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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

تؤدي الزناعات المعقدة طويلة المدى واليت تعرّض عمال اإلغاثة لبيئات عمل محفوفة بالمخاطر إىل تغرّي 
طريقة إدارة األمن يف المجتمع اإلنساين. تعد بعض أكرب وأطول العمليات اإلنسانية يف العالم وهي جنوب 
السودان وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا أمثلة عىل مثل هذه السياقات اليت سجلت 
أعىل عدد من الهجمات عىل عمال اإلغاثة عاًما بعد عام.]]] إضافة إىل ذلك، عادة ما توجد اجلماعات المصنفة 
ككيانات إرهابية بشكل مزتايد يف مناطق العمليات اإلنسانية، ومن األمثلة عىل ذلك جماعة بوكو حرام يف 
اليمن وسوريا، واجلماعات  القاعدة يف  العراق وموزمبيق، وتنظيم  الدولة اإلسالمية يف  نيجرييا، وتنظيم 
المحلية يف منطقة الساحل األفريقي. أدى وجود تلك اجلماعات إىل زيادة تعرض عمال اإلغاثة للمخاطر، 

كما أن خيارات التفاوض بشأن بيئات تشغيلية آمنة مع هذه المجموعات عىل األرض خيارات محدودة.]]]

 ومع ذلك، فإن التقييم الفعال اللحتياجات وتقديم المساعدات المنقذة للحياة يتطلب وجود عمال اإلغاثة 
500 ألف  0]] ألف إىل أكرث من  عىل األرض. تضاعف عدد عمال اإلغاثة عىل مدى العقدين الماضيني من 
عامل إغاثة لمواكبة الزيادة يف التدخالت اإلنسانية اليت بلغت ]]]%.]]] مع تعرّض المزيد من الموظفني 
للمخاطر، ارتفع أيًضا عدد احلوادث األمنية اليت يتعرضون لها.]]] وبغض النظر عما إذا كانت المخاطر نفسها 
قد زادت أم ال،]5] فإن تصور ازدياد المخاطر أدى إىل تطور أسلوب إدارة أمن يفصل اجلهات الفاعلة اإلنسانية 

عن األشخاص المحتاجني.

احلرب  وترية  تصاعدت  عندما  اليمن.  يف  عليه  هو  مما  مكان  أي  يف  أوضح  بشكل  األمر  هذا  رؤية  يمكن  ال 
بشكل كبري عام 5]0] مع بدء السعودية واإلمارات حملة القصف اجلوي ضد جماعة احلوثيني المسلحة، أدى 
التدهور المفائج للوضع عىل األرض إىل خلق بيئة أمنية وتشغيلية معقدة. تجذرت عملية تجنب المخاطر 
التكيف  يف  النهج  هذا  وفشل  مبكر،  وقت  منذ  واحلماية  الوقائية  األمنية  التدابري  عىل  المفرط  االعتماد  يف 
القدرة  تقويض  إىل  وأدى  األرض،  الوجود عىل  اإلغاثة من  منع عمال  الذي  األمر  األمنية،  البيئة  تطور  مع 
المعلومات  تزال  ال  العمل.  بيئة  فهم  عدم  إىل  أدى  كما  المبادئ،  عىل  وقائمة  جيدة  استجابة  تحقيق  عىل 
والتحليالت المستخدمة لتربير هذا النهج مشكوكًا فيها، وقد قوبل التشكيك يف الوضع الراهن بمقاومة 
مؤسسية، عىل الرغم من أن التدابري اليت اُستند عليها كانت قد أعاقت بشدة قدرة عمال اإلغاثة عىل الترصف 

برسعة وفعالية.

 اعتربت الغالبية العظمى من مقدمي المعلومات الرئيسيني الذين ساهموا يف هذا البحث أن إطار العمل 
األمين   يعوق التنفيذ الناجح الستجابة فّعالة وذات جودة.]]]

https://aidworkersecurity.org/incidents/report/ ،2021 1( »الســياقات ذات عــدد احلــوادث األعــى )2019-1997(،« المخرجــات اإلنســانية، 12 مايو/أيــار
contexts

https:// ،2021 2( بيــي أوديوالــدت، »تزايــد اســتهداف عمــال اإلغاثــة مــن ِقبــل اجلماعــات المتطرفــة«، ذي إنرتناشــونال أفــرز ريفيــو، واشــنطن، 12 يناير/كانــون الثــاين
www.iar-gwu.org/blog/fubugs3vvzmlexd15flmy1wtppwld9

3( يمكــن الوصــول إىل البيانــات المتعلقــة بالنــداءات، بمــا يف ذلــك أعدادهــا وتمويلهــا، مــن خــال خدمــة التتبــع المــايل التابعــة لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية، https://fts.unocha.org/ ؛ للحصــول عــى نظــرة عامــة أكــر تفصيــًا عــن النمــو والتغــرات يف نظــام المســاعدات اإلنســانية، راجــع: جيســيكا 
https:// ،2020 ألكســندر وبــن باركــر، »التغيــر يف القطــاع اإلنســاين باألرقــام. الغــوص عميًقــا يف 25 عاًمــا مــن البيانــات، »ذا نيــو هيومانيتاريــان، 9 ســبتمرب/أيلول
مــن  السلســلة  هــذه  األول يف  والتقريــر   ،  www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/09/09/25-years-of-humanitarian-data

التقاريــر، »تحــدي الروايــات«.
ــة، فعــى  ــرة ضــد موظفــي اإلغاث ــث عــدد الهجمــات الكب ــج اإلنســانية إىل أن عــام 2019 تجــاوز الســنوات المســجلة ســابًقا مــن حي ــر للنتائ 4( يشــر أحــدث تقري
الصعيــد العالمــي، ُقتــل أو اختُطــف أو ُجــرح 483 مــن عمــال اإلغاثــة يف 277 حادثـًـا منفصــًا: »تقريــر أمــن عمــال اإلغاثــة 2020: مواجهــة التهديــدات الــي يتعــرض 
https://www.humanitaria- ،3-4 .2021، ص  لهــا العاملــون يف مجــال الصحــة اإلنســانية يف زمــن األوبئــة«، تقريــر النتائــج اإلنســانية، لنــدن، يناير/كانــون الثــاين

noutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2020_0_0.pdf
5( عــى الرغــم مــن وجــود مخاطــر واإلبــاغ عــن المزيــد مــن احلــوادث، إال أنــه مــن المختلــف عليــه مــا إذا كان العاملــون يف المجــال اإلنســاين أكــر عرضــة للخطــر ممــا 
كان عليــه احلــال يف المــايض، وال توجــد إجابــة نهائيــة بشــأن هــذه المســألة بســبب التســاؤالت حــول دقــة البيانــات وموثوقيتهــا وقابليتهــا للمقارنــة. انظــر: جوليــا 
https://reliefweb.int/sites/ ،2-4 .هارفــارد، 2016، ص ،ATHA »،بروكــس، »حمايــة العمــل اإلنســاين: التحديــات الرئيســية والــدروس المســتفادة مــن الميــدان

reliefweb.int/files/resources/atha_key_challenges_in_the_protection_of_humanitarian_action.pdf
6( أعرب 37 من أصل 43 من مقدمي المعلومات الرئيسيني عن هذا الرأي.

https://aidworkersecurity.org/incidents/report/contexts
https://aidworkersecurity.org/incidents/report/contexts
https://www.iar-gwu.org/blog/fubugs3vvzmlexd15flmy1wtppwld9
https://www.iar-gwu.org/blog/fubugs3vvzmlexd15flmy1wtppwld9
https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/09/09/25-years-of-humanitarian-data
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/09/09/25-years-of-humanitarian-data
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2020_0_0.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2020_0_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/atha_key_challenges_in_the_protection_of_humanitarian_action.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/atha_key_challenges_in_the_protection_of_humanitarian_action.pdf


5

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

باإلضافة إىل ذلك، أشار غالبية الموظفني التنفيذيني الذين ُقوبلوا إىل أن اإلطار األمين   يف اليمن كان قديًما 
وبريوقراطًيا بشكل غري عادي مقارنة بالسياقات األخرى غري اآلمنة وغري متناسب مع مستويات المخاطر 

الفعلية،]]] تدعم األبحاث السابقة هذه االستنتاجات.]]]

لمسؤوليتها  اليمن  يف  العمليات  تنفيذ  كيفية  يف  ينظران  تقريرين  من  األول  وهو  التقرير،  هذا  يفحص 
تقييم  عىل  االستجابة  وقدرة  احلايل  األمن  جهاز  مالءمة  مدى  اخلدمات”،]]]  وتقديم  “البقاء  يف  المتمثلة 
وتحليل المخاطر اليت غالبًا ما تكون متغرية ومتنوعة وموجودة يف مناطق محددة. كما ينظر هذا التقرير 
يف عواقب تبين نهج قائم عىل “األمن أواًل”، بما يف ذلك العقبات البريوقراطية اليت سمح لها مثل هذا النهج 
باالزدهار، والدور الذي لعبه اجلهاز األمين   يف إعاقة االلمركزية اليت طال انتظارها واليت من شأنها أن تجعل 
عىل  فيه  المشكوك  االستجابة  واعتماد  المحتاجة،  المجتمعات  إىل  أقرب  اإلنساين  المجال  يف  العاملني 
األطراف المتحاربة كمرافقني مسلحني وحراس اللستجابة. ويف األخري، ينظر التقرير إىل ما ينقص تدابري 
التخفيف من المخاطر حىت اآلن: مكون التعزيز واالستثمار يف قبول المجتمع لعمال اإلغاثة والمساعدات 

اليت يمكنهم تقديمها.

إحدى التحذيرات المهمة اليت يجب ذكرها يف البداية هو أن تحليل إطار العمل األمين   أدناه ينطبق يف معظمه 
الدولية غري احلكومية  المنظمات  الدولية غري احلكومية. تفتقر  المنظمات  المتحدة، وليس عىل  عىل األمم 
أن بعض  الرغم من  تمكينًا، عىل  أكرث  أمنًيا  إطارًا  الواقع  لديها يف  ولكن  عام،  األرض بشكل  إىل وجود عىل 
اجلوانب المتعلقة أساًسا باإلجالء، ما تزال خاضعة للوجستيات األمم المتحدة. اسُتبعدت منظمة أطباء بال 
حدود واللجنة الدولية للصليب األحمر من هذا التحليل؛ كون إدارتهم المستقلة أللمن والوصول واخلدمات 

اللوجستية قد أتاحت لهم مزيًدا من المرونة ووجوًدا أقوى وأكرث استدامة عىل األرض.

7( أيد هذا الرأي 20 من أصل 27 من العاملني يف مجال المساعدات اإلنسانية الذين تمت مقابلتهم كمقدمي معلومات رئيسيني.
8( وجــدت مراجعــة النظــراء للمراحــل األوليــة اللســتجابة اإلنســانية يف اليمــن عــام 2016 أن وجــود نظــام إدارة أمنيــة أكــر فعاليــة كان رضوريًــا لتحقيــق الوجــود 
الميــداين، وأن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن بحاجــة إىل اعتمــاد نهــج أكــر نشــاًطا وقــوة لدعــم بــدء العمليــات. وجــد تقريــر المتابعــة لعــام 2017 
لـــ »البقــاء وتقديــم اخلدمــات« أن العاملــني يف المجــال اإلنســاين عــى األرض ينظــرون إىل إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن عــى أنهــا »غــر مســتجيبة 

نســبيًا« عندمــا ســعت وكاالت األمــم المتحــدة إىل إعــادة تأســيس وجودهــا يف جميــع أنحــاء اليمــن بعــد اإلجــاء يف عــام 2015.
9( يــان إيجانــد، وأديــل هارمــر، وآيب ســتودارد، »البقــاء وتقديــم اخلدمــات. الممارســات اجليــدة للعاملــني يف المجــال اإلنســاين يف البيئــات األمنيــة المعقــدة«، مكتــب 
https://reliefweb.int/report/world/stay-and-deliver-good-practice-humanitarians-complex-secu- ،2011  تنســيق الشــؤون اإلنســانية، جنيــف،

rity-environments-enar
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البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

تطور إدارة األمن

تطور الرتكزي المزتايد عىل إدارة األمن لكل من عمال اإلغاثة وغريهم من الموظفني الميدانيني أوائل العقد 
األول من القرن احلادي والعرشين يف أعقاب العديد من احلوادث األمنية البارزة، ومنها مقتل موظفي اللجنة 
عام  بغداد  يف  المتحدة  أللمم  السيايس  المقر  وتفجري   ،[[[[ عام  الشيشان  يف  األحمر  للصليب  الدولية 
]00]، ومقتل موظفني يف منظمة العمل ضد اجلوع يف رسيالنكا عام ]00]، والتفجري االنتحاري بالقرب 
من مقر األمم المتحدة يف اجلزائر العاصمة عام ]00]،]0]] واختطاف أربعة موظفني من المجلس الرنوييج 
اللجئني يف مدينة داداب يف كينيا عام ]]0].]]]] ونتيجة لكل ذلك، ُخصصت المزيد من الموارد بشكل مزتايد 
أعقاب  يف  واألمن  للسالمة  المتحدة  األمم  إدارة  المتحدة  األمم  أنشأت  المثال،  سبيل  عىل  األمن،  إلدارة 
وإجراءات  برامجها  يف  مخصصني  أمن  مدراء  اآلن  المنظمات  معظم  لدى  أصبح  كما  بغداد،]]]]  يف  التفجري 
مثل  أحداث  سلطت  األمن،  إدارة  زيادة  إىل  إضافة  المجاالت.]]]]  جميع  يف  األمن  إلدارة  قياسية  تشغيل 
بطبيعتها خلطر  تتعرض  اليت  السياسية،  البعثات  الضوء عىل رضورة فصل  واجلزائر  العراق  التفجريات يف 

استهداف أكرب عن البعثات والمباين اإلنسانية.

عىل الرغم من تحديات بيئات العمل األمنية المعقدة، فإن الفرضية العامة والرسمية اللستجابة اإلنسانية 
هي أنه يتوجب إدارة المخاطر وليس تجنبها وذلك من أجل ضمان استمرار قدرة عمال اإلغاثة عىل تقديم 
المساعدات المنقذة للحياة. تُرجم هذا المفهوم إىل سياسة “البقاء وتقديم اخلدمات” اليت وضعها مكتب 
إليه  تدعو  الذي  أللمن  التمكيين  النهج  ويُعرَّف   [[[[.[0[[ عام  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
تقرير  الربامج. ووثق  أهداف  تنفيذ  أجل ضمان  األمنية من  التدابري  فيه  نهج تطبق  بأنه  األمنية  السياسة 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مجموعة من األساليب لنرش وتقديم اإلغاثة يف البيئات 

غري اآلمنة للغاية.]5]]

عىل الرغم من وجود الزتام رسمي بالبقاء عىل األرض وتقديم المساعدات يف أكرث الظروف تعقيًدا، إال أن 
الفاعلة  اجلهات  قبل  من  التنفيذ  موضع  السياسة  هذه  لوضع  متأصلة  معاناة  شهدت  األخرية  السنوات 
والمنظمات اإلنسانية. أُكد ذلك عرب دراسة متابعة أُجريت عام ]]0].]]]] اآلن، أي بعد خمس سنوات تقريبًا، 
أن   [0[[ عام  تقرير  وجد  حيث  األخرى،  التقارير  من  العديد  يف  النتائج  هذه  ُذكرت  الوضع.  يتحسن  لم 
العمليات اإلنسانية تحددها الظروف األمنية بدرجة كبرية، وأنه عىل الرغم من وجود المزيد من االحتياجات 
يف المواقع األكرث ترضرًا من الزناع، إال أن عدد المنظمات اليت تعمل يف حاالت الطوارئ قليلة الزناعات أو اليت 
ال يوجد بها نزاعات يصل إىل أربعة أضعاف عدد المنظمات اليت تقدم المساعدات يف المناطق األكرث ترضرًا 

من الرصاع.]]]]

https://www. ،2021 10( جيســيكا ألكســندر وبــن باركــر، »آنــذاك واآلن: 25 عاًمــا مــن انعــدام األمــن لعمــال اإلغاثــة، ذا نيــو هيومانيتاريــان، جنيــف، 21 فرباير/شــباط
thenewhumanitarian.org/feature/2021/2/25/then-and-now-25-years-of-aid-worker-insecurity

https:// ،2015 11( »قــرار االختطــاف المرتبــط بالمجلــس الرنويــي اللجئــني هــو دعــوة ليصحــو قطــاع المســاعدات، إيريــن نيــوز، جنيــف، 25 نوفمرب/ترشيــن الثــاين
www.thenewhumanitarian.org/analysis/2015/11/25/nrc-kidnap-ruling-wake-call-aid-industry

12( يف البدايــة، كان لــكل موقــع رئيــي مــن مواقــع األمــم المتحــدة يف جميــع أنحــاء العالــم خدمــات األمــن والســامة اخلاصــة بــه والــي تعمــل بشــكل مســتقل عــن 
نظــام إدارة األمــن التابــع أللمــم المتحــدة وعــن أي اتجــاه مركــزي. خلــص تحليــل للهيــكل عــام 2003 إىل أن وجــود إطــار عــام مســؤول عــن جميــع األفــراد، ســواء يف 
المقــر الرئيــي أو يف الميــدان، بمــا يف ذلــك المدنيــني يف بعثــات حفــظ الســام، مــن شــأنه توحيــد األمــن وتحســني المســاءلة. عــززت األحــداث يف بغــداد هــذه الفكــرة 
ودفعــت إىل مراجعــة ثانيــة مــن ِقبــل الفريــق المســتقل المعــي بســامة وأمــن موظفــي األمــم المتحــدة، والمعــروف أيًضــا باســم فريــق أهتيســاري، والــذي أدى يف 

.https://www.un.org/en/safety-and-security/history :النهايــة إىل إنشــاء إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن. انظــر
https://odihpn.org/magazine/rethinking-hu- ،13( بيــر جاســمان، »إعــادة تصــور األمــن اإلنســاين«، شــبكة الممارســات اإلنســانية، يوليو/تمــوز 2005، لنــدن 

/manitarian-security
14( ايجاند وآخرون، »البقاء وتقديم اخلدمات.«

15( المصدر نفسه.
16( »البقــاء وتقديــم اخلدمــات يف العــام اخلامــس: مخاطــر وتعقيــدات تقديــم المســاعدات يف بيئــات غــر آمنــة للغايــة،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
https://www.unocha.org/story/stay-and-deliver-five-years-risk-and-complexity-deliver-  ،2017 يونيو/حزيــران   21 نيويــورك،  اإلنســانية، 

ing-aid-highly-insecure-environments
https://www. ،1917( آيب ســتودارد وشــعيب جيــاين، »آثــار انعــدام األمــن عــى التغطيــة اإلنســانية،« المخرجــات اإلنســانية، نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2016، ص. 7 و

gppi.net/media/SAVE__2016__The_effects_of_insecurity_on_humanitarian_coverage.pdf

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2021/2/25/then-and-now-25-years-of-aid-worker-insecurity
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2021/2/25/then-and-now-25-years-of-aid-worker-insecurity
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2015/11/25/nrc-kidnap-ruling-wake-call-aid-industry
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2015/11/25/nrc-kidnap-ruling-wake-call-aid-industry
https://www.un.org/en/safety-and-security/history
https://odihpn.org/magazine/rethinking-humanitarian-security/
https://odihpn.org/magazine/rethinking-humanitarian-security/
https://odihpn.org/magazine/rethinking-humanitarian-security/
https://www.unocha.org/story/stay-and-deliver-five-years-risk-and-complexity-delivering-aid-highly-insecure-environments
https://www.unocha.org/story/stay-and-deliver-five-years-risk-and-complexity-delivering-aid-highly-insecure-environments
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_effects_of_insecurity_on_humanitarian_coverage.pdf
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_effects_of_insecurity_on_humanitarian_coverage.pdf
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اإلنسانية  المنظمات  معظم  أن  عىل  الضوء  اجلميع؟”  “أين  بعنوان  حدود  بال  أطباء  لمنظمة  تقرير  سلط 
اضطراب.]]]]  بوجود  بادرة  أول  عند  باإلخالء  تقوم  كانت  أو  المواقف  أصعب  يف  العمل  عن  تتخىل  كانت 
هذه التقارير ليست سوى جزء من مجموعة مزتايدة من األدلة عىل أن القطاع اإلنساين يعاين -رغم النوايا 
السامية المعلنة -عندما يتعلق األمر بتقديم االستجابة يف المناطق اليت تكون يف أمس احلاجة للمساعدات. 
ال يقوم النهج المحصن إلدارة األمن الذي ظهر إال بمضاعفة القضايا المتعلقة بسالمة العاملني يف المجال 
وكيفية  الفعلية  للمخاطر  حقيقي  فهم  عىل  المنظمات  تحصل  ال  قد  األرض،  عىل  وجود  فدون  اإلنساين، 

إدارتها أو قد يضيع هذا الفهم.

https://www.msf.org/msf-re-  ،2014 يوليو/تمــوز   6 حــدود،  بــا  »أطبــاء  صعوبــة،  األماكــن  أكــر  يف  الطــوارئ  حلــاالت  االســتجابة  اجلميــع؟  »ايــن   )18 
port-where-everyone

https://www.msf.org/msf-report-where-everyone
https://www.msf.org/msf-report-where-everyone
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اإلطار األمني   وتحديد املخاطر املقبولة

كما رأينا أعاله، تُعد إدارة األمن عنرصًا أساسًيا من أجل تمكني إيصال المساعدات، وبالتايل يجب أن توازن 
اإلدارة األمنية اجليدة بني احلاجة إىل تقديم اخلدمات والمخاطر )المقبولة( وأن تكون قادرة عىل استخدام 
تدابري مناسبة للتخفيف من المخاطر. يتم ذلك عرب تطبيق إطار عمل إلدارة األمن، ويحدد إطار العمل هذا 
أجل  إدارتها من  و/أو  لتقليلها  المخاطر  التخفيف من  تدابري  يطور  ثم  ويحللها، ومن  الموجودة  المخاطر 
الهدف النهايئ المتمثل يف تمكني إيصال األنشطة اإلنسانية والمساعدات. يُعد تحليل المخاطر أساسًيا ألي 
منظمة تعمل يف بيئة عمل معقدة. ضمن هذا اإلطار، من المهم تذكّر أن أي اسرتاتيجية لتقديم المساعدات 
يُعد  الوقت  نفس  ويف  انطالق،  كنقطة  األمن  وليس  والمساعدات  اخلدمات  تقديم  حتمية  تأخذ  أن  يجب 

احلفاظ عىل سالمة العاملني يف المجال اإلنساين أمرًا مهًما.

