دما:
مسار جديد للمضي ُق ً

تمكين الدور القيادي للمجتمع
المدني اليمني
مارتا كولبورن

دما:
مسار جديد للمضي ُق ً

تمكين الدور القيادي للمجتمع
المدني اليمني
مارتا كولبورن

فرباير 2020 ,1

صورة الغالف  :مدينة صنعاء القديمة يف  24يوليو  /تموز  // 2019مركز صنعاء،
تصوير عاصم البويس

مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.

جميــع ا لحقــوق محفو ظــة ©  2021لـــ مر كــز صنعــا ء للد ر ا ســات ا إل ســتر ا تيجية

جدول المحتويات

 .Iملخــص تنفيــذي 5..................................................................................................................................
 .IIالمقدمــة 9............................................................................................................................................
المنهجيــة 12.................................................................................................................................................

 .IIIتوطــن المســاعدات واتجاهــات تمويــل المانحــن 13.........................................................................
االلزتامــات الدوليــة بتوطــن المســاعدات 13.................................................................................................
االســتجابة اإلنســانية لليمــن :انخفــاض التمويــل وتحديــات التوطــن 14......................................................
التحديــات الــي تواجــه صنــدوق التمويــل اإلنســاين :وجهــات نظــر المانحــن ومنظمــات المجتمــع المــدين17........

 .IVتحليــل أصحــاب المصلحــة والمجتمــع المــدين اليمــي19.....................................................................
المانحــون :اإلدارة عــن بعــد وقيــود تواجــه التوطــن19..................................................................................
المنظمــات الدوليــة21...................................................................................................................................
المجتمــع المــدين المحــي25.........................................................................................................................
دور احلكومــة والســلطات المحليــة31.......................................................................................................... :

 .Vالتوصيــات 34.......................................................................................................................................
الملحــق أ :ملخــص نتائــج االســتطالع الــذي أجرتــه منظمــات المجتمــع المــدين 37......................................

4

 .Iملخص تنفيذي
ســعت منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة عــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة مــن الــراع للمســاهمة يف جهــود
االســتجابة اإلنســانية يف خضــم ديناميكيــات رئيســية تحكــم األزمــة وتطورهــا ،ولكنهــا واجهــت تحديــات ج ّمــة عــى
صعيــد لعــب دور قيــادي عنــد بــذل جهــود االســتجابة ،وبنــاء رشاكات فعّالــة مــع المنظمــات الدوليــة والوصــول
بشــكل مبــارش إىل مــوارد المانحــن.
وبالرغــم مــن االلــزام بتوطــن المســاعدات اإلنســانية المكـرّس يف “الصفقــة الكــرى” و”الميثــاق مــن أجــل التغيــر”،
إال أن المجتمــع الــدويل فشــل يف دعــم المجتمــع المــدين اليمــي ليســتعد للعــب دوره عقــب انتهــاء الــزاع ،بينمــا
تعمــد أطــراف الــزاع غالبًــا يف التالعــب بالمنظمــات يف ســياق مس ـيّس للغايــة.
يواجــه دعــم المانحــن لمنظمــات المجتمــع المــدين الكثــر مــن العوائــق الــي تنتقــص مــن جهودهــا ،مــا يــؤدي إىل
غيــاب المســاءلة فيمــا يخــص االلزتامــات بتوطــن المســاعدات اإلنســانية ،وبالتــايل إىل احلــد مــن قــدرة القطــاع عــى
تلبيــة االحتياجــات وبنــاء أســس صلبــة اللســتجابة إىل االحتياجــات المســتقبلية.
تُعــد الــراكات بــن المنظمــات الدوليــة (وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة) والكيانــات
المحليــة ،بمــا يف ذلــك المنظمــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة ،رضوريــة يف جهــود االســتجابة اإلنســانية والتخفيــف
مــن آثــار الــراع يف اليمــن ،ولكــن المنظمــات الدوليــة فشــلت يف الوفــاء بالزتاماتهــا بتوطــن المســاعدات اإلنســانية
يف اليمــن ،وهــي حقيقــة اعرتفــت بهــا بعــض وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة.
ويف أعقــاب الــزاع ،لــم تــو ِل احلكومــة اليمنيــة األهميــة االلزمــة للــدور اإليجــايب الــذي يلعبــه المجتمــع المــدين ،يف
الوقــت الــذي اســتخدمت أطــراف الــزاع المنظمــات المحليــة كأداة ،وكحــال غريهــا مــن الــدول المتأثــرة بالــزاع،
عطّ لــت احلــرب يف اليمــن تأمــن اخلدمــات احلكوميــة العاديــة ،ورشذمــت إطــار احلوكمــة والعمليــات الــي تخضــع
لســيادة القانــون.
جلــأت أطــراف الــزاع إىل العنــف واســتخدام الســاح لتحقيــق أهدافهــا العســكرية وأجنداتهــا السياســية ،مــا انعكــس
ســلبًا عــى الفضــاء المــدين يف جميــع أنحــاء البــاد ،حيــث تــررت مظاهــر احليــاة المدنيــة بشــدة ،وتحديــ ًدا يف
مناطــق الــزاع النشــطة.
شــعرت جميــع منظمــات المجتمــع المــدين بتأثــر الــراع عــى االقتصــاد مــن خــال تعقيــد عمليــة التحويــات
المرصفيــة ،وتقلّــب أســعار رصف العملــة بشــكل كبــر يف أجــزاء مختلفــة مــن البــاد ،وتدهــور قيمــة الريــال اليمــي
بشــكل عــام ،وعــدم توفــر العملــة الصعبــة يف الســوق أو البنــوك بشــكل منتظــم لدفــع رواتــب الموظفــن والبائعــن
را جلميــع المنظمــات العاملــة يف البــاد ،ولكــن يف
بالــدوالر ،كمــا تمثّــل العقوبــات الماليــة عــى اليمــن تحديًّــا كب ـ ً
را معو ًقــا للغايــة عــى عمــل المنظمــات المحليــة.
بعــض األحيــان كان لهــا تأث ـ ً
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جــح أن يكــون لعــزم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة مؤخــرًا تصنيــف جماعــة احلوثيــن المســلحة ،كمنظمــة
مــن المر ّ
را مدمــرًا عــى جهــود االســتجابة اإلنســانية ،وأن يفاقــم مســتويات انعــدام األمــن الغــذايئ
إرهابيــة أجنبيــة ،تأثــ ً
العاليــة ،بينمــا يلــوح شــبح المجاعــة يف األفــق.
يعــرض موجــز السياســة هــذا آراء مختلــف أصحــاب المصلحــة الرئيســيني بشــأن المجتمــع المــدين اليمــي،
والتحديــات الــي يواجهونهــا خــال األزمــة احلاليــة ،يستكشــف الموجــز التحديــات الــي تفيــد المانحــن والمنظمــات
الدوليــة عــى مســتوى تطويــر رشاكات فعّالــة مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة باالســتناد إىل  41مقابلــة
أُجريــت مــع جهــات مانحــة ومنظمــات دوليــة ونشــطاء المجتمــع المــدين اليمــي وباحثــن وخــراء ،باإلضافــة إىل
اســتطالع عــر اإلنرتنــت أكملتــه  19منظمــة مــن جميــع أنحــاء اليمــن ،كمــا يستكشــف العوائــق المتعــددة الــي تواجــه
المنظمــات عــى مســتوى القيــادة.
ُصممــت التوصيــات التاليــة بهــدف المســاهمة يف النقــاش حــول كيفيــة االســتثمار يف المجتمــع المــدين اليمــي حلــل
مشــكلة الرتاجــع يف تمويــل العمليــة اإلنســانية يف اليمــن ،والمســاهمة يف اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين ،كمــا
تهــدف هــذه التوصيــات إلحــداث تأثــر أكــر ديمومــة مــن خــال االســتناد عــى اســتثمار المجتمــع الــدويل الضخــم
يف االســتجابة اإلنســانية عــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة.

للجهات المانحة
1 .وضع خطط لدعم التطوير المؤسيس وبناء القدرات يف المنح اليت تُقدم إىل المنظمات المحلية.
2 .قبــل إطــاق دعــوات تقديــم مقرتحــات المشــاريع ،عــى المانحــن التشــاور مــع المنظمــات المحليــة وأصحــاب
المصلحــة لتحديــد األولويــات ووضــع التدخــات يف ســياقها.
3 .تطويــر الفــرص للمنظمــات المحليــة؛ لتوليــد حلــول إبداعيــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات المحليــة ،وتمويــل
المنظمــات خــارج المــدن الكــرى وتعزيــز الــراكات بــن كافــة المنظمــات بمختلــف إمكانياتهــا وأحجامهــا.
4 .األخــذ بعــن االعتبــار الــدروس المســتفادة مــن الســياقات األخــرى مــن الــدول المتأثــرة بالــزاع؛ للتخفيــف مــن
المخاطــر الــي قــد تهــدد حيــاد ونزاهــة واســتقاللية المنظمــات المحليــة.
5 .بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع رشكاء المجتمــع المــدين؛ عــر تمويــل متعــدد الســنوات يســتثمر يف القــدرات
المؤسســية ،وال يقتــر عــى تحقيــق أهــداف معينــة عــر تنفيــذ الربامــج.
6 .العمــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيني ،بمــا يف ذلــك منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة؛ لتطويــر
اســراتيجية منــارصة لتوعيــة احلكومــة اليمنيــة وأطــراف الــزاع المحليــة بالــدور األســايس للمجتمــع المــدين
عــى صعيــد تقديــم اخلدمــات األساســية والمســاعدات اإلنســانية.
7 .شــمل األطــراف الدوليــة المطّ لعــة واألطــراف اليمنيــة ذات الصلــة عنــد اختيــار الــركاء المحليــن ،وبالتــايل
تجنــب التحــز المحتمــل ،وتحســن نتائــج المشــاريع.
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للمنظمات الدولية
8 .تطويــر فــرص بنــاء القــدرات بالتشــاور مــع المنظمــات المحليــة؛ كجــزء مــن تفاعــل أوســع نطا ًقــا عــى صعيــد
الرشاكة.
9 .خلق فرص بناء القدرات مع المنظمات المحلية خارج المراكز السكانية الرئيسية.
10.التوفيــق قــدر المســتطاع بــن عمليــات العنايــة الواجبــة ،واألهليــة المســبقة للــركاء المحتملــن ،واالمتثــال
المــايل ورشوط إعــداد التقاريــر ،وتبســيط هــذه العمليــات حيثمــا أمكــن وإبالغهــا بوضــوح إىل المنظمــات
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اإلصالحيــة الممكــن تطبيقهــا مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والمســاءلة.
	11.البحــث عــن أفضــل الممارســات العالميــة لتعزيــز االســتقاللية والزناهــة واحليــاد ،حيــث إن تســييس المجتمــع
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	12.إعــداد خطــط اســراتيجية تعــاجل نقــاط الضعــف التنظيميــة ،وتدعــم احتياجــات التطويــر المهــي للموظفــن
قبــل البحــث عــن فــرص التمويــل وعقــد الــراكات.
	13.تطويــر نظــم محاســبة التكاليــف حلســاب نفقــات الدعــم غــر المبــارش الــي يجــب مشــاركتها مــع اجلهــات
المانحــة المحتملــة والــركاء الدوليــن المحتملــن عنــد توفــر التمويــل.
	14.تنويع مصادر التمويل لتشمل الدخل المكتسب ورشكاء القطاع اخلاص.
	15.االنخــراط مــع الكيانــات اخلرييــة المحليــة واإلقليميــة نحــو تحقيــق المزيــد مــن االســتثمارات المســتدامة،
اســتنا ًدا إىل نهــج “ال تعطــي ســمكة ولكــن علمــي كيــف أصطادهــا” وتعليــم المهــارات االلزمــة.
16.تحليــل الدعــم الــذي يقدمــه المانحــون والتفكــر مــع المانحــن والــركاء يف كيفيــة المســاهمة يف اســتبقاء
المانحــن وتحســن األداء.
	17.تعزيــز المســاءلة التنظيميــة ومعاجلــة التحديــات الــي تعكســها السياســات الداخليــة وإجــراءات التشــغيل
القياســية.
18.اســتعراض أفــكار ومســاهمات منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة يف مؤتمــر القيــادة اإلنســانية الذي سـيُعقد
افرتاضيًّــا يف أبريل/نيســان  ،2021بهــدف إيصــال صــوت محــي يعــر عــن التحديــات الــي تقــف عائ ًقــا أمــام
تعزيــز توطــن المســاعدات اإلنســانية يف الســياق المتأثــر بالــزاع.
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للحكومة والسلطات المحلية
	19.العــودة إىل إطــار العمــل ضمــن وثيقــة الرشاكــة بــن احلكومــة اليمنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدين المتفــق
عليهــا عــام 2013؛ لتمكــن المنظمــات للمســاهمة يف تقديــم اخلدمــات والمســاعدات اإلنســانية.
20.يجــب عــى الســلطات المحليــة يف األماكــن األكــر اســتقرا ًرا تســهيل الــراكات بــن منظمــات المجتمــع
المــدين والقطــاع اخلــاص والمجالــس المحليــة والمجتمعــات المحليــة لتحقيــق األهــداف المشــركة.
	21.تشــجيع المشــاريع الــي تنــئ شــبكات منظمــة أو رشاكات بــن المنظمــات المحليــة ،ودعــم المبــادرات الــي
تعــزز قدراتهــا.
	22.الســعي لشــمل المنظمــات المحليــة ووجهــات نظرهــا يف اجلهــود الدبلوماســية الرســمية إلنهــاء احلــرب
المعروفــة بالمســار األول -ودعمهــا لــي تلعــب دو ًرا بــارز ًا يف تنفيــذ جهــود المســارين الثــاين والثالــث.	23.تســهيل مشــاركة المنظمــات المحليــة يف جهــود تطويــر السياســات وتحديــ ًدا تلــك المتعلقــة بالرابطــة
الثالثيــة ،أي رابطــة اإلنســانية والتنميــة والســام.
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 .IIالمقدمة
يمتــد تاريــخ المجتمــع المــدين الرســمي يف اليمــن حلــوايل قــرن مــن
الزمــن [[[.توســع نطــاق المجتمــع المــدين بشــكل كبــر نتيجــة هــذه
الفــرص األربعــة البــارزة )1 [[[:إنشــاء كيانــات رســمية وجمعيــات غــر
رســمية خــال حقبــة االســتعمار الربيطــاين يف اجلنــوب؛[[[  )2احلركــة
التعاونيــة يف الســبعينيات والثمانينيــات يف الشــمال؛  )3أُتيحــت
فرصــة سياســية نتيجــة تطويــر العمليــات الديمقراطيــة إثــر توحيــد
البــاد عــام  ،1990مــا عــزز نمــو منظمــات المجتمــع المــدين الرســمية؛
 )4ازدهــرت عــدد المنظمــات اليمنيــة غــر الربحيــة المســجلة لــدى
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل مســتفيدة مــن منــاخ الربيــع
[[[
العــريب عــام  2011وحــى انــدالع الــراع.

