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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

هل  ذلك،  من  واألهم  فعًل؟  إنسانية  هي  هل  لكن  إنسانية،  استجابة  بأنها  اليمن  يف  االستجابة  توصف 
أللشخاص  المادي  الدعم  تقدم  اإلنسانية  االستجابة  أن  المفهوم  من  إنسانية؟  استجابة  تكون  أن  يجب 
المترضرين من الكوارث الطبيعية والزناعات، ومن المفرتض أن تكون االستجابة اإلنسانية قصرية األجل، 
لضمان بقاء الناس عىل قيد احلياة حىت تنتهي الكارثة أو حىت تتمكن احلكومات أو المؤسسات األخرى من 
التدخل بمساعدات طويلة األجل. لهذا السبب، تركز المساعدات اإلنسانية عادًة عىل احللول قصرية األجل 
مثل: توفري المساعدة الغذائية الفورية، ومجموعات/حقائب المأوى األساسية اليت ال يُقصد منها أن تدوم 
طويًل، ومواد مثل أواعي المياه للتغلب عىل عدم توفر المياه حىت تُستعاد أنظمة المياه المعطلة. تقوم 
المنظمات اليت تمتلك خربة يف حاالت الطوارئ بمسؤولية العيادات الصحية والتنسيق وتقديم اخلدمات إىل 

أن تقف السلطات عىل قدميها وتتمكن من توفري اخلدمات لسكانها.

حالًيا يرضخ هذا النموذج تحت الضغط عىل الصعيد العالمي، حيث تُقدم معظم المساعدات اإلنسانية يف 
نزاعات طويلة األمد. العديد من االستجابات اإلنسانية القائمة حالًيا بدأت وما زالت مستمرة منذ عقود، 
ومن بينها االستجابات يف جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، والعراق. دخلت 
استجابة اليمن عامها السابع، ويثري هذا العديد من األسئلة حول فعالية وملءمة المساعدات اإلنسانية، 
وكيف ينبغي أن تتكيف االستجابة يف هذه السياقات. الموضوع أوسع بكثري من اليمن فقط، ويستحق المزيد 
من البحث. ولكن حىت عند النظر إىل االستجابات اليت تعمل يف بيئات نزاعات طويلة ومعقدة، يرى الناظر 
أن استجابة اليمن تختلف يف أساليب عملها. هناك عنارص تشكل ما يمكننا أن نسميه “استجابة إنسانية 
مناسبة”، مثل توزيعات الغذاء، و)محدودية( التنفيذ المبارش من ِقبل اجلهات اإلنسانية الفاعلة، ومخيمات 
إليواء النازحني مؤقًتا، وآلية استجابة رسيعة. عىل الرغم من ذلك، فإن العديد من األساليب المستخدمة 
يف االستجابات ليست يف الواقع إنسانية يف شكلها احلقيقي، ويُستخدم العديد من األساليب الموجهة نحو 
المرتبطة  والتوزيعات  الربامج  السلطات  تنفيذ  بما يف ذلك  االستجابة،  المختلطة يف  التنمية واألساليب 
بالتمويل المؤقت اليت ال تخضع لمراقبة كافية. تجتمع كل هذه األساليب تحت المظلة “اإلنسانية”، مما 

يضمن استمرار االستجابة يف توفري ضمادة جلرح دائم التوسع دون معاجلة جذور المشكلة.

احلالية  احلرب  اندالع  قبل  حىت  وكبرية  جمة  صعوبات  يواجه  اليمن  كان  الروايات”،  “تحدي  يف  نُوقش  كما 
يف مارس/آذار 2015، فقد حافظت مؤرشات التنمية، والتغذية، واألمن الغذايئ، والبنية التحتية يف اليمن 
باستمرار عىل تصنيفها بني أفقر دول العالم.]1] كانت اجلهات الفاعلة يف مجال التنمية حارضة يف البلد لمدة 
50 عاًما عىل األقل،]2] وعملت مع دولة وقيادة فاسدة لمحاولة تحسني خط األساس للبلد. وكان الدعم 
الكبري لمؤسسات الدولة يعين أن تقديم اخلدمات يف جميع المجاالت قد جرى من أجل احلفاظ عىل استمرار 

أداء الدولة.]]]

يف بدايات عام 2015، زادت االحتياجات والمشاكل اإلضافية من تعقيد التحديات الهيكلية عميقة اجلذور يف 
األساس. وإضافة إىل سوء التغذية المزمن والتحديات اليت تواجه تقديم اخلدمات من المياه إىل الكهرباء، 
ظهرت عوامل أخرى فجأة مثل الزنوح ودمار المنازل والمستشفيات واألرايض الزراعية. ومع انتشار الرصاع 
أيًضا، وذلك نظرًا  البلد، أصبح الوصول إىل معاجلات ألي من هذه المشاكل أكرث صعوبة  أنحاء  يف جميع 
النعدام األمن، ونقص الموظفني االلزمني، والقيود البريوقراطية المزتايدة من السلطات والنظام اإلنساين 

http://iresearch.worldbank. ،2021 ــر، 23 أغســطس / آب ــة لرصــد الفق ــدويل العالمي ــك ال ــل مخصــص مــن خــال أداة PovCalNet، وهــي أداة البن 1( تحلي
org/PovcalNet/povOnDemand.asp؛  و«موجــز تقريــر التنميــة البرشيــة 2011؛ االســتدامة واإلنصــاف: مســتقبل أفضــل للجميــع،« برنامــج األمــم المتحــدة 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf  ،16 ص.   ،2012 اإلنمــايئ، 
https://www.undp. ،2019 2( أكيــم شــتايرن، »ماحظــات حــول تأثــر احلــرب عــى التنميــة: حالــة اليمــن«، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ، 26 ســبتمرب/أيلول

org/speeches/case-yemen
3( جيــي هيــل، وبيــر ســالزبوري، وليــوين نورثيــدج، وجــن كينينمونــت، »اليمــن: الفســاد، وهــروب رؤوس األمــوال، والدوافــع العالميــة للــراع«، تشــاثام 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf؛   ،2013 ســبتمرب/أيلول  هــاوس، 
https://www.yemenpeaceproject.org/ ،2018 ــوز ــن، 16 يوليو/تم ــام يف اليم ــرشوع الس ــرب«، م ــل احل ــن قب ــاد اليم ــل 2014: اقتص ــريل، »قب ــس إيس وجري

blog-x/2018/7/16/before-2014-yemens-economy-before-the-war

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf
https://www.undp.org/speeches/case-yemen
https://www.undp.org/speeches/case-yemen
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf
https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2018/7/16/before-2014-yemens-economy-before-the-war
https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2018/7/16/before-2014-yemens-economy-before-the-war
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

نفسه. عندما وصل التدخل اإلنساين إىل صنعاء، كان المجتمع الدويل مرتدًدا يف التخيل عن نماذج وأساليب 
التنمية اليت يتبعها، ويرجع ذلك جزئًيا إىل اإلقرار بأن وقف الدعم سيسمح بتدهور خط األساس وكذلك 
جزئًيا بسبب التوقعات بأن الوضع لن يسود لفرتة طويلة قبل أن يعود إىل الوضع الراهن المعتاد. يمكن 
آنذاك يف أعىل  المتحدة اإلنمايئ  المقيم لربنامج األمم  المنسق  إبقاء  ملحظة ذلك من خلل اإلرصار عىل 
من  األوىل  السنة  يف  التنمية  موظفي  من  العديد  وجود  واستمرار  اليمن  داخل  المتحدة  أللمم  منصب 
االستجابة اإلنسانية )انظر: “البقاء وتقديم اخلدمات: األمن”(. وإىل جانب القيود المفروضة عىل الوصول 
االستجابة  لتقديم  التقليدية  الوسائل  وعقدت  صنعاء،  تجاوز  من  اإلغاثة  عمال  من  العديد  منعت  اليت 
اإلنسانية، استمرت المنظمات يف تنفيذ الربامج الموجهة نحو التنمية. ولم ينشأ نموذج رسمي اللستجابة 

حلاالت الطوارئ سوى عام 2018.

ونظرًا ألن األزمة يف اليمن أصبحت واحدة من األكرث حديًثا عنها عىل مستوى العالم وتطور رواية قوية عن 
االحتياجات اإلنسانية )انظر: “خرافة البيانات يف اليمن”(، ُحصل عىل األغلبية الساحقة من التمويل لليمن 
اإلنسانية  والنماذج  األنشطة  اإلنسانية. ُوضعت  اإلنسانية وإطار خطة االستجابة  تمويل االستجابة  عرب 
التقليدية جنبًا إىل جنب مع تمويل السلطات والمؤسسات، وُدمجت مًعا يف خطة االستجابة اإلنسانية، 
المنطقي لذلك واضًحا، حيث كان يُنظر إىل االحتياجات عىل  وُقدم ذلك كاستجابة شاملة. كان األساس 
أنها إنسانية، ولكنه لم يكن من الممكن إىل حد كبري تنفيذها من ِقبل اجلهات الفاعلة اإلنسانية نفسها، مما 
استلزم تنفيذها عرب المؤسسات واجلهات الفاعلة احلكومية إىل جانب آخرين. السبب وراء العديد من هذه 
االحتياجات الناشئة هو االحتياجات التنموية الطويلة األمد اليت ُعوجلت يف المايض عرب األنظمة اليت حاولت 
تتوىل مهامها مرة  اليت قد  المؤسسات  التدهور يف  المزيد من  لتجنب  اإلبقاء عليها  اإلنسانية  االستجابة 
أخرى يوًما ما. رغم ذلك، لم يحدث أي تميزي/تفريق واضح بني أسباب تلك االحتياجات وأفضل األساليب 
لمعاجلتها؛ لتصبح االستجابة “اإلنسانية” نهًجا مشوًشا، إذ اختلطت النهج اإلنسانية واإلنمائية، وتصادمت 
وساءت إدارتها جزئًيا بسبب تحديات التنفيذ اليت نُوقشت سابًقا، وبشكل أكرب بسبب عدم وجود إطار عمل 

واضح للتعامل مع هذه التقاطعات بني اجلانبني.

ربطها  وكيفية  عام  بشكل  المختلفة  االستجابة  خيوط  إلدارة  والنهج  المحادثات  بدأت  التسعينيات،  يف 
ودعمها لبعضها البعض. النموذج األكرث حداثة للتعامل مع المواقف اليت تتطلب مناهج إنسانية وتنموية 
 2018 أواخر  اليمن  استجابة  ُقدم يف  الذي  الثلثية،  الرابطة  نهج  وحلها هو  االحتياجات  لمعاجلة  مزتامنة 
ونُوقش عىل نطاق واسع عام 2019، لكن لم يُعتمد رسمًيا سوى يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021. 
يقر مفهوم الرابطة الثلثية باحلاجة إىل الثنائية يف نماذج االستجابة، ويضفي إىل حد كبري الطابع الرسمي 
أنه سيفرض من  القائمة. كما  بالمكونات اإلنسانية واإلنمائية والسياسية  النهج احلايل، مع االعرتاف  عىل 
الناحية النظرية هيكًل أكرث تنسيًقا عرب اجلمع بني المزايا النسبية أللساليب المختلفة وتكييفها مع هيكل 
استجابة أكرث ملءمة. يف الوقت ذاته، فإن نهج الرابطة الثلثية له تحدياته ونقاط ضعفه، وال تزال هناك 
أسئلة مهمة حول مدى ملءمة تداخل األنشطة اإلنسانية مع تلك اخلاصة بالركزية الثالثة يف الرابطة وهي 
بناء السلم. إضافة إىل ذلك، سيتطلب اعتماد نهج الرابطة الثلثية االبتعاد عن رواية “الكارثة اإلنسانية” 
وأموال  اإلنساين  المجال  المانحني يف  االعتماد عىل  وتقليل  اإلنسانية،  جًدا اللستجابة  مربحة  كانت  اليت 

المساعدات اإلنسانية اليت يُسهل احلصول عليها نسبًيا بالمقارنة مع احلصول عىل تمويل التنمية.

