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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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المركزية اليت تتسم برتكزي جهود االستجابة وطاقتها ومواردها يف صنعاء موجودة يف جذور العديد من 
المشاكل وأوجه القصور يف االستجابة اإلنسانية لليمن. عىل الرغم من الضغط لتحقيق االلمركزية منذ 
وقت مبكر من االستجابة، إال أن صانعي القرار يف صنعاء كانوا مرتددين يف التنازل عن االستقاللية والسلطة 
للمستويات الميدانية. أدى النقص يف دعم االلمركزية إىل إضعاف االستجابة عىل المستوى المحيل، ونُوقش 
بالفعل آثار هذا الضعف عىل عملية جمع البيانات عالية اجلودة واإلبالغ عن التدابري األمنية المناسبة. كما 
أدى الفشل يف ضمان وجود عاملني ميدانيني خارج المحاور الرئيسية المحمية إىل إعاقة مبارشة إللدارة 

التشغيلية اجليدة، ما أدى إىل عدم وصول المساعدات وتقويض جودة ورسعة وفعالية استجابة اليمن.

جرى التعامل مع إدارة وتنسيق جميع األنشطة والقرارات يف صنعاء، حىت فيما يتعلق بالمناطق اخلاضعة 
لسيطرة احلكومة اليمنية. ونظرًا ألن بيئة العمليات يف مناطق سيطرة احلوثيني وقريبة من سلطاتهم؛ بذلت 
القيادة اإلنسانية العليا يف اليمن وبذل صناع القرار قدرًا كبريًا من طاقتهم يف االستجابة أللحداث يف صنعاء، 
ما أدى إىل تركزي القليل فقط من الطاقة والدعم يف المناطق خارج صنعاء، رغم أن تلك المناطق تعاين من 
احتياجات كبرية ويمكن أن يُحِدث المزيد من االهتمام بها فرًقا كبريًا. بسبب عدم وجود هذا االهتمام، أُخرت 
التغذية الراجعة والتوجيهات والقرارات المتعلقة بمناطق أخرى أو نسيانها أو تجاهلها، مما أثر عىل القدرة 
عىل االستجابة اللحتياجات يف رقعة واسعة من البالد بشكل مؤثر ويف الوقت المناسب.]]] بل أدى ذلك كما 

سُيوضح أدناه إىل تجاهل ثالثة أرباع مليون نازح داخيل حىت عام 9]20.

تساهم االلمركزية يف تحقيق الرقابة المناسبة، وتقليل فرص التالعب واألخطاء، وضمان التنسيق الفعال 
ألنشطة االستجابة داخل البلد. ورغم أن التوصيات اخلاصة بزيادة عدد المراكز وااللمركزية يف العمليات 
تعود إىل عام 6]20،]2] إال أن االستجابة لم تشهد بعض التحسينات إال بعد دخول االستجابة عامها السابع.  
ُطورت خطط إلنشاء مكاتب فرعية يف المخا والرتبة ومأرب عام 8]20،]]] لكن األمر استغرق ثالث سنوات 
أخرى إلحراز بعض التقدم فيها. بحلول منتصف عام ]202، كانت معظم وكاالت األمم المتحدة موجودة 
الموظفني يف مركز  ببطء بعض  الوكاالت  تعنّي  دائًما يف حجة،  الوكاالت وجوًدا  وأنشأت بعض  يف مأرب، 
المخا.]]] عىل الرغم من هذه التحسينات، يتعنّي عىل المنظمات إنشاء وجود كبري إلحداث فرق كبري، فالوجود 
بالنسبة لمعظم الوكاالت يعين وجود موظف محيل أو دويل واحد يف الميدان. وعالوة عىل الوجود الرسمي، 
نناقش بعض  أدناه  العميل.  الواقع  تزال كما هي يف  ما  والتنفيذ  بالرصد واإلرشاف  المتعلقة  فالصعوبات 

عواقب الفشل يف تحقيق االلمركزية يف الواقع العميل لتوضيح التأثريات واسعة النطاق عىل العمليات.

ــم 3، 2 ديســمرب/كانون األول 2020،  ــاين 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رق ــن الث ــم 3، 30 نوفمرب/ترشي ــار موظفــي األمــم المتحــدة رق ــات مــع أحــد كب 1( مقاب
وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظفــي 
المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 5 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020.
2( بانــوس مومزتيــس، وكيــت هالــف، وزالتــان ميليشــيتش، وروبرتــو مينيــوين، »مراجعــة النظــراء العملياتيــة، االســتجابة أللزمــة اليمنيــة«، اللجنــة الدائمــة 

المشــركة بــن الــوكاالت، 26 يناير/كانــون الثــاين 2016، ص. 9-10.
ــة العــام خلطــة االســتجابة اإلنســانية 2018،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، أغســطس/آب 2019، ص. 12،  ــر نهاي 3( »اليمــن: تقري

