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بفضل الدعم السخي للشعب األمريكي من خالل وزارة    متاحةالمعلومات    ههذ  تأصبح

 الخارجية األمريكية.  

بالضرورة   تعكس  وال  والدبلوماسية  للدين  الدولي  المركز  مسؤولية  من  هي  المحتويات 

 وجهات نظر وزارة الخارجية أوحكومة الواليات المتحدة. 
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 المقدمة

نهاية مع    لهذا الصراع  دون نهاية تلوح في األفق  ،مرير  صراع  في    ،بشكل مكثف، وانغمس اليمنفي السنوات الست الماضية،  

،  كومة اليمنية المعترف بها دوليًايدعم الح  قسممنوضعت جماعة الحوثي في مواجهة تحالف    التي،  الحرب األهلية.  ٢٠٢٠عام  

بحاجة إلى    -مليون شخص    ٢٤.١  أي ما يعادل  –في المائة من السكان    ثمانونحافة الهاوية.  اليمن على    توضع  حربال  هذه

. اليمنيون يموتون مساعدةتلك الالي    ماسة في حاجة    -مليون شخص    ١٤.٣  أي  –ما يقرب من نصف اليمنيين    ؛مساعدة إنسانية

مع    تها تنخفض قيمالعملة اليمنية  في حالة من الفوضى.  بات  ،  كثر من عقدينأل  المتدهور  من أمراض يمكن الوقاية منها. االقتصاد

التباطؤ االقتصادي العالمي. رواتب   التحويالت في ظل  الانخفاض  وسيكون    هذا  .غير مدفوعة  التزال   الحكوميقطاع  موظفي 

 األوضاع في اليمن كارثية.إن  . يشباب اليمنالعلى  علي المدى البعيد إلغالق المدارس تأثير

ً إاألكثر    االحتياجات اإلنسانية   منبعض  تلبية  ولاليمن  األهلية الوحشية في  إلنهاء الحرب    بقوة  يتوسط  المجتمع الدولي في    لحاحا

للتفاوض على تسوية للنزاع  ل  بال كل ،  مارتن غريفيث،  اليمن إلى لألمم المتحدة لألمين العام المبعوث الخاصوقد عمل    هذااليمن.  

إنهاء   إن  الوطني.  المستوى  لقد اجتازت   ، حيثضروريأمر  الحرب  على  للبالد.  القريب  المستقبل  بالتأكيد  أن مسارها يشكل 

  المنظمات  .وعرضة لتدهور ظروف البالدليمنيين األكثر ضعفًا  ات لالمنظمات اإلنسانية أيًضا ظروفًا معقدة وخطيرة لتقديم المساعد

لمنع مزيد  من التدهور في واألكثر ضعفًا    ينلليمني   لمساعدةاأيًضا ظروفًا معقدة وخطيرة لتقديم  ، من جانبها، أجتازت  اإلنسانية

يتوقف على  البالد.  ضاعأو اليمن ال  فإن مصير   ، ذلك  أو    وقف مع  األهلية  الحل  الحرب  قدرة    إنما، و  محليةالصراعات  على 

 المؤسسات والبنية التحتية المحلية لتلبية االحتياجات األساسية للسكان.

  تعاني المجتمعات  حيث.  الماضية  نواتالس  دارفي الحكم محرًكا للصراعات المختلفة في اليمن على م  منهجةاإلخفاقات المشكلت    لقد

تقديم الخدمات األساسية.   فيوتواجه أوجه قصور حادة    ،التهميش السياسي واالقتصادي  تتمثل فيمن مظالم    البالد  ىمستو  ىعل

للسيطرة على التنافس  فإن    ،لنزاعات المحليةا  جانب  فإلىاليوم.    التي تمر بها البالد  ظروفالفي ظل    أكثر  األوضاعوقد ساءت  

البالد السياسية    ىإل  وصول  ال  أو  موارد  تالسلطة  فيالتي  الموارد  توزيع  تحكم  المحلي،  تلك  الصراع  ً أيض  يغذي    تمكنت   لقد.  ا

حصول التي يمر بها اليمن لل  استغالل الظروف   من  ،غيرها( وAQAPالقاعدة في شبه الجزيرة العربية )  تنظيممثل    جماعات

وليس   المحلية  السلع والخدمات األساسية للمجتمعات  وتوفير  على تقديملقدرتها  الذي تمكنت من حصده    بعض الدعم الشعبي  ىعل

 . اليمنضروري لتأمين مستقبل  أمر هو الكامنةالظروف  هذهإن معالجة الجماعات. هذه  عقيدةو أفكاربيمان اإلعلي أساس 

هذا موضوع    " شركاء"    العالمية  شركاء ال  و  ICRDالمركز الدولي للدين والدبلوماسية    عكمشروفإن مشاريع المجتمع المدني  

 اليمن. أراضي في متباعدةفي مناطق قليلة جدًا وتعتبر مشاريع  ،التقرير

 على   "شركاء"الدبلوماسية و  و الدولي للدين    المركزالمحليين المشاركين في مبادرة    لحةصالم  أصحاببين    جماع الهائلاإل  إن

 المجتمع الدولي   ملكيفية تعا   في  قصور  على    الضوءيسلط    –والعدالة واألمن  كالمياه، الطاقة، التعليم،   خدماتأهمية معالجة تقديم  

الشأن تأخيرياليمن  مع  التنموية    تنفيذ  .  التعالج أوجه  س التي  و  ،هامةالالمشاريع  اليمن  هيكليالقصور  تشكيل حكومة   لحين  ،في 
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في أي اتفاق   تقدم  ، أي.على المستوى المحلي  الداخل اليمني  يتحملهايأتي بتكلفة  س هو تأخير  ،  مركزية جديدة بعد الحرب األهلية

 .الريح مهب   في ذهبسي وقف إطالق النارل أي تقدم في اتفاقأو  وطني

الا  تلبية  إن الفورية في  المانحينو  اهتمام  على  تحوزيمن  الحتياجات اإلنسانية  المتوسطة    التنمويةمشاريع  العلى حساب    تمويل 

أن تكون جزًءا من    طويلةو التي يجب  اإلنسانية  توفير  بين    ما  ةمفاضلالواليمن.    في  تحدياتال  لمواجهةحل  الاألجل  المساعدة 

لوتوفير  الطارئة   الالزمة  التنميةالمساعدات  نفسها    مشاريع  التمويل  أن    غير  .بالتأكيدتفرض  في  من  يعني  النقص  العديد  أن 

التفكير فيه  إعادة  يجب    ،مصيريةال  االحتياجات  عن تلبية  بعيد    اه  جفي إت  تحويل األموالو  ،ىلبت  في اليمن لن    والمطالب االحتياجات

  نهيار مطلق لمنع ا  المحليةات  يمكانإلاو  في االستثمار في مستقبل اليمن من خالل بناء القدرات  تفكيرحان لل  قدالوقت    لعل.  مليا

 . يمنللمؤسسات والبنية التحتية الضعيفة في ال

تركيز   مسألة  ، بما في ذلكفي اليمن"  شركاء"و  ICRDمشروع المركز الدولي للدين والدبلوماسية  إن التوصيات المنبثقة عن  

مشاريع ومبادرات ل  للتخطيط  بها   االسترشاديجب    هي توصيات  ،التحتية  للبنيةدعم  الالمانحين على بناء القدرات الفنية وتوفير  

 النزاع  عنوآخرين    أنا بها    قمت  التي  والدراسات  األبحاث المستخرجة من  التوصيات    مع   وافق  تت  أنها  كما  .يمنال  في  مستقبلية

 فَحلةالمست، وستدوم هذه التحديات  الصراع  هذا  الجهود المبذولة إلخراج البالد من  تعيق  اليمن  حكم ب  الثغرات المتعلقة  إن .اليمني

 أي سالم يتبعها.  استقرار الحالية وتهددالحرب تتعدي فترة و

 

         

         

     

    

                                                                                                            

 

  

 انـكاثرين زيمرم

 زميل مقيم 

 معهد أمريكان إنتربرايز 
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   تمهيد 

والدبلوماسية   للدين  الدولي  المركز   "شركاء"  بـالمعروفة    العالميةشركاء  المنظمة      مع  تعاونبال  ،٢٠١٧  في عام  ICRDبدأ 

، ارتكز  المجتمعات المحلية في اليمنمدته ثالث سنوات لدعم  شروع  ، م"شركاء اليمن"  ـالمعروف ب فرعهم المحلي في اليمنو

 : ىعل

 حسب األولوية ب العمل على تلبيتهاو اليمني مجتمعللالملحة  حتياجاتاالتحديد  .1

الالزمةتطوير   .2 العم  اآلليات  خالل  من  أفضل  بشكل  االحتياجات  هذه  مع  لتلبية  المحليةل  مع    ونالتعاو  المجتمعات 

 المسؤولين المحليين

التأثير بشكل ا في  يلعبون دورً الذين     المحليين  إلى صانعي القرار  المعلومات حول ما تحتاجه المجتمعات المحليةإيصال   .3

 الوطنية.مباشر على محادثات واتفاقيات السالم 

 :هم ركيزتين أساسيتينف ىعل ةالمبادراستندت 

ً و، إال أنه من غير المرجح أن يكون فعااًل  تحقيق اتفاق على المستوى الوطني  على الرغم من أهمية .1 ما لم يكن   مستداما

ً الناس قادرين على التعايش السلمي     احتياجات  تلبية  اً عليما لم يكن قادر  االتفاقلن يدوَم هذا  . في جميع أنحاء البالد  معا

و توفير األمن و األمان    األسر اقتصاديًا  دعم  ، والمياه والكهرباء  خدماتتوفير  :  )على سبيل المثال  األساسية  المجتمع

 (.بين المواطنين تحقيق العدالةو اله

  تحقيق  نتظرجب أن ي  ال ي  هنأال إ ،المجتمع بسبب الحرب األهلية احتياجات تلبي حاسمة  الي مبادرات توصل الرغم تعقد  .2

زدياد  وا  الشعبية  إلى تفاقم المعاناة  االنتظار سيؤدي  ذلك  ألن  -التوصل إلى اتفاق وطني    لحينو خلق هذه المبادرات  أ

 صعوبة. وطني أكثرَ  إلى اتفاق   مما يجعل التوصلالعدائية في اليمن  األعمال

 الوطني   ىعلي المستوصنع القرار    تيعمليلربط  "  شركاء  "و  ICRDمشروع المركز الدولي للدين والدبلوماسية  وهكذا تم تصميم  