اليمن ال تعمل بنجاح، كما أن اإلحباط يسود عاميل اإلغاثة ومتلقي  الواضح أن االستجابة احلالية يف  من 
المساعدات اإلنسانية. االستجابة يف اليمن بعيدة عن معايري االستجابة اإلنسانية وتتصف بسوء السمعة 
)انظر: “استجابة قائمة عىل المبادئ”(. اتفق جميع مقدمي المعلومات الرئيسيني يف هذا البحث والبالغ 
عددهم ]7 شخًصا عىل أن المساعدات اإلنسانية وحدها لن تصلح الوضع يف اليمن دون سلم و/أو تضع 
التنمية  نحو  الموجهة  النُهج  قيام  كيفية  التقرير يف  يبحث هذا  اجلذرية.  األسباب  لمعاجلة  طريقة جديدة 
بتوجيه االستجابة اإلنسانية، وما إذا كان من األفضل خدمة اليمن من خلل الرابطة الثلثية رغم عيوبها، 
وما إذا كانت هذه الفكرة أو أي فكرة “جديدة” لها فرصة يف النجاح دون معاجلة العقبات الداخلية األساسية 

عميقة اجلذور اليت أعاقت استجابة اليمن منذ عام 2015.
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االستجابة الهجينة التي نشأت تلقائًيا 
تتأرجح

فتاة تغسل يديها عرب الصنابر المجتمعية يف مخيم للنازحن يف يح الشعب بمدينة عدن يف 24 يونيو/
حزيران 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص. 

يف بداية االستجابة اإلنسانية منتصف 2015، عاد الموظفون القدامى واجلدد إىل اليمن دون مخطط دقيق 
للكيفية اليت سيعملون بها، وكان من المتوقع أال تستمر احلرب طويًل، وبالتايل كان التوقع أن االستجابة 
يف حاالت الطوارئ ستدوم لفرتة محدودة. كان اليمن يف األساس يعتمد اعتماًدا شديًدا عىل المساعدات 
نهاية  -ويف  العمل  من  التنمية  موظفي  انسحاب  مع  العامة.  المؤسسات  عمل  ويف  اخلدمات  تقديم  يف 
المطاف -وانسحاب المانحني يف مجال التنمية، ُوضعت اجلهات الفاعلة اإلنسانية أمام خيار صعب: إما تويل 
مسؤولية دعم المؤسسات األساسية وتقديم اخلدمات العامة ليصبح التعايف بعد الرصاع أسهل وأرسع، أو 
تركها تنهار مع العلم بأنه سيتوجب إعادة بنائها من الصفر بعد الرصاع. اختارت وكاالت األمم المتحدة اخليار 
األول، حيث خصصت نسبة كبرية من تمويلها للحفاظ عىل استمرار المؤسسات العامة وتقديم اخلدمات.]]] 

المساعدات  أنشطة  لتنفيذ  الهجني  النموذج  هذا  خلل  من  تعمل  االستجابة  ظلت  احلرب،  استمرار  مع 
اإلنسانية واالستثمار بكثافة يف احلفاظ عىل المؤسسات العامة. عىل سبيل المثال، تضمنت خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام]5]2019 تركزًيا اسرتاتيجًيا عىل تدابري الصمود، لتكون مكملة للمساعدات المنقذة للحياة، مع 
الرتكزي بشكل خاص عىل تعزيز سبل العيش واحلفاظ عىل مؤسسات اخلدمة االجتماعية الوطنية احليوية 
أمرييك،  دوالر  مليون   6[0 أي  اإلنسانية،  االستجابة  15% من مزيانية خطة  التسليم، وًخصصت  وآليات 
لهذه األنشطة.]6] وكما نُوقش يف “استجابة قائمة عىل المبادئ”، ُوجهت مئات المليني من الدوالرات إىل 
السلطات لدفع الرواتب وتغطية التكاليف اإلدارية، ودفع رواتب العاملني الصحيني، والمعلمني، والعاملني 

4( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 5 يف 8 ديســمرب/كانون 
األول 2020، وأحــد كبــار المحللــن اإلنســانين يف 17 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، والمحلــل اإلنســاين رقــم 2 يف 15 ديســمرب/كانون األول 2020.

2020«، مكتــب األمــم  2020: »خطــة االســتجابة اإلنســانية )تمديــد(، يونيــو - ديســمرب  ُمــددت إىل عــام  الــي   ،2019 5( خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-exten-  ،2020 مايو/أيــار   28 اإلنســانية، الشــؤون  لتنســيق   المتحــدة 

sion-june-december-2020-enar
6( »العمــل مًعــا مــن أجــل مســتقبل اليمــن. اســراتيجية لتعزيــز اجلهــود اإلنســانية واإلنمائيــة والســام يف اليمــن 2021-2020. مســودة«، تقريــر داخــي لربنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمــايئ حصلــت عليــه المؤلفــة عــام 2020، صنعــاء، 27 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2019، ص. 1، ومقابلــة مــع أحــد موظفــي برنامــج األمــم المتحــدة 

يف 18 ديســمرب/كانون األول 2020.

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar
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المهمني اآلخرين من فقدوا رواتبهم احلكومية عندما فرت احلكومة من صنعاء.]7] بالنسبة لبعض الوكاالت 
عامي  يف  اليونيسف  مزيانية  من   %[5 ًخصصت  مثًل،  نفقاتها.  يف  األسايس  البند  المدفوعات  هذه  كانت 
2017 و2018 للتحويلت النقدية للرشكاء، وشكلت المدفوعات للسلطات الوطنية والمحلية ما يقرب من 

70% من ذلك المبلغ أي 178.5 مليون دوالر أمرييك.]8]

ال تنفذ بعض الوكاالت والربامج يف اليمن أعمااًل إنسانية فعلية، رغم أنها تندرج ضمن المزيانية اإلنسانية. 
منظمة الصحة العالمية، عىل سبيل المثال، توجه الدعم إىل مكاتب وزارة الصحة يف عدن وصنعاء للحفاظ 
الرصد  من  األدىن  احلد  عىل  احلفاظ  يف  والمساعدة  واللوجسيت،  المادي  الدعم  وتوفري  العيادات،  عمل  عىل 
الوبايئ، وحىت عام 2020 دفع حوافز عاميل الرعاية الصحية.]9] حىت أثناء حاالت الطوارئ المتعلقة بالكولريا 
وجائحة كورونا، لم يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية عىل اخلطوط األمامية اللستجابة، ولكنهم بداًل 
من ذلك قدموا الدعم المادي لوزارة الصحة وحافظوا عىل بعض المسؤولية عن المراقبة واإلرشاف.]10] قال 
مستشار إنساين من إحدى المنظمات غري احلكومية الدولية، إنه حني ُسئلت منظمة الصحة العالمية عام 
2020 بعد خفض التمويل من ِقبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية]11] عما إذا كان بإمكانها إعادة ترتيب 
أولويات التمويل اللستجابة حلاالت الطوارئ، ردت بأن هذا لن يكون ممكنًا بسبب استثماراتها الضخمة يف 

االستجابة المؤسسية.]12]

يمثل هذا األمر إشكالية عميقة؛ فمعظم الدعم المؤسيس ُقدم دون رقابة ومساءلة مناسبني. عىل سبيل 
المثال، تدعم اليونيسف صندوق الرعاية االجتماعية الذي يقدم مساعدات نقدية لـ 1.5 مليون حالة ضعيفة، 
وتديره اآلن وزارة الشؤون االجتماعية اليت يسيطر عليها احلوثيون. ُجمعت قائمة المستفيدين من مساعدات 
اليونيسف من تحديثها  تتمكن  2015، ولم  الثالث عام  المستوى  الطوارئ من  إعلن حالة  الصندوق قبل 
والتحقق منها حىت اآلن.]]1] وجدت منظمة أطباء بل حدود أن المراكز الصحية والمستشفيات المفرتض أن 
تدعمها وكاالت وبرامج األمم المتحدة خلل حاالت الطوارئ المتعلقة بالكولريا وجائحة كورونا، تفتقر إىل 
المساعدات الفنية الرضورية والدعم يف جانب الوقاية من العدوى والسيطرة عليها داخل المرافق. نتيجة 
لذلك، لم تكن المستشفيات ومراكز العلج عىل مستوى المعايري المطلوبة وهو مؤرش عىل أن المجتمع 
الدويل واألمم المتحدة قد “تم اخزتالهما إىل مجرد وسطاء بني اجلهات المانحة ومؤسسات الدولة يقومون 

بنقل اإلمدادات واألموال دون توفري أي إرشاف عميل ومراقبة فعالة أو دعم فين.”]]1]

هذه الظاهرة منترشة عىل نطاق واسع، مع استمرار النهج األكرث توجًها نحو التنمية يف توجيه االستجابة 
اإلنسانية. عىل سبيل المثال، يف حاالت الزنوح الطارئة مثل ما حدث يف محافظة حجة عامي 2018 و2019، 
كان اإلجراء المتخذ هو تركيب خزانات للمياه ونظام احلنفيات، ولو كانت هذه احلاالت يف سياق آخر لكانت 
الممارسة القياسية هي وضع نظام طوارئ للمياه عىل الفور لتوفري المياه للسكان النازحني. يف حني أن 
هذا القرار هو أكرث استدامة عىل المدى الطويل، إال أن القرار تطلب عملية مناقصة واستغرق وقًتا اللنتهاء 

https:// ،2019 7( مــايج ميشــيل، »األمــم المتحــدة تحقــق يف الفســاد يف وكاالتهــا يف جهــود اإلغاثــة يف اليمــن«، أسوشــيتد بــرس، القاهــرة، 5 أغســطس/آب
apnews.com/article/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c

https://www.unicef.org/auditandin- ،6 .8( »التدقيــق الداخــي للمكتــب اإلنســاين الُقطــري يف اليمــن،« اليونيســف، صنعــاء، أكتوبر/ترشيــن األول 2019، ص
 vestigation/documents/2019-oiai-audit-report-yemen-country-office

9( عــام 2019، بلغــت مزيانيــة منظمــة الصحــة العالميــة 118.3 مليــون دوالر، منهــا 38 مليــون دوالر لربامــج التطعيــم، و20 مليــون دوالر لمكافحــة الكولــرا، 
و10 مايــن دوالر للتنســيق، و500 ألــف دوالر لتطويــر النظــام الصيح..عــام 2020، تلقــت منظمــة الصحــة العالميــة 146.8 مليــون دوالر أمريــي، خصصــت 70 
مليــون دوالر منهــا إللغاثــة مــن فــروس كورونــا. يف اليمــن، تنفــذ األغلبيــة الســاحقة مــن هــذه األنشــطة مــن ِقبــل اجلهــات احلكوميــة وليــس العاملــن يف المجــال 
https://:اإلنســاين. انظــر: خدمــة التتبــع المــايل التابعــة لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، بيانــات النــداءات، الــي ُفــرزت حســب المنظمــة المتلقيــة
fts.unocha.org/appeals/925/flows?f%5B0%5D=destinationOrganizationIdName%3A4398%3AWorld%20Health%20Organiza-
tion؛   آين ســليمرود وبــن باركــر، »األمــم المتحــدة تخفــض األجــور اإلضافيــة للعاملــن الصحيــن يف اليمــن يف اللحظــة الــي رضبــت فيهــا جائحــة كورونــا،« 
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/07/coronavirus-health-yemen-un- ،2020 ــار ــو/ اي 7 ماي ــف، ــان، جني ــو هيومانيتاري  ذا ني

paid-world-health-organisation-cuts
10( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 2 يف 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/
كانــون األول 2020، وموظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 4 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ومستشــار إنســاين يف إحــدى المنظمــات غــر 

احلكوميــة الدوليــة يف 18 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020.
ــا، تمــي الواليــات المتحــدة يف تخفيــض كبــر للمســاعدات المقدمــة لليمــن«، واشــنطن بوســت، 26 مــارس/آذار  11( ميــي رايــان، »مــع اقــراب فــروس كورون
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-aid-to-  ،2020

/yemen/2020/03/26
12( مقابلة مع مستشار إنساين يف إحدى المنظمات غر احلكومية يف 18 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.