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_Yemen_HRP_End%20of%20Year_FINAL.pdf
4( أُكــد ذلــك مــع أحــد موظفــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــى األرض، 7 فرباير/شــباط 2021، وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة يف المخــا بدايــة 2021. 
يف غضــون ذلــك، أُحــرز بعــض التقــدم اإلضــايف، بحلــول يوليو/تمــوز 2021، مثــًا، اســتضاف المركــز يف مــأرب موظفــن مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومفوضيــة 
األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 
حلقــوق اإلنســان، وبرنامــج األغذيــة العالمــي، وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن. يف حــن أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة كان لهــا وجــوًدا قويـًـا بمــا يقــرب 
مــن 14 موظًفــا، إال أن معظــم المنظمــات األخــرى لــم يكــن لديهــا ســوى موظــف واحــد أو موظفــن اثنــن. منــذ يناير/كانــون الثــاين 2021، فصــل برنامــج األغذيــة 
العالمــي ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن بعــض الموظفــن عــن مكتــب فرعــي آخــر يف مــأرب. فقــط المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الســامية 

أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن كان لهمــا وجــود دويل عــى األرض، بموظــف واحــد لــكل منهمــا.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_Yemen_HRP_End%20of%20Year_FINAL.pdf
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

لحظة صناعة القرار املهمة يف االستجابة:

كان لقرار المنظمات الدولية -باستثناء منظمة أطباء بال حدود واللجنة الدولية للصليب األحمر -بإجالء 
تصاعدت  اليوم.  حىت  تؤثر  تزال  وما  االستجابة،  عىل  عواقب   20[5 أوائل  الدوليني  الموظفني  جميع 
العمليات وصناع  اخلربة ورؤساء  الموظفني ذوي  كبار  يغيب  فيما  احلرب  بالتوازي مع تصاعد  االحتياجات 
القرار عن البلد بعد أن نُقلوا إىل عّمان وجيبويت. ركزت العودة يف مايو/أيار 5]20 عىل صنعاء ُسمح لعدد قليل 
من الموظفني بالعودة محصورين ليس فقط عىل المدينة، بل عىل المجمع والمكاتب المؤقتة. بقي عدد 
قليل من الموظفني المحليني يف مواقع مثل احلديدة وعدن، وتم التعاقد مع أطراف ثالثة للقيام بالعمل، 
مع وجود قدر ضئيل من المساءلة عن تقديمهم للخدمات. استمرت القرارات األمنية بيد المنسق المقيم 
لربنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، بداًل من أن تُنقل إىل منصب ذي خربة يف تقديم المساعدات اإلنسانية، وكان 
منسق الشؤون اإلنسانية المؤقت مقيًدا بإطار أمين غري مرن لم يستطع التكيف مع االحتياجات رسيعة 
التغري. نتيجة لذلك، لم تمتلك االستجابة سوى بعض الرؤية حول الوضع خارج صنعاء، وكان لذلك تأثري 
األمر ما يقرب من  اليت كانت تملكها. استغرق  القدم  الناس وموطئ  مزدوج: فقدت االستجابة قربها من 
عامني حىت يعود الموظفون الدوليون إىل عدن ووقًتا أطول لتخرج العمليات خارج عدن. واستغرقت إعادة 
المراكز والمكاتب يف المحافظات إىل وضعها السابق وقًتا أطول. أدى ذلك إىل فقدان العملية فهمها للسياق 

والبيئة التشغيلية، وُقوِّض ثقة المستفيدين وقبولهم لها ألنه تم التخيل عنهم خالل أسوأ فرتات الرصاع.
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فقدان وقت ثمني يف حاالت الطوارئ

تقديم المساعدات يف الوقت المناسب واحد من المعايري األساسية للعمل اإلنساين،]5] لم يُحدد إطار زمين 
لمصطلح االستجابة يف الوقت المناسب، إال أنه من المقبول يف حاالت الطوارئ أن تكون الـ 72-24 ساعة 
األولية بعد الصدمة حرجة عادًة، وال سيما إذا كانت الصدمة تنطوي عىل إصابات، وبالتايل فإن كل ساعة 
الرسيعة يف  آلية االستجابة  تُوضع  لم  أواًل،  المعايري.  بهذه  الطارئة”  “االستجابة  اليمن، ال تفي  مهمة. يف 
اليمن حىت عام 8]20، حني نزح حوايل 680 ألف شخص بعد المعارك يف احلديدة.]6] أما قبل ذلك فلم تنجح 
نحو  الموجهة  التنفيذ  وأساليب  االعتيادية  الربمجة  واستخدمت  الزناع،  مناطق  يف  اإلنسانية  االستجابة 
التنمية رغم إعالن حالة الطوارئ يف المستوى الثالث.]7] حىت بعد إنشاء آلية االستجابة الرسيعة، لم تنتِه 
المشاكل. يف عامي 8]20 و9]20، كان متوسط   الوقت الذي تستغرقه آلية االستجابة الرسيعة اللستجابة 
حلالة الطوارئ 6] يوًما.]8] حالًيا، تشري االستجابة رسمًيا إىل رضورة الوصول أللشخاص الذين يعانون من 
حالة طوارئ يف غضون 72 ساعة من بداية حالة الطوارئ،]9] لكن األمر يف الواقع يستغرق أسبوًعا أو أكرث 
اللستجابة أللحداث عىل األرض، وذلك بعيد كل البعد عن معيار االستجابة يف الوقت المناسب، ال سيما 