سياساتها  تشمل  حيث  كبري،  حد  إىل  والبريوقراطية  بالتعقيد  المتحدة  األمم  داخل  األمن  نظام  يتصف 
وأدلتها مئات الصفحات من المواد. توفر األطر والسياسات قدرًا ضئياًل من المرونة وغالبًا ما تكون غري 
مفهومة بشكل جيد خارج النظام األمين   رغم أنها تؤثر بشدة عىل قدرة كيانات األمم المتحدة عىل تنفيذ 
المتحدة هو “تمكني تنفيذ أنشطة  إدارة األمن يف األمم  الهدف من نظام  أن  والياتها ومهامها.]]]] صحيح 
األمم المتحدة مع ضمان سالمة وأمن ورفاه موظفي األمم المتحدة ومبانيها وأصولها”،]0]] إال أن غالبًا ما 
الهدف. اإلطار األسايس إلدارة  تنايف هذا  أن مدى تعقيدها وبريوقراطيتها  الميدانيون إىل  العاملون  ينظر 

األمن هو كما ييل:

الشكل 3.1

المصدر: تم تجميع هذا الشكل من دليل المسؤول المعنّي وفرق إدارة األمن، إدارة األمم المتحدة لشؤون 
السامة واألمن

19( السياســات األربــع األساســية للقــرارات األمنيــة داخــل منظومــة األمــم المتحــدة هــي: إطــار المســاءلة لنظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة، وسياســة قابليــة 
التطبيــق لنظــام إدارة األمــن أللمــم المتحــدة، وسياســة إدارة المخاطــر األمنيــة، وإطــار األهميــة احليويــة للربنامــج. للحصــول عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: »دليــل 
المســؤول المعــنّي وفــرق إدارة األمــن، دليــل للمســؤولني األمنيــني المعيّنــني وفــرق إدارة األمــن،« إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، نيويــورك، 2020، 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/undss-do_handbook_2020.pdf ،12-13 .ص
20( »نظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل السياســة األمنيــة«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، نيويــورك، 12 أكتوبــر /ترشيــن األول 2017، 

https://www.un.org/en/pdfs/undss-unsms_policy_ebook.pdf ،8 .ص

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/undss-do_handbook_2020.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/undss-unsms_policy_ebook.pdf
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يقود إدارة األمن عىل مستوى البلد فريق إدارة األمن الذي يرأسه مسؤول معنّي، وهو أكرب مسؤول يف األمم 
المتحدة يف البلد، وهو المسؤول عن القرارات النهائية بشأن القضايا المتعلقة باألمن.]]]]

وعادة من يتوىل منصب نائب المسؤول هو ثاين أكرب مسؤول يف األمم المتحدة يف البلد والذي تلقى تدريبًا 
عىل نظام إدارة األمن. المدراء الُقطريون لكل برنامج أو وكالة هم أيًضا ضمن فريق إدارة األمن ومسؤولون 

عن إدارة األمن يف منظماتهم.

عىل المستوى الُقطري، يقوم أكرب ممثل إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن بإنشاء “خلية أمنية” 
المتحدة، إضافة إىل نقاط  أمنيني عن جميع وكاالت وبرامج األمم  واإلرشاف عليها، وتضم اخللية ممثلني 
باألمن،  متعلقة  مسألة  أية  فيها  يُناقش  منصة  أول  هي  األمنية  اخللية  األخرى.  للمنظمات  أمنية  اتصال 

وتقدم المشورة لفريق إدارة األمن، وتطبق التدابري االلحقة المعمول بها عىل مستوى النظام.]]]]

21( يتــم تعيــني المســؤول األمــي المعــنّي مــن ِقبــل األمــني العــام أللمــم المتحــدة ويكــون مســؤواًل أمامــه مــن خــال نائــب األمــني العــام المســؤول عــن إدارة األمــم 
المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن. المســؤولون األمنيــون المعيّنــون هــم المســؤولون عــن أمــن موظفــي األمــم المتحــدة ومبانيهــا وأصولهــا. انظــر: »نظــام إدارة 

األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل سياســة األمــن،« ص 10-11.
22( »نظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل إدارة المخاطــر األمنيــة، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، نيويــورك، مراجعــة 2019، ص. 62 )وثيقــة 

تمــت مشــاركتها مــع الكاتــب خــال مســار البحــث عــام 2021(، »دليــل المســؤول المعــنّي وفــرق إدارة األمــن«، ص 25.
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عملية إدارة املخاطر األمنية يف األمم 
املتحدة

بشأن  قرار  واتخاذ  وتحليلها  واآلثار  المخاطر  لتحديد  األمنية  المخاطر  إدارة  عملية  المتحدة  األمم  تتبع 
السياسة  المساعدات.]]]]  وتقديم  الربامج  تنفيذ  بهدف  تخفيفها  أو  المخاطر  هذه  لمنع  االلزمة  التدابري 
واضحة يف نصها عىل أن قرارات إدارة األمن يجب أن تستند إىل مدى تعرض العاملني يف المجال اإلنساين 
إىل طبيعته.  أو مستنًدا  التهديد موجوًدا  كان  إذا  ما  التهديد، وليس عىل  للحد من هذا  والسعي  للتهديد 
نادرًا ما تُنفذ عملية تحديد المخاطر وتقييم الضعف بالنسبة لبلد أو بعثة األمم المتحدة ككل، بل تُحدد 
المناطق بشكل عام من خالل اجلغرافيا واخلصائص المشرتكة.]]]] سيتم تناول جوانب محددة من عملية 
إدارة المخاطر األمنية بما يف ذلك افتقارها إىل الدقة يف تحديد المخاطر وأوجه ضعفها يف هذا التقرير حيث 

ذكرها مقدمو المعلومات الرئيسيني باعتبارها ذات صلة بالتحديات اليت تواجه اليمن.

تقييمات التهديدات ومستويات املخاطر األمنية

يعد تقييم التهديدات الذي يتضمن تحديد األطراف واإلجراءات اليت يمكن أن ترض بمنظومة األمم المتحدة، 
إدارة األمم المتحدة لشؤون  التقييم بواسطة  إدارة المخاطر األمنية، ويُنفذ هذا  مكونًا رئيسًيا يف عملية 
السالمة واألمن يف قسمني. أواًل، يتم إجراء تحليل عام للبيئة األمنية والمخاطر السائدة يف الزناع المسلح 
واإلرهاب واجلريمة واالضطرابات المدنية. وثانًيا، يتم تحليل التهديدات اليت يمكن أن تؤثر بشكل خاص عىل 

األمم المتحدة.]5]]

 الشكل 3.2

 المصدر: دليل إدارة المخاطر األمنية، إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن

23( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية، »إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن، نيويورك، مراجعة 2019، ص. 3-5.
24( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية »، ص. 11.

25( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية«، ص. 21 - 34.
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أو المجموعة، وقدرتها، وأي   يُقيم كل تهديد يف كل فئة تحليل عام بناء عىل ثالثة متغريات: نية الطرف 
تقييم  يأخذ  الواحد إىل اخلمسة.]]]]  المتغريات عىل مقياس من  أخرى، وتُقيّم كل من تلك  عوامل معيقة 
التهديدات العام يف االعتبار “المخاطر” أيًضا، وهي األحداث المهمة غري المقصودة، سواء كانت طبيعية مثل 
الزالزل أو تسبب بها اإلنسان مثل احلوادث الصناعية.]]]] تحدد “درجة التهديد” الناتجة قياس كل تهديد 
من التهديدات )انظر الشكل 3.2(. عىل سبيل المثال، يف منطقة عدن عام ]]0]، ُصنف تهديد الزناع المسلح 

عىل أنه مرتفع:

 اجلدول 3.1 

المصدر: إدارة المخاطر األمنية المنطقة: اليمن - إدارة المخاطر األمنية يف المنطقة اجلنوبية، إدارة األمم 
المتحدة لشؤون السامة واألمن، 2019

األمر الواضح الذي يؤكده دليل إدارة المخاطر األمنية هو أن الفهم اجليد للوضع األمين   يف المنطقة قيد 
التحليل ذات صلة ومستندة إىل حقائق موثوقة. ويتسبب  تكون مدخالت  األهمية يك  بالغ  أمر  التحليل 
الفهم غري الواضح أو اخلاطئ للبيئة األمنية يف خلل بعملية إدارة المخاطر األمنية برمتها.]]]] ينص الدليل 
التهديدات والمخاطر  التقييمات ليس أن تكون تمارين تنبؤية، بل أن تُقيم  بوضوح عىل أن المقصود من 
بناء عىل الوضع احلايل، وليس عىل ما قد يحدث. لهذا السبب، يجب تكرار هذا النوع من التحليل عىل أساس 

منتظم للتأكد من أنه ال يزال ذات صلة بالواقع.]]]]

 

26( المصدر نفسه، ص. 22-24.
27( يف حــني أن نظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة ليــس عليــه مهمــة تحليــل المخاطــر، إال أنــه قــد يكــون مشــاركًا يف التخفيــف مــن عواقــب بعــض هــذه األحــداث. 
بالتــايل تنعكــس المخاطــر الــي تُقيّــم عــى أســاس حدوثهــا التاريــي، وشــدتها، وكثافتهــا باإلضافــة إىل درجــة التأهــب لهــا، يف نفــس مصفوفــة درجــات اخلطــورة 
كتهديــدات يف تقييــم عــام للمخاطــر: »نظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل إدارة المخاطــر األمنيــة. الملحــق د. تقييــم التهديــد العــام والمســتويات األمنيــة،«، 

ص. 104-105.
28( المصدر نفسه، ص. 26.

29( المصدر نفسه.
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الشكل 3.3

المصدر: دليل إدارة المخاطر األمنية، إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن

 

يمكن أن تؤدي نتائج التقييم العام للتهديدات أيًضا إىل تقرير مستوى األمن يف منطقة معينة، حيث تُحسب 
درجة كل تهديد وخطر، ثم تُرجح كل فئة من فئات التحليل لتتضمن الفئات األخرى اليت قد تتسبب بعواقب 
أمنية أكرث خطورة )مثل الزناع المسلح واإلرهاب(.]0]] ثم تحدد الدرجات المرجحة المجمعة مستوى األمن 
للمنطقة المعنية.]]]] لنواصل احلديث عن المثال الموضح يف اجلدول 3.1، كانت الدرجة المرجحة عام ]]0] 
للزناع المسلح يف المنطقة اجلنوبية اليت تشمل عدن 4.6 درجة، وتمت إضافتها إىل بقية الدرجات يف ذلك 
الوقت وهي 0.8 اللضطرابات المدنية، و2.2 للجريمة، و3.36 إللرهاب، و0.12 للمخاطر، وكان الناتج درجة 

مرجحة تبلغ 11.08،]]]] أو المستوى األمين   5 )أي مرتفع(، )انظر الشكل 3.3(.

بالنسبة للخطوة الثانية، يحدد التقييم خطورة حدوث التهديدات المحددة ضد األمم المتحدة يف منطقة 
إدارة المخاطر األمنية،  كما يبحث يف وقوع أحداث معينة يمكن أن تؤثر عىل األمم المتحدة )مثل االختطاف(. 
يتطلب إنجاز هذه اخلطوة تحلياًل للوضع ومعرفة باحلوادث األمنية الفعلية اليت وقعت يف المنطقة محل 
االهتمام، ومعلومات محددة عنها، وبناًء عىل ذلك، فهم أي اتجاهات وأنماط.]]]] ثم يُقيّم كل تهديد محتمل 
باستخدام نفس المنهجية المذكورة أعاله. ويف النهاية تقود التهديدات اليت ُحددت ما تبقى من عملية إدارة 

المخاطر األمنية.

ــات المدنيــة بنســبة 8%، والمخاطــر بنســبة 2%: »نظــام إدارة  ــدر الــزاع المســلح بنســبة 40%، واإلرهــاب بنســبة 28%، واجلريمــة بنســبة 22%، واالضطراب 30( يُق
ــد العــام والمســتويات األمنيــة،« ص. 105. األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل إدارة المخاطــر األمنيــة. الملحــق د. تقييــم التهدي

31( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر. الملحق د. تقييم التهديد العام والمستويات األمنية،« ص. 104-106.
32( »منطقــة إدارة المخاطــر األمنيــة: اليمــن -المنطقــة اجلنوبيــة إلدارة المخاطــر األمنيــة«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، صنعــاء، 28 يناير/كانــون 

الثــاين 2019، ص. 144 )وثيقــة داخليــة(.
33( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية«، ص. 26-27.
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الشكل 3.4

المصدر: دليل إدارة المخاطر األمنية، إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن

 يتبع ذلك تقييم للمخاطر األمنية لتحليل احتمالية حدوث تهديدات محددة وتأثريها المحتمل عىل األمم 
النهائية لكل  المخاطر  النتائج  المحسوبة لكل حدث وتحدد  التهديد  المتحدة.]]]] يُحسب بعد ذلك درجة 

حدث. يف األخري يتم تطوير تدابري أمنية للتخفيف من مخاطر كل تهديد من التهديدات المحددة.

 األهمية الحيوية للربامج 

املفهوم الرئييس: األهمية الحيوية للربنامج

تهدف األهمية احليوية للربنامج إىل ضمان قبول مستويات أعىل من المخاطر، واستثمار المزيد من الموارد 
احليوية  األهمية  تعتمد  رضورية.  أو  حاسمة  الربمجة  فيها  تُعد  اليت  بالمناطق  المخاطر  من  التخفيف  يف 
فيها  اليت يشارك  األولوية  ذات  األنشطة  توجيهية ومقاربة منهجية لضمان موازنة  مبادئ  للربنامج عىل 
موظفو األمم المتحدة مع المخاطر األمنية. يهدف استخدام هذا الربوتوكول إىل تسهيل التعاون بني أفراد 
األمن ومديري الربامج وكبار المدراء، ويُعد إلزامًيا يف األماكن اليت تُصنف عالية اخلطورة أو شديدة اخلطورة 

مثل اليمن.

تعترب درجات المخاطر مهمة ليس فقط لتقييم حدوث تهديدات محددة، ولكن أيًضا لتوضيح أي أنشطة 
والمناطق  جًدا  الشديدة  اخلطورة  ذات  المناطق  يف  األنشطة  ببعض  سوى  يُسمح  ال  ألنه  تنفيذها  يمكن 
شديدة المخاطر. تُحدد هذه األنشطة من خالل عملية “األهمية احليوية للربامج”، اليت تحلل مدى أهمية 

تنفيذ نشاط أو برنامج.]5]]

34( تُحــدد درجــة اخلطــورة مــن خــال أخــذ درجــة التهديــد مــن اخلطــوة الســابقة ورضبهــا يف عامــل »ضعــف الوقايــة«، وهــي قيمــة تُحــدد بنــاًء عــى التدابــر األمنيــة 
المعمــول بهــا ومــدى فعاليتهــا يف المنطقــة المعنيــة. انظــر: »نظــام إدارة األمــن يف األمــم المتحــدة. دليــل إدارة المخاطــر األمنيــة »، ص. 35-37.

https:// ،6 .35( »إطــار عمــل األهميــة احليويــة لربنامــج األمــم المتحــدة،« اللجنــة رفيعــة المســتوى إللدارة، األمــم المتحــدة، باريــس، أكتوبر/ترشيــن األول 2016، ص
unsceb.org/sites/default/files/imported_files/Programme%20Criticality%20Framework%20FINAL%20HLCM%2025102016.pdf

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/Programme%20Criticality%20Framework%20FINAL%20HLCM%2025102016.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/Programme%20Criticality%20Framework%20FINAL%20HLCM%2025102016.pdf
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هناك أربعة مستويات من األهمية احليوية للربنامج. المستوى األول ويسمى ]PC مخصص لمهام إنقاذ 
األرواح أو تلك اليت يوجهها األمني العام، أما بقية المستويات أي ]PC و]PC و]PC فُتخصص بناًء عىل 
األهمية االسرتاتيجية للنشاط أو الربنامج واحتمالية أن يتم تنفيذه.]]]] تقوم وكاالت وبرامج األمم المتحدة 
بشكل مشرتك بتعيني فئات أللنشطة والربامج، ثم يجري التحقق من صحة هذه الفئات من ِقبل أعىل ممثل 
أللمم المتحدة عىل المستوى الُقطري )مستوى البلد(.]]]] يُسمح فقط باألنشطة المخصصة من المستوى 
اخلطورة.  عالية  المناطق  ذات خطورة شديدة جًدا، و]PC و]PC يف  أنها  المصنفة عىل  المناطق  ]PC يف 
يُسمح بأنشطة ]PC إىل ]PC يف المناطق ذات المخاطر المتوسطة، أما المناطق منخفضة المخاطر فال 
تواجه أي قيود. وبهذه الطريقة، يؤثر تحديد المخاطر أيًضا بشكل كبري عىل األساليب اليت يمكن من خاللها 

تقديم المساعدات. 

خط األساس األمني   يف اليمن

مركبة يونيسف تتوقف عند نقطة تفتيش يف مدينة تعز خال زيارة ميدانية يف 2 مايو/أيار 2018 للقاء 
السلطات المحلية حول تلقي المساعدات وزيارة المستشفى. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

يف اليمن، تخضع كل منطقة من المناطق الست )انظر: اجلدول 3.1( لتحليل إدارة المخاطر األمنية اخلاص 
بها. كانت مستويات األمن المحددة يف جميع تلك المناطق اعتبارًا من منتصف عام ]]0] “عالية اخلطورة”، 

أو عند المستوى اخلامس يف مقياس من واحد إىل ستة.]]]]

36( »إطار عمل األهمية احليوية لربنامج األمم المتحدة،« ص، 7-10.
https://programmecrit- :37( »إطــار عمــل األهميــة احليويــة لربنامــج األمــم المتحــدة،« ص. 5؛ للحصــول عــى نظــرة عامــة موجــزة عــن أهميــة الربنامــج، راجــع 

icality.org/Static/index.html?loc=En
ــإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن وملــف معلومــات أمــن الســفر  38( أُخــذت مســتويات األمــن مــن نصائــح وتعليمــات الســفر الداخليــة اخلاصــة ب
اخلــاص بــإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن لــكل إدارة مخاطــر أمنيــة عــى الرابــط:  https://dss.un.org/traveladvisory.aspx  )وصــول محــدود(، 
تــم االّطــاع يف 28 يونيو/حزيــران 2021، ومــن تقييمــات إدارة المخاطــر األمنيــة لــكل منطقــة إدارة مخاطــر أمنيــة، والــي ُحدثــت يف ديســمرب/كانون األول 2020 أو 

مــارس/آذار 2021 بحســب المنطقــة )تمــت مشــاركة الوثائــق الداخليــة مــع الكاتبــة عــام 2021 مــن ِقبــل مقدمــي معلومــات رئيســيني مختلفــني(.

https://programmecriticality.org/Static/index.html?loc=En
https://programmecriticality.org/Static/index.html?loc=En
https://dss.un.org/traveladvisory.aspx
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اجلدول 3.2

المصدر: تم تجميعه من ِقبل الكاتب عرب االستشارات الداخلية إلدارة األمم المتحدة لشؤون السامة 
واألمن وتقييمات إدارة المخاطر األمنية

يُعزى تصنيف المستوى األمين   عند مستوى “مرتفع” إىل حد كبري إىل التهديد المتصور حلدوث الزناع المسلح 
واإلرهاب، وهي المخاطر اليت تقيّم بني “مخاطر مرتفعة” إىل “مخاطر قصوى”.]]]] باإلضافة إىل ذلك، تُحدد 
مناطق أصغر ضمن تلك المناطق وتُصنف عىل أنها مناطق شديدة اخلطورة أو مناطق ذات خطورة شديدة 
اليمن  من  كثرية  أجزاء  تُعد  التصنيف(.  هذا  من  أقل  مخاطر  تصنيف  عىل  العثور  يتم  لم  اليمن،  )يف  جًدا 
“مناطق ذات خطورة شديدة جًدا”، ما يعين أن تلك المناطق تصبح محظورة عىل موظفي األمم المتحدة إذا 

لم تُتبع ممارسات معقدة وتستغرق وقًتا طوياًل يف احلصول عىل إذن خاص للوصول إليها.

 

 

39( »نصائــح وتعليمــات الســفر مــن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن: اليمــن«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، يونيو/حزيــران 2021، 
https://dss.un.org/traveladvisory.aspx، )وصــول محــدود(. يُعــد خطــر اإلرهــاب مرتفًعــا بالنســبة جلميــع المناطــق. أمــا المناطــق الــي تُعــد معرضــة لمخاطــر 
(، المنطقــة الغربيــة )احلديــدة وحجــة(، المنطقــة الشــمالية )صعــدة واجلــوف(. شــديدة بانــدالع نــزاع مســلح هــي: المنطقــة اجلنوبيــة الوســطى )الضالــع، المخــا، تعــز

https://dss.un.org/traveladvisory.aspx
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مناطق “ذات خطورة شديدة جًدا” حددتها إدارة األمم املتحدة 
لشؤون السالمة واألمن )يونيو/حزيران 2021( 

 	 [0 مسافة  حىت  والبيضاء  والضالع  وحلج  تعز  محافظات  يف  اجلبهات  وجنوب  شمال  مناطق 
كيلومرتات.

داخل حرضموت: حجر، والضليعة، وعمد، والقطن، والعرب، وزمخ ومنوخ.	 

جميع مناطق محافظة البيضاء وجميع المناطق الواقعة بني مدينة ذمار وحدود محافظة البيضاء. 	 

داخل الضالع: جنب، ودمت، وقعطبة، واحلوشة.	 

 داخل حلج: القبيطة وأجزاء من المسيمري قريبة من اخلطوط األمامية للمعارك.	 