13( »المراجعة الداخلية للمكتب اإلنساين الُقطري يف اليمن،« ص. 15-16.
14( كريســتن جامــت، »االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن: حــان الوقــت للعــودة إىل لــوح الرســم«، منظمــة أطبــاء بــا حــدود، جنيــف، 11 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020،  

https://www.msf.org/back-drawing-board-humanitarian-response-yemen

https://apnews.com/article/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c
https://apnews.com/article/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/documents/2019-oiai-audit-report-yemen-country-office
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/documents/2019-oiai-audit-report-yemen-country-office
https://fts.unocha.org/appeals/925/flows?f%5B0%5D=destinationOrganizationIdName%3A4398%3AWorld%20Health%20Organization
https://fts.unocha.org/appeals/925/flows?f%5B0%5D=destinationOrganizationIdName%3A4398%3AWorld%20Health%20Organization
https://fts.unocha.org/appeals/925/flows?f%5B0%5D=destinationOrganizationIdName%3A4398%3AWorld%20Health%20Organization
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/07/coronavirus-health-yemen-unpaid-world-health-organisation-cuts
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/07/coronavirus-health-yemen-unpaid-world-health-organisation-cuts
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-aid-to-yemen/2020/03/26/61c15a00-6f77-11ea-96a0-df4c5d9284af_story.html?utm_campaign=20200327&utm_medium=email&utm_source=sailthru
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-aid-to-yemen/2020/03/26/61c15a00-6f77-11ea-96a0-df4c5d9284af_story.html?utm_campaign=20200327&utm_medium=email&utm_source=sailthru
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-aid-to-yemen/2020/03/26/61c15a00-6f77-11ea-96a0-df4c5d9284af_story.html?utm_campaign=20200327&utm_medium=email&utm_source=sailthru
https://www.msf.org/back-drawing-board-humanitarian-response-yemen
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منه،]15] ولم تصبح المياه متاحة للنازحني إال بعد أسابيع من نزوحهم، أي أن ذلك أدى إىل تباطؤ االستجابة 
يف الوقت المناسب. يف الغالب وبداًل من تنفيذ استجابة إنسانية مناسبة، وقعت اجلهات الفاعلة اإلنسانية 
يف اليمن يف مستنقع البريوقراطية، وعلقت يف عمليات المناقصات، أو تسهيل العقود وتحويل الموارد بداًل 
من تقديم المساعدات. بهذا الشكل، ال يمكن يف احلقيقة وصف االستجابة اإلنسانية يف اليمن بأنها إنسانية.

هذا اخلليط الفريد ينطبق أيًضا عىل اجلهات المانحة أيًضا، فعىل الرغم من تركزيها عىل القطاع اإلنساين، 
إال أن 26% من التمويل المقدم لليمن خلل الفرتة بني عامي 2015 و2019 ُخصص للتنمية، أي 4.5 مليار 
دوالر أمرييك من أصل 17 مليار دوالر أمرييك.]16] كما تمول اجلهات المانحة التقليدية برامج تنمية التدخلت 
وجهة  للتنمية  مانحة  جهة  الدويل  البنك  يُعد  ومؤسسًيا  تاريخًيا  المثال،  سبيل  عىل  أيًضا.  “الطارئة” 
استثمرت بشكل كبري يف العمل مع احلكومات لدعم التنمية والنمو وبناء المرونة والصمود المؤسيس، ويف 
اليمن امتد تمويل البنك ليشمل برامج الطوارئ مثل التحويلت النقدية وتمويل التطعيمات ضد الكولريا، 
كما عمل بشكل مبارش مع وكاالت األمم المتحدة اليت تنفذ االستجابة اإلنسانية، ومّول جوانب عملها مثل 

مشاريع الصحة والتغذية الطارئة، بجانب ما يقدمه من دعم مؤسيس منتظم.]17]

15( مقابلة مع موظف إحدى وكاالت األمم المتحدة رقم 5 يف 8 ديسمرب/كانون األول 2020.
16( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن«، ص. 1.

https://www.worldbank.org/en/،2019 ــدويل، واشــنطن، 1 يوليو/تمــوز ــك ال ــة«، البن ــدويل يؤكــد دعمــه للشــعب اليمــي والمؤسســات احليوي ــك ال 17( »البن
يف  الــدويل  »البنــك  ؛   news/press-release/2019/07/01/world-bank-re-affirms-support-for-the-yemeni-people-and-critical-institutions
اليمــن: لمحــة عامــة«، البنــك الــدويل، واشــنطن، تحديــث 25 مــارس/آذار https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#2   ،2021؛  »مذكــرة 
https://documents.worldbank.org/en/publica-  ،2019 2020 – 2021«، البنــك الــدويل، واشــنطن، 16 مــارس/آذار  مشــاركة البلــد للجمهوريــة اليمنيــة للفــرة

tion/documents-reports/documentdetail/757121557938303017/yemen-country-engagement-note-for-the-period-fy20-fy21

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/01/world-bank-re-affirms-support-for-the-yemeni-people-and-critical-institutions
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/01/world-bank-re-affirms-support-for-the-yemeni-people-and-critical-institutions
https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#2
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/757121557938303017/yemen-country-engagement-note-for-the-period-fy20-fy21
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/757121557938303017/yemen-country-engagement-note-for-the-period-fy20-fy21
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الرابطة الثالثية: االعرتاف بوجود الثنائية 
واحتضان الجانب السيايس

مخيم للنازحن يف يح الرباط بمحافظة عدن يف 24 يونيو/حزيران 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 
أحمد وقاص.

يف حني أن النظام “اإلنساين” يف اليمن الذي ال يتصف بالكمال، يتسم بعدم االرتياح وإثارة التساؤالت، لكنه 
أصبح يتبع مفهوم الرابطة الثلثية الذي دعا إليه األمني العام أللمم المتحدة أنطونيو غوترييش منذ تعيينه 
عام 2016. هذا النهج، الذي يُشار إليه غالبًا باسم رابطة التنمية واإلنسانية والسلم، يؤكد عىل التكامل بداًل 
من محاوالت فصل العمل اإلنساين عن اجلهود السياسية أو جهود التنمية. رغم أن هذا التشابه لم يكن عن 
قصد، وأن البعض يف القيادة اإلنسانية اليمنية العليا أعربوا عن معارضتهم الستخدام نهج الرابطة الثلثية، 

إال أن مفهوم الرابطة الثلثية ُقدم يف اليمن اعتبارًا من أواخر 2018.

أكدت المناقشات األولية داخل الفريق اإلنساين الُقطري يف اليمن، اليت يدفع بعجلتها برنامج األمم المتحدة 
اإلنمايئ، حول كيفية صياغة الرابطة الثلثية للسياق اليمين أن االحتياجات اإلنسانية يف البلد تزداد من 
المؤسسات،  وضعف  احلوكمة،  وضعف  الفقر،  تفيش  ومنها  مسبًقا  الموجودة  الضعف  مسببات  خلل 
مفاقًما  عامًل  كان  الزناع  بأن  النقاشات  أقرت  االستقرار.  عدم  من  يعاين  الذي  المستوى  دون  واالقتصاد 
اللحتياجات اإلنسانية وساهم يف التدهور احلاد آلليات المواجهة التقليدية، ما زاد من التأثري عىل السكان 
المدنيني. لذلك، كان الهدف من إدخال نهج الرابطة الثلثية هو مواجهة كل من مسببات االحتياج والضعف 
عرب الرتكزي عىل احلد من عدم المساواة، وتعزيز مرونة وصمود السكان، ويف نفس الوقت محاولة تحسني 
المؤرشات األساسية.]18] من يدافع عن الرابطة الثلثية يربر ذلك بأنها تحقق توازنًا أفضل وتوفر الفرصة 
إلضفاء الطابع الرسمي عىل الطرق اليت تتفاعل وتعمل بها أساليب االستجابة المختلفة مع بعضها يف كثري 
اليمن بعيدة عن كونها استجابة إنسانية  الثلثية أن استجابة  الرابطة  من األحيان. بهذه الطريقة، تدرك 

تقليدية.

18( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن«، ص. 1، ومقابلة مع موظف أحد برامج األمم المتحدة يف 18 ديسمرب/كانون األول 2020.
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تكييف االستجابات للنزاعات الطويلة يف املجتمعات 
املرهقة

الرابطة الثلثية هي إحدى المحاوالت العديدة منذ تسعينيات القرن المايض لمعاجلة المخاوف والقلق من 
أن طريقة العمل القديمة يف جميع أنحاء العالم قد ال تكون كافية، وتمثل إقرارًا بأن الزناعات عىل الصعيد 
تعاين  اليت  األماكن  وأن  أكرث،  أو  عاًما   50 قبل  انتهت  اليت  الزناعات  تلك  من  أطول  لفرتات  تدوم  العالمي 
تحديات  عقوًدا من  األساس  تحملت يف  أماكن  الزناعات هي  بسبب  أمدها  اليت طال  الطوارئ  من حاالت 
أصبح  حيث  اإلنساين،  المجال  يف  العاملون  فيها  يعمل  اليت  البيئة  تغريت  الوقت،  مرور  مع  التنمية.]19] 
متوسط   فرتة الزناع اآلن أكرث من ربع قرن.]20] عىل سبيل المثال، حسبت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنها 
أمضت ما متوسطه ]] عاًما يف العمل عىل كل أزمة من أكرب 10 أزمات موجودة اليوم.]21] ومع ذلك، فإن 
نظام االستجابة، عىل الرغم من إثارته التساؤالت والشكوك عىل مدى عقود، لم يتغري تغيريًا جذريًا، كما 
ُذكر يف “تحدي الروايات’’، مما يثري التساؤالت حول ما يجب القيام به لضمان تنفيذ نهج جديد وفّعال يعاجل 
االحتياجات قصرية وطويلة المدى وآثار الزناعات طويلة المدى معاجلة كاملة ويحافظ يف نفس الوقت عىل 
االمتثال للمبادئ اإلنسانية األساسية. سيحتاج مثل هذا النهج أيًضا إىل ضمان توفري االستجابة يف الوقت 
المناسب عند االقتضاء وتجنب إضعاف اجلهود المبذولة إلحراز تقدم يف أي من المجاالت الفردية الثلثة أو 

المساس بها.

