ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻟﻴﻤـــــــــــﻦ

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ورﻗـــﺔ ﺳﻴــﺎﺳـــﺎت

ﺗﺄﺛﻴـــﺮ اﻟﺴﻴـــﺎﺳــــﺎت اﻟﻌـــﺎﻣـــــﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻤــــﻦ
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ورﻗـــﺔ ﺳﻴــﺎﺳـــﺎت

ﺻﻮرة اﻟﻐﻼف:
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ -
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﺗﺼﻮﻳﺮ /ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻀﻮل

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ ٢٠٢٠

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻤﻠﺨــــــــــــــــــــــــــــــــﺺ :

تناولت الورقة تأثري السياسات العامة يف عمليات متويل املانحني وتنفيذ أنشطة املنظامت الدولية
واملحلية ألعامل اإلغاثة اإلنسانية والتنموية يف اليمن ،مع زيادة معاناة املواطنني وتدين فرصهم يف
الحصول عىل الحاجات الرضورية واألساسية للحياة ،ويف ظل سياسات وإجراءات تسببت يف تقليص
التمويل واملساعدات املقدمة من املانحني ،وخلقت تعقيدات تعيق املنظامت العاملة باليمن من
الوصول للمستفيدين ،من الفئات األكرث ضعفا ً واألشد احتياجا ً للمساعدات .تقدم الورقة ملحة عن
السياسات العامة التي اتبعتها السلطات يف اليمن وبنت مبوجبها عالقتها باملانحني واملنظامت العاملة
يف اإلغاثة والتنمية ،وعن اآلثار التي أحدثتها هذه اإلجراءات والقيود اإلدارية والسياسات ذات العالقة
من وجهة نظر املنظامت ،والصعوبات امليدانية التي تواجهها أثناء مزاولتها نشاطاتها .وبناء عليه ،تم
وضع بعض املقرتحات والحلول للحد من الصعوبات التي تواجه موظفي اإلغاثة عىل األرض ،و ضامن
استمرار تدفق التمويل وتذليل صعوبات التنفيذ وترشيد إدارتها وضامن الوصول إىل املحتاجني ،ورفع
مستوى الثقافة املدنية ،وتوسيع نطاق املشاركة إلنتاج سياسات تحقق املصلحة العامة ،واالستفادة من
املساعدات وتوسيع نطاق الفائدة واستدامتها ،وتؤدي إىل تعزيز املساءلة املجتمعية ،التي لن تتحقق
إال مبجتمع مدين قوي يتمتع بثقة ومساندة املجتمع ومؤسسات رسمية تطبق القانون وتضمن تحقيق
العدالة ،ويستند عىل بنية مؤسسية قوية وأهداف واضحة ،يعمل عىل تحقيقها بشفافية وتكامل
وتشبيك بني رشكاء العمل املدين مبا يخدم مصلحة العامة ويحمي املجتمع.
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ﻣﻘــــــــــــــــــــــــﺪﻣــــــــــــــــــــــــﺔ:

مير املجتمع اليمني بظروف قاسية بعد عقد من الرصاعات السياسية واألزمات االقتصادية الناتجة
عنها ،خاصة خالل السنوات الخمس األخرية من الحرب املستمرة التي شلت قطاعات الرعاية الصحية
والخدمات االجتامعية ،وزادت من تفيش األوبئة واألمراض وانتشار سوء التغذية ،مع انقطاع مرتبات
املوظفني وتوقف عمليات التنمية واالستثامر وتصدير النفط املورد الرئيس ملوازنة الحكومة ،لدرجة
وصفت فيها األمم املتحدة األزمة يف اليمن بأنها "أسوأ أزمة إنسانية يف العامل" ،حيث يحتاج  ٪٨٠من
سكان البالد البالغ عددهم  ٣٠مليون نسمة إىل شكل من أشكال املساعدة.
أمام هذه الظروف ،اتبعت األطراف املعنية سياسات عامة واجراءات تنفيذية عرقلت وصول
املساعدات اإلغاثية التي متثل الرافد األسايس للحياة ،ودفعت املانحني لإلحجام عن التمويل أو تخفيضه
بشكل أدى إىل تقليص املنظامت األممية برامجها لالستجابة اإلنسانية ،مع تذمر املنظامت العاملة من
املامرسات والتعقيدات التي فتحت الباب واسعا ً للفساد ،يف ظل ظروف ميدانية مرتفعة الخطورة
زادت من تعقيد ومخاطر بيئة العمل.
تهدف الورقة إىل التعرف عىل السياسات العامة ذات العالقة بالعمل اإلغايث واملنظامت العاملة فيه،
ومدى تأثريها عىل متويل املانحني ،وتنفيذ املنظامت الدولية واملحلية ألنشطة اإلغاثة اإلنسانية،
والعراقيل التي تواجهها يف عملها وكيفية تعاملها معها؛ للخروج مبقرتحات تحد من املشكلة ،وتسهم
يف تعزيز املساءلة املجتمعية.
اعتمد الباحث منهج تحليل السياسات العامة ،واملقابلة كأداة لجمع البيانات من العاملني يف املنظامت
الدولية و املحلية العاملة يف اإلغاثة اإلنسانية ،إضافة إىل التقارير الرسمية؛ للتعرف عىل طبيعة املشكلة
والعنارص املؤثرة فيها واملتأثرة بها ،وتحديد أبعاد املشكلة ،وبالتايل؛ وضع املقرتحات املمكنة لحلها.
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أﺑﻌــــــــــــــﺎد اﻟﻤﺸﻜﻠـــــــــــــــــــــﺔ:

تحديد املشكلة وأبعادها ميثل أحد العنارص الرئيسة إليجاد الحلول املناسبة ،وفق البيئة االجتامعية

١

والسياسية لها ،ومعطيات ومتطلبات املكان والزمان ،فالسياسات العامة ذات طابع معياري تحمل
املرامي واألغراض؛ لذلك ال بد من السعي للكشف عنها وتحليلها .تتناول الورقة السياسات العامة
املتعلقة باإلغاثة اإلنسانية يف اليمن ،وتأثريها عىل متويل املانحني وتنفيذ املنظامت ألنشطة وبرامج
اإلغاثة والتنمية .لهذه املشكلة جوانب وأبعاد متعددة تنعكس عىل حجمها وتأثرياتها ،وسيتم تناولها
من منظور أطرافها الثالثة املرتبطة بها بشكل مبارش؛ املنظامت ،واملانحني ،والسلطات املعنية ،عىل
النحو التايل:
ﻻ :اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
أو ً
ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

