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مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل 
إحداث فارق عرب اإلنتاج المعريف، مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور. 

تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية، 
التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، بهدف التأثري عىل 

السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.

يأيت هذا التقرير كجزء من مرشوع مركز صنعاء لرصد المساعدات اإلنسانية 
وآثارها عىل االقتصادين اجلزيئ والكيل يف اليمن، بتمويل من الوكالة 

السويرسية للتنمية والتعاون. يستكشف المرشوع العمليات والطرق 
المستخدمة لتقديم المساعدات يف اليمن، ويحدد آليات تحسني كفاءتها 

وتأثريها، ويدعو إىل زيادة الشفافية والكفاءة يف تقديم المساعدات.

ال تمثل اآلراء والمعلومات الواردة يف هذا التقرير آراء احلكومة السويرسية، 
اليت ال تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة يف هذا التقرير. اآلراء اليت 
عرب عنها المشاركون يف هذا التقرير هي آراؤهم اخلاصة وال يُقصد منها تمثيل 

وجهات نظر مركز صنعاء.
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ملخص تنفيذي

يعاين اليمن من الكارثة اإلنسانية األسوأ يف العالم، ويف الوقت ذاته يمتلك أكرب استجابة إنسانية يف العالم. 
يف  الشديد  والنقص  اإلهمال،  من  ويعاين  الماضية،  األربع  السنوات  خالل  المجاعة  شفا  عىل  اليمن  كان 
التمويل، ويتصف بكونه خطرًا للغاية. هذه هي الرواية اليت صاغها وعززها من يقودون االستجابة الدولية 
يف اليمن عىل كال المستويني اإلنساين والسيايس، من شاغيل المناصب يف اليمن إىل القيادة اإلنسانية العليا 
اليت ُضخمت عرب وسائل اإلعالم وأُظهرت  المرسومة للجمهور  نيويورك وجنيف وروما. كانت الصورة  يف 
للمانحني تقول إن البلد يعاين من حاجة شديدة وملحة. وكونها جمعت أكرث من 17 مليار دوالر أمرييك منذ 

العام 2015، فقد كانت رواية فعالة للغاية من حيث جمع األموال، كما أنها نظرة تبسيطية بشكل خطري.

اليمن كدولة ترتبط فيها المشاكل باحلرب، وأنه مشكلة يمكن حلها بمزيد من األموال لتقديم  إن تصوير 
المزيد من سالل الغذاء لعدد أكرب من األشخاص المحتاجني هو أمر مبارش وواضح بشكل مغري بقدر ما 
هو غري دقيق يف الوقت ذاته. تستمر هذه الرسدية اليت نادرًا ما تُحدد جزئًيا ألن االعرتاف بعيوبها يتطلب 
االعرتاف بفشل بحجم مليارات الدوالرات. كما أن االعرتاف بعيوبها سُيلزم المسؤولني عن االستجابة بتغيري 
أنظمتها الداخلية الراسخة وسياساتها ومواقفها تغيريًا جذريًا، ويجعلهم مسؤولني عن تلبية احتياجات 
تراكم  ظل  يف  ضعًفا.  األكرث  السكانية  الفئات  احتياجات  سيما  ال  فعال،  بشكل  والمهمة  احلقيقية  اليمن 
األخطاء يف األسس واستمرار القرارات السيئة، يعمق االستثمار المؤسيس للنظام اإلنساين ككل يف دعم 

الروايات المبسطة للوضع.

الشفافية والتحديات احلقيقية  التحقق من صحتها هو االفتقار إىل  الروايات دون  ما يمكّن استمرار هذه 
الموجودة يف أوضاع الرصاع المعقد والطويل، إضافة إىل عدم وجود حافز للتغيري. كان من الصعب احلصول 
اجلزئية  البيانات  لقبول  استعداد  وجود  عابها  اليت  باليمن  اإلنسانية  االستجابة  يف  مستنري  تحليل  عىل 
والتسامح معها، وهي غالبًا بيانات متحزية، وعادة ما تكون قديمة وتفتقر إىل الفروق الدقيقة، ما جعل من 
السهل التالعب بها أو تجاهلها لتتوافق مع األولويات. إطار العمل األمين   غري المرن الذي يمنع عاميل اإلغاثة 
من المشاركة يف العمل الميداين االلزم للحصول عىل فهم حقيقي للبيئة التشغيلية وتقييم االحتياجات، 
وتحديد ما هو مطلوب إلليفاء بتلك االحتياجات هو ما سمح لهذه البيانات المعيبة باالستمرار. يف الوقت 
التحكم باالستجابة للذين  التشغيلية عن  التحديات  للتعامل مع  اليت ُوضعت  الممارسات  تنازلت  نفسه، 
يمتلكون مصاحل خاصة يف تحويل المساعدات يف اتجاه معني مما قد يطيل أمد احلرب، وخلق استجابة غري 
قائمة عىل المبادئ تبعد عاميل اإلغاثة عن الناس الذين يريدون، بل يجب عليهم خدمتهم. أشارت دراسة 
األكرث ضعًفا.]1] كُرست موارد غري  الفئات  إىل  المساعدات ال تصل حىت  أن  إىل  أُجريت مؤخرًا  استقصائية 
مسبوقة لليمن، لتكون االستجابة -وما تزال -ثاين أفضل استجابة من حيث التمويل يف العالم عىل مدى 

جزء كبري من العقد األخري، لكن البلد ما يزال يفتقر إىل استجابة مناسبة أو مستدامة أو هادفة.

يف العام السابع اللستجابة اإلنسانية، تبدو التقارير الواردة من اليمن قاتمة، فقد ُوثق جيًدا وجود تحويل 
للمساعدات عن مسارها، وممارسات فساد، وتقييد الوصول، ونقص أو تضاؤل   مساحة العمليات. غالبًا 
ما تُعزى التحديات والعقبات اليت تعرتض تقييم االحتياجات واالستجابة يف اليمن إىل بيئة العمل المقيدة 
والعقبات اليت أوجدتها السلطات وال سيما جماعة احلوثيني المسلحة، اليت تسيطر عىل الشمال وهو اجلزء 
الذي يحتوي عىل القدر األكرب من سكان اليمن. مع ذلك، فإن اجلزء األكرب من المشاكل األساسية يف استجابة 
اليمن هي مشاكل داخلية. ذهب العديد من العاملني يف المجال اإلنساين إىل اليمن وخرجوا منها شاعرين 
 73 تساءل  مناسب.  وغري  والفاعلية  المرونة  بعدم  المساعدات  تقديم  نظام  واصفني  والغضب،  باإلحباط 
من العاملني يف مجال المساعدات اإلنسانية والمحللني واخلرباء واجلهات المانحة وممثيل المجتمع المدين 
وغريهم ممن تمت مقابلتهم كجزء من هذا البحث عما إذا كانت المساعدات اإلنسانية وحدها هي استجابة 

مناسبة لليمن دون تحقيق السالم و/أو معاجلة مبارشة أللسباب اجلذرية للوضع يف اليمن.

عاىن اليمن لعقود من سوء التغذية المزمن، وسوء األمن الغذايئ، وتحديات كبرية يف تقديم اخلدمات. قبل 
بدء الزناع احلايل، كان يُعتقد أن ما يقرب من 15 مليون شخص -أي حوايل نصف السكان -بحاجة إىل دعم 

1( »لنا وليست ملكنا. االستبعاد من المساعدات اإلنسانية يف اليمن«، المجلس الدنماريك اللجئني ومجموعة احلماية، نوفمرب/ترشين الثاين 2020، )تقرير غري 
.) منشور
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إنساين. تعود أسباب ذلك إىل سوء إدارة الدولة للموارد منذ فرتة طويلة، وسوء تقديم اخلدمات، والفساد، 
وفرتات الرصاع المتكررة، واالنقسامات االجتماعية والسياسية العميقة. ما يعنيه خط األساس الضعيف 
للبلد هو أنه كان يتلقى دعًما للتنمية من المجتمع الدويل لعقود من الزمن، ولم يؤِد اندالع الرصاع احلايل 
عام 2014 إال إىل زيادة االنهيار االقتصادي والزنوح وتدمري األرايض الزراعية والبنية التحتية، وإضافة المزيد 
أن األسباب  الرغم من  اليمن وشعبه. مع ذلك، عىل  اخلدمات إىل مشاكل ومعاناة  تقديم  التدهور يف  من 
اجلذرية للحاجة يف اليمن تسبق الرصاع احلايل بكثري، إال أن المساعدات اإلنسانية -وهي بطبيعتها استجابة 
قصرية المدى للكوارث المفاجئة -ما تزال تُصنف كاستجابة مناسبة لمشاكل اليمن منذ نحو ست سنوات.

العديد من مقدمي  العالم، ووصف  إنسانية يف  أزمة  بأنه يعاين أسوأ  اليمن  اإلنسانيني  القادة  كبار  يصف 
اليت  االستجابات  أسوأ  تكن  لم  إن  أسوأ  بني  من  بأنها  اليمن  استجابة  اخلربة  ذوي  الرئيسيني  المعلومات 
عملوا فيها عىل اإلطالق. ُوجهت غالبية االنتقادات إىل النظام نفسه، من ضمنها القيادة اإلنسانية يف البلد 
والمقرات الرئيسية. جوانب االستجابة اإلنسانية يف اليمن اليت جرى تناولها يف هذه السلسلة من التقارير 
عواقب  ذات  جوانب  وهي  تحديًدا،  إشكالية  أنها  عىل  الرئيسيون  المعلومات  مقدمو  إليها  أشار  اليت  هي 

واسعة النطاق ويمكن تحسينها إذا كان هناك استعداد إلجراء تغيري.
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عندمـا تنحـرف المسـاعـدات عن مـساره

فهم األرقام وعيوبها وكيفية استخدامها

تمثل البيانات احلالية مع كل عيوبها وقيودها نقطة انطالق للنظر إىل االستجابة اإلنسانية اليت فشلت يف 
أن تنطلق عىل أسس صلبة عام 2015 ولم تتعاَف بعد ذلك أبًدا. عند النظر إىل االستجابة ضمن االستجابات 
العالمية األخرى، تظهر صورة أكرث دقة إللطار اإلنساين اليمين مما يتلقاه العالم بشكل عام. عند مقارنتها 
البلدان اليت تشهد رصاعات معقدة، وتحديًدا أفغانستان  الكربى األخرى يف  مع حاالت الطوارئ اإلنسانية 
وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، ال يبدو أن اليمن يستحق أن يوصف بأنه أسوأ 

أزمة إنسانية يف العالم، حيث تشري المقارنات إىل التايل:

أن 	  إال  المطلقة،  األرقام  حيث  من  المحتاجني  األشخاص  من  األكرب  العدد  ذات  البلد  اليمن  تظل 
البلدان األخرى هي أسوأ نسبًيا. ففي سوريا وجنوب السودان عىل سبيل المثال يُعد حوايل ثالثة 
أرباع السكان من المحتاجني، ما يشري إىل أن هذه المجتمعات ككل تعاين من أزمة أعمق من اليت 

يعانيها اليمن.

االستجابة يف اليمن تتضمن أقل عدد من الوفيات بني المدنيني الناتجة عن الرصاع من بني بلدان 	 
المقارنة. حىت مع أخذ الوفيات بني المدنيني بسبب انهيار الدولة يف االعتبار )مثل انهيار األنظمة 
المرتفع يف  القتىل  اليمن بعدد  الوفيات يف  يُقارن عدد  المياه وما إىل ذلك(، ال  الصحية وشبكات 

سوريا وجنوب السودان.