حني تكون المساعدة المنقذة للحياة مطلوبة.]0]]

خارج  الدولية  احلكومية  غري  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  لموظفي  المحدود  الوجود  من  كل  يؤثر 
العمل األمين    السلطات وإطار  ِقبل  احلركة من  المفروضة عىل  الشاقة  والقيود واإلجراءات  صنعاء وعدن، 
هذا  يمثل  االستجابة.  وقت  عىل  مبارشًا  تأثريًا  األمن’’(،  اخلدمات:  وتقديم  “البقاء  )انظر:  المتحدة  أللمم 
مشكلة خصوًصا حني يتعلق األمر بحاالت الطوارئ مثل الزنوح المفائج، سواء كان ذلك بسبب الرصاع أو 
الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات، واليت تتطلب استجابة فورية. من شأن الوجود األكرث انتشارًا للبنية 
المناسب إضافة إىل دعم  الوقت  الطوارئ يف  أن يضمن االستجابة حلاالت  اإلنسانية والموظفني  التحتية 
أفضل ألعمال اإلغاثة المستمرة ألنه سيمكّن الموارد مثل الموظفني وعنارص االستجابة من أن تكون يف 

المكان المناسب يف الوقت المناسب.

العجز يف نقل عدد احلاالت يؤدي إىل التالعب واألخطاء وضياع الوقت

بإدارة عدد احلاالت.]]]] يُحسب  الفشل يف تطبيق االلمركزية  اليت نجمت عن  الكبرية  التحديات  يتعلق أحد 
عدد احلاالت عىل المستوى الوطين، ولكنها تُقّسم عرب المراكز، حيث يكون كل مركز أو مكتب منطقة مسؤواًل 
عن إدارة عدد معنّي من احلاالت. عىل سبيل المثال، خدمت وكالة واحدة 9,784,159 مستفيًدا يف نوفمرب/

ترشين الثاين 9]20 بتقسيم عدد احلاالت وفًقا لذلك:

https://sphere� ،56-57 .5( »دليــل اســفر: الميثــاق اإلنســاين والمعايــر الدنيــا يف االســتجابة اإلنســانية، الطبعــة الرابعــة«، جمعيــة اســفر، جنيــف، 2018، ص 
standards.org/wp�content/uploads/Sphere�Handbook�2018�EN.pdf

6( »تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018«، ص. 7؛ مقابلة مع موظف وكالة األمم المتحدة رقم 1، 13 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.
7( مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1، وأحــد كبــار موظفــي يف األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى 
المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 3 يف 14 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 4 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 7 يف 20 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 

2020، ومحلــل ســيايس أول، 11 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وكبــر محللــن يف الشــؤون اإلنســانية، 17 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020.
8( »تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018«، ص. 7.

https://reliefweb.int/ ،126 ،9 .9( »خطــة االســتجابة اإلنســانية: اليمــن«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، 16 مــارس/آذار 2021، ص
sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf

10( مقابــات مــع موظــف األمــم المتحــدة رقــم 1، 12 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020؛ 
لــم تكــن هنــاك أرقــام رســمية محدثــة عــن وقــت االســتجابة مــن ِقبــل آليــة االســتجابة الرسيعــة يف اليمــن.

11(«عــدد احلــاالت« يشــر إىل عــدد المســتفيدين المســجلن يف قوائــم احلصــول عــى خدمــة أو توزيــع معــن. لمزيــد مــن المعلومــات حــول تحديــد عــدد احلــاالت 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Establish� راجــع:  اإلنســانية، 

 ing%20Humanitarian%20Caseloads%20%28Dashboard%20guidance%202013%29_0.pdf

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://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://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Establishing%20Humanitarian%20Caseloads%20%28Dashboard%20guidance%202013%29_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Establishing%20Humanitarian%20Caseloads%20%28Dashboard%20guidance%202013%29_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Establishing%20Humanitarian%20Caseloads%20%28Dashboard%20guidance%202013%29_0.pdf
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اجلدول 4.2

المصدر: وثيقة داخلية تمت مشاركتها مع الكاتبة عام 2020.

يتم التقسيم حسب المناطق اليت تقع تحت مسؤولية كل مكتب فرعي أو مركز. من الناحية النظرية، تُحدد 
منطقة المسؤولية هذه منطقًيا خالل المناطق اليت يسهل الوصول إليها لكل مكتب، وغالبًا ما تُتبع احلدود 
الرسمية. عىل سبيل المثال، يف جنوب السودان، توجد المكاتب الفرعية خارج المدن المركزية يف كل والية: 
توريت، كعاصمة والية رشق االستوائية، تغطي والية رشق االستوائية، يف حني تمثل مدينة واو، عاصمة 
والية غرب بحر الغزال، مركزًا لهذه الوالية. نظرًا ألن المجتمع اإلنساين يف جنوب السودان تفاوض بشأن 
الوصول إىل المناطق اليت ال تخضع لسيطرة حكومة جنوب السودان، فمن الممكن إدارة توزيع المساعدات 
عىل هذه المجتمعات بغض النظر عمن يمتلك السيطرة عىل تلك المناطق. لذلك، فإن النموذج المطبق له 

مربر إداري وكذلك تشغييل يعتمد عىل القرب.

