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المقدمة

منذ انطالق حراك التغيري السيايس واالجتامعي يف اليمن عام
 2011ضمن ما أحدثه الربيع العريب يف املنطقة ،متوضع الش��باب
اليمني يف قلب هذه املس��ار الجديد كـأحد الفاعلني الجدد فيه،
ُمنطلقني يف دورهم الجديد من كونهم أصحاب الحق الرشعي يف
إحداث هذا الحراك بدايةً ،ومن اعرتاف القوى السياسية املختلفة
بفاعلي��ة الش��باب وجرأة م��ا أحدثوه من تحول يف مش��هد كان
ُمستقرا ً ألكرث من ثالث عقود.
وهكذا ترتب اس��تحقاق ال��دور الجديد للش��باب يف اليمن
كحاصل لتح��رك قطار التغيري ،وهو دور م��ازال يتجىل بأكرث من
ش��كل س��يايس واجتامعي ،يأيت ضمنه الدور الرقايب الذي يلعبوه
يف املرحل��ة االنتقالية يف اليمن ،ومدى التزام األطراف السياس��ية
والحكوم��ة والفاعلني الدولي�ين واإلقليمني بإنهاء ه��ذه املرحلة
وصوالً إىل صيغة جديدة مستقرة وأكرث دميقراطية لليمن.
وتعزي��زا ً لهذا الدور الرقايب للش��باب يف املرحل��ة االنتقالية،
قامت رنني! اليمن بتصميم وتنفيذ برنامج السلطة الخامسة الذي
يس��تهدف بشكل أسايس تعزيز الدور الرقايب للشباب ،وإدماجهم
بشكل نوعي يف املسارات املختلفة التي أطلقتها امل ُبادرة الخليجية
ع�بر نهوضه��م بعملية تقيي��م ومراقب��ة مدى التزام الس��لطات
االنتقالي��ة ،واألط��راف املختلف��ة ذات الصلة ،بتنفي��ذ ما ورد يف
املب��ادرة وآليتها التنفيذية ،عىل األصعدة السياس��ية واإلنس��انية
واألمنية.
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إن األه��داف األساس��ية الت��ي أرادت رنني! اليم��ن الوصول
إليه��ا من خالل ه��ذا الربنامج ه��ي تعزيز اندماج الش��باب يف
العملي��ة االنتقالية الجاري��ة يف اليمن ،عرب متكينه��م من أدوات
البحث والتقييم ،مب��ا يمُ كنهم من إنتاج معرفة وأراء نقدية فاعلة
وموضوعية تجاه مختلف املس��ارات التي متيض بها بالدهم ،وهو
امر يُكثفه ويلخصه هذا التقرير الذي تجدونه بني أيديكم.
إن هذا التقرير هو خالصة أعامل وأنشطة حوايل عام ونصف
م��ن التدريب والتأهيل ملجموعة من الش��باب الفاعلني والذيت
تم إختياره��م بعناية بغية متكينهم م��ن أدوات ومهارات بحثية
وسياسية مختلفة ،وصوال إىل تنفيذ هؤالء الشباب أبحاث ميدانية
ذات طاب��ع تحلي�لي وملتزمة مبعاي�ير علمية لتقييم املس��ارات
السياس��ية واإلنس��انية واألمنية يف املرحلة اإلنتقالية ،وعكسها يف
تقارير ش��هرية تم دمجها يف األخري يف إطار هذا التقرير الختامي
للربنامج الذي تجدون فيه ملخص آلراء هؤالء الشباب وتقييمهم
للطريق ال��ذي متيض فيه اليم��ن من منطلق موقعهم كس��لطة
خامسة.

السلطة الخامسة

إمياناً مببدأ الحكم الرش��يد وتعزيزه يف الحياة العامة ،وإدر ًاك
بأهمية مش��اركة الش��باب يف عملية البناء والتنمية واإلس��هام يف
التحول الس��يايس الذي يش��هده البلد ،واملتمثل يف تنفيذ مبادرة
مجلس التع��اون الخليجي واآللية التنفيذي��ة لها ،املوقعة يف 23
نوفمرب .2011
صمم��ت رنني! اليمن مرشوع الس��لطة الخامس��ة من أجل
تعزيز قدرات الش��باب الناش��طني لتمكينهم من مراقبة وتقييم
م��دى التزام الحكومة اليمنية مببادرة مجل��س التعاون الخليجي
واليتها التنفيذي��ة ،وقد تم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة انجلوجن
وبالرشاكة مع مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية.
ويف يونيو  ،2013تم اختيار  30ش��اب وشابة من الناشطني يف
املجتم��ع املدين والذين ميتلكون مه��ارات قيادية ولديهم القدرة
ع�لى الرصد وكتابة التقارير ،وتم بع��د ذلك تدريبيهم يف املرحلة
األوىل خالل  10أيام عىل السياس��ات العامة آليات الرصد الرقايب
الحكومي واألطر السياس��ية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومه��ارات الصحاف��ة االس��تقصائية والكتاب��ة التقري��ر الرقابية
واالنفوجرافي��ك ،ع�لى أيادي مدرب�ين متخصص�ين يف املجاالت
السابق.
وس��اهمت رنني! اليمن عىل رفد الشباب املشاركني بالخربات
املتخصص��ة ،من خالل اس��تضافة ش��خصيات مهم��ة يف حلقات
نقاشية وحوارية مفتوحة خالل برنامج التدريب.

عمل ش��باب السلطة الخامسة خالل  6أشهر عىل رصد ما تم
إنجازه من تطبيق بنود املبادرة الخليجية يف ثالث محاور رئيسية
هي:
1.1الرقاب��ة ع�لى مس��ار العملية السياس��ية وف��ق اآللية
التنفيذية للمبادرة الخليجية ،بدءا ً من تشكيل حكومة
الوفاق الوطني حتى انتهاء املرحلة الثانية من املبادرة،
وما تخلل مسار هذه العملية من معوقات وصعوبات.
2.2الرقابة عىل مس��ار هيكلة الجيش واألجهزة األمنية وما
ت��م االلتزام به وفق بند املب��ادرة الخليجية ،وما تخلل
هذه املرحلة من قصور يف األداء األمني.
3.3الرقابة عىل مسار املس��اعدات اإلنسانية خالل املرحلة
االنتقالي��ة ،وتقيي��م مدى الت��زام الحكوم��ة واملانحني
بتقديم املس��اعدات اإلنس��انية العاجلة للمستفيدين
منها ،واس��تعراض االحتياج��ات اإلنس��انية الحالية يف
اليمن.
أوجد امل�شروع ناف��ذة إلكرتوني��ة املتمثل مبوقع الس��لطة
الخامس��ة  ،fifth-power.orgالذي يقوم عىل نرش تقارير الرصد
والرقابة لفريق امل�شروع خالل املرحلة االنتقالي��ة ،باإلضافة إىل
مقاالتهم وكتاباتهم.
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الفصل األول

مسار

العملية السياسية

خالل المرحلة االنتقالية

كيف أصبحت (المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية) أمر ًا واقع ًا؟

يعتمد مسار رصد العملية السياسية خالل
املرحلة االنتقالية ضمن مرشوع السلطة الخامسة،
عىل مراقبة مستوى تقيد األطراف السياسية التي
تتشارك الحكم يف اليمن مبا تضمنته املبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية عىل مستوى الواقع ،ولذلك فهو
فيام ييل :سيتتبع املحطات وااللتزامات األساسية يف
املبادرة التي يُفرتض أن تنفيذها سيساعد عىل أن
تنقل اليمن إىل عهد جديد:

يقدم الس��ياق التاريخي لألحداث م��ا قبل املبادرة الخليجية
وآليته��ا التنفيذية ق��راءة واضحة ملرحلت�ين األوىل ميكن وصفها
مبرحل��ة العج��ز واالنس��داد الس��يايس ،حيث عج��زت األطراف
األساس��ية يف العملية السياس��ية الحزب الحاكم (املؤمتر الشعبي
الع��ام وحلفائه) واملعارض��ة (اللقاء املش�ترك) يف إحداث عملية
تغي�ير يف كافة املجاالت من خالل ع��دم القدرة عىل إنتاج حلول
سليمة تنقذ البالد من الوضع الكاريث التي أصيبت به ،كان الحدث
األبرز للمرحلة آنذاك متعلق باالنتخابات الربملانية وعملية انفراد
الحزب الحاكم باالنتخابات يف ظل مقاطعة اللقاء املش�ترك .كان
للمجتمع الدويل وجهة نظر واضحة حول تأجيل االنتخابات نقلها
رئي��س البعثة األوربي��ة للامنحني وللمجتمع الدويل (لن نس��مح
بتأجيل االنتخابات ولن نقبل انتخابات من طرف واحد).
ت��م تأجي��ل االنتخابات ملدة عامني باتف��اق الطرفني يف (23
فرباير 2009 /م) ـ افتقد هذا االتفاق آللية ترتجم وتحقق نجاحه،
بدليل االتفاق اآلخر بتاريخ 17/7/2010م ( 17يوليو لتنفيذ اتفاق
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فرباي��ر 2009م) بني ممث�لي الحزب الحاكم واللقاء املش�ترك .أي
بعد م��رور عام ونصف تقريباً لالتفاق األول .يرافق هذه املرحلة
حرب يف صعدة شامل الش�مال ،وتوتر وإحداث عنف وتقطع يف
الجنوب.
واملرحلة الثانية انتفاضة الش��ارع (ث��ورة  11فرباير 2011م).
حني تعجز أدوات املامرس��ة الدميقراطية للتوصل إىل حلول تنقذ
الوط��ن واملواطن من االنهي��ار تصبح انتفاضة الش��عب رضورة
حتمي��ة كأس��لوب لتحقيق التغي�ير ،كان انفجار الش��ارع العريب
الح��دث االبرز للعام 2011م ،وكان حدث الس��احة اليمنية ثورة
 11فرباير.
اصبح��ت املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الناظم للعملية
السياس��ية بهدف حس��م ال�صراع بتحقيق نوع م��ن التوازن بني
أط��راف الرصاع يف تقدي��م تنازالت من كل ط��رف ،مع االخذ يف
االعتبار احتجاج الش��ارع ومقدار الضحايا .متثلت االهداف بنقل
سلمي للس��لطة جراء انتخابات غري تنافس��ية ،وتحقيق استقرار

مسار العملية السياسية

أمنى ،اعادة هيكلة مؤسس��ة الجيش واالم��ن ،ادارة حوار وطني
يجمع كل االطراف يؤسس للمستقبل.
العملي��ة السياس��ية بني النص والتنفيذ الفع�لي :تقييم وفق
املعيار الزمنى واملعيار االجرايئ
ت��م التوقيع عىل املب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذية يف
الري��اض عاصم��ة اململكة العربية الس��عودية ي��وم االربعاء 23

نوفمرب 2011م .واالطراف املوقعة :طريف االزمة التحالف الوطني
(املؤمتر الشعبي العام وحلفائه) ،واملجلس الوطني (أحزاب اللقاء
املشرتك ورشكاؤه).
ويفصح الج��دول التايل عن م��دى التقيد باملواع��د الزمنية
املحددة يف االلية التنفيذية ومس��توى تحقيق االلتزامات الواردة
فيها فعلياً عىل ارض الواقع:

 العملية السياسية بين النص والتنفيذ الفعلي.
تقييم وفق المعيار الزمنى والمعيار االجرائي

نص المبادرة وآليتها التنفيذية

التنفيذ الفعلي على الواقع
المعيار الزمنى المعيار االجرائي
الفني

التقييم

املرحلة االوىل من الفرتة االنتقالية

مدتها  90يوم تبدأ بالتوقيع عىل املبادرة تنتهي بتنصيب نائب الرئيس رئيساً توافقياً .مدتها  90يوم
لجنة الشئون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار.
يف غضون  5أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس
شكلت برئاسة نائب
تجاوز  6ايام عىل ما ورد يف
صدر قرار التشكيل
التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها،
الرئيس السابق
1
املبادرة.
يقوم نائب الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل يف  4ديسمرب 2011م
(الرئيس الحايل).
بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق
األمن واالستقرار.
صدر قرار التشكيل
تشكيل حكومة الوفاق الوطني :فور التوقيع عىل يف  7ديسمرب 2011م.
املبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي املعارضة مناصفة بني طريف
مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس العملية السياسية،
عىل ان يكون
 2من خالل قرار رئايس بتشكيل حكومة الوفاق
الوطني ،ويتم تشكيل الحكومة يف فرتة أقصاها  14املرشحني عىل درجة
يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري عالية من النزاهة
وااللتزام بحقوق
يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء
االنسان

املعارضة فور التوقيع
تسمي مرشحها
مل تتجاوز املعيار الزمني
لرئاسة الوزراء – بعد
املحدد
 14يوم من التوقيع
تشكل الحكومة.
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مسار العملية االنتقالية باليمن

نص المبادرة وآليتها التنفيذية

التنفيذ الفعلي على الواقع
المعيار الزمنى المعيار االجرائي
الفني

تشكيل لجنة تفسري املبادرة :يف غضون  15يوما
من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ ،ينشئ نائب
مل يصدر قرار
3
الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
املكلف لجنة التفسري لتكون مرجعية للطرفني
لحل أي خالف يف تفسري املبادرة الخليجية واآللية.

مل تشكل اللجنة

تشكيل لجنة االتصال مع الشباب :عند تشكيل
حكومة الوفاق الوطني وتويل نائب الرئيس
تشكيل الحكومة لجنة اتصال تتوىل وبشكل فعال
عند تشكيل الحكومة صالحيات نائب
التواصل مع حركات الشباب يف الساحات من
الرئيس وحكومة
 4مختلف األطراف وباقي أنحاء اليمن لنرش ورشح يتم تشكيل لجنة
تفاصيل هذا االتفاق وإطالق نقاش مفتوح حول التواصل مع الشباب .الوفاق الوطني
مستقبل البالد والذي سيتواصل من خالل مؤمتر
الحوار الوطني الشامل وإرشاك الشباب يف تقرير
مستقبل الحياة السياسية.

 5االنتخابات الرئاسية التوافقية

 90يوم من التوقيع

املرحلة الثانية من الفرتة االنتقالية( .تبدأ بتنصيب باقي عىل انتهاء املدة
الرئيس وتنتهي بتنصيب رئيس وانتخابات برملانية الزمنية املحددة 3
أشهر و 20يوم
وفق دستور جديد) مدتها عامني.
 1التحضري ملؤمتر الحوار الوطني
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من  15يوليو وحتى
 30سبتمرب 2012م

التهيئة لالنتخابات
التوافقية ،بانتخاب
نائب الرئيس رئيساً
توافقياً.

التقييم

مل يصدر فيها أي قرار ومل
تشكل يف موعدها املحدد
بحسب اآللية التنفيذية.

مل يتم التواصل مع الشباب
ومل يطلق نقاش مفتوح
حول مستقبل البالد

مل تتجاوز املعيار الزمني
املحدد– فقط اختالل يف
جوهر املامرسة الدميقراطية
تجاوز واختالل زمني وفني
اجرايئ ،املدة ال تكفي
لتغطية بقية استحقاقات
املرحلة
اختالل وتجاوز  6أشهر

مسار العملية السياسية

نص المبادرة وآليتها التنفيذية

مؤمتر الحوار الوطني

التنفيذ الفعلي على الواقع
المعيار الزمنى المعيار االجرائي
الفني

التقييم

تجاوز شهرين ومل يكتمل
الحوار ،مؤرشات عدم
االتفاق عىل املخرجات
الجوهرية املتعلقة ببناء
الدولة – القضية الجنوبية

 6أشهر

 2اللجنة الدستورية وصياغة الدستور

 3قانون االنتخابات واللجنة العليا لالنتخابات

بعد االستفتاء عىل
الدستور

 4االنتخابات الرئاسية

 25فرباير 2014م

وميك��ن بالتأكيد الق��ول من تقييم اوىل ملس��ار املرحلة
االوىل من الفرتة االنتقالية بوجود تجاوز بسيط للمعيار الزمنى

الحاكم يف االلية التنفيذية ،عالوة عىل وجود إخالل جس��يم فيها
وذلك تجىل بعدم تنفيذ أحد بنود املبادرة املتمثل بتشكيل لجنة
التفسري.

بين�ما يف املرحل��ة الثانية من الف�ترة االنتقالية فتبدوا
امل��ؤرشات واضحة يف االخت�لاالت الزمنية والفني��ة ،حيث تم
تجاوز املواعيد والفرتات املحددة لتنفيذ االس��تحقاقات الواردة
فيها وخصوصاً عملية تش��كيل لجنة صياغة الدس��تور ومن ثم
االستفتاء عىل الدستور ،وتنفيذ االنتخابات حسب نص الدستور
الجديد.

اخرياً ميكننا القول بأن نجاح أو فشل العملية السياسية

شكلت مسبقاً وتم التعديل
عىل قانون االنتخابات،
اختالل يف تجاوز نص
املبادرة.
وفق الدستور الجديد

يعتمد عىل صناعة العملية السياسة ،والواضح جلياً ان عملية
صناعة السياسة يف اليمن خالل املرحلة االنتقالية متت اعتامدا ً عىل
املبادرة وآليتها التنفيذية ،وهو االشتغال الذي مبوجبه متت عملية
إعادة فرز القوى املوجودة يف الساحة الوطنية ،بعيدا ً عن الوقائع
التي اس��تحدثتها وفرضتها ثورة  11فرباير السلمية! وبناء عليه تم
اعت�ماد معيار املحاصصة الحزبية بنتائجه الكارثية ،يف حني كانت
الفرص��ة مواتية لتوظيف معيار الكفاءة والوطنية ،وتجس��يده يف
تنفيذ اس��تحقاقات العملية السياس��ية ،واعتامده منوذجاً تحاكيه
الحالة اليمنية املستقبلية ،ولذلك فمن أبرز مساوئ هذا االشتغال
القائ��م إعادة إنتاج النخب السياس��ية ذاتها الت��ي أزمت الحياة
السياسية وعرقلت عملية االس��تحداث اإليجايب يف البيئة اليمنية
يف أزمنة ما قبل الثورة ،وفش��لت يف عملية االلتقاء والتوافق عىل
صيغة آمنة للحكم وإدارة الدولة.
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حكومة الوفاق الوطني

جاء تش��كيل الحكومة االنتقالية (حكوم��ة الوفاق) ،كنتيجة
منطقي��ة للمواجهات املس��لحة ب�ين فرقاء الس��لطة والحكم يف
نظام ما قبل  11فرباير ،واملس��ند س��عوديا منذ  .1970ومل يخرج
الداخل��ون الجدد من ال��وزراء املعينني ،من األحزاب األخرى ،عن
التحالفني اللذان أخذا بالتشكل منذ مطلع األلفية الثالثة.
غ�ير أن هؤالء ال��وزراء ال يحظون بكامل االس��تقاللية إال يف
حدود ضيقة ،كام عكس��ت ذلك التعيينات اإلدارية واملامرس��ات
البريوقراطية التي ال تنم عن الحيادية واملهنية.
وم��ا يعزز من املب��ادرة الخليجية ومينحها ق��درا من القوة
والتامس��ك وانصياع أطرافها املس��لحة هو ارتباط هذه األطراف
بـاململكة العربية السعودية من سبعينيات القرن املايض.
وال ميك��ن إغفال هذا العامل يف تش��كيل الحكومة ،مام يؤثر
بالت��ايل عىل مخرجاته��ا بصورة عامة خالل املرحل��ة االنتقالية يف
العامني املنرصمني.
ولتحدي��د العوامل التي فرض��ت طبيعة وظيفته��ا وأداءها
التنفيذي ونتائجها املش��اهدة يف الواقع العميل وعىل ضوء ذلك،
ميكن تقييم مدى نجاحاته��ا واخفاقاتها وفقا ملرجعياتها املوجهة
املتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،والربنامج املرحيل
لالس��تقرار والتنمية  ،2012-2014واإلطار املش�ترك للمسئوليات
املتبادل��ة ،واملوجه��ات القيمية املنظم��ة للفاعلني فيه��ا كأفراد
وكممثلني للقوى السياسية املشاركة.
وينبغ��ي التعرف عىل تلك األس��باب والعوام��ل التي تأثرت
به��ا .وتأيت مأزقية التغيري الثوري والتوازنات االس��تقوائية وطبيعة
رصاعاتها وانس��داد أفق العبور أمام القوى املتصارعة :قوى ش��ابة
تتوق لالنعتاق والتغيري ،ق��وى نخبية مكبلة مباضيها ،وقوة لنظام
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امتالكيه يصارع النظام من أجل استفراده وتسلطه ،وجميعهم ،ال
ميتلكون املعادلة املفتاحية لتجاوز املأزق العس�ير .مام ترتب عنه
ظهور املبادرة الخليجية وآلليتها التنفيذية ولوالدة حكومة الوفاق.
وينبغي التعرف عىل تلك األسباب والعوامل التي تأثرت بها.
القوى الفاعلة وطبيعة الرصاع القائم ما قبل عام  2011وما بعد،
وانس��داد أفق العبور وجميعهم ،ال ميتلك��ون املعادلة املفتاحية
لتجاوز املأزق العسري.
مل ُتك حكومة الوفاق الوطني لتتشكل برتكيبتها التناقضية ،ما
مل يكن اله��دف املرجو منها تحقيق قدرا من التصالح بني قطبيها
املتصارعني حول االس��تفراد بالسلطة ومن ثم التظافر عىل تثبيت
األم��ن والواقع االعتي��ادي لألوضاع ،والعمل بالت��ايل عىل احتوى
الفاع��ل الثوري الذي ميثل تهديدا ً مب��ارشا ً لألطراف الفاعلة ،وقد
أدت إىل تعمي��ق الرشخ يف النظام العصبوي التقليدي وانقس��ام
طرفيه اإلسالمي-املشيخي والعسكري-السلطوي ،وتخندقهام بني
حامي للثورة وبني حامي للرشعية الدستورية.
وم��ن هاذي��ن املركب�ين املتناقضني حديث��اً ،ائتل��ف النظام
العصب��وي االنتق��ايل الذي أوش��ك يف العقد األخ�ير عىل التصدع
األكي��د .وأُنيط بش��خصيتني مألوفتني من الجن��وب ،األضعف يف
املعادلة العصبوية القبلية يف الشامل ،بالتصدر إلدارة البالد.
وكان عبد ربه منصور هادي وبفعل منصبه االس��مي كنائب
لرئيس الدولة واملؤمتر الش��عبي العام أن يتوىل رئاسة الجمهورية
وبالنتيجة القيادة العليا للقوات املس��لحة ،وكان ملحمد باسندوه،
أن يخلف مجور يف رئاسة الحكومة كونه جنوبياً من ناحية وكونه
املرتأس الرمزي للتحالف الوطني للمعارضة الذي تصدره االئتالف
اإلسالمي املشيخي.

مسار العملية السياسية

وبالرغ��م م��ن الطبيعة االحرتافية واملهني��ة للرجلني ،بقبول
إلتحاقه�ما للعمل داخ��ل بنية النظام العصب��وي ،وكذا عالقتهام
املحدودة بحراك املجتمع الجنويب ،فلم تتحقق لهام بذلك أسباب
الق��وة الذاتي��ة واملوضوعية إلدارة املرحلة الحرج��ة التي متر بها
اليمن.
فربغ��م م��ا ميتلكانه من القدرات السياس��ية أو العس��كرية
الخاص��ة بكل منه�ما ،فإن ابتع��اد الرئيس هادي ع��ن تفاعالت
املجتم��ع الجنويب منذ  ،1986وابتعاد باس��ندوة عنه منذ ،1967
وارتباطه�ما الوظيف��ي بالنظ��ام يف الش�مال قبي��ل الوحدة فقد
أفقده�ما ذلك ق��درا غري هني من القوة وفعالي��ة التأثري ،يف ظل
بيئ��ة رافضة للتغيري مراهنة عىل ترس��انتها العتادية واالقتصادية
وميلشياتها العصبوية.
ول��وال تلويحات القوة اإلقليمية والدولية الراعية والرادعة ملا
متكن الرجالن من االس��تمرار والبقاء .لذلك فهام واقعان يف حالة
تتصف بوضعية األخطار الحرجة .فهام ال ميتلكان الس��ند القبيل
أو العس��كري أو الحزيب ،مام يضطره�ما للرضوخ احيانا واملناورة
احيانا أخرى لالستجابة لضغوط األقوياء بغية املحافظة عىل أدىن
ح��دود التوافق ،رغم التضحيات التي يبذله��ا األبرياء يف األجهزة
العسكرية واألمنية واالقتصاد الوطني.
الرئي��س عبد ربه ،فقد جزئا كبريا من س��نده الحزيب والقبيل
الجنويب ،منذ دفعت��ه نتائج حرب  1986القبلية الحزبية لالنتقال
إىل الش�مال بأربعة ألوي��ة اندمجت الحقا بق��وات نظام صنعاء
والذي اس��توعبه بالنتيجة وبذلك افتقر الرئيس عبد ربه إىل قدرا ً
مهامً من القوة ،حيث افتقد لقاعدة ارتكازه الحزبية والعسكرية
والش��عبية يف الجنوب جراء حرب  1986أوال ،وحرب  1994ثانيا
الذي ش��ارك يف إدارتها ،فظل ج��زءا ً فاعالً ممن ناصبوه الخصومة
خارج دائرة تأثريه ،وخاصة يف مناطق مراكز االس��تقواء العصبوي
يف الضال��ع وردفان ويافع وحرضموت .وه��و اليوم يفتقر للظهري
الس��يايس الذي يس��ند خطواته ويعاين من توزع والءات القوات
املس��لحة واألجهزة األمني��ة بني محوري ال�صراع الذي توضحت
انشقاقاته بعد ثورة  11فرباير.
وباملثل ظل باس��ندوة سياس��ياً محرتفاً منذ  1967يعمل يف
الشامل وغالباً يف السلك الدبلومايس ،بفعل إقصاء الجبهة القومية

لرديفها يف تحرير الجنوب وقيادات (جبهة التحرير) من املشاركة
السياسية.
إضافة إىل افتقاره لقاعدة قبلية ،بفعل انتامءه املدين لحارضة
ع��دن ،وبه��ذا مل متتلك هاتان الش��خصيتان عدا ه��ادي وبصفة
حرصي��ة لجزء من منطقت��ه يف أبني ،التأثري الفعال عىل الس��احة
الجنوبية التي توزعتها أشتات ما يسمى بالحراك الجنويب.
يض��اف اىل ذلك غياب املعايري وال�شروط الالزم اتخاذها من
قب��ل االطراف يف عملية اختي��ار وزرائها بحيث يتم تجاوز معايري
املحسوبية داخل صفوفها.
فجاءت هذه التوليف��ة التصالحية الحكومية املوكلة مبوجب
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،تس��تهدف العمل عىل تسيري
حكومة توافقي��ة ،تهدف إىل وضع وتنفي��ذ برنامج أويل لتحقيق
االس��تقرار االقتصادي والتنمي��ة االقتصادية وتلبي��ة االحتياجات
الفورية للس��كان يف جميع مناطق اليمن ،وتنسيق العالقات مع
الجه��ات املانحة يف املجال اإلمن��ايئ ،وضامن أداء املهام الحكومية
عىل نحو منظم مبا فيها اإلدارة املحلية وفقاً ملبادئ الحكم الرشيد
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والشفافية واملساءلة.
كام تهدف أيضاً إىل اعداد ميزانية مؤقتة واإلرشاف عىل إدارة
جميع جوانب مالية الدولة وضامن الشفافية واملساءلة الكاملتني،
وتحقيق االس��تقرار السيايس واالنتقال السلمي للسلطة ،وتحقيق
االس��تقرار األمني ،وهيكلة القوات العس��كرية واألمنية وبإجراء
الحوار الوطني.
يف الع��ام  2012انعق��د اجت�ماع ملجموعة اصدق��اء اليمن
والحكوم��ة االنتقالية (حكومة الوف��اق) يف نيويورك حيث تعهد
املانحون م��ن الجهات الغربي��ة والخليجية بتقديم مس��اعدات
بقيم��ة  8.17.9مليار دوالر لريتفع املبلغ اىل  8.1مليار دوالر اثناء
انعقاد االجتامع الث��اين يف مارس  2013تركزت التعهدات الغربية
بصفة عامة عىل املس��اعدات االنس��انية واألمني��ة فيام تركز دور
دول مجل��س التع��اون الخليجي يف توفري االم��وال لتطوير البنية
التحتي��ة ،وتعه��دت اململكة العربية الس��عودية بالنصيب االكرب
 3.25ملي��ار دوالر ،هذا باإلضافة اىل مبلغ  1مليار دوالر كوديعة
يف البنك املركزي اليمني للمساهمة يف استقرار الريال اليمني.
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مسار العملية االنتقالية باليمن

لكن تبقى تلك التعه��دات مرهونة بالدور الفاعل للحكومة
االنتقالي��ة والتزامها بتنفيذ برنامجها املرحىل لالس��تقرار والتنمية
 ،2012-2014وال��ذي ت��م ترجمت��ه اىل حزم��ة م��ن االصالحات
واالج��راءات وآليات الش��فافية تحت مظلة واح��دة هي (اإلطار
املش�ترك للمس��ئوليات املتبادل��ة) وع�لى أثر االتفاقي��ة وعدت
الحكومة بااللتزام مبوازنة يتفق عليها وخطة استثامر تهدف اىل:
 )1توليد فرص عمل خاصة للشباب والنساء.
 )2تحسني الحكومة وسيادة القانون.
 )3تشجيع االستثامرات الخاصة.
 )4تلبية االحتياجات االنسانية وتوفري الخدمات االساسية.
 )5العمل مع منظامت املجتمع املدين لضامن الشفافية.
(الرجوع لوثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة).