األمامية(، 	  اخلطوط  من  كيلومرتات   [0( حبيش  جبل  مديرية  وغرب  شمال  تعز:  مناطق  معظم 
النصف الغريب من مديرية المعافر )0] كيلومرتات من اخلطوط األمامية(، الربع الشمايل الغريب من 
الشمايتني )0] كيلومرتات من اخلطوط األمامية(، المناطق الشمالية والرشقية من مديرية موزع 
كيلومرتات من   [0( الوازعية  بمديرية  الشمالية  المناطق  األمامية(،  اخلطوط  كيلومرتات من   [0(
اخلطوط األمامية(، النصف الرشيق من مديرية المخا )0] كيلومرتًا من اخلطوط األمامية(. تستثين 
هذه المناطق ذباب وهي الطريق الساحيل الرئييس يف المخا وممرًا آخر عرب الشمايتني والمواسط 

والمظفر إىل المركز اإلنساين يف تعز. 

جميع مناطق جنوب احلديدة وصواًل إىل مديريات احلايل والمراوعة والسخنة والمنصورية، والمناطق 	 
الواقعة بني محافظة ريمة ومدينة احلديدة. 

شمال حجة: ميدي، وحريان، ومستبأ، وحرض، وبكيل المري، ووشاح، وكرش، وقارة. 	 

داخل صعدة: محيط جبهات القتال )كتاف والبقع، وباقم، والظاهر، ورازح(.	 

داخل اجلوف: مديريتا احلزم وخب والشعف والمناطق الواقعة بني احلزم وحدود محافظة مأرب. 	 

داخل صنعاء: نهم، والمناطق الواقعة بني مدينة صنعاء وحدود محافظة مأرب.	 

 داخل إب: المناطق الواقعة بني مدينة إب وحدود المحافظة مع الضالع.	 

المصادر: تم تجميعها من التحذيرات األمنية المتعلقة بالسفر التابعة إلدارة األمم المتحدة لشؤون 
السامة واألمن وتقييمات إدارة المخاطر األمنية 

إذا نظرنا إىل مستويات األمن المطبقة يف كل بلد فقط، فإن اليمن يبدو بشكل عام أقل أمانًا من بني أربعة 
اليمن، تُعد كل من أفغانستان وسوريا  الروايات” )انظر اجلدول 3.3(. مثل  بلدان ُحددت يف “قسم تحدي 
طويل،  رصاع  وحاالت  معقدة  طوارئ  حاالت  أيًضا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  السودان  وجنوب 
وُصنفت يف نقاط زمنية مختلفة عىل أنها حاالت طوارئ من المستوى الثالث، ما يعين أن البلدان اخلمسة 

جميًعا قد شهدت تعبئة كاملة للموارد لمعاجلة الوضع اإلنساين رسيع التغري. 
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اجلدول 3.3 

المصدر: تحذيرات ونصائح السفر لكل بلد، إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن 

ومع ذلك، فإن تصنيفات مستوى التهديدات هذه عرب هذه البلدان المختلفة تتعارض مع البيانات األخرى 
فيها. كما يفصل قسم “تحدي الروايات”، تحتل جميع دول المقارنة مرتبة أعىل من اليمن من حيث احلوادث 
بالنسبة  بلد  أنه أخطر  العاملني يف مجال اإلغاثة، حيث ُصنف جنوب السودان باستمرار عىل  األمنية ضد 
جنوب  درجات  فإن   ،3.3 اجلدول  يف  مبنّي  هو  كما  ذلك،  ومع  اإلنسانية.  المساعدات  مجال  يف  للعاملني 
السودان يف تقييم المخاطر أقل من اليمن يف جميع اجلوانب. باإلضافة إىل ذلك، كانت أعداد حوادث العنف 
ككل المسجلة يف سوريا وأفغانستان خالل الفرتة بني ] يناير/كانون الثاين 5]0] و]] ديسمرب/كانون األول 
0]0] أعىل مما كانت عليه يف اليمن لنفس الفرتة الزمنية.]0]] ومع ذلك، فإن اإلطار األمين   يف اليمن، الذي 
بررته إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن بناء عىل مستويات التهديد هذه، كان أوسع وأكرث تقييًدا 
مما هو عليه يف أفغانستان أو سوريا. عىل سبيل المثال، ُصنفت صنعاء يف المستوى األمين اخلامس، وكابول 
)استمر تصنيفها حىت أوائل أكتوبر/ترشين األول ]]0]( يف المستوى األمين الرابع.]]]] نتيجة لذلك، كانت 
القيود األمنية يف كابول أقل رصامة من صنعاء، وذلك عىل األقل قبل األحداث اجلارية.]]]] يف كابول، كان 
حظر التجول المفروض عىل الموظفني بشكل عام هو العارشة مساًء،]]]] ويبدأ يف صنعاء الساعة ] مساًء، 
كما كانت التحركات حول كابول وإىل المطار تتم دون استخدام حراس مسلحني، عىل عكس صنعاء.]]]] كان 
هذا عىل الرغم من كون عدد الهجمات عىل عمال اإلغاثة وارتفاع مستوى العنف العام يف أفغانستان أكرث من 

اليمن كما ُذكر سابًقا، فضاًل عن ورود تقارير منتظمة عن حوادث أمنية كبرية يف كابول.]5]] 

 https://acleddata.com/#/dashboard،2021 40( »لوحــة المعلومــات«، مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح وأحداثهــا، بحــث مخصــص، 28 يونيو/حزيــران
مــن 1 يناير/كانــون الثــاين 2015 إىل 31 ديســمرب/كانون األول 2020، شــهدت ســوريا 77,035 حادثــة عنــف، وأفغانســتان 34,229 حادثــة عنــف، واليمــن 32,821 

حادثــة عنــف.
41( »إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، نصائــح الســفر: أفغانســتان«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، تــم االّطــاع يف 9 أكتوبر/ترشيــن 

األول https://dss.un.org/traveladvisory.aspx ،2021 )وصول محدود(.
ــا ومــن المحتمــل أن يــؤدي إىل تعديــات أمنيــة  ــة يمتــد حــى ســيطرة طالبــان عــى أفغانســتان، فحــى وقــت النــرش كان الوضــع متقلبً 42( اإلطــار الزمــي للمقارن
قصــرة وربمــا طويلــة األجــل. دخلــت قــوات طالبــان كابــول يف 15 أغســطس/آب 2021، وظــل المســتوى األمــي يف كابــول عنــد المســتوى األمــي   الرابــع يف األســابيع 

الــي تلــت ذلــك.
43( حاالت حظر التجول يف كابول تطبق لكل وكالة من الوكاالت عى حدة لكنها تبدأ يف المتوسط   الساعة العارشة مساًء.

44( يف صنعــاء، تتطلــب التنقــات إىل المطــار والقيــام برحــات التســوق األســبوعية مرافقــة مســلحة. تجربــة الكاتبــة يف اليمــن عــام 2019؛ تحديــث قواعــد األمــن 
اخلاصــة بصنعــاء، »ملــف معلومــات أمــن الســفر مــن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن )مركــز إدارة المخاطــر األمنيــة يف المنطقــة الوســطى، اليمــن(«، 
إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، موقــع االنرتنــت الداخــي، تــم االّطــاع يف 1 أغســطس/آب 2021، ص. 4، ومعلومــات أفغانســتان الــي قدمهــا أحــد 

عامــي اإلغاثــة اإلنســانية يف كابــول.
45( انظــر عــى ســبيل المثــال: فاطمــة حســيي وعــي م. لطيفــي، »يح كابــول، موطــن الهــزارة، منذهــل مــن موجــة الهجمــات،« اجلزيــرة، 13 يونيو/حزيــران 2021، 
»الهجمــات  كوجلمــان،  مايــكل  https://www.aljazeera.com/news/2021/6/13/anger-as-afghanistan-mourns-death-of-car-blast-victims؛ 
https://foreignpolicy.com/2021/05/13/afghan- 13 مايو/أيــار 2021؛  اإلرهابيــة تتصاعــد يف أفغانســتان مــع انســحاب الواليــات المتحــدة«، فوريــن بوليــي،

/istan-terror-attacks-violence-surge-us-withdrawal-taliban
تومــاس جيبونــز نيــف وفاطمــة فايــزي، »سلســلة الهجمــات تجعــل أشــخاص يف كابــول يشــرون بأصابــع االتهــام إىل احلكومــة«، نيويــورك تايمــز، 12 نوفمرب/ترشيــن 

https://www.nytimes.com/2020/11/07/world/asia/kabul-afghanistan-tolo-anchor-killed.html ،2020 الثاين

https://acleddata.com/#/dashboard
https://dss.un.org/traveladvisory.aspx
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/13/anger-as-afghanistan-mourns-death-of-car-blast-victims
https://foreignpolicy.com/2021/05/13/afghanistan-terror-attacks-violence-surge-us-withdrawal-taliban/
https://foreignpolicy.com/2021/05/13/afghanistan-terror-attacks-violence-surge-us-withdrawal-taliban/
https://foreignpolicy.com/2021/05/13/afghanistan-terror-attacks-violence-surge-us-withdrawal-taliban/
https://www.nytimes.com/2020/11/07/world/asia/kabul-afghanistan-tolo-anchor-killed.html


18

البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

التهديدات  بتنوع جغرايف محدود من حيث  اليمن كدولة خطرة بطبيعتها حيث تتصف  أفراد األمن  يقدم 
الموجودة. هذه هي الرواية اليت الزتمت بها القيادة اإلنسانية العليا، وقال أحد المسؤولني خالل زيارة عام 
الرشق األوسط”.]]]] ومع  األكرث خطورة يف  “المدينة  اجلنوبية كانت  الساحلية  المدينة  إن  ]]0] إىل عدن 
ذلك، فإن البيانات اليت تبحث يف المؤرشات الرئيسية مثل عدد الوفيات بني المدنيني، وأمن عاميل اإلغاثة، 
اإلنسانية  المساعدات  مجال  يف  العاملون  ينظر  ذلك،  إىل  إضافة  الرواية.  هذه  تدعم  ال  العنف  وحوادث 
وأفغانستان  ونيجرييا  السودان  جنوب  بينها  من  المعقدة،  الرصاع  حاالت  من  العديد  يف  عملوا  والذين 
وسوريا والعراق، إىل اليمن بشكل كبري عىل أنه أكرث أمانًا نسبًيا من مناطق الزناع األخرى اليت عملوا فيها.]]]]

ال يعين هذا أن اليمن ال يوجد فيه أي مخاطر، فما زال اليمن يعاين من نزاع معقد يشمل أطراًفا متعددة، 
والعمل يف هذا السياق ينطوي بطبيعته عىل مخاطر. وقد تجىل ذلك بشكل مأساوي يف وفاة أحد موظفي 
اللجنة الدولية للصليب األحمر عام ]]0] بتعز،]]]] وثالثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر يف 
عدن عام 0]0]،]]]] واحتجاز سلطات احلوثيني لموظفي األمم المتحدة يف صنعاء عام ]]0]،]50] وغارة جوية 
أصابت مركزًا لعالج الكولريا يتبع منظمة أطباء بال حدود عام ]]0].]]5] لكن هذه األحداث ال تزال متفرقة 
نسبًيا، ولم يصبح العنف ضد عمال اإلغاثة جزًءا طبيعًيا من الرصاع يف اليمن. السؤال األسايس ليس حول 
ما إذا كانت المخاطر موجودة، ولكن ما إذا كانت إدارة هذا اخلطر متناسبة مع المخاطر الموجودة، وما إذا 
كانت التدابري المتخذة مصممة لتمكني إيصال المساعدات وليس فقط للحد من المخاطر اليت يتعرض لها 

الموظفون. 

46( بيــان صــادر عــن مســؤول إنســاين كبــر خــال اجتمــاع فريــق تنســيق الشــؤون اإلنســانية لعــام 2019 يف عــدن. معلومــات تمــت مشــاركتها مــن ِقبــل مقــدم 
ــاء إجــراء هــذا البحــث. معلومــات رئيــي تمــت مقابلتــه أثن

47( من بني 22 من عمال اإلغاثة ذوي اخلربة يف العمليات اإلنسانية األخرى يف ظروف معقدة، لم يتفق سوى شخص واحد مع هذه الفرضية.
https://www. ،2018 48( »اليمــن: مقتــل موظــف يف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالرصــاص يف تعــز«، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 21 أبريل/نيســان

icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killed-taiz
https:// ،2020 ــف، 30 ديســمرب/كانون األول ــب األحمــر، جني ــة للصلي ــة الدولي ــة يف انفجــار بالمطــار«، اللجن ــة الدولي ــل 3 مــن موظفــي اللجن 49( »اليمــن: مقت

www.icrc.org/en/document/yemen-2-icrc-staff-members-killed-1-unaccounted-after-airport-blast
https://apnews.com/ ،2019 50( أحمــد احلــاج، »متمــردو اليمــن يقولــون إنهــم احتجــزوا عاملــني يف األمــم المتحــدة«، أسوشــيتد بــرس، 25 نوفمرب/ترشيــن الثــاين
ــني«،  ــات احلوثي ــن. األمــم المتحــدة يف مرمــى إهان ــة واحتجــاز اآلخري ــاء وإهان article/1aab02539a414e8f9c6df82d9baeac1c؛ »طــرد الموظفــني مــن صنع

https://almasdaronline.com/articles/173359 ،2019  ــن األول ــن، 26 أكتوبر/ترشي المصــدر أوناي
https://www.doctorswithoutborders.org/ ،2018 51( »اليمــن: غــارة جويــة عــى مركــز عــاج الكولــرا يف عبــس«، منظمــة أطبــاء بــا حــدود، 12 يونيو/حزيــران

what-we-do/news-stories/story/yemen-airstrike-hits-msf-cholera-treatment-center-abs

https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killed-taiz
https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killed-taiz
https://www.icrc.org/en/document/yemen-2-icrc-staff-members-killed-1-unaccounted-after-airport-blast
https://www.icrc.org/en/document/yemen-2-icrc-staff-members-killed-1-unaccounted-after-airport-blast
https://apnews.com/article/1aab02539a414e8f9c6df82d9baeac1c
https://apnews.com/article/1aab02539a414e8f9c6df82d9baeac1c
https://almasdaronline.com/articles/173359
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/yemen-airstrike-hits-msf-cholera-treatment-center-abs
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/yemen-airstrike-hits-msf-cholera-treatment-center-abs
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

الفجوة التحليلية: تقييم املخاطر عن بعد 

دبابة مهجورة عى طول الطريق الساحي لمحافظة شبوة عام 2019. الصورة لمركز صنعاء.

يعد فهم السياق والبيئة اليت تعمل فيها االستجابة أمرًا بالغ األهمية عىل جميع المستويات، فهو أمر حاسم 
كما هو موضح يف قسم  لها  االستجابة  اليت سيتم  والكيفية  لها  االستجابة  يجب  اليت  االحتياجات  لفهم 
“البقاء  أنها رضورية من أجل احلصول عىل الوصول واستدامته كما هو موضح يف  البيانات”، كما  “خرافة 
المنظور  من  األهمية  من  القدر  بنفس  ويتصف  احلمراء”،  واخلطوط  المستدام  الوصول  اخلدمات:  وتقديم 
احلقائق،  إىل  للتهديدات،  محدًدا  تقييًما  أو  للوضع]]5]  عاًما  كان  سواء  تحليل،  أي  يستند  أن  يجب  األمين. 
برمتها، مما قد يؤدي إىل  العملية  أو اخلاطئة إىل تخريب  المعلومات غري الصحيحة  أن تؤدي  حيث يمكن 
اتخاذ قرارات أمنية غري مناسبة وحىت خطرية.]]5] تصبح هذه العملية صعبة بشكل خاص عند عدم وجود 
األشخاص المناسبني للقيام بها -أي محليل األمن المطلعني عىل البيئة )األمنية( العامة -لتطوير المعرفة 

االلزمة وإجراء التحليل المناسب. 

كانت إحدى الفجوات األكرب يف االستجابة اإلنسانية يف اليمن اليت حددها مقدمو المعلومات الرئيسيون 
اتخاذ قرارات أكرث مالءمة واستنارة.  الداخلية،]]5] واليت كانت ستسهل  التحليلية  القدرة  هي االفتقار إىل 
تعاين جميع المجاالت من هذا النقص، ولكنه متفش يف قطاع األمن بشكل خاص. يف عملية إدارة المخاطر 
األمنية، يعد تحليل الموقف أساسًياً يف وصف الوضع وتقديم نظرة عامة جيدة عىل أسباب انعدام األمن 
يف البيئة العامة. كما يشكل ذلك أساًسا للمزيد من تحليل المخاطر والتهديدات، ويجب أال يشمل احلوادث 

األمنية فحسب، بل العوامل األخرى بما يف ذلك الروايات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.]55]

52( يغطــي التحليــل األمــي   العــام ثمــاِن فئــات: السياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبيئيــة، والبنيــة التحتيــة، وقــوات األمــن يف الدولــة، والمجموعــات 
واألطــراف الــي تشــكل تهديــًدا، وتفويض/مهــام األمــم المتحــدة.

53( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية »، ص. 13-15، 26.
ــاين  ــن الث ــم 1، 13 نوفمرب/ترشي ــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رق ــن الث ــم 1، 12 نوفمرب/ترشي ــات مــع: موظــف األمــم المتحــدة رق 54( مقاب
2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، 
وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 2 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 6 يف 16 نوفمرب/ترشيــن 
الثــاين 2020، ورقــم 7 يف 20 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020، ومستشــار الشــؤون اإلنســانية يف إحــدى المنظمــات غــر 
ــات إنســانية، 26 نوفمرب/ترشيــن الثــاين  احلكوميــة الدوليــة، 18 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ومحلــل رصاع رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ومحلــل بيان
2020، ومحلــل اقتصــادي رقــم 1، 2 ديســمرب/كانون األول 2020، ومحللــني انســانيني رقــم 1 يف 4 ديســمرب/كانون األول 2020 ورقــم 2 يف 15 ديســمرب/كانون األول 
2020، واجلهــة المانحــة رقــم 2 يف 8 ديســمرب/كانون األول 2020. ُذكــرت هــذه المشــكلة أيًضــا يف اجتمــاع ديســمرب/كانون األول 2019 يف عّمــان، شــاركت الكاتبــة يف 

ترؤســه وشــارك فيــه محللــون وعمــال إغاثــة تشــغيلني مــن اليمــن.
55( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية«، ص. 13-15.
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البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

لشؤون  المتحدة  األمم  -إلدارة  االستجابة  يف  الموجودين  األمن  ضباط  من  كبري  عدد  هناك  أن  صحيح 
السالمة واألمن والوكاالت الفردية مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف فرق أمنية خاصة بها]]5] -إال 
أن محللني أمنيني دوليني اثنني فقط يخدمان عمليات األمم المتحدة بأكملها يف اليمن.]]5] كالهما يجلس 
يف المكتب الُقطري يف صنعاء. ال يوجد محلل أمين يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية المعرتف 
بها دولًيا.]]5] رُفع خيار تعيني محللني )أمنيني( تابعني أللمم المتحدة يف عدن، وهي المنطقة اليت يمكن 
القول إن القيود المفروضة عىل الموظفني فيها أقل،]]5] وجرى مناقشته عدة مرات من ِقبل الوكاالت يف عدن 
]]0] مع القيادة  مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، وكذلك نُوقش يف تقرير داخيل لعام 
واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  تقم  لم   ،[0[[ عام  منتصف  حىت  لكن  اليمن،]0]]  يف  العليا 
بإنشاء هذه المناصب يف أي جزء آخر من البالد. إن تغطية محللني اثنني اليمن بالكامل هو مهمة شاقة إن 
لم تكن مستحيلة.]]]] ونتيجة لذلك، فإن االعتماد عىل التحليل يذهب إىل االعتماد عىل محللني خارجيني 
كثري منهم ليسوا يف اليمن، وضباط أمن يفتقرون إىل المهارات الفنية واخللفية اإلنسانية واالستعداد لقضاء 

بعض الوقت يف الميدان. 

أو  األبحاث واالستشارات اإلنسانية  أغلبية ساحقة من مراكز  ِقبل  المتاح من  التحليل اخلاريج  إجراء  يتم 
اليمن يف  تحليل  اليمن، ومركز  تحليل  االسرتاتيجية، وفريق  للدراسات  بما يف ذلك مركز صنعاء  األمنية، 
مرشوع تقييم القدرات )ACAPS(، ومركز سايفر يمن )Safer Yemen(، وغريها. صحيح أن هذا النوع من 
الذين يمكنهم  أولئك  بالرضورة إىل  أنه لم يصل  إال  التحليل متاح ومقترص إىل حد ما عىل االستجابة،]]]] 
عند  صحيح  بشكل  استخدامه  أو  العمليات  داخل  أفضل  بشكل  القرار  صنع  عمليات  إلبالغ  استخدامه 
تلقيه.]]]] يظل التحليل اخلاريج من ِقبل أطراف ثالثة -حىت عندما يكون ذا جودة عالية -ذا قيمة محدودة 
ألنه ال يستهدف اتخاذ القرارات التشغيلية اخلاصة باحتياجات االستجابة عموًما. عىل سبيل المثال، يُعد 
فهم الديناميكيات األخرية أو وقت حدوثها يف المناطق النائية أمرًا مهًما يف صناعة القرارات العملياتية، أما 

التحليل اخلاريج فغالبًا ما يكون بشكل دوري فقط. 

وبالتايل يتطلب  الوقت،  بمرور  المخاطر تتطور  أن  الوقت، كما  أو موجودة طوال  ثابتة  التهديدات ليست 
احلصول عىل المعلومات يف الوقت الفعيل، أي وقت حدوثها، الوجود والمشاركة المبارشة وبناء العالقات 
الفاعلة والمجتمعات المحلية. يسمح االندماج يف المجتمعات المحلية لعمال اإلغاثة بإدراك  مع اجلهات 
مىت سرتتفع المخاطر، واالستجابة وفًقا لذلك، مع احلفاظ عىل وجودهم عندما تكون المخاطر أقل. تفتقر 
استجابة اليمن إىل الوجود الميداين للموظفني الرئيسيني يف جميع أنحاء البالد، األمر الذي أرض بشدة بأي 
قدرة عىل التحقق من األحداث عىل األرض. هذا بدوره يساهم يف محدودية الوعي بالسياق والبيئة واتخاذ 
قرارات عملياتية ضعيفة. من المفارقات أن هذا النقص يف الوجود الميداين الذي ترك االستجابة تعمل إىل 

حد كبري يف فراغ معلومايت يُعزى إىل التدابري األمنية المطبقة واليت سُتناقش بمزيد من التفصيل أدناه. 