  تشجيع، مع  الشعبي  ىالمستو  ىعلمطالب  الو  حتياجاتالبا،  تلك العمليتين  ربطل،  الدولي  ىالمستو  ىعل السياسات    ياغة عملية صو

سبع مراحل تضمنت  ملية التصاعدية  هذه االحتياجات. هذه الع  ي تلبيةف  للقيام بدورهافي الوقت نفسه    اليمنية  المحلية  المجتمعات  هذه

 محل البحث.   ، والذي استندت إليه التوصيات الواردة في هذه الورقة(NLDفي الحوار على المستوى الوطني )   ترسخت ،  رئيسية

  ، اتخذ هذا الحوار  ة حول كيفية إنهاء الحرب األهليةالمستوى الوطني على المناقشات المباشرعلى    األخيرةبينما ركزت الحوارات  

إلى صانعي القرار على المستوى الوطني   ساسيةاحتياجات المجتمع األو  مطالب  نقلمتمثاًل في    على المستوى الوطني نهًجا مختلفًا

المناقشات، وإدراج ممثلي المجتمع المدني  يؤثرون عليهم  منو منصة   الوطني كان بمثابة  ىالمستو  ىالحوار علف  .مباشرة في 

المتعلقة باالحتياجات  و    للجدل  لمناقشة القضايا األقل إثارةً   ،بأطراف النزاع الرئيسيةبشكل أو بآخر    المرتبطين،  ةألصحاب المصلح

صنع القرار الوطني ومحادثات السالم. كما  عملية    االحتياجات والتوصيات في  ههذ  دماجإبهدف  اليمني وذلك    شعبالمشتركة لل

الذين لم وخلفيات سياسية مختلفة  وين ذالرئيسيي الح"مساحة آمنة" ألصحاب المص :عليه ا يمكن أن ي طلقَ مفر الحوار الوطني و

 فيما بينهم.  وقنوات االتصال العالقات للبدء في تطوير من قبل لهم اللقاء ىتسني
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وأن   مركزي  الحكم  نظام    لوجودالوطني على الحاجة    ىالمستو  ىعل  ى  الم جركان هناك اتفاق واسع بين المشاركين في الحوار  

،  عددًا من التوصيات التي  الوطني  ىالمستو  ىعلالحوار  أصدر  مواطنين.  خدمات لل  تمكنهم من تقديم  سلطةتتمتع الهيئات المحلية ب

 تساعد يمكن أن  في المدى القريب و  ساسية، يمكن أن تساعد في تلبية االحتياجات المحلية األتنفيذها بنجاح وبشكل تعاونيا تم  إذ

اليمنأيًضا   تقريب  وسالم    نحو   أكثر  في  و  شاملتسوية سياسية  المعرفة  بناء  المؤسساتمن خالل  بين   بناء  والثقة  والعالقات 

 . نزاعفي هذا ال األطراف الرئيسية

الدولي للدين و    مركزال  قدمي    ،الوطني و البرنامج ككل  ىالمستو  ىكل  من الحوار علفي  نتائج  م التوصل اليه من  ما ت يبناًء عل

 المحلي والوطني: : السالم واالستقرار في اليمن على المستويينمن أجل دعم التوصيات التالية إلى المجتمع الدولي  الدبلوماسية

وا  مبادرات حلدعم   .1 المحليالنزاعات  المستوى  العنف على  العمل، حتى  لحد من    ى لإ التوصل    نحو  المستمر  أثناء 

وطني  سالم حتى يتم التوصل إلى اتفاق  يحب أن ي نتظرال هنا يجب اإلشارة أنه و .سالم على المستوى الوطني يةاتفاق 

 يمكن   البدء في مبادرات سالم محليةإن   بل  ،ألن األخيرة ال تعتمد على األولى  سالم محلية،  مبادرات  على   بالعمل  لبدءل

من دوافع   تقلل  أنيمكن  معالجة النزاعات المحلية  إن  على المستوى الوطني.    سالم  لتوصل التفاق  الطريق ل  مهدي  أن

والتعاون   لبناء الثقة  فرًصا    تخلّقا أن  أيضً لمعالجة النزاعات المحلية    يمكنو  همأطراف النزاع الوطني وداعمي  لديالعنف  

المحلي.  المستوى  على  الفاعلة  الجهات  التعاون  و  بين  أن  المتعارضة  األطراف  ترى  المحلية  عندما  القضايا  في حل 

ً ب   يص  س على مستويات أعلى.   للتعاونإمكانيات    أكتشافعلى   األطراف  ذلك سيشجع تلك  فإن،  الصالح العامفي    إيجابيا

وحل النزاعات التي تعيق تلبية  ،  الحرجةاإلنسانية  لتلبية االحتياجات    سلميةإن تمكين المجتمعات المحلية من توفير بدائل  

تستغل    االعتماد على الجماعات المتطرفة العنيفة التيدعم والأن يقلل من  ا  أيضً   شأنه  من،  ةسلميبطريقة    هذه االحتياجات

 .اليائسة احتياجات هذه المجتمعات يتلب أنها متزع  الوضع و

مع التركيز ليس فقط    –ملحةال الخدمات األساسية   تمكينها من تقديمل  القانونية  اكلالمحلية والهي  ئات الحكمهيتعزيز   .2

توجيه المساعدات والخدمات من  يجب    .اأيضً   الفنية  قدراتهاعلى بناء    إنماوماليًا    الهياكلهذه الهيئات و  تمويلعلى  

المحلية  :مثل  راسخة،   هياكل  خالل الهيئاتالسلطات  المحلية  ،  القانوني  ،األمنية  ال  ى إل  ،والنظام  ر غي  منظماتجانب 

في القيام    مرارهاستا  يحققس  ممابناء قدراتها    ىإل   يؤدي  ،قانونيطار   إضمن  و  ،الكياناتالعمل مع تلك  الحكومية المحلية.  

بعد    أطولة  فتر  بعملها ما  تنفيذ ها.  ال  محددةالمشاريَع  التنفيذها  وانتهاء    تمويلها  فترة  انتهاءإلى  بها    فإن   لذلكمنوط 

تقديم  لون جاهزة  تكل   ،بعد تلقيها المساعدات المالية،  المحلية أمر بالغ األهمية  بناء خبرة السلطاتتوفيرالتدريب الفني و

 بكفاءة لالحتياجات الحرجة لمجتمعاتها.  تستجيبَ لللمواطنين وبفاعلية الخدمات 

نظًرا لعالقاتهم العميقة   الدينية ومنظمات المجتمع المدني في معالجة المشاكل المحلية.  شخصياتتعزيز دور وتعاون ال .3

 القدرة ، غالبًا ما يكون للجهات الفاعلة الدينية ومنظمات المجتمع المدني  في مجتمعاتهم على المستوى الشعبيوتأثيرهم  

 جانب حشد  ى، إلفيما يخص هذه األحتياجات  على زيادة الوعي العامة والفهم المباشر الحتياجات المجتمع العاجلعلى  

 محددة. تجاه قضاياابالعمل العام 

بما في    -. المؤسسات القضائية  العدالة  تطبيق  آليات ك دعمكذل، والقضائية  التحتية  البنيةكذلك تعزيز،  ، وإعادة بناءدعم  .4

بشكل كبير خالل الحرب. إن تعزيز النظام    تتضرركلها    – والسجون    ، العام  المدعي، الشرطة، مكاتب  ذلك المحاكم
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لحل    نخراط فيهفرص اال  منيقلل    العنف وأعمال  ، مما سيردع  العدالة  ىالحصول عل  القضائي سيساعد اليمنيين على

  ، مما سيجعل المجتمعات يبني السالم على المستوى المحليتعزيز النظام القضائي س  أن  كما  .محل األختالف  القضايا

ً و وطنيم سال للمساهمة في عمليةجاهزيةً و يالً مَ  أكثر المحلية  .الحفاظ عليه قائما

الدينية  ة  مشارك  تشجيعدعم و .5 الق    (الصحيحة  الدينية  تجاهاتأو ذات اال)  المناسبةالجهات  وممثلي   بليينوالفاعلين 

المدني الحكومية    بإعالم  قيامهم  في  تشجيعهم  ،المجتمع  األول"سير    عنالجهات  السالم  "المسار    ى عل   لمحادثات 

الوطني الفاعلون    .المستوي  يكون هؤالء  ما  بغالبًا  دراية  على  علي  المحلية  المجتماالحتياجات  ويمكنهم  عمستوى   ،

مناشدة القيم الدينية والعادات القبلية التي تدعم الحل السلمي للنزاع وتهتم باالحتياجات اإلنسانية األساسية. وبالتالي يمكن  

للمجتمع  قوي لدفع عملية السالم إلى األمام على أساس المبادئ المؤيدة  الخالقي  األ  واجبَ ال  يوفروا  لهؤالء الفاعلين أن

لرفاه المساعدة في حشد    الموجود  االنقسام  في ظل المواطن  ية وإعطاء األولوية  أيًضا  الشمال والجنوب. يمكنهم  بين 

 الدعم على المستوى المحلي ألي اتفاق وطني. 

