس. وتم إعداد اإلستبيان 
العربية، وتم ترجمة عمليات تقدميات كوبو بواسطة  باللغة  املجتمع  الرئيسيني يف  املعلومات  اإلنجليزية. تم إجراء مقابالت مزودي  باللغة  اإلدارة  ذايت 

مسؤول مرشوع ريتش.

يف حاالت قليلة )العدد = 4(، أفاد املستجيبون بأنهم ليسوا عىل علم ما إذا كان املجتمع قد تلقى مساعدة من ذلك النوع.  27

C
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التحليل النوعي

أجريت املقابالت شبه املنظمة مع مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية باللغتني اإلنجليزية أو العربية. وقد 
شارك العديد من KLs يف املقابلة، وأجاب مزود املعلومات الرئييس الذي يتمتع بأكرب قدر من الخربة عىل السؤال. وتم تدوين مالحظات مستفيضة، وعند 
الرضورة متت ترجمتها إىل اللغة اإلنجليزية. وتم تحليل البيانات من خالل نهج تحليل املحتوى الذي تضمن ترميز الردود الستكشاف املواضيع واألمناط، 
ووفقاً لقامئة تدقيق املعايري الدنيا ملعالجة وتحليل البيانات شبه املنظمة )النوعية( الخاصة بـ IMPACT.28 كانت وحدة التحليل هي املنظمة. ويف بعض 

األحيان، متت متابعة مزودي املعلومات الرئيسيني عند الحاجة إىل توضيح نقطة مناقشة.

التحديات والقيود  4.3

تم إختيار املستجيبني بشكل هادف. لذلك، يجب إعتبار النتائج إرشادية وليست متثيلية. فعىل سبيل املثال، شمل مزودي املعلومات الرئيسيني من  	
باإلضافة إىل ذلك، نظراً  السكان.29  %10 من  املهمشني يشكلون حوايل  أن  يُقدر  اليمن،  بينام يف   )37%( املهمشني  السكان  من  كبرياً  املجتمع عدداً 
ملحدودية الوصول أو التوفر، كانت مزودات املعلومات الرئيسيات ممثالت متثيال ناقصا يف هذا التقييم )كان 20 من مزودي املعلومات الرئيسيني من 

اإلناث مقابل 87 من الذكور(.

كان السكان املعنيون مقترصين عىل املجتمعات التي تم تسجيلها يف الربامج اإلنسانية )كمستفيدين من املنظامت الرشيكة إما يف برامج املساعدات  	
النقدية والقسائم )CVA( أو أنواع أخرى من املساعدة(. وبالتايل، تم تسجيل جميع املجتمعات التي تم تقييمها يف شكل من أشكال الربامج اإلنسانية. 
وقد سمح هذا النهج بالوصول إىل املجتمعات املتأثرة وقدم إطاراً ألخذ العينات، لكنه أدى حتامً إىل وجود قيود من حيث املجموعات السكانية املشمولة 
)أي إستبعاد املجموعات التي قد تكون ضعيفة ولكنها مل تكن مستفيدة من املنظامت الرشيكة(. وقد أدى ذلك أيضاً إىل إستبعاد املجتمعات التي كانت 

موجودة يف املناطق التي تعمل فيها املنظامت اإلنسانية )ولكنها مل تكن بالرضورة متلقية ألي نوع من املساعدات يف وقت جمع البيانات(.

يهدف هذا التقييم إىل إرشاد برمجة CVA من خالل توفري خريطة كبرية آلليات تسليم CVA ومقدمي الخدمات املالية )FSPs( الحاليني. ومع ذلك ،  	
اقترصت مشاركة أعضاء مجموعة عمل النقد واألسواق )CMWG( عىل 13 منظمة لإلستبيان عرب اإلنرتنت الذي تتم إدارته ذاتياً. وستؤدي عملية رسم 
الخرائط إىل نتائج أكرث شموالً إذا شارك عدد أكرب من أعضاء CMWG. ومع ذلك، كان اإلستبيان ذايت اإلدارة مفيدة يف تثليث البيانات من مقابالت مزودي 
املعلومات الرئيسيني FSP. باإلضافة إىل ذلك، من خالل أدواته ونتائجه ، قد يكون هذا التمرين قادراً عىل دعم رسم خرائط CVA يف املستقبل من قبل 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و CMWG يف اليمن.

تم إستهداف املنظامت غري الحكومية إلدراج وجهات نظرها يف مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين ولكن املشاركة كانت محدودة. 	

نظراً ألهداف التقييم ونطاقه، مل يكن من املمكن ضمن هذا التقييم التحقيق يف معدالت إنتشار الخدمات املالية )مثل تغطية فرع البنك وتغطية أجهزة  	
الرصاف اآليل وما إىل ذلك( أو تغطية شبكة الهاتف املحمول. وسيكون من املفيد تقييم هذه املوضوعات يف عمليات التقييم املستقبلية.

وعىل نحو مامثل، فإن التقييم مل يجر تحليالً مفصالً للوائح أو مل يشمل السلطات كجزء من مزودي املعلومات الرئيسيني. قد تكون التقييامت اإلضافية  	
مفيدة ملعرفة املزيد حول املتطلبات واللوائح )أي حول حامية البيانات وآليات التسليم الرقمية مثل التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول(.

بذل هذا التقييم جهداً إللقاء الضوء عىل معايري اختيار مقدمي الخدمات املالية للوكالء، ومامرسات العمل مع الوكالء، ولكن يُنصح بإجراء مزيد من  	
عمليات التقييم لتشمل الوكالء يف مناطق السكان املستهدفني وتغطية وجهات نظر الوكالء والتحديات والعمليات، حيث تتفاعل شبكة من الجهات 

الفاعلة.

فيام يتعلق مبقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية )KIIs FSP(، متت دعوة مكاتب الرصافة للمشاركة يف التقييم، لكنها  	
مل تكن متاحة إلجراء املقابالت. عالوة عىل ذلك، تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية عن أسعارهم وخدماتهم وطرق 
إدارة السيولة وتبادل العمالت يف البيئة االقتصادية املعقدة يف اليمن. مل يكن KIs FSP قادرين أو مستعدين لإلفصاح عن الكثري من املعلومات املتعلقة 

بهذه املوضوعات. 

كان الهدف األويل ألخذ العينات هو تضمني كل من FSPs الذين لديهم خربة يف العمل مع الجهات الفاعلة اإلنسانية يف برمجة CVA وكذلك FSPs الذين  	
مل يكن لديهم مثل هذه الخربة السابقة. ونظراً الرتفاع معدل عدم اإلستجابة بني املجموعة األخرية، فإن FSPs الذين عملوا مع برامج CVA اإلنسانية 

من قبل ممثلون متثيالً زائداً يف العينة النهائية.

نظراً للجدول الزمني العام للبحث، تزامنت فرتة جمع البيانات مع شهر رمضان، حيث تنخفض قدرة املوظفني وساعات العمل لفرق جمع البيانات  	
واملنظامت اإلنسانية و FSPs. وأثر هذا عىل أنشطة جمع البيانات مع جميع أنواع KIs، ورمبا كان من املمكن إجراء املزيد من الدراسات االستقصائية 

إذا كان من املمكن جمع البيانات يف فرتة مختلفة.

يوفر التقييم مؤرشاً آلليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم )CVA( التي يحتمل أن تكون مجدية. ومع ذلك، فإن الجدوى الدقيقة لآللية تعتمد  	
بشكل كبري عىل مجال التدخل. لذلك، قبل تنفيذ CVA، تحتاج املنظامت اإلنسانية إىل تقييم مناطق عملها الخاصة مبزيد من التفصيل )أي عىل مستوى 

املجتمع(، مع مراعاة قدرات السكان وتفضيالتهم وجودة الشبكة وقرب مقدمي الخدمات املالية املتاحني.

متاحة عند الطلب.  28

وفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2021( نظرة عامة على الوضع اإلنساني، استضاف اليمن 3.07 مليون فرد من أقلية املهمشني من إجاميل عدد السكان البالغ 30.8 مليون.  29

C
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5  تحديات املساعدات النقدية والقسائم (CVA) بوجه عام 
وتدابري التخفيف

أي برنامج CVA يتم إطالقه يف اليمن يتم وضعه مقابل خلفية السياق الفريد لليمن. فالرصاع املستمر واألزمة االقتصادية ومحدودية البنية التحتية الرقمية 
من بني أمور أخرى، تخلق تحديات فريدة. 30 ويتم تقييم بعض هذه التحديات، كام يتضح من منظور العاملني يف املجال اإلنساين ومقدمي الخدمات املالية 
)FSPs( ومزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجتمع، يف هذا القسم. يرجى مالحظة أن التحديات الخاصة املتأصلة يف آلية CVA محددة ليست جزءاً 

من هذا القسم، ويتم النظر فيها يف الفصول الخاصة بكل منها.

يبدأ هذا الفصل بالتحديات املبلغ عنها واملتعلقة بتحديد هوية العميل ومتطلبات اعرف عميلك )KYC(، مبا يف ذلك وثائق الهوية املتوفرة يف املجتمعات 
التي تم تقييمها وما إذا كانت تلك املستندات تفي مبتطلبات KYC و FSP. ثانياً، يغطي الفصل مخاطر حامية البيانات والتجارب من KIs. وبعد ذلك، يتم 
إستكشاف العقبات املحتملة التي تواجه الفئات الضعيفة داخل املجتمعات، مثل كبار السن واألميني، يف الوصول إىل الخدمات املالية. باإلضافة إىل ذلك، 
يتضمن الفصل التصورات والتحديات املتعلقة بإتصال الشبكة وإمكانية الوصول إىل الهواتف، حيث تلعب هذه التصورات والتحديات دوراً مهامً يف إختيار 

آلية التسليم.31

أثناء تقديم  أنها عرضة ملخاطر األمن والفساد32، مثل االبتزاز واإليواء يف غري مكانه  CVA عىل  املانحة إىل  ما تنظر املنظامت اإلنسانية والجهات  وغالباً 
املساعدة أو إستخدامها. لذلك ، ويغطي الجزء الثالث من هذا القسم مخاطر األمن والفساد، مبا يف ذلك كل من التحديات والدروس املستفادة من KIs يف 
املجال اإلنساين وFSP KLs، ويركز هذا القسم جزئياً عىل دور الوكالء، حيث تم اإلبالغ عن الوكالء من قبل KIs يف املجال اإلنساين كمجال مثري للقلق يشكل 
خطراً للفساد وعدم االمتثال للوفاء باإلجراءات واملعايري اإلنسانية. وأخرياً، تم تخصيص قسم لتجارب FSP KIs فيام يتعلق بالسيولة والتكاليف والخدمات 

املقدمة وتعاونهم مع املنظامت اإلنسانية.

)KYC( وثائق الهوية ومتطلبات إعرف عميلك  5.1

متطلبات »اعرف عميلك« هي لوائح تُلزم مقدمي الخدمات املالية )FSPs( بجمع معلومات عن عمالئهم، كآلية للتحكم يف غسيل األموال أو األنشطة 
املجال  )KIs( يف  الرئيسيني  املعلومات  مزودي  ويتم سؤال  العميل.  عنوان  وتوثيق  العميل  لهوية  إثباتاً  عادًة   KYC عملية  وتتضمن  األخرى.33  اإلجرامية 
اإلنساين عام إذا كانت لديهم مخاوف إذا كان من الصعب تلبية متطلبات KYC من قبل املستفيدين، مام يعرض للخطر إدراج بعض املستفيدين يف برامج 
CVA. وكانت املخاوف املبلغ عنها تتعلق باملستفيدين الذين يفتقرون إىل وثائق الهوية )IDs(، وتشري KIs بشكل عام إىل النازحني داخلياً والالجئني والنساء 

واألقليات والشباب.

وثائق الهوية يف املجتمعات

تم الطلب من KIs يف املجتمع رسد أنواع بطاقات الهوية الرسمية التي كانت متاحة بشكل شائع بني أفراد املجتمع. أفاد KIs من %94 من املجتمعات التي 
تم تقييمها أن بطاقات الهوية الوطنية كانت متاحة بني غالبية أفراد املجتمع. باإلضافة إىل ذلك، تم سؤال KIs يف املجتمع عن وثائق الهوية التي يطلبها 
مقدمو الخدمات املالية للوصول إىل خدماتهم. أيضاً، يظهر من النتائج أنه توجد مجموعة متنوعة من أنواع وثائق الهوية بني املجتمعات. وبحسب ما ورد 
كانت وثائق الهوية الالزمة للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية هي نفسها الوثائق التي ميتلكها أفراد املجتمع يف أغلب األحيان. وعىل هذا النحو، يبدو 
أن هناك تطابقاً بني أنواع بطاقات الهوية التي ورد إن غالبية أفراد املجتمع ميتلكها وأنواع وثائق الهوية التي ورد إنها مطلوبة من قبل مقدمي الخدمات 

املالية )انظر أيضاً الشكل 1(.

30  رشاكة التعلم النقدي )2018( برامج التحويالت النقدية في السياقات الصعبة: دراسة الحالة حول برامج التحويالت النقدية والمخاطر في اليمن 2018–2015.

راجع »املعايري األساسية لتقييم خيارات التسليم النقدي« يف شبكة  CALP)2020(. تسليم األموال: آليات التحويل النقدي في حاالت الطوارئ.  31

CALP )2018(. تقرير حالة النقد العالمي.  32

CALP )2019(. مسرد مصطلحات المساعدة النقدية والقسائم  33

C
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التي يطلبها مقدمو  الرئيسيون عن أنواع الهويات املتوفرة يف املجتمعات، ووثائق الهوية  التي أبلغ فيها مزودو املعلومات  % املجتمعات   :1 الشكل 
الخدمات املالية34

94%
93%

66%
57%

51%
43%

47%
32%

32%
29%

22%
14%

15%
7%

7%
5%

9%
3%

2%

4%

4%

الهوية الوطنية

بطاقة اإلنتخابات

جواز السفر

هوية العائلة

هوية عسكرية

هوية الرعاية 
اإلجتامعية

NGO هوية

غري ذلك

رخصة قيادة

شهادة زواج

شهادة والدة

بحوزة أعضاء املجتمع غري معروف  PSF مطلوبة من

ال يبدو أن نوع بطاقات الهوية املوجودة / املتوفرة بني غالبية أفراد املجتمع للمهمشني أو مجتمعات النازحني داخلياً تختلف كثرياً عن أنواع الهوية التي 
أبلغ عنها مزودي املعلومت الرئيسيني من املجتمعات األخرى. وهذا موضح يف الشكل 2، الذي يعرض أكرث أنواع الهويات التي يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر.

الشكل 2: % املجتمعات التي أبلغ فيها مزودي املعلومت الرئيسيني عن أنواع بطاقات الهوية التي يحملها غالبية األشخاص يف املجتمع، حسب نوع 
املجتمع

بطاقة وطنية

94% 91% 90%

بطاقة إنتخابات       

66% 70% 63%

جواز سفر            

51% 45% 43%

هوية عائلة           

47% 40% 45%

هوية عسكرية         

32% 23% 18%

هوية رعاية 
إجتامعية    

22% 23% 20%

NGO رخصة 

15% 19% 8%

رخصة قيادة     

9% 4% 10%

جميع املجتمعات نازحنياملهمشني

ميكن أن يختار KIs يف املجتمع إجابات متعددة.  34
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وتجدر اإلشارة إىل أن مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من جميع املجتمعات أبلغوا عن نوع واحد عىل األقل من بطاقات الهوية التي يحملها غالبية الناس 
يف املجتمع. ومع ذلك، قد ال تزال هناك تحديات للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية )FSPs(. كام تم سؤال KIs يف املجتمع عام إذا كانت بطاقات الهوية 
التي ميتلكها األشخاص يف املجتمع كافية للوصول إىل FSPs، أجاب KIs بـ »نعم« )يف %81 من املجتمعات(، بينام أجاب KIs يف أقلية من املجتمعات بـ 
»ال« )%12( و »ال أعرف« )%5(. كانت بعض العوائق املبلغ عنها تتعلق بحيازة نسخ من بطاقات الهوية بدالً من املستندات األصلية، وعدم قبول بطاقات 
االنتخابات من قبل FSPs. يف حني أنه يبدو أنه ال يوجد فرق كبري من حيث توافر الهويات املبلغ عنها بني KIs من النازحني داخلياً ومن املجتمعات املضيفة 
)انظر الشكل 2 أعاله(، يبدو أن KIs من مجتمعات النازحني داخلياً أفادوا بشكل أكرث عمومية أنهم غري متأكدين مام إذا كانت هوياتهم ستكون مقبولة 

من FSP، مقارنة مع KIs من املجتمعات املضيفة. وهذا ُمتصَور يف الشكل 35.3

الشكل 3: % املجتمعات التي أبلغ فيها مزودو املعلومات الرئيسيون عن كفاية وثائق الهوية املتاحة للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية، بني النازحني 
واملجتمعات املضيفة

15%

5%

21%64%

95%

ً مجتمع النازحني داخليا

املجتمع املضيف

ال أعرف النعم

تدابري التخفيف

من الجدير بالذكر أيضاً أن أسئلة املقابلة هذه أشارت إىل غالبية أفراد املجتمع. لذلك، رمبا ال يزال هناك أفراد من املجتمع ليس لديهم بطاقات هوية. فمن 
املهم للمنظامت اإلنسانية تحديد أولئك األفراد يف املجتمع وتقديم الحلول. ويف هذا الصدد، ُسئل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجال اإلنساين 
 )FSPs( أيضاً عن كيف سيترصفون يف حالة عدم إمتالك املستفيد لبطاقة الهوية الالزمة، والتي أفادت الغالبية بأنها ستتفاوض مع مقدمي الخدمات املالية
لقبول أشكال أخرى من تحديد الهوية. عىل سبيل املثال، أفاد معظم KIs يف املجال اإلنساين الذين متت مقابلتهم بأنهم أصدروا وثيقة تعريف خاصة بهم 
للمستفيد، وبحسب ما ورد تم قبول هذه الوثائق من قبل FSPs. ويتامىش هذا مع اإلجابات التي قدمها KIs من البنوك ورشكة التحويالت النقدية، الذين 
أفادوا بأن إستخدام وثائق الهوية التي قدمتها املنظمة اإلنسانية أمر مقبول. بدالً من ذلك، أشار عدد قليل من KIs يف املجال اإلنساين إىل أن أحد األقارب 
تم تسجيله باسم املستفيد بدون بطاقة هوية. ومع ذلك، ميكن مالحظة أن هذا اإلجراء قد يؤدي إىل مشاكل لألقرباء املسجلني )أي االستبعاد من املساعدة 
عىل االستهداف بسبب حالة التسجيل الحالية( ، وكذلك قضايا الحامية املحتملة ، ال سيام بالنسبة للمستفيدات )الاليئ قد يعتمدن عىل األقارب للوصول 

إىل املساعدة( ، كام ميكن قراءته يف القسم 1-3. 

حامية البيانات  5.2

املالية )FSP(. وتتضمن  الخدمات  النقدية والقسائم )CVA( تخزين املعلومات الشخصية للمستفيدين ومشاركتها مع مقدم  تتطلب برامج املساعدات 
البيانات التي قد تجمعها املنظامت اإلنسانية األسامء والعناوين واملعلومات املتعلقة باألرسة، مثل تكوين األرسة أو الدخل. وهذا يثري التساؤل حول كيفية 

حامية هذه املعلومات، وما هي املخاطر التي قد تكون هناك للوصول غري املرصح به إىل هذه البيانات يف سياق اليمن.

جمع البيانات

قد تؤثر املامرسات املحيطة بجمع املعلومات الشخصية عىل رضا املجتمعات عن برامج CVA. عىل سبيل املثال، بسبب األعراف الثقافية، أفاد أحد مزودي 
املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أن املستفيدات قد يشعرن بعدم االرتياح ألخذ املقاييس الحيوية، مثل بصامت األصابع ومسح قزحية العني. فقد 
ذكرت مزودة معلومات رئيسية أخرى يف املجال اإلنساين أن املستفيدات قد تقدمن بشكاوى حول نسخ بطاقات الهوية الخاصة بهن من قبل FSP. ومل يتم 
سؤال KIs يف املجتمع بشكل مبارش عن املخاوف املتعلقة بالخصوصية وحامية البيانات. ومع ذلك، فقد تم سؤالهم عن أسباب إستخدامهم آليات مختلفة 

لتحويل األموال، وكانت الرسية أحد أكرث األسباب شيوعاً والتي تم اإلبالغ عنها.36

أشار KIs من FSPs إىل أن املنظامت اإلنسانية أحياناً تأخذ القياسات الحيوية بشكل خاطئ. كام أفادوا أنه نتيجة األشغال الشاقة، ميكن أن تتلف بصمة 
املستفيدين ويصبح الشخص غري قابل للتحقق. عىل هذا النحو، تشري النتائج إىل أن املقاييس الحيوية ال تكرتث دامئاً للحاجة املحددة وحالة املستفيدين، 
وأن املوظفني قد ال يتم تدريبهم دامئاً بشكل كاٍف عىل أخذ املقاييس الحيوية، مام قد يتسبب يف حدوث تأخريات الحقاً يف دورة التوزيع. ويف هذا الصدد، 
أشار أحد sIK يف PSF أيضاً إىل تطوير بطاقات كود االستجابة الرسيعة كبديل، لتحل محل التحقق عن طريق املفاييس الحيوية. وهذا مثال عىل إستخدام 

الرمز املميز ، والذي متت مناقشته مبزيد من التفصيل يف الفصل 10.

قد يكون التفسري املحتمل هو أن مجتمعات النازحني جديدة نسبياً يف منطقة معيشتهم، وبالتايل فهي غري معتادة عىل مقدمي الخدمات املالية املحليني ومتطلباتهم  35

تم سؤال املخربين الرئيسيني يف املجتمع عن الطرق األكرث شيوعاً إلرسال / تلقي األموال يف مجتمعهم وفقاً للعمومية يف املجتمع. فيمكنهم إختيار آليات متعددة، ولكل آلية ميكنهم إختيار أسباب متعددة لتفضيل اآللية املعنية.   36

وعندما تم النظر يف جميع خيارات اإلجابة معاً، كانت الرسية هي العامل الرابع األكرث شيوعاً بعد اإلملام والسهولة / األمان لالحتفاظ باملال قبل اإلنفاق والسالمة أثناء التحويل.
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مشاركة البيانات

أشار جميع KIs يف املجال اإلنساين إىل أنه متت مشاركة بيانات املستفيدين مع FSPs، والتي إستخدمها PSF للتحقق من هوية املستفيد أثناء التوزيع. 
وإختلفت البيانات التي متت مشاركتها مع sPSF، وبحسب ما ورد شارك بعض sIK يف املجال اإلنساين أسامء املستفيدين فقط، يف حني أفاد أحد KIs يف 
املجال اإلنساين مبشاركة معلومات الهوية، والتي كان من املتوقع أن يقدمها املستفيد إىل FSP. وأفاد بعض KIs أيضاً مبشاركة أرقام الهواتف والعناوين )عىل 

سبيل املثال للتسليم من الباب إىل الباب أو إشعارات الرسائل النصية القصرية(، كام تم اإلبالغ عن مشاركة املقاييس الحيوية.

عند سؤالهم عن مخاطر الوصول غري املرصح به إىل بيانات املستفيدين، أشار بعض KIs يف املجال اإلنساين إىل وجود خطر الوصول غري املرصح به أو غري 
املرغوب فيه إىل البيانات. أفاد أحد KIs أن مقدمي الخدمات املالية قد يضطرون إىل االمتثال لطلبات السلطات، وأفاد اثنان من KIs يف املجال اإلنساين أنهم 
سلموا بعض معلومات املستفيدين إىل السلطات املحلية أو املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الداخيل )SCMCHA(.37 باإلضافة 
إىل ذلك، أفاد أحد KIs يف املجال اإلنساين أنهم يف بعض األحيان قاموا مبشاركة البيانات مع املجموعات اإلنسانية للتحقق من حاالت التكرار يف قوائم 

املستفيدين.  

وفقا ألحد مزودي املعلومات الرئيسيني ملقدم خدمات مالية، فإن عمليات FSP كانت موجهة من قبل لوائح البنك املركزي اليمني بشأن أمن البيانات، 
لكن أحد مزودي املعلومات الرئيسيني ملقدم خدمات مالية أشار إىل أن دور البنك املركزي اليمني يف االمتثال مل يكن واضحاً بعد تشعب البنك املركزي إىل 
البنك املركزي يف عدن والبنك املركزي يف صنعاء. وكانت النتيجة املبلغ عنها أن FSPs ليس لديهم هيئة رقابة واضحة لحامية البيانات، وأن عليهم العمل 
مع سلطتني متنافستني ويفتقرون إىل الوضوح بشأن اللوائح التي يجب إتباعها. وعىل الرغم من أن معظم sIK يف املجال اإلنساين مل يبلغوا عن أي مشاركة 
للبيانات مع طرف ثالث، فإن هذه النتائج تشري إىل أن املنظامت اإلنسانية قد ال تكون دامئاً قادرة عىل التحكم أو معرفة ما يحدث لبيانات املستفيدين 

التي يتم تسليمها إىل مقدم الخدمات املالية. ومن ثم، تحتاج املنظامت اإلنسانية إىل إتخاذ تدابري داخلية قوية لحامية البيانات، وبعضها مذكور أدناه.