تعريف المجتمع المدين “المجتمع
المدين هو المساحة اليت تقع خارج
األرسة والدولة والسوق ،ويتم
إنشاؤها من خالل اإلجراءات الفردية
والجماعية والمنظمات والمؤسسات
لتعزيز المصالح المشرتكة”
يسيفكوس

ســاهمت تقاليــد الســكان يف البــاد يف إتاحــة الفرصــة لتوســيع العمــل
المــدين مــن خــال العمــل اجلماعــي والعطــاء اخلــري وأنمــاط الرتابــط القبــي،
كمــا ســاهمت الممارســات القائمــة عــى المســاواة واالستشــارية وحريــة التعبــر يف البــاد عــى تشــكيل وتعزيــز
را ،لعبــت تطلعــات رشائــح مختلفــة مــن المجتمــع اليمــي للمشــاركة السياســية دو ًرا بــارزا ً
األنشــطة المدنيــة .وأخـ ً
يف ظهــور المجتمــع المــدين خــال كل مــن الفــرص األربعــة يف الوقــت الــذي طالــب بــه اليمنيــون مــن الذيــن يف
الســلطة بالتغيــر الســيايس.
[[[

 )1التعريــف المســتخدم لموجــز السياســة هــذا والموجــود يف مربــع النــص مأخــوذ مــن :لورنــزو فيورمونــي" ،مذكــرة منهجيــة حــول مــؤرش ســيفيكوس
للبيئـ�ة التمكينيـ�ة للمجتمـ�ع المـ�دين" ،سـ�يفيكوس ،التحالـ�ف العالمـ�ي مـ�ن أجـ�ل مشـ�اركة المواطنيـن  ،2013 ،صhttps://www.civicus.org/down� .2 .
loads/Methodological%20note%20on%20the%20CIVICUS%20Civil%20Society%20Enabling%20Environment%20Index.
 ،pdfتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )2للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الفــرات الثــاث األوىل حــول عمــل المجتمــع المــدين ،انظــر :شــيال كاربتشــيو" ،المجتمــع المــدين يف اليمــن :االقتصــاد
الســيايس للناشــطية يف شــبه اجلزيــرة العربيــة احلديثــة" ،مطبعــة جامعــة كامربديــج.1998 ،
 )3وشــمل ذلــك النقابــات العماليــة والنــوادي الثقافيــة ومنصــات الصحافــة المســتقلة ومبــادرات اجلهــود الذاتيــة المجتمعيــة وكيانــات حركــة االســتقالل
(المصــدر نفســه ،ص .)16 .يف عهــد اإلمامــة يف الشــمال ،كانــت هنــاك بعــض المبــادرات اخلرييــة ،والمبــادرات الذاتيــة والتعليميــة.
 )4للحصــول عــى ملخــص موجــز لهــذه الفــرة ،انظــر :عبــد الكريــم قاســم ،لــؤي أمــن ،مرايــكا ترانســفيلد وإيفــا ســتجلصكا" ،دور المجتمــع المــدين يف بنــاء
السـلام يف اليمـ�ن" ،الموجـ�ز  18لمركــز البحــوث التطبيقيــة بالرشاكــة مــع الــرق 4 ،مايو/أيــار https://carpo-bonn.org/wp-content/up� ،2020
 ،loads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_EN.pdfتــم االطــاع يف  13أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )5للحصــول عــى مناقشــة متعمقــة حــول إدراج الهيــاكل القبليــة يف اليمــن يف تعريــف المجتمــع المــدين ،انظــر :لورنــت بونفــوي وماريــن بويريــر" ،المجتمــع
المــدين والدمقرطــة يف اليمــن المعــارص يعــززان دور الهيئــات الوســيطة" ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://hal-sciencespo.archives-ouvertes. ،2009
fr/hal-01066200/document
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قانونيًّــا ،ينظــم عمــل المجتمــع المــدين اليمــي القانــون رقــم ( )1لســنة  2001بشــأن اجلمعيــات والمؤسســات األهليــة
والئحتــه التنفيذيــة الــي صــدرت عــام  [[[،2004وهــو ســياق قانــوين يُعــد مــن القوانــن األكــر تمكينًــا يف شــبه اجلزيــرة
العربيــة [[[،يحكــم هــذا اإلطــار القانــوين عمــل النقابــات[[[ والمؤسســات واجلمعيــات والتعاونيــات وحــى جمعيــات
مســتخدمي الميــاه الرســمية.
ووف ًقــا لمــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين عــام  ،2018قـدّرت وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بحلــول
نهايــة العــام تســجيل مــا يقــرب مــن  13,200منظمــة مجتمــع مــدين يف جميــع أنحــاء اليمــن ،ويشــمل هــذا الرقــم
ً [[[
المنظمــات غــر النشــطة أيضــا.
تخضــع العديــد مــن هــذه المنظمــات إىل القواعــد القانونيــة الــي تنــص عليهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل،
بينمــا يخضــع عمــل المنظمــات الشــبابية إىل القواعــد القانونيــة الــي تنــص عليهــا وزارة الشــباب والرياضــة ،وتخضع
المجالــس المحليــة للقواعــد القانونيــة الــي تنــص عليهــا وزارة اإلدارة المحليــة ،وعــى الرغــم مــن أن القانــون بشــأن
اجلمعيــات والمؤسســات األهليــة ال يشــمل إطــا ًرا قانونيًــا لتســجيل شــبكات منظمــات المجتمــع المــدين [[1[،إال أن
حــا إذ بحســب البنــك الــدويل عــام
اندفــاع المنظمــات اليمنيــة للعمــل م ًعــا ،والــذي ح ّفــزه دعــم المانحــن ،يبــدو واض ً
[[[1
 ،2013هنــاك  96شــبكة.
ويف أعقــاب األزمــة ،شــعرت العديــد مــن المنظمــات المحليــة بــأن عليهــا تطويــر عملهــا والمســاهمة يف جهــود
االســتجابة اإلنســانية ،فشــل البعــض منهــا يف تحقيــق هــذا األمــر ونجحــت أخــرى يف تخفيــف معانــاة اليمنيــن
الناتجــة عــن الــراع واألزمــة اإلنســانية.
يســتمر إنشــاء المنظمــات اجلديــدة مــع اســتمرار الــراع ،ويرتبــط بعضهــا بأطــراف الــزاع ،بينمــا أُنشــئت بعــض
منظمــات المجتمــع المــدين انطال ًقــا مــن حــس النشــاطية والرغبــة يف المســاهمة باألعمــال الــي تهــدف إىل تحقيــق
" )6قانــون رقــم ( )1لســنة 2001م بشــأن اجلمعيــات والمؤسســات األهليــة" ،المركــز الوطــي للمعلومــاتhttps://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail. ،
php?ID=11717
" )7مرصــد احلريــة المدنية"،المركــز الــدويل للقانــون غــر الهــادف للربــح https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/yemen ،تــم
االطــاع يف  13أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )8قبــل عــام  ،2015كان هنــاك عــدد مــن النقابــات الوطنيــة الكبــرة مثــل اتحــاد نســاء اليمــن واتحــاد شــباب اليمــن واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال اليمــن،
وهــي المظلــة الوطنيــة اجلامعــة الوحيــدة الــي يجــب أن ترتبــط بهــا جميــع النقابــات .يضــم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال اليمــن  350ألــف عضــو
يف  14نقابــة" .اليمــن :األنظمــة السياســية العربيــة  -معلومــات أساســية واإلصالحــات" ،مؤسســة كارنيغــي للســام الــدويل ومؤسســة العالقــات
الدوليـ�ة واحلـ�وار اخلـ�اريج ،مـ�ارس/اذا ر https://carnegieendowment.org/2008/03/06/arab-political-systems-baseline-informa� ،2008
 ،tion-and-reforms-pub-16918تــم االطــاع يف  15نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
" )9مــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين لعــام  :2018الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،المركــز الــدويل للقانــون
غــر الهــادف للربــح و ،FHI360الطبعــة الســابعة ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2019صhttps://www.fhi360.org/sites/default/files/media/،56 .
 documents/resource-csosi-2018-mena.pdfتــم االطــاع يف  14نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
" )10منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة عــر مرحلــة انتقاليــة :تحديــد وتقييــم القــدرات لمنظمــات المجتمــع المــدين ذات التوجــه اإلنمــايئ يف خمــس
محافظـ�ات" ،البنـ�ك الـ�دويل ،يونيو/حزيـ�را ن  ،2013صhttp://documents1.worldbank.org/curated/zh/248881468171555118/pd� .
 f/810950WP0ENGLI0Box0379828B00PUBLIC0.pdfتــم االطــاع يف  4نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )11المصدر نفسه .ص.82-83 .
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العدالــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي وبنــاء الســام ،ولكــن المنظمــات المحليــة تواجــه تحديــات كبــرة يف
لعــب دور قيــادي يف جهــود االســتجابة ،وبنــاء رشاكات فعّالــة مــع المنظمــات الدوليــة والوصــول بشــكل مبــارش إىل
مــوارد المانحــن.
تأثــر المجتمــع المــدين اليمــي بشــدة جــراء انــدالع الــراع .وجــدت دراســة اســتقصائية عــام  2015أن  % 60مــن هذه
المنظمــات تعرضــت ألعمــال عنــف ،ونهــب ومضايقــات أو جُمــدت أصولهــا [[1[.واجهــت المنظمــات تحديــات ج ّمــة
شــملت :مخاطــر تتعلــق باألمــن والســامة ،مثــل االحتجــاز واالبــزاز واالعتــداء واخلطــف ومحــاوالت قتــل موظفــن
وقتــل موظفــن مــن قِبــل اجلماعــات المســلحة أو أفــراد؛ ُشــن حمــات بهــدف تشــويه ســمعة المنظمــات والناشــطني
[[[1
بهــدف تقويــض عملهمــا؛ وفرضــت قيــود عــى حريــة التعبــر وحريــة التجمــع.
أدى كل مــن الــراع واألزمــة اإلنســانية إىل تركــز اهتمــام اجلهــات المانحــة عــى اليمــن ،حيــث وســعّت وكاالت
األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غــر احلكوميــة برامجهــا وفــرق عملهــا يف اليمــن ،وتشــكّل برامــج العديــد
مــن المنظمــات الدوليــة يف اليمــن أكــر مزيانياتهــا وأعــى مســتويات توظيــف أللجانــب والمحليــن ،كمــا تــررت
المنظمــات الدوليــة بشــدة نتيجــة التحديــات التشــغيلية الــي تواجههــا يف ظــل األزمــة اإلنســانية المتفاقمــة .مــن
المتوقــع أنــه عنــد التوصــل إىل حــل ســيايس ســتخ ّفض العديــد مــن المنظمــات الدوليــة حجــم عملهــا وســتلعب
المؤسســات المحليــة دو ًرا أساســيًّا يف تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية المســتمرة.
ســتتطلب جهــود إعــادة البنــاء يف اليمــن مجتم ًعــا مدنيًّــا يمنيًّــا قويًّــا مــن أجــل إصــاح النســيج االجتماعــي،
والمســاهمة يف تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،وتقديــم اخلدمــات لفئــات المجتمــع الهشــة ،ولكــن المجتمــع الــدويل
فشــل يف دعــم المجتمــع المــدين اليمــي ليســتعد للعــب هــذا الــدور ،فيمــا تعمــد أطــراف الــزاع غالبًــا ،عــى التالعــب
بالمنظمــات يف ســياق مســيس للغايــة.
صــدر مؤخـرًا عــدد مــن المنشــورات الــي تستكشــف التحديــات المختلفــة الــي يواجههــا المجتمــع المــدين يف اليمــن،
مــع تركــز عــدد منهــا عــى الموضوعــات المتعلقــة بمشــاركة منظمــات المجتمــع المــدين يف بنــاء الســام [[1[.أُعــد
موجــز السياســة هــذا يف محاولــة لتســليط الضــوء ولفــت االنتبــاه إىل اجلوانــب احلاســمة للعالقــة بــن المنظمــات
اليمنيــة المحليــة والمنظمــات الدوليــة واجلهــات المانحــة ،وطــرح بعــض التوصيــات لمعاجلــة الســؤال التــايل“ ،مــا
الــذي يمكــن أن يفعلــه المجتمــع الــدويل لدعــم المنظمــات المحليــة لتــؤدي دو ًرا قياديًّــا أوســع يف المرحلــة المقبلــة؟”
 )12مــوىس إالي وويليميجــن فريكــورن" ،المجتمــع المــدين أثنــاء احلــرب :حالــة اليمــن" ،بنــاء الســام ،المجلــد  ،2020 ،8صhttps://www.tandfon�.491 .
 ،line.com/doi/pdf/10.1080/21647259.2019.1686797?needAccess=trueتــم االطــاع يف  15أكتوبر/ترشيــن األول .2020
" )13لــم يقــم أحــد بــأي محاولــة حلمايــة منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة مــن تأثــر الــزاع المســلح" ،ســيفيكوسhttps://www.civicus.org/index.،
�php/fr/medias-ressources/122-news/interviews/2987-nobody-has-made-any-attempt-to-shield-yemeni-civil-society-or
 ،ganisations-from-impact-of-armed-conflictتــم االطــاع يف  13أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )14مثــال :عبــد الكريــم قاســم ،لــؤي أمــن ،مرايــكا ترانســفيلد وإيفــا ســتجلصكا" ،دور المجتمــع المــدين يف بنــاء الســام يف اليمــن" ،الموجــز  18لمركــز البحــوث
التطبيقيــة بالرشاكــة مــع الــرق 4 ،مايو/أيــار ،2020مــوىس االيــه وهديــل محمــد" ،منظمــات المجتمــع المــدين وبنــاء الســام بعــد الرئيــس اليمــي
الســابق عــي عبــد اللــه صــاحل" ،مركــز احلوكمــة وبنــاء الســام ومركــز قضايــا التنميــة الدوليــة ،جامعــة رادبــود ،ســبتمرب/أيلول 2018؛ مارتــا أبرانتيــس
مينديــس" ،طريــق إىل العدالــة :آراء مختــارة مــن المجتمــع المــدين اليمــي حــول العدالــة االنتقاليــة والمســاءلة طويلــة األجــل يف اليمــن" ،منظمــة
المجتمــع المنفتــح ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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المنهجية
خــال الفــرة مــن أكتوبر/ترشيــن األول إىل نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2020أجــرت المؤلفــة  41مقابلــة مــع مقدمــي
المعلومــات التاليــن 18 :جهــة مانحــة (مؤسســات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف وعامــة وخاصــة) ،و 15منظمــة دوليــة
(منظمــات دوليــة غــر حكوميــة ووكاالت تابعــة أللمــم المتحــدة) ،وخمســة نشــطاء يمنيــن مــن المجتمــع المــدين
وثالثــة باحثــن ،إضافــة إىل اســتطالع عــر االنرتنــت أجابــت عليــه  19منظمــة مجتمــع مــدين يمنيــة مــن جميــع أنحــاء
البــاد ،وتشــارك تلــك المنظمــات يف مبــادرة منتــدى ســام اليمــن التابــع لمركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية.
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 .IIIتوطين المساعدات واتجاهات تمويل
المانحين
االلزتامات الدولية بتوطنيالمساعدات
“يتمثل أحد التحديات الرئيسية يف الصفقة الكربى
وااللزتامات الدولية األخرى المتعلقة بالتوطني يف أن
الدعم يجب أن يتجاوز نسبة  % 25للكيانات المحلية،
وهو ما لم يحققه معظم المانحني والمنظمات الدولية.
ال يتعلق األمر بوجود اسرتاتيجية أو سياسات مصاغة
صياغة جيدة ،بل يتعلق بنهج أوسع لتعزيز الحوكمة ،وبناء
أنظمة مؤسسية وقدرات برشية ،وتحديد أولويات التأثري
والشفافية والمساواة بني الجنسني واإلدماج والمساءلة”.

كانــت أهميــة توطــن التنميــة وبنــاء الســام والعمــل
اإلنســاين موضــوع نقــاش لعقــود .يف عــام  2016شــجعت
القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين ،الــي شــارك فيهــا 9
آالف شــخص يمثلــون  180مــن الــدول األعضــاء وأكــر
مــن  700منظمــة غــر حكوميــة محليــة ودوليــة ،عــى
ّ
تبــي “تغيــرات رئيســية يف الطريقــة الــي نتعامــل بهــا
مــع االحتياجــات اإلنســانية والمخاطــر والفئــات األكــر
هشاشــة” [[1[.وكانــت أحــد النتائــج الرئيســية للقمــة
وميض شاكر ،ناشطة مجتمع مدين وأحد مؤسيس
االعــراف بأهميــة جهــود االســتجابة بقيــادة محليــة .كمــا
مؤسسة إطار للتنمية االجتماعية
أقــرت القمــة مجموعــة رئيســية مــن االلزتامــات تشــمل:
خطــة عمــل مــن أجــل اإلنســانية ( [[1[،)2016والميثــاق مــن
أجــل التغيــر ( [[1[)2015والطريقــة اجلديــدة للعمــل [[1[،والصفقــة
الكــرى ( [[1[.)2016تعتــر الصفقــة الكــرى ذات صلــة بهــذا الموجــز كونهــا
ألزمــت اجلهــات المانحــة ومنظمــات اإلغاثــة بتقديــم  % 25مــن التمويــل اإلنســاين العالمــي للمنظمــات المحليــة
والوطنيــة بحلــول عــام  ،2020عــى أن يكــون التمويــل أكــر مرونــة وغــر مخصــص ومتعــدد الســنوات.
 )15أجنــدة اإلنســانية" ،القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين" https://agendaforhumanity.org/#:~:text=The%20World%20Humanitarian%20
Summit%20(WHS,%2C%20Turkey%2C%20in%20May%202016.&text=The%20Summit%20mobilized%20support%20
 ،and,humanitarian%20need%2C%20risk%20and%20vulnerabilityتــم االطــاع يف  19أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )16تحــدد أجنــدة اإلنســانية "خمــس مجــاالت رئيســية للعمــل والتغيــر ،المســؤوليات األساســية اخلمــس ،االلزمــة لمعاجلــة االحتياجــات اإلنســانية والمخاطر
والتعامـ�ل مـ�ع الفئـ�ات الهشـ�ة  ،و  24تغــرا ً رئيســيا مــن شــأنها المســاعدة يف تحقيــق هــذا"" .القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين"https://agendaforhu� ،
 ،manity.orgتــم االطــاع يف  19أكتوبر/ترشيــن األول .2020
" )17مبــادرة بقيــادة المنظمــات غــر احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة عــى حــد ســواء إلجــراء تغيــرات عمليــة عــى الطريقــة الــي يعمــل بهــا النظــام اإلنســاين
لتمكــن جهــود االســتجابة بقيــادة محليــة" ،https://charter4change.org ،تــم االطــاع يف  19أكتوبر/ترشيــن األول .2020
" )18يمكــن وصــف طريقــة العمــل اجلديــدة ،باختصــار ،بالعمــل عــى مــدى ســنوات متعــددة ،بنــا ًء عــى المــزة النســبية لمجموعــة متنوعــة مــن اجلهــات
الفاعلــة ،بمــا يف ذلــك تلــك الموجــودة خــارج منظومــة األمــم المتحــدة ،نحــو تحقيــق نتائــج جماعيــة .وحيثمــا أمكــن ،ينبغــي أن تعــزز أيض ـا ً القــدرات
الموجــودة أصــا ً عــى المســتويني الوطــي والمحــي" https://agendaforhumanity.org/initiatives/5358.html ،تــم االطــاع يف  19أكتوبــر/
ترشيــن األول .2020
 )19تتضمــن الصفقــة الكــرى اتفا ًقــا بــن اجلهــات الفاعلــة الرئيســية المشــاركة يف العمــل اإلنســاين لتحســن الفعاليــة والكفــاءة وتلبيــة احتياجــات الفئــات
األكــر ضع ًفــا بشــكل أفضــل" .الصفقــة الكــرى" ،أجنــدة اإلنســانية https://agendaforhumanity.org/initiatives/3861 ،تــم االطــاع يف  4ينايــر/
كانــون الثــاين  .2021للمزيــد مــن المعلومــات حــول الصفقــة الكــرى ،انظــر" :الصفقــة الكــرى (الموقــع الرســمي)" ،اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن
الــوكاالت /https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc ،تــم االطــاع يف  20أكتوبر/ترشيــن األول .2020
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هنــاك إجمــاع عــى أن التوطــن رضوري مــن أجــل تحســن فعاليّــة وكفــاءة واســتدامة العمــل اإلنســاين ،ولكــن هــذا
األمــر يواجــه المزيــد مــن التعقيــدات يف ســياق متأثــر بالــراع مثــل اليمــن ،كمــا أن هنــاك مخاطــر كبــرة تتعلــق
بنقــص القــدرات المحليــة ،وإمكانيــة تحويــل المــوارد عــن مســارها ،والتحديــات يف تقديــم المســاعدة لمــن هــم يف
أمــس احلاجــة إليهــا [[2[،إضافــة إىل ذلــك هنــاك اعــراف بــأن العمــل اإلنســاين المنقــذ للحيــاة رضوري ،ولكــن يجــب أن
تكــون هــذه اجلهــود قصــرة األجــل وأن تكــون مصحوبــة باســتثمارات قويــة لتحقيــق حلــول سياســية دائمــة .كانــت
إحــدى األولويــات الــي تــم تحديدهــا يف مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاين عــام  2016هــي تعزيــز الرابطــة
[[[2
الثالثيــة بــن التنميــة واإلنســانية والســام.