وما يبدو أن الحكومة االنتقالية تتأرجح بني خيارات جميعها
ال تستجيب ملتطلبات املرحلة الحرجة التي متر بها اليمن ،وقيامها
ب��دور متواضع األثر أقل م��ا يوصف به عملها ب��األداء الرتقيعي
والتعامل بسياسة رد الفعل الضعيف ،وتتجىل مظاهره:
 بع��دم الق��درة عىل اس��تيعاب تعه��دات املانح�ين لتبقىالتعه��دات مجرد رقم رددته وس��ائل االع�لام دون علم املواطن
اليمن��ي ان  1.8مليار دوالر فقط ما تم رصفه من واقع  8.1مليار
دوالر معظمها جاءت من القرض السعودي ومن تعهدات سبقت
اجتامع سبتمرب .2012

16

www.fifth-power.org

 اخت�لاالت عس��كرية وأمني��ة واقتصادية وإداري��ة كارثيةترتاوح بني الهجوم عىل محاور قيادية ومعس��كرات وأقسام األمن
والرشطة ،وبروز مش��اهد هزلية مأس��اوية لرموز قوة الدولة من
تحصين��ات تتهاوى تحت رضبات العصابات اإلرهابية ،وتش��ظي
أوصال الجنود والضباط يف الهواء بفعل الرضبات الخرافية كأفالم
الكرت��ون ،وي��ؤرس العرشات كرؤوس املاش��ية ،وتحوي��ل األبرياء
املنتمون له��ذه األجهزة وأفرادها إىل مجرد أهداف اس��تعراضية
لإلرهاب املنظم مبختلف أشكاله ودوافعه.
وبني سلس��لة من عمليات ال تنتهي للتدمري املس��تمر للبنى
التحتية للكهرباء وأنابيب النفط ،إىل عمليات اغتياالت مس��تمرة
للعسكريني واألمنيني واألجانب واس��تمرار نشاطات االختطافات
وترحيل املواطنني والرشكات وترويع املس��تثمرين ،وجميع هذه
األحداث تش�ير بص��ورة واضحة لعدم وج��ود توافق حقيقي بني
أطراف حكومة الوفاق.
فيتض��ح من خالل ه��ذه املامرس��ات ،أن باس��ندوة خاضع
لضغ��وط الق��وة اإلصالحية املش��يخية ،بينام يتع��رض عبد ربه،
لضغ��وط من كل طرف ،إال أن ظاهر قرارات��ه ،ال تخلو من التأثر
مبراعاة حس��ابات الق��وة ،وبالذات تلك الت��ي ال تظهر له العداء
وهي القوة اإلصالحية املشيخية العسكرية.
وتعرب كثري من قراراته الرئاسية ميلها لتفضيل القوة املذكورة،
ما عدا تلك الذي وقف منه��ا موقف املحايد املتصلة بالرصاعات
املس��لحة ب�ين الحويث والس��لفيني من جهة وبني الح��ويث وقبيلة
حاش��د بقيادة اوالد الش��يخ االحمر يف دماج وعم��ران من جهة
أخرى .ولعل يف ذلك اتس��اقاً توافقياً بني متطلبات داخلية وأخرى
دولية وإقليمية.

مسار العملية السياسية

  الوظيفة العامة:
وعىل مستوى آخر من األداء الوزاري للحكومة ،فقد أطلقت
معادلة الوفاق عملية املحاصصة الوظيفية عىل أشدها ،فتقوضت
منظومة املعايري الوظيفية واختزلت االسرتاتيجية الوطنية للخدمة
املدنية ومصفوفتها الوظيفية إىل محاصصة يف التعيينات اإلدارية
بني رشكاء حكومة الوفاق ،ليخضع قطاع واسع من املوظفني ذوي
الكفاءات اإلدارية إلقصاء االستحقاقات الوظيفية.
ويف الوقت الذي يتطلع فيه الجميع لتجاوز االحتكار العصبوي
لألدوات القهرية للدولة ،من خالل إعادة هيكلة القوات املسلحة
واألمنية ،فقد أعادت حكومة الوفاق وفقاً للكثريين من املطلعني،
تعزيز املش��كلة العصبوية ،بإلحاق آالف من املجندين وبطريقة
املحاصصة التوافقية ،ورمبا حظيت مكونات اللقاء املش�ترك وعىل
رأس��هم حزب اإلص�لاح وقياداته العس��كرية بالنصيب األكرب من
التنسيب العسكري واألمني.
ه��ذا ويجري الحديث بني الكثريين من املنتس��بني لوحدات
وزارة الداخلي��ة ،أنه يغلب عىل سياس��ات الوزي��ر يف التعيينات
القيادي��ة أخ��ذه مبعيار الثقة ال��ذي يفضل إنت�ماءات القيادات
املعينة لإلصالح ،دون األخذ مبعايري الكفاءة والخربة.
مام قد يفرس هيمنة أمن��اط االخفاقات املريعة التي تتعرض
له��ا منظومة األم��ن يف البالد ،ك�ما دللت علي��ه الهجامت التي
اس��تهدفت طلبة كلي��ة الرشطة ،ومركز األمن الس��يايس يف عدن،
وأخريا ً الهجوم النوعي عىل السجن املركزي الذي تباطأت الجهات
املعنية يف االستجابة لتعزيز حاميته الدفاعية.
واليشء نفس��ه يف وزارة الدفاع ،الت��ي تعرضت ذاتها لهجوم
نوعي آخر ،س��بقته رضبات مميتة لقياداته يف محاور حرضموت
وش��بوة ويف الحبيل�ين بلحج وغ�ير ذلك من الح��وادث املتفرقة.
مام يظه��ر بوضوح حج��م االخفاقات التي مي��زت نتائج اللجنة
العس��كرية املتخصصة إلعادة الهيكلة ،موضحا ذلك وجود قيادة
خفي��ة متغلغلة يف البنية األمنية والعس��كرية ،وب��أن التعيينات
القيادي��ة ال زال يحكمه��ا ال��والءات الش��خصية والحزبية لطريف
الرصاع.
امتدت اختالالت معادلة املحاصصة االستقوائية ،لتطال كثري

من الوزرات أبرزها وزارة الكهرباء ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة
املالي��ة .فاتس��م أداء هذه املؤسس��ات بتعزيز الحض��ور الحزيب،
فج��اءت كثري من التعيين��ات القيادية لتأكد وج��ود منطية تكاد
تكون عامة ،بتفضيل وزراء هذه املؤسسات لقيادات إصالحية أو
مسندة بتوصيات مشيخية أو عسكرية.
ومام يتداوله موظفي وزارة الرتبية والتعليم عىل سبيل املثال،
أن  249م��ن مدراء املدارس تم تعيينه��م ،يضاف إليهم كثري من
قي��ادات وزارة الرتبية والتعليم ،ع��دا البعض من الرتبويني الذين
ينتمون ألحزاب اللقاء املشرتك .وال شك يف أن ارصار اإلصالح عىل
تعي�ين عبد الفتاح ج�مال كمدير عام لرتبية تع��ز ،وهو يف رتبة
وكيل ،يؤكد حرصهم عىل الهيمنة عىل هذه الوزارة األكرث سيادية
من وزارات الدفاع أوالداخلية أو الخارجية.
وحس��ب املرء أن يروي عن ثقات مطلعني ،أن حزب اإلصالح
أثناء وزارة األستاذ عبده عيل قباطي ،وهو تربوي قدير ،كان يعترب
من القيادات اإلصالحية العقالنية ،رفض طلب قيادة اإلصالح منه
بإصدار تعيينات ملدراء العموم يف الوزارة منتمون لهم حيث رفض
ذلك ،وما كان منهم إال أن طلبوا من الرئيس الس��ابق للجمهورية
باس��تبداله بالدكتور عبد املجيد القُريش .وهذا ال يعني بأي حال
أن الط��رف الرشي��ك ال يلجأ ملثل تلك املامرس��ات ،ولكنه يف ظل
الظ��روف الراهنة ،يحرص فقط عىل االحتف��اظ مبواقع مواليه يف
أحسن الظروف وكلام كان ذلك ممكنا.
وبالقدر نفس��ه فق��د ُرص َدت مامرس��ات مامثل��ة يف وزارة
الكهرب��اء ،بتعيينات املوال�ين لإلصالح يف مراك��ز قيادية كمدراء
العم��وم ،إضاف��ة إىل إعطاء أفضلي��ة التمييز ملقاول�ين من ذات
االتجاه الحزيب ،تجاوزا ملعايري املناقصات.
وباملثل متتع املنتمون لهذا االتجاه السيايس مبعامالت تفضيلية
م��ن قبل وزير املالي��ة ،تتصل مواليهم من مختلف املؤسس��ات.
اجامالً ميكن القول بأن وزراء حكومة الوفاق مبكوناتها املختلفة مل
يدركوا مهامهم إال أن تكون عبارة عن فرصة لتعزيز املكاسب ،وال
يفهم من وظيفة الحكومة وأعضاءها عىل أنها تتحمل مس��ؤولية
تضامنية إزاء أي فشل يرتتب عن اخفاقها يف جانب معني.
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االستقرار السياسي واالنتقال السلمي للسلطة

أن الدور الحكومي للتحض�ير وانعقاد مؤمتر الحوار الوطني
كان هامش��يا إال يف بعض الجوانب التنس��يقية من ناحية أو من
حيث املشاركة الفردية لوزرائها يف الحوار ذاته كممثلني ملكوناتهم
السياس��ية ،ومل يتحدد دورهم كممثل�ين للحكومة إال فيام يرتبط
بطلب��ات مؤمتر الحوار باس��تدعاء الجانب الحكومي لإلجابة عىل
االستفسارات التي يطرحها املشاركون.
ولع��ل غياب رئيس مجلس الوزراء عن جلس��ات مفصلية أو
بروتكولي��ة ،يعزز القناعة بضعف اس��هامات الحكومة يف عملية
التحضري ملؤمتر الحوار أو يف تيس�ير مداوالته ،واملسارعة يف تذليل
الصعوبات التي اعرتضت مسارات الحوار.
ومن الواضح أن قرارات تشكيل اللجنة الفنية ومن ثم األمانة
العام��ة للمؤمت��ر بقرارات رئاس��ية وتدخالت رئي��س الجمهورية
لتقري��ب وجه��ات النظر بني ق��وى الحوار وعدم وح��دة الرؤية
الوزارية ألعضاء الحكومة قد أفىض إىل هامشية الدور الحكومي.
وبالنظر ملجلس النواب ،املنتهية واليته الترشيعية ،فلم يعترب
وج��وده إال رضورة إلضف��اء الرشعية عىل املبادرة وع�لى آلياتها
املزمنة ،وللمصادقة عىل بعض القوانني الظرفية ،وخالف ذلك من
القوانني والترشيعات الصادرة ،ال تشكل بأي حال ،إطار ترشيعي
أو تأسييس للدولة االتحادية املنشودة ،وتتضح إشكاليات املجلس
وانحي��ازه إىل أركان النظام وسياس��اته يف العيوب والثغرات التي
أعاقت خروج املجلس بقانون متزن وحقوقي للعدالة االنتقالية.
وتتجسد إشكالية التمثيل الترشيعي يف املقايضة بني استمرار
املجلس للف�ترة االنتقالية الثانية والدعوة لالنتخابات الرئاس��ية،
حيث تعذر إكامل السجل املدين وتحديد طبيعة النظام االنتخايب
قب��ل اق��رار الدس��تور وتحديد ش��كل الدولة وتقس��يم أقاليمها
اإلداري��ة ،يف ظل محافظ��ات جنوبية مضطربة ،وغي��اب الدولة
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وضعف سيطرتها عىل بعض املحافظات الشاملية مثل صعدة وما
جاورها من مناطق التوتر والعنف املذهبي والقبيل.
وما مل تس��تعيد الدولة قوتها وهيبتها وتبس��ط سيادتها عىل
مجم��ل ال�تراب الوطني ،فس��تظل مراكز االس��تقواء التس��لطي
اإلقصائية ،تش��كل تحدياً صارخاً وس��افرا ً لتنفيذ مقررات الحوار
وللدولة ذاتها.
وما مل يتم اس��تكامل إعادة هيكلة القوات املسلحة واألمنية،
ونزع ترس��انات فرق��اء الرصاع��ات يف محافظ��ات اإلقليم الذي
تم تس��ميته بإقلي��م أزال وما مل يتم اس��تكامل النقاط العرشين
واالحدى عرش الالحق��ة ،املتصلة بقضايا الجنوب تحديدا ً وإعادة
تشكيل ثقافة وطنية وحقوقية ودعوة الجميع للمشاركة الفعلية
يف ترسيخ الس�لام واألمن االجتامعي ،فإن خطورة تنامي النزعات
االس��تقاللية والعصبوية س��تربز جلياً يف مناطق مراكز االس��تقواء
التاريخية يف الجنوب والشامل عىل السواء.
وميثل النزوع الحويث يف االستحواذ والهيمنة والتطلع الشمويل
يف الف�ترة الزمنية القصرية تجاه الس��لفيني ودخوله يف مواجهات
لبس��ط نفوذه يف عم��ران وحجة والج��وف وانتقال��ه للقتال يف
أرح��ب ،ما ينذر بخطورة الرصاعات املذهبية والزعامية ،والتي ال
يستبعد بأي حال من األحوال استثامرها من قبل القوى اإلقليمية
لرصاعات تهدد املحافظات الجنوبية واقحامها يف حروب بالوكالة
تتوزع فيها أيران واململكة العربية الس��عودية مراكز االس��تقواء
التاريخي��ة والحراكي��ة يف الجن��وب مناطق رسو حم�ير (الضالع،
ردفان ويافع) أبني ش��بوة وحرضموت ،وجميعها مراكز استقوائية
ش��هدت أش��كال من الرصاعات الحادة اتخذت أشكاالً ايدلوجية
إبان س��يطرة الحزب االشرتايك عىل الجنوب ،وكانت حروب الكور
يف ش��بوة يف نهاية وبدايات الس��بعينيات ورصاعات أبني والضالع
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وردفان من��ذ  1978وحتى  ،1986أبرز مظاه��ر تلك الرصاعات.
وإضاف��ة إىل ذلك فقد اس��تيقظت مكونات جدي��دة تبحث عن
أدوارها يف مرحلة ما قبل الال دولة وطنية.
وال يس��تبعد أب��دا ً ظهور دع��وات علنية بإقام��ة اإلمامة يف
محافظ��ات أقلي��م أزال ،وظه��ور دع��وات س�لاطينية أخرى يف
املحافظات الجنوبية.
ويف خض��م تل��ك الرصاع��ات املتالطمة ،تجد إي��ران الفرصة

مواتية لتعزيز نفوذها يف جنوب اليمن عرب توس��يع الدعم كالذي
تقدم��ه لجامعات الح��راك التابعة للبيض ،والعمل عىل ترس��يخ
تحالفه مع الحوثيني يف الش�مال ،لتدخل السعودية بدورها بقوة
يف دعمها للتيارات الس��لفية ليتضم��ن ذلك إعادة ترتيب عالقتها
بإخوان اليمن ومشايخهم القبليني والدينني كذلك.
فتصبح اليمن عندها س��احة رصاعات زلزالية لقوى التطرف
املذهبي كام هو الحال يف سوريا اليوم والعراق.

 االستقرار االقتصادي:
ويف السياق الخاص بالسياسات الحكومية ملعالجة املشكالت
االقتصادي��ة ،فلم تكن االخفاقات األمنية للحكومة س��بباً إلحجام
املستثمرين عن توظيف أموالهم ورشكاتهم يف اليمن ،لعجزها عن
توفري حامية البيئة االستثامرية ومكافحة سطوة الفساد املتفيش.
فلقد اخفقت الحكومة يف وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة
لطرق وأساليب االستفادة من املنح والقروض املقدمة يف املرحلة
الس��ابقة للثورة ،تضاف إليها يف مرحلة ما بعد املبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية.
عىل الرغم من اعتامد اكرب موازنة يف العام  2013بلغت 12.9
مليار دوالر ،وباملثل لعام  ،2014وس��تقدم األيام واألشهر القادمة
دليالً عىل مدى قدرة الحكومة الحالية أو املعدلة عىل كفاءاتها يف
استخدام املوارد املتاحة لالستفادة منها يف عملية التنمية.
ومتثل املراجعات الحالية التفاقيات االس��تثامر يف إنتاج الغاز
لكوريا ورشكة (توتل) الفرنسية ،مؤرش إيجايب لصواب التوجهات،
ك�ما أن إعادة النظ��ر يف اتفاقيات االس��تثامر للمناطق الحرة يف
عدن ،وإعادة تش��غيل موانئ املخا والصلي��ف ،خطوات إيجابية
تحس��ب لحكومة الوفاق بصورتها التضامني��ة أو تحديدا ً لبعض
وزراءها املثابرون.
ختاماً يمُ كن التأكيد عىل ان الرئيس عبد ربه استطاع تشكيل
عالق��ة متوازنة بني أصدق��اء اليمن األوربي��ون واألمريكان ،ومن
ناحي��ة أخرى مع الصني وروس��يا ،وبذلك متك��ن من خلق توافق

دويل حول القضي��ة اليمنية وخصوصا يف مجلس األمن وغريه من
الدول العرش الراعية للمبادرة الخليجية.
وميكن للرئيس تحقيق انجازات اس�تراتيجية أكرث يف الداخل
لو أنه عمل بدعم دويل كبري عىل نزع ترس��انات األسلحة والقيام
بح��وارات مبارشة مع قيادات القوى الفاعل��ة القدمية والجديدة
يف الداخ��ل ،يؤكد س�لامة التوج��ه إلعادة الثق��ة وتعزيز اللحمة
الوطنية مبزيد من الرشاكة الوطنية للقوى املس��تبعدة ،واالنتقال
إىل تشكيل حكومة كفاءات وطنية ووضع قيادات جديدة للقوات
املسلحة واألمنية ،وإعادة تش��كيل جهاز االستخبارات العسكرية
والعامة ،واعتامد لجان نزاهة مدني��ة لتقييم التعيينات القيادية
يف أجهزة الدولة.
والعم��ل عىل حامية الدولة وأجهزته��ا املختلفة من إمكانية
التس��يس واملذهبة أو ظهور أي شكل من أشكال التمحور القبيل
واملناطقي ،وكذا التأكيد عىل حيادية األجهزة اإلعالمية والتعليمية
ودور العبادة ،واالقرار املؤكد عىل شفافية العمل الحزيب وموارده.
كل ذلك لضامن ترس��يخ األمن والسالم االجتامعي والستبعاد
إمكاني��ة الغلبة والهيمنة ألي قوة كانت عىل موارد القوة والرثوة
والسلطة.
وبدون الركون ملثل هذه الخطوات ،لن تش��هد البالد انفراجاً
حقيقياً ملآزقها وأزماتها املستدامة.
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إن الحوار بدالالته اإلنس��انية حاجة الزم��ة لفك التعقيدات
الحاصل��ة بني األفراد والفئات يف الرتكيبة املجتمعية وبني األطراف
يف النظام السيايس ،وباتفاق املجموع بأن اللحظة اليمنية الراهنة
عىل هشاش��تها هي فرصة مواتي��ة للجميع دون اس��تثناء كونها
محمل��ة باملمكنات الكافية إلحداث التغي�ير الجوهري املطلوب
للمجتمع عىل مختلف األصعدة.

الجنوبية ،والخلوص باملجمل اىل املسنون الدستوري.

تضمن��ت املب��ادرة التنفيذية أربعة خط��وات للعملية
االنتقالية هي:
1.1املرحلة التحضريية ملؤمتر الحوار الوطني الشامل ،والتي
تهدف إىل متكني كل املجموعات املعنية من املشاركة يف
اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد ش��كل عملية الحوار
الوطني.

فض�لاً ع��ن كونها وفرت الح��د األمثل من امل��ؤازرة والتأييد
الجامهريي فعدم اس��تغاللها بإيجاد اسرتاتيجية بناء لدولة مدنية
قامئ��ة ع�لى العدالة يف توزيع الس��لطة وال�ثروة تضمن الحقوق
والحري��ات اإلنس��انية ،تك��ون عند مس��توى الطموح الش��عبي
وتتناس��ب مع التضحيات املبذولة ،يعد رضباً من الخبل يف إهدار
الفرص الثمينة.

2.2عقد مؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل
قطاعات املجتمع اليمنى من املس��اهمة يف وضع رؤية
جديدة ملستقبل البالد.
3.3صياغة الدس��تور بواس��طة اللجنة الدستورية من أجل
تنفي��ذ ق��رارات مؤمت��ر الح��وار الوطني الش��امل وما
ييل ذلك من مش��اورات عامة حول مرشوع الدس��تور
واستفتاء شعبي ينتهي باعتامد الدستور الجديد.

يتوق��ف نجاح العملية السياس��ية يف اليمن عىل نجاح مؤمتر
الح��وار الوطني الذي ميث��ل املحطة االهم يف املرحل��ة االنتقالية
كون��ة املعني بصياغة املس��تقبل ،خصوصاً وأن املؤمتر س��يناقش
قضاي��ا جوهرية لطاملا كانت نقاط خالف ورصاع يف ازمنة ما قبل
2011م.

4.4التحض�ير إلج��راء انتخابات عام��ة يف نهاي��ة العملية
االنتقالي��ة ،مبا يف ذلك إنش��اء لجنة جديدة لالنتخابات
وإعداد س��جل انتخ��ايب جديد واعت�ماد قانون جديد
لالنتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.

فالقضي��ة الجنوبي��ة تعد من أك�ثر القضايا تعقي��دا ً ،يكون
الحدي��ث عن بنية الدولة مس��تحيالً دون التوص��ل لحل القضية

أربع خطوات للعملية اإلنتقالية تضمنتها املبادرة الخليجية

1
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 التهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني:
راعت اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية التسلسل والرتتيب
املنطق��ي لتنفيذ البنود بالتتابع والتزام��ن وارتباط بعضها ببعض
معنى ذل��ك ان التنفيذ لبنود الخارطة كحزم��ة متكاملة ،الحوار
الوطني يش��كل االستحقاق االهم واملعنى بصياغة مستقبل البالد
و االتفاق عىل ش��كل الدولة وطبيعة النظام الس��يايس واالنتخايب
ومحددات الرشاكة السياسية ومعايري التنافس والخلوص باملجمل
إىل املسنون القانوين والدستوري.
فكل ما س��بق من اج��راءات بدءا بتش��كيل حكومة الوفاق

واالنتخابات التوافقية ،ولجنة الش��ئون العسكرية وتحقيق االمن
واالس��تقرار ،ولجنة التواصل الرئاس��ية والوزاري��ة واللجنة الفنية
لإلعداد والتحضري النعقاد مؤمتر الحوار الوطني ،جميعها اجراءات
من اج��ل تهيئة املناخ لتجتمع مكونات الطيف اليمنى (االئتالف
الوطن��ي املؤمتر وحلف��اءه – املجلس الوطني املش�ترك ورشكائه
– االحزاب السياس��ية واالطراف السياس��ية الفاعل��ة – الحركات
الش��بابية – الحراك – الحوثة – منظامت املجتمع املدين) ،بهدف
صياغة مستقبل البالد.

لجنة االتصال مع الشباب:
نصت الم���ادة ( 15الفقرة خ) من المبادرة
الخليجية على التالي:
عند تش��كيل حكومة الوفاق الوطني وتويل نائب
الرئيس تش��كيل الحكومة لجنة اتصال تتوىل وبش��كل
فعال التواصل مع حركات الش��باب يف الس��احات من
مختل��ف االطراف وباق��ي أنحاء اليم��ن لنرش ورشح
تفاصي��ل ه��ذا االتف��اق وإطالق نق��اش مفتوح حول
مستقبل البالد والذي سيتواصل من خالل مؤمتر الحوار
الوطني الش��امل وإرشاك الش��باب يف تقرير مستقبل
الحياة السياسية.
يعترب ش��باب الثورة ،الذي��ن قاموا بالفعل الث��وري ،وضحوا
بحياته��م من أجل التغيري ،قوة صاعدة من دون ش��ك ،وال ميكن
تجاهلها عند الحديث عن مستقبل اليمن؛ ولكن البد من التذكري
بأن شباب الثورة ليسوا كتلة واحدة ،بل عدة ائتالفات ومكونات،
منه��ا الحزبية ،ومنها املس��تقلة ،ومنها من يتب��ع قوى مجتمعية
وسياسية أخرى.
وهناك الكثري من التباين يف مواقفهم وتوجهاتهم ،فمنهم من

يرفض التسوية السياسية ويعتربها خيانة لدماء الشهداء وإجهاضً ا
للث��ورة الش��بابية ،ومنه��م من يؤيده��ا من منطل��ق أنها أفضل
الخيارات املتاحة التي ستنجز التغيري بأقل التكاليف والتضحيات.
مل تغف��ل املب��ادرة الطرف اآلخر م��ن الش��باب وكان النص
واضح��اً ،باإلضاف��ة اىل مراع��اة طبيعة الدور التاريخي للش��باب
وطبيعة التناقض املرتبط باختالف االنتامء.
وبن��اءا عىل ذل��ك تم تحدي��د النقطة الزمني��ة للتواصل مع
الش��باب واملحدد بالنص عند تشكيل حكومة الوفاق أي يف الفرتة
االوىل من العملية االنتقالية.
ش��كلت اللجنة الوزارية بعد تجاوز زمني مدة خمسة أشهر
أي يف املرحلة الثاني��ة من العملية االنتقالية ،كام اخفقت اللجنة
عن بلوغ جوهر النص وعدم تحقق االهداف املحددة ،يعود ذلك
اىل اعتامد معيار املحاصصة الحزبية أخذا ً بنظام الواقع املفروض
يف حني كانت الفرصة مواتي��ة لتوظيف معيار الوطنية واعتامده
منوذجاً تحاكيه الحالة اليمنية املستقبلية.
ومن أبرز مس��اوئ هذا االش��تغال توس��يع ه��وة الرصاع بني
الش��باب املنتمي حزبيا والشباب املس��تقل ،يف ظل سياسة فرض
العيار الحزيب كأساس ومحدد لرشاكة الشباب يف العملية السياسية.
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وضعت اللجنة إطار مرجعي للحوار مع الش��باب يحدد آلية
وعدد اللقاءات عىل مستوى املحافظات ،مل تنفذ اال ثالثة فعاليات
أهمها الفعالية التي عقدت بالرشاكة مع لجنة االتصال الرئاس��ية
وبرعاي��ة االمم املتحدة ،صاحب ه��ذه الفعالية احتجاج مجاميع
شبابية حزبية.

مل يطلق نقاش مفتوح ومل يرشح تفاصيل االتفاق الس��يايس
ومل يرشك الش��باب بدليل رصاع القوى عىل التمثيل والذي سيتم
التط��رق للموضوع يف آلية اللجنة الفنية لإلعداد والتحضري ملؤمتر
الح��وار الوطني فقط تم نرش اعالن يف الصحف الرس��مية يحدد
رشوط ملشاركة الشباب.

لجنة التواصل الرئاسية:
ش���كلت اللجن���ة بقرار رئاس���ي رق���م  2012 / 13بتاريخ  6مايو،
حدد انتهاء عملها بتاريخ  30يونيو 2012
وكلف��ت بالتواصل مع كافة األطراف املش��اركة يف عملية الحوار الوطني من
أجل ترشيح األسامء لتشكيل اللجنة الفنية والترسيع يف إجراءات تشكيل اللجنة
التحضريية ملؤمتر الحوار الوطني.
أعضاء اللجنة:
عبد الكريم االرياين  -عبدالوهاب األنيس  -ياس�ين سعيد نعامن  -جعفر با
صالح  -حسني عرب  -عبدالقادر هالل  -راقية حميدان  -نادية السقاف

س��لمت اللجن��ة تقريره��ا النه��ايئ
لرئيس الجمهورية يف  8/7/2012بتجاوز
 8ايام ،خ�لال فرتة عملها عقدت العديد
من اللقاءات مع كاف��ة االطراف ،اال انها
فش��لت يف اختي��ار ممثيل الش��باب عرب
اللق��اء الذي عق��د بالرشاكة م��ع لجنة
االتص��ال الوزاري��ة ،ومل تنج��ح يف ارشاك
ممثل�ين عن الحراك الجنويب يف تش��كيل
اللجن��ة الفنية لإلع��داد والتحضري ملؤمتر
الحوار الوطني.

مقارنة بني الفرتة املخصصة لعمل للجان التهيئة ملؤمتر الحوار وبني فرتة التنفيذ
7
6
5

الفرتة املخصصة
لعمل اللجنة

4

فرتة التنفيذ

3
2
1

اللجنة الفنية
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اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير النعقاد مؤتمر الحوار الوطني:
القرار الجمهوري رقم  30لسنة  2012الموافق 14يوليو ينتهي عمل اللجنة  30سبتمبر.