مع وجود محللني أمنيني اثنني فقط مقيمني يف صنعاء، فإن ما يُمرر كتحليل أللمن والمخاطر يف االستجابة 
ما  ونادرًا  مدربني  محللني  ليسوا  وهم  األمن  موظفي  ِقبل  من  المكتبية  والمراجعة  البحث  عرب  غالبًا  يتم 
يغادرون مجمعات األمم المتحدة يف صنعاء أو عدن أو المراكز المخصصة لهم. يعتمد التحليل يف الغالب عىل 

ــا لتشــكيل فريــق األمــن الُقطــري يف اليمــن مــع إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن  ــا محليً ــا و27 موظًف ــا دوليً 56( عــام 2021، تــم تعيــني 14 موظًف
والــوكاالت السياســية. وكان 8 مــن الموظفــني الدوليــني يف صنعــاء )بمــا يف ذلــك المحللــني االثنــني(، و3 يف احلديــدة، و3 يف عــدن. أمــا بالنســبة للموظفــني المحليــني، 
فــكان هنــاك 13 موظًفــا يف صنعــاء، و6 يف عــدن، و2 يف صعــدة، و2 يف المــكا، و2 يف إب، و2 يف احلديــدة. كمــا تقــوم وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غــر احلكوميــة 

الدوليــة بتوظيــف ضبــاط أللمــن.
57( وفًقــا لســجات إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن يف اليمــن، كان هنــاك كبــر محلــي المعلومــات ومحلــل معلومــات واحــد يف صنعــاء: 

»استشــارات الســفر التابعــة أللمــم المتحــدة: اليمــن«، تــم االّطــاع يف 5 يوليو/تمــوز 2021.
58( كان هذا هو احلال عام 2019، عندما كانت الكاتبة تعمل يف اليمن، وأكده موظف األمم المتحدة رقم 3، 2 يونيو/حزيران 2021.

59( تخضــع المنظمــات الدوليــة، خاصــة يف شــمال اليمــن، للمراقبــة مــن ِقبــل الســلطات الــي تنظــر إىل وظائــف المحللــني بريبــة، ويُرفــض منحهــم التأشــرات بشــكل 
متكــرر، خاصــة مــن يمتلكــون أي خلفيــة يف تحليــل الــزاع أو اجليــوش المدنيــة أو احلمايــة.

60( تقريــر رسي إىل القيــادة اإلنســانية العليــا يف اليمــن عــام 2018، وشــاركه أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســيني واّطلعــت عليــه الكاتبــة عــام 2020 كجــزء مــن 
عمليــة البحــث.

61( وفًقــا لمقابلــة مــع أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســيني، كان عــى المحللــني األمنيــني يف صنعــاء تغطيــة الثغــرات الــي أحدثهــا النقــص يف أفــراد األمــن خــال 
العــام المــايض بســبب جائحــة كورونــا وتعليــق التعيينــات ممــا حــد مــن قدرتهــم عــى الرتكــز يف أعمالهــم.

ــم نفــس المنتجــات إىل األمــم  ــل وتقدي ــم التحلي ــب األمــم المتحــدة مــع منظمــة ســايفر يمــن لتقدي ــد مــن وكاالت ومكات ــد العدي ــال، تتعاق 62( عــى ســبيل المث
المتحــدة وكذلــك قطــاع المنظمــات غــر احلكوميــة. يقــدم مركــز صنعــاء، نــارش سلســلة التقاريــر هــذه، الدعــم التحليــي لمكتــب المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة 

مــع منظمــة رشيكــة.
63( ُذكــرت هــذه القضيــة تحديــًدا ونُوقشــت يف اجتمــاع للمحللــني والعاملــني يف عمليــات اإلغاثــة مــن اليمــن الــذي ُعقــد يف عّمــان يف ديســمرب/كانون األول 2019، 
وشــاركت المؤلفــة يف ترؤســه. كمــا تــم وصــف القضيــة مــن ِقبــل اثنــني مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيني خــال المقابــات: أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة 

رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020.
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

معلومات من احلوادث األمنية المبلّغ عنها واليت تُجمع من مصادر مفتوحة مثل وسائل اإلعالم التقليدية أو 
االجتماعية دون تثليثها أو التحقق منها، ويتم تقديمها واستخدامها يف صنع القرار دون تحليل تأثريها عىل 
الموظفني والربمجة أو تحليل السياق األوسع.]]]] من الواضح أنه يُشكك فيما إذا كان التحليل األمين   يف 
اليمن يفي بمتطلبات إجراءات التشغيل المعيارية اخلاصة بإدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن أو 

يفي بأي معيار من معايري التحليل. 

هناك مشكلة إضافية غالبًا ما يشري إليها موظفو اإلغاثة وهي أن القرارات اليت تؤثر عىل االستجابة غالبًا 
ما يتخذها من ليس لديه فهم أو خربة بالوالية اإلنسانية واالحتياجات التشغيلية وكذلك من ليس لديهم 
مصلحة واهتمام يف االستجابة اإلنسانية.]5]] يؤثر تحديد المخاطر وتدابري التخفيف عىل تنفيذ االستجابة 
اإلنسانية بشكل مبارش، سواء من حيث قدرتها عىل تقديم اخلدمات أو الطريقة اليت تعمل بها. رغم ذلك، 
فإن اخللفية المعتادة بني ضباط األمن الذين يحاولون إجراء هذا النوع من التحليل هي امتالكهم خربة يف 
مجال تطبيق األمن والقانون أو يف جيوش بلدانهم األصلية أو كمتعاقدين أمنيني يف القطاع اخلاص. ساهم 
هذا االفتقار إىل مجموعة المهارات المتعلقة بالربامج اإلنسانية وتحديد األولويات يف أن يصبح نهج األمن 

الوقايئ والرادع هو النهج االفرتايض بداًل مما يجب أن يكون نهًجا أكرث مرونة وقابلية للتكيف. 

ينشأ االنحراف يف تصّور المخاطر من االفتقار لتحليل مناسب أللوضاع والتهديدات، ويضاعف ذلك االفتقار 
إىل المشاركة مع بيئة العمليات. وما يأيت إىل جانب ذلك هو تصور محرف للواقع، وغالبًا ما يؤدي اجلمع بني 

االثنني إىل اتخاذ تدابري تخفيف غري مناسبة وغري الئقة لمعاجلة المخاطر. 

عىل سبيل المثال، اعتربت األمم المتحدة مديرية المخا الواقعة عىل البحر األحمر وأجزاء من محافظة حلج 
مناطق شديدة المخاطر من حيث إمكانية حدوث نزاع مسلح.]]]] ومع ذلك، تمتلك العديد من المنظمات 
غري احلكومية الدولية قواعد ميدانية يف المخا منذ سنوات، ومن بينها منظمة أطباء بال حدود والمجلس 
الدنماريك اللجئني ومنظمة سوليدارييت، وتقوم بتنفيذ برامج يف المنطقة دون فرض تدابري أمنية مشددة. 
المتحدة.  أللمم  بالنسبة  جًدا  خطرية  تُعد  اليت  التحيتا  مثل  مناطق  إىل  بانتظام  المنظمات  هذه  تصل 
تستضيف حلج ما يقرب من 5] ألف نازح]]]] وتقع عىل بُعد مسافة قصرية بالسيارة من عدن. تسافر العديد 
من المنظمات إىل هناك وتعود بشكل يومي خلدمة المجتمعات دون اإلبالغ عن حدوث أي مشاكل، ومع 
ذلك فإن موظفي األمم المتحدة يعانون من أجل احلصول عىل األذونات الداخلية المطلوبة للقيام برحلة 
المنفذ  أنها خطرية جًدا، لكن الرشيك  أيًضا عىل  المري  إىل هناك. يف محافظة حجة، ُصنفت مديرية بكيل 
الغذائية يف  المواد  بانتظام لتوزيع  الدولية يصل  التابع للمنظمات غري احلكومية  العالمي  الغذاء  لربنامج 
أللمم  التابعة  واألمن  السالمة  شؤون  إلدارة  ووفًقا  آخر،  مثال  يف  دوليني.  موظفني  وبمشاركة  المديرية 
المتحدة ومسؤويل األمن اإلنساين، كان الطريق المخترص واألقرص إىل مأرب مليئًا باأللغام بشكل وخطريًا 
دليل عىل  أي  المتحدة  األمم  بعثة  تجد  لم   ،[0[[ أبريل/نيسان  للمنطقة يف  زيارة  ذلك، يف  للغاية، ومع 
انعدام األمن أو وجود ألغام أرضية. يف الواقع، كان عمال النفط الدوليون المتعاقدون يف اليمن يتنقلون بني 
حقول نفط صافر يف مأرب والمكال، عاصمة محافظة حرضموت، عىل سيارات خفيفة دون أي حوادث أمنية 
كبرية لعدة سنوات.]]]] يوجد عدد ال يُحىص من األمثلة عىل التناقضات بني الواقع والمخاطر اليت يصورها 

بشكل أسايس أفراد األمن التابعون أللمم المتحدة، اليت أدت إىل تأخري أو إلغاء بعثات ومهام إنسانية.

64( تجربــة الكاتبــة يف اليمــن. شــارك العديــد مــن المحللــني وعمــال عمليــات اإلغاثــة مــن اســتجابة اليمــن روايــات مماثلــة خــال اجتمــاع ديســمرب/كانون األول 2019 
يف عّمــان. تــم التأكيــد عــى أنهــا مشــكلة مســتمرة يف مقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيني مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، 
وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف 

وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020.
65( مقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيني: موظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 2 يف 13 نوفمــرب/
ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 6 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشيــن 
الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، 

وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 5، 8 ديســمرب/كانون األول 2020.
66( »نصائــح الســفر مــن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن: اليمــن، مركــز إدارة المخاطــر األمنيــة للمنطقــة اجلنوبيــة«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون 

الســامة واألمــن، 28 يونيو/حزيــران https://dss.un.org/traveladvisory.aspx ،2021 )وصــول محــدود(.
https://www.sheltercluster.org/sites/default/ ،35 .67( »نظــرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية 2021، اليمــن«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ص

files/docs/yemen_hno_2021_final.pdf
68( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 

ــا بالتجربــة الشــخصية للمؤلفــة أثنــاء وجودهــا يف مهمــة أبريل/نيســان 2019 إىل مــأرب. 2020؛ مدعوًم

https://dss.un.org/traveladvisory.aspx
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/yemen_hno_2021_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/yemen_hno_2021_final.pdf
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البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

عندما يحرف التحليل غري الكايف الواقع

يتعلق أحد األمثلة التوضيحية عىل عواقب عدم القدرة أو عدم الرغبة يف تحليل المخاطر بوجود اجلماعات 
المسلحة المتطرفة مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم الدولة اإلسالمية يف اليمن. تصنف إدارة 
خطر  وأن  اليمن،  يف  الرئييس  التهديد  أنه  عىل  الرهائن  وأخذ  االختطاف  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم 
احلوادث اإلرهابية محتمل عىل الصعيد الوطين.]]]] نتيجة لذلك، تم تقييد القدرة عىل التنقل يف المحافظات 
اجلنوبية تقييًدا شديًدا. عىل سبيل المثال، غالبًا ما كان السفر عىل الطريق الساحيل بني عدن والمكال وبني 
بأن يرافق عمال اإلغاثة  المتحدة  التابعني أللمم  المكال ومأرب مقيًدا ويخضع لمتطلبات مسؤويل األمن 
سيارات مدرعة. أثر ذلك عىل القدرة يف الوجود الميداين بمحافظات أبني وشبوة وحرضموت ومأرب، حيث 

ال يزال الوجود الدويل محدوًدا للغاية.

للجماعات  اخلاص  الوجود  االعتبار  بعني  واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  موقف  يأخذ  لم 
المتطرفة المسلحة يف اليمن، حيث إن الهجمات المتطرفة المسلحة غائبة إىل حد كبري يف المناطق اليت 
يسيطر عليها احلوثيون، عىل الرغم من أن تنظيمي القاعدة وداعش استهدفا وحدات تابعة للحوثيني يف 
احلايل  واخلطر  قوية،  مناطقها  عىل  احلوثيني  جماعة  سيطرة  غالبًا.]0]]  عليها  المتنازع  المواجهات  مناطق 
إللرهاب من ِقبل داعش والقاعدة يف هذه المناطق أقل بكثري من أي مكان آخر يف البالد. ورغم صحة وجود 
المتطرفني المسلحني يف المحافظات اجلنوبية، إال أنه كثريًا ما يُبالغ يف تقدير وجودهم وقوتهم. يف مايو/
التالية لوجود تنظيمي القاعدة  ]]0]، قدمت إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن اخلريطة  أيار 

وداعش يف اليمن إىل فريق إدارة األمن.]]]]

الشكل 3.5:

المصدر: إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، مايو/أيار 2019

69( »ملفــات معلومــات أمــن الســفر مــن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن -اليمــن«، إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، تــم االّطــاع يف 
28 يونيو/حزيــران 2021 )وصــول محــدود(؛ وثائــق إدارة المخاطــر األمنيــة لــكل منطقــة مــن مناطــق إدارة المخاطــر األمنيــة رأتهــا الكاتبــة يف يونيو/حزيــران 2021.

https:// ،2020 70( الزابيــث كينــدال، »تنظيــم داعــش يف اليمــن: واقــع يف رصاع إقليمــي عــى الســلطة«، معهــد نيواليــز اللســرتاتيجية والسياســة، 21 يوليو/تمــوز
/newlinesinstitute.org/isis/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game-2

71( »تحديــث الوضــع األمــي. اجتمــاع فريــق إدارة األمــن يف اليمــن، »إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، 23 مايو/أيــار 2019. )وثيقــة تمــت مشــاركتها 
مــع الكاتبــة مــن ِقبــل اثنــني مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيني خــال فــرتة البحــث عــام 2020(.

https://newlinesinstitute.org/isis/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game-2/
https://newlinesinstitute.org/isis/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game-2/
https://newlinesinstitute.org/isis/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game-2/
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

كما أشارت األطراف التنفيذية فإن هذه اخلريطة كانت مضللة يف أحسن األحوال وغري صحيحة يف أسوأ 
األحوال. فالطريق بني عدن والمكال لم يسيطر عليه تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمية، ولم تسيطر 
هذه اجلماعات عىل مناطق شمال ووسط أبني أو رشق المكال.]]]] فيما يتعلق بتنظيم القاعدة، فإن خريطة 
سبتمرب/أيلول ]]0] اليت نرشها مركز صنعاء تشهد عىل وجود جماعات مسلحة متطرفة يف المحافظات 
اجلنوبية، لكنها أشارت بوضوح إىل أنها لم تسيطر عىل مناطق وأنها كانت أكرث تشتًتا مما أشارت إليه إدارة 
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن. إضافة إىل ذلك، أشارت المحادثات مع السلطات المحلية يف ذلك 
الوقت إىل أنه حىت يف المناطق اليت كانت فيها تلك اجلماعات فقط، فإنها ظلت يف مناطق جبلية معزولة 

بعيًدا عن المجتمعات والطرق الرئيسية.]]]]

الشكل 3.6

المصدر: مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية

كان التحليل الذي أجراه مسؤولو األمن اإلنساين لتنظيمي القاعدة وداعش يف اليمن معيبًا عموًما، ومنح 
تلك التنظيمات قوة أكرب مما تمتلك يف الواقع. وثق خرباء يف شؤون القبائل اليمنية واجلماعات المتطرفة 
مرة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عمليات  تراجعت  كما  األخرية.]]]]  السنوات  يف  القاعدة  تنظيم  قوة  تراجع 
0]0]، بعد تصاعد رضباتها اليت كانت إىل حد كبري ضد تنظيم القاعدة المنافس لهم يف  أخرى أوائل عام 
البيضاء عام ]]0].]5]] يف الوقت الذي شارك تنظيما القاعدة وداعش يف هجمات محلية عىل قوات األمن 
والمؤسسات العسكرية والسياسية الرئيسية، وعىل األخص الهجوم االنتحاري الذي شنه تنظيم داعش 
عىل مركز للرشطة بعدن يف أغسطس/آب ]]0]، لم يستهدف أي من التنظيمني اجلهات الفاعلة اإلنسانية 
بشكل مبارش. وعىل عكس تصور مسؤويل األمن يف األمم المتحدة، تسافر المنظمات غري احلكومية الدولية 
وغريها بحرية عرب المحافظات اجلنوبية دون مشاكل وتعمل يف مناطق من بينها أبني وشبوة اليت تدعي 

إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن أن اجلماعات المسلحة المتطرفة تسيطر عليها.

72( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 
2020؛ ويظهــر أيًضــا يف نقاشــات الكاتبــة مــع اجلهــات الفاعلــة التنفيذيــة يف عــدن، مايو/أيــار 2019.

73( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 
2020؛ يظهــر ذلــك أيًضــا يف محادثــات الكاتبــة مــع ســلطات حرضمــوت يف المــكا، أبريل/نيســان 2019.

74( »تحــول تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب يف اليمــن يف زمــن احلــرب،« مــرشوع بيانــات مواقــع الــزاع المســلح وأحداثهــا، 14 ديســمرب كانــون األول 2020، 
https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen/؛ غريغــوري دي جونســن، »نهايــة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9382 ،2020 ــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 5   مــارس/آذار ــد عالمــي«، مرك العــرب كتهدي

75( كيندال، »داعش يف اليمن«.

https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9382
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تحليل  عىل  قدرتها  زادت  المناطق،  هذه  يف  بانتظام  الدولية  احلكومية  غري  المنظمات  هذه  عملت  كلما 
المخاطر واالستجابة للتهديدات احلقيقية يف الوقت الفعيل من خالل تدابري التخفيف من المخاطر األكرث 
مالءمة. لم تبلغ أي من المنظمات غري احلكومية الدولية المعنية عن مشاكل أمنية تتعلق بوجود اجلماعات 
المتطرفة. ذهب أحد اخلرباء يف شؤون اليمن إىل حد القول إن تنظيم داعش “هو أكرث األشياء مبالغة يف 
احلديث والتعظيم اليت قرأتها يف حيايت كلها”.]]]] من المثري اللهتمام أيًضا أن اليمن ال يظهر كموقع نشط 
حمالته  يف  المحرز  والتقدم  الهجمات  بالتفصيل  توضح  اليت  األخرية  داعش  حلمالت  اإلخبارية  النرشة  يف 

المسلحة بجميع أنحاء العالم.]]]]

رغم ذلك، فإن القيود اليت فرضتها األمم المتحدة عىل تحركات الموظفني ووجودهم بناًء عىل تقييمات األمم 
القاعدة وداعش قد تركت مناطق واسعة يف المحافظات اجلنوبية  المتحدة للتهديد الذي يشكله تنظيما 
اخلدمات  وتقديم  البقاء  بمبدأ  ملزتًما  أمنًيا  نهًجا  أن  كما  لسنوات.  إنسانية  خدمات  أو  إنساين  وجود  دون 
كان ليجد أو ليستكشف خيارات أخرى بداًل من التغيب عن العمل واشرتاط المرافقني المسلحني يف جميع 
التنقالت. عىل سبيل المثال، الحظ اخلرباء آثار عالقات احلوثيني والقبائل مع تنظيمي القاعدة وداعش]]]] 
وكذلك الدور الذي تلعبه القبائل يف احلد من النشاط المتطرف بشكل عام.]]]] يمكن اعتبار المشاركة مع 
السلطات القبلية وسيلة رئيسية يمكن استكشافها للتخفيف من المخاطر المتعلقة باجلماعات المسلحة 

المتطرفة يف المناطق اليت توجد فيها التهديدات.

الذين تمت مقابلتهم حاالت رأوا فيها أن المعلومات  التحليل، ذكر بعض األشخاص  باإلضافة إىل ضعف 
األمنية  التحليالت  كتابة  إعادة  تتم  المثال  سبيل  عىل  المصدر.  تحزي  خلدمة  بها  التالعب  تم  قد  المتاحة 
القادمة من اجلنوب من ِقبل النظراء يف صنعاء لزيادة الشعور بانعدام األمن يف عدن.]0]] وأشار الموظفون 
إىل  االنضمام  يف  واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  موظفي  رغبة  عدم  أن  إىل  أيًضا  عدن  يف 
البعثات  تأخري  إىل  أدت  األمن  بانعدام  أدت إىل نشوء مزاعم  تقييمات ميدانية  إجراء  أو  الميدانية  البعثات 
لشهور، وهي مزاعم ثبت الحًقا أنها غري دقيقة إىل حد كبري. شوهد هذا يف بداية االستجابة عام 5]0]، حيث 
خلص الباحثون إىل أن النهج الذاتية للتحليل األمين   وتقييم المخاطر لعبت دورًا يف تأخري عودة البعثات 

إىل اليمن.]]]]

وكان هذا هو احلال أيًضا بالنسبة لبعثة األمم المتحدة المشرتكة بني الوكاالت إىل المكال يف أبريل/نيسان 
الوكاالت  طلبتها  اليت  الضالع  إىل  األولية  للبعثات  بالنسبة  وكذلك  شهورًا،  إعدادها  استغرق  اليت   ،[0[[
اإلنسانية التابعة أللمم المتحدة عندما اندلع الرصاع يف المحافظة عام ]]0]. نتيجة لذلك، تُرك المدنيون 
يف قعطبة وأماكن أخرى يف الضالع دون استجابة إنسانية لعدة أشهر.]]]] كما رفض الموظفون الدوليون 
إىل وجود مخاطر  كان يشري  عندما  المحليون  األمن  يجريه موظفو  الذي  التحليل  وروتيين  متكرر  بشكل 
أقل، عىل الرغم من فهم موظفي األمن المحليني للسياق فهًما أفضل.]]]] يتعارض هذا االنحراف والتالعب 
المتعمد يف تحليل الموقف والتهديدات بشكل مبارش مع األحكام الواردة يف عملية إدارة المخاطر األمنية 
أنه ال ينبغي تقييم التهديدات لتناسب ملف محدد أو  أللمم المتحدة، واليت تنص عىل وجه التحديد عىل 

نتيجة مطلوبة.]]]]