هذا الدعم    يتجلىقد    الوطني.  ىبناء الثقة بين أطراف النزاع على المستوى المحلي والمحافظات والمستو  وسائل دعم   .6

الالزمة   توفير المواردبناء الثقة ولتدابير  تطبيق  والتفاوض بشأن  بينهم  آمنة لألطراف لمناقشة القضايا    أماكنتوفير    في

 هذه المبادرات. ا رصدأيضً والتي يمكن بواسطتها تنفيذ مبادرات بناء الثقة 

، والتخفيف من حدة  فعالية في عملية تحقيق سالم وطنيمن المرجح أن تكون المجتمعات المستقرة أكثر قدرة على المشاركة ب

في البالد بعد التوصل إلى اتفاق وطني.    دائم  مسال، والحفاظ على  حلي أثناء استمرار الصراع الوطنيالعنف على المستوى الم

مستقرة،من  ل  وإنه مجتمعات  لبناء  المحلينظام  تقوية   الضروري،  االحكم  الخدمات  تقديم  وضمان  االحتياجات  ،  لتلبية  لالزمة 

ويرشدوا العمليات  حتى يتمكن المواطنون اليمنيون أن ي طالبوا بشكل أفضل بما يحتاجونه  المشاركة المجتمعية    عزيز، وتالحرجة

 .بالفعل سالم مستدام الوطنية لدعم تحقيق
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 ة ـمقدم

حيث يعاني ثلثا  ،  أسوأ أزمة إنسانية في العالم حدوث تسببت في  دمرة منذ أكثر من ست سنوات، عانى اليمن من حرب أهلية م  

جماعة أنصار هللا )التي ي شار إليها من قبل الكثيرين باسم الحوثيين( جزًءا كبيًرا  وتحكم اآلن 1.السكان من الجوع وسوء التغذية

  من السكان.سبعون بالمائة  حواليقبل الحرب األهلية( حيث يعيش  )بما في ذلك العاصمة صنعاء اليمن من شمال

(، وهو هيئة STC( صراًعا مع المجلس االنتقالي الجنوبي )ROYGوتخوض حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا )  هذا

وال تزال الحكومة اليمنية تحتفظ بالسلطة في  2وأعلنت حكًما ذاتيًا في أجزاء من جنوب اليمن.  نفصال عن اليمنلإل  تدعو  سياسية

  وأجزاء من حضرموت في شرق اليمن.، شبوة ،محافظات مأرب

التوترات بين   حدة   أجل تخفيف  من  ٢٠١٩عام  ،  نوفمبرالخامس من  توسطت المملكة العربية السعودية في اتفاق الرياض في   وقد

الشماليين والجنوبيين،   منلتساوي  با  مكونة  حكومة جديدة  تشكيل  إلى  االتفاق  يؤديالحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي. وس

الدفاع    وزارتي  تحت مظلةاالنتقالي الجنوبي    التابعة للمجلسمن  األ، ودمج قوات  القوات العسكرية من عدن  سحب  ىإل  إضافة

 إلى حد كبير حتى اآلن.  نفذغير م   فاق الرياضات يزال ال والداخلية اليمنية. ومع ذلك،

  توسطلم تحرز اتفاقية ستوكهولم التي   ، تواجه المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة تحديات كبيرة، حيثالمستوى الوطنيعلى  

الخاص  المبعوث    فيها اليمنية وأنصار هللا في ديسمبر    األممي  الحكومة  لم تحرز  2018مارتن غريفيث بين  القليل من  ،  سوى 

 جبهات بما في ذلك مأرب والجوف والضالع وتعز والساحل الغربي. عدة علياالشتباكات العنيفة  وتستمر التقدم.

  فرصة   أولئك الذين لديهم  هم  ،العنف والدمار الناجم عن الصراع  أعمال  من ،المجتمعي  ىالمستو  ىعل  ،األكثر تضرًراغالبًا،  و

مع  و  مثل اتفاقية ستوكهولم واتفاقية الرياض. ومع ذلك،  ،للتأثير على محادثات واتفاقيات السالم على المستوى الوطني  ضئيلة

يمكنهم و  تدهور الظروف   نتيجة، يمكن للمجتمعات المحلية العمل بشكل جماعي للتخفيف من حدة التوترات التي تنشأ  الدعم المناسب

 استدامة. أكثرسالم على مستوى أعلى و لبناء الزماألساس ال رساءإ

نشوب  منع ل تسعى غير حكومية دولية منظمة وهو ،٢٠١٢( في اليمن منذ عام ICRDالمركز الدولي للدين والدبلوماسية )  يعمل

مع التركيز ومؤسسات الدينية في بناء السالم،  مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة وال  ،حلهاالنزاعات و

، وتطوير حلول سلمية لتلبية التطرف العنيف   واجهة، ومدة المجتمع لحل النزاعات المحليةالشراكة مع المنظمات المحلية وقا علي

  لحل المشكالت عبر مختلف قطاعات المجتمع. مناسبة وبناء عالقات وآليات، احتياجات المجتمع الحرجة

 
 ٢٠٢٠نوفمبر/ تشرين الثاني،  ٢برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، "اليمن: أسوأ أزمة إنسانية في العالم" ، تم االستشهاد به في  1

crisis-https://www.wfp.org/yemen 
 ،٢٠٢٠أبريل / نيسان   ٢٥" رويترز ، م،ا في الجنوب ويعقدون جهود السالا ذاتيً الغباري ومحمد مخصيف، "انفصاليو اليمن يعلنون حكمً  محمد 2

-efforts-peace-complicating-south-in-rule-self-announce-separatists-south/yemen-security-yemen-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN228003 
 

 

https://www.wfp.org/yemen-crisis
about:blank
about:blank
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  ممت ص  وثالث سنوات في اليمن  ل  استمرتمبادرة    من  المنبثقةو  الدبلوماسيةالمركز الدولي للدين و  الورقة نتائج وتوصيات  تقدم هذه

 السالم الوطني.منيين لبناء أولويات المواطنين الي تنفيذو  تحقيق لتشجيعو المحلي ىالمستو على تتسهيل حل المشكالل

 خلفية عن البرنامج والتوصيات في هذه الورقة 

المحليينشركائو    شركاء  بالشراكة مع  ،٢٠١٧في عام   لهم    هم  اليمنالتابعين  الدبلوماسية   بدأ،  شركاء  للدين و  الدولي    المركز 

ICRD  حسب األولوية    تنفيذها  الحرجة وترتيب  ا( تحديد احتياجاته١مدتها ثالث سنوات لدعم المجتمعات اليمنية في )  ةمبادر

لتلبية هذه االحتياجات بشكل أفضل من خالل العمل المجتمعي والتعاون مع المسؤولين  آليات( تطوير ٢على المستوى الشعبي، )

( إيصال هذه االحتياجات إلى صانعي القرار على المستوى الوطني الذين يمكنهم التأثير بشكل مباشر على محادثات ٣و )،  المحليين

 واتفاقيات السالم الوطنية. 

 رئيسيين:استندت هذه المبادرة إلى فهم مبدأين 

، إال أنه من غير المرجح أن يكون فعااًل ومستداًما ما لم يكن الناس همية االتفاق على المستوى الوطنيعلى الرغم من أ .1

احتياجاتهم األساسية الحيوية    ما لم ت لبى  و  ،في جميع أنحاء البالد  – على المستوى المحلي  امعً قادرين على التعايش السلمي  

 (. العدالة طبيقت وأمنيًا واقتصاديًا  لألسرلدعم ا توفيرالمياه والكهرباء، و مثل  خدمات توفير )على سبيل المثال

يجب  ال    ال أنهاإ،  بسبب الحرب األهلية  دها، رغم تعقحليالممستوى  الذه االحتياجات على  الحاسمة لتلبية هالمبادرات  إن   .2

 يؤدي إلى تفاقم المعاناة واألعمال العدائية في اليمن ألن ذلك س  –  لتنفيذها  تنتظر حتى يتم التوصل إلى اتفاق وطنيأن  

 صعوبة. التوصل إلى اتفاق وطني أكثرَ  مما يجعل

الوطني وصنع السياسات  صنع القرار  عملية  لربط  ء  شركاو   ةالدبلوماسيالدولي للدين و  للمركز  التابع   برنامجالتم تصميم    بالتالي،

 خطوات  تباعا  من   ذاته، مع تمكين هذه المجتمعات في الوقت  معات اليمنية، على المستوى الشعبيالمجت  مطالبالدولية باحتياجات و

 الورقة. ، ت وجت بالتوصيات الواردة في هذه ملية التصاعدية سبع مراحل رئيسيةلتلبية هذه االحتياجات. تضمنت هذه الع فعلية

 البرنامج  راحل  نظرة عامة على م

التالي  تتلخص  ،رئيسية  راحلالعملية سبعة مهذه  تضمنت   فرق (  1)   :في  وتدريب   مجتمعيةالحوارات  ال(  ٢)  ر،التيسي  تشكيل 

حوار بين )  اإلقليمية( الحوارات  ٥)    الدروس المستفادةلمناقشة    ةمجتمعيالحوارات  ال    (٤)  ة،المشاريع المجتمعي   (٣)  ،المحلية

 النتائج داخل اليمن.  نشر( 7)وي، طنعلى المستوى الو المجتمعي ( الحوار٦)الشمال(،  حوار بين محافظاتالجنوب و محافظات

التيسير .1 فرق  وتدريب  األولى،   -  تشكيل  المرحلة  وقادة    في  المحليين  الدينيين  القادة  من  مشتركة  فرق  تشكيل  من تم 

، إب وتعز ذمار  جانب  ى، إلأبين وعدن وشبوة ولحج في الجنوب  -منظمات المجتمع المدني في المحافظات المشاركة  

ثقة كبيرين داخل  أثير وت  ما يتمتعون به منوصنعاء في الشمال. تم اختيار القادة الدينيين وقادة منظمات المجتمع المدني ل

والدعوة   الحوار والتيسيرمهارات  في كثير من األحيان ال يتعاونون معًا. تلقت هذه الفرق تدريباً في    لكنهم،  مجتمعاتهم

 إلعدادهم لقيادة حوارات المجتمع المحلي في المرحلة التالية. 
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مثل    - أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع  محلي  المجتمعي  الحوار  ال  في كل محافظة، ضم  -  يةات المجتمعارالحو  .2

جات المجتمع  لمناقشة وتحديد أولويات احتيا  -  همالقادة الدينيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية وغير  

الرئيسية الحوار ،  واهتماماته  هذا  حول    ووضع  خاللهاكيفية  الإستراتيجيات  من  سيتم  االحتياجات   توصيل  التي   هذه 

معالجة بعض بالتي يمكن أن تبدأ    يةمجتمعالمشاريع  لل  فكاراأل، وتطوير  إلى صانعي القرار على مستوى أعلى  لمطالباو

 تنفيذها.  يجبالتي  اريعأفكار المش صّوت المشاركون علىثم هذه االحتياجات.  