االستجابة اإلنسانية لليمن :انخفاضالتمويلوتحديات التوطني
الشكل رقم :1

[[[2

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
 4.0ﻣﻠﻴﺎﺭ $

4.1 B

 3.0ﻣﻠﻴﺎﺭ $

3.1 B

2.3 B

 2.0ﻣﻠﻴﺎﺭ $

1.6 B
 1.0ﻣﻠﻴﺎﺭ $

0.0 $

3.6 B

3.4 B

186.1 M
124.1 M

2010

292.3 M
194.4 M

2011

585.6 M
326.4 M

2012

705.8 M
395.8 M

2013

596.0 M

885.3 M

1.63 B

1.8 B

1.7 B

1.0 B

357.9 M

2014

2015

2016

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

2017

2018

2019

2020

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

 )20هــذه المبــادئ مســتمدة مــن التوجيــه يف عمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واجلمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمر/الهــال األحمــر ،الــي تشــكل
أســس العمــل اإلنســاين" .مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية حــول الرســالة :المبــادئ اإلنســانية" ،يونيو/حزيــران https://www.unocha.org/ ،2012
 sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdfتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )21تســعى الرابطــة الثالثيــة إىل ســد الفجــوة بــن التمويــل والتنفيــذ ومحاولــة معاجلــة الفجــوات التشــغيلية والربمجيــة .ســلطان بــركات وسانســوم
ميلتـ�ون" ،التوطـين عـبر الرابطـ�ة الثالثيـ�ة بـين التنميـ�ة واإلنسـ�انية والسـلام" ،مجلـ�ة بنـ�اء السـلام والتنمي�ـة Localisation Across the Humanitari� ،
 )an-Development-Peace Nexus - Sultan Barakat, Sansom Milton, 2020 (sagepub.comتــم االطــاع يف  18ديســمرب/كانون األول .2020
 )22من https://fts.unocha.org/appeals/438/summary?page=0 :تم االطالع يف  20ديسمرب/كانون األول .2020
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انخفــض التمويــل المقــدم خلطــة األمــم المتحــدة اللســتجابة اإلنســانية لليمــن بشــكل كبــر عــام  ،2020كمــا هــو
موضــح يف الشــكل رقــم  ،1عــى الرغــم مــن أن المســاهمات الماليــة شــهدت ارتفاعــات قياســية يف عامــي  2018و.2019
ويُعــزى االنخفــاض يف عــام  2020يف المقــام األول إىل انخفــاض المســاهمات المقدمــة مــن الســعودية والواليــات
المتحــدة واإلمــارات والمملكــة المتحــدة ،ورغــم أنــه لــم يُعلــن بعــد عــن األرقــام النهائيــة لعــام  ،2020إال أن التمويــل
خــارج خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن انخفــض بشــكل كبــر :ففــي عــام  2018بلــغ التمويــل  2.72مليــار دوالر ،ويف
[[[2
عــام  2019بلــغ التمويــل  423.9مليــون دوالر ،ويف عــام  2020لــم يبلــغ التمويــل ســوى  198مليــون دوالر.
تجمــع آليــات التمويــل اجلماعــي بــن مســاهمات مانحــن متعدديــن وهــي مصممــة لتكــون مرنــة ورسيعــة
االســتجابة ،ال ســيما عنــد تخصيصهــا أللزمــات اإلنســانية .يوجــد يف اليمــن آليتــان مــن هــذا النــوع ويفــرض نظر يًّــا
أن منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة يمكنهــا الوصــول إليهــا :صنــدوق التمويــل اإلنســاين يف اليمــن والــذي يديــره
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ومرفــق دعــم الســام الــذي يديــره برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ .حــى اآلن،
[[[2
لــم يُقــدم أي دعــم للمنظمــات المحليــة مــن خــال مرفــق دعــم الســام.
يوضــح الشــكل رقــم  2الدعــم المقــدم مــن صنــدوق التمويــل اإلنســاين لمنظمــات المجتمــع المــدين خــال الســنوات
العــر منــذ إنشــائه ،يف حــن خصــص البــايق للمنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة وجمعيات
الصليــب األحمر.
الشكل رقم :2
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
 250ﻣﻠﻴﻮﻥ $
209M

 200ﻣﻠﻴﻮﻥ $

175.5M

 150ﻣﻠﻴﻮﻥ $
107.5M

 100ﻣﻠﻴﻮﻥ $

89M

57M

 50ﻣﻠﻴﻮﻥ $
0

169M

2.5 M
90K

2010

8.9 M
473K

2011

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ

13.6 M

1.39M

2012

11.6M
1.21M

2013

22M
5.9M

2014

4.54M

2015

16.6M

2016

51.41M

2017

49.32M

2018

59.27M

2019

-

✹ 2020

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ

✹ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﺸﺮ

◉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.

 )23اليمن  - 2019نظام التتبع المايل )Yemen 2019 | Financial Tracking System (unocha.org ،تم االطالع يف  20ديسمرب/كانون األول .2020
 )24انــيء يف أبريل/نيســان  2019لتعزيــز مفاوضــات ســتوكهولم الــي رعتهــا األمــم المتحــدة يف ديســمرب/كانون األول https://www.ye.undp. ،2018
 org/content/yemen/en/home/projects/Peace_Support_Facility.htmlتــم االطــاع يف  25أكتوبر/ترشيــن األول .2020
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تحليل صندوق التمويل اإلنساين

العام

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

 .1المساهمة
السنوية (دوالر
أمرييك)
 2.5مليون
 8.9مليون
 13.6مليون
 11.6مليون
 22مليون
 57مليون
 107.5مليون
 175.5مليون
 209مليون
 169مليون
 89مليون

 .5عدد مشاريع
 .3نسبة التمويل  .4نسبة المشاريع
منظمات
 .2التمويل
المنفذة من قِبل
المن ّفذ من قِبل
المجتمع المدين
المخصص (دوالر
منظمات المجتمع منظمات المجتمع
المحلية اليت
أمرييك)
المدين المحلية
المدين المحلية
ُم ّولت
2
67
38
238,230
4
20
13
 3.7مليون
5
14
13
 8.5مليون
7
29
16
 7.35مليون
23
33
30
 19.9مليون
14
23
9
 50مليون
26
33
18
 94.1مليون
62
53
41
 126مليون
58
55
26
 188.2مليون
75
52
25
 239مليون
0
0
0
 98.3مليون
38%
23%

انخفــض تمويــل صنــدوق التمويــل اإلنســاين منــذ عــام
 ،2018كمــا تذبذبــت نســبة التمويــل المقــدم لمنظمــات
المجتمــع المــدين اليمنيــة بشــكل كبــر ،يف حــن زاد
بصفتنا مكتب تنسيق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ،نحن مهتمون
عــدد المشــاريع الــي نفذتهــا األخــرة بشــكل مطــرد
بتنمية رشكاء محليني موثوقني؛ لمساعدتنا عىل تحقيق هدفنا المتمثل
مــن عــام  2010وحــى عــام  2019بحســب أحــدث
يف تقديم استجابة فعّالة وقائمة عىل المبادئ للفئات األكرث ضع ًفا ويف
البيانــات المتاحــة.
المناطق اليت يصعب الوصول إليها .لدينا نظام تصنيف للمخاطر نسعى

يفه إىل تقليل مستوى المخاطر من مرتفع إىل متوسط ثم منخفض،
مما يقلل المخاطر من خالل المراقبة المنتظمة ،ودوريات التفتيش
المفاجئة ،والمراقبة من طرف ثالث ،والتدقيق ،والتدريب عىل استخدام
نظامنا ،وكتابة المقرتحات ،وإعداد التقارير ،إلخ … نسعى حاليًّا إىل توسيع
جهودنا لبناء القدرات مع الرشكاء المحليني ،ومع ذلك ،فإن الواقع هو
أن إيصال المساعدات اإلنسانية سيظل صعبًا ومعق ًدا للغاية حىت ينتهي
الحصار والتوصل إىل حل سيايس دائم”.

أيدن أولريي ،مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

16

أدى الــدور الهــام الــذي تلعبه المنظمــات المحلية
يف االســتجابة اإلنســانية إىل مالحظة أن الوضع
يف اليمــن ســيكون أســوأ بكثــر لــوال مســاهماتها،
فإضافــة إىل منظمــات المجتمــع المــدين المحلية
الممولــة مــن خــال صنــدوق التمويــل اإلنســاين،
فالعديــد منهــا تنفــذ برامــج مــن خــال مجموعــة
متنوعــة مــن مصــادر التمويــل.

تمكين الدور القيادي للمجتمع المدني اليمني

وف ًقــا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف أغســطس/آب  ،2020كان هنــاك  59منظمــة نشــطة
يف  300مديريــة مــن إجمــايل  333مديريــة يف البــاد [[2[.أقــر المكتــب بالــدور األســايس الذي تلعبــه منظمات المجتمع
المــدين اليمنيــة يف تقريــره الســنوي لعــام  ،2019الــذي رصــد فيــه عمــل صنــدوق التمويــل اإلنســاين قائـا ً“ :واصلنــا
الســعي لتحقيــق أقــى قــدر مــن الكفــاءة مــن خــال إعطــاء األولويــة للتنفيــذ المبــارش ،وتضمــن االســتجابة يف
المناطــق األكــر تــر ًرا ،ودعــم الــركاء المحليــن كجــزء مــن الدعــم الثابــت الللــزام بالصفقــة الكــرى وتوطــن
[[[2
المســاعدات”.

التحديات اليتتواجه صندوقالتمويلاإلنساين :وجهات نظر المانحني
ومنظمات المجتمع المدين
يف المقابــات الــي أُجريــت لكتابــة موجــز السياســة هــذا ،حــدد المانحــون ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية عــد ًدا مــن التحديــات المتصــورة الــي تواجــه صنــدوق التمويــل اإلنســاين عنــد تدخالتــه مــن خــال
المنظمــات الدوليــة والمحليــة وتضمنــت مــا يــي:
•المســاءلة يف أنظمــة الماليــة والمشــريات للتخفيــف مــن مخاطــر تحويــل المــوارد عــن مســارها وســوء إدارة
التمويــل.
•االفتقــار إىل القــدرات داخــل المنظمــات ،ال ســيما يف مجــال الرصــد والتقييــم واإلدارة الماليــة والمشــريات
وإعــداد التقاريــر.
•معوقات تحد من القدرة عىل إيصال المعونات لمختلف المناطق.
•ضعــف السياســات والقيــود المحليــة؛ مــا يؤثّــر عــى االلــزام بالمبــادئ اإلنســانية (اإلنســانية واحليــاد والزناهــة
واالســتقاللية) ،مثــل الضغــط مــن مختلــف اجلهــات الفاعلــة غــر اإلنســانية لتغيــر أســماء المســتفيدين.
•محدوديــة العمــل المشــرك بــن المنظمــات المحليــة لمواجهــة التحديــات يف قطــاع أو موقــع معــن أو
لتنســيق جهــود المنــارصة.
•قضايــا تتعلــق بالقــدرة عــى الوصــول نتيجــة الــزاع ومجموعــة واســعة مــن التحديــات التشــغيلية بمــا يف ذلــك
تدخــل الســلطات المحليــة الــي تســتخدم المنظمــات لتعزيــز أجندتهــا اخلاصــة.

" )25اليمــن :التواجــد الشــهري للمنظمــات" ،مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانيةhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� ،
 sources/yemen_humanitarian_presence_August_2020_V4_Final.pdfتــم االطــاع يف  12نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
" )26التقريــر الســنوي لصنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن عــام  ،"2019مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،صhttps://www.unocha. ،4 .
 org/sites/unocha/files/YHF_Annual_Report%202019_V8.pdfتــم االطــاع يف  15نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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ويف الوقــت ذاتــه حــدد قــادة منظمــات المجتمــع المــدين التحديــات الرئيســية يف الوصــول إىل مــوارد صنــدوق
التمويــل اإلنســاين ُ
وفــرص التمويــل اإلنســاين األخــرى ،وتتضمــن:
•متطلبــات األهليــة المعقــدة وعمليــات تقديــم مقرتحــات المشــاريع وجهــود العنايــة الواجبــة ،ممــا يحــد مــن
وصــول المنظمــات إىل التمويــل ،ويــؤدي غالبًــا إىل مشــاركة نفــس المنظمــات الــي تعــرف نظــام مانــح معــن.

[[[2

•قــرارات التمويــل الــي تعطــي األولويــة لربامــج األمــم المتحــدة ،مــا ال يــرك ســوى القليــل مــن التمويــل
للمشــاريع المقرتحــة مــن قبــل المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،األمــر
[[[2
إحساســا بالمنافســة بـ ً
ـدل مــن حــس التعــاون بــن المنظمــات الدوليــة والوطنيــة.
الــذي يولّــد
ً
•المحدوديــة الكبــرة لبنــاء قــدرات المنظمــات المحليــة ،فعــادة مــا يركــز بنــاء القــدرات عــى متطلبــات إعــداد
[[[2
التقاريــر الماليــة وإعــداد تقاريــر الربامــج ،وال يعــاجل نقــاط الضعــف المؤسســية.
•محدوديــة احلساســية للنــوع االجتماعــي يف مخصصــات صنــدوق التمويــل اإلنســاين (مــا يكشــف أن خطــة
االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن تتجاهــل النــوع االجتماعــي) ،عــى الرغــم مــن القــدرات القوية لبعــض المنظمات
[[[3
المحليــة يف مجــال النــوع االجتماعــي الــي غالبًــا مــا يتــم دمجهــا يف المقرتحــات المقدمــة.

وعــى مــدى الســنوات اخلمــس الماضيــة ،كان دعــم صنــدوق التمويــل اإلنســاين لمنظمــات المجتمــع المــدين
والمنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة الــي تل ّقــت تمويـ ًـا ألكــر مــن ثالثــة مشــاريع يف غضــون عــام واحــد (أي معــدل
اســتبقاء الــركاء) هــو نفســه ،حيــث بلــغ  % 17و % 18عــى التــوايل [[3[،ولكــن موظفــي مكتــب األمــم المتحــدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أشــاروا إىل أن عــدد المنظمــات المحليــة الــي تــم وقــف دعمهــا وبالتــايل منحهــا المزيــد
مــن التمويــل بســبب مشــاكل جــادة يف األداء كان أعــى مــن عــدد المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة الــي أُوقــف
[[[3
دعمهــا.
يطمــح مؤتمــر القيــادة اإلنســانية الــذي سـيُعقد افرتاضيًّــا يف أبريل/نيســان  2021إىل إعادة تشــكيل النظام اإلنســاين،
ومــن المأمــول أن يجمــع هــذا التجمــع العالمــي الــدروس المســتفادة حــول توطــن جهــود االســتجابة اإلنســانية،
[[[3
بمــا يف ذلــك دراســة العوائــق أمــام قيــادة اجلهــات الفاعلــة يف المجتمــع المــدين المحــي.