يُعد عدد النازحني يف اليمن أقل من عدد النازحني يف ثالث كوارث إنسانية كربى أخرى يف العالم: 	 
سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان.

عالوة عىل ذلك، غالبًا ما يُوصف اليمن بأنه “عىل شفا المجاعة” أو “عىل بُعد خطوة واحدة من المجاعة”، 
لكن عند النظر إىل األرقام، واستخدام التعريفات والمعايري المقبولة دولًيا اليت يُعتمد عليها إلصدار مثل 
المطلقة وال  الناحية  ببساطة غري صحيح ال من  الوصف  العالمية، فإن هذا  هذه األحكام يف االستجابات 
النسبية. كان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أكرب عدد من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذايئ نهاية عام 2020، يف حني عانت سوريا من أعىل معدالت انعدام األمن الغذايئ للفرد، وعاىن جنوب 
السودان من أكرب عدد من األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذايئ الكاريث كما شهد جزء واحد من 
البلد، عىل األقل، المجاعة. من ناحية أخرى، تقول التقارير إن اليمن شهد تحسنًا يف األمن الغذايئ بنسبة 
15% خالل الفرتة من عام 2019 إىل عام 2020، وهو أكرب نسبة تحسن عىل مستوى العالم.]2] صحيح أنه 
يجب التعامل مع انعدام األمن الغذايئ عىل أي مستوى، وينطبق ذلك عىل اليمن الذي تسبب فيه األرقام 
قلًقا كبريًا، إال أن القول بأن اليمن هو األسوأ حااًل أو عىل شفا المجاعة أمر غري صحيح عىل األرجح. تُعد هذه 

القصة مجربة وثبت نجاحها يف احلصول عىل التمويل، لكنها لن تستطيع الصمود أمام أي تدقيق.

الثانية من حيث  فهي  العالم،  إنسانية يف  استجابة  أكرب  اليمن هي  بأن  االدعاء  الصحة يف  نوع من  هناك 
التمويل رغم مزاعم اإلهمال وعدم كفاية التمويل. التمويل اإلنساين العالمي مقّسم بني نحو 35 استجابة 
مختلفة، إال أن معلومات خدمة التتبع المايل التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع أللمم المتحدة 
أشارت إىل أن اليمن قد تلقى حوايل 14% من المزيانية العالمية للمساعدات اإلنسانية يف السنوات األخرية. 
وبالمقارنة مع االستجابات األخرى، يمتلك اليمن عدًدا أقل من العاملني يف اإلغاثة اإلنسانية الموجودين 
أكرب  من  واحدة  وكونها  الموظفني.  من  كوادرها  ضمن  أقل  الفنية  اخلربة  إن  القول  ويمكن  األرض،  عىل 
االستجابات وأكرثها تكلفة يف جميع أنحاء العالم، إال أن استجابة اليمن فشلت باستمرار يف تقديم ما يجب 
أن تقدمه. وجد تقرير حديث أن الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات يف اليمن اعتربوها غري مناسبة 
الحتياجاتهم، وأن العديد من األشخاص األكرث ضعًفا اسُتبعدوا من احلصول عىل المساعدات، خاصة النساء 

واألشخاص ذوي اإلعاقة والذين ينتمون إىل الطبقات االجتماعية األدىن.]3] فالسؤال إًذا هو: لماذا؟

https:// ،17 .2( »التقرير العالمي لعام 2021 عن أزمات الغذاء. تحليل مشرتك التخاذ قرارات أفضل،« شبكة معلومات األمن الغذايئ، 5 مايو/أيار 2021، ص
www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021

3( »لنا وليست ملكنا. االستبعاد من المساعدات اإلنسانية يف اليمن«، المجلس الدنماريك اللجئني ومجموعة احلماية، نوفمرب/ترشين الثاين 2020، )تقرير غري 
.) منشور

https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
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البيانات املعيبة هي ما يحرك استجابة اليمن

تقييمات  من  وتُستمد  اللحتياجات  ودقيقة  واضحة  صورة  إىل  إنسانية  استجابة  أي  تستند  أن  يجب 
هذا  يُعد  والمالية(.  البرشية  الموارد  وكذلك  المساعدات  )نوع  الموارد  تخصيص  توجه  اليت  االحتياجات 
اجلانب أمرًا بالغ األهمية من أجل تنفيذ مناسب وصحيح اللستجابة. لكن يف اليمن، تُعد هذه اخلطوة األوىل 
2015، وبعد خمس  بالغة األهمية مفقودة، حيث لم تُنفذ أي تقييمات اللحتياجات بداية االستجابة عام 
سنوات مذ بدء االستجابة، لم يكن ممكنًا استكمال 60% من جمع البيانات. حىت خطة االستجابة اإلنسانية 

لعام 2021 أقرت بعدم وجود بيانات شاملة عىل مستوى البالد يف اليمن.

كانت البيانات المتاحة سيئة اجلودة، وغالبًا ما ُجمعت من ِقبل السلطات اليت تُعد طرًفا يف الزناع ولديها 
لتلك  الشديد  التحزي  بها. رغم احتمال  المطاف  ينتهي  المقدمة وأين  المساعدات  مصاحل خاصة يف مقدار 
البيانات، إال أنه يُعتمد عليها حىت حني تكون محدودة أو معيبة للغاية إىل درجة كونها بيانات غري تمثيلية 
أو تفتقر إىل التحليل يف السياق. إن الغموض المحيط بكيفية جمع تلك البيانات ومن قام بجمعها وقيودها 
تعيق التدقيق يف االدعاءات المقدمة بناًء عىل بيانات خاطئة، وهو ما يسمح بالمبالغة سواء فيما يتعلق 
العوامل  تلك  وتتحد  ذلك،  إىل  وما  األمنية،  والمخاطر  االحتياجات،  وأنواع  وكمية  المجاعة،  أو  بالكولريا 
لتشكل الروايات المتبناة مؤسسًيا واليت اعُتمد عليها يف جمع التمويل. قالت الغالبية العظمى من الذين 
تمت مقابلتهم إنهم ال يثقون كثريًا يف دقة االحتياجات اليت يُصور وجودها يف اليمن، وغالبًا ما يشريون إىل 
إىل استجابة خاطئة. وليس من  بيانات معيبة يؤدي حتًما  التقييمات عىل  بناء  الموثوقة.  البيانات  نقص 
المستغرب أن عاميل اإلغاثة اإلنسانية، سواء كانوا موظفني دوليني أو يمنيني، أعربوا عن شكوكهم يف مدى 

مالءمة االستجابة للوضع.

ويعوق  الرواية  يعزز  املرن  غري  األمني    العمل  إطار 
االستجابة

األرض،  والمستقلني عىل  الدوليني  اإلغاثة  لموظفي  الميداين  الوجود  بنقص  البيانات  تتأثر تحديات جمع 
والبيئة  للسياق  أقل  فهم  يف  ويتسبب  اخلدمات،  وتقديم  الربمجة  جودة  يضعف  الميدان  عن  الغياب 
العملياتية، وهو ما يضعف اتخاذ القرارات يف االستجابة. تلزتم استجابة اليمن رسمًيا بالمفهوم اإلنساين 
المتمثل يف “البقاء وتقديم اخلدمات” حىت يف أكرث البيئات صعوبة، إال أنها كثرية التقصري من الناحية العملية. 
أشار مقدمو المعلومات الرئيسيني إىل أن إطار العمل األمين   أللمم المتحدة، كما يُطبق ويُدار من ِقبل إدارة 
األمم المتحدة للسالمة واألمن، لعب دورًا رئيسًيا يف احلد من قدرة موظفي اإلغاثة عىل تلبية االحتياجات 

حيثما ُوجدت يف اليمن.

العمل  خرافة  من  واحدة  وهي  اإلغاثة،  موظفو  فيها  يعمل  اليت  األماكن  أخطر  أحد  أنه  عىل  اليمن  يُصور 
اإلنساين، ولكن عند مقارنتها بجميع السياقات اإلنسانية األخرى، ال يأيت اليمن حىت بني الدول اخلمس األوىل 
اليت شهدت حوادث ضد موظفي اإلغاثة. أشار العاملون يف المجال اإلنساين من ذوي اخلربة يف سياقات 
أخرى إىل اليمن باعتباره أحد البلدان األكرث أمانًا اليت عملوا فيها عىل مر السنني، عدا أن األطر األمنية يف 
تلك الدول أكرث مرونة وتساهاًل. ال يخلو اليمن من المخاطر، لكن األسئلة األساسية تتعلق بما إذا كانت 
التدابري األمنية المتخذة تتناسب مع قدر المخاطر الفعلية اليت يواجهها، وما إذا كانت تلك التدابري موجهة 
نحو تمكني االستجابة وليس فقط تجنب المخاطر. يميل اإلطار األمين يف اليمن مياًل شديًدا نحو التحصن 
بإبقاء عاميل اإلغاثة خلف مكاتبهم يف مجمعات محصنة بداًل من إرسالهم يف مهمات ميدانية، ويصفه الذين 
يعملون يف إطار االستجابة بالقديم والبريوقراطي وغري مرن وغري متناسب مع مستويات المخاطر الفعلية 
ومثبط لتنفيذ األنشطة بشكل كبري. عزا موظفو اإلغاثة الذين تمت مقابلتهم العجز يف طرح استجابة جيدة 

وقائمة عىل المبادئ مبارشة إىل اإلطار األمين   المطبق يف اليمن.
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ُحدد االفتقار إىل القدرة التحليلية يف البالد بشكل عام وبشأن األمن بشكل خاص باعتباره أحد التحديات 
الرئيسية. تركزت القدرات الضئيلة الموجودة يف صنعاء، مما أدى إىل اخلروج بتحليل يستند إىل حد كبري 
جلعل  االلزم  اإلنساين  الرتكزي  إىل  تفتقر  االستجابة  خارج  كيانات  من  تقارير  عىل  أو  المكتيب  البحث  إىل 
عملية  انحراف  إىل  تؤدي  والبيئة  بالسياق  الوعي  محدودية  التشغيلية.  القرارات  لصنع  مفيدة  تقاريرها 
تحليل المخاطر، واليت قال بعض مقدمي المعلومات الرئيسيني إنه تم التالعب بها أيًضا خلدمة مصاحل من 
يفضلون إعطاء األولوية أللمن عىل إيصال المساعدات. ُفرضت تدابري تخفيف غري مناسبة بناًء عىل هذه 

التصورات اخلاطئة وهو ما يعوق وصول عاميل اإلغاثة ووجودهم يف المناطق المحتاجة.

إطار العمل األمين   وإجراءات التشغيل القياسية اليت تمنع االستجابة تتضمن ما ييل:

فرض عدد أقىص للموظفني واالستمرار يف تطبيقه، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل اللوائح األمنية 	 
المرهقة وغري المرنة يف أماكن إقامة الموظفني. منع هذا األمر وجود العدد الكايف من الموظفني 
الرصد  توفري  إىل  إضافة  والتشبيك،  بالسياق،  والوعي  اجليدة،  الربمجة  الميدان لضمان  المهرة يف 
المبارش الذي يُعد رضوريًا لضمان المساءلة أمام االستجابة والسكان. تشمل معايري أماكن اإلقامة 
الميدانية أللمم المتحدة النوافذ المقاومة اللنفجار، والمركبات المدرعة، والتوفري المستمر للكهرباء، 
واجلدران األمنية المحيطة، وما إىل ذلك، وهي أشياء ليست فقط باهظة الثمن، بل تستغرق وقًتا 

طوياًل مما يعوق أي تحرك للموظفني بشكل كبري.