املهمة:

ضامن انعق��اد مؤمتر الحوار الوطني وتش��كيل
لجن��ة إعداد وتحضري للمؤمت��ر ومبوجب هذه اآللية
تتمك��ن كافة املجموع��ات املعنية من املش��اركة يف
اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل مؤمتر الحوار
الوطني.
تقدمت اللجن��ة الفنية بعرشي��ن نقطة لرئيس
الجمهوري��ة اعتربته��ا رضوري��ة والزم��ة ملعالج��ة
التحدي��ات الت��ي تع�ترض بش��دة مس��ار الح��وار،
كمتطلبات إلنج��اح الحوار الوطني الش��امل ومنها
تحدي��داً معالجة الجذور األساس��ية للمش��كالت يف
الجنوب ويف صعده ،والت��ي تتعلق معظمها بقضايا
ذات طابع حقوقي تتحمل الدولة مسؤولية التعامل
معها
عىل قدر اهمية مؤمتر الحوار الوطني اال أنه مل يحظى بالقدر
الكايف من الجهود يف سبيل تهيئة املناخ السيايس يف البالد وتعزيز
الثق��ة ،يؤكد ذلك اللحظ��ات املحورية مرتبط��ة بقضايا خالفية،
فقضي��ة التمثيل يف الحوار كانت املحطة الرئيس��ية والذي يظهر
بل ويعزز انس��حاب نفس العقلية والثقافة الطاردة للتعامل مع
متطلبات اللحظ��ة الراهنة والتي تحمل يف طياتها إمكانية تعزيز

يف  17س��بتمرب  2012ص��در الق��رار الجمهوري
الرئ��ايس رقم ( )46الذي ق�ضى بتعديل قوام اللجنة
الفني��ة لإلع��داد والتحض�ير ملؤمتر الح��وار الوطني
بإضافة ستة أعضاء إليها ،وهو القرار الذي تسبب يف
إرباك ،كونه جاء خالفاً ملا س��بق وان اقرتحت اللجنة
بان أية إضاف��ة لقوام اللجنة يجب أن تكون ملمثلني
ملكونات الحراك الجنويب السلمي التي يغيب صوتها
داخل اللجنة.
اس��تقالة عضوين من قوام اللجنة الفنية (ماجد
املذحجى – رضية املتوكل).
اكمل��ت اللجنة عملها بتاري��خ  10مارس ،قبل
انعقاد مؤمتر الحوار بـ ( 8أيام).

معايري الوطنية وصفاء النوايا والتخلص من تركات املايض الثقيلة.
الخالف عىل التمثيل خاصة االطراف (الش��باب املس��تقل –
منظامت املجتمع املدين – املرأة) ،بني االطراف الفاعلة ال يعرب اال
ع��ن تلك الثقافة األبوية يف فكرة االنتصار للس��يايس والهادف اىل
مضاعفة التمثيل ضمن أطر اخرى.
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ميث��ل مؤمت��ر الح��وار الوطن��ي االس��تحقاق األه��م ضمن
اس��تحقاقات املرحلة االنتقالية كام أنه ميثل ايضاً الخطوة االساس
الت��ي ت��ؤدى اىل انتهاء املرحل��ة االنتقالية ك�ما ورد يف االتفاقية
السياس��ية (املبادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية) حيث حددت
اآللي��ة التنفيذية عامني فقط لالنتهاء من مهام املرحلة االنتقالية،
وطبقا للفقرة الثانية من املادة الس��ابعة يف اآللية يبدأ احتس��اب
ه��ذه الفرتة مبارشة عقب االنتخابات الرئاس��ية املبكرة التوافقية
الغري تنافسية التي أجريت يف فرباير/شباط  ،2012غري أن ذلك مل
يعد ممكنا اآلن.
ويف اللحظة الراهنة يقف اليمن واليمنيون وبعد مرور عامني
كامل�ين عىل توقيع املب��ادرة وآليتها التنفيذي��ة (يف  23نوفمرب /
ترشي��ن الثاين 2011م) ،عىل خط االنتهاء للمرحلة االنتقالية دون
بروز مؤرشات ايجابية حاس��مة ألهم القضاي��ا املحورية يف اطار
تج��اوز الزمن املح��دد ملؤمتر الحوار الوطني ،ف��إن املدة املتبقية
لن تكون كافية ملجاراة بقية االستحقاقات طبقاً لنصوص املبادرة
وآليته��ا التنفيذية واملرتبطة متاما مبخرج��ات مؤمتر الحوار ،يف ما
يتعلق بتنفيذ بقية املتطلبات واالس��تحقاقات التي تسبق املوعد
النهايئ املحدد للمرحلة االنتقالية ،والتي س��تكون بحاجة إىل أكرث
من مثانية أشهر كحد أدىن لتنفيذها ،إن مل يكن أكرث من ذلك.
أبرز هذه املتطلبات بحسب اآللية التنفيذية يتمثل بـ :البدء
أوال بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بعد االنتهاء من مؤمتر الحوار
مبارشة ،حيث حددت اآللية للجنة فرتة ثالثة أش��هر لالنتهاء من
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مهامها ،ومن ثم عرض الدس��تور الجديد عىل الش��عب لالستفتاء
عليه ،يعقب ذلك فرتة ثالثة أش��هر يعتم��د خاللها الربملان قانوناً
جدي��دا ً لالنتخابات مبوجب الدس��تور الجديد ،عىل أن يتبع ذلك
أيضا إعادة تش��كيل اللجنة العليا لالنتخابات وإعادة بناء س��جل
انتخايب جديد وفقا ملا سيقرره هذا القانون الجديد.
تل��ك املتطلبات كانت مثار ج��دل وخالف بني طريف املعادلة
السياسية يف زمن ما قبل العام 2011م ،وستظل مثار جدل ورصاع
بني األطراف داخل مؤمتر الحوار والس��احة السياسية بشكل عام.
اضافة اىل ذلك أن املضامر الس��يايس اتس��ع وتعقد نتيجة حضور
الق��وى الفاعل��ة الجديدة وتعق��د قضاياها الجوهري��ة (الحراك
الجنويب والحوثيني).
خروج العملية السياسية عن الجدول الزمني لخارطة الطريق
املرس��ومة لها من الخارج ،وأصبحت كل املؤرشات تؤكد أن البلد
بحاجة إىل متدي��د الفرتة االنتقالية لوقت إضايف الس��تكامل بقية
املهام الرئيس��ة املنصوص عليها يف املبادرة وآليتها التنفيذية ،ميثل
ذلك مأزق يخلق اش��كالية جديدة حول كيفية التعامل والخروج
من هذا املأزق يف الوقت الذي برزت مؤرشات التباين يف املواقف
بني االط��راف املتح��اورة ازاء مس��ألة التمديد للف�ترة االنتقالية
هذا بالرغم ان مؤمتر الحوار مل يس��تطع حس��م القضايا املحورية
(القضي��ة الجنوبية – بن��اء الدولة – العدال��ة االنتقالية – لجنة
صياغة الدستور – الضامنات لتنفيذ مخرجات الحوار).

مسار العملية السياسية

مقارنة بني الفرتة الزمنية املخصصة لفرق مؤمتر الحوار وبني فرتة االنجاز والتنفيذ

فريق استقالل الهيئات
فريق التنمية املستدامة
فريق الجيش واألمن
فريق الحقوق والحريات
فريق الحكم الرشيد
فريق قضية صعدة
فريق بناء الدولة
فريق العدالة اإلنتقالية
فريق القضية الجنوبية
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التحديات والعقبات الداخلية

هناك جملة من العوامل واملحددات املوجهة إلدارة وتنفيذ
العملي��ة السياس��ية واملؤثرة عىل مجمل النتائ��ج التي تضمنتها
املب��ادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وع�لى وجه التحديد مؤمتر
الحوار الوطني وأبرز هذه العوامل هي:

االرادة واالدارة السياسية:
الب��د ألي عملية انتقالية جوهره��ا التغيري من أن متر ببعض
املحن واملعوقات التي قد تتس��بب يف إخفاقها ،وباستثناء القليل
م��ن التجارب التكاملي��ة التي نجحت يف العامل ،ف��إن الكثري منها
قد فش��لت ،األمر الذي أرجعه الكثري من املحللني واملفكرين إىل
وجود بعض العوامل املعوقة ،لعل أبرزها يتمثل يف ضعف اإلرادة
السياسية للنخب الحاكمة تجاه العملية التكاملية األطراف فيها.
وبالنظ��ر إىل العملية السياس��ية الجارية الي��وم فإن نجاحها
يتوق��ف عىل قدرة مؤسس��ة الرئاس��ة ممثل��ة (بالرئيس هادي)
ومؤسس��ة الحكوم��ة (حكومة الوف��اق) ،التعامل م��ع معطيات
املرحل��ة بإرادة وادارة تفرتض نظام مغاير وثقافة مختلفة تتجاوز
مس��ألة الرتميم للوضع القائم أو اجراء تغيريات تجميلية يف إطار
مجاراة االطراف الفاعلة وترك البنى االساسية كام كانت علية.
ك�ما أن فك��رة االنتصار للس��يايس ومجاراة الق��وى الفاعلة
تسقط من االعتبار األبعاد املختلفة ذات العالقة باملناحي املدنية
والتنموي��ة واالجتامعي��ة واالقتصادية التي يف�ترض بها أن تكون
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حارضة ومؤثرة يف ملف الح��وار الوطني ،ومؤرشا ً لنجاح العملية
السياسية.
استشهادا ً مبا قاله املبعوث األممي جامل بن عمر ،حيث قال:
((الحس��م لن يتم بوضع العيص يف الدوالي��ب ،بل يتطلب إرادة
سياسية جدية ترسم شكل مين جديد كام يشتهيه أبناؤه)).
مل يس��تغل ه��ادى التأييد الش��عبي ودع��م املجتمع الدويل
وقرارات مجلس االمن الدويل ،وعىل الجانب اآلخر فش��ل وعجز
الحكوم��ة يف تأدية مهامها حس��ب ما ورد يف املب��ادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،االمر الذي أدى اىل اتس��اع وتراكم الفس��اد يف
مختلف األصعدة.
أن مس��ألة تعبيد الطري��ق والدفع بالقط��ار يتطلب ارادة
سياس��ية قوية وذلك عرب تغيري درامي يف املش��هد السيايس تكون
له انعكاس��ات إيجابية عىل جملة األوضاع وضامن نجاح العملية
والتأسيس ملستقبل البالد.

مسار العملية السياسية

المؤسسة االمنية
والعسكرية.

وهو األمر الذي سينعكس إيجاباً عىل ضامن األمن واالستقرار،
وسيسد الثغرات التي تنفذ منها قوى العنف واإلرهاب ،ويستعيد
تطبيع األوضاع وس��يادة قوة القانون بديال عن قانون القوة ،كام
سيسهم يف تذليل الصعوبات واملعوقات ،وزيادة بناء الثقة بشكل
ع��ام وامليض نحو إجراء الحوار الوطني الش��امل يف ظل مناخات
آمنة ،تحول دون االنزالق اىل مربع القوة والعنف مجددا ً.
وع�لى الرغم من التغيريات التي ش��هدتها مؤسس��ة الجيش
واالم��ن جراء اتخاذ الرئيس هادي حزمة م��ن القرارات القرارات

الصراع السياسي...

ثبات الفاعلين القدامى
وثبات ادوارهم
نخب م��ن قيادات الجيش واالمن ،مش��ائخ القبائل ،النخب
السياس��ية ،ورجال الدين السيايس ،املكون األساس لطبيعة النظام
السيايس املزيج يف زمن ما قبل 2011م ،وعىل ما يبدو أن الطريق
غري س��الك نحو بن��اء الدولة ،فالرصاعات السياس��ية تبدو أعنف
وأكرث عمقا وجذرية ،مام كان متصورا.
فالقضي��ة تجاوزت إقامة نظ��ام دميقراطي جديد محل نظام
اس��تبدادي قديم ،إىل رصاعات عىل السلطة من ناحية ،ورصاعات
عىل الدولة من ناحية أخرى .حيث تس��عي كافة القوى إىل إثبات
وجودها،وحجز “حصتها”يف النظام الجديد ،ليس فقط من خالل
آليات التحول القامئة عىل املنافس��ة السياسية ،وإمنا االستمرار يف

تنام��ي نش��اط القاع��دة ،وتوس��ع العن��ف واالغتي��االت
واالختطافات ،ونرش الفوىض ،والرصاع القبيل الديني بني (الحوثيني
– السلفيني – حاشد) وعمليات استهداف مؤسسات الدولة ،تؤكد
ب��أن حزمة االجراءات املتخذة واملتعلقة بهيكلة الجيش واالمن مل
تحدث أثرا ً ملموس��اً يف طريق معالجة االختالل يف هذه املؤسسة
به��دف ض�مان الح��د األدىن يف تحييدها عن تأث�ير مراكز القوى
وتجاذبات الرصاع السايس ،وفرض حالة من االستقرار والدفاع عن
السيادة الوطنية.

”

تش��كل التحديات األمنية إحدى أه��م التحديات االنتقالية،
وال س��يام تلك املتعلقة بتوحيد املؤسس��ات العسكرية واألمنية،
واستعادة طابعها املؤسيس املهني ،وروحها الوطنية ،تحت قيادة
وطنية واحدة ،تخضع للدولة اليمنية ،وتضطلع مبهامها العسكرية
واألمنية يف ضبط األمن واالس��تقرار والدفاع عن السيادة الوطنية
وفقاً للدستور والقوانني النافذة.

الرئاس��ية ضمن اجراءات هيكل��ة الجيش واالمن واع��ادة بنائها
وكعملية اولية هدفت إىل إزالة االنقسام الحاصل يف بنية الجيش
وتوحيده وتحويله اىل مؤسسة وطنية ،بحيث يتم استعادة ترتيبها
مبا يضمن فاعليتها يف اإلطار الوطني بعيدا عن تأثري القوى ومراكز
النفوذ وضامن بن��اء الثقة وتبديد املخاوف من أن يتحول الحوار
اىل حوار ش��كيل يقابل��ه حوار فعيل يفرضه منط��ق القوة خارج
املؤمتر بفعل القوى التى متتلك القوة والسالح.

بني السيايس والقبيل والعسكري تتموضع
القوى الفاعلة برتكيبتها املتداخلة يف إطار من
الرسمية والغري رسمية ،بالتايل فان النظر للعملية
االنتقالية من خالل تحليل تفاعل طريف املعادلة
السياسية (حزب املؤمتر الشعبي العام ،واحزاب
اللقاء املشرتك) ال ميثل عني الصواب ،فال املؤمتر
كحزب حاكم سابقاً وال اللقاء املشرتك كأحزاب
معارضة سابقاً ميثلون التوزيع الرئييس للسلطة
السياسية يف اليمن .ثورة (سبتمرب  )1962استطاعت
أن تغري هوية النظام الحاكم من نظام إقطاعي
مليك إىل نظام جمهوري ،ولكنها باملقابل عجزت عن
تجاوز تركيبة النظام والعالقات الحاكمة ،لذا فان
فهم السياق التاريخي وحركية تشكل هذا النظام
الجامع بني التقليدي والرسمي يحدد حجم التعقيد
كام يحدد متطلبات تفكيكه.
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مسار العملية االنتقالية باليمن

أعامل العنف والفوىض ،والتي رمبا يؤدي التامدي فيها إىل إجهاض
مرشوع التغيري.
وال يبدو أن منهجية التوافق املتبعة بناءا للمبادرة الخليجية
وآليته��ا التنفيذية تحظى باحرتام بل تحول��ت اىل منهجية للفيد
واملحاصصة.
املستقبل الذي ينشده الس��واد األعظم من اليمنيني هو من

يشكل املخاوف لدى تلك القوى ومصريها ،فام زالت غري مقتنعة
بعملي��ة التغي�ير ومتطلباته ،حي��ث تقف أمام عملي��ة االنتقال
مجموعة من االش��كاليات املعق��دة :اش��كاليات هيكلة الجيش
واألمن ،الدولة وطبيعة النظام الس��يايس ،صياغة الدس��اتري ،وغري
ذل��ك من االش��كاليات املتعلقة بتلك االم��ور والتي تقف كأمزق
وتدخل عملية االنتقال يف إنفاق سياسية غامضة.

الجماعات المسلحة:
تحديات أخرى تقف يف طري��ق العملية االنتقالية بل وامام
مستقبل اليمنيني ،يف الوقت الذي ينشدون بناء الدولة املدنية يف
إطار سيادة القانون ،كام ينشدون الحفاظ عىل الحقوق االنسانية
وضامن االستقرار وتحقيق التعايش والسالم.
باملقاب��ل يتنام��ى منطق الق��وة والس�لاح ،وتزايد نش��اط
الجامع��ات االرهابية ،وتتنامى هوة الرصاعات بأش��كال مختلفة
تحديدا ً الرصاعات املذهبية عىل ارض الواقع.
مع تف ّجر جول ٍة جديدة من الرصاع بني الحوثيني والس��لفيني

يف محافظ��ة صع��دة يف اليم��ن ،وم��ع تنامى نش��اط القاعدة
والجامع��ات املس��لحة التي تفقد مصالحه��ا الغري مرشوعة مع
النظام السابق.
جميعها تخلق املخاوف بش��أن املص�ير الذي ينتظر اليمن يف
حال االحتكام إىل منطق الق ّوة يف بلد يعاين أصلاً من تناقضات ال
يع ّد تجاوزها أم ًرا يس ًريا ،كام تضع مزي ًدا من العراقيل أمام مؤمتر
الحوار الوطني ،وتزيد تعقيد املشكلة يف خلق أزمات جديدة من
الرصاعات املذهبية واملناطقية والقبلية البالد يف غنى عنها.

التحديات االقتصادية
واالنمائية:
تزداد هشاش��ة الوضع االقتصادي يف اليمن مام يثري مخاوف
انهيار الدولة ،فام تزال املؤسسات الرسمية للدولة ضعيفة نتيجة
لطبيعته��ا املرتبطة بالفرتة الس��ابقة للع��ام 2011م ،كونها متثل
حالة اس��تجابة للفاعلني االساسيني يف العملية السياسية ،باإلضافة
اىل انتش��ار الفساد عىل نطاق اوس��ع تدلل املؤرشات عىل الوضع
السيئ.
ومام ال شك فيه ،فإن التحديات االقتصادية واملعيشية كالفقر
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والبطالة والخدم��ات العامة وخدمات البني��ة التحتية املتهالكة،
تعترب م��ن أبرز التحدي��ات يف مثل ه��ذه الظروف االس��تثنائية
االنتقالية التي تعيش��ها بالدنا ،بحيث يتوقف عىل وفاء األطراف
االقليمي��ة والدولية بالتزاماتها املادية واملعنوية توفري الحد األدىن
من املتطلبات املعيشية امللحة ،لضامن بيئة مناسبة من االستقرار
األمني والغذايئ تساعد عىل تيسري انجاز املهام االنتقالية املحددة
يف اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

فرصة صعبة لعدم إنتاج الماضي

مل تختلف املراحل االنتقالية يف الخلفية التاريخية لليمن من
حيث الفاعلني االقوياء ،كام مل تختلف متطلبات التغيري املنشودة
فكانت الدولة املدنية العادلة هي الجوهر يف املطالب.
فثورة س��بتمرب 1962م اس��تطاعت فقط تغيري هوية النظام
الحاك��م من نظ��ام اقطاعي مل�كي إىل نظام جمه��وري ،ولكنها
باملقاب��ل عجزت عن تج��اوز تركيبة النظ��ام والعالقات الحاكمة،
حسمت املرحلة بتسوية سياسية (1970م).
ويف ع��ام الوحدة 1990م رغم توحيد البالد بني ش��طرين اال
أن جوهر املطالب هو بنية الدولة ومحددات الرشاكة السياسية،
بعده��ا الدخول عىل اثر رصاع بني القوى الفاعلة بحوار نتج عنها
وثيق��ة العه��د واالتفاق يعقبها حرب صي��ف 94م ،لتدخل البالد
منعطفاً تاريخياً جديدا ً.
ويف الع��ام 2009م عىل اثر الرصاعات السياس��ية بني القوى
الفاعلة (الحزب الحاكم املؤمتر الش��عبي العام – واملعارضة اللقاء
املش�ترك) ،تدخل الب�لاد يف ازمة جديدة من االحتقان الس��يايس
وتدهور الوضع االقتصادي مع انس��داد االفق وفشل الفاعلني يف
عملية االلتقاء والتوافق عىل صيغة آمنة للحكم وادارة الدولة.
فهبت رياح التغيري فكان الخيار الشبايب الشعبي هو الحاسم
(الثورة الش��عبية 11فرباير) والتي رفعت ش��عار اس��قاط النظام

”

لي��س هن��اك من خي��ار للتاريخ س��وى أن يس�ير يف النهاية
نح��و الطريق الذي دفعت من اجلة التضحي��ات ،اال أن العملية
االنتقالي��ة تتأرجح يف نفق مظلم ومعقد وال يبدو أن الخروج من
ه��ذا النفق دون اضاف��ة من التضحيات واألمل م��ن اجل تحقيق
الدولة اليمنية املنشودة.

ما زالت فصائل سياسية
رئيسية مسلحة ويبدو انها تكدس
املزيد من االسلحة ،فيام يخلق
الظروف املالمئة ملزيد من العنف
واالستقرار..
جامل بنعمر

مبعوث األمم املتحدة للبمن

”

وذهبت املطالب اىل ما هو ابعد من مجرد نقل الس��لطة اىل بناء
الدولة املدنية.
تأىت التسوية السياسية الجديدة بني طريف املعادلة السياسية
الفاعلني االقوياء واملسيطرين عىل كافة مؤسسات الدولة يف االطار
الرسمي والغري رسمي ،رعت دول مجلس التعاون الخليجي هذه
االتفاقية السياس��ية (املبادرة الخليجية) عىل اثرها تنحى الرئيس
االسبق عىل عبدالله صالح يف نوفمرب 2011م مقابل الحصانة.
مل يختل��ف الفاعل�ين االقوي��اء األمر ال��ذي يعكس ترصفات
النخبة والتي اتس��مت بقرص النظر وخدمة املصالح الذاتية وعىل
الرغ��م من دخول أطراف فاعلة جديدة اال أن تلك الس�مات من
اهم العوامل الرئيس��ية التي اس��تدعت فقدان الثقة يف اآلليات
السياس��ية الرسمية (لدى الحراك يف الجنوب) والذي ميثل الطرف
االساس يف حسم اهم القضايا تعقيدا ً (القضية الجنوبية).
وعىل الرغم من الحوار الوطني الذي يختلف من حيث توسع
املش��اركة الغري محصورة عىل الطريف املعادلة السياس��ية املوقعة
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مسار العملية االنتقالية باليمن

ع�لى االتفاقية ،تش��ارك قوى م��ن مختلف الطي��ف االجتامعي
والسيايس يف الحوار من اجل مستقبل البالد.
يف مع��رض احاط��ة مجلس االمن الدويل بش��أن ما أحرز من
تق��دم يف مؤمتر الح��وار حتى يونيو 2013م ح��ذر مبعوث االمم
املتح��دة جامل ب��ن عمر من أن��ه وعىل الرغم من املش��اركة يف
العملية السياس��ية ((ما زالت فصائل سياس��ية رئيس��ية مسلحة
ويبدو انها تكدس املزيد من االسلحة ،فيام يخلق الظروف املالمئة
ملزيد من العنف واالستقرار)).
استهلك الحوار الوطني كثريا ً من الوقت والجهد دون الرتكيز
ع�لى اهم القضايا والتي تكمن يف جذورها العديد من املش��اكل
والت��ي لطاملا انس��حبت خالل املراحل التاريخي��ة دون إيجاد أي
اسرتاتيجية يف حلها ،يف مسألة الدولة ومحددات الرشاكة وتوزيع
الس��لطة وهذا ما يبعث املخاوف والقل��ق لدى الفاعلني االقوياء
القدامى من خروج السلطة من املركز.
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النف��ق املظل��م واملظاه��ر املقلقة الت��ي تش��هدها املرحلة
االنتقالية تحتاج من كافة مكونات الطيف االجتامعي والس��يايس
أكرث من فهم ملعوقات العمل يف اإلطار الوطني والتي كان ينبغي
اس��تيعابها يف اروقة الحوار يف الطريق نحو تشخيص املشكلة قبل
الرشوع يف الحلول ،هذه املعوقات تنحرص فيام ييل:
أخ�يراً ،الطموح��ات اليمنية يف اللحظة الراهنة وما س��بقها
تأم��ل الوص��ول إىل اتفاق ع�لى ش��كل الدولة وطبيع��ة النظام
السيايس واالنتخايب ومحددات الرشاكة السياسية ومعايري التنافس
والخل��وص باملجم��ل إىل املس��نون القانوين والدس��توري املنظم
ملس��ارات التعاي��ش االجتامعي ال��ذي يصب يف مجرى تأس��يس
الدول��ة املدني��ة ،وأي خيارات ال تك��ون عند مس��توى الطموح
الش��عبي يضعف مصداقية العملية ويعزز توسع مساحة فقدان
الثقة وفقدان الرشعية.

مسار العملية السياسية

•املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .2011
•قرارات مجلس االمن الدوىل .2051-2014
•الربنامج املرحىل لالستقرار والتنمية .2012-2014
•وثيقة االطار املشرتك للمسئوليات املتبادلة بني الحكومة واملانحني  -االولويات
االقتصادية للمرحلة االنتقالية – سبتمرب.2012
•دور االمم املتحدة يف العملية االنتقالية السياسية يف اليمن  -جيني هيل لـ منتدى
السالم ومنع النزاعات.

المراجع

•جينى هيل ،بيرت سلزبرى ،ليوىن نورثدج ،وجني كننمنت  -تقرير تشاتام هاوس
(سبتمرب  :)2012اليمن الفساد وهروب رأس املال واالسباب العاملية للرصاع.
•ادارة عملة االنتقال يف اليمن :تقييم لتكاليف الرصاع والتنمية يف املستقبل – املعهد
الدوىل للبحوث السياسات الغذائية –ورقة مناقشة  - 01210سبتمرب /ايلول.2012
•الحوار الوطني بني الواقع واملأمول – رؤية الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة-
10يونيو-2012م.
•تقرير الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة املقدم للربملان  2012موقع وكالة االنباء
اليمنية سبأ عىل شبكة االنرتنت  -وزارة التخطيط والتنمية.
•الخطة االنتقالية السياسية املقدمة اىل املؤمتر الوزارى الصدقاء اليمن (الرياض23 ،
مايو 2012م).
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الفصل الثاني

مسار

هيكلة الجيش واألمن

خالل المرحلة االنتقالية

بداية الهيكلة للجيش واألمن

عمل فريق مراقبة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية عىل تقييم االلتزام مبا
تضمنته اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية من التزامات ُعرب عنها بالبند الذي ينص
عىل تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار ،عىل أن تكون من
مهام هذه اللجنة إنهاء انقسام الجيش وإعادة هيكلته ،ضمن خطة عمل ُمعلنة
تتضمن ثالث مراحل ،هي:
1.1دراسة واقع القوات املسلحة الحايل من خالل زيارات ميدانية إىل املناطق
والوحدات العسكرية لدراسة أوضاعها والتشاور مع قادتها.
2.2تبدأ بعقد ندوة اسرتاتيجية لوضع التصورات األولية إلعادة هيكلة القوات
املسلحة ،والتوجهات الرئيسة لإلصالحات الهيكلية واإلدارية ،وعىل ضوء نتائج
الندوة يجري إصدار قانون تنظيم القوات املسلحة ويحدد األسس والتكوينات
ومهام مختلف القادة والهيئات ،وتوصيف الوظائف العسكرية ،وتحديد مهام
كل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة ،ثم تقوم دائريت شؤون الضباط
واألفراد ودائرة التسليح بوضع تصور عن إعادة توزيع املوارد البرشية واملادية
وفقا للهياكل الجديدة والتوصيف الوظيفي.
3.3املرحلة األخرية إجراء تنفيذ عملية إعادة توزيع األفراد واألسلحة عىل الوحدات
واملناطق العسكرية وفقاً للمالك والهيكل.

وكام يبدو حتى اآلن فان عملية الهيكلة للقوات املس��لحة مل
تنج��ز املرحلة الثانية والثالثة بش��كل كامل والتي كان من املقرر
التنفي��ذ إلجراءاتها يف منتصف العام  ،2014بينام تم إنجاز مهمة
إنهاء انقسام الجيش ذات األولوية.
حيث أصدر الرئيس هادي عددا ً من املرس��ومات الجمهورية
يف هذا الش��أن ،وصدرت قرارات اإلقالة من قيادة اكرب الوحدات
العس��كرية أهمية ،ويف  1مارس 2012م اص��در قرار بعزل اللواء
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مهدي مقوله من قيادة املنطقة الجنوبية ،وتم تعيينه نائباً لرئيس
هيئة األركان للقوى البرشية ،ويف  6أبريل 2012م اصدر عدد من
القرارات تق�ضي بإقالة العميد طارق محم��د عبدالله صالح من
قيادة الحرس الخاص واللواء الثالث حرس جمهوري ،وإقالة اللواء
محم��د صالح األحمر من قيادة الق��وات الجوية والدفاع الجوي،
وإقالة اللواء محمد عيل محس��ن من قيادة املنطقة العس��كرية
الرشقي��ة ،وتم تعيين��ه نائباً لرئيس هيئة األركان العامة لش��ؤون
القوات الربية.