الميسرين    -المشاريع المجتمعية    .3 اآلخرين في  صلحة  الممنظمات المجتمع المدني التي تضم أصحاب  وتقودها فرق 

عبر المحافظات الثماني.   ةالمحلي  اتتم تنفيذ ثالثة عشر مشروًعا للمجتمع.  حل النزاع اليمنيالمجتمع من المستفيدين من  

( المشاريع:  لهذه  الرئيسية  األهداف  معالجة١كانت  في  البدء  أساس    تنفيذو  (  على  الهامة  المجتمع  احتياجات  بعض 

المشاريع   إقامةبشكل تعاوني، و  اكل( تمكين المجتمعات المحلية من بناء المهارات في حل المش٢األولويات المحلية. )

  ، األخرى  القضايالمعالجة    هامةمع تحقيق فوائد ملموسة من هذا التعاون وتعزيز آلية الحوار كأداة    من أجل الصالح العام،

وراء من  الدروس المستفادة    ستخالصامع  ع المسؤولين الحكوميين المحليين  التواصل والتعاون متقوية وسائل  (  ٣و )

 مع صانعي القرار، رفيعي المستوى. هذا التعاون 

المياه  فير أنظمة توصيل  تضمنت المشاريع المجتمعية التي تم تنفيذها مبادرات مثل إصالح أنظمة الصرف الصحي، وتو

التعليمية    النظيفة، المرافق  األمنية وبم  -وتعزيز  الهياكل  بناء  ذلك  في  إلى ا  العودة  الفتيات من  لتمكين  المياه  دورات 

وي االحتياجات الخاصة  إنشاء مكتبة لذو ،نازحينفي ضوء تدفق الومعالجة االزدحام في الفصول الدراسية    ة، المدرس

مجتمع والتعاون تواصل مع مسؤولي الحكومة المحلية لخلق الوعي باحتياجات الذوي اإلعاقة. تضمنت هذه المشاريع الل

 قدر المستطاع. معهم في التنفيذ ب

من خالل آلية    انبثقتريع قد ( توعيتهم بأن هذه المشا١من أجل ) مجتماعات أكبرتضمنت المشاريع أيًضا التواصل مع 

( تعزيز االستدامة من خالل زيادة ٢)، وفمحل الخال  مستقبليةوهي آلية متاحة لمعالجة القضايا ال  الحوار المجتمعي،

عن  تحدثت األئمة في المساجد للجمهور    لمشروع. على سبيل المثال،الوعي حول دور الشعب في الحفاظ على خدمات ا

المياه،قضا الحفاظ على  والحفاظ على    أنظمة الصرف الصحي،  أتالفأو عدم    هاوعدم تلويث مصادر  يا مثل أهمية 

، ومن خالل ذاعية، من خالل التواصل عبر البرامج اإلتنفيذ مبادرات توعية في المدارس  الفتيات. كما تم  مأماكن تعل أمن

 . Facebookو  WhatsAppفيس بوك   والتواصل االجتماعي مثل واتس أب  منصات

للحوارات  ، ع قدت جولة ثانية  االنتهاء من المبادرات المجتمعيةعند    -  المستفادةالدروس  ية لمناقشة  حوارات المجتمعال .4

في   ستعانة بهذه اآلراءالدروس المستفادة منها واألالمجتمعية لتلقي اآلراء من المجتمع لمعرفة تأثير المبادرات ومناقشة  

المستقبلية و الحين،  أمام  مناصرتهاعرضها والمبادرات  في هذا  القرار.  أيًضا    صانعي  الحوار  في  المشاركون  رشح 

 ممثلين عن مجتمعاتهم لحضور الحوارات اإلقليمية في المرحلة التالية.

آخر و  داخلي جنوبي  أقليمي  ، ع قد حوار واحدفي المرحلة التالية  - الحوارات اإلقليمية )داخل الجنوب وداخل الشمال(   .5

المنطقة والمحافظات، ضم الحوار  شمالي  يداخل القرار على مستوى  المجتمع وصناع  )أبين،   المستهدَفة ممثلين عن 

  ، وصنعاء في الشمال(.إب، وتعز عدن، شبوة، ولحج في الجنوب، وذمار، و
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الدروس المستفادة من تلك الحوارات نتائج، وال  أولويات المجتمع المحلي،  تناول(  ١ص ممت هذه الحوارات من أجل: )

وى  على مست  أولوياتهاالمطالب و( مناقشة  2) األعلى.  ىالمستو  ىعلوتقديمها إلى صانعي القرار    والمشاريع المجتمعية،

،  المواطنينأدوار  ، وكذلك  ليات المكاتب المحلية واإلقليميةومسؤو  ، بما في ذلك دور المحافظة والتوصيات لمعالجتها

 صناع القرار. ى القاعدة والمسؤولين الحكوميين واالتصال بين المجتمعات على مستو( مناقشة كيفية تحسين آليات  ٣)  و

، الخدمات  وصيل، كانت مشاكل ت٢٠٢٠من عام    ، الذي جرى في آب / أغسطسيةالجنوب  المحافظاتفي الحوار بين  

األربع المحافظات  كبيرعبر  بشكل  متقاطعة  و،  الكهرباء  إلى ضعف  المشاركون  أشار  المياه صعوبة  .  إلى  الوصول 

. كما ناقشوا النقص والضعف في أنظمة االستجابة للطوارئ لمعالجة األزمات باعتبارها احتياجات ماسةوالنظم الصحية  

الفيضانات. كما ناقش المشاركون بعض   إثرَ وتفشي األمراض األخرى وتدمير المجتمعات    COVID-19مثل جائحة  

البنية التحتية الزراعية  ، ونقص  انتشار المخدرات غير المشروعة في عدن، مثل  نهاقضايا التي تواجه محافظات بعي ال

"وطنية" مثل ضمان   أوسع  ، ناقش المشاركون أيًضا مواضيعل لجامعة عتق في شبوة. أخيًراطوَ ، واإلغالق الم  في أبين

وإنهاء الحرب األهلية   يداخل اليمنالمن  تقوم بمهامهاو األمن واستقرار العملة والرغبة في رؤية الحكومة اليمنية تعمل

 وإعادة اإلعمار والتوزيع العادل للموارد. 

لموارد المالية  ا   فينقص    ، الحظ المشاركون أن السلطات المحلية تعاني عادة مناقشة آليات تلبية هذه االحتياجاتعند من

، وهو نظمات الدولية في معالجة مثل هذه القضايا، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى االعتماد على الموالقدرات التقنية

على سبيل   -ل قضايا محددة  أمر غير مستدام. كما تم تسليط الضوء على قدرة الجهات الدينية على حشد الجمهور حو

قضايا مثل المخدرات وتفشي  ل  ا قويًا في زيادة وعي الجمهوردورً   شخصيات الفاعلة الدينيةال  من  رالكثي  ت، لعبالمثال

 فيروس كورونا.

 ، مع التأكيد، قضايا مماثلة٢٠٢٠من عام    الذي عقد في سبتمبرو  ،يةالشمال  المحافظاتركون في الحوار بين  ناقش المشا

الخدمات  ياقضا  علي تقديم  للمجتمعاتاألكثر    عدم  المياه  الخدمات    مثل  ،إلحاًحا  وأنظمة  الشوارع  الصحية وإصالح 

، مثل التأثير السلبي المستمر  واضيع مماثلة على المستوى الوطنيكما ناقش المشاركون الشماليون م  ء.وإمدادات الكهربا

 للحرب والتجميد المستمر لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

ع مسئولين حكوميين محليين  َجمو  ٢٠٢٠ائي في سبتمبر من عام  أ جري الحوار النه  - طنيالو  ىالمستو  ىعل  الحوار  .6

من منظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين سابقين، جنباً إلي جنب مع ممثلي المجتمع المحلي  وطنيين، حاليين وو

في   والمشاركين  والقضاة  القبائل  لعام  وزعماء  الوطني  الحوار  المصلو  ٢٠١٣مؤتمر  الوطنيةجنة  وأصحاب  الحة   ،

  المصلحة الرئيسيين اآلخرين بمن فيهم المشاركون في الحوارات المجتمعية واإلقليمية السابقة.

ال الشخصيات  تم  نفوذ همتركيز على مشاركة  ي مكنهم  المستوى   ممن  الرئيسيين على  القرار  التواصل مع صانعي  من 

والمجلس ،  أنصار هللا  رية اليمنية المعترف بها دوليًا،، مثل حكومة الجمهوىالكبرطني داخل مجموعات المصالح  الو

التي ات  النتائج واألولوي  ، مثل اإلصالح. خالل هذا الحوار، تم تناول، واألحزاب السياسية الرئيسيةاالنتقالي الجنوبي

أأست خلصت   المجتمعية مع  المجتمعية واإلقليمية والمشاريع  الحوارات  الوطنيمن  المستوى  المصلحة على  ، صحاب 

 دراج هذه التوصيات الحقًا في ورقة البحث هذه.إوناقش المشاركون االحتياجات والتوصيات الرئيسية لمعالجتها. يتم 
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من عام  لوطني في أواخر سبتمبرالنتائج والتوصيات من هذا الحوار على المستوى ا بدأ نشر    -نشر النتائج داخل اليمن .7

جتماعات، وجهاً  مستمراً. وشمل التواصل مع صانعي السياسات وأفراد المجتمع من خالل اال  وما زال النشر    ٢٠٢٠

مية والمحلية إلى جهات التي أرسلها المشاركون في الحوارات المجتمعية اإلقلي  WhatsAppمن خالل رسائل  لوجه، و

 االتصال الخاصة بهم في جميع أنحاء اليمن.

 المجتمعات   ىعلر ـالتأثي 

 ما يلي:   ىإل ىمستويات  مختلفة، مما أد ىالمجتمعات المعنية، عل ىعل في أنشطة البرنامج المذكورة أعالهأثرت المشاركة 

  هذاشمل  –المجتمعالعمل جماعيًا عبر قطاعات  المجتمعية طويلة األمد من خالل  الصراعات  حل المشاكل و ▪

توفير عودة إلي المدارس من خالل  للات التي تحتاجها، مساعدة الفتيات  للمجتمعتوفير مصادر المياه الحيوية  

أنظمة الصرف    حسينتو توفير األمن لهن، و الحد من انتشار المرض من خالل    الصرف الصحيأجهزة  

أن مبادرة المياه   ىعل  بشكل خاص  وءأفراد المجتمع الض  ىفي صنعاء ألق  ت. الصحي و التخلص من النفايا

مكنت المبادرة   قد قللت من الصراع بين سكان منطقتين، حيث  ،خالل المشروعالتي تم تيسير المحادثات بشأنها  

 . المياه يوميًا و ليس بشكل متقطعمن توفير 

مبادرات تقودها الحكومة مع تعزيز التعاون المجتمعي، بقيادة المجتمع و  –صدار مزيد من المبادراتإتشجيع  ▪

 علي سبيل المثال:  

دوالر كمساهمة حسنة   ٨٠٠٠المسئولين المحليين للتبرع بأكثر من  وفي لحج تم تشجيع أفراد المجتمع   ✓

مشروع  تصب   رعاية  إفي  تحت  الصحي  الصرف  نظام  وصالح  للدين  الدولي  الدبلوماسية، المركز 

