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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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مقدمة

تصدر اليمن يف السنوات األخرية كأشهر األزمات يف العالم، وُصورت هذه األزمة كأكرب أزمة إنسانية وأكرب 
استجابة إنسانية أيًضا يف العالم. من المعروف أن اليمن عىل شفا أكرب مجاعة شهدها العالم منذ سنوات 
انتشار للكولريا ُسجلت عىل اإلطالق،]]]  الزمن،]]] ويعاين من أكرب معدالت  أو ربما قرن كامل من  أو عقود 
وذلك من بني عدة أمور أخرى تصدر فيها اليمن عناوين الصحف. جذب هذا الظهور قدرًا هائاًل من االهتمام 
وبالتايل التمويل، مما جعل مستوى تمويل االستجابة أللزمة اإلنسانية يف اليمن الثاين يف العالم. كان احلال 
كذلك منذ العام 7]0]، حيث تضاعف تمويل االستجابة اإلنسانية يف اليمن عام 8]0]، وُخصص 5.2 مليار 
دوالر أمرييك اللستجابة عام 9]0].]]] إذا كان هناك نجاح واحد حققته االستجابة يف اليمن، فهو تسجيلها 
أفضل حملة جمع تربعات يف جميع أنحاء العالم حيث ُجمع أكرث من 7] مليار دوالر أمرييك اللستجابة خالل 

الفرتة بني عامي 5]0] و0]0].]]]

أدى النجاح المايل للرواية اإلنسانية يف اليمن إىل استثمار مؤسيس عميق فيها، فالمبالغ الكبرية تُعد أفق 
جذب للعديد من األسباب. أواًل، من األسهل توسيع نطاق العمل بداًل من تقليصه، فتقليص نطاق العمل 
يتطلب التخلص من المكاتب، والموظفني وترشيد العمليات، أضف إىل ذلك أن الصداع اإلداري الناتج عن 
رضورة تقليل عدد الربامج بسبب محدودية التمويل أكرب بكثري من اجلهد االلزم للعملية الفعلية للحصول 
عىل التمويل. ثانيًّا، المال يعطي األهمية، وبالتايل من الممكن أن ترتدد قيادة منظمة ما وال ترغب يف فقدان 
أنها ال تقوم بتلبية  المتمثلة يف كونها قادرة عىل تلبية العديد من االحتياجات، حىت لو  مكانتها وصورتها 
هذه االحتياجات سوى بشكل سطيح. عىل سبيل المثال، بعد خفض التمويل، جرى تجاهل طلب منسق 
المجموعة العنقودية عام 0]0] المقدم إىل المنظمات غري احلكومية الدولية والمتمثل يف تنظيم عملياتها 
من أجل تحقيق جودة أعىل من خالل تقليل النطاق اجلغرايف.]5] أكد موظف يف إحدى المنظمات غري احلكومية 
الدولية أن منظمته قررت عدم االستجابة للطلب المذكور قائلة إن التغطية اجلغرافية األوسع تبدو أفضل 
يف أعني اجلهات المانحة.]]] كما أشار أحد موظفي إحدى وكاالت األمم المتحدة إىل “وجود اختالف يف المكانة 
عندما تكون مدير برنامج بمزيانية تبلغ عرشات اآلالف من الدوالرات أو مدير برنامج بمزيانية تبلغ ماليني 
الدوالرات”.]7] وأخرًيا، يُخصص جزء معني من مزيانية كل وكالة من وكاالت األمم المتحدة للدعم المؤسيس 
يف المكاتب اإلقليمية والرئيسية، ويعترب هذا جزًءا من الكيفية اليت تدار بها التكاليف العامة يف نيويورك 
للمنظمة.  الرئييس  للمقر  المخصصة  األموال  زاد قدر  زاد حجم االستجابة،  وبالتايل كلما  وجنيف وروما، 
من  المستويات  جميع  يف  التمويل  مستويات  ارتفاع  عىل  احلفاظ  يف  كبرية  مصلحة  هناك  لذلك  ونتيجة 

أسفلها إىل أعالها.

ــار األمــم المتحــدة، نيويــورك، 9  ــذ عقــود،« أخب ــم من ــات يف األمــم المتحــدة مــن أن اليمــن يواجــه أكــر مجاعــة شــهدها العال ــًا، »حــذر رئيــس المعون 1( انظــر مث
https://news.un.org/en/story/2017/11/570262-yemen-facing-largest-famine-world-has-seen-decades-warns- ،2017 نوفمر/ترشيــن الثــاين
un-aid-chief هانــا ســمرز، » إذا مــا اســتمرت احلــرب ســيكون اليمــن عــى شــفا أســوأ مجاعــة يف العالــم منــذ 100 عــام«، صحيفــة اجلارديــان، 15 أكتوبر/ترشيــن األول 
كارك،  هيــاري   https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un  ،2018
ــن األول 2018،  ــل«، يس إن إن، 16 أكتوبر/ترشي ــم تتوقــف القناب ــون شــخص يف اليمــن ســيواجهون المجاعــة إذا ل »برنامــج الغــذاء العالمــي يحــذر مــن أن 12 ملي

 https://edition.cnn.com/2018/10/15/middleeast/yemen-famine-war/index.html
»يقــف 10 مليــون يمــي عــى بُعــد خطــوة واحــدة مــن المجاعــة، ووكالــة اإلغاثــة والمعونــات الغذائيــة أللمــم المتحــدة تدعــو إىل ›الوصــول دون عائــق‹ إىل مناطــق 

https://news.un.org/en/story/2019/03/1035501 ،2019 اخلطــوط األماميــة،« أخبــار األمــم المتحــدة، نيويــورك، 26 مــارس/آذار
https://www. ،2020 بيــر بومونــت، »افتــح عينيــك: وكاالت األمــم المتحــدة تحــذر مــن أن اليمــن عــى حافــة المجاعــة مــرة أخــرى«، اجلارديــان، 22 يوليو/تمــوز

theguardian.com/global-development/2020/jul/22/open-your-eyes-yemen-on-brink-of-famine-again-un-agencies-warn
2( كريســتينا بوتــر، »اســتمرار أكــر تفــي للكولــرا عــى اإلطــاق«، مرصــد تفــي الكولــرا، كليــة جونــز هوبكــز بلومــرج للصحــة العامــة، مركــز األمــن الصــي، 
https://www.outbreakobservatory.org/outbreakthursday-1/1/16/2020/large-cholera-outbreak-on-re-،2020 16 يناير/كانــون الثــاين  نيويــورك،

cord-continues-in-yemen
ــم  ــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، ت ــع المــايل التابعــة لمكت ــداء االســتجابة«، خدمــة التتب ــل داخــل وخــارج خطة/ن 3( »اليمــن: اتجاهــات التموي

https://fts.unocha.org/appeals/925/summary  ،2021 الثــاين  يناير/كانــون   17 يف  االّطــاع 
4( المصدر نفسه.

5( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 8 ديسمر/ كانون األول 2020.
6( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى المنظمات الدولية غر احلكومية، 16 نوفمر/ترشين الثاين 2020.

7( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 8 ديسمر/ كانون األول 2020.

https://news.un.org/en/story/2017/11/570262-yemen-facing-largest-famine-world-has-seen-decades-warns-un-aid-chief
https://news.un.org/en/story/2017/11/570262-yemen-facing-largest-famine-world-has-seen-decades-warns-un-aid-chief
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un
https://edition.cnn.com/2018/10/15/middleeast/yemen-famine-war/index.html
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035501
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/22/open-your-eyes-yemen-on-brink-of-famine-again-un-agencies-warn
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/22/open-your-eyes-yemen-on-brink-of-famine-again-un-agencies-warn
https://www.outbreakobservatory.org/outbreakthursday-1/1/16/2020/large-cholera-outbreak-on-record-continues-in-yemen
https://www.outbreakobservatory.org/outbreakthursday-1/1/16/2020/large-cholera-outbreak-on-record-continues-in-yemen
https://fts.unocha.org/appeals/925/summary
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 مـلـخـص تـنـفيـذي

حيث  الموجودة،  احلقيقية  القضايا  قدر  من  تنتقص  العالم”  يف  إنسانية  أزمة  “أكرب  عن  الرواية  هذه  لكن 
ُقدمت وال زالت تُقدم أعداد ال تحىص من الروايات والتقارير عن تحديات الوصول، وتحويل المساعدات عن 
مسارها، والمصاعب إليصال المساعدات. غالبًا ما بُررت حاالت الفشل يف االستجابة اإلنسانية يف اليمن 
عىل أنها ناتجة عن بيئة العمل الصعبة، أو القيود اليت تفرضها السلطات، أو انعدام األمن، أو عدم كفاية 
اليمن  االستجابة يف  ركزت  النظام،  القصور يف  أوجه  االستجابة ومعاجلة  تنظيم  بداًل من  ولكن  التمويل. 
بشكل كبري عىل جمع األموال فقط، مما أدى إىل رضورة االستمرار يف نفس الرواية. ومع ذلك، وكما أشار 
أكرث  بطريقة  إنفاقها  كيفية  بل يف  األموال،  ليست يف كم  القضية  الرئيسيني،  المعلومات  غالبية مقدمي 

فعالية.]8]

 يمكن رؤية هذا التناقض يف التوتر القائم حاليًّا بني الروايتني المتنافستني بشأن الوصول واليت تبنتهما 
منظمات اإلغاثة الدولية يف السنوات األخرية. كانت الرواية يف اليمن هي أن الوصول صعب، وأن الوصول 
إىل الناس أصبح أقل وأقل سواء بسبب الزناع أو ألسباب لوجستية، إذ بلغ عدد السكان الذين يعيشون يف 
مناطق يُصعب الوصول إليها نهاية 0]0] حوايل 19.1 مليون شخص )أي ]]% من السكان(.]9] كانت هذه 
الرواية حجر األساس لتفسري سبب محدودية األنشطة اإلنسانية خارج صنعاء وعدن ومراكز المدن، وسبب 
االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ قدر كبري من الربامج اإلنسانية. استشهدت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية باالستعانة بمصادر خارجية وما صاحبها من نقص يف المساءلة، وقالت إن ذلك مثّل جزًءا كبريًا من 
أسباب وقف التمويل اإلنساين عام 0]0].]0]] ويف محاولة يائسة إلعادة احلصول عىل هذا التمويل، مارست 
المنظمات الدولية غري احلكومية ووكاالت األمم المتحدة ضغوًطا عىل الواليات المتحدة مدعني أن الظروف 
والقدرة عىل الوصول قد تحسنت،]]]] عىل الرغم من الموظفني يف الميدان كانوا يجدون عكس ذلك ويرون 
الروايتني إىل منع وكالة تابعة  التناقض بني  البريوقراطية أكرث.]]]] أدى  أن الوصول أصبح أقل والتحديات 
أللمم المتحدة نرش بيانات الوصول عام 0]0] كونها قّوضت الرواية اليت استخدمتها إلعادة احلصول عىل 

التمويل.]]]]

أدت هذه المصاحل اخلاصة إىل استمرار العجز يف تصحيح واحدة من أكرث المشاكل األساسية يف االستجابة 
جمع  -أي  التمويل  عىل  احلصول  مواصلة  أجل  من  وتفسريها.  استخدامها  وكيفية  البيانات  وهي  باليمن، 
األموال- يجب أن تستمر االستجابة يف جذب اهتمام العالم. وللقيام بذلك، يجب االستمرار يف نفس الرواية 
حىت إن كانت مبنية عىل المبالغة يف االحتياجات اليت ال تستند عىل بيانات قوية تثبتها واليت يشكك فيها 
كانت  وإن  حىت  المتبناة،  الرواية  دعم  يف  البيانات  تستمر  أن  يجب  األرض.  عىل  اإلنساين  العمل  ممارسو 

البيانات المستخدمة لتربيرها محدودة أو متناقضة أو تشوبها عيوب.]]]]

8( عر 28 من أصل 43 من مقدمي المعلومات الرئيسيني عن هذا الرأي.
9( »اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاين العالمــي لعــام 2021. اجلــزء الثــاين: النــداءات المنســقة المشــركة بــني الــوكاالت. خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن،« 

https://gho.unocha.org/yemen ،2021 ــاين ــون الث ــم االطــاع يف 19 يناير/كان ــورك، ت مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، نيوي
10( ســارة الديــب ومــاىج ميشــيل، »تمديــد حظــر التجــول مــع إعــان الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تعليــق المســاعدات المقدمــة لليمــن«، أسوشــيتد بــرس، 

https://apnews.com/article/da725942eb2c1f2761b28cba55816fec ،2020 27 مــارس/آذار
11( ديفيــد ميليبانــد، وجــان إيجانــد، وآيب ماكســمان، وميشــيل نــون، وجانــي ســوريبتو، وبيــث دي هامــل، »المنظمــات غــر احلكوميــة تطالــب الوكالــة األمريكيــة 
https:// ،2020 للتنميــة الدوليــة بإنهــاء تعليــق المســاعدات اإلنســانية لشــمال اليمــن،« رســالة مفتوحــة عــر جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة، نيويــورك، 20 أغســطس/آب

www.rescue.org/press-release/ngos-call-usaid-end-suspension-humanitarian-aid-north-yemen
12( مقابــات مــع موظــف 1# يف األمــم المتحــدة، 12 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 1# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 13 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020 
و2 ديســمر/كانون األول 2020، وموظــف 2# يف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة، 13 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 5# يف إحــدى المنظمــات غــر 

احلكوميــة الدوليــة، 16 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف #10 يف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة، 3 ديســمر/كانون األول 2020.
13( مقابات مع موظف 1# يف األمم المتحدة، 12 نوفمر/ترشين الثاين 2020، ومحلل 2# يف الشؤون اإلنسانية، 15 ديسمر/كانون األول 2020.

14( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة 3#، 30 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 4# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 
https://www.acaps.org/sites/ ،2019 ــان ــان، أبريل/نيس ــدرات، عم ــم الق ــرشوع تقيي ــن«، م ــل يف اليم ــة التحلي ــا: »بيئ ــر أيًض ــات، انظ ــود البيان ــول قي 2020؛ ح

acaps/files/products/files/20190429_acaps_yemen_analysis_hub_analysis_ecosystem_in_yemen.pdf

https://gho.unocha.org/yemen
https://apnews.com/article/da725942eb2c1f2761b28cba55816fec
https://www.rescue.org/press-release/ngos-call-usaid-end-suspension-humanitarian-aid-north-yemen
https://www.rescue.org/press-release/ngos-call-usaid-end-suspension-humanitarian-aid-north-yemen
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20190429_acaps_yemen_analysis_hub_analysis_ecosystem_in_yemen.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20190429_acaps_yemen_analysis_hub_analysis_ecosystem_in_yemen.pdf
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العديد من المشاكل، حيث أدى إىل فهم مشوه اللحتياجات وتحول االنتباه عن  أدى هذا األمر إىل نشوء 
تصبح  أن  إىل  ذلك  أدى  كما  النظام.]5]]  أجل  من  للتمويل  االنتباه  إىل  لها  اجلذرية  واألسباب  االحتياجات 
االستجابة أسرية للرواية اخلاصة بها، مما يحد من قدرتها عىل االبتكار، ويؤثر عىل كيفية مناقشة البيانات، 
ويمنع تطوير استجابة أكرث فعالية. أخريًا، أدى ذلك إىل المبالغة بأن بيئة الرصاع هي بيئة غري آمنة للغاية، 

وهو ما ال يتفق مع الواقع عىل األرض.]]]] 

قيودها  تُستغل  وكيف  اليمن،  يف  واستخدامها  البيانات  جمع  وتحديات  مشاكل  يف  التقرير  هذا  يتعمق 
“البقاء  االلحق  الفصل  فسيتطرق  أللمن،  بالنسبة  أما  االستجابة.  تدعم  اليت  السائدة  الرواية  لمواصلة 

وتقديم اخلدمات: األمن” له بالتفصيل.   

15( »اســراتيجية مجموعــة عمــل المنــارصة يف اليمــن،« وثيقــة داخليــة، صنعــاء، ســبتمر/أيلول 2019 )تــم مشــاركة الوثيقــة مــع الكاتبــة خــال فــرة البحــث يف 
ديســمر/كانون األول 2020(؛ مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 2020؛ وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة: 
3# يف 14 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، و4# يف 16 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، و7# يف نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ ومستشــار الشــؤون اإلنســانية بإحــدى 

المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة، 20 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ واجلهــة المانحــة 3#، 14 ديســمر/كانون األول 2020.
ــاين  ــن الث ــر/ ترشي ــدة، 13 نوفم ــم المتح ــدى وكاالت األم ــف 1# يف إح ــاين 2020، وموظ ــن الث ــدة، 12 نوفمر/ترشي ــم المتح ــف 1# يف األم ــع موظ ــات م 16( مقاب
ــار الموظفــني يف األمــم المتحــدة، 3#، 30 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 4# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول  2020، وأحــد كب
2020، وموظــف 5# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 8 ديســمر/كانون األول 2020، وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة 4# و5# و6# يف 16 نوفمــر/

ترشيــن الثــاين 2020، ومحلــل يف الشــؤون اإلنســانية 2#، 15 ديســمر/كانون األول 2020، واجلهــة المانحــة 3#، 14 ديســمر/كانون األول 2020؛ والصحفــي #1، 14 
يناير/كانــون الثــاين 2020.
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إثبات وجود الحاجة: خط األساس الرئييس 
لالستجابة اإلنسانية

مخيم القحفة احلمراء للنازحني بمديرية الشمايتني بمحافظة تعز. 18 مارس/آذار 2018. الصورة لمركز 
صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

من  المترضرين  السكان  أوساط  الموجودة  -الفجوات  االحتياجات  فهم  إىل  إنسانية  استجابة  أي  تستند 
تُجمع االحتياجات يف  احلد األدىن.]7]]  بقائهم واحلفاظ عىل حياتهم عند  األزمات واليت يجب سدها لضمان 
الغذائية،  غري  والمواد  المأوى  وقطاع  والتغذية،  الغذاء  قطاع  كالتايل:  وهي  التصنيف،  ألغراض  قطاعات 
وقطاع المياه والرصف الصيح والنظافة، وقطاع الصحة واحلماية، والعديد من القطاعات األخرى. بدون 

تحديد االحتياجات، ال يوجد أساس منطقي واضح اللستجابة اإلنسانية.

