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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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تُشحن باستمرار كميات هائلة من مواد اإلغاثة المخصصة للمحتاجني لها يف اليمن. يصل الغذاء واإلمدادات 
الطبية وغريها من السلع ويوقع عىل استالمها الرشكاء المنفذون الذين يتلقون المواد يف مستودعاتهم 
وهم غالبًا احلكومة أو سلطات احلوثيني ومنظمات اإلغاثة. ما يحدث لتلك الشحنات بعد إيصالها للرشكاء 
المنفذين وأين ينتهي بها األمر يف النهاية هو سؤال مختلف تماًما، ال يمكن اللستجابة يف اليمن أن تجيب 
عليه بشكل مناسب. القيود المفروضة عىل احلركة، وعدم وجود الموظفني عىل األرض، وعدم رغبة الرشكاء 
المنفذين يف مشاركة تفاصيل التوزيع، والعدد الهائل أو حرفًيا اآلالف من نقاط التوزيع، تجعل رصد هذا 
“الشوط األخري” الذي يجب أن تقطعه المساعدات صعبًا يف أفضل األحوال ومستحياًل يف أغلب األحوال.]]] 
نظرًا لعدم امتالك االستجابة اإلنسانية يف اليمن وجوًدا عىل األرض؛ استخدمت استجابة اليمن أساليب 
رصد أخرى تهدف إىل ضمان وصول المساعدات بجميع أنواعها إىل السكان المستهدفني، وكانت الطريقتان 
المجتمع  من  واإلبالغ  التقارير  لتلقي  الساخنة  الهاتف  خطوط  هما  ذلك  يف  المستخدمتان  الرئيسيتان 
واالستعانة بأطراف ثالثة للرصد. لكل من هذه الطرق استخداماتهما يف الرصد، إال أنهما لم يتمكنا من وقف 

تحويل المساعدات عن مسارها، وسوء إدارتها، واالستيالء عليها.

1( بنــاًء عــى تجــارب المؤلفــة ومناقشــاتها يف اليمــن عــام 2019، إضافــة إىل مقابــات مــع موظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 1 يف 13 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
2020، وأحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 7 ديســمرب/كانون األول 
2020، وموظــف األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 9 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظــف يف األمــم المتحــدة يف 7 ديســمرب/كانون األول 2020، واجلهــة المانحــة رقــم 
2 يف 8 ديســمرب/كانون األول 2020 ورقــم 3 يف 14 ديســمرب/كانون األول 2020، وموظفــي المنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة رقــم 5 يف 16 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 

2020 ورقــم 8 يف 21 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020.



5

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

خطوط الهاتف الساخنة

تعد خطوط الهاتف الساخنة، اليت تنشئها وكاالت فردية ويُعلن عنها داخل المجتمعات إللبالغ عن أي مزاعم 
بسوء اإلدارة، أدوات مفيدة للتعرف عىل المشكالت والقضايا المنهجية، ويمكنها أن تقدم لمحة عن الوضع. 
عىل سبيل المثال، كانت إحدى وكاالت األمم المتحدة عام 9]20 تتلقى أكرث من 00] مكالمة يف المتوسط 
يومًيا لطرح االستفسارات وتقديم الشكاوى اليت تتعلق بتدوير المستفيدين، وتخصيص المساعدات من 
ِقبل  من  إخل  اإلعاقة  أو  اجلنس  أساس  عىل  والتميزي  المساعدات،  عىل  للحصول  واألهلية  السلطات،  ِقبل 

الرشكاء والسلطات.]2]