   أساسية كالمياه لمجتمعهم.  ةخدمستعادة قادة المشروع العملوا مع ملكية المبادرة و تشاركوا فيو

أحد  ، ألهم  شرفة أرضية لحماية الطالب في مدرسة للبنات لتركيب  ، ألهم اإلنجاز الناجح لمبادرةفي أبين ✓

 بناء فصل دراسي إضافي في المدرسة للتخفيف من ازدحام الطالب. بتمويل أولياء أمور الطالب

في بدأوا  ،  المياه، بدعم من البرنامجمداد  إ، بدأ أفراد المجتمع الذين شهدوا تركيب خزانات  في صنعاء ✓

لشراء عربة خزان المياه للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه بانتظام. من المجتمع    جمع التبرعات

 ألهم مشروع المياه األحياء األخرى لتكرار نفس المبادرة. كما 

،  ، ألهم مشروع مجتمعي لتركيب اإلضاءة من أجل السالمة والحد من الجريمة في السوق الليليفي شبوة ✓

في مناطق رغبة التجار المحليين وأفراد المجتمع اآلخرين في المساهمة في توفير إضاءة إضافية  ألهم  

من قبل المجتمع    اله  ، أدى اإلكمال الناجح لهذه المبادرة واالستقبال اإليجابيأخرى. باإلضافة إلى ذلك

 . ةالميسرين إلى قيام الحكومة المحلية بتقديم الدعم لتركيب إضاءة إضافي تأييد ىأدو
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، مما ساهمةبالم  مكتب المياه والبيئة بالمحافظة  ن قبل المجتمع، ألهم، ألهم مشروع خزان مياه مإب  في ✓

إلنشاء لجنتين إضافيتين    إلي خطط  ىومما أدأمتار    ثنين إلي عشرةاأدى إلى زيادة سعة جمع المياه من  

 لتنسيق مشاريع المياه بين مختلف المناطق ولحماية أمن المنشآت المائية. 

تم تحسين أدوار النساء والفتيات في المجتمع من   -كقادة وممثلين حيويين في المجتمع  نودعمه  نساءتمكين ال ▪

من   كل  في  المباشرة  ومساهماتهن  القيادية  أدوارهن  تتناول  خالل  التي  والمبادرات  المجتمعية  الحوارات 

الدينيون، على  ، يعمل القادة مشروعاحتياجات المجتمع الحيوية. من خالل مشاركة المرأة في جميع مراحل ال

يعززون و اآلن بنشاط أكبر على تعزيز الدور الهام للمرأة في تطوير مجتمعاتهم  يعملون  ،  وجه الخصوص

 تعليم الفتيات.  أهمية

أعرب   في صنعاء، على سبيل المثال،  -المشاكل في المستقبل  الثقة في الحوارات المجتمعية كآلية لحل  بناء ▪

كما قال أحد المشاركين  و،  ا النوع من الحوار المجتمعي ألنهأعضاء المجتمع بالفعل عن اهتمامهم بتكرار هذ

اركون بتوسيع آلية الحوار لتشمل ، أوصى المشتياجات واهتمامات الناس". في إبيناقش اح، "ناجح والمحليين

 احتياجاتهم وأولوياتهم.  عرض، مما يسمح لمزيد من المواطنين باطق أخرى والمزيد من صناع القرارمن

 السياسات  ناعتوصيات لص

 الوطني  ىالمستو ىعل  توصيات من الحوار

  اتخذ هذا الحوار  ،  المباشرة حول كيفية إنهاء الحرب األهليةبينما ركزت الحوارات األخيرة على المستوى الوطني على المناقشات  

لوطني حتياجات المجتمع الحرجة إلى صانعي القرار على المستوى اا( نهًجا مختلفًا. من خالل رفع  NLDعلى المستوى الوطني )

  ى المستو  ىدم الحوار علقمن خالل ذلك كله،  ،  جتمع المدني مباشرة في المناقشات، وإدراج ممثلي الموأولئك الذين يؤثرون عليهم

المتعلقة    ،للجدلإثارةً    القضايا األقل  لمناقشة  ،ألصحاب المصلحة المنتسبين أو المرتبطين بأطراف النزاع الرئيسية  منصةً الوطني  

صنع القرار الوطني    عملية  في معالجتهاوبهدف إدخال هذه االحتياجات والتوصيات    ذلكو  ،اليمني  شعبباالحتياجات المشتركة لل

خلفيات سياسية  من  ألصحاب المصلحة الرئيسيين  '  آمنة  أجواء'   الوطني،  ىالمستو  ىالحوار عل  محادثات السالم. كما وفرداخل  و

 .بينهم للبدء في تطوير العالقات وقنوات االتصال ،الذين لم يلتقوا من قبل، مختلفة

 اثنين من الجهات الحكومية المشاركة إلى االستجابة اإليجابية لهذا النهج:  ردود فعلتشير 

على االلتقاء بشكل ودي بداًل من االجتماع في ساحة المعركة المشاركين    الوطني(  ىالمستو  ىعلحوار  ال)ساعد الحوار  " ▪

ي اآلخر دون ، واستمع كل منا إلى رأكما تم تبادل الخبرات والمعلومات  بينهم.  تجمع  مناقشات عدائية  من خاللأو  

 .مدير منطقة وزعيم قبلي  ."اختالفاتنا في االتجاهات السياسية وتعدد لهجاتنا وثقافتنا  من رغمال  ىاتهامات متبادلة، عل

. أعتقد أن أهمية النقاش  لها [ أعطى مساحة إلثارة القضايا ومناقشتها وطرح الحلول الممكنةNLD"الحوار الوطني ]  ▪

 نائب المحافظ - "صورة عن الوضع في العديد من مناطق اليمن. الحوار ىفي هذا الوقت ضرورة ملحة. أعط
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ال  شكل  ساحق،أقرت المجموعة ب ألن    ،عن المستقبل وكيفية تلبية االحتياجات المحلية في الوقت الحالي  حديث  أنه من الصعب 

 3يعتمد على تسوية سياسية.، في نظر الكثيرينالمستقبل 

بية االحتياجات  ، يمكن أن تساعد في تليتعاونبشكل ها بنجاح وتنفيذ    ، إذا تمالتوصيات التيلمشاركون عددًا من  ، ناقش اومع ذلك 

حول تلبية هذه  في تقريب اليمن من تسوية سياسية وسالم أوسع من خالل بناء المعرفة    تساعدالمدى القريب و  ىالمحلية الهامة عل 

الشروط    األطراف الرئيسية. بينما كان المشاركون يدعمون بشكل عام معظمَ   بين  المؤسسات والعالقات والثقةبناء  و حتياجات  اال

 حتياجات االقتصادية وتوفير الخدمات الفورية لها أهمية قصوى اليوم.الفإن ا، 2013النهائية لمؤتمر الحوار الوطني لعام 

بشكل خاص على  حديث  ، ركز الواسعة من الموضوعات  مجموعةً   الوطني  ىالمستو  ىحوار علفي حين ناقش المشاركون في ال

،  الدوليةأيًضا  التي يجب معالجتها من قبل الجهات الفاعلة المحلية و  شاملةالالحكم المحلي والعوامل  نظام  كل  ثار الحرب على هياأ

 اليمن. مستقبلالتطلع إلى لدى أو ، سواء في سياق اتفاق سياسي

  يختفي قصور شديد في تقديم الخدمات لن  في    الصراعتسبب  (  ١)  :التاليةالنقاط الرئيسية  على  الحوار الوطني    فيمشاركون  الأكد  

بشكل عام من عدة أسباب   -التعليم  اه والكهرباء ومثل المي  -نقص الخدمات الحيوية  ينبع  (  ٢، و )اتفاق سياسيأي  ببساطة مع  

 رئيسية:

 المعونة المحلية والدولية.ونقص أساسي في الموارد من مصادر التنمية  .1

 عدم وجود هياكل مستدامة لتقديم الخدمات الحيوية. تم استبدال بعض الهياكل المحلية أو تهميشها من خالل   .2

أو    ،غير مستدامة  ،هياكل مؤقتة  قامةإ الجنوبي(  المجلس االنتقالي  فاعلة غير حكومية )مثل  أنشأتها جهات 

. تتشكل هذه الهياكل بشكل عام رامج محددةمنوط بها تنفيذ ب   المنظمات الدولية )هذه المشكلة أسوأ في الجنوب(

المنحة   فترة  ىما يعتمد وجود ها عل  قتة غالباهذه الهياكل المؤ السلطات المحلية.  عن  بعيدًا  القانون و  طارإ  خارج

لها   للمواطنين  فترة  أوالمخصصة  لتقديم خدمات  تنفيذه، ويتوقف عملها  بها  المنوط  انتهاء    البرنامج  بمجرد 

 .ستدامتهااالتي تضمن  بسبب نقص الموارد والهياكل القانونيةالذي نفذته البرنامج 

تقديم الخدمات. غالبًا ما المتعلقة ب مشاكل  الضعف قدرة المسؤولين والمؤسسات المحلية بشكل عام على حل   .3

المسؤولون إلى المعرفة الفنية أو يتم تعيينهم على أساس االنتماء السياسي وليس الخبرة الفنية )في الشمال    يفتقر

 والجنوب على حد سواء(.