يف اليمن، ال ينطبق ذلك بنفس الطريقة. بالنسبة لوصول عمال اإلغاثة الدوليني وتحركات األمم المتحدة 
الرسمية فهي غري موجودة عرب خطوط المواجهات األمامية.
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االستجابة المركزية بطيئة وغري فّعالة

يف الواقع ال يوجد سوى عدد قليل جًدا من الممرات الرسمية. يف حني تُستخدم هذه الممرات للحركة العامة 
من  يتمكنوا  لم  اإلغاثة  موظفي  أن  إال  الوقود(،  مثل  والمنتجات  اإلغاثة  )مواد  البضائع  وحركة  للسكان 
استخدامها ألنهم لم يقوموا بالتفاوض عىل مثل هذا الوصول عىل نطاق واسع.]2]] حني ُخصصت احلاالت 
يف اليمن بداية األزمة، كان قائًما عىل السيطرة عىل المواقع وترسيم المحافظات. ورغم أن الرصاع تطور عىل 
أن  إال  المناطق،  عىل  والسيطرة  األمامية  اخلطوط  إىل  التحوالت  بعض  حدوث  ذلك  يف  بما  السنني،  مر 
تخصيص احلاالت يف مختلف المراكز والمكاتب الفرعية لم يتغري. نتيجة لذلك، ما تزال المراكز مسؤولة عن 
سبيل  عىل  للحاالت.  فّعالة  وغري  واضحة  غري  إدارة  إىل  يؤدي  ما  إليها،  الوصول  بإمكانها  يعد  لم  مناطق 
المثال، تُعد المكاتب الفرعية يف احلديدة مسؤولة عن إدارة احلاالت يف محافظة احلديدة، لكن بعد التقدم 
الواقعة مبارشة جنوب مدينة  المنطقة  8]20، عادت  العسكري للقوات احلكومية يف الساحل الغريب عام 
احلديدة إىل سيطرة احلكومة اليمنية. ما تزال عدد من مديريات احلديدة تحت سيطرة الطرفني، يف حني تقع 

بعض المديريات تحت سيطرة احلكومة.

رجل يستقل دراجة نارية ومعه طعام وفرش جديد يف 26 أغسطس/آب 2021، بعد اندالع حريق يف مخيم 
مركوضة للنازحن يف الشجرة جنوب مدينة احلديدة. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أنور الرشيف.

دون القدرة عىل الوصول عرب اخلطوط األمامية، فإن االستجابة يف الواقع تخدم جميع المناطق اخلاضعة 
لسيطرة احلكومة اليمنية خارج عدن. ومع ذلك، ظلت إدارة احلاالت مسؤولية المكتب الفرعي يف احلديدة. 
أدى ذلك إىل إصدار مكتب احلديدة تعليمات لوجستية مبارشة إىل عدن بشأن إرسال وتسليم المساعدات 
كان  والتنفيذ.]]]]  والمساءلة  الرقابة  ما تسبب يف مشاكل يف  الموجودين هناك وهو  المدراء  إشعار  دون 
الوضع مشابًها يف تعز اليت يديرها مكتب إب ولكنها تشمل مناطق واسعة ال يمكن الوصول إليها إال من 
عدن، وكذلك يف اجلوف، حيث انقسمت السيطرة عىل األرض، ولكن العمليات اإلنسانية كانت تُدار من ِقبل 
المكتب الفرعي يف صعدة. أما مدينة مأرب، اليت كانت تحت سيطرة المكتب الفرعي يف صنعاء لفرتة طويلة 
أثناء وجودها ضمن المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة اليمنية، فلم تبدأ يف التحسن سوى مؤخرًا كون 
المكتب الفرعي يف مأرب أكرث فاعلية. تؤثر هذه الرتتيبات عىل التنفيذ بعدة طرق، وذلك أواًل، بسبب االفتقار 
إىل الرصد والمساءلة الذي يعرّض النظام للتالعب. خالل فيضانات 9]20 يف اخلوخة، جنوب مدينة احلديدة 

الواقعة يف األرايض اخلاضعة لسيطرة احلكومة، كانت هناك حاجة اللستجابة حلاالت الطوارئ.

12( عــى ســبيل المثــال، يمكــن للشــاحنات االنتقــال مــن مينــاء عــدن إىل المناطــق اخلاضعــة لســيطرة جماعــة احلوثيــن المســلحة عــرب طريــق النقــل الرئيــي الــذي 
ــا، ولكنــه ممكــن، بســبب وجــود الكثــر مــن نقــاط  يمــر عــرب الضالــع، أو عــرب مــأرب، أو عــرب تعــز إىل إب. بالنســبة للمواطنــن اليمنيــن العاديــن، يكــون الســفر صعبً
التفتيــش. مــع ذلــك، مــا يــزال مــن غــر الممكــن لعمــال اإلغاثــة الوصــول إىل هــذه الطــرق إىل حــد كبــر، ال ســيما عنــد محاولــة الوصــول إىل مناطــق اخلطــوط األماميــة. 
تــم التفــاوض للســماح بتحــركات عامــي اإلغاثــة عــرب اخلطــوط األماميــة للقيــام بزيــارات خاصــة إىل تعــز مثــًا والســفر مــن مدينــة احلديــدة إىل مطاحــن البحــر األحمــر 