76( محادثة مع المحلل اإلقتصادي اليمي رقم 1، 14 ديسمرب/كانون األول 2020.
77( »استجابوا للنداء«، تنظيم الدولة اإلسامية، نرشة تحديث احلملة، ديسمرب/كانون األول 2020.

78( للحصــول عــى رشح أكــر تفصيــًا عــن عاقــات احلوثيــني مــع تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وداعــش والقبائــل، فضــًا عــن ديناميكيــات العاقــات القبليــة 
وتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وداعــش، انظــر، ماجــد المذحــي، »البيضــاء: محافظــة اســرتاتيجية أهــم مــن أن تُنــى«، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10135 ،2020 4 يونيو/حزيــران
79( نــدوى الــدورسي، »عــدو وليــس صديــق. القبائــل اليمنيــة وتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، »مــرشوع ديمقراطيــة الــرشق األوســط، فرباير/شــباط 2018، ص. 

/https://pomed.org/pomed-report-foe-not-friend-yemens-tribes-and-al-qaeda-in-the-arabian-peninsula ،6
80( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة يف 30 نوفمــرب 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 9 ديســمرب/كانون األول 2020. كان لــدى كا مقدمــي 

المعلومــات الرئيســيني المذكوريــن إمكانيــة الوصــول إىل المعلومــات الــي تُرســل إىل صنعــاء مــن عــدن والتصــور الناتــج عــى مســتوى صنعاء.
ــانية،  ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب األم ــنوات،« مكت ــس س ــد خم ــات بع ــم اخلدم ــاء وتقدي ــرب. البق ــور والق ــك، »احلض ــتيفن زي ــون وس ــي جاكس 81( أش
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/ ،13 .والمجلــس الرنويــي اللجئــني، ومدرســة جينــدال للشــؤون الدوليــة، نيويــورك، يونيو/حزيــران 2017، ص

Presence%20and%20Proximity.pdf
82( التجربــة الشــخصية للكاتبــة يف اليمــن عــام 2019، وأُكــدت خــال مقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيني مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 

نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020.
83( المصدر نفسه.

84( »نظام إدارة األمن يف األمم المتحدة. دليل إدارة المخاطر األمنية«، ص 26، 32.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10135
https://pomed.org/pomed-report-foe-not-friend-yemens-tribes-and-al-qaeda-in-the-arabian-peninsula/
https://pomed.org/pomed-report-foe-not-friend-yemens-tribes-and-al-qaeda-in-the-arabian-peninsula/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

إن االفتقار إىل القدرة واالستعداد داخل جهاز األمن اإلنساين إلجراء التحليل االلزم ليس مشكلة جديدة 
-فقد لوحظ ذلك منذ بداية االستجابة. أفادت مراجعة النظراء للجنة الدائمة المشرتكة بني الوكاالت أوائل 
عام ]]0] أنه “]تم إجراء[ تحليل تفصييل غري كاف للتميزي بني الوضع األمين   يف أجزاء مختلفة من البالد” 
وأن “القرارات األمنية تم إرجاؤها بانتظام إىل نيويورك بالمقارنة مع عدم اتخاذ القرار عىل المستوى الميداين 
بناًء عىل تحليل من الميدان”.]5]] رغم التوصيات بتحسني األمر، إال أنه لم يالحظ أي تغيري يُذكر. عىل سبيل 
المثال، وصف تقرير مقدم إىل القيادة اإلنسانية العليا يف اليمن عام ]]0] االفتقار إىل تحليل اآلثار األمنية 
والتشغيلية بأنه “يعيق” االستجابة، مما يؤدي إىل ثقافة عزلة وتحصن لتجنب المخاطر، ونشوء موقف 
“ال يمكن أن نفعل ذلك”.]]]] تم التأكيد عىل هذا الشعور من ِقبل غالبية الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا 

البحث،]]]] حيث أشاروا إىل أنها مشكلة رئيسية وعائق أمام استجابة اليمن.

85( بانــوس مومزتيــس، وكيــت هالــف، وزالتــان ميليشــيتش، وروبرتــو مينيــوين، »مراجعــة النظــراء العملياتيــة، االســتجابة أللزمــة اليمنيــة،« اللجنــة الدائمــة 
المشــرتكة بــني الــوكاالت، 26 يناير/كانــون الثــاين 2016، ص. 10.

86( تقرير رسي إىل القيادة اإلنسانية العليا يف اليمن عام 2018، اّطلعت عليه الكاتبة )وثيقة تمت مشاركتها مع الكاتبة خال مسار البحث يف 2020(.
87( وجد 17 من 24 من مقدمي المعلومات الرئيسيني الذين شاركوا يف االستجابة اإلنسانية أن هذا البيان دقيق.
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كيف يمنع األمن الالمركزية

كما ُذكر سابًقا، يعد القرب من المستفيدين أمرًا بالغ األهمية لتمكني إيصال أفضل وأرسع للمساعدات، 
شديدة  اليمن  يف  االستجابة  تزال  ال  ذلك،  ومع  واألمنية.  التشغيلية  للبيئة  أفضل  وفهم  أفضل،  ورصد 
المركزية، حيث يتمركز غالبية العاملني يف المجال اإلنساين يف صنعاء رغم موقعها تحت سيطرة جماعة 
يف  اإلدارية.  األدوار  وأعىل  الُقطرية  المكاتب  صنعاء  تستضيف  أقل.  بدرجة  عدن  ويف  المسلحة  احلوثيني 
البداية، كان الهدف أن تكون المكاتب يف عدن والمراكز الميدانية يف عدد من المدن الصغرية يف جميع أنحاء 
البالد للقيام بأدوار مستقلة، مما يضمن تحقيق آلية المركزية لصنع القرار وتقديم االستجابة، لكن هذه 
المراكز إىل حد كبري.]]]] يُتطرق إىل  االسرتاتيجية ظلت دون تنفيذ إىل حد كبري، وفشلت محاوالت إنشاء 
تأثري الفشل يف تحقيق االلمركزية الحًقا يف هذه السلسلة من التقارير، لكن الدور الذي لعبه نظام األمن 
التابع أللمم المتحدة يف اليمن يف فشلها حىت اآلن يستحق المناقشة ألنه وبعد مرور أكرث من ست سنوات 
عىل االستجابة كانت هناك محاوالت جديدة لتعزيز المكاتب الثانوية، وليك تنجح هذه المراكز وتكون فّعالة، 

سيكون من المهم بشكل خاص وجود نهج أمين تمكيين.

ترجع جذور المشاكل إىل النصف األخري من عام 5]0]، أي يف بداية االستجابة للطوارئ عندما اتُخذت قرارات 
قوضت فرضية تكييف إدارة األمن اللستجابة بداًل من تكييف االستجابة لتتناسب مع إدارة األمن. تألفت 
5]0] من أغلبية ساحقة من أفراد األمن التابعني أللمم المتحدة  الكوادر األولية اليت عادت يف مايو/أيار 
والقيادة العليا. صحيح أن األدوار القيادية واألمنية كانت وال تزال مهمة، إال أن هذا االختيار خلق فجوة 
فورية يف أدوار االستجابة العملياتية االسرتاتيجية حيث عاىن موظفون يف القيادة التشغيلية والوظائف 
الفنية للوصول إىل البلد. عىل سبيل المثال، كان احلد األقىص األول لعدد موظفي األمم المتحدة الدوليني 
الموجودين يف اليمن هو ]] شخًصا، وبعد زيادتهم ببطء إىل ]0] بحلول أكتوبر/ترشين األول 5]0]، فإن 
القدرة عىل  أثر يف  مما  األمن،]]]]  ألفراد  العدد( ُخصصت  ثلث  )أي  لهم  المخصصة  األماكن  من  مكانًا   [[
توسيع نطاق العمليات يف سياق االحتياجات العالية. ال يزال نظام األعداد المتوفرة ساريًا بسبب المساحة 
المحدودة يف أماكن اإلقامة اليت تم التحقق منها، مما يعين أن موظفي األمن والعمليات ما زالوا يتنافسون 

عىل هذه المساحات بعد مرور سبع سنوات عىل االستجابة.

يمكن أيًضا التشكيك يف خيارات التوظيف مع تكثيف االستجابة للطوارئ، حيث أرصت إحدى الوكاالت مثالً 
عىل بقاء موظفي التنمية وموظفي إصالح قطاع األمن - الذين كانوا أساسيني يف أولويات التنمية قبل احلرب، 
ولكن يف مناصب ال تعترب هامة عموماً يف المراحل األوىل من االستجابة حلاالت الطوارئ - يجب أن يظلوا 
موظفني أساسيني ويشغلون مساحات كان من الممكن تخصيصها لموظفي التدخالت اإلنسانية.]0]] بما 
أنه لم يعد سوى عدد قليل فقط من الموظفني الدوليني التابعني للمنظمات الدولية غري احلكومية بحلول 
نهاية عام 5]0]،]]]] فقد ظلت القدرة التشغيلية يف جوانب االستجابة يف هذا الوقت. باإلضافة إىل ذلك، 
المتحدة اإلنمايئ. أدى  المقيم لربنامج األمم  المنسق  ]]0] ضمن مسؤوليات  إدارة األمن حىت عام  ظلت 
اإلبقاء عىل تويل منصب المسؤول المعنّي من قبل مسؤول كبري كان يقود استجابة إنمائية خالل المراحل 

األولية اللستجابة للطوارئ إىل انفصال بني األولويات اإلنسانية والمتطلبات األمنية.

88( مقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 1، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة 
رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 
ــة األمــم المتحــدة رقــم 5، 8 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول  ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف وكال

.2020
89( مومزتيس وآخرون، »مراجعة النظراء العملياتية«، ص. 1.

90( مقابلة مع موظف األمم المتحدة رقم 5، 15 ديسمرب/كانون األول 2020.
91( ســاهم اخلــاف بــني إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن وقطــاع المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة حــول قــدرات اإلجــاء يف هــذا التأخــر. ســعت 
ــن إدارة  ــات اإلجــاء المســتقبلية، لك ــة عملي ــة يف حال ــة الدولي ــة إىل احلصــول عــى دعــم األمــم المتحــدة للمنظمــات غــر احلكومي بعــض المنظمــات غــر احلكومي
األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن لــم تكــن متقبلــة إلدراج المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة يف تخطيطهــا إللجــاء. يف حــني تقــوم األمــم المتحــدة بإجــاء 
ــود  ــك، »الوج ــون وزي ــر: جاكس ــات، انظ ــن المعلوم ــد م ــت. لمزي ــرشوط والتوقي ــأن ال ــا بش ــزال قائًم ــر ال ي ــة، إال أن التوت ــة الدولي ــر احلكومي ــات غ ــي المنظم موظف
والقــرب«، ص. 43، ومومزتيــس وآخــرون، »مراجعــة النظــراء العملياتيــة«، ص. 2، وأنــدرو كننغهــام، »البقــاء وتقديــم اخلدمــات؟ األزمــة اإلنســانية يف اليمــن 2015، 

https://arhp.msf.es/sites/default/files/Case-Study-01.pdf  ،17 .منظمــة أطبــاء بــا حــدود، أبريل/نيســان 2016، ص

https://arhp.msf.es/sites/default/files/Case-Study-01.pdf
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تتم برامج التنمية بطبيعتها يف سياقات أكرث استقرارًا مع محددات مستقرة، وبالتايل نادرًا ما يمتلك موظفو 
التنمية المهارات االلزمة إلدارة حاالت الطوارئ وتحقيق التوازن المناسب بني أولويات الربامج اإلنسانية 
المجال  يف  العاملني  عىل  القرار  صنع  وعملية  األمين    اإلطار  فرض  إىل  ذلك  أدى  وقد  األمنية.  والمخاطر 

اإلنساين من قبل أشخاص اعتادوا العمل يف بيئة مختلفة تماماً.]]]]

طوال مرحلة التأسيس، لم يكن الموظفون الدوليون موجودين سوى يف صنعاء، مع بقاء بعض الموظفني 
األمم  أن  للطوارئ وجدت مراجعة  االستجابة  أشهر من  بعد ستة  احلديدة وعدن.]]]]  المحليني يف مكاتب 
لتقريب  ثمانية(]]]]  إىل  العدد الحًقا  )رُفع  تفعيل ستة محاور محددة مسبًقا  إىل  ماسة  بحاجة  المتحدة 
قدمت  والمساعدات.  للحماية  يحتاجون  الذين  األشخاص  من  اإلنسانية  الفاعلة  واجلهات  االستجابة 
إدارة  لدى  أللمن  المعنّي  والمسؤول  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المقيم  المنسق  إىل  تعليماتها  المراجعة 
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن لضمان اتباع نهج أمين استبايق وتمكيين من شأنه تمكني استجابة 
إنسانية ال مركزية وفّعالة.]5]] رغم هذه التوصية، لوحظ بعد بعامني أن إدارة شؤون السالمة واألمن يف 
األمم المتحدة ظلت غري مستجيبة للضغط من ِقبل وكاالت األمم المتحدة إلعادة تأسيس وجود ميداين 
يف مواقع مختلفة،]]]] واستغرق األمر أربع سنوات أخرى قبل آخر جهد إلرشاك المراكز يف االستجابة، وهو 

ما جعلها أكرث فاعلية قلياًل مع وجود أعداد صغرية من الموظفني يف أغلب المراكز.

فاقمت وسهلت التدابري األمنية اليت ُفرضت يف إطار االستجابة من الرتدد يف السماح للموظفني بالعمل يف 
الميدان وهو تردد طال أمده، وشملت ما ييل:

احلد األعىل لعدد الموظفني يف المواقع الميدانية: نحن اآلن يف السنة السابعة من االستجابة،]]]] 	 
وال يزال هناك حد أعىل لعدد الموظفني رغم الطلبات المتكررة إىل المسؤول المعنّي وإدارة األمم 
بالنسبة  إلغائها، خاصة  أو  لزيادة هذه احلدود  العليا،  السالمة واألمن والقيادة  المتحدة لشؤون 
للمواقع الميدانية. تؤثر احلدود العليا أو القصوى لعدد الموظفني يف قدرة الموظفني التشغيليني 
والفنيني عىل ضمان تقديم مساعدات عالية اجلودة ومراقبة العمليات طوال فرتة االستجابة، وغالبًا 
ما تستثين وجود الموظفني يف المواقع الرئيسية. يف عدن، مثاًل، يجب عىل موظفي األمم المتحدة 
جميع  عرب  الموظفني  من  معني  عدد  باستضافة  له  يُسمح  والذي  المتحدة،  األمم  مقر  يف  البقاء 
الوكاالت. وهذا يعين أن أي موظفني إضافيني يصلون من أجل التوسع أو المهام اخلاصة لم يتمكنوا 
يف كثري من األحيان من السفر إىل عدن، ما أثر عىل األنشطة والربامج بسبب عدم وجود مكان لهم 
هناك. ورغم أن المراكز أصبحت أكرث فاعلية مؤخرًا، إال أن القيود األمنية أبقت عىل عدد موظفيها 
أقل بكثري من عدد موظفي المكاتب الُقطرية. عىل سبيل المثال، يوجد يف صنعاء ما يقرب من 00] 
لديها موظف دويل واحد فقط؛]]]]  الوكاالت يف مأرب  المتحدة، ومعظم  تابع أللمم  موظف دويل 
تدعو  األرقام  هذه  الُقطري.  المكتب  يف  وليس  الميدانية  المواقع  يف  هي  االستجابة  إىل  واحلاجة 

للتساؤل.

المتطلبات األمنية لمباين األمم المتحدة: يتأثر احلد األقىص لعدد الموظفني ووجود العاملني يف 	 
المجال اإلنساين بشكل مبارش بالمتطلبات األمنية اليت وضعها مسؤولو األمن يف األمم المتحدة. 
تتطلب المبادئ التوجيهية بشأن إدارة األمن واسرتاتيجيات التخفيف من المخاطر اليت وضعتها 
إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن أن تتوافق مباين األمم المتحدة والمواقع اليت يقيم 
فيها الموظفون مع بروتوكوالت األمن الصارمة، بما يف ذلك تركيب نوافذ مقاومة اللنفجار، وجدار 
محيط آمن، وغرف آمنة، ووصول إلكرتوين، ووصول دائم للكهرباء والمياه. وغين عن القول إن العثور 
الميدانية، وغالبًا ما يتطلب تحديث  المواقع  اليمن أمر صعب، خاصة يف  المبىن يف  عىل مثل هذا 

92( مقابلة مع موظف األمم المتحدة رقم 5، 15 ديسمرب/كانون األول 2020.
93( المصدر نفسه.

94( مواقع المراكز الثمانية هي: صعدة، واحلديدة، وإب، وحجة، والمكا، والمخا، ومأرب، والرتبة.
95( مومزتيس وآخرون، »مراجعة النظراء العملياتية، االستجابة ألزمة اليمن،« ص. 2.

96( جاكسون وزيك، »الوجود والقرب«، ص. 42.
97( تعتمــد األعــداد القصــوى للموظفــني هــذه عــى الظــروف األمنيــة الســائدة. عــى ســبيل المثــال، تــم إجــاء الموظفــني وُخفــض العــدد األقــى للموظفــني خــال 
معــارك 2019 يف عــدن بــني القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل اجلنــويب والقــوات احلكوميــة اليمنيــة. وبالتــايل، فــإن توفــر اإلقامــة ليــس ثابتـًـا طــوال الوقــت. يف مايــو/

أيــار 2019، كان العــدد االقــى للموظفــني يف عــدن مــا يقــارب 50 موظًفــا ويف صنعــاء 96 موظًفــا.
98( يف يوليو/تمــوز 2021، كان لــدى كل مــن برنامــج الغــذاء العالمــي ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 
االلجئــني موظــف دويل واحــد موجــود يف مــأرب، وكان لــدى عيــادة األمــم المتحــدة موظفــان، يف حــني كان لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة أكــر مــن اجلميــع بفريــق 

برنامــج دويل كامــل يتألــف مــن 13 موظًفــا.
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المباين استرياد المواد االلزمة وهو أمر مكلف ويستغرق وقًتا طوياًل. بعد تجديد المباين، تستغرق 
عملية احلصول عىل الموافقة األمنية   مزيًدا من الوقت. عىل سبيل المثال، كان من المقرر إنشاء 
مركز حجة بداية عام ]]0]، وحىت بداية عام ]]0]، لم يتم الترصيح سوى بموقع مؤقت إللقامة 
لمدة تصل إىل أسبوع لعدد 0] موظفني كحد أقىص من بينهم السائقون.]]]] حىت عام ]]0]، منعت 
قيود جائحة كورونا العاملني يف المجال اإلنساين من استخدام المركز، لذلك استمروا يف اإلقامة يف 
مساكن مؤقتة عند زيارة حجة.]00]] تم االنتهاء من بناء المركز يف المخا، الذي كان مقررًا االنتهاء منه 
عام ]]0] متأخرًا بعام كامل. بداية عام ]]0]، لم يكن هناك سوى موظف محيل واحد من مكتب 
األمم المتحدة يعمل خارج المركز بسبب القيود األمنية المستمرة المفروضة عىل موظفي األمم 
المتحدة الدوليني، رغم وجود العديد من موظفي المنظمات غري احلكومية الدولية غري اليمنيني يف 
نفس المنطقة لسنوات عديدة قبل ذلك.]]0]] ُعدل موقع المكال ليتوافق مع المعايري بحلول أبريل/
نيسان ]]0]، وبعد ستة أشهر كان يتوجب أن توافق إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن 

عىل المبىن بشكل رسمي لُيستخدم كمركز.

 أثرت هذه اإلجراءات األمنية، من بني أمور أخرى، بشكل مبارش عىل قدرة عمال اإلغاثة اإلنسانية يف الوجود 
يف الميدان واألماكن ذات االحتياجات األعىل. ما تزال العمليات والرتتيبات اليت أعاقت تشغيل المراكز تمنع 
الموظفني  التشغيلية األعىل، مما يجعل  األماكن ذات االحتياجات  الموظفني يف  لتعيني  المبذولة  اجلهود 
لتقديم  فرصة  هناك  التوازن، ستكون  إعادة  بمجرد  عدن.  أقل يف  وبدرجة  كبري يف صنعاء  بشكل  مركزين 
اخلدمات بشكل أرسع وأكرث فعالية ومالءمة، ولتحقيق رصد أفضل، وفهم أكرب اللحتياجات وبيئة العمليات.

99( »نظــرة عامــة عــى المراكــز«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، مايو/أيــار 2019 )وثيقــة داخليــة تمــت مشــاركتها مــع الكاتبــة أثنــاء البحــث عــام 2020 بواســطة 
أحــد مقدمــي المعلومات الرئيســيني(.

100( محادثة عرب الواتساب مع زميل سابق يف إحدى وكاالت األمم المتحدة، 5 يوليو/تموز 2021.
101( مقابلة مع أحد موظفي المنظمات الدولية غر احلكومية رقم 5، 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.
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حول املعامالت الورقية والحماية: كيف 
يعوق جهاز األمن االستجابة

تعطل الطريقة اليت يتم بها إنشاء جهاز األمن اإلنساين يف اليمن، الذي يتصف باالعتماد المفرط عىل تدابري 
احلماية والردع، يف تحقيق استجابة مرنة. ال يقترص األمر عىل كون األجهزة األمنية “محصنة” داخل مجمعات 
شبيهة بالقالع وتتحرك يف عربات مصفحة برفقة مرافقني مسلحني يف الغالب إىل احلد الذي ال يمكنها فيه 
التطرق إىل  أدناه  الشديدة. سيتم  بالبريوقراطية  أيًضا تتصف  إنها  بل  كاٍف،  الميداين بشكل  الوجود  دعم 
ثالث من القضايا الرئيسية اليت أثارها مقدمو المعلومات الرئيسيني: درجة البريوقراطية المطلوبة للقيام 
التضارب  تفادي  نظام  وانحراف  المسلحني،  المرافقني  استخدام  ومتطلبات  البسيطة،  الميدانية  بالمهام 

الذي منح األطراف المتنازعة سلطة منع التحركات اإلنسانية.