بأن اجلهود اإلنسانية واإلنمائية وبناء السلم  الثلثية يف االعرتاف  الرابطة  اليت تقوم عليه  المنطق  يكمن 
المنظمات  أن  المنطق  آثار األزمات، ويدرك هذا  أو  بذاتها للزناعات  أن تكون حلواًل قائمة  المرجح  من غري 
وأن  ببعضها اللستجابة اللحتياجات  واإلنمائية  اإلنسانية  واألهداف  العمليات  ربط  بشكل مزتايد  تحاول 
الرتكزي الضيق عىل االحتياجات اإلنسانية وحدها ال يكفي لتلبية احتياجات المجتمعات المترضرة.]22] يهدف 
هذا النهج إىل االستفادة من الطبيعة التكاملية للجوانب الثلثة للتدخلت وضمان التنسيق بني اجلهات 
الدولية،  المساعدات  بتمويل  تتعلق  مستمرة  تحديات  وجود  مع  الركائز.  هذه  ضمن  تعمل  اليت  الفاعلة 
يحاول نهج الرابطة الثلثية أيًضا النظر يف طرق تمويل التدخلت من منظور أطول أجًل وأكرث مرونة.]]2] 
وأن  اإلنسانية  المساعدات  إىل  احلاجة  من  سيقلل  السلم  أن  هي  الثلثية  الرابطة  وراء  الكامنة  النظرية 
التنمية ستجلب السلم، وهي ثلثة مفاهيم تمثل “ثلثة أضلع نفس المثلث” كما وصفها األمني العام 

أللمم المتحدة أنطونيو غوترييش عام 2016.]]2]

التحديات تنبع من االفتقار إىل الوضوح يف العديد من اجلوانب

رغم أن الرابطة الثلثية منطقية يف عرضها، إال أنه ما زال من غري الممكن تحديد ما إذا كانت ستنجح أم ال. 
ال يوجد إجماع حول كيفية تنفيذ الرابطة الثلثية يف الممارسة العملية، وهناك خلف أسايس حول ما إذا 
كانت تمثل نظرية أو سياسة أو إطار عمل تشغييل.]25] كما أوضحت ذا نيو هيومانيتاريان يف سلسلة من 

19( لمزيــد مــن المعلومــات حــول تطــور نهــج الرابطــة الثاثيــة، انظــر لويــز ريدفــرز وبــن باركــر، »البحــث عــن الرابطــة، ومنــح فرصــة للســام«، ذا نيــو هيومانيتاريــان، 
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/05/13/triple-nexus-peace-development-security-hu-  ،2020 مايو/أيــار   13  جنيــف،

manitarian-policy
20( مارينــا كاباريــي وأنــدرس ريغــان، »ربــط النقــاط يف الرابطــة الثاثيــة«، معهــد ســتوكهولم الــدويل لبحــوث الســام، ســتوكهولم، 29 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2019، 

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/connecting-dots-triple-nexus
21( مايــكل تلهــاين ورودريجــو مينــا، »نحــو رابطــة ثاثيــة ناجعــة؟ توحيــد القــوى يف الزناعــات الممتــدة،« حلقــة نقــاش عــرب اإلنرنــت، مركــز العمــل اإلنســاين، 17 

/https://www.chaberlin.org/en/event/towards-a-nexus-that-works-joining-forces-in-protracted-conflicts  ،2021 يونيو/حزيــران 
22( لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر: مــارك دوبــوا، »الرابطــة الثاثيــة - تهديــد أم فرصــة للمبــادئ اإلنســانية؟« مركــز العمــل اإلنســاين، مايو/أيــار 

https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-triple-nexus-threat-or-opportunity-dubois-en-1.pdf ،6 .2020، ص
23( »الرابطــة الثاثيــة: أســئلة وأجوبــة حــول دمــج اإلجــراءات اإلنســانية واإلنمائيــة والســام يف األزمــات الممتــدة«، منظمــة We World GVC، 26 أغســطس/
https://reliefweb.int/report/world/triple-nexus-questions-and-answers-integrating-humanitarian-develop- إيطاليــا،   ،2020  آب

ment-and-peace؛ كاباريــي وريغــان، »ربــط النقــاط.«
ــورك، 12  ــدة، نيوي ــم المتح ــام أللم ــن الع ــتورية،« األم ــن الدس ــأن أداء اليم ــة بش ــة العام ــش إىل اجلمعي ــو غوتري ــن أنطوني ــام المع ــن الع ــات األم 24( »ماحظ
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-gu- ،2016  ديســمرب/كانون األول

terres-oath-office-speech
ــز العمــل اإلنســاين،  ــة،” مرك ــع اإلنســانية: الرابطــة الثاثي ــان، »رشح المواضي ــة سياســة يف: ســونيا هوفلم ــة بمثاب ــرب الرابطــة الثاثي ــال، تعت 25( عــى ســبيل المث
https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-triple-nexus-to-go-hoevelmann-en-on-،ملخــص  ،2020  مــارس/آذار

ــة، »ص. 3.  ــة. أســئلة وأجوب ــه إطــار عمــل تشــغيي: »الرابطــة الثاثي ــرى اآلخــرون أن line.pdf ؛ ي

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/05/13/triple-nexus-peace-development-security-humanitarian-policy
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/05/13/triple-nexus-peace-development-security-humanitarian-policy
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/connecting-dots-triple-nexus
https://www.chaberlin.org/en/event/towards-a-nexus-that-works-joining-forces-in-protracted-conflicts/
https://www.chaberlin.org/en/event/towards-a-nexus-that-works-joining-forces-in-protracted-conflicts/
https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-triple-nexus-threat-or-opportunity-dubois-en-1.pdf
https://reliefweb.int/report/world/triple-nexus-questions-and-answers-integrating-humanitarian-development-and-peace
https://reliefweb.int/report/world/triple-nexus-questions-and-answers-integrating-humanitarian-development-and-peace
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-triple-nexus-to-go-hoevelmann-en-online.pdf
https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-triple-nexus-to-go-hoevelmann-en-online.pdf
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التقارير، ليس من الواضح ما إذا كان أي أحد يعرف ما تعنيه الرابطة الثلثية يف الواقع العميل.]26] بالنسبة 
أللزمة،  اجلذرية  األسباب  إىل  إضافة  األجل،  قصرية  االحتياجات  بمعاجلة  الثلثية  الرابطة  تتعلق  للبعض، 
لتحقيق  جماعية  وثقافة  للرابطة  الثلث  الركائز  بني  المشرتكة  باألهداف  األمر  يتعلق  آلخرين،  وبالنسبة 
تلك األهداف. كما ينظر البعض إليها من حيث التآزر والتعاون. يف حني ينظر إليها آخرون عىل أنها تتعلق 
بالربمجة بشكل جماعي. أدى االفتقار إىل الفهم المشرتك حىت لكيفية تعريف الرابطة الثلثية إىل تعقيد 

اجلهود المبذولة لتحويل النظرية إىل ممارسة عملية، وال يزال يُنتظر رؤية أمثلة ناجحة لتطبيقها.]27]

الثلثية، حيث ُفرس بعدة أشكال منها  بناء السلم من  التعريف]28] ينطبق بشكل خاص عىل جانب  غياب 
إىل  األسفل  من  السلم  بناء  أو  الربمجة،  يف  الرصاع  حساسية  تضمني  أو  واالستقرار،  األمن  إىل  اإلشارة 
األعىل، مدفوًعا بأفراد المجتمع الذين يفهمون دوافعهم اخلاصة بالزناع.]29] سيكون االتفاق عىل تعريف أو 
التفسريات المختلفة سيكون لها تأثريات  بناء السلم خطوة مهمة إىل األمام ألن  نهج مشرتك يف مجال 

متفاوتة عىل تصورات وتنفيذ اجلانبني اآلخرين من الثلثية، أي المساعدات والتنمية.

مزج الواليات مع استمرار الفعالية

برصف النظر عن االفتقار إىل الوضوح بشأن التنفيذ واالفتقار إىل التعريفات المشرتكة، فإن المخاوف تتعلق 
بكيفية دمج الواليات المختلفة وما إذا كان القيام بذلك يؤدي إىل إضعاف فعالية كل منها. تقليديًا، ُعزلت 
جميع المكونات الثلثة عن بعضها من حيث الربمجة واإلدارة والتمويل، ويف المواقف المرتابطة ليس من 
الواضح من يتوىل القيادة يف التنسيق بينها.]0]]]]1]] بالتايل وبدون وجود قيادة واضحة، لن تكون األولوية 
للتنفيذ والمتابعة.]2]] يف الوقت احلايل، يبدو أن العمل ضمن مجموعات منفصلة حسب القطاع والتخصص 

ما يزال هو القاعدة، وهو عكس الفرضية التعاونية لنهج الرابطة الثلثية.]]]]

مخاطر التنازل عن المبادئ اإلنسانية

من المنظور اإلنساين، تتعلق المخاوف بشكل رئييس بإمكانية أو احتمالية التنازل عن المبادئ اإلنسانية، 
بالفعل.  واستغللها  السلم،  بناء  مكّون  السياسة من خلل  إىل  اإلغاثية  المساعدات  وهو خوف من جر 
إذا حدث ذلك، فإن دمج العمل اإلنساين يف أجندة أوسع يمكن أن يقّوض مساحة العمل اإلنساين ومبادئ 
األطراف  تقييم  إىل  مثًل  مايل  يف  الثلثية  الرابطة  تنفيذ  محاوالت  أدت  اإلنسانية.]]]]  االستجابة  وأسس 
العسكرية االحتياجات وتوفري األمن لعمال اإلغاثة، ما أدى إىل طمس المعالم. يوجد أوجه شبه بني هذا 
الزناع تقييمات االحتياجات  اليمن، ففي األخرية غالبًا ما تنفذ األطراف المسلحة يف  السيناريو وسيناريو 
األطراف  األمن”(.  اخلدمات:  وتقديم  “البقاء  )انظر:  الميدانية  البعثات  ترافق  أو  البيانات”(  “خرافة  )انظر: 
المسلحة هي األطراف المتحاربة، أي احلكومة المعرتف بها دولًيا اليت تسيطر عىل اجلنوب، وسلطات األمر 
الواقع احلوثية اليت تسيطر عىل األجزاء الشمالية المكتظة بالسكان. يف حالة مايل، كانت األطراف المسلحة 

جنوًدا ضمن مهمة تحقيق االستقرار التابعة أللمم المتحدة.

https://www.thenewhumanitarian. ،2019 26( لويــز ريدفــرز، »البحــث عــن الرابطــة: المشــهد مــن األرض«، ذا نيــو هيومانيتاريــان، جنيــف، 24 ســبتمرب/أيلول
org/special-report/2019/09/24/triple-nexus-humanitarian-development-peacebuilding-views

27( هوفلمان، »رشح المواضيع اإلنسانية« ص. 6-5؛ وريدفرز، »المشهد من األرض.«
ــاين مــن هــذه السلســلة،  ــر الث ــار إىل التعريفــات ســلبًا عــى اســتجابة اليمــن بعــدة طــرق يف التقري ــر االفتق ــف أث ــات المشــركة وكي ــة التعريف 28( نوقشــت أهمي

ــات«. ــة البيان »خراف
29( هوفلمان، »رشح المواضيع اإلنسانية،« ص. 7-6؛ »الرابطة الثاثية. أسئلة وأجوبة،« ص. 5؛ ومينا، »نحو رابطة ثاثية فعالة؟«

ــف،  ــان، جني ــو هيومانيتاري ــادئ والسياســة«، ذا ني ــات والمب ــة: األولوي ــرز، »البحــث عــن الرابطــة الثاثي ــز ريدف ــح فرصــة للســام،« لوي ــر، »من ــرز وبارك 30( ريدف
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/10/10/searching-nexus-priorities-princi-  ،2019 األول  أكتوبر/ترشيــن   10
ples-and-politics؛ وفــن ســكادكر بيدرســن، »الرابطــة الثاثيــة - بنــاء المرونة/الصمــود. مقدمــة ومناقشــات«، تانــا، كوبنهاغــن، يونيو/حزيــران 2020، ص. 5-6، 

https://tanacopenhagen.com/wp-content/uploads/2020/12/Tana_Nexus_Brief.pdf
31( عــى ســبيل المثــال، عــادة مــا يقــود منســق الشــؤون اإلنســانية جهــود اإلغاثــة، يف حــن يقــود المنســق المقيــم جهــود التنميــة، أمــا حفــظ الســام فعــادة مــا 

يقــوده ممثلــون معينــون بشــكل خــاص. ومــن النــادر أن يقــوم شــخص واحــد بالثاثــة يف نفــس الوقــت.
32( »الرابطــة الثاثيــة يف الممارســة العمليــة: نحــو طريقــة جديــدة للعمــل يف األزمــات الممتــدة والمتكــررة«، مركــز جامعــة نيويــورك للتعــاون الــدويل، نيويــورك، 

https://cic.nyu.edu/sites/default/files/triple-nexus-in-practice-nwow-full-december-2019-web.pdf ،72 2019، ص.  األول  ديســمرب/كانون 
.x، 53-54 .33( المصدر نفسه، ص