عــام 2019، لكــن هــذه الزيــارات كانــت مجــرد اســتثناءات.
13( مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 5 يف 16 

نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020؛ وتجربــة الكاتبــة يف اليمــن عــام 2019.
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وبسبب االستجابة البطيئة من المجتمع الدويل، قدم الهالل األحمر اإلمارايت المأوى الطارئ والمساعدات 
الغذائية. تواصل أحد الرشكاء المنفذين لوكالة تابعة أللمم المتحدة مع المكتب الفرعي يف عدن من أجل 
يف  االحتياجات  تغطية  بالفعل  تم  ألنه  رُفض  طلبه  ولكن  المنطقة،  إىل  إضافية  طارئة  مساعدات  تقديم 
عن  رسمًيا  مسؤواًل  زال  ما  الذي  احلديدة،  يف  الفرعي  المكتب  إىل  المنفذ  الرشيك  توجه  ثم  من  المنطقة. 
منطقة اخلوخة، بنفس الطلب، وبسبب عدم توفر المعلومات الكاملة وغياب التنسيق مع المكتب الفرعي 
يف عدن، وافق مكتب احلديدة عىل الطلب، مما أدى إىل تغطية المنطقة بالمساعدات مرتني. كشفت متابعة 

هذا األمر عن وجود تحويل لمسار المساعدات عىل نطاق واسع.]]]]

ثانًيا، تؤدي إدارة احلاالت عن بُعد إىل العجز يف فهم الديناميكيات عىل األرض ووقوع األخطاء. كانت مدينة 
مأرب تحت سيطرة احلكومة اليمنية منذ بداية احلرب وكانت مالًذا آمنًا لمن أراد الفرار من صنعاء والمناطق 
المحيطة بها أثناء المعارك. بحلول عام 9]20، كانت مأرب تستضيف ما يقرب من 770 ألف نازح داخلًيا، 
وهو أكرب عدد من النازحني داخلًيا يف البالد.]5]] بسبب القرارات المتخذة يف تخصيص عدد احلاالت، كانت 
احلاالت تُدار يف مأرب من ِقبل المكتب الفرعي يف صنعاء. اقترص الوجود اإلنساين يف المنطقة عىل المنظمات 
غري احلكومية فقط، ولم يكن هناك أي وجود دويل بسبب تعقيدات عبور اخلطوط األمامية وعدم رغبة اإلطار 
الدويل  المجتمع  يكن  لم  لذلك،  نتيجة  المنطقة.  إىل  عدن  من  ببعثات  السماح  يف  المتحدة  أللمم  األمين   
الزناع  اندالع  من  سنوات  أربع  بعد   ،20[9 عام  إال  مأرب  مدينة  يف  النازحني  من  الهائل  بالعدد  دراية  عىل 
-أي أن ثالثة أرباع مليون نازح كانوا منسيني حىت ذلك احلني، وبالتايل ظلوا دون خدمات لسنوات.]6]] كان 
من الممكن تجنب ذلك لو كان هناك نموذج ال مركزي لتسليم إدارة مدينة مأرب إىل مكتب عدن، أو مركز 

منفصل مقره مأرب.

ثالًثا، تساهم عدم القدرة عىل نقل احلاالت مساهمة كبرية يف عدم االستجابة يف الوقت المناسب. عىل سبيل 
9]20 إىل تحريك اخلطوط األمامية يف الضالع،  المسلحة عام  المثال، أدى هجوم شنته جماعة احلوثيني 
والسيطرة عىل المناطق الواقعة جنوب مدينة قعطبة المركزية.]17] كانت احلاالت يف هذه المنطقة تُدار من 
ِقبل مركز عدن ورشكائه المنفذين، ونتيجة للتغيري يف مناطق اخلطوط األمامية، وجد السكان اخلاضعون 
لسيطرة احلكومة اليمنية أنفسهم فجأة يف المناطق اليت يديرها احلوثيون. احتاج النازحون أو المترضرون 
الوضع األمين   وعدم استقراره، لم يتمكن مركز عدن من  المعارك إىل مساعدات طارئة. نظرًا لتعقيد  من 

االستمرار يف إدارة احلاالت مما استلزم المساعدة من مركز إب.