يُعد ظهور املجتمع املدين يف اليمن إحدى التحوالت التي اقرتنت بالتعددية والتخفيف من القيود
والرقابة عىل الفضاء السيايس والثقايف ،وتخيل الدولة عن بعض وظائفها االجتامعية  ،وقد واجه
املجتمع املدين عدة عوائق حدت من فاعليته ،بحكم حداثة النشأة والتجربة القصرية ،وعدم تعود
األجهزة الحكومية عىل ثقافة املجتمع املدين ،القامئة عىل "املزيد من املجتمع ضد القليل من الدولة".
ونتيجة ملركزية السلطة والتنافس الحزيب الذي ساد خالل فرتة التسعينات وحتى احداث العام ،٢٠١١
فإن واقع املجتمع املدين يف اليمن هش ودوره ضعيف ،وبدال من تقدمه أكرث ،أجربته الحرب عىل
الرتاجع عام كان قد أحرزه؛ إما بالتوقف عن العمل ،أو االشتغال يف أحسن األحوال بأقل اإلمكانيات
وسط ظروف استثنائية ،عىل الرغم من ذلك ال تزال بعض املنظامت صامدة. ٢
وبشكل عام ،ما يزال املجتمع السيايس يسيطر عىل املجتمع املدين ،ما حوله إىل مجال للرصاع السيايس،
ودفع إىل تضخمه عددا ً ،وشل فاعليته واقعا ً ،وح ّد من تأثريه؛ فام أعطته الترشيعات من جهة أخذته
السلطات من جهة أخرى ،بالسيطرة عليه من داخله ،وفرض قيود صارمة عىل املنظامت املدنية العاملة
يف املجال اإلنساين ،والتي تنشط عىل األرض ،لتزداد صعوبات العمل بسبب الحرب ،فقد أدى انعدام
االستقرار إىل تراجع املشاريع التنموية ،ودفع مببادرات اإلغاثة املحلية لشغل الحيز األكرب من عمل
املنظامت ،وألن اإلغاثة مدعومة من منظامت دولية ،فقد تشكلت عدة منظامت محلية لإلغاثة؛
كاستجابة رضورية لتداعيات الحرب ،إذ ُينظر ملنظامت املجتمع املدين عىل أنها األنسب لتقديم
املساعدات اإلنسانية من خالل االستجابة املبكرة والرسيعة تجاه النزاعات واألزمات . ٣ويرى من متت
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مقابالتهم من موظفي املنظامت العاملة يف اإلغاثة ،أن ضعف القدرة املادية واملوارد املالية الخاصة
بها ،واالعتامد عىل الدعم الخارجي لتنفيذ نشاطاتها ،نتيجة ضعف القدرات التنظيمية واملوارد
البرشية ،هي أهم املعوقات التي تواجه منظامتهم ،وأن مجرد إنشاء منظامت املجتمع املدين ليس
هدفا ً بحد ذاته؛ بل يعد وسيلة لتفعيل نشاطات املجتمع بعيدا ً عن البنى العصبوية والبنى الرسمية،
واالتجاه نحو ربط شبكة املصالح الفردية والجامعية ،وتطوير املشرتك الوطني وفق مفهوم املواطنة
املتساوية ،بشك يؤدي إىل تحقيق العدالة االجتامعية.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ :ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺪد
واﻻﻧﻔﻼت
السياسة العامة هي مجموعة القوانني واللوائح والقرارات التي تتخذها ومتارسها املؤسسات الحكومية،
وتحمل غاية محددة لتحقيق أهداف ومعالجة إشكاليات أو تجنبها ،وسياسات اإلغاثة هي القرارات
واإلجراءات التي تتخذها السلطة لتنظم عملية اإلغاثة وتوضيح وتحديد العالقات بني السلطة
واملانحني من جهة ،وبني السلطة واملنظامت العاملة من جهة أخرى ،بهدف االستفادة من الدعم
املقدم وتوظيفه بشكل أمثل ،وتسهيل الوصول للمستفيدين ،وتذليل الصعوبات عىل أرض الواقع أمام
العاملني ،وسد ثغرات التسيب ومحارصة التالعب والفساد ،فهل حققت السياسات ذلك؟
اعتمدت السلطات سياسات خاصة إلدارة العمل اإلنساين واإلغاثة ،حيث اتخذت قرارات خلقت
عراقيل متعددة أمام املمول الخارجي واملنفذين الدوليني واملحليني؛ فقامت حكومة هادي بإنشاء
لجنة اإلغاثة اإلنسانية ،برئاسة وزير اإلدارة املحلية وعضوية وزراء اإلعالم واألوقاف والصحة وممثلني
عن املجتمع املدين ومجلس الوزراء ،وبدأت العمل من جيبويت ،وبعد ذلك أقر مجلس الوزراء املنعقد
بالرياض يف أغسطس  ،٢٠١٥تشكيل لجنة إلعادة اإلعامر والتنمية برئاسة وزير التخطيط والتعاون
الدويل ،مهمتها إعداد خطة وطنية إلعادة إعامر وتأهيل املناطق املترضرة مع وضع اسرتاتيجية للتنمية
مبوازاة تلك الخطة ،وتقييم الوضع الراهن وأثر الحرب عىل البني األساسية يف اليمن ،وتحديد متطلبات
وتكاليف إعادة اإلعامر والتنمية ،كام أقرت الحكومة إعادة تشكيل اللجنة العليا لإلغاثة وتحديد
مهامها ، ٤لكنها )الحكومة( مل تستطع فرض وجودها وضبط األمن يف املحافظات الواقعة تحت
سيطرتها ،أو اقناع األمم املتحدة بنقل مكاتبها إليها ،بفعل حالة النزاع مع املجلس االنتقايل الذي
سيطر فعليا ً عىل عدن والضالع ولحج ،حيث رصح املنسق العام للجنة العليا لإلغاثة بأن املنظامت
األممية تعمل دون مشاركة الحكومة ،وينعدم لديها مبدأ الشفافية . ٥وباملقابل ،قرر املجلس السيايس
األعىل بصنعاء ،إنشاء )الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث( ،وتم إعادة
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تنظيم الهيئة بقرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم) (١٧٨لسنة ،٢٠١٨لتحد من تأثري املنظامت
املرتبطة بأحزاب و شخصيات محسوبة عىل أطراف سياسية يف الخارج موالية للحكومة املعرتف بها
دوليا ،باإلضافة إىل استيعاب التمويالت وتوجيهها بشكل يحقق العمل عىل األولويات التي يتبناها
املجلس السيايس يف مناطق سيطرته.
ويف ٦نوفمرب  ،٢٠١٩صدر القرار رقم ) (٢٠١بإنشاء املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
والتعاون الدويل ،الذي حل محل الهيئة ،ودمجها مع قطاع التعاون الدويل بوزارة التخطيط والتعاون
الدويل يف كيان واحد ،وتكون املجلس من ) (١١عضوا ً ،منهم ) (٧وزراء ، ٦أدى ذلك للحد من نفوذ
حزب املؤمتر الحاكم )حتى  (٢٠١١يف هذا القطاع ،حيث سيطر عىل قطاع التعاون الدويل بوزارة
التخطيط ،وعىل إدارات الجمعيات واالتحادات بوزارة الشؤون االجتامعية ،وقيادات املنظامت املدنية
التي ظل يتحكم بها املقربون منه.
وكمؤرش عىل أهمية مجلس تنسيق املساعدات ،صدر يف سبتمرب  ،٢٠٢٠القرار رقم ) ،(٨٦إذ نص عىل
إضافة ) (٦وزراء إىل املجلس ،وألغي الفقرة ) (٣من املادة ) (١٣من قرار إنشاء املجلس التي كانت
تفرض نسبة  ٪٢من التمويل الذي تحصل عليه املنظامت للمجلس .تحول هذا املجلس إىل مؤثر رئييس
يف أنشطة املنظامت العاملة يف مناطق سيطرة املجلس السيايس األعىل ،عىل مستوى أدق التفاصيل ،مبا
فيها سياسات التوظيف وتحديد نطاق العمل واألسامء التي تتضمنها كشوفات املستفيدين من
املساعدات اإلنسانية ،فدفعت تلك السياسات بعض املنظامت إىل نقل نشاطها إىل مناطق أخرى خارج
سيطرة سلطات صنعاء ،أو إىل خارج البالد ،لصعوبة العمل املدين يف مناطقها. ٧
عكست هذه اإلجراءات ضبابية الرؤية لدى السلطات املعنية ،مبحاولة استيعاب جميع الوظائف
املتعلقة بعمل املنظامت يف قالب واحد ال يزال ضعيف البنية وغري قادر عىل إدارتها بالكفاءة املطلوبة،
ويف الوقت ذاته زادت من التعقيدات والقيود عىل متويل املانحني وحصول املنظامت عليه لتنفيذ
أنشطة اإلغاثة ،فأغلب املنظامت املحلية تعتمد عىل الدعم الخارجي ألنشطتها بشكل كامل.
منتصف العام  ،٢٠١٩كانت الربامج الرئيسية للمنظامت يف اليمن عرضة لخطر اإلغالق بسبب نقص
التمويل ،فبعد صدور قرار إنشاء املجلس ،واعرتاض املانحني عىل بعض بنوده ،توقف تنفيذ عدد من
املشاريع حتى تم حل املشكلة ، ٨عرب التعديل األخري بإضافة وزارات للمجلس ،وإسقاط نسبة الـ ٪٢؛
باعتبارها مخالفة لسياسات املنح واملساعدات الدولية ،وتزيد من تعقيد اإلجراءات املتعلقة بإيصال
املساعدات" ،ويف ظل نقص املوارد ،فإن الهاجس األول هو وصول املساعدات ،وال قيمة للموارد دون