إجراءات التشغيل المعيارية للتحركات تعرقل بشكل كبري القدرة عىل االستجابة الرسيعة أللزمات 	 
اآلخذة يف التكشف. التحركات ال تعتمد فقط عىل وجود ترصيح من السلطات عىل األرض، بل عىل 
ترصيح من ِقبل األمن التابع أللمم المتحدة، ورؤساء الوكاالت داخل البلد. يف بعض احلاالت اليت 
تُصنف شديدة اخلطورة، يجب احلصول عىل ترصيح من المقرات يف روما وجنيف وكذلك ترصيح من 
نيويورك. وُذكر أن إجراءات التشغيل الموحدة للتحركات، ووجود الموظفني يف الميدان، واألعمال 

الورقية المطلوبة لها من بني أكرب العوائق البريوقراطية اللستجابة.

رغم التوجيهات الواضحة اليت تفيد باستخدام احلراسة المسلحة كمالذ أخري فقط، أكدت إدارة األمم 	 
المتحدة لشؤون السالمة واألمن وحرصت أن يكون استخدام احلراسة المسلحة بروتوكواًل معياريًا 
إضافية،  بريوقراطية  عقبات  األمر  هذا  اجلنوب. شكل  البالد، خاصة يف  أنحاء  للتحركات يف جميع 
المرافقني  توفر  اليت  المتحاربة  باألطراف  االرتباط  خالل  من  اإلغاثة  موظفي  حيادية  وأضعف 

المسلحني، ويعرض ذلك موظفي االستجابة للخطر بشكل أكرب.

بحكم 	  إىل حصار  السعودية  تقوده  الذي  العسكري  التحالف  التضارب مع  تحولت متطلبات عدم 
األمر الواقع عىل التحركات اإلنسانية، حصار يسّهله كل من التحالف وإدارة األمم المتحدة لشؤون 
وذلك  قبل حدوثها  بوقت طويل  واالستجابة  التحركات  بتنظيم  القيام  يتوجب  واألمن.  السالمة 
بسبب البريوقراطية المتضمنة يف عملية عدم التضارب، اليت تنسق التحركات اإلنسانية مع اجلهات 
المعلومات  حجم  يُعد  اإلنسانية.  واإلمدادات  اإلغاثة  لموظفي  اآلمن  المرور  لضمان  العسكرية 
المطلوب تقديمها للتحالف ألغراض عدم التضارب مبالغة كبرية، وتفرض عىل االستجابة الزتاًما 

غري مربر بأن تثبت الطبيعة اإلنسانية ألعمالها.

أدت عدم الرغبة المؤسسية يف التغيري من موظفي العمليات والقيادة داخل الدولة والقادة عىل 	 
نحو  للدفع  جهد  أي  يقاوم  نظام  يف  المرونة  وعدم  الكفاءة  عدم  إىل  الرئيسية  المقرات  مستوى 

استجابة أكرث انسيابية وفعالية.

اليمن الستجابة تتصف  المناسبة واالفتقار إىل إطار أمين تمكيين يف  التشغيلية  الثقافة  أدى االفتقار إىل 
بالبطء، والرتقيع، ورداءة النوعية، وانعدام المساءلة تقريبًا. فبداًل من أن تركز االستجابة عىل االسرتاتيجيات 
الثقة،  القبول من خالل الوجود واحلضور، وتقديم استجابة جيدة، وبناء  المجربة والمثبتة مثل اكتساب 
اقترصت عىل وضع تدابري حماية زادت المسافة بني السكان واالستجابة ما أدى إىل عواقب سلبية طويلة 

المدى للمخاطر واألمن.
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تعريف “صعب الوصول” بأنه مستحيل الوصول

السكان  إىل  المستدام  الوصول  البالد.  جميع  يف  الوصول  عىل  أيًضا  تمكيين  أمين  إطار  إىل  االفتقار  أثر 
المحتاجني رضوري لتقديم المساعدات، لكن يف اليمن ال يوجد وصول مستدام. تُعزى عدم إمكانية الوصول 
بشكل كبري إىل القيود اليت تفرضها السلطات وتدخلها يف العمليات اإلنسانية، إال أن تركزي اللوم عىل هذا 

اجلانب يتجاهل كون االستجابة اإلنسانية مسؤولة عن ضمان بيئة عمل مواتية وخطوط حمراء واضحة.

ممارسات  وضع  عرب  به  اخلاصة  التشغيلية  البيئة  اإلنساين  المجتمع  صّغر  االستجابة،  جوانب  جميع  يف 
تزال  الممارسات. االستجابة سمحت وما  تلك  بل واالستمرار يف  الوصول،  تؤثر بشكل مبارش عىل  سيئة 
بسلوكيات غري مقبولة من ِقبل سلطات احلوثيني بشكل رئييس مثل احتجاز الموظفني، وفرض القيود عىل 
التحركات، ورفض السماح بإجراء تقييمات واستجابة مستقلة، وتحويل المساعدات عن مسارها، والتدخل 
يف العمليات اإلنسانية. عالوة عىل ذلك، تواصل االستجابة االستعانة بالسلطات اليت تُعد طرًفا يف الزناع 
لتقديم المساعدات اإلنسانية بشكل مبارش. إن استخدام األطراف اليت خلقت المشكلة حللها ال يوفر حافزًا 
الرغبة والعجز عىل رسم  إن عدم  السكان فقط.  المبارش إىل  الوصول  الطويل قللت  المدى  للتغيري، وعىل 
إيصال  أمام  العقبات  تواصل وضع  اليت  السلطات  القضايا شجع  بهذه  المحيطة  احلمراء  اخلطوط  وفرض 
المساعدات. ال يمكن توقع أي يشء سوى استمرار تدهور بيئة التشغيل والوصول يف حال استمر غياب 

احلدود والرغبة يف فرض عواقب عىل القيود والسلوكيات غري المقبولة.

وليس  جانبًيا  نشاًطا  الوصول  يصبح  إصالحها،  من  بداًل  الوصول  معوقات  ذكر  عىل  الرتكزي  يكون  عندما 
مسؤولية أساسية. عىل الرغم من تعقيد بيئة العمليات يف اليمن، لم تكن هناك اسرتاتيجية وصول عىل 
مستوى النظام يف المايض وال توجد هكذا اسرتاتيجية يف الوقت احلايل. هذا يعين أنه بخالف تتبع عوائق 
المشكلة مع  تبدأ  إحداث تغيري.  أو  إيجاد حلول  الدفع نحو  أو  الزخم  القليل من  الوصول، ال يوجد سوى 
التعريفات األساسية، وفًقا أللمم المتحدة، يصعب الوصول إىل ما يقرب من 80% من السكان المحتاجني 
إىل المساعدات اإلنسانية،]4] ولكن يف الواقع العميل من غري الواضح ما يعنيه ذلك. غالبًا ما يُفرسَّ ذلك عىل 
أنه يستحيل الوصول، وهذا التفسري يثبط بطبيعته أي محاوالت للوصول. لكن ما قاله العديد من العاملني 

يف اإلغاثة إنه من الممكن الوصول إىل أغلب المناطق يف اليمن إذا بُذل القليل من اجلهد.

إىل جانب الفشل يف احلصول عىل صورة أكرث دقة للوصول يف اليمن وغياب اسرتاتيجية معاجلة العوائق، 
فشلت االستجابة حىت اآلن يف تحديد وفهم األطراف المحلية وشبكاتها وكيفية التفاوض مع من يمسكون 
بزمام السلطة. نتيجة لذلك، تجري معظم المفاوضات عىل المستوى المركزي مع عدد قليل من المحاورين، 
مما يؤدي إىل طرق مسدودة يف كثري من األحيان، بينما ال توجد طرق بديلة للضغط عند الوصول إىل طريق 
مسدود. انعكس هذا النقص يف التحليل والمشاركة والتخطيط، الذي تأثر بشدة باإلطار األمين   المعمول 
به، عىل إنشاء استجابة المركزية وأبطأها. أما عدم التفاعل بني العاملني يف اإلغاثة والمحاورين عىل األرض 
-أي األشخاص المهمني لمعرفة مىت تكون هناك حاجة للوصول لتنفيذ االستجابة -فلم يحقق شيئًا سوى 
تشجيع الميل للعمل عن بُعد. ما يزال تركزي موظفي اإلغاثة يف صنعاء وعدن، ما يؤثر عىل وقت االستجابة 
من  الذي  المختل  التنسيق  نظام  بسبب  المشكلة  هذه  تتفاقم  والمساءلة.  والرصد  األرض  عىل  أللحداث 
نظام  داخل  مركزيًا  التنسيق  يجري  األخرى،  األنشطة  كجميع  لليمن.  نهج  أفضل  يكون  أن  المرجح  غري 
الموارد  القرار وتخصيص  التنسيق بشكل كبري عىل من يجلسون يف صنعاء التخاذ  المجموعات، ويعتمد 
مقدمو  اقرتح  لصنعاء،  بالنسبة  الوصول  عن  بعيًدا  يزال  ما  البالد  من  كبري  جزء  ألن  ونظرًا  واالستجابة. 
المعلومات الرئيسيني أن هناك حاجة إىل بدائل، تحديًدا نهج قائم عىل المناطق كونه قد يكون أكرث فعالية 

ألنه سينسق عىل المستوى المحيل بشكل أفقي وليس رأسًيا.

رغم التوصيات والدعوات لمزيد من االلمركزية منذ بداية االستجابة لتحسني الوجود والوصول والتنفيذ، 
االستجابة،  السابع من  العام  2021 وهو  عام  أنه منذ  إال  تكون جوهرية،  قد  اليت  اخلطوات  تبدأ بعض  لم 
اتُخذت بعض اخلطوات المحتملة إلنشاء مكاتب فرعية إضافية وتوظيف عاملني فيها. هناك مخاطر تتمثل 
يف أن هذه اجلهود -كالعنارص األخرى يف االستجابة -سُتقّوض من ِقبل تحديات اإلطار األمين   احلايل والعقلية 
العقلية  كبري يف  تحّول  إىل  مركزيًا يف صنعاء. ستكون هناك حاجة  بالكامل  البلد  قرارات  لصنع  الراسخة 
سيما  )ال  المطلوبة  بالموارد  وتزويدها  المراكز  هذه  تمكني  يف  رغبة  هناك  كانت  إذا  السياسات  وكذلك 

الموظفني( والمسؤوليات والصالحية من أجل تحسني االستجابة.

4( »لمحة عامة عىل العمل اإلنساين العالمي لعام 2021. اليمن«، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 1 ديسمرب/كانون األول 2020، ص. 112، 
https://gho.unocha.org/yemen

https://gho.unocha.org/yemen
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قائمة  غري  استجابة  إىل  معيبة  أسسها  استجابة  من 
عىل املبادئ

القائمة  غري  االستجابة  فإن  التقارير،  من  السلسلة  هذه  يف  موضح  هو  وكما  سابًقا،  نُوقش  لما  نتيجة 
عىل المبادئ تتسم مساحة عملها وقدرتها بأنها آخذة يف التضاؤل بمواجهة التنازالت المستمرة. قوضت 
االستجابة استقالليتها وحيادها بتنازلها عن السيطرة عىل عملية تقديم المساعدات أللطراف المتحاربة بدًءا 
من تحديد االحتياجات إىل تنفيذ االستجابة، وتمويل تلك األطراف مبارشة بأموال المساعدات اإلنسانية. 
لمتلقي  المساءلة  دعم  عىل  قدرتها  فقدت  وبالتايل  الكايف،  الرصد  لضمان  الوجود  االستجابة  تمتلك  ال 
إن  االختيارات.  بهذه  المرتبطة  العواقب  المريح حول  السؤال غري  إىل  يقودنا هذا  والمانحني.  المساعدات 
سيطرة األطراف المتحاربة عىل موارد المساعدات وتخصيصها، وهي سيطرة أصبحت ذات طابع مؤسيس، 
تفتح فرًصا للتالعب بالمساعدات لدعم المزيد من جهود احلرب، وهو أمر يتعارض بشكل مبارش مع هدف 
المساعدات المتمثل يف التخفيف من المعاناة وتطبيق مفهوم “عدم اإلرضار”. أما بالنسبة ألي مدى أدت 

االستجابة إىل استمرار المعاناة فهو أمر يتطلب مزيًدا من البحث.