لو كان هناك نهج ال مركزي لُضمن النقل الرسيع إلدارة احلاالت بني المنطقتني؛ وبداًل من ذلك، ويف وكالة 
واحدة من وكاالت األمم المتحدة وحدها، استغرق األمر ساعات من المناقشات عىل مدى عدة أشهر بني 
األمم  وكالة  نفس  الموظفني من  المحتاجني ألن  للسكان  المساعدات  لتنظيم  وإب وصنعاء  عدن  إدارات 
المتحدة كانوا غري مستعدين لتسليم المعلومات وإدارة احلاالت إىل زمالئهم يف مركز آخر. استغرق األمر 
المزيد من الوقت عىل مستوى صنعاء لمنح اإلذن بنقل احلاالت، ويف أحد األوقات لم تكن هناك أي متابعة 
أللمر لمدة ثالثة أشهر تقريبًا.]8]] بحلول الوقت الذي أُرسلت فيه المساعدات، كانت ثالثة أشهر عىل األقل 
قد مرت منذ بدء القتال والزنوح ولم يعد بإمكان المرء التحدث عن استجابة طارئة. انتقدت وكاالت األمم 
يوليو/تموز  للزنوح يف  االستجابة  اجتماع  المنفذون، يف  الرشكاء  كما فعل  المتأخرة،  االستجابة  المتحدة 

[[9[.20[9

14( المناقشــة الــي أجرتهــا الكاتبــة مــع موظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة واألمــم المتحــدة عــام 2019 بعــد احلــدث مبــارشة؛ وتقريــر داخــي عــن احلــدث 
تمــت مشــاركته مــع الكاتبــة عــام 2020.

15( »اجلولــة الســابعة والثاثــن مــن تقييــم المنطقــة يف اليمــن، مــارس/ آذار 2019،« مصفوفــة تتبــع الــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، صنعــاء، مــارس/ 
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037.pdf?file=1&�  ،4 ص.   ،2019  آذار
https://reliefweb.int/report/yemen/ ،2019 ــة للهجــرة، صنعــاء، مــارس/آذار ــة مــأرب، مــارس/آذار 2019،« المنظمــة الدولي type=node&id=5295؛ »بعث

iom�yemen�marib�mission�march�2019
16( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون 

األول 2020؛ »بعثــة مــأرب« ونتائــج أول زيــارة مشــركة لوكالــة األمــم المتحــدة مــن عــدن إىل مــأرب يف أبريل/نيســان 2019 وحرضتهــا الكاتبــة.
https:// ،2019 17( »التحديــث اإلنســاين لليمــن، يغطــي الفــرة 20-7 مايــو / أيــار 2019،« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، صنعــاء، 20 مايو/أيــار
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190602_humanitarian_update_is-

sue_08.pdf
18( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4، 7 ديســمرب/كانون 

األول 2020؛ حضــور الكاتبــة خــال مناقشــات 2019.
19( »محرض اجتماع االستجابة للزوح يف الضالع«، مدينة الضالع، 31 يوليو/تموز 2019، تم مشاركة المحرض مع الكاتبة عام 2020.

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037.pdf?file=1&type=node&id=5295
https://reliefweb.int/report/yemen/iom-yemen-marib-mission-march-2019
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037.pdf?file=1&type=node&id=5295
https://reliefweb.int/report/yemen/iom-yemen-marib-mission-march-2019
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190602_humanitarian_update_issue_08.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190602_humanitarian_update_issue_08.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190602_humanitarian_update_issue_08.pdf
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االستجابة المركزية بطيئة وغري فّعالة

صعوبات التنسيق بني املجموعات يف نظام 
مركزي

االستجابة.  رشكاء  شبكة  عرب  اإلنساين  النظام  داخل  التنسيق  اإلنساين  للعمل  الفاعلة  اإلدارة  تتطلب 
القيادة والمساءلة  2006 بهدف تعزيز  العالمي عام  ولمعاجلة ذلك، ُقدم “نهج المجموعات” عىل الصعيد 
والقدرة الفنية ضمن االستجابة ككل. بهذه الطريقة يمكن من الناحية النظرية تقليص الفجوات والتداخل 
يف تقديم المساعدات وأنشطتها.]20] يرأس كل مجموعة شخص أو شخصان مسؤوالن عن ضمان تنسيق 
األنشطة داخل قطاعهم، سواء كان قطاع الصحة، أو المأوى، أو األمن الغذايئ، أو التعليم، وما إىل ذلك.]]2] 
العديد من مقدمي  أثار  المختلفة.  السياقات  التكيف مع  الصعب  النظام هو نظام عالمي، فمن  نظرًا ألن 
أنه قد  أو  أهدافه  قادرًا عىل تحقيق  يكون  المجموعات قد ال  نظام  أن  الرئيسيني مخاوف من  المعلومات 
مكتب  لعمليات  داخلية  مراجعة  كما وجدت  اليمن.]22]  االستجابة يف  لتنسيق  مناسب  يوضع يف وضع  ال 
9]20، أن التنسيق بني المجموعات بحاجة إىل  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن لعام 

التحسني.]]2] وتحوم األسباب اليت ما تزال تمثل مشكلة حول قضية االلمركزية.