تدابري حامية البيانات

أفاد جميع KIs يف املجال اإلنساين و KIs مقدمي الخدمات املالية أن سياسات حامية البيانات تم وضعها يف إتفاقيات ثنائية بني الطرفني، وإن املنظامت 
اإلنسانية حسبام ورد لديها عادًة إتفاقيات تعاقدية بشأن حامية البيانات مع FSPs وإختيار رشكائها بناًء عىل بروتوكوالت حامية البيانات الخاصة مبقدمي 

الخدمات املالية.

وأشار عدد قليل من KIs يف املجال اإلنساين إىل أنهم يشاركون أسامء املستفيدين فقط وأحياناً أنواع الهويات مع FSPs. وقد يكون إجراء التخفيف هذا، 
الذي يقلل من كمية البيانات التي يتم جمعها ومشاركتها مع FSP، وسيلة فعالة لتقليل تأثري الوصول غري املرصح به إىل البيانات الحساسة. ومع ذلك، 
من املهم للمنظامت اإلنسانية أن تناقش مع FSPs أنواع ومقادير بيانات املستفيدين التي يجب جمعها لتلبية متطلبات KYC، وأي جانب سيجمع هذه 

البيانات ويخزنها. ومن املستحسن أيضاً أن يكون لديه إجراءات التشغيل القياسية الواضحة فيام يتعلق بجمع البيانات وتخزينها ومشاركتها.

وتضمنت التدابري األخرى التي تم اإلبالغ عنها من قبل KIs يف املجال اإلنساين و KIs  لدى FSP لحامية بيانات املستفيدين تقييد الوصول إىل البيانات وقواعد 
البيانات اآلمنة والبنود التعاقدية التي متنع مشاركة طرف ثالث. وأشار أحد KIs يف املجال اإلنساين إىل أن رشيكه لدى FSP مسؤول تعاقدياً عن أي ترسب 
محتمل للبيانات. باإلضافة إىل ذلك، تقدم رشكات الدفع خدمات لقواعد البيانات املشرتكة واآلمنة بني املنظامت اإلنسانية و FSPs، ووفقاً ملزود معلومات 
 PSF يف املجال اإلنساين أن تدريب توعوي تلقاه رشيكه لدى KIs رئييس يف املجال اإلنساين عمل مع مثل هذه املنصة بواسطة ماسرت كارد. كام ذكر أحد

لضامن االستخدام املسؤول وتخزين بيانات املستفيدين يف امليدان.

فيام يتعلق بأمن البيانات للقسائم اإللكرتونية، أشار أحد sIK من رشكة قسائم إلكرتونية إىل أن االتصال بني األجهزة تم تشفريه، وأن التخزين املستند 
إىل كالود محمي. وتم اإلبالغ أيضاً عن أن البطاقات ال ميكن قراءتها بواسطة أي نقطة بيع، ولكن فقط بواسطة أجهزة نقاط البيع املخصصة. وأفاد مزود 

معلومات رئييس آخر من رشكة قسائم إلكرتونية عن فحوصات أمنية منتظمة للنظام.

العوائق اإلجتامعية يف املجتمعات للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية  5.3

ُسئل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجتمع عن تصوراتهم حول الطريقة التي شكلت بها عوامل معينة حواجز أمام أفراد املجتمع للوصول إىل 
مقدمي الخدمات املالية )FSPs(، أنظر الشكل 4. وتم اإلبالغ عن العمر بشكل عام بإعتباره عقبة )من قبل sIK يف 53% من املجتمعات(، يليه الجنس 
 KIs لـ %5 من املجتمعات. وقد ال يتم اإلبالغ عن العوائق االجتامعية بشكل كاٍف ألن KIs 29( واألمية )%21( ، يف حني أن العرق يعترب عقبة من قبل%(
من املجتمع قد يكونون غري مدركني أو غري قادرين عىل عكس إحتياجات الفئات الضعيفة. وتم الطلب من KIs يف املجتمع الذين أشاروا إىل التحديات 
بسبب أحد هذه العوامل، تحديد التحدي. وتشري هذه النتائج إىل التحديات املحتملة املهمة التي يجب أخذها يف االعتبار يف برنامج املساعدات النقدية 

والقسائم.

املجلس األعىل لتنسيق الشؤون اإلنسانية )SCMCHA( هو هيئة يف شامل اليمن تعمل بإعتبارها “الشريك الوطني في جميع مراحل العمل اإلنساني”.  37
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https://www.scmcha.org/ar/
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الشكل 4: % املجتمعات التي أفاد فيها مزودي املعلومات الرئيسيني عن العوامل التي تحد / متنع الوصول إىل مقدمي الخدمات املالية
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ال أعرف ال نعم

معرفة القراءة والكتابة

ال توجد بيانات حديثة حول معدالت معرفة القراءة والكتابة يف اليمن، ومن املتوقع أن تكون منخفضة. تشري تقارير اليونيسف إىل أنه يف عام 2019، 
أكمل %55 من الفتيات و %70 من األوالد املدرسة االبتدائية38، وبالتايل من املتوقع أن يكون معدل معرفة القراءة والكتابة منخفضاً. ومن املتوقع أن 
يكون معدل اإلملام بالقراءة والكتابة منخفضاً بشكل خاص ألفراد مجتمع املهمشني.39 وتم الطلب من مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع تقدير نسبة 
أفراد املجتمع الذين ميكنهم القراءة والكتابة. كانت االستجابة األكرث شيوعاً هي »الكثري« 40، والتي أشار إليها مزودي املعلومات الرئيسيني من %61 من 
املجتمعات. وتم تصنيف النتائج بناًء عىل خصائص املجتمع، وهي موضحة يف الشكل 5. وتشري النتائج إىل أن أفراد املجتمعات الريفية كانوا أقل شيوعاً يف 

إدراك أنهم يعرفون القراءة والكتابة من قبل KIs مقارنة بأفراد املجتمعات الحرضية.

الشكل 5: % املجتمعات التي أبلغ فيها مزدوي املعلومات الرئيسيني عن النسب املقدرة ألفراد املجتمع الذين كانوا متعلمني، حسب نوع املجتمع
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ال أعرف أعرفال أحد القليلنصف  الكثري  الكل 

اليونيسيف 2019. مخزن البيانات اليمن  38

كتلة الحامية اليمن )2021(. موجز الحماية اليمن  39

يشري “الكثري “إىل ما يقدر بنحو %75من املجتمع  و “ الكل “ إىل %100 و “االنصف “ إىل %50و “ قليل “ إىل %25و “ ال يشء “ إىل 0%.  40
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https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=YEM.ED_CR_L1.&startPeriod=1970&endPeriod=2021
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Yemen-Protection-Brief-January-2021.pdf
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أشار مزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمعات التي أبلغت عن وجود عقبات أمام األميني )تم اإلبالغ عنها يف 27 مجتمعاً( إىل أن هؤالء األفراد يواجهون 
مشاكل طوال العملية )العدد = 4111/27( ، مثل عدم القدرة عىل قراءة »رقم الحوالة« الذي يشري إىل وكيل الحوالة الذي منه ميكن تحصيل الحوالة املالية 
أو عدم القدرة عىل قراءة وقت التوزيع أو عدم القدرة عىل إستخدام الهاتف. وتم اإلبالغ أيضاً عن أن أفراد املجتمع األميني الذين يحتاجون إىل مساعدة 

من اآلخرين )العدد = 5/27( ويواجهون صعوبة يف معرفة موقع مقدمي الخدمات املالية )العدد = 3/27(.

النوع اإلجتامعي والعمر والفقر والعرق

كان العمر هو العائق األكرث شيوعاً للوصول إىل مقدمي الخدمات املالية )FSPs(، وقد ألقى مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف 18 مجتمعاً الضوء عىل 
KIs ملاذا ميكن أن تكون الشيخوخة عقبة. وبحسب ما ورد واجه كبار السن مشكالت يف الوصول إىل FSPs التي تتطلب السفر )العدد = 8/18(، يف حني 
أبلغ KIs اآلخرون عن وجود عقبات تتعلق بضعف برص كبار السن )العدد = 2/18(. باإلضافة إىل ذلك، ورد أن كبار السن كانوا أقل معرفة بكيفية إستخدام 

الهاتف أو أن يكونوا عىل أقل معرفة بالقراءة والكتابة  )العدد = 4/18(.

تشري النتائج إىل أن النوع االجتامعي يلعب أيضاً دوراً يف إمكانية الوصول إىل FSPs واملساعدات النقدية والقسائم )CVA( بشكل عام ، حيث أفاد بذلك 
KIs من FSPs واملنظامت اإلنسانية واملجتمعات. أفاد بعض KIs من املجتمع بأنهم عىل دراية بالعوائق املحتملة خاصة بالنسبة للنساء )تم اإلبالغ عنها يف 
28 مجتمعاً(، مثل صعوبة السفر عىل النساء )العدد = 10/28(، مام يعني أن FSPs وآليات التوزيع، التي تتطلب السفر قد تكون أقل سهولة يف وصول 
النساء إليها. أفاد KIs آخرون من املجتمع )العدد = 6/28( أن العادات والتقاليد املحلية قد متنع النساء من الوصول إىل FSPs. وقد تردد صدى هذه 
العقبات من قبل KIs من عدد قليل من املنظامت اإلنسانية و FSPs. فعىل سبيل املثال، أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أن النساء 
ال يستطعن   دامئاً تحصيل املساعدة. نتيجة لذلك، قد تعتمد بعض النساء عىل أحد أفراد األرسة الذكور للقيام بذلك. والخطر الذي يشري إليه مزود املعلومات 
الرئييس هو االعتامد غري املرغوب فيه للمستفيدات عىل اآلخرين للوصول إىل مساعدتهن. أيًضا، ميكن أن تكون البيانات البيومرتية حاجزاً اجتامعياً أمام 
CVA للنساء عىل وجه الخصوص، كام متت مناقشته يف القسم السابق. وباملثل، وعند سؤال KIs يف املجتمع عن التحديات ذات الصلة، أشاروا إىل أن الفقر 
ميثل صعوبات يف الوصول إىل FSPs. وكانت جميع التحديات )املبلغ عنها يف 22 مجتمعاً( مرتبطة بالتكاليف التي يتكدبوها عند الوصول إىل FSP، وال سيام 

تكاليف املواصالت )العدد = 14/22(.

مل يتم اإلبالغ عن العرق بشكل شائع من قبل KIs يف املجتمع بإعتباره عائقاً أمام الوصول إىل FSPs، باستثناء أحد مزودي املعلومات الرئيسيني الذي أفاد 
بوجود متييز ضد أفراد من مجتمع املهمشني. وميكن أن يكون عدم اإلبالغ من قبل املجيبني من غري املهمشني نتيجة للوصم العام ضد املهمشني. وقد يكون 
التفسري اآلخر هو أن »العرق« مل يُنظر إليه يف إشارة إىل املجموعات العرقية املختلفة يف اليمن، ولكن باإلشارة إىل وحدة إجتامعية أكرب مثل اليمنيني أو 
العرب. ويف هذا الصدد، رمبا مل يتم إعتبار املهمشني عرقاً منفصالً. أيضاً، من املمكن أن KIs من مجتمع املهمشني مل يبلغوا عن »العرق« كعقبة، حيث ميكن 
ملجتمعهم الوصول إىل FSPs الذين يديرهم أفراد مجتمعهم. ويف كلتا الحالتني، ستستفيد التحديات املحددة للمهمشني من حيث الوصول إىل FSPs من 

املزيد من البحث.

تدابري التخفيف

من نتائج مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع ، تربز املسافة من مقدمي الخدمات املالية )FSPs( كعقبة شائعة أمام كبار السن والنساء 
واملستفيدين الفقراء للوصول إىل FSPs. ويبدو أن السفر إىل FSP ميثل أيضاً مشكلة للمجتمع األوسع، وكان الوقت الالزم للوصول إىل FSP و / أو تكاليف 
املواصالت املتكبدة من أكرث األسباب التي تم اإلبالغ عنها بشكل متكرر لرفض طريقة تحويل األموال )تم اإلبالغ عنها بواسطة KIs من %59من املجتمعات(. 
كام ذكر sIK من معظم املنظامت اإلنسانية هذا العامل، حيث أفادوا أنهم إختاروا موقع توزيع بالقرب من املستفيدين للحد من الوقت واملال املطلوب 
من املستفيدين للوصول إىل FSP. عىل سبيل املثال، كان إستخدام فرق التوصيل من الباب إىل الباب إجراًء متكرراً تم اإلبالغ عنه لتلبية إحتياجات الفئات 
الضعيفة و / أو األشخاص يف املناطق النائية. وبالتايل، قد يكون تحديد وقت السفر للمستفيدين إجراًء بسيطاً لزيادة إمكانية الوصول إىل املساعدات النقدية 
والقسائم )CVA( ملعظم املجموعات. باإلضافة إىل ذلك، أفاد sIK من منظمتني إنسانيتني بتعيني قريب أو جار لتحصيل املساعدة إذا كان املستفيد غري قادر 

عىل تحصيلها، ولكن تجدر اإلشارة إىل أن هذا قد يؤدي إىل التبعية واملخاطر عىل املستفيد، ال سيام إذا كان شخصاً ضعيًفاً.

تم اإلبالغ عن إجراء تخفيف آخر من قبل عدد قليل من KIs يف املجال اإلنساين وهو إنشاء مواقع توزيع حرصياً للفئات الضعيفة، مثل موقع للنساء فقط. 
الستيعاب األميني، أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين بوجود موظف أثناء التوزيع، ورد أنه كتب شكاوى وتعليقات للمستفيدين 
 ،FSPs األميني. ويعترب إجراء التخفيف هذا مناسباً، نظراً لتكرار إستخدام قنوات الشكاوى الرقمية )مبا يف ذلك الهواتف( من قبل املنظامت اإلنسانية و

والتي قد يصعب إستخدامها لألفراد األميني.

مل يتم اإلبالغ عن أي تدابري تخفيف أخرى. ويشري هذا إىل أن النساء واألميني وكبار السن سيستفيدون أكرث من برامج CVA املصممة الحتياجاتهم ألن 
تقليل تكلفة املواصالت أو الوقت ال يسد جميع الحواجز التي قد تواجهها هذه املجموعات. فعىل سبيل املثال، قد تثني األسباب العرفية النساء عن دخول 
FSPs. وقد ال يزال كبار السن أو األميني يواجهون مشاكل يف فهم عملية التوزيع، وبالتايل سيكونون أقل قدرة عىل التعرف عىل سوء املعاملة أو االبتزاز عند 
مساعدتهم، وسيكونون أقل قدرة عىل تقديم شكوى. وقد تتطلب هذه املجموعات جلسات توعية )مجتمعية( أو مساعدة فردية. وعىل وجه الخصوص، 

ميكن مساعدة األميني وكبار السن من خالل آليات التسليم األكرث مالمئة لهم، والتي تكون بسيطة قدر اإلمكان.

بالنسبة للمجموعات الفرعية األصغر من العدد = 30 ، يتم إعطاء أعداد مطلقة بداًل من النسب املئوية.  41

C
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تغطية شبكة الهاتف املحمول وملكية الهاتف  5.4

شبكة الهاتف املحمول وملكية الهاتف هام عامالن يحددان إختيار آلية التسليم. ويف الوقت نفسه، تتطلب اآلليات الرقمية إتصاالً أساسياً بالشبكة عدة 
مرات عىل األقل يف األسبوع، مثالً ملقدمي الخدمات املالية لتحميل بيانات املعامالت أو مزامنة األجهزة، وتتطلب بعض اآلليات الرقمية الوصول إىل اإلنرتنت. 
وحتى آليات التسليم غري الرقمية قد تستخدم الرسائل النصية القصرية للتواصل مع املستفيدين، أو قد تدعو املستفيدين للمتابعة ومراقبة ما بعد التوزيع. 
لذلك، تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني عن كيفية إدراكهم إلتصال الشبكة ومستويات ملكية الهاتف يف مجتمعاتهم، فضالً عن العقبات املحتملة التي 

حالت دون إمتالك أفراد املجتمع للهاتف.

إمكانية إتصال الشبكات

أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من FSPs واملنظامت اإلنسانية بشكل عام أن االتصال بالشبكة ميثل تحدياً محتمالً لتوفري خدمات كافية. كام تتذبذب 
تغطية الشبكة مبرور الوقت، حيث أفاد أحد KIs يف املجال اإلنساين أنه قد يتم قطع الشبكة لفرتات أطول بسبب النزاع. وأبلغ KIs يف املجال اإلجتامعي 
يف غالبية املجتمعات التي تم تقييمها عن وجود إتصال شبكة مستقر، وأفاد KIs من %24 من املجتمعات أن شبكتهم »ممتازة« و %27 »جيدة جًدا« و 
%38 »جيدة«. وتم اإلبالغ عن أن االتصال بالشبكة »ضعيف« يف %8 فقط من املجتمعات و »رديء« يف %1. وكام هو موضح يف الشكل 6، أبلغ KIs من 
املجتمعات الريفية عن نوعية شبكة أسوأ يف مجتمعاتهم من KIs من املجتمعات الحرضية. ونادراً ما تم اإلبالغ عن قوة الشبكة عىل أنها »ضعيفة« ويبدو 

أنه تم اإلبالغ عنها بشكل متكرر عىل أنها »ممتازة« من قبل KIs من املجتمعات الحرضية مقارنة مع KIs من املجتمعات الريفية.

الشكل 6: الرضا عن جودة شبكة الهاتف املحمول املُبلغ عنه، حسب النسبة املئوية للمجتمعات الحرضية والريفية.
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رديءضعيفجيد جيد جداً ممتاز

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه النتائج ال متيز بني شبكات GSM )التي تتيح إرسال الرسائل النصية القصرية( وشبكة 2G أو 3G )التي تتيح الوصول إىل 
اإلنرتنت(. ووفقاً للبنك الدويل، كان %27 فقط من سكان اليمن لديهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت يف عام 42.2019 

ملكية الهاتف

يبدو أن ملكية الهاتف يف املجتمعات التي تم تقييمها ليست عاملية ، حيث أفاد املخربون الرئيسيون من %22 فقط من املجتمعات أن جميع األعضاء 
ميتلكون هاتًفا. ومع ذلك ، أفاد KIs يف املجتمع من %61 من املجتمعات أن غالبية أفراد املجتمع لديهم هاتف43 )الشكل 7(. وأشارت النتائج أيضاً إىل 

أن املجتمعات الريفية وتلك التي ليس لديها إتصاالت شبكة مستقرة وكذلك مجتمعات النازحني داخلياً كانت أقل إحتامالً إلمتالك هاتف.

الشكل 7: النسبة املقدرة املُبلغ عنها للمجتمع الذي ميتلك هاتفاً، حسب النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والحرضية. النسبة املئوية للمجتمعات التي 
أفاد فيها KIs بأن نسبة أفراد املجتمع الذين ميتلكون هاتفاً
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البنك الدولي )2019(.  42

»الكل« يشري إىل %100من املجتمع و »كثري« إىل %75و »النصف« إىل %50و »قليل« إىل %25  و »ال يوجد« إىل 0%.  43
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https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=YE
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أشار مزودو املعلومات الرئيسيني من املجتمعات التي ال ميتلك جميع األعضاء فيها هاتفاً )تم اإلبالغ عنها من قبل KIs من 83 مجتمعاً( إىل أن الهواتف 
متيل إىل اإلستعارة من األرسة أو الجريان أو األصدقاء )%61( أو املتاجر )%39(. فيام يتعلق بالتكاليف املرتبطة بإستعارة الهاتف من املتاجر، أفاد KIs من 
املجتمع عن مجموعة كبرية من األسعار: من 200–100 ريال للدقيقة إىل 500 ريال للدقيقة. ومع ذلك ، فإن غالبية )%80( من KIs من املجتمعات التي 
مل تكن ملكية الهاتف فيها دولية تعتقد أنه مل يكن جميع أفراد املجتمع قادرين عىل الوصول إىل الهواتف عرب املتاجر أو االقرتاض. مبعنى آخر، قد تؤدي 

مشاركة الهاتف، كإجراء تخفيف للتغلب عىل عدم ملكية الهاتف إىل إستبعاد األشخاص الذين لديهم شبكة اجتامعية صغرية أو ميزانية صغرية.

باإلضافة إىل ذلك، األفراد الذين ليس لديهم هاتف عادة ال ميتلكون بطاقة MIS أيضاً، كام أفاد KIs من %78 من املجتمعات. وبالتايل، فإن أولئك الذين 
ال ميتلكون هاتفاً ليس لديهم رقم هاتف خاص بهم أيضاً، وعند استعارة الهاتف عادًة ما يستعريون أيضاً بطاقات SIM الخاصة باآلخرين. وقد تكون هذه 
االعتبارات ذات صلة بربامج CVA التي تستخدم منصات التعامالت املالية بالهاتف املحمول أو التي تعتمد عىل الرسائل النصية القصرية أو املكاملات الهاتفية 

للمتابعة.

أسباب عدم إمتالك الهاتف

وفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني الذين أشاروا إىل أنه ليس كل أفراد املجتمع ميتلكون هاتفاً )املُبلغ عنه من قبل KIs من 83 مجتمعاً(، فإن أهم أسباب 
عدم امتالك هاتف كانت مالية: تكاليف الهاتف وتكاليف املكاملات )%76(. واألسباب األخرى التي تم اإلبالغ عنها هي عدم وجود شبكة )مستقرة( )33%( 
ورفض األرسة أو األعراف املحيطة مبن ميكنه إمتالك هاتف )%24( وعدم اإلملام بالهواتف )%20( وعدم الحاجة إىل الهواتف يف مجتمعهم )%14(. عالوة 
عىل ذلك، تم سؤال KIs يف املجتمع عام إذا كانت مجموعات معينة تواجه صعوبة يف إستخدام الهواتف. بشكل عام، أجاب %67من KIs يف املجتمع بـ 

»نعم« ، مع تحديد األميني واألشخاص الذين ليسوا عىل دراية بالهواتف وكذلك كبار السن والنساء.

تشري هذه النتائج إىل أنه يف حني أن ملكية الهاتف كانت شائعة جداً يف املجتمعات التي تم تقييمها، فمن غري املرجح أن ميتلك الفقراء هاتفاً، يليهم األميون 
والنساء وكبار السن. وعىل مستوى املجتمع، ميكن أن نستنتج من النتائج أن التحرض وجودة تغطية الشبكة من العوامل املحتملة للتنبؤ بإمكانية الوصول 

إىل الهاتف.

الشكل 8: األسباب املبلغ عنها لعدم إمتالك هاتف، بالنسبة املئوية للمجتمعات )تم اإلبالغ عنها من قبل 83 مجتمعاً ال ميتلك جميع األفراد فيها هاتفاً(
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األمية املالية  5.4

أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من مختلف املنظامت اإلنسانية و FSPs أن إفتقار السكان إىل املعرفة املالية واإلملام باملؤسسات املالية الرسمية كأمر 
الرئيسيني يف  لنتائج مقابالت املخربين  املستفيدين. ووفقاً  لجميع  الرقمي قد ال يكون مناسباً  التسليم  آليات  باإلهتامم، مشريين إىل أن إستخدام  جدير 
املجتمع، برز عدم اإلملام بالفعل كسبب لعدم إمتالك أفراد املجتمع لحسابات بنكية )تم اإلبالغ عنها من قبل KIs يف %45من املجتمعات، الشكل 14(. 
ومن ناحية أخرى، مل يكن عدم اإلملام عامالً مهامً عند التفكري يف سبب إفتقار أفراد املجتمع إىل الهواتف )تم اإلبالغ عن عدم معرفة كيفية إستخدام الهاتف 

من قبل KIs من %20 من املجتمعات(. وهي تشري إىل أن نسبة املستفيدين الذين يحتاجون إىل »تعلم« آلية التسليم أوالً، تختلف باختالف اآللية.

إن النقص النسبي يف اإلملام باملؤسسات املالية الرسمية ال يعني أنه من املستحيل دمج املجتمعات يف هذه املؤسسات. فعىل سبيل املثال، أفاد أحد KIs يف 
FSP عن جذب مليون مستخدم خالل األشهر الستة األوىل من إطالق الخدمة املرصفية عرب الهاتف املحمول. وعندما سئل عن هذا النجاح يف سياق محو 
األمية املالية املحدودة، أفاد مزود املعلومات الرئييس من FSP أن العمالء »كانوا حريصني عىل التعلم«. وتم تأكيد قصة النجاح هذه من قبل مزود معلومات 
رئييس من مقدم خدمات مالية آخر. عالوة عىل ذلك، مل يتم اإلبالغ عن األمية املالية يف اليمن من قبل KIs من جميع املنظامت اإلنسانية كعقبة، حيث أفاد 

عدد قليل من KIs أن إملام السكان بالبنوك هي فرصة. 