رغم أن اخلطوط الساخنة توفر رؤية وطريقة لرصد المشاكل واالتجاهات داخل النظام والمجتمعات، إال أن 
هناك مشكلة تكمن يف المتابعة. يف النظرية، تُفرز المكالمات يومًيا، وتُرسل الشكاوى إىل المكاتب الفرعية 
المناسبة للتحقيق يف احلاالت ومتابعتها وحلها ثم إغالق الشكوى. لكن بالنظر إىل عدد الشكاوى اليت تُرفع 
تنفيذ  عن  أيًضا  مسؤولني  )كونهم  المكاتب  هذه  يف  الموجودين  الموظفني  من  المحدود  والعدد  يومًيا، 
الربنامج(، غالبًا ما تؤخر المتابعة، أو تُهمل أولويتها، أو تُهمش. نتيجة لذلك، نادرًا ما يُحقق يف الشكاوى 
اليت يصنفها موظفو اخلط الساخن عىل أنها ذات أولوية عالية. عالوة عىل ذلك، لم يتم أي تحليل اسرتاتييج 
لشكاوى اخلط الساخن، ولم تُصاغ أي اسرتاتيجيات لمعاجلة القضايا المتكررة. نتيجة لذلك، ُجمع عدد ال 
يحىص من البالغات اليومية عن تحويل المساعدات، وسوء اإلدارة، واالستيالء عىل المساعدات، ولكن تلك 

المشاكل لم تُعاجل.]]]

2( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/كانون 
األول 2020، وتدعمهــا تجــارب المؤلفــة يف اليمــن عــام 2019.

3( المصدر نفسه.
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الرصد: المساءلة تتعرث عند االستعانة بأطراف ثالثة

الرصد من أطراف ثالثة 

اسُتعني بطرف ثالث للرصد يف المراحل المبكرة كنظام رصد تكمييل لتحسني المساءلة عن طريق إضافة 
طبقة تحقق من أطراف خارج االستجابة. نما استخدام هذه الممارسة عىل مر السنني باستخدام الرصد من 
ِقبل طرف ثالث بشكل مزتايد كأداة إلدارة المخاطر يف البلدان المتقلبة بشكل أكرب من قدرة المنظمات عىل 
نرش موظفي الرصد التابعني لها.]]] يف اليمن، يُستخدم الرصد من ِقبل طرف ثالث ألسباب مختلفة تتضمن 
انعدام األمن، وكذلك القيود المفروضة عىل احلركة المفروضة عىل موظفي األمم المتحدة وموظفي الرصد 
من ِقبل المنظمات والوكاالت نفسها، وكذلك من ِقبل السلطات اليت ال ترغب كثريًا برؤية وكالء الرصد يف 

الميدان.

استخدام  يف  متأصلة  قيود  فهناك  جيًدا،  أو  مثالًيا  حًل  ليس  ثالث  طرف  ِقبل  من  الرصد  استخدام  لكن 
الرصد من ِقبل طرف ثالث وتتضمن القيود ما ييل:

البيانات يف تحديد 	  النتائج واآلثار، مما يحد من استخدام  بداًل من  المخرجات  بيانات  الرتكزي عىل 
كيفية تحسني المرشوع.]]]

البيانات 	  جمع  يف  أو  المرصود،  للربنامج  فهمهم  مستوى  حيث  من  سواء  الراصدين  خربة  انعدام 
وتفسريها، وصياغة التقارير، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إىل نشوء ثغرات.]]]

تفهم 	  ال  وقد  ثالث رشكات خاصة  ِقبل طرف  الرصد من  المستخدمة يف  الرشكات  تكون  ما  غالبًا 
الربامج والمبادئ اإلنسانية فهًما كافًيا.]]]