على الحاجة    الوطني  حوارتفاق واسع بين المشاركين في الاكان هناك  العديد من التوصيات التالية موجهة نحو معالجة هذه المشاكل

، فإن مستقبل الدولة الفيدرالية التي تسمح الخدمات. ومع ذلكتقديم  زي وأن تتمتع الهيئات المحلية بسلطة  الحكم الالمرك  تطبيق  إلى

، يمكن  ين السياسيين الرئيسيين. ومع ذلكبين الفاعل  خالف    بالالمركزية بموجب شروط مؤتمر الحوار الوطني ال يزال مصدرَ 

 
الحكومة اليمنية، والذي كان مدفوًعا جزئيًا بخيبة األمل العامة من  إلى جانب الحرب األهلية الوطنية، فإن الشاغل المباشر في الجنوب هو الصراع المستمر بين المجلس االنتقالي الجنوبي و 3

راع  على العمل كهيئة حاكمة في تقديم الخدمات العامة في الجنوب. وبالتالي، فإن التسويات السياسية المستدامة تحتاج إلى معالجة كل من الص  ROYGاليمنية المعترف بها دولياً  الحكومةقدرة 

 وديناميكيات الصراع بين الجنوب. بين الشمال والجنوب 
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،  مات الدولية والدول المانحةأن تساعد صناع القرار اليمنيين والمنظ   الوطني  ىالمستو  ىحوار علي انبثقت عن الللتوصيات الت

على المستويين    ،على تطوير طرق عملية لبناء مؤسسات فعالة وشاملةأن تساعدهم    ،وأولئك الجالسين على طاولة المفاوضات

 .يمن المستقبلالمحلي والوطني في 

تمثل  وال  ،  الوطني  ىالمستو  ى الحوار علبشأنها بين جميع المشاركين في    تفاقالنقاط التي تم اال   ال تمثل  الواردة أدناه،التوصيات  

حتمل أن تكون  واسعة من األفكار التي ي  مجموعة  عتبر  ت    ،، بلللدين والدبلوماسيةمركز الدولي  التوصيات المحددة التي قدمها ال 

من قبل  )مشاركة هذه األفكار(  والتي تمت مشاركتها    الوطنيى  المستو  ىالحوار عل  اتللتنفيذ والتي تم تقديمها أثناء مناقش  قابلةً 

 : مختلف أعضاء المجموعة

 توصيات التخفيف من حدة الصراع:

المجلس  كومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا،  ححل القضايا بين الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية )مثل   .1

الجنوبي، أنصار هللا المحلياالنتقالي  المستوى  العام( على  الشعبي  السياسية مثل اإلصالح والمؤتمر  .  ، واألحزاب 

ً أنماط  خلقَ توإليها    الحاجة    الثقة التي تشتد    أن تبنيَ   على المستوى المحلي  اتيتفاق، يمكن لالالدنظًرا للتشرذم الحالي للب   ا

وفي الوقت نفسه    ،تمهيد الطريق لتسوية سياسية أكبر  ىمما قد يساعد عل،  للمواطنين  تلبية االحتياجات الملحةلللتعاون  

 للمواطنين.الملحة خدمات التوصيل 

المشتركةتأسيس   تعز  اتفاقية ستوكهولم  اعليه  ق  المتف،  لجنة  ت  بنية  ،  كجزء من  والقادة   اللجنة  ضم أن  المدني  المجتمع 

نموذًجا يمكن    ت بر تأسيس هاعوالتي ا، حتياجات المشتركة مثل فتح الطرقاالتلبية  المحليين اآلخرين من تعز للتعاون في

لم يتم تنفيذها   )تأسيس لجنة تعز المشتركة(  مكان آخر. في حين أن هذه المبادرة  طبيقه فيمكانية تإ  بشأنو  تباحث بشأنهلا

، شعر المشاركون أنها يمكن أن تكون مثاالً على كيفية تصميم مبادرات مماثلة في أماكن أخرى في  بشكل فعال في تعز

ونة من المجتمع المدني والفاعلين الدينيين  اليمن لتوفير االستقرار وتسهيل اإلغاثة اإلنسانية. يمكن للهيئات التعاونية المك

التوترات المشاركة  ، يمكن لهموالقادة المحليين اآلخرين ، والتعامل مع القضايا من منظور محلي من أجل نزع فتيل 

 المحلية الساخنة وخلق قنوات اتصال وتعاون.

تجديد التركيز على زيادة الجهود لبناء الثقة من خالل تبادل األسرى وفتح الطرق في أماكن مثل تعز حيث يوجد كل    .2

 . دوليًابها  المعترف اليمنية الحكومةمن أنصار هللا و

بي  .3 الرياض  اتفاقية  الحكتطبيق شروط  دوليًا  ن  بها  المعترف  اليمنية  الجنوبي.  وومة  األنتقالي  هذالمجلس  ه  تهدف 

اليمنية   الحكومة  النزاع بين  إلى حل  الجنوبوالمدوليًا  المعترف بها  االتفاقية  الجنوبي في  ، من خالل  جلس االنتقالي 

قوات المجلس االنتقالي الجنوبي في وزارتي الداخلية والدفاع. بينما    من خالل دمجتشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة و

حتى    ،ال تزال غير منفذة إلى حد كبير  إال أن شروط هذه األتفاقية،  ٢٠١٩من عام    تم توقيع هذه االتفاقية في نوفمبر 

 .تاريخنا هذا

شتركة لتلبية احتياجات  طية الجهود المقد يشمل ذلك تغ تشجيع الخطاب اإلعالمي الذي يعزز الثقة بين أطراف النزاع.  .4

أن تشعل   لها  في وسائل اإلعالم التي يمكن  اأساس لهيوجد  من الترويج لالتهامات التي ال  من اللوم و، والحد  المواطنين
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وعي العاملين في وسائل اإلعالم بالدور الذي يمكن أن يلعبوه في   علي تعزيز مل هذا البند أيضاتقد يش. وعدائيةأعمااًل 

 تهدئة التوترات وبناء التماسك االجتماعي.

، يمكن الصيانة الالزمة  بدون  .ديدةالموجودة قبالة ساحل الح  صافر    النفط الهائل من ناقلة النفط  تسربتقليل مخاطر    .5

 وإنسانية غير مسبوقة على المستوى اإلقليمي.أن تؤدي الناقلة إلى كارثة بيئية 

 : الخدمات وصيلوت ةكموتوصيات الح

لَ شَ لقد   .حتاج اليها بشدةتفعيل المجالس المحلية من خالل تزويدها بالتدريب والخبرة واألموال التي ت .1 بعض مسؤولي    غ 

االنتخابات قد  راءإج، حيث لم يتم إجراء االنتخابات لفترة طويلة. في حين أن  عديدةلسنوات    همالمجالس المحلية مقاعدَ 

القدرة    يخل قَ زيادة الدعم للهياكل المحلية من قبل المنظمات الدولية يمكن أن    ، إال أنعلى المدى القصيرممكنًا    يكونال  

الدولة في هيئات  االوالثقة  من  بدالً  المدني  ،  المجتمع  فقط على  العتماد  تقي لتقديم  إجراء  يجب  تحتاجه  ل  يممساعدة.  ما 

ين  هذه الهيئات مع المانحين الذ  ع ربط، مهيئات تقديم الخدمات  غيرها من  أيضا ما تحتاجهو   المجالس المحلية من قدرات

المحلية. وتضمنت  نقل المعرفة المتخصصة لبناء الخبرة  عملية  تسهيل  يمكنهم أيًضا    ، بلال يمكنهم تقديم األموال فحسب

دارة  إلمحددة  لجان    تشكيل،  مان دفع الرواتب للمجالس المحليةض  :التوصيات األخرى لتعزيز فعالية هذه الهيئات المحلية

 ، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة.مشاركة المرأة في هذه الهيئات زيادة ، زمات داخل السلطات المحليةاأل

األشخاص في مناصب محددة بناًء على انتماءاتهم السياسية(    عين نظام المحاصصة )نظام الحصص الذي ي  نعدم س   .2

بين المجلس االنتقالي    كمالذي اقترحته المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة لحل قضايا األمن والح

على    ادرينوالق  ي المؤهالتذو، ينبغي إعطاء األولوية لبدالً من ذلك  المعترف بها دوليًا.  الجنوبي والحكومة اليمنية

يمتلكون  أو حزب  ما ممن    لجهة ما   أو تعيين تكنوقراط غير منتسبين  تمثيليسياسي    حل  ي فضل  الوظيفة.  طلبها تتالوفاء بم

 الرئيسية.  التي تتطلبها المناصبالمهارات 

  والسلطات المحلية.   ،المحلية والدولية  المنظمات  ،المبادرات لبناء التواصل والتعاون بين القطاع الخاصدعم وتحفيز   .3

وبناء الهياكل   حليمستوى المالالخدمات على    قديم، مثل تدرات األولوية لالحتياجات الحرجةيجب أن تعطي هذه المبا

والتي من غير المرجح أن تستمر بعد     من الهياكل الموازية المؤقتة،، بدالً داخل اإلطار القانوني  التي تعمل  المستدامة

 يذ ها.  منوط بها تنف مشاريع محددةها من تنفيذ انتهاء

،  )مثل تقديم الخدمات  الشمال والجنوب لمناقشة بعض القضايا السياسية الرئيسية  محافظي عقد اجتماع بين جميع   .4

 . ، مع إشراك ممثلين من المنظمات المحلية والدوليةالعدل( تحقيق و ،المحاكم ،التمويل الدولي

، والتأكد من ارتباط المانحين  في كل مديرية محلية  المواطنونالخدمات التي يحتاجها    توصيل  ىمد  تقييملليات  اآلتحديث   .5

 التقييم. آليات ب

على المستوى المحلي كطريقة لتلبية االحتياجات    في إدارة المياه والزراعة( :)على سبيل المثال  التعاونياتدعم إنشاء   .6

 المحلية دون االعتماد على الدولة المركزية.

 تعزيز آليات المساءلة والشفافية في جميع القطاعات.  .7
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 المياه:  دارةت إلتوصيا

 بها عبر المحافظات. في حين أن  ست شهدَ امن أهم األولويات التي  كانتا  التخصيص الفعال للمياه النظيفة والمحافظة عليها    امسألت

المياهإمسألة   المحافظات    أكثر    دارة  . ككلوطن  ال  ىمستو  ىعلحولها  مستمرة    هناك أزمةً ال أن  إ،  غيرها   عنأهمية في بعض 

 في أماكن مثل ذمار.  الداخلي للنازحينق تدفالبسبب  تلك األزمة  فاقمتوت

الموارد المائية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى   حماية  ىتعمل عل  في عدم وجود أي سلطة محلية  ألكبر، تتمثل المشكلة افي مناطق أخرى

المياه   أنظمة  في  األفراد  المياه  ىمجر  لتحويلتدخل  مصادر  وتلوث  الشخصي،  الستخدامهم  والصراع  المياه   محدودية   على، 

، مثل إجبار األطفال على ترك المدرسة للمشي لمسافات ذات الصلة  المشاكل االجتماعية واالقتصادية  ، وغيرها منالوصول للمياه

 طويلة كل يوم لجلب الماء لعائالتهم. 