ومع ذلك، ميكن توقع إنخفاض مستوى الثقافة املالية يف اليمن، ومن املرجح أن يتطلب توعية املستفيدين األميني مالياً بآليات توصيل معينة تدريباً مخصصاً 
الذين لديهم شبكة اجتامعية  أو األشخاص  النساء  أو  الفصل إىل أن املجموعات األمية بشكل خاص  نتائج هذا  اإلنسانية. وتشري  املنظامت  من  وإرشافاً 

محدودة قد يحتاجون إىل رعاية خاصة.

الشمول املايل يف املساعدات النقدية والقسائم

اآلليات  من  املزيد  أمام  عقبة  املالية  األمية  إعتبار  أن مدى  إتضح  اإلنسانية،  املنظامت  مع  مع  أجريت  التي  الرئيسيني  املعلومات  مزودي  مقابالت  من 
الرقمية للتحويالت النقدية املرشوطة يعتمد عىل األهداف الربنامجية للمنظمة. عىل سبيل املثال، ذكر KIs من منظمتني إنسانيتني توصية برضورة إعتبار 
الشمول املايل44 هدفاً جاداً من أهداف املساعدات النقدية والقسائم )CVA(. ومن وجهة نظرهم، قد ال يُنظر إىل األمية املالية عىل أنها عقبة، ولكن كحجة 
للتنفيذ الدقيق آلليات التسليم التي ميكن أن تعزز الشمول املايل. ويف تناقض، كان الدرس املستفاد من قبل KIs من ثلث املنظامت اإلنسانية هو أن راحة 

املستفيدين كانت العامل األكرث أهمية لتقييم آلية التسليم، والدعوة إىل طريقة بسيطة للمستفيدين.

سواء كانت جزًءا من األهداف الربامجية ملنظمة أم ال، فقد تساهم بعض آليات تقديم CVA يف الشمول املايل. وقد قيل إن الوكالء يقفون يف طليعة الشمول 
املايل للسكان الذين ال يتعاملون مع البنوك. ووفقاً لتقرير املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء )CGAP( / البنك الدويل لعام  452019، فإن وكالء القبض 
والرصف، مثل وكالء البنوك أو وكالء التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، كانوا مبثابة حلقة وصل بني األفراد والخدمات املالية الرقمية. وهؤالء الوكالء 
»رضوريون لجعل املزيد من الناس يستخدمون املنتجات املالية الرقمية والتعرف عليها دون تعطيل معامالتهم النقدية العديدة األخرى، حيث أنهم يوفرون 

الوصول إىل الخدمات املالية ومقدمة لها، وكذلك فرصة لبناء الثقة يف املؤسسات املالية«. ميكن حساب تلك العوامل عند تقييم آلية التسليم.

املخاوف األمنية والعمل مع الوكالء  5.5

يحمل برنامج املساعدات النقدية والقسائم )CVA( خطر العنف وإنعدام األمن سواء أثناء التسليم أو أثناء االستخدام الفعيل لـ CVA.46  تشمل املخاطر 
املحتملة االبتزاز أثناء النقل أو التوزيع أو زيادة التوتر االجتامعي بني املجتمعات. ومن املحتمل أن يؤدي إنعدام األمن الناجم عن الرصاع املستمر يف اليمن 
إىل زيادة هذه املخاطر، مع إضافة حاالت إنعدام األمن املحتملة للمستفيدين الذين يحاولون السفر إىل مواقع التوزيع. لذلك، تم سؤال KIs من املجتمعات 

واملنظامت اإلنسانية و FSPs عن كيفية إدراكهم لهذه املخاطر، وما هي التدابري التي ُوجد أنها مفيدة للتخفيف والوقاية.

إمكانية الوصول إىل مقدم الخدمات املالية

لتقييم تأثري النزاع عىل قدرة املجتمع عىل الوصول إىل الخدمات املالية، ُسئل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجتمع عام إذا كان الوصول إىل مقدمي 
الخدمات املالية )FSPs( قد تغري يف األشهر الثالثة التي سبقت جمع البيانات بسبب القتال والقيود املفروضة عىل الحركة وإنعدام األمن وما إىل ذلك. 
بشكل عام، أبلغ KIs من %64 من املجتمعات بعدم وجود قضايا تتعلق بالنزاع. ولعب النزاع تأثرياً تم اإلبالغ عنه يف وقت جمع البيانات )أو يف غضون 
ثالثة أشهر قبل جمع البيانات( لـ %5 من املجتمعات ولعب دوراً يف املايض )قبل ثالثة أشهر قبل جمع البيانات( لـ %15. وكانت نسبة KIs يف املجتمع 
الذين أجابوا بـ »ال أعرف« أو »يفضلون عدم القول« )%17( أعىل مقارنة باألسئلة غري املتعلقة بالنزاع التي طُرحت عىل KIs. وقد يكون التفسري املحتمل 

هو حساسية املوضوع.

44  الشمول املايل يعني “أن األفراد والرشكات لديهم إمكانية الوصول إىل املنتجات والخدمات املالية املفيدة وامليسورة التكلفة التي تلبي احتياجاتهم - املعامالت والدفعات واملدخرات واالئتامن والتأمني - التي يتم تقدميها بطريقة 

مسؤولة ومستدامة.” النك الدويل: الشمول املايل

)GCAP( والبنك الدويل )2019(. شبكة الوكيل عند الميل األخير: دليل للتمويل الرقمي للوصول إلى العمالء في المناطق الريفية.  45

شبكة CALP )2020(. تسليم األموال: آليات التحويل النقدي في حاالت الطوارئ.  46

C

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2019_11_Technical_Guide_Agent_Networks_Last_Mile_0.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/Delivering-Money-cash-transfer-mechanisms-in-emergencies_2-1.pdf
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الشكل 9: التأثري املتصور للنزاع عىل إمكانية الوصول إىل مقدمي الخدمات املالية يف األشهر الثالثة السابقة عىل جمع البيانات، حسب النسبة املئوية 
للمجتمعات.

64%

15%

20%

16%

ال توجد قضايا

ال أعرف

أثر عىل الوصول سابقاً

يؤثر عىل الوصول حالياً

مبعزل عن انعدام األمن بسبب الرصاع، قد يتعرض الوصول إىل FSPs للخطر بسبب الحواجز املادية ، مثل الطرق غري السالكة أو انقطاع التيار الكهربايئ. 
بشكل عام ، أبلغ KIs من %50 من املجتمعات عن عدم وجود تغيريات من حيث الوصول إىل FSPs بسبب العوائق املادية )يف األشهر الثالثة األخرية قبل 
جمع البيانات(، وأفاد KIs يف %28من املجتمعات أنهم أدركوا أن الوصول قد تحسن، وذكر %9 أن الوصول قد أصبح أسوء، وأفاد %12 أنهم ال يعرفون 
ما إذا كان الوصول قد تغري أم ال. وفيام يتعلق مبا زاد من سوء الوصول املادي )ذكره املخربون الرئيسيون يف 19 مجتمعاً(، كان السبب هو أرضار الطرق 
)KIs 8/19( أو سقوط خطوط الكهرباء )3/10( أو إنقطاع التيار الكهربايئ )1/19( أو تلف أنابيب املياه و / أو الفيضانات )2/19( ومحدودية توفر وسائل 

.)1/19( FSP وتقليص ساعات عمل )املواصالت )2/19

الشكل 10: التغيري امللحوظ يف الوصول املادي إىل مقدمي الخدمات املالية يف األشهر الثالثة السابقة عىل جمع البيانات، حسب النسبة املئوية للمجتمعات.
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النتائج ، قد يتأثر وصول املجتمعات إىل FSPs بالحواجز املادية أو الرصاع. ميكن أن متنع هذه العقبات أيًضا وصول املنظامت اإلنسانية إىل  بعد هذه 
املستفيدين. ومن ثم، يجب أن يأخذ برنامج CVA يف الحسبان هذه املخاطر ومحاولة إيجاد حلول ملواصلة توزيع املساعدات يف حاالت الطوارئ املفاجئة. 
عىل سبيل املثال، أفاد نصف sIK يف املجال اإلنساين أنهم موجودون أثناء التوزيع لإلرشاف والتخفيف من إنعدام األمن والفساد. وقد تأخذ يف اإلعتبار 

املنظامت اإلنسانية أن تقوم بفحص ونرش التوزيع واملراقبة عن بعد قبل الوصول إىل منطقة توزيع محظورة بسبب عقبة مفاجئة.

يف ضوء ذلك، هناك حالة مثرية لالهتامم أثارتها النتائج وهي أن غالبية KIs أبلغوا عن قدرة مجتمعهم عىل الوصول إىل FSPs، عىل الرغم من الرصاع املستمر 
يف اليمن. وقد يكون هذا هو الحال ألنه مل يكن هناك رصاع نشط يف هذه املناطق يف وقت جمع البيانات. والتفسري الثاين هو أن FSPs مثل وكالء حوالة 
ومكاتب الرصافة ،تواجدون عادة داخل املجتمعات )انظر الصفحة X ، 2-7. التسليم من خالل الوكيل( مام يعني أن الوصول إىل مقدم الخدمات املالية ال 
ينطوي عىل إجتياز منطقة غري آمنة. وقد يسمح العمل مع الوكالء داخل املجتمعات املحلية بإستمرار برامج CVA عىل الرغم من الرصاع وإنعدام األمن، 
 CVA كام كان الحال يف البلدان األخرى )أنظر أيضاً املربع 5، وكالء تحويل األموال يف اليمن(. وباملثل، قد تقلل آليات التسليم الرقمية من حاجة متلقي

للسفر إىل مواقع مقدم الخدمات املالية.

مخاطر إنعدام األمن

تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإنساين ومن مقدمي الخدمات املالية عن املخاطر األمنية والحوادث التي واجهوها أثناء إستخدام املساعدة 
أو توصيلها. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن غالبية KIs سواء يف املجال اإلنساين أو من مقدمي الخدمات املالية ، مل يناقشوا حوادث ملموسة، وميكن أن 
يكون اإلبالغ املحدود نتيجة لحساسية الرصاع. وقد تم اإلبالغ عن الحوادث بشكل رئييس عند الحديث عن التسليم من خالل الوكالء، ولكن متت مناقشتها 
يف هذا الفصل ألن املخاطر وتدابري التخفيف تتعلق بجميع آليات التسليم. باإلضافة إىل ذلك، فإن حقيقة اإلبالغ عن الحوادث بالرجوع إىل آلية التسليم 
املحددة هذه ال تعني مستوى أعىل من املخاطر األمنية للتسليم من خالل الوكالء. وبدالً من ذلك، ميكن أن يكون نتيجة حقيقة إستخدام هذه اآللية من 
قبل جميع مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين الذين تم مقابلتهم47. وكانت الحوادث التي أثريت غري مؤكدة، وال يزال النطاق الدقيق للحوادث 

األمنية أثناء إستخدام وتسليم CVA يف اليمن غري مؤكد.

47  من بني 11 منظمة إنسانية شاركت يف مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني، شاركت جميعها يف املساعدات النقدية والقسائم عن طريق التسليم من خالل وكيل. وبرصف النظر عن ذلك، استخدمت إحدى املنظامت أيًضا قسائم 

)القيمة( اإللكرتونية والتعامالت املالية عرب الهاتف املحمول وواحدة التسليم النقدي.
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كام هو متوقع يف سياق األزمة اليمنية، تم اإلبالغ عن أنواع مختلفة من املخاوف األمنية املتعلقة بالرصاع. وتم القبض عىل أحد موظفي تقديم الخدمات 
املالية من قبل السلطات املحلية، وأفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني وأبلغ آخر عن مشاعر إنعدام األمن بسبب الرصاع القريب. وأفاد KIs من العديد 
من املنظامت اإلنسانية و FSPs عن التحديات التي يواجهونها بسبب عدم منح تصاريح السفر أو القيود التي تفرضها السلطات، األمر الذي يسبب تأخري 

وعقبات أمام تسليم CVA. وأفاد بعض KIs من FSPs واملنظامت اإلنسانية أن شامل اليمن كان منطقة عمل غري آمنة بشكل خاص.

التوتر االجتامعي والعنف بني  زيادة  الخاص بهم إىل   CVA برنامج  أدى  اإلنسانية، فقد  املنظامت  ملزودي معلومات رئيسيني من عدد صغري من  ووفقاً 
املساعدة وبني  يتلقون  الذين  النازحني داخلياً  إرتفعت بني مجتمع  التوترات  أن  اإلنساين  املجال  الرئيسيني يف  املعلومات  املجتمعات. وأفاد أحد مزودي 
املجتمعني  أحد  تلقى  متجاورين حيث  بني مجتمعني  إجتامعية  توترات  ناجم عن  آخر عن عنف   KI وأبلغ  املساعدة.  يتلقى  ال  الذي  املضيف  املجتمع 
مساعدات نقدية بينام تلقى اآلخر مساعدة عينية بينام يفضل املساعدة النقدية. وأفادت التقارير أن أفراد املجتمع الذين يتلقون مساعدات عينية هاجموا 

أحد مقدمي الخدمات املالية وهو يف طريقه لتوزيع املساعدات النقدية يف املجتمع املجاور.

تدابري التخفيف من إنعدام األمن والرصاع والعنف

أبلغ KIs يف املجال اإلنساين ومن مقدمي الخدمات املالية عن تدابري لتحديد وتقليل املخاطر األمنية. أفاد معظم sIK يف املجال اإلنساين بأنهم كانوا حارضين 
أثناء التوزيع للحفاظ عىل الرقابة، وأفاد معظمهم بتعيني فريق أمني ملراقبة وتقييم الوضع األمني   يف املنطقة قبل وأثناء التوزيع. كام شارك KIs يف النصائح 
لتحديد الطرق اآلمنة والحاجة إىل إجراءات أمنية وإجراءات تشغيل قياسية )SOPs(. وعند اإلبالغ عن SOPs شدد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني عىل 
الحاجة إىل تضمني FSP يف التصميم والتدريب عىل SOPs، بينام أفاد مزود معلومات رئييس آخر بالحاجة إىل إعداد SOPs للتوزيع يف حالة الطوارئ مثل 
الرصاع أو الفيضانات. ومن املامرسات األخرى التي تم اإلبالغ عنها وجود ضابط أمن يف املوقع إلدارة الحشود والحفاظ عىل التباعد اإلجتامعي وحراس 
األمن وكامريات املراقبة. وشدد أحد KIs من FSP عىل أن أمان موقع الدفع تم أخذه بعني االعتبار ليس من حيث العنف والرصاع فحسب بل أيضاً من 

حيث إمكانية وصول النساء. 

التواصل وبناء العالقات

قبل التوزيع، لوحظ أن التواصل وبناء العالقات مع الجهات الفاعلة املحلية واملجتمع هو إجراء التخفيف الرئييس املستخدم لزيادة األمن من قبل KIs من 
املنظامت اإلنسانية. وعىل هذا النحو، أفاد KIs من العديد من املنظامت اإلنسانية أنهم حصلوا عىل موافقة من السلطات املحلية قبل التوزيع، وأشار أحد 
KIs يف املجال اإلنساين إىل أن منظمتهم أرسلت طلبات عدم التعارض إىل أطراف النزاع يف محاولة لتأمني منطقة التوزيع . عالوة عىل ذلك، تم إستخدام 
التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة املحلية كنظام إنذار مبكر. فعىل سبيل املثال، كانت إحدى املامرسات الجيدة التي أبلغ عنها العديد من KIs يف املجال 

اإلنساين هي طلب الضوء األخرض قبل التوزيع من مزودي املعلومات عىل األرض، مثل قادة املجتمع أو نقاط االتصال املحلية أو املنظامت الرشيكة.

باإلضافة إىل تحديد املخاطر، أشار بعض KIs يف املجال اإلنساين إىل بناء العالقات والتواصل كاسرتاتيجية رئيسية ملنع انعدام األمن. متت اإلشارة إىل التواصل 
الشفاف مع املجتمع، عىل سبيل املثال حول أهداف الربنامج ومعايري إختيار املستفيدين لزيادة ثقة املجتمعات يف تنظيم الربنامج وملكيته. وتم اإلبالغ عن 
العمل مع لجان املجتمع املحيل أو إنشاء لجنة إغاثة كقناة إتصال مفيدة مع املجتمع وهي مامرسة تم اإلبالغ عنها من قبل KIs من العديد من املنظامت 
اإلنسانية. باإلضافة إىل ذلك، أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين بوجود شبكة من املتطوعني املحليني الذين وفروا وصوالً مبارشاً إىل 

املجتمع وعملوا كسفراء محليني للمنظمة عىل األرض.

إجامالً، تفيد التقارير أن هذه اإلجراءات تساعد يف الحد من مخاطر الفساد أو الرسقة أو التوترات االجتامعية القادمة من أفراد املجتمع. عىل سبيل املثال، 
أفاد مزود املعلومات الرئييس الذي أشار إىل التوترات بني املجتمع املضيف ومجتمع النازحني داخلياً املتلقني للمساعدات النقدية والقسائم أن التوتر كان 
نتيجة لسوء التواصل، فقد تم تضليل املجتمع املضيف حول أهداف الربنامج ومعايريه و الحًقا أصبحوا عىل ثقة أنه يحق لهم الحصول عىل املساعدة. 
وفيام يتعلق بتخفيف التوترات االجتامعية، ميكن أيضاً تطبيق أولوية اإلتصال بني املنظامت اإلنسانية، ونصح أحد sIK يف املجال اإلنساين مبواءمة الطريقة 

املستخدمة يف املنطقة بني املنظامت والتنسيق وفقاً لذلك كطريقة لتقليل املخاطر االجتامعية.

املربع 4: مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين والحاجة إىل التعاون

تشري النتائج إىل رؤية مشرتكة بني املنظامت اإلنسانية ملزيد من التعاون، وأشار مزودي املعلومات الرئيسيني من أكرث من نصف املنظامت اإلنسانية إىل 
 )CMWG( أن أعضاء مجموعة عمل النقد واألسواق KIs أهمية تعزيز التعاون أو التنسيق أو مشاركة املعرفة بشكل اكرب. وباإلشارة إىل ذلك، اقرتح بعض
ميتلكون بالفعل خربة مهمة وأنه ميكن إستخدام منصة CMWG لتبادل املعلومات والدراسات وأفضل املامرسات. أشار أحد KIs إىل أن املداوالت بشأن 
آليات املساعدات النقدية والقسائم يجب أن تؤدي إىل نهج أكرث إتساقاً، وأفاد اثنان من sIK برؤية فرص للمنظامت اإلنسانية للعمل كمجتمع واالنخراط 

 .)X الصفحة « ”FSPs 6 مع مقدمي الخدمات املالية إليجاد حلول للتحديات املشرتكة )ميكن العثور عىل املزيد حول هذا يف الفصل

مخاطر الفساد وسوء السلوك  5.6

هناك نوع آخر من مخاطر املساعدات النقدية والقسائم )CVA( مرتبط بالفساد، وقد مينح التعامل مع األموال أو القسائم مقدمي الخدمات املالية أو 
الوكالء نفوذاً عىل املستفيدين، أو قد يستفيد قادة املجتمع الذين يساعدون يف تنسيق الربنامج من دورهم ضد أفراد من املجتمع. إىل جانب ذلك، فإن 
املنظامت اإلنسانية ليست هي الجهات الفاعلة الوحيدة املشاركة يف CVA، وهذا يثري القلق إىل أي مدى ميتثل أصحاب املصلحة اآلخرون للمعايري اإلنسانية 
وإجراءات التشغيل القياسية للمنظامت اإلنسانية. تعرض غالبية مزودي املعلومات الرئيسيني من املنظامت اإلنسانية لنوع من حوادث الفساد أو أعربوا عن 
مخاوفهم بشأن عدم إمتثال الوكالء. وسيتم توضيحها هنا، جنباً إىل جنب مع تدابري التخفيف املبلغ عنها. وأحد األقسام مخصص لدور الوكالء يف هذا السياق.
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التسجيل

أفاد العديد من مزودي املعلومات يف املجال اإلنساين بإرشاك جهات خارجية ملساعدة أو إدارة عمليات تحديد املستفيدين والتحقق منهم وتسجيلهم. 
وميكن أن تكون هذه العملية عرضة ملخاطر الفساد. وقد أبلغ مزودو معلومات رئيسيون من ما يقرب من نصف مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال 
اإلنساين عن حوادث فساد أثناء التجمع و / أو تسجيل املستفيدين. وغالباً ما تتعلق الحوادث بعضو لجنة مجتمعية يطلب شيئاً من املستفيد مقابل وضع 

إسم املستفيد يف قامئة االختيار. ويف حالة أخرى، ورد أن الفساد جاء من املنظمة الرشيكة املشاركة يف عملية التسجيل. 

وعند سؤاله عن األساليب املمكنة للتخفيف من فساد التسجيل، أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين عن توقيعه لرشوط مرجعية 
واضحة )TOR( مع اللجنة املجتمعية، موضحاً أن أعضاء اللجنة عملوا طواعية وأن األعضاء ليس لديهم حقوق يف أي شكل من أشكال االستحقاق. باإلضافة 
إىل ذلك، أفاد KIs من منظمتني إنسانيتني بعدم تسجيل املستفيدين من خالل طرف ثالث دون نوع من الرقابة. وقد تم اإلبالغ عن إجراء تخفيف آخر تم 
اإلبالغ عنه وهو تدريب املستفيدين بشكل واضح عىل حقوقهم وإستخدام آليات الشكاوى حتى يتمكنوا من تحديد سوء السلوك واإلبالغ عنه إىل املنظمة 

اإلنسانية. 

العمل مع الوكالء

يتذكر مزودو املعلومات الرئيسيون من ثلث املنظامت اإلنسانية حوادث الفساد التي حاول فيها الوكالء فرض رضائب عىل املستفيدين عند االستالم أو 
قام فيها الوكالء بفرض رسوم إضافية عىل املستفيدين، عىل األرجح مقابل النقل أو طباعة اإليصاالت. وأعرب KIs من بعض املنظامت اإلنسانية األخرى 
عن مخاوفهم بشأن معاملة الوكالء للمستفيدين، مشريين إىل أن الوكالء قد ال ميتثلون دامئاً للمبادئ اإلنسانية. وقد أبلغوا عن مخاوف من أن الوكالء قد 
ال يتحلوا بالصرب أو الحياد مع املستفيدين أو قد ال يعرفون كيفية االستجابة الحتياجات الجامعات الضعيفة. وأوضح أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف 

املجال اإلنساين أن األولويات التجارية ملقدمي الخدمات املالية والوكالء قد تتناقض مع الرعاية املطلوبة للمستفيدين.

وبالتايل، فإن الوكالء هم نقطة إهتامم العديد من املنظامت اإلنسانية. وقد تضمنت الدروس املستفادة التي تم اإلبالغ عنها للحد من سوء سلوك الوكيل 
تدريب مقدم الخدمات املالية عىل املبادئ اإلنسانية والرتكيز عىل إدارة املخاطر ووضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة. ومن املامرسات األخرى التي تم 
اإلبالغ عن وجودها بشكل شائع أثناء التوزيع، عىل الرغم من أنه قد يكون من الصعب عىل املنظامت اإلنسانية أن تكون موجودة دامئاً أثناء التوزيع يف 
اليمن، حيث غالباً ما يكون إنعدام األمن مصدر قلق كبري. ويف هذا الصدد، أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أن مقدم الخدمات 
املالية قد كلف رصافاً مسؤوالً بشكل خاص عن دعم املستفيدين من املساعدات اإلنسانية. وتتعلق تدابري التخفيف األخرى املبلغ عنها بتحديد قضايا الفساد 
وليس منعها، وعند السؤال عن تدابري التخفيف أفاد جميع sIK يف املجال اإلنساين بوجود آلية للشكاوى ونظام مراقبة ما بعد التوزيع. كام ورد أنه من 

املامرسات الشائعة أن يُطلب من مقدمي الخدمات املالية دفع تعويض للمستفيد يف حاالت فرض الرضائب من قبل الوكيل. 