إذا 	  مستقلني.  كمتعاقدين  الراصدين  بوضع  المتعلقة  األخالقية  والمسؤوليات  السمعة  مخاطر 
أنهم  عىل  إليهم  يُنظر  فقد  المساعدات،  بوكالة  ارتباطهم  خالل  من  الوصول  من  الراصدون  تمكن 
يمثلون تلك الوكالة أو الرشيك، ويف مثل هذه احلاالت، يمكن أن تنعكس أفعالهم سلبًا أو إيجابًا عىل 
الوكالة أو الرشيك. عىل العكس من ذلك، إذا كانت المنظمة المتعاقدة تستعني بمصادر خارجية 
بسبب مخاطر دخول منطقة ذات قيود شديدة عىل الوصول، إىل أي مدى تكون مسؤولة إذا احُتجز 

الراصد أو اعُتقل أو ُقتل؟]]]

يف اليمن، يواجه الرصد من ِقبل طرف ثالث المزيد من التحديات. خدمات الرصد من أطراف ثالثة المتوفرة 
يف اليمن هي خدمات وطنية يف الغالب وذلك بسبب الصعوبة اليت تواجهها الهيئات الدولية يف التسجيل 
باليمن، خاصة يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني. حىت رشكات الرصد الدولية اليت جرى التعاقد معها 
التأشريات  عىل  احلصول  عىل  القدرة  عدم  بسبب  محلية  رصد  ومنظمات  خدمات  مع  الباطن  من  تتعاقد 
والتصاريح للوجود يف البلد. غالبًا ما تواجه رشكات الرصد قدرًا كبرًيا من المضايقات،]9] وكثرًيا ما ترتبط 
قدرتهم عىل العمل يف اليمن ارتباًطا مبارشًا بالعالقات مع السلطات. يجب مراعاة إمكانية حدوث اإلكراه، 

والتحزي، وتضارب المصاحل عند النظر يف البيانات اليت يقدمونها.

4( إليــاس ساجميســر، وجوليــا ســتيتس، وأنــدراس ديــرزيس هورفــاث، وكاميــل هينيــون، »اســتخدام الرصــد مــن ِقبــل طــرف ثالــث يف ســياقات غــر آمنــة. دروس 
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__ ،7-9 .مــن أفغانســتان والصومــال وســوريا«، المخرجــات اإلنســانية، لنــدن، أكتوبر/ترشيــن األول 2016، ص

The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
5( لوريــن كيــي ومــاري غــاردر، » الرصــد مــن ِقبــل طــرف ثالــث يف البيئــات المتقلبــة -هــل الفوائــد تفــوق المخاطــر؟« مجموعــة التقييــم المســتقلة التابعــة للبنــك 

https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments ،2017 الــدويل، واشــنطن، 11 يوليو/تمــوز
6( ساغميسر وآخرون، »استخدام الرصد من ِقبل طرف ثالث« ص. 16.

https://documents.wfp.org/stel- ،5 .7( »رصــد المســاعدات اإلنســانية يف حــاالت الــزاع«، برنامــج الغــذاء العالمــي، القاهــرة، أكتوبر/ترشيــن األول 2016، ص 
lent/groups/public/documents/communications/wfp288693.pdf

8( ساغميسر وآخرون، »استخدام الرصد من ِقبل طرف ثالث« ص. 18-19.
9( تعــرض الراصــدون مــن طــرف ثالــث يف اليمــن للمضايقــة والرهيــب والتهديــد واالعتقــال مــن ِقبــل الســلطات. هــذا مــا الحظتــه المؤلفــة يف اليمــن عــام 2019 
وأُقــر بــه يف تقاريــر مختلفــة منهــا: دانيــال ماكســويل، وبيــر هايــي، ولينــديس ســبينهور بيكــر، وجيــون جانيــت كيــم، »قيــود وتعقيــدات المعلومــات والتحليــل يف 
https://fic.tufts.edu/wp-content/ ،29 .حــاالت الطــوارئ اإلنســانية؛ أدلــة مــن اليمــن«، مركــز فاينشــتاين الــدويل وجامعــة تافتــس، بوســطن، 2019، ص

uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf

https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288693.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288693.pdf
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf


7

عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

حىت عىل المستوى العالمي، يُعد الرصد من أطراف ثالثة المالذ األخري الذي يجب دائًما تنفيذه إىل جانب 
أنظمة الرصد اخلاصة بالمنظمات وأال يُنفذ إال حني يكون وصول الموظفني محدوًدا.]0]] لكن يف اليمن واليت 
يوجد فيها طاقم رصد إنساين، عادة ما يُعتمد عىل الرصد من أطراف ثالثة. عىل سبيل المثال، يف صنعاء 
واليت اعرُتف فيها بأن تحويل المساعدات يمثل مشكلة خطرية،]]]] يُستخدم الرصد من ِقبل طرف ثالث بداًل 
من الرصد المبارش من ِقبل المنظمات عىل رغم الوجود الكبري نسبًيا لموظفيها. يمكن القول إن هناك قيوًدا 
عىل الوصول يف المناطق الريفية اخلاضعة لسيطرة احلوثيني، إال أن الرصد من ِقبل طرف ثالث يمتد أيًضا 
إىل المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية المعرتف بها دولًيا واليت ما يزال الوصول إليها أكرث سهولة. 
حىت يف تلك المناطق، ما يزال الرصد من ِقبل المنظمات ضئياًل يف أحسن األحوال نظرًا اللعتماد المفرط عىل 

أطراف ثالثة للقيام بالرصد.

ُعنيِّ راصدون يمنيون من المناطق المحلية، لكنهم قد ال يتمتعون بحرية تنقل أكرب من موظفي الوكالة أو 
الراصدون من  يُمنع  الوصول شديدة بشكل خاص. ففي مناطق مثل صعدة،  المنظمة عندما تكون قيود 
أداء عملهم مرارًا وتكرارًا، ورفضت وزارة التعليم اليت يديرها احلوثيون مشاركة مواقع وتواريخ التوزيعات 
لتجنب الراصدين. عىل سبيل المثال، يف مايو/أيار 9]20، منعت الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق المساعدات 
اإلنسانية اليت يديرها احلوثيون يف صعدة 0] زيارة من أصل ]] زيارة رصد مخطط لها )أي 9]%( لوكالة 
واحدة تابعة أللمم المتحدة.]2]] كما وردت أنباء عن اعتقاالت واحتجازات ورفض عبور عند نقاط التفتيش 
األمنية.]]]] كانت هذه المشاكل منترشة يف مناطق أخرى أيًضا، ومنها احلديدة وصنعاء وذمار. عىل سبيل 
المثال، يف الربع الثالث من عام 9]20 لم تقم الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق المساعدات اإلنسانية بمنع 
جهاز الرصد من ِقبل طرف ثالث من القيام بأنشطة الرصد نيابة عن وكالة تابعة أللمم المتحدة فحسب، بل 

ُهدد أيًضا أحد الراصدين بالقتل واعتقال راصد آخر.]]]]

البالد إىل حد كبري.  اليمن غائبني عن  المانحون الستجابة  عىل عكس االستجابات اإلنسانية األخرى، كان 
اإلنسانية  المنظمات  مع  األرض  عىل  المانحون  يوجد  ما  عادة  األخرى،  اإلنسانية  االستجابات  جميع  يف 
ويرصدون؛ ما يضمن وجود المساءلة والتحقق منها عىل أساس منتظم. باستثناء عمليات احلماية المدنية 
األوروبية والمساعدات اإلنسانية اليت تقوم بزيارات ميدانية متسقة ومنتظمة إىل اليمن، لم يكن ألي مانح 

وجود كبري أو مستدام يف اليمن منذ اإلجالء عام ]]20.

10( ساغميسر وآخرون، »استخدام الرصد من ِقبل طرف ثالث« ص. 7؛ وكيي وجاردر، » الرصد من ِقبل طرف ثالث يف البيئات المتقلبة.«
11( يف يناير/كانــون الثــاين 2019، أقــرت األمــم المتحــدة بوجــود تحويــل لمســاعدات قدرهــا 1,200 طــن مــري مــن المــواد الغذائيــة مــن ســبعة مراكــز توزيــع 
https://news.un.org/en/sto- ،2019 ــاين ــون الث 4 يناير/كان ــدة، ــم المتح ــار األم ــي اآلن«، أخب ــب أن ينته ــن يج ــة يف اليم ــة الغذائي ــتغال اإلغاث ــاء: »اس  يف صنع

ry/2019/01/1029852
12( بريد إلكروين داخي بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2019، تمت مشاركته مع المؤلفة واّطلعت عليه خال مسار البحث عام 2020.

13( مقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم 3 يف 30 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، وموظــف إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة رقــم 4 يف 7 ديســمرب/
كانــون األول 2020.

14( المصدر نفسه، وتدعمها تجربة المؤلفة يف اليمن عام 2019.

https://news.un.org/en/story/2019/01/1029852
https://news.un.org/en/story/2019/01/1029852
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تحويل املساعدات وغياب املساءلة ما تزال 
دون رادع

يف  ضعيفة  المساءلة  تزال  ما  الساخنة،  الهاتف  وخطوط  ثالث  طرف  ِقبل  من  الرصد  استخدام  مع  حىت 
برس  أسوشيتيد  وكالة  أجرتها  اليت  و9]20   20[[ عامي  تحقيقات  عن  المنبثقة  التقارير  كشفت  اليمن؛ 
الصحة  منظمة  وتورط  السوداء،  السوق  وإىل  اجلبهات  احلوثيني يف  المقاتلني  إىل  المساعدات  تحويل  عن 
العالمية وموظفي األمم المتحدة يف الفساد وتحويل الموارد المالية إىل السلطات.]]]] تحدث تقرير لشبكة 
برنامج  9]20 عن سجالت مزورة وحصول متلقني غري مرصح لهم عىل سالل غذائية من  يس إن إن عام 
األغذية العالمي.]]]] وعام 2020، وجد تقرير آخر لوكالة أسوشيتد برس أن أكرث من ثلث حوايل 0]] مليون 
دوالر أمرييك قد ُقدمت لسلطات احلوثيني كتحويالت نقدية مبارشة لم يُدقق بها.]]]] ما تزال تقارير الفساد 
والتواطؤ مع السلطات اليت تُعد طرًفا يف الزناع متسقة ومتكررة لدرجة أنها لم تعد تستحق النرش وفًقا 
لصحفي تمت مقابلته يف سياق هذا البحث، وأشار الصحفي إىل أن تقارير وسائل اإلعالم الدولية السابقة 

عىل ما يبدو لم تغري شيئًا.]]]]

كما كشفت المراجعات الداخلية للوكاالت عن وجود مخالفات مالية، عىل سبيل المثال، كانت هناك أخطاء 
جوهرية يف نفقات تسعة من أصل ]] بيانًا مالًيا لمرشوع صندوق اليمن اإلنساين ُدقق فيه خالل الفرتة بني 
يناير/كانون الثاين ]]20 ويوليو/تموز 9]20. يعود هذا األمر لمخالفات تتعلق بأسعار الرصف. عىل الرشكاء 
المستفيدين من صندوق اليمن اإلنساين، الذي يخصص تمويل خطة األمم المتحدة اإلنسانية للرشكاء يف 
المجال اإلنساين )المنظمات غري احلكومية بشكل أسايس(، استخدام سعر الرصف اليمين الرسمي المحدد 
السوق  يف  الرصف  سعر  بني  الكبرية  االختالفات  وبسبب  ذلك،  مع  مفضلة.  مرصفية  مؤسسة  خالل  من 
الرسمي والسوق الموازي، حول بعض الرشكاء المنفذين عملتهم األجنبية بأسعار السوق الموازية السائدة، 
البيانات  تلك  يف  العملية  هذه  من  مكاسبهم  عن  اإلفصاح  دون  الرسمية  الرصف  أسعار  سجلوا  ولكنهم 
المالية. بلغت القيمة اإلجمالية لهذه المخالفات للمشاريع اليت ُدقق فيها ]2],]]] دوالر أمرييك، أي حوايل 
0]% من األموال المرصوفة عىل تلك المشاريع. لم تُكتشف أي من تلك المخالفات يف عمليات التفتيش 
المالية المفاجئة قبل المراجعة الداخلية للحسابات لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.]9]] 