مسار هيكلة الجيـش واألمن

ك�ما صدر مرس��وم يقيض بتبدي��ل تبعية البنية التس��ليحية
والبرشي��ة لعدد من الوحدات العس��كرية األق��وى تأثريا ً .ويف 6
أغسطس 2012م صدر قرار رئيس الجمهورية القائد العام للقوات
املسلحة بتش��كيل قوات الحامية الرئاسية من أربعة ألوية ،ثالثة
منه��ا كانت تتبع الحرس الجمهوري فيام اللواء الرابع (اللواء 314
مدرع) كان يتبع الفرقة األوىل مدرع ،وتحويل تبعية مثانية ألوية
من الح��رس الجمهوري والفرقة األوىل م��درع إىل قيادة املناطق
العسكرية التي تتواجد فيها.
وانتهاءا ً به��ذه القرارات املهمة بدأ العم��ل يف إطار املرحلة
الثاني��ة حيث عقُدت الندوة املقرة يف املرحل��ة الثانية يف نوفمرب
2012م ،وش��ارك فيها عدد من الخرباء العس��كريني ،ومن نتائجها
التوصي��ة بتش��كيل لجن��ة عس��كرية متخصصة إلع��داد الرؤية
االس�تراتيجية إلعادة تنظيم القوات املس��لحة وإع��ادة هيكلتها،
وتقدي��م التصورات يف :إع��داد الهيكل التنظيمي ل��وزارة الدفاع
ورئاس��ة هيئ��ة األركان العام��ة وكل مكونات القوات املس��لحة،
وتقس��يم مرسح العملي��ات وإع��ادة متوضع القوات املس��لحة
وانتش��ارها وفقاً ملتطلبات البالد الدفاعية ،وتحديد الحجم األمثل
للقوات املسلحة ،وإعداد خطة زمنية ملعالجة االختالالت الناجمة
عن التضخم الحاصل يف القوات املسلحة يف مجال القوى البرشية،
وتصحي��ح خلل توزيع الق��وة البرشية ،وتطبيق قان��ون التقاعد
وترسيح القوة الفائضة كام تقتضيه الهيكلة الجديدة ،والخطوط
العريضة لقانون التوصيف الوظيفي العسكري.
باإلضاف��ة إىل تطه�ير إدارة القوات املس��لحة من الفس��اد،
وإع��ادة العمل بقانون خدمة الدف��اع الوطني اإللزامية ،وتفعيل
قان��ون االحتي��اط العام ،ووضع نظ��ام للتعبئة العام��ة ،وإعادة
تنظيم القوات البحرية والدفاع الس��احيل وتطويرها ،واس��تكامل
البني��ة الهيكلية لقوة حرس الح��دود ،واإلرساع يف إعادة تنظيمها
وانتشارها لضامن تأديتها مهام حراسة حدود الدولة ،وأخريا ً إجراء
التعديالت الالزمة يف القوانني واألنظمة واللوائح العسكرية ،وعىل
وجه الخصوص قانوين الخدمة والتقاعد.
ويف إطار االس��تجابة لتوصيات الندوة ،صدر مرس��وم بش��أن
الهيكل التنظيمي للقوات املس��لحة يف 19ديس��مرب  ،2012بقرار

القائد العام للقوات املس��لحة رقم  104لسنة  ،2012والذي حدد
املكونات الرئيس��ة للقوات املسلحة بخمسة فروع وهي :القوات
الجوية والدف��اع الجوي ،والق��وات البحرية والدفاع الس��احيل،
والقوات الربية وقوات حرس الحدود ،واالحتياط االسرتاتيجي.
وتتك��ون ق��وات االحتياط االس�تراتيجي م��ن مكونني هام:
مجموع��ة الصواري��خ املكون��ة م��ن األلوي��ة  ،5 6 8صواري��خ،
والعمليات الخاصة املكونة من القوات الخاصة ،ووحدات مكافحة
اإلرهاب ،واللواء األول مشاة جبيل ،واللواء العارش صاعقة وكانت
تابعة للح��رس الجمهوري ،وضم باقي ألوية وتش��كيالت الحرس
الجمهوري والفرقة األوىل مدرع إىل القوات الربية التي قس��مت
وفقا لهذا القرار إىل سبع مناطق عسكرية.
كام صدرت مرس��ومات جمهورية تقيض باستحداث مناصب
يف القيادة العسكرية يف  10إبريل 2013م ،منها استحداث منصب
املفتش العام للقوات املسلحة ،ونائب رئيس هيئة األركان العامة،
وأربعة مس��اعدين لوزير الدفاع للتخطيط االسرتاتيجي وللموارد
البرشية ولإلس��ناد اللوجس��تي وللتكنولوجيا ،وخمس هيئات يف
رئاسة هيئة األركان العامة (هيئة العمليات ،وهيئة االستخبارات،
وهيئة التدريب والتأهيل ،وهيئة القوى البرشية ،وهيئة اإلس��ناد
اللوجس��تي) وتش��كيل هيئة استش��ارية للقائد األع�لى للقوات
املسلحة وتقس��يم مرسح العمليات العس��كرية ،وإعادة تسمية
املناطق العس��كرية الس��بع التي تضمنتها قرارات  19ديس��مرب،
وتش��كيل قوة احتياط وزارة الدفاع (الل��واء الرابع مدرع ،واللواء
الس��ابع مش��اة ،واللواء  62مدرع ،واللواء  63مش��اة ،واللواء 83
مدفعي��ة ،واللواء  102مش��اة) ،والحاق الل��واء  89ولواء غمدان
بهيئة اإلس��ناد اللوجستي ،والحاق كل مراكز التدريب العسكرية
بهيئة التدريب والتأهيل.
وتضمنت القرارات تعيني خمسة ضباط من القوات املسلحة
ملحقني عس��كريني يف س��فارات (قطر ،مرص ،املانيا ،الس��عودية،
أثيوبيا) وتعيني احمد عيل عبدالله صالح سفريا للجمهورية اليمنية
ل��دى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتعيني اللواء عيل محس��ن
األحمر مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن.

www.fifth-power.org

35

أسس الهيكل الجديد للقوات المسلحة

تساهم القرارات التي اتخذها الرئيس هادي يف توحيد القوات
املسلحة يف إطار هيكل جديد يتكون من ثالثة فروع رئيسية:

الفرع األول:

القوات الربية التي تتكون من سبع مناطق عسكرية (املنطقة
العس��كرية األوىل يف سيؤن حرضموت ،املنطقة العسكرية الثانية
يف املكال حرضموت ،املنطقة العس��كرية الثالثة يف مأرب ،املنطقة
العس��كرية الرابع��ة يف عدن ،املنطقة العس��كرية الخامس��ة يف
الحديدة ،املنطقة العسكرية السادسة يف ذمار ،املنطقة العسكرية
السابعة يف عمران).

الفرع الثاين:

القوات البحرية والدفاع الس��احيل والت��ي تتكون من قيادة
الق��وات البحري��ة والدف��اع الس��احيل (وحدات بحري��ة عامئة،
ووحدات دفاع ساحيل ،ووحدات مشاة بحرية ،وقواعد بحرية).

الفرع الثالث:

الق��وات الجوية والدفاع الجوي وتتكون م��ن قيادة القوات
الجوية والدف��اع الجوي (وحدات ط�يران) ووحدات دفاع جوي
التي تضم (ألوية صواريخ ،وألوية مضادات طريان مواس�ير ،ولواء
رادار ،وقواعد جوية).
وإضافة إىل هذه الفروع الثالثة تضم القوات املسلحة قوات
ح��رس الحدود والتي تتكون من قيادة ح��رس الحدود ووحدات
حرس الحدود .كام يضم الهيكل الجديد للقوات املسلحة تشكيالً
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سمي االحتياط االسرتاتيجي والذي يتكون من مجموعة الصواريخ
(ترتبط هيكلياً بالقائد األعىل للقوات املس��لحة) وألوية الحامية
الرئاس��ية (وترتب��ط هيكلياً بالقائ��د األعىل للقوات املس��لحة)،
والعملي��ات الخاصة (وترتب��ط هيكلياً بوزارة الدف��اع وعملياتياً
بالقائد األعىل للقوات املسلحة) والتي تتكون من قيادة العمليات
الخاص��ة ،والقوات الخاص��ة ،ووحدات مكافح��ة اإلرهاب ،ولواء
مشاة جبيل ،ولواء صاعقة).
وم��ن األهمية اإلش��ارة إىل أن الدالالت الرمزي��ة يف الهيكلة
الجديدة تتمثل يف إعادة بناء عقيدة القوات املس��لحة وتحويلها
م��ن حامي��ة النظام إىل حامي��ة الوطن ،ويالح��ظ إن قيادة أربع
مناطق عس��كرية ترتك��ز يف املناطق ذات اإلنت��اج النفطي ونظرا ً
لتواج��د عنارص تنظي��م القاع��دة يف تلك املناط��ق يفرتض نقل
الوحدات واأللوية العس��كرية من العاصم��ة صنعاء إىل املناطق
العسكرية األربعة واىل املناطق الحدودية (الربية والبحرية).
ويفرتض إخالء العاصمة صنعاء من املعس��كرات وتنفيذ قرار
إخالء معسكر الفرقة األوىل مدرع الذي أصدر الرئيس هادي قراره
يف  10إبريل 2013م بتحويله إىل حديقة عامة باس��م حديقة 21
مارس ،ويفرتض أن تظل يف العاصمة قوات االحتياط االسرتاتيجي
التي تتمركز يف معس��كر  48عىل املدخل الجنويب للعاصمة (وهو
املوقع السابق لقوات الحرس الجمهوري).

مسار هيكلة الجيـش واألمن

لذل��ك ينظ��ر أن هذه الق��رارات ال متث��ل إال مقدمة إلعادة
هيكلة الجيش والزال هناك العديد من اإلجراءات التي كان يجب
تنفيذها يف خالل ما تبقى من الفرتة االنتقالية املحددة ،قبل قرار
متديد املرحلة االنتقالية ،بتاريخ فرباير  2014ومن هذه القرارات:

يك��ون  % 85منهم من الضباط والجن��ود املحرتفني ،و % 15من
جن��ود وضباط االحتياط بعد إعادة تفعي��ل قانون خدمة الدفاع
الوطن��ي ،وان يوزع املالك البرشي للقوات املس��لحة عىل الفروع
الرئيسية الثالثة كام ييل ( % 80القوات الربية) و ( % 10القوات
البحري��ة والدفاع الس��احيل) و( % 10القوات الجوي��ة والدفاع
الج��وي) ،وان ال تتجاوز نس��بة الضباط عىل مس��توى كل وحدة
م��ن وحدات القوات املس��لحة  % 7من إج�مايل املوارد البرشية
للوحدة العس��كرية ،كام ال تتجاوز نس��بة ص��ف الضباط ،25%
وان ال تقل نس��بة الجنود عن  % 65م��ن إجاميل املوارد البرشية
للوحدة العسكرية.

4.4إج��راء املناقلة بني ف��روع القوات املس��لحة واملناطق
العسكرية.

وعىل مستوى القوات املسلحة عموماً ينبغي أال تتجاوز نسبة
عن��ارص القيادة والس��يطرة  % 15من إجاميل منتس��بني القوات
املس��لحة ،وان ال تتجاوز نس��بة اإلداريني والفنيني  ،% 15وان ال
تقل نس��بة العنارص املقاتلة عن نس��بة  % 70من إجاميل املالك
البرشي للقوات املسلحة.

1.1إصدار قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني
اإللزامية.
2.2تفعي��ل أحكام اإلحالة إىل التقاع��د املتضمنة يف قانون
الخدمة يف القوات املسلحة.
3.3تصفية كش��وفات الوحدات العس��كرية م��ن الجنود
والضباط الوهميني.

وف��ق التص��ورات األولية للفري��ق املكلف بهيكل��ة القوات
املس��لحة تش�ير إىل أن الحجم األمثل للقوات املسلحة يف ظروف
اليمن الحالية ( 375الف) بنسبة  % 1.5من إجاميل السكان ،وان

تباين المواقف من إجراءات
هيكلة القوات المسلحة
مل ميتث��ل لقرار الع��زل اللواء محمد صال��ح األحمر والعميد
طارق محمد عبدالله صالح واس��تمر مت��رد محمد صالح األحمر
ملدة 19يوم وتم إيقاف حركة الطريان بعد تهديده بقصف مطار
صنعاء.
ومل ميتث��ل العميد احم��د عيل عبدالله صالح لتس��ليم ألوية
الصواريخ التابعة للحرس الجمهوري.
وامتثل اللواء عيل محس��ن األحمر لتنفيذ قرار العزل الصادر
يف 10ابريل وابدى ترحيبه واكد التزامه يف أداة اليمني الدستورية
يف الي��وم التايل 11ابريل كمستش��ار لرئيس الجمهورية لش��ؤون
الدفاع واألمن .ورافق ذلك تدخل وس��اطات م��ن الدول الراعية

للمب��ادرة الخليجية يف إقناع األطراف الرافض�ين لتنفيذ القرارات
العسكرية ،حتى أن اغلب من امتثلوا الحقا لقرارات العزل غادروا
مقرات الوحدات العس��كرية ومخازنها فارغة تقريباً أمام صمت
املجتمع الدويل والدول الراعية لعملية االنتقال يف اليمن.
كام عربت فصائل الحراك الجنويب عن عدم رضاها عن إعادة
هيكلة الجيش معتربين انه ش��أن يخص دولة الجمهورية العربية
اليمنية إشارة إىل الشطر الش�مايل قبل الوحدة ،وباإلجامل يمُ كن
مالحظة أنه من الرضورة استكامل خطة أعادة الهيكلة فالقرارات
التي أصدرها الرئيس هادي عام  2012ليست إال إجراءات تقلص
نف��ود أقط��اب النفود العس��كري ،وحتى اآلن مل توح��د القوات
املسلحة ومل تعاد هيكلتها عىل مستوى الواقع.

www.fifth-power.org

37

تقييم تنفيذ التزامات الحكومة

تم العمل عىل مراقبة وتقييم مستوى فعالية الحكومة بتنفيذ التزاماتها اعتامدا ً عىل ستة عرش نقطة تم إيرادها ضمن مهامها يف اآللية
التنفيذية للمبادرة ،وهي كالتايل:
اإلنف���اق العام للحكومة وإجراءات اس���تكمال
تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين
والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين
المدني والعسكري.

تحقيق األمن واالستقرار وضمان حرية التنقل
للجميع في جميع أنحاء البلد ،وحماية المدنيين
وبس���ط س���يطرة الدولة واتخ���اذ كاف���ة اإلجراءات
القانونية الالزمة لتحقيق ذلك.

يف ه��ذا البند يمُ ك��ن التأكيد عىل عدم وج��ود أي فعالية يف
األداء الحكومي ،يف استكامل تنظيف كشف الراتب من الوهميني
واملزدوجني والشاغلني لعدد كبري من الوظائف يف القطاعني املدين
والعسكري.

أفص��ح أداء الحكوم��ة يف ه��ذه النقط��ة عن فش��ل واضح
يف ض�مان حرية التنق��ل للجميع يف جميع أنح��اء البلد ،وحامية
املدنيني وبسط س��يطرة الدولة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية
الالزمة لتحقيق ذلك.

وميكن قياس حجم الفشل الحكومي مبا كشفه خطاب الرئيس
ه��ادي عن وجود  52ألف جندي وهمي يف قوات الحرس ترصف
له��م اعتامدات مالي��ة من الخزينة العامة للدولة ،وأش��ار هادي
إىل أن قوام قوات الحرس حس��ب الكش��وفات املقدمة من قيادة
الح��رس ( )130ألف جندي ،بينام اتض��ح للجان الحرص امليدانية
أن الع��دد الفعيل فقط ( )78ألف جندي ،ويف هذا األمر مل يعلن
رس��ميا عن إس��قاط أرقام التجنيد الوهمي ،وما يؤكد اس��تمرار
الحال ما كش��فته رس��الة موجه��ة من وزير الدف��اع مرفوعة إىل
الرئيس هادي يف (يوليو  )2013عن عجز ش��هري يف باب املرتبات
واألجور بلغ أكرث من مليار و 315مليون ريال.

وأشارت بيانات إحصائية رس��مية إن عدد جرائم االختطاف
لعام  2013 – 2012بلغت  147جرمية اختطاف ملواطنني مينيني،
وضبط��ت األجهزة األمنية منها ع��دد  111جرمية ،يف حني بلغت
حاالت الخطف لجنس��يات أجنبية  8عمليات اختطاف ،وجاءت
جرائ��م االختط��اف يف نط��اق  18محافظ��ة ،يف مقدمته��ا أمانة
العاصمة بعدد  48جرمية خطف ،ومن الواضح مامرس��ة الجهات
األمني��ة التعتي��م وع��دم دقة املعلومات الرس��مية بهذا الش��أن
لحساسية ملف جرائم اختطاف األجانب يف اليمن.

وقد رد هادي بتوجيه خطي يف نفس الرسالة ،إىل وزير املالية
صخ��ر الوجيه ،بالقيام بس��د العجز يف موازن��ة وزارة الدفاع من
“االحتياطي املركزي” يف البنك املركزي .وفقا للوثيقة التي نرشتها
يومية “األوىل”.
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وكان من نتائج البحث االستقصايئ لفريق الجيش يف مرشوع
الس��لطة الخامس��ة أن عدد األجان��ب املختطفني يص��ل إىل 36
ضحية اختط��اف ،وما يزال بعضهم رهن قبضة الخاطفني القبائل
والجامعات املتطرفة.
بدأت عمليات الخطف باختطاف نائب القنصل الس��عودي

مسار هيكلة الجيـش واألمن

يف ع��دن عبدالله الخال��دي ،الذي خطف بالق��رب من منزله يف
م��ارس عىل يد تنظيم القاعدة الذي اليزال يحتجزه ،للضغط عىل
الحكومة الس��عودية لتنفيذ مطالب التنظيم بإطالق معتقلني من
أتباعه ،وقد نفذ التنظيم يف هذا املوقع املكاين بالتحديد عمليتني
من أخطر العمليات وأكرثها ج��راءة يف عمليات االنتقام ،فموقع
اختط��اف القنصل الس��عودي هو أيضاً موقع اغتيال اللواء س��امل
قط��ن يف تفج�ير انتحاري وهو قائ��د املنطقة الجنوبي��ة والقائد
امليداين للحملة العس��كرية لتطهري محافظة أبني من معسكرات
القاعدة.
وأصبحت فدي��ات االختطاف تعزيز م��ايل عاجل يف ميزانية
اإلرهاب حي��ث قامت عنارص تنظيم القاع��دة برشاء املختطفني
األجان��ب م��ن رج��ال القبائل ،ومتثل��ت ذلك بحادث��ة اختطاف
الناش��طة الس��ويرسية س��يلفيا ابراهردت من قبل رجال القبائل
وبيعها بعد ذلك لتنظيم القاع��دة ،وما أظهرته تطورات العملية
م��ن التفاوض ألجل إطالق رساحها بفدية مالية عرب وس��طاء من
دول��ة قطر ،وأيضاً حادثة اختطاف عامل اإلغاثة الفرنيس بنجامني
مالربان��ك ،الذي كان يعمل مع اللجن��ة الدولية للصليب األحمر،

إذ خطفه مس��لحون قبليون يف  21إبريل وس��لموه إىل القاعدة،
وأسفرت املفاوضات يف إطالقه مقابل فدية مالية.
ويف األغل��ب تقوم القاع��دة بالتفاوض عرب وس��طاء قبليني،
وتكررت اس��تالم القاعدة للفدي��ات املالية عرب وس��طاء محليني
وإقليميني ،وقبض األمثان املرتفع��ة إلطالق رساح الرهائن ،حيث
وص��ل متويل اح��د عمليات اطالق الرهائن م��ا قيمته  25مليون
دوالر ،وهذا ما ازعج للغاية سفري بريطانيا يف مجلس األمن ،وقدم
احتجاج حاد اللهجة والتلويح برضورة معاقبة كل النوايا الس��يئة
لتمويل القاع��دة بأموال فديات والتفاوض مع إرهابيني مطلوبني
ع�لى قوائم محلي��ة وأجنبية وإقليمية ،ومثل ه��ذه األعامل ت ُعد
دعام مبارشا ً ومتويالً لإلرهابيني يف رشاء الوالءات واألنصار ومتويل
العمليات اإلرهابية.
والغري��ب أن س��لطات الدولة والدول األخ��رى املتورطة يف
ذلك ،وتعل��م جيدا ً بنود قرار مجلس األمن املش��دد عىل رضورة
التنفيذ الص��ارم للتدابري الواردة يف الفق��رة ( )1من القرار 2083
( )2012باعتباره��ا أداة هامة يف مكافحة األنش��طة اإلرهابية يف
اليمن.
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مسار العملية االنتقالية باليمن

استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة إلنهاء
ح���االت االزدواج الوظيف���ي بي���ن الموظفي���ن في
القطاعين المدني والعسكري واألمني والتطبيق
الفاعل لقانون التقاعد.
م��ن الواض��ح للغاي��ة يف هذا البن��د تأخ��ر الحكومة وعدم
ُمس��ارعتها لتحقيقه عرب إنجاز واس��تكامل تطبيق نظام البصمة
والص��ورة ،إلنه��اء ح��االت االزدواج الوظيف��ي ب�ين املوظفني يف
القطاع�ين املدين والعس��كري واألمني والتطبي��ق الفاعل لقانون
التقاعد.
وال توجد معلومات كافية عن مس��توى التقدم يف هذا األمر،
باستثناء ما رصح به مصدر عسكري عن االجتامع الذي عقد يف 22
يناير 2014م لقيادة وزارة الدفاع ،وضم كافة املستوى القيادي يف
الجيش اليمني ،عام تم إنجازه عىل صعيد ضبط وتحسيب القوة
البرشية واملالكات املادية بكافة تخصصاتها ،وكذا اس��تعراض آلية
رصف املرتبات يف عموم الوحدات العسكرية وفقاً لآللية الجديدة
التي أقرها االجتامع من خالل لجان تشكل لهذا الغرض .مع العلم
إنه س��بق وصدرت توجيهات الرئيس بخصوص تنفيذ البصمة يف
القطاع العس��كري واألمني يف إبريل ع��ام  ،2013وهو ما مل ينفد
حتى فرباير .2014

التأكد من س�ل�امة اإلجراءات التي تمت بحق
السجناء والمعتقلين.
تُفصح أوضاع السجون اليمنية والسجناء فيها ،عن انتهاكات
واسعة للدستور والقوانني الوطنية وحقوق اإلنسان األساسية ،عىل
صعيد ضامنة حقوق السجناء وقدرتهم عىل االنتصاف والترسيع
بحس��م قضاياهم ،عالوة عىل س�لامة اإلج��راءات التي أدت إىل
احتجازه��م ،وإضافة إىل الس��جون التقليدية التابع��ة للداخلية،
مازالت السجون التابعة لألمن السيايس والقومي واملعتقلني فيها
ال يخضعان لإلرشاف القض��ايئ ،وال يتم ضامن حقوق املحتجزين
بها.
ويف إطار ما س��بق يمُ كن اإلش��ارة لحالة محدده عىل س��بيل
املثال ،كش��فت عنه��ا زيارة الفري��ق امليدانية للس��جن املركزي
بصنعاء ،حيث تبني تواجد الس��جني محمد حسني عبدالله صالح
األنيس منذ  21سبتمرب  ،2013واملذكور مودع من قبل قائد األمن
الخاص ،وال يوجد لديه أي بيانات يف س��جالت وكش��وفات إدارة
السجن و ليس مسجون عىل ذمة قضية جنائية.

وثيقة مسجون بدون اي
بيانات يف كشوفات السجن
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إط�ل�اق س���راح المعتقلي���ن خالف���اً ألح���كام
الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين
في ذلك.
س��ببت التعقيدات السياس��ية املتصلة بقضايا املعتقلني عىل
ذمة انتفاضة  2011يف عرقلة إطالقهم ،وتش�ير تقديرات املجلس
العام ملعتق�لي الثورة لوجود حوايل  30معتقل ،و17مخفي قرسا ً،
و 6عس��كريني مس��جونني عىل ذمة عالقتهم باألحداث يف سجون
متفرقة.
وافص��ح اح��د املعتقلني من الش��باب املع��روف بـ”إبراهيم
الح�مادي” يف مداخلة هاتفية من معتقل��ه خالل مؤمتر صحفي
عق��د لتن��اول قضايا ه��ؤالء املعتقل�ين“ :لنا أكرث من  3س��نوات
معتقلني بدون مربر قان��وين وال أدلة وال محاكامت عادلة ،مؤكدا ً
تعرضهم لشتى أنواع البلطجة والتعذيب”.
وعاتب املعتقل يف الس��جن املركزي بصنعاء قائالً“ :بقاءنا يف
الس��جون واملعتقالت طيلة هذه الفرتة عار ووصمة عار يف جبني
قيادة وش��باب الث��ورة واملجل��س الوطني للث��ورة ووزراء الثورة
وستظل لعنة تطاردهم”.

إع���ادة النظر في المنش���آت العقابية وتأهيلها
لتكون وسائل إصالح وتقويم.
هناك فش��ل حكومي واضح يف تحس�ين املنش��آت العقابية
لتس��تجيب لرشوط التأهيل املطلوب منها ،مب��ا يعزز من دورها
التقوميي واإلصالح للسجناء ،وإضافة لذلك ،مل تخضع هذه السجن
لعملية تأهي��ل وإصالح وتعزيز أمنية لرف��ع كفاءتها ،وهو األمر
الذي يؤكده ارتفاع وترية عمليات الهروب من السجون الرسمية،
حيث هرب  82سجني من مختلف سجون املحافظات ،عالوة عىل
حوادث أخرها وأخطرها مقتل  8سجناء يف السجن االحتياطي يف
محافظة إب ،واندالع أعامل الش��غب نفدها  300سجني يف سجن
املخابرات “األمن السيايس” يف املقر الرئييس التابع له يف العاصمة.
ومن أكرب عمليات الهروب فرار  29سجني من السجن املركزي

يف العاصم��ة صنع��اء يف يناير 2014م مطلوب�ين بقوائم اإلرهاب
املحلية واإلقليمية وتلعب املس��اعدة الخارجية املسلحة للفارين،
وضعف االحرتازات األمنية يف الس��جون ،وندرة استخدام كامريات
املراقبة ،وضعف االس��تجابة لبالغات التحذير من عملية هروب
أسباباً رئيسية يف تردي أوضاع تأمني الحامية يف السجون.
ومؤخ��را ً أودت عملية الفرار الكبري من الس��جن املركزي يف
العاصم��ة إىل إقالة رئيس جه��از األمن الس��يايس غالب القمش
ووزي��ر الداخلية عبدالق��ادر قحطان ورئيس مصلحة الس��جون
ومدير السجن املركزي يف العاصمة.
وأث��ارت اح��دى الدارس��ات اإلحصائية الش��كوك عن وجود
تفاوض رسي وهدنه من نوع أخر ،فمن الغريب جدا تقارب عدد
الهارب�ين كل عام ،ورصدت تلك الدراس��ة فرار  30س��جينا خالل
العام  ،2012وفرار  32سجينا خالل العام  ،2013وفرار  29سجينا
من��ذ مطلع العام  .2014وتش�ير النتائج التحليلية للدراس��ة عن
وقوف أط��راف غري مينية خلف تكرار هروب الس��جناء وهذا ما
تؤكده (وثيقة) و(تسجيل مريئ).
وي��أيت ضعف الحكوم��ة يف الوقاية والتأمني للس��جون ونقل
السجناء واملتمثل يف نقل أحد السجناء الخطرين جدا ً من سجون
مجهولة (مش��ددة الحراسة) إىل السجن العام (األضعف بالدرجة
األمنية) ،ويظهر ذلك جلياً بس��بب ترحيل أخطر عنارص اإلرهاب
من سجن املخابرات عقب التهديد االنتقامي من تنظيم القاعدة،
وه��ذا تؤكده (وثيقة تس��جيل مريئ) .وما يثبت��ه تخوف مصلحة
الس��جون من ع��دم تحمل مس��ؤولية هروب بعض من س��جناء
القاعدة املحتجزين بالسجن املركزي يف صنعاء( .يف وثيقة شكوى
مصلحة السجون إىل النائب العام)
وقب��ل عملية اقتحام الس��جن املركزي بصنع��اء يف  14فرباير
 2014وفرار  29نزيل ،قدم خمس��ة جنود من خدمات الس��جن
رس��الة تحذيري��ة إىل وزي��ر الداخلية ورئيس مصلحة الس��جون
بتاريخ  25أكتوبر  ،2013يحذرون فيها من كارثة قادمة بس��بب
انهيار منظومة األمن بالسجن وتصاعد حالة االنفالت ،مشريين إىل
وجود نوع من التواطؤ مع عنارص القاعدة .وقابل مدير الس��جن
املركزي بصنعاء بالغ وتحذير جنود خدمات الس��جن باالس��تغناء
عنهم بعد التحقيق معهم.
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خطاب النائب العام لوزير الداخلية ورئيس مصلحة التأهيل واإلصالح بشأن
التخطيط ملهاجمة السجن املركزي ،قبل الحادثة.

بالغ جنود الخدمة يف السجن املركزي بصنعاء للرئيس املصلحة ،بشأن التخطيط
ألعامل تخريبية يف السجن.