34( إللقاء نظرة متعمقة عى هذه المناقشة، انظر: دوبوا، »تهديد أم فرصة؟«

https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/09/24/triple-nexus-humanitarian-development-peacebuilding-views
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/09/24/triple-nexus-humanitarian-development-peacebuilding-views
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/10/10/searching-nexus-priorities-principles-and-politics
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/10/10/searching-nexus-priorities-principles-and-politics
https://tanacopenhagen.com/wp-content/uploads/2020/12/Tana_Nexus_Brief.pdf
https://cic.nyu.edu/sites/default/files/triple-nexus-in-practice-nwow-full-december-2019-web.pdf
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ومع ذلك، تحول المجتمع اإلنساين يف مايل نهاية المطاف نحو اإلبقاء عىل عمل كل ركزية من الركائز الثلث 
بموائمة  مقارنة  مسيس  وغري  فّعال  تدخل  تحقيق  يف  ملءمة  أكرث  هو  النهج  هذا  أن  ووجدت  بمفردها، 

المنظمات ألهدافها وعملياتها مع بعضها.]5]]

اجلري برسعات مختلفة: خطر تباطؤ االستجابة اإلنسانية

مصدر قلق آخر هو أن محاولة تنفيذ جميع المكونات الثلثة يف نفس الوقت ستؤدي إىل ضياع تنفيذها يف 

يستغرقان  والتنمية  السلم  بناء  كون  وذلك  اإلنساين،  للعمل  األهمية  بالغ  أمر  وهو  المناسب،  الوقت 
العميل،  المستوى  عىل  اإلنسانية.  التدخلت  تستغرق  مما  والتنفيذ  التحضري  يف  أطول  وقًتا  بطبيعتهما 
وجدت التقارير يف السنوات األخرية أن موظفي اإلغاثة الذين عملوا يف سياقات توجد فيها محاوالت لتنفيذ 
مفهوم الرابطة الثلثية اشتكوا من زيادة األعمال الورقية والبريوقراطية، واالرتباك حول القيادة، وأن النهج 

لم ينجح عىل مستوى العمليات )المستوى التشغييل(.]6]]

تتطلب الرابطة الثالثية مرونة المانحني يف التمويل

يتطلب التنفيذ الكامل للرابطة الثلثية تغيريًا كبريًا يف طرق تمويل المانحني وعقليتهم، وليس من الواضح 
ما إذا كانت هناك رغبة يف إجراء هذا النوع من التغيريات. غالبًا ما يكون للحكومات والمؤسسات األخرى، 
مثل االتحاد األورويب، تدفقات تمويل منفصلة للمساعدة اإلنسانية والتنمية وبناء السلم، وتتكيف تدفقات 
التمويل تلك مع طبيعة الدعم المقدم. عادة ما يُحدد تمويل المساعدات اإلنسانية بشكل سنوي وألنشطة 

معينة، يف حني يكون تمويل التنمية وتحقيق االستقرار يف العادة متعدد السنوات وعىل نطاق أوسع.]7]]

ويف حني أن الرابطة الثلثية تتطلب تدفق قدر كبري من الدعم عرب أنظمة احلكومة يف كل بلد، إال أن المانحني 
ما يزالون مرتددين باالستثمار يف هذا النوع من الدعم.]8]] عادة ما ترفض المنظمات اإلنسانية بشكل تلقايئ 
تمويل المزيانيات احلكومية ألن احلكومة عموًما ما تكون طرًفا بالزناع يف حاالت األزمات الناجمة عن الرصاع، 
ما يعين أن القيام بذلك من شأنه أن ينتهك مبدأ احلياد )انظر: “استجابة قائمة عىل المبادئ”(. عىل اجلانب 
التنموي، انخفض الدعم المقدم من المانحني للمزيانيات احلكومية بأكرث من 0]% خلل الفرتة من 2010 
إىل 2016.]9]] ورغم بذل بعض اجلهود لتمويل األنشطة المرتابطة، إال أن بعض اجلهات المانحة مثل وزارة 
التنمية الدولية الربيطانية بدأت يف الضغط من أجل هذه األنواع من التدخلت، وال يزال تمويل األنشطة 

المرتابطة أقل بكثري من تدفقات التمويل التقليدية.

طريقة عمل جديدة تتطلب عقلية جديدة

تتطلب إصلحات البنية األساسية والقوى المحركة واألسس األيديولوجية لقطاع المساعدات اإلنسانية 
-وهي العوامل االلزمة لتفعيل الرابطة الثلثية -تحواًل جوهريًا يف العقلية. عىل سبيل المثال، تدعو فكرة 
الرابطة الثلثية إىل إزالة احلواجز وتحسني التنسيق، ويتطلب ذلك تغيريات هيكلية كبرية يف كيفية عمل 
المنظمات، وال سيما األمم المتحدة. مع ذلك، لم يُشار إىل كيفية حل القضايا المحيطة بديناميات السلطة 

واأليديولوجيات والثقافات الكامنة اخلاصة بهذه المؤسسات والمصاحل اخلاصة للعاملني فيها.]0]]

35( ريدفــرز، »األولويــات والمبــادئ والسياســة،« هوغــو ســلم، »البحــث عــن الرابطــة: كيفيــة وضــع النظريــة موضــع التنفيــذ«، ذا نيــو هيومانيتاريــان، 23 أكتوبــر/
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2019/10/23/Triple-nexus-theory-practice ،2019 ترشيــن األول

إللقــاء نظــرة أكــر تعمًقــا عــى دراســة حالــة مــايل، انظــر: أندريــا ســتيني »الرابطــة الثاثيــة يف مــايل. التنســيق والتأمــن واخلطــوط غــر الواضحــة«، مركــز العمــل 
اإلنســاين، مــارس/آذار https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2021/03/triple-nexus-mali-steinke-en.pdf ،2021؛ وإيمانويــل ترونــك، 
وروب جريــس، وأنايــد ناهيكيــان، »حقائــق وخرافــات عــن الرابطــة الثاثيــة.« وجهــات نظــر محليــة حــول بنــاء الســام والتنميــة والعمــل اإلنســاين يف مــايل،« مبــادرة 
https://defishumanitaires.com/wp-content/up- ،2019 ــران ATHA(، يونيو/حزي ــدم يف العمــل اإلنســاين  ــي المتق ــارد اإلنســانية والربنامــج التدري )هارف

loads/2019/07/HAF-Mali-Context-Analysis-Final.pdf
36( ريدفرز وباركر، »منح فرصة للسام«؛ وريدفرز، »األولويات والمبادئ والسياسة«.

37( بيدرسن، »الرابطة الثاثية، بناء المرونة/الصمود«، ص. 5؛ وسونيا هوفلمان، »رشح المواضيع اإلنسانية«، ص. 4-5.
https://www. ،2019 ــف، 3 ديســمرب/كانون األول ــان، جني ــو هيومانيتاري ــق بالمــال«، ذا ني ــه يتعل ــر، »البحــث عــن الرابطــة: األمــر كل ــن بارك ــرز وب ــز ريدف 38( لوي

thenewhumanitarian.org/special-report/2019/12/3/triple-nexus-aid-development-humanitarian-donors-cooperation
39( الرابطة الثاثية يف الممارسة العملية، »ص. 67.

40( دوبوا، »تهديد أم فرصة؟« ص. 5 و11.

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2019/10/23/Triple-nexus-theory-practice
https://www.chaberlin.org/wp-content/uploads/2021/03/triple-nexus-mali-steinke-en.pdf
https://defishumanitaires.com/wp-content/uploads/2019/07/HAF-Mali-Context-Analysis-Final.pdf
https://defishumanitaires.com/wp-content/uploads/2019/07/HAF-Mali-Context-Analysis-Final.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/12/3/triple-nexus-aid-development-humanitarian-donors-cooperation
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/12/3/triple-nexus-aid-development-humanitarian-donors-cooperation


13

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

التنازالت، من بينها التخيل  الرابطة الثلثية من جميع المعنيني قبول  يف نهاية المطاف، سيتطلب تنفيذ 
عن السيطرة وبالتايل التخيل عن السلطة والمال والمكانة. صحيح أن التماسك أمر جيد ومتفق عليه، إال 
أن المصاحل الموجودة داخل الهيكل الذي يقوم عليه العمل اإلنساين حالًيا تعين أن الهيكل احلايل لن يقدم 
ما يستطيع من أجل تفعيل الرابطة الثلثية. بالنسبة لبعض المحللني، يُعد السبب وراء الفشل المتكرر 
جلهود التحسني هو عدم مراعاة أي مبادرة من مبادرات اإلصلح اليت تمت لما يجب تغيريه داخل األنظمة 
إلنجاح مفاهيم مثل الرابطة الثلثية.]1]] بُذلت محاوالت متعددة عىل مدى عقود لمواجهة تحديات الزناعات 
وبيئات الرصاع المتغرية. ولم تكن األفكار يف تلك المحاوالت سيئة، لكن لم يُنجح تفعيلها أبًدا كون النظام 
نفسه يرفض التكيف والتغيري. يف حال عدم وجود استعداد مؤسيس للتحول من الداخل، ال يمكن أن نتوقع 

أن تحقق هذه المحاولة األخرية لمعاجلة التحديات مزتايدة التعقيد معاجلة شاملة وعىل النحو المنشود.

https://www.odi.org/ ،2016 41( ســارة كولينســون، »التفكيــك البنــاء: فهــم النظــام اإلنســاين الــدويل،« معهــد التنميــة لمــا وراء البحــار، لنــدن، يوليو/تمــوز
ــوا، »البحــث عــن الرابطــة:  publications/10503-constructive-deconstruction-making-sense-international-humanitarian-system؛ مــارك دوب
January 7, 2020, https://www.thenewhumanitarian.org/ ،2020 لمــاذا نبحــث يف المــكان اخلطــأ؟«، ذا نيــو هيومانيتاريــان، جنيــف، 7 يناير/كانــون الثــاين

opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois

https://www.odi.org/publications/10503-constructive-deconstruction-making-sense-international-humanitarian-system
https://www.odi.org/publications/10503-constructive-deconstruction-making-sense-international-humanitarian-system
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois


14

إعادة تصور النظام: هل المساعدات اإلنسانية هي أكرث ما يحتاجه اليمن؟

تطبيق الرابطة الثالثية يف اليمن

ترشف رؤيا أمل الدولية ومقرها ألمانيا عى توزيع الدقيق والزيت المقدم من خال برنامج األغذية العالمي 
يف اخلوخة بمحافظة احلديدة يف 4 يونيو/حزيران 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أنور الرشيف.

رغم تنفيذ أنشطة من نوع الرابطة الثلثية لسنوات يف اليمن، إال أن فرض مفهوم الرابطة رسمًيا لم يكن 
أولوية بالنسبة لبعض القيادات اإلنسانية العليا المشاركة يف استجابة اليمن. كان مصدر القلق الرئييس أن 
الرابطة ستوفر المزيد من نقاط الدخول للسياسة من أجل التعدي المحتمل عىل مساحة العمل اإلنساين، 
ما يقلص أكرث مساحة العمل اإلنساين المستقل ويسمح للموظفني السياسيني باستغلل المساعدات. 
االحتياجات  عىل  قائمة  مستقلة  قرارات  اتخاذ  عىل  قدرته  من  الُقطري  اإلنساين  الفريق  سُيحرم  بالتايل، 
اإلنسانية.]2]] أضف إىل ذلك أن فكرة الرابطة ببساطة ال تتناسب مع الرواية اإلنسانية المنشورة عن اليمن 
اليت نجحت يف جمع التربعات واحلصول عىل التمويل. تركز تلك الرواية عىل التسويق بأن اليمن هو أسوأ 
كارثة إنسانية عىل مستوى العالم نتيجة للحرب واحلصار والرضبات اجلوية )انظر: “خرافة البيانات”(. ترسم 
هذه الرواية وجود حاجة فورية ال يمكن التخفيف منها إال من خلل التدخل الفوري بضخ الغذاء، والنقود، 
إعادة  إن  عادل.  وغري  قاٍس  بشكل  المدنيني  يعاملون  واضحون  جناة  هناك  المأوى.  وحقائب/مجموعات 
الرتكزي عىل الرابطة الثلثية يستلزم تصوير وضع أكرث تعقيًدا ليصف دولة كانت بالفعل تعاين من التدهور 
اإلنسانية  االستجابة  المؤسسات  تلك  تنفذ  بينما  الفساد  يتفىش يف مؤسساتها  -دولة  الرصاع  قبل  حىت 
حالًيا -والعديد من المشاكل األكرث منهجية. مثل هذه الرواية ستحظى باهتمام عالمي أقل من االهتمام 
الذي تحصل عليه الرواية احلالية، وستحصل بالتايل عىل قدر أقل من التمويل. رغم هذه التحديات، إال أن 
الرابطة الثلثية هي السياسة الرسمية أللمم المتحدة وتدعمها الوكاالت عىل مستوى المقر الرئييس وعىل 

مستوى مكتب األمني العام؛ لذا تُعمم نهج الرابطة الثلثية عىل مستوى دول العالم ومن ضمنها اليمن.