5

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ

قدرة عىل توصيلها ،خاصة أنه عندما تقوم بإدارة عملية إنسانية يف منطقة نزاع تكون الكلفة أعىل
بسبب املسائل اللوجستية والتأمني" . ٩
أدت هذه السياسات املستحدثة بشأن إدارة املساعدات إىل تراجع التمويل الدويل للمساعدات يف
املناطق التي تقع تحت سلطة املجلس السيايس بصنعاء ،فنقلت بعض املنظامت أنشطتها إىل مناطق
خارج سلطته؛ نتيجة التعقيدات التي تواجهها يف الحصول عىل الرتاخيص و يف تنفيذ أنشطة بعض
منظامت املجتمع املدين ،مبربرات تتعلق باألمن ،أو منع املنظامت من مامرسات الفساد يف املساعدات
الدولية ،وهو أمر يؤرق املنظامت التي تشري إىل وجود حاجات إنسانية لسكان مناطق شاملية ورشقية
مل تتمكن من إيصال املساعدات إليها؛ نتيجة السياسات واإلجراءات املفروضة عليها ،وفقا ً ألقوال من
متت املقابلة معهم.
تحدد السياسات العامة الصادرة عن السلطة يف صنعاء ،العالقة مع املانحني؛ حيث أعطت للمجلس
األعىل إلدارة الشؤون اإلنسانية املهام والصالحيات؛ للعمل بالتوازي مع منسق األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية كرشيك يف كل مراحل العمل اإلنساين والتنموي ابتداء من تحديد االحتياج والتنسيق
للحصول عىل املنح وانتهاء برفع التقارير الختامية ومخاطبة املانحني ،وله وضع أسس ومعايري الرشاكة
مع املمولني واملانحني ،ودور املجلس قيادي فيام يدعم األولويات ويضمن االستفادة من املنح ،إذ يقوم
بالتفاوض وتوقيع االتفاقيات بالتنسيق مع الجهات املعنية يف املباحثات ،كام يتلقى الطلبات ويدرسها
وتتم املوافقة عليها يف حالة توافقها مع سياسة الدولة ،وعدم مساسها بالسيادة والهوية الوطنية.١٠
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أ -اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
بسيطرة الوسط السيايس عىل املجتمع املدين يف اليمن؛ تحول األخري إىل طرف يف عملية الرصاع ،إذ أن
املجتمع املدين -غالبا ً -ليس محايدا ً وال مستقالً وال يقف بعيدا ً عن السلطة ،فيتداخل عمله ونشاطاته
مع املواقف السياسية للطرف الذي يواليه؛ ما يشكل عائقا ً أمام عمل اإلغاثة إلنسانية وتنفيذ املشاريع
اإلغاثية والتنموية.
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا ً بعنوان "عواقب ُمميتة" ،أكدت فيه أن األطراف املتنازعة يف

اليمن تعرقل أعامل اإلغاثة ،واعتربت ذلك تدخالً ممنهجا ً؛ بوضع القيود والعقبات املرهقة ،والتي أدت
لخفض متويل املانحني ،حيث تعهد املانحون يف يونيو بتقديم  ١٫٣٥مليار دوالر فقط من  ٢٫٤١مليار
دوالر الزمة لألنشطة اإلنسانية األساسية حتى نهاية  ،٢٠٢٠وتعد مخاوف املانحني من عرقلة
املساعدات والتدخل يف عملياتها من أسباب انخفاض التمويل ، ١١لتتسبب هذه السياسات مع فريوس
كوفيد ١٩يف خفض متويل أعامل اإلغاثة اإلنسانية والتنموية يف اليمن ،يف ظل ارتفاع متزايد ملتطلبات
متويل االحتياجات عىل الواقع.
ينشط املجتمع املدين يف بيئة ثقافية وقانونية ،تسهم الدولة يف تطوره بوضع القوانني،
وتقديم الحوافز  ،وتوسيع املشاركة ليصبح أكرث فعالية يف عملية صنع السياسة ،حتى
تتمتع الدولة بسلطات متامسكة قادرة عىل وضع السياسات وتنفيذها.
ب-اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺻﻌﻮﺑﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻹﻏﺎﺛﻲ

واﻟﺘﻨﻤﻮي
ترسم السياسات العامة شكل العالقة بني األجهزة الرسمية و بني املنظامت العاملة يف تنفيذ برامج
ومشاريع اإلغاثة اإلنسانية والتنموية؛ مبامرسة الرقابة واملتابعة وتقديم التسهيالت ،ورسمت السياسة
العامة العالقة بني املجلس األعىل بصنعاء ،وبني املنظامت العاملة يف اإلغاثة اإلنسانية بحيث يضع
املجلس الضوابط واملعايري لتنفيذ العمل اإلنساين والتنموي ،وإجراءات اختيار املستفيدين ،ويقوم
باإلرشاف واملتابعة لتنفيذ األنشطة ،والربامج ومراقبة وتقييم األداء ،وتحديد مناطق العمل ونوع
املسوحات ورسم سياسة لها وضبط محدداتها ،ويقدم للمنظامت كافة التسهيالت واإلعفاءات
والتصاريح الالزمة؛ لتمكينها من أداء عملها ،وهي نصوص مهمة وإن مل تتحول إىل مامرسة عملية يف
الواقع.
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يف نفس االتجاه ،ولكن يف مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات أخرى جنويب البالد ،تركزت سياسات
املجلس االنتقايل الجنويب لإلغاثة اإلنسانية والتنموية ،عىل تشكيل لجنة إغاثة تابعه لدائرة العالقات
الخارجية باملجلس االنتقايل ،وإن مل تتخذ خطوات الحقة وإجراءات واضحة حتى اآلن ،فإن املقدمات
الخاطئة تؤدي إىل نتائج خاطئة" ،فالتمويل الخارجي هو مبثابة الزيت ملحرك السيارة ولكن لن يكون
قط اليد التي تقود السيارة .كام أن املانحني ال تطالهم املساءلة عن قراراتها وال ما يدفعها ملوقف
شفاف".١٢
فيام يتعلق بالسياسات واإلجراءات يف مناطق سيطرة الحكومة املعرتف بها دوليا ،فقد "قىض قرار
إنشاء اللجنة العليا لإلغاثة بأن تصبح مكاتب التخطيط والشؤون االجتامعية والعمل وغريها من
املكاتب ،أعضاء يف اللجنة الفرعية عىل مستوى كل محافظة؛ بينام تجد عىل أرض الواقع أن كل مكتب
يعمل مبفرده ،مام أوجد خالفات تصل إىل تحذير بعض هذه الجهات املنفردة للمنظمة املنفذة بعدم
السامح لها بالعمل؛ إال إذا تم االتفاق عربها ومن خاللها ١٣ ".ووفقا ً للمقابلة مع املبحوثني ،فإن أهم
الصعوبات لتنفيذ املنظامت لعملها؛ تتمثل يف اآليت:
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻛﻤﻌﻮق أﻣﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
تشكو كافة املنظامت من تعقيد سياسة الضوابط واإلجراءات اإلدارية يف الحصول عىل التصاريح
كصعوبات تواجه املنظامت املحلية يف عملها مع السلطات ،وإن اختلفت يف طبيعتها ،فتعدد السلطات
يفرض عىل املنظامت الحصول عىل تراخيص من كل سلطة للعمل يف مناطق سيطرتها ،مبا يعنيه ذلك
من تبعات مضاعفة.
يف املناطق الشاملية التي يسيطر عليها أنصار ﷲ ،طرحت املنظامت املحلية أن هناك إجراءات
تضمنتها السياسات العامة ،تصل إىل حد وضع متطلبات إدارية ورقابية كثيفة عىل عاتق املنظامت قد
تتوازى مع اإلدارات التنفيذية للمنظامت نفسها ،وهذا يعني مضاعفة اإلجراءات اإلدارية؛ التي تقوم
بها املنظامت ،وانعدام املرونة يف التعامل مع املنظامت وتأخري إصدار التصاريح بحجة تلك املتطلبات
 . ١٤وهذا يؤدي إىل عرقلة تنفيذ املشاريع وتفضيل بعض املنظامت تنفيذ املشاريع يف مناطق أخرى
تحت سيطرة الحكومة املعرتف بها دوليا؛ حيث تكاد الرقابة شبه منعدمة واإلجراءات شكلية ،وهذا
األمر مشكلة بحد ذاته ،فرض نظام القوائم املتعددة من قبل السلطات عىل املنظامت بدون اعتبار
للمعايري العادلة لالستهداف ،وخلق صعوبات إجرائية أخرى كإلزام املنظامت الدولية بالعمل مع
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منظامت محلية مبربر الرشاكة املحلية وهو أمر إيجايب من حيث املبدأ؛ لكنه يفسد نتيجة الطريقة التي
يطبق بها ،حيث يتم ترشيح منظامت تفتقر للخربة وليس لديها املقومات الالزمة لتنفيذ مشاريع
مبيزانيات كبرية ،وتعمل املنظامت املانحة عىل تدريب الكوادر وبناء القدرات لكن ذلك يصبح عائقا ً
يتسبب يف تأخري التنفيذ وفق الخطط الزمنية املحددة ،إضافة إىل إجراءات ومعامالت استخراج
التصاريح الجمركية والرضيبية. ١٥
تكاد تنعدم اإلجراءات الرقابية ومظاهر الشفافية يف املحافظات الجنوبية ،فباإلمكان تجديد الترصيح
للمنظمة املحلية ،أو توقيع اتفاقية مرشوع بدون نقاش ،وبدون إعالن ،وهذه املامرسات تكرسها عادة
املنظامت املحلية وبعض املنظامت الدولية؛ التي تعمل بدون ظهور ،أو ليست معروفة عىل أرض
الواقع .وهناك إجراءات "عرقلت الترصيح ملدة تزيد عىل شهر بسبب أن املبلغ أكرب من كلفة العمل،
رغم موافقة املنظمة املانحة" ، ١٦وهذا قد يعكس التورط يف شبهة فساد بني املنظامت الدولية وبني
املنظامت املحلية ،من خالل عرقلة التصاريح وبالتايل عرقلة تنفيذ العمل.
"كنا يف السابق نجد فرص عمل رغم سيطرة النظام ،أما اآلن فحتي العاملني يف امليدان
يفرضوهم علينا ،وأيضا ً يتم إرساء املناقصات والدراسات للمحسوبني عليهم.