 )27مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدين يمين بتاريخ  25أكتوبر/ترشين األول .2020
 )28مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدين يمين بتاريخ  23أكتوبر/ترشين األول .2020
 )29مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدين يمين بتاريخ  4نوفمرب /ترشين الثاين .2020
 )30مقابلة اجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدين يمين عرب تطبيق زوم بتاريخ  17أكتوبر/ترشين األول .2020
 )31بناء عىل بيانات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أمنتها الكاتبة.
 )32مقابلة أجرتها الكاتبة مع مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أيدن أولريي عرب تطبيق زوم  15 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
" )33مؤتمــر القيــادة اإلنســانية  :2021مــن هــم العاملــون يف المجــال اإلنســاين؟" ،مركــز القيــادة اإلنســانيةhttps://centreforhumanitarianleadership. ،
 /org/the-centre/events/2021conferenceتــم االطــاع يف  15ديســمرب/كانون األول .2020

18

 .IVتحليل أصحاب المصلحة والمجتمع المدني
اليمني
المانحون :اإلدارة عنبعد وقيود تواجه التوطني
يف حــن ظهــر التدخــل اإلقليمــي يف حــرب اليمــن أواخــر مــارس/آذار  2015كنتيجــة لديناميــات الــراع الــي تراكمــت
لســنوات عديــدة داخــل البــاد [[3[،إال أن عــام  2015كان نقطــة تحــول وبدايــة أزمــة إنســانية ضخمــة أثــرت عــى جميع
مســتويات المجتمــع اليمــي .نتيجــة للــراع واألزمــة اإلنســانية الناجمــة عنــه ،قلّــل المانحــون مــن تواجدهــم داخــل
البلــد ،وفعّلــوا نمــوذج اإلدارة عــن بعــد ،كمــا كيّفــوا أولويــات الربامــج الــي ينفذونهــا بشــكل كبــر ،األمــر الــذي أدى إىل
تقييــد مشــاركتهم مــع اجلهــات الفاعلــة المحليــة وقدرتهــم عــى تلبيــة الزتاماتهــم بالتوطــن.
تُعــد صعوبــات الســفر خــارج اليمــن عامـ ًـا رئيسـيًّا يحــد مــن التفاعــات المبــارشة بــن اجلهــات المانحــة ومنظمــات
المجتمــع المــدين اليمنيــة [[3[،وقــدرة األخــرة عــى مشــاركة األفــكار والتحديــات مــع المانحــن ،والمشــاركة يف جهــود
المنــارصة ،وطلــب الدعــم المــايل ،والمشــاركة يف التدريبــات والمؤتمــرات وورش العمــل يف اخلــارج.
مــع إغــاق مطــار صنعــاء أمــام حركــة الطــران المــدين[ [[3وصعوبــة اســتخدام الرحــات اجلويــة اإلنســانية[ [[3الــي
تديرهــا األمــم المتحــدة ،يتعـ ّـن عــى اليمنيــن الســفر إىل مدينــة ســيئون أو عــدن مــن أجــل الســفر يف الرحــات
الدوليــة .قبــل الــزاع كانــت الرحلــة مــن صنعــاء إىل عــدن بالســيارة تســتغرق مــن  5إىل  5ســاعات ونصــف ،أمــا
اآلن فيمكــن أن تســتغرق هــذه الرحلــة ضعــف أو ثالثــة أضعــاف الوقــت ألســباب مختلفــة بمــا يف ذلــك انتشــار
نقــاط التفتيــش ،الذهــاب إىل ســيئون أو عــدن بهــدف الســفر عــر الرحــات اجلويــة الدوليــة ،قــد يشــمل العبــور بــن
المناطــق الــي تســيطر عليهــا األطــراف المختلفــة يف الــزاع -األمــر الــذي يش ـكّل خط ـرًا عــى المســافرين حســب
أســمائهم أو قبائلهــم أو فئتهــم االجتماعيــة أو آرائهــم السياســية ،كمــا يواجــه اليمنيــون مشــاكل معقــدة يف احلصــول
عــى تأشــرات الدخــول إىل دول المنطقــة وصعوبــات شــديدة يف الســفر إىل أوروبــا أو الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ذكــر عــدد مــن المانحــن الذيــن جــرى مقابلتهــم أن العمــل مــن خــارج البلــد يعــي ال يمنحهــم مراقبــة رشكاء
مشــاريعهم المحليــن ومتابعتهــم .وقــال أحــد المانحــن“ :يتمثــل التحــدي الرئيــي الــذي نواجهــه يف عــدم القــدرة
 )34تعود ديناميات الرصاع احلايل إىل عام  2004عىل األقل وإىل احلرب األوىل بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثيني يف صعدة.
 )35ألغــراض هــذا البحــث ،تضمنــت فئــة المانحــن مؤسســات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف (االتحــاد األورويب والبنــك الــدويل) ومؤسســات خاصــة وعامــة
ورشكــة واحــدة مــن القطــاع اخلــاص تعمــل يف مجــال المســؤولية االجتماعيــة للــركات .يعكــس هــذا التصنيــف منظــو ًرا أكــر محليــة لفــرص التمويــل
عــر الكيانــات الــي تقــدم المنــح.
 )36يف أغسطس/آب  2016علقت اخلطوط اجلوية اليمنية جميع الرحالت اجلوية من وإىل مطار صنعاء.
 )37عــى الرغــم مــن أن بعــض موظفــي منظمــات المجتمــع المــدين المحليــن يســتوفون رشوط األهليــة للوصــول إىل رحــات اخلدمــات اجلويــة اإلنســانية
أللمــم المتحــدة الــي يديرهــا برنامــج األغذيــة العالمــي ،إال أن القليــل منهــم تمكــن مــن االســتفادة مــن هــذه اخلدمــة ألســباب مختلفــة.
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عــى التواصــل مبــارشة مــع المنظمــات المحليــة؛ ونظ ـرًا للصعوبــات يف الســفر بشــكل منتظــم إىل اليمــن ،علينــا
أن نعمــل بشــكل أســايس مــن خــال المنظمــات الدوليــة الــي تقــوم بممارســات العنايــة الواجبــة والمراقبــة وبنــاء
القــدرات مــع رشكائهــا المنفذيــن مــن المجتمــع المــدين المحــي ،لكننــا نــود العمــل مــع المنظمــات المحليــة بشــكل
[[[3
مبــارش أكــر ،وهــو أمــر نســعى حاليًّــا إىل معاجلتــه”.
كمــا ذكــر المانحــون األصغــر أنــه يف خضــم احلاجــة الماســة إىل تأمــن المســاعدات اإلنســانية والمســاهمة يف جهــود
إنقــاذ األرواح ،يميلــون إىل المســاهمة يف وكاالت األمــم المتحــدة وآليــات التمويــل اجلماعــي و/أو المنظمــات الدوليــة
ً
عمــا مكثّ ًفــا
المعروفــة األكــر؛ نظــرًا ألن االســتثمار يف عــدد مــن المنــح الصغــرة للمنظمــات المحليــة يتطلــب
را مــن العنايــة الواجبــة ،وتطويــر آليــات المراقبــة عــن بعــد ،بعكــس مــا يتطلبــه تمويــل
للغايــة ،ويتطلــب قــد ًرا كب ـ ً
مــروع أكــر مــن خــال وكالــة تابعــة أللمــم المتحــدة أو منظمــة غــر حكوميــة دوليــة تربطهــم بهــا عالقــة عامــة.
المســألة األخــرى الــي تطــرق إليهــا عــدد مــن المانحــن هــي العمليــة المع ّقــدة الختيــار رشكاء مــن المنظمــات
المحليــة أثنــاء وجودهــم خــارج البلــد ،وعــى ســبيل المثــال ،عنــد إطــاق المانحــن دعــوة مفتوحــة للتنافــس عــى
المشــاريع ،تُقــدم مجموعــة هائلــة مــن المقرتحــات قــد يكــون مــن الصعــب تقييمهــا.
وأشــار بعــض الذيــن تمــت مقابلتهــم إىل أنــه يف هــذه احلالــة ،قــد تكــون المنظمــات المحليــة الــي يتــم اختيارهــا هــي
األكــر خــرة يف إعــداد المقرتحــات ،ولكنهــا ليســت بالــرورة أفضــل منظمــة يف تنفيــذ المشــاريع .كمــا قــال مانحــون
آخــرون إن قيــادة المنظمــات المحليــة الــي عــادة مــا يقابلونهــا خــارج البــاد غالبًــا مــا تكــون منظمــات يديرهــا
المغرتبــون ،ويتحــدث كبــار مدرائهــا اللغــة اإلنجلزييــة ،ويمتلكــون خــرة يف إدارة العالقــات ،ولكنهــم قــد يكونــون أقــل
تأهيـ ًـا يف جوانــب العمليــات وأقــل معرفــة بالفجــوات والفــرص الربامجيــة .لوحــظ أن الدعــوات المفتوحــة الكبــرة
قــد تكــون ذات صلــة محــدودة بالســياق المحــي ،وأن عــد ًدا قليـ ًـا فقــط مــن المنظمــات المحليــة قــادرة عــى التنافــس
بنجــاح فيهــا ،يف حــن تعتمــد المنظمــات الدوليــة عــى فريــق كامــل ليعمــل عــى صياغــة مقرتحــات المشــاريع.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يواصــل العديــد مــن المانحــن العمــل باللغــة اإلنجلزييــة بشــكل أســايس ،ممــا يتطلــب تقديــم
االقرتاحــات والتقاريــر واالتصــاالت باللغــة اإلنجلزييــة ،مــع وجــود فــرص محــدودة للتفاعــل باللغــة العربيــة ،ولكــن
العديــد مــن المنظمــات المحليــة تفتقــد لمهــارات اللغــة اإلنجلزييــة المطلوبــة ،والقــدرة عــى حشــد المــوارد واخلــرة
يف إدارة العالقــات مــع المانحــن ،وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى المنظمــات الواقعــة خــارج المــدن الرئيســية.
ّ
تفضــل بعــض المنظمــات الدوليــة الــي تمـ ّول الربامــج يف اليمــن العمــل مــع رشكاء محليــن أثبتــوا قدراتهــم مــن قبل
ويؤمنــون بقيــم مشــركة ،وتُعــد هــذه النُهــج أكــر شــيو ًعا عندمــا يتعلــق األمــر بالمؤسســات اخلاصــة األصغــر ذات
[[[3
الواليــات المحــددة ،وبالتــايل تضييــق نطــاق المنظمــات المحليــة الــي يمكــن أن تعمــل معهــا المنظمــات الدوليــة.
 )38مقابلــة أجرتهــا الكاتبــة مــع رئيســة فريــق التعــاون الــدويل اإلقليميــة اللتحــاد األورويب يف اليمــن كارولينــا هيدســروم عــر ويــب أكــس 26 ،أكتوبــر/
ترشيــن األول .2020
 )39المقابــات الــي أجرتهــا المؤلفــة مــع :المديــر القطــري لمؤسســة كونــراد أدينــاور ،فابيــان بلومــرج ،عــر تطبيــق زوم 20 ،أكتوبر/ترشيــن األول 2020؛
والمديــر غــر المقيــم لمؤسســة فريدريــش إيــرت ،اخيــم فوغــت ،عــر زوم 5 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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أكــدت إحــدى هــذه المؤسســات هــذا النهــج البديــل وذكــرت أن “دعــم رشكائنــا يف المجتمــع المــدين اليمــي هــو دعــم
مؤســي أكــر منــه دعــم موجــه نحــو المشــاريع ،عــى الرغــم مــن أن لدينــا معايــر عاليــة ج ـ ًدا يف اإلرشاف المــايل
وإعــداد التقاريــر ،الدافــع الرئيــي يف اختيــار الــركاء هــو دعــم األصــوات اليمنيــة الــي تشــارك رؤاهــا وتحليالتهــا يف
[[[4
المجــال الــدويل ،نشــعر أن هــذا رضوري ال ســيما عندمــا يتــم تجاهــل وجهــات النظــر هــذه يف كثــر مــن األحيــان”.
رسد هــذا القســم تصــورات المانحــن للقيــود الــي تعــرض تطويــر رشاكات أكــر فعاليــة مــع منظمــات المجتمــع
المــدين المحليــة يف اليمــن .هنــاك نقــص يف مســاءلة المانحــن عــن االتفاقيــات المتعلقــة بتوطــن العمــل اإلنســاين،
فثمانيــة مــن أكــر  10مانحــن لليمــن خــال الفــرة  2018 - 2017هــم مــن الموقعــن عــى الصفقــة الكــرى،
باســتثناء الســعودية واإلمــارات [[4[.صحيــح أن تحليــل مقــدار المســاعدات الهائلــة المقدمــة لليمــن مــن خــال
المســتجيبني المحليــن والوطنيــن يعتــر خــارج نطــاق هــذه الدراســة ،إال أن هــذا المقــدار أقــل بكثــر مــن الهــدف
البالــغ  % 25المنصــوص عليــه يف الصفقــة الكــرى [[4[.يــدرك العديــد مــن المانحــن الفشــل عــى هــذا الصعيــد،
وهنــاك عــدد منهــم يبحثــون حاليًّــا عــن طــرق لمواجهــة هــذا التحــدي ،وكان لهــذا الوضــع تأثــر ســليب للغايــة عــى
المجتمــع المــدين المحــي ،وحـ ّد مــن قــدرة هــذا القطــاع الرئيــي عــى تلبيــة االحتياجــات وبنــاء أســاس اللســتجابة
اللحتياجــات المســتقبلية اســتنا ًدا اىل الرابطــة الثالثيــة ،رابطــة اإلنســانية والتنميــة والســام.

المنظمات الدولية
كانــت الــراكات بــن المنظمــات الدوليــة والكيانــات المحليــة ،بمــا يف ذلــك المنظمــات احلكوميــة وشــبه احلكومية،
رضوريــة يف جهــود االســتجابة اإلنســانية والتخفيــف مــن آثــار الــراع يف اليمــن .تعمــل عــدد مــن وكاالت األمــم
المتحــدة يف رشاكــة وثيقــة مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،حيــث ذكــر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
أن  75%مــن برامجــه يف اليمــن تتــم مــن خــال المنظمــات غــر احلكوميــة المحليــة ،حيــث شــكلت  10مــن المنظمــات
الرشيكــة البالــغ عددهــا  16منظمــة رشيكــة ،كمــا يتــم تنفيــذ مــا يقــرب مــن  25%مــن برامــج اليونيســف بالرشاكــة
مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،حيــث تمثّــل  52مــن أصــل  211مــن الــركاء المنفذيــن.

[[[4

 )40مقابلة أجرتها المؤلفة مع كريس روجرز ،كبري مسؤويل الربامج ،منظمة المجتمع المنفتح ،عرب زوم 29 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )41اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكاالت ،مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية" ،الموقعــون عــى الصفقــة الكــرى 23 ،ســبتمرب/أيلول
 https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-signatories ،2020تــم االطــاع يف 18
نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )42غالبًــا مــا يكــون المســتجيبون الوطنيــن والمحليــن هــم احلكومــات والمجتمعــات واجلمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر والمجتمــع
المــدين المحــي هــم أول مــن يســتجيب أللزمــات ،ويبقــون يف المجتمعــات الــي يخدمونهــا قبــل حــاالت الطــوارئ وبعدهــا وأثنائهــا" .المزيــد مــن أدوات
الدعــم والتمويــل للمســتجيبني المحليــن والوطنيــن" ،اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكاالتhttps://interagencystandingcommittee.org/ ،
more-support-and-funding-tools-for-local-and-national-responders
 )43ويشــمل ذلــك دعــم البنــك الــدويل للــراكات بــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ والصنــدوق االجتماعــي للتنميــة وبرنامــج األشــغال العامــة  -وهمــا
كيانــان شــبه حكوميــان  -ومبــادرة التحويــات النقديــة الطارئــة لليونيســف إىل  1.5مليــون مســتفيد مــن صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة.
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وعــام  ،2018عمــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مــع  25منظمــة مجتمــع مــدين ،مــا يمثــل  % 2.7مــن برامجهــا ،ويف
عــام  2019كانــت النســبة  ،% 2.2عــى الرغــم مــن أن رشاكــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مــع الصنــدوق االجتماعــي
للتنميــة ومــروع األشــغال العامــة ،وهــي كيانــات وطنيــة شــبه حكوميــة ،مثّلــت حــوايل  [[4[،% 85كمــا تعمــل
المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة بالرشاكــة مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،ولكــن بحســب المنظمــات غــر
احلكوميــة الدوليــة الــي جــرى مقابلتهــا ،لــم تحقــق أي منهــا التوطــن بنســبة  % 25كمــا هــو محــدد يف الصفقــة الكــرى.
أحــد أهــم التحديــات الــي تواجــه تعزيــز رشاكات ممكنــة بــن المنظمــات الدوليــة والمنظمــات المحليــة هــو احلاجــة
حــة لتقديــم خدمــات منقــذة للحيــاة إىل الفئــات الســكانية األكــر هشاشــة ،وقــد أقــرت جميــع مصــادر هــذا
المل ّ
البحــث بهــذا التحــدي الضخــم وحددتــه كعامــل دافــع يف العالقــات التبادليــة الــي تتصــف بهــا االســتعانة بمصــادر
خارجيــة لتقديــم المســاعدات اإلنســانية مــن خــال المنظمــات المحليــة.
تــر هــذه األنمــاط ببنــاء رشاكات تمكينيــة فعّالــة مــع المنظمــات المحليــة يف اليمــن ،ويف حــن أن اجلميــع يعــرف
بوضــوح بــرورة توفــر اخلدمــات المنقــذة للحيــاة ،فــإن العديــد مــن المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة ووكاالت
األمــم المتحــدة تتجاهــل الزتاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بالتوطــن وتــرر مثــل هــذه اإلخفاقــات بمجموعــة متنوعــة
مــن األعــذار ،وبالتــايل ،مــن شــأن االســتثمار يف تحليــل المخاطــر الــي قــد تنتــج عــن توطــن المســاعدات وتطويــر
يحســن مــن جهــود التوطــن.
اســراتيجيات لتخفيفهــا أن ّ