كان من الصعب إيجاد فهم مشرتك داخل المجتمع اإلنساين حول ما ستتضمنه الرابطة الثلثية باليمن 
يف ظل القليل من التنفيذ الملموس. ووفق خارطة الطريق األولية، يتمثل الهدف العام للرابطة يف تقليل 
االعتماد عىل المساعدات )اإلنسانية( عرب تعزيز المرونة/الصمود االجتماعية واالقتصادية واسرتاتيجيات 
المواجهة،]]]] لكن خارطة الطريق لم تكن واضحة بشأن كيفية القيام بذلك. إضافة إىل التحديات السابقة، 
2020 بسبب تفيش فريوس كورونا، ويعين ذلك  الثلثية لعام  الرابطة  التجريبية من  المرحلة  أُخر تنفيذ 
خطة  يف  أما  اكتمالها.  قبل  اليمن  غادروا  الثلثية  الرابطة  تصور  عىل  عملوا  الذين  أولئك  من  العديد  أن 

42( مقابلة متابعة مع أحد كبار موظفي األمم المتحدة رقم 3 يف 1 سبتمرب/أيلول 2021.
43( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن« ص. 4-2. مقابلة مع موظف أحد برامج األمم المتحدة يف 18 ديسمرب/كانون األول 2020.
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فقد  مرة،  ألول  رسمًيا  االستجابة  ضمن  الثلثية  الرابطة  وضعت  اليت   ،2021 لعام  اإلنسانية  االستجابة 
تضمنت مجاالت تركزيها الرئيسية ما ييل: تعزيز تقديم المساعدات، ومعاجلة الدوافع األساسية للضعف، 
وضمان االستدامة، وتطوير المرونة/الصمود، والتعايف االقتصادي، وإعادة اإلعمار، وبناء القدرات.]]]] لكن 

ما يبدو هو عدم وجود ترجمة عملية لذلك يف الواقع.

كما هو احلال يف أي مكان آخر، كانت المكونات السياسية لنهج الرابطة الثلثية حساسة بشكل خاص يف 
اليمن. آخًذا يف االعتبار التعقيدات اخلاصة لبناء السلم يف اليمن، والعملية السياسية المتعرثة، واخلوف من 
أن يؤدي ربط الرابطة الثلثية بالعملية السياسية بشكل وثيق للغاية إىل استغلل المساعدات، قرر الفريق 
الرفيع المستوى يف اليمن نهاية األمر أن جانب بناء السلم من الرابطة سريكز عىل تضمني حساسية الزناع 
يف الربمجة و”تعزيز اآلليات المحلية والمجتمعية والقدرات لمنع الزناعات، والوساطة، وحل الزناعات.”]5]] 
االستجابة  خطة  تشري  واضحة.  غري  عميل  واقع  إىل  األهداف  هذه  ترجمة  كيفية  زالت  ما  أعله،  ورد  كما 
(.]6]] يبدو  2021 إىل تبين نُهج مراعية للزناع مثل “نهج عدم إحلاق الرضر )ال رضر وال رضار اإلنسانية لعام 
أن هذا يعتمد بشكل أسايس عىل تحليل السياق المنتظم عىل مستوى المجتمع، وهو تحليل يراعي النوع 
االجتماعي والعمر للتأكد من أن التدخلت ال تسبب أي رضر وأن مسببات الرصاع ومحفزاته تُخفف أو تُدار 
االجتماعي،  النوع  القائم عىل  العنف  لمنع  أخرى  إشارات  األسايس.]7]] هناك  السلم هدفها  يكون  أن  دون 
أو ملحظة ألي  أي ذكر  أنها عنرص “سلم”. ال يوجد  أمامهم عىل  المترضرين والمساءلة  السكان  وحماية 
ارتباط مع عملية السلم بخلف االعرتاف بأن “السلم المستدام والشامل هو رشط أسايس إلنهاء األزمة 

اليمنية.”]8]]

حىت بعد توضيح أنشطة الرابطة، قد يكون من الصعب تنفيذها كما كان احلال مع األنشطة اإلنسانية طوال 
أولوية أللنشطة  2019 كمواقع ذات  المحددة عام  المديريات  فرتة االستجابة. يمكن توقع هذا يف قائمة 
يستحيل  أو  يُصعب  مناطق  أنها  عىل  المصنفة  المناطق  من  العديد  القائمة  تتضمن  للرابطة.  التجريبية 
الوصول إليها من ِقبل موظفي اإلغاثة التابعني أللمم المتحدة بسبب قيود إدارة السلمة واألمن التابعة 
للمنظمة األممية.]9]] وبالتايل، يتعرض الطابع العميل لعملية التنفيذ للخطر ألسباب يجب أن تكون تذكرًيا 
اليت  المتأصلة األخرى  الهيكلية  القيود  نُهج جديدة، لن يحل  أو وضع  المساعدات،  بأن تغيري طرق تقديم 
يعاين منها النظام )انظر: “البقاء وتقديم اخلدمات: األمن” و”البقاء وتقديم اخلدمات: الوصول المستدام 

واخلطوط احلمراء”(

دفع تكاليف أنشطة الرابطة الثالثية يف اليمن

كما أشار أحد مقدمي المعلومات الرئيسيني المطلعني عىل تخطيط الرابطة الثلثية يف اليمن، فإن القدرة 
عىل تنفيذ الرابطة يف مناطق الشمال اليت يديرها احلوثيون يختلف عن اجلنوب الذي تديره احلكومة. صحيح 
أن  إال  التغيري،  اليمين يطلب  الشعب  وأن  احلايل تشوبه عيوب  المساعدات  نموذج  أن  يدركان  الطرفني  أن 
سلطات احلوثيني ال تمتلك أي مزيانية لتنفيذ أنشطة الرابطة. كما أن الدعم المبارش لمزيانية احلوثيني ليس 
خيارًا قابًل للتطبيق. كما نُوقش يف “استجابة قائمة عىل المبادئ”، لم يُدقق يف التمويل الموجه عرب سلطات 
باحلوثيني ككيان حكومي يجعل  المانحني  التمويل. هذا األمر، وعدم اعرتاف  ُفقد ذلك  احلوثيني وغالبًا ما 
التمويل المبارش للسلطات يف الشمال صعبًا وغري مرغوب فيه. عىل هذا النحو، فكل مزيانية المساعدات 
اخلاضعة لسيطرة  المناطق  أما يف  اإلنساين.  التمويل  تُستمد من  احلوثيني  اخلاضعة لسيطرة  المناطق  يف 
األقل بشكل مبارش، وبعض  اجلوانب عىل  بدعم بعض  السلطات  تقوم  أن  المتوقع  اليمنية، فمن  احلكومة 

التكاليف يمكن أن تتحملها الدولة عرب آليات التمويل األخرى.]50]]]51]

https://reliefweb. ،52 .44( »خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن 2021«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، مــارس/آذار 2021، ص
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf

45( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن،« ص .4 و 8؛ مقابلة مع أحد موظفي برنامج األمم المتحدة، 18 ديسمرب/كانون األول 2020.
46( »خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2021«، ص. 52.

47( ”ورقــة قضايــا. استكشــاف الســام يف إطــار العاقــة بــن العمــل اإلنســاين والتنميــة والســام )الرابطــة الثاثيــة(. المجموعــة الرابعــة مــن نتائــج اللجنــة الدائمــة 
https://inter- ،13-15 .2020، ص ــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكاالت، أكتوبر/ترشيــن األول  المشــركة بــن الــوكاالت حــول التعــاون اإلنســاين-التنموي«، اللجن
agencystandingcommittee.org/system/files/2020-10/Issue%20paper%20-%20Exploring%20peace%20within%20the%20Humani-

tarian-Development-Peace%20Nexus%20%28HDPN%29.pdf
48( »خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن، 2021«، ص. 52.

49( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن« ص 11-9. مقابلة مع موظف أحد برامج األمم المتحدة يف 18 ديسمرب/كانون األول 2020.
50( عــى ســبيل المثــال، يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة اليمنيــة، تدعــم الســعودية مزيانيــة احلكومــة واخلدمــات الــي يمكــن اســتخدامها لتنفيــذ أنشــطة 

الرابطــة.
51( مقابلة مع موظف أحد برامج األمم المتحدة يف 18 ديسمرب/كانون األول 2020.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-10/Issue%20paper%20-%20Exploring%20peace%20within%20the%20Humanitarian-Development-Peace%20Nexus%20%28HDPN%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-10/Issue%20paper%20-%20Exploring%20peace%20within%20the%20Humanitarian-Development-Peace%20Nexus%20%28HDPN%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-10/Issue%20paper%20-%20Exploring%20peace%20within%20the%20Humanitarian-Development-Peace%20Nexus%20%28HDPN%29.pdf
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يف الوقت احلايل، تظل خطة االستجابة اإلنسانية هي القناة الوحيدة لربامج المساعدات داخل اليمن. ومع 
كًل من  يتحمل  اإلنساين  القطاع  يزال  اإلنسانية، ال  االستجابة  الثلثية ضمن خطة  الرابطة  أنشطة  دمج 
ومجموعة  مختلفة  برمجة  بطبيعتها  فتتطلب  التنمية  أنشطة  أما  البرشية.  والموارد  التمويل  متطلبات 
المقرر تصميم أنشطة عىل  إذا كان من  اليت تتطلبها أنشطة اإلغاثة اإلنسانية.  مهارات مختلفة عن تلك 
المدى المتوسط   إىل المدى الطويل والرتكزي عىل المرونة/الصمود، والتعايف، وبناء القدرات، فقد يكون من 
غري المناسب إناطة هذه المراجعة وإعادة المعايرة بموظفي اإلغاثة الذين ليسوا األفضل تجهزيًا ومهارة 

للقيام بذلك.

االستفادة من وعاء التمويل اإلنساين لتوفري الموارد لتنفيذ هذه األنشطة أمر مشكوك فيه كون التمويل 
تنفيذ  يستغرق  واحد.  عام  منهما  كل  مدة  زمنية  بدورات  مرتبطان  اإلنسانية  االستجابة  اإلنساين وخطة 
الرابطة وأنشطة التنمية وقًتا أطول بطبيعته، لذلك من غري المحتمل أن يكون التمويل الملزم لمدة عام 
مناسبًا لبعض هذه األنشطة. نتيجة لذلك، هناك حاجة ماسة إىل تمويل أكرث مرونة من اجلهات المانحة 
التعامل مع  اإلنسانية اليت تميل إىل تصعيد احتياجات األزمات المحددة قصرية األجل، ولكن تبتعد عن 
لكن  األنشطة.  ببعض  للتنمية  المانحة  اجلهات  تقوم  أن  إىل  حاجة  وهناك  اللحتياجات،  اجلذرية  األسباب 
بعض اجلهات المانحة للتنمية تتجنب المخاطرة بشكل أكرب وتميل إىل االمتناع عن الُميض قدًما بأنشطتها 
يف السياقات ذات الرصاع النشط وعدم االستقرار السيايس الكبري. حىت اآلن، يبدو أن القليل من المانحني 
اهتمامات  بني  اجلوهرية  االختلفات  تعنيه  ما  الثلثية.  الرابطة  أسلوب  نفس  تتبع  أنشطة  مّولوا  فقط 
تركزي  أن  هو  اإلنسانية  المساعدات  مانيح  ومخاوف  اهتمامات  عن  التنمية  مجال  يف  المانحني  ومخاوف 
االستجابة عىل أنشطة الرابطة الثلثية يحمل يف طياته مخاطر توقف تدفقات التمويل. هذا من شأنه أن 
يقلل من مزيانية خطة االستجابة اإلنسانية ويقلل من مكانة واحدة من أكرث االستجابات تمويًل يف العالم.