العوائق البريوقراطية أمام التوظيف وتنفيذ املهام 
امليدانية

أدت الطريقة اليت ُصنفت بها المخاطر يف اليمن إىل تدابري حماية وردع شديدة، ومن هذه النتيجة نشأت 
والمرنة. عىل سبيل  الرسيعة  اليت تعرقل االستجابة  المرهقة  البريوقراطية  اإلجراءات  أخرى، وهي  نتيجة 
المثال، يتعنّي عىل جميع الموظفني المحليني والدوليني المنترشين يف اليمن إكمال الدورة التدريبية للنهج 
اآلمنة يف البيئات الميدانية قبل القيام بأي مهام ميدانية.]]0]] يمكن أن يؤدي هذا المطلب إىل تأخري شديد 
تُحجز هذه  التدريب من قبل، حيث  يتلقوا  لم  الُمتعاقد معهم، ممن  الميدانيني  للموظفني  العمل  بدء  يف 
الدورات التدريبية الدورية غالبًا قبل أشهر من موعدها.]]0]] عىل الرغم من أنه لم تُطبق سوى عىل الموظفني 
الدوليني يف البداية، إال أنها أصبحت إلزامية جلميع موظفي األمم المتحدة المحليني أيًضا عام ]]0]. أدى 
ذلك إىل تقييد القدرة عىل نرش ونقل مئات من موظفي األمم المتحدة المحليني غري المدربني، رغم أنهم 
]]0]، فإن تدريب  لعام  بريدية داخلية  الربنامج ورصده. وفًقا لرسالة  تنفيذ  شغلوا مناصب رئيسية يف 
جميع الموظفني االلزمني يف وكالة واحدة تابعة أللمم المتحدة يف اليمن عىل آلية النهج اآلمنة يف البيئات 
الميدانية وفًقا للسياسة يف ذلك الوقت كان سيستغرق حوايل عامني.]]0]] رُفضت الطلبات المقدمة إىل 
سلطات  أن  بحجة  وتكرارًا  مرارًا  صنعاء  يف  التدريب  إلجراء  واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة 
احلوثيني لن تسمح بذلك. قررت إحدى وكاالت األمم المتحدة عام ]]0] تجاوز إدارة األمم المتحدة لشؤون 
بصنعاء،  الميدانية  البيئات  يف  المحليني  لموظفيها  تدريب  وتنظيم  المخاطر  وتحمل  واألمن،  السالمة 

وتجنب الوقت والعبء المايل إلرسال جميع الموظفني إىل العاصمة األردنية، عّمان.]05]]

اليمن.  يف  المساعدات  إيصال  الميدانية  للمهام  المطلوبة  األمنية  التصاريح  عىل  احلصول  عملية  أعاقت 
خطورة  ذات  والمناطق  اخلطورة  شديدة  المناطق  يف  الميدانية  والبعثات  للمهام  البريوقراطية  أن  صحيح 
شديدة جًدا هي نفسها يف جميع أنحاء العالم، إال إن مزيج بروتوكوالت األمن التابعة أللمم المتحدة وعدم 
التحركات  األرض يجعل  السلطات عىل  تفرضها  اليت  التحركات واإلجراءات  لتسهيل  المؤسسية  اجلاهزية 
اليمن  يف  مهمة  بأي  للقيام  أسايس  رشط  للوقت.  ومستهلكًا  للغاية  مرهًقا  اليمن  يف  الميداين  والوقت 
احلكومة  أو  الشمال  يف  المسلحة  احلوثيني  جماعة  كانت  سواء  اليمنية،  السلطات  من  ترصيح  وجود  هو 

/https://www.unssc.org/ssafe-course-surge-deployment :102( لمزيد من المعلومات حول تدريب نهج األمن والسامة يف البيئات الميدانية، راجع
103( عى سبيل المثال، تمت اإلشارة إىل أنه من المقرر عقد أربع جلسات فقط عام 2021. 

104( إشــعار الربيــد اإللكــرتوين المشــرتك بــني الــوكاالت، األمــم المتحــدة، ســبتمرب/أيلول 2019 )تمــت مشــاركته مــع الكاتبــة بواســطة أحــد مقدمــي المعلومــات 
الرئيســيني أثنــاء عمليــة البحــث عــام 2020(.

105( مقابلة مع موظف وكالة األمم المتحدة رقم 4، 7 ديسمرب/كانون األول 2020؛ تجربة الكاتبة يف اليمن عام 2019.

https://www.unssc.org/ssafe-course-surge-deployment/
https://www.unssc.org/ssafe-course-surge-deployment/


30

البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

عىل  احلصول  يجب  المتحدة.  األمم  منظومة  داخل  من  التصاريح  وكذلك  اجلنوب،  يف  دولًيا  بها  المعرتف 
جميع التصاريح يف نفس الوقت ليك تتم األنشطة يف نفس التواريخ ألنه عادة ما يتم تحديد األطر الزمنية 
للتحركات. ضمان تضافر كل التصاريح يف نفس الوقت أمرًا صعبًا حيث تتطلب إجراءات التشغيل الموحدة 
للسفر]]0]] اليت وضعتها إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن قدرًا كبرًيا من األعمال الورقية ومهلة 

للتحضري لها.

تعبئة طلب ترصيح  يجب  اليمن(،  المناطق يف  غالبية  )أي  اخلطورة  المناطق شديدة  للبعثات يف  بالنسبة 
أمين للمهمة أو البعثة )MSCR( ألي سفر بني المراكز والمدن وخارج حدود المدن. تطلب هذه االستمارة 
ولوحات  الموظفني  أسماء  ذلك  يف  بما  المعلومات،  من  طويلة  قائمة  تقريبًا  صفحات  ثماِن  من  المكونة 
أرقام السيارات والتخطيط الدقيق للمسار وإحداثيات GPS للمواقع اليت ستتم زيارتها، إضافة إىل وصف 
تطلب  اليت  المتحدة  األمم  لوكالة  التابعني  األمن  موظفي  من  موافقة  األمر  يتطلب  ثم  المهمة.  ألهداف 
إدارة شؤون السالمة  الطلب إىل  للوكالة. بعد ذلك، يجب تقديم  الُقطري  المكتب  المهمة، ويليهم رئيس 
واألمن يف األمم المتحدة قبل يومني عىل األقل من السفر وأن يتم الموافقة عليه من ِقبل المسؤول المعنّي 
أو مسؤول أمين كبري يف األمم المتحدة. لرحالت الذهاب والعودة، يجب احلصول عىل إذن منفصل للذهاب 
وآخر للعودة. إذا كانت عدة وكاالت ستشارك يف نفس الرحلة، فيجب إكمال هذه العملية بشكل منفصل 
من ِقبل كل وكالة، وهذا يعين يف كثري من األحيان أن وكالة واحدة من وكاالت األمم المتحدة يمكن أن تؤخر 
إنهاء العملية للوكاالت األخرى. كما يجب تقديم طلب السفر عرب اإلنرتنت إىل إدارة األمم المتحدة لشؤون 
السالمة واألمن لكل مشارك يف البعثة واحلصول عليها قبل الموافقة النهائية عىل التحركات. يجب أيًضا 
أدناه(.  التضارب  عدم  تناول  )سيتم  السعودية  تقوده  الذي  العسكري  التحالف  موافقة من  احلصول عىل 
ونتيجة لذلك، فإن المهلة الزمنية للبعثات والتنقالت البسيطة بني المحاور أو ألغراض الرصد ترتاوح من 
المركبات،  أو  أيام تقريبًا. يف حالة حدوث أي تغيريات “كبرية”، مثل تغيري يف المشاركني  ثالثة إىل خمسة 
تبدأ العملية مرة أخرى بإعادة تقديم كاملة جلميع الوثائق المطلوبة، وبالتايل تأخري المهمة لمدة ثالثة إىل 

خمسة أيام.

بالنسبة للبعثات اليت تُعد ذات خطورة شديدة جًدا، فإن العملية تكون أكرث تعقيًدا. باإلضافة إىل المعلومات 
األمنية،  للبيئة  إضافًيا  تحلياًل  تتطلب  واليت   MSCR-VH استمارة  تعبئة  األمر  يتطلب  أعاله،  المذكورة 
]PC. ويجب عىل مسؤول  الفئة  المطلوب يف  النشاط  لتصنيف  المخاطر، ومربرًا  لتدابري تخفيف  وتوفريًا 
األمن، عادة من المركز الذي يغطي المنطقة اليت سيتم زيارتها، إكمال تقييم خاص للمخاطر األمنية يويص 
بتدابري التخفيف، واليت تتم الموافقة عليها بعد ذلك من ِقبل كبري مستشاري األمن يف صنعاء. من المطلوب 
أيًضا تقديم مستند إضايف يصف مفهوم العمليات المطلوبة. بعد موافقة الوكالة، يجب تقديم هذه األوراق 
إىل  وإضافة  عمل.  أيام  خمسة  عن  تقل  ال  مدة  قبل  المتحدة  األمم  يف  واألمن  السالمة  شؤون  إدارة  إىل 
الرئييس  المقر  المشاركة عىل مستوى  للوكاالت  التنفيذيون  المدراء  أن يوافق  الداخلية، يجب  الموافقات 
عىل قبول مخاطر هذه البعثات أو المهام، وبعد ذلك، يجب أن يوقع وكيل األمني العام إلدارة األمم المتحدة 
للبعثة يف منطقة مصنفة  الزمنية  المهلة  لذلك، فإن  نتيجة  نيويورك عليها.  السالمة واألمن يف  لشؤون 
عىل أنها ذات خطورة شديدة جًدا هي 0] أيام عىل األقل. تعيق هذه القيود بشكل كبري رسعة االستجابة 

ومرونتها، وهناك العديد من اللحظات والطرق اليت يمكن من خاللها إخراج العملية عن مسارها.

هذه الممارسات واإلجراءات هي نفسها عالمًيا، لكن االستجابات األخرى قد طورت طرًقا أكرث كفاءة ومرونة 
تتبعها يف هذه العملية. عىل سبيل المقارنة، استغرقت المهمات اإلنسانية اليت تجري يف الموصل بالعراق 
خالل معركة الموصل 2017-2016 من ]] إىل ]] ساعة للتخطيط والتنفيذ رغم وجود نفس العبء بالنسبة 
للوثائق المطلوبة. خالل استجابة الموصل، ُشكل فريق متخصص لتسهيل وضمان إيصال المساعدات. 
المدين وموظفني  العسكري  الوصول والتنسيق  الفريق من ثمانية موظفني دوليني يف مجال  يتألف هذا 
إدارة  تم تضمني موظفي  اإلنسانية.  للشؤون  المتحدة  األمم  إىل منسق  تقارير مبارشة  يقدمون  محليني 
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن يف هذا الفريق. كُلف كل موظف بإعداد عدد معني من استمارات 
MSCR-VH يف األسبوع، ومن ثم ُفحصت وُعوجلت هذه االستمارات من ِقبل موظفي إدارة األمم المتحدة 
لشؤون السالمة واألمن المتضمنني يف الوحدة نفسها. كل يوم، تُمرر طلبات MSCR-VH عرب سلسلة من 

106( »إجــراءات التشــغيل القياســية لطلبــات الترصيــح األمــي   اليــدوي للبعثــات يف اليمــن،« إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، )وثيقــة داخليــة(، 30 
يونيو/حزيــران 2019.



31

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

المستوى التشغييل، إىل المستوى الُقطري، ثم إىل المقر الرئييس ووكيل األمني العام إلدارة األمم المتحدة 
لشؤون السالمة واألمن يف نيويورك، وتُعاد بعد ]] إىل ]] ساعة. نتج عن هذه اآللية ما بني 0]] و0]] 

مهمة من أربيل إىل الموصل يف غضون تسعة أشهر.]]0]]

النظام ينجح  اليت جعلت  الرئيسية  العوامل  إن  الموصل  إنسانية مشارك يف استجابة  إغاثة  قال موظف 
هي اإلرادة السياسية وإرساء الثقافة التشغيلية الصحيحة. خالل معركة الموصل، كان المسؤول المعنّي 
ووكيل األمني العام إلدارة األمن والسالمة واألمن داعمني للعملية. كما كان هناك اهتمام كبري من الواليات 
المتحدة، العضو الدائم يف مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، بضمان إيصال المساعدات اإلنسانية. يف 
وتسببت  المهام  عن  واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  فيها  تراجعت  اليت  القليلة  المناسبات 
بتأخر المساعدات، كانت اخلارجية األمريكية تثري األسئلة عىل الفور، مما يمنح دعًما قويًا الستمرار العملية 
وضمان كفاءتها. مع مرور الوقت، أصبحت ثقافة إدارة المهام وتجهزي األعمال الورقية أمرًا طبيعًيا. كما أن 
تضمني مسؤويل األمن داخل الوحدة أدى إىل وجود منتظم ومتسق لمسؤويل األمن يف المهام نفسها، مما 
زاد بشكل كبري من فهمهم للبيئة وُسمح لهم بتحليل المخاطر بدقة أكرب، وأدى هذا بدوره إىل تنفيذ أفضل 

وأكرث مرونة لتدابري التخفيف اليت استمرت يف دعم التحركات والوجود اإلنساين.]]0]]

كثرًيا ما تساءل موظفو اإلغاثة يف اليمن عن إمكانية توظيف أساليب مماثلة لترسيع النظام.]]0]] باختصار، 
ال يبدو أن الثقافة العملية واإلرادة السياسية موجودتان يف اليمن. رغم محاوالت إنشاء مثل هذا التدفق 
السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  مقاومة  أن  إال  االستجابتني،  كال  عىل  عملوا  الذين  من  اليمن  يف 
الميداين والزيارات  الوجود  المعنّي تسببت يف خنق تأسيس ثقافة استكشافية تطبع  واألمن والمسؤول 
وتبسط العملية البريوقراطية. يف اليمن، يمكن القول إن االستثمار السيايس األكرب يف االستجابة هو من 
ِقبل وكاالت األمم المتحدة نفسها، اليت لها مصلحة يف الرواية كما نُوقش يف “خرافة البيانات يف اليمن”. 
من  المزيد  بتسهيل  كبري  اهتمام  يوجد  ال  وبالتايل  الثابتة،  الرواية  الميداين  الوجود  من  المزيد  سيقوض 
الميدانية وترك  والمهام  البعثات  إىل  االنضمام  األمن عن  أدى استمرار إحجام مسؤويل  الميداين.  الوجود 
والبيئة، إىل  المخاطر  المحّصن بسبب سوء فهمهم  األمن  نهج  بهم، وتركزيهم عىل  الراحة اخلاصة  مناطق 
إعاقة بدء تطبيق نظام أكرث كفاءة. توجد بدائل فّعالة كتلك اليت رأيناها يف الموصل، لكنها تتطلب إرادة 

داخلية واهتماًما شديًدا من المانحني.

107( مقابلــة إضافيــة مــع عامــل إغاثــة إنســانية عمــل يف اســتجابة الموصــل مــن 2017-2016، وكان حــارًضا يف العمليــة اإلنســانية يف اليمــن مــن 2019-2018، يف 
6 يوليو/تمــوز 2021.
108( المصدر نفسه.

ــاين  ــن الث ــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشي ــن الث ــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشي 109( مقاب
2021، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020.
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استخدام املرافقني املسلحني: عندما يصبح االستثناء 
هو القاعدة يف الحماية

عربات مصفحة إماراتية ترافق بعثة أممية يف محافظة احلديدة عام 2019. الصورة لمركز صنعاء.

كان أكرث ما يبعث عىل اإلحباط -اليت أثارها موظفو اإلغاثة خالل هذا البحث -استخدام المرافقني المسلحني، 
وهي قضية تنطبق بشكل رئييس يف المحافظات اجلنوبية، وجرت يف مناسبات عدة أيًضا بالشمال. هناك 
إرشادات دولية متاحة حول استخدام احلراسة المسلحة، طورها منتدى تنسيقي ُعقد عىل أعىل مستوى 
يف مجال المساعدات اإلنسانية، وهو اللجنة الدائمة المشرتكة بني الوكاالت. اإلرشادات غري ملزمة، لكنها 
واضحة وحظيت بتأييد واسع النطاق. وفًقا للجنة فإن استخدام احلراسة المسلحة -عىل الرغم من عدم 
حظرها -”يجب استخدامها فقط كمالذ أخري ويف احلاالت االستثنائية” بعد النظر يف جميع البدائل وعدم 

إمكانية الوصول إىل أي وسيلة أخرى للوصول إىل السكان لتقديم المساعدات.]0]]]

أصبح استخدام احلراسة المسلحة يف اليمن، ال سيما يف اجلنوب، هو القاعدة، حىت بالنسبة لبعض التحركات 
المتحدة  األمم  إدارة  تتطلب  االستثنائية”.  احلاالت  “يف  استخدامها  رشط  فورًا  يخالف  ما  وهو  المحلية، 
لشؤون السالمة واألمن وجود حراسة مسلحة يف أي مهام خارج عدن، وحىت عام ]]0] كان مطلوبًا وجود 
حراسة مسلحة للتحرك داخل عدن أيًضا. هذا يمثل إشكالية ألسباب مختلفة، بما يف ذلك أن اجلماعات 
األخرى أو عامة السكان قد يرون أن العاملني يف المجال اإلنساين مرتبطون باجلهات المسلحة اليت ترافقهم، 
األمن يف عدن  قوات  مرافقني مسلحني من  استخدام  يؤدي  قد  المثال،  يقّوض حيادهم. عىل سبيل  مما 
المجلس  دخل  اليت  سياسًيا،  المتحالفة  األخرى  اجلماعات  دفع  إىل  اجلنويب  االنتقايل  للمجلس  التابعة 

االنتقايل اجلنويب يف رصاع معها، إىل اعتبار العاملني يف المجال اإلنساين داعمني اللنفصاليني اجلنوبيني.

يؤدي هذا إىل خطر ثاٍن وهو أنه وبسبب هذا التصور، قد يشكل السفر مع مرافقني مسلحني خطرًا أمنًيا أكرب 
من السفر دونهم. إذا واجهت أي مجموعة أو فرد عىل طول الطريق مشاكل مع طبيعة احلراسة المسلحة أو 
أفرادها فقد يصبح المرافق هدًفا لهم. المرافقون هم عبارة عن قوات مسلحة يتم تعيينها من ِقبل اجليش 
وتشارك يف الزناع، وبالتايل فهي تُعد أهداًفا مرشوعة بموجب الربوتوكوالت الدولية اخلاصة بالزناع المسلح. 
الوضع. يف هذا  اليمن يمزّي  اليمين، لكن تطبيع استخدام هذا األمر يف جنوب  السياق  هذا ليس فريًدا يف 
السيناريو، يخاطر العاملون يف المجال اإلنساين بأن يصبحوا أرضارًا جانبية، فبموجب الربوتوكوالت األمنية 

ــوكاالت بشــأن اســتخدام المرافقــني المســلحني للمواكــب اإلنســانية«،  ــني ال ــة الدائمــة المشــرتكة ب ــة غــر الملزمــة الصــادرة عــن اللجن ــادئ التوجيهي 110( »المب
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20 ،1-4 .اللجنــة الدائمــة المشــرتكة بــني الــوكاالت، نيويــورك، 27 فرباير/شــباط 2013، ص

Escort%20Guidelines%20-%20Final.pdf

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20Escort%20Guidelines%20-%20Final.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20Escort%20Guidelines%20-%20Final.pdf
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يف اليمن، ال تحمل المركبات المدرعة أللمم المتحدة عالمات عليها، مما يجعل تحديدها عىل أنها مركبات 
]]0] يف ظل ذروة التوتر بني المجلس  تابعة جلهات إنسانية مشكلة بطبيعتها. برزت هذه المشكلة عام 
االنتقايل اجلنويب وقوات احلكومة اليمنية. يف ديسمرب/كانون األول ]]0]، تم التخطيط لبعثات من عدن إىل 
المكال يف محافظة حرضموت وإىل زنجبار يف أبني لنقل الموظفني وإجراء التقييمات. يف نهاية األمر، أُلغيت 
المهمات ألن انتماءات المرافقني المسلحني كان سيعقد عبورها خط المواجهة. ورغم ذلك، استمر رشط 
استخدام احلراسة المسلحة، األمر الذي أدى فعلًيا إىل وقف أي تحركات للموظفني، وعرقلة عمليات تقييم 

االحتياجات، وإعاقة تنفيذ الربامج.

من منظور عميل بحت، يمنع استخدام احلراسة المسلحة أيًضا توصيل اإلمدادات واخلدمات بحرية. وجود 
الموظفني يف المجال اإلنساين باجلنوب محدود أكرث مما هو عليه يف الشمال، لكن المرافقني العسكريني 
يمكنهم فقط مرافقة عدد معني من المركبات يف كل رحلة وال يكونون متوفرين دائًما. بالنظر إىل أن بعض 
المهام يمكن أن تستغرق عدة أيام، يصبح توفر المرافقني أحد القيود اللوجستية اليت يجب التخطيط لها 

للمهام وهو األمر الذي يؤدي إىل تأخري تقديم المساعدات.

يف حاالت أخرى، بدا أن االستخدام المتكرر للمرافقني المسلحني قد خلق دافًعا مالًيا للقوات اليت يُعتمد 
عليها لضمان استمرار هذه العملية، حيث ُدفعت مبالغ جيدة للمرافقني: مثاًل مرافقة موكب من عدن إىل 
المكال، ذهاب فقط دون عودة، يمكن أن يكلف نحو 000,] دوالر أمرييك، إضافة إىل الوقود.]]]]] هذا يخلق 

تبعية مالية واهتماًما باستمرار هذه العملية.

اإلغاثة  عمال  بني  المسافة  ويزيد  التحصني  عقلية  المسلحة  احلراسة  استخدام  ممارسة  تعزز  أخريًا، 
والمستفيدين والعملية اإلنسانية والمجتمع ككل. إن حضور مواقع العمل اإلنساين برفقة اجلهات المسلحة 
ال يخلق بيئة مواتية للحوار والتفاوض واستكشاف االحتياجات، بل يخلق عىل الفور، بيئة معادية وخالية 

من الثقة.

111( مقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 3، 2 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020؛ تجربــة الكاتبــة 
يف اليمــن عــام 2019.
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عدم التضارب يف عمليات اليمن

مقاتل تابع للواء العصبة المدعوم من التحالف يحمل ساح “آر يب يج” أثناء حراسة مدرسة نارص يف 
مدينة تعز، وهي نقطة توزيع سال غذائية، خال زيارة وفد من برنامج األغذية العالمي يف 3 مايو/أيار 

2018. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

الصديقة،  النريان  من  للحماية  السبعينيات  منذ  اسُتخدم  عسكري  وإجراء  مصطلح  هو  التضارب  عدم 
األطراف  مع  المساحة  نفس  لتشاركهم  نظرًا  مؤخرًا  اإلنساين  المجال  يف  العاملني  ِقبل  من  واسُتخدم 
التنسيق  من  جزًءا  التضارب  عدم  يُعد  اإلنساين،  المجال  يف  للعاملني  بالنسبة  مزتايد.  بشكل  العسكرية 
اجلهات  ِقبل  من  التخطيط  واستشارات  المعلومات  “تبادل  هو  له  الشائع  والتعريف  العسكري،  المدين 
وإزالة  األهداف،  ]من[  مجموعتني  بني  التضارب  حل  أو  لمنع  العسكرية  األطراف  مع  اإلنسانية  الفاعلة 
العقبات اليت تعرتض العمل اإلنساين، وتجنب المخاطر المحتملة عىل العاملني يف المجال اإلنساين”.]]]]] 
يمكن أن يشمل ذلك مثاًل التفاوض عىل فرتات توقف عسكرية، أو وقف إطالق نار مؤقت، أو ممرات آمنة 
للسماح بإيصال المساعدات.]]]]] ال توجد ممارسة معيارية يف كيفية تطبيق عدم التضارب، ففي كثري من 
األحيان، يأخذ ذلك شكل مشاركة اإلحداثيات اجلغرافية مع اجلهات العسكرية، وخاصة أولئك الذين لديهم 
أفغانستان  يف  المثال،  سبيل  عىل  اإلنسانية.  األصول  و/أو  المباين  سالمة  ضمان  لمحاولة  جوية،  قدرات 
)الناتو(.  األطليس  شمال  وحلف  األمريكية  القوات  مع  اإلنسانية  التحتية  البنية  إحداثيات  مشاركة  تمت 
يمكن استخدام عدم التضارب بطرق أخرى أيًضا. ففي جنوب السودان، أنشأ مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية نظاًما لمنع التضارب خالل األزمة عام ]]0] لتجنب استهداف الطائرات اإلنسانية من 

ِقبل القوات الربية.

يُعد عدم التضارب من أفضل الممارسات لتقليل الهجمات العرضية ضد األنشطة اإلنسانية، ال سيما يف 
ومن  وأفغانستان، وسوريا.  والعراق،  اليمن،  ذلك  بما يف  متعددة،  استجابات  وتُنفذ يف  المعقدة،  البيئات 
المهم أن نفهم أنه عبارة عن نظام لتبادل المعلومات، وال يضمن بالرضورة سالمة وأمن األنشطة اإلنسانية. 
اإلنساين  المجال  العاملني يف  استهداف  المتحاربة  األطراف  يُحظر عىل  اإلنساين،  الدويل  القانون  بموجب 
اإلنساين،  الدويل  للقانون  انتهاكًا  تمثل  القبيل  هذا  من  هجمات  أي  المدنيني.  وكذلك  والمباين  والمواكب 
التضارب دائًما  ناحية أخرى، ال يضمن عدم  أم ال.]]]]] من  إذا كان قد حدث عدم تضارب  النظر عما  بغض 

سالمة األفراد أو المرافق أو المواقع.

112( ايجاند وآخرون، »البقاء وتقديم اخلدمات«، ص. 14.
113( المصدر نفسه.

114( انظــر: »قاعــدة بيانــات القانــون الــدويل اإلنســاين: القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف. القاعــدة 1، والقواعــد 32-25، »اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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مدى فعالية عدم التضارب كانت محل نقاش، فقد ُطرحت تساؤالت حول قصف مستشفى أطباء بال حدود 
يف قندوز، أفغانستان، عام 5]0] عىل الرغم من مشاركة إحداثياته   مع القوات األمريكية وقوات الناتو،]5]]] 
إىل  المتحدة  األمم  األحداث  هذه  دفعت  سوريا.]]]]]  يف  إدلب  يف  الصحية  للمرافق  المتكرر  واالستهداف 
العسكرية عىل  العمليات  الناجم عن  أو الرضر  الدمار  بالنظر يف  مطالبة مجلس تحقيق داخيل يف مقرها 
المنشآت المدرجة يف قائمة األمم المتحدة لمنع التضارب أو تلك اليت تدعمها األمم المتحدة. نتيجة لذلك، 
أُنئش الفريق االستشاري األعىل المستقل المعين بفض الزناعات اإلنسانية لمعاجلة التوصيات اليت قدمها 
مجلس اإلدارة.]]]]] ويف حني ركز نطاق اللجنة يف البداية عىل سوريا فقط، بدأت اللجنة أيًضا النظر يف نظام 

عدم التضارب باليمن.]]]]]

ُوضع نظام عدم التضارب يف اليمن مع التحالف العسكري بقيادة السعودية يف أعقاب بدء حملته اجلوية 
اجلوية  الرضبات  من  اإلنساين  العمل  مباين  سالمة  ضمان  هو  األويل  الهدف  وكان   ،[0[5 مارس/آذار  يف 
للتحالف بعد استهداف بعض المستشفيات اليت تديرها المنظمات اإلنسانية.]]]]] أدرج هذا النظام القائم 
اإلنسانية  المباين  جميع  البداية،  يف  المحتلة]0]]]  الفلسطينية  باألرايض  غزة  يف  به  المعمول  النموذج  عىل 
الثابتة، حيث ُمررت اإلحداثيات إىل التحالف العسكري بقيادة السعودية. من هناك، نما النظام ليصل إىل 

شكله احلايل. اليوم تُستخدم ثالثة من أنواع عدم التضارب:

أماكن 	  الهجوم عليها” )مثل  “قائمة مواقع ال يجب  إىل  اليت تضاف  للمباين،  الدائم  التضارب  عدم 
اإلقامة اإلنسانية، والمكاتب، والمستشفيات، والمدارس(.

عدم التضارب المؤقت أللماكن والمواقع مثل مواقع التوزيع اليت تُنفذ األنشطة اإلنسانية فيها.	 

عدم التضارب للتحركات اإلنسانية مثل السفر برًا أو بحرًا أو جًوا.	 

المنظمة الطالبة من خالل نظام عرب اإلنرتنت يُرسل إىل  ِقبل  حالًيا، يتم إنشاء إشعار عدم التضارب من 
التحالف عرب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الذي يعمل كوسيط لضمان تقديم اإلشعارات 
لتنسيق  المتحدة  األمم  التضارب عرب مكتب  بعدم  اإلشعار  إقرارات  تُمرر  بشكل صحيح وطريقة موحدة. 

الشؤون اإلنسانية.]]]]] ال يوجد حالًيا نظام لعدم التضارب مع جماعة احلوثيني المسلحة.

https://www.msf.org/kunduz-hospital-attack-depth ،115( »هجوم مستشفى قندوز«، منظمة أطباء با حدود، بروكسل
https://www.thene-،2019 116( »عــدم التضــارب، وصعوبــات البيانــات، ويــوم مميــت يف اليمــن: ورقــة مرجعيــة«، ذا نيــو هيومانيتاريــان، 2 أغســطس/آب 
وويتــي  هيــل  وإيفــان  whumanitarian.org/cheat-sheet/2019/08/02/deconfliction-data-difficulties-and-deadly-day-yemen-cheat-sheet؛ 
https://www.nytimes. ،2019 ــون األول ــم تنجــح،« نيويــورك تايمــز، 29 ديســمرب /كان هرســت، »حاولــت األمــم المتحــدة إنقــاذ المستشــفيات يف ســوريا، ول

com/2019/12/29/world/middleeast/united-nations-syria-russia.html
117( »اللجنــة االستشــارية العليــا المســتقلة حــول عــدم التضــارب يف العمــل اإلنســاين يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية،« األمــم المتحــدة، نيويــورك، 21 يناير/كانــون 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2021-01-21/independent-senior-advisory-panel-%C2%A- ،2021  الثــاين

0humanitarian%C2%A0deconfliction-%C2%A0the%C2%A0syrian-arab-republic
118( مقابلة المتابعة مع موظف إحدى المنظمات غر احلكومية الدولية رقم 2، 15 فرباير/شباط 2021.

ــة تدمــر  ــا حــدود يف صعــدة، انظــر: »الغــارات اجلوي ــاء ب ــره منظمــة أطب ــف مستشــفى تدي ــة للتحال ــن األول 2015، دمــرت الغــارات اجلوي 119( يف 26 أكتوبر/ترشي
https://www.msf.org/yemen-msf-hospital-destroyed-air-،2015 27 أكتوبر/ترشيــن األول  مستشــفى أطبــاء بــا حــدود،« أطبــاء بــا حــدود، باريــس،
strikes وجــدت اليونيســف أنــه بحلــول 27 أكتوبر/ترشيــن األول 2015، تعــرض مــا ال يقــل عــن 39 مركــزًا صحيًــا للقصــف: »تقــول منظمــة أطبــاء بــا حــدود 
https://www.france24.com/en/20151027-msf- ،2015 إن الغــارات اجلويــة دمــرت مستشــفى يف اليمــن«، فرانــس 24، باريــس، 27 أكتوبر/ترشيــن األول
ــتهدف  ــي تس ــات ال ــة: الهجم ــط المواجه ــى خ ــف ع ــا: »العن ــر أيًض docotrs-without-borders-says-yemen-hospital-destroyed-saudi-air-strike؛ انظ
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHC-  ،29 .2017، »حمايــة الصحــة يف الزاعــات، مايو/أيــار 2018، ص  الرعايــة الصحيــة يف عــام

C2018final.pdf
120( مقابلة مع موظف األمم المتحدة رقم 5، 15 ديسمرب/كانون األول 2020.

https://www.humanitarianresponse.info/en/op- ،121( »نظــام اإلخطارات/اإلشــعارات اإلنســانية«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
erations/yemen/deconfliction

https://www.msf.org/kunduz-hospital-attack-depth
https://www.thenewhumanitarian.org/cheat-sheet/2019/08/02/deconfliction-data-difficulties-and-deadly-day-yemen-cheat-sheet
https://www.thenewhumanitarian.org/cheat-sheet/2019/08/02/deconfliction-data-difficulties-and-deadly-day-yemen-cheat-sheet
https://www.nytimes.com/2019/12/29/world/middleeast/united-nations-syria-russia.html
https://www.nytimes.com/2019/12/29/world/middleeast/united-nations-syria-russia.html
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2021-01-21/independent-senior-advisory-panel-%C2%A0humanitarian%C2%A0deconfliction-%C2%A0the%C2%A0syrian-arab-republic
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2021-01-21/independent-senior-advisory-panel-%C2%A0humanitarian%C2%A0deconfliction-%C2%A0the%C2%A0syrian-arab-republic
https://www.msf.org/yemen-msf-hospital-destroyed-airstrikes
https://www.msf.org/yemen-msf-hospital-destroyed-airstrikes
https://www.france24.com/en/20151027-msf-docotrs-without-borders-says-yemen-hospital-destroyed-saudi-air-strike
https://www.france24.com/en/20151027-msf-docotrs-without-borders-says-yemen-hospital-destroyed-saudi-air-strike
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2018final.pdf
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2018final.pdf
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2018final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/deconfliction
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/deconfliction
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كان أحد الشواغل الرئيسية اليت أثارها العديد من مقدمي المعلومات الرئيسيني الذين ُقوبلوا، أن النظام 
الذي بدأ بنوايا سامية حلماية المباين اإلنسانية، نما ليتجاوز نطاقه األويل.]]]]] عدم التضارب هو نظام إخطار 
طوعي. يف اليمن، سمح المجتمع اإلنساين، وال سيما األمم المتحدة، لهذا اإلجراء بالتطور إىل أن وصل إىل 
نقطة حصل فيها التحالف عىل سلطة منع التحركات اإلنسانية. تعد األمم المتحدة تأكيد عدم التضارب 
إلزامًيا ألي تحركات أو موقع يزوره موظفوها، وإذا لم يُمنح إقرار رصيح بعدم التضارب من ِقبل التحالف 
الذي تقوده السعودية، فإن كاًل من التحالف وإدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن يعدان التحرك 
الموقع.]]]]]  إىل هذا  بالوصول  السماح  ويُرفض  احلايل،  األمن  إدارة  إطار  بموجب  به  الموقع غري مرّصح  أو 
عىل سبيل المثال، كانت إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجهها المنظمات اإلنسانية عام ]]0] عند نقطة 
ذباب بني عدن والمخا، أن القوات اإلماراتية تدير نقطة تفتيش وترفض مرور أي موكب أو تحركات إنسانية 
ال تقدم دلياًل عىل عدم التضارب من التحالف، ما أدى إىل تأخر ووقف العديد من التحركات.]]]]] باإلضافة 
إىل التداعيات العملية عىل العمليات، تعارض هذا األمر بشكل مبارش مع فرضية القانون الدويل اإلنساين 

اخلاصة بحرية حركة العاملني والبضائع اإلنسانية.]5]]]

كما أصبحت العملية مستهلكة للوقت وبريوقراطية جًدا. يجب تقديم معلومات عدم التضارب إىل فريق حل 
الزناعات التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف الرياض من خالل نظام عرب اإلنرتنت 
التابعة  اإلنسانية  والعمليات  اإلجالء  خلية  إىل  المعلومات  هذه  تُمرر  ثم  ومن  األقل،  عىل  ساعة   [[ قبل 
المهلة عقبة إضافية  أو ترفضه.]]]]] تمثل هذه  التضارب  بإشعار عدم  إما ستقر  اليت  العسكري،  للتحالف 
أمام االستجابة الرسيعة والمنقذة للحياة. عىل سبيل المثال، يف حالة حدوث نزوح مفائج للسكان، ويف 
ظل نظام عدم التضارب احلايل، لن تتمكن االستجابة من الوصول إىل السكان المترضرين إال بعد ثالثة أيام 
)بل أطول من ذلك الوقت بكثري بالنظر إىل اإلجراءات األمنية أللمم المتحدة(. يمكن أيًضا أن تذهب بعض 
المهمات يف طي النسيان يف كثري من األحيان حىت تأيت الموافقات، مما يعيق التخطيط والكفاءة. كما أن 
رشط الـ ]] ساعة له تأثري كبري عىل تنقالت موظفي اخلدمات اجلوية اإلنسانية أللمم المتحدة، حيث يجب 
تقديم قوائم الركاب إىل سلطات التحالف يف خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية التابعة للتحالف قبل ]] 
ساعة عىل األقل من الرحالت، كما ال تُقبل أي تغيريات عىل قائمة الركاب بعد تقديمها إال ألغراض اإلخالء 
الطيب. وهذا يعين أن الموظفني األساسيني ال يتمكنون بانتظام من السفر إىل البالد أو بني صنعاء وعدن يف 

غضون مهلة قصرية.

يمكن القول إن قائمة مواقع عدم التضارب يف اليمن ال يمكن السيطرة عليها، يف أواخر عام ]]0]، أفادت 
المتحدة  األمم  لدى  التضارب  أن عدد مواقع عدم   )The New Humanitarian( نيو هيومانيتاريان ذا 
تصل إىل 0] ألف موقع ثابت يف حني بلغ عدد المواقع لدى السعودية أكرث من ]] ألف حالة عدم تضارب، 
رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان السعوديون يدرجون أيًضا عمليات عدم التضارب المؤقتة السابقة 
يف هذا العدد.]]]]] إن إدارة مثل هذه القائمة الواسعة هائلة، مما يزيد من احتمال حدوث أخطاء أو تجاهل 

المعلومات بسبب عدم القدرة عىل التعامل مع حجمها.]]]]]

122( كمــا ورد يف المقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، 
وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/ترشين الثــاين 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى 
المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 2، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 4 و5 و6 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 

.2020
123( يجــب تقديــم إثبــات عــدم التضــارب ضمــن طلــب الترصيــح األمــي   لــكل حركــة يرغــب موظفــو األمــم المتحــدة يف إجرائهــا، كمــا هــو موضــح يف مســتند داخــي: 
»اســتمارة طلــب الترصيــح األمــي   االســتمارة HR أو VHR«، يف »إجــراءات التشــغيل القياســية لطلبــات الترصيــح األمــي   اليــدوي للبعثــات يف اليمــن،« إدارة األمــم 

المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن - اليمــن، صنعــاء، الملحقــني 1 و2.
124( مقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 2، 27 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، 

وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020.
125( »قاعــدة بيانــات القانــون الــدويل اإلنســاين؛ القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف: القاعــدة 56: حريــة تنقــل موظفــي اإلغاثــة اإلنســانية«، اللجنــة الدوليــة للصليــب 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule56 ،األحمر
126( »اإلرجاع« يرىق إىل مستوى الرفض، ألن األمم المتحدة، كما لوحظ، لن تميض ُقدًما يف العمل دون تحقيق عدم التضارب.

127( بــن باركــر، »مــا هــو عــدم التضــارب اإلنســاين؟ كيــف تحــاول وكاالت اإلغاثــة تجنــب التعــرض للقصــف يف اليمــن وســوريا،« ذا نيــو هيومانيتاريــان، 13 نوفمــرب/
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/13/what-humanitarian-deconfliction-syria-yemen ،2018 ترشيــن الثــاين

128( نيســان أدلبارفــار، »مشــاركة المعلومــات اإلنســانية المدنيــة والعســكرية يف حــاالت الطــوارئ المعقــدة. احلقائــق واالســرتاتيجيات والمخاطــر«، مركــز الدراســات 
https://watson.brown. ،32 .اإلنســانية وحقــوق اإلنســان يف معهــد واتســون للشــؤون الدوليــة والعامــة، جامعــة بــراون، رود آيانــد، أغســطس/آب 2020، ص
edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Humanitarian%20Civil-Military%20Information-Sharing%20in%20Complex%20Emergen-

cies_Adlparvar.pdf

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule56
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/13/what-humanitarian-deconfliction-syria-yemen
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Humanitarian%20Civil-Military%20Information-Sharing%20in%20Complex%20Emergencies_Adlparvar.pdf
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Humanitarian%20Civil-Military%20Information-Sharing%20in%20Complex%20Emergencies_Adlparvar.pdf
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Humanitarian%20Civil-Military%20Information-Sharing%20in%20Complex%20Emergencies_Adlparvar.pdf
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

تشري الدالئل من فريق خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية التابعة للتحالف إىل أن الموظفني يشعرون دائًما 
باإلرهاق من مقدار طلبات عدم التضارب المقدمة، مما يزيد من الوقت االلزم لمعاجلتها.]]]]]

المتحدة  المقيم أللمم  المنسق  اتخذه  الذي  القرار  أعقاب  اإلنساين. يف  احلياد  أيًضا عىل  القائم  النظام  أثر 
آنذاك والمسؤول المعنّي عام 5]0] بعدم تضارب جميع المواقع اليت كانت مواقع إنسانية وكذلك تلك اليت 
اليت يسيطر  المباين احلكومية  المتحدة اإلنمايئ، ُوضع غالبية  برنامج األمم  بها مسؤول اتصال من  يوجد 
عليها احلوثيون يف صنعاء عىل قائمة عدم التضارب.]0]]] وما زالت العديد من تلك المواقع عىل قائمة األمم 
المتحدة حلظر الرضبات حىت اآلن رغم طابعها السيايس، ومن بني تلك المواقع مباِن وزارة اخلارجية اليت 

يديرها احلوثيون.

النطاق  واسعة  اإلنسانية  والعمليات  اإلجالء  خلية  إىل  المقدمة  التضارب  لعدم  المطلوبة  المعلومات 
وتتجاوز ما هو مطلوب لتجنب االستهداف العريض. حىت بالنسبة للتحركات الربية، يجب تقديم التفاصيل 
صور  إىل  إضافة  األخرى(  الشخصية  والمعلومات  الهواتف،  وأرقام  )األسماء،  الموظفني  جلميع  الكاملة 
المركبات من جميع اجلهات ونقاط تحديد المواقع GPS الدقيقة للمواقع اليت تتم زيارتها، ووصف تفصييل 
أو  تحركات،  أي  استهداف  لتجنب  المطلوبة  المعلومات  بكثري  يتجاوز  وهذا  تُستخدم.  وفيما  حمولة  ألي 
مواقع، أو قوافل، أو مواكب، وليس من الواضح كيفية استخدام هذه المعلومات.]]]]] يمكن القول إن نظام 
أنه  كما  ألنشطتها،  اإلنسانية  الطبيعة  إثبات  االستجابة  عىل  فيها  يتعنّي  نقطة  إىل  انتقل  التضارب  عدم 
يشكك يف استقاللية االستجابة ألنه يمنح طرًفا يف الزناع إمكانية الوصول إىل معلومات واسعة النطاق 

يمكن استخدامها لمنع التحركات واألنشطة وفًقا إلرادتهم.

أخريًا، هناك شكوى شائعة بني العاملني يف المجال اإلنساين وهي أن عدم التضارب مطلوب حىت يف المواقع 
اليت ال يوجد بها رصاع نشط، ويف بعض احلاالت، مواقع لم يكن بها أبًدا أي نزاع نشط.]]]]] المحافظات اجلنوبية 
فحملة  اجلوية؛  بالغارات  كبري  حد  إىل  تتأثر  ال  التحالف  من  المدعومة  اليمنية  احلكومة  لسيطرة  اخلاضعة 
التحالف  يتطلب كل من  المسلحة. مع ذلك،  احلوثيني  اجلوية تستهدف مناطق سيطرة جماعة  الرضبات 
وإطار إدارة األمن التابع أللمم المتحدة نفس العملية للمناطق اليت تسيطر عليها احلكومة، وهو ما يمثل 

عائًقا بريوقراطًيا غري رضوري أمام مرونة وفعالية االستجابة.

129( مقابات مع موظف األمم المتحدة رقم 1، 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2020 ومحلل الشؤون اإلنسانية رقم 2، 15 ديسمرب/كانون األول 2020.
130( مقابلة مع موظف األمم المتحدة رقم 5، 15 ديسمرب/كانون األول 2020.