القيود عىلإقامة رشاكات بنيالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدينالمحلية
هنــاك معــدل دوران مرتفــع للموظفــن الدوليــن يف العديــد مــن المنظمــات ،كمــا يقــي الموظفــون وقتًــا طويـ ًـا
خــارج البــاد ،ويرجــع ذلــك جزئيًّــا إىل إجــازات “الراحــة واالســتجمام” الســخية ولممارســات اإلدارة عــن ب ُعــد يف بعض
األحيــان .تدويــر الموظفــن الدوليــن بهــذا القــدر يقلّــل مــن قدرتهــم عــى تكويــن فهــم جيــد للســياق اليمــي وتعلّــم
كيفيــة الوثــوق بالموظفــن المحليــن والــركاء ،يف الوقــت الــذي غالبًــا مــا ترتكــز ســلطة اتخــاذ القــرار يف تلــك
الكيانــات يف أيديهــم .صحيــح أن وجــود موظفــن دوليــن يف بعــض األحيــان يمكــن أن يبعــد الموظفــن الوطنيــن
والــركاء المحليــن مــن ضغــوط الســلطات المحليــة ،لكــن االعتمــاد المفــرط عــى مثــل هــؤالء الموظفــن الدوليــن
يضعــف صناعــة قــرارات بقيــادة محليــة ،ويقيّــد بنــاء رشاكات فعّالــة مــع المنظمــات المحليــة .يف إحــدى المقابــات،
قــال موظفــو منظمــة غــر حكوميــة دوليــة إنــه يف استكشــافهم الداخــي التجاهــات التوطــن وجــدوا أن الموظفــن
اليمنيــن والدوليــن داخــل منظمتهــم أبــدوا نو ًعــا مــن االســتعالء تجــاه المنظمــات اليمنيــة ،وفشــلوا يف اإلقــرار
[[[4
بالقيمــة المضافــة مــن الــراكات مــع األخــرة.
 )44مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ يف اليمن أوك لوتسما عرب تطبيق زوم 13 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )45مقابلــة شــخصية رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع خمســة موظفــن (يمنيــن وثالثــة دوليــون) مــن منظمــة دوليــة غــر حكوميــة عــر تطبيــق زوم 9 ،نوفمــر/
ترشيــن الثاين .2020
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تشــمل القيــود األخــرى أمــام الــراكات الهادفــة طبيعــة العالقــات يف تنفيــذ المشــاريع بــن المنظمــات المحليــة
والمنظمــات الدوليــة ،إذ أنهــا يف بعــض األحيــان تشــبه العالقــة الــي تســتند عــى العقــود القانونيــة ً
بــدل مــن
الــراكات ،هــذا فضـ ًـا عــن الــروط غــر الواقعيــة والمرهقــة للغايــة يف سياســات وعمليــات الــراء .قــال أحــد
المشــاركني يف المقابــات يعمــل يف أحــد المنظمــات المحليــة“ ،لقــد ُدربنــا عــى سياســات الــراء اخلاصــة بهــم،
[[[4
لكنهــم يتحدثــون عــن القمــر ونحــن هنــا عــى األرض”.
القضايــا األخــرى الــي ذكرتهــا المنظمــات الدوليــة والــي تواجــه المنظمــات المحليــة هــي غيــاب الضوابــط
والتوازنــات ،وغيــاب عمليــات التخطيــط االســراتييج ،وغيــاب السياســات واإلجــراءات الــي تعــزز الشــمول والزناهــة
[[[4
داخــل المنظمــات ،وتركــز صناعــة القــرارات اإلداريــة فيمــا وصفــه أحدهــم بأنــه “متالزمــة القائــد مــدى احليــاة”،
كمــا تشــمل التحديــات الداخليــة الــي تواجــه المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة جذبهــا
لموظفــن دوليــن إمــا صغــري الســن أو عديمــي اخلــرة ،أو موظفــن ليــس لديهــم خيــارات أخــرى ،أو أولئــك
الذيــن ينجذبــون إىل الرواتــب العاليــة واالمتيــازات اإلضافيــة ،واألفــراد الذيــن قــد يجــرون مقارنــات غــر دقيقــة مــع
وظائفهــم الســابقة ،ويمكــن أن يســهم هــذا اجلانــب يف اتخــاذ قــرارات ســيئة وإضعــاف قــوة الموظفــن المحليــن.
صــدر مؤخـرًا ملخــص سياســة رسي مــن قبــل منظمــة دوليــة يبحــث يف تحديــات برنامــج المــرأة والســام واألمــن،
واطّ لعــت عليــه الكاتبــة ،ويحــدد العوائــق األساســية أمــام تطويــر رشاكات فعّالــة بــن المنظمــات الدوليــة ورشكائهــا
المحليــن [[4[،تمثّلــت المشــكلة الرئيســية يف الوقــت المحــدود للغايــة المخصــص إلعــداد مقــرح المــروع ،إذ
أن هــذا ال يســمح لبنــاء رشاكات ،وإنشــاء اتحــادات ،والمشــاركة يف تصميــم الربامــج التشــاركية ،والتشــاور مــع
مجموعــات المســتفيدين المســتهدفة ،كمــا أشــار ملخــص السياســة إىل التحديــات الــي تواجــه المنظمــات المحليــة
والدوليــة عــى حــد ســواء فيمــا يتعلــق بالتمويــل القائــم عــى النتائــج ،وعقــود اخلدمــات ،وطــرق التمويــل (مثــل
رصف التمويــل يف غضــون ســنة وأنظمــة الدفــع) وانعــدام مرونــة المزيانيــة.
أشــار عــدد مــن مصــادر هــذا البحــث إىل أن إجــراءات العنايــة الواجبــة ،وتحديـ ًدا التدقيــق بهــدف مكافحــة اإلرهــاب،
قــد أثــرت ســلبًا عــى جهــود االســتجابة اإلنســانية [[4[،وقــد ســاهم هــذا الوضــع يف ازدهــار الســوق الســوداء وغــذى
[[[5
اقتصــاد احلــرب والفســاد.
 )46مقابلة شخصية رسية أجرتها الكاتبة مع مدير أحد منظمات المجتمع المدين المحيل عرب تطبيق زوم 25 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
" )47مــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين لعــام  :2018الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،المركــز الــدويل
للقانــون غــر الهــادف للربــح و ،FHI360الطبعــة الســابعة ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2019صhttps://www.usaid.gov/sites/default/files/ ،56 .
 documents/1866/2011_MENA_CSOSI.pdfتــم االطــاع يف  14نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )48مراسالت رسية مع موظفي المنظمات الدولية غري احلكومية ارسلت إىل الكاتبة يف  9أكتوبر/ترشين األول .2020
 )49شــرين الطرابلــي مــكاريث وكاميــا ســيمايت" ،مكافحــة اإلرهــاب ،وإزالــة المخاطــر واالســتجابة اإلنســانية يف اليمــن :دعــوة للعمــل" ،مجموعــة
السياســات اإلنســانية https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf ،2018 ،تــم االطــاع يف  15نوفمــر/
ترشيــن الثــاين .2020
" )50حالــة النظــام اإلنســاين" ،دراســة أجرتهــا شــبكة التعلــم اإليجــايب للمســاءلة واألداء يف مجــال العمــل اإلنســاين ،ALNAP/ODI ،2018 ،صhttps:// 135 .
. www.alnap.org/help-library/the-state-of-the-humanitarian-system-2018-full-reportتم االطالع يف  17نوفمرب/ترشين الثاين .2020
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علّــق بعــض المانحــن عــام  2020تمويــل األنشــطة يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون ،مــا أثــر ســلبًا عــى
المنظمــات الدوليــة والمنظمــات المحليــة ،وقلّــل مــن المســاعدات المقدمــة لماليــن اليمنيــن الضعفــاء ،كمــا أشــار
عــدد مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم إىل أنــه يف حــال تصنيــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة جماعــة احلوثيــن المســلحة
كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ،ســينعكس ذلــك ســلبًا عــى جهــود االســتجابة اإلنســانية ،مــا ســيؤدي إىل معانــاة ومــوت
اليمنيــنُ [[5[.صنفــت جماعــة احلوثيــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة خــال األيــام األخــرة مــن إدارة الرئيــس األمريــي
[[[5
دونالــد ترامــب يف يناير/كانــون الثــاين  ،2021مــا أثــار اســتياء منظمــات اإلغاثــة.
يف بعــض األحيــان ،تفتقــر العمليــات الــي تتبناهــا المنظمــات الدوليــة الختيــار رشكاء محليــن لتنفيــذ المشــاريع
إىل الشــفافية ،ففــي حــن تمــت اإلشــارة خــال إجــراء هــذا البحــث إىل افتقــار اليمنيــن إىل احليــاد داخــل المنظمــات
الدوليــة والمحليــة ،إال أنــه تمــت اإلشــارة ً
أيضــا إىل غيــاب األصــوات اليمنيــة يف عمليــة صنــع القــرار يف بعــض وكاالت
األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة ،وأثــرت هــذه الثغــرة ســلبًا عــى االســتجابة اإلنســانية وجهــود بنــاء الســام،
را مــن التحـ ّـز اليمــي المتصــور.
وعدّهــا عــدد مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم أكــر خب ًثــا وتدمـ ً
قــال العديــد مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم عــى الصعيديــن المحــي والــدويل يف هــذا البحــث ،إن وكاالت
األمــم المتحــدة والمنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة غالبًــا مــا تتجنــب المخاطــر ،وبالتــايل تحجــم عــن تعريــض
برامجهــا للخطــر عــر مواجهــة الســلطات المحليــة فيمــا يخــص التدخــل يف عملهــا أو اضطرارهــا إىل تقديــم تنــازالت
تمــس االســتقالل واحليــاد والزناهــة ،وعــى الرغــم مــن صعوبــة موازنــة هــذا األمــر ،إال أنــه يوجــد بشــكل عــام نقــص
يف جهــود المنــارصة للتعامــل مــع الســلطات المحليــة عندمــا يكــون هنــاك تدخــل ال داعــي لــه.
عكســت ترصيحــات األمــن العــام أللمــم المتحــدة خــال القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين عــام  2016أهميــة األدوار
الــي تلعبهــا اجلهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة يف تقديــم الدعــم اإلنســاين ،حيــث دعــا ألن تكــون هــذه اجلهــود
“محليــة قــدر اإلمــكان ،ودوليــة عنــد الــرورة” ،ومــع ذلــك فشــلت المنظمــات الدوليــة يف الوفــاء بالزتاماتهــا تجــاه
التوطــن ،وهــو واقــع أقرّتــه بعــض وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة الــي تمــت مقابلتهــا
مــن أجــل ملخــص السياســة هــذا.

 )51كولــوم لينــش ورويب جرامــر وجــاك ديتــش" ،إدارة ترامــب تخطــط لتصنيــف احلوثيــن كجماعــة ارهابيــة" ،فوريــن بوليــي 16 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين
 /https://foreignpolicy.com/2020/11/16/trump-administration-plans-designate-houthis-terrorists-yemen،2020تــم االطــاع يف
 17نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )52بيثــان ماكرينــان " ،التخريــب الدبلومــايس :غضــب جماعــات اإلغاثــة جــراء إدراج الواليــات المتحــدة احلوثيــن عــى قائمــة اإلرهــاب" ،الغارديــان11 ،
يناير/كانـ�ون الثـ�ا ين https://www.theguardian.com/world/2021/jan/11/us-designation-of-yemen-houthis-as-terror� ،2021
ists-will-worsen-humanitarian-crisis
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المجتمع المدينالمحيل
تأثــرت المنظمــات المحليــة يف جميــع أنحــاء البــاد بمجموعــة واســعة مــن التحديــات الناتجــة عــن الــزاع ،وتراوحــت
بــن العقوبــات الماليــة وتعطيــل أعمالهــا بســبب القصــف والرضبــات اجلويــة والقتــال ،وشــعرت جميعهــا بتأثــر
الــراع عــى االقتصــاد مــن خــال التعقيــدات يف التحويــات المرصفيــة ،وتقلّــب أســعار رصف العملــة بشــكل كبــر
يف أجــزاء مختلفــة مــن البــاد ،وتدهــور قيمــة الريــال اليمــي بشــكل عــام [[5[،وعــدم توفــر العملــة الصعبــة يف الســوق
أو البنــوك بشــكل منتظــم لدفــع رواتــب الموظفــن والبائعــن بالــدوالر.
را جلميــع المنظمــات العاملــة يف البــاد ،ولكــن يف بعــض األحيــان كان
تمثــل العقوبــات الماليــة عــى اليمــن تحديًّــا كبـ ً
را مع ّو ًقــا للغايــة عــى عمــل المنظمــات المحليــة [[5[،ســعى عــدد قليــل مــن المنظمــات المحليــة إىل تســجيل
لهــا تأثـ ً
المنظمــات خــارج البــاد مــن أجــل فتــح حســابات بنكيــة ،ولكــن هــذه عمليــة معقــدة وليســت بديـ ًـا عمليًّــا قابــاً
للتطبيــق بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات ،كمــا تــرر المجتمــع المــدين بشــدة نتيجــة رحيــل العديــد
مــن نشــطاء منظمــات المجتمــع المــدين المؤهلــن تأهيـ ًـا عاليًّــا ،حيــث غــادر بعضهــم البــاد يف حــن انضــم آخــرون
إىل المنظمــات الدوليــة ،وقــد أدت هجــرة العقــول هــذه إىل فقــدان المنظمــات المحليــة لــكادر كبــر مــن اإلداريــن
والقيــادات الفنيــة.
تواجــه المنظمــات الموجــودة يف المناطــق الــي تســيطر عليهــا جماعــة احلوثيــن المســلحة تحديــات إضافيــة،
مثــل الطلبــات المزتايــدة والمعقــدة للحفــاظ عــى تراخيصهــا وتأمــن الموافقــات عــى المشــاريع الــي تنفذهــا ،كمــا
يتوجــب عــى هــذه المنظمــات احلصــول عــى إذن مــن ســلطات احلوثيــن ليســافر موظفوهــا مــا بــن المناطــق داخــل
البــاد ،أو لتنظيــم أي تجمعــات مثــل الــدورات التدريبيــة أو ورش العمــل ،ومؤخـرًا ،وضعــت ســلطات احلوثيــن قيــو ًدا
تمنــع االختــاط بــن اجلنســن خــال الــدورات التدريبيــة ،وتفــرض عــى النســاء مرافقــة محــرم عنــد الســفر بداعــي
العمــل .قــال أحــد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم ،إن “التعامــل مــع مختلــف الســلطات المحليــة يف المناطــق
المختلفــة مــن البــاد ليــس باألمــر الســهل ،بــل ويكــون معقـ ًدا بشــكل خــاص عنــد العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان،
[[[5
وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد نجــح فريــق مواطنــة يف العمــل يف جميــع أنحــاء البــاد وخــارج اليمــن”.
تواجــه المنظمــات الدوليــة العديــد مــن التحديــات المشــابهة لتلــك الــي تواجههــا المنظمــات المحليــة ،إال أنهــا
تتمتــع بمــوارد أفضــل بشــكل عــام ،وتتبــى عــد ًدا مــن التدابــر التخفيفيــة ،وتســتفيد مــن عــدة مزايــا تشــمل
 )53قبــل إنــدالع األزمــة عــام  ،2015كان ســعر الــرف  215ريــال يمــي للــدوالر األمريــي الواحــد ،وبحلــول أكتوبر/ترشيــن األول  ،2020انخفــض إىل أكــر
مــن  800ريــال يمــي مقابــل الــدوالر األمريــي الواحــد ،مــع تزايــد الفجــوة بــن األســعار يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة والمناطــق اخلاضعــة
لســيطرة أنصــار اللــه إذ بلغــت  823( 25٪ريــال مقابــل الــدوالر األمريــي الواحــد و 608ريــال مقابــل الــدوالر األمريــي الواحــد يف ســبتمرب/أيلول ).2020
"التحديــث الرسيــع  :8تقلــب ســعر رصف الريــال اليمــي 11 ،أكتوبر/ترشيــن األول ( 2020االســبوع األول) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
 files/resources/CCY_Exchange%20Rate%20Oct%20W1.pdfتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 )54أشار أحد قادة منظمات المجتمع المدين المحلية إىل أن األمر يستغرق أحيان ًا سبعة أشهر لتلقي حوالة مرصفية بقيمة  20,000دوالر.
 )55مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع رضيــة المتــوكل ،رشيكــة مؤسســة ورئيســة منظمــة مواطنــة حلقــوق اإلنســان ،عــر تطبيــق زوم 18 ،أكتوبر/ترشيــن
األول .2020
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تخصيــص المزيــد مــن المــوارد للنفقــات التشــغيلية (يف الوقــت الــذي يتعـ ّـن عــى المنظمــات المحليــة أن تحــرص
عــى اســتخدام كل فلــس مــن أجــل توفــر التمويــل لعملياتهــا) ،والدعــم الربامــي والتشــغييل وتعبئــة المــوارد عــر
المكاتــب اإلقليمية/الدوليــة ،وقدرتهــا عــى جــذب موظفــن يمنيــن مــن ذوي الكفــاءات العاليــة مقابــل رواتــب أعــى
بكثــر ،وحــزم مزايــا أفضــل ،وفــرص تطويــر مهــي أكــر ،ودعــم فــي وتشــغييل.
كمــا تســتطيع تلــك المنظمــات جــذب كبــار الموظفــن الدوليــن الذيــن يتمتعــون بمهــارات وقــدرات إداريــة أقــوى
ويســتفيدون مــن إجــازات “الراحــة واالســتجمام” الســخيّة ،فضـ ًـا عــن أنــه بوســعهم أن يكونــوا بمثابــة حاجــز يف
التفاعــات مــع الســلطات المحليــة.
وبحســب تقريــر لمــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين للــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،الــذي تم ّولــه الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة ،عــام  ،2018واجــه المجتمــع المــدين اليمــي تحديــات
“يدهشين عىل الدوام عدة منظمات محلية يف
[[[5
اليمن تسعى بنشاط إلحداث فرق يف مجتمعها،
مزتايــدة منــذ انــدالع احلــرب .تضمنــت القضايــا الــي تمــت
وتشمل تلك بعض المنظمات الجديدة
اإلشــارة إليهــا يف هــذا التقريــر تدهــور الصــورة العامــة لمنظمــات
ويالت
االستثنائية اليت ظهرت عىل الرغم من
المجتمــع المــدين اليمنيــة “فقــد كانــت التغطيــة اإلعالميــة
الرصاع .بالمقارنة مع البلدان األخرى يف المنطقة
اإليجابيــة للمنظمــات هــي االســتثناء وليــس القاعــدة” ،هــذا
يعترب األمر مدعاة لإلعجاب وبشدة ،ال سيما يف
باإلضافــة إىل انتقــاد المســؤولني المزتايــد لمنظمــات المجتمــع
ضوء الرصاع المستمر”.
المــدين والتشــكيك بوالئهــا خاصــة يف المناطــق اخلاضعــة
اخيم فوغت ،المدير غري المقيم لمؤسسة
[[[5
لســيطرة احلوثيــن”.
فريدريش إيربت.
كمــا كان ســياق جهــود المنــارصة محــدو ًدا للغايــة منــذ عــام
 ،2015حيــث لــم توجــد ســوى فــرص قليلــة ج ـ ًدا لمنــارصة القضايــا
احلساســة علنًــا ،كمــا أجــرت المعــارك خــال عــام  2018العديــد مــن منظمــات
المجتمــع المــدين يف احلديــدة عــى تعليــق أنشــطتها مؤقتًــا ،أمــا يف تعــز فقــد كان لتدمــر البنيــة التحتيــة عــى نطــاق
كبــر عواقــب ســلبية عــى المنظمــات.
مــن الناحيــة اإليجابيــة ،أشــار التقريــر إىل أن بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب وحرضمــوت أصبحــت
مســتقرة ،وأن القــدرة التنظيميــة قــد تعــززت عــى صعيــد تحديــد احتياجــات المســتفيدين وتلبيــة المتطلبــات
المؤسســية للمانحــن يف مجــاالت السياســات واألنظمــة واالســراتيجيات ،باإلضافــة إىل ذلــك ،أشــار التقريــر إىل
أن اجلــدوى الماليــة للمنظمــات المحليّــة زادت بشــكل طفيــف عــام  2018مــع تحســن مهــارات تعبئــة المــوارد.
 )56يقيــم المــؤرش ســياق منظمــات المجتمــع المــدين مــن خــال ســبعة مكونــات :البيئــة القانونيــة ،والقــدرة التنظيميــة ،واجلــدوى الماليــة ،والمنــارصة ،وتوفــر
اخلدمــات ،والبنيــة التحتيــة للقطــاع ،والصــورة العامــة" .مــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين لعــام  :2018منطقــة الــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا" ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،المركــز الــدويل للقانــون غــر الهــادف للربــح و ،FHI360الطبعــة الســابعة ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين ،2019
ص https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-mena.pdf ،56 .تــم االطــاع يف  14نوفمــر/
ترشيــن الثــاين .2020
 )57المصدر نفسه ،ص.4 .
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أحــد األمــور الــي أشــار إليهــا ناشــطو المجتمــع المــدين مــرا ًرا وتكــرا ًرا خــال مســار هــذا البحــث هــو أنــه توجــب
عــى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدين االبتعــاد ع ّمــا تركــز عليــه مهامهــا .كان هــذا منطقيًّــا يف بدايــة الــراع
نظـرًا لــرورة االســتجابة اللحتياجــات الهائلــة المهــددة للحيــاة ،ولكــن يف ظــل غيــاب احلــل الســيايس ،بــدأت هــذه
المنظمــات تشــعر بأنهــا بعيــدة بشــكل مزتايــد عــن قيمهــا األساســية وأنهــا منهكــة بســبب طبيعــة العمــل اإلنســاين
قصــر المــدى وغــر المســتدام .اتخــذت بعــض المنظمــات المحليــة عــن وعــي خيــار عــدم التحــول عــن العمــل خلدمــة
المجموعــات المســتهدفة األساســية واالبتعــاد عــن مهامهــا ،ولكــن لــم ينجــح ســوى القليــل منهــم يف تحقيــق هــذا.