إلى الموارد والدعم وبالتالي    ر  ، ولكنها غالبًا ما تفتق حجدارة المياه المحلية من قبل البنك الدولي في أماكن مثل لَ إلتم إنشاء هيئات  

 فاعلة. تصبح غير 

حتى بعد  قضايا المياه    حل  في  لمشاركةا  تضمن استمرارية  :تشكيل هيئات إدارة المياه المحلية تحت رعاية المحافظة  .1

يجب أن تتعاون السلطات المحلية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرون    .لها  انتهاء برامج المساعدة المحددة

 تحت وطأة القانون لضمان استمرارها. لتعملَ  ها، ولكن يجب إضفاء الطابع المؤسسي عليهيئاتمن خالل هذه ال

 كمية  البنية التحتية إلى تفاقم نقص . أدى االفتقار إلى مثل هذه  إعطاء األولوية لصيانة وتحسين البنية التحتية للمياه .2

هائلة في كمية األمطار  الفيضانات في أجزاء أخرى. بالنظر إلى الزيادات البسبب    المياه في بعض أجزاء اليمن وأضرار  

،  اهتمام خاص للبنية التحتية للمياه مثل السدود وخزانات المياه. تعتبر قضايا الصرف الصحي   بداءإ، ينبغي  هذا العام

 ، ال سيما في المناطق التي يوجد بها نازحون. معها  يجب التعاملمهمة للغاية    ، تعتبر قضاياوالفيضاناتتصريف المياه،  

يمكن لهذه الفرق العمل مع   األزمات المتعلقة بالمياه.دارة الطوارئ على مستوى المحافظة لمواجهة  إلتشكيل فرق   .3

الطبيعية   والكوارث  للفيضانات  لالستعداد  المحلية  على  لالسلطات  األيكونوا  الالزمة  أه بة  المساعدة  لتقديم  ستعداد 

 يل  تسهذلك    ، بما فيستجابة السريعة لمثل هذه الكوارثاالعملية  أيًضا تسهيل  لهذه الفرق    . كما يمكنالمحلية  للمجتمعات

 مناطق رطبة تولد البعوض الذي ينشر األمراض الفتاكة. خلقالصرف السريع للمياه لتجنب ك إجراءات

 توصيات التعليم: 

، في ضوء حجم الضرر الذي لحق بقطاع  ق إزاء النظام التعليمي في اليمنالمشاركون في جميع الحوارات عن قلقهم العمي  عبر

 الحرب.  بسببالتعليم 

يجب   بشكل خاص:وسحب الجماعات المسلحة من المرافق التعليمية.    تي تضررت من الحربإعادة تأهيل المدارس ال .1

من الفصول   من الداخل اليمنيالنازحين استبعاد ، بحيث ال يتم استبعاد المجتمعات المضيفة أو االكتظاظ مشكلة معالجة
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للطالبات    محطات غسيل ودورات مياهو يجب توفير  ،  بب للصراع على الموارد التعليميةيكون لديهم سحتي ال    الدراسية

 مناسبة للفتيات.بحيث تكون المدارس 

، الذين يتقاضون االعتماد على المدربين المؤقتين  العملية التعليمية وتقليل  انسياب   للمساعدة في  دفع رواتب المعلمين .2

 ثابت. بأجرالدائمين رواتب أقل وال يمتلكون نفس مؤهالت المعلمين 

 التوصيات القضائية:

 إعادة بناء البنية التحتية القضائية التي تضررت خالل النزاع.  .1

 الخدمات القضائية واألمنية. عليالقائمين بناء قدرات  .2

 توفير الحماية األمنية الالزمة للقضاة والموظفين القضائيين.  .3

 :توصيات االتصال

تعمل ل ،  بين الحكومة المحلية والمجتمع المدني والجهات الدينية  التعاون وتصال  الا  قنواتإضفاء الطابع الرسمي على   .1

 تحقق التواصل أبرزت الحوارات المجتمعية والمشاريع المحلية في هذا البرنامج الحاجة إلى آليات منتظمة    .بشكل منتظم

على المستوى الرسمي في    التعاون(ي قنوات التواصل وأ) والتي ال توجد  السالف ذكرهم  بين هؤالء الفاعلين الرئيسيين

بتفعيل   المشاركون  وأوصى  المحافظات.  المحليون عقد  معظم  والمدراء  المحافظون  فيها  يشارك  منتظمة  اجتماعات 

 ،منتظمة  ،للمحافظ قنوات اتصال مباشر  يوجد  ، حيثكمثال    بشبوة  ستعانوااومجتمع المحلي.  لمناقشة قضايا واحتياجات ال

ومديري المحلية  المجالس  اآلخرين  مع  المصلحة  وأصحاب  محتملالمناطق  كنموذج  المحافظات  يمكن  ،  في   تحقيقه 

 األخرى.

 توصيات للمجتمع الدولي 

  الدبلوماسية الدولي للدين و  لمركزايقدم    رنامج ككل،بوالالوطني    ىالمستو  ىمن الحوار عل  كلالتي توصل إليها  نتائج  البناًء على  

 المحلي والوطني.  :التوصيات التالية إلى المجتمع الدولي لدعم السالم واالستقرار في اليمن على الصعيدين

اتفاقية سالم على المستوى    تجاها مستوى المحلي حتى أثناء العمل بدعم المبادرات لحل النزاعات وتقليل العنف على ال .1

، ألن األخيرة ال تعتمد  السالم المحلي  تحققتفاق وطني لبدء مبادرات  احتى يتم التوصل إلى    نتظاريجب عدم اال  الوطني.

تفاق على المستوى الوطني. القول المأثور "كل السياسة عد في الواقع على تمهيد الطريق العلى األولى ويمكن أن تسا

  ى علمن دوافع العنف بين أطراف النزاع    يمكن أن تقلل  اليمن. معالجة النزاعات المحلية  يتناسب مع الوضع في  محلية"

لبناء الثقة والتعاون بين هذه الجهات الفاعلة على  فرًصا  خلق  أنها ست  ، فضالً عنهذا النزاع  الوطني وداعمي  ىالمستو

نتقالي اإلالمجلس  والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    عندما ترى األطراف المتعارضة مثل:  مثالً المستوى المحلي.  

كانيات  استكشاف إم ، فإنه يشجعهم على  في القضايا المحليةتحقيقه  ح العام ممكن  أن التعاون من أجل الصال،  الجنوبي

، تشير الدالئل إلى أن العديد باإلضافة إلى ذلك ، ويخلق مسارات لتحقيق مثل هذا التعاون.التعاون على مستويات أعلى

قتنعوا بأيديولوجية هذه  من اليمنيين الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة العنيفة أو يدعمونها ال يفعلون ذلك ألنهم ا
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ير توف لوقتصاد  باالالنهوض  والملح  تحقيق األمن   أن هذه الجماعات هي أفضل أمل أمامهم لونَ رَ ، بل ألنهم يالجماعات

توفر لهم  وما يحتاجونه من احتياجات نفسية،    توفر لهمو  تحقق لهم العدالةألن تلك الجماعات  و   الخدمات التي يحتاجوها،

،  هذه االحتياجات  تلبيسلمية  توفير بدائل  المجتمعات المحلية ل  تشجيعو   . إن تمكيناالحتياجات التي تشعرهم بهويتهمأيًضا  

، يمكن أن يقلل من االعتماد على الجماعات المتطرفة  التي تعيق تلبية هذه االحتياجات  النزاعات  حل  ىجيعها علتشو

 .يقلل من دعمهاوالعنيفة والجهات المسلحة األخرى 

 4، بما في ذلك السلطات المحلية  -للجهات الفاعلة المحلية    الدوليونون  المانحالذي يوفره  دعم  ال:  لحل النزاعات سلميًا

إلى    الوصول  ىعلويساعد    ،القدراتيجب أن يبني  هذا الدعم    –، والفاعلين الدينيينومنظمات المجتمع المدني المحلية

يتماش،  المستدامةاآلليات    خلقي، والموارد تدعم    مع  ىبما  التي  القبلية  اليمنية والممارسات  االجتماعية  مبدأ األعراف 

 . حاجةالالعنف عند ال 

مع التركيز ليس   -القانونية    ئاتالخدمات الحيوية من خالل تعزيز الهيئات اإلدارية المحلية والهي  توصيل  /دعم تقديم .2

يجب توجيه المساعدات والخدمات من خالل هياكل  .  أيًضا  فقط على الموارد المالية ولكن على بناء القدرات الفنية

القانوني والمنظمات غير الحكومية المحلية.    طاراإلتحت مظلة  مستدامة مثل السلطات المحلية والهيئات األمنية المحلية و

الفترة  بعد انتهاء    ىستدامتها حت، يمكن أن يحقق ابناء قدراتها  معبالتزامن  تحت مظلة القانون،  إن العمل مع هذه الهياكل  

التركيز  ،  تمويل برنامجهال    الزمنية ، والذي من غير  اإلنسانية للمواطنينم المساعدة  على تقديفقط  على عكس مجرد 

 .المالية نحم  بعد انتهاء ال  المرجح أن يستمر تأثيره بعد انتهاء مشاريع محددة و

التدريب والخبريجب   المحليةتوفير  الهامة للسلطات  الفنية  المساعدات  جاهزة، بحيث تكون  ة  لتلقي أموال  ،  ليس فقط 

حتياجات الحرجة لمجتمعاتها. إعطاء  تستجيب بكفاءة لأل  لكي و  تقديم الخدمات بفاعلية  عملية  لتسهيللتكون جاهزة    إنماو

، والحفاظ على قنوات اتصال فعالة مع الفئات حتياجات المجتمعالاألولوية لبناء القدرات في مجاالت مثل إجراء تقييمات  

التقنيين  مختلف  بين  جهود  ال وتنسيق    ،امساعدته  المستهدف الخدمات، وإدارة الموارد    توصيل  ىوالقائمين علالخبراء 

السريعةوت االستجابات  المدني،    نفيذ  المجتمع  مع  والتعاون  فلألزمات،  و  يةعلاوتقييم  على  المبادرات،  عملية  الحفاظ 

الممارسات الفضلى ليتم االسترشاد والمستفادة    دروسمن الالمكتسبة    الخبرة  دعم نقليجب  المساءلة مع الحد من الفساد.  

 .مستوى المحافظة والمستوى الوطني ىسلم الحكم عل ىفي أعلبها 

المدني   والمجتمع  المحلية  السلطات  بين  والتعاون  التواصل  لبناء  مبادرات  دعم  من  المدني   -البد  المجتمع  منظمات 

الخصوص وجه  على  المحليين  المصالح  أصحاب  من  وغيرهم  القبائل  وزعماء  الدينيين  هذه  .  والفاعلين  مثل  توفر 

أن   ما من شأنه  ، مثل تقديم الخدمات وحل النزاعات.ذات الحاجات الملحةالمبادرات فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية  

لتعاون الفعال التي يمكن مشاركتها مع المجتمعات األخرى، مع تعزيز  انماذج   ويظهر الثقة في المؤسسات المحلية  يبني

 الشفافية. 