وإستناداً إىل أساليب التخفيف التي أبلغ عنها مزودو املعلومات الرئيسيون يف املجال اإلنساين، يبدو أن املنظامت اإلنسانية لديها قدرة محدودة عىل مراقبة 
الوكالء بشكل مبارش وأن خط اإلتصال مع الوكالء يحدث بشكل أسايس عرب مقدمي الخدمات املالية. لذلك، تم سؤال KIs من FSP عن متطلبات الوكالء 
للعمل مع مقدمي الخدمات املالية والطرق املعمول بها للتأكد من أن الوكالء مل ينخرطوا يف الفساد أو سوء السلوك. ووفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني 
 FSP يتم ترخيص الوكالء من قبل البنك املركزي اليمني، ويجب أن يكون لدى املوردين سجل تجاري. أحد مزودي املعلومات الرئيسيني من ،FSP من
أسهب حول ترخيص البنك املركزي اليمني للوكالء حيث أبلغ أن الوكالء املرخصون ملزمون بتعيني مدقق حسابات خارجي. وبحسب ما ورد تم وضع وكالء 
املزورين عىل القامئة السوداء من قبل البنك املركزي اليمني، كام أفاد بعض مزودي املعلومات مقدمي الخدمات املالية بأن لديهم قوامئهم الخاصة بالوكالء 
املدرجني يف القامئة السوداء. وبالتايل، نصح أحد KIs يف املجال اإلنساين املامرسني بالتحقق بإنتظام من قامئة البنك املركزي اليمني لتحديد الوكالء املدرجني 

حديثاً يف القامئة السوداء.

عالوة عىل ذلك، أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني من البنوك أن الرقابة مضمونة ألن لديهم إمكانية الوصول إىل أنظمة الدفع الخاصة بالوكيل كرشط 
إلشرتكهم. وأوضح أحد KIs أن مامرسة تعيني وكالء ومراقبتهم بالتفصيل: قبل التعاقد مع وكيل، ورد أن مقدم الخدمات املالية قد تحقق يف سمعة الوكيل 
وإدارته وأجرى فحوصات السيولة للتأكد من قدرته عىل التعامل مع عمليات التوزيع الكبرية. وأبلغ مزود املعلومات الرئييس أيضاً عن توظيف الوكالء 
الذين يأتون من منطقة التوزيع يضيف مزيد من السيطرة املجتمعية. كذلك، ورد أن مقدم الخدمات املالية مل يوظف أبداً وكالء بشكل مؤقت، وهذا بالتايل 
يردع الوكالء عن التزييف أو سوء السلوك من خالل إضفاء الطابع املؤسيس عىل العالقة. عالوة عىل ذلك، أفاد مزود املعلومات الرئييس بتقديم عموالت 
أعىل للوكالء يف املناطق النائية للتعويض عن املخاطر العالية التي يواجهها هؤالء الوكالء، كام يجرى قسم املخاطر والتدقيق لدى مقدم الخدمات املالية 

فحوصات وزيارات منتظمة للوكالء.

فيام يتعلق بامتثال الوكالء لخطط التوزيع واملعايري اإلنسانية، أفاد KIs من معظم مقدمي الخدمات املالية أنهم أبلغوا الوكالء بهذه األمور قبل التعاقد، 
وأفاد اثنان من مزودي املعلومات الرئيسيني من FSP أن قواعد السلوك اإلنساين كانت جزءاً من االتفاقية املوقعة مع الوكالء . وبحسب ما ورد يتلقى الوكالء 
التدريب قبل دورة التوزيع أو يتم اإلرشاف عليهم يف يوم التوزيع األول، ولكن من املشكوك فيه ما إذا كان تدريب واحد يكون فعاالً. ولتحسني الراحة للنساء 
و / أو لزيادة قبول املجتمع، أفاد اثنان من KIs لدى FSP أنهام كانا قادرين عىل توظيف موظفات يف موقع الدفع. وأبلغ KIs لدى FSP أيضاً عن مراقبة ما 
بعد التوزيع كآلية للكشف عن سوء سلوك الوكالء واملتابعة. باإلضافة إىل ذلك، أفاد جميع KIs لدى مقدمي الخدمات املالية أنهم يحتفظون بقنوات تقديم 

الشكاوى، والتي ميكن ملتلقي املساعدات من خاللها إثارة القضايا.

وكانت هذه املامرسات التي أبلغ عنها مقدمو الخدمات املالية حول كيفية تعاملهم مع وكالئهم ذات طبيعة إرشادية. ومن ثم سيكون من املفيد للمنظامت 
اإلنسانية دمج التحقيقات يف سياسات الوكالء يف العناية الواجبة لرشكاء FSP املحتملني. وميكن أن تكون املامرسات املذكورة يف هذا التقييم مبثابة نقطة 

إنطالق لتوجيه هذا التفاوض.

C
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املربع 5: وكالء تحويل األموال يف اليمن

يف السنوات القليلة املاضية، بدأ عدد متزايد من وكالء حوالة أعاملهم يف اليمن، وفقاً ألحد مزودي املعلومات الرئيسيني لدى مقدم خدمات مالية. وأفاد 
نفس مزود املعلومات الرئييس لدى PSF أن مكاتب الرصافة املحلية كانت تقدم خدمات مرصفية رسمية، عىل غرار البنك الكبري بنك الكرميي للتمويل 

األصغر، الذي بدأ يف األصل كرشكة رصافة لها مكاتب يف جميع أنحاء اليمن.

تم العثور عىل أحد التفسريات للعدد املتزايد من وكالء تحويل األموال يف ورقة عمل مجموعة السياسات اإلنسانية )HPG( لعام 2018 48، والتي تربط 
العدد املتزايد لوكالء حوالة بالحد من املخاطر وإلغاء املعامالت املرصفية الدولية يف اليمن. وتنص ورقة العمل عىل أنه بدافع الخوف من اإلرهاب 
ومتويل الجرائم، فإن التحويالت من خالل املؤسسات املرصفية الرسمية إىل اليمن مقيدة باملامرسات الدولية للحد من املخاطر )مثل إخضاع التحويالت 
املالية للتحقيقات وتجميد الحسابات وما إىل ذلك(. ووفقاً ملجموعة السياسات اإلنسانية، فإن الحواالت أقل تقيداً بهذه اللوائح وتبقى تعمل لتحويل 

األموال مام يتسبب يف منوها.

متيل الجهات الفاعلة الدولية إىل الرتدد يف إستخدام حوالة، بسبب مخاوف بشأن دورها يف غسل األموال49، ولكن يف اليمن يعد إستخدام تجار األموال 
املحليني جزءاً مقبوالً ومستخدماً عىل نطاق واسع من النظام البيئي املايل اليمني، وهو مقبول أيضاً من قبل املنظامت اإلنسانية51،50. وبالتايل فإن الوجود 
املتزايد لوكالء تداول األموال ودورهم هو إستمرار لظاهرة موجودة بالفعل. وأفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني من أحد مقدمي الخدمات املالية أن 
هذه القنوات كانت وسيلة فعالة لنقل األموال عىل الرغم من الرصاع املستمر. ويالحظ نفس اليشء يف بيئات معقدة أخرى مثل الصومال وأفغانستان، 
حيث قد يوفر إستخدام نظام الحوالة وسيلة فعالة لتحويل األموال إىل مناطق يتعذر الوصول إليها حيث ال توجد بنوك أو أشكال أخرى من أنظمة 

التحويل النقدي.52

ويرتتب عىل ذلك أن العمل مع وكالء تحويل األموال املحليني قد يكون يف كثري من األحيان هو الخيار العميل الوحيد الذي متتلكه منظمة إنسانية، ولكن 
يجب أن تكون املنظامت اإلنسانية حذرة بشأن نقل املخاطر التي يسببها الرصاع إىل الجهات الفاعلة املحلية، ألن هذا قد يعرض الجهات الفاعلة املحلية 
للخطر. ومع ذلك من املرجح أن يستمر دور الوكالء يف تقديم املساعدات النقدية والقسائم )CVA( يف النمو نظراً لتطور خدمات التعامل املايل عرب 
الهاتف املحمول والقسائم اإللكرتونية، مام يدفع العمالء إىل الوكالء بدالً من البنوك. وضمن هذا السياق، تعترب الدروس املستفادة من مزودي املعلومات 
الرئيسيني يف املجال اإلنساين ومقدمي الخدمات املالية حول كيفية التنسيق مع الوكالء ومراقبتهم أمراً مهامً، وقد يكون املزيد من التعاون ومشاركة 

املعرفة حول هذا املوضوع مفيداً لزيادة تحسني برمجة CVA اإلنسانية.

ورقة عمل (HPG )2018. مكافحة اإلرهاب وإزالة املخاطر واالستجابة اإلنسانية يف اليمن: دعوة للعمل.  48

.FOPAC / بدون تاريخ( »الحوالة نظام التحويالت البديل ودوره في غسل األموال«، شبكة مكافحة الجرائم املالية بالتعاون مع اإلنرتبول( ..H.S ، وساندو .P.M ،جوست  49

CALP. )2018(. برامج التحويالتت النقدية في السياقات الصعبة: دراسة حالة حول برامج التحويالت النقدية والمخاطر في اليمن 2018–2015.  50

مبادرة ريتش ومجموعة عمل النقد واألسواق اليمن. )2019(. تقييم مقدمي الخدمات المالية.  51

العمل ضد الجوع )2012(. التحويالت النقدية من الحوالة للمساعدات الغذائية وسبل العيش في أفغانستان.  52
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)FSPs( مقدمي الخدمات املالية  6
النتائج املعروضة يف هذا الفصل تأيت بشكل رئييس من مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من أربعة مقدمي خدمات مالية )FSP( قاموا بتسهيل املساعدات 
النقدية والقسائم )CVA( عرب التسليم من خالل الوكالء ولديهم خربة يف تسهيل CVA. تم سؤال KIs من FSPs عن أسعارهم وخدماتهم وطرق إدارة السيولة 

.)X .وتبادل العمالت يف البيئة االقتصادية املعقدة يف اليمن. وتم توضيح إعتبارات التكلفة للقسائم يف فصل القسائم املخصص )4-7، ص

املربع 6: قامئة غري شاملة مبقدمي الخدمات املالية53

تم توزيع إستبيان ذايت اإلدارة بني أعضاء مجموعة عمل النقد واألسواق )CMWG( يف اليمن لتحديد FSPs وتغطيتهم، وإلتاحة الفرصة للمنظامت 
اإلنسانية ملشاركة خرباتهم العملية.54 ويبدو أن املنظامت اإلنسانية الـ 13 التي شاركت يف اإلستبيان تعمل يف الغالب مع البنوك ومكاتب الرصافة، 

وميكن االطالع عىل القامئة أدناه.

)X.ص( FSP ميكن العثور عىل قامئة موسعة يف امللحق األول. تقييم

املحافظة54النوعمقدم الخدمات املالية

أبني، تعز، حرضموت  الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، شبوة، ضامربنك متويل أصغراألمل

جميع املحافظاتبنكبنك اليمن والكويت

إب، أبني، تعز، حرضموت، شبوة، صنعاء، الضالعبنك متويل أصغرالكرميي

مل يبلغ عنهارشكة رصافةالنجم

مل يبلغ عنهارشكة رصافةالنارص

مدينة صنعاء، صنعاء، عمرانرشكة رصافةرشاد بحري

مل يبلغ عنهارشكة حوالةواي كاش

السيولة  6.1

تسبب إنخفاض قيمة الريال اليمني وتوقف الصادرات يف أزمة سيولة يف اليمن.55 وعىل الرغم من بيئة العمل هذه، مل يبلغ مزودو املعلومات الرئيسيون 
من مقدمي الخدمات املالية أنهم يواجهون مشاكل سيولة من أجل تسليم املساعدات النقدية والقسائم)CVA( . ونادراً ما تم ذكر السيولة كمشكلة من 
قبل KIs من املنظامت اإلنسانية إذا حدثت تحديات تتعلق بالسيولة، فقد تم حلها يف غضون يوم أو يومني من خالل تدخل الوكالء لسد فجوة السيولة، 
وفقا ملزودي املعلومات رئيسيني من منظمتني إنسانيتني واجهت تحديات طفيفة مع السيولة. أشار أحد امزودي املعلومات الرئيسيني من FSP إىل ذلك، 
مضيفاً أنه متت مشاركة خطة تسليم CVA مقدماً حتى يتمكن الوكالء من إعداد السيولة الخاصة بهم. كام أفاد KIs من اثنني من مقدمي الخدمات املالية 
اآلخرين أنهم كانوا قادرين عىل نقل األموال من الفروع األخرى عند الحاجة. وتم تأكيد قدرة FSPs عىل تأمني السيولة عىل الرغم من األزمة االقتصادية يف 

اليمن يف وقت سابق من خالل دراسة ريتش يف عام 56.2019

الرسوم  6.2

أفاد مزودو معلومات رئيسيون مختلفون من مقدمي الخدمات املالية أنه ميكن فرض رسوم 7% كحد أقىص عىل املنظامت اإلنسانية مقابل تحويل األموال، 
عىل النحو املنصوص عليه من قبل البنك املركزي اليمني. وبخالف ذلك، بقيت تكلفة تحويل املساعدات النقدية والقسائم غري مؤكدة ألن KIs مل يكونوا 
قادرين أو غري راغبني يف تقديم إجابات أكرث تحديداً. وبدالً من ذلك، أفاد KIs من مقدمي الخدمات املالية أنه ال ميكن إعطاء رقم محدد ألن األسعار تم 
إحتسابها بناًء عىل العديد من العوامل، مثل طريقة التسليم )من الباب إىل الباب، الوكالء، مواقع الدفع عرب الهاتف املحمول( وبعد املسافة عن املستفيدين 

واملنطقة والطلبات الواردة من املنظامت اإلنسانية من حيث املستندات الداعمة أو اإلجراءات.

وبالحديث عن التسليم من خالل الوكالء، أشار أحد مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية إىل أن الرسوم تراوحت بني %1.5 و 3%، 
وأشار مزود معلومات رئييس آخر من FSP إىل أن آلية التسليم بأقل رسوم سيتم أخذها من الوكيل عرب إشعار الرسائل النصية القصرية. ومن بني املستجيبني 
الذين مألوا اإلستبيان ذايت اإلدارة، أشارت الغالبية إىل دفع رسوم ترتاوح من %1 إىل %2 لكل معاملة. وأشار أحد املجيبني إىل أن الدفع عرب الهاتف املحمول 
يكلف %2.8 من إجاميل املعاملة، بينام أفاد مستجيبان آخران السعر اليومي الثابت الذي تم دفعه للتسليم من الباب إىل الباب. وأفاد غالبية املستجيبني 

أنهم يدفعون رسوماً بنسبة مئوية ، لكن اثنني من املستجيبني أشاروا إىل سعر ثابت: أحدهام 0.9 دوالراً أمريكياً واآلخر 400 ريال ميني لكل معاملة.

أفاد جميع مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية أن تكلفة املواصالت وتكلفة العاملة تم تضمينها يف الرسوم، باإلضافة إىل مواد الوقائة 
األساسية ضد كوفيد - 19. ويف هذا الصدد، أفاد معظم KIs من FSP أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إىل ارتفاع تكاليف املواصالت، وذكر أحد KIs أن التكاليف 
ازدادت بسبب جائحة كوفيد -19. عالوة عىل ذلك، أفاد الجميع بتقديم خدمات العمالء األساسية مبا يف ذلك الخط الساخن ووسائل التواصل االجتامعي 

والدعم من خالل الفروع. وأفاد اثنان من KIs أن رسوم رصف العمالت مشمولة يف الرسوم. وأشار أحد KIs أيضاً إىل أنهم قدموا تدريباً أساسياً لوكالئهم.

يتعلق ذلك باملحافظات التي عملت فيها املنظمة اإلنسانية مع FSP، وليس تغطية FSP يف جميع أنحاء اليمن.  53

54   متت مشاركة املعلومات التي تم الحصول عليها من االستبيان حرصياً مع أعضاء CMWG لضامن خصوصية FSPs واملنظامت اإلنسانية. واملعلومات الوحيدة التي متت مشاركتها يف هذا التقرير هي املربع 5 لتكون مبثابة مثال 

عىل حفنة من مقدمي الخدمات املالية يف اليمن.

البنك الدويل )2019(. مذكرة املشاركة الُقطرية.  55

مبادرة ريتش و مجموعة عمل النقد واألسواق اليمن. )2019(. تقييم مقدمي الخدمات املالية.  56
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املربع 7: التعاون بني املنظامت اإلنسانية لتحسني العمل مع مقدمي الخدمات املالية.

خالل املقابالت، شارك مزودو املعلومات الرئيسيون يف املجال اإلنساين بعض تجاربهم يف العمل مع مقدمي الخدمات املالية. وكدرس تم اإلستفادة منه، 
أفاد KIs برضورة التواصل املستمر مع مقدمي الخدمات املالية. ومن املامرسات الجيدة التي تم اإلبالغ عنها وجود نقاط إتصال يف امليدان ومكتب رئييس 
لكال الطرفني. أما املامرسة الثانية التي تم اإلبالغ عنها فهي إجراء تدريب مع FSPs بشكل منتظم وتضمني FSPs يف جميع إجراءات التشغيل القياسية. 
وبشكل عام، أبلغ KIs من املنظامت اإلنسانية عن آراء إيجابية حول رشكائهم من FSPs، يف حني أبلغ مزود معلومات رئييس آخر عن وجود تحديات 

مع FSP تتعلق باالمتثال والتنسيق، ال سيام عىل املستوى املحيل.

النتيجة إىل أن أفضل املامرسات من بعض املنظامت قد تكون مفيدة يف إيجاد حلول لتحديات املنظامت األخرى. وميكن أن يكون نهج  تشري هذه 
مامثل مفيًدا من حيث الشكاوى املشرتكة، مثل أسعار FSP والتغطية. عىل سبيل املثال، أفاد بعض KIs يف املجال اإلنساين بعدم الرضا بشأن عدم وجود 
منافسة بني مقدمي الخدمات املالية، حيث مل يكن هناك سوى عدد قليل من مقدمي الخدمات املالية الذين يتمتعون بالخربة والقدرات الكافية لربمجة 
املساعدات النقدية والقسائم )CVA(. أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أن هذه كانت مشكلة خاصة للمنظامت غري الحكومية 
األصغر، مقارنة مبنظامت األمم املتحدة أو املنظامت التي لديها قوائم مستفيدين أكرب، حيث إن املنظامت غري الحكومية األصغر لديها قدرة أقل عىل 
املساومة فيام يتعلق مبقدمي الخدمات املالية. ويف هذا الصدد، أفاد نفس مزود املعلومات الرئييس أن املنظامت اإلنسانية ستستفيد إذا تفاوضت بشكل 
مشرتك مع مقدمي الخدمات املالية للضغط من أجل رسوم أكرث مالءمة. وباملثل، أفاد بعض KIs من املنظامت اإلنسانية األخرى أن املنظامت اإلنسانية 

.)CVA ميكن أن تتعاون من أجل إيجاد حلول ألسعار الرصف املرتفعة واملتقلبة )التي يتم التفاوض عليها مع مقدمي الخدمات املالية قبل تسليم

ميكن للمنظامت اإلنسانية أيضاً أن تتعاون بشكل أكرب مع مقدمي الخدمات املالية. وكانت إحدى األفكار التي تم اإلبالغ عنها هي إجراء مناقشات بني 
املنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية لتبادل األفكار وإيجاد حلول لالحتياجات واألولويات التشغيلية. وكانت فكرة التعاون األخرى التي تم 
اإلبالغ عنها تتعلق بتعزيز البنية التحتية املالية. واقرتح أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أنه ميكن للمنظامت اإلنسانية التفاوض مع 
مقدمي الخدمات املالية لزيادة عدد آالت نقاط البيع. وعندما ُسئل أحد مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية عن هذا األمر، أفادوا 

.CVA بكونهم منفتحني عىل مثل هذه االقرتاحات ومستعدون إلنشاء مواقع دفع جديدة أو أجهزة رصاف آيل إستجابة لربنامج

أسعار رصف العمالت  6.3

أفاد مزود معلومات رئيسيون من ثالث منظامت إنسانية أن تقلب سعر الرصف ميثل تحديات لعملهم، حيث حدد أحدهم أن مقدمي الخدمات املالية 
يستخدمون سعر رصف أعىل من سعر السوق. ويف املقابل، أفاد اثنان من مزودي املعلومات الرئيسيني لدى FSP وأحد املشاركني يف اإلستبيان ذايت اإلدارة 
أنهم إتفقوا عىل نسبة ثابتة )أقل( لسعر الرصف. وللحكم عىل ما إذا كان سعر رصف مقدم الخدمات املالية منافساً للسوق من املهم فهم سعر السوق 
املستخدم. وقد أفاد KIs من اثنني من مقدمي الخدمات املالية بإستخدام أسعار رصف البنك املركزي اليمني، يف حني أبلغ آخر عن الحصول عىل األسعار من 
تيليجرام، وهي عبارة عن منصة إتصال حيث يتم مشاركة التحديثات اليومية ألسعار الرصف. وأفاد أحد KIs يف املجال اإلنساين أن إستخدام هذه املنصة هو 

وسيلة مفيدة لتقليل عدم اليقني حول سعر الرصف. ومع ذلك، مل يتم التحقيق يف املصادر التي إستخدمتها هذه املنصة كجزء من هذا التقييم.

عالوة عىل ذلك، من املهم للمنظامت اإلنسانية أن تناقش مع مقدمي الخدمات املالية حول اللحظة يف دورة الدفع التي سيتم إستخدامها كنقطة مرجعية 
لسعر الرصف، وقد أفاد أحد KIs يف املجال اإلنساين أن الفرتة بني بدء التوزيع وتسديد تكاليف FSP ميكن أن تكون طويلة. نتيجة لذلك، رمبا تغري سعر 
الرصف. إىل جانب ذلك، أفاد KIs من مقدمي الخدمات املالية أن االختالف يف األوراق النقدية بني شامل وجنوب اليمن كان تحدياً عمومياً لعملهم. عىل 
سبيل املثال، أوضح أحد KIs أن مقدم الخدمات املالية قد تلقى تعليامت بتوزيع ورقة نقدية معينة، بينام أراد املستفيدون تلقي مساعدتهم بورقة نقدية 

أخرى.

الخدمات  6.4

تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية عن خدمات العمالء التي يقدموها، وما إذا كانوا يقدمون التدريب عىل كيفية إستخدام 
الخدمات. وأشار جميع KIs يف FSP إىل أنهم يشغلون خطاً ساخناً للمستفيدين. باإلضافة إىل ذلك، تم إستخدام قنوات التواصل االجتامعي بشكل متكرر من 
قبل املتلقني للمساعدات. من بني مقدمي الخدمات املالية الذين لديهم فروع تم ذكر تشغيل فرع كمصدر معلومات حيث ميكن للعمالء تلقي املساعدة 
شخصياً. باإلضافة إىل ذلك، أفاد KIs من رشكات القسائم بتقديم الدعم الفني املستمر للمنظامت اإلنسانية. وفيام يتعلق بتدريب املستفيدين عىل آليات 
التسليم، أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من FSP أن املنظامت اإلنسانية عادة ما تتوىل هذه املهمة، ولكن ميكن ملقدمي الخدمات املالية تقديم التدريب 
إذا طلب منهم ذلك. وتم اإلبالغ عن الرسائل النصية من قبل مزودي املعلومات يف املجال اإلنساين و FSP كطريقة مجربة إلعالم املستفيدين بتاريخ التسليم 
التدريب عىل إستخدام  أنهم قدموا  الهاتف املحمول  املالية عرب  الخدمات  KIs من مقدمي  الوعي عن كوفيد -19. وأفاد  أو  التعليامت  والوقت، ونرش 
خدمات املعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه التعليامت بشكل عام عند إنشاء حساب لدى أحد وكالء املعامالت املالية 

عرب الهاتف املحمول.
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آليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن  7
يتكون هذا الفصل يف الغالب من تقييم آلليات تسليم املساعدات النقدية والقسائم )CVA( املختلفة يف اليمن، وبهدف تقديم بعض النظرة العامة املقارنة 
من خالل رسد املتطلبات والتحديات واملزايا لكل آلية. وعند تقييم جدوى آلية التسليم هناك العديد من العوامل املهمة التي يجب مراعاتها57. األهم من 
ذلك أن رغبات املستفيدين يجب أن تؤخذ بالحسبان. ثانياً ، يعتمد االختيار عىل البنية التحتية املحلية والسياق، وهنا تعد املسافة من مقدمي الخدمات 

املالية )FSPs( والوكالء، وملكية الشبكة والهاتف أمراً مهامً. عالوة عىل ذلك، فإن االختيار مدفوع بإعتبارات عملية مثل التكاليف ووقت التنفيذ.

بهذه الطريقة، قام التقييم مبحاولة عامة إلبراز كيف ميكن أن تلعب هذه العوامل يف آلية التسليم. وبغض النظر، فإن كل منظمة سوف تحتاج إىل إجراء 
البحوث الخاصة بها بسبب العديد من االختالفات السياقية داخل اليمن والتغطية املحدودة لهذا التقييم. أوالً، ومع ذلك يتم إعطاء نظرة ثاقبة عىل آليات 
التسليم التي ورد إستخدامها من قبل املنظامت اإلنسانية التي شاركت يف هذا التقييم. وييل ذلك تحليل آلليات تحويل األموال األكرث إستخداماً من قبل 

املجتمعات، وفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجتمع.