إغ�ل�اق جمي���ع الس���جون الس���رية والس���جون
الخاص���ة وأي���ة مؤسس���ات لتقييد الحري���ة خارج
نطاق قانون السجون.
مل تعمل الحكومة بشكل واضح عىل فرض سلطة القانون عىل
مشائخ القبائل مبا يكفل إذعانهم لعملية إغالق السجون الخاصة
التابعة لهم ،عالوة عىل كونها فشلت يف غلق أية مؤسسات أخرى
موجودة لتقييد الحرية خارج نطاق قانون الس��جون ،حيث تشري
معلوم��ات مؤكدة عن وجود س��جون خاصة غ�ير حكومية لدى
أطراف مختلفة ،فمثالً أعلن��ت حركة أنصار الله يف صعدة العفو
واإلفراج عن مجموعة من املعتقلني الذين كانوا محتجزين لديها
يف محافظ��ة صعدة ،رشط مغادرتهم املنطقة وتم تس��ليمهم إىل
بعثة الصليب األحمر.
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وه��ذا ما موثق يف بنود االتفاق بني األطراف وإرشاف اللجنة
الرئاس��ية إىل جانب ما توفر من شهادات األهايل يف املناطق التي
شهدت عمليات قتال يف محافظة عمران عن وجود عمليات نقل
للس��جناء الذين كانوا محتجزين يف عهدة مش��ائخ بيت األحمر،
ع�لاوة عىل تواتر أخبار ع��ن عمليات تب��ادل معتقلني بني طريف
ال�صراع يف املحافظ��ة ،ويف املناطق الجنوبية توف��رت معلومات
تؤكدها تس��جيالت مرئية عن س��جون تابعة للجان الش��عبية يف
منطقة أبني يف مديريات يافع واغلب املعتقلني فيها خارج القانون
من املشتبهني بانتامئهم إىل جامعة انصار الرشيعة.

مسار هيكلة الجيـش واألمن

الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وإصالح
األض���رار الخاص���ة في منش���آت ومع���دات الطاقة
الكهربائي���ة ووض���ع خط���ة لتأمين خط���وط النقل
والتوزي���ع م���ن أي اعت���داءات مس���تقبلية عليه���ا
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عج��زت الحكومة كلياً يف الحد من انقطاعات التيار الكهربايئ
وتكررت أعامل التخريب التي اس��تهدفت الشبكة الوطنية ،عالوة
عىل تكرار االنقطاعات التي تستند ألسباب فنية أو لوجستية ،مثل
عدم توفر “الديزل” املش��غل لبعض املحط��ات ،أو خروج البعض
األخر عن الخدمة بسبب عدم وجود أعامل صيانة دورية لها.
وتفصح إحصائية رس��مية عن ضعف الدولة يف وعدم تحركها
لوقف أس��باب التده��ور يف هذا القطاع الحيوي ،حيث أش��ارت
إىل إن ع��دد جرائ��م تخريب الكهرباء يف ع��ام  2012وصلت إىل
 78اعت��داء بتخريب خ��ط الكهرباء ذات الضغ��ط العايل ،بينام
ضبطت األجهزة األمنية عدد  23من منفذي االعتداءات ،وأشارت
اإلحصائي��ة إىل إن نطاق االعتداءات وقع يف  8محافظات ،تأيت يف
مقدمته��ا محافظة مأرب بع��دد  53تخريب ،ثم محافظة عمران
بعدد  7عمليات تخريب ،في�ما توزعت االعتداءات األخرى عىل
محافظات الحديدة ،أبني ،املحويت ،البيضاء ،ذمار.

الدف���اع واألم���ن والس���لم االجتماع���ي ووق���ف
أشكال العنف وانتهاكات القانون اإلنساني.
مل تعمل الحكومة بش��كل جاد عىل وق��ف التدهور يف بيئة
األمن يف اليمن ،وتفجرت عدد من النزاعات املس��لحة بني أطراف
محلي��ة مثل تلك التي حدثت بني امليليش��يات املس��لحة التابعة
لجامع��ة أنصار الله وأخرى محس��وبة عىل حزب اإلصالح ،إضافة
إىل تفج��ر نزاعات بني الدولة وعدد م��ن األطراف مثل تلك التي
حدثت يف الضالع ،والت��ي أدت إىل وقوع ضحايا من بني املدنيني
بس��بب أعامل قصف من قبل الجيش اليمن��ي ،وهو األمر الذي
أش��ارت إليه منظمة هيومن رايت��س ووتش الدولية كأحد أعامل
العنف التي رافقتها انتهاكات واسعة للقانون اإلنساين.

اتخ���اذ التدابي���ر الالزم���ة لتحقي���ق األم���ن
واالستقرار وبسط سيطرة الدولة.
ش��كل تنظيم القاع��دة واحد من أب��رز التحديات األمنية يف
اليمن ،والذي اثبت تكراره لعملياته بنجاح عن فشل الحكومة يف
تحقيق األمن واالس��تقرار مبا يكفل بسط سيطرة الدولة ،وقد لجأ
التنظيم إىل اسرتاتيجية الهجامت االنتحارية داخل املدن الرئيسة
مس��تهدفاً أفراد الجيش واألمن ،ولقد نفذ أك�بر عملياته الدامية
يف العاصم��ة صنع��اء ومدين��ة حرضموت ومدينة ع��دن ،مبعدل
 12عملية خالل  24ش��هر ،م�ما أدى إىل وقوع  600قتيل تقريباً،
وتوضح خارطة العمليات اإلرهابية االيت:
1يف  21مايو  2012فجر أحد االنتحاريني نفسه يف جنود كانوا
يتدربون عىل اس��تعراض عس��كري يف ميدان السبعني بصنعاء ما
أدى إىل مقتل  86جندي وإصابة  171جندي.
يف  11يوليو  2012اس��تهداف طالب كلية الرشطة يف صنعاء
بتفجري قتل فيه  10منهم عىل األقل وأصيب  21آخرون.
يف  11س��بتمرب  2012نف��ذ التنظيم اس��تهداف وزير الدفاع
اليمني محم��د نارص أحم��د انتقاماً من دعمه للجان الش��عبية
والخس��ائر املوجعة التي تع��رض لها التنظي��م يف محافظة أبني،
وح��دث تفجري س��يارة مفخخة اس��تهدفت موكب��ه بالقرب من
مقر رئاس��ة وزراء الحكوم��ة اليمنية يف صنعاء عقب الخروج من
االجت�ماع األس��بوعي ملجلس ال��وزراء وأدى إىل وق��وع  12قتيل
وإصابة أخرين.
يف  25فرباير  2012اس��تهدف هجو ٌم إره��ايب القرص الرئايس
يف مدين��ة املكال عاصم��ة حرضموت م��ا أدى إىل مقتل ماال يقل
ع��ن  26جندياً من عنارص الحرس الجمهوري وإصابة أكرث من 10
آخرين ،وترافق التنفيذ بعد س��اعة واحدة من أداء هادي القسم
أمام الربملان يف صنعاء ،يف رس��الة واضحة من «القاعدة» للرئيس
الجديد ،أكدها بعمليات الحقة.
يف  18يونيو  2012تم اغتيال اللواء س��امل قطن قائد املنطقة
الجنوبية العس��كرية وهو قائد الحملة العس��كرية التي واجهت
أنصار الرشيعة يف أبني وألحقت بالتنظيم خس��ائر فادحة ،اغتيل
القائد العس��كري عرب تفجري انتحاري اس��تهدف سيارته يف مدينة
عدن.
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يف يولي��و  2012نف��دت عملية انتحارية اس��تهدفت مجلس
عزاء ملقاتيل اللجان الش��عبية املس��اندة للجي��ش يف أبني لتطهري
املنطق��ة من العن��ارص املتطرفة وق��د أودت العملي��ة إىل مقتل
العرشات منهم.
يف  5م��ارس  2012قام التنظيم بعملية هجوم واقتحام ألحد
املعسكرات يف أبني وقتل قرابة  185جنديا وإصابة العرشات وتم
االستيالء عىل األسلحة الثقيلة وعدد من العربات العسكرية.
يف  18أكتوبر  2012كان الهدف معس��كرا ً يف شقرة الساحلية
يف أبني ونفد انتحاري بعبوة يف س��يارة مفخخة وأسفر عن مقتل
وإصابة ما يزيد عن  43ضابطاً وجندياً.
يف النصف األخري من  2012نفدت سلس��لة اغتياالت تكررت
بوس��يلة واحدة ،قام خاللها مجهولون يس��تقلون دراجات نارية
يف أغلب الحاالت باس��تهداف مس��ؤولني يف الجي��ش واملخابرات
والرشطة بلغت وفق املصادر األمنية اليمنية نحو  70عملية حتى
 23يناير وكان من أبرز ضحاياها مس��ؤول التحقيقات يف السفارة
األمريكية يف شارع الستني جوار منزل الرئيس الجديد يف صنعاء.

يف س��بتمرب  2013اقتحام املنطقة العسكرية الثانية يف املكال
يف حرضموت واس��تخدم يف العملية الزي العس��كري للتمويه عرب
مجموع��ة املهاجمني الثالثة أحدهم بس��يارة مفخخة ومجموعة
إش��غال للمؤخرة عرب القص��ف وتم الحاق أرضار جس��يمة مبقر
القيادة واستمرت االشتباكات ملدة ثالث أيام.
يف 2013م ي��وم الخمي��س  2صفر 1435ه��ـ ،اقتحام مجمع
وزارة الدف��اع يف العاصمة صنعاء واس��تخدم التس��عة املهاجمني
اللباس العس��كري يف وقت االقتح��ام ،إضافة إىل املنفذ االنتحاري
بالس��يارة املفخخة يف اشتباكات اس��تمرت قرابة  20ساعة وزعم
الرشيط بقتل وجرح  300ما بني ضباط وجنود.
يف 2013م يف  29صف��ر 1435هـ ،تفجري مبنى إدارة األمن يف
مدينة عدن واس��تخدم يف التنفيذ انتحاري واحد بسيارة مفخخة
بحمول��ة  1طن متفج��رات وبدون أية مس��اندة ،وقتل عدد من
الضباط والجنود املناوبني ،واعرتف التس��جيل ببشاعة أن “جثث
الجنود انتشلت من تحت األنقاض”.

تعزي���ز التنس���يق األمن���ي والدفاع���ي إقليمي���اً
ودولي���اً لضم���ان تحقي���ق االس���تقرار ومكافح���ة
اإلرهاب والقرصنة البحرية.
ع��ززت الحكوم��ة اليمنية من تنس��يقها األمن��ي والدفاعي
مع ع��دة دول ،وخصوصاً م��ع الواليات املتح��دة ،وقد أوضحت
الخارجية األمريكية يف بيان أن بالدها تش��ارك مع املجتمع الدويل
يف ملس��اعدة اليمن يف تطبيق التزامات��ه اإلصالحية كام هو متفق
علي��ه ،وتطرق البيان إىل الدعم األمرييك املقدم لليمن يف الجانب
األمني ومكافحة اإلرهاب ،حيث خصصت الواليات املتحدة حواىل
 247مليون دوالر يف السنة املالية  2012والسنة املالية  2013لبناء
قدرات قوات األمن اليمنية عىل مكافحة اإلرهاب ،وكذلك لتقوية
فرض تطبيق القوانني املدنية واملؤسساتية والقضائية.
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ومن اهم معامل التنس��يق األمن��ي والدفاعي الذي يثري جدالً
متكررا ً حول قانونيت��ه واألرضار التي يوقعها هي توجيه رضبات
بطائ��رات من دون طيار ،والتي أوقعت أرضار موجعه يف صفوف
اإلرهابيني ،وهي عىل نجاحها يف استهداف اإلرهابيني فقد ألحقت
ع��دد من القتىل يف صفوف املدني�ين ،ويفيد رصد عدد الرضبات
الجوي��ة لطائرات بال طيار بتنفيذ  86غ��ارة جوية يف عام ،2012
و 31غارة جوية يف عام  ،2013و 6غارات جوية يف يناير .2014

مسار هيكلة الجيـش واألمن

جدول غارات طائرات بال طيار
رقم الضربة

التاريخ

موقع الضربة

مالحظات

عدد القتلى

2012

YEM040
YEM041

YEM042
YEM043
YEM044
YEM045
YEM046
YEM047
YEM048
YEM049
YEM050
YEM051
YEM052
YEM053
YEM054
YEM055
YEM056
YEM057
YEM058
YEM059
YEM060
YEM061
YEM062
YEM063
YEM064
YEM065
YEM066
YEM067
YEM068

January 31 2012
Late January 2012
February 12 2012
March 2 2012
March 9 2012
March 10 2012
March 11 2012
March 13 2012
March 18 2012
March 18 2012
March 22 2012
March 30 2012
April 1-3 2012
April 7 2012
April 8 2012
April 11 2012
April 14 2012
April 16 2012
April 18 2012
April 21 2012
April 22 2012
April 23 2012
April 23 2012
April 26 2012
April 29 2012
April 30 2012
April 30 2012
May 2 2012
May 6 2012
May 10 2012
May 10 2012

جنوب اليمن،محافظة ابني ،لودر
محافظة ابني – زنجبار
شبوة – جعار
عدن
البيضاء
زنجبار -جعار
جبل الخنفر -قرب جعار
البيضاء
ابني -زنجبار
جعار
ابني – زنجبار
عزان -شبوه
لحج وابني
محافظة شبوة
قرية الكود (قرب زنجبار) -ابني
قرية لودر – ابني
الزاهر -البيضاء
عزان -شبوه
قرية لودر وجعار -ابني
لودر -ابني
سندا ،مارب
نصاب ،شبوه
لودر -ابني
موديه ،شقوه ،ابني
الجوف
لودر ،ابني
زنجبار -ابني
جعار-ابني
وادي رافاد -شبوه
جعار -ابني
شقرا بقرب زنجبار -ابني

10-14
3
 1موظف امرييك
23-34
24
3-6
4-5
18 148
29-30
5
38
0-8
16
10-14
3
5-7
6-10
12-17
4
3
0-4
3
3
4
3
10-15
1
5-12
2-4

هجمة عسكرية أرضية
الكثري من املدنيني ضحايا ،و  55جرحى

Long War Journal, CNN, Yemen Times, UPI

عدد  1مدين جريح
اكرث من  24جرحى
 1مدين قتيل 6-9 ،جرحى منهم  6أطفال

 10جرحى

خمسة جرحى
 2جرحى
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رقم الضربة

YEM069
YEM070
YEM071
YEM072
YEM073
YEM074
YEM075
YEM076
YEM077
YEM078
YEM079
YEM080
YEM081
YEM082
YEM083
YEM084
YEM085
YEM086
YEM087
YEM088
YEM089
YEM090
YEM091
YEM092
YEM093
YEM094
YEM095
YEM096
YEM097
YEM098
YEM099
YEM100
YEM101
YEM102
YEM103
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May 12 2012
May 12 2012
May 12 2012
May 14 2012
May 14 2012
May 14 2012
May 15 2012
May 16 2012
Mid-May 2012
May 17 2012
May 17 2012
May 18 2012
May 19 2012
May 19 2012
May 20 2012
May 27 2012
May 27 2012
May 27 2012
May 28 2012
May 28 2012
June 1 2012
June 7 2012
June 7 2012
June 7 2012
June 11 2012
June 11 2012
June 13 2012
June 13 2012
June 14 2012
June 15 2012
June 15 2012
June 19 2012
June 20 2012
June 20 2012
June 25 2012
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موقع الضربة

قرية الحسون قرب مارب
بني مارب وشبوة
العني قرب عدن -شبوة
شقرا -ابني
لودر -ابني
جعار-ابني
موديه -ابني
جعار-ابني
شبام-حرضموت
شقرا-ابني
شقرا-ابني
جعار-ابني
البيضاء
جعار-ابني
جعار-ابني
جعار-ابني
جعار-ابني
مناسه-البيضاء
املكال -حرضموت
املحفظ -ابني
موديه -ابني
جعار-ابني
جعار-ابني
جعار-ابني
جعار-ابني
عزان –شبوة
عزان –شبوة
عزان –شبوة
شبوه
شقرا  -ابني
اليافعي -البيضاء
قرية محفظ -ابني
قرية محفظ -ابني
عدن

عدد القتلى

6-7
10
6-10
10
6
42-14
16
0-1
2-3
5-8
3
3-5
2
0-9
7+
10
6
3-5
5
11-12
2
3
5
3
16
10-18
9
غري معروف
5
5-7
3
1
5-30
3

مالحظات

 2أطفال جرحى

من املدنيني 26-14 :قتيل ،و 21-20جريح

 5-14جرحى
 0-2جرحى
عدد القتىل من املدنيني 0-2
عدد الجرحى 6

القتىل من املدنيني  ، 0-2والجرحى 4

الجرحى 7
الجرحى 3

الجرحى 5

عدد القتىل من املدنيني  5-7منهم  4-6أطفال

قتىل مدنيني 1
جرحى +6

مسار هيكلة الجيـش واألمن

رقم الضربة

التاريخ

موقع الضربة

عدد القتلى

YEM104
YEM105
YEM106
YEM107
YEM108
YEM109
YEM110
YEM111
YEM112
YEM113
YEM114
YEM115
YEM115a
YEM116
YEM117
YEM118
YEM119
YEM120
YEM121
YEM122
YEM123
YEM124
YEM125
YEM126

July 3 2012
July 4 2012
July 23 2012
July 28 2012
August 4 2012
August 6 2012
August 7 2012
August 28 2012
August 29 2012
August 31 2012
September 2 2012
September 5 2012
September 8 2012
September 10 2012
September 20 2012
October 4 2012
October 18 2012
October 21 2012
October 28 2012
November 7 2012
December 24 2012
December 24 2012
December 28 2012
December 29 2012

بيحان -شبوه
قرية محفظ -ابني
قرية محفظ -ابني
قرية محفظ -ابني
القطن-حرضموت
رداع – البيضاء
القطن-حرضموت
كهب الحسان -حرضموت
قرية الكشامري ،القطن -حرضموت
حورا -حرضموت
رداع – البيضاء
قرية العني -حرضموت
قيف قرب رداع
قرية العني -حرضموت
املحفظ -ابني
السعيد-شبوه
جعار
مارب
وادي ابو جربا -صعده
قرية بيت االهان -صنعاء
مناسه -البيضاء
شحر -حرضموت
شحر -حرضموت
مناسة -البيضاء

2-5
3-13
5
غري معروف
3-5
7
2-3
2-3
5
8
12
4-6
4
6-15
2-4
3-6
7-9
4
3-4
2
3-2
3-5
2-3
3-4

YEM127
YEM128
YEM129
YEM130
YEM131
YEM131a
YEM132
YEM133
YEM134
YEM135
YEM136

January 2013
January 4 2013
January 19 2013
January 19 2013
January 19 2013
January 20 2013
January 21 2013
January 22 2013
January 23 2013
January 23 2013
April 17 2013

شبوه
رداع -البيضاء
وادي عبيده -مارب
وادي عبيده -مارب
وادي عبيده -مارب
الكنايس –مارب
نخلة-مارب
البوكا -الجوف
خوالن -صنعاء
قيفا -البيضاء
وصاب العيل -ذمار

1
3
ـــ
2-4
4-6
3
2-4
3-5
4-7
3-5
4-5

2013

مالحظات

جرحى 2
جرحى 7

جرحى 2
جرحى 2
عدد القتىل من املدنيني 2
من املدنيني :القتىل  ،12منهم  3أطفال ،والجرحى 4-11
عدد القتىل من املدنيني  ،1-4وعدد الجرحى 3

جرحى 3
جرحى 3
جرحى 2-4

عىل األقل جريح 1
عدد الجرحى  ، 2-3منهم  1طفل
جرحى 3
عىل األقل طفل جريح
الجرحى  1طفل
جرحى 2

عدد القتىل من املدنيني 3
عدد القتىل من املدنيني 4
الجرحى 3
عدد القتىل من املدنيني 2
عدد القتىل من املدنيني 0-4
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رقم الضربة

التاريخ

موقع الضربة

YEM137
YEM138
YEM138a
YEM138b
YEM139
YEM139c
YEM140
YEM141
YEM142
YEM143
YEM144
YEM145
YEM146
YEM147
YEM148
YEM149
YEM150
YEM150c
YEM151
YEM151c
YEM152
YEM152a
YEM153
YEM154
YEM154c
YEM155
YEM156
YEM157

April 21 2013
May 18 2013
May 18 2013
May 18 2013
May 20 2013
May 24 2013
June 1 2013
June 9 2013
July 27 2013
July 30 2013
August 1 2013
August 6 2013
August 7 2013
August 8 2013
August 8 2013
August 8 2013
August 10 2013
August 12 2013
August 30 2013
September 7 2013
November 19 2013
November 20 2013
November 26 2013
December 9 2013
December 10 2013
December 12 2013
December 27 2013
December 31 2013

وادي عبيده -مارب
املحفظ – ابني
الحظا -ابني
وادي دايه -ابني
رداع –البيضاء
شاف – الجوف
املحفظ -ابني
املهاشمة او كهب الشعث،الجوف
محفظ -ابني
السعيد -شبوه
وادي رس -حرضموت
وادي عبيده -مارب
مرقه – شبوه
وادي عبيده -مارب
العيون -حرضموت
الكنت -حرضموت
العسكرية -لحج
شبوة
مناسه -البيضاء
عسكرية – لحج
غيل باوزير -حرضموت
شحر -حرضموت
محفظ – ابني
الكنت -حرضموت
احوار -ابني
القيفه -راداع-البيضاء
ششبان -حرضموت
املحفظ -ابني

YEM157c
YEM158
YEM159
YEM160
YEM161
YEM162

January 5 2014
January 6 2014
January 8 2014
January 15 2014
January 15 2014
February 3 2014

ابني
البيضاء
الكنت -حرضموت
شبام -حرضموت
وادي عبيده –مارب
املحفظ  -ابني
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2014

عدد القتلى

2
4-9
4
2
0-3
7-8
2-7
4-9
3-4
3-5
4
6-8
3-8
2-7
3-5
2-5
2
4-6
2
3-5
12
3-4
8
10-17
1-6
2-6
5
2
1
3-4
4

مالحظات

جرحى 2-3
جرحى 6

الجرحى 2-3
 1طفل قتيل

القتىل مدنيني  ،1-4منهم  1طفل ،الجرحى 3

جرحى 0-4
القتىل من املدنيني  ،2-3منهم  2أطفال

الجرحى 2-5

جرحى 2

قتىل مدنيني  ،6-15جرحى 5-30
جرحى 0-3

محتمل جرحى  2مدنيني
جرحى 2
 1قتيل مدين ،جرحى 2
جرحى 2-0

مسار هيكلة الجيـش واألمن

إعادة تموضع المعس���كرات وفق خطة علمية
مدروس���ة لتتمك���ن الق���وات المس���لحة م���ن أداء
دوره���ا الوطني في حماية اليم���ن ووحدة أراضيه
وتحقيق سيادته.
رغم وجود تقدم نس��بي يف هذا املجال متثل بإصدار قرارات
بتقس��يم مرسح العمليات العس��كرية إىل  7مناطق وتس��ميتها
الرقمية بدال عن التسمية الجغرافية السابقة ،إال إن عملية إخراج
املعس��كرات من املدن مازال أمرا ً مل يشهد تقدماً ،ويمُ كن اإلشارة
هنا إىل معس��كر الفرق��ة األوىل مدرع يف العاصم��ة صنعاء الذي

صدر قرار جمه��وري بتحويلها إىل حديق��ة  21مارس وهو األمر
الذي مل يتم حتى اآلن ألس��باب متعددة منها لوجس��تية وأخرى
تتمث��ل مبقاومة بعض املنتس��بني للفرقة لهذا األم��ر حتى تنفيذ
مطالب متعددة لهم.
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مواصل���ة تنفي���ذ اإلص�ل�اح اإلداري ومكافح���ة
البيروقراطي���ة والفس���اد ،والت���زام رج���ال األم���ن
باحت���رام مب���دأ س���يادة القان���ون ومواثي���ق حقوق
اإلنس���ان عن���د مباش���رة وظائفه���م وصالحياته���م،
والتقي���د بش���روط االلتح���اق باألجه���زة األمني���ة
وتنفيذ قانون التقاعد.
مازالت بيئة حقوق اإلنسان وسيادة القانون تشهد انتهاكات
واس��عة من قبل أجه��زة األمن ،ومل تعمل الحكومة بش��كل جاد
عىل الحد من الخروقات املتصلة املتهم فيها أجهزة األمن ،وميكن
اإلش��ارة إىل واقعة مقتل عدد من املتظاهري��ن أمام مبنى جهاز
األمني القومي ،وقتىل من املتظاهري��ن التابعني للحراك الجنويب
يف ع��دن ،عالوة عن تدخل األجهزة األمنية يف النش��اطات املدنية
الس��لمية مثلام كش��فته وثيقة تفص��ح عن تدخل جه��از األمن
القوم��ي يف إرضاب��ات النقاب��ات الخاصة بالعامل�ين يف الرشكات
النفطية ،واعتبارها ألنشطتها أعامل تخريبية.

وثيقة اتفاق إليقاف اطالق النار بني الحوثيني والسلفيني يف منطقة دماج بصعدة
وحرض بحجة
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إع���ادة االنتش���ار األمن���ي بم���ا يحف���ظ األم���ن
واالستقرار ويوفر الطمأنينة لكافة المواطنين في
الريف والحضر وإنهاء المظاهر المسلحة.
هناك فش��ل حكومي واضح يف حف��ظ األمن وتنرش املظاهر
املس��لحة يف عدد كبري من املناطق حيث م��ازال حضور األجهزة
األمنية محدودا ً وضعيفاً ،ويف محافظة أبني التي سبق أن سقطت
يف يد تنظيم أنصار الرشيعة التابع للقاعدة مل يتم افتتاح أقس��ام
للرشط��ة حت��ى اآلن رغم تحريره��ا ،وتنترش أع�مال التقطعات
القبلية للطرق ،واحتجاز ناقالت النفط ،وانتش��ار مسلحني عنارص
أنص��ار الرشيع��ة يف محافظ��ات أبني والبيضاء وش��بوة وبس��ط
سيطرتها يف تلك املناطق ووصل األمر إىل إقامة محاكم رشعية غري
رسمية ،ويتشابه الوضع يف املناطق الشاملية من انتشار مسلحني
حركة انصار الله يف مناطق صعدة وأرحب وعمران وارتفاع وترية
النزاعات املسلحة بني اطراف املليشيات املسلحة.
وهذا ما تؤكده وثائق اللجان الرئاسية لحل النزاعات املسلحة
يف منطقة صعده ومنطقة أرحب

وثيقة اتفاق لحل النزاع املسلح يف منطقة دماج بصعدة

مسار هيكلة الجيـش واألمن

تعزي���ز اإلج���راءات األمنية الهادف���ة إلى جمع
األس���لحة الثقيل���ة والمتوس���طة والمفرقع���ات
والتطبي���ق الت���ام لقانون حمل األس���لحة والئحته
التنفيذي���ة ،والعم���ل عل���ى إغ�ل�اق مح�ل�ات بي���ع
السالح والمفرقعات في كافة المحافظات.

اس���تكمال خط���ة االنتش���ار األمن���ي وتفعي���ل
إجراءاته���ا وتوفي���ر اإلمكاني���ات الالزم���ة لتحقيق
أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من
الجريمة ومكافحتها.
رغم تعدد اإلعالنات الرسمية عن تنفيذ خطة االنتشار األمني إال
إن معدالت الجرمية واالنفالت األمني ظلت تتزايد ،وش��كلت عمليات
االغتيال أبرز مؤرش حول فشل تنفيذ الخطة يف حامية ووقاية املجتمع،
حي��ث تم تنفيذ  70عملية اغتيال لضباط األمن والعس��كريني ،بينهم
ما يزيد عن  20ضابطاً ينتمون لجهاز األمن الس��يايس يف عمليات وقع
معظمها يف املحافظات الجنوبية والرشقية بني يناير  2011ويناير .2012

تحركت الحكومة بش��كل نس��بي بهذا امللف ،فهي مل تتحرك
أب��دا ً لجمع األس��لحة الثقيلة واملتوس��طة التي تتب��ع الجامعات
املسلحة ،بينام نفذت خالل  2013عدد  12265حملة تفتيش عن
األس��لحة املخالفة داخل أمانة العاصمة واملدن اليمنية الرئيسية،
ش��ارك فيه��ا  15ألف و 77طقم مس��لح من مختل��ف الوحدات
األمنية والرشطية ،وأش��ار تقرير رس��مي إىل أن حمالت التفتيش
ضبطت حوايل  60ألف قطعة س�لاح مخالف��ه ،وما يزيد عن 70
أل��ف طلقة ذخرية ،باإلضاف��ة إىل  266قنبلة يدوي��ة ،و 34عبوه
ناسفه ،و 26لغم ،إىل جانب  9أحزمه ناسفه ،و 7رشاشات معدله،
وكذلك  38أجهزة السليك.

ورص��د الفريق وقوع عملي��ات االغتيال يف ع��دد من محافظات
الجمهوري��ة يف العام  2013بواق��ع  38عملية اغتيال خالل العام بواقع
تنفيذ عملية اغتيال نصف أس��بوعية .و الجدير بالذكر هو تنفيذ عدد
من عمليات اغتيال لضباط يؤدون الخدمة يف مواقع حساسة تم تعرضها
لالستهداف س��ابقاً بس��يارات مفخخة ،ويشكل اس��تمرار تنفيذ هذه
العمليات إفصاحاً واضحاً عن وجود اخرتاق حقيقي للمنظومة األمنية،
وخصوصاً مع عدم القبض والوصول إىل منفذي هذه العمليات.