“نحن نحتاج إىل تقييمات محايدة اللحتياجات، وغري منحازة، وشاملة، ومراعية للسياق، ومحدثة، 
ومقدمة يف الوقت المناسب. يجب أن تكون عملية تقييم االحتياجات منسقة، ومحايدة، وتعاونية، 
وشفافة تماًما، مع وجود تميزي واضح بني عملية تحليل البيانات وما يليها من تحديد األولويات 

واتخاذ القرارات.”

 - “الصفقة الكرى” الي أُبرمت يف القمة العالمية للعمل اإلنساين عام 2016 يف إسطنبول

يف أي استجابة، يُعد التحديد الدقيق اللحتياجات أمرًا بالغ األهمية كونه يشكل أساًسا ألي إجراء إضايف، 
ولذلك يجب إجراء تقييمات االحتياجات بشكل مستقل، من ِقبل أشخاص أو جهات ليس لديها أي مصلحة 
خاصة يف نتائج تلك التقييمات. جرى االعرتاف بالرضورة الكبرية للزناهة والشفافية بشكل مستمر وُضمنت 
تحديًدا كجزء من اتفاقية “الصفقة الكربى” اليت تم تبنيها من ِقبل مقدمي المساعدات والمانحني الرئيسيني 

يف القمة العالمية للعمل اإلنساين عام ]]0] يف إسطنبول.]8]]

Sphere: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/ 17( لمزيــد مــن المعلومــات حــول المعايــر الدنيــا اللســتجابة اإلنســانية، راجــع معايــر
Sphere-Handbook-2018-EN.pdf

https:// ،8 .18( »الصفقــة الكــرى: الــزام مشــرك بخدمــة أفضــل أللشــخاص المحتاجــني«، القمــة اإلنســانية العالميــة، اســطنبول، تركيــا، 23 مايو/أيــار 2016، ص
interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf
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أن  الرئيسية منها هو  بالمبادئ اإلنسانية األربعة، وأحد اجلوانب   يجب أن تسرتشد تقييمات االحتياجات 
تُحدد االحتياجات من ِقبل جهات إنسانية مستقلة وذات كفاءة فنية دون تدخل من أطراف الزناع أو غريهم 

ممن لهم مصلحة خاصة يف النتائج.]9]]

والمستفيدين  المترضرين  السكان  ِقبل  من  بالمدخالت  مرتبط  استثناء  هو  لذلك  الوحيد  االستثناء 
الذين  األشخاص  بشكل مبارش عىل  تؤثر  التقييمات  نتائج  إىل  المستندة  القرارات  أن  بما  )المستقبليني(. 
العملية. عملية تقييم االحتياجات  المتأثرة يف  المجتمعات  تهدف أي معونات إىل دعمهم، يُوىص بإرشاك 
يتيح للناس نوًعا من التحكم يف وضعهم، األمر الذي يعزز عنرصًا أساسيًّا وهو الكرامة، ويسمح أيًضا بقبول 
عىل  الضوء  تسليط  يف  اإلرشاك  هذا  يساعد  أن  يمكن  ذلك،  إىل  إضافة  االلحقة.  والتدخالت  للنتائج  أكرب 
االستجابة  مالءمة  وتحسني  اللستجابة  التخطيط  عند  االعتبار  يف  أخذها  يجب  اليت  البيئة  خصوصيات 
فوائد  لها  ويكون  والمساعدات،  اإلغاثة  لموظفي  العام  القبول  زيادة  يف  هذا  يساهم  معينة.  لمنطقة 
أيًضا إىل تحسني  طويلة األجل لكل من الوصول واألمن.]0]] أخرًيا، يؤدي إرشاك المستفيدين يف العملية 
مساءلة االستجابة أمام السكان الذين تخدمهم، حيث أصبحت المساءلة أمام السكان المترضرين مفهوًما 
 [[ أساسيًّا يف المساعدات اإلنسانية وهي الزتام دائم باستخدام السلطة استخداًما مسؤواًل.]]]] من بني 
يمنيًّا مشاركًا يف االستجابة اإلنسانية ُقوبلوا خالل هذا البحث، أشار 0] منهم مبارشة إىل أن عدم مشاركة 

المجتمعات المحلية يف تقييم االحتياجات أدى إىل تقديم استجابة خاطئة أو غري مناسبة.]]]]

األمر  وهو  سياقها،  يف  تُوضع  لم  ما  صحيح  بشكل  االحتياجات  تحديد  يمكن  ال  أنه  ذكر  أيًضا  المهم  من 
الثقافية  العنارص  إىل  إضافة  السائدة،  واالقتصادية  االجتماعية  للظروف  إضافيًّا  تحلياًل  يتطلب  الذي 
بني  والعالقات  الضعف  نقاط  سُتفهم  فقط  حينها  والرصاع.  والسلطة  االجتماعي  النوع  وديناميكيات 
المحددة  االحتياجات  تعاجل  بحيث  االستجابة  لرتكزي  يكفي  بما  جيد  بشكل  اجلذرية  وأسبابها  االحتياجات 
التقارير أهمية التحليل والفهم المناسبني للبيئة األوسع  معاجلة فّعالة.]]]] ستناقش هذه السلسلة من 
اليت تحدث فيها االستجابة اإلنسانية يف الفصول التالية، “البقاء وتقديم اخلدمات: األمن” و”البقاء وتقديم 

اخلدمات: الوصول المستدام واخلطوط احلمراء”.

ــاد والزاهــة واالســتقال- انظــر: »مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف رســالة:  ــادئ األربعــة -اإلنســانية واحلي 19( للحصــول عــى معلومــات أساســية عــن المب
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ ،2012 المبــادئ اإلنســانية«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، جنيــف، يونيو/حزيــران

OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
20( »المســاءلة أمــام الســكان المترضريــن. اســتخدام مــؤرشات المســاءلة أمــام الســكان المترضريــن يف تقييمــات االحتياجــات المتعــددة القطاعــات: وحــدة 
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/up-  ،9 2020، ص.  مايــو  جنيــف،   ،REACH التعــداد،« والعاملــني يف  التقييــم  لفــرق   تدريبيــة 

loads/2020/06/2.-REACH_AAP-Training-Module_FINAL_May2020.pdf
21( المصدر نفسه، ص. 4.

22( مقابــات مــع موظــف 2# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 26 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 4# يف األمــم المتحــدة، 9 ديســمر/كانون األول 2020، 
ومــع عامــي اإلغاثــة اليمنيــني 2# و3# و7# و8# و9# و22# و23#، وعضــو 1# يف المجتمــع.

https://www.unocha. ،2021 23( »تقييــم وتحليــل االحتياجــات«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، تــم االطــاع يف 13 يناير/كانــون الثــاين
org/fr/themes/needs-assessment-and-analysis

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/06/2.-REACH_AAP-Training-Module_FINAL_May2020.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/06/2.-REACH_AAP-Training-Module_FINAL_May2020.pdf
https://www.unocha.org/fr/themes/needs-assessment-and-analysis
https://www.unocha.org/fr/themes/needs-assessment-and-analysis
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فهم كيفية تحديد االحتياجات

من أجل تحديد االحتياجات تُجرى التقييمات. يقدم هذا اجلزء األول واحلاسم من دورة الربنامج اإلنساين 
األزمة  من  جزء  عىل  الضوء  يسلط  أنه  كما  االستجابة،  أهداف  بتحديد  تسمح  اليت  األدلة  من  مجموعة 
واالستجابة المطلوبة لها، مما يساعد عىل تحديد كمية المساعدات المطلوبة. توجه التقييمات التخطيط 
داخل القطاعات ذات الصلة. يف نهاية المطاف تدعم هذه اخلطط االسرتاتيجية القائمة عىل األدلة متابعة 
الرصد أيًضا، مما يجعل من السهل تتبع ما إذا كان يتم الوفاء بااللزتامات ووصول المساعدات إىل المحتاجني 
عىل النحو المنشود.]]]] بناء عىل تقييمات االحتياجات، يجري حساب الموارد البرشية والمتطلبات المالية، 

مما يهئي المشهد اللستجابة التشغيلية.

فهم  أو  خربة  لديهم  أفراد  ِقبل  من  قطاع  لكل  وتُجرى  عادة  فنية  تقييمات  هي  االحتياجات  تقييمات 
للبيانات اليت ًجمعت. تتطلب الممارسة اجليدة يف التقييم اتباع نهج منسق لتجنب االزدواجية والفجوات 
وضمان استجابة متسقة وفّعالة. مع تطور العمليات اإلنسانية، ُطورت أدوات وقوالب موحدة]5]] لتوجيه 
الدنيا، لضمان مستوى من  للمعايري  االحتياجات وفًقا  النظام يف جانب تحديد  االستجابات عىل مستوى 
المقارنة بني األزمات وتوفري الوقت يف االستجابة حلاالت الطوارئ. تشكل مخرجات تقييمات االحتياجات 
)المنسقة( اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية]]]] اليت تحوي بدورها قاعدة األدلة الموحدة االلزمة 
العامة  اللمحة  تتضمن  المحددة،  أللزمة  المشرتك  الفهم  جانب  إىل  المشرتكة.  االسرتاتيجية  اللستجابة 
أيًضا االحتياجات األكرث إحلاًحا والعدد التقديري أللشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة.]7]] كما تؤدي إىل 

تطوير خطة استجابة إنسانية تعكس هذه الرؤية المشرتكة.]8]]

الفهم األسايس اللستجابة  يف حني أن تقييمات االحتياجات األولية عادة ما تكون رسيعة لضمان توفري 
اإلنسانية. يضمن هذا توفري فهم أفضل  أن تكون مستمرة طوال دورة االستجابة  أنه يجب  إال  الرسيعة، 
اللحتياجات كونها تتطور بمرور الوقت كما يسمح بتكييف االستجابة للظروف المتغرية. يف األزمات طويلة 
بالنسبة حلاالت  أما  الفّعالة مع تطورها.]9]]  المعلومات االلزمة اللستجابة  المدى مثاًل يزداد عمق وحجم 

الطوارئ طويلة األجل، فُتجرى لمحات عامة عن االحتياجات عادة مرتني يف السنة.

https://www.humani- ،2021 24( »دورة الرنامــج اإلنســاين. تقييــم االحتياجــات: لمحــة عامــة،« االســتجابة اإلنســانية، تــم االطــاع يف 13 يناير/كانــون الثــاين 
tarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview

25( عــى ســبيل المثــال، أصبحــت التقييمــات متعــددة القطاعــات موحــدة، ويســتمر تحســينها مــن خــال الــدروس المســتفادة بمــرور الوقــت. لمزيــد مــن المعلومــات 
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/ راجــع:  القطاعــات،  متعــدد  التقييــم  حــول 

multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
26( اللمحــة العامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية هــي أداة قياســية عالميــة. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هيكلهــا وتخطيطهــا، انظــر: »لمحــة عامــة عــى االحتياجــات 
https://assessments.hpc.tools/ ،2020 اإلنســانية لعــام 2021 - نمــوذج مــرشوح«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 15 أغســطس/آب

km/2021-humanitarian-needs-overview-annotated-template
27( المصدر نفسه.

https://assessments.hpc.tools/ :28( خطــة االســتجابة اإلنســانية هــي أداة قياســية عالميــة. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خطــة االســتجابة اإلنســانية، انظــر
km/2021-humanitarian-response-plan-annotated-template

29( المصدر نفسه.

https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://assessments.hpc.tools/km/2021-humanitarian-needs-overview-annotated-template
https://assessments.hpc.tools/km/2021-humanitarian-needs-overview-annotated-template
https://assessments.hpc.tools/km/2021-humanitarian-response-plan-annotated-template
https://assessments.hpc.tools/km/2021-humanitarian-response-plan-annotated-template
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البيانات واالحتياجات يف اليمن

أصل  من  شخص  مليون   24.3 أن   [0[[ لعام  لليمن  اإلنساين  العمل  عن  العامة  اللمحة  تقرير  حدد 
بهذه  شخص  مليون   [9 استهداف  المقرر  من  وكان  للمساعدة.  حاجة  يف  هم   )%81.5 )أي  مليون   29.8

االستجابة.]0]]

 الشكل 2.1

 المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 
2021

اليمن يعاين من أسوأ  العامة بأن  الرواية  البيانات تبدو واضحة ومبارشة وتتناسب مع  الرغم من أن  عىل 
أزمة يف العالم ويتلقى أحد أكرب االستجابات يف العالم، إال أن األرقام المقدمة تخفي يف طياتها أن البيانات 
المستخدمة لتقديم التقارير وعرضها هي بيانات تشوبها عيوب. يف بعض األحيان، تبدو األرقام عشوائية، 
0]0] من تقرير اللمحة العامة عن العمل اإلنساين  فعىل سبيل المثال، بني إصدار ديسمرب/كانون األول 
لعام ]]0] وخطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام ]]0] المنشورة يف مارس/آذار ]]0]، ُعدلت األرقام 
المتعلقة بحجم االحتياجات فانخفضت من 24.3 مليون شخص إىل 20.7 مليون شخص، مما سيسمح 
باستهداف عدد أقل من األشخاص، ]] مليون شخص بداًل من 9] مليون شخص.]]]] ومع ذلك، أشار كال 
اللمحة  تقارير  يف  المقدمة  األرقام  صحة  عن  سؤالهم  عند  سوًءا.]]]]  تزداد  األزمة  حدة  أن  إىل  التقريرين 
العامة عن العمل اإلنساين وخطط االستجابة اإلنسانية، أشار جميع مقدمي المعلومات الرئيسيني الذين 
الفعيل  المستوى  ما هو  أو  دقتها  بشأن  كبرية  لديهم شكوك  أن  إىل  البحث  مقابلتهم يف سياق هذا  تمت 
وأنها  فيها،  مبالغ  التقارير  يف  ُمثلت  اليت  االحتياجات  أن  جميعهم  اعتقد  اليمن.  أنحاء  جميع  يف  للحاجة 
ستكون أقل يف الواقع.]]]] هذا يمثل مشكلة كبرية يف االستجابة، فكما ُذكر أعاله، من الرضوري امتالك فهم 
دقيق اللحتياجات من أجل التخطيط اللستجابة وتخصيص الموارد بشكل فّعال، وهذا األمر غري موجود 

يف اليمن.

30( »لمحــة عامــة عــن العمــل اإلنســاين العالمــي لعــام 2021«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 1 ديســمر/كانون األول 2020، ص. 111، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2021_EN.pdf

https://reliefweb.int/sites/  ،7 31( »خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، مــارس/ آذار 2021، ص
reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf

32( المصدر نفسه، ص. 5؛ »لمحة عامة عى العمل اإلنساين العالمي لعام 2021«، ص. 113.
33( أشار جميع مقدمي المعلومات الذين تمت مقابلتهم خال هذا البحث إىل عدم ثقتهم بشكل عام يف األرقام المقدمة.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2021_EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
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البدء بخط أساس ضعيف

كان خط األساس اللستجابة متصدًعا منذ البداية، بعد ستة أسابيع من إجالء الوكاالت اإلنسانية الدولية 
5]0]، لم يعد سوى عدد محدود من الموظفني إىل صنعاء، وُمنِعوا من أي تحركات خارج  من اليمن عام 
المدينة، واتسم عمل شبكات المساعدات والموظفني خارج صنعاء باحلد األدىن.]]]] بالنظر إىل الوضع األمين   
المدنيني  وتنقالت  بالمخاطر  المحفوفة  والطرق  اجلوية  والرضبات  العنيفة  المعارك  يف  المتمثل  السائد 
واألطراف المتحاربة، كان إجراء تقييم احتياجات ذات جودة عالية أمرًا مستحياًل. قال أحد موظفي األمم 
المتحدة كان حارضًا خالل ذلك الوقت، “لم تكن لدينا أي فكرة عما يجري خارج صنعاء. لم تكن لدينا أي فكرة 
عىل اإلطالق عما إذا كانت االستجابة مستمرة أم أنها قد انتهت”.]5]] ومع وجود عدد محدود من الموظفني 
المحليني يف احلديدة وعدن وصنعاء، استند تقييم االحتياجات عام 5]0] خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 
]]0] إىل مسح عرب الهاتف دون تقييم ممنهج أو منهيج سليم.]]]] اتضح ذلك يف خطة االستجابة اإلنسانية 
لعام ]]0] واليت كانت المؤرشات األساسية فيها تنص عىل “عدم وجود بيانات”.]7]] أُقر بعدم دقة البيانات 
وندرتها يف خطة االستجابة اإلنسانية للعام التايل أي 7]0]. أشار منسق الشؤون اإلنسانية يف ذلك الوقت 
 18.8 إىل  المحتاجني  أللشخاص  تقديرها  االستجابة  خطة  وخفضت  البيانات،]8]]  ندرة  إىل  مبارش  بشكل 
مليون من 21.2 مليون اليت ذكرتها عام ]]0]، وهو العام الذي كان فيه جمع البيانات وتحليلها أكرث دقة.]9]]

األرقام من خطة  نفس  استخدام  نقصها جرى  البيانات، وبسبب  استمرت مشكلة جمع  الوقت،  مع مرور 
التحديث  بعض  مع   [0[[ لعام  اإلنساين  العمل  عن  العامة  اللمحة  0]0] يف  لعام  اإلنسانية  االستجابة 
حسب ما هو متاح.]0]] خطة االستجابة اإلنسانية لعام 0]0] نفسها كانت تستند إىل البيانات اليت ُجمعت 
يرجع ذلك   [[[[.[0[0 لعام  البيانات  واليت اسُتخدمت الستقراء وتقدير   [0[8 إىل   [0[[ الفرتة من  خالل 
جهود  بذل  من  الرغم  عىل  المنجزة  التقييمات  يف   %[0 بنسبة   انخفاًضا  شهد   [0[9 عام  أن  إىل  جزئيًّا 
معظم  يف  للمواقع  القطاعات  متعدد  التقييم  إطالق  عرب   [0[8 عام  البيانات  جودة  لتحسني  متضافرة 
مديريات اليمن. لم يكن ممكنًا إنجاز ثالثة مسوح وطنية مهمة -وهي التقييم متعدد القطاعات للمواقع، 
والتحوالت-  القياسية إللغاثة  والتقييم  الرقابة  العيش، ومسح منهجية  الغذايئ وسبل  األمن  وتقييمات 
عام 9]0] نتيجة للعقبات اليت فرضتها سلطات جماعة احلوثيني المسلحة.]]]] يدعو التعمق يف بيانات عام 
االستجابة  الواردة يف خطة  للمراجع  وفًقا   .)2.1 اجلدول  )انظر  وأهميتها  فائدتها  التساؤل عن  إىل   [0[0
اإلنسانية لعام 0]0]، فإن غالبية البيانات اليت استندت إليها خطة االستجابة اإلنسانية كان عمرها عامني 

عىل األقل، يف حني أن بعض البيانات تعود إىل عام ]]0].