آليات التسليم التي لوحظت يف التقييم

وجد تقييم مقدمي الخدمات املالية هذا أن هناك مجموعة واسعة من آليات التسليم املشرتكة قد تم نرشها لربامج CVA يف اليمن خالل العامني السابقني 
لجمع البيانات، وإن كان عىل مستويات مختلفة. وبرز االعتامد الشديد عىل FSPs املحليني من أجل التسليم املبارش )OTC( / التسليم من خالل الوكالء 
باعتباره القاعدة. ومن بني KIs من 19 منظمة إنسانية التي شاركت يف هذا التقييم )من خالل مقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني أو اإلستبيانات 
ذاتية اإلدارة( 58، وأفاد KIs من 17 أن منظمتهم كانت تستخدم OTC / التسليم من خالل وكالء، يف حني أن KIs من منظمتني وزعوا CVA بشكل مستقل 

بدون FSP )من خالل الدفعات النقدية املبارشة(.

الشكل 11: آليات التسليم التي ورد إنها تُستخدم من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين واملستجيبني يف االستبيان ذايت اإلدارة، حسب 
عدد املنظامت59

17

1

1

6

4

2

التسليم من خالل وكالء

التسليم املبارش

تعامالت مالية عرب الهاتف املحمول

من خالل حساب بنيك

قسائم ورقية

قسائم إلكرتونية

فيام يتعلق باملدفوعات اإللكرتونية، أفاد اثنان من KIs يف املجال اإلنساين بالتسليم نقداً عن طريق الحواالت البنكية، بينام أفاد KI آخر باستخدام التعامالت 
املالية عرب الهاتف املحمول كآلية للتحويل. ومن حيث القسائم، ورد أن ست منظامت إستخدمت قسائم ورقية )سلع( وأربع منظامت ورد أنها إستخدمت 
قسائم إلكرتونية. وان ثالثة من هذه القسائم اإللكرتونية تحولت إىل قسائم سلع، بينام أبلغت إحدى املؤسسات عن إستخدام القسائم اإللكرتونية للتسليم 
النقدي. وأفاد عدد قليل من KIs يف املجال اإلنساين بإستخدام الرموز املميزة الورقية للتسليم املبارش. ومن النتائج، ميكن مالحظة أن الغالبية العظمى 

من KIs من املنظامت اإلنسانية أفادوا باستخدام آلية توصيل واحدة فقط. وميكن العثور عىل أسباب ذلك يف الفصول التالية التي تحدد آليات التسليم.

قد يتوافق اإلستخدام الشائع املوجود للطرق غري الرقمية مع البنية التحتية املنخفضة آلليات التحويل البديلة. ويف عام 2017، تم تنفيذ %3فقط من 
الدفعات يف اليمن عرب اإلنرتنت و %6 من اليمنيني ميتلكون حساباً مرصفياً.60 وأفاد مزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية عرب الهاتف 
املحمول 61 أنهم أطلقوا عملياتهم مؤخراً عىل وجه التقريب، وبحسب ما ورد كانت بعض منتجاتهم ال تزال قيد التطوير يف وقت جمع البيانات. ويف موازاة 

ذلك ، كانت رشكات القسائم املشاركة ال تزال تعمل يف اليمن عىل نطاق صغري.

شبكة رشاكة التعلم النقدي. )2020(. تسليم األموال: آليات التحويل النقدي يف حاالت الطوارئ.  57

58  شارك مزودو معلومات رئيسيون من 13 منظمة إنسانية يف اإلستبيان ذايت اإلدارة ، وشارك KIs من 11 منظمة إنسانية يف مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني. وقد شارك  KIs من 5 منظامت إنسانية يف كل منهام. ومن ثم، 

جمع هذا التقييم نتائج حول آليات التسليم لـ 19 منظمة إنسانية مميزة. وكام هو موضح يف املنهجية، إذا متت مقابلة العديد من KIs ملنظمة واحدة، فإن مزود املعلومات الرئييس الذي يتمتع بأكرب قدر من الخربة يف السؤال 
املطروح هو الذي أجاب عىل السؤال.

كان مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين قادرين عىل ذكر آليات توصيل متعددة  59

.Abt Associates Inc ،الحفاظ عىل النتائج الصحية من خالل مرشوع القطاع الخاص اإلضايف :MD ، راييل ، ب وآخرون. )2020(. الخدمات المالية الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. روكفيل  60

يتألف مقدمو الخدمات املالية عرب الهاتف املحمول املدرجون يف هذا التقييم )عدد = 4( من البنوك ومشغل شبكة الهاتف املحمول ورشكة تحويل نقدي  61

C
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آليات تحويل األموال التي تستخدمها املجتمعات

يتوافق االستخدام الشائع آلليات CVA غري الرقمية مع تفضيالت وYستخدامات طرق تحويل األموال التي أبلغ عنها KIs من املجتمع )الشكل 12(. وتتعاون 
املجتمعات يف الغالب مع وكالء تحويل األموال املحليني ، حيث أفاد KIs من %71 من املجتمعات بأن مجتمعاتهم تستخدم مكاتب الرصافة، وأفاد KIs من 
%64 من املجتمعات أن مجتمعاتهم تستخدم وكالء حوالة. ويف املرتبة الثالثة، أفاد KIs من %33 من املجتمعات أن مجتمعاتهم تستخدم البنوك، تليها 

%15 بإستخدام وكالء تحويل األموال الرسميني مثل ويسرتن يونيون.

وبحسب ما ورد تم التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف %9 من املجتمعات. ويف حني أن هذه نسبة صغرية، فإن هذه النتائج ذات صلة ألنها تشري إىل 
تغيري يف التصورات التي أبلغ عنها تقييم ريتش يف عام 2017. وأعرب املشاركون الذين متت مقابلتهم يف ذلك الوقت عن عدم إملامهم بالتعامالت املالية 

الهاتف املحمول. ونادراً ما تستخدم املجتمعات التي تم تقييمها مجموعات االدخار أو الرشكات املحلية أو أفراد املجتمع.

الشكل 12: الطرق األكرث شيوعاً لتحويل األموال التي يستخدمها الناس يف املجتمع، حسب % املجتمعات
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64%

مكاتب الرصافة

وكالء حوالة

البنوك

 الحوالت املالية الرسمية 
)ويسرتن يونيون، الخ(

التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

ال أعرف

أعضاء املجتمع

الرشكات املحلية

غري ذلك

جمعيات القروض واملدخرات القروية 
)VSLAs(

الجمعيات التعاونية لالدخار والتسليف 
)ساكو(

النقد الجاهز  7.1

يقيم هذا الفصل املساعدة النقدية التي تقدمها املنظامت اإلنسانية مبارشة أو مبساعدة مقدمي الخدمات املالية  )FSPs(. وبحسب ما ورد كانت الطريقة 
املعلومات  مزودي  مقابالت  تصورات مشرتكة يف  الفصل عىل  ويحتوي  أوسع.  نطاق  تغطيتها عىل  سيتم  وبالتايل  إستخداماً،  األكرث  الطريقة  األخرية هي 
باإلضافة إىل   ،)CVA( النقدية والقسائم الرئيسيني من sPSF 5 مشاركني يف املساعدات  املعلومات  إنسانية ومقابالت مزودي  12 منظمة  الرئيسيني من 

التصورات املشرتكة من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املجتمع.
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امليزات  7.1.1

ُسِئل مزودو املعلومات الرئيسيون من املنظامت اإلنسانية عن سبب قيام منظامتهم بتسليم CVA مبساعدة مقدمي الخدمات املالية )أو الوكالء(. ويبدو أن 
الفائدة الرئيسية للتسليم من خالل FSPs / الوكالء والنقد الجاهز بشكل عام مدفوعة بإعتبارات سياقية: النقد الجاهز هو حل بسيط ومنخفض التقنية 
يقاوم التحديات املرتبطة بالبنية التحتية املالية الضعيفة نسبياً يف اليمن، حيث ال تتواجد املؤسسات املالية الرسمية فعلياً يف املناطق التي يصعب الوصول 
تلبي إحتياجات  التسليم  آلية  املنظامت اإلنسانية عىل أن  KIs من  أكد  باإلنرتنت والهاتف املحمول غري موثوق به. كام  إليها، وميكن أن يكون االتصال 

املستفيدين من خالل توفري نظام سهل ومألوف. 

عالوة عىل ذلك، لوحظ أن التسليم من خالل الوكالء كان مفيداً من قبل KIs من معظم املنظامت، ألن هذه الطريقة عىل عكس املدفوعات اإللكرتونية ال 
تعتمد عىل االتصال بالشبكة. وأشار KIs من منظمتني إنسانيتني إىل أن التسليم من خالل الوكالء خفف ضغط العمل عىل موظفيهم بشكل كبري عند مقارنته 
بالتسليم املبارش، حيث تقوم املنظامت اإلنسانية بتوزيع النقود دون مقدم خدمات مالية. وحجة أخرى قدمها KIs من عدد قليل من املنظامت اإلنسانية 

هي أن التسليم من خالل الوكالء قد يزيد من خربة املستفيدين ومعرفتهم بالنظام املرصيف.62

اإلملام

أشار مزودو املعلومات الرئيسيون من معظم املنظامت اإلنسانية إىل أن نظام النقد الجاهز كان سهالً للمستفيدين وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين، ألنه 
تم اإلبالغ عن أنه نظام مألوف وسهل. اليمن اقتصاد قائم عىل النقد، ولدى السكان معرفة طويلة األمد بوكالء تحويل األموال الذين تم إستخدامهم لتسهيل 

التحويالت وبرنامج الحامية االجتامعية للحكومة قبل الرصاع.63 ومن ثم العمل مع الوكالء لتقديم النقد املرسمل من هذا األساس.

وينعكس هذا أيضاً يف ردود KIs من املجتمع. وقد ُسئل KIs من املجتمع عن كيفية تحويل أفراد مجتمعهم ألموالهم، كانت اإلجابات األكرث شيوعاً هي 
مكاتب الرصافة )التي أبلغ عنها KIs يف %71 من املجتمعات( ووكالء الحوالة )%64( والبنوك )%33( )انظر الشكل 12(64. وبالتايل، فإن أنواع مقدمي 
الخدمات املالية األكرث شيوعا ، وفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمع، كانت هي نفس أنواع مقدمي الخدمات املالية الذين شاركوا يف التسليم 
من خالل الوكالء. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن املجتمعات التي تتلقى املساعدات النقدية والقسائم من خالل وكالء تابعني لجهات خارجية قد تكون 
عىل دراية بشكل أسايس بالوكالء أنفسهم وليس مبقدمي الخدمات املالية الفعليني الذين يقودون الربنامج. وميكن أن يكون هذا مهامً نظراً مليل الناس إىل 

الترصيح بأنهم يفضلون الخيارات املألوفة نسبياً. وقد يكون هذا الفهم مهامً عند تفسري تفضيالت املجتمعات للمساعدات النقدية والقسائم.

ُسئل مزودو املعلومات الرئيسيون يف املجتمع عن سبب تفضيل مجتمعهم لطرق توصيل معينة )لكل نوع من أنواع FSP أفادوا أنه شائع إستخدامها من 
قبل مجتمعهم(. أفاد KIs الذين يفكرون يف الحوالة )تم اإلبالغ عنها يف 67 مجتمعاً( ومكاتب الرصافة )تم اإلبالغ عنها يف 56 مجتمعاً( أنها مألوفة وآمنة 
وسهلة االستخدام. وتم اإلبالغ أيضاً عن البنوك )التي تم اإلبالغ عنها يف 33 مجتمعاً( عىل أنها مألوفة، فضالً عن كونها رسية وآمنة بعد التسليم. وميكن 

العثور عىل جميع األسباب املبلغ عنها يف القامئة 4.

القامئة 4: األسباب اإلجتامعية إلستخدام الحوالة ومكاتب الرصافة والبنوك إلرسال وإستالم األموال وفقاً ملزدوي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع65

وكاالء الحوالة
)67 KIs(

مكاتب الرصافة
)56 KIs(

البنوك
)33 KIs(

574821اإلملام

27113األمان أثناء التسليم

20147األمان بعد التسليم )سهل وآمن لالحتفاظ به قبل اإلنفاق(

1370وقت سفر / تكلفة أقل

1179رسية أكرث

8125رسوم تسليم أقل

872منافذ كافية ملقدمي الخدمة

831مخاطر أقل يسببها السفر

754أقل حاجة للوثائق

460الوصول بسهولة

200عدد منافذ التجزئة

210معلومات ومساعدة كافية

001ال أعرف

010أفضل عدم القول

62  يعني الشمول املايل »أن األفراد والرشكات لديهم إمكانية الوصول إىل املنتجات والخدمات املالية املفيدة وامليسورة التكلفة التي تلبي احتياجاتهم - املعامالت واملدفوعات واملدخرات واالئتامن والتأمني - التي يتم تقدميها بطريقة 

مسؤولة ومستدامة.« الوكالء هم يف طليعة الشمول املايل للسكان الذين ال يتعاملون مع البنوك، حيث أنهم يوفرون الوصول إىل الخدمات املالية والتعريف بها، فضالً عن فرصة لبناء الثقة يف املؤسسات املالية )البنك الدويل(

63   نيمكار. R. Meraki Labs & CALP Network. )2021(. النقد اإلنساني والحماية االجتماعية في اليمن.

يف التحليل، تم تجميع مؤسسات التمويل األصغر والبنوك معاً، حيث متيل إىل تقديم خدمات مامثلة.  64

65   أجاب 67 من KIs عىل سؤال املتابعة هذا للحوالة و 56 من sIK ملكاتب الرصافة و 33 من KIs للبنوك. ميكن ملوزدي املعلومات الرئيسيني إعطاء إجابات متعددة.

C
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الوصول إىل املناطق النائية

أفاد مزودو املعلومات يف املجال اإلنساين بشكل عام أن العمل مع مقدمي الخدمات املالية مّكن من تقديم املساعدة إىل املستفيدين يف املناطق التي 
يصعب الوصول إليها، من خالل إرشاك الوكالء يف التوزيع ، والعمل مع فرق من الباب إىل الباب أو إنشاء مواقع الدفع متنقلة. باإلضافة إىل ذلك، تقلل آليات 
التسليم هذه من وقت السفر والتكاليف التي يتكبدها املستفيد. وتصبح الحاجة إىل العمل مع الوكالء، أو الفرق املتنقلة واضحة عند مقارنة املسافة املبلغ 
عنها من فروع البنك والوكالء. فعىل سبيل املثال، أبلغ KIs من %49 من املجتمعات الحرضية عن قدرتهم عىل الوصول إىل فرع البنك يف غضون 15 دقيقة 
 ،X من %8 فقط من املجتمعات الريفية إىل نفس اليشء )أنظر املزيد عن املسافة من البنوك يف الصفحة KIs باستخدام أكرث طرق النقل شيوًعا، بينام أشار
القسم 3-7. »التسليم من خالل التحويالت املرصفية«(. يف املقابل ، أفاد KIs من %80 من جميع املجتمعات التي تم تقييمها بوجود وكيل واحد عىل األقل 
يف مجتمعهم66. وعندما مل يكن هناك وكيل تحويل أموال مبارشة داخل املجتمع )تم اإلبالغ عنه يف 18 مجتمعاً(، كان من املمكن الوصول إىل الوكيل عادة 

يف غضون 30 دقيقة بإستخدام طريقة املواصالت األكرث شيوعاً محلياً )العدد = 14/18(. 

املربع 8: النقد املبارش

أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من واحدة فقط من املنظامت اإلنسانية بتقديم مساعدات نقدية بشكل مستقل دون مساعدة مقدم الخدمات املالية. 
وكانت املنظمة اإلنسانية املعنية منظمة غري حكومية محلية مع موظفني ميدانيني ومكاتب يف املجتمع. أبلغ مزود املعلومات الرئييس عن إستخدام آلية 
التسليم هذه بسبب العالقة املبارشة التي تربطها باملستفيدين والتي تهدف إىل تعزيزها. كام تم ضامن االمتثال واملامرسات الجيدة أثناء التسليم، وقد 

ورد إنها الطريقة املفضلة من وجهة نظر املستفيدين.

وأبلغ مزود املعلومات الرئييس عن مخاوف بشأن أمن موظفيهم املشاركني يف التوزيع، والذين اضطروا أحياناً إىل املرور عرب مناطق النزاع أو املناطق غري 
اآلمنة. وبحسب ما ورد، إستمر التسليم عىل الرغم من الرصاع حيث متكنت املنظمة من الحصول عىل معلومات حول الطرق التي كان من اآلمن إتباعها. 
ووفقاً ملزود املعلومات الرئييس، فاقت مزايا النقد املبارش التحديات. ومع ذلك، ذكر مزود املعلومات الرئييس أن املنظمة إعتمدت أيضاً عىل التسليم من 

خالل الوكالء يف األماكن التي ال متلك فيها القدرة أو لتخفيف ضغط العمل عن موظفيها.

التحديات  7.1.2

تم اإلبالغ عن عدد كبري من التحديات من قبل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجال اإلنساين، الذين ذكروا يف كثري من األحيان تحديات فريدة 
التحديات املبلغ عنها تدور يف الغالب حول  التنوع فإن  املالية املحددين. وعىل الرغم من هذا  إعتامداً عىل منطقة عملهم وقدرات مقدمي الخدمات 
التخطيط واإلعداد واملراقبة والتسوية. كام تم اإلبالغ عن أن جائحة كوفيد - 19 أثارت مخاوف لكل من املنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية، 
وتم إتخاذ تدابري التخفيف، فعىل سبيل املثال تم رشاء مواد الوقاية / التطهري املتعلقة بفريوس كوفيد، وأفاد بعض KIs بإستبدال التسليم يف مواقع التوزيع 
بالتسليم من الباب إىل الباب. وعند السؤال عن املخاطر األمنية التي متت مواجهتها خالل برامج النقد الجاهز، أقر العديد من KIs يف املجال اإلنساين بأن 
هذه املخاطر متأصلة يف أي برامج لتوصيل األموال النقدية. وتم ذكر التوزيع املريئ والتزاحم يف مواقع التوزيع كمخاوف خاصة. باإلضافة إىل ذلك، أعرب 
KIs يف املجال اإلنساين عن مخاوفهم بشأن العمالء الذين قد ال يتبعون إجراءات التشغيل القياسية واملعايري اإلنسانية. وهذه املوضوعات لها األسبقية يف 

.)X .القسم 6-5 املخاوف األمنية، ص

التخطيط واإلعداد

أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني من املنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية بشكل عام بوجود تحديات تتعلق بالتخطيط واإلعداد لدورة تسليم 
املساعدات النقدية والقسائم، مام جعلها عملية مكلفة وكثيفة العاملة وتستغرق وقتاً طويالً. وشمل ذلك مطابقة مواقع املستفيدين مع مواقع االستالم 
وتحديد مواقع الدفع ووكالء التعاقد من الباطن والتحقق من املستفيدين وتسجيلهم. بالنسبة لألخي، قد تساعد اللجان املجتمعية أو املنظامت الرشيكة، 
كام أفاد KIs من العديد من املنظامت اإلنسانية. وأفاد مخرب رئييس من إحدى املنظامت أن بعض املستفيدين قد انتقلوا بالفعل إىل منطقة أخرى بحلول 
الوقت الذي أصبح فيه التوزيع جاهزاً. وبشكل عام، ترك تعقيد هذه العمليات مجااًل لألخطاء، وقد أفاد أحد KIs من مقدمي الخدمات املالية بأنه واجه 
تأخريات أثناء التوزيع بسبب املعلومات الخاطئة التي تشاركها املنظمة الرشيكة يف املجال اإلنساين. وكان الدرس املستفاد من مزود املعلومات الرئييس من 
إحدى املنظامت هو تثليث بيانات املستفيدين التي تم جمعها من قبل أطراف ثالثة للتحقق من املعلومات. عالوة عىل ذلك، قد تحد خطة التوزيع والوقت 

املحدد من مرونة املستفيدين يف تحصيل املساعدة يف الوقت الذي يناسبهم، كام أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني.

املراقبة والتسوية

أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين أنه ليس كل FSPs إستوفوا املعيار املطلوب يف إثبات الدفع، بينام ذكر مزود معلومات رئييس آخر 
يف املجال اإلنساين أن التقارير وإثباتات الدفع قد تم تسليمها بشكل متأخر من قبل FSP. وتم اإلبالغ أيضاًعن املراقبة باعتبارها تحدياً، ال سيام ملراقبة / 

.X .منع الوكالء الفاسدين أو الذين يسيئون الترصف، كام هو مفصل يف القسم 7-5 »الفساد وسوء الترصف«، ص

أبلغت املجتمعات الريفية واملجتمعات الشاملية عن وجود أقل للوكالء. ,أبلغ KIs من %70 )بداًل من %80( من هذه املجتمعات عن وجود وكيل يف مجتمعهم  66

C
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إمكانيات التخفيف  7.1.3

وذكر مزودو املعلومات الرئيسيون )KIs( من ثالث منظامت أن إصدار الرموز املميزة للمستفيدين تعمل عىل تبسيط عملية الحصول عىل املساعدات. 
وبهذه الطريقة، ورد أن الرموز املميزة حسنت عمليات التنفيذ والتسوية الطويلة والتي تتطلب عاملة كثيفة. وفيام يتعلق باملخاطر املتعلقة بانعدام األمن، 
ذكر بعض KIs يف املجال اإلنساين أن الوكالء املتنقلني ميكن أن يعززوا األمن من خالل زيارة املستفيدين من الباب إىل الباب بدالً من تشغيل مواقع الدفع، 
مام يقلل من مخاطر املواصالت للمستفيدين. وكانت هناك طريقة تخفيف أخرى تم اإلبالغ عنها وهي إستخدام إشعارات الرسائل النصية القصرية إلعالم 

املتلقني بنقطة التسليم ووقت االستالم. 

الرموز املميزة

أفاد مزودو املعلومات الرئيسييون من ثالث منظامت إنسانية بإستخدام الرموز كجزء من خطط التوزيع الخاصة بهم. ويف إحدى الحاالت، ورد أن الرمز 
املميز يحمل رمزاً رشيطياً وإسم املستفيد. ويتم مسح الرمز املميز ضوئياً من قبل مقدم الخدمات املالية، وبالتايل رقمنة عملية الدفع يف إعداد منخفض 
التقنية ودون الحاجة إىل إتصال بالشبكة. ومع ذلك، إذا كان هناك إتصال بالشبكة فيمكن تتبع الدفع يف الوقت الفعيل. وأفاد مزود معلومات رئييس من 
منظمة إنسانية أخرى بإستخدام الرموز املميزة التي تحمل الصور املجسمة وأسامء املستفيدين. وعند تقدميها إىل FSP جنباً إىل جنب مع االهوية، أفإن 
الرموز املميزة تستبعد الحاجة إىل أن يكون لدى FSP قامئة باملستفيدين. وقد كانت فائدة الرموز املميزة يف هذه الحاالت أنها سمحت بعمليات مراقبة 
وتقييم وتسوية أسهل دون الحاجة إىل شبكة أو رقم تعريف شخيص ، كام هو الحال بالنسبة للمدفوعات اإللكرتونية. وبحسب ما ورد فهو نظام بسيط 
ولكنه أرسع من التسليم النقدي بدون الرموز املميزة. عالوة عىل ذلك، ميكن الحد من مخاطر الوصول غري املرصح به إىل بيانات املستفيدين من خالل 

عدم مشاركة قامئة املستفيدين.

أفاد أحد مزودي املعلومات الرئيسيني من منظمة ثالثة باإلطالق املخطط لربنامج نقدي باستخدام الرموز املميزة لتحقيق تسليم رسيع يف االستجابة لحاالت 
الطوارئ. وبحسب ما ورد كانت الرموز املميزة تحمل رمزاً لألرقام ال ميكن الحصول عىل تسلسلها الكامل إال من مصدرين مختلفني، وذلك مبثابة إجراء أمني. 
وسيقوم عامل الرعاية الصحية بتسليم الرمز املميز مع أول مجموعة من األرقام إىل املستفيد. وميكن للمستفيد الحصول عىل املجموعة الثانية عن طريق 
زيارة موظفي املنظمة اإلنسانية. بعد ذلك، ميكن تقديم الرموز املميزة إىل فرع FSP أو الوكيل. وكان متوقعاً أن يكون هذا النظام أرسع ألنه سيلغي الحاجة 
إىل التعامل مع وثائق هويات املستفيدين، وتنسيق قوائم املستفيدين مع مقدم الخدمات املالية وتخصيص نقاط التوزيع. وتم توزيع النقد من قبل مقدمي 

الخدمات املالية بناًء عىل الكود الذي قدمه املستفيد، ومل تكن املعلومات الشخصية للمستفيد معروفة إال من قبل املنظمة اإلنسانية.