)ناشط مدين(

ميكن القول؛ إن العمل املجتمعي يف املحافظات الشاملية يواجه عراقيل بسبب اإلجراءات املفروضة؛
بينام يف املحافظات الجنوبية تغيب كليا ،أو تتواجد بحدها األدىن اإلجراءات والسياسات التي تنظم
العمل اإلنساين ،فتشري التقديرات إىل أن حوايل ٨٫٣ماليني شخص ممن تلقوا املساعدات؛ قد تأثروا
بفرض القيود املختلفة عىل املنظامت ،وأكرث من  ٪ ٩٠منها تتعلق بقيود بريوقراطية مقارنة بالعوائق
الناجمة عن األعامل القتالية والعمليات املسلحة. ١٧
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ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
يعتمد نجاح العمل اإلغايث عىل املسوحات امليدانية ملعرفة عدد األفراد املحتاجني وطبيعة االحتياجات
واألولويات ،وعدم وجود بيانات دقيقة يسهم يف ضعف العملية اإلغاثية ،وكذلك تقييم العملية ومدى
االستفادة منها وتقوميها لتطوير األداء؛ وتحقيق هدف عملية اإلغاثة والتنمية ،فمثالً "يتم رصف عدة
حصص من اإلعانات ألرسة واحدة ،حيث يتم تسجيل بيانات األرسة باسم الزوج ورقم بطاقته ،وكذا
الزوجة وبطاقتها واالبن أو الزوجة الثانية ،وبذلك تحصل أرسة واحدة عىل ثالث إعانات ،ويُحرم
محتاجون آخرون .ويف املناطق الجنوبية قد ال تتوفر لدى مكاتب وزاريت التخطيط والشؤون
االجتامعية والهيئات املختصة باإلغاثة أي تقارير أو إحصائيات للعمل اإلنساين و التنموي ١٨.ويصعب
باملحافظات الشاملية القيام بالدراسة واملسح للقيود التي وضعت" ،نفذت منظمة مسحا ً لالحتياجات
وحصلت عىل الترصيح واملوافقة ،وتم العمل مع إضافة منطقة ألهميتها؛ ومل تكن بالترصيح ،وتعرضوا
للتهديد والتوقيف ،فلجأوا للوساطات ومتت التسوية بعد جهد ووقت.

١٩

ويف محافظة الضالع مل

تتمكن منظمة من النزول إىل املنطقة ،وتم استبعادها من الربنامج ، ٢٠لصعوبات أمنية ميدانية بغياب
املؤسسات الرسمية ،وسيطرة أفراد وجامعات عىل املجتمع املحىل فرضت نفسها بقوة السالح.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت :ﺑﺮوز اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺼﺮاع وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
مل ِ
تول السياسات العامة ألطراف النزاع أهمية لشكل العالقة فيام بني املنظامت بعضها ببعض ،أو
تشجيع العمل املشرتك والتكاميل وعالقات التنسيق والرشاكة ،أو تدعم العمل كشبكات اجتامعية ،ما
أدى إىل تشتيت العمل املدين وإضعاف مؤسساته ،وجعل التسابق عىل املصالح املادية واملعنوية
طريقة لعمل املنظامت ،وفق عالقة تنافر ورصاع" ،ساعدت الكثري من املنظامت الدولية بإلحاق الرضر
_سواء مبنظامت أخرى أو مبنظامت محلية_ بتقديم تنازالت أو تسهيالت لتنفيذ العمل بشكل ميكن
أن يرض بالعمل أو مصلحة املستفيدين ،وأصبح مطلوب من األخريات السري عىل نهج تلك املنظامت،
و هذا يرض بشفافية العمل ومصداقيته.