34( مقابات مع أحد كبار خراء األمم المتحدة، 5 نوفمر/ترشين الثاين 2020، وموظف 5# يف األمم المتحدة، 15 ديسمر/كانون األول 2020.
35( مقابلة مع موظف 5# يف األمم المتحدة، 15 ديسمر/كانون األول 2020.

36( المصدر نفسه.
ــون  ــون الثــاين – ديســمر/كانون األول 2016،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، يناير/كان 37( »خطــة االســتجابة اإلنســانية. يناير/كان
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2016-humanitarian-response-plan-january-december-2016-enar  ،48-49 ص.   ،2016 الثــاين 
ــون  ــون الثــاين – ديســمر/كانون األول 2017،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، يناير/كان 38( »خطــة االســتجابة اإلنســانية. يناير/كان

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/yemen2017-hrpfinal  ،2 ص.   ،2017 الثــاين 
39( المصدر نفسه، ص. 6

ــب األمــم المتحــدة لتنســيق  ــادة االحتياجــات اإلنســانية«، مكت ــل: لمحــة عامــة عــى العمــل اإلنســاين العالمــي تشــر إىل زي ــر الوضــع يف اليمــن. تحلي 40( »تقري
https://reports.unocha.org/en/country/yemen  ،2020 األول  ديســمر/كانون   11 اليمــن،  اإلنســانية،  الشــؤون 

ــار 2020، ص 3،  ــو / أي ــو - ديســمر 2020، »مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، 28 ماي 41( »إضافــة: خطــة االســتجابة اإلنســانية. يوني
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar

ــران 2020، ص. 18،  ــة العــام خلطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2019«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، يونيو/حزي ــر نهاي 42( »تقري
https://reliefweb.int/report/yemen/2019-yemen-humanitarian-response-plan-end-year-report-june-2020-enar

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2016-humanitarian-response-plan-january-december-2016-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/yemen2017-hrpfinal
https://reports.unocha.org/en/country/yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/2019-yemen-humanitarian-response-plan-end-year-report-june-2020-enar


12

خرافة البيانات يف اليمن

اجلدول 2.1

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية]43]

التقييم  اعتمدت عىل  اليت   ،[0[7 الغذايئ لعام  المتكامل أللمن  المرحيل  التصنيف  بيانات  مثال آخر، وهو 
هذا  يشمل  لم  والوفيات،  والتغذية  الغذايئ  األمن  بيانات  عىل  للحصول  والتغذية  الغذايئ  أللمن  الطارئ 
التقييم محافظات المهرة وسقطرى وتعز وصعدة، واستخدم بيانات ]]0] فيما يتعلق بمحافظيت المهرة 

وسقطرى، كما أن بيانات عام 7]0] اسُتخدمت يف التخطيط الستجابة 8]0].]]]]

43( مصــادر إضافيــة: »إضافــة: خطــة االســتجابة اإلنســانية. يونيو/حزيــران - ديســمر/كانون األول 2020،« ص. 7-6 و«تقريــر نهايــة العــام خلطــة االســتجابة 
اإلنســانية لعــام 2019«، ص. 27، 36.

44( دانيــال ماكســويل، وبيــر هايــي، وليندســاي إســبينهور بيكــر، وجيــون جانيــت كيــم، »قيــود وتعقيــدات المعلومــات والتحليــل يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. 
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evi- ،16 .2019، ص ــار ــدويل، جامعــة تافتــس، بوســطن، مايو/أي ــة مــن اليمــن،« مركــز فاينشــتاين ال  أدل

dence-from-Yemen-final.pdf
»التقييــم الطــارئ أللمــن الغــذايئ والتغذيــة، اليمــن«، برنامــج الغــذاء العالمــي، منظمــة األمــم المتحــدة أللغذيــة والزراعــة )الفــاو(، صنــدوق الطــوارئ الــدويل أللطفــال 

التابــع أللمــم المتحــدة )اليونيســف( ومجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة يف اليمــن، يونيو/حزيــران 2017، ص 8-9.

https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf
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أللمن  المتكامل  المرحيل  التصنيف  تحليل  يف  وصعدة  تعز  لمحافظيت  المستخدمة  البيانات  مصدر  أما 
الغذايئ ما يزال غري واضح، ولكن من المرجح أنه يستند إىل تقارير موجزة من مصادر مختلفة عن المعلومات 

األساسية اليت تغطي األحداث أو الظروف.]5]]

 هذه المشكلة ليست جديدة وظهرت يف خطط االستجابة حىت قبل األزمة احلالية. عىل سبيل المثال، تشري 
خطة االستجابة اإلنسانية لعام ]]0] إىل بيانات التغذية من عام 005] كمصدر لبيانات التقزم.]]]] 

أشخاص يصطفون للحصول عى مساعدات بمخيم للنازحني داخليا يف الشعب، غرب عدن- 24 يونيو/
حزيران 2021 / صورة لمركز صنعاء بعدسة أحمد وقاص” 

كما هو موضح أعاله، تُعد البيانات يف اليمن قديمة وغري مكتملة باستمرار، وهو ما يهدد موثوقية المعلومات 
المستخدمة يف اتخاذ القرارات بشأن االستجابة وتخصيص الموارد ويقّوض الثقة يف أساس االستجابة 

بأكملها.

استطاعت خطة االستجابة اإلنسانية لعام ]]0] االستفادة من عدة تقييمات رئيسية أُجريت أخريًا نهاية 
عام 0]0]، وأهمها تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش.]7]] أدى هذا إىل تحسني جودة البيانات إىل حد ما، 
تتوفر  “ال  رصاحًة،  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تشري  كما  ولكن،  الغذايئ.  األمن  لقطاع  بالنسبة  األقل  عىل 
بيانات شاملة عىل مستوى الدولة يف اليمن”،]8]] وهو اعرتاف بأن االستجابة يف اليمن ال تزال غري مبنية عىل 

بيانات قائمة عىل األدلة بالكامل.

45( يســتخدم تحليــل التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ لعــام 2017 مصــادر ومراجــع البيانــات مــن 2016 و2017 مــن التقييــم الطــارئ أللمــن الغــذايئ 
والتغذيــة، ومســوح تحليــل وتخطيــط األمــن الغــذايئ )الــي أُجريــت عــر الهواتــف المحمولــة(، الــي أجراهــا برنامــج الغــذاء العالمــي، ونظــام مراقبــة الســوق التابــع 
ــوزارة الصحــة العامــة  ــة أللمــن الغــذايئ التابعــة ل ــات الســوق مــن الســكرتارية الفني ــة والزراعــة، وبيان لرنامــج الغــذاء العالمــي ومنظمــة األمــم المتحــدة أللغذي
والســكان يف احلكومــة اليمنيــة، وبيانــات مســوح مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، واليونيســيف/وزارة الصحــة العامــة اليمنيــة، وبيانــات مســح 
منهجيــة ســمارت، ومنظمــة الصحــة العالميــة، ومجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة، والمؤسســات احلكوميــة، والتقاريــر األخــرة لفريــق العمــل المعــي بالتحــركات 
الســكانية، والتقييمــات الرسيعــة مــن منظمــة إنقــاذ الطفولــة، ومنظمــة أكتــد، ومنظمــة أوكســفام، والمجلــس الرنويــي اللجئــني وغرهــا: »تحليــات التصنيــف 
ــة المتوقعــة النعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد،« التصنيــف  ــج، اجلــزء 1: لمحــة عامــة عــى احلال ــة اليمنيــة. ملخــص النتائ المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ. اجلمهوري
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_  ،8 ص.   ،2017 مــارس/آذار   1 الغــذايئ،  أللمــن  المتكامــل  المرحــي 

AcuteFI_Situation_March-July2017_ENversion.pdf
46( »خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن لعــام 2011«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، 15 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2010، ص. 16، 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2011_yemen_hrp_screen.pdf
https://reliefweb.int/ ،58 ،8 .47( »خطــة االســتجابة اإلنســانية، اليمــن«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، اليمــن، 16 مــارس/آذار 2021، ص

sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
48( المصدر نفسه، ص. 10.

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_March-July2017_ENversion.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_March-July2017_ENversion.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2011_yemen_hrp_screen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
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خرافة البيانات يف اليمن

جرى التشكيك يف فهم االستجابة اللحتياجات يف عدة مناسبات. كان عدد األشخاص المحتاجني المبلّغ 
عنهم أكرث من 0]% من السكان يف وقت مبكر من االستجابة وتجاوز 80% يف السنوات األخرية، وزاد عدد 
المحتاجني  األشخاص  عدد  يُحسب  األهداف.  تحقيق  يف  الفشل  حالة  مع  حىت  المستهدفني  األشخاص 
بناًء عىل أعىل التقديرات بداًل من أن يكون انعكاًسا دقيًقا للبيانات، وتختلف منهجية حساب الرقم حسب 

القطاع.]9]]

منذ يناير/كانون الثاين ]]0]، أشارت مراجعة النظراء للجنة الدائمة المشرتكة بني الوكاالت إىل أن استجابة 
أكرث تركزيًا عىل تحديد  أن يكون هناك نهج  المساعدة اإلنسانية. يجب  اليمن تركز عىل “شكل من أشكال 
األولويات يف االستجابة”. وقالت المراجعة إن االستجابة يجب أن تفهم االحتياجات اإلنسانية يف اليمن من 
خالل التقييم وجمع المعلومات واالستماع إىل اليمنيني المترضرين من األزمة، ثم إعطاء األولوية لما يمكن 
األهداف  تعديل  “يجب  احلكومية.  والمنظمات غري  الوكاالت  الناس وقدرات  احتياجات  بناًء عىل  تفعله  أن 
االسرتاتيجية خلطة االستجابة اإلنسانية... للتأكد من أنها تعكس بوضوح ما هو مطلوب وما يمكن تحقيقه 
يف االستجابة، بداًل من البيانات اجلامدة اليت تستند إىل مبادئ عالية، ولكنها مفرطة الطموح.”]50] عىل الرغم 
واستمرت  المحتاجني،  أكرب من  أعداد  إظهار  اإلنسانية يف  االستجابة  استمرت خطط  النصيحة،  من هذه 
تحديد  أو  وضوح  دون  االحتياجات”]]5]  أشكال  من  “شكل  لديهم  الذين  اليمنيني  إىل  اإلشارة  يف  اآلن  حىت 
األولويات. من بني ]] يمنيًّا يعملون يف االستجابة اإلنسانية تمت مقابلتهم، أشار ]] منهم بشكل مبارش إىل 
أن االستجابة اإلنسانية ال تفهم االحتياجات يف اليمن بشكل مناسب.]]5] وعىل الرغم من أوجه القصور هذه، 
إال أن ذلك لم يمنع االستجابة، وال سيما القيادة العليا اللستجابة يف صنعاء ونيويورك، من استخدام هذه 

البيانات غري الدقيقة واإلعراب عن توقعات االحتياجات عند عرض الوضع للمانحني.

49( »لمحــة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2019: اليمــن«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، ديســمر/كانون األول 2019، ص. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf ،55-58

50( بانــوس مومزيــس، وكيــت هالــف، وزالتــان ميليشــيتش، وروبرتــو مينيــوين، »مراجعــة النظــراء للعمليــات، االســتجابة أللزمــة اليمنيــة«، اللجنــة الدائمــة 
المشــركة بــني الــوكاالت، 26 يناير/كانــون الثــاين 2016، ص. 8.

51( انظــر، عــى ســبيل المثــال، »خطــة االســتجابة اإلنســانية، اليمــن )2021(«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، مــارس/آذار 2021، ص. 5، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf

52( مقابــات مــع موظــف 2# يف وكالــة األمــم المتحــدة، 26 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ وموظــف 4# يف األمــم المتحــدة، 9 ديســمر/كانون األول 2020؛ وعامــي 
اإلغاثــة اليمنيــني 2# يف 21 ســبتمر/أيلول 2020 و9# يف 14 يناير/كانــون الثــاين 2021 و13# يف 8 ديســمر/كانون األول 2020 و15# و16# يف 29 يناير/كانــون 
الثــاين 2021 و23# يف 18 يناير/كانــون الثــاين 2021 و26# يف 11 فراير/شــباط 2021، ومــع ممثــي المنظمــات المجتمعيــة 1# يف 16 يناير/كانــون الثــاين 2021، و#2 

يف 27 يناير/كانــون الثــاين 2021.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
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 مـلـخـص تـنـفيـذي

عيوب البيانات خارج تقارير التخطيط االسرتاتيجي

البيانات اخلاصة بتقارير اللمحة العامة عن العمل اإلنساين وخطط االستجابة اإلنسانية ليست الوحيدة 
بيانات كافية، مما يقّوض موثوقيتها. عىل سبيل  محل شك، حيث تفتقر اجلوانب األخرى اللستجابة إىل 
المثال، ال تعرف إحدى وكاالت األمم المتحدة الرئيسية أين توجد نسبة كبرية من نقاط التوزيع اخلاصة بها، 
وهناك منظمتان عىل األقل تقدمان الدعم لمدارس ومراكز صحية لم يسبق لهما زيارتها مطلًقا وليستا 
متأكدتني من أن تلك المدارس والمراكز تعمل أم ال.]]5] غالبًا ما تتعلق التفسريات المقدمة لذلك بأن نقاط 
التوزيع  أو كون  التنفيذ،  اليت تعمل كرشيك منفذ وترفض مشاركة مواقع  إما تديرها السلطات  التوزيع 
يجري يف مناطق يصعب الوصول إليها. ال يوجد دائًما دليل يدعم هذه األسباب. عىل سبيل المثال، ظلت 
نقاط التوزيع التابعة لوكالة األمم المتحدة المذكورة أعاله يف محافظة الضالع تديرها منظمة غري حكومية 
محلية غري معروفة رغم أن المنطقة كانت متاحة للزيارة بالكامل معظم الوقت حىت اندالع االشتباكات يف 

المنطقة عام 9]0].]]5]

غالبًا ما تكون بيانات مخرجات االستجابة يف اليمن مضللة، حيث أشار تقرير نهاية العام خلطة االستجابة 
مقدمي  لبعض  وفًقا  العام.]55]  خالل  شخص  مليون   13.7 إىل  الوصول  تم  أنه  إىل   [0[9 لعام  اإلنسانية 
المعلومات الرئيسيني، ُحسب هذا الرقم باستخدام أعىل إجمايل شهري يف السنة لعدد األشخاص الذين 
تلقوا المساعدات الغذائية وهي اخلدمة األكرث انتشارًا.]]5] وذكر تقرير نهاية العام أن 13.3 مليون شخص 
تلقوا مساعدات غذائية طارئة عام 9]0]، وأشار إىل أنه جرى أيًضا اعتبار الوصول عرب القطاعات عند تحديد 

الوصول اإلجمايل إىل 13.7 مليون شخص.]57]

ومع ذلك، لم يكن من الواضح كيف جرى تصنيف 00] ألف شخص بأنهم ال يتلقون المساعدات الغذائية 
لكنهم يتلقون مساعدات أخرى. إضافة إىل ذلك، تتناقض بيانات برنامج الغذاء العالمي عىل مدار العام مع 
هذا العدد، حيث تشري إىل أن أكرب عدد من األشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية يف شهر 
واحد كان 12.73 مليون يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين 9]0].]58] وحىت صحة هذا الرقم مشكوك فيها. منذ 
نهاية عام 8]0]، أُبلغ عن تحويل واسع النطاق للمساعدات الغذائية عن مسارها عىل الصعيدين الداخيل 
واخلاريج، وانتهى ذلك األمر بتعليق توزيع الغذاء يف صنعاء يف يونيو/حزيران 9]0].]59] ومن غري المعقول 
االعتقاد بأن كل المساعدات أو أغلبها تصل األهداف المقصودة وذلك نظرًا إىل حاالت تحويل المعونات عن 
مسارها وهي موثقة جيًدا، ونظرًا لعدم القدرة عىل الرصد، وحقيقة أن وزارة الرتبية والتعليم اليت يقودها 

احلوثيون، ولها مصلحة يف تخصيص هذه الموارد، تنفذ نسبة كبرية من توزيعات الغذاء.

53( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة 3#، 30 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 4# يف وكالــة تابعــة أللمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 
ــع المعروفــة  ــة األمــم المتحــدة تمــت مشــاركتها مــع المؤلفــة خــال فــرة البحــث. أشــارت اخلرائــط إىل نقــاط التوزي ــة تابعــة لوكال 2020، وأكدتهــا خرائــط داخلي

والمناطــق حيــث ال تعــرف فيهــا نقــاط محــددة. علمــت المؤلفــة بمواقــف مماثلــة أثنــاء عملهــا يف اليمــن عــام 2019.
54( المصدر نفسه.

55( »تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019«، ص. 6.
56( مقابات مع أحد كبار موظفي األمم المتحدة 1#، 13 نوفمر/ترشين الثاين، 2020، وموظف 5# يف وكالة األمم المتحدة، 8 ديسمر/كانون األول 2020.

57( »تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019«، ص. 9.
https://www.wfp.org/publications/:58( يمكــن الوصــول إىل األرقــام الشــهرية مــن خــال لوحــة معلومــات الطــوارئ اخلاصــة برنامــج الغــذاء العالمــي لليمــن

yemen
https://docs.wfp.org/api/documents/43c4113f08914f858d092b- ،2019 2019 يف لوحــة شــهر ديســمر/كانون األول  يظهــر رقــم نوفمر/ترشيــن الثــاين

de4ea845a7/download/?_ga=2.174260002.1071508189.1619804608-1866599414.1615478161
59( تُجمــع معلومــات تحويــل المســاعدات عــن مســارها والــي يتــم التقاطهــا مــن خــال اخلــط الســاخن للشــكاوى التابــع لرنامــج الغــذاء العالمــي داخليًّــا. تشــمل 
البيانــات العامــة عــن تحويــل المســاعدات: »برنامــج الغــذاء العالمــي يطالــب بالتحــرك بعــد الكشــف عــن إســاءة اســتخدام اإلغاثــة الغذائيــة المخصصــة للجائعــني 
https://www.wfp.org/news/wfp-demands-action-after-uncovering-mis- ،2019 31 ديســمر/كانون األول  يف اليمــن«، برنامــج الغــذاء العالمــي، رومــا،

use-food-relief-intended-hungry-people-yemen
https://www. ،2019 كاريــن ماكفــي، »المتمــردون احلوثيــون اليمنيــون متهمــون بتحويــل المســاعدات الغذائيــة عــن اجلائعــني«، اجلارديــان، 17 يونيو/حزيــران

theguardian.com/world/2019/jun/17/yemens-houthi-rebels-accused-of-diverting-food-aid-from-hungry
بن باركر، »عرقلة إجرامية للمساعدات يف اليمن بحسب مراقبني،« ذا نيو هيمنرين، لندن، 14 سبتمر/أيلول 2020، 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/09/14/Yemen-aid-obstruction-crimes-sanctions
”عواقب مميتة لعرقلة المساعدات يف اليمن خال جائحة كورونا،« هيومن رايتس ووتش، نيويورك، 14 سبتمر/أيلول 2020، ص. 31-33،

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/yemen0920_web_3.pdf

https://www.wfp.org/publications/yemen
https://www.wfp.org/publications/yemen
https://docs.wfp.org/api/documents/43c4113f08914f858d092bde4ea845a7/download/?_ga=2.174260002.1071508189.1619804608-1866599414.1615478161
https://docs.wfp.org/api/documents/43c4113f08914f858d092bde4ea845a7/download/?_ga=2.174260002.1071508189.1619804608-1866599414.1615478161
https://www.wfp.org/news/wfp-demands-action-after-uncovering-misuse-food-relief-intended-hungry-people-yemen
https://www.wfp.org/news/wfp-demands-action-after-uncovering-misuse-food-relief-intended-hungry-people-yemen
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/yemens-houthi-rebels-accused-of-diverting-food-aid-from-hungry
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/yemens-houthi-rebels-accused-of-diverting-food-aid-from-hungry
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/09/14/Yemen-aid-obstruction-crimes-sanctions
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/yemen0920_web_3.pdf
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من  معني  لعدد  المقدمة  الغذائية  المواد  كمية  إىل  سوى  إليهم  ُوِصل  الذين  األشخاص  أعداد  تشري  ال 
المستفيدين، وال توجد بيانات موثوقة للتحقق من صحة إيصال تلك المساعدات.]0]]

كل هذه التناقضات إضافة إىل حقيقة أن مستوى شهر واحد يف السنة -سواء كان 13.3 مليون أو 12.73 
مليون- ال يعكس وصواًل ثابًتا أو مشرتكًا بني القطاعات، وال يضيفان سوى مزيد من الشك حول جودة 
تقديم المساعدات )وما إذا كان المستفيدون يتلقون المعونة الغذائية والرعاية الصحية مًعا( وحول الرقم 

اإلجمايل المستخدم يف اتخاذ قرارات التخطيط وإبالغ المانحني بمدى وصول االستجابة.

يبحث القسم التايل إشكالية البيانات يف اليمن. من المهم ذكر أن الوصول غالبًا ما يستخدم لتربير نقص 
البيانات اجليدة يف اليمن. ومع ذلك، سُينظر بإسهاب يف قضية إمكانية الوصول الحًقا يف هذه السلسلة من 
التقارير، وتحديًدا الكيفية اليت يقيّد بها نهج معيب إلدارة المخاطر األمنية وصول موظفي اإلغاثة )“البقاء 
)“البقاء  معها  يُتعامل  وكيف  الرصاع  أطراف  تفرضها  اليت  الوصول  قيود  ويف  األمن”(،  اخلدمات:  وتقديم 

وتقديم اخلدمات: الوصول المستدام واخلطوط احلمراء.”(

60( مقابــات مــع موظــف 1# يف األمــم المتحــدة، 12 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 1# يف وكالــة تابعــة أللمــم المتحــدة، وموظــف كبــر يف األمــم المتحــدة 
1# يف 13 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 2# يف األمــم المتحــدة، 27 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف كبــر يف األمــم المتحــدة 3#، 2 ديســمر/
كانــون األول 2020، وموظفــي وكالــة األمــم المتحــدة 4#، 7 ديســمر/كانون األول 2020، وموظــف 5# يف وكالــة األمــم المتحــدة، 8 ديســمر/كانون األول 2020؛ 
والصحفــي 1#، 14 يناير/كانــون الثــاين 2021، وموظفــي منظمــة غــر حكوميــة دوليــة 4# و5#، 16 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، ومستشــار الشــؤون اإلنســانية يف 
منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 18 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وعضــو فريــق عمــل منظمــة غــر حكوميــة دوليــة 7#، 20 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، والمانحــني 

2# يف 8 ديســمر/كانون األول 2020 و 3# يف 14 ديســمر/كانون األول 2020، ومحلــل يف الشــؤون اإلنســانية 1#، 4 ديســمر/كانون األول 2020.
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مشاكل البيانات يف اليمن

املشكلة األوىل: غياب الوجود امليداين

وهي  الميدان،  يف  اإلنساين  بالمجال  العاملني  وجود  عدم  البيانات،  جودة  لنقص  الرئيسية  األسباب  أحد 
قضية تقّوض العديد من اجلوانب ذات االهتمام اليت أُثريت يف هذه السلسلة من التقارير. غالبًا ما توصف 
االستجابة يف اليمن بأنها إحدى أكرب االستجابات اإلنسانية يف العالم، ومع ذلك فهي من بني أقل االستجابات 

من حيث عدد موظفي اإلغاثة الدوليني الموجودين )انظر الشكل 2.2(.]]]]

 الشكل 2.2

المصدر: تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن، 2018، مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، 31 أغسطس/آب 2019

 كان غالبية عمال اإلغاثة الدوليني وما يزالون موجودين يف صنعاء، وبدرجة أقل يف عدن، مع بعض الوجود 
يف المراكز الميدانية.]]]] أشار جميع عمال اإلغاثة الـ ]] الذين تمت مقابلتهم يف سياق هذا التقرير إىل أن 
الرئيسيني  المعلومات  اإلغاثة و]] من مقدمي  وأشار جميع عمال  رئيسية،  الميدان مشكلة  الغياب عن 

اآلخرين من مختلف القطاعات إىل أن ذلك يؤثر بشكل مبارش عىل فهمهم اللحتياجات. 

61( تــم تخفيــض هــذا الرقــم بشــكل أكــر بســبب جائحــة كورونــا الــي تســببت يف إجــاء غالبيــة موظفــي األمــم المتحــدة الدوليــني، الذيــن كان مــن المقــرر عــودة 
الكثــر منهــم عــام 2021.

62( بحلــول عــام 2019، كانــت المراكــز الميدانيــة موجــودة يف إب وصعــدة واحلديــدة. كان للمنظمــة الدوليــة للهجــرة وجــود يف مــأرب، وكانــت لهــا مكاتــب ميدانيــة 
طــور التأســيس يف المــكا والمخــا وحجــة. بحلــول عــام 2021، كانــت معظــم الــوكاالت موجــودة يف مــأرب. أمــا يف المخــا، فــإن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية كان 
الوحيــد الــذي يوجــد فيــه موظفــون محليــون. يقتــر احلضــور بشــكل عــام عــى واحــد أو اثنــني مــن الموظفــني الدوليــني لــكل وكالــة، وال يــزال الموظفــون المتنقلــون 

للــوكاالت األصغــر غالبـًـا غــر مرتبطــني بشــكل دائــم بالمراكــز.
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أن  ]]0]، واليت وجدت  الثاين  يناير/كانون  باليمن يف  للعمليات  النظراء  المشكلة يف مراجعة  ُحددت هذه 
الواضح  الفهم  يعوقان  األزمة  من  المترضرين  األشخاص  من  القرب  وغياب  المحدود  الميداين  “الوجود 
اللحتياجات اإلنسانية.” إن توسيع الوجود الميداين يف المناطق ذات األولوية “سيؤدي إىل تحليل أفضل 
هذه  يف  الحًقا  يُستكشف  بدقة.”]]]]  االحتياجات  لفهم   ... األدلة  عىل  وقائمة  أقوى  وتقييمات  للمعلومات 
السلسلة اجلهود الفاشلة لتحقيق االلمركزية والتأثريات اليت خلفها ذلك عىل تقييم االحتياجات وأبعد من 

ذلك يف قسم “االستجابة المركزية هي استجابة بطيئة وغري فّعالة”.

الطريقة الوحيدة لفهم االحتياجات والبيئة التشغيلية فهًما حقيقيًّا هي أن تكون حارضًا وموجوًدا حيث 
اللحتياجات  اجلذرية  األسباب  فهم  أجل  من  ولكن  مفيدة،  المؤرشات  تكون  أن  يمكن  االحتياجات.  توجد 
المحددة فهًما كاماًل وضمان طريقة هادفة للتخفيف من المعاناة، ال يجب أن تكون أي بيانات يتم جمعها 
صحيحة فحسب، بل يجب أيًضا فهمها يف السياق، مع مراعاة العوامل البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
المناطق  الغذاء يف  إنتاج  انخفض   ،[0[9 أنه يف عام  المثال، أوضح أحد األشخاص  والثقافية. عىل سبيل 
التحالف  نتيجة حصار قوات  المسلحة بسبب حظر استرياد األسمدة  اخلاضعة لسيطرة جماعة احلوثيني 
للمنافذ.]]]] سجلت البيانات انخفاًضا يف اإلنتاجية وانخفاًضا يف الوفرة باألسواق،]5]] ولكن لم تُحدد األسباب 

اجلذرية بشكل صحيح، وبالتايل، لم تُبذل أي محاولة لمعاجلتها بطريقة مستدامة.

63( مومزيس وآخرون، »مراجعة النظراء للعمليات«، ص. 3.
64( مقابلة مع موظف 2# يف وكالة أللمم المتحدة، 26 نوفمر/ترشين الثاين 2020.

https://reliefweb.int/report/yemen/ ،65( يتــم إعــداد تقاريــر مراقبــة الســوق عــى أســاس شــهري مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي. انظــر، عــى ســبيل المثــال
yemen-market-watch-report-issue-no-36-may-2019

وقــد أُبــرزت هــذه المشــكلة أيًضــا مــن ِقبــل شــبكة أنظمــة اإلنــذار المبكــر بالمجاعــة يف »تحديــث توقعــات األمــن الغــذايئ يف اليمــن،« شــبكة أنظمــة اإلنــذار المبكــر 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN_Food_Security_Outlook_Update_،2019 األول  ديســمر/كانون  بالمجاعــة، 

December2019_Final.pdf
https://ceobs.org/yemens-agricul-  ،2020 األول أكتوبر/ترشيــن  يوركشــاير،  والبيئــة، وســت  الــراع  اليمنيــة يف محنــة«، مرصــد  الزراعــة  »تقريــر:   ويف 

ture-in-distress/#9

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-market-watch-report-issue-no-36-may-2019
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-market-watch-report-issue-no-36-may-2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN_Food_Security_Outlook_Update_December2019_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN_Food_Security_Outlook_Update_December2019_Final.pdf
https://ceobs.org/yemens-agriculture-in-distress/#9
https://ceobs.org/yemens-agriculture-in-distress/#9
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املشكلة الثانية: غياب البيانات من مصادر مستقلة

البيانات. كما نوقش أعاله، فإن أحد اجلوانب  مشكلة رئيسية أخرى هي االستعانة بمصادر خارجية جلمع 
بالغة األهمية يف تحديد االحتياجات هو القيام بذلك بطريقة مستقلة، مع لزوم جمع المعلومات من ِقبل 
من ليس له أي مصاحل خاصة يف المخرجات أو يف تخصيص الموارد. يُعد ذلك رضوريًّا جًدا يف االستجابات 
اإلنسانية مثل االستجابة يف اليمن اليت تعمل يف ظروف الزناع وحيث تُكلف أطراف الزناع بكيفية تخصيص 
موارد المساعدات ألسباب ال تعد وال تحىص.]]]] يف اليمن، تُجمع غالبية البيانات من ِقبل السلطات، سواء 
يف المناطق اليت تسيطر عليها جماعة احلوثيني المسلحة أو يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة المعرتف 

بها دوليًّا. تسيطر هذه السلطات عىل جميع تقييمات االحتياجات وجمع البيانات.]7]]

االستجابة  من  المستفيدين  قوائم  ُجمعت  إذ  العملية،  بداية  منذ  مشكلة  االستقاللية  إىل  االفتقار  كان 
احلوثيني  مناطق سيطرة جماعة  اإلنسانية يف  الشؤون  وتنسيق  إلدارة  األعىل  المجلس  ِقبل  من  الطارئة 
المنتظمة، يكون الرشيك  بالنسبة للربمجة  التنفيذية يف مناطق سيطرة احلكومة.]8]]  المسلحة والوحدة 
المنفذ مسؤواًل عن تسجيل المستفيدين. ويف كثري من األحيان الرشكاء المنفذون هم السلطات نفسها، 
ويف أحيان أخرى، يكون الرشكاء المنفذون منظمات وطنية، ويف هذه احلالة، يجب وضع والءاتهم ومصاحلهم 
يف االعتبار. عىل سبيل المثال، ترتبط منظمة غري حكومية وطنية واحدة عىل األقل ارتباًطا مبارشًا بوزارة 
التعليم اليت يسيطر عليها احلوثيون: مرشوع التغذية المدرسية واإلغاثة اإلنسانية الذي ورد أنه كان يوزع 
0]% من المساعدات الغذائية يف عام ]]0].]9]] يُفرتض أن يُتحقق من القوائم بشكل مستقل، إال أن عملية 
التحقق غالبًا ما يجري التدخل فيها من أطراف أخرى وتملؤها األخطاء واالزدواجية.]70] أدت هذه العملية 
إىل استبعاد وتهميش المستفيدين الرشعيني من المساعدات بمن فيهم بعض الفئات األكرث ضعًفا لتحقيق 
مصاحل السلطات.]]7] حىت عندما يجري موظفو الربامج من الوكاالت اإلنسانية تقييمات اللحتياجات، فكثرًيا 
ما ترافقهم السلطات اليت تتحدث باسم المجتمع، مما يجعل من الصعب للغاية جمع البيانات المستقلة.]]7]

عىل  اإلنسانية.  االستجابة  تنفيذ  بيانات  عىل  العملية  من  المبكرة  المراحل  يف  السلطات  تأثري  انعكس 
سبيل المثال، يف عام 7]0]، تم التعامل مع ]5% من إجمايل حاالت التوزيع العام أللغذية من ِقبل وزارة 
التعليم اليت يديرها احلوثيون ومرشوع التغذية المدرسية واإلغاثة اإلنسانية.]]7] ال يقترص هذا عىل قطاع 
9]0] إىل أن استجابة  األمن الغذايئ فقط، مثاًل، أشار تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 
المنظمات غري احلكومية يف قطاع المياه والرصف الصيح والنظافة الصحية انخفضت بنسبة 0]% مقارنة 
بعام 8]0] وذلك بسبب تويل السلطات تلك األنشطة، وبلغت نسبة األنشطة اليت تتوالها السلطات %78 
من االستجابة اإلنسانية يف قطاع المياه والرصف الصيح والنظافة.]]7] هذه الممارسة المتمثلة يف االعتماد 
عىل السلطات لتحديد االحتياجات وكذلك تحديد من الذي يمكن مساعدته هي ممارسة واضحة يف جميع 
القطاعات األخرى. وما يزيد من ذلك هو عدم وجود الموظفني يف الميدان لتمكني المراقبة المناسبة، وهو 

ما يفتح الباب أمام التدخالت والتالعب بالبيانات.