المعوقات اليتتواجه القيادة المحلية لمنظمات المجتمع المدين
أدى الــراع إىل تضييــق مصــادر التمويــل بشــكل عــام للمنظمــات المحليــة وتدمــر مبــادرات االســتدامة الماليــة
الــي تــم تحقيقهــا بشــق األنفــس ،إذ قضــت األزمــة عــى دخــل األرس ،ورواتــب موظفــي اخلدمــة المدنيــة والقطــاع
اخلــاص ،وأثــرت ً
أيضــا ســلبًا عــى فعــل اخلــر وفــرص الدخــل المكتســب (أي رســوم المشــاركني يف التدريــب أو بنــاء
المهــارات ،واإليجــارات مــن المرافــق الــي تعقــد فيهــا الفعاليــات أو ورش العمــل ،ومــا إىل ذلــك) .وقــد أدى ذلــك إىل
خلــق ســياق يكــون فيــه للمنظمــات المحليــة مصــادر تمويــل قليلــة فيمــا عــدا المنــح الدوليــة.
إن الفــرص المتاحــة للمنظمــات المحليــة للوصــول مبــارشة إىل التمويــل الثنــايئ أو متعــدد األطــراف محــدودة
للغايــة ،لذلــك يــأيت معظــم التمويــل الــذي تحصــل عليــه مــن خــال وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غــر
احلكوميــة الدوليــة .غالبًــا مــا يتطلــب الوصــول المبــارش إىل تمويــل أكــر مــن المانحــن أنظمــة معقــدة وعمليــات
تســجيل عــر اإلنرتنــت وهــو مــا يشــكل تحديــات خاصــة للمنظمــات األصغــر عم ـرًا ،تشــمل متطلبــات الوصــول
رشوطــا معقــدة للعنايــة الواجبــة ومعايــر األهليــة وعمليــات التســجيل ،كمــا أن قليــل مــن
إىل فــرص التمويــل
ً
المانحــن فقــط يمتلكــون تمويــل منفصــل مخصــص لمنظمــات المجتمــع المــدين المحليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يحتجــز بعــض المانحــن نســبة مئويــة مــن دفعــة المنحــة النهائيــة حــى تتــم الموافقــة عــى
التقاريــر اخلتاميــة المقدمــة مــن تلــك المنظمــات ،ممــا يعــي أنــه يجــب أن يكــون لــدى المنظمــات الــي تتلقــى هــذه
المنــح مــوارد كافيــة للحفــاظ عــى التدفقــات النقديــة ،وهــو مــا يمثــل تحديًّــا لمعظــم المنظمــات المحليــة.
كمــا تضــع العديــد مــن عمليــات تقديــم الطلبــات التنافســية المنظمــات المحليــة والدوليــة ضــد بعضهــا البعــض،
بـ ً
ـدل مــن أن تعــزز التعــاون فيمــا بينهــا ،عــاوة عــى ذلــك ،تشــعر المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة والمنظمــات
المحليــة باإلحبــاط مــن اقتصــار المشــاريع اإلنســانية المنفــذة عــى تلــك الــي تتــم بوتــرة رسيعــة فقــط ،إذ هــذا
النــوع مــن المشــاريع يدفــع المنظمــات المحليــة والدوليــة إىل التنافــس عــى التمويــل غــر اإلنســاين الشــحيح.
يختلــف تأثــر الــراع يف اليمــن عــى األنــواع المختلفــة مــن منظمــات المجتمــع المــدين اليمــي ،فمثـ ًـا لــم تنـجُ ســوى
القليــل مــن المنظمــات الــي تركــز عــى حقــوق اإلنســان ،والمنــارصة ،واإلعاقــات ،والثقافــة ،والفنــون والــي كانــت قــد
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ازدهــرت قبــل وأثنــاء الربيــع العــريب ومؤتمــر احلــوار الوطــي ،كمــا واجهــت المشــاريع الــي تركــز عــى النــوع االجتماعــي
واســتهداف الشــباب والنســاء ،أو تســعى للمســاهمة يف الســام صعوبــات مختلفــة نتيجــة التمويــل المحــدود بعــد
انــدالع الــراع ،باإلضافــة إىل ذلــك ،واجهــت المنظمــات صعوبــة يف احلصــول عــى تصاريــح مــن الســلطات المحليــة
لمثــل هــذه الربامــج.
يف اليمــن تُعــد برامــج النــوع االجتماعــي معقــدة ،حيــث قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم“ :ليــس مــن المســتغرب
أنــه تكــون هنــاك حساســيات يف المنــازل والمجتمعــات والســلطات المحليــة حــول مثــل هــذه التدخــات خــال
أوقــات احلــرب .تــدرك المنظمــات المحليــة هــذه الديناميكيــات المعقــدة ،وهــي الوحيــدة الــي يمكــن ويجــب أن
تقــود مثــل هــذه الربامــج بدعــم مــن أصحــاب المصلحــة الدوليــن ،ومــع ذلــك غالبًــا مــا يكــون هنــاك اعــراف ضئيــل
بهــذه المهــارات بــن اجلهــات المانحــة الــي نــاد ًرا مــا تكــون عــى درايــة بالطاقــة واخلــرة الــي تمتلكهــا المنظمــات
[[[5
المحليــة”.
يوجــد حاليًّــا المزيــد مــن التمويــل المتــاح لمبــادرات بنــاء الســام ،لكــن معظمهــا صغــر احلجــم ويفتقــر إىل القــدرة
عــى التأثــر عــى الســياق الوطــي ،إضافــة إىل ذلــك ،ونظـرًا لتعطّ ــل عمليــة الســام الــي تقودهــا األمــم المتحــدة ،لــم
يكــن هنــاك ســوى القليــل مــن الفــرص للشــباب أو للنســاء للمســاهمة يف احللــول السياســية.
قبــل الــزاع ،كانــت فــرص االســتثمار يف قــدرات المنظمــات المحليــة محــدودة ،ولكــن منــذ بــدء الــراع أصبحــت
تلــك الفــرص أقــل وأقــل ،وغالبًــا مــا تركّــز تلــك الفــرص عــى مجموعــة محــدودة مــن المنظمــات أو قطــاع معــن أو
منطقــة محــددة ،باإلضافــة إىل ذلــك ،غالبًــا مــا تكــون هــذه الفــرص محــدودة للغايــة مــن حيــث النطــاق والمزيانيــة،
ويف بعــض األحيــان يتــم تطويرهــا عــر مســاهمات محليــة صغــرة .عــاوة عــى ذلــك ،ذكــرت عــدد مــن المنظمــات
المحليــة الــي تمــت مقابلتهــا أن عمليــة اختيــار الــركاء المحليــن غالبًــا مــا تفتقــر إىل الشــفافية.
يمكــن أن تكــون مســألة بنــاء القــدرات حساســة ،فقــد الحظــت دراســة أجرتهــا منظمــة أوكســفام عــام  2017أن
“مبــادرات بنــاء القــدرات غالبًــا مــا تكــون محملــة بديناميكيــات الســلطة ،وغالبًــا مــا يكــون محتواهــا وشــكلها غــر
[[[5
مالئــم الحتياجــات منظمــات المجتمــع المــدين ذات األولويــة يف حــاالت الــزاع”.
يف حــن أن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة غالبًــا مــا ترحــب بالتدريــب الفــي أو التدريــب عــى إدارة المنــح ،إال
أنــه يف بعــض األحيــان يكــون هنــاك عــدم توافــق بــن فــرص التدريــب الــي يتــم تقديمهــا لتلــك المنظمــات والفجــوات
واالحتياجــات الــي حددتهــا األخــرة بنفســها ،وقــال رئيــس أحــد منظمــات المجتمــع المــدين“ :بنــاء القــدرات أمــر
رضوري ،ولكــن مــن الصعــب ترجمتــه إىل تأثــر دائــم عــى المنظمــة ،ففــي مؤسســة رنــن ،قمنــا بتطويــر وإعــداد
عــدد مــن حــزم التدريــب عاليــة التأثــر الــي قدمناهــا إىل سلســلة مــن مجموعــات الشــباب ،وقــد أثبتــت تلــك احلــزم
 )58مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع أخصائية النوع االجتماعي سهى باشريين عرب تطبيق زوم 17 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
 )59مونيــكا ســتيفن" ،الــراكات يف الــراع :كيــف يؤثــر الــزاع العنيــف عــى المجتمــع المــدين المحــي وكيــف يســتجيب الــركاء الدوليــون" ،أوكســفام
وانرتناشـ�ونال ألـ�رت  ،2017 ،صhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-partnerships-conflict-civil-socie� ،10 .
 .ty-301017-en.pdfتــم االطــاع يف  4نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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التدريبيــة فعاليتهــا الكبــرة ،لكننــا لــم نتمكــن مــن إطالقهــا يف برنامــج ممــز بتمويــل ثابــت متعــدد الســنوات”.