٢١

اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان
تطرح املنظامت بأن تنفيذ العمل بامليدان يتطلب التنسيق مع أكرث من جهة ،ومع تعدد األطر
اإلدارية ،ينبغي أن تنسق يف بعض املحافظات مع أكرث من قيادة إدارية وعسكرية وشعبية ،لتتمكن
من البدء بتنفيذ املرشوع ،وأحيانا يتم التنسيق مع جهة أمنية يف جزء من املحافظة ،والتنسيق مع جهة
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أمنية أخرى يف جزء آخر من نفس املحافظة ،وهكذا حسب سيطرة أي مجموعة أو جهة أمنية أو
إدارية ،ولن تكون مبنأى عن التهم يف كل جهة بأنك تعمل لصالح الجهة األخرى ،وكام أن تشكيل
اللجان املجتمعية يتم فيه إقصاء طرف لحساب طرف آخر؛ بحسب قوة الطرف والجهة املسيطرة عىل
األرض ،وعادة ال يكون لك القدرة عىل مالحظة ذلك يف بداية األمر حتى تحدث تغريات يف السيطرة
لتبدأ عملية االستقواء العكيس . ٢٢أيضا ً تواجه صعوبة يف الوصول إىل بعض املناطق ألسباب أمنية أو
وعورة الطريق يف ظل ظروف عسكرية وأمنية غري مستقرة ،وتكرث النقاط والتفتيش عىل الطريق ،هذا
ينطبق عىل وصول املستفيدين ألماكن التوزيع حيث يتطلب ذلك التنسيق لحاميتهم وترتيب النظام
للمكان نفسه ،يف ظل تعنت بعض املرشفني.
ويشري أحد املبحوثني -عمل يف محافظة حجة -إىل أنه ميكنك استخراج ترخيص من صنعاء ،لكن ال
ميكن العمل به يف حجة -التي تخضع لنفس السلطات -مامل يوافق مسؤول حجة نفسه ،وبالتايل يجب
تجديد ترصيحك من حجة ويف الوقت ذاته ال ميكنك العمل بناء عىل ترصيح مسؤول حجة دون العودة
إليه مجددا يف كل نشاط وعند كل حاجة لالتصال مبجتمع محيل أو جهة رسمية باملحافظة ،وبدون
نقاش حتى تتمكن من االستمرار يف تنفيذ املرشوع ،ولكن ال ينطبق هذا األمر عىل كل املحافظات
الشاملية ،مام يعني تأثري املزاج الشخيص للمسؤولني عىل األرض دون ضوابط ،وإن مل سياسة متبعة
وواضحة ،لكنه يعرقل تنفيذ السياسات العامة من جهات يفرتض أن تساعد عىل تطبيقها ،فمجرد رغبة
فرد قد تطيل فرتة التنفيذ وتضع املعوقات أمامه ،بذرائع أغلبها تتعلق مبتطلبات أمنية تضعها تقديرات
شخصية ،وليست سياسة مقرة وال معتمدة.
كام أن الخطوة الجديدة بفرض حضور مندوبني عن األمن يف فعاليات وأنشطة تقيمها منظامت
املجتمع املدين ،من شأنها أن تفقد الثقة املفرتض تعزيزها بني السلطة واملنظامت ،حيث أن تشديد
الرقابة والضوابط األمنية بشكل مبارش ال يساعد عىل خلق بيئة مناسبة ،وقد يكون له آثار عكسية.
ﺗﺪﻧﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
تواجه املنظامت العاملة مشكلة تدين حجم املواد اإلغاثية والسلع املقدمة أمام ضخامة االحتياجات،
واتساع رقعتها بني املجتمع املضيف والنازحني؛ ما قد يؤدي إىل خالفات وتصادم بني املواطنني وموظفي
اإلغاثة ،خاصه عند طلب فئة معينة ال تنطبق عليها املعايري الخاصة باملرشوع .والتحيز يف توزيع
اإلغاثة أو املشاريع والربامج التنموية ،قد يتمثل يف التوزيع حسب قوائم للمستفيدين تفرض عىل
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املنظامت بينام ال تتوفر فيها الرشوط املطلوبة ،أو يتم بفرض الجهات الرسمية ملندوبني للتوزيع، ٢٣
وتتشابه هذه املامرسة يف سياسة كافة األطراف ويف كل املناطق ،مع اختالف يف الدرجة واإللزام ال يف
النوع ،عن طريق اختيار أفراد موالني لصاحب السلطة عىل األرض ،وإن مل يكونوا من املستحقني أو أن
حاجتهم للمساعدات أقل من آخرين أكرث وأشد يف االحتياج ،و اليشء نفسه ميكن أن ينطبق عىل
حصول املناطق عىل اإلغاثة اإلنسانية والتنموية ،مع شكل من االبتزاز أو طرح مطالب لتقديم
املساعدات والربامج التنموية .وما يزيد من تفاقم األمر وجود نوع من الفساد يف فرض كميات من
مواد اإلغاثة لتوزيعها بنظر املعنيني يف بعض املناطق ،أو حجزها يف مخازنهم للترصف بها كرشط
للموافقة عىل العمل يف املنطقة وهي أصالً محددة بأسامء محددة ألرس محتاجة يتم حرمانها من حقها
أو تخفيض حجم استحقاقها . ٢٤وعدم تغطية كمية املساعدات لالحتياج ميكن إرجاعه بدرجة رئيسة
لسياسات األطراف املختلفة ،التي مل توافق عىل توزيع قرابة  ٪٧٠مام قدم من مساعدات يف مناطقها
.٢٥
ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ وﻏﻴﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
مل تتوجه السياسات العامة نحو تطبيق القدر الكايف من قواعد العمل اإلنساين ،وتقوية ثقافة العمل
املدين واإلنساين والسعي للتغيري االجتامعي والبدء بالتغيري الثقايف ،فالثقافة املدنية ال تزال ضعيفة
الحضور يف أولويات السلطات التي تضع السياسات العامة ،كام هي عند منظامت املجتمع املدين،
وأيضا ً عند الجامعات التي تسيطر عىل بعض املناطق ،وميكن أن نلمس ذلك من خالل السياسات
واإلجراءات واملامرسات ذات النظرة األحادية ،فال متكن املنظامت العاملة يف املجتمع من التمتع
باالستقاللية واملرونة يف التعامل معها ،والسهولة يف حركتها إليصال الخدمة للمحتاجني.
كام أن هذه الثقافة ال تحظى باهتامم أكرب عند املنظامت العاملة ،التي تفتقر ألبسط قواعد العمل
اإلنساين ،إذ تطغى الرسية والتحفظ والتكتم عىل املعلومات والبيانات وتغيب الشفافية ،مثال ذلك:
عند قيامنا باملقابالت كنا نواجه بالرفض التام ،والرتدد من البعض ،والقليل من استجاب بعد مشقة،
واملربر ليس التخوف األمني فقط ،بل كان هناك جانب مصلحي ،نتيجة ضعف ثقافة املجتمع املدين
وقواعد العمل اإلنساين لدى غالبية العاملني ،خاصة مع فرض موظفني غري مؤهلني للعمل عىل
املنظامت ،وهذه األعامل تحدث إرباكا ً وإثارة املشاكل. ٢٦
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يف هذا الواقع الثقايف غري املالئم ،ترتاكم األخطاء ويصعب كشف املامرسات امللتوية ،أو فتح طريق
للعبور من التكتم إىل الوضوح؛ وهذا يعيق املساءلة االجتامعية ،ولتغيري ذلك " ،البد من تفهم رسالة
وأهداف هذه املنظامت من قبل الجهات الرسمية واملعنية ،ودعم دورها داخل املجتمعات ،ملا متثله
من أهمية ومساندة للكثري من أفراد املجتمعات ،حيث تعمل عىل التخفيف من معاناتهم وتلبية
حاجاتهم يف الحياة ،إضافة إىل تنظيم دورات توعوية لتحسني الصورة الذهنية عن تلك املنظامت،
وتوضيح رسالتها اإلنسانية للمجتمعات املستهدفة .وااللتزام بقوانني ولوائح الشؤون االجتامعية
والعمل واملعايري الدولية وعدم التدخل من قبل اآلخرين.

٢٧

"ساهمت كثري من املنظامت الدولية يف إلحاق الرضر _سواء مبنظامت دولية أخرى أو
مبنظامت محلية_ عرب تقدميها تنازالت أو تسهيالت مقابل السامح لها بتنفيذ عملها،
وبشكل ميكن أن يرض بالعمل أو مصلحة املستفيدين") .من املقابالت(
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ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻣﺴﺎر وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ
يرى املانحون أن السياسات العامة للعمل اإلغايث واإلنساين يف اليمن ،تشكل عائقا ً أمام العملية
اإلنسانية ،وأنها مبا فرضته من إجراءات ومتطلبات ال تخدمها ،بل تضيق الخناق أكرث ،وتعرقل املوافقة
عىل املشاريع بالتطويل واملامطلة والتأخري ،وأن رشعنة تلك اإلجراءات بطريقة رسمية ،جاءت من أجل
التوجيه والرقابة عىل العمل املدين والتنموي ،والتدخل املبارش يف عمل املنظامت بتحديد مجال العمل
والعاملني ،وتحديد املستفيدين والتحيز للموالني .وأطلق املانحون تحذيرات من املآل الذي قد تؤدي
إليه تلك السياسات ،مع التهديد بوقف التمويل الذي التزموا به أو تقليصه) ،راجع الرسم البياين ألموال
املانحني(.
أقر املجلس األعىل لتنسيق وإدارة املساعدات اإلنسانية بصنعاء ،سياسات تضمنت أكرث من  ٢٠٠إجراء
ورشط ملزم للمنظامت يف عملها داخل مناطق سيطرة أنصار ﷲ ،ويعتقد املانحون أنها إجراءات ال
تتوافق مع املبادئ اإلنسانية ،وتهدف إىل تقييد العمليات واملنظامت اإلنسانية ،ونتج عن تطبيق تلك
اإلجراءات رفض حوايل  ٪٤٠من املشاريع يف شامل اليمن من بينها مشاريع كانت قد متت إعادة
تصميم أنشطتها من قبل املمولني بحسب سياسات املجلس األعىل ،و يف املناطق الجنوبية تم رفض
 ٪٣٠من املشاريع ومل تحصل عىل املوافقة .٢٨ويرى املانحون أن األطراف املتنازعة يف اليمن تعرقل
أعامل اإلغاثة بوضع القيود والعقبات املرهقة ،وتعد مخاوف املانحني من عرقلة املساعدات والتدخل
يف عملياتها من أسباب انخفاض التمويل.٢٩