املربع 9: إستخدام الرموز املميزة يف شامل غرب سوريا

يف شامل غرب سوريا، يعد إستخدام الرموز املميزة التي تحمل رمز QR أو الرمز الرشيطي أو رقم التعريف أحد أفضل املامرسات التي متت مالحظتها يف 
دراسة الجدوى النقدية الحديثة.67 ويف دراسة الحالة، قدم الوكالء الرموز املميزة وإيصال بحجم املساعدة املوزعة عىل فرق متويل املنظامت اإلنسانية. 
ثم قامت فرق املالية مبطابقة عدد الرموز املميزة التي قدمها الوكالء مع عدد الرموز املميزة املوزعة عىل املستفيدين لتحديد قيمة السداد. ومن املمكن 

إلغاء تنشيط الرموز املميزة يف حالة رسقتها أو ضياعها. وميكن إنتاج الرموز من قبل منظمة إنسانية أو إنشاؤها مبساعدة رشكات القسائم.

أفادت املنظامت اإلنسانية التي إستخدمت الرموز املميزة لتتبع املدفوعات أنها حسنت كفاءة الربامج وفعاليتها. ويحتوي كل رمز مميز عىل رمز مميز، 
والذي يسمح بالتسجيل الرقمي للرموز التي توزعها املنظمة وموقع ووقت الدفع واملستحقات التي يتلقاها كل مستفيد، ويسمح باإليصاالت الرقمية 

والوثائق.

الرسائل النصية القصرية

أشار مزودو املعلومات الرئيسيون من العديد من املنظامت اإلنسانية إىل إستخدام الرسائل النصية القصرية )SMS( للتواصل مع املستفيدين. فعىل سبيل 
املثال، إستخدم البعض الرسائل النصية إلبالغ املستفيدين عن وكيل االستالم وموعد تسليم الدفعة. وبحسب ما ورد عملت رسائل SMS عىل التقليل من 
الرؤية العامة للتسليم، وإذا كان وقت التسليم مرناً، فقد تبني أن الرسائل النصية القصرية كانت مفيدة ملنع االكتظاظ. وبالتايل، لوحظ أن هذه اآللية تعمل 

عىل تحسني أمن وخصوصية املستفيدين.

للهاتف  ثابت  إتصال  أو ليس لديهم  الذين ليس لديهم هواتف  املستفيدين  الطريقة يف إستبعاد  املبلغ عنها يف هذه  املحتملة  متثلت إحدى املشكالت 
املحمول. وأشار إحد مزودي املعلومات الرئيسيني إىل أنهم خففوا من هذه املشكلة عن طريق تعيني موظفني ميدانيني أو رشكاء ميكنهم إبالغ املستفيد 
بطرق أخرى. وإذا مل يكن هناك تواجد للموظفني امليدانيني، فإن إحدى املامرسات التي ذكرها أحد مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين هي إبالغ 
قادة املجتمع أو األقارب مبارشة. كام متت اإلشارة إىل أنه ميكن ملقدمي الخدمات املالية إبالغ املنظامت اإلنسانية عن املستفيدين الذين مل يتلقوا رسائل 

نصية قصرية بحيث ميكن االتصال بهم عرب وسائل أخرى.

67   املنظمة الدولية للهجرة )IOM( ومجموعة العمل النقدي )CWG(. )2020(. تقييم الجدوى النقدية لشمال غرب سوريا.

C
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التسليم من خالل الحسابات البنكية  7.2

يعد تحويل املساعدات النقدية والقسائم )CVA( اإلنسانية مبارشة إىل الحسابات البنكية للمستفيدين آلية توصيل توفر درجة عالية من الشمول املايل 
والخصوصية واملرونة.68 بالنسبة للمنظامت اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية )FSPs(، فإنها توفر طريقة توصيل غري مكلفة ورسيعة وآمنة. ومع ذلك، 
أبلغ مزود معلومات رئييس واحد فقط من منظمة غري حكومية محلية عن إستخدام آلية تسليم CVA للمستفيدين الذين لديهم حسابات بنكية. وعندما 
ُسئل مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املنظامت اإلنسانية األخرى عن سبب عدم إستخدامهم لهذه اآللية، أبلغوا عن شكوكهم فيام إذا كان اخرتاق 
البنوك وأجهزة الرصاف اآليل يف اليمن كاٍف لدعم آلية التسليم هذه. كام أبلغوا عن مخاوف بشأن قدرة املستفيدين عىل إستخدام وفهم الحسابات املرصفية.

وإستجابة لذلك، ستتم مناقشة ملكية املجتمعات للحسابات البنكية ومحو األمية املالية وكثافة مواقع السحب النقدي يف األقسام الالحقة. وتشري النتائج إىل 
أن التنفيذ الواسع النطاق للتسليم من خالل الحساب املرصيف يتطلب من املنظامت التفاوض مع FSPs بشأن رشوط فتح الحسابات املرصفية للمستفيدين 
واالحتفاظ بها. وجنباً إىل جنب مع تدريب املستفيد عىل كيفية إستخدام اآللية، ستعمل هذه اإلجراءات عىل إزالة معظم العقبات التي أبلغ عنها KIs من 
املجتمع ملنع أفراد املجتمع من إمتالك حساب مرصيف حالياً. عالوة عىل ذلك، من املحتمل أن يكون هذا التسليم من خالل الحسابات البنكية ممكناً يف 
املجتمعات الحرضية التي تم تقييمها، حيث أفاد KIs من هذه املجتمعات بشكل عام بقرب املسافة من أجهزة الرصاف اآليل أو فرع البنك، ولكنها متثل 

تحديا يف املجتمعات الريفية. ومع ذلك، يبقى تقييم تفضيالت املستفيدين املحتملني أمراً مهامً.

املجتمعات والحسابات البنكية  7.2.1

وفقاW للبنك الدويل، كان %5 فقط من سكان اليمن يف عام 2014 ميتلكون حساباً نشطاً يف مؤسسة مالية أو مقدم خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف 
املحمول. 69 وإلجراء هذا التقييم، تم الطلب من KIs يف املجتمع تقدير عدد أفراد املجتمع الذين لديهم حساب بنيك. وبشكل عام، ميكن مالحظة الشمول 
املايل املنخفض ألفراد املجتمع، حيث أشار KIs من %72 من املجتمعات إىل أن »عدداً قليالً« أو »ال« أحد من أعضاء املجتمع ميتلك حساباً مرصفياً،70 لكن 
امللكية اإلجاملية الحالية قد تكون أعىل مام أفاد به البنك الدويل يف عام 2014. وعىل وجه الخصوص  يشري مستوى ملكية الحسابات املرصفية إىل اختالفات 

كبرية فقط بني املجتمعات الحرضية والريفية )أنظر الشكل 13(.

الشكل 13: النسبة املقدرة املبلغ عنها ألفراد املجتمع الذين لديهم حساب بنيك، حسب النسبة املئوية للمجتمعات
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الريفية الحرضية

نظراً لالنتشار املحدود للحسابات البنكية يف اليمن، يجب عىل املنظامت اإلنسانية التي تفكر يف تقديم CVA من خالل الحسابات البنكية عىل نطاق واسع 
للتمويل األصغر إىل أن متطلبات الحساب املرصيف  KIs من بنكني وشبكة مؤسسة  أن تسهل عىل األرجح فتح حسابات بنكية للمستفيدين أوالً. وأشار 
تتضمن وثيقة هوية وحداً أدىن لإليداع )راجع صفحة  X 5-1-1 ملزيد من املعلومات حول حيازة الهوية ومتطلبات FSP(. ومع ذلك، أعرب sIK أيضاً عن 
املرونة تجاه هذه املتطلبات ملتلقي املساعدات اإلنسانية. وبالتايل، قد يكون من املجدي إنشاء حسابات للمستفيدين، ولكن من املهم مراعاة عوامل أخرى.

فيام يتعلق بإملام املجتمعات املحلية بالبنوك خارج ملكية الحسابات املرصفية، أفاد KIs من املجتمع أنه تم إستخدام البنوك إلرسال األموال واستالمها يف 
%33 من املجتمعات التي تم تقييمها، مام يجعلها الطريقة الثالثة األكرث شيوعاً بعد مكاتب الرصافة )%71( والحوالة )%64(. وتم اإلبالغ عن إستخدام 
البنوك يف الغالب يف املجتمعات الحرضية. وتجدر اإلشارة إىل أنه نتيجة لشبكة الوكالء، قد يكون لدى املستفيدين بالفعل خربة مالية غري مبارشة مع أحد 

البنوك عن طريق وكيله، ولكن هذا قد يكون تم اإلبالغ عىل هذا النحو من قبل KIs من املجتمع.

مفوضية شؤون الالجئني )UNHCR(. أداة تقييم التسليم النقدي.  68

البك الدويل )2014(. مؤشرات التنمية العالمية.  69

“الكل” يشري إىل ما يقدر بنسبة %100من أفراد املجتمع و “كثري” إىل %75  و “النصف” إىل %50و “القليل” إىل %25وال أحد إىل 0%.  70

C

https://www.unhcr.org/protection/livelihoods/5899ebec4/cash-delivery-mechanism-assessment-tool.html
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معوقات املجتمعات مللكية الحسابات البنكية

كيفية  يعرفون  أنهم ال  بنكية هو  لحسابات  املجتمع  أفراد  إمتالك  لعدم  الرئييس  السبب  فإن  املجتمع،  الرئيسيني من  املعلومات  لنتائج مزودي   Wوفقا
إستخدام الحساب البنيك )تم اإلبالغ عن ذلك من قبل KIs من %45من املجتمعات، الشكل 14(، مام يشري إىل أن املستفيدين قد يحتاجون إىل تدريب 
ليصبحوا عىل دراية بإستخدام الحسابات املرصفية. والسبب الثاين األكرث ذكراً لعدم امتالك األشخاص لحسابات بنكية هو أنهم »ليسوا بحاجة إليها« )تم 
اإلبالغ عن ذلك من قبل KIs من %40من املجتمعات(. ورمبا تأيت هذه اإلستجابة من االقتصاد القائم عىل النقد يف اليمن 20، والخيار الشائع املستخدم 
لتحويل النقد بإستخدام آليات تحويل األموال غري الرسمية أكرث من الطرق الرسمية. ويجب عىل املنظمة اإلنسانية أن تقيم داخل منطقة تدخلها ، إذا كانت 

كلمة »غري مطلوب« تعني أيضاً »غري مرغوب فيه«.

الشكل 14: األسباب املبلغ عنها لعدم إمتالك أفراد املجتمع حسابات بنكية، حسب النسبة املئوية للمجتمعات
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عدم معرفة كيفية اإلستخدام

غري مطلوب

عدم وجود وثائق هوية

ال توجد فروع

عدم وجود مدخرات

تكلفة إمتالك حسابات بنكية

ال اعرف

عدم الثقة يف البنوك

مخاوف بشأن تعريف الهوية

غري ذلك

أفضل عدم القول

تشري النتائج عالوة عىل ذلك إىل أنه إذا تفاوضت املنظامت اإلنسانية ومقدمو الخدمات املالية بشأن رشوط الحسابات البنكية للمستفيدين، فقد يتم 
تخفيف بعض العقبات التي متنع أفراد املجتمع املحيل من امتالك حساب بنيك. وهذه العقبات هي: عدم وجود وثائق هوية )املبلغ عنها من قبل KIs من 
 KIs 24من املجتمعات التي تم تقييمها( وعدم وجود مدخرات )%18( وتكلفة إمتالك حساب )%10(، انظر الشكل 14. ومن الجدير بالذكر أن أحد%
من مقدمي الخدمات املالية أفاد أن املستفيدين ليسوا »مدخرين« وأن وضعهم االقتصادي أجربهم عىل سحب األموال وإنفاق مساعداتهم بشكل مبارش. 
مبعنى آخر، ميكن أن يكون تحديد الهوية الشامل والذي ال يتطلب حًدا أدىن لإليداع مفيداً يف تضمني املزيد من املتلقني يف عمليات تسليم CVA من خالل 

الحسابات البنكية.

ومن املثري لالهتامم ، أن أحد  KIs يف املجال اإلنساين واثنان من KIs لدى مقدمي الخدمات املالية أفادوا بأنهم يدركون املستوى املنخفض من الثقة بني 
املجتمعات املحلية يف املؤسسات املالية الرسمية. ومع ذلك، فإن KIs من املجتمع مل يبلغوا عن إنعدام الثقة كسبب رئييس لعدم وجود حسابات بنكية 

)%5من املجتمعات(. ويرتتب عىل ذلك أن الثقة يف املؤسسات املالية الرسمية ميكن أن تخضع ملزيد من التحقيق.

C
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فرص السحب النقدي  7.2.2

االقتصاد اليمني هو إقتصاد قائم عىل النقد 20. وبالتايل، من املتوقع أن يسحب املستفيدون عىل الفور أي مساعدة تصل إىل حساباتهم البنكية من فرع 
البنك أو ماكينة رصاف آيل.71 ومع ذلك، أفاد كل من KIs يف املجال اإلنساين ومقدمي الخدمات املالية بوجود بنية تحتية مالية غري متطورة. وقد رأى أحد 
KIs يف املجال اإلنساين فرصة لزيادة عدد نقاط السحب النقدي: ميكن للتعاون بني املنظامت اإلنسانية تحديد املواقع التي بها عدد كبري من املستفيدين 

ولكن ال يوجد بها أجهزة الرصاف اآليل أو نقاط البيع، وميكن للمفاوضات مع مقدمي الخدمات املالية أن تحفزهم عىل سد هذه الفجوة.

تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمع عن قرب املجتمع من فروع البنوك وأجهزة الرصاف اآليل. وفيام يتعلق بأجهزة الرصاف اآليل، تبني انها 
 KIs من ثالثة أرباع املجتمعات الحرضية إىل وجود أجهزة رصاف آيل داخل مجتمعهم، يف حني أشار ربع KIs متوفرة يف غالبية املجتمعات الحرضية. وأشار

من املجتمع الريفي إىل نفس اليشء )الشكل 15(.

الشكل 15: النسبة املئوية للمجتمعات التي أبلغ فيها sIK عن وجود ماكينة رصاف آيل، لكل نوع من املجتمعات
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نعمرفض اإلجابة / ال يعرف ال

يظهر متييز مامثل بني املجتمعات الحرضية والريفية لفروع البنوك. وقد أفاد KIs من املجتمعات الحرضية بأن قربهم من البنوك أعىل بكثري من KIs من 
املجتمعات الريفية، كام هو موضح يف الشكل 16. وكان فرع البنك متوفراً يف غضون 15 دقيقة باستخدام أكرث وسائل املواصالت املحلية شيوعاً، وفقاً ل 
KIs من %49من املجتمعات الحرضية ، مقابل %8 فقط من املجتمعات الريفية. وأكرث من ذلك ، أفاد KIs من املجتمعات الريفية بأنهم يسافرون ما بني 
60-30 دقيقة يف %27من املجتمعات الريفية و %17من املجتمعات الريفية أفادوا أنهم إضطروا للسفر ألكرث من ساعة. وكان هذا عىل التوايل %4 و 9% 

للمجتمعات الحرضية. 

الشكل 16: الوقت املبلغ عنه الذي يستغرقه أفراد املجتمع للوصول إىل أقرب فرع بنك، بإستخدام طريقة املواصالت األكرث شيوعاً. حسب % املجتمعات.
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املجتمعات الريفية املجتمعات الحرضية

يف املجتمعات التي كان يُعرف فيها أقرب فرع للبنك )تم اإلبالغ عنه من قبل KIs من 103 مجتمعات(، كان هذا الفرع يف الغالب تابعاً للكرميي )58%(، 
يليه التضامن )%9(، كاك )%7( ، بنك اليمن والكويت )%5( واألمل )%4(. بدالً من ذلك، ميكن إستخدام املساعدة املقدمة من خالل الحسابات البنكية 
إلجراء املدفوعات اإللكرتونية. ومع ذلك، مل يكن KIs يف املجال اإلنساين متأكدين من توافر أو إنتشار أو موثوقية آالت نقاط البيع يف املجتمعات. وبالنظر 
إىل هذه النتائج، تبدو البنية التحتية املالية التي تدعم التسليم من خالل الحسابات البنكية حارضة متاماً بني املجتمعات الحرضية ولكن من املحتمل أن 

تكون صعبة يف املجتمعات الريفية.

ميكن النظر إىل تصورات KIs من املجتمع حول البنوك فيام يتعلق بوصولهم إىل البنوك. فعىل سبيل املثال، أبلغ KIs من املجتمع أن مجتمعهم إستخدم 
البنوك )KIs من 33 مجتمعاً تناولوا سؤال املتابعة هذا(، وأبلغوا عن وقت السفر وتكاليف املواصالت باعتبارها من املساويء الهامة يف FSP )العدد = 

21/33(. كام تم اإلبالغ عن عدم وجود فروع مرصفية كسبب لعدم إمتالك أفراد املجتمع لحسابات بنكية )%19من املجتمعات، الشكل 14(.

71  متت مقابلة محفظة إلكرتونية وطنية من أجل هذا التقييم )نشطة يف شامل اليمن(. وتم اإلبالغ عن الخدمة كمنصة للبنوك والوكالء، مام يجعل تحويل األموال بني مقدمي الخدمات املالية املختلفني رسيعاً وسهاًل. وقد يؤثر تطوير 

هذه الخدمة بشكل إيجايب عىل عدد نقاط الرصف النقدي املتاحة للمستفيدين الذين لديهم حساب بنيك، ألن الخدمة تسمح بالسحب النقدي دون الحاجة إىل نقاط البيع أو الرصاف اآليل، وألنها قد تزيد من عدد البنوك الوكالء 
الذين ميكن لعميل البنك زيارتها )ألن الوكيل ميكن أن يخدم جميع عمالء البنوك املرتبطة باملحفظة اإللكرتونية الوطنية. ومل تبلغ املحفظة اإللكرتونية الوطنية عن قدرتها عىل تقديم املساعدة اإلنسانية بنفسها.

C
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التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول  7.3

أجاز البنك املركزي اليمني خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف عام 2014 72، مام فتح الباب أمام التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف 
اليمن. وأفاد مزودو املعلومات الرئيسيون )KIs( من أربعة مقدمي خدمات مالية عن مستويات مختلفة من تطوير خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف 
املحمول. ومل يتم إطالق إحدى الخدمات بعد، وأفاد KIs من الخدمات الثالث الحالية بالتحسينات الجارية التي من شأنها زيادة التغطية وإمكانية الوصول 
إىل خدمتهم، مام يشري إىل إمكانية توقع حدوث تطورات يف خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف املستقبل. يف هذا الفصل، سيتم مشاركة 

رؤاهم جنباً إىل جنب مع النتائج ذات الصلة من مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني مع املجتمعات واملنظامت اإلنسانية.

لتمكني املساعدة املالية عرب الهاتف املحمول، يتم ربط حساب التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول ببطاقة SIM، حيث يعمل رقم هاتف املستخدم كرقم 
حسابه. وتتم الدفعات اإللكرتونية من خالل املعامالت عرب الرسائل النصية القصرية أو التطبيق، وميكن سحب األموال أو إيداعها لدى وكالء معينني. وإذا 
كان التاجر متصالً بخدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، فيمكن رشاء املواد عن طريق تحويل األموال إىل حساب التعامالت املالية عرب الهاتف 
املحمول الخاص بالتاجر بدالً من إستخدام النقد أو البطاقة البنكية. ويف وقت جمع البيانات، أفاد KIs من %9 فقط من املجتمعات التي تم تقييمها أن 
أفراد مجتمعهم إستخدموا التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول لتحويل األموال، وأشار KIs من %15 فقط من املجتمعات إىل أن مجتمعهم يفضل تلقي 
املساعدات النقدية والقسائم )CVA( عن طريق التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. وذكر KIs من إحدى املنظامت اإلنسانية أنها إعتمدت بالفعل 

التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول كآلية توصيل عىل نطاق صغري.

املزايا  7.3.1

تكمن أكرب ميزة للتعامالت املالية عرب الهاتف املحمول من منظور إنساين يف قدرتها عىل تقديم حلول مرصفية إىل »غري املتعاملني مع البنوك« الذين ميتلكون 
الضوء عىل  املحمول، مسلطني  الهاتف  عرب  املالية  بالتعامالت  إهتاممهم  عن  اإلنسانية  املنظامت  بعض  من  رئيسيون  معلومات  مزودو  أعرب  هاتفا73ً. 
مرونتها وخصوصيتها وحاميتها للمستفيد، فضالً عن إمكاناتها كنقطة إنطالق نحو الشمول املايل. ومن منظور تشغييل، فإن املخاطر األمنية التي ترتبط غالباً 
بـاملساعدات النقدية والقسائم، مثل التجمعات الكبرية أو نقل النقود، تكون أقل أهمية بشكل كبري عند إستخدام آليات الدفع اإللكرتوين مثل التعامالت 

املالية عرب الهاتف املحمول.

ووفقاً ملزودي املعلومات الرئيسيني من العديد من املنظامت اإلنسانية، فإن التسليم من خالل التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول سيتطلب عدداً أقل 
من املوظفني واللوجستيات والتكاليف والتنسيق مقارنًة بالتسليم النقدي املادي. وباملثل، أفاد KIs من مقدمي الخدمات املالية )FSPs( الذين يقدمون 
تسهيالت التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول أن التكاليف كانت أقل مقارنة بالتسليم من خالل الوكالء. وكانت هذه الرؤية متامشية مع التجربة املبلغ 

عنها ملزود معلومات رئييس إنساين عمل بإستخدام التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول.

املربع 10: متطالبات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول: تحديد الهوية وبطاقات MIS والهواتف

إلعداد حساب التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، يلزم تحديد الهوية الشخصية وبطاقة SIM. وفيام يتعلق بتحديد الهوية، أشار معظم مزودي 
املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية الذين يقدمون خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول إىل أنه ميكن مطالبة البنك املركزي 
اليمني بعمل إستثناءات لتحديد الهوية املرنة، لدعم الربامج اإلنسانية. وأكد مزود املعلومات الرئييس من املنظمة اإلنسانية التي لديها خربة يف التعامالت 
املالية عرب الهاتف املحمول ذلك، وأفاد بأن املنظمة قد مرت بهذه العملية وحصلت عىل املوافقة. ويشري هذا إىل أنه ميكن للمنظامت اإلنسانية مناقشة 

والتوصل إىل إتفاقيات لقبول أشكال بديلة لوثائق الهوية من املستفيدين، مبا يف ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن املنظامت اإلنسانية.

ميكن ألي مواطن ميني Yستخدام بطاقة هوية وطنية سارية املفعول للحصول عىل بطاقة SIM، وفقاً ملزود معلومات رئييس من ُمشغل شبكة الهاتف 
املحمول. كام ورد أن األجانب بحاجة إىل إبراز جواز سفر أو بطاقة الجئ. ومل يتمكن مزود املعلومات الرئييس من تقديم إجابات مفصلة من حيث 
االستثناءات، وذكر أنه يجب التفاوض عىل هذه االستثناءات مع السلطات. وبالتايل، يتطلب هذا املوضوع مزيداً من االستفسار مع أصحاب املصلحة 

املعنيني.

وأبلغ مزودو خدمات الرئيسيون من مقدمي خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول عن متطلبات مختلفة للهاتف والشبكة لتشغيل خدمتهم. 
وقد ورد إن بعض مقدمي الخدمة يعملون حرصياً عىل الهواتف الذكية بإستخدام أحد تطبيقات اإلنرتنت، بينام يعمل البعض اآلخر عىل جميع أنواع 

الهواتف إن كانت تعمل عن طريق الرسائل النصية القصرية.

72   معهد الدراسات املرصفية )2020(. خدمات الدفع اإللكتروني في اليمن، التحديات والفرص.

GSMA   73 )2019(. أتاحت التعامالت المالية عبر الهاتف المحمول إيصال المساعدات النقدية: إعتبارات أساسية للعاملين في المجال اإلنساني.

C
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التحديات واإلعتبارات  7.3.2

أعرب مزودو املعلومات الرئيسيون من املنظامت اإلنسانية بشكل عام عن مخاوفهم بشأن جدوى اآللية يف اليمن. وعىل وجه الخصوص، كانوا قلقني من 
أن بعض املستفيدين قد يتم إستبعادهم من هذه الخدمة إذا مل يكن لديهم إمكانية الوصول إىل الهواتف )الذكية( أو إتصال بالشبكة أو هوية رسمية أو 

إذا كانوا يفتقرون للمعرفة الكافية بالقراءة والكتابة أو املعرفة املالية.