توزيع العمليات

في الخط الزمني

ألشهر عام 2013

3 1 2 6 2 3 2 2 5 8 3 1
Dec

Nov

Oct

Sept

Aug

July

June

May

Apr

Mar

Feb

Jan
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ملخص مصور لضعف سلطة سيادة الدولة

تُشكل املعلومات التالية منوذجاً شديد الداللة عن مستوى التدهور األمني يف اليمن خالل الفرتة االنتقالية.
 /1تنظي���م القاعدة ُينفد أح���كام اإلعدام ضد
المواطنين في ظل غياب سلطة القانون
أعدم تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف مارس2014/م أحد
عنارصه رمي��اً بالرصاص قبل صلبه يف مدينة الش��حر يف محافظة
حرضموت بتهمة التجس��س لصالح األمريكيني ،وأوضحت بيانات
التس��جيل املريئ إن الشخص الذي ا ُعدم بحسب الفيديو املنشور
ع�لى اليوتيوب اعرتف بأن��ه تلقى تجنيدا ً خاصاً يف الس��ويد من
قب��ل املخابرات األمريكي��ة وانه خضع لدورة أمني��ة قبل أن يتم
ربطه بش��خص يعمل لدى االستخبارات األمريكية يف اليمن وهو
الشخص الذي كان املنسق بينه وبني املجموعات األخرى.

 /1رابط التسجيل املريئ للشخص قبل إعدامه:
http://www.youtube.com/watch?v=fANcpdu-8Fs
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ومن املفارقات إن حركة طالبان يف أفغانستان فقدت نفوذها
عىل تنفيذ أحكام اإلعدام يف ساحات املدن الرئيسية ،لكن املفجع
حقا أن ينفد تنظيم القاعدة أحكام اإلعدام يف الساحات العامة يف
عدد من املدن الرئيسية يف شبوة وأبني وحرضموت ووقع ضحيتها
مواطن�ين مينيني بعيدا ً عن حامية س��لطات القان��ون البطيئة يف
تحرير مناطق أطلق عليها إمارة عزان وإمارة جعار وإمارة وقار.
التايل ،وثائق هذه الحادثة:

 /2صورة الشخص املعدوم يف ملعب الشحر محافظة حرضموت

مسار هيكلة الجيـش واألمن

 /3وثيقة املحكمة الرشعية إمارة وقار بخصوص تنفيذ حكم
اإلعدام بحق  3أشخاص يزعمون انهم يعملون لصالح األمن
اليمني واألمن السعودي واألمرييك.

 /4صورة أحد األشخاص املعدومني يف محافظة أبني

 /2تنظي���م القاع���دة ف���ي ش���به جزي���رة الع���رب يقيم معس���كرات
تدريب ويفرض سيطرته على محافظات أبين وشبوه والبيضاء.

www.fifth-power.org

53

مسار العملية االنتقالية باليمن

•وكالة األنباء اليمنية (سبأ).
•مركز اإلعالم األمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية.
•مكتب الصحافة االستقصائية لندن.
•قناة اليمن الفضائية ،تسجيالت مرئية.
•املوقع اإللكرتوين الرسمي للحكومة اليمنية ،برنامج الحكومة.
•إعادة هيكلة الجيش اليمن ،ورقة تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات  -الدكتور عادل الرشبجي ،مايو .2013

المراجع

•صحيفتي الشارع واألوىل األهلية اليومية.
•تسجيالت مرئية من ( )YouTubeصادرة عن تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة
العربية.
•شبكة ( )CNNاألمريكية.arabic.cnn.com ،
•تقرير لـ هيومن رايس وتش ،عن انتهاكات الجيش بقصف املواطنني مدنيني ،مارس
.2014
•تقرير بعثة مجلس األمن الدويل إىل اليمن.2013 ،
•وثائق خاصة حصل عليها فريق هيكلة الجيش واألمن مبرشوع السلطة الخامسة.
•لقاءات رئيس فريق هيكلة الجيش وقيادات عسكرية يف وزارة الدفاع اليمنية.
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الفصل الثالث

مسار

المساعدات اإلنسانية

خالل المرحلة االنتقالية

تمهيد

تنطلق مهام فريق مراقبة املس��اعدات اإلنسانية ضمن ثالث
أهداف أساسية ،هي:
•تحديد التمويل الخاص باملس��اعدات اإلنسانية لليمن
خالل الفرتة االنتقالية نوفمرب  – 2011فرباير 2014م.
•مراقبة التزام حكومة الوفاق الوطني بإنفاق املساعدات
اإلنس��انية املقدمة له��ا إىل الجهات املس��تهدفة وفقاً
ملعاي�ير الش��فافية والعدال��ة االجتامعي��ة واألولويات
واالحتياجات والجغرافيا.
•مراقب��ة مق��در وأوجه إنفاق املس��اعدات اإلنس��انية
من قب��ل املانحني وفق��اً ملعاي�ير الش��فافية والنزاهة
والعدال��ة االجتامعية واألولويات واالحتياجات الفعلية
والجغرافيا.
وذلك من أجل تحديد املس��اعدات اإلنسانية لليمن ومراقبة
وتقييم م��دى الت��زام الحكوم��ة واملانحني بتقديم املس��اعدات
اإلنسانية العاجلة للمستفيدين منها.
وتم االعتامد عىل عدد من موارد املعلومات لتحقيق األهداف
أعاله ،وتم الحصول عىل بيان تفصييل ملا تم رصفه من مساعدات
إنس��انية لليمن ،حيث قام مكتب تنس��يق املساعدات اإلنسانية
لليم��ن  OCHAبإدارته��ا وترتيبه��ا وفقاً لالحتياج��ات الفعلية
ملناطق التدخالت اإلنسانية العاجلة للعامني  2012و.2013
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وتم معالجة البيانات وتنقيحها وفصل بعض التمويالت التي
ال عالقة لها باملساعدات اإلنس��انية لليمن وغربلتها ،بينام كانت
هن��اك صعوبات يف التحصيل عىل موارد معلومات من الحكومة،
حيث يتس��م ما يتوفر لديها م��ن معلومات بالعش��وائية وعدم
التنظي��م ويصعب إيجاد توافق بينها وم��ا توفر لدينا من تقارير
منشورة ،نظرا ً لعشوائية الحفظ والتوثيق ،وعدم تحديث البيانات
ل��دى الجهة املختصة باس��تيعاب تعهدات املانح�ين من جانب،
ونظ��را ً النتقال صالحيات املهمة إىل الجهاز التنفيذي الس��تيعاب
تعهدات املانحني الذي نشأ بقرار جمهوري.
كام هناك تعقيدات متصلة بعملية مطابقة ومقارنة املنرصف
الفعيل من املس��اعدات اإلنسانية لليمن مع التعهدات التي التزم
بها املانحون يف مؤمتر أصدقاء اليمن  ،2012حيث استحالت مهمة
املطابقة لعدم وجود مرجع رس��مي واضح يب�ين التعهدات التي
الت��زم بها املانحني واملخصص واملنرصف الفعيل تحت عنوان وبند
املساعدات اإلنسانية لليمن ،ورغم زيارة وزارة التخطيط اليمنية
مل يت��م التوفر عىل أي معلومات ت ُفي��د أن هناك مخصص واضح
للمساعدات اإلنسانية لليمن ،والوضع إنه تم دمجها مع مخصص
إعادة اإلعامر ،الذي هو يف األساس بنى تحتية وتعويضات ملناطق
الرصاع الت��ي هدمتها الحروب والنزاعات املس��لحة يف الش�مال
والجنوب والعاصمة.

مسار المساعدات اإلنسانية

استيعاب تعهدات المانحين

بداية تم تحديد حجم التعهدات التي أعلنها املانحني املشاركني يف مؤمتر أصدقاء اليمن املخصص
لتوف�ير الدع��م االقتصادي للعملية السياس��ية باليمن ،حيث تعهدوا بتقديم مبل��غ  7.8مليار دوالر
أمرييك تقريباً ومحددة يف عدة بنود رئيسية كام ييل:
المبلغ بالمليار الدولار

مبلغ
التعهد

المخصص

املبلغ

6.7

7.8

الموقع عليه

النسبة %

85.76

املبلغ

المنصرف

النسبة %

3.3

42.3

املبلغ

1.9

النسبة %

• من املالحظ أن مراحل استيعاب تعهدات املانحني هي أربع مراحل ،كام ييل:
المبلغ بالمليار الدولار

تعهدات
املانحني

7.8

تخصيص

6.7

توقيع
اتفاقيات

3.3

رصف

1.9

تعه��دات املانحني يف مؤمت��ر أصدقاء اليمن بحس��ب الدول واملنظامت املانح��ة ،كام وردت يف
املالحق املرفقة بقرار تأسيس الجهاز التنفيذي الستيعاب تعهدات املانحني ،وهي كام ييل:
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	•تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي:

الموقع عليه

المخصص

مبلغ
التعهد

املبلغ

النسبة %

املبلغ

النسبة %

دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

4415

3665

83.0

1145

25.9

1005

 1اململكة العربية السعودية

3250

3150

96.9

1080

33.2

1000

 2اإلمارات العربية املتحدة

150

0

0.0

0

0.0

 3دولة قطر

500

0

0.0

0

0.0

 4دولة الكويت

500

500

100.0

50

10.0

 5سلطنة عامن

15

15

100.0

15

100

المــانــح

مالحظة

المنصرف

مبا يف ذلك الوديعة مببلغ
مليار دوالر.
بدون املعونة الغذائية.

5

	•تعهدات املؤسسات الدولية املانحة:
المــانــح
املؤسسات الدولية واإلقليمية
 6البنك اإلسالمي للتنمية
 7الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي
 8البنك الدويل
 9الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 10صندوق األوبك
 11صندوق النقد العريب
 12صندوق النقد الدويل
 13منظامت األمم املتحدة

60

www.fifth-power.org

المخصص

الموقع عليه

مبلغ
التعهد

املبلغ

النسبة %

املبلغ

النسبة %

1837
100.6
553
400
46
44
305
120
268.4

1717
100.6
553
400
46
44
305
0
268.4

93.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100
0.0
100

1216.4
50
267
297
9
20
305
0
268.4

66.2
49.7
48.3
74.3
19.6
45.5
100
0.0
100

المنصرف

242.60
0.0
0.0
1.3
0.0
155
86.3

مالحظة

مسار المساعدات اإلنسانية

	•تعهدات املؤسسات الدولية املانحة:
المــانــح
الدول الثنائية الصديقة
 14الدمنارك
 15فرنسا
 16أملانيا
 17إيطاليا
 18سويرسا
 19تركيا
 20هولندا
 21اململكة املتحدة
 22الواليات املتحدة األمريكية
 23أسرتاليا
 24االتحاد األوريب
 25كوريا الجنوبية
 26إسبانيا
 27اليابان
 28السويد

المخصص

الموقع عليه

مبلغ
التعهد

املبلغ

النسبة %

املبلغ

النسبة %

1550.8
30
88.1
157.6
45
22.3
100
100
311.2
347.1
5
215.4
2
1.5
81.6
44

1309.6
22
6.1
157.6
0
22.3
50
60
295
347.1
5
215.4
2
1.5
81.6
44

84.4
73.3
6.9
100.0
0.0
100.0
50.0
60.0
94.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

936
9
0
50
0
22.3
0
35
295
347.1
5
73
0
0
81.6
18

60.4
30.0
0.0
31.7
0.0
100.0
0.0
35.0
94.8
100.0
100.0
33.9
0.0
0.0
100.0
40.9

المنصرف

مالحظة

655.7
9.00
50.00
5.5
35.00
104.00
296.60
5.00
73.00
59.60
18.00
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تم جم��ع املعلومات من وس��ائل اإلعالم املكتوب��ة واملرئية
واإللكرتوني��ة ورصد فري��ق جمع املعلومات كل م��ا نرش اإلعالم
اليمني عن املساعدات اإلنس��انية لليمن واكتشفنا عدم مطابقة
أغلب ما يحىك يف وس��ائل اإلعالم مع ما سجلته التقارير الصادرة
م��ن ال��دول واملنظ�مات املانحة نفس��ها .فقد كان��ت الزيارات
امليداني��ة للمنظامت واللقاءات م��ع الخرباء واملتخصصني مبكتب
التنس��يق التابع لألمم املتحدة للحصول عىل كل ما تم رصفه عرب
 OCHAوس��جلته قاعدة البيانات الدولية للمنح واملس��اعدات
اإلنس��انية  ،FTSومبراجعي التقارير املالية والفنية عن تعهدات
املانحني واملنفذ من خطة االس��تجابة  2013اس��تنتجنا من خالل
تحليل ودراسة املعلومات ومقارنتها ومطابقتها وفرزها وتصنيفها
وتوثيقها وحفظها وأرش��فتها جي��دا أن الحكومة اليمنية ال متتلك
ه��ذه املعلوم��ات وال توثقها وال يوج��د آلية مس��اءلة أو تقييم
رس��مية من الربملان أو الحكومة اليمنية لهذه املبالغ الكبرية التي
ترصف باليمن كمس��اعدات إنس��انية مل نتمكن من التحقق من
فعلية رصفها أم ال بس��بب محدودية إمكاني��ات املرشوع وعدم
توف��ر تقارير التقييم واملتابعة لدينا .بالرغم من محاوالتنا الكثرية
للحصول عليها من الجهات التي رصفت هذه املبالغ عىل مستوى
كل مرشوع رصدناه إال أننا عجزنا عن ذلك لضعف موقفنا وعدم
اس��تجابة الجهات املانحة لطلباتنا والس��يام دول مجلس التعاون
الخليج��ي واألم��م املتحدة الت��ي يتم رصف أغلب املس��اعدات
اإلنس��انية عربها .ومن أجل إعادة صياغة تقرير بيان املساعدات
اإلنس��انية لليمن وترجمته للغة العربية وعرضه ببساطة بحسب
املعلوم��ات املتوفرة لدينا التي مصدرها مكتب التنس��يق وإدارة
املساعدة اإلنسانية التابع لألمم املتحدة .OCHA
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تب�ين لن��ا من خ�لال البحث ع��ن تعهدات املانح�ين مبؤمتر
أصدقاء اليمن ضمن بند املساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعامر أن
تعهدات املانحني يف مجال املس��اعدات اإلنسانية غري واضح حتى
اآلن ألنه مخصص املس��اعدات اإلنسانية لليمن تم دمجه مع بند
ومخص��ص إعادة اإلعامر الذي يتطل��ب تكاليف باهظة يف البنية
التحتية والتعاقدات اإلنش��ائية واملشاريع الكبرية بحسب طبيعة
اإلعامر الذي س��يتم إعادة تأهيله يف املناطق املترضرة من الرصاع
املس��لح .ولك��ن املبالغ املعتمدة للمس��اعدات اإلنس��انية للعام
 2013حت��ى اآلن وصلت إىل  $ 316.000.000تقريباً باإلضافة إىل
 $ 100.000.000ملي��ون دوالر ت��م رصف مبلغ  84مليون دوالر
منها لدعم صندوق الضامن االجتامعي مقدمة كمنحة من البنك
الدويل بينام أعتمد مبلغ  16مليون دوالر مصاريف تشغيلية عىل
حس��اب املنحة .مبا يعني أن إجاميل املبل��غ هو $ 416.000.000
مليون دوالر ،وس��يتم عرضها عىل أساس الجهة املانحة واملشاريع
املخصصة له��ا واملنرصفة فيها واملنطقة املس��تفيدة منها والجهة
الدولية التي رصفتها (القناة الرسمية لرصف املساعدات اإلنسانية
لليمن) ومن الجدير اإلشارة إىل أن كل املعلومات التي تم جمعها
م��ن الجه��ات املنظمة الس��تيعاب التموي�لات وتوجيهها كاألمم
املتحدة ومكتب التنسيق التابع لها  OCHAأو  USAIDكجهات
مانحة لها رشكائها .وس��نبدأ بعرض املعلومات املحددة بحس��ب
كام ييل:

مسار المساعدات اإلنسانية

تحديد المساعدات اإلنسانية لليمن بحسب الجهات المنظمة لصرف التمويالت وإدارة المشاريع:
الجهة المانحة

استراليا

تم التعهد مببلغ

3.441.536
مليون دوالر

كندا

تم التعهد مببلغ

11.684.519
مليون دوالر

الدنمارك

تم التعهد مببلغ

3.991.023
مليون دوالر

فنلندا

تم التعهد مببلغ

2.570.800
مليون دوالر

فرنسا

تم التعهد مببلغ

325.945
ألف دوالر

المانيا

تم التعهد مببلغ

5.119.983
مليون دوالر

المشروع (اختصاص الدعم)

املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات

المبلغ $
2.408.478

قناة توصيل الدعم

(الجهة املنفذة للمرشوع)

WFP

االستجابة لنداء اليمن ICRC

1.033.058

ICRC

مساعدات املترضرين من النزاع من األطفال وأهاليهم
استجابة لنداء اليمن
مساعدة الالجئني وطالبي اللجوء
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن
تدابري الحامية الدولية واملساعدة لالجئني وطالبي اللجوء يف اليمن.
 ERFمين

1.460.565

SC
ICRC
UNHCR

6.556.514

WFP

1.233.165
1.748.863

WFP
UNHCR
)ERF(OCHA

إغاثة مطولة ومساعدات الرجوع بالحياة لالجئني يف اليمن

1.742.160

WFP

1.088.865

WFP

204.796

WFP

1.277.139

WHO

املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن
توزيع الخدمات املهمة للحفاظ عىل الحياة وتشمل الرتصد الغذايئ
وإدارة الفرق املصابة والجرحى أثناء النزاعات العنيفة
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الطبية العاجلة (حرض)
املساعدات الطبية العاجلة (صنعاء)
املساهمة يف التقليل من سوء التغذية الحاد واملزمن واألمراض املعدية
دعم االحتياجات األساسية وحامية احتياجات الالجئني يف اليمن
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن

1.460.565
973.710

500.000

325.945
610.000
64.932
1.159.757
651.890

WFP
ADRA
ADRA
Germany RC
UNHCR

1.324.503

WFP

1.101.692

WFP

207.209

WFP
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الجهة المانحة

الهنــد

تم التعهد مببلغ

1.839.663
مليون دوالر

ايرلندا

تم التعهد مببلغ
 255.428ألف دوالر

اليابان

تم التعهد مببلغ

52.492.540
مليون دوالر

لكسمبورج
تم التعهد مببلغ

264.901

المشروع (اختصاص الدعم)

املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن

المبلغ $
1.548.430
291.233

قناة توصيل الدعم

(الجهة املنفذة للمرشوع)

WFP
WFP

دعم االستجابة العاجلة

255.428

)ERF(OCHA

نداء االستغاثة ICRC
حامية ومساعدة املعرضني للخطر العائدين من محافظة أبني
حمالت التحصني الشاملة لألطفال والبنات وإعادة تأهيل الصحة العامة
للمعرضني للخطر يف املحافظات املتأثرة من النزاع
دعم الحوار الوطني
تطوير جودة التعليم للمهمشني األطفال يف شامل وجنوب اليمن
حامية املدنيني واملترضرين من النزاع واملعرضني للخطر من األطفال يف
املناطق الشاملية والجنوبية والغربية والعواصم يف اليمن
رفع مستوى التحكم بسوء التغذية لدى األطفال األقل من  5سنوات
املعرضني للخطر يف املجتمعات اليمنية
مرشوع الطوارئ WASH
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن
توزيع الخدمات املهمة للحفاظ عىل الحياة وتشمل الرتصد الغذايئ
وإدارة الفرق املصابة والجرحى إثناء النزاعات العنيفة
الرتصد واالستجابة لألوبئة

215.054
7.600.000

ICRC
UNFPA

1.388.860

UNICCEF

1.000.000

ICRC

584.220

UNICEF

2.993.200

UNICEF

1.816.860

UNICEF

26.999.380

WFP

5.078.106

WFP

2.400.000

WHO

600.000

WHO

اإلغاثة املطولة لالجئني يف اليمن

264.901

WFP

1.816.860

ألف دوالر

نذيرالند

تم التعهد مببلغ
 2.607.562مليون
دوالر

نوروي

تم التعهد مببلغ

3.105.973
مليون دوالر
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إدارة النزاعات والتقليل من أخطار التعليم يف اليمن
امن املجتمع يف اليمن
مساعدات وخدمات إغاثية
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2.607.562

IOM

427.350

DDG
DRC
NRC
WFP
WFP

415.076
1.316.251
797.332
149.964

مسار المساعدات اإلنسانية

الجهة المانحة

السعودية

تم التعهد مببلغ

687.761
ألف دوالر

السويد

تم التعهد مببلغ

12.292.164
مليون دوالر

سويسرا

تم التعهد مببلغ

8.540.303
مليون دوالر

اإلمارات

تم التعهد مببلغ

1.361.285
مليون دوالر

المشروع (اختصاص الدعم)

اإلغاثة املطولة لالجئني يف اليمن
اإلغاثة املستعجلة الغذائية للمترضرين يف الجنوب والشامل
 ERFمين
مين اوتشا
الحفاظ عىل الطفل واإلغاثة الصحية والغذائية العاجلة يف عمران
ضامن بيئة محمية لألطفال واملراهقني املترضرين من النزاع واملعرضني
لخطر الكوارث الطبيعية
مل تخصص
حمالت التحصني الشاملة لألطفال والبنات وإعادة تأهيل الصحة العامة
للمعرضني للخطر يف املحافظات املتأثرة من النزاع
حامية املدنيني واملترضرين من النزاع واملعرضني للخطر من األطفال يف
املناطق الشاملية والجنوبية والغربية والعواصم يف اليمن
رفع مستوى التحكم بسوء التغذية لدى األطفال األقل من  5سنوات
املعرضني للخطر يف املجتمعات اليمنية
 WASHمرشوع اإلغاثة يف اليمن
املساهمة يف تطوير استجابة مؤثرة للمهاجرين اليمنيني واألفارقة
تقوية التنظيم اإلنساين واملنارصة يف اليمن
تدابري الحامية الدولية ومساعدة الالجئني وطالبي اللجوء يف اليمن
حامية املدنيني واملترضرين من النزاع واملعرضني للخطر من األطفال يف
املناطق الشاملية والجنوبية والغربية والعواصم يف اليمن
 WASHمرشوع اإلغاثة يف اليمن
تقوية املساهمة الدولية لـ NGO
اإلغاثة املطولة لالجئني يف اليمن
توفري غذاء عرب مكتب الهالل األحمر والسفارة اإلماراتية

المبلغ $

687.761
765.228
2.238.138
455.133
775.300

قناة توصيل الدعم

(الجهة املنفذة للمرشوع)

WFP
ICF-FRANCE
)ERF(OCHA
OCHA
SC

1.530.456

SC

2.884.469

UNHCR

764.117

UNICEF

468.116

UNICEF

1.059.117

UNICEF

1.352.090

UNICEF
DRC
OCHA
UNHCR

113.807

UNICEF

364.243

UNICEF
Various recipient
WFP

537.634
533.049
539.957

5.376.344
1.075.269
1.361.285

United Arab Emirates RC
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مسار العملية االنتقالية باليمن

الجهة المانحة

المشروع (اختصاص الدعم)

املساهمة يف حامية الغذاء والزراعة وتقوية مرونة املعرضني للخطر يف
مناطق النزاع وغريها يف كل من حجة وعمران ورمية ولحج
إلعادة تأهيل مصادر املياه والرفع من مستوى النظافة يف املدارس يف كل
المملكة المتحدة من عمران وحجة
مخصصة ملشاريع محددة
تم التعهد مببلغ
االستجابة الكاملة لـ  WASHيف املجتمعات املتأثرة بالنزاع
26.371.970
مليون دوالر
االستجابة العاجلة للمساعدات الغذائية لليمن
استجابة عاجلة الزمة سوء التغذية
حامية الغذاء للمعرضني للخطر يف اليمن
مساعدات إنسانية
تطوير األمن الغذايئ والتحسني املبكر للمعرضني للخطر يف املناطق
الريفية ()USID. FFP
تطوير األمن الغذايئ والتحسني املبكر للمعرضني للخطر يف املناطق
الريفية ()USID - OFDA
مرشوع املساعدات الغذائية يف لحج وأبني
حامية الزراعة والغذاء )USID.OFDA) ERMS
مساعدات املعيشة يف أبني ولحج
تطوير وحامية املعيشة عن طريق إعادة تأهيل طرق الحصول عىل املاء
حامية الغذاء والزراعة
حامية الصحة والغذاء
الواليات المتحدة املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر من السكان يف اليمن
تدابري حامية الصحة لألمومة والطفولة بني املعرضني للخطر يف صنعاء
األمريكية
دعم إدارة املعلومات والتخطيط
تم التعهد مببلغ
الدعم النفيس االجتامعي للعائدين من مناطق النزاع واملعرضني للخطر
82.057.919
مليون دوالر
يف محافظة أبني
تدابري حامية الحياة أثناء األزمات للمترضرين يف محافظات أبني والجوف
تدابري حامية الصحة يف محافظات أبني والجوف
خدمات صحية كاملة لألشخاص املترضرين من النزاع يف محافظات أبني وعدن
(WASH (USIAD.OFDA
خطة االستجابة العاجلة – أبني
برنامج حامية الغذاء العاجل يف لحج وتعز
تقوية التنظيم اإلنساين واملنارصة يف اليمن
االستجابة العاجلة الزمة سوء التغذية
حامية الغذاء للعائالت املعرضة للخطر
تدابري الحامية الدولية ومساعدة الالجئني وطالبي اللجوء يف اليمن

66

www.fifth-power.org

المبلغ $

قناة توصيل الدعم

(الجهة املنفذة للمرشوع)

1.450.090

Care international

216.789

Care international

3.731.343

ERF
OXFAM GB
OXFAM GB
SC
SC
Various recipient

3.432.000

ACTED

1.677.735

ACTED

2.911.458

ADRA
ADRA
ADRA
FAO

3.106.748
3.225.806
1.997.876
5.707.834
6.935.484

663.236
610.000
500.000
2.200.000
5.000.000
943.498

Global Communities
Global Communities

1.000.000

IMC
IMC
Immap

235.660

INTERSOS

350.000

IOM
IOM
IRC
IRD
Mercy Corps
Mercy Corps
OCHA
SC
SC
UNHCR

513704

1.989.288
1.743.759
3.113.453
1.993.322
5.000.000
1.000.000
3.999.975
5.000.000
5.540.059

مسار المساعدات اإلنسانية

الجهة المانحة

قناة توصيل الدعم

المشروع (اختصاص الدعم)

المبلغ $

مل تخصص
تخفيف أخطار التعليم لألطفال يف مناطق النزاع يف شامل وجنوب اليمن
رفع مستوى التحكم بسوء التغذية لدى األطفال األقل من  5سنوات
املعرضني للخطر يف املجتمعات اليمنية
مل تخصص
مل تخصص
مرشوع االستجابة العاجلة WASH
الصحة واملعيشة WASH
دعم برامج USAID \OFDA
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات ()USAID\FFP
املساعدات الغذائية العاجلة
دعم املعرضني لخطر نقص الغذاء واملترضرين من النزاعات USAID\FFP
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن
املساعدات الغذائية للمعرضني للخطر يف اليمن ()USAID\FFP

6.159.941

UNHCR
UNICEF

2.500.000

UNICEF

3.825.300

UNICEF
UNICEF
UNICEF
Various recipient
Various recipient

12.495.699

WFP

16.459.901

WFP

11.987.763

WFP

2.350.220

WFP
WFP

500.000

WHO

توزيع الخدمات املهمة للحفاظ عىل الحياة وتشمل الرتصد الغذايئ
وإدارة الفرق املصابة والجرحى إثناء النزاعات العنيفة

إجمالي التمويالت عبر OCHA

1.000.000

2.184.693
2.500.000
6.600.000
1.591.306

3.095.817

(الجهة املنفذة للمرشوع)

$ 316.000.000

باإلضاف��ة إىل  $ 100.000.000ملي��ون دوالر تم رصف مبلغ
 84مليون دوالر منه��ا لدعم صندوق الضامن االجتامعي مقدمة
كمنح��ة م��ن البنك الدويل بين�ما أعتمد مبل��غ  16مليون دوالر
مصاريف تشغيلية عىل حساب املنحة.
مبا يعني أن إجاميل املبلغ هو  $ 416.000.000مليون دوالر
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أنواع المساعدات اإلنسانية لليمن وأشكالها

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حاالت االحتياجات اإلنسانية

المساعدات اإلنسانية

تأمني الغذاء ودعم الزرعة
انعدام األمن الغذايئ
التوعية والتأهيل والرعاية الصحية
سوء التغذية
الحصول عىل مياه الرشب املأمونة ومرافق الرصف الصحي توفري مياه رشب صحية ومرافق رصف صحي
مالمئة
املالمئة
دعم مراكز الرعاية الصحية وتوفري األدوية
الحصول عىل الرعاية الصحية املالمئة
انتهاكات حقوق اإلنسان وأشكال إساءة املعاملة واالستغالل توفري الحامية والبيئة اآلمنة
التوعية ومنارصة الحقوق
العنف ضد النساء
توفري الحامية والبيئة اآلمنة والرعاية والتعليم
األطفال الذين يواجهون مخاطر متعددة
تأمني املسكن والغذاء والرعاية الصحية
الالجئني واملهاجرين املختلطني
تأمني الوصول إىل املساكن واإليواء املؤقت
اليمنيني العائدين من اململكة السعودية
النزوح وفرص الحصول عىل الخدمات وسبل العيش يف
مناطق العودة "النازحني داخليا والعودة"
األلغام األرضية وغريها من املتفجرات ومخلفات الحروب
العوامل االجتامعية واالقتصادية والحكومية املحلية
الضعيفة تعيق عودة الحياة الطبيعية