يف اليمن، تستخدم المساعدات من ِقبل مجموعة واسعة من األطراف لتحقيق مكاسب سياسية. وال يُعد 
هذا األمر مهًما للسلطات داخل اليمن فقط، بل اسُتخدم أيًضا يف المجاالت السياسية اإلقليمية والدولية 
ألسباب مختلفة. مثاًل، اسُتخدمت المساعدات اإلنسانية لسنوات يف محاولة إلظهار إنجازات يف العملية 
اليمن. كان لهذا  المتحدة إىل  العام أللمم  المبعوث اخلاص أللمني  اليت يديرها مكتب  المتعرثة  السياسية 
الرتابط الوثيق بني السياسة والمساعدات تكلفة عىل االستجابة اإلنسانية، ويرى موظفو اإلغاثة الدوليني 
الذي  الضغط  مثل  أحيانًا،  وخيمة  العواقب  كانت  واستقالليتها.  بحيادها  أخلّت  االستجابة  أن  واليمنيني 
ُمورس لتقديم كميات كبرية من المساعدات الغذائية إىل مدينة الدريهمي عام 2019، حيث استفاد مقاتلو 
إىل  اإلنساين  والمجال  السياسة  اخللط بني  يؤِد  لم  السيايس،  الصعيد  منها. عىل  احلوثيني بشكل أسايس 
نتيجة جيدة دائًماً، إذ أُجل اقرتاح السالم األخري الذي قدمه المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن جزئًيا بسبب 
اجلوانب اإلنسانية اليت ُدمجت فيه كحوافز. يوظف المانحون الرئيسيون االستجابة للمساعدات اإلنسانية 
لتحقيق مكاسب سياسية. ُموِّل اجلزء األكرب من االستجابة حىت اآلن من ِقبل القوى اإلقليمية اليت كانت 
طرًفا رئيسًيا يف القتال وداعميها الدوليني ممن لديهم مصاحل خاصة. أكرب أربعة ممولني رئيسيني لمعظم 
أيًضا من ساعد  وهم  وبريطانيا،  األمريكية  المتحدة  والواليات  واإلمارات  السعودية  اليمن هم  استجابة 
يف استمرار حرب اليمن عرب الدعم المبارش ألحد أطراف الزناع وعرب مبيعات األسلحة. للجميع مصاحل غري 
إنسانية يف اليمن. ويف حني دافع عدد قليل من مقدمي المعلومات الرئيسيني عن قبول األموال من أطراف 
الزناع، أثار أكرث من خمسة أضعاف مقدمي المعلومات الرئيسيني هذه القضية بشكل سليب باعتبارها ضارة 

بالمبادئ اإلنسانية.

االستجابة القائمة عىل المبادئ هي القاعدة األساسية لتأسيس بيئة عمليات تؤدي إىل استجابة فّعالة. 
التنازالت خيار ممكن، ولكن كمالذ أخري وخالل فرتة زمنية قصرية وباسرتاتيجية خروج واضحة. يف السنة 
تحّسن  أن  من  وبداًل  االستثناء.  وليست  القاعدة  هي  التنازالت  كانت  اليمن،  يف  االستجابة  من  السابعة 
تضاؤل    إىل  سوى  الوسط  احللول  تؤِد  لم  المساعدات،  إيصال  وتضمن  المحتاجني  السكان  إىل  الوصول 

الوصول، ودعم مواصلة احلرب )دعم غري مقصود(، وربما حىت إطالة المعاناة بداًل من تخفيفها.

أدى كل ما سبق إىل تصور مرّوع للمساعدات اإلنسانية يف اليمن، لم يعرّب 33 يمنًيا من بينهم عاملون يف 
اإلغاثة وناشطون مجتمعيون تمت مقابلتهم عن وجهة نظر إيجابية بشأن االستجابة، ووصفوا االستجابة 
غري القائمة عىل المبادئ بالفاسدة، وتحقق مكاسب شخصية أو مؤسسية، ورديئة النوعية، وغري مناسبة، 
وفشلت يف فهم اليمن واحتياجاته. شارك موظفو اإلغاثة غري اليمنيني آراًء مماثلة إىل حد كبري، وصنفوا 

استجابة اليمن من بني أسوأ االستجابات وأقلها فاعلية من بني االستجابات اليت عملوا فيها.



11

 مـلـخـص تـنـفيـذي

يمكن أن تتغري طبيعة املساعدة، لكن العيوب املنهجية 
ما تزال بحاجة إىل إصالح

منذ بدايتها عام 2015، لم تتوافق االستجابة اإلنسانية يف اليمن مع النماذج المعتادة اللستجابة. ما يعنيه 
الدعم المؤسيس الثقيل بداًل من التنفيذ المبارش، والرتكزي عىل استمرار اخلدمة بداًل من أساليب الطوارئ، 
هو وجود نموذج هجني أكرث من االستجابة التقليدية. يمكننا رؤية ما يدعم ذلك من خالل النظر يف كيفية 
تخصيص التمويل، حيث ُخصص أكرث من 25% من تمويل االستجابة من 2019-2015 ألنشطة التنمية.]5] 
فهل االستجابة يف اليمن إنسانية حىت، وهل ينبغي أن تكون إنسانية؟ ال يُعزى الوضع اإلنساين يف اليمن 
إىل الرصاع وحده. أدت احلرب إىل تفاقم ظروف موجودة مسبًقا أبقت اليمن لفرتة طويلة بالقرب من قاع 
حل  اإلنسانية  بالمساعدات  يُقصد  ال  لكن  اجلديدة،  الصعوبات  بعض  وخلقت  العالمية،  التنمية  مؤرشات 
المشكالت المزمنة والمؤسسية طويلة األمد؛ المساعدات ببساطة طريقة قصرية األمد منقذة للحياة ولن 
تحل األسباب الكامنة. ومع ذلك، ما تزال الرواية المستخدمة عن اليمن تركز عىل الشؤون اإلنسانية، فتلك 

الرواية اليت تجلب المال.

يف اآلونة األخرية، بُذلت محاوالت إلدخال نهج جديد، الرابطة بني اإلنسانية والتنمية والسالم )أو الرابطة 
نهج  من  أكرث  تتطلب  األمد،  طويلة  رصاعات  أصبحت  احلديثة  األزمات  بأن  النهج  هذا  يعرتف  الثالثية(. 
أفضل.  حلول  لتصميم  مختلفة  ركائز  ثالث  بني  ومتماسك  شامل  نهج  تنسيق  النهج  هذا  يحاول  واحد. 
النهج  هذا  يعاين  ذلك،  مع  فرضيتها.  يف  منطقية  الثالثية  الرابطة  أن  إال  جديًدا،  مفهوًما  ليس  النهج  هذا 
أيًضا من حيث تحويله إىل عمليات، كما عانت اجلهود المماثلة منذ تسعينيات القرن المايض لتغيري طريقة 
والعقلية  والتمويل،  والقيادة،  إىل عمليات،  والرتجمة  بالتعريف،  المتعلقة  التحديات  المساعدات.  إيصال 
الناجحة  الرتجمة  عىل  معدومة  أو  قليلة  أمثلة  وجود  عنت  اإلنسانية  المبادئ  عىل  وتأثريها  المؤسسية، 
لهذا النهج يف الواقع. ينطبق هذا أيًضا عىل اليمن، حيث بدأت المناقشات حول الرابطة الثالثية عام 2018 
وأُضفي الطابع الرسمي عليها يف االستجابة عام 2021. صحيح أن األمر يبدو جيًدا عىل الورق، إال أن ترجمته 
يف  الفنية  واخلربة  والتنسيق  بالتمويل  تحيط  التساؤالت  غامًضا.  المفهوم  يزال  وما  تحدث  لم  أفعال  إىل 

الركائز المختلفة وكيفية التعامل مع جانب السالم من هذا المثلث.

اخلطر اآلخر لنهج الرابطة الثالثية والمتعلق باليمن هو أن النهج بطبيعته يتعارض مع الرواية اليت استمرت 
لسنوات، وهي رواية حرب تغرق اليمن برسعة يف المجاعة والمرض، ولكن من الممكن إيقافها بمزيد من 
المساعدة للتدخالت الرسيعة. من الصعب إقناع المانحني بحالة من االحتياجات المستوطنة اليت تتطلب 
برامج أوسع واستثمارات مبارشة كبرية عىل المدى الطويل يف سلطات غري مجربة )أو معروف أنها فاسدة( 
كما تشري اتجاهات تمويل التنمية. بالتايل، يتم احلفاظ عىل النظرة المشوشة اللحتياجات يف اليمن وحلولها 

للحفاظ عىل أهداف التمويل مع الموافقة عىل مؤرشات ومسببات االحتياجات.

المجيبون الذين تساءلوا عما إذا كان هذا النهج هو الصحيح اتفقوا عىل أن المساعدات اإلنسانية ليست 
الطريقة الوحيدة أو المناسبة لتلبية االحتياجات يف اليمن. اقرتح بعض مقدمي المعلومات الرئيسيني أن 
احلل األفضل سيكون استجابة تقودها التنمية، وتعمل بشكل مستقل بالتوازي مع استجابة إنسانية أصغر 
وأرسع وأكرث مرونة. يف هذا النموذج، سيكون هناك اتصال وتنسيق بني اجلهود اإلنسانية واإلنمائية، ولكن 

من الممكن إبقاء االستجابة اإلنسانية معزولة عن المساعي والمصاحل السياسية.

تبين  كان  إذا  ما  هو  المهم  السؤال  فإن  آخر،  نموذج  أي  أو  الرابطة  نهج  تُبين  قد  كان  إذا  عما  النظر  بغض 
تنجح،  لم  حالًيا  المستخدمة  الطريقة  أن  الواضح  من  اليمن.  استجابة  إلصالح  كافًيا  سيكون  جديد  نهج 
فهي قائمة عىل رواية واهية تنهار بمجرد فحصها عن قرب. االستجابة غري القائمة عىل المبادئ ال تمتلك 
سوى وصول محدود إىل السكان، وتُحارص بإطار أمين غري مرن وغري متناسب ومضلل يف أفضل األحوال. 
5( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن. اسرتاتيجية لتعزيز اجلهود اإلنسانية واإلنمائية والسالم يف اليمن 2021-2020. مسودة«، برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، 

صنعاء، 27 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، تقرير داخيل تمت مشاركته مع المؤلفة عام 2020، ص. 1.
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اتفق مقدمو المعلومات األساسيني بأغلبية ساحقة عىل أن االستجابة يف اليمن بحاجة إىل إعادة تصميم 
جذري لضمان التغيري. سيتطلب ذلك تحلياًل صحيًحا للخطأ الذي حدث، تحليل مبين عىل الصورة احلقيقية 
لماهية اليمن وما تحتاجه، وكيف يمكن تصحيح ذلك اخلطأ. سيكون دعم المانحني حاسًما لنجاح أي نهج 
جديد، سواء كوجود عىل األرض لضمان المساءلة أو تقديم تمويل أكرث مرونة، وهو أمر مطلوب لتمكني 

أساليب المساعدات اإلنسانية والموجهة نحو التنمية للعمل جنبًا إىل جنب.