ُعرث عىل العديد من المخالفات األخرى اليت ال تتماىش مع الشفافية والمساءلة. ُغريت المراجعة المستقلة 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  تدخل  بعد  الرصف  بأسعار  تتعلق  مخالفات  المتضمنة  السابقة 
اإلنسانية،]20] ولم يتضح ما إذا كانت المنظمة تمتثل لمتطلبات اإلبالغ المتعلقة بقضية احتيال معقدة.]]2] 
إضافة إىل ذلك، واصلت إحدى وكاالت األمم المتحدة استالم أموال الصندوق حىت بعد تقييم “بعدم األداء” 

بناًء عىل زيارة رصد ميداين إىل موقعني من مواقع المرشوع يف ديسمرب/كانون األول ]]20.]22]

وتحويل  االحتيال  لمخاطر  شامل  تقييم  بإجراء  تقم  “لم  أنها  وجد  لليونيسف،  المرة  هذه  آخر،  تدقيق 
االتجاهات  لتحليل  أنظمة  إىل  المنظمة  افتقار  المراجعة  انتقدت  كما  باليمن.  عملياتها  يف  المساعدات” 
الشاذة يف كيفية  احلاالت  باكتشاف  للوكالة  إنها ستسمح  المدققون  واإلبالغ عن االستثناءات، واليت قال 
https://،2018 15( مــايج ميشــيل، »تحقيــق أسوشــيتد بــرس: رسقــة المســاعدات الغذائيــة يف حــن تجــوع اليمــن،« أسوشــيتد بــرس، 31 ديســمرب / كانــون األول
اإلغاثــة يف  الفســاد يف جهــود  المتحــدة تحقــق يف  مــايج ميشــيل، »األمــم  apnews.com/article/famine-bcf4e7595b554029bcd372cb129c49ab؛ 

https://apnews.com/article/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c ،2019 وكاالتهــا يف اليمــن«، أسوشــيتد بــرس، القاهــرة، 5 أغســطس/آب
16( ســام كيــي، وســارة الرسجــاين، وبريــس اليــن، »يس إن إن تكشــف عــن اســتغال ممنهــج للمســاعدات يف اليمــن«، يس إن إن، هونــغ كونــغ، 20 مايو/أيــار 2019، 

https://edition.cnn.com/2019/05/20/middleeast/yemen-houthi-aid-investigation-kiley/index.html
17( مــايج ميشــيل، »المتمــردون احلوثيــون يف اليمــن يعرقلــون تدفــق مســاعدات األمــم المتحــدة، ويطالبــون بحصــة«، أسوشــيتد بــرس، القاهــرة، 19 فرباير/شــباط 

https://apnews.com/article/edb2cad767ccbf898c220e54c199b6d9  ،2020
18( مقابلة مع صحفي يف 14 يناير/كانون الثاين 2021.

https://oios.un.org/ ،7-8 .19( »تقريــر رقــم 2019/126. تدقيــق عمليــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن،« مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، ص
file/8411/download?token=vb7XR3K4

20( المصدر نفسه، ص. 8.
21( المصدر نفسه،، ص. 9-10.