تحديد االحتياجات االنسانية
توزيع األشخاص ذوي الحاجة بحسب القطاعات
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أشكالها

مسار المساعدات اإلنسانية

المحافظة

أبني
عدن
الجوف
البيضاء
الضالع
الحديدة
املهرة
املحويت
أمانة العاصمة
عمران
ذمار
حرضموت
حجة
إب
لحج
مأرب
رمية
صعده
صنعاء
شبوة
تعز
اإلجمالي

األطفال

كبار السن

إجمالي المحتاجين

دون سن 18

فوق  60عاما

(ذكور  +إناث)

ذكور

إناث

221.000

213.000

212.660

17.360

434.000

253.000

243.000

243.040

19.840

496.000

201.000

237.000

214.000

17.000

438.000

253.000

264.000

253.000

21.000

517.000

208.000

198.000

198.940

16.240

406.000

749.000

774.000

747.000

61.000

1.523.000

26.000

30.000

27.000

2000

56.000

195.000

197.000

192.000

16.000

392.000

143.000

159.000

148.000

12.000

302.000

275.000

291.000

277.000

23.000

566.000

712.000

698.000

691.000

56.000

1.410.000

250.000

266.000

253.000

21.000

516.000

699.000

760.000

715.000

58.000

1.459.000

697.000

666.000

668.000

55.000

1.363.000

306.000

305.000

299.000

24.000

611.000

84.000

97.000

89.000

7000

181.000

220.000

211.000

211.000

17.000

431.000

481.000

462.000

462.000

73.720

943.000

366.000

378.000

364.000

30.000

744.000

174.000

162.000

164.460

13.440

336.000

794.000

742.000

753.000

61.000

1.536.000

7.307.000

7.353.000

7.182.350

585.60

14.660.000

املصدر مجموعة من عملية التقييم  /التقديرات ،سبتمرب 2013

املصدر :وثيقة االحتياجات اإلنسانية 2013
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مسار العملية االنتقالية باليمن

أرقام قياسية عن الناس ذوي الحاجة “االحتياجات للمساعدات االنسانية”
عدد سكان اليمن 25.2 :مليون نسمة

 14.7مليون نسمة
إجاميل حجم الناس ذوس
الحاجة

 7.3مليون نسمة

 5.9مليون نسمة

 0.5مليون نسمة

عدد اإلناث ذوي الحاجة

األطفال ذوي الحاجة دون سن
 18عاماً

كبار السن ذوي الحاجة فوق
 60عاماً من العمر

% 50

% 40

%3

النزوح والهجرة

 306.964نسمة
النازحني داخلياً

 228.000نسمة
العائدين

 242.944نسمة
الالجئني

 62.194نسمة
املهاجرين املستضعفني

والعالقني (من تقطعت بهم السبل)

األمن الغذائي ،الصحة ،المياة والصرف الصحي والنظافة والتغذية

 13.1مليون نسمة

األشخاص ذوي الحاجة إىل
خدمات املياة والرصف الصحي
والنظافة

 8.6مليون نسمة

يفتقرون إىل خدمات الرعاية
الصحية

 10.5مليون نسمة
يعانون من إنعدام األمن
الغذايئ

 1.0مليون نسمة

األطفال الذين يعانون من سوء
التغذية الحاد

الحماية ،التعليم ،اإلنعاش المبكر والمأوى

 2.5مليون نسمة

األشخاص ذوي الحاجة إىل
الحامية
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 2.5مليون نسمة
األطفال ذوي الحاجة إىل
الدعم يف مجال التعليم

 1.0مليون نسمة

األشخاص ذوي الحاجة إىل
دعم سبل كسب العيش

 200.000نسمة

األشخاص ذوي الحاجة إىل
مأوى ومواد غري غذائية

مسار المساعدات اإلنسانية

المحافظات التي تعاني من معدالت مرتفعة من انعدام األمن الغذائي بصورة حادة
المحافظة

مأرب
لحج
البيضاء
أبني
الضالع
صنعاء
عمران
إب
حجة
تعز

إناث
ذكور
الذين يعانون من
عدد السكان الذين يعانون من
انعدام األمن الغذايئ انعدام األمن الغذايئ

نسبة %
يعانون من انعدام
األمن الغذايئ

من يعانون من
انعدام األمن
الغذايئ الحاد

نسبة %
من يعانون من انعدام
األمن الغذايئ الحاد

291.759

% 32
% 27

% 44

103.104

% 35

297.989

69.379

60.544

894.965

208.079

208.079

% 47

698.973

142.887

139.498

% 40

190.121

522.978

218.176

209.620

% 82

141.727

% 27

631.975

208.056

198.304

% 67

152.306

% 24

1.075.956

236.590

228.223

% 43

258.229

% 24

998.961

513.466

26.972

% 54

233.757

% 23

2.599.897

387.748

403.574

% 37

395.184

% 21

1.903.924

602.110

553.572

% 61

338.400

% 20

2.917.881

722.803

779.906

% 51

595.248

% 20

 تقديرات عدد الناس من ذوي الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية
تضمن��ت كل مجموع��ة عنقودية تقديرا لع��دد الناس ممن
هم يف حاجة إىل مس��اعدات إنس��انية مصنفة بحس��ب القطاع
واملحافظ��ة .قامت ه��ذه املجموعات العنقودي��ة بوضع تقدير
لهذه األرقام عىل أس��اس تقييم االحتياجات يف قطاعات محددة،
بحي��ث أنه يف املحافظات الت��ي ال ميكن أن يتم فيها إجراء تقييم
بش��أن االحتياجات ،فإن املجموعات العنقودية تستقي البيانات
م��ن املحافظات املج��اورة الت��ي تتميز بالخصائ��ص االجتامعية
واالقتصادية والجغرافية املامثلة.
إجاميل ع��دد الناس م��ن ذوي الحاجة إىل ش��كل معني من
أشكال املساعدة اإلنسانية يس��اوي مجموع أكرب عدد من الناس
من ذوي الحاجة يف كل املجموعات العنقودية يف كل محافظة.
في�ما يتعلق بخط��ة االس��تجابة لع��ام  2013م ،فقد كانت
منهجي��ة تحديد األرقام ع�لى الصعيد الوطني أك�ثر بدائية :لقد
تم افرتاض أن احتياجات القطاع األكرب مس��اوية لعدد الناس من
ذوي الحاج��ة ،وبذل��ك تم افرتاض أن الع��دد اإلجاميل الناس من

ذوي الحاج��ة إىل خدمات املياه والرصف الصحي –  1341مليون
– من ش��أنه أن يجس��د إجاميل عدد الناس مم��ن هم يف حاجة
إىل املساعدة اإلنس��انية ،وهذا هو ما يفرس الفرق الكبري يف عدد
األشخاص من ذوي الحاجة ما بني عامي  2013و2011م.
الحس��ابات املنهجية الجديدة بش��أن حقيقة أنه عىل الرغم
من أنه يوجد  1341مليون ش��خص ال يحصلون عىل مصادر مياه
محس��نة هو الرقم األع�لى يف مختلف القطاعات عىل املس��توى
القطري يف عام  2013م ،فإن هن��اك محافظات لديها احتياجات
أخرى أكرب بكثري من الحصول ع�لى املياه (مثل الصحة ،والغذاء،
والرصف الصحي) وفقا لنتائج القطاعات املصنفة جغرايف.
مل تق��م كل املجموعات العنقودية بتوزي��ع عدد الناس من
ذوي الحاجة عىل أساس السن (تحت  11عاما وأكرث من 10عاماً)،
ك�ما أن بع��ض املجموع��ات العنقودية مل تق��دم بيانات مصنفة
حس��ب العمر ،يف حني أن البعض اآلخر لجأت إىل استخدام تعيني
الصيغ استنادا إىل الرتكيبة السكانية املعروفة لبعض املناطق.
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 رسم خريطة حدة االحتياجات
تعمل الخريطة املركّبة للحدة والش��دة الخاصة باالحتياجات
عىل قياس ش��دة االحتياجات وفق��ا للمعايري التي تم وضعها من
قبل جميع القطاعات اإلنس��انية وتشري جغرافيا إىل األماكن التي
ترتكز فيها االحتياجات يف جميع القطاعات.
تظهر املنطقة بلون قاتم يف الخريطة يف حال أن تلك املنطقة
تواجه املزيد من القضايا اإلنس��انية العدي��دة األكرث حدة والتي
تغط��ي العدي��د من القطاعات .يتم احتس��اب ُم ّرك ب الش��دة
لكل منطقة باس��تخدام أداة تتألف من قامئ��ة باملعايري املتعلقة
بالش��دة لكل مجموع��ة عنقودية .املجموع��ات العنقودية التي
تتف��ق عىل اثنني أو أكرث من املعايري تس��تند ع�لى توافر البيانات
عىل مس��توى املنطقة وفقا لقط��اع كل منه��ا (إدارة املعلومات
تقوم بتوحي��د معايري البيانات لجعله��ا متوافقة) تم االتفاق بني
عنارص كل مجموعة عنقودية عىل أرجحية كل معيار عىل أساس
أهميت��ه النس��بية .انطالقا من هذا امل ُدخل ،فقد أنش��أت األداة
نقاط تراكمية لكل منطقة عن طريق إضافة القيم املرجحة ذات
املعاي�ير املوحدة .بع��د ذلك ،تم تعيري هذه إلتاح��ة املقارنة بني
املجموعات العنقودية واملرونة املتعلقة بعدد مؤرشات الشدة –
النتيجة عىل نطاق  1املستخذمة من قبل كل مجموعة عنقودية.
لقد اس��تندت كل الحس��ابات ع�لى البيانات عىل مس��توى
املنطقة ،باس��تثناء املجموعة العنقودية الخاص��ة باألمن الغذايئ
والزراع��ة ،حيث ت��م تصنيف البيان��ات من مس��توى املحافظة
إىل مس��توى املنطقة قبل الجم��ع بني تلك البيان��ات مع بيانات
املجموعات العنقودية األخرى الحتس��اب النقاط الرتاكمية التي
تس��تخدم خريطة الح��دة الناتجة يف
أدت إىل وض��ع التصنيفُ .
املزيد من توجيه النقاش حول أولويات االستجابة.
نظ��را للقيود املفروضة للوصول إىل بعض املناطق ومش��اكل
جم��ع البيان��ات املرتتب��ة ع�لى ذل��ك ،الخريط��ة فإن��ه ال ميكن
اعتبار الخريطة ش��املة متاماً ،ولكنها توفر مقياس��ا مفيدا لحدة
االحتياجات يف جميع أنحاء البالد.
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تحديد القيود
المفروضة على دخول
المناطق

تم تحديد القيود املفروضة عىل دخول املناطق اس��تنادا إىل
البيانات املتعلقة بالحوادث األمنية ،وبيانات نظام مستوى األمان
إلدارة الس�لامة واألمن التابعة لألمم املتحدة ،وبيانات العمليات
الجارية بشأن “من يعمل وماذا يعمل وأين يعمل” ،شكلت هذه
البيانات أساسا لوضع التقديرات من قبل فريق من الخرباء بشأن
وصف املستوى العام للقيود املفروضة عىل دخول املناطق يقدم
نظام مس��توى األمان وصفا للبيئة األمنية ملنطقة معينة أو مكان
مع�ين تعمل فيه األم��م املتحدة ،ويوفر نهج “م��ن يعمل وماذا
يعم��ل وأين يعم��ل” معلومات عن العملي��ات الجارية من قبل
املنظامت اإلنس��انية .بالتايل ،فإن خريطة دخ��ول املناطق تظُهر
العكس – أكرب عدد من القيود مفروضة عىل املناطق التي تجري
فيها عمليات واس��عة من قبل املنظامت اإلنسانية .لهذا السبب،
ف��إن املناطق التي يوج��د بها أقل عدد من ال�شركاء العاملني يف
املجال اإلنس��اين هي أقل املناطق ظهورا ع�لى الواجهة ،وبالتايل،
 1601فإن��ه يبدو أن تلك املناطق تح��وز عىل فرص أقل للوصول
إليها .هذا هو الس��بب الذي تس��تند عليه الخريطة بحسب رأي
الخرباء.

مسار المساعدات اإلنسانية

 وصول المساعدات اإلنسانية
تظل مسألة وصول املساعدات اإلنسانية عقبة خطرية تعرتض
العمليات اإلنسانية يف اليمن .تؤدي الرصاعات املسلحة واإلرهاب
والجرمي��ة واالضطراب��ات املدني��ة ،واملخاط��ر الطبيعي��ة ونقاط
التفتيش غري القانونية إىل منع وصول املس��اعدات اإلنس��انية .يف
املناطق الشاملية ،فإن التحديات التي تعرتض وصول املساعدات
اإلنس��انية يف محافظة حجة هي يف املقام األول ناتجة عن نقاط
التفتي��ش غري القانوني��ة التي تقي��د الحركة ،فضال ع��ن األلغام
والذخائر غري املنفجرة.
يف محافظ��ات صع��دة والج��وف وأج��زاء من عم��ران ،فإن
الس��لطات املحلي��ة الحاكمة فعلي��اً تعرقل وصول املس��اعدات
اإلنس��انية عن طريق تقييد تحركات غ�ير املصحوبني بذويهم يف
املناطق الخاضعة لس��يطرتها ،وتتدخل هذه الس��لطات يف بعض
األحيان أيضا عند تنفيذ األنش��طة اإلنس��انية ،مب��ا يف ذلك اختيار
املستفيدين.
ميثل هذا التدخل مخالفة للمبادئ اإلنس��انية وعدم التحيز،

وحي��اد واس��تقاللية العمل اإلنس��اين يف املناط��ق الجنوبية ،فإن
األعامل العدائية والرصاعات املس��لحة تعيق العمليات اإلنسانية
يف محافظة أبني ،وبحد أقل يف أجزاء من محافظة ش��بوة .تس��ود
يف محافظة أبني مس��تويات عالية جدا من االحتياجات اإلنسانية؛
وهذا يعني أن صعوبات وصول املس��اعدات اإلنس��انية لها تأثري
واضح عىل صالح مئات اآلالف من الناس.
تب�ين الخريط��ة املتعلق��ة بالقي��ود املفروضة ع�لى وصول
املس��اعدات اإلنس��انية أن املحافظ��ات الت��ي تس��ود فيها قيود
ش��ديدة عىل وصول املس��اعدات اإلنس��انية متتد م��ن محافظة
مأرب يف الوس��ط إىل محافظة البيضاء ورشقا إىل محافظات شبوة
وحرضموت .تشمل املحافظات التي تسود فيها قيود أكرث تشددا
عىل وصول املس��اعدات اإلنس��انية الجوف يف املناطق الشاملية،
الضال��ع وأبني يف املناط��ق الجنوبية ،املحوي��ت ورمية يف الغرب،
واملهرة يف رشق البالد .ترتاوح القيود ما بني متوس��طة إىل متدنية
يف جميع املحافظات األخرى.

أوضاع وصول المساعدات اإلنسانية
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البنية التحتية يف املناطق املت�ضررة من األزمات والرصاعات
مواتي��ة عموماً لوصول املس��اعدات اإلنس��انية م��ن وجهة نظر
لوجستية بحتة ،وتش��مل االستثناءات الرئيس��ية الجوف وبعض
املناطق الجبلية يف محافظات صعدة ،حيث الطرق بدائية.
م��ن أجل تقييم أث��ر القي��ود املفروضة ع�لى برامج وصول
املس��اعدات اإلنس��انية ،فقد تم وضع خريطة القيود عىل وصول
املس��اعدات اإلنس��انية محاذية لخريطة حجم شدة االحتياجات
اإلنس��انية .أفرزت النتيجة أربعة أجزاء؛ بؤرة س��اخنة ،متوسطة
الش��دة (وصول مرتفع) ،متوسط الشدة (وصول منخفض) ،وبؤر
قليل��ة .تم تحديد محافظات أبني والجوف وش��بوة عىل أنها بؤر
ساخنة عىل نطاق عال من الشدة وتتميز أيضا بوجود قيود عالية
عىل وصول املس��اعدات اإلنس��انية .ينبغي النظر يف كل الجهود
الرامية إىل تأمني ممرات آمنة إليصال املس��اعدات اإلنس��انية يف
املحافظات الس��اخنة ،مبا يف ذلك إج��راء املفاوضات مع الجهات
الفاعل��ة غري الحكومية والرشاكات م��ع املنظامت غري الحكومية
املحلية .إن أي تدهور ،إما من حيث وصول املساعدات اإلنسانية
و أو زيادة ش��دة االحتياجات يف البؤرتني متوسطة الشدة ،سوف
يؤدي إىل انتقال املحافظات إىل الجزء الذي يشمل البؤر الساخنة.

إن تقاطع خطة االس��تجابة اإلنس��انية يف اليمن لعام 2013
م مع االس��تعراض نصف الس��نوي الذي يحدد أولويات األنشطة
الهامة القي��ود املفروضة عىل وصول املس��اعدات اإلنس��انية يف
كل املحافظات يكش��ف عن أن نحو  % 11من األنش��طة تتم يف
املحافظات التي تسود فيها قيود متوسطة إىل متدنية عىل وصول
املساعدات اإلنسانية.
فقط  8من األنش��طة ذات األولوي��ة تتم يف املحافظات التي
تسود فيها قيود مشددة عىل وصول املساعدات اإلنسانية .تظُهر
الخريطة أن معظم األنش��طة اإلنس��انية املذكورة يف االستعراض
نصف الس��نوي تتم يف املحافظات التي تسود فيها قيود متوسطة
إىل متدنية عىل وصول املس��اعدات اإلنس��انية باس��تثناء الجوف
وأبني.
س��يتم التع��رف فيام ييل ع�لى اجاملية التموي�لات لحاالت
الطوارئ وخطة االستجابة االنسانية يف اليمن خالل االعوام 2012
–  ،2013بشكل تفصييل يستكشف معرفة التمويالت التي مل يتم
االلتزام بها لتمويل حاالت الط��وارئ وفق خطط النداء العاجله،
ومعرفة مدى تحقق التمويل املطلوب لخطة االستجابة االنسانية.

شدة االحتياجات مقابل القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية

املصدر :مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية2013 ،
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 تقييم الشراكة بين الحكومة والمانحيين
نموذج األعمال والشراكة الحديث بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع
المدني في مشاريع التنمية

رشكاء التنمية
الحكومة
والسلطات
املحلية
القطاع
الخاص
واالستثامرات
الكبرية

منظامت
املجتمع املدين

مشاريع التنمية

مشاريع التنمية

الربملان

القضاء
املانحني
ومنظامت
املجتمع الدويل

مكونات
املجتمع

مشاريع التنمية

مشاريع التنمية

م معايري الحوكمة والحكم الرشيد
التخطيط اإلسرتاتيجي إلدارة
ال املانحني هم من يعد الخطة
1
املساعدات اإلنسانية
نعم نادرا ً عرب املجالس املحلية
 2املشاركة يف التنفيذ
 3التمكني والتفويض الفعال للرشكاء ال ال يوجد عالقات تكاملية بني أجهزة الدولة
نعم/ال

املستفيدين

الحكومة

نعم/ال

املانحني

نعم املانحني هم من يعد الخطة
نعم منوذج الرشاكة الحديث
نعم القامئون عىل املشاريع مفوضون وصانعي قرار

مل تقوم الحكومة بعملية رقابة او حاسبت احد نعم خارجياً يوجد رقابة لكن باليمن ال يوجد

 4املساءلة والرقابة والتقييم الذايت

ال

 5الشفافية والنرش للمعلومات

ال

ال يوجد لدى الحكومة تقرير واحد

 6اإلستجابة

ال

الحكومة تلعب دور املنسق لطلب املساعدات نعم إستجابوا ومل تستجب الحكومة

 7الفاعلية واألثر والتعلم

ال

مل تجرب الحكومة ان تتحقق من فاعلية املنح نعم البنك الدويل منوذجاً

 8مكافحة الفساد

ال ال الحكومة وال الربملان يعلم يشء عن املشاريع ال

نعم تقارير األوتشا باإلنجليزية

ال وجد ما يثبت ذلك
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تمويل المساعدات اإلنسانية لليمن خالل
الفترة اإلنتقالية
عام 2012

إجاميل ما طلب يف خطة االس��تجابة االسرتاتيجية لعام 2012
كان مبلغ وقدره  447.138.200بعد التنقيح أصبح 585.602.868
وما تم متويله منه هو  338.072.529ومقدار املبلغ الذي مل يلبى
من��ه ه��و  247.530.339أما ما مل يلتزم ب��ه يف التعهد كان مبلغ
وقدره 2.809.573
اجاميل التمويل لحاالت الطوارئ – اليمن 2012
436 million USD
التمويل
2.8 million USD
تعهدات مل يتم اإللتزام بها
يشمل خطة النداء/العمل
خطة اإلستجابة اإلنسانية – اليمن :2012
586 million USD
املطلوب
338 million USD
املمول
57.7%
املعدل
2.8 million USD
تعهدات مل يلتزم بها

م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
لخدمات التنس��يق والدعم كان  4.247.558وبعد التنقيح أصبح
 5.735.632وما تم متويله هو  3.609.783ومقدار املبلغ الذي مل
يلبى منه هو 2.125.849
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
لإلنع��اش املبك��ر مبل��غ  26.165.188وبع��د التنقي��ح أصب��ح
 48.564.387وم��ا تم متويله هو  5.080.012ومقدار املبلغ الذي
مل يلبي منه هو 43.484.375
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
للتعليم مبلغ  12.276.958وبعد التنقيح أصبح  18.469.195وما
ت��م متويله هو  4.862.166ومقدار املبل��غ الذي مل يلبى منه هو
13.607.029
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
لألم��ن الغذايئ والزراعة مبلغ  154.013.036وبعد التنقيح أصبح
 200.620.910وم��ا تم متويله ه��و  157.371.175ومقدار املبلغ
ال��ذي مل يلبى هو  43.249.735ومقدار ما مل يلتزم به من التعهد
هو2.809.573

والتايل قامئة تفصيلية مبش��اريع النداء يف خطة االس��تجابة
االسرتاتيجية:

م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
للصح��ة مبل��غ  56.180.512وبعد التنقيح أصب��ح 67.226.328
وما تم متويله ه��و  23.038.174ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو
44.188.154

م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
لل�مأوى واملواد غ�ير الغذائية مبل��غ  26.958.236وبعد التنقيح
اصب��ح 28.983.413ما تم متويله ه��و  20.458.584مقدار املبلغ
الذي مل يلبى منه هو 8.524.829

م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
للخدمات اللوجس��تية مبل��غ  1.638.659وبع��د التنقيح أصبح
 1.120.758وم��ا تم متويله ه��و  1.284.008ومقدار املبلغ الذي
مل يلبى هو 163.250

76

www.fifth-power.org

مسار المساعدات اإلنسانية

م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
ملتع��ددة القط��اع :الالجئني وطالب��ي اللجوء واملهاج��رون مبلغ
 43.207.047وبع��د التنقيح أصب��ح  45.484.430وما تم متويله
هو  27.773.077ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو 17.711.353
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012
للتغذية مبل��غ  70.849.812وبعد التنقي��ح أصبح 86.677.512
وما تم متويله ه��و  46.838.291ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو
39.839.221
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2012

املتطلبات
األصلية

املتطلبات
املنقحة

املرحل

للحامية مبل��غ  21.509.879وبعد التنقي��ح أصبح 23.975.130
وما ت��م متويله هو  7.150.349ومق��دار املبلغ الذي مل يلبى هو
16.824.781
ما تم طلبه يف خطة االستجابة االسرتاتيجية لعام  2012للمياه
والرصف الصحي والنظافة مبلغ  30.091.315وبعد التنقيح أصبح
 58.745.173وما تم متويله هو  26.568.846ومقدار املبلغ الذي
مل يلبى هو 32.176.327
م��ا تم متويله من مش��اريع مل تضمن يف قامئة املش��اريع يف
خطة االستجابة االسرتاتيجية كان مبلغ ومقداره 25.930.419

التمويل *

إجاميل املوارد
املتاحة

االحتياجات
التي مل تلبي

 %ما تم
تغطيته

تعهدات غري
ملتزم بها

للأموى واملواد غري
الغذائية
0
0%
-14.038.064 25.930.419 9.064.170 4.973.894
0
0
مشاريع مل تضمن
خدمات الدعم
0
62.9% 2.125.849
3.609.783
2.801.139
808.644
5.735.632
4.247.558
والتنسيق
0
10.5% 43.484.375 5.080.012
5.080.012
0
48.564.387 26.165.188
اإلنعاش املبكر
0
26.3% 13.607.029 4.862.166
4.862.166
0
18.469.195 12.276.958
التعليم
األمن الغذايئ والزراعة 2.809.5730 78.4% 43.249.735 157.371.175 149.852.373 7.518.802 200.620.910 154.013.036
0
34.3% 44.188.154 23.038.174 23.038.174
0
67.226.328 56.180.512
الصحة
0
114.6% -163.250
1.284.008
600.623
683.3850
1.120.758
1.638.659
الخدمات اللوجستية
ملتعددة-القطاع:
0
الالجئني وطالبي اللجوء 61.1% 17.711.353 27.773.077 26.935.935 837.1420 45.484.430 43.207.047
واملهاجرون
0
54.0% 39.839.221 46.838.291 35.608.353 11.229.938 86.677.512 70.849.812
التغذية
0
29.8% 16.824.781 7.150.349
7.150.349
0
23.975.130 21.509.879
الحامية
املياه والرصف الصحي
0
45.2% 32.176.327 26.568.846 26.568.846
0
58.745.173 30.091.315
والنظافة
26.958.236

اإلجاميل:

28.983.413

0

20.458.584

14.038.064

8.524.829

70.6%

57.7% 247.530.339 338.072.529 312.020.724 26.051.805 585.602.868 447.138.200

0

2.809.573

* التمويل = ما تم املساهمة به ورصفه  +ما تم التعهد به.
 -عملة األرقام$ USD :
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عام 2013

إجاميل ما طلب يف خطة االس��تجابة االسرتاتيجية لعام 2013
كان مبلغ وقدره  716.572.720بعد التنقيح أصبح 705.769.562
وما تم متويله منه هو  371.341.561ومقدار املبلغ الذي مل يلبى
من��ه ه��و  334.428.001أما ما مل يلتزم ب��ه يف التعهد كان مبلغ
وقدره 200.000
اجاميل التمويل لحاالت الطوارئ – اليمن 2013
425 million USD
التمويل
200.000USD
تعهدات مل يتم اإللتزام بها
يشمل خطة النداء/العمل
خطة اإلستجابة اإلنسانية – اليمن :2013
706 million USD
املطلوب
371 million USD
املمول
52.6 %
املعدل
200.000 USD
تعهدات مل يلتزم بها
والتايل قامئة تفصيلية مبش��اريع النداء يف خطة االس��تجابة
االسرتاتيجية:
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
لل�مأوى واملواد غ�ير الغذائية مبل��غ  31.428.784وبعد التنقيح
أصبح  40.193.358ما ت��م متويله هو  14.773.717مقدار املبلغ
الذي مل يلبى منه هو 25.419.641
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
لخدمات التنس��يق والدعم كان  6.369.873وبعد التنقيح أصبح
 5.796.779وما تم متويله هو  7.119.797ومقدار املبلغ الذي مل
يلبى منه هو -1.323.018
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
لإلنع��اش املبك��ر مبل��غ  31.465.871وبع��د التنقي��ح أصب��ح
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 37.568.311وم��ا تم متويله هو  7.016.310ومقدار املبلغ الذي
مل يلبي منه هو 30.552.001
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
للتعليم مبلغ  20.575.769وبعد التنقيح أصبح  19.726.709وما
ت��م متويله هو  3.006.277ومقدار املبل��غ الذي مل يلبى منه هو
16.720.432
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
لألم��ن الغذايئ والزراعة مبلغ  303.162.338وبعد التنقيح أصبح
 283.776.589وم��ا تم متويله ه��و  196.502.591ومقدار املبلغ
الذي مل يلبى هو 87.273.998
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
للصح��ة مبل��غ  58.652.315وبعد التنقيح أصب��ح 60.097.850
وما تم متويله ه��و  20.938.608ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو
39.159.242
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
للخدمات اللوجس��تية مبل��غ  1.600.000وبع��د التنقيح أصبح
 1.600.000وم��ا تم متويله ه��و  1.242.851ومقدار املبلغ الذي
مل يلبى هو 357.149
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
ملتع��ددة -القطاع :الالجئ�ين وطالبي اللج��وء واملهاجرون مبلغ
 50.696.264وبع��د التنقيح أصب��ح  51.901.040وما تم متويله
هو  27.455.348ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو 24.445.692
م��ا تم طلب��ة يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
للتغذية مبل��غ  96.020.222وبعد التنقي��ح أصبح 96.426.617
وما تم متويله ه��و  39.559.316ومقدار املبلغ الذي مل يلبى هو
56.867.301
م��ا تم طلب��ه يف خطة االس��تجابة االس�تراتيجية لعام 2013
للحامية مبل��غ  40.838.174وبعد التنقي��ح أصبح 42.519.870
وما ت��م متويله هو  7.694.956ومق��دار املبلغ الذي مل يلبى هو
34.824.914

مسار المساعدات اإلنسانية

ما تم طلبه يف خطة االستجابة االسرتاتيجية لعام  2013للمياه
والرصف الصحي والنظافة مبلغ  75.763.110وبعد التنقيح أصبح
 66.162.439وما تم متويله هو  20.101.371ومقدار املبلغ الذي
مل يلبى هو 46.061.068

املتطلبات
األصلية

املتطلبات
املنقحة

للأموى واملواد غري
الغذائية
0
0
مشاريع مل تضمن
5.796.779
6.369.873
خدمات الدعم
37.568.311 31.465.871
والتنسيق
19.726.709 20.575.769
اإلنعاش املبكر
283.776.589 303.162.338
التعليم
األمن الغذايئ والزراعة 60.097.850 58.652.315
1.600.000
1.600.000
الصحة
51.901.040 50.696.264
الخدمات اللوجستية
ملتعددة-القطاع:
الالجئني وطالبي اللجوء 96.426.617 96.020.222
واملهاجرون
42.519.870 40.838.174
التغذية
66.162.439 75.763.110
الحامية
املياه والرصف الصحي
705.769.562 716.572.720
والنظافة
31.428.784

اإلجاميل:

40.193.358

ما تم متويله من مشاريع مل تضمن يف قامئة املشاريع يف خطة
االس��تجابة االس�تراتيجية كان مبلغ ومق��داره  53.175.740وقد
توزعت املش��اريع بني الزراعة واألمن الغ��ذايئ والصحة والتغذية
والحوار الوطني واألمن االقتص��ادي املجتمعي والدعم املخصص
ملنظامت دولية وغريه.