إجراء هذه العملية سيكون له ثمنه، وستكون التغيريات الداخلية أللنظمة والموظفني والعمليات الموىص 
بها نتيجة لهذا البحث عميقة ومؤلمة يف التنفيذ. سيتطلب التخيل عن االستجابة المعيبة قبواًل مؤسسًيا 
للفشل، واالعرتاف باتخاذ قرارات خاطئة باستمرار ألكرث من ست سنوات. من المحتمل أن يؤدي االعرتاف 
الرصيح بهذا األمر إىل تعريض التمويل للخطر ويتطلب نوًعا من الشجاعة اليت لم تظهر حىت اآلن داخل 
النظام. ولكن حىت يتم التعرف عىل القضايا اليت أُبرزت ومعاجلتها، فإن أي نهج جديد سيكون مثقاًل بأوجه 

القصور والعيوب احلالية، مما يجعل فشله محتماًل.

بشكل  تعمل  استجابة  ستكون  والنتيجة  مكثفة،  ستكون  العملية  لهذه  المطلوبة  واالستثمارات  اجلهود 
صحيح ومناسبة اللحتياجات والسياق، وتتكيف مع التحديات دون تقويض أساسيات تقديم المساعدات. 
األزمات  خالل  المدى  قصرية  اليمنيني  احتياجات  تليب  أنها  أي  صحيح،  بشكل  اليمن  استجابة  نُفذت  إذا 
بالتوازي مع العمل طويل األجل لمعاجلة األسباب اجلذرية وتأمني االستقرار يف المستقبل، فيمكن أن تكون 
هذه االستجابة مثااًل لكيفية تقديم المساعدات يف الطبيعة المتغرية أللزمات العالمية كما نشهدها اليوم.
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التوصيات الرئيسية

لكبار قادة االستجابة اإلنسانية يف اليمن:

اإلقرار بأن االستجابة اإلنسانية احلالية هي دون المستوى األمثل، وبدء تحليل شامل بهدف إنشاء 	 
استجابة أكرث مالءمة وهاِدفة. يجب أن تأخذ إعادة صياغة االستجابة يف االعتبار األسباب اجلذرية 
أللزمة وأن تساعد يف تعزيز استجابة إنسانية أكرث فعالية عندما وحيث تكون المساعدة المنقذة 

للحياة مطلوبة.

فصل جمع البيانات وتحليل االحتياجات عن جمع األموال ومصاحل الوكاالت للسماح بتمثيل أكرث 	 
دقة اللحتياجات إلبالغ االستجابة والمساعدة يف التخطيط االسرتاتييج والربمجة واستعادة ثقة 

المانحني يف االستجابة. هذا يقتيض التخيل عن الروايات المبالغ فيها أو الروايات الكاذبة.

ضمان فعالية التدخالت اإلنسانية مىت وأين كان هذا رضوريًا عرب توفري أفضل البيانات الممكنة. 	 
لتحقيق هذه الغاية:

جمع  	 خاللها  من  يتم  اليت  والمنهجية  المحدود،  والتمثيل  المحتمل،  التحزي  مشاركة 
البيانات برصاحة وشفافية لضمان إمكانية تفسريها بشكل صحيح. إذا كانت البيانات 

المتاحة معيبة وقديمة، فيجب التأكد من توضيح حدودها وعدم المبالغة يف قيمتها.

والمساعدة يف  	 الفهم  لزيادة  البيانات  والمبتكرة جلمع  البديلة  الطرق  استخدام  زيادة 
تقديم صورة أوضح.

دقيقة  	 صورة  لتكوين  يمكن  ما  بأرسع  الدولة  مستوى  عىل  تمثييل  تقييم  إجراء 
الحتياجات الشعب اليمين.

التأكد من فهم االستجابة لبيئتها األمنية فهًما صحيًحا عرب التحليل المحّسن للسياق والمخاطر 	 
الذي سيمكّن من اتخاذ تدابري التخفيف المناسبة ويسمح اللستجابة بالوفاء بواجبها المتمثل يف 

البقاء وتقديم اخلدمات. لتحقيق هذا الهدف يجب:

إصالح نظام إدارة األمن يف اليمن ما يجعل الربوتوكوالت األمنية أكرث شفافية ومرونة  	
وكفاءة، وإزالة التعديات غري الرضورية اليت تعقد قدرة العاملني يف المجال اإلنساين 

عىل التحرك يف جميع أنحاء منطقة العمل.

تشكيل فريق من موظفي الوصول واألمن مكلفني بتمكني تنقالت الموظفني بكفاءة  	
وإيصال المساعدات )مثل نموذج الموصل(.

إصالح آلية عدم التضارب يف اليمن إلنشاء نظام بسيط وكفء وفعال يمكّن من حرية  	
حركة عاميل اإلغاثة والمساعدات. ولذلك يجب:

العودة إىل فرضية أن اإلخطار باحلركة كاٍف دون احلاجة إىل إقرار أو إذن من 	 
اإلجالء  جلنة  قدرة  عدم  ضمان  وبالتايل  السعودية،  تقوده  الذي  التحالف 
والعمليات اإلنسانية عىل استخدام نظام عدم التضارب لمنع المساعدات 

لتحقيق مصاحلها اخلاصة.

اإلنسانية 	  والعمليات  اإلجالء  جلنة  إىل  الممررة  المعلومات  كم  تقليل 
لتخفيف عبء البيانات، وضمان عدم استخدام البيانات المشاركة ألغراض 
تربر  أن  يجب  المساعدات  تقديم  نوايا  أن  مفادها  فكرة  أي  وإنهاء  أخرى، 

أللطراف المتحاربة.

طبيعتها 	  من  للتأكد  الدائمة  التضارب  عدم  مواقع  جلميع  كاملة  مراجعة 
اإلنسانية وتقليل القائمة إىل المواقع األساسية فقط.

التوقف عن طلب دليل عىل عدم التضارب للسماح بتحركات موظفي األمم 	 
المتحدة.

منفذين  	 كرشكاء  لها  التابعة  المدنية  الكيانات  أو  الزناع  أطراف  استخدام  عن  التوقف 
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للمساعدات اإلنسانية.

المساعدة  	 خالل  من  أو  مبارش  بشكل  سواء  المادي،  الدعم  وتقديم  التمويل  وقف 
اإلنسانية، ألطراف الزناع.

تطوير ودعم خط أساس اللستجابة اإلنسانية نفسها، يحدد بوضوح مبادئ التشغيل  	
بأي  السماح  يجب  ال  االنتهاكات.  عىل  المرتتبة  والعواقب  احلمراء  واخلطوط  والعتبات 
من  بأكمله  اإلنساين  المجتمع  الزتام  وضمان  األخري،  المالذ  مبدأ  بموجب  إال  تنازالت 

خالل متطلبات اإلبالغ وآلية االمتثال.

وضع خطوط حمراء محددة بوضوح اللستجابة الكاملة، وتكون معروفة للسلطات عىل  	
األرض، إىل جانب فرض عواقب تجاوز تلك اخلطوط. عىل سبيل المثال، تشمل عواقب 
والتالعب  بالتدخل  )المتعلقة  عالمًيا  والمقبولة  المعقولة  المعايري  خارج  الترصف 
المساعدات  المؤسيس عن السلطات، وتعليق  الدعم  والتحويل وما إىل ذلك( حجب 
مؤقًتا يف المناطق اليت حدثت فيها االنتهاكات، وإبالغ اجلهات العامة واجلهات المانحة 

باالنتهاكات.

العمل كجسد واحد، وإظهار التضامن والتماسك مع األطراف اخلارجية، وضمان عدم  	
قيام أي منظمة بالعمل من تلقاء نفسها لتقويض المواقف والمفاوضات المشرتكة.

إعطاء األولوية إلنشاء اسرتاتيجية وصول عىل مستوى النظام، تُطور من ِقبل أشخاص  	
ذوي خربة يف اسرتاتيجيات الوصول وخربة تشغيلية سليمة.

إجراء أصحاب المصلحة والشبكة تحليل كامل للسلطات والمجموعات يف اليمن يحدد  	
شبكة أوسع من األطراف اليت يمكن منارصتها القضايا اإلنسانية الرئيسية والتفاوض 

معها.

ووضع  	 الوصول،  معوقات  عن  اإلبالغ  عىل  التشغييل  الوصول  لدعم  األولوية  إعطاء 
إرشادات واضحة بشأن السلوك المناسب للجهات الفاعلة اإلنسانية. يجب أن يرصد 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الزتام جميع المنظمات بتلك اإلرشادات.

اتخاذ خطوات نحو تغيري الثقافة العملياتية واخلروج من طريقة العمل احلالية اخلاملة  	
عن طريق نقل الموظفني إىل الميدان والتأكد من تركزي األهداف والغايات عىل تحسني 
المساعدة  يمكن  التقارير.  وتقديم  اإلبالغ  عىل  الرتكزي  من  بداًل  المساعدات  تقديم 
الفنية يف  الكفاءة  لديهم سجل حافل من  يف ذلك من خالل تعيني موظفي عمليات 

البيئات المعقدة.

والتابعة  	 احلوثيني  سلطات  لسيطرة  اخلاضعة  المناطق  بني  الفرق(  )معرفة  التميزي 
األفضل  التشغيل  مساحة  من  واالستفادة  دولًيا،  بها  المعرتف  اليمنية  للحكومة 
من  وفعالة  اجلودة  عالية  استجابة  لتقديم  اجلنوبية  المناطق  يف  األوسع  والوصول 

شأنها أن تحدث فرًقا مستداًما لكثري من الناس.

باليمن،  	 احلرب  اقتصاد  يف  المساعدات  قطاع  مساهمة  لكيفية  شفاف  تحليل  بدء 
وتوظيفه لتوجيه أي تصميم مستقبيل اللستجابة.

إعادة صياغة حجة وأسس الدعم لليمن برسالة واضحة ومتسقة مفادها أن مشاكل  	
اليمن ال يمكن حلها بالمساعدات اإلنسانية.

سواء  	 اليمن  يف  اللحتياجات  واقعي  تقييم  إجراء  يجب  السليم،  التحليل  عىل  بناء 
اإلنسانية أو تلك الموجهة نحو التنمية. تقييم ما إذا كان نهج الرابطة الثالثية نموذًجا 
بالكامل  للتطبيق  قابلة  تكون  ال  قد  اليت  االحتماالت  عىل  واالنفتاح  لليمن،  مناسبًا 
تفي  ما  ومنها  اإلنسانية  االحتياجات  تليب  ما  منها  منفصلة  استجابات  تتطلب  أو 

باالحتياجات اإلنمائية بشكل مناسب.

تحويل الغالبية العظمى من الدعم إىل طرق التنمية الرسمية، وتنفيذ برامج اإلنعاش  	
مناسبة  ومهارات  خربة  ذوي  موظفني  وجلب  ذلك،  أمكن  حيثما  المناسبة  والتنمية 
التنمية.  لضمان التصميم والتنفيذ المناسبني لهذه الربامج واألنشطة الموجهة نحو 

عىل سبيل المثال، يجب أال ينفذ موظفو اإلغاثة أنشطة إنمائية.