 

66( تشمل األمثلة عى هذه الدوافع رشاء الوالء من المجتمعات أو تحويل موارد المساعدات نحو المجهود احلريب.
67( »عواقــب مميتــة« تجربــة المؤلــف يف اليمــن يف االســتجابة اإلنســانية، والــي أكدهــا عمــال اإلغاثــة اآلخــرون، بمــا يف ذلــك: موظــف 1# يف وكالــة أللمــم المتحــدة، 
13 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ موظــف كبــر يف األمــم المتحــدة 3#، 30 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ وموظــف 5# يف وكالــة أللمــم المتحــدة، 8 ديســمر/كانون 

األول 2020.
68( تجربة المؤلفة يف اليمن، والي أكدها باستمرار عمال اإلغاثة اإلنسانية الذين تمت مقابلتهم أثناء إجراء هذا البحث.

69( يخضــع مــرشوع التغذيــة المدرســية واإلغاثــة اإلنســانية لســلطة وزيــر التعليــم احلــويث يحــى احلــويث، شــقيق زعيــم احلوثيــني عبدالملــك احلــويث. انظــر: فــاروق 
https://al-masdaronline. ،2021 الكمــايل ومعــاذ راجــح، »تحقيــق خــاص: كيــف يســتخدم احلوثيــون المســاعدات اإلنســانية كســاح«، المصــدر، 15 مــارس/آذار

net/national/917
70( تجربــة المؤلفــة يف اليمــن، والــي أثارهــا العديــد مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيني خــال المقابــات، بمــا يف ذلــك موظــف كبــر يف األمــم المتحــدة #3، 30 
نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ موظــف 4# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 2020؛ عضــو 5# يف فريــق عمــل منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 

16 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ واجلهــة المانحــة 2#، 8 ديســمر/كانون األول 2020.
ــا. االســتبعاد مــن المســاعدات اإلنســانية يف اليمــن،« المجلــس الدنمــاريك اللجئــني ومجموعــة احلمايــة، نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020،  ــا، ولكــن ليــس ملكن 71( ”لن
https:// ،2021 ــون المســاعدات اإلنســانية كســاح«، المصــدر، 15 مــارس/آذار ــف يســتخدم احلوثي ــق خــاص: كي ــاروق الكمــايل ومعــاذ راجــح، »تحقي ص. 19؛ وف

al-masdaronline.net/national/917
72( تجربــة المؤلفــة يف اليمــن؛ ليندســاي ســبينهور بيكــر، وبيــر هيــي، وجيــون كيــم، ودانييــل ماكســويل، »تحديــات المعلومــات والتحليــات اإلنســانية: أدلــة مــن 

اليمــن،« شــبكة الممارســات اإلنســانية، يناير/كانــون الثــاين 2020،
73( تقرير داخي أللمم المتحدة، فراير/شباط 2019، قدم للمؤلفة خال مرحلة البحث عام 2020

74( »خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019، تقرير نهاية العام«، ص. 28.

https://al-masdaronline.net/national/917
https://al-masdaronline.net/national/917
https://al-masdaronline.net/national/917
https://al-masdaronline.net/national/917
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خرافة البيانات يف اليمن

االفتقار إىل االستقاللية يف جمع البيانات يف اليمن يرافقه افتقار إىل الشفافية حول التحزي المحتمل يف 
هذه البيانات. قد تُجمع البيانات، ولكن ليس من الواضح عادة من الذي قام بجمعها، وما هو مصدرها، وما 
البيانات من تلقاء نفسها، دون رقابة  إذا جمعت السلطات  إذا كان هناك محاسبة عىل أي تحزي محتمل. 
وتحقق مستقل، فإن احتمال أن تكون هذه البيانات دقيقة منخفضة. ويدعم هذا الرأي أبحاث أخرى حول 
“الوكاالت  أن  إىل  الغذايئ  األمن  بيانات  األبحاث حول  أشارت  المثال،  اليمن. عىل سبيل  البيانات يف  جمع 
تقاريرها ليست رصيحة بشأن  السياسية يف  الدوافع  األطراف ذات  البيانات من  اليت تستخدم  اإلنسانية 
التحزيات السياسية المحتملة، ويف كثري من األحيان ال تدرك حىت التحزيات المحتملة يف المعلومات اليت 
تستند إليها الربامج واألنشطة.”]75] أشارت هذه الدراسة إىل أن معظم البيانات ُجمعت من ِقبل السلطات 
أو برفقتها،]]7] وأنه لم يُسمح بإخراج البيانات من البالد وأن هناك حدوًدا قصوى لمقدار البيانات اليت يجري 
مشاركتها داخل اليمن. اشتىك المانحون من أنهم مطالبون باتخاذ قرارات التخصيص دون التمكن من رؤية 
البيانات األساسية  المتاحة دون تقديم  الوحيدة  البيانات  النتائج هي  المطلوبة، وغالبًا ما كانت  البيانات 
البيانات  بشأن مصدر  األحيان شفافني  كثري من  البيانات يف  يكن مقدمو  لم  ذلك،  إىل  إضافة  إلثباتها.]77] 

وانحيازها المحتمل.]78]

75( ماكســويل وآخــرون، »قيــود وتعقيــدات«، ص. 20، بنــاء عــى ســمر بوتــاين، وآين بليــس، وليــان نجــار، وأندريــا سيلكوســيت، ونيكــوال توفيلمــر يف »كارثــة 
ــاوس. ــاتام ه ــاد وتش ــدن اللقتص ــة لن ــدن، كلي ــن«، 2018، لن ــيئة؟، اليم ــة س ــة أم سياس ــام ضعيف ــن: أرق ــة يف اليم ــة العام ــات الصح ــات. بيان البيان

76( يشر هذا إىل كل من سلطات احلوثيني وسلطات احلكومة اليمنية المعرف بها دوليًّا.
77( ماكســويل وآخــرون، »قيــود وتعقيــدات«، ص. 24-23؛ مقابلــة مــع محلــل األمــن الغــذايئ 1#، 25 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وتأكــد ذلــك يف مقابلــة مــع اجلهــة 

المانحة 3#، 14 ديســمر/كانون األول 2020
78( ماكسويل وآخرون، »قيود وتعقيدات«، ص. 20.
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 مـلـخـص تـنـفيـذي

املشكلة الثالثة: املنهجية والشفافية وتعريف املفهوم

فهم كيفية جمع البيانات جانب رئييس لتفسريها تفسريًا صحيًحا. وجدت دراسة أُجريت عام 9]0] للبيانات 
يف اليمن أن ]]% من المنتجات المستندة إىل البيانات المتاحة للجمهور واليت ُروجعت لم تناقش المنهجية 
المستخدمة جلمع البيانات،]79] مما يشري إىل وجود خلل أسايس يف جمع البيانات يف االستجابة. إدراكًا لهذه 
التحديات وبهدف تحقيق استجابة أكرث تنظيًما بما يتماىش مع السياسة العالمية، بُذلت جهود جلمع بيانات 
أفضل وتنظيم جمع البيانات، مثل إطار التحليل اجلديد المشرتك بني القطاعات الذي يهدف إىل تحسني 
تناقضات  النطاق األوسع، توجد  قياس وتحليل االحتياجات.]80] ومع ذلك، حىت ضمن هذه اجلهود وعىل 
بسبب المنهجية وذلك يف كيفية جمع البيانات، ومحدودية كمية المعلومات المتاحة، والمعلومات اليت يتم 

تضمينها، والكيفية اليت تعرف بها المفاهيم.

البيانات عن الوفيات يف اليمن. يجمع كل من مرشوع  البيانات المتناقضة يتعلق بجمع  مثال واضح عىل 
رصد ومراقبة األثر المدين، الذي يندرج ضمن مجموعة احلماية التابعة أللمم المتحدة يف اليمن، ومرشوع 
بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثه الذي يتخذ من الواليات المتحدة مقراً له، بيانات عن وفيات المدنيني، 
أو وفيات المدنيني بسبب الزناع. تحظى كلتا المنظمتني باالحرتام، وتستخدمان منهجيات سليمة وتسجالن 
البيانات بشكل منهيج. ومع ذلك، اختلفت إجمايل األرقام من المنظمتني من ] ديسمرب/كانون األول 7]0] 
حىت ]] ديسمرب/كانون الثاين 0]0] بأكرث من ألف شخص، حيث سجل مرشوع رصد ومراقبة األثر المدين 
5]],] حالة وفاة يف صفوف المدنيني يف ذلك الوقت،]]8] يف حني أن مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح 

وأحداثه سجل ]]],5 حالة وفاة خالل نفس الفرتة الزمنية.]]8] 

رصد  مرشوع  يسجل  حيث  “المدنيني”،  للقتىل  تعريفهما  كيفية  يف  المنظمتني  بني  االختالفات  أحد  يقع 
ومراقبة األثر المدين جميع الوفيات المدنية، بغض النظر عما إذا كانت الوفاة ناتجة عن أرضار جانبية أو 
عن حدث متعلق بالزناع )عىل سبيل المثال، مقتل مدين يف تبادل إلطالق النار بني طرفني متحاربني(.]]8] 
ومن ناحية أخرى، يحيص مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثه عدد القتىل المدنيني فقط عندما 
يكون الهدف الرئييس للهجوم مدنيني.]]8] ومع ذلك، تختلف البيانات بني المنظمتني أيًضا بسبب مصادر 
المعلومات المتاحة. تعتمد المعلومات يف اليمن )أكرث بكثري من السياقات األخرى( عىل جمع البيانات غري 
المبارشة بشكل كبري حيث يوجد عدد قليل من الرشكاء عىل األرض. يتم جمع جميع البيانات يف مرشوع 
رصد ومراقبة األثر المدين ومرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثه حول الضحايا والوفيات وأحداث 
العنف من خالل وسائل مفتوحة المصدر، واليت قد يكون من الصعب التحقق منها. تتم تصفية المعلومات 
البيانات.]85]  الصحيحة وتفصيل  األرقام  أوقات يصعب فيها تحديد  اإلمكان، ولكن هناك  ومراجعتها قدر 
يمكن لمصادر مختلفة أن تقتبس أرقاًما مختلفة للوفيات أو الضحايا لنفس احلادث، وال يتم بالرضورة ذكر 
عوامل مثل العمر أو اجلنس. يف حالة توفر أرقام متضاربة أو معلومات غري واضحة فقط، فإن األمر مرتوك 
للمنهجية اليت وضعها الباحثون لتقرير كيفية تسجيل الرقم. عىل سبيل المثال، إذا تمت اإلشارة إىل كلمة 
“ضحايا” أو “وفيات” ولكن لم يتم ذكر رقم، وال يوجد دليل آخر للتقدير، فإن مرشوع رصد ومراقبة األثر 

المدين عندئٍذ يأخذ التقدير األكرث تحفًظا ويضع عدد الوفيات عند وفيتني.]]8]

79( »بيئة التحليل يف اليمن«، ص. 9.
80( »خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن. دورة الرنامج اإلنساين 2021«، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ص. 8، 139.

https:// ،2021 81( »مــرشوع رصــد األثــر المــدين يف اليمــن. إحصائيــات أساســية«، مــرشوع رصــد األثــر المــدين يف اليمــن، تــم االطــاع يف 14 يناير/كانــون الثــاين
/civilianimpactmonitoring.org

https://acleddata.com/dashboard/#/ ،2021 82( »لوحــة، اليمــن،« مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح وأحداثهــا، بحــث مخصــص، 14 يناير/كانــون الثــاين
dashboard

83( مقابلة مع أحد موظفي مرشوع رصد األثر المدين يف اليمن، 26 نوفمر/ترشين الثاين 2020.
84( مقابلــة مــع أحــد موظفــي مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح وأحداثهــا، 26 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ »منهجيــة مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح 
https://acleddata.com/acledda- ،7 .2020، ص  وأحداثهــا وقــرارات الرمــز حــول احلــرب األهليــة يف اليمــن«، مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح وأحداثهــا،

tanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/YemenMethodology_2020_ACLED.pdf
85( مقابلة مع أحد موظفي مرشوع رصد األثر المدين يف اليمن، 26 نوفمر/ترشين الثاين 2020.

86( المصدر نفسه.

https://civilianimpactmonitoring.org/
https://civilianimpactmonitoring.org/
https://civilianimpactmonitoring.org/
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/YemenMethodology_2020_ACLED.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/YemenMethodology_2020_ACLED.pdf
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هذه  يف  مشرتك  كقاسم  وفيات   [0 عادًة  فيستخدم  وأحداثه  المسلح  الزناع  مواقع  بيانات  مرشوع  أما 
أرقامهما متباينة. كما يوجد  المنظمتني تحسبان األعداد بشكل منتظم، ولكن  أن كلتا  احلاالت. هذا يعين 
يف مصادر البيانات تحزي متأصل أيضاً. يكون التحقق من بيانات الضحايا والوفيات أمرًا معقًدا، خاصة يف 
المناطق النائية أو اليت يتعذر الوصول إليها، حيث ال يوجد رشكاء مستقلون عىل األرض. وسائل اإلعالم، 
وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، يشوبها  اإلبالغ المتحزي، ويمثل جمع البيانات الدقيقة تحديًا وسط 

االفتقار إىل القدرة عىل التحقق من مثل هذه التقارير.]87] 

المنهجية أيًضا بالغة األهمية لفهم مدى تمثيل البيانات للوضع. يف الظروف العادية، تُجمع معظم البيانات 
عىل مستوى األرسة. نظرًا للعجز يف إجراء مسوح عىل مستوى األرسة بشكل صحيح، أصبحت المقابالت مع 
مقدمي المعلومات الرئيسيني وسيلة رئيسية جلمع البيانات يف اليمن. عىل سبيل المثال، التقييم متعدد 
القطاعات للمواقع لعام 8]0] يف اليمن، والذي ُصمم عىل مستوى األرسة، بدأ كنقاشات لمجموعات تركزي 
وتطور إىل مقابالت عىل نطاق واسع مع مقدمي المعلومات الرئيسيني ألن المسوح األرسية ُحظرت من 
ِقبل سلطات احلوثيني.]88] المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيني طريقة مهمة جلمع البيانات، لكنها 
ال يمكن أن تحل محل االستطالعات العشوائية واسعة النطاق اليت تأخذ عينة من عدد أكرب من السكان. 
قد يكون اختيار مقدمي المعلومات الرئيسيني متحزًيا أيًضا،]89] وهو األمر الذي يجب أخذه يف االعتبار عند 

تحليل بيانات المقابلة. 

هذا يمثل مشكلة ألن التقييم متعدد القطاعات للمواقع يهدف إىل أن يكون األساس لكيفية تحديد عدد 
األشخاص المحتاجني. من الناحية النظرية، يعتمد هذا الرقم عىل مسح تمثييل للسكان. ولكن نظرًا لعدم 
تنظيم تقييم المواقع متعددة القطاعات بشكل صحيح يف اليمن، وجمع البيانات من خالل مقابالت مع 
هناك  كانت  بدقة.  المحتاجني  األشخاص  عدد  يعكس  أن  يمكن  ال  فإنه  الرئيسيني،  المعلومات  مقدمي 
مشكلة إضافية يف بيانات التقييم متعدد القطاعات للمواقع، وهي أنها تطلبت تجميع أجزاء من التقييمات 
اليت ُجمعت من مناطق مختلفة من البلد، ولم تكن األسئلة المطروحة هي نفسها دائًما. كما لم تكن منهجية 
جمع البيانات متسقة، مما جعل مقارنة البيانات وتجميعها مشكلة.]90] إىل جانب حقيقة أنه لم يكن هناك 
تقييم متعدد القطاعات للمواقع منذ عام 8]0]، كان األساس أضعف من أن نفرتض دقة توقعاته لعامي 
0]0] و]]0]. وهذا وحده يقّوض إىل حد كبري صالحية خطة االستجابة اإلنسانية بأكملها. ومع ذلك، لم 
تُوضح هذه االختالالت يف الوثائق الرسمية اليت تحدد السكان المحتاجني يف اليمن. االختالف الرئييس بني 

األمثلة اليت نوقشت أعاله هو الشفافية. 

يتسم كل من مرشوع رصد ومراقبة األثر المدين ومرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثه بالشفافية 
بشأن منهجيتهما والتحديات اليت تواجههما فيما يتعلق بجمع البيانات. يوفر هذا للمستخدمني القدرة عىل 
تفسري البيانات المقدمة وفهمها بشكل أفضل، واستخدامها بطريقة أكرث مالءمة إلبالغ قرارات المنارصة 
البيانات، كما حدث يف حالة جمع  أن يحدث هذا عند عدم توضيح قيود  واالستجابة. ومع ذلك، ال يمكن 

البيانات يف التقييم متعدد القطاعات للمواقع. 