[[[6

تشــمل القضايــا األخــرى الــي حددتهــا المنظمــات المحليــة عمليــة التفــاوض عــى التكاليــف العامــة لــكل مــروع
ممــا يســهم يف نشــوء توتــرات بــن الــركاء المحليــن والمنظمــات الدوليــة واجلهــات المانحــة ،فعــى غــرار المنظمات
الدوليــة ،تــررت المنظمــات المحليــة بشــدة مــن ارتفــاع تكاليــف األمــن ،واحلمايــة [[6[،والنقــل ،واالســتثمارات يف
الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء ،واخلدمــات اللوجســتية ،ومــا إىل ذلــك .قبــل الــزاع ،تراوحــت النســب المئويــة
للنفقــات العامــة المســموح بهــا للمنظمــات المحليــة مــن  % 5إىل  ،% 9ولــم تكــن هنــاك ســوى زيــادة طفيفــة  -إن
وجــدت  -منــذ ذلــك احلــن عــى الرغــم مــن تضخــم التكاليــف ،عــى عكــس المنظمــات الدوليــة الــي تمتلــك أنظمــة
[[[6
اســرداد التكاليــف لتغطيــة هــذه النفقــات اإلضافيــة.
أقــر أحــد المانحــن الذيــن جــرى مقابلتهــم بــأن “منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة تحتــاج إىل فــرص تمويــل
أساســية لتعزيــز اإلدارة باإلضافــة إىل تمويــل المشــاريع ،معظــم مصــادر التمويــل ال تعــرف بهــذه التكاليــف .إذا
أرادت الــدول المانحــة دعــم التوطــن وتعزيــز االحــراف يف هــذا القطــاع ،فمــن الــروري دعــم مثــل هــذه التكاليــف
[[[6
المرشوعــة”.
مــن أهــم القضايــا الــي حددهــا جميــع أصحــاب المصلحــة خــال هــذا البحــث هــي التحــدي المتمثــل يف العمــل يف
ســياق مس ـيّس للغايــة مــع تقلــص المســاحة الممنوحــة للمجتمــع المــدين ،وقــال رئيــس منظمــة محليــة حلقــوق
اإلنســان“ :نحــن نســعى باســتمرار للحفــاظ عــى اســتقاللنا وحيادنــا يف بيئــة معقــدة للغايــة ،حيــث نعتمــد عــى نهــج
[[[6
متــوازن يتمثــل يف رفــع المــرآة أمــام جميــع أطــراف الــزاع والمطالبــة بمحاســبتهم .هــذه هــي أهــم نقــاط قوتنــا”.
حلّــت ســلطات احلوثيــن محــل القيــادة العليــا يف بعــض المنظمــات المحليــة ،وتدخلّــت يف قــرارات اإلدارة الداخليــة،
وســعت إىل التأثــر عــى قوائــم المســتفيدين ،أمــا يف المناطــق الــي تســيطر عليهــا احلكومــة وعــى الرغــم مــن وجــود
تدخــات أقــل يف عمــل المنظمــات إال أن انعــدام األمــن وديناميــات الــراع يف عــدن وأجــزاء مــن اجلنــوب أســفر عــن
تعقيــدات عــى مســتوى تنفيــذ الربنامــج لــكل مــن اجلهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة.
 )60مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع رأفــت األكحــي  ،الرشيــك المؤســس ورئيــس مجلــس مؤسســة رنــن عــر تطبيــق زوم 4 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين
.2020
 )61يتــم تعريــف "احلمايــة" عــى أنهــا جميــع اإلجــراءات الــي تتخذهــا المنظمــات حلمايــة موظفيهــا مــن األذى ومــن إيــذاء اآلخريــن" .كيلــي هــوب وكريســتني
ويليامســون" ،احلمايــة يف المنظمــات اإلنســانية :نظــرة عمليــة عــى الوقايــة واالســتجابة" ،شــبكة الممارســات اإلنســانية 18 ،أبريل/نيســان https:// ،2018
 /odihpn.org/blog/safeguarding-humanitarian-organisations-practical-look-prevention-responseتــم االطــاع يف  10نوفمــر/
ترشين الثــاين .2020
 )62تعتمــد التكاليــف غــر المبارشة/معــدل النفقــات العامــة لــوكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة عــى نــوع المنظمة واجلهــة المانحة
ونــوع االتفــاق والتدخــل .لتحليــل هــذه القضيــة المعقــدة انظــر" :المنــح اإلنســانية اجليــدة  ،دراســة تكلفــة الدعــم غــر المبــارش :التقريــر النهــايئ" ،مبــادرات
التنميــة 4 ،يوليو/تمــوز http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp-content/uploads/sites/12/2018/06/110908Rep_،2008
 DevelopmentInitiatives_e.pdfتــم االطــاع يف  19ديســمرب/كانون األول .2020
 )63مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع نائبــة رئيــس البعثــة يف الســفارة الرنويجيــة يف الســعودية (تغطــي اليمــن) ســيغن غلــن عــر تطبيــق زوم 2 ،نوفمــر/
ترشين الثاين.
 )64مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع رضيــة المتــوكل ،رشيكــة مؤسســة ورئيســة منظمــة مواطنــة حلقــوق اإلنســان ،عــر تطبيــق زوم 18 ،أكتوبر/ترشيــن
األول .2020
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كان التحــدي التشــغييل األعــى تصني ًفــا يف االســتطالع الــذي أُجــري عــر اإلنرتنــت والــذي شــمل  19منظمــة مجتمــع
مــدين محليــة هــو “زيــادة تســييس المجتمــع المــدين نتيجــة الــراع” .يمكــن أن تؤثّــر هــذه المشــكلة ســلبًا عــى
المنظمــات وتســاهم يف مخاطــر اســتخدام أطــراف الــزاع للمنظمــات المحليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،شــهدت البــاد
منــذ انــدالع احلــرب ،إنشــاء منظمــات لديهــا انتمــاءات سياســية ،وهــو توجــه شــائع يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا
احلوثيــون ،حســبما أكــد العديــد مــن الذيــن جــرى مقابلتهــم ،وكمــا قــال أحــد الدبلوماســيني“ :يف المنــاخ الســيايس
احلــايل ،يتــم احلكــم عــى المنظمــات المحليــة مــن قِبــل أطــراف الــزاع وتصنيفهــا عــى أســاس أنهــا معهــا أو ضدهــا ،ال
يُنظــر إىل االســتقالل واحليــاد بشــكل إيجــايب يف هــذا الســياق المســتقطب وهــذا أمــر مدمــر للغايــة للســياق األوســع
[[[6
للمجتمــع المــدين اليمــي ،ويؤثــر عــى تمويــل المنظمــات المحليــة”.
المفارقــة هــي أن القيمــة المضافــة للمنظمــات المحليــة تســاهم
ً
أيضــا يف ازديــاد مخــاوف المانحــن والمنظمــات الدوليــة بشــأن
االســتقاللية؛ إذ يخشــون أن أطــراف الــزاع ستســتخدم
“التعقيد الهائل للعمل يف اليمن غري مشجّع يف
بعض األحيان ،فهناك تعقيدات حىت عىل مستوى
المنظمــات لصاحلهــا ،وغالبًــا مــا تكــون األوىل هــي اجلهــات
البالد.
األمور البسيطة مثل تحويل أموال المنح إىل
الفاعلــة الوحيــدة الــي تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إىل المناطــق
وبالرغم من ذلك يستمر المثقفون والفنانون
المتــررة مــن الــزاع ،األمــر الــذي ينقــل المخاطــر األمنيــة
بمفاجأتنا بإرصارهم وحلولهم البديلة لضمان تنفيذ
إليهــا وربمــا يعرضهــا للضغــط مــن قِبــل أطــراف الــزاع.
المشاريع والربامج بغض النظر عن الظروف اليت
يواجهونها .هذه الفكرة تمنحين األمل وتنشط
ليــس مــن المســتغرب أن اجلماعــات المســلحة ال تنظــر
جهود رموز لدعم الفنون والثقافة حىت يف أوقات
عــى األرجــح إىل احليــاد والزناهــة واالســتقاللية كمــا يفعــل
الحرب”.
المجتمــع المــدين ،وبالتــايل يمكــن أن تشــك يف الدوافــع الــي
إييب إبراهيم ،مؤسس ومدير مؤسسة رموز
ال تفهمهــا .قــال مديــر إلحــدى المنظمــات“ :المنظمــات اليمنيــة
عالقــة يف المنتصــف؛ نحــن نواجــه تحديــات مــع ســلطات
مختلفــة عــى األرض ،ينتهــي بنــا األمــر إىل التوفيــق بــن أولويــات أولئــك
الذيــن يمولوننــا ويعقــدون رشاكات معنــا ،بـ ً
ـدل مــن التوفيــق بــن األولويــات والربامــج الــي نشــعر بأنــه ســيكون لهــا
التأثــر األكــر إيجابيــة وتلـ ّـي احتياجــات المجتمعــات المســتفيدة .علينــا أن نعمــل باســتمرار عــى تقييــم وتحليــل
[[[6
وتصميــم احللــول اإلبداعيــة للتحديــات التشــغيلية والربامجيــة ،وهــي جهــود غالبًــا مــا تكــون غــر معــرف بهــا”.
ذكــر العديــد مــن األشــخاص المحليــن الذيــن جــرى مقابلتهــم أنــه عنــد العمــل مــن خــال المنظمــات الدوليــة،
يجــري انتقــاء مســاهماتهم وتنقيحهــا واحلــد مــن إبداعهــم .هنــاك بالفعــل مخاطــر عــى اجلهــات المانحــة عــى صعيــد
العمــل مبــارشة مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،مــا ينتقــص مــن التأثــر اإليجــايب المحتمــل للتدخــات،
ال ســيما تلــك الــي يقودهــا الشــباب المبدعــون .قــال مديــر يمــي لمنظمــة غــر حكوميــة دوليــة“ :نشــعر أن الفنــون
 )65مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع رضيــة المتــوكل ،رشيكــة مؤسســة مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع كاروال مولــر هولتكمــر ،ســفرية ألمانيــا يف
اليمــن ،عــر تطبيــق زوم 9 ،أكتوبر/ترشيــن األول .2020منظمــة مواطنــة حلقــوق اإلنســان ،عــر تطبيــق زوم 18 ،أكتوبر/ترشيــن األول .2020
 )66مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع صفاء راوية ،المديرة العامة لمؤسسة تنمية القيادات الشابة ،عرب تطبيق زوم 25 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
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فرصــا رائعــة للشــباب للتألــق وممارســة أهــم قدراتهــم ،إبداعهــم وطاقتهــم ،وعندمــا كانــت لدينــا
والثقافــة تقــدم ً
مســابقة أللفــام القصــرة ،كانــت األفــكار المقدمــة ملهمــة للغايــة وأعقــب ذلــك زيــادة يف عــدد الشــباب الذيــن
[[[6
أصبحــوا صانعــي أفــام ويف عــدد المنظمــات المحليــة الــي تدعــم صناعــة األفــام”.

دور الحكومة والسلطات المحلية:
نظــرًا للتمثيــل الواســع الــذي حظــي بــه المجتمــع المــدين اليمــي
خــال مؤتمــر احلــوار الوطــي ،أشــارت العديــد مــن مخرجــات
المؤتمــر إىل الــدور األســايس لقطــاع المجتمــع المــدين يف عمليــة
االنتقــال الســيايس ،واعتبــاره جانــب رئيــي من جوانــب المجتمع
اليمــي [[6[،فعــى ســبيل المثــال % 6 ،مــن القــرارات الــي قدمتهــا
مجموعــة عمــل احلكــم الرشــيد يف المؤتمــر إىل اجللســة العامــة
[[[6
النهائيــة كانــت حــول األدوار الرئيســية للمجتمــع المــدين.

“حساسية الرصاع ال تعين تجنب القضايا الحرجة
مثل التخيفف من حدة الرصاع ،والمساواة بني
الجنسني ،واالندماج االجتماعي ،بل أنها تؤخذ
بعني االعتبار عند النظر يفكيفية تنفيذ التدخالت
لتحقيق أهدافها بنا ًء عىل األدلة وتحليل الديناميات
اليت يمكن أن تعرقل أو تس ّهل عمليات المرشوع”.
شويق المقطري ،كبري مستشاري حساسية الرصاع
اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط وشمال
إفريقيا ،منظمة البحث عن أرضية مشرتكة

هنــاك ً
أيضــا وثيقــة أخــرى تس ـلّط الضــوء عــى دور المجتمــع
المــدين اليمــي ،وهــي “إطــار عمــل الرشاكــة بــن احلكومــة
اليمنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدين” الــي تــم التوصــل إليهــا
يف ســبتمرب/أيلول  ،2013وهــي وثيقــة أعدتهــا وتبنّتهــا احلكومــة
اليمنيــة ،وكان الهــدف منهــا تعزيــز الرشاكــة بــن احلكومــة والمجتمــع
المــدين لدفــع التنميــة المســتدامة وتحســن تقديــم اخلدمــات .كانــت األهــداف األساســية األربعــة كالتــايل:
1 .توفري إطار عمل لمنظمات المجتمع المدين للعمل كرشيك فعّال للحكومة وبناء الثقة بينهما.

2 .تحســن وتعزيــز عمليــات صنــع السياســات والربامــج وتقديــم اخلدمــات اللســتجابة الحتياجــات المجتمــع
وتحقيــق التنميــة المســتدامة.
3 .ترسيخ ثقافة المشاركة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية.
4 .تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدين لتمكينها من القيام بدور فعّال يف الرشاكة.

[[[7

 )67مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رويدا اخلليدي ،مديرة المجلس الثقايف الربيطاين يف اليمن ،عرب تطبيق زوم 26 ،أكتوبر/ترشين األول .2020
" )68المبــادئ التوجيهيــة الدســتورية والقانونيــة بشــأن منظمــات المجتمــع المــدين وف ًقــا لوثيقــة مخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــي" ،مكتــب المبعــوث اخلــاص
أللمـين العـ�ام لليمـ�ن ومنتـ�دى النسـ�اء والشـ�باب ،أغسـ�طس/آ ب https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/2-constitution� ،2014
 al_and_legal_guidelines_on_csos-en.pdfتــم االطــاع يف  10نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
 12 )69مــن أصــل  209قــرارا .اجلمهوريــة اليمنيــة" ،وثيقــة مخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــي"www.peaceagreements.org%2Fmasterdocu� ،
 ment%2F1400&usg=AOvVaw1FAH8noXUyfUcXMgth4TTfتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
" )70إطــار عمــل الرشاكــة بــن احلكومــة اليمنيــة والمجتمــع المــدين" ،البنــك الــدويلwww.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/ ،
 yemen_cso/english/Yemen_CSO_Conf_Fact_sheet_MAF_EN.pdfتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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لســوء احلــظ ،يف أعقــاب الــزاع ،تــم تقويــض هــذا االعــراف بالــدور اإليجــايب للمجتمــع المــدين بشــكل كبــر ،وكحــال
غريهــا مــن الــدول المتأثــرة بالــزاع ،عطلّــت احلــرب يف اليمــن تأمــن اخلدمــات احلكوميــة العاديــة ورشذمــت إطــار
احلوكمــة والعمليــات الــي تخضــع لســيادة القانــون .جلــأت أطــراف الــزاع إىل العنــف واســتخدام الســاح لتحقيــق
أهدافهــا العســكرية وأجنداتهــا السياســية ،مــا انعكــس ســلبًا عــى الفضــاء المــدين يف جميــع أنحــاء البــاد ،حيــث
تــررت التفاعــات المدنيــة بشــدة ،وتحدي ـ ًدا يف مناطــق الــزاع النشــطة.
وعــام  ،2019أصــدر المجلــس الســيايس األعــى للحوثيــن يف صنعــاء المرســوم رقــم  201القــايض بإنشــاء المجلــس
األعــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الــدويل ،وإلغــاء إدارة التعــاون الــدويل بــوزارة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ونقــل اختصاصــات وصالحيــات هــذه اإلدارة إىل المجلــس المُنشــأ حدي ًثــا [[7[.أمــا يف المناطــق الــي
تســيطر عليهــا احلكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًّــا ،فتواصــل الســلطات بشــكل عــام لعــب دورهــا المفـ ّوض مــع
منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة.
أشــار مــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين إىل أنــه يف عــام
 2018كانــت هنــاك المزيــد مــن العوائــق يف البيئــة القانونيــة
لعمــل المنظمــات المحليــة؛ مــا أدى إىل زيــادة المتطلبــات
“يدرك العديد من المانحني أن للحكومة اليمنية دورًا
خــارج إطــار قانــون رقــم ( )1لســنة  2001بشــأن اجلمعيــات
واض ًحا وأساسيًّا يف تنظيم ودعم منظمات المجتمع
والمؤسســات األهليــة“ ،أصــدرت الســلطات يف بعــض
المدين المحلية ،ومع ذلك فإننا ندرك أن الحكومة ليس
لديها حاليًّا القدرة عىل االستثمار يف هذا القطاع.
المناطــق قــرارات قمعيــة جديــدة ،بينمــا أدت الرقابــة يف
هناك حاجة ألنتعملالمنظمات المحلية م ًعا لتوصيل
أماكــن أخــرى مــن قبــل الكيانات الرســمية المنشــأة حدي ًثا
احتياجاتها وتحليالتها إىل الجهات المانحة وأصحاب
إىل حــدوث ارتبــاك وتأخــرات بريوقراطيــة … وشــمل ذلــك
المصلحة الرئيسيني .العمل بمعزل عن اآلخرين لن
قيــام ســلطات احلوثيــن يف صنعــاء بإصــدار قــرار جديــد
يحل مثل هذه القضايا الصعبة”.
ّ
أوقــف مؤقتًــا تســجيل المنظمــات اجلديــدة ،وبإصــدار
وليد أسد ،كبري مستشاري تمويل التنمية ،صندوق
قــرار ثــاين يلــزم منظمــات المجتمــع المــدين باحلصــول عــى
قطر للتنمية
تصاريــح لــكل نشــاط ترغــب بالقيــام بــه ،مثــل عقــد الــدورات
[[[7
التدريبيــة وورش العمــل”.

 )71المركــز الــدويل للقانــون غــر الهــادف للربــح  https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/yemenتــم االطــاع يف  1نوفمرب/ترشيــن
الثــاين .2020
" )72مــؤرش اســتدامة منظمــات المجتمــع المــدين لعــام  :2018الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،المركــز الــدويل
للقانــون غــر الهــادف للربــح و ،FHI360الطبعــة الســابعة ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2019صhttps://www.fhi360.org/sites/default/files/ ،56 .
 media/documents/resource-csosi-2018-mena.pdfتــم االطــاع يف  14نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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العواملالمقيدة لعالقات السلطات مع منظمات المجتمع المدينالمحلية
تســاهم عــدد مــن العوامــل يف اإلجــراءات الــي اتخذتهــا احلكومــة واحلوثيــن والســلطات المحليــة والــي ضيقــت
الفضــاء المــدين نتيجــة الــراع ،وتشــمل العوامــل الــي ذكرهــا مــن تــم مقابلتهــم يف هــذا التقريــر مــا يــي:
•عــدم االعــراف بالــدور المهــم الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع المــدين يف تقديــم اخلدمــات والعمــل اإلنســاين ،ال
ســيما يف ضــوء ديناميــات الــراع.
•الشــك يف أن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة تعــزز األجنــدات األجنبيــة و/أو تعــزز القيــم غــر اليمنيــة مــن
خــال برامجهــا ،فهنــاك حساســيات خاصــة حــول التدخــات الــي تركّــز عــى النــوع االجتماعــي والشــباب وبنــاء
الســام.
•يف اليمــن ،غالبًــا مــا تســتخدم النخــب السياســية وأطــراف الــزاع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة لتعزيــز
أجنداتهــا اخلاصــة ،ومــع اســتمرار الــزاع ،اســتمرت هــذه الممارســة ،فضـ ًـا عــن إنشــاء منظمــات مجتمــع مــدين
جديــدة ذات دوافــع سياســية والتدخــل (خــارج اإلطــار القانــوين) يف إدارة بعــض المنظمــات.
•وجهــة نظــر أطــراف الــزاع هــي أنــه طالمــا تســتمر احلــرب األهليــة ،فإنــه لــم يحــن الوقــت بعــد اللســتثمار يف
اإلدمــاج والتماســك االجتماعــي والتنــوع ،وبالتــايل مــن الواضــح أن المجتمــع الــدويل بحاجــة إىل اســتثمار الوقت
يف دعــم احللــول السياســية دون تشــتيت انتبــاه اليمنيــن وإبقائهــم مشــغولني ،وخاصــة الشــباب ،عــن القتــال.

يف حــن أن هــذا البحــث لــم ينجــح يف التواصــل مبــارشة مــع المســؤولني احلكوميــن ،أو ســلطات احلوثيــن ،فمــن
الواضــح أن لديهــم دو ًرا أساس ـيًا يف تمكــن القــدرات وتســهيل مســاهمة القطــاع.
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 .Vالتوصيات
يســعى موجــز السياســة هــذا إىل عــرض آراء مختلــف أصحــاب المصلحــة الرئيســيني ،الذيــن يشــملون نشــطاء
منظمــات المجتمــع المــدين اليمــي ،بشــأن المجتمــع المــدين اليمــي والتحديــات الــي يواجهونهــا خــال األزمــة
احلاليــةُ .صممــت التوصيــات التاليــة بهــدف المســاهمة يف النقــاش حــول كيفيــة االســتثمار يف المجتمــع المــدين
اليمــي حلــل مشــكلة الرتاجــع يف تمويــل العمليــة اإلنســانية يف اليمــن والمســاهمة يف اســتدامة المنظمــات ،كمــا
تهــدف إلحــداث تأثــر أكــر ديمومــة مــن خــال االســتناد عــى اســتثمار المجتمــع الــدويل الضخــم يف االســتجابة
اإلنســانية عــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة.