نظًرا لعالقاتهم معالجة المشاكل المحلية.  ل  ما بينهافي  تعاونالوتعزيز دور الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني   .3

يكون للجهات الفاعلة الدينية ومنظمات المجتمع المدني  غالبًا ما    ،في مجتمعاتهم على المستوى الشعبيالعميقة وتأثيرهم  

 
 .المديريات مستوى على والسلطات المحافظات مستوى  على السلطاتتتضمن  المحلية  السلطات  تشمل اليمن، في  4
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تجاه  ابحشد الجمهور على زيادة الوعي العام وا ما يكون لديهم القدرة غالبً ، وحتياجات العاجلة للمجتمعالالفهم المباشر ل

المثال:    ىعل  قضايا محددة. المكاتب الصحية المحلية لديها  ،  في لحجسبيل  قدرة محدودة على االستجابة  في حين أن 

 رجال  ، عملت منظمات المجتمع المدني والجهات الدينية مع النشطاء االجتماعيين وقادةCOVID-19جائحة    لتفشي

األعمال المحليين إلنشاء مراكز عزل وتقديم الدعم للمستشفيات المحلية. كان الوعظ من قبل األئمة المحليين فعاالً بشكل  

ي دعم استدامة الوصول إلى المياه، والتخلص من  ، وكذلك فور لدعم مراكز العزل والمستشفياتخاص في حشد الجمه

ي أماكن أخرى من خالل زيادة الوعي العام والدعم. من المهم دعم الجهود ، والمبادرات األخرى فالتعليمدعم  النفايات، و

مع  تعاونهم  وتعزيز  المجتمع  احتياجات  تلبية  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدينيين  الفاعلين  قدرات  لبناء  المبذولة 

 فعالة ومستدامة.بطريقة خدمات الالسلطات المحلية بطريقة تدعم تقديم 

  عزيز البنية التحتية القضائية وآليات تطبيق العدالة.دعم إعادة بناء وت  .4

تضررت بشكل كبير خالل   -بما في ذلك المحاكم، الشرطة، مكاتب المدعي العام، والسجون    -القضائية  المؤسسات  

القضائي سيساعد النظام  تعزيز  العدالة    اليمنيين  الحرب.  إلى  الوصول  العنف على  الدوافع  ، مما سيردع   ويقلل من 

  ميواًل  لسالم على المستوى المحلي، مما سيجعل المجتمعات أكثرسوف يحقق او  لحل القضايا الخالفية، نخراط فيهلال

 لالنخراط في عملية السالم على المستوى الوطني والحفاظ عليها. 

، ال سيما عاالً نسبيًا على المستوى المحلي، إال أنه يظل فلعدالة منقسم على المستوى الوطنيا  تطبيق  في حين أن نظام 

في المناطق الحضرية حيث ال يزال الكثير من الناس يختارون اللجوء إلى المحكمة لحل نزاعاتهم. يجب على المانحين  

المباني    للمواطنين  لتلبية االحتياجات الحرجة  ظام القضائيالن  ستصالحا  االستثمار في ا  بممدادها  إومثل إعادة تأهيل 

بما في ذلك تدريب الموظفين   -، فضالً عن توفير الدعم الفني وبناء القدرات الضروريين  يلزمها وتوفير المعدات الالزمة

 إدارة السجون. ابعين للمحاكم، مكاتب االدعاء، واإلداريين الت

تطبيق القوانين اليمنية التي  موظفي السجون على كيفية احترامويجب أن يركز الدعم أيًضا على تدريب الجهات األمنية  

القوانين   وعلى  صالحياتهم  خبرتهمتحكم  لزيادة  الدولية  االنتهاكات  اإلنسانية  حوادث  إشراك  القضائية  وتقليل  يعد   .

ً واألمن  ر مع الجهات الفاعلة في النظام القضائيالمجتمعات في حوا يادة المساءلة وبناء  ، ألنه يساعد على ز ي أمراً هاما

بشكل خاص ألن الجهات الفاعلة في المجتمع مثل زعماء القبائل   لمجتمعات والجهات األمنية. هذا ضروري الثقة بين ا 

و الدينيين  من  'العقالء'  والزعماء  وغيرها  األمنية  التهديدات  معالجة  على  األمن  قوات  الماضي  في  ساعدوا  الشيوخ 

 المشاكل.

إخطار الجهات  في   دعم مشاركة الفاعلين القبليين وممثلي المجتمع المدني الجهات الدينية المناسبة وشاركة  دعم م  .5

اجات المحلية منسجمين مع االحتي  غالبًا ما يكون هؤالء الفاعلون  الحكومية 'بالمسار األول' لمحادثات السالم الوطنية.

التي تدعم الحل السلمي للنزاع والتي تدعم القبلية   القيم الدينية والعادات  ىرتكاز علال، ويمكنهم ا على المستوى المحلي

أخالقي قوي تجاه عملية    رتباطايمكن أن تساعد هذه الجهات في توفير   تهتم باالحتياجات اإلنسانية األساسية. وبالتاليو

و علىالسالم  األمام  إلى  ل دفعها  األولوية  وإعطاء  للمجتمع  المؤيدة  المبادئ  المواطنأساس  ظل  رفاهية  االنقسام   في 

بين و الموجود  المحلي أليالشمال  المستوى  على  الدعم  في حشد  المساعدة  أيًضا  الجهات  لهذه  يمكن  اتفاق  الجنوب. 

 وطني. 
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الفاعلة خالل مشا الجهات  الثاني  يمكن إشراك هذه  المسار  الخاص لألمين مكتب  إلرشادورات  العام باألمم   المبعوث 

، ألولويات المواطنين اليمنيين ًساأكثر انعكاجعل عملية السالم أكثر شموالً و  فيوالمساعدة  ود اليمن  المتحدة بشأن جه 

 المناصب العليا. ن السياسيين ذوي بدالً من أن تعكس هذه الجهود مصالح الفاعلي

  المستوي الوطني.المحافظات و ىمستوى المحلي، مستودعم إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع على ال  .6

بشأن تدابير بناء   لتفاوضاية لمناقشة القضايا محل النزاع ووقد يتم ذلك عن طريق توفير أماكَن آمنة لألطراف المعن 

يمكن  رصد هذه المبادرات.المبادرات، و توفير الموارد التي يمكن من خالل وجودها تحقيق بناء الثقة في تطبيقالثقة و

أو مناطق مثل الساحل الغربي  وشبوةعدن، تعز،    المسار الثاني للحوار في محافظات مثل دعمتتضمن  أن  لهذه الخطوة  

وكذلك يمكن لهذه الخطوة أن تدعم مبادرات محددة  ،مستمرة بين مختلف الجهات الفاعلةحيث توجد توترات خاصة  

 الهدف مثل مبادرات تبادل األسرى.

 ة ـخاتم

ما لم يتمكن المواطنون اليمنيون على   ،السالم على المستوى الوطني في اليمن فعالة ومستدامةمن غير المرجح أن تكون اتفاقية  

قدرتهم على القيام أضعفت الحرب بشدة  احتياجاتهم األساسية الحيوية. لقد    من تلبيةو  من التعايش السلمي  المحلي مستوى المجتمع

قلل  بذلك اتفاقية وطني. حتى  للعنفللتصدي    نالمواطني  عزيمةمن  ، مما  العمل نحو  الدولي إعطاء  ةأثناء  المجتمع  ، يجب على 

تعزيز هياكل  مساندة و في    بما في ذلك االستثمار    -  ات المحليةاالحتياجات الحرجة على مستوى المجتمع  تلبيةو  األولوية لدعم

ً   تقديم الخدمات ودعم حل النزاعات المحلية  تعزيز آلياتوتقوية  الحكم المحلي و من دوافع    يقلليمكن أن  تحقيق هذا كله  .  سلميا

جهات الفاعلة على المستوى لبناء الثقة والتعاون بين هذه ال  فرص  خلق    ، فضالً عنين أطراف النزاع الوطني وداعميهمالعنف ب

 أن تشجع المزيد من التعاون في صنع السالم على المستوى الوطني. ، من جانبها، ، والتي يمكنالمحلي

التحتية لهياكل الحكومة المحلية مثل  البنية دعموالالزمة لتحقيق ذلك   ، يجب على المانحين بناء القدرات الفنيةهذه الرؤيةودعماً ل

 دعم ، يجب  االستدامةز  من أجل تعزيوالمؤسسات األمنية.    والقانون،  العدالة  تطبيق  ىبناء قدرات القائمين علالسلطات المحلية و

في العمل    -مثل منظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين وزعماء القبائل    -التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع  

مع الهياكل الحكومية   التعاون ىإلوالدعوة   تلبية هذه األحتياجات،  وترتيب أولوياتالضرورية  مع مجتمعاتهم لتحديد االحتياجات  

 المانحين.   من ق بل تمويلفترة ال بعد انتهاء ىحت ةً المحلية قائمهذه الهياكل  ىالمحلية الرسمية لتلبية تلك االحتياجات والحفاظ عل

، ويساعد على بية احتياجات المجتمع واستدامتهايضمن تل، أن  تقديم الخدمات في   المحلياتأحقية ، الذي يسمح بمن شأن هذا النهج

 الشفافية والمساءلة. تعزيز، والمحلية وهياكل الحكومة المحلية بناء الثقة والتعاون بين المجتمعات

، والتخفيف من حدة وطنية  سالمالمستقرة أكثر قدرة على المشاركة بفعالية في عملية    المحلية  أن تكون المجتمعات من المرجح  

، والحفاظ على السالم في البالد بعد التوصل إلى اتفاق وطني. لي حتى مع استمرار الصراع الوطنيالعنف على المستوى المح

الحمن الضروري  فإنه  ،  لبناء مجتمعات مستقرة الحرجةالالزمة  لخدمات  ا  وصيلوضمان ت  ،  ةكموتعزيز  ، لتلبية االحتياجات 
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العمليات الوطنية والرشاد  بشكل أفضل  باحتياجتهم    يقوموا بالمطالبة  أنحتى يتمكن المواطنون اليمنيون    حليةوتعزيز المشاركة الم

 . بالفعل سالم مستدام لدعم تحقيق
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