وصف عامل إغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها ،مبا يف ذلك مئات التعليامت
التي تقيّد عملهم بشدة ،والتأخري املطول يف املوافقة عىل مشاريع املساعدات ،وعرقلة
تقييم املساعدات لتحديد احتياجات الناس ،ومحاوالت السيطرة واملراقبة عىل

املساعدات ،واإلمالء أو التدخل يف قوائم املستفيدين لتحويل وجهة املساعدات إىل
املوالني للسلطة ،والعنف ضد موظفي اإلغاثة وممتلكاتهم..

تقرير "عواقب ُمميتة"
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ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻜﻮﻣﻲ
اتخذت األطراف املختلفة تلك السياسات مبربرات تتعلق بدعم األولويات اإلنسانية والتنموية ،وضامن
االستفادة منها ،واملتابعة والتقييم لألثر البيئي وضامن الجودة ،إىل جانب بناء القدرات للسعي نحو
ميننة العمل اإلنساين والتنموي ،وليك تتوافق املنح والطلبات مع سياسة الدولة ،ويف عدم املساس
بالسيادة والهوية الوطنية. ٣٠
بشكل عام ،يغلب عىل السياسات العامة _ فرتة النزاع_ الهاجس األمني والتوجس من استغالل
املنظامت ألوضاع البلد بشكل يخل بالنظام السيايس واالجتامعي ،األمر الذي أثر عىل تقديم خدمات
اإلغاثة والتنمية والتخفيف من املعاناة اإلنسانية ،ما يعني أن االهتامم األمني كان له الحضور الطاغي
كأولوية يف السياسات العامة ،لترتاجع الحاجة اإلنسانية والتنموية مسافة بعده ،فال يُنظر إىل التنمية

كركيزة أساسية يف دعم األمن املجتمعي وحالة االستقرار ،حتى تعمل عىل تدفق التمويل واملعونات
اإلنسانية والتنموية ،وتستطيع السلطة مبا متتلكه من أدوات القوة املادية والرمزية ضبط العملية مبا
يخدم األمن والسيادة ،ويحمي املجتمع ،ويساهم يف االستفادة من العمل اإلنساين والتنموي؛ بتطبيق
سياسات عقالنية تفاضل بني االختيارات املمكنة وتخضعها للدراسة ،ومعرفة اآلثار املستقبلية
للسياسات واإلجراءات ،ما مينع الوقوع يف حالة من التخبط والعشوائية ،تربر وقف التمويل.

اليمن واحدة من أكرث البيئات التشغيلية غري املجيز يف العامل .كان هذا يف الغالب ناتجا ً
عن حوادث التعطيل واإلطار التنظيمي التنفيذي وارتفاع مستويات العنف ضد الرشكاء
العاملني يف املجال اإلنساين.

تقرير صندوق التمويل اإلنساين٢٠١٩
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أمام سياسات للعمل اإلغايث والتنموي وضعت بدوافع أمنية ،من تشديد القبضة أو االنفالت األمني
الذي مثل سياسة بذاته )فعدم اتخاذ خطوات تجاه أمر معني هو يف ذاته سياسة( ،ترتك املنظامت
لتواجه العراقيل وتتكبد املعاناة وحيدة ،وتتمثل العراقيل يف انعدام األمن وغياب املؤسسات الرسمية
وضعف تعاونها ،مع تعددها وتداخل االختصاصات بينها ،مع محاولة إخضاعها لرغبات ورشوط
املتنفذين؛ باستخدام نفوذ وقوة جامعات وزعامات محلية يف بعض املناطق.
تتضح العالقة املختلة بني املنظامت األممية وأطراف النزاع يف املناطق الجنوبية من غياب التنسيق
والتعاون ،وتبادل االتهامات بالتقصري ،حيث يجادل الفاعلون االجتامعيون واملدنيون القريبون من
السلطة املسيطرة هناك ،بأن تقارير املنظامت األممية عن التمويل املقدم وكيفية اإلنفاق وتنفيذ عمل
برامج اإلغاثة غري واضحة ،ومع النزاع بني االنتقايل والحكومة هناك ،يربز عدم التعاون بني كل منهام
وبني املنظامت الدولية يف تقديم خدمات اإلغاثة والتنمية ،تحت ذريعة االنفالت األمني وعدم
السيطرة عىل املناطق.
راﺑﻌ ًﺎ :أﻫﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
من خالل العرض السابق ،نخلص إىل أن جميع أطراف النزاع واملنظامت الدولية واألممية واملحلية
)رشكاء العمل اإلنساين واإلغاثة والتنمية( ،يستخدمون الحالة األمنية؛ كسبب لسياسة القيود الصارمة،
أو لسياسة الباب املخلوع واالنفالت األمني الذي يعرقل العمل اإلنساين ويرفع من درجة املخاطر
وصعوبة الوصول للمستحقني.
كل ذلك يف املحصلة يؤدي إىل فشل العملية اإلغاثية ،واتباع سياسة ذرائعية تربر للمنظامت عدم
العمل يف مناطق معينة ،مع رفع الكلفة والنفقات ملا تقوم به وتقدمه كإغاثة ،أو سياسة استغالل
الفرص للمنظامت املحلية بعدم املنافسة ورصف أعىل التكاليف ألقل جهد ،مع غياب الرقابة عىل
الجودة واإلتقان وضامن االستمرارية ،وسياسة جني الفائدة والكسب للموظفني الرسميني وغري
الرسميني ،حيث ينعدم األمن الغذايئ والصحي لعامة املجتمع املحتاج كليا أو جزئيا ،فال تصله الخدمة،
وال يتم متكينه من الحصول عليها ،بينام هو أساس عملية اإلغاثة وهدفها ،والباقون وسطاء ووسيلة
مساعدة يف العملية ،لكنهم بهذه السياسات أصبحوا املستفيد الوحيد من عملية اإلغاثة.
كام أن التهديد بخفض التمويل الذي تعامل به املانحون أمام تلك السياسات ،يضاعف من حجم
املشكلة بارتفاع عدد من يتجرعون مرارة املعاناة من السكان ،وعدم توفر الحد األدىن لحياة إنسانية
كرمية ،إىل جانب عوامل متثل كوابح للعمل اإلغايث تتمثل يف:
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املخاطر األمنية والصعوبات اإلدارية ،والقرارات املزاجية والشخصية ،وحداثة املجتمع املدين وعمله يف
بيئة تغيب فيها تقاليد وقيم العمل اإلنساين ،من خالل مؤسسات تفتقد للبنية التنظيمية واملؤسسية،
وضعف العالقات فيام بينها ،بشكل أثر عىل أدائها يف اإلغاثة اإلنسانية ،والحد من السيطرة ،واملشاركة
بصناعة واتخاذ القرار ،ويف املساءلة االجتامعية.