كام ورد يف املربع 10، قد يتم التفاوض بشأن القضايا املتعلقة بنقص  وثائق الهوية الرسمية مع FSPs، وبالتايل قد ال تكون مشكلة كبرية. ومع ذلك، بالنظر 
إىل نتائج املقابالت املجتمعية، هناك إحتامل أال يتمكن املستفيدون من الوصول إىل هاتف أو شبكة قوية مبا فيه الكفاية )أنظر القسم 4-5 تغطية شبكة 
الهاتف املحمول وملكية الهاتف(. ومن املحتمل أن ترتفع تكاليف آلية التسليم هذه إذا إحتاجت املنظامت اإلنسانية إىل تزويد املستفيدين بهواتف و / 
أو بطاقات SIM لتلقي توزيعاتهم. وقد أبلغ مزود املعلومات الرئييس من خدمة التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول التي يديرها ُمشغل شبكة الهاتف 
املحمول )MNO( عن استعداد مقدم الخدمات املالية لتوفري بطاقات SIM مجانية للربامج اإلنسانية. ميكن أن يؤدي إختيار مزود التعامالت املالية عرب 
 FSPs الهاتف املحمول الذي ميكنه العمل مع كل من الهواتف الذكية والهواتف البسيطة إىل التخفيف من جزء من هذا التحدي )هناك اثنني عىل األقل من

يستوفون هذا الرشط حسب اإلفاده(.

عالوة عىل ذلك، نظراً لضعف إتصال اإلنرتنت يف اليمن وإنخفاض التغطية )أنظر أيضاً القسم 4-5 تغطية شبكة الهاتف املحمول وملكية الهاتف(، فإن 
 KIs الخيار األكرث أماناً هو مزود التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول الذي ال يعتمد عىل اإلنرتنت ولكنه يعمل عن طريق الرسائل النصية القصرية. وأفاد
من اثنني عىل األقل من FSPs بأنهم يعملون بهذه الطريقة، ولكن من املهم لربمجة CVA املستقبلية أن تتحقق مع FSPs لفهم أحدث التطورات والعوامل 

السياقية.

الهاتف املحمول، فضالً عن العقبات املحتملة مثل األمية بشكل أفضل من خالل إجراء تقييامت يف  ميكن فهم إملام املستفيدين بالتعامالت املالية عرب 
مجموعات مستهدفة محددة. وتوفر أقسام املعرفة املالية )القسم 5-5 محو األمية املالية، ص. X( والعوائق االجتامعية )القسم 3-5 العوائق االجتامعية 
املجتمعية أمام الوصول إىل FSP، ص.X( مناقشة عامة لهذه القضايا. وأشار KIs من املنظمة اإلنسانية التي قدمت CVA عرب خدمة التعامالت املالية عرب 
الهاتف املحمول إىل أن الدفعة األوىل متت نقداً عرب التسليم من خالل وكالء. وعند االستالم أنشأ املستفيدون حساب التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول 
وتلقوا تعليامت حول كيفية إستخدام خدمة التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. ويف ضوء أمثلة مثل هذه، قد يكون من املمكن تقديم CVA عن طريق 

التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول حتى إىل السكان الذين قد ال يستخدمون الخدمة بالفعل.

الهاتف املحمول والتي ميكن للمستفيدين من خاللها سحب  التعامالت املاليةعرب  هناك نقطة أخرى كانت مثرية للقلق هي إمكانية الوصول إىل وكالء 
املساعدة، فضالً عن إمكانية الوصول إىل التجار الذين قبلوا التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. ويبدو أن تغطية وكالء التعامالت املالية عرب الهاتف 
املحمول تعتمد عىل الخدمة. وأفاد KIs من إثنني من مقدمي الخدمات املالية الذين قدموا التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول بوجود أكرث من 3000 
وكيل تعامالت مالية عرب الهاتف املحمول حيث ميكن فتح الحسابات وتقديم الخدمات املالية. وأضاف أحد KIs أن مقدم الخدمات املالية لديه 350.19 
تاجر تعامالت مالية عرب الهاتف املحمول مسجلني. وكان هذا أكرث بكثري من األرقام التي أبلغ عنها KIs من مشغيل التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول 
اآلخرين.74 ويف حني مل يتم تقديم معلومات عن موقع نقاط الخدمة هذه، فمن املرجح أنها تقع يف مناطق حرضية. وستحتاج أي منظمة إنسانية إىل تقييم 

عدد نقاط خدمة التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف منطقة التدخل، لتحديد خيار التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول.

القسائم  7.4

يوضح هذا الفصل بالتفصيل التجارب املبلغ عنها ملزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين ومزودي املعلومات الرئيسيني من مقدمي الخدمات املالية 
مع القسائم، باإلضافة إىل الدروس املستفادة للتخفيف من التحديات. ونظراً ألن املقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني من املجتمع ركزت بشكل أسايس 
عىل مقدمي الخدمات املالية )FSPs(، مل يتم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املجتمع بشكل مبارش عن تجربة مجتمعاتهم مع القسائم وما إذا 
كانت هذه هي اآللية املفضلة75. وبعد ذلك، مل يتم تضمني رأي املجتمعات املحلية وتفضيالتها تجاه القسائم يف هذا الفصل، ولكن تبقى هذه اآلراء مهمة 
للتقييم قبل إتخاذ قرار بشأن آلية التسليم. ومع ذلك، فقد سلطت املقابالت املجتمعية الضوء عىل األسباب املبلغ عنها لتفضيل FSP، فضالً عن العقبات 
التي FSPs )أنظر القسم 3-5 »العوائق االجتامعية املجتمعية أمام الوصول إىل FSP«، ص. X(. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تكون التحديات املبلغ عنها التي 

يواجهها أفراد املجتمع األميون والسفر للوصول إىل FSP، مفيدة إلثراء مزيد من املناقشات حول إستخدام القسائم.

ولغرض هذا الفصل، من املفيد التأكيد عىل أنه ميكن تسليم القسائم يف شكل قسائم ورقية أو إلكرتونية، ويشار إليها عىل أنها سلعة أو قسيمة قيمة إعتامداً 
عىل طريقة الربنامج. وميكن العثور عىل وصف للقسائم املختلفة وخصائصها يف القسم 3-3 »آليات التسليم ملساعدات القسائم« ، ص..X يف املساعدة 
النقدية، فإن إستخدام رمز املميز الورقي له بعض أوجه التشابه مع القسيمة، ولكن يف هذا التقييم تعترب آليات تسليم مختلفة. وميكن العثور عىل تجارب 

 .X.مع الرموز املميزة من امليدان يف القسم 1-2-2-7 »الرموز املميزة«، ص

74  من بني مزودي املعلومات الرئيسيني لدى FSP مع خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول، برز مقدم واحد للخدمات املالية من حيث عدد الوكالء )3100( والتجار املتصلني )13000(. أفادت خدمة التعامالت املالية 

عرب الهاتف املحمول األخرى التي توفر FSP بوجود 444 نقطة خدمة. عدد الوكالء أو التجار املرتبطني بخدمة األموال عرب الهاتف املحمول الثالثة والرابعة غري مؤكد بسبب النتائج املتناقضة بعد التثليث.

75  السبب يف ذلك هو تركيز التقييم عىل مقدمي الخدمات املالية بداًل من الرتكيز عىل الجدوى النقدية. واألسئلة حول آليات التسليم القائم عىل النقد مقابل التسليم القائم عىل القسائم عادة ما يكون النقد أكرث جدوى وإمكانية 

تطبيق النقد و / أو القسائم عىل السياق املحيل، وهو ما مل يكن محور هذا التقييم.

C
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القسائم الورقية  7.4.1

تم سؤال مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( يف املجال اإلنساين الذين أبلغوا عن إستخدام القسائم الورقية )تم اإلبالغ عنها من قبل KIs من 6 منظامت( 
عن الفوائد املتصورة آللية التسليم هذه. وتم اإلبالغ إن القسائم الورقية كانت بسيطة وغري مكلفة إلنتاجها، وقدمت بعض الفوائد فيام يتعلق بأهداف 
الربنامج. وأفاد KIs بإستخدام قسائم السلع الورقية ألن املنظامت أرادت التحكم يف الغرض من إستخدام املساعدة )التقييد(، وهو أمر غري ممكن مع النقد. 

ثانياً، أفاد KIs بتفضيل القسائم عىل العينية بسبب فرصة دعم األسواق املحلية مع التحكم يف جودة املنتجات.

  KIs يف إيصال القسائم الورقية. ومع ذلك، ذكر أربعة من )FSPs( مل يذكر مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجال اإلنساين إرشاك مقدمي الخدمات املالية
من FSPs )رشكتا قسائم ورشكتان أخريان( قدرتهم عىل تسهيل القسائم الورقية للمنظامت اإلنسانية. باإلضافة إىل ذلك، إقرتح أحد KIs من FSP طريقة 
 QR عىل املساعدة يف إنشاء رموز FSP ملقدمي الخدمات املالية ملساعدة املنظامت اإلنسانية يف مرشوع القسائم، وأبلغ مزود املعلومات الرئييس عن قدرة

للقسائم الورقية لتتبع إستخدام املستفيدين.

وأفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من بعض املنظامت اإلنسانية أنهم يواجهون بعض التحديات الخاصة عند إستخدام القسائم الورقية. وبحسب ما ورد فإن 
القسائم الورقية معرضة للفقدان أو التلف بسهولة. وأشار أحد KIs إىل أن برامج القسائم الورقية تستغرق وقتاً طويالً ألنها تتطلب العديد من اإلجراءات 
من البائع ويحتاج البائع إىل التحقق من صحة كل قسيمة ورقية والتحقق من هوية املستفيد وإحصاء جميع القسائم التي تم جمعها للتسوية. وبحسب 
ما ورد كان من الصعب ضامن إمتثال البائعني لالتفاقيات واإلجراءات. وبحسب ما ورد عقد أحد KIs دورات تدريبية لتجديد املعلومات مع املستفيدين 
واملوردين قبل كل دورة توزيع لضامن االمتثال وتقليل الوقت الالزم للتسوية. باإلضافة إىل ذلك، إقرتح أحد KIs تعزيز البنود التعاقدية مع البائعني، بينام 

أبلغ مزود معلومات رئييس آخر عن صياغة العقود مع البائعني التي كان من السهل إنهاؤها يف حالة حدوث إنتهاكات.

عىل عكس املخاوف التي أعرب عنها KIs بشأن التسليم من خالل الوكالء، مل يبلغ أي من KIs الذين ينفذون القسائم الورقية عن مخاوف بشأن العنف 
أو إنعدام األمن أو االستيالء أو فرض الرضائب أثناء إستخدام املساعدة أو توصيلها. واإلشارة إىل أن القسائم الورقية قد تكون آلية غري رقمية أكرث أماناً من 
التسليم عرب الوكيل، تم ذكر العديد من املامرسات املتعلقة بالقسائم الورقية للحد من مخاطر الفساد: إعتامد تصميم قسيمة فريد ومقاومة للتزوير وطباعة 
القسائم بعيداً عن امليدان وتدريب البائعني عىل التعرف عىل امليزات الفريدة للقسائم أو إقران االسرتداد مع إثبات هوية املستفيد. ومع ذلك، أكد أحد 
KIs عىل املخاطر القامئة عىل النوع االجتامعي، وذكر أنه قد يكون من الصعب عىل النساء عىل وجه الخصوص الحصول عىل القسائم أو اسرتدادها. وميكن 

تقديم نفس الحجة لجميع برامج املساعدات النقدية والقسائم، ال سيام تلك التي تقيد املستلمني بزيارة موقع توزيع أو بائع أو وكيل معني.

القسائم اإللكرتونية  7.4.2

أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من أربع منظامت إنسانية باستخدام القسائم اإللكرتونية. يف ثالث حاالت، كانت هذه قسائم متعلقة بسلع معنية بتسهيل 
من إحدى رشكات القسائم املدرجة يف هذا التقييم. وأفاد KIs من إحدى املنظامت اإلنسانية بتزويد املستفيدين بقسائم قيمة عىل شكل بطاقات مسبقة 

الدفع صادرة عن أحد البنوك والتي تم إستخدامها يف أجهزة الرصاف اآليل أو نقاط البيع.

وبحسب ما ورد، إستخدم هؤالء املزودون الرئيسيون للمعلومات يف املجال اإلنساين القسائم اإللكرتونية جزئياً ألنها سهلت املراقبة والتسوية. وبإستخدام 
القسيمة اإللكرتونية يتم تتبع إثبات الدفع واملشرتيات وإمكانية الوصول إليه يف الوقت الفعيل أو مبجرد إعادة إتصال الجهاز باإلنرتنت. ومن املزايا األخرى 
التي تم اإلبالغ عنها تقليل مخاطر الفساد بسبب القدرة عىل مراقبة نشاط البائعني رقمياً وألن عملية التحقق من البطاقة جعلتها تعمل فقط للمستفيد 
املعني. باإلضافة إىل ذلك، أفاد أحد KIs أن القسائم اإللكرتونية تجنبت املخاطر األمنية املتعلقة بالتجمعات الجامعية )حيث مل تكن هناك عمليات تسليم 

يف املوقع( وأن القسائم اإللكرتونية زادت من مرونة وخصوصية املستفيدين. 

وأفاد مزودو املعلومات الرئيسيون من رشكات القسائم الثالث أنهم قادرون عىل تسهيل برامج قسائم السلع يف اليمن، وأفاد إثنان منهم أيضاً أنهام قادران 
عىل تسهيل قسائم القيمة. باإلضافة إىل ذلك، أفاد أحد KIs من رشكة تحويالت نقدية بأنه قادر عىل تسهيل قسائم القيمة، والتي ميكن ربطها بحساب 
مرصيف إذا كان ذلك مرغوباً. وبشكل عام، تُعد البنوك أيضاً مقدمو خدمات مالية إختياريون لربامج القسائم )القيمة(، حيث يكون لديهم عادًة بطاقات 

مدفوعة مسبقاً. وإذا كان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للبنوك اليمنية التي مل يتم تقييمها يف هذه الدراسة.

التحديات وتدابري التخفيف

أفاد جميع KIs يف املجال اإلنساين أنهم يواجهون تحديات بسبب إرتفاع تكاليف اإلعداد لربامج القسائم، وبعضهم واجهوا تحديات يف شحن األجهزة إىل 
اليمن. ومن وجهة نظرهم، عىل الرغم من ذلك ميكن تخفيف هذا التحدي إعتامداً عىل األجهزة املطلوبة لربنامج القسيمة. عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون 
برنامج قسيمة القيمة الذي يعمل مع البنية التحتية الحالية، مثل أجهزة نقاط البيع وأجهزة الرصاف اآليل غري املتخصصة، أرخص من برنامج القيمة الذي 
 KIs يتطلب محطات طرفية خاصة. ومع ذلك، فإن العمل مع البنية التحتية املوجودة مسبقاً يحد من جدوى آلية التسليم يف مناطق محددة، كام أفاد أحد
يف املجال اإلنساين الذي يعمل بقسائم إلكرتونية ذات قيمة. ونتائج القسم 2-3-7 »فرص السحب النقدي« ص X، إىل توفر أجهزة الرصاف اآليل يف غالبية 

املجتمعات الحرضية التي تم تقييمها.

بخالف القسائم اإللكرتونية القيمة، أفاد KIs من رشكات القسائم أن القسائم اإللكرتونية للسلع تحتاج دامئاً إىل محطة طرفية خاصة أو هاتف به تطبيق، 
ويتم إعطاؤها للبائع ملعالجة عمليات الرشاء بإستخدام القسيمة. واقرتح أحد KIs أن إستخدام الهواتف الفردية قد يكون أقل تكلفة من رشاء املحطات 
 .)NFC( الطرفية، خاصة وأن البائعني قد ميتلكون بالفعل هواتف - مع األخذ يف االعتبار أن هذه الهواتف تحتاج إىل دمج تقنية االتصال قريب املدى
باإلضافة إىل ذلك، وأبلغ مزود معلومات رئييس من رشكات القسائم الدولية عن وجود تحديات يف إسترياد املحطات الطرفية إىل اليمن، يف حني ميكن الحصول 

عىل الهواتف داخل البالد.
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يتمثل يف صعوبة إستبدال القسائم يف غري محلها.  وبحسب ما ورد واجه جميع KIs يف املجال اإلنساين الذين يديرون برامج القسائم اإللكرتونية تحدياً 
وقد يكون الحل املحتمل هو إختيار القسائم التي ميكن إنتاجها داخل اليمن، وهو خيار تم اإلبالغ عنه من قبل مزود معلومات رئييس من رشكة القسائم 
الوطنية ومزود معلومات رئييس من رشكة قسائم دولية. كام أوىص أحد KIs يف املجال اإلنساين بإيالء إهتامم إضايف لتدريب املستفيدين عىل أهمية رموز 

PIN، حيث ورد أنه تم نسيانها يف بعض األحيان.

باإلضافة إىل ذلك ، أفاد KIs من رشكات القسائم الدولية بوجود العديد من التحديات التي تواجه العمل يف اليمن، واملتعلقة باللوائح. أفاد أحد KIs أنه 
واجه تأخريات يف تنفيذ أحد برامجهم، وأنه مرخص له فقط بالعمل يف جنوب اليمن. أفاد KIs من املنظمة األخرى أنهم يعملون يف اليمن بناًء عىل Yتفاقية 
خاصة مع منظمة إنسانية. وميكن اللجوء إىل رشكة قسائم وطنية التغلب عىل هذه املشاكل، لكن مزود املعلومات الرئييس من رشكة القسائم املحلية التي 
متت مقابلتها كان يعمل فقط يف شامل اليمن. وعىل الرغم من هذه القيود، أفاد KIs من جميع رشكات القسائم أنهم نفذوا مخططات القسائم يف اليمن 

وأفادوا بالقدرة عىل توفري الحلول والربامج الرقمية، مثل قواعد البيانات وأنظمة إدارة املستفيدين بغض النظر عن املوقع يف اليمن.

ونظراً للطبيعة التقنية العالية للقسائم اإللكرتونية، فليس من املستغرب أن يكون التحدي الرئييس الذي ذكره KIs يف املجال اإلنساين هو الحاجة إىل التدريب 
لتعريف املستفيدين واملوظفني بالنظام. وبحسب ما ورد قدمت رشكات القسائم التدريب والدعم الفني املستمر عرب اإلنرتنت، وهو ما اعتربه KIs يف املجال 
اإلنساين عموماً أمراًمفيًدا. وأشار بعض KIs أيضاً إىل أنه ميكن إستبدال رموز PIN برموز األلوان أو الصور أو وظائف املقاييس الحيوية إلنشاء آلية أكرث 
شموالً. ويبدو أن القسائم الورقية أبسط وبالتايل تشكل تحدياً أقل للمستفيدين األميني )مالياً(. ومع ذلك، وفًقا ألحد KIs يف املجال اإلنساين، تطلبت القسائم 

الورقية أيضاً إجراء تدريب تنشيطي للمستفيدين والبائعني لضامن سري كل دورة بسالسة. 

اإلختيار بني خيارات القسائم  7.4.3

متاشياً مع التحديات التي أبلغ عنها مقدمو املعلومات الرئيسيون يف املجال اإلنساين، ينبغي أن يكون القرار بني قسائم السلع الورقية واإللكرتونية مدفوعاً 
باعتبارات امليزانية وقدرات املستفيدين واملوظفني، فضالً عن املوارد والوقت املتاحني لتدريب أصحاب املصلحة.

عالوة عىل ذلك، قد يكون إلحاح الربنامج نقطة  تؤخذ بعني االعتبار. وأشار أحد KIs يف املجال اإلنساين إىل أنه ميكن تنفيذ مخططات القسائم الورقية برسعة 
أكرب من مخططات القسائم اإللكرتونية. من ناحية أخرى ، ميكن توسيع نطاق القسائم اإللكرتونية بسهولة أكرب، كام أفاد مزود معلومات رئييس آخر يف 
املجال اإلنساين  أنه مبجرد تكبد تكاليف التأسيس األولية ومبجرد أن يصبح املوظفون والبائعون عىل دراية بالنظام، قد يكون من السهل نسبياً وغري املكلف 

زيادة عدد املستفيدين داخل منطقة ما. 

وعند تنفيذ برنامج القسائم اإللكرتونية، كان الدرس املستفاد من مقابالت KIs  يف املجال اإلنساين ومقدمي الخدمات املالية هو الحصول عىل مخطط قسائم 
يعمل عىل األجهزة املشرتاة داخل اليمن. وميكن أن تساعد الخيارات املختلفة التي تقدمها رشكات القسائم يف تقليل تكاليف الحصول عىل األجهزة. ومن 
حيث التكاليف، ميكن أن تكون قسائم القيمة أكرث إقتصاداً من قسائم السلع، حيث ميكنها االستفادة من البنية التحتية املالية الحالية. وفيام يتعلق بهذا، 
جادل أحد KIs يف املجال اإلنساين ضد إستخدام آليات التسليم التي تتطلب أجهزة خاصة، وذكر أن هذه ميكن أن تكون غري مستدامة إذا كان من الصعب 

صيانتها أو إستبدالها عند إنتهاء الربامج اإلنسانية.

C



47

تقييم مقدمي الخدمات املالية - املساعدات النقدية والقسائم يف اليمن

الخامتة  8
كان هذا التقييم نتيجة مبادرة مشرتكة بني ريتش ومجموعة عمل النقد واألسواق )CMWG( اليمن ورشاكة التعلم النقدي )CaLP(، بهدف سد فجوات 
املعلومات حول  املساعدات النقدية والقسائم )CVA( يف اليمن واملساهمة يف التفاهم بني الجهات الفاعلة حول مشهد CVA ككل. تم بناء التقييم عىل 
التقييامت السابقة لتوفري معلومات محدثة عن آليات تسليم CVA ومقدمي الخدمات املالية  )FSPs(، والتحديات ذات الصلة واملخاطر وتدابري التخفيف 

.FSPs ومعرفة املجتمع والوصول إىل

تشري النتائج إىل أن التسليم من خالل الوكالء /  التسليم املبارش )OTC( والقسائم الورقية كان أكرث آليات التسليم شيوعاً لـ CVA ، يف حني تم اإلبالغ أيضاً 
عن حاالت قليلة للمنظامت اإلنسانية التي تستخدم القسائم اإللكرتونية أو الحواالت املرصفية أو التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول أو النقد املبارش. 
وبالنسبة لكل من آليات التسليم هذه، بدا أن FSPs الذين تم تقييمهم كانوا قادرين وراغبني يف تسهيل برامج CVA، وأفاد جميع FSPs الذين تم تقييمهم 
تقريباً عن خربتهم السابقة مع CVA. ويبدو أن االختيار الشائع للتسليم من خالل الوكالء والقسائم الورقية هو نتيجة مبارشة لبيئة العمل يف اليمن، والتي 
متيزت بالقيود املتعلقة بالبنية التحتية املالية واملعرفة والخربة مع املؤسسات املرصفية الرسمية والوصول إىل املناطق التي يصعب الوصول إليها والتنقل. 
عالوة عىل ذلك، أفاد مزودي املعلومات الرئيسيني )KIs( من املجتمع بشكل عام بوجود خربة مع الحوالة ورشكات الرصافة املحلية ووكالء البنوك، وأبلغوا 

عن تفضيلهم لتلقي CVA بإستخدام هذه الجهات الفاعلة.

ومع ذلك، فقد تبني أن اإلعداد والتخطيط واملراقبة والتسوية قد يكون صعباً ويستغرق وقتاً طويالً عند إجراء التسليم من خالل الوكالء والقسائم الورقية. 
ويف هذا الصدد، تم اإلبالغ عن الرموز املميزة والرسائل النصية القصرية SMS كإجراءات تخفيف توفر الكفاءة والتحسني. إىل جانب ذلك، تم ذكر آليات 
CVA الرقمية من قبل KIs يف املجال اإلنساين كطرق محتملة للتخفيف من مثل هذه التحديات. وفيام يتعلق بآليات CVA الرقمية ، تشري النتائج املستخلصة 
من مقابالت مزودي املعلومات الرئيسيني يف املجتمع إىل أن املجتمعات ميكن أن تكون متقبلة، بالنظر إىل تغطية أجهزة الرصاف اآليل / الفروع و / أو 
 CVA من املجتمع بشكل إستثنايئ إىل تفضيل KIs إتصال الشبكة و / أو وكالء التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول. عالوة عىل ذلك، أشار عدد قليل من

عرب خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول.

وتم تحديد العديد من التحديات واملخاطر يف هذا التقييم، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل FSPs وحامية البيانات. وتم اإلبالغ عن أن البعد عن FSPs ميثل 
عقبة أمام النساء وكذلك الفقراء أو كبار السن، وقد ورد ذكره كسبب يجعل جميع أفراد املجتمع يكرهون أي PSF. عالوة عىل ذلك، تشري النتائج إىل أن 
األقلية من أفراد املجتمع الذين ليس لديهم هواتف واجهوا صعوبة يف الوصول إىل الهواتف عرب شبكاتهم االجتامعية أو وسائل أخرى. وتشري النتائج أيضاً 
إىل أنه تم توعية FSPs واملنظامت اإلنسانية بحامية بيانات املستفيدين، ولكن كانت هناك مخاطر وصول غري مرغوب فيه من قبل أطراف ثالثة. وكتخفيف 
محتمل، قد يقلل إستخدام الرموز املميزة من مخاطر التسليم من خالل الوكالء. وتشري النتائج أيضاً إىل أن FSPs كانوا مرنني فيام يتعلق باملستفيدين الذين 
لديهم بطاقات هوية مفقودة أو بديلة )بعد إتفاق مسبق(. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التقييم إعتمد عىل مقابالت مع KIs من املجتمع لقياس التفضيالت 
والقيود ووجهات نظر املجتمعات. وقد تكون التحديات الخاصة التي تواجهها الفئات الضعيفة ممثلة متثيال ناقصا، فضال عن اإلعتبارات الخاصة باألرسة 

وستستفيد هذه من إجراء مزيد من البحوث.