للجهات المانحة للجهات المانحة
1 .وضع خطط لدعم التطوير المؤسيس وبناء القدرات يف المنح اليت تُقدم إىل المنظمات المحلية.
2 .قبــل إطــاق دعــوات تقديــم مقرتحــات المشــاريع ،عــى المانحــن التشــاور مــع المنظمــات المحليــة وأصحــاب
المصلحــة لتحديــد األولويــات ووضــع التدخــات يف ســياقها.
3 .تطويــر الفــرص للمنظمــات المحليــة؛ لتوليــد حلــول إبداعيــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات المحليــة ،وتمويــل
المنظمــات خــارج المــدن الكــرى وتعزيــز الــراكات بــن كافــة المنظمــات بمختلــف إمكانياتهــا وأحجامهــا.
4 .األخــذ بعــن االعتبــار الــدروس المســتفادة مــن الســياقات األخــرى مــن الــدول المتأثــرة بالــزاع؛ للتخفيــف مــن
المخاطــر الــي قــد تهــدد حيــاد ونزاهــة واســتقاللية المنظمــات المحليــة.
5 .بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع رشكاء المجتمــع المــدين؛ عــر تمويــل متعــدد الســنوات يســتثمر يف القــدرات
المؤسســية ،وال يقتــر عــى تحقيــق أهــداف معينــة عــر تنفيــذ الربامــج.
6 .العمــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيني ،بمــا يف ذلــك منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة؛ لتطويــر
اســراتيجية منــارصة لتوعيــة احلكومــة اليمنيــة وأطــراف الــزاع المحليــة بالــدور األســايس للمجتمــع المــدين
عــى صعيــد تقديــم اخلدمــات األساســية والمســاعدات اإلنســانية.
7 .شــمل األطــراف الدوليــة المطّ لعــة واألطــراف اليمنيــة ذات الصلــة عنــد اختيــار الــركاء المحليــن ،وبالتــايل
تجنــب التحــز المحتمــل ،وتحســن نتائــج المشــاريع.
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للمنظمات الدولية
8 .تطويــر فــرص بنــاء القــدرات بالتشــاور مــع المنظمــات المحليــة؛ كجــزء مــن تفاعــل أوســع نطا ًقــا عــى صعيــد
الرشاكــة.
9 .خلق فرص بناء القدرات مع المنظمات المحلية خارج المراكز السكانية الرئيسية.
10.التوفيــق قــدر المســتطاع بــن عمليــات العنايــة الواجبــة ،واألهليــة المســبقة للــركاء المحتملــن ،واالمتثــال
المــايل ورشوط إعــداد التقاريــر ،وتبســيط هــذه العمليــات حيثمــا أمكــن وإبالغهــا بوضــوح إىل المنظمــات
المحليــة ،وكذلــك إطــاع هــذه المنظمــات بالعواقــب المرتتبــة عــن عــدم االمتثــال لهــذه العمليــات واإلجــراءات
اإلصالحيــة الممكــن تطبيقهــا مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والمســاءلة.
	11.البحــث عــن أفضــل الممارســات العالميــة لتعزيــز االســتقاللية والزناهــة واحليــاد ،حيــث إن تســييس المجتمــع
المــدين ال يقتــر عــى اليمــن ،ولكنــه شــائع يف العديــد مــن المجتمعــات المتأثــرة بالزناعــات.

لمنظمات المجتمع المديناليمنية
	12.إعــداد خطــط اســراتيجية تعــاجل نقــاط الضعــف التنظيميــة ،وتدعــم احتياجــات التطويــر المهــي للموظفــن
قبــل البحــث عــن فــرص التمويــل وعقــد الــراكات.
	13.تطويــر نظــم محاســبة التكاليــف حلســاب نفقــات الدعــم غــر المبــارش الــي يجــب مشــاركتها مــع اجلهــات
المانحــة المحتملــة والــركاء الدوليــن المحتملــن عنــد توفــر التمويــل.
	14.تنويع مصادر التمويل لتشمل الدخل المكتسب ورشكاء القطاع اخلاص.
	15.االنخــراط مــع الكيانــات اخلرييــة المحليــة واإلقليميــة نحــو تحقيــق المزيــد مــن االســتثمارات المســتدامة،
اســتنا ًدا إىل نهــج “ال تعطــي ســمكة ولكــن علمــي كيــف أصطادهــا” وتعليــم المهــارات االلزمــة.
16.تحليــل الدعــم الــذي يقدمــه المانحــون والتفكــر مــع المانحــن والــركاء يف كيفيــة المســاهمة يف اســتبقاء
المانحــن وتحســن األداء.
	17.تعزيــز المســاءلة التنظيميــة ومعاجلــة التحديــات الــي تعكســها السياســات الداخليــة وإجــراءات التشــغيل
القياســية.
18.اســتعراض أفــكار ومســاهمات منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة يف مؤتمــر القيــادة اإلنســانية الــذي سـيُعقد

35

تمكين الدور القيادي للمجتمع المدني اليمني

افرتاضيًّــا يف أبريل/نيســان  ،2021بهــدف إيصــال صــوت محــي يعــر عــن التحديــات الــي تقــف عائ ًقــا أمــام
تعزيــز توطــن المســاعدات اإلنســانية يف الســياق المتأثــر بالــزاع.

للحكومة والسلطات المحلية
	19.العــودة إىل إطــار العمــل ضمــن وثيقــة الرشاكــة بــن احلكومــة اليمنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدين المتفــق
عليهــا عــام 2013؛ لتمكــن المنظمــات للمســاهمة يف تقديــم اخلدمــات والمســاعدات اإلنســانية.
20.يجــب عــى الســلطات المحليــة يف األماكــن األكــر اســتقرا ًرا تســهيل الــراكات بــن منظمــات المجتمــع المــدين
والقطــاع اخلــاص والمجالــس المحليــة والمجتمعــات المحليــة لتحقيــق األهــداف المشــركة.
	21.تشــجيع المشــاريع الــي تنــئ شــبكات منظمــة أو رشاكات بــن المنظمــات المحليــة ،ودعــم المبــادرات الــي
تعــزز قدراتهــا.
	22.الســعي لشــمل المنظمــات المحليــة ووجهــات نظرهــا يف اجلهــود الدبلوماســية الرســمية إلنهــاء احلــرب –
المعروفــة بالمســار األول – ودعمهــا لــي تلعــب دو ًرا بــارز ًا يف تنفيــذ جهــود المســارين الثــاين والثالــث.
	23.تســهيل مشــاركة المنظمــات المحليــة يف جهــود تطويــر السياســات وتحديــ ًدا تلــك المتعلقــة بالرابطــة
الثالثيــة ،أي رابطــة اإلنســانية والتنميــة والســام.
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الملحق أ :ملخص نتائج االستطالع الذي أجرته
منظمات المجتمع المدني
أكمــل تســعة عــر فــر ًدا ( % 35منهــم مــن اإلنــاث ،ومتوســطأعمارهــم  34عا ًمــا) مــن المشــاركني يف مبــادرة منتــدى
ســام اليمــن التابعــة لمركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية ،اســتطال ًعا عــر اإلنرتنــت لملخــص السياســة هــذا
حــول التحديــات الــي تواجــه المجتمــع المــدين .تتواجــد المنظمــات المجيبــة عــى االســتطالع يف  17مــن أصــل 21
محافظــة وأمانــة العاصمــة [[7[،مــع وجــود بعــض المنظمــات العاملــة يف عــدة محافظــات .فيمــا يــي ملخــص لنتائــج
البحــث.
كانت أهم التحديات التشغيلية اليت حددها المشاركون يف المسح هي:
•“نقــص التمويــل” و”التحديــات التشــغيلية يف اإليفــاء بالزتامــات المــروع” ،وكالهمــا ُصنــف عــى أنــه “مهــم
ج ـ ًدا” مــن قبــل  32%مــن المنظمــات.
•باجلمــع بــن “مهــم ج ـ ًدا” و”مهــم” ،حــددت  % 7مــن المنظمــات “تســييس المجتمــع المــدين يف اليمــن كنتيجــة
للــراع” ،وأشــار  % 68.4إىل “زيــادة االســتقطاب وعــدم التســامح (التعصــب) يف المجتمعــات نتيجــة للــراع”.

يف ســؤال مفتــوح حــول أهــم التحديــات الــي تواجــه منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة ،ذكــر المســتجيبون بشــكل
متكــرر الفئتــن التاليتــن:
•نقــص التمويــل مــن المانحــن وضعــف مهــارات تعبئــة المــوارد ومحدوديــة االتصــال باجلهــات المانحــة ( ُذكــرت
 9مــرات).
•تحديــات متعلقــة باحلياديــة ،وتســييس المجتمــع المــدين ،وتدخــل أطــراف الــزاع ،ومضايقــة نشــطاء،
واســتهداف منظمــات المجتمــع المــدين مــن قبــل أطــراف الــزاع ( ُذكــرت  8مــرات).

تضمنت أبرز التحديات اليت واجهت تعبئة الموارد واليت حددها المشاركون ما ييل:
•“احلساســيات تجــاه المواضيــع الــي يجــري تناولهــا يف دعــوات تقديــم المقرتحــات (عــى ســبيل المثــال ،بنــاء
الســام ،أو النــوع االجتماعــي ،أو جهــود الســام اخلاصــة بالنســاء أو الشــباب ،إخل …)” .ذكرهــا  % 37عــى أنهــا
“مهمــة ج ـ ًدا”.
•مــن خــال اجلمــع بــن فئــي “مهــم جـ ًدا” و”مهــم” اختــارت  % 80مــن المنظمــات “نقــص التمويــل للمبــادرات الــي
تشــعر مؤسســتك بأهميتها”.

 )73عىل وجه التحديد :أبني ،عدن ،الضالع ،احلديدة  ،المهرة ،المحويت ،عمران ،حرضموت ،حجة ،إب ،حلج ،مأرب ،ريمة ،صنعاء ،شبو  ،سقطرى ،تعز.
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عندما ُطلب منهم تحديد أهمية مجموعة من المهارات لتعزيز قدرات تعبئة الموارد ،لوحظ ما ييل:
• % 80من المستجيبني حددوا “اللغة اإلنجلزيية” عىل أنها “مهمة ج ًدا”.
• % 7أشاروا إىل “تصميم المرشوع” عىل أنه “مهم ج ًدا”.
• % 4اعتربوا أن “كتابة التقارير” “مهمة ج ًدا”.

فيمــا يتعلــق بالقــدرات التنظيميــة الــي شــعر المســتجيبون أنهــا ســتعزز قــدرة منظمتهــم عــى الوصــول إىل التمويــل،
كانــت األمــور التاليــة ذات أهميــة:
• % 6اختاروا “قدرات إعداد العرض (بما يف ذلك التصميم وكتابة المقرتحات)” عىل أنها “مهمة ج ًدا”.
• % 4اختــاروا “قــدرات االتصــال (للمســاهمة يف جهــود المنــارصة ،ومــواد للحصــول عــى المانحــن ،والموقــع
اإللكــروين)” عــى أنهــا “مهمــة ج ـ ًدا”.
•باجلمــع بــن فئــي “مهــم جـ ًدا” و “مهــم” اختــار “ % 7قــدرات اإلدارة الماليــة (مثــل إعــداد المزيانيــة ،وتتبــع نفقــات
المنــح ومســاراتها ،وحســاب التكاليــف غــر المبــارشة)” ،وحــدد “ % 80بنــاء عالقــات مــع الســلطات المحليــة
والمجتمعــات المحليــة”.

 % 52.6من المنظمات ( 10من  )19كانت أعضاء يف نوع من شبكات منظمات المجتمع المدين.
يف ســؤال مفتــوح حــول كيفيــة تعديــل المنظمــات لعملياتهــا منــذ عــام  ،2015شــارك أحــد المشــاركني يف إحــدى
منظمــات المجتمــع المــدين مــا يــي“ :عــى مقيــاس مــن واحــد إىل عــرة ،أقــول إن بيئــة العمــل للمنظمــات المحليــة
قــد تغــرت ســلبًا بمقــدار  10درجــات ،بســبب موقــف ســلطات األمــر الواقــع يف محافظــة […] وهــو موقــف يفتقــر
إىل الوعــي الــكايف بمجــال وطبيعــة عمــل منظمــات المجتمــع المــدين [[7[.لذلــك يتــم تحديــد قدرتنــا عــى الوجــود
كمنظمــة محليــة وف ًقــا لرؤيــة تلــك الســلطة لمــا تريــد أن تكــون عليــه المنظمــات المحليــة ،والــي تخضــع ألهوائهــا
أو اعتباراتهــا األيديولوجيــة أو الرباغماتيــة .بســبب عــدم االنتمــاء إىل الســلطة وهيئتهــا لتنســيق الشــؤون اإلنســانية،
ظلــت األنشــطة والمشــاريع بعيــدة المنــال ،حيــث أُعطيــت األفضليــة لمنظمــات منشــأة حدي ًثــا دفعــت بهــا ســلطات
األمــر الواقــع الســتبدال المنظمــات المحليــة الــي تمتلــك اخلــرة والتأثــر والقيــادة .تعــزز هــذا اخللــل بموافقــة األمــم
المتحــدة والمؤسســات الدوليــة األخــرى الــي تقبــل انتهــاك سياســاتها وأنظمتهــا والــي اســتبعدت منظمــات لعــدم
الزتامهــا باإلجــراءات البريوقراطيــة ،يف الوقــت الــذي تغــض فيــه النظــر عــن منظمــات ُفرضــت ً
فرضــا وتنتمــي إىل
شــخصيات وأحــزاب ومصــاحل فرديــة وجماعــات قياديــة يف الســلطة”.
عنــد ســؤال المجيبــن عــن توصياتهــم للمانحــن والمنظمــات الدوليــة لتعزيــز المجتمــع المــدين اليمــي للعــب دور
قيــادي أكــر أهميــة ،تضمنــت الموضوعــات المشــركة الــي حددهــا المشــاركون يف االســتطالع مــا يــي :توفــر
التمويــل أللنشــطة غــر اإلنســانية ( ُذكــرت  9مــرات) ،وتدريــب وبنــاء قــدرات الموظفــن ( ُذكــرت  7مــرات) ،وبنــاء
القــدرات المؤسســية ( ُذكــرت  7مــرات) ،واالتصــاالت المبــارشة بــن المانحــن والمنظمــات المحليــة ( ُذكــرت مرتــن).
 )74لم يذكر اسم المحافظة بهدف عدم الكشف عن هوية المستجيب.
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كمــا شــارك المســتجيبون األفــكار التاليــة:
•“العمــل مــع الشــبكات الــي تــوز ّع العمــل عــى أســاس التخصــص ،ودعــم مراكــز الدراســات والبحــوث ،وبنــاء
رشاكات حقيقيــة عــى األرض ،وإنشــاء معايــر شــفافة لتوزيــع الفــرص”.
•“االســتمرار يف دعــم المنظمــات المحليــة وليــس فقــط دعــم مــروع واحــد ،بــل تغطيــة نفقــات التشــغيل
الســنوية للمســاعدة يف اســتمرار عمــل منظمــات المجتمــع المــدين ،واالســتثمار يف توفــر فــرص التدريــب لبنــاء
القــدرات التنظيميــة وتطويــر أســاليب العمــل المؤسســية”.
•“نويص بأن يتناسب الدعم المايل مع حجم المرشوع ،وليس تقديم دعم جزيئ”.
•“إرشاك منظمات المجتمع المدين يف المفاوضات اجلارية بني أطراف الزناع”.
•“دعــم المشــاريع االســتثمارية المعقولــة لتعزيــز اســتدامة ومرونــة المنظمــات المحليــة ومســاعدتها عــى
التخطيــط واالســتعداد والتنفيــذ بشــكل اســراتييج”.
•“تعزيــز العنــارص التكنولوجيــة يف المجــال اإلنســاين ممــا يجعــل التدخــات أقــل تكلفــة وأكــر فعاليــة وأمانًــا،
وهــذا هــو المهــم يف أوقــات الــراع .إذا كانــت التكنولوجيــا مرتبطــة بالعمــل اإلنســاين ،فإنهــا توفــر الوقــت
ً
فضــا عــن ضمــان الوصــول الرسيــع والســهل إىل الفئــات المســتهدفة .كمــا أنهــا توفــر
واجلهــد والتكاليــف،
الشــفافية والوصــول إىل المعلومــات وتســاهم يف احلفــاظ عــى حيــاة األفــراد والعاملــن الذيــن يتنقلــون بــن
مناطــق الــزاع”.
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عـــن الكـــاتب
لدى مارتا كولبورن خربة تزيد عن  35عا ًما يف العمل مع المنظمات الرائدة يف الرشق
األوسط ويف دعم جهود اإلغاثة والتنمية ،بما يف ذلك  17عا ًما من العمل يف اليمن.
عملت مارتا مؤخرًا كمديرة الربنامج القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة يف اليمن ،وشغلت
مناصب قيادية مع منظمة أوكسفام ومرييس كوربس ومنظمة كري الدولية واألونروا
ورشكة األعمال التجارية واالستشارات الفنية الدولية ( )IBTCIوالمعهد األمرييك للدراسات
اليمنية ومركز دراسات الرشق األوسط بجامعة بورتالند احلكومية.
كمستشارة ،عملت مارتا مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية ،بما يف ذلك مركز
صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ومنظمة أدرا ومنظمة كري الدولية وأوكسفام والمجلس
الثقايف الربيطاين والمنظمة الدولية للهجرة ومرييس كوربس والصندوق االجتماعي للتنمية
واتحاد نساء اليمن ومؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة صلتك ورشكاء من أجل
التغيري الديمقراطي ورشكة األعمال التجارية واالستشارات الفنية الدولية ( )IBTCIو ORB
.International
حصلت مارتا عىل درجة الماجستري والبكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة والية
بورتالند ولديها خربة واسعة يف مجال البحوث والمنتجات المعرفية القائمة عىل األدلة
والنوع االجتماعي والمساءلة التنظيمية والشفافية وتعزيز المجتمع المدين.

مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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