إضافة طبقة جديدة من البريوقراطية

متعددة:  تنسيق  منتديات  من  يتألف  كونه  البريوقراطية  من  كبري  بقدر  احلايل  اإلنساين  النظام  يتصف 
المجموعات،  بني  والتنسيق  المجموعات،  بني  التنسيق  وآلية  القٌطري،  اإلنساين  والفريق  الطوارئ،  خلية 
ومجموعات العمل الفنية، وما إىل ذلك. تقرتح الرابطة إضافة طبقة تنسيق أخرى إىل هذا المزيج بإضافة 
منتدى قيادة، وفريق عمل، ووحدة فنية.]52] نظرًا ألن غالبية اجلهات الفاعلة هي نفسها الموجودة يف منتديات 
الجتماعات  المخصص  الوقت  من  سزييد  منفصلة  تنسيق  آلية  إنشاء  أن  إال  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 
التنسيق وهو ما ال يتناسب كلًيا مع فكرة الدمج والتعاون عرب الركائز الثلث للرابطة. كان تقرير صادر عام 
2019 عن كيفية ُميض الرابطة الثلثية ُقدًما يف اليمن قد أبرز عدم كفاية التنسيق والرتابط بني المبادرات 
التنموية واإلنسانية، وقال إن االستفادة المشرتكة بني المجالني اإلنساين واإلنمايئ رضورة لمعاجلة جوانب 
عدد  أن  إىل  اإلشارة  المهم  من  وهنا  التوظيف،  مسألة  تُعاجل  لم  ذلك،  ومع  والتعايف.]]5]  المرونة/الصمود 
موظفي التنمية يف اليمن قليل، ذلك إن كانوا موجودين أساًسا. علوة عىل ذلك، ال يمتلك المانحون وجوًدا 
عىل األرض باستثناء الزيارات القصرية من االتحاد األورويب والمانحني األوروبيني الفرديني بشكل أسايس، 
ويجعل هذا تنفيذ الرابطة الثلثية أكرث صعوبة. يقع العبء األكرب من تفعيل أنشطة الرابطة تلقائًيا عىل 
عاتق اجلهات الفاعلة اإلنسانية، اليت يُطلب منها تغطية اجلانب التنموي وليس فقط جانبهم من الرابطة. هذا 
نوعًيا يقوض القدرة عىل التعامل مع اجلانب اإلنمايئ بنفس الطريقة اليت حدثت حني ُطلب من االستجابة 
اإلنسانية العمل ضمن نظام مصمم من أجل التنمية وتحت القيادة العليا لربنامج األمم المتحدة اإلنمايئ 
يف وقت مبكر من االستجابة. يقلل عدم وجود المانحني عىل األرض المساءلة من جديد فيما يتعلق بالرصد 
بأطراف  المساءلة تتعرث عند االستعانة  “الرصد:  )انظر:  المختلفة  األطراف  الفعال بني  التنسيق  وضمان 

ثالثة”(.

52( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن«، ص. 7.
53( المصدر نفسه، ص. 2.
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الرابطة ستتطلب مزيًدا  أن  يتمثل يف  آخر  الرئيسيني]]5] عن مصدر قلق  المعلومات  أعرب بعض مقدمي 
من المشاركة مع السلطات والمزيد من االستثمار يف المؤسسات واألنظمة. تنص اسرتاتيجية الرابطة يف 
اليمن عىل أن هدفها الثاين هو توسيع الدعم المؤسيس للبيئة األوسع للمؤسسات احلكومية وغري احلكومية، 
الوطنية وتطوير  المؤسسية  القدرات  إىل  المحلية  المؤسسية  القدرات  للرتكزي من  التدرييج  التحول  مع 
األنظمة.]55] تشري خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 تحديًدا إىل الرتكزي عىل احلوكمة وبناء الدولة، فضًل 
عن بناء القدرات لمؤسسات اخلدمة االجتماعية.]56] العاملون يف المجال اإلنساين غري مؤهلني للتعامل مع 
نموذج المساعدات هذا، ويف اليمن عانوا من مسائل متعلقة بالمساءلة والفساد. كما نوقش يف “استجابة 
المحتمل تحويل  أنه من  ببساطة  يعين  الشمال ودعمها  السلطات يف  االستثمار يف  المبادئ”،  قائمة عىل 
تمويل المساعدات اإلنسانية نحو المجهود احلريب. كما فشلت محاوالت تحديد اخلطوط احلمراء وتطبيق 
المساءلة فشًل متكررًا )انظر: “البقاء وتقديم اخلدمات: الوصول المستدام واخلطوط احلمراء”(. بالتايل ما 

زال من المشكوك فيه ما إذا كانت هذه الرتتيبات ستثبت فعاليتها وحكمتها من عدمه

54( مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 30 نوفمــرب/
ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف أحــد برامــج األمــم المتحــدة يف 18 ديســمرب/كانون 

األول 2020، وموظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 4 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020.
55( »العمل مًعا من أجل مستقبل اليمن«، ص. 5.

56( »خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2021«، ص. 52.
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نماذج مساعدات غري كاملة. ما هي 
الخطوة التالية؟

نساء يجلسن وبجانبهن صناديق من التمور يف طابور الطعام يف مخيم للنازحن باخلوخة جنويب محافظة 
احلديدة يف 28 أغسطس/آب 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أنور الرشيف.

إذا  ما  القول  ألوانه  السابق  فمن   ،2021 عام  سوى  االستجابة  يف  رسمًيا  تُضمن  لم  الثلثية  الرابطة  ألن 
كان يمكنها أن تؤدي ألي تحسني جوهري لفعالية االستجابة. عىل الورق، هناك جهد إلظهار التغيري، لكن 
الكلمات يجب أن تُثبت من خلل العمل. يف الوقت احلايل، ما زالت الكيفية اليت تُنفذ بها الرابطة يف اليمن 
النظام  أربكت  اليت  الراسخة  العيوب  معاجلة  عىل  مؤرشات  توجد  وال  غامضة،  مصطلحات  تحت  تختفي 
القائم. ويف حال عدم القيام بذلك، ما يمكن أن يحققه التبين الكامل للرابطة الثلثية يف اليمن يف أحسن 
األحوال هو السماح للمحادثة أن تتحول إىل بناء المعايري وأفضل الممارسات وطريقة أوضح وأكرث شفافية 
يف  إنسانية  ليست  االستجابة  بأن  رصيًحا  اعرتاًفا  الرابطة  تبين  يمنح  أن  ويمكن  للثنائية.  الفعال  للتنفيذ 
االستجابة،  تعيق  اليت  احلالية  األنظمة  تغيري  دون  ولكن  احلل.  ليست  اإلنسانية  المساعدات  وأن  احلقيقة، 
احلالة، لن  النظام. يف هذه  التنمية عىل مستوى  أكرث توجًها نحو  لنهج  الفعال  التنفيذ  أن يتحقق  ال يمكن 
تستمر االستجابة يف التعرث فحسب، بل ستفقد أيًضا الفوائد اإلضافية المحتملة مثل استعادة النفوذ لدى 

السلطات وتحسني نظرة الشارع إىل القطاع اإلنساين.

كان هناك اعرتاف واسع النطاق بثنائية األزمة اليمنية بني مقدمي المعلومات الرئيسيني، لكن العديد ممن 
قد  منها  أفضل  نموذًجا  أن  البعض  اقرتح  كحل.  الثلثية  الرابطة  تأييد  يف  مرتددين  كانوا  مقابلتهم  تمت 
العمل لضمان  التنمية غالبية  الفاعلة يف  الثلث، ولكنه يويل اجلهات  الركائز  الفصل بني  يحافظ عىل نهج 
إنسانية  استجابة  تستمر  أن  الوقت  نفس  ويف  األجل،  طويلة  المزمنة  والقضايا  اجلذرية  األسباب  معاجلة 

أصغر وأخف وأرسع وأكرث تأثريًا للتعامل مع الزنوح، والكوارث المفاجئة، وحاالت التفيش، وما إىل ذلك.]57]

57( مقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 12 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
ــن  ــم 3 يف 30 نوفمرب/ترشي ــي األمــم المتحــدة رق ــار موظف ــاين 2020، وأحــد كب ــن الث ــم 2 يف 26 نوفمرب/ترشي 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رق
الثــاين 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 2 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/كانون األول 
2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 5 يف 8 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة 4 يف 9 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظفــي 
ــاين  ــن الث ــم 3 يف 14 نوفمرب/ترشي ــاين 2020، ورق ــن الث ــم 2 يف 13 نوفمرب/ترشي ــاين 2020، ورق ــن الث ــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشي ــة رق ــة الدولي المنظمــات غــر احلكومي
ــات  ــم 12 يف 17 ديســمرب/كانون األول 2020، ومقاب ــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020، ورق ــاين 2020، ورق ــن الث ــم 4 و5 و6 يف 16 نوفمرب/ترشي 2020،  ورق
مــع أحــد كبــار المحللــن اإلنســانين يف 17 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ومستشــار إنســاين يف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة يف 18 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، 
واجلهــة المانحــة رقــم 1 يف 7 ديســمرب/كانون األول 2020، واجلهــة المانحــة رقــم 2 يف 8 ديســمرب/كانون األول 2020، واجلهــة المانحــة رقــم 3 يف 14 ديســمرب/كانون 
األول 2020. أكــد جميــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين اليمنيــن الثاثــن الذيــن شــملهم البحــث اخلــاص بسلســلة التقاريــر هــذه عــى احتياجــات مماثلــة يف نهــج 

جديــد.
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وجود  مع  قطاعاتهم،  داخل  الرتكزي  يف  باالستمرار  الفنيني  للخرباء  يسمح  أن  النموذج  هذا  شأن  ومن 
مشرتك  تنسيق  هيكل  يضمن  أن  يمكن  للواليات/المهام.  واضح  وفصل  منفصلة  مزيانية  مخصصات 
االتساق والمواءمة ويف نفس الوقت احلفاظ عىل الفصل بني الركائز، كون هذا النموذج من شأنه أن يبقي 
مكون السلم ومكون اإلنسانية منفصلني لتقليل احتمالية استخدام المساعدات كأداة. ما إذا كان سيوجد 
تعاون بني اجلانبني التنموي والسيايس وما سيكون نوع هذا التعاون، فإنه سيكون ضمن اختصاص قيادة 

التنمية.

بغض النظر عن النموذج اجلديد الذي قد يُستخدم، ستكون هناك حاجة إىل تغيريات كبرية يف طريقة إدارة 
أنها تستند إىل  أواًل، يجب أن تضمن االستجابة  اليمن يف حال كانت ترغب بفرصة للنجاح.  االستجابة يف 
بيانات حقيقية تقدم نظرة عامة شاملة ومتسقة الحتياجات اليمنيني، مدعومة بتحليل أللسباب اجلذرية 
لهذه االحتياجات لتمكني تصميم استجابة مناسبة، أي استجابة مستدامة، وتعامل الناس بكرامة، وترشك 
الفئات األكرث  أن تكون االستجابة قادرة عىل تحديد  أقل تقدير، يجب  العملية. وعىل  المجتمعات يف تلك 
المناطق  إىل  والوصول  أللمن  إدارتها  كيفية  إصلح  االستجابة  عىل  يتوجب  ثانًيا،  واستهدافها.  ضعًفا 
المحتاجة، حيث تعيق الرتتيبات األمنية احلالية عملية نرش المساعدات ووجود عمال اإلغاثة )والتنمية( عىل 
األرض. قد ينجح االعتماد عىل التدابري الوقائية والرادعة بداًل من قبول نظام األمن احلايل وذلك عىل المدى 
القصري، ولكنه يجعل االستجابة يف اليمن غري مستدامة عىل المدى الطويل. فاالعتماد عىل تلك التدابري 
يرض بتصورات أعمال وموظفي اإلغاثة بشكل ال يمكن قياسه ويمنع القدرة عىل إبلغ الربمجة واألمن بشكل 

مناسب، كما أنه يشوه بشكل كبري التصور العالمي لليمن كمجتمع ودولة.