131( أدلبارفار، »مشاركة المعلومات اإلنسانية العسكرية والمدنية،« ص. 31.
ــاين 2020،  ــن الث ــم 1، 13 نوفمرب/ترشي ــة األمــم المتحــدة رق ــاين 2020، وموظــف وكال ــن الث ــم 1، 12 نوفمرب/ترشي ــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رق 132( مقاب
وموظــف كبــر يف األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف 
األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 1، 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى 
المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 5، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 10، 3 ديســمرب/كانون األول 

.2020
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البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

القبول، حلقة مفقودة يف التخفيف من 
املخاطر يف اليمن

نساء يرسن بالقرب من منازل يف جبال محافظة حرضموت عام 2019. الصورة لمركز صنعاء.

اإلدارة األمنية المسؤولة ال تتطلب تدابري وقائية لتجنب وقوع حادث فحسب، بل تتطلب أيًضا االستثمار 
يف القدرة عىل إدارة أي وضع أزمة فعلية وعواقب أي حادث حرج. من النتائج الرئيسية اليت كُشف عنها خالل 
المناقشات مع العاملني يف المجال اإلنساين خالل هذا البحث أنه باإلضافة إىل بعض االرتياح من خالل 

إجراءات التحصني، يستمر النهج األمين   احلايل فقط ألنه لم يُنظر يف تدابري التخفيف األخرى بشكل كاٍف.

كأحد   [0[[ عام  اعتمادها  رغم  اليمن  يف  اسُتخدمت  ما  ونادرًا  المخاطر،  إلدارة  اسرتاتيجية  هو  القبول، 
أعمدة التخفيف من المخاطر داخل إدارة األمن يف األمم المتحدة، وهي جزء رسمي من عملية إدارة المخاطر 
األمنية.]]]]] يقوم القبول عىل احلد من التهديدات اليت يتعرض لها العاملون يف مجال المساعدات عرب احلد 

من دوافع اآلخرين إلحلاق األذى بهم ويستند إىل ثالثة عوامل أساسية:

كمية ونوعية المساعدات المقدمة.	 

درجة تقدير هذه المساعدات.	 

المسافة االجتماعية بني المستفيدين من المساعدات واجلهات اليت تُعد تهديًدا لعمال اإلغاثة أو 	 
الموارد.]]]]]

المستفيدون  قبل  فإذا  المخاطر،  تخفيف  عىل  القدرة  زادت  المجتمعات،  ِقبل  من  أقوى  القبول  كان  كلما 
أولئك  حلماية  جهدهم  قصارى  يبذلون  ما  فغالبًا  وقدروها،  المقدمة  والمساعدات  اخلدمات  والمجتمعات 
أنها غالبًا ما تكون غري مفهومة جيًدا.  الذين يقدمون المساعدات. توجد نقاشات كثرية بشأن القبول، إال 
أن  إدراك  المهم  ومن  القبول،  توفر  إىل  تلقائًيا  ستؤدي  المجتمع  عىل  القائمة  اجليدة  الربمجة  أن  يُفرتض 
القبول هو عملية مستمرة، قائمة عىل الثقة، تُبىن بمرور الوقت. تحتاج هذه العملية إىل تقديم قيمة واضحة، 

133( »دليل إدارة المخاطر األمنية. الملحق هـ: ترجمة القبول يف إدارة المخاطر األمنية،« إدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن، 2019.
https://gsdrc.  ،2015 134( انظــر، عــى ســبيل المثــال، أشــي جاكســون، »اســرتاتيجيات القبــول يف الــرصاع«، مركــز مــوارد احلوكمــة والتنميــة االجتماعيــة، مايو/أيــار
org/professional-dev/acceptance-strategies-in-conflict/؛ وآدم ك. تشــايلدز، »النظريــة الثقافيــة واالســرتاتيجيات األمنيــة القائمــة عــى قبــول العاملــني 

https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol6/iss1/9 ،65-66 .يف المســاعدات اإلنســانية،« مجلــة األمــن االســرتاتيي 6، العــدد 1 )2013(، ص

https://gsdrc.org/professional-dev/acceptance-strategies-in-conflict/
https://gsdrc.org/professional-dev/acceptance-strategies-in-conflict/
https://gsdrc.org/professional-dev/acceptance-strategies-in-conflict/
https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol6/iss1/9
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ولكنها تتطلب أيًضا مشاركة متسقة مع األطراف ذات الصلة وحوارًا مستمرًا معهم. إن اسرتاتيجية القبول 
النشطة والمستمرة هي ما ينصح به كبار الباحثني يف الميدان لتكون فّعالة.]5]]]

طرق تعزيز القبول

البناء عىل فرضية أن اهتمام عمال اإلغاثة يقترص عىل مساعدة المدنيني من خالل االلزتام بمبادئ 	 
احلياد والزناهة واالستقاللية.

أو دوافع 	  الكامنة  المظالم  تفاقم  للزناع يتجنب  نهج حساس  الرضر”، وهو  إحلاق  اتباع مبدأ “عدم 
الرصاع.

إقامة حوار مع اجلهات الفاعلة يف الرصاع.	 

إرشاك المجتمعات يف عمليات تقييم االحتياجات وتصميم المرشوع، وإنشاء آليات التغذية الراجعة 	 
للمستفيدين.

البقاء بعيًدا عن األنظار، فالتباهي بالموارد يمكن أن يولد االستياء.	 

التواصل والتفاوض المستمر الذي يعزز القيم والمبادئ اإلنسانية بشفافية.	 

المصدر: جاكسون، “اسرتاتيجيات القبول يف الزاع” )2015(

تتأثر التصورات المحلية عن العاملني يف المجال اإلنساين ومنظمات اإلغاثة بتصميم المرشوع والمساءلة 
وااللزتام بالمبادئ اإلنسانية وسلوك الموظفني الذي يحرتم المعايري الثقافية، وما إذا كانت الوكالة تفهم 
الديناميكيات بني مختلف المحاورين الرئيسيني. يف حني أن القبول مهم بشكل خاص من منظور المجتمع، 
إال أنه يعد أيًضا رئيسًيا من أجل كسب القبول )والموافقة( من أولئك الذين لديهم مصلحة يف منع إيصال 
المساعدات أو إيذاء من يقدمونها. لهذا السبب، ال يتوقف القبول فقط عىل تقديم المساعدات، بل هو نهج 

إلدارة المخاطر يتطلب الدبلوماسية والتفاوض.

القبول كاسرتاتيجية مرنًا  أن يكون  القبول وإدارته وقًتا وجهًدا متواصلني، ويجب  يستغرق احلصول عىل 
وقاباًل للتكيف مع السياق، فليس هناك أسلوب واحد ينطبق عىل اجلميع. لهذا السبب، تفضل العديد من 
المنظمات االعتماد عىل أساليب الردع واحلماية، وهذا ينطبق بشكل خاص عىل األمم المتحدة ووكاالتها، 
ردع  يحاول  الذي  المخاطر  إدارة  نهج  إن  التشغيلية.  والبيئة  المستفيدين  مع  محدود  تفاعل  لديها  اليت 
التهديدات باجلدران والمركبات المدرعة، بداًل من تقليل رغبة األطراف يف إحلاق الرضر بالمنظمة وموظفيها، 
قد يمنع الهجمات عىل المدى القصري، لكن عىل المدى الطويل فإن لهذا النهج عواقب يف قدرتها عىل البقاء 
المتحدة -مع  اليمن، يتضح هذا يف كيف أن األمم  والتنفيذ وال يقلل من المخاطر بطريقة مستدامة. يف 
استمرار االستجابة -ما تزال تعاين من أجل إرسال موظفني إىل الميدان وتقديم المساعدات يف نفس الوقت 
الذي تصارع التصورات السلبية عنها. عىل العكس من ذلك، تمكنت المنظمات اليت تتبع نهًجا مختلًفا، مثل 
منظمة أطباء بال حدود واللجنة الدولية للصليب األحمر، اليت تركز عىل الوجود والقبول كإجراءات رئيسية 
وهذا  والظروف.  االحتياجات  مع  للتكيف  بالمرونة  تتمزي  جيدة  استجابات  تقديم  من  المخاطر،  لتخفيف 

دليل واضح عىل أن العمل بهذه الطريقة ممكن يف اليمن.

135( المصدر نفسه.
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استعادة الهدف املتمثل يف تمكني العمل 
اإلنساين

تتصف  متقلبة،  سياقات  يف  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  المساعدة،  تقديم  هو  إنسانية  استجابة  أي  من  الهدف 
بأشكال مختلفة ومعقدة من انعدام األمن. لهذا السبب يجب تحقيق توازن بني تقديم المساعدات واحلفاظ 
عىل سالمة الموظفني. تعد إدارة المخاطر ووضع التدابري األمنية المناسبة إحدى اجلوانب الرئيسية لتمكني 
العمل اإلنساين، ولكن إدارة األمن ال يُقصد بها أن تكون غاية يف حد ذاتها أو عقبة أمام إيصال المساعدات.

والتهديدات  االستجابة،  فيها  تعمل  اليت  للبيئة  سليم  فهم  إىل  اجليدة  األمنية  اإلدارة  تستند  أن  يجب 
الموجودة، والمخاطر اليت يواجهها الموظفون والمنظمة ككل. ال يمكن القيام بذلك إال من خالل التحليل 
المناسب المبين عىل احلقائق ومن خالل الوجود المستمر عىل األرض، مما يبين الوعي واأللفة. بمجرد إنشاء 
هذا الفهم، يجب وضع تدابري مناسبة ومستدامة لتخفيف المخاطر وتسهيل وتمكني تقديم المساعدات. 

خالف ذلك، يصبح تخفيف المخاطر أحد أكرب العوائق أمام هذا الهدف.

المساعدات  تقديم  يحاولون  الذين  أولئك  يواجه  ذاتها، حيث  غاية يف حد  األمن  إدارة  أصبحت  اليمن،  يف 
بانتظام نظاًما أمنًيا ال يدعم هذا الهدف. تبدأ المشكلة بنقص القدرة التحليلية وعدم الرغبة يف التعامل 
مع البيئة، مما أدى إىل تصور منحرف للتهديدات والمخاطر والبيئة بشكل عام. يسارع مسؤولو األمن إىل 
تصوير اليمن عىل أنه بلد خطري بطبيعته ويتعرض فيه الموظفون خلطر االختطاف من ِقبل المتطرفني أو 
الوقوع يف نزاع مسلح عند مغادرتهم مجمعاتهم. ومع ذلك، ال يوجد دليل عىل ذلك. تحّدث معظم عمال 
اإلغاثة الذين لديهم خربة يف أزمات متعددة عن شعورهم باألمن يف اليمن أكرث من معظم سياقات العمل 

اليت عملوا فيها، ويبدو أن البيانات المقدمة حول انعدام األمن لدى عمال اإلغاثة تدعم تصورهم.

البالد، وهو  أنحاء  المخاطر يف جميع  عالية من  تنفيذ مستويات  إىل  الصحيح  الفهم  النقص يف  أدى هذا 
والرتكزي عىل  والردع  احلماية  تعتمد بشكل كبري عىل  المخاطر  تدابري تخفيف من  ما تسبب ليس فقط يف 
وكفاءة.  برسعة  المساعدات  تقديم  بشدة  تعيق  ثقيلة  بريوقراطية  إجراءات  يف  أيًضا  ولكن  التحصينات، 
المعامالت  معاجلة  محاولة  يف  أطول  وقًتا  المتحدة  األمم  يف  المساعدات  موظفو  يقيض  لذلك،  ونتيجة 

الورقية أكرث مما يقضون وقًتا يف تنفيذ األنشطة بالميدان.

األمم  لموظفي  للغاية  محدود  ميداين  وجود  إىل  المثبطة  والعمليات  التحّصن  عمليات  عىل  الرتكزي  أدى 
التحليل والفهم، وعزز  إعاقة  المفرغة من  احللقة  البالد، وزاد هذا من  أنحاء  المتحدة وعملياتها يف جميع 
فقط الممارسات السيئة اليت أصبحت راسخة داخل النظام. أدى هذا الغياب والتحّصن إىل زيادة االنفصال 
اخلدمات  تقديم  جودة  من  فقط  ليس  يقلل  مما  اليمنيني،  والسكان  اإلنسانية  المساعدات  موظفي  بني 

والمساعدات، بل من القبول أيًضا، ويقّوض بشكل أسايس القدرة عىل إدارة المخاطر.

كانت الدعوات للتغيري يف نظام األمن ومن أجل نهج أكرث تمكينًا موجودة منذ وقت مبكّر يف االستجابة، ولكن 
هذه الدعوات لم تلَق آذانًا صاغية حىت اآلن، كما يبدو ال يوجد أحد عىل استعداد لتحمل مسؤولية تغيري 
الوضع الراهن، وتحمل المزيد من المخاطر وإجبار النظام عىل األداء بشكل أفضل. أصبح يُنظر إىل مسؤويل 
يريدونه  ما  بشكل  ويفرضون  اإلنسانية  المساعدات  وصول  تمكني  يف  ويفشلون  حراس،  أنهم  عىل  األمن 
عىل العمليات بشكل مزتايد. ما لم يتم العثور عىل طريقة أفضل للميض ُقدًما، فإن االستجابة ستستمر 

بالتقصري يف تحقيق أهدافها، األمر الذي يؤدي إىل مزيد من المخاطر وهو أمر يُعد من المفارقات.



41

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

توصيات

إدارة األمن حالًيا تعرقل  بها  اليت تعمل  الطريقة  اليمن؛  إدارة األمن يف  هناك حاجة ملحة إلصالح نظام 
بشكل مبارش إيصال المساعدات، وتمنع عمال اإلغاثة من الوجود يف الميدان. من شأن التحليل األفضل 
للسياق والمخاطر عىل األقل أن يضمن أن تفهم االستجابة بيئتها األمنية بشكل صحيح وتستطيع اتخاذ 
تدابري التخفيف المناسبة اليت ال تزال تسمح لها بالوفاء بواجبها يف البقاء وتقديم اخلدمات. يجب أن تصبح 
بروتوكوالت األمن أكرث شفافية ومرونة وكفاءة. يجب إجراء مناقشة جادة وعملية حول كيفية تمكني عمال 
اإلغاثة من الوجود يف البلد والميدان، وإزالة االنتهاكات والمخالفات غري الرضورية اليت تعقد قدرتهم عىل 

التحرك يف جميع أنحاء منطقة العمل.

لكبار قادة االستجابة اإلنسانية يف اليمن:

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

عمال 	  حركة  حرية  يمكّن  وفّعال  وكفؤ  بسيط  نظام  إلنشاء  اليمن  يف  التضارب  عدم  آلية  إصالح 
اإلغاثة والمساعدات. لتحقيق هذه الغاية، يجب:

العودة إىل االفرتاض األسايس القائل إن اإلخطار باحلركة كاٍف دون احلاجة إىل إقرار أو  	
إذن الحق من التحالف الذي تقوده السعودية، وبالتايل ضمان عدم تمكن خلية اإلجالء 
لمصاحلها  المساعدات  لمنع  التضارب  عدم  نظام  استخدام  من  اإلنسانية  والعمليات 

اخلاصة.

تقليل قدر المعلومات اليت تُمرر إىل خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية لتخفيف عبء  	
البيانات، وضمان عدم استخدام البيانات المشرتكة ألغراض أخرى وإنهاء أي فكرة بأن 

نوايا تقديم المساعدة يجب أن تربر أللطراف المتحاربة.

معاجلة جدوى إدارة عرشات اآلالف من المواقع عرب إنشاء جلنة إلجراء مراجعة كاملة  	
جلميع المواقع غري المتضاربة بشكل دائم لضمان طبيعتها اإلنسانية وتقليص القائمة 

إىل المواقع األساسية فقط.

إنهاء القيود المفروضة عىل تحركات موظفي األمم المتحدة اليت تفتقر إىل دليل عىل  	
تحركات  لمنع  مناسبة  غري  أداة  تُعد  احلالية  القيود  بأن  االعرتاف  مع  التضارب،  عدم 

الموظفني.

خلق بيئة أكرث تمكينًا داخل االستجابة. لتحقيق هذه الغاية، يجب:	 

إزالة نظام عدد الموظفني يف االستجابة لتمكني الموظفني من االنتقال إىل البلد ويف  	
جميع أنحاء البالد.

إنشاء أماكن إقامة إضافية لدعم وجود المزيد من الموظفني عند الرضورة، ال سيما  	
عىل المستوى الميداين.

مراجعة عملية البعثات/المهام الميدانية لتقليل اإلجراءات البريوقراطية بحيث يصبح  	
الموظفون أكرث قدرة عىل االنتقال إىل الميدان.
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إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن:

إجراء مراجعة فورية للعوائق البريوقراطية الناتجة عن نظام إدارة األمن ومراجعة عبء اإلجراءات 	 
يكون  أن  يمكن  العالمي،  الصعيد  يتم عىل  أن  أن هذا يجب  االستجابة. يف حني  البريوقراطية عىل 

اليمن بمثابة مراجعة حالة جيدة.

وتتسم 	  الميدان  عىل  يركز  كيانًا  واألمن  السالمة  لشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  تصبح  أن  ضمان 
المحيل إلبالغ  الصعيد  الموظفني من صنعاء وضمان وجودهم عىل  بااللمركزية من خالل إخراج 
تحليل األمن والمخاطر. يجب أن يكون عدد الموظفني يف الميدان أكرث من صنعاء بداًل من العكس.

اإلنسانية عند 	  الربمجة  اليت تمكّن  السابقة  اليت ُطورت من خالل اخلربة  للمهارات  األولوية  إعطاء 
تعيني مسؤويل وضباط األمن بداًل من االقتصار عىل مرشحني من خلفيات يف سلطات األمن وإنفاذ 
القانون أو اجليوش أو الرشكات األمنية اخلاصة، واليت تكون فيها األساليب الرادعة األكرث رصامة هي 

القاعدة.

إصالح عملية تطبيق إجراءات إدارة المخاطر األمنية لضمان استناد تحليل السياق والتهديدات إىل 	 
احلقائق وااللزتام بإجراءات التشغيل الموحدة والمعايري الدولية. يجب أن يركز التحليل عىل تأثري 

عمل ووالية موظفي األمم المتحدة بداًل من التحليل العام الواسع. لتحقيق هذه الغاية، يجب:

األقل يف كل مركز، وكذلك يف صنعاء وعدن  	 واحد عىل  أمين  التأكد من وجود محلل 
لضمان جودة التحليل األمين وتحليل المخاطر المحليني.

االستباقية يف التحرك خارج المجمعات ويف جميع أنحاء البالد لفهم السياق والمخاطر  	
وأوجه الضعف بشكل أفضل.

النظر يف تعيني خرباء يف المجاالت غري األمنية مثل االقتصاد واألنرثوبولوجيا والرصاع  	
والذين يمكنهم تطوير خط أساس مناسب لفهم البيئة التشغيلية )األمنية( والتأكد 

من أن التحليل احلايل متاح بسهولة إلبالغ صناع القرار.

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

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

تنظيم اإلجراءات األمنية لتعزيز الكفاءة. لتحقيق هذه الغاية، يجب:	 

تقليل الوقت االلزم لمعاجلة طلبات البعثات/المهام من خالل تعيني موظفني محددين  	
للتعامل مع هذه الطلبات وتحديد أولويات التحركات اإلنسانية.

لتسهيل  	 مرونة  أكرث  جعلها  لضمان  الميدانية  للمواقع  األمنية  المتطلبات  مراجعة 
وترسيع العملية الناشئة لتفعيل المراكز الميدانية.

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

استثنائية بموجب مبدأ الملجأ األخري.

االستثمار يف ركزية القبول ضمن إطار إدارة المخاطر األمنية بداًل من اتباع نهج وقايئ ومحّصن من 	 
خالل:

المخاطر  	 إدارة  عملية  خطوات  جميع  يف  القبول  مفهوم  عىل  بوضوح  التأكيد  ضمان 
األمنية.

تسهيل عمل الموظفني يف الميدان، بما يف ذلك إرشاك الموظفني مع أفراد المجتمع،  	
من خالل مرافقة البعثات الميدانية لضمان الوصول إىل المناطق المسؤولة عنها.

المتحدة  	 التشغيلية والتدريب االلزم لموظفي األمم  المعدات  إعطاء األولوية لتوفري 
لضمان قدرتهم عىل الوصول إىل الميدان.
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جلميع اجلهات الفاعلة يف القطاع اإلنساين ضمن االستجابة:

الفهم الصحيح إلطار العمل األمين   الذي تعمل فيه باإلضافة إىل إجراءات وعمليات إدارة األمن، ثم 	 
تحدي األساس المنطقي غري الكايف للقرارات عند الرضورة.

التأكد من أن القبول والفهم هما المكونان األساسيان إلدارة األمن.	 

فهم البيئة األمنية اخلاصة بك من خالل الوجود يف الميدان والرتكزي عىل احلوار والتواصل وتقديم 	 
دعم ذات جودة عالية.

تحدي الوضع الراهن عند الرضورة للضغط من أجل إجراءات إدارة أمنية أكرث كفاءة وانسيابية.	 

للمانحني:

األمن 	  إدارة  نظام  تمكني  لكيفية  المستويات إلجراء مراجعة مستقلة وفورية  أعىل  المنارصة عىل 
التابع أللمم المتحدة يف اليمن وعىل الصعيد العالمي، وكيف يضع النظام عوائق بريوقراطية تؤدي 

إىل إبطاء و/أو تقييد احلركة اإلنسانية.

تمويل وظائف التحليل يف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن والنظام اإلنساين األوسع 	 
برشط أن تكون موزعة يف جميع أنحاء البالد.
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البقاء وتقديم اخلدمات: األمن

التايل يف هذه السلسلة من التقارير هو “البقاء وتقديم اخلدمات - الوصول المستدام 
واخلطوط احلمراء” وينظر يف كيف سمحت القرارات المتخذة خالل االستجابة بتقلص 
إىل اسرتاتيجية وصول واستمرارية من خالل  االفتقار  بدًءا من  التشغييل،  المجال 

اخليارات والقرارات اليومية المشكوك فيها وفشلها يف وضع خطوط حمراء.
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