مثل  	 السياسية  العمليات  يف  وتُستغل  تُستخدم  أن  من  اإلنسانية  االستجابة  حماية 
اتفاق ستوكهولم واإلعالن المشرتك لمكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن.
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جلميع اجلهات الفاعلة بالقطاع اإلنساين يف استجابة اليمن:

زيادة الوجود الميداين لعاميل اإلغاثة خارج صنعاء من أجل توفري فهم أفضل اللحتياجات وبيئة 	 
العمليات، إضافة إىل الدوافع والعوامل المساهمة يف احتياجات السكان المترضرين.

ال تسمح لعدم القدرة يف جمع البيانات بطريقة محّسنة أن تعرقلك أو تثبطك حيثما أمكن، وتجنب 	 
التخصيص  يف  اخلاصة  المصاحل  ذات  الفاعلة  اجلهات  ِقبل  من  المقدمة  المعلومات  عىل  االعتماد 

اجلغرايف، ونوع االستجابة، وإدراج رشائح معينة من المجتمع.

اتباع نهج أكرث دقة عند النظر يف احتياجات السكان اليمنيني وتحديدها. خاصه ما ييل:	 

تحليل البيانات اليت ُجمعت يف السياق والبيئة لفهم األسباب اجلذرية بشكل صحيح  	
واإلشارة إىل االستجابة المناسبة.

لضمان  	 احلاجة  شكل  بدقة  يعكس  أن  حاجة”  “يف  مصطلح  إىل  إشارة  أي  من  التأكد 
تقديم االستجابة المناسبة.

إرشاك المجتمعات المحلية يف تقييم االحتياجات وتصميم الربامج. 	

الذي سيوفر معلومات 	  التحليل  لتمكني  األرض  الوضع عىل  تعكس  اليت  البيانات  استخدام  يجب 
يصعب  اليت  المواقع  تصنيف  مراجعة  تحديًدا  يجب  الوصول.  بشأن  القرار  صنع  لعملية  أفضل 
نقاشات  عن  المنبثقة  الذاتية  التصورات  من  بداًل  مؤكدة  بيانات  عىل  قائًما  ليكون  إليها  الوصول 

مجموعات الرتكزي.

دائًما 	  الغذائية  المعونات  )مثاًل، ال تكون  المقدمة مناسبة اللحتياجات  المساعدات  أن  التأكد من 
النوع الصحيح من المساعدات لمعاجلة انعدام األمن الغذايئ(، وأال يُختار نوع المساعدات بناًء عىل 

سهولة التوزيع أو تفضيالت اجلهات المانحة.

ضمان إنفاق الموارد بحكمة من خالل الرتكزي عىل األنشطة اليت تحدث تأثريًا جوهريًا وإيجابًيا ودائًما 	 
عىل المجتمعات المحتاجة، بداًل من استمرار األنشطة اليت تقدم تغطية واسعة، ولكنها سطحية.

تُبلغ 	  انفتاح وشفافية أكرث بشأن المؤرشات واألرقام المستخدمة للتحقق من االستجابة، بحيث 
اجلهات المانحة وغريها باإلنجازات الفعلية والواقعية. مثاًل، حجم المساعدات المنقولة عرب البالد 

ال يعادل المستفيدين الذين تم الوصول إليهم.

عملية اختيار المستفيدين من خالل توفري مراقبني تنظيميني، وحظر التعاقد من الباطن مع أي 	 
طرف من أطراف الزناع يمتلك مصلحة يف المكان الذي تصل إليه أو تنتهي إليه المساعدات.

مراقبة 	  إلجراء  الدوليني،  الموظفني  فيهم  بمن  األرض،  عىل  اإلغاثة  موظفي  وجود  من  االستفادة 
ورصد ما بعد التوزيع بداًل من االعتماد عىل مراقبني محليني من أطراف ثالثة.

إنشاء آليات امتثال مناسبة تتم فيها متابعة تقارير إساءة استخدام المساعدات ومعاجلتها بطريقة 	 
شاملة ويف الوقت المناسب.

وضع تدابري للتواصل بشفافية ونزاهة واستمرار مع السلطات والمجتمعات والمستفيدين بشأن 	 
اإلحباط  تتم مواجهتها لضمان فهم وتخفيف  اليت  والتحديات  اإلدماج  المساعدة ومعايري  طرائق 

والتصورات السلبية.

القطاع اإلنساين لضمان االمتثال للخطوط احلمراء وضمان عدم 	  إعطاء األولوية للتضامن داخل 
استطاعة منظمة ما تقويض عمل منظمة أخرى.

تحسني عملية صنع القرار عند مواجهة صعوبات تشغيلية تتحدى اإلجراءات القائمة عىل المبادئ. 	 
ثابت  تدريب  وتوفري  األخالقية،  القرارات  اتخاذ  حول  وتوجيهات  عمل  أطر  تطوير  ذلك  سيتطلب 
المساعدة  مبادئ  بشأن  المصلحة  أصحاب  المستمر جلميع  اخلاريج  التواصل  للموظفني، وضمان 

اإلنسانية، واخلطوط احلمراء، والظروف غري المقبولة.
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إلدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن:

إجراء مراجعة فورية للعقبات البريوقراطية الناتجة عن نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة ومراجعة 	 
عبء اإلجراءات البريوقراطية عىل االستجابة.

ضمان أن تصبح إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن كيانًا يركز عىل الميدان ويتسم بااللمركزية من 	 
خالل إخراج الموظفني من صنعاء ووضعهم يف جميع أنحاء البالد إلبالغ تحليل األمن والمخاطر. 

يجب أن يكون عدد العاملني يف الميدان أكرث من عددهم يف صنعاء.

السياق والتهديدات 	  يُبىن تحليل  أن  المخاطر األمنية لضمان  إدارة  إجراءات  إصالح عملية تطبيق 
عىل احلقائق، وااللزتام بإجراءات التشغيل القياسية والمعايري الدولية. يجب أن يركز التحليل عىل 
تأثري عمل ووالية موظفي األمم المتحدة بداًل من التحليل العام المعمم. لتحقيق هذه الغاية يجب:

وعدن  	 صنعاء  يف  وكذلك  مركز  كل  يف  األقل  عىل  واحد  أمين  محلل  وجود  من  التأكد 
لتمكني التحليل المحيل اجليد أللمن والمخاطر.

والمخاطر  	 السياق  لفهم  البالد  أنحاء  جميع  ويف  المجمعات  خارج  التحرك  استباقية 
والضعف بشكل أفضل.

والذين  	 والرصاع،  واألنرثوبولوجيا  االقتصاد  مثل  مجاالت  يف  خرباء  تعيني  يف  النظر 
أن  والتأكد من  )األمنية(  التشغيلية  البيئة  لفهم  يمكنهم تطوير خط أساس مناسب 

التحليل احلايل متاح بسهولة إلبالغ صناع القرار.

التحقق منها لتجنب  	 أو  التحليل يستند إىل حقائق موثوقة تم تثليثها  أن  التأكد من 
التالعب بالبيانات من أجل اإلبقاء عىل الوضع الراهن.

القرارات 	  اتخاذ  وأسباب  المخاطر  تحليل  كيفية  حول  اإلنساين  المجتمع  مع  بالشفافية  التحيل 
المتعلقة بالمخاطر والتخفيف من حدتها.

تعيني 	  عند  اإلنسانية  الربمجة  تمكّن  اليت  السابقة  اخلربة  عرب  المطورة  للمهارات  األولوية  إعطاء 
ضباط األمن بداًل من االقتصار عىل مرشحني من خلفيات يف سلطات إنفاذ القانون أو اجليوش أو 

الرشكات األمنية اخلاصة، واليت تكون فيها األساليب الرادعة األكرث رصامة هي القاعدة.

تبسيط اإلجراءات األمنية لتعزيز الكفاءة. لتحقيق هذه الغاية: تعيني موظفني محددين للتعامل 	 
للمواقع  المتطلبات األمنية  للتحركات اإلنسانية، ومراجعة  األولوية  البعثات؛ وإعطاء  مع طلبات 

الميدانية لضمان جعلها أكرث مرونة لتسهيل وترسيع العملية الناشئة لتفعيل المراكز الميدانية.

الدائمة 	  اللجنة  إرشادات  واتباع  المسلحني  المرافقني  استخدام  بشأن  احلالية  المتطلبات  إزالة 
المشرتكة بني الوكاالت حىت ال يتم استخدام المرافقني المسلحني إال يف ظروف استثنائية بموجب 

مبدأ المالذ األخري.

االستثمار يف ركزية القبول بداًل من اتباع نهج الوقاية والتحصني. ويمكن ذلك عرب ضمان التأكيد 	 
عمل  وتيسري  األمنية  العملية  إلدارة  العملية  اخلطوات  جميع  يف  القبول  مفهوم  عىل  بوضوح 
الموظفني يف الميدان، بما يف ذلك البعثات الميدانية المصاحبة والسماح للموظفني بالتواصل مع 

أفراد المجتمع.

للمانحني:

تمويل المراجعات الميدانية المستقلة لكفاءة المعونة. دون وجود المانحني عىل األرض، ال توجد 	 
آلية مستقلة للتحقق من المعلومات المقدمة من القطاع اإلنساين، وبالتايل يُعد هذا األمر رضوريًا 

للحفاظ عىل سالمة االستجابة.

المنارصة عىل أعىل المستويات إلجراء مراجعة مستقلة وفورية لمدى تمكني نظام إدارة  	
األمن أللمم المتحدة يف اليمن.
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الرصامة يف سؤال القيادة اإلنسانية عن كيفية تأطريهم للرواية اإلنسانية ومطالبتهم بأمثلة محددة 	 
وإثباتات من خالل بيانات عالية اجلودة قبل قبول صحة البيانات حول االستجابة واحتياجاتها.

تمويل وظائف التحليل يف إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن والنظام اإلنساين األوسع برشط أن 	 
تكون موزعة يف جميع أنحاء البالد.

وقف تمويل المنظمات اليت تستخدم أطراف الزناع كرشكاء منفذين.	 

فرض عواقب تتعلق بالتمويل عىل المنظمات اليت ال تمتثل للخطوط احلمراء الموضوعة.	 

سبيل 	  عىل  اإلنسانية.  والمنظمات  المتحدة  األمم  من  السليمة  والمحاسبة  بالشفافية  المطالبة 
المثال:

مؤسسات  	 تدعم  اليت  أللنشطة  اإلنساين  التمويل  باستخدام  السماح  عن  التوقف 
المجلس األعىل  المسؤولني يف  الزناع بشكل مبارش، بما يف ذلك دفع رواتب  وأطراف 
ذات  سياسية  مناصب  يشغلون  ممن  وغريهم  اإلنسانية  المساعدات  وتنسيق  إلدارة 

سلطة.

احرتام حيادية االستجابة اإلنسانية وعدم استخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف سياسية 	 
خارجية. لتمكني الفصل بوضوح بني المبادرات اإلنسانية والسياسية يجب:

إنهاء ممارسة التخصيص أو تقديم التمويل المرشوط بناًء عىل مصاحل احلكومة المانحة  	
وأهداف السياسة اخلارجية اخلاصة بها.

والموارد  	 االحتياجات  بتقرير  المتحزية  وغري  المستقلة  المعونة  لمنظمات  السماح 
المطلوبة لمعاجلتها.

للقطاع  	 السيايس  المجال  يف  من  استغالل  يقاوم  عندما  اإلنساين  المجتمع  دعم 
اإلنساين كأداة.