22( »التدقيق الداخي للمكتب اإلنساين الُقطري لليمن،« اليونيسف، صنعاء، أكتوبر/ترشين األول 2019، ص 2-3، 6،

https://apnews.com/article/famine-bcf4e7595b554029bcd372cb129c49ab
https://apnews.com/article/famine-bcf4e7595b554029bcd372cb129c49ab
https://apnews.com/article/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c
https://edition.cnn.com/2019/05/20/middleeast/yemen-houthi-aid-investigation-kiley/index.html
https://apnews.com/article/edb2cad767ccbf898c220e54c199b6d9
https://oios.un.org/file/8411/download?token=vb7XR3K4
https://oios.un.org/file/8411/download?token=vb7XR3K4
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عندما تنحرف المساعدات عن مسارها

المالية،  التحويالت  عىل  الرقابة  كفاية  عدم  أيًضا  التدقيق  الحظ  الربامج.]]2]  تنفيذ  أو  الموارد  استخدام 
وذكروا كمثال تحويالت نقدية بمبلغ ] ماليني دوالر أمرييك قال المدققون إنه كان يتوجب القيام بعمليات 
العكس من ذلك، جرى تفتيش مفائج ألربعة  بذلك. عىل  لم تقم  المنظمة  لكن  تفتيش مفاجئة بشأنها، 
رشكاء منفذين تلقوا ]] مليون دوالر أمرييك عام ]]20 وظهرت “نتائج سلبية كبرية”، ولكن لم تكن هناك 
أي متابعة أو تغيري يف طريقة تمويلهم.]]2] انعكست هذه النتائج المتعلقة بعدم كفاية إدارة المخاطر يف 
مراجعة داخلية ثالثة، وهي المراجعة اليت أجراها برنامج الغذاء العالمي، وذكرت المراجعة عدم كفاية إدارة 
المخاطر  تُخفف  لم  كما  األغذية.]]2]  وجودة  السلع،  وقسائم  النقدية،  بالتحويالت  يتعلق  فيما  المخاطر 

المتعلقة باستخدام كبار البائعني، ولم تُوضع ضمانات مالية إلدارة المخاطر االئتمانية.]]2]

تُظهر جميع األمثلة المذكورة أعاله عدم كفاية إدارة المخاطر المؤسسية، فضاًل عن االفتقار إىل المساءلة 
أمام المانحني الذين يغطي الدعم الذي يقدمونه الموارد والربامج، والمساءلة أمام النظام اإلنساين الذي 
يسعى إىل ضمان تحقيق هذه المساعدات ألهدافها دون التسبب بعواقب غري مقصودة. نتيجة لذلك، يظل 
النظام مفتوًحا اللستغالل من ِقبل المدركني لنقاط ضعفه، األمر الذي يؤدي إىل تناقص ثقة المانحني يف 
ثالث وخطوط  ِقبل طرف  الرصد من  االعتماد عىل  والموارد.  المالية  التدفقات  إدارة  قدرة االستجابة عىل 
الهاتف الساخنة لمتابعة مسار المساعدات والموارد المالية المبارشة يف ظل غياب موظفي الرصد وغياب 
ِقبل  الرصد من  المخصص حالًيا إلدارة  الوقت  أمر غري مجٍد وغري فعال. يمكن استثمار  المانحني  إرشاف 
أطراف ثالثة، تتضمن مفاوضات وصول الراصدين ومتابعة احلوادث األمنية، يف التفاوض من أجل حضور 
موظفي وراصدي المنظمات نفسها. لكن يف الوقت احلايل “اليمن مثل فصل درايس غادر فيه المعلم الغرفة”، 

كما قال أحد العاملني يف المجال اإلنساين.]]2]

https://www.unicef.org/auditandinvestigation/documents/2019-oiai-audit-report-yemen-country-office .18 - 17 23( المصدر نفسه، ص
24( »التدقيــق الداخــي لعمليــات برنامــج الغــذاء العالمــي يف اليمــن،« مكتــب المفتــش العــام لربنامــج الغــذاء العالمــي، صنعــاء، يناير/كانــون الثــاين 2020، ص. 4، 

،9-17
25( المصدر نفسه، ص. 9.

26( مقابلة مع موظف إحدى المنظمات غر احلكومية الدولية رقم 5 يف 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2020.
 )27

https://www.unicef.org/auditandinvestigation/documents/2019-oiai-audit-report-yemen-country-office
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