المفاهيم مبهمة التعريف تفقد معناها وتشوه البيانات واالستجابة 

تعد أطر وتسميات الرواية المستندة إىل التعريفات المشرتكة طرًقا تحفز ضمنيًّا فهًما أوسع داخل القطاع 
واألمن  الكولريا  حاالت  عن  احلديث  عند  أو  السودان]]9]  جنوب  يف  العنف  إىل  اإلشارة  عند  سواء  اإلنساين، 
الغذايئ والمجاعة يف اليمن -أي أن هذا الفهم المشرتك يوجه التفسريات المقدمة واالستجابات المقرتحة.

87( »منهجية مرشوع بيانات مواقع الزاع المسلح وأحداثها وقرارات الرمز حول احلرب األهلية اليمنية،« ص. 1.
88( مقابلــة مــع موظــف 11# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 14 ديســمر/كانون األول 2020؛ »تقريــر نهايــة العــام خلطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2018«، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc- ،12 .2019 ، ص  مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، أغســطس/آب

es/2018_Yemen_HRP_End%20of%20Year_FINAL.pdf
89( عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تتأثــر االختيــارات بأولئــك الذيــن يختــارون مقدمــي المعلومــات الرئيســيني؛ هنــاك ميــل الختيــار مقدمــي المعلومــات الرئيســيني 

األكــر تعليًمــا والذيــن قــد يكونــون أكــر فصاحــة، لكنهــم ال يمثلــون بالــرضورة المجتمــع األوســع.
90( مقابلة مع موظف 11# يف منظمة غر حكومية دولية، 14 ديسمر/كانون األول 2020.

91( »تعديــل المصطلحــات اخلاصــة بالعنــف المنظــم يف جنــوب الســودان«، مرفــق مــوارد حساســية الــزاع يف جنــوب الســودان وبرنامــج الغــذاء العالمــي، 
https://www.csrf-southsudan.org/repository/adjusting-terminology-for-organised-vio-  ،2020 الثــاين نوفمر/ترشيــن  الســودان،   جنــوب 

/lence-in-south-sudan

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_Yemen_HRP_End%20of%20Year_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_Yemen_HRP_End%20of%20Year_FINAL.pdf
https://www.csrf-southsudan.org/repository/adjusting-terminology-for-organised-violence-in-south-sudan/
https://www.csrf-southsudan.org/repository/adjusting-terminology-for-organised-violence-in-south-sudan/
https://www.csrf-southsudan.org/repository/adjusting-terminology-for-organised-violence-in-south-sudan/
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 مـلـخـص تـنـفيـذي

جائحة مبهمة التعريف: تأثري البيانات التي تشوبها 
عيوب فيما يخص الكولريا

أحد أبرز العناوين الرئيسية يف اليمن كان “أكرب تفيش للكولريا عىل اإلطالق”، إذ أُبلغ عن حوايل مليوين حالة 
إصابة منذ عام ]]0]، وما يزال هذا االدعاء يُطرح يف وسائل اإلعالم ووكاالت األمم المتحدة يف اليمن،]]9] 

عىل الرغم من أن البيانات الكامنة وراءه تشوبها اختالالت.

عام 9]0]، سلط أحد العاملني بإحدى المنظمات الطبية الدولية الضوء عىل أن تعريف الكولريا المطبق يف 
استجابة اليمن للكولريا يمثل مشكلة،]]9] وهو شعور أكده أحد عمال اإلغاثة يف إطار االستجابة للكولريا.]]9] 
يف األماكن اليت أُعلن فيها تفيش المرض، مثل اليمن، تعرّف منظمة الصحة العالمية حالة الكولريا المشتبه 
بها أنها شخص يعاين من اإلسهال المايئ احلاد أو يموت بسببه )والذي تعرفه بأنه إخراج براز رخو أو سائل 
بدون دم ثالث مرّات أو أكرث يف اليوم(.]95] كان تعريف احلالة الذي وضعته االستجابة عام 7]0] اللشتباه 
يف اإلصابة بالكولريا مشابًها بشكل عام: “أي مريض يعاين من إخراج براز رخو، أو سائل ثالث مرات، أو أكرث 
أنه  يعين  تعريفان واسعان، مما  التعريفني هما  الماضية.”]]9] كال  ]] ساعة  الـ  بدون يقء خالل  أو  بقيء، 
يمكن تشخيص األمراض األخرى المرتبطة باإلسهال المتوطنة يف منطقة ما عىل أنها كولريا مشتبه بها، لذا 
تساعد مراقبة مثل هذه احلاالت وتأكيدها عىل توفري فهم أكرث اكتمااًل لشدة تفيش المرض. تعترب منظمة 
الصحة العالمية أن أي حالة مشتبه بها سيتم تأكيدها إذا كان فحص المستنبت أو فحص تفاعل البوليمرياز 
المتسلسل )PCR( يؤكد ضمة الكولريا ]O أو O[[9.]97] جائحة مبهمة التعريف: تأثري البيانات اليت تشوبها 

عيوب فيما يخص الكولريا

أحد أبرز العناوين الرئيسية يف اليمن كان “أكرب تفيش للكولريا عىل اإلطالق”، إذ أُبلغ عن حوايل مليوين حالة 
إصابة منذ عام ]]0]، وما يزال هذا االدعاء يُطرح يف وسائل اإلعالم ووكاالت األمم المتحدة يف اليمن،]98] 

عىل الرغم من أن البيانات الكامنة وراءه تشوبها اختالالت.

عام 9]0]، سلط أحد العاملني بإحدى المنظمات الطبية الدولية الضوء عىل أن تعريف الكولريا المطبق يف 
استجابة اليمن للكولريا يمثل مشكلة،]99] وهو شعور أكده أحد عمال اإلغاثة يف إطار االستجابة للكولريا.]00]] 
يف األماكن اليت أُعلن فيها تفيش المرض، مثل اليمن، تعرّف منظمة الصحة العالمية حالة الكولريا المشتبه 
بها أنها شخص يعاين من اإلسهال المايئ احلاد أو يموت بسببه )والذي تعرفه بأنه إخراج براز رخو أو سائل 

بدون دم ثالث مرّات أو أكرث يف اليوم(.]]0]]

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-re-:92( انظــر، عــى ســبيل المثــال، تحديثــات الكولــرا الشــهرية لمنظمــة الصحــة العالميــة 
 ports.html

https://www.alja- ».19 مايو/أيــار 2017، وبوتــر »أكــر تفــي للكولــرا  و«منظمــة الصحــة العالميــة: رسعــة تفــي غــر مســبوقة للكولــرا يف اليمــن«، اجلزيــرة، 
zeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented

93( مناقشة المؤلفة مع أحد العاملني يف مجال المساعدات اإلنسانية، مارس/آذار 2019
94( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 8 ديسمر/كانون األول 2020.

https://www.who. ،5 .95( »معايــر مراقبــة األمــراض الــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات: الكولــرا،« منظمــة الصحــة العالميــة، 5 ســبتمر/أيلول 2018، ص
int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1

ــة  ــة، منظم ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الص ــاه وال ــة المي ــة، مجموع ــة الصح ــوز 2017،« مجموع ــن، يوليو/تم ــرا، اليم ــتجابة للكول ــركة اللس ــة المش 96( »اخلط
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20re-  ،3 ص.   ،2017 يونيو/حزيــران   29 العالميــة،  الصحــة 

sponse%20plan_10_7_2017.pdf
97( »األمراض الي يمكن الوقاية منها باللقاحات،« ص. 5.

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-re-:98( انظــر، عــى ســبيل المثــال، تحديثــات الكولــرا الشــهرية لمنظمــة الصحــة العالميــة 
https:// ».و«منظمــة الصحــة العالميــة: رسعــة تفــي غــر مســبوقة للكولــرا يف اليمــن«، اجلزيــرة،  19 مايو/أيــار 2017، وبوتــر »أكــر تفــي للكولــرا  ports.html

www.aljazeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented
99( مناقشة المؤلفة مع أحد العاملني يف مجال المساعدات اإلنسانية، مارس/آذار 2019

100( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 8 ديسمر/كانون األول 2020.
https://www.who. ،5 .101( »معايــر مراقبــة األمــراض الــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات: الكولــرا،« منظمــة الصحــة العالميــة، 5 ســبتمر/أيلول 2018، ص

int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented
https://www.aljazeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20response%20plan_10_7_2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20response%20plan_10_7_2017.pdf
http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented
http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/5/19/who-speed-of-yemen-cholera-outbreak-unprecedented
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_02_Cholera_R2.pdf?ua=1
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خرافة البيانات يف اليمن

7]0] اللشتباه يف اإلصابة بالكولريا مشابًها بشكل عام:   كان تعريف احلالة الذي وضعته االستجابة عام 
“أي مريض يعاين من إخراج براز رخو، أو سائل ثالث مرات، أو أكرث بقيء، أو بدون يقء خالل الـ ]] ساعة 
الماضية.”]]0]] كال التعريفني هما تعريفان واسعان، مما يعين أنه يمكن تشخيص األمراض األخرى المرتبطة 
باإلسهال المتوطنة يف منطقة ما عىل أنها كولريا مشتبه بها، لذا تساعد مراقبة مثل هذه احلاالت وتأكيدها 
بها  أي حالة مشتبه  أن  العالمية  الصحة  المرض. تعترب منظمة  اكتمااًل لشدة تفيش  أكرث  عىل توفري فهم 
سيتم تأكيدها إذا كان فحص المستنبت أو فحص تفاعل البوليمرياز المتسلسل )PCR( يؤكد ضمة الكولريا 

[[0[[.O[[9 أو O[

أشارت مراجعة للكولريا يف اليمن يف ديسمرب/كانون األول 8]0] إىل وجود مشاكل مع عدم وجود تأكيد 
رسيري منهيج للحاالت وكون البيانات منخفضة اجلودة، لكنها وجدت أيًضا أن عدد احلاالت المشتبه فيها 
فيها.]]0]]  المشتبه  احلالة  تعريف  يطابق  الذي  الفعيل  العدد  بكثري من  أعىل  األرجح  كان عىل  عنها  والمبلغ 
أي استشارات طبية قال  أن هناك ميل لتسجيل  اإلنسانية  باحثون من مركز جونز هوبكزن للصحة  وجد 
المريض فيها أنه يعاين من اإلسهال عىل أنها كولريا، حىت إن لم تستوِف تعريف حالة الكولريا المشتبه الذي 
يتطلب وجود المؤرشات المحددة إللسهال المايئ احلاد.]05]] كما أشاروا إىل أن سجالت جميع االستشارات 
الطبية، بغض النظر عما إذا كان اإلسهال أحد األعراض اليت يشكو منها المريض، استخدمت “بشكل متكرر” 
متعلقة  غري  ألمراض  عالج  عن  يبحثون  ربما  مرىض  حاالت  يضعون  أنهم  يعين  مما  الكولريا،  قوائم  لملء 
بالكولريا.]]0]] يمكن أن يُعزى هذا الوضع، الذي وصفه التقرير بأنه ساء بمرور الوقت، جزئيًّا إىل هيكل احلوافز 
العالمية  الصحة  منظمة  أن  إىل  التقرير  وأشار  الكولريا.  الستجابة  المتحدة  األمم  وكاالت  وضعته  الذي 
واليونيسيف كانت تدفع أجور العاملني الصحيني العاملني يف مراكز عالج الكولريا ألنهم لم يتلقوا رواتبهم 
احلكومية منذ عام ]]0]، وهو األمر الذي -بحسب المؤلفني- حفز دون قصد أن يحرص العاملون يف تلك 
المراكز أن تبدو األخرية مشغولة وتظل مفتوحة ويستمرون بتلقي رواتبهم.]07]] إضافة إىل ذلك، كان وقت 
تعريفات  أصبحت  لذلك،  ونتيجة  المراقبة محدوًدا.]08]]  تحت  بالكولريا  إصابتهم  المشتبه يف  أولئك  وضع 
الكاذبة، مما أدى إىل تضخم هائل يف  الكولريا  النظام بحاالت  الكولريا الفضفاضة أساًسا بال معىن، وُغمر 
األرقام كما هو مبنّي يف بيانات منظمة الصحة العالمية. عام 9]0]، عىل سبيل المثال، أُبلغ عن 5]8 ألف 
منها  وتأكد  حالة   9,[9[ رسميًّا  ُفحصت  اليت  احلاالت  عدد  كان  العدد  هذا  ومن  بها،  مشتبه  كولريا  حالة 

98],5 حالة كولريا )%54.7(.]09]]

لم تستند العناوين الصادمة سوى عىل أعداد مشكوك فيها للحاالت المشتبه فيها. ويف حني أن تلك العناوين 
ساعدت يف جذب التمويل، إال أنها أثرت سلبًا عىل االستجابة. وأكد عمال اإلغاثة المشاركون يف االستجابة، 
أنهم تُركوا دون بيانات دقيقة مطلوبة الستهداف حاالت الكولريا احلقيقية واالستجابة لها.]0]]] لم تاُلحظ 
التحسينات يف الوضع سوى عام 9]0]، عندما بدأ تطبيق المعايري المناسبة واحرتام وقت مالحظة ومراقبة 

المريض. أما الفحوصات فما زالت تمثل مشكلة.

ــة، منظمــة  ــاه والــرف الصــي والنظافــة الصحي ــرا، اليمــن، يوليو/تمــوز 2017،« مجموعــة الصحــة، مجموعــة المي 102( »اخلطــة المشــركة اللســتجابة للكول
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20re-  ،3 ص.   ،2017 يونيو/حزيــران   29 العالميــة،  الصحــة 

sponse%20plan_10_7_2017.pdf

103( »األمراض الي يمكن الوقاية منها باللقاحات،« ص. 5.
104( بــول شــبيجل، وروان راتنايــايك، ونــورا هيلمــان، ودانييــل إس النتــاين، وميــا فرفــرس، ومويــس نجــوا وبــول وايــز، »الكولــرا يف اليمــن: دراســة حالــة اجلاهزيــة 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،22-27 ،5 .واالســتجابة للوبــاء«، مركــز جونــز هوبكــز للصحــة اإلنســانية، مريانــد، 4 ديســمر/كانون األول، 2018، ص

int/files/resources/CHOLERA_YEMEN_REPORT_LONG_Low_Res_Dec_4_2018.pdf
105( المصدر نفسه، ص. 23؛ تم تأكيده من خال مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكالة األمم المتحدة، 8 ديسمر/كانون األول 2020

106( شبيجل وآخرون، »الكولرا يف اليمن«، ص. 23.
107( المصدر نفسه، ص. 23-24، 26.

108( مقابلة مع موظف 5# يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 8 ديسمر/كانون األول 2020.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ ،2019 109( »وضــع الكولــرا يف اليمــن، يناير/كانــون الثــاين 2019،« منظمــة الصحــة العالميــة، فراير/شــباط

resources/EMROPub_2019_EN_22332.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ ،2020 و«وضــع الكولــرا يف اليمــن، ديســمر/كانون األول 2019،« منظمــة الصحــة العالميــة، يناير/كانــون الثــاين

files/resources/EMCSR244E.pdf
110( مقابــات مــع موظــف 5# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 8 ديســمر/كانون األول 2020، ومستشــار إنســاين لمنظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 18 نوفمــر/

ترشيــن الثــاين 2020. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20response%20plan_10_7_2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cholera_integrated_%20response%20plan_10_7_2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CHOLERA_YEMEN_REPORT_LONG_Low_Res_Dec_4_2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CHOLERA_YEMEN_REPORT_LONG_Low_Res_Dec_4_2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_EN_22332.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_EN_22332.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMCSR244E.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMCSR244E.pdf
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بعد  االستجابة  يف  المستخدمة  الرئيسية  المصطلحات  أحد  الغذايئ”  “األمن  مصطلح  أصبح  اليمن،  يف 
سنوات من التنبؤات بأن اليمن “عىل شفا المجاعة”.]]]]] لكن مصطليح “األمن الغذايئ” و”المجاعة” غالبًا ما 

يتم تداولهما دون أي فهم واضح لما يعنياه، وكيف يتم قياسهما، ومن يعين ماذا بهما.

يُعرَّف األمن الغذايئ عموًما بأنه الوضع “عندما يكون لدى جميع الناس، يف جميع األوقات، إمكانية الوصول 
المادي واالقتصادي إىل أغذية كافية وآمنة ومغذية تليب احتياجاتهم وتفضيالتهم الغذائية من أجل حياة 
نشطة وصحية”.]]]]] هذا التعريف، الذي جرى تبنيه يف مؤتمر القمة العالمي أللغذية عام ]99]، هو تعريف 

األمن الغذايئ األكرث قبواًل عىل الرغم من أنه ال يُعد كافيًّا عىل مستوى العالم.

التعريف  االستجابة.  يحدد  الذي  المقياس  يصف  كونه  مهم  اإلنساين  المجال  يف  الغذايئ  األمن  تعريف 
انعدام  إليه أعاله يقدم إرشادات عامة، لكنه ال يأخذ يف احلسبان االختالفات ومستويات  المشار  العالمي 
األمن الغذايئ. وفًقا لهذا التعريف، الذي غالبًا ما تستخدمه الوكاالت بما يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، 

يمكن تصنيف جميع سكان اليمن يف السياق احلايل بأنهم يعانون من انعدام األمن الغذايئ.]]]]]

امرأة تحرّض الطعام يف مخيم للنازحني يف مديرية عبس بمحافظة حجة يف 18 أغسطس/آب 2018. 
الصورة لمركز صنعاء.