أدت عدم إمكانية الوصول اليت استمرت من داخل نظام المساعدات نفسه وكذلك من قبل السلطات إىل 
إجبار االستجابة عىل تنفيذ المساعدات ليس فقط من خلل المنظمات غري احلكومية )المحلية والدولية( 
ولكن أيًضا من خلل السلطات. وهذا يعين أن كميات كبرية من المساعدات ُحولت عن مسارها، ومن المرجح 
أنها ُحولت نحو استمرار احلرب وإثراء من هم يف السلطة من خلل القدرة عىل التلعب بالمساعدات. يجب 
أن تكون الطريقة اليت ساهم بها قطاع المساعدات يف اقتصاد احلرب يف اليمن محور التحليل وأن توجه أي 
تصميم مستقبيل اللستجابة يف اليمن. فاالعتماد عىل السلطات وأطراف الزناع لتنفيذ األنشطة اإلنسانية 
ال يتعارض مبارشة مع جميع المعايري اإلنسانية فحسب، بل يجعل من االستجابة رهينة لتلك األطراف، 
خصوًصا لسلطات احلوثيني. إن االعتماد عىل تنفيذ تلك األطراف للمساعدات يعين أن المنظمات مرتددة يف 
توضيح احلدود المقبولة من أجل تحقيق بيئة تشغيلية فّعالة. يف هذه المرحلة، لم يعد من الواضح من يدير 
االستجابة، وهل يديرها المجتمع اإلنساين أم السلطات. إن السيطرة عىل التنفيذ ووضع اخلطوط احلمراء 
وإنفاذها هي مسؤولية المجتمع الدويل. ما لم تُعاد المبادئ إىل مكانها الصحيح، وتعزيز المساءلة، وتفعيل 
الرصد، سيكون أكرث كفاءة وشفافية أن تُسلم األموال مبارشة للسلطات والتخيل عن التظاهر واالدعاء بأن 

المساعدة يف اليمن تُنفذ بشكل مستقل.

أحد األسباب الرئيسية اليت قد تمنع نهج الرابطة الثلثية من االنتقال يف نهاية المطاف من الناحية النظرية 
إىل العملية يف اليمن، هو أن السنوات الست الماضية أوضحت حاجة المجتمع اإلنساين إىل تحديد موقع 
يف  الثقة  لبناء  كإجراء  اإلنسانية  المساعدات  استخدام  أن  الواضح  من  السياسية.  الناحية  من  عملياته 
محاولة للدفع نحو حل سيايس هو خطوة فاشلة، فهي لم تنجح ومن غري المرجح أن تنجح. ما كان هو أن 
المساعدات اسُتغلت، والمبادئ وأفضل الممارسات جرى التنازل عنها بناًء عىل طلب اجلانب السيايس. لم 
يؤِد استخدام المساعدات إىل حل المشكلة السياسية، ولم يقدم أي خدمة اللستجابة نفسها. إذا لم يكن 
ألطراف الزناع مصلحة يف حل خلفاتهم، فمن غري المرجح أن تقنعهم الرضورة اإلنسانية حللها. يجب عىل 

اجلانب السيايس تحمل المسؤولية عن إخفاقاته، كما يفعل اجلانب اإلنساين.

يف حني أن هناك العديد من اجلوانب اإلنسانية للوضع يف اليمن، إال أن معظم األسباب اليت أوصلت اليمن إىل 
وضعها احلايل تعود إىل وقت أبعد من عام 2015، وهي أسباب منهجية وهيكلية، ولذلك ال يمكن للمساعدات 
بإيجاد  أن يرض  يمكن  األسباب  تلك  يمكنها حل  اإلنسانية  المساعدات  بأن  والتظاهر  تحلها،  أن  اإلنسانية 
حل حقيقي وباليمن وبعاميل اإلغاثة الذين يعملون بجد كل يوم إلحداث فرق فيها. لكن المنارصة لتطبيق 
نموذج مختلف من الدعم لليمن يعين شيئني: االعرتاف بالفشل من خلل االعرتاف بأن الطريقة اليت تُنفذ 
االستجابة بها لم تكن القرار األفضل، والتخيل عن الرواية اليت كانت تمثل منجًما للتمويل الكبري وتمثل إطارًا 
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للعمل الراسخ يف االستجابة اإلنسانية. صحيح أن العديد من الذين وضعوا أساس النظام اإلنساين احلايل 
بالفشل  بأماكن أخرى، واالعرتاف  النظام اإلنساين  أنهم استمروا يف شغل مناصب أعىل يف  إال  قد غادروا، 
بهم.  اخلاص  وباألنا  بالسمعة  يرض  أن  شأنه  من  وروما  وجنيف  نيويورك  يف  العليا  وللقيادة  لهم  بالنسبة 
الفشل بطبيعته رضوري من أجل االبتكار، إال أن الرغبة يف حماية الذات واخلوف من العواقب قد استبعدته 
كخيار. من المرجح أن يؤدي التخيل عن الرواية اليت حددت االستجابة اإلنسانية إىل تقويض أي قدر متبقي 
من الثقة يف االستجابة وبالتايل تقليل التمويل. قد ينتج عن ذلك احلاجة إىل التقلص وتحديد األولويات، 
أن  المرجح  والذين من  االستجابة  حالًيا عىل  يعملون  للذين  يمثل رضبة  ما  المكانة،  فقدان  يعين  قد  مما 

يُدفعوا نحو تعزيز الوضع احلايل واإلبقاء عليه بغض النظر عن مدى كونه غري مقبول.

يف النهاية، االستجابة لم تنجح عىل الرغم من اجلهود اليت بذلها الكثري من الناس والمليارات من الدوالرات، 
تلك  أثقل  المستهدفون  المستفيدون  بالفعل، ويتحمل  االستجابة عواقب قد حدثت  وقد كان إلخفاقات 
أو األدوية  الغذاء  أربع سنوات، وفقدت األرس  نازح يف مأرب لمدة  ألف   750 العواقب، حيث جرى تجاهل 
أو المساعدات المالية بسبب تحويلها إىل المقاتلني أو أن أسماءهم لم توضع عىل قوائم المستفيدين من 
األساس، واألشخاص الذين لم يُوصل لهم لمعرفة ما قد يحتاجون إليه، ويف النهاية األشخاص األكرث ضعًفا 
الرابطة  اإلنساين وهي  القطاع  رنينًا يف  األكرث  الكلمة  إىل  اإلشارة  تكون  لن  المساعدات.  المستبعدين من 
اليمن  إذا كانت ترغب يف ضمان مستقبل  إعادة تصميم وضبط  الثلثية كافية، بل تحتاج االستجابة إىل 

وشعبه.
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توصيات

اللستجابة اإلنسانية يف اليمن والقيادة اإلنسانية العليا:

مراجعة ملءمة وفعالية النموذج احلايل اللستجابة يف اليمن بناء عىل تحليل مستنري خلط األساس 	 
يف اليمن، واألسباب اجلذرية للرصاع، وكذلك أسباب االحتياجات.

بدء تحليل شفاف للكيفية اليت ساهم بها قطاع المساعدات يف اقتصاد احلرب باليمن، واستخدام 	 
التحليل لتوجيه أي تصميم مستقبيل اللستجابة يف اليمن.

تقييم ما إذا كان نهج الرابطة الثلثية نموذًجا مناسبًا لليمن، واالنفتاح عىل احتمال أال يكون نهج 	 
الرابطة قابًل للتطبيق بشكل كامل. يجب أن يويل هذا التقييم اهتماًما خاًصا للجوانب التالية:

الواقع  	 أرض  عىل  أنشطة  إىل  ويرُتجم  وعملًيا،  واضًحا،  اإلطار  تطبيق  يكون  أن  ضمان 
وليس عىل الورق فقط.

ضمان تحديد عنرص السلم بوضوح مع وضع حدود بني العمليات السياسية واإلنمائية  	
التدخل السيايس وتكون  العمل اإلنساين خالية من  واإلنسانية بحيث تظل مساحة 

قادرة عىل العمل بشكل مستقل وفًقا للمبادئ اإلنسانية.

ضمان تصميم األنشطة والربامج المناسبة للوضع الصحيح وتمويلها من خلل آليات  	
عىل  االعتماد  يف  للحياة  المنقذة  الطوارئ  برامج  تستمر  أن  يمكن  المناسبة.  التمويل 
ولكن  والمؤقتة،  األجل  قصرية  التمويل  دورات  عىل  يقترص  الذي  اإلنساين  التمويل 
يجب أن تعتمد أي أنشطة طويلة األجل مثل بناء القدرات، وإعادة اإلعمار، واالستقرار 
االقتصادي، وتحسني خطوط األساس عىل دورات تمويل طويلة األجل تسمح بتحقيق 

النتائج ضمن إطار زمين واقعي.

بغض النظر عن تنفيذ نهج الرابطة الثلثية، يُوىص بإعادة صياغة األساس المنطقي وأسس الدعم 	 
اإلنسانية  بالمساعدات  يمكن حلها  ال  اليمن  أن مشاكل  مفادها  واضحة ومتسقة  برسالة  لليمن 

فقط. 

إجراء تقييم واقعي اللحتياجات يف اليمن بناء عىل تحليل سليم وتحديد أي االحتياجات  	
منفصلة  استجابات  لتصميم  التحليل  هذا  باستخدام  يُوىص  تنموية.  وأيها  إنسانية 

لتلبية االحتياجات من خلل الطريقة المناسبة.

للزناعات 	  اإلنسانية  المساعدات  تستجيب  ألن  مجال  هناك  اليمن،  يف 
والكوارث الطبيعية، ولكن هذه االستجابة يجب أن تكون صغرية، ومتنقلة، 

ومبسطة، وواقعية فيما يتعلق بنوع ووقت اإلغاثة اليت يمكن أن تقدمها.

الرسمية، 	  التنمية  طرق/أساليب  إىل  الدعم  من  العظمى  الغالبية  تحويل 
برامج  تنفيذ  الغرض.  لهذا  والمصممة  األجل  طويلة  القضايا  تعاجل  واليت 

التعايف والتنمية المناسبة حيثما أمكن ذلك. 

ومهارات 	  خربة  ذوي  موظفني  جللب  اليمن  يف  مختلفة  مناصب  إنشاء 
واألنشطة  الربامج  لهذه  المناسبني  والتنفيذ  التصميم  لضمان  مناسبة 
اإلغاثة  عمال  يقوم  أال  يجب  المثال،  سبيل  عىل  التنمية.  نحو  الموجهة 

بتنفيذ األنشطة اإلنمائية.
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إعادة تصور النظام: هل المساعدات اإلنسانية هي أكرث ما يحتاجه اليمن؟

للمانحني:

تحويل غالبية التمويل إىل برمجة التنمية وتقييم أي جهة مانحة يجب أن تمول أي أنشطة.	 

االبتعاد عن التمويل قصري األجل والمخصص للحلول قصرية األجل، ويف نفس الوقت  	
اإلبقاء عىل التمويل اإلنساين حلاالت الطوارئ.

التعايف والمرونة/الصمود بمرونة أكرب، ونطاق أوسع،  	 تمويل األنشطة الموجهة نحو 
وأطر زمنية أطول لضمان القدرة عىل وضع حلول دائمة تتطلب وقًتا للتنفيذ.

اليت 	  والطرائق/األساليب  المطلوبة،  االستجابة  لنوع  مناسب  تحليل  إلجراء  اليمن  استجابة  دفع 
يجب وضعها، وكيفية تمويلها عىل النحو األنسب. 
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

WWW.SANAACENTER.ORG
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