إذا لزم 	  المؤقت للمساعدات وإعادة توجيهها  التعليق  التمويل لدعم  اتفاقيات  بناء طرق مرنة يف 
األمر، لتمكني المجتمع اإلنساين من وضع ودعم عواقب النتهاكات اخلطوط احلمراء الموضوعة.

دعم الربامج عالية اجلودة اليت قد يكون لها نطاق جغرايف أضيق، ولكن يمكن أن تضمن تغيري إيجايب 	 
دائم بداًل من التغطية السطحية المؤقتة اليت ال تليب االحتياجات بطريقة مستدامة.

التأكد من أن طرق التمويل مناسبة اللستجابة المطلوبة يف اليمن. لتحقيق هذه الغاية:	 

إنشاء دورات تمويل متعددة السنوات اللستجابات األطول أجاًل. 	

االبتعاد عن التمويل اإلنساين يف احلاالت اليت يتم فيها تلبية االحتياجات بشكل أفضل  	
من خالل التدخالت طويلة األجل والتدخالت اإلنمائية.

وأطر  	 أوسع،  ونطاق  أكرب،  بمرونة  والمرونة  اإلنعاش  نحو  الموجهة  األنشطة  تمويل 
زمنية أطول لضمان القدرة عىل وضع حلول دائمة تستغرق وقًتا للتنفيذ.
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نبذة عن املؤلفة 

األغذية  برنامج  مساعدات  لوصول  كمنسقة  فولستيك  سارة  عملت 
إىل  فرباير/شباط  من  الفرتة  خالل  اليمن  يف  المتحدة  أللمم  العالمي 
أنحاء  المنصب جابت جميع  2019. وخالل تقلدها  ديسمرب/كانون األول 
البالد، وتفاعلت مع ممثلني من جميع أطراف الرصاع يف محاولة لتيسري 
إيصال المساعدات. ومنذ عام 2015، عملت لصاحل األمم المتحدة وغريها 
أفريقيا  وجمهورية  واليمن  السودان  جنوب  يف  الدولية  المنظمات  من 
بال  أطباء  لمنظمة  ميدانية  منسقة  حالًيا  وهي  والكامريون،  الوسطى 
أوغندا  يف  البيئة  عىل  واحلفاظ  اإلنسان  حقوق  قضايا  مجال  يف  فولستيك  عملت   ،2015 عام  قبل  حدود. 
وسرياليون وليبرييا. وهي حاصلة عىل ماجستري يف القانون الدويل العام من جامعة أمسرتدام، كما ألفت 

وشاركت يف إعداد مقاالت وتقارير لمختلف الوكاالت تتناول قضايا سياسية واقتصادية وإنسانية.

مالحظة المؤلفة

رغم مرور عقود عىل الوجود الدويل داخل اليمن ودخول االستجابة اإلنسانية عامها السابع، يبدو أن اجلهود 
المنسقة اليت يبذلها العالم لمساعدة اليمنيني يف مجابهة ظروف احلرب اليت طال أمدها تُنفذ بشكل أعمى. 
إضافة إىل الفهم المحدود بطبيعة البالد والوضع والسياق األمين والسيايس، تُنفذ االستجابة اإلنسانية 
إىل  وبالنظر  المشاكل.  معاجلة  لكيفية  جيّل  إدراك  دون  تُنفذ  أخرى،  بعبارة  اللحتياجات.  واضح  فهم  دون 
إنفاق أكرث من 17 مليار دوالر أمرييك عىل االستجابة اإلنسانية منذ عام 2015، من المثري للقلق كّم المعرفة 
والفهم المحدود لدى العاملني يف المجال اإلنساين بشأن العمل الذي نضطلع به يف اليمن، ومواقعه، ولماذا 

نتبع الطريقة اليت نعمل بها. والنتيجة هي استجابة إنسانية أقل ما يمكن وصفها بأنها موضع تساؤل.

غالبًا ما يُوصف الوضع يف اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية عىل مستوى العالم. وكثريًا ما توصف الظروف أيًضا 
بأنها األكرث تعقيًدا واألقل مؤاتاة اللستجابة اإلنسانية. يُصور الوضع عىل أنه فريد من نوعه، وهذا صحيح 
بالنسبة لعمليات االستجابة اإلنسانية. ال  اليمن، بطبيعة احلال، فريد من نوعه، وكذلك األمر  إىل حد ما. 
تُستخدم  ما  غالبًا  اليمين  السياق  نوعه” يف  “فريد من  أن جملة  بيد  أو سياق مماثل آللخر.  عملية  توجد 
كذريعة لتجاهل اإلخفاقات أو تجنب التعامل مع التحديات. اليمن “فريد من نوعه”، وبالتايل ال يتعنّي علينا 
اجللوس وتحليل سبب عدم سري األمور عىل النحو المتوىخ والنظر يف نهج مختلف. اليمن “فريد من نوعه”، 

ولذلك يجب تقبل معايري أدىن وانتهاكات مستمرة للمبادئ وبيئة عمل تتسم باخلطورة الشديدة.

هنا يكمن جوهر المشكلة. ألن الطابع الفريد لليمن ال ينبغي أن يُنظر إليه بهذا الشكل؛ فالمسألة ال تقترص 
من  العظمى  الغالبية  تُنفذ  اإلغاثة.  منظمات  وطأته  تحت  تعمل  الذي  األمد  وطويل  المعقد  الرصاع  عىل 
عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف بيئة نزاعات مستدامة تتسم بديناميات سياسية دقيقة. ويوجد الكثري من 
الظروف اإلنسانية األخرى اليت تشكل خطورة أكرب بكثري عىل العاملني يف المجال اإلنساين. غالبًا ما تحوي 
البيئات األخرى عىل بنية تحتية أضعف من الموجودة يف اليمن، ولدى جميع االستجابات اإلنسانية األخرى 
باستثناء استجابة واحدة، يف سوريا، موارد أقل بكثري تحت ترصفها. غري أنه يف السياقات األخرى، ال تُقبل 

احللول الوسطية والممارسات السيئة والفشل يف تقديم المساعدات للمحتاجني كما هو احلال يف اليمن.

سيتساءل العديد من األشخاص -وقد تساءل بعضهم بالفعل -لماذا اخرتت كتابة هذا التقرير. قد يسعى 
إحباط شخيص  إىل  يُعزى  بتحزي  ويتهمونين  دوافعي  التشكيك يف  إىل  المستاؤون من محتواه  األشخاص 
ناجم عن الفرتة اليت أمضيتها يف اليمن. وهي تساؤالت صائبة جزئًيا. كانت تجربيت يف اليمن محبطة للغاية. 
كنت أتساءل حينها -وما زلت -بشأن جوانب كثرية تتعلق باالستجابة اإلنسانية. غري أن هذا التقرير المتعدد 
األجزاء ال يستند إىل آرايئ وحدي. النتائج واالستنتاجات الواردة هنا مدعومة ومثبتة استناًدا إىل البحوث 
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واحلوارات العديدة اليت أجريتها خالل الفرتة اليت قضيتها يف اليمن والمقابالت اليت أجريتها يف سياق بحيث.

أن  اليمن من  اإلنسانية يف  المتجذرة تمنع االستجابة  المؤسسية  التحديات  التقرير ألن  قررت كتابة هذا 
إيجاد  يعرقل  التحديات  لهذه  وعالنية  بشفافية  التصدي  يف  المؤسسية  للرغبة  االفتقار  إن  جيدة.  تكون 
احللول وإجراء التحسينات. األمر هو كما عرّبه أحد األشخاص ببالغة أثناء مقابلة أجريتها معه “ال يوجد 
نجاح دون فشل. يف اليمن، نحن غري قادرين عىل االعرتاف بالفشل، وبالتايل ال يمكننا النجاح أبًدا”. يحدوين 
األمل يف أن يؤدي تسليط الضوء عىل التحديات واإلخفاقات اليت شهدها المجتمع اإلنساين يف اليمن إىل 

فرض نقاش طال انتظاره بشأن كيفية تحسني هذه االستجابة.

التوجهات  من  العديد  عىل  الضوء  تسلط  اليمن  يف  اإلنسانية  االستجابة  أن  اىل  اإلشارة  أيًضا  المهم  من 
العالمية المقلقة فيما يتعلق بهياكل العمل اإلنساين ككل، واليت تشكل تحديًا أمام أسلوب عملنا وقدرتنا 
عىل اإلنجاز. لذا، ال نحتاج إىل تقييم جهودنا يف اليمن فحسب، بل إىل نقاش يجب خوضه عىل نطاق أوسع.

أيًضا  أود  إطار االستجابة اإلنسانية،  الواردة يف  السلبيات  التقرير بحكم الرضورة عىل  ويف حني يركز هذا 
اإلقرار بوجود أشخاص يعملون باجتهاد كل يوم يف محاولة ضمان إيصال المساعدات إىل المحتاجني. ورغم 
عدم وجود ما يكفي منهم، إال أن الفرصة أتيحت يل خالل فرتة وجودي يف اليمن للعمل إىل جانب البعض 
من أفضل األشخاص الذين أنجبهم قطاع العمل اإلنساين. حظيت برشف لقاء والعمل مع بعض اليمنيني 
الرائعني، وزرت مناطق عديدة يف هذا البلد اجلميل. مع األسف، كان أثر هذه التجارب يتالىش يف كثري من 
األحيان، يف ظل تنامي شعور اإلحباط واالستزناف لدى أولئك األشخاص نتيجة االختالالت العامة يف النظام 

اإلنساين ككل.

هذا ال يعين أن االستجابة اإلنسانية يف اليمن غري قابلة إللصالح، لكن االختالالت العديدة يف البالد تعوق 
تنفيذ استجابة مناسبة، قائمة عىل المبادئ وتتسم باجلودة. سيتطلب تنفيذ االستجابة اإلنسانية المتوخاة 
عماًل وجهًدا، فضاًل عن دعم من كافة المستويات. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هناك شجاعة 

للقيام بهذا العمل، وبذل هذا المجهود وتقديم هذا الدعم.



20

عندمـا تنحـرف المسـاعـدات عن مـساره

املنهجية

ُصمم البحث اخلاص بهذا التقرير لتغطية فرتة احلرب األهلية اجلارية يف اليمن، واالستجابة اإلنسانية ذات 
إدراكه  االعتبار فرتة جائحة كورونا مع  بعني  البحث  يأخذ   .2020 عام  2015 وحىت  عام  ابتداًء من  الصلة 
إلمكانية اختالل البيانات، مع احلرص عىل إدراج بيانات ُمحّدثة قدر اإلمكان ومىت اقتىض األمر حىت موعد 

النرش.