صناع القرار القاعدون يف صنعاء، أو أي مركز آخر، ليس لديهم وصول فّعال ورؤية خارج محيطهم المبارش، 
وبالتايل ليسوا يف وضع جيد التخاذ القرارات واالستجابة للصدمات المفاجئة يف الوقت المناسب. وُشوهد 
عىل  المخا  يف  الدولية  احلكومية  غري  المنظمات  من  العديد  يوجد  المثال،  سبيل  عىل  وتكرارًا.  مرارًا  هذا 
المتحدة لم تتمكن من  المنطقة منذ سنوات، ولكن األمم  الساحل الغريب تستجيب اللحتياجات يف تلك 
تأسيس وجود لها يف هذه المنطقة سوى نهاية عام 2020، وحىت عندما أسست وجوًدا لها لم يكن لديها 
سوى موظف محيل واحد تابع أللمم المتحدة خارج المحور.]]2] أرصت المجموعات ومكتب األمم المتحدة 
احلكومية  غري  المنظمات  مدراء  أحد  وصف  بعيد.  من  االستجابة  تنسيق  عىل  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
الدولية قضاء ساعات يف السفر شهريًا إىل عدن يف محاولة للتنسيق مع مختلف وكاالت األمم المتحدة 
المسؤولة عن االستجابة يف المنطقة أنه ذات نتائج وقيمة ضئيلة.]25] عندما واجهت المنظمات غري احلكومية 
الدولية صعوبات مع السلطات المحلية عام 9]20 بشأن موقع قوات األمن بالقرب من موقع للنازحني، لم 
يُقدم أي دعم منسق؛ ألن عدن لم يكن لديها القدرة عىل تقديم الدعم يف حني كانت صنعاء تكافح للتعامل 

مع مشاكلها اخلاصة مع سلطات احلوثيني.]26]

عالوة عىل ذلك، فإن المجموعات متشابكة بشدة يف ترتيبات اللستجابة اإلنسانية يف اليمن وهي ترتيبات 
تعاين من مشاكل، وهي االستجابة اليت تتم من خالل السلطات والمؤسسات إىل حد كبري. لقد كافحت 
مجموعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والرصف الصيح والنظافة العامة للحفاظ عىل استقالليتها، 
اليت  الوزارات  من  مسؤولني  بحضور  الجتماعاتها  المجموعات  انعقاد  احلوثيني  سلطات  تطلب  فمثاًل 

يسيطرون عليها.

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordi� ،20( »مــا هــو نهــج المجموعــات؟« مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، نيويــورك 
 nation/clusters/what�cluster�approach

21( المصــدر نفســه، لمزيــد مــن المعلومــات حــول نظــام المجموعــات، انظــر »قيــادة تنســيق الشــؤون اإلنســانية«، مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
https://www.unocha.org/our�work/coordination/humanitarian�coordination�leadership نيويــورك،  اإلنســانية، 

22( مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن 
ــم 4، 7 ديســمرب/كانون األول 2020،  ــم المتحــدة رق ــم 3، 2 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األم ــم المتحــدة رق ــاين 2020، وموظــف األم الث
وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 5، 8 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4، 9 ديســمرب/كانون األول 2020، ومــع موظفــي 

المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، ورقــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020.
23( »تقريــر 126/2019. تدقيــق عمليــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن، »مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، نيويــورك، 17 ديســمرب/كانون األول 2019، 

https://oios.un.org/sites/oios.un.org/files/Reports/2019_126_pd.pdf ،3 .ص
24( مقابلة مع أحد موظفي المنظمات الدولية غر احلكومية رقم 5، 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.

25( المصدر نفسه.
26( المصدر نفسه؛ مقابلة مع موظف إحدى وكاالت األمم المتحدة رقم 4، 7 ديسمرب/كانون األول 2020.

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.unocha.org/our-work/coordination/humanitarian-coordination-leadership
https://oios.un.org/sites/oios.un.org/files/Reports/2019_126_pd.pdf
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يف بعض األحيان، شارك هؤالء المسؤولون احلوثيون يف رئاسة المجموعات رسمًيا. عىل سبيل المثال، تتم 
التغذية من ِقبل وزارة الصحة اليت يسيطر عليها  SMART المقدمة من مجموعة  الموافقة عىل مسوح 
احلوثيون، اليت تعمل كهيئة الرئاسة المشرتكة لمجموعة التغذية، بما يف ذلك فيما يتعلق بالمناطق اليت 
ال تخضع لسيطرة احلوثيني ألن مجموعة التغذية الوطنية مقرها يف صنعاء. تقّوض هذه التحديات بشدة 
نظام المجموعات وقدرته عىل التنسيق بطريقة مستقلة، أدت محاوالت مقاومة التحديات إىل تهديدات 

بإغالق نظام المجموعات ككل ورفض منح التأشريات لمنسقي المجموعات.]27]

27( مقابلــة مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 5، 8 ديســمرب/كانون 
األول 2020، والمعرفــة الــي اكتســبتها الكاتبــة يف صنعــاء مــن خــال المناقشــات داخــل المجتمــع اإلنســاين عــام 2019.
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االستجابة المركزية بطيئة وغري فّعالة

تمكني املكاتب امليدانية والتأكيد عىل 
التنسيق داخل املنطقة

نفسها  االستجابة  من  القريبة  الفاعلة  اجلهات  بني  والتنسيق  فّعال،  عمل  لتحقيق  رضوريًا  التنسيق  يُعد 
البيئة  االختالفات يف  بالعديد من  بلد شاسع ويتصف  اليمن  التوقيت وفّعالة.  يجعلها ذات صلة وجيدة 
والسياق واخلصوصيات. أساليب النسخ واللصق ال تنجح بشكل جيد يف اليمن. اقرتح بعض موظفي األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية غري احلكومية الذين تمت مقابلتهم أن التنسيق عىل مستوى المنطقة]28] يمكن 
المحددة بني  المناطق  المكيفة بطريقة منسقة يف  أن يكون أكرث فعالية ألنه سيسمح بتطبيق األساليب 