باإلضافة إىل ذلك، كان إنعدام األمن واالبتزاز من املخاطر التي إعرتف بها sIK يف املجال اإلنساين و FSPs بشكل عام. وتشري النتائج إىل أن تدابري التخفيف 
تدور حول التواصل الفعال وبناء العالقات، مثل إرشاك لجان املجتمع يف الربامج أو إجراء تدريب مع FSPs عىل إجراءات التشغيل القياسية. وكان القلق 
املشرتك اآلخر ملزودي املعلومات الرئيسيني من FSPs واملنظامت اإلنسانية هو تقلبات أسعار الرصف. وميكن أن يؤدي تحديد نقاط مرجعية واضحة ألسعار 
الرصف بني املنظامت اإلنسانية ورشكائها من FSPs إىل التخفيف من هذا إىل حد ما. إىل جانب ذلك، كانت إدارة الوكالء ومخاطر الفساد أو سوء السلوك 
من قبل الوكالء مصدر قلق مراراً وتكراراً من قبل KIs يف املجال اإلنساين. وبذل هذا التقييم جهداً إللقاء الضوء عىل معايري اختيار FSPs للوكالء ومامرسات 

العمل مع الوكالء، ولكن يُنصح بإجراء املزيد من األبحاث.

تشري النتائج إىل أنه ميكن ألصحاب املصلحة التعلم من بعضهم البعض من خالل تبادل املعرفة وأفضل املامرسات، فعىل سبيل املثال فيام يتعلق بإدارة 
الوكالء و FSPs املتاحني وتخفيف املخاطر. ودعامً لذلك، أفاد ما يقرب من نصف KIs يف املجال اإلنساين أنه سيكون من املفيد لهم العمل بشكل أوثق 
معاً، وكذلك العمل مع FSPs ملعالجة املشكالت بشكل مشرتك. وعىل هذا النحو، ينبغي النظر يف املشاركة مع FSPs كمجتمع CVA، ومن أجل مناقشة 
ومعرفة املزيد عن اللوائح وآليات التسليم املتاحة والتحديات املحتملة وتدابري التخفيف املشرتكة. ميكن أن يكون دليل التسليم 76 أحد املصادر املفيدة يف 
هذا الجهد، والذي يصف اجتامعات مقدمة للمزود وطلبات املعلومات )RFIs(، مام يسمح ملوظفي الشؤون اإلنسانية ومقدمي الخدمات بااللتقاء وطرح 

األسئلة وتبادل املعلومات.

Mercy Corps. )2018(. دليل التسليم: تحديد نطاق مشهد المدفوعات اإلنسانية.  76
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امللحق 1: تقييم مقدم الخدمات املالية 
تم جمع املعلومات الواردة يف الجدول أدناه من مصادر مختلفة: املعلومات املتاحة للجمهور، واملقابالت مع املخربين الرئيسيني من مقدمي الخدمات 
املالية، وردود الجهات الفاعلة اإلنسانية املقدمة من خالل االستبيان الذي تتم إدارته ذاتيًا والذي تم تعميمه بني أعضاء مجموعة العمل يف مجال النقد 

والسوق يف اليمن.

تم اإلبالغ عن املزايا والتحديات لكل برنامج تقدميي للخدمات املالية من قبل أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالنقد والسوق يف اليمن، الذين أكملوا  	
دراسة كمية. يشري العدد املتقلب ونوع املزايا والتحديات املبلغ عنها لكل مقدم خدمة مالية إىل العدد املتفاوت من الردود عىل االستبيان لكل مقدم 
خدمات مالية. وبعبارة أخرى ، فهي عبارة عن توضيح وليست انعكاًسا للمزايا أو التحديات التي ميكن ربطها بربنامج تقديم الخدمات املالية. متت 

مناقشة املزايا والتحديات وعالقتها بآليات التسليم يف جميع أجزاء التقرير.

تعكس تدابري التخفيف املدرجة الدروس املستفادة واملامرسات التي أبلغت عنها الجهات الفاعلة اإلنسانية ومقدمي الخدمات املالية خالل مقابالت  	
املخربين الرئيسيني. ميكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل والتفصيل يف التقرير.

تم حذف املعلومات الحساسة، مثل البيانات التي ميكن أن تعرض تنافسية FSPs للخطر. ويتم االحتفاظ بالتحديات لكل برنامج FSP ألنها تشكل  	
تحديات عامة يواجهها FSPs بدالً من التحديات الفردية. ومن ثم، فهي مبثابة إنعكاس للسياق التشغييل، وميكن أن تكون مفيدة للمنظامت اإلنسانية 

.)CVA( عند التخطيط للمساعدات النقدية والقسائم

املعلومات الواردة يف الجدول ليست شاملة بأي حال من األحوال. 	

بنك األمل

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

التحويل النقدي 	

قسائم القيمة 	

	 )Pyes( التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

التغطية؟ كافة أنحاء اليمن، 17 فرعاً، 1000+ وكيل

حامية البيانات؟ نعم

الوصول إىل نظام املراقبة؟ بعض املنظامت “نعم”، 
منظامت أخرى “ال “

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

الوكالء املتنقلون عند التسليم للمناطق النائية 	

تدريب املتلقني حول التسليم 	

اإليصاالت بعد تقارير التسليم / املعامالت 	

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

رسوم رصف العمالت 	

مالحظات: يعمل Pyes عرب اإلنرتنت والرسائل النصية القصرية، والوصول إىل التمويل األصغر عرب خدمات البنك. ويتعاون مع Prodigy Solutions لتقديم 
القسائم.

املزايا املبلغ عنها

أيام / ساعات عمل طويلة 	

املزايا املتعلقة بالسيولة )مثل القدرة عىل تسهيل تحويل مبالغ كبرية( 	

يقبل مجموعة واسعة من أنواع التعريف 	

ال توجد حاالت وصول أو استخدام غري مرصح به للبيانات الشخصية• 	

دعم من FSP عن بعد أو وجهاً لوجه 	

يتعرف وكالء FSP عىل الهوية الصادرة عن جهة إنسانية 	

دعم من FSP عن بعد أو وجهاً لوجه 	

يقبل مجموعة واسعة من أنواع التعريف 	

يتعرف وكالء FSP عىل الهوية الصادرة عن جهة إنسانية 	

	 FSP ال توجد حوادث سوء املعاملة أو التمييز من قبل موظفي / وكالء

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة 

نوعية رديئة من األوراق النقدية )مثالً تالفة أو  	
قدمية( 

أنواع محدودة من العمالت املتاحة )مثالً الدوالر  	
األمرييك أو الريال اليمني غري متوفر، إلخ(

محدودية توافر األوراق النقدية املختلفة )مثل  	
الفئات الصغرية(

تدابري التخفيف

ميكن تطوير خطة الرصف بالتشاور مع الفرق امليدانية و PSF للسامح برتتيب النقد وفًقا للخطة املتفق  	
عليها. تشمل جوانب ذلك املشاركة يف الوقت املناسب لخطة التوزيع مع PSF من أجل إعداد السيولة ، 

واالتفاق عىل إجراءات التشغيل املوحدة يف حالة نقص السيولة أثناء التوزيع ، واالتفاق مع PSF والوكالء 
عىل جودة األوراق النقدية والفئات املستخدمة.

مخاوف بشأن االحتيال )مثل طلب رسوم إضافية  	
من املستلمني(

يجب وضع تدابري وإجراءات تشغيلية مناسبة ملعالجة هذا القلق ، باالتفاق مع FSP ، عىل سبيل املثال  	
عىل توظيف ومراقبة الوكالء وعىل تدريب الوكالء. تدريب املستفيدين واملجتمع األوسع عىل حقوقهم 

وآلية تقديم الشكاوى. التحقيق يف إمكانية املراقبة الرقمية منخفضة التقنية )مثل الرموز املميزة والوصول 
إىل حساب الوكيل(

يجب تضمني املخاوف األمنية يف اتفاقية FSP. يجب ذكر املسؤولية األمنية بوضوح يف االتفاقية. إرشاك  	اتخاذ تدابري أمنية محدودة للموظفني أو املتلقني 	
FSP يف الصياغة والتدريب عىل إجراءات التشغيل القياسية لألمن. االستعداد للتوزيع أثناء حالة الطوارئ 
أو األزمات. بناء عالقات اسرتاتيجية مع املجتمع والجهات الفاعلة املحلية ، لتحديد املخاطر مقدًما ، ومنع 

حاالت عدم األمان أو تقليل التأثري. تحقق من استخدام آليات التسليم الرقمية أو رسائل SMS لتحسني 
خصوصية املستفيدين وأمنهم أثناء الجمع.
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بنك الكرميي

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

الحوالت البنكية 	

	 )Pyes( التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

التوزيع من الباب اىل الباب 	

فرق متنقلة 	

التغطية؟ كافة أنحاء اليمن، 166 فرعاً، 3100 وكيل 
/ نقاط تعامالت مالية عرب الهاتف املحمول، 9350 

تاجر )تعامالت مالية عرب الهاتف املحمول(

حامية البيانات؟ نعم

الوصول إىل نظام املراقبة؟ بعض املنظامت “نعم”، 
منظامت أخرى “غري معروف “

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

الوكالء املتنقلون عند التسليم للمناطق النائية 	

اإليصاالت بعد تقارير التسليم / املعامالت 	

خدمة العمالء أو الدعم الفني  	

رسوم رصف العمالت 	

مالحظات: سحب األموال يف وكالء M Floos املتاحني يف وضع عدم اإلتصال. وتطوير حل يسمى »Easy Cash” الذي يسمح بسحب نقدي آمن من املحافظ 
اإللكرتونية / الحسابات البنكية لدى الوكالء دون الحاجة إىل جهاز نقاط البيع. والوصول إىل التمويل األصغر عرب خدمات البنك

املزايا املبلغ عنها

يقبل مجموعة واسعة من أنواع الوثائق التعريفية 	

املزايا املتعلقة بالسيولة )مثل القدرة عىل تسهيل تحويل مبالغ كبرية( 	

أوقات إنتظار قصرية أثناء التسليم 	

أيام / ساعات عمل طويلة 	

الدعم من FSP عن بعد أو وجها لوجه 	

توافر موظفات )كاشريات أو ضابطات فرز( يف مواقع الدفع 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

مخاوف بشأن االحتيال )مثل طلب رسوم إضافية  	
من املتلقني(

تدابري التخفيف

يجب وضع تدابري وإجراءات تشغيلية مناسبة ملعالجة هذا القلق ، باالتفاق مع PSF ، عىل سبيل املثال  	
عىل توظيف ومراقبة الوكالء وعىل تدريب الوكالء. تدريب املستفيدين واملجتمع األوسع عىل حقوقهم 

وآلية تقديم الشكاوى. التحقيق يف إمكانية املراقبة الرقمية منخفضة التقنية )مثل الرموز املميزة والوصول 
إىل حساب الوكيل(

نوعية رديئة من األوراق النقدية )مثالً تالفة أو  	
قدمية(

أنواع محدودة من العمالت املتاحة )مثالً الدوالر  	
األمرييك أو الريال اليمني غري متوفر، إلخ(

محدودية توافر األوراق النقدية املختلفة )مثل  	
الفئات الصغرية(

ميكن تطوير خطة الرصف بالتشاور مع الفرق امليدانية و PSF للسامح برتتيب النقد وفًقا للخطة املتفق  	
عليها. تشمل جوانب ذلك املشاركة يف الوقت املناسب لخطة التوزيع مع PSF من أجل إعداد السيولة ، 

واالتفاق عىل إجراءات التشغيل املوحدة يف حالة نقص السيولة أثناء التوزيع ، واالتفاق مع PSF والوكالء 
عىل جودة األوراق النقدية والفئات املستخدمة.

أو  	 للموظفني  محدودة  أمنية  تدابري  إتخاذ 
املتلقني

يجب تضمني املخاوف األمنية يف اتفاقية FSP. يجب ذكر املسؤولية األمنية بوضوح يف االتفاقية. إرشاك  	
FSP يف الصياغة والتدريب عىل إجراءات التشغيل القياسية لألمن. االستعداد للتوزيع أثناء حالة الطوارئ 
أو األزمات. بناء عالقات اسرتاتيجية مع املجتمع والجهات الفاعلة املحلية ، لتحديد املخاطر مقدًما ، ومنع 

حاالت عدم األمان أو تقليل التأثري. تحقق من استخدام آليات التسليم الرقمية أو رسائل SMS لتحسني 
خصوصية املستفيدين وأمنهم أثناء الجمع.

بنك اليمن والكويت

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

 التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول 	
)M Floos(

التغطية؟ كافة أنحاء اليمن، 20 فرعاً، +100 وكيل 
مام يشكل 3399 نقطة بيع

حامية البيانات؟ نعم

الوصول إىل نظام املراقبة؟ نعم

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

الوكالء املتنقلون عند التسليم للمناطق النائية 	

اإليصاالت بعد تقارير التسليم / املعامالت 	

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

رسوم رصف العمالت 	

مالحظة: يتعاون بشكل منفصل مع Ycash و MTN لتسهيل خدمات التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول )التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول مرخصة للبنوك فقط(

املزايا املبلغ عنها

توافر األوراق النقدية املختلفة )مثل الفئات الصغرية( 	

املزايا املتعلقة بالتغطية )الخدمات املقدمة إىل املناطق النائية( 	

نوعية جيدة من األوراق النقدية )مثالً تالفة أو قدمية( 	

املزايا املتعلقة بالسيولة )مثل القدرة عىل تسهيل تحويل مبالغ كبرية( 	

أيام / ساعات عمل طويلة 	

دعم من FSP عن بعد أو وجها لوجه 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

املسافة إىل FSP / موقع العمل البعيد 	

العدد املحدود من املوظفات )كاشريات أو  	
ضابطات فرز( يف مواقع الدفع

تدابري التخفيف

ميكن للفرق املتنقلة أو من الباب إىل الباب ، أو العمل مع الوكالء تقليل املسافة التي يقطعها  	
املستفيدون. اتفق مع FSP عىل الرشوط وآليات التحكم عند العمل مع الوكالء

التوزيع بحضور موظفات محليني أو رشكاء أو أعضاء لجنة مجتمعية. 	
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)YCASH( واي كاش

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

قسيمة القيمة 	

	 )Floosak( التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول

التغطية؟ كافة أنحاء اليمن، 22 فرعاً، +559 وكيل 
1850 وكيل غري مبارش ، 5603 فريق متنقل

حامية البيانات؟ نعم

الوصول إىل نظام املراقبة؟  نعم

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

غري متاح 	

مالحظات: يتطلب استخدام Floosak اتصاالً باإلنرتنت، ويجري تطوير الوظائف غري املتصلة باإلنرتنت. تتعاون واي كاش مع ماسرت كارد لتقديم قسائم قيمة )ميكن 
أن تعمل عىل أجهزة ATM أو POS(. من خالل مؤسسة واي كاش، متتلك الرشكة شبكة واسعة من »املتطوعني« يف جميع أنحاء اليمن. وقد يكون واي كاش هو 

الوكيل الذي عينه FSP أخر لتقديم املساعدات.

املزايا املبلغ عنها

أيام / ساعات عمل طويلة 	

توافر موظفات )كاشريات أو ضابطات فرز( يف مواقع الدفع 	

املرونة لألفراد الذين ليس لديهم هوية وطنية أو حسابات بنكية للوصول إىل الدفعات 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

غري متوفر 	

رشكة رشاد بحري )رشكة رصافة(

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

التغطية؟ غري متاح 

حامية البيانات؟ غري متاح

الوصول إىل نظام املراقبة؟  ال

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

غري متاح 	

مالحظة: من املحتمل أيضاً أن يكون قد تم تعيينه كـ »وكيل« من ِقبل FSPs آخرين لتقديم املساعدات

املزايا املبلغ عنها

أنواع مختلفة من العمالت املتاحة )مثالً، الدوالر األمرييك أو الريال اليمني غري متوفر، الخ( 	

أيام / ساعات عمل طويلة 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

فرتات انتظار طويلة أثناء التسليم 	

تدابري التخفيف

ميكن تطوير خطة الرصف بالتشاور مع الفرق امليدانية و PSF للسامح برتتيب النقد وفًقا للخطة املتفق  	
عليها. ميكن تنظيم املستفيدين يف مجموعات وميكن توفري وقت لكل مجموعة حتى ال يضطروا إىل 

االنتظار طويالً. ميكن إلخطارات الرسائل القصرية إبالغ املستفيدين بوقت وموقع التحصيل. ميكن أن يؤدي 
استخدام الرموز املميزة أو آليات التوزيع الرقمية إىل تقليل األعامل الورقية والوقت الالزم أثناء التوزيع.

محدودية القدرة عىل توسيع نطاق خدمات  	
التوصيل

قم بالرشاكة مع وكالء أو مقدمي خدمات مالية آخرين ، تحقق من قدرة مقدمي الخدمات املالية عىل  	
توسيع نطاقهم كجزء من عملية اختيار مقدمي الخدمات املالية.

العدد املحدود من املوظفات )كاشريات أو  	
ضابطات فرز( يف مواقع الدفع

دورة توزيع منفصلة للنساء ، والتفاوض مع PSF لتوظيف املزيد من املوظفات ، وتقديم الدعم أثناء  	
التوزيع مع املوظفات أو الرشكاء أو أعضاء لجنة املجتمع املحيل

الصعوبات / التأخري يف توثيق املدفوعات )مثل  	
إيصاالت الدفع(

املوافقة املسبقة عىل متطلبات إثبات الدفع واملوعد النهايئ للتقديم. ضع يف اعتبارك الرموز املميزة أو  	
آليات التوزيع الرقمية لتقليل األعامل الورقية والوقت الالزم لعملية التسوية.
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النارص للرصافة )رشكة رصافة(

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

التغطية؟ كافة أنحاء اليمن، 22 فرعاً، 559 وكيل 

حامية البيانات؟ غري متاح

الوصول إىل نظام املراقبة؟  ال

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

الوكالء املتنقلون عند التسليم للمناطق النائية 	

اإليصاالت بعد تقارير التسليم / املعامالت 	

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

رسوم رصف العمالت 	

مالحظة: من املحتمل أيضاً أن يكون قد تم تعيينه كـ »وكيل« من ِقبل FSPs آخرين لتقديم املساعدات

املزايا املبلغ عنها

يقبل مجموعة واسعة من أنواع الوثائق التعريفية 	

رسوم أقل باملقارنة مع FSPs اآلخرين 	

املرونة لألفراد الذين ليس لديهم هوية وطنية أو حسابات بنكية للوصول إىل  	
الدفعات

آلية تسليم أفضل باملقارنة مع FSPs اآلخرين 	

نوعية جيدة من األوراق النقدية )مثالً تالفة أو قدمية( 	

مسافة قصرية إىل FSP / موقع جيد 	

توافر مختلف األوراق النقدية )مثل الفئات الصغرية( 	

املزايا املتعلقة بالسيولة )مثل القدرة عىل تسهيل تحويل مبالغ كبرية( 	

أوقات إنتظار قصرية أثناء التسليم 	

توافر موظفات )كاشريات أو ضابطات فرز( يف مواقع الدفع 	

ال توجد حوادث إحتيال )مثل طلب رسوم إضافية من املستلمني( 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

غري متاح 	

النجم للرصافة )رشكة رصافة(

آليات التسليم

التسليم النقدي )من خالل العمالء( 	

التغطية؟ +1500 وكيل 

حامية البيانات؟ غري متاح

الوصول إىل نظام املراقبة؟  ال

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

غري متاح 	

مالحظة: من املحتمل أيضاً أن يكون قد تم تعيينه كـ »وكيل« من ِقبل FSPs آخرين لتقديم املساعدات

املزايا املبلغ عنها

يقبل مجموعة واسعة من أنواع الوثائق التعريفية 	

ال توجد حوادث احتيال )مثل طلب رسوم إضافية من املستلمني( 	

املرونة لألفراد الذين ليس لديهم هوية وطنية أو حسابات بنكية للوصول إىل  	
الدفعات

مسافة قصرية إىل FSP / موقع جيد 	

املزايا املتعلقة بالتغطية )الخدمات املقدمة إىل املواقع البعيدة( 	

املزايا املتعلقة بالسيولة )مثل القدرة عىل تسهيل تحويل مبالغ كبرية( 	

فرتات انتظار قصرية أثناء الوالدة 	

توافر موظفات )كاشريات أو ضابطات فرز( يف مواقع الدفع 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

إتخاذ تدابري أمنية محدودة للموظفني أو املتلقني 	

تدابري التخفيف

يجب تضمني املخاوف األمنية يف اتفاقية FSP. يجب ذكر املسؤولية األمنية بوضوح يف االتفاقية. إرشاك  	
FSP يف الصياغة والتدريب عىل إجراءات التشغيل القياسية لألمن. االستعداد للتوزيع أثناء حالة الطوارئ 
أو األزمات. بناء عالقات اسرتاتيجية مع املجتمع والجهات الفاعلة املحلية ، لتحديد املخاطر مقدًما ، ومنع 

حاالت عدم األمان أو تقليل التأثري. تحقق من استخدام آليات التسليم الرقمية أو رسائل SMS لتحسني 
خصوصية املستفيدين وأمنهم أثناء الجمع.

MTN

آليات التسليم

التعامالت املالية عرب الهاتف املحمول 	

التغطية؟ املحافظات الشاملية )17 فرًعا لرشكة 
MTN يف اليمن و 19 فرًعا لـ YKB عرب الشامل(.

حامية البيانات؟ مشفر ومحمي.

GUI الوصول إىل نظام املراقبة؟ واجهات

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

غري متاح 	

.SIM وتعتمد الخدمة عىل شبكة الرسائل النصية القصرية فقط. وقد يكون قادراً عىل توفري بطاقات .MTN مالحظة: الخدمة فقط لعمالء

املزايا املبلغ عنها

غري متاح 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

غري متاح 	
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)Prodigy Solutions( حلول برودجي

آليات التسليم

القسائم اإللكرتونية 	

التغطية؟ شامل اليمن، 4 مكاتب

حامية البيانات؟ مشفر ومحمي.

GUI الوصول إىل نظام املراقبة؟ واجهات

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

أجهزة وبرامج 	

مالحظة: يتعاون مع بنك األمل )يقوم املستفيد بتحصيل املساعدة النقدية يف فرع البنك باستخدام البطاقة الذكية( وبشكل مبارش مع املنظامت اإلنسانية. وميكن أن 
يوفر الحلول الرقمية يف جميع أنحاء اليمن.

املزايا املبلغ عنها

غري متاح 	

املخاوف امليدانية / املخاطر املتوقعة

غري متاح 	

)Genius Tag( جينياس تاغ

آليات التسليم

القسائم اإللكرتونية )القيمة والسلع( 	

التغطية؟ عملت يف اليمن سابقاً

حامية البيانات؟ غري متاح

الوصول إىل نظام املراقبة؟ إىل نظام التتبع الرقمي 
MIS ونظام

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

أجهزة وبرامج 	

مالحظة: يتم تقديم البطاقة يف محطة طرفية معينة أو عىل هاتف ذيك مزود بتقنية NFC. وتعمل عىل اإلنرتنت وبدون إتصال. وميكن أن توفر الحلول الرقمية.

املزايا املبلغ عنها

غري متاح 	

التحديات املبلغ عنها

غري متاح 	

)Red Rose( رد روز

آليات التسليم

القسائم اإللكرتونية )القيمة والسلع( 	

القسائم الورقية 	

التغطية؟ عملت يف اليمن سابقاً

حامية البيانات؟ شكوى بشأن الالئحة العامة لحامية 
)GDPR( البيانات

الوصول إىل نظام املراقبة؟ إىل نظام التتبع الرقمي 
MIS ونظام

ما الذي ميكن أن يندرج يف الرسوم؟

خدمة العمالء أو الدعم الفني أو مكتب املساعدة  	
للمتلقني الذين لديهم أسئلة / مشاكل

أجهزة وبرامج 	

مالحظة: يتم تقديم البطاقة يف محطة طرفية معينة أو عىل هاتف ذيك مزود بتقنية NFC. وتعمل عىل اإلنرتنت وبدون إتصال. وميكن أن توفر الحلول الرقمية.

املزايا املبلغ عنها

غري متاح 	

التحديات املبلغ عنها

غري متاح 	
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