للتفسريات  الباب  والغامض  العام  التعريف  هذا  مثل  يفتح  للتعريف،  العملية  القيمة  قلة  إىل  إضافة 
المختلفة، ونتيجة لذلك، تستخدم المنظمات تقنيات مختلفة يف محاوالتها لقياس انعدام األمن الغذايئ أو 
أشكاله المختلفة أو درجات شدته؛ األمر الذي يؤدي إىل نتائج مختلفة. لذلك، ليس من المسلم به أن جميع 
المشاركني يف المناقشات اليت تشري إىل مصطلح “انعدام األمن الغذايئ” يفكرون حقيقة يف نفس القياسات 

أو يتشاركون نفس التفسريات لما تشري إليه تلك المقاييس.]]]]]

111( أمثلــة عــى العديــد مــن التنبــؤات منــذ عــام 2018: ســمرز، »اليمــن عــى حافــة الهاويــة«، »10 مايــني يمــي« و«اليمــن عــى حافــة الهاويــة مــع اســتمرار الــراع 
https://www.wfp.org/news/yemen-teeters-brink-conflict-and-econom- ،2020 23 ســبتمر/أيلول  واألزمــة االقتصاديــة«، برنامــج الغــذاء العالمــي،

ic-crises-grind
https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/ ،2006 112( »موجــز سياســة: األمــن الغــذايئ،« منظمــة األغذيــة والزراعــة، العــدد 2، يونيو/حزيــران

documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
113( المصدر نفسه؛ ومقابات مع محلي األمن الغذايئ 1# يف 25 نوفمر/ترشين الثاين 2020، و2# يف 15 يناير/كانون الثاين 2021. 

114( مقابلة مع محلل األمن الغذايئ 2#، 15 يناير/كانون الثاين 2021.

https://www.wfp.org/news/yemen-teeters-brink-conflict-and-economic-crises-grind
https://www.wfp.org/news/yemen-teeters-brink-conflict-and-economic-crises-grind
https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
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 إذا لم يكن هناك تعريف مشرتك أللمن الغذايئ يتضمن معايري مشرتكة، فإن المحادثات حول هذا المفهوم 
تصبح صعبة بشكل مزتايد. أشار العديد من مقدمي المعلومات الرئيسيني إىل هذا الفهم الضعيف المشرتك 
“النعدام األمن الغذايئ”، واعتربوا أنه ضار باالستجابة.]5]]] واألهم من ذلك أنه أعاق اجلهود المبذولة لتحليل 

وفهم العوامل الكامنة وراء انعدام األمن الغذايئ.

لمراحل  المتكامل  التصنيف  استخدام  وهي  الغذايئ  األمن  انعدام  لقياس  وفائدة  دقة  أكرث  طريقة  هناك 
اليمن، والذي يتبع المعايري الدولية لتحديد شدة ومدى انعدام األمن  أيًضا يف  األمن الغذايئ، المستخدم 
الغذايئ احلاد وسوء التغذية احلاد علميًّا. وهو يمزي بني “مراحل” انعدام األمن الغذايئ بهدف تحسني التحليل 
هذا  عىل  المستقبلية.]]]]]  والربامج  والسياسات  الطوارئ  حلاالت  اللستجابة  التخطيط  إلبالغ  المستخدم 
النحو، يُعد تعريفه أكرث تحديًدا بكثري من التعريف الذي تستخدمه منظمة األغذية والزراعة الذي اعُتمد عام 

]99] لغرض مختلف تماًما وهو بلوغ أهداف التنمية المستدامة الشاملة أللمم المتحدة.

تصبح قضايا التعريف أكرث أهمية عندما يكون للمصطلح المراد تعريفه عواقب بعيدة المدى ويؤدي إىل نوع 
معني من االستجابة، مثل كلمة المجاعة. يف حني تواجه العديد من البلدان أزمات األمن الغذايئ، ويف ظل 
وجود أعداد كبرية من األشخاص الذين يعانون اجلوع وال يستطيعون احلصول عىل الغذاء الكايف، نادرًا ما 
تستويف هذه الظروف المعايري الرسمية للمجتمع اإلنساين بشأن المجاعة. المجاعة يف حد ذاتها مصطلح ال 
يسهل تعريفة كميًّا،]7]]] وغالبًا ما توصف عىل النحو المحدد من ِقبل وكالة االلجئني التابعة أللمم المتحدة 
عىل أنها “حالة ال تستطيع فيها نسبة كبرية من سكان بلد أو منطقة احلصول عىل الغذاء الكايف، مما يؤدي 
إىل انتشار سوء التغذية احلاد وفقدان األرواح بسبب اجلوع والمرض.”]8]]] يختلف التعريف المستخدم يف 
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ، حيث يعرف المجاعة أنها “العجز المطلق يف الوصول إىل الغذاء 
لمجموعة سكانية كاملة أو فرعية، مما قد يسبب الوفاة عىل المدى القصري.” ويحدد ثالثة معايري لها يجب 

أن تُستوىف جميًعا لتصبح مجاعة وهي كالتايل:

أن تواجه ما ال يقل عن 0]% من األرس يف منطقة ما نقًصا حاًدا يف الغذاء مع قدرة محدودة عىل 	 
التأقلم.

أن تتجاوز معدالت سوء التغذية احلاد 0]%.	 

أن تتجاوز معدالت الوفيات شخصني يف اليوم لكل 0,000] شخص.]9]]]	 

البيانات  العتبة يف أي وقت خالل الرصاع احلايل، وأشارت أفضل اجلهود لتحليل  اليمن إىل هذه   لم تصل 
المتاحة إىل أنه عىل الرغم من وجود انعدام أمن غذايئ كبري، إال أن المجاعة ال تزال سيناريو غري محتمل 
)انظر: “دراسة حالة البيانات: المجاعة يف اليمن”(. ومع ذلك، فإن هذا لم يغرّي نداءات جمع التربعات اليت 
الذي يتم استخدامه فيها. كما  التعريف  التساؤل حول  اليمن عىل وشك المجاعة، مما يثري  تحذر من أن 
أن هذا ال يستند وال يستويف تعريف التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ المقصود إلجراء مثل هذه 
النداءات ويتطلب تفسريًا واسًعا حىت لتعريف المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون االلجئني األكرث 

عمومية أعاله.

115( مقابــات مــع محلــل األمــن الغــذايئ 1#، 25 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، ومحلــل أمــن غــذايئ 2#، 15 يناير/كانــون الثــاين 2021؛ وموظــف 4# يف إحــدى وكاالت 
ــاين 2020؛ ومستشــار الشــؤون  ــن الث ــة، 16 نوفمر/ترشي ــة غــر حكومي ــة دولي ــق عمــل منظم األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 2020؛ عضــو 4# يف فري

اإلنســانية يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 18 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020
http://www.ipcin-  ،116( »نظــرة عامــة عــى التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ونظــام التصنيــف فيــه«، التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ 

/fo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en
https://www.thenewhumanitarian.org/report/89121/analy-  ،2010 مايو/أيــار   13 جوهانســرغ،  هيمنريــن،  نيــو  ذا  المجاعــة؟«  هــي  »مــا   )117 

sis-what-famine
118( »رشح المجاعــة: التعريــف واألســباب واحلقائــق«، موقــع المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، تــم االطــاع يف 19 يناير/كانــون الثــاين 2021، 

»رشح المجاعــة: التعريــف واألســباب واحلقائــق«، موقــع المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، تــم االطــاع يف 19 يناير/كانــون الثــاين 2021،
119( »التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ والمجاعــة: اســتخدام المصطلحــات المناســبة والعتبــات العلميــة«، وحــدة الدعــم العالمــي للتصنيــف المرحــي 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Def_Meas.pdf ،2012 المتكامــل أللمــن الغــذايئ، مــارس/آذار

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/
https://www.thenewhumanitarian.org/report/89121/analysis-what-famine
https://www.thenewhumanitarian.org/report/89121/analysis-what-famine
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Def_Meas.pdf
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املشكلة الرابعة: غياب االبتكار

عائلة تحمل لوازم إيواء ُوزعت يف 24 يونيو/حزيران 2021 بمخيم للنازحني يف الشعب بمحافظة عدن. 
الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

عىل الرغم من التحديات طويلة األمد اليت تواجه جمع البيانات يف اليمن مثل غياب الوجود الميداين، وعدم 
التعقيد يف الوصول، إال أن  القدرة عىل إجراء المسوح، واالفتقار الكبري اللستقاللية الذي يرجع جزئيًّا إىل 
المجتمع اإلنساين قد قبل الوضع إىل حد كبري حىت وقت قريب. عىل سبيل المثال، كانت القضية الشائعة 
اليت نوقشت منذ فرتة طويلة بني العاملني يف المجال اإلنساين هي االفتقار إىل بيانات الوفيات يف اليمن. 
أثر ذلك بعمق عىل التحليالت المهمة مثل األثر الفعيل للزناع عىل وفيات المدنيني، كما أنه أعاق إجراء تقييم 
مناسب لعواقب انعدام األمن الغذايئ.]0]]] ومع ذلك، فإن اليمن ليس البلد الوحيد الذي تمثل فيه بيانات 
الوفيات مشكلة، ولكن كان من الممكن جمع بيانات الوفيات بطريقة تمثيلية يف أماكن أخرى. يف جنوب 
السودان، أجرت مدرسة لندن للصحة وطب المناطق احلارة دراسة توصلت لتقدير تمثييل للوفيات الزائدة 
منذ بداية الزناع عام ]]0].]]]]] إضافة إىل ذلك، طّور مركز موارد REACH ومقره جنيف بروتوكواًل لقياس 
الوفيات يف الزناعات المعقدة وُجرب يف جنوب السودان. عىل الرغم من نجاح الربوتوكول هناك واالتفاق 
المبديئ عىل تجربة الربوتوكول يف اليمن عام 0]0]،]]]]] إال أن ذلك لم يحدث بسبب ما وصفه عامل إغاثة 

بعدم الرغبة يف تجربته عىل الرغم من عدم وجود أي خيارات بديلة جيدة.]]]]]

البيانات  استخدام  يساعد  أن  يمكن  حيث  الوقت،  من  لفرتة  األوسع  المجتمع  به  فكر  يشء  هو  االبتكار 
خريطة  رسم  أيًضا  يمكنه  النازحني.  األشخاص  وعدد  الزنوح  أماكن  تحديد  يف  مثاًل  المكانية  اجلغرافية 
لمستجمعات المياه، والبنية التحتية المدمرة، والوفيات من خالل عد القبور، والمساعدة يف تحديد أنماط 
الهجرة. كما يسمح أيًضا برتاكب البيانات لمعرفة كيفية ارتباط األنواع المختلفة من البيانات وتأثريها عىل 

بعضها البعض.]]]]]

120( ماكســويل وآخــرون، »قيــود وتعقيــدات«، ص. 19-18، 26؛ مقابــات مــع موظــف 4# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 2020، 
وموظــف 11# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 14 ديســمر/كانون األول 2020

121( فرانشيســكو تشــيتي، وأدريــان تيســتا، وعبــدي حميــد وارســامي، ولــو كوتــش، وراشــيل برنــز، »تقديــرات الوفيــات الناجمــة عــن األزمــة يف جنــوب الســودان، 
https://www.lshtm.ac.uk/south- ،2018 ديســمر/كانون األول 2013 - أبريل/نيســان 2018«، مدرســة لنــدن للصحــة وطــب المناطــق احلــارة، ســبتمر/أيلول

sudan-full-report
https:// ،2020 عمــان، أكتوبر/ترشيــن األول ،REACH »،122( »اليمــن- الــرشوط المرجعيــة. مراجعــة مكتبيــة ثانويــة وتطويــر منهجيــة لتقديــر الوفيــات يف اليمــن

www.reachresourcecentre.info/country/yemen/cycle/30028/#cycle-30028
123( مقابلة مع موظف 13# يف منظمة غر حكومية دولية، 30 أكتوبر/ترشين األول 2020.

124( مقابــات مــع موظــف 13# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 30 أكتوبر/ترشيــن األول 2020، وموظــف 11# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 14 ديســمر/
كانــون األول 2020.

https://www.lshtm.ac.uk/south-sudan-full-report
https://www.lshtm.ac.uk/south-sudan-full-report
https://www.reachresourcecentre.info/country/yemen/cycle/30028/#cycle-30028
https://www.reachresourcecentre.info/country/yemen/cycle/30028/#cycle-30028
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المعلومات  جمع  عملية  مقاربة  محاوالت  تتطور  السابع،  عامها  االستجابة  فيها  دخلت  اليت  اليمن  يف   
يف  العالمية  التصوير  لربامج  االستخدام  بعض  هناك  كان  المثال،  سبيل  عىل  ببطء.  لكن  مختلفة  بطرق 
العام المايض لرسم خريطة لمستجمعات المياه، وبدأت منظمات مثل مرشوع تقييم القدرات، وهي مزّود 
مستقل للبيانات والتحليالت اإلنسانية ومقرها جنيف، باإلضافة إىل مركز REACH ومنظمة سايفر يمن، 
وهي مزّود خدمات أمن يف صنعاء، محادثات حول الثغرات يف جمع البيانات مع قيام البعض باالستجابة 
التشغيلية عىل أرض الواقع. بشكل عام، تأيت اجلهود المبذولة لتحسني البيانات اخلاصة باستجابة اليمن 
من خارج االستجابة نفسها، وهو ما يدعو للقلق. أدى عدم وجود قوة دافعة داخلية للتغيري إىل استمرار 

االعتماد عىل بيانات ضعيفة وغري كاملة وغري موثوقة لتوجيه االستجابة.



29

 مـلـخـص تـنـفيـذي

عواقب استخدام البيانات التي تشوبها 
االختالالت: االستجابة الخاطئة

بغض النظر عن االختالالت اليت تعاين منها البيانات مثل كون كمية البيانات اليت ُجمعت محدودة للغاية 
بحيث ال تكون بيانات تمثيلية، أو كونها ذات جودة رديئة وتفتقر إىل تحليل السياق، أو كونها متحزية وتفتقر 
إىل الشفافية، إال أن هذه البيانات هي ما يجري استخدامه لتوفري المعلومات عند أخذ قرارات االستجابة 
بشأن التمويل والطرائق وتخصيص الموارد. ولهذه البيانات وللرواية المشوهة اليت تدعمها عواقب حقيقية 

عىل مالءمة االستجابة وفعاليتها.

تبدأ المشكلة بالكيفية اليت تُعرّف بها احلاجة تعريًفا واسًعا جًدا بحيث يصبح االستهداف شبه مستحيل. 
تتبدد  أعاله،  ُذكر  كما  االحتياجات،  أشكال  يعاين من “شكل” من  السكان  80% من  أكرث من  يكون  عندما 
واسع  بشكل  الموارد  نرشت  لذلك،  ونتيجة  االستجابة.]5]]]  ضمن  أللولويات  المناسب  التحديد  إمكانية 
بطريقة سطحية دون اعتبار جلودة االستجابة وبحافز قليل للرتكزي عىل المناطق اليت يصعب الوصول إليها 

والمناطق المعقدة. كما ذكر أحد مقدمي المعلومات الرئيسيني:

“إذا كانت نسبة 80% من السكان تستويف رشوط الفئة اليت تستهدفها، فيمكنك حينها تصميم أي 
برنامج تريده وسيليب بكل تأكيد المعايري يف نطاق 0] كيلومرتات من مكتبك ويؤمن التمويل. ال 

يمتلك أي شخص احلافز ألن يدفع أبعد من ذلك النطاق.”]]]]]

 محلل يف الشؤون اإلنسانية

البيانات هي إحدى المدخالت يف صناعة القرارات المتعلقة باالستجابة. المدخالت األخرى عبارة عن تحليل 
للسياق األوسع، والموارد المتاحة، والقدرة عىل االستجابة، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة. كانت 
الممارسات المستخدمة لسنوات، وأُكد ذلك مؤخرًا عرب تطوير إطار تحليل مشرتك بني  هذه هي أفضل 
تقييمات  إجراء  إىل   ،[0[0 أغسطس/آب  المقدم يف  اإلطار،  يدعو هذا  العالمي.  المستوى  القطاعات عىل 
النظر يف سبب  لها وتأثرياتها، وبعد ذلك واألهم  الرئيسية  للنظر يف سياق األزمة، والدوافع  اللحتياجات 
آثار  من  يعانون  ال  الناس  أن  تدرك  فهي  عام.  بشكل  اإلنسانية  الظروف  عىل  العوامل  هذه  تأثري  وكيفية 
الصدمات واألزمات يف عزلة عن السياق والوضع، بل أن سياقهم ووضعهم وثيق الصلة بالموضوع، وأن 
الذي يعيش يف  الشخص  المثال،  تفاقم بعضها.]7]]] عىل سبيل  إىل  تؤدي  أن  االحتياجات مرتبطة ويمكن 
منطقة ريفية يواجه الصدمات بشكل مختلف عّمن يعيش يف منطقة حرضية وسيطلب نوًعا مختلًفا من 

االستجابة.

ومع ذلك، يف اليمن، تُستخدم عملية جمع البيانات بغض النظر عن جودتها كأساس الستمرار جمع األموال 
واتخاذ القرارات دون مراعاة السياق المحيط. أصبح تقديم مثل هذه البيانات المعزولة يف حد ذاته وكياًل 
للتحليل واتخاذ القرار، مع االعتقاد بأن هذا يوفر بطريقة ما إجابات كافية -إجابات تُستخدم بعد ذلك لدعم 
الرواية المفضلة. عىل سبيل المثال، ال يزال تحديد انعدام األمن الغذايئ وخطر المجاعة يؤدي إىل محاوالت 

125( »خطــة االســتجابة اإلنســانية. يناير/كانــون الثــاين - ديســمر/كانون األول 2019،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، فراير/شــباط 2019، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf  ،5 ص. 