جميع اجلهات الفاعلة والمنظمات.]29]

كان من الممكن تجنب القضايا اليت نوقشت أعاله أو تخفيف حدتها بشكل كبري من خالل االلمركزية. ولكن 
االلمركزية تطلب من صانعي القرار واإلدارة العليا يف صنعاء إصالح الربوتوكوالت األمنية واإلدارية الراسخة 
والتنازل عن السلطة والصالحيات، بما يف ذلك يف مجال إدارة الموارد. محاوالت تطبيق االلمركزية اليت 
تمت من خالل إنشاء مجموعات فرعية يف عدن ومراكز أخرى لم تنفذ بشكل جيد. ما تزال نفس المشاكل 
اليت ُذكرت عام 6]20 مستمرة حىت اليوم، حىت مع التحسينات الطفيفة المتمثلة يف إنشاء مكاتب فرعية يف 
جميع أنحاء البالد، حيث ما تزال المجموعات الفرعية تعاين من نقص الموظفني، وتفتقر إىل اخلربة الفنية، 
وال تتحكم يف الموارد، وما زالت معتمدة عىل المجموعات الوطنية يف اتخاذ القرارات.]0]] نتيجة لذلك، تظل 
باالستجابات  مقارنة  المستوى  دون  والمخيمات  المأوى  إدارة  مثل  مجاالت  يف  التدخالت  ومعايري  جودة 
األخرى.]]]] لم يؤِد الفشل يف تطبيق االلمركزية وإنشاء آليات تنسيق فّعالة إىل إضعاف المكاتب الميدانية 
فحسب، بل أعاق أيًضا قدرة العاملني يف المجال اإلنساين عىل تنفيذ استجابة فّعالة ويف الوقت المناسب، 
ومؤثرة أللشخاص المحتاجني. قال أحد موظفي المنظمات غري احلكومية الدولية، متذكرًا رحيل موظفي 
األمم المتحدة عام 2020 بسبب فريوس كورونا، إن غياب األمم المتحدة بسط تنسيق االستجابة ألنه لم 
يعد هناك أحد يف صنعاء أو عدن يحاول تنسيق األنشطة عىل األرض من بعيد، مما يتيح الفرصة للتنسيق 

المحيل: “عدم وجود أحد عىل األرض يعين عدم وجود أحد يقودها، وقد جعلها ذلك أفضل.”]2]]

28( التنســيق القائــم عــى المنطقــة )عــى مســتوى المنطقــة( يركــز بشــكل أكــرب عــى تنســيق االســتجابة الكليــة يف منطقــة معينــة، وليــس ضمــن قطاع معــن. لمزيد 
مــن المعلومــات حــول هــذا النهــج، راجــع: جريمــي كونينديــك وباتريــك ســايز وروز ووردن، »التنســيق الشــامل: بنــاء نمــوذج تنســيق إنســاين قائــم عــى المنطقــة،« 
https://www.cgdev.org/sites/default/files/inclusive�coordination�konyn�  ،2020 األول ترشيــن   / أكتوبــر  واشــنطن،  العالميــة،  التنميــة   مركــز 
dyk�saez�worden.pdf؛ و«األزمــات اإلنســانية يف المناطــق احلرضيــة: هــل نهــج الربمجــة والتنســيق القائــم عــى المنطقــة هــو الطريــق المســتقبي؟« جلنــة اإلنقــاذ 
https://www.syrialearning.org/system/files/content/resource/files/main/area�based�approaches�dfid�irc�dis�  ،2015 نيويــورك،  الدوليــة، 

cussion�paper.pdf
29( مقابــات مــع أحــد 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 المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة رقــم 10، 3 ديســمرب/كانون األول 2020.
30( مومزتيــس وآخــرون، »مراجعــة النظــراء العملياتيــة«، ص. 3-2، 7، 10-9؛ مقابــات مــع موظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن 
الثــاين 2020، ورقــم 5 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020؛ وموظفــو األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 2 ديســمرب/كانون األول 2020 2020، ورقــم 4 يف 9 ديســمرب/كانون 

األول 2020.
31( مقابــات مــع أحــد موظفــي وكالــة األمــم المتحــدة رقــم 1، 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020؛ وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3، 30 نوفمرب/ترشيــن 
الثــاين 2020؛ وموظفــي وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/كانون األول 2020، ورقــم 5 يف 8 ديســمرب/كانون األول 2020؛ وموظــف إحــدى المنظمــات غر 

احلكوميــة الدوليــة رقــم 1 يف 5 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020 و5 و6 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020 ورقــم 10 يف 3 ديســمرب/كانون األول 2020
32( مقابلة مع موظف إحدى المنظمات غر احلكومية الدولية رقم 5، 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.
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