املرحل

التمويل *

إجاميل املوارد
املتاحة

االحتياجات
التي مل تلبي

 %ما تم
تغطيته

تعهدات غري
ملتزم بها

0

14.773.717

14.773.717

25.419.641

37%

0

-25.930.419 25.930.419 19.647.946
-1.323.018 7.119.797
7.119.797
30.552.001 7.016.310
7.016.310
16.720.432 3.006.277
3.006.277
87.273.998 196.502.591 196.502.591
39.159.242 20.938.608 20.938.608
357.149
1.242.851
1.242.851
24.445.692 27.455.348 27.455.348

0%
123%
19%
15%
69%
35%
78%
53%

0
0
0
0
0
0
0
0

0

39.559.316

39.559.316

56.867.301

41%

0

0
0

7.694.956
20.101.371

7.694.956
20.101.371

34.824.914
46.061.068

18%
30%

200.000
0

334.428.001 371.341.561 365.059.088

52.6%

200.000

6.282.473
0
0
0
0
0
0
0

6.282.473

57.7% 247.530.339 338.072.529 312.020.724 26.051.805 585.602.868 447.138.200

2.809.573

* التمويل = ما تم املساهمة به ورصفه  +ما تم التعهد به.
 -عملة األرقام$ USD :

www.fifth-power.org

79

تقييم االحتياجات االنسانية

توجد ثغرات كبرية في�ما يتعلق بحجم وطبيعة االحتياجات
اإلنس��انية ملحافظات حج��ة ،صعدة ،الج��وف ،حرضموت ،تعز،
البيضاء ،وأبني ،وقد ت��م إجراء عمليات تقييم لبعض االحتياجات
يف محافظات صعدة والجوف يف الس��نوات األخرية بس��بب عدم
القدرة عىل الوصول إىل هذه املحافظات .تتوفر القدرة عىل إجراء
تقييم منسق  /متناغم لالحتياجات يف اليمن.
لقد تم تدش�ين العمل بأداة التقيي��م األويل الرسيع متعدد
القطاع��ات وتطبيق��ه مؤخ��را يف مدين��ة الضالع كنه��ج لتقييم
االحتياجات املشرتكة.
باإلضاف��ة إىل ذلك ،فقد وافق فري��ق العمل املعني بالتقييم
عىل تأس��يس برنامج لتقييم االحتياجات املش�تركة والذي سيقوم
بتخزين البيانات ووضع تصور بش��أن بيان��ات التقييم املتناغمة
عىل أس��اس املؤرشات املش�تركة عىل أعىل املس��تويات .لقد أدى
نقص التمويل إىل تأخر إنجاز برنامج تقييم االحتياجات املشرتكة.
توج��د إمكاني��ة عالي��ة إلج��راء عمليات تقييم مش�تركة يف
محافظات حجة ،صعدة ،الجوف ،حرضموت ،تعز ،البيضاء ،وأبني
حيث ت��م تحديد الثغرات يف املعلومات في�ما ال يقل عن أربعة
مجموع��ات ،تبدو الثغرات أك�ثر وضوح��ا يف محافظات صعدة
والجوف وحج��ة ،يف ظل أن خمس مجموع��ات أو أكرث ت ظُهر
معلومات غري كاملة .بس��بب عدم القدرة عىل الوصول ،فإنه عىل
مستوى األرسة مل تكتمل عمليات التقييم يف محافظات صعدة أو
الجوف يف الس��نوات األخرية ،ويعمل ال�شركاء عىل معالجة هذه
الثغرات حيثام كان ذلك ممكنا.
يج��ري التخطيط إلج��راء جولة جديدة من املس��ح املتعلق
برصد األمن الغ��ذايئ مام يتيح املجال أمام املزيد من الرتكيز عىل
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إع��داد الخطط لعام  ،2011تقوم املجموع��ة العنقودية املتعلقة
باإلنعاش املبكر بالتخطيط الستكامل املسح الشامل لسبل العيش
يف خمس محافظات رئيسية بحلول شهر نوفمرب .2013
ومن املقرر أن تقوم املفوضية العليا لشؤون الالجئني وبرنامج
األغذية العاملي بدعم من الحكومة اليمنية بوضع مالمح الحلول
الدامئة للنازحني داخليا يف املناطق الشاملية من اليمن يف النصف
األول من عام  ،2011للعمل به من قبل الوكاالت املشرتكة املعنية
بالنازحني داخليا بحس��ب ما تعهدت به الحكومة التي مل نتمكن
م��ن الحصول عىل أي وثائق تثبت عالقتها باملش��اريع املنفذة يف
مجال املساعدات اإلنس��انية نظرا ً لعدم إلتزامها مببادئ الحوكمة
والحكم الرشيد والسيام مبدأ الشفافية واملساءلة.
فقد ثبت مبا ال يدع مجاالً للشك عدم توفر أي معلومات عن
املساعدات اإلنس��انية ومتويالتها وتقارير تنفيذها لدى الحكومة
اليمني��ة والربملان ال��ذي يفرتضأن مهمته هي الترشي��ع والرقابة
علىأداء السلطات التنفيذية.
بع��د التطبيق الناج��ح ألداة التقيي��م األويل الرسيع متعدد
القطاع��ات يف محافظ��ة الضال��ع ،فإن ل��دى ال�شركاء يف املجال
اإلنس��اين يف املناط��ق الجنوبية خطط إلج��راء تقييم أويل رسيع
متعدد القطاعات مامثل لتقييم االحتياجات يف محافظة شبوة ،إال
أنه مازال معلقا يف انتظار توفر القدرة عىل الوصول بصورة كافية.
يظ��ل من الصع��ب مقارنة البيانات التي ت��م جمعها يف عام
 2013بني املناطق والوقت نظرا لعدم وجود وس��ائل ومنهجيات
موح��دة .ملعالجة ه��ذا القصور يف التوافق ،فإن مكتب تنس��يق
الشؤون اإلنس��انية يعمل عىل تعزيز إطار التقييم املوحد للجنة
الدامئة للوكاالت املش�تركة من خالل تأس��يس فريق عمل معني

مسار المساعدات اإلنسانية

بتقييم الوكاالت املش�تركة .س��وف يواصل فري��ق العمل املعني
بالتقيي��م العمل مع املجموعات يف عام  ،2011يف س��بيل تطوير
أداة التقييم األويل الرسيع متعدد القطاعات .سوف تقوم مبادرة
أداة التقييم األويل الرسيع متعدد القطاعات بتبس��يط استخدام

بيانات التقييم يف توليد تحليل االحتياجات ،مبا يف ذلك املراجعات
املستقبلية ملوجز االحتياجات اإلنسانية وتعميم أداة مقياس شدة
االحتياجات إلنتاج خرائط حدة االحتياجات.

تقدير الناس ذوي الحاجة في اليمن “خارطة”
الخريطة تش�ير إىل عملي��ة التقيي��م للمحافظات ذات
االحتامالت العالية إلدراجها يف عمليات التقييم املنسقة التي
تعاين من فجوات يف تقييم االحتياجات أي من  4مجموعات
أو أكرث من املس��اعدات وش��ملت املحافظات التالية :حجة،
تعز ،أبني ،البيضاء ،الجوف ،صعدة.
وتركز االحتياجات عىل اإلمدادات والدعم اللوجس��تي،
التعليم ،إدارة تنس��يق املخيامت واإلي��واء ،اإلنعاش املبكر،

الحامي��ة ،الصحة ،املياه والنظافة والرصف الصحي ،التغذية،
األمن الغذايئ.
أم��ا املحافظات التي من املحتم��ل إدراجها يف عمليات
التقيي��م املنس��قة ع�لى إنه��ا تحت��وي فج��وات يف تقييم
االحتياج��ات والت��ي تراوح��ت م��ن  3-2مجموع��ات من
االحتياجات اإلنس��انية .وش��ملت املحافظات التالية :لحج،
عدن ،عمران ،املحويت ،الحديدة ،شبوة.

المحافظات المحتمل إدراجها في عملية التقييم المنسقة التي حددتها مجموعتين أو أكثر على
أنها تحتوي فجوات في تقييم اإلحتياجات

عدد المحافظات التي تشمل فجوات في البيانات اإلنسانية لكل مجموعة قطاعية
املصدر :مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية2013 ،
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الناس ذوي الحاجة في اليمن
تعددت االحتياجات اإلنسانية للفئات التي هي األشد ترضرا ً
م��ن األوضاع القامئة يف املناطقة املحددة وفقا لخطة االس��تجابة
اإلنسانية ومن أشكال هذه االحتياجات:
1.1انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.
2.2الحص��ول ع�لى مياه ال�شرب املأمون��ة ومرافق الرصف
الصحي املالمئة.
3.3الحصول عىل الرعاية الصحية املالمئة.
4.4انته��اكات حقوق اإلنس��ان وغريها من أش��كال إس��اءة
املعاملة واالستغالل.
5.5النزوح وعدم الحصول عىل الخدمات وس��بل العيش يف
مناطق العودة.
كل تلك االحتياجات ش��كلت حالة اس��تثنائية لدى املانحني
والحكومة املحلية التي عجزت عن رسم خطة لالستجابة الطارئة
يف املناط��ق املترضرة ،وهو ما اس��تدعى م��ن حكومات املانحني
دعوة األط��راف إىل تكاتف الجهود وتنفيذ الخطة لتش��مل كافة
الفئات املس��تهدفة للتقليل من املعاناة ووضع حد ملا يتعرض له
املستفيدين من تلك االحتياجات.
من خالل املعطيات األساسية للسكان والتوزيع وفقا للفئات
العمرية األكرث احتياجا خالل الس��نوات األخ�يرة وبناء عىل عدد
الس��كان فإن األرقام التي وردت يف خطة االس��تجابة اإلنس��انية
واإلحصائي��ات الدولية عن الوضع اإلنس��اين يف اليمن بدت كبرية
ويف تزايد مستمر.
من��ذ ب��روز األزمة مطل��ع الع��ام  2011تفاقم��ت األوضاع
اإلنس��انية واالقتصادي��ة يف اليمن تجاوز الس��كان النصف الذين
يعدون األكرث من ترضروا من األزمة واألوضاع اإلنس��انية الصعبة
يف مناط��ق متفرق��ة يف اليم��ن وخاصة يف املناطق التي ش��هدت
رصاعات مسلحة.
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ووص��ل عدد الذين تأثروا باألزمة قرابة  14,7مليون ش��خص
م��ن إجامل عدد الس��كان الذي يقارب الـ  25مليون نس��مة ،أي
ما نس��بته  ،%58وما زاد الوض��ع أكرث معاناة هو تدهور األوضاع
األمنية واألزمة السياسية ونشوب كثري من املواجهات املسلحة يف
مناطق مختلفة بينها العاصمة صنعاء.
وترتب عىل ذل��ك نقص حاد يف الغذاء وس��وء التغذية التي
ازدادت بش��كل أكرب ،حيث وصل عدد األش��خاص الذين يعانون
من انعدام األمن الغذايئ ما يقار من  4.5مليون نسمة ،وهو رقم
مخيف يش��كل تحدياً كبريا ً أمام الجه��ات املمولة يف ظل ضعف
الحكومة اليمنية من مواجهة تلك التحديات.
وحسب خطة االستجابة اإلنس��انية للعام  2014فإن الفئات
العمرية التي تراوحت ما بني السنة والخمس سنوات هي الفئات
العمرية األكرث ترضرا ً من سوء التغذية الحاد.
ووص��ل عدد الفئ��ات العمرية من الذك��ور واإلناث ما دون
الخامس��ة والذين يعانون من سوء التغذية إىل  1.058.000منهم
ما يقارب من الـ  279.000هم األكرث من يعانون من سوء التغذية
الحاد وميثلون ما نسبته  %26.5من اإلجاميل العام.
ويع��د النقص الحاد يف الخدمات األساس��ية الت��ي يحتاجها
الس��كان هي التحدي الذي يؤرق السكان والجهات التي تسعى
للتخفيف من حدة ونقص الخدمات األساسية ،ووفقا لإلحصائيات
الص��ادرة عن املنظامت الدولية التابع لألم��م املتحدة وبرنامجها
اإلمنايئ فإن  13مليون مواطن مينية ال يحصلون عىل مصادر املياه
املحس��نة وأش��دها يف املناطق الريفية وهي األكرث عرضة لنقص
الخدمات األساسية ،يف حني إن  8.6مليون نسمة ال يحصلون عىل
خدمات صحية ورعاية كاملة وكافية وهو ما أدى إىل تزايد الوضع
اإلنساين أكرث خطورة.

مسار المساعدات اإلنسانية

واس��تنادا ً لخطة االستجابة اإلنسانية فإن املعطيات األساسية
تب�ين تفاوت األرقام املتزايدة التي ارتفعت مؤخرا نتيجة التدهور
الحاد يف الخدمات األساس��ية وفق��ا إلحصائيات الحكومة اليمنية
والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظامت أخرى:
•ع��دد الس��كان  25مليون نس��مة وفقا لكت��اب اإلحصاء
السنوي لليمن .2011
•نصي��ب الفرد وص��ل إىل  1.209دوالر خالل عام ()2010
وفقا إلحصائيات البنك الدويل.
•نسبة الس��كان تحت خط الفقر ( )54.4٪املصدر :البنك
الدويل.2012،
•متوس��ط العمر املتوقع تقديرات  64سنة  .2012املصدر
(حالة األطفال يف العامل).

•وفيات األطفال دون س��ن الخامسة 1.000.77تقديرات
( .)2012املصدر (حالة األطفال يف العامل).
•نس��بة وفي��ات األطف��ال دون س��ن الخامس��ة لألعوام
(1.000.1 )2012/2011
•معدل س��وء التغذي��ة الحاد دون س��ن الخامس��ة وفقا
لتقدي��رات ( .%15 )2010املصدر حالة األطفال يف العامل
(.)2012
•عدد السكان من األطفال دون سن  18عاماً وفقا لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ( 12.4 )2010مليون نسمة.
•عاملة األطفال من سن  5سنوات إىل  17سنة وفقا ملنظمة
العمل الدولية (.%17 )2013

خريطة تواجد الناس ذوي الحاجة في اليمن

املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية2013 ،
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خارطة توضح مناطق االحتياجات اإلنسانية الحادة والحاالت الحرجة
الخريط��ة توض��ح احتياج��ات الفئ��ات املس��تهدفة م��ن
املساعدات اإلنس��انية والتي اقترصت عىل خدمات املياه الرصف
الصح��ي والنظاف��ة وبلغ عددهم  ،13.1إال إن عدد املس��تهدفني
والذي��ن يعانون م��ن انعدام األمن الغذايئ ق��د تزايد من مناطق
مختلفة وبلغ عدد إىل  10.5شخص .وبلغ عدد األشخاص الذين ال
يحصلون عىل الرعاية الصحية املالمئة  .8.6كام إن عدد األشخاص
الذي��ن هم بحاجة إىل الخدم��ات املتعقلة بالحامي��ة بلغوا .2.5
كام إن م��ن بني الفئات العمرية األكرث ت�ضررا هم األطفال وفقا

للتقس��يم الجغرايف يف الخريطة ،وه��و ما جعل األطفال وصل إىل
 2.5طف��ل والذين هم بحاج��ة إىل دعم يف مجال التعليم .يضاف
إليه��ا تزايد عدد األطفال الذين يعانون من س��وء التغذية الحاد.
وهناك أش��خاص بحاجة إىل دعم ُس��بل معيش��تهم ونزع األلغام
وبلغ عددهم ( )1مليون ش��خص .ووفقاً لإلحصائيات التي وردت
يف وثيق��ة االحتياجات اإلنس��انية  ،2013فإن  228.000ش��خص
بحاجة إىل مأوى ومواد غذائية .عدد العائدين يف التقس��يم املبني
يف الخريطة 200.000

املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية2013 ،
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الحص��ول ع�لى الرعاية الصحي��ة الكاملة ب�ين الفئات
العمرية يف املناطق املت�ضررة والتي تعاين من نقص حاد يف
الخدمات بش��كل عام تعد من اه��م التحديات التي تواجه
الجهات املنفذة لخطط االستجابة اإلنسانية.
قراب��ة  8,6م��ن أجاميل س��كان اليمن ه��م بحاجة إىل
الخدم��ات الصحية الكاملة بس��بب عدم توف��ر التجهيزات
الطبية وع��دم توفر ال��كادر املؤهل ،خاص��ة يف محافظات
صعدة ،حجة ،عمران ،الجوف ،وعمران.

وس��بب اس��تمرار ع��دم حص��ول الس��كان يف املناطق
املترضرة ع�لى الرعاية الصحية الكامل��ة الكثري من األمراض
وتزاي��د عدد الوفي��ات بني األطفال ،وهذا ناتج عن أس��باب
أخرى منها محدودية االنتشار للكوادر الطبية وعدم القدرة
عىل تغطية املناطق املس��تهدفة خاصة يف املحافظات النائية
والقبلية.

وهذا يش��كل خط��را عىل اس��تمرار التده��ور يف عدم
الحصول عىل الخدمات الصحية الكاملة واملناسبة للسكان.
وكام هو الحال يف عدم حصول الس��كان يف املحافظات
التي ذُكرت سابقا وجود الكثري من العوائق والصعوبات التي
تقف أمام الس��كان للحص��ول عليها خاص��ة املياه والرصف
الصح��ي والنظاف��ة ،وهو ما يفاقم الوض��ع وتفيش األمراض
املزمنة خاصة بني الفئات العمرية الصغرية.

وحص��ل ما نس��بته  8 %من األطفال الذي��ن مل يتجاوز
أعامرهم العام الواحد عىل التطعيم ضد مرض الحصبة ،فيام
حص��ل  %12م��ن اللقاحات الثالثية خاص��ة يف املحافظات:
أبني ،البيضاء ،املهرة ،صعدة.
ك�ما إن توفر الكادر الطبي بش��كل محدود لعب دورا
أساسياً يف هذا الجانب.
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التوصيات

 توصيات للحكومة
•إدارة ملف املس��اعدات اإلنس��انية مبهني��ة ،ترتقي إىل
حجم املسؤولية الوطنية واإلنسانية لهذه املهمة.
•تكوين فريق م��ن الخرباء الوطني�ين يف املجال لتقييم
املوقف ،وإدارة عملية الرقابة عىل املساعدات اإلنسانية
لليمن ،والتي تبلغ أكرث من نصف مليار دوالر سنوياً.

•معالج��ة االختالالت واملش��اكل ب�ين وزاريت الخارجية
والتخطي��ط فيام يتعلق مبلف املس��اعدات اإلنس��انية
لليم��ن ،وإيع��از املهمة للجه��از التنفيذي الس��تيعاب
تعهدات املانحني.

 توصيات للمانحين
•اعت�ماد م��ا يس��اوي  % 0.5م��ن إج�مايل التموي��ل
للمس��اعدات اإلنسانية س��نوياً لعملية الرقابة وتعزيز
الشفافية ،وتوثيق عملية املساعدات اإلنسانية.
•تأهي��ل الك��وادر الوطني��ة لقي��ادة خطط االس��تجابة
اإلنسانية العاجلة ،لتمكني املجتمع اليمني من مساعدة
نفسه بنفسه مستقبالً ،وعدم الركون عىل األخر ،ال سيام
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يف مجال تحديد وتقدير وتقييم االحتياجات اإلنس��انية
والتخطيط االسرتاتيجي.
•تعزي��ز قيم الحوكم��ة والحكم الرش��يد يف املش��اريع
الدولية ونقل ومشاركة املعرفة والخربة املهنية الدولية
للمنظامت إىل الراغبني يف العمل اإلنساين من منظامت
محلية ونشطاء.
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الخاتمة

إن هذا التقري��ر يقدم زاوية ُمختلفة وغري معهوده يف النظر
للش��أن العام اليمن��ي ،أنتجته خربه مينية ش��ابه ذات زاوية نظر
نقدي��ة جدي��دة ومختلفة ،قياس��اً للجهات الت��ي طاملا احتكرت
التنظ�ير لألوضاع يف اليم��ن ،وهو من هنا يُش��كل محتوى مهامً
ألس��باب متعددة ،منه��ا كونه يبحث يف مس��ارات مل تنتهي بعد
ضم��ن العملية االنتقالي��ة الجارية حالياً يف اليم��ن ،وبالتايل فإن
محتواه يش��كل إثرا ًء للنقاش��ات الس��ائدة حولها ومس��اهامً يف
تصويبه��ا وتحس��ينها ،إضافة إىل كونه يتس��م بش��مولية تحيط
بأهم أبعاد العملية االنتقالية حيث يتناول املس��ارات السياس��ية
واإلنس��انية واألمنية ،وأخريا ً فهو يقدم وجهة نظر فئة الش��باب،
بعضهم بالطبع وليس كلهم ،فيام يحدث ،وهذا امر حيوي للغاية
حني يأيت من فئة هي الفاعل املؤس��س للمسار االنتقايل يف اليمن
الذي بدأ اعتامدا ً عىل احتجاجاتهم وحراكهم.
اس��تطاع هذا التقرير أن يقدم مادة دس��مة تتناول مختلف
التحديات التي أعاقت ،ومازالت ،املسار االنتقايل يف اليمنُ ،معقباً
ومتفحصاً -يف إطار تقييم رصني -مدى التزام األطراف ذات العالقة،
املحلي��ة والدولية ،بتنفي��ذ التزامها الواردة يف املب��ادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،وكيفية قيامها بتحقيق هذه االلتزامات .ليُشكل
بذلك قراءة ش��مولية للوضع الحايل يف اليمن كـ حاصل ألكرث من
عامني من التقدم والتعرث يف عملية االنتقال الجارية نحو املستقبل
يف أحد بلدان الربيع العريب.
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بالطب��ع مل يك��ن من الس��هل تقديم مقارب��ات نقدية بهذه
الكثاف��ة يف املعلومات والش��مولية يف التحليل واالس��تعراض كام
وردت يف ه��ذا التقرير الذي كان خالصة عم��ل طويل بني رنني!
اليمن ومجموع��ات نخبوية من الش��باب ،وبالتأكيد أيضاً ميكننا
التنوي��ه إىل طبيعية وج��ود مناطق ضعف متع��ددة يف التقرير،
وه��و امر يمُ ك��ن رده إىل تعقيدات متع��ددة أعاقت الوصول إىل
املعلوم��ات املطلوبة يف الكث�ير من التفاصيل ،وه��و األمر الذي
انعك��س ببعض الظالل هناك أو هن��اك عليه ،مل تؤثر عىل جودة
التقري��ر ومفرداته كام نظ��ن ،عالوة بالطبع عىل ك��ون التجربة
كانت هي األوىل للشباب املساهمني يف إنجاز التقرير ،وهي وإن
كانت كذلك فإننا يف رن�ين! اليمن نثق بانها كانت ناضجة للغاية
قياس��اً لتوقعاتنا األوىل ،خصوصاً مع حرصنا عىل أن يكون تدخلنا
محدودا ً وفني��اً للغاية يف محتويات واآلراء والتقييامت الواردة يف
محتوى التقرير ،ليكون تعبريا ً كلياً عن كل من شارك فيه.
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رنني! اليمن هي مؤسس��ة غري حكومية غ�ير ربحية بدأت مبزاولة
اعاملها كمبادرة شبابية يف يناير  2010وسجلت رسميا يف وزارة الشؤون
االجتامعية يف أغس��طس  .2011تعمل املؤسسة عىل خلق مناخ سيايس
جديد يعنى بتطوير سياس��ات أكرث اس��تدامة ،ويقبل الش��باب كأحد
الرشكاء األساسيني يف تطوير وتقييم السياسات العامة.
وتهتم مؤسس��ة رنني! اليمن مبنارصة أراء ومقرتحات الش��باب يف
مجال السياسات العامة من خالل:
•إيصال مقرتحات الش��باب إىل س��احات صياغة السياس��ات
العامة يف اليمن
•توفري ف��رص تدريب لتطوي��ر مهارات الش��باب اليمني يف
مجاالت القيادة املدنية وتطوير وتقييم السياس��ات العامة
وبرامج تنفيذها.
•تشجيع صناع السياسات يف اليمن عىل تقبل الشباب كأحد
الرشكاء األساسيني يف تطوير وتقييم السياسات
•صياغة وتطوير مقرتحات قوانني وسياس��ات متعلقة بالشأن
اليمني عىل املستويات املحيل والوطني والدويل
•تنفيذ عدد من املبادرات التي يتم تطويرها خالل جلس��ات
نقاشات السياسات التي تستضيفها رنني! اليمن
•تطوير رنني! اليمن لتصب��ح الخيار األول للحكومة والقطاع
الخ��اص واملنظ�مات املحلي��ة والدولية الراغب�ين يف ارشاك
الشباب يف نقاشات حول السياسات يف اليمن.

قام��ت رنني! اليم��ن بوضع إطار هيكيل السرتش��اد تنفيذ أهداف
املؤسس��ة حيث يتكون هذا اإلطار من ثالث أمناط وهي :تعلم ،تفاعل،
ساهم.
تح��ت منط “تعل��م” ،س��وف تتيح رن�ين! إمكاني��ة الوصول إىل
املعلوم��ات املفصل��ة والوثائ��ق وامل��وارد املتصلة مبوضوع املش��اريع
املنفذة ،غري أن ذلك س��يمكن املش��اركني من زيادة معرفتهم ووعيهم
حول هذا املوضوع وتجهيزهم للنمطني التاليني.
تحت من��ط “تفاعل” س��وف تعمل رن�ين! عىل متكني وتس��هيل
التفاع��ل املبارش بني الش��باب وصناع الق��رار الرئيس��يني يف الحكومة
والقطاع الخاص أو أي قطاع آخر له عالقة باملش��اريع املنفذة .وسوف
يس��تفيد ه��ذا النمط أيضاً م��ن التقني��ات املبتكرة م��ن أجل إرشاك
الش��باب بالقضية التي يجرى مناقشتها مثل وسائل االعالم االجتامعية
واملنافسات الوثائقية املصورة وغريها من التقنيات.
تحت منط “س��اهم” س��وف تعمل رنني! عىل تش��جيع املشاركني
الش��باب للمس��اهمة يف إبداء آرائهم يف القضية التي يجرى مناقشتها،
سوا ًء من خالل تقديم األفكار حول كيف يتوجب عىل مختلف الرشكاء
معالجة هذه القضية ،أو من خالل اتخاذ اإلجراءات من تلقاء أنفسهم
لحل هذه القضية.

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية
تقدم مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية
(ميبي) متويال لدعم جامعات املجتمع اليمني٬
والناشطني السياسيني ٬ورواد األعامل يف جهودهم
الرامية إىل اإلصالحات السياسية واالقتصادية٬
واملشاريع التي تهدف إىل تحسني الشفافية الحكومية٬
واملسائلة.
وتعمل املبادرة يف  18بلدا واقليام ٬وساهمت بأكرث
من  600مليون دوالر ملا يزيد عن  1000مرشوع منذ
إنشائها يف .2002
ويف اآلونة األخرية ٬ازداد عدد برامج املبادرة بشكل
ملحوظ يف البلدان التي متر بالتحوالت الدميقراطية
يف أعقاب الربيع العريب ـ مبا يف ذلك مرص ٬وليبيا٬
وتونس ـ من أجل دعم إجراء إنتخابات حرة وشفافة
ونزيهة ٬والتوسع يف املجتمع املدين ٬ومنح صوت أكرب
للمواطنني يف صياغة نظمهم السياسية واالقتصادية
والقانونية.

مبادرة إنكلوجن
مبادرة إنكلوجن هي مبادرة غري حكومية وغري ربحية
تسعى لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد الشفافية والرقابة
واملشاركة الشبابية ،وتعمل عىل الرقابة عىل االداء
الحكومي يف املرحلة االنتقاليه وتوصيل صوت الشباب
إىل صناع القرار.
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