ُقدمــت توصيــات للتخــي عــن اســتخدام هــذه المصطلحــات يف مراجعــة النظــراء اللســتجابة يف يناير/كانــون الثــاين 2016، لكنهــا ذهبــت أدراج الريــاح. انظــر 
مومزيــس وآخــرون، »مراجعــة النظــراء للعمليــات«، ص. 8

126( مقابلة مع محلل الشؤون اإلنسانية 2#، 15 ديسمر/كانون األول 2020
127( »نظــرة عامــة عــى العمــل اإلنســاين العالمــي لعــام 2021. اجلــزء الثالــث: تقديــم أفضــل للخدمــات. إطــار التحليــل المشــرك بــني القطاعــات«، مكتــب األمــم 
https://gho.unocha.org/delivering-better/joint-intersec- ،2021 19 يناير/كانــون الثــاين  المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، نيويــورك، تــم االطــاع يف

toral-analysis-framework

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf
https://gho.unocha.org/delivering-better/joint-intersectoral-analysis-framework
https://gho.unocha.org/delivering-better/joint-intersectoral-analysis-framework
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جلمع األموال لزيادة توزيعات الغذاء، لكن لم تتم معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذايئ، مما أدى 
إىل استجابة أقل تأثريًا.

ليس رسًا أن األسباب الكامنة وراء األزمة اليمنية تكمن يف قضايا التنمية الموجودة مسبًقا. كان اليمن قبل 
الرصاع  أدى  لقد  للقلق.]8]]]  التنموية مثرية  المؤرشات  األوسط وكانت  الرشق  بلد يف  أفقر  بالفعل  الرصاع 
إىل تفاقم هذه المشاكل، لكن القضايا منهجية وطويلة األمد ومتجذرة يف االقتصاد المنهار. نتيجة لذلك، 
المساعدة  أن  الورقة  لهذه  البحث  سياق  يف  االستطالع  شملهم  الذين   7[ الـ  األشخاص  جميع  افرتض 
اإلنسانية قد ال تكون الشكل األنسب للمساعدة ألنها ال تعاجل األسباب اجلذرية أو تقدم أي يشء عىل المدى 

الطويل.

للحياة،  المنقذة  الفورية  المساعدات  بعض  هو  اإلنسانية  المساعدات  تقدمه  ما  كل  األحوال،  أحسن  يف 
وليس لها سوى فوائد قليلة عىل المدى الطويل. عىل سبيل المثال، لن تعاجل توزيعات الغذاء نقص الدخل 
الذي أدى إىل انعدام األمن الغذايئ. يمكن تقديم المياه بالشاحنات )الوايتات( لعقود قادمة لكنه لن يؤدي 
إىل إمداد مستدام بالمياه النظيفة. ال يحتاج النازحون عىل المدى الطويل إىل إمدادات ثابتة من حقائب 
احلقائب  تلك  لكن  االنتقالية.  المأوى  إن حصلوا عىل حقائب  أفضل حااًل  الطوارئ، فهم  المأوى يف حاالت 
والرواية  الربمجة  مع  يتناسب  ال  االنتقالية  احلقائب  إىل  الطوارئ  حقائب  من  التحول  ألن  لهم  تُعطى  لن 
اليمن، وهناك حاجة إىل استجابة طارئة حقيقية توفر  إنسانية يف  المحددة أللزمة.]9]]] هناك احتياجات 
الدعم الفوري المنقذ للحياة يف حاالت مثل الزنوح أو الفيضانات أو اجلفاف، ولكن هناك حاجة إىل استجابة 
الرغم من أن  المدى الطويل. عىل  مختلفة جًدا وأكرث تنظيًما واستدامة من أجل تحقيق تغيري مؤثر عىل 
المساعدات اإلنسانية ليست بالرضورة االستجابة المناسبة أللزمة اليمنية، إال أن النظام يستثمر بعمق يف 

الرتويج لها كحل ألن التغيري سيؤثر عىل النتيجة النهائية ومكاسب المنظمات واألفراد.

أدى االستثمار يف هذه الرواية اليت تروج للمساعدات اإلنسانية كحل اللحتياجات يف اليمن إىل تقييد النقاش 
الدائر حول البيانات وإغالق المجال أمام االبتكار. وفًقا للعديد من العاملني يف المجال اإلنساين فإنه يتم 
إيقاف أي تحليل أو حلول أوسع تميل نحو االعرتاف بقيود المساعدة اإلنسانية يف االستجابة،  أو  تثبيط 
المحللني، “ال  التربعات.]0]]] وكما أشار أحد  اليت ثبت نجاحها يف جمع  الرواية  وذلك كونها ال تتناسب مع 
ثقافة  توجد  ال  اليمن”.]]]]]  استجابة  يف  الفشل  بهذا  االعرتاف  ممكنًا  ليس  ولكن  فشل،  دون  ابتكار  يوجد 
المناسب  التحليل  يخص  فيما  األخرية  السنوات  يف  االستجابة  بفشل  االعرتاف  تتطلب  ألنها  التحسني 

واالستجابة اللحتياجات.

الشجاعة  لديهم  الذين  أولئك  حساب  عىل  ستأيت  عيوب  تشوبه  الذي  والرسد  البيانات  لشفافية  التطرق 
لفتح هذا الصندوق، ذلك يقّوض االستثمارات اليت نُفذت السنوات الماضية والقرارات اليت اتخذتها بعض 
ركزت  قد  واالستجابة  العالم  بأن  االعرتاف  ذلك  يعين  قد  العالم.  مستوى  عىل  العليا  اإلنسانية  القيادات 
بشكل مضلل عىل جانب ضيق من مشكلة اليمن ورمت مبلًغا ال يصدق من أموال المانحني عليها. سيكون 
من المطلوب قيادة قوية من أولئك الذين يختارون تغيري المسار حيث يمكن توقع مقاومة هائلة من الذين 
يرفضون االعرتاف باألخطاء واإلخفاقات السابقة. ال يمكن أن يحدث االبتكار والتحسني يف االستجابة دون 
هذه المساحة للفشل والتعلم من األخطاء المرتكبة. يف النهاية، تجنب المسؤولية يحد من قدرة المجتمع 

الدويل عىل تحسني ظروف اليمنيني.

128( احتــل اليمــن المرتبــة 154 مــن أصــل 187 يف مــؤرش التنميــة لرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ: »موجــز تقريــر التنميــة البرشيــة 2011؛ االســتدامة واإلنصــاف: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf ،16 .مســتقبل أفضــل للجميــع«، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ، 2012، ص

129( مقابــات مــع موظــف 1# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 5 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ موظــف 5# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 16 نوفمر/ترشيــن 
الثــاين 2020؛ وموظــف 10# يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 3 ديســمر/كانون األول 2020.

130( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة 3#، 30 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 1# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 13 نوفمر/ترشيــن 
ــاين 2020؛ موظــف 4# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 7 ديســمر/كانون األول 2020؛ وموظــف 6# يف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة، 18 ديســمر/كانون  الث
األول 2020؛ موظفــي منظمــات غــر حكوميــة دوليــة 4# و5# يف 16 نوفمــر /ترشيــن الثــاين 2020؛ ومستشــار الشــؤون اإلنســانية يف منظمــة غــر حكوميــة دوليــة، 
18 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020؛ واجلهــة المانحــة 3#، 14 ديســمر/كانون األول 2020؛ ومحلــل بيانــات إنســانية، 26 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2020، ومحلــل الشــؤون 

اإلنســانية 1#، 4 ديســمر/كانون األول 2020؛ والمحلــل اإلنســاين 2#، 15 ديســمر/كانون األول 2020.
131( مقابلة مع محلل الشؤون اإلنسانية 2#، 15 ديسمر/كانون األول 2020.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf
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التوصيات

االستعداد  بالرضورة  يتطلب  الذي  األمر  باليمن،  البيانات  جمع  يف  واالبتكار  للتحسني  كبرية  حاجة  هناك 
للتخيل عن الروايات المشكوك فيها اليت تحيط بالرصاع اليمين. كحد أدىن، أن تكون هناك شفافية كاملة 
تحيط بالبيانات اليت تشوبها عيوب والبيانات المحدودة للغاية اليت تُجمع وتُوظف، مما يضمن عدم المبالغة 
يف قيمتها. ال تؤدي الشفافية إىل تحسني جودة البيانات فحسب، بل ستضمن أيًضا تفسريًا أكرث دقة، إضافة 
إىل إبالغ وتعزيز تدابري التخفيف للمساعدة يف منع إساءة استخدام المساعدات اإلنسانية. حىت البيانات غري 
الكافية لها استخداماتها، ولكن بشكل صحيح، إال حني تكون هناك شفافية حول قيودها. يعد التحول نحو 
تحليل أوسع للبيانات أمرًا مهمًّا أيًضا، مع مراعاة السياق والعوامل االجتماعية والبيئية والدوافع الرئيسية 
المناسبة.  اليمن وتطوير االستجابة  البدء يف فهم االحتياجات احلقيقية يف  الطريقة، يمكن  للرصاع. بهذه 
للمساعدات  البسيطة  اآلليات  لكن  اليمن،  يف  اجلذور  عميقة  االقتصادية  المشاكل  تفاقم  إىل  الرصاع  أدى 
اإلنسانية عاجزة عىل معاجلة هذه المشاكل، وعىل األقل هناك حاجة إىل مناقشة حلول محتملة أفضل. 

ولتحقيق هذه الغاية، هناك توصيات محددة عىل النحو التايل.

لكبار قادة االستجابة يف اليمن:

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

المنقذة للحياة مطلوبة.

الوكالة للسماح بتمثيل أكرث 	  البيانات وتحليل االحتياجات عن جمع األموال ومصاحل  فصل جمع 
دقة اللحتياجات وبلوغ االستجابة، والمساعدة يف التخطيط االسرتاتييج والربمجة واستعادة ثقة 
ونقل  اخلاطئة  الروايات  أو  فيها  المبالغ  الروايات  عن  للتخيل  االستعداد  يستلزم  وهذا  المانحني. 
تقييمات الوضع األكرث صدًقا والقائمة عىل األدلة إىل اجلهات المانحة واجلمهور. ذكر مىت تكون مثل 

هذه التقييمات قد أُعيقت أو كانت مستحيلة بوضوح.

ضمان فعالية التدخالت اإلنسانية عند الرضورة من خالل توفري أفضل البيانات الممكنة، ومن أجل 	 
تحقيق ذلك يُوىص بما ييل:

جمع  	 خاللها  من  يتم  اليت  والمنهجية  المحدود،  والتمثيل  المحتمل،  التحزي  مشاركة 
البيانات لضمان إمكانية تفسريها بشكل صحيح مشاركة رصيحة وشفافة. إذا كانت 
قيودها  توضيح  التأكد من  يجب  وقديمة،  عيوب  تشوبها  المتوفرة  الوحيدة  البيانات 

وعدم المبالغة يف فائدتها.

زيادة استخدام طرق بديلة ومبتكرة جلمع البيانات لزيادة الفهم والمساعدة يف تقديم صورة أوضح، 	 
تحديًدا ما ييل:

استخدام بروتوكوالت بديلة، مثل تلك اليت طورتها REACH لقياس معدل الوفيات  	
يف الزناعات المعقدة.

ضمان تشجيع اجلهود المبتكرة خارج نطاق االستجابة لتحسني جمع البيانات وتحليلها  	
خاصة  المناسب  الوقت  ويف  اجلودة  عالية  بيانات  عىل  احلصول  يتم  بحيث  اليمن  يف 

باالحتياجات التشغيلية.

إجراء تقييم تمثييل عىل مستوى البلد بأرسع ما يمكن لتكوين صورة دقيقة الحتياجات  	
السكان اليمنيني.
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جلميع اجلهات الفاعلة يف القطاع اإلنساين يف استجابة اليمن:

البيانات والمعلومات المجمعة بأكرب قدر من االستقاللية عن طريق تجنب االعتماد عىل المعلومات 	  ضمان احلصول عىل 
المجتمع،  التخصيص اجلغرايف، ونوع االستجابة، وإدراج رشائح معينة من  المصاحل اخلاصة يف  المقدمة من األطراف ذات 

ومن أجل تحقيق ذلك:

جمع البيانات المحسنة يف جميع أنحاء البالد حيثما أمكن ذلك وإنهاء العراقيل اليت تعوق ذلك. عىل سبيل المثال، يمكن 	 
جمع المزيد من البيانات ذات اجلودة واالستقاللية يف اجلنوب، حيث إشكالية األمن ومعوقات الوصول أقل بالمقارنة مع 

المناطق الشمالية اخلاضعة لسيطرة احلوثيني.

االنفتاح والشفافية أكرث بشأن المؤرشات واألرقام المستخدمة للتحقق من االستجابة، بحيث تُبلغ اجلهات المانحة وغريها 	 
باإلنجازات الفعلية والواقعية. عىل سبيل المثال، حجم المساعدات المنقولة عرب البالد ال يعادل عدد المستفيدين الذين تم 
الوصول لهم. يتمثل أحد النهج يف تقديم نظام تصنيف يعكس جودة البيانات، مع مقاييس تشري إىل موثوقية واستقاللية 

البيانات اليت ُجمعت.

اتباع نهج أكرث دقة عند النظر يف احتياجات السكان اليمنيني وتحديدها، تحديًدا ما ييل:	 

إىل  	 واإلشارة  صحيًحا  فهًما  اجلذرية  األسباب  فهم  أجل  من  والبيئة  السياق  يف  ُجمعت  اليت  البيانات  تحليل 
االستجابة المناسبة. من شأن استخدام المزيد من التحليالت االقتصادية واألنرثوبولوجية لتحديد األسباب 

اجلذرية أن يساعد يف تفسري البيانات واالستجابة االلحقة.

التأكد من أن أي إشارة إىل مصطلح “محتاج” تعكس بدقة شكل احلاجة لضمان االستجابة المناسبة. 	

إرشاك المجتمعات المحلية يف تقييم االحتياجات وتصميم الربامج. 	

االبتعاد عن الكم والرتكزي عىل اجلودة، ومن أجل تحقيق ذلك:	 

ضمان كون المساعدات المقدمة مناسبة اللحتياجات )مثاًل، المعونات الغذائية ليست دائًما الشكل الصحيح  	
لمعاجلة انعدام األمن الغذايئ( وأال يتم اختيارها بناًء عىل سهولة التوزيع أو تفضيالت المانحني.

أو  	 السلطات  ِقبل  من  وليس  مستقل  بشكل  الشمول/اإلرشاك  معايري  يف  المستخدمة  البيانات  جمع  ضمان 
اجلهات الفاعلة ذات المصاحل اخلاصة.

عىل  	 ودائًما  وإيجابيًّا  جوهريًّا  تأثريًا  تحدث  اليت  األنشطة  عىل  الرتكزي  خالل  من  بحكمة  الموارد  إنفاق  ضمان 
المجتمعات المحتاجة، بداًل من االستمرار يف تلك األنشطة اليت تقدم تغطية واسعة، ولكن سطحية.

توسيع الوجود الميداين لعمال اإلغاثة خارج صنعاء لبلوغ فهم أفضل اللحتياجات والبيئة التشغيلية، إضافة  	
إىل الدوافع والعوامل المساهمة يف احتياجات السكان المتأثرين.

 للمانحني:

االستثمار يف تمويل المراجعات الميدانية المستقلة لكفاءة المعونات. دون الوجود المادي للمانحني يف اليمن، ال توجد آلية 	 
مستقلة للتحقق من المعلومات من القطاع اإلنساين. هذا رضوري للحفاظ عىل سالمة االستجابة.

التأكد من أن أي تمويل يستند إىل بيانات شفافة وغري متحزية يمثل أدق انعكاس لكيفية معاجلة االحتياجات بشكل مناسب 	 
يف اليمن.

الرصامة يف استجواب القيادة اإلنسانية فيما يتعلق بكيفية تأطريها للرواية اإلنسانية، وطلب أمثلة محددة وإثباتات عالية 	 
اجلودة للبيانات قبل قبول صحة البيانات المتعلقة باالستجابة.

التأكد من أن طرق التمويل مناسبة اللستجابة المطلوبة يف اليمن، ومن أجل ذلك يجب:	 

إنشاء دورات تمويل متعددة السنوات اللستجابات األطول أجاًل. 	

االبتعاد عن التمويل اإلنساين يف احلاالت اليت يمكن فيها تلبية االحتياجات بشكل أفضل من خالل التدخالت  	
طويلة األجل واإلنمائية، واالحتفاظ بالتمويل اإلنساين الحتياجات االستجابة احلقيقية للطوارئ.

دعم الربامج عالية اجلودة اليت قد يكون لها نطاق جغرايف أضيق، ولكن يمكنها أن تضمن تغيريًا إيجابيًّا دائًما  	
وتفضيلها عىل التغطية السطحية المؤقتة اليت ال تليب االحتياجات بطريقة مستدامة.
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 مـلـخـص تـنـفيـذي

األساسية  القضايا  يف  تبحث  اليت  التقارير  من  السلسلة  هذه  يف  التايل  الفصل 
األمن”،  اخلدمات:  وتقديم  “البقاء  هو  اليمن  يف  اإلنسانية  االستجابة  يف  المرتبطة 

والذي يبحث يف كيف أعاقت األجهزة األمنية إيصال المساعدات بداًل من تمكينها.
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