عىل أطراف النزاع املسلح يف اليمن إنهاء هذه العرقلة فورا .عىل املانحني زيادة التمويل
لهيئات اإلغاثة والضغط عىل السلطات املحلية الحرتام املبادئ اإلنسانية بشأن
االستقاللية والحياد.

تقرير "عواقب ُمميتة"

ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ميكن طرح بعض املقرتحات ملعالجة االختالالت يف عملية اإلغاثة اإلنسانية والتنموية يف اليمن ،واتباع
عدة مسارات بشأنها ،كمسار حوكمة عمل املنظامت املحلية والتشبيك والتكامل فيام بينها ،والتنسيق
مع املنظامت الدولية العاملة يف اليمن ،ومسار التكتل للمنظامت الدولية واملحلية واملانحني لتقييم
ومراجعة السياسات العامة واإلجراءات واالشرتاطات التي تفرضها األطراف املعنية ،وتعيق الحصول
عىل التمويل أو الوصول للمحتاجني بأقل كلفة وأيرس جهد ،من خالل النقاط التالية:
 .١تكثيف عمليات التنسيق والتواصل من املانحني واملنظامت الدولية واملحلية مع الجهات الرسمية
لتحقيق تفاهامت حول األدوار املختلفة لجميع االطراف املعنية بتسهيل وصول املساعدات
ملستحقيها ،والعمل عىل تطوير اليات العمل املشرتك وتزمني اي اتفاقات وجعلها معلنة لتصبح أكرث
إلزاما ً؛ خالل ذلك يتمحث أطراف الرصاع عىل اتخاذ السياسات واإلجراءات التي تضمن دخول
املساعدات ووصولها إىل الفئات املستهدفة ،وتسهيل حركة تنقّل العاملني يف مجال املساعدات
اإلنسانية ،والسعي إليجاد إطار لتنسيق الجهود بني األطراف املعنية واملنظامت العاملة ،والرشاكة
رض ًرا ،وإعادة النظر يف السياسات الحالية،
والتنسيق املستمر من أجل تقديم الدعم للفئات األكرث ت ّ

التي أدت إىل تعميق األزمة اإلنسانية ،و ألقت املزيد من األعباء عىل عملية اإلغاثة اإلنساين .مع

رضورة وضع رؤية املنظامت لهذه السياسات باالعتبار.
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 .٢ترسيخ الثقة بني األطراف املعنية واملانحني والعاملني باإلغاثة اإلنسانية من املنظامت الدولية
واألممية واملحلية ،لتقوم عالقتهم عىل الشفافية والوضوح من قبل املنظامت ،والعمل وفق
االحتياجات اإلنسانية ،واستقالل العمل اإلنساين عن املجال السيايس بخطوات عملية تتبعها يف عملها
تساهم يف تطمني السلطات بشأن سالمة اآلليات واملعايري املعتمدة يف توزيع املساعدات ،ويف املقابل
تعمل األطراف املعنية بدورها عىل تنظيم العمل اإلنساين واعتامد سياسات تساهم يف رسعة
اإلجراءات املتعلقة بها ،وضامن االستفادة املثىل من املساعدات ،واستدامتها ،واستقالل منظامت
املجتمع املدين ،وإرشاكها واألخذ بوجهة نظرها يف رسم السياسات املتعلقة بعملها؛ لتكون سياسة
مدروسة ،تخدم العمل اإلنساين بتشبيك العالقات وتجسريها بني املنظامت ،وتعزيز الثقة مع
السلطات ،وتقوي املساءلة املجتمعية؛ كآلية للحد من هدر الفرص واملوارد املتاحة واملمكنة ،وحوكمة
العمل ومعالجة االختالالت ،وتجفيف منابع الفساد ،وتتيح مجاالً أوسع ملنظامت املجتمع املدين؛
ملامرسة التوعية بأهمية الرقابة واملتابعة لإلجراءات واملامرسات ،وتعزيز املساءلة املجتمعية ،ولن
يكون ذلك ممكنا إال مبنظامت قوية تحظى بالثقة واملساندة من املجتمع.
 .٣تطوير املنظامت املحلية لبنيتها املؤسسية والتنظيمية ،وحوكمة عملها ،ووضع أهداف وإجراءات
تنفيذية واضحة ومضبوطة وشفافة؛ لرتفع مستوى األداء داخلها ،ومن ثم تعمل عىل التشبيك
والتنسيق مع املنظامت األخرى ،وتقديم خدمات يلمسها املواطن ،وتكسب ثقة املجتمع ،وتعمل عىل
تقوية املجتمع املدين ورفع مستوى الوعي بأهميته ،وتخرجه من العمل الضيق واملحدود إىل أفق
املشاركة والفاعلية؛ ليكتسب التعاطف والسند الشعبي املؤمن برضورة وأهمية الدور الذي يلعبه.
وبذلك تقوي املنظامت املدنية موقفها يف الرشاكة وعملية التنمية القابلة لالستدامة والتطور.
 .٤قيام املنظامت باالنتقال من تقديم املساعدات العينية إىل تقديم املساعدات النقدية؛ كآلية مناسبة
للتغلب عىل العراقيل وضامن تقليل التكلفة وسهولة املراقبة والحد من التالعب واالحتيال ،وتج ِنب
املنظامت تأثري األزمات التي تطرأ يف املشتقات النفطية بني فرتة وأخرى ،وتعفي كوادرها من صعوبات
ومخاطر وعورة الطرق ،كعاملني يتسببان يف تأخري وصول املواد واملساعدات ،وزيادة األعباء
واملرصوفات .إضافة إىل الفوائد املتوقعة من مقرتح تقديم املساعدات نقديا ،فإن ظاهرة عودة بعض
املواد والسلع إىل السوق بعد رصفها للمستفيدين ،تستدعي إعادة النظر يف تقديم املساعدات العينية،
والتفكري يف إيجاد بدائل أكرث مالءمة الحتياجات املستفيدين.
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 .٥اعتامد الالمركزية يف إدارة العمل اإلنساين بالتقسيم الجغرايف ملناطق العمل ،مع التفويض املايل
واإلداري ،واالستفادة من ثقافة املجتمع واألعراف والتقاليد التي تجرم االعتداء عىل عاميل اإلغاثة وعىل
ما بحوزتهم من مستلزمات ومواد وسلع ،والتنسيق مع الشخصيات االجتامعية يف ضامن تأمني موظفي
اإلغاثة ،وسالمة سري عملهم ،مع عدم التدخل فيه .لنجاح ذلك ،ميكن تقديم الحافز املناسب مقابل
تحمل هذه املسؤولية ،وما دامت املصلحة الذاتية واملصلحة العامة تلتقيان يف الغايات ،فإن من املهم
أن يهتدي الناس_ بقدر اإلمكان_ مبصالحهم ،ويدركون أن كل انحراف عن الخري العام مرجعه فشل يف
الوعي والتبرص ،وأن باستطاعتهم تحقيق بعض املصالح بطريقة مرشوعة .ومن املهم أيضا توحيد آلية
العمل والتنسيق وبناء القدرات وتوفري االمكانيات واملتابعة؛ عرب تبني نظم تكنولوجية حديثة،
وتوظيف وسائل اإلعالم بأنواعها لخدمة العمل اإلنساين ،وتسهيل الوصول للمجتمع مبا يعزز الشفافية،
ويضع املسؤولني واملنظامت عىل حد سواء أمام املجتمع ،وبدون ذلك سيستمر العبث والصعوبات،
بحيث يطال حتى املنظامت التي تخضع لسياسة داخلية وتنظيمية مضبوطة ،وتحمل أهدافا ً إنسانية
واضحة ،وإن كانت أفضل املمكن واملوجود ، ٣١الذي ميكن تعميم منوذجه وتشجيعه والبناء عليه،
وحاميته من الوقوع يف الفساد.
 .٦العمل مع أكرث من رشيك محيل يف امليدان والتنسيق بينهم ،والتوزيع كمربعات ترشف عليها لجان
من السلطة املحلية ومنظامت املجتمع املدين واملرأة والشباب ،يقومون بتقديم بيانات صحيحة
ودقيقة للمستفيدين ،ويسهمون يف تجويد الخدمات الصحية والتعلمية والبنية التحتية بالعمل
واإلدارة واملتابعة ،والحفاظ عىل األمن والحد من االعتداءات ،والبد من التعاون والعمل التضامني
يدعم بعضهم عاطفيا ً وماديا ً ،والوصول ليقني أن الروابط املدنية لها شأن مهم وفوائد ملموسة.
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اﻟﺘﻮﺻــﻴـــــــــــــــــــــــــﺎت:

إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
• استمرار املانحني يف تقديم الدعم ،ومامرسة الضغوط مع املنظامت الدولية واملحلية ،لوضع سياسات
تنظم وتسهل عمل اإلغاثة اإلنسانية والتنموية.
• نرش املنظامت الدولية لتقارير أكرث شفافية ودقة ،بشأن ما تلقته من متويل وكيفية إنفاقه وطبيعة
املستفيدين منه ،واإلجراءات التي اتبعتها يف عملها ،وإتاحتها للجمهور.
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:
• قيام املنظامت املحلية مبأسسة عملها وبنيتها التنظيمية وبروتوكوالت عملها ونشاطاتها.
• إعداد املنظامت املحلية لربامج تأهيل وتدريب كوادرها واللجان املحلية وتنفيذها بشكل يؤدي إىل
رفع قدرات ومهارات عامليها يف مجال اإلغاثة اإلنسانية ،والتعاون مع املنظامت الدولية يف تقديم
الدعم املايل واالستشاري.
• اعتامد املنظامت املحلية آلية عمل تنعكس يف مامرساتها بوضوح ،وترسخ الثقافة املدنية ،وقيامها
بتطوير برامج لرفع مستوى الوعي باملشاركة وحق االطالع واملساءلة االجتامعية.
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:
• قيام السلطات املعنية -حسب مناطق سيطرتها -مبسح شامل ودقيق يوفر البيانات الالزمة عن
املناطق املستهدفة واحتياجاتها ،وتصميم استامرة األرسة ،بحيث تحتوي بيانات جميع أفراد كل أرسة،
وأوضاعها واحتياجاتها.
• إعادة النظر يف السياسات املتبعة ومدى نفعيتها ومراعاة وضع االطراف ذات الصلة عند تقييمها.
• عقد لقاءات دورية مع املنظامت العاملة يف مجال االغاثة لتقليص الفجوة يف التواصل وتعزيز ثقة
األطراف ببعضها وملناقشة فعالية األدوار املختلفة وفرص تحسينها وتطوير رشاكات حقيقية بني
الجهات ذات العالقة لتعظيم األثر وزيادة الفاعلية لألعامل املنجزة من قبل املنظامت والعاملني يف
خدمة املجتمع.
• اعتامد الالمركزية يف إدارة العمل اإلنساين والتنموي.
• عىل السلطات املحلية اختيار أماكن توزيع للمساعدات آمنه وقريبة من املستفيدين ،وتوفري لجان
تنظيمية لإلرشاف عليها.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 - ١قرنفل ،حسن) .(٢٠٠٠املجتمع املدين والنخبة السياسية ،أفريقيا الرشق ،الدار البيضاء ،ص .٥٦-٥٥
 - ٢السقاف ،نادية :مأساة املجتمع املدين اليمني ،موقع معهد واشطن لدراسات الرشق األوسط١٩فرياير،٢٠١٦
https://www.washingtoninstitute.org/policy- analysis/view/the-tragedy-of-yemens-civil-society
 - ٣جالسة ،راما) .(٢٠١٢املجتمع املدين والشباب والربيع العريب ،يف ستيفني كاليبيا ومونيكا وولفلد ،التغريات
والفرص يف منطقة الرشق األوسط ،جامعة مالطة.
 - ٤مقابلة تلفونية مع موظف بلجنة اإلغاثة اإلنسانية.٢٠٢٠/١٠/٢٢ ،
 - ٥بلفقية ،جامل :مقابلة مع املهرة نت بـ  .٢٠٢٠ /٩/٨الدخول يف .٢٠٢٠/١١/٥
 - ٦قرار املجلس السيايس األعىل رقم ) ،٢٠١٩ /١١/ ٦ ،(٢٠١صنعاء.
 - ٧عثامن ،ماهر والعشاري) ،(٢٠١٧الوضع اإلنساين يف اليمن ،ورقة سياسات ،مؤسسة رنني ،اليمن.
 - ٨التقرير السنوي :٢٠١٩صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ،ص .٨
 - ٩موقع الجزيرة نت١٥/٩/٢٠٢٠/https://www.aljazeera.net/news/politics ،
 - ١٠املادة ) ،(٥من قرار املجلس السيايس األعىل رقم ) (٢٠١مرجع سابق.
 -١١اليمن :إعاقة املساعدات تعرض املاليني للخطر٣٧٦٣٠١/١٤/٠٩/٢٠٢٠/https://www.hrw.org/ar/news ،
 - ١٢أدواردز ،مايكل) :(٢٠١٥املجتمع املدين النظرية واملامرسة ،ت:عبد الرحمن شاهني ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات_ الدوحة ،بريوت،ص.١٧١
 - ١٣مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،عدن بتاريخ .٢٠٢٠/١٠/٢١
 - ١٤مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،تعز ،بتاريخ.٢٠٢٠/١٠/٢٥
 - ١٥مقابلة مع موظف منظمة دولية املكال حرضموت ،بتاريخ .٢٠٢٠/١٠/١٩
 - ١٦مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،صنعاء ،بتاريخ .٢٠٢٠/١١/٨
 - ١٧التقرير السنوي :٢٠١٩مرجع سابق ،ص.٨
 - ١٨مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،املكال -حرضموت ،بتاريخ .٢٠٢٠/١٠/١٩
 - ١٩مقابلة مع موظف منظمة دولية ،صنعاء ،بتاريخ .٢٠٢٠/١١/٥
 - ٢٠مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،عدن بتاريخ .٢٠٢٠/١٠/٢١
 - ٢١مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،سيئون-تاريخ .٢٠٢٠/١٠/١٨
 - ٢٢مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،تعز ،بتاريخ.٢٠٢٠/١٠/٢٥
 - ٢٣مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،عدن ،بتاريخ.٢٠٢٠/١٠/٢١
- ٢٤مقابلة مع موظف منظمة محلية مبحافظة صنعاء بتاريخ ٢٠٢٠ /١١/٦
 - ٢٥التقرير السنوي :٢٠١٩مرجع سابق ،ص.٨
 - ٢٦مقابلة مع موظف منظمة دولية ،صنعاء ،بتاريخ.٢٠٢٠/١١/٥
 - ٢٧مقابلة مع موظف منظمة دولية ،صنعاء ،بتاريخ .٢٠٢٠/١١/٥
 - ٢٨التقرير السنوي :٢٠١٩مرجع سابق ،ص.٨
 -٢٩اليمن :إعاقة املساعدات تعرض املاليني للخطر٣٧٦٣٠١/١٤/٠٩/٢٠٢٠/https://www.hrw.org/ar/news ،
 - ٣٠قرار املجلس السيايس األعىل رقم ) ،(٢٠١مرجع سابق.
 - ٣١مقابلة مع مسؤول منظمة محلية ،تعز ،بتاريخ.٢٠٢٠/١٠/٢٥
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ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
رﻧﻴﻦ!اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺒﺎدرة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ٢٠١٠وﺳﺠﻠﺖ رﺳﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  .٢٠١١ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄﺣﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻬﺪف رﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ذات اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ) (NEDﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﻤﺎ
ﻼ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻀ ً
ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻋﻦ ﻣﺸـﺮوع
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ
ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وذﻟﻚ
ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻠﻖ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
)أﻓﺮاد وﺟﻤﺎﻋﺎت( اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺣﻮل أدوات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻼءﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻴﻤﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺈﻋﺪاد وﻧﺸﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوراق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

    