المؤلفات، وإجراء مقابالت شبه منظمة، إىل  المكتبية، واستعراض بعض  البحوث  التقرير إىل  يستند هذا 
جانب احلقائق اليت وقفت عليها المؤلفة خالل الفرتة اليت قضتها يف العمل بالميدان يف مجال االستجابة 
اإلنسانية عام 2019. أُجريت 73 مقابلة يف الفرتة من نوفمرب/ترشين الثاين 2020 إىل يناير/كانون الثاين 
2021، فضاًل عن بعض المقابالت التعقيبية. شملت المقابالت مع المخربين الرئيسيني اليت أجرتها المؤلفة، 
يمتلكون  ويمنيني(  )دوليني  اإلنسانية  اإلغاثة  مجال  يف  العاملني  من   27 مقابلة،   43 عددها  بلغ  واليت 
احلاليني  المتحدة  األمم  15 من موظفي  بينهم  اليمن، ومن  اإلنسانية يف  خربة يف كافة مراحل االستجابة 
أو السابقني يمثلون سبع وكاالت وكيانات. كما أُجريت مقابالت مع 10 محللني وثالثة مانحني وخبريين 
مستقلني وصحفي واحد. من جانب آخر، أجرى باحثون ميدانيون يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 
26 من اليمنيني العاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية، بما يف  30 مقابلة أخرى شبه منظمة يف اليمن مع 
ذلك موظفون محليون يف المنظمات الدولية وموظفو المنظمات غري احلكومية الوطنية، وممثل واحد عن 
المجتمع المدين، وممثالن عن المنظمات المجتمعية وممثل واحد عن إحدى اللجان المجتمعية؛ للتعرف 
عىل وجهات نظرهم بشأن االستجابة اإلنسانية يف اليمن. أجرت المؤلفة المقابالت مع مقدمي المعلومات 
الرئيسيني باللغة اإلنجلزيية عرب محادثات زووم أو سكايب أو مكالمات واتساب. وأُجريت مقابالت يف اليمن 
باللغة العربية عرب الهاتف يف ديسمرب/كانون األول 2020، وُطرحت خاللها أسئلة محددة وأسئلة مفتوحة.

الزمين  اليمن خالل اإلطار  الُمقابَلون عىل أساس خرباتهم ومجال عملهم ووجودهم يف  اُختري األشخاص 
الذي يغطيه البحث. اختارت المؤلفة مقدمي المعلومات الرئيسيني األوليني استناًدا إىل معرفتهم وخربتهم 
ومجاالت أنشطتهم يف االستجابة اإلنسانية أو تحليل االحتياجات اإلنسانية، واستندت إىل استعراض بعض 
المؤلفات وكذلك التوصيات والمعلومات اليت قدمها ممن جرى التواصل معهم يف البداية إلجراء المقابالت 
لتحديد المزيد من مقدمي المعلومات الرئيسيني. تخللت عملية البحث إجراء مقابالت مع موظفي األمم 
المتحدة وموظفي المنظمات غري احلكومية الدولية ومحللني يمنيني بما يضمن وجود تمثيل متوازن يعكس 
مختلف اآلراء ووجهات النظر. وأُدرجت عىل وجه التحديد مقابالت إضافية أجراها مركز صنعاء مع يمنيني 
وبُذلت  البحوث.  نتائج  اليمنية يف  النظر  مراعاة وجهات  اإلنسانية لضمان  االستجابة  شاركوا يف عمليات 
جهود خاصة لضمان تمثيل العاملني يف األرايض اخلاضعة لسيطرة احلوثيني ويف المناطق اليت تسيطر عليها 
احلكومة اليمنية المعرتف بها دولًيا. كما اسُتشري خرباء إضافيون بالنسبة لمواضيع محددة )مثل دراسة 
حالة عن المجاعة( لضمان وجود وجهات نظر متخصصة. واُختري المشاركون يف المقابالت شبه المنظمة 
اليت أجراها مركز صنعاء عىل أساس االنتماء مع إعطاء األفضلية لموظفي اإلغاثة العاملني لدى المنظمات 

اليمنية، واُختري نصفهم من مناطق سيطرة احلوثيني والنصف اآلخر من مناطق سيطرة احلكومة.

أساسية  أسئلة  وتضمنت  منظمة  شبه  كانت  الرئيسيني  المعلومات  مقدمي  مع  أُجريت  اليت  المقابالت 
المثال، تحليلهم لمدى فعالية االستجابة اإلنسانية، وتطور  ُطرحت عىل كل من شارك فيها )عىل سبيل 
واجلوانب  قصور،  أوجه  من  تعاين  واليت  جيد،  بشكل  تسري  اليت  واجلوانب  اليمن،  يف  اإلنسانية  االستجابة 
الرئيسية اليت قد يغريونها لتحسني االستجابة اإلنسانية فضاًل عن آرائهم بشأن اإلدارة األمنية(. اسُتكملت 
معهم  أُجريت  الذين  أللشخاص  والقطاعية  الفنية  باخلربة  صلة  ذات  محددة  أخرى  بأسئلة  األسئلة  هذه 
يف  تجاربهم  عن  مبارشة  التحدث  المقابالت،  خالل  الرئيسيني،  المعلومات  مقدمي  من  ُطلب  المقابالت. 
خاللها  المطروحة  الفرضيات  اختبار  عرب  المقابالت  هذه  من  االستنتاجات  كافة  اسُتنبطت  اليمن.  عن  أو 
وعرب  االقتضاء،  عند  تعقيبية  مقابالت  إجراء  وعرب  مقابالت،  معهم  أُجريت  الذين  اآلخرين  األشخاص  مع 
استعراض المزيد من المؤلفات لضمان التثبّت من مصادر متعددة. بصفة عامة، لم تؤخذ أي نتيجة بعني 
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االعتبار أو التحقيق فيها بالكامل ما لم يتم التثبّت منها أو تُثار المسألة من ِقبل ما ال يقل عن ثالثة من 
مقدمي المعلومات الرئيسيني. ُعرضت وجهات نظر جميع األطراف بشأن المواضيع، حىت وإن تباينت اآلراء 
بشأنها. وعموًما، كان مقدمو المعلومات الرئيسيني منفتحني ومستعدين لتشاطر المعلومات، رشط عدم 

الكشف عن هوياتهم.

مقدمو المعلومات الرئيسيني وافقوا عىل المشاركة بعد التأكد من أن جميع المقابالت ستكون مجهولة 
المصدر، ولن تُنسب إليهم أي ترصيحات أو تُعرض كمواقف لمنظماتهم. لهذا السبب، لم يُشار مبارشة يف 
هذا التقرير إىل هويات المنظمات عند إيضاح النتائج المستندة إىل أمثلة، ما لم تكن هوية المنظمة المعنية 

واضحة ومعروفة بالفعل للجميع.

طريق  عن  المقابالت  لمضمون  نوعي  تحليل  أُجري  حيث  البيانات؛  لتحليل  مختلفة  وسائل  اسُتخدمت 
محددة  مواضيع  إطار  يف  النتائج  ُجمعت  مقابلة.  كل  من  الرئيسية  واالستنتاجات  النقاط  استخالص 
المقابالت ذات الصلة.  الوضع األمين، وما إىل ذلك( وترمزيها إللشارة إىل  المساعدات،  )البيانات، وصول 
وُحرص عىل إدراج أمثلة توضيحية لكل موضوع. عالوة عىل ذلك، ُحددت بعض اإلجابات من الناحية الكّمية 
)عىل سبيل المثال، النسبة المئوية ألولئك الذين يشعرون بأن الرتتيبات األمنية يف اليمن ال تتناسب مع 

الظروف السائدة( لتوضيح مستوى اإلجماع عىل بعض االستنتاجات الرئيسية.

وأُجري استعراض شامل لبعض المؤلفات إىل جانب بحوث مكتبية بغرض استطالع المزيد عن المواضيع 
المعرفة  إىل  التقرير  يستند  وأخريًا،  أُجريت.  اليت  النوعية  المقابالت  وتدعيم  التقرير  هذا  يتناولها  اليت 
 .2019 المجال عام  اليمن خالل فرتة عملها يف هذا  المؤلفة حول االستجابة اإلنسانية يف  اكتسبتها  اليت 
واستندت نتائج التقرير النهايئ إىل البحوث اليت أُجريت يف الفرتة من نوفمرب/ترشين الثاين 2020 إىل يناير/

كانون الثاين 2021.

بعض  رفض  المثال،  سبيل  عىل  التقرير.  بهذا  المتعلقة  البحوث  إجراء  عملية  العقبات  بعض  واجهت 
اليمن شحيحة وغري موثوقة -وهي  البيانات يف  تُعد  الدعوة إلجراء مقابالت معهم. كما  األشخاص قبول 
خالل  من  النتائج  من  التثبّت  يف  صعوبة  شكل  الذي  -األمر  التقرير  هذا  أجزاء  أحد  يف  تناولها  تم  مسألة 
مصادر بيانات ثانوية. عالوة عىل ذلك، يعاين اليمن من رصاع امتد لفرتة أطول بكثري من نطاق هذا التقرير. 
كان يمكن كتابة المزيد عن االستجابة اإلنسانية واألسباب اجلذرية من منظور تارييخ، ولكن تقرّر الرتكزي 
تحديًدا عىل االستجابة اإلنسانية احلالية اليت بدأت منذ عام 2015 فما بعد. وأخريًا، كان جلائحة كورونا تأثري 
عىل االستجابة اإلنسانية يف اليمن، إاّل أنه تقرّر استبعاد هذا العامل يف البحث لتفادي اإلخالل بالمسائل 
عىل  يؤثر  واقًعا  كورونا  جائحة  ستظل  هذا،  جانب  إىل  التقرير.  عليها  يركز  اليت  نطاًقا  األوسع  الهيكلية 

االستجابة اإلنسانية يف اليمن وحول العالم، يف المستقبل المنظور.
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شكر وتقدير

أود أواًل وقبل كل يشء أن أقدم جزيل الشكر أللشخاص الذين وافقوا عىل المشاركة يف هذا البحث. لم تكن 
هذه السلسلة من التقارير لرتى النور دون استعداد من عملوا ويعملون عىل االستجابة اإلنسانية يف اليمن 
للنظر بشكل رصيح ونقدي اللستجابة وأدوارهم فيها. انفتاح جميع األشخاص الذين تمت مقابلتهم عىل 
للتغيري داخل  األفكار، وتقديم رسد مفصل لتجاربهم يشري إىل االستعداد  المواضيع، ومشاركة  مناقشة 
القطاع إذا ُوفرت الطريق نحو ذلك التغيري. أود أيًضا أن أشيد بالتفاين الواضح بني جميع مقدمي المعلومات 
الرئيسيني لتحسني الوضع يف اليمن وعىل المستوى العالمي. أود تحديًدا تقديم جزيل الشكر لواحد من 
مقدمي المعلومات الرئيسيني الذي لم يلهمين فقط بفكرة إجراء هذا البحث عام 2020، ولكنه أيًضا ناقشين 
اللستمرار  االلزم  الدعم  وتوفري  التقرير،  صياغة  فرتة  طوال  ومعرفيت  وتفسريايت  افرتاضايت  يف  باستمرار 
فيه. كما أود أن أشكر مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية عىل أخذ هذه السلسلة وتوفري المنتدى لبدء 
اليمن  المقيمني يف  المركز  لباحيث  الشكر  بجزيل  أتقدم  كما  اليمن.  استجابة  نقاش مفتوح وشفاف حول 
الذين جمعوا رؤى المزيد من العاملني يف المجال اإلنساين والناشطني. أود أيًضا التعبري عن تقديري لفريق 
التحرير بأكمله لمشاركتهم يف األشكال البيانية والتخطيط، وبالطبع المرتجمني الذين ترجموا كل يشء إىل 
العربية. أود أن أشكر من قادت عملية تحرير التقرير سوزان سيفريد اليت عملت معي طوال عملية الكتابة 
شكرًا خاًصا عىل عملها اجلاد وتحملها حىت أتمكن من تقديم السلسلة بأفضل طريقة ممكنة. أخريًا، أود أن 
أشيد بشكل خاص بعاميل اإلغاثة اليمنيني الذين تحدثوا خالل هذا البحث، وجميع من بقوا يف اليمن للعمل 

عىل االستجابة اإلنسانية رغم التحديات